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٥٤٧الاشات وطيق القضائية الوقانع في اممتهي الخلاف على الاثار 

ايمث
 _lاسانيةاوواس ق اسى الخلال ض اص

مدخل:

فإنهوالخصومات النزاع مسائل من تعلق.ثمالة إذا الفتهي الخلاف 
أنك ذلعليها؛ النفق القطعية المسائل تقتضيه لا ما الأحكام مجن يقتضى 

وذلكها؛ نقضأو ا عليهراض للاعتسيل لا الشرع ق القطعيان 
وإفراغالجهد بذل من يستدعي لا فيها البت أن كما وجلالها، لوضوحها 

رأمدا وهالمستجدات، والنوازل المفلنونات ال-ائل تستدعيه مجا الوسع 
القضاء.ول من يعرفه 

ولاالأدلة، ونجاذبما الأنظلار فيها ثضارب فاها الحلاف: مسائل وأما 
امغاية وإنما ءيرْ، دون الأحكام من نحنمله مما بواحد الجرم إل مبتل 

فيهيختلف نسى أمجر وذلك غالب، فلن إل متندأ يكون أن منها يرجح 
يهيتحلون مجا وبحب ومداركهم، أنذلارهم تفاوت بحسب الاجتهاد أهل 
زمالعدرب على سائرأ بالحرم آخذا منهم كان فمن والورع، الديانة من 

ليمالغ وقد فالأشد، بالأشد والأحد الاحتياط هج فقهه ق ينتهج نجده 
قحعلى محنهم كان ومجن الأحكام، جملة ق فيعتبرها الذرائع محي ُراعاة 

هبنزك وحيث ورحمه، الشرع بعزائم يأخذ فانه والتسديد التقريب 
المرى علأجرس تجاذس فان بأحدهما، الأشبه على أجرس حادثة 

الحرج.ورفع المر هذا على قائما جملته ق الشرع كان إذ والمهيل؛ 



اكئانيانمكم ض الص الخلاف اثر  ٠٤٨

اوعليهرع، الئق الظنيان أحكام تولدت الهصن هدين وس 
وازلالنق اجتهاداهم وغيرهم الأربعة المداهب أصحاب الفقهاء أجرى 

والتحيات.

أنعه يلا فإنه القاصي على الظنيان هده إحدى نزلت فحيث 
دالتقليهمج أيدا فيها ينتهج أن ولا الشرع، ق القطعيان منزلة ينزلها 

سينتلوذلك إمام أو لمذهب 
دونمعتز مجدهب أو إمام بقول فيها بحكم أن قصد إذا أنه أحدهما; 

كانر.ءا اجتهادية قضية هده أن أجل من ذلك؛ له يستقيم لا فقد غيره 
همجينتهج همن كونه فيها الحكم هدا مثل استصدار على لإمامه الحامل 

علىله الحامجل يكون وقد والاحتياحل، بالعزممة أحدا الأحكام ق التشديد 
اختلافبنحك الي ائل المق كما زضه ق الازلة ظرف ذلك.راعاة 

ذللن،فيه انتفى مما بالقاضي نزلت الي الواقية كانت، فالر.مما والزمن، العرف 
قوله.من ومغزاه إمامه مدرك يوافق أن هده والحال يمكنه فلا العارض، 

الحكمهدا واختار الأحر، الهج لكون يممن الإمجام هدا يكون وقد 
حكمفان الحرج، ورفع التيتر دواعي من هما احتف، لما المسالة ذه هل 

وذلكؤإمامه؛ مغزى فيخالف شديد، حرج منه تولد فالر.مما القاصي 
والأشخاصوالمكان الزمان باختلاف يختلف، مما مشقة أو حرج هو مجا أن 

غايةل غئره على هي شخص على تشق حالة أو حكم فرت سلف،، كما 
واقعوهدا آخر، ومحن j( يسر هي زمن ق، مشقة ورب والسهولة، اليسر 



٥٤٩الإنبات وطيق الصالية فانع الو في الئئهي الخلاف على السرتبة الاثار 

ئرتغينكر لا أن—؛،I الفقهاء قرر ولذلك الاجتهاد، مسائل ق بكثرة 
را/الأزمان" بمغتر الأحآكام 

الكلضن،ى علعة نومسمها الاجتهاد ائل مأن الئاق: السب 
أفضىرمما القطعيان من كان لو كما فيها الحكم إصدار ؤر والتسرع 

يطعنقد أنه وذلك القضاء، ولاية من الشرع مقصود تناقض عواقب إل 
الحقوأنه إمامه، لمدهس، موافق تصرفه أن بحجة القاصي حكم ق الخصم 

الحكميرجح وأصل دليل المسألة ز يكون وقد محالفته، بحوز لا الذي 
قضائه،نقص لعرضة فيها التسرع كان ثحيث، به، حكم ما بحلاف 
والأناة.التروي على بحمله أحرى ذلك فان رع والتبالجهل واهامجه 

القاصيعلى عملية آثار الوقائع ق فااالخلأف التمهيد محيا توطأ فإذا 
واح—دكل عن الخا.يث أربعة بالجملة وهي إلغائها، وعدم مراعامحا 

التالية.المهنالب حلال مجن منها 

الرسالة.هدْ من ( ٦٢٣)ص: ق القاعدة ئرح ِاجع 



التضانيالحكم على القئهي الخلاف ائر 

صااس 
١٠١٤٥٥امدار!ي ايوبمث وجوب 

فقهاءامحتهدين عموم الشرع إليه ندب مما الأحكام تقرير ق التريث 
.ثأ؛ؤثامو[عئتلإ،ٌ ؤ تعال؛ الله قال ممتغ،، أو قضاة أو كانوا 

إلندب بل بإطلاق، وشهادته القاص خر برد بحانه الله يامر فلم 

حقرده بفيفوت المدق، على حامل خمله لرتما إذ خره، ق التئست، 

قبه الاستدلال قمح والأناة التريث لوازم من التثبت وهدا له، المشهود 
المقام.هدا 

ايك:هما يحبخصكن فيك "إن المسلم: عبد لأشج ه الني وقال 
،.٣١والأ0ة" الحالم 

٠٦ت آية الحجرات، صورة )١( 

البديعصر بن ريال بن العمان بن الحارث بن النذر بن عائذ بن الذر هو )٢( 

علىوفد ثومه، ق صمدا كان أنه ذكروا وقد بالأشج، يعرف القيس عبد من 
الأشج،دعاه الذي هو ء الني إن ويقالت القيس، عبد لوفد رثيسا س الني 
فهتع.حقه ق فضيلة وهي الخصكن، بماتتن والسلام الصلاة عليه له شهد وقد 

'ا.أ/أاالإصابة ١،  ٤٤٨الأتعاب؛/ْ/7ْْ، معد ابن طبقات انظر: 

بابالإيمان، كتاب ل مسلم ءباست بن النه عبد حديث من أخرجه )٣( 
.( ١٧ه) وبرموله تعال باس بالإيمان الأمر 



٥٠١الإشأت وطلق الوقائع في السهي الخلاف على المترتبة الأتار 

معهما-: اذ -رصي الأشعري موسى لأي عمر رسالة ل وجاء 
ورالأمقاص م سنة، ولا قرآن ق ليس مما إليك أدل فيما الفهم الفهم 

ترىفيما الك إل أحبها إل اعمد م والأشباه، الأمثال واعرف ذك، عند 
.٢١١بالحق" وأشبها 

قالقاصي به يتحلى أن بجب ما أول الأحكام إصدار ق والتريث 
ظنياته،أو الشرع قطعيات من كانت سواء الوقائع مجن عليه يرد ما جميع 

،.٢١الحكم ق للمتعحل يتهيأ لا ما الصواب من بدك له يتهيأ لأنه 
الأهمالاجتهاد، مسائل مجن هو فيما أكثر التريث عليه يتمن ولكن 

الفقهاءمجاحد فهم إل فيحتاج التريث، مجدءاة والأشكال الإشكال، مظنة 
عالشر ة أدلنضارب هو هل الخلاف __، ق ينفلر م احتهاداهمم، قا 

ا/ْاا(.)المن ل واليهقي  li^-0رسننه ق الدارمملي أخرجه )١( 
عبدابن نال لكن سده، ق ثكلم وند ( ٤٩٢/١والمتممه )الفقيه ل والخطب 

وأهلالخحاز، أهل رواية مجن كثيرْ وجوه مجن عمر عن روي الحر وهدا الر: 
•١( ٠  ٤/٧)١لأ'*-تدكارممرا'. و الشام وأهل العراف،، 

أصولعليه وبنوا بالشول، العلماء تلقاه جليل، كتاب "وهدا القيم: ابن وقال 
.الراية؛/١٨نصب وانفلر: ، ٨٦/١ا،لوقعين إعلام • والشهادة الحكم 

مأتماأيسر القاضي قال: أنه الحل.اد عثمان أي؛ عن روي افر: عبد ابن نال )٢( 
منعليه يرد مجا إصدار شأنه مجن الفقيه لأن الفقيه، مجن الملامة إل وأقرب 

ونشتتاق ومجن والتقت، الأناة شأنه والقاصي القول، من حضره ساعته.تا 
.٢٧آ/آالعلم بيان جامع • البديهة لصاحب يتهيأ لا ما الصواب مجن له هميأ 







القضائيالذلم على القئهي الخلاف أنر 

القس:ومكون الطمانمة ٤— 

ماكل عن وليتحرز ذهنه، لستحمع التريث إل القاضي بحتاج 
هذهمعي ق ما وسائر والجوع والغضب والغم الهم من فكره عليه يشوش 
ستالوقبنظره يعتمد أن للقاصي فينبغي المشوشة، العوارؤس مجن الأشياء 

قهاد الاجتعلى ليقلر الأحوال معتدل القس ساكن فيه يكون الذي 

د؛منسمللفيالأءكام">ا<.ادازل، 
الخصوم:صلح ي أملأ ه— 

اجمحتر فهو والجصوم، الحاكم إليه ودم_، شرعي مطلب الصالح 
الضغائنورُث، يالقضاء فان الزاعات؛ به وترفع القضايا يه مصل 

منه،ويثار يتشفى حى بخصمه الكر إل عليه امحكوم يدخ وقد والأحقاد، 
الخصوميى ويوئق يتمي، انحدور هذا فان بينهما الصلح أمكن إذا ولكن 

ييدا^إن مقن: التخاصاإزوح؛ز، شان ق تعال الله قال كما توفيق خئر 
إقثثاقتيسيلآ،.

انفيصعللحوا، حى الخصوم "ردوا عنه—: الق —رضي عمر وقال 
لالضغائن القوم ض يورث القضاء فصل 

قيتعجل لا فانه الخصوم صلح ي القاضي محلمع فإذا هذا وعلى 

.T\rl\للماوردي القاصي أدب )١( 
آ؛ة:ْ^اء، المسورة )٢( 

(.٢٦٢)ص: تخريجه تقدم الأثر )٣( 



٥٥٥الإنبات الئضانهةوطيق الوقائع في الممهي على ١^^ الأم 

علىالحرص له ثغي ما وأكثر رجاؤه، يتحفق أن همى ويتريث الحكم، 
سبينهم فصله على يرتب لما القرابة؛ ذوي ين القضاء يكون حن ذلك 

لن والقنا العداوة ونشوب الأرحام، قطيعة 
أشكلحث الحاكم إليه يندب إنما الصالح أن على الفقهاء نص وقد 

يفعلهفلا ذلك اسمان ما بعد فأما القضاء، وجه له يستن ول؛ الأمر عليه 
لالحصمن برصا إلا 

الوجوهمن نحمله لما إشكال من نحلو لا الاجتهاد ائل مأن ومعلوم 
يستسيغهمما المدعى الحق أو التصرف يكون وقد المحتلمة، والاحتمالات 

فيهاالت ل بمريث أن القاضي على يأكل فإذن عليه، اخكوم مجدهب 
بالصلحيرضوا ونر الصواب وجه له استبان فإذا الحصوم، صلح رجاء 

له.استبان قضى.مما 

قيتمهل القاصي أن على السعودية العربية الملكة ق القضاء نظام نص وقد ( ١ ) 
القضائيالتقليم . بينهم صلحا رجا مى الأقارب 1ين الواقعة ق الحكم إصدار 

.٣٣٠ص: درب لأل لممدكة اق 

٠،٤ ُغنيامحاج؛/١ ، ]/٤٣الحكام تمرة \، ri/rللمرخسي.المسوط انظر: )٢( 
٠.١ ١ / ١ المغي«



القضائيالطم طى الفقهي الخلاف اتر 

اسالم 

اسخس ض الوافية يوض 

رأيالتمحراج وامحالخفي، كشف ت والمشاورة والتشاور المشورة 
منانحدثه إذا العسل شرت قولهم: مجن مأخوذ العض، إل العض .ممراجعة 
٢.ر شورى فته التشاور للأمر وبمال منه، واستخرجته موصعه 

هإليدبت، نمحا الحواداث< ق اف، حكم لمعرفة العلم أول وامتشارة 
واّتشسسارةه نبيوجل عر افد امجر فقد السنة، به ومحضت، المريعة، 
ؤثقاؤزذلمفيسبحانه: قال والدين، الدنيا أمور من به ينزل( فيما أصحابه 

،•ألإ؛دايجهيأس؛١ 
بجملةالمؤمنين فيها الله امتدح يالشورى سمست ّورة الكرّم القرآن وق 

'.(٠٢ؤهمسلأاقممحة نوك: ب الحد؛ لأوصاف اس 
والمرءةالوحي محا>>_، أنه مع المثل أروع ذلك ق، . الني صرب وفد 

ه؛ع:رة هريأبو فال حى يه، يترل فيما أصحابه استشارة على دووبا كان ف، 
؛•١ ه اف رمحول من لأصحابه مشورة أكثر كان نط أحدا رأيت، مجا 

.٢٧•ص: للراغب القرآن مغردات انظر: )١( 

.١٥٩آية: عمران، أل محورة )٢( 

.٣٨أية: الشورتم،، محورة )٣( 

(rr\lo)الصف ق الرزاق وعبد ( ٣٢٨؛/رالمد ق أحمد أخرجه )٤( 

مقطعانه إلا ثقات ورجاله جحر: ابن قال ٦، \  aI٩السنن قا واليهقي 



٥٥٧الإشات وضق ال؛ضالهة الوقانع في الئتهي الخلاف على انمترقة الأم 

إذافكانوا يعده، من خلفاؤه جرى واللام الصلاة عليه سته وعلى 
واشتهررأيهم، بفيها ينظروا حق العلم أول لها جمعوا ناولة بمم نزك 
ذلكيزده لر و الملهم، امحدث أنه مع الاستشارة بكثرة هه اافاروق، منهم 

.٢١١ورفعة علما إلا 
بالرأي،يستدون لا كانوا أمحم نجد السلمين قضاة تراجم قرأنا وإذا 

قيستشثرها علمية مراجع منهم فلكل الأحكام، ق بالنظر يستقلون ولا 
المشكلات.والنوازل المدلهمان الأمور 

يجلسأن تستغنير لا القضاة كانت اس—ت —رخمه الثوري سفيان قال 
٢•١ أخهلووا إذا يقومومحم العلماء بعض إليهم 

المعروفة،القضائية لطة المناصب من منصبا بعد الشورى ارت صم 

لالدولة ق الكبيرة الناصب كباقي ملي القضاء، ودون الكتابة فوق 
قثر ستشان ه ل0تحجب القاضي فان القول* هن*ا ط\ نخ فاذا 

حالارى'آا/"أم.ف= 
قمنها مجموعة علق حث الخاري صحيح ق؛ الاثار هن.ه من طرفا انغلر )١( 

محنهم{شورى }وأمرهم تعال؛ اذ قول باب بالمنة، الاعتصام كاب 
(YAnY/n ) ١(١ ١-• • )•المهقي وسنن ( ٤٤ا/« )١ عدالرزاق ومصنف

.( ٤٨١، )٧٧لوك؛عص: القضاة وأخبار 
.٤٨١ص: لوكع القضاة أخبار )٢( 
.٣١ ٩١٦الإسلامي والتاريخ المرمة ق، الحكم نظام انظرت )٣( 



اترادخلأفالصضاسماص ٠٠٨

امدحفإذا والخبرة، العلم أهل من وأمانته وعلمه يدينه يتق من أحكامه 
أشارمن بقول بحكم ولا به، قضى يالاعتٍار أصل له وشهد رأي فسه نق 

ةبدلالعليه أخار لليي سن حيث من الهق له حى له تقليدا عليه 
أنرأى ُتى بل أحدهم، أو مستشاريه رأي ينع أن بلازم وليس ءل١هرة، 
هإليأداه ا العمل.تمامحتهد وفرض مجتهد، لأنه ذلك؛ له كان يخالفهم 
٠مرة غحر تقريره سبق كما اجتهاده 

اأمجالإشكال، حيث يستثير إنما القاصي أن على الفقهاء نص وفد 
أحدلامتشارة يحتج ب الحجة له واتضحت الحق له بان إذا 

اأمحمجن سلف لما الاجتهاد؛ مائل ق الإشكال يعرض مجا وأكثر 
فيحتاجه، وجمن ولو النفلر ق يصح منها كل محتلفة وجوها نحتمل 

الحجة.ببالغ الخلاف لحم للمشورة؛ القاضي 

إليهافمندوب المشورة أمجا الك—ث —رخمه الماوردي الحسن أبو يقول 
وهيوقضاياه، أحكامه ق بالمشاورة مجامور المششهة...والقاضي لأمور ال 

صربان:

ه،عليالإجماع وانعقد فيه، الاتفاق حصل فد جلي ظاهر أحدُمجا: 
مشاورة.إل هدا مثل ق بحتاج فلا 

.؛/iVالحكامتمرة للماوردي القاصي أدب انظر؛ )١( 
r<\liللدردير ^ الشرح للحماص القرآن أحكام انفلر: )٢( 

فتحالباري ٨٩١١• المغي أ/اا،مآ، مغنيامح١ج 



٥٥٩الإئبات وطلق القضانية الوقانع في الفقهي الخلاف على ال|،يرتدة الاثار 

امأو وع، لتبمقول فيها م يشل لر حادثة نوازل ١لثاني: والضرب 
افيهيالمثاورة يؤمر الي فهي الاجتهاد، ائل ممن العلماء فيه اختلف 

بمميستوضح حى عليه يخفى أن يجوز مجا على ومناظرهمم ■ممذاكرهمم لينتبه 
زالاجتهادهما' دون باجتهاده فيحكم الاجتهاد طريق 

يس__تبينأنه ت الخلاف ومجسائل الحوادث ق استثارته ق والجادة 

منها،صوابه له سن بحكم.مما م وجوهها، ويعرف الشورى أهل آراء 
منالراجح ومعرفة الفقهاء ين الواقع الحلاق حم المقصود كان وإذ 

ومواطنهبالحلاق تامجة دراية على ثوراه أهل يكون أن جرم فلا أقوالهم 
همجلمنيخضر أن يستحب أنه على الفقهاء نص وقل. وجوهه، ومعرفة 

سألهمأن إل وافتقر حادثة حدُمتح إذا حى مذهب كل من العلم أهل 
لاجتهادهأمرع فانه عنها؛ وجوابمم فيها أدلتهم لين،كروا مالهم عنها 

٢.ل لصوابه وأقرب 

ح——القولو به ليحكم الحق يتوخى أن امحتهد القاصي قا والمرض 
الرعيةفان بالميامة؛ وأقوم اليدان، هذا ل بنجاحه أحلق وذلك الذمح، 

واحد.مذهب على كلهم ليسوا 

لهبين فإن استشارهم وإذا اس~I ~رخمه تيمية ابن الإمام يقول 

.٢٦١، Y،>o/Yالقاصي أدب )١( 
القضاءأدب ، Y،sx/iالقرآن لأحكام الأ،ع ، r.r/nالرائق البحر انفلر: )٢( 

١٠ .  ١/١> ادُني ، ١١•ص: الدم أي لابن 



الصانيالطم طى الممهي الخلاف ائر 

ابتاعأو . رسوله سنة أو الله كتاب من اتساعه بجب ما بعضهم 
كانوإن ذلك خلاف ق لأحد طاعة ولا ذلك، اتباع فعليه المسلمين 

ننبضلمون المفيه تنازع قد أمرا كان وإل والدنيا، الدين j، عفليما 
أشبهكان الأراء فأتما رأيه، ووجه رأيه منهم كل من يستخرج أن 

فيسونئرعم •ؤ؛ن تعال؛ نال كما به عمل ه رّوله وسنة الق بكتاب 
،،ر ، ئأوبؤ خ؛ٌوآ-صن يجئ ام دألرنولإنَقم أش ءاو ردد، 
والسنةالكتاب عليه دل ما معرفه المشكلة الحوادث ق أمحكن ومي 
.٢٢١الواجب" هو كان 

٠٥٩ت آية الماء، محمورة )١( 

.TAA-fAU/XAاكتاومح، بحموع )٢( 



٥٦١الإتجات اممضانيةوطيق ا1وفانع الئقهيفي الخلاف على اسرتبة الأم 

الق1ساسلب 

اةفامالقسرق 

يةالخاصوبمذه الإسلام، ملة خصائص من الحرج ورفع التستر إن 
يرومولن ومكان، زمان لكل وصالحة الأزمان، تعاقب على خالدة كانت، 

ه،مرامدون وانقطع التي أصابه إلا الخاصية هذه نقص الناس مجن احد 
ةوسماحيسر وفرعها أصلها كلها القرع وتكاليف ذلك ، uSCcوكيض 
الأصارمجن وخلوها يسرها من إلا الرسالة هد0 أتباع كثر وهل وعدل، 

الفطرةمفطالب يلي دستورا أو شرعا البشرية ألفت، وهل ؟، والأغلال 
؟.الخاتم اس شرع مثل والأخروية الدنيوية مصالحها ويحقق السليمة، 

اءالفقهها عنعتر فقهية قاعدة كونه حد عند يقف لا والتيسثر 

وهبل ، اتسع الأمر نحاق إذا وقولهم! التيس؛ر يحلي، المشقة بقولمث 
الغراءالشريعة مقاصد مجن جليل مقصد أيضا فهو فقهيا أصلا لكونه إضافة 
بالشاقف، التكاليإل يقصد لر الشارع فان وغلهر، يحلى حيث تهللبه 

المسائل ي الكتترة الرخص وفرة من ذللث، على أدل ولا فيه، والإعات، 
كانلما التكليفظ ق للمشقة قاصدا الشارع كان ولو الشرع، من محصى 

 fولا رخيص تj_^ "،.رن
والتدليلالخاصية هذه إمحلهار ق الإسهانم، إل هنا حاجة ينا وليس 

.٢١٢المواممات،مآ/ )ا(



علىانمئماممضانياص الخلاف أش  ٠٦٢

ضذي ى علنحفى ولا الشرع، تكاليف كل ق تتحلى لأهما عليها؛ 
مبحثق ل والعقالنقل دلائل من لها يشهد ما لنا تقدم وقد وبمسترة، 

١هنالك نليهللب الخرج( )رفع 
وكيفالفقهاء، باختلاف التيمير ارتباط وجه بيان هنات والمقصود 

ارإيئأو المتدامحن أحد بحق الإجحاف دون الأصل هدا مراعاة للقاضي 
عليه.غ؛ره 

هداق الماس ممالك بدكر الغرض هدا يتمهد الاوفيق! وباس فأقول 
ووامهلة:نقيض محنرق على وهم اياب، 

اء،الفقهوال أنمن يمر فيه ما لكل تتبعه ق بالغلو يتمم خعلرهما 
الترع،ق -رعي أصل فهو للسر، مراعاته جهة مجن ليس هنا وغلوه 
دونالفعل على والإقدام الإباحة حجج من الخلاف جعله جهة من ولكن 

ماإل ذلك قا بحتكم إذ للتيستر معياريته جهة ومن الرجح، م، البعهمئ، 
ده،ومقاصالشرع بأهداف يبال ولا مصلحته، ويلائم هواه يمتحنه 

نحجهو بل الماس، بعمى يقلمه ند كما العصر هدا وليد ليس النحي وهدا 
الأخذمسألة والأصوليون الفقهاء بحت، ولدللئ، ه، نفالخلاف ندم نر، 

وتحوها.والرجوح بالضعيف، والعمل الرحص، وتتبع بالأحفإ، 
هلءازاد وقد اس~أ —رحمه الشاطئ إسحاق أبو يقول الصدح وهمدا 

حججق معدودا المسائل ق الخلاف صار حق الكفاية ندر على الأمر 

.(٤٣٧))ا(راجعص: 



٥٦٣الإنبات وطيق \سيٌ' الوقانع الئقهيفي الخلاف على المترتبة الأم 

علىالفعل جواز ق الاعتماد الرمان من وتأخر تقدم فيما ووقع الإباحة، 
T■^،نفلرا له فان الخلاف؛ مراعاة لا.ممعى العلم، أهل بئن فيه مختلفا كونه 

والمسألةتمنع نر فيقال: بالمع المسألة ل الإفتاء وقع فر.ءا ذلك، ض ق بل 
مختلفاالمسألة كون نحرد الجواز ق حجة الخلاف فيصل ؟، فيها محلف 

أولهو س لتقليد ولا الجواز، مذهب صحة على يدل لدليل لا فيها، 
مجاجعل حيث الشريعة على عتن وهو بالمع، القائل مجن بالتقليد 

أنإل راحع بمذا حجة...والقاتل بحجة ليس وما معتمدا، ليس.ممعتمد 
فدفهو ه، نفعن بما ويدرأ له، حجة ا،لوافق القول، ويجعل يشتهيه، مجا يتيع 
أنمن له أبعد وذلك تقواه، إل وميالة لا هواه إتباع إل وسيلة اإقولا أحد 

را،.هواه" إلهه اتحد ممن يكون أن إل وأقرب الشارع، لأمر محثلأ يكون 
وخرقالشاطئ، الإمام ذكره الذي اخذور هذا ق، وقع الطرف فهذا 

ا.١ الراجح بمر والفتوى الحكم دم على العلم أهل إجماع ذلك مجع 
بالأشديأخذ من وهو نقيضه، على آخر طرز الهلرف هدا ويقابل 

والباطلوالشدة، بالثقل م انمجا عنده فالحق القرع، أحكام من فالأشد 
ولارأسا، الفقهاء باختلاف يرفع لا فتراه وخفة، تر تيفيه ما الضعيض أو 

اواهبممن مذهب به يتسم لا الملك وهذا اعتبال، ولا اهتماما يوليه 

ْ/\بم-أا،لأا،لوانقات )؛(

،١٢٥ص: والمتفي القي أدب ٩، • ؟/٤ وفضله العلم بيان جامع انفلر: )٢( 
.٩٣ص: للمرافي الأحكام عن الفتاوى تمييز ي الإحكام 



اممضانيالحكم على ال،ئهي الخلاف اثر 

الديننهم والورع، الزهد أرباب عند يوجد ما أكثر بل التبوعة، الفقه 
إنحى الإطلاق، على الرخص وترك العزائم باساع أنفسهم يلزمون 
ققال ا ١ اطه— —رحمه المشتري القاصم أبا الهلريمة لهم مهد الذي شيخهم 

دهعقاس بن وببينه ا،لريد أحكم وإذا رسالته; محن المريدين وصية باب 
محا— الأئمة بسرال وإمجا بالتحقيق إمجا — الشريعة علم مجن يحصل أن فيجب 
ويقصدبالأحوط، أخد الفقهاء فتاوى عليه اختلفت وإن فرصه، به يودي 

وأصحابللمستضعفين الشريعة ل الرخص فان الخلاف؛ عن الخروج أبدا 
وىصشغل لهم ليس الصوفية( )يعي الطائفة وهزلأء والأشغال، الحوائج 

إلة الحقيقة درجعن المقتر انحط إذا فيل: ولهدا سبحانه، بحقه القيام 

٢•١ الله وبغ، بينه فيما عهده ونقص عقده، فسخ فقل الشريعة رخصة 
واطنحمق الترخص القوم ثان محن ليس أنه ق ظاهر الكلام فهذا 

القشريمحمد بن طلحة ين الملك عيد بن هوازن بن الكر-م عبد القاسم أبو ر١( 
والحديثوالضر الفقه ق علامة القاسم أبو كان خلكان; ابن قال الصوق، 

دالزاهام الإمحه; بأنالذهي ووصفه والكتابة والشعر والأدب والأصول 
الأخلاق،طب العبارة، لطيف والتدكم، السلوك ق التفلم عيم القدوة... 

المذهب،صانعي العقيدة أشعري اف— —رحمه وكان تلت; ١^١^، على غواصا 
أعلامم م٢، • م/ْ الأعيان وفيات ق: ترجته انفلر ْا"له. سنة توق 

.oUv/xالشرب بن ومحمود محمود الحليم عبد بتحقيق: القشرية الرسالة )٢( 



٥٦٥الإشات وهشق التضانهة الوقانع في الئقهي الخلاف على الاثأوالمترتبة 

الص—الحوالسلف ؤق اف رسول عليه كان ما ~وهو المشروع، الترخص 
امفيه الرخص مجذلان وجود مجع العزائم فالتزام والتابعين~، الصحابة مجن 

الالاصترمحم، للنفس نمعا امتحنوه مبتدع همج هذا أن والظاهر فيه، 
•، ل امحاهدة مجن عليه يبى مجا إل وإئار"؛ الراحة إل لميل ال 

الخلافيعتبر لا فهو اافلاهري، الذهب محج الهج; هذا من وقريب 

صحالأخذ.مما يروم بل فالأسد، بالأشد الأخذ يقصد لا أته إلا سيء ق، 
فيه٠الفلر من ل ين حسبما وهذا شديدا، أو كان يرا عنده 

الخلافتتبع يجعل لا الدي، وهو وسهل، طرف الطرفأز،ث هذين وبين، 
ونعمجا ويجيز النفلر، ؤ، يقوتم، حيث يراعيه بل دهره، يطرحه ولا ديدنه، 

وانه، مذهبى علمقصور الحق أن يرتم، لا فتراه مجعتبر، وجه على منه 
ورأتماالخهلآ، يجتمل صواب رأي ت شعاره بل رأيه، ؤ، انقدح ما الصواب 

}١ الصواب يجتمل خهنأ خالفي مجن 

.٢١ا/؛ الاعتصام انظر: )١( 
البركاتأق إل بحتم ابن نسبها وند الأحناف، عن اشتهرت العبارة هذه )٢( 

لذلكيدل كما غبرهم به قال ند مجمموها ولكن )المصفى(' كتابه ق، السقي 
بالاجتهاد،ينفض لا الاجتهاد أن على واتفاقهم للخلاف، الجمهور مراعاة 
الوأهم إمجامجهم، إله ذهب ما إصابة يفلنوذ إمما باهمم منهم تمريح فدلك 

ابنأفاده أحكامهم. يرمحوا ل؛ و خلافهم، يراعوا لر وإلا مخالفيه، يخطأ يقطعون 
.y٦٦/. بحيم لابن والظام الأشباه وانظر: ، ٣١٣/٤فتاويه ق الهتمي حجر 



الئضانيالحكم ض الئقهي الحلاف اتر 

وهووالومطية، الاعتدال قج اللة محج على السائر هو الطرف فهذا 
خالفه،من بماليي لا أنه خاصية: ومن الموه، وميراث العالم بوسم الخليق 

د،التوحيوكلمة الإسلام ملة على يواليه بل ورأيه، بقوله بمتهئن ولا 
حيثالمتبوعق الفقهية المذاهب أرباب حال وهذا نيه، خالفه فيما وبمدره 

مفصلحول حامون كلهم لأمحم فرقا؛ يتفرقوا ونر شيعا، يصيروا نر 
لمحنرفهم اختلاف يصر فلم الشارع، قصد إصابة وهو واحد، 

أنيسعه لا القاصي فان الخلاف اعتبار ق المناهج هذه يصورن فإذا 
والشواذ،بالرخص والحكم الحلاف، تتبع ق، فءغالي الوممهل، هج عن بحيد 

نومحة الأربمالأئمة أمثال الرزين الأئمة اجتهادات إقصاء ق يبالغ أو 
اعتبارهيمكن حنث الخلاف بمتم أن عليه بل لوهم، برأيه فيعتبد قاربمم، 

ب؛نأحكامه ق يفرق أن وعليه الخلاف،، رمراعاة مبحث ق مبق مجا على 
الالأول فات، الظيقبيل مجن هو مجا وض فيه، خلاف لا قْلص هو ما 

يجوزوالثاني للترجيح، فيه مدخل ولا محكما، شرعا كونه صحة ي امجتراء 
نملف سما منه يقتضي التجويز وهدا المخالف، عع فيه الحق كون 

ةالأدلتن بة والموارنالنفلر إمجعان كذلك ويقتضي والتريث، المشورة 
الواقعة.يلائم مما الراجح الرأي لامتبيان 

ةالتامودرايته الفقهاء باختلاف القاصي معرفة أهمية تبدو هنا ومجن 
نمكثير ق الصواب عليه يشكل ذلك دون من فانه الاجتهاد، ائل .مم

.٢٢٠ْ/'آآ"ا، الموافقات اطر: 



٥٦٧الإتجات وطيق ايئمانهة الوقائع في اممقهي على المترتبة الأم 

٢.ل الحق له وستين يكاد ولا القضايا، 
يسلكأن ا،لقام! هدا ق الوّمهلية مقتضيات من فان هذان تقرر فإذا 
اليسرعلى مبناها الشريعة فان الأحكام؛ ق التيسير لك حمالمعتم بالخلاف 

الحقيكون أن لجواز الأصل؛ بمذا أخلق الاجتهاد اثل وموالسماحة، 
الضيقنفي وهو الكلي، بالأصل ناييه مع الأخف القول جاب ق كاقأ 

انكلما افه—ت الجصاص—رحمه بكر أق قول لما تقدم وقد ، والحرج 
تدلألالاماغ يا الحرج إرادة شه عن اس ونمى الضيق، الحرج• 
امأحكمن فيه اختلف، مجا كل ق الموسعة واثبات الضيق نفى ق بفلاهر٥ 

هدهبذلاهر محجوجا والضيق الحرج يوجب .تما القائل فيكون معيات، ال 
•إلارل_ثأست ال تعقوله نفلتر وهي الحرج، رفع على الدالة والأخبار الأية 

أهمهاإجمال يمكن القضائي الاجتهاد على وآثار مظاهر الميسم ولهذا 
يلي؛كما وهي أمور، تتة م ؤ، 

المختلفالأنكحة ق كما الصحيح احتمل إن الصرف تصحيح — ١ 
تاويل.يوع عليه وأقدم ذلك جواز يرى ممن الحمم كان إن ميما فيها، 

نكاحمثل وذلك لمصحيحه، وجه فلا للتصحيح محتملا يكن ل؛ فان 
وىيقلا أنه إلا الأول الصدر عن ثابما فيه الخلاف كان وإن فانه المتعة، 

الموافقات)ا(انظر: 

.؛/vrللجصاص القرأن أحكام وانفلرت . ١٨٥آية: البقرة، صورة )٢( 



اسنيم ض ص م  ٠٦٨

ذريعةونتح الأعراض، الناس محاون س ذلك يقتضيه لما تصحيحه، على 
هباوز يتحولا الخد، بما يدرأ شبهة كوته عند به نيونض ال، الفإل 

يخفى.لا انحدور هذا عن فبعدها الأنكحة باني يخلاف وهدا ذلك، 
العصمةدماء الل الأصل لأن العقوبة؛ ودرء الحد إسقاط ٢— 
الخلافوجود مع جثّم ولا والتثت، بالجزم إلا ^١؛، لا وأن والكرامة، 

بث—انوسيأل للحد، الدارئة الشبه أقوى مجن الفقهاء ءدْ ولذلك الُتبر، 
اس.بحول قريبا الجمالة هذه 

،فالتخفيب—غ، فيها دائرا وكان بالعقوبة الخلاف تعلق إذا ٣" 

ةأدللعموم التر-حيح؛ ق، فوتم، للئ، ُالقولين، باخغ، فالأحذ والتشديد 
الأمرينأحد يخفة يستدل أن الشريعة: قواعد "فمن الحرج، ورفع التستر 

ا.ر فيه الصواب، أن على التعارصي، 
ل؛إذا U يقيد بل إٍللاته، على ليس بالأخف الأححذ أن إلا 
القاصي،هاد اجتإل موكول ذللث، ق، والأمر شرعيا، مجقمودأ يعارض 
أوباخرم التهاون عن الناس زجر لمصلحة الأشد العقوبة تنفين. رأى فحيث، 
ذللئ،.له كان المعتترة المحاخ مجن غثرها 

ادةالحو هبالراجح فالحكم العباد بحقوق الفصل تعلق إذا ~ ٤ 
فيهاالتيمتر فمراعاة والنزاع، التشاح على مبناها العباد حقوق لأن المتبعة؛ 

تلاقأمجكن حيث، ولكن الأخر، بالهلرف أصر رمما القضية ؤئرق أيد على 

.lU./rالروضة محصر شرح )١( 



٥٦٩الإنبات وطنق انهة القض الوقائع في الئقهي الخلاف على المترتبة الأتار 

سماالنزاعات به وترفع القضايا به تفحل ما خير فهو بالملح الضرر هذا 

دفالصالح إل هنا فالمصقر يالصالحة، ويتأيد الخلاف، مالرك يقوى حتن 
الأمثل-الحل هو يكون 

دليلافعله ق وافق قل- لأنه صده؛ الحكم توجه من تجريح ترك ْ~ 
ففدهو أمجا لغيره، بة بالمهو انما ضعيفا أو مرجوحا وكونه الجملة، على 
ىعله مخالفتمن وقع ما فينال للاباحة، واعتقاد تاويل بنوع عليه أندم 
هدا،مثل تجريح أو يق تفالعدل من وليس والحكمة، بالعدل يليق وجه 

الساحبالتأويل ينتمي ؛يا والتفسيق اس~ث —وحمه تيمية ابن يقول 
لأننقضها؛ دم وعان الظنيام أحكمن مضى ما إبرام ٦" 
الظنونأن وهو ين; ذلك ل التيسير ووجه بالاجتهاد، ينقض لا الاجتهاد 

الناس،على الأمر ولثق حكم، استمر لما ببعض بعضها نقض لو المتعادلة 
يخفىولا الحاكم، بجكم الوثوتا وعدم الأحكام، اضطراب ذلك مجن ويلزم 

،-لوالشقة الحرج من ذلك ؤ، ما 
والقضايا،الوقائع ق الفقهي الخلاف عن اJانجة التيسير مجظاهر فهده 

الفوالآل، للحال وتقديره القاصي اجتهاد على متوقف إليها والصم 

المص—اخبرب تامة دراية وله والاجتهاد، العلم ل مبرزا يكون أن حرم 
وآجرا.أولا الموفق واس والمفاسد، 

.A"/xالأحكام وقواعد ، ٤٩٨؛/٢ ج وانفلر.نه: ، rnv؛/الفتاوى.بجوع )١( 
.( ٨٠٧)ص: بالاجتهاد" يفض لا 'االأجتهاد ُاسة; ق ماق ما انفلر )٢، 



\ستيم طى ص \دس ائر  ٠٧٠

الوابءامم 

آسمحدسةاسفراسقاط 

مدخل:

هداا عليهاشتمل الي الموضوعات أخطر من الموضوع هدا يعد 
ىعلانربة بالعقوبات يمملق أنه ذلك الإطلاق؛ على وأدقها الكناب 

اقإزهتطبيقها على يترتب مد والي والقتل، والسرقة الزنا مثل الجرائم 
منفعةوإتلاف الشارع طاعة ، juتطيقها دار فلما عضو، إتلاف أو نفس 

دبعإلا إليه بمار لا تفيدها وصار الشرع، ميزان ق شأها عظم الجايي( 
للحد.الدارئة الشبه من الواقعة وحلو واليان التئبت 

توجبشبهة يكون لا الخلاف أن المبحث: هدا دقة جواب ومن 
قه مثالسوغ ا مميكون أو النفلر، ق يقوى حيث إلا الحد إسقاط 

اممفادراكها الأنفنار، فيها تتفاوت الي بية الالأمور مجن وهدا الشرع، 
لأهن جمالقاصي يكون أن إذن جرم فلا امحتهدين، باختلاف بخنلف 

يكنب وحيث الخلاف، ومواطن الفقهاء باختلاف والعلم الاجتهاد 
أعفلمخهلوه كان وإلا القضايا، هدم مثل ق للفصل يتصدى فلا كدللث 

صوابه.من 

تدرأشبهة الفقهاء 'اا•محلأف ناعية: عد الثان الباب ق م؛1ل  Lcها.مجا نارن 

بعضا.بعضهما يكمل غالموضوعان (، ٧٥٨)ص: الخدود بما 



٠٧١الإنبات وطيق اممضانهة الوقائع في على ١^^ ١^ 

التالية!المائل بذكر يتن الخلاف بشبهة الحدود إسقاط عن الكلام م
الخلاف!شبهة مريق ١— 

قماثله أي ، الثمء الشيء أشبه قولهم! من مجاحوذة ! لغة الشبهة 
توالشبهة وشبه، أشباه والجمع! ، المثل والشبيه! والشبه والشبه ، صفاته 
•١ ببعض بعضها لشبه المشكلة أي! المشتبهة، والأمور الملبس، المأحذ 

وتحريمهالحقيقة، على تحليله امحهول الشيء الخلاف! بشبهة والمراد 
١حلالا أو حراما كونه يتيقن لر مجا هي! أو الحقيقة، على 

وهي!أخر، ألقابا اللقب هذا إل بالإصافة الفقهاء عليها ويطلق 
قوالشبهة دليل، الل والشبهة الجهة، ق والشبهة الئلريق، ل الشبهة 

.٢٣١الأءتق1د 

الخلاف!شهه الخدود إمقاط حكم - ٢ 
يمكناف— —رحمهم الفقهاء فيها اختلف الي الجرائم أو الأحداث 

نسمين!إل تصنيفها 

هوهل جزائه، ق واختلفوا الحرمة—، —وهو حكمه على اتفقوا م ف
يجب.لا أم يجب وهل ذللئ،، غير أو الحس أو الجلد أو القتل 

٣.' i-r-rص: المصباح ا/'ا.ْ،  ١٢العرب  jUأ-/ا،ْ، اللغة لهذب بمظر: )١( 
.١٦٠ص: \بت \ا\\\،والحكم العلوم جامع ، ٢٢٨الثورy/)لإ(انذلر: 

إعلام، yy®/yادثور ؟/اأ، ،^ ٧١، ٤٧٨؛/١^؛^^ كثف ١^ )٣( 
• ٢٤١/١المونض 



٠٧٢  uالئض1نيم طى !ص أثر؛_؛؛

رم،حمأو اح مبهل الفعل أصل ق، أي حكمه، ل اختلفوا م ون
•الحكمين( هذين قا محنهم الحلاف وانحصر 

ولابحال، العقوبة يسقط لا جزاثه ق فالخلاف الأووت القسم فأما 
زاي(العقوبة ؤ( اختلافهم مثل وذلاك الحلءود، له تدرأ شبهة مثله يكون 

اختلافهمومثل ومحوهم، لوط قوم عم، عبل ومن، الهيمة وناكح •ممحرمه 
 ،j )اأيضاختلافهم ومثل بالعبد، والحر بالكافر والمسلم بالرأة الرجل( قتل
محلعن خارج خلاف فهدا ذللئا، وبحو وبالنسب بالثقل( القتل، قا 

ا.ممافيهبحكم أن ائل، المهذْ مجثل، ق القاصي( علك( والواجب النزاع، 
لرصحيح بدليل فيها الحد ثبتا فإذا ، نفسه إليه تسكن( مما عنده ترجح 

لأمرين;وذلك بالخلاف؛ يسقهله أن له بحل 
الخلالينر مبتردد ما هو شبهة يكون الذي الخلاف أن ; أحدءما 

والتحليلوالشعار المتعة نكاح ؤ، كاختلافهم وعدمه الجواز لين، أو والحرام 
هناوالخلاف ٢، ١ للحل قهلة المالشبهة العالماء أكثر فسر وبمذا ومحوها، 

الحكم.يشمله لا آخر م ن
وهالعلماء اختلاف وليس الله—; —رحمه اللام عبد بن العز يقول 

امقما الحلال فان والتحليل؛ اكحوم أدلة ين التعارطن الشبهة وإنما الشبهة، 

،.٢١الأخر" من أول أحدهما ولمي ^، دلل قام ما وا>ام محلله، دلل 

.١٨١؛/والحكمالعلوم حامجع انفلرت ;١( 
*؛؛.U/xالأحكام ;٢(فواعد 



٥٧٣الإثبات وضق الوقائع في الئئهي الخلاف ض انمترتبة الأتار 

■محض،حلال أقسام; ثلاثة على الشرع أحكام أن ذلك: وبيان 
العمانيرويه الذي الحديث 3( كما الأمرين، بين؛ ومتردد محض، وحرام 

بئن،الحرام وإن ض، الحلال إن ت يقول ه الني سمعت قال: ه بثتر بن 
،•لالناس من كثتر يعلمهن لا مشتبهات أمور وبينهما 

أجمعما امحض: والحرام تحليله، على الماس أجع ما اتحض: فالحلال 
إماتحريمه أو حله ق اختلف ما فمثل المشتبهات: وأما تحريمه، على الماس 

الإمامالشتيهات فسر المعي هذا وبنحو الكاّسّا، مجن وإما الأعيان، من 
أاس~ —رحمهم الأئمة من وغتره أخمد 

يترتبلا وعدمه الجواز ين حكمه تردد فيما الحد امقامحل أن اكاني: 
شهى علامحاففلة وهي أُرْ، ق للمشتبه مصلحة فيه بل صرر، عليه 

إذنبغر امرأة على عقد فيمن بين وهذا والمشويه، الإتلاف—، من وعرضه 

وقاتلالبهيمة وناكح اللوطي بخلاف يتاويل، تمتع أو ض، نكح أو وليها، 
رجحانمع هؤلاء عن الحد إسقاط فان ونحوهم؛ حلاف، به قتله ق مجن 

وجوه:من وذلك، عفليمة، مفاسد عليه تترتب دليله 

للترك.موجمسج دون مجن واجِح حد بترك الشرع حرمة انتهاك أحدها: 
نسوغ.غير من ودمه عليه ابجي عرض س١ر : الماق 

هذهنفسه.ممثل له نول محن أمام مصراعيه على الار_، فتح اكالث،: 

.(٢٩٤)ص: تخريجه ))(تقدم 

.١ ٨  ١/١والحكم العلوم جامع انظر• )٢( 





٥٧٥الإشات وضق القضانية الوقائع في اممئهي الخلاف على انمترتبة الأم 

أجلعطاء بان عنده تحقيق لا من يعص وأجاب الرركشيت قال 
صعق،وإن رأي على اعتم م فمن بالمثقل، القتل مسألة ق مجن 

والالأنإل ر نمتلوإنما القائLلان، إل ننظر لا فانا بالجاه؛ جواب وهدا 

اواسقتل بحل يقل نر ~ اس رحمه ~ حنيفة أبا أن الجواب وإنما ومآخذها، 
قخ—الق ا وإنمالوزر، مجن عظثم عنده هو بل بالثقل، بعضا بعضهم 

حنيمةأبو أباح أ فلو بالعارية، الجواري أباح وعطاء به، القصاص وجوب 
املمجوافمح، هو وإنما خلافه، لروعي الجواري محا عطاء أباحه مجا لثقل اق 

هجهله ينفعب الحد فيه يجب مما شيء حرمجة 'علم وس اكحريم، على 
،.١١فيها" يانع أو الحرمة، جهل مجن بحلاف بالحد، 

—والإباحة المنع يى الخلاف فيه تردد ما وهو ~ الثانىت القسم وأما 
الشبهام أقعن حييتهم ضمن الخلاف بشبهة الفقهاء بأقوال المعي فهو 

قوا اختلفوكيلك الشبه، من جعله ق اختلفوا وقد ،، ١ للحد الدارئة 
الخلافي.لهذين عرض يلي وفيما شرمحله، 

خلاف"إنه الأجأكام )قواعد ق لام العبد بن الم قال كن ل =
لأبنالأعيان وفيات مثلان انظر فيه. يشكك له ترحم من وبعض ، محقق 

.xnY/rخلكان 

.rA\l\بكي اللابن والفلمائر الأشباه وانفلر: ، Wojyالثور )١( 
 )X( :١الأحكام قواعد انفلرrv/x  ، الثور /x١. ٨١/١واذكم العلوم جامجع ، ٢٢٨





٠٥٧٧ وطيق \صي2 ١^ في سف على انمترتبة الأم 

معقولولا ناس ولا صاحب قول ولا مقيمة ولا صحيحة منة ولا فرآن 

،.١١ذكرا" كما فيه الذي الاختلاط مع 
،د جديم حكوتشرع التأّيس فانية له للحد الوجب أن ~ ٢ 

نمأول التأسيس أن ت والقاعدة ، الأصلية الراءة تأكيد يفيد له والنافي 
،.٢١التأكيد 

مثلهبنص إلا عنه ينتقل فلا الحد، إقامة بوجوب ثان النص أن آس 
ضعيفةبالثمهات الحدود إمحقاط ق وردت الي والأحاديث، منه، أقوى أو 
والقاصيةة الثابتالأحاديث، لعارصة تتهض لا صعقها ومجع تصح، لا 

،١ر الحد إقامة بوجوبر 

الجاني.عن الحد لدرء موجبة شبهة الفقهاء اختلامح< أن ١ك١ئت القول 
إنهعلى نص من الفقهاء من بل ،،  ٣١أهل جمهور مذهب وهذا 

فيه؛مجرية لا إ-جّاع 

الحدأن ق خلاهم، ولا الله—؛ —رخمه قدامة بن الدين موفمح، قال 
،.٠١بالشبهات" يدرأ 

٣،١٥٤/١١.١ْبالآUرانحلى )١( 
.yylrواكمم التقرير ، ٥٩ْ/■ انحمول انفلر )٢( 

.Wiliالفروق انفلر )٣( 

ا</ههالغي ، yxo/yالمنثور ا،/اأ، الدخترة ه؟/، ه/• القدير فح انفلر: )٤( 
.٧١٢؟/هء، الغي )ه( 



الئضاضانمكم ض الممهي الخلاف اثر  ٥٧٨

اءفقهاع إحمق وأيضا اس —رخمه الهمام ابن الكمال وقال 
لكفاية بالشبهات تدرأ الحدود أن على الأمصار 

:يلي بما القول هذا أصحاب وامتدل 
لآلامنذصميما؛ دحبق محمحم ؤ ت تعال قوله ١" 
الفاّتعلعتم، ما السلمين عن الحدود ادرؤوا ت ه فوله ٢— 

أنحتر و العفق بجهلئ أن الإمام فان سله، فخلوا محرج له كان 
١.٢ العقوبة" ق يخهلئ 

.، ريالشبهات الحدود ادرؤوا ث١لت أنه عنه. روي مجا ٣" 
ه—عناس —رصي عمر فعن وقضاوهم، الصحابة قول هذا أن — ٤ 

.٢ ٤ ه/؟ القدير فتح )١( 
.٢٨آيةت المساء، سورة )٢( 

جاءما باب الحدود، أبواب الجاعع، ق الترمذي عاسة؛ حديث من أخرجه )٣( 
ائيوالنونفه، وصحح ومونونا، ؛\اا(مجرفوعا )أ/ممح الحدود رء دق 
وأخرجه( ٣٣١١آح  U٦١/) المتكرم ق باب الحدود، كاب بجتى اق 

(Ai/r)المن ه والدارتْلي ( TiAllمرفوعا )المدرك ق، الحاكم 
إل( ٠٦الحجر؛/ق)السن حجر ابن ومجال ق، والمهقي 

.٢( a/® الغليل )إرواء غ، ١لأي١ني الشيخ وناسه ، صعقه 
ابنعلى موثوقا روي وند قؤ، الني إل مرفوعا أحده ل؛ اللففل بمذا الحديث )٤( 

،X®T'/aانحلى انظر• ضعيف. بلففله وهو عنهما، اس رضي وعلي عباس 
.Yirlvالغليل إرواء  iXTvIrالراية نمب ئ/ا"ْ، الحجر التلخيص 



١٠٧٩^ وطيق الئضانهة الوقانع في اممتهي الخلاف على السرتبة الأم 

الشبهات"رأ/ق أنمها أن إل أحب الشبهات ق الحدود أعهلل "لأن قال: 
عنالحد ادرؤوا عنه~أ الله ~رصي مسعود بن الق عبد ونال ٠— 

،.٢١اطتم" ما ادسالمين 
والترجتح:الوازنة 

والذالنظر— ل ويترحح الأقوال هده من النفس إليه تكن الذي 
سلهيكن ول؛ الحجة، تسنده كان إذا الفقهاء اختلاف أن أعلم—: 

الريبةيحدث فانه التأويل تحتمل لا الق النصوص مضاربة ولا الشذوذ، 
الاستلالويمكن وتنفذه، الحد إقامة من مانعة شبهة ويكون لقس، اق 

.:ياش:لهذا

تنهلالخدود أن ى علتدل الي والأيار الأحاديث كثرة — ١ 
لأنللحد، الدارئة الشبه أقوى من الفقهاء اختلاف ويعتبر ، بالشبهات 

الريبةمن القس ق يحدث وهذا الشرع، أدلة بين العارض ظهور منشأه 

"رجاله: الألباني الدين ناصر ْ/ااء،ونال المصنف ق شيبة أيٍ، ابن أخرجه )١( 
.Tiilvإرواء ثقات"، 

قما أصح وهذا البخاري; نال ، ٠١ه/١ الصنف ق شيبة أي ابن أخرجه )٢( 
درءأحالت عن الثوكاني ونال إ/آُه، التلخيص ل جحر ابن عنه نقله الماب" 

عضدهمن شد فقد المعروف المقال فيه كان وإن الباب ق وما بالثبهة؛ الحد 

درءمشروعية على به للاحتجاج ذلك بعد فيصلح الاثار( من )ي*ني ذكرناه مجا 
. Yuy/uالأوطار نيل الشبهة" مهللق لا امحتمالة بالشبهات الحدود 



اممضانياسم على الممهي الخلاف ائر  ٠٨٠

الشبهأقام ق الفلر وتحقيق التمحيص عند بل غيره، يحدثه لا ما والشك 

رفوقد الفقهي، الخلاف إل بالجملة تعود أهما يحد الفقهاء ذكرها الي 
/أ المعي بمذا الشبهة العلماء من كئتر 

لأمريزتوذلك ، القول هدا يوهن لا الأحاديث هدْ بضعف والقول 
حنرقهافهي.؛جموع مقال الأحاديث هده ق كان وإن أنه أحدهما 

دعنرر مقهو ما على ، ١ لغترْ الصحيح أو الحسن درجة عن تنزل لا 
عنناقة الآار وبقية والشواهدرم، ا،لتابعات باب ق الحدِث علماء 

.١  ١٨١/ والحكم العلوم جامع انظر ( ١) 
عدلرواه الذي أنه وأؤلهرهاء المصهللح، لأهل عبارات هيه الحسن• الحديث )٢( 

فانلداته، بالحسن يسمونه وهدا والعالة، الشدوذ من وسلم الضط، خفيض 

الراويتدريب ينفلر؛ لغتره. الحسن فهو بغتره وتقوى ضعيفا الحديث، كال 

ينظرتؤلريه. تعددت إذا لداته الحسن الحديث، فهو لمر٥ت الصحيح وأما 
.١٧٤/١^^فتح 

حديث،رواية ق، غئره الراوي مشاركة الحديث،؛ أهل عرف ق، بالتاسة يراد )٣( 
كانتففان السند، أثناء ق أم الراوي ذللث، شيخ ؤ، المشاركة كانت، مواء ما، 

بعضق كانت، وإن تامة، متابعة فهي منتهاه إل ند الأول مجن المشاركة 
قاصرة.متابعة فهي ني. ال

حديث،رواية ؤ، آخر لصحاي الصحابي مشاركة عن عبارة فهو الشاهاست وأما 
.٢ ٠ /٨ ١ المغيث، فتح ، ٢ ٤ ١ / ١ الراوي تلري--إ انفلرت أو.ممعناه. بلففله مجا 



٥٨١الأمان وطيق ايئضالية الوقائع في الفقهي الخلاف ض المترمة الأتأر 

١الرفوع حكم ق وهي لذلك، الإشارة سلفت كما ه الني أصحاب 
;حزم ن ابتضعيف على رده معرض ل الهمام بن الكمال نال 

حكمله هدا اق را1ونوف وإن ، يقدح آلا أالإرسال إن ت نقول ونحن 
العقل،مقتضى حلائ بشبهة ثبوته بعد الواجء_، إسقاط لأن ا ١ ا1رفوع 

خملصحابي ذكره فحيث بشبهة يرتفع لا ثبوته بعد الحق أن مقتضاه بل 
درأتالحدود أن ى علالأمصار فقهاء إجماع ق وأيضا الرفع... على 

وأبماعليه، متفق الحديث هدا الفقهاءت بعض قال ولذا كفاية، بالشبهات 

Tiilvالغليل إرواء ق الأحاديث لهده والشواهد التابعات انفلر )١( 
درءلأحاديث حرم ابن تضعيف على التوق الرد وانفئر 'أ،هآآ، ثخ/أُ

٠( ٤٩٣للتهانوي،)اا/>وأ، إعلاءالمنن كتان مح، بالئبهات الحدود 

يكونأن بد ولا كدا، فل أو كدا ه اف رمول قال ازبعي: مول أن الإرسال: )٢( 
^امحنق.هني، أو معضل إما فهو تابعيا الماقط كان فان صحابيا، الند مجن المانط 

ولمرملا، يمي ذلك جمح أن الفقهاء عثد والمشهور انحدقن، اصهللاح 
ا/ئما.الغث فتح ١،  ٩٥/١اراوي تدرب بمثلرت خلاف. يه الاحتحاج 

ضلأو قول مجن الصحابة إل أّمند ما الحديث،: أهل عرز ق الموفون )٣، 
علىفالأن ونفه فيقال: مقيد.ا غيرهم ل ويستعمل منقهلعا، أو كان متصلا 

تدرب. بالخبر المرفوع يسممون كما بالأُر الفقهاء ويميه مثلا، الزهري 
.١ ٠  ٨/١الغيث، فتح وانفلر: ، ١  ٨٤/١الراوي 

سواءمرير أو فعل أو نول م، ه المب إل أصنف ما وهو الموقوف، يقابل المرفوع )٤( 
١٠ ٠ ٢ / ١ المغيث نتح ، ١ /٣٨ ١ راوي تدريب . غتره أو صحابيا المسند كان 



الصاليالحكم طى الئقهي الخلاف اتر  ٠٨٢

يقطعا مهووالصحابة الني عن اروي تتبع ول بالقبول، الأمة تلقته 
فلاصروري، ق شكا غيه الشك فكان الشرع، جهة من المعى هذا شون 
.٢١١عليه" يعول ولا قائله إل يلتفت 

الخلاففان الأحاديث هذه بضعف التسليم على حى انه الثانيت 
هوجى علالحد إثبات يمكن لا وجوده و*ع بياته، قائمة شبهة يبقى 

منفعةإتلاف عليها يترتب لأنه حائز؛ غ؛ر الخدود إثبات ل والظن القطع، 
بما،استدلوا الي الأية أن يعلم وبمدا ، القطع إلا سبيله يكن فلم المعصوم، 

إلهي بل القول، هدا تنال لا ^قمحثافلأسوو؛ا تعال: قوله وهي 
الحلأن ذلك: ووجه عليه؛ حجة تكون أن من أنرت له حجة تكون أن 

يستندالي الأدلة تعارض أن ومعلوم ، بموته المقلع بعد إسقاطه بحرم إنما 
ىعلفاتامته وشك، ريبة الحد ثبوت ل يكون أن يوجب الخلاف إليها 
الك١ دد الم مم الدماء اقة  ٠١١ يات العف اقامة عذ ء هم فه المح، هذا 

ّسن>سش<ن■
ثتإذا قط نلا الحدود أن الطردة: والقاعدة العام الأصل ٢- 

معالحد وجوب ل الفقهاء واختلاف الشبهة، مجن سالما ثبومحا وكان 
إنهوحيث خاص، بدليل إلا به يلحق فلا الأصل، هذا عن خارج الشبهة 

الذمة.0راءة عملا تنفيذه إل سبيل فلا فيه المشتبه الحد إقامجة على دليل لا 

)؛(نحالقدير
.o\A-o\Vص: الغاني )'؛(انفلر: 



٠٨٣اممضانيةوطيقالأتان انمترتبةطىالخلافاتصفي الأم 

ذيالالحديث الفضلاء; لعض قلت اكرافي; الدين شهاب ينول 

يصح،لر يالشبهات الحدود ادرؤوا قوله وهو الفقهاء، به استدل 

;اب فأج؟ الأحكام هذه ق ععتمدنا يكون فما صحيحا يكن ب وإذا 
هفانالشبهة من ماق الحد إقامة على أجمعنا حيث ; نقول أل يكفينا 

دليحى بالأصل، عملا به يلحق لا الإجماع محل عن قصر وما يقام، 
ا.١ حس جواب وهو ت قلت . الشبهات صور ق، الحد إقامة على دليل 

لأنول؛ القلءا هليشهد التأكيد مجن أول التأسيس إن ; وقولهم 
الحدودإمحقاتذ وهو حديدا، حكما أفادت الباب ق الواردة الأحاديث 

اتللعموم؛ام تخصفكأنه البتة، الحدود إمقامحل لا الشبهة وحول عند 
الحدود.إقامة ق الواردة 

نجموهذا أمجكن، ما للشارع مقصود ا،لكلف على التخفيف أن ٣. 
^فمآكردلاتحديطأتعال الق قال ، الغراء الشريعة هذه محامحن 

.٠٦( سحانء: ُُال أص<ُ'،، 
الدينيشاد ولن يسر، الدين إن ~ت والسلام الصلاة عليه ~ وقال 

.٢٤١وقاربوا" ددوا ف غلبه، إلا أحد 

. ١٧٤؛/)ا(الفروق 

.١٨٠آية; البقرة، سورة )٢( 

٠٢٨آية; اء، النمحورة )٣( 

(٤٣٧)ص: تخريجه تقدم )٤( 



اهئاليالمئم على الممهي الخلاف اتر  ٠٨٤

—كذل ولا له أنوهو ظاهر، يالشبهة الخد إسقاط ق التيسإر ووجه 
هفيوهدا ، الراءة إمكان مع أمره ق مشته كل على الحد يقام أن لأمكن 
على، يخفى لا ما والضيق الحرج من ذلك ول ايافع، تعطيل لدائرة توسيع 

يخطئأن بن يالأمر دار "فإذا غيره، مجن آكد الباب هدا ل الاحتياط أن 
/ل حؤطؤن خير الخطأ هدا كان مجدب عن فيعفو يخهلئ أو برقا، فيعاقب 
الصلحةتتحقق حيث إلا العقوبة يمرض لا الحكيم الشارع أن — ٤ 

يتحققلا ومحا عليه، المعتدى إنصاف مع غيره وردع الجانى، تطه؛ر مجن منها 
ذلكوقا الشرع، ل مجاغ له تاويل عن نتج الفعل هدا لأن المقصود؛ هدا 

يغاصىفمد جوازه ل مختلفا فعلا الكلف ارتكب لو الشاطئ; الإمام يقول 
وإنة، الجملى علدليلا وافق قد أنه إل نظرا بالعدل؛ يليق وجه على عنه 

ذلكإذ عليه وقعت ما على الحال لإبقاء بالنسبة راجح فهو مرجوحا كان 

•، رالنهي ُفتضى س أشد الفاعل على صرر لحول مجع إزالتها من أول 
المعصوم؛منفعة إهدار من مانعة شبهة الأدلة تعارض أن فالحاصل; 

ونالظنري تراق.فعلا وأن والاحتياط، التتست، على مبناها الدماء لأن 
يةالمعمده هصاحب يعزر أن القاصى رأى حيث ولكن والشبهات، 

ألرتدع فيعزره بالشبهة، يسقهل لا التعنير فان إليه؛ موكول فالأمر 

.٣ • ٨ ١/ ٥ الفتاوى مجموع )١( 
.٢ ٠ ٥ ، ٢ • ٢ y/ سر بتصرف الموافقات )٢( 

\اا\\.ولابننجيم ١، والنظائرلال؛وْلي»_rY الأثباْ ، yyy/yالثور)٣(انظر: 



٥٨٥الإيات وطيق التضانية الوقانع في النئهي الخلاف على المترتبة اvدار 

اصاسي 

اهد،مهية ذ اصى ض ا،أيارايرسة 

القاصيحكم ى علآثارا الوقائع ق الفقهي للخلاف أن كما 
القاصييلزم آثار الوقائع هذه إثبات محلوق ق للخلاف فكدلك واجتهاده، 

مهنالبوهذه وقضاياه، أحكامه ق العدل يقيم حى واعسارها مراعامحا 
الحت!هذا تفاصيل يدي ُين 

ضاسب 
الإياتبميق اسيد 

وأبتوأكده، حققه .ممعى! يثبته الشيء أبت، مصدر لغة! الإثبات 
وثبيت.ممعى;ثابت، فهو وثبوتا ثباتا الشيء وثبت وبينها، أقامها ت حجته 

ورأي والر الأمق وتثبت أمره، ل متثبت ت ثبت ورجل واصتقر، دام 
تأنىفهولمسعلرا/استثبت،: 

اليبالهلرق القضاء أمام الحجة إقامة الفقهاء: عرف ق، بالإثبات ويراد 
٢•ر شرعية آثار عليها ب، تترتواقعة على أو حق، لتحميل الشريعة بينتها 

إلل يتوصا مبي الوأميابه ومائله فهي الإثبات: محلرق وأما 
محلرقمجن فهو الصواب، وجه ويفلبر الدعوكا يكشف، مجا وكل ا،لهللوب،، 

ا/.٨.اكر المصباح ؟/ا<ا-.آ، الرب، ان ؤانظر: )١( 
.yrlsللزجلي )أ(وّاتلالإكت 





٥٨٧الإتات وطيق التضانهة الوقانع في القئهي الخلاف على المترتبة الاثار 

وأعلامهوأماراته العدل طرق يخص أل وأعدل وأحكم أعلم بحانه واس 
منها،يجعله فلا أمارة وأبغ، دلالة وأقوى منها أظهر هو ما ينفي م بشيء، 

مجنشرعه بحانه.مما بغ، قد بل وقيامها.مموجمها، ومحولها عند بحكم ولا 
فأيبالقسط، الناس وقيام عباده، بغ، العدل إقامة مقصوده أن الهلرق 
ا.ل له مخالفة ت، وليالدين، من فهي والقسط العدل بما اسعمحرج طريق 

وقالحقيتمحرمحون والولاة الحكام حداق يزل ون؛ أيضا; وقال 
ولاا تحالفهشهادة عليها يقدموا لر ظهرت فإذا والأمارات، بالفرامة 

امحقوعرف إلا ملكة فيه له وصار بدلك اعتى وال أو حاكم وقل إقرارا، 
،.٢١أهلها" \ذ الحقوق وأوصل الملل، من 

قالخلييم، المو ه— اس رخمه ~ القيم ابن، قررْ الدي وهدا 
قرأمحطريق فأي القضاء، مجن الأعفلم المقصود هو العدل لأن بالصواب؛ 

وهمجا الإثبات وسائل س هناك بأن يشهد والحس الشرع، من فهو عنه 
وهيبالحصر، القاثلون عددها الي الوسائل من كثئر من الحجية ؤ، أقطع 

ولكنفرحون، بن الدين برهان يقول كما كثيرة بأصعاف، عددوه عما تربو 
ر١ الفهم قا التومع باب وفتح ، بهم، الفضيلة عليهم— اس رحمة — لهم 

.١ ٤ صرت الحكمية الطرق )١( 

.٢٥-٢٤)٢(مسالممدرص:

. ١٧٤؛/امحام نصرة )٣( 



التضانيالطم طى أنر  ٠٨٨

اسدىاسب 

الإساتطيق سص ق اهاضى اجفماد 

والظواهرالحجح أستر "القاصي أن الفقهاء: يقول كما الأصل 
ةقرينأو أو.بم—؛ن شهادة من بينة حقا لمدع شهد فحث ٢، ر الشرعية 
علىينوقو لا الحجج هذه نول أن غتر عنه، ومكن له له محي ونحوها 

تكونولا القاصي، عند مرضية تكون أن ذلك مع يد لا بل شل، ثبوها 
الشكوكمجن وحلت المصححة، شروحلها استوفت إذا إلا عنده مجرصية 

يراهمما يغثرها عتها والامتعاصة ردها فله كيلك تكن لر وحيث والريب، 
المدعى.باثبات أخلق 

يلي:مجا الأصل لهدا والدليل 
سةاذرظنمبجواءال: تمقوله ١- 

(ئبجتنصبجءءةلأ!ي 
أمجرأن على دليل الأية هذه الله—: رحمه — الحصاص بكر أبو يقول 

عدالتهمس ظنوننا ؤ، يغلب ومجا رأينا اجتهاد إل مجوكول الشهود تعدل 
شاهدة عدالالناس بعض ظن ق يغاث، أن وجائز طرائقهم، وصلاح 
فالأمرليس.ممرصي، أنه غ؛رْ ظن ؤ، ويغلب مجرصيا، عنده فيكون وأمانته، 

. yy/yالأحكام نواعد )١( 
.٢٨٢آية: البقرة، مورة )٢( 



٥٨٩الإشأت وطؤق التضالية الوقالع في اممتهي الخلاف ض المترتبة الآد1ر 

الشهادةأمر عليه بي والذي الرأي، وأكثر الظن غالب على مي ذلك ق
دلا،عان كوإن التهمة نفي والآ"مت العدالة، أحدها! أشياء! ثلاثة 

لالغفلة وقلة والحفظ التيقظ والثالث! 

دتقييهدا الأية! سياق ق اس~ —رحمه العربي بن بكر أبو ويقول 
ىعلالشهادة وقصر شاهد، كل على الأسترمال على سبحانه اس من 

فمنالغر، على الغر قول تفيذ هي إذ عفليمة، ولاية لأهما خاصة الرضا 
مزيةله يكون حى ها يتحلى وفضائل هما ينفرد شمائل له يكون أن حكمه 

يره،غعلى قوله بقبول الاختصاص رتبة المزية تلك له توجب غيره على 

عليه،بشهادته بالحق المطلوب ذمة بشغل وبجكم الفلز، بجن له ويقضى 
دعواه.ق له بتصديقه قوله على الهلالب قول ويغلب 

لأنالحاكم، إل الشهادة ق القبول تفويض على دليل الأية وق قال! 
نمويقوم عليه، الأمارات مجن لها يفلهر النفس.مما ؤ، يكون مجعى الرضا 

إليهوصل لما لغوه جعلناه لو فانا هدا؛ لغيره يكون ولا له، المينة الدلائل 
،.٢١غيره" اجتهاد مجن أول واجتهاده بالاجتهاد، إلا 

^^^^ءقثثإ'أنمحإؤثاال: تعقوله ٢- 
(٣)غويخنحكو ما عق هميحؤأ طمجئف 

القرآنأحكام )١( 
القرآنأحكام )٢( 

٦،ت آية الحجرات، سورة )٣( 



ائرا1خلأفاصضاثمسس ٠٩

رأصا،الفاسق تمر برئ يأمر ل؛ تعال اف أن الأية; مجن الدلالة ووجه 
إلالفاسق يهدى أن نعى صحته، من والتشت تمحيصه إل )دب بل 

حق.بريم فيفوت حثره ل الصدق 

الفاسق،خر برد يأمر لر محبحاته واف —ت اف —رحمه القيم ابن يقول 
كاذب،أو صادق هو هل يتبن حى فيه يشت بل مطلقا، رده يجوز فلا 
ردكاذبا كان وإن عليه، وفسقه به، وعمل قوله قبل صادقا كان فان 

إليه.يالتنمت، نر و ثمره 
فلنغلبة على وردها الشهادة قبول مجدار أن المسألة; وحرف قال: 

الرجلفيكون تتبعض، العدالة أن به: المقعلوع والصواب وعدمه، الصوق 
بهشهد فيما عدل أنه ليحاكم تمن فإذا شيء، ق فاسما شيء ق عدلا 

،١١ غتره ؤ، فسقه يضره ول؛ شهادته، قيل 
قد ويجتهات، الإثبطرق يمحص القاصي أن هدا: من فتحصل 

نجما فيهله يبدو وما أمرها ق نفلره عه يسفر حسبما ردها أو قبولها 

مالعلأهل ن جممجخى مجءن فيها يقلد أن يكفيه ولا بمللأن، أو صحة 
عنالكشف دون بفلاهرها »نها يكفي أن يكفيه لا كما ، والاجهاد 
فيها،الواقع الخلاف من الراجح معرفة ق الاجتهاد مجن يد لا بل حقيقتها، 
وص—فالقاصي ق يهللب هنا ومن وخفاياها، خباياها عن والكشف 
الإثبات.ووسائل المات ق الخلل والدراية.ممأكاس الاجتهاد 

هلأا'-ا"باص: الحكمية الطرق، 



٥٩١طىالخلافالئئهيفيالوفانعالصاليةوضقالإهمات الأماسرتبة 

اوغاوسامس 

اوا؛مءبةباسامة ا1قضاء 

ل٠ وهي ومحيامة، محومحا يجمومحها الرعية ماٌرر مصدر السياسة! 

دوقيصلحه، .مما الشيء على والقيام التدبتر، حسن الترب؛ لسان 

.أ ذلك ونحو والإمارة والرياسة المالك بما! ثمحاد تهللق 
ربأقالناس معه يكون فعلا كان محا الفقهاء! عرف ق والسياسة 

هبزل نولا .، الرسول يضعه لر وإن الفساد عن وأبعد الصلاح إل 
(T) ,,

•وم 

الحاكممجن شيء فعل السياسة! ! الله- -رخمه ، ١ لجيم ابن وقال 
٢•ل جرئي دليل الفعل بدلك زد ل؛ وإن تر١ها لمصلحة 

بهوجرى والسنة، الكتاب إليه أرشد مما الشرعية بالسياسة والقضاء 

.٢٩٥\إ المصاح ١، .  U/nالرب لسان اللغة فذب انظر: )١( 
.١٣ص: الحكمية )Y(؛_ 

سنحيم' بابن الشهئر محمد بن محمد بن إماهم بن الدين زين العلامة م )٣( 
والأصول،الفقه ل أ\ء< بطول تشهد مصنفات وله اياخرين، الحنفية أعيان 

الماسوانتفع المالية، الأزمان ل حصلت كثيرة فقهية اتا مافترض وفد 
الدقائق(كنز شرح الرائق )الحر والمظار( رالأثجاه آثاره: ص عليها؟ باجوبته 

٠٦م/؛الأعلام ف/مْف، الدهب شدرات انظر: . . ٥٩٧.نة سنوق 
ْ/ااؤالرائق البحر )٤( 



اترالخلأفالصضاسمسني ٠٩٢

لدلك;الأدلة عن طاممة وهده اللاحقة، والأزمنة الرمالة زمن ق العمل 
•؛ ؛■ل ^؛، ٢٥ت تعال اس نول ١" 

ىعلالظاهرة يتولون؛الأمارات الذي المرموز هم والتوسمون: 
ائلوتر٢،.الخفي 

أنوُعلوم وحكمه، التومم فعل أقرت أمحا الأية; من الدلالة ووجه 
منهايستخرج وعلامات أمارات هي وإنما نصية، أدلة إل يستد لا حكمه 

الحكموان ألن ملون وهذا والموات، الحق وجه من يخفى قد ما 
الشرعية.بالسياسة 

استدلالهسياق ل ~ اس رخمه — القيم ابن أورد المغزى ولهذا 
منبعدهم ومن الراشدين الخلفاء عن الشرعية بالسياسة للحكم 
ذإكتؤا وتال السياسة، مجن اللون محذا أخذهم على تدل القضاة مشاهير 

والأمارات،بالفرامحة الحقوق يستخرجون والولاة الحكام حذاق زل يب 
Pإقرارا" ولا تخالفها شهادة عليها يقدموا ل؛ فلهرت فإذا 

فذهبالذئب حاء ابناهما معهما امرأتان كانت ه.' الني، نول ٢~ 
اإنم١لأخرىت وقاك بابنك، ذهيؤ إنما صاحبتهات فقالت، إحداهما، بان 

ىعلا فخرجتللكرى، به فقضى داود، إل فتحاكمتا بابنلث،، ذهب، 

,٧٥أية! الحجر، سورة )١( 

أ/أْْ.ابزكم شم ا/مأ؛، . اكرآل،لأحكام الجامع انفلر: )٢( 
٦.• — ٤ ص: منه وانفلر ٢، ٤ ص: الحكمية الطرق )٣( 



٠٩٣الإنبات وضق التضايهان الوفانع في اممقهي الخلاف ض انمترتبة الأم 

قفاكبينهما، أشفه فقاوت غأخبرتاْ، داود بن ملمان 

ا.١ للصغرى" به فقضى ابنها، هو اطه يرحمك تفعل لا المغرى: 

السلامعليه ملمان اممه فني الإقرار، مقابل ق بالقرينة حكم فهذا 
إلالامترواح فصدت أمحا على بينهما الولد بشق الكبرى برصا امتدل 
عليهالصغرى بشفقة واستدل ولدها، فقد ق الصغرى ,ممساواة التأسي 
هوالامتناع على لها الحامل وأن أمه، هي أمحا على بدللت، رصاها وعدم 

الأم،قلب ق تعال الته وصعها الي والشفقة الرحمة مجن بقلبها قام ما 
،علهابه حكم فانه إقرارها، على قدمها حق عنده القرينة هذه وقويت 

؛.١٢١^' "هو قولها: 

المدينوحبس الهم صرب مثل المرملة، بالمصالح العمل شواها ٣— 
دألمبتشهد فكلها ونحوها، الصناع نضبن ومثل الإفلاس، ادعى إذا 

،.٣١الشرعية بالسامة القضاء 

رعيةالشالطرق من الأحكام ق، الساسة أن على الدليل ثبت فإذا 
يرغق ور الأمسيضع باهميالها لأنه عنها، امحيد يسعه لا القاصي فان 

نولهباب الأساء، كتاب صحيحه; ق البخاري هريرة; أي حديث من أخرجه )١( 
صحيحه;ل لم وم( ٣٢٤٤ح ١ ٢ ٦ )T/• يمال{ لداود إووهبنا تعال: 
١(. ٠٧٢ ح ١  ٣٤)م/؛ امحهدين اختلاف بيان باب الأنفية، كتاب 

ه.صن؛ الحكمية الهلرق )٢، 

\اها.٠ الدخترة وانفلر; ، ٤٦٦)ص؛ رالمصلحة، بحث ق المثل هذه دراصة تقدمت )٣( 



التمانيالطم طى الئئهي الخلاف اتر 

لأهويجرئ والضياع، لكلف وأموالهم الماس حقوق ويعرض موضعها، 
نمذلك يستتع عما ناهيك وحقوقهم، الناس مهج ^٠٠ والفساد الشر 
المفاسد.وديع ١لممالح تحصيل عن وعجزها بالقصور، الشريعة ومحم 

العملتركوا القضاة مجن ءلارفة أن الله— —رخمه القيم ابن ذكر وقد 
فالماالفاسد، هذه ق فوقعوا عليها، ينمى ب الشرع أن بحجة بالصياسة 

ماوراء بأمر إلا أمرهم لهم يستقيم لا الناص وأن ذلك، الأمور ولاة رأى 
اداوفطويلا سرا سياسافم أوضاع من أحدثوا الشريعة مجن هؤلاء فهمه 

الشرعبحقائق ١لعالين على وعز استدراكه، وتعير الأمر، فتفافم عريضا، 
١الهالك تلك مجن واستنقاذها النفوس تحليص 

الإثباتطرق من بطريق تعلق إذا الفقهي الخلاف فان هذات محن إذا 
مامنها ويرد يشاء، مجا منها يقبل أن الرشيدة سياسته ظل ل فللقاصي 

مجنامحق ومعرفة الموات امنحلاء ق يجتهد أن وله تقدم، كما يشاء 

فانمنزل، شرع بدلك يرد لر ولو الك والمالأمالي—،  ٧٢٠يراه •مما ايطل 
الخولوهو بالقط، الناص ليقوم كتبه وأنزل له رّأرمل بحانه سف 

وأسفرالعدل أمارات ظهرت فاذا موات، والالأرض به قامت، الذي 

وأحكمأعلم سبحاه واف وديته، الله شرع فثم كان ءلر؛ق بأي وجهه 
هومجا ينفي م بشيء، وأعلامه وأماراته العدل طرق يخص أن وأءد'ل 

عنديجكم ولا منها، يجعله فلا أمارة وأبئن دلالة وأقوى منها أفلهر 

.١ ١ أ/ه الخاكأم نمرة .٤، /.roالفتاوى صرع وانظر: ،  ١١٢ص الحكمية الطرق، )١( 



٩٠ ه الأيات وهشق التضانية الوقائع في الفقهي الخلاف على المترتبة الاثار 

أنالطرق من شرعه .تما مسحانه ُين قد بل .تموجمها، وقيامها وجودها 
استخرجطريق فأي بالمهل■، الناس وقيام عباده ُين العدل إقامة مقصوده 

را،.له" مخالفة وليست الدين من فهي والقط العدل بما 
ماللائهو العلماء حرره الذي القضائي الاجتهاد من النمط فهدا 

الذيفهو وفروعه، أصوله من شبما يعارض ولا ومقاصده، الشرع لماخ 
هعليرض ويعالأحكام، من به ينزل فيما به ويعمل القاصي، يتحراه 

غيره.مجن الصواب القول له ليبخن الفقهي الخلاف 

ه:قولمن اس- -رخمه آ ر معاوية بن إياس عن أثر مجا هذا ويؤيد 
م.فامتحمنوا" دوا ففإذا الماس، صالح ما للقضاء "قيسوا 

الماصأحوال دت فإذا الامتحان مقابلة ق القياس لمرك فأرشد 
الامتحان.وهو القياس، مجن أحسن هو إلا.تما تستقم ونر 

١٠ ٤ ص: الحكمية العيرق )١( 

عدبن نمر القضاء ول المزق، هلال، بن إاس بن همْ بن معاوية بن إياس )٢( 

ابنعنه قال والفطنة، والدهاء بالفرامة المعروفن أحد وكان البصرة، ل العزيز 
الذكاءق مثلا والمعدود الصيب، والألمعي الملخ، اللمز هو ت حالكان 

قلهليفا الظن، صادق كان والرجاحة، الفصاحة لأهل ورأسا والفطنة، 

أخبارق: ترجمته ينفلر . ه ١  ٢٢سنة توق الذكاء بفرحل مشهورا الأمور، 
الأعيانوفات الكتب، عالر حل:  ٣٧٤/١لوكيع القضاة 

الكتب.عال؛ ط:  ٣٤لوكيع القضاة أخيار )٣( 



سنياسم ض اص الخلاف ائر  ٠٩٦

قاام الحكى علعة التوسأل اعلم اس~ت —وحمه ويقول 
وجوه;من القواعد له تشهد بل للشرع، مخالفا ليس السياسية الأحكام 

ومقتضىالأول، العصر بخلاف وانتشر كثر قد اد المأن أحدها: 
•هإق ه لمولبالكلية، الشرع عن بخرج لا بجيث الأحكام اختلاف ذلك: 

ويوكدالضرر، إل يودي القوامح، هذه وترك ا، ١ ضرار ولا صرر "لا 
الحرج.بمفي الواردة المصوص جميع ذلك 

وهيالعلماء، من وجمع مجالك بما نال ا،لرماة اكلحة أن وئانيهمأ: 
مصاغالقوانين وهده بانماثها، ولا باعتبارها الشرع يشهد ب الي ا،لصلحة 

مرابها•أقل قا مرسلة 
امالأحكاحتلثت فقد آخرها: ق وقال الوجوه، بقية كر ذم 

الشرعقواعد من أبما وفلهر والأحوال، الأزمان اختلاف بجب والشرائع 
ا.أ الثرع به جاء عما بدعا يكن وب القواعد، وأصول 

العادلةالسياسة إن يقال: ولا اق —رخمه الحورية قيم ابن ويقول 
زذوقا له وس به، جاء ،نا مجوافقة هي بل الشرع، يه نطق لما محالفة 

المعاشق العباد مماخ لغاية وتضمنها كمالها على واطلاع الشريعة 
عدلهافوق، عدل لا وأنه الخلائق، يسع الذي العدل بغاية ومجيئها والمعاد، 

جزءالعائلة السياسة أن له سن المحاخ مجن تضمنته مجا فوق مصالحة ولا 

(.٤٦٢)ص: تخريجه تقدم الحديث، )١( 

الحآكامتمرة وانفلر: ا/هأ-لأأ، • الذخمة )٢( 



 ip\ '٥٩٧اأئضالءةوطيق١^ !_فيض\موي

ووضعها.تمماصدها، علماأحاط من وأن فروعها، من وفرع أجزائها من 
فانألمة، غرها ساسة إل معها بجح إ فيها فهمه وحمن مجوصعها، 
مجنالحق نحرج عائلة وسياسة تحرمها، فالشريعة ظالمة سياسة نوعان; الماسة 

رر جهلها من وجهلها علمها من علمها الشرمة من فهي الفاجر القنا 
فيهاختلف فيما المحو هذا على نفلره يعمل أن للماصي كان وحيث 

ياللهلة الهذه يستغل لا أن به فجدير الوقوع وأدلة الألمان حلرق مجن 
الصحيحة،المت_سارتا ا مبويبهلل الحقوق، يما ليهضم الشرع له ثحولها 

فذكتقيمها، ولا الممياسة تحرق الي الأحكام من أنواعا ها ويتحدث 
السبيل•مواء إل الهادي والك عليها، استومجن الي وومحليفته يتناق مما 

الشرعية;السياسة موضوع ق للاصتزادة وانظر ، ١٤ص; الحكمية الهلرق 

اذعبل• للدكتور الشرعية( السياسة ق القيم ابن الإمام )جهود كتاب 
عليه.محزيل■ لا ما فيه وأودع التحقيق، بغاية فيه جاء ففد الحجيلي، 



التضانيانمتم طى اممتهي الخلاف أنر  ٠٩٨

الأناساسث 

ساالففم الواس امدادامآق ض اةمال|>سة 

امهبحكم فإنه فيها، الست، بمصي لكاصي رفعت، إذا الاجتهاد ائل م
لالقمالحق م كان اجتهاده عه أسفر حكم فأي مر، محا على باجتهاده 

ةالولايمحتصِ، لأن الخلاف؛ بدعوى رفضه يسعهم ولا للخصوم، اللازم 
امللئ، ذلولولا الخصومات، فمل صروره تابما لا متبوعا يكون أن يقتضي 

القضائي.الحكم بابرام اكوي هو الأثر وهذا معي، الولاية هذه لصب كان 
زميل، ^JlLJiليم، والتالانقياد منهم فيقتضي الخصوم يلزم وكما 

الشرع،ق مساغ للخلاف دام ما نفضه يسعهم فلا والحكام، القضاة 
املذلل؛، ولولا وعلمه، عياله ئنت، من اجتهاد عن فيه الحكم وتمخض 

إلاا جمحكم لقض شهوته تمتهويه حاكم من ما إذ البتة؛ حكم امحتقر 
خلامح،على حكم نله القاصي بان بحتج أن ي*وزْ لا f ذلك، له كال 

الشرع.ق محثله يقر لا اد فوهدا الراجح، أو الشهور أو المذهّ_ج 
فمائيحكم أبرم إذا يلزمهم والخصوم الحكام غتر ثالث، ؤلرف وهاهنا 

واكشكيلثف،العلعن بله العرض عن ينكفوا أن المعتر الاجتهاد وفق على 

بحلافالحكام قضايا ؤ، يفتوا أن لهم فليس بالمفتين، الممون هم وهولأء 
محناعت—هم،ن موالأنلاخ محادلهم على بحرض مما فذلك نها، حكمهم 

.الخلاف يرفع الحاكم حكم الفقهاءت قول من المراد هو الأثر وهذا 
معللبا:•نهما واحد لكل ولفرد الأثرين، هذين قا المعي بسءذ يلي وفيما 



٥٩٩الإتجات وطيق الوقائع في ص على انمترتبة الأم 

اٌو١ض 

ااثسا1دس مح؛ ايى اوةْطفبة  ١٠٥٥٥١إبوام 

الكتابحالف إذا الحاكم حكم أن على اذ— —رخمهم الفقهاء أجع 
يمضىلا لأنه محالة؛ لا ينقص حكمه فإن الأمة إجماع أو القهلعية الستة أو 
١الشرع حلاز أنه تيقنا ند وهدا اس، شرع ما إلا 

اعليهوليس الأراء، فيها محلف الي الاجتهاد ائل مق واختلفوا 
معاومحةأدلة إل المستندة الأحكام محتل وهدا محالفته، تحل لا قطص نص 

محنأو الصحابة، آثار مجن أو الوحيتن، نصوص من إما جنسها من هو .مما 
العقول.ة أقي

حدة،على محيهب كل مو3ا المسألة هذه ل البيان تمام مجن أنه وأرى 
بذلك.إلا الحث يتحرر لا فانه 

الأحاف:مذم، — ١ 

محلأنه على أجمعوا مجا نسمن: على الأحناف عثد الاجتهاد ائل م
أنا إمالحالتن كلتا وق للاجتهاد، محلا كونه ق اختلفوا ومجا الاجتهاد، 

أنإما الفرصن كلأ وعلى بالمدهج،، بحكم مجقلدا أو مجتهدا القاصي يكون 
له:ناميا أو لمذ.هبه ذاكرأ يكون 

نواعد. الدخيرن ؟/؛آ، ٢، ٠  i/lالأم ١،  i/Uالصنائع ا.ائع ١^; ١( 
.١ لابننجٍم والفلا'تر الأشياْ ١، ؛/٣. الغي. ، oviyالأحكام 



القضاليانمكم على الممهي الخلاف اتر 

والقاضيللاجتهاد محلا كونه على بحمعا يه امحكوم كان فإن - ١ 
وإذاذ، نافمذهبه بمنلأف قضاء0 أن الدهس،! فظاهر لمدهبه ذاكر مجتهد 

نقضه.له يكن ب غره قاض إل رفع 
ترهبغفقضى لمذهبه ناسيا الحال هذه ق القاصي كان وإن ٢— 

يمحلا مبرم قضاءه أن — الله رحمه ~ حنيفة أنجب عن فاروي موافقة، 
بعضوامتفلهر تعمده، أو ذلالثا نمي نفاذه بعدم صاحباه وقال نقضه، 

هأنمتوهما كان فان مذهبه، خلاهم، على حكم إذا القاصي أن التأخرين 
دامعتمكان وإن فيه، بحتهدا وافق وإن نقضه يجب باطل فانه وفقه على 

ا؛زماننحكام ق متعين التفصيل وهذا قال! ينقض، لا فانه غره مجذهس، 
لكومحممقيدأ؛ ولا مطلقا لا الاجتهاد على أحكامهم ق يعتمدون لا قائم 

منهبكونه مقطوع فهو مذهبهم بخلاف الحكم منهم جرى فإذا مقلدين، 
آ,ر فينققض خطأ 

اله إمامجمجذهس، بغير الاجتهاد مسائل ق فحكمه المقلد وأما 
ولاها إنمالس_المين إمام بأن ذالئإ وعلل الهمام، ابن حرره مجا على ينفذ 

إلبالنسبة معزولا فيكون المخالمة، .بمللئ، فلا حنيفة، أق .كذهس، ليحكم 
٢١ذلك  ٢٠٥١.،

فانهغيره قضى.كذهس، إذا المقلد القاصي أن حرر مجن المتأخرين ومن 

.١ U/. الرائق البحر ١،  YA؛- ٢٧ص: الدرية الفواكه انفلر: )١( 
.r.n/Uالقدير فح )؟(انفر: 



٦٠١الإمأت وطيق القضائية الوقائع في الئئهي الخلاف على المترتبة الأيار 

إنت قولهم لإطلاق ضعيف؛ بقول أو ضعيفة برواية فضى إذا وكذا ينفذ، 
آ.١ القاضي بقضاء يتقوى الضعيف القول 

محله أتعلى الإخماع يقع لر مما به اخكوم كان إن وأُا ~ ٤ 
أحدعلى التابعون أجع م الصحابة، زمن فيه الخلاف كان بأن للاجتهاد 

للاجتهادمحل لأنه نفوذه؛ يوصف وأيٍ، حنيفة أبير عن فالقول فيه، أنوالهم 
لوقوعنفوذه؛ عدم الخمن بن محمد ويرى الصحابة، عن فيه الخلاف لنقل 

للاجماع.محالفا قضاؤه فكان الصحابة، بع،- عليه الإجماع 
اعالإجمأن إل الحلاف هذا ومرجع اممه—ت —رحمه نر ١ ،، ١٤١١قال 

هذافكان يرفع، وعنده يرفع، لا فعندهما ؟، القدم الخلاف يرفع هلر ايأخر 
هأنالثائر القاضي رأي من كان إن فينظر فيه، بحتهدأ كونه ل مختلفا الفصل 

ا،عليهالحفؤر امحتهدات سائر ق ذكرنا لما يرده ولا قضاءه، ينفذ فيه يجتهد 

ذه،ينفلا عليه متفقا وصار الاجتهاد، حد عن خرج أنه رأيه من كان وإن 
.٢٢١باطلا" فكان للإجماع محالفا وقع الأول قضاء أن عنده لأن يردم بل 

الخلافكان إذا أمجا به، المقضي بنفس الخلاف تعلؤ، إذا كله وهذا 
كانأو وعليه، للغاب القضاء مثل يجوز لا أم يجوز هل القضاء نفس نز 

انروايتالذهب يخلاف نفاذه ففي، ووسائله الإتيان طرائقر ؤ، الخلاف 
ذلكوعللوا آخر، نام، ُزؤ بامضائه إلا النفاذ عدم منهما انحققون احتار 

اارائقب/\،.البحر انظر: )١( 
.٣٢• ٣- ١ خير الم أصول وانفلر: ، ١ لأ/ْ الصنائع بيانع )٢( 



القضائيالحكم على الفقهي الحلاف اثر 

ه،عليمجمعا يصثر ولا يلزم، لا القضاء نفس ق وقع إذا الاختلاف بأن 
فحينثدالقضاء، نل موجودا الاختلاف كان لو أن عليه مجمعا يصتر وإنما 

انكإذا ا وأملئه، ذلد يعينقض فلا بالقضاء، القولن أحد يتأكد 
قضاءمن بد فلا الاختلاف، يحصل فالقضاء القضاء نفس ق الاختلاف 

.٢ ١ الاختلاف وجود يعد لقضائه عليه بحمعا ليصتر آخر 

أمبه بالقضم متعلق فيها الخلاف هل المائل بعض ق يختلفون وقد 
ينقضهفمن الغائب، على القضاء ق اختلافهم مثل وهدا القضاء، بنفس 

وإلاآخر اض لقفيحتاج القضاء، نفس ل فيه الخلاف أن يرى منهم 
قبل القضاء، نفس ق ليس فيه الاختلاف أن يرى يصححه ومن نقض، 

؟لا أم حاضر خصم عير مجن حجة تكون هل البينة أن وهو سببه، 
العدل،أهل بقاضي متعلق كله الأحناف ذكره الذي التفصيل ذا هم 

إلرفعت إذا البغي أهل قضايا أن الكاساني فدكر الغي: أهل قاصي وأما 
أهلمجن كانوا وإن كلها ينقضها بل شيئا، منها ينفذ نز العدل أهل قاضي 

كانوإن البغي عن لثنزجروا لهم وغيفلل كنتا الجملة؛ ق، والشهادة القضاء 

٢.ل فيه بحتهدا القضاء نفس 

القديرفتح ، ١ ٣ ٤ — ١ ٢ ٨ ءست البدرية الفواكه ١،  i/Uالمنائع بياع انفلرت )؛(
.١ ٩ ه/؛ الحقائق سن .٣،  r/Uالهمام لابن 

عابدينابن حاشية انفلر: )آا(

؛.i/Uالصانع بيانع )٣( 



٦٠٣الإنبات رضق التضانهة الوئانع في اللئهي الخلاف ض السرتبة الاثار 

خلافإلا يمر لا س الأحاف س أن إل ها الإثارة ونجدر 
هيقضى ما يبطل أن للقاصي إن قالوات ذلك على وبناء ه، الصحابة 
أوك مالول فكان إذا ازم إنما أي برأيه، والشافعي \ذ\ص القاصي 

باعتبارينقض فلا اإتابعين أو الصحابة بعض قول وافق الشافعي 
وفلوالشافعي، مالك نول أنه باعتبار لا الأول الصدر يى فيه مختلف أنه 

رأيه.خالف، إذا يبْلله أن للقاضي كان الأول الصدر قول فيها كن ل؛ 
مالكاأن صح فان عليه، يعول لا هذا أن وعندي الهمامت ابن قال 

فلا،وإلا اجتهاديا، اخل كون ق، فك فلا مجتهدون والشافعي حنيفة وأبا 
المسألةجعل ائل المأثناء ل نرى ولقد ورفعة، اجتهاد أهل أهم شك ولا 

الفكيف، القولثن، بأحد القضاء يتقد حى اصحابنا ب؛ن لخلاف اجتهادية 

لالأئمة هؤلاء ين إلا الخلاف يعرف نز إذا كيلك، يكون 
زيجيبأنه اس~ ~رحمه حنيفة أي عن يختلفون لا الحنفية أن «ع تنلت، 

افيهالقضاء أن رأوا جدا كثيرة فروعا ذكروا أهمم إلا انجتهدايت، ق القضاء 
ل.هباحمكان ور.ك-ا بالدليل، مؤيد فيها الخلاف أن مع ينقض الدمج يخلأف 

ائلالممجن امتتنوه ما "مع نقص على يتفقوا لر أهمم إلا إلءصءور، 

٤.. ْ/اعابدين ابن حاشية وانفلر: •٣.  t/uالقدير نح )١( 
فنحئ/\؟أ~ْآئ، عابدين ابن حاشية ل; المنشيات هذه من بعضا انفئر )٢( 

،٣٢٣- ٣١القضاة روضة أيضا: لدمهم وانفلر  iV-rlvالقدير 
.rovjrالهدية الفتاوى ، ٢١آ/،/القضاء صوان 



التضانيالحكم على الممهي الخلاف اش 

الالك؛ة:مذهب ٢- 

علىالخلاف ائل مق الأحكام مدارك أن المالكية! مذهب حاصل 

صربتزت

حكمبه يستقر لا همهذا والشذوذ، الصأعهما غاية ق هو ما أحدهما؛ 
وقيل؛غتره، من أو مجته صدر مواء له حكم إذا نقضه عليه ويجب حاكم، 

لرأو ا حيدام ما القضاة من أصدره يختص الحكم هذا مثل نقض إن 
ضعيفا.وجها كان وإن نقضه لختره فليس عزل أو مات فان يعزل، 

دالقواعخالف مجا هو الضرب! هذا صابط أن كلامهم مجن ويبدو 
~،ارق الفبنفي فيه قطع مجا وهو — الجلي القياس أو النص أو الشرعية 

رحال بكل فينقض الخلاف، مجائل من فليس الإجماع! خالف مجا وأما 
أعيالثلاثة، الأصول هذه خلاف على به قضي مجا الئاني! والضرب 

ينقضهلا همهذا القاصي، عند راجح لعارض لكن والقواعد والقياس النهى 
تلكل ه إليامتني الذي الدليل ولأن للخلاف، مجراعاة غيره؛ ولا هو 

ةمجنرلزل نوإيا التعارخر، عند عليه يقدم العام مع النحر الحادثة.شنزلة 
حقبه تقوى حاكم حكم به واتصل مدركه قوي إذا الخلاف لأن النص؛ 

النعي.يصير.ممترلة 

مالعلل أهمن القاصي يكون أن الحال هدْ ق لفاذه وامترطوا 
رضيتعلا ذا هل فمثوبصيرة، فقه على حكمه يصدر وأن والعدل، 

الحكامنمرة ، ٨٨، -٨٢٤٨ص: للقراق الإحكام انثلر: 



٦٠٥الأتان وطيق التضانهة الوقائع في الفقهي الخلاف على السرتعة الائار 

يعممدهعما ذهل أنه ثبت لو كما الخهلآ، فيها نخن أن إلا بحال لأحكامه 
—ام الإم—وهو مجقلدْ رأي بخلاف قضى أو سهوا، بغئرْ فحكم راجحا 
وشرطه.الإمام رأي بغتر الحكم عن معزولا لكونه ينقض؛ فذلك 

أمضيصوابا منها كان فما تكشف، أقضيته فان جاهلا كان لو أمجا 
ونفضه.ردْ ق خلاف فلا بينا خطأ منها كان ومجا له، واعتد 

مسائلق الجاهل أحكام ترد أن يرى مجن المذهب أصحاب ومن 
باطل،ذلك والقضاء.ممثل ونحسا، حدّأ منه كان ذلك لأن الخلاف؛ 

إنأمجا العلم، لأهل المشاورة منه تعرف ب إذا ذلك.مما يقيد من ومنهم 
را،اعليها الفقهاء لاجتماع لتقضها؛ وجه فلا أحكامه ق يشاور كان 

أقوال:ثلاثة على فيه المالكية فاختلف القضاة: من الجائر وأما 
الأنه ذلك: ووجه وخهلوها، صواتجا كلها تنقض أحكامه أن أحدها: 

علىوأشهد قضائه ق والعدل الصواب أظهر يكون وقد حيفه، يومجن 
أنأحكامه من عرف مجا إلا والحيف، الجور فيه أمره باطن ويكون ذلك، 

مجنلذللث، وشهد ستقيما، صحيحا كان أمره وباطن صواب، فيه حكمه 
ولاممضي فانه العدل، أهل من فيها شهد كيف وعرف القضية، عرف 

للحق.إبطالا ذلك كان الحجة وانقطعت البينة ماتت وقد رد إذا لأنه يرد؛ 

بانالجور وجه فيها محن، أن إلا بحال تنقض لا أهما • الثانى القول 

حاشيةا/هآ■، الحكام تمرة ، ٨٨، —٨٢٤٨ص؛ للقراق، الإحكام انفلّ؛ 
•ا/ا"ها الدسوقي 



التضانيالثر على الفقهي الخلاف ائر 

بالثراثيقضي أو نحوما.( بشهادة يقضي أن مثل مفرا، الحكم يكون 
فيهينبخن ب مبهما القضاء وحد إن وأما عليه، فتنقض للحالة أو لليمة 
فقبلتها،بينة عندي شهدت فيه! يجد أن مثل الصراح، والخهلآ الحور 

أنبعدو لن ليس هدا فمثل ل، سن له.مما فقضيت لفلان الحق أن ورأيت 
التعرضوق الجور، يشت ب ما الصحة على القضاء ويحمل فيه، ينظر 

يرمونهأعداء مجن يخلو لا القاصي فان ، للقضاء ووهن بالناس صرر لدلك 
فلاأحكامه، بنقض منه الانتقام يريدون قاموا عزل أو مجان فإذا بالجور، 

ذلك.مجن يمكنهم أن للسلهلان ينبغي 
فيه،يسترب نر و فيه عدل ما أحكامه مجن يمضى أنه اإتاإثت القول 

يفعلما الكشف من فيها ويفعل ، استريب إن الجور فيه سن ما ويمح 
البغاةمن الجور أهل وقضاة العدل أهل قضاة يشمل وهذا الجهال، بأقضية 

،.١١يكشف ذللئ، فكل ونحوهم، 
القواعداك حلما تمثيلا كثترة خلافية فروعا المالكية أورد وقد 

آحادهال يترجح مجا غالبا بل تنقض، أمحا على يممقوا ب لكنهم والنص، 
،.ر إلا ليس تقريبية هنا الذكورة اكوابط. هده فتبقى ، النقض عدم 

الحكاما/'أ'آا،تمرة .الذح؛رة، ١٩٦الفروق)ا(انذلر: 
.١  ٣٨- ١  ro/nالجلل مواهب ، ١ أ/مه الكبتر الشرح 

.١  ٥٣!i الدسوقي وحاشية ٨، • — الفروقق! الفروع هن.ه بعض انفلر )٢( 



٧الإنبات رطؤق اللسانية الوقانع في اممتهي الخلاف على المترتبة الإئار 

الثافمة:ملهب ٣— 

اأ١ ضوو؛ن على المضاء ق أن الشانعية; مدهب حاصل 
الاجتهاد.فيه يسوغ لا فيما يخطئ أن أحدهمات 

ذلك.فيه يسوغ فيما يخطئ أن 
ةالقطعيالسنة أو الكتاب نص خالف ما كل فضابطه; الأول! فأما 

الواحدلخحر المخالف اجتهاد0 بمذا ويلحق ا، ^^٠١ ٢١المياس أو الإجماع أو 
ه،قبولعن المهم ينبو يعيدا تاويلأ إلا بحتمل لا الذي الصريح الصحيح 
فيه،البقللأن لتيقن وغيره؛ هو ينقضه باطل الأصول هده بخلاف فحكمه 

الأصح.على حكمه ينفض حى إليه ليترافعا بدلك الخص٠ين إعلام ويلزمه 
ويتماربالأدلة فيه تتعارض مجا فضابطه! الاجتهاد! فيه يسوغ ما وأما 

امة عامهدا وعلى أحدها، أو الأصول هده يعارض لا مما الفلران فيه 
لأهن جمالماضي كان إذا فهن.ا مدركه، نري مما العلم أهل فيه اختلف 

ه.نفعلى ينفضه ولا غتره، من يتعقب لا نافد فقضاؤه والاجتهاد العدل 

.،"AAY\/للماوردي الماضي أدب انفلر: )١( 
محنالفارق تام بنفي فه نطع ما الخلي؛ ا'القياس الشرمحي؛ الحف قال )٢( 

للوالدين،التأفف على الضرب كقياس تأثيرْ يعد محا أو والفرع، الأصل 
المائعاتمن من الغثر كقياس أول يكن ب وإن بالمساواة فيه نطع ما وكذا 

فيهالفرع كان الجلي.مما اسم بعضهم خص ور.كا الفارة، ونوع حكم ل عليه 
.٣٩٦؛/اخناج مغي . واضحا مساويا كان مجا وسمى الأصل، بحكم أول 



القضانيالطم على الممهي الخلاف ائر  ٦٠٨

لضرورةالإمام قلده من وهو - الاجتهاد، أهل من يكن ل( إذا وأما 
يكنولر إمامه مدهب بغتر قضى إذا فهذا —، إمامه بحكم أن على 

