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 إىداء

إلى مف تاقت الٌنفس لشفاعتو، كاشتاقت العيف لرؤيتو، إليؾ سيدم محمد صمى اهلل عميؾ 
 كسمـ.

ـى لي لحظة سعادة، إلى مف حصد األشكاؾ ع ف دربي؛ ليمٌيد لي إلى مف كىٌمت أنامميو ًلييقدِّ
طريؽ العمـ، إلى الذم ال تفيو الكممات كالشكر، إليؾ صاحب السيرة العطرة كالفكر 

 المستنير، إليؾ كالدم الحبيب.
كت ىذه الزرعة  إلى مف كىضعتني عمى طريؽ الحياة، كجعمتني رابط الجأش، إلى مف رى

ف أرل األمؿ مف عينييا، بدميا، إلى التي أنارت الدرب بالٌصمكات كالٌدعكات، إليؾ يا م
 إليؾ أمي الحبيبة.

إلى مف ال تيسعفني الكممات فأمدحو، كال يستيقظ العقؿ مف غيبتو فأشكره، إليؾ معممي 
 كشيخي فضيمة القاضي حمدم صبرم ازغير.

لى اخكتي  لى أخكاتي كا  يماف كغيداء، الذيف كانكا لي سندان امصطفى كيكسؼ كمحمد، كا 
 كعكنا.

 سى زكجتي العزيزة التي أيكف ليا أسمى مشاعر االحتراـ كالتقدير.كال يمكنني أف أن
لى كؿ مف كاف لو فضؿه عمي، ككاف سندان كمعينان لي في تحقيؽ ىدفي في الكصكؿ إلى ك  ا 

 إتماـ ىذا البحث.
إلييـ جميعان أىدم ثمرة ىذا البحث المتكاضع، راجيان مف اهلل القىبكؿ، كأف ينفع بو اإلسبلـ 

 كالمسمميف.
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 شكر وتقدير

الحمػػػػػػػد هلل الػػػػػػػذم تػػػػػػػتـ بنعمػػػػػػػو الصػػػػػػػالحات، كالشػػػػػػػكر هلل أكالن ك خػػػػػػػران، كىػػػػػػػك القا ػػػػػػػؿ: 
ـــــَدَنُكمْ } ـــــَكْرُتْم َ َِزي ـــــَِلن َش ـــــْم َل َََذَن َرب ُك ـــــ ْذ َت كالصػػػػػبلة كالسػػػػػبلـ عمػػػػػى المبعػػػػػكث رحمػػػػػة  1{َواِ 

ال لمعػػػػػػػالميف، ناصػػػػػػػر الحػػػػػػػؽِّ بػػػػػػػالحؽ، كاليػػػػػػػادم إلػػػػػػػى  صػػػػػػػراطو مسػػػػػػػتقيـ، كىػػػػػػػك القا ػػػػػػػؿ:  
 .2 كر اهلل من ال يشكر الناسيش

ـي بالشػػػػػػػكر   التزمػػػػػػػان بيػػػػػػػذا المنطمقػػػػػػػات اإليمانيػػػػػػػة فػػػػػػػي إسػػػػػػػناد الفضػػػػػػػؿ ألىمػػػػػػػو، أتقىػػػػػػػد 
؛ بي يػػػػػة إتمػػػػػاـ ىػػػػػذا البحػػػػػث، إلػػػػػى  الجزيػػػػػؿ مػػػػػع العرفػػػػػاف بالجميػػػػػؿ لمػػػػػف عمػػػػػؿ معػػػػػي بكػػػػػدو
فضػػػػػػػػيمة المعمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػدكتكر الفاضػػػػػػػػؿ مينػػػػػػػػد فػػػػػػػػؤاد اسػػػػػػػػتيتي حفظػػػػػػػػو اهلل، الػػػػػػػػذم أكرمنػػػػػػػػي 

عمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذه الرسػػػػػػػػالة، فقػػػػػػػػٌدـ لػػػػػػػػي النصػػػػػػػػا   السػػػػػػػػديدة كالتكجييػػػػػػػػات  كتفىٌضػػػػػػػػؿ باإلشػػػػػػػػراؼ
العمميػػػػػة الٌدقيقػػػػػة، فقػػػػػد منحنػػػػػي مػػػػػف كقتػػػػػو كعممػػػػػو الكثيػػػػػر، فجػػػػػزاه اهلل خيػػػػػر الجػػػػػزاء كبػػػػػارؾ 

 فيو كأمىد  في عمره.
ممٌثمػػػػػيف بالػػػػػدكتكر  كالشػػػػػكر كالتقػػػػػدير لػػػػػذكم العمػػػػػـ أعضػػػػػاء لجنػػػػػة المناقشػػػػػة الكػػػػػراـ،

داخميػػػػػػان، كالػػػػػػدكتكر سػػػػػػييؿ محمػػػػػػد طػػػػػػاىر األحمػػػػػػد  أيمػػػػػػف عبػػػػػػد الحميػػػػػػد البػػػػػػداريف مناقشػػػػػػان 
بقبػػػػكؿ مناقشػػػػة ىػػػػذه الرسػػػػالة، كعمػػػػى مػػػػا بػػػػذلكه مػػػػف جيػػػػدو  مناقشػػػػان خارجيػػػػان، حيػػػػث تفٌضػػػػبل

 لتصكيبيا، كتصحي  أخطا يا، فجزاىـ اهلل خير الجزاء.
البػػػػػػػػداريف حفظػػػػػػػػو اهلل،  حميػػػػػػػػدالػػػػػػػػدكتكر أيمػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد ال كالشػػػػػػػػكر مكصػػػػػػػػكؿه لفضػػػػػػػػيمة

 ىذه الرسالة، فجزاه اهلل خيران.كمكضكع الذم قاـ باقتراح عنكاف 
 
 

                                                           

 (.8سكرة إبراىيـ، اآلية ) 1
، باب: في شكر المعركؼ، )حكـ عمى أحاديثو كعٌمؽ سنن أبي داودق(، 275أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني )تكفي  2

(، 723(، )4811قاؿ عنو األلباني: حديث صحي ، حديث رقـ ) المكتبة العصرية_ بيركت، محمد ناصر الديف األلباني(، عميو
 باب: ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، الطبعة ، سنن الترمذي(، ق279 الترمذم )تكفي سىٍكرة بف عيسى بف محمدالترمذم، 
، كقاؿ الترمذم: حديث صحي ، حديث رقـ مصر – الحمبي البابي مصطفى بعةكمط مكتبة شركة، ـ 1975 - ىػ 1395 الثانية،

(1954 ،)(4\339.) 
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 ممخص البحث

جػػػػػاء ىػػػػػذا البحػػػػػث بعنػػػػػكاف  العدالػػػػػة كتطبيقاتيػػػػػا فػػػػػي المحػػػػػاكـ الشػػػػػرعية ، كقػػػػػد جػػػػػاء 
فػػػػػػي المحػػػػػػاكـ  تطبيػػػػػػؽ العدالػػػػػػةاختيػػػػػػار ىػػػػػػذا المكضػػػػػػكع مػػػػػػف أجػػػػػػؿ التأكيػػػػػػد عمػػػػػػى أىميػػػػػػة 

ـٌ ذلػػػػػؾ إال مػػػػػف خػػػػػبلؿ إيجػػػػػاد عطػػػػػاء كػػػػػؿ صػػػػػاحب حػػػػػؽ  حقٌػػػػػ عامػػػػػة، كلػػػػػف يػػػػػت ، وتنظػػػػػيـ كا 
ف البحػػػػػث مػػػػػف مقدمػػػػػة كخمسػػػػػة فصػػػػػكؿ كخاتمػػػػػة، أمػػػػػا الفصػػػػػؿ التمييػػػػػدم، كٌ كمػػػػػف ىنػػػػػا تىكػػػػػ

كمػػػػػػػو، كمػػػػػػػا تضػػػػػػػٌمف تعريػػػػػػػؼ العدالػػػػػػػة  فقػػػػػػػد تضػػػػػػػمف التعريػػػػػػػؼ بالقضػػػػػػػاء كمشػػػػػػػركعيتو كحي
، كبعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ قمػػػػػػػػت ببيػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػاف أىػػػػػػػػدافيا كأىميتيػػػػػػػػا كضػػػػػػػػكابطياكبيػػػػػػػػاف مشػػػػػػػػركعيتيا ك 
 كسا ؿ تطبيؽ العدالة.

لحػػػػػػػػديث فيػػػػػػػػو عػػػػػػػػف دكر الحػػػػػػػػاكـ فػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ كأٌمػػػػػػػػا الفصػػػػػػػػؿ األكؿ، فقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف ا
ىػػػػا فيػػػػو كتعيينػػػػو فػػػػػي العدالػػػػة، فتحػػػػدثت فيػػػػو عػػػػف تعريػػػػؼ الحػػػػاكـ كالشػػػػركط الكاجػػػػب تكفر 

فػػػػػػػي ختػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػؿ عػػػػػػػف ك تحػػػػػػػٌدثت فيػػػػػػػو عػػػػػػػف تنصػػػػػػػيب الحػػػػػػػاكـ، اإلسػػػػػػػبلـ، كمػػػػػػػا 
 ضمانات تحقيؽ العدالة مف الحاكـ. 
كانػػػػػػػو فػػػػػػػي فيػػػػػػػو عػػػػػػػف دكر القاضػػػػػػػي كأع فقػػػػػػػد تحػػػػػػدثت  كأمػػػػػػا فػػػػػػػي الفصػػػػػػػؿ الثػػػػػػػاني،

تحقيػػػػؽ العدالػػػػة، فتحػػػػدثت فيػػػػو عػػػػف شػػػػركط القاضػػػػي،  ثػػػػـ كػػػػاف الحػػػػديث بعػػػػد ذلػػػػؾ عػػػػف 
أثػػػػر اخػػػػتبلؼ عدالػػػػة القاضػػػػي عمػػػػى انتيػػػػاء كاليتػػػػو، كفػػػػي ختػػػػاـ ىػػػػذا الفصػػػػؿ قمػػػػت ببيػػػػاف 

 شرط العدالة في أعكاف القاضي.
كػػػػػػػـ بالعػػػػػػػدؿ، كقػػػػػػػد  كأمػػػػػػػا فػػػػػػػي الفصػػػػػػػؿ الثالػػػػػػػث، فقػػػػػػػد جػػػػػػػاء الحػػػػػػػديث فيػػػػػػػو عػػػػػػػف الحي

القضػػػػػاء بػػػػػالراج  مػػػػػف  عمػػػػػىكػػػػػـ القضػػػػػا ي، كاشػػػػػتمؿ الحػػػػػديث فيػػػػػو حتحػػػػػٌدثت فيػػػػػو عػػػػػف ال
كػػػػػػػـ القاضػػػػػػػي لنفسػػػػػػػو أك  األدلػػػػػػػة، كنقػػػػػػػض القاضػػػػػػػي أحكامػػػػػػػو بنفسػػػػػػػو كأحكػػػػػػػاـ غيػػػػػػػره، كحي

، ثػػػػػػـ جػػػػػػاء دكر الٌشػػػػػػيادة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ العدالػػػػػػة ألقاربػػػػػو، كجػػػػػػاء بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ الحػػػػػػديث عػػػػػػف 
كػػػػػػـ اشػػػػػػتراط العدالػػػػػػة فػػػػػػي الٌشػػػػػػيكد، كبعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ عػػػػػػف صػػػػػػف ة الحػػػػػػديث بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ عػػػػػػف حي



 د

العدالػػػػة الميشػػػػترطة، ثػػػػـ جػػػػاء الحػػػػديث عػػػػف  ليػػػػة تزكيػػػػة الٌشػػػػيكد، كفػػػػي ختػػػػاـ ىػػػػذا الفصػػػػؿ 
 جاء الحديث عف حاالت رد شيادة العدؿ.

كػػػػػػاف الحػػػػػػديث فيػػػػػػو عػػػػػػف تحقيػػػػػػؽ كختمػػػػػػت ىػػػػػػذا البحػػػػػػث بالفصػػػػػػؿ الرابػػػػػػع، كالػػػػػػذم 
فكػػػػاف الحػػػػديث فيػػػػو عػػػػف العدالػػػػة مػػػػف خصػػػػاؿ الكفػػػػاءة  العدالػػػػة فػػػػي انعقػػػػاد عقػػػػد النكػػػػاح،

يف، كعػػػػػػف العدالػػػػػػة فػػػػػػي كلػػػػػػي عقػػػػػػد الٌنكػػػػػػاح، كعػػػػػػف العدالػػػػػػة فػػػػػػي شػػػػػػيكد عقػػػػػػد بػػػػػػيف الػػػػػػزكج
 الٌنكاح، ثـ جاء الحديث بعد ذلؾ عف أثر اختبلؿ العدالة عمى حقكؽ الزكجة.

كفػػػػػػي ختػػػػػػاـ ىػػػػػػذه األطركحػػػػػػة تكصػػػػػػمت إلػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف النتػػػػػػا   كالتكصػػػػػػيات، 
مػػػػػػػف يقػػػػػػـك بعممػػػػػػو فػػػػػػػي  عمػػػػػػىكالتػػػػػػي أكصػػػػػػي مػػػػػػف خبلليػػػػػػػا إلػػػػػػى ضػػػػػػركرة كجػػػػػػػكد رقابػػػػػػة 
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Abstract 
This research was entitled “Justice and it’s Applications in 

Sharia Courts”, the selection of this subject was to emphasize 
the importance of justice in public courts, and this will only be 
done by creating a regulation and giving everyone his due. Due 
to this, this research composed of an introduction, five chapters 
and a conclusion. The introductory chapter composed of 
a definition of the judiciary, it’s legitimacy and rule, it also 
included a definition of justice and a clarification of it’s 
legitimacy, goals, importance and control. Thereafter, I clarified 
the means to achieve justice.   

The first chapter talked about the role of the ruler to 
achieve justice. I talked about the ruler’s definition, the 
conditions that must be met in him and his appointment in 
Islam. At the end of this chapter I talked about the guarantees of 
the ruler in order to achieve justice.   

As for the second chapter, I talked about the role of the 
judge and his aides in achieving justice and the conditions that 
must be met in the judge. Then, I talked about the effect of the 
judge’s justice differing on the end of his term. At the end of this 
chapter I explained the conditions of justice that must be met in 
the judge’s aides.   

As for the third chapter, it included fairness in passing 
judgments and adjudication. It also included to judge based 
on evidence, the judge’s overturn to his own verdict and the 
verdict of others and the judge’s verdict for himself and 
his relatives. It also included the role of testimony in achieving 
justice, the justice condition that must be met in the witnesses 
and the condition of justice required in the witnesses. 
Thereafter, I talked about the commendation of 
the witnesses. At the end of the chapter I talked about the cases 
of rejecting a testimony.   

I closed this research with a fourth chapter which talked 
about achieving justice in holding a marriage contract, it also 
talked about the justice as an efficiency quality between the 



 و

spouses, the justice of the guardian of the marriage contract and 
the witnesses to the marriage contract, then I talked about the 
effect of injustice to the wife rights.   

At the end of this dissertation I reached to a number of 
finding and recommendations which, through it, 
I recommend to have control and observation over who does his 
work in our Sharia courts to have an honest work. 
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 المقدمة

إف الحمػػػػػػػد هلل، نحمػػػػػػػده كنسػػػػػػػتعينو كنسػػػػػػػتيديو كنسػػػػػػػت فره، كأشػػػػػػػيد أف ال إلػػػػػػػو إال اهلل 
خمقػػػػو كخميمػػػػو،  كحػػػػده ال شػػػػريؾ لػػػػو، كأشػػػػيد أف محمػػػػدان عبػػػػده كرسػػػػكلو كصػػػػفي و مػػػػف خيػػػػرة

حٌجػػػػػػػػة البيضػػػػػػػػاء ليميػػػػػػػػا رسػػػػػػػػالة كنصػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػة كتػػػػػػػػركيـ عمػػػػػػػػى المى أدل األمانػػػػػػػػة كبمػػػػػػػػ  ال
كنيارىػػػػػا ال يزيػػػػػ  عنيػػػػػا إال ىالػػػػػؾ، فجػػػػػزاه اهلل عنػػػػػا أفضػػػػػؿ مػػػػػا جػػػػػزل بػػػػػو نبيػػػػػان عػػػػػف أمتػػػػػو 

 كرسكالن عف دعكتو كرسالتو، أما بعد :
ألفػػػػػػراد القكاعػػػػػػد كاألسػػػػػػس اٌلتػػػػػػي تػػػػػػنظـ العبلقػػػػػػات بػػػػػػيف اقػػػػػػد أرسػػػػػػى اإلسػػػػػػبلـ  فػػػػػػ ف 

تحمػػػػػؿ مػػػػػف المعػػػػػاني كالقػػػػػيـ الرفيعػػػػػة اٌلتػػػػػي ، كمػػػػػف أىػػػػػـ ىػػػػػذه القكاعػػػػػد العدالػػػػػة، كالمجتمػػػػػع
 ما تساعد عمى قياـ مجتمعو يتمٌتعي بالسبلـ كاإلخاء كالمحٌبة.

مٌكػػػػػػف لصػػػػػػاحب فحقيقػػػػػػة العدالػػػػػػة فػػػػػػي اإلسػػػػػػبلـ أنيػػػػػػا ميػػػػػػزاف اهلل فػػػػػػي األرض، بػػػػػػو يي 
دة اإلسػػػػبلـ، فًيػػػػي حػػػػؽ لمجميػػػػع الحػػػػٌؽ مػػػػف الكصػػػػكؿ إلػػػػى حقٌػػػػو، فمنشػػػػ  العدالػػػػة مػػػػف عقيػػػػ

 في المجتمع اإلسبلمي القكيـ.
فالعدالػػػػػػػة مػػػػػػػف أعظػػػػػػػـ الًقػػػػػػػيـ النبيمػػػػػػػة اٌلتػػػػػػػي أمػػػػػػػر اهلل تبػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػالى بيػػػػػػػا، كسػػػػػػػعى 
رسػػػػكلنا صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ إلػػػػى تطبيقيػػػػا فػػػػي المجتمػػػػع اإلسػػػػبلمي، كمػػػػف أراد الػػػػدليؿ 

لينظيػػػػر إلػػػػى سػػػػٌنة النبػػػػي صػػػػم ى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، قػػػػاؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ فميىسػػػػتنًطؽ كتػػػػاب رٌبػػػػو، كى
َذا َحَكْمــــُتْم َبــــْيَن {رب نػػػا جػػػػٌؿ جبللػػػػو :  َُْمُرُكْم َأْن تُــــَؤد وا اْ ََماَنــــاِت ِإَلــــى َأْىِمَيــــا َواِ  ِإَن الَمــــَو َيــــ

ـــَو َكـــاَن َســـِميع ا َبِصـــير ا ـــَو ِنِعَمـــا َيِعَُُّكـــْم ِبـــِو ِإَن الَم ـــاِس َأْن َتْحُكُمـــوا ِباْلَعـــْدِل ِإَن الَم  ،1{الَن
كأمػػػػػا النػػػػػاظر فػػػػػي سػػػػػٌنة النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ فسػػػػػيجدي العػػػػػدؿ سػػػػػا دان فػػػػػي كافٌػػػػػة 

ومـــن ذلـــك أن امـــرأة  مخزوميـــة ســـرقت فـــي عيـــد النبـــي صـــمى اهلل عميـــو المجػػػاالت، 
وســـّممش فُشـــها  فييـــا ُأســـامة بـــن زيـــد رضـــي اهلل عنـــوش ف ضـــب النبـــي صـــمى اهلل عميـــو 

ـــذين مـــن قـــبمكم أّنيـــم  وســـممش وقـــال : "أتشـــه  فـــي حـــد  مـــن حـــدود اهلل ! إنمـــا أىمـــك اّل
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ذا ســـرق فـــييم الوضـــي  أقـــاموا عميـــو الحـــدش  كـــانوا إذا ســـرق فـــييم ال نـــَي تركـــوهش وا 
 .1 وأيُم اهلل لو أن فاطمة بنَت محمٍد سرقت لقطعت يدىا

فػػػػػالٌنبي صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػػمـ قػػػػػاـ بتكطيػػػػػػد العدالػػػػػة، حتػػػػػػى يت بػػػػػع المسػػػػػػممكف ىػػػػػػذا 
حػػػػػٌؽ كدحػػػػػض الباطػػػػػؿ دكف نظػػػػػرو أك اعتبػػػػػارو لجػػػػػنسو أك نسػػػػػبو المػػػػػني  العظػػػػػيـ؛ إلقػػػػػرار ال

أك لػػػػػػكف، فشػػػػػػريعة اهلل يػػػػػػنعـ الجميػػػػػػع بظٌميػػػػػػا، حتػػػػػػى أف اإلسػػػػػػبلـ تبٌنػػػػػػى قػػػػػػيـ العدالػػػػػػة مػػػػػػع 
غيػػػػر المسػػػػمـ، فػػػػبل يجػػػػكر عمػػػػييـ كال يبخسػػػػيـ حقػػػػكقيـ، فيػػػػذا كمٌػػػػو مػػػػف أيسػػػػس التقػػػػكل فػػػػي 

ـــا{الٌشػػػريعة اإلسػػػبلمٌية، قػػػاؿ رب نػػػا جػػػؿ جبللػػػو :  ـــا َأي َي ـــِو  َي ـــَواِميَن ِلَم ـــوا َق ـــوا ُكوُن ـــِذيَن نَمُن اَل
ـــَو   ـــَرُب ِلمَتْق ـــَو َأْق ـــِدُلوا ُى ـــِدُلوا اْع ـــى َأاَل َتْع ـــْوٍم َعَم ـــَنَُن َق ـــِرَمَنُكْم َش ـــِط َواَل َيْج ـــَيَداَء ِباْلِقْس ُش

مبػػػادئ اٌلتػػػي ، فيػػػذا كيمٌػػػو مػػػف أعظػػػـ القػػػيـ كال2{َواَتقُـــوا الَمـــَو ِإَن الَمـــَو َخِبيـــرم ِبَمـــا َتْعَممُـــونَ 
 أرساىا الشارع الحكيـ.

مػػػػػف قضػػػػػاة فػػػػػي األمصػػػػػار،  ـكأكلػػػػػى الٌنػػػػػاس بتطبيػػػػػؽ العدالػػػػػة الحٌكػػػػػاـ كمػػػػػف يعينػػػػػكى
لمػػػػػا ليػػػػػـ مػػػػػف أثػػػػػر كبيػػػػػر فػػػػػي اسػػػػػترداد الحقػػػػػكؽ ألصػػػػػحابيا كرٌد المظػػػػػالـ ألىميػػػػػا، كلكػػػػػي 
ـٌ تطبيػػػػؽ العدالػػػػة فػػػػ ف ذلػػػػؾ يسػػػػتمـز العمػػػػـ كالمعرفػػػػة كالٌسػػػػعي لتطبيػػػػؽ أكامػػػػر اهلل تبػػػػارؾ  يػػػػًت

فىبػػػػذلؾ تيفٌعػػػػؿي قػػػػيـ العدالػػػػة كيػػػػتـ إقػػػػرار  ؛كتعػػػػالى كاتٌبػػػػاع سػػػػٌنة الٌنبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ
 الحؽ.

كقػػػػػد بػػػػػٌيف لنػػػػػا الٌنبػػػػػي صػػػػػٌؿ اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ أىٌميػػػػػةى منصػػػػػب القضػػػػػاء، فبٌشػػػػػر مػػػػػف 
قضػػػػػػػى بػػػػػػػالحؽ كأنػػػػػػػذر مػػػػػػػف أىمػػػػػػػؾ كأىػػػػػػػدر حقػػػػػػػكؽ العبػػػػػػػاد، فالقضػػػػػػػاء مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ كأجػػػػػػػٌؿ 

ٌربانيػػػػة، كىػػػػك مػػػػف أجػػػػؿِّ العمػػػػـك قػػػػدران، كأعٌزىػػػػا مكانػػػػان، مجػػػػاالت فقػػػػو الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية ال
كأشػػػػػػرفيا ذكػػػػػػران؛ كيعػػػػػػكد ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى أف القضػػػػػػاء يمػػػػػػس حيػػػػػػاة الٌنػػػػػػاس كييػػػػػػؤٌثر فييػػػػػػا، حيػػػػػػث 
تعػػػػرض قضػػػػايا النػػػػاس كمشػػػػكبلتيـ عمػػػػى القضػػػػاء فيقػػػػـك بػػػػالٌنظر فييػػػػا كاصػػػػداري األحكػػػػاـ 
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ـٌ األمػػػػػػػف كالطمأنينػػػػػػػة فػػػػػػي الم ذا كػػػػػػػاف بشػػػػػػأنيا، فػػػػػػػاذا كػػػػػػاف القضػػػػػػػاء عػػػػػػػادالن عػػػػػػ جتمػػػػػػػع، كا 
 ظالمان عٌمت الفكضى أرجاء المجتمع .

كقػػػػػد ظػػػػػٌؿ القضػػػػػاء االسػػػػػبلمي يانعػػػػػان ميزىػػػػػران فػػػػػي جميػػػػػع عصػػػػػكر التػػػػػاري  اإلسػػػػػبلمي 
تقريبػػػػػػػان، فكػػػػػػػاف المثػػػػػػػاؿ العػػػػػػػادؿ لمقضػػػػػػػاء، الػػػػػػػذم كصػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى أعمػػػػػػػى مسػػػػػػػتكيات التقػػػػػػػدـ 

تصػػػػػػؿ إليػػػػػػو أكثػػػػػػر الػػػػػػٌنظـ الكضػػػػػػعية فػػػػػػي  كىػػػػػػك مػػػػػػا لػػػػػػـكتطبيػػػػػػؽ العدالػػػػػػة بػػػػػػيف النػػػػػػاس، 
عصػػػػرنا الحاضػػػػر؛ كذلػػػػؾ ألنػػػػو نظػػػػاـه رٌبػػػػاني لػػػػـ تسػػػػتىطع الػػػػنيظـ الكضػػػػعية الكصػػػػكؿ إلػػػػى 

 مستكاه إاٌل باتباع نيجو.
كالنػػػػػاظر إلػػػػػى القضػػػػػاء فػػػػػي ىػػػػػذه األيػػػػػاـ يػػػػػرل فيػػػػػو تقصػػػػػيران كظيممػػػػػان كجػػػػػكران إاٌل مػػػػػف 
رحػػػػـ رٌبػػػػي، كىػػػػذا ال أصػػػػؿ لػػػػو فػػػػي الٌشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية فػػػػبل يكجػػػػد محابػػػػاة ألحػػػػد، فجميػػػػع 

مػػػػػع سػػػػػػكاء؛ فمػػػػػف أجػػػػػػـر كأفسػػػػػد اسػػػػػػتحٌؽ العقػػػػػاب كا نػػػػػػان مػػػػػف كػػػػػػاف، كمػػػػػػف مػػػػػف فػػػػػػي المجت
أحسػػػػف كػػػػاف لػػػػو الثػػػػكاب، لػػػػذلؾ كيمٌػػػػو كػػػػاف ال بيػػػػٌد مػػػػف تخصػػػػيص بحػػػػثو تيبػػػػٌيف فيػػػػو العدالػػػػة 

، كىػػػػػك مػػػػػا كػػػػػاف فػػػػػي ىػػػػػذه يػػػػػا، كخصكصػػػػػان فػػػػػي محاكمنػػػػػا الٌشػػػػػرعيةبكافٌػػػػػة أطرافيػػػػػا كجكانب
 لشرعٌية .الرسالة تحت عنكاف:  العدالة كتطبيقاتيا في المحاكـ ا

 أسباب اختيار المىضىع

 :أتياب اختيارم ليذه الدراسة فيما يكقد تمثمت أسب
 اقتراح الكتابة في مكضكع العدالة مف قبؿ الدكتكر الفاضؿ أيمف البداريف. -1
 سػػػػػػيما رغبتػػػػػػي فػػػػػػي الكتابػػػػػػة فػػػػػػي العدالػػػػػػة كخاٌصػػػػػػةن تعٌمقيػػػػػػا بمحاكمنػػػػػػا الٌشػػػػػػرعية، كال -2

 اء الشرعي.في تخصص القض كأنو مف المكاضيع األساس
أىمٌيػػػػػػػػة المكضػػػػػػػػكع فػػػػػػػػي المحػػػػػػػػاكـ الٌشػػػػػػػػرعية بالٌنسػػػػػػػػبة لمخصػػػػػػػػـك كالمجتمػػػػػػػػع بشػػػػػػػػكؿ  -3

 عاـ.
لعػػػػػػػاـ  إعػػػػػػػادة دراسػػػػػػػة المػػػػػػػكاد القانكنيػػػػػػػة فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف األحػػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػية األردنػػػػػػػي -4

، كقػػػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػرعية، كقػػػػػػػػػػانكف القضػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػرعي، 1976
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اغة بعػػػػػػػض المػػػػػػػكاد كمدكنػػػػػػة السػػػػػػػمكؾ لمقضػػػػػػػاة الشػػػػػػرعييف، كالتكصػػػػػػػية ب عػػػػػػػادة صػػػػػػي
 القانكنية حسبما ييتكصؿ إليو في الدراسة.

 مشكلة البحث

 جاء البحث ليجيب عف ًعٌدة تساؤالت، أىميا:
 ما ىي أىمية العدالة كأىدافيا كضكابطيا في الشريعة اإلسبلمية؟ -1
 ىؿ ييشترط في الحاكـ أف يككف عىدالن حتى يص  منو تقميد القضاء ل يره؟ -2
 ف يككف عىدالن؛ حٌتى يتقٌمد ىذا المنصب؟ىؿ ييشترط في القاضي أ -3
 ىؿ ييشترط في الٌشاىد أف يككف عىدالن؟ -4
 ىؿ العدالة مف خصاؿ الكفاءة في عقد الٌنكاح؟  -5
 ىؿ تيشترط العدالة في كليِّ عقد الٌنكاح؟ -6
 ىؿ تيشترط العدالة في شيكد عقد الٌنكاح؟ -7
 أهداف الدراسة 

 :  أتيلدراسة في ىذا المكضكع الى ما يتيدؼ ا
 بياف أىمية العدالة كبياف ضكابطيا كأىدافيا في الشريعة اإلسبلمية. -1
 دكر الحاكـ في تحقيؽ العدالة. تعزيز -2
 دكر القاضي في تحقيؽ العدالة.  تمكيف -3
 بياف دكر الٌشيكد في تحقيؽ العدالة. -4
 .أعكاف القاضي تحقيؽ العدالة مف خبلؿ -5
 المحاكـ الٌشرعية.جراءات عقد الٌنكاح في إبياف أىمية كجكد العدالة في  -6
بيػػػػػػاف مػػػػػػػدل اىتمػػػػػػاـ القػػػػػػػكانيف بالعدالػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػبلؿ:  قػػػػػػػانكف األحػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػية  -7

ـ، كقػػػػػػػػػػػػانكف 1959، كقػػػػػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػرعية 1976األردنػػػػػػػػػػػػي 
، كمدكنػػػػػػػة السػػػػػػػمكؾ لمقضػػػػػػػاة 2011  لعػػػػػػػاـ 3رقػػػػػػػـ   الفمسػػػػػػػطيني القضػػػػػػػاء الشػػػػػػػرعي

  .-ديكاف قاضي القضاة -في فمسطيف الشرعييف
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 دراسةأهمية ال

 تظير أىمية الدراسة فيما يمي: 
المحػػػػػػػاكـ الٌشػػػػػػػرعية، إف ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة تطرقػػػػػػػت لمكضػػػػػػػكع العدالػػػػػػػة كتطبيقاتيػػػػػػػا فػػػػػػػي  -1

 بالمجتمع بأسره.؛ الرتباطو كىك مكضكع ميـ
التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى عظمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػديف الحنيػػػػػػػػػؼ كاىتمامػػػػػػػػػو ب قامػػػػػػػػػة العدالػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف أفػػػػػػػػػراد  -2

 كشكا بو. المجتمع؛ لمنيكض بأسرة سميمة كمجتمعو خاؿو مف الظمـ
الٌتعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى الفكا ػػػػػػػد اٌلتػػػػػػػي يجنييػػػػػػػا المجتمػػػػػػػع عنػػػػػػػد إقامػػػػػػػة العدالػػػػػػػة كخاٌصػػػػػػػةن فػػػػػػػي  -3

 المحاكـ الٌشرعية.
كمػػػػػػػا أٌف ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة ميمػػػػػػػة لطمبػػػػػػػة العمػػػػػػػـ كالبػػػػػػػاحثيف عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتكل الشػػػػػػػرعي  -4

 كالقانكني.
 حدود الدراسة 

حػػػػـز تناكلػػػػت فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف الجانػػػػب الفقيػػػػي: أقػػػػكاؿ الفقيػػػػاء األربعػػػػة كابػػػػف 
ـٌ ذكػػػػػره فػػػػػي فػػػػركع كتطبيقػػػػػات العدالػػػػة حيثمػػػػػا كيجػػػػد، كأمػػػػػا فيمػػػػػا  الظػػػػاىرم  فػػػػػي كػػػػؿ مػػػػػا تػػػػ

 اشتيرطى حديثان فقد تطرقت فيو ألقكاؿ العمماء المعاصريف حيثما كيجد .
أمػػػػػػا فػػػػػػي الجانػػػػػػب القػػػػػػانكني، قمػػػػػػت بدراسػػػػػػة قػػػػػػانكف األحػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػية األردنػػػػػػي 

ة إلػػػػػى قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات  ، باإلضػػػػػاففػػػػػي الضػػػػػفة ال ربيػػػػػة ـ  النافػػػػػذ 1976لعػػػػػاـ 
، 2011  لعػػػػػػاـ 3رقػػػػػػـ   الفمسػػػػػػطيني ـ، كقػػػػػػانكف القضػػػػػػاء الشػػػػػػرعي1959الشػػػػػػرعية لعػػػػػػاـ 

 باإلضافة إلى مدكنة السمكؾ لمقضاة الشرعييف.
 الدراسات السابقة

مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ بحثػػػػػػي المتكاصػػػػػػؿ فػػػػػػي الكتػػػػػػب الفقييػػػػػػة كالرسػػػػػػا ؿ كاألبحػػػػػػاث العمميػػػػػػة 
ـ الٌشػػػػػػرعية، لػػػػػػػـ أجػػػػػػػد بحثػػػػػػػان تنػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػذا عػػػػػػف مكضػػػػػػػكع تطبيقػػػػػػػات العدالػػػػػػػة فػػػػػػػي المحػػػػػػػاك

المكضػػػػػػكع بشػػػػػػكؿ كامػػػػػػؿ كمباشػػػػػػر سػػػػػػكل بعػػػػػػض الدراسػػػػػػات التػػػػػػي تكممػػػػػػت عػػػػػػف العدالػػػػػػة 
كمبحػػػػػػثو أك مػػػػػػا شػػػػػػابو ذلػػػػػػؾ ،كلػػػػػػذا فػػػػػػ ف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػات لػػػػػػـ تػػػػػػدرس تطبيقػػػػػػات العدالػػػػػػة 

ث عػػػػف الحػػػػديعمػػػػى  مباشػػػػر، فقػػػػد اقتصػػػػرت ىػػػػذه الدراسػػػػاتضػػػػمف دراسػػػػة كاحػػػػدة كبشػػػػكؿ 
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تكمٌػػػػػػـ عػػػػػػف  اتكمػػػػػػـ عػػػػػػف القضػػػػػػاء مػػػػػػثبلن، كمنيػػػػػػا مػػػػػػ انيػػػػػػا مػػػػػػبعػػػػػػض جكانػػػػػػب العدالػػػػػػة، فم
اشػػػػػػتمؿ عمػػػػػػى بعػػػػػػض تطبيقػػػػػػات  اة، كمنيػػػػػػا مػػػػػػالحػػػػػػاكـ، كمنيػػػػػػا مػػػػػػف تكمػػػػػػـ عػػػػػػف الٌشػػػػػػياد

العدالػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ بعػػػػػض القضػػػػػايا فػػػػػي المحػػػػػاكـ الٌشػػػػػرعية، كالػػػػػذم يميػػػػػز دراسػػػػػتي عػػػػػف 
الدراسػػػػػات السػػػػػابقة ىػػػػػك ربػػػػػط تطبيقػػػػػات العدالػػػػػة بعضػػػػػيا بػػػػػبعض، كتمٌيػػػػػزت دراسػػػػػتي عػػػػػف 

راسػػػػػػات السػػػػػػابقة باشػػػػػػتماليا عمػػػػػػى بحػػػػػػث كاطٌػػػػػػبلع فػػػػػػي عمػػػػػػـك األعمػػػػػػدة التػػػػػػي ترتكػػػػػػز الد
ٌكمػػػػيف كككػػػػبلء، ك عمييػػػػا العدالػػػػة مػػػػف حػػػػاكـ كقػػػػا ىػػػػذه التطبيقػػػػات  أجػػػػد لػػػػـضو كشػػػػيكدو كميحى

بعػػػػػػػد االطٌػػػػػػػبلع كالبحػػػػػػػث كالتٌنقيػػػػػػػب، كمػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات التػػػػػػػي كقفػػػػػػػت  مسػػػػػػػتقؿبحػػػػػػػثو  فػػػػػػػي 
 :ما يأتي عمييا خبلؿ بحثي حكؿ ىذا المكضكع

لة دكتػػػػػػكراه بعنػػػػػػكاف   القكاعػػػػػػد الٌشػػػػػػرعية لتحقيػػػػػػؽ العدالػػػػػػة فػػػػػػي قضػػػػػػايا األحػػػػػػكاؿ رسػػػػػػا -1
 –الٌشخصػػػػػية   إعػػػػػداد الباحػػػػػث القاضػػػػػي محمػػػػػد جمػػػػػاؿ أبػػػػػك سػػػػػنينة، جامعػػػػػة القػػػػػاىرة 

قسػػػػػػـ الٌشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػبلمية(، تكمػػػػػػـ الباحػػػػػػث فػػػػػػي ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة  –)كميػػػػػػة دار العمػػػػػػـك 
قػػػػػػد اشػػػػػػتممت ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة عػػػػػػف تحقيػػػػػػؽ العدالػػػػػػة كعبلقتيػػػػػػا بالحقػػػػػػا ؽ االجتماعيػػػػػػة، ف

عمػػػػػػػػى قسػػػػػػػػميف، كمقدمػػػػػػػػة كفصػػػػػػػػؿ تمييػػػػػػػػدم، أبػػػػػػػػكاب كخاتمػػػػػػػػة، تكمػػػػػػػػـ الباحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي 
الفصػػػػؿ التمييػػػػدم عػػػػف العدالػػػػة بشػػػػكؿو عػػػػاـ، كأمػػػػا فػػػػي القسػػػػـ األكؿ مػػػػف رسػػػػالتو فقػػػػد 
تكمٌػػػػػػـ عػػػػػػف أسػػػػػػس تحقيػػػػػػؽ العدالػػػػػػة، كقػػػػػػد اشػػػػػػتمؿ ىػػػػػػذا القسػػػػػػـ عمػػػػػػى ثبلثػػػػػػة فصػػػػػػكؿ، 

كأمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي  ،ألحػػػػػػػػكاؿ الٌشخصػػػػػػػػيةالفصػػػػػػػػؿ األكؿ العدالػػػػػػػػة كمقاصػػػػػػػػد الشػػػػػػػػريعة فػػػػػػػػي ا
الفصػػػػػؿ الثػػػػػاني فقػػػػػد تكمػػػػػـ الباحػػػػػث عػػػػػف القاضػػػػػي كمكانػػػػػو مػػػػػف تحقيػػػػػؽ العدالػػػػػة، أمػػػػػا 
فػػػػػػػػي الفصػػػػػػػػؿ الثالػػػػػػػػث فقػػػػػػػػد تحػػػػػػػػدث الباحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف كقػػػػػػػػا ع اجتماعٌيػػػػػػػػة مػػػػػػػػؤثِّرة فػػػػػػػػي 
ػػػػػػيا  المنازعػػػػػات األيسػػػػػػرٌية، كأٌمػػػػػػا فػػػػػػي القسػػػػػػـ الثػػػػػاني مػػػػػػف رسػػػػػػالة الباحػػػػػػث فقػػػػػػد خٌصصى

 لتحميؿ كالٌنقاش.لمحديث عف قضايا مكضكع البحث كا
دراسػػػػة بأنيػػػػا اشػػػػتممت عمػػػػى تطبيقػػػػات لػػػػـ تػػػػذكر ال ىػػػػذه  كقػػػػد تميػػػػزت دراسػػػػتي عػػػػف

لحػػػػػديث تقتصػػػػػر عمػػػػػى ا حيػػػػػث لػػػػػـتطبيقػػػػػات العدالػػػػػة بجميػػػػػع أركانيػػػػػا،  فييػػػػػا، كمػػػػػف ذلػػػػػؾ
ذكػػػػر جميػػػػع األركػػػػاف لمكصػػػػكؿ إلػػػػى العدالػػػػة، كمػػػػا بػػػػؿ  ،عػػػػف قضػػػػايا األحػػػػكاؿ الشخصػػػػٌية
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تطبيقػػػػػػات العدالػػػػػػة كلػػػػػػـ تكػػػػػػف عاٌمػػػػػػة تػػػػػػذكر كاشػػػػػػتممت دراسػػػػػػتي عمػػػػػػى أنيػػػػػػا خاٌصػػػػػػة فػػػػػػي 
 قكاعد شرعٌية لتحقيؽ العدالة.

 -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير بعنػػػػػػكاف   رد  شػػػػػػيادة العػػػػػػدؿ كتطبيقاتيػػػػػػا فػػػػػػي المحػػػػػػاكـ الٌشػػػػػػرعية -2
تحػػػػػػػدث حيػػػػػػػث   إعػػػػػػػداد الطالػػػػػػػب أيسػػػػػػػامة أحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الػػػػػػػٌرازؽ،  -فػػػػػػػي قطػػػػػػػاع غػػػػػػػٌزة 

رسػػػػػػالة عمػػػػػػػى ، فاشػػػػػػػتممت الفقػػػػػػط الباحػػػػػػث فػػػػػػي ىػػػػػػػذه الرسػػػػػػالة عػػػػػػف الٌشػػػػػػػيادة كرٌدىػػػػػػا
الٌشػػػػيادة  تعريػػػػؼ مقدمػػػػة كثبلثػػػػة فصػػػػكؿ تحػػػػدث الباحػػػػث فػػػػي الفصػػػػؿ التمييػػػػدم عػػػػف

ـٌ شػػػػركطيا ك ك  حكميػػػػا، كأمػػػػا فػػػػي الفصػػػػؿ األكؿ فقػػػػد تحػػػػدث الباحػػػػث فيػػػػو عػػػػف مػػػػف ثػػػػ
ردِّ الٌشػػػػيادة بسػػػػبب الت يمػػػػًة كبٌينيػػػػا بشػػػػكؿو عػػػػاـ، كأمػػػػا فػػػػي الفصػػػػؿ الثػػػػاني فقػػػػد تحػػػػدث 

ػػػػػػػػؿ، فػػػػػػػػذٌكر رد  الباحػػػػػػػػث فيػػػػػػػػو عػػػػػػػػف ردِّ الٌشػػػػػػػػيادة بسػػػػػػػػبب خمػػػػػػػػؿو  فػػػػػػػػي األداء أك الٌتحم 
الشػػػػػػػيادة لخمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي اإلدراؾ أك التمييػػػػػػػز، أك رٌدىػػػػػػػا بسػػػػػػػبب الػػػػػػػذككرة كاألنكثػػػػػػػة، لػػػػػػػك 

 رٌدىا لصفة في الشاىد أك الٌشيادة .
عمػػػػػػى تطبيقػػػػػػات العدالػػػػػػة اشػػػػػػتممت أنيػػػػػػا دراسػػػػػػة، ال ىػػػػػػذه فقػػػػػػد تميػػػػػػزت دراسػػػػػػتي عػػػػػػف

ل ربٌيػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػيف أف دراسػػػػػػة بأنيػػػػػػا دراسػػػػػػة لممحػػػػػػاكـ الٌشػػػػػػرعية فػػػػػػي الٌضػػػػػػفة اك  ،بعمكميػػػػػػا
الباحػػػػػػػث جػػػػػػػاءت ببحػػػػػػػث التطبيقػػػػػػػات فػػػػػػػي قطػػػػػػػاع غػػػػػػػٌزة، كمػػػػػػػا كتمٌيػػػػػػػزت دراسػػػػػػػتي بأنيػػػػػػػا 
اشػػػػػتممت عمػػػػػى جميػػػػػع تطبيقػػػػػات العدالػػػػػة، فمػػػػػـ تقتصػػػػػر عمػػػػػى الٌشػػػػػاىد فقػػػػػط كمػػػػػا جػػػػػاءت 

 دراسة الباحث.
 منهج الدراسة

اتبعػػػػػت فػػػػػي ىػػػػػذا البحػػػػػث بعػػػػػد التكفيػػػػػؽ مػػػػػف اهلل عػػػػػز كجػػػػػؿ المػػػػػني  الكصػػػػػفي مػػػػػع 
 :اآلتيةة مف المني  االستنباطي كاالستقرا ي كفؽ الخطكات االستفاد

بػػػػػػذكر السػػػػػػكرة كرقػػػػػػـ إلػػػػػػى مكضػػػػػػعيا فػػػػػػي الكتػػػػػػاب العزيػػػػػػز عػػػػػػزك اآليػػػػػػات القر نيػػػػػػة  -1
 اآلية.
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عػػػػػػزكت األحاديػػػػػػث النبكيػػػػػػة إلػػػػػػى كتػػػػػػب الحػػػػػػديث التػػػػػػي خرجتيػػػػػػا، كمػػػػػػا كػػػػػػاف فػػػػػػي  -2
الصػػػػحيحيف اكتفيػػػػت بػػػػالعزك إلييمػػػػا، كمػػػػا كػػػػاف فػػػػي غيرىمػػػػا أشػػػػرت إلػػػػى مػػػػف قػػػػاـ 

 ريجو كحكـ إماـ مف أ مة الحديث عميو.بتخ
نقػػػػػؿ ألقػػػػػكاؿ الفقيػػػػػاء كأدلػػػػػتيـ مػػػػػف كتػػػػػبيـ، كالرجػػػػػكع الػػػػػى المصػػػػػادر األصػػػػػيمة مػػػػػف  -3

كػػػػػؿ مػػػػػػذىب مػػػػػف المػػػػػػذاىب األربعػػػػػػة، كبيػػػػػاف كػػػػػػٌؿ تطبيػػػػػػؽ مػػػػػف تطبيقػػػػػػات العدالػػػػػػة 
 كحيثما كجد في الفركع أيضان، كعرض مكاطف الخبلؼ كاالتفاؽ بينيـ.