قد المعتما وأمحكمه، بطلان ق شك فلا الذهب أهل عند معتمدا 
أنعلى بناء ينقض؛ لر قلده مجن مدهب بغير حكم لو أنه فالأئوىت مذهبه 
شاء.مجن مليا للمقلد 

هأحكامفان بالأحكام، الجاهل وهو للقضاء يصلح لا الذتم، وأما 
لوأنه ويترجح حكمه، ينفذ لا ممن صدرت لأمحا فيها؛ أصاب وإن تنقض 

ينقضلا أنه نحوه أو الجهل مجع حكمه ينفذ بحث ومنعة شوكة ذو ولاه 
فيه.أصاب مجا 

نجمونحوهم البغاة كقضاة العدل أهل مجن ليس القاضي كان وإذا 
القال! من الشافعية فمن العدل أهل دمحاء يستحل لا كان فان الجور أهل 
نجمهم ومجنالعدالة، القاضي شرط ومن يعدل، ليس لأنه حكمه؛ ينفذ 

الرعية.لمصالحة البغاة؛ قضاء نفوذ يهللق 

والهموأمالعدل أهل دماء يستحل ممن قاضيهم يكن ب إذا وأما 
أويلاتلهم لأن العدل؛ أهل قاضي حكم فيه ينفذ فيما حكمه نفذ 

القياسأو الإجماع أو النص يخالف  LCحكم.ولو الاجتهاد، فيه يسوغ 
،.١١باطل فهو الجلي 

مغي\\إ.0\-\0ل ؛/آم، .الطاJن روضة U/؛.-؛، الوسْل انثلر: 
٩،U/؛ ٢، •  t/nالأم أيضا: الشافعي للمذهب وانفلر  ١٣٩٦، ٢ امحاج؛/٤ 



٦٠٩الإنبات وهشق الئضعهة الوفعع في اممتهي الغلاف طى المترتبة الأتار 

هقينقض يلما فروعا ذكروا وقد الشافعي، المذهب حاصل هذا 
صححيل وفاق، عليها لهم يقع ،ولر العلم أهل فيه اختلف مما القضاء 
المارهذه ق الأنفنار لاختلاف وهذا فيها، النقض عدم ثغ؛رْ الووي 

،•ر ص مما ليس أم بمتثر مما هي هل 
انإمكده عنيشدح ل؛ فاذا الجملة "وعلى الغزال: قال ولذلك 

يختلفا ممذا وهفينقضه، وقع إحالة بعد وجل عز اس عند الإصابة 
التقاربا النقلران يتقارب حن القضاء ينقض لا وإنما والوقائع، بامحتهدين 

.٢٢١مصيب'' واحد كل أن إل المصير أو الإصابة وهم يعد 
;الجابالة مذهب ٤— 

أصناف:ثلاثة على القضاة أن الحنابلة: مذهب تحصيل 
دل،والعم العلل أهوهم للقضاء، يصلح مجن الأول،: الصف 

علىفقضاياهم 

اعإجمأو الصحيح، السنة نص أو الكتاب، نص خالف، مجا أحدهما: 
ولادا، أبيقض فهذا الحق، أنه يعقد مجا خلاف كان أو ا، ر القطعي الأمجة 

الأشاْ، TnA-Yll/rالإبماج للماوردتم، القاصي دب أ =
.١ • ١ ص: لليوهلي والفلائر الأشباه ، ٤ ١ —٦ ٤ > ١ / ١ بم اللأبن والنظائر 

اكي؛/؛اآالهلاليناا/اها-آها،فتاوتمهروضة )١(انظر: 
٣.. U-r-i/vالوسيط )٢( 

الشروتلجمع فيه توفرت ما فالمهلص: وظي، تطعي مازت قم ينقالإجماع )٣( 



الئضانيالطم على الص الخلاف اتر 

انوبينقضه، فوجب شرطه يصادف ب قضاء لأنه وامضاوه؛ إقراره يجوز 
الكتابترك إذا ولأنه النص، عدم بالاجتهاد الحكم شرط أن للشرط; مخالفته 
كافرين.بشهادة حكم لو كما حكمه نقص فوجمسم فرط، فقد والسنة 

يرى.مما فيهامختلف مالة مق لوحكم أنه إل ذهب، من الحنابلة ومن 
محالفايكون أن ألا حكمه ينقض لر و بذلك، وعصى أم غيره ق الحق أن 

صريحلص 
هفيوهدا الأصول، هده يعارض لا مما ذلك عوا ما اكاق; القسم 

واختلاف;تفصيل 

لجوازنقص؛ يلا أنه فالأصح القلي الإجماع خلاف كان فان 
ذهبالملأهل قولان ففيه الجي القياس خلاف كان وإن فيه، الاجتهاد 
ا.نقضه عدم منهما الصحيح 

—ذم، الأصول مجن وهو ~ المحاي قول خلاف وقع ما وأما 
رينقص ل؛ وإلا الص، كمخالف نقضه توجه حجة جعل إن فهذا 

فيهاختل مجا وهو بخلافه، والغلي تواترا، وقل وجودها، مع فيه يختلف لا لي ا ~
آحادا.عليه ومتفقا متواترا، فيه مختلض وجه على يوجد بأن القيدين أحد 

.٢٨٥ص: بدران لابن الدخل الروصةآ/لإ\؛، مختمر شرح انفلر: 
.٢٢-١٢٢٣/١ْ الإنصاف ١، . المغي انفلر: )١( 
٠٢٢٤/١١الإنصاف )٢( 

السابقالمرجع )٣( 





الئضاضالثر على الئقهي الخلاف اتر 

ا.'١ وحوارج بغاة قسمان; :وهم الجور أهل قضاة الثالث: الصف 
—لمنالس— دم ة إباحيرى لا عدلا قاضيهم كان فان البغاة; فأما 
قاصيأحكام مجن ينقض ما إلا أحكامجه مجن شيء ينقض لا فهذا وأموالهم 

لرو اء القضحة صفلم.بمنع محائغ، بتأويل كان بغيهم لأن العدل؛ أهل 
وأمجوالهمالملم؛ن دمجاء يستحل قاصيا ولوا وإن الفقهاء، كاختلأف يفسق 

يعدل.ليس لأنه قضاؤه ز جيب 
أقللأن قاضيهم؛ أحكام تصح لا أنه فا،لدهب; الخوارج; وأمجا 

ذوتنفقضاؤه يصح أن ويجتمل القضاء، يناق والفسق الفسق، أحوالهم 
الأنكحةوعقوده قضاياه بفساد القضاء وق يت2؛لاول، مما هذا لأن أحكامجه؟ 

٠للضرر دفعا فجاز كثير، صرر وغيرها 

واكرجيح؛الوازنة 
قة متفقالأربعة المذاهس، أن لديه تحصل الأقوال هذه ق الناظر 

تكفيرعلى ئالم فدمهم الخوارج: وأما (، ١٣٩)ص: الغاة تعريف، سبق )١( 
أولوهم الجائر، السلهلان على والخروج ايار، ق ونحليده الكبيرة، مجرتكبح 

عليتكفير ويجمعهم لمين، المدم وسفكوا الإسلام، صدر ق مجرفتح نرنة 
فرقةعشرين من نحو وهم بالتحكيم، رصي ومجن الجمل وأصحاب وعثمان 

.١١٣ص: والحل الملل ه، ٤ ص: الفرق، بين الفرق، انظرت 

لابنالمدخل أيضا: لاوده_، وانفلر ، ٣١. الإنماق، الغي انفلر: )٢( 
.٣٢٦، ١٦٦القاع!/كثاثم، ، ٣٨٤ص: يدران 



٦١٣الإتجات وضق الئضانية الوقانع في الممهي الخلاف ض اسرتبة الأم 

لهيصح لا مرم، صحيح الاجتهاد ائل مق الحاكم حكم أن على الحملة 
ةجهن مالجملة هذه تفاصيل يعص ق يختلفون وإنما مضه، لغئره ولا 

نمضيرى فمن وصعقه، قوته ومدى الأحكام تللث، مدرك ق اختلافهم 
ولابضعفه يسلم لا فانه يخالف ومجن ووهنه، المدرك يبطلان بحتج الحكم 

هفيتختال_فا مما وهدا الشرع، ق مثاله يسوغ مما عنده هو بل ببهللأنه، 
ىعلمذهب كلمة نجتمع نر ولذلك الواحد، المذهب داخل حى الأنذلار 

علىمجذهي اتفاق بحمل ولر يفض، لا مما ينقض مجا صبهذ ل واحدة جملة 

الخلاف.ائل ممجن ينقص لما مثلا الفروع محن يورد مجا جميع 
—شركله على القضاء ول إذا القاصي أن يحصل فالذي هنات ومجن 

قوحكم وأغواره، بالقضاء خرة وله والصلاح، العالم أهل مجن كونه وهو 
اضجمحكمه فان —، مجعن بحكم فتها النفلر ^٥^ لا اجتهادية مسالة 
وعدمالأحكام، اصتلراب إل يفضي لأنه نقضه؛ لغتره ولا له وليس محكم، 
قم الولاية، هذه مجن الشارع مقصود خلاف ذلك وكل بالقضاة، الوثوق، 

لذلك.يدفعه لُرض بالأحكام التلاعب يروم من أمام للذريعة محي هذا 
هأحكامجأن ر! النفيل يترجح فالذي الصنف هذا عدا من وأما 
فانية،لنقضه يكن لز وافقه ومجا نقهمر، مجنها الصواب خالف فما تكشف، 

ذهبحممن فريبا التفصيل وهذا صرر، مجن الصواب نفض ق بد لا بل 

.٥١أعالم تعال واس والحالة، المالكية 

ءٍمجن الرابع الفصل ق السعودية العربية الملكة ق القضاء ، Ijijنص وقد 



القضائيالحكم على اممتهي الخلاف اتر 

اساسب 

اسنىمدهدامر سد هسرااخفوى ارهاء 

يرفعالاجهاد ائل مق الحكم أن الباب: هذا قاعدة آثار من 
الأثرين؟:هذين مجعى فا النموى، ويضر الخلاف، 
متوقياصحيحا صدوره بعد الحكم أن فاثاْ: الخلاف: رفع أما 

وهذافيها، حكم الي الجزئية هذه ق الحلاف العمل.ممقتضى يمنع لشرطه 
والخصوم:القاصي يشمل 

ينفضأن له بحل لا أنه يعي: حقه ي الخلاف فرفع القاصي: أما 
لثاتلممخر بل الاجتهاد، مسائل من كانت إذا الأحكام من مضى ما 

المهللان،فيه له لر فيما وهذا عليه، أجمع محا حقه.،ثاية ق الأحكام 
رقتما'كل أن هذا: ق والقاعدة حكمه، ينقض أن له كان وإلا 

يخالفل؛ إذا نقضه لغخره يكن لر بصحته الحاكم حكم إذا فيه منازع 
را/إجماعا" ولا نما 

انحاكمj القضاة أحكام تتح صرورة على ( U.-1X،:)الثالث لباب ا =
ونيامهمالقضاة أحكام نزاهة من للتأكد التمييز محاكم دون والجزئتة العامة 

لهمتتطرق لا حى للقضاة خير فيه وهذا وجهها، على الأمانة أداء بواجب 
السعوديةالعربية المملكة ق القضائي التنفليم انظر: والمغرضن. الرجفين لهم 
 Jc1.٤ 0 ٤— • ٤ ص: دريب !؟

-'آ/ؤ/ْ.الفتاومح،مجموع ١( 



٦١٥الأمان وطنق التضانهة الوقائع في السهي الخلاف على المترتبة الاثار 

الفقهاءُين عليها •تفق - للخلاف الحكم رفع أعي - المسألة وهده 
ةجهن مالدع هذا جزئيات بعض ي يختلفون امحم إلا ،، ١١لجملة ال 

المذاهبق ذلك تفصيل أما سبق وقد وصعقه، المدرك نوة ق اختلافهم 

لتكراره.معي فلا 
حكميكون هل يختلفون فالفقهاء له1 محكوما كان فان ث الخصم وأما 

يعقدهما على الإقدام له يجوز حيت الشارع نص حقه.تمرلة ل الحاكم 
ذلك؟.له ليس أم حراما 

يراهاقاض إل فخاصمها واحدة، دفعة ثلاثا ؤللمها لو ذلك; ومثال 

فمنبالن، أمحا يرى والزوج رجعية، بكومحا فقضى الدخول، بعد رجعية 
تتفقوحى عليه، اخكوم على قياسا بالحكم؛ له تحل أمحا يرى من الفقهاء 
عليهحرام أهما على بناء ذلك؛ له يرى لا من ومنهم الانتفاع، ويتم الكلمة 

ترْ،وغد امحتهبن مببمرق س ومنهم حراما، بحل لا والحكم نه، ظى 
له.رأي لا لكونه القاصي؛ رأي يتبع أن لغتره ويرى امحتهد، على فيحرمها 

القاصيرأي يتبع أنه j، ص نزاع بينهم يقع فلم عليه: امحكوم وأما 
وند^!٧،، إلا الفصل يتحقق لا لأنه حال؛ كل على به يلزم وأنه ظاهرا، 

أوه لامحكوم مجبحت ق فيها الخلاف ومحتاقشة المسألة هده يسط سبق 

الفروقا/مامه، عابدين ابن حاشية ، ١٣١ص: البدرية الفواكه انفلر: 
-؟r؟rxA/Y،rالمبكي فتاوى أ/أها، الدسوقي حاشية للقراق 
.٣٥٩القاع كشاف الفتاوى.آ/حه، مجموع \/آأ، المثور 



الصاليالحكم على الئئهي الخلاف اتر 

انبيتتمة من أنحا هنا لذكرها جر ولكن فائدة، لتكراره أرى فلا عليه، 
.عاليها يترتب ما على والتنبيه القاعدة 

قضيةق حكم مى القاضي أن فمعناه1 للفتوى؛ الحكم رغ وأما 
ام، بخلافبعينها فيها بمي أن حلفت يحل فلا الخلاف مسائل مجن معينة 
يكونأن يقتضي القضاء منصب أن ذلك؛ ومحبب الحاكم؛ به حكم 

صدرتوإذا للخصوم، ملزمة أحكامه تكون أن جرم فلا تابعا، لا متبوعا 
ذاوهالقضية، تلك ق النازعة دوام إل أدى حكمه يخلاف الفتاوى 

الالمعأي ول فمبق وفد شرعا، محرم وهو الحكام، مشاقة من صرب< 
أنيقتضي ا القضاء ولاية يعي ر الولاية ومنص_ا الق—؛ —رخمه الجويي 

دينامحتهمبلغ البالغ الوال استتبع فإذا محالة، لا متبوعا الوال يكون 
قة بالإمامم الولاية، عليهم.سب أبر فانه بدعا؛ ذلك فليس المقلدين 

فقدالاجتهاد ل ساواه وإن أنه فيه فالسبب مثله مجتهلمأ استتبع فان الدين، 
رالاراء' تفنن على والاحتواء الاستعلاء تقتضي وهي بالولاية، عليه أرى 

يالية القضيتلك مخصوص الخلاف الحكم رفع أن بالذكر وجدير 
تلكعدا مجا أمجا الاجتهاد، مسائل مجن مدركه قوى ونيا الحكم، فيها صدر 

تبقىبل الخلاف، فيها يرتفع ولا الفتوى، فيها تتغئر فلا مثيلاهما مجن القضية 

مثيلتها.ق الحاكم حكم يخلأف الفتوى ق مفسدة لا لأنه حالها؛ على 

(.٥٠٤)ص؛ الخصوم مذهب بخلاف القضاء مبحث: ل تقدم ما راجع )١، 

•٢٩٩ص: الغاش )٢( 



٧الإئبات وطنق التضانهة الوقائع في اممقهي الخلاف على السرتبة الاثار 

اممائر ق الخلاف ؛رفع حكمه أن إل المالكية بعض ذهب وقد 
أنلأحد يجوز فلا عليها، مجمعا المسالة تصير م ومن القضايا، من يماثلها 

ىyju١أو بحكم ذلك بعد يخالمها 
هوقيامعليه، دليل لا أنه ت صعقه وسبب جدا، صعيف رأي وهذا 

حكمبخلاف الفتوى لأن مسلم، غير القضية تلك ق الفتوى تغئر على 
القضايا،مجن غيرها بخلاف محالف كما مضمدة فيه القضية تلك ل الحاكم 

أصلها•لى عص 
فيهتنازع مجا الذ—ت —رحمه تيمية بن العباس أم الإمام يقول 

يقوونأو بحكم، فيه النزاع يفصل أن القضاة مجن لأحد ليس العلماء 
علىمردود الأخر القول وأن الصحيح، هو القول هذا بان حكمت 

فولهعليه أحمعوا او المسلمين علماء فيه تنازع فيما الحاكم بل نائله، 
كان.ممنزلةمقلدا كان وإن عالما، كان إن العلماء آحاد كقول لك ذق 

رآلالمقلدين" العامجة 
إنفيه المختلف "المدرك اف-: -رحمه القراؤ،: الدين شهاب ويقول 

وإنبمللأنه، الحكم به ينقض بل به، ء>رة فلا الضعف غاية ؤ، كال 
الدرك،ؤ، أحدهما حلافان؛ فهاهنا الشريعة ق يعارصه ما مجع متقاربا كان 

يمتنعالمدرك ذلك وفق على فحكمه عليه، الترتب الحكم ق والأخر 

٥٦!/الدصوقي حاشية انفلرت )١( 
.y،\i/yuالفتاوى بحموع )٢( 



٨
القضانيالحكم على القثهي الخلاف ائر 

عنهحكما المولن بأحد حكمه وليس به، الحاكم حكم لاتصال مضه؛ 
ذلكبعد فيه الخلاف لامتنع كذلك كان ولو الدرك، ق القوإين باحد 
اللكنه به، حكم الحكام يعص لكون واإيمين؛ بالشاهد القضاء ق كما 

منعمبمر ق إجماع عليه ينعقد أن إلا أيدا المدرك هذا ق الخلاف يرتفع 
بلبالمدرك حكما ليس فيه المختلف يالمدرك الحكم أن ففلهر العصور، 
/ل .ئتضاه 

أيضا:له وانفر -؛AY ،Aص: للقراق الأحكام عن الفتاوى تمييز ق الإحكام 
١.ا-؟؟  ٩٦١٦الفروق ١، \ا0أ ٠ الدخترة 











٦٢٣الئضاني الطم نمير عليها يبنى اض التواعد 

اصاسث 

مداهنءا1ق ١٠١٤٠٥١ميلغكر يه 

وهيمحكمة"، "العادة ناعية على المفرعة القواعد من القاعدة هده 
بعضل تغايرهما أوجب فرقا محنهما أن إلا أحكامها، جل ل تشبهها 

مهماأحكامها تتبدل لا ثابتة عوائد إل م تنقالعوائد أن وهوت الأحكام، 
اأحكامهأن .ممعى؛ متغترة، عوائد وإل والأزمان، الأوضاع \ختذ)رت 

بالقسمتتعلق الباب وناعدة والأزمان، والعوائد الأعراف باختلاف نختلف 
١لثانيم بالفتحتمي هده ناعيتنا بينما الأول، 

الأحكامبحلة من ( )٩٣المائة ق الصيغة بمده القاعدة ذكرت وقد 
،،ر ائق( الحق)مجامع كتاب خاتمة ي اللففل بمدا مجوصوعة وهي العدلية، 

نجمأول مصنفه ولعل امحلة، لقواعد الأمامي الصدر يعد الكتاب وهدا 
٠العبارة بمده القاعدة صاغ 

بحثهمل والتخريج بالبحث قبل من الفقهاء محلرقه فد مجضموبما لكن 
قاالفراقا الدين شهاب هرلأء؛ ومن المرملة، والصاع والعوائد للعرف 

(،٥٠ات\/م\/؛-• )الموافقق والشاطئ (، TAYTAols)الفروق، 

الكليةالقواعد للزرتا العام الفقهي الدخل انفلرت )١( 
■٢ ٥ ٩ مٍإت لشبثر الفقهية والضوايط 

.٠٣٧ ص: الخالص معيد لأق الحقالق مجامع انغلر؛ )٢( 



التضانيالطم على الئئهي الخلاف اتر 

قيم القوابن ١(، >  u/tالأحكام )فواعد ق اللام عبد بن الدين وعز 
وغرهم•العرف( )نشر رسالته j ، ١ عابدين وابن (، v/vالموفعتن )إعلام 

نفاتمصه فيوألفوا بحئا، مجضمومحا أشبعوا فما ت العاصرون وأما 
ا.ر ومجهلول منها مختصر بين مجا علمية ورسائل وأبحاثا 

جديرةفهي الاهتمام، هدا مثل كهذه قاعدة تال أن وليس.:لمتغرب، 
ائمدعن جمولكوهما والاجتهاد، النشرع ق كبير شأن من لها لما يدللش،؛ 
امالأحكمجن ينحصر لا ما عليها ييي الق الكرتم، أمحه واحدتم، القضاء 

عابدينبابن المعروف الدين صلاح محمد بن ١^ عد بن عمر بن أمتن محمد )١( 
اللمءهبق واختيارات جهود له المتأخرين، الحنفية أعيان من الدمشقي، 

الدرعلى اتحار )رد ت آثاره من غزير، بعلم له تشهد ومصنفاته الحنفي، 
ه. ١٢٥٢منة نوؤ، القي( رمم المسماة)عقود الرسالة وشرح المختارا 

.rwlyالعارفن هدية ١، ا/أْ الأعلام ق،: رجمته انفلر 
)تغيرللدكتوراه أهلروحته ق كوكال محمد الدكتور ألفه مجا ذلك محن )٢( 

)الفقهللماحتير بجثه ل علي راشد ومحمد الإسلامية، الشريعة ق الأحكام 
الأزمان(بتمر الأحكام تغير لقاعدة التهليقي ودورهم الأمر وأولوا والقضاء 

علىانفلر القاعدة، هد0 ذكر يغفل لر العاصرين مجن القواعد ق ألف مجن وجل 
الفقهية)القواعد ، ٢٢٧ص: للزرقا الفقهية( القواعد )شرح المثال: سيل 

)القواعدث  ٤٢٦ص: السيلان، صاخ للدكتور عنها( تمرع وما الكمِك، 
)قاعدةو ، ٢٥٩ص: شبم عثمان محمد للدكتور الفقهية( والضوابهل الكلية 

بعدها.ومجا  ٢١٧صن: الباحسين الوهاب عيد للدكتور محكمة( العادة 



الئضانيالحكم نمير عليها يض التي المواعد 

ةاليامميم صن مم مما بذلك يتمل وما القضائية، والإجراءات 
ال.الفعن وأبعد الصلاح إل أقرب معها الناس يكون الي الشرعية 

ذههار اعتبعلى درجوا ١^١-^، معظم أن هنا: ذكره بجدر ومما 
العرفأن اعتبار جهة من يصح وهذا والعوائد، العرف صميم من القاعدة 

الياكل ق الفلر بامعان ولكن التغتر، هذا حدوث نر الأكثر العامل هو 
با،لص__الحالعمل قبيل من مجعظمها أن يلفى الصدد يذا الفقهاء يوردها 
العرف.لا المرسلة 

نجمبر تعتأن بالقاعدة الأليق بان القول، النظر ؤ، يقوتم، هنا ومجن 
—،ا الررقمجصهلفى الدكتور حرره كما — المرسلة الصاخ نفلرية صميم 
الملمعرة وكثورع الومحالة الذمم وفساد الهمم نعود بان ذلك وعلل 

الهمأء،«أعليها ويبنون النامحي يتعارمحها أعرافا نهت ة الجديل. واذتحل.وارتا 
،اختلافهي أو الثقة، يضعف الأحلأ3، ق انحلال هي وإنما ومجعاملأهم، 

الاجتهادها أمحالي الأحكام يجعل ذلك وكل الزمي، التقليم ومار ق، 
،.رآخر دون زمن ل تصلح الاعتبار هذا على 

أوسعن جمكان أها يجد القاعدة هل.ه عن كتب فيما والناظر 
قبِح البأن القول ويمكن الحاضر، العصر ق والخلاف الحيل مثاران 

أمرين؛إل يعود ذلك 
الأزمانتغئر أن وهو وإطلاقها، القاعدة ظاهر من يفهم مجا أحدهما: 

\،.ou/yالعام الفقهي المدخل انفلر: 



التضانيالثر على اممتهي الخلاف ائر 

ةالقعلبالأحكام من كانت مواء بإطلاق الشرعية الأحكام على حاكم 
المصلحةمع تدور الي الاجتهادية الأحكام من أو تضر، يدخلها لا الى 

ةطائفالرأي هذا لواء حمل ومد أصلا، نحالف ولا نصا تعارض لا حيث 
امأحكأن رأوا وهؤلاء والإلحاد، الزندقة إل نسبوا ممن المعاصرين من 

أنيمكن أي مرنة فهي والقطع الشوت من منزلتها بلغتا مجهما الشريعة 
اسللنالنفع ق وبحقة، العامالصالحة يوافق مما بغترها عنها يعناض 

لمثالشرع ل القعلعيات محن كثتر إهدار ذلك على وبنوا وللمجتمع، 
لوغيرها والهللاق والأنكحة الميراث وأحكام الحدود 

ثرآك إن إذ المرملة، المصالح قاعدة مع القاعدة هدم اشتراك 
وقدالمرملة، بالصالح العمل صمن يندرج أن يصلح جلها أو أحكامها مجن 

المومومجونوهم الدين، ل والتحديد الحداثة دعاة الباطل هذا إل يدهب ^١، 

ولكنهاالعصر، هدا إل الانتماء مجرد ت*ني لا هنا والعصرانية بانمرانيثن، 
التقدمبال الاعتقاد على مبنية الدين ق نفلر وجهآ به يراد حاص مصْللح 

علىالتقليدية الديتمة التعاليم تأويل إعادة يستلزمجال المعاصرة والثقافة العلمي 
بالدينالفكر هدا يختص ولا السائدة"، والعلمية الفلسفية المفاهيم ضوء 

إلدب م والمرانية، اليهودية الديانة ق تبل مجن وجد ند بل الإسلامي، 

العمرانية.للمدرصة بمتول الذين المفكرين مجن مجموعة طريق عن الإسلام 
،١٣٧عدد اكاصر، محمد أعده البيان بحلة ل مقال ااعصرانيةا رالمدرصة انفلرت 

صمنأيضا، له مقال وأصوله( الفقه مجن العصرانيين رمجوفض و ١، ١ ٤ ص: 
.١١٢ص: ، ١٤٦عدد امحلة نفس 



,٢٧التضاني الطم صد عليهأ يبنى التي التواءد 

اهرظق ا إليهوالتحاكم إ١لمصالح العمل يرض س الناس س أن سق 
مذهب.عنها يخل ولر مجتهد، يغملها إ اامالح أن التحقيق كان وإن الأمر، 

قتلافهم اخوهو أخرت سب ذللئ، إل ينفاف أن يمكن أنه على 
ذاهلدة القاعأنكر ومجن مجناطها، وتحقيق بالقاعدة العمل بحالات تحديد 

رفوالعالمصس_الح مثل أخر أصول على الفروع ، illjخرج فانه السبب 
عبارة.ق النزاع يكون أن إل هنا الأمجر نيوول ونحوها، 

اا؛أولاسب 
ساهاساق و ض

أوجهله، إذا وأنكره الشيء، نكر مصدر اللغةI ق الكر ! ينكر لا 
را،.يتقبله ولر عابه، 

ال!يقشيشن، اختلاف على أصله ق يدل التغتر؛ ! الأحكام 'تغتر 
.٢٢١عليها كان الي صفته عن أزلته إذا ذغيتر'ا الثيء غ؛رلتإ 

عدمهاإل الشرعية مجن انتقالها يقتضي الشرعية الأحكام ق والتمر 
حكمتبديل سيأل— —كما ا،لراد بل بالقاعدة، مراد غر المعى هذا أن إلا 

وأصوله.الشرع مقتضى يخالف، لا أو.مما آخر، فرعي بحكم شرعي 
خهلاو_،بانه; الحكم مريف، وتقدم الشرعية، الأحكام بالأحكام; والمراد 

النمالممباح ، xrr/oالعرب لسان )١( 
^.r٩٥/المنير الصباح ( W/oالعرب لسان )٢( 





,٢٩القضائي الحقم زهمير عليهأ يبنى التي القواعد 

/ ٢٧٧نتاويهم من يمروا أن من بد لهم كان ز،نهم إل الأنمة 
ىعلوالقيود الضوابط هي.ممثابة أمور إل الإثارة نجدر السياق هدا وق 
القاعدة:هده 

الأحكامهي الأزمنة باختلاف التغيتر يدخلها الي الأحكام أن — ١ 
ةالقهلعيالأحكام أمجا والمصلحة، العرف متيما يكون الي الاجتهادية 

اسقيأو ادث حعرف على بناؤها يكن ب ث العمل، عليها استمر الي 
الأزمان؛وتمرن الأعراف تبدك مهما لتبديلها سبيل لا فهده مصلحي 

علىالحاكمة فهي الناس، ومحذيب الأعراف لإصلاح شرعت إنما لكومحا 
انلومتحتلم، ند ولكن محكومة، أنجا لا الزمن ومجعهليات الناس عوائد 

ا.ل تمرا يعد لا وذاالئ، الزمن، باختلاف تطيقها وأمالمس، تحقيقها 
ذاهل مثتقتضي الي والعوائد الأعراف ل النفلر من لابد ٢- 

انبه نفالشرع هو والأعراف العادات، هده مصدر كان فان التغيير، 
أذنأو تحريما، أو كراهة عنها لهى أو ندبا، أو إيجابا بما أمجر الترع يكون 

رعية،مأحكاما صارت بدانجا لأمحا لتبديلها، سبيل لا فهده فعلا، فيها 

.٩ ٤ ١ ؟/ للزرقا الفقهي المدخل ، ١ ٢ عابدين لابن العرف نشر انفلر؛ )١( 
المالكيالمدمج ل والعمل العرف ٩، ٤ ٢ — ٩ ٤ آ/١ العام الفقهي الدخل انفلر: )٢( 

البلفظت القاعدة العاصرين بعض صاغ القيد هدا ولضرورة ، ١٩٣ص; 
راجع:. الأزمجال، بتمر والعرف المملحة على النية الأحكام تغتر ينكر 

.١٢٣ص: لاJندوي، الفقهية القواعد 



الئضانيالحكم على اممتهي الخلاف اتر  ٦٣٠

أشبهوما أهاله، على الرجل وإنفاق العورة، ومتر الهلهارة، مثل وذلك 
فاهماقبيحة، أو الشارع عئد حنة إما الناس ق الجارية العواثد مجن ذلك 

غ،اختلوإن لها تبديل فلا الشرع أحكام تحت، الداخلة الأمور ■جالة من 
يحالقبولا ئببحا فيها الحسن ب، ؛نقلأن يمح فلا فيها، أراء 

القارة فاهما ثابتة، أعراهم، على أحكام مجن يني فيما يقال هدا ومثل حنا، 
البتة,والتبديل التغبير تقبل 

أنشأها من أعراهمخ على بنيت، الق الأحكام ق التغيتر يدخل وإنما 
وققبيحة، أو حنة زمجن ق فتصير الأزمان، ختلاهم، با وتحلق، تتبدل 
المص—اخنطاق ق يندرج ما كل هدا ق ويدخل ذللن،، بعكس آخر زمن 

الضرورياي—،على بالحففل يعود مما الشرعية السياسة تقتضيه وما المرسلة، 

اختلافب، الغالق يشح الأعراف اختلاف فان إحداها؛ أو الخمس 
والمالح١١/الحاحاُت، 

ادةالجعن ه أهلبانحراهم، الزمن اد حمإما سببه يكون التغيتر وهدا 
بالصرامةم يما الأحكام مجن ذللث، فيتدعي الديي، الوازع ، وصعق

حديدةزمنية ووسائل تنفليمية أوضاع حدويت، عن يشأ تهلور وإما والشدة، 
ادية،الاقتصاليجخ والأّالإدارية، والترتيباُت، الصلحية، القانونية الأوامر مثل 
،.٢١أصلا ولا شرعا يعارض ولا للناس المصلحة بحقق مما ذلك إل وما 

الوافقات،انفلر: )١( 

 )Y( :العام الفقهي الدخل انفلرy/y  ٣٦ص: محكمة العادة قاعدة ٩، ٤ ,



٦٣١اممضاني الحئم نهمير عليها محض التي التواعد 

فقدغتره ق أجراها ومن غتر، لا القاعدة هذه مناط هو م المفهدا 
قالقاعدة تعميم فان الدين، ق الخائضان سبيل وملك الشرع، على غالط 
الشراعمن -جلة إنكار إل بصاحبه يفضي وأحكامه الشرع ائل مجل 

وشريعته،اس ايات ق والإلحاد التبديل من وهذا بغيرها، عنها والاعتياض 

شيء.ق الاحهاد مجن هو وليس 

امالأحكبعض إنامحلة مجن الشارع مقصود مراعاة مجن لابد ٣" 
،د— ا،لفامودرء ١لمصالح جلب ~وهمو الأزمان، واختلاف العواند بتبدل 

وهمجا أمجا ومجيزامحا، الشريعة وفق على ١لصالح تلك تكون أن جرم ولا 
انفلحة، مجصأنه لياظر بدا وإن ليس.مملحة الحقيقة ق فهو بجلافها 

دةوالموالمصلحة والقبح والخمس والضر النفع بادراك يستقل لا العقل 
بيانه.مملف كما لدلك يهديه بشرع إلا 

الشرعة مجوافقعلى يعن محا المحاخ تقدير ق النهج هدا واباع 
وىالهاع اتثj، الوقوع من القاضي، أو امحهد ويعصم الحق، وإصابة 
ابجردؤالعقل وتحكيم 
يرتغأن على تال لا الصحيح القاعدة.ىُناها إن هدات بعد قال يم 

لوتعطيالشريعة ى علالافتراء من صرب هو الأزمجان لتغتر الأحكام 
امالإمرر يقا كمالعي، بل ذلك، توهم مجن يقوله ند كما أحكامها 
أصلإل عادة كل رجعت احتلمت إذا العوائد "أن اس-: -رحمه الشاطئ 

والنامس،،لها اللائم هو ايكم ذلك يكون بحيث، عليها به بحكم شرعي 



الئضأنيانمكم طى الئتهي امملأف م  ٦٣٢

هفيالزوجان تنازع م الدخول، قبل الصداق بدفع العادة جرت إذا كما 
وولالعادة، على بناء الصداق؛ د0، ق الزوج قول فالقول الدخول، بعد 

تلكنسح على بناء الزوجة؛ قول القول كان ذلك بخلاف العادة جرت 

هجانبترجح الذي أن الحكم بل حكم، ق باختلاف هذا وليس العادة، 
اثرموهكذا ه، عليمدعى لأنه باحللاق؛ قوله فالقول أصل أو .ييهود 

رألبامحللاق" كانت حيث تتبعأمبابما نابتة فالأحكام الأ،ثلة، 
أنيلفى الصدئ بمذا الفمهاء يوردها الي المثل ق المفلر أمعن وإذا 

هلين مهو ل الشرع، خلاف على التجدد حكمه يكن لر منها شيئا 
ها،وأمالشريعة قاعدة على المبنية الشرعية السياسة من وهذا وصميمه، 

الفاسد.ودرء الصالح جلب وهي 
امالأحكأن —ت ا الزرئمجصعلفى الدكتور يقول —كما فالحقيقة 

الزمنباختلاف تعثرت مهما العوامل هذه باختلاف نحتلف الي الشرعية 
ودرءالصاخ وجلب الحق إحقاق وهو واحد، فيها الشرعي المبدأ فان 

إللة الوصوالأساليب الوسائل تدل إلا الأحكام شدل وليس الفاسد، 
الشريعةمحددها لر الغالب ق والأساليب الوسائل تلك فان القرع، غاية 

أصلحهو مجا زمان كل ق منها يختار لكي مجهللقة تركتها بل الإسلامية، 
،.٢١علاجا" التقوم ق وأنجح نتاجا لتقليم اق 

المواممات)ا(

العامالفقهي الدخل )٢( 



٦٣٣الئضاني الحكم تشير عليها يبنى التي القواعد 

اسااس 

ااهساسءق افواو 

منيستنجد ما وبعض الاجتهاد ائل مق والأعراف العوائد تحكيم 
لك ذلان بيسق كما الفقهية الذاهب بين فيه خلاف لا الحوادث 

والعرفإها إذ الباب؛ هدا قاعدة على يجري الحكم وهدا العرف، مبحث 
أنإل ريه قمحلان مجن حولها أثير وما واحدة، مشكاة مجن يخرجان 

منأن ذلك يستر؛ فيه والحطب والعبارة، اللفظ خصوص ق )راعا يكون 
النموصلهدم معولا به بعتد لا مجن طرف من جعلت أن لدللث، جره ردها 

إلاالفرية هده مجن خلاصا يجد فلم الثابتة، القعلعية الأحكام بعض سخ ون
المص__الحمثل أخر أصول إل فروعها رد إنه م أساسها، من القاعدة برد 

١وتحوها والعرف 

أصولرد إل تجر لأهما الجدل؛ ل محمودة ليتر الهلريقة وهذه 
هناالأمر آل ولو ~ مجته فر مما أعظم ق ذالث، فيوقعه ثابتة، وأحكام قهلعية 

اقإحقالجادة وإنما ~، والعبارة اللفظ خصوص ل جدلا يكون أن إل 

مجنمع متأت وهدا فيها، والهلعن الأصول دفع دون الباطل وإبطال الحق 
انالأزمبتبدل القاعدة نهلاق عن تحرج الي الشرعية الأحكام تبدل زعم 

والشمولالشات ت رسالته ق السمياني عائد الدكتور النهج هدا تبع رأيته وممن 
بعدها.وما ٤  ٤٨ص: الإسلامية كريعه اق 



القضاليانمكم طى اممنهي الخلاف أئر  ٦٣٤

هوولا القاعدة، من مرادا ليس ذلك أن بالقعلع نعلم فإيا الأحوال؛ وتجتر 
وئ—القيودها، تحتالمتدرجة روع والفبالمثل يسين وهذا منها، مفهوم 

ذكرها.تقدم الي والضوابط 
ذكريأن ولا به، يعتد أن ينبغي لا الكلام هذا مثل يقول ن مم 

محنكمثل إلا ذلك مثل وهل والأصول، القواعد وهن على كثاهد قوله 

هفيوالقلعن الخبر رد إل خصمه فيعمي صحيح، بخبر بامحلله على بحنتج 
؟.باطله يقص كي العلل بعشرات 
خلاففيها يتجه ولا محكمة، القاعدة هذه أن فالحق هذا علم إذا 

تثتالعلم أهل من انحقمن عن نقول وهده التقدمة، الضوابط تلك «ع 
الدعوىIصحة 

~رخمهالعزيز عبد بن عمر عن قول ذللث،ت ق الماثورة الأقوال وأول 
/ل الفجور من أحا،ثوا ما بقدر أقضية للناس "تحدت انك—; 

حكمنسخ هع عمر يرد لر • العبارة هذا على معلقا القراق يقول 
/ل الأسبابا لاختلاف الاجتهاد له ينتقل فيه ابجتهد بل ثابت، شرعي 

الإمامقول مجن يجعلها وبعضهم العزيز، عد بن عمر عن مشهورة انمارة هذه )١( 
حبالإسلام عن ردة لأنحا عمر؛ عن صحتها حزم ابن أنكر وقد مالك، 
،١٤ص؛ الحكمية الهلرق ,( ٦٦٤١٦حزم لابن الإحكام انفلرت اس• رحمه تعبره 

•١ ٤ /٤ ١ ٣ الباري فتح ّآ/مأ، ، ١ ٨ ١ / ١ الاعتصام 
. ٢٧٨؛/الفروق، )٢( 



٦٣٥ص ص ي ض اض التواعد 

انكوقد مرأ، الشهود يزكي كان أنه القاصي مريح عن وروي 
أحدتقد إنك أمية أبا "يا له: فقيل علما، تزكيتهم على ذلك نل العمل 

،.١١فاحدقا" أحدثتم فقال: لقضاء، اق 
العلانية،تزكية فتركوا الطريقة، هذه على بعده من القضاة مار وند 

نفعالي الغية عن وتحررا الناس، على للستر إبقاء ر البتزكية واكتفوا 
اممفهدا امحروح، ميزوا إذا العلانية تزكية j( الشهود وبعض المزكن بئن 
.، رالورع وقلة الذمم لغماي حكمه تمر 

يالالأحكام إجراء إن اف—: —رحمه القراؤ، الدين مهاب ويقول 
الدين،ؤ، وجهالة الإحماع، خلاف العوائد تلك تغتر مع العوائد مدركها 

إلالعادة تغر عند فيه الحكم يتغتر العوائد يتبع الشريعة ؤ، هو ما كل بل 
لبين، المقلل. من للاجتهاد نجديدا هاوا وليس المتجددة، العادة تقتضيه ما 

ثرغمجن فيها نتبعهم فنحن الله— —رحمهم العلماء فيها اجتهد ناعية هذه 

رَ؟،.اجتهاد" اممماف 

امبخلاف المالكية من فيها المتأخرون أفي ائل الممن كثرا رد سم 
،.٤١الأحكام تذك عليها ابن الق الأعراف لتدل الأوائل؛ به أفي 

.٤٠٧لوكحص: القضاة أخبار )١( 
\أاثطانفلر: )٢( 

,٢١٨ص: الأحكام عن الخاوي تمييز ؤ، الأحكام )٣( 
.\أ-ا"آ\.ص: المابق الرجع )٤( 



القضائيالطم طى اممتهي الخلاف اتر  ٦٣٦

الدين،ق ضلال أيدا المقولات على الجمود أخر؛ موضع ق ونال 
ا.ر الماضتن والسلف المسلمين علماء وجهل.ممقاصد 

ذةولتهدا القراق قول على ~ اف رحمه - القيم ابن الإمام ويعلق 
اختلافعلى الكتج، ق المقول الماص.،جرئ أنى ومن الفقه، محضءى "وهذا 

توكانوأصل، ضل فقد أحوالهم ونراثن وأزمجنتهم وعوائدهم عرفهم 
رم.محاية" أعظم الدين على جنانمه 

وهواحدة حالة عن يتغتر لا نوع نوعان: الأحكام أيضا؛ ويقول 
كوجوبة الأئمهاد اجتولا ة الأمكنولا الأزمنة بحب لا عليها 

وبحوالجرائم على يالشرع المقدرة والحدود امحرمات ومحريم الواجبات 
عليه.وصع ما يخالف اجتهاد ولا تضر إليه يتطرق، لا فهذا ذللئج، 

ومحكانازمانا له المصلحة اقتضاء بحب، يتمر مجا اكانى؛ والنوع 
افيهيّوع الشارع فال وصفاها، وأ-محامها التعنيرات كمقادير وحالا 
٢.ر المصلحة بجب، 

يىالوسن( )إعلام القيم كتابه )، فصلا له عقد ١ك١نى النوع وهذا 
.، روالعوائد والأحوال والأمجكنة الأزمجنة بتغير يتغير أنه فيه 

الموسينما/خي.إعلام )٢( 
.١٣٣٣/١للهفاد،إغاثة )٣( 

.r/rالوسن إعلام اطر: )٤( 



٦٣٧اصي التييضضاصاسم الئواعد 

القده كتابق الشاطئ ام الإمصنع جاء ذلك منوال وعلى 
يختلفا جمالأحكام من أن وُين العوائد، عن فيه تكالم إذ )الواقفات( 

ه،كلاممجن شيء إل الإشارة صبمت وقد والأحوال، الزمن باختلاف 
ا.ل شرعا الاعتبار ضرورية الجارية العوائد أن هنالك وأوضح 

للماسبحدث قال: أنه — الله رحمه — اللام عبد بن العز عن ومل 
•، ليناسهم" ما الأحكام من زمان كل ن، 

رصي— عائشة عن البخاري ق .مما هدايتايد وقد الزركثي؛ نال 
مجنلنعهن بعده النساء أحدثته مجا ه المحا علم لو ت قالت أهما ~ عنها اس 

احمبقدر أقضية للناس تحدث العزيز؛ عبد بن عمر وبقول ، المساجد 
.الفجور' من أحدثوا 

تكنلر أمجورأ فيها الشرع يمحي أسابا يجددون أهمم والمح،؛ تال؛ 
مجدد".شرع لأهما لا ذلك قل مجنها عدمجه لأحل ذلك؛ نل 

رمجن،اللاختلاف الذهب فيها خالفوا الشافعية عن ار مل مم 

الرع، الفقواعد مجن استنباط هو فامما ذلك "وكل بقوله: عليها وعقب 

)؛(الموافقات

.١٦٦؛/امحبمل المم ؤ، الزركئي ذكره )٢( 
نيامالناس انتذلار باب الصلاة، صفة كتاب صحيحه، ق البخاري أخرجه )٣( 

بابالصلاة، 'مماب صحيحه، ق لم ومالعال؛ الإمام 

.(٤٤٠"؛آح ٩/١الساج،-)إل النساء خروج 





٦٣٩اص الئواءدامضض1صاسه

تكونأن إما الفقهية عائل الإن افه رحمه — عابدين ابن ويقول 
يبنيهمنها وكئتر ورأي، اجتهاد بضرب ثابتة تكون أن وإما بالنص، ثابتة 

اللقالحادث العرف زمن ل كان لو بحيث زمنه ق كان ما على امحتهد 

معرفةمن فيه بد لا إنه امحتهدت شروط ق قالوا ولذا أولا؛ قال ما بجلاق 
رفعلتغتر الزمان باختالأف نختلف الأحكام من فكتئر الناس، عادات 

ىعلالحكم بفي لو بجث الزمان أهل اد فأو صرورة لحدوث أو أهله، 
الشريعةقواعد ولخالض بالناس، والضرر المشقة عنه للزم أولا عليه كان ما 

وأحسنjذلام أم على نر العا لبقاء ال والفالضرر ودفع التيستر على البنية 
مجواصعل ابجتهد عليه نص ما حالفوا المذهب مشايخ نرى ولهذا إحكام، 

لقال.ممازمنهم ق كان لو بأنه لعلمهم زمنه؛ j( كان مجا على بناها كثترة 
را،.مجذهبها' قواعد مجن أخذآ به قالوا 

ىعلتواطأت قد الأربعة الذاهب أتباع سائر من اخةقين أقوال فهذه 
هالصحابة هدي ففي وإلا اليقين، حصل فقد أغنت فان الدعوى، تصديق 

الوقوع:مجن القضايا صدق على أدل لا فانه القاعدة؛ صحة ق الشك يقطع ما 
حالالقهير عن وفيه امحاعة، عام الحد هد عمر إسقاط ذللئات فمن 

ا.ر والجهاد الغزو 

.نشرالترف\/هأ؛)؛(

الغزوحال القطع عن ونمه (، ٢٣٦)ص! تحريجه تقدم امحاعة عام للحد إسقاطه )٢( 
0ا\ل0.اكف ل شيبة أن وابن \/همآ، سنه ق منصور بن سعد أخرجه 





العماليالحكم همير عليها محض التي التواعد 

رى،افتهذى وإذا هذى، سكر وإذا صكر، ثرب إذا فانه ثمانتن؛ نجعله 

٢.ر ثمانتن الخمر ق، عمر فحلي 

^—L_،فحليه رمضان، شهر ق الحمر شرب ند بشيخ ه وال 
انرمضشهر أؤ، للم؛خرتن، للمنخرس يمول،: وجعل الشام، إل( ونفاه 

ا.١ ؟؛ صيام وولدانما 

ادلفيتمر مجا الأحكام مجن أن على للملأ بملح الاجتهاد هذا ومجئل 
عتوهومقدار امحرم حال، باختلاف تحتلف العفوية وأن الورع، ونلة الزمن، 

قالغ يبهذا فمثل ا،لرة، تلو مجرة منه الجريمة وتكرار يالفحور واشتهاره 
٢.ر أمثاله ردع به بحمل تعزيره.مما 

اللث،المذا هملكوا إنما العلماء من بعدهم ومجن ه والصحابة 
وةناواس أحوال تراعي كانت، إذ التشريع سنة مجن ألفوه مجا إل، استنادا 

(٤١٧!/)المستدرك ق، والحاكم أ/أأا/( )الموظ ي مجالك أخرجه )١( 
واليهقي( Vua/u)المصنف ق، الرزاق وعد ١(  oU/v)المن ق، والدارقْلي 

.وقوله:الغليل )إرواء انقلر: ضعف وفيه ( a٣٢/، )المن ؤ، 
لهبعدا كقولهم لمخريه الله أكبه ومعناه: الشارب، على دعاء للمنخرين 

.١  ٩٨®/العرب زن ومحقا. 

)المنق والمهقي ( Vay/u)الصنف ق الرزاق عد أخرجه )٢( 
•٢ • أ/ا اياري فتح وانظر• 

.٤٤٥ص: للمدلأن الفقهية القواعد انفلر: )٣( 



القضانيالثر على الص الخلاف أئر 

وكلياّسها، ما حالة كل فتعطي والضرورات، الحاجات وتقدر وصعقا، 

لإسءلآمحاجولأياإات-ؤ رعقوله ل كما وهذا يدفعها، ُا صرورة 
،■رج ألأعجلحج
ذ؛ى؛^٤٢ألتثايآان مد أمت تأبماy سبحانه: ايد ونال 

كنروأأدتجى ألثاتن ؛^٢ تاثع نمتتتقم ذو وإن مأتتتيج ؛^١ ٣؛^، يشروف 
بؤ»ذمحإ لى وعبتر نأغ' أثن خمف آ'فنى لأِسثوث. م؟ إأمحَ 

معوأثن آممو يادن آهت  ٢٤؛^؛ذق ؤإن تبوأ مي؟ نادت يناًظم 
،.أيتنمرن؛١٢

ادس_لمينعلى ذلك شق الأول الأية نزك لما ه؛ عباس ابن قال 
الثانية،ق التخفيض فجاء عشرة، من واحد يفر لا أن عليهم فرض حتن 
،.١ عنهم حقق ما بقدر الصبر من نقص العدة من عنهم اذ حقق فلما 

ة،بالكليم الحكرفع لا بالأحق التكليف هنا: بالتخفيف والمراد 
قة رخموالثانية القوة، بحال مقيدة الأول أن إلا محكمة، الأيتتن فكلا 
ا.١ الحال لاختلاف الحكم تغيم من صرت وهدا والضعف، الوهن حال 

١٠ ٧ آية الفتح، صورة ( ١ ) 
.ni-nآية؛،الأنفال، سورة )٢( 

خففالأن إ تعال; قوله باب الشم، كتاب صحيحه، ق البخاري أخرجه )٣( 
.٤١٢٧٦ئ/7-'ااح صعقا{ فكم أن وعلم الذعنكم 

.YwIaالباري فتح )أ(انفلر: 





القضائيانمئم على الققهي الخلاف أنر 

ااغاد،ثاالطلب 

القاسهذه ي السى الرالخلاف 

لرالصحيح معناها وفق على فهمت مى القاعدة هده أن آنفا تقدم 
منالناص من وجد قد ولكن ثمرة، عليه تجى خلاف مجمداتيتها ق ينحه 
مجنهولأء فمن تحتها، إدخاله يصح لا  ١٠فيها أدخل حى مدلولها ق ومع 

حىوالتغيير للتبديل صالحة جالتها ق الشريعة فجعل الاتجاه هدا ق غلا 

لرأيه،اعتبار لا الصنف وهدا والمقدرات، الحدود مثل تعلعيا حكما كان لو 
إليه.يلتفت لا الذي والعبث، اليامحلل مجن هدا رأيه إذ بخلافه؛ اعتداد ولا 

الا جمالقاعدة خمل ولكنه الغلو، ق النزلة هده يبلغ لا مجن ومجنهم 
وإنوهذا الثبوت، ق كاكهلعي هو ما L^ ،^iحى نطاقها ووسع تحتمل، 

ر.ممالأنه ؛ بالكلية ينبذ لا لكن النظر ق، وتعسفا الاجتهاد ق قصورا كان 
لهالمانع لبيان هاها فيذكر الواقع، مجن وشاهد الاجتهاد ق اغ حمله كان 

القاعدة.نحت، اندراجه مجن 

القاعدةمدلول ق فرمحلتح أخرى ءلادفة بحنفيه الهلرف هلوا ويقابل 

غايةالمنقول على جمدت بل الأحكام، ق المرونة هذه تضل فلم ومجعناها، 
اوإنممهلرح، مجنبوذ فهو عوامله نؤ كانمجهما التبديل أن ورأت الجمود، 

فيهاأن ادعي وإل واحتهادامحم أقوالهم والتزام سلف،، مجن منة اتباع الجادة 
؛—اتأن رى يمجن أصل على جار وهذا قبولها، مجن يمنع ما الحرج مجن 

لأصى علكذلالئi ويطرد خلافه، يزعم كان وإن أغلق قد الاجتهاد 



اممضاضالحكم مع ءلهه1 يبنى التي القواعد 

وقدالأحكام، ق والتعليل المناسة يرى لا ممن حذوهم حذا ومن الفلاهرية 
الإسلامأن بالتواتر "بت قال: إذ المسلك بمذا الذ- -رحمه حزم ابن صرح 

نمحالأرض، مع ق القيامة يوم إل يولد من ولكل حي، لكل لازم دين 
ثتمجا وأن الأحوال، لتغير ولا اذكان لتدل ولا الزمجان لتبدل مجعى لا أنه 

صياف حى حال كل وعلى ُكال كل وق زمان كل ل أبدأ تابت فهو 
١أخرى حال أو آخر مكان أو آخر زمان ؤ، حكمه عن يممله 

اعطىنوالاعتدال، التوسط محج على سار من الطرمن هذين وبئن 
الأصنافهذه خثر وهؤلاء نحتها، يندرج لا مجا وأبملل حقها، القاعدة 

دينامحتهبوصف أخلق وهم وأصوله، التشريع .ممناهج وأفقههاوأعدلها، 
ولحلريط، والتفالإفراط أهل بع، الدين لضاع ولولاهم الدين، وحماة 

الشرعالهام مجن ذللئ، يستتبع ما مع يخفى، لا مجا واكتؤ الحرج مجن بالناس 
—رحمهالقيم ابن يقول ولهذا المستجدات،، مواكبة عن والتخلف بالقصور 

ترتغبجَا يتبدل مجا الأحكام من أن لبيان عقده الذي الفصل ؤ، الق- 
النفععقل—يم فمل هذا والعوائد: واJيااتإ والأحوال والأمكنة الأزمنة 

الحرجمن أوجب الشربعة على عظيم غلهل به الجهل ب ونع جدأ، 
أعلىؤ، الي الماهرة الشريعة أن يعلم مجا إليه سبيل لا ما وتكليف، والمشقة 

لر به تأق لا الصالح رتب 

.A-U®/الأحكام أصول ل الإلجكام )١( 
؛،.riAص: الإسلامية الشريعة ق الأحكام تغم وانظر: *ا/م، الموقض إعلام )٢( 



التضانيانمكم طى القتهي الخلاف أثر 

نمالمقصود كان وقد القاعدة، هده تحكيم ق الناس مبمسالك خهذه 
ذاهي ذكورة الروع الفإليه ترجع الذي الخلاف نوع بيان ذكرها 

نمرهكالقانون ليكون مثالين أو .ممثال منهالك ملكل مثل وند السياق، 

ستة:بالجملة وهي اثل، والمالفروع من 

الخاكات،:أنواع على را، اكوير أنواع تحديد ~ ١ 
مراسهاأعلا ق تكون تارة المخالفات أنواع ائر وٌوالمعاصي الخرائم 

تحل.ءمالحأو وامتقراره، وأمنه امحتمع كيان محدد بحيث صورها وأبشع 
دونمجعاصيإ تكون وتارة والعرض، والمال النفس مثل الضرورية الفرد 
إلة ذريعتكون أو ات، والكماليبالحاجيات تحل بحيث المترلة هذه 

هابعضمراتب المخالفات هده مجن نم كل وق بالضروريات، الإخلال 
الفاسد.وجي المالح تفويت من بما بحمل ما بحب بعض مجن أشد 

والمع،الرد وهو العور، من مأخوذ وهو ءزرْ، مصدر اللغة: ق، لتعذير ا ا
وعنهإصراره، من وعنعهم عنه أعدائه كدفع الشخص عن الدفع ق واستعمل 

إمحانعن دفعه ول لالمانقْتأاأ، وئرزقتوصر^ أئحق ■ؤو*اسم تعال• فوله 
بالقولويكون القبيح، إل يعود لئلا أدبه أمح،ت القاصي عزره ومنه• القبيح، 

.٠٦؛/١ العرب لسان به. يليق ما بجب وبالفعل 

تشرعلر ذنوب على وزجر وإصلاح، "تأديب، الفقهاء: اصطلاح ق والتعذير 
،٣٨٦ص: للماوردي لطانية الالأحكام انظر: كنمارات". ولا حل-ود فيها 

).r\U/Yالحكام نمرة 



٦٤٧التضالي انمئم عليهاهمير التييض القواعد 

وسلكالإحكام، غاية الجرائم هده عقوبات أحكم فل الإسلامي والقرع 
بعد،ومن فبل من البشرية عنه صلت بديعا ومئهحا فذا لكا مفرصها ق، 
عنبغريب هدا وليس الغابرة، القرون محليلة الوضعية القوانان تعرفه ب و 

ينفعهم.و.مما العباد يصلح العليم.مما أحكمه شرع 
ممسالي والمخالفات للحرائم فرصت أمحا ذلك; ق القول، وخملة 

لحة،والمصالعدل بن نجمع عقوبات إحداها أو الخمس بالضروريات 
والتربصوالحنق الحقد عن نفسه ق يجده ومجا المفللوم غيفل به يدهب عدل 

ولتومن المريضة النفوس أصحات ردع ها يتحمل ومصلحة يالفلالم، 
الجرائم.هده مثل يقترف، ان ه نفله 

والقهلعل القتهي أصول; خمسة على جنسها يدور العقوبات وهذه 
والحرابةرقة والالزنا هي: مبعة: وموجبامحا المال، وتغرم والنفي والجلد 
١؟بالحدود وتسمى والبغي، والردة 

والمخالفاتالعاصي أنواع مائر من الجرائم هذه دون كان ما وأما 
لب، حدافيها تحد ب الشريعة فان — المسألة هده بجث، موضوع هو و~ 

هتمليمجا بجّ، فيها فيحكم واجتهاده، القاصي رأتم، إل ذلك فوصت 
١.٢ العقاب من الشرعي المقصود به ويتحقق المصالحة 

الإسلامق، الجاني اكثم؛ع ٢،  ١١٧-١ ما/ْ الوسن إعلام انفلر: )١( 
موكولالممنير أل على متفقون فكلهم العلم، أهل 'هماهتر عليه اليتم، هو هذا )٢( 

الأدنؤلريه تحديد ل يختلفون ولكن صغرْ، و الجرم عفلم ندر على الإمام إل 



عشاثر  ٦٤٨

الحالعصية ندر مع فيها ؛مر لأنه >عين؛ بجد فيها تات نر وإنما 
الد ونك، ذلمن باكئر أو غ؛رْ به ينزجر مما بانل حر ينز فقد فاعلها، 

يستقيحلا الُرف لأن أو بجرمته، لجهله إما زجرا، يمتدص مما فعله يكون 
قتعزير فرب والأمصار، الأعمار باختلاف فيه الأمر اختلف ولهدا فعله؛ 

عنه،فيعمى مصلحة عقوبته ق تكون لا وند آخر، بلد ل إكراما يكون بلد 
اءاقتضبجب يتمر مما العقوبات مجن اللون هدا كان كله هدا أجل فمن 

٢.ر التعزير اسم الفقهاء عليه ويطلق وحالا، ومكانا زمانا له المصلحة 
ورعالل وقمابقا، عليه كان عما الأوضاع اختلمت، وإذ لكن 

النوعهدا تقين يجوز هل والميزان، بالعدل الحكم على القضاة يجمل الذي 
؟.النقصان أو عليه الزيادة مجن القاصي ممنع يجيث العقوبات من 

لأكثره،ولا لأنله حد لا أنه مجنهات يترجح والدي كثئرة، أنوال على والأعلى 
نتلي كما مجصلحة تمحص إذا القتل وهي العقوبات، أقصى به يلغ أن فيحوز 

مجنالمقصود أن وذلك والتوبخ؛ الإعلام فيه.ممحرد يكتفى أن ويجوز الجاموس، 
التبة.هي كانت القصد هن.ا بما نحقق عقوبة فأي الزجر هو التمرير 

،YY\/\ادكام تمرة ا\/ْ*ا، المبسوط ق: المسالة هدْ ل الخلاف انفلر 
١\ا\.٤،انحلي ١، ا</د؛ المغي ، ٣٨٦ص للماوردي السلهلان؛ة الأحكام 

.١٧٨/١٢الباري فتح الموسن\/خأ، إعلام ١، • ٧/٢٨الفتاوى وع بح 
\iالفتاوى بحموع انظرت  'A—\ 'VlyA  تبصرةاللهفان إغاثة
.٦١٩١٦الحكام 



اليئاغيالحكم نمير عليها يبنى التي القواعد 

دونهي الي الجرائم عقوبات ق الأصل انول: ذلك عن وجوابا 
ماعلى المس شقيه ما بحب فيها بحكم للحاكم متروكة أمحا الخدود 

تمريرْ.تميم 

العقوبات؛هده مجن المرجوة المصلحة بحقق الذي هو التفويض وهذا 

امجرميصلح قد ومجا بينا، اختلافا نختلف وامحرمجين الجرائم ظروف لأن 
غئرْ،يردع لا ئد جريمة عن شخصا يردع وما آجر، مجرما د يفقد بمنه 

اةالعصعلى تطيقها تحتم خاصة ممهلرة ق وقنت العقوبة تقدرت فإذا 
شأنهكذا إذا ومعصيته، العاصي حال مراعاة دون بالسوية والخالفين 

فمنالأحوال، من كشر ل عائلة ض العقوبة يجعل النهج وهدا اإقواj^ن، 
رأيئن بتتراوح محتلمة متعددة عقوبات الشريعة وضعت ذلك أجل 

والأجيرالأنب منها يختار أن للقاصي وتركت وأشدها، العقوبات 
/ر المفسدة ودفع المصلحة بتحقيق 

ةالعقوبتحديد ق لهلة الهذه القاصي إعطاء من خقلر ثمة وليس 
ولأنثرة، خطجرائم الغالب ي ليمت التعنير جرائم لأن وتقديرها؛ 

نميس فلذلك ومع يفسده، مما أكثر الجان، يصلح ند فيها التساهل 
ينزلبل ومنزلته، الإنسان بكرامة يخل ولا.تما بالجور، بحكم أن صلاحيته 

فلتكنالعقوبة أصدر وإذا حقه، حق ذي، لكل ويعهلي منازلهم، قدر الناس 
هجالنهدا عن حاد ومحي المرجوة، المصلحة وبحقث، العاقبة، معه نومن مما 

.٦٨٦-٦٨٥/١الإسلام ق، الحائي التشريع انظر: 





القضائيالحكم نمير عليها يض التي التواعد 

ل،انحانj ندب على واقفا يقام ص ومنهم بجس، س ومنهم يضرب، 

١^إزاره" يحل س ومنهم عمامته، تنزع مجن ومنهم 
اشوعوالمخالفات، الجرائم قلت، هذه التفويض صياسة ظل ول 

بهبل التفويض، هذا .ممحرد ذللئ، لهم يحصل لر ث واستمرار، أمن قا الناس 
ةالهسمن التالية والعصور الإسلام صدر ؤ، القضاء به يتمتع كان ومما 

ومعرفةبالقضاء ختره له ومن الحرز امحنهد إلا يتولأْ يكن ل؛ إذ والمكانة؛ 
الصفات،وجميل الشيم وطيب، الأمانة من به م يتما مع الناس، بأحوال 

يناسبها.ما حالة لكل ويعهلي والأمثال، الأشباه يعرف، الذي، هو فهذا 
الورع،وتل الذمم، وفسدت الموال، هذا على القضاة ثل وإذ لكن 

يودي،فد السالهلان هذا ومنحهم العصر، قضاة أمام الباب، هذا إشراع فان 
—منهم الأمناء حاثا ~ العصر قضاة يلجأ ما فغالبا مجرصية، غير نتائج إل 
مجهماوالمخالفة ،، 3iUJ،المسوغة الفلرونط عن واوح>ّتإ العقوبة ق اللمز إل 

ةمحاللا بجد مون، وسياستهم هؤلاء حكم ظل 3، قافا حعلورفا بلغت، 
بالعقوبةامحرمجين استخفJاز، إل يودي، وهذا وتبدله، الحكم نخفف ظروفا 

ناقضاذا هفيعود الأمن، ويختل الجرائم فتزداد الجريمة، على ولهالكهم 
١للحاكم وتفويضه الزواجر من النوع هذا شرع من الشريعة لمقصود 

انامتحإل والسياسة النفلم ؤ، الباحشن مجعفلم ايحه فقد هنا ومن 

مآ/أ،اآ.الحكام تمرة )١( 

.٧٢١-٧٢٠ا، ا-اا-ا/'ا"الإسلام ق الحاني التشريع انفلر: )٢( 



القضائيالحكم على الئئهي الخلاف ائر  ٦٠٢

ةقانونيمسطره ق والخالفات الجرائم أنواع على محددة عقوبات نرض 
يحصلوبدلك بما، بق معلم على الناس ويكون الأحكام، تنضبهل حى 

ا.ر وامحرمتن العصاة حجج وتنقطع الأعذار، 
ةأنظمق تطور مجن يشهده وما بالواقع مريده نظر وجهة وهذه 

نفسالوق العصر، قضاة مجن كثير ق والورع الأمانة وفقدان الحياة، 
الناسيكون الي باليامة وأقوم للشرع أوفث، فانه الرأي؛ هذا إل ركون 

ةمراقيينبغي ذلك مجع ولكن الفصال، عن وأبعد الصلاح إل أقرب معها 
اللجانعلى يجب كما ومقدارها، العقوبة نوع تقرير ق القضائي الحهاز 

فيهايسالكوا وأن ١لقوانين، هده ق الشرع محالفة مجن الحذر توخي المقننة 
الشرع.مجع القانون يتوافق فبذلك والتفريط، الإفراط ب؛ن الوسط مسالك 

منيمن أن الأمر لول اس~ت ~رحمه زهرة أبو محمد البجاثة يقول 
النصوصحدود ل الإسلامية الشريعة أحكام به ينفذ مجا و١لقوانين التفلم 

وصعت،إذا ويجس، . . الحكم. ق الهوى يع أن له وليس الثابتة، المقررة 
ةمرنالعقوبات تكون أن مواد ق سطر قد نون مقانون ق التعريرات 

وأخفها؛الرواجر لأشد نتسع فصحة للقاضي تعطي بحث واضحة مرونة 
وباختلافالأفخاص باختلاف يختلف أنه فيه مجلاحفل التعنير لأن وذلك 

قاب العقأقصى واستحقت ثخص محع ت، ارتكبجريمة فرب الأحوال، 

لالحاثي التشريع ، ٢١٩ص: الإسلامي الفقه ق، والقوية ا>يمة ان>: )١( 
أ/أآآ■.العام الفقهي المدخل ١، ا/آا- الإسلام 



الئضانيالطم همير علبها بض التي التواعد 

يمللا لائم نفسه ل له لكان آخر من ارتكبت لو بيئة أو بلل أو حال 
اهرهومظالدم بوادر القاصي يرى وند العقاب، فيه يؤدرْ عما تعذيبه 
تسترق ارتكبت الجريمة نكون وفد ا،لرتكب، عثرة يقبل أن عليه فيكون 
القاصيوسائل تفضحها ولا مستورة، كنها ق، بقاؤها الواجب فيكون 

داءاعتفيها يكون الي الجرائم غ؛ر ق شك بلا كله هذا وإن والإعلان، 
ينبفيصلا أحكامها تكون أن فيجب هده أمجا الأشخاص، حقوق على 

/ل خير واف والبامحلل، الحق 
الأجدرو هالممرير تفنغ، بأن الغول، يمكن المنهج هذا حدود ومحا 

وافنفوم اليتنتهجه ما أمجا الشرعية، بالسياسة والأقوم الأمن بتحقيق 
يمكنلا فوالعربية الإسلامية البلاد مجعفلم ل — الحدود عدا — الجرائم 
رالتعزبمام نقنق داخلة أتما ولا الشرعية، السياسة من بامحللاق جعلها 

•٢٢١العاصرين من بعض ذللئ، يرى كما الإسلامي 
التسرعمع تتوافق ُذظم فيها كان وإن القوامح، هذه أن الحق بل 

دهاومقاصرعية الشالسياسة روح نجاب غالبها ؤ، أهما إلا الإسلامي 
رضنق الترع سياسة محع جملته ق يتشابه ينهج جاءت فقد العفلمى، 

اراختيق الماضي سالخلة من ضيقت أها إلا العقوبات مجن اللون هذا 
لكلالأسشائية الفلروف يراعي أن له سوغوا أهمم ومع وتحديدها، العقوبة 

.٢٣٠ص الإسلامي الفقه ق والعقوبة الجريمة )١( 
.٦٩٦^!العام الفقهي المدخل انفلر: )٢( 



الئضائيانمكم طى ال،ت4ي الخلاف اثر 

ىعليعانون صاروا القضاة إن إذ نفعا؛ عليهم يجد ا ذلك أن إلا حالة 
العمويةاختيار ق ملطتهم ذلك ق «تُاون خفيفة يعقوبات الجرائم هذه 

شانالجان؛ أن فتارة مخففة، ظروفا يجدوا أن يعونهم لا وهم وتحديدها، 
الشرفى علالغترة للجريمة دفعته وتارة السن، ؤ، متقدم وتارة يافع، 

نمذلك شر إن، والجريمة••• المخالفة لارتكاب استفز وتارة والعرض، 
.٢١^محهم ثانحامين الجناة جعبة يها ->غ لا الي الأعذار 

الجرائممعظم ي رض تفأنحا أيضا: را ١Jالقواهذه عيوب ومن 
محب،وصعقا شدة يختلف الذي الحس هي تتنوع لا عقوبة والمخالفات 

الرج—الن جمبير كعدد وصع إل تنفيذه يودي والذي ومدته، نوعه 
دونعليهم هائلة ميزانيات وصرف عديدة، أعواما جون الؤر الأصحاء 

وبجتمعافم.لهم المفع من ينتجوه أن يمكن لما إهدار وهذا منهم، الاستفادة 
الحنمليرة،والجرم التهم ق إلا الحبس إل يلحأ لا الإسلاص والشرع 

فيهايلحأ وأحيانا التأديب، أو التوبيخ أو الغرم التعزير عقوبات ؤ، ويفضل 
ةالدولكاهل ينقلون الدين اخيوساز، أعداد من يقلل وهذا الحبس، إل 

تلاطهماخى علالمنربة الضار دفع مع عليهم، تصرف الي بالفقات 
•، لالإجرام وسائل على والدربة الأمراض، وشيوع الأخلاق، اي كف

أوالشرعية، السياسة صميم مجن القوانين هذه جعل من يمنع مما فهن-ا 

.٧٢•،١٦١-١١٦/.الإسلام ل الخناتي التشرع انفلر: )١( 
د٤٢-٧٤١/١نفسه: المصدر )٢( 



الئضانيالحكم نمير عليها يض التي القواعد 

حقعنها مفر لا انحاذير هذه بعض أن ينكر ولا التعزير، نظام ل داخلة 
مذماد لفالإمالأم؛ محرصه الذي النحو على التعزير عقوبات فرصت لو 

دمتق.مما ذلك علاج يمكن أنه إلا فيهم، الورع وفقدان القضاة من كثير 
ماوإذا أحكامهم، بتتبع مختصة لجان وتكوين القضاة، متابعة صرورة من 

أنالمؤول واس يقل، منهم الجور احتمال فإن أحكامهم ييب بتألزموا 
مجيب•سميع إنه . نبيه همثج واتثاع بشرعه، للحكم قضاتنا يهدي 

اس:بامس الخدود اثماتؤ ٢- 

أصلهال تدل الكلمة ومادة مفاعله، فعيلة.كعى قرينة، جع المرائن 
الصاحبى علمحا أؤللم وم، شيء، إل شيء وصم المصاحبة على 

،•١١وقرينة ?-fC والنص والزوجة 
الدلالةj الينة دون هو ما غالبا بما يراد الفقهاء: اصطلاح ز وهي 

العلممجن يلزم الي وهي والأمارة، العلامة .ممعى: ويجعلوهماا،لهللوب، على 
/ل المدلول بوجود الفلز يما 

.٦٦١٢العرب لسان , wjoاللغة مقاييس انفلر: )١( 
اكتمواوإنما الاصطلاحي، .يثاها للقريةحدأ الفقهاء كتب ل نجد لا )٢( 

ببابيمردوها لر إنحم ذللث: سبب ق نيل وند عندهم، يرادفها .كا ترهابتف
اسغيه نمل وصح إذا والشيء ها، نفل لوضوحها أو محتمل، نمل أو 

الإثباتوسار ، ٢٢٣، ٠٢ص: للحرجاني التعريفات انظر: حده. عن 

• ٤٨٩للزحيلي'رت 





٦٥٧الئضاني الحكم تهمير عليها يض ام التواعد 

ودرءوتحصيلها، المصالح برعاية جاء ثد الشرع فان هدا ق غرو ولا 
أدتمحلويق فاي والصفة، العدل على باْ والقضاء وماليلها، اكاسد 

تكدب،ولا حقا، ترد لا الشريعة فان ودينه؛ اف ثرع من فهي لذلك 
ومواردهمصائره ق الشرع اصتقرأ ومن صحيحة، أماره تبطل ولا دليلا، 
أنوأعدل وأحكم أعلم والله وتحكيمها، القرائن اعتبار على شاهدا وجده 
منهاأظهر هو ما ينفي م بشيء، وأعلامه وأمجاراته العدل ءلرقا يخص 

وقيامهاوجودها عد يخكم ولا منها، يجعله فلا أمجاره وأاين دلالة وأقوى 
العدلإقامة مقصوده أن الطرق من شرعه .مما مسحانه ُين قد بل .مموجبها، 

والقسطالعدل بما استخرج ؤلريق فأي بالمط، الماس وقيام عباده بغ، 
جزءهي الي العادلة السياسة مجن وهدا له، مخالفة وليت الدين مجن فهي 

لكن٢(، ٠ ؟/ه الرائق )البحر ق كلامه من ءلاهر وهذا الخلاف، عنه قل ن —
وجهعلى لكن بالقرائن أخده على ويدل الظاهر هذا يوهن ما كلامه ق ونع 

)الأشباهكتابه ق قال القاؤلعة، أو القوية بالقراتن خصصها حيث صيق 
(:ArVAص: المدرية )الفواكه ق الخرس لابن تبعا .٤( ١;. والظاتر 

أوقسامة، أو أو.من، يمخن، عن نكول أو إقرار، أو عائلة، بينة إما الحجة 
قإلا بالقرينة يقضي لا بعدت نال م ثاء؛لخة قرية أو توليته، بعد القاصي علم 

.٤ ٠ ١ / ١ ج المحالف باب مجن الشرح ق ذكرها ائل م
المادتينأل الخدلية الأحكام بجلة أقرنه ما هو بالقطعية الختره القرينة وتخصيص 

<(١v١٧٤١و٤.)



الئضانيالحكم على الص الخلاف اثر  ٦٠٨

الحقوقيستخرجون والولاة الحكام حذاق يزل وب الشربعة، أجزاء من 
وقلإقرارا، ولا شهادة عليها يقدموا لر ظهرت فاذا والأمارات، بالفرامة 

مجناخق وعرف إلا ملكة فيه له وصارت بذلك اعتى وال أو حاكم 
.را،أهلها إل الحقوق وأوصل المهلل 

قالعصر لقضاة يجوز فهل الترع ق شأفنما هذا القرائن كان فإذا 
اةالجناق اكتثاثل وموتهلور لر العا يشهده الذي المهر التقدم ظل 

وآثارالأصابع، بصمات »ثل المتحدة بالقرائن الحدود شتوا أن وامحرملن 
والأصواتة، الفوتوغرافيور والحوالموية، الدموية والبقع الأقدام، 
الدلالةل أقوى الوسائل هذه بعض أصبحت، وقد سئما ونحوها، السجلة 

؟.التقليدية والشواهد البينان مجن كثئر مجن المهللوب على 

لر— اس رحمهم — الفقهاء أن الواقع ت أقول السؤال هذا عن وجوابا 
لرا لأمحات؛ إلمولا بتمي والوسائل القرائن من النوع هذا عن يتكلموا 

بماقام الي الحديثة والدراسات التحارب وليدة هي وإنما زمنهم، ق تحدت، 
البلادق مهدها كان وقد الشرطة، رجال وكبار والتشريح اإهل_ا علماء 

٢١الغربية 

وقد٠ ٢ ٤ - ١ ٤ ص: الحكمية الطرق ق القيم ابن كلام من وتلخيص اقتباس )١( 
والقليةالعقلية الأدلة ذكر ق الكتاب هذا مقدمة ق الق— —رحمه أفاض 

بالقرائن.الحكم على تدل الي الحسية والشواهد 
.آه-70ص: الجنائية والأدلة التحقيقات اظر: )٢( 



!٥٩التضاني انمكم مير عليها يبنى التي الئواءد 

قاختلافهم على بناء نولان؛ المسالة ل لهم يخرج أن يمكن ولكن 
نولان:ذلك ق ولهم الحملة، ق بالقرايءث الحدود إلمات 

التشتى علا مناهالحدود لأن باطلاق؛ المع الأول: القول 
الشبهاتجنس من والظن الظن، على مبناها القرائن وهذه والاحتياط، 

افالأ-محهم: ومناء، الفقهأكثر مدهب وهذا الحد، بما يمط الي 
.، رلهم قول ل والخابلة والشافعية، 

أحدأراجما كت "لو الني قول النمل من المذهب هذا ويعضد 
يدخلومآن وهبمها منطقها ن، الريبة ظهرت فقد فلانة، لرحمنا بينة بغئر 

،■٢١علمها" 
أوالبينة مجن بد لا بل والشهرة، الاستفاضة .ممجرد بجس،لا الحد أن ففيه 

انكومجا والغلهل، مظنة والشلئ، والتهمة الحدس مجرد لأن الإقرار؛ 
١.٢ فيه خلامح، لا أصل وهذا وإصراره، الملم تاليم به يستباح فلا كذللث، 

روضة، ٣٣٣انحهلأ/.آ، بداية ، t-/U، ١١٣®/الصنائع بدائع انفلر: )١( 
نيل\ا/أه؛، الباري نح ، ١٣٨^ y٧/٩الغي ا/.با،\ا،، اكلالمن.
.yvrlvلأوط\و 

بابالخدود، كتاب سنه; ق ماجه ابن اللفظ; هذا عباس ابن عن أخرجه )٢( 
الباريفح ل كما صحيح وهو ، ٢٥٠٩)\/ههخح الفاحشة، أظهر محن 

/a.^١١٢حجر لابن 

.U٢٧١/الأوطار نيل ١، ا/ح. ٢ ازري قح انثلر: )٣( 



التضانيالحكم على الئتهي الخلاف ار 

والخابلةفول وهو نشت؛القرائن، الخدود أن اكائ؛ القول 
يمالقابن وتلميذه تيمية ابن الإمام المذهب لهذا وانتصر الأخر، ولهم قق 

زمدالأهم>'<.ابن رالقاض 
وجوبى علالدالة والأخبار الأيات عموم الذهب! هذا وسند 

رثآمؤ السلام: عليه يعقوب ابماء عن وجل عز نوله مجئل بالقرائن العمل 
،•،١ ءكئصيءتًءس 

دعواهمصدق على شاهدا أقاموا الملام عليه يوسف إخوة فهزلاع 
يكذبلر وأبوهم الملام، عليه يوسف قميص على الوجود الدم بقرينة 

وهي!أخرى قرينة بدلالة كاذبة قرينة لأنحا ولكن القرينة، نجرد دعواهم 
الدئبهدا كان مى لهم* قال أنه روي وقد التمزق، من القميئس سلامة 
/ل إ القميص يخرق ولا يوسف يأكل حكيما 

الراشدينالحلفاء وأقضية نة الدك وقد القول! هذا أصحاب قال 

قالحبل وظهور اللعان، ق النكول ذلك: فمن بالقرائن، الحد إئات على 
اونيأهالخمر رانحة ه الصحابة وجعل صيد، ولا لها زوج لا الي المرأة 

'fTالفتاوى مجموع المغى الحكامآ"ار-خخ، تمرة انثلر: )١(  <\/XA،
٦،ص: امة الهلرق *ا/ا'، الوسن إعلام 

.١٨أية! يوصف، صورة )٢( 

(،١٦ا/؛ الهل؛ركا تر )تفؤ، كما البصري والحسن السيئ عن روي الأم )٣( 
.١( للقرض القرآن لأحكام )الجامع وانفلرت 



القضانيالحكم نمير عليها يعنى التي القواعد 

الا ممك ذلغر إل والشاهدين، الإقرار .ممنزلة شربما على وعلامة آية 

واكواهد"سل س بحصى 

عها،يشك لا لمدلولها مستلزمه دلائل والأمارات "والقرائن قالوا: 
ولرالحق ثبتا الحق آية وجدت فإذا لازمه، وجد اللزوم وجد فحث 

يالباحلل،حكما يكون حينثد بغتره فالحكم وأمارته، آيته عن ثبوته تمحلف 
مجنكئترا عطل ففد بالكلية الشرع ل والعلامات الأمارات أهدر فمن 

لالحقوق مجن كثيرا وضيع الأحكام، 
ذلكوعلى الحدود، بحال ق بالقرائن العمل ل للفقهاء قولان فهذان 

الحديثة.بالقراثن الحدود إثبات ل قولان لهم يخرج أن يمكن 
اختلفكما بما الحدود إثبات ق العاصرين وجهة اختلئت وقد 

لأحدالترجيح إمحلملاق مجن المنع النفلر: يقتضيه والدي ،،  ١٠١٠٥من الأسلاف 
ةوأدلصحيحة أصول على ميي منهما كلأ فان الأخر؛ على القولن 
إنال: يقأن ينبغي ولكن والاجتهاد، النفلر فيه يتردد بحال وهي قامحنمة، 

.١ ٠ —٨ ١ • أ/١ الحكام تمرة ، ١ • • —  ٦٩٨، ص; الحكمية الهلرق انفلرت ( ١) 
.١ ٠ ٠ — ٩٨ص؛ الحكمية الهلرق ل القيم ابن كلام من ملخص )٢( 
ومنهمفقط، الاستئناس وجه على لكن القرائن بمده الأخذ يجيز من المعاصرين من )٣( 

،٥١٣ص: للنحيلي الإثبات ومال انفلر: غتره، دون منها اكلم يعمل من 
القراتنحجية ، ٢ . ^١ ، ١ ٤ ٥ ص: للفايز الإسلام الفقه j بالقرائن الإيات 

١٠ ٨ ١ ~ ١ ٥ ٣ صرت عزايزة لعينان لشريعة اق 



القضانيالحكم على اممتهي الخلاف ائر 

حثإلا تقام لا وأن والاحتياط، الشن على مبنية أمحا الحدود ق الأصل 
زلتنالي الظن بغلة أو الوقوع، دليل أعي دليلها بصحة الحاكم يقظع 
الأماراتمحير لا أن الواجب نمن كيلك كان وإذا الشن، منزلة 

ان،البينمجن كثير من حجة وأبين دلالة أقطع هو مجا منها فان بإطلاق؛ 
اعترهاالي الغالبة الفلنون قبيل من يكون أنه إلا ذلك دون هو ما ومنها 

لالخلاف يتجه لا النوعان فهذان الدارين، مجصّالح عليها وأقام الشارع، 
أُيندلالته كانت إذ البينة، من بالاعتبار أول فلأنه الأول: أما اعتبارهما. 

وغالبيا، العمل تعن صدقها غلب إذا الفلنون فلأن اإثانىت وأما وأتظع، 
الناس،ُصالح لتعطلت ألنيت فلو القبيل، هدا من هي إنما الشرع أحكام 

هبر يقأن جرم كل ق يتفق لا فانه المفللوم، مجن الصفة حصلت ولما 
؟.باريعة فكيف عدلأن عليه يشهد أن ولا فاعله، 

الفهده المشكوكة، أو الكاذبة الفلنون وهي؛ ثالث، م نهنا وبقي 
هعنل ينتقلا ضن الأصل وهذا الذمة، براءة الأصل لأن إليها يلتفت، 
ا.١ فيها الخهلآ ولعفلم لخهلورمحا، الحدود ق لاسيما الشك أو بالوهم 

هذاوفق على فيها الحكم يجري الحديثة القرائن فهدم هذا نبئن فإذا 
أننعلم ~ الزمان أهل ~ وتحن ردها، أو قبولها على المعيار فهو القانون، 
وهمجا وامحرمن الجناة اكتشاف ائل وسمن ابتكرت قل الحديثة المعارف 

عليها،المتفق والقرائن البينان من كثتر مجن الهللوب، على الدلالة ي أقطع 

.٤ ٩ ٤ - ٤  ٩٣ص: الألمان وسائل ، ١ ١ ١ y/ الحكام تمرة ق القرائن مراب انفلر 



٦٦٣الئضاني الحكم تشير عكها يبنى ائتي التواعد 

مييفيما الأن إل ينحصر يكاد الوسائل من اللون هذا نهياق أن إلا 

رالوراثية بالبصمة 
الصدقا يلة الوسهذه صدق والدراسات التحارب أثبتت فقد 

الخالققدرة مذلاهر من فيها نجلى وقد احتمال، أو شك أدق إليه يتطرق 

ىعلفهي هرم أو وشاخ صاحبها من تقدم مهما البصمة أن وجل عر 
اكمتتغ؛ر، ولا تتبدل لا عمر من الرابع الشهر مجند الأول حالتها 

الدلالةق تصدق لا بحيث والجراحات الحروق من يصيبها .مما تتاثر لا أهما 

مجاالحلمية الخهلوط محن اليد أنامل ق يبقى أن بد لا بل امحرم، أو الجاني على 
أنأربتتs التحارب أن كله؛ هدا من والأدهى الجنحة، صاحب على بترهن 

فيماتتشابه لا فهي الإحصاء عن يخرج حد إل عدها تكاثر مهما البصمات 
قبصمة أي مع ■نتفق لا ومميزات خصائص لها بصمة كل بل ، البتة بسها 

روتقدس جل صنعه وجليل الق قدرة سعة على برهان وهذا ل؛، العا 

الأناملرووس تتركها الي العلامات أو الانعلياعات بأهمات البصمات تعرف )١( 
وهذهخفية، أم ءلاهرة أكانت مواء الصقولة هلوح الأحد ملامتها عند 

جلدتكوها الق الحلمة الخهلوحل لأشكال الأصل طق صور الأنملباعات 
الشريعةل القرائن حجية ، ٤٧ص: الحائية والأدلة التحقيقات الأصابع'. 
٠١٥٣ص: الإسلامية 

الوراثيةالبصمة ، ٥٣صرت الحائية والأدلة التحقيقات ت البصمة خصائص عن انفلر )٢( 
.١٠٣ص: الإسلأمة الشريعة ؤ، القرائن حجية ، ١٥ص: الحائي لإنبات ال 



التضانيالطم على اممئهي الخلاف ائر 

اديكلا فيها الخطأ احتمال فان والزايا الخمالص هذه وجود ومع 
هيالبصمة أن على ١^^٠ تقدير أعي ه، نفالتقدير جهة س إلا يذكر 
النادر احتمال وهذا لمره، الأمر نفس ق تكون حنن قا الناس من لفلان 

البصمةد بتحديوم يقذي الأن علمنا إذا يتعدم أنه على يه، عبرة 
يصلرمما الخبراء من مجموعة بل واحدا، ئخصا ليس باصلها ومطابقتها 

١يزيدون أو شخص مائة إل عددهم 
ماهمغيما النهم تورط على وشاهدا دليلا باعتمادها القول صح فلهذا 

والنقلIالعقل يسنده وهذا والجرائم، ايمحالفات وسائر الحدود اقتراف مجن به 
لامادن بل العمى علالدالة النصوص مجن سبق فما المقل: أمجا 
عليهاتفق كما والقيء بالرائحة الجد إثامجة فيه: نحن ما منها ويشبه الحدود، 

،،ره ر عمعن ثبت كما بالجل الند حد وإقامة ،، له الصحابة 
ا،١ ه هبمجن ظاهر ل أخمد والإمام المدينة أهل فقهاء إليه وذهب 

.١٨١~٠١٨ ص: الإملامية الشرسة ل القرائن ححية انظر: )١( 

،٥٢٥ْ/إ\ه— شيبة أي ابن وممنض ، yya؟/الرزاق عبد مصف انظر: )٢( 
الباريفتح ، ٣/٩الوسن إعلام الغي ، Waالاستذكار 

ا/.أ•..لأبنححر\،/.ْو

(.١٦٩١وملم)جبامااح ٦( ٤ ٤ •١ -اح ٥ ٠  ٥١٦)الخاري صحح انظر: )■٣( 
،T-Ui/iالوسن إعلام ، ؟/yuالغي ، ٠١. ؛، Ao/Uالأسذكار انفلر: )٤( 

؟ا/لْا.فتحالباري 



القضائيالحتم همير عليها يض التي التواعد 

المسروقوجد إذا بالسرقة المهم على الخد إقامة النظر ل يترجح وكذلك 
را؛.الرئة عنه وانتئت عنده، 

هابرعايتالشرع جاء الي الصالح صميم من هذا فلأن I العقل وأما 

مالظلإل يفضي ة القرينهذه مثل إهدار أن بملم وكلما وتحصيلها؛ 
ومحممجن ذلك بمتتع مجا مع أهلها، على الحقوق وتفويت والعدوان 

الشريعةر تقلا مجفامد وهذه اليامة، ق والقصور بالتخلف الشريعة 

ها.تومم أن فضلا مثلها 
لكفيو ه—ا م الإثباُت، وسائل مجن أنامت، الشريعة إن يقال; لا 
ؤ،حكم ها .ممثلت،يثبلا دعوى هذه لأن والمخالفين؛ الجناة بكشف 
فأيمعن، عدد ؤ( محصورة غير الإثبات، وسائل أن الصحيح بل القرع، 

كمابينة فهي وريب سلت، فيه يكون لا وجه على الجق بما ، كثفطريق 
ا.١ قبل مجن الملمن وقضاة الخلفاء وعمل والسنة القرآن ظاهر هو 

ائلالومن جمالجرائم به ت، تثبأن يمكن محا فأين يئاوت أنه على 
محترفوه،ه لوفنا أسسه له علما الجريمة فيه غدت عصر ل المقليدية 

يمكنلا مجا اقترافها وطرق والجريمة الجنحة وسائل مجن فيه وامتحدثتإ 
.؟! عليه تشهد أن فضلا إدراكه امحردة 

١،؛w. الوسن إعلام I-؟، ص: الحكمية الطرق انظر: )١( 
وصائل١، ٢ ص: الحكمية الطرق ل الإنبات طرق حمر ل الخلاف انفلر )٢( 

.٤٣ص: الإسلامي الفقه مح، بالقرائن الإثبات ٦، • ْ ص: لرحيلي الإئات 



القضائيالحكم على الفقهي الخلاف اتر 

نفموالحدود، الجرائم إثبات ق الوصيلة هده باعتبار سلم فإذا 
اهيتثت فلا قوتما يلغت مهما القرينة أن إل القاصي تنبيه هنا الواجب 

اواسفاقت أو العباد، بحقوق الأمر تعلق لو كما إليه الحاجة عند إلا الحد 
إلوق الحقرد لالحد بما فيثبت ها، والاستهانة اف حقوق هتك على 

حقوقأن فالأصل: ذلك سوى ومجا الله، حدود انتهاك عن والزجر أهلها، 
ذهفهأمجكن، مجا يالشبهات تدرأ وأن والتسامح، المتر على بيه اس 

ذلكفبببعض، بعضها يضرب ولا جميعا إعمالها مجن بد لا ثلاثة أصول 
والحدود.العقوبات ق الشرع مقصود وبحففو والميزان، العدل يكون 

والمحورة والمنوية الدمويع البقمن الوسيلة هذه عدا مجا وأما 
الحدودإثبات على تقوى فلا ونحوها المسجلة والأصوات الفوتوغرافية 

ولكنمحتمل، فيها والتزوير وارد، فيها الحقنا لأن الاستقلال؛ وجه على 
انكإذا التشاح فيها يجرتم، الي الحقوق إثبات ق ها بالأستثناس بأس لا 

فمنالحجية ق قاطيا يكون سيء منها استحدث ومي البينة، س أصل ثمة 
الشريعةترومجه قضائي محقصد العدل فان بنظترْ؛ وإلحاقه به العمل الواجميإ 

طريقه.كان أق 



٦٦٧اممضاني الحكم همير عليها يبنى ائتي القواعد 

الماشرتمع بالماد الماعي تضم؛ن ٣— 

رهنالإنسان أن والمة! القرآن محلواهر عليه دلت الذي الأصل 
تال تعه قولذلكت ومصداق غتره، بجريرة أحد يواخد لا وأنه بكسه، 

^^ثأؤسيءؤانهظث1حكا

,4ئولأفيروازرآدمممحئ ت بحانه وقال 
علىإلا جان بجي 'الأ الوداع: حجة ق قال أنه الني. عن وصح 

١والده على مولود ولا ولده، على جان بجي لا ه، نف
ولاة، خاصبكبه مرهمن الإنسان أن والأتمار الأتمر هذه ءفلاهر 

ولاالتصرفايتح، عموم ق يطرد أصل وهدا غ؛ره، كسب من شيء يلحقه 
الفقهيةالقاعدة جاءُت، هنا ومن كليته، ق 'نقدح لا مسائل إلا يستئى«نه 

.١١١ت آية النماء، صررة ( ١ ) 

.١٦٤آية; الأنعام، صورة )٢( 
والترمذيم/\،آة، اك ل أحمد الأحرص; بن عمرو حديث من أخرجه )٣( 

حرامعليكم وأموالكم دمجاوكم جاء مجا باب القس، "ياب لجامع، اق 
}يومتعال قوله تر، الشكتاب المن: ؤ، اثي والم( ٢١٠٩)أ/ا1أح 

الديات،كاب المن: ق ماجه وابن ١( ١ ٢ ١ ٣ ١ّح ٥٣/٦)الأكتر{ الحج 
)اسق شة أي وابن ( ٢٦٦٩-، ٨٩)أ/• أحد، على أحد بجي لا باب 

IoyIv ) إرواء؛/ام( الحئر )التلخيص اننلر: بشواهده. صحيح وهو(
. (Yn-TTrlv



_L_I\1طم على _ lll u_؛؛أثر  ٦٦٨

إذات ولهم بقها عنيمرون وفد ، السبب حكم تقطع ، ١ البائرة أن 
،.٢١البائر" قدم والسب البائر اجتمع 

أحدهماجريمة أو جنحة ل طرفان اشترك إذا أنه القاعدة; ومعي 
اإنمذنب العلى الرتب الجزاء فان والخميد، بالباثرة والأخر بالتجب 

قفيكتفى ب! التوأما الجريمة، أو الجنحة باشر من بخصوص يتعلق 
لبفعتملاله لامالرب الجزاء عه ّمقءل وإنما والتأديب؛ بالتعزير حقه 

علىوهدا والإعانة، التب مجرد مجن الاعتبار ؤ، أقوى التنفيذ إذ الماثر؛ 
اولرعالجزاء، ق بينهما فيسوى أحيانا يستويان وقد والغالب، الجملة 

رةالبائتكن ب إذا وذلك البائرة، دون بالجزاء فيستقل المسبب غلب 
ىعليكون فالقماص الزور، شهادة مع والجلاد القاصي كقتل عدوانا، 
،.ر غرهم دون خاصة الشهود 

وعلهالباشرة"، علة "إيجاد والنسب: الهلاك"، علة "إيجاد بأمحا: المائرة ترف )١( 

فلوالتلف نعاله ؛ juيخلل أن غر من بفعله التلف يجمل الدي البائر; يكون 
والتلففعاله ب؛ن ويمخلل بفعله ا ااتلغِيجمل الذي فهو المتسبب; وأما ، مختار 
.١ ا/آ*بم البمانر عيون غر ، ١ -٣٣ ١  x٣١/ الأذكام قواعد انفلر; محتار". فل 

الثور، ٤٣٤؛/الدخترة ا/آ"ا،ا، بجيم لابن والظائر الأشباه انظر; )٢( 
؟U/x.oرحب ابن قواعد ، ١٦٢ص; والفلاًرلاو؛رني الأشباه ، ١٣٣/١

،٤٣٤؛/الذخيرة ٦، •  ٥١٦عابدين ابن حاشية ، UXU/؛المناع بياع انفلر; )٣( 
رجبابن فواعد  iWrlyالأحكام تواعد ، xnx/iالوميط 



القضائيالحكم نمير عليها يبنى التي القواعد 

بالوشايةالناس يى اد يالغيسعى ممن الفرض كان فقد هدا وإل 

المالمن يغرمهم أو بمم، ينكل حى ظلما السلأمح من جور ذي إل بمم 
كانتوقد بعموبة، يؤاخذ ولا بضمان، يلزم لا أن يستحمون ما فوق 

ذهبكمة الفقهيالمذاهب بعض قا الزمن من برهة هذا على الفتوى 

مذموفماي الة، الرمزمن عن الناس بمد مع لكن والمالكية، الحنفية 
افىفالسعاة، هؤلاء شأن ق الفتوى تغرن فيهم الورع وقلة الكئترين، 

امالحكيفرصه ما تغريمهم بلزوم المتبوعة المذاهب أتباع مجتأحرى مجن كشر 
١أمثالهم ويردع يزجرهم ذلك.مما مع وأخذهم بمم، الموشى على الفللمة 

تركس تقدم ما على يشكل قيل؛ "فإل ت التحرير( )شرح ق جاء 
اعحمق الناخرين المشايخ بعض فتوى امحض السبب إل الحكم إضافة 
سببأمحا مع بضمانه فللما المال غرمجته سعاية لر فنا حاكم إل بحق لا بغرم 

عليهنقص ما هو ظلما التضرر على تفويته ق تسبب ما بالفساد الساعي تغريم 
نضبنيرون فلا ت الشافعية وأما والحنابلة، والمالكية الحنفية من المتأخرون 

)فتاوىق جاء يتضمنه، فانق لام العبد بن العز وخالفهم بحال، الساعي 
لطان،الإل بآخر محعى عمن مقل نمه; ما ( ٩٤— الهيتعيححر ابن 

فضيةبقوله; فاجاب الساعي؟ على به يرجع فهل شيعا السعاية لأحل فغرمه 
السلام،عبد لابن خلافا كذلك وهو بشيء، عليه يرُح لا أنه مذهبنا قواعد 

إلشرعا الحاكم ألجأ الشاهد بأن رجع إذا الشاهد تغرم ويتن بينه ويفرق 
السلطانيلجئ ل؛ فانه الساعي، بخلاف عليه المشهود كنر.بم المقتضي الحكم 

امحاجهاية وانفلر: لذلك". 



اهئانيالمتم ض الممهي الخلاف ائر  ٦٧

الإشكال؛فالجواب.ممنع محار، فاعل فعل الجكم وبئن بجنها نحلل محص 
الناخرينوى وفتدمن، المتققول هو كما الضمان عدم القياس لأن 

,ال آ الحيض السعاة لغلة انا امتح؛ القام عاية بالبالضمان 

لصوصاأخ—ر من اس~ت رخمه ~ ، ل امحرواق زيد أي-، ابن وقال 
هفدلماله أو معلمره عن بجث وقد الغاصب به أحتر أو رجل، •ممقلمور 

بو أصحابنا، متاخري بعض فضمنه عرفوه، مجا دلالته ولولا رجل عليه 
الموجبالتغرير وجه من ذلك لأن بتضمينه؛ أقول وأنا يعضهم، يضمنه 

أنم يعلوهو ومجوصعهم قوم بأسماء لطان اليال الرجل وأما للضمان، 
عقوبة،أو غرم بمم تعريفه بستب فينالهم ظلم، الس-لهلان به بمللهم الذي 

ابنحاشية ، iYo/؛الأسرار كشف وانظر:  iyv\lrوانمر المم )١( 
عابدين

 )Y( المالكيةأعيان أحد محمد، أبو القمواني النفري الرحمن عبد زيد أى بن اس عبد
يلقب.ممالككان علمه وصعة إمامته ومجن المرنين، الإسلام وأئمة المشهورين 

الحفظ.كثر العلم وامع محمد أبو كان عياض: القاصي عته نال المغر، 
كانوإليه والدنيا، الدين رئاسة حاز وندوهم، وقته قا المالكية إمام والرواية، 

الفقهق )الرسالة( آثاره: محن الأكابر". نيره وعرف الأقطار، من الرحلة 

.ا-،/*اه سة توق والزيادات(. )النوادر المالكي، 
الديباجالبلاء أعلام سم ، ٢١ا*/ه المدارك ترتيب ل: رمته انفلر 

.١١٢٦ص: الذهب 





القضائيالحتم على الئقهي الخلاف اثر  ٦٧٢

أهلمن يفتيه من يحر لر حيث الستمتي لتمصر عليه؛ فلاشيء عداه من 
رالدين ق والأمانة العلم 

عالماكان مواء ببامحلل القي يلزم الضمان أن النفلرت يقتضيه والذي 
مجنعنه الغثاء وذب بالحماية أخلق والدين اد، بالممحاع فإنه متعالما؛ أو 

نعهمميأن هزلأء مثل ل الحاكم على والواجب ومهحهم، الناس أموال 
رآلذلك على ويعانهم الفتوى 

هىإنما والانحراف الحوادث من اليوم الزمان أهل يصيب مما وكئتر 
حلواا فم، العلن مقليل عن للفتيا أنفسهم نصبوا ُضلين، أثمة بفتاوى 
السبيل.مواء إل ويهديا الغي، مجن يعصمنا واف أنمهم، تلقاء مجن وحرموا 

بمسالزواج تحديد ٤- 
منوحاجيه ضرورية مقاصد تحقيق إل يهدف شرعي مطلب الزواج 

اخرمات،مقارنة عن الشهوة ملهلان وكبح الشهوات، عن النفس إعفاف 
للوجود،إخراجها الله ندر الي العدة تكتمل حى البشري النوع وامتمرار 

البال.وحلمأنينة النفس، وسكون العيهس، قرار من ذللث يستتبع مجا مع 
الزواج،إل الإسلامية الشريعة نديت المقاصد هده تحقيق أجل ومن 

ةغايرنه يأن ذلك تمام من وكان الأساليب، مجن بألوان فيه ورغبت، 

المعيارأا\'^ك الوسن إعلام \.< rol\الثور ١، ١ . ص: القي أدب، انثلر: )١( 
. ryojAالمعرب 

الشاعكشاف ، ٢١٧؛/الوسن إعلام انفلر: )٢( 



٦٧٣القضائي الحئم صر ءليها يبنى التي القواعد 

تكدرومراميم قيود ولا الخاطب، كاهل يثمل باهظ مهر فلا التستر، 
دهوعق ذلك مع ممحانه اذ وتكفل عيشه، عليه وتنغص زواجه، عليه 

والإحصان.العقاف بزواجه ابتغى هو إن ورزقه الصادق.ممعونته 

ةوالأزمجنرون القة محليلواليسر السماحة هن.ْ الماس عايش وقد 

والرسميةالعرفية والأعباء المساق من اليوم نراه ما بينهم يكن فلم الماضية، 
ميدوهدي الكرم القرآن همج مع بما وقفوا بل الشعترة، بمده أنيهلت، الي 

بينهموتلت حال، أحسن على القاصد تلك لهم فتحملت ، ه المرسلن 
الجنسية.والمخالفات الخلقية الانحرافات من مجسانا ق فشا ما لدلك 

منتحديد على الوضعية اإقوانين أطبقت الحال عصرنا ق أي واليوم 

للمجتمعذلك ق السابقة كانت وقد والأنثى، الذكر من لكل الزواج 
والويمريي والفرنماق الرومالقانون ق ذلك تجد كما الغري، 

الغري،الهج هدا جملتها ق والإصلامية العربية البلاد ملكت، م وغثرها، 
رتوحفلالجبن، من لكل الزواج من بتحديد يقضى قانونا فقرصت 

،.ر وشروط بقيود إلا نجاوزْ ذللث، مع 
اله أنعلى ( ٢٦٦)رقم: المائة من المانية الفقرة نصت، مصر: ففي 

العملقبل ما إل يستند زواج على الصادقة ولا الزواج عقد مباشرة يجوز 
رةعثثمانية الزوج ومن عشرة ستة الزوجة من تكن ب مجا القانون بمدا 

نمل قإذا ة الزوجيدعوى سماع مجن اللائحة ومنعت العقد، وقت 

٨٢ص•' خروبة الدين لعلأء الشخصية الأحوال قانون مرح انظرن 



التضانيالحكم على الئقهي الخلاف اثر  ٦٧٤

•، ل العمر هدا عن الزوجنن 
أهليةتكتمل الأسرة; مدونة من ( ١٩)المادة; ق جاء المغرب; ول 

.محنة عثرة ثمان العملية بهواهما المتمتمن والفتاة القي بإتمام الزواج 
المكلفرة الأسلقاضي أن على ٢( ٠ ز المائة; ل المدونة ونصت 

المائةل عليه المنصوص الأهلية محن دون والفتاة الفق برواج ياذن أن بالزواج 
لأبويالاستماع يعد لدلك والأسباب المصلحة فيه سن معلل السابقة.كفرر 

/؛ اجتماعي بحث إجراء أو طية يخترة والامحتعانة الشرعي نائبه أو القاصر 
ةالمدونود بنبعض على حلرأت الي التعديلات محن هدا كان وقد 

رةوالأسة الاجتماعيبالرعاية المكلفة الدولة كتابة من بمللب وفقراها 
م.والخلفولة 
ذكرالمحن الشخصية بالأحوال التعلق القانون حدد محوريا; ول 

.٣٣ءست خلاف الوهاب لعيد الشخصية الأحوال أحكام انفلرإ )١( 
.٦٢ص: الأسرة مدونة )٢( 
المسويةالجمعيات مع بالمعاون الدولة كتابة أعدها مذكرة ق الطلب هدا رفع رم 

ذلك:وسمي ، وا/آ/ا،ا،وام ل اليسارية الحقوقية والقلمان والأحراب 
لالجهلة ءلال؛ت وقد المتمية(، ل المرأة لائماج الوطنية العمل خعلة رمنروع 

خمسةعن بدلا منة عشرة خان إل الفتاة لدى الزواج من برلمع ( ١٢٨؛ ص) 
عليهاصادق الي العلفل بحقوق العلمة الدولية للأتفانة ؤلبقا وذلك عثر، 

الغربفييونيوآا،بمام.



٦٧٠القضائي الحكم نمير عليها يبنى التي القواعد 

أنحاإلا منة، عثرة بع الفتاة ومحن منة، عثرة بثمان الرواج ؤا المعتتر 
إنستة عشرة ثلاث بعد وللأنثى عشر خمة بعد يتزوج أن للفي أجازت 

ةموافقمع لدلك، جسميهما احتمال له ضن إن القاضي فيه وأذن طلباه 
جدنأو أبأ كان إن الول 

ذكرالمن )١( فقرة ٢( )٠ المادة: ل الفنام حدد الإمارات: وق 

وفرصمث،ستة، عشرة ئت< بالأنثى ومن سنة عشرة مان بللزواج المعتثر 
النظام.خالف محن على مجاليه عقوبة 

مجنكل ق للزواج المعتثر السن العربية الملاد بقية فرصت هذا وبنحو 

الذ/ُالأمح"'■
هوهذا أن إل التحديد هذا ق امتنيت فد مجملها ق القو١نين وهذه 

ختروتكاليفه الزواج بأعباء يقوما أن بلغاْ إذا للزوجين يمكن الذي الن 
الهمل يتحملا أنه مع ذلك، منهما يرجى فلا ذلك دون وأما قيام، 

الوطر.وقضاء النسل هو الذي الكاح مقصود 
؟.السياسة هذه محن الشرع موقف هو فما 

تساعدلا الزواج ؤ، الشريعة مقاصد أن الواقع أقول: ذلك عن وجوابا 
ومحقاصرم لحكمشروع الزواج فإن ١إقو١نين؛ هذه مملكته ما تأييد على 

أيضا،الصغار زواج من تتحصل الكبار زواج من تتحصل كما وهي كثترة، 

الزواجأحكام ، ١٨١— ١٨٠ص الشخصية الأحوال قانون شرح نظر: ا ا
للأشقرصأاا-ا"اا.



أئرادخلأفاصضاسماص ٦٧٦

تحديده.ق الزمان لتغتر مدخل ولا للعمع، مشروعا يفلل فالزواج 
توالعقول التقول لدلك يدل 

كنإثح؛أامنبماةمال! تعاطه ول فقالنةولت أما 

،*نلآآبم(يمأ 
)الأم(أن فيه—ا! العموم ووجه الهللوب، على بعمومها دالة فالأية 

لها،زوج لا صغيرة أو كان كبيرة السلام عليه آدم يمان مجن لأنثى اسم 
رمبامحللاق الجواز ذلك فاقتضى 

ئثئأنأتبمتِ دوؤإن ين ير(أتءءمد< مأمح؛بس ؤ سحانه: الحق وقال 
ئثئثأمثصص(م.

ةالدلالووجه الأول■ من الخوان على الل-لألة ي أصرح الأيه وهذْ 
محللقتإذا بعد تحض ل؛ الي الصغيرة عدة جعل جلاله عز اس أن منها: 
للمتزوجة،هما إنما والهللاق العدة أن ومعلوم للكير، ة كالأيأشهر ثلاثة 
وهذابسواء، مواء الكبيرة مثل وتعتد وتهللق تزوج المعرة أن على فدل 
٢.ر القرآن بديع من 

هذهصححه ق الق— —رحمه البخاري إسماعيل بن محمل ماق وقد 

.٣٢آيةت النور، سورة )١( 

.٢ ٤ y/. الصنائع بدا'ع انفلر: )٢( 
ا.الءللأق،آية;سورة )٣( 

.٢٨٥/٤العربي لابن القرآن أحكام \/أ؛م، للحماص القرآن أحكام انفلر: )٤( 



٦٧٧القضائي الحكم تةرير عليها يبنى ائتي القواعد 

احإنكباب بقول<ت لها وبوب الصغار، إنكاح جواز على للدلالة الأية 
أنها— عناس —رصي عائشة حديث فيه ذكر م ، الصغار ولده الرجل 

تسع،بم، وهي عليه وأدخلّى سغ(، ست، بما وهي تزوجها . اليمح، 
٠تسعا عنده ومكنت 

غارالمولداهم يزوجون بعده وما الرسالة عهد ق الناس يزل ولر 
رم.نك؛ر غتر من منهم الرضع حى وإناثا ذكورأ 

احإنكصحة على الك— —رحمهم والأئمة الفقهاء إحماع وانعقد 
هله، تزويجيتول فيمن محنهم خلاف على أنثى أو كال ذكرأ الصغر 
بلغإذا الخيار له يكون وهل لغترهما، يتعداه أو الخد أو الأب به يختص 
؟م.ذللئ، له يكون لا أم الحلم 

الصغارولده الرجل إنكاح باب النكاح، كتاب اJخ١ريت صحيح )١( 
بابالمكاح، 'حاب صحيحه: ق مسلم وأخرجه ( ٨٤٤•)ه/'؟؟واح 

١(. ٤٢٢\ح )آ/؟ّآ•المغترة الكر الأب تزويج 
ض، ١٧؛/شيبة أي ابن مصف ؤ، لدلك العملية الشواهد من حملة انفلر )٢( 

١.٢ لأرخي؛/٢ المرمل ١ ١ U/؛ البيهقي 
إلذهبا حيث الأصم بكر وأن شرمة ابن عن المسالة هذه j، الخلاف نقل )٣( 

؟،^١إدا لخقآ أنص ؟؛؛؛j؛ ؤ ت تعال بقوله استدلالا الصغار تزويج من المع 
فائدة،لهذا يكن لر اللوغ قبل التزويج جاز فلو فالوات اء/أ'[ االن^^ ١١

ينافيهما،والصغر المل، وشرعا الشهوة، قضاء هو محليعا المكاح مقصود ولأن 



اممضانيالطم طى الئقهي الخلاف اتر  ٦٧٨

تسحهبل الشريعة، تحرمه لا والمغيرة المغير تزويج أن فالحاصل! 
نمغيرة المتمكن أن الإباحة هذه ععى وليس الطرين، وليا رضيه مى 

ضقد بل والوطء، للمعاثرة مهليقة تكن ب لو حى حال كل على زوجها 
أصرهاإذا وأنه الوطء، تطيق حى لزوجها تزف لا الصغيرة أن على الفقهاء 

لأمور;فيه حجة لا هدا و— 

الذم——رخمهم الياء من واحد غير حكاه وقد نالهما، اكمد الإجماع أحدهات 
(٤٠ه/. )الاسدكار ق الر عد وابن ( ٧٤ص: )الإجماع ق الذر كابن 

(U./v)الغي ق قدامة وابن ٢( • و/ا" لم مصحيح )شرح ؤ< والنووي 
وغمْم•

فهماهما على الأية دلالة بعدم أقطع وهو به، العمل جريان أو الوقوع الثاد• 
خصوصياته،مجن صغيرة وهي بعالشة الني. تزوج أن زعموا وند منها، 
حلاقه.على والإجماع الصحابة عمل تحكم وهدا 

أنوذلك الغرض، لهدا مسوقة هي ولا إليه ذهبا لما -دل لا الأية أن الثالث: 
وليسالوطء، صورة منامه ق يرى( البالغ فان الاحتلام، النكاح بملوغ المراد 
الدتح،الوقت لتحديد صيفت الأية محر حلف، فيه كان وإلا الرواج من المراد 
الزواج.وقت لتحديد لا لليتم المال فيه يدفع 
محنالمع وهو آخر: قول إحداث إل )انحلىو/'آآ"ئ( ي حزم ابن ذهب وند 

شدوذه.إل يعد من فيه محا يخفى ولا المغيرة، دون خاصة الصغير تزويج 
المبسوطآ/أأم، للحماص القرآن أحكام ق: ومناتشتيا الأراء هذه انفلر 

.نيلالأوطارا-/:آْآ'، ٩١٩;.فتحاgري، ؟/لهْئ، انحلي ، ٢١أ/أللرخم 



٦٧٩القضائي الحثم همير طيها يبنى التي القواعد 

/ل الضرر من لحمها ما قدر على الضمان لرمه تطيقه لا ومحي بالجماع 
مجلم،غر الصغار زواج ق يتحقق لا النكاح مقصود بأن والقول 

قوضعا ١لمصالح ملة من المكاح أن العلهاء—ت يقول —كما فيه المعى فان 
توفرلا ومقاصد أغراض على يشتمل وهو جميعا، والإناث الذكور حق 

افلرممبلوغها انتفلر فلو وقت، كل ل يتفق لا والكفء الأكفاء، يذن إلا 
جوازهإل ماسة الحاجة فكانت مثله، يوجد لا وقد الكمء، ذلك فات 

رم.فواته قبل للكفء تحصيلا 

قالصغار تزويج على مفاسد ترتبتا إذا بانه القول يمكن هذا ومع 
رالأمند يأن مانع فلا الهلمع وكثرة الذمم لفساد العصور مجن عمر 

الحالمص_ن مم هليتحلى حسبما الصغار أكحة ق ليحكموا للقضاة 
لهموليس مقصد، معه ينضبط لا الذي التحديد هذا فرض دون والمفاسد 

هفيم هلتحققت إذا منه بمعوا بل باطلاق، الصغار أنكحة مجن يمنعوا أن 
مقاصدها.وينافض الشريعة يخالف ما ورائه من يقصد كان أو الضرة، 
الالوضعية القوانين تفرضها الي القيود هذْ إن هذان بعد قال يم 

لوقبالصغرة موليته برواج الول رصي فمي النكاح، صحة ق توثر 

الوسيط٥، • ه—٧ • م/إ الجليل مواهب ٢، • م/أ عابدين ابن حاشية انفلرت )١( 
علىالروي شرح ، a٣٤/؛ الإنصاف ، tut/aالمغي ، YT®/؛،للغزال 
٠.٢ ؟/٦ مسلم صحيح 

.٢.و/! ملم صحيح على النووي شرح ٢، ١  ١V-Y  r/iالمسوط انفلر: )٢( 



القضانيانمكم على الممهي الخلاف أثر  ٦٨٠

الشريعةدامت ما فسخه على قانون يقدر لا صحيحا النكاح كان الزوج 
وقانون.شرع كل على المهيمن هو الثه شرع فإن أجازته، قد 

الزوجات:مدد من المع ه— 
الاهتمام.مموصوعضرون الماضية والأزمنة العهود ق الناس كن يب 

قفاشيا ان كالتعدد أن ذلك اليوم، يثار ما نحو على الزوجات تعدد 
ولاتركها، النفس على يعز الي العادات من أصبح أن إل اللم ابجتمع 

مقتصرامنهم كان من الجدة وأصحاب والخلفاء اللوك ستر ل تجد تكاد 
نجميعقس اليفهمه قد ما هو ليس ذللث هبمسو ق بب والواحده، على 

حص—ولهيمكن شيء فهدا وة، النإل والركون الغريزة إشباع حب 
قبب الأن دو يبالذي لكن اليمئن،، ملك مجن اس أباح ويا بواحدة 

١^٧ي——يتعصبون كانوا متهم الحرب خصوصا قديما الناص أن هو ذلك: 
ةزراعيانتن ويصيعات للرحل يكون وقد الدرية، بكترة ويتباهون 
تحقيققصد لذلك الداعي يكون الأحيان بعض وق لدلك، ولده فيستكئر 

ودالول"تزوجوا عنه: صح فيما قال إذ هق الني بما أجر الي الماهاة 
ا.ر القيامة يوم الأمم بكم مجكاثر فاق الودود 

غاؤلهممن حلرف من قاسية فعل ردود والسنة العادة هده لاقت وقد 

لوادكم ُآ/اِها، ني المق أحمد مالك; بن أنس حديث عن أخرجه ١( 
بلفظصححه ق حبان وابن ، wjvالسنن ق والتيهقي أ/ا"با، المستدرك 
.١ ١ الباري:فتح بشواهده. وهوصحيح "الأمم" بدل "الأنبياء" 



٦٨١الئضاني الطم تشير عليها التييض القواعد 

محمالمة المJالشمب وألصقوا ونحلهم، انتماءاهمم يشي ١لغربيين من ذلك 
ألو ولودينهم، المملمن تجاه ١^٠٥؛^ والخفي الفكر ل القصور عن تنم 

ة،غرابالأُر ق، كان لما بمولأء اختصت الشنيعة والحملات الردود هذه 

يملقيل: وكما ذلك، مثل منهم يتعد لا بالإسلام يدينون لا فالدين 
أعظم.ذنب الكفر بعد 

المنالعل ا رائحليصبح الناس محن الفئة هده تعدى الأمر ولكن 
ربو١أث ممن حلوالف ونصرته لترويجه أولا هب وند والإّلامجي، ١^^؛، 
بمدها رسميالاهتمام بدأ م والمتثرين، الغرب بدعاة وتأثروا هواهم 
رأةالمر لتحريبالدعوة سمي مجا إطار ز المصرم القرن أواخر j( القضية 

ا.زعموا ان الإنلحقوق الترويج صمن التنمية ق وإدمجاجها 

عاممن ابتداء واضح بشكل ااعا،لي المستوى على الرأة بقضايا الاهتمام بدأ 
المرأةعام العام ذللئ، المتحدة للأمم العامة الجمعية اعتبرت حث ، ١٩٧٥

ام ٩٧٩عام ل م ، للمرأةالأول العالمي المزتمر العام ذلك ق وأمم الدول، 
كافةعلى )القضاء شعارت نحت مؤتمرا المحية للأمم العامة الجمعية عقدت 

مائةثلاحن تتضمن باتفاثية المؤتمرون وخرج المرأة(، صد التميز أشكال 
بالمفهومالمرأة صد التمييز أشكال جميع على للقضاء أجراء متة ل وردت 
اليللدول قانونيا ملزمة بصبنة مرة لأول الأنفاتية هده وجاءت ، الغريٍ، 
بعدفيما ذلك عن نتح وقل إليها، بالانضمام وإما بتصديقها إما عليها توافق 

او.ياّسي4الحياة محالات من كئتر ق، الملمة المرأة قضايا على تغثرات 
بمااختص الي الماصب من كثير ق الرحل تشارك أصبحت إذ والاجتماعية، 



ضمسنيص الخلاف اتر  ٦٨٢

ربالغمقاصد يتحلى يا أمور إل الإثارة نجدر الساق هذا وق 

القديمة.■الاجتماعية والسنة الإسلامية التمرة هذه عداء مجن ناصرهم ومن 

لبالخاصة، وشرائعه الإسلام أوليات مجن هو ليس التعدد أن أولأت 
انوكوالمرانية، اليهودية مجثل السابقة الأديان ق شرعة التعدد كان 

هليكن ول؛ القديمة، والخضارات الشعوب من كئ؛ر لدى به معمولا 
لهمموحا جمكان مثلا المينيين أن اجلورخون فيذكر محدود، حد عندهم 
بنالص— أباطرة لأحد كان إنه ويقال٠ت امرأة، ومائة ثلاش حد إل بالتعدد 
!.امرأةألف ثلاثون 

وداودويعقوب ومرمى لإبراهيم كان أنه والإنجيل التوراة ل وبت 
الرجليعدد أن اليهودية الشريعة وأباحن زوجات، عدة السلام عليهم 

استعياعتته.حك، اء التمجن 

لامالعليه سليمان اس ني أن القليم; العهد أحبار ق ورد وقد 

الأسرةبأحكام يتعلق مجا لتغيتر جهود هناك تزال ولا وكان مديدة، حقابا أ ~
)حمو3،باسم الوضعية القوانئن ل المانية الشرعة هي بحملها ق كانت الي 

زعموا.والمساواة( المرأة 

العبدفزاد للدكتور التغرير، وموجات التغيير مجوصات بين المسلمة المرأة ؤ انفلر؛ 

والطفلالمرأة حفوق و) ، ٤ ٢ ص؛  ١٨٩عدد اليان: مجلة صمن ممال الكر-■،( 
٠٥٢ص؛ ١  ٦٥ع امحلة؛ نفس صمن مقال عليوة لعلي والادعاء( لحقيقة اض 



٦٨٣القضائي الحكم تقرير عليها يض التي القواعد 

أجارية ثلاثمائة الإماء وس سبعمائة الحرائر الزوجات مجن له كان 
قءلاهر أو صريح نص ايداولة أناجيلها ق يرد فلم النصرانية; وأمجا 

نجممنهم كان الميحي؛ن أن التاريخ ق وثبت الزوجات، تعدد مجن المتع 
نمعدة رم الأول )قس—هلنمح،( تزوج وقد واحدة، من أكثر يتزوج 

،٣١اكانى )فالنتين( ومن إليها، ودعا بالسيحية آمن ملك أول وهو النساء، 
نةّالكنيسة مجنمحه حى مجباحا ذللئ، وبقي الزوجات، تعدد نمح تشريعا 

كتابه;ل المحار إبراهيم عن نقلا عشر( الحادي الإصحاح الملوك )مفر انفرن )١( 
غلامللدكور هوآ الني زوجات، )تعدد وانظر; ، ٣٢• ص الشريعة ق، المرأة حفوق، 

.١ -٢٦ ١ ه ٠ ص:  ٥٩ع: الإسلأمة، الجامعة مجالة ق مجقال مرتضى، 
منةبعد الممرانية ودخل ،  ٠٢٣ ٦ منة الللث، تول المتنصرة، الروم ملوك أحد )٢( 

القسعلطسية،مدينة م مؤ وهو منة، يلاثغ، دام الدي المللث، توله من واحدة 

،٢٣٢ه نة نيفية محمع أبرزها كان الكنية امحامع مجن عدد عقد عهده وق 
مجاوطرح للنصارى، حديدة عقيدة وأقرت المثلث عقيدة اعتمدت وفيه 

.١  ٣٧٩/٢الميسرة العربية الموسوعة انثلر: . ٢٣٧٧سنة توق، سواها. 

الإمراطورحكم تحت، روما ق عاش الممارى، قساوسة أحد الرومجي، فالتغ، )٣( 
حاولوند الميلادي، اكالث، القرن أواخر ق، اكاى كلاوديوس الرومجاى 

عنه،ليعمو الرومان آلهة وعادة المصرانية بترك إقاعه ذللئؤ بعد الإم؛راطور 

فأمربدينه، لتح اكموآثر بشدة ذإلئ، رفض ولكنه الوعود، من بجملة وأغراه 
:موقع عن . ٢٢٧•منة شامحل ١ ٤ يوم رأسه قعلع م مرحا صربا بضربه 

http://www.peterpaul.net ، :الميسرةالموسوعة وانفلر



اةرالخلأفصضاسماص ٦٨٤

متعهعلى أخيرا الأمر واستمر بحرمته، وُةولا تناوئه وظلت  ٠٢٣٠
ةإباحونخ( )ميق الي العالشباب مؤتمر أنر  ٢١٩٤٨سنة وق 

دههإحياء ق الكبتر أثرها والثانية الأول العالمية للحرب وكان التعدد، 

عددوازداد الرجال، معفلم على قضت إها إذ الأوربية الشعوب بين السنة 
دوعقللتعدي الدعوة مجن بد يكن فلم ؛%، ٥ بنسبة الرجال على النساء 

يخةمئإل ة الألمانيالحكومة أري، وقد لدللئؤ، والدوات المؤتمرات 

تفاقملمشكلة كحل منه للأفادة التعدد بنفنام إمدادها .نهم تطلمح الأزهر 
زأ والثانية الأول الحربغ، إبان العوانس 

ئهينثلر التعدد أن على والحديث ^٠۴ ٥١١التاريخ مجن شواهد فهده 
ومجنرب الغمزاعم ينف وهدا إليه، السابق هو يكن ولر الإسلام، 

ولاالسابقة، والحضارات الأمم تعرفه لر بتشريع جاء الإسلام بأن تابعهم 
التاريخ.ق نفلرهم ونمور بالحفاثق، جهلهم على مجنها أدل 

 Iنعهمميررون السنة هده محاربة الغرب دعوة يناصر من جل ثانيا

عومق فليس سابقا، عليه كان عما الحال واختلاف الزمجن بتميم مجنها 
نجمالقليل العدد لتربية وقتا يجد أن - الشواغل كثرة مع - اليوم الرجل 
لفواثدالإسلام صدر ق أبيح التعدد إن ويقولون! كثروا، إذا كيف، الأبماء 

)تعدد، UA-U\ص: الساعي لمعلفى والقانون اص بتن المرأة انفلر: )١( 

.٨٩ص؛ ٤ ٠ ع؛ الإملامجية الجامعة مجلة صن مقال نايي، محمود الزوجات( 
.—٧١٨٧ص; والقانون الفقه بين المرأة انفلرت )٢( 



٦٨٠التضاني الحثم همير عليها يض التي القواعد 

اتالأمهولأن عنه، الناتج الضرر قلة مع الوقت ذلك ل مجهللوية كانت 
نشءالداد إعل الغي س بمصمهن علم مع الدين من ندر على كن 

ةترهمثلهن ول فإذا والانحراف، الجهل مهن عم فقد اليوم أما وربيته، 
لأبيهم،كارمن وعافتن بينهم، فيما أعداء الإخوة ومرن دوا، فالأولاد 

يمكنولا الأمة، إل البيوت ومن البيوت إل الأفراد مجن بمقل اد فوهدا 
رالزوجات تعدد فيها فشا أمة يربي أن لأحد 

زةالغريإشباع ذلك محن المقصود أن فترى بعضهم نفلر يقصر وقد 
رأةالمم ظلن جمالجاهلة عرفته لما امجتداد أنه أو الرجل، عند الفهلرية 

نم"كانت يأها: التعدد نة ّومم عن بعضهم يتورع ولا واصهلهادها، 
رآ/الإقهل١ءية" والدولة الإقهناع عصر سمات 

ددالتعيح لر الإسلام فان أدب، ولا حق هؤلاء يقوله فيما وليس 
هورواتحاجاته الرجل ليشبع ولا عليها، والتضييق المرأة لإهانة أربع إل 

حرصعن به مو نالتعدد ق الشرع مقاصد بل البهائم، يشابه حى 

الشواهدأدل مجن أمحا للناظر يبدو تأملها من ء وبثي وتوهمامحم، هؤلاء 
البشرية.والأهواء الوضعية الدساتير عن وسموه التشريع ربانية على 

ينشئلر الإسلام أن نعلم والحكم المقاصد تلكم استحلأء وقبل 

المارتقم انفلر: )١( 

ؤرالماصر حامد محمد عن نقلا  ١١٨ص.' عمارة محمد الحرية اليقظة فحر )٢( 

.١١٢ص: ١  ٤٦ع: البيان مجلة وأصوله( الفقه من العصرافن )ُومح مقاله: 



_L_Iم طى سف أنر  ٦٨٦

الجاهليةل الناس عليه كان ما ينظم بمشرع جاء وإنما سلف، كما التعدد 
دقيدون س يشتهونم ما اء النمن يتزوجون كانوا فمد الإسلام، ونبل 

فحدهالتعسف، وهدا الموصى هذه يتفلم بتشرع الإسلام فجاء حد، ولا 
يكونوفد التعدد، ق الراغب نفس به تستمر ما غاية ذلك لأن رع؛ أق 

فشرعواحد، إل أرع ية بنالرجال على يزيد النساء عدد أن فيه! ا،لعنى 
مجتهن.التقليل أو العوانس كثرة دون للحيلولة التعدد 

بلخاء، ، كيلنالرحل فيها ليتصرف الإباحة هده الشريعة تطلق ونر 
ةالنفقق ك وذله، زوجات Jyالعدل استطاع لمن ذلك أباحت، إنما 

ف،الكلع ومنحتج يدخل ما كل ل الضر وترك والعاشرة، والكسوة 
هعواطفؤ، تحكم اليتهلع لا أحدأ فان القاو_،؛ ميل دون وطوقه 

وهوهدا يشاء، كيف، يقلبها الرحمن بيد القلوب، هذه وإنما وأحاسيسه، 

أكلوؤجمرؤ تعال: قوله ق النفي العدل 
،.١١ه

لأنالتعدد؛ تحر-م على دليلا الأية هده من يتخذ أن البعض ويحاول 
الزوجايتإ،بين، العدل استحالة ت، تتبالأية وهده بالعدل، مشروط جوازه 

،.٢١منه ممنوعا التعدد فيكون 
اسوثريعة ة، اللغباسالسسإ شنيع وجهل الرأي، ق، فساد وهدا 

٠١٢٩ت آية النساء، سورة ( ١ ) 

٠٩٩ص1 والقانون الفقه بذن اجلرأة انظرت )٢( 



٦٨٧القضائي الحكم نمير عليها يبنى التي التواعد 

يالورة العبمده  AjTق وتحرمه آية ق الأمر تشرع حى هازلة ليت 
،.لب\لش»الا وسلب نملي 

وقحلتحت يدخل فيما العدل هو البيحة الأية ق العدل وإنما 

قالعدل وأما ذلك، يتح وما والكن النفقة أمور من ووسعه المكلف 
حبهعن . المح، قال كما القلبإ، .مميل عنه العتر الحب فهو الأية هدْ 

تلميفلا أملك، فيما نهي هدا اللهم ءنها~أ اس رصي ~ لعائشة 
،.٢١أملك" ولا تمالك فيما 

لث وأحكمه، تقلمه وإنما التعدد، ينشئ ب الإسّلأم أن لأوكد وأعود 
الراغبإليه وندب أباحه بل لازما، فرصا يكون حى إيجاب أمر به يامجر 

.0Ay\/القرآن )ا(فىفللأل 

السننتق داود وأم ١(  ٤٤/٦ندت )الق أخمل عائشة حديث من أخرجه ر\آ 
الجامع:ق واكرمدتم، ٢( ١  ٣٤آح ٤ اء المض الخم باب المكاح، كاب 
(١١٤٠رم/\"أةح الضرائر يى المسوية ل جاء ما باب المكاح، كاب 

دوننسائه بعض إل الرجل ميل باب اء، المعشرة كاب السنن: ق ائي والم
الخمةباب المكاح، كاب المنن; ق ماجه وان ( ٨٨٩١إن  ٥١بعض: 

قوالحاكم ا/ْ( )صحيحه. ل حبان وان ١(  ٩٧١)ا/مم،"ح اء: ملاض 
أي؛،وابن ؟؟( a/u)السن ل واييهقي ٢( • آ/ئ الصحيحنن على )المستدرك 

أهلمجن امحققون وامحتفلهر صحته، ق المقاد واختلف ، ٣٧/٤)الصنف ل شيبة 
)إرواءآ ١٣٩/٣الخبير )الملخيص انفلر: بحسنه. شاهد وله مرمل، أنه العالم 

.-٣٨(٨١/٧الغليل 



اهئاضالطم طى الص الخلاف ائر  ٦٨٨

لالنفع أن منهما يتراءى كلأ وق أعبائه، نحمل على القادر فيه 
تالرجل ق •نه أكثر المرأة جاب ق كائن التعدد 

نمال الرجلاصتكثر أرع ل تحده نر الشريعة أن فلو أولأت أما 
وتعريضهاالمرأة ظلم مجن ذلك وق رعاية، ولا عدل معه يمكن لا .مما اء الت

بحمى.لا مجا للضنلث 

بواحدةالاكتفاء وجوب على لترتب التعدد إباحة فلولا ثانيات وأما 
كثيرةIمقامي 

علىاء التعدد بزيادة اطردت خلقه ق سبحانه اف منة أن •نها: 
—يدع وفرة هي الحتمية النتيجة فان بواحدة اكتفوا الناس أن فلو الرجال، 
إذالأخدان؛ واتحاد الفحشاء إل يالعانس يفضي وهدا امحتمع، ق العوانس 

معوبحرمها ؟، بن.لك إلا الغريزية فهلرها ونشع نفسها، تعف أن لها كيف 
والأنسالمكن ومن أنثى، كل ق حبها الذ غرز الي الأمومة مجن ذلك 
يمتمما الناس تكفف إل تعريضها مع هذا الزوج، غ؛ر قا نجده لا الذي 

سبيلفلا الفاط. هن.ه يعص كفيت إذا وهي حالها، به وتصلح عيشها به 
جميعا.كفايتها إل 

أداءن ميمنعها الذي للمرض عرضة الواحدة الزوجة أن ومجنهات 
دوقالط—رو، أو بالأصالة إما تحب لا عقيما تكون وند الفراش، حق 

معوالزوج عشرهما، وسوء طويتها لمح يؤلما لا الذي النوع من تكون 
رةوكثالأبوة إل ويصبو اإنفمى، وركون الوطر، فضاء على بحول هن.ا 



٦٨٩اممضاض العكم سو عليها يض ام القواعد 

ألزمومي بال، لما يهنأ ولا عيس، لهما يستقيم لا الموانع هذه ومع الولد، 
الذره فهلي الالضالة فهي واحدته على بالاقتمار كهذا زوج 

الذيالعللاق على ويقدم زواجه، على يندم أل ذلك بعد جرم ولا عليها، 
الرضان مك، ذلفأين الوخيمة، الفاسد منها وولدْ مْللمته على بجر 

؟.الغترة نار على والصبر بالضرة 

د،الزوائاء النمكفالة مجن التعدد على المترتبة المحاخ أن ومنهات 
قوتحقيال، الأجيوتربية الأمومة ل وإشراكهن الحرام، عن وإعفافهن 

عنديل البهو الذي الهللاق وتفادي ، ء الني بما أحر الي المباهاة 
معتنعدم كلها وهي الرأة، محاخ قا جلها المحاخ من وغترها التعدد، 

ذاهة ربانيعلى حجة بذلك وكفى لمنعها، والدعرة السنة هذه محاربة 

أنفلارهم.ونمور وتوهماهمم الناس حرص عن يسمو الذي التشريع 
العلاجهو الإسلام أباحه الذي التعدد أن للناظر يتراءى هنا ومن 

المصالحلنيل السبيل وهو والاجتماعية، الأسرية المشاكل من لكئثر النابع 
يكونحيث إلا يستقيم لا وهذا البال، وراحة العيش قوام ها الي السالفة 

ونحميالحياة، وواقع الفهلرة واقع نبي التعدد فرخصة والميزان، العدل 
-المتنوعة والواقعية الفعلرية الضرورات صغهل تحت — الجنوح مجن امحتمع 

الفوضىمجن الزوجية الحياة بجمي والعدل الملل، أو الانحلال إل 
أنالمرأة كرامة وبجمي والظلم، الجور مجن الزوجة وبجمي والاحتلال، 

العدلويضمن كامل، واحتيامحل مجالجثة ضرورة بدون للمهانة تتعرض 



التضانيالحكم على الممهي الحلاف اتر 

إشباعمجرد التعدد ق فليس اريرة، وممتضياها الضرورة معه نحتمل الذي 
ا.ل مشكلة يواجه وحل صرورة، تواجه صرورة هر إنما الغريزة، 

السنةلهذه اياهضون إليه يذهب مجا إن يقال: هذا كل ويعد ثالثا؛ 
وأخلاقه،محقوماته وهدم السالم امحتمع لتحلل يسعون أمرهم حقيقة ق هم 

الأمحلفال مربية أو كثيبة، وحيدة حيالها وقضاء للمهانة الرأة وتعريض 

أوالمرأة( )تحرر ذلك ويسمون نسب، لهم يعرف ولا أصل إل يرجعون 
كلهوالخير كله الحق وإنما اس، على وافتياتا للحقاثق قلبا المرأة( )حفوق 

ؤقيثلوأ ألا وإنبنر• ؤ شأنه؛ حل اذ قال القرآن؛ يه ونهلق اف شرع فيما 
آدثاظةم؛هآ تدوأ أي غمم ؤ0 يرخ وئقث مثئ ألمء لمحرمن ماثناب ^؛ ١٠آوثث 

\إا\0.القرآن )ا(فيءللأل 

٣.آية؛ النساء، سورة )٢( 



الئضأنيالحكم شر عليها يبنى التي القواعد 

الماضي:يد الهللاق جعل ه— 

زوجاليمالك__4 إنما الطلاق أن والسنة: الكاب عاليه دل الذي الأصل 
اراةنخيتر أعي التخيقر، أو التوكيل أو بالباثرة إما يوقعه الذي فهو خاصة، 
اختياره.بغثر غتره على يطلق أن لأحد وليس ذلك، يرى مجن عند نمها 

أنه: عليامحتمع الأصل —: اف رحمه ~ البر عبئ بن عمر أبو تال 
لإليه ذلك جعل من بيد أو الزوج، بيد الطلاق 

خاصة،الأزواج إل الهللاق أصاف إذ الكرتم القرآن ظاهر هو وهذا 
ثقمؤلأ.ثناخظإن تعال: نوله ى كما الزوجة، أو للحاكم يضفه ول( 

٢.أ ه آوثنيثوألهزمهه تثوهن أوآءمجاأم 
^^لآامحأصسسمحأئشأنه جل ونوله 

نآئئوأأشَسلم،م.
يديمإن الله، رسول يا فقال: المٍا. إل جاء عبدا أن وروي 

المفر. الله رمول فصعد وبينها، بيي يفرق أن يريد وهو أمته، زوجي 
رقيفأن يريد م أمته، عبده يزوج أحدكم بال مجا الناس، أيها يا فقال: 

،.٤١بالساق" أخن لن الطلاق إنما بينهما، 

.T-a/uالغي وانظر: ، ١٨٤الأسذكار!/)١( 
.٢٣٦آية: البقرة، سورة )٢( 

١.آية: الطلاق، )م(مورة 

محللاقباب الطلاق، كتاب سنه: ق ماجه ابن عباس: ابن عن أخرجه الخدين، )٤( 



الصاليانمكم ض الص الخلاف اتر  ٦٩٢

را/الفرج" له يحل من بجد الطلاق إنما " ه: عمر وقال 
خاصة.الزوج بملكه إنما الطلاق أن -معها الأدلة هذه فانتضت 

ولراهم، زوجألأزواج على يطلق لا ك قالأصل القاضي: وأما 
أنذلك: وصب أحوال؛ ل إلا اإزوجين بغ، بمرق أن الشرع له يخول 
منويمنع الباطل ويطل الحق ليحق الخصومات ل ينظر أن القاصي شان 

هيإنما ومجفللوم، لر ظا مسالة ليمسن الزوجية الحياة ق والمألة الغللم، 
القاصيم صلاحيتها، عدم أو المودة استمرار بإمكان للبقاء صلاحيتها 

المصلحةمن وليس والأمارات، البينة على بماء الهلرمن لأحد بحكم إنما 
أماموتشهر واخاكم، القضاء دور ق الأسر دخائل تنشر أن الاجتماعية 

وإذاأسرار، الزوجية والبيوت إذشاؤ٥، يجوز لا مجا مجتها يكون وقل الملأ، 
ا.١ والفضيحة الخزي فهو للتقاضي عرضت 

القاضيفيها خل يتل. أحوال الأصل هدا مجن اسثي قفل. هدا ومجع 
ا.١ الزوجية رابملة لفك 

دالدارقْلي'ّا(، )اا/'بنحوْ الكير ؤ، والْل>راني ( ٢٠٨١)؛/'آبا"ح لعبد: ا ~
•٢( ١ v/؟ الخير )التلخيص انظر: ُقال. ّندْ ول ( ٣٦)U/• والمهقي )؛/٧٣( 

عبد)مصنف ل شواهده وانفلر ١إ، ٠  ٣/٤)المصنف ل شيبة أق ابن أخرجه )١، 
•• و)انحلي ٢(  ٤٣؛/ئصور س معيل و)سش ٢( U/\؛ ارزاق 

.٢٨٢ص: زهرة لأن الشخصية الأحوال انفلر: )٢( 
تمليكل يتفاوتون أهم إلا الفقهاء، ٧^ وفاق محل الجمالة على تثنيان المهده )٣، 



الصانيالحكم صر علهأ يض التي التواعد 

بعيبإعا زوجها نل من الرأة تضرر لديه ثبت إذا ت الجملة ق وذلك 

بغيتهأو أشهر، أربعة تربصه بعد الفيثة أي؛؛ إذا منها بإيلائه أو مؤثر، 
الحكمانورأى شقا3، بينهما حدث إذا وكدا ذلك، بنحو أو الطويالة، 

فيهالأمر يكون أن إما بل حفه، من فليس ذلك عدا ومجا بينهما، يفرق أن 
اراختيى علا متوقفيكون لا أو الزوجة، أو الزوج اختيار إل عاندا 

رصاعأو لعان أو بردة أمامه من العقد اختل لو فيما وذلك أحدهما، 
رذلك ونحو 

أمران؛الأحوال هده استثناء ق والسب 

ابنيقول كما — تحتاج ذكر ١لزوجين.مما يى التفرقة أن أحدهما؛ 
مسببه،ومقدار سببه نحرير ق جهد وبدل وتحرير، نظر إل ~ فرحون 

وهلوجوده، مجن للتحقق احتاج مثلا الزوج ار لإعالهللاق، كان فان 
وهيتزوجته لو كما يلزمه، لا أم النفقة بعدم الهللاق، يلزمه ممن هو 

ه،حالمجن التحقق إل أيضا واحتاج عليه، تطلق لا فاهما بفقرْ عالمة 
فانهللإصرار الهللاق كان لو وكدللت، ؟، لا أم غناه يرتجى مما هو وهل 

قتوسعا الفقهية المذاهب أكثر ولعل ومضيق، موسع ض الهللاق لقاصي ا ~
)الأحوال: َئابه ق زهرة أبو محمد الأستاذ أفاده والحنابلة، المالكية ذلك 

.(٣٤٧ص: الشخصية 

لابنالفوائد بدائع \اى-0ل الحكام تمرة ، vrn/Yالصانع بدائع انقلر: )١( 
.١٢٨٢، ١٢٤٧، ٦٢٤٢ص: زهرة لأي الشخصية الأحوال ٢، ؛/a• القيم 



التضاضالثر على اممتهي الخلاف اتر 

،.١١الأعوار انتفاء من والتحقق الأنظار، لهده بحتاج 
والفقهاءالاجتهاد، ائل ممجن الجملة ق هي اثل المهذه أن ااثانيت 

نلرأة المولتحل بحكمه، الخلاف لئرنع الحاكم نيتيخل فيها، مختلفون 
بالرأةيفضي وهذا حلها، ق الشك لحصل حكمه ولولا بشن، يتزوجها 

٢•ر الأخر على وحرمتها له حلها بمتقد كل زوجان لها يكون أن إل 
اممحو على تملكه بحيث الزوجة بيد العللاق جعل فهلا ت فيل فان 

عمايسال لا سحانه اف هو الذي المشرع أن فالجوابت ؟، الزوج يملكه 
قوالحكمة عليهم، وقصره يالهللاق، الأزواج خص الذتم، فهو يفعل، 
امالأحكمن عليه وتترب عفليم، شانه العللاق أن أعلم—؛ واس — ذلك 

هإيقاعق يستعجل لا وأن عليه، الإقدام ق التروي يوجب ما والعواقب 
وعاطفهتتوافق لا والتروي، الأناة وهذه والأساب، البواعث، كانت مجهما 
اميزلهوتلك - العاطفة تمدكها ارأة أن ذلك عليها؛ جبلت الي المرأة 

دقحيالها أن تظن غضبت وإذا غضبها، يثير ما أكثر وهي ~، وفضيلتها 
علىأضيق صار قد البيت أن وترى صفوها، مجعها يستحيل كدرة أصابتها 
أصرحهاالألفاحل من عليه وتصب، زوجها فتهجر ال١ل، كفة من نمها 

نكاحاستقر لما زوجها مجع الهللاق، هدا ق شركت فلو والهللاق،، لفراق، اق 

. Ai—Avl\الحكام تمرة انفلرت )١( 
مغي، iv/rللزركشي المئور ، ٢٨٣آ/ا،مأ، الدموقي حاشية انفلر: )٢( 

.١ ٦ ْ/؛ القناع كشاف ، ١  s/a،٢1، . الغي ، ٤٦١؛/امحاج 



٦٩٥الهضاض الحكم شر عليها يبنى التي القواعد 

اتوالتزامعواف مجن طلاقه يعقبه وما الغالبة جبالته بحكم والزوج البتة، 
آ.١ وصرورته نفعه من يتحقق حبثا إلا امرأته طلاق على يقدم لا 

هزوجعلى السيهلرة يملك أنه يعي لا بالهللاق الزوج واختصاص 
سهماالحياة وامتحاك ضايقها هو إذا منه للخلاص طريقا بحد لا بجث 

الحكيمالشارع بل أحد، به يقول ولا وارد، غتر فهذا ومحور، ويلات إل 
للزوجةجعل وقد مصلحة، فيه ما إلا يشرع ولا الأرض، ق ظلما يقر لا 

منه:للخلاص طرشن به تضررت أو زوجها أضرها إذا 
خرقعليه تدعيه مجا ءثوْ محنت فإذا للقاضي، أمرها ترفع أن أحدهما: 

كماالفراق، ويختاران الشقاق ق الحكمتن إليهما يبعث أن بعد بينهما 

تنئةا -و^، ٥١مى طئ ة؛مو_أ ثماةثتملحا دإف-ؤنتن ؤ وجل؛ عز اس قال 
ا.عليتا.شهمإ،-ل ^٠١بجفيهسبمثأإفأسكا0 

رادالموهو يفارقها، أن على بعوض منه تفتدى أن الئانى؛ الهلريق 
٢.ل علإتاؤاأسقهء؛ه ندودأشؤ؛ذجممألأيتبما- تعال؛ بقوله 

أوه دينأو ه خلقأو لخالقه زوجها كرهت إذا لها بحوز إنما وهذا 

ص:زهرة لأق الشخصية الأحوال انفلر: )١( 
أحكام، ١ ه ُا/• للحصاص القرآن أحكام وانظر: . ٣٠آية: اء، المسورة )٢( 

٢.؛ r/Uالغي t/؛u، امحهد بداية ص \ا\ro- _ لابن القران 
y/؟A،للحصاص القرآن أحكام الأية: تر نفق وانفلر ، ٢٢٩المقرة؛ سورة )٣( 

٨٦٣١١العرف لأبن القرأن أحكام 



القضائيالحكم على الفقهي الحلاف اتر 

لهافيجوز طاعته، ق الله حق تودي لا أن وخشيت، ذللئ،، نحو أو عجزه 
لنمها به تفتدي بعوض تفارقه أن 

"أنالنه رخمه رثد بن الوليد أبو يقول، كما - ذلالئv ق والفقه 
لجعلما فانه الهللاق،؛ من الرحل بيد ما مقابلة ق، للمرأة جعل إنما الفداء 

الرجل،فركت إذا المرأة بيد الخلع جعل المرأة فرك إذا الرجل بيد القللاق 
٢.ل بما" إصراره تعتليه .مما رصاهامحسب يكن ب إذا وهذا 

إلاعه يخرج ولا الزوج، بيد يكون أن الهللاق، ؤ، الأصل أن ت فالحاصل 
عثرة،حمن ولا استقرار معه يمكن لا به.مما تضررت أو بزوجه أصر إذا 

•محنهما بالتمريق النزاع فتحم 
يالالات الحق الزوجئن بئن القاصى نمريهم، أن بملم أن ويجب 

ولالقيصح حى إلهللأق، الموقع هو القاصي أن ي*ني لا ذلك تستدعي 
مبحكا إمع يفالعللاق، بل يفهم، ند كما إليه الهللأ3، جعل بامجكان 
ذامنفيكون أن يعدو لا والقاصي المتضررة، الزوجة باختيار أو الترع، 

لمعللفته.التعرض بترك للزوج ومجلزما الاختيار، لذا 
أنالقول: وجملة الله رحمه — فرحون بن الدين برهان يمول 

اهلاكم الحإباحة مع إليها العللاق فانقاد خالصا للمرأة كان إذا الحق 
ال:يقكما به، وبحكم يشده لكونه القاصي؛ إل التللاق ونسبة ذللئح، 

المغنيب/أئ\.آ/.ه، امحهد بداية انفلر: )ل(
انحهدبداية )٢( 



٦٩٧الئضاني الحكم تترير مليها يبنى الم التواعد 

وهووجلد، ورجم السارءا، الأمير قطع بماوت وكما بينهما، الحاكم قرق 
•؛ ل المعي هدا من فهو السلطان ^^، من جاء نما به، أمر وإنما فعل، يب 

الم_وانينوٌض أنرته فيما الحكم تبين المقدمة هده وصحت، فإذا 
ونعطلاق، أي أن .ممعى: خاصة، القاصي على الطلاق، نمر من الوضعية 

بابالأمق بجثه يعد القاصي يمضيه حى له اعتبار فلا امحكمة، خارج 
رىيحى يمضيه لا أن القاضي ١لقواذين هذه وتلزم الطلاق،، على الباعثة 

/ر الزوجعا بع، الصلح عن ويعجز المصلحة فيه 
ىعلُالي تعويض فرض إل، الصدد هدا ل أخرتم، قو١ذين واتجهت 

ةالمهللئأن للقاضي ين تإذا كاملة منة لمدة مطلمته به تنتفع المهللق 
ا.١ الفراق، هدا جراء وفاقة بؤس ّيلحقها 

فيهايجري الي الخصوماين، مجئل القواذين هده عرنف ق القللاؤر نحار 

امهالزوجان ويكون حاكم، حكم إل فيها الفصل يجتاج بجث التشاح 
القضية.ق النزاع طرق، 

وعونكثرة الإجراء• هدا لفرض القو١نين هن.ه واضعي دعا والدي 
رأةالمتضرر من ذللث، يتبع مجا مع الأسباب، لأتفه عليه والإقدام الْللأقا، 

الإجراءهدا ففرضوا ة، اليئيوالحياة للهننلث، وتعريضها زوجها، بفراق، 

.٨٤\االحكام تمرة )١( 
.٧٤• ص; خروبة الدين لعلأء الشخصية الأ-مال، قانون شرح انظرت )٢( 
.١٤٦ص؛ والقانون الفقه بان والمرأة ، ٤٧٠ص! السابق الر-بمع )٣( 



الئضانيانمكم على الممهي الخلاف ائر  ٦٩٨

الطلاق.ق الماص استرسال من للمملل 

هذهنجاه •محتلمة نفلر وجهات العاصرين والاحثين .ماء اااعالكان وفد 

قابلتأخرى وطائفة ،، ١ معي لها ير ونر استكرها فبعضهم الأنفلمة، 
راواهم منخرون وا الشرعية، اليامة صميم من هدا أن ورأُت هؤلاء، 

زوجتتحق بدفعه يلزم مهللمح، م ر مال تحوض فرض الواجمب أل 
ا.أ أجلها يحضر أو مهللقته 

يلحقالعللاق فان الضرر؛ دفع قاعدة إل استندوا ذلك ارتقوا والذين 
المطلي—قعن الماص يكف حى الحكم هدا مثل فلزم يكر، لا صررا بالمرأة 

عليها•المطلق نممة استمرار ظل ق كريمة حياة للمهللقة وتحففل سبب، لغتر 

وجلعر اذ فرصها الي ، ل بالمتعة المعوض هنءا فرض وأيدوا 

.٢٨٢ص: زهرة لأي الشخصية الأحوال انفر: )١( 
الأحوالقانون شرح ، ١٤٦—١٤٥ص! والقانون الفقه ض ارأة انقلر: )٢( 

الأحوالق الشرعية السامحة ، ٧٤'ص■ خروبة الدين لعلأء الشخصية 
.١٨٥— ١٨•ص: الشخصية؛ 

والمرادبه. يتمتع ما وهو المتاع من مشتقة كرها وحكي الم يضم المتعة )٣( 
الحياةل المقارنة لامرأته دفعه الإوج على يجب مال الفقهاء؛ اصهللاح ق بما 

ؤعدها ة محلّ به لثتفع للمطلقة يعهلى مال 'اهي وقيل؛ معناه"، ل وما بمللاق 
واتفق٢. ٤ مأ/ا افمحتاج مغي ، ٤٦١ص؛ اراغب مقرئات ، ٠٦٢؟/الصباح 
قدرهامعروف ولا مبلغها معلوم ولا محدودة ولا مقدرة غير أبما على الفقهاء 

بقدرهأيضا القتر وعلى بقدره الومحع على هي بل يتجاوزه، لا وجوب معرفة 



٩I ٩ الئضائي الحكم صر عليها يض التي القواعد 

ق\خظإنميوجل: عز قال حث لخا>ها، جرأ للمطلقة؛ 
تءاملأ^,مدرْ' ثدرصيعق١٥هم؛بمهجوبوسعنألومع ثهة مئسومحتأدهمثوأ لت 

كقا>أأسنيمرا/
والزمن،العرف باختلاف نحلف بل لازم، تقيد.ممقدار لا وهي قالوات 

ا.١ الشرع ق أصلا لها أن دام مجا المنحى هذا بما ينحى أن مانع فلا 
كماالأصل : ق اكوفيوباق أقول المسألة هده ق الحق وليان 

أنوالاختيار الحق له الذي فهو خاصة، للزوج ملك اإط-لأذ، أن أسلمت،: 
للقاصيخول حض الحكيم والشارع يفارقها، أو عصمته ق زوجه محقي 

همنالمقصود كان لذلك الحاجة دعت، إذا الزوج على التطيق صلاحية 
بابقائهالا عليه يتهلليقها وذلك زوجها، من بالزوجة اللاحق الضرر دفع 

الشرعق ليس أنه اعي دليل، عليه ليس آخر حكم هذا فان صمته، عق 
نمصحيحا صدوره بعد الطلاق يرفع القاضي حكم أن على يدل محا 

علىنحيا وهل وجويما قا اختلفوا وإنما وجل، عر اس قال كما بالمعروف متاعا 

؛،v،>/xللحماص القرآن أحكام انفلرث الهللمن. بعض على أو مْللق كل 
،X،\X-YA\،الحرق لابن القرآن أحكام ا/ْقآ، ٠ الحلي \-/a\\، الامتدكار 

١. ay/vايني ٢، ٤ r/١ الحتاج مغي 
.٢٣٦آية: القرة، )؛(سورة 

الأحوالقانون شرح ، ١٤٦؛" ٤٥ص: والقانون الفقه ب؛ن المرأة انفلر: )٢( 
.٧٤٠صر: الشخصية 



القضائيانمكم طى الممهي الخلاف اتر  ٧٠٠

صدرمى مهامها يقوم .مما أو بحروفه، لفظه يفع.،حري الهللاق بل مالكه، 
العللاقيمضي لا أن له بدا إذا القاصي أن ترى الأنفلمة وهده شرطه، على 
وجهين1مجن للشرع بينة محالفة فيه وهل.ا ذللث،، له كان 

أنلا الزوج لتْلليق بينهما يفصل أن شرعا عليه الواجم، أن أجدهما! 
للشرع.بينة مراعمة عصمته ق بيقائها والحكم عصمته، ق ييقيها 

محتالمهللقة بقاء إل بانما الطلاق كان حال ق يفضي هن.ا أن ااثاني؛ 
قان زانيفهما مسها وإذا شرعا، محرم وهدا عنه، أجسية وهى مجهلنفها 

جاهلين.يكونا أن إلا الشرع نفلر 
الشرعيناقض فيما ليس فعلاجه مرضا الهللاق ق التعسف كان وإذا 

الحكيمالشرع أن نعلم ومحن ه، نفالشرع مجن علاجه بل حكمه، ويبطلل 
ممحضإذا إلا ونوعه دون ومحول الخللاق من يمتع مجا الأمبانم، من أقام قد 

أمجور!ق ذلك ويتجلى مجصلحة، 
حديث!بذلك روي كما اس إل مجبغوض بأنه عنه التنفير أحدها! 

إلابلفظه يصح نر وإن الحديث وهدا ،، ر الهللاق الئه إل الحلال بغض أ" 

قباب الطلاق، كتاب سه: ق داود أبو عمر: ابن حديث مجن أخرجه 

الطلاق،كتاب المن: ق ماجه وابن ( ٢١٧٨)آ/هه!أح القللاق كراهية 
بالإرّالوأعل ( ٣٢٢)U/ الكرى المن ق واJيهقي .٢(  ١٨)١/.٦ْح 

٢(١ \/ة رافدرلث. ق الحاكم وصحح ( ٣٥؟/اُ)الفتح ق ححر ابن قال كما 
١الخللاق مجن إليه أبغض شيئا اس أحل ما نوله وهو حديئا.ممعناه، 





الئضاليانمئم ض اممئهي الخلاف اتر  ٧٠٢

فيهالشر؛عة راعت فقد الطلاق، من بد يكن لر إذا أنه الثالث: الأمر 
و—وهمض وقت ق واحدة مرة يكون أن وهو سنيا، طلائا يكون أن 

ذاوه،، ١١متباعدة فترات على يصدر وأن فيه-، يمسها لر الذي الطهر 
لهفتكون يندم أن الزوج ولعل الطلاق، فرص من التقليل مجته فصد تضييق 
جملة؛الثلاث طلاق بوقوع القول صعق هنا ومن امرأته، لمراجعة فرصة 

أبوقال كما الشروعة السّنة هذه ق الموجودة الحكمة رفي أوقعه من فان 
ا.١ افه— —رحمه رشد بن الوليد 

أنفيجوز فا: تعامرأته طلق إذا الزوج على مال بدل فرض وأما 
بب،ملغئر الهللاق ل الاسترسال عن زجرا مجتهد؛ اجتهاد إليه يؤدى 

حىبنفقتها يلزم أن المعروف مجن وليس بالمعروف، يقيد أن بد لا ولكن 
وذلكالفهلرة، وتستنكره الشرع يأبا0 ظالم هذا فان رها، تلقى أو تمّوج 

ولذلكوالقوامة، الاستمتاع لمكان بالروجية نجب إنما الأصل ق النفقة أن 
مجنعأو يوطأ، لا مثلها كان إذا زوجته نفقة دفع عليه ليس أنه الفقهاء قرر 

عصةمن نحرج عدمحا مجن بخروجها الهللقة والمرأة ٢، عذرأ بغتر مجتها 
الفئة.استمرار يوجبا مجعى 4ا يقوم فلا زوجها، 

ص)؛(انظر: 

ابجتهدآ/؟؛.بداية رآ؛(انفلر: 

ُغنيالجليل مواهب ؛/l؛-A؛، انمناثع بدائع انفلر: )٣( 
المغنيانحاج*؛/مآهأ،





الئضانيالحكم طى ص اش  ٧٠٤

اساسث 

 U١(ب اهجدهاديواعى ءا،طففي ص ءدرةا< وى ق(

وتحكمالخلاف تضبط الي الفقهية القواعد أهم من القاعدة هدء تعد 
اوبمان، الأذهومحصلأت الأحكام مدارك به تحفظ تحو على اثاله م

قيقع أن ومسائله— الخلاف مثاران ق نفلرْ —إبان امحتهد يستعصم 
ندوولا الشرع، ق مساغ لها كان الي الأئمة لاجتهادات المعهللين أودية 

بالكلية.عه خارجة 

والامحت—اءالقاعدة هده باعمال الناس أول أن ١لينت الخلي لمن وإنه 
ذيالبالعدل الناس بين الحكم على مؤتمتون أبمم ذللن، القضاة؛ هم ها 

أنالمصئ، هدا -^ماة ق تفرر ومعلوم.مما وضعه، الذي واليزان اس أنزله 
الأئمةاجتهاداث، ق وطروا مداركهم، من وسعوا إذا إلا لهم يتم لا ذللث، 

والقصدالتقليد، ربقة خلع يقتضي وهذا الاجتهاداتر، تلك ق ومراميهم 
ارإمحنق ذلك كان إذا وءلريقه مصدره كان أق والعدل الحق إصابة إل 

مجنالأعفلم اجلقصود هو الذي العدل أن على مبي وهذا وحدوده، الشرع 

حيثمن عوافقة صيغة وهي الباحث، تصرف من الصيغة بمده القاعدة 

علىوالكلام القاعدة ونجد الصدد، مجدا الفقهاء عليه نصن لما المضمون 
المقريقواعد \إ\١، المكي لابن والنفلائر الأشباه ق: مضمرها 
،٦٨ص: الك المإيضاح \/بآا، الثور ، ١٨٤ا، ه/أ.الموافقات 

•١  ٤٧/١عابدين ابن حاشية 



٧٠٥القضائي الحئم نمير عليه يض التي الئواعد 

تئتإنما العصمة فان واحد؛ إمام أو مذهب ق يتحصو الولايةلا هذه 
ملزماشرعا ليت الفقهية المذاهب وهذه منها، لواحد لا الأمة لجمع 

"وماوالرد، الأخذ تقبل اجتهادات -جملتها ل هي بل خرفها، يجوز لا حق 
ويظهرمعانيها، ق زالا إمامه يكون أن يجوز والمقلد إلا تفرض مسألة من 

.٢١١فيها" محالفه مع الحق 
عنفضلا - نولا أحديما يلتزم لا الأمؤن والقاصي المرن محتهد او 

أنا أمصدقه، ه نفق وانفيح الدليل، له شهد إذا إلا الذهب- جملة 
فهذاحلاقه، رأتم، لو حق الأغراض من ذلك لغر أو الذهب، لهيبة يلتزمه 

والجور.الهوى ■من هو إذ منهما؛ يخمل لا 
يمكنلا مما ألفيتها القضاء على ترد الق الخصومات عامة تأملت وإذا 

والتقلدالتمذهب حدود عن النفلر يحريد إلا صائب وجه على فيه البت 

ها؛جملتؤ، بل وقضية نازلة كل ؤ، الحق إصابة عن القاضي تحجب الق 
همذامجثل تتلعي أمور محن بالقضايا يحتف مجا إل الأمحاس ق يعود وهذا 

لتكراره.حاجة فلا ذلك بسط مبق وند الاجتهاد، 

نحموذلك الأصول، ل ومنزلتها القاعدة هذه مفاد بيان يلي وفيما 
التالية:المهنالب خلال 

.٢٩٦انمانيصت ا(



الئضانيالحئم على الئئهي الخلاف اتر  ٧٠٦

ضاس 
س1هاقساق ثمء 

ودليلهمستنده قوي مى الفقهي الخلاف أن القاعدة: هذه حاصل 
لهمعارض ولا موضوعه، ق صححا يكون أن مثل القوة وجوه من بوجه 

يكونكان بالاعتبار أصل له شهد ولكن ذللثs دون يكون أو ه، جنمن 
دةالممن مأعظم ممسية به تتقى أو غيره، مجن الشرع لمقصود أوفق 

اإموذلك يعتم، أي: يراعى الحال هده j فانه به، الأخذ على المترتبة 
قهدا من بأوفر ذلك بمسهل مبق وقد لوازمه، ببعض أو كلية به بالأحد 
فيه.للاطناب هنا حاجة فلا الخلازآ رمحراعاة مبحث 

القإذىاسب 

وادسءاالقاعدة اسإءي أقوال 
هادالاجتالك جمّياق ق الخلاف مراعاة عن الحديث عند ّبق 

هادالاجتق د يعتمكأصل إليه نفلر إذا الخلاف مراعاة أن بيان القضائي 
هداى علبه يأحذ فلا ثاإقو١ءاJ الأصول بقية تعتمد مجا غرار على والنفلر 
مراعاةأن اعلم اس~: ~رخمه القتاب العباس أبو قال وند المالكية، إلا الوجه 

مأرجح، يراه الذي بالدليل ابتداء فيقول الذهب، هذا محاسن مجن الحلاف 
<.١٠م;" س الدلل لهدا L رض الأم الدلل ضنى ءر انمل رقع إذا 

المقريقواعد ، r٤١/؟ والسيل البيان وانفر: ، taa/iالعرب المار 



٠٧ ٧ الثماني الحكم همير عليها التييض القواعد 

إذاا وأمالوجه، هدا على هو إنما الأصل بمذا المالكية واختمحاص 
تحوجهالى الحرجة الحالات بعض ق ابجتهد يعتمده ومنهجا طريقا اعتبرا 

ذاهبالل واقع التحقيق عند فهو الاجهاد مسائل ق النفلر نجديد إل 
اذ.رحمهم العلم اهل من انحققون ذلك على نص كما كلها 

العملوان إليه، يندب مما الحالأف مراعاة ان ; عابدين ابن ذكر فقد 

بالضسفوالإفناء العمل جواز على أحر مجوصع ق ونص ا، ١ مهللوت به 
رم.ضرورة إليه دعت إذا 

الخلافسائر ق الأدلة تقاربت وإن الملام; عبد بن العز ويقول 
نجمالحروج يستحب مما فهذا البعد، كل المخالف قول يبعد لا بحيث 

.، ل الخصم مع الصوان كون من حذرا فيه؛ الخلاف 
ه،فلمعلى غلب مجا خلاف يجوز لكن إذا "امحتهد الزركثى: وقال 

ه،وجعلى يراعيه أن له فينبغي موقعا، له فرأى مخالفه متمك ق ونفلر 
نمة المخالفز لما إماما؛ أحدهم لكن إذا امحتهدين بئن الخلاف وكدا 

لالأئمة على الخروج 

١. ٤٧ا/'اآا، عابدين ابن حاثية انفلر: )١( 

ابنوحاشية ٥، ا/• عابدين ابن رمال مجموع صمن الممق رم عفود انفلر؛ )٢( 
ئ/ْ؟.عابدين 

.٦١٦١١الأحكام قواعد )٣( 
.٦٦٥١٦اخيًل البحر أيضا: له وانفلر ١،  ya/yالثور )٤( 



اهتاضالحكم على الص الخلاف ائر  ٧٠٨

ذاهبالمهذه من "كل الحبلى: أن هيرْ بن بحى المظفر أم وقال 
الأحوطينأخذ الخلاف من خرج فان ذلك، له اغ ّآخذ يه أخذ إذا 

الذاهبهذه مجن يأخذه أقضيته.مما ل القاصي عمل 'إذا أيضا: وقال 
امالاتفاق مواطن متوخيا خلافهم مجن خرج وإذا ذلك، فله أحدها أو 

واطنمق قصد إذا وكذلك بالأول، عاملا بالحرم آخذا كان أمجكه 
الواحددون الجمهور قاله والعمل.مما منهم الأكثر عليه ما توخي الخلاف 

هكوننحرد بحكم.،ذهبه إنما كان وإن والأحوط، بالحرم أخذ فقل منهم 
فيهتشاجرا مجا وكان خصمان، عنده حضر إذا حى عليه ونشأ فيه تمرس 

ةمتابعه؛ علياتفقوا عما فعدل واحد بجكم فيه الثلاثة الفقهاء يفي ثما 

منوايه، الفض وزير المفلفر، أم الشيبانى سعيد بن مرة بن محمد بن بحى )١( 
الذهي:عنه تال والورع، والعدالة العلم ق الم،زين وأحد الحابلة، أعيان 

قوشارك بالسبع، وتلا الحديث، سمع العادل، العالر الإمام الكامل، الوزير 
سلفياوالعروض والعربية المدهب، يعرف وكان اللغة، في وُّيح. الإسلام، ءلوّم 

الشأن،كبتر وندوينه، العلم على الوزارة أعباء *ع مجكبا بالعلما، بارا أثريا، 
ابنمحنْلق )اختمار الصحاح( ُعاني عن )الإفصاح آثاره: مجن الزمان حنة 

اُهه.٠ منة توق كت، ال

^٦٦١٦'البلاء أعلام ستر ، YV-Z-Iالأعيان وفيات ل: رجمه انفلر 
.\ ٩١١\ذذبأاخيرات 

.٤٨٢ص: ودة الم)٢( 



٧٠٩صر عليها يبنى التي القواعد 

افأخفاق اجهاده إليه أداه ولا دليل عاليه له يكون أن غر من لذهبه 
القوليستمعون ممن يكون لا وأنه هواه، اتبع ممن يكون أن هذا مثل على 

رالأحنه" فيتعون 

دعوى،الهذه صحة تؤكد الأربعة المذاهب سائر من نقول نهذه 

المصطلحوهو المعل~ وقوع قل الخلاف مراعاة ق غالبها كان وإن وهي 
هادهواجتالقاصي نظر على يصدق أنه إلا الخلاف— من بالخروج عليه 

ووهالخلاف، مجن بالخروج يراد مجا بما يراد للخلاف مراعاته لأن أيضا؛ 
ذهوها، عليلمفسدة دنيا دة مجفويقع بالأحوط، والأخذ الذمة، تيرئة 

القاعدة.هذه فروع ق تأمل بأدق تظهر العال( 
يعتمدأصلا القاعدة هذه جعل ق الخلاف صعق يتراءى هنا ومجن 

١^١^٠٠هذه تحقيق إل يكون مجا أحوج فانه ؛ القضاء ل صيما لأحكام اق 
العال؛هذه تحقيق إل يتذرع أن جرم فلا هذا ق بخالق ومجن وتحصيلها، 

مجراعاةالشاطئ الإمجام عد وقد والاحتياط، كالامتحسان أحر بأصول 
لالمالكية بعض ذلك على وحرى ان، الامتحأنواع *ّن، نوعا الخلاف 

حاجةفلا وأدلته الأصل هذا j( الخلاف حكاية سبقت وقد ،، ٢١كتبهم 
لتكرارهر٣،.

٠٤٨١ص' بتصرف السوية ( ١ ؤ 

.١٢٩٦، ٢٤\ا. والتحصيل البيان ١،  loirالاعتصام انفلر: )٢( 
(.٢٧٢)ص: الخلاف" رس مت: راجع )٣( 



اليئانيالحكم طى الص الخلاف اتر  ٧٠

الغاسالص 

اسخهذه ق الخفمى الرالخلاف 

علىمعت>ر فهو مدركه قوي إذا الفقهي الخلاف أن الفقهاء يختلف لا 
بعضق خلاف بينهم وقع قد أنه إلا وبيانه، تفصيله مبق الذي الوجه 
أنلح مبا ممهو هل مدركه ق اختلافهم جهة من الأصل هذا فروع 
وقدووجهها، ازاعاْ كيفية ق اختلافهم جهة ومجن يصلح، لا أم يراعى 
—اف —بإذن كافية وهي الأمثلة، من يذكرونه ما أشهر هنا أذكر أن رأيت 

الفروع•س لغئرها كالمقياس فجعل 
مانمه:القاضي قضاء ١— 

مستنداالشهادة له يجوز الذي المؤكد فلته هنات القاصي بعلم الراد 
نفيهاأو ثبومحا وأمياب الدعوى، واغ ومجتعلقه! إليه، 

Iيلي فيما أجلها أمور على الصدد هذا ق الفقهاء اتفاق وقع وقد 
عنيعلمه ما تعارض بينة القاصي لدى ثبت إذا أنه على اتفقوا — ١ 

لوكما وهذا علمه، يخلاق بحكم ولا تجا، يقضي لا أنه الدعوى موضوع 
فليسعلمه، خلاف البينة أثبتت م لعمرو، القاتل هو زيدا أن جرما علم 

.٢٢لهأنيجكمبمر

.٢ • ٩ ص; لزيدان القضاء نفنام ، ٢ ْ a/؟ انحتاج محاية انفلرت )١( 
)الامتدكارق الر عبد ابن المسألة: هدْ ق الإجماع حكى ممن )٢( 



٧١١الئضاض الحكم نمير عليهأ يبنى التي التواعد 

،،١ هم وتعديلالشهود جرح ل يعلمه بحكم أن ل أن واتفقوا ٢" 
هأنوذلك للتسلسل، دفعا غرها ويرد عدالته،نهم يعلم من شهادة فقبل 

أولئكبحتاج م مزكئن، إل منهم واحد كل احتاج فيهم بعلمه يعمل ب إذا 
وعنتصيق ذلك ول الأمر، لل فيتآخرين ُزكين إل المزكون 

دبععلمه فيما بعلمه حكمه يجوز أنه على جمهورهم واتفق ٣" 
١والأقارير البينان محن للحكم جلوسه أثناء اخاكمة ق الشروع 

١(. ٥٧ص القضاء ق)أدب الدم أتجب وابن (، ٦٣٥!١ امحتهد ق)بداية رشد ابن و~ 
مغي١،  ٥٧ص القضاء أدب ، ٣٥١ْ/انحهد بداية ؟، r/vالأستدلكر انفلر: )١( 

٢٨٤ا-مةص: الْلرق \،/\،أأ، انحلي ١، ا/ّآ. . الغي ، ٣٩٨أ/ انحتاج 
غاري.جمال محمد بتحقيق المدي طبعة 

١.ا/م. . انمي أ/ابم، الفروق انفلر: )٢( 
عندالمقر به اقر مجا أن على وجمهورهم لف الاجتمع التر• عبد ابن تال )٣( 

ومنهمالفقهاء جمهور قول به*"وهو يقضي انه يومثد قاض وهو القاصي 
،oy/uالصائع بدان وانفلر: . ٩٠؟، y/uالاستذكار والثانمون". الكونون 

.٣٩٨/٤مغياغتاج
تمرته;ل فرحون ابن نال والحنابلة; المالكية لعض خلاف المسألة هده وق 

;المام وابن مالك فقال ، يديه ين الخصمان به أقر حكمه.مما ل واختلف 

ذك.ق بعلمه بحكم لا 
نالمالكا أن أعلم ولا المدينة، قضاة وعليه بحكم، الملك عبد ابن وتال 

.المشهور هو والأول وأصبغ، وسحنون مطرق قال وبه غتره، 



القضانيالطم طى الئقهي الخلاف ائر  ٧١٢

تعلقفيما بعلمه حكمه جواز عدم على أيضا جمهورهم واتفق ~ ٤ 
مبنيةاس حقوق لأن الخمر؛ وشرب والحراية الزنا مثل الخالصة الله بحقوق 

،.١١امحة والمالعفو على 

القاسمابن قول مسألة ق المازري الرحمن عبد بن بكر أبو الشيخ نال وقد 
قالاه،عما لرجعا زمانتا ومحنون الملك عبد أدرك ولو ، الزمان اد لفأصح؛ 

تمرة. به يقروا ر .تما عليهم وحكم الناس أموال هت لذ بقولهما أخذ ولو 
\/لهلم-ا،؛.الحكام 

مالكواستحه منع، وإلا شاهدان معه ذلك مع يأن الحنابلة بعضن واشترًل 
؟.y/uالأسذكار ذلك: ق ينفلر الر. عبد ابن عنه قله ما على يوج؛ه، ولن 

ا.ا/آ.الغني>
علىفرض بالعلم الحكم أن إل ذهبوا حيث الذلاهرية المسألة هذه ق خالف 

. ٤٢٦؟/اخلى والحدود. الحقوق حميع ل القاصي 
هداالتع، على فهم الأريعة: المذاهب أصحاب، محن الأمصار فقهاء سائر وأما 

إنهالنووتما: وقال الشافعية، عند والمختار والخابلة المالكة مذهب، لجمالة اق 

الحقق اطلع على المذهبط اتفاق عابدين ابن حقق فقد الحفية: وأما ، الذهب، 
عندوالمختار التقالمين، عن خلان، ففيه المشترك أمجا تعال، ف الخالص 

الحقوقهذه من استئناءايت، ولهم الزمن، قضاة لفساد المنع؛ المتأخرين 
ابنحاشية ١، ■  ٤/١٦المبسوط ذللثح: ق انفلر بعضها. ق انات، واسمح

،١١٥٦/١ الهلاJن روضة ١،  ٤٧١٢المدونة لهمائ-؟ماأ، ، ٢٩٩®/عابدين 

.١ ا/-؟. . ادني ، ٣٩٨اختاج؛/مغي 



٧١٣\1م نمير ي ض \ض 

أقوال:ثلاثة على السائل هذه عدا فيما ث\->م\ 

ماعدا فيما بعلمه بحكم أن له يجوز فلا باحللاق، المنع الأول• القول 
ة،الحنابلد عنوالمعتمد المالكية، مذهب وهدا الاتفاق، صور من ذكر 

.٢١١الحنفية من الناخرين محي الفتوى وعليه الشافعية، خد وقول 

وهدااختصاصاته، جميع ق، القاصي بملم القضاء جواز القائ: القول 
خدالمختار وهو حنيفة، أي أصحاب لبعض وقول الفلاهر، أهل مذهب 

ا.ل الحنابلة تحد ورواية الخالصة، الله حقوق ^٠١ فيما الشافعية 

إذاه بعلمالقضاء جواز وهو النعمان، حنيفة لأي الئاك: القول 
التالية:الشرومحل توفرت 

مجنصسب،ه تولتد بععلمه اكبمب قد الماضي ي،^ون أن ١^ 
ذلك؛بعلمه يقضي أن له يكن ل؛ ثانية تول م وعزل، تول فلو القضاء، 

يهدمه.العزل لأن 
القضاء،فيه تول الذي المصر ق ومجتعلقه العلم محلرف يكون أن ٢— 

غ؛رْ.ق، اكتسبه بعلم مصره ل يقضي ولا 

٢،١ المدونة ْ/دّآة، عابدين ابن حاشية ، ٣١ا/ْ القضاة روضة انفلر: )١( 
،٣٩٨؛/امحتاج مغي .ة، اص: القضاء أدب ؛، u/yالحكام تمرة 
المدن.ط:  ٢٨١ص: امية اكلرق ١، ايني. 

الدريةالفواكه للشهيد القاصي ائب شرح السابقة: الراجع محع انفلر )٢( 
اخلى؟/آ-أأ.، ٢٨١اكلرقاميةص: روصةاكلاوناا/أْا،، ٨٣ص: 





٧١٥الثضاني الحكم تقرير عليها يبنى التي القواعد 

.؛ ١١ذلك" إلا ك لس بمه، أو "بيمك للمدعي: ه قوله ٢- 
لأنمنها؛ ليس والعلم البينة، ل محصورة الإثبات محلرق أن على فدل 

اس،للنذلك وسنن المبطل من اض يظهر بحث الحق يجن لما اسم البينة 

/ر العلم ق موجود غثر المعى وهذا 
اأببعث ه الني أن —ث عنها اذ رصي ~ عانثة حديث ٣" 

مجهأبو فضربه صدقه، ل رجل فلاجه مصدقا، ٢ أ حذيفة بن جهم 
لكم; . الني فقال اس، رمول يا المود فقالواث ؤؤ الني فأتوا فشحه، 

ملكفقال: يرمحوا، فلم وكذا كذا لكم فقال: يرضوا، فلم وكذا، كذا 
الماصى علالمشية حاطب إق الني فقال قرصوا، وكذا كذا 

كتابصحيحه، ق لم مححر: بن وار ء٢ث أخرجه طويل حدث من جزء )١( 
.١(  ٣٩اح )ظجرة سمن مسلم حق اقطع من وعيد باب الإ.ئن، 

.١٩٨ص: الحكمية الطرق ٨ْ/٤، الفروق ١، ٠ ا/■؟ . المغي انفلر: )٢( 
ع__اُراسمه العدوي، القرشي كعب بن عامر بن غام بن حذيفة بن حهم أبو )٣( 

،جؤ الني وصحب الفتح، عام أسلم ، 4ji^;بن الذ عبيد ونيل حذيقة، بن 
الزبئر:نال وعزامة. شدة يميه وق فيه وكانت معظما، قريش ز مقدما وكان 

الأربعةأحو وهو بالمس،، عالما فريش مشيخة مجن حديقة بن جهم أبو كان 
رص،قمن المعمرين محن وكان اكب، علم منهم تأط فريش كاث الذين 
ايماهحنن ومرة قريش، يمتها حن الجاهلية ؤ، مرة مرمح،، الكعبة يماء حفر 

لأوائل ول تعفان. ن عتمان دفنوا الذين الأربعة أحد وهو ، الربتر ابن 
.؟/١٧ الإصابة ١، -  Yr/iالامتيعاب ل: ترجته انفلر الزبئر. ابن خلافة 



القضائيانمكم على الممهي الخلاف ائر  ٧١٦

هؤلاءإن فقال: . الله رمول فخطب نعم، فمالوات برضاكم، 

؟،أرضيتم فرصوا، وكذا كدا عليهم فرصذ المود، يريدون أنول، 
موا، فكفعن—هم يكفوا أن فامرهم. بمم، المهاجرون فهتأ لا، قالوا 

ىعلخاطب إق قال: نعم، فقالوا: ؟، أرضيتم فقال: فزادهم، دعاهم 
يتم؟،أرضفقال: . الني فخطب نعم: قالوا برضاكم، ومحرهم الناس 

ألا نعم قالوا 
لأنالعالم؛ بالقضاء تحر.م ق نص وهذا الرأي: هذا أصحاب قال 
ا.ل به لهم يقض ولآ برضاهم، عالما كان اش. 

للقاضيير نا من به يحتج ما معفلم وهذا الرت عبد بن عمر أبو قال 
.٢٣١بعلمه" يقضي أن 

بابالديات، كتاب المنن: ق داود وأبو ( ٦٣٦١٦)الند ل أخمد أخرجه )١( 
المن:ق والمائي ( ٤٥٣٤ح ١٨١/٤)جهلآ، يديه على بماب العامل 
وعبد، ٦٩٨•يديه، على بماب المطان باب المسامة، كتاب 

والمهقيإ/أْ؛(، )الصف ق، مسة أن وان )المصنف ق، الرزاق 
)إرواء. الصحيح رجال رجاله ١لأJاني: الشيح ونال خ/بمئ( السنن )ل 

(.٣٦٦١٦الخليل 

.١٩٨ص: الحكمية الْلرق ٨ْ/٤، الفروق ١، • \/y • المغي ان،ئلر: )٢( 
.١٩٣/٧لأّتدكار)٣( 



٧١٧اسءداميضض1صماص 

القاضي:ملم للقضاء انجزين أدلة 
-١

يكونوأن ه، ظلمعلى يرك أن القط من وليس قالوا: 
اكمالحيكون f والطلاق بالفللم ويقر الحاكم بحضره الكفر يعلن الماس 

/حقهم"ل الميراث أهل فيفللم والميراث بالزوجية لها وبحكم المرأه، مع يقره 
إنللني، قالت صدآ "أن عنها- الله -رصي عانشة حديث ٢- 

يكفيكما خذي قال: ماله، مجن Tخذ أن فأحتاج شحيح، رجل سفيان أبا 
.٢٣١بالمعروف" وولدك 

وكفايةكفابمها تاخذ أن لهند حكم ه البي أن الحديث س فيستفاد 
٢.ر لقولها شاهدا أحضر ولا البينة، يسألها ول؛ بنيها، 

ةثلاثمائوترك مات، أخاه أن ا ١ ه الأطول بن سعد حديث — ٣ 

٠١٣٥ت آية النماء، سورة ( ١ ) 

الأسدكاري/؛٩.وانفلر: ؟/ا،آأ، انحلي )٢( 
علىالقضاء باب الأحكام، كتاب له: واللففل صحيحه ق البخاري أخرجه )٣( 

بابالأضية، كتاب صحيحه: ي وسلم ( ٦٧٥٨ح  ٢٦٢٦/٦) الغائب، 
(.١٧١٤^ rrAlrقضيةهد،)

فتح، ١٩٦ص: الحكمية الألرء، ، t-oy/xامحهد ،بداية ٩٤/٧الأمتذكار)٤( 

الجهي،واهب بن، خالد بن اف عد ابن، ويئاوت الق، عيد بن الأمحلول بن سعد )٥( 





٧١٩القضائي الحكم شر عليها يبنى التي القواعد 

الخدودلأن الخالصة؛ الخدود ق بعلمه القضاء من منع وإنما قالوا! 
ولأنه، نفم بعلالأكفاء فيها الاحياط من وليس يرنها، j( بحتاط 
وجدوإن البينة ومعي بما، تتكلم الي المنة هي الشيء وصع ل الحجة 

درأتوالحدود بهة، شورث يالمحورة وفوات صورمحا، فاتت، فقد 

قاط بحتلا العباد وحقوق العيد، حق فانه القصاص بخلاف، بالشبهات، 

يس_قهلانلا ا وكلاهمالعيد حق فيه لأن القدف،؛ حد وكدا إمحقاطها، 
١المحورة فوات بشبهة 

مجاخوذبالعلم القضاء ق حنيفة أيٍ( فول إن البر؛ عبد ابن قال وقد 
وهوالقاضي عند المقر به اقر ما أن على وجمهورهم المملف احتماع من 

٢.ل به يقضى أنه يومئد قاض 
والترجيح:الوازنة 

لهيتحلى المسالة هده ق المختلفون بما تمسّك الي الححج ق الناؤلر 
دههؤ؛ الحكم لبيان سيق صريح نص انعدام هو الحلاف، هدا سبِا أن 

هيل بم، الحكj، قاطع غر الحجج من أوردوه مجا وجميع المسالة، 
وليلكالخرض، لهدا يسق ل وغالبها الولألة، محلنية نصوص ق احتهادات 

ويتأولها!عليها يرد أن الخالع، يعوز لا 
الا بأمحأدلة على يردون بالعلم القضاء من يمنعون فالدين 

.U/Uالصنائع بياع )١( 
)'آ(الأسدكارلأ/ْ\،.



الهضانيالطم طى الص الخلاف أثر  ٧٢

الالجواز على U اّثدل الق الأية أن وذلك الزاع؛ موضع على مدق 
لرإذ معذور؛ لأنه ؛ يعلمه بحكم ب إذا ءلا،لا يكون القاصي أن على تدل 
هؤاليي يًُلإع أن يمكن الوحي كان وقد بما، له بحكم بحجة المظلوم يأت 
قضاةبه يتذرع لا حى ترك ذلك لكن الدعاوى، ق البملل مجن اخق على 

دفقعدلا، دائما يكون لا بالعلم القضاء أن على بالجور، للحكم السوء 
علىدلالتها ل أظهر هذا على فالأية مجنعناه، ولذللئ، وظلما جورا يكون 

.٢١١الجواز على دلالتها مجن المع 
—الحجج من امحيرون يذكره مجا أشهر وهو ~ مثلا هند وحديث، 

دلهن. نوله أن على يدل مجا فيه وليس محضة، فتوى أنه المخالفون يرى 
والقضاءالدعوى باب ق عليها المفق الأصول نده توهذا قضاء، كان 

ه،نضعن ويدفع ليحتب القاضي؛ ييتما بئن الخصم إحضار جوب وس 
اوالفتيالقضاء بين| ه الني تصرف دار ومحؤ، بالبينة، المدعي( ومطالبة 

ا.ر فتيا والتليغ عليه، اإغاو_، وهو مجبلغ رسول ه لأنه أرجح؛ فالفتيا 
الصوالخذا، وههذا يحتمل الأطول بن عد ل. فوله وكذلك 

وهية، التهملموضع هو إنما بعلمه الحاكم حكم مجن المنع إن يقول؛ 
ا.١ لام والالصلاة عليه الحكام محيي مجن الانتقاء معلومة 

.١٩٨ص: الحكمية الهلرق، ا/؛بم، ٠ الدخيرة انفلر؛ )١( 
/•١٣،ذح١لاركا١٩٦ص: الهإرقالحكمة آآ--\ا،ص: للقراق الإحكام )٢( 
. ١٩٧ص: الحكمية الْلرق انفلر:)'آ(



٧٢١الئضاس همير طيها التييض ال؛واءد 

رتظهت نؤمالإذا امحيزون ذكرها الي الاعتراضات وكذلك 

إلالك لص .بمينك أو شاهداك ه قوله أن يرون فاهم أيضا؛ وجاهتها 
خصوصأو البينة ل الإثبات طرق حصر على يدل مما معناه ق وما ذلك 

اكصيصإذ حجة؛ يكون أن الإثبات طرق من عداه ما بمع لا يسمع ما 
امحقيعلم كان ه أنه على دليل فيه وليس عداه، مما يمنع لا شيء على 

بعلمه.بجكم حى المبطل مجن 
أسمعما بتحو له أقضي فإمما . قوله إن يقال؛ أن يمكن أنه على 

يمكنه لأنالسماع؛ مجن أقوى العلم فان المنع؛ ق منه الجواز ق أظهر 
ابالحقنففحوى يعلمه، مجا بعللأن يمكن ولا الإنسان، سمعه ما بقللأن 

ا.ر ؛الحلم القضاء جواز يقتضي 
هاو هق اختلافهم وجه ليتضح هنا أثبته الردود من طرف وهدا 

دعبابن قال كثرها ومجن جدا، عريضة ومناقشات ردود وهي المسالة، 
لتشغيب أكثرها منازعات البات هذا ق ولهم ؛ اس~ —وحمه الر 

م؛أعلوافه ل يبدو والذي منه، بد لا هذا مثل ل الترجيح ولكن 
اشتهارهمن صدقه على الراه؛ن تقوم أن إلا القاضي بعلم الحكم مجن المع 

المنعفترجح الأحوال هذه فيه جهلت إذا وأما والورع، والأمانة بالديانة 
نجمكئتر ق أثيرا تللتهمة أن الأصول ق استقر وقد التهمة، لوضع 

.٥٦٨ص: الإثبات وسال ١،  ٩٨؟/الأوطار محل انفلرت )١( 
)؛أ(الأسذكارلأ/؛و.



الكتانيانمتم على الص الخلاف أنر  ٧٢٢

وطلاقارير والأقوالشهادات الأقضية باب ل مثل الأحكام، 

ممنالسوء قضاة أمام الملريق قهلع أيضا ايع هدا وق ذلك، وغتر الريض 
ؤلاءهمثل فان حقه؛ حق لدي يعرفون ولا أحكامهم، ق ايك يرقبون لا 
وزيعلا م ر، والمهبالفللم الناس على لتسالهلوا الباب هدا لهم فتح لو 

بهحكمت، ما علمت، قد يقولت أن متهم الواحد 
منالمنع على الدالة الأئار مجن الباب هذا ق ورد ما بحمل هدا وعلى 

ت،لقالوء القضاة لولا اس~ت —رحمه الشافعي قال وقد بالعلم، القضاء 
. ٢٢١بعلمه" بحكم أن للحاكم إن 

عالماذللثؤ مع وكان والورع، يالديانة اشتهر من بجلانح وهدا 
يؤمننافالورع بعلمه؛ بحكم أن حرج لا فمثله الكه، ومالقضاء بعلرق 

قهل يغلأن من يؤمننا بالقضاء وعلمه الرشوة، إل وميله جوره مجن 
مجعىحكمه لرد يكوف ولا التهمة، عنه تنتفي وJدلاثج وفصاله، حكمه 

بعضجنح التفصيل هذا وإل أهلها، على وتفويتها الحقوق تضييع إلا 
البخاريإسماعيل بن محمد كلام يقتضيه الدي وهو والحنفية، الشافعية 

ا.ر حيحه صل 

نحص: الحكمة الطرق ، r'،>Y/xانحهد بداة انفلر: )١( 
الباري

.١ ١  r/vالأم وانفلر: ٤، • ١ ص: الدم أق لابن القضاء أدب )٢( 
ازريفتح ٣، x/. الأحكام نواعد ، ١ . ؛/٧ ٦ المبسوط انفلر: )٣( 



٧٢٣ص اسمم ص ي يبنى م اممواعد 

المسالة:هذه j الخلاف مراعاة 

هبحكم مى ينفض أنه بالعلم القضاء من بالمنع الفول مقتضى 
فاوجبواألة، المهذه ق الخلاف مراعاة على المالكية نص ولكن القاصي، 

١نيه الخلاف لقوة بعلمه؛ الحاكم به حكم ما نفض عدم 
حكمأن ى علنصوا فامحم الأحناف، كلام يقتضيه الدتم، وهذا 

مثلل يقول بعضهم ولكن قضه، يجوز لا الاجتهادية المسائل ل القاضي 
فيهالحكم إبرام إن القضاء بنفس متعلقا فيه الخلاف يكون مما المسالة هذه 

•، أبنانه مس وقد آخر، قاض إمضاء على يتوقف 
الشافعيالإمام قال فقد أيضا، والحنابلة الشافعية كلام مقتضى وهر 

وهوذلك أنفذ وإذا بالعلم: القضاء ق الحلاف ذكر بعل اممه— —رخمه 
بإقراربينة قوم أن إلا منه بشيء يتبعه أن عليه للمحكوم يكن لز حاكم 

،.٢١ذلك" ق متبعا فيكون الجور عر يدل ما أو بالجور القاصي 
القاصياجتهاد تمر إذا الك—: —رحمه قيامة بن الدين موفق وقال 

ل؛قبله من اجتهاد اجتهاده خالف أو إحماعا، ولا نصا يخالف أن غثر من 

نضتفيما يرجع لا القاسم: ابن نول مقتفى وهو متهم، انحققين رأي على وهذا )١( 
السانانظر: ينفض. أنه على بعضهم ونص فيه الناس اختلف مما القضاة فيه 

\سمفيأاأ0\.حاشية x/؟؛، الحكام تمرة والتحصيل 
أ/أآ\.عابدين ابن حاشية ١، ٤ م"/ْ، الصانع بيانع انفلر؛ )٢( 
.١ ٥ ْ . ١/ ١ الهلاJ^ن روضة :؛/ِاو٢، المهذب وانظر: . ٢ ١ و/أ" الأم )٣( 



التضانيالحكم على الص الخلاف اتر  ٧٢٤

رذللئ، على أجمعوا ه الصحابة لأن لمخالفته؛ ينفضه 
فانالتهمة؛ من القاصي سلم مى النفس إليه تمكن الذي هو وهدا 

وإنه، عالييقر لا الذي الخهيأ فهو علمه ق ين لخلل كان إن له نقضه 
فنقضهمذهبه خلاف لكونه نقضه وإن جائر، غثر أنه فالقرض لجور كان 

مثاله،باجتهاد ينقض لا الاجتهاد أن على أجمعوا فامحم الإجماع؟ حلاف له 
رأيالهذا صحة على ا'نفاق ولا صحته، على متفقا الأول قضاؤه فكان 

أفيه بالمختلض عليه امحمع نقص يجوز فلا الثاني، 
بالفاقة:القضاء ٢- 

ه،ليعرفبره خإذا ه ويمتافيقوفه الأثر قاف مصدر الينة: ق القيافة 

لقافة وجمعه: وأيه، باحيه الرجل ثبه ويعرف الأئار يتعرف الذي والقائف 
نصبهالاشتباه.مما عند بنسبه الولد هي: الفقهاء اصهللاح وق 

.٢٤١ذلك' علم مجن تعال ايك 

؛.ا/آ.المغني.)ا(انفلر:
منالباب هذا فروع بعض ق يختلفون وهم الجملة، حيحا س يمح اتفاثا هدا )٢( 

يرىومن ؟ لا أم الاجتهاد فيه يسوغ مما الفرع ذلك هل اختلافهم جهة 
،o/Uالصنائع بياع انظر: له• اعتبار لا شاذ خلاف هذا بأن يهول، نفضه 

١.؛/-ا. ٠ المغي المنئور؛/'آبم، ؛، aa/yالفروق 
.١ العرب لسان ٢، اللخ؛ محدب انفلر: )٣( 



٧٢٥اممضاني الحكم شير عليه يبنى التي القواعد 

بماوالمضاء القيافة مشروعية ق اس— —رحمهم الفقهاء اختلف وفد 

لأحديكن لر إذا مخصوص.مما وذلك الاتجاه، عد السب انمات ؤ، 
الرأةكانت أو عليه؛_؛u، التنازع الولد يكون أن مثل فراش، التداءيين 
قرجلان ا يطوهالحرة أو الأمة مثل فراش منهما واحد لكل الواحدة 

قوؤن.'على يما القضاء ق فاختلفوا واحد، طهر 

ابالأنق به القضاء يجب صحيح علم القيافة أن الأول؛ القول 
مالكI ة الثلاثالأئمة ومنهم ، الفقهاء جمهور قول وهدا والاثار، 

/١ أيضا حزم ابن يقول وبه وأحمد، والشافعي 

السدينوطء من الإماء أولاد ق إلا اكائف بقول بحكم لا أنه الالك؛ة: عند الشهور )١( 
اللخمي،واختاره رهب، ابن قاله والإماء، الحرائر أولاد ق شل ونل واحل، هر طل 

١..y/. الحكام تمرة لأا0\\.أ الأسذكأر اِ/بمآمأ، المدونة انظر: أنس. وم 

تكنوئإ فصاعدا، رجلان الولد تداعى لو مجا الحكم هدا من حرم ين محمد أبو استقى )٢( 
قضاءوهو بيتهما؛ يقرع الحال هده ق فانه الفراش، كان لأيهما ، عرهولا بينة ثمة 

السنن؛ق داود وأبو ( ٣٧٣/٤ني )المؤ، أحمد رواه عته الق رصي علي عن مروي 
والأم:( YA'\/y) الولد ق تنازعوا إذا بالقرعة قال من باب، الطلا؛،، كاب 
كابماجه: وابن ( ry^lr)الولد j تنازعوا إذا القرعة باب، الخللاق، كاب 

(١٥ا/• • ؤ،)انحلي حزم ابن وصححه ( uai/y)بالقرعة، القضاء باب الأحكام، 
اضطرابه.لشدة صعقه ( ٢٣٤ص: الحكمية )الءiرق، ق القيم ابن واستظهر 

أ/آ"ئأ،الأم ، ٢٦٩؟/انحتهد بداية •٣، ئ/ا الدخثرة ، ١٧٣/٧الأسذكار وانفلر: 
الطرث،-١ْ١، ١٤٣/١٤A،ْ. ١٩انحاز أ/ْة، الغي ، ٤٨٨؛/انحتاج مغي 

.٢١٦ص: الحاقمية 





٧٢٧القضائي الحكم صر عليها ائتييض القواعد 

١بالقيالأ الحكم صحة على دJلين وإقراره . مروره 
عنبما القضاء روي فقد الإجماع، حكم ق بالقيافة الحكم أن ٢— 

موسىوأي طالب أي بن وعلي الخطاب بن كعمر ه الصحابة من جملة 
نصالتأيد قد فإذن محالف، الصحابة من لهم يعرف ولا ا، أ الأشعري 

١فيه المختلف الحكم على دلالة يكون ما اقوى وهو بالعمل، 
قمستقر وهو الشرع، ق منكر غير به والحكم الئه اعتبار أن ٢- 

ه:فقال ؟، الرأة تحتلم "أو الني. مثل وقد وعاداهم، الاس أعراف 
ر؛/ولدي؟" يشهها فبم يداك تربت 

لمعتمه بعينوهو النسب، لحوق ق الشبه ه الني "فاعتر قالوا: 
الحلإقامة عن امتتاعه. ذلك ق يقدح ولا سواه، له معتمد لا القائض 

ه:قال ولهدا اللعان، مانع لقيام هناك الشبه إعمال منع قاتما الملاعنة؛ على 

،!/٢٧الأحكام إحكام اكروقآ/باآ، ؛، n/iايني ، ٦٤٦١٦الأم انفلر: )١( 
ذحالماريأا/ماْ.

عدمصف ، ٧٣٩١٦الموٍلآ ق: الصحابة عن بالقيافة الحكم ق الآىر انفلر )٢( 
١.ا/بمئ > انحلي ، ٦٦-:<٦٦٣\إ. البيهقي سن ، ٣٥٩١٧، ٦٨٦١٦الرزاق 

الخلرق، ٤٦!/_ ، ٦٦٩١٦امحهد بدا.بة ، ١٧٣١٧الاستذكار انفلر: )٣( 
٢١٦.

العلم،ل الحياء باب العلم، كتاب صحيحه: ق البخاري ت امة أم عن أخرجه )٤( 
علىالغل وجوب باب الحض، كتاب صحيحه: ق لم وم١( ٣ • ح ٦ • / )١ 

اآ(.المرأة)ا/.هآح.



اةرالخلأفاصضاسمسض ٧٢٨

قاطعالشبه من أقوى محبب فاللعان ،، أ شأن ولها ل لكان الأيمان لولا 
هيقاوملآ إذا ذلك فإنما النسب لحوق ق الشبه اعت>رذا وحيث النسب، 

وإنللفراش بالولد بحكم بل الفراش، مع لا ولهذا مجنه، أقوى يب 
.، ١ صاحبه لض الشبه كان 

العمل؛القيافة:من المالمن أدلة 
ر؛/الحجر" وللعاهر م، للفراش "الولد : قوله. ١- 

الفراشباعتبار يكون إنما النسب أن سنن ء قوله من فهذا قالوات 

جاءتنال "أبمروها نال: ه الني أل وفيه: عاص ابن رفعه حديث من جزء هو )١( 
فجاءتمححماء، بن لشريك فهو اوساقين خدغ الإليت؛ن ماخ الممحن أكحل به 
شأن".ولها ل كان اف َداب محن مضى ما "لولا الني فقال: كيلك، به 

عنهابابزويالرأ الضم، "محاب له: واللففل صحيحه ق البخاري أخرجه 
(٤٤٧•\-، UUx)؛/اكاذبتن{ لمن إنه بالذ شهادات أربع تشهد أل الذات 
.١(  ٤٩٦\\ح rilyاللعان،)كتان صحبحه: ق ومسلم 

.٢١ ٩١٣الفروق ، ٤٦ايني!/وانفلر: ، ٢٢١ص: الحكمة الْلرق )٢( 
معهودةحنة كناية وهي ملك؛؛؛♦؛j،، أو الزوجة الحديث: قا بالفراش الراد )٣( 

للرجل.سردفراشا تصر الزوجة أن على الفقهاء نص ونل. الشرع، من 
منوطئها ثبوت من بد فلا الأمة وأما ومكانا، زمانا وطئها إمكان مع العقل■، 
٢الماري فتح ذلك. فيها فاشترمحل أخرى لنافع تراد لألها سيدها 

(١٩٤٧ح ٧٢ ily)المشتبهات تر تفبات اليوع، كتان الخاري، صحيح )٤( 
(.١١٤ح٧ه)٢/•٨•للفراش الولد بات الرضاع، كتان مسلم: صحيح 



٧٢٩الضاءدامضيصصسض 

ياعتبارولا معرفته، يتعذر ذلك لأن أبيه؛ ماء من الولد نحلق بحقيقة لا 
يثرا،مقامه الفراش الشرع فاقام الواهلئين، غثر عن يخفى لأنه الوطء؛ 

هما؛ينالولد جعل دعواهم ن( المدعون اوى ونالفراش، عدم ومق 

مجعدعوى الوهو ~ الاستحقاق سب ق استويا أهما فيه* والعي 
—ه وتربيتوحضانته ونفقته مجثراثه ق للاشتراك قابل والدعي الملك، 

٠استحقاقه في فيتويان 

ةجاريق يستفتيه لنهلاب ا-بن عمر إل كتب شربحا أن روى ما ~ ٢ 
بسفلا لبا إهمعمرت إليه فكتب فادعياه، بولد جاءت شريكين بئن 

ا.ر منهما للباقي وهو ويريانه، يريهما ابنهما هو لهما، بينا ولو عليهما، 

ه/أه.القدير نع ، /.٧-١٧١٧السوط انفلر: )١( 
بلتحديد القانة الحادثة هده ل يدع عمر أل الأم هدا ق يلاحفل )٢( 

بالأستدلألعادهم جرت وند الأحناف، إليه يلهب نما نم وهو المدعى، 
ه:علي عن ذلك ض وردي كتجهم، ل به 

اطلعت،الي والأنأر التخريج كب من كتاب ل به أظفر فلم عمرت أم أمجا 
نتارةبالقافة، دعا أنه يتت الباب هدا ق عمر عن يروى ما أكثر بل عليها، 

،ششت، أيهما بيد خذ أو ، خثت، أيهما وال، للولدت نال أنه الرواية ق يذكر 

،بأحدهما ألحقته القافة أن وتارة ، ثترن١نه ١٠محنهمحنهما جعله أنه وتارة 
قاليهقي إل الحادثة هده رواية  wfyالراية )نصب، ل الزيلعي عزا وفا 

بمدههي ولا لئريح، ذكر ولا القانة إسقاط فيها ليس لكن الكرى( )السنن 
واحد،طهر ق جارية وطا رحلن ؤ، فقلغ عمر عن ونمهات الألفاظ، 



ضاص الخلاف ائر  ٧٣٠

النكير، نكغير من الصحابة من ذلك.ممحضر كان وقد قالوا؛ 
را،.الإجماع ذلك.ممرلة 
،juاللعان حكم شرع تعال اطه أن من قرروه .مما ذلك وأيدوا ٣" 
كانفلو القانف، قول إل بالرجوع يامجر ل؛ و النسب، نفي عند الزوجغ، 

مرحانف الم—قول ولأن الاتجاه، عند إليه بالرجوع لأمر حجة فوله 
ولاام، الأرحق مجا وهو بعلمه وحل عز اذ امتأثر لما ودعوى بالغيب، 

القانة،من ثلاثة له فدعا محه، اس رصي عمر إل فارتفعا بغلام، حاءت ن~ 
قائماعنه ألنه رصي عمر وكان ■جمعا، منهما الشبه أخذ قل أنه على فاجتمعوا 

جرمابن وجزم • منهما للماقي وهو ويريهما، يرثانه لهما هو فقال؛ يفوق، 
البيهقيقال تصح، لا المدعى ق بالأم١ك عمر عن الرواية بال واليهقي 

الاشتباهعند والرجوع بالشبه الحكم على تقدم مجا مع دلالة صحتؤ لو وفيها 
بهينفردون فالبصريون القافة عدم عند بمما الولد إلحاقه فامجا الفاقة، قول إل 

ماعلى عنه اذ رصي عمر عن الحجازيين ورواية عنه، الق رصي عمر عن 
اأ(ا/إا"•اليهقي )سنن • بالصحة أول عته الحجازيين، ورواية مضى، 
\إ\0\(.'%ث\و)انجلى 

أيوابن )\شمولأا^0؟( ل الرزاثؤ عبد أخرجه فقد ه: علي أثر وأما 
(١٦؛/٤ الاثار محثكل قرح ) ل والطحاوي )المصفأ/"فأ، ل شيبة 

وتابعهضده، ق لجهالة أيضا؛ صعقه وقد ا/فأأإ، • )المنن ق والبيهقي 
.(١٥١ا/)انجلى.ق حزم ابن 

.٥ ١ o/ القدم فتح ، ٢ ٤ الصناع بياع ٧، . / ١ ٧ المبسوط انفلر: )١( 



٧٣١الئضاني الحثم همير ءيه يبنى التي ال،واءد 

يدقه قولق كان الرهان انعدام وعند الدعوى، هده على له برهان 

يشبهففد مات^ر، غثر الشبه ومجرد الاياء، غر إل الأولاد ونسبة اخصنات 

إلمنسوبا يصر باعتباره الذي الأعلى الأب يثبه وقد الأيد، أباه الولد 
رسول"يا فقال: رجل أتاه •ين ه الني أثار وإليه الحال، ق الأجانب 

ماقال نعم، نال إبل؟ س للئ، هل فقال أسود، غلاما ولدت ١^ إن اذ 
انكفاد قال نعم، قال ؟، أورق س فيها هل قال حمر، قال ألواق؟، 

رالعرق" نزعه هدا ابنك فلعل قال نزعه، عرفا أراه قال ؟، ذللث، 
واكرجنح:الوازنة 

ذالفقهاء اختلاق سبب أن بجد الفاقة بقول العمل أدلة ذ المافلر 
زاع،النموصع على لجي المد حديث، دلالة ق اختلافهم هو به الأخذ 

Mروره ميرون فالجمهور له، الأصول بعض معارصة من يظن وما 

الابهنفدر لو فانه المدعى، إثبات ذ كافيان له وإقراره الفائق بقول 

عاداتمن بكشر العمل بطلان بتن كما وقته ؤ، ه لينه بالقيافة العمل 
إذاري لعموهذا عاداهم، من القيافة كانت، وفد وأعرافها، الجاهلية 

الإقناع.ق كان •زمل 

متنازعإلحاق فيه يقع نز بأنه الحديث عن يعذرون الأحناف ولكن 

قالبخاري هريرة; أي عن أخرجه والحديث: /•٧، ١٧المرط اظرت 
(٤٩٩٩»\ح ره/آمآالولد ينفي عرض إذا باب النكاح، كتاب صحيحه; 

.١( ٥ • • اح ١  vvfy)اللعان كتاب ومسالم: 



ائرالخلأفاصضاسمسض ٧٣٢

نمزيد بفراش لاحقا لكن أسامة فان النزاع؛ محل j وارد م ولا فيه، 
هلونب—غ، للتباين نمه ق يطعنون الكفار لكن وإنما فيه، له منازع غير 

دامهما،أقوبدت روومهما، غعليا فلما والساضر، السواد ق أبيه ولون 
رافهماعتبسبب الكفار لطعن إبطالا ذلك لكن بزيد أسامة مجزز وألخؤر 

أنهمع هذا بحق، إلا ه النير ير فلم حؤر، طعنهم وإبطال القيافة، بحكم 
عفونيمالشافعية بعض رأيت وقد ، للفراش 'الولد بحديث! معارض 

٢.ر العي لهذا الحديث تجذا الاستدلال أيضا 

أنإلا خاصة، صورة ق واردا ذلك لكن وان بأنه يجيبون والجمهور 
نجمالجهة هذْ فناخد الأنساب، علير الأشباه دلالة وهمر عامة، جهة له 

ا.ر بما ونعمل، ايديث، 
القيافةلأن بالقيافة؛ العمل بمارض فلا للفراش"; "الولد حديت: وأما 

أحقو فهالفراش وجد لو أمجا فراش، ثمة يكن ل؛ حث إليها بمار إنما 
دعبوقضية ايلاعنتن، قصة ق الشبه علير هؤ النير قدمه ولهدا ؛LJ_،؛، 

عنصعقه محته يلزم لا المس، نفير •مر الشبه صعق إن م زمجعة، مر 

ذلكن حمويلزم دليل، بأدق ويثبت لإثباته، يجتامحل النسب فإن إثباته؛ 
انتفىلما الحد أن كما الأدلة، بأقوى إلا يتتفير لا وأنه نفيه، ق التشديد 

بالشبهنفيه مجنر المنع مجن، حينثد يلزم فلا دليل، بأقوى إلا يثبت ب بالشبه 

,٢٢٨ص: الخول ، ٣٢٩/١الرهان  iV.jwالسوط انظر: ;١( 

.؛/٢٧الأحكام إحكام ٢،  ١٧ص: ادكمية الطرق انفلر: ;٢( 



٧٣۴اهفاض الطم همير عليها التييض التواعد 

١القيافة ق النسب به يئت لا أن الذكور الخبر ق

وجميعيدفعه، ما الاعتبار ق ينتهض لا الجمهور دليل أن ت والجامحل 
أبوينبل الطفوإلحاق مدفع، فيه يك نر نومجل إذا الأحناف يورده ما 

ار،بالاعتبرعي شأصل له يشهد ولا والعادة، الطب ينكره مما فاكئر 
الخلاف.هدا مثل إل مجنزع الدارك لاختلاف ولكن 

ةمعرفإل يتوصل أن أمكنه الحديث العالم إن هدات بعد قول نم 
تحديابواّمهلة وذلالئ، للشك، مجالا تدع لا صحيحة بملرق المواليد أناب 

يكونلعله وهدا الوالد، هو يكون أن يشتبه ومقارنتها.كن الولود دم زمره 
أعلم.واممه الفاقة، إل الرجوع عن غنية فيه 

المسالة:هذه ل الخلاف مراعاة 

لأنه.محزلةواحد؛ فائض بقول القضاء جواز المالكي الذهب ق، القياس 
مجالك،عن الشهور هو وهذا التعدد، هذين ق يشترط ولا الخر، أو الحكم 

١أحمد الإمام عن ورواية الشافعية، عند ووجه الظاهرية، مذهب وهو 
وقدنائفين، بقول إلا يقضى لا أنه إل ذهب مجن المالكية مجن ولكن 

ذكروا:ا جمى علذلك ل والعلة الذ— —رحمه مالك عن ذلك روتم، 

.٢٢١ص: الحكمية الطرق ، ٤٧الغي!/انظر: )١( 
الغي؛، A/iاختاج مغي ؟/آآ، الحكام تمرة الأمتدكارا"/ا/>ا، انفلر: )٢( 

iU-،l/n ، ٢١٢.ص: الحكية الطرق ١، ٠ انحلي.