ـ حيثمػػػػػػػا 1976الشخصػػػػػػػية األردنػػػػػػػي لعػػػػػػػاـ قمػػػػػػػت بعػػػػػػػرض رأم قػػػػػػػانكف األحػػػػػػػكاؿ  -4
كجػػػػد فػػػػي تطبيقػػػػات العدالػػػػة، باإلضػػػػافة إلػػػػى قػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الشػػػػػرعٌية 

( لسػػػػػػػػػػنة 3ـ، باإلضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػانكف القضػػػػػػػػػػاء الٌشػػػػػػػػػػرعي رقػػػػػػػػػػـ )1959لعػػػػػػػػػػاـ 
 -فػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػطيف ـ، باإلضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى مدكنػػػػػػػػة السػػػػػػػػمكؾ لمقضػػػػػػػػاة الٌشػػػػػػػػرعييف2011

 .-ديكاف قاضي القضاة
 الكارديف في البحث.  التعريؼ باألعبلـ -5

محتوىالبحث

، فصػػػػػػكؿ أبعػػػػػػةكفصػػػػػػؿ تمييػػػػػػدم ك كخاتمػػػػػػة كقػػػػػػد قسػػػػػػمت ىػػػػػػذه الخطػػػػػػة الػػػػػػى مقدمػػػػػػة 
 كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 الهصل التمييدي: اعتناء الشريعة اإلسالمية بالعدالة 
 : مقدمة في فقو القضاء. المبحث ا ول
 : مفيـك العدالة كمشركعيتيا.المبحث الثاني
 : أىمية العدالة ككسا ؿ تطبيقيا.ثالمبحث الثال

 الهصل ا ول: دور الحاكم في تحقيق العدالة
 : تعريؼ الحاكـ كشركطو كتنصيبو في اإلسبلـ.المبحث ا ول
 : تقميد الحاكـ غير العدؿ القضاء ل يره.المبحث الثاني
 : ضمانات تحقيؽ العدالة مف الحاكـ.المبحث الثالث
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 وانو في تحقيق العدالة الهصل الثاني: دور القاضي وأع

 : شركط القاضي.المبحث ا ول
 : أثر اختبلؿ عدالة القاضي عمى انتياء كاليتو.المبحث الثاني
   : شرط العدالة في أعكاف القاضي.المبحث الثالث

 الهصل الثالث: الُحكم بالعدل  
 : الحيكـ القضا ي.المبحث ا ول
 لة. : دكر الٌشيادة في تحقيؽ العداالمبحث الثاني

   تحقيق العدالة في انعقاد عقد النكاحالهصل الراب : 
 : العدالة مف خصاؿ الكفاءة بيف الزكجيف.المبحث ا ول
 : العدالة في كلي عقد النكاح. المبحث الثاني
 : العدالة في شيكد عقد الٌنكاح.المبحث الثالث
 : أثر اختبلؿ العدالة عمى حقكؽ الزكجة.المبحث الراب 

 خاتمة
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 اعتناء الشريعة اإلسالمية بالعدالة: ل التمييديالهص

 وفيو ثالثة مباحث : 
 

 .المبحث ا ول: حكم القضاء ومشروعيتو
 .المبحث الثاني: مهيوم العدالة ومشروعيتيا

 .المبحث الثاني: أىمية العدالة ووساَلل تطبيقيا
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 المبحث ا ول

 مقدمة في فقو القضاء

ابػػػػػػػان لمخيػػػػػػػر كالٌتقػػػػػػػكل، قػػػػػػػاؿ لقضػػػػػػػاء اعتنػػػػػػػاءن كبيػػػػػػػران، كجعمػػػػػػػو باعتنػػػػػػػى اإلسػػػػػػػبلـ با
 ۚ  اْعــــِدُلوا ُىـــَو َأْقــــَرُب ِلمَتْقــــَوُ   ۚ  َواَل َيْجــــِرَمَنُكْم َشـــَنَُن َقــــْوٍم َعَمـــُى َأاَل َتْعــــِدُلوا }تعػػػالى:

ػػػػٌؽ اهلل كأىشػػػػيدكا1{ِإَن الَمــــَو َخِبيــــرم ِبَمــــا َتْعَمُمــــونَ  ۚ  َواَتُقــــوا الَمــــَو  ٌؽ بًػػػػالحى  ، أم قكمػػػػكا بحى
يػػػػػػػؿو إلػػػػػػػى أقػػػػػػػاربكـ، كحى  ، كلػػػػػػػذلؾ كيمٌػػػػػػػو بٌيٍنػػػػػػػتي ىػػػػػػػذا 2يػػػػػػػؼو عمػػػػػػػى أعػػػػػػػدا كـمػػػػػػػف غيػػػػػػػر مى

 المبحث في أربعة مطالب، كىي عمى النحك التالي:
 المطمب ا ول: تعريف القضاء

 الهرع ا ول: تعريف القضاء ل ة :

ٍمػػػػػػػعي  اأٍلىٍقًضػػػػػػػيىةي ، كى  اٍلقىًضػػػػػػػي ةي  مً  ـي كىاٍلجى ٍكػػػػػػػ ػػػػػػػاءي  اٍلحي ػػػػػػػايىا ،  اٍلقىضى ٍمػػػػػػػعي  اٍلقىضى ٍثميػػػػػػػوي كىاٍلجى
ـى  ػػػػ كى ػػػػاءن  أىٍم حى ػػػػى  يىٍقًضػػػػي ًباٍلكىٍسػػػػًر  قىضى كى قىضى

ــــَك َأاَل ، كمنػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى: }3 ــــُى َرب  َوَقَض
 .5، فييقاؿ: قيًضيى عميو بالٌشيء: أم حيكـ عميو4{َتْعُبُدوا ِإاَل ِإَياهُ 

 كيطمؽ القضاء عمى عٌدة معافو أيضان، منيا: 
                                                           

 (.8سكرة الما دة، اآلية ) 1
الثانيػػػػة، ، الطبعػػػػة الجــــام   حكــــام القــــرنن، ىػػػػػ(671)المتػػػػكفى:  أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر القرطبػػػػي، 2

 (.109\6، )القاىرة –، دار الكتب المصرية ـ 1964 -ىػ 1384
، مختــــار الصــــحاح، (ىػػػػػ666: المتػػػػكفى) الحنفػػػػي القػػػػادر عبػػػػد بػػػػف بكػػػػر أبػػػػي بػػػػف محمػػػػد اهلل عبػػػػد أبػػػػك الػػػػديف زيػػػػف م،الػػػػراز  3

أبػػػػػػك نصػػػػػػر إسػػػػػػماعيؿ  (، الجػػػػػػكىرم،255\1، )ـ1999/  ىػػػػػػػ1420 الخامسػػػػػػة،الطبعػػػػػػة بيػػػػػػركت،  -الػػػػػػدار النمكذجيػػػػػػة
ــــة وصــــحاح العرب، (ىػػػػػ393: المتػػػػكفى) بػػػػف حمػػػػاد الجػػػػكىرم الفػػػػارابي ــــاج الم  ــــةالصــــحاح ت  –دار العمػػػػـ لممبليػػػػيف ، ي

 القزكينػػػػػػػي زكريػػػػػػػاء بػػػػػػػف فػػػػػػػارس بػػػػػػػف ، أحمػػػػػػػد(، ابػػػػػػػف فػػػػػػػارس،2464\6، )ـ 1987 -  ىػػػػػػػػ 1407الرابعػػػػػػػة ، بيػػػػػػػركت
، ـ1979 - ىػػػػػػ1399بيػػػػػركت،  -دار الفكػػػػػر، معجـــــم مقـــــاييس الم ـــــة، (ىػػػػػػ395: المتػػػػػكفى) الحسػػػػػيف أبػػػػػك الػػػػػرازم،

ؿ الػػػػديف ابػػػػف منظػػػػكر األنصػػػػارم الركيفعػػػػى ، أبػػػػك الفضػػػػؿ، جمػػػػايمحمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف عمػػػػ ،ر(، ابػػػػف منظػػػػك 99\5)
 (.186\15، )ىػ 1414 -بيركت، الثالثة  –، دار صادرلسان العربىػ(، 711اإلفريقى )المتكفى: 

  (.23سكرة اإلسراء، اآلية ) 4
، شــــمس العمـــــوم ودواء كـــــالم العــــرب مـــــن الكمـــــومىػػػػػػ(، 573الحميػػػػرم، نشػػػػكاف بػػػػػف سػػػػعيد الحميػػػػػرل اليمنػػػػي )المتػػػػكفى:  5

 -لبنػػػػػػػػػاف(، دار الفكػػػػػػػػػر )دمشػػػػػػػػػؽ  -ـ، دار الفكػػػػػػػػػر المعاصػػػػػػػػػر )بيػػػػػػػػػركت  1999 -ىػػػػػػػػػػ  1420كلػػػػػػػػػى، الطبعػػػػػػػػػة األ
 (.5532\8سكريا(، )
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ــــاهُ نػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى: }: كما مــــر -1 ــــُدوا ِإاَل ِإَي ــــَك َأاَل َتْعُب ــــُى َرب  ، أم أمػػػػر ربػػػػؾ 1{َوَقَض
تـ تـ، كىك أمره قاطعه حى كحى

2. 
ــــــُى ، كمنػػػػػػو قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: }3: فتقػػػػػػكؿ ٌقضػػػػػػيت دىينػػػػػػيا داء واإلنيــــــاء -2 َوَقَضــــــْيَنا ِإَل

ِلــــَك اْ َْمــــرَ َوَقَضــــْيَنا ِإَلْيــــِو ، كقكلػػػػو تعػػػػالى: }4{َبِنــــي ِإْســــَراَِليَل ِفــــي اْلِكَتــــابِ  ، أم 5{ذَُ
 .6أنييناه إليو كأبم ناه ذلؾ

: تقػػػػػػكؿ قىضػػػػػػيت حػػػػػػاجتي، كضػػػػػػربو فقضػػػػػػى عميػػػػػػو، أم قىتىمػػػػػػو، كأٌنػػػػػػو فىػػػػػػرغى الهــــــرا  -3
ــــــرَ ، كمنػػػػػػو قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: }7منػػػػػػو ــــــَك اْ َْم ِل ــــــِو ذَُ ــــــْيَنا ِإَلْي ، أم أنيينػػػػػػاه إليػػػػػػو 8{َوَقَض

 .9كأبم ناه ذلؾ
ػػػػػػػػنعواإلحكــــــــام -4 كمنػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى:  ،10: نقػػػػػػػػكؿ قىضػػػػػػػػى الشػػػػػػػػيء: أم أحكػػػػػػػػـ صي

 .11{َفَقَضاُىَن َسْبَ  َسَماَواتٍ }

                                                           
 (.23سكرة اإلسراء، اآلية ) 1
تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواىر ، (ىػػػػػػ1205: المتػػػػػكفى)الحسػػػػػيني  الػػػػػرٌزاؽ عبػػػػػد بػػػػػف محٌمػػػػػد بػػػػػف محٌمػػػػػد الزبيػػػػػدم، 2

 (.186\15، )لسان العربف منظكر، (، اب311\39)بدكف طبعة، ، ، دار اليدايةالقاموس
، لســــــان العــــــرب(، ابػػػػػػف منظػػػػػػكر، 312\39، )تــــــاج العــــــروس(، الزبيػػػػػػدم، 2463\6، )الّصــــــحاحالجػػػػػػكىرم، 3

(15\187.) 
 (.4سكرة اإلسراء، اآلية ) 4
 (.66سكرة الًحجر، اآلية ) 5
ــــــاج العــــــروس(، الزبيػػػػػػدم، 2464\6، )الّصــــــحاحالجػػػػػػكىرم،  6 ــــــربلســــــان ا(، ابػػػػػػف منظػػػػػػكر، 312\39، )ت ، لع

(15\187.) 
ــــــاج العــــــروس(، الزبيػػػػػػدم، 2463\6، )الّصــــــحاحالجػػػػػػكىرم،  7 ــــــرب(، ابػػػػػػف منظػػػػػػكر، 312\39، )ت ، لســــــان الع

شـــــرح مختصـــــر ىػػػػػػ(، 1101محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد اهلل المػػػػػالكي أبػػػػك عبػػػػػد اهلل )المتػػػػػكفى: (، الخرشػػػػي، 187\15)
 (.137\7، )بيركت –، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر لمطباعة خميل لمخرشي

 (.66سكرة الًحجر، اآلية ) 8
 (.2464\6، )الّصحاحالجكىرم،  9

، تـــــــاج العـــــــروس(، الزبيػػػػػػػدم، 5532\8، )شـــــــمس العمـــــــوم ودواء كـــــــالم العـــــــرب مـــــــن الكمـــــــومالحميػػػػػػػرم،  10
 (.99\5، )لسان العرب(، ابف منظكر، 311\39)

 (.12سكرة فيٌصمت، اآلية ) 11
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َفـــــاْقِا َمـــــا َأنـــــَت : نقػػػػػكؿ قضػػػػػاىما أم فػػػػػرىغ مػػػػػف عمميمػػػػػا، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: }العمـــــل -5
، أم فاعمىؿ ما أنتى عامؿ1{َقااٍ 

2. 
: كالمػػػػػراد بالقػػػػػدر التقػػػػػدير، كالمػػػػػراد بالقضػػػػػاء الخمػػػػػؽ، القضـــــاء المقـــــرون بالَقـــــدر  -6

ال ينفػػػػػػٌؾ أحػػػػػػدىما عػػػػػػف اآلخػػػػػػر؛ ألف أحػػػػػػدىما  كالقضػػػػػػاء كالقػػػػػػدر أمػػػػػػراف متبلزمػػػػػػاف
بمنزلػػػػػػة األسػػػػػػاس كىػػػػػػك القػػػػػػدر، كاآلخػػػػػػر بمنزلػػػػػػة البنػػػػػػاء كىػػػػػػك القضػػػػػػاء، فمػػػػػػف راـ 

 .3الفصؿ بينيما فقد راـ ىدـ البناء كنقضو
كبعػػػػد ىػػػػذا البيػػػػاف لػػػػبعض معػػػػاني القضػػػػاء فػػػػ ٌنني أقصػػػػد فػػػػي بحثػػػػي ىػػػػذا معنػػػػىن 

 ك الحيكـ.كاحد أال كىك ما ذكرتو في البداية مف أٌف القضاء ى
 الهرع الثاني: تعريف القضاء في االصطالح:

 .4عٌرؼ الحنفية القضاء بأٌنو:  قكؿ ممزـه يصدر عىف كاليىةو عاٌمة  -
كفيػػػػػو معنػػػػػى الم ػػػػػة، فكأنػػػػػو ألزمػػػػػو بػػػػػالحكـ كأخبػػػػػره بػػػػػو، كفػػػػػرغ مػػػػػف الحكػػػػػـ بينيمػػػػػا 
ػػػػمحيما  أك فرغػػػػا مػػػػف الخصػػػػكمة، كقػػػػٌدر مػػػػا كػػػػاف عميػػػػو كمػػػػا لػػػػو، كأقػػػػاـ قىضػػػػاءه مقػػػػاـ صي

 .  5راضييما؛ ألف كٌؿ كاحدو منيما قاطعه لخصكمةكتى 
كقٌيػػػػػػػد القػػػػػػػكؿ بأنػػػػػػػو ممػػػػػػػـز حتػػػػػػػى يبػػػػػػػيف أف القضػػػػػػػاء ال ينب ػػػػػػػي أف يخػػػػػػػالؼ حكػػػػػػػـ 

ال ف نو ال يككف ممزمان.  الشرع عندىـ، كا 
 ؛: فػػػػ ٌف المقصػػػػكد بيػػػػا كاليػػػػة القضػػػػاءكأٌمػػػػا بالنسػػػػبة لقكلػػػػو عػػػػف الكاليػػػػة الشػػػػرعية 

 .ما ىك الحاؿ بالنسبة لممفتيألف قكؿ غير القاضي ال يككف ممزمان، ك
 

                                                           
 (.72سكرة طو، اآلية ) 1
 (.316\39، )تاج العروس(، الزبيدم، 186\15، )لسان العربابف منظكر،  2
 لمراجع السابقة.ا 3
ىػػػػػ(، 683ابػػػف مػػػػكدكد، عبػػػد اهلل بػػػػف محمػػػػكد بػػػف مػػػػكدكد المكصػػػػمي البمػػػدحي، مجػػػػد الػػػديف أبػػػػك الفضػػػػؿ الحنفػػػي )المتػػػػكفى:  4

ـــــار ـــــل المخت ـــــار لتعمي  -القػػػػػاىرة )كصػػػػػكرتيا دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة  -ـ، مطبعػػػػػة الحمبػػػػػي  1937 -ىػػػػػػ  1356، االختي
 (.82\2بيركت، كغيرىا(، )
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 بأٌنو:  1كأٌما تعريؼ المالكية لمقضاء، فقد عٌرفو ابف رشيد -
 .2 اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ 

كػػػػػـ  كأٌمػػػػا قكلػػػػػو اإلخبػػػػػار عػػػػػف حكػػػػػـ شػػػػػرعي عمػػػػى سػػػػػبيؿ اإللػػػػػزاـ: فػػػػػ ف حقيقػػػػػة الحي
ة أك الٌشػػػػفعة كنحػػػػًك ىنػػػػا  إنشػػػػاءي إلػػػػزاـ، كاإللػػػػزاـ كمػػػػا إذا حكػػػػـ بمػػػػزـك الٌصػػػػداؽ أك الٌنفقػػػػ

 .3ذلؾ، فالحيكـ باإللزاـ ىك الحيكـ 
ػػػػظي ىنػػػػا أٌف المالكيػػػػة لػػػػـ يشػػػػترطكا الكاليػػػػة فػػػػي تعػػػػريفيـ، إاٌل أنيػػػػا داخمػػػػةه فػػػػي  كنىمحى

 المعنى؛ ألف اإللزاـ كالحكـ بو ال يككف إاٌل مٌمف لو كالية.
ػػػػػػػٌرؼى  - مىييػػػػػػػا أك :  الكاليػػػػػػػة اآلًتيىػػػػػػػة، كالحكػػػػػػػـ الميتىرتٌػػػػػػػبأنػػػػػػػولقضػػػػػػػاء، االشػػػػػػػافعٌية  كعى ب عى

كـً الش رًع  ـي مىف لىوي إلزىاـه ًبحي إلزا
4. 

ػػػػػػػػرع،   فىخػػػػػػػػرج اإلفتػػػػػػػػاء، كالػػػػػػػػذم يسػػػػػػػػتفيده القاضػػػػػػػػي بالكاليػػػػػػػػة إظيػػػػػػػػار حكػػػػػػػػـ الشى
ـ  كػػػػػػاف  ، كمػػػػػف ثىػػػػػ مضػػػػػاؤه فيمػػػػػا ييرفػػػػػع إليػػػػػو بخػػػػػبلؼ المفتػػػػػػي ف نػػػػػو ميظيػػػػػره ال ميمػػػػػضو كا 

                                                           
محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد، أبػػػػػك عبػػػػػد اهلل، محػػػػػب الػػػػػديف ابػػػػػف رشػػػػػيد الفيػػػػػرم السػػػػػبتي: رحالػػػػػة، عػػػػػالـ بػػػػػاألدب، عػػػػػارؼ  1

ىػػػػػػػ(، ككلػػػػػػي الخطابػػػػػػة بجػػػػػػامع غرناطػػػػػػة األعظػػػػػػـ، كمػػػػػػات بفػػػػػػاس سػػػػػػنة 657بالتفسػػػػػػير كالتػػػػػػاري . كلػػػػػػد بسػػػػػػبتة سػػػػػػنة )
ىػػػػػػ كصػػػػػنؼ رحمػػػػػة سػػػػػماىا )مػػػػػؿء العيبػػػػػة فيمػػػػػا جمػػػػػع  683الحػػػػػرميف )سػػػػػنة ىػػػػػػ(. رحػػػػػؿ إلػػػػػى مصػػػػػر كالشػػػػػاـ ك 721)

خ( أجػػػػزاء منػػػػو، كىػػػػك فػػػػي سػػػػت مجمػػػػدات، قػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر: فقيػػػػو مػػػػف  -بطػػػػكؿ ال يبػػػػة فػػػػي الرحمػػػػة إلػػػػى مكػػػػة كطيبػػػػة 
خيػػػر الفكا ػػػد شػػػ  كثيػػػر، كقفػػػت عميػػػو كانتخبػػػت منػػػو، لػػػـ يتمػػػو. كلػػػو خطػػػب كقصػػػا د ككتػػػب صػػػ يرة كثيػػػرة. الزركمػػػي، 

، الطبعػػػػػة الخامسػػػػػة ا عـــــالم(، ق1396د بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف فػػػػػارس، الدمشػػػػػقي )المتػػػػػكفى: الػػػػػديف بػػػػػف محمػػػػػك 
 (.314\6، )ـ، مكتبة دار العمـ لممبلييف2002عشر، 

ــــي  ىػػػػػ(،799، برىػػػػاف الػػػػديف اليعمػػػػرم، )المتػػػػكٌفى:إبػػػػراىيـ بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد ابػػػػف فرحػػػػكف، 2 ــــام ف تبصــــرة الحك
ش ـ، مكتبػػػػػة الكميػػػػػات األزىريػػػػػة1986 -ىػػػػػػ 1406ى، ، الطبعػػػػػة األكلػػػػػأصـــــول ا قضـــــية ومنـــــاى  ا حكـــــام

(1\11.) 
 .المرجع السابؽ 3
سػػػػػػػػميماف الجمػػػػػػػػؿ، سػػػػػػػػميماف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػكر العجيمػػػػػػػػي األزىػػػػػػػػرم، المعػػػػػػػػركؼ بالجمػػػػػػػػؿ )المتػػػػػػػػػكفى:  4

، بػػػػدكف طبعػػػػة فتوحــــات الوىــــاب بتوضــــيح شــــرح مــــني  الطــــالب المعــــروف بحاشــــية الجمــــلىػػػػػ(، 1204
(، ابػػػػػػف حجػػػػػر الييتمػػػػػي، أحمػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػػف 334\5ت، )بيػػػػػرك  –كبػػػػػدكف تػػػػػاري ، دار الفكػػػػػر 

ـــــاجحجػػػػػر الييتمػػػػػي،  ـــــي شـــــرح المني ـــــاج ف ـــــة المحت المكتبػػػػػة ش ـ 1983 -ىػػػػػػ  1357، بػػػػػدكف طبعػػػػػة، تحه
ــــو، الزحيمػػػػػي، أ. د. كىٍىبىػػػػػة بػػػػػف مصػػػػػطفى (،101\10التجاريػػػػػة الكبػػػػػرل بمصػػػػػر، ) ـــــو اإلســـــالمي وأدلتـ  ، الهق

ىػػػػػي الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة عشػػػػػرة لمػػػػػا تقػػػػػدميا مػػػػػف طبعػػػػػات مصػػػػػكرة(، دار الطبعػػػػػة الرابعػػػػػة المنٌقحػػػػػة كالمعدلػػػػػة )ك 
 (.5934\8دمشؽ، ) –الفكر 
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قػػػػػاؿ فيػػػػػو مػػػػػا قيػػػػػؿ ، كأٌمػػػػػا اشػػػػػتراطو لئللػػػػػزاـ أيضػػػػػان فيي 1القيػػػػػاـ بحقٌػػػػػو أفضػػػػػؿ مػػػػػف اإلفتػػػػػاء
 في تعريفي الحنفية كالمالكية.

 اإللػػػػػػػػزاـ بػػػػػػػػالحكـ الشػػػػػػػػرعي كفصػػػػػػػػؿ  أنػػػػػػػػو:بفيػػػػػػػػركف  وكأٌمػػػػػػػػا تعريػػػػػػػػؼ الحنابمػػػػػػػػة لػػػػػػػػ -
 .2الخصكمات 

 كمما سىبىؽ مف تعريفات لمقضاء عند الفقياء ف ٌننا نىمحىظ أمريف :
ف كانػػػػت مختمفػػػػػة فػػػػػي بعػػػػض ألفاظيػػػػػا، إال أٌنيػػػػا مٌتًفقىػػػػػ أوال : ةن فػػػػػي أٌف ىػػػػذه التعريفػػػػػات كا 

 المعنى، كىك الفصؿ كالحكـ بيف الخصـك بما يقتضيو الٌشرع.
ـــــا : كيتبػػػػػٌيف ممػػػػػا سػػػػػبؽ أيضػػػػػان أٌف تعريفػػػػػات الفقيػػػػػاء لمقضػػػػػاء لػػػػػـ تكػػػػػف بعيػػػػػدة عػػػػػف  ثاني

 المعنى الم كم الذم ىك الحكـ كالفصؿ بيف المنازعات.  
 المطمب الثاني: مشروعّية القضاء في اإلسالم

ػػػػػػػرع اإلسػػػػػػػبلـ القضػػػػػػػاء؛ ليكػػػػػػػكف  ٌد شى كسػػػػػػػيمة لتحقيػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػة بػػػػػػػيف النػػػػػػػاس، كًلػػػػػػػرى
الحقػػػػػػػكؽ إلػػػػػػػى أصػػػػػػػحابيا، فينتشػػػػػػػر األمػػػػػػػف كاألمػػػػػػػاف فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع، كتيصػػػػػػػاف بػػػػػػػذلؾ 
الػػػػػػػػٌدماء كاألعػػػػػػػػراض كاألمػػػػػػػػكاؿ، كىػػػػػػػػذا أسػػػػػػػػػمى مػػػػػػػػا تسػػػػػػػػعى إليػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػريعة ال ػػػػػػػػػٌراء، 

 :تيعمى النحك اآل كالقضاء مشركعه بالقر ف كالسٌنة النبكٌية كاإلجماع، كىك
 

 نن الكريمأوال : القر 
ــــاِس قكلػػػػو تعػػػػالى: }  - أ ــــْيَن الَن ــــاْحُكم َب ــــاَك َخِميَهــــة  ِفــــي اْ َْرِا َف ــــا َجَعْمَن ــــا َداُووُد ِإَن َي

ِإَن اَلــــِذيَن َيِضــــم وَن َعــــن  ۚ  ِبــــاْلَحقا َواَل َتَتِبــــِ  اْلَيــــَوُ  َفُيِضــــَمَك َعــــن َســــِبيِل الَمــــِو 
 .3{وا َيْوَم اْلِحَسابِ َسِبيِل الَمِو َلُيْم َعَذابم َشِديدم ِبَما َنسُ 

                                                           
 (.101\10، )تحهة المحتاج(، ابف حجر الييتمي، 334\5، )حاشية الجملالجمؿ،  1
ىػػػػػػػ(، 1051الحنبمػػػػػػى )المتػػػػػػكفى:  منصػػػػػػكر بػػػػػػف يػػػػػػكنس بػػػػػػف صػػػػػػبلح الػػػػػػديف بػػػػػػف حسػػػػػػف بػػػػػػف إدريػػػػػػس البيػػػػػػكتي، 2

 (.285\6، )، دار الكتب العمميةناععن متن اإلق كشاف القناع
 (.26سكرة ص، اآلية ) 3
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كىػػػػػذه كصػػػػػٌية مػػػػػف اهلل عػػػػػٌز كجػػػػػؿ لػػػػػكالة األمػػػػػكر أف يحكمػػػػػكا بػػػػػيف النػػػػػاس بػػػػػالحؽِّ 
 .1المنٌزؿ مف عنده تبارؾ كتعالى، كال يىعدلكا عنو فيضٌمكا عف سبيمو

 .2{َوَأِن اْحُكم َبْيَنُيم ِبَما َأنَزَل الَموُ كقكلو تعالى: }  - ب
، بمعنػػػػػػى: احكػػػػػـ يػػػػػػا محمػػػػػػد بػػػػػػيف كىػػػػػذا خطػػػػػػابه لمنبػػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ

بمػػػػػػا أنػػػػػزؿ اهلل إليػػػػػػؾ فػػػػػي القػػػػػػر ف العظػػػػػػيـ،  س عػػػػػػربيـ كعجميػػػػػـ، أٌمػػػػػػييـ ككتػػػػػابييـالٌنػػػػػا
 .3كبما قٌرره لؾ مف حكـ مف كاف قبمؾ مف األنبياء كلـ ينسخو في شرعؾ

ـــــَنُيْم ِإَذا َفِريـــــقم كقكلػػػػػو تعػػػػػالى: }   - ت ـــــَيْحُكَم َبْي ـــــِو َوَرُســـــوِلِو ِل ـــــى الَم َذا ُدُعـــــوا ِإَل  َواِ 
ْنُيم م ْعِرُضونَ   .4{ما

 
سػػػػػػكلو، أعرضػػػػػػػكا  أىم: ًإذا طمبػػػػػػكا إلػػػػػػػى اتِّبػػػػػػاع اليػػػػػػػدل، فيمػػػػػػا أىنػػػػػػػزؿ المٌػػػػػػو عمػػػػػػػى رى

 .5عنو كاستكبركا في أىنفسيـ عف اتِّباعو

                                                           
، تهســــير القــــرنن العَّــــيمىػػػػػ(، 774أبػػػػك الفػػػػداء إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف كثيػػػػر الدمشػػػػقي )المتػػػػكفى:  ابػػػػف كثيػػػػر، 1

 (.62\7) ض،الريا –دار طيبة لمنشر كالتكزيع ـ،  1999 -ىػ 1420لثانية االطبعة 
 (.49سكرة الما دة، اآلية ) 2
 (128\3، )تهسير القرنن العَّيمكثير، ابف  3
ف شػػػػاء أعػػػػرض =  عػػػػف ابػػػػف عبػػػػاس أنػػػػو قػػػػاؿ: كػػػػاف النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ مخٌيػػػػران، إف شػػػػاء حكػػػػـ بيػػػػنيـ كا 

{، فػػػػأمر ـٍ ػػػػا أىنػػػػزؿى الم ػػػػوي كىال تىت بًػػػػٍع أىٍىػػػػكىاءىىي ـٍ ًبمى ـٍ بىٍيػػػػنىيي  عػػػػنيـ فػػػػرٌدىـ إلػػػػى أحكػػػػاميـ، فنػػػػزؿ قكلػػػػو تعػػػػالى: }كىأىًف اٍحكيػػػػ
 اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يىحكـ بينيـ بما في كتابنا، نفس المرجع. رسكؿ

 (.48سكرة النكر، اآلية ) 4
كقػػػػػد قػػػػػاؿ القرطبػػػػػي فػػػػػي تفسػػػػػير اآليػػػػػة السػػػػػابقة: إف رجػػػػػبل مػػػػػف  (.74\6، )تهســـــير القـــــرنن العَّـــــيمابػػػػػف كثيػػػػػر،  5

ييػػػػػػكدم إلػػػػػػى المنػػػػػػافقيف اسػػػػػػمو بشػػػػػػر كانػػػػػػت بينػػػػػػو كبػػػػػػيف رجػػػػػػؿ مػػػػػػف الييػػػػػػكد خصػػػػػػكمة فػػػػػػي أرض ، فػػػػػػدعاه ال
 كقػػػػػاؿ : إف محمػػػػػدان  ككػػػػػاف المنػػػػػافؽ مػػػػػبطبل ، فػػػػػأبى،  -صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ  -التحػػػػػاكـ عنػػػػػد رسػػػػػكؿ اهلل 

يحيػػػػؼ عمينػػػػا ؛ فمػػػػنحكـ كعػػػػب بػػػػف األشػػػػرؼ ؛ فنزلػػػػت اآليػػػػة فيػػػػو . كقيػػػػؿ : نزلػػػػت فػػػػي الم يػػػػرة بػػػػف كا ػػػػؿ مػػػػف 
مػػػػػػاء كأرض خصػػػػػػكمة فػػػػػػي  -رضػػػػػػي اهلل عنػػػػػػو  -طالػػػػػػب  =بنػػػػػػي أميػػػػػػة ، كػػػػػػاف بينػػػػػػو كبػػػػػػيف عمػػػػػػي بػػػػػػف أبػػػػػػي

، كقػػػػػػاؿ : إنػػػػػػو يب ضػػػػػػني ؛  -صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ  -إلػػػػػػى رسػػػػػػكؿ اهلل  فػػػػػػامتنع الم يػػػػػػرة أف يحػػػػػػاكـ عميػػػػػػان 
،  -صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ  -فنزلػػػػػت اآليػػػػػػة. كقػػػػػػاؿ : لػػػػػيحكـ كلػػػػػػـ يقػػػػػػؿ ليحكمػػػػػا ألف المعنػػػػػػي بػػػػػػو الرسػػػػػكؿ 

نما بدأ بذكر اهلل إعظامان   (.293\12، )لقرننالجام   حكام اهلل كاستفتاح كبلـ. القرطبي،  كا 
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ــــا كقكلػػػػو تعػػػػالى: }  - ث ــــاِس ِبَم ــــْيَن الَن ــــَتْحُكَم َب ــــاْلَحقا ِل ــــاَب ِب ــــَك اْلِكَت ــــا ِإَلْي ــــا َأنَزْلَن ِإَن
 .1َأَراَك الَمُو{

ي ىػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػة تشػػػػػػػػريؼه لمنبػػػػػػػػي صػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ، كتكػػػػػػػػريـه كتعظػػػػػػػػيـه كفػػػػػػػ
 .2كتفكيضه إليو، كتقكيـه أيضان عمى الجادة في الحكـ

كفػػػػػػي اآليػػػػػػات خطػػػػػػابه لؤلنبيػػػػػػاء بػػػػػػالحكـ بػػػػػػيف الٌنػػػػػػاس، كلػػػػػػك لػػػػػػـ يكػػػػػػف القضػػػػػػاء 
 مشركعان لما كيمِّفكا بو.

 
 ثانيا : السّنة النبوّية

النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ قػػػػػاؿ: ، عػػػػػف عػػػػػف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف بيريػػػػػدىة، عػػػػػف أبيػػػػػو  - أ
الُقضــــاة ثالثــــةم: قاضــــيان فــــي الّنــــارش وقــــاٍا فــــي الجّنــــةش رجــــلم قضــــى ب يــــر  

ـــاس فيـــو  ـــك حقـــوق الّن ـــُم فَىم ـــارش وقـــاٍا ال يعم ـــذاك فـــي الّن ـــَم ذاك ّف الحـــق فَعِم
 .3 في الّنارش وقاٍا قضى بالحقا فذلك في الجّنة

                                                           
 (.105سكرة الٌنساء، اآلية ) 1
 (.375\5، )الجام   حكام القرننالقرطبي،  2
كػػػػػػـ ســــــنن أبــــــي داودىػػػػػػػ(، 275األزدم السًِّجٍسػػػػػػتاني )المتػػػػػػكفى: سػػػػػػميماف بػػػػػػف األشػػػػػػعث انظػػػػػػر: أبػػػػػػك داكد،  3 ، حي

اؿ أبػػػػػػك (، كقػػػػػػ299\3(، )3573حػػػػػػديث رقػػػػػػـ )بيػػػػػػركت،  –األلبػػػػػػاني: صػػػػػػحي ، المكتبػػػػػػة العصػػػػػػرية، صػػػػػػيدا 
ػػػػٍكرة بػػػػف مكسػػػػى داكد: كىػػػػذا أصػػػػ   شػػػػيءو فيػػػػو: أم حػػػػديث ابػػػػف بريػػػػدة، الترمػػػػذم،  محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى بػػػػف سى

كػػػػـ األلبػػػػاني: صػػػػحي ، )لػػػػـ أجػػػػد تع، ســــنن الترمــــذيىػػػػػ(، 279)المتػػػػكفى:  (، ميقػػػػان لمترمػػػػذم عمػػػػى الركايػػػػةحي
حػػػػػديث رقػػػػػـ مصػػػػػر،  –ـ، مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي  1975 -ىػػػػػػ  1395الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة 

أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يزيػػػػػػػد القزكينػػػػػػػي، كماجػػػػػػػة اسػػػػػػػـ أبيػػػػػػػو يزيػػػػػػػد  (، ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػو،605\3(، )1322)
ـــــن ماجـــــوىػػػػػػ(، 273)المتػػػػػكفى:  كػػػػػـ األلبػػػػػاني: صػػػػػحي ،ســـــنن اب البػػػػػابي  -دار إحيػػػػػاء الكتػػػػػب العربيػػػػػة  ، حي

ـ ، أبػػػػػػػػك القاسػػػػػػػػلطبرانػػػػػػػػي، سػػػػػػػػميماف بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أيػػػػػػػػكب(، ا776\2)(، 2315حػػػػػػػػديث رقػػػػػػػػـ: ) ،الحمبػػػػػػػػي
(، 3616القػػػػػػػػاىرة، حػػػػػػػػديث رقػػػػػػػػـ ) –دار الحػػػػػػػػرميف  ،المعجــــــــم ا وســــــــطىػػػػػػػػػ(، 360الطبرانػػػػػػػػي )المتػػػػػػػػكفى: 

(4\63 .) 
كىػػػػذا حػػػػديثه صػػػػحي  اإلسػػػػناد، كلػػػػو شػػػػاىده ب سػػػػنادو صػػػػحي  عمػػػػى شػػػػرط مسػػػػمـ، الحػػػػاكـ النيسػػػػابكرم، أبػػػػك عبػػػػد اهلل 

يمػػػػػاني النيسػػػػػابكرم الحػػػػػاكـ محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حمدكيػػػػػو بػػػػػف نيعػػػػػيـ بػػػػػف الحكػػػػػـ الضػػػػػبي الط
 – 1411، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى، المســــــتدرك عمــــــى الصــــــحيحينىػػػػػػػ(، 405المعػػػػػػركؼ بػػػػػػابف البيػػػػػػع )المتػػػػػػكفى: 

 (.101\4(. )7012بيركت، حديث رقـ ) –، دار الكتب العممية 1990
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، ب عطػػػػاء األجػػػػر لمػػػػف يحكػػػػـ بػػػػيف كيػػػػدؿ  ىػػػػذا الحػػػػديث عمػػػػى مشػػػػركعٌية القضػػػػاء
 الٌناس بالحؽ.

عػػػػف عمػػػػػرك بػػػػػف العػػػػاص، أنػػػػػو سػػػػػمع رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ يقػػػػػكؿ:   - ب
ذا حكـــم فاجتيـــد ثـــم أخطـــَ   إذا حكـــم الحـــاكم فاجتيـــد ثـــم أصـــاب فمـــو أجـــرانش وا 

 .1 فمو أجر
القضػػػػػاء، بػػػػػأف جعػػػػػؿ لمػػػػػف يحكػػػػػـ كيػػػػػدؿ  ىػػػػػذا الحػػػػػديث أيضػػػػػان عمػػػػػى مشػػػػػركعٌية 

ف أخطأ ألابيف الٌناس   .هاجتياد فيجر حتى كا 
 ثالثا : اإلجماع

 أجمعى المسممكف عمى مشركعٌيًة نىصًب القىضاء، كالحيكـ بيف الٌناس 
2. 

قػػػػػاؿ شػػػػػي  اإلسػػػػػبلـ ابػػػػػف تيميػػػػػة رحمػػػػػو اهلل :  المقصػػػػػكد مػػػػػف القضػػػػػاء، كصػػػػػكؿ 
فكصػػػػػػكؿ الحقػػػػػػكؽ ىػػػػػػك المصػػػػػػمحة، كقطػػػػػػع   الحقػػػػػػكؽ إلػػػػػػى أىميػػػػػػا، كقطػػػػػػع المخاصػػػػػػمة،

زالػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه  مفسػػػػػػػػدةالمخاصػػػػػػػمة إزالػػػػػػػػة ال ، فالمقصػػػػػػػػكد ىػػػػػػػػك جمػػػػػػػب تمػػػػػػػػؾ المصػػػػػػػػمحة، كا 
ككصػػػػكؿ الحقػػػػكؽ ىػػػػك مػػػػف العػػػػدؿ الػػػػذم تقػػػػـك بػػػػو السػػػػماء كاألرض، كقطػػػػع   المفسػػػػدة،

الخصػػػػكمة ىػػػػك مػػػػف بػػػػاب دفػػػػع الظمػػػػـ كالضػػػػرر، ككبلىمػػػػا ينقسػػػػـ إلػػػػى إبقػػػػاء مكجػػػػكد، 
 ففػػػػػػػي كصػػػػػػػكؿ الحقػػػػػػػكؽ إلػػػػػػػى مسػػػػػػػتحقيا، يحفػػػػػػػظ مكجكدىػػػػػػػا، كيحصػػػػػػػؿ  كدفػػػػػػػع مفقػػػػػػػكد،

                                                           
 ش(7352حػػػػػػػديث رقػػػػػػػـ ) شأجػػػػػػػر الحػػػػػػػاكـ إذا اجتيػػػػػػػد فأصػػػػػػػاب أك أخطػػػػػػػأ :بػػػػػػػاب ،صـــــــحيح البخـــــــاري البخػػػػػػػارم، 1

صــــــحيح  ىػػػػػػػ(،261مسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج أبػػػػػػك الحسػػػػػػف القشػػػػػػيرم النيسػػػػػػابكرم )المتػػػػػػكفى:  (، مسػػػػػػمـ،108\9)
بػػػػػاب بيػػػػػاف أجػػػػػر الحػػػػػاكـ إذا اجتيػػػػػد ، بيػػػػػركت –، بػػػػػدكف طبعػػػػػة كتػػػػػاري ، دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي مســـــمم

 (. 1342\3(، )1716فأصاب أك أخطأ، حديث رقـ )
 ىػػػػػ(،620لجمػػػػاعيمي المقدسػػػػي )المتػػػػكفى: ابػػػػف قدامػػػػة، مكفػػػػؽ الػػػػديف عبػػػػد اهلل بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف قدامػػػػة ا 2

 (.32\10، بدكف طبعة، مكتبة القاىرة، )الم ني
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فػػػػػ ذا حصػػػػػؿ الصػػػػػم    ي الخصػػػػػكمة يقطػػػػػع مكجكدىػػػػػا، كيػػػػػدفع مفقكدىػػػػػا،مقصػػػػكدىا، كفػػػػػ
 .1زالت الخصكمة التي ىي إحدل المقصكديف 

 المطمب الثالث: ُحكم القضاء في اإلسالم
،  ألف أمػػػػػر النػػػػػاس ال 2يتفػػػػػؽ الفقيػػػػػاء عمػػػػػى أف القضػػػػػاء فػػػػػي األصػػػػػؿ فػػػػػرض كفايػػػػػة
رحمػػػػو اهلل: البػػػػد لمنػػػػاس يسػػػػتقيـ بدكنػػػػو فكػػػػاف كاجبػػػػان عمػػػػييـ كالجيػػػػاد كاإلمامػػػػة، قػػػػاؿ أحمػػػػد 

مػػػػػف حػػػػػاكـ أتػػػػػذىب حقػػػػػكؽ النػػػػػاس؟ كفيػػػػػو فضػػػػػؿ عظػػػػػيـ لمػػػػػف قػػػػػكم عمػػػػػى القيػػػػػاـ بػػػػػو كأداء 
 عمػػػػػى الخطػػػػػأ كأسػػػػػقط عنػػػػػو حكمػػػػػو، كألف فيػػػػػو أمػػػػػران  الحػػػػػؽ فيػػػػػو كلػػػػػذلؾ جعػػػػػؿ اهلل فيػػػػػو أجػػػػػران 

بػػػػػالمعركؼ كنصػػػػػرة لممظمػػػػػـك كأداء الحػػػػػؽ إلػػػػػى مسػػػػػتحقو كرد الظػػػػػالـ عػػػػػف ظممػػػػػو كاصػػػػػبلحان 
لبعضػػػػيـ مػػػػف بعػػػػض، كذلػػػػؾ مػػػػف أبػػػػكاب القػػػػرب كلػػػػذلؾ تػػػػكاله النبػػػػي  بػػػػيف النػػػػاس كتخميصػػػػان 

 . 3صمى اهلل عميو كسمـ كاألنبياء قبمو، فكانكا يحكمكف ألمميـ 
ى كاجػػػػػب عينػػػػػي، كمػػػػػا لػػػػػك كجػػػػػد شػػػػػخص كقػػػػػد يتحػػػػػكؿ ىػػػػػذا الكاجػػػػػب الكفػػػػػا ي إلػػػػػ

فرة فيػػػػو ىػػػػػذه الشػػػػركط، فػػػػبل ييصػػػػػب  شػػػػػركط القاضػػػػي، كال يكجػػػػد غيػػػػػره متػػػػك  فر فيػػػػوتتػػػػك 
ػػػػػػا كفا يػػػػػػان  فػػػػػػي حقٌػػػػػػو تػػػػػػكٌلي حػػػػػػكؿ إلػػػػػػى ، بػػػػػػؿ يتمنصػػػػػػب القاضػػػػػػي كالحػػػػػػاؿ كػػػػػػذلؾ فرضن

؛ كذلػػػػػؾ ألنػػػػػو ال بػػػػػد ىػػػػػذا الشػػػػػخص القضػػػػػاء كػػػػػاف  ثمػػػػػان  فػػػػػرضو عينػػػػػي، فػػػػػ ذا لػػػػػـ يتػػػػػكؿ  
مػػػػػف كجػػػػػكد القضػػػػػاء بػػػػػيف النػػػػػاس؛ ألف أمػػػػػكرىـ ال تسػػػػػتقيـ بدكنػػػػػو، فكػػػػػاف كاجبػػػػػان عمػػػػػييـ 

 .4إيجاده بينيـ
                                                           

ــــاو ىػػػػػ(، 728تقػػػػي الػػػػديف أبػػػػك العبػػػػاس أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ الحرانػػػػي )المتػػػػكفى:  ابػػػػف تيميػػػػة، 1 ــــوع الهت ، مجم
ـ، مجمػػػػع الممػػػػؾ فيػػػػد لطباعػػػػة المصػػػػحؼ 1995 -ىػػػػػ 1416تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف قاسػػػػـ، 

 (.355\35، )المممكة العربية السعكدية، 2003-1423الطبعة األكلى بكية، يؼ، المدينة النالشر 
ــــاجش ابػػػػف حجػػػػر الييتمػػػػي،  2 ــــة المحت محمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ المػػػػكاؽ، العبػػػػدرم ال رنػػػػاطي، (، المػػػػكاؽ، 102\10)تحه

ــــلىػػػػػ(، 897أبػػػػك عبػػػػد اهلل المػػػػالكي )المتػػػػكفى:  ــــل التــــاج واإلكمي دار  الطبعػػػػة األكلػػػػى، ششــــرح مختصــــر خمي
(، ابػػػػف قدامػػػػة، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد المقدسػػػػي الجمػػػػاعيمي 83\8)بيػػػػركت،  -الكتػػػػب العمميػػػػة 

ــــى مــــتن المقنــــ ش ىػػػػػ(، 682الحنبمػػػػي، أبػػػػك الفػػػػرج، شػػػػمس الػػػػديف )المتػػػػكفى:  دار الكتػػػػاب الشــــرح الكبيــــر عم
اىيـ ال نيمػػػػػي (، الميػػػػػداني، عبػػػػػد ال نػػػػػي بػػػػػف طالػػػػػب بػػػػػف حمػػػػػادة بػػػػػف إبػػػػػر 373\11العربػػػػػي لمنشػػػػػر كالتكزيػػػػػع، )

ـــــابش  شىػػػػػػ1298الدمشػػػػػقي الحنفػػػػػي )المتػػػػػكفى(:  حققػػػػػو، كفصػػػػػمو، كضػػػػػبطو، كعمػػػػػؽ المبـــــاب فـــــي شـــــرح الكت
 (.77\4لبناف، ) –حكاشيو: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العممية، بيركت 

 (.373\11، )الشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  3
ـــــو اإلســـــالميالنَّـــــام القضـــــاَلي محمػػػػػد رأفػػػػػت عثمػػػػػاف،  4 ـــــي الهق ـ، دار 1994 -ىػػػػػػ 1415الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة ، ف

 (.23-22)البياف، 
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 المبحث الثاني

 مهيوم العدالة ومشروعّيتيا 

اإلسػػػػػبلـ عمػػػػػى التحمٌػػػػػي بيػػػػػذه الصػػػػػفة العظيمػػػػػة، إذ إنيػػػػػا سػػػػػبيؿ انتظػػػػػاـ الحيػػػػػاة،  حثٌنػػػػػا
 بالتعريؼ بالعدالة كمشركعيتيا.في ىذا المبحث سأقـك ك 

 المطمب ا ول: تعريف العدالة

 الهرع ا ول: تعريف العدالة ل ة

ٍعًدلػػػػػة ، الم ػػػػػة: مػػػػػف العىػػػػػدًؿ كىػػػػػك ضػػػػػد الجػػػػػكر العدالػػػػػة فػػػػػي كالعىدالػػػػػة كالعيدكلػػػػػة كالمى
كػػػػػػػـ: كا ػػػػػػٌدؿ الحي ػػػػػػدكؿ. كعى لػػػػػػة، كم ػػػػػػو: العىػػػػػػٍدؿ، كتعػػػػػػديؿي الٌشػػػػػػػيكد: أىف تقػػػػػػكؿ إنيػػػػػػـ عي ٍعدى لمى

 .1أىقامو، كعىٌدؿ الرجؿ: زك اه
كمػػػػػو، كفػػػػػبلفه يىعػػػػػدؿ فبلننػػػػػا أم ييسػػػػػاكيو.  كالعػػػػػدؿي مػػػػػف الن ػػػػػاس: المرضػػػػػي  قكلػػػػػوي كحي

ييقىػػػػػاؿ: مػػػػػا يىعػػػػػدلؾ عنػػػػػدنا شػػػػػيءه أىم مػػػػػا يقىػػػػػع عنػػػػػدنا شػػػػػيءه مكقعػػػػػؾ. كعػػػػػٌدؿ المػػػػػ كازيف كى
لػػػػػػػػو: كازنػػػػػػػػو. كعادلػػػػػػػػتي بػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػٍدالن كعادى كالمكاييػػػػػػػػؿ: سػػػػػػػػٌكاىا، كعػػػػػػػػدىؿ الشػػػػػػػػيء يىعدلػػػػػػػػو عى

: االسػػػػػػتقامة، كيقىػػػػػػاؿ لكػػػػػػؿ مػػػػػػف لػػػػػػـ ػػػػػػدؿه كضػػػػػػٌده  الش ػػػػػػي يف، كالعىػػػػػػدؿي ا: حى يكػػػػػػف مسػػػػػػتقيمن
 .2عىدؿ

كمػػػػػػف ىػػػػػػذه المعػػػػػػاني الم كيػػػػػػة يتبػػػػػػيف أف معنػػػػػػى العدالػػػػػػة فػػػػػػي الم ػػػػػػة االسػػػػػػتقامة، 
 في األيمكر.كأف العدؿ يككف بمعنى التكسط 

  الهرع الثاني: تعريف العدالة اصطالحا  
 :ريفاتيـ لمشيادة، كمف ىذه النصكصتعٌرض الفقياء لتعريؼ العدالة في بعض تع

                                                           
ـــــــربابػػػػػػػف منظػػػػػػػكر،  1 (، ابػػػػػػػف فػػػػػػػارس،  5\1761-1760، ) الصـــــــحاح(، الجػػػػػػػكىرم،  11\430، ) لســـــــان الع

، القـــــاموس المحـــــيط(، الفيػػػػركز  بػػػػػادم،  202، )مختـــــار الصـــــحاح(، الػػػػػرازم،  4\246، )مقــــاييس الم ـــــة
، الطبعػػػػػػػة تيـــــــذيب الم ـــــــةىػػػػػػػػ(، 370)المتػػػػػػػكفى:  ،مػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف األزىػػػػػػػرماليػػػػػػػركم، مح(،  1030)

 (.124-123\2بيركت، ) –ـ، دار إحياء التراث العربي 2001األكلى، 
 ( . 432\11)  لسان العربابف منظكر،  2
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 : أوال : من تعريهات الحنهية
 .1  مف لـ يعرؼ عميو جريمة في دينو -
 . 2  مف غمبت سي اتو حسناتو -
 .3 سي اتوٌدل الفرا ض كغمبت حسناتو  مف اجتنبى الكبا ر كأ -
رحمػػػػػو اهلل:  أف العػػػػػدؿ فػػػػػي الشػػػػػيادة: أف يكػػػػػكف مجتنبػػػػػان  4نيقػػػػػؿ عػػػػػف أبػػػػػي يكسػػػػػؼك  -

عػػػػػػف الكبػػػػػػا ر، كال يكػػػػػػكف مصػػػػػػػران عمػػػػػػى الصػػػػػػ ا ر، كيكػػػػػػػكف صػػػػػػبلحو أكثػػػػػػر مػػػػػػػف 
 .5فساده، كصكابو أكثر مف خط و 

فػػػػي حاشػػػػيتو عمػػػػى ىػػػػذا التعريػػػػؼ، فقػػػػاؿ:  كفيػػػػو قصػػػػكر  6الشػػػػمبيابػػػػف كقػػػػد عمٌػػػػؽ 
ءة بػػػػػػؿ اقتصػػػػػػر عمػػػػػػى مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػأمر المعاصػػػػػػي، حيػػػػػػث لػػػػػػـ يتعػػػػػػرض ألمػػػػػػر المػػػػػػرك 

كالمػػػػػركم عػػػػػػف أبػػػػػي يكسػػػػػػؼ ىػػػػػػك قكلػػػػػو: أف ال يػػػػػػأتي كبيػػػػػػرة كال يصػػػػػر عمػػػػػػى صػػػػػػ يرة، 

                                                           
بـــــداَل  الصـــــناَل  فـــــي ترتيـــــب ىػػػػػػ(: 587الكاسػػػػاني، عػػػػػبلء الػػػػديف، أبػػػػػك بكػػػػػر بػػػػف مسػػػػػعكد بػػػػف أحمػػػػػد الحنفػػػػػي )المتػػػػكفى:  1

 (.268\6ـ، )1986 -ىػ 1406الثانية،  الطبعةبيركت،  -، دار الكتب العمميةالشراَل 
درر ىػػػػػػ(، 1353(، عمػػػػػي حيػػػػػدر، عمػػػػػي حيػػػػػدر خكاجػػػػػو أمػػػػػيف أفنػػػػػدم )المتػػػػػكفى: 268\6، )بـــــداَل  الصـــــناَل الكاسػػػػػاني،  2

ـــــــة ا حكـــــــام دار الكتػػػػػػػب  ـ1991 - ىػػػػػػػػ1411 األكلػػػػػػػى، الطبعػػػػػػػة ، تعريػػػػػػػب فيمػػػػػػػي الحسػػػػػػػيني،الحكـــــــام شـــــــرح مجم
 ( .359(، )1705العممية_بيركت، مادة)

 (.268\6) بداَل  الصناَل الكاساني،  3
يعقػػػكب بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف حبيػػػػب بػػػف سػػػعد )أبػػػك يكسػػػؼ(، مػػػػف أكػػػابر أصػػػحاب أبػػػي حنيفػػػة، كلػػػػد عػػػاـ ثبلثػػػة عشػػػر كما ػػػػة.  4

اة كلػػػي القضػػػػاء، كلقػػػب بقاضػػػػي القضػػػػاة. ككػػػاف يقػػػػاؿ لػػػو قاضػػػػي قضػػػػ« إنػػػو أعمػػػػـ أصػػػػحابي »قػػػاؿ عنػػػػو أبػػػك حنيفػػػػة: 
كسػػػػػتيف  تسػػػػػعسػػػػػنة ثنتػػػػػيف كثمػػػػػانيف كما ػػػػػة، عػػػػػف  الػػػػػدنيا. مػػػػػف أشػػػػػير كتبػػػػػو: الخػػػػػراج كاآلثػػػػػار، ك داب القاضػػػػػي. تػػػػػكفي

، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد بػػػػف ممحػػػػـ البدايــــة والنيايــــةسػػػػنة، انظػػػػر: ابػػػػف كثيػػػػر، أبػػػػك الفػػػػداء إسػػػػماعيؿ ابػػػػف كثيػػػػر الدمشػػػػقي، 
 (.186\10، )بيركت –ـ، دار الكتب العممية 1985ىػ/1405ك خركف، الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ(، الحاشػػػػية، شػػػػياب  743الزيمعػػػػي، عثمػػػػاف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محجػػػػف البػػػػارعي، فخػػػػر الػػػػديف الزيمعػػػػي الحنفػػػػي )المتػػػػكفى:  5
ػػػػػٍمًبي  )المتػػػػػكفى:  ـــــين ىػػػػػػ(،  1021الػػػػػديف أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف يػػػػػكنس بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف يػػػػػكنس الشِّ تبي

ــــدقاَلق وحاشــــية الشــــمبي ــــز ال ــــاَلق شــــرح كن مصػػػػر،  -ىػػػػػ، المطبعػػػػة األميريػػػػة الكبػػػػرل1313، ، الطبعػػػػة األكلػػػػىالحق
(4\225). 

أحمػػػػد بػػػػف يػػػػكنس، الشػػػػي  اإلمػػػػاـ، العػػػػالـ العبلمػػػػة، األكحػػػػد المحقػػػػؽ، المػػػػدقؽ، الفيامػػػػة، شػػػػياب الػػػػديف المصػػػػرم الحنفػػػػي،  6
المعػػػػركؼ بػػػػابف الشػػػػمبي. كػػػػاف عالمػػػػان، كػػػػريـ الػػػػنفس، كثيػػػػر الصػػػػدقة عمػػػػى الفقػػػػراء كالمسػػػػاكيف، كلػػػػـ يكػػػػف فػػػػي أقرانػػػػو 

صػػػػدقة منػػػػو، ذا حيػػػػاء كعمػػػػـ كعفػػػػك، ككػػػػاف رفيقػػػػان لمفتػػػػي دمشػػػػؽ القطػػػػب ابػػػػف سػػػػمطاف فػػػػي الطمػػػػب عمػػػػى قاضػػػػي أكثػػػػر 
القضػػػاة سػػػرم الػػػديف ابػػػػف الشػػػحنة، كالشػػػي  العبلمػػػة برىػػػػاف الػػػديف الطرابمسػػػي، ثػػػـ المصػػػػرم فػػػي الفقػػػو، انظػػػر: محمػػػػد 

 -ىػػػػػ  1418طبعػػػػة األكلػػػػى، ، الالكواكــــب الســــاَلرة بَعيــــان المَلــــة العاشــــرةىػػػػػ(، 1061بػػػػف محمػػػػد ال زم)المتػػػػكفى: 
 (.116\2ـ، دار الكتب العممية_ بيركت، ) 1997
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كيكػػػػػػػػكف سػػػػػػػػتره أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ىتكػػػػػػػػو، كصػػػػػػػػكابو أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف خط ػػػػػػػػو، كمركءتػػػػػػػػو ظػػػػػػػػاىرة 
 .1كيستعمؿ الصدؽ كيجتنب الكذب ديانة كمركءة 

 :المالكية  ثانيا :
ا البدعػػػػػةى كمػػػػػا يىشػػػػػينو عيرفػػػػػػان كمعصػػػػػيةن غيػػػػػر قميػػػػػػؿ  ًصػػػػػفةه مىًظن ػػػػػةه ًلمنػػػػػع مىكصػػػػػػكفي -

 .2الص ا ر 
ف تػػػػػػأكؿ البدعػػػػػػة لػػػػػػـ  ، الحػػػػػػر المسػػػػػػمـ العاقػػػػػػؿ البػػػػػػال  بػػػػػػبل فسػػػػػػؽ كحجػػػػػػر كبدعػػػػػػة - كا 

ذك  ،كلعػػػػػػػػب نػػػػػػػػرد ،أك صػػػػػػػػ يرة خسػػػػػػػػة كسػػػػػػػػفاىة ،أك كثيػػػػػػػػر كػػػػػػػػذب ،يباشػػػػػػػػر كبيػػػػػػػػرة
 .3مركءة بترؾ غير ال ؽ 

لصػػػػػػػػ ا ر، كأداء  المحافظػػػػػػػػة الدينيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى اجتنػػػػػػػػاب الكػػػػػػػػذب كالكبػػػػػػػػا ر كتػػػػػػػػكقي ا -
 .4األمانة، كحسف المعاممة، ليس معيا بدعة أك أكثرىا 

 
 
 
 
 

                                                           
 (.225\4المرجع السابؽ، ) 1
اليدايــــة الكافيــــة ىػػػػػ(، 894الٌرصػػػػاع، محمػػػػد بػػػػف قاسػػػػـ األنصػػػػارم، أبػػػػك عبػػػػد اهلل، الرصػػػػاع التكنسػػػػي المػػػػالكي )المتػػػػكفى:  2

ـــة الوافيـــة ـــن عرف ىػػػػ، 1350عرفػػػة لمرصػػػاع(، الطبعػػػة األكلػػػى، . )شػػػرح حػػػدكد ابػػػف الشـــافية لبيـــان حقـــاَلق اإلمـــام اب
(، الحٌطػػػػػاب، أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف الطرابمسػػػػػي 588\2بيػػػػركت، ) –دار الكتػػػػب العمميػػػػة 

ىػػػػػ(، الحاشػػػػية، محمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ المػػػػكاؽ، محمػػػػد 954الم ربػػػػي، المعػػػػركؼ بالحطػػػػاب الر عينػػػػي المػػػػالكي )المتػػػػكفى: 
مواىــــب الجميــــل ىػػػػػ(، 897م ال رنػػػاطي، أبػػػػك عبػػػػد اهلل المػػػكاؽ المػػػػالكي )المتػػػكفى: بػػػف يكسػػػػؼ بػػػف أبػػػػي القاسػػػـ العبػػػػدر 

ــــــل ــــــاج واإلكمي ــــــاب الت ــــــل وبيامشــــــو كت بيػػػػػػركت،  –، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة لشــــــرح مختصــــــر خمي
 (.152\6، )تاج اإلكميل(، المكاؽ، 151\6)

حاشـــــية الدســـــوقي عمـــــى ىػػػػػػ(، 1230الدسػػػػػكقي، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عرفػػػػػة الدسػػػػػكقي المػػػػػالكي )المتػػػػػكفى:  3
)الشػػػػرح الكبيػػػػر لمشػػػػي  أحمػػػػد الػػػػدردير عمػػػػى مختصػػػػر خميػػػػؿ( كحاشػػػػية الدسػػػػكقي عميػػػػو، بػػػػدكف الشــــرح الكبيــــر

 (.167-166\4طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر، )
 (.151\6، )مواىب الجميلالحٌطاب،  4
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 :ثالثا : الشافعية 
، 1قػػػػػػػالكا إف العدالػػػػػػػة اجتنػػػػػػػاب الكبػػػػػػػا ر كميػػػػػػػا كاجتنػػػػػػػاب اإلصػػػػػػػرار عمػػػػػػػى صػػػػػػػ يرة

 فػػػػػػبل يكػػػػػػكف العػػػػػػدؿ عػػػػػػدالن إال بتػػػػػػكافر ىػػػػػػذيف الشػػػػػػرطيف حتػػػػػػى يكػػػػػػكف مرضػػػػػػي الػػػػػػديف 
 .2كالمركءة العتدالو 

   : ةرابعا : الحنابم
كفعػػػػػػؿ مػػػػػػا يسػػػػػػتحب  ،كانتفػػػػػػاء التيمػػػػػػة ،عٌرفػػػػػػكا العدالػػػػػػة بأنيػػػػػػا:  اجتنػػػػػػاب الريبػػػػػػة

 .3كترؾ ما يكره 
 التعريف المختار لمعدالة :

المتأٌمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي أقػػػػػػػكاؿ الفقيػػػػػػػاء كتعريفػػػػػػػاتيـ لمعدالػػػػػػػة يجػػػػػػػد أنيػػػػػػػـ يػػػػػػػدكركف حػػػػػػػكؿ 
محػػػػػكر كاحػػػػػد كىػػػػػك الرضػػػػػا عػػػػػف الشػػػػػخص فػػػػػي دينػػػػػو كمركءتػػػػػو، فالرضػػػػػا إنمػػػػػا يكػػػػػكف 

 ف اهلل عػػػػػز كجػػػػػؿ اخػػػػػتٌص العىػػػػػدؿ بالشػػػػػيادة دكف غيػػػػػره، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: لمعػػػػػدؿ؛ لػػػػػذلؾ فػػػػػ
 .4{ َوأشِيدوا َذوْي َعْدٍل ِمنُكم}

كبطبيعػػػػػة الفطػػػػػرة البشػػػػػرية التػػػػػي فطػػػػػر اهلل الخمػػػػػؽ عمييػػػػػا فػػػػػ ف الػػػػػنفس ال تقبػػػػػؿ 
 إاٌل قكؿ مف حٌقؽى رضاه عند ربو ثيـٌ عند خمقو.

                                                           
م نـــــــي ىػػػػػػػػ(، 977ى: الشػػػػػػػربيني، شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد الخطيػػػػػػػب الشػػػػػػػربيني الشػػػػػػػافعي )المتػػػػػػػكف 1

ــــــاج ــــــاَّ المني ــــــاني أله ــــــة مع ــــــى معرف ــــــاج إل ـ، دار الكتػػػػػػب 1994 -ىػػػػػػػ 1415، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى، المحت
 (.427\4بيركت، ) –العممية 

المػػػػػػاكردم، أبػػػػػػك الحسػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف حبيػػػػػػب البصػػػػػػرم الب ػػػػػػدادم، الشػػػػػػيير بالمػػػػػػاكردم  2
كىك)شػػػػػرح مختصػػػػػر المزنػػػػػي(،  الشـــــافعي الحـــــاوي الكبيـــــر فـــــي فقـــــو مـــــذىب اإلمـــــامىػػػػػػ(، 450)المتػػػػكفى: 

 (.149\17بيركت، ) –ـ، دار الكتب العممية  1999-ىػ  1419الطبعة األكلى، 
ػػػػٍرداكم )المتػػػػكفى:  3 ػػػػرداكم، عػػػػبلء الػػػػديف أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف سػػػػميماف بػػػػف أحمػػػػد المى اإلنصــــاف ىػػػػػ(،  885المى

 -ىػػػػػػ 1415الطبعػػػػة األكلػػػػػى، )المطبػػػػػكع مػػػػع المقنػػػػػع كالشػػػػرح الكبيػػػػػر(،  فــــي معرفـــــة الـــــراجح مـــــن الخــــالف
 (.44-43\12القاىرة، ) –ـ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1995

 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 4
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ي الػػػػػػٌنفس راًسػػػػػػخة كمػػػػػػف ىنػػػػػػا يػػػػػػرل الباحػػػػػػث تعريػػػػػػؼ العدالػػػػػػة بأٌنيػػػػػػا:  ىىي ػػػػػػةه فػػػػػػ
مػػػػػًة الٌتقػػػػػكل كاالسػػػػػتقامة عمػػػػػى شػػػػػرًع اهلل، كاجتنابًػػػػػو لمكبػػػػػا ر  تىحًمػػػػػؿ صػػػػػاحبىيا عمػػػػػى ميبلزى

 .1كعىدىـً اإلصرار عمى الٌص ا ر، كاالبتعاد عٌما ييخٌؿ بالمركءة 
فأٌمػػػػػػا عبػػػػػػارة  ىي ػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػنفس راسػػػػػػخة : ف ننػػػػػػا ال نقػػػػػػكؿ عػػػػػػف الشػػػػػػخص بأنػػػػػػو 

كمعرفتػػػػو بيػػػػا باسػػػػتمراره عمػػػػى ىػػػػذه اليي ػػػػة، كال  عػػػػدؿ إاٌل مػػػػف خػػػػبلؿ اشػػػػتياره بالعدالػػػػة
يكػػػػػػػكف ذلػػػػػػػؾ إاٌل مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ االسػػػػػػػتقامة عمػػػػػػػى شػػػػػػػرع اهلل بفعػػػػػػػؿ المػػػػػػػأمكرات كاجتنػػػػػػػاب 

 المنيٌيات.
كأٌمػػػػػػػا  تحمػػػػػػػؿ صػػػػػػػاحبيا عمػػػػػػػى مبلزمػػػػػػػة التقػػػػػػػكل كاالسػػػػػػػتقامة عمػػػػػػػى شػػػػػػػرع اهلل : 
فػػػػػ ف مبلزمػػػػػة التقػػػػػكل تقتضػػػػػي كتتمثػػػػػؿ فػػػػػي ابتعػػػػػاد المػػػػػرء عػػػػػف الكبػػػػػا ر كعػػػػػدـ إصػػػػػراره 

مػػػػػػػى الصػػػػػػػ ا ر، ككػػػػػػػذا قكلنػػػػػػػا االسػػػػػػػتقامة عمػػػػػػػى شػػػػػػػرع اهلل ف نيػػػػػػػا تتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي فعػػػػػػػؿ ع
 المأمكر كاجتناًب ما نيًييى عنو.

كأٌمػػػػػػػا  اجتنابػػػػػػػو لمكبػػػػػػػا ر كعػػػػػػػدـ اإلصػػػػػػػرار عمػػػػػػػى الصػػػػػػػ ا ر : فينػػػػػػػا ال بػػػػػػػد مػػػػػػػف 
 بياف معنى الكبا ر كالص ا ر:

فػػػػي بالنسػػػػبة لمكبيػػػػرة فقػػػػد عٌرفيػػػػا الػػػػبعض بأنيػػػػا:  كػػػػؿ مػػػػا أكعػػػػد اهلل عميػػػػو بنػػػػار 
، كعٌرفيػػػػػا الػػػػػبعض أيضػػػػػا ب يػػػػػر ذلػػػػػؾ فقػػػػػاؿ: 2اآلخػػػػرة، أك أكجػػػػػب فيػػػػػو حػػػػػدان فػػػػػي الػػػػػدنيا 

 .3كجبت فيو الحدكد، أك تكجو إليو الكعيد  بأنيا  كؿ ما
كأٌمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمصػػػػػ ا ر فقػػػػػد عٌرفيػػػػػا بعضػػػػػيـ بأنيػػػػػا:  مػػػػػا ال حػػػػػد  فيػػػػػو أك مػػػػػا ال 

 .5، كعٌرفيا  خركف بأنيا  ما قٌؿ فييا اإلثـ 4يكجب الحد 
 
 

                                                           
كىػػػػػذا التعريػػػػػؼ منتقػػػػػى مػػػػػف تعريػػػػػؼ اإلمػػػػػاـ ال زالػػػػػي لمعدالػػػػػة، انظػػػػػر: ال زالػػػػػي، أبػػػػػك حامػػػػػد محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد ال زالػػػػػي،  1

 (.125كتب العممية، )دار ال ـ، 1993 -ىػ 1413، الطبعة األكلى، المستصهى
 (.46\12، )اإلنصافالمرداكم،  2
 (.149\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  3
 (.268\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  4
 (.149\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  5
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ضػػػػػابطان لمتفريػػػػػؽ بػػػػػيف الصػػػػػ ا ر كالكبػػػػػا ر،  1كقػػػػػد ذكػػػػػر العػػػػػز  بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػبلـ
فقػػػػػػػاؿ:  إذا أردتى معرفػػػػػػػة الفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف الصػػػػػػػ ا ر كالكبػػػػػػػا ر فػػػػػػػاعرض مفسػػػػػػػدة الػػػػػػػذنب 
عمػػػػػػى مفاسػػػػػػد الكبػػػػػػا ر المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا، فػػػػػػ ف نقصػػػػػػت عػػػػػػف أقػػػػػػؿ مفاسػػػػػػد الكبػػػػػػا ر 

ف سػػػػػػاكت أدنػػػػػػػى مفاسػػػػػػد الكبػػػػػػػا ر كأربػػػػػػت عمييػػػػػػػا فيػػػػػػ ي مػػػػػػػف فيػػػػػػي مػػػػػػف الصػػػػػػػ ا ر، كا 
 .2الكبا ر 

كيبلحػػػػػظ مػػػػػف كػػػػػبلـ الفقيػػػػػاء أف العبػػػػػد حتػػػػػى يكػػػػػكف عػػػػػدالن يشػػػػػترط فيػػػػػو أف يكػػػػػكف 
تاركػػػػػان لمكبػػػػػا ر بالكمٌيػػػػػة غيػػػػػرى ميًصػػػػػرو عمػػػػػى الصػػػػػ ا ر، ف لمػػػػػاـ العبػػػػػد بالصػػػػػ ا ر كاقػػػػػع 

 منو ال محالة.
كأٌمػػػػػػػا قكلنػػػػػػػا االبتعػػػػػػػاد عٌمػػػػػػػا يخػػػػػػػٌؿ بػػػػػػػالمركءة: فنجػػػػػػػد أف الفقيػػػػػػػاء اشػػػػػػػترطكا فػػػػػػػي 

 .3شيادتو أف يككف متعاطيان أسباب المركءةالعدؿ الذم تقبؿي 
كءىةن،  ػػػػػػري ؤي مي ؤى الرجػػػػػػؿي يىٍمػػػػػػري ػػػػػػري كأٌمػػػػػػا المػػػػػػركءة فػػػػػػي الم ػػػػػػة: فيػػػػػػي كمػػػػػػاؿ الٌرجكلي ػػػػػػة. مى

ػػػػػػػػػركءىة. كال تىمػػػػػػػػػر أ، عمػػػػػػػػػى تىفىع ػػػػػػػػػؿ: صػػػػػػػػػار ذا مي ، عمػػػػػػػػػى فعيػػػػػػػػػؿ، كى ػػػػػػػػػرمر كءة:  فيػػػػػػػػػك مى ػػػػػػػػػري مي

                                                           
عبػػػػػدالعزيز بػػػػػف عبدالسػػػػػبلـ بػػػػػف أبػػػػػي القاسػػػػػـ بػػػػػف الحسػػػػػف، سػػػػػمطاف العممػػػػػاء، كلػػػػػد سػػػػػنة سػػػػػبع أك ثمػػػػػاف كسػػػػػبعيف  1

ا ة، تفقػػػػػو عمػػػػػى ابػػػػػف عسػػػػػاكر، كبػػػػػرع فػػػػػي مػػػػػذىب الشػػػػػافعية حتػػػػػى قيػػػػػؿ: إنػػػػػو بمػػػػػ  رتبػػػػػة االجتيػػػػػاد، كخمسػػػػػم
أبػػػػك بكػػػػر  تػػػػكلى قضػػػػاء مصػػػػر، ثػػػػـ عػػػػزؿ نفسػػػػو، تػػػػكفي بمصػػػػر سػػػػنة سػػػػتيف كسػػػػتما ة، ابػػػػف قاضػػػػي شػػػػيبة، 

ــــات الشــــافعيةىػػػػػ(، 851بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػر، تقػػػػي الػػػػديف ابػػػػف قاضػػػػي شػػػػيبة )المتػػػػكفى:  ، طبق
 (.109\2بيركت، ) –ـ، عالـ الكتب 1987 -ىػ 1407الطبعة األكلى، 

ىػػػػػ(، 660العػػػػز بػػػػف عبػػػػد السػػػػبلـ، أبػػػػك محمػػػػد عػػػػز الػػػػديف عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف عبػػػػد السػػػػبلـ الدمشػػػػقي، )المتػػػػكفى:  2
ــــــام ــــــام فــــــي مصــــــالح ا ن ـ، دار  1991 -ىػػػػػػػ  1414، طبعػػػػػػة جديػػػػػػدة مضػػػػػػبكطة منقحػػػػػػة، قواعــــــد ا حك

بػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر القرطبػػػػػػي (، القرطبػػػػػػي، أ19\1بيػػػػػػركت، ) –الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة 
ـــــــام القـــــــرننىػػػػػػػػ(، 671)المتػػػػػػػكفى:  ـ، دار الكتػػػػػػػب  1964 -ىػػػػػػػػ 1384، الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة، الجـــــــام   حك
 (.160-159\5القاىرة،) –المصرية 

(، ابػػػػػف اليمػػػػػاـ، كمػػػػػاؿ الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الكاحػػػػػد السيكاسػػػػػي 223\4، )تبيـــــين الحقـــــاَلقانظػػػػػر: الزيمعػػػػػي،  3
، بػػػػػػدكف طبعػػػػػػة كبػػػػػػدكف تػػػػػػاري ، دار الفكػػػػػػر، فــــــتح القــــــديرىػػػػػػػ(، 861ؼ بػػػػػػابف اليمػػػػػػاـ )المتػػػػػػكفى: المعػػػػػػرك 

  (.431\4، )م ني المحتاج(، الشربيني، 152\6، )مواىب الجميل(،الحٌطاب، 414\7)
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كءةي: العفػػػػة كالحرفػػػػة. كقيػػػػؿ: أف ال يفعػػػػ اإلنسػػػػانية. كقيػػػػؿ: ال ػػػػري ؿ فػػػػي السػػػػر أمػػػػران كىػػػػك مي
 .1يستحي أف يفعمو جيران 

كأٌمػػػػػا المػػػػػركءة عنػػػػػد الفقيػػػػػاء فقيػػػػػؿ: ىػػػػػي  المحافظػػػػػة عمػػػػػى فعػػػػػؿ مػػػػػا تركػػػػػو مػػػػػف 
كقيػػػػػػؿ: المػػػػػػركءة:  التخمػػػػػػؽ بخمػػػػػػؽ أمثالػػػػػػو فػػػػػػي زمانػػػػػػو  .2بػػػػػػاب مػػػػػػا يكجػػػػػػب الػػػػػػذـ عرفػػػػػػان 

كقيػػػػػؿ:  أف يصػػػػػكف نفسػػػػػو عػػػػػف األدنػػػػػاس، كال يشػػػػػينيا عنػػػػػد  .3كمكانػػػػػو، كعػػػػػدـ التيمػػػػػة 
 .4الناس 

كالنظػػػػػر لممػػػػػركءة يكػػػػػكف بحسػػػػػب أحػػػػػكاؿ النػػػػػاس كعػػػػػاداتيـ فيػػػػػي مت ٌيػػػػػرة بخػػػػػبلؼ 
الكبػػػػػػا ر كالصػػػػػػ ا ر فيػػػػػػي ثابتػػػػػػةي ال تت يػػػػػػر؛ لػػػػػػذلؾ جػػػػػػاء فػػػػػػي م نػػػػػػي المحتػػػػػػاج قكلػػػػػػو: 
مػػػػػؽ أمثالػػػػػو مػػػػػف أبنػػػػػاء عصػػػػػره ممػػػػػف يراعػػػػػي منػػػػػاى  الشػػػػػرع   كالمػػػػػركءة تخمػػػػػؽ المػػػػػرء بخي

؛ بػػػػػػػػػؿ تختمػػػػػػػػػؼ ك دابػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي زمانػػػػػػػػػو كمكانػػػػػػػػػو؛ ألف األمػػػػػػػػػكر العرفيػػػػػػػػػة قممػػػػػػػػػا تنضػػػػػػػػػبط
بػػػػػػػاختبلؼ األشػػػػػػػخاص كاألزمنػػػػػػػة كالبمػػػػػػػداف، كىػػػػػػػذا بخػػػػػػػبلؼ العدالػػػػػػػة ف نيػػػػػػػا ال تختمػػػػػػػؼ 
بػػػػػػػػػاختبلؼ األشػػػػػػػػػخاص، فػػػػػػػػػ ف الفسػػػػػػػػػؽ يسػػػػػػػػػتكم فيػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػريؼ كالكضػػػػػػػػػيع، بخػػػػػػػػػبلؼ 

 .5المركءة ف نيا تختمؼ 
ف كػػػػػػػاف ال  كالعمػػػػػػػة فػػػػػػػي اشػػػػػػػتراط المػػػػػػػركءة؛ أٌف حفظيػػػػػػػا مػػػػػػػف دكاعػػػػػػػي الحيػػػػػػػاء، كا 

عمػػػػػى فضػػػػػيمة صػػػػػاحبيا كصػػػػػيانتو لنفسػػػػػو كالػػػػػتحفظ يفسػػػػػؽ المػػػػػرء بتركيػػػػػا، كلكنيػػػػػا تػػػػػدؿ 
فػػػػي حقيػػػػػا، فػػػػػ ف تركيػػػػػا دؿ  ذلػػػػؾ عمػػػػػى عػػػػػدـ مبػػػػػاالة اإلنسػػػػاف بمػػػػػا يصػػػػػنع كمػػػػػا يسػػػػػقط 
منزلتػػػػػػو بػػػػػػيف النػػػػػػاس، فػػػػػػبل يػػػػػػؤمف منػػػػػػو أف يجتػػػػػػرئ عمػػػػػػى الكػػػػػػذب فػػػػػػي الشػػػػػػيادة؛ ألف 

 .6حياءه قؿ، كمف قؿ حياؤه لـ يباؿ بما يصنع

                                                           
 (.620، )مختار الّصحاح(، الرازم، 155-154\1، )لسان العربابف منظكر،  1
 (.152\6، )مواىب الجميلالحطاب،  2
 (.431\4، )م ني المحتاجلشربيني، ا 3
 المرجع السابؽ. 4
 المرجع السابؽ. 5
 (.152\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  6
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 المطمب الثالث: مشروعّية العدالة 

ػػػػػػػػػت   الشػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػبلمية العدالػػػػػػػػػة كجعمتيػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػمى مقاصػػػػػػػػػدىا، بػػػػػػػػػؿ إٌف أرسى
العػػػػدؿ مػػػػػف أسػػػػػماء اهلل تعػػػػالى، كصػػػػػفةه مػػػػػف صػػػػفاتو، ككفػػػػػى بػػػػػذلؾ دلػػػػيبلن عمػػػػػى مكانػػػػػة 
العدالػػػػػػة فػػػػػػي اإلسػػػػػػبلـ، كقػػػػػػد أمػػػػػػر اهلل تعػػػػػػالى فػػػػػػي كتابػػػػػػو العزيػػػػػػز فػػػػػػي غيػػػػػػر مكًضػػػػػػعو 

المبػػػػػدأ فػػػػػي ب قامػػػػػة العدالػػػػػة، كمػػػػػا أف رسػػػػػكلنا صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ أرسػػػػػى لنػػػػػا ىػػػػػذا 
، كفيما يمي بياف مشركعٌية العدالة مف الكتاب كالسٌنة المطٌيرة:  غير مكًضعو

 الهرع ا ول: القرنن الكريم
يتـــــــاِء ِذي اْلُقربـــــــى يقػػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػػالى: }  -1 إَن اهلَل َيـــــــَُمُر باْلَعـــــــدِل واإلحســـــــاِن وا 

 .  1{َتَذّكُرون َوَيْنيى َعِن الَهحشاِء واْلُمنَكِر َوالَب ِي َيِعَُُّكْم َلَعَمُكمْ 
 يخبػػػػػػػري تعػػػػػػػالى أىنىػػػػػػػو يػػػػػػػٍأمر عبػػػػػػػاده بالعىػػػػػػػٍدؿ، كىػػػػػػػك القسػػػػػػػطي كالمكازنػػػػػػػة 

قامػػػػػػػة 2 ، كا 
 العدؿ بيف الناس ىك مقصكد الشارع الحكيـ.

:  العػػػػػػدؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذا المكضػػػػػػًع: ىػػػػػػك اسػػػػػػتكاءي الٌسػػػػػػريرة 3كقػػػػػػاؿ سػػػػػػفياف بػػػػػػف عيينػػػػػػةى 
 .4كالعبلنية مف كؿِّ عامؿو هلل عمبلن 

ي َيـــا اَلـــِذيَن نَمُنـــوا ُكوُنـــوا َقـــَواِميَن ِباْلِقْســـِط ُشـــَيَداَء ِلَمـــِو َيـــا أَ كيقػػػكؿ اهلل تعػػػالى: } -2
ِإن َيُكــــْن َيِنَيــــا َأْو َفِقيــــر ا َفالَمــــُو  ۚ  َوَلــــْو َعَمــــُى َأنُهِســــُكْم َأِو اْلَواِلــــَدْيِن َواْ َْقــــَرِبيَن 

                                                           
 (.90سكرة الٌنحؿ، اآلية ) 1
 (.595\4) ،تهسير القرنن العَّيم ابف كثير، 2
كلػػػػد بالككفػػػػة سػػػػفياف بػػػػف عيينػػػػة بػػػػف ميمػػػػكف اليبللػػػػي الكػػػػكفي، أبػػػػك محمػػػػد: محػػػػٌدث الحػػػػـر المكػػػػٌي. مػػػػف المػػػػكالي،  3

ىػػػػػ(، كػػػػاف حافظػػػػا ثقػػػػة، كاسػػػػع العمػػػػـ كبيػػػػر القػػػػدر، قػػػػاؿ 198ىػػػػػ(، كسػػػػكف مكػػػػة كتػػػػكفي فييػػػػا سػػػػنة)107سػػػػنة)
كسػػػػػفياف لػػػػػذىب عمػػػػػـ الحجػػػػػاز. ككػػػػاف أعػػػػػكر. كحػػػػػ  سػػػػػبعيف سػػػػػنة، لػػػػػو )الجػػػػػامع( فػػػػػي  الشػػػػافعٌي: لػػػػػكال مالػػػػػؾ

بػػػػػػػف عبػػػػػػػد  (، المػػػػػػػٌزم، يكسػػػػػػػؼ105\3، )ا عـــــــالمالحػػػػػػػديث، ككتػػػػػػػاب فػػػػػػػي )التفسػػػػػػػير(، انظػػػػػػػر: الزركمػػػػػػػي، 
ــــي أســــماء الرجــــالىػػػػػ(، 742الػػػػرحمف بػػػػف يكسػػػػؼ، الكمبػػػػي المػػػػٌزم، )المتػػػػكفى:  ، الطبعػػػػة تيــــذيب الكمــــال ف

 (.178-177\11بيركت، ) –، مؤسسة الرسالة 1980 – 1400األكلى، 
 (.595\4، )تهسير القرنن العَّيمابف كثير،  4
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ــــا  ــــُى ِبِيَم ــــِدُلوا  ۚ  َأْوَل ــــَوُ  َأن َتْع ــــوا اْلَي ــــاَل َتَتِبُع ن تَ  ۚ  َف ــــِ َن َواِ  ــــوا َف ــــُووا َأْو ُتْعِرُض ْم
 .1{الَمَو َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبير ا

 يػػػػػػٍأمر تعػػػػػػالى عبػػػػػػاده المػػػػػػؤمنيف أىف يككنػػػػػػكا قػػػػػػٌكاميف بالقسػػػػػػط، أىم بالعػػػػػػدؿ، فػػػػػػبل 
، كال يصػػػػػػػرفيـ عنػػػػػػػو  يعػػػػػػػدلكا عنػػػػػػػو يمينػػػػػػػان كال شػػػػػػػماالن كال تٍأخػػػػػػػذىـ فػػػػػػػي اهلل لكمػػػػػػػة ال ػػػػػػػـو

 .2يف، متعاضديف، متناصريف فيو صارؼ، كأف يىككنكا متعاكنيف، متساعد
ـــــاْدُع كيقػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػالى أيضػػػػػان: } -3 ِلَك َف ـــــذَُ ـــــْرَت  ۚ  َفِم ـــــا ُأِم ـــــَتِقْم َكَم ـــــْ   ۚ  َواْس َواَل َتَتِب

ـــاٍب  ۚ  َأْىـــَواَءُىْم  ـــُو ِمـــن ِكَت ـــا َأنـــَزَل الَم ـــْل نَمنـــُت ِبَم ـــَنُكُم  ۚ  َوُق ـــْرُت ِ َْعـــِدَل َبْي  ۚ  َوُأِم
ــــا َوَرب ُكــــْم  ــــا َوَلُكــــْم َأْعَمــــاُلُكْم لَ  ۚ  الَمــــُو َرب َن ــــا َأْعَماُلَن ــــَنُكُم  ۚ  َن ــــا َوَبْي  ۚ  اَل ُحَجــــَة َبْيَنَن

َلْيِو اْلَمِصيرُ  ۚ  الَمُو َيْجَمُ  َبْيَنَنا   .3{َواِ 
كػػػػػػػـ كمػػػػػػػا أمرنػػػػػػػي ربػػػػػػػي  ، كمػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ 4أم:  أيمػػػػػػػرت أف أعػػػػػػػًدؿى بيػػػػػػػنكـ فػػػػػػػي الحي

يات الشػػػػػريعة اآليػػػػػات السػػػػػابقة يتبػػػػػيف أف اهلل سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى جعػػػػػؿ العػػػػػدؿ مػػػػػف أساسػػػػػ
اإلسػػػػبلمية، كلػػػػـ يىحصػػػػره فػػػػي جانػػػػب دكف  خػػػػر بػػػػؿ جعمػػػػو أساسػػػػان فػػػػي األيمػػػػكر كميػػػػا، 
كػػػػػػـ كالقضػػػػػػاء بػػػػػػيف النػػػػػػاس، فالقضػػػػػػاء أعظػػػػػػـ كسػػػػػػيمة  فػػػػػػي األقػػػػػػكاؿ كاألفعػػػػػػاؿ كفػػػػػػي الحي
 ، نصػػػػػػاؼ المظمػػػػػػـك لمكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى أعظػػػػػػـ ال ايػػػػػػات أال كىػػػػػػي الكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى الحػػػػػػؽ كا 

 كىذا ما تىرمي إليو الشريعة اإلسبلمية.
َذا َحَكْمــــُتم َبــــْيَن الَنــــاِس َأن َتْحُكُمــــوا ِباْلَعــــْدِل قػػػػكؿ اهلل تعػػػػالى: }كي  -4 ِإَن الَمــــَو  ۚ  َواِ 

 .5{ِإَن الَمَو َكاَن َسِميع ا َبِصير ا ۚ  ِنِعَما َيِعَُُّكم ِبِو 
كفػػػػػػي ىػػػػػػذه اآليػػػػػػة أمػػػػػػره مػػػػػػف اهلل تبػػػػػػارؾ كتعػػػػػػالى لمحٌكػػػػػػاـ ككالة األمػػػػػػكر بتطبيػػػػػػؽ 

طٌبػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػاكـ العدالػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف رعايػػػػػػػػاه فػػػػػػػػ ٌف األمػػػػػػػػف العدالػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػاس، فحينمػػػػػػػػا ي
                                                           

 (.135سكرة الٌنساء، اآلية ) 1
 (.433\2)، تهسير القرنن العَّيمابف كثير،  2
 (.15سكرة الٌشكرل، اآلية ) 3
 (.196\7، )تهسير القرنن العَّيمابف كثير،  4
 (.58سكرة الٌنساء، اآلية ) 5
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كالطمأنينػػػػة تسػػػػكد بػػػػيف الٌرعيػػػػة، كتسػػػػكد المبػػػػادئ اإلنسػػػػانية الطٌيبىػػػػة كىػػػػذا مػػػػا يحقػػػػؽ بػػػػو 
 فبلح المجتمع.

 الهرع الثاني: الُسّنة النبوّية
كالنػػػػاظر إلػػػػى سػػػػٌنة النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ يجػػػػد أٌنيػػػػا أرسػػػػت مبػػػػدأ العػػػػدؿ 

 :أتيكمف ذلؾ ما ي شيء كفي كؿ كاقعة،في كؿ 
أن قريشـــــا أىمـــــتيم المـــــرأة المخزوميـــــة التـــــي عػػػػػف عا شػػػػػة، رضػػػػػي اهلل عنيػػػػػا:  -1

ســــرقتش فقــــالوا: مــــن يكمــــم رســــول اهلل صــــمى اهلل عميــــو وســــممش ومــــن يجتــــرئ 
ــــو إال أســــامة بــــن زيــــدش حــــب رســــول اهلل صــــمى اهلل عميــــو وســــممش فكمــــم  عمي

حـــدود اهلل" ثـــم رســـول اهلل صـــمى اهلل عميـــو وســـممش فقـــال: "أتشـــه  فـــي حـــد مـــن 
قــــام فخطــــبش قــــال: "يــــا أييــــا النــــاسش إنمــــا ضــــل مــــن قــــبمكمش أنيــــم كــــانوا إذا 
ذا ســــرق الضــــعيف فـــييم أقــــاموا عميــــو الحــــدش وايــــم  ســـرق الشــــريف تركــــوهش وا 
ـــد  ـــو وســـممش ســـرقت لقطـــ  محم ـــد صـــمى اهلل عمي ـــت محم ـــو أن فاطمـــة بن اهللش ل

 .1 يدىا
ػػػػميا لنػػػػا النبػػػػي صػػػػمى اهلل  عميػػػػو كسػػػػمـ فػػػػي العػػػػدؿ، ىػػػػذه ىػػػػي الطريػػػػؽ اٌلتػػػػي رسى

طريقػػػػان قا مػػػػان ال اعكجػػػػاج فيػػػػو، فػػػػبل فػػػػػرؽ بػػػػيف شػػػػريؼو كضػػػػعيؼ، كال فػػػػرؽ بػػػػيف غنػػػػػيو 
 كفقير، فالحكـ يككف بالقسطاس المستقيـ.

إّن كعػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػف عمػػػػػػػرك قىػػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ رسػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ:    -2
المقســــطين عنــــد اهلل عمــــى منــــابر مــــن نــــورش عــــن يمــــين الــــرحمن عــــّز وجــــلش 

 .2 وكمتا يديو يمينش اّلذين يعدلون في ُحكميم وأىمييم وما َوّلو

                                                           
(، 6788حػػػػديث رقػػػػـ ) بػػػػاب: كراىيػػػػة الشػػػػفاعة فػػػػي الحػػػػد إذا رفػػػػع إلػػػػى السػػػػمطاف، ،صــــحيح البخــــاري البخػػػػارم، 1

(8\160.) 
 (. 1458\3(، )1827حديث رقـ ) بة الجا ر،باب: فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقك  ،صحيح مسمممسمـ،  2
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فالٌػػػػػذيف يعػػػػػدلكف فػػػػػي أحكػػػػػاميـ يككنػػػػػكف فػػػػػي أعمػػػػػى المراتػػػػػب يػػػػػـك القيامػػػػػة، كفػػػػػي 
ذلػػػػػػؾ بيػػػػػػافه ًلعميػػػػػػكِّ منػػػػػػزلتيـ عنػػػػػػد اهلل تبػػػػػػارؾ كتعػػػػػػالى، كقػػػػػػد بػػػػػػٌيف لنػػػػػػا النبػػػػػػي صػػػػػػمى اهلل 

مػػػػػػػـ يتػػػػػػػرؾ ناحيػػػػػػػة إاٌل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ أيضػػػػػػػان أف العػػػػػػػدؿ يشػػػػػػػمؿ كافػػػػػػػة منػػػػػػػاحي الحيػػػػػػػاة، ف
 كأرسى فييا مبدأ العدؿ.

ســـــبعة يَّميـــــم اهلل فعػػػػػف أبػػػػػي ىريػػػػػرة، عػػػػػف النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ قػػػػػاؿ:   -3
فـــي َّمـــوش يـــوم ال َّـــل إال َّمـــو: اإلمـــام العـــادلش وشـــاب نشـــَ فـــي عبـــادة ربـــوش 
ورجـــــل قمبـــــو معمـــــق فـــــي المســـــاجدش ورجـــــالن تحابـــــا فـــــي اهلل اجتمعـــــا عميـــــو 

امــــرأة ذات منصــــب وجمــــالش فقــــال: إنــــي أخــــاف وتهرقــــا عميــــوش ورجــــل طمبتــــو 
اهللش ورجـــل تصـــدقش أخهـــى حتـــى ال تعمـــم شـــمالو مـــا تنهـــق يمينـــوش ورجـــل ذكـــر 

 .1 اهلل خاليا فهاضت عيناه
فقػػػػد بىػػػػٌيف لنػػػػػا النبػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػػمـ أٌف اإلمػػػػاـ العػػػػػادؿ أكؿ مػػػػف يىسػػػػػٌتظؿ 

 ًبظٌؿ اهلل تعالى يـك القيامة يـك ال ًظٌؿ إال ظٌمو.
مػػػػػػػٌر بيانػػػػػػػو مػػػػػػػف  يػػػػػػػاتو قر نٌيػػػػػػػة كأحاديػػػػػػػث نبكيػػػػػػػة يتبػػػػػػػٌيف أف مبػػػػػػػدأ العػػػػػػػدؿ كمٌمػػػػػػػا 

ػػػػػؼي المظمػػػػػـك ، كبًػػػػػًو يأخػػػػػذ الٌضػػػػػعيؼ حقٌػػػػػو،  أسػػػػػاس فػػػػػي الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمٌية، بػػػػػو يينصى
ـي الٌديف كٌمو.  كًبًو قكا

 
 
 
 
 

                                                           
حػػػػػديث رقػػػػػـ  بػػػػػاب: مػػػػػف جمػػػػػس فػػػػػي المسػػػػػجد ينتظػػػػػر الصػػػػػبلة كفضػػػػػؿ المسػػػػػاجد،، صـــــحيح البخـــــاريالبخػػػػػارم،  1

(، 1031حػػػػػػػػديث رقػػػػػػػػـ )بػػػػػػػػاب: فضػػػػػػػػؿ إخفػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػدقة، ، صــــــــحيح مســــــــمم(، مسػػػػػػػػمـ، 133\1(، )660)
(2\751.) 
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 المبحث الثالث

 أىمّية العدالة ووساَلل تطبيقيا 

 المطمب ا ول: أىمية العدالة في المجتم 

لٌشػػػػػريعة اإلسػػػػبلمية شػػػػػاممةن متكاممػػػػةن صػػػػػالحةن لكػػػػؿ زمػػػػػاف كمكػػػػاف، فيػػػػػي جػػػػاءت ا
ال تىخػػػػػتىٌص بزمػػػػػاف أك مكػػػػػاف معػػػػػيف، بػػػػػؿ ىػػػػػي شػػػػػاممة لكافٌػػػػػة ميػػػػػاديف الحيػػػػػاة، كيكفييػػػػػا 
أىمٌيػػػػػةن أف اهلل سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى سػػػػػٌمى نفسػػػػػو بيػػػػػا فيػػػػػك العػػػػػدؿ؛ كذلػػػػػؾ تعميمػػػػػان التٌبػػػػػاع 

{ُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمَتْقَو اْعدِ العدؿ في كاٌفًة أمكرىـ، قاؿ اهلل تعالى: }  ٰ1. 
 كمف خبلؿ النصكص القر نية كالنبكية ظيرت لنا أىمية العدالة:

تحقػػػػػؽ الٌسػػػػػعادة بػػػػػيف األفػػػػػراد فىيػػػػػأمىفي المػػػػػرءي عمػػػػػى نفسػػػػػو كمالػػػػػو كًعرضػػػػػو، ككمػػػػػا   -1
، تيبعػػػػػػدىـ عػػػػػػف الٌشػػػػػػقاء كضػػػػػػياع الحقػػػػػػكؽأٌنيػػػػػػا تحقػػػػػػؽ ليػػػػػػـ الٌسػػػػػػعادة فيػػػػػػي أيضػػػػػػان 

 ـ المجتمعات كالدكؿ.فالعدالة مظير حضارم لتقدٌ 
تقػػػػػديـ المجتمػػػػػع كازدىػػػػػاره، فػػػػػالفرد الػػػػػذم لػػػػػى يػػػػػؽي العػػػػػدؿ بػػػػػيف الٌنػػػػػاس ييػػػػػؤٌدم إكتحق -2

يعمػػػػػـ بػػػػػأف حقكقػػػػػو محفكظػػػػػو يجتيػػػػػد كيعمػػػػػؿ عمػػػػػى الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى غاياتػػػػػو كأىدافػػػػػو 
 بالطرؽ المشركعة.

كحينمػػػػػا يحقػػػػػؽ المسػػػػػمـ العدالػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدنيا فػػػػػ ف اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى يينزلػػػػػوي منزلػػػػػةن  -3
ــــُى ان يػػػػـك القيامػػػػة، قػػػػاؿ تعػػػػالى: }طٌيبػػػػةن غػػػػد ــــٍر َأْو أُنَث ــــن َذَك ا ما ــــاِلح  ــــَل َص ــــْن َعِم َم

ــــة   ــــاة  َطياَب ــــُو َحَي ــــْؤِمنم َفَمُنْحِيَيَن ــــَو ُم ــــاُنوا  ۚ  َوُى ــــا َك ــــِن َم ََْحَس ــــَرُىم ِب ــــِزَيَنُيْم َأْج َوَلَنْج
طيبػػػػػةن ، كىػػػػػذا كعػػػػػده مػػػػػف اهلل لمػػػػػف عًمػػػػػؿى صػػػػػالحان بػػػػػأف ييحًييىػػػػػوي اهلل حيػػػػػاةن 2{َيْعَمُمـــــونَ 

، فمػػػػػف تمػػػػػاـ عػػػػػدؿ 3فػػػػػي الػػػػػدنيا كأف يجزيىػػػػػوي بأحسػػػػػفى مػػػػػا عممػػػػػوي فػػػػػي الػػػػػدار اآلخػػػػػرة

                                                           
 (.8سكرة الٌنساء، اآلية ) 1
 .(97سكرة الٌنحؿ، اآلية ) 2
 (.601\4، )تهسير القرنن العَّيمابف كثير،  3
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، كأف يعاقػػػػبى مػػػػف أسػػػػاء، مصػػػػداقان لقكلػػػػو  اهلل تبػػػػارؾ كتعػػػػالى أف ييثيػػػػبى مػػػػف أحسػػػػفى
ا َفِمَنْهِســـِو تعػػػالى: } ـــَل َصـــاِلح  ـــْن َعِم ـــا  ۚ  َم ـــْن َأَســـاَء َفَعَمْيَي ـــاَلٍم  ۚ  َوَم ـــَك ِبََّ ـــا َرب  َوَم

 .1{دِ لاْمَعِبي
ــــــْل ، يقػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػالى:}ألمػػػػػػة كتحقيػػػػػػؽ نصػػػػػػرىااعامػػػػػػؿ لقػػػػػػكة كمػػػػػػا أف العدالػػػػػػة   -4 َى

َُْمُر ِباْلَعْدِل   .2{َوُىَو َعَمُى ِصَراٍط م ْسَتِقيم ۚ  َيْسَتِوي ُىَو َوَمن َي
لػػػػػذلؾ كمٌػػػػػو فػػػػػ ف األفػػػػػراد حينمػػػػػا يعممػػػػػكا أىمٌيػػػػػة تحقيػػػػػؽ العدالػػػػػة كامتثػػػػػاؿى أكامػػػػػر 

يعػػػػيش عيشػػػػةن طيبػػػػةن رغيػػػػدة بحيػػػػاةو يسػػػػكدىا األمػػػػف اهلل عػػػػز كجػػػػؿ؛ فػػػػ ف المجتمػػػػع ككيػػػػؿ 
 كاألماف.