اممضاليالحكم على الئقهي الخلاف اتر  ٧٣٤

،.١١للخلاف مراعاة الأنساب؛ ق الاحتياط 
منمجالك عن روي ما وجه ،ت ١ ~ الله رحمه ~ رشد بن محمد قال 

العلمأهل مجن إذ الخلاف؛ مجراعاة عدلن ؛_ j1؛إلا يقضى أن يجوز لا أنه 
ا.ر حنيفة أي مجدهب وهو بالقافة، الحكم يرى لا من 

بدونالنكاح ٣" 
ىعلة الولايثبوت على الصغار نكاح بجواز المائلون الفقهاء اتفق 
هبنفالعقد مباشرة مجته يصح محلا أنثى، أو كان ذكرا زواجه ق المغتر 

نمه يلزممجا بما يتحمل الى للاهلية فاقل لأنه وهزا يابرامجه؛ واستقلاله 
ا.١ ؛نفعه أو يضره قد  Ic.معرفته ولقصور وأثاره، العقد تبعات 

.\yyl\• والتحصيل اليان الأمتدكارا"/ئبا، انفلر: )١( 
المالكة،أعيان مجن الجد، القرطي الوليد أبو رخي بن محمد بن أخمد بن محمد )٢( 

بأقطاروقته فقهاء "زعيم : فرحون ابن عنه قال المذهب، ق امحهدين وأحد 
والفروعبالأصول بمحير المشكلات، ق المفزع إليه وكان والمغرب، الأندلس 

الأندلسأقهنار مجن للتفقه الرحلة كانت وإليه العلوم، ق والشن والفرائض 
التوجيهمجن تخرجة المل لما والتحصيل )البيان ت آثاره محن . حياته مدة 

سيرت ق ترجمته انفلر  ٠٠٠٥٥٢ سنة توق الممهدات، ورالمقدمات والتعليل، 

٠٢٧٩ص؛ المذهب الديباج ه، • ٩ النبلاء أعلام 
.١  ٢٧؛/. والتحصيل اليان )٣، 
؟/ْ*ا،المهذب أ/ه، امحتهد بداية ، ٢٤١- yrAlrالمناثع بيانع انظر: )٤، 

انحالى؟/اْ؛.



٧٣٥الئضاني انمئم نمير عليها يبنى التي القواعد 

بنمهاعقدها باشر أن *مها يصح هل العاقلة البالغة الحرة ق واختلفوا 
أثلاثة أشهرها كثترة أقوال على صحيحا نكاحها ويكون ول •مر من 

ماح نكوكل المكاح، صحة ق شرط الولاية أن الأول! القول 
نمذهب وإليه و١إتاJعين، الصحابة عامة قول وهذا باطل، فهو ول بغير 

أنجبول قا أيضوهو وأحمد، والشاقم ، ٢١مالك الثلاثة: الأئمة الفقهاء 
،.ر— الجميع على اس رحمة — حزم بن محمد 

،١ ٠ ؟/y للحماص القرآن أحكام ل: ومنامشتها المسالة هذه ل الأنوال انفلر )١( 
،n/Yامحتهد بداية ، ٨٤\ا \<التمهيد ، YeA/rالهمام لابن القدير فتح 

.^lrwالباري فتح ؟/٤ْ١، انحلي 7/ْ، المغي 
 )Y( رويوند مالك، الإمام عن استفاض الذي وهو المالكية، عند الذهب، هو هذا

إلانكاح لا أنه مذهبه فتحصيل مالك وأما الثر■ عبد ابن قال هذا، غير عنه 
والمسالةرداء والوالدنية الشريفة أن عنه أشهب، وروك، حملته، هذه بول 
المرأةكانت، "إذا صه: القاسم بن وقال سواء، ذللث، j لها خف لا وُن 

تستخلفأن بأس فلا فيها ملطان لا فرية ق، تكون أو دنية مكينة أو معتقة 

فلاوشرن، حال لها حبآ ذات، كانت، وإن ذللئح، وبجوز يزوجها رجلا 

j"والمسائل عمر: أبو قال م المكنان".. أو وليها إلا يزوجها أن لها يبض 
. ٣٩الأسذكارْ/ة الأضءلراد_،". كشرة وأصحابه ماللئؤ عن البات، هاوا 

م/ةْإ،شيبة أي وابن أ/هآا، الرزاق عبد مصنفح ، ١٢؛،/الأم انفلر: )٣( 
،٨٤/ ١٩التمهيد ، ١٧٧؛/ْ-أ، المدونة ، ٤١م/• الترمذي 

U/®.الغني آ/اْإ،انحى 



اسمض اص الخلاف اثر  ٧٣٦

اولوليهنمها، تزويج تتول أن لها البالغة الحرة أن اكائ؛ القول 
هووهذا كفء، غر من نفسها زوجت إن زواجها على الاعتراض حق 

١— الله رحمه — حنيفة أيير عن الرواية ظاهر 

أبنقال هذا، غر أخر أنوال وف الحنفي، الدم، ق المشهور هو القول هذا ^١( 
عنروايتان روايان،: سبع ذلك ل الذ رحمهم علماسا عن محا وحاصل الهمام; 

إلاءهلالقا غرها ونكاح نكاحها عقد العاتلة البالغة محباسرة نجوز حنيفة; أيٍؤ 
مجععقدت، إن عنه; الحز ورواية الذهب،، ظاهر وهو المتصثج، خلاف أنه 

عدميقيد أن وينبغي للفتوى، واختيرت يصح، لا غره ومع جاز كفاء 
ماعلى كان إنما الصحة عدم لأن أحياء أولياء لها كان إذا به.مما القي الصحة 

إليرجع ما أمجا ذكرنا، لما يتقرر ند فانه لضررهم، ينعا الرواية؛ همذه به وجه 
الرويات; ثلاث يوسف أيب وعن الكف0ء، بغتر برضاها سقط فقد حقها 

مغمْ، من لا الكفء من الخوان إل رح م ول، لها كان إذا مطلقا يجوز 
موقوفاانعقاده محمد; عن وروايتان وغثره، ء الكف، من مطلقا الخوان إل رم 
الولوامتنع كفأ كان إذا أنه إلا بطل، وإلا نفذ أجازة إن الول إجازة على 
الرواية،ظاهر إل رجوعه ورواية; إليه، يلتفتا ولا العقد، القاصي بجدد 

وغره،الكفء محن محهللقا الجواز على الثلاثة اتفاق، هو الأن الثابت، أن فتحمل 
وهوعنه، الروايات ب، ترتيمن يوسف ابير عن ذكرناه الذي، الوجه على هذا 

إليهالرجوع قوله أن مجن اإطحاوي، ذكره محا على ثأُا رخم الذكره ما 
أبو"وقال قال; حيث، )مختصره( ق الكرحي وكدا بول إلا الجواز عدم 

;لأمما الشخآث قول ورجح فلا، الأخ؛ر نوله وهو بول، إلا بجول. لا يوسف 



٧٣٧اماءداضضضاصصسض 

الثيبوأما خاصة، البكر زواج قا شرط الول أن ت الثالث القول 
لا لوليهوليس فيزوجها، السلمتن من شاءت من أمرها تول أن نلها 

رن.- الذ رحمه - علي بن داود الذلاهر؛ة إمام رأي وهذا اعتراض، ذلك 
:الأدلة 

نمبفلواهر لذهه استدل الأقوال هذْ من فول إل ذهب مجن كل 
الحكممن يذكره ذلك.عا يؤيد وكل ه، الني عن رويت وأمحار القرآن 

المياس:ووجوه 

ازكاحإساد فيها الي بالايات يستدلون الأول: بالمذهب فالقائازن 
.؛٠" >هثءياسمحنمحا امب،.ئلملءت«اد: اد 

رحيالمله ما اعتبار )١^١^٢ فناهر لكن أصحابنا، .ممذامسر وأعرف قدم أ ~
،v/rالاثار ُعاني شرح وانظرت ٣/هه٢~٦ه٢. القدير فتح • عليه والتمجويل 
\/U؛r.اكالع بيانع ١، للحصاصآ/ا.القرأن أحكام ١، ه/. المبسوط 

ورمحسهم،الفياهر أهل إمجام الأمهاد، سلمان أم خلف بن علي بن داود )١( 
نامكاورعا وكان الظاهر، أصحاب إمام هو ٠ البغدادي الخهلسج، عنه قال 

اتجبعن وأسند جدأ"، عزيزة عنه الرواية أن إلا كئتر حديث، كته وق زاهدأ، 
انظر, ه \ ٧ ٠ ستة نوي . علمهمجن أكثر عقله داود كان فوله• ثعلب العباس 
.٩٧١١٣النلأء أعلام ّير \/ههأ، الأعيان وفيات ،م/؟أ"ا، بغدادتاريخ 
.loUl^وامحلى الأسذكار ل: هدا رأيه وانظر 

.٢٢١أية: البقرة، سورة )٢( 



أئرالخلأفصضاسمسني ٧٣٨

سثاوصثلأ تلنن ثثس آلمآأ ثقم ثإدا ؤ ت تعال بقوله أيضا ويسندلون 
ا•y .ءموى تثوأ١^^٩  ٤٠٠۶آن؛

أر_ينالأية هذه الق—ت —رحمه الشافعي إدريس بن محمد الإمام قال 
الأن الول على وأن ط، ننسها j المرأة مع للول أن ص القرآن ق ما 

لأنهغيره؛ نحتمل الأية أعلم ولا بالمعروف؛ تنكح أن رضيت إذا يعضلها 
هبتم ييكون بأن العضل إل مسب له من المرأة يعضل لا بان يؤمر إنما 

مهابيل بفليس عدها فانقضت محللمها إذا والزوج الأولياء، مجن نكاحها 
الو وهتره غتكح أن عليها بحرم فمد عدها تنقض لر وإن فيعضلها 
رنفسه عن يعضلها 

نيأ0ثثوسوثنوصثزلنيبمهؤإنؤ تعال؛ اس وقال 
ا.١ ؛ ألتكج تدوءءءدْ أوتموأآثمى تضبك أن ئم>سماربممإلأ 

رادالق للخلاف ذكره يعد — الذ رحمه — اإعربي بن بكر أبو قال 
أنبر والالبحث بعد عندي تحقق والذي النكاح؛ عقدة بيده باليي 
أوجه:لثلاثة الول هو الأظهر 

>ثانطقمحئذمحمأنة: الأيأول ق ال قتعال اذ أن أحدها: 
هموخاطبالأزواج، فدكر ي مفم ما نمذ يبمه لس مبمسم وق دءثودرأ 

,٢١٢٢آية: البقرة، )؛(سورة 

ه/آ؛.الأ» )٢( 

.١٣٧آية: البقرة، مورة )٣( 



٧٣٩السئي اسم همير عليها يض 

ؤؤ قال: م النسوان، نذكر تمحن؛ه آن إلا ؤ قادت م الخطاب، بمدا 
لوإلا القدم الزوج إل يرد فلا ثالث، فهدا ؛ ١^٤^ تئوأآكىشْءصدم 

قاطإمذا هبعد يجوز فلا الول، وهو وجد وقد وجود، لغتره ان حبب 
ضرورة.غير من الين الثلاث بجعل التقدير 

ولا< >محأآiضغiنث^ئ١ج ال: قال تعاس أن ال: الش
النكاحعقدة بيده والول ه، لنفالنكاح عقدة بيده الروح أن ق، إشكال 

ولالان بمدا ست ففد الول، العقل يباشر ١^^، بأن القول على لوليته 
أمرلهما ينعقد فلا يتراصيان الزوجين لأن المراد؛ فهو النكاح، عقدة بيده 

بعقدهما.يستقلان المتعاقدين فان العقود، سائر بجلاف بالول، إلا 

قال:تعال اس لأن المرام؛ إل وأقرب الكلام ق أنظم قلنا  ١٠أن الثالث: 
أوغيرة المان فو، ■تعفامرأة كل ليس أنه معلوم وه 

أي:آزبمموث إلا ؤ وفال: اإقسمان تعال اس فن لها، عفو لا امححورة 
را،.فيه الأر لأن I محأآسْءئشة\وقاج أهلأ، لدلك كن إن 

أقحديث أشهرها: فكثيرة، المذهب لهذا الشاهدة الأحاديث وأما 

رر بول إلا نكاح لا قال: ه الني أن فقه الأشعري موسى  )٢(ا؛ 

القرآنأحكام ;١( 

بابالكاح، كتاب المنن: ل داود وأبو ، ٣٩أ/؛ ند الل أخمد أخرجه ^٢( 
بابالنكاح، أبواب الجامع: ق والترمذي (، ٢٠٨٥)'آ/آ:اأح: لول ال 
١؛ح: •  u/t)بول إلا نكاح لا حاء ما  ١ ٠ المنن:ق ماجه وابن (، ١



امئاييالحئم على اممتهي الخلاف اثر ,٧ 

ىعلاب البهدا ق "والعمل اس-: -رحمه ، ١١الترمذي عيي أبو قال 
Mالني أصحاب من العالم أهل عد بول" إلا نكاح لا ." الني حديث 
ا.١ التابض فقهاء مجن بعدهم جاء من وبعض 

قوالدارقهلي ( ١٨٨١)ا/ْ.أح بول إلا كاح لا باب الكاح، ناب ك= 
وغرهم.١( ق)المدركوالحاكم ٢( ١  ٩١٣)مننه 

شواهدله أل إلا الولاية أحاديث من صارعه وما الحديث هدا ق يكلم وقد 
عشرينزهاء عددهم يلغ ه الني أصحاب من حملة عن رويت كتيرْ 

هذهأجل ومن  i(^\AAly)المدرك ق الحاكم ذلك ذكر كما صحابيا 
بعضهايشد بول( إلا نكاح )لا أحاديث أحمدت الإمام تال القلة من الكئرة 
أمنيوقد ( ٢٦٧؛/)المن ق اليهقي عظء نقله إليها أذهب وأنا بعضا، 

بنعلي ت منهم الشأن، هدا أرباب مجن حملة عن الحديث تصحيح الحاكم 
ممنبن ونحى مهدي، بن الرحمن وعد الليالي، داود وأم المديي، 

آ/هما(.)المدرك 

أمقال اقرُمدي، عيي أم الثلمي موسى بن منورة بن عيسى بن محمد هو )١( 
تفلقفلم البخاري "مات يقول: علك بن عمر "حمت الحاكم: الذ عبد 

عميحى بكى والزهد، والورع والحففل العلم ؤ، عيسى أي مثل بمثرامان 
)الشمائلو السنن( من المختصر )الجامع آثارْ: من سمح،" صريرأ وبقى 

،٢٧٨؛/الأعيان وفيات و: رحمته بمفلر ه.  ٢٧٩منة نوو امحمدية( 

.٣٢٧ا/.البلاء أعلام سر ، ١٦٦/١ والباية البداية 
.٤١*ا/. الترمذي جامع )٢( 



٧٤١اممضالي العئم نمير طييا يبنى ام التواعد 

افهرسول "سمعت قالت: - عنها الله رصي - عائشة حديث ومنها: 
فنكاجه——اباطل، فنكاحها وليها إذن بغتر نكحت امرأة أيما قول: يه 

اجرواتشوإن أمحابما، .مما مجهرهافلها أمحاها فان باطل، فنكاحها باطل، 

له"ول لا مجن ول لطان فال

بأدلةلمذهبه يستدل أن رام ففد ول: دون من النكاح أجاز مجن وأمجا 
إلاح النكناد إّفيها الق الايات القرآن: فمن تقدم: ما جنس مجن هي 

؛•V ^،دصبمخم^حردجاون ؤ تعالت قوله مجثل المرأة 
>فلأصثرممنس<•السامة: تعال وقوله 
أتتهأنسهن يرثني أر!د؛-؛تا ييدروف م؛تكأ يثدمئ •ؤدأل؛ث ّجحانه؛ وقوله 

•٢ ؛•ل ء؛الآأشهنأمتي، هلأ'غناح آجلمهى بلتن ^١ ١٠ئتيآ قد 
أمحافدل الايات، هده ق إليهن العقد سبحانه اينه أصاف فقد قالوا: 

منويمنعها بيت ق ها يحببأن حسا المع بالعضل: والمراد المباسرة، تململث 
ؤولدا،لنم'ة الأيأول ل ال قفإنه للأزواج حطاب وهذا تتزوج أن 

نجمها يمأحق الأم والسلام: الصلاة عليه نوله السنة: ومجن 

٢(.٩ )• ص: نحريجه تقدم الحديث: )١( 
.٢٣.آية: البقرة، سورة )٢( 

.٢٣٤آية: الثرة، )آ(ّورة 

ه/رط الب١، ٠  ٠/٢للحمبماص القرأن أحلكم انظر: )٤( 



ايتضاليالحكم على اممقهي الخلاف اتر  ٧٤٢

صماهاوإذها نمها ق تستأذن والبكر وليها، 
،.٢١ئ أو كانت بكرا لها زوج لا لأ.رأة ام والأم: قالوا: 

تأمر،نوالممة أعر، الثيب 4ع للول "إسءى نال: أنه ه عنه وروى 
إةرارها"م.وصتها 

قالول اعتبار يسقط أم" الثيب مع للول "ليس ه "فقوله ^،^١: 
قحق له يكون أن بمع وليها من بنفسها أحق الأم وقوإهت العقد، 
،.١ نمها على العقد منعها 

دفقوحرية عقل عن بلغت لما المرأة إن فقالوا: بقياس، ذللث، وأيدوا 

إذاالعاقل كالميي عليها موليا تبقى فلا النكاح، ل نفسها ولية صارت 

النكاحق الثيب امتثذأان باب النكاح، كتاب صحيحه: ق لم مأخرجه ، )١ 
(.١٤٢١اح )أ/؟"آ«

بنكاحجومعت اِأة م "الأم الكاساق: ونال ْ/آا، الوثل: انفلر: )٢، 
أونح كانصغيرة نقيره أو كانت، غنية لها زوج ولا نحون أو فاصد أو جائز 

.٣٤٧/٧اكالعبيانع كبيرة" 
بابالزكاح، كتاب السنن: ق داود وأبو ند الق أحمد أخرجه )ما( 

بابالنكاح، 'محاب ائت: ق، والنسائي ( ٢١• < الئبّ، اصتتدان 
؟/وبم*ا،صحيحه: ق حبان وابن ( ٥٣٧٤نقمها الكرق امتثدان 

بدلكجرم كما ثقات وإصناده وغيرهم. ، ١١ a/uالسنن: ق والييهقي 
الدارقْلنيفيالسنن'ا/بم'اآلأ

١.. للجماصالقرآن أحكام انفلر: )٤( 



٧٤٣القضائي المقم صر علبها يض التي القواعد 

النيابةبملريق )نحخوة عالي للأب ست إنما الإنكاح ولاية أن والجامعت بلغ، 
دنيا،والدين المصلحة متضمنا نافعا تصرفا النكاح لكون شرعا؛ عنها 

وكونبنفسها، ذلك إحراز عن عاجزة وكوها ومجالا، حالا إليه وحاجتها 

ىعلدرت وقة، حقيقالعجز زال عقل عن بالبلوغ عليه قادرا الأب 
لأنلها، الولاية ونقبت عنها الغتر ولاية فتزول حقيقة، نضمها ق التصرف 

معالضرورة بزوال فتزول نفلرأ، الضرورة بطريق نشت إنما الشرعية اليابة 
الالمتاق مجع الشيء وثبوت الحر، على للحر الولاية لثبوت منافية الحرية أن 

الصغترإنكاح عن الولاية زالت المعى ولهذا الضرورة، بطريق إلا يكون 
ذاولهرع، الفق موجود المعي وهذا له، الولاية ونشت بلغ، إذا العاقل 
هذاكذا لها الولاية وتثبت مجالها، ق التصرف عن الأب ولاية زاك 

بقولهوالبكر الشب ين المرق ق، لذهبه فاحتج علي• بن داود وأما 
أسكومحا وإذمحا نستامر والبكر وليها، من بنمها أحق الثيب 

والترجؤح:الموازنة 
اوممذهبه على محا يستدل أن فريق كل رام الي الحجج ق الناحلر 

نجمذكر مجا فيها يتردد المسالة أن له يبن المخالف دليل عن به أجاب 
ىعليرد اعتراض من وما بما، تمسكوا الي الأدلة لقوة وذلك الأقوال، 
الأحر.المخالف على يرد ومثله إلا المخالف 

ت

ioU\،/انحلي انظر: )٢( 



ضص الخلاف م  ٧١

وهي- عضلهن عن اء المأولياء هي فيها الي الأية أن ذلك: وبيان 
أنيمكن - النكاح ق الولاية اشتراط على دالا الشافص الإمام يرام ما أقوى 

ليسأنه رثد: ابن يمرر كما وذلك أيضا، الولاية إسقاط على يما يستدل 
يسولاح، المكيمنعوها أن من وعصتها المرأة قرابة هي من أكثر لأية اق 

ولاة حقيقلا العقد صحة ق اذنحم اشتراط عنه يفهم مما العضل عن هيهم 
أنيمكن قد بل المص، أو ١إفلاهرة الختلماب أدلة وجوه من بوجه أعي مجازا، 
٢•ر يلوهمم م، على ميل لهم ليس الأولياء أل وهو هدا صد منه يفهم 

امعليها ميلا لوليها أن لولا أنه: مجن الشافعي الإمام ذكره ومجا 
هيردونالخ__الفين لكن وجيه، استنباط مجعى عضلها عن لمهيه كان 

أيضا.وجاهته ظهرت نؤمجل وإذا نمها، الأية من آخر بامجتنباط 
عنا منعهيملك الول أن لولا نيل: "فان الجماص: بكر أبو تال 

ه:لنيل عنه، له ولاية لا الذي الأجني ينهى لا كما عنه هاه لما المكاح 
يستدلفكيف عنه، هى فيما حق له يكون أن يمنع الهي لأن غلط؛ هذا 

والمراسلةالخروج مجن يمنعها أن يمكنه الول فان وأيضا الحق؟ إلمات على به 
ذاهإل متص—رفا ل العضعن الهي يكون أن فجانز المكاح، قد عل 

امنعهيمكنه بحيث الول يد ق تكون الأغلب ق لأها المنع؛ مجن الضرب 
رلإ،.ذلك" من 

امحتهل\/7.بداية )١( 

.م\/.القرآن أحكام )٢( 



٧٤٠الهضمي الطم عليهاتهمير اضؤض ال؛واءد 

ه:يمار ين سل أن وهو الأية، تزول بسب هذا يردون والجمهور 
اءحعدمحا انقضت إذا حى فطالقها، رجل من ل أختا 'ازوجت قاوت 

نحطبها،جثت م فطكها وآكرمتك ونرثتك زوجتالئ، له: فقالت بجلبها، 
أنثري ا،لرأة وكانت، به، باس لا رحلا وكان أبدا، إللئ، تحول لا واف لا 

ايأنمل الأن فقالت: ه، الأية هذه اف فأنزل إليه، ترجع 
١إياه' فزوجتها قال: اف، رمول 

اماعي الوجهعؤ، كلأ عالي تنزيلها يصح نفسها الواقعة هذْ لكن 
عضليكون أن أيضا يحتمل إذ الأحتاف، قرره وما الشافعي، ذكره 
٢.ذلالث٠١ بترك فأمر أمجرم، عند فتقف ا،لراجعة ق لأخته تزهيده كان معقل 

تحملالأزواج إل الكاح إمناد فها الي الأيات ل يقال وكيلك 
وفاقاعلى جاء الخطاب، أن مجن الأحانج يقرره ومجا الجمهور، ذكره مجا 

ئاعادة بأنفسهن الكاح يولن لا المساء فان الاس؛ بين والعادة العرف 
الوقاحة،إل بتهن نوفيه الرجال، محافل إل الخروج إل الحاجة من فيه 
،.لبرضاهن عليهن ذللئ، يتولون الذين هم الأولياء بل 

لمتلر لكنها الولاية، اشتراط ؤ، أبتن لهي الباب؛ أحاديث، وأما 

يولإلا نكاح تالتلأ من باب المكاح، صحيحه:كاب ق الممحاري أخرجه )١( 
(.٤٨١٢٧)ْ/\يواح 

معادالآثار"آ/-ا.شرح )آ(انثلر: 
:١.، a/tالصنائع بيانع انفلر: )٣( 



القضائيالحكم ض السهي سف ائر  ٧٤٦

أوراد، المى علدلالتها أو صحتها، ق بالطعن إما أيضا; المعارضة من 
جنسهامن هو .مما معارصتها

_اهرأءلصحته مع وليها من بنفسها أحق "الثيب حدث كال وقد 
اعوالإجممحدث، قول بأنه عورض لكه الظاهري، داود إليه ذهب فيما 
رآل! حالفه على 

دليل،من لها أورد مهما احتمال مجن نحلو لا ترتم، كما المسالة فبقيت 
)يعياختلافهم; وسبب —; اس —رحمه رشد بن الوليد أبو يقول ولذلك 

الولايةاشتراط- ل ظاهرة هي سنة ولا آية تات ب أنه الولاية( شتراط اق 
يالنن والسالايات بل نص، ذلك ق يكون أن عن قفلا لمكاح اق 

وكذلكمحتملة، كلها هي يشترطها من عند بما بالاحتجاج العادة جرت 

المنإعلاء الاثار معاد شرح ، u/yامحتهد بداية انظر: )١( 
اا/بما"-ا7.للتهانري 

فيهاوقال المسألة، هذه ق أصله داود خالف الم* عبد بن عمر أبو قال )٢، 
بحماد،بول إلا نكاح لا قوله: فجعل بدلك، يقول لا وهو والمفسر، بامحمل 
وأصلهمتضادان، اإفلاهر ق وهما رأ، مغوليها" من ها بنمأحق "الأم وقوله؛ 

الناصكان ولو فيهما الأصل إل ويرجع جميعا يسقطا أن المتضادين لحرين اق 
علىمحالة ق اجتمع إذا يقول كان أنه وذلك آخر؛ له أصلا وخالف عليه، 
باختلافهم مع المسألة هده ق واواس ثالثا، فولا يخترع أن لأحاJ فليس قولتن 

•إليهم يتقدم ب بقول محنهما ففرق داود وجاء والثيب، المكر بتن يفرقوا 
..٤(ه/،)الاستذكار 



٧٤٧الئضالي الطم تهمير عليها يض التي القواعد 

قة محتملا أيضهي امقاطها يشترط من هيا يحتج الي والمن الايات 
١.٢ صحتها" ق مختلم، ألفاظها ق محتملة كونحا مع والأحاديثا ذلك، 

هدامثل ق رجيح التأن إلا ووجاهتها الأقوال هذه قوة ومع 
قأخلور الجمهه إليذهب مجا أن أعلم— وافه — ل ويبدو مطلوب، 
ذاهق خر من مجا فانه الخم؛ جهة من عندكا ترجيحه وليس بالأتباع، 

وههدا يرجح ما ولكن .ممثله، وعورض الاحتمال، إليه تهلرق إلا الباب 
اءفتاليوم، حى الرسالة عهد لدن مجن الناس عليه استمر الذي العمل 

وروثمرف عوهدا أولياتهن، إؤ، أنكحنهن يوكلن يزلن ب اللمثن 
١— عنهم اس رصي ~ الصحابة وأنضية والأخبار الصوص له شهدت 

الولاية،هذه اعتبار بعدم القول العربي بن بكر أبو امتغرب ولذلك 
امجرأةرأى مجي له وعجبا ول،، إل، النكاح يفتقر لا ت حنيفة أبو "تال فقال: 

ق،والعمل الترمذي: الإمام قول ومبق ا، أ نفسها؟' نكاح عقدت قط 
مجنالعلم أهل عند بول إلا نكاح لا . الني حديث، على الباب هذا 

١.٢ التابعتن، فقهاء مجن بعدهم جاء مجن وجل . الني أصحاب 
مجنتركه على، يرتب ولما لقوته، الخلاف؛ فيه يجه لا كهذا وعرف 

)؛(بداية

ا،/أْأ.ص ، ١٧٨انفلرالمدونة؛/)٢( 
٠.مآ/ْ. ص لاين القرآن أحكام )٣( 

.٤ ١ ٠ "y/ الترمذي جامع إ ر٤ 



اةرا1خلأفاصضاسمسض ٧٤٨

بذلك،أهالها وتأذى العار، لحقها نكاحها ا<سمماوت، مى ا،لرأة فان اد؛ الم

وهيوالضرر، الأذى فيلحقها كفاءة موضع غر ق، نمها تضع "وفد 
الشرعفاحتاحل الأموال، تبذير إل ميلها من أكثر الرجال إل ميالة بطعها 

لالتأبيد على المعي هذا ؤ، محجورة جعلها بأن 
وذلكمستحب، منه فالخروج مدركه قوي إذا الخلاف أن على 

الش—رع،ق واعتباره وزنه له الكاح عقد وأن سئما للذمة، وأبرأ أجوحل 
بحال.بحمد لا فيه فالترحص 

نبلفيما يكون إ؛دا الترجيح هذا أن الصددث هذا ق ذكره يجدر ومما 
يتجه؛لا بالبهللأن عليه فالحكم ونزل، ونع إذا أمجا العقد، هذا على الإقدام 

سإبطاله على يترب ومجا الول، إجازة أو حاكم، بحكم ممكن جبرْ لأن 
أعالم.واس ت تصحيحه برجحان يقضي الفاسد 

المسألة:هذه ق الخلاف مراعاة 
كمامدركها لقوه الخلاف؛ لمراعاة به بمل مجا أشهر مجن ألة المهذه 

ورتبواالدخول، فيه حمل إذا العقد هاوا المالكية صحح ويل بيانه، سلف 
هفيخ الفوكون والسب الميراث مجن الصحيح الثل آثار "مع عليه 

،٠أالأحناف لخلاف مجراعاة وذلك وغيرها؛ بءللأق، 

ا،مبودخل كفؤ"؛ ول بغتر تزوجت عمن مالك الإمام سئل ففا 

ابجتهل\/'\.بداية )١( 

 )Y( :؛/؛اكحفة خرم البهجة انفلرYY-'V,



٧٤٩التضاني الطم مير طبها يبنى التي التواعد 

ا.ر فيه والكلام هدا تدع أن أرى ارل1 ااوفقال منها، فرب ووليها 
إن"ف: إسحاق؛٢، بن إسماعل "قال الر: عبد بن عم أبو قال 

دخولبالر الأموفات دخل فان الكاح، فخ ول بغير ا،لرأة نكحت 
الحرامإلا الأحكام مجن يمسخ لا لأنه يمسخ؛ ب والولادة الزمن وطول 

الاختلافوفيه الرأي فيه يجتهد مجا فامجا فيه، شك لا حمنا كون أو ابين 
لروإن ا فوتدخول اليكون أن مجالك مدهب على ويشبه يفسخ، فلا 

ذلك.ق احتاط ولكه يطاول، 

بضتزوجت إذا المرأة ق مالك مجدهب على عندي يشبه والذي نال: 
علىيمام ألا يستحب مجالك كان وإن يتوارثان، أمحما أحدهما: مات م ول 

راليراُث، بينهما يرى كان أنه عنه القاسم ابن ذكر وفد النكاح، ذلك 
قه. بقولله يستدل — اف، رحمه — مالك إليه ذهب الذي وهدا 

الاسدكارأ/ا،أآ، واكحصيل البيان انظر: )١( 

مولاهمالأزلي، درهم بن زيل بن حماد بن إسماعل بن إسحاق بن إسماعيل )٢( 
نثرق الفضل يعود وإليه الممانيف، وصاحب بغداد، قاصي المالكي، البصري، 
عالمافاضلا إسماعيل "كان البغدادي: امحليب عنه نال باليراق، مجالك ءدهِا 

له،واحتج لنصه، و-مذهبه شرح أنس، بن مالك مذهب على نقيها متقنا 
بنوبجي مالك حديث وحمع القرآن، علوم ق عدة وكتا )المني( وصنف 

،٢٨٤/٦بغد.اد تاريخ انفلر: . ٠٢٨٢تول السختيانى وأيوب الأنصاري صعيد 
البلاءأعلام صير ؟، UA/iالمدارك رب 

الاستذكاره/ها<آ.)٣( 



\صنيانمكم طى الممهي الخلاف اتر  ٧٠

احالكعلى حكم بعدما منها أصاب .مما المهر "فلمها ابى1 الالحديث 
دبعالصحيح بجكم له بحكم اياطل العقد أن على ذلك فدل بالبطلأن، 

لهايتت لا وأن طلاق، بغر الفسخ أن القياس مقتفى كان وقد الفوات، 
تقد"؛من ضرب وهذا الزنا، فاشيه ركنه متوق غر كاحا لكونه مهر، 

لوالعدل للمصيحة تحقيقا القياس على الامتحان 
منالول بإجازة أو حاكم بحكم العقد هدا تصحيح وبمكن قلمت; 

الولايةباشتراط القائلون اتفق وند ١لزوجين، بين، التفريق إل حاجة غر 

يجزلر عقده ه بنفتول أو بصحته، حاكم حكم لو أنه على لنكاح اق 
ا،فيهمختلف مسألة باها ذلك; وعللوا حكمه، ينقض أن بعده لن 

ويصرالخلاف، يرفع متلمها ق الحاكم وحكم مالغ، فيها والاجتهاد 
رأ،.غيها كانجمع المسألة 

إذارأة المأن طى الصدئ هدا ق المالكية وبعض الحنابلة نص وقد 
نمتر لغا تزويجهيجز لر فيه- المختلف -وهو فامد'ا تزويجا تزوجت 
مخا طلاقهمن امتنع وإذا نكاحها، يفسخ أو يهللقها، حى نزوحها 
رم.كاحه الحاكم 

فيهالتفريق ل فاحتيج الاجتهاد فيه يسوغ نكاح بأنه ذلك; وطلوا 

اطر)١( 

اطر)٢( 

اطر)٣( 

التحفةشرح البهجة 
.i/Uالمغي ؟١U/i ،r، امحاجآ/ا/أ مغي الدِوفيآ/خْمآ، حاشية 
١،^،، ٤٤٩؛؛، U/rالجليل مواهب الدسوقي حاشية 



٧٥١التضاني الحتم ت؛رير عليها يبنى التي التواعد 

قتفريير غمن تزويجها ولأن فيه، المختلف كالصحيح فرقة إيقاع إل 
وهنكاحه أن يعقد منهما واحد كل عليها نوحن تسليط إل يمضي 

/١ فامد الأخر ونكاح الصحيح 
دالوهو المسألة، هده ق الخلاف مراعاة وجوه من آخر وجه وهدا 

فيها.الخلاف نوة على 

الشعار:ئ-نكاح 
ولرخلا إذا المكان مغر قولهم: من مجاخوذ العرب: لغة ق الشعار 

غرمويقال،ت يمنعه، حافظ من خلا إذا فغورا البلد ومغر أحل.، يه يبق 

جميعق تدور الكلمة فمادة لييول، رجليه إحدى رغ إذا فغرا: اإكاف< 
،•٢١والرفع والفراغ الخلو ممح، على تماربمها 

أنعلى آخر رجلا وليته الرجل ينكح أن صورته: الشعار: ونكاح 
،.١ الأخرى ببضع هده بضع إلا بينهما صداق ولا وليته، الأخر ينكحه 

،.رعنه النهي لثبوت النكاح هدا حرمة إل الفقهاء أكثر ذهب وند 

U/؟.المني )\(انذلر: 
.٤ ١ ؛/٧ الرب لأن ٤، اللغة هذب انفلر: )٢( 
_فع \، rilvالمني  iirlrانحهد بل.اية اطر: )٣( 
،٤ ٦ ْ/ْ الأسلّكار ق الر عبد ابن منهم: ذلك، على الإجماع واحد غتر حكى )٤( 

لكن iTijiالإحكام ل العيل. دقيق وابن ؛، v/xامحهد بداية ق رشد وابن 
=ونفوذه، صحته بالجواز راد أن إلا جوازه، يرون أهم الحنفية كلام من يفلهر 



الصاليالمتم طى ايممهي الخلاف ائر  ٧٥٢

جؤو<•'على يطل أم المثل •ممهر يصحح هل ونع إذا واختلفوا 
نلويمح التصحيح، يحتمل لا باطل نكاح أنه الأول؛ القول 

وفولوأخمد، والتافص مالك الثلاثة; الأئمة مذهب وهو ويعده، الدخول 
١الجميع— على الله —رحمة أيضا اافلاهرJة 

الدخولنل الثل مجهر بفرض يمح الثغار نكاح أن الئائ: القول 
٢.ل الله- —رحمهم أحمد الإمام عن وبحكى الحمية، مدهب وهدا ويعده، 

الأدلة:

عمربن اس عبد بحديث الشعار نكاح يهللان على الجمهور امتدل 
أنعار; والشقال: الشعار، عن هى هؤ الق رمول أن عنهما اذ رصي 
/ر ' صداق،بينهما ليس اينته الأخر يزوجه أن على ابنته الرجل يزوج 

الإسلام،ق ه وأبعللالشعار عن هى أنه. محنه; الدلالة ووجه 

الرجليقوو أن "والشعار: رخي: القال حنثي. الاتفاق حكاية ح ض— 
واحدةكل مجهر يكون أن على أختك تزوجي أن على أخي أزوجك للرجل 
يدهالنكاح م أعنيهما، أو ابمتيهما ل ذللث، نالا أو الأحرى، نكاح منهما 
١.ه/ه. المبسوط . مثالها مهر عنهما واحدة ولكل عندنا، بجوز المنة 

ْ.١٣/٩انحلي ْ/أب، الأم ه/0ا-ئ، الأستدكار المدونة انفلر: )١( 
١. ٥٩الإنصاف،//، Yua/xالصنائع بيانع ١، « ْ/ه السوط انفلر: )٢( 
صحيح( ٤٨٢٢ح ١٩٦٦)ْ/الشعار، باب النكاح، كتاب البخاري، صحيح )٢١( 

.( ١٤١٥اح وبمللأنه الشعار نكاح تحرم باب النكاح، كتاب لم، م



٧٠٣انمكم صر عليه يبنى التي القواعد 

عليهليس عملا عمل جؤ: لقوله عنه؛ الهي فساد على يدل والنهي 

رالرد" فهو أمرنا 
ره:وتقريالقياس، المثل: تصحيحه.بمهر ق فعمدهم الأ-محاف: وأما 

علىتزوجها لو كما الفاسدة، الشروط فيه توثر لا مؤبد عقد الكاح أن 
إجماعهمهدا: يؤيد ومما قالوا: ذلك، ونحو مجكاها مجن ينقلمها أو يطلقها أن 

دخولبالفات إذا والخنزير الخمر مثل الفاسد المهر على النكاح أن على 
المعاوصاتماثر بخلاف المثل، مهر فيه ويكون صداقه، لفساد يفسخ فلا 
بأتماها.المضمونان مجن وغيرها والإجارات البيوع مجن 

لنبيفخ لا فكدلك الدخول يعد لدلك يفسخ لر وإذا قالوا: 
دخول،بالحلالا صار مجا حلالا منعقدا نكاحا يكن لر لو لأته الدخول؛ 
جوازدليل ببالعوض لا بنفسه يضمن التزويج أن ذلك: ق والأصل 
/ر صداق بغير التفويض على المكاح 

إذالهر؛ عن الخلو إل عندهم مصروف فهو ت الحديث ؤ، النهي وأما 
هفيفرض فإذا به، يقولون لا وهم الل،غة، أصل ز الشعار مجعى هو ذلك 
٢•١ المهر عن شاغرأ يكون لا حينئذ لأنه متعلق؛ للنهي محق ب المثل مجهر 

وحاصلال، الفتقتضي لا وهي الكراهة، على النهي وقد؛محملون 

انفلر)؛(

ان>)آ(

انفلر)-؛(

١٢٤)ص: تحربجه تقدم والحديث ْ/أ"ا"ئ، الاستذكار ، ْ/٧٧الأم 
.٣٣٩١٣القدير فتح ١، .  o/oالمبسوط ه/ا*أئ-7ا-أ، الاستذكار 

.١ .  n/rعابدين ابن ، xya/yالصنائع بدائع 



سنياسم ض اص الخلاف ائر  ٧٠٤

غارأئبجق ب المثل مهر إيجاب مع أنه " ت ين عابد ابن مرْ محا على هذا 
هفيأوجب الشرع فيكون الكراهة، معي على فالهي سلم وإن حقيقة، 
الأدلةمجن واكانيت النهي، مجن مأخوذ فالأول: المثل، ومهر الكراهة امجرين: 

وهذاالمثل، لمهر موجبا ينعقد مجهرا يصلح لا ما فيه سمي ما أن على الدالة 
را؛.الفساد" دون الكراهة على المهي خمل على دليل اكاق 

واكرجٍح:الموازنة 
بعدالشعار نكاح تصحيح ق الحنفية مأخذ أن الأنفة الأدلة من فيهر 

ادهفن ميلزم ولا فاسد، شرط فيه أدخل مربدا عقدا كونه وقوعه: 
ليبهلفانه كذلك كان وما الجهة، لأنفكاك الكاح؛ وهو متعلقه اد ف

المنعقدالكاح ل الشأن هو كما المثل مجهر بفرض ويصحح خاصة، بنفسه 
صداق"بينهما "...وليس الحديث: ي الراوتم، وقول خنزير، أو خمر على 

،.١ الصداق ذكر ترك الفساد جهة بأن يشعر 
عليم، اثر الكاح عقد ؤ، توثر لا الفاسدة الشروط بأن والقول 

عنسئلا أهما روي: فقد عنهما~ الله ~رصي عباس بن اس وعبد 
اوعليهوالجماع، القرفة بيدها أن عليه وشرطن امجرأة، تزوج رجل 

لثعليه، أهلغر الأمر ووليت، السنة، عن عميت فقالا: الصداق، 

\.. ٦١٣ض ش حاشية )١( 

أ/ه*ا.الإحكام )، العيد دقيق ابن ذلك على ص )٢( 



٧٥٥_ L_l\1طم صر يبنى ١^ 

١والجماع الفراق وبيدك الصداق، 
ىعليترتب ما وهو ت آخر أصل يؤيده العقد هدا بتصحيح والقول 

ذاوههدمه، من ختر إذن قحتره عليه، المترتبة الصاخ تفويت من إبطاله 
تحصيلق الشرع لعادة أوفق فانه وجاهته؛ ظهرت تؤمل إذا لعمري 
جوازوهو آخر! لأصل موافق هو م ذلك، أمكنه ما اكاسد ودرء المصالح 

لاثناحؤ تعال! قوله ل القرآن به نعلق كما التفويض على المكاح انعقاد 
لهو<يبمهجمحم\ثمسوهنأويوأ 

الشرطيجعل أن المانع فما التفويض على الآكاح انعقاد جاز فإذا 
المفوض.النكاح معي ق الشعار هدا ويصر يكن، نر لو كما الفاصد 

ىعلهيي البدلالة التسليم على مبي وقوعه بعد الشعار إبطال إن ■ءإ 
آخرر نظا فيهالأصول لأهل عويصة مسالة وهي عه، النهي اد ف

الأمحامح،كيلكم.يرام ولا واختلافكب؛ر، 
ونيقوله%إ بل الحديث،، مخالفة يقصدوا نر الأ-محاف أن فالحاصل: 

(U٢٥/• )السنن ؤ، والبيهقي )ته ق مصور بن صعيد رواه )١، 
•٦( ا/؛ ١ لكهانوي )إعلاءالمنن وانفلر: ال، بالإرّوأعله 

.1٢٣٦ية: القرة، صورة )٢( 

الفصولتقيح فرح ا/«ا/-ةآ'، رحى الأصول : ق المسالة هده انفلر )٣، 
شرحانحيهل الحر ٢/.٢، الأذكام قواعد ، ١٦٢ص: 

محصرالروصة



امئالياسم ظى القئهي الخلاف ائر  ٧٠٦

إذاولهم وقالهر، بمرض إلا الشعار نكاح إقرار عدم معي على لكن به، 
وجاهته.نحض لر تؤمل 

قالاحتياط لأن وأرجح؛ أول النكاح هذا ذاJهلال ذللئ، محع ولكن 
النكاحل أذن إنما والترع بجمي، لا فيه والترحص آَكد، الباب هذا 

بحانه:اف قال كما مفوضا، أو مفروضا المهر بشرط 

ئتاوئىميى يبح، أسنتتم ئا متنغجمى عثر محنينمت يدم تثتوأ أل ألخظم 
صمحوشةَ<م.

وسباليي. مخصوص فهو رأسا المهر ترك على النكاح عفد وأما 
لإباحةؤلريقا جعله يصح لا وانحرم محرم، على عقد فقد ذللث، على عقده 

قمتجها كان وإن الهر بمرض وتصحيحه خ الأبضاعر محن الق حرم مجا 
صحةل الريبة به تزول ولا الحديث،، لمعارضة ينتهض لا لكن الاعتار 

لاط الاحتيهدا مثل ويت٠لاز، أول، فتركه كدللن، كان ومجا العقد، هدا 
احتبحى محرمة أهما الأصل ولأن الشرع، ؤ، شأهما لعظيم الأبضاع؛ 

بتحر.مالنص لوجود هنا يسلم لا قد ذكروه الذي الأعشار أن مجع بشن، 
القياسدلالة من يضعف فهو إبطاله ق نص ض أنه فرض وعلى الشعار، 

أعلم.والله وريبة، شكا النفس ق ويوقع صحته، على 

.٢ ٤ آرةت الساء، صّورة ( ١ ) 

,١  Yl/rالفتاوى؛بحموع الأم انفلر: )٢( 



٧٥٧القضائي الحكم عليها يبنى التي القواعد 

ايالة:هذه ي الخلاف مراعاة 

حلافالالكي__ة راعى فمل ونفيه الشعار إبطال j( الص ورود مع 
بالطلاقالاعتداد من الصحيح المكاح أحكام له فأوجبوا بطلانه، ق الحشة 

ائروضقران والالعدة وثبوت الشهور، على الفراق قبل فيه حصل إن 

،٠رفيه مختلف نكاح كل ق المدهب قاعدة وهده الصحيح، النكاح أحكام 
مجنسمعته الذي وهو ~ هذا وأصل الله رحمه ~ القاسم ابن قال 

ردهإجازته ق الناس اختلف ما كل أن العلم—; أهل من أرضى من قول 
تزوجكالمرأة الفسخ قبل والوارثة الطلاق فيه ويقع بطلاق، فيه فالمخ 
هقالهذا لأن السيد؛ إذن بغر تزوج والأمة ول، بغئر تنكح أو نفسها، 

وكذلكأنقضه، ب قاض به قضى ولو جاز، الول أجازه إن كثثر حلق 
٢.ل فيهما للاختلاف والشعار اخرم نكاح 

الكساحق يثبت أنه على أيضا الشافعية وبعض الخنابلة نص وقد 
وتوثببهللاق، فسخه وجوب مجن الصحيح أحكام بعض فيه المختلف 

آ.١ حاكم بصحته حكم لو ينقض لا وأن والمهر، والسب العدة 

.YY-Y؛/؛التحفة شرح البهجة انفلر: )١( 
المدونةق كما جنون واستفلهره الباطل، محعاملة يعامجل بأنه وقتل المشهور، وهو )٢( 

.٤ ٥ > - ٤ ؛ a/y■الجليل مواهب ، ٤ ٤ ؛/٦ الدخترة ، ١ -٣٨ ١ ٨ ١ ، ١ أ/مه 
لابنالأحكام قواعد ١، ٠ \/ل ١ الطالن روضة الهدبأ/ْم، انفر: )٣( 

.rryjoالقاع كشاف ١، . a/aالغنيم/مها، \ا'بم لام العبد 



القضانيالحكم طى اممئهي الخلاف ائر  ٧٠٨

اسث

بماالخدودهدرا سمة ،^ ٥٥٥١اخيلأف 

نمنحويه وما القاعدة، هده مضمون عن بإّهاب الحديث محبق 

ا،أ ا وسانشرحا فيها القول تكرار عن يغي وذلك والأحكام، المائل 
ائلالمق الكلام عن يختلف القواعد ق الكلام يكون قد ولكن 

اتإثب~ مضموها عن الحديث نل — تمتدعي القاعدة فان والفروع؛ 
تنباطامق بما والاستعانة يا، الأا>ستا-لأل يصح حى فقهية قاعدة كومحا 

يبقب القدر وهدا الفقهية، القواعد صمن وتصنيفها الحوادث، أحكام 
رإسقاطمبحث! صمن منه محلرف إل الإشارة وقمت، قد كان وإن ذكره، 

بمدهق يتعلمحا لامتجلأء مطالب يلي وفيما الخلاف،، بشبهة الحدود 
القاعدة.

بعدهاومجا ( ٥٧)•ص؛ راجع ١( 



٧٥٩القضائي انمكم همير عليها يبنى التي القواعد 

ض١س 

هماهاالفا،دة شؤع 

العرب:لغة ق فهو أ الدرء وأما وبالثبهة، بالخلاف لتعريض اص 

أخرهالحد؛ ه عنودرأ دفعه، ودرأة درءا يدرؤه درأه بمال،ت الدفع، 
ودارانوا، واختلفونحوها الخصومة ق تدافعوا القوم تدارأ و وأصقعله، 

١؟درأته فقد محك دفعته من وكل دافعت،، بالهمز 
تعال:قوله ومنه ودفعه، الحد إسقاط القاعدة: لفظ ق به والمراد 

رم.بالشبهات،" الحدود "ادرزوا وقوله.: 
بنبوالفصل المنع اللغة: ق والحد حد، جع فهي الحدود وأما 

وعمن غتر تمنع لألها حدودا؛ العقوبارّن< وسميت بينهما، والتمييز الشي؛يرن 
بتنتفصل لألها حدودأ؛ الذ محارم وسميت، عنها، وتنحره اقترافها من فيها 

.٢٤١وا>ام الحلال، 
العقوبات،وهذه المقدرة"، العقوبات، هي: الترع لسان ل والحدود 

وتغر.موالنفي والجلد والقطع القتل هي أصول؛ خمسة على جنسها يدور 

العربلسان انظر: )١( 

٨.آية: النور، سورة )٢( 

.(٠٧٨)ص: تخريجه ض )٣( 

. r١٤/.العرب لمان )؛(انظر: 



القضائيالطم طى اممتهي الخلاف اتر  ٧٦٠

ا.١ والبض والردة والحرابة والرقة الزنا هي؛ بية؛ وموجبامحا المال، 
أتباع~ الفقهاء ين جرى الدي الفقهي الخلاف أن القاعدة؛ ومعي 

قدرهاالي الحدود ائل ممن تعلق.؛لمالة مجي ~ وغيرهم الأربعة المذاهب 
بتنأو وتجويزه، العقوبة سبب تحرم بئن دائرا فيها الخلاف وكان الخرع، 
لأنالحل؛ إقامة مجن مانعة شبهة يكون فانه اقتضائه وعدم للحد اقتضائه 
مجابيان مبق وقد موانعها، وثنتفي أمحبابما ئتيقن حيث إلا تقام لا الحدود 

.، ٢١غثرْ من العتر الخلاف هو 

الإسلامق الحاني التشريع ٢،  ١٧؛-١ ؟/ه الوسن إعلام انفلر: )١( 
.بعدهاومجا ( ٢٧٢)ص: الخلاف، زمراعان مبحث راح )٢( 



٧٦١القضالي الحكم تقرير عليها يبنى التي القواعد 

صااس 
اسإءjافواو 

يتحتمالذي الرعي المضاء مبادئ من مبدأ يالشبهات الحدود درء 
ا،فيهحكمه ليصدر الخدود جرائم ؤا نفلرْ إبان مراعاته لقاصي اض 
—باستثناءومجداهيه مشاربه اختلاف على الفقه دواوين ق النظر أمعنا وإذا 

ذاهال إعمعلى الجملة ق متفقون الفقهاء أن نجد الذلاهرى— الذهب 

ولعلومضيق، فيه موسع بئن ما ذلك ل وهم القضاء، ق وتحكيمه المبدأ 
٢.ل الذاهب بقية من يليهم من م الأحناف هم به أخذا الذاهب أكثر 

قاختلافهم عن نشأ إنما الجملة هذء ق الفقهاء بين الواقع والخلاف 
؟،ذلك عن تتقاعد أم شبهة كونه ينتهض مما هي هل الدعاة الشبهة تلك 

أنيرى يوجبه ومجن للحادية، الملابسة بالشبهة يعتل الحد يسقط من فترى 
ا.ر لذلك الخلاف فينشأ بشبهة، ليس شبهة كونه ادعي ما 

الدارئةالشبه من جعله ق الفقهاء :بختلف فلا I الفقهي الخلاف وأما 
ذاهبالوجميع ،، ر الثرع ق اغ مله وكان مدركه قوي مى للحد 

،٤٣٢ آ/ انحهد بداية ٢،  iA/oالقدير نح ي/إم، الصائع بدا*ع انفلر: )١( 
٢.\/U. الإسلام ق الحائي اكشريع ؟/هء، الغي المثور 

٢-٤ ه/؟ القدض فح ، ٤٣٢ y/ انحتهد بداية انفلر: )٢( 
،٣٧٧■/؛/■٣، عابدين ابن حاشية آ/خ.؛، القدير فح ٧/ه٣، الصاع باع )٣( 

،١٢٧/٢الممر، ٣١٧؛/الدّوفي حاثية ؟/١-، الذخترة أه-اآْ، U/. الأسذكار 



التضانيالحكم على الممهي الخلاف اثر  ٧٦٢

تبالخلاف الحد إسقاط تعلل المتبوعة الفقهية 

الذي الذ النبيي )بمي الحد درء "وأما ت )المسوط( ق جاء فقئ 
شبهة،يورث المعتبر والاختلاف حرمته، ق اختلفوا العلماء فلأن يكر، 

.، ر بالشبهات يتدريء مما والحد 

الالماذوذ العبد جارية وطء وكيلك ت الصنانع( بدائع ) ل وحاء 
ه،فيوا اختلفاء العالملأن الامحهاد، محل الملك هدا لأن فيه؛ حد 

الاجتهاد،محل وهو نكاح ق حصل وحلما فأشبه شبهة، يورث واحتلافهم 
/ر الحل يوجب لا وذا 

للحوقة الموجبللحد المهلة 'ا١لشبهات الذخترة( ) ل وجاء 
وطءالكون وهي الطريق؛ قا الشبهة منها؛ وذكر ام؛ أنثلاثة النسب 

/ل الاشتباه فيحصل حافلر، واخرم مبيح، امحوز لأف فيه؛ مختلفا 
فانهدبرها ق أمته أو زوجته ومحلئ "ولو : الجليل( )مواهب ؤ، وجاء 

ولالقكان وإن بإباحته، قيل ند لأنه ذلك؛ ق عليه حد ولا برف، ليس 
.٢٤١المعروف" على الأدب عليه ويجب ضعيفا، أو ثاذأ بذلك 

.٢٥٦/٤اكناع؛،كاف .٣/٩،١٣/٤ض١،١٦٢/٤محج
.٣٢؛"T-؛ ؛/٩ الرخي أصول وانفلر: ١، ٤ السوط )١( 
٧/هTالصنائع بدائع )٢( 
الدخمة؟/اأ.)٣( 

.٢٩١الجلل،-/مواهب )٤( 



٧٦٣ادماءداضضضاصمجسني 

للحد،مسقطة أها الأول؛ ماحث،؛ فيها الشبهة ت )ايثور( ق وجاء 

عندحراما قوم عند حلالا يكون بان الطريق ل وشبهة ثلاث••• وهى 
للتداوىالخمر شرب لو م ومن ول، بلا والمكاح المتعة ككاح آخرين، 
مأخذل ويشترط الخلاف، لشبهة الأصح؛ ل حد فلا بالتحريم، وحكمنا 
.٢١١قوي؛" يكون أن ١^ 

قالأي; أباحها جهة الحا>كل يمط ومما انحتاج( مغي ) ؤ، وجاء 
وللا بأو مالك، به قال كما فقط شهود بلا كنكاح !؛، ١۶بما بالوطء 

المتعةنكاح وهو موك ولكنه وشهود بول أو حنيفة، أبو به فال كما فقط 
٢.أ الصحيح على فيه بالوطء حد فلا ه، هماس ابن به قال كما 

وهذافيه، مختلف نكاح ق باإوطء الحل يجب ولا )المغي(; ق وجاء 
والحدودشبهة، فيه ١لوطء إباحة ل الاختلاف لأن العلم؛ أهل أكثر نول 
؛.٣١ب١لشهات" تدرأ 

هحلاعتقد مواء الفامحل. النكاح ق الوطء ل حد ولا أيضا; وفيه 
شهود،بغتر كالنكاح الحد به يجب فلم إباحته ل محتلم، لأنه حرمجته..؛ أو 

؛.٤١ا الشبهات أرقى فيه والاختلاف بالشبهات، يدرأ الخن• ولأن 

)؛(اكور\/ه\آا.

);آ(ُغفياختاجأ/ْأ؛.
المنيبم/ّْْ)٣( 

؛.U/.الغفي )ئ(



\ستيالطم على اممئهي امملأف اثر  ٧٦٤

هذاهل الأمر اشتبه إذا وأما ت اس~ رحمه — تيمية ابن الإمام ويقول 
تركذااواج>س، يعاف؟ لا مما أو عليه صاحبه يعاقب مما الفعل أو الفول 

ليالشبهات الخدود ادرؤوا ت ه الني لقول العفوية؛ 
الحلافاعتبار على مهلبقة الأربعة المذاهب أن القول هذْ من ضن 

ةجهمجن الأصل هذا فروع ؛عض قا الفقهاء يختلف وإنما الحدود، رء دل 
ذاهنحتا اندراجه يصح حى يعتتر مما هو هل الخلاف نوع ق اختلافهم 

يسكرمما قليلا شرب فمن اختلافهم مثل وهذا ؟، ذلك دون هو أم الأصل 
بالحلاقيعتل عنه الحد قتل يمجن فإن العنب؛ عصير مجن يكن لر إذا كئتره 

أنرى يالحد يوجب ومجن ول، بلا المكاح فاشيه الأئمة، ب؛ن فيه الحاصل 
لأحدفيه يبق فلم الأول، الصدر ؤ( تحريمه لأسفاصة يعتثر؛ لا خلاف هذا 

لفعان بذلك ويؤيد امحتهدات، مجن غيره يخلاف إباحته اعتقاد ق عذر 
؛.٢١المسكر وهو تحريمه على أجمع مجا فعل إل داعية هاهنا فيه المختلف 

ذالمبيحرب إذا الحنفي ت اس~ ~رحمه الشافعي الإمجام يقول 
إليجر إذ إليه يعود لا حى فللزحر ت الحد أمجا شهادته، وقبلت حيينه 

إذ؛تهاونه يشعر نر شربما على إقدامجه فلأن الشهادة  IJقبووأما ال، الف
.٢٣١اياحته" اعتقد 

..٥  o/nالفتاوى بحموع )١( 
\دني'\/بمأ-آ-.ْ-آ، الوسط ، ayu/؛الدخ؛رة انفلر: )٢( 
؛/•Yالأحكام نواعد وانظر: ، U٣٥/؟؛"؛-. الوسط ق اكزال عه نقله )٣( 



٧٦٥القضائي الحئم شر عليها يبنى التي التواعد 

يورثالخلاف أن العلماء أقوال من هتا سيق ما بعض من سنن وند 
اهرظوهو معه، اليمغ، لانتهاء مجأخذه؛ صعق وإن حال كل على شبهة 
/١ ١غققين بعض نول 

هنالكوتقرر الاعتبار، ل ورجحانه القول هذا وجه لنا وتقدم 
صحيحةشبهة فيها ألفيت كالما الحدود درء إل متشوف الشرع أن 

الأقاويلدع فيه، شك لا سقآن إلا محير لا الدماء وأن وجه، على ولو 
لم حكيه يثبت لا مما فمثلها بطلامحا، بالضرورة علم الي الشاذة 

ابنعن يالشبهات الحد درء ق الخلاف حكاية أيضا وتقدم الشرع، 
والقليقالعقلية بالأدلة الصواب وجه هنالك وسن اممه—، رحمه — حزم 

,٢٢١التكرار عن ذلك فأغى 

. ٣٠ه/ْ القدير نتح y/؛، ٤ الرط الميدت ق الحنفية لمذهب انظر و~ 
الجليلمواهب ، ytt/؟'الدّوني حاشية انظر: )١( 

.٦٢/١الهيتمي يتاوى 
بعدها.وما ( ٧٦١)ص: راح )٢( 



اترالخلأفصضاسمسني ٧٦٦

الغاساسب 

القادةهذه ي الففمى امالخلاف 

لدة القاعذه همضمون ق — الله رخمهم ~ الفقهاء يختلف لا 

صحةق تلافهم اخجهة من فروعها بعض ل يختلفون أمحم إلا الجملة 
تذلك على الأمثلة بعص وهده محملق، كما القاعدة نحت، اندراجها 

فيه;محلف نكاح ق وطئ عمن الخد إسقاط ~ ١ 
احنككل أن على الجمالة حيث من ~ اف رحمهم ~ الفقهاء اتفق 

أوالمتعة، نكاح وهو أجل إل النكاح مثل فيه، حد فلا صحته ق اختلف 
ذلك;على الدالة أقوالهم وهذه ونحوها، شهود بلا أو ول بلا 

شهودبغير تزوجها امرأة وطء وكذلك انى; الكاّالدين علاء قال 

منمنهم اختلفوا العلماء لأن الح، يوجب لا يجيزه لا من عند ول بغئر أو 
شبهة...ورث يفاختلافهم والولاية الشهادة بدون النكاح يجوز قال 

ا.ل بالإحماع زنا يكون لا الفاسد النكاح ق والوطء 
ذاهق داخلة الماسية فالأنكحة وبالجملة; رشد; ابن ويقول 

إلاالحد ثدرأ مالك عند وأكثرها الحد،، فيه يدرأ مما أنحا )بمي الناب، 
أشيهومجا الأم مثل بالقرابة التحر.يم مجربي شخص على منها انعقد مجا 

حائيةه/'اهآ، الهمام لابن الهدير نتح وانفلر: ، r-1-vo/Uالصنائع بدائع 
.Yf/iعابدين ابن 



٧٦٧الهنطيي الحكم نمير عليها ؤض الم الئواعو 

^١١باسل" ف مذر لا مما ذلك 

ممالات الجهق الشبهة ا وأم؛ النووي الدين محي ويمول 
مهاحل لا ها الوطء وأباح العلمام مض صححها جهة كل ت الأصحاب 

المكاحق كالوطء وذلك ااتحريم، ؛عممي الواكلئ كان وإن المذهب على 
اكُة،ونكاح مالك، كمذهب شهود وبلا حنيفة، أي كمذهب ول بلا 

ومل:غيرْ، دون تحريمه بمتئد س على ول بلا النكاح ق بجب ومل: 
،.٢١النمذ" شرب على الحض تحد كما أيضا الإباحة أعممد من على بجب 

قالوط، بح_اودتم هلا مل: "فان السلام: علو بن العز ويقول 
لالمختلف النبيذ بشرب الحنفي حددم كما صحته ل المختلف الكاح 

احالنكؤ، تتحقق لا الزنا مجمده أن بينهما: الفرق قلنا: ؟ شربه جل 
ةحرموشت، البح، ويلحق والعدة، الهر يوجب فاته فيه؛ الختالف، 

اJة،عولا مجهرا يوجج، ولا الأنساب، يقهي، فانه الزنا، بمئلامح، المصاهرة 
،.١فرق غير من الخمر شرب ق مثلها النبيذ شرب ق والمفسدة 

مختلمحطنكاح ق بالوطء الحد يجج، ولا فدامجة: بن الدين مجوفق وقال 
ونكاحشهود، ولا ول بلا والنكاح والتحاليل، والشنار المتعة ككاح فيه 

حاشية، ٢٣٢ص جوِي لابن الفقهية القوان؛ن وانقلر:  iTyojyامحيد بداية )١( 

الدّوفيأ/م؛م.
.١٤٥ُغيانحتاج،/الوسيط وانثلر: ، ٩٣/١. اس روضة )٢( 
١الأحكام قواعد )٣(   ٠,



٧٦٨ di_\JA اصءشالطماسس

ال؛—ائن،ة الرابععدة ق الخامة ونكاح البائن، أختها عدة ق الأخت 
إباحةؤر الاختلاف لأن العالم؛ أهل أكثر تول وهدا امحومسة، ونكاح 
.٢ ر بالشبهات تدرأ والحدود شبهة، فيه الوطء 

قدلكن االوصع، هدا ل الاتفاق نقل صحة على تدل نصوص فهده 
عقصعلى بناء الأنكحة؛ __ ق ا،لداهب هده داخل خلاف يوجد 

—حيفة أم الإمام ويعد القول، هذه بعض مجن وصح كما فيها الخلاف 
بشبهةالحد إسقاط صه نقل إذ الدأ، بمدا أخدآ الفقهاء أكثر اس— رخمه 
الأم.والإجماع.ثل بالص محرمة عليها العقود لوكان حق العقد 

أنالرحمة: عليه -محيفة أي عد "الأصل الكاماق: الدين علاء يقول 
يمنعاح المكلمقاصد قابل محل إل مضافا الأهل مجن وجد إذا الكاح 
فيهمختلفا اكحرم كان وسواء حراما، أو حلالا كان سواء الخد، وجوب 

ووجهبالحرمة.., علم أو الاصتباه فادعى الحل ظن وصواء عليه، بحمعا أو 
فيمنعمحله إل مضافا أهله مجن صدر الكاح لفظ أن اف —رحمه قوله 

٢,ر ذللت، ومحو المتعة ونكاح شهود بض كالكاح الحد وجوب 

٠الإنصاف وانئلر: ا،/هه. الغي )١( 
المذهبول المسالة، ءذْ ق صاحباه خالفه وقئ م>/ْم، الصناع بداغ )٢( 

قولأن على المختار( )الدر صاحب ونص القولن، أحد ترجمح ل اختلاف 
ابنحاشية ، ٢٥٣ه/المدير فتح انفلرت الشروح، جمع ل المرجح مو الإمام 

.٢٤- Yfعابدين؛/



٧٦٩التضاض الحئم نمير عليها يض التي التواعد 

فيه:محلف نصاب مارق عن الخد امقاط ٢— 

كشرهأنوال على المرنة حد فيه يجب ما مقدار ق الفقهاء احلف 
;٢١١^0؛ أشهرى 

وثلاثةالذهب، مجن دينار رع التقيين ق النصاب أن الأول; القول 
دراهمثلاثة قيمته بلغ فان يالدراهم، يقوم عداهما ومجا الفضة، مجن دراهم 
الرواياتوأشهر المالكية، عند المدمي، هو وهدا يجب، لر وإلا الحد وجب 

.٢٢١الحائلة عند 

غيبلا جمأو الدهس، من دينار رع القطع نصاب أن الئائ; القول 
ذهببالدهم عنوالاعتمار الشافعية، مجدهسؤ وهذا غ؛ره، من قيمته 

غيرمجن مجئقال رع يساوي شيئا مرق، لو حى التقو■بم، يقع مه الضروب، 
عندهمقطع فلا بالقيمة مضروبا ربعا تبلغ لا وحلي بيكة كالالضروب 

،.رالأصح على 

،١ " iv/t"الاثار ُ*اني شرح ق انفلرها قولا عشرين س نحو المسألة هذه ق، حكي ( ١) 
أ/ه-ا-ا،امحهد بداية ، U٥٢/؟الامتدكار ، ٦٤للحصاص؛/القرآن أحأكام 

١.\-U. الباريأا/ْ. فح ، ٣٥١ا/انحلي١ ا،/ئبم، الغي 
١.^،.( milالدسوقي حاثية الأّتدكار'\/امآه، ه٢، ٦/١٦الميونة )٢( 
زالر عبد ابن عه حكا0 كما الفلاهري علي بن داود قال هدا وبنحو )٣( 

مجغي، ١١ا/• •الهلالبين روضة للشانمة; وانفلر )الأصتدكارلأ/اُاْ(، 
.٤٣٩/٧امحاج محاية أ/ا'ْا، انحاج 



الةض1ذيم طى \1س ائر  ٧٧٠

دراهم،عشرة الفضة ول دينار، الذهب ل النصاب أن اكالث،ث القول 
ا.١ الأحناف مذهب وهذا دراهم، عشرة قمته يلغ ما عداهما وفيما 

اب،البهذا ل الروايات اختلاف المالة; هذه ل الخلاف وسبب 

ه.المحابة وقضاء الأحبار من يعضده ما له الأقوال هذه من قول وكل 
فصاعدا،دراهم ثلاثة ق إلا اليد تقعلع لا قال; 'من البر: عيد ابن قال 

مدراهرة عشأو دينار ئ، قال: من أو فصاعدا، دينار ربع ق قال ومجن 
وبحتجإليه، ويمنيه يحدثه هؤ الني عن حديث منهم واحد لكل فصاعدا 

والتابعينالصحابة مجن سلف منهم واحد ولكل عليه، ويعدل به 
الق~رصى عمر بن اس عبد حديث الأول؛ القول أصحاب فعمدة 

•ا ل دراهم ثلاثة ثمنه مجن ق قطع الني. "أن عنهما- 
الول• يقه الني سمعت، أيا عنها— اممه —رصي عائشة وحديث 

٢.ر فصاعدا دينار ربع ل إلا السارق يد تقطع 

. UU/Uالصنائع بدائع ، ١ البوطا،/7آ انفلر: )١( 
.٥٣٤/٧)٢(الأسذكار

والسارقةواب;إوالسارق الحدود، َىاب صحيحه; ق البخاري أخرجه )٣، 
حدباب الحدود، كاب ومسلم: ( ٦٤١١)أ/مأ\،ة؛آح أيديهما{ فاقطُوا 

١(. ٦٨٦اح  ٣١)مأ/م ونصاتجا رقة ال
(٧٦٤• آح  ٤٩٢/٦)السابقين والباب الكتاب ق صححه؛ ق البخاري أخرجه ؤ؛( 

.١(  ٦٨٤ح ١  ٣١)م/م والباب الكاب نمس ق له واللففل صحيحه ق لم وم



٧٧١القضائي الحكم شر عليها يبنى التي القواعد 

الدراهمالثلاثة أن ورأى الشافعي، الإمام احتج الحديث هذا وبنفس 
امبدليل دينار ربع ناوي كانت عمر بن اس عبد حديث ق الذكورة 

بماقامر ه عثمان عهد ق أترجة سرق سارقا أن بسندهت مالك روى 
يده،فقطع بدينار درهما عشر اثي صرف من دراهم ثلاثة فقوضت، عثمان، 

رالناس ياكلها الي الأترجة وهي مالك قال 
مسعودبن اس عبد عن روي لمذهبهم.£\ استدلوا فاهمم ت الحفية وأما 

رآ،.دراهم" عشرة أو دبمار ق إلا قهلع "لا قال: أنه عه- اس -رصي 
~رصيالعاص بن عمرو بن اس وعد عباس بن اس عبد عن وصح 

كانلام والالصلاة عليه الني فيه قطع الذي ابجن أن جميعا- محهم اس 
.دراهم عشرة يومئذ ثمنه 

)الأمj الشافعي >قه: وص ( Arrjy)الوطأ ق مالك أحرجه )١( 
لشيبة أق بن بكر أم أبما: ورواه ( a٢٦/• الكمتم، )السنن ق والبيهقي 
ه/ه7أ(.)المنض 

٥()ة/• السارق يد شنلع كم ق جاء ما باب الجامع: ق الترمذي أخرجه )٢( 
ْ/آ"؟ث،اكف ق شبة أي وابن ، ٢٣٣/١. اكف ق الرزاق وعد 
بالإرسال.الترمذي وأعاله 

ساد)ثرح 3، والطحاوى ١(،  ٩٣١٣ق)المن الدارنطي أخرجهما الأ;ان )٣( 
قالثر عبد وابن ْ/لأأ؛(، )اكف ل شبة أي وابن  i(\'rlrالاثار 

(٤٢أ/> )المستدرك ق الحاكم عباس ابن أثر وخرج (، U٠٣/؛)الاستذكار 
يخرجاهلر و مسلم شرحل على صحيح حديث هذا 



ضص \_d اثر  ٧٧٢

يالأحوطيؤخذ أن انحن ثمن مدير ق الرواة اختلف إذ فوجب قالوات 
قأمكن ما الدرء الشرع لإيجاب دينار؛ أو دراهم عشرة وهو ؛١^٥؛^، 
.٠١٠الخيري 

محنيله إلا قول من ما إذ القوة؛ مجن غاية ي ترى كما الخلاف فهذا 

بلالشرع، ل المؤلمات تسل مجن ليت السألة أن بذلك فثبت وسالف، 
هذايكون فهل كذلك، الأمر كان وإذا والنثلر، الاجتهاد يدخله مما محي 

اقتضائهق أعي فيه مختلفا نصابا محرق عمن الحد درء ق شبهة الخلاف 
؟.بالضرورة الدين مجن تحريمه علم مما المرنة أن مع للقطع 

أنإلا الجمع عند محرمجة كان وإن المرنة أن النفلرت يقتضيه والذي 
والشك،الريبة القس ؤر يوع للقمع ا،لوجب النصاب مجقدار ق الخلاف 

روىلأنه ؛ — الإمحناد حبنا من صحيحا دينار رع ؤ، القطع كان إن و— 
مذهبترجيح فالأول ا، ووتفه؛ رفعه ل الرواة واختلف، مختلفة، بألفاظ 

إلاام تقلا وأن اط، والاحتيالتفت على مجناى الحدود لأن الأحاف؛ 
الحكم.هدا١ ق الأحناف راعاه الل.ي هو وهذاا ,مموجبها، يئهع حيث، 

اقباتفست، ثبا ملأنه ذللئ،: ل "والأصل الجصاص: بكر أبو نال 

،٦٠— ؛/٤٦لفعماص القرآن أحكام  lWtItالاثار مج*اني شرح انفر؛ )١( 
.77/7بداعاكنائع

نح، ١٦٣frللهلحاوي الاثار •ماد شرح ق: الحديث، هذا مناقشة انظر )٢( 
.٦٠١-٦٤٤/١١ا،إعلأءالمن الاري:آا/أ-



٧٧٣اص اسم ص ضا ض التي التواعد 

فصرمى مقدار ق إلا يجب لا القطع أن بمدهم ومن السلف مجن الفقهاء 
أوالتوقف ادير المقمن الضرب هدا إبان طريق وكان يجب، لر عنه 

العشرْق الاتفاق وبت العشرة، دون فيما التوقيف يثبت إ و الاتفاق، 

ثبتو ل.م فيه.. والاتفاق التوقيف لعدم دومحا ما نثبت ول؛ أثبتناها، 
الروايةمن ندمناه ما لعارصه دينار ربع ق القطع بوجوب عائشة حديث 

العثرة،دون مجا سارق عن القطع نفي ل مختلفة وجوه من ه الني عن 
ا،لوهما عمالقطع حفلر من فيه لما أول؛ خ؛رنا حينئذ يكون وكان 

،.١١الاياجة" ثمر مجن أول الخفلر وثمر له، مجسح و-جمرهم 
وجوبعلى انعقد الإجماع أن والأصل الكامانىث الدين علاء ونال 

تلافلاخالعشرة؛ دون فيما العلماء اختلاف ووقع العشرة، ل القطع 

،.'١ الاحتمال مع يجب فلا القطع، وجوب ق الاحتمال قوقع الأحاديث،، 
"أنن جمتيمية ابن الإمام قرره ما وهو آخر: بوجه يتقومحا ذا هم 

اموالانتقالإساءة باب على مقدم عنهم والعفو الناس إل الإحسان باب 

قيخطئ لأن الإمام فان بالشبهات، الحدود "ادرؤوا الحديث: ق كما 
،١١ العقوبة ق يخهلئ أن مجن خ؛ر العفو 

القرآنأحكام )١( 
.vyivى؛، بيانع )٢( 
;٥٧٨)ص: تخريجه تقدم والحديث، . rvxالمة؛/مهاج )٣( 



١^طى ص اثر  ٧٧٤

تالمرقة هقوم وئت ق لأخ؛لأف المارق عن اش، إاأأثءل ٣" 
رأطم القطع، نصاب تببغ الرقة وقت كانت إذا المرونة العتن 

بمدايسقط لا الخد فان الصاب، عن ممتها فأنقص هلاك أو عيب عليها 
.٢١١الفقهاء باتفاق القص 

ونحوه،ادم بالتققيمتها لقصان المرونة المن ثمن نقص إذا وأما 
الحالهذه ؤر الحد وجوب ق الفقهاء فاختلف الماب، دون فها فصار 

قولتن؛علمحر 
المروقأن دام ما الحال هده ق واجب القطع أن الأول: القول 

ور،الجمهمذهب وهدا حرزه، من إخراجه يوم للنصاب مساويا كان 

اهاارتضالأحناف عند رواية وهي والخابلة، والشافعية المالكية ومنهم 
.٢٢١منهم اخسن بمص 

رفعم الماب، دون صار حى له نمص إذا المروق أن اكائ: القول 
الخمير،.الميهب ق المشهور هو وهدا الحد، يجب فلا القاصي إل الأمر 

شرطن مهل اختلافهم هو المألة: هده ق الخلاف ومبب 
ذللئهأن أم الحد وتفيد الامتيفاء حنن إل كيلك بقاؤه القطع نصاب 

•؟ شرطه مجن ليس 

اكالية.المراسر انفلر؛ )١( 

ا،/أالغي ١، ، U/iالأم ٦ المدونة ، U،\/Uانمناتع انءلر:بداغ )٢( 
.٧ ، ٠٣٥ ه/ القدير نح ، U،\/Uالصتاثع بدا'ع ، ١ ٦ ا</؛ السوط انفلر: )٣( 



٧٧٥امميالي الطم عليهانمير ؤض ام القواعد 

ابالماسدامة أن يرون الجمهور' وهم ~ المعير يوج؛ون فالذين 
المطعرأن بدليل السرقة هو الوجوب مبب لأن المعير؛ ق ثرطا ليست 
وهوأولوي؛ بقياس هذا وأبدوا حدوثها، حتن النصاب فمر عليها، رب 

يوثروهدا اخل، ي يوثر لا ذلك لأن المن؛ نقصان دون السعر نقصان أن 
/أ أول السعر نممصان المعير إسقاط ل يوثر لر المن نقصان م فيه، 

المحابأن رأوا فاهم عندهم: الرواية ظاهر ق الأحناف وأما 
كالثباتالاستيفاء ونت إل بماوه يشترط المعير لإيجاب يشترط كما 
أنوهي ناعية، على عدهم محبي وهدا والشهادة، الإقرار على 

،.١القضاء مجن لإمحضاء ا' 

ا،لمروقل نقصان شبهة يورث السعر نقصان بأن هدا أيدوا وقد 
ليس,ممضمونالسعر وتمر تتغقر، ل؛ قائمة بحالها المن إذ السرقة؛ وقت 
وهذاالسرقة، عد كالوجود الطارئ الضان فيجعل أصلا، السارق، على 

افن،بعض هلاك هو إذ العينر تغتر يوجب لأنه المن،؛ نقصان بحلاف 

.١ السرقة ونت وجودْ تقدير فلايمكن، الجملة، ق، عليه مجضمون وهو 
لالخد ها يسقط شبهة الخلاف هذا يكون فهل هدا، تصور إذا 

؟.الحال هدم 

.١ ١ ١-٣ ١ \،/y الغي ^ v/٩٧المتاير بدالع انفلر: )١( 
٧٤. ، ٣٥ه/. القدير قح السوط انظر: )٢( 
الخنايربداثعر انفلر: )٣( 



السذيانمكم على اممتهي الخلاف اتر  ٧٧٦

اهرظلأن يتجه؛ لا للخلاف عنه الخد بسقوط القول أن والجواب! 
ونقصانحدوثها، يوم شرعا متحققة وهي السرقة، على الحد ترتيب القرآن 

ذههعن الزجر هو الحد من المقصود لأن مؤثر؛ ■مر ذلك بمد النصاب 

ابالتمدون ما أخرج لكن وثمنه، المسروق قيمة عن النفلر بقطع الجريمة 
الإسقاطق تأر؛ر السعر لنقصان كان ولو أصله، على عداه ما فسقى بالنص 

الحدود.درء إل متشوف والشرع الظاهر، خلاف لأنه ؛ ه الني لبينه 
ا؛لففليخلافا يكون أن إل يؤول ر.مما هاهنا الخلاف فإن هذا ومع 

ولايهم، علمعرصها يوم الرقة يقومجون يزالوا لر القضاة أن الظاهر لأن 
فيماظاهرا هلوا رأيت، وقد حرزها، من إخراجها يوم قيمتها عن يسألون 

ه!ان لعثمال فقثوبا مرق بسارق أق أنه ه الفاروق عن روي 
١يقهلمعه فلم دراهم، ثمانية فقومه قومه، 

دونأخذه وم يالمسروق يكون قد أنه هذا على يشكل مجا لكن 
أحدهنا يقول ولا الصاب، بلغ القضاء يوم قوم إذا حى القطع نصاب 

أعلم-تعال واس الجمهور، رأي ترجيح إلا يبق نلم قطعه، بوجوب 

(٤٧٦؛،/)اكف ق شية ل وابن ( YT■؛/•• )المتخ. ق الرزاق عد عند هو 
منهللشاس يشهد لكن بالامْلماع، وأعله ( a٢٦/• نن رالق والبيهقي 

ذكره.مبق الذي الأترجة حديث 



٧٧٧^، ١٠٠٥١^ تشير علمها يض ال؛واءد 

الوابءاسث 

ا|رؤممئله، لومب اسقوبمت طمت ؤه 

جهةمن أهمتها وتبدو بالعموبات، التعلمة القواعد من القاعدة هده 
ة،الغرامتضعيف وهو شرعا القررة العقوبة بدائل أحد ق تبحث كومحا 

ووهه نائبأو الحاكم بإذن إلا تفيدها يصح لا العقوبات كانت ولما 
القضائي.بالحكم المتعلقة القواعد صمن إدراجها صح القاصي 

ذهبالمفردات من اكاعدة هده أن ل سن الحثيث البحث وبعد 
اصاختمإل ار أخوقد المذاهب، مجن غ؛ره ل أجدها نر إذ الحبلي؛ 
ة،تيميابن الإسلام وشيخ قيامة، كابن منهم اغقشن بعض بما الحنابلة 

قريبا•أقوالهم ذكر سياق كما الحورية قتم وابن 
~رجمأخمد الإمام عن الصيغة هذْ مجن بقريب القاعدة ملت وقل، 

ولوالنالحد عنه درأنا من وكل نوله؛ انله جمبعض ق حاء فقد الله—، 
لالغرم عليه أصعقنا 

٢.ر الغرم عليه صوعف القطع عنه صقط مجن "كل بلفظ; عته وحكيت 
هعنسقطت مجن بلفظ: قواعده ق ا ١ رجب ابن الحافظ وأوردها 

الشالحيإسماعيل ائل ممجن نقلا ١( الموقينآ/ا )إعلام ق القيم ابن ذكرئ )١( 
أحمد.عزالامجام 

ؤه/ثه المعاد زاد انثلر: )٢( 

=الدمشقي م العدائي لامي الالحسئن بن رجب بن احمل بن الرحمن عد )٣( 



م ٧٧٨

اعفتضفإنه لمانع له المقتضي نيام *ع طرف أو نفس بإتلاف القوبة 
أم.الرم" عليه 

ازللإيجطلسا تصرفه؛ من فهي الا-حث أوردما الي الصيغة وأما 
بالاعتار.أخلق صها العالم أهل عبارة كانت وإن والاختصار 
معالفقه ل ومجنزلتها القاعدة مفاد ها صن الهنالب من جمالة وهذه 

ذكرب،ضهموعءات

الشيخالعسقلأني؛ حجر اين الخاففل عنه قال الختااي، الفرج أم الدين زين 
لمهوخرج مهر، حق الاشتغال ومن المسموع من •••أكثر الحافظ انحل«ث 
■^١^ فيه جع الفوايدغ وتحرير المواعد ومرير آثاره من ٠ مفيدة مجشيخة 

إلبالإضافه النووية الأربمئن نه شرح والحكم( اتحلوم )جاّع و المذهب، 
م. ٧٩٥سة توؤ، عتده، من زادها أخر أحاديث 

،a>/tالأرشد القصد ا، *آ/ار.الأكامجطت الدرر ق: انثلرترجمه 

\'ا\"\ُالذهب 

.nr/rرجب ابن فواعد 



٧٧٩الئضاني انمقم تةرير علهها يبنى التي التواعد 

ا؛دوواسب 

سهاوساق قمع 

ةا>يمعلى المقدر الجراء دفع القاعدة: ق "السقوط" بلفظ الراد 
ورفعه.

عنزواجر شرعت الي والتعزيرات الحدود بما؛ يراد لعقوبة او 

،.١١أساها" ارتكاب 

اعما عوخأداؤْ يلزم ما وهو والضمان، الدين به يراد لغرم او 
؛•١ الغتر حق من فات 

يمكنولر ة، العقوبأسباب عن سببا أتى من أن القاعدة: ومعي 
صاحبمجن عفو صدور أو انحل، فوات من الموانع محن لمانع عليه إيقاعها 

فإذاعليه، الغرم بتضعيف، ويعزر الحد، عنه يسقط فانه ذللث، نحو أو الحق 

،.١ دينار بألم، عليه صار دينار خمسمائة مثلا الواجِ؛، الغرم كان 

انفلر)ا(

اطر)٢( 

اطر)٣( 

.٢٩٤؟/السرخمي أصول 
الممالمباح -\أ، إن\مب^\ا\'

،،-.s-nv/rرجب ابن قواص. 



اصاسم ض ص الخلاف أنر  ٧٨٠

اساسب 

وادسرااهاس اساءق اقواو 

يالحنبلالذهب مفردات عن القاعدة هذه أن إل الإشارة محبقت 
تمنهم انحققين لعض أنوال لذلك يدل والذي إليه، توصلت ما حب 

ىعلأصعق عمدأ الذمي ئل "وإذا الذ-: -رخمه ندامة ابن قال 
منرجل ل هم عثمان حكم وهذا القود، لزوال ديته؛ السلم قاتله 

ألفعليه وغلظ يقتله، قلم إليه، فرفع الذمة أهل من رجلا قل المساوين 
ىعلأوجب فإنه مذهبه، ق نظائر وله له، اتباعا أحمد إليه فصار دينار، 

وأوجبعنه، القصاص درأ حلن كاملة دية الصحيح عتن قاغ لما الأعور 
.٢١١ا' القطع عنه درأ حن قيمته مثلي التمر مارق، على 

اصلاختصدل يمذهبه" ل نظائر وله أحمد، إليه "فصار فقوله: 

بالقاعدة,المذهب، 

عليهضوعف فيه قطع لا محا مرقإ من الله—: —رحمه القيم ابن وقال 

هعنسقط مجن كل : فقال الله رحمه أحمد الإمام عليه نص وقد الغرم، 
آ.١ الغرم" عليه صوعف القطع 

؟،آكمامجه ق الثمر بجمل الرجل عن مئل أنه مجسالله: بعض مجن وثقل 

.٣١ Wa)ا(ال،ني 
o/؛o,المعاد زاد )٢( 



٧٨١القضائي الحكم  Jjjuعليها يبنى التي التواعد 

الحدعه درأنا من وكل وقالت نكال، وصرب مرتئن الئمن فيه 
رم.الرم" عليه أصعقنا والقوي 

يالحنملذهب المباختصاص الدعوى صحة تؤكد نموص فهده 
نابالحافظ إيراد لذلك به يستأنس مما يكون وند غتره، دون بالقاعدة 

أعلم.تعال واس المذهب، لقواعد حصصه فانه كتابه؛ ق للقاعدة رجب 
الصحيحوالقياس القرع أدلة من قام قد القاعدة هاوه فان كان وأيا 

لذلك:الأدلة ومجن محكمة، فقهية قاعدة كوها وصحة بصدقها يشهد مجا 

ةمجزينمجن رجلا سمعت ت قال ه العاص بن عمرو حديث ١" 

قال:الحديث،. نذكر الإبل، س الضالة عن أسمع وأنا ه الله رسول سأل 
رووسيعي ~ أكمامجه ل أحذ مجا قال: الرجل؟ يصيبها الثمار عن اله مم 

رآ؛.نكال" وصرب مجعه ومجثله فنمه فاحتمله، ~ الخل 

١٠٣١٢٢، اكاوىمجموع وانفلر: ١، المرسنإعلام )١( 
الجامع( ٠١٧١ ^ ٢٦١٦)اللشطة كتاب داود: أى منن )\دند^ا\\\ا )٢( 

منن( ١٢٨٩)م/ئحْح بما للمار الثمرة أكل ق الرخصة باب للرءدتم،: 
المواشيمجن الراح آواه ما مرتة ق، ^ ٥٥١١باب ار3<، القُلح ائي،كتاب الن

الحرزمجن مر3، مجن باب الجدود، كتاب مجاجه، ابن من ( ٧٤ ٤٧

نحسنهحكمه، ق واختلفوا ( ٤٢٣/٤)المستدرك (، ٢٥٩٦)\ا0ص 
٣٢انحلي ق حزم ابن وامتظهر صحته، إل الحاكم وأشار الترمذي،  ١

ؤ٣٦٢/٣الراية نص، انقلر: حسنه. على تدل شواهال وله ضعفه، 



الصاليانمكم طى الص الخلاف اتر  ٧٨٢

ناقةسرقوا حنن ياكعة أيٍب بن حاطب غلمة ق ه عمر قضاء ٢— 
وافا أموتال• لتحويعهم، العموبة عنهم أسقط فانه مزينة، من لرجل 

حرمما أَكل لو هم أحل. إن حى ونجعوهم تتعملومحم أنكم أعلم أق لولا 
ةغراملأغرمنك أفعل ل؛ إذ اف وأم أيديهم، لقطت له حل عليه اف 

القأربعمائة، من أمنعها كنت قال: ثمنها؟ كم ذد),ليا قال م توجعك 
.٢١١ثمانمائة" فاعتله اذهب لعامله: عمر 

قتلملما رجلا أن عنهما" اف —رصي عمر بن اف عبد أير ٣— 
ةالديعليه وغلغل يقتله، فلم عتمان إل فرقع عمدا، الذمجة أهل من رحلا 

،.٢١المسالم" دية مئل 
أنوالعجب: القاعدة، هده لمضمون تدل صربحة صحيحة آثار فهده 

ورأواوالقاتل، السارق على والدية الغرم تضعيف يروا نر الفقهاء جمهور 
مجنسوحة.فهي صحت إذا ذلك على الدالة الأخبار أن 

أدخلحاطب: غلمة ق عمر قضاء على تعليقا البر عبد ابن قال 

.(٢٣٦)ص: تخريجه تقام الأثر )١( 
،١٤ ٥١٣سننه ز والداريهلي ، ١  ٢٨/٦مصنفه ق الرزاق عبد أخرجه )٢، 

عنالصحة غاية ق هدا حزم: ابن عته ونال خ/مم، سننه ق واليهقي 
ذكرناما إلا الصحابة مجن احد عن هدا غير سيء هل،ا ل يصح ولا عثمان، 

أكعشر باثي بن عمر فه فقضى غيلة ثتل يهوديا أن أيضا عمر عن 
ا/ا،؛مّ.انحلي درهم" 



٧٨٣الئضألي الحثم همير علبها يض التي التواعد 

قالولا عليه، يتوطأ لر حديث وهو )الموطأ(، كتابه ل الحديث هذا مالك 
رآنالقلفلاهر — اعلم واف ~ تركوه إنما به والعمل الفقهاء، من أحد به 

ق£؛ووأعثههقآؤأ اعثدئ م ؤ تعال فقوله القران; فأمجا عليها: امحمع والسنة 
 fهقولوكذلك عليكم، اعتدتم( ما يقل.ممثلي ول(  ٢١١^د٠ثفيناممئهئ

٢•^١ دءنفينالإ؛هميب، •ؤن١نث١ئتJسابجإ تعال: 
دعبق ه لأعق الذي على قضى ه الني فان السنة: وأما 

الصحفةوصمن ا، ١ النقص مجن عليه ادخل لما بالعدل؛ شريكه حصة بقيمة 
١صحفة مثل صحفة ونال: مثلها، يصحفة أهله بعض كسرها الى 

.١٩٤أية: القرة، صورة )١( 

.١٢٦آية: الحل، محورة )٢، 

الأرض،من واسة النيء من الءلا'مة على بمللق \لشين بكر الشقص )٣( 
كثم،من نليل هو ونل؛ منه، جزء؛ أي؛ ماله، من ثقصا أعطاْ تقول؛ 
ونصفه،نمقه تقول كّا وشقيصه هذا شقص للث ويقال؛ الحظ، هو وقيل: 

معلومنصتب الحديث؛ ق به والمراد وثقاص، أثقاص ذلك؛ كل من والجمع 
؛.a/uالعرب، لسان ؛o/a ،Yاللغة هدب انفلر؛ مفروز. غر 

بابالشركات، كتاب صحيحه؛ ق البخاري ت هريرة أن حديث من أخرجه رخ، 
قومسلم ( ٢١٢٥٩ح AA٢/٢)عدل، بقيمة الشركاء بتن الأشياء تقوتم 

(• ١٠٠٢المد صعاية ذكر باب العتق، كتاب صحيحه؛ 

«١ ٤ ة/؟ اللغة هدب صحافا. على يجمع كالقهعة، عريص هلح جمإناء الصحفة؛ )٥، 
(.٤٩٢٧آح • الغئرة)ه/ّا٠ باب اوا5اح، كتاب أنى؛ عن البخاري صحيح )٦( 



اأصاض١^ طى  ٧٠٥٥١ ub_iائر ٧٨٤

أوه *ثلإلا شئتما امتهالك من يغرم لا أنه عالي اسماء وأ■^٠ع قال؛ 
تبقوله وأعقه القدم، العاصر مر عمرو حديث من طرفا ماق م قيمته... 

نرميتلون منسوخ.مما الحديث هال.ا بمححول الذين اسماء عند وهدا 
لإمعليها" امحمع . اف رمول ومنة تعال اف كتاب 

تضعيفأحاديث، على وحكمه للإ"؛ماع، اف— —رخمه ونقله ةاوت،ت 
اف——رحمه تيمية ابن، نقل، نقد غءرْ، فيه ينازعه مما كلاهما بالنسخ الغرم 

أحملمذهب ق ثابمت، وهو المال، يإصعاف العقوبة ل الخم أهل، خلاف 
إضعافعفا الصحابة إجماع مجدع ادعى لو بل سلف، كما حنيل ين 

،.١ ، ٠٥١١^لهم يعرف لر فانه يعيد؛ قوله يكن لر الغرم 
—ارضالتع من يخال مجا على امى الأحاديث هذه نسخ إل والصير 

بحسي،يكون العقاب أن علؤؤ الدالة والأتمار الأي ظواُر وبئن بينها 
فانهبه ملم لو التعارضر أن خاف وغم أتلمر، ما بقدر والضمان الخرم، 

الجمعوأن كيف مجرم، نوى وقضاء محكم، ظاهر شرع لنسخ ينتهض لا 
ومعممجن، القضايا هده بتخصيمؤر وذللت، اياب، هذا نصوص يئن ممكن، 

اببمجن، الغرم تفعيخح إن يقال؛ أو بالأرا، الجزاء على الدالة النصوص 

الاثارمع1ني شرح أ/حبم؛، الأم وانقلرأيضا: ، U٢١/؟.Y-. الاستذكار )١( 
١٩٦/٤لساوي ب١٤٦/٣،

ذللث،.عالي، الصحابة إجماع ( ٣٢ا/؛ ١ انحلتم، ) ق حزم ابن حكى وند )٢( 
.٢٦٩ص: الحكمية الهلرق ، tty/yaاكتاوك، مجموع والفلر: 



٧٨٥الئضاني الحكم مير عليها يبنى التي القواعد 

ذلك.له كان لصالحه به الحكم رأى فمي للإمام، يفوض الذي ير الم 
ادعىمن عز رادأ قال إذا المحدد هذا ق القيم ابن كلام ويعجمي 

نصالمسخ ادعى مجن مع ليس انه عرفت وقد ت الأحاديث هذه ق المسخ 
بلبالصواب أول وأحمد ومجالك والصحابة وعلي عمر قفول إجماع، ولا 
ولمجدا، متعددة قضايا ق عنهم اشتهر ذلك فان الصحابة، إحماع هو 

عليه،اعيونه وييقرونه، وهم بحضرقم، يفعله وعمر منكر، مجتهم ينكره 
وخ،مجتحالوا; قشيئا استعدوا كلما والتأخرون فعله، ق ويصوبونه 

را،.*تروك" به والعمل 

.٢٦٩ص: الحكمية العلرق 



ائرالخلأفاصضمسض ٧٨٦

اسساسب 

اسةهذه ق اسى اقراهلأف 

رم.ذما فل إذا السلم على  ١٢١١^ تضعيف ١- 
أقوال;ثلاثة على الذمي دية مقدار ق الذ— —رحمهم الفقهاء اختلف 
ةالمالكيذهب موهذا الملم، دية نصف ديته أن الأول; القول 

ا.السلمر دية مثل فتصتر العمد، ق تضعيفها يرون الحنابلة أن إلا والحنابلة، 
الشافعيةمذهب وهو المسالم، دية ثلث الذمجي دية أن الثائ; القول 

القتيلوليت تقول; الواو، مجن عوض والهاء الديات، واحدة اللغة; ق الدية )١، 

اندبو القصاص، عن بدلا يجب، الذي المال وهى ليه، أعطيت إذا دية أديه 
ذواوللجماعة ذيا، وللاشن غلانا، د قلت،: أمرت،نه وإذا ليه، أحدت أي: 

.TArl\o^j»i\لسان فلأنا. 

فيماأو نفس ؤ، الحر على بجناية الواجب المال الفقهاء: اصهللاح ق وهي 
.٥٣مغنيافمحتاج؛/دوقا". 

السلمينديار ق، كفرهم على الكتان أهل إقرار الترام به" يراد الدمجة; عقد )٢( 
بمليوم، جهتهم، م، والاستسلام الجزية بميل عنهم والذب وحمايتهم 

للقتالمتأهب ذكر حر بالغ عاقل كناي "كل وهو: ذميا، يسمى منهم الجزية 
ي/هْ-وه.الوبل الجزية". أداء على نادر 

.r\r-r\^lAالغي ١، \  u/aالأسذكار انفلر: )٣( 
.١٩٧/٢المهذب ، U٣٢/\ الأم انفلر: )٤( 



٧٨٧شر ضا ض صءام 

ووهبسواء، مواءا لم المدية مقل الدمى دية أن ت الثالث القول 
ا.ل الحنفية مذهب 

واردةالوالأيار النصوص اختلاف ادألةت هذه ق الخلاف وسب 
والأثرتالحديث من يؤيده مجا ل4 الأقوال هذه من قول وكل الباب، دا هق 

رصي~ عمرو بن اس عبد بحديث الدية نصف اوجبا مجن فاحتج 

٢.ل الحر دية نصق العاهد دية قال; هؤ الني، أن ~ عنهما اس 
ةثمانمائاس. رسول عهد على الدية قيمة كاوّتا قال; هع وعنه 

ةدين جمالمم، يومئد الكتاب أهل ودية درهم، ألاف وثمانية دينار 
يرفعهالر الدمجة أهل دية وترك المسلمن، دية رفع عمر كان فلما لم، الم

رالدية من رفع فيما 

الصناعبياع ٢، ١  Y/rللحصاص القرآن انفلر; )١( 
كتابالنن; ؤ، داود وأبو ( ١٨آ/*)المني ؤ، احما مختلفة; بالفاحل أخرجه )٢( 

أبوابالجامع: ق، والترمذي ( ٤٥٨٣)ق/ة؟اح الذمي دية باب الدياتء، 
٤(■  U/oؤ،)المنف، ضة أي وابن ١( ٤ ١  ١٠\ح )ئ/ْ الكفار دية باب الدات، 

وقالح/اءآ(، الكرى )المنن ؤ، والمهقي \( V\/y)ضنه )، والدارئْلني 
حسنحديث الباب هذا ق عمرو بن اس عبد حديث اكرمديت 

(،٤٥٤٢)؛/أخاح ؟ هي كم الدية باب الدياُت،، كتاب داود، أي سن )٣( 
ؤ،الثر تمد ابن وأورده ا/خ\،آ(، )انحلى. ١(، . )\إ\ق المهقي سن 

خ/اا(.)الاستذكار 



اهتانيالطم طى الممهي الخلاف ائر  ٧٨٨

قحابة المبقضاء العمد ل الدية تغليظ على أحمل الإمام واحتج 
أنفرأى ؛، ١ عنهما— افد —رضي وعثمان عمر عن روي ما مثل تغليظها 
رآ/العمد لمكان اكغليفل مبل على كان كاملة بالدية قضاءهما 

فرضهؤ الني "أن روي: مجا فعمدته: الثالث: فيها أوجب مجن وأما 
٢•ل درهم" آلاف أربعة الكتاب أهل من رجلا قتل مسلم كل على 

آلاف"أربعة و١لصراني اليهودي "دية قال: أنه ه عمر وعن 
/صهما-ل الله -رضي العزيز عبد بن وعمر حان عن ذلك وروي 

عبدأخرجه فقد عمر: أثر وأما (، ٥٣١)ص: ضان أثر غمبج تقدم )١( 
حزموابن ١( م/ا،ئ )المن )، والداونطي )المصف• ق الرزاق 

رحللضعف، صعقه إل ححر ابن وأثار وصححه، ا/آام( ٠ )انحلي ؤ، 
.أ/هآ( الخبير )التلخيص اذْلرت إمناده. ؤ، 

.T\rlAالغي )أ(انفلر: 
١(م/هئ )المن ق والداركلي \ام •)الصف ق الرزاق عد أخرجه )٣( 

سوهو ٣ْ( ٦/١.)انحلي ل حزم وابن ١( ٠ )المن j واليهقي 
•ثعب بن عمرو مراسل 

قالرزاق وعبد والداركلي ئ/آا/أ، الأم ق الشانم أخرجه )٤( 
ق'االآ'ار التر: عبد ابن وقال ، ١ • >a/ المن ق، والبيهقي ، ١ ٢ ا'/م> المصنف 

.غيها حجة فلا منقطُة، مختلفة مضهلربة وعثمان عمر عن الباب هذا 
الأّتدكارخ/خاا.

:ق شيبة أن وابن )الأم )، الثافم الإمام أخرجه حان: أم )٥( 



٧٨٩القضالي الطم شر  ١٠يض التي ال؛واءد 

قولهبظاهر فاحتج السلم: دية مثل كامجلة دية فيها أوجب من وأما 
قثدمؤءثاخْقاهمز-كثثأنتن تؤءتاإث٠ يمثل أن لئؤمير تعال؛ 

عدوش ين جمك ه يiكتثمأ آن إق صثه وويه رمزمحنت 
ثبمًقمي ثن ْقاك ثان محكثو رمتر ئتمءر ترث دم نؤ 

دعتمءردم؛فمحكثترححهمي، مدية نجكة يدينهم 
لأنالحر؛ مس مجن بدلا المال مجن مجعلوم لمقدار اسم والدية قالوا: 

الكلامفرمح وبعده، الإسلام نل بينهم مجعروفة مجعلومجة كانت ند الديات 
رثانتحال؛ نوله عليه عطف لما f خظأ، المومجن ثل ق قوله ق إليها 

دقمورثدبأسثلث1إق نثى دبتثثر سًظم موم ين ًفاك 
لماكيلك تكن لر لو إذ بدلا؛ المدكوره ١لدية هذه كانت محكتر؛ه رمتتر 

ولايزيد لا النفس بدل مجن معلوم لمقدار اسم الدية لأن دية؛ كانت، 
يعرفونيكونوا ول؛ الديات، مقادير يعرفون ذلك نل كانوا وتد ينقص، 

للكافرالذكورة الدية تكون أن فوجب والكافر، الالأا دية يى الفرق 

كماالر همد ابن وصعقه ١( ٠ a/• )السنن ق والبيهقي ه/7•،( المصنف )— 
قريا.مدم 

٤(• ®/٧ )الصنف ق ثسة ابن فأخرجه العزيز: عد بن عمر أثر وأما 
علىأما عته وروي الصف، على أمحا عته فروي مختلقة، مضعلربة عنه والرواية 

.١( )الأسذكار انظر: الثلثف. 

.٩٢آة: الماء، سورة )١( 



اترالخلأفصضاسمسني ٧٩٠

إقآسثلثة ئديثه •ؤ ت تعال قول يكون وأن لم، للمذكرت الي هي 
عندهم،التعارف العتاد أها لم الدية عن عقل كما إليها راجعا ؛ه أنيدء 
الأمولص السان، إل مفتقرا مجملا اللفظ لكان كيلك ذلك أن ولولا 

كدلك"را،.