 المطمب الثاني: وساَلل تطبيق العدالة 

السػػػػير عمػػػػى مػػػػني  اهلل، إذ إٌف ذلػػػػؾ ىػػػػك  ىػػػػيإٌف أسػػػػمى كسػػػػيمة لتحقيػػػػؽ العدالػػػػة  أوال :
ــــاَتِبُعوُه المعيػػػػار الثابػػػػت الػػػػدقيؽ، قػػػػاؿ تعػػػػالى:} ا َف ــــَتِقيم  ــــَراِطي ُمْس ــــَذا ِص  ۚ  َوَأَن ىَُ

ـــــِبيِمِو َواَل  ـــــن َس ـــــْم َع ـــــَرَق ِبُك ـــــُبَل َفَتَه ـــــوا الس  ـــــْم  ۚ  َتَتِبُع ـــــِو َلَعَمُك ـــــْم َوَصـــــاُكم ِب ِلُك ذَُ
ــــون {َتَتُق ٰى

، كىػػػػذه الكصػػػػٌية ترمػػػػي كتيػػػػدؼ إلػػػػى تحقيػػػػؽ العػػػػدؿ، كىػػػػذا مػػػػا أشػػػػار 3
إليػػػػو اإلمػػػػاـ ابػػػػف قػػػػٌيـ الجكزٌيػػػػة، حيػػػػث قػػػػاؿ:  إف اهلل سػػػػبحانو أرسػػػػؿ رسػػػػمو كأنػػػػزؿ 

سػػػػػط، كىػػػػػك العػػػػػدؿ الػػػػػذم قامػػػػػت بػػػػػو األرض كالسػػػػػمكات، كتبػػػػػو؛ ليقػػػػػـك النػػػػػاس بالق
فػػػػػ ذا ظيػػػػػرت أمػػػػػارات العػػػػػدؿ، كأسػػػػػفر كجيػػػػػو بػػػػػأم طريػػػػػؽ كػػػػػاف؛ فػػػػػثـ شػػػػػرع اهلل 
كدينػػػػػػػو، كاهلل سػػػػػػػبحانو أعمػػػػػػػـ كأحكػػػػػػػـ كأعػػػػػػػدؿ أف يخػػػػػػػص  طػػػػػػػرؽ العػػػػػػػدؿ كأماراتػػػػػػػو 
كأعبلمػػػػو بشػػػػيء، ثػػػػـ ينفػػػػي مػػػػا ىػػػػك أظيػػػػر منيػػػػا كأقػػػػكل داللػػػػة كأبػػػػيف أمػػػػارة فػػػػبل 

عنػػػػػد كجكدىػػػػػا كقياميػػػػػا بمكجبيػػػػػا، بػػػػػؿ قػػػػػد بػػػػػي ف سػػػػػبحانو  يجعمػػػػػو منيػػػػػا، كال يحكػػػػػـ
بمػػػػػا شػػػػػرعو مػػػػػف الطػػػػػرؽ أف مقصػػػػػكده إقامػػػػػة العػػػػػدؿ بػػػػػيف عبػػػػػاده، كقيػػػػػاـ النػػػػػاس 

                                                           
 (.46سكرة فيٌصمت، اآلية ) 1
 (.76سكرة الٌنحؿ، اآلية) 2
 (.153سكرة األنعاـ، اآلية ) 3
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بالقسػػػػػػط، فػػػػػػأم طريػػػػػػؽ اسػػػػػػتخرج بيػػػػػػا العػػػػػػدؿ كالقسػػػػػػط فيػػػػػػي مػػػػػػف الػػػػػػديف كليسػػػػػػت 
 .1مخالفة لو 

ــــا : مطاف كمػػػػا أف العدالػػػػة ال تىتىحقػػػػؽ إال بتطبيقيػػػػا عمػػػػى الجميػػػػع، فػػػػبل فػػػػرؽ بػػػػيف سػػػػ ثاني
كخػػػػادـ، كال فػػػػرؽ بػػػػيف قػػػػكمو كضػػػػعيؼ، فمػػػػف أحسػػػػف أيػػػػان كػػػػاف فمػػػػو الثػػػػكاب، كمػػػػف 

ــــا أسػػػػاءى أيػػػػان كػػػػاف فمػػػػو العقػػػػاب، سػػػػكاء أكػػػػاف ذا جػػػػاه أك منصػػػػب، قػػػػاؿ تعػػػػالى: } َي
ـــُى َأنُهِســـُكْم َأِو  ـــْو َعَم ـــِو َوَل ـــَواِميَن ِباْلِقْســـِط ُشـــَيَداَء ِلَم ـــوا َق ـــوا ُكوُن ـــِذيَن نَمُن ـــا اَل َأي َي

ـــــدَ  ـــــَرِبيَن اْلَواِل ـــــا  ۚ  ْيِن َواْ َْق ـــــُى ِبِيَم ـــــُو َأْوَل ـــــا َأْو َفِقيـــــر ا َفالَم ـــــْن َيِنَي ـــــاَل  ۚ  ِإن َيُك َف
ـــــِدُلوا  ـــــَوُ  َأن َتْع ـــــوا اْلَي ـــــا  ۚ  َتَتِبُع ـــــاَن ِبَم ـــــَو َك ـــــِ َن الَم ـــــوا َف ـــــُووا َأْو ُتْعِرُض ن َتْم َواِ 

 .2{َتْعَمُموَن َخِبير ا
حتػػػػػى يقتػػػػػدم الٌنػػػػػاس بػػػػػو، فيكػػػػػكف رمػػػػػزان فػػػػػي تىحمٌػػػػػي المػػػػػؤمف كاٌتصػػػػػافو بالعدالػػػػػة  ثالثـــــا :

ــــوا تعامبلتػػػػو حتػػػػى مػػػػع أعدا ًػػػػو أيضػػػػا، حيػػػػث قػػػػاؿ تعػػػػالى: } ــــِذيَن نَمُن ــــا َأي َيــــا اَل َي
َواَل َيْجــــِرَمَنُكْم َشــــَنَُن َقــــْوٍم َعَمــــُى َأاَل  ۚ  ُكوُنــــوا َقــــَواِميَن ِلَمــــِو ُشــــَيَداَء ِباْلِقْســــِط 

ــــِدُلوا  ــــَرُب ِلم ۚ  َتْع ــــَو َأْق ــــِدُلوا ُى ــــَوُ  اْع ــــَو  ۚ  َتْق ــــوا الَم ــــا  ۚ  َواَتُق ــــرم ِبَم ــــَو َخِبي ِإَن الَم
 .3{َتْعَمُمونَ 

النزاىػػػػػة كالشػػػػػفافية فػػػػػي التعيينػػػػػات، كىػػػػػذا مػػػػػف أعظػػػػػـ الكسػػػػػا ؿ التػػػػػي تكصػػػػػمنا  رابعـــــا :
لتحقيػػػػػؽ العدالػػػػػة؛ فحينمػػػػػػا نضػػػػػع الرجػػػػػػؿ المناسػػػػػب فػػػػػي المكػػػػػػاف المناسػػػػػب ف ننػػػػػػا 

 نساىـ في الكصكؿ إلى العدالة. 
ذلػػػػؾ كمٌػػػػو، فػػػػ ٌف مػػػػا ذيًكػػػػر  نفػػػػان ال يػػػػؤتي ثمػػػػاره إال بحػػػػاكـو عػػػػادؿ، يأخػػػػذي بعػػػػد خامســــا : 

بزمػػػػاـ األمػػػػػكر؛ حتػػػػػى يصػػػػم  المجتمػػػػػع بصػػػػػبلحو، قػػػػػاؿ الجػػػػكيني:   كلػػػػػك تيػػػػػرؾ الٌنػػػػػاس 

                                                           
، الُطـــرق الُحكمّيـــةىػػػػ(، 751ابػػػف القػػػٌيـ، محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة )المتػػػكفى:  1

 (.13البياف، )بدكف طبعة كبدكف تاري ، مكتبة دار 
 (.135سكرة الٌنساء، اآلية ) 2
 (.8سكرة الما دة، اآلية ) 3
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فكضػػػػػػػى ال يجمعيػػػػػػػـ عمػػػػػػػى الحػػػػػػػؽ جػػػػػػػامع، كال يىػػػػػػػزعييـ كازع، كال يػػػػػػػردعيـ عػػػػػػػف اتٌبػػػػػػػاع 
اء، النتثػػػػػػر النظػػػػػػاـ، كىمػػػػػػؾ خطػػػػػػكات الشػػػػػػيطاف رادع، مػػػػػػع تفػػػػػػن ًف اآلراء كتفػػػػػػٌرؽ األىػػػػػػك 

العظػػػػػػػػاـ، كتكثٌبػػػػػػػػت الطِّ ػػػػػػػػاـ كالعػػػػػػػػكاـ، كتحٌزبػػػػػػػػت اآلراء المتناقضػػػػػػػػة، كتفٌرقػػػػػػػػت اإلرادات 
 .1المتعارضة، كممؾ األرذلكف سىراةى الٌناس 

كمػػػػػف كاجبػػػػػات الحػػػػػاكـ تقميػػػػػد القضػػػػػاء لصػػػػػاحب الكفػػػػػاءة كاألىميػػػػػة لمنصػػػػػب سادســـــا : 
 القضاء، كالذم سيحكـ بالضركرة بالعدؿ.

كػػػػـ بالعىػػػػٍدؿ ىػػػػي عنػػػػاكيف الفصػػػػكؿ القادمػػػػة الحػػػػاكـ ا لعىػػػػدؿ كالقاضػػػػي العىػػػػدؿ كالحي
 ب ذف اهلل.

                                                           
الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني، أبك المعالي، الممقب ب ماـ الحرميف )المتكفى:  1

 (.24-23ىػ، مكتبة إماـ الحرميف، )1401، الطبعة الثانية، يياث ا مم في التياث الَّممىػ(، 478
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 الهصل ا ول

 دور الحاكم في تحقيق العدالة 

 وفيو ثالثة مباحث:
 

 .المبحث ا ول: تعريف الحاكم وشروطو وتنصيبو في اإلسالم
  .المبحث الثاني: تقميد الحاكم يير العدل القضاء ل يره

 .: ضمانات تحقيق العدالة من الحاكمالمبحث الثالث
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 المبحث ا ول

 تعريف الحاكم وشروطو وتنصيبو في اإلسالم 

الحكػػػػػػـ أمانػػػػػػة عظيمػػػػػػة يجعميػػػػػػا اهلل تعػػػػػػالى فػػػػػػي عنػػػػػػؽ مػػػػػػف يشػػػػػػاء مػػػػػػف عبػػػػػػاده، 
فينب ػػػػػػػػي لمحػػػػػػػػاكـ أف يكػػػػػػػػػكف أمينػػػػػػػػان، كعػػػػػػػػػادالن، ينصػػػػػػػػ  رعيتػػػػػػػػػو كال يخػػػػػػػػكنيـ، كيػػػػػػػػػؤدم 

يػػػػػػػػنيـ كال يظمميػػػػػػػػـ، كيسكسػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػالعمـ كالرِّعايػػػػػػػػة، ال حقػػػػػػػػكقيـ كال ينقصػػػػػػػػيـ، كيعػػػػػػػػدؿ ب
ــــن بالجيػػػػؿ كال كايػػػػة، كيٍصػػػػديقيـ كال يكػػػػذبيـ، فقػػػػد قػػػػاؿ صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ:   ــــا ِم م
 .1 أميٍر يمي أمر المسممين ثم ال َيجيُد ليم وَينصحش إال َلم َيدخل معُيُم الجّنة
صػػػػػؿ كركيػػػػػزة كلػػػػػذلؾ كمٌػػػػػو كػػػػػاف ال بػػػػػد مػػػػػف إفػػػػػراد الحػػػػػاكـ بفصػػػػػؿو مسػػػػػتقؿ ألنػػػػػو أ

ػػػػػمي ى المجتمػػػػػػع بصػػػػػبلحو كسػػػػػػاد الػػػػػببلد عػػػػػػدالن، كبيػػػػػاف ذلػػػػػػؾ عمػػػػػى النحػػػػػػك  ػػػػػمي  صى إف صى
 التالي:

 المطمب ا ول: تعريف الحاكم

 الهرع ا ول: تعريف الحاكم في الم ة:

ـي كىىيػػػػػػػكى  ًكػػػػػػػيـ كالحػػػػػػػاًك ػػػػػػػـ، كالحى كى مػػػػػػػف ًصػػػػػػػفىات اهلل: الحى ـي القضػػػػػػػاءي بالعػػػػػػػدؿ، كى ٍكػػػػػػػ الحي
كىٍمػػػػػت كأىٍحكمػػػػػتي كحك مػػػػػت ًبمىعنػػػػػى مىنعػػػػػت كرددت، أىحكيػػػػػـ الحػػػػػاًكميف، كالعػػػػػرب ت قػػػػػكؿ حى

كمف ىذا قيؿ لمحاكـ حاكـ؛ ألنو يمنعي الظالـ مف الظيمـ
2. 

 
 
 
 

                                                           
 (.142(، حديث رقـ )126\1، باب: استحقاؽ الكلي ال اش لرعٌيتو النار، )صحيح مسمممسمـ،  1
تــــــاج  ،(، الزبيػػػػػػدم141-140\12، )لســــــان العــــــرب(، ابػػػػػػف منظػػػػػػكر، 91\2، )مقــــــاييس الم ــــــةابػػػػػػف فػػػػػػارس،  2

 (.69\4، )تيذيب الم ة(، اليركم، 521\31)ش العروس
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 الهرع الثاني: تعريف الحاكم في االصطالح:

ػػػػػػػػٍف يتػػػػػػػػكلى إمػػػػػػػػرة المسػػػػػػػػمميف، أم:  ييػػػػػػػػراد بالحػػػػػػػػاكـ فػػػػػػػػي االصػػػػػػػػطبلح الفقيػػػػػػػػي: مى
ػػػػػػػا باإل مػػػػػػػاـ، فيػػػػػػػك ر ػػػػػػػيس لدكلػػػػػػػة مكصػػػػػػػكفة ر اسػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة اإلسػػػػػػػبلمية، كيسػػػػػػػم ى أيضن

 .1بكصؼ اإلسبلـ، أم: قا مة عمى أسسو كمصبكغة بصب تو، كتطبؽ أحكامو
 المطمب الثاني: الشروط الواجب توفرىا في الحاكم

قبػػػػػػػؿ تعيػػػػػػػيف الحػػػػػػػاكـ ال بػػػػػػػد مػػػػػػػف شػػػػػػػركطو تتػػػػػػػكفر فيػػػػػػػو حتػػػػػػػى يتنٌصػػػػػػػب ألمػػػػػػػر 
شػػػػػركط المعتبػػػػػرةي المسػػػػػمميف، قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ المػػػػػاكردم رحمػػػػػو اهلل: كأمػػػػػا أىػػػػػؿ اإلمامػػػػػة فال

، كقػػػػػػػد لٌخصػػػػػػػيا الفقيػػػػػػػاء بأربعػػػػػػػة شػػػػػػػركط، مػػػػػػػف بينيػػػػػػػا شػػػػػػػرط العدالػػػػػػػة، 2فػػػػػػػييـ سػػػػػػػبعة
 نيفٌصميا ثيـٌ نذكر باقي الشركط سريعان، كىي:

،  كالمػػػػػػػػراد بيػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػكف صػػػػػػػػاحب 3العدالػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػركطيا الجامعػػػػػػػػة أحــــــــدىا:
اسػػػػػػتقامة فػػػػػػػي السػػػػػػيرة، كأف يكػػػػػػػكف متجنبنػػػػػػا األفعػػػػػػػاؿ كاألحػػػػػػكاؿ المكجبػػػػػػػة لمفسػػػػػػػؽ 

لفجػػػػػػػػػػكر، فكمػػػػػػػػػػا ال يكػػػػػػػػػػكف الظػػػػػػػػػػالـ كال ػػػػػػػػػػادر مسػػػػػػػػػػتحق ا لمخبلفػػػػػػػػػػة، ال يكػػػػػػػػػػكف كا
المت ًصػػػػؼ بالتػػػػحمر كالتحايػػػػؿ كمثػػػػؿ تسػػػػميـ قطيػػػػعو مػػػػف ال ػػػػنـ لمػػػػذ ب كجعمػػػػو راعينػػػػا 
ليػػػػػا، كالقصػػػػػد األساسػػػػػي مػػػػػف تنصػػػػػيب الخميفػػػػػة ىػػػػػك دفػػػػػع الظمػػػػػـ عػػػػػف النػػػػػاس ال 

اب مػػػػػف تسػػػػػميط الظمػػػػػـ عمػػػػػييـ، فمػػػػػذا ال يجػػػػػكز عنػػػػػد عممػػػػػاء اإلسػػػػػبلـ كاف ػػػػػة انتخػػػػػ
                                                           

 (.204ـ، مؤسسة الرسالة، )2001-ىػ1421بعة التاسعة ، الطأصول الدعوةعبد الكريـ زيداف،  1
، دار ا حكــــام الســــمطانيةىػػػػػ(، 450المػػػػاكردم، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف حبيػػػػب الب ػػػػدادم، )المتػػػػكفى:  2

 (.20-19الحديث_ القاىرة، ) 
لمحتار عمى رد اىػ(، 1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )المتكفى:  3

(، 549\1بيركت، )-ـ، دار الفكر1992 -ىػ 1412، الطبعة الثانية، الدّر المختار )حاشية ابن عابدين(
العزيز شرح ىػ(، 623الرافعي، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ الرافعي القزكيني )المتكفى: 

ادؿ أحمد عبد المكجكد، الطبعة األكلى، ع -، تحقيؽ: عمي محمد عكض الوجيز المعروف بالشرح الكبير
، حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 71\11لبناف، ) –ـ، دار الكتب العممية، بيركت  1997 -ىػ  1417

المبدع في ىػ(، 884(، ابف مفم ، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل ابف مفم  برىاف الديف )المتكفى: 132\4)
 (. 146\8لبناف، ) –ـ، دار الكتب العممية، بيركت  1997 -ىػ  1418، الطبعة األكلى، شرح المقن 
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ىػػػػػػك بػػػػػػالظمـ كالب ػػػػػػي خميفػػػػػػة، كمػػػػػػا أف  الخميفػػػػػػة الػػػػػػذم ارتكػػػػػػب الظمػػػػػػـ كالط يػػػػػػاف 
أثنػػػػػػاء خبلفتػػػػػػو يسػػػػػػتحٌؽ العػػػػػػزؿ، بػػػػػػؿ إن ػػػػػػو عنػػػػػػد قػػػػػػدماء الشػػػػػػافعية كعمػػػػػػى رأسػػػػػػيـ 

 .1الشافعي نفسو: ينعزؿ كلك لـ تعزلو األمة 
 لكػػػػف ىػػػػؿ ىػػػػككقػػػػد اٌتفػػػػؽ بعػػػػض أىػػػػؿ العمػػػػـ عمػػػػى اشػػػػتراط العدالػػػػة فػػػػي الحػػػػاكـ، 

لٌػػػػػيى  ؟شػػػػػرط صػػػػػٌحة أـ شػػػػػرط كمػػػػػاؿ اختمػػػػػؼ الفقيػػػػػاء فػػػػػي صػػػػػٌحًة إمامػػػػػة الفاسػػػػػؽ إذا كي
 عمى قكليف:

، إلػػػػػى أف 5، كالحنابمػػػػػة4، كالشػػػػػافعية3، كالمالكيػػػػػة2ذىػػػػػب بعػػػػػض الحنفيػػػػػة القـــــول ا ول:
 إمامة الفاسؽ ال تص .

 تيـ:مف أدل  
ََتَ قػػػػكؿ اهلل تبػػػػارؾ كتعػػػػالى: } -1 ــــ ــــاٍت َف ــــُو ِبَكِمَم ــــَراِىيَم َرب  ــــُى ِإْب ِذ اْبَتَم ــــي واِ  ــــاَل ِإنا َمُيَن َق

َيِتي َقاَل اَل َيَناُل َعْيِدي الََّاِلِمينَ   .6{َجاِعُمَك ِلمَناِس ِإَمام ا َقاَل َوِمن ُذرا
كجػػػػو الداللػػػػة: جػػػػاء فػػػػي أحكػػػػاـ القػػػػر ف:  ثبتػػػػت بداللػػػػة ىػػػػذه اآليػػػػة بطػػػػبلف إمامػػػػة 
الفاسػػػػػػػؽ، كأنػػػػػػػو ال يكػػػػػػػكف خميفػػػػػػػة، كأٌف مػػػػػػػف نٌصػػػػػػػب نفسػػػػػػػو فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا المنصػػػػػػػب كىػػػػػػػك 

لػػػػػػـ يمػػػػػػـز النػػػػػػاس اتٌباعػػػػػػو كال طاعتػػػػػػو، كدٌؿ أيضػػػػػػان عمػػػػػػى أٌف الفاسػػػػػػؽ ال يكػػػػػػكف  فاسػػػػػػؽ،

                                                           
 (.91، مؤسسة الرسالة، )فقو الخالفة وتطورىا عبد الرٌزاؽ أحمد السنيكرم، 1
ػػػػػمناني )المتػػػػػكفى: ا 2  499بػػػػػف السػػػػػمناني، عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد، أبػػػػػك القاسػػػػػـ الرحبػػػػػٌي المعػػػػػركؼ بػػػػػابف السِّ

الػػػػػػدكتكر صػػػػػػػبلح الػػػػػػديف النػػػػػػػاىي، الطبعػػػػػػة الثانيػػػػػػػة،  ، المحقػػػػػػػؽ:روضـــــــة القضـــــــاة وطريــــــق النجـــــــاة ىػػػػػػػ(،
 (.62\1دار الفرقاف، عماف، ) -ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت 1984 -ىػ 1404

ــــوار ىػػػػػ(، 684أحمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف المػػػػالكي الشػػػػيير بػػػػالقرافي )المتػػػػكفى:  القرافػػػػي، 3 ــــروق) أن اله
 (.68\4ـ الكتب، )، بدكف طبعة كبدكف تاري ، عالالبروق في أنواء الهروق(

الّتيــــذيب فـــي فقــــو ىػػػػ(،  516، الحسػػػيف بػػػف مسػػػػعكد بػػػف محمػػػد بػػػػف الفػػػراء الب ػػػكم الشػػػافعي )المتػػػػكفى: الب ػػػكم 4
(، الرافعػػػػػػي، 278\7ـ، دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة، ) 1997 -ىػػػػػػػ  1418، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػى، اإلمــــــام الشــــــافعي

 (.71\11، )العزيز
، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد الفتػػػػػكحي الحنبمػػػػػي الشػػػػػيير بػػػػػابف النجػػػػػار (، ابػػػػػف النٌجػػػػػار310\10، )اإلنصـــــافالمػػػػػرداكم،  5

 (.164\5ـ، مؤسسة الرسالة، )1999 -ىػ 1419، الطبعة األكلى، منتيى اإلراداتىػ(، 972)
 (.124سكرة البقرة، اآلية ) 6
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حاكمػػػػػان، كأٌف أحكامػػػػػو ال تنفٌػػػػػذ إذا كلػػػػػي الحكػػػػػـ، ككػػػػػذلؾ ال تقبػػػػػؿ شػػػػػيادتو كال خبػػػػػره إذا 
ـي  أخبػػػػر عػػػػف رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، كال فيتيػػػػاه إذا كػػػػاف مفتيػػػػان، كأٌنػػػػو ال يقػػػػد 

ف كػػػػػاف لػػػػػك قيػػػػػٌدـ كاق -لمصػػػػػبلة فقػػػػػد حػػػػػكل  -تػػػػػدل بػػػػػو مقتػػػػػدو كانػػػػػت صػػػػػبلتو ماضػػػػػيةكا 
 .1{ ىذه المعاني كٌميا اَل َيَناُل َعْيِدي الََّاِلِمينَ قكلو تعالى: }

كمػػػػػػا أنػػػػػػو إف فسػػػػػػؽ بكجػػػػػػو مػػػػػػف كجػػػػػػكه الفسػػػػػػؽ لػػػػػػـ يكثػػػػػػؽ بعدلػػػػػػو، كلػػػػػػـ يػػػػػػؤمف أف  -2
يحيػػػػؼ فػػػػي األحكػػػػاـ، كأف يجبػػػػي مػػػػا ال يسػػػػتحقو مػػػػف المػػػػاؿ كيصػػػػرفو إلػػػػى مػػػػا ال 

يأخػػػػذ كيعطػػػػي فػػػػ ذا كػػػػاف فاسػػػػقان لػػػػـ يػػػػؤمر أميػػػػر عمػػػػى  ألنػػػػو أمػػػػيف فيمػػػػا ؛يسػػػػتحقو
المسػػػػػمميف كال يعقػػػػػد لػػػػػو كاليػػػػػة كال يجػػػػػب لػػػػػو عمينػػػػػا طاعػػػػػة، ألنػػػػػو ينػػػػػكب عػػػػػػف اهلل 
كرسػػػػكلو عميػػػػو السػػػػبلـ فػػػػي األرض، فػػػػبل ينب ػػػػي لػػػػو أف يأخػػػػذ مػػػػا يجػػػػب هلل تعػػػػالى 

 .2كلممسمميف لنفسو كال يعطيو ل ير مستحقو
ـى بػػػػػػػالجكر كالنتشػػػػػػػر الظمػػػػػػػـ، أف الكاليػػػػػػػة لػػػػػػػك فيٌكضػػػػػػػت لمػػػػػػػف ال يكثػػػػػػػؽ بػػػػػػػو  -3 ًكػػػػػػػ ، لحي

 .3كضاعت مصال  العباد، ككثيرت المفاسد
 .4تص  إمامة الفاسؽ مع الكراىة، كىك قكؿ جميكر الحنفية القول الثاني:

كدلػػػػػػيميـ فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ: أف العدالػػػػػػة ال تيشػػػػػػترط فػػػػػػي الكاليػػػػػػة العظمػػػػػػى؛ ل مبػػػػػػة فسػػػػػػؽ 
، فػػػػػػػي تكليػػػػػػػة مػػػػػػػف الػػػػػػػكالة، كلػػػػػػػك شيػػػػػػػرطت فييػػػػػػػا لتعٌطمػػػػػػػت الٌتصػػػػػػػرفات المكافقػػػػػػػة لمحػػػػػػػؽ

ييكٌلكنػػػػػػػػو مػػػػػػػػف القضػػػػػػػػاة كالٌسػػػػػػػػعاة كأمػػػػػػػػراء ال ػػػػػػػػزكات، كأخػػػػػػػػذ مػػػػػػػػا يأخذكنػػػػػػػػو، كبػػػػػػػػذؿ مػػػػػػػػا 
يعطكنػػػػػػو، كقػػػػػػبض الٌصػػػػػػدقات كاألمػػػػػػكاؿ العاٌمػػػػػػة كالخاٌصػػػػػػة المندرجػػػػػػة تحػػػػػػت كاليػػػػػػتيـ، 

                                                           
بػػػػدكف  ،أحكــــام القــــرننىػػػػػ(، 370الجٌصػػػػاص، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي أبػػػػك بكػػػػر الػػػػرازم الجصػػػػاص الحنفػػػػي )المتػػػػكفى:  1

 (.86\1بيركت، ) –ىػ، دار إحياء التراث العربي  1405تاري  الطبعة  رقـ طبعة،
 (.62\1، )روضة القضاةإبف السمناني،  2
 (.68\4، )الهروقالقرافي،  3
زيػػػػف الػػػػديف بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد، المعػػػػركؼ بػػػػابف نجػػػػيـ  (، ابػػػػف نيجػػػػيـ،548\1، )رد المحتــــارابػػػػف عابػػػػديف،  4

، الطبعػػػػة األكلػػػػى، الّنَّــــاَلر عمــــى مــــذىب أبــــي حنيهــــة النعمــــانا شــــباه و ىػػػػػ(، 970المصػػػػرم )المتػػػػكفى: 
 (.104لبناف، ) –ـ، دار الكتب العممية، بيركت  1999 -ىػ  1419
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ػػػػٌؽ، لمػػػػا فػػػػي اشػػػػتراطيا مػػػػف الٌضػػػػػرر  فمػػػػـ تيشػػػػترط العدالػػػػة فػػػػي تصػػػػٌرفاتيـ المكافقػػػػػة لمحى
 .1  مف فكات عدالة الٌسمطافالعاـ، كفكات ىذه المصال  أقب

: مػػػػػػػذىب جميػػػػػػػكر الفقيػػػػػػػاء، القا ػػػػػػػؿ بعػػػػػػػدـ صػػػػػػػٌحة يميػػػػػػػؿ إليػػػػػػػو الباحػػػػػػػثكالٌػػػػػػػذم 
إمامػػػػػػػة الفاسػػػػػػػؽ، كعػػػػػػػدـ انعقػػػػػػػاده لػػػػػػػو؛ كذلػػػػػػػؾ لمػػػػػػػا اسػػػػػػػتدلكا بػػػػػػػو؛ كألف اآليػػػػػػػة نٌصػػػػػػػت 
صػػػػػػراحة عمػػػػػػى أف الظػػػػػػالـ ال ينػػػػػػاؿ عيػػػػػػد اهلل باإلمامػػػػػػة، كالفاسػػػػػػؽ ظػػػػػػالـ، فػػػػػػبل يكػػػػػػكف 

مػػػػػػراًء كالػػػػػكالة، فػػػػػػ ذا كػػػػػػاف دأبي اإلمػػػػػاـ الفسػػػػػػاد، سػػػػػػار إمامػػػػػان، كمػػػػػػا أف اإلمػػػػػاـ قػػػػػػدكة لؤل
عمػػػػػػى نيجػػػػػػو مػػػػػػف ىػػػػػػـ تحػػػػػػت كاليتػػػػػػو، فػػػػػػبل بػػػػػػد لئلمػػػػػػاـ أف يكػػػػػػكف ميتحٌميػػػػػػان بالٌصػػػػػػفات 

 الحسنة، كذلؾ بأف يككف عدالن ال فاسقان.
كينػػػػػػاقشي مػػػػػػا اسػػػػػػتدٌؿ بػػػػػػو جميػػػػػػكر الحنفٌيػػػػػػة: بػػػػػػأٌف غمبػػػػػػة فسػػػػػػؽ الػػػػػػكالة، ال تيبػػػػػػٌرري 

شػػػػػػػتراط العدالػػػػػػػة فػػػػػػػيمف يتػػػػػػػكٌلى ىػػػػػػػذا المنصػػػػػػػب صػػػػػػػٌحة كاليػػػػػػػة الفاسػػػػػػػؽ، فػػػػػػػبل تيسػػػػػػػقط ا
 العظيـ.
أغمبيػػػػة  رل،  يػػػػ2العمػػػػـ المػػػػؤٌدم إلػػػػى االجتيػػػػاد فػػػػي النػػػػكازؿ كاألحكػػػػاـ الثــــاني:الشــــرط 

الفقيػػػػػاء أف يكػػػػػكف الخميفػػػػػة عمػػػػػى درجػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف العمػػػػػـ، فػػػػػبل يكفػػػػػي أف يكػػػػػكف 
ػػػػػػػػا، بػػػػػػػػؿ يجػػػػػػػػب أف يبمػػػػػػػػ  مرتبػػػػػػػػة االجتيػػػػػػػػاد فػػػػػػػػي األصػػػػػػػػكؿ كالفػػػػػػػػركع عمػػػػػػػػى  عالمن

ي يكػػػػػكف قػػػػػادرنا عمػػػػػى تنفيػػػػػذ شػػػػػريعة اإلسػػػػػبلـ، كدفػػػػػع الشػػػػػبيات عػػػػػف السػػػػػكاء؛ لكػػػػػ
صػػػػػػػػدار األحكػػػػػػػػاـ  عطػػػػػػػػاء فتػػػػػػػػاكل فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػا ؿ التػػػػػػػػي تقتضػػػػػػػػييا، كا  العقا ػػػػػػػػد، كا 
اسػػػػػػتنادنا إلػػػػػػى النصػػػػػػكص أك إلػػػػػػى االسػػػػػػتنباط؛ ألف ال ػػػػػػرض األساسػػػػػػي لمخبلفػػػػػػة 

كينب ػػػػػػػي أف   3ىػػػػػػػك صػػػػػػػيانة العقا ػػػػػػػد كحػػػػػػػؿ المشػػػػػػػاكؿ كالفصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي المنازعػػػػػػػات 
ػػػػػػا يكػػػػػػكف اإلمػػػػػػاـ إ لػػػػػػى جانػػػػػػب عممػػػػػػو بأحكػػػػػػاـ اإلسػػػػػػبلـ مثق فنػػػػػػا ثقافػػػػػػة عاليػػػػػػة، ميًمم 

ػػػػػػػا فػػػػػػػي بعضػػػػػػػيا،  بػػػػػػأطراؼو مػػػػػػػف عمػػػػػػػـك عصػػػػػػره، كيػػػػػػػا حب ػػػػػػػذا لػػػػػػػك كػػػػػػاف متخصِّصن
                                                           

 (.68\4، )الهروق(، القرافي، 79\1، )قواعد ا حكامالعز بف عبد السبلـ،  1
حاشية (، الٌدسكقي، 71\11، )العزيز(، الرافعي، 549\1، )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  2

 (.146\8، )المبدع(، ابف مفم ، 132\4، )الّدسوقي
 (.92، )فقو الخالفة وتطورىاالسنيكرم،  3
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كيكػػػػػػكف عمػػػػػػى عمػػػػػػـو بتػػػػػػاري  الػػػػػػدكؿ كأخبارىػػػػػػا، كبػػػػػػالقكانيف كالمعاىػػػػػػدات الدكليػػػػػػة، 
 .1كالعبلقات السياسية كالتجارية كالتاريخية 

السػػػػػمع كالبصػػػػػر كالٌمسػػػػػاف، ليصػػػػػٌ  معيػػػػػا مباشػػػػػرة مػػػػػا سػػػػػبلمةي الحػػػػػكاس مػػػػػف  الثالـــــث:
ييػػػػدرؾ بيػػػػا، كأف تكػػػػكف أعضػػػػا و سػػػػميمة مػػػػف نقػػػػصو يمنػػػػع عػػػػف اسػػػػتيفاء الحركػػػػة 

 .2كسرعة النيكض
قػػػػػػاؿ صػػػػػػاحب العزيػػػػػػز:  كينب ػػػػػػي أف يكػػػػػػكف سػػػػػػميعان بصػػػػػػيران ناطقػػػػػػان؛ ليتػػػػػػأتى لػػػػػػو 

 .3فصؿ األمكر 
صو يمنػػػػػػع جػػػػػاء فػػػػػػي األحكػػػػػػاـ السػػػػػػمطانية:  أف تكػػػػػػكف األعضػػػػػاء سػػػػػػميمة مػػػػػػف نقػػػػػػ

ًة النيػػػػػكض، قمػػػػػت: كقػػػػػد فػػػػػر ؽ ابػػػػػف خمػػػػػدكف فػػػػػي مقدمتػػػػػو  عػػػػػف اسػػػػػتيفاء الحركػػػػػة كسيػػػػػرعى
بػػػػػيف العيػػػػػكب الجسػػػػػمية المطمقػػػػػة التػػػػػي تمنػػػػػع الخميفػػػػػة مػػػػػف أداء كظيفتػػػػػو، كػػػػػأف يكػػػػػكف 
أعمػػػػػى أك أخرسػػػػػان، أك أصػػػػػٌمان، أك مقطػػػػػكع اليػػػػػديف، أك الػػػػػرجميف، ففػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة ال 

ػػػػػػػا إف كػػػػػػػاف أعػػػػػػػكران أك أصػػػػػػػم ان ب حػػػػػػػدل أذنيػػػػػػػو، أك  يكػػػػػػػكف المرش ػػػػػػػ  أىػػػػػػػبلن لمخبلفػػػػػػػة، أم 
 .4مقطكعنا إحدل يديو، ففي ىذه الحالة يبقى المرش   أىبلن لمر اسة 

الػػػػػرأم المفضػػػػػي إلػػػػػى سياسػػػػػة الرعٌيػػػػػة كتػػػػػدبير المصػػػػػال ، كيعبِّػػػػػر بعػػػػػض الفقيػػػػػاء 
ػػػػػػػب بػػػػػػػالخبرة  عػػػػػػػف ىػػػػػػػذا الشػػػػػػػرط بالحكمػػػػػػػة، كالحػػػػػػػؽ أف  ىػػػػػػػذه الحكمػػػػػػػة غالبنػػػػػػػا مػػػػػػػا تيٍكتىسى

لكػػػػػف غايػػػػػة مػػػػػا ينب ػػػػػي أف يتػػػػػكف ر فػػػػػي المرش ػػػػػً  لمنصػػػػػب الخميفػػػػػة أف يكػػػػػكف كالتجربػػػػػة، 
قادرنا عمى سياسة األمكر سياسةن دقيقة ناتجة عف ًحٍنكىة كتجربة كفيـو لمكاقع

5. 

                                                           
 (.92، )فقو الخالفة وتطورىاالسنيكرم،  1
حاشية (، الٌدسكقي، 71\11، )العزيز(، الرافعي، 549\1، )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  2

 (.19، )ا حكام السمطانية(، الماكردم، 146\8، )المبدعابف مفم ، (، 132\4، )الّدسوقي
 (.71\11، )العزيزالرافعي،  3
 (.19، )ا حكام السمطانيةالماكردم،  4
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 .  1الشجاعةي كالٌنجدة المؤٌدية إلى حمايًة البيضة كجياًد العدك الراب :
ا ػػػػػػػد جيػػػػػػػكش المسػػػػػػػمميف جػػػػػػػاء فػػػػػػػي األحكػػػػػػػاـ السػػػػػػػمطانية:  كال يت سػػػػػػػؽ أف يكػػػػػػػكف ق

 .2جباننا أك متخاذالن عف الدفاع عف قضايا اإلسبلـ الكبرل 
 المطمب الثالث: تنصيب الحاكم في اإلسالم

ػػػػػة، كفمػػػػػو ليػػػػػا اإلسػػػػػبلـ،  إف  اختيػػػػػار الحػػػػػاكـ فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ حػػػػػؽه مػػػػػف حقػػػػػكؽ األم 
، تشػػػػيد  فػػػػبل ينب ػػػػي أف تفػػػػرِّط فيػػػػو أك أف تتنػػػػازؿ عنػػػػو مػػػػا اسػػػػتطاعت إلػػػػى ذلػػػػؾ سػػػػبيبلن

ذلؾ الكقػػػػػا ع التاريخيػػػػػة المعتمػػػػػدة فػػػػػي التشػػػػػريع اإلسػػػػػبلمي، ففػػػػػي حيػػػػػاة النبػػػػػي صػػػػػمى بػػػػػ
ؿى إرسػػػػػػاءو  اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ فػػػػػػي بيعػػػػػػة العقبػػػػػػة الثانيػػػػػػة يقػػػػػػدِّـ صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ أك 
ػػػػة فػػػػي اختيػػػػار مػػػػف يمثميػػػػا حػػػػيف قػػػػاؿ مخاطبنػػػػا األنصػػػػار:  ليػػػػذا المبػػػػدأ مبػػػػدأ حػػػػؽ األم 

، ثػػػػػـ كانػػػػػت 3ليككنػػػػػكا عمػػػػػى قػػػػػكميـ بمػػػػػا فػػػػػييـ   أخرجػػػػػكا إلػػػػػي  مػػػػػنكـ اثنػػػػػي عشػػػػػر نقيبنػػػػػا
بيعػػػػػػة أبػػػػػػي بكػػػػػػرو بعػػػػػػد مناقشػػػػػػات بػػػػػػيف الميػػػػػػاجريف كاألنصػػػػػػار أدلػػػػػػى كػػػػػػؿه مػػػػػػنيـ برأيػػػػػػو 

. كعميػػػػػػو ف ننػػػػػػا نبػػػػػػيف فػػػػػػي ىػػػػػػذا المطمػػػػػػب كيفيػػػػػػة تعيػػػػػػيف 4حتػػػػػػى اجتمعػػػػػػكا عمػػػػػػى اختيػػػػػػاره
 الحاكـ:

كقبػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػ ف الفقيػػػػػػػاء قػػػػػػػد أجمعػػػػػػػكا عمػػػػػػػى أف تعيػػػػػػػيف الحػػػػػػػاكـ فػػػػػػػرض عمػػػػػػػى 
ػػػػذ عػػػػف ذلػػػػؾالكفايػػػػة إال  ضػػػػية سػػػػببيا العقػػػػؿ رٍ ، كأسػػػػاس الخػػػػبلؼ بيػػػػنيـ ىػػػػؿ الفى 5مػػػػف شى

                                                           
حاشية (، الٌدسكقي، 71\11، )العزيز(، الرافعي، 549\1، )رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  1

 (.19، )ا حكام السمطانية(، الماكردم، 146\8، )المبدعابف مفم ،  (،132\4، )الّدسوقي
 (.19، )ا حكام السمطانيةالماكردم،  2
ـــــاري شـــــرح صـــــحيح ابػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقبلني، أحمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف حجػػػػػر أبػػػػػك الفضػػػػػؿ العسػػػػػقبلني،  3 ـــــتح الب ف

 (.221\7، دار المعرفة_ بيركت، )البخاري
 (.21، )ا حكام السمطانيةالماكردم،  4
)إف  أىػػػػػػؿ السػػػػػػن ة كالمعتزلػػػػػػة يػػػػػػركف أف  الخبلفػػػػػػة كاجػػػػػػب شػػػػػػرعي، كلكػػػػػػن يـ يختمفػػػػػػكف فػػػػػػي أسػػػػػػاس ىػػػػػػذا الكجػػػػػػكب؛  5

ػػػػػػا الػػػػػػػرأم اآلخػػػػػػػًر كغالػػػػػػب أنصػػػػػػػاره مػػػػػػػف  ػػػػػػػن ة يػػػػػػركف أف  سػػػػػػػند كجػػػػػػػكب الخبلفػػػػػػة ىػػػػػػػك اإلجمػػػػػػػاع، أم  فأىػػػػػػؿ الس 
سػػػػػند كجػػػػكب الخبلفػػػػػة  المعتزلػػػػة، فيػػػػرل أف  سػػػػػند الكجػػػػكب ىػػػػك العقػػػػػؿ، كىنػػػػاؾ طا فػػػػة مػػػػػف المعتزلػػػػة تػػػػرل أف  

شػػػػػرعٌي كعقمػػػػػػٌي فػػػػػػي كاقػػػػػػت كاحػػػػػػد، كيػػػػػػرل الشػػػػػيعة كػػػػػػذلؾ كجػػػػػػكب إقامػػػػػػة الحككمػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية(. المػػػػػػاكردم، 
 (.15، )ا حكام السمطانية
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لشػػػػرع؟ قالػػػػت طا فػػػػةه: كجبػػػػت بالعقػػػػؿ؛ لمػػػػا فػػػػي طبػػػػاع العقػػػػبلء مػػػػف التسػػػػميـ لػػػػزعيـ اأـ 
يمػػػػػػنعيـ مػػػػػػف التظػػػػػػالـ، كيفصػػػػػػؿ بيػػػػػػنيـ فػػػػػػي التنػػػػػػازع كالتخاصػػػػػػـ، كلػػػػػػكال الػػػػػػكالة لكػػػػػػانكا 

ميف، كىىمىجان ميضاعيف فكضى ميمى
1. 

بػػػػػػػػؿ كجبػػػػػػػػت بالشػػػػػػػػرع دكف العقػػػػػػػػؿ؛ ألف اإلمػػػػػػػػاـ يقػػػػػػػػـك  كقالػػػػػػػػت طا فػػػػػػػػةه أخػػػػػػػػرل:
بػػػػأمكر شػػػػرعية قػػػػد كػػػػاف ميجػػػػٌكزان بالعقػػػػؿ أف ال يىػػػػًردى التعب ػػػػد بيػػػػا، فمػػػػـ يكػػػػف العقػػػػؿ ميكجبػػػػان 
نمػػػػػػػا أكجػػػػػػػب العقػػػػػػػؿ أف يمنػػػػػػػع كػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػد نفسػػػػػػػو مػػػػػػػف العقػػػػػػػبلء عػػػػػػػف التظػػػػػػػالـ  ليػػػػػػػا، كا 

 بعقػػػػػؿ كالتقػػػػػاطع، كيأخػػػػػذ بمقتضػػػػػى العػػػػػدؿ فػػػػػي التناصػػػػػؼ كالتكاصػػػػػؿ، فيػػػػػدٌبر بعقمػػػػػو ال
َيـــــا غيػػػػره، كلكػػػػػف جػػػػػاء الشػػػػرع بتفػػػػػكيض األمػػػػػكر إلػػػػػى كلٌيػػػػو فػػػػػي الػػػػػدِّيف، قػػػػػاؿ تعػػػػالى: }

{َأي َيـــا اَلــــِذيَن نَمُنـــوا َأِطيُعــــوا الَمـــَو َوَأِطيُعــــوا الَرُســـوَل َوُأوِلــــي اْ َْمــــِر ِمـــنُكم ٍٰ
، ففػػػػرض 2

عمينا طاعة أكلي األمر فينا، كىـ األ ٌمة الميتىأمِّركف عمينا
3. 

ـ  تعيػػػػػ ثػػػػػة كجػػػػػكه، مػػػػػف خػػػػػبلؿ الفػػػػػركع يف الحػػػػػاكـ إمامػػػػػان عمػػػػػى المسػػػػػمميف بثبلكيىػػػػػت
 :تيةاآل

: اختيػػػػػاري أىػػػػػؿ العىقػػػػػًد كالحػػػػػؿالهـــــرع ا ول
، كقػػػػػد ذكػػػػػر الفقيػػػػػاء أكصػػػػػافان عاٌمػػػػػة ألىػػػػػؿ 4

 :5الحؿ كالعقد، كىي الشركط المعتبرة فييـ، كىي
 العدالة الجامعة لشركطيا. أوال :

ف يسػػػػتحؽ اإلمامػػػػة عمػػػػى الشػػػػركط المعتبػػػػرة العمػػػػـ الػػػػذم يتكٌصػػػػؿ إلػػػػى معرفػػػػة مػػػػ ثانيــــا :
 فييا.

ـــــــا : الػػػػػػػرأم كالحكمػػػػػػػة المؤديػػػػػػػاف إلػػػػػػػى اختيػػػػػػػار مػػػػػػػف ىػػػػػػػك لؤلمػػػػػػػة أصػػػػػػػم  كبتػػػػػػػدبير  ثالث
، كقػػػػػػػد ذىػػػػػػػب بعػػػػػػػض الفقيػػػػػػػاء المحػػػػػػػٌدثيف إلػػػػػػػى تحديػػػػػػػدو أكضػػػػػػػ   المصػػػػػػػال  أقػػػػػػػـك

                                                           
 (.15، )ا حكام السمطانيةالماكردم،  1
 (.59سكرة النساء، اآلية ) 2
 (.16\15، )ا حكام السمطانيةالماكردم،  3
 (.73\11،)العزيزالرافعي،  4
 (.209، )أصول الدعوةعبد الكريـ زيداف،  5
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ألكصػػػػاؼ أىػػػػؿ الحػػػػؿ كالعقػػػػد، جػػػػاء فػػػػي تفسػػػػير المنػػػػار:   أكلػػػػك األمػػػػر جماعػػػػػة 
مػػػػػػراء كالحكمػػػػػػاء كالعممػػػػػػاء كرؤسػػػػػػاء الجنػػػػػػد كسػػػػػػا ر أىػػػػػػؿ الحػػػػػػؿ كالعقػػػػػػد، كىػػػػػػـ األ

الرؤسػػػػػػػػاء كالزعمػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػذيف يرجػػػػػػػػع إلػػػػػػػػييـ النػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي الحاجػػػػػػػػات كالمصػػػػػػػػػال  
 .1العامة 

 وقد اختمف العمماء في عدد من تنعقد بو اإلمامة عمى خمسة مذاىب:  
طىػػػػػران مػػػػػف عقػػػػػد  المـــــذىب ا ول: أنػػػػػو ال بػػػػػد مػػػػػف أىربعػػػػػيف؛ ألف عقػػػػػد اإلمامػػػػػة أعظػػػػػـ خى

ة، كىذا العدىدي معتبره في الجمعة، ففي البيعة أىكلىالجيميعى 
2. 

ال تنعقػػػػػػد إاٌل بجميػػػػػػكر أىػػػػػػؿ العقػػػػػػد كالحػػػػػػٌؿ مػػػػػػف كػػػػػػٌؿ بمػػػػػػد، ليكػػػػػػكف  المــــــذىب الثــــــاني:
الرضػػػػػا بػػػػػو عامػػػػػان، كالتسػػػػػميـ إلمامتػػػػػو إجماعػػػػػان، كىػػػػػذا مػػػػػذىب مػػػػػدفكع ببيعػػػػػة أبػػػػػي 
بكػػػػػػر عمػػػػػػى الخبلفػػػػػػة باختيػػػػػػار مػػػػػػف حضػػػػػػرىا، كلػػػػػػـ ينتظػػػػػػر ببيعتػػػػػػو قػػػػػػدـك غا ػػػػػػب 

 .3اعني
أقػػػػؿ  مػػػػا تنعقػػػػد بػػػػو مػػػػنيـ اإلمامػػػػة، خمسػػػػة يجتمعػػػػكف عمػػػػى عقػػػػدىا،   المــــذىب الثالــــث:

: أٌف بىٍيعػػػػػة أبػػػػػي أحـــــدىماأك يعقػػػػػدىا أحػػػػػدىـ برضػػػػػا األربعػػػػػة، اسػػػػػتدالالن بػػػػػأمريف: 
ـٌ تػػػػػابعيـ النػػػػػاس فييػػػػػا، كىػػػػػـ عمػػػػػر بػػػػػف  بكػػػػػر انعقػػػػػدت بخمسػػػػػة اجتمعػػػػػكا عمييػػػػػا ثػػػػػ

ير، كبشػػػػػػر بػػػػػػف سػػػػػػعد، الخطػػػػػػاب، كأبػػػػػػك عيٌبيػػػػػػدة بػػػػػػف الجػػػػػػراح، كأيسػػػػػػيد بػػػػػػف حضػػػػػػ
ذيفػػػػػة ـــــاني .كسػػػػػالـ مػػػػػكلى أبػػػػػي حي : أٌف عمػػػػػر جعػػػػػؿ الشػػػػػكرل فػػػػػي سػػػػػٌتة ليعقػػػػػد الث

ألحػػػػػػػدىـ برضػػػػػػػا الخمسػػػػػػػة، كىػػػػػػػذا قػػػػػػػكؿ أكثػػػػػػػر الفقيػػػػػػػاء كالمتكٌممػػػػػػػيف مػػػػػػػف أىػػػػػػػؿ 
 .4البصرة

                                                           
تهسير القرنن الحكيم )تهسير ىػ(، 1354محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد القممكني الحسيني )المتكفى:  1

 (.147\5ـ، اليي ة المصرية العامة لمكتاب، ) 1990، المنار(
 (.72\11، )العزيزالرافعي،  2
 (.23، )ا حكام السمطانيةالماكردم،  3
(، القرافػػػػػػػي، أحمػػػػػػد بػػػػػػػف إدريػػػػػػس بػػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػػرحمف المػػػػػػالكي الشػػػػػػػيير 23، )ا حكـــــــام الســــــمطانيةالمػػػػػػاكردم،  4

 (.25\10ـ،) 1994، الطبعة األكلى، الّذخيرةىػ(، 684بالقرافي )المتكفى: 
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: تنعقػػػػػػػد بثبلثػػػػػػػة يتكاٌلىػػػػػػػا أحػػػػػػػدىـ برضػػػػػػػا اإلثنػػػػػػػيف، ليككنػػػػػػػكا حاكمػػػػػػػان المـــــــذىب الرابـــــــ 
لي كشػػػػاىديف، كىػػػػك قػػػػكؿه لػػػػبعض عممػػػػاء كشػػػػاىدىٍيف، كمػػػػا يصػػػػٌ  عقػػػػد النكػػػػاح بًػػػػ كى

 .1الككفة
امػػػػػػديٍد يىػػػػػػدىؾى أيبايعػػػػػػؾ، : تنعقػػػػػػد بكاحػػػػػػد، ألىف  العٌبػػػػػػاس قػػػػػػاؿ لعمػػػػػػي: المــــــذىب الخــــــامس

ـٌ رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػٌمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػٌمـ بػػػػػػايعى ابػػػػػػف عٌمػػػػػػو، فػػػػػػبل  فيقػػػػػػكؿ الن ػػػػػػاس عػػػػػػ
ٍكـه، كحكـي كاحد نافذه   .2(يختمؼ عميؾ اثناف. كألٌنو حي

سػػػتخبلؼ اإلمػػػػاـ كعيػػػده إليػػػو، كمػػػا عيػػػد أبػػػػك بكػػػر إلػػػى عمػػػر رضػػػػي : االهـــرع الثـــاني
اهلل عنيمػػػػػػػا، كانعقػػػػػػػد اإلجمػػػػػػػاع عمػػػػػػػى جػػػػػػػػكازه، كاالسػػػػػػػتخبلؼ أف يعقػػػػػػػد لػػػػػػػو فػػػػػػػػي 
، 3حياتػػػػػو الخبلفػػػػػة بعػػػػػده، فػػػػػ ف أكصػػػػػى لػػػػػو باإلمامػػػػػة، فكجيػػػػػاف حكاىمػػػػػا الب ػػػػػكم

بعػػػػػده، كػػػػػاف كاالسػػػػػتخبلؼ، إال  كلػػػػػك جعػػػػػؿ األمػػػػػر شػػػػػكرل بػػػػػيف اثنػػػػػيف فصػػػػػاعدان 
غيػػػػػػر متعػػػػػػيف، فيتشػػػػػػاكركف، كيتفقػػػػػػكف عمػػػػػػى أحػػػػػػدىـ، كمػػػػػػا جعػػػػػػؿ  أف المسػػػػػػتخمؼ

عمػػػػػر رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو األمػػػػػر شػػػػػكرل بػػػػػيف سػػػػػتة، فػػػػػاتفقكا عمػػػػػى عثمػػػػػاف رضػػػػػي 
اهلل عنػػػػو، كذكػػػػر المػػػػاكردم أنػػػػو يشػػػػترط فػػػػي المعيػػػػكد إليػػػػو شػػػػركط اإلمامػػػػة مػػػػػف 

عنػػػػد  عػػػػدالن  عنػػػػد العقػػػػد، بال ػػػػان  أك فاسػػػػقان  كقػػػػت العيػػػػد إليػػػػو حتػػػػى لػػػػك كػػػػاف صػػػػ يران 
، إال أف يبايعػػػػػو أىػػػػػؿ الحػػػػػؿ كالعقػػػػػد، كمػػػػػنيـ مػػػػػف ، لػػػػػـ يكػػػػػف إمامػػػػػان مػػػػػكت العاىػػػػػد

                                                           
 (.25\10، )الّذخيرة(، القرافي، 24) ا حكام السمطانيةالماكردم،  1
 (.24) ا حكام السمطانيةالماكردم، 2
الشػػػػػي  اإلمػػػػػاـ، العبلمػػػػػة القػػػػػدكة الحػػػػػافظ، شػػػػػي  اإلسػػػػػبلـ، محيػػػػػي السػػػػػنة أبػػػػػك محمػػػػػد الحسػػػػػيف بػػػػػف مسػػػػػعكد بػػػػػف  3

محمػػػػػد بػػػػػف الفػػػػػراء الب ػػػػػكم الشػػػػػافعي المفسػػػػػر، صػػػػػاحب التصػػػػػانيؼ، ؾ   شػػػػػرح السػػػػػنة   ك   معػػػػػالـ التنزيػػػػػؿ 
كذم، صػػػػػاحب   التعميقػػػػػ  ، تفقػػػػو عمػػػػػى شػػػػػي  الشػػػػػافعية ػػػػػركىر  الب ػػػػػكم  ة، ككػػػػػافالقاضػػػػػي حسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد المى

بمحيػػػػي السػػػػنة كبػػػػركف الػػػػديف، ككػػػػاف سػػػػيدا إمامػػػػا، عالمػػػػا عبلمػػػػة، زاىػػػػدا قانعػػػػا باليسػػػػير،  ككػػػػاف أبػػػػكه  يمقػػػػب
خراسػػػػػػػاف فػػػػػػي شػػػػػػػكاؿ سػػػػػػنة سػػػػػػػت عشػػػػػػػرة  بمػػػػػػػرك الػػػػػػركذ مدينػػػػػػػة مػػػػػػف مػػػػػػػدا ف يعمػػػػػػؿ الفػػػػػػػراء كيبيعيػػػػػػا، تػػػػػػػكفي

نظػػػػػػػر: القاضػػػػػػػي حسػػػػػػػيف، كعػػػػػػػاش بضػػػػػػػعا كسػػػػػػػبعيف سػػػػػػػنة رحمػػػػػػػو اهلل. أ كخمسػػػػػػػما ة كدفػػػػػػػف بجنػػػػػػػب شػػػػػػػيخو
(، الػػػػذىبي، شػػػػمس الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف قىاٍيمػػػػاز 60\2، )ا عــــالمالزركمػػػػي، 

ـــــبالءىػػػػػػ(، 748الػػػػػذىبي )المتػػػػػكفى :  ، تحقيػػػػػؽ: مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػيف ب شػػػػػراؼ الشػػػػػي  ســـــير أعـــــالم الن
 (.440\19ـ، مؤسسة الرسالة، ) 1985ىػ /  1405شعيب األرناؤكط، الطبعة الثالثة ، 
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قػػػػػاؿ يتكقػػػػػؼ فػػػػػي ىػػػػػذا، كمػػػػػنيـ مػػػػػف قػػػػػاؿ: ال تكقػػػػػؼ فيػػػػػو، فالصػػػػػكاب الجػػػػػـز بمػػػػػا 
 .1ذكره الماكردم، كالفرؽ بينو كبيف الكصي ظاىر

ف  كذكػػػػػػر المػػػػػػاكردم أنػػػػػػو إذا عيػػػػػػد إلػػػػػػى غا ػػػػػػب مجيػػػػػػكؿ الحيػػػػػػاة، لػػػػػػـ يصػػػػػػ ، كا 
المسػػػػػتخمؼ كىػػػػػك بعػػػػػد غا ػػػػػب، اسػػػػػتقدمو أىػػػػػؿ كػػػػػاف معمػػػػػـك الحيػػػػػاة، صػػػػػ ، فػػػػػ ف مػػػػػات 

االختيػػػػػػػار، فػػػػػػػ ف بعػػػػػػػدت غيبتػػػػػػػو كتضػػػػػػػرر المسػػػػػػػممكف بتػػػػػػػأخير النظػػػػػػػر فػػػػػػػي أمػػػػػػػكرىـ، 
لػػػػػو يبايعكنػػػػػو بالنيابػػػػػة دكف الخبلفػػػػة، فػػػػػ ذا قػػػػػدـ انعػػػػػزؿ  اختػػػػار أىػػػػػؿ الحػػػػػؿ كالعقػػػػػد نا بػػػػان 

النا ػػػػب، كأنػػػػو إذا عػػػػزؿ الخميفػػػػة نفسػػػػو، كػػػػاف كمػػػػا لػػػػك مػػػػات، فتنتقػػػػؿ الخبلفػػػػة إلػػػػى كلػػػػي 
، كيجػػػػػػػػكز أف يفػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػيف أف يقػػػػػػػػكؿ: الخبلفػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد مػػػػػػػػكتي لفػػػػػػػػبلف، أك بعػػػػػػػػد العيػػػػػػػػد
 .2خبلفتي

: القىٍيػػػػػري كاالسػػػػػتيبلء، فػػػػػ ذا مػػػػػات اإلمػػػػػاـ، فتصػػػػػدل لئلمامػػػػػة مػػػػػف جمػػػػػع الهـــــرع الثالـــــث
شػػػػػػػرا طيا مػػػػػػػف غيػػػػػػػر اسػػػػػػػتخبلؼ كال بيعػػػػػػػة، كقيػػػػػػػر النػػػػػػػاس بشػػػػػػػككتو كجنػػػػػػػكده، 

شػػػػػرا ط بػػػػػأف لم انعقػػػػدت خبلفتػػػػػو لينػػػػػتظـ شػػػػػمؿ المسػػػػػمميف، فػػػػ ف لػػػػػـ يكػػػػػف جامعػػػػػان 
ف كػػػػػػػاف عاصػػػػػػػيان كػػػػػػػاف فاسػػػػػػػقان   ، أك جػػػػػػػاىبلن، فكجيػػػػػػػاف، أصػػػػػػػحيما: انعقادىػػػػػػػا، كا 

، كفػػػػي كجػػػػوو عنػػػػد الشػػػػافعية منعػػػػكا 3بفعمػػػػو، كىػػػػذا مػػػػا عميػػػػو جميػػػػكر أىػػػػؿ العمػػػػـ
إمامتػػػػػػو؛ كذلػػػػػػؾ لفقػػػػػػد شػػػػػػرط العدالػػػػػػة، فػػػػػػبل تنعقػػػػػػد إال باسػػػػػػتكماؿ الشػػػػػػركط فكػػػػػػذا 

 .5و، كاألص  عندىـ أف اإلمامة تنعقد لو كتجب طاعت4القير

                                                           
روضــــة ىػػػػػ(، 676(، النػػػػككم، أبػػػػك زكريػػػػا محيػػػػي الػػػػديف يحيػػػػى بػػػػف شػػػػرؼ النػػػػككم )المتػػػػكفى: 73\11، ) العزيــــزالرافعػػػػي،  1

عمػػػػػاف، -دمشػػػػػؽ -ـ، المكتػػػػػب اإلسػػػػػبلمي، بيػػػػػركت1991ىػػػػػػ / 1412، الطبعػػػػػة الثالثػػػػػة، الطـــــالبين وُعمـــــدة الُمهتـــــين
(10\44.) 

 (.44\10)، روضة الطالبين(، النككم، 74-73\11، )العزيزالرافعي،  2
(، 75\11، )العزيــــــــز(، الرافعػػػػػػػػي، 298\4الٌدسػػػػػػػػكقي، )حاشــــــــية (، الٌدسػػػػػػػػكقي، 549\1، )رد المحتــــــــارابػػػػػػػػف عابػػػػػػػػديف،  3

 (.146\8، )المبدع(، ابف مفم ، 44\10، )روضة الطالبينالنككم، 
، الطبعة أخيرة منياجنياية المحتاج إلى شرح الىػ(، 1004الرممي، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة الرممي )المتكفى:  4

 (.412\7ـ، دار الفكر، بيركت، )1984ىػ/1404 -
 (.75\11، )العزيزالرافعي،  5
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كذلػػػػؾ أف اشػػػػتراط العدالػػػػة فػػػػي الحػػػػاكـ، إنمػػػػا نعتبػػػػره حسػػػػب اإلمكػػػػاف كفػػػػي حالػػػػة 
الٌسػػػػعة، أمػػػػا إف تعػػػػٌذر ذلػػػػؾ، ف ننػػػػا نػػػػكٌلي أقػػػػؿ المكجػػػػكديف فسػػػػقا؛ كذلػػػػؾ ارتكابػػػػان ألخػػػػؼ 

 الضرريف.
جػػػػػػػاء فػػػػػػػي مجمػػػػػػػكع الفتػػػػػػػاكل:  ككػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػا ييشػػػػػػػترط فػػػػػػػي القضػػػػػػػاة كالػػػػػػػكالة مػػػػػػػف 

العبػػػػػادات مػػػػػف الصػػػػػبلة كالجيػػػػػاد  الٌشػػػػػركط، يجػػػػػب فعمػػػػػو حسػػػػػب اإلمكػػػػػاف، بػػػػػؿ كسػػػػػا ر
كغيػػػػػر ذلػػػػػؾ، كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ كاجػػػػػبه مػػػػػع القػػػػػدرة، فأٌمػػػػػا مػػػػػع العجػػػػػز فػػػػػ ٌف اهلل ال يكمٌػػػػػؼ نفسػػػػػان 

 .1إال كسعيا 
بعػػػػػد معرفػػػػػة طريػػػػػؽ التنصػػػػػيب لمحكػػػػػـ فػػػػػي الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية، كأىػػػػػـ الشػػػػػركط 

، ري أك حتػػػػػػى كػػػػػػاف أك بػػػػػػاغو  ، قػػػػػػد يطػػػػػػرأ عمػػػػػػى دار اإلسػػػػػػبلـ حػػػػػػاكـه الكاجػػػػػػب تكفرىػػػػػػا فيػػػػػػو
كػػػػـ، فػػػػبل بػػػػد مػػػػف معرفػػػػة مػػػػدل صػػػػحة تقميػػػػدىـ  كىػػػػذا مػػػػا يتعػػػػارض مػػػػع العدالػػػػة فػػػػي الحي

 القضاء ألحد المسمميف، كبياف ذلؾ في المبحث القادـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.388\28، )مجموع الهتاو ابف تيمية،  1
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 المبحث الثاني

 تقميد الحاكم يير العدل القضاء ل يره

 ل يره من المسممين المطمب ا ول: تقّمد القضاء من الحاكم الكافر

مٌػػػػػد القضػػػػػاء ىػػػػػك الككالػػػػػة، فالحػػػػػاكـ يككػػػػػؿ القاضػػػػػي فػػػػػي إٌف التكييػػػػػؼ الفقيػػػػػي لتق
ميمػػػػػة القضػػػػػاء، كالضػػػػػابط فػػػػػي ذلػػػػػؾ: أف كػػػػػؿ عقػػػػػد جػػػػػاز أف يعقػػػػػده اإلنسػػػػػاف لنفسػػػػػو 

 .1جاز أف ييكٌكؿ بو
كلكػػػػػٌف ىػػػػػذا التكييػػػػػؼ ال يصػػػػػ  فػػػػػي حػػػػػاؿ تقميػػػػػد الكػػػػػافر لممسػػػػػمـ، ألنػػػػػو ال يجػػػػػكز  

الحػػػػػػػاكـ تككيػػػػػػػؿ الحػػػػػػػاكـ الكػػػػػػػافر المسػػػػػػػمـ لمقضػػػػػػػاء، حيػػػػػػػث إنػػػػػػػو ال يصػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػكف 
 .2الكافر قاضيان عمى المسمميف، كبالتالي ال يص  تككيمو

كفػػػػػػي ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػة ال بػػػػػػػد مػػػػػػف البحػػػػػػػث عػػػػػػػف تكييػػػػػػؼ  خػػػػػػػر، كلػػػػػػك نظرنػػػػػػػا إلػػػػػػػى 
اإلجػػػػػػارة لكجػػػػػػدناىا طريقػػػػػػان صػػػػػػحيحان كمخرجػػػػػػان لصػػػػػػٌحة تكليػػػػػػة الحػػػػػػاكـ الكػػػػػػافر قاضػػػػػػيان 

ميٌمػػػػة مسػػػػممان عمػػػػى المسػػػػمميف، كذلػػػػؾ بػػػػأف يسػػػػتأجر الحػػػػاكـ الكػػػػافر القاضػػػػي المسػػػػمـ ل
فصػػػػػؿ الخصػػػػػكمة بػػػػػيف النػػػػػاس مقابػػػػػؿ أجػػػػػرة معٌينػػػػػة، كالسػػػػػؤاؿ ىنػػػػػا، ىػػػػػؿ تصػػػػػ  إجػػػػػارة 

 الكافر لممسمـ عند الفقياء؟ تتمٌخص أقكاؿ الفقياء في ثبلثة:
اإلباحػػػػػة، كالػػػػػدليؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ أف اإلمػػػػػاـ عمػػػػػي رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو أٌجػػػػػر  القـــــول ا ول:

ى اهلل نفسػػػػػو مػػػػػف ييػػػػػكدم يسػػػػػتقي لػػػػػو كػػػػػؿ دلػػػػػك بتمػػػػػرة، كأتػػػػػى بػػػػػذلؾ النبػػػػػي صػػػػػم
 .4، فيذا يدٌؿ عمى اإلباحة3عميو كسمـ فأكؿ منو

                                                           
(، د. مينػػػػػد 63\5، )الم نـــــي(، ابػػػػػف قدامػػػػػة، 233\3، )م نـــــي المحتـــــاج(، الشػػػػػربيني، 5\8، )الـــــّذخيرةالقرافػػػػػي، 1

 ،2017 )دراسػػػػة فقييػػػػة مقارنػػػػػة(، طبيعــــة عالقـــــة القاضــــي بالحـــــاكمفػػػػؤاد اسػػػػتيتي، بحػػػػث محٌكػػػػػـ بعنػػػػكاف : 
 (.210، )1، ممحؽ44يعة كالقانكف، المجٌمد عمـك الٌشر  -الجامعة األردنية، قسـ الدراسات

 (.211، )طبيعة عالقة القاضي بالحاكمد. ميند فؤاد استيتي،  2
ــــن ماجــــوىػػػػػ(، 273فى: ابػػػػف ماجػػػػو، محمػػػػد بػػػػف يزيػػػػد القزكينػػػػي، كماجػػػػة اسػػػػـ أبيػػػػو يزيػػػػد )المتػػػػك  3 ، دار ســــنن اب

إحيػػػػاء الكتػػػػب العربيػػػػة، بػػػػاب: الرجػػػػؿ يسػػػػتقي كػػػػؿ دلػػػػك بتمػػػػرة كيشػػػػترط جمػػػػدة، حكػػػػـ األلبػػػػاني: ضػػػػعيؼ جػػػػدا، 
 (.818\2(، )2446حديث رقـ )

 (.200\4، )الم ني ابف قدامة، 4
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ـــاني ـــول الث : الجػػػكاز مػػػع الكراىػػػة، فػػػالجكاز لمػػػا كرد عػػػف عمػػػي أنػػػو أجػػػر نفسػػػو مػػػف الق
 .1ييكدم، كالكراىة ل بل يذٌؿ نفسو

ــــث: ــــول الثال الحرمػػػػة، إذا كانػػػػت مػػػػف قبيػػػػؿ خدمػػػػة الكػػػػافر، كمػػػػا فيػػػػو مػػػػف اسػػػػتيبلء  الق
 .2كص اران أشبىوى الشراء

بلؿ النظػػػػػػر فػػػػػػي ىػػػػػػذه األقػػػػػػكاؿ، تبػػػػػػيف أف دليػػػػػػؿ القػػػػػػا ميف باإلباحػػػػػػة ىػػػػػػك مػػػػػػف خػػػػػػ
حػػػػػػديث ضػػػػػػعيؼ كمػػػػػػا فػػػػػػي تخػػػػػػري  الركايػػػػػػة، كأمػػػػػػا عمػػػػػػة الكراىػػػػػػة لمػػػػػػا فػػػػػػي اسػػػػػػت جار 

معتبػػػػػػر  أمػػػػػػره  الكػػػػػػافر لممسػػػػػػمـ مػػػػػػف معػػػػػػاني الػػػػػػذؿ كالصػػػػػػ ار أك الحرمػػػػػػة لمخدمػػػػػػة ىػػػػػػك
ـــى نجػػػده فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: } ـــاِفِريَن َعَم ـــُو ِلْمَك ـــَل الَم ـــن َيْجَع ـــِبيال  َوَل ـــْؤِمِنيَن َس ، لكػػػف 3{اْلُم

لػػػػػػػيس بالضػػػػػػػركرة تحقػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه المعػػػػػػػاني، كعميػػػػػػػو يمكننػػػػػػػا الجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف األقػػػػػػػكاؿ بػػػػػػػأف 
مػػػػف  األصػػػػؿ ىػػػػك الجػػػػكاز لعػػػػدـ كجػػػػكد دليػػػػؿ المنػػػػع، مػػػػا لػػػػـ تتضػػػػمف ىػػػػذه اإلجػػػػارة شػػػػي ان 

الػػػػػػذؿ لممسػػػػػػمـ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الكػػػػػػافر، فاإلسػػػػػػبلـ يعمػػػػػػك كال يعمػػػػػػى عميػػػػػػو، فعنػػػػػػدىا الكراىػػػػػػة، 
إلػػػػػػػى معنػػػػػػػى الخدمػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتيبلء كالميانػػػػػػػة، عنػػػػػػػدىا نحكػػػػػػػـ  كقػػػػػػػد يصػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا الػػػػػػػذؿ
، كبالنسػػػػػػبة لمسػػػػػػألتنا فالقضػػػػػػاء فيػػػػػػو معػػػػػػاني العػػػػػػز فػػػػػػبل ريػػػػػػب 4بػػػػػػالتحريـ ليػػػػػػذه اإلجػػػػػػارة

 بالقكؿ بالجكاز، كيتأكد ما كصمنا إليو بعض نصكص الفقياء:
يقػػػػػػكؿ العػػػػػػز بػػػػػػف عبػػػػػػد السػػػػػػبلـ رحمػػػػػػو اهلل: )كلػػػػػػك اسػػػػػػتكلى الكفػػػػػػار عمػػػػػػى اقمػػػػػػيـ 

ضػػػػػاء لمػػػػػف يقػػػػػـك بمصػػػػػال  المسػػػػػمميف العامػػػػػة، فالػػػػػذم يظيػػػػػر انفػػػػػاذ عظػػػػػيـ، فكلػػػػػكا الق
لممصػػػػػػػال  العامػػػػػػػة، كدىرءن لممفاسػػػػػػػد الشػػػػػػػاممة، اذ يبعػػػػػػػد عػػػػػػػف رحمػػػػػػػة  ذلػػػػػػػؾ كمػػػػػػػو، جمبػػػػػػػان 

                                                           
 (.439\3، )م ني المحتاجالشربيني،  1
 (.200\4، )يالم ن(، ابف قدامة، 103\6، ) اإلنصافالمرداكم،  2
 (.141سكرة النساء، اآلية ) 3
 (.212-211، )طبيعة عالقة القاضي بالحاكمد. ميند فؤاد استيتي،  4
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الشػػػػػػػػارع كرعايتػػػػػػػػو لمصػػػػػػػػال  عبػػػػػػػػاده، تعطيػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػال  العامػػػػػػػػة، كتحمػػػػػػػػؿ المفاسػػػػػػػػد 
 .1الشاممة لفكات كماؿ فيمف يتعاطى تكليتيا لمف ىك أىؿ ليا(

عابػػػػػديف رحمػػػػػو اهلل أيضػػػػػان: )كلكػػػػػف إذا كلٌػػػػػى الكػػػػػافر عمػػػػػييـ قاضػػػػػيان  كيقػػػػػكؿ ابػػػػػف
 .2كرضيو المسممكف صٌحت تكليتو ببل شبية(

 المطمب الثاني: تقّمد القضاء من الحاكم البايي

إذا خرجػػػػػػػػػت طا فػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػؤمنيف عمػػػػػػػػػى ناحيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف دار اإلسػػػػػػػػػبلـ التػػػػػػػػػي 
البػػػػػػاغي القضػػػػػػاء يسكسػػػػػيا الحػػػػػػاكـ المسػػػػػمـ العػػػػػػدؿ، ال يخمػػػػػػك األمػػػػػر مػػػػػػف تعيػػػػػػيف ىػػػػػذا 

 .لكاحد مف الدار أك مف الب اة
فػػػػػػ ف كػػػػػػاف األكؿ فيصػػػػػػ  قضػػػػػػاؤه، أم أف القاضػػػػػػي العػػػػػػادؿ إذا استقضػػػػػػاه أميػػػػػػر 

، كالػػػػػدليؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ أف أـ المػػػػػؤمنيف عا شػػػػػة رضػػػػػي 3بػػػػػاغ أجابػػػػػو إليػػػػػو، كنفػػػػػذ قضػػػػػاؤه
لػػػػػػػػـ يىقػػػػػػػػًض ليػػػػػػػػـ خيػػػػػػػػاركـ قضػػػػػػػػى  اهلل عنيػػػػػػػػا حينمػػػػػػػػا سيػػػػػػػػ مت عػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ قالػػػػػػػػت: )إف

ب لئلمػػػػػاـ أبػػػػػي حنيفػػػػػة أنػػػػػو قػػػػػاؿ: إذا غمػػػػػب الخػػػػػكارج عمػػػػػى بمػػػػػدة، ، كقػػػػػد نيسػػػػػ4(شػػػػػراركـ
كاستقضػػػػكا عمييػػػػا قاضػػػػيان مػػػػف أىػػػػؿ البمػػػػدة لػػػػيس مػػػػف الخػػػػكارج، ثػػػػـ غمػػػػب عمػػػػييـ أىػػػػؿ 

، كأمػػػػػا إف كػػػػػاف مػػػػػف قضػػػػػاة الب ػػػػػي 5العػػػػػدؿ يمضػػػػػي قاضػػػػػي أىػػػػػؿ العػػػػػدؿ مػػػػػف قضػػػػػاياه
 فالفقياء عمى قكليف:

                                                           
قواعد ىػ(، 660العز بف عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ الدمشقي، )المتكفى:  1

 –ـ، دار الكتب العممية  1991 -ػ ى 1414، طبعة جديدة مضبكطة منقحة، ا حكام في مصالح ا نام
 (.85،86\1بيركت، )

 (.369\5، )رد المحتارابف عابديف،  2
 (.98\11، )روضة الطالبينالنككم،  3
التمخيص الحبير في تخري  أحاديث ىػ(، 852ابف حجر، أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:  4

 (.453\4ـ،  دار الكتب العممية، )1989ىػ. 1419، الطبعة األكلى الرافعي الكبير
المحيط البرىاني ىػ(، 616ابف مازىة، محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى البخارم الحنفي )المتكفى:  5

 (.17\8بيركت، ) –ـ، دار الكتب العممية  2004 -ىػ  1424، الطبعة األكلى، في الهقو النعماني
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، إلػػػػى أنػػػػو 2ـ مػػػػف المالكيػػػػة، كابػػػػف القاسػػػػ1: مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو بعػػػػض الحنفيػػػػةالقــــول ا ول
ال يجػػػػػػػػػكز قضػػػػػػػػػاء أىػػػػػػػػػؿ الب ػػػػػػػػػي؛ ألنيػػػػػػػػػػـ يفسػػػػػػػػػقكف بب ػػػػػػػػػييـ، كالفسػػػػػػػػػؽ ينػػػػػػػػػػافي 

 .3القضاء
، 6، كالشػػػػػػػػػافعية5، كجميػػػػػػػػكر المالكيػػػػػػػػػة4: مػػػػػػػػػذىب جميػػػػػػػػكر الحنفيػػػػػػػػػةالقــــــــول الثـــــــــاني
، إلػػػػػػػى أف القاضػػػػػػػي البػػػػػػػاغي يصػػػػػػػ  حكمػػػػػػػو كينفػػػػػػػذ قضػػػػػػػاؤه، مػػػػػػػا لػػػػػػػـ 7كالحنابمػػػػػػػة

 يستب  دماء المسمميف.
 الترجيح:

لقػػػػػػا ميف بعػػػػػػدـ نفػػػػػػاذ قضػػػػػػاء البػػػػػػاغي ف نػػػػػػو ال يقبػػػػػػؿ دليػػػػػػؿ الفسػػػػػػؽ مػػػػػػف لمناقشػػػػػػة ا
ف كػػػػػػػاف مػػػػػػػف  جيػػػػػػة بعػػػػػػػض الحنفيػػػػػػة، ألنيػػػػػػػـ مػػػػػػػف دكف الفقيػػػػػػاء يصػػػػػػػححكف تقميػػػػػػده، كا 
غيػػػػػػرىـ فػػػػػػنحف بػػػػػػيف شػػػػػػريف، شػػػػػػر فسػػػػػػؽ القاضػػػػػػي البػػػػػػاغي، كشػػػػػػر تعطيػػػػػػؿ القضػػػػػػاء، 

أف يكػػػػػػػكف  كأىػػػػػػكف الشػػػػػػػريف ىػػػػػػك قبػػػػػػػكؿ حكمػػػػػػػو، كلػػػػػػيس بالضػػػػػػػركرة مػػػػػػػف ككنػػػػػػو فاسػػػػػػػقان 
مػػػػػا تعطيػػػػػؿ القضػػػػػاء فيػػػػػك ذريعػػػػػة لكػػػػػؿ فكضػػػػػى كفسػػػػػاد؛ إذ ال يسػػػػػتقيـ أمػػػػػر ، كأظالمػػػػػان 

النػػػػػاس مػػػػػف غيػػػػػر قضػػػػػاء، فضػػػػػبل عػػػػػف قبكلنػػػػػا لتقميػػػػػد الكػػػػػافر، ككمػػػػػو مػػػػػف قبيػػػػػؿ جمػػػػػب 
 .8المصمحة كدرء المفسدة، كلذلؾ كمو يبدك كاضحا رجحاف قكؿ الجميكر

 كييعىٌززي ىذا الترجي  أدٌلة مذىب الجميكر:

                                                           
 (.17\8، )ي في الهقو النعمانيالمحيط البرىانابف مازىة،  1
 (.279\6، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  2
 (.538\8، )الم نيابف قدامة،  3
 (.422\8، )المحيط البرىانيابف مازة،  4
 (.300\4، )حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 279\6، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  5
 (.114\4، )روضة الطالبينالنككم،  6
 (.538\8) ،الم نيابف قدامة،  7
 (.212، )طبيعة عالقة القاضي بالحاكمد. ميند فؤاد استيتي،  8
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معػػػػػو فػػػػػي الفػػػػػركع كبتأكيػػػػػؿ سػػػػػا  ، كطالمػػػػػا ىػػػػػك  أف حكػػػػػـ البػػػػػاغي ىػػػػػك االخػػػػػتبلؼ  -1
 .1في مكاضع االجتياد صار ك يره مف القضاة

ثػػػػػػـ الحكػػػػػػـ بػػػػػػبطبلف أحكامػػػػػػو كفسػػػػػػاد قضػػػػػػاياه يكقػػػػػػع الضػػػػػػرر الكبيػػػػػػر فػػػػػػي حػػػػػػكا    -2
 .2الناس كمصالحيـ؛ ألف الب ي قد يطكؿ

كأمػػػػػا دليػػػػػؿ االسػػػػػتثناء عنػػػػػد الجميػػػػػكر ىػػػػػك أف اسػػػػػتباحة دمػػػػػاء المسػػػػػمميف تتنػػػػػاقض  -3
 .3كـ؛ ألف شرطو العدالة كاالجتياد كىذا ليس بعدؿو كال مجتيدمع نفاذ الح

 المطمب الثالث: تقّمد القضاء من الحاكم المسمم الجاَلر
مػػػػػػػػف المفتػػػػػػػػرض أف ال نجػػػػػػػػد خبلفػػػػػػػػان فػػػػػػػػي عػػػػػػػػدـ اشػػػػػػػػتراط العدالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػاكـ 

 لصٌحة تقٌمد القضاء منو، إال أف الفقياء في ىذه المسألة عمى قكليف:
ــــــول ا ول: فػػػػػػي عػػػػػػدـ صػػػػػػحة تقمٌػػػػػػد  5كبعػػػػػػض الحنابمػػػػػػة 4المالكيػػػػػػة مػػػػػػذىب بعػػػػػػض الق

َواَل القضػػػػػػػاء مػػػػػػػف الحػػػػػػػاكـ المسػػػػػػػمـ الجػػػػػػػا ر، بػػػػػػػدليؿ قػػػػػػػكؿ اهلل تبػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػالى: }
 .6{َتْرَكُنوا ِإَلى اَلِذيَن َََّمُموا

 
 

ــــــــاني: ، كجميػػػػػػػػكر 9، كالشػػػػػػػػافعية8، كجميػػػػػػػػكر المالكيػػػػػػػػة7مػػػػػػػػذىب الحنفيػػػػػػػػة القــــــــول الث
مػػػػػػػا المسػػػػػػػمـ الجػػػػػػػا ر، كأدلٌػػػػػػػتيـ  ، صػػػػػػػٌحة تقمٌػػػػػػػد القضػػػػػػػاء مػػػػػػػف الحػػػػػػػاكـ10الحنابمػػػػػػػة

 ي:أتي

                                                           
 (.212، )طبيعة عالقة القاضي بالحاكمد. ميند فؤاد استيتي،  1
 (.538\8، )الم نيابف قدامة،  2
 (.3\9، )الم ني(، ابف قدامة، 114\4، )روضة الطالبين(، النككم، 422\8، )المحيط البرىانيابف مازة،  3
 (.138\7، )شرح مختصر خميلخرشي، ال 4
 (.153\10، )الم نيابف قدامة،  5
 (.113سكرة ىكد، اآلية ) 6
 (.368\5، )رد المحتارابف عابديف،  7
 (.23\1)شتبصرة الحكامابف فرحكف،  8
كتاب ، دار الأسنى المطالب في شرح روا الطالبىػ(، 926األنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم )المتكفى:  9

 (.281\4اإلسبلمي، )
 (.153\10، )الم نيابف قدامة،  10
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تقمػػػػد الصػػػػحابة القضػػػػاء مػػػػف معاكيػػػػة مػػػػع أف الحػػػػؽ كػػػػاف مػػػػع عمػػػػي، كتقمػػػػد فقيػػػػاء  -1
 .1التابعيف القضاء مف الحجاج، ككاف جا ران 

، فيتعطٌػػػػػؿ قبػػػػػكؿ القضػػػػػاء ممػػػػػف ىػػػػػـ أىػػػػػؿ لػػػػػو 2لكػػػػػي ال تتعطٌػػػػػؿ مصػػػػػال  السػػػػػمميف -2
 كيككؿ األمر إلى غير أىمو.

قػػػػػػكؿ الجميػػػػػػكر؛ ألدلػػػػػػتيـ المعقكلػػػػػػة، كىػػػػػػك مػػػػػػا ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ بيانػػػػػػو يتبػػػػػػيف تػػػػػػرجي  
سػػػػار عميػػػػو السػػػػمؼ الصػػػػال ، كلئلنسػػػػجاـ مػػػػع المسػػػػا ؿ السػػػػابقة فقػػػػد قبػػػػؿ الفقيػػػػاء تقمٌػػػػد 
الكػػػػػػافر كالبػػػػػػاغي فمػػػػػػف بػػػػػػاب أكلػػػػػػى التقمٌػػػػػػد مػػػػػػف الحػػػػػػاكـ المسػػػػػػمـ الجػػػػػػا ر، كمػػػػػػا أنػػػػػػو ال 
عبلقػػػػػػػة لفسػػػػػػػؽ الحػػػػػػػاكـ أك كفػػػػػػػره بالعمميػػػػػػػة القضػػػػػػػا ية ألف المقصػػػػػػػد األساسػػػػػػػي الحكػػػػػػػـ 

؛ 3عػػػػػدؿ، كبمػػػػػا أف العدالػػػػػة ليسػػػػػت مػػػػػف شػػػػػركط صػػػػػحة الكاليػػػػػة عنػػػػػد جميػػػػػكر الفقيػػػػػاءبال
ألنيػػػػػـ قبمػػػػػكا كاليػػػػػة القيػػػػػر كال مبػػػػػة، كىػػػػػك لػػػػػيس بعػػػػػدؿ فػػػػػي ال الػػػػػب، فمػػػػػف لػػػػػكاـز ذلػػػػػؾ 

 .4صٌحة تصرفاتو كالتي منيا تقميد القضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.263\7، )فتح القديرابف اليماـ،  1
 (.281\4، )أسنى المطالباألنصارم،  2
 (.289\6، )كشاف القناع(، البيكتي،79\1، )قواعد ا حكامالعز بف عبد السبلـ،  3
 .(213، )طبيعة عالقة القاضي بالحاكمد. ميند فؤاد استيتي،  4
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 المبحث الثالث

 ضمانات تحقيق العدالة من الحاكم

 ضيالمطمب ا ول: استقالل القا

إف تحقيػػػػػؽ العػػػػػدؿ كاجػػػػػبه شػػػػػرعي مػػػػػف كاجبػػػػػات الحػػػػػاكـ، كالقاضػػػػػي نا ػػػػػبه فػػػػػي  را ػػػػػو، 
أداء كاجبػػػػػو، كال بػػػػػد فػػػػػبل يجػػػػػكز لمحػػػػػاكـ أف يتػػػػػدٌخؿ فػػػػػي عمػػػػػؿ القاضػػػػػي ليحرفػػػػػو عػػػػػف 

ٌرٌيػػػػػػة  مػػػػػػف كجػػػػػػكد ثػػػػػػبلث ركػػػػػػا ز السػػػػػػتقبلؿ القضػػػػػػاء، كىػػػػػػي: الحيػػػػػػاد، كالٌتخصػػػػػػص، كحي
 :   تي، كبيانيا عمى النحك اآل1الرأم  االجتياد 

ـــــــاد:أو  كلعػػػػػػػؿ  حيػػػػػػػاد القاضػػػػػػػي مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ العناصػػػػػػػر التػػػػػػػي تضػػػػػػػمف اسػػػػػػػتقبلؿ  ال : الحي
القضػػػػػاء، كمعنػػػػػى الحيػػػػػاد: النػػػػػأم بالقضػػػػػاء عػػػػػف الت حيػػػػػز لفريػػػػػؽ، أك خصػػػػػـو دكف 
خصػػػػـ، فػػػػ ذا انحػػػػاز القاضػػػػي فىقىػػػػدى القضػػػػاء اسػػػػتقبللو، فعمػػػػى القاضػػػػي أف يكػػػػكف 

يػػػػػؽ القػػػػػكانيف بعيػػػػػدان عػػػػػف الت حٌيػػػػػز؛ فميٌمػػػػػة القاضػػػػػي تتمحػػػػػكر فػػػػػي حيػػػػػاده فػػػػػي تطب
 .2اإلسبلمية القا مة كما ىي؛ ألف في تطبيقيا تحقيقان لمعدؿ

كييقصػػػػػد بػػػػػو قصػػػػػري العمػػػػػؿ القضػػػػػا ي عمػػػػػى ف ػػػػػات مؤٌىمػػػػػة تػػػػػأىيبلن  ثانيـــــا : الَتخّصـــــص:
عمميػػػػػان، كقانكنيػػػػػان، لػػػػػدييا مػػػػػف التجربػػػػػة كالخبػػػػػرة كالمزايػػػػػا الشخصػػػػػٌية، مػػػػػا يمٌكنيػػػػػا 

ـ  الحػػػػػديث عنػػػػػو فػػػػػي مػػػػػا سػػػػػيت ، كىػػػػػذا3مػػػػػف أداء ميٌمػػػػػة القضػػػػػاء بكفػػػػػاءة كنزاىػػػػػة
 .4ف شاء اهللإالفصؿ القادـ 

يــــة الــــرأي واالجتيــــاد: بحيػػػػث أف اسػػػػتقبلؿ القضػػػػاء ال يمكػػػػف أف يقػػػػـك عمػػػػى  ثالثــــا : ُحرا
أساسػػػػػػو دكف تمتٌػػػػػػع العمػػػػػػؿ القضػػػػػػا ي بحرٌيػػػػػػة الػػػػػػرأم كاالجتيػػػػػػاد، كنعنػػػػػػي بحرٌيػػػػػػة 

                                                           
، كىي رسالة ماجستير في الجامعة مبدأ استقالل القضاء في الدولة اإلسالميةأحمد صياـ سميماف أبك حمد،  1

 (.67ـ(، )2005 -ىػ1426غزة، ) \اإلسبلمية
 (.68-67المرجع السابؽ، ) 2
 (.71، )مبدأ استقالل القضاءأحمد أبك حمد،  3
 (.69-68أنظر: صفحة ) 4
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ء الػػػػػػػرأم كاالجتيػػػػػػػاد قػػػػػػػدرة القاضػػػػػػػي عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتنباط األحكػػػػػػػاـ كتمحيصػػػػػػػيا أثنػػػػػػػا
عممػػػػػػػػو القضػػػػػػػػا ي، كمحاكلػػػػػػػػة الكصػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى الحػػػػػػػػؽ كالعػػػػػػػػدؿ، كىػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػؿ ال 

 .1يمكف أف يتـ في ًظؿِّ التسٌمط كالتأثير مف أم جية مف الجيات
كعميػػػػػػػو فػػػػػػػ ف سػػػػػػػيطر االسػػػػػػػتبداد، ككػػػػػػػاف ىنػػػػػػػاؾ تػػػػػػػأثير عمػػػػػػػى القاضػػػػػػػي مػػػػػػػف أم 
جيػػػػػة مػػػػػف الجيػػػػػػات، سػػػػػار القضػػػػػػاء إلػػػػػى اٌتجػػػػػاهو ال تحمػػػػػػد عقبػػػػػاه، كذلػػػػػػؾ يػػػػػؤٌدم إلػػػػػػى 

لٌيػػػػػة المحػػػػػاكـ الشػػػػػرعٌية كالعمػػػػػؿ القضػػػػػا ي فػػػػػي أداء العدالػػػػػة، لػػػػػذلؾ كيمٌػػػػػو ال ضػػػػػعؼ فعا
 بد مف أف يككف القضاء ميستىًقبلن؛ حتى نصؿ بالٌنياية إلى الحيكـ بالعدؿ. 

كلكػػػػػػف ىػػػػػػؿ تصػػػػػػطدـ ممارسػػػػػػة الحػػػػػػاكـ لمقضػػػػػػاء مػػػػػػع اسػػػػػػتقبلؿ القاضػػػػػػي؟ كىنػػػػػػا ال بػػػػػػد 
 ضي.مف بحث مسألة ىاٌمة كىي: حكـ قضاء الحاكـ مع كجكد القا

ــــْيَن يقػػػػكؿ اهلل تبػػػػارؾ كتعػػػػالى: } ــــاْحُكم َب ــــي اْ َْرِا َف ــــة  ِف ــــاَك َخِميَه ــــا َجَعْمَن ــــا َداُووُد ِإَن َي
ــــِو  ــــِبيِل الَم ــــن َس ــــَمَك َع ــــَوُ  َفُيِض ــــِ  اْلَي ــــاْلَحقا َواَل َتَتِب ــــاِس ِب ــــم وَن  ۚ  الَن ــــِذيَن َيِض ِإَن اَل

فػػػي ، يقػػػكؿ ابػػػف كثيػػػر 2{َنُســـوا َيـــْوَم اْلِحَســـابِ  َعـــن َســـِبيِل الَمـــِو َلُيـــْم َعـــَذابم َشـــِديدم ِبَمـــا
كىػػػػػػػذه كصػػػػػػية مػػػػػػػف اهلل عػػػػػػز كجػػػػػػػؿ لػػػػػػكالة األمػػػػػػػكر أف يحكمػػػػػػكا بػػػػػػػيف النػػػػػػػاس  تفسػػػػػػيره: 

بػػػػالحؽ المنػػػػزؿ مػػػػف عنػػػػده تبػػػػارؾ كتعػػػػالى كال يعػػػػدلكا عنػػػػو فيضػػػػمكا عػػػػف سػػػػبيؿ اهلل كقػػػػد 
تكعػػػػػد تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى مػػػػػف ضػػػػػؿ عػػػػػف سػػػػػبيمو كتناسػػػػػى يػػػػػـك الحسػػػػػاب بالكعيػػػػػد األكيػػػػػد 

، كقػػػػػػد بٌينػػػػػػت اآليػػػػػػة السػػػػػػابقة أف الكظيفػػػػػػة األساسػػػػػػية لمحػػػػػػاكـ تػػػػػػكٌلي 3 ذاب الشػػػػػػديدكالعػػػػػػ
القضػػػػػػاء؛ لكػػػػػػػف مػػػػػػع كثػػػػػػػرة أشػػػػػػػ اؿ الحػػػػػػاكـ كالنزاعػػػػػػػات المرفكعػػػػػػة قػػػػػػػد ال يسػػػػػػػتطيع أف 

أىػػػػؿ يقػػػػـك بكاجػػػػب القضػػػػاء عمػػػػى أتػػػػـ كجػػػػو، فيفػػػػٌكض األمػػػػر كيككمػػػػو ل يػػػػره ممػػػػف ىػػػػك 
 لمقضاء ليقـك بأعباء القضاء.

                                                           
 (.73، )ل القضاءمبدأ استقال أحمد أبك حمد،  1
 (.26سكرة ص، اآلية ) 2
 (.62\7، )تهسير القرنن العَّيمابف كثير،  3



56 

كـ أف يقضػػػػػي بػػػػػيف النػػػػػاس بعػػػػػد تككيمػػػػػو ل يػػػػػره لمقيػػػػػاـ كبعػػػػػد ذلػػػػػؾ كمٌػػػػػو ىػػػػػؿ لمحػػػػػا
 بيذه الكظيفة؟ كاف جٌكزنا ذلؾ فبشرط عدـ المساس باستقبلؿ القاضي؟

، إال مػػػػػا نقػػػػػػؿ عػػػػػف بعػػػػػػض 1ال خػػػػػبلؼ بػػػػػيف الفقيػػػػػػاء فػػػػػي جػػػػػػكاز قضػػػػػاء الحػػػػػػاكـ
كال خػػػػػبلؼ فػػػػػي جػػػػػكاز  ، يقػػػػػكؿ ابػػػػػف رشػػػػػد: 2الحنفيػػػػػة كىػػػػػك خػػػػػبلؼ المفتػػػػػى بػػػػػو عنػػػػػدىـ

كليتػػػػو لمقاضػػػػي شػػػػرط فػػػػي صػػػػحة قضػػػػا و ال خػػػػبلؼ أعػػػػرؼ حكػػػػـ اإلمػػػػاـ األعظػػػػـ، كت
، إال أف ىػػػػذا االٌتفػػػػاؽ ال يخمػػػػك مػػػػف بعػػػػض التفصػػػػيبلت التػػػػي يظيػػػػر منيػػػػا عػػػػدـ 3 فيػػػػو

 تعارض الجكاز مع استقبلؿ القاضي. مف ذلؾ:
إف صػػػػػػػٌحة قضػػػػػػػاء الحػػػػػػػاكـ مػػػػػػػرتبطه بقدرتػػػػػػػو عمػػػػػػػى القضػػػػػػػاء، كاٌتصػػػػػػػافو بصػػػػػػػفات   -1

ككجػػػػػو ذلػػػػػؾ أف العدالػػػػػة شػػػػػرط  ي: البػػػػػاج ، يقػػػػػكؿالقضػػػػػاء كأىميػػػػػا العمػػػػػـ كالعدالػػػػػة
فػػػػي صػػػػحة الحكػػػػـ فػػػػ ذا قػػػػدـ لمقضػػػػاء كالػػػػي الميػػػػاه أك غيػػػػره ، كجػػػػدنا فيػػػػو شػػػػركط 

ف عػػػػػػػدمت لػػػػػػػـ يصػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ  القضػػػػػػػاء مػػػػػػػف العدالػػػػػػػة كغيرىػػػػػػػا صػػػػػػػحت أحكامػػػػػػػو، كا 
 .4و من

كجػػػػػػكب التػػػػػػزاـ الحػػػػػػاكـ بمػػػػػػا يمتػػػػػػـز بػػػػػػو القضػػػػػػاة مػػػػػػف إجػػػػػػراءات أصػػػػػػكؿ اسػػػػػػتماع   -2
، كالػػػػػذم يفيػػػػػـ مػػػػػف 5راءات التقاضػػػػػيالػػػػػدعكل، كقكاعػػػػػد البينػػػػػات كغيرىػػػػػا مػػػػػف إجػػػػػ

ىػػػػػػػذا الشػػػػػػػرط ضػػػػػػػركرة العمػػػػػػػـ باألحكػػػػػػػاـ الشػػػػػػػرعية، فكيػػػػػػػؼ يتػػػػػػػكٌلى القضػػػػػػػاء كىػػػػػػػك 
.  يجيؿ ما يىمـز

                                                           
(، ابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد بف رشد القرطبي الحفيد)المتكفى: 368\5، )رد المحتارابف عابديف،  1

نياية الرممي، (، 244\4القاىرة، ) –، بدكف طبعة، دار الحديث بداية المجتيد ونياية المقتصدىػ(، 595
 (.160\6، )كشاف القناع(، البيكتي، 236\8، )المحتاج

 (.368\5، )رد المحتارابف عابديف،  2
 (.244\4، )بداية المجتيدابف رشد،  3
 ، الطبعةالمنتقى شرح الموطَىػ(، 474الباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب الباجي القرطبي )المتكفى:  4

 (.226\5القاىرة، ) \لسعادةىػ، مطبعة ا 1332األكلى، 
ـ، مؤسسة الرسالة، 1989 -ىػ 1409، الطبعة الثانية، نَّام القضاء في الشريعة اإلسالميةعبد الكريـ زيداف،  5

(61.) 
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بعػػػػػد ًذكػػػػػر مػػػػػا سػػػػػبؽ يػػػػػرل الباحػػػػػث أف األحػػػػػكط اسػػػػػتبعاد الحػػػػػاكـ عػػػػػف القضػػػػػاء؛ 
ألنػػػػػو مػػػػػف غيػػػػػر الممكػػػػػف أف يتفػػػػػٌرغ الحػػػػػاكـ لعػػػػػبء القضػػػػػاء، لكثػػػػػرة أشػػػػػ الو كاىتمامػػػػػو 

كفػػػػػػػي اسػػػػػػػتبعاد الحػػػػػػػاكـ عػػػػػػػف القضػػػػػػػاء السػػػػػػػبلمة مػػػػػػػف شيػػػػػػػبىو الجػػػػػػػكر،  بػػػػػػػأمكر العاٌمػػػػػػػة،
 فاألكلى كاألسمـ استبعاده مف ىذه المييٌمة. 