ةديه الق رسول جعل قاوت أنه ه عباس ابن روى وقد قالوات 
١.٢ عهد لهما وكان لم، الالحر دية العامين 

ةدييجعلون كانوا ألهم ه وعثمان وعمر بكر أي عن وروي 
لاللم دية مثل معاهدين كانوا إذا والنصراني اليهودي 

والترمح:الوازنة 
اوم•معها، الأقوال لهذه تشهد المسالة هده ق والأثار الأحاديث 

كانوإذا الخالق، دليل على يرد ومثله إلا ضها واحد على اعتراض من 

رحمه— الشافعي مذهب ترجيح العلم أهل بعض رام فقد كيلك الأمر 
أقلُاقيلفيالمألة.لأنه اس-؛ 

١.٢ *آ/اأ للحماص القرآن أحكام )١( 
١(«  y/a)السنن ق والبيهقي ( ١٤٠٤ن i/• الجا«ع;ز ق الترمذي أخرجه )٢( 

تضعيفه,على واتفقا 

)المسؤ، واليهقي، دكر، 'آا(ولميذكرأبا)المنن ق الدارنهلي أخرجه )٣( 
وحكم١( ١  a/aرالأسذلكر ق الثر عبد ابن وأورده ١(، » y/aالكثرى 

وصعقه.باصملرايه 



٧٩١اممضالي الحكم تقرير عليها يبنى التي القواعد 

موجودوالاختلاف ]لزيفين، الأية ل سائغ التأويل الأر1 عبد ابن نال 
ديات:الوأصل الدمى، دية مبلغ ق العلماء من والخلف السلف يى 

أقلأن عل أجمعوا وقد عليه، أجمعوا ما إلا ذلك ل توقيف ولا التوقيف، 
ب:محنمالذمة...فلا براءة والأصل: زاد، خيما واختلفوا واجب، فيه قيل مجا 
،.رذلك ق ، jJLماقيل وأقل إلاُيمين، مسلم يوحدمال أل 

بحللا كما المسالم مجال أن عليه: يشكل ما لكن صائب، نفلر وهدا 
بشن؛إلا حقوقه من شيء إهدار بحل لا الذمي فكذلك شن إلا أخذه 

الخلافوصحة والتمام المصف دلائل لوجود يقينا؛ ليس بالثلث والحكم 
قينقدح فانه كيلك كان وإذا ذلك؟، وجود مجع ذمة ترأ فكيف فيهما، 
الق—.—رحمه حنيفة أيى مذهب رجحان النفس 

أمور:قوله ترجيح ودلائل 
لروإن والأية وجل، عز اس كتاب مجن أصلا ذلك ق له أن أحدها: 

لمّغترها مجن ذكروه فيما أين أمحا من أقل فلا ذلك ق قعلعية تكن 
ة،الدمحل أهمعاملة باب ق العامة للقاعدة موافق هذا أن الث١نى: 

م.علما" ما وعليهم لنا ما لهم الإسلام دولة رعايا من "أمحم وهي: 
ةالجزيبذلوا إنما ولأمحم الدية، ل بالمسل٠ين اوامحم ميقتضي وهدا 

ّ.٤ r/؛ المممفى ق الدليل هذا وجه وراجع ١، ٢ -١ ١ a/.٢ الاستذكار )١( 
١.٢  y/v"للحماص القران أحكام ق المطلوب على الأية هذه دلالة انفلر )٢( 
١٠ عابدين؛/خلإ ابن حاشية \ا\<بن الوّيءل انظر: )٢١( 



الصانيانمكم على الئئهي الخلاف ائر  ٧٩٢

النصوصصحت ا مدع والمضاء، الحقوق ق الدولة برعايا ليستووا 
العام.الأصل هذا ق بمدح لا فمثله بالكافر، المسلم قل عدم مثل يامشاله 

الثلثعلى أها أو الدية تصيف ق الأخبار من روي ما أن ث،ت ااثاإ
هباقترن رمما والقضاء قضاء، كان ذلك أن على محمولة فهي صحت إذا 
دليوالذي المواضع، بعض ق الحكم هدا مثل يوجمبا ما الأسباب من 

ودياليهدية ال: نإذ — اس رخمه — ا ر الرهري الإمام أثر لهذات 
رم—ولعهد على كايتج وكيلك المسلم، دية مثل ذمي وكل والصرانى 

قفجعل معاوية كان حى ه، وعلي وعثمان وعمر بكر وأي . الق 
دعبن بعمر قضى م نصفها، المقتول أهل واعتلى نصفها، المال بيت 

ف—الال، المبيت ل معاوية جعله الذي وألغى الدية، بنصف العزيز 
المالبت ل معاوية جعله الذي المف ذلك رأى ه عمر أن وأحب 

القرشي،بكر أبو الزهري شهاب بن اذ همد بن الق هميد بن لم مبن محمد 
علىالناس اجتمع السنة، ودواوين العلم بحار وأحد الصالح الملف أعيان من 

ابنبفي : مول مالكا "سمعت ; القاسم ابن نال علمه، ووقور وجلالته إمامته 
ثطعالما رأيت مجا سعدت بن الليث عنه وقال ، نغلتر الناس ل له ومجا شهاب 

وإنهدا، إلا بحن لا نتقول؛ الترغيب، ل بحدت شهاب، ابن مجن أجمع 
القرآنعن حدث وإن هذا، إلا بحن لا نالت،: والأنساب، العرب عن حدث 

اه. ٢٣وقيل ه \ ٢ ٤ سنة توق حامجعا بدعا حديثه كان والمنة، 

ْ/أ\م.النبلاء أعلام سر ، ١٧٧؛/الأعيان ونيات ق: رجمته انفلر 



٧٩٣التضاني الحكم تهمير عليها يبنى التي القواعد 

العزيزعبد بن عمر بذلك أذاكر أن ل يقض نلم الزهري: نال منه، ظلما 
نبسعيد إن للزهري؛ فقيل الذمة، لأهل تامة كان قد الدية أن 

ىعلعرض مجا الأمور خثر إن فقال: آلاف أربعة ديته نال: المسيب 

.٢ ر ؛ه محلثتئإقٌء وجل: عز اس تال ك\ب 
ىعلخمله يمكن الثلث، على الذمة أهل دية أن مجن نقل محا وكذللث، 

فضىما جميع ذلك أن الراوي قفلن واحدة، سنة ل الدية بثلث، قضى أنه 
رللزيادة الثبت، يترجح الأحبار تعارض وعند به، 

خملست،وإذا ارض، التعه فييقوى مما المسألة هذه أن والحاصل: 
ةالذمأهل ديات تقدير ل الأمر أن على البات هذا ق الواردة الأحبار 
نبيلمجن كانت، ذللث، ل الصحابة أقضية وأن القاصي، احتهاد إل موكول 

حسن،■جع فهو غئرها عن مميزها يوجب ما ها بحتم، الي الأعيان قضايا 
ةديض تسويتهم مجن الصحابة بعض عن نقل ومجا الأية بظاهر أحذ وإذا 

زرمو هالذي للعدل أوفق لأنه اس؛ شاء إن أول فهو والذمجي لم الم
ديناعتناق ق الناس ترغيب، ذللئ، مقاصد مجن يكون وقل وأمها، الشريعة 

أعلم.تعال والذ والمساواة، بالعدل بحكم 

'■ ٠٩٠/١ مصنفه ل الرزاثم، عد أخرجه الزهري وأر ، ٩٢آية: النماء، صورة )١( 
بالإرصال.فيه وندح ، ١ ٠  y/aالسنن ؤ، والبيهقي 

ادوءلا"أ/هد)آ(انذلر:



اهشانيالثر على الممهي الخلاف أنر  ٧٩٤

المحح;ع؛ن قلع إذا الأعور على الدية تضعيف ٢" 

يسفلخطا حيح ص، jvPفقأ إذا الأعور أن على الفقهاء اتفق 
إحدىالأعور قلع ولو I قدامة ابن قال الدية، نصف إلا عليه للصحيح 

المعىلعدم اختلاف؛ بغر الدية نصف إلا يلزمه نر خءلأ الصحيح عيي 
رالدية لتضعيف المقتضي 

*قولهن على عمدا لعينه مماثلة لصحيح عينا الأعور قلع إذا واختلفوا 
عنفقأ خاء إن محر عينه فمشت الذي الصحيح أن الأول: القول 

مذهبوهذا ذلك، غير له وليس واحده، عن دية أخن ثاء وإن الأعور، 
١لذلاهرلوأهل والشافعية، الأحناف، 

نين،عيدية أخذ شاء وإن اقتص، شاء إن بالخيار أنه القائ: القول 
رالمالكية مذهب وهو 

ووهكاملة، دية وعليه نماص، الأعور على ليس الثالث: القول 
١الحنابلة ُذهِ، 

الأسذكارلأا0\ى الأم لأ/'ابمأ'، الصنائع بيانع وانفلر: ، Ynr/Aالغي )١( 
.a\/aالأمصار علما، لمذاهب 

.٤١؛/٩ . انحلي ، v١٠١/>، الأم ، ١٣١ ، y،\a/\/الصنائع بدائع انفلر: )٢( 
.-١A/A٢Aالأسذكار ٤، • ا/,ْ ٦ المدونة انفلر: )٣( 

١.الإنصاف. ، nrlAالغي انغلر: )٤( 



٧٩٥القضائي الحكم تترير علبهأ يبنى التي التواعد 

:الأدلة 

ؤتحتاؤ ت ال تعبقوله القصاص لجواز الأول القول أصحاب استدل 
١١،.،

مائةالنفس ق قال! أنه الني. عن روي •مما الدية لنصف واستدلوا 
،.٢١خمول" المن وق الإبل، من 

أنروي ا الدية.ممولتمام الفدمة، بالأية للقصاص المالكية واستدل 
،.١ كاملة يدية الأعور عئن قا قضيا ~ عنهما اس رصي ~ وعتمان عمر 

ة،كاملعينه دية لرمجته إمكانه مع القصاص عنه درأنا فحيّثؤ نالوات 
٠٢٤١كالإجماع فكان مخالف، لهم يعرف ولا الصحابة، محاء وهدا 

• ٤٥آية• المساء، سورة )١( 

jوالنسائي ١^ ق مالك أخرجه حزم بن عمرو حديث من جزء )٢( 
(٣٢٦/٩)الصنف ل الرزاق وعد ( ٤٨٥٦)\،/ا'ْح امة القكتاب امحبى: 

المننق والدارقْلي )ْ/ا"ْ'آ( المصنف: ق ضة أق وابن 
منفمنهم الخد.يث ها-ا ق النقاد واختلف )\،/مو(، السنن ق واليهقي، 

(١٧)؛/المم التلخيص ذلك: )، انفلر حسنه. واحد غم واسفلهر صعقه، 

(.٣١)U/؛ الخليل إرواء 
ؤ،ثسة أن وابن ( ٣٣١)و/الصف ق الرزاق عد الاثار: هدْ أخرج )٣( 

انحرق حزم وام، )ح/؛ا،(، المن ق واليهقي )ْ/"بم(، المسف 
.٣( ١ )7/ْ اسل إرواء ق كا حشة أنار وهي ٤( ١ ٩ - ٤ ١  ٨/١)٠ 

.٣٤٣، a٢٦١/الغي ، ay/aالاستذكارانفلر: )٤( 



\ص\1يم طى \سف اتر  ٧٩٦

رفعه عشان "أن روى U القصاص لإسقاط غامتدلوا الخابلة: وأف 
ركاملة" يالدية نه ومحي منه، يقتم فلم صحيح، عن فقأ أعور إليه 

والترجيح:ا،لوازنة 
ثءلاهراثنتتن، أو واحدة كان القصاص العن ق أن القرآن ظاهر 

 I.إلاعليه لالمحني فليس العفو حصل إذا أنه ، خمسون العن ول فوله
أهممه عفان بن وعثمان اس عبد وابنه عمر عن صح ولكن الدية، نصف 
حصلمجي بالأتباع أخلق وهدا كاملة، دية الأعور عن ق بأن نحوا 

صحته.على متفقا ليس الحديث لأن العفو؛ 

مامع ه تعال؛ قوله عموم قا النظر محمى ولكن 
منالأثر هدا يند وما للقصاص، إسقاطه من ه عثمان نحاء مجن نقل 

ابإذهتتضمن الأعور عن قلع أن وهو• الحنابلة، ذكره الذي القياس 
أنهلدث ذلودليل العينن، مجن أذهبه لو كما الدية فوجبت كله، البصر 
الأشياءويدرك البعيدة، الأشياء يرى فانه يالعينن، بحصل مجا بما بحمل 

وش_اهدا،قاصيا يكون أن ويجوز الأبصار، ذوى أعمال، ويعمل اللهليفة، 
آ.١ العيني، ؤ، كما كاملة دية بصره ق فوجم، 

لرهم م الأية، عموم معارضة على يقوى لا وجاهته على القياس وهدا 

وابنق/أا<( )المن ل والببهقي ( TrYl\<)الصف ق الرزاق عبد أخرجه )١( 
الباب.هذا ق الواردة الاثار جح وصعق ٤( ١ !-٩ ١ ؛/٨ • )انحلى ؤ، حزم 

ذ/\أآ.الغي )٢( 



٧٩٧الئواءداضضض1صاسماصض 

صعيفعتمان وأر اكرق، عدم ظهور مع واحدة ويد أذن له فثمن يطردوه 
لولعالمسألة، هذه ل المالح ل يجتهد القاصي أن ل يلو غالذي 

الصحابةاء لقضاتباعا به محكم العفو، ق يرغب مما الدية تضعيف 
ه،عنالحد بدرء وهذا عنه، بالعفو هذا عليه وامحني الحاق لخاطر وتطمسا 

بالصواب.أعلم تعال واس 
عمدا:قتل إذا الخمي عالي الدية تيعيف ٣— 

اعلارتفعمدا؛ قتل إذا عليه قصماص لا الصبي( أن عر العلماء أُجمع 
لالبالغ من، يتصور كما صحيح قصد منه يتصور لا ولأنه عنه، التكليف 

ا.١ الدية عنه تتحمل الي هي الصبي ، لعاقلة أن على وجمهورهم 

.٤٢.انحلي)ا(انفلر: 
المهيب؛،-u؛،، i/aالأسذكار  iSA.jvالصناتع بيانع انثلر: )٢( 

؟.Yi/aالغي 
لأنعقلا؛ الدية وسميت القاو، عن الدية يدخ الذي وهوت عانل جمع العائلة؛ )٣( 

المطالمةعن لسانه تعقل لأها أو الفيل، ول بيت ناء ؤ، تعقل كانت الأل 
. ٤٢؟/٢ الصباح القال. من والثأر بالدم 

من؛،نصهانمنهم ومضيق، مجومحع ض ما العاتلة يل. نحد ق الفقهاء وبختلف 
القازعشيرة ؤ، يعمها مجن ومنهم والحابلة، الشافعية مذهب هو كما بالعصبة 

،Xoo/Uالصنائع بيانع انفلرت والمالكية. الأحناف مذهب هو كما وعميته 
ء١ ١ ا/ا' ١ الإنصاف ٢، ١ ؟/٢ المهيب ، ٦٣٩٧/١ المدونة 

لالدية فأوجبوا عندهم، القولن أؤلهر ل الشافعية المسالة هذه ن؛ وحالف )٤( 



اممشانيالمتم ض الفتهي الخلاف ائر  ٧٩٨

تقولن على وتغليفلها الدية مقدار ل واختلفوا 

عاقلةعلى أمحا تخفيفها؛ ووجه مخففة، بحب الدية أن الأول؛ القول 
قجاء ما على أخماسا منهم وتؤخذ ّنين، ثلاث ق توجل وأمحا الخمي، 
آالخعلدية ق الله رسول قال محال؛ ل.ه مسعود بن ائته عبد حديث 

بنتوعشرون مخاض، بتت وعشرون جدعة، وعشرون حقة، عشرون 

.أ ذكر مخاض بي وعشرون لبون، 
لمقابو وهوالحنابلة، والمالكية الأ-محاف ذهب القول هذا وإل 

،.٢١الشافعية محي الأقلهر 

،٨٦/١٦اابسوءل انظر؛ البالغ• كعمد الصي عمد يرون لأمحم الممي؛ ال م~ 
.a٣٠/. المغي ، o./aالأسذكار ١، ٤;. ُغنيامحاج ، ٢٩!/الأم 

١٨٤)أ/ هي كم الدية باب الديات، كتاب داود; أن ض )\/اهص الموطأ )١( 
(٢٦٣١ح; A٩٧/٢)الحطا دية باب الديات، 'مماب ماجه: ابن سنن ( ١٤٥٤ ح: 

(١٣٨٦اح )؛/•هي كم الدية ق جاء ما باب الديات، أبواب جا*عالترمذي: 
.U(،>،.الخطأ أسان باب امة، القكاب ائي: المسن 

ثابتغتر صعيم، حدث هذا وقال: ١(  vyIy)السنن ق الدارنهلني وأخرجه 
.٤(١ /٧ ٤ الراية ننصب وانفر؛ عدة وجوه من 

الجملة،ق الفقهاء بين عليها متفق الحديث هذا ل الذكورة الإبل أمنان )٢( 
بداغانفر؛ لبون. بي مخاض بي مكان يجعلون والشافعية المالكية أن إلا 

،٥٣الاستذكار ١،  ١١٣- ١ ٢ ، ٢٩/٦الأم ، ٢0٦-٢٠٤/٧اكائع 
.٢٩٧-A٢٩٦/الغي 



٧٩٩الئضاني الحكم نمير ءليها يبنى التي اسءد 

هلزُتالميز أهل ص وكان عمدا قل إذا الصبي أن القائ: القول 
ا;تغليظهووجه العمد، قتل ق كالشأن مغلظة نجب وأها ماله، ق الدية 

ة;ومثلثة حالوتجب العاقلة، تحملها ولا ماله، ق الصبي على تجب أهما 
هدامي ويالحوامل، وهي خلفة، وأربعون جدعة، وثلثهن حقة، ثلثهن 
وهي•ممدهم، القولن أظهر ق الشافعية ذهب هدا وإل بالسن، تظظأ 
،.١١الحنابلة ممد رواية 

الخلاف،:سجا 

اختلافهمهو المسالة: هده ق الذ- -رحمهم الفقهاء اختلاف مجنتا 
عليهأوجب فمن ؟، الحقنا حكم أم العمد حكم يعهلى هل اإصُ، عمد قا 

وديةخهيا، الصيي عمد أن رأوا العلم" أهل جمهور "وهم محققة ت-ية 
ومعقول:ياثر ذلك أيدوا وقد محققة، الخهلا 

المسميعمد قال: أنه — ممه الك رصي — عمر عن روي فما الأثر• أما 
،.١ سواء" وخطؤه 

،.رخطأ الممي عمد أن السنة مضت، الزهري• الإُام وقال 

ابنقواعد ١، i/. امحاج مغي ١، بم/ا-ْ الطاJن روضة ١،  ٢١٣، !/آ الأم )١( 
jالفقهاء اختلاف وانفلر: ، ١٣٣ا/آْ-«ا■، . الإنصاف ، ٦٣/٣رحب 
.y<\ylyالغي ، ٤٣الأسذكار،//ق: العمد دية أسان 

وصعقه.ا//ا٦، السنن؛ ل اليهقي أخرجه )٢( 
٥(.a/• )الأستدكار ق البر عد ابن وأورده ٤( الرزاق،)؟/U® لمد المصنف )٣( 



القضائيالحكم على الممهي الخلاف أئر  ٨٠٠

محظورايكون ما القتل باب ق العمد إن قالوات ففد ايقول وأما 
،قول العمد I ه لقوله محضة عقوبة هو ما به الشرع علق ولهدا محضا؛ 
همنيحقق فلا الخهياب، على ؛سني لأنه بدلك؛ يوصف لا الص؛ي، وفعل 
وجه.فهذا القتل، باب ق شرعا العمد 

شرعا،الأحكام ق معتر قصد عن عبارة العمد! أن الئانيت والوجه 
دوقصة، بالعمديفعلها يوصف ولا البهيمة، محن يتحقق القصد فأصل 
فصدهفاعتبار عليه، الترع أحكام لهاء صاغ غير لأنه كيلك؛ العمي 
يضره.فيما لا ينفعه فيما شرعا 

لمعيعاقلته على كان إنما البالغ حهلآ أن وهو ئاك؛ وجه وثمة 
نمأقوى ذلك ق والمثى الختلآ، بعير القاتل على والتخفيض الطر 

.٢٢١صفةالخْلأ" 

القصد؛لغة: العمد أن فحجته: عمد: الصبي عمد أن رأى من وأما 
بييأنه إلا العمد، منه يتحقق الختلآ محنه يتحقق فمن الخهلآ، صد لأنه 
ة،حالماله ق الدية والأخر: القود، أحدءمحا: حكمان: القصد هدا على 

قالاأارقهلني عباس: بن اثذ عيد حديث من أخرجه اللفظ بمذا الحديث ر١، 
حزمابن >يةه: ومحن ( ir"\/o)اكف ق غيبة أق وابن "ا/؛ا،( )المن 

قححر ابن الحاففل عليه حكم وكيلك وصعقه، )انحلى قا 
الحبءر؛/\\(ّ)التلخيص 

.a٣٠/. الغي وانفلر: ، ay-ai/yiومحل المب)٢( 



٨٠١الئضاني انمئم نمير عليها يض التي التواعد 

هموجبه عاليفيحب العقوبة؛ وهو الحكمين، أحد أهل س ليس والمحيير 
فيلزمهالأموال،، غرامات ؤ، كما عليه لوجوبه أهل لأنه المال؛ وهو الأخر 

أن،ال فمحالضمان، ويلزمه القطع، عنه يسقط السرقة فعل ذلاك.كنزلة 
رخطأ المحمي عمد يكون 

والترجح:الوازنة 
الشافعيالإمام مذهب ترجيح قا بمري لا اكريمن حجج قا الناظر 

لأمرين:وذللث، الذ-؛ -رحمه 
خلان،خهيا العمد جعل فان العقول، مجن ذكرْ ما صحة أحدهمّا! 

ؤ،ال قولدللث، الحقالق، وقالي، المستحيل نيل مجن فهو والحقيقة، الواقع 

تزعمأن محال له: نيل حطأ، والمعتوه اإص؛ى، فقتل ت نائل قال فإن )الأم(ت 
؛.٢١عمد" وهو خطأ أنه 

عمدا؛ه بجعللا الخطسأ حكم العمد بإءهلاء ذللئ، إنما قيل: فان 
ف،فكيه، أحكامحملة ن، والخطأ العمد ، juفرق، الشرع أن فالجواب: 

دمتقومجا نفلر، ولا أثر حتنأ الصبي عمد جعل ل يصح ولا ؟، يستويان 
نمداه عومجا والأنقهلاع، يالضعف، النقاد عليه حكم قد ه عمر عن 

الدليل.إل بنفسها«متقرة هي الاثار 

أيالغقصده يكون قد بل متحقق، الميز الحمي، مجن القصد أن الئاي،؛ 

.٨٦/٢٦المسرمحل من مأخوذ الوجه هذا وتقرير . ٣١؟/١ الأم انفلر؛ )١( 
.rwlvالأم )٢( 



اهتانيانمئم طى اص الخلاف ائر  ٨٠٢

القصاص.ممحصعنه سقط وإنما ينكر، لا وهذا بعض نصد من 

الزجمرلحصول ه؛ منتم يقأن العقل ق لجاز النص ولولا التعبد، 
دماءالمفك على بحمل لا الغالب ق الصغر كان لما ولكن باقمماصه، 

نجمان كفقد المعي لهدا الحد عته درئ وحيث العقوبة، عن به امتغى 

له عليالدية تضعف أن جرم ولا ردعه، يوجج،  Icيعاقب.أن المناسب 
محضا٠عمدا لكونه ماله 

عباسابن قول ت الشافعي لقول الحجة ومن : البر عبد ابن قال وند 
كعمدفيه، قوي لا الذي العمد يريدون ، ١ عمدا تحمل لا العاقلة وغتره; 
،.٢١فيه" قصاص لا مما أشهه ومجا الصٍي 

....

والمهقيا/دأ(، )١ وانحلى ( Wylv)الدارمحلي ض ق هدا ق الاءار اطر )١( 
ونجده بالحديث العلم لأهل مقال جميعها ول (، ١UU/r)الكثرى لنن ال 

Jامحارةيعرف لا أته إل البر عبد ابن أثار لكن )؛/امأ(، الحبر اكلخيص 

سائرل وأتباعهم والعراق، بالحجاز العلم أهل عليه الذي وأن; مخالف، 
ابننال كما عمد من صلحا ولا اعترافا ولا عمدا نحمل لا العاقلة أن البفوان 

.١( ٢ ٨ ، ١ • ١ )a/ الأستدكار . ءباسه 

خ/اْ.الاستذكار )٢( 



٠٨ ٣ اممضأتي الحئم تقرJر ءدهه1 يبنى التي التواعد 

الخاصالمث 

ائأسدبميفى اس^0ا 

إصلاحإل محدق الي الشرعية السياسة فواعد من القاعدة هده تعد 

ودفعاف والإنصللعدل اكمحية الجادة على وحملهم المكلفين، نوايا 

الذرائع؛وقاعدة المصلحي المفلر إل ترجع وهي بالناس، والإصرار الحيغا 
وقلالمفاسد، ودفع المحاخ لتحقيق وصعتؤ إنما حملتها ق العقوبات إن إذ 

١الأصل؛ن هدين إل برجوعها الأئمة من اخققرن صرح 
ةحنكجوانب من بجانب ف ثم أيا ق القاعدة هده أهممة وندو 

علىأبهللت، أنما وكيف الشرعية، والسياسة القضاء ل الإسلامي التشرع 
اليالهلري، عليهم وسدت بنقيضها، وقابلتهم مقاصدهم، الحيل أصحاب 
درا،وقفرعا ه خلقل الله أقرها سنة وهي الباطل، للتحيل فتحوها 
ركئرها من تحصى لا وأحكام مسائل ق وأجراها 

الفالقضاء، اختصاص مجن هي إنما حملتها ل العقوبات أن وجلي 
ذههإدراج صح ولدللث، الخالفين، على لتنفيذها سلهإلة بملك غيره أحد 

لومنزلتها مفادها بيان يلي وفيما القضائي، الحكم قواعد صمن القاعدة 
ذللئ^تلأستجلأء مهنالب وهذه بياهما، يتمم .مما لهاالتمثيل مجع الفقه 

٤,الموانقات ، irylrالمنة منهاج ، ٢٧بداية؛^-y/.انفلر: )١( 
\'T\اللهفان إغاثة انفلر: )٢(  '-Tovj.



الصنيانمكم على الممهي الخلاف اتر  ٨٠٤

صاسب 
ساهاالقاعدة أةمء 

نمابرم ما إفساد وم 'المض'ا، مجن فاعل •ممعى فمل ث النقيض 
البيدمثلا: قيل فإذا القضية، تلك رفع فضية: كل ونقيض بماء، أو عفد 

وهوهذا والمقابل، الضد فهو.كعى: كذلك، ليس أنه فنقيفها: حرام، 
.٢١١محا الراد المعي 

منالمقصود واختلاف الحال تمر وهو ال، الفمن فاعل : لفاسد او 

وءلمنه؛ المقصود الأثر عليه يترب لا الذكا العمل هنات به والمراد العغ،، 
^٢،.والية القصد 

إمجامحرم وجه على مجا شيء تحصيل ل سعى م، أن اكاءدةت وُعمح، 
مابخلاف يعاقب فانه أوامحا نبل نفسه مصلحة كحصيله أو بغئره لإصراره 

لتفويته أراد ويلزم.مما تحصيله، أراد مما فيمنع فعله، من أراده 

)ا(اطر

انذلر)أ(

انفلر)٣( 

.٢ ٤ U/\ الرب ان ي، ٣١ْ م: اكرمات 

.م/٠٣الفقهية والألفاظ المصطلحات معحم ، ٢١١ص: التعريفات 
.٨٧/١الحكام درر ، ٥٣ص: الحكمية الهلر3، 



٠٨ ه الصاني الحكم نمير عليها يبنى التي القواعد 

اسب

والسمئااقا٠د٠ اسمح افواو 

قم وهالأربعة، الذاهب -همع عليه القاعدة هده العمل.ممضمون 
إذالمالكية؛ هم بما أخدا أكثرهم ولعل ومضيق، موسع ما لها إعمالهم 

مومعاملات، العبادات ل الشرع تكاليف من كثيرا ها يعللون أهم نجد 
ا.ر الأخيرة الرتبة ؤ، والحنفية الشافعية م بعدهم، الحابلة 

تأمرين إل ذلك ق استندت وند بخلافه، الأمر كان ورمما اجتهادي، تريب وهذا 
إلالأصل مجدا العمل ند يما كثيرا — الله رخمه ~ القيم ابن أن أحدهما؛ 
إيجابا)ي*ني القول،وهدا كقوله؛ الأكثرية، وجه على وأحمد مجالك الإمامجثن 

مالكأصول على صيما ولا يعينه، الفقه هو لإسقاءلهاا التحايل على الزكاة 
قويقول ، ٩٧؛/الموقعثن إعلام • ضده بمفيض العد مقابلة ق وأحمل 

لثتزوجها(زوجها نتل من على المرأة تحر-■،( فالتحر-،()بمي وبمد " آخر: موصع 
بنقيضالفاعل مقابلة منها؛ متعددة، وجوه من ومالك أحمد نواعد على مطرد 

.r،>U؛/اللهفان إغاثة فمده" 

انفلرالحائلة. من U تعليلا أكثر المالكية فألفيت كب j نفلرت محر 
الحيلمواهب ، ٢٩، xa/u، ١٩٣/٤للقراق الذخيرة المثال؛ سبيل على 

"ا/ْادآ/أئ؛،، ٤١١؛/للحطاب 

وإنوالشافعية، الأحناف مذهب، أعي الذاهب، بقية ل مجا التعليل قلة الثائر؛ 
المكثرق الشان لكن القواعد، ق أبحاتهم صمن أدرجوها أيضا هم كانوا 

أعلم.تعال وافه والمقل، 



ائرالخلأفاصضاسماصني٨

أشهرهاتمتقاربة محتلمة بصيغ القاءاسة هذه وردت وءاس 
أبحرمانه عوقب أوانه قل شيئا امتيحز من — ١ 

لالفاسد المقصود يمفيص المعاملة الأصول! من ٢— 
الليناصتعجاله إل الكلف فعمد حكما، الشارع يه ربط محا ٣— 

الأمرلوجود لا أو قصده، بنقيض له معاملة عليه تفوت فهل الحكم، ذلك 
رم.الحأكم" الشارع عليه علق الذي 

عوقبمحرم وجه على وقته قل له أبيح مجا أو حقه تعجل مجن — ٤ 
رم.بحرُانه" 

نمة الأربعالذاهب من مذهب يخل ن؛ القاعدة أن ها ويلاحظ 
سلف،كما الن.اهب هذه بين عليها المتفق الأصول مجن إذن فهي ذكرها، 
أ.ر الأحكام ق بما يعلل وكلهم 

للميوطيوالفلائر الأشباه ، ١٣٩ص: الك المإيضاح ٢، ٠ م/ْ الثور انثلر: )١( 
١ّ ٩ ا/. نجيم لابن والفلا؛ر والأشباه ، ١٥٢ص: 

.١٣٦ص: المسالك إيضاح )٢( 
١٠ المبكي لابن والنفلائر الأشباه )٣( 

٠٤.y/؛ ابزرب )؛(نواعد 
ُغني٤، ٠ ؛/٩ الوسيط ؟، ١a/u، ؛/٣٩ الوخئرة ق بالقاعدة علك سال انظر )٥( 

ا،لوقعينإعلام ه/اآآ، افمحصول ، ٢٦٨، ١٢٦/٦آ/هحلإ، الغي ١،  ٤٨امحاج؛/
القريرواكم؛رآ/بمبما.٤، ا/ْ. الموافقات ، ٩٧؛/، ٢٤٦/٣، ١١٨٠، أ>ا\\ 



٠٨ ٧ اممضاض العكم عليها يض م التواعد 

إلب ذهإذ حزم، بن محمد أبو بما الاعتداد ق ■معا حالفهم وقد 
عقل.ولا نقل من حجة تنده لا القاعدة مضمون بأن القول 

يحرمأن فواجب ونته، قبل تجا تعجل مجن نالوات اف —رخمه قال 
نجمدا وهمحمسي! أبو قال التراث، يمنع العامد كالقاتل الأيد ل عليه 

نصولا ل؟، القاتعلى التراث نحرم لم وصع أين مس قول،، ا أسخف
أنوحجا وقه نل شيئا تعجل من أن لهم أين من م إجماع، ولا فيه يصح 

حصلو م ؟، عليه دل عقل أي أو ؟، مجدا جاء ص وأين أبدا، عليه بحرم 
وقته؟.نل إياه لتعجيله ذلك أن لهم أين فمن التراث ص بمع القاتل أن لهم 

إنزمهم ويلباناطل، ونحرص فاسد وظن كذب هذا وكل قاوت 
بحرمأن موروثه مال غصب فيمن يقولوا أن المخيف الدليل هذا حلردوا 

قافرت سامرأة ق يقولوا وأن وقته، قبل اصتعجله لأنه الأبد؛ إل عليه 
هعليبحرم أن إحرامه ق تطيب وس أبدا، السفر عليها بحرم أن عدمحا 

أوفاكله ان رمجض ق صائم وهو شيئا اشتهى فيمن يقولوا وأن أيلءا، الحليسج 
عليهبحرم أن حائض وهي أو رمضان قا صائم وهو أمته أو جاريته ء وطي 
تعجللأنه الأبد؛ ق امرأته أو الأمة نالك عليه ونحرم الأبد، قا الطعام ذلك 

،•١١وقته" نل ذلك كل 
ليسبالقاعدة أحدهم ل افه— —رحمهم الفقهاء على التحامل وهدا 

—الذ شاء إن — والحق للصواب، محانبون أهم س يخال محا إلا يثررْ ما له 

انحلي)١( 



اسمض ص الخلاف اتر  ٨٠٨

ش؛ما على منها متصر كئترة لأدلة وذلك جانبهم؛ ل كائن المحراب أن 
ةثةاث١عنك١نئثتبماظضيجؤ ت شانه حل اذ نول ١— 
آيزآلثننون 

ينبساللمن إبليس عامل أنه الكريمة الأية هذه ق تعال الله يى 
ذليلاحفقرا صاغرا اس فأخرجه والتكر، التعاظم قصده كان حيث قصده 
١والعفلمة العلو مجن يحاوله كان ما بفيض متصفا 

أقتميمتامحجثث إلأذمأ للمي أمحب ؟ؤ؟ ؤإئامحثثتَّةتا ت*—ال• قوله ٢" 
هثلان،ءدآاأاإت،فيرق د-قون. 

عمجنعلى عرمجوا لما ~ المشمر البستان وهي ~ الجنة أصحاب فهؤلاء 
امالله فأذهب نصيهم، بنميئض عوقبوا الزكاة حق عن عليهم وجب ما 

أشيء لهم يبق فلم والصدقة، والربح المال رأس بالكلية، بأيديهم 
كالموتالمحاغ لتحقيق أسبابا الشارع وضعها الي الأسباب أن ٣— 
إلامشرومة أسبابا تكون لا ونحوها الزوجية لأنفصام والهللاق للمثراث، 

الشارع،لقصد مناقضة ذلك كان وإلا مشروع، وجه على تحققت إذا 
مجنوالسرقة اإغصّ_، ولا التعسفي العللاق ولا القتل يجعل ب الشارع فإن 

.١٣آية: الأعراف، )؛(مورة 

؛.r/.البيان أضواء انفلر: )٢( 
.٢٠-١٧آية: القلم، سورة )٣( 

ابنكئير؛/رتفسير )؛(انفلر: 



٨٠٩اليضاني )لطم نمير عليها ؤض التي القواعد 

إليها،اكضية الهلرق، ومد حرمها، ل الصاخ، من عليها رب ما أمجاب 
،.١١الشرع ق محال، هدا ماح، هو لما طريقا محرم هو ما بجعل فكيف 

وقدالقاعدة، لهذه تشهد بالدراثع العمل دلائل فعامجة الحلة وعلى 
الأمة،سلف وعمل والسنة القرآن محن شواهدها ذكر ل القهم ابن أفاض 
القصدبنقيض ايعاملة صحة على تدل ووانعة دليلا عشرين مجن نحوا فيكر 

أبهللتند رآها نفس فقه فيها ورزق الشريعة تامجل محن ت وهال، الفاسد، 
الهلرقعليهم وسدت بفيضها، وقابلتهم مقاصدهم، الحل أصحاب على 
فمنالنفع، عظيم جدا وامع باب وهدا ... الباطل للتحيل فتحوها الي 

يعكسبأن ءiاءته عن خرج مجن سبحانه الرب ،لعاقبة مجتضمئا يجده تدبره 
الكونيةّنت4 اطردت وقد وأخرى، دنيا وفدرأ شرعا مجقموده عليه 

عليه،احتيل احتال ومحن به، مجكر بالباطل مجكر مجن بأن عباده ؤ، سبحانه 
،.٢١خدع" غإرْ خادع ومن 

—رخمهحزم ابن ذكرْ *ّا فإن وصدقها القاعدة هده صحة تبتن وإذا 

إنماالقصد بفيض المعاملة لأن القاعدة؛ ل تقدح لا الطمر صور مجن — اس 
ةالتهمصاحبه وتلحق للحرام طريقا يكون أن عليه يغلب نحممى.مما 

ذكرهمجا بخلاف القصد، لسوء مفلتة فإنه المورث؛ قتل محثل وهذا بذللث،، 
القولهدا ذلك، فيها يغلب ولا القصد لهذا مجثلنة ليمت، فإلها الصور مجن 

؛.٥ ٤— . ؛/٤ الوافقات انفلر: )١( 
r'\'-rov\االلهفان إغاثة )٢( 



القضانيانمكم طى القئهي الخلاف ائر  ٨١٠

ها؛منيمنع ب امرأته يتزوج أن أراد م رجلا، قتل من إن ]غقين: بعض 
بةبالنغئره امرأة إل الرحل التفات إذ يقصد، يكاد لا لتزوجها تله فان 
أقل،فهدا ليتزوجها يقتله وكونه قليل، المورث مال إل الورثة التفات إل 

مجنأن شرع كما امرأته عليه حرمت، رجلا قتل مجن أن يشرع ب فلذلك 
واهدبثقصده وظهر بما، ليتزوج قتله إذا لكن متراثه، منع مورثا قتل 

قأنفمجن وهكذا قصده، بنقيض فيعام، فيه، الحكمة وجدت فقد الحال، 
ينفقهقد إذ d_;^؛، التهمة فيه تتحقق لا فانه الحول؛ حلول قبيل النصاب من 

/ر مجته أخذت الزكاة رفع إل القمحي مجته ظهر إذا ولكن إليه، للحاجة 
هلبجكم فانه القاعدة محت، يندرج لا فرع ألفي وحيثما قال• يم 

وإلاالقاعدة، ق قدحا ذللث، يكون ولا نقنائرْ، عن به شذ لدليل بالشذوذ 
,أعلم تعال واس البتة، قاعدة تصح لر 

نتحالواقفات ، ٦٦٨١٣تيمية لأبن الكرى الفتاوى انفلر: 
الباري



٨١١التضاني الحكم صو عليها يض التي القواعد 

اس

اسةهذه ق اسى افرالخلاف 

انياث:س مورثه قاتل حرمان ١— 

داعممورثه قل إذا الوارث أن على ادله~ "رحمهم الفقهاء اتفق 
والخلف،الملف حمهور هذا وعلى شينا، ماله من يرث لا فإنه عدوانا 

لالأربعة المذاهب وجميع 
نميرث لا عمدا القاتل أن على العلماء احمع ال؛ر• عث ابن نال 

بدعأهل وكلهم الجمهور، عن شذت نرنة إلا منوله 
ةثلاثعلى المئراث مجن الجرمان يوجمب هل الخهلآ القتل ق واختلفوا 

مشهورة:أقوال 

القتلان كسواء بحال قتيله من يرث لا القاتل أن الأودث القول 
ومواءأو.ممباشرة، بسب كان وسواء بدونه، أو بإكراه خملآ، أو عمدا 
نمانع مذلك كل حق، بغئر أو وناثبه القاصي كقتل بحق قتلا كان 

،؛/٢٧الأم ، a١٤/• الأستدكار ا/ئئ، للجصاص القرآن ألخكام ١^; )١( 
.٢٤٤!/المغي 

أنقرأتما حزم، بن محمد أم المسألة هذه ق، خالف وفد الاستذكار )٢( 
بنسعيد عن .ثله وحكي إجماع، ولا ض فيه يمح لا التراث من الفال متع 

والخوارج-ججّ وابن، المسيب 
آ"/إئآ.ادني \،/\'U؛، انحلي انفلر: 



اممشانيالطم على الص الخلاف اتر  ٨١٢

٠الشانمة عند الصحيح القول هو وهذا الإرث، 

داعمحق بغتر القتل هو الإرث من المانع القتل أن ١كائت القول 
شخص،على نائم كانقلأب الخهلأ مجرى جرى ما وكد٧,؛، •حقنأ، أو كان 

تراثاليمنع لا ذللثا عدا وما ذلك، ونحو سطح مجن عليه سقوطه أو 
بحق،نل هو مما ذلك ومحو النفس عن دفاعا أو حدأ أو قصاصا كالقتل 

الفونخيالأحنامح، أن إلا والخنابلة، الأحناف مدم، الجملة على وهذا 
ئثن1ق الحنابلة 

انكو لأمجا يكون.:يباشرة، أن القتل ل يشترطون أهم أحدهما: 
التراث.يمنع فلا يمج، 

.٢٢١مجنونا أو صيا كان إذا القار يورثون أفم التاق: 
الخطأأما العمد، القتل هو الإرث من المانع القتل أن الثالث: القول 

ذاوهها، منحظ لقاتل فليس الدية، مجن إلا الإرث يمنع لا فانه 
حكاهالشافعي الإمجام قول، وأحد الظاهري، وداود أنس بن مجاللئ، مذهيح 

،,٣١البر عبد ابن عنه 

اظر)ا(

انظر)٢( 

انظر)٣( 

*ا/ْآ.امحاج ص ، Yi/xالهذب، أ/*اأ، الأم 
الغي، ٧٦٧/٦عابدين ابن حاشية ادوط-'ا/ا"أ-'اأ، 

؛i/n.xالمغي ١، الاسدكار ، aia/xالموطأ 



٨١٣الئضاني انمكم نمير عليها يض التي القواعد 

الأدلة:

ماغالقتل أن على الدالة السنة نموص بعموم لمذهبهم الشافعية امتدل 
رر شيء الم؛راث س للقاتل ليس اليي،.ت قول منهات بإطلاق، الإرث من 

ولا"اعملها خهلآ: امرأته قتل لليي - واللام الصلاة عليه - ونوله 

VV ."٠
نبالك وحمد طالب انجا بن وعلي الخطاب بن عمر عن وروي 

رثيلا الوا: نأمحم ~ شهم اس رصي ~ حماس بن اس وحمد عول جم
.٢٢١شيئا" خْلأ ولا عمدا القاتل 

ثالأحاديبمذه المحراث مجن مجانع القتل إن قال مجن واستدل 
القتلجزاء المحراث مجن الحرمجان "إن فقالوا: ذلاك.ممعقول، وأيدوا والأئار، 

)؛/٩٧القاتل توريث باب الفرائض، كتاب السنن: ق ائي المأخرجه )١( 
(٢٢ا/.)المنن ي والبيهقي ا/أا،( )المنن ق والداركلي ( ٦٣٦٧ح: 

يقويطرتها .ممجموع لكنها مجقال، مجن نحلو لا الباب هاءا ق والأحاديث 
•م/ْخ( الخم )الملعص ( ٣٢٨الراية؛/)نمب انفلر: بعضا. بعضها 

٢(٠ )المننق والدارقلي ٤( ٠ ؟/٧ )الصنف ق الرزاق عبد أخرجه )٢( 
ذكركما الباب بأحاديث يتقوى مجرّل وهو ٢( ١  ٩/٦)السنن )، والتهمي 
.( ٣٣أ/.الراية )نصب وانظر: المهقي، 

أيابن )مصحف ٤( ٠ ؛-٧ • ار/ا الرزاق عبد )مصنف ل: الاثار هده انفلر )٣( 
.( ٦٢٢;. البيهقي و)ّنن ١( ٢ ا/• الدارتْلي )ّحن ( ٦٢٨/•ضة 



الصاليانمئم ض اممقهي الخلاف اتر  ٨١٤

وانحلالباح، انحظور صد لأن محظور؛ الخاطئ من والقتل شرعا، انحظور 
غ؛رق الفعل يتصور لا وكما جريمة، على جزاء إلا الماح للقتل قابل ■غر 
ولهدامحظور، القتل هدا إن فقلنا الإباحة، محل غير ق المباح يتصور لا محل 

ازجلما ثرعا موضوعا كونه و*ع للذنب، ساترة وهى الكفارة، به تتعلق 
همةلأن وهدا الميراث؛ بحرمان يؤاخذ أن حاز فكذللث بالكفارة يؤاخذ أن 

وأظهرذللن،، إل قاصدا كان أنه الجاثز فمن قائمة، الاستعجال إل القصد 

،.١١المتراث" حرمان ئ، كالمتحقق التوهم هذا فجعل نفسه، من الخطأ 
فلمفيه، مأذون فعل بأنه الميراث يمنع لا بحق القتل أن على واستدلوا 

حرمولأنه تلفه، إل فأفضى باختياره سقاه أو أطعمه لو كما الميراث يمنع 
إعدامعن وزجرأ اغرم، القتل إيجاد إل بمضي كيلا الوفاق محل و ايراث 
ةالواجبالحدود إقامة يمنع التراث حرمان مسألتنا وق المعصومجة، النفس 

اجمصد فهو محرم، قتل إيجاد إل بمضي ولا المشروعة، الحقوق واستيفاء 
.٢٢١الأصل ق ثبت 

إلالقصد يوهم لا أنه ت جح بالسبالقتل استثناء ق الأحنامح، وعمدة 
درييولا مورثه، قتل يقصد بس، المجن أحدث لأنه.مما الاستعجال؛ 

ومحوه،عود عليه ينهل أو البئر، ق ويقع الموضع، ذللئ، ؤ، يمر مورثه أل 
بقاتل؛ليس السب.؛، وهذا انحفلور، القتل مباشرة جزاء التراث رمجان حم 

ؤ ٤U/r>المسرط )١( 

.٢٤٥/٦الغي )٢( 



٨١٥الئضاني الحكم تهمير عليها يض التي القواعد 

واءحمبفعله مواخل والقاتل بشيء، يؤاخذ ولا ملكه ق يفعله أن له لأن 
دمانعوقد إلا.كقتول يتم لا القتل ولأن ملكه، غتر ل أو ملكه ؤ، كان 

/١ قاتلا بالحفر هو يصير فلا الحفر عند القتول 
رعاخ.ممحفلور ليس أنه وامحنون• المحكي قتل اسثناء ق وعمدهم 

بفميهمبرة علا ه ولأنكفارة، ولا قصاص به يتعلق لا أنه بدليل 
تقمحيرباعتبار يكون إنما الميراث حرمان إذ تحقق؛ لو الميراث لامتعجال 

إلبان ينلا فاهما وانحون؛ المحكي، من، يتحقق، لا وذلك التحرز، ؤ، منه 
أالتقصير إل ينب أن أهل لأنه الخاض؛ بخلاف خرعا التقصير 

اله بأنخهلآ القاتل لتوريث استدل فانه ت — الله —رحمه مجالك وأما 
اسال نوقد بالفناهر، بحكم أن والأصل الميراث، استعجل أنه منه يغلهر 

أهمحأ1لأوجل• عر 
•ا ،•ر هوف؟ أن 

ة،والعقوبارة الكفبحتمع ولا كفارة، الخملآ للقتل فجعل قالوا: 
عقوبة.الميراث من وحرمانه 

يومقال أنه ه الني عن روي فلما الدية دون المال مجن توريثه وأما 
ه،ومالزوجها دية مجن ترث وا،لرأة مجلتئن، أهل، يتوارث "لا مكة: فتح 

.iA"؟/؟؛-•المؤمل )١( 

■عابدين ابن حاشية ؛، a/vالمسوثل.انظر: )٢( 

.٩٢آية؛ اء، المسورة )٣( 



ما1خلأفاصضاسرسني ٨١٦

أحدهماثل فان صاحبه، أحدهما يقتل ب ما ومالها ديتها من يرث وهو 
ورثخطأ صاحبه أحدهما ثتل وإن شيئا، ومجاله ديته من يرث لم صاحبه 

،.١١ديته" س ؛رث ولمماله، من 
أهلباتفاق تأيد أنه إلا العلم أهل بعض فيه طعن وإن الحديث وهدا 

،.٢١عليه الديتة 

هعنمحمولة لكان — عنه محمولة وهي ~ ديته من ورث لو نه إم 
،.ر لدلك مجعى ولا إليه، 

واكرجيح؛الوازنة 
ولفلهورللاجاع، فيه؛ مرية فلا التراث مجن عمدان القال حرمان أمجا 

التراث.قماوْ 

همنععلى بعمومها الدالة الأحادي.ث، فيه مجا فغاية خهنأ; القال وأما 
ىعلئيء منها يصح ولا مقال، من نحلو لا كلها وهي الإرث، مجن 

وللكن للاحتجاج، تصالح كانت.ممجموعها وإن تقاوم كما انفراده 

الفرائض،كتاب سننه؛ j ماجه ابن العاص؛ بن عمرو حديث من أخرجه )١( 
(؛/٢٧)المن ق والدارقطي ( ٢٧٣٦)آ/؛ابمح القال، متراث باب 

ذلك:ق انفلر ضعيف. حدت وهو (، ٢٢١!/الكثرى )السنن ق والثيهقي 
(.٣٣؛/.الراية رنمب ( U/؟٢٣، ٧٣/٤)الأم

.yirliللزرقاق وشرحه .< ٦^٦٨الموطأ انفلر: )٢( 
التمهيدانفلر: )٣( 



٨١٧القضائي الطم عليهامير التييض القواعد 

نلبأنه والقول يعاقب، لا الخطئ أن القرع أصول من فالقياهر صحت 
اهر،بالظالعمل هو الأصل فان معناء؛ ل يدو لا كدبا بالخهلآ يتظاهر 

هدهل والعامي الخهلئ ض يفرق أن — أعلم واس ~ بمرجح هنا ذس 
مهالحديث لأن أيضا؛ قتيله دية محن خطأ القاتل يورث وأن المألة، 

إذاذ— —رخمه الشافي الإمام قرره كما خلافه يقتضي والمعي صعيف، 
ه،مجالن جمورثه أبوه فمات دين عليه لأبيه كان رجلا أن فلو يمول؛ 
ا.ل له' مجال لأنه عليه الذي الدين مجن وورثه 

رم:الخوف الوين، مرض ي المطلقة توريث 
الخوفالموت مرض ق وقع إذا الرجعي الهللاق أن على العلماء أجع 

/ر عدها ق الزوجة دامت، ما اإروحين بغ، التواريث، يسقط لا فانه 

.ry<\lvالأم )١( 
والسل،الحادة كالحعى المويت، فيه يؤمن لا ما كل هو المخوف؛ الموت مجرض )٢( 

قكان ما به يلحق مجن الفقهاء ومن والعرف، الحرة أهل بشهادة ذللئ، ويعرف 
وقالحرمجج، التحام عند الصقن يخن كان ومن بالقصاص عليه كانحكوم حكمه 

ونحوالمخاض عند والحامل بلده، ق، الطاعون وغ أو هيجانه، عند الحر لجة 
الوُت،.مرض ل المطالقة يورث محن مذهب، ءلاهر وهو الهلاك، فيه ييح مما ذإلث٠ 

0ا0كالمدونة ، rhilrعادين ابن حاشية ، r٢٢/؛الصناع بياع انفلر: 
.waIvالإنصاف ١، . أ-/آ'الغي الرّيطأ/ا؟أ، الذخترة 

.٢ الغي!/٨٦ ، ١ ئ/ه٤ القدير فتح ص.٨، الدر لابن الإخماع ش: ما مع انظر )٣( 



التضاليالملم ض الئقهي الخلاف اتر  ٨١٨

علىبائنا الطلاق كان أو عدمحا من خروجها بعد مات إذا واختلفوا 
.٢١١أربعة أخهرها كثترة أقو١ل 

ةوبينوندة العبخروج ماقط بينهما الوارث أن الأول! القول 
رم.الظاهر أهل به ونال الشافعية، عد المذهب هو وهذا الطلاق، 

ةالطلقمجتران يسقط لا الموت مرض ل الطلاق أن اكائ! القول 
وممواءها، مجدخول غتر أو ها مدخولأ تكون أن ذلك ق يسوي بحال، 
يكونأن ين ذلك ق، فرق ولا بعدها، أو العدة انقضاء قبل المهللق مات 

ذهبموهذا التراث، يشط لا ذلك كل بدونه، أو باختيارها الطلاق 
رم.عندهم المشهور ق المالكية 

رجعياالمثراث يمنع لا الموت مرض المريض طلاق أن الثالث: القول 
اتوما، همجدخول ق بهلواعية الهللاق كان إذا بائنا أو العللاق كان 

أوالعدة، بعا> مات فان منها، باختيار الطلاق يكن ولر عدها، ق الزوج 
دبعارتدت أو يما، خول مد غتر كان أو باختيارها، أو بإكراه، طلقها 

ا.ر الأحناف من.هب وهو متراث، بينهما يئت فلا مجونه 

١.٢  ٨/١> انحلى انفلر: عشر؛نولأ اثي مجن نحوأ المسالة ق حوم ابن ذكر 
انظر)٢( 

انظر)٣( 

انظر)٤( 

•انحلى ، ux/aالهلاJين روضة ْ/أه\، الأم 
.xU/iالجليل مجراهب ١، \ U/xالاستذكار ه/ام، المدونة 

X ٠ / "x الصنائع بدائع ، ١٤٤؛/القدير فتح ، ١ ْ اُ/ئ المبسوط  X ،حاشية
.x•rA/؛عابدين ابن حاشية 



٨١٩القضائي الحكم نمير عليها يبنى التي التواعد 

محاايرات يمنع لا الخوف الموت مرض ق الطلاق أن الراح: القول 
متراث،قلا ارتدت أو تزوجت فان الإسلام، عن ترتد أو باخر، تتزوج لر 

را،.الحائلة عند الذهب وهو 
الأدلة:

بالأصلالإرث من مانع المريض طلاق أن إل ذهب من استدل ١- 
اداما جمالزوجغ، بلن يثبت إنما التراث أن من بالضرورة علم وما العام 

قفتكون ا ارنجاعهيملك لا أنه بدليل بروجين(؛ ليسا وهذان زوجين(، 
مجنتعتد لا وهذه الوفاة، من تعتد والزوجة ونورت، فترث الأزواج معاق 

إنها منيرث لا وهذا أيضا، ورثها زوجها ورثت مى والزوجة الوفاة، 
يغسلها،ولا نغسله لا وهذه ويغسلها، الزوج تغل والزوجة قبله، ماتت 

دق ٧٢٠أو رجم، مطلقها وطئها إن مجن بالزوحية تورث أن يجوز وكيف 
/١ ؟ لغتره زوجة هي من أو غدرْ، زواج لها حل 

عبدامرأة أن روي ما فعمدته: باطلاق وريها مجن وأما 
طهرتم حضت، إذا لها فقال ، ١٠^٧٥أن سألته عوف بن الرحمن 
أوالبتة فطلقها آذنته طهرت فلما ه، مرض حى تحض ،فلم فآذنيي 
يومئذالرحمن وعبد عترها، الطلاق من عليها له بقي يكن؛ ل؛ تعلليقة 

.roAToilvالإنمحاف ، yia/i\دني انفلر: )١( 
.٢٢٤ا/.انجلى ْ/أْ\، الأم انظر: )٢( 



القضانيالطم على الممهي الخلاف اتر  ٨٢٠

ا.١ عدها انقضاء بعد منه هد عثمان فورثها مريض، 

قراث،المحرمامحا بقصد يتهم أنه وهى الباب، بقاعدة هذا وأيدوا 
ا.ر قتيله متراث من القاتل نحرم كما قصده بنقيص له معاملة فتورثها 

عبدأن الربتر" ئن النه عبد روى .تما لمذهبهم الأحنان، واممتدل ٣"" 
فورثهاعدها، ق وهي مجان م طلاقها، فبت امرأته طلق عوف بن الرحمن 
ا.ل أحمعين~ عنهم اس ~رصي عثمان 

مرصهق ثلاثا امرأته يطللق رجل ق كتب ه عمر أن وروي؛ 
/أ يرثها ولا العدة قا دامت ما ترثه أمحا 

اسالقيبخلاق ثت والثلاث الإبانة بعد الإرث وجريان قالوات 

ارفصهم، عنرويا ما على العدة قيام شرطوا وهم الصحابة، باجاع 

والبيهقي( ix/Uق،)الصف الرزاق وعد ;>إ\\0( )الموطأ ق مالك أخرجه )١( 
الرعبد وابن ٢( ١ ا/\، )_\ ق حرم ابن وصححه (، flY/v)المن ت، 
.١(  ١٤!/الأسذكار )ق 

.١٣٦ص: المالك إيضاح ، Tiwlyامحتهد بداية انفلر: )٢( 
)المنق اليهقي طريقه وُن (، U٦٢/)الصف ق، الرزاق عبد أخرجه )٣( 

صحته،ي اختلف وتد . )انحلي ل حرم وابن (، ٣٦٢/٧الكثرى 
،١^٠٥بعد بالئراث لها قضى أنه عثمان عن الصحيح أن الر عبد ابن وامتفلهر 

.١( ١  ٤/٦)الامتدكار كتابه: انفلر 

ق،حزم ابن ؤرمه ومن ( ١٧١؛/)الصنف ق شبة أن بن بكر أبو أخرجه )٤( 
ا/خآآ(.)ج• منيه ق لانقطاع وصعقه ٢( ١ ا/اأ٠ )انخى 



٨٢١التضأئي الحكم همير عليها يعنى التي القواعد 

لكتإذا العدة ولأل الإجماع، معقد مشع معقول، خمن بالإجماع شرطا 
والس—كىة القموجوب مجن قائما الكاح أحكام بعض لكن قانمة 

يكونفالتوريث الإرث، حكم حق ق ابقاوه فامحكن ذلك، وغر والفراش 
فكانالمكاح، علائق من شيء يق ل؛ العدة انقضت وإذا للأصول، موافقا 
ا.ر يجوز لا وهدا بالرأي، شرعا بالتوريث القول 

وامشواالاإكية، أدلة بنفس لمدمهم فاستدلوا ت الحنابلة وأما ٤" 
ترثهلا وكومحا بالإجماع، الإسلام أحكام محدم الردة لأن الردة ذللئ، من 
حالل مجعا روجغ، ترث لا امرأة أن على للاجماع باجر؛ تزوجت، إذا 

احنكمجع اجتماعه يجوز فلا المكاح حكم محن التوارث ولأن واحدة، 
رآلآخرلكلعدة 
والترجيح:الوازنة 

محاة التوتبتوريث القول هو أءلم~ ~واس الطر ؤ، يترجح الذي 
يلي:لما وذللئ، الموت، مرض 

نكتر.غر من ه الني، أصحات بغ، الحكم هدا امتفاصة — ١ 
طالب)S م، وض الخطاب بن، عمر عن "روي الم: عبد ابن قال 

 )j عنوروي ذللئ،، محرضه مجن مات إن ترثه أمحا مريض وهو ثلاثا المهللق
الربم،م، اف عبد إلا الصحابة من، محالفا لهم أعلم ولا ذللت،، مثل عائثة 

أ/أْالسوط وانظر: ، ٢٢الصناع يانع )١( 
الغيانفلر: )آ(



ائرالخلأدصضاسماص ٨٢٢

.٢١١الأحوال" س بحال التوتة ترث أن أرى لا قال فإنه 
ولأنلثذوذه، الإجماع؛ هذا ؤ، بمدح لا ه اازب؛ر ابن وخلاف 

ييانه.ملف كما الخلاف ُرني أن شأنه من القضاء 
فإهاالذراع؛ باب ق الشرع .ممقصود أخالق بموريثها القول أن ~ ٢ 

منذلك ق مجا يخفى ولا الغرض، لهدا الممللمق إل الناس لتذرع ترث ب لو 
تورثهالر ه لعثمان ئل أنه روي وند الشرع، ؤا منتف وهو الإصرار، 

اسكاب من فرارأ ولا صرارأ بمللقها لر أنه علمت وقد الرحمن عبد مجن 
كابمجن الفرار الناس ها يهاب ستة تكون أن أردت فقالت ؟، وجل عر 

.٢٢١اسءزو>" 
خرجتولو ترثه أها توريثها: رأى مجن أقوال مجن يترجح لذي ام 

-رحمهأنس بن مجالك إليه ذهب ما على بمره تزوجت ولو بل عدتما، مجن 
مجنخروجها بعد ورثها أنه ه عثمان قضاء مجن صح الذي لأن الذ—؛ 
عنهماس— -رحمهم العلم أهل مجن جمع بذلك الرواية صحح وقد العدة، 
•٢٣١الم عبد وابن حزم بن محمد وأبو الشافعي الإمجام 

قالرزاق عبد عند: ندة جمالاثار س وانفلر ١، ا"/"؟؛ الامتدكار )١( 

محاحزم وابن (، ؛/٤٦)المن ق، والدارتْلي (، -٢١/٧٤٦>اس 
\(،Yr؛/A؛\)انحلى. 

الاثار.كب ي أجده ول( ٢( ١ ا/آ ٠ )انحلي ق حزم اين أوردء )٢( 
.T-nY/UاJهقي منن ١، ١ i/؛ الامتذكار ، Y١انحازا؛/٩ انفلر: )٣( 



٨٢٣القضائي الحكم همير عليهأ يض التي القواعد 

لأنذا؛ هيعارض لا زوجمن من ترث لا امرأة أن على والإجماع 
يضبنقه لمعاملة للتهمة ورثته؛ وإنما له، زوجة تعد لر أمحا ها الفرض 
وبعدها.العدة ق يتمر معي وذلك ممده، 

إياه؛وموالهأ برضاها الهللاق كان إذا ترثه لا أمحا يقتضي لقياس ام 
يراث،المحرمامحا إل القصد فيه يفلهر ولا حقها، رضيت لأمحا 

لأعلم واس أصلها. على المسالة فتقى 
العدة:ي تزوجها من على المرأة ^ - ٣ 

أوحيض عدة كانت يجوز، لا العدة ق النكاح أن على الفقهاء أجمع 
٢•ل واجب بينهما والتفريق باطل، فالعقد وقع ومي أشهر، عدة أو حمل عدة 

قولننا:على البتة له تحل لا بحيث تزوجها من على تحرم هل واختلفوا 

مدهس،و وهأبدا، له تحل ولا بينهما، يفرق أنه الأول: القول 
١الحنابلة مدهس، ق ورواية المالكية، 

حلعدمحا تمت، فإذا متهما، تعتد م بينهما، يفرق أنه الئائ: القول 
دهياموهدا الحهياب، من حاطبا ويكون يتزوجها، أن التاني لزوجها 

،.١ والحابلة والشافعية الأحناف 

انفلر)ا(

اطر)٢( 

اطر)٣( 

انفر)٤( 

ؤ٢ .٧ المغي؛*/ ٦،  x/yامحتهد بداية ٢، ٢ r/١ الصنائع بدائع 
٠١.a/. الغي الأسذكارْ/آما؛، أ/؛آه، الموٍلأ 
.٤ • y/؛ رجب ابن قواعد ، ١ . ١ a/ الغي آ/هآ، ابجتهد بداية 

,١.الغي، rrrloالأم ، Y١٣٣/للحصاص القران أحكام 



أثرا1خلأفاصضاسماسض ٨٢

الأدلة:

أيماقال: ه عمر عن روي له.مما نحل لا أها رأى من استدل — ١ 
زفها يدخل ل؛ تزوجها الذي زوجها كان فإن عدمحا، ق نكحت امرأة 

من-خاطبا الأخر كان م الأول، زوجها مجن عدهما بقية اعتدت م بجنهما، 
الأول،من عدهما بقية اعتدت م بينهما، فرق ها دخل كان وإن الخطاب، 

رالأبدأ" يجتمعان لا م الأخر، من عتدت ام 
هأنه ي علعن روي ■مما فاستدلوا له: تحل راها من وأما ٢— 

ترأماذ م رحال: وقالخبر، بلغه لما القضية هده ؤآ الفاروق خالف 
يردُماأن للإمام فينبض جهلا إهمما المال؟ ويت، الصداق بال ما الؤ.نان، 

نجمتحل امالصداق.مما لها قال: فيها؟ أن تقول فما نيل: السنة، إل 

مالأول، ن معدهما وتكمل عليهما، جلد ولا بجنهما، ويفرق فرحها، 
اأيهيا فقال: عمر ذلك فبلغ خاطبا، يكون م الأخر، مجن العدة تكمل 
،.٢١المنة" إل الجهالأت ردوا الاس 

قالرزاق وعد \/ا*آْ( )الموطأ j مالك أخرجه )١( 

•)المن والمهم 
قالر عد وابن ؛٤( y/u)المن ق المهقي أخرجه والعق الممى محيا الأل )٢( 

عليقول إل عم رجوع أخرمح، طرتما من وبت ْ/هلأئ(، )الامتدكار 
الأثارمجعاي، )شرح ( Y'A/iالرزاق عبد )مصنف اطر: بدك. وقضاؤه 

•المهقي، )سنن ١( ٥ للطحاوي 



٨٢٥التضاني الحكم نمير عليهأ يبنى التي القواعد 

فصارتعنهما—، اس —رصي علي قول إل عمر رجع فقد قالوا1 
عليها.مجمعا المسألة 

الفاسد،الكاح ز بالوطء أو بالقد تحريمها كون أن إما يخلو: لا ولأنه 
ووطها،ول بلا كحها لو ما بدليل يقتضي لا ذلك وجميع بمما، أو 

،.١١عليه نحرم لا أن أجرتما فهدا التأبيد، على عليه تحرم لز بما زق لو ولأنه 
والترجح:الموازنة 

فانالباب؛ قاعدة على أجرتم، العدة ق، تزوجها من على المرأة تحرم 
هبتحريميعاقب أن فتاب أوانه، قبل حقا استعجل قد العدة ق المتزوج 

،٠رعليه حرمجها من لاحظه اليتم( المأخد وهو عليه، 

هفيدة القاعتحت الفرع هدا إدراج أل أافي٠ هذا تؤمل إذا لكن 
اإليهار مبإنما الفاسد القصي. بفيض العاملة أن ذلك: ووجه صعق؛ 

انفالقتل، ق كما تداركه يمكن لا محرم إل ذريعة تركها يكون حيث 
هبتتعلق فانه التراث وكيلك أزهقت، إذا لاسترجاعها سيل لا النفس 

لقتإل اع الأطمذوو ذرع يتأن أمجكن القاتل ورث فإذا الأطماع، 
تعجالاسق دة فائلا فانه التنا؛ مسق يتحقق لا المعي وهدا مورثهم، 

هما،بينبالتفريق ممكن فدفعه وقع إذا م الأطماع، به تتعلق حى النكاح 
أعلم.تعال واف بالأتباع، أحلق الجمهور قول كان هنا فمن 

i/aالمغي ، yrrloالأم ، ١٣٣١٦للحماص القرآن أحكام انظر: )١( 
؛..a/؛المخي انظر: )٢( 





اسص

سديؤده ١٠٤٥١بمسة!اسهت 

ا،بحفاالأوو:

الأجمادلأجمبملأجم1داليأءها}ثاض: 

حكماسكملأسسسهمبماابحهاه1اقاآ 

لأهمضاافاسإلأسنمعحاضرا1رابع: البحه 

لأضأإنهشاصإذاسهماساليحهاء،ءامس؛ 





٨٢٩سررء بم القضائي الحكم بهلبيعة الثلتة التواعد 

ضايس 

هصص ،^<^ 1١١>يو ه اه1كم ام 

وإنوهي القضائي، بالحأكم اكمحلمة القواعد أمهات من القاعدة هده 
التكليفية أحكام وهي ~ والحرام الحلال أو والإباحة النع >ت،رالقها كان 
لدليلأن غيره؛ من به وألصق بالقضاع أخص أمحا إلا — القضاء لها تعلق 

نحمد عنوهدا ه، )فالقضاء هو والحرمة الإباحة أعي الحكمين هدين 
قاعدةكومحا صح هنا ومن صفته، عن الشيء يزيل الحاكم حكم أن يرى 

يةوالأقفهادات الشكتاب ق لها إيرادهم ق الفقهاء وصنيع قضائية، 
ذلك.على شاهد 

سلطانهومدى القاصي حكم لاهية كشفها ق القاعدة أهمية وتبدو 
د،القواعمن ذفلائرها عن تفردها خاصية ولها ومنعا، إباحة لأحكام اق 

حلالاأو حراما به انحكوم كون فان والديانة، القضاء ين تربط امحا وهي 
سبحانه،اممه إل أمره ويوكل له ا،لقضي فيه يدين مما وباطه الأمر فس نق 

القضائي.الحكم نواعد من غيرها ق نراها لا اليزة وهده 
نمبه تسن وما أحكام من محا يتعلق ما لامحتجلأء مطالب وهاله 

والمروع؛التل 



التضانيالحكم على النئهي الخلاف اثر  ٨٣

ص١س 

١٥٧٠٠وساق ليع 

باطلاوحقيقته الأمر نفس ق كان مى فيه المدعى أن ت القاعدة معي 
ولاه، لبحله لا فحكمه حرام عليه م لن به القاصي فحكم حراما أو 

عليههو ما على يبقى بل الأقماع، وجوه مجن بوجه به ينتفع أن له يسوغ 
والضوخ،والعمود الأموال يعم وهذا والبهللأن، الحرمة مجن القضاء نل 
اس.بحول بيانه يأل ما على حاكم بحكم منها شيء بحل ُلأ 

وهمما الاجتهاد ار مغنو مجتعلئها القاعدة هذه أن يعلم لم 
آخرنفلر له فيها الحاكم فحكم الاجتهاد، ار مأمجا الحرمة، معلوم 
ه،عليأو ه لانحكوم مذهب بحلاف القاصي حكم مبحث ل تقدم 

وإنه لللمقضي الحق وييح الخلاف يرع حكمه أن هناك وترحح 
١خلافه يرى كان 

الأحكامقواعد ؤ،: الأحكام س هذين بثن الممرنة انظر 
اا/أاآ.للمرداوتم،الإنصاف 



٨٣١صدورْ بد القماني الحكم لطبيعة التلئة القواعد 

الغانىاس 

قادلساادفاس ق الماء افواو 

والشهادات،الأقضيه باب ق الخلاف مماثل أشهر مجن القاعدة هده 

والأصول،الفقه كتب ق وأوردوها الفقهاء، ■همهور محا .محمر أخذ وقد 
والفروع.الأحكام ق ها وعللوا 

أشهرها:متقاربة بصيغ والقواعد الفقه كتب ق القاعدة وردت وقد 
رالحلألأ'ا يحرم ولا حرامجا بحل لا الخاكم 'حكم ١- 
/١ صفته عن الشيء يزيل لا الحاكم حكم ٢- 
إلااول مبلا أو والب—امحلن، الفناهر يتناول هل الحاكم "حكم ٣- 

مفقط؟" الفلاهر 

لهوباطل، خطأ وباطنه والخملآ الصواب ظاهره الحكم.شا — ٤ 
محكيغاو_، أو الأحكام، فتشد الماطن حكم على ١لغل١هر حكم يغلب 

الأحكام"فترد الفلاAر حكم على الباطن 
القاعدة،هده الأخذ.ممضمون ق ~ اممه رحمهم — الفقهاء اختلف وقد 

عليه:أجمعوا  ١٠وذكر النزاع، محل تحرير هنا يجدر الخلاف ذكر وقبل 

.wliالفروثم، ، tvr؟/انحلى ، Vto/Yانحتهد بداية ، ١٩٩!/الأم انفلر: )١( 
.ا/آ١١٣ الإنصاف ١، ٠ ا/ه الغي. )٢( 
.١٧٧ص: الك المإيضاح )٣( 

•٦٤مزت الساق )؛(المرمع 



اسضاسر ض اص الخلاف ائر  ٨٣٢

ومنمااأى< لغير القاضي يه قضى إذا اخرم المال أن على أجمعوا ~ ١ 
ا.ل به والانتفاع أخذه له للمقضي بحل فلا زور بشهادة به أحق هو 

الشهادةغير بينة إل استند إذا القاصي قضاء أن على وأجمعوا 
للمقضيبه اخكوم يبيح فلا البينان من وغيرها و١ايمين الإقرار مثل 

^٢،.الحقيقة ق حراما عليه كان إذا له 

محلايكن لر إذا الدعوى ق عليه التنازع أن على وأجمعوا 
علىبفلانة له حكم لو مجا مجئل وهذا حاكم، حكم يييحه فلا للأنشاء 

الذه هان فلغئرْ، زوجة أو أخته الأمر نفس ق وهي زوجته أمحا 
لبحكمه نحل فلا لغيره، عليها العقد إنشاء للقاضي يصح 

ت^ؤن على الصور هده عدا فيما واختلفوا 

أن.ممعى: صك،عن الشيء يزيل لا الحاكم حكم أن الأول: القول 
بطلاقحله أو نكاح إثبات أو مجال تمليك مجن حاكم به قضى قضاء كل 

فلاالحقيقة، ق عليه هو وما الباطن حكم على كله فذلك أشبهه أو.مما 

مجموع\/هأ"آ، امحهد بداية ، ٩٦/٧الاسدكار ، V.U/Uالقدير نح انفلر: )١( 
.٢٦٢/١١الفتاوتح( 

متنيكون اشتراحل على الحنفية تنصمى إل الإجماع هدا حكاية ل استندت )٢، 
البحرالمبسوط ذلك: ق انفلر غر. لا الزور شهادة القضاء 

٤.٠  U/oعابدين ابن حاشية ، ١ لأ/ه الرائق 
١٠  o/Uالمتائع بدائع ، ١ ٦\ا^^ المبسوط انفلر: )٢١( 



٨٣٣صدؤره بم القضاني الحكم بطبيعة المتعممة اممراعد 

نملبحل فلا كيلك كان وإذا وحكمه، حميقته عن حاكم حكم بحيله 
مذهبوهذا لقضه، القاصي عليه اطلع لو عليه وممحرم غتره بحق له محي 

والشافعيةالمالكية مذهب وعليه والخلف، السالف مجن العلم أهل ■ياهثر 
١حنيفة أي صاحبا الحسن بن ومحمد يومف أم به ونال والحنابلة، 

مجئلالحكم ملأية مجثله إنشاء الحاكم يملك حكم كل أن الثازت القول 
يممذفانه الشهادة فيه الحكم مجستند وكان به حكم إذا فانه والفرخ العقود 

 )j ليسما وكل حلالا، عليه والحرام حراما الحلال ويجعل والباطن، الظاهر

مستندكان ولا ،، ر المرسلة والأموال الحايات مثل الحكم برلأية مجئله فعل له 
صنته،عن الشيء يجيل ولا فقط، الظاهر ق ينفذ فانه الشهادة فيه الحكم 
/ر الحابلة عند رواية وهو المالكية، مجن كئثر به وقال الحمية، مذهب وهذا 

،١ ٩ الأم!/٩ ، ١ ٨ /• ١ ٦ الوحل ، ١ -٣٧ ١  UY/rللشهيد القاصي أدب شرح )١( 
١\االغي. Y/؛،؛r، انحهد بداية ، U٩٦/ الاسدكار  ا،/\آآأ،انحلي ، 0.

آا/أأم.نحالاريا\/آ،"ه،
 )Y( علىيدعي كأن الملك ب نمن عن الطلقة الأملاك بما يراد الرملة: الأملاك

ونحوواهاب وشراء بيع من له تملكه سب وذكر نمن دون من مالأ فلأن 
أنبحجة المال؛ من النوع هذا يستثنون والحنفية الملك، أسباب من ذللئؤ 

إنشاءللقاضي يمكن حى بعض مجن أول بعضها وليس ٍ><'-أ الملك أساب 
.Yoo/vالقدير نتح ، ١٨٨/١٦المبسوط انفلر: به. الميك 

عنهم،انحققون حرره ما على صاحباه المسالة هذه ق حشفة أبا خالف وند )٣( 
;مذهب !رجح محن ومحنهم الصاحطن، قول على الفتوى بآن الحفية أكثر وصرح 



اهتاسالحكم على اص الخلاف اتر  ٨٣,

ا-يمهور:أدلة 

كلفيوضزأبمآإئأمحقابؤ تعادت نوله ١" 
وتحتذئ0لث1حكلوأرثننم)،الثاير،الإذه 

حكمأن ى علالأية هذه ا'دك اممه-: -رحمه رآ، كثير ابن قال 
وهحراما الأمر نفس ق بحل فلا الأمر، نفس ق الشيء يغتر لا الحاكم 
ق'طابق فان الظاهر، ل ملزم هو وإنما حلال، هو حلالا بحرم ولا حرام، 

م.وزري امحال وعلى أجرم، فللحاكم وإلا فذاك، الأم نفس 
أنبعضكم فلعل الخصم، ياتيي وإنه بثر، أنا إنما ه؛ نوله ٢— 

،٣١ا/أ للحصاص القرآن أحكام ١، ئ/ْْ الاثار ^ شرح انظر: لإمام. ا =
،٦١٨ا/•المسوط ، ٣٢ا/.القضاة روضة ، wyfrالقاصي أدب شرح 

،٤.٦ه/عابدين ابن حاشية الصنائع بيانع آ/أْآ، القدير فتح 
الإنصافالحكام تمرة الأسدكار'\/أا،، 

. ١٨٨آية: البقرة، محورة )١( 

مفسرمؤرخ الدمشقي، الفداء أبو القيم كثئر بن ضوء بن عمر بن إسماعيل )٢( 
وطارتالفاكهة، حسن الاستحضار، كثير كان بأنه؛ حجر ابن وصفه فقيه، 

تر)نفآثاره: مجن . وفاته بعل الناس بما وانتفع حياته، ل البلاد ؤ، تمانيفه 
.ه  ٧٧٤سة تول والنهاية( )الدابة و العفليم( القرآن 

لالكامنة الدرر ٨ْ/٣، شهية قاصي لابن الشافعة طقات ل: ترجمته انفلر 
.٤  ٤٥/١الثامنة المائة أعيان 

ابزكنمتمر )٣( 



٨٣٥صدؤره بد القضائي الحكم بملبيعة الثلقة القواعد 

قضيتفمن بذلك، له فأقضي صادق، أنه فاحب بعض من أبلغ يكون 
رليتركها أو فاJأخنها المار، من قهلعة هي فانما لم مبحق له 

وجوهن مبوجه باطل لأمر احتال مآن أل بيان فيه الحديث فهدا 
قه تناوله ليحاط لا أنه به له وبحكم الظاهر، ق حقا يصير حى الحيل 

-اس رحمه - البخاري له بوب وقد بالحكم، الإم عه يرتفع ولا الماطن، 
بحللا الحاكم قضاء فان يأخذه؛ فلا أخيه بحق له قضى من باب بفولهت 
،.٢١حلالا" بحرم ولا حراما 

—رحمهحشفة أي قبل أحد عن القول هذا يعرف فلم الإحماع! ٣" 
نرهاد اجتفنوع . الني أصحاب بعض عن ذلك ل رووه ومجا اف-، 
الأولمنالسلف إحماع حكى وقد وقوته، اس بحول يأل كما عنهم شِتا 
١,٢ اس- -رحمهما والنووي حزم ابن الجمهور قول على 

الأحاف:أدلة 

اف،ى عل"حسابكما وقال: اللاعنى بتن فرق المي. أن ١- 
،.٤١علمها" لك سبيل لا للملاعن: قال ثم كاذب، أحدكما 

.(١٣٧))ا(تقدم 

الباريفتح أا/أ، للمووي لم حمصحيح شرح ، ٩ الأمتدكار؟/اُ انفلرت )٢( 
لأبنحجرما/؛يا.

a/wسلم صحيح شرح  i٤y٢/٩انحلي انفلر: )٣( 
الطلاق،كتاب صحيحه، ق البخاري عمر: بن اطه عبل• ث من-ظ. أخرجه )٤( 



التضانيالطم طى الفتهي الخلاف اتر  ٨٣٦

اه يعينمنهما الكاذب علم لو . الق رمول أن علمنا فقد قالوات 
إياها،بقدفه الزوج لخد صادقة الرأة أن علم ولو يلاعن، ولر بينهما، يمرق، 

خفيا فلممنها، كان >^؛، ٧١بالزنا ا،لرأة لحد صادق، الزوج أن علم ولو 
قالزوج علتما المرج فحرم آخر، حكم وجمب الحاكم على ُنهم-ا الصادق 

أني أصلا ذلك فصار الباهلن، حكم إل ذلك يرد ل( ث ثاإفلاهر، البامحلن 
/ر وباطنا ظاهرا فيها حكمه نمد الحاكم بما حكم مجي وفسخها العقود 

ا،تزوجهأنه فادعى فأبت، امرأة حهلب رجلا أن روتمات ما ٢" 
الزور،بشهدا إمحما الرأةت فقالت له علي إل فترافعا شاهدين، وأقام 

اعليهوأمضى زوجاك، شاهداك فقال; رصيت، ففد مجته أنت فزوجي 
م.١^' 

بالقضاءباطنا بينهما النكاح ينعقد لز لو أنه الأثر؛ هذا ووجه قالوا؛ 
زوجالورغبة ذلك الزوجة طلب عند العقد نجديد من ه علي امتنع لما 

الحرام،أن؛فالهل مائه وصيانة الزنا مجن تحصينها ذلك ؤ، كان وقد فيها، 
ال:فقائه، بقضحصل قد مقصودهما أن وبتن محللها، عن أعرض لكنه 

ومسلم٠(، . . ٦ أج • )ه/هم كاذب أحدكما ^^: ٠٧الإمام قول باب ًً 
١(. ٤٩١٢\\ح r\ly) اللعان كتاب صححه: ق، 

.٣١ا/ه للحماص القرآن أحكام ١، ؛/٦ه الأنار معائ، شرح انفلر• )١( 
يومفأي عن ( ١٢١ا/؛ القرآن )أحاكام ل الجمامحى وقدأسنده عليه، أقف )أأ(لم 

١(./٦٧ ١ ٣ الباركا )فتح مح، ححر ابن وصعقه أبيه، عن القيام بن عمرو عن 



٨٣٧صدؤره بعد القضاني الحكم يطبيعة ايتممة التواعد 

احالسكنثت بسكما، بالمكاح القضاء أاز٠اني أي زوجاك'ا شاهداك 
الفه، الني إل كا،لرفوع الباب هذا ق عنه قل وما إلا، ليس بقضائه 

ءالبالرأي حقيقة ذلك معرفة إل طريق 
زوجهاجاء إن انقود: امرأة ق قال أنه خؤت، عمر عن روي مجا — ٣ 

ىعلكان الصداق اختار فان صداقها، وبين امرأته ين خ؛ر تزوجت وقد 

ازوجهإل ترجع م نحل، حى اعتدت امرأته اختار وإن الأخر، زوجها 
،.٢١فرجها" مجن امتحل مهرها.مما الأحر زوجها من لها وكان الأول، 

جديد،عمد فيه يدكر لر أنه ذكروه مجا عالي — الأير هذا ووجه 
ه؟عنده وياطا ءلاهرا نافغ،ا بالفرقة القاصي قضاء لكون إلا ذلك وليس 

اهلاكاق يستأنف أن لوحب ذلك ولولا الحاكم، بتفرقه منه بانت، لأها 
دهعقلان يهلتبينا لأنا عدتما؛ وامضاء الأول محللاق بعد جديدا عقدا 

نمرهزوجة نمير لا الإنسان زوجة أن نعلم وJ١ليقين حيا، الأول .ممجيء 
،.١ الخ،ة يعد يتزوجها لر مجا لها تركه .،حري 

ؤ١ ١ ؛/٢ ٥ المن إعلاء ، ٤ • ه/ا" عابدين ابن حاشية المرتل )١( 
؛،(rr/r■)المصنف j شيبة أنجب وابن U/؛،A( )الصنف j الرزاق عد أخرجه )٢( 

الأثر،هذا إنكاره مالك الإمام عن مل وقد ( ٤٤٦؟/)المن ق واليهقمب 
انفلر؛الأبات. الثقات رواية من بانه البر عبد بن عمر أبو تعقبه لكن 

(.١٣١)الأّتدكار،-/

.١١؛/ه المزه إعلاء انفلر: )٣( 



ائرادخلأفاصضاسمسني ٨٣٨

توجهتن فمن اامياست طرش وأما ٤- 
 Iظاهرافمد له، إنشاء الإنشاء بحتمل .مما القاصي قضاء أن أحدهما

بالقضاءمأمور القاضي أن الوصف: ودلالة صربحا، أنشأه لو كما وباطنا 
الإنشاء؛على بالحمل إلا الإنشاء يختمل فيمأ بالحق قضاؤه يقع ولا بالحق، 

ودوالعقإنشاء، فيجعل كاذبة، تكون وقد صادقة، تكون قد البينة لأن 
قإنشائها ولاية للقاضي فان القاصي؛ من الإنشاء نحتمل مما والفسوخ 

دوالعقالمرمل، كالملك إنشاء ولاية فيه له ليس ما بحلاف وهدا الجملة، 

أنشأهلو ولهدا الإنشاء، بحتمل لا مما والحقد الملك نفس لأن اخارم؛ على 
ريمح لر صربحا غتره أو القاصي 

إذااء الفقهفيه اختلف ما أن على متفقون الجميع أن الثانىت 
أمضاهمحا وقطع حكمه، نفذ فيه الاختلاف وجوه بأحد الحاكم حكم 

امحكوميع i؛ و أخذه، له امحكوم ووسع رده، ق الاجتهاد تسويغ 
أوشهود، بغتر المكاح كحو خلافه اعتقادهما كان وإن محنعه، عليه 
صورة)، كذللش الأمر فلتكن الفقهاء، اختلاف مجن وتحوهما ول، بغئر 

.م_ 

.١ 7/ه الصناءع بياع ، ١ /٢٨ ١ ٦ السوءل انفلر: )١( 
١->،١ ؛/٤ ٠ المن إعلاء ، ٣١ا/! للحماص القران أحكام انفلر: )٢( 



٨٣٩صدؤره بد التضالي الحكم بطبيعة التلقة التواعد 

والترجيح:الوازنة 
أنرم يلر — اس رحمه — حنيفة أبا أن يبن الفريين أدلة ق بالنظر 

ذلكإل ذهب إنما بل ويحرم، ييح ه ينفقاتما شرعا الحاكم حكم يجعل 
الحنفيةفقهاء أجاب وند سلفت، الي والاثار القياس وجوه من له تبينر لما 

وععونتهثاس يجول الصواب وجه ليتضح نوردها بأجوبة الجمهور أدلة عن 
فهيعامة، أمحا فرض وعلى خاصة، الأموال ق إمحا ت فقالوا الأية! أما 

بهالتصريح وقع كما له ليس ما أحد أنه علم فيمن ذلك أن على تدل إنما 
رالحاكم يجكم يأخدْ أن له فجائز ذلك يعلم لر من قاما الأية، خر آق 

وردما بدليل المرملة الأملاك به ا،لراد إن نالوا: ففد الحديث: وأما 

ول؛بجنهما، لومت مجواريثا ق إليه اختصما أخوين قا ذلك قال ه أنه 
،.٢١دعواهما إلا لهمابة يكن 

هأنمع نقول، وبه الدعوى ق سواء الملك ومجهللق والميراث قالوا: 
نقول.مموجمه،أنا على بسبب، القضاء ق والكلام السبب ذكر فيه ليس 
هوبل ؟، حق بض آخر مال من له قضاء بب بالقضاء إن قلتم ل لكن 

دنا،عنصحيح الملك بسبب القضاء لأن وبحق؛ ه نفمحال مجن له قضاء 

.٣١-،- ٣١\/ه للحماص القرآن أحكام ١،  on؛/الأنار ساق فرح انظر: )١( 
كتابالسنن: ي داود وأبو ( ٠٣٢ ٦! ني )المق أحمد : ملمة أم عن أخرجه )٢، 

(٢٣٨رالسنن؛/j والدارفطي ( ٣٠٨٥:آآح القضاء)آ/. كيف باب الأقضة، 
ا"/ا٦ُ(•الكمتما )المن ل واليهقيي ٥( ٤ )الصنف؛/٢ ق شيبة أن وابن 



اهئاليانمكم طى الممهي الخلاف ائر  ٨٤٠

أنه فغايتالحديث من رمتم ما فرض وعلى الحديث، قلنا.مموجب ففد 
هيلحقفالوعيد الزور، شهود عليه ويقيم الباطل، يدعي لمن وعيدا يكون 
/١ بسببه القاصي بقضاء له يثبت الملك كان وإن عندنا، بدلك 

الور الجمهة أدلعلى يه ردوا وما الأحناف أدلة أن والتحقيق: 
أنه ليكون حى ومحرما مبمحا الأكم حكم لجعل الاعتبار ق تتتهض 

بأمور:ذلك وتين لهم، يحلون لا لمن ويبيحهن زوجاهم، الناس على يحرم 
هبرض اعتومجا إليه، ذهبوا فيما صربحة الجمهور أدلة أن أحدها: 

مجنيعلم مما لأنه يسلم؛ لا خاصة الأمجوال ق، أهما مجن الأية على الأحناف 
النبيهوقع بل خاصة، ١لأءو١ل، ذك من المقصود ليس أنه الحقناب صرورة 

ىعلالأنصار أن وجلي الحقوق، مجن الال( معي ق، مجا جميع على بدك 
مجاأكثر والخصومجات النزاع لأن الغالب؛ على جرى غيره دون المال، ذكر 

لس—انق يقع ما كثيرا الأسلوب مجن التمهل وهدا الأموال، ق تكون 
يذكروتراه الأعلى، على وبالأدمح، الأيل، على ب١لأءلكا ينبه فتراه الشرع، 

عداه.عما الحكم سلب ذلك يقتضي ولا فيه لمزية الشيء 
المنالجلي فمن القرع ق، شاهما هدا الأمجوال كانت إذا أنه الئاق: 

نجمكان وقد __، إلا تتاح لا وأن لها، بالاحتياحل أول الأبضاع أن 
امحلبالاحتيأول وأهما ،، ل١لتحريم الأبضاع ق، الأصل قاعدة مجقتضى 

.١  o/Uالصانع بدائع ٨، /٠ ١ ٦ المبوحل ( ١ ) 
\ل\<.نجيم لابن والذلا'تر الأشباه الأسرار كشف ق.■ القاعدة انذلر )٢( 



٨٤١صدؤرء بد الهضعي الحكم بطببعة التلتة التواعد 

لروأنه سعا الحاكم، حكم أعي الدليل همدا •عثل تباح لا أن الأموال مجن 
فكيفئمهة، الفقهي الخلاف أن محابقا تقرر وفد عليه، الفقهاء اتفاق يقع 

١الأصول عن جدا بعيد هذا ؟ بشبهة الحرمة أصله ما يستباح 
يجعلما مها م ع توملت إذا بما امحتدلوا الي الأءار أن الثالث: 

يكنل؛ نغ، المتلاعبغ، اش. تمريق، أن وذلك دليلا، الحاكم حكم 
دتعب بصدقه بينة قات لو أنه بدليل كذبه، أو الزوج صدق بسبب 
قالأحوال أمحوء إل وصلا أمحما بسبب حصك، الفرقة وإنما له، زوجة 

مبناهاالزوجية لأن ذلك؛ يعد اجتماعهما الشارع ير فلم بالتلاعن، المقابلة 
/ل ذلك بمع لعان مجن بينهما حدث ومجا والمودة، كون العلى 

الملاعنكان لو حى بنفسه قائم شرع بينهما الني. تفريق ن إم 
اكم،الححكم بخلاف وهذا بالص، له محل فلا الأمر، نفس ق كاذبا 
يميبالعائل العالر القاصي م ءل١عته، ادك فرض الذي الشرع هو فليس 

٢؟شرعا حكمه يجعل فكيف تارة ويخْلئ تارة  ١.

دونالغروج الحاكم حكم بجل عنه: اف رصي حنيفة أبو ونال الووي: قال )١( 
ومحاكنبله، مجن ولإجماع الصحيح، الحديث لهذا محاك وهذا الأمجوال. 

•الأموال مجن بالاحتياط أول الأبضاع أن وهي عليها، وغيرْ هو وافق لقاعدة 
ا/أ.٢ لم حمصحيح شرح 

١.. ١/ْ . ايني ، ؛/٢٨الفروق انفلر: )٢( 
.٢riyl\الباري فتح ، vvi/rالفتاوى؛،مجموع انفلر: )٢١( 



الهضانيالطم طى اممتهي الخلاف ائر  ٨٤٢

~رحمهالحنفي الهمام ابن قال اللعان بفرقة الاستدلال صعق ولفلهور 
أحدهماان كوإن باطأ يشد المتلاعنى بتفريق الاستشهاد "وأما اف-: 
،.١١بشيء" فليس كاذبا 

صحته،ق فاختلف وصداتها زوجته بين؛ المفقود هع همم تحثتر وأما 

.ممععيءالث—ان،عقد بطلان على مي، فالقول.مموجمه صحته فرض وعلتح، 
سلبالأثر، عليه يدل نر وكلاهما بطلاق، ليس لها الأول ترك وأن الأول، 

إذافه، مجيئبعد الأول إجازة على موقوف الثاني، عقد أن على دال هو 
منجديد، إلر بحتاج ولا برضاهما، يستمر الئاني، وعقد طلاق، فهو أجازه 
يمكنكيف إذ مجيئه؛ بعد الأول تحيتر صح لما حاكم بحكم بات لو القرفة 

ىعلوف موقه أنعلى ذلك فدل منه، أبيشت، ما بعد غئره زوجة من، 
نمل، تبين، ما هدا لكن، عليه، منصوصا الجواب هدا أجل نر ث إجازته، 

١أعلم تعال، واس الأثر، 

.١  i/Uالرائث، البحر وانفلر: .٣،  U/Uالقدير فتح )١( 
اكاني،عقد تجديد على ينموا لر الفقهاء أن ندامة ابن الل-يز، موفق ذكر وند )٢( 

الأول،عقده.ممجيء بعللأن تبينا لأننا قال; ويجدله، العقد يستأنف أنه واختار 
نميرلا الإنسان زوجة فإن عليه؛ الدليل لقيام هدا؛ على الصحابة قول وبحمل، 

خلافعلى المذهب أن المرداوي، صحح لكن، لها. تركه لغئره.ممحرد زوجة 
٩،٦االإنصاف ١، ٠  a/aالمغي، تجديدالعقدانفلرت إل لابحتاج وأنه همذا، 

.١٤٤ص! الفقهية القوانف، ، ١٤^lلهذبyا٦ أيضا; وانفر 



٨٤٣مدؤره بم التضاني الحكم طيعة التلئة القواعد 

اكمون امحققضعفه وقد أصلا، له أجمد فلم ظلغ علي أثر وأما 
ةدلاللا أنه مع بالأتباع، أول ه اذ رسول فحدث صح لو م سلف، 

إنشاءأن على دليل زوجاك شاهداك قوله: فان ذكروه؛ ما على لأثر اق 

إليهما،التزويج أصاف لأنه الشهود؛ بشهادة بل بحكمه، يكن نر الزواج 
رالالشهود على محنما ذلك ق لأن لخللبها؟ بجبها ؛ لث 

بعدالرجل فزوجها : قال الراوتم، أن الأثر طرق، بعض ل ورد وقد 
ةحجفكان بحكمه.*، ينعقد لآ الزواج أن على دليل وهو ا، ١ ذلك 

أللحمهور 

يصحمما هذا فليس والمسح، العمد أهلية له الحاكم ان قولهم؛ وأما 
اإنمالشرع محاحس، أن واكحقيق عليه، متفقا ليس لأنه به؛ الاستدلال 

لتعذرالوكالة؛ بهلريق ونحوهما عليه واغحور للغائب العقد للحاكم جعل 
واحدكل يلي أن والأصل: لدللئح، ضرورة لا وهاهنا منهم، المباشرة 
ا.١ المعارض عدم عند الأصل يترك فلا ه، نفمهاخ 

ائلمل عليه امحكوم أن فجوابه فيه: اختلف، مجا على القياس وأما 
ام،الحكمثاقة مفسدة مجن فيها لما المخالفة عليه حرمتؤ إنما الحلان، 

.Ar-Arliالفروق، ١، ا/ه. . انثلر:)١( 
,Ui/rالقاصي شرحأدب، ق الشهيد اكدر أورده )٢( 
\.v\lr\إابن الرجع )٣( 
.؛/٢١٨الفرو؛، انفلر: )أ(



التضانيم على \سو اتر ؛٨ 

هعلييطلع لا بحث محالفته وأما المصالح، نفوذ وتشويش ،، IJaJ؛وامخرام 
را،.الاجتهاد و يجوز مما فدلك أحد 

الالغ—ثر حق بان ناصية ونصوصها الشريعة أصول أن والحاصل! 
اقاسشرعا حكمه يكون لا القاصي وأن الشروعة، بالهلوق إلا يسشاح 

فالخلافالشرع ق هذا فلهور ومع ويقلل، ويصحح و؛مم، محيح بنفسه 
وخوالفالعقود ق وقضاؤه الحاكم حكم هل وهو! مسوغ، له كان 

وهلما مبيحا يكون أن له أوجب إنشاء إنه نال فمن ؟، إمضاء أم إنشاء 
إمضاءإنه قال ومجن ذلك، مثل ق إنشاء ولاية له إذ الأمر؛ نفس ق محرم 

القضاءعلى سابق صحيح طلاق أو عقد هناك ليس لأنه الباطن؛ ق أبهلله 
.٢٢^إمجضاوْ يمكن حى 

قو ها إنمالجمهور مجدهب رجحان أن إل هنا الإشارة وبحدر 

ولكما الأحناف، مذهب ترجيح يوجب مجا ثمة يكون فقد وإلا الجمالة، 
ذلكأفضى أو بالشرع، تليق لا مفسدة باطنا حكمه نفاذ عدم على ترب 

وحلافالقضاء مجن المقصود خلاف ذلك فكل والحصومجة، النزاع إل 
التالية.الفروع ق ذلك بيان وسيأل الشريعة، أصول 

• aWالفروق؛)١( 

•؛،٢ r/fالقدير نتح ١، ١  ٦٨/١ الموط ق السب هدا على اكبيه انظر )٢( 



٨٤٥سورء بد التماني الحكم بطسة التلتة التواعد 

الثاسالم 

اافاسهذه ق السى 

الزور:شهادة على الم بالكاح الماضي حكم ١- 
اموأقزوجته، أمحا امرأة على كذبا ادعى رجل ألة: المهذه صورة 

الشهادةفحكم.بموجب القاصى، عتد عدلأن هما زور شاهدي ذلك على 

؟•له تحل لا أم للمدعى ا،لرأة هذه تحل فهل كدمحما، يعلم لا وهو 
قولن:المسألة هذه ق الله— —رحمهم للممهاء أن والجواب؛ 

صق نافذ والحكم بحال، لمدعيها نحل لا المرأة أن الأول: القول 
تره،بغتتزوج أن عليها ويحرم الزوجية، أحكام وتلزمه منه، لمكن بحث 

ور،الجمهمذهب وهذا عنها، دفعه ق تحتال وأن منه، نمع أن وعليها 
ولقوهو الأشهر، ق والحنابلة واإفلاهرية، والشافعية المالكية يقول وبه 

الحسنبن ومحمد يوسف أي حنيفة أي صاحي 
منهايمكن بحيث والباطن، الئاهر j يقذ الذكاح أن الئائ: القول 

الأحنافمذهب وهذا الأمر، نفس ق أي ديانة له وتحل فضاء، 

روضةئ/أ'ْا، للدردير الكير الشرح لإ/ْا، الصنائع بيانع انظر؛ )١( 
،نحالاري٤٢٢/٩انحلي ١، ا/ْ. ص. اا/\ها، \_ 

الفتاوىب/ْا، الصنائع بدائع ، ١٨ا/.٦ رحي للالمبسوط انقلر: )٢( 
افاويةمبم/.ت،*ا-ملت،'آ.



اهئانيالحكم طى الص الخلاف ائر ,٨ 

الأدلة:

الأدلة.عن لها مبق وما الباب، هدا بقاعدة لدهبهم الجمهور استدل 
حثهع علي أثر من مضى لمذهبهم.مما فامتدلوا الأحناف: وأما 

نححعن هع مكونه مع حاكم، بجكم لمدعيها حلّت، المرأة أن أفاد 
وقضاء.ديانة له بجل أفا على فدل المدعي، 

والترجٍح:الموازنة 
وأهماالثاض، محا الحكم هدا مثل نفاذ بعدم القول رجحان وجه تقدم 

أمورثإل هنا الإشارة نجدر لكن المدعي، هذا على وجل عزِ اذ عند تحرم 
بجدلا فانه حراعا عليه المرأة كان لو حى المدعي أن الأول: الأم 

الشبهاتمجن الفقهي الخلاف أن مابقا سن وند للخلاف، أمْ؛ سن إذا 
الحلكون فلا شرعي، بال2؛لان الفناهر ق منها مكن ولأنه للحد؛ الدارئة 

ا.١ العلم أهل نول أصح على وهدا مناسبا، فيه 
داها يقارنهب مجا باجر تتزوج أن لها ليس المرأة أن الئاي،: الأم 

الوءJءيى الجمع إل يفضي باخر زواجها أن ذلك: ق والجب المدعي، 
وقالبامحلن، بجكم والأجر الفناهر، بحكم يطوها أحدهما اينئن: من للمرأة 

.٢٢١يخفى لا ما القبح من هدا 
ثره،بغتتزوج أن لها أن الباطن ق عنه أجنبية كومحا لوازم مجن كان وقد 

الغي١، ا/مه ١ الطالمن روضة اظر: )١( 
ا/؛•. الغي ا*ا/آ'ارا، المسومحل انفلر: )٢( 



٨٤٧سرره بم التصاني الحكم بملسة التلئة التواعد 

لباح الببحفلر أن شرعا مانع ولا المدة، لهدم ذلك من منعت، لكن 
شرع.ولا عقل يقرها لا لمفسدة الواجب، 

المرأةق وظن الدعي ذ امتراب إذا القاصي على أن الئالت،: الأم 
ذاهول لدلك، والشهود الول ويحمر بجنهما، العقد يجدد أن المدق، 

هباتصالها جعل إذ بالرأة ورحمة الزنا، ويتن ينه باعد إذ بالمدعي رحمة 
متشونطالفارع فان، الصالحة؛ هو هدات ودليل صحيح، شرعي وجه على 

اب،!البهدا وأصل وتقليلها، الفاسد ودرء وتحصيلها المحاخ ب، جالإل 
الوإيصم الظاللدفع كب، لأنه والاحتياط؛ بالنفلر مأمور القاصي أن 

ا.ل تعتليلها عن ويتحرز لإيفائها، فيحتاط أربابما، إل الحقوق 

زورا:بمطلقها شهد ص على المرأة ض ٢- 
كاذبوهو زوجته طلق الناس مجن فلأنا أن على بجنة الدعي أنام إذا 

لتقدم والدعي الرأة فحكم بجنهما، بالفرقة القاصي حكم م عواه، دل 
الحكميلزمه أنه على الفقهاء فنص المدعى الزوج وأما الأنفة، المسألة 

لواحد بضع على للتنازع دفعا والباطن؛ لفلاهر اق 

١١٣صى! للندوي الفقهية القواعد آ ١ ل  ٠.سوجسسويص. .سر-س  ١ ١.