 جاء في قانكف القضاء الشرعي:
ال يتجػػػػػػػػزأ مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػا ية    القضػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػرعي مسػػػػػػػػتقؿ، كىػػػػػػػػك جػػػػػػػػزء

ف، كتتػػػػػكاله المحػػػػػاكـ الشػػػػػرعية عمػػػػػى اخػػػػػتبلؼ أنكاعيػػػػػا كدرجاتيػػػػػا، كفقػػػػػان ألحكػػػػػاـ القػػػػػانك 
فالقضػػػػػاة الشػػػػػرعيكف مسػػػػػتقمكف ال سػػػػػمطاف عمػػػػػييـ فػػػػػي قضػػػػػا يـ ل يػػػػػر أحكػػػػػاـ الشػػػػػريعة 

 .1اإلسبلمية كالقانكف 
ػػػػػػػمكؾ لمقضػػػػػػػاة الشػػػػػػػرعييف:  عمػػػػػػػى القاضػػػػػػػي الشػػػػػػػرعي أف  كجػػػػػػػاء فػػػػػػػي ميدٌكنػػػػػػػة الس 
يعػػػػػػزز اسػػػػػػتقبلؿ السػػػػػػػمطة القضػػػػػػا ية كأف يصػػػػػػكف اسػػػػػػػتقبللو بذاتػػػػػػو، كأف ينػػػػػػأل بنفسػػػػػػػو 

أم تػػػػػػدخؿ أك مراجعػػػػػػة مػػػػػػف أيػػػػػػة سػػػػػػمطة أك أيػػػػػػة عػػػػػػف الخضػػػػػػكع ألم تػػػػػػأثير، أك قبػػػػػػكؿ 
جيػػػػػة أك أم شػػػػػخص فػػػػػي أيػػػػػة قضػػػػػية مػػػػػف القضػػػػػايا التػػػػػي ينظرىػػػػػا كأف يمتػػػػػـز بػػػػػأف ال 

 .2سمطاف عميو ل ير القانكف 
كجػػػػػػاء فػػػػػػي مدكنػػػػػػة السػػػػػػمكؾ أيضػػػػػػان:  عمػػػػػػى القاضػػػػػػي الشػػػػػػرعي أف ال يتكسػػػػػػط أك 
ال يتػػػػػػدخؿ لػػػػػػدل أحػػػػػػدو مػػػػػػف زمبل ػػػػػػو القضػػػػػػاة بشػػػػػػأف أم قضػػػػػػية منظػػػػػػكرة أمػػػػػػاميـ، كأف 

يقبػػػػػؿ أم تػػػػػدخؿ أك تكسػػػػػط مػػػػػف أم مػػػػػف زمبل ػػػػػو القضػػػػػاة بشػػػػػأف أم قضػػػػػية ينظرىػػػػػا، 
ياىـ منذكركف لتحقيؽ العدالة   .3كأف يتذكر أنو كا 

 
 

                                                           
المادتيف )الثانية كىك القانكف المعمكؿ بو حاليان،  ،9111( لسنة 3في فمسطين رقم ) قانون القضاء الشرعي 1

 كالثالثة(.
 (.1، ديكاف قاضي القضاة،  المادة )وك لمقضاة الشرعيينمدونة السم 2
 (.2المرجع السابؽ، المادة ) 3
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 المطمب الثاني: خضوع الحاكم لوالية القضاء

قػػػػد يقػػػػـك الحػػػػاكـ بفعػػػػؿ يسػػػػتكجب محاكمتػػػػو، كالفقيػػػػاء متفقػػػػكف عمػػػػى عػػػػدـ جػػػػكاز 
كمعمػػػػػكـه أف أحػػػػػدان مػػػػػف النػػػػػاس  ـ القػػػػػر ف: ، قػػػػػاؿ صػػػػػاحب أحكػػػػػا1حكػػػػػـ اإلنسػػػػػاف لنفسػػػػػو

، كييسػػػػتثنى مػػػػف ذلػػػػؾ النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ بػػػػدليؿ 2 ال يجػػػػكز أف يحكػػػػـ لنفسػػػػو
كيجػػػػػكز لػػػػػو صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ أف يحكػػػػػـ  ، قػػػػػاؿ ابػػػػػف العربػػػػػي: 3عمػػػػػـك العصػػػػػمة

، كمػػػػػػع ىػػػػػػذا فػػػػػػ ف النبػػػػػػي صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ بعػػػػػػد أف 4 لنفسػػػػػػو ككلػػػػػػده ككلىػػػػػػًد كلىػػػػػػده
قريظػػػػة يػػػػـك الخنػػػػدؽ طمػػػػب مػػػػنيـ أف ينزلػػػػكا عمػػػػى حكمػػػػو، كبعػػػػد تػػػػداكليـ  حاصػػػػر بنػػػػي

طمبػػػػػكا حكػػػػػـ سػػػػػعد بػػػػػف معػػػػػاذ ألنيػػػػػـ مػػػػػف مكاليػػػػػو فػػػػػي الجاىميػػػػػة، كبعػػػػػد مكافقػػػػػة النبػػػػػي 
. قػػػػػاؿ: تقتػػػػػؿ  إف ىػػػػػؤالء نزلػػػػػكا عمػػػػػى حكمػػػػػؾ عميػػػػػو السػػػػػبلـ أرسػػػػػؿ إليػػػػػو ثػػػػػـ قػػػػػاؿ لػػػػػو: 

قضـــــيَت بحكـــــم ) مقػػػػػاتميـ كتسػػػػػبي ذريػػػػػتيـ، قػػػػػاؿ: فقػػػػػاؿ النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ:
 .5(اهلل

كالحػػػػػػػاكـ غيػػػػػػػر معصػػػػػػػـك فػػػػػػػبل يجػػػػػػػكز لػػػػػػػو أف يحكػػػػػػػـ لنفسػػػػػػػو، كال بػػػػػػػد لػػػػػػػو مػػػػػػػف 
الترافػػػػع عنػػػػد غيػػػػره، كلكػػػػف ىػػػػؿ يجػػػػكز أف يكػػػػكف ىػػػػذا اآلخػػػػر ىػػػػك القاضػػػػي الػػػػذم عٌينػػػػو 

 الحاكـ؟ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف:
، حيػػػػػػث ذىبػػػػػػكا إلػػػػػػى جػػػػػػكاز ترافػػػػػػع 7، كالمالكيػػػػػػة6: قػػػػػػكؿ جميػػػػػػكر الحنفيػػػػػػةالقــــــول ا ول
اكـ عنػػػػد أحػػػػد قضػػػػاتو؛ ألنيػػػػـ أصػػػػحاب االختصػػػػاص، جػػػػاء فػػػػي الفتػػػػاكل الحػػػػ

                                                           
، أسنى المطالب(، األنصارم، 92\1، )تبصرة الحكام(، ابف فرحكف، 80\3، )رد المحتارابف عابديف،  1

 (.443\3، )الم ني(، ابف قدامة، 283\4)
 (.131\5، )أحكام القرننالجٌصاص،  2
 (.357\6، )م ني المحتاج(، الشربيني، 401\3، )اج واإلكميلالتالمكاؽ،  3
 (.401\3، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  4
، باب جكاز قتاؿ مف نقض العيد كجكاز إنزاؿ أىؿ الحصف عمى حكـ حاكـ عدؿ أىؿ صحيح مسمممسمـ،  5

 (.1768(، حديث رقـ )1388\3لمحكـ، )
 (.319\3، )الهتاو  اليندية شنظاـ الديف البمخي ك خركف 6
 (.118\6، )مواىب الجميلالحٌطاب،  7
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لػػػػػك أف قاضػػػػػيا قضػػػػػى لئلمػػػػػاـ الػػػػػذم كاله بقضػػػػػية، أك قضػػػػػى عميػػػػػو  الينديػػػػػة: 
بقضػػػػػية جػػػػػاز ككػػػػػذلؾ لػػػػػك قضػػػػػى لكلػػػػػد اإلمػػػػػاـ، أك كالػػػػػده، أك زكجتػػػػػو، ككػػػػػذلؾ 

 .1 قاضي القضاة لك خاصـ إلى قاض كاله فقضى لو، أك عميو جاز
 :2تيأكقد استدٌلكا بما ي

قصػػػػػػة تخاصػػػػػػـ عمػػػػػػي بػػػػػػف أبػػػػػػي طالػػػػػػب رضػػػػػػي اهلل عنػػػػػػو مػػػػػػع الػػػػػػذٌمي فػػػػػػي درع   -1
 .3اٌدعاه عميو إلى شري 

كقصػػػػػػة الييػػػػػػكدم الػػػػػػذم ادعػػػػػػى عمػػػػػػى ىػػػػػػاركف الرشػػػػػػيد بػػػػػػيف يػػػػػػدم قاضػػػػػػيو أبػػػػػػي   -2
 .4يكسؼ، فسمع أبك يكسؼ خصكمتو عمى ىاركف الرشيد

ـــاني: أحػػػد  مػػػا ذىػػػب إليػػػو بعػػػض الحنفيػػػة مػػػف عػػػدـ جػػػكاز ترافػػػع الحػػػاكـ عنػػػد القـــول الث
 .5قضاتو، كالسبيؿ ىك المجكء لمتحكيـ

 :6أتيكقد استدٌلكا بما ي
كػػػػاف بػػػػيف عمػػػػر كأبػػػػي رضػػػػي اهلل عنيمػػػػا خصػػػػكمة فقػػػػاؿ  بمػػػػا ركل الشػػػػعبى أنػػػػو:  -1

فجعػػػػػػبل بينيمػػػػػػا زيػػػػػػد بػػػػػػف ثابػػػػػػت، قػػػػػػاؿ:  :، قػػػػػػاؿعمػػػػػػر: اجعػػػػػػؿ بينػػػػػػي كبينػػػػػػؾ رجػػػػػػبلن 
يػػػػؤتى فػػػػأتكه، قػػػػاؿ: فقػػػػاؿ عمػػػػر رضػػػػي اهلل عنػػػػو: أتينػػػػاؾ لػػػػتحكـ بيننػػػػا، كفػػػػى بيتػػػػو 

الحكػػػػػـ، قػػػػػاؿ: فممػػػػػا دخمػػػػػكا عميػػػػػو أجمسػػػػػو معػػػػػو عمػػػػػى صػػػػػدر فراشػػػػػو، قػػػػػاؿ: فقػػػػػاؿ: 
ىػػػػػػذا أكؿ جػػػػػػكر جػػػػػػرت فػػػػػػي حكمػػػػػػؾ، أجمسػػػػػػني كخصػػػػػػمي مجمسػػػػػػا، قػػػػػػاؿ: فقٌصػػػػػػا 

                                                           
 (.319\3) ،الهتاو  اليندية ،نظاـ الديف البمخي ك خركف 1
 (.424\8، )المحيط البرىانيابف مازة،  2
ـ، دار 2003 -ىػ  1424، الطبعة الثالثة، السنن الكبر البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي، أبك بكر البييقي،  3

 (.72\10، )الم ني(، ابف قدامة، 20465(، حديث رقـ )230\10لبناف، ) -ركتالكتب العممية، بي
 (.319\3، )الهتاو  الينديةش نظاـ الديف البمخي ك خركف 4
 .المرجع السابؽ 5
 المرجع السابؽ. 6
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عميػػػػو القصػػػػة، قػػػػاؿ: فقػػػػاؿ زيػػػػد: ألبػػػػى اليمػػػػيف عمػػػػى أميػػػػر المػػػػؤمنيف، فػػػػ ف شػػػػ ت 
 .1 أعفيتو، قاؿ: فأقسـ عمر رضي اهلل عنو

مػػػػػػف رجػػػػػػؿ  طػػػػػػاب رضػػػػػػي اهلل عنػػػػػػو أخػػػػػػذ فرسػػػػػػان أف عمػػػػػػر بػػػػػػف الخ  كركم أيضػػػػػػان   -2
، فحمػػػػػؿ عميػػػػػو رجػػػػػبلن  فعطػػػػػب عنػػػػػده، فخاصػػػػػمو الرجػػػػػؿ، فقػػػػػاؿ عمػػػػػر:  عمػػػػػى سػػػػػـك

، فقػػػػػاؿ الرجػػػػػؿ: فػػػػػ ني أرضػػػػػى بشػػػػػري  العراقػػػػػي، فػػػػػأتكا اجعػػػػػؿ بينػػػػػي كبينػػػػػؾ رجػػػػػبلن 
كأنػػػػت لػػػػو ضػػػػامف حتػػػػى تػػػػرده  سػػػػميمان  فقػػػػاؿ شػػػػري  لعمػػػػر: أخذتػػػػو صػػػػحيحان  شػػػػريحان 

 .2 قاضيان صحيحان سميمان، فأعجب عمر فبعثو 
 الترجيح:
مػػػػػذىب أصػػػػػحاب  إلػػػػػىالباحػػػػػث  ميػػػػػؿبعػػػػػد النظػػػػػر فػػػػػي أقػػػػػكاؿ الفقيػػػػػاء كأدلٌػػػػػتيـ، ي 

القػػػػكؿ األكؿ؛ فػػػػ ذا نظرنػػػػا إلػػػػى مبػػػػدأ تطبيػػػػؽ العدالػػػػة، فػػػػبل بػػػػأس بػػػػأف يتقاضػػػػى الحػػػػاكـ 
عنػػػػد القاضػػػػي، كذلػػػػؾ فتحػػػػان لبػػػػاب القضػػػػاء، فػػػػ ذا كػػػػاف القاضػػػػي عػػػػدالن فػػػػبل خػػػػكؼ مػػػػف 

ذا نظرنػػػػػػػا إلػػػػػػػى قضػػػػػػػاء ال قاضػػػػػػػي عمػػػػػػػى الحػػػػػػػاكـ، رىأينػػػػػػػا شػػػػػػػمكلية العدالػػػػػػػة، قضػػػػػػػا و، كا 
 كذلؾ بتقاضي الحاكـ عند مف كاٌله.

 المطمب الثالث: مراقبة الحاكم لمقاضي

إف مبػػػػػدأ اسػػػػػتقبلؿ القاضػػػػػي كعػػػػػدـ تػػػػػدٌخؿ الحػػػػػاكـ فػػػػػي عممػػػػػو ال يعنػػػػػي أف ىػػػػػذا 
القاضػػػػػي لػػػػػف ييسػػػػػأؿ كسػػػػػيبقى دكف رقابػػػػػة، بػػػػػؿ عمػػػػػى العكػػػػػس ف نػػػػػو مػػػػػف الكاجػػػػػب عمػػػػػى 

 كيراقب عممو.الحاكـ أف يرشدىه 
كمػػػػػف صػػػػػكر اإلرشػػػػػاد مػػػػػا عممنػػػػػا إيػػػػػاه نبينػػػػػا صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ، حينمػػػػػا قمٌػػػػػد 

 رضي اهلل عنيما القضاء: ان كمعاذ ان عمي

                                                           
(، كقد نقؿ الركاية ابف 243\10(، )20510، باب: ال يحكـ القاضي لنفسو، حديث رقـ )السنن الكبر البييقي،  1

 (.71\10، )الم نيقدامة في كتابو قضاء البصرة، انظر: ابف قدامة، 
 (.72\10، )الم ني(، ابف قدامة، 450\5(، )10463، حديث رقـ )السنن الكبر البييقي،  2
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 : بعثنػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ إلػػػػػى الػػػػػيمف قاضػػػػػيان فعػػػػػف عمػػػػػيو رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو قػػػػػاؿ
 فقمػػػػػت: يػػػػػا رسػػػػػكؿ اهلل ترسػػػػػمني كأنػػػػػا حػػػػػديث السػػػػػف كال عمػػػػػـ لػػػػػي بالقضػػػػػاء، فقػػػػػاؿ:  إف
اهلل سػػػػػػييدم قمبػػػػػػؾ كيثبػػػػػػت لسػػػػػػانؾ فػػػػػػ ذا جمػػػػػػس بػػػػػػيف يػػػػػػديؾ الخصػػػػػػماف فػػػػػػبل تقضػػػػػػيف 
  حتػػػػى تسػػػػمع مػػػػف اآلخػػػػر كمػػػػا سػػػػمعت مػػػػف األكؿ ف نػػػػو أحػػػػرل أف يتبػػػػيف لػػػػؾ القضػػػػاء

 .1أك ما شككت في قضاءو بعد قاؿ: فما زلت قاضيان 
كحينمػػػػا بعػػػػث النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ معػػػػاذ إلػػػػى الػػػػيمف كسػػػػألو قبػػػػؿ ذلػػػػؾ 

قضػػػػػػى إذا عػػػػػػرض لػػػػػػؾ قضػػػػػػاء ، قػػػػػػاؿ: أقضػػػػػػى بكتػػػػػػاب اهلل، قػػػػػػاؿ:   كيػػػػػػؼ تقػػػػػػا بل:   
فػػػػػػػ ف لػػػػػػػـ تجػػػػػػػد فػػػػػػػي كتػػػػػػػاب اهلل ، قػػػػػػػاؿ: فبسػػػػػػػنة رسػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ، 

 ، هلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ، كال فػػػػػي كتػػػػػاب اهللفػػػػػ ف لػػػػػـ تجػػػػػد فػػػػػي سػػػػػنة رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى ا:قػػػػػاؿ
ؿ: قػػػػاؿ: أجتيػػػػد رأيػػػػي كال  لػػػػك، فضػػػػرب رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ صػػػػدره كقػػػػا

 .  2  الحمد اهلل الذم كفؽ رسكؿ رسكؿ اهلل لما يرضي رسكؿ اهلل
كعميػػػػو فػػػػبل بػػػػد مػػػػف مراقبػػػػة الحػػػػاكـ لمقاضػػػػي، حتػػػػى يتبػػػػيف الصػػػػال  مػػػػف القضػػػػاة 
مػػػػػػػف غيػػػػػػػرىـ، كفػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ يقػػػػػػػكؿ ابػػػػػػػف عرفػػػػػػػة المػػػػػػػالكي:  كيجػػػػػػػب تفقٌػػػػػػػد اإلمػػػػػػػاـ حػػػػػػػاؿ 

 .3فكران  قضاتو، فيعزؿ مف في بقا و مفسدة كجكبان 
قضػػػػػػػا ي المبنػػػػػػػي عمػػػػػػػى االجتيػػػػػػػاد السػػػػػػػا  ، كبػػػػػػػيف الحكػػػػػػػـ كفػػػػػػػرؽه بػػػػػػػيف الحكػػػػػػػـ ال

المبنػػػػػػي عمػػػػػػى أسػػػػػػاس باطػػػػػػؿ، مػػػػػػا يعبػػػػػػر عنػػػػػػو اليػػػػػػـك بالخطػػػػػػأ المينػػػػػػي الفػػػػػػاحش، كقػػػػػػد 
تثبػػػػػػت البينػػػػػػة أف القاضػػػػػػي قػػػػػػد حكػػػػػػـ بػػػػػػالجكر أك قػػػػػػد يقػػػػػػر بػػػػػػذلؾ، عنػػػػػػدىا ال بػػػػػػد مػػػػػػف 
إيقػػػػاع العقكبػػػػة الرادعػػػػة، كالتشػػػػيير بػػػػو، كقػػػػػد حكػػػػـ عميػػػػو بعػػػػض المالكيػػػػة بعػػػػدـ جػػػػػكاز 

                                                           
ـ، دار  1995 -ىػ  1416، الطبعة األكلى، مسند أحمدىػ(، 241أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )المتكفى:  1

(، حديث رقـ: 301\3، )سنن أبي داود(، أبك داكد، 1341(، حديث رقـ: )154\2) الحديث_ القاىرة،
 (، حكـ األلباني: حديث حسف.3582)

 (، حكـ األلباني: ضعيؼ.3592(، حديث رقـ: )303\3، )سنن أبي داودأبك داكد،  2
 (.113\6، )مواىب الجميلالحٌطاب،  3
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ف صػػػػػم  حالػػػػو كأحػػػػدث تكبػػػػػة لمػػػػا اجتػػػػػـر فػػػػي حكػػػػػـ أبػػػػدان  كاليتػػػػو ، كال شػػػػػيادتو، حتػػػػى كا 
 .1اهلل تعالى؛ ألنو أقب  مف شاىد الزكر حاالن 

ذا نظرنػػػػػػػا إلػػػػػػػى القػػػػػػػكانيف بالجممػػػػػػػة ف ننػػػػػػػا نجػػػػػػػد أنيػػػػػػػا كضػػػػػػػعت عػػػػػػػدة إجػػػػػػػراءات  كا 
لضػػػػػػماف حيػػػػػػاد القاضػػػػػػي، كنظػػػػػػاـ رد القضػػػػػػاة كتنحػػػػػػي القضػػػػػػاة، ألسػػػػػػباب قػػػػػػد تشػػػػػػكؿ 

أف يكػػػػكف لػػػػو منفعػػػػة ماليػػػػة مػػػػف الػػػػدعكل المرفكعػػػػة إليػػػػو، أك تيمػػػػة فػػػػي حػػػػؽ القاضػػػػي كػػػػ
كػػػػاف مػػػػف أصػػػػكؿ أك فػػػػركع أحػػػػد الخصػػػػميف، أك بػػػػالعكس بػػػػأف يكػػػػكف بينػػػػو كبػػػػيف أحػػػػد 

، فيعطػػػػػػى أطػػػػػػراؼ الخصػػػػػػكمة حػػػػػػؽ 2الخصػػػػػػـك عػػػػػػداكة ظػػػػػػاىرة كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف األسػػػػػػباب
طمػػػػب ت ييػػػػر القاضػػػػي كىػػػػذا مػػػػا يعػػػػرؼ بػػػػرد القضػػػػاة، كقػػػػد يمتنػػػػع القاضػػػػي مػػػػف تمقػػػػاء 

 .3س األسباب السابقة كىذا ما يعرؼ بتنحي القضاةنفسو كلنف
 :أتيشرعية في غير مادة، مف ذلؾ ما يجاء في قانكف أصكؿ المحاكمات ال

 يحػػػػػؽ لكػػػػػؿ مػػػػػػف المػػػػػدعي كالمػػػػػدعي عميػػػػػػو أف يقػػػػػدـ إلػػػػػى ر ػػػػػػيس محكمػػػػػة االسػػػػػػت ناؼ 
ضػػػػػػي مػػػػػػف رؤيػػػػػػة الػػػػػػدعكل الشػػػػػػرعية اسػػػػػػتدعاء عمػػػػػػى نسػػػػػػختيف يطمػػػػػػب فيػػػػػػو تنحيػػػػػػة القا

 :تيةاب اآلسبألم سبب مف األ
 أك بسببيا. أف يككف لمقاضي منفعة مالية في الدعكل المقامة لديو رأسان   -1
صػػػػػؿ أك فػػػػػركع أحػػػػػد الخصػػػػػميف أك بينػػػػػو كبػػػػػيف أحػػػػػدىما أإذا كػػػػػاف القاضػػػػػي مػػػػػف   -2

 قرابة أك مصاىرة مف الدرجة الثانية أك الثالثة.
 أف يككف بيف القاضي كبيف أحد الخصميف عداكة ظاىرة.  -3
 كل مع أحد الخصميف قبؿ إقامة الدعكل أمامو.أف يككف لمقاضي دع  -4

                                                           
 (.113\6، )مواىب الجميلالحٌطاب،  1
2 http://www.startimes.com/f.aspx. 
 (  125، المادة )1959( لسنة 31رقم ) قانون أصول الحاكمات الشرعية 3
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إذا سػػػػػبؽ أف أبػػػػػدل القاضػػػػػي رأيػػػػػو فػػػػػي الػػػػػدعكل بصػػػػػفتو قاضػػػػػيان أك ممػػػػػثبل لمنيابػػػػػة  -5
 .1أك ككيبل  أك محكمان 

كمػػػػػا جػػػػػاء فيػػػػػو:  يجػػػػػب أف يشػػػػػتمؿ اسػػػػػتدعاء طمػػػػػب الػػػػػرد عمػػػػػى أسػػػػػبابو ككسػػػػػا ؿ 
د أكدع إثباتػػػػػػػو كأف تػػػػػػػربط بػػػػػػػو األكراؽ المؤيػػػػػػػدة لػػػػػػػذلؾ ككصػػػػػػػكؿ يثبػػػػػػػت أف طالػػػػػػػب الػػػػػػػر 

قػػػػػدره خمسػػػػػة دنػػػػػانير  محكمػػػػػة االسػػػػػت ناؼ الشػػػػػرعية أك إحػػػػػدل المحػػػػػاكـ البدا يػػػػػة تأمينػػػػػان 
كلػػػػػك  اسػػػػػت نافيان  إف كػػػػػاف المطمػػػػػكب رده قاضػػػػػيان بػػػػػدا يان كعشػػػػػرة دنػػػػػانير إف كػػػػػاف قاضػػػػػيان 

 .2 كاف منتدبان 
 كجاء فيو:   تككف  لية رد القضاة كما يمي:

تدعاء إلػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػي يبمػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػيس محكمػػػػػػػػة االسػػػػػػػػت ناؼ الشػػػػػػػػرعية صػػػػػػػػكرة االسػػػػػػػػ -1
المطمػػػػػكب رده كعنػػػػػػد كركد الجػػػػػػكاب فػػػػػػي الميعػػػػػػاد الػػػػػػذم حػػػػػػدده لػػػػػػو الػػػػػػر يس تقػػػػػػرر 
محكمػػػػػػػػة االسػػػػػػػػت ناؼ دكف حضػػػػػػػػكر الفرقػػػػػػػػاء كالقاضػػػػػػػػي المطمػػػػػػػػكب رده مػػػػػػػػا تػػػػػػػػراه 

 بشاف ىذا الجكاب تدقيقان.
ذا ظيػػػػػػػر لمحكمػػػػػػػة االسػػػػػػػت ناؼ إف األسػػػػػػػباب المبينػػػػػػػة فػػػػػػػي االسػػػػػػػتدعاء تصػػػػػػػم    -2 كا 

لقاضػػػػػي عمػػػػػى االسػػػػػتدعاء فػػػػػي المكعػػػػػد المعػػػػػيف تحػػػػػدد أك لػػػػػـ يجػػػػػب ا لمػػػػػرد قانكنػػػػػان 
محكمػػػػػػة االسػػػػػػت ناؼ مكعػػػػػػدان لمنظػػػػػػر فػػػػػػي الطػػػػػػب بحضػػػػػػكر الطػػػػػػرفيف دكف اشػػػػػػتراؾ 

 القاضي المطمكب رده كتفصؿ فيو كفؽ االصكؿ.
إذا ثبػػػػػت لممحكمػػػػػة كجػػػػػكد سػػػػػبب مػػػػػف أسػػػػػباب الػػػػػرد تقػػػػػرر تنحيػػػػػة القاضػػػػػي عػػػػػف   -3

حػػػػػد القضػػػػػاة لمنظػػػػػر النظػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدعكل كالكتابػػػػػة إلػػػػػى قاضػػػػػي القضػػػػػاة النتػػػػػداب أ
 فييا

                                                           
 (.125، المادة )1959( لسنة 31رقم ) قانون أصول المحاكمات الشرعية 1
 (.126، المادة )1959( لسنة 31قانون أصول المحاكمات الشرعّية رقم ) 2
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إذا لػػػػػػػػـ يثبػػػػػػػػت شػػػػػػػػيء مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػد الػػػػػػػػدخكؿ فػػػػػػػػي مكضػػػػػػػػكع الػػػػػػػػدعكل تقػػػػػػػػرر   -4
ٰن لمخزينػػػػػػة كاعػػػػػػبلـ قاضػػػػػػي  المحكمػػػػػػة رد الطمػػػػػػب كمصػػػػػػادرة التػػػػػػاميف كقيػػػػػػده إيػػػػػػرادان

 .1القضاة بذلؾ 
يشػػػػترط إف يقػػػػدـ طمػػػػب الػػػػرد قبػػػػؿ الػػػػدخكؿ فػػػػي الػػػػدعكل إف  كجػػػػاء فيػػػػو أيضػػػػان:  

فػػػػي المحاكمػػػػة إف كػػػػاف مػػػػف المػػػػدعي عميػػػػو  كػػػػاف الطمػػػػب مػػػػف المػػػػدعي كقبػػػػؿ الػػػػدخكؿ
مػػػػػػػا لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف سػػػػػػػبب الػػػػػػػرد ناشػػػػػػػ ا عػػػػػػػف حػػػػػػػادث طػػػػػػػرأ بعػػػػػػػد الػػػػػػػدخكؿ فػػػػػػػي الػػػػػػػدعكل أك 
المحاكمػػػػػػػة فيشػػػػػػػترط عند ػػػػػػػذ لقبػػػػػػػكؿ طمػػػػػػػب الػػػػػػػرد إف يقػػػػػػػدـ فػػػػػػػي أكؿ جمسػػػػػػػة تمػػػػػػػي ىػػػػػػػذا 
الحػػػػػادث كلطالػػػػػب الػػػػػرد إف يسػػػػػحب طمبػػػػػو فػػػػػي أم كقػػػػػت قبػػػػػؿ الػػػػػدخكؿ فػػػػػي مكضػػػػػكع 

حين ػػػػػذ يحػػػػػؽ لممحكمػػػػػة إف تػػػػػأمر بمصػػػػػادرة طمػػػػػب الػػػػػرد مػػػػػف قبػػػػػؿ محكمػػػػػة االسػػػػػت ناؼ ك 
 .2مف ىذا القانكف  126نصؼ التاميف المقرر في المادة 

عنػػػػػػػد حػػػػػػػدكث أك كجػػػػػػػكد أحػػػػػػػد األسػػػػػػػباب الخمسػػػػػػػة المػػػػػػػذككرة فػػػػػػػي  كجػػػػػػػاء فيػػػػػػػو:  
مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا القػػػػػػػػانكف يترتػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػي إف يمتنػػػػػػػػع عػػػػػػػػف حضػػػػػػػػكر  125المػػػػػػػػادة 

كحين ػػػػذ يخبػػػػر قاضػػػػي  جمسػػػػات الػػػػدعكل كالحكػػػػـ بيػػػػا كلػػػػك لػػػػـ يطمػػػػب أحػػػػد الفرقػػػػاء رده
القضػػػػػػػاة بػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػد تدكينػػػػػػػو فػػػػػػػي محضػػػػػػػر خػػػػػػػاص كعمػػػػػػػى قاضػػػػػػػي القضػػػػػػػاة إحالتػػػػػػػو 
ذا كػػػػػػػاف المتنحػػػػػػػي ىػػػػػػػك ر ػػػػػػػيس محكمػػػػػػػة االسػػػػػػػت ناؼ الشػػػػػػػرعية  لمحكمػػػػػػػة االسػػػػػػػت ناؼ كا 
يخبػػػػػر بػػػػػذلؾ قاضػػػػػي القضػػػػػاة عمػػػػػى ىػػػػػذه الصػػػػػفة أيضػػػػػا فػػػػػ ذا رأت محكمػػػػػة االسػػػػػت ناؼ 

جب ذلػػػػػػؾ قػػػػػػررت إف يعػػػػػػكد الشػػػػػػرعية إف السػػػػػػبب الػػػػػػذم اسػػػػػػتند إليػػػػػػو القاضػػػػػػي ال يسػػػػػػتك 
ال أيػػػػػػػدت عمػػػػػػػى الكجػػػػػػػو المبػػػػػػػيف فػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة الثالثػػػػػػػة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  أم نظػػػػػػػر القضػػػػػػػية كا 

127 3. 
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 :كمف تطبيقات ذلؾ في المحاكـ الشرعية
مػػػػػػػػػػػا كرد لمحكمػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػت ناؼ....... الشػػػػػػػػػػػرعية كتػػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػػماحة قاضػػػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػػػاة 

..... يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف أف فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة قاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي....... \...\رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ....... بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ...
..... كمرفقاتػػػػػػػو يطمػػػػػػػب \...\ي....... كبمكجػػػػػػػب كتابػػػػػػػو رقػػػػػػػـ....... بتػػػػػػػاري ...الشػػػػػػػرع

تنحيتػػػػػو عػػػػػف رؤيػػػػػة الػػػػػدعكل أسػػػػػاس....... كالمتككنػػػػػة بػػػػػيف المػػػػػدعي....... كالمػػػػػدعى 
 عمييا....... كمضمكنيا ضـ ص يريف.

بعػػػػػػػد مطالعػػػػػػػة صػػػػػػػكرة المحضػػػػػػػر الػػػػػػػذم نٌظمػػػػػػػو فضػػػػػػػيمة القاضػػػػػػػي  ممخػػػػػػػص الػػػػػػػدعكل:
لػػػػككيمي الطػػػػػرفيف فػػػػي تمػػػػؾ الػػػػػدعكل بمػػػػا معنػػػػاه أنػػػػػو  المػػػػذككر كجػػػػد يتضػػػػٌمف أنػػػػػو قػػػػاؿ

كػػػػاف مػػػػف األكلػػػػى عػػػػدـ إطالػػػػة المرافعػػػػة فتقريػػػػر الطبيػػػػب دٌؿ عمػػػػى أف المػػػػدعى عمييػػػػا 
قػػػػػادرة عمػػػػػى اإلعتمػػػػػاد عمػػػػػى نفسػػػػػيا كالٌتصػػػػػرؼ بأمكرىػػػػػا كرعايػػػػػة أطفاليػػػػػا، أم أنػػػػػو ال 

 يكجد في تقرير الطبيب ما يدؿ عمى عدـ أىمية المٌدعى عمييا لمحضانة.
إف ىػػػػذا القػػػػكؿ مػػػػف فضػػػػيمة القاضػػػػي فيػػػػو إبػػػػداءه لمػػػػرأم فػػػػي الػػػػدعكل،  ص القػػػػرار:ممٌخػػػػ

كىػػػػػػذا يسػػػػػػتكجب تنحيتػػػػػػو عػػػػػػف رؤيػػػػػػة الػػػػػػدعكل المػػػػػػذككرة، كلػػػػػػذلؾ فػػػػػػ ف ىػػػػػػذه المحكمػػػػػػة 
اإلسػػػػػػت نافية تقػػػػػػػرر تنحيػػػػػػػة فضػػػػػػػيمة قاضػػػػػػي....... الشػػػػػػػرعي....... عػػػػػػػف النظػػػػػػػر فػػػػػػػي 

ب أحػػػػػد القضػػػػػاة كالكتابػػػػػة إلػػػػػى سػػػػػماحة قاضػػػػػي القضػػػػػاة النتػػػػػداالػػػػػدعكل أسػػػػػاس....... 
 .....\...\لمنظر فييا تحريران في...

( 125إف تنحيػػػػة القاضػػػػي فػػػػي ىػػػػذه الػػػػدعكل جػػػػاء مسػػػػتندان إلػػػػى مػػػػا جػػػػاء فػػػػي المػػػػادة )
، فاألصػػػػػػػػؿ أف ال -كقػػػػػػػػد سػػػػػػػػبؽ بيانيػػػػػػػػا-مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الشػػػػػػػػرعية 

 حتى ال تتشكؿ تيمة في حؽ القاضي.يبدم القاضي رأيو بصفتو قاضيان؛ 
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 المبحث ا ول

 شروط القاضي

 قاضي في الم ة كاالصطبلح:بدايةن ال بٌد مف تعريؼ ال
 أوال : تعريف القاضي في الم ة:

ـي لؤلمػػػػػػكر القػػػػػػاطعي ليػػػػػػا ػػػػػػى 1القاضػػػػػػي فػػػػػػي الم ػػػػػػة معنػػػػػػاه: الميحًكػػػػػػ ، كىػػػػػػك مػػػػػػف قىضى
 .  2يىقضي قضاءن: إذا أمر

 ثانيا : تعريف القاضي في االصطالح:
كيقػػػػػػاؿ فػػػػػػي تعريػػػػػػؼ القاضػػػػػػي ىنػػػػػػا مػػػػػػا قيػػػػػػؿ فػػػػػػي تعريػػػػػػؼ القضػػػػػػاء اصػػػػػػطبلحان، 

لقضػػػػػاًء، كقػػػػػد كرد تعريػػػػػؼ القاضػػػػػي عنػػػػػد بعػػػػػض الفقيػػػػػاء، فمػػػػػف كسػػػػػبؽ كأف عٌرفػػػػػت با
 ذلؾ: 
 .3 منفِّذه بالٌشرع لؤلحكاـ نيابة لو عف اإلماـ  -1

كالقػػػػػػكؿ بأنػػػػػػو  منفػػػػػػذه  أم القاضػػػػػػي؛ ألف القضػػػػػػاء ال بػػػػػػد كأف يكػػػػػػكف لػػػػػػو منفػػػػػػذ، 
كأٌمػػػػػا  بالشػػػػػرع  فيػػػػػك مػػػػػا شػػػػػرعو اهلل لعبػػػػػاده يتعم ػػػػػؽ بػػػػػو، ككػػػػػذلؾ قكلػػػػػو  لؤلحكػػػػػاـ ، كأٌمػػػػػا 

 .4و عف اإلماـ  بمعنى أف القاضي نا به عف اإلماـ في تنفيذ األحكاـ نيابة ل
 

                                                           
ـــــروسالزبيػػػػػدم،  1 ـــــاج الع ـــــة(، اليػػػػػركم، 315\39، )ت ـــــذيب الم  ـــــرب(، ابػػػػػف منظػػػػػكر، 170\9، )تي ، لســـــان الع

(15\186.) 
د الحنبمػػػػي، يكسػػػػؼ بػػػػف حسػػػف بػػػػف أحمػػػػد الصػػػػالحي، )المتػػػػكفى:  2 إيضــــاح طــــرق اإلســــتقامة ىػػػػػ(، 909ابػػػف الًمٍبػػػػرى

سػػػػػػكريا،  –ـ، دار النػػػػػػكادر  2011 -ىػػػػػػ  1432، الطبعػػػػػة األكلػػػػػػى، فـــــي بيــــــان أحكــــــام الواليــــــة واإلمامــــــة
(27 .) 

ــــي شــــرح ىػػػػػ(، 1258الت سػػػػكلي، عمػػػػي بػػػػف عبػػػػد السػػػػبلـ بػػػػف عمػػػػي، أبػػػػك الحسػػػػف الت سػػػػكلي، )المتػػػػكفى: 3 البيجــــة ف
 (.32\1بيركت، )\لبناف –ـ، دار الكتب العممية 1998 -ىػ 1418، الطبعة األكلى، التحهة
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ػػػػػٌيف مػػػػػف  -2 تعريػػػػػؼ مجمػػػػػة األحكػػػػػاـ العدلٌيػػػػػة:  القاضػػػػػي ىػػػػػك الػػػػػذات الػػػػػذم نيٌصػػػػػب كعي
سػػػػػػـ الػػػػػػدعكل كالمخاصػػػػػػمة الكاقعػػػػػػة بػػػػػػيف النػػػػػػاس  قبػػػػػػؿ السػػػػػػمطاف ألجػػػػػػؿ فصػػػػػػؿ كحى

 .1تكفيقان ألحكاميا المشركعة 
دة الختيػػػػػػػار القاضػػػػػػػي كتنصػػػػػػػيبو لقػػػػػػػد كضػػػػػػػع عممػػػػػػػاء المسػػػػػػػمميف شػػػػػػػركطان محػػػػػػػدٌ 

حكمػػػػػان بػػػػػيف النػػػػػاس، كمػػػػػف الشػػػػػركط مػػػػػا اتفػػػػػؽ عميػػػػػو، كمنيػػػػػا مػػػػػا اختًمػػػػػؼ فيػػػػػو، كمنيػػػػػا 
 شركط استحباب ككماؿ.

 المطمب ا ول: شروط القاضي المّتهق عمييا

بدايػػػػػػةن اٌتفػػػػػػؽ أ مػػػػػػة المػػػػػػذاىب عمػػػػػػى أف القاضػػػػػػي يشػػػػػػترط فيػػػػػػو أف يكػػػػػػكف عػػػػػػاقبلن  
اطقػػػػػػان، كاختمفػػػػػػكا فػػػػػػي اشػػػػػػتراط العدالػػػػػػة، كالػػػػػػذككرة، بال ػػػػػػان حػػػػػػران مسػػػػػػممان سػػػػػػميعان بصػػػػػػيران ن

 :تي، كبياف ذلؾ كاآل2كاالجتياد
: أف يكػػػػػكف عػػػػػاقبلن بال ػػػػػان، فالعقػػػػػؿ منػػػػػاط التكميػػػػػؼ، كىػػػػػك النػػػػػكر الػػػػػذم ييتػػػػػدم بػػػػػو أوال  

 اإلنساف، فالصبي كالمجنكف غير مكمفيف، كتحت كالية غيرىما.
ػػػػران؛ ألف الرقيػػػػؽ مشػػػػ كؿه بحقػػػػكؽ سػػػػيٌ  ثانيــــا : ده، كلػػػػيس لػػػػو كاليػػػػو، كبالتػػػػالي أف يكػػػػكف حي

 فيك ليس أىبلن لمقضاء.
اإلسػػػػبلـ، فػػػػبل يكػػػػكف القاضػػػػي بػػػػيف المسػػػػمميف كػػػػافران، كذلػػػػؾ ألف اإلسػػػػبلـ شػػػػرطه  ثالثــــا :

ــــى لمعدالػػػػة، كالقضػػػػاءي كاليػػػػة، كقػػػػد قػػػػاؿ تعػػػػالى: } ــــاِفِريَن َعَم ــــُو ِلْمَك ــــَل الَم ــــن َيْجَع َوَل
 .3{اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيال  

 
 

                                                           
، لجنػػػػػة مككنػػػػػة مػػػػػف عػػػػػدة عممػػػػػاء كفقيػػػػػاء فػػػػػي الخبلفػػػػػة العثمانيػػػػػة، الميحقػػػػػؽ: نجيػػػػػب مجّمـــــة ا حكـــــام العدلّيـــــة 1

 (.1785ىكاكيني، المادة )
، م نــــي المحتـــــاج(، الشػػػػربيني، 129\4، )حاشــــية الّدســــوقي(، الٌدسػػػػكقي، 3\7، )ناَل بــــداَل  الصــــالكاسػػػػاني،  2

 (.39\9، )الم ني(، ابف قدامة ، 375\4)
 (.141سكرة النساء، اآلية ) 3
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حػػػػػػػكاس، فػػػػػػػبل بػػػػػػػد أف يكػػػػػػػكف القاضػػػػػػػي سػػػػػػػميعان حتػػػػػػػى يسػػػػػػػمع كػػػػػػػبلـ سػػػػػػػبلمة ال رابعـــــــا :
، كال بػػػػػػػد أف يكػػػػػػػكف متكممػػػػػػػان؛ ألف األخػػػػػػػرس ال يمكنػػػػػػػو النطػػػػػػػؽ بػػػػػػػالحكـ  الخصػػػػػػػـك
كال يفيػػػػػـ جميػػػػػع النػػػػػاس إشػػػػػارتو، كمػػػػػا أف األصػػػػػـ ال يسػػػػػمع قػػػػػكؿ الخصػػػػػميف، كال 
بػػػػػػد أف يكػػػػػػكف القاضػػػػػػي بصػػػػػػيران؛ ألنػػػػػػو ال يعػػػػػػرؼ المػػػػػػٌدعي مػػػػػػف المػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو، 

ممػػػػػػاء جػػػػػكاز تكليػػػػػػة األعمػػػػػى القضػػػػػاء، كال سػػػػػػيما عنػػػػػد الحاجػػػػػػة كيػػػػػرل بعػػػػػض الع
 .1إليو

ـ أف يكػػػػػػػكف القاضػػػػػػػي مقتػػػػػػػًدران عمػػػػػػػى  جػػػػػػػاء فػػػػػػػي مجمٌػػػػػػػة األحكػػػػػػػاـ العدليػػػػػػػة:  يمػػػػػػػزى
التمييػػػػػػز التػػػػػػاـ، بنػػػػػػاءن عميػػػػػػو ال يجػػػػػػكز قضػػػػػػاء الصػػػػػػ ير كالمعتػػػػػػكه، كاألعمػػػػػػى كاألصػػػػػػـ 

 .2الذم ال يسمع صكت الٌطرفيف القكم 
ٌكػػػػػػاـ: فػػػػػػ ف لػػػػػػـ كمػػػػػػو  جػػػػػػاء فػػػػػػي درر الحي يكػػػػػػف القاضػػػػػػي حػػػػػػا زان ليػػػػػػذه الشػػػػػػركط فحي

باطػػػػػػؿ؛ ألف أمػػػػػػػكر القضػػػػػػػاء مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ أمػػػػػػػكر العاٌمػػػػػػػة، كاحتيػػػػػػػاج النػػػػػػػاس لػػػػػػػو عظػػػػػػػيـ، 
كعميو كىجبى االعتناء بو

3  . 
كجػػػػػػاء فػػػػػػي قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء الشػػػػػػرعي:  ييشػػػػػػترط فػػػػػػيمف ييػػػػػػكٌلى القضػػػػػػاء أف يكػػػػػػكف 

 .4الً قان طٌبيان لش ؿ ىذه الكظيفة 
ة الشػػػػػػػػرعييف:  كيعتبػػػػػػػػر الشػػػػػػػػرؼ كالنزاىػػػػػػػػة كجػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي مدكنػػػػػػػػة السػػػػػػػػمكؾ لمقضػػػػػػػػا

صػػػػػفتاف أساسػػػػػيتاف يجػػػػػب تكافرىمػػػػػا فػػػػػي القاضػػػػػي الشػػػػػرعي، كيجػػػػػب أف يتحمػػػػػى بيمػػػػػا، 
 .5كال عدالة حيث ي يب الشرؼ كتتقمص النزاىة كينتشر الفساد 

 
 

                                                           
 (.37\10، )الم نيابف قدامة،  1
 (.1794، المادة )مجّمة ا حكام العدلية 2
 (.579\4، )درر الُحّكام عمي حيدر، 3
 (.11، مف المادة )الّشرعي قانون القضاء 4
 ، الفصؿ الثالث.مدونة سموك القضاة الشرعيين 5
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 المطمب الثاني: شروط القاضي المختمف فييا

 :تيا فييا، فبيانيا عمى النحك اآلكأٌما الشركط التي اختمفك 
 العدالة، كقد اختمؼ أىؿ العمـ في اشتراط العدالة في القاضي عمى قكليف: أوال :

 حيػػػػػػث، 3، كالحنابمػػػػػػة2، كالشػػػػػػافعية1: قػػػػػػكؿ جيػػػػػػكر الفقيػػػػػػاء مػػػػػػف المالكيػػػػػػةالقــــــول ا ول
ذىبػػػػػكا إلػػػػػػى اشػػػػػػتراط العدالػػػػػػة فػػػػػػي القاضػػػػػػي، فػػػػػػبل يجػػػػػػكز تكليػػػػػػة الفاسػػػػػػؽ كال مػػػػػػف 

 يميـ في ذلؾ:، كدلكد الشيادة؛ لعدـ الكثكؽ بقكليماكاف مرد
 أوال : من المنقول

 .4{َيا َأي َيا اَلِذيَن نَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسقم ِبَنَبٍ  َفَتَبَيُنواقاؿ تعالى: }
أمػػػػػػر اهلل تبػػػػػػارؾ كتعػػػػػػالى بػػػػػػالتبٌيف عنػػػػػػد قػػػػػػكؿ الفاسػػػػػػؽ، فػػػػػػبل يجػػػػػػكز أف يكػػػػػػكف الحػػػػػػاكـ 

 .5ًمٌمف ال يقبؿ قكلو، كيجب التبٌيف عند حيكمو
 ثانيا : من المعقول

لٌمػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف الفاسػػػػػؽ مػػػػػف أىػػػػػؿ الٌشػػػػػيادة؛ لنقصػػػػػاف حالػػػػػو، كالٌشػػػػػيادة دكف أنػػػػػو  - أ
 .6 يككف مف أىؿ القضاء أكلىالقضاء، فىأالٌ 

كما أف الفاسؽ مٌتيـه في دينو، كالقضاء طريؽ األمانات - ب
7. 