أنالأول، لزوجها أن يركا ص الفقهاء فمن وإلا الأنوال،، أرجح على وهذا )٢( 
انظر:يا يدخل ألا ، iUUيشترط من ومنهم الباطن، ق ها يستمتع 

تمرة، ؛/"YAالفروقه الهسوط ؛، Un/rالقاصي أدب شرح 
.١٣١\إأ الإنصاف ١، ا/مْ ١ الْلالين روضة ب/ائ، الأم ا/أأ، الحكام 



مض ص اثر  ٨٤٨

المدعىالمرأة تزوج لأحدهم يحل هل الفقهاء فاختلف الشهود: وأما 
قولتن؛على عليها 

عالرأنه والحال يتزوجها أن الشهود لأحد بحل لا أنه الأول: القول 
العلمأهل جمهور مجدهب وهذا غيره، عصمة ق تزال لا بأها 

لوهو حلال، له وهي يتزوجها أل للشاهد أن الئائ: القول 
الأدلة:

يروىأثر وفيها السائقة، الأدلة نفس هي لاقولان المسألة هذه أدلة 
يشهدالرجل عن مقل أنه: وهو اذ- -رخمه ، عامر الإمجام عن 

أحدا تزوجهم بشهادهما، بينهما ففرق، امرأته طلق أنه رجلان عليه 
الالشعي فقال الأخر، الشاهد يرجع م عدهما، انقضسث مجا يعد الشاهدين 

١الحكم مضى إذا رجوعه إل يلتفت 

السامة.المراجع انظر: )١( 
.١  ojvالصانع بيانع ، ١ -٧٧ ١ rإ٦v للشهيد القاصي أدب شرح انفلر: )٢( 
قولد اكبي، م ا>لمذاني عمرو أبو كبار ذي بن عبد بن شراحيل بن عامجر )٣( 

عاصمقال الأئمة، وكبار العلم دواوين أحد وكان عنه، الق رصي عمر خلافة 
والحجازوالمرة الكوفة أهل بحديث أعلم أحدا رأيت "مجا سيمان: بن 

٢، ٤٧/٦صعد ابن طبقات انفلرث ه. ١ • ٦ صنة تول الشعي، مجن والأفاثا 
.٢ ٩ أ/إ البلاء أعلام صير ٢،  ٢٢٧/١ ب،نداد 'اريخ 

(،YotIa)الصف ل الرزاق، وعيد ١(، ١ 1اا )مننه ؤ، منمور بن صعد أخرجه )٤( 



٨٤٩صدوره بد ال،ضعي الطم بمليبعة التلتة القواعد 

لرا عأنه ولو ازاة يتزوج أن للشاهد فأباحوا الأحناف، تمسك وبه 
ا.ل وزورْ بكذبه 

والترجؤح:ا،لوازنة 
الشجيالإُّام عن صحيحا كان وإن الأحناف به تمسك الذي الأثر 

وجهئزتمن وذلك لمذهبهم، فيه حجة لا الحقيقة ق فهو 

ةبداهالعلوم من فانه دليل؛ إل بحتاج نفسه الأير هذا أن أحدهمات 
قاتم.شرع بما يعارض أن فضلا الشرع ل حجة ليت الأئمة أنوال أن 

بالرأي،تقال لا بنفاذه نواه "إن ذلك: عن الجواب ؤ، يقولون وهم 
انفه؛ علي عن المروي الأثر يائي وبه المرفوع، حكم ل مرسل فهو 

ا.ل حجة صار التابعين أو الصحابة من عالر بفتوى تأيد إذا الضعيف 
نمصعقه على أدل ولا صعق؛ مجن الجواب هذا ل مجا ينفى ولا 

صاحبوبئن بينه مجا على المرفوع حكم ق، التابع؛ن من إمام فول، جعل 
حقا،المرفوع خالفه لما المرفوع حكم j، كان لو م بعد، مجن ه الرسالة 
معالمرفوع حكم ل، واجتهاداهمم التا؛عغ، علماء فتاوى إن ^١^ وكيف 
؟.فقيه يحمره لا ما الضعيفة والأراء الشاذة الأنوال من فيها بأن القطع 

)إعلاءق اكهانوي العلامة وصححه ١(، ٩ > ٤/ )المصنف ق شيبة أي ابن و= 
\ا.\ون0\أ1\

السابقة.الأحاف مراجع انفلر ( ١ ) 
إعلاء\لن0\ا^\-أ\\.)٢( 



التضاليالثر على اممئهي الخلاف أئر  ٨٠٠

ذاوه، الشاهدين أحد تروجها م الأثرت لفظ ق جاء أنه I ١لثاني 
لهميصح حى تروجها الذي هو شهادته عن رجع الذي أن بجان فيه ليس 

رجع،الذي غ؛ر تروجها الذي بان صريح ارواية لفظ بل به، الاستدلال 
حجة.نيه بقى فلا 

ليعمه فانهذا مثل ق استراب إذا القاصي إن هذا! بعد قال يم 
اللزنعرضها لو مما أحس فذلك بشن، الأول على تهلليقها j، جهده 

أعلم.تعال واس المكاح، عن والأنقطلاع 

مطلقته:باماك القاضي ألزمه من حكم ٣" 
حالغ،*س يخلو لا المألة هذه ق الحاكم حكم 

المرأةبجقاء فحكمه الشرع، ق متله سائغ باجتهاد يخكم أن أحدهما: 
راهيما حلاف كان ولو وباطا ظاهرا وينفذ حائز، زوجها صمة عق 

قالمالة هذه بجث( تقدم وقد العلم، أهل أقوال أصح ؤ، الزوجغ، أحد 
فلاعليه، أو له انحكوم أي الخصوم مذهِ.، بخلاف القاصي قضاء بحث( 
١١٢ لتكراره حاجة 

زوج،الطلاق مطل والإجاع، النص يصادم بحكم.مما أن اكانيت 
دونث(، بالبحهنا المقصودة هي الحال وهذه مطلقته، الئ. بامجويلزمه 
بجعلادي تنأصواتا هناك لأن الباب؛ قاعدة صمن أدرجها أن رأيت( 

•( ٠٠٤))ا(راجعم(ت 



٨٥١صدؤرء يعد القضالي الحكم بهسة الثلتة القواعد 

ذلكبأخذت وقد خاصة، الزوج على قصره وعدم القاصي بيد القللاق 
ذههأن المعلوم! ومن ذكره، مس كما الإسلامية البلاد ق اخاكم بعض 

؟.وباطا ءلاهرا قضاؤه يشد فهل الحكم، هذا مثل للمامحي نحول السلطة 
له،اعتبار لا الحكم هذا مثل أن الحق أقول؛ الموال هذا عن وجوابا 

المصصادم فلأنه ءلاهرا؛ نفاذه عدم أما البامحلن، ولا الفلاهر ق يشذ ولا 
علىالعلماء أجع وقد ووقوعه، صحته قا *رئة لا صحيحا محللاقا أبهلل إذ 
ا.ل منفوض فهو قهلعيا خالف مى الحكم أن 

إذاالرجل أن أعي إجماعا، محرم هذا فلأن بامحلنا نفاذه عدم وأما 
نهلقكما غثره، زوجا تنكح حى محبيل إليها له يكن ل؛ امرأته منه بانت، 

/١ الأمة عليه واتفقت، القرآن، به 

أنالحكم هذا ابتلي.كثل من على فالواج—-، كذللثح الأمر كان وإذا 
وإنمنه، Jانتا قد أها والحال مجهللقته يخالط لا وأن لقضه، جاهدا يسعى 

اقةمثوثرلث الله، على احشمابا ذإلثإ المزم موجملإٍإ لغتر بنفقتها ألرم هو 
ذيالبلاء المن هذا ومثل أعفلم، مفاسد عليه يجر ذلك فان الحكام؛ 
واسمحكما، ودينا مبرما شرعا يناقضوا أن راموا كلما الماس به يصاب 

السبل•سواء إل أمرهم وولاة لمع، الميهدي أن المؤول 

.١ ا/آ٠ ايني. ، ١  Y<\l\.٢، ٠  t/nالأم ، ١ U/؛ الصائع بدائع انفلر: )١( 
٤,. U/. ايني ١، .  t/rالمهيب ٢، ٠ \-/ئ الأسذكار !/٨، الوط ١^; )٢( 

ادذرص:ادلابن الإجماع 



مطى ص الخلاف ائر  ٨٥٢

 ~i الشهود:جرح سن إذا المهانة الأحكام نقض
مه، حكمونفد الأمر، ظاهر ق عدول بشهادة القاصي حكم إذا 

فساختلفااوشس_هادة، أدالهم عند عدولا يكونوا لآ الشهود أن بعد ين 
قولتن:على الحكم هدا إمضاء ل الفقهاء 

ولايملل الفساق شهادة على امتد الذي الحكم أن الأول: القول 
ةالمالكييهب حمة: الثلاثالذاهب ق القولين أشهر وهذا بحال، ينفذ 

٠الحنفية بعض واختاره والحنابلة، والشافعية 

لرالشهود أن له سنن م حكمه، أنفذ إذا القاصي أن الئائ: القول 
ووهال، حبينقض ولا نافذ فحكمه العدول، مجن الحكم ماعة يكونوا 
رآلوالحنابلة والشافعية المالكية عند الأحر والقول الأحناف، مذهب 

الأدلة:

الشاهدين:ق العدالة اشتراط بأدلة الأول القول أصحاب استدل 

/ر ش، يءنفيز١أيدن م  Csjiوأدآدوأؤ ت تعال قوله ومنهات 

والإكاولا"/ا'ما،التاج ، ١٤٢الذخيرة ا/""اآ، القضاة روضة )١( 
كشافا، أا/0.الأنصاف ، Vix/xالمهذب '\/هْ، الأم 

القناع

،vUi/vالقدير نتح أ/هه؟، الصنائع بدائع السابقة: الراجع مع انفلر )٢( 
. ٤٦٦عابدين؛،/ابن حاشية ، ١  ٣٧/١القضاء صنوان 

٢.آية؛ الهللاق،، محورة )٣( 



٨٠٣سؤره بمد القضس الطم بطبيئ الثلتة القواعد 

جئآليق لإأعوأئلم'أه ر بأحانه: موقوله 
،.١١ه \سٌإن\تيظ' 

الشهود،ق العدل اشتراط على محصيص وأشباهها الايات هدْ نفي 
أنبان فإذا عليه، الترب الأثر انتماء انتفائه من يلزم أنه الشرط شأن ومجن 

مستنده ليكن ل؛ الحكم ان ين خمد الحكم يوم قسمة كانوا الشهود 
،.روشرطه مجتانْ انتماء مع لتنفيذه معي فلا به، يصح 

اسميلمدمهم يستدلوا أن رامجوا فمد وافمهمت ومن الأحناف وأما 
قومعند عدلا الشاهد يكون فمد الأنفنار، فيها نحتلف العا.ااة أن حاصلهت 

الشاهدنجريح يوجب مما الأوصاف بعض تكون وتد آخرين، عند وقاسما 
أند.ات هعلى يدل والدي كيلك، غ؛رهم يراه ولا قوم، عند وقسمه 
أنهبعضهم عن وبت كئترة، أقوال ءالى العدالة تفستر ق اختلفوا السلف 

فلمافاعليها، يفق فيها يمهلع لا لأشياء الفسق مجن الرأ شهادة يرد كان 
لأنالفسق؛ سبق بدعوى الحكم نمض يجز لر للاجتهاد محلا العدالة كانت 

يقض.ئله.لا والاجتهاد بالاجتهاد، الحاكم ها حكم إنما البينة هد0 
جائزإذ الشهادة، حال ق متقن •ضر الشاهد مجن الفسق فان وأيضا: 

،.روتعال سبحانه اف وي؛ن بيته فيما الحال ق بنويتنه عدلا يكون أن 

٠١آية؛المالية، سورة )١(  ٠٦

.yryl\الني.. الذخ؛رةU/®®، الأم انثلر: )٢( 
أ/هأ.مجغيامحاج ، y®®/yالدم ١،  ya/o ،yti/y)٣(أحكامكرآنللخصض 



الصانيانمئم طى الممهي الخلاف ائر  ٨٠٤

الخلاف:سب 

أمران:ادّأاة هده ق الخلاف منشأ 

jذ نفأم اطن واي الظاهر ق نفذ الحاكم حكم هل أحدهما: 
حكمكان إذ نقضه؛ ير لر وياطأ ظاهرًأ نفاذه قال قمن ؟، فقط الظاهر 
قوذه نفرى يوس له، تعديلا ~ الشاهد فسق فرض على ~ الحاكم 
لوفسقهم الشهود جرح ين إذا نقضه جب أو فقط الظاهر 

امح،فالأحن؟، بحال شهادته تصح لا أم شهادة للفاسق هل الثائ: 
أعادهام تاب م بفسقه شهادته ردت لو أنه بدليل شهادة؛ للفامق يرون 

أقامهاإذا أما لقبلت، شهادة ا،لردود يكن ب ولو منه، تقبل لر التوبة بعد 
لأنت؛ قبلفأعادها عتق م شهادته، ردت عبد شهد لو كما التوبة بعد 

أهليةل شرط العدالة أن يرون فهم الجملة: وعلى شهادة، يكن ب الردود 
ق؟فامبشهادة بحكم أن للقاصي فليس بما، العمل قا وليس الشاهد 
١عاصيا وكان حكمه، نفذ ها حكم لو لكن الأهلية، لانتفاء 

.٢٨ص: بالخلف الإسعاف ، riY/xالمهذب انفلر: )١( 
،rvi/Uالقدير فتح آ/هْ\، الصنائع بدائع ، ١١٣/١٦السوط انفلر: )٢( 

.١٣٧ا/القضاءصنوان 



٨٥٥صدوره بد القضائي الحكم بطسلة التيئة التواعد 

وترجٍح:موازنة 

المسألةهذه ق الفقهاء اختلاف سب ق ذكره تقدم ما ضوء على 
:بخاوتالذي وإنما باطلاق، الأخر على القولن أحد ترجيح يستقيم لا فمد 

دهعننشت حى شاهد شهادة قبول على الغالب ق يقدم لا القاصي ان 
إحداهماوليت بينتان، هاهنا تعارضت فقد ذلك بعد جرح فإذا عدالته، 

وقبولالأداء لشروط متوفاة مأمحا البينة ق الفترض إذ الأخرى؛ من بأول 
معمرجح، غقر محن ترجيح فيه لكان ذلك بعد الحكم نقض فلو الشهادة، 

وهالشهادة من المقصود ن أ على والسلامة، العدل السلم ق الأصل أن 
يكوند فقللكذب، مفلتة يكون أن بالضرورة ليس والقز الصدق،، 

ؤ،فامحقا حاو_، ق عدلا يكون وقد ووفاء، صدق، فيه لكن فاسقا الرجل 

بلبإطلاق، الفاسق شهادة برد محبحانه الك يامر ل؛ هنا ومن آخر، حاب 
دقيمقد لأنه إلا ذاك وما متنيه، ق والبحث، تمره ق بالتشحؤ أمر 

شهادتهبرئ حق فيفوت 

وإناء والفقهقره، غمجن العدل تحديد ق تحتلم، الأنفلار أن على 
ىعلالإصرار وترك الكبائر، اجتناب شرمحله من أن على كانوا 

يرىوبعضهم غيرها، من الكبيرة تحديد ز أيضا ؛،نتلفون أهم إلا الصغائر، 
ذفالدنيثة والأفعال الوضيعة المهن مثل حبها بما تزري الق الأمور أن 

.١٧٦ص: الحكمية انملرق انفلر: ١( 



٨٠٦ l^i ،iض!سممص _؛

الخلا يراهولا ور الأمتلك يستمم لا فد العرف أن مجم بماحبها، 

بالمروءةر١ا.
دعنوالعلم ل يظهر فيما ~ بالصواب الأقوال( قاول هذا j؛؛j، إذا 

ترجبعنده وبت الشهود، تزكية ق جهده أعمل إذا القاصي أن الله 
أنه عليوليس ذلك، يعد حكمه يقص فلا صدقهم، يعلمه أو العدول 
أداءبعد عدالته ثبتت، مجن نجريح ولأن تقدم، لما جرحهم؛ ق دعوى يسمع 

يعدإلا فسقهم يدعى لر أنه جهة محن التهمة، فيه يخال بما والحكم الشهادة 
القض،عن للقضاء صون هدا ق م قبله؟، ذللئ، فيهم ادعي فهلا الحكم، 

بغرضالأحكام مجضي بعد الشبود نجريح الماس يتحرى أن لدريعة وسد 
بالصواب.أعلم تعان، واس وإبطالها، نقضها 

0000

iyrU-yyy/rللجماص القرآن أحكام وصفاته: العدل فرائهل في انفلر 
7/ٌآْنالأم الحكام تبصرة ٢، ٣• ص: جزتم، لابن الفقهية القوانين 

.١٦٩/١الغي 



٨٥٧صدوره بد اليضهي الحكم بملبيعت التلتة ايئواعد 

الغانىاس 

بااااجغهاداااقض أه 

العاداتائل متحكم الي الفقه فواعد أمهات من تعد القاعدة هدْ 
روعالفن ميحصر لا ما تحتها ويندرج سواء، حد على والعامجلأت 

قالتعلشديدة أها إلا والاحلراد الشمول بمذا كانت وإن وهى والمسائل، 
امبتج حبا مأكثر أن يدل غيره؛ مجن ألصق به وهي بالقضاء، 

اهنن ومجالبات، هدا مجن فروعها وأكثر القفانية، الأحكام ق الفقهاء 
القضائي.الحكم فواعد من جعلها صح 

التسترمجذلاهر مجن مجفلهرا تمثل أها ق القاعدة هذه أهمية وتبدو 

تلافاخضرورة مجن أن ذلك الإسلامية؛ الشريعة ل الحرج ورفع 
ائلوالمثنجاوة الس.الحوادث ق أjذلارهم تحتلف أن الناص مدارك 

تقرامحلما تعادلها مجع ببعض الأنذلار هده بعض وخ صح فلو المفلنونة، 
حافوغئر شديدة، مشقة الناس على ذلك ولئق قط، حكم ولا رأتم، 

يكونفاذن مقاصده، أهم وأحد الك>رتم، القضاء دعائم مجن التستر أن 
ائسالنففيه تبدل مجا أولويات مجن القضائي الجانب ق القاعدة بجث 

ذلك.يدي و؛ن مجهلالّ_؛، وهذه والأوقات، 



الئضانيالحكم على الئقهي الخلاف اتر  ٨٥٨

ضاسب 
دهاقyاق اافاس همء 

دركق الجهد وامتفراغ الوسع بذل  IAjLالاجتهاد تعريض محبق 
إذالاصقللأم؛ مان\ْ من أعم هو ما محا به ا،لراد أن إلا شرعي"، حكم 

٢؛١ أنواع ثلاثة يثمل 
قاطع،دليل فيها يرد لر الق الغليان j امحهد امحهاد الأول: النوع 

أجراهآخر حكم له ظهر إذا م يه، عمل الحق إصابة ظه عر غلب فمي 
الأول.اجتهاده يقض أن غر مجن المسألة تلك مثل على 

نفلرهتغر إذا إليه ترفع الي الحوادث، ق الحاكم حكم الئائ: النوع 
الأول.حكمه ينفض أن له يكن لم ث به، عمل الحادثة تللئ، ثل مق 

نفضيلا فانه غره، الحاكم كان إذا ما أيضا يثمل الحأكم وهذا 
محياقيما الواقعة تلك ق الحكم إصدار إل القضاة مجن محبقه مجن أحكام 

اس.بحول قربجا بجانه 

افيهيتحرى الي المائل وهي التحري، سائل الثالث: النوع 
الماءوتمييز القبلة، معرفة ق التحري مثل الصحيحة، الحهة إصابة الكلف 

أنم الحكق \لحط\ له بان إذا عليه فليس ذلك، ومحو غيرْ، من النجس 

،٣٨٥ص: الفقه نواعد إيضاح ق الوجيز ٢، • ؛/٩ للأميي الإحكام انفر: ١( 
,٦ ٠ ص• لخيبتر المتضمنة اكمهية والضواط المواعد 



٨٥٩صدؤرء ب،اد القضائي الحكم بطيئة التلتة القواعد 

سحه.ئ هداوقيد ، ،أجهات أربع إل صلى لو حى مجلاته، يعد 
عليهاشتبهت لو كما فيه، التحري يجوز فلا ذلك موى ما أما الضرورة، 

رآ/باجسية أوأخته ميتة.ممذكاة، 
مااد إفالعرب لسان ق ويستعمل الإبرام، صد • لنقض اث 

اليقالهدم، .ممعى الكلمة استعمال ويكثر عهد، أو بناء أو عقد من أبرم 
لهدمه أي البناء نقض 

مثلهباجتهاد سابق باجتهاد لبت شرعي حكم إبطلال هنات به واراد 
علىما بشيء الحكم إل اجتهاده أداه إذا المكلف أن القاعدة: ومعي 

ة،الحادثأو المسالة تلك ق اف حكم هو ذلك يكون أن الظن غلبة وجه 
الفإنه الصواب وفق على يكن ب الأول الحكم أن آخر باجتهاد هر ظم 

أوة الواقعك تلمثيلان مجن يستقبل فيما له ظهر يعمل.مما بل يممضه، 
/ر الأول الحكم ويمضي مالة، الم

٢،ا/آ١ ]،^، ٥١١روضة ، ١ Y/؛r للقراق الدخيرة ، ١ ٩  ٤/١الموًل. انفر: )١( 
ا.ا/*ا..المغنيا/1ْمآ،

•٩ ٤ / ١ المثور ٨ ٠ ٤ / ٤ القيم لابن الفوائد بدائع انفر: )٢( 
؛y/u.yالرب لسان ، Yn\/Yالمتر الصياح انفر: )٣( 
القاعدة.معي ق ساق ما انظر )٤( 

لارجيز ، ١١٣ص: للمدوي الفقهية القواعد ا/أم، الحكام درر انفرت )0( 
.٣٣٣ص: الكلية الفقه فواعد إيضاح 



اصاسم ض اص الخلاف اتر  ٨٦٠

الأول،حكمه يلزم القاصي أو امحتهد أن النقص عدم من يفهم ولا 
منيستقبل فيما الحادث بالاجتهاد والحكم مضى، ما نقض ترك المراد بل 

—اف، رخمه — العربي ابن ذكره أصل على مجبي وهدا الواقعة، تلك مثيلان 
التقبل،ل توثر فانما بعدها، المسخ وجاء مضت، إذا الأحكام أن وهوت 

ا.ل تقدم ما به ينقص ولا 

الثور iAilwالسوط السامة: المراجع مع وانظر  i.iTrl\القرآن أحكام )١( 
آ/ْا،■للزركشي 



٨٦١صدؤره بم القضائي الحكم بملسلة التلتة القواعد 

ااث1فىاس 
اسفأوادسراسءق اقواو 

دةالقاعهذه ذكر من السوعة الفقهية المذاهب من مذهب يخلو لا 

الأصولكتب مجعفلم أطبقت وقد الخلاف، مسائل ق بما والاحتجاج 
قولهم*أشهرها• فمن عنها، عبارهمم وتنوعت ذكرها، على والقواءاس 

.٢١١الاجتهاد" الاجتهاد يفض ١-"لا 
ويفسحمثله، باجتهاد يفسخ لا بالاجتهاد مضى إذا أنه "الأصل ٢— 

'٣/اصثملأ؟■'بمص -آ-"اصءل 
الاجهاد'"".بجرم لا ؛-"الأس 

المذاهببن بعليها متفق القاعدة هذه فإن ت الجملة حيث ومن 
أمران:الاتفاق هذا قل يصحح والذي المشهورة، الفقهية 
ملولكما بما والتعليل القاعدة ذكر على الذاهب هذه تواطؤ - ١ 

والفنائرالأشاه ١، . ١ ص للسيوطي والذلا'تر الأشاه الثور انفلر: )١( 
.ril\الحكام درر نجيما/ا،آا، لاين 

.٣٧٢ص; الرئوي بأصول ملحق الكرخي أصول )٢( 
. ٣٧ص: باللج، الإّعاف ، ٦٣ص: الك المإيضاح )٣( 

ص)؛(إعلام 

٦iAijs ٢، ١ ا/أ رخم للالسوط الفقهاءبماق; احتجاج مجن نماذج اطر )٥( 



الئضانيالطم طى الممهي الخلاف اتر  ٨٦٢

القاضيألة مق عليها الاتفاق الأصول أهل من طائفة حكاية ٢— 
•؟ السابق حكمه بطض أن له فهل اجتهاده، تمر لو 

اءالفقهفان وإلا الجمالة، حيت من هنا نقله يصح الوفاق هذا ولكن 
أورع الفذلك هل اختلافهم جهة من كثترة وأحكام نوع ل يختلفون 

اختلافهممثل وهذا ؟، كذلك ليس أم مجثله ل الاجتهاد يسوغ مما الحكم 
خلافوهو ينقض، لا مما الغليان ل القاصي أحكام مجن ينقض ما ييز متل 

الواحد.المذهب داخل حى الاتفاق فيه يخضل يكاد ولا جدا، عريض 
مسائلق اكاهب أشد أنه وجدنا الفإاهري الذهب ق نظرنا وإذا 

ائلممجن بطلانه أو خقلوه سن ما على الإقرار يجيز لا فهو الباب، هذا 
ولرنقضه، وجب الخهلأ سن مجي بل الأنظار، فيها يختلف الي الاجتهاد 

رل بحال عليه والمضي إقراره بحل 
رصي~ الأشعري موسى لأيٍ، رمالته ل عمر نول هذا قا ومستندهم 

كنفه فيراجعت م بالأمس قضيته قضاء يمنعنّك ولا عنهما—; اس 
الباطلمن خير ومراجعته الحق فان الحق، تراجع أن لرشدك فيه وهديت 

،.٣١فيه" والتمادي 

.٣١١، ١  ٠/١الإنصاف ، ١ ٠ ١/^١ ١ الهلاJين روضة ْ، ٠  ٨/١الجليل واهب م~ 
\\ي.المنثور .< k\-k'ص للقراق الإحكام ٢، • أ/ا، للامدي الإحكام انفلر: )١( 
\ايم\.'الغي ، ٧٢ه/ا/1- حرم لابن الإحكام انظر: )٢( 
(Y'U—الدارتهليأخرجه المذكورة، الرسالة من جزء الأتر هن.ا )٣( 



٨٦٣صدؤره يد الئضاني الحكم بطسية التلقة القواعد 

رامإبلمحة الجمهور به امحتدل ما يعارض لا هذا أن حاف وغير 
بانحانالباطل ق هو إنما الأثر هدا ظاهر أن وذلك الاجتهادية، الأحكام 

سنإذا القاصي أن يرون الجميع أن أعمح، أحد، فيه يختلف لا وهذا للحق، 
ضيعارض حيث إلا يكون لا ذلك أن وجلي نقضه، الحق يخلاف قضاء له 

وأصولها،الشريعة قواعد خالف أو الأمة، ۶ إجما أو متواترة، سنة أو كتاب، 

بحملأو كثتر خئر بفوامحا يفوت الي ا،لعتأرة الصلحة خلاف على كان أو 
٢.ل عليه نصوا مجا على قضاؤه فيه ينقض مما ذلك فكل كبير، صرر 

حثة الاجتهاديائل المق مقروصة القاعدة فان هذا سن وإذا 

واحدكل أن إل المصير أو الإصابة، وهم يبعد لا تقاربا النظران يتقارب 
لحكمه ق مصيب ابجتهدين من 

منالأثر هدا روي وقد الم: عبد ابن قال ا/هما( • )السنن ق البيهقي و= 
١(.•  r/Uزالامحتذكار والشام والعراق الحجاز أهل رواية من كثيرة وجوه 
ولكنبالاشئاع، وأعلهما ٠لريفين من حزم ابن "وساقه حجر: ابن وقال 

أنءلرق4 بعض ل وأن ميما الرسالة أصل يقوي مما فيهما المخرج اختلاف 
الأJ١نيوصححه (، ١٩٦ة/ الجير )التلخيص المكوية" الرسالة أخرج الراوي 

.(YYI/aالغليل إرواء )ق 
،١٣٩)!• للقراق، الذخيرة  ٢iMiv، • n/؛ الأم ١، U/؛ الصانع بدائع انفلر: )١( 

والطانرالأشباه ، 0U/Uلام العبد لابن الأحكام قواعد ١، ا/-ا. . ١^، 
لجملابن 

.r.U/Uالوسهل انفلر: )٢( 



الئضاضالطم طى الممهي الخلاف ائر  ٨٦٤

ذههحة مبالنظر معه يقبع ما والعقل الشرع أدلة من قام وقد 
ذلك:دلائل نمن القاعدة، 

فيه—ا،وا اختلفالي الأتضية إمضاء على ه الصحابة إ-ياع — ١ 
بعدهالخلافة ول وئا عمر، وخالفه واجتهادْ اثل مق حكم بكر أبا فإن 

قبكر ا وأبعمر خالف وعلي ذللئ،، من تمكنه عع أحكامه ينقض لر 
١,٢ بعدهما الخلافة ول ئا أحكامهما ينقض فلم اجتهادهما 
اوأمها زوجه—وتركت توفيت امجرأة ؤ، محي ه عمر أن ٢- 

للأمالإخوة مع والأب، للأم الإخوة باشتراك لأبيها وإخوتما لأمها وإخومحا 
ال:فقوكدا، كدا عام بينهم تشرك لر إنك رجل: له فقال كالث،، ال 

/ر اليوم تحينا ما على وهده يؤمني، نحينا مجا على تلك 
الاجتهادينكلأ ؤآ ١^٠^؛^ أمجير فأحد اف—: —رحمه القيم ابن تال 

ولرالث__اني، إل الرجوع من الأول القضاء يمنعه ولر الحق، أنه له ظهر .مما 
•؛ ١ الأصلن هدين على بعده الإسلام أئمة فجرى ١اكاني، الأول ينقض 

١•• ١ للسٍوطيص الأشاه ، ٦٨٩\ا للماوردي القاصي أدب، ١، • il\•ايني )١( 
؛Y(U/n)المنقط ق شة أق وان )الصنف. ق الرزاق عد أخرجه )٢( 

وان( n٢٠/)،الكرى )المنن ق والمهقي ؛/٨٨( )المن ق والدارمملي 
الأشبالأبو محققه تال (، —Ai/y٠٨وفضله العلم بيان )جامع ل الر عبا 

,ثقات ورجاله صحيح، إسناده ١إزهيري- 
.١١١/١الوسن إعلام )٣( 



٨٦٠سوره بد القضائي الحكم بطبيعة التلقة القواعد 

قال;صنعت؟ ما له: فقال رجلا لقي أنه ه عمر عن أثر ما ٣— 
يمنعكفما قال; بكذا، لقضيت أنا كنت لو تال; بكذا، وزيد علي قضى 

Mسه نة ّإل أو ١^، كتاب إل أردك كى لو قال; إللئ،؟ والأمر 
.٢١١مشترك" والرأي رأي، إل أردك ولكي لفعلت،، 
م،حكاّتمر لما ببعض بعضها نقض لو اكيادلة الفلنون أن — ٤ 

أوهاده اجتبتغيتر إما حكمه نقض جاز لو فإنه الناس، على الأمر ولشمح، 
إلالمقض نقض ونقص بالقض، الحكم نقض لأمكن آخر حاكم بحكم 

مبجكوى الوثوعدم الأحكام، اصعلراب ذلل؛، محن ويلزم هاية، لا مجا 
خلافك ذلوكل الحكم، بعد حالها على الخصومة وبقاء الحكام، 
/ل الحكام نصسا أحلها من الي المصلحة 

الاجتهادمجواصع ق، الحكم ينشئ أن للحاكم جعل الشارع أن ٥— 
برحمفهو وإذن فليم، الذي إمامه عند أو عنده الدليل يقتضيه ما بحسب 

فلاومعه، له واّمتفرغ جهده فيه بذل مجا بعد الحكم بذللث، تعال اس عن 
فيكونعليه، ينقض م بشيء يؤمر لا إذ ؛ حكمهيصح أن ذلك بعد حرم 

ا.ر العام مجع الخاصى المص يعارضه.ممنزلة لما حكمه؛المسبة 

وفضلهالعلم بيان جامع ف وهو ، ٦٩٣١٦المدينة تاريخ ق، شة ابن أسنده )١( 
(.٨٥)x/؛إسناد دون 

 )X( :؛؟ الفروق انفلر/x ،الموافقات ، ٩٣١١اكور ٢، • الإحكام؛/٩ ١taIo.\
\ذخم\مثقلإا0اه\-\\<\.)٣( 



التضاليالحكم على اممتهي الخلاف أنر  ٨٦٦

والوأنالأنار من ■هملة العتر الخلاف محث ق لنا تقدم وقد هذا 
ىعلالعة ي بفمموضوعة الاجتهاد ائل مأن على الدالة الأئمة 

ابالبقاعدة يؤيد مما ذلك وكل سائغ، غئر فيها الإنكار وأن الكلْين، 
أعلم.واس لها، ويشهد 



٨٦٧صدوره بعد ايقضالي انمئم بطبيعة التلتة القواعد 

ااس

هذهي الخفمى اقرالخلاف 

حدثأنه إلا القاعدة هده .ممضمون الأحد على اتفقوا وإل الفقهاء 

هيهل المروع تلك ق اختلافهم سب فروعها؛ بعض j خلاف بينهم 
نوم؟، ذلك تبلغ لا أمحا أم الرأي غيها يمضى الي الاجتهاد ائل ممن 

تيلي ما ائل المتلك أشهر 

الأموال:ل ومميز بمشاهد المضاء — ١ 
قه وبمنالمدعي بشاهد القضاء ق اص- —رخمهم الفقهاء اختلف 

نولزتعلى الأموال 
وهداخاصة، الأموال ل ويمتن بشاهد القضاء جواز الأول؛ القول 

آ.ل والفلاهرية والحنابلة والشافعية المالكية ومنهم ، الجمهور مذهب 

وق،الحقمن شيء ؤ، وبمين، بشاهد القضاء يجوز لا الئائ: القول 
رالحنفية مذهب وهو 

١١-v١١/•الاسدكار المومحلمأ انفلر: )١(  .غي، ٢٧، U/Uالأم ، ١
لممصحيح شرح .أ، بم/ّا'افمحلى ا/حها، •المغي ، arilانحاج 

.٦ ا\A ه اياري فتح ؛/٤، ١ للنووي 
٢،؛ u/yللحماص القرآن أحكام ١،  ٤٥؛/للقلحاوي الاثار معي شرح انفلر؛ )٢( 

.٣٩إعلاءالسنن ٢، ٢ أ/ْ الصنائع بيانع ٢، ٧ الموط 



التضانيالطم طى اهئهي الخلاف ائر  ٨٦٨

ا-بجمهور:أدلة 

النيأن I عنهما" الق ~رصي عباس بن الله عبد حديث " ١ 
،٠أ وثاهلس قضى 

بشاهدالقضاء باب الحدود، كتاب صحيحه; ق مسلم خرجه أ ١
. (Wsy^rrvlr)

بكروأبي الطحاوي جعفر مثل الأحناف بعض صحته ق طعن ونل 
هذهنبول من الجصاص: بكر أبو يقول التأخرين، وبعض الخماص 

طرقها،اد فأحدهات وجوه؛ بما و١ليمين بالشاهد الحكم وإيجاب الأخبار 
ابماوالرابع; لها، القرآن نص رد واكالث،: روايتها، عنه المروي جحود ؛١١٠١٧ 
احتمالهاوالحامي؛ الخالق،، نول على دلت، لما ال والفالهلعن من سلمتا لو 

إنكارهالزهري عن روي ■ ونار(، ٢٥آ/* القرآن )أحكام . الكتاب لموانقة 
مجاقضى من وأول بدعة، "هي فقال: عه وسئل وبمن،، بشاهد للحكم 
الأحنافيتملث؛ وبه ٢، ه ٠ U/ )الصنف ق شيبة أي ابن عنه حرجه معاوية 

الحر.بضعف قولهم تقوية قا 
مجنرواته عدد أن ويكفيه كالشمس، صحيح الحديث، أن اس— شاء ~إن والحق 

والزهريمنه، بانل التواتر يشت العدد وهدا نما، وعشرين نيفا بلغ الصحابة 
١٠وانظر (• ٤٠؟/ْ )اخلى ق، حزم ابن يقول كما علمه عن غاب لأنه أنكره إنما 

ْ/'اا/\،الباري فتح ١، ١ \ lvالاستذكار ق، بتومع الباب أحاديث، عن نيل 
نصب،١، أ/ْأ الاثار مع١ني شرح للاحناق؛ وانظر ٢، ٠ ؛/٥ الحبتر التلخيص 

ا/ذهّآ-؛و'ا.٥ إعلاءالسنن ئ/ا'آ'، الراية 



٨٦٩صدوره بد القضائي الحكم بهلبيعة التلتة التواعد 

الواحدبالشاهد نفى هؤ الني أن >ه.' انف عبد ين جابر عن ٢" 
ا.ر الطالب ، jvCمع 

الأحاف:أدلة 

ئتبجلبمحاثجليث لم ييابمفم؛إن ين وأسييددأميدثن ؤ ت تعال قوله ١" 
.ثدذرلتلأاآمحئ؛١٢٠إئثُث-ثتا تجو أن أاش؛ثأ؛ ثى مبمون مثن 

لبالشهادة م الحكرت حشأمحا الأية: هده من الدلالة ووجه 
الطالب،ح.SJ واحد رجل شهادة فيها وليس وامرأتتن، ورجل رجلئن، 
نسخشت ولا نسخ، النص على والزيادة النص، على زيادة إليها فالمصتر 
.٢٣١الواحد بجر القرآن 

٢•ل عليه المدعى على والتمتن المدعي، على البينة قوله. ٢" 

بابالأحكام، كتاب الحامع، ق والترمذي ( ٣٠م/ْ )المسند ق أخمد أخرجه )١( 
السنن:ق ماجه وابن ( ١٣٤٤ر الشاهد مع المن ق جاء ما 

واليهقي( ٢٣٦٩ح ١/٩٣/٢) والمن بالشاهد القضاء باب الأحكام، كتاب 
انظر:الكثترة, بسواهلوه يتقوى لكنه مرمل، وهو ( ١٧ا/* ٠ نن زالؤ، 

.ا/أ•؟(ض )التلخيص 
.٢٨٢آية: البقرة، محورة )٢( 

اا\ا١.الأثار معان شرح  ٢٥٢للحماص القرآن أحكام انفلر: )٣( 
أنجاء  ١٠باب الأحكام، كتاب الجامع، ل الترمذي اللففل: بمذا أخرجه )٤( 

(،١٣٤١) عليه المدعى على والمن المدعي على المة 
عنهم-،اس -رصي الصحابة من جملة عن ( ٢٠٢/١)سننه• ق والبيهقي 



ضاص الخلاف اتر  ٨٧

نمتحتها ما فامتوعبت للجنس، اسم الينة أن ت منه الدلالة ووجه 
يكونأن يجوز لا فإذن المدعي، على الق وهي إلا بجنة من فما المات، 

اليمتنتكوف أن حائز فمر والبينة، ض فرق والحديث اايمين، عليه 
علىالبينة ت القائل قول لكان.كنزلة بجنة مى نأن جاز لو لأنه بجنة؛ 

.٢١١عليه المدعى على والبينة المدعي، 
والترجح:اا]وازنة 

ه،أصحابه مجن وعشرين محلو عن روي ويمن بشاهد ه الني قضاء 
١الأئمة بذلك صرح كما التواتر مثلمغ تبلغ بذلك عنهم والرواية 

لأننحه؛ أو رآن القظاهر رد الأحاديث هذه الأخذ يوجب ولا 
زاعنولا وامرأت؛ن، وشاهد بشاهدين الإثبات ق أحد نازع لو يصح ذلك 

تقريرالشيء ق والزيادة والإزالة، الرفع معناه لأن هنا؛ يلم لا والنسخ فيه، 
يرفعهولا بالثاهدين الحكم يمنع لا والي٠ين بالثاهد والحكم رفع، لا له 

وغثرهالصحيح ل شواهد له لكن الحديث، هذا العلماء عن طائفة صعق قد و— 

ي( Ay'~yإ ه اياري )فتح انظر• لغتره• الحز درجة إن، بما يرتم 
)اسصانيرأ/حا\(.

U؛/؟Y.المبسوط ؛\، a/yللحصاص القرآنء أحكام انفلر: )١( 
،YAY>،/• اناري نح ، ١٣٣ص: الحكمة الخلرق ١، ١ 'ا/ا الاسدكار اظر: )٢( 

.٢٠٦اضر؛/التلخيص 

.١ ١/Aْ ٠ الغي ١، .٧ ١-  ٦٦؛/الفروق ٢، ١ - ٢ . U/ الأم انفلر: )٣( 



٨٧١صدوره بم الهضاني الحكم بطسة التلتة القواعد 

الحقبحفظ وقد الحقوق، وحفظ التحمل ساق j واردة الأية م

الحاكم.عند به شت ما يغتر 
اله أنيقتض—ي ما القرآن ل وليس —! اممه —رخمه القيم ابن يقول 

ذلكبر أمإنما ،سمحانه اممه فان ثامرأتين، شاهد أو بشاهدين إلا بحكم 
الحكامبدلك يامر ولر المصاب، بمذا حقوقهم بحففلوا أن الحقوق أصحاب 

ولهدابدلك، إلا يقضوا لا أن أمرهم قد يكون أن عن فضلا به بحكموا أن 
المرداناء والمالواحدة والرأة الرئوية والمن بالمكول الحاكم بحكم 

انفالقرآن، ق تذكر لر اّ الحكم طرق من ذلك وبغثر معهن رجل لا 
ابلكتمحالفة أشد فهده انك لكتاب محالفا واJمان بالشاهد الحكم كان 

والمانبالشاهد فالحكم للقرآن محالفة الأشياء هاذ.ه تكن نر وإن منه، الله 
الحقوقحفظ وطرق شيء، الحكم فهلرق للقرآن، محالفا يكون لا أن أول 

مماالحاكم به بحكم لا الحقوق.شا فتحفظ تلازم، بينهما ولمس آخر، شيء 
هبظ بحفلا ا الحاكم.مموبحكم حقه، به بحفظ أنه الحق صاحما يعلم 

ذلكوغتر يمغ، ورد نكول من باله على خهلر ولا حفه الحق صاحب 
أنق بأصلهم عنها يعتدرون الأحناف فان الأدلة هذه ظهور ومع 

أحاديثويردون الواحد، بجير شت لا والمخ نسخ، المص على الزيادة 
،.ل الملف عن بما القضاء يعرف ب بدعة وأمحا صحتها، عدم بحجة الباب 

٠١٣٥ص: الحكمية )ا(الهلرق 

ا/حهآ-؛ا،ّآّإعلاءالمزه ، الراية؛/٦٩محب ١، غ/ْة الاءار ص ثرح انفلر: )٢( 



القضاليالحكم ض الئئهي الحلاف اثر  ٨٧٢

هبيؤخذ أن يجوز لا مجمل فهو الحديث صحة فرض وعلى نالوات 

منور الجمهذكره ما يختمل أنه إ"بجالهت ووجه القرآن، ويعارض.ممثله 
اهدبثتارة قضى ت معناه يكون أن ويجتمل ث_،ين، بشاهد المضاء صحة 

اكموهذا بينهما، الجمع على فيه دلالة فلا يبن، وتارة ه، بجنيعي 

يكونأل ويجتمل التعاقب، على واطلراد والبغل، الفرس زيد ركب يقال؛ 
أنيجوز وقد الدعومحا، .ممحرد عليه نجب فامحا عليه، المدعى -مح، به الراد 

ممنكان الواحو شاهده لأن الواحد شاهده مجع الاءءي ممتن به أريد يكون 
.٢ ر ه ثان بن خزيمة وهو وحده، بشهادته بحكم 

التأويلاتهده احتمل قد تمر إل يأل أن لأحد يستقيم فلا قالوا! 
اجماع،أو سنة أو كتان من ذلك على يدله دليل بلا إحداها على فيعطفه 

ا.١ ه الك رسول عن روى لما محالف ذلك خالف مجن أن زعم يم 
شهادةازة إجق الاحتياط صبحانه اذ أراد لما أيضا! ويقولون 

يعرفعمارة أبا يكى الأنصاري،، الخطمي ثعلبة بن الفاكه بن ثابت بن خريمة )١( 
درابشهد رجلتن، بشهادة شهادته ه اف رسول، جعل إذ اكهادتتن، بدي، 

هي عالمع وكال الفتح، يوم بيده خطمة راية وكانت، المشاهد، من بعا-ها ومحا 
ر:انفل. ٣٧سة وذللث، نل حى نقاتل ميمه جرد عمار قل فلما بصقتن، 

.xTU/؟الإصابة  iiiAlrالاستيعاب، ، ٣٧٨/٤معد ابن طغات 
بيتن، rorlrالقرآن أحكام أا0ا\-\'أ\، الأنار معاد شرح انثلر: )٢( 

.٢٩٤الحقائق؛/



٨٧٣سوره بم التضهي الحكم وءلسة الثلتة التواعد 

إندضثامحل ؤزأن ال: وفالمرأنتن شهادة أوجب اء الم
١^{ زآد*لآألأتزت\إتا لأي، ؤذ'4محزآمظ ال: قم ي ألأوئ 

ينفيما ذلك مضمون وق والمسيان، والريب المهمة أساب بذلك فنفى 
أمجرمجا بغير الحكم من فيه لما واحد؛ بشاهد له والحكم الهيالب يمتن قبول 

أعظميمينه قبول ول والشك، الريبة ونفي والاستظهار الاحتياط مجن يه 
/ل الأية مقتضى خلاف وذلك المهمة وأكتر والشك الريب 

هضتنتلا ا ألفاه•نصف فيها المظر أمجعن إن الحجج هذه قلت: 
دأبمجن وليس ويمغ،، بشاهد القضاء ل صريح صحيح حديث لمعارضة 
نجرئا وجههغير على فيوولها الصحيحة الأتمار إل يعمي أن الصف 

النفلر؛ق صحيح إنه لعمري الريبة أمجر مجن ذكروه ومجا للمذهب، الانتصار 
مكذبه، على له يشهد مجن يجد أن دعواه ق الكاذب على يعز ليس لأنه 
لأنهالحدث؛ مجعارصة على يقوى لا أيضا هذا لكن يبال، ولا يجلف هو 

فانيمينه، ولا شهادته يقبل لا أن فله هذا مثل ق القاصي استراب حيث 
مخالفاذلك بد يعولا وردها، الإثبات ؤلمرق ل يجتهد أن للقاضي 

الشريعة،أحزاء مجن جزء هي الي العادلة السياسة من ذلك لأن للحديث؛ 
اهده،وشالدعي صدق يظهر حيث مفروض ويمتن بشاهد القضاء وإنما 
هما،عنة الريبوانتفاء صدقهما نشت، وقرائن صمانم محن لذلك،  Jbولا 

.٢٨٢آية: البقرة، سورة )١( 
٢. ٤٨؟/للخاص القرآن أحلكم )٢( 



امئانيالحكم طى الممهي الخلاف اتر  ٨٧,

قالطريهذا بغير أيضا قضى هؤ الني أن انحملت هذا على اعد يوالذي 
اتملائما هلكان قضية كل أن على ذلك فدل الإثبات، طرق من 

تقتضيهحسبما بأكئر أو بأقل أو بثاهدين إما اثباهما أوجبت وحمائم 
١.٢ القاضي اجتهاد إل موكول ذلك ق والأم قضية، كل 

المدعيأمكن كلما ويمن بشاهد بحكم أن للقاضي فليس هدا وإل 
الصدقظاهر والدعي العدالة، j ُبرزّ الشاس يكون أن بد لا بل ذك، 

ورالأمهده ومجع بصدقه، الظن غلة توجب هيثة على وبحلق والأمانة، 
حائزفهو كذبه حاز وإن دعواه، ل كاذبا يكون أن جدا يعد فانه الثلاثة 

الجازم.لا الظن بغلبة حاصل التكليف وإنما الإثبات، طرق ح مجق 
موبمى، بشاهد القاصي حكم فاذا ودلائله، الخلاف هذا تسن إذا 
ينقضهأن له هل به القضاء صحة يرى لا حنفي قاض إل القضية رفعت 

ذك؟.له ليس أم 
ورللجمهموافقتهم ل الأحناف مجذهِ، مقتضى أفورت وللحوات 

ذناففحكمه ويمن بشاهد حكم مجن أن الاجتهاد.ممثله! نقص عدم على 

قعموم بلفظ ليس هو البي م، فضية حكاية أنه ; الماب هذا حم به رد مما 
الحر،ق كيفيتها لتا سن ب و غئره ل به بحتح حق و-ممين بشاهد الحكم إيجاب 

أنعلمت وفد القرآن )أحكام ق الحمام بكر أبو يقوله كما 
هالني قضايا بعيع رد أمكن وإلا القاصي، اجتهاد إل موكول هذا )، الأم 
كيفياقا.لنا ي-ين 1 أعيان قضايا أمحا بحجة 



٨٧٥صدؤره بم القضاني الحكم بملسلة السطقة القواعد 

علىيهلرد الذي وهو الأحناف، بعض به صرح ما وهذا نقضه، يصح ولا 
لفمق اء القضأن وهو الباب، هذا ق اممه— —رحمه حنيفة أيٍ؛ أصل 

يفض.ولا يشذ فيه مجتهد 

ولقبأنه ذلك ويعللون مهللقا، ينفذ لا أنه يرى من الأحناف ومن 
الص١حبين.عن منقول وهو الخلاف، يحتمل ولا والسنة، القرآن خلاف 

اضقإمضاء على ينوقف ويمين، بشاهد القضاء أن الثاوث،ت والقول 

وإذاه، نقضلأحد وليس نافذ، فهو بصحته وحكم أمضاه، فإذا آخر، 
إذالامح، الخ—أن على بناء وهذا إمضاؤه، لأحد وليس باطل، فهو أبعلله 

آ.أ و!عتبر يراعى مما وصبرْ قوة، أكه حاكم حكم به اتصل 
انفة؛ التهممجن خلا مجي نافذ ويمين، بشاهد القضاء أن وايمحتار; 

نقضتأن جرم فلا يعتر مما متله يكن لر وإذا مدركه، قوى مما فيه الخلاف 
اهنومن دونه، فهي القوة ؤ( مثله 'كن لر إن فاها كلها، الخلاف ائل م

ا،ر قائله من ناقض ويمن بشاهد القضاء بنقض القول إن قدامة: ابن قال 

بنمحمد قول على أيضا يجي،ء القض بعدم القول أن الأحناف بعض ذكر )١( 
١( ١/٧)الاستذكار ؤ،عنه مل الر عبد ابن ولكن، حنيفة، أي_، كالإمام الحز 

الدريةالفواكه وانقلر; القران. خلاف لأنه به القفاء القاصي 'يفسح قوله: 
القضاءصنوان ، ١ U/١ الرائق، البحر ٣، . U/١ القدير فح ، ١ -٨٣ ١٣٤ص: 

. ٣٥٩/٣الهندية الفتاوى ٢ْ، ٣/٣الإقتاء وصوان 
.اا/آ.ادني.)'آ(



اهئاضالطم ض الص الخلاف اتر  ٨٧٦

مذ، ناف—لأف الخ محال ق الاجتهاد أن على أولا نص أنه ذلكت ووجه 
مدركه،وى نا ممفيها الخلاف أن *ع وأشباهها المسألة هده امحتتى 

الاجتهاد،صفة عنها تنفى حى الشريعة ل القطع ائل ممن هي وليست 

وأحكم.أعلم تعال وافه 
ول:بدون النكاح ٢— 
دعقإذا محا: والمراد ول، بلا النكاح حكم ق الخلاق ذكر سبق 

دبعنفضه لغبرْ أو له يجوز فهل حاكم، بصحته وحكم ول، بلا نكاح 
المكاح؟.هدا صحة يرى لا ممن كان إن ذلك 

قولين:على الصألة هده ق — اس رحمهم — الفقهاء اختلف 
مذهبوهدا النكاح، بصحة الحكم نقص للحاكم ليس أنه أحدهما: 

دعنذهب الوهو النكاح، صحة ق شرط الول أن يرى من جمهور 
يكونأن دلك ليشترطون المالكية أن إلا والحنابلة، والشافعية المالكية 

راهيلا ممن ان كلو أمجا العقد، هذا جواز يرى ممن بالصحة الخاكم 
٢.ل نقضه فلغتره كالمالكي 

دعنول قذا وهنقضه، نله صحته يرى يكن إ إذا أنه الثائ: 
،.٢١والحابلة الشافعية 

الطالنروضة ، ١٠٧؛/الشرح على الدصوفي حاشية انفلر: )١( 
.l/Uالمغي ءغيامحاجأ//>؟آ،

.٦٨الإمحاف،//١\إ\0\، الطاون روضة انفلر: )٢( 



٨٧٧صدؤرء بم التضالي الحكم رْلبي،لة التلئة التواعد 

الأدلة:

فيهايسوغ خلانية مسألة أمحا الحكم؛ هذا نفض عدم رأى من عمدة 
بالصحة.الأول حكم من بأول بالنقض حكمه وليس الاجتهاد، 
العقلهذا بصحة حكم فإل • اس~ ~رحمه ندامة بن محمد أبو قال 

بجزب ا حاكملعقده المتول كان أو حاكم ول( بلا نكاح عقد )يعي 
ويسوغفيها، محلف مسألة لأمحا الفاسدة؛ الأنكحة مائر وكذلك نقضه، 

،.١١الاجتهاد" فيها 

د:العقهذا صحة يرى ممن الحاكم كون اشتراطهم ق الالكية وعمدة 
والحروجمقلده، رأي عن حرج فقد يراه لا وهو يصحته حكم إذا أنه 

لالنقضرموجب المقلد رأي عن 
صحت،عقد أنه فعمدته: ونقضه، العقد هذا إبهلال رأى من وأما 
ا.ل ينقض جرم لا فإنه النص حلاف ونع ومجا ببطلانه، ة والأنيالممحوص 

والترجؤح:الوازنة 
—؛افر شاء إن — بالصواب، أخلق المسألة هذه ق الجمهور مجذهس، 

وإذاه، بيانّلزا كما النكاح ق الولاية اشتراط ق الخلاف لقوة وذإكا 
حلاهم،أنه إل بالإضافة الحآكم هذا مثل نقض فان كذللئغ، الأمر كان 

.n/Uالغي)١( 
أا\0\.الوّرم حاشية انظر: )٢( 
.l/Uالغي اا/اه؛، الطالن روضة انفلر )٣( 





٨٧٩صدؤره بم القضائي انمكم بطبيعة التلتة التواعد 

الثاساسث 

بهسمم سحا بمقل ه الهاقم حكم 

اثيالقضالحكم خمحالص من أخرى خاصية عن تمر القاعدة هذه 
ويخشىلائحة، التهمة تكون حيث ينفذ لا أنه وهي• الإسلامي، لفقه ال 

بحسدأن ككن مما نحوهما أو شراكة أو ب يرابطة القاصي امتمالة من 
والصواب.العدل جادة عن بالقاضي 

ام،التل-ل العى علالغراء الشريعة هذه بناء يؤكد مما وهذا 

تفضيأن يمكن الهم، والأسباب بل ال■مع مد على الشديد وحرصها 
القضاءولاية من الأعظم القصود مع تتوافق لا محاباة نوع أو حور إل 

والإنصاف.ااعل.ل هو ١^^٠، 

نجمهي، الي الذراع بقاعي ترتبط القاعدة هاوه أن يتيجن هنا ومجن 
أدلت—هان جممجصدانيتها تتمي أمحا جرم لا فإذن الكرى، الشرع قواعد 

الحكممجال ق، أهميتها يفلهر مما بالعدل وارتباطها الشرع، ق وشواهدها 
وحكمها.مجعناها لامتجلأء مجهنالب وهده والقضاء، 



التضانيانمكم طى الممهي الخلاف ائر  ٨٨

ضاسمب 
ه1س ض

والقي،الجواز الرب: لسان ق وهو المموذ أو النفاذ من "يشل" 
منالسهم نفذ قولهم؛ ومنه ومضى، جاز إذا ونفوذا نفاذا الأمر نفذ يقال؛ 
الأخرشمها من طرفه خرج م جوفها، خالخل أي؛ الرمية 

الشرعيةالأثار صدوره على تترتب أن القضائي؛ الحكم بنفوذ والمراد 
ه،لللمحكوم الحق وثبوت المخاصمة، إلهاء من الحكم المتعلقة.مموصوع 

•، رعلته الواجبات ولزوم 
نسبأو لسبب، عليه يتهم لمن حكم إذا القاصي أن القاعدة: ومجعى 

غيره.مجن أو منه سواء نقضه ويجب؛ مجردود، له حكمه فان 

قالتهمة عنت، كلما ليس أنه أعي اطلاقه، على الحكم هذا وليس 
دعنالظن ق ب يغلالي هي هنا ١^؛ التهمة بل نقص، ما حكم 

حق،بغير أحدا حاب؛ أو حكمه، ي جار قد الحاكم يكون أن وحولها 
نجوزإلا حكم مجن مجا إذ لها؛ اعتبار فلا الضعيفة التهم من عداها ما وأما 

تحديدق والمرجع البتة، حكم استقر لما اعتبرُتف ولو التهمة، هذه مثل فيه 

الصباح، ٥١ ilrالترب، لسان اطر: )١( 
بجلةصمن نشر مقال ، ١٨٠ص: الملأ محمد القضائي الحكم نفوذ اطر؛ )٢( 

.٣.عدد: العدل 



٨٨١صدوره بعد القضائي الحئم بطسلة التلتة القواعد 

لهاخكوم على للستر داعيا كال نمى للتهمة، اكر الب م التهم رتب 
بخلافكان وما قوية، التهمة كانت ذلك قيه وغلب جهته إل والمل 

رهمة من فيه يخال ما إل يلتفت ب ذلك 

القافياقص 

القاهدأوأدتتهماساءي |مال 

وقدللاختصار، قصدا وتصرفه الباحث! عبارة مجن اللفظ هذا القاعدة 

ومنووالده وولده لتمسه به حكم مجا كل وهو• منه أبط بلفظ ذكرت 
،.٢١حكمه" رد شهادته له نجوز لا 

أمجهأو أبيه مجن له شهادته نجوز لا من كل ث بلفظ بعضهم عنها وعتر 
شهادتهجازت من وكل لوكيله، ولا له قضاؤه يجوز لا ابنه أو زوجته أو 
،.ر له" قضاؤه جاز له 

مجنلأحد خلاف على أمحللع لر القاعدة هل«ه حول حثيث، بجث، وبعد 
حزمبن محمل أي كلام من بمهم ما إلا اللهم مضموها، ؤ، العلم أهل 

حزمان صرح فقد الجملة، حين، مجن فيها خلاف مءن ١لفل١هر أهل وسائر 
ةمجقبولفثهادته عدل "كل وأن مدخل، الإسلام ق للتهمة ليس بأن: 

. Av/iالفروق أ/\'مأ، الأحكام نواعد انفر: )١( 
.rvAls[-للماوردي الحاوي )٢( 

\.r\l\٠ المني ، ١٩٦ص: الفقهية القوانن وانفر: ٩ السوط )٣( 



اا؛رالخلأفاصضاسممصني ٨٨٢

الشريعةأصول ولكن رآ،، كالأباعد" هذا ؤ، والأثارب وعله، أحد لكل 
اف.بحول بيانه يأل ما على القول هذا توهن وأدلتها 

ةللتهمأن على الجملة حبث، من متفقون المتبوعق المذاهب وفقهاء 

المعاملاتأبواب ق بما يعللون بحدهم ولذلك الأحكام، مجن كثتر ل تأثترا 
دوقالك—ث رحمه ~ رشد ابن قول الوفاق نقل يصحح والذي بكثرة، 
.٢٢١الشرع" ق لكهمة;أثترا أن أحمعوا 

يفسخالتهمة موصع ل الحاكم قضاء اممه رحمه ~ القراقا ويقول، 
نمإحماعا التصرفات ق تفدح التهمة أن القاعدة; لأن لنفسه؛ كقضائه 

كقضائهأ اجماعمعتر رتبها فاعلي الراتب، مختلفة وهي الجملة، حيث، 
هحيل وأهه لجترانكقضائه إجاعا مردود التهم رمسا وأدل لنفسه، 

.٢٣١بالثال" أو بالأول يلحق هل فيه محتلم، التهم من والمتومهذ ونيلته، 
الشهاداتاب بق وثرة جمالتهمة اس —رحمه القيم ابن ويقول 

العبدولا لعبده، السيد شهادة تقبل فلا ذلك، وغتر المريض وحللاق والأقضية 
ولاعدوه، على العدو شهادة ولا وبالعكس، لولده الوالد شهادة ولا لسيده، 

رارإقيصح ولا دوه، ععلى حكمه ينفذ ولا لنفسه، الحاكم حكم يقبل 
يقبلولا التهمة، لأجل لها بمللافه التراث، المرأة تمنع ولا الموت، مرض المريض 

ا'/هاأ،بائ.انجلى )١( 
بداية)٢( 

.؛/٢١٨الفروق )٣( 



٨٨٣صدؤره بعد القصاني الحكم يطييعة المنطقة القواعد 

/ر للتهمة يقبل لا مما ذلك أضعاف إل ارصحها أمحا صرمحا على ا،لرأة قول 
وأدلتها!الشريعة أصول عليه دلت الذي هو العلماء قرره الذي وهذا 
.٢٢^ولا خصم شهادة تقبل "لا ه: قوله ذلك: فن 
شهادةبحوز لا أن السنة مضت الك —رخمه الزهري الإمام وقال 

رلولاؤبين خصم 
نجميجوز لا أن: — الله —رحمه العزيز عبد بن عمر الخليفة وكتب 

رن.عراكهم" العدل ذو إلا الشهداء 
القضاءق أنه إلا الشهادة خصوص ق واردا كان وإن الحكم وهذا 

ويثبت،يصح ومحا الشهادة، القضاء إل الأساب أقرب لأن وأول؛ أكد 
رالأخر على أحدهما الفقهاء قاس ولذلك 

ووهه الني أن القضاء: خصوص ل التهمة اعتبار على يدل ومما 

١.. 1— ١  ٩٩ص الحكمية الهلرق ر١ا 

أخرجهوند الحديث، روايات بعض ق متره جاء كما الحهم هو ١لفلنيين: )٢( 
أمحاطرين، من ٢ • ٠المن ق، اليهقيأ عوف: بن الذ عبد بن طلحة عن 

قالرزاق، عبد وأخرجه ، ٩١ ٤/٩اخلى ق حزم وابن )المراسيل(، ق داود 
بعضهايقوي طرتم، له حدبن، وهو هريرة، أن عن موصولا  a٣٢/< الصف 

.٢ •  ٣/٤الحبتر التلخيص ل جحر ابن حققه كما بعضا 
٢.ا/أ> • السنن ق البيهقي أخرجه )٣( 
.٣١^/٩ المصنف ق الرزاق عيد أخرجه )٤( 
ادوٍلبما/حآ.انفلر: )٥( 



التضانيالطم طى اممقهي الخلاف اتر  ٨٨٤

قويتحقوأموالهم، دمائهم يبيح مجا مجن يعلم كان الحكام سيد 
الؤ٠نينوعباده ومجلائكى، الذ عند براءته مع لعلمه نيهم يحكم ولا ذلك، 

ا.ل أصحابه يقتل محمدا إن الماس! يقول لملأ محمة؛ كل من 

العدلهو القضاء ولاية مجن الأعظم اكوي فان المعي: طريق وس 
ئنتطموجه على القاصي ق القصد هدا ظهور محن بد ولا والإنصاف، 

دفقصررا عنها يدفع أو نفعا ه لفيجر أن يتهم كان فإذا الخصوم، معه 
يكونأن ر الأمنفس ل يجوز كان ولو بالريبة القصد هدا نحقق فات 

الصبهذا صون ق يبالغ والقرع الظاهر، على نبي الأحكام فان عدلا؛ 
جرملا وإذن فيه، للطعن طريقا المرجفون يجد لا حق والريب المهم من 
الآخر قاصيا يجدوا أن التنازءين يعوز ولا عتره، القضية ؤ، يفصل أن 

لهمة.إليه تتهلرف، 

وصحتها؛القاعدة لهده شاهدة الذراع دلائل فعامجة الجملة: وعلى 

معم،>وعها•فإهما 

الطرقق القيم لابن المذكور وص،( (، ٢٤٢)ص: تحريجه تقدم الحدث 
١،.٠ )٠ ص! الحكمية 



٨٨٥صدوره د التضالي الحكم بمليي،ة التلئة القواعد 

اساسالص 

اهاسهذه ي اسى 

وشريكه:لضه القاضي فهناء - ١ 
حتهصدم عى علمممهون فاكفهاء ه: لنفالقاصي حكم أما 
.٢١١به والاعتداد 

ولأنه، شحق ق لا غئره حق ؤ، موش أنه ذلكت ؤ، والسبب 
نموز يعولا غ؛ره، على وإيثارها ه لفالانتصار على مجبول الإنسان 

مه،خحدون الحق بالامتتثار ق به يتعلق دليلا يجد أن ه لفبحكم 
لآخر حاكم وجود الضرورة فافنمت 

هفيريكه شهو ,تما يتعلق الحكم كان فان لشريكه: حكمه وأما 
نافدغير له حكمه أن على متفقة ا،لتوعة الفقهية الذاهب أن يفلهر نالذي 

ودفعه نفنفع من بحكمه لمابحمل حكمه؛ ل يتهم ولأنه له؛ كشهادته 
لنفسه.حاكما فيكون عنها الضرر 

والقضاءماض فالحكم فيه شريكه هو محا غتر ل الحكم كان إن وأما 
رم.نافذ صحيح القضاء أن والأصل حينئذ، الهمة لانتفاء مرم؛ 

\.r'\l\• الغي أ/أاآ، الأم الحكام تمرة ، a/uالصنائع بدائع )١( 
.٦rvAls للماوردي الحاوي السامة: المراجع مع انفلر )٢( 
حاشية، i.i/Uالقدير نح ا<ا/خمأ،  L\iv-\i'\l\'\المسوط انفلر: )٣( 

.١٨٤ا/أ'اا، • الغي ١، ا/ْ؛ ١ الْلالن روضة أ/وآ'أ،\ها، الدّوم 



اةرالخلأداصضاثماص ٨٨٦

جوازمقتضاه الختار مقابل قول الحنفية عدا الجمهور مجدهب وؤا 

محكلو ما فأثبه نمره حكم أنه على بماء وموذْأ للشريك القضاء 
المختارالقول بجان وصيال أ، أ حزم بن ا تول ظاهر وهو شريكه، نمر 

التالية.السألة اتمة خق 

لهم:شهادص تحوز لا ومن لقرايتة الماضي محاء ٢— 
قولن:على جوازه ؤ، الفقهاء فاختلف للأتارب: القضاء أمجا 

ذلكق فرق ولا حال، بكل نافذ للقريب القضاء أن الأول: القول 
ةوروايحزم، بن محمد امحا مذهب وهو يتهم، لا أو عليه بمهم من يئن 
•لعهى مضهم الأقارب شهادة جواز على بماء الحنابلة؛ عند 

ه،لشهادته نجوز لا مجن إلا جائر للقريب القضاء أن الئائ: القول 

نجوزلا من كل أن على نص فكلها الأربعة، الفقهاء مذاهب هذا وعلى 
.٢٣١له حكمه ينفذ لا له شهادته 

قاختلافهم ة جهمجن الكلية هذه مجضمون ؤر يختلفون ولكنهم 
تتقبل لا ممن منهم شهادته له تمل من تحديد 

الإنصاف\\ا0أف ن اكل١Jروضة ؛/أه؛، اللّوم حاشية انظر )١( 
انحلىلالمرداوياا/1؛أ، 

١.١ ؛/١ الوسن إعلام ؛، ؛/iAالغي. انحلى انظر: )٢( 
،٢٨؛/٩ السوط انفلر: احلأف، المماصيل ففي وإلا الجمالة، على عذا )٣( 

١.٢ ؛/٦ ١ الإنصاف ؛/aV*؛، ٦ الحاوي ؛/'TA-؛،A، الفروق 



٨٨٧سررء بد التمائي الحكم بطسلة التلتة التواعد 

أحدهماشهادة قبول عدم يرى فحمهورم والفروع• الأصول قاما 
لشهادهما ق التهمة لفلهور للأخر 

لأنالعكس؛ دون لوالده الولد شهادة قبول بعدم قول وللحناطة 

هلفشهادته شاء، إذا بممالكه أن له الأب مال حكم ق الابن مال 
^.٦١لشه شهادة 

أحدهماهادة شنول عدم على أيضا فجمهورهم ت الزوجان وأما 
ا.١ أيضا فيهما التهمة لفلهور للأخر؛ 

دعنة روايوهي عندهم، المدهب هو قول ق الشافعية وجوزها 
ولقبيمنع فلا ويزول، يطرأ عقد بينهما الحاصل أن على ياء الحنابلة؛ 
رلتاجره الأجتر شهد لو كما الشهادة 

فلاونحوهم: والأخوال والأعمام الإخوة س القرابة مار وأما 
قالتهمة ظهور لضعف لعض؛ بعضهم شهادة قبول ق يختلفون يكادون 
رر شهادمحم 

\إص\.•الغي المدونة'آا'/ْْا'، أا/ا\ا، المبسوط )ا(انفلر; 
؛.؛/lA.الغي انظر: )٢( 
iro-irifiانحاج ُغني  i\0sl\rالمدونة ، YVi/iالصناع بياع انظر: )٣( 

؛.؛/UA.الغي 
.١A٧/١الغي. ، iro-iTlliانحتاج مغي ؛، i/Uالأم انظر: )٤( 
.١١AA/الغي.؛، i/Uالأم \، UY/nالصناع بياع انفلر: )٠( 



__ائر  ٨٨٨

قمترنا الشاهد يكون أن سهادهم لجواز يشترمحلون المالكية أن إلا 
أحدهماأو الشرطان انتفى فلو له، المشهود عيال ق يكون لا وأن العدالة، 

إلا٢ ١ الملاطف للصديق الشهادة وينفردون.تمنع الشهادة، تقبل لر 
/ر المذكورين بالشرطتن 

الأربعةفالداهس، ت القرابة غير من شهادته له بحوز لا لن القضاء وأما 
الشهاداتن ميقبل لا مجا ونحابقل به، الاعتداد وعدم منعه على متفقة 

ا.١ مردودة" مجهنرمافهي أولفت مغنما، جرت شهادة "كل أن عندهم: 
أوبدين للمفلس الغرماء شهادة مخما: للشاهد بحر الي الشهادة مثال 

أودين الميت أو للمفلس لبت لو فانه مال، أو يدين للميت وشهادهم من، 
الجرحبللموروث الوارث شهادة تقبل لا وكذا به، حقوقهم تعلقت مجال 
بشهادهم.لهم الدية فتجب ه نفإل الجرح بمري فد لأنه الاندمال؛ فبل 

منهماواحد كل يلاطف الذي بالرجل المختص محو: الملاطف الصديق )١( 

ميتهنمعال، أحد وهو والتكرمحة، والبر الإحسان اللهلف: ومعي صاحه، 
الأخوينكمسألة كانت للأخر أحدهما مجن الملاطفة هذه كانت ولو لهليفا، 
.١  ٠٧/٦الجليل مواهب، . وصلته الأخر بر أحدهما ينال اللذين 

مواهب، ٦٣٩، nrv؛/العريٍ، لابن القرآن أحكام ، ا/دم١ ٢ المدونة انفلر: )٢( 
الجليلأ/ههم

التاج، At/vالرائق البحر ، ١٧٤؛/للطحاوي الآىر معاي، شرح انفلر: )٣( 
؛.؛/٠ya الغي ، Y/؟Yrالمهذب ، ٦١٥٧/ْه١-والإكليل 



٨٨٩مدؤره بم الحئم بطسلة التلقة القواعد 

بجرحه عليالمشهود يشهد أن مغرمات الشاهد عن يدفع مجا ومجثال 
املبه؛ شهدوا الدين الشهود بجرح خطأ القاتل عانلة تشهد أو الشهود، 

،.١١أشهم عن الدية دفع مجن فيه 
شيوإلا ة، الجمالحيصثا مجن هو إنما هنا المنقول الوفاق وهدا 

انكإذ ؛اق؛ اوهذا ق الغرض به يتعلق لا عرض خلاف التفاصيل 

يسولفيها، الخلاف مجتار على والتنبيه للهاعدْ التمثيل هو إنما المقصود 

السياق.هدا ق الغرض به تعلق مما والإسهاب التطويل 

المائل:هذه ق المضاء منع من أدلة 
تبأمجور الذكر الآنفة ائل المق القضاء منعوا الذين الجمهور استدل 

أنمجن تقدم مجا القياس؛ ووجه الشهادة؛ على القضاء قياس أحدهات 
والشهادةبالشهادة يكون القضاء فان الشهادة، القضاء إل الأسباب أقرب 
،.بالاخورأحدهما فيس فصح بالقتناء، تصح 

مجنكثتر ؤ، التهمة تأثئر على الدالة الأدلة عموم من تقدم مجا اكانىت 
الشريعة.أحكام 

ممعهذكر وس للقرابة القضاء أن ووجهه• الذريعة، صد الثالث: 
علىإيثارهم تقتضي خاصة وصلة وبينهم بينه إذ لهم؛ القاصي خاباة مجظنة 

العدولالماص عادة مجن ظهر قد بالعادة، يعرف شيء وذلك عليه، انحكوم 

؛.؛/ta.المغي )؛(انظر: 
.٢٨؛/٩ السوط )'؛(انفلر: 



القضانيالطم طى الفقهي الخلاف ائر  ٨٩

تمكنفتالأجاب، دون وأبنائهم الأقارب إل اليل العدول وغم منهم 
؛.١١الشهادة ق تنمش كما الحكم ق الطريق نجدا والجور انحاباة نجمة 

السائل:هده ق القضاء جوز من أدلة 
بحكمالقاصي أن على الدالة الأخبار بعموم القول هدا أصحاب امتدل 

بعيدا.أو قريبا له امحكوم يكون أن بتن فرق غ؛ر من بالتنة 
غممن إليه تراغ من لجمع نجا بحكم البينة، أمير فالقاصي قالوا؛ 

بحجزهوالورع العدل من قدر على يكون أن القاصي ق المفترض م تمييز، 
داقة،والمالقرابة وصلة مثله ل توثر فلا حق، بغم وانحاباة الجور عن 

؛.ر، ٣٠١للاجاحكمه ذكر.ممنزلة لن حكمه فيكون 
والترجٍح:الموازنة 

وهاء الفقهبتن فيها الخلاف مثار أن ائل المهذه أدلة مجن يفلهر 
العادةبحكم يغلب والذي له، باخكوم القاصي يربط الذي السبب مجلاحفلة 

اءالقضركيزة هما اللذين والإنصاف العدل جادة عن به بحيد أن والجبلة 
المقصد،هذا نحقق ق يشكك التهمة هذه ؤلهور كان ولما الأساممة، وغايه 

هذهسد مجن بد يكن لر الصور هذه أحاد بعض ق ولو وقوعه من ويضعف 
ة،التهمذه هتلحقه لا ممن بغثره الجاكم هذا عن والاعتياَ؛ الذريعة، 

ضرر.أو تعسف عليه انحكوم معه يلحق لا وجه على الحق فيفصل 

١lط٦^إ\٦\.)\(٢

ا٠٣٦/١ الغي أ/مآا،مآ، انحاج مغني، ، rvo/rانحهد بداية انفلر: )٢( 



٨٩١صدؤره و،اد القضائي الحكم بطبيعة التلقة التواعد 

ةالسنأستر القاصي أن الأصل يقوون فانه التهمة هده يراع ب وس 
قإليه بمار أن يمكن ■محرى دليل ثمة وليس إليه، ترافع من لكل بما بجكم 

الوالأهل ة، وعلاقوصلة وبينهم بينه لمن بجكم أن من القاصي مجنع 
ورع،وذو دل عأنه القاصي ق المفترض فان التهمة؛ هذه يعارض.ممثل 

•حق بغتر بجايي، ولا يجور لا فإنه كيلك كان ومن 
إذالكن الطر، حيث مجن صحيح القولن كلأ أن ل؛ يفلهر والذي 

ورعاله فيقل الذي الزمن هذا ق ميما القضاة وأحوال الواقع تومجل 
القاصي.كنعالجمهور قول ترجيح من بد يكل، ب والطمع الجشع فيه وكثر 

لانم. نحقق ق والثلث الريبة تقتضي علاقة الحاكم ولن بينه لن الحكم 
فبنظاهر نحو على المقصد هذا لتحقيق متشولأ والسريعة والإنصاف، 

وهلةم ميبجمعهم لن ومحابابمم القضاة جور من الخصوم يأمن حى 
ونالمرجفا هليتعرض أن أحاكمهم على القضاة يهلمئن وحى وقرابة، 
والهجر.العزل إل يفضي الذي معة التشويه م والتشكيك، بالهلعن 

المسلمنصلف يهم يكن لر الك -رحمه الزهري الإمام قال وفد 
ولاه، لأخيالأخ ولا ده، لوالالولد ولا لولده، الوالد شهادة ق اكالح 
ولاةالحملت أمور منهم فظهرت ذلك بعد الماس لحل م لامرأته، الزوج 

مجنذلك وصار فرابة، من كان إذا يمهم من شهادة فتركت امحامهم، على 

٢.أ الزمان" آخر ؤ، هؤلاء إلا جهم ب والمرأة، والزوج والأخ والوالد الولد 

=به، الزهري عن يزيد بن يوض عن وهب ابن 'لمرض من حزم ابن أوردْ الأرت 



اممضاليالطم طى الققهي الخلاف ائر  ٨٩٢

 fنممله يقضى ممن الجمهور اختلاف من النفلر ق يترجح لذي ا
وىنفإن له، يانحكوم القاصي نجمع الي الصلة إل ينفلر أن له يقضى لا 

نممجنع يدلك جارية العادة وكانت واخاياة، الميل إل الطع داعي معها 
الأصولمن بمما يتصل ومحن وولدْ لوالده قضائه ق يئن وهذا له، قضائه 

توجبالزوجية لأن لزوجته؛ الزوج قضاء ؤ، كذلك ويقوى والفروع، 
اغ؛رهعلى وإيثارها لزوجته الزوج ميل إل داع والطع والألفة، الحنان 

لترضىوالديه يعادتم، قد الإنسان فان أظهر؛ بل والأولاد، الاياء ق كما 

اءهقضيشه لها قضاءه إن م ينكر، لا واقغ وهذا باس، عياة زوجته 
اليديشت فهو أيضا، وجه من يده ق لها فما يده ق كانت لما لألها لولده؛ 

ةقيمفإن ملكه؛ قيمة تزداد لها ما بكثرة وكذلك به، الشهود ق ه لف
/١ وكثرته لها ما بقلة تختلف بالذكاح الملوك 

شركاء؛فيه هما فيما لشريكه الشريك قضاء ق يقال هذا ومثل 
يختلفلر و فيه، له شهادته منع على وقياما ه، لفالقضاء مجعى ق لأنه 

بنمحمد أبو الدين موفق عنهم حكاه مجا على له شهادته رد ل الفقهاء 
لاس~ —رخمه قيامة 

.٤( ١ ؛-٦ ١ آ؛/ْ )اخلى انفلر: غره. عند أجده لر و= 
.nrAالرن؛/لابن القرآن أحكام ١، ٢ ١-؛  Yv؛/٦ المسوط انفلر: )١( 
المسألة.ق السابقة والراجع • المغير انفر؛ )٢( 



٨٩٣صدوره بم اممضاض الحكم بطبيعة السفتة القواعد 

والتهمةلهم، الشهادة ولا القضاء منع على دليل يقم لر هؤلأء وغتر 

أصلمعارصة على تقوى لا الي الهم جس س هي ضم نجال الي 
قويلدرك يستند لر فيها الخلاف فان فيهم ظهورها فرض وعلى الخوان، 

للف—روعالأصول قضاء ق الخلاف مثل منه والخروج مراعاته يمكن حى 
.كفصودأليق كان التهمة عن أبعد القضاء كان فكلما ذلك ئ*ع وعكه، 
أعلم.تعال واف والريب، الهم مجن القضاء لمنصب وأصون القرع، 



اثرالخلأفاصضاثمسس ٨٩٤

اسث

سبه يدعى W أاةهن أق إه الغاس يى الههم غفل يه 
ااها0ميى به {دنياغايدعى _، 

نمأحرى ية خاصعن تكشف الي القواعل من القاعدة هده 
الحكم:محش عن الغائب على نفاذه عدم وهي القضائي، الحكم خصائص 

اإدراجهست رايالقضائي بالحكم ولاختصاصها خاصة، حالات ق إلا 
قواعده.صمن 

مالحكلهنان ،دى مينا أو تحدد أمحا ق القاعدة أهمية وتبدو 
الواقعي فالئاهد الحكم، بلد عن الغائب الخصم على نفاذه ق القضائي 

تعنت—اأو الحضور، يمنعه لعذر إما انحاكمة عن يتغيب ما كئثرا الحمم أن 
فهلغيابيا عليه حكم فإذا العا.الة، من أو الخصومة من فرارا إليه يلجأ منه 

نحمنبحثه حمما هذا ؟، كيلك يكون لا أم حقه ق نافدا الحكم يكون 
ذلك.يدي بان مطالب وهده القاعدة، هده خلال 



٨٩٥صدوره بم القماني الحكم بهلبيعة الثلقة القواعد 

اٌوالص 
سلاها ٥٧٥^ا،مء 

تمييزق الفقهاء ويختلف البعيد، هو ت القاعدة لفظ ل بالغاب المراد 

القرب;من البعد 

ممةالقاصم مجلس وض محنه كان س القريب أن يرى محن فمنهم 
سهكان من والبعيد ممكنا، ومجيئه امنا طريقه كان إن ونحوها أيام ثلاثة 

ن،آمغ؛ر طريقه لكن لوها كان أو فاكثر، أيام عشرة الحكم بلد ومحن 
بالثلاثة،تلحق الأيام فالأربعة حكمه، أعطي المافن إحدى قارب وما 

فيلحقوالستة كالخمسة الوسهل وأما بالعشرة، تلحق والتسعة والثمانية 
ا.ل المالكية تمم وهدا بالأحوط، 

كانوالقرب.مما القصر، مسافة خارج كان البعد.مما مجدد من ومنهم 
،.٢١الشافعية عد القولن وأحد والحنابلة، الخفية مذهب وهدا ذلك، دون 

حرجلو افة كان.مممجن عليه; بحكم الذي البعيد يقووت مجن ومنهم 
بحلافه،كان من والقريب ليلا، إليه يصل ب الحكم بحلي إل باكرأ منها 
.٢٣١الشافعية عد المختار هو وهذا 

\إ\ك>للونثريم المعرب العيار ، ١١٥^ ٦١١الحكام تبصرة انفلر: )١( 
.١٦٢الدسوقي حاشية 

<،iعابدين ابن حاشية )٢(  ./U ،/١الإنصاف ، ٤١٤مغنيامحاج؛
.٤١٤امحاج؛/مغي ١، ٩  ١٤/١ الطالبين روضة انظر: )٣( 



اترالخلأفاصضاثمسني ٨٩٦

عنممتعا كان من وهو حكمه، ق هو من بالغاب الفقهاء ويلحق 

إلور الحضيمكنه لا لكن ممتع غير كان أو ذللث،، إمكانه *ع الحضور 
ودامفقلكونه أو وامحون كالحمي يخاصم لا ممن لكونه إمجا الحكم مجالس 

ا.١ الغائب أحكام عليهم بحرى ومحوهم ذهؤلأء ميتا، أو 
مالحكينفذ ولا يجوز لا الحكم يالد عن الغائب أن ت القاعدة ومجعى 

سامالغاب على به المدعى كان لو مجا وهي ت واحدة حال ق إلا عليه 

الحاصرعلى الحكم مجن يلزم بحيث الحاصر، على يه يدعى مجا لشوت لازما 
صمنا.الغاب، على الحكم 

شيقاه بالمدعى كان لو مجا القاعدة لفظ ق الس_ا إمحللاق وشمل 
شثن1أو واحدا 

فلأنمن اشتراها داره أها رجل يد ق دال رجل ادعى الأول: مجئال 
دارالد: اليذو وقال مجي، اليد ذو غصبها وند يملكها، وهو الغاب،، 
علىقضاء ذللئح ويكون بينته، فتقبل دعواه، على ييتة المدعي فأنام داري، 

وهيهنا فالدعي الغاكسج، عن خصما الحاصر وينتصب، والغاب،، الحاصر 

اجملثبومت، ب، صيالشراء وهو اإغالّء< على ادعي وما واحد، شيء الدار 
.٢٢١محالة لا للماللتؤ لازم ب المالك من الثراء لأن الحاصر، على ادعي 

١٦٢؛/الدموم حاشية \ا0\\، الحكام تمرة ، Y.-\a/uالرائق البحر )١( 
.٠٢٢الدعوىص: نفلرية القناعا/ْه"آ، كثامح، ، ٣٠•٣-٤ ٣/٢المهيب 

• ٩٠؟/١ اللأل ترب .( trrlrالهندية الفتاوى ٢، U/• الرائق البحر انفلر: )٢( 



٨٩٧صدؤرء بم القضائي الحكم بطسية التلتة القواعد 

شاهدانشهد إذا ئيين—ت المدعى كان لو ما اعي الثاني— ومثال 

لفلانعبدان هما عليه; المشهود فمال الحقوق، من بحق رجل على لرجل 

فانهكلمكهما، وهو أعتقهما الغائب فلأنا أن ينة له المشهود فأقام الغاب، 
هناوالدعي جميعا، والغاب الحاصر حق ق العتق وشت، البينة، هده تقبل 

ناالغاُى علوالمدعى الغاب، على والعتق الحاصر، على المال ت شيان 

ةولايثبوت عن ينمك لا العتق لأن الحاصر؛ على للمدعى لازم مب 
.٢١١بحال الشهادة 

حضرفإذا والغاب، الحاصر على قضاء اإصورتين كلتا ق فالقضاء 

/ل البينة لإعادة يحتج ولر لإنكاره، يلتفت لر وأنكر الغاب 

٠.٩ أ/؟" اللأل ترمحب ؛، fv/vالهندية الفتاومح، ، ٣١ t/uالقدير فتح انفلر: )١( 
.السامةالراجع انفلرت )٢( 



ضاسمب 

اسفأوادسمق اسمح افواو 

منغره فيها يشاركه ولا الخفي، الذهب قواعد محن القاعدة هده 
كبمن كثير ي منها فريب أو الصيغة سْ القاعدة ووردت المداهب، 

رأ/وقواعده بالفقه المختصة الأحناف 
يروفلم مذهبهم، ظاهر ل القاعدة هذه .ممضمون الأحناف أحد وقد 

يلحقوقد الحال، هده ل إلا عنه وكيل غر مجن الغائب على القضاء جواز 
هدا.غر أخرى أقوال الغائب على القضاء ق ولهم أتم، أحوالا بما بعضهم 

اصملربتقد الله—ت —رخمه ، ر سماوة قاضي بن محمود العلامة قال 
ول؛يصف، ل و وعليه، للغائب الحكم ائل مق وبيامحم الأصحاب آراء 

إشكال،ولا اضهلراب بلا الفروع عليه نبي ظاهر قوي أصل عنهم يشل 

البحر، ٣١؟/١ القدير فح ، ١٩١؛/الحقائق سن ق: اكال سل على انفلرها )١( 
.٩٠\lyاللأل ترتيب م/ممة، الهدية الفتاوى ٢، U/• الرائق 

نسبةسماوة، قاصي بابن الشهر الدين بدر العزيز عبد بن إسرائيل بن محمود )٢( 
علومق وبرع القضاء، تول خفي فقيه والكوفة، الشام بين قلعة )سماوة( إل 

الفقهفروع ل كلاهما الإشارات( )لطائف الفمولين( نجامع آثاره: من شى، 
.ه ٨ ١ ٨ سنة توق الحفي. 

،y٤١/» العارفين هدية ، ١٢١/ص للكوي البهية الفوائد ل؛ ترجمته انفلر 
الأعلام



٨٩٩صدؤره يعد القضائي الحكم يْلبيعة المتعلقة القواعد 

الحرجويلاحظ اط، وبحتائع، الوقق ل يتأمأن عندي 
٠ادا فأو جوازا بحسها فيفي والضرورات، 

علىالحكم نفاذ فاختار الجمهور، خلاف راعى من الأحناف ومن 
اءكقضفهو فيه، مجتهد القضاء نفس لأن آخر؛ قاض أمضاه إن الغائب 
رمومحوه محدق ق الجدود 

فلاالأخ_رىت الفقهية المذاهب وسائر العلم أهل جمهور أمجا 
نمهو إنما هاهنا عنهم المنقول والوفاق الغاب، على القضاء من يمنعون 

ا.١ المسالة هده وأحكام شروط بعض ق يختلفون فهم وإلا الجملة، حيث 
الأحاف:أدلة 

٢•ل مإداليد<ت؛ممحوث؛ ؤ تعاف قوله ~١ 
ةالإجابعن أعرض من ذم على تدل، أمحا الأية؛ من الدلالة ووجه 

بدائعرخم للالمبسوط وانفلرت —•٦، ٥٩\ا الممحولن جامع )١( 
.٢٢٢;•/المحنائع 

.؛ a/uالرائق الحر ، ٣١؟/١ القدير فتح انفلر: )٢( 
المالكيةمن الماجشون وابن الشافعي عن الغانب على القضاء من التع ص وند )٣( 

١،١ ا/ه الحكام تبمحرة  iYoy/yانحتهد بداية انفلرت أخمد. الإمام عن وروي 
المهيب، ٣١آ/أ. للماوردي القاصي أدب ، ١ ١ ١-٣ ١ ٠ الذخئرة 

الجليالغي. ؟!إك للشرازي 
.٤٨آية؛النور، محورة )٤( 



القضانيالحكم ض الققهي الخلاف ائر 

لرو ور، الحضيجب لر الغسة مع الحكم نفد ولو للمحاكمة، والحضور 
،.١١الذم يستحق 

وأنااليمن إل . الله رمول بعثي قال؛ ه علي حديث ٢" 
لأقضيأسنان ذوي قوم إل شاب وأنا ت«عثني اف، رمول يا فقلت، شاب، 

اللهإن قال،• م صدري، على يده فوضع بالقضاء، ل علم ولا بينهم 
تقضفلا الخصمان إليلث، جلس فإذا لسانلئ،، وشت، ،، iJLJi^سيهدي 

ذللثجفعلت، إذا فانك الأول،، من سمعت، كما الأخر من تسمع حى بينهما 
،.٢١بعد" قضاء علي أشكل فما علي: قال، القضاء، للن، تغ، 

قلالحصم؛ن لأحد القضاء عن هاه الني. أن منه: الدلالة ووجه 
قضاءعليه المدعى غيبة حال( للمدعي بالحق والقضاء الأخر، كلام سماع 
،.رعنه منهيا فكان الأخر، كلام سماع قل الخص٠ين لأحل• 

أنيجتمل لأنه الحالة؛ هده ؤ، يشتبه القضاء وجه ولأن قالوا! ٣" 
ريقتصبالاقرار فإنه مختلفة، وأحكامهما ينكر، أن ويحتمل الخصم، يقر 

فانلئ،قال،1 ه أنه ترتم، ألا الاشتباه، مع يجوز فلا يتعا-ى، ويالبينة عليه، 
القضاءبوجه العلم أن على دليل، فهذا ، القضاء للث، تغ، ذللئ، فعلت، إذا 

ممحاْواذفار للماوردي القاصي أدب من ووجهه الل>لز هل-ا أصل )١( 
.٣٠/١٧للرخمي لموحل اق 

(.١٩٦)ص: تخريجه تقدم )٢( 
الصناعبياع )٣( 



صدؤرهبعد القضائي الحكم بهلبيعآ التلتة القواعد 

إلايرتفع لا ه وأناء، القضيمنع به الجهل وأن القضاء، لمحة ثرط 
.كالآُها"ا'<

قا ومشاة المالصور ق الغائب على الحكم جاز وإنما قالوات 
ت،فشالحاضر، على به المدعى لوازم س فيها المدعى لكون معناها؛ 
كانالشيء محرورات س كان ما كل أن ت والقاعدة يالأصالة، لا يالتعية 
رم.بلوازمجه" بت ثمن ^١ "الشيء وأن ، ٢٢١به" ملحقا 

الجمهور:أدلة 
اموالقيالخصوم بينر الحكم وجوب على الدالة العمومات ~ ١ 
ولاأردأثآ متآ س؛م أظ وآي y تعال: كقوله والانصاف، بالعدل عليهم 

.٢ ر غ آنوآ»ئلم تهع 
>—ينم الحكأوجت أها ونفلائرهاإ الأية هده محن الدلالة ووجه 

الغاميإعلى الحكم وحونما فصح وعائما، حاضر يى تفرق ول؛ الخصوم، 
رْ،.الحاصر على هو كما 

شكت،لما عمة يمتط لهند والسلام- الصلاة عليه - الني قول ٢- 

.U٣١/. القدير نح وانفلر: ١، الحقائق سن ١( 
آ(دا'عاكناًعأ/آ'اآ.

.٩٠٢، uua/y4^تريب ٣( 
,٤٩آية;الا؛دة; صّورة إ ٤ 

.١ ا/م١ . اكخيرة ا'//اا-م، انجلى انفلر: 0( 



اهئاضانمكم طى الممهي الخلاف ائر  ٩٠٢

J١ااعروف وولدك يكفيك ما خذي سفيان; أي شح إليه 
حاصرأ،يكن ولر سميان أي على قضى أنه. : •نه الدلالة ووجه 

زوجها،مال من بالأحل هندا أمجر يانه. فتوى غير قضاء كونه ورجح 
الاكم الحولأن للمال، أخذها جواز بيان على لانتصر فتوى كان ولو 

.الخصومة فيه تقع فيما بمي 
عنروي فقد ه، الصحابة من إجماع الغاب على الحكم أن — ٣ 

هدينمن رصي جهينة أصيفع الأسيفع إن ألا فقال; المنير صعد أنه عمر 
نريقد فاصبح معرضا، ادان قد وإنه ألا الحاج، سق بمال! بان وأمانته 

١بينهم مجاله م نقحى بالغداة فليأتنا دين عليه له كان فمن به، 
نجمروي وما الصحابة، من هذا ق مخالف لعمر يعرهما ولر قالوا; 

ريصح فلا ذلك 

(.٣٨٨)ص: تخريجه تقدم الخدين، )١( 
لياورديالقاضي أدب، ١، ٠ للقراق الذخيرة انفلر: )٢( 

ا/خما.الغني.
أ/أمْ(رالمصف ق خيبة أق وابن ( ٧٧؟/.)الوءلأ ق مجالك أخرجه )٣( 

وصلهحجر: ابن نال لكن ؛الإرسال، وأعل ؛( ٩١٦)السنن j واليهقي 
.؛-ائ( r/• الج؛ر )اسمحص انفلر: )العلل( d ص 

انحلىللماوردي القاصي أدب، \، \إا\>الذخيرة انفلر: )٤( 
.٣٦٩-٣٦٨/٩بالاثار 



٩٠٣صدؤره بعد القضائي الحكم بملبيعة انمتعلتة القواعد 

واكرجٍح:الوازنة 
نمالغائب على القضاء أن •نها يستخلص الفر أدلة ق المامحلو 

دونرأى بصحة فتها الجزم يمكن ولا تحتمل الي الاجتهاد مسائل 
آخر:

نايينظاهره عمومات هي اذ هدا؛ ق جلية فهي الجمهور• أدلة أما 
إذالما-عي؛ مملحة يوافق ذلك أن مجع عليه، الإنكار وترلئ- صحابي؛ بقضاء 

عنترغب أو البينة تتلف وقد الغائب، حضور بانتذلار حقه يفوت قد 
بمضيرمما حضوره لخن الحكم إرجاء أن كما حضوره، حن الثهاده 

هتوجممن كثئر ق مشاهد هو كما الحضور ق وتعنته للغيبة تعمده إل 

Iالنفلر حيث، مجن مجتحها عليه بالحكم القول كان فلهيا عليه، الحق 
محلق بنص ليس ه عالي ث حل• أن فالوامع ت الأحناف أدلة وأما 

حممبينة سماع بمضي.ممحرد أن هماه ه الني أن فيه مجا غاية لأن النزاع، 
مقروصةوالمسالة معا، حضورهما يقتضي وهذا إليه، تقاضيا إذا آخر دون 

/١ لغائب اق 

لرط■ ثالأخر الحمم سماع أن على دل أنه مجن ذكروه مجا ولكن 
ب—الحقأفر رمما بأنه المع تعليلهم وكذلك المفلر، ق صحيح القضاء تبن 

عليه.مقصورا فيكون 

ماوبسمل الأدلة هذه مناقشة ق للخوض حاجة فلا الجملة; وعلى 

انحلي• الغي ، ٣١ Wyللماوردي القاضي أدب انظر: 



القضانيالحكم على الممهي الخلاف ائر 

تضيقوالجمهور الحنفية بين الخلاف هوة أن علمنا إذا ردود من فيها قيل 
أوجه!ثلاثة من وذلك ثمرة، للخلاف يلفى يكاد لا حى جدا 

عنه.يخاصم مجن وكل إذا الغاب على القضاء يجوزن الحنفية أن أولأت 
تمعالغاب على الدعوى أن ق الجمهور يوافقون أفم ثانيا؛ 

رالضياع مجءن لتحفظ 
اقةالشوالأحوال الحرجة الظروف اصشاء يوجبون أهم ثالثا؛ 

اكمالحرج ورلمع الضرورة اعمار •مموجب الغائب على فيها فيقضى 
يقضىفانه لغيابه، متعنتا التغيب كان لو مجا ذلك مجن ويج،ُلون سلف، 

رآليالمدعي ذلك مجن اللاحق للحرج دفعا عليه 
قةالممن جمالجمهور أورده عما الجواب يتضمن الاستثناء وهدا 

كلأأن ر يظهقاليي هنا ومن الغاب،، على الحكم ترك على المترتبمة 
القرع.ل ماغ له القولن 

ذاهق الأدلة تومجلت، إذا إنه يقال؛ أن النفس إليه تسكن الوي ولكن 
ليتمكنحضوره؛ بعد إلا أحد على بجكم لا أن هو الأصل أن ألفي الباب 

البينةسمعت، إحضاره أو حضوره تعدر فان إقرارها، أو اإاJءوى دفع مجن 
خصما،عنه يتيس، أو يفلهر أن عله قليلا الحكم ق القاصي وأمهل عليه، 

\أوط\\ا\<بم'1.)ا(انفلر: 

البحرU/. الخدم نتح -.٦، ٥٩/١الخصولن جامع انفلر: )٢( 
الرائق



٩٠٥مديره بد القمعي الحكم بييعة التلفة القواعد 

ليطعن أن له لكن حضر فاذا عله، قضى ذلك من شيء يكن ب فان 
اياالقضامحلأف بيختلف مما هذا وكل لذلك، القاصي ومحه البينة 

يمكنولا لالمصالح، وتقديره القاصي لاجتهاد ذلك قا والمرجع والأحوال،، 
أعلم.واس القيد، هذا غير من الترجيح إطلاق، 

اسوساس 

الفاسةهذه ي اسى الخلاف الر 

اق:حقوق ق الخالب على القضاء أولا: 
بهيقصد مما للجماعق حق هو ما الفقهاء: لسان ق اق بحقوق يراد 

لرلأنه س؛ حقا جعلوه وقد فيها، العام الطام وحففل مصلحتها، تحقيق 
أوإسقاطه محكوُين أو حكاما للأفراد وليس معتن،، فرد نفع به يقصد 
وإنماشينا، شانه حل تفيده لا لله الحق ونسبة تحقيقه، إهمال أو عنه العفو 

إسقاطه.أحد يملك لا اذ حق لأن الحق؛ إسقاط مجن والأفراد الجماعة تمنع 
العقوباتالجماعة: حقوق مجن أي الخالصة؛ الله حقوق مجن ويعتر 

التعبديةوالعقوبات والحرابة، والسرقة لكلزنا يالجماعة الماسة الجرائم على 

ونظ-امهاأمنها على ويؤثر الجماعة حقوق يمس مما ذلك وغتر لكلكفارة، 
،.لوقومحا وتماسكها 

وأصل، ١٢٧٨^٦٦- الأحكام نواعد ، \/tuالدخموة انظر: )١( 

)١(٠رنم: حاشية ١  ٢٠/١الإسلام ق، الخنائي التثرع ث، عوده القادر نمد الكلام 



القضانيالحكم على اممقهي الخلاف أر 

القوق حف ن مبحق فعله تعلق إذا الغاب على الحكم يجوز فهل 
قولزنذلك ق اس— —رحمهم للعلماء أن والجواب! ؟، الغالبة أو الخالصة 

الزناكحرمة تعال يله خالصا الحقوق من كان ما أن الأول! القول 
لأهأكثر قول وهدا الغاب، على فيها الحكم يجوز فلا الخمر وشرب 

عندوقول الشافعية، عند والمختار وهو والمالكية، الحفية ومنهم العلم، 
رالمذهب من الصحيح هو الحائلة 

أوان كحدا الحقوق بجميع يكتب أن للقاصي أن يرون المالكية أن إلا 
المة،أمر مجن له حلهر فيحكم.مما عليه، المدعى حيث، آخر قاض إل غترْ 
لوالحابلة الشافعية عند قول وهو 

حميعق عليه قضي الحجة عليه قامت إذا الغاب، أن القائ! القول 
ة،والحابلالشافعية عند فول وهدا خالصا، فه حقا كانت، ولو الحقوق 

اكمالغاب، على ويقضي قال! إذ حزم بن محمد أي كلام ظاهر وهو 
زل الحاصر" على يفضي 

\iالثمينة الجواهر عقد أا//ااء، المبسوط انظر: )١(  'yvlr
\،A"/aانحتاج هاية ، ٤١٥؛/انحتاج مغي اا^\'\إ الدسوقي حاشية 

ا/ا،بم\.١ الإنصاف، ، ١١٣A/• الغي 
 )Y( :الجواهر عقد انفلر"YA/Y • ،الحكام تبمرة ١t/y ،امحاج هاية ؛-/a٢٨،

الإنصاف

،Y٩٩/١١الإنصاف، ، YA-/Aامحاج نحاية ، ٤١٥؛/امحاج مغي انفلر: )٣( 



٩٠٧صدوره يم القضائي انمكم و3لسة التلئة القواعد 

الأدلة:

أوة الخالصاممه حقوق ق الغاب على القضاء من منع من امتدل 
بخلاقعنه تعال لامتغناله المسامحة؛ على مي تعال اس حق بان الغالبة 

القحق ولأن إليه، لاحتياجه والمشاحة النازعة على مي فانه الأدُي، حق 
ا.ل فيه يستعجل فلا بالمهلة متسع 

هفعمدتوق: الحقجميع ق الغائب على القضاء أجاز محن وأما 
نمحق استثناء غير من الغائب على الحكم إثبات على الدالة العمومات 

منها.حلرف ذكر تقدم وقد حق، 

لالغاب على به يقضى مما فاهما المالية؛ اتثه حقوق على وبالقياس 
والترجيح:الموازنة 

طرفإل الإشارة القضائي الاجتهاد مسالك مبحث ق لما تقدم قد 
يرالمسى علمبنية أهما هنالك وتقرر الله، بحقوق التعلقة الأحكام من 
قه علييقضى لا الغائب بان القول به يترجح أصل وهدا ،، أامحة والم

غدرمن بالموبة حاله فيصالح اقترفه مما يتوب فلعله الحقوق، هون.ء من شيء 
بالرجمه الصحابة تبعه لما ماعز قصة ؤ، الني. لدلك، أشار كما حو 

.٣٦٩بالآىر؟/آ'آ"ّا'، نحلي ا =

٠الغي إ/ْاة، انحتاج مغي القاصي أدب انفلرت )١( 
.a٢٨/.امحاج هماية انفلر: )٢( 
يعدها.وما ( ٢٥٧)ص: انفلر )٣( 



اهئانيالطم ض الممهي الخلاف ائر  ٩٠٨

.٢١١عليه" اف فيتوب يتوب، أن لعله تركتموه "هلا فقال: 
إلكتابا بذلك كتب عاليه الخد إقامة ق اكلحة أن الحاكم رأى وإذا 

عنده.وصح رآه إذا الحكم فيه فيشذ عليه، المدعى محل حيث، غئره قاض 

الآدم؛ن:حقوق ق الخائب على المضاء ثانيا: 
ؤ،الحق ه للأن إليه وأصيمت، الدنيوية، عنافعه الأدمي: بحق يراد 
افمحق، فيها ف ليس أنه معناه وليس والإمقاط، بالعفو فيها التصرف 

الحقكان سواء والطاعق الإجابة حق وهو س، حق وفيه إلا للعباد حق مجن 

.٢٢١بما ياح لا أو بالإuبة ياح مما 
غيرْلأحد ليس أنه له.ممعى: خالصا يكون تارة الأدمي: ق حم 
وحبسالدين، تحصيل مثل النوع وهدا تصرف، أو بإسقاط فيها التدخل 

ذللن٠.وتحو الحاق فعل على ا،لترنج، بالتعويض والهلاJة ا،لرهونة، الع؛ن 

داودوأم ، ٢١ْ/اُ ني المل أخمد أبيه: عن ليم بن يزيد حديث، مجن أخرجه )١( 
وعرجه( ٤٤١٩ماعز، رحم باب الحدود، كتاب لسنن: اق 

عنالحد درء ل جاء مجا باب الجامع: ل الترمذي يتوب أن لعله فوله دون 
الحدود،كتاب المن: ق ماجه وان ١،  ٤٢٨)؛/اماح رحع إذا انمرف 

واليهقي( ٤٠؛/٤ )المدرك ق والحاكم ( ٢٥٥٤الرجم) باب 
جحروابن الترمذي وحسنه الحاكم صححه والحديث، ٢(، \ A!٩ السنن )ق 
•إ/ا/ْ( الححر )التلخيص ق، 

اا/بمماا.الدخيرةا/ا؛ا،الأذكام نواعد انذلر: )أ(



٩٠٩صدؤره بد القضائي الحكم بهلببمة السلتة القواعد 

يمسفإنه القتل، مثل وذلك محضا، ليس غالبا فيها حفه يكون وتارة 
وصعت،عليه والعقوبة مباشرا، ا مالأفراد ويمس ونفلامها، الجماعة أس 

عقوبةعن العفو حق للفرد أعملى ولكن والأفراد، الجماعة مماغ لحفظ 
ومجيالجماعة، حق على الفرد حق بدلك فغلب الدية، عقوبة أو القصاص 

٢.ر الألم( )حقا عليه يصدق لر الحق هدا صعق 
جوازى علالغائب على الحكم بجواز القائلون الفقهاء اتفق وند 

حيثمجن وفاق وهدا الغالبة، أو الخالصة الحقوق س له مجا ق عليه الحكم 
تيلي كما وهو الخلاف، ص شيء التفاصيل وؤ، الجملة، 

المالكية:آ-مذهب 

ام؛أنثلاثة على المالكية مجدهب، ق الغالبا على الحكم 
والت—ومحاوم اليمترة على الغيبة قريب غائب الأول: م الف
ندم،وإمجا وكل قاما حق، كل ق إليه ويعذر إليه يكب فهدا والثلاثة، 

وقيره وغأصل ص ماله عليه وبيع الدين، ن، عليه حكم يفعل ب فإن 
اقوالعنوالمللاق الأشياء وجميع والأصول والحيوان العروض استحقاق 

حيثوهذا له، عذر لا لأنه كله، ذللئ، ن( حجة له ترج ولر ذلك!، وغير 
يحكمفلوكة جمغير أو مأمونة غير كانت، فحيث، وإلا مجأمجونة الهلريق 

الحجة.له وترجأ غيبته، قربتا وإن فيها الغالبا على 

٠.٢ ١-٠ ٢ • ٤ y/ الإسلام ل الحاني التشريع انفلر: 



القضائيالثر على الئقهي الخلاف اتر 

ايوموالعشرس الأيام كالعشره متومهلة غيبة غائب المم 
نموالأصول العقار استحقاق غير ق عاليه بحكم فهذا يضاهيهما، ومجا 

ذلك.ل الحجة له وترجأ والعروض، والحيوان الديون 

اممالعقار ل عاليه الحكم مرعة لأن العقار ل عاليه يقضى لا وإنما 
ولايغيب ولا ينقل لا العقار فان وأيضا معالم، وإليه قوامه به إذ به؛ يضر 
دةبعية الغيبتكن لر حث وهدا مستحقه، على تلمه فيخشى بما يزال 
/،^ بد١٧تضرره مع المدعي صر مشقة لضرورة بما، عليه حكم وإلا جدا، 

ربالمغمجن مكة مثل الغيبة القطع أو جدا البعيد اكالثت القسم 
مالمجن علقة الحكم له.مموصع كان إن فهدا ونحوها! الأندلس من والمدينة 

وانوالحيالديون ن جمشيء كل ق عليه بحكم فإنه حمل أو وكيل أو 
لذلك ق الحجة له وترجى والأصول، والعقار والعروض 
نجمشيئا قبض مجا أنه الدعي س القضاء إلا عليه يقضى ولا 

صامتافيه أحذ ولا امحتحال ولا له أحال ولا أمقعله ولا وهبه ولا حقه 
ه،عليم بحكفحنثي الأن، إل المعللوب على باق حقه وأن رهنا، ولا 

١الإءذ.ار مقام اليمين هده وتقوم 
هحجتق عنه يتوب وكيلا عنه يقيم لا فانه عليه يقضى وحيث 

انظر)١( 

انفلر)\(

اطر)٣( 

.٤ ٩ ١ — ٤ ٩ • م! للونثريي ١ل^رول عدة 
-١٦٢٣٦؛/الدسوقي حاشية ، ١١٥، -٧٦/١٧٧الحكام تمرة 

.١٩٩ص! الفقهية القوانين 



صدورْبد القضائي الحكم بهلبي*ة التلتة القواعد 

ةوإقامححهما، ء ا لبقلهما أنفع ذلك لأن طفل؛ عن يقيمه لا كما 
را/الوكل-ضلعها

عليه؛قض لر ذكر مما ء بثي عاقة الحكم له.مموصع يكن لر فإذا قالوا: 
،•بلد أهل على بل الأمصار أهل مع على يول إ القاصي لأن 

الثانمة:مذهب ٢— 

جائزأنه : حقوقه ق الغائب على القضاء ل الشافعية مذهب حاصل 
ويقول:وصنمه، وقدنْ الدعي ويتن البنة أقام إذا عدهم اكولن ص ق 
ويشترطكذا، عليه ل نوله: على الأنصار يكفيه ولا بالمال، مطالب إق 
بوإن دعواه، ولغت، بينته تسمع لر مقر هو قال: فان جحوده، يدعي أن 

ميعللا د فلأنه الأصح؛ على بيئته سمعت، إقراره ولا لجحوده يتعرض 
كالسكوُت،.الغيبة فجعلت، الإئباُت، إل وبحتاج غيبته، ق ححودء 
القاصيفان الدعوى حيث، حاصر متعلقة.ممال الدعوى كانت، ن إم 

ذللئؤيكن لر وإن جاحد، أو مقر هو قال: سواء مجاله، ويوفيه بينته، يسمع 
عليه.المدعى حيث، قاض إل وبعث، البينة سمع 

عنه؛وكيل نص، يشترط لا أنه فالأصح الغاو_، على حكم وحيث، 
يتخذأن بأس ولا كذبا، المسخر إنكار فيكون مقرا يكون قد الغائي، لأن 

محه.وكيلا القاصي 

.VVA/aالجليل مح ١، ١ ؛-آ•  ١٥؛/الهلكم تمرة انفلر: )١( 
.١٦٢؛/الدّوفي حاشية ، ١٥؛/الحآكام تمرة انثلر: )٢( 



مض آلص ، j!_lأئر  ٩١٢

وبحلمهوتعديلها، البينة قيام بعد إلا له الحكم من المدعي يمكن ولا 
ولاه، منفيء ن مولا يدعيه، الذي الدين مجن أبرام ما أنه القاصي 
وهل بجهته، من أخذ ولا هو، عليه أحال ولا استوق، ولا اعتاض، 

ثبوتعلى فيحلفه يقتصر، أن وله أداؤه، يلزمه عليه المدعى ذمة ق، ثابت 
٠لمه تووجوُب لمحته ق المال 

ا-كاطة:مذهب ٣- 

حق—وق،ق الغائب على القضاء يجوز أنه ت الحائلة عند الراجح 
بقيةؤ، الشافعي مجذمب، من قريب ومذهبهم البينة، قامت إذا الآدمجي؛زا 

هبينتمع الدعي بحليف عدم عندهم الرواتن أشهر أن إلا التفاصيل، 
رأنكر من على واليمغ، المدعي على الينة : . الممح، لقول 

ىعلت كانو لكما معها اليمين تحبح فلم عائلة بينة ولأمحا 
الالغرم بالسارق، على الحكم وجوب j( كذلك وبحالفوهم حاصر، 
/ر بالمال العبد لأحقية بالقطع؛ 

ةهايئ/ْال، الحاج مغي ، ١٧٦-١ْ/١١٧ الطالمن روضة انفلر: )١( 
.a٢٨/.الحاج 

.(١١٩)ص: تخريجه تقدم ادن )٢( 

.١٦٩٩١١ الإنصاف \إ^٩T-\rك • المغي انظر: )٣( 



٩١٣صدؤره بم الئصالي الحكم بطبيعة انمتعلتة التواعد 

انمد:وحق اف حق لإن فيما؛?مع الخائب على القضاء ثالأ: 
يئه،حقا فيكون الجماعة مصلحة فيه يغلب تارة الحمال فيه ثمحتمع مجا 

جالبفيه يغلب وتارة لله، حق أنه يرى من عند المدق حد مثل وهذا 
لرفه الحق فيه غلب فمي القصاص، ق تقدم كما له حقا فيكون الفرد 

هفيغلسا ومجي تعال، لله خالصا حقا كان لو كما الغاثب على به بحكم 
الغائب.على به الحكم جاز للفرد الحق 

سبيغل هل احلافهم جهة من الموع هدا ل يختلفون الفقهاء ولكن 
ىعلمشتمل فهو المدق؛ حد ذلك ومثال العد، حق أو الله حق فيه 

وفهالضاد عن لر العا ياخلأء عامجا نفعه يقع إنه حيث فمن مجعا، الحفن 

هفيإن حيث ومن إنسان، دون إنسان بمذا يختص ب إذ تعال؛ الق حق 
ينتفعالذي هو إذ العبد؛ حق فهو المقذوف عن العار ودفع العرض صيانة 

ا.١ الخصوص على به 
اغلب؟تفيه الحفن أي الفقهاء واختلف 

هفيتعال لله حق أن يرون والحنابلة المالكية مجن وطائفة فالأحناف 
ولاو العففيه يمح ولا المقذوف، دون يستوفيه الإمام أن بدليل أغلب؛ 

الم—ذقل د يجلد العبأن على الجميع اتفاق ذإلئ،ث يصدق التوارث؛ 
مماالجلد كان إذ فيه؛ والعبد الحر اختلف لما لادمجي حفّا كان ولو أربعين، 

\/A;واقصر التقرير انظر؛ 



اممضانيانمئم على الئقهي الخلال اثر 

الجناياتمن عليهما يشت فيما يستويان والحر العد أن ترى ألا ينتصف، 

وإنقتل، عمدأ كان فاذا عض ق الدم بت العد قل فإذا الآدميين؟ على 
انكفلو الدية، وجبت حر محاله لو كما رقبته ق الدية كانت خطأ كان 

١تنصيفه إمكان مع اختلف لما لائمي حقا القذف حد 
،فيقلأنه أغلب؛ فيه العبد حق أن إل العلم أهل بمهور وذمثج 

الشافعية،مجذم، وهدا كالقصاص، عنه الرجوع له ويصح مهنالبته، على 
ا.ل والحنابلة المالكية، عند والصحيح 

هفتيلاحظ الحقنن ض يجمع فيما الغاتجح على الحكم أن والمقصودت 
ار،الأنظه فينحك مما وهذا والجماعأ، الفرد حق مجن الأقوى الجانب، 

الموفق.والذ ح،كمه، ل بالاصابة خليق وصاحبه جيد، هاهنا والاحتياط 
أدلةها نفهي والثالتة الثانية المسالة ق الحكم مجنع أو رأى مجن وأدلة 

صدرقا محنها حنرف تقدم وقل• الغائسإ، على الحكم محن منع أو رأى من 
وأحكم.أعلم تعال واف، للتكرار، حاجة فلا الأول والمسألة القاعدة 

000.

'ا/ا'و\نانرخمي أصول ، ١١ه/؛ للحماص القرآن أحكام انظر; )١( 
'ا،.ا/االإضاف.اا/\،'اا،ااذخ؛رة 

\إ^٦\.الأحكام نواعد  iYiilr\ذمي لابن القرآن أحكام انظر: )٢( 
١الإنصاف،  .|./ا٠



مدؤرهيعد القضائي الحئم بييعة التللة القواعد 

ااخاص،،ىالمث 

اصرق اذااخط \ص يى اق سه 

منأخرى خاصية عن أيضا لما تكثف، الى القواعد من القاعدة هده 
عنالحرج ورفع المتستر خاصية وهي القضائي، الاجتهاد خصائص 

أحكامهم.ي والحكام القضاة 
انوكالحق وجه إصابة ق وسعه بدل مى القاصي أو فالحاكم 

أوهاد الاجتق لخلل إما الحكم ق أخهيا أنه بعل سن م لدلك، أهلا 
نفسأو مال تفوت مجن حكمه على ترتب ما فان ذلك، نحو أو الميتة 

ذلكولكن ماله، من التضرر بتعويض يلزم لا أنه .ممعى عنه، يسأل لا 
الْخنالسمال بيت على أو له، امحكوم على أو عاقالته، على إما يعود 

اس.بحول يتب\ن بما ح

ترتقيفاها الحرج ورفع المستر على القاعدة هده مجيى كان وإذ 
أناء القضتقلد ومجن الشريعة طمل يع لا الي المهمات القواعد إل 

دين،الأصول من الحرج ورفع المتستر أعي الأصل هذا فان بجهلها؛ 
ةومجانبالحق بإصابة أحرى القضاء مسائل ق ومموامحلمه به والعارف 

شيءعن وتكشف الحقيقة، هده بجلي ُهلالب وهده والياحلل، الجور 
القاعدة.أحكام من 



الئضانيالطم على القئهي الخلاف ائر 

ضاس 
عمقاهاوبباق اوفاس قمع 

به;ويراد فيطلق عدْث معان العرب لسان ق به يراد ; الضمان 

إذاال: الموصنته التزمته، إذا أضمنه المال صمنت يقال: الالتزام، 
—امنض و فهالشيء صمن تقووت الكفالة، ويجيء.ممعى إياه، ألزمته 

صمنتهقولهم؛ ذلك ومن اكزم، أيضا.ممعى ويجيء كفله، إذا وصمحم، 
غرمتهإذا تضمينا الشيء 

ةذمغل نوهي• الكفالة، الفقهاء.ممعى عرف ل الضمان وبمللق 
الحقالتزام ق، عنه المضمون ذمة إل الضامن ذمة ضم أو بالحق، أخرى 

أومثليا، كان إن التالف مثل رد وهو الكفالة، مجن أعم يطلق.ععى وقد 
٢.ر القاعدة لفظ ق الضمان مجن المراد هو انعق وهذا قيميا، كان إن قيمته 

تفرغوامجهده يذل مجا مجي القاضي أن للقاعدة: الإجمال واييى 
زانوالميالله شرعه الذي بالحق بينهم والحكم الخصوم لإنصاف ومعه 
نمه عليترتب ما فإن حكمه ق أخءلا أنه بعد تبين م وضعه، الذي 

العربلمان ، Yrn/؛المم المصباح انفلر: )١( 
انحتاج؛/،/ْا،نحاية ، rr-/rالدموم حاشية ، ٢٢١الرائق!/المر انفلر: )٢( 

المغنيإ/أ؛آ
المتضمنةالفقهية والضوابط القواعد ، ٢٦١^١ البصائر عيون غمز حاشية انفلر: )٣( 

.٧٢لفرآ/.



٩١٧مدؤرء بد القضائي الحكم بطببعة الثلقة التواعد 

علىهو وإنما ، ماله من يضمنه لا منفعة تفويت أو مجال، أو نفس إتلاف 
بالحق.له امحكوم على أو ا«ين، الممال بيت على أو عاقلته، 

الخهل_او وهالشرع، ق مثله سائغا من كان .مما مقيد وهدا 
واءحمالشريعة، بملوم متضلع حاكم من صحيح اجتهاد عن نتج اكي 
أوآخر، دون برأي فيها بمطع لا الي الاجتهاد ائل .مممتعلقا الحهلا كان 
سنلو كما للشهادة، أدائها ساعة البينة بحالة علمه عدم إل مرجعه كان 

ثهادمحمق يمدح مما ذلك محو أو كديم أو نسقهم 
هفانالخور أو العمد مرجعه الخملآ من كان مجا أن هذا مجن علم وقد 

أبلغذلك مجع ويعزر ونفسه، مجاله ل عليه يكون بل صمانه، عنه يقتل لا 
دولالخراب أساس فال منصبه، عن ل وبمن ويفضح، ويشهر ير، التعن 

،•١ جورهم على الجور قضاة إدار ب العا أّزوال 

y/.لفر المتضمنة الفقهية والضواط القواعد ، n<\/Yالمطور انفلر: )١( 
الحكامتمرة انفلر: )٢( 



مض ائر  ٩١٨

اسااس 

محادساm_- ق اسك أفواو 

وقدالجملة، ق — الك رحمهم — المقهاء ض وفاق محل القاعدة هده 
تعليه ونفت، ما وأشهر عنها، عبارمحم تنوعت، 
،.رالقضاء ل يالختلآ العهدة تلحقه لا القاصي — ١ 

رهدر الاجتهاد على الأموال ق الحاكم خط\' ٢— 
 —٣LiaS  آ.ل المال ست، ق أحكامه ق والحاكم الإمام

تنباتفاق محل يكون أن يكاد القاعدة هده ل المضمن والحكم 
أصحابكتب من عليه ونمتا فيما أر فلم المتوعة، الفقهية المداهجح 

محاالحقل—أ الت، تبعالقاصي على يوجب، من غيرها أو المداهك، هده 
دتعما فيهيكن ب }_ وسع، وبذل اجتهاد عن صدرت مى أحكامه 

ر؛،.الجور أو إالخهلا 
ذههن جممدهب، كل داخل التفاصيل من قينا صاك أن إلا 
حدة!على مدهم، كل هنا يذكر أن أمتحسن وليلك المداهب،، 

انفلر)ا(

انفلر)\(

اطر)٣( 

اطر)٤( 

.٣٥٦ص; وانفلومته ، ٤٩١ص: التحرير من المتخاكة القواعد 

.١ ٥  ٤/٤الكبتر الشرح ، ٦٧/١الحكام تمرة 
ا/>\ا.-االمرداوى،، الإنصان

•ذهب.لكل التالية المراح 



٩١٩صدؤره بم التضاني الحكم وْلبي،ة التلقة القواعد 

الخفي:الذهب ١- 
وجهقصد إذا القاصي أل القاصي: خهلآ ق الأ-محاف مذهب حاصل 

أوالماد بحقوق يتعلق أن إما فخطوه متعد ولا جائر غتر والصواب الحق 
قائموهو مالأ كان فان العباد بحقوق متعلقا الخهلا كان فان ائته: حقوق 

ممكن،يه المقضي -من ورد بامحللأ، وقع قضاءه لأن عليه؛ المقضي على رده 
•ترده حى أخذت مجا اليد على ٠ المحالقول رده؛ فيلزمه 

مالهص وجد من المح، قال وفد عليه، المدعى مال من ولأنه 
لل ' به أحق فهو 

وأبوْ/ار( ني )المق أحمد جندب: بن سمرة عن الحسن حديث من أخرجه )١( 
(١٢٥٦رما/أ؟آآح:ا العارية تضمن باب الإجارة، كاب المن: ق داود 

رّا/ا"ْمجوداه العارية أن حاء ما باب البيوع، كاب الجامع: ق والترمذي 
ماالماشية أهل تضمن باب العارية، كاب المن: ق ائي والم١( ح:أزّآ 

كابالمن: ق محاجه وان ) مواشيهم دت أف
؟/ه(،)المدرك ق والحاكم ( ٢٤•• )آ/؟>دحثالوديعة باب المدقات، 

ر.ءاسمرة عن الحس سماع ق الحلاف، أن إلا والترمذي، الحاكم صححه وقد 
.٢، ٤ ْ/١ الباري )فتح انفلرت وهنه. 

كابصحيحه: ق البخاري هريرة: أي حديث، مجن أخرجه حدث من جزء )٢، 
(٢٢٧٢)أ/آ*ةدح به أحق فهو مفلس ممل ماله وجد إذا باب الاستقراض، 

وقدالمشتري عند باعه مجا أدرك من باب اقاة، المكاب صحيحه: ق وململم 
١^ ٥٥٩اح ١ فيه) الرجوع يله أفلس 



التضانيالطم على الئقهي الخلاف اتر  ٩٢

ه،لعمل القاصي لأن له، القفي على فالضمان هالكا كان وإن 
وهفكان له عمل إذا ولأنه بالضمان، الخراج ليكون عليه حملوه فكان 
بنفسه.فعل الذي 

قضاءهأن ين لأنه بعلل؛ والعناق كالمللاق ليس.ممال حقا كان وإن 
الوالمالهدود بخلاف فترد الرد، بحمل شرعي أر وأنه باحلملأ، كان 

بالضمان.فثري نفسه الرد يختمل لا لأنه الهالك؛ 
المال؛بيت ق فضمانه خالصا وجل عز اطه بحق الخملآ تعلق إذا وأما 

—انفك الزجر، وهو إليهم، منفعتها لعوِد اللمتن لعامة فيها عمل لأنه 
ولاالقاصي يضمن ولا مالهم بيتا من قيودي سلم،، لما عليهم خهلوه 
،.؛ القاصي بأر عمل لأنه أيضا؛ الجلاد 

الحدودمن بحد تعلق إن الحميا أن وهو آخر• تفصيل هذا ق نيل وند 
بيتال فحملوه عضو أو نفس تلغ،، عليه ترتمح إن أنه الص.احبين فمذهب 

فهل-ر.كالجلد ذلك من شيء عليه يترلسا لر وإن المال، 
لهدرا يكون الخملآ أن الذ —رحمه حنممة أيى الإمام ومذهج، 

منشيء عليه يتربا ل؛ أو عضو، أو نفس تلف عليه ترتب مواء الحدود 
.٢٢١ذلاك

بدائعالقضاة روضة ، ١٣٢ت،؟/ و \،/؛n، الموط انظر: )١( 
٠٣٤م/١ الهدية الفتاوى ١، U/; الصناثع 

,—U٥١٢٥/عابدين ابن حاشية انفلر؛ ؤ\ا



٩٢١صدؤره بم التصاني الحكم بهلسهة التلتة المواعد 

علىالضمان كان الجور نمد فان الجور، يتعمد لر إذا كله وهدا 
عضو،أو نفس تلف عليه ترتب حد، أو مال، ق كان مواء القاصي، 
ريظهجور بلا وحطوْ بذلك، هو أقر إذا فيما يظهر الجور وتحده 

أومثلا، عبيدأ كانوا الشهود أن ينز بان الأموال ؤ، له المقضي بإقرار 
ذلك.على المة تقوم 

أخطأإذا وهو المال، ت ق يكون تارة القاصي خطأ أن فالحاصل: 
ه،لالمقضي مجال ق يكون وتارة عضو، أو نفس تلف عليه ترب د حق 

لأخطأ إذا وهو هدل، يكون وتارة الأموال،  ijقضاله j، أخطأ إذا وهو 
وتارةمثلا، شرب أوعضوكحل نفسه تلف ذلك على يترتب ولرحد، 

ا.١ الجور نمد إذا وهو القاصى مجال أي مجاله ق، يكون 

الأهم:المذهب ٢- 
الحدودمن بجد حكم إذا القاصي أن على نموا فقد المالكة: أمجا 
ويخللا فشهادهم، ق يقدح ما الاستيفاء بعد ين م البينة، .مموجب 
حالفن:من القاصي 

هادةالشق دح يقالحكم.مما ساعة عالما يكون أن الأوق: الخالة 
نمف أتالا غيمماله ق بالضمان يلزم أن فالحكم: بطلامحا، ويوجب 
القادحكان إذا هذا والقصاص الحدود من يه حكم فيما وبالدية الأموال، 

.٥٢— عابدينابن حاشية انظر؛ 



القضانيالطم على الئتهي الخلاف اتر  ٩٢٢

ماعةبكدهم علم لو أما ونحوها، والصغر والفسق الكفر مثل الكذب غ؛ر 
وال،الأمن مأتالف فيما الضمان فعاليه ,مموجبها حكم م الشهادة أداء 

/ر والقصاص الحدود من به حكم فيما الدية أو بالقصاص ويوحد 
هادهمخق يقدح الحكم.مما ساعة عاق يكون لا أن اكانة: الخالة 

الجميعحد أحدهم ل يحن كفر أو لرق ذلك كان فان ت تفصيل فيه فهدا 
هذابكفر ،L.U الشهود مجن كان مجن القصاص ق الدية ويغرم الفرية، حد 

بهيلزم وإنما الغرم، من بشيء الرقيق أو الكافر يلزم ولا رقه، أو الشاهد 
وهكان صاحبه حال عن سكت لما لأنه وحده؛ حاله عن سكت من 

بالخرم.فخص الإتلاف، ق التسبب، 

وهولتقريعله، القاصي على يجسم، فالضمان بحاله الشهود يعلم ل؛ إذا أما 
.٢٢١ماله ق عاليه فهو اإثلث< دون كان فان فأكثر، الثلث، بلغ إن عاقاكه على 

القدحكان إن أمجا رق، أو لكفر الشهادة ز القدح كان إذا كله هذا 
نمأحد يجلد ب ءاليه مسخوءلا وكونه الشهود أحد فسق سبي، فيها 

الحاكماجتهد وفد حر، لأنه للعبد؛ محالف هذا ق المسخومحل لأن الشهود، 
يهمفتبغ، مجن يخلاف مجعه، ولن له الشهادة فتئبتج وتركيته، تعديله ؤ، 

الهلان،الس_من خطأ ذللئ، كان إنما شهادة، لهم تئبت، لر فاوكلن، العبد، 
زمجهمويلوا، يعلملر أو وا علممعه ومجن الممحومحل عن الحد فينتفي 

٢.. ٦اy والإكليل التاج ٢، ١ أ/. الدسوقي حاشية انفلر: )١( 
أ/ْْالدسوقي حاشية ، ٢٧٧/١ الدخئرة المدونة انفلر: )٢( 



٩٢٣مدؤرء بد القصاني الحكم بطبيعة التلئة القواعد 

لتفصيله مر ما على القاصي فعلى وإلا علموا، إن أموالهم ق الضمان 
بشهادةقضى أته حكمه بعد ين م الأموال، ز حكم وإذا قالوات 

منالمال ويمترمح حكمه، فينقض فاشن، أو صبيخن أو كافرين أو عبدين 
يستردفلا عدل *ع ذكر من بأحد حكم فان عليه، للمحكوم له انحكوم 

؛مانه بضالحاكم يلزم ولا ماله، بأنه حلف مجا مى له امحكوم من المال 
.٢٢١هدر" الاجتهاد على الأموال ي الحاكم "حقنأ أن: القاعدة لأن 

الشافص:الذهب ٣- 
قآ أحهلإذا القاضي أن الباب: هذا ق الشافعية مدهب حلاصة 

نقضيه فانذميغ، أو عبدين بانا م اثنين( بشهادة حكم لو كما حكمه 
بهامحكوم كان فان ينفلر: م الأظهر، على فاشن كانا لو وكدا حكمه، 

حالعن البحث ل التقصير منه ظهر إذا ضمانه عليه وجب، قطعا أو قتلا 

شهدناون: يقوللأهم الشهود؛ على الضمان إيجاب يمكن ولا البينة، 
ىعلفوجب حمكا، امتوفيت يقولت لأنه له الشهود على ولا بالحق، 
هيلزموالضمان الشهادة، عن يبحث، وب بالإتلأف، حكم اليتم، الحاكم 

القوليتردد وإنما العمد، ق عاقلته ولا المال بيت عنه يجمله ولا اله، جمق 

ممنوعالقتل على الهجوم لأن الوجوب؛ والراجح عنه، القصاص بوجوب 
بالإجماع.منه 

.٢ • الجليل محواهب، ، ٢٠٦ص: الفقهية القوانين السائقة: المراجع مع انفلر )١( 
.١ ه ؛/٤ الكبم الشرح ، ٦٧؛/الحكام تمرة انفلرت )٢( 



ضمسنيص الخلاف أنر  ٩٢٤

علىهو وهل الضمان، وجب وسعه بذل بل البحث j بممر لر وإذا 
ولاالعاقلة، ى علوجوبه أظهرهما: قولان: ؟، المال بت على أو عاقلته 

ذللئ،مع صمن نلو الوقائع، بكثرة يكثر خهلأْ لأن ماله؛ من القاصي يضمن 
محتأو العاقلة صمح، إذا م القرع، ق منتف وهو الثديي، الخرج لحقه 
أهم—ايزعمان لأهما الشاهدين، على الرجوع شت لا أنه فالأصح المال 

•البحث ؤ، تقصير إل القاصي يش_ح وقد تعد، منهما يوجد ولر صادقان، 
بريم،ألزم له اخكوم يد ق، باقيا كان فان مالأ به انحكوم كان وإن 

ويخالفحمح،، بض يدْ ؤ، حمل لأنه صمانه، عليه تالفاوجب كان وإن 
تضمنلا ١^١^ لأن له، انحكوم على يجب لر حسثح والقتل القطع صمان 

فوجبمحرما، يكون أن عن خرج الحاكم وبحكم محرمة، تكون أن إلا 
/ل دونه الحاكم على 

الخسلي:الذم، ٤- 
ائلمق، إلا الشافعي الدم، مجن قريب؛ فهو الحابلة مدهسج وأما 

أناف—: —رخمه قدامة ابن يقرره ما على — وجملته فيها، يخالفه قليلة 
اأهم—بان م ذللئ، وأنفن. قتل أو قطع ق اتحن بشهادة حكم إذا الحاكم 
لأهماالشاهدين، على صمان فلا أحدهما أو عبدان أو فاسقان أو كافران 
ولقبمنع رع القا وإنمبه، شهدا فيما صادقان أهما على مؤتمنان 

هاية. الءإافن روضة  iVixIrالمهيب ، الأم!/٧٨انثلر: 
Ti/Aامحتاج 



٩٢٥صدوره بد التضالي الحكم بهلب؛عة التلئة القواعد 

هلأنذلك؛ تول الذي الإمام أو الحاكم على الضمان ويجب فهادهما، 
هلأنه؛ علينماص ولا بشهادته، الحكم له يجوز لا من بشهادة حكم 

المال؛بت ل إحداهما! روايتان! محلها ول الدية، ذلك مع ويجب محهلئ، 
ولأنعليه، موكله حق ق الوكيل وخهلآ ووكيلهم، للملمن نائب لأته 

فيهيخطى ما صمان فايجاب وحكومحاته، تصرفاته لكثرة يكثر الحاكم خطأ 
١^١١^بيت ل بجعله محه التخفيض ذلك فاقتضى بمم، إجحاف عاقلته على 

رأةام"أن روي! ا ملمجؤجلة؛ محققة عاقلته على هي الثانية! والرواية 
عمر،ذلك فبلغ بطنها، ذا فأجهضت إليها، فارمحل بسوء، عمر عند ذكرت 
الوقودب، جمأنت إنما عليك؛ شيء لا بعضهم! فقال الصحابة، فشاور 

ىعلمها تقحى تحرح لا عليك عزمت عمر! فقال الدية، عليك علي• 
لرال المست بيل كانت ولو عمر، عاملة لأهم قريشا؛ بمي ؛ ١ قومك 

الحكومة.غر ق َكخءلثه عاقلته فتحمله خطه مجن ولأنه قومه، على مها يق
اقلموإن نماعدأ، الثلث إلا نحل لر عاقلته على الدية إن قلما فإذا 

ستبيق جعله لأن والكثير؛ القليل فيه يكون أن فيشغي المال بيت ق إنه 
افيميدخل وهذا مجتنيبه، على المائب وخطأ عهم، نائب أنه لعلة المال 

أتكرره لكثرة قل وإن به يجحف مجاله ل الضمان فجعل خعلوه، يكثر 

٦Oy٣إ)المنن ل والمهقي \<لخهأ( )اكف ل الرزاق عبد أخرجه )١( 
.؛/٧٣( الح؛ير )التلخيص انفلر: بالأمْلاع، حجر ابن الخافثل وأعله 

؛/.آأ-أ*اآ.);؛(المغني.



التضانيالطم طى اممتهي الخلاف ائر  ٩٢٦

فاسقانأهما بان ثم شاهدين بشهادة  JUالحاكم حكم "ولو قال: 
إنوعوضه قائما، كان إن المال ويرد حكمه، ينقض الإمام فإن كافران أو 

مصمانه، اكم الحفعلى غرْ أو اره لإعذلك، تعير فان تالفا، كان 
له.الشهود على يرجع 

فاس_ةين،ا كانإذا حكمه ينقض لا أنه أخرى رواية أحمد وعن 

قبلهالحاكم أن عدلأن عنده شهد إذا الحكم وكدللث، المال، الشهود ويغرم 
أالمال الشهود يغرم ولا روايتان ففيه فاسقين بشهادة حكم 

رحمهم- الفقهاء أن المذاهب هذه ق الأهوال عرض من ظهر قلى: 
أخطاإذا القاصي على صمان لا أن على الجملة حيث من متفقون — افه 
الصورةتلك، ل الخهلا فلأنتفاء الضمان عليه أوجموا وحسئ، لحكم، اق 

أوة، البينحال عن البحمئ، ق لتقصيره أو علمه، بخلاف للحكم يتعمده 
الأمباب.من ذللا، لغير 

الشريعةنصوص عليه دلت، الذي هو الفقهاء إليه ذه_، الذي وهذا 

ذللئ،:فمن وأصولها، 

ومعمؤا الحرج رفع على الدالة والأخبار النصوص عموم ~ ١ 
بين؛أخهلا جمتا بالضمان القاضي إلزام ق، الحرج ووجه الشرع، تكاليف، 

استمرارمن يمنع واختلافها وتشعبها القضايا كثرة من عليه يعرض مجا إذ 

:٦٦٦القناع كشاف ٦، . y/. رجم، ابن قواعد وانظر: . ٢٣١/١. المني 
الإنصاف



٩٢٧صدؤره بعد التماني الحكم بهلبيعة الثلقة التواص 

امالحكام تضمين عدم العامة المملحة فايتضت فضية، كل ق الإصابة 
رددوتات الحأكومكثرة مع إليهم تطرق لو الضمان لأن فيه؛ أخهلووا 

يعدمب العا ي فيفامتناعهم، واشتد الولايات ق الأخيار لزهد الخصومات 
١.٢ بالضمان أول المال بيت أو عاقلته مجن غره فكان الحاكم، 

^;]،،٢١دية العاقلة حمل أنه يلاحظ إذ السابق، ه عمر قضاء ٢— 
الحاكم.ولمبمLهاءنى 

مرقأنه رجل على فشهدا ه عليا أتيا رجلي أن روي؛ ما ٣" 
الأول،ى علوأخهلانا محرق، الذي هدا فقالأت بآخر، أتياه م يده، فقطع 

مأعللو وقال: الأول، يد دية وغرمهما الأخر، على شهادمحما يجز فلم 
،.٢١ستكما'' ستما أنكما 

بث الشاهدين، على الغرم جعل أنه وهو ظاهر: منه الدلالة ووجه 
هداق ف يم لا انه قدامة: اد• قال قد  ٠١قاصا، ه عتا١  ١١ه نفعل بجعله 

الروف،عدة \/ْ"ا، و ا/«ا، الأذكام قواعد ، ٢٣ا/..الغي انظر: )١( 
.٣٥٦صن: التحرير من المتخلمة القواعد ، ٥٠٦صى؛ للونثّريي 

الكرىوالمن \، Aylrالدارنطني ومحنن اللفظفيالأمم'/اخا، هوبمدا)٢( 
آ"/ماأْ'ا(وُال)الجزم• بميغة صحيحه  tjالبخاري وعلقه ، a٤١/اليهقي 
١(.)؛/٩ الحبر التلخيص صحيح. إمحناده ححر؛ ابن الحافظ 

ا/ئآآّالمغني.)٣( 



معلى التقهي الخلاف اتر  ٩٢٨

اسساسب 

الفاسهذه ق الصى الرالخلاف 

العلم،أهل جماهتر ُين وفاق محل الجملة ق محي القاعدة هده أن تقدم 
نمذللئ، ويكون فروعيا، ل الحلاف من قيء بجنهم حدث ر.ءا أنه إلا 

؟،دلك َنليس أم حكمها ق يتدرج مما الفرع ذللت، هل اختلافهم جهة 
إدراكيمكن التاليتن الفرعتن خلال ومن آخر، ب للخلاف يكون وند 

اإبار_<;هدا ق الفقهاء ماحي 

ماغ:باجتهاد حكمه ي الخاكم إذا ا،لال ست، ^٠.^ ١" 
رعالقة أدلله تشهد الحكم.تما هو السالخ: بالاجتهاد المقصود 

أونة ّأو كتاب من قهلعيا دليلا يعارض لا بحسث، الفياهرة، أو النصية 
ام،الأحكل هاد الاجتهو وهدا عليها، المتفق القرع قواعد أو إجماع 

الحاكمبدل لو كما الإباُت،، وطرق، الوقوع أدلة ق، الاجتهاد به؛ ويلحق، 
يعدم شهادمحم، رد يوحم، ما له يظهر ولر الشهود، حال معرفة ؤ، ومعه 
٢.ر قهادمحم مجن يمنع مانع أو قادح فيهم مح، بما الحكم 

القرعj اغ مله كان إذا الأذكام j الاجتهاد أن إل محا الإشارة نجدر 
شرعيا،دليلا أو أصلا وافق فد لأنه نقضه؛ بجون لا مرم أنه فيه الأصل فإن 

ممنغمْ فاض يكون أن بمرض قد ولكن، وصحيحا، صوايا يرام به والحاكم 
الذكور.الخلاف هذا فيه يجرتم، فحينئذ الحكم، هذا يختنأ يجزم 



٩٢٩صدؤره بم القضالي الحكم بطبيعة انمتعلتة القواعد 

هيلزملا القاصي فإن الحكم ق خطأ الاجتهاد هذا عن ترتب فإذا 
نمسن حسبما الأربعة المذاهب باتفاق مجاله ل ولا ه نفل لا صمان 
حقهضم توجب لا القاصي عن العهدة هذه رفع ولكن آنفا، ذكرها 
علىفتفضل حقه، حق ذي لكل أعطى الحكتم الفرع بل عليه، انحكوم 
خهلآعاليه للمحكوم وأوحب عنه، والمواخدة الضمان برخ اغتهد القاصي 

منقوص.غير كاملا حقه 

الحق!هدا ضمان يستقر مجن على الفقهاء احتالف وقد 

إذاوهو المال، ست j يكون تارة القاضي خطأ أن الأحاف; نمد 
القضىمجال ق يكون وتارة عضو، أو نفس تلف عليه ترتب حد ق أخطأ 

أخطأإذا وهو هدرا، يكون وتارة الأموال، ق قضائه ق أخهنأ إذا وهو له، 
١مثلا شرب كحد عضو أو ه نفتلف ذلك على يترتب ب و د، حق 

انواوكبمم الحهنأ تعلق إن الشهود على الضمان أن المالكية: وعند 
ادح،بالقالشهود يعلم لر إذا الحاكم عاقالة على أو بالقادح، علم على 

إنالذهب; ل قيل وقد الثلث، الغرم وجاوز بالحكم الخهيأ تعلق إن وكذا 
مجطلقا.هدر ذلك 

إذاإلا فيء له انحأكوم مجن سترد فلا الأموال ق الحهنأ كان وحيث 
هبأنر أقإذا الحاكم على بجب وضمانه مبق، مجا على ال؛مين عن نكل 

لث،ذندون كان وإن عاقلته، على فهو فصاعدأ، الثلث كان فإن أخطا، 

الحنفي.للمذهب السابقة المرام وبقية ، ٥٠٢— U/١ عابدين ابن حاشية انظر 



القضائيالحكم على الفقهي الخلاف أثر 

العاقلةلأن مهللقا؛ ماله ق عليه الضمان بوجوب وقيل ماله، ل عليه كان 
عناس النيرغب تغريمه لأن كله؛ هدر ذلك وقيل الإقرار، نحمل لا 

منهمواحل فهو الأحوال جمع ق عاقلته لزم وما الولايات، 
خطاضمان ه يلزمفمن قولان فلهم والخابلة: القافعة وأما 

قوخطؤء لسمن؟، المسمال بت أم عاقلته هم هل الحدود ق الحاكم 
همثلويضمن باقيا، كان إن بعينه يرده له، انحكوم على مضمون الأموال 

.إنكان-الفارآ،

ومحعوبذل اجتهاد عن الناتج الخطأ ق الضمان أن هدات من فتحصل 
المسلمان.مجال بيت على أو عاقلته، على إما وهو القاصي، عن مجنتف 

ة)خزينالمال ستا ق الضمان إيجاب — أعلم واس المقلر— ق ويترجح 
تيلي لما وذللئ، الدولة( 
كانكما اعتبارها ولا نفعها يعد لر الزمن هدا ق العاقلة أن — ١ 

المبدأ،بمذا تاخد لا أعالم— —فيما اليوم انحاكم فإن ولهذا لسابق، اق 
قمانه صيكون أو ماله، من بالتعويض المخهلئ تلزم أن إما هي بل 

الا،ثلة.خزينة 

ذلك—ان إمكفرض -على العاقلة على الضمان إيجاب أن ٢— 

المالكي.للمذهب السابقة والمرا-ح ، ١٤٤—الدخثرة انفلر؛ )١( 
'آ،ا/ا/«آ-\،١ الهلاJن روضة ؛■؟، y/yللشرازي المهيب ذلك: ق انفلر )٢١( 

.٢٣ا/..الغقذ/مجما، 



٩٣١صدوره بعد الئضاني الحكم طبعة الثلقة القواعد 

امصمان فايجاب أحكامه، لكثرة يكثر الحاكم خطأ لأن ؛ بمم يجحف 
الضمان،من إعفاءهم ذلك فاقضي هم، إجحاف عاقلته على فيه يخطئ 

رالمسالمين مال بيت ؤ، وجعله 
انكه لعلذللئ، فان قه عمر قضاء مجن مبق ما هذا يعارض ولا 

الاعتبارمن لها كان حننها العاقلة أن مجع موارده، وقلة المال ييت، لضعف 
الزمن.هل.ا ق محنّعدم شبه هو محا والمرة 

بيتؤ، القاصي خطأ أل على يدل ما قؤ الني عن روى ند أنه على 
نبخالد قتلهم لما المال بيت من جديمة بي قتلى ولى أنه وذللته المال، 
يسلمواب بهم جبخهنا الوليد 

إتلأئ:تضمن إذا الحكم بمد شهادفم عن رجعوا إذا الشهود مريم ٢- 
بعدشهادنمم وحكم.بموجب فاكثر، شاهدان الماضي عند شهد إذا 
واورجعشهادمحم أبطلوا ذللث، بعد م عدالتهم، وثبوت أحوالهم تفحص 

ضمانيلزمه لا القاضي أن على — الئه رحمهم — الفقهاء اتفق فقد عنها، 
لغئره،عامل لأنه المال؛ أو القس ق، ذللئؤ كان مواء بثهادمحم، ، تلغمجا 

اءالقضعليه وجب، وقد قهلعا، الخهلا وقوع عن التحرز ومعه ق وليس 
نجموسعه ل أتى.كا فإذا فاسقا، ويصر يام تركه لو وجه على راإظاهر 

الأحكام،ماعد ١٢٣/.ادني.ا;،ظر:)١(
أوبجور القاصي قضى إذا باب الأحكام، َنحامح صحيحه: ق البخاري أخرجه )٢( 

•ار/إمْ الباري فتح وانفلر: . ( ٦٧٦٦ح ٢٦٢٨/٦رد) فهو العلم أهل خلاف 



القضانيانمكم طى اممئهي الخلاف ار  ٩٣٢

ربه يؤ\خاذ فلا وراءه ما عنه مشط الشهود وتعديل التأمل 
لأنه؛ لامحكوم ن ميسترد لا به اخكوم أن على ايضا واتفقوا 

هادةالشو وهالظاهر، حيث - مجن بدليل نفذ به للمشهود بالحق القضاء 

وتلحقهوالكذب، الصدق يحتمل الشاهد ورجوع ، القاصي عند الصادقة 
.٢٢١والاحتمال بالشك ظاهرا الثابت بمفض فلا بذلك، التهمة 

حاكغ،ت ٧٢٠رجوعهم بخلو ولا الشهود، j( يقي ذلك بعد لنفلر ام 
تصورتان له فهذا والعقوبات، الحدود ق ذلك يكون أن الأوق• الحالة 

أوالقصاص عليهم فيجب للكذت، تعمدهم ينبت أن الأول؛ الصورة 
الدية،عليهم فتغلظ الواقعة ل الثرع حكم يجهلوا أن إلا الول، عفا إذا الدية 
التررم.عبد ابن اختاره المالكية عند وقول والحنابلة الشافعية مذهب وهو 

وهوغتر، لا مجغلفلة دية الشهود على الواجب أن إل الحنفية وذهب 
،.٤١المالكية عند قول 

.٣٥٦ص; التحرير مجن المتخلمة القواعد ق التعليل هذا انظر )١( 

الكاقالمرونة أ/ما/أ، الصانع بيانع ، WaIwاذسوءل انفلر: )٢( 
.TY؛/؛.المني ، ٣٤أ/.المهذب ، ٤٧٦ص: الم عبد لأبن 

المهذب٢، ؛/U. الدموقي حاثية ، ٤٧٧ص الكاق ٦\إىك المدونة انظر )٣( 
.٢٢؛/٤ ٠ المني ، ١٢٩٧/١ الطابين روضة ، t٣٤/• ظيوازي 

،٦٢٨/ْالصنائع بدائع ، ١٨١/٢٦، ١٧٨/١٦المبسوط للحميه: انظر )٤( 
٢•الدّوقى؛/U• حاشية ، ٤٧٧ص الكاق م/؛ْْ،وللمالكتة: الهندية المتاوتم، 



٩٣٣صدؤره بعد القضائي الحكم يطبيعة المتعلتة القواعد 

صمانوأن والمباشرة، السب اجتماع قاعدة على مبي القول وهذا 
القتلا_ين مماثلة ولا شرعا، بالمثل مفيد العبد حق على الوارد العدوان 
٠سمببا المل وبمن مباشره 

ه،ى علعن السابق للأم الجمهور؛ مذهب النظر ق ويترجح 
نصوهو ، لقطعتكما تعمدتما أنكما أعلم ولو منه! الشاهد ووجه 

عنيعرف لا إنه ; اطه— —رخمه قيامة ابن قول وسق النزاع، وصع مي 
الحكم/هذا ق مخالف الصحابة 

اسالمذرع تفلرمما اياشرة على الضمان اقتصر إذا فانه وأيضا: 
هذاأمام البل توصد والشريعة المنافع، وتفويت، المقوس إزهاق إل بذلك 

والدماء.للمهج حفظا القصد 
يهم،علشبه لو كما الهادة ق خطوهم يثبت، أن المانية: الصورة 

رمللخطأ علميهم؛ قصاص ولا الدية، علميهم فتحب 
علىالعلم أهل فجمهور بالأموال، رجوعهم يتعلق أن القانية: الخالة 

كمافيضمنونه صاحبه علمي تفويته ق تسبوا لأهم بضمانه؛ يلزمون أمحم 
،.٣١عتق أو بقتل عليه شهدوا لو 

.٢٨٠/٦الصنائع بدائع )١( 
١.. ، r٣٤/. المهيب ا/ا-ا<آ، ٠ الدخ؛رة ، ٤٧٧ص: الكاق )٢( 

،Y.U؛/الكر الشرح ، orn/rالهندية الفتاوى ، YAf/iالصنائع بدائع )٣( 
.١٢٢/ْالغي.المهذب 



اممضاليالحكم على السهي الخلاف اثر 

أود باليإلا تضمن لا المن لأن ؛ تضمينهم بعدم فول وللشانمة 
هوعندهم الأول والقول مهما، واحد الشهود من يوجد لر و يالإتلأف، 
_٢١١.

عريضةألة موهي السألة، هذه ق الممهاء عبارة حاصل فهدا 
مصنفافم.ق متقلأ كتابا أو بابا الفنهاء لها أقرئ حى جدا، 

فيهكان ما ل يغفر أن المؤول واس الكتاب،، هدا مسائل أختم وبما 
سميعه إنوالعمل، الفول ق، الإخلاص يرزقي وأن زلل، أو قص نس 

هآلوعلى محمد سيدنا على اس وصلى ١^٠١،!^، رب لله والحمد مجيب، 

أ-هممن.وصحبه 

روضة iTirlyلالشهمازي المهذب القاص لابن القاضي أدب انفلر: 



اسس





٩٣٧الخمة 

اوخ1لآص<واوسايج

هناأضع ف1نى وإتمامه، الكتاب هذا بانجاز الكر-م الله من ما وبعد 
البحث،نتائج أهم مع تضمنه مجا خلاصة بالتفصيل فيها أذكر خاتمة 

مقتضياتأهم من العت>ر الفقهي الخلاف تعبر أن يمكننا بداية ~ ١ 
افرالسراج بحق لنعت؛رْ وإننا الحنيفية، اللة به م تتالذي والشمول الثبات 
الخصوم،1ين والفصل النازعات فخي نحو ؤلريقه القاصي به يستنير الذي 

القضايا.ومجعضلأت الخكم إشكاليان لاتقاء إليها يلجا مغارة ختر وهو 
مجعىوهو الوفاق، صد المضادة ي*ني الوضع أصل ل الخلاف ٢— 

والتفرقةكذلك، الفقهيا رالخلأف وق الكلمة، تصاريف جمع ق يسري 
والثادالدمجوم الخلاف قبيل مجن الأول بجعل )والاختلاف( )الخلاف( بئن 
الفقهاء،استعمال ولا العري، الوضع يؤيده لا امحمود الخلاف قبيل من 

الأحناف.فقهاء بعض عليه جرى محض اصطلاح أنه فيه والأقرب 
الشرعق مثله السائغ الاجتهاد مشوه كان مجي الفقهي الخلاف ٣" 

وهوت١لوفاقت إل حقيقته ق يرجع مجا نوعان! وهو محمود، فهو 

كانومجا الجميع، جواز على الاتفاق بعد والأول الاختيار ؤ، الاختلاف 
محا.ممعرفة اضطلعوا الذين أهله عن الصادر شرعا الممر الاجتهاد مجنشوه 

ومالأتالشريعة بصترة.بمقاصد على ذللن، مع وكانوا الاجتهاد، إليه يفتقر 
فقهاءمن ابجتهدين خلاف وهو المعتتر، الخلاف هو فهذا الأحكام، 

وحكام.ومفتغ، 



الئضانيانمكم على الئتهي الخلاف ائر  ٩٣٨

منالنوع هذا مدح على متضافرة وأصولها الشريعة نصوص — ٤ 
ضروراتمن لأنه ولكن الخلاف، لذات مدحه وليس وجوازْ، الخلاف 

وماين،نختلف ان شأهما مجن ابجتهدين مجدارك إذ فيه؛ المأذون الاجتهاد 
علىاتفاقهم ذلك مع فيبعد الجميع، مناول ق ليست الأحكام ومجدارك 

وأحكامها.الشريعة تفاريع جمتع 
يكونأن جرم فلا الاجتهاد صرورات من الخلاف هذا كان وإذ — ٥ 

مجنكثثر ل الخرج ورفع التيستر محن يقتضيه لما انحما-ية، بالأمة رحمة 
أصحابباختلاف انك نفع ا'لقد محمد: بن القاسم قول مجعى وهو الأحكام، 

ورأىسعة، ق أنه رأى إلا منهم برجل العامل يعمل لا أعمالهم، ق ه الني 
بنعمر يقول التيسير مجن اللون لهذا الناس ولاحتياج عمله، قد محنه خترا أن 

•النعم حمر ه الني أصحات باختلاف نر أن يمرق ما ت العزيز عبد 
الحرجورفع التيسير من ومقتضاها الرحمة هذه تتحلى ما وأكثر ٦~ 

قدوهو بالحكم، يلزم أن شانه من القضاء أن ذلك القضائي؛ لحكم اق 
قمتله سائغ فقهي اجتهاد ثمة كان فاذا مراتبها، أشد ق عقوبة يكون 

القضائي.الاجتهاد ق مجال الحكم فلتخفيف الشرع 
امحتهدينبأوصاف التلبس ضرورة على الفقهاء نص هتا ومن - ٧ 

منأن غرو ولا الخصوم، بين والفصل القضاء منصة على الترح أراد لمن 
قالحزم يكون مجي يعرف حى و.ممواطنه؛ بالخلاف الدراية صفاهم 

واليسر.السماحة تكون ومي الأحكام، 



٩٣٩الخمة 

إذاالقاصي ق الاجتهاد اشتراط عدم من الأحناف عن نقل وما ٨— 
إلالعامي رجوع لاشتراطهم لففلي؛ خلاف أنه وجد فيه النفلر حقق 
النثاريكون أن إل الأمر فيؤول والحوادث، النوازل ق العلم أول 

لذهبوا وقد العامي، هدا يواسطة لكن الحقيقة، ق الحاكم هو لر العا 
يعصيحسن أن أحواله أتل يكون الذي المقلد أنه إل )العامي( تمتر 

مجنالشرعية الأحكام تحميل طريق يعرف وأن الدقيقة، والماثل الحوادث 
الوقاثعق والإصدار الإيراد وكيفية المشايخ وصدور المذهب كتب 

ذلك.إل ومجا والحجج والدعاوي 
أنهالمعتتر الفقهي الخلاف به م يتالذي التيسير مقتضيات من ~ ٩ 

اللذلك فهو أهله، بين والعداوة الشنآن يوجب ولا اثلمه، مق إنكار لا 

كلهالمتر الخلاف أن يعي لا هذا ولكن حاكم• به حكم مى ينقض 
ماومنه صوابه، له ظهر لن به العمل صواب هو مجا مجته بل صواب، 

خهلوه.له ظهر لن تركه يجب •حقنأ هو 
وهوالحلاف، من النوع هذا يقابل آخر م قوهاهنا ~ ١  >

أوأصل مخالغة بسبب يكون مجا قمته أنواع؛ وهو المذمجوم، الخلاف 
والهوى،التعصب يب الرائع الخلاف ومنه به، مفعلوع دليل 

إليهيفتقر يما بعارف ليس عمن الصادر الحلاف ومنه للأئمة، والتقليد 

والإجماعمذمجوم، أنواعه بجميع الخلاف مجن الضرب فهذا الاحتهاد، 
به.الاعتداد عدم على مجنعقد العتر 



القضائيالحكم على الققهي الخلاف اش 

كانحيث الرسالة زمن إل نشأته تعود ايتر الفقهي الخلاف " ١١
دونمن اختلافهم على فيقرهم الني. بحضرة يختلفون ه الني أصحاب 

الاجتهاد.ق مجعترا الحلاف مجن الضرب هدا يجعل مجا أحل وهذا نك؛ر، 
نلالصحابة عهد ق جرى الذي الفقهي الخلاف كان إذا — ١ ٢ 
الأزمنةق حدث الذي الخلاف فان ه الني إقرار ص حجيته اكتب 

إذاأسباب وهي امحهدين، يئن وقوعه تثرر الي أسبابه له كانت التالية 
ذلكأحل فمن الخلاف، هذ.ا مثل لوقوع محتمة أمحا ألفي فيها النظر حقق 

الحرجورفع التيسير مجن عليه ترتب مجا بل الاحللاق، على مذموما كن يب 
خاصيةوهي ومعترا، محمودا يكون أن أوجب والإنكار الزاخذت وعدم 

علىوسموه ربانيته من جانبا تثرن الي الإسلامي الفقه خصائص مجن 
الوضعية.انم والد،الأنفلمة 

إلمرجعها عدة معان على يجيء العرب لسان ق الحكم — ١ ٣ 
بمعأن شأنه من إن إذ القضائي( رالحكم ق ملحوظ مجعى وهو المنع، 

اصطلحوقل. فعله، مثل عن أمثاله يردع وأن غئره، على يعتدي أن ر القنا 
الخصومة،ق فاصلا حإكمه، ق ومن القاصي عن يصدر "مجا بأنه: عليه 

عقوبةإيقاع أو فعل، عن بالامتناع أو بفعل، عليه انحكوم إلزام متضمنا 
له"•قابل محل ؤ، ُعمح، م-/ أو مستحقها، على 

يجيء.ععانالعرب لسان ق فهو المنحى، هذا ينحو ورالقضاء( — ١٤

القضاءق ملحوظ مجعى وهو وتمامه، الشيء انقطاع إل مرجعها عدة 



٩٤١الخات«ة 

غره،بما يفارق الي أوصافه أخص من الإبرام إذ الاصطلاص؛ الشرعي 
اليالعايتر ل لأتمحلافهم تبعا الاصطلاحي تعريفه ل الفقهاء اختلف وقد 
إلالتعاريف هذه وأقرب تعريفه، ق لكها يأن منهم فريق كل رام 

والمعيارالشكلي العيار يينر جمعت الي التعاريف هي القضاء حقيقة تصوير 
ممييزبه وبحمل وعناصره، المعرف لأفراد جامع معتار أنه ذلك الموضوعي، 

هذهجميع يتوفيان لا فهما الأوإ؛ز،، المعيارين بعكس جليا، تميزا المصعللح 
ويمنعالعرف، عناصر جميع يحوي أن الجيد التعريف شرط ومن العناصر، 

•فيه غتره دخول مجن 

أنبد لا الإلزام صفة با مكتالقاصي حكم يكون لكي — ١ ه 
لدىالوقوع أدلة ونولتا الدعوى، سق وهي: شروط، على يوفر 

بالأصالةالنزاع أمحلراف يخضر وأن شرعا، العترة البنات ووجود القاصي، 
فيهاخفاء لا الإلزام عالي دالة الجزم بصيغة الحكم بمدر وأن النيابة، أو 

والسنةالكتائب من استمد قد شرعيا يكون أن يد ولا غموحض، ولا 
إلاالنهائي حكمه القاصي بمدر لا م المرة، الأصول مجن ولواحقهما 

للخصوم.والإعدار الحجج استيفاء يعد 
الذيالإعذار أعي الأخئر الشرط ق الفقهاء اختلف وقد — ١ ٦ 

يسقطهمجا له هل الحكم موجب عليه توجه مجن مزال بأنه; عرف 
بوجوبالقاصي الرأتم، رجيح الشريعة وأصول الأدلة ق الفلر واقتضى 
أمحاوهو العقوبات، ق العام للأصل لموافقته الحكم، قبل للخصوم الإعدار 



اممضانيانمثم ض اممتهي الخلاف أ؛ر  ٩٤٢

بذلكاسماصت كما الأعذار، وتمهير الحجة، تقام حسن، إلا تمفذ لا 
القاصيلأحكام صيانة فيه هذا م والسنة، الكاب من الكثيرة المصوص 

والعبث،.القض من 

ومنهالقولي، الحكم فمنه أصرب، على يجيء القضائي الحكم — ١٧
وبالصحة،وبالرك، وبالاسحقاق، بالموجب،، الحكم ومنه الفعلي، الحكم 

الصريحالإلزام على الدلالة ل وأصرحها والضمي، القمحدي، ومنه 
القصدي.

الدينحمائم له رباي، حكم هو الشرعي القضائي الحكم — ١ ٨ 
بقيةق الشأن هو كما والإجلال المهابة طابع عليه تضفي الي ومميزاته 

الأرضوجه على ليس أنه ق ، منمقبمري ولا وأحكامه، الإسلام شرائع 
الربانى،الشرعي القانون من بالسياسة أقوم ولا أحكم ولا أعدل قانون 

هوما وبئن تحصيله، يطلمب عدل هو ما بغ، التمتين حمح، بمن الذي فهو 

وتقليله.درأه يطلب وفساد ؤللم 
صدورهفور التفيذ واجب أنه الحكم هذا طبيعة ومحن، — ١٩
أومعتبرا إ-جداءا أو جليا نصا حالمح، إذا إلا المقض يحتمل ولا صحيحا، 

أنهخاصيته من لأن المناع أطراف يتعدى ألا خانه ومن محكمة، ناعيه 
الخصوم.على قاصر حكم 

لن،به اتحكوم الحق إباحة يعي، لا القضائي الحكم مدور — ٢• 
الأماراتمحب، الحكم عن محبر هو إنما القاصي لأن الدعوى؛ له توجهت، 



٩٤٣الخاتمة 

عليهوجب حكمه ق الخطأ له ين هممي له؛ منشئا وليس الحال، وشواهد 

العقودق الحكم يكون أن ذلك ق يستوي نقضه، خلفه من على أو 
قالذي الحكم يغتر لا فإنه يقص ل؛ لو وحى الأموال، ق أو والفسوخ، 

إظهارالقضاء وإنما القضاء، مل كان ما على المكلف على هو بل الباطن، 

يزيللا الحاكم حكم الفقهاء: قول مجعى وهذا له، اختراع لا للحكم 
.صمته عن الشيء 

مجابخلامح، فيه الحكم يكون ما جميع ق، تمري قاعدة وهذه " ٢١
بخلاففيها فالحكم الاجهاد، ائل م•نها ويستقى الأمر، فس نق 

وذلكالقاصي؛ حكم خلاف يعتمده كان ما له يبيح له اخكوم مذهب 
يصيرحى به تقوى حاكم حكم به واتصل مدركه، قوي إذا الحلاف أن 

فيحلوالعدالة، العلم أهل مجن القاضي يكون حيث وهذا النص، .ممنرلة 
وباطنا.ظاهرا له للمحكوم به اخكوم 

كانلو حى القاصي لحكم الانقياد فيلزمه عليه اخكوم وأما - ٢٢
وإمحاءالخصومات، فصل يقصد موضوع القضاء لأن مذهبه؛ خلاف 

مجمدةمن مخالفته ق ولما بالحكم، بالإلزام إلا ذلك بمحقق ولا ايازعات، 
التزامه.من بد يكن فلم المصالح، نفوذ وتفويت ، وابخرام؛؛^]١٢الحاكم، مشاقة 

تابعالا متبوعا يكون أن يقتضي القضاء ولاية منصب كان إذ —  ٢٣
والمصلحةالأدلة تقتضيه .مما الاجتهاد ضمائل ق يتوا أن بالقضاة فحري 

مثلافيها المختالف فالأنكحة المذهب، لمخالفة ذلك أدى لو حى الشرعية 



الثمانيالثر على اممتهي الخلاف اثر 

الوافقةبححة إبطالها الصلحة من فلس الدخول، فيها حصل إذا 
الدريةوفساد الأسر، تشتيت من ذلك على يترتب ما فان ، للمدهج، 

مصلحة.تمحص مجي المكاح هذا وتصحيح الخلاف، .مِاعاة بمضي 
يهللقالناس من فكشر الطلائ(، ائل مق الشأن وهكذا " ٢٤

كنلر أنه ألفي تطيقه فيها وقع الي الحالة ق الطر حقق وإذا زوجته، 
بحثغضب حالة ق كان أو لالهللأؤ،، قاصدا يكن نر أو ذهنه، مستحمعا 

ييننزاع فيه حصل مما ذلك محو أو يقول، لما وتصوره قصده عاليه أغلق 
سائغواجتهاد مقبولة حجة الهللأف، من المانع القول على وقام الفقهاء، 

حالها.على العصمة وإبقاء القول هنءا ,مِاعاه تقضي فا،لصالحه 

قبمال فيها المختلف والأكحة الطلاق ق قيل ما ومثل " ٢٥
فينبغيمعتر، وجه فيها للخلاف وكان لله، حقا تمحنحت فمي الحوود، 

ؤ،الأصل ولأن المسامحة، على مبنية اممه حقوق لأن وبمتتر؛ يراعى أن 
معجرم ولا والتشت، بالخرم إلا تراق لا وأن والخرامة، العصمة الدمجاء 
العتبر١الحلاف وجود 

كانفلو ومراعاته، باعتباره المصلحة تشهد .مما يقيد وهذا — ٢٦

الحرمجاين،انتهاك إل يودي الخلاف من اللون هذا مجراعاْ ق الاسترسال 

ويجعلالحلاف، هل.ا اعتبار عدم المصلحة فمن الله حدود على والجرأة 
مايجب به بحكم للأمام يفوض الذي التعزير ,كتابة ذلك ق الحكم 

والأحوال.الأشخاص اختلاف وبحسب ومكانا، زمانا المصالحة تقتضيه 



الخاتمة

الشرعةالأحكام نفين ق المعاصرين وجهة اختلفت "■ ٢٧
والإلزامالشرعية الأحكام منذ'ث أن الفلر عنه أمقر والذي بما، والإلزام 

أنيستلزم بالاجتهاد الحكم لأن الزمن؛ هذا ق منه مناص لا أمجر يا 
بالخلافمعرفة وله الأحكام، مدارك حففل قد مجتهدا القاضي يكون 

هذاومثل وطرائقه، القضاء دربة.مالك ذا ذلك مع ويكون و.ممواطه، 
يشرعفكيف الموجودات، أندر من فهو العصر هذا ل موجودا كان إن 

؟.غيره أمام الباب هذا 
جماعيعمل لأنه الشرعية؛ الأحكام شين ق محذور لا إنه م - ٢٨

مراعاةمجع الاعتبار، وصحيح والمة الكتاب مجن الشرعية الأدلة إل يمتد 
مماذلك وغئر والأحكام، الوقائع مجالات ق والفلر المتجددة، الأعراف 

.والأشخاص والأحوال والمكان، الزمن باختلاف فيه الطر يختلفق 
لدىالتنازع فيها يقع الي الحادثة هي القضائية الواقعة - ٢٩
تتميزوهي تراض، عن لصلح أو ملزم، بحكم فملأ وتمتدعي القاضي، 

الأشياء إل بافتقارها الفقهية( والواقعة الفتوية )الواقعة قيمتيها عن 
بينتميز الي والأمارات القس وفقه والمهلة الغرامة مجتل بالتعليم تدرك 

j(جهد وبذل وتحرير، نفلر إل كذلك تحتاج وهي ذلك، وغير الخصمين 
ء

حكمعن القضائي الفلر يسفر محا وغالبا مسبيها، ومقدار صبيها نبيهن 
إلالأساس ق يعود وهدا الفتوى، أو الفقهي الفنر عنه بمفر ما يخالف 

القي.ولا الفقيه يشهدها لا خصوصيات مجن للقضاء ما 



ا1تضانيانمكم طى اممئهي الخلاف اتر 

القاصيعلى تعتن القضاء بما يستقل الي اليزة هذه أجل ومن — ٠٣ 
وندالضعيف، بالقول أو بارجوح بحكم أن الأحوال من ث؛ر كل 

أحكامهايتغير الي الاجتهاد ائل مؤ( ثالث نول إحداث الحال يستدعي 
والأعراف.الأحوال يمض 

الذيالحلاف القول.ممراعاة م أيضا المنة هلْ أحل ومن - ٣١

اخققتنعامة عاليه ومشى المالكي، المذهب ؤ، أصل وهو مدركه، نوي 
 jدليل"إعمال عرفة: ابن رسمه مجا عالي وحاصله وأقضيتهم، تاويهم ف

آخر".دليل نقيضه ق أعمل الذي مدلوله زم لا ل المخالف 
مجنوآكد أشد القضائية الأحكام خصوص ق الحلاف اعتبار — ٣٢

الشارعقصد تحقيق إل محلريق الخلاف مراعاة أن وذلك غيرها؛ ق اعتباره 
فدالمدعي أن وذلك وأتمه؛ وجه أحن عالي إيقاعه وهو لقضاء، ال 

،١٠٧^أو مجتهدا كان مواء فيه، مدهيه بجكم التصرف هدا متعما..ا يكون 
معيرن.ا فان ؛ شيء ق العاول من ليس القضاء ساعة الباعث، هذا فالغاء 
بدعوهن.ا القاصي،  v_j،Jlcللناس.إلزاما فيه فان المأول لحكم مخالفة كونه 

إلأقرب معها الناس يكون الي الفرعية ة للساٌومخالفة لحكم، اق 
ال.الفعن وأبعد الصلاح، 
البجكم يفصل أن للقاضي بمتحيز لا الحلاف القول - ٣٣

يجدوهو فلأن، فول أنه سوى والصواب الصحة من موقعه ولا دليله تعلم 
مجنوالمشابه المشكل بتن والترجيح الدليل، عن البحث ي قوة نمه من 



٩٤٧الخاتمة 

الأمة.ابتاع عليه وانعقد يالضرورة، بهللأنه علم مما نهدا الأقاويل، 
ممنوعاوالأغراض الص نحري الأقوال ض اكمحيتر كان إذا - ٣٤

بالرأيوالحكم الخلاف، ق الفلر عن للقاضي مخيد لا فانه القضاء، ق 4نه 
علىيكون أن يستلزم وهذا الصواب، أنه ه نفل ينقدح بدليل المختار 

الترجيح.وءلرفى بالخلاف دراية 
فالنصالنصوص، مجال أحدهماI مجالان! له القضائي الاجتهاد —  ٣٥

متكاملافهما بتفهمه يكون فيه فالاجتهاد والدلالة الثبوت تطعي كان إن 
مناستوجبها وما الأحكام، مجن تضمه مجا على منه امحتهد تعرف بحيث 

التشريعروح هي الي الغايات من الأحكام تللث، إليه محدق ومجا العلل، 
امية.الأّومقاصده 

قمحلنيا أو والدلالة الثبوت فلي النصوص من كان ما وأما — ٣٦
ولاامحتهد، فيه يآم لا أنه .ممعى: للاجتهاد، رحب بحال فهو فقتل: أحدهما 

مقملوعاأصلا  ٠٠٥١بحاألا الاجتهاد هدا شرمحل ومجن الإنكار، فيه يتاغ 
إلمستندا يكون أن بد ولا الشريعة، مقاصد مناقضة إل يودي أو به، 

به.مجقهلوع أصل 
الاجتهادمجن نوع فيها والاجهاد الوقائع، بحال اكاي: وامحال - ٣٧

أنيمكه لا المصوص ق فالاحتهاد وأدلتها، الأحكام ق الفلر على المفرع 
خصوصياتالوئاغ نحال لأن ومحله؛ بواقعه يقترن ب مجا المهللوب إل يوصل 

الأحكام.من عليه المنصوص مغايرة الأحيان مجن كثتر ل توجب وصمائم 



الئضانيالحكم على الئتهي الخلاف م  ٩٤٨

أدلةق النظر أحدها; أربعةت أمورا يقتضي الوقانع ق الاجتهاد —  ٣٨
مدىو الفلر والثالث: الوقائع، أصحاب ز الطر والئاق: الوقوع، 
العامةالرعية مصاخ ق الطر والرابع؛ والمآل،، للواقع الحكم ملأءمة 

القضاة.أعمال ق مندرج هو مما والخاصة 
الحكميروم لمن بد لا وطرق مسالك القضائي للاجتهاد —  ٣٩
الترجيح،ق العامة الضوابهل مراعاة بالجملة؛ وهي ملوكها، مجن بالصواب 

والمالالواقع ومراعاة الجزئية، والأدلة الكلية القواعد ؤ، النفلر بع، والجمع 
ومابالاحتياط والعمل واليات، الخلاف واعتبار والاعتدال، والتوسط 

العمل.به جرى 

أني*نيت الجزئية والأدلة الكلية القواعد ق النظر ب؛ن الجمع — ٤ ٠ 
الكليةالقواعد ل والاجتهاد الترجيح حال ينظر أن امحنهد القاصي على 
أوقول على يقوم فل لأنه وهدا الجزئية، الأدلة ق ينظر مجا غرار على 

والكليانالمستمرة، الكلية القاعدة ق قادحا به العمل يكون دليل حكم 
التعارض.عند الجزئيات مجن بالاعتبار أحلق 

الإسلامأن وهي حتمية، نتيجة إل يوصلنا الأصل هدا وتدبر — ٤ ١ 
حكمهاوتغلهر مصالحها تحقق أن يمكن لا ودولة، دين، متكاملة، شريعة 

الحقوقببعض الدولة أخلت، ومي تجزئة، دون مجن كاملة بتهلبيقها إلا 
بئنالمناسبة ت وافتقد الشريعة أحكام بعض ق الخلل ظهر والواجبات 
وأحكامها.التمرفات 



٩٤٩الخاتمة 

لتحقيقمنها بد لا الك مالقفاثي للاجتهاد أن وكما " ٤٢
وجوبحيث مجن السالك هذه من أهمة تقل لا عوامل فثمة العدل، 

ومحيوالعادة، العرف مراعاة I بالجملة وهي إلغائها، وعدم اعتارها 
الشرعية.اكلحة وتحقيق الحرج، ورفع الذرائع، 

الكمماهية عن الكشف ق كبير أثر لها واليات القاصد — ٤٣
هوما إل الدعين تصرفات وضيم للقضاء، المعروصة للواقعة النامب 

هووما خهلآ، هو ومجا عمد هو وما مردود، يامحلل هو ومجا مقبول، صحيح 
وأبعدصاحبه، يؤاخذ لا عفو هو ومجا التعزير، أو البليغة للعقوبة موجب 

يكونفلا الخلاف، مسائل بعض ل الزاع تحم القاصد أن هذا مجن 
اعتبارها.عن محيي للقاضي 

منهالقضائية، الأحكام على عام تاثير لها القضاء ل الضرورة — ٤ ٤ 
قوزمحا ولها الضرورة، بصاحم، يتعلق ما ومنه شه، بالقضاء يتعلق مجا 

لالقاصى )فلر إبان بحال إمالها يمكن لا بحث القضائي، الاجتهاد 
واعتبارهاالحلاف، مجن الراجح الرأتم، تحديد ق فوكا سلطان ولها الواقعة، 

كلخصوص ق القاصي نفلر عنه يسفر حمبما مختلفة أحكام عن يسفر 
والملحةالعدل على جملتها ق تدور أحكام وهي أحوالها، مجن حالة 

بالضملر.والرفق 

للوقالعالمنامبة الأحكام تحديد ؤ، نوى سلْلان له العرف — ٤ ٠ 
نجوزلا حى والإجماع الص .كتابة يكون أن يكاد نوته ق وهو القضائية، 



اممئاضالحكم ض الممهي الخلاف اتر  ٩٠

يكونأن القاصي على لزاما كان هنا ومن غ؛رْ، على التعويل أو مخالفته 
والفقيه؛القي ذلك ي يفوق وأحوالهم الناس بأعراف كافية دراية على 
والتحقيق،البحث محه يسفر الذي بالحكم يلزم أن شانه من القضاء لأن 
البحتإبان العرف أهدر فاذا مراتبها، أقصى ق عقوبة يكون وقد 

الحور.ؤ، ونع للأعراف تخضع الي الوناثع ؤ، الحكم وإصدار 
إلبالإصافة فهو كثئرة، ائل معليه نبي القضاء ق والعرف — ٤٦

ومميزاالناس، عن كاشفا أيضا يكون الشرعي للحكم كاشفا كونه 
صدهالتهم دعاوى تسمع من بين؛ القاصي مميز وبه الكاذب، من للصادق 

ائهم،وفالناس بصلاح يشهد الذي هو العرف فان مع؛ تلا مجن وبين، 
الحججبي، التعارض فصل ق إليه بحتكم مرجعا يكون أيضا وهو 

أهدرحالفه وما ورجح، قوي منها اعتباره على العرف نام فما والسنات،، 
لالقاصي عنه بتغي لا الحكم عن \\كشف ماعة وحق به، يعد ولر 

العرف،نفلر ؤ، وص،نره الخرم عظم حب بالعقوبة اكيزير تقدير 
عليه.امحكوم يتحمله بما وح

وهوالمالكي، الملم_< حصالص مجن العمل به جرى .مما الأخذ — ٤٧
عنصادر أنه بحكم نوة عليه ويزداد العرف، حذو بحدو النزلة حيث من، 

إليهبحتاج أصل، وهو وصلاحه، عدالته نم، ممن قضائي أو فقهي، اجتهاد 
عنصدر ومجؤ، والعوائد، للعرف فيه الحكم يخضع ما ل للبت، القاصي 

يديهبض، يجري فيما للخلاف مرجحا يتخذه أن للقاصي كان بشرمحله أهله 



٩٥١الخاتمة 

ماوترك به للعمل الوجب السبب ل يشت أن عليه أن إلا الوقانع، من 
الراجح.أو المشهور من خالمه 

الموصىاعتباره على دل الشرع ق مكين أصل الذراع محي " ٤٨
إبانللقاضي محيي ولا الأمة، محملق وعمل والسنة الكتاب من المستفيضة 

الخلافاثل ممجن كثيرا أن ذالئ، اعتباره؛ مجن الخلاف مسائل ق نفلره 
الذراعتلك أن حاف وغير بالذراع، العمل هو فيها الخلاف مثار كان 
يبقىفلا الحكم، ذللئ، بغير زمن أو ظرف ؤ، مآلها من التحرز أمكن رمما 

الدليلنام ما العلنية الأحكام من يلفى قد أنه كما معي، حينئذ به للعمل 
مفسدةإل لأفضى القاضي به حكم لو لكن الفلر، قا رجحانه على 

مجساغ،فيه للاجتهاد دام مجا الحكم ^ا مثل من فيمنع غالبة، أو راجحة 
الأئمة.محن ثلة به وقال 

موضوعالخرج أن الحرج( )رفع أصل )، البحت مجن نبئن - ٤٩
مشقةبالمكلف لحقت، كلما وأنه وتفصيلا، جملة الشرع تكاليف! عن 

يكونأن دون لكن بحبها، مجسمة كل ق عنه يخفف، الشرع فان زائدة 
الثقةتقتضيه اللم.ي اكخفيف، أن ذللئ، الغير، حقومح، امي، حعلى ذللث، 

وتقويهاإهدارها يعي لا فيها فالتسير الغير حقول، انتهاك إل أدى إذا 
الشريعة،قاءل.ة خلاف وهو .ممثله، الضرر إزالة مجن ذللث، فان أهلها، على 

الحرجومصلحة الحق صاحمج مصلحة بين؛ الجمع يعي ذلك ؤ، التسمر بل 
حقوقاؤ، فالقاعدة ايقوق،، باختلاف ، ءثتلفّذلالiخ ؤ، والحكم والمتضرر، 



__اسم ض ص الخلاف اثر  ٩٠٢

بضدفيها فالقاعدة العباد حقوق وأما امحة، والمالتيسير على مبنية أها الله 
تحتيندرج لا ما الصور من يلفى فقد وإلا الجملة، على وهدا ذلك، 

القاءدljين.إحدى 

ورفعللتخفيف، المقتضية الأعذار به احتفت، إذا المعتتر الخلاف - ٠٥ 
قوالتخفيف، التيسير تقتضي فاها القهلعي؛ من رجحانه صار الخرج 

بما،جانبه تقوى الخلاف وحد فاذا فيها، نزاع لا الي القرع قعلعياتر 
•ذلك ق، يختلف أن ينبغي ولا بالمهلعي، الحكم به.ممترلة الحكم وصار 

المعاشj( العباد ومماخ الحكم على وأساسها مبناها الشريعة — ٥١
إذابما والأخذ والمرسلة يالصاغ العمل ؤ، الخلاف يتجه لا وليلك، والمعاد 

المداهسطمع أن يلفى التحقيق عند بل الموانع، وانتفح، الشروط تحققت، 
والحوادث.النوازل ؤ، ولحكمها بالص.الح تأخذ 

كثتراأن ذللئ، بالصالح، للعمل الحصِح امحال القضاء ويعتر " ٠٢
أوسنة أو َشانم، من نص يخصوصها يسق لر نوازل هي إنما قضاياه مجن 

الحادثةق والحكم النفلر نجديد يقتضي مما وذلك( الأمة، سلف، اجتهاد 
عامةلقاعدة معارضا بما العمل يكون ألا شرط المصلحة تمليه مجا بحسسبؤ 

٠الشريعة قواعد من 

رأىكان فاذا المختلفة، الأراء بين حكم المعترة ١لصالح — ٥٣
بالأعرافوتأيدمحت، بالاعتبار، أصل لها شهد مصلحة على مشتملا الخالق، 

العدلمجن وليس غيره، على التعويل ينبغي فلا المعترة والفلنون الصحيحة 



٩٥٣الحصة 

والتقلدالمذهبية العصبية بحجة كهذا برأي انمل ترك السياسة من ولا 
مصدرها؛كان أق العتبرة يالصاخ الحكم تقتضي السياسة بل الأعمى، 

الأعفلم.ومقصوده القضاء أصل هو الذي العدل مقتضيات من فاها 
المن رأي قبول يائه التقليد تعريف على الفقهاء اصطلح - ٥٤

التقاليدذم على منهم ائمح، كلمة واجتمعت ، ححة بلا الحجة به تقوم 
قفهو والفتيا الفقه بات ق للذم مستوجبا التقليد كان وإذا ائم، وق

مأمورالقاصي لأن حراما؛ يكون وقد ، الذم ل آَكد الناس بين، القضاء 
الاجتهاده، إليه يوليه حسبما كان، حيث، وينشده بالحق بحكم أن خرعا 

الأعمى.والتقليد التعصب .كحض 
أداهالحكم.مما يلزمه امحتهد القاصي أن ل الفقهاء يختلف لا - ٥٥

توليتهجوزوا ففد المقلد وأما يوافق، ب أو نومه مذهبا وافق اجتهاده إليه 
القضاء،بولاية منه أقوم هو من بالبلد يكون لا حيث، الضرورة حال ؤ، 

إفسادهعلى يترتب ما لأن توليته؛ جواز عدم فالأرجح وجودْ ُع وأما 
إصلاحه.س يرجى مما أكثر 

علىآثار عليه تترتب القضائية الواقعة ل الفقهي الخلان، - ٥٦
اكرثوجوب أولأت وهى الخلاف، ائل مل نظره إبان مجراعاها القاصي 

وثاكا:المشورة، أهل على الواقعة عرض وثانيات الأحكام، صدار إق 
صربوهو الخلاف، بشبهة الحدود إسقامحل ورابعا; الأحكام، ق افر 

•اكتسير مجن 



ايتضاليالحكم على اممتهي الحلاف ائر  ٩٥٤

وعلمه،يدينه يق من أحكامه ق يستشير أن للقاصي يتى — ٥٧
قالإشكال يعرض ما وأكثر به، قضى معتير رأي لقسه ل اشدح فإذا 

ولوالتنلر ق يصح منها كل مختلفة، وجوها نحتمل لأها الاجتهاد؛ مسائل 
الحجة.يبالغ الخلاف لحم للمشورة القاصي فيحتاج وجه، مجن 

لهوكان الحدود موجبات مجن .مموجب تعلق إذا الحلاف — ٥٨

كلليس ولكن سلف، كما القضاء ل مجال فلمراعاته الشرع ق اغ جم
امحتهدالقاصي لدى دليله قوي مجا المراد بل شبهة، يتهض حلاف 

اعتباره.ق المملحة وتمحضت، 

تردد,C، يختص الخلاف بشّهة الحد امحقاط أي الحكم وهزا — ه ٩ 
الاتفاقوقع ما أما وعدمه، الجواز بين أو والجرام الحلال يى فيه الحلاف 

قفالخلاف الوفاق فيه حصل مجا وماثر والزنا كالقتل ومتعه تحريمه على 
حكمأي بل الحدود، بما تدرأ شبهة يكون لا واحكامه شراممله يعص 
التعلبيق.المتعين هو كان القضائي الاجتهاد عنه أسفر 

قيجتهد أن فللقاصي الإثبات >ق ق الفقهاء احتلض إذا .٦- 
وماالشرعية، المصلحة إل ذلك ق ويختكم ردها، أو ها للحكم تمحيصها 

الشرعية.المياسة ظتتضيه 

تحتمالنزاع مماثل مجن مجمحألة ؤ( القضائي الحكم صدر إذا — ٦١
الحاكمحكم الفقهاءت قول مجعى وهدا اعتبار، للخلاف يعد ولر غيده، 

٠الخلاف يرفع النزاع ائل مق، 



٩٥٥الخاتمة 

وطرقالقضائية الونائع ق الفقهاء لاختلاف كان كما — ٦٢
قلاختلاض كان فكدلك واجهاده، الحاكم حكم على آثار الإبان 

العشرالقواعد وهذه الاثار، تلك جنس ص آثار القضائي الحكم نواعد 
اليالقضائي الحكم قواعد أمهات هي البحث هذا عليها اشتمل الي 

علىحكمه يكون أن رام لمن لازم حتم بما واا*لم الخلاف، هذا أثارت 
وأصولها.الشريعة وفق 

—الفقهاء إليها صار الق الاجتهادات من جملة أن ينكر لا — ٦٣
أوطارئة لحالة علاجا إليها صاروا إنما مضت عصور ق — النم رحمهم 

بلالأزمان، مجدى على خرقه يجوز لا شرعا يجعلوها ل؛ ث مستحدة، نازلة 
وهذاالأمم، وأحوال الأزمان معطيات تقتضيه حسبما بالمصلحة أناطوها 

يتغيرالأحكام تغير ينكر )لا أنه على تنص الي الفقهية القاعدة معي 
.الأزمان(

علىالناس يحملون من على النكثر الفقهاء شدد هنا ومن — ٦٤
الجمودI القراق قال حى وعواندهم، أعرافهم مراعاة دون السطور 

المسلمن،علماء .ممقاصد وجهل الدين، ق ضلال أبدا المنقولات على 
الماصخن".والسلف 

الاجتهاديةالفلنية ائل المق يكون إنما والأعراف العوائد تائر — ٦٠
ومكانا،زمانا لها المصلحة اقتضاء بجب أحكامها تتبدل الي فهي خاصة، 

الأعرافتتهقس فلا والدوام بالشوت تتسم الي القطعية السائل وأما 



\ستيم على اممئهي الخلاف اتر  ٩٠٦

المحاكة،الأعراف موم أن محا شأ من الأحكام تلك بل زبديلها، أو خوها 
الفاصدة,العوائد ونصحح 

الاجتهاد،ل مساغ له الحديثة بالقرائن الحدود إبان " ٦٦
هوما وامحرمجين الحاة اكتشاف وماثل من ابتكرت قد الحديثة والعارف 

عليها،المتفق والقرائن المنان من كثتر من المهللوب على الدلالة j أقطع 
يميفيما الأن إل ثحمم يكاد الوصائل مجن اللون هدا ذطاق، أن إلا 

القضائي.النظر ق مجال محا الحد بابان وللقول الوراثية، بالممات 
.مماهالطلاق أن والمنة: الكتاب عليه دل اليتم، الأصل - ٦٧
إمايوقعه الذكا فهو خاصة، الزوج يملكه إنما الاصطلاحي المرعي 
علىيطلق لا أنه فالأصل القاضي: وأما التخيئر، أو التوكيل أو بالمباشرة 
حالق، إلا الزوجين، ض بمرق أن الخرع له يخول ول( زوجاهمم، ألأزواج 
بعضمحلرته وما الضرر. بإزالة الخرع حكم لتنفيذ فينيحل الضرر، 
مجراغمةفيه خاصة القاصي على الطلاق قمر من العربية البلاد ق، القوامح، 

أحديملك، لا مالكه من صحيحا صدوره بعد الهللاق فان للشرع، بينة 
رفعه.لا الخرع إقرار فالواجب رفعه، 

العقوبةعنه مقعلخا مجن أن الحنبلي المذهب أصول من —  ٦٨
أدلةمجن قام قد قضائية فقهية قاعدة وهي الغرم، عليه صوعف لموجب 
الديةتضعيم، مثل وذك بصحتها، يشهد ما الصحيح والقياس الخرع 

الصحيح.عتن قلع إذا الأعور وعلى ذميا قتل إذا السلم على 



٩٥٧الخاتمة 

لإصرارهإما محرم وجه على ما شيء تحصيل ق سعى مجن - ٦٩
منأراده مجا بخلاف يعاقب فانه أواها قل ه نفمصلحة لتحصيله أو لمرْ 
قولمجعى وهذا تفويته، أراد .مما ويلزم تحصيله، أراد مما فيمنع فعله، 

.بحرمانه عوقب أوانه قل قيثا استعجل من الفمهاءت 

وتوريثالمئراث، مجن القار منع النغلر ق ترجح هنا ومجن — ٠٧ 
العدةق تزوجها مجن على المرأة وتحرم الخوف، الموت مرض ق المعللقة 

وهوعالميالتحر.يم.

وهيبالاجتهاد( ينفض لا )الاجتهاد أن القضاء أصول من -  ٧١
أنذللئ، الإسلامية؛ الشريعة ي الحرج ورفع التستر مذلاهر مجن تعد قاعدة 

الحوادثق أنفنارهم تحتلم، أن الناس مدارك اختلاف ضرورة مجن 
*عببعض الأنفنار هدم بعض رفع صح فلو المفلنونة، والسار التحية 

شديدة.مشقة الناس على ذللئ، ولفق ظ، حكم ولا رأي استقر لما تعادلها 
النزاعار جممن مسألة ق القاصي بت فمي هدا وإل - ٧٢
للراجحأو للمدهب المخالفة بجحة ذللئه نقض لغيره أو له فليس باجتهاده 

فلنقضهونفلر، ترث دون حكمه أصدر أنه يتسن، أن إلا اللهم الأقوال، مجن 
الاجتهاد.ق مجال حيقد 

ولاوالإنصاف، العدل هو القضاء ولاية مجن الأعفلم المقصود — ٧٣
فإذاالخصوم، مجعه تهلمئن وجه على القاصي ق المقصد هدا فلهور من بد 

هداتحقق فات فقد صررا عنها يدفع أو نفعا لنفسه يجر أنر يتهم كان 



التضانيالطم طى الفقهي الخلاف ائر  ٩٠٨

فقدهذا وإل عدلا، يكون أن الأمر نفس ق يجوز كان ولو بالرئة المقصد 
يتهمفنمن ينفد لا القاصي حكم أن على الجمالة حث عن الفقهاء أجع 

وحرصهاالتام، العدل على الغراء الشريعة هده بناء يؤكد مما وهذا به، 

أوجور إل تفضي أن يمكن الي والأمباب بل الجميع سد على الشديد 
العدلهو الذي القضاء ولاية من الأعفلم المقصود مع تتوافق لا محاباة نوع 

والإنصاف.

الغائب،على الحكم ينفذ لا أنه; الأحناف; مذهب أصول من — ٧٤
وفد، الحاصر على به يدعى لما لازما سبا عليه به يدعى مجا يكون أن إلا 

حضوره؛بعد إلا أحد على يجكم لا أن هو الأصل أن على النفلر أسفر 
إحضارهأو حضوره تعذر فان إقرارها، أو الدعوى دفع مجن ليتمكن 

ينمب،أو يفلهر أن عله فليلا الحكم ل القاضي وأمهل عليه، النمة سمعت، 
أنله كان حضر فإذا عليه، قضى ذللثؤ مجن سيء يكن ب قإن خصما، عنه 

باختلافيختلن، مما هذا وكل لذللثج، القاضي ويجيبه البينة j، يهلعن 
اال٠مالح.وتقديره القاصي لاجتهاد ذللئ، ل والرجع والأحوال، القضايا 

القاضيأن القضاء: ولاية ل الحرج ورفع التيمتر مجظاهر مجن - ٧٥
أنهبعد سن م لذللئح، أهلا وكان الحق وجه إصابة ق وسعه بذل مى 

زبمجا فان ذللئ، نحو أو الينة أو الاجتهاد ق لخلل إما الحكم ل أخملآ 
ملزومغر أنه .ممعى عنه، يسأل لا نفس أو مجال تفويت مجن حكمه على 

علىأو عاقلته، على إما يعود ذلل؛إ ولكن ماله، مجن التضرر بتعويض 



٩٥٩الخاتمة 

القالفقهية القاعدة معي وهذا المسلمن، مال بيت على أو له، امحكوم 
الحكم(.ق أخطأ إذا القاصي على صمان )لا أن على -ص 

هذاحواه مجا مجموع ل نفلره القاصي بإعمال فانه وأتمرا " ٧٦
وكلياتعامة نواعد لديه يتحصل ومسائل وقضايا أصول من البحث 
ويستعينالمعمحاصمات، وإهماء المنازعات، نقس نحو طريقه بما يستنير مجهلردة 

وإنهالزاع، مسائل من به يتلى فيما الحلاف مجن الراجح معرفة ق ها 
مناف بإذن ويعصم حكمه، ق يصيب بأن لحليق الكليات لهده بتحكيمه 

الجور.أو الخطأ ق الوقوع 
مجنفيه كان فما الكتاب، هدا بإتمام م:؛ الذ مجن فقد وبعد: 

فمنحطأ مجن فيه كان ومجا جلاله، جل اJاري، توفيق من فهو صوان 
إعدادهل استفرغت ند أق الكرم القارئ ليعلم م والشيطان، نفسي 
يعلموافه الكثير، الشيء الوقت مجن مجعفلم فيه وبدلت باليسير، ليس جهدا 

الكتببعلون من فتاته جع ل لمتغرق وإق بالأنفلاق أذن فجر كم 
عسىمما بعضا وخلفت للمراد، وقفت، فد أكون أن وعمى والمهلولأت، 

المعاد.ليوم أجره ل، ويدخر العباد، به اف، ينفع أن 
بغيةفيه ألفيت؛ فحيثما الكرم القارئ أيها علمت كما الأمر كان وإذ 

كدرافيه ألفيت وحيثما اللهم، المعلم فهو سبحانه، افه فاشكر الءiالبين 
إلاالخطأ عن ُيعصم الخلق من أحد ليس فإنه إعدار، حسن مجنلث فليكن 

•كدر( ما ودع صفا ما )خد بمال،• كما حياله بمجك وليكن افه، أنبياء 



القضائيانمئم على الئتهي الخلاف اثر 

ضئيل،الحرفة ونبراس قليل، فالعلم باعذارك، لخليق مثلي امرأ وإن 
منيكن ؤإ إذ ينم، مما أنل كان للبحث خصص الذي الوقت أن مع 

هذامثل تفي.ممقتضيات أراها لا مجدة وهى أشهر، وبضعة حول إلا حظه 
القضائي,الاجتهاد مباحث ق الموضوعات أخعلر أحد !عالج الذي البحث، 

أوده،ويقيم يصلحه أن عوجا فيه وجد مجن لكل أبحتإ قد أي على 
الفقه;أصول ق منظومته عن الله— —رحمه عاصم ابن قال كما وأقول 

فملن لإصلاحه ق أذنت ل خلن ومخطا من بما ومجا 

افالأوصأحمل من وذا فذا والإنصاف العلم بشرط لكن 
اءتصاُيأه بجبلسبحانه لام البل مدي يهواس 

جهدييجعل وأن زللي، ل يغفر أن الرحيم الير اس أسأل وأخئرأ 
سميعإنه وحاصتهم، السالمين عامة به وينفع الكر-م، لوجهه خالصا 
والحمدالمرسلين على وسلام يصفون عما العزة رب ربلثج سبحان مجي—،، 

العالمين.ن رف 

عاصم.لابن الأصول" علم إل الوصول مرمى منفلومة: شيمة 
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من->ةئثا ئآتثوأ ربما-»-ا نثاة حنثر دإل ؤ

آهلآآ،تن أنلي، 
،١٩٤،١٤٨،١٤٧

ْ٤٨٨،٢٩٣،•٦
٠٩

أشِئأمحانَقتم'>؛نمقنمفيمحءمحثال 
داث؛ومح-ألآحي؛■إم كي؛دث 

٥١،ه١٣،ه١٢٤ ٦٥
يثايثعلأ حئ درظىلامحمحث ثلأ" ؤ

٢٧١ ٨٢
أء؛ئئافي ؤحدوأ أش غم عند ين ولو'قان ؤ

هدءكث؛وا 



٩٦٦
القضائيانمكم على الفقهي الخلاف اتر 

١٤٩ ٨٣
يئبممألم ثءك أويل ؤدلدرددْأئ 

يمم،•دسشظوثم ثنث 
٨١٥، ٧٩٣، ٧٨٩ ٩٢ حقثاييثقل أن دماَ؛ثلأوم ؤ

١ ٠٥
ثقلثم إلي ألكئث أزلآإتق ٩ ر

ي^١،^ آم\ 
٦٦٧ ١١١ ٠٤>كسبهأ وينه3مبإئاؤ

٦٨٦ ١٢٩
وثؤآلئثا,ء ثن قنيؤ' أن م_تطيمأ ولن ؤ

٤مبمم 
٧١٧ ١٣٠ ٠٤اكتط ويؤ أكن»اسوأ^^١ •ؤكأإ٦ا 

٢٣١ ١٥٠
وريدوثورنلي، ائي يكمثوث إةأفأ؛ك ؤ
٤درثؤمء أذو ث؛وا يمزمأ أن 

٢٤٣ ٥

آم>

،•ذظ' 
٦٤٦ ١٢ ٤رّثفيوعزنمحي ؤ)؛،ند 
٧٩٥ ٤٥ •••،لئفيى أ ألئمس أف بيآ عامم دىسل ؤ

٢١٧، ١٣٤

;

٤٨
y ثنى 12ثثنثا لأنؤ أثكتف ^٥٠٠

.٠.٤ يدني
•؟ْْ،؛أا،ا ٤٩ >;فيسةونع'بجتيصيم؛

١٤١ ٥. ٤ؤدسمكقصآمحهامحِمحة 



٩٦٧اممهارس

٣٣٨ ٨٩ هسألأأموسأ }

٤٧ , . ١
أ0أشك قذ ثظوأ لا :انزأ أك يتآه ؤ

ثتتلإثثلإ<

٨٥٣
تي؛ئ؛إذامحآيم

أي..•{
الأمام

ائآآ،آ-أ ١ ٠٨
سثثزأدُونأش عن يعوذ سترأآلزتث> ولا {

{عتر عدواسر أست 
r،5U،roi،T'،j؛ ١١٩ صيتاأمنقن4ِيم

٢٥١ ١٥٣ {ساهرِرمنستممائأثعوء {وأة 
٦٦٧ ١٦٤ عثبما؛إلا ذثتي قكّب ولا •{ 

الأعراف
٨•٨ ١٣ ينا؛ظ؛وَ أن لاث نبأئعاهؤن ة،دءل ئاو {

١٦٥ ١٣٤
لتاأنغ ثنوش ثالوأ آيجر عليهن ولثاوئع {

{عهد ^_1 
٣٨٧ ١٩٩ حفديننيآمجلوى،{

الأنفال

٢٦٣ ٣٨
لهرثاثثهوأبممر يكثرواإن لمحمحى ثل {
سف،ثذ 

٦٤٢ ٦٥ {^٠ م؛و<أهمبجق آلقى يتآأثا {



٩٦٨
القضائيالثر ض الفقهي الخلاف اتر 

التوبة
١٨٨ ٧٩ لأ.محثوفإلأؤوآق!رى 
٣٧ ٨١ ^سدمهلشرملأشؤ

يونس

٤١٧ ٥٩
زرفين تم أئث أيمو مآ أرءينر ثو ؤ

١ ٠٤ ٧١ ؛محن دلا إثة رقدايئوأ 
هود

٩٠
١ صمحمحلإمحكِستنه

٢٥٧ ١١٧
ؤأنؤتاآقتئ =٤١^رتمفِتيؤى  Cjؤ 

ثئيمث،■
يوسف

٦٦• ١٨

الرعد

٨٦ ١٧ ،•لأوووئ\ أؤديد مالئ ءآء آتي صت أمني ؤ
الم

ا.؛ ٦٦
هثو^١^ أُق ألأتن ذ;ه إبو زسآ }

^نحبح؛ن مثثليع 
٧٥ >انفيؤشلآنج؛هثنّ



٩٦٩اممهارس

٢٣١ ٩٣٨'

٠٤عصان آلمنءان 
الحل

٤٣

٤٦٢، ٢٥٢ ٩•
ذىنآلإ;تني م أنز أس إن ؤ

آلثنش؛

٣٥٦
مذإلأ بمني من إش صقمذ من ؤ

...؛•أءفر٠ 

٤١٧ ١١٦
y ئداص آننيطأ > مح,أ زلاقورأ

ءتنثواعأ(ه
٧٨٣ ١٢٦ ٠٤ماعؤفنربدء بمثل عامترفماهمإ ؤإن ُءل 

الإسراء

١٢٢ ١٥ ٠٤ربمّولإ تعث حئ معدين ^٦^ ؤ

١ ٠٤ ٢٣
و.\كزليإباء إلا ألا ييك وقش ؤ

٠٤إنشنا 

٩٠ ١٢
آلخكموء١بتثه يقوم آلمحكثب حد ثحئ ؤ

٤صيتا 
طه

\ 'T ٧٢ محن،٠ظ أنت دآ ثآمحس ؤ



٩٧
القضانيالحكم طى الئتهي الخلاف اتر 

الأنماء

١٧٦، ٩٣، ٤٢ ٧٨
إذآئتيي ؤ، محًًظ-اي إل ئثثض ؤ

آةتوهمغنم فيه نفثت 
الخج

،ممئ،خ؟ْ ٤٣ ٧٨

الومون

٤٧٧ ٧١
الثثوتتكي آنثى آئح ثإو ؤ

،•بجي رم، ؛٢'^، 
النور

٧٥٩ ٨
اقن.أش ئيدن 1ج - ١٣٥أن انمداب ! ٣٥وإ'،ب' ؤ

؛■دنأتكذبمك< 
٦٧٦ ٣٢ غمزبمادو 

٨٩٩ ٤٨
تممموس قمكءيجهأ ثإدا ؤ

محبمؤف؛
الممل

١٢٢ ٢١ ؛قث>ماباضداأولآتلآمح ؤ

١٦٥ ٨٢
يزألأمبج،دآبه لم صتا -آعليم ألثوث رإداوقع ؤ

؛قممثهثِ 
الأحزاب

١ ٠٤ ٣٧ ،•قإتعي وئل>ا رندينءا قمح، •ؤءثا 



٩٧اممهأرس

سأ

٠

ثضآؤي، ثصال محلا ينا دار>د »ابثا كن يؤ 
ءآئير،•

اكافأت

٩٦ ٩٦ ثآئمعؤزثامث،ؤ
ص

0ْ،؛ّاا،؛بما،
٢٦

بئقئؤ ؤ،آمحيد< حيمه جثقق، ^١^إدا ؤ
٤٩٦، ٢٤٧، ٢١٧

الرم
٤٨٨ ١٨،١٧ هأتهآ ؤةشتيبادآةز'ندنثسونآقو3مثعؤنلحسأ

ضلت

١٢ ^بجتن ف، ست؛ءيتي تح قنتتمئ ؤ
الشورى

ْ٥٦، ١٤٩ ٣٨ >هئلممحص
٢٦٢ ٤٣ ًيخرفدهنذمحممد،•ؤ

الزخرف

١ ٠٤ ٧٧ تظه،•تقج ؤ*بوأ يثادنأكيك ؤ
الخجرات

،.هْ،آحه٣١٨
٦



٩٧٢
القضانيالحكم على الئقهي الخلاف أئر 

٣١٨ ١٢

الخديد

٢٧٣ ٢٧ ةلكنآ-ر-ثى نمها ثا ؤز 
الخشر

٩٦ ٢٢ ؤمهىُهإلأم...يم
ايمعة

١ ٠٤ ١ ٠

امملاق

٦٩١ ١ ٤•ئأ؛ظتمهنسلحه 
٨٥٢ ٢ ،■^-٠^ ت}' يدي ^٣٨■^ ؤ

٦٧٦ ٤
آتبمتّإن ثن آلجمف ين قتئ وش ؤ

ث1ءقئلظآئييم
القلم

٨٠٨ ١٩٠١٧

اض
٤٤٢ ١ ٠ ،•فيأ'أهم، يمن ربد أثن وأ، ؤ

المنة

٣٣٨ ٥ ألدن؛لع ممهلأ أق لمدوأ و،لأإلأ وح ؤز 



٩٧٣اممهارس 

ااةهادّاثااسوبةفهرس 

٧٠الطلاق اس إل الحلال أبغض  ٠
٤٣٧..............................السمحةالحنيفة اس إل الأديان أحب 

٥٧٨بالئهات الحدود ادرؤوا 
٥٧٨............................امتهلعتم ما السلمن عن الحدود ادرؤوا 

٠٢٦ مدفعا لها وجد؛ ما الحدود ادفعوا 

٤٣..........؛.. ٠٠٠٠.٠٠٠٠أجران..فاله أصاب م فاجتهد الحاكز حآكم إذا 
٢٥٨...............٠.٠٠٠٠٠٠حدك.٠..ؤ.ب...٠ءلك غفر فد اس فان اذهب 

....٠..............؛.٠٠٣ْ٦.........مال أحذ يريد رجل جاء إن أرأيت 
٦٨صلاتك وأحزأتك السنة أصت 

ّ.............بب....ؤمآانة ّمتئن بلمغ حى أجل، أخر رجل إل اف، أعذر 
٨١٣ترثها ولا اعقلها 

٧١٨٠٠ءنه٠......ّؤ.٠...........بّ؛؛؛؛ؤ؛؛؛؛فاقض بدينه محبس أحاك إن 
٣٥٧٣،٤١، ١ ٨ ، ٢ ٩ ٤ ؤ ......... ......٠ مح،ا>ام وإن بتن الحلال إن  ٠

٥٨٣، ٥٢٨، ٤٣٧بمر الدين إن 

٤٣٨٠٠.......١.......................اليسر الأمة لهذه رصي تعال اف، إن 
٩٠• ، ١٩٦.....٠.١٠٠......؛٠٠لسانك.ا٠ّ..وشت قلبك سهدي اس إن 

٦٧٧••••••••••••••••••••••••••سنن، ت بنت وهي تزوجها الني. أن 
٧٨٨درهم.... آلاف أربعة كتابيا قتل مسلم كل على فرض ه الني أن 



القضائيايحئم على اللئهي الخلاف ائر ٩٧٤

٨٦٩الطالب.....,,,..,,,,,....ممينر مع الواحد بالشاهد محي ه البي أن 
أن

أن

أن

أن

إن

أن

٨٦٨وشاهد نحى 

٠٧٧ ب............. ب ب يرم ئ ف ومجن 

٩٣١الال......................ين من جديمة بي قلى ولى 
٣٧١اضه....ببؤؤ......ّ..ب.. عهد على الزلأ على اسكرهت مرأة 

٧٣١......................................أموي غلأُا ولدت مرأف 

٥٣ ٦ . ١ ........ ١ ١ ٠ . ٠ ناقة عندهم فماتت محاجان، بالحرة كانوا ينج هل 

٣٦٩..ثنيته..فقهك فحدبه رجل ذراع عض رجلا أن 
٧٥٢الشعار..................ا؟ب...ؤؤؤ.ا....ا. عن هى . اطه رسول أن 
٥٥٠الذ بحبهما خصالتتن فيك ن
٧٢٦بعض من بعضها الألأ.ام هده ن
٧١٦...............................المود يريدون أتوق اللتمحن هؤلاء ن
٣٣٨باليات الأعمال نما 

٦٩١بالساق أحد الهللاق،لن يا 
١٧ ٤ ، ١  ٣٧..٠ ٠ ..؛؛؛؛..... ..٠ إل.........٠ مختصمون وإكم بشر ألأ نما 
٤٩١المزال العي شفاء نما 

٦٤٣........................٠ عليكم. دفتغ الي انمادة أجل س محتكم نما 
٧٤٦، ٧٤٢...ء.ؤ..........ّ.ّا.ب.ّ.....ّّ.. وليهاس بمسها أحق لأم 

٧٤١، ٢٩٠........ باطل فنكاحها وليها إذن بغئر نفسها نكحت امرأة بما 





مطى ص \1س م  ٩٧٦

١٩.ثلاثة القضاة 

٧٨٧ديار...............ثمامماثة اس. رمول عهد على الدية ممة كانت 

٢٧٣^..............................عن مؤول وكلكم راع كلكم 
٦٤٠الغزو ؤ، الأيدي مطع لا 
yy.فصاءالأا........................ديار رع ق إلا السارق يد تنطع لا 

شغارفيالإسلأم.رؤ.ؤ........ب..........ب.ؤ؛ببؤ..........ؤؤب...أ7\

٤٦٢ضرار ولا لاضور 

٧٣٩إلأبول لانكاح 
٤١١، ٢٤٢أصحابه.....................يقتل محمدا أن الغاس يحدث لا 
٨١٥مكن أهل توارث لا 
٦٦٧مسه على إلا جان بجي لا 

٦٦......  ٠٠٠قريظة...................بي ؤ، إلا العصر أحدكم يصفن لا 
٦٨٧فيمااملك هذانمي اللهم 

فلانة...........ا.......ب.....اوْآلربغت بينة بغم أح،وا راجما كنت لو 

٧٢٨طن ولها ل لكان الأيمان لولا 

٨١٣شيء لسااقاتلسادراث 
٧٤٢٠١ا......ب....١١.ا.١٠١تستأمجر....اوالضة أمر، الثيب مع للول ليس 

٧٨١ ١١معه......................ومثله ضنه فاحتمله، أكامجه ق أخذ مجا 
٠٠٦..١..اس. رمول س لأصحابه مشورة أكثر كان نط أحدا رأيت مجا 



٩٧٧اممهارس 

١٨٦............................القيامة يوم نور من منابر على الممهلون 

١٠٧٥......... عليه ُشيء فلا خبنة متخذ غتر حاجة ذي من منه أصاب من 

٣٦٦..............الق رحمة مجن أيس كلمة بشطر مؤمن قتل على اعان من 
٢٤ ١ ر....٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ والديه................٠ الرجل يب ان الكبائر آكر س
٧٠٣،١٢٤٠٠٠...١.....ّّّّ.؟...٠٠ردفهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من 

٨٤فليسبح صلاته ق شيء نابه مجن 
٩١٩به أحق فهو ماله عتن وجد مجن 
٩٠٨٠٠.؟.........,..........,عليه افه فيتوب يتوب أن لعله تركتموه هلا 

٧٢٨، ٢٨٩الحجروللعاهر للفراش الولد 

٣٤٦المستحلف نية على ١^٠>، 



الصاليانمكم عش الممهي الخلاف ائر  ٩٧٨

ا{لآئارفهوس 

٠٧٩•••• ب استضتم.........ب ما المسالمين عن الحد ادرؤوا 

٦٤١هذى سكر وإذا ٌكر سرب إذا 
٢٨٢ اممه............ كتاب من الفرار الناس ها يهاب سنة تكون أن أردت 

١٧٧ . . ؟ ّ ّ ٠ ٠ ٠ . دراهم عشرة يومجثذ تمنه كان ه اليي فيه دْلح الذي امحن أن 
فأجهضت.....لأ.بباا...ْأبمإليها فأرسل بسوء عمر عند ذكرت امرأة أن 
٨١٩.....................١ يهللمها أن سألته عوف ين الرحمن عبد امرأة أن 
٨٣٧....••••• ٠٠•صداقها وض امرأته بئن ختر تزوجت وقد زوجها حاء إن 
٧٧اعثمان.........اؤ.......|اا...ب....|.عهد ؤ( أترجة سرق سارقا أن 

٢٨ " . ..٠ . . ... . ... ر ّ. . ؤ. ءللأقها. فت امرأته محللق عوف بن الرحمن عبد أن 
٧٩٦...........مجته يقتص فلم صحيح من فقأ أعور إليه رغ عثمان أن 
١٧٧٦ ؤ .. ١ .. ١ ١ .. ١ ........ ١ قومه لعثمان فقال وبا سرق بسارق أق عمر أن 

.اا......لإؤاا.........خ؟ّآقلوهم ا،لولفة سهم أسقط الخهلاب بن عمر أن 
٧٩٥. ٠٠........؛.٠٠٠٠١..كاملة بدية الأعور عتن ق قضيا وعثمان عمر أن 
٧٨٢........٠٠٠٠عثمان يقتله فلم عمدآ الذمة أهل س رجلا قتل مسلما أن 
٦٩٢الفرج له بحل س بيد الخللاق إنما 

٧٢ؤ..........٩ ّ......... ؤ..... لهما نين ينا ولو عليهما فلبس ا ثإلهما 
٨٢٤.١١١٠٠........بينهما فرق يا يدخل لر فان عدلها ل نكحت امرأة أيما 

٢٤٣.........٠٠٠١١١١ؤ....فهللقها المدائن أهل من امرأة تزوجت أنك بلغي 



٩٧٩اكه1رس 

٨٦٤، ٥١........اآا،♦ نقضي ٌا على وهذه يومثد قضيتا ما على تلك 
٧٨٨آلاف أربعة والنصراني اليهودي دية 

٨٢٤...................وبت الصداق بال ما الومنن، أمقر اس رحم 
٠٥٤، ٢٦٢يصحللحوا............................... حى الخصوم ردوا 

٨٤٣، ٨٣٧، ٨٣٦زوuك شاهداك 

٨٠٢عمد! تحمل لا العاقلة 
٧٩٩مواء الحييوحهلوه عهد 

٧٥٤أهاله.............................غتر الأمر ووليت المنة عن عميت 
٥٥١، ١  ٥٣ؤ..ؤ ؤ ... ٠ سة ولا قرآن ق ض مما إس أدل مما الفهم الفهم 

٤٢٩محكمة فريضة القضاء 

٤> ؤ.٨ ؤ٠. ّ... ............ ٠٠الطف،جهة على راعنا يقولون المسلمون كان 

٧٩• السلمدية مثل الكتاب أهل من ايياهدين دية يجعلون كانوا 
٠٨٢ العدة......ق دامت ما ترثه أمحا ثلاثا امرأه محللق مريض ق عمر كبر 

٧٧١دراهم عشرة أو ديار ق إلا قطع لا 
٨١شيئا...........ّّ....ب........ا......آ خطا ولا عمدا القاتل يرث لا 

٤٦٨..........................الصاع(ذلك)صن إلا الماص يصالح لا 
٨٦٢....١١١....٠٠٠الحق.........تراجع أن بالأمس قضيته قضاء بمنك لا 

٥٧٩الشبهات......ق أقيمها أن إل أحب الشبهات ل الحدود أعطل لأن 
٦٤١صيام......ؤ......... وولداننا رمضان شهر أق للمنخر^، للمنخر^ 



اثرالخلأدصضاماس1ني ٩٨٠

٦٤٢على ذلك شق الأول الأية نزلت لما 
٩٢٧لقهلخكما نمدتما أنكما أعلم لو 
٦٣٧............المساجد يعهن بعده س المساء أحدث4 ما . الني عالم لو 
٨٦٥، ٤٨لفعلت...٠؛... هو نمه منة إل أو اف َىاب إل أردك كن لو 
٣٨٨اا.بب.......ا.ا.......بببب حسن اس عند نهو حنا المسلمون رآه مجا 

يه........................ا.اا.آهافاقض . نسه وسة اس كتاب ق مجا 

٧٨٢، ٢٣٦توجعك..٠.ب.ؤ...........ب أفعل ل؛ ،^ ^١٥٧
٣٤٦المينءالىوةاسف 



٩٨١اممهارس 

|رؤيويبةاسإة اساوها|ه فهوس 

٥٨٥الأتان 

١٨٧الأجيال 

٧٠الإجمال 

١٢١٦الاحشاط 

١٩٦أحداث 

٤٨١"، ٤٦٠الاستحسان 

٧٠الاشتراك 

١٢١الإعدار 

الإماْ

٨١٢١٢الرملة الأملاك 
٦٦٣البممات 

١٣٩الماة 

١٧٤النة 

٣٢٢اكحسنات 

١٥٠الماط تحقيق 

١التحكيم  ٠٩
٠١٨الترجيح 

٦٦٨اف 



معلى الخلاف اتر  ٩٨٢

٦٤٦الممزير 

٤٨٥التقلد 

١٤٢ ض

١٨١الهالة 

١٠٥٥الحاجة 

١٠٢٢الحاجيات 

٧٥٩الحدود 

٩٩ا>ام 

٤٣٤ا>ج 
٢٢٩الحبة 

٥٨٠لذاته الحمتن 

٧١الحقيقة 

١٢٧الشم الحكم 
١٢٥الفعلي الحكم 
١٢٧القصدي الحكم 
١٢٥القول الحكم 
١٢٩بالامتحقاق الحكم 
١٢٩بالترك الحكم 
١٣٠بالصحة الحكم 



٩٨٣الفهارس 

١٣٠بالموغب الحكم 
٩٣الحكم 
٣٤٢الخطأ 

٣٧الخلاف 

١٩٠الخلعة 

٧٥٩الدرء 

١٥٦الدياج 
٧٨٦الدية 

٤٠٧الدريعة 

٠١ ١ الرخصة 

٩٧السب 

١٥٩ السياّة 

٣٤٢العمد شه 

٥٧١الشبهة 

٩٧الشرط 

٧٥١الشعار 

٧٨٣الشقص 

٥٨٠الشواهد 

٩٨الصحة 



الصانيالحم على القئهي الخلاف ائر  ٩٨٤

٧٨١٢الصحفة 

٥٨٠لغيره الصحيح 
٨٨٨اللاطف الصديق 

١الصالح  ٠٩

٣٦٨الصال 

٣٥٣الضرورة 

٣٢٢الضروريات 

٩١٦الضمان 

٥٨٥الإثبات طرق 

٣٨٤العادة 

٧٩٧العاقلة 

٣٨٢العرف 

٠١ ١ العزيمة 

٤٤٠النسر 
٧٨٦عقدالذمة 

٠١ ٠ العالة 

٣٠٤العمل 

٠٤٤ البلوى عموم 

٤٤١الأهلية عوارض 



٩٨٥اممهارس 

٨٩٥الغائب 

٩٨الفاسد 

٣٤٢الخطأ القتل 

٦٥٥القرائن 

٦٥٥القرينة 

١القضاء  ٠٣

٦٠٧الجلي الماس 

٢٠الأصل معي ذ القياس  ١
٧٢٤القيافة 

٢٣٩المآل 

٩٨المانع 
١الباح  ٠ ٠

٦٦٨الماشرة 

٥٨.المتابعات 

٦٩٨الخللاق متعة 

٧١انجاز 

٢٢٦انحدث 

٢٧٣الخلاف مراعاة 

٥٨١الرسل 



القضائيالحم على اممتهي الخلاف ائر  ٩٨٦

٨١٧الوت مرض 

٥٨١المرفوع 
١٣٥ألدك- 

٥٠المشهور  ١

المشورة

٤٥٤الصلحة 

٣٣٦افاصد 

١> « الكروه 

٩٩المدوب 

٥٨١الوقوف 

٠٨٨ الحكم نفوذ 
٤٤٠القص 

٣٣٦المة 

٤٤٢ا>ل 

٩٩الواحب 

١٨٣الأصيلة الواقعة 

١٨٣الديلة الواقعة 

١٨٠الطردية الواقعة 

١٦٨الفتوية الواقعة 





اهفاضالطم ض اممئهي الخلاف ائر  ٩٨٨

١٠٥ايوجم!اهأهلأم فهرس 

١٦٧٠^١^٠ زيد ش ابن 
٢٨٢بنعلى................................الوهاب عبد = ابنالبكي 

٦٣٨........................٠٠٠٠٠ؤ...الكاق عد بن علي = البكي ابن 
٢١٦الرحمن..............................عبد بن عثمان ًً الصلاح ابن 

٤٠؛ ....................................النم بنعبله محمل. ً ابن١^^٠ 

١١٣محمد بن محمد ًً العرس ابن 

١٠٦العنقي الرحمن عبد ً القاسم ابن 
٦٣..*****•٠*** السببن معيد ً المب ابن 

٢١٧إبراهيم بن محمد ً الواز ابن 
٠٢ ٠ .... ٠,٠٠  ٠,٠٠ ٠  ٠٠٠  ٠٠٠٠٠,,,٠  ٠٠. ٠٠٠٠^يوامي محمد =؛ الهمام ابن 

٤١الخلتم عد بن أحمد ً محمية ابن 
٦٧علي بن أحمد ً حجر ابن 
٣٢٠••••••••■••••••••••••••••••••••••سعثد بن أحمد بن علي، ً حزم ابن، 
٢١......■■■■■■■■■■■■•■••■•■■■■■■•■محمد بن، الرحمن، همد خلل>ون ابن  ٠

٤٥٩بز،ءلي محمد ً العيد يفتق ابن، 
٧٧٧أحمد بن، الرحمن، همد ً رجب ابن، 
٧٣٤أحمد بن محمد = الجد رخي ابن 
٤١٥أحمد بن محمد = الحفيد رشد ابن 



٩٨٩اممهارس 

٢٨٨الرحمن عبد = زمعة ابن 

عمربن أُين محمد = عابدين ابن 
٥١عمر بن يوسف = البر عبد ابن 

١٧٠...........................التونسي الواري محمد اللام عبد ابن 

١١ ٤ الورغمي..................٠ محمل. بن محمد = عرفة ابن 
٣٧ابنفارس=أخمدبنُارس 

٣١٣إبراممبنءلي = محون ابن 
٨٩٨إسرائيل بن محمود ً سماوة قاصي ابن 
٤٦أحمل بن الله عبد = ندامة ابن 

٤٧بكر.......ؤ.ا.............ا......بب. أي بن محمد = الجوزية نيم ابن 
٨٣٤عم بن إسماعيل كمحً ابن 

٥٩١إبراهيم بن الدين زين ً نجيم ابن 
٧٠٨الش؛ياني محمد بن بحى ً هبئرة ابن 

٧١٥حديقة بن جهم أبو 
٣١٢٩ملام بن القاسم = أبوعبيد 

٥' ٨ • • • • • ٠ • • • • • • • ؤ ٠ ٠ ٠ ؤ......• ّ.. ء. إبراهيم..... بن يعقوب ً يوسف أبو 
٧٤٩القاصي إسحاق بن إسماعيل 

٠٥٠ .....ا.ا..ااا..................... عاند بن المدر = القيس عبلو أصج 
٥٩٥معاوية بن إياس 



التضانيالحكم عش اهئهي الحلاف اثر  ٩٩٠

٢٦٨اييافري سليمان ين أيوب 
١٥٦خلف ين سليمان = الباجي 

١١٦يوص بن ُنصور ً البهول 
٠٧٤ عيسى بن محمد ً الترمذي 

٤٩سعيد.......................................... بن صفيان ً الثوري 

٩٤الخطمي حرزة أو ً جرير 
٤٥١ارازى علي بن أحمل ًً الخصاص 

٤٥٩الك عبد بن المللثج عبد = الجويي 
٢٣٠يكلة...............................................أيٍ؛ بن حاطب 

٧٧الزيات حبيب بن -صزة 

٨٧٢ثابت بن خزيمة 

٨٣محمد بن حمد = الخهلابي 

٧٣٧علي بن داود 

٦٤أحمد بن محمد = الدفي 
٣٣٦محمدبنبمدر = التركثم 

٧٩٢مسلم بن محمد ً الرُري 
٧١٧الجهي سعدبزاص 

١٢١ التميمي ناصر بن الرحمن عبد ً السعدي 
٢٦٨الغانقي أسود بن سليمان 



٩٩١الفهارس 

اللحميٌوّى بن إبرامم ~ الشاطئ 
١٥٣الكندي الحارث بن خريح 
٧٧عياش بن بكر أبو = شعة 

٨٤٨شراحيل بن عامر ً الشعي( 
٠٣ ب......٩ ب.... ب........... س... الوليد...... بن محمد = الطرؤلوشي 

٠٤٦ القوي............ا..اا.....ااااا.......ا عيد بن ن مليما س اإهلوفي 

٢٦٠لام العبد بن العز 

٥٧٤رباح أمحا بن عْلاء 
٢٠٩فرج بتت ٌسعة ص الغامدية 

١ ٨٨محمد بن محمد = الغزال 

٦٨٣الئاي ^^، ١٥

٤٥................................الصديق. بكر أي بن محمد بن القاسم 

٢٨٧موّى بن عياض = ياض القاصي 

٢٧٦الجذام قاسم بن أحمد = الناب 
٥٣يومي الدعامة بن قادة 

٦٠إدريس بن أحمد = المراق 

٤١٤••••••••••••••••••••••••••••••••العاس أبو عمر بن أحمد = القرش، 
٦٨٣الأول مملن 
٥٦٤هوازن بن الكرم عبد = القشيري 



القضائيالطم على الممهي الخلاف اتر  ٩٩٢

٤٩٤....................................عود مبن بكر أبو = الكا<>اني 

VUالكاش-ءليءنمة 
٠٢٢التهيي ■ض بن محمد ً المازري 

٢٠٩الأيي امبن.الك 

٣٣٧محي ن طي 
٥٣الشساني الخمن بن محمل. 