أف الفاسػػػؽ ممنػػػكعه فػػػي الٌنظػػػر فػػػي مػػػاؿ كلػػػده مػػػع كفػػػكر شػػػفقتو، فنظػػػره فػػػي أمػػػر  - ت
 .8العاٌمة أكلى بالمنع

                                                           
 (.16\10، )الّذخيرة(، القرافي، 63\8، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  1
 (.417\12، )العزيز(، الرافعي، 262\6، )م ني المحتاجالشربيني،  2
 (.295\6، )كّشاف القناع(، البيكتي، 37\10، )الم نيابف قدامة،  3
 (.6سكرة الحجرات، اآلية ) 4
 (.295\6، )كّشاف القناع(، البيكتي، 37\10، )الم نيابف قدامة،  5
 (.295\6، )كّشاف القناع(، البيكتي، 417\12، )العزيزالرافعي،  6
ا حكـــام ىػػػػ(، 458الفػػػٌراء، القاضػػػي أبػػػك يعمػػػى، محمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف خمػػػؼ ابػػػف الفػػػراء )المتػػػكفى:  7

 (.61بيركت، لبناف، ) -ـ، دار الكتب العممية  2000 -ىػ  1421الطبعة الثانية، ، السمطانية
 (.262\6، )م ني المحتاجالشربيني،  8
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ـــــو ـــــاني:الق ، أف الفاسػػػػػؽ 2أيضػػػػػان 1كىػػػػػك مػػػػػذىب الحنفيػػػػػة، كقػػػػػد نيًقػػػػػؿى عػػػػػف األصػػػػػـٌ  ل الث
ف كػػػػػػػاف  أىػػػػػػػؿ لمقضػػػػػػػاء، فمػػػػػػػك عػػػػػػػٌيف اإلمػػػػػػػاـ قاضػػػػػػػيان صػػػػػػػٌ  تعيينػػػػػػػو لمحاجػػػػػػػة، كا 
األكلػػػػػى عػػػػػػدـ تعيينػػػػػو، كأمػػػػػػا المحػػػػػدكد فػػػػػػي القػػػػػذؼ فػػػػػػبل يعػػػػػٌيف قاضػػػػػػيان كمػػػػػا فػػػػػػي 

 .3الشيادة كىي أدنى الكاليات ال تقبؿ منو، فعدـ تعيينو قاضيان أكلى
كم عػػػػف النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػٌمـ  كقػػػػد اسػػػػتدٌلكا لقػػػػكليـ مػػػػف المنقػػػػكؿ، بمػػػػا ري

ــــؤّخرون الصــــالة عــــن أوقاتيــــاش َفصــــّموىا لوقتيــــاش قكلػػػػو:    ســــيكوُن َبعــــدي أمــــراء ُي
 .4 واجعموا صالتكم معيم سبحة

كجػػػػػػو الداللػػػػػػة: إف إمامتػػػػػػو فػػػػػػي الصػػػػػػبلة صػػػػػػٌحت كجػػػػػػاز اتٌباعػػػػػػو فييػػػػػػا، فكػػػػػػذلؾ 
 .5تو كينفيذ حيكموالقضاء، فىتص   كالي

 :يأتيكقد عٌممكا بالمعقكؿ بما 
بمػػػػػػا أف الفاسػػػػػػؽ أىػػػػػػؿ لمٌشػػػػػػيادة فمػػػػػػف بػػػػػػاب أكلػػػػػػى أف يكػػػػػػكف أىػػػػػػبلن لمقضػػػػػػاء؛ ألف  - أ

 حكـ القضاء مستقى مف حكـ الٌشيادة، إذ كؿ كاحد منيما مف باب الكالية.
كمػػػػػا أف الفسػػػػػاد لمعنػػػػػىن فػػػػػي غيػػػػػره، فػػػػػبل مػػػػػانع مػػػػػف جػػػػػكاز تقميػػػػػده القضػػػػػاء فػػػػػي  - ب

 نفسو.

                                                           
عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف كيسػػػػػاف، أبػػػػػك بكػػػػػر األصػػػػػـ، شػػػػػي  المعتزلػػػػػة، كػػػػػاف دٌينػػػػػان كقػػػػػكران صػػػػػبكران عمػػػػػى الفقػػػػػر، منقبضػػػػػان  1

كػػػػػاف فيػػػػػو ميػػػػػؿه عػػػػػف اإلمػػػػػاـ عمػػػػػي، لػػػػػو ًعػػػػػٌدة  عػػػػػف الدكلػػػػػة، ككػػػػػاف جميػػػػػؿ القػػػػػدر ييكاتبػػػػػو السػػػػػمطاف، إال أنػػػػػو
مؤٌلفػػػػػات، منيػػػػػا: كتػػػػػػاب  خمػػػػػؽ القػػػػػػر ف ، ككتػػػػػاب  الحٌجػػػػػػة كالرسػػػػػؿ ، ككتػػػػػػاب  الػػػػػٌرد  عمػػػػػػى الممحػػػػػدة ، ككتػػػػػػاب 

ســـــير (. أنظػػػػػر: الػػػػػٌذىبي، 201 األسػػػػػماء الحسػػػػػنى ، كأشػػػػػياءي ًعػػػػػٌدة، ككػػػػػاف يكػػػػػكف فػػػػػي العػػػػػراؽ، تػػػػػكفي سػػػػػنة )
 (.323\3، )عالما (، الٌزركمي، 402\9، )أعالم النبالء

 (.634\1، )أدب القاضيالماكردم،  2
ــــــتح ابػػػػػػف الييمػػػػػػاـ،  3 ــــــداَل  الصــــــناَل (، الكاسػػػػػػاني، 253\7القػػػػػػدير، )ف ــــــين الحقــــــاَلق(، الزيمعػػػػػػي، 3\7، )ب ، تبي

(4\175-176.) 
(، 534، بػػػػػاب النػػػػػدب إلػػػػػى كضػػػػػع األيػػػػػدم عمػػػػػى الٌركػػػػػب فػػػػػي الركػػػػػكع، حػػػػػديث رقػػػػػـ: )صـــــحيح مســـــمممسػػػػػمـ،  4

(1\378.) 
 (.634\1، )أدب القاضيالماكرم،  5
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لكاسػػػػػػػاني:  كال يصػػػػػػػم  الفاسػػػػػػػؽ قاضػػػػػػػيان عنػػػػػػػد الشػػػػػػػافعي؛ بنػػػػػػػاءن عمػػػػػػػى أف قػػػػػػػاؿ ا
الفاسػػػػػؽ لػػػػػيس مػػػػػف أىػػػػػؿ الشػػػػػيادة عنػػػػػده، فػػػػػبل يكػػػػػكف مػػػػػف أىػػػػػؿ القضػػػػػاء، كعنػػػػػدنا ىػػػػػك 
مػػػػف أىػػػػؿ الشػػػػيادة، فيكػػػػكف مػػػػف أىػػػػػؿ القضػػػػاء، لكػػػػف ال ينب ػػػػي أف ييقمٌػػػػد الفاسػػػػػؽ؛ ألف 

ػػػػػؿ القضػػػػػاء أمانػػػػػة عظيمػػػػػة، تقػػػػػكاه، إال أنػػػػػو  كرعػػػػػو، كتػػػػػـٌ  فػػػػػبل يقػػػػػـك بكفا يػػػػػا إال مػػػػػف كىمي
مػػػػػع ىػػػػػذا لػػػػػك قيمٌػػػػػدى؛ جػػػػػاز التقميػػػػػد فػػػػػي نفسػػػػػو كصػػػػػار قاضػػػػػيان؛ ألف الفسػػػػػاد لمعنػػػػػى فػػػػػي 

غيره، فبل يمنعي جكاز تقميده القضاء في نفسو 
1. 

 ىػػػػػػككسػػػػػػبب اإلخػػػػػػتبلؼ بيػػػػػػنيـ يرجػػػػػػع إلػػػػػػى اخػػػػػػتبلفيـ فػػػػػػي شػػػػػػرط العدالػػػػػػة، ىػػػػػػؿ 
 شرط صٌحةو، أك شرط كماؿ؟

ة الفاسػػػػػػؽ القضػػػػػػاء، نظػػػػػػركا إلػػػػػػى فجميػػػػػػكر الفقيػػػػػػاء القػػػػػػا ميف بعػػػػػػدـ صػػػػػػٌحة تكليػػػػػػ
 أنيا شرط صٌحة.

مقػػػػكؿ كأٌمػػػػا مػػػػذىب الحنفيػػػػة، فقػػػػد نظػػػػركا إلييػػػػا عمػػػػى أنيػػػػا شػػػػرط كمػػػػاؿ، فػػػػذىبكا ل
 بصٌحة تكلية الفاسؽ القضاء.

 :أتيلجميكر؛ لما استدلكا بو، كلما يقكؿ ا يميؿ إليو الباحثكالذم 
َأي َيـــــا اَلـــــِذيَن َيـــــا ف اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى منػػػػػع قبػػػػػكؿ قػػػػػكؿ الفاسػػػػػؽ فػػػػػي قكلػػػػػو: }إ  -1

 .3، فمف باب أكلى أف ييمنىع نفاذي قكلو2{نَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسقم ِبَنَبٍ  َفَتَبَيُنوا
َذا َحَكْمُتم َبْيَن الَناِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدلِ قكلو تعالى: }  -2  .4{َواِ 

 أمػػػػػرت اآليػػػػة بػػػػػالحيكـ بالعػػػػدؿ، كالفاسػػػػػؽ مػػػػٌتيـه فػػػػػي دينػػػػو، فػػػػػبل يػػػػؤمف منػػػػػوحيػػػػث 
 الجكر في الحكـ، لفقدانو الكازع الديني.

                                                           
 (.3\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.6سكرة الحجرات، اآلية ) 2
أدب ىػػػػػػ(، 450المػػػػػاكردم، أبػػػػػي الحسػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حبيػػػػػب المػػػػػاكردم البصػػػػػرم الشػػػػػافعي )المتػػػػػكفى:  3

 (.435\1ب داد، ) -ـ، مكتبة دار اإلرشاد1971ىػ_1391، القاضي
 (.58سكرة الٌنساء، اآلية ) 4
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كمػػػػػا أف فػػػػػي تكليتنػػػػػا لمفاسػػػػػؽ القضػػػػػاء، تحفيػػػػػزه لمنػػػػػاس عمػػػػػى ارتكػػػػػاب المعاصػػػػػي،   -3
 كاستمرار الفٌساؽ عمى طريقيـ.

زالػػػػػة الظمػػػػػـ كالجػػػػػكر، فػػػػػ ذا   -4 كمػػػػػا أف غايػػػػػة القضػػػػػاء تحقيػػػػػؽ العػػػػػدؿ بػػػػػيف النػػػػػاس، كا 
 .1يزجير غيرهكاف القاضي الذم يفصؿ بيف الناس ظالمان جا ران، فكيؼ 

كييػػػػػرد عمػػػػػى اسػػػػػتدالؿ الحنفيػػػػػة بحػػػػػديث رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ، بػػػػػأف 
الخبػػػػػػػر أخبػػػػػػػر بكقػػػػػػػكع كػػػػػػػكنيـ أمػػػػػػػراء ال بمشػػػػػػػركعٌيتو، كالنػػػػػػػزاع فػػػػػػػي صػػػػػػػٌحة تكليتػػػػػػػو ال 

 .2بكجكدىا
كييػػػػرد  عمػػػػى قياسػػػػيـ عمػػػػى الشػػػػيادة، بػػػػأف الفاسػػػػؽ لػػػػيس مػػػػف أىػػػػؿ الٌشػػػػيادة؛ قػػػػاؿ 

 . كالفاسؽ ليس بعدؿ.3{ْدٍل مانُكمْ َوَأْشِيُدوا َذَو  عَ تعالى: } 
كأٌمػػػػػػا قػػػػػػكليـ بػػػػػػأف الفسػػػػػػاد لمعنػػػػػػى فػػػػػػي غيػػػػػػره فػػػػػػبل يقبػػػػػػؿ؛ ألف القضػػػػػػاء كالفسػػػػػػاد 

 .4متبلزماف، فالقضاء صادره مف محؿ الفساد كال بيد مف تأثيره فيو
جػػػػػػاء فػػػػػػي مجمٌػػػػػػة األحكػػػػػػاـ العدلٌيػػػػػػة:  ينب ػػػػػػي أف يكػػػػػػكف القاضػػػػػػي حكيمػػػػػػان فييمػػػػػػان 

 .5تينا مستقيما، كأمينان مكينان م
ٌكػػػػػػػػاـ: كينب ػػػػػػػػي أف يكػػػػػػػػكف حكيمػػػػػػػػان: كالحكمػػػػػػػػة تػػػػػػػػأتي بعػػػػػػػػٌدة  جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي درر الحي
، كالعىػػػػػدًؿ كالتقػػػػػكل، فيجػػػػػب أف يكػػػػػكف القاضػػػػػي حكيمػػػػػان أم عػػػػػادالن، كعميػػػػػو فػػػػػبل  معػػػػػافو
ـي قبػػػػػػكؿ القضػػػػػػاء لمػػػػػػف ال يمكنػػػػػػو مراعػػػػػػاة العػػػػػػدؿ  يكٌجػػػػػػو القضػػػػػػاء ل يػػػػػػر العػػػػػػادؿ، فيحػػػػػػري

كػػػػكف صػػػػالحان ميٌتقيػػػػان غيػػػػر فاسػػػػؽ؛ ألنػػػػو فػػػػي أحكامػػػػو، كقكلػػػػو حكيمػػػػان أيضػػػػان بمعنػػػػى أف ي

                                                           
ىػ، مكتبة دار 1430، الطبعة الثانية ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  1

 (.613-611المنياج_الرياض، )
 (.37\10، )الم نيابف قدامة،  2
 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 3
 (.615،610\2، )ا حكام المترّتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  4
 (.1792، المادة )ا حكام العدلية مجّمة 5



74 

ال ييػػػػػؤمفي الفاسػػػػػؽ عمػػػػػى القضػػػػػاء الػػػػػذم ىػػػػػك مػػػػػف أىػػػػػـ األمػػػػػكر، لفسػػػػػقو كعػػػػػدـ مباالتػػػػػو 
 .1في دينو

كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي قػػػػانكف القضػػػػاء الشػػػػرعي:  ييشػػػػترط فػػػػيمف يػػػػكٌلى القضػػػػاء الشػػػػرعي 
 .2أف يككف محمكد السيرة كحسف السمعة 

لقضػػػػػػػاء الشػػػػػػػرعي أف ال يكػػػػػػػكف كمػػػػػػػا جػػػػػػػاء فيػػػػػػػو أيضػػػػػػػان:  ييشػػػػػػػترطي فػػػػػػػيمف يػػػػػػػكٌلى ا
ف كػػػػػػػاف قػػػػػػػد ريد   محككمػػػػػػػان بعقكبػػػػػػػة جنايػػػػػػػة، أك بجنحػػػػػػػة مخمٌػػػػػػػة بالٌشػػػػػػػرؼ أك األمانػػػػػػػة، كا 
إليػػػػػػو اعتبػػػػػػاره، كأاٌل يكػػػػػػكف قػػػػػػد صػػػػػػدر بحقػػػػػػو حكػػػػػػـ مػػػػػػف مجمػػػػػػس تأديػػػػػػب لعمػػػػػػؿو مخػػػػػػؿ  

 .3بالٌشرؼ 
كجػػػػػاء فػػػػػي مدكنػػػػػة السػػػػػمكؾ لمقضػػػػػاة الشػػػػػرعييف:  يجػػػػػب عمػػػػػى القاضػػػػػي الشػػػػػرعي 

اآلداب الرفيعػػػػػة كاألخػػػػبلؽ العاليػػػػة كالتقاليػػػػد القضػػػػا ية السػػػػػامية أف يتقيػػػػد فػػػػي سػػػػمككو بػػػػ
التػػػػػػػي يتحمػػػػػػػى بيػػػػػػػا أطػػػػػػػراؼ العدالػػػػػػػة، كأف ال يخػػػػػػػالؼ أصػػػػػػػكؿ مينتػػػػػػػو ك دابيػػػػػػػا كأف ال 

 .4يخؿ بشرفيا، كأف يمتـز بمضمكف اليميف التي حمفيا 
الػػػػػذككرة، كىػػػػػي شػػػػػرط عنػػػػػد غيػػػػػر الحنفيػػػػػة، فػػػػػبل يجػػػػػكز تكليػػػػػة المػػػػػرأة القضػػػػػاء؛  ثانيـــــا :

، كذلػػػؾ ألف 5 لـــن يهمـــح قـــوم ولـــوا أمـــرىم امـــرأةصػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ:  لقكلػػػو 
القضػػػػػاء يحتػػػػػاج إلػػػػػى تمػػػػػاـ العقػػػػػؿ كالخبػػػػػرة بكاقػػػػػع الحيػػػػػاة، كالمػػػػػرأة ممنكعػػػػػة مػػػػػف 

                                                           
 (.580-579\4، )ُدرر الُحّكام في شرح مجّمة ا حكامعمي حيدر،  1
 (.11، مف المادة )قانون القضاء الشرعي 2
 المرجع السابؽ، مف نفس الماٌدة. 3
 (.20، المادة )مدونة السموك لمقضاة الشرعيين 4
اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ إلػػػػػى كسػػػػػرل كقيصػػػػػر، حػػػػػديث رقػػػػػـ ، بػػػػػاب: كتػػػػػاب النبػػػػػي صػػػػػمى صـــــحيح البخـــــاريالبخػػػػػارم،  5

(4425( ،)6\8 .) 
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النبػػػػي  ؿِّ كى ربيػػػػا بكاقػػػػع الحيػػػػاة، كليػػػػذا لػػػػـ ييػػػػذلػػػػؾ بسػػػػبب ضػػػػعؼ خبرتيػػػػا كقمػػػػة تجا
 .1صمى اهلل عميو كسمـ كال خمفا و مف بعده امرأة القضاء

ا الحنفيػػػػػػة فقػػػػػػد قػػػػػػالكا بجػػػػػػكاز أف تكػػػػػػكف المػػػػػػرأة قاضػػػػػػيان فػػػػػػي األمػػػػػػكاؿ؛ ألف كأمػػػػػػ
شػػػػػيادتيا تقبػػػػػؿ فييػػػػػا، كأمػػػػػا فػػػػػي الحػػػػػدكد كالقصػػػػػاص فػػػػػبل تعػػػػػٌيف قاضػػػػػيان؛ لعػػػػػدـ قبػػػػػكؿ 

 .2شيادتيا فييا، فأىمية القضاء مبلزمة ألىمية الشيادة
نمػػػػا أخػػػػػذ  كالنػػػػاظر إلػػػػى القػػػػانكف يجػػػػػد أنػػػػو لػػػػـ يشػػػػترط الػػػػػذككرة فػػػػي القاضػػػػي، كا 

 ، فيجكز أف تككف المرأة قاضيان.في ذلؾالحنفية  برأم
االجتيػػػػػاد فيػػػػػك شػػػػػرط عنػػػػػد جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء، كخػػػػػالؼ فػػػػػي ذلػػػػػؾ الحنفيػػػػػة، فقػػػػػد  ثالثـــــا :

، قػػػػػػػػاؿ 3نيًقػػػػػػػؿ عػػػػػػػف جميػػػػػػػػكر الحنفيػػػػػػػة أنػػػػػػػػو ال ييشػػػػػػػترط كػػػػػػػكف القاضػػػػػػػػي مجتيػػػػػػػدان 
المػػػػػػػػكدكدم:  كاألكلػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػكف القاضػػػػػػػػي مجتيػػػػػػػػدان؛ ألف الحادثػػػػػػػػة إذا كقعػػػػػػػػت 

لكتػػػػاب ثػػػػـ مػػػػف السػػػػٌنة ثػػػػـ مػػػػف اإلجمػػػػاع، فػػػػ ف لػػػػـ يكجػػػػد فػػػػي يجػػػػب طمبيػػػػا مػػػػف ا
شػػػػػيء مػػػػػف ذلػػػػػؾ اسػػػػػتعمؿ الػػػػػرأم كاالجتيػػػػػاد ، فػػػػػ ف لػػػػػـ يكجػػػػػد فيجػػػػػب أف يكػػػػػكف 
مػػػػػف أىػػػػػؿ الشػػػػػيادة مكثكقػػػػػان بػػػػػو فػػػػػي دينػػػػػو كأمانتػػػػػو كعقمػػػػػو كفيمػػػػػو، عالمػػػػػان بالفقػػػػػو 
كالسػػػػػٌنة، أمػػػػػا أىميػػػػػة الشػػػػػيادة؛ فؤلنيػػػػػا مػػػػػف بػػػػػاب الكاليػػػػػة، كالقضػػػػػاء أقػػػػػكل كأعػػػػػـ 

 .4كؿ مف كاف مف أىؿ الكالية كاف مف أىؿ القضاء، كمف ال فبل كالية، ك 
كالػػػػػذم عميػػػػػو عامػػػػػة أىػػػػػؿ مػػػػػذىب المالكيػػػػػة أنػػػػػو يجػػػػػكز تكليػػػػػة المقمػػػػػد مػػػػػع كجػػػػػكد 

، جػػػػػػػاء فػػػػػػػي حاشػػػػػػػية الٌدسػػػػػػػكقي:  ينب ػػػػػػػي فػػػػػػػيمف يتػػػػػػػكٌلى القضػػػػػػػاء أف يكػػػػػػػكف 5المجتيػػػػػػػد
ال فأفضػػػػػػػؿ مقمٌػػػػػػػد كىػػػػػػػك مجتيػػػػػػػد الفتػػػػػػػكل كالمػػػػػػػذىب،  مجتيػػػػػػػدان أم مطمػػػػػػػؽ إف كجػػػػػػػد، كا 

                                                           
(، الشػػػػػػػػػػػيرازم، إبػػػػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػػػيرازم، 26\1، )تبصـــــــــــرة الحّكـــــــــــام ابػػػػػػػػػػف فرحػػػػػػػػػػػكف، 1

(، ابػػػػف 378\3بيػػػػركت، ) –، دار الكتػػػػب العمميػػػػة الميــــّذب فــــي فقــــو اإلمــــام الشــــافعيىػػػػػ(، 476)المتػػػػكٌفى:
 (.36\10، )الم نيقدامة، 

 (.3\7، )بداَل  الصناَل ني، الكاسا 2
 (.3\7، )بداَل  الصناَل (، الكاساني، 78\4، )المباب في شرح الكتابالميداني،  3
 (.83\2، )اإلختيار لتعميل المختارابف مكدكد،  4
 (.129\4، )حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 67\8، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  5
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كالمعتمػػػػػد أف ال يشػػػػػترط األمثػػػػػؿ، بػػػػػؿ يصػػػػػ  تكليػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػك دكنػػػػػو مػػػػػع كجػػػػػكده حيػػػػػث 
 .1كاف عالمان، بؿ قاؿ بعضيـ يص   تكلية غير العالـ حيثي شاكر العمماء 

كقػػػػػػد قػػػػػػاؿ الشػػػػػػافعية أيضػػػػػػان إنػػػػػػو إذا تعػػػػػػذرت ىػػػػػػذه الشػػػػػػركط، فػػػػػػكٌلى سػػػػػػمطاف لػػػػػػو 
حتػػػػاج:  كلػػػػك كلٌػػػػى ، جػػػػاء فػػػػي م نػػػػي الم2شػػػػككة فاسػػػػقان أك مقمػػػػدان نفػػػػذ قضػػػػاؤه لمضػػػػركرة

مػػػػػف ال يصػػػػػم  لمقضػػػػػاء مػػػػػع كجػػػػػكد الصػػػػػال  لػػػػػو كالعمػػػػػـ بالحػػػػػاؿ، ال ينفػػػػػذ قضػػػػػاؤه كلػػػػػك 
أصػػػػاب فيػػػػو، ىػػػػذا ىػػػػك األصػػػػؿ، فػػػػ ف تعػػػػٌذر  فػػػػكٌلى سػػػػمطافه لػػػػو شػػػػككةه فاسػػػػقان  مسػػػػممان 

ميقٌمدان نفذ قضاؤه لمضركرة؛ ل بٌل تتعطؿ مصال  الناس 
3. 

ف القاضػػػػػػػي كاقفػػػػػػػان عمػػػػػػػى جػػػػػػػاء فػػػػػػػي مجمٌػػػػػػػة األحكػػػػػػػاـ العدلٌيػػػػػػػة:  ينب ػػػػػػػي أف يكػػػػػػػك 
المسػػػػػا ؿ الفقيٌيػػػػػة، كعمػػػػػى أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات، كمقتػػػػػدران عمػػػػػى فصػػػػػؿ كحسػػػػػـ الػػػػػدعاكل 

 .4الكاقعة تطبيقان ليا 
ٌكػػػػػػاـ: كال يميػػػػػػؽ تقميػػػػػػدي أحػػػػػػدو لمنصػػػػػػب القضػػػػػػاء، مػػػػػػا لػػػػػػـ يكػػػػػػف  قػػػػػػاؿ فػػػػػػي ديرر الحي
عالمػػػػػػػان بالكتػػػػػػػاب كالسػػػػػػػٌنة، كاجتيػػػػػػػاد الػػػػػػػرأم، كيجػػػػػػػب عميػػػػػػػو أف يكػػػػػػػكف صػػػػػػػاحب فطنىػػػػػػػةو 

 .5عادات الٌناس؛ ألف كثيران مف األحكاـ مبنٌيةه عمى العرؼ كالعادة يدرؾ بيا
 قانكف القضاء الشرعي:  ييشترط فيمف ييكٌلى القضاء الشرعي: كنص  
 أف يككف فمسطينيان كامؿ األىمية. -1
 أف يككف قد أتـ الثبلثيف عامان مف عمره. -2
يعة أف يكػػػػػػػػكف حاصػػػػػػػػبلن عمػػػػػػػػى إجػػػػػػػػازة )الشػػػػػػػػيادة الجامعيػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى( فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػر  -3

اإلسػػػػػػػػػػبلمية، أك الشػػػػػػػػػػريعة كالقػػػػػػػػػػانكف، مػػػػػػػػػػف إحػػػػػػػػػػدل الجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، أك 
 الجامعات المعترؼ بيا قانكنا.

                                                           
 (.129\4، )حاشية الّدسوقيالٌدسكقي،  1
 (.266،265\6، )م ني المحتاجشربيني، ال 2
 المرجع السابؽ. 3
 (.1793، المادة )مجّمة ا حكام العدلية 4
 (.581-580\4، )ُدرر الُحّكام في شرح مجّمة ا حكامعمي حيدر،  5
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جنحػػػػػػػة مخمػػػػػػة بالشػػػػػػرؼ أك األمانػػػػػػة، كلػػػػػػػك يكػػػػػػكف محككمػػػػػػان بعقكبػػػػػػة جنايػػػػػػة أك ب ال -4
كػػػػاف قػػػػػد رد إليػػػػػو اعتبػػػػػاره، كأال يكػػػػكف قػػػػػد صػػػػػدر بحقػػػػػو حكػػػػـ مػػػػػف مجمػػػػػس تأديػػػػػب 

 لعمؿ مخؿ بالشرؼ.
 قان طبيان لش ؿ الكظيفة.أف يككف ال   -5
 أف يككف محمكد السيرة كحسف السمعة. -6
 أف ييتًقفى الم ة العربية.  -7
أف يكػػػػػكف قػػػػػد مػػػػػارس األعمػػػػػاؿ الكتابيػػػػػة فػػػػػي المحػػػػػاكـ الشػػػػػرعية مػػػػػدة ال تقػػػػػؿ عػػػػػف  -8

ثػػػػػػبلث سػػػػػػنكات، أك مػػػػػػارس مينػػػػػػة المحامػػػػػػاة الشػػػػػػرعية مػػػػػػدة ال تقػػػػػػؿ عػػػػػػف خمػػػػػػس 
عػػػػة األعمػػػػاؿ الكتابيػػػػة لػػػػدل سػػػػنكات، كيحػػػػدد المجمػػػػس القكاعػػػػد العامػػػػة لتحديػػػػد طبي

المحػػػػػػػػػاكـ الشػػػػػػػػػرعية، كمػػػػػػػػػدتيا مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث اعتبارىػػػػػػػػػا نظيػػػػػػػػػرة لمعمػػػػػػػػػؿ القضػػػػػػػػػا ي 
 الشرعي.

أال يكػػػػػػػكف منتميػػػػػػػان إلػػػػػػػى حػػػػػػػزب أك تنظػػػػػػػيـ سياسػػػػػػػي، كعميػػػػػػػو أف ينيػػػػػػػي عضػػػػػػػكيتو   -9
 .1عند تعيينو بأم منيما 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.11المادة )، قانون القضاء الّشرعي 1
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 المبحث الثاني

 أثر اختالل عدالة القاضي عمى انتياء واليتو 

بػػػػػػػو الككالػػػػػػػة، تنتيػػػػػػػي بػػػػػػػو كاليػػػػػػػة القاضػػػػػػػي، كػػػػػػػالعزؿ كالمػػػػػػػكت، كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا تنتيػػػػػػػي 
نجػػػػػاز الميمػػػػػة المكككلػػػػػة لمشػػػػػخص، إال فػػػػػي شػػػػػيء كاحػػػػػد، كىػػػػػك  كالجنػػػػػكف المطبػػػػػؽ، كا 
أف المككػػػػػػؿ إذا مػػػػػػات أك خمػػػػػػع ينعػػػػػػزؿ الككيػػػػػػؿ، أمػػػػػػا كلػػػػػػي األمػػػػػػر إذا مػػػػػػات أك خمػػػػػػع، 

مػػػػػؿ فػػػػػبل ينعػػػػػزؿ قضػػػػػاتو ككالتػػػػػو. كالفػػػػػرؽ بػػػػػيف الككالػػػػػة ككاليػػػػػة القاضػػػػػي: أف الككيػػػػػؿ يع
بكاليػػػػػة المككػػػػػؿ كفػػػػػي حقػػػػػو الخػػػػػالص لػػػػػو، فػػػػػ ف زالػػػػػت أىميػػػػػة الكاليػػػػػة، بطمػػػػػت الككالػػػػػة. 
نمػػػػػا يعمػػػػػؿ بكاليػػػػػة  أمػػػػػا القاضػػػػػي فػػػػػبل يعمػػػػػؿ بكاليػػػػػة اإلمػػػػػاـ كفػػػػػي حقػػػػػو المجػػػػػرد لػػػػػو، كا 
نمػػػػا اإلمػػػػاـ بمنزلػػػػة النا ػػػػب عػػػػنيـ، ككاليػػػػة المسػػػػمميف باقيػػػػة  المسػػػػمميف كفػػػػي حقػػػػكقيـ، كا 

حػػػػدان بػػػػ ذف اإلمػػػػاـ ثػػػػـ مػػػػات القاضػػػػي، ال بعػػػػد مػػػػكت اإلمػػػػاـ، فمػػػػك اسػػػػتخمؼ القاضػػػػي أ
 .1ينعزؿ خميفتو؛ ألنو نا ب اإلماـ، ال نا ب القاضي

اؿ العدالػػػػػػة، كىػػػػػػي كأسػػػػػػباب انتيػػػػػػاء كاليػػػػػػة القاضػػػػػػي أربعػػػػػػة، منيػػػػػػا اخػػػػػػتبلؼ حػػػػػػ
 :تيعمى النحك اآل

ــــــــــة : بػػػػػػػػػػالجنكف أك الٌسػػػػػػػػػػفو أك اإلغمػػػػػػػػػػاء أك العمػػػػػػػػػػى أك الخػػػػػػػػػػرس أك أوال : زوال ا ىمي
القاضػػػػػي صػػػػػحي  التمييػػػػػز قػػػػػكم الفطنػػػػػة، كينعػػػػػزؿ  الصػػػػػمـ، فػػػػػبل بػػػػػد أف يكػػػػػكف

 .2كذلؾ بفقداف أىمية االجتياد كضبط األمكر بسبب غفمة أك نسياف
ـــــرادة: ـــــا : ال بخركجػػػػػو عػػػػػف اإلسػػػػػبلـ؛ ألنػػػػػو يصػػػػػب  كػػػػػافران، كال كاليػػػػػة لمكػػػػػافر عمػػػػػى  ثاني
{َوَلن َيْجَعَل الَمُو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن سَ ، قاؿ تعالى: }3المسمـ  .4ِبيال 

                                                           
 (.16\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
، الم نـــــي(، ابػػػػػف قدامػػػػػة، 81\8، )التـــــاج واإلكميـــــل(، المػػػػػكاؽ، 89\4، )بالمبـــــاب فـــــي شـــــرح الكتـــــاالميػػػػػداني،  2

(10\87.) 
 (.5969\8، )الهقو اإلسالمي وأدلتوالزحيمي،  3
 (.141سكرة النساء، اآلية ) 4
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فػػػػػ ذا أخػػػػػػٌؿ القاضػػػػػي بأحكػػػػػػاـ الشػػػػػػريعة أمػػػػػران كنييػػػػػػان، كأخػػػػػػٌؿ  ثالثــــــا : فســــــق القاضــــــي:
لمنافػػػػػػاة ذلػػػػػػؾ لمنصػػػػػػب الكاليػػػػػػة إال قاضػػػػػػي الضػػػػػػركرة: كىػػػػػػك  بػػػػػػاآلداب العاٌمػػػػػػة

 .1القاضي الفاسؽ الذم يعينو سمطاف ذك شككة
كىػػػػػذه مسػػػػػألة اختمػػػػػؼ فييػػػػػا أىػػػػػؿ العمػػػػػـ، فيػػػػػؿ ييعػػػػػزؿ القاضػػػػػي بت ي ػػػػػر حالػػػػػو مػػػػػف 

 عدالة إلى الفسؽ؟ال
فػػػػػػػ ذا أخػػػػػػػٌؿ القاضػػػػػػػي بأحكػػػػػػػاـ الشػػػػػػػرع أمػػػػػػػران كنييػػػػػػػان، كأخػػػػػػػٌؿ بػػػػػػػاآلداب العاٌمػػػػػػػة، 

نمػػػػا اختمفػػػػكا فيمػػػػا ينعػػػػزؿ بػػػػو 2كظيػػػػر منػػػػو فسػػػػقو اسػػػػتىحٌؽ العػػػػزؿ باٌتفػػػػاؽ أىػػػػؿ العمػػػػـ ، كا 
 القاضي: ىؿ بالفسؽ نفسو، أـ بعزؿ اإلماـ عمى قكليف:

، كىػػػػػػػػك 3ي  الحنفيػػػػػػػػةقػػػػػػػػكؿ جميػػػػػػػػكر الفقيػػػػػػػاء، بػػػػػػػػو قػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػض مشػػػػػػػػا القــــــــول ا ول:
، كقػػػػػػد 6، كمػػػػػػذىب الحنابمػػػػػػة5، كىػػػػػػك مػػػػػػذىب الشػػػػػػافعٌية4المشػػػػػػيكر عنػػػػػػد المالكيػػػػػػة

 ذىبكا إلى أنو ينعزؿ بالفسؽ فتبطؿ كاليتو.
 ودليميم فيما ذىبوا إليو: 

أف عدالػػػػػة القاضػػػػػي فػػػػػي معنػػػػػى المشػػػػػركطة فػػػػػي كاليتػػػػػو، ألف الحػػػػػاكـ حينمػػػػػا كاٌله 
دالتػػػػػو، فتػػػػػزكؿ بزكاليػػػػػا، كحينمػػػػػا تػػػػػكٌلى اعتمػػػػػد عمػػػػػى عدالتػػػػػو، فكانػػػػػت تكليتػػػػػو مقٌيػػػػػدة بع

                                                           
ـــــابالميػػػػػداني،  1 ـــــاب فـــــي شـــــرح الكت ـــــداَل  الصـــــناَل (، الكاسػػػػػاني، 89\4، )المب (، ابػػػػػف فرحػػػػػكف، 17-16\7، )ب

 (.90\10، )الم ني(، ابف قدامة، 270\6، )م ني المحتاجلشربيني، (، ا26\1، )تبصرة الحّكام
 (.149\1، )روضة القضاةابف السمناني،  2
 (.83\2، )االختيار لتعميل المختار(، ابف مكدكد، 254\7، )فتح القديرابف الييماـ،  3
 (.1006\3، )عقد الجواىر الّثمينةالجذامي،  4
ـــــــــز(، الرافعػػػػػػػػػي، 148\1، )روضـــــــــة القضـــــــــاةابػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمناني،  5 ، التيـــــــــذيب(، الشػػػػػػػػػيرازم، 440\12، )العزي

(8\198.) 
 (.181\11، )اإلنصافالمرداكم،  6
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القضػػػػػػػاء اشػػػػػػػترطنا دينػػػػػػػو كأمانتػػػػػػػو؛ ألنػػػػػػػو يتصػػػػػػػٌرؼ فػػػػػػػي أمػػػػػػػكاؿ النػػػػػػػاس كدمػػػػػػػا يـ، كال 
 .1يكثؽ عمى ذلؾ مف ال أمانة لو

ف لػػػػػـ يشػػػػػترطكا العدالػػػػػة  كبالٌنسػػػػػبة لمػػػػػا ذىػػػػػب إليػػػػػو بعػػػػػض الحنفيػػػػػة ىنػػػػػا، فػػػػػ ٌنيـ كا 
 يقبػػػػػػػؿ منػػػػػػػو تحٌكلػػػػػػػو إلػػػػػػػى فػػػػػػػي القاضػػػػػػػي، فػػػػػػػ ٌف الحػػػػػػػاكـ لٌمػػػػػػػا كاٌله عػػػػػػػادالن ييعمػػػػػػػـ أنػػػػػػػو ال

 الفسؽ.
، كقػػػػػد ذىبػػػػػكا 3، كقػػػػػكؿ بعػػػػػض المالكيػػػػػة2كىػػػػػك ظػػػػػاىر مػػػػػذىب الحنفيػػػػػة القـــــول الثـــــاني:

ره.   إلى أنو ال ينعزؿ بفسقو، لكٌنو يستحؽ العزؿ، فيعزلو اإلماـ كييعزِّ
ك يرجػػػػع ذلػػػػؾ  إلػػػػى عػػػػدـ اشػػػػتراط الحنفيػػػػة العدالػػػػة فػػػػي القاضػػػػي، قػػػػاؿ صػػػػاحب 

ؿ مػػػػػػف قيضػػػػػػاتو مػػػػػػف يخشػػػػػػى عميػػػػػػو الٌضػػػػػػعؼ كالكىػػػػػػؿ أك الػػػػػػٌذخيرة:  إف لئلمػػػػػػاـ أف يعػػػػػػز 
ف أمػػػػػف عميػػػػػو الجػػػػػكر؛ ألنػػػػػو مػػػػػف بػػػػػاب بػػػػػذًؿ الٌنصػػػػػ  لممسػػػػػمميف كىػػػػػك  بطانػػػػػة السػػػػػكء، كا 

 .4كاجبه عمى اإلماـ 
كلعػػػػػٌؿ سػػػػػبب اخػػػػػتبلفيـ فػػػػػي ىػػػػػذه المسػػػػػألة مػػػػػا ذكػػػػػره صػػػػػاحب بػػػػػدا ع الصػػػػػنا ع، 

دنا ال حيػػػػػػػث قػػػػػػػاؿ:  كلقػػػػػػػبي المسػػػػػػػألة: أف القاضػػػػػػػي إذا فسػػػػػػػؽ ىػػػػػػػؿ ينعػػػػػػػزؿ أك ال؟ فعنػػػػػػػ
ينعػػػػػػػزؿ، كعنػػػػػػػد الشػػػػػػػػافعي ينعػػػػػػػزؿ، كبػػػػػػػػو قالػػػػػػػت المعتزلػػػػػػػػة لكػػػػػػػف بنػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػى أصػػػػػػػػميف 
مختمفػػػػػػيف: فأصػػػػػػؿي المعتزلػػػػػػة أف الفسػػػػػػؽ ييخػػػػػػرج صػػػػػػاحبو مػػػػػػف اإليمػػػػػػاف، فيبطػػػػػػؿ أىميػػػػػػة 

رحمػػػػػػو اهلل أف العدالػػػػػػة شػػػػػػرط أىميػػػػػػة القضػػػػػػاء، كمػػػػػػا ىػػػػػػي  القضػػػػػػاء، كأصػػػػػػؿ الشػػػػػػافعيً 

                                                           
فــــــتح (، ابػػػػػػف الييمػػػػػػاـ، 17\7، )بــــــداَل  الصــــــناَل (، الكاسػػػػػػاني، 148\1، )روضــــــة القضــــــاةابػػػػػػف السػػػػػػمناني،  1

، نـــــــاعكّشـــــــاف الق(، البيػػػػػػػكتي، 83\2، )االختيـــــــار لتعميـــــــل المختـــــــار(، ابػػػػػػػف مػػػػػػػكدكد، 254\7، )القـــــــدير
(6\297.) 

ــــداَل  الصــــناَل الكاسػػػػاني،  2 ــــدير(، ابػػػػف الييمػػػػاـ، 16\7، )ب ــــتح الق ــــل (، ابػػػػف مػػػػكدكد، 254\7، )ف ــــار لتعمي االختي
 (.83\2، )المختار

كىػػػػك قػػػػكؿ أصػػػػب  مػػػػف المالكيػػػػة، حيػػػػث قػػػػاؿ: كال ينعػػػػزؿي بطريانػػػػو )أم الفسػػػػؽ(، كلكػػػػف يجػػػػب عمػػػػى اإلمػػػػاـ عزلػػػػو  3
 (.127\10، )الّذخيرة(، القرافي، 1006\3، )الّثمينة عقد الجواىرعند ذلؾ(، أنظر: الجذامي، 

 (.127\10، )الّذخيرةالقرافي،  4
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ميػػػػػػة الٌشػػػػػػيادة، كقػػػػػػد زالػػػػػػت شػػػػػػرط أىميػػػػػػة الٌشػػػػػػيادة؛ ألف أىميػػػػػػة القضػػػػػػاء تػػػػػػدكر مػػػػػػع أى
 بالفسؽ فتبطؿ األىمية.

كاألصػػػػػػؿي عنػػػػػػدنا أف الكبيػػػػػػرة ال تخػػػػػػرج صػػػػػػاحبيا مػػػػػػف اإليمػػػػػػاف، كالعدالػػػػػػة ليسػػػػػػت 
 .1بشرط أىمية القضاء، كما ليست بشرط ألىمية الٌشيادة 

القػػػػكؿ األكؿ، كىػػػػك مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو جميػػػػكر الفقيػػػػاء،  يميػػػػؿ إليػػػػو الباحػػػػثكالٌػػػػذم 
لػػػػػػػو مػػػػػػػف العدالػػػػػػػة إلػػػػػػػى الفسػػػػػػػؽ ف ٌنػػػػػػػو ينعػػػػػػػزؿ بالفسػػػػػػػؽ مػػػػػػػف أف القاضػػػػػػػي إذا ت ٌيػػػػػػػر حا

كتبطػػػػػؿ كاليتػػػػػو؛ كذلػػػػػؾ لمػػػػػا رٌجحنػػػػػاه  ًنفػػػػػان مػػػػػف اشػػػػػتراط العدالػػػػػة فػػػػػيمف يتػػػػػكٌلى القضػػػػػاء، 
 كعدـ صٌحة تكٌلي الفاسؽ القضاء، كاهلل أعمـ.

جػػػػػػاء فػػػػػػي قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء الشػػػػػػرعي:   ال يجػػػػػػكز لمقاضػػػػػػي الشػػػػػػرعي أف يت يػػػػػػب 
قبػػػػػؿ إخطػػػػػار ر ػػػػػيس المحكمػػػػػة المختصػػػػػة عػػػػػف عممػػػػػو أك أف ينقطػػػػػع عنػػػػػو ب يػػػػػر عػػػػػذر 

التػػػػػػػابع ليػػػػػػػا، كعميػػػػػػػو يفقػػػػػػػد القاضػػػػػػػي كظيفتػػػػػػػو إذا ت يػػػػػػػب دكف إذف لمػػػػػػػدة تزيػػػػػػػد عمػػػػػػػى 
 .2خمسة عشر يكمان متصمة ما لـ يقدـ عذران مقبكؿ 

_ إذا ارتكػػػػػػػب القاضػػػػػػي أيػػػػػػػان مػػػػػػف األعمػػػػػػػاؿ 1كمػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػي نفػػػػػػػس القػػػػػػانكف:   
   كالقػػػػػػػػػػرارات الصػػػػػػػػػػادرة المحظػػػػػػػػػػكر ارتكابيػػػػػػػػػػا كفقػػػػػػػػػػان ألحكػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػانكف كالمػػػػػػػػػػكا

بمقتضػػػػػػاه، كالمعمػػػػػػكؿ بيػػػػػػا فػػػػػػي الكظيفػػػػػػة القضػػػػػػا ية، أك فػػػػػػي تطبيقاتيػػػػػػا، فتكقػػػػػػع عميػػػػػػو 
 إحدل العقكبات التأديبية التالية: 

 أ_ التنبيو.

.  ب_ المـك
 ج_ الحرماف مف العبلكة الدكرية السنكية، أك تأجيميا.

 د_ الحرماف مف الترقية.
 ىػ_ االستيداع )الكقؼ عف العمؿ(.

                                                           
 (.16\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.36المادة )، قانون القضاء الشرعي 2
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 العزؿ. ك_
، ال يجػػػػػػػكز تكقيػػػػػػػع عقكبػػػػػػػة تأديبيػػػػػػػة عمػػػػػػػى 2 _ فيمػػػػػػػا عػػػػػػػدا عقػػػػػػػكبتي، التنبيػػػػػػػو كالمػػػػػػػـك

القاضػػػػػي إال بعػػػػػد إحالتػػػػػو إلػػػػػى مجمػػػػػس تأديػػػػػب لمتحقيػػػػػؽ معػػػػػو كسػػػػػماع أقكالػػػػػو، 
كيػػػػػػػتـ إثبػػػػػػػات ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي محضػػػػػػػر خػػػػػػػاص، كيكػػػػػػػكف القػػػػػػػرار الصػػػػػػػادر بالعقكبػػػػػػػة 

عػػػػػف  مسػػػػػببان، كفػػػػػي جميػػػػػع األحػػػػػكاؿ ال يجػػػػػكز تكقيػػػػػع أكثػػػػػر مػػػػػف عقكبػػػػػة تأديبيػػػػػة
 ذات المخالفة.

_ ال تكقػػػػػػع عمػػػػػػى ر ػػػػػػيس المحكمػػػػػػة العميػػػػػػا الشػػػػػػرعية أك أمو مػػػػػػف قضػػػػػػاتيا، ككػػػػػػذلؾ 3
رؤسػػػػػػػػػػػاء محػػػػػػػػػػػاكـ االسػػػػػػػػػػػت ناؼ الشػػػػػػػػػػػرعية أك أمو مػػػػػػػػػػػف قضػػػػػػػػػػػاتيا، إال إحػػػػػػػػػػػدل 

 عقكبتي االستيداع، كالعزؿ.
_ ال يجػػػػػػكز أف تزيػػػػػػد مػػػػػػدة الحرمػػػػػػاف مػػػػػػف العػػػػػػبلكة الدكريػػػػػػة السػػػػػػنكية، أك تأجيميػػػػػػا، 4

 عمى ستة أشير.
ال يجػػػػػػكز أف تزيػػػػػػد مػػػػػػدة الحرمػػػػػػاف مػػػػػػف الترقيػػػػػػة عمػػػػػػى ثػػػػػػبلث سػػػػػػنكات، عمػػػػػػى أف _ 5

ييعػػػػػاد النظػػػػػر فػػػػػي أمػػػػػر الترقيػػػػػة، كفقػػػػػان ألحكػػػػػاـ ىػػػػػذا القػػػػػانكف، بعػػػػػد انتيػػػػػاء مػػػػػدة 
 الحرماف مف الترقية.

_ ال يجػػػػػػػكز أف تزيػػػػػػػد مػػػػػػػدة االسػػػػػػػتيداع عمػػػػػػػى خمػػػػػػػس سػػػػػػػنكات، أك المػػػػػػػدة المتبقيػػػػػػػة 6
ذا صػػػػػدر  القػػػػػرار بعقكبػػػػػة العػػػػػزؿ اعتبػػػػػر لبمػػػػػكغ القاضػػػػػي السػػػػػبعيف مػػػػػف عمػػػػػره، كا 

القاضػػػػػػػػي فػػػػػػػػي إجػػػػػػػػازة حتميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػدكر القػػػػػػػػرار حتػػػػػػػػى صػػػػػػػػيركرتو 
 .1 نيا يان 

 

                                                           
 (.45، المادة )قانون القضاء الشرعي 1
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كىػػػػذا إذا عػػػػزؿ القاضػػػػي نفسػػػػو ككافقػػػػو اإلمػػػػاـ عمػػػػى ذلػػػػؾ،  رابعــــا : اســــتقالة القاضــــي:
فػػػػػ ف كاليتػػػػػو تنتيػػػػػي بمكافقػػػػػة اإلمػػػػػاـ؛ كذلػػػػػؾ ألف القاضػػػػػي كالككيػػػػػؿ عػػػػػف اإلمػػػػػاـ، 

 .1الككالة كلمككيؿ أف يعزؿ نفسو عف
ل ػػػػػػى اإلمػػػػػػاـ قاضػػػػػػيان، ثػػػػػػـ مػػػػػػات، لػػػػػػـ ينعػػػػػػزؿ؛ ألٌف الخمفػػػػػػاء  كينب ػػػػػػي أف ييعمػػػػػػـ أنػػػػػػو إذا كى
ران  كلٌػػػػػكا حٌكامػػػػػان فػػػػػي زمػػػػػنيـ، فمػػػػػـ ينعزلػػػػػكا بمػػػػػكتيـ، كألف فػػػػػي عزلػػػػػو بمػػػػػكت اإلمػػػػػاـ ضػػػػػرى
عمػػػػػػى المسػػػػػػمميف، فػػػػػػ ف البمػػػػػػداف تتعطػػػػػػؿ مػػػػػػف الحكػػػػػػاـ، كتقػػػػػػؼ أحكػػػػػػاـ النػػػػػػاس إلػػػػػػى أف 

رره عظيـيكٌلي اإلماـ الثاني حاكمان   .  2، كفيو ضى
اسػػػػػتقالة القاضػػػػػي عػػػػػٌدة إجػػػػػراءات، كىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي  كفػػػػػي القػػػػػانكف تتضػػػػػمف

قػػػػػػانكف تشػػػػػػػكيؿ المحػػػػػػػاكـ الشػػػػػػػرعية: بحيػػػػػػث  أ_ ترفػػػػػػػع طمبػػػػػػػات االسػػػػػػػتقالة أك اإلحالػػػػػػػة 
ف لػػػػػػػـ يسػػػػػػػحب المسػػػػػػػتقبؿ أك طالػػػػػػػب اإلحالػػػػػػػة  عمػػػػػػػى التقاعػػػػػػػد إلػػػػػػػى قاضػػػػػػػي القضػػػػػػػاة كا 

مػػػػو يحػػػػاؿ الطمػػػػب إلػػػػى المجمػػػػس التخػػػػاذ اسػػػػتدعاءه خػػػػبلؿ سػػػػبعة أيػػػػاـ مػػػػف تػػػػاري  تقدي
 اإلجراء المناسب بشأنو.