٨٩٨سماوة قاصي بن محمود 

٣١• .. ١ .؟ ١ ١ ٠ ٠ ؤ...... ؟ ٠ ...٠ ٠ .٠ ١ . ......٠ ١ القرشي أخمد بن محمد = المري 
٠١...........الرووف عبد محمد ًً المناوئ  ١٢٣...٠٠٠٠٠......٠.........١

٤٥■/C ض ً النووي 

١١٥السعدي محمد ين أخمر = الهيتمي 
٤٩اكطان سعيد بن بحى 



٩٩۴اممهارس 

ار ا1ه،1درفا1وااجء فموس 

الفكردار زهرة، أم محمد وفقهه، آرازه وعصرْ حانه حنبل ابن ١- 
اه.٤ ١ ٨ ط: القاهرة، 

ه(، ٧٥٦)السم الكاق همد بن علي النهاج، شرح j الإبماج ٢- 
العلمية،الكتب دار ه(،  ٧٧١)بكي العالي بن الأب همد وابنه 

.؛اه.ءل:ا/؛

الفائز،محمد بن إبراهيم الإملأس، الممه ي بالمرانن الإيات ٣- 
.١ ٤ •  t/yط: بئروت، الإسلاص المكتب 

دارالريسوني، أحمد د. والواقع، والمملحة الص بتن الاجتهاد ٤- 
ا/\'آأاه.ط:دمشق، الفكر 

السلامعبد د. ومستقباله، ضوابمله الإسلامي الفقه ق الاجتهاد ه- 

رب،الغالإسلامية والثوون اف الأونوزارة ليماق، ال
ه.١٤١٧/١ءل:

د.تحقيق: (، ٥٣١٨)المدر ق إبراهيم بن محمد بكر أم الإحاع، ٦- 
ه. ٣١٤٠٢! ط: مصر، الدعوة دار العم، همد فزاد 

امحلأتأذكر أي ويلاحظ المؤلف، وفاة تاريخ هو المؤبن ، juالرقم )١( 
التوثيقمن أعدائها يذكر اكتفاء الصادر؛ صمن والصحف والدوريات 

.قالية ها لذكرها أر لر و •نها، 



مض الص الخلاف ائر  ٩٩٤

بنائذ عبد بن محمد الدين لسان غرناطة، ؟خيار ق الإحاطة - ٧ 
الخانجيمكتبة عدنان، اس عبد محمد ت تحقيق ؤآُبآ\ه،، الخهلسء_إ 
اه. ٤٢؛/١ ط: القاهرة، 

القشتريعلي بن محمد الأحكام، عمدة شرح الأحكام إحكام ٨- 
العلمية.الكتم، دار ه(، ٧ < \ ؤ العين. دقيق بابن المعروف 

القلمدار خلاف، الوهايب، عبد الشخصية، الأحوال أحكام ٩- 
اةاهّآ/.ٍل:ازكويت، 

الأشقر،سليمان عمر د. والتة، القرآن ضوء ق الزواج -أحكام ١ ٠
ه.١٤١٨/٢ءل:الفاض، دار 

حبيببن علي الحز أبو الديية، والولايات السالهلاjآة -الأحكام ١١ 
دارالعلمي، بع الاللهليف عبد خالد تحقيق! ^، ٤٥ر• الماوردي 

بيروت.اإكتاُج، 

خلف،بن سليمان الولين- أبو الأصول، أحكام ل الفصول -إحكام ١ ٢ 
الإسلاميالغرب دار تركي، امحيد عبد تحقيق: ^، ٤٧٤)^، ٢٧١

اه. ٤٠٧ا/ط: ب،روُت،، 

تحقيق:ه(،  ٠٣٧ ر الحصاص علمي بن أحمد بكر أبو القرآن، —أحكام ١ ٣ 
١هّ ٤٠٥هل: العوبير، التراث إحياء دار قمحاوي، الصادق، محمد 

ه(،٥٤٣)الُربي بن، الله عبد بن محمد بكر أبو القرآن، —أحكام ٤١ 
بيروت.الفكر دار عقنا، القادر عبد محمد مراجعة: 



٩٩٠الفهارس 

>؛J(،nr)\الامدي محمد بن علي الأحكام، أصول ي ها-الإحكام 
هد.١ ٤ ٠ ا/؛ طأ ١^^٠؛، الكتاب دار الجميلي، سد د. ت تحقيق 

دار;(، ٥٤٥٦)حزم بن أحمد بن على الأحكام، أصول ي -الإحكام ا٦ 
\ا1'1\برط:القاهرة، الخدين 

والإمام،القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تميز ذ -الإحكام ١٧
الفتاحعبد تحقيق: )أام1ه(، القراؤ، الرص بن أخمل الدين شهاب 

ما/أاةاه.أبوغدة،ط:

الفكر.دار زهرة، أبو محمد الشخصية، —الأحوال ١ ٨ 
عالر(، ّاه ٠ ٦ ز حيان بن خلف بن محمل، وكيع القضاة، —أخبار ٩١ 

ا/مأ\ةاه.الهم،،ط:

تحقيق:أهه(، ). هبيرة بن محمد بن بحى العلماء، الأئمة اختلاف - ٠٢ 
اه. ٤٢٣/ ا ط: العلمية، الكتب دار أحمد، يوسف سيد 

^(،٣٣٥)القاص بابن الشهور الطترمح، أحمد بن أحمد القاضي، -أدب آ١ 
اه.٤ ٠ ا/بم ط: الهلامح، الصديق مكتبة الجبورتم،، حين د• بحقيق: 

محييتحقيق: )•ْ؛ه(، الماوردي حبيب بن علي الماضي، -أدب ٢٢
;.٥١٣٩١ط; ببغداد، الإرشاد مطبعة المرحان، هلال 

والكومجات(،الأنضية ق الفلومات )الدرر المسمى القضاء -أدبؤ ٢٣
محمدد. تحقيق: 1ه(،  ٤٢)الحموي الدم أي بن اس عبد بن إبراهيم 

اه.i > ٦!٦ ط: الفكر، دار الزحيلي، مصطفى 



القضائيالطم على اممتهي الخلاف ائر  ٩٩,

الشهرزويالرحمن عبد بن عثمان والمستمني، القي ؛؟"أدب 
لرعا افر، عبد موفق د• تحقيق• •(، ٥٦٤٣)الصلاح باين العروق 
.٥١ط: الكب، 

عليبن محمد الأصول، علم من الخق تحقيق إل الفحول -إرشاد ٢٠
• ٥١٤١١ط;ا/ دارالفكر، محمدالبدري، تحقيق: اه(  ٢٠٠)\إثوك\,و 

الدينناصر محمد الميل، متار أحادث تحريج ي الخليل "إرواء  ٢٦
ا/ا،ا،ماه.ط: بقرون، الإسلامي الكتب الألماق، 

بنالق عبد بن يومض الأمصار، فض^ء لذاهب اتحاهع الامندكار — ٢٧
عليومحمل• عهنا، محمد مال؛ تحقيق: هدآ، ٤٦٣)القرطي البر عبد 

.٢٢' \إ'محل: العلمية، الكتب دار معوض، 
•محمل د. تحقيق: ه(، ٧٢٨)تيمية بن الحليم عبد بن أخمل- —الاستقامة، ٢٨

.٤٥١  ١٠٣/ تل: الرياض، معود بن محمد الإمام جامعة مالر، رشاد 
تحقيق:هل(، ٤٦٣)الثر عبد ابن الأصحاب، معرفة ل -١لأمتع١ب ٢٩

.٤٥١ ١ ٢ ا/ ط: الجيل، دار البحاوتم،، علي 
عليبن أحمد النخب، النهج شرح اختمار بالْللب •آ-الإسعاف 

أبوحمزة تحقيق: التوال، القاسم اختمار: ه(، ٩٧٥)النحور 
.٢١ ٩٩٧لميا طرابلس الحكمة دار قباشة، القللب وعمل قارص، 

بنالا"ين زين النعمان، حنيفة أي ءذم؛ا على والمْلادر —الأشباه  ٣١
شرحه:مع مطبوع (، ٥٩٧٠)نجيم بابن الشهير محمد بن إبراهيم 



٩٩٧اممهرس 

والعلوماكرTن دار الحموي، محمد بن لأحمد البمائر، عيون غمز 
باكستان.الأس 

عبدعائل تحقيق: ه(،  ٧٧١)المبكي الدين تاج والنظائر، —الأثباه ١٢٢
ا/اا1اه.ط: العلمية، الكتب دار عوض، محمد وعلي الموجود، 

ر\هخه(،العسملأني حجر بن أحمد الصحابة، تميز ي —الإصابة ٣٣
اه.٤ ١ ا/\ ط: بئروت، الجيل دار الحاوي، محمد علي تحقيق: 
علىالأصول(، معرفة إل الوصول )كنر المسمى، الرئوي ؛آ-أصول 

بكراتشي.والأداب العلوم مركز )٢٨^(، الزدوى محمد بن 
دارالخهليب، عجاج محمد وممهللحه، علومه الخدين، —أصول ٣٥

ه.١٣٩١/٢ط: الفكر، 

■(،٥٤٩٠)السرمحي أحمد بن محمد بكر أبو النرخسي، —أصول ٣٦
بيروت،العلمية الكتب( دار ١لأفغانى، الوفاء أبو أصوله: حمق 

ط:ا/أاةاه.

السلم؛ن،غير بلاد ي الشرعية الأحكام وممليق الفتوى -أصول ٣٧
اه ٤٢ا/> ط: ببروت(، الريان مؤسسة الحكمي، عباس بن د*علي 

العربية.الثقافة دار زهرة، أبو محمد الفقه، —أصول ٣٨

(،٥٣٤)٠ الكرخي دلال بن الحخن بن الق عبيد الكرخي، بمآ-أصول 
العلوممركز (، ٥٣٨٢)الزدوي محمد بن علي بأصول ملحق، 

•بكراتشى والأداب 



الصاليانمكم ض الممهي الخلاف ائر  ٩٩٨

محمدبن الأمتن محمد ؛القرآن، القرآن إيضاح ذ المان -أضواء ٤٠
اه. ٤١٥الفكر دار ;(، ٥١٣٩٣)الشممض انمار 

معمربن الرحمن عبد التمرفات، نتائج ومراعاْ الآلات اعيار — ٤ ١ 
ا/أ'آأاه.ط! الجوزي، ابن دار السنوسي، 

ؤ،بمم\ها،الشاطئ موسى بن إبراهيم إسحاق أبو —الاعتصام، ٤٢
ممر.الكرى التحارية المكتبة 

والعلومالقرآن إدارة التهانوي، أخمد ظفر مولأئ السن، آ؛-إعلأء 
باكتان.الإسلأمة 

بابنالمعروف بكر أن بن محمد العالم؛ن، رن عن الوقعتن -إعلام ٤٤
ام. ٩٧٣الخيل دار الرووف، عبد طه تحقيق: الخوزية)اْجم( قيم 

تحقيق:;(، ٥٤٨٦)الجياي سهل بن عيسى الخكام، بموازل ْ؛-الإعلأم 
اه.٤ ١ ا/ْ ط: محمدعبدالعزيزالتوبجرى نورة 

للملايئن،العلم دار اه(،  ٣٩٦)الزركلي الدين خر -١لأءلأم، ٤٦
.٢م..٢/١٥ط:

(،٥٧٠١)الجوزية نيم ابن الغضبان، طلاق حكم ق اللهفان -إغاثة ٤٧
.٤٥١ ٠  ٦/١ط: الإسلامي، الكتم، عقيقي، محمد تحقيق: 

قيمبن بكر أيي؛ بن محمد ١لشيهل١ن، مصائد من اللهفان —إغاثة  ٤٨
المعرفة،دار الفقي، حامد محمد تحقيق: (، ٥٧٠١)الجوزية 

ه.١٣٩٠/٢ط:



٩٩٩اممهارس 

بنمحمد اس عبد أبو مالهن، صحيح شرح العلم إكمال ~إكمال ٤ ٩
العلمية.الكب دار ^، ٨٢٧)الأي خلفة 

المعرفةدار \ه(، ٠ )٤ الشافعي الرص بن محمد الذ عبد أبو -الأم، ه« 
هاي؟\ه.ط: بتروت، 

اسول الرحتم عد بن أحمد الاختلاف، أساب، بجان ل -الإنمحاف ه١ 
الماس،دار غدة، أبو الفتاح عيد تحقيقI اه(،  ١٧٦)الدهلوي 

ط:'أ/أ.؛اه.

احدالإمام مذمج، على الخلاف من الراجح معرفة مح، \ه-الإصاف 
حاملمحمد تحقيق: رهخ،ره(، المرداوي سلمان بن علي حمل، بن 

١^.التراث إحياء دار الفقي، 
هشامبن يومف بن الله عبد مالك، ابن ألفية إل السالالثا 'آه-أوءنح 

ه/بمآّآاه.دارالخيلط: الدين، محمدمحي تحقيق: ر١ الأنصاري، 
الكتبالقرشي، الكاؤ، عبد غالب د. السيامية، الفاروق -أوليات، ٥٤

ا/مآ.أاه.ط: بتروت، الإسلامي 
محملبن بحى بن أحمد مالك، الإمام قواعد إل المماللئؤ -إيضاح ٥٥

الأوقافوزارة نشر: ١لخهلابي، أحمل تحقيق: آه(،  ١٤)الونشربمي 
١هد.٤ ٠ ٥ الغرب الإسلامية والشؤون 

)ي؟هه(،الجوزتم، بن الرحمن عد الاصعللاح، لةوان؛ن -الإيضاح ٥٦
الرياض.العبيكان مكتبة دحان، المحمد بن فهل د. تحقيق: 



القضانيالثر على الئتهي الخلاف اش 

دارالعلايلي، اس عبد تحديد، ونظرة مفاهيم صحح الخطأ —أين ٥٧
.٢٠١ط: الجديد_^،، 

محمدبن إبراهيم بن الدين زس الدقائق، كتر شرح الرائق -الحر ٥٨
•بئروت المعرفة دار -(، ٥٩٧)٠ نيم بابن الشهتر 

(٥٧٩٤)الزركشي الق عبد بن محمد الفقه، أصول ق انحيط -الحر ٥٩
.٥١٤١ rfyط:مصر، الصفوة دار 

إسماعيلالواحد عبد الشامحي، الإهام مدهب فروع ي ١كهب —بحر ٠٦ 
التراثإحياء دار الدمشقي، عزو أخمد تحقيق: (، ٠٥٥ )٠١ الروياني 
يثرون،

دارره؟هه(، رثد بن أحمد بن محمد المقتصد. وقاية الجتهد ااُ-رداية 
يثرون.الفكر 

(،١٥٧٧٤)كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو والهاية، —البداية ٦٢
بثروت.العارمح، مكتبة 

(،٥٥٨٧)الكاماق الدين علاء الشراع، ترتيب ي المتاع -Jداغ ٦٣
.٤٥١ ٠  y/yط: بيروُت،، _ الكتاب دار 

تحقيق:(، ٥٧٥١)الجوزية قيم بن بكر أي بن محمد الفوائد، -دد١غ ٦٤
-.٥١ ٤٢١٠القاهرة الحديث دار طيأوة صلاح، وعامر عمران، صمد 

عليبن محمد الماع، القرن مد من بمحاسن الهيالع -الدر  ٦٥
مصر.الإسلامي الكتاب دار -(، ٥١ ٢٥٥)الشوكانى 



١٠اممهارس  ٠١

،؛J(،iUA)الجويي الذ عبد بن اللك عد النفه، أصول ي 1أ-اورهان 
اه.٤ ١ طأ؛/ام الوناءممر، مطبعة الديب، العظيم عبد د. تحقيق; 

اه(، ٢٥٨)النول اللام عبد بن ^ التحفة، رح شل 
اه.٤ ا/لأ١ ط: العلمية، دارالكب 

الرحمنعبد بن محمود الخاجب،، ابن محصر شرح الخصر خأ-و1ن 
القرىا،أم جامعة بقا، محمد د. تحقيق; ؟هدآ، ٤٩)١لأصمه١ني 

«خاه.ط:ا/آ"

بنأخمد بن محمد واسل، واكوجته والشرح والتحمل -الءان ٦٩
اه.٤ ٠ ٤ ط: الإسلامي، الغرب دار (، ه  ٥٢)٠ القرطي رشد 

(،٨٧٩)قطالوبغا بن قاسم الخفية، من صنف فيمن التراجم —تاج  ٧٠
اه.٤ ١  ٢/١ط: دمجشق، لكراث دارالمامون صاِغ، إبراهيم تحقيق: 

الجليل)مواهب بمامش مطوع خليل، لخمر والإكليل -الءاج ٧١
ه(،٩٩٧)بالمواق المعروف العبدري يوسف بن محمد للحقناب(، 

ه.١٣٩٨/٢ط: بتروت، الفكر دار 
الفكر،دار بك، الخضري محمد الإسلامي، اكشر؛ع —تاريخ ٧٢

ه.١٣٨٧/٨ط:

العلمية.الكب دار ه(، ٤٦٣)البغدادي الحمليب بغداد، *آ7-تاريخ 
أبووالفتياآ، القضاء يستحق فيمن اعليا )المرمة الأندلس، قضاة —تارخ ٧٤

لمان.التجاري المكب ه(، ٧٩٣)الماهي الك عبد بن علي الجن 



القضائيالحكم على الفقهي الخلاف ائر 

OjAJ-Wo  بنإبراهيم الأحكام، ومناهج الأقضية أصول ي الخكام
أه. ٤٢٣ط: الرياض، الكتب ع\ب دار لاه(، ٩٩)فرحون بن علي 
U_-Un  ٧٤٣)الزض علي بن عثمان الدقاثق، كو شرح الخمائق،^

العرفة.دار ه، ١٣١٣محنة بولامح، طعة عن مصورة سمحة 

تحقيق:^، ٣٢٠)الترمذي للحكم الكرم، القرآن م -تحصيل 77
.١ ٩ ٦ ٩ / ١ ط: القاهرة، السعادة محهلبعة زيدان، نصر حي 

شرحها:مع ( ٥٨٢)٩ الأندلسي عاصم بن محمد بكر أبو الخكام، ٨^١—تحفة 
العلمية.الكتب دار الكاق، يوسف بن محمد الأحكام إحكام 

دمشق.الحياة مهلبعة غازي، إبراهيم ايائة، والأدلة وما-اكحة؛قات 
(،٥٦٥٦)١^ أحمد بن محمود الأصول، على الفروع -تحريج ٨٠

٠٤ ٧ أ/ ط: الرسالة، مجوسة صاع، أديب محمد د. تحقيق; 
اواحسين،الوهاب عبد د. والأمولمن، الممهاء عند —التخريج ٨١

.٥١٤١٤ط: بالرياض الرشل، مكتبة 

الرحمنعبد الدين جلال الواوي، تقريب شرح ي الراوي -تدريب ٨٢
مكتبةاللتليف، عبد الوهاب عبد تحقيق: )اا؟ه(، السيومحلي 

الحديثة.الرياض 

بنمحمل. الله عبد أبو الدين شمس الحفاظ( )حليقات الخفاظ، —تذكرة ٨٣

ودارالعثمانية، ، المعارف-دائرة منشورات مجن لأه( ٤٨)الذهم؟( أحمد 
العرل.التراث إحياء 



١اممهرس  ٠ ٠٣

 iA, ٦٠)زاده ناظر مليمان بن محمد الأمالي، ملك ل ^؛ ١٧١—)ويب ١ه،١ 
ه.١ \اه^ا ط! الرياض، الرشد مكتبة سليمان، آل خالد تحقيق؛ 
مالالث،،ماوم، أعلام شرفة وتقرب الدارك 0خ-)ويب 

سعيدنحقيمح،: )ة؛ْه(، الحصك، عياض بن مّى بن عياض 

اه.٤ ٠ ٢ ءلأ المغرب، الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة أعراب، 

ةمزمعوده، القادر عبد د. الإسلام، ق الختاتي -الشرح ٨٦
٠الرسالة  ؛اه.١ 

JuJiJ-AV  هادربن اس عبد بن محمل ا-يواْع، بجمع المسامع
ط:القاهرة، نرطبة كبة رركشي)؛؟لأه(، 

البرزنحي،اللطيف عبد د. الشرعية، الأدلة بين واكرجٍح —التعارض ٨٨
ه.١ ٤ ١ ط: العلمية، الكتب دار 

تحقيق:(، ٥٨١٦)اجوحٌ الشريف، محمد بن علي \،خ-اكعربمات، 
\اه'ل\ه.ط؛ بيرو'-ث،، العريٍ، دارالكتاب أبواركا، إبراهيم 

للهلباعأالمهضة دار شلي، مصقلفى محمد د. الأحكام، -تعليل ؟٠ 
اه.٤ ٠ ١ ب؛روتا، والنشر 

كوكال،إسماعيل د. الإسلامية، الشريعة ي الأحكام -تغير ٩١
ه.١ ٤ ٢ ١ / ١ محل؛ بيرثُت>، الرسالة ة مجومح

٦ه(،٠ )٦ الرازي عمر بن محمد الغيب،(، )مفاتيح الرازي —تفسير ٩٢
اه. ٤٢ا/اط: ب؛رورت،، العلمية الكتب دار 



الئضاضانمكم على الممهي الخلاف اتر 

عبدالنان(، كلام تفسير ق الرحمن الكر-م )تيستر السعدي ~تمير ٩ ٣ 
اه. ٤٢١الرمالة، ة مؤ،اه(،  ٣٧٦)المعدي ناصر بن الرحمن 

محمدجعفر أم القرآن(، آي تأويل عن البيان )جامع الطري ~تفر ٩ ٤ 
اه.٤ ٠ ه الفكر دار ّآه(، • ١ )• الطري يزيد بن جرير بن 

داره(، ٧٧٤)كثر بن عمر بن إسماعيل العظم، القرآن -تمر ٩٥
٤٠الفكر  اء.١ 

اه(، ٣٥٤)رصا رشيد محمد الكريمآ، القرآن )تفسير ايار —نمير ٩ ٦ 
٢.ط: الرقة، دار 

جزيبن أحمد بن محمد الأصول، علم إل الوصول —تقرب ٩٧
الأمينمحمد بن المختار محمد د. تحقيق! هآ، ٧٤١)الغرتامحلي 

.Mrrlyط: الشقيطي، 
)ه؟به(،رجب بن الرحمن عبد الموائد، وتحرير القواعد حرو-تقرير 

■.٥١ ٤٢ا/؛ ط! اليمام، القلم دار ملمان، آل مشهور تحقيق! 
المعروفمحمد بن محمد الهمام، لأبن التحرير شرح والتحرير "التقرير  ٩٩

دارالفكر،ط!)٩٧^(، الحاج أمتر بابن 
عبدزكي محمد د. والتيق، والنهج الميدأ الإسلامي الفقه ا-تفين •  ٠

.٤٥١ . ؟/٧ ط! قطر، الإملاص التراث إحياء دار الر، 
محمدد. الفقهية، وتطيقاته المستجدة للوقاغ الفقهي ١-التكييف ٠  ١

١.٥ ٤ ٢ /٥ ١ ط! دمشق، القلم دار خبير، عثمان 



١٠٠٥الفهارس 

بنعلى بن أحمد امحر، الرافم أحاديث ذ ا-فر ١-تلخيص • ٢
مطبعةهاشم الق عبد تصحيح; )\ْخه(، العممقلأني حجر 

ه. ١١٣٨٤^^^١^

١ بناس عبد بن يوسف والأماليد، العائ من الوطأ ل ئا التمهيد - ٠٣
عبدمحمد و العلوي، أخمد بن مصطفى تحقيق: ه(، ٤٦٣)البر عبد 

اه. ٣٨٧اينرب الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة البكري، الكبتر 

الخريةالملكة ل وتْليقه الإسلامي الفقه ل القضائي ا-اكظيم . ٤ 
اه.٤ ٠ ٢ دمشق الفكر دار الزحيلي، مجمهلمى محمد السعودية، 

القرمةق السعودية الهربية المملكة ل القمحاتي ١-اكثلم > ه 
دريب،آل سعد بن معود د. القضائية، السالهلة ونفلام الإسلامية 

-.٠١٤١٩الرياض صعود بن محمد الإمام جامعة 
محمدتحقيق: (، ٠٣٧)•الأزهري أحمد بن محمل. اللغة، ئ،يب — ١ ٦• 

• ٢٢• •ا/اط؛ ب؛روت، العريي، إحياءالتراث ق-ار مرعب، عوض 
آلمحمد بن اس عبد د. الإملأمة، السريعة ل الأقلمة توصيف — ١ ٧• 

.٠١ط: خشن، 

(،٠٤٤٤)الداي سعيل. بن عثمان السبع، القراءات ق التسبر — ١  ٠٨

.٤٠١ •  i/yط.: ب؛روت، الحري الكتاب دار تريزل، أوتو تحقيق•' 
١ محمل•بن عابد د. الإسلامية، الشريعة ي والشمول الثبات — ٠٩

١.٠ ٤ ٠  ٨/١ط: المكرمة، مكة المارة مكتبة السفياني، 



القضانيالطم على الممهي الخلاف اتر 

^،٧٩٥)الحبلى رجب بن الرحمن عبد والخكم، العلوم ا-جاْع ١  >
اليمام،الجوزي ابن دار محمد، بن اس عوض بن طارق، ت تحقيق 

ط:\ا0\أ\بر

^،٨١٨)سماوة قاصي ابن إسرائيل بن محمود الفمولن، ا-جاْع ١ ١ 
ه.١٣٠ا/• ط.' القاهرة، الأزهرية المهلبعة 

٤ه( ٦٣)الثر عبد بن الك عبد بن يوسف وفضله، العلم بيان جامع " ١١٢
اليمام،الجوزتم، ابن دار ط: الزهمري، الأشبال أي؛؛( ت تحميق 

ط:\اا\ا\ه.

دار^، ٦٧١)القرطي أحمد بن محمد القرآن، لأحكام ا-ا-ياْع  ١٣
القاهرة.الشعب 

الفكردار زهرة، أبو محمد الإسلامي، الفقه ق والعقوبة ا"يرممة — ١ ١ ٤ 
مصر.,و مه

الرحمنعبد الدين جلال المذاهج،، اختلاف ي الواهب ~جزيل ١ ١ ٥ 
المكتبامحيد، عيد باحمن إبراهيم ت تحقيق ^، ٥٩ ١١)السيوطي 
\ه.٤ ١ ط: بتروت، الإسلامي 

اه(٣٩٩)المشاط حسن المدبمة، عالر أدلة بيان ي السة ا-امدواهر  ١٦
اه.٤ ١ ؟/ا ط! الغرب، دار سليمان، أبو الوهاب عبد د. ت تحقيق 

(٥٧٧٠)القرشي الدين محي الحفية، طقات، و المضية ا-ا-يواهر  ١٧
.٤٥١ ١ إ٣ ٦ ط1 مصر، هجر دار الحو، محمل الفتاح عبد ت تحقيق 





١٠ القضائيالحكم على الققهي الخلاف اش  ٠٨

؟ه(١ ١ ) ميوطي الالدين جلال بالمأثور، اكمسإر ق المنثور الدر — ١ ٢ ٦ 
 Iللحوثهجر مركز التركي، انحسن عد بن اذ عبد د. تحقيق

اه. ٤٢٢/١ط! القاهرة والإسلامية العربية والدراسات 

آ7ه()٨ تيمية بن الحليم عبد بن أحمد والفل، الخمل نعارض درء - ١ ٢ ٧ 
١ه. ٤١٧العالمية الكتب دار الرحمن، عبد بن اللقليف عبد تحقيق• 

;(،٥١٣٥٣)أفدي حير علي الأحكام، محطة شرح الحكام ١-درر  ٢٨
;.٥١ ٤٢٣الرياض الكتب عالي 

حجربن علي بن أحمد الثامنة، المائة أعيان ق الكامنة الدرر " ١٢٩
المعارفدائرة مجلس المعيي•، عيل• محمد تحقيق؛ (، ٥٨٥٢)انمسقلأني 

ط:الهند، العثمانية 

'آ؛ه(،)•الأصيهانى اس عبد بن أحمد نعيم أبو النبوة، دلائل —  ١٣٠
حالب،العربية الكتبة جي، قلعه ومحمد عباس، البر عبد تحقيق؛ 

عليبن إبراهيم الماوهج،، علماء أعيان معرفة ق الذهب الديباج — ١  ٣١
العلمية.الكتب دار (، ٥٧٩٩)فرحون بن محمد بن 

داره(، ١١٤)التميمي الخطفي عقلية بن جرير جرير، -ديو١ن ٢١٣'
ه.١ ٤ . ٦ والنشر للعلباعق بتروت 

تحقيق؛)؛خا*ه(، اإقراؤا إدريس بن أحمد الدين شهاب الذخ؛رة، ""١٣٣
م.١٩٩٤/١ط؛ الإسلام، الغرت دار حجي، محمد 



١٠٠٩النهارس 

)ه؟/>ه(،الحنبلي رحب بن الرحمن عبد الحابلة، طبقات -^ ١٣٤

بتروت•المعرفة دار 

(،٥٤٦٥)المشتري هوازن بن عبد الأش؛رية، هآا-الرمالة 

الماهرة.المعارف دار الشريف، بن ومحمود محمود الحليم عبا تحقيق: 
تحقيق:لإه،، ٠ ر؛ الشافعي إدريس بن محمد الله عبد أبو الرمالأ، — ١٣٦

اه. ٣٥٨ط: شاكر، محمد أحمد 

حميد،بن الله عبد بن صالح د. الإسلامية، القرمة j الخرج -رفع ١  ٣٧
.٥١٤٢ا/؛ محل: انميآكان، ُكتبة 

الباحسين،الوهاب عبد د. الإسلامية، الشرمة ق اخرج رغ — ١  ٣٨
.٥١٤٢٢؛/ط: الرياض، الرشد ئكت؛ة 

تيميةبن الحليم عبئ بن أحمد الأعلام، الأثمة عن الملام -^ ١٣٩
رجبابن دار علي، بن الدين صلاح تحقيق: (، ٥٧٢٨)الحراق 
ط:ممر، 

الهوليوص بن منصور المسشع، زاد شرح المريع ١-الروض ٤ ٠ 
١ه. ٣٩> الحديثة الرياض مكتبة ١ه، . ٥ ١ ر الحبلي 

(،٥٦٧٦)الووي شرف بن بحى المسن، وعمدة الطالن ا-روضة ٤ ١ 

.٤٥١ ٠ أ/ْ ط: بئروت، الإسلامي لمكب ا '
(،٥٤٩٩)السمنانى محمد بن علي الجاة، وطريق القضاة ا-روضة  ٤٢

الرمالة.مؤسسة الماهي، الدين صلاح د. تحقيق: 



الثضانيالحكم على الئئهي الحلاف ائر 

بنأخمد بن الق عبد الدين موفق اياظر، وجه الماظر ا-روءنة  ٤٣
السعيد،الرحمن عبد العزيز عبد د. تحقيق! ^، ٦٢)٠ المدمي قدامة 

اه. t٣٩٩/ ط: الرياض، الإسلامية سعود بن محمل الإمام جامعة 
تحقيق:^، ٧٥)١ الجوزية قيم ابن انماد، محو هدي j العال زاد - ١ ٤ ٤ 

الة،الرّسة مومحالأرنووط، القادر وعيد الأرنووط شعيب 

ه.١٤٠٧/١٤ط:

بنمحمد الأحكام، أدلة من المرام بلوغ شرح اللام ~سل  ١٤٥
دارالخول، العزيز عيد محمد تحقيق! اه(،  ١٨٢)المحنعاق إسماعيل 

ه.١٣٧٩/٤ط:بتروت، الحري، التراث إحياء 
البر،;lj_؛،هشام محمد د, الإملأمة، الشريعة ي الذراثع اُخا-سد 

محمدوفوائدها، فقهها من وشيء المححة الأحاديث ا-*،اسارة  ٤٧
اه.٤ ١ ه الرياض المعارف مكتبة الألباق، الدين ناصر 

ناصرمحمد الأمة، على السيئ وأثرها الضعيفة الأحاديث ململة - ١  ٤٨
اه.٤ ْ/آ١ ط: الرياض، العارف مكتبة الألباق، الدين 

سلامحي،الإمام المفلمي القاضي وشخصية القضائية ١-السلطة  ٤٩
اه.٤ •  ٨/١ط: الزهراءالقاهرة، مهلمابع البكر، الرحمن د.محمدعبد 

(،٥٢٧٠)المزويي ماجه بن يزيد بن محمد ماجه، ابن •ْا-سنن 
بتروت.الفكر دار الباقي، عيد فواد محمد تحقيق: 



١٠١١الفهارس 

ؤهم\\هآ،السحستاني الأشعث بن سليمان داود، أي متن ~ ١ ه ١
الفكر.دار الحميد، عبد الدين محيي محمد ت تحقيق 

تحقيق:(، ٠٤٥٨)السهقي الخمن بن أحمد الكرى، اليهقي \ه)-سئن 
اه. ٤١٤الكرمة مكة الباز، مكبة عطا، القادر عبد محمد 

^،٢٧٩)الترمذي عيسى بن محمد الصحيح(، رالجامجع الترمذي منن ١—  ٥٣
 Iالعربير.التراث إحياء دار وآخرين، شاكر محمد أحمد تحقيق
)ه٨٣هآ،الدارقلي عمر بن علي الحسن أبو انم١رقهني، غها-سن 
\ه. ٣٨٦بئروت ايترفة دار ،، jiLc,هاشم اف عبد تحميق: 

تحقيق:)هه'آه(، الدارمي الرحمن عبد بن اس حمد الدارمي، ا-ستن  ٥٥
١ه.٤ ٠ ٧ / ١ ط; بتروت، العري الكتاب دار العلمي، أحمد فوان 

عليبن شعيب بن أحمد المن(، م، )امحتى الصغرى -المن ١٥٦
المطبوعاتمجكتب، غدة، أبو الفتاح عبد تحقيق; آءرآ، « ^٣ ائي الن

اه.٤ ط:آأ/أ. حلب، الإسلامية 

آه(،٠ )٣ ائي النعلي بن شعيب بن أحمد الكرى، المتن — ١٥٧
دارحمن، كمروي ومحميد البتداري سليمان الغفار عيد ئ. تحقيق; 

؛.٠١٩٩١ط;ا/ العلمية، الكنم، 

■(،٥٢٢٧)اي الحرامحمنصور ين محعيد مغمور، بن ممد منن - ١٥٨

د،الهتلفية الدار الالأعظمي، رحمن الحسب تحقيق; 
ا/مج؛اه.ط;



القضائيالطم على الفقهي الخلاف ائر 

عمرو،الفتاح عبد د. الشخصية، الأحوال ي الشرعية السياسة " ١٥٩
اه.٤ ١  ٨/١محل؛ عمان، النفائس دار 

العاصر،بواقعا وصلتها الخ3لاب بن عمر عهد ق القضائية -السياسة ١ ٦ < 

سعودين محمد الإمام جمامعة الأغبش، الرحمن عبد رضا محمد ئ. 
اه. ٤١٦الرياض الإسلأمة 

•(،٥٧٤٨)الذمي عثمان بن أحمد بن محمد البلاء، أعلام سير — ١ ٦ ١ 
الةالرسموسمة وسي، العرقنمم ومحمد الأرنووط شعيب تحميق• 

ه.٩١٤١١٠/'ط: بئروت، 

العلوممكتبة العمري، ضياء أكرم ق■• الصحيحة، السوية المرة —  ١٦٢
اه.٤ ١ ٦/ه ط: الورة، المدية والحكم، 

تحقيق:(، ١٥٢ ٣ ) الحمتري هشام بن الملك عبد الموية، المرة - ١  ٦٣

.٤٥١ ١  ١/١ط: بيروت، الجيل دار سعد، الرووف عبد طه 
عليبن محمد الأزهار، حدائق على المتدفق الخوار ~١لمل ١٦٤

العالمية،الكتب دار إبراهيم، محمود تحقيق: ( ٥١٢٥٥)الشوكاق 
\ا0>ا\ه.ط:

(،٥١٣٦٠)محلوف محمد المالكية، طمات ق الزكية الور شجرة - ١٦٥
١ه. ٩٣٤ القاهرة الملقية الهلعة 

(٥١ ٠٨٩)الحنبلي العماد ابن ذهب، من أخيار ق الذهب شذرات ١—  ٦٦
.٤٥١ ١  ٦/١ط: دمشق، كئتر بن دار الأرنزوط، القادر عبد تحقيق: 



١٠١٣اهه1رس 

مازهبن عمر الدين ام حللخماف، القاضي أدب —شرح ١٦٧
هلالمحيي I تحقيق ^، ٥٣٦)الشهيد بالصدر الشهير البخاري 

ا/لأا،ماه.ط: الإرشاد، مطعة رحان، ال

بنالباقي عبد بن محمد مالك، الإمام موؤلآ على الزرقائ ا-شرح  ٦٨
ه.١ ٤ ١ ١ / ١ ط: العالمية، الكتّب، دار ه(، ١ ١ ٢ )٢ الزرئاي يومض 

دمشق،القلم دار الررقا، محمد بن أحمد الفقهية، القواعد -شرح ١٦٩
٦١٦ط: 

٢٠)الدردير أحمد البركات أبو الكبير، القرح —  ١٧٠ مطبوعاه(، ١ 
الفكر.دار عليه، الدسوقي حاشية مع 

بابنالمعروف الفتوحي أحمد بن محمد ايجر، الكوكب شرح — ١  ٧١
العبيكانمكتبة حماد. ونزيه الزحيلي محمد ت تحقيق ^، ٩٧٢)النجار 

الراضما؛اه.

الرصبن أحمد انحصول، اختصار ل الفصول تشح شرح — ١٧٢
لكراثالأزهرية المكنية الشاغول، محمد تحميق: ^، ٦٨٤)القرال 

.٠٢٢ ٠ ا/ه ط: القاهرة، 
لبيانالشافية الكافية بالهداية المسمى عرفة ابن حدود -شرح ١٧٣

الأنصاريمحمد اف، عبد أبو الوافية، عرفة ابن الإمام حماثق 
الصوري'والهناهر الأجفان أبو محمد تحقيق: ^، ٨٩٤)الرصاع 

.٢١ط: الغرب، دار 



التضانيالحكم ض القتهي الحلاف أو 

إحناءدار ■(، ٥٦٧٦)النووي شرف بن بحى لم، مصحؤح شرح — ١٧٤
اه. y٣٩٢/ ط: بتروت، العري التراث 

;(،٥١٢٥٢)عابدين ابن أمتن محمد اكي، رمم عمود ا-شرح 70

عابدين•ابن رسائل مجموع صمن، مهلوع 
مطبعةخروبة، الدين علاء الشخصية، الأحوال قانون —شرح  ١٧٦

;.٥١٣٨١بغداد العاي 

^(،١٣٢٦)الأناسي خالد محمد الخدلة، الأحكام محالة -درح ١٧٧
باكستان.الحسية الكتة 

■(،٥٧ ١٦)العلوقا القوي عبد بن مليمان الروضة، محصر شرح — ١  ٧٨
الإسلاميةالشؤون وزارة التركي، انحسن عبد بن اس عبد د• ت بحقيق 

٥١٤٠ ٩١٦ط: الرياض، والإرشاد والدعرة والأوقاف  ١.
تمحقيق ■(، ٥٣ ٢١)الهلحاوي محمد بن احمد الاثار، مشكل شرح — ١ ٧ ٩ 

.٤٥١ ٠ ٨ / ا محوت بيروت، الرمالة ة مومالأرنووط، شعيب 

تمحقيق (، ٥٣٢١)الهلحاوي محمد بن احمد الأثار، معائ شرح — ١ ٨ ٠ 
ط:العلمية، الكتب دار الجار، زهري محمد 

المتهى،لشرح الهتم، أأ-إا دقائمح، اض الإرادات سهي احا-شرح 
• ٢١ ٩٩٦/٢ءل• الكشج،، عال؛ ■(، ٥١ ٠٥١)الهوي يونس بن منصور 

;(،٠٥١  ١٢٥)الماوي الرووف عبا القضا، أدب سان الرضا عماد شرع - ١  ٨٢
.٤٥١ ٠ ا/ه ط1 جدة، السعودية الدار بكير، ارحمن عبد ت محقيق 



١٠١٥اممهارس 

)ا\ا/ه(،القلقشدي أخمد الإنثا، صناعة و الأعشى -صح ١٨٣"
 Iام. ٩٨١دمشق الثمانة وزارة زكار، القادر عبد تحميق

"آه(، ٩٣)الجوهري إسماعيل العربية(، وصحاح اللغة رتاج المحاح " ١٨٤
ط:بتروت، العلم دار 

ر؛هّآها،البسي أحمد بن حبان ين محمد حبان، ابن صحح — ١ ه٨ 
اه٤ ١ \/ة ط: الرسالة، مؤسسة الأرووط، فعب تحقيق: 

تحقيق:)ا'ه\ه(، البخاري إسماعيل بن محمد الخاوي، أ"خا-صحح 
اه.٤ ٠ م\ م/ ط: بيروت، كث؛ر ابن دار البغا، ديب مجصهلمى د. 

تحقيق:اآهآ، زاا'القشثري الحجاج بن لم ممسلم، صحح — ١٨٧
بيروت٠العري التراث إحياء دار الباقي، عبد فواد محمد 

ْهآ، ٩٧)الجوزي بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو المفوه، صفة — ١  ٨٨
المعرفة،دار فاخوري، ومحمود جي قلعه رواس محمد د. تحقيق: 

ط:rا٩^r\ه.

مورقايالإشد محمبن محمد الإفتاء، وعنوان المضاء -صوان ١٨٩

افالأوقوزارة القاسمي، الإسلام مجاهد تحميق: )!؛اء(، الحفي 
اه. ٤٢٢اوكويت، الإسلامية والشؤون 

نببكر أي بن محمد واشهللة، ايهمية على المرملة الصواعق - ١ ٩ ٠ 

دارالك، دخيل المحمد بن علي د• تحميق• ■(، ٥٧٥١)الجوزية نيم 
^١٤١ aItط: الرياض، العاصمة 



اترالخلأفاهتهيضصاص ١٠١٦

)ه؟هه(،رشد بن أخمد بن محمل الفقه، أصول و ا\،ا-اكرورى 

طتا/؛؟؟ام.الإسلامي، الغرب دار العلوي، الدين جمال ت تحقيق 
الأمويةالمكتبة البوهلي، رمضان معيد محمد د. اكالحة، ضوابط — ١  ٩٢

ط:دمشق، 

ا/ْآمآاه.ط: المعرفة، دار \1د\ني، ارحمن عبد اشرفة، ١-ضوابط  ٩٣
الكتبدار وه(،  ١١)السيومحلي الدين جلال الخماظ، ؛وا-طقات، 

اه. ٤٠٣ا/ط: العلمية، 

تحقيق:ه(، 77)االمبكي الدين تاج الكثرى، الغانمة -طقات ١٩٠
هجر،دار الجلوط، الفتاح عبد د. و العلناحي، محمد محمود د. 

)اْخه(،شهبة قاصي بن محمد بن أحمد الغانمة، -طقات  ١٩٦
اه.٤  ٠٧/١ط: الكتب، ءالم حان، عبدالعليم الخاففل د. تحقيق: 

تحقيق:(، ٥٤١٢)الأزلي الحبن بن محمد الموفية، بوا-طقات 
٤\ه.١ ط:العلمية، دارالكتب، عبدالقادر مجصهلفى 

صادر.دار (، ٥٢٣٠)البصري سعد بن محمد الكيرى، ا-الطقات،  ٩٨
بنسعيد د. الإسلامية، الشريعة ق عليها النفق الخكم ١~طرانق  ٩٩

.٠١٤١طا\ال جدة، الصحابة مكتبة ارهراد، درويش 

قيمبن بكر أي بن محمد الشرعية، المسامة ق الخكمببة آ~الهلرق ٠  ٠
العلمة.الكتب، دار الفقي، حامد محمد تحقيق: هلاه(، )١ الجوزية 



١٠١٧اممهارس 

ديقصمحمد الماضي، على المضاء و يجب بما اللاظي ٢-^ • ١
ابندار ايحد، الدين صلاح د. ت تحميق اه(، ٣ ٠ )٧ القنوجي حسن 

اه.ط: بتروت، حزم 

أخمدوالمروق، الخموع من الذهب ق ما مغ ق ال؛روق Y~_؛ ٠ ٢ 
الغربدار مارس، أبو عزة ت تحقيق وه(، ١ )٤ الونثربمي بحى ابن 

ا/ااأاه.ط:الإسلامي، 
الحدي،الكرم عد عمر المالكي، المذهب ي وانمل ّآ'\-الخرف 

اه. ٤٠٤الإسلام إحياءالتراث 
اطهعبد الدين جلال المدينة، عالر مذهب ق السة ا-يواهر \-عمد ٠ ٤ 

اه.ط:ا/ّآ\ة الإسلاص، الغرب دار وه(، ١ )٦ خاص بن بحم ابن 
)غ\،آ'ه(،القراؤ، الدين شهاب والعموم، الخصوص ق المتفلوم ٢-العمد ٠ ٥ 

١ه.٤ ١ ٨ المغرب .• • الأوقاف وزارة علوتم،، عمر محهيؤ،؛ 
الحوري،حلف حمن د. الأصولمن، عشي الأهلة عوارض — ٢٠٦

القرىأم جامعة الإسلامي، التراث وإحياء العلمية البحوث معهد 
i )حل: المكرمة، مكة  ' aI .ه\

محملبن أحمد و١لفا١ئر، الأشباه شرح الصائر عيون غمز — ٢٠٧
باكستان.الإسلامية والعلوم القرآن دار اه(، ٠  ٩٨)الحموي 

اسعبد بن الملك عبد الفللم(، التياث ق، الأمم )غياث لإ-الغياثي  ٠٨
اه.٤ ٠ ؟/١ محل: الدب، العفليم عبد تحقيق: ه(، ٤٧٨)اديي 



الئضاييانمكم طى ص سف اثر  ١٠١٨

بالمغتأنالقضايا من نزل لما الأحكام ائل م)جامع ١^^ فتاوى " ٢٠٩
^،٨٤١زJال^رزلي العروق البلوي أخمد بن القاسم أبو والحكام^، 

• ٠٢٢؛؛-؛ الإسلامي، الغرب دار الهيلة، الحبيب محمد د. تحقيق: 

١ه(،٠ ٨ ١ ر الرملي أخمد بن الدين حتر الرئة، لمع الخيرية الفتاوى - ٢١•
بثروت•المعرفة دار اه ٣ • ٠ بولاق طعة عن مصورة ءل؛أ/؛/ابماه 

مكشةه(،  ٧٥٦)المبكي الكال عبد بن علي السكي، أ-فتاوى ١ ١ 
ه.١٣٥٥القاهرة القدس 

دار)غ7بمه(، الهيتمي حجر بن أحمد الممهية، الك؛رى -الفتاوى ٢١٢
.٢١٩٨٣العلمية الكتب 

دار^، ٧٢٨)تيمية بن الحليم عبد بن أحمد الك؛رى، -الفتاوى ٢١٣
ه.١٣٨٦/١محل: المعرفة، 

نفلامالشيخ 'اليف: حيفة، أير الإمام مذهجؤ ل الهدية ٢-الفتاوى ١ ٤ 
ه.١٤١١بيروت الفكر دار الهند، علماء محن وحماعة اليلخي الدين 

الدينصلاح د. حمع: اه(، ٣٥٤)رضا رشد محمد -فت١وى ٢١ه
بحرون٠الجديد الكتاب دار خوري، ويوسف منجد، 

حجربن علي بن أحمد الخاري، صحح شرح اليارى 
•المعرفة دار الخهليب، الدين محب تحقيق: ^، ٨٥٢)العسقلأني 

عبدأبو مالك،، الإمام مدم على الفتوى ي المالك الخلي ٢-فتح ١ ٧ 
لمعرفة.دارا اه(،  ٢٩٩)عليش أحمد بن محمد اف 



١٠١٩اممهارس 

ينالواحد عبد بن محمد الدين كمال القمم، للعاجز القدير فح — ٢ ١ ٨
الفكر.دار -^، ١٥٨٦ ر اليوامي الهمام 

آه(،٠ )٢ المخاوي الدين شمس الخديث، ألفية شرح اكيث فح ٢— ١ ٩ 
اه.٤ ا/آ٠ ط: العلمية الكب دار 

دار؛ه(، ٢٩)البغدادي طاهر بن القاهر عبد الفرق، ُين -المرق ٢٢.

ام.ط: بئروت، الجديدة الأفاق 

حازمتحقيق: (، ٥٧٦٢)المقدمي مفلح بن محمد اآأ-الفروع، 
اه. ٤١\/a ط؛ بئروت، العلية الكب دار القاصي، 

حسنعمر تحقيق؛ ■(، ٥٦٨٤)القرال إدريس بن أحمد -الفروق، ٢٢٢
.٥١٤٢ا/؛ ط: بيروت، الرمالة مومحة القيام، 

ط:دمشق، الفكر دار الرحيلي، وهة د. وأدك، الإملأم -الفقه ٢٢٣
آ/ْ>ةاه؛

ه.١ ٤ •  ٧/١ط: الرغد، مكية زيل، أبو بكر النوازل، فقه — ٢ ٢ ٤ 
تحقيق:(، ٥٤٦٢)البغدادي الخطيب علي بن أحمد والفقه، -الفقيه ٢٢٥

.٥١٤١ Airط: الرسالة، ة ءؤّالعزازتم،، عادل 
نالجن بل محمالإسلام، الفقه و\لوخ ق السام -الفكر ٢٢٦

.٥١٣٩٧الورة بالمدينة الحلية المكبة (، ٥١٢٩١)الححوي 

الكشاف،دار محمصاق، صبحي د. الإسلام، ل التشريع فلس — ٢  ٢٧
هؤ١٣٧١/٢ط: 



القضائيالطم على الفقهي الخلاف اتر 

خليلبن محمد بن محمد الخكمية، الأقضية ي اودرأة -اكواك4 ٢٢٨
مصر.النيل مطعة ^، ٨٩)٤ الغرس بابن ا،لعروف 

بنمحمد المة، الخلفات »ع الخفية تراجم ل الهثة -الفوص ٢٢٩
فراسأي، الدين بدر محمد تصحيح: اه(، ٣٠٤)اللكوي الحي عبد 

المعرفة.دار ■ ٥١٣٢٤ممر طعة عن مصورة نسخة العساني، 

حرون،بالشروق دار قطب، تد م رآن، القظلال -!؛، ٠٢٣

١ه(،٠ ٠ )١٣ المناوئ الدين زين الممر، اباْع شرح الهدير مض - ٢٣١
ه.١٣٥٦/١ط: الكرى، اكحارية المكبة 

الرشد،مجكشة الباحمن، الوهاب عبد د. محكمة، العادة -قاعدة ٢٣٢

ا/؛آ؛اه.ط:

(،٥٨١٧)آبادي الفئروز يعقوب بن محمد اخيط، ممأ-الماءوس 

.٤٥١ ٠ ؟/٧ ط: الرسالة، مجؤّة 

المدقدار الطريقي، uصر د. الخطاب، بن عمر عهد ز المماء - ٢٣٤
.٤٥١ ٠ ٦ ا/ ط: جدة، 

الخشيأمحي بن حارث بن محمد أفريقية، وئماء قرطة قضاة — ٢٣٥
.٤٥١ ١ ه آ/ ط: القاهرة، الخانجي مكشة ^، ٣٦)١ القترواق 

عبدبن العزيز همد الدين عز الأنام، >و0أغ ي الأحكام -قواعد ٢٣٦
العلمية.الكتب، دار (، ٥٦٦)« السلمي اللام 



١٠٢١اممهارس 

غامبن صالح د. صها، تمرع وما الكرى الممهية -القواعد Yr؟"
ا/'\ا؛اه.ط: الرياض، بالمية دار السيلان، 

مالقلدار دوي، النأحمد ن بي عالالممهسة، القواعد — ٢٣٨
ط:\/آا1أه.

دارقبئر، عثمان محمد د. الفقهية، والضوابط الكلية -القواعد ٢٣٩

،؛;.١٤٢ا/.ط: الأردن، الفرقان 

عبدن أحمد تحميق! لاه،  ٥٨^اكري أحمد بن محمد ا،لمري، قواعد — ٢٤٠
الإملائي.ممكة.التراث وإحياء العلمية البحوث معهد حميد، بن الله 

اشبيليا،كنوز مخدوم، اذ كرامة بن مصطفى د• الوسائل، آ~ةواعا" ٤ ١ 
ا/،آأاه.ط:

بنلرحمن عبد د. للتيسر، الضمنة الفقهية والضوابط —القواعد ٢٤٢

المورة،ة بالمدينلامية الإمحة الجامعاللهليف، العبد صاغ 
ط:ا/آآ؛اه.

أحمدبن علي د. التحرير، من المستخلصة والضوابط -القواعد ٢٤٣
اه.٤ ١ ا/ا ط! القاهرة، ١لدني مجوممة المدوي، 

^،٧٤١)الغرنامحلي جرتم، بن أحمد بن محمد الفقهية، -القوانين ٢٤٤
المكرمجة.مكة الباز، عباس 

(٥١٢٥٥)الشوكانى علي بن محمد التقليد، حكم ق المفيد -القول ٢٤٥
اه.ط: حزم، ابن دار إسماعيل، محمد شعبان د. تحقيق: 



اصاسم ض اص الخلاف اتر  ١٠٢٢

الكتبدار ؛ه(، ٦٣)الر عبد ابن الدبمة، أهل فمه ي الكاق - ٢٤٦
ط:العلمية، 

التهانوي،محمد بن علي بن محمد المنون، اصعللاحاتؤ كشاف - ٢٤٧
ترجمة;دحروج، علي د• تحقيق•' —، -( ٥١١٠٨)عام حيا —كان 
.٢٠١ ٩٩٦/١ط: لبنان مكنية الخالدي، اف د.عيد 

(،٥١• ٠١)البهول منصور الإفاع، ماد عن القاع لأ؛أ-كشاف 
.٥١٤٠٢الفكر دار مجصيلحي، هلال تحقيق; 

الدينعلاء الزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف — ٢ ٤ ٩ 
محمودالله عبد تحقيق; (، ٥٧٣)٠ البخاري أحمد بن العزيز عيد 

.٥١٤١٨العلية الكتب دار عمر، 

(،٥١ ٠٩٤)الكف—وي ى مرمن بأيوب البقاء أبو الكليايتؤ، —  ٢٠٠
.٤٥١ ١ ط; بيروت، الرسالة مؤسسة 

(،٥٧١)١ منغلور بن مكرم بن محمد الدين خمال الخرب، لسان — ٢٠١
صادر.دار 

(،٥٤٧٦)الشيرازي علي بن إبراهيم الممه، أصول ثم، -اللمع ٢٠٢
.٤٥١ ٠ \اه ط; العلية، الكتب دار 

العرفة.دار (، ٥٤٩٠)المرخسي الدين شمس المبسوط، — ٢ ٥ ٣ 
حمدي،خلافر محمد د. الممه، بمشين وصلتها الفمهية -المتون ٢٥٤



١٠٢٣الفهارس 

المنمونأفتاه فيما والإعلام واكبيه والخكام القضاة -محالس ٢٥ه
ايكعبد بن محمد الذ عبد أبو الأوهام، من القضاة به وحكم 

الماجد■جعة مركر الكثيري، لر ما د. I تحميق ^، ٧١٩)المكنامي 
اه. ٤٢٣/١ط: دبي،، والتراث للتقافة 

معيدأبو والفوائد، الروائق وجوامع والقواعد الخقائق محناْع — ٢  ٥٦
;.٥١٣١٨ا/ ط: اه(،  ١٧٦)الخادص طمي ن محمد 

مطبوعةالخمانية، الدولة علماء محن ■جماعة العدلية، الأحكام كتلة — ٢ ٠ ^١ 
.)تقدم( الحكام درر شرحها مع 

اه(، ٣٧٦)العدى عبدالرحمن الموائد، الأوابدواقتاص حْأ-ءدهوع 
اه.٤  ١٨/ ا حل: اليمام، الخوزي ت-ارابن، 

مكتبة)1ب1ه(، النووي شرف بن، بحى، المهذب، شرح -امحوع ٢٥٩
جدة.الإرشاد 

عبدحمع: لاه(، ٢٨)تيمية ابن، الإسلام شيخ فتاوى "محموع ٢٦٠
العربية،الطباعة دار هدا، ١٣٩٢)النجدي قامم بن محمد بنر الرخمن، 
.٥١٣٩٨الأول الهلعة عن مصورة نسخة 

مسلمد. العربية، والقوانين الإسلامية الشريعة ضوء ق —اخاماة ٢٦١
هر. ١٤٢٢\إ ط؛بثروت، الريان ة مجومحاليومض، محمل 

دهر(، ٤٦)ععلية ابن الخنين، الكتاب تسو ل الوجم -انحرو ٢٦٢
اسمية،الكب دار عبدالشافي. لام عبدالتحميق: 



الئضانيانمتم على الممهي الخلاف اتر  ١٠٢٤

تحقيق:^، ٥٤٣)ص بن بم أو الأصول، علم ذ ّاأ"\-اخصول 
١ه. ٤٢ا/• ط: عمان، دارالبيارق وصعيدقولة، اليدري حستن 

أهد(،• )٦ الرازي عمر بن محمد الأصول، علم ل -انحمحول ٢٦٤
بالرياض،معود بن محمد الإمام جامعة العلواني، جابر طه تحقيق؛ 

)ا/ْ؛ه(،صيده بن إسماعيل بن علي الأعظم، وانحط -١خكم ٢٦ْ
،٢٢« ا/«ط: العالمية، الكتب، دار الحميدهنداوي، عبد تحقيق: 

تحقيق:؛ه(،  ٥٦)حزم بن أحمد بن علي محمد أو بالأم، -انحلى ٢٦٦
بإرو>ت،.الجديدة الأفاق دار العريٍب، التراُن، إحياء لجة 

بنمحمد نمنمن، وإياك نمد إياك منازل بين السالكين -مدارج ٢٦٧
دارالفقي، حامد محمد تحقيق: راْلأهآ، الحورية نيم بن بكر أي 

ط:بتروت، العري الكتاب 
دمجشق،القلم دار الزرنا، أحمد مصطفى الخام، الفقهي -١لدخل ٢٦٨

دارحوي، معيد أحمد د. العمان، حيفه أي مذهب إل الدخل - ٢٦٩
٤٦٣\اط: الخضراءجدة، الأندلس 

بنأحمد بن القادر عبد حل، بن أحد الإط، مذهب إل الدخل - ٢٧ ٠
الخركي،اخن عد بن اف عد د. تحقيق: اه(، ٣٤٦)بدران 

ه.١ ٤ ٠ ط: الرسالة، مجومة 



١٠٢٥الفهارس 

مؤسسةزيدان، ١^-•،؛ عبد الإملامية، الشربمة لدراسة -الدخل ٢٧١
.؛اه.آ"/اط:الرسالة، 

الأحوالبنعى ة —مدونالأخيرة التعديلات ْع الأسرة مدونة — ٢٧٢
البيضاء.الدار الثقافة دار توفيق، العزيز عبد تعاليقI للمغاربة، الشخصية 

معيدبن مححنون رواية (، ٠١٩١)القاسم بن الرحمن عبد المدونة، ~ ٢  ٧٣

صادر.دار ٢>(، ٤ )٠ التوخي 
المكتسبالساعي، مصتلفى د. انون، والقالمقه بين المرأة — ٢٧٤

٠٠١ ٤٠آ-/ة ط.: الإسلامي، 
السباعي،مصهلفى د. الإسلامي، اكشرأع ي ومكانتها -المرأة ٢٧٥

ط:بتروت، الإسلامي المكتب 
بنعالي والاعتقادات، والمعاملات انمادات ي الإؤاع -٠راب ٢٧٦

العلمية.الكتب دار (، ٠٤٠٦حزم)بن أحمد 
محمدالفقهٍة، المروع ي وأثرْ المالكية عند ا-اذلأف -٠راعاة ٢٧٧

التراثوإحياء الإسلامية لالدراس١ت البحوث دار شقرون، أحمد 

الرشد،مكتبة السنوسي، معمر بن الرحمن عبد الخلاف، مراعاة — ٢٧٨
ُ.١٤٢٠/١ط:

٠(،٨ ٠ )٨ خالدون بن الرحمن عبد الأنام، حكام عن الملام مزيل " ٢٧٩
.٤٠١ ١  ٧/١ط! الرياض، الوطن دار المنعم، عبد فواد تحميق• 



اممشانيالثر على الققهي الخلاف اتر 

تحقيق:؛ه(، > )ه الحاكم اس عبد أو الصامح؛ن، على -السيرك ٢٨•
اه.٤ ١  ١/١ط: العلمية، الكب دار عبدالقادرعطا، مصطفى 

تحقيق:٥^، ٠ ره ١^١^، حامد أو الأصول، علم ذ السصمى — ٢٨١
جدة.والشر للطباعق المتورة المدينة شركة حافظ، زهثر بن حمزة د• 

.ممر قرطبة مومة ■(، ٥٢ ٤١)الشت؛انى حنبل بن أخمد —المسد،  ٢٨٢
حسينتحقيق: .(، ٥٣)٧«التميمي علي بن أحمد يعلى أو المسد، —  ٢٨٣

,٠٥١ ٤٠٤ط:\إ دمجشق، للتراث المأمون دار أسد، سليم 
أوالدين مجد اللام عبد - تيمية: آل الفقه، أصول j -المسودة ٢٨٤

الإسلاموشيخ انحاسن، أو الدين شهاب الحليم وعبد البركات، 
تحقيق:(، ٥٧٤٠)الحراق محمد بن أحمد حمع: الدين"، تمي أحمد 
القاهرة.١لدني مجهلبعة الحميد، عبد الا.ين محني محمل 

عماندار انحامجيد، هزاع شويس المعاصر، الإسلامي الممه -مسيرة ٢٨٥
ا/آآ؛اهط:الأردن، 

ابالوهد عيه، فيتمن لا فيها الإملاض التشريع مصائر —  ٢٨٦
اه. ٣٩٨؛/ط: الكويت،، القلم دار خلاف، 

عليبن محمد بن أحمد الك؛ير، الشرح غريب ل اكر -الممجاح ٢٨٧
العلمية.المكشة (، ٠AUU ) الفيومي 

شبن كر أو والأثار(، الأحاديث، ق الصنم، )الكاب المصض، - ٢٨٨
.٥١ط:\اإأ الرشد، مكبة وسف، كمال تحقيق: (، ٥٢٣٠شيبة)



٢٧اممهارس 

حبيبتحقيق: \ه(، ١ )١ اسنى همام بن الرزاق عبد -الهم٠، ٢٨٩

اه.٤ ٠ ٣ ط:م/ بيروت، الإسلأس الكتب الأعفلمي، الرحمن 
محمدبن أحمد ّاليمان أبو داود(، أي متن )شرح المس -سالي ٢٩>

اه.٤ ا/ا١ ط: العلمية، دارالكنمح )ا/خّآه(، الخطايٍ، 
حمديتحقيق: ا"ّآها، ر٠ ضإبو أحمد بن سليعان الكبير، انمبمم — ٢ ٩ ١ 

اه.'٤ ٤ أ/ ط: الزهراءالعراق، مكتة السلفي، انجد عبد ابن 
عبدالرحمن عبد محمود د. الفقهية، والألفاظ اكهللحات -معجم ٢٩٢

مصر.الفضيلة دار ايعم، 

دارماتوا، مصهلفى قهلب د. الفقه، أصول ممأهللحادت، معجم — ٢٩٣
ه.١١٤٢/.ط:الفكر، 

(،j،UiA)الدهي عثمان بن أحمد ين محمل الكار، القراء -معرفة ٢٩٤
اه.٤ ٠ ا/ة ط: بئروت، الرسالة مؤسسة وآخرين، عواد بشار ت تحقيق 

وا،لغردآا،والأندلس إفريقية علماء فتاومح، عن اضرب اضيار — ٢٩٥

دارحجي، د.محمد تحقيق: ؟ء(، ١ )٤ الونشربمي بحى بن أحمد 
اه.٤ ٠ ١ حل: بيروت، الإسلامي الغرت 

(،٠٦٨٥)اس موسى م، علي المغرب، حلى ف المغرب " ٢٩٦
م/ههوام.ط: القاهرة، العارف دار صيف، شوقي د. تحقيق: 

الخفمحمد الهاج، ألفاظ ْمائ معرفة إل امحاج 
الفكر.دار )حخ؟ه(، الشربيي 



اصاسم ض ص الخلاف أنر  ١٠٢٨

■(،٢٥٦ ٠ ) القدسي ندامة بن أحمد ين اس عبد الدين موفق الغي، ~ ٢ ٩ ٨ 
اه,٤ ٠ ا/ه حل: بيروت، الفكر دار 

أيبن محمد والإرادة، اسم ولاية ومتشور السعادة دار -مفتاح ٢٩٩
العلمية.الكتب دار هلاه(، ر١ الجوزية فيم بن بكر 

■(،٠٠٠ )٢ الأصفهاق محمد بن الحسنن القرآن، غريبا ل ٣-الفردان ٠  ٠
المعرفة.دار كيلاق، سيد محمد ت تحقيق 

بنأحمد العباس أبو لم، مكتاب تلخيص مجن أشكل لما —الفهم ١٣٠
داروآخرين، مستو لبيا الدين محي تحقيق،؛ •(، ٠٦٢٦)القرض عمر 

ه.١٤١٧/١محل: دمشق، كثير ابن 
محمدد. الشرعية، بالأدلة وعلاقتها الإسلامية الشريعة -مقاصد ٣٠٢

.٥١ ٦٤٢٣! محل: الرياض، الهجرة دار اليوبي،، سعد 
تحقيق!عاشور، بن الهلاهر بن محمد الإسلامية، الشريعة -مقاصد ٣٠٣

اه. ٤٢ا/ه حل: المائس، دار اليساري، الهناهر محمد 

عبدتحقيق! .(، ٥٣٩٥)فارس بن أحمد الحسين أبو اللغت، ٣—مظدٍس ٠ ٤ 

اه. ٣٩٩ٍل! الفكر، دار U^، محمد السلام 
تحقيق!(، ه ٥ ٢ ٠ ز رشد بن أحمل. بن محمد الممهدات، المقدمات — ٣٠٠

.٥١٤٠ ٨/١محل! بيروت، الإسلامي الغرت دار أعراب، معيد 
(،٠٥٨ ٨ ز خلدون بن محمد بن الرخمن عبد خلدون، ابن مقدمة — ٣٠٦

.٢١محل! بتروت، القلم دار 



١٠٢٩اممهاراس 

محمدبن إبراهيم أحد، الإمام أصحاب ذكر ق الأرشد -الممد ٣٠٧
مليمانبن الرحمن عبد د تحقيقت رآا"لأها، مفلح بن افه عبد ابن 

ه.١ ٤ ١ ٠ / ١ طت الرياض، الرشد مكتبة العثي٠ين، 

تتحقيق ْه(،  ٤٨)الشهر٠ّتاني الكرم عبد بن محمد واقحل، الملل ٣" ٠ ٨ 
اه.٤ ٠ ٤ دارالمعرفة سيدكيلاي، محمد 

^،٦٦٩)عصفور ابن عومن، بن علي اضريف، ق الممتع - ٣٠٩
اه.٤ ٠ ا/¥ ط: دارالمعرفة، قباوة، الدين فخر تحقيق: 

الرجراجي،السباعي أحمد مالك، مدم، أصول إق السالالث، منار — ٠٣١
اه.٤ ٠ ا/ه ط: قاس، الجديدة المعلمة 

ةمؤّالدرقي، فتحي د. بالرأكا، الاجتهاد  ijالأصولية -الهاهج ١٣١
Airط: محروت، الرسالة 

عليبن الرحمن عبد المرج أبو والأمم، الملوك تاريخ ق، -اكظم ٢٣١ 
.ji>\Yc>aI\ط: صادر، دار ، ٣٥٩٧)الجوزي ابن 

،٠٣٣ )٧ الجارود بن علي بن القّ عبد افا»ه، المتن من المنتقى — ٣٣١
١^٤ ٠ ط:الثقافية، الكتب مؤسسة البارودي، عبدالك تحقيق: 

د.تحقيق: ، ٣٧٩٤)الزركشي بمادر بن محمد القواعد، ي -اكور ٤٣١
اه.٤ ٠ آ/ه ط؛ الكويت، الإسلامية الشئون وزارة فائق، تيستر 

،٣٥٠٥)الغزال حامد> أبو الأصول، مليقايتؤ من —المنخول ٣١٥
ه. ٠١٤٠ / y ط: دمشق، الفكر دار هيتو، حمن محمد د. تحقيق: 



اممضاليالطم طى الممهي الخلاف ائر  ١٠٣

^،٧٢٨)تثمية بن الحليم عبد بن أخمد المرية، المنة —منهاج ٣١٦
ه١٤٠٦/١٠ط؛ قرطبة، عومة الم، سءرشاد محمد د. تحقيق؛ 

(،j،iUn)الشترازي إسحاق أبو المافص، الإمام فمه ي -المهذب ٣١٧
اه.٣٧٩وأولاده.ممصر الحلي ^؛؛، ٧١مصطفى مكتبة 

مشهووت تحميق ■(، ٥٧٩)٠ الشاطئ موسى بن اراهيم المرافقات، - ٨٣١
اه.٤ ٢  ٤/١حل؛ اليمام القلم دار سلمان، آل حمن ابن 

عبدبن محمد بن محمد خليل، محمر شرح الخليل —مواهب ٣١٩
ط:بقرون، الفكر دار )؛ْ؟ه(، الحطاب الرحمن 

النهضةدار الباحفن، مجن بحموعة والمومعة، المرة الموموعة — ٠٣٢

بقرون.والنشر للهلباعة 

عبدفواد محمد تحقيق: ه(، ١٧٩)الأصحى أض بن ماك آ-الوطا، آ١ 
مجصر.التراث إحياء دار الباني، 

العلويإبراهيم بن اس عبد المعود، مراقي على المرد -نشر ٣٢٢
بقنالمشترك الإسلاص التراث إحياء صندوق  ٢٣٣)الشقيهلي 

المتحدة.العربية والإمارات المغرب 

عمبن أمن محمد الغرف، على الأحكام بمض بماء ل الغرف نشر - ٣٢٣
عابدين•ابن رسائل مجموع صمن ■(، ٥١٢٥٢)عابدين بابن الشهتر 

بابنالشهير الدمجشقي محمد بن محمد العشر، القراءات ل المفر - ٤٣٢

العلمية.الكتب دار الضباع، محمد بن على راجعه: (، ٥٨٣٣)الحزري 



١٣ اممهارس 

^،٧٦٢الزيلعي)يوسف بن اس عد الهداية، لأحاديث لراية ا ٥
 I٥١٣٠٧مصر الخديت دار البنوري، يومض محمد تحقيق•■

دارالقاسمي، ظافر الإسلامي، والتاريخ الشريعة ل الخكم أأم-نفلام أ*
ه.١٤٠٧/٣ط: لبنان، الفائس 
دارزيدان، الكرم عبد الإسلامية، الشريعة ي القضاء لأمأم-نفلام 
ه.١٤٠٩/٢ط:الأردن، البشائر 

ري،العاللام عبد اكرب، ق العمل به جرى بما الأخذ -نفلرية ٣٢٨
أه.٤ ١ ط! بالغرب، الإملامية والشؤون الأوقاف وزارة 

دار^، ١٣٩٩)المودودي الأعلى أبو وهديه، الإسلام -نفلرية ٣٢٩
ه.١٣٨٩بئروتالفكر 

اكاصرعبد د. والقانون، الشريعة ق القضاثي الخكم •آم-ذفلرية 
•.١٥١٤٢٠/ ط; الأردن، المائس دار البصل، ابو موسى 

الرياضالكتب عالر دار ياسين(، نهمم محمد د. الدعوى، —نظرية ٣٣١
.٥١ ٤٢٣السعودية العربية المملكة 

وهبةد. الوضعي، القانون ْع مقارنة الشرعية الضرورة -نظرية ٣٣٢
.٤٥١ ٠ ط; بقرون، الرمالة مؤسسة الزحيلي، 

(،٥٦٨٤)القراق الدين شهاب انحصول، شرح ي الأصول آآآ-نمائس 
نزارمكتبة معوض، محمد وعلي الوجود عبد أحمد ءادل( تحقيق! 

٤١٥١ ١  ٦/١ط! المآكرمة، مكة الباز، مصطفى 



الئضانيالطم على _ الخلاف اثر  ١٠٣٢

)خْبه(،القرى أخمد الرطيب، الأندلس غمض س القح -^ ٣٣٤
 Iاه. ٣٨٨ط؛ صادر، دار عباس، إحسان د. تحميق

الرحيمعبد الدين جمال الأصول، منهاج شرح ل السؤل نحاية — ٣٣٥
دارإسماعيل، محمد شعبان د. ت تحقيق ^، ٧٧٢)الإسوي الحسن بن 

ه.١١٤٢/•ط: بثروت، حرم ابن 
انماسش بن محمد الدين شمس الهاج، شرح إق امحاج -iاية ٣٣٦

\ه.٤ • ٤ ط: الغكر، دار اه(، ٠ ٠ )٤ الرملي 
الأمهات،من غيرها من المدونة ي ما على والزيادات -الترادر ٣٣٧

نشربوخمْ، الأملن محمد ت تحميق •(، ٥٣٨٦)اإم؛رواني زيد أيي، ابن 
.٢١ا/ا،؟\، ٍل: بيروت، الإسلامي الغرب دار 

العلميامحلس ت تحميق العلمي، علي بن عيسى العلمي، -نوازل ٣٣٨
.٥١٤٠٣ط: المغرب، الإّلأمة والشؤون الأوقاف وزارة بفاص، 

الأخبار،منقى شرح الأخيار سيد أحاديث، من الأوطار -نيل ٣٣٩
.٥١ ٩٧٣محل: الجيل، دار (، ٥١٢٥٥)١^٠^ علي بن محمد 

الأحكام،ي والفقهاء الصحابة اختلاف، امجامحج، شرفة الأنام آ-هداية إ٠ 
البيانمكتبة العلا، أبو امحيل. عيد وحسين دعبس علاء أحمل. د. 

.٥١ط: الطائف، 

(،٥٥٩٣)١^^ كر ش بن علي ابمدي، بداية شرح -الهداية ٣٤١
مصر.الحلي البابي مصطفى مطبعة 



١٠٣٣اصس 

باشاإسماعيل الممن، وم المؤك؛ن أسماء الخارقين آ؛م-هدية 
ام. ٩٨١ط: اسانبول، الحديثة دارالخلوم ،(، ٥١٣٩٩)البغدادي 

قيمبن كر أي بن محمد الطب، الكلم ورائع المسب م؛م-الواول 
دارقائد، بن حسن بن الرحمن عبد تحميق: (، ٥٧٠١)الحورية 

اه.؛ YU/tط: المكرمة، مآكة الفوائد، 

آ'7ه(،)٤ المحمدي أبجلئ، بن خليل الدين صلاح بالوفيات، الواو - ٣٤٤
.٤٥١ ٢ ٠ التراث إحياء دار مصطفى، تركى و الأرنووط أحمد تحقيق: 

البورنو،صدنى محمد د. الكلية، الفقه قواعد إيضاح ذ -الوجيز ٣٤ه
.٤٥١ ١ ؛/٦ ط: بتروُت،، الرسالة مؤسسة 

مصطفىد محمد. لامية، الإيالقرمة ل الإشات أ"؛آ-ومائل 

.٥١ ٤٢ا/. ط: دمشق، البيان دار الزحيلي، 
دارالخمر، سليمان بن ناصر د. الكرم، القرآن ضوء ق —الوسهلية ٣٤٧

٠٥١ط: الرياض، الوطن 

هء(،ره. الخزال محمد بن محمد حامد أبو المدمب، و -الوسيط ٣٤٨

اللامدار تامجر، محمد بن ومحمد إبراهيم، محمود أحمد تحقيق: 
.٥١ ٤١٧ا/ط: القاهرة، 

بكرأي بن محمد بن أحمد الزمان، أبماء أنياء و الأعيان -وفيات ٣٤٩

لبنان.الثقافة دار عباس، إحان تحقيق: (، ٥٦٨١)خلكان ابن 



١ ال؛ضاديعلى ص l_؛j، أتر  ٠٣٤

ههوس

0 ٠٠٠٠٠٠٠٠ْشنمْة 

الدراسةموصوع 
الدراسةأهمية 

١٤السامة الدرامات 

١٠ا،لوضوع اختيار أمباب 
ما١البحث صعوبات 

١٩البحث منهج 
١٢ الدراسة حهلة 

٣١واعتدار شاكر 

٣٣القضائي والحكم الفقهي بالخلاف التعريض — التمهيدت 
٣٥أسبابه نشاته، أنواعه، ماهيته، الفقهي بالخلاف التعريف الأول! الفصل 
^١٣.................... وأنواعه الفقهي الخلاف تعريف الأول! الحث 
^١٣الفقهي الخلاف تعريف 

٤" الفقهي الخلاف أنواع 
٦٦وأسابه...ّ....ؤ..لأّ..بّ؛ب....الفقهي الخلاف نشأة الئائ! البحث 

٦٦الفقهي الخلاف نشاة 
٧٤الفقهي الحلاف أسان 
١٩ به. والإلزام تقنينه وحكم وأنواعه القضائي بالحكم التعريف الئائ! المصل 



٣٠الفهارس 

٩٣..... .............. وشروطه ١لقضاني الحكم تعريف الأول؛ الحث 
٣٩ ّ ....٠ ١ ... ١ .٠ ٠ .٠ .......٠ والاصطلاح.......٠ اللغة ق الحكم تعريف 
١ ٠٣اللغة ق القضاء تعريض 

١ ٠٥الاصهللاح ق القضاء تعريف 
آآااالإلزام.......ؤ...ا.ا...على علما )اعتاره القضائي الحكم تعريف 
١ ١٨القضائي الحكم ثرومحل 
٢١ ٠ ...٠.......٠ ..٠ ...٠ ٠ وطسعته القضائي امحم أنواع الئائ: الحث 

١٢٥القضائي..........................................الكم أنواع 
١٣٣القضائي امم طبيعة 

١ ٤٢.............. بماوالإلزام القضائية الأحكام سن القاك: الحث 
١٤٢اصن تعريف 

١٤٤............ .....٠٠.....هاوالإلزام القضائية الأحكام سن حكم 
الأول:الباب 

١٦١صه الماضي وموقف الإثبات وطرق المضائية الوقاغ ي الفقهي الخلاف أثر 
١٦٣......فيها الختالف الوقاثع ق الهت من القاضي موقف الأول: الفصل 

١ ٦٠...ا..ّ.؟............ب. وأنواعهابالواقعة التعريفت الأول: الحث 
١٦٥الواقعة تعريف 

١٦٧الوقائع أقام 
١٦٧الفقهية الواقعة الأول: القسم 



ال،ضانيانمئم طى ال،تهي الخلاف اثر 

١ ٦٨...........................الفتوةالواسة الئاق: القسم 

١٦٩القضاثية الواقعة الثالث: القسم 

١٧٣..........  ٠٠٠.......وأنواعهاالقضائية الواقعة أهمية اكائ: الحث 
١٧٣.......................................... القضائيةالواسة أهمية 

١٧٧القضائية الواسة أنواع 
١٧٧الحبمة الواقعة الأول: الوع 
١٧٨ا،لزثرة الواقعة الئاق: الوع 
١٨٠الخلردية الواقعة الثاك: الموع 
١٨٣الأصيلة الواقعة الرابع: الموع 
١٨٣البديلة الواقعة الخاص: الوع 

١٨٠الخلاف............... ائل مق القاضي اجتهاد الثالث: الحث 
١ ٨٧وشرائهله الاجتهاد تعريض 

١٩٢القاصي اجتهاد حكم 
•٤ القضائي الاجتهاد مجالات 

٤•النصوص مجال الأول: القسم 
٠٩الوقائع بحال الئاق: القسم 

٥١ الحلاف،...... مسائل ق القضائي الاجتهاد الك جمالرا؛ع: البحث 
٢٣ ٠٠الترجيح.......ق العامة الضوابط مراعاة ١- 
٢٥الجزئية............. والأدلة الكلية القواعد ق الفلر بتن الجمع ٢- 



٣٧الفهارس 

٢٣٢.... ااواس على وتزيله القماثي الحكم مرير ق الواقع مراعاة — ٣
٢٣٩الأحكام..ؤ.............ببب........ ؤ، واعبارْ المآل مراعاة - ٤

٢٤٦بالقضاءب............................... الآل مجراعاة ارتباط وجه 

٢٥١والاعتدال اكوط مراعاة 0- 

٢٠٤القضاء ق الوسهلية معاب 
٢٧٢الخلاف مجراعاة ٦- 

٢٧٣الخلاف نراعاة تحريف 

٢٧٦الخلاف.................. ومجراعاة الخلاف مجن الخروج يئن المرق 
٢٧٧الخلاف مراعاة أقسام 

٢٨٠...٠..................................... الخلاف مجراعاة شروط 

٢٨٦القضامة.........ؤ.................... الوانعة ق الخلاف مراعاة 

٢٩٦القضاثي............................... اذكم ق الحلاف مراعاة 
 ~U ٠٣ ١ انمل يه جرى  ١٠اعتبار

٣٠٥والسل العرف محن المرق 

٠٣ ٦ . ..............٠ ٠ ...٠ ...٠ ..٠ ١ الأصول.. يتن ومنزلته العمل حجية 
٣١٢القضاتية..................................الأحكام أثرانملق 
٣١٥الاحتياط ٨-مجراعاة 

٣١٧الاحتياط حجية 

٠٣٢ بالاحتياط انمل ؤ، الممهاء مذاهب 



الئضاليالحكم على القئهي الخلاف اتر  ١٠٣٨

١٢٢١٢للاحتياط التكليفي الحكم 
٦٢٢٤بالاحتياط انمل شروط 

٣٢٧القضاب الأحآكام ق الاحتياط أثر 
٣٣٤والقاصد المرايا اعتبار ٩- 

٣٣٨واليات: المقاصد اعتبار شواهد 

٠٣٤ القضائي.......................... الحكم ق واليات القاصد أثر 
١ ٣٥٢الضرورات اعتبار - ٠

٣٠٦الأحكام................................ ق الضرورة اعتار أدلة 
٣٠٧الضرورة برخصة الأخذ حكم 

٣٥٩الأعام.............................. ق الضرورة اعتبار شروط 
١٣٦ .٠........ ؤ.......  ٠٠٠ؤ....ؤ القضائية... الأحآكام ق الاصقلرار أثر 

٣٧٩؛..ؤ...... ؛القضال....ق المزرة العوامل مراعاة الخاص: الحث 

٣٨١والعادة ١-العرف 

٣٨٠والعادة: العرف يينر العلاقة 

٣٨٦العرف أقام 
٣٨٧العرف حجية 

٣٩١العرف اعتبار شروط 

٣٩٩.............. ؛.؛ ٠٠ ٠٠القضائية............الأذكام ق العرف أثر 
٠٤ ٥ الذرائع محي — ٢



٣٩اصس 

٨٤. الذرائع مد اعشار أدلة 
٤١٢الذرائع أدلة عن الفقهاء موقف 
٤٢٢الذرائع د لالتكلفي الحكم 

٤٢٥................................القضائية الأحكام ق الذرائع أثر 
٤٣٣ا>ج م-رلج 

٤٣٧الخرج رفع أدلة 
٤٣٨الحرج لرفع الخفيف أماب 

٤٤٧,,....,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,القضائية الأحكام ل الحرج أثر 
٤٥٢اكلحة — ٤

٤٥٦اكالحة ام أن
٤٥٧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ا،لرملة يالماغ العمل من الفقهاء موقف 
٤٦٢,,,,,,,,,,,,,,,,,,:الشرع ق واعتبارها الصالح حجية على الأدلة 

٤٦٤المرملة؛ بالممّلمجة العمل ضوابط 

٤٦٦القضائي الاجتهاد ق  ٣١اعتار م
٤٧٤القضائي الاستصلاح قواعد 

الخصوممذهب وبخلاف المقلد بالمذهب القضاء الادس: ايحث 
٤٨٠الفقهية والرحمة الرجوح وبالقول 

٤٨٥المقلد بالمذهب القضاء 

٤٨٦الفروع محا التقليد حكم 



التضانيالحئم على ال،ثهي الخلاف اتر 

٤٩٣...............................ممن مذهب بتقاليد القضاء حكم 
٥• ٠ ............................... صرورة غر من القلي تولية حكم 
٠٥٠ المقالي القاضي مطتد 
٤٥٠ الخصوم مذهب بخلاف القضاء 

٥١٧الرجوح بالقول القضاء 
٥٢٥المرجوح بالقول القضاء شروط 
٥٢٦الفقهية بالرخصة القضاء 

القضائيةالوقائع ق الفقهي الخلاف طى المترتبة الأثار الئائ; الفصل 
٥٤٥الإثبات وؤلمرق 

٥٤٧القضائية. الواسة ق الفقهي الخلاف على المترتبة الائار الأول: افصث، 
٥٥٠. ّ...١. ّ. ...٠.. ٠١الأحكام.١...؟..٠ إصدار ق التريث وجوب — ١

.......ا............1ْْالمشورة.........أهل على الواقعة عرض ٢س 
٥٦١الأحكام ق المر - ٣ 
٠٥٧ .......١. ٠٠..................الخلاف بشبهة الحدود إسقاط — ٤

٥٧١الحلاف: شبهة تعريف 

٥٧١.اا.ا................ؤ...... الخلاف بشبهة الحدود إسقاط حكم 
٥٧٦... ٠٠٠الخلاف...؟...بشبهة الحدود إسقاط حكم ق العلماء أقوال 

٥٨٥الإثبات. >ق ق الفقهي الخلاف طى المترتة الأثار اكان: المث 
٥٨٥الإثبات بهلرق التعريض 



اممهارس

٥٨٨.................... الإئات طرق تمحيص ق القاصي اجتهاد ١- 
٠٩١الشرعية بالسامة القضاء ٢— 

٥٩٨فها.. الختلف الواقعة ق الحكم على الترتبة الاثار الئاك: الحث 
٥٩٩............. الاجتهاد فيها يسوغ الي القضائية الأحكام إبرام ~ ١

٦١٤القضائي...... الحكم صدور يعد الفتوى وتغر الخلاف ارتفاع ٢— 
الئائ:اياب 

٦١٩٠٠٠.الفقهيةالفروع و الممحائي الخكم قواعد و الفقهاء اختلاف أنر 
١٦٢ القضائي....... الحكم نفرير عليها بجي الي القواعد الأول؛ الممل 
٦٢٢-الأزمان............... بتغتر الأحكام تغتر ينكر لا الأول: الحث 

٦٢٧اهوا ماوّوبيان القاعدة شرح 
٦٣٣وأدلتهم................................ القاعدة ق العلماء أقوال 

٦٤٤.....................٠٠....القاعدة هده ق الفقهي الخلاف أثر  ٠٠
٦٤٦ ١١٠.الخالقات.أنواع على ير النم أنواع تحديد ~ ١

٦٥٥.........ؤ.................... الخديتة بالقرائن ادل.ود إثيات ٢— 

٦٦٧....لأا؟ا.ا.ب......لأ...... المباشر مع اد بالفالسماعي تضمي ٣— 

٦٧٢معتن بمن الرواج تحديد ٤- 
٦٩١القاصي بيد الهللاق جعل — ٥

٧• ٤ الخلاف فيه يراعى الاجتهاد ائل ممجن مدركه قوي مجا القاي; الحث 

٧< ٦ مجعناها وبيان القاعدة شرح 



الهضانيانمكم على اممتهي الخلاف اتر  ١٠٤٢

٧« ٦ وأدلتهم................................ القاعدة ق العلماء أقوال 
٠٧١ ؤ .. ٠ ؤ....... ...... ٠ ....٠ ....٠ القاعدة هده ق الفقهي الخلاف أثر 

٧١< بعلمه القاصي قضاء — ١
٧٢٤بالقيافة: القضاء ٢- 

٧١٠٤ول: بدون ٣-المكاح 
٧٥١الشعار: نكاح — ٤

٧٠٨الحدود........... يا تدرأ شبهة الفقهاء اختلاف الثالث: ايحث 

٧٥٩معناها وبيان القاعدة شرح 
٧٦١وأدلتهم.....ّ...ا...ؤ.....,..اااءب.اب.. القاعدة ق العلماء أقوال 

٧٦٦.........ؤ..ب......ا.ااب.ا... القاعدةهده ق الفقهي الخلاف أثر 
٧٦٦................ فيه: مختلف نكاح ق ومحلئ عمن الخد امقامحل ~ ١
٧٦٩اااب........ر..ؤ... فيه: مختلف نماب مارق عن الحد إمحماحل ~ ٢

٧٧٤السرقة:.... م.، ونت ق للاختلاف المارق عن الحد إمقاؤل ٣- 

٧٧٧الغرم عليه صوعف العقوبة،لوجب عنه مقهلت من الرابع: المحن 
٧٧٩معناها وبيان القاعدة شرح 
٧٨< .. ١  ١.١ ١.١ّ...........٠  ٠.٠وأدلتهم.......القاعدة ق العلماء أقوال 

٧٨٦ا.ؤ.اؤ.....ا.ااا؟.ب ........ ٠١القاعدة هده ل الفقهي الحلاف أثر 
٧٨٦....ؤ............... ذميا قتل إذا لم المعلى الدية تضعيف ١- 

٧٩٤....ؤ.الصحيح........من قالع إذا الأعور على الدية تضعيف ٢- 



١٠٤٣اممهارس 

٧٩٧..................... عمداقل الصيإذا على الدية صف ٣- 

٠٨ ٣ ّ ؤ. ؤ. . ٠ ّ.٠ ؤ......٠ الفاسد. القصد بفيض امحر الخاص: المحث 
٤٨٠ معناها وبيان القاعدة ئرح 

٨• ْ .١ ٠ ّ.٠ ّ ّ ؤ... ..٠ .٠ ...٠ .ّ...٠ ّ ّ. وأدلتهم.. القاعدة ق العلماء أقوال 
١٨١ ا.ب..با...................... القاعدة هذه ق الفقهي الخلاف أثر 

١٨١ .. ٠٠٠.....ّ.ا....ب.........١٠٠ايراث من مورئه قاتل حرمان — ١

٨١٧..................... المخوف الموت مرض ل الهللقة توريث — ٢

 -٣ f-/- ٨٢٣..........ب...ّّّ.ّ.. العدة.ب.ل تزوجها مجن على المرأة
٨١٧.صدورهبعد القضائي الحكم بهلبيعة اكُلقة القواعد الثائ: الفصل 
٨٢٩٠صفته..........عن الشيء يزيل لا الحاكم حكم الأول: الحث 

٠٨٣ معناها وبيان القاعدة شرح 
٨٣١وأدلتهم................................ القاعدة ق العلماء أنوال 

٨٤٥.القاعدةهده ق الفقهي الحلاف أثر 
٨٤٥الزور............... شهادة على ال؛ني بالنكاح القاصي حكم — ١

٨٤٧............. ١١......زورابمملليقها شهد من على المرأة ٢- 
٨٥٠... ١٠١...............مهللقتهاك بامالقاصي ألزمه من حكم — ٣

٨٥٢......... ١٠٠...الشهود جرح سن إذا القضائية الأحكام نقض ٤" 
٨٥٧....ب..ّ... ...لإ......بالاجتهاد ينقض لا الاجتهاد الئائ: الحث 

٨٥٨معناها وبيان القاعدة شرح 



التمانيانمكم طى الئئهي الخلاف اثر 

١٨٦ وأدلتهم................................ القاعدة ق العلماء أقوال 
٨٦٧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,القاعدة هده ق الفقهي الخلاف أثر 

٨٦٧الأموال,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., ق، و.بمين بشاهد القضاء ١— 

٨٧٦ول بدون النكاح ٢— 
٨٧٩.............. لأ يهم فيمن يشذ لا الحاكم حكم الثالث: ايحث 

٨٨< معناها وبيان القاعدة شرح 
٨٨٠القاعدة هده ق الفقهي الخلاف أثر 

٨٨٥وشركه لنفسه القاصي قضاء ١— 
٨٨٦,,,,,,,,,,,,,,, لهم شهادته بحوز لا ومن لقرابته القاصي قضاء ٢" 

عليهبه يدعى مجا يكون أن إلا الغائب على الحكم يشد لا الرا؛ع• الحث 
٨٩٤,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الحاصر على به يدعى لما لازما محببا 

٨٩٥معناها وبيان القاعدة شرح 
٨٩٨وأدلتهم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, القاعدة ق العلماء أنوال 

٩٠٥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,القاعدة هده ق الفقهي الحلاف أثر 
٩٠٥, اس.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,حقوق ق الغائب على القضاء ~ ١

٩٠٨الآدُيين,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,حقوق ل الغائب على القضاء ٢— 

٩١٣,,,,,,,,العبد وحق اذ حق يتن يجمع فيما الغائب على القضاء ٣" 
٩١٥الحكم.,.,,,.ق أخءلأ إذا القاصي على صمان لا الخامس: الحث 

٩١٦معناها وبيان القاعدة شرح 



٥,اممهارس 

٩١٨................................وأدلتهم القاعدة ق العلماء أقوال 
٩٢٨.............................القاعدة هده ق الفقهي الخلاف أثر 

٩٢٨.... باجتهاد حكمه ق الحاكم أخهلآ إذا المال بيت تغريم ١" 
٩٣١,إتلافا تضمن إذا الخكم بعد فهادهم عن رجعوا إذا الشهود ترم 
٩٣٧والتائج الخلاصة 
٩٦١الفهارس 

٩٦٣الكريمة الايات فهرس 
٩٧٣الجوية الأحاديث فهرس 
٩٧٨الأئار فهرس 

٩٨١,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الغريبة والكلمات العلمية الصهللحات فهرس 

٩٨٨لهم المترجم الأعلام فهرس 
٩٩٣والراجع المصائر فهرس 
١> ٣٤الموضوعات فهرس 