إذا رأل المجمػػػػػػػػػس مكجبػػػػػػػػػػا لمسػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػي اإلجػػػػػػػػػػراءات يػػػػػػػػػدعك حين ػػػػػػػػػػذ القاضػػػػػػػػػػي  -ب 
المخػػػػػػػػتص لمحضػػػػػػػػكر أمامػػػػػػػػو خػػػػػػػػبلؿ ثبلثػػػػػػػػة أيػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػف تسػػػػػػػػمـ الطمػػػػػػػػب، كبعػػػػػػػػد 
اسػػػػػػتعراض مبلحظػػػػػػات قاضػػػػػػي القضػػػػػػاة الخطيػػػػػػة أك اسػػػػػػتماع أقػػػػػػكاؿ مػػػػػػف ينيبػػػػػػو 

ألقػػػػػكاؿ القاضػػػػػي أك مػػػػػف ينيبػػػػػو يصػػػػػدر المجمػػػػػس  عمػػػػػى ىػػػػػذا الطمػػػػػب كاالسػػػػػتماع
قػػػػػراره بقبػػػػػكؿ الطمػػػػػب كرفضػػػػػو كلممجمػػػػػس أف يقػػػػػرر اعتبػػػػػار القاضػػػػػي فػػػػػي إجػػػػػازة 

 حتمية بمرتب كامؿ إلى أف يصدر قراره في المكضكع. 

                                                           
 (.149\1، )روضة القضاة(، ابف السمناني، 11\7، )بداَل  الصناَل  الكاساني، 1
(، 271\6، )م ني المحتاج(، الشربيني، 97\8، )التاج واإلكميل(،المكاؽ، 16\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  2

 (.90\10، )الم ني(، ابف قدامة، 126\11، )روضة الطالبينالنككم، 
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يقػػػػػػػػـك قاضػػػػػػػػي القضػػػػػػػػاة بتنفيػػػػػػػػذ قػػػػػػػػرارات اإلحالػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى التقاعػػػػػػػػد كتػػػػػػػػزكؿ كاليػػػػػػػػة  -ج
 .1القاضي مف يـك تبمي و قرار المجمس 

جػػػػػاء فػػػػػي قػػػػػانكف القضػػػػػاء الشػػػػػرعي، متحػػػػػٌدثان عػػػػػف اسػػػػػتقالة القاضػػػػػي أيضػػػػػان كقػػػػػد 
_ تكػػػػػػػكف اسػػػػػػػتقالة القاضػػػػػػػي مكتكبػػػػػػػة كمسػػػػػػػببة كخاليػػػػػػػة مػػػػػػػف أم قيػػػػػػػدو أك 1مػػػػػػػا يمػػػػػػػي:  

ال اعتبػػػػػرت كػػػػػأف لػػػػػـ تكػػػػػف، كال تنتيػػػػػي خدمػػػػػة القاضػػػػػي إال بػػػػػالقرار الصػػػػػادر  شػػػػػرط، كا 
 بقبكؿ استقالتو.

حػػػػػػؽ رفضػػػػػػيا، أك قبكليػػػػػػا، كيعتبػػػػػػر _ إذا قػػػػػػدـ القاضػػػػػػي طمبػػػػػػان لبلسػػػػػػتقالة فمممجمػػػػػػس 2
فػػػػػكات ثبلثػػػػػيف يكمػػػػػان عمػػػػػى تػػػػػاري  تقػػػػػديميا دكف الػػػػػرد عمييػػػػػا بمثابػػػػػة قػػػػػرار بقبكليػػػػػا، 
ذا كػػػػػػػاف القاضػػػػػػػي قيػػػػػػػد تحقيػػػػػػػؽ، أك محاكمػػػػػػػة، فيجػػػػػػػكز إرجػػػػػػػاء قبػػػػػػػكؿ اسػػػػػػػتقالتو  كا 

 لحيف البت في الدعكل.
_ ال يترتػػػػػػب عمػػػػػػى اسػػػػػػتقالة القاضػػػػػػي سػػػػػػقكط حقػػػػػػو فػػػػػػي المعػػػػػػاش أك المكافػػػػػػأة كفقػػػػػػان 3

 .2كاـ القانكف ألح
كقػػػػػػػػد يسػػػػػػػػأؿي سػػػػػػػػاً ؿه، ىػػػػػػػػؿ لمقاضػػػػػػػػي سػػػػػػػػفه معينىػػػػػػػػة ينعػػػػػػػػزؿ فييػػػػػػػػا؟ بعػػػػػػػػد البحػػػػػػػػث 
كاالطػػػػػبلع لػػػػػـ أقػػػػػؼ عمػػػػػى قػػػػػكؿ لمفقيػػػػػاء يقضػػػػػي بعػػػػػزؿ القاضػػػػػي إف كصػػػػػؿ إلػػػػػى ًسػػػػػفو 
معينػػػػة، كمػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػبل مػػػػانع مػػػػف كجػػػػكد قػػػػانكف يقضػػػػي بعػػػػزؿ القاضػػػػي متػػػػى بمىػػػػ ى سػػػػنان 

 و.معينة تككف قرينة عمى عجز القاضي عف أداء كظيفت
_ ال يجػػػػػػكز أف 1كىػػػػػػذا مػػػػػػا جػػػػػػاء بػػػػػػو قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء الشػػػػػػرعي، حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ:  

 يبقى في كظيفة قاضو أك يعٌيف فييا مف جاكز عمره سبعيف سنة. 
_ ييسػػػػػػػػػػٌكل المعػػػػػػػػػػاش، أك المكافػػػػػػػػػػأة، عمػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػاس  خػػػػػػػػػػر راتػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػاف يتقاضػػػػػػػػػػاه 2

 .3القاضي 

                                                           
 (.17كتعديبلتو، المادة ) 1972( لسنة 19رقـ ) قانون تشكيل المحاكم الشرعّية 1
 (.30، المادة )عيقانون القضاء الشر  2
 (.31المرجع السابؽ، المادة ) 3
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فمتػػػػػػػى بمػػػػػػػ  القاضػػػػػػػي ىػػػػػػػذا السػػػػػػػف أيحيػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى التقاعػػػػػػػد عػػػػػػػف عممػػػػػػػو، كييسػػػػػػػٌكل 
 و، أك المكافأة التي يتقاضاىا عمى أساس  خر راتب كاف يتقاضاه.معاش

كالنػػػػػػػاظر إلػػػػػػػى القػػػػػػػانكف فػػػػػػػي أيامنػػػػػػػا ىػػػػػػػذه يجػػػػػػػده مكٌسػػػػػػػعان عمػػػػػػػى القيضػػػػػػػاة فػػػػػػػي  
الػػػػػرزؽ، كىػػػػػذا كمٌػػػػػو يتكافػػػػػؽ مػػػػػع العدالػػػػػة؛ كذلػػػػػؾ حتػػػػػى ال ينظػػػػػركا إلػػػػػى أمػػػػػكاؿ النػػػػػاس، 

خػػػػػػر؛ كحتػػػػػػى ال تنتشػػػػػػر الرشػػػػػػكة، كال يضػػػػػػطر القاضػػػػػػي ليجمػػػػػػع مػػػػػػع كظيفتػػػػػػو عمػػػػػػبلن  
 ليكفيو مؤكنة الحياة.

، جػػػػاء فػػػػي ركضػػػػة القضػػػػاة:  كيفػػػػًرضي لػػػػو 1كىػػػػذا مػػػػا نىػػػػٌص عميػػػػو الفقيػػػػاء أيضػػػػان 
ما يكفيو، كييكٌسع عميو حتى ال يشرىهى إلى أمكاؿ المسمميف 

2. 
 مف ذلؾ:ص  عميو القانكف في غير ماٌدة، ما ن كىذا

يجمػػػػػع  مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي قػػػػػانكف تشػػػػػكيؿ المحػػػػػاكـ الشػػػػػرعٌية:  ال يجػػػػػكز لمقاضػػػػػي أف
 .3بيف كظيفة القضاء كمزاكلة التجارة أك أم مينة أخرل 

كقػػػػػد اسػػػػػتثنى القػػػػػانكف فػػػػػي مسػػػػػألة عػػػػػدـ جػػػػػكاز الجمػػػػػع بػػػػػيف كظيفػػػػػة القضػػػػػاء كأم 
 كظيفة أخرل مسألتاف:

 ندب القاضي ل ير عممو، أك لعمؿو إضافي. ا ولى:
ـــــة: ٌكمػػػػػان، إذا كػػػػػاف أطػػػػػراؼ النػػػػػزاع مػػػػػف أقاربػػػػػ الثاني و أك يجػػػػػكز لمقاضػػػػػي أف يعمػػػػػؿ محي

 4أصياره ل اية الدرجة الرابعة
كمػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي مدكنػػػػػػػة السػػػػػػػمكؾ لمقضػػػػػػػاة الشػػػػػػػرعييف:  ييحظػػػػػػػر عمػػػػػػػى القاضػػػػػػػي 
الشػػػػػػػرعي ممارسػػػػػػػة األعمػػػػػػػاؿ التجاريػػػػػػػة، أك أف يكػػػػػػػكف عضػػػػػػػكان فػػػػػػػي أم مجمػػػػػػػس مػػػػػػػف 

                                                           
 (.34\10، )الم ني(، ابف قدامة، 86\1، )روضة القضاةابف السمناني،  1
 (.86\1، )روضة القضاةابف السمناني،  2
 (.8، المادة )قانون تشكيل المحاكم الشرعية 3
 (.8، المادة )قانون تشكيل المحاكم الشرعّيةكىذا ما نٌص عميو  4
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مجػػػػػػالس إدارة الشػػػػػػركات أك المؤسسػػػػػػات التجاريػػػػػػة أك أيػػػػػػة سػػػػػػمطة أخػػػػػػرل فييػػػػػػا، كمػػػػػػا 
 .1كيبلن أك ممثبلن ليا ييحظر عميو أف يككف مستشاران أك ك 

كجػػػػػاء فيػػػػػو أيضػػػػػان:  ييحظػػػػػر عمػػػػػى القاضػػػػػي الشػػػػػرعي تػػػػػكلي الكظػػػػػا ؼ أك الميػػػػػف 
األخػػػػػػرل فيمػػػػػػا عػػػػػػدا النشػػػػػػاطات العمميػػػػػػة أك التػػػػػػدريس فػػػػػػي الجامعػػػػػػات أك المعاىػػػػػػد أك 
المػػػػػدارس أك النشػػػػػاطات الثقافيػػػػػة فػػػػػي أيػػػػػة جيػػػػػة أك مرفػػػػػؽ مػػػػػف المرافػػػػػؽ العامػػػػػة كبمػػػػػا 

 .2ال يخؿ بعممو القضا ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.4، المادة )دونة السموك لمُقضاة الشرعيينم 1
 (.5المرجع السابؽ، المادة ) 2
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 المبحث الثالث

 شرط العدالة في أعوان القاضي

ال بػػػػػػد لمقاضػػػػػػي فػػػػػػي كظيفتػػػػػػو مػػػػػػف أعػػػػػػكاف ييعينكنػػػػػػو فػػػػػػي عمػػػػػػؿ القضػػػػػػاء، كىػػػػػػـ: 
جماعػػػػػػة مػػػػػػف أىػػػػػػؿ العمػػػػػػـ كالفضػػػػػػؿ، كالكاتػػػػػػب، كالمحضػػػػػػر، كالمتػػػػػػرجـ، كأىػػػػػػؿ الخبػػػػػػرة، 
كالحاجػػػػػػػػػػػػب، كالبػػػػػػػػػػػػٌكاب، كالجمػػػػػػػػػػػػكاز، كالميحٌكػػػػػػػػػػػػـ، كالككيػػػػػػػػػػػػؿ، كالٌشػػػػػػػػػػػػيكد، كالميزٌكػػػػػػػػػػػػكف، 

 .1ؤٌدبكف، كصاحب السجفكالم
ـ العدالػػػػػة، كىػػػػػـ كفػػػػػي ىػػػػػذا المبحػػػػػث سػػػػػأبيف األعػػػػػكاف الػػػػػذيف اشػػػػػترط الفقيػػػػػاء فػػػػػيي

 :تيعمى الٌنحك اآل
 المطمب ا ول: جماعة من أىل العمم والهضل

يتخػػػػذ القاضػػػػي جماعػػػػة مػػػػف أىػػػػؿ العمػػػػـ كالفضػػػػؿ يستشػػػػيرىـ فيمػػػػا يعػػػػرض عميػػػػو 
ذه المشػػػػاكرة مػػػػف القاضػػػػي مػػػػف قضػػػػايا كمػػػػا ينب ػػػػي ليػػػػا مػػػػف أحكػػػػاـ شػػػػرعية مناسػػػػبة كىػػػػ

ف كػػػػػػػػاف عالمػػػػػػػػان  ، فيػػػػػػػػذا كػػػػػػػػاف دأب الخمفػػػػػػػػاء الراشػػػػػػػػديف كمػػػػػػػػف تػػػػػػػػبعيـ مػػػػػػػػف مطمكبػػػػػػػػة كا 
: 2القضػػػػاة، فقػػػػد كػػػػاف عمػػػػر رضػػػػي اهلل عنػػػػو يستشػػػػير عممػػػػاء الصػػػػحابة، قػػػػاؿ الٌشػػػػعبي

 مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػٌره أف يأخػػػػػػػػػذ بالكثيقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػاء فميأخػػػػػػػػػذ بقضػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػر ف نػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف 

                                                           
ــــــــداَل  الصــــــــناَل الكاسػػػػػػػػاني،  1 ــــــــام(، ابػػػػػػػػف فرحػػػػػػػػكف، 12\7، )ب حاشــــــــية (، الٌدسػػػػػػػػكقي، 35\1، )تبصــــــــرة الحّك

ــــــــــي(، ابػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػة، 385-384\3، )الميــــــــــّذب(، الشػػػػػػػػػػيرازم، 138\4، )الّدســــــــــوقي (، 64\10، )الم ن
نَّــــــــام القضــــــــاء فــــــــي الشــــــــريعة (، عبػػػػػػػػد الكػػػػػػػػريـ زيػػػػػػػػداف، 108-104\8، )لالتــــــــاج واإلكميــــــــالمػػػػػػػػكاؽ، 
 (.55ـ، مؤسسة الرسالة، )1989 -ىػ 1409، الطبعة الثانية، اإلسالمية

عػػػػامر بػػػػف شػػػػراحيؿ بػػػػف عبػػػػد بػػػػف ذم كبػػػػار، كذك كبػػػػار مػػػػف أقيػػػػاؿ الػػػػيمف، اإلمػػػػاـ عبٌلمػػػػة العصػػػػر أبػػػػك عمػػػػرك  2
إنػػػػو كلػػػػد سػػػػنة ثمػػػػافو كعشػػػػريف، كقيػػػػؿ إنػػػػو كلػػػػد سػػػػنة اثنتػػػػيف اليمػػػػداني ثػػػػـ الٌشػػػػعبي، اختيًمػػػػؼى فػػػػي مكلػػػػده، فقيػػػػؿ 

 : كثبلثػػػػيف، رأل عميػػػػان رضػػػػي اهلل عنػػػػو كصػػػػٌمى خمفػػػػو، كسػػػػمع مػػػػف عػػػػٌدةو مػػػػف كبػػػػار الصػػػػحابة، كقػػػػاؿ الشػػػػعبي 
أدركػػػػت خمسػػػػة م ػػػػة مػػػػف أصػػػػحاب النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، قػػػػاؿ مكحػػػػكؿ: مػػػػا رأيػػػػتي أحػػػػدان أعمػػػػـ مػػػػف 

، ســــــير أعــــــالم النــــــبالءبعو كسػػػػػػبعيف سػػػػػنة. أنظػػػػػػر: الػػػػػٌذىبي، الٌشػػػػػعبي، مػػػػػػات سػػػػػنة خمػػػػػػسو كم ػػػػػة، عػػػػػػف سػػػػػ
(4\294-319 .) 
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قاضػػػػي إلػػػػى مػػػػا قػػػػد يفكتػػػػو أك ينسػػػػاه ممػػػػا كال ػػػػرض مػػػػف المشػػػػاكرة تنبيػػػػو ال ،1يستشػػػػير 
يتعمػػػػػؽ بالػػػػػدعكل أك مػػػػػا يػػػػػؤثر فػػػػػي الحكػػػػػـ، لػػػػػذلؾ يشػػػػػترط فػػػػػي ىػػػػػؤالء أف يككنػػػػػكا مػػػػػف 
أىػػػػػؿ االجتيػػػػػاد كالعدالػػػػػة، حتػػػػػى يمكػػػػػنيـ الداللػػػػػة عمػػػػػى الحكػػػػػـ الشػػػػػرعي فػػػػػي القضػػػػػايا، 
كاشػػػػػتراط العدالػػػػػة فػػػػػييـ؛ ليحفظػػػػػكا إقػػػػػرار الخصػػػػػـك أيضػػػػػان، خكفػػػػػان مػػػػػف رجػػػػػكع بعضػػػػػيـ 

 .2وعٌما ييقر  ب
قػػػػػاؿ صػػػػػاحب الم نػػػػػي:  ف ٌنػػػػػو يشػػػػػاكر  أم القاضػػػػػي  أىػػػػػؿ العمػػػػػـ كاألمانػػػػػة؛ ألف 

 .3مف ليس كذلؾ فبل قكؿ لو في الحادثة، كال ييسكىفي إلى قكلو 
جػػػػػاء فػػػػػي التػػػػػاج كاإلكميػػػػػؿ:  ال يىػػػػػدع القاضػػػػػي مشػػػػػكرة أىػػػػػؿ العمػػػػػـ عنػػػػػدما يتكٌجػػػػػو 

خصػػػػػػـك خػػػػػػكؼى لمحكػػػػػػـ، كال يىجمػػػػػػسي لمقضػػػػػػاء إال بحضػػػػػػرة العػػػػػػدؿ؛ كليحفظػػػػػػكا إقػػػػػػرار ال
 .4رجكًع بعضيـ عٌما ييًقر  بو 

 المطمب الثاني: الكاتب

كىػػػػػػك الػػػػػػذم يكتػػػػػػب بػػػػػػيف يػػػػػػدم القاضػػػػػػي حسػػػػػػبما يممػػػػػػي عميػػػػػػو القاضػػػػػػي، كقػػػػػػد  
اٌتفػػػػػػػػؽ الفقيػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى أف لمقاضػػػػػػػػي أف يٌتخػػػػػػػػذى كاتبػػػػػػػػان لكتابػػػػػػػػة المحاضػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػجبٌلت، 

 .5لتثبيت حج  الخصـك كشياداتيـ
 ة في الكاتب عمى قكليف:كقد اختمؼ الفقياء في اشتراط العدال

 

                                                           
 (. 187\10(، )20305، حديث رقـ )السنن الكبر البييقي،  1
(، المػػػػػػكاؽ، 85\2، )اإلختيــــــار لتعميــــــل المختــــــار(، ابػػػػػػف مػػػػػػكدكد، 12-11\7، )بــــــداَل  الصــــــناَل الكاسػػػػػػاني،  2

ــــــل ــــــاج واإلكمي ــــــي(، ابػػػػػػف قدامػػػػػػة، 385\3)، الميــــــّذب(، الشػػػػػػيرازم، 108-107\8، )الت (، 47\10، )الم ن
 (.55، )نَّام القضاء(، عبد الكريـ زيداف، 107\1، )روضة القضاةابف السمناني، 

 (.47\10، )الم نيابف قدامة،  3
 (.108\8، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  4
، ميـــــــّذبال(، الشػػػػػػػيرازم، 35\1، )تبصـــــــرة الحّكـــــــام(، ابػػػػػػػف فرحػػػػػػػكف، 12\7، )بـــــــداَل  الصـــــــناَل الكاسػػػػػػػاني،  5

 (.1009\3، )عقد الجواىر الّثمينة(، الجذامي، 64\10، )الم ني(، ابف قدامة، 384-385\3)
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ـــــــول ا ول: لػػػػػػػى ىػػػػػػػذا ذىػػػػػػػب جميػػػػػػػكر  الق ػػػػػػػدالن، كا  ييشػػػػػػػتىرطي فػػػػػػػي الكاتػػػػػػػب أف يكػػػػػػػكف عى
، كىػػػػػػك مػػػػػػذىب 2، كالمشػػػػػػيكر عنػػػػػػد المالكيػػػػػػة1الفقيػػػػػػاء، فيػػػػػػك مػػػػػػذىب الحنفٌيػػػػػػة

 .4، كمذىب الحنابمة3الٌشافعٌية
 ودليميم لذلك من المعقول:

فيػػػػذ األحكػػػػػاـ، فػػػػافتقر إلػػػػػى إف الكاتػػػػب مػػػػػؤتمفه عمػػػػى إثبػػػػػات اإلقػػػػرار كالبٌينػػػػػات كتن
، كمػػػػػػػا أف الكاتػػػػػػػب نا ػػػػػػػبه عػػػػػػػف القاضػػػػػػػي 5صػػػػػػػفة مػػػػػػػف تثبػػػػػػػت بػػػػػػػو الحقػػػػػػػكؽ كالٌشػػػػػػػيكد

فينب ػػػػػي عميػػػػػو أف يشػػػػػًبيىوي بالصػػػػػبلح كالعفػػػػػاؼ، كىػػػػػذا ال يتػػػػػأٌتى مػػػػػف غيػػػػػر العػػػػػدؿ؛ ألف 
، كمػػػػػػا أف اشػػػػػػتراط 6الكتابػػػػػػة مكضػػػػػػع أمانػػػػػػة، كاألمانػػػػػػة ال يؤٌدييػػػػػػا إال العفيػػػػػػؼ الصػػػػػػال 

صػػػػٌرؼ فػػػػي كػػػػبلـ الخصػػػػميف بالزيػػػػادة كالنقصػػػػاف؛ لػػػػ بٌل يكجػػػػب العدالػػػػة فيػػػػو حتػػػػى ال يت
حقػػػػػان لػػػػػـ يجػػػػػب، كال ييسػػػػػقط حقػػػػػان كاجبػػػػػان؛ ألف تصػػػػػر ؼى غيػػػػػر الفقيػػػػػو بتفسػػػػػير الكػػػػػبلـ ال 

 .7يخمك مف ذلؾ
ــــاني: ــــول الث ال ييشػػػػترط فػػػػي الكاتػػػػب أف يكػػػػكف عػػػػدالن، كلكػػػػٌف ذلػػػػؾ مسػػػػتحب، كىػػػػذا  الق

 .9، ككجوه عند الشافعٌية8قكؿ عند المالكٌية
د عٌممػػػػػػػكا لمػػػػػػػا ذىبػػػػػػػكا إليػػػػػػػو: بػػػػػػػأف مػػػػػػػا يكتبػػػػػػػو الكاتػػػػػػػب ال بػػػػػػػٌد أف يقػػػػػػػؼ عميػػػػػػػو كقػػػػػػػ

 .10القاضي ثيـٌ ييمضيو، فييؤمف فيو الخيانة
                                                           

 (.12\7، )بداَل  الصناَل (، الكاساني، 90\16، )المبسوطالسرخسي،  1
 (.138\4، )حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 1009\3، )عقد الجواىر الّثمينةالجذامي،  2
 (.252\8، )نياية المحتاجالرممي،  3
 (.319\6، )كّشاف القناع(، البيكتي، 64\10، )الم نيابف قدامة،  4
 (.199\16، )الحاوي الكبيرالماكردم،  5
(، البيكتي، 64\10، )الم ني(، ابف قدامة، 12\7، )بداَل  الصناَل (، الكاساني، 90\16، )المبسوطالسرخسي،  6

 (.319\6، )كّشاف القناع
 (.12\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  7
 (.115\6، )مواىب الجميل(، الحٌطاب، 35\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  8
 (.385\3، )الميّذبالشيرازم،  9

 (.385\3، )الميّذب(، الشيرازم، 35\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  10
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قػػػػػكؿ جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء، القا ػػػػػؿ باشػػػػػتراط العدالػػػػػة فػػػػػي  ميػػػػػؿ إليػػػػػو الباحػػػػػثكالػػػػػذم ي
الكاتػػػػػب، كذلػػػػػػؾ لمػػػػػػا ذىبػػػػػػكا إليػػػػػػو، كألف القاضػػػػػػي يبنػػػػػػي قضػػػػػػاءه عمػػػػػػى مػػػػػػا يجػػػػػػده فػػػػػػي 

ذا كػػػػاف الكاتػػػػب ال يكثػػػػؽ بػػػػو، فقػػػػد ي ٌيػػػػر أك يبػػػػٌدؿ فػػػػي األقػػػػكاؿ قبػػػػؿ  سػػػػجؿ الكاتػػػػب، كا 
ػػػػػػجؿ، كىػػػػػػذا مػػػػػػا أشػػػػػػار إليػػػػػػو صػػػػػػاحب بػػػػػػدا ع الصػػػػػػنا ع،  أف ينظػػػػػػر القاضػػػػػػي فػػػػػػي السِّ
حيػػػػػػػث قػػػػػػػاؿ:  حتٌػػػػػػػى ال يتصػػػػػػػٌرؼ فػػػػػػػي كػػػػػػػبلـ الخصػػػػػػػميف بالزيػػػػػػػادة كالنقصػػػػػػػاف؛ لػػػػػػػ بٌل 

 .1يكجب حقان لـ يجب، كال يسقط حقان كاجبان 
لمقاضػػػػػي أف يٌتخػػػػػذ كاتبػػػػػان مػػػػػف أىػػػػػؿ العفػػػػػاؼ  قػػػػػاؿ صػػػػػاحب المبسػػػػػكط:  كينب ػػػػػي

كالصػػػػػبلح؛ ألنػػػػػو محتػػػػػاجه إلػػػػػى أف يكتػػػػػب مػػػػػا جػػػػػرل فػػػػػي مجمسػػػػػو، كربمػػػػػا يعجػػػػػز عػػػػػف 
مباشػػػػرة جميػػػػع ذلػػػػؾ بنفسػػػػو فيٌتخػػػػذ كاتبػػػػان لػػػػذلؾ، كالكاتػػػػب نا بػػػػو فينب ػػػػي أف ييشػػػػبيىوي فػػػػي 
العفػػػػػاؼ كالصػػػػػبلح، كالكاتػػػػػب مػػػػػف أقػػػػػكل مػػػػػا يعتمػػػػػد عميػػػػػو القاضػػػػػي، فػػػػػبل ييفٌكضػػػػػو إال 

 .2ىك معركؼه بالصبلح كالعفاؼ  إلى مف
كلػػػػػػذلؾ كيمٌػػػػػػو فاألصػػػػػػؿ فػػػػػػي القاضػػػػػػي أف يختػػػػػػار كاتبػػػػػػان عػػػػػػدالن أمينػػػػػػان فىًطنػػػػػػان يكثػػػػػػؽ 

أف يكػػػػكف مػػػػف أىػػػػؿ بقكلػػػػو، ألف الكتابػػػػة أمانػػػػة، فيجػػػػب عمػػػػى مػػػػف يحمػػػػؿ ىػػػػذه األمانػػػػة 
 الصبلح كالٌتقكل.

جػػػػػػػاء فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الشػػػػػػػرعية:  عمػػػػػػػى كاتػػػػػػػب المحكمػػػػػػػة أف  
لضػػػػبط تحػػػػت إشػػػػراؼ القاضػػػػي أقػػػػكاؿ الفرقػػػػاء كشػػػػيادة كػػػػؿ شػػػػاىد حسػػػػب يػػػػدكف فػػػػي ا

ككاتػػػػػػػب المحكمػػػػػػػة كالطػػػػػػػرفيف أف يكقعػػػػػػػكا عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ  ركايتيػػػػػػػا كيجػػػػػػػب عمػػػػػػػى القاضػػػػػػػي
ذا امتنػػػػػػػع الطرفػػػػػػػاف أك أحػػػػػػػدىما عػػػػػػػف التكقيػػػػػػػع  صػػػػػػػفحة منػػػػػػػو حيػػػػػػػث انتيػػػػػػػت الكتابػػػػػػػة كا 

 .3تدكف المحكمة ذلؾ في المحضر 

                                                           
 (.12\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.90\16، )المبسوطالسرخسي،  2
 (.68، المادة )1959لسنة  31رقـ  الشرعية وتعديالتوقانون أصول المحاكمات  3
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حكامػػػػػان لمكاتػػػػػب، حيػػػػػث قػػػػػاؿ: نجػػػػػد فػػػػػي ىػػػػػذه المػػػػػادة أف القػػػػػانكف كضػػػػػع رقابػػػػػةن  كا 
يػػػػػػػدٌكف بالضػػػػػػػبط تحػػػػػػػػت إشػػػػػػػراؼ القاضػػػػػػػػي، ثػػػػػػػـ قػػػػػػػػاؿ: كشػػػػػػػيادة كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػاىد حسػػػػػػػػب 
، كىػػػػػػذا كمٌػػػػػػو تحقيقػػػػػػان لمبػػػػػػدأ  ركايتيػػػػػػا؛ كذلػػػػػػؾ حتٌػػػػػػى ال ٌيتصػػػػػػٌرؼ فػػػػػػي أقػػػػػػكاؿ الخصػػػػػػـك

 العدالة.
 المطمب الثالث: المترجم

عػػػػػدالن أك متػػػػرجميف اثنػػػػػيف أك أكثػػػػر فػػػػػ ف لػػػػـ يكػػػػػف عنػػػػػد  كيتخػػػػذ القاضػػػػػي مترجمػػػػان 
قاضػػػػػي متػػػػػرجـ خػػػػػاص تػػػػػرجـ لػػػػػو عنػػػػػد الحاجػػػػػة ثقػػػػػة مػػػػػأمكف كمترجمػػػػػاف أفضػػػػػؿ مػػػػػف ال

الكاحػػػػد كتجػػػػكز ترجمػػػػة المػػػػرأة العػػػػدؿ عنػػػػد الحاجػػػػة، كيقػػػػـك ىػػػػؤالء المترجمػػػػكف بترجمػػػػة 
 .1أقكاؿ المدعيف أك المدعى عمييـ أك الشيكد إذا كاف القاضي ال يعرؼ ل تيـ

ميػػػػػػػو فػػػػػػػ ف ترجمػػػػػػػة كالفقيػػػػػػػاء ميٌتفقػػػػػػػكف عمػػػػػػػى اشػػػػػػػتراط العدالػػػػػػػة فػػػػػػػي المتػػػػػػػرجـ، كع
 يف:، كذلؾ لسببيف ر يس2الفاسؽ غير مقبكلة

إٌف الخبػػػػػػر محتمػػػػػػؿه لمصػػػػػػدؽ كالكػػػػػػذب، كال يتػػػػػػرٌج  جانػػػػػػب الصػػػػػػدؽ عمػػػػػػى الكػػػػػػذب  -1
 .3إال بالعدالة

كمػػػػا أف المتػػػػرجـ ينقػػػػؿ خبػػػػران ال يعرفػػػػو القاضػػػػي، فػػػػبل بػػػػد مػػػػف اشػػػػتراط العدالػػػػة فيػػػػو  -2
 .4كالٌشيادة

لقاضػػػػي فػػػػي المحكمػػػػة تيرجمانػػػػان مكثكقػػػػان جػػػػاء فػػػػي مجمٌػػػػة األحكػػػػاـ العدلٌيػػػػة:  يكًجػػػػدي ا
بو كمؤتىمىنان لترجمة كبلـ مف ال يعرؼ الم ة الرسمٌية مف الطرفيف 

5. 
 

                                                           
، حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 36\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 12\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1

 (.106\8، )التاج واإلكميل(، المكاؽ، 139\4)
، حاشية الّدسوقيالٌدسكقي، (، 1008\3، )عقد الجواىر الّثمينة(، الجذامي، 89\16، )المبسوطالسرخسي،  2

،88\10، )الم ني(، ابف قدامة، 139\4) عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي  (، ابف حـز
 (.51بيركت، ) –، دار الكتب العممية مراتب اإلجماعىػ(، 456الظاىرم )المتكفى : 

 (.89\16، )المبسوطالسرخسي،  3
 (.88\10، )الم ني(، ابف قدامة، 139\4، )حاشية الّدسوقيي، (، الٌدسكق89\16، )المبسوطالسرخسي،  4
 (.1825، المادة )مجّمة ا حكام العدلّية 5
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 المطمب الراب : أىل الخبرة

كىػػػػػػػؤالء يختػػػػػػػارىـ القاضػػػػػػػي، كقػػػػػػػد اشػػػػػػػترط الفقيػػػػػػػاء فػػػػػػػييـ أف يككنػػػػػػػكا مػػػػػػػف أىػػػػػػػؿ 
اج إلػػػػى العدالػػػػة كاألمانػػػػة كالخبػػػػرة فػػػػي األمػػػػكر التػػػػي تػػػػدخؿ فػػػػي أعمػػػػاؿ القضػػػػاء كتحتػػػػ

جراء قسمة العقار كالمنقكؿ كنحك ذلؾ  .1خبرة معينة مثؿ تقكيـ األشياء كا 
ََُلوا جػػػػاء فػػػػي تبيػػػػيف الحقػػػػا ؽ:  ييسػػػػأؿي عػػػػدكؿ أىػػػػؿ الخبػػػػرة؛ لقكلػػػػو تعػػػػالى: } َفاْســــ

{َأْىَل الذاْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَمُمون ٰى
 .3، كالكاحد منيـ يكفي كاألحكط اثناف 2

ػػػػدليف مػػػػف أىػػػػؿ الخبػػػػرة؛ لقػػػػكؿ اهلل تبػػػػارؾ كجػػػػاء فػػػػي الم نػػػػي:  ييرجػػػػع إلػػػػ ى قػػػػكؿ عى
 .5 4{َيْحُكُم ِبِو َذَوا َعْدٍل مانُكمْ كتعالى: }

 .لقانكف اليـك بمصطم  الخبيركييعبر عف أىؿ الخبرة في ا
جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانكف األصػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػرعٌية:  إذا أنكػػػػػػػػر أحػػػػػػػػد الطػػػػػػػػرفيف أك كرثتػػػػػػػػو 

ثتػػػػػػػو عمػػػػػػػى السػػػػػػػككت لػػػػػػػدل التكقيػػػػػػػع أك الخػػػػػػػاتـ المنسػػػػػػػكبيف إليػػػػػػػو أك أصػػػػػػػر ىػػػػػػػك أك كر 
السػػػػػػؤاؿ عنيمػػػػػػا أك قػػػػػػاؿ الكرثػػػػػػة ال نعمػػػػػػـ إف كػػػػػػاف خاتمػػػػػػو أك تكقيعػػػػػػو فعمػػػػػػى القاضػػػػػػي 
أف يقػػػػرر إجػػػػراء معاممػػػػة التطبيػػػػؽ كيطمػػػػب إلػػػػى الفػػػػريقيف انتخػػػػاب خبيػػػػر أك أكثػػػػر فػػػػ ف 
لػػػػـ يتفقػػػػا تػػػػكلى بنفسػػػػو أمػػػػر االنتخػػػػاب كأدرج فػػػػي قػػػػراره حالػػػػة المسػػػػتند المختمػػػػؼ عميػػػػو 

 .6انتخابيـ  كأسماء الخبراء ككيفية
كمػػػػػػػػف المعمػػػػػػػػـك أنػػػػػػػػو ينب ػػػػػػػػي لمخبػػػػػػػػراء أف يككنػػػػػػػػكا محايػػػػػػػػديف، فكيػػػػػػػػؼ تتحقٌػػػػػػػػؽ 
، فيجػػػػػػب أف يكػػػػػػكف إصػػػػػػدارىـ لمحكػػػػػػـ دكف  العدالػػػػػػة إف مػػػػػػالكا إلػػػػػػى أحػػػػػػدو مػػػػػػف الخصػػػػػػـك

                                                           
ـــــــين الحقـــــــاَلقالزيمعػػػػػػػي،  1 ـــــــّذخيرة(، القرافػػػػػػػي، 321\4، )تبي (، 113\2، )الميـــــــّذب(، الشػػػػػػػيرازم، 362\10، )ال

 (.59، )نَّام القضاءعبد الكريـ زيداف،  (،443\3، )الم نيابف قدامة، 
 (.43سكرة الٌنحؿ، اآلية ) 2
 (.321\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي،  3
 (.95سكرة الما دة، اآلية ) 4
 (.443\3، )الم نيابف قدامة،  5
 (.78، المادة )قانون أصول المحاكمات الشرعّية 6
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ٌد الخبيػػػػػر،  اٌل ري محابػػػػػاة، ىػػػػػذا كينب ػػػػػي أف يكػػػػػكف الخبيػػػػػر ممػػػػػف تقبػػػػػؿ شػػػػػيادتو شػػػػػرعان؛ كا 
بأنػػػػو:  يجػػػػكز رد أىػػػػؿ الخبػػػػرة إذا كػػػػاف  كىػػػػذا مػػػػا عٌبػػػػر عنػػػػو قػػػػانكف األصػػػػكؿ الشػػػػرعٌية

، كبالتػػػػػالي إف كػػػػػاف الخصػػػػػـ 1ألحػػػػػد الخصػػػػػـك  الخبيػػػػػر ممػػػػػف ال تقبػػػػػؿ شػػػػػيادتو شػػػػػرعان 
ٌد  ف كػػػػػػػاف بػػػػػػػيف الخبيػػػػػػػر كأحػػػػػػػد الخصػػػػػػػـك عػػػػػػػداكة دنيكيػػػػػػػة ري ابنػػػػػػػان لمخبيػػػػػػػر ف نػػػػػػػو ييػػػػػػػرد، كا 

.الخبير، كىذه كمٌ   يا ضمانات لمعدالة لصال  الخصـك
 المطمب الخامس: الشيود

اء المالكيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المعتمػػػػػػػػد، كبعػػػػػػػػض الحنابمػػػػػػػػة، حضػػػػػػػػكر الٌشػػػػػػػػيكد يشػػػػػػػػترط فقيػػػػػػػػ
جػػػػػػ  كالمحاضػػػػػػر، بحيػػػػػػث يشػػػػػػيدكا عمػػػػػػى القػػػػػػرارات التػػػػػػي تصػػػػػػدر  لتكثيػػػػػؽ الحقػػػػػػكؽ كالحي
مػػػػػف الخصػػػػػـك كيحفظكىػػػػػا كيػػػػػدلكا بيػػػػػا عنػػػػػد الحاجػػػػػة، كينب ػػػػػي أف تتػػػػػكفر فػػػػػييـ العدالػػػػػة 

 .2البلزمة لتحمؿ الشيادة كأدا يا
قػػػػػاؿ بكجػػػػػكب إحضػػػػػار الشػػػػػػيكد:  كىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي حاشػػػػػية الٌدسػػػػػكقي، حيػػػػػث

 كىػػػػػػذا ىػػػػػػك المعتمػػػػػػد خبلفػػػػػػان لمػػػػػػف قػػػػػػاؿ ينػػػػػػدب إحضػػػػػػارىـ، كلكػػػػػػف ال يشػػػػػػترط إحضػػػػػػار 
، كيفيػػػػػػـ مػػػػػػف ىػػػػػػذا 3الشػػػػػػيكد المقػػػػػػاميف عنػػػػػػد القاضػػػػػػي لمشػػػػػػيادة عمػػػػػػى إقػػػػػػرار الخصػػػػػػـ 

الػػػػػنص أنػػػػػو ال بػػػػػد مػػػػػف حضػػػػػكر الشػػػػػيكد مجمػػػػػس القاضػػػػػي، أك يككنػػػػػكف قػػػػػريبيف منػػػػػو؛ 
 يـ.حتى يستدعييـ القاضي متى احتاج إلي

ـي  كقػػػػػػػد ربػػػػػػػط الحنابمػػػػػػػة اشػػػػػػػتراط كجػػػػػػػكد الٌشػػػػػػػيكد، حػػػػػػػاؿ كػػػػػػػكف القاضػػػػػػػي ممػػػػػػػف ال يحكيػػػػػػػ
بعممػػػػو، عنػػػػدىا ال بيػػػػٌد مػػػػف كجػػػػكدىـ؛ لػػػػ بٌل ييقػػػػٌر مػػػػنيـ ميقػػػػر ثػػػػـ يجحػػػػد كيينكػػػػر، فيحفظػػػػكا 

 عميو إقراره.

                                                           
 (.85، المادة )قانون أصول المحاكمات الّشرعية 1
، روضة القضاة(، ابف السمناني، 47\10، )الم ني، (، ابف قدامة138\4، )حاشية الّدسوقيالٌدسكقي،  2

(1\198.) 
 (.138\4، )حاشية الّدسوقيالٌدسكقي،  3
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كىػػػػػػذا مػػػػػػا جػػػػػػاء بػػػػػػو صػػػػػػاحب الم نػػػػػػي، حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ:  كينب ػػػػػػي لػػػػػػو أف يحضػػػػػػر  
ت بيػػػػـ الحجػػػػ  كالمحاضػػػػر، فػػػػ ف كػػػػاف شػػػػيكده مجمسػػػػو، ليسػػػػتكفي بيػػػػـ الحقػػػػكؽ، كتثبػػػػ

ف شػػػػػػػاء باعػػػػػػػدىـ منػػػػػػػو، بحيػػػػػػػث إذا  ممػػػػػػػف يحكػػػػػػػـ بعممػػػػػػػو، فػػػػػػػ ف شػػػػػػػاء أدنػػػػػػػاىـ إليػػػػػػػو، كا 
ف كػػػػػػاف ممػػػػػػػف ال  احتػػػػػػاج إلػػػػػػى إشػػػػػػيادىـ عمػػػػػػى حكمػػػػػػو اسػػػػػػتدعاىـ ليشػػػػػػيدكا بػػػػػػذلؾ، كا 
يحكػػػػػػـ بعممػػػػػػو، أجمسػػػػػػيـ بػػػػػػالقرب منػػػػػػو حتػػػػػػى يسػػػػػػمعكا كػػػػػػبلـ المتخاصػػػػػػميف، لػػػػػػ بل يقػػػػػػر 

، كمعمػػػػكـه اشػػػػتراط 1ظػػػػكا عميػػػػو إقػػػػراره، كيشػػػػيدكا بػػػػو مػػػػنيـ مقػػػػر ثػػػػـ ينكػػػػر كيجحػػػػد، فيحف
 العدالة في الٌشيكد عند الحنابمة كالمالكية.

 المطمب السادس: الُمزّكون

كىػػػػػػػػؤالء رجػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػدكؿ يختػػػػػػػػارىـ القاضػػػػػػػػي دكف أف يككنػػػػػػػػكا معمػػػػػػػػكميف لمنػػػػػػػػاس 
 .  2لتزكية الشيكد بعد السؤاؿ عنيـ

يـ لييبٌينػػػػػػػػكا حػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي ركضػػػػػػػػة الطػػػػػػػػالبيف:  الميزٌكػػػػػػػػكف: ىػػػػػػػػـ المرجػػػػػػػػكعي إلػػػػػػػػي
 .3الٌشيكد 

ٌكػػػػػػػػكف كقػػػػػػػػد اشػػػػػػػػترط  ػػػػػػػػالفقيػػػػػػػػاء أف يكػػػػػػػػكف الميزى دكالن، كافػػػػػػػػرم العقػػػػػػػػؿ؛ حتػػػػػػػػى ال عي
ييخػػػػػػػػدعكا، كينب ػػػػػػػػي أف ال يككنػػػػػػػػكا مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػؿ األىػػػػػػػػكاء كالعصػػػػػػػػبٌية أيمنػػػػػػػػاء؛ ألف ىػػػػػػػػذا 

                                                           
 (.48-47\10، )الم نيابف قدامة،  1
ــــــداَل  الصــــــناَل (، الكاسػػػػػػاني، 91\16، )المبســــــوطالسرخسػػػػػػي،  2 ، حاشــــــية الّدســــــوقي(، الٌدسػػػػػػكقي، 11\7، )ب

 (.59، )نَّام القضاءبد الكريـ زيداف، (، ع168\11) روضة الطالبينش(، النككم، 138\4)
 (.168\11) روضة الطالبينشالنككم،  3

ٌبػػػػػػر عػػػػػػنيـ بعبػػػػػػاراتو أخػػػػػػرل، مثػػػػػػؿ: أصػػػػػػحاب المسػػػػػػا ؿ، كأىػػػػػػؿ الثقػػػػػػة كالٌصػػػػػػبلح، كالعيػػػػػػدكؿ.  مػػػػػػف الفقيػػػػػػاء مػػػػػػف عى
ـــــداَل  الصـــــناَل (، الكاسػػػػػاني، 91\16، )المبســـــوطأنظػػػػػر: السرخسػػػػػي،  (، ابػػػػػف رشػػػػػد، محمػػػػػد بػػػػػف 11\7، )ب
 -ىػػػػػػػػػ  1408الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة،  ،البيــــــــان والّتحصــــــــيلىػػػػػػػػ(، 520القرطبػػػػػػػػي )المتػػػػػػػػكفى:  أحمػػػػػػػد بػػػػػػػػف رشػػػػػػػد

 (.386\3، )الُمَيّذب(، الشيرازم، 450\9لبناف، ) –دار ال رب اإلسبلمي، بيركت  ـ،1988
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ٌكػػػػػي؛ ألنػػػػػو سػػػػػيقـك بتعػػػػػديؿ غيػػػػػره، 1مكضػػػػػع أمانػػػػػة . كمػػػػػا أف اشػػػػػتراط العدالػػػػػة فػػػػػي الميزى
 .2ي نفسو فكيؼ ييعىدِّؿي غيرهف ف لـ يكف عىدالن ف

جػػػػاء فػػػػي الميػػػػػٌذب قكلػػػػو:  كيتخػػػػذ قكمػػػػػان مػػػػف أصػػػػحاب المسػػػػػا ؿ؛ ليتعػػػػرؼ بيػػػػػـ 
أحػػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػػف جيمػػػػػػػػت عدالتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػيكد، كينب ػػػػػػػػي أف يككنػػػػػػػػكا عػػػػػػػػدكالن بػػػػػػػػر ء مػػػػػػػػف 
الشػػػػػػحناء بيػػػػػػنيـ كبػػػػػػيف النػػػػػػاس، بعػػػػػػداء مػػػػػػف العصػػػػػػبية فػػػػػػي نسػػػػػػب أك مػػػػػػذىب حتػػػػػػى ال 

 .3عدؿ  يحمميـ ذلؾ عمى جرح عدؿ أك تزكية غير
 المطمب الساب : الُمَحّكم

 بدايةن ال بد مف تعريؼ التحكيـ في الم ة كاالصطبلح
 أوال : تعريف التحكيم في الم ة:

كمػػػػػػػػان  ـى عميػػػػػػػػو بػػػػػػػػاألمر يىحكيػػػػػػػػـ حي ػػػػػػػػ كى ـي القضػػػػػػػػاء، كجمعػػػػػػػػو أحكػػػػػػػػاـ، كقػػػػػػػػد حى كػػػػػػػػ الحي
ػػػػػـ بيػػػػػنيـ يىحكيػػػػػـ أم قضػػػػػى  كى كػػػػػـ: مصػػػػػدر قكلػػػػػؾ حى ـى بيػػػػػنيـ كػػػػػذلؾ، كالحي كػػػػػ كحككمػػػػػةن كحى

لػػػػو كحكػػػػـ عميػػػػو، كالحػػػػاكـي منفٌػػػػذي الحكػػػػـ كحاكمػػػػو إلػػػػى الحػػػػاكـ: دعػػػػاه كخاصػػػػمو، كحكػػػػـ 
ٌكمكه بينيـ: أمركه أف يحكـ، كييقاؿ حٌكمنا فبلنان فيما بيننا أم أجزنا حيكمو  .4كحى

 ثانيا : تعريف التحكيم في االصطالح:
لػػػػـ يضػػػػع كثيػػػػر مػػػػف الفقيػػػػاء تعريفػػػػان لمتحكػػػػيـ اكتفػػػػاءن بمػػػػا كقػػػػر فػػػػي أذىػػػػانيـ مػػػػف 

كمػػػػػو بعبػػػػػارات ذكركىػػػػػا فػػػػػي كتػػػػػبيـ، معنػػػػػا نمػػػػػا بٌينػػػػػك حي ه الم ػػػػػكم كبمػػػػػا تعػػػػػارفكا عميػػػػػو، كا 
ٌكػػػػػػـ رجػػػػػػبلف رجػػػػػػبلن لػػػػػػيحكـ بينيمػػػػػػا كرضػػػػػػيا بحكمػػػػػػو جػػػػػػاز؛  ذا حى فمػػػػػػف ذلػػػػػػؾ قػػػػػػكليـ:  كا 

                                                           
ــــي(، ابػػػػف قدامػػػػة، 172\11) روضــــة الطــــالبينشالنػػػػككم،  1 ، روضــــة القضــــاة(، ابػػػػف السػػػػمناني، 58\10، )الم ن

(1\125.) 
 (.11\7، )بداَل  الصناَل اساني، الك 2
 (.385\3، )الميّذب الشيرازم، 3
-1901\5، )الصحاح(، الجكىرم، 141\12، )لسان العرب(، ابف منظكر، 91\2، )مقاييس الم ة ابف فارس، 4

-510\31، )تاج العروس(، مرتضى الزبيدم، 1095\1، )القاموس المحيط(، الفيركز  بادم، 1902
511.) 
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ذا حكػػػػػػػػـ لىًزمىيمػػػػػػػػا  ، كقػػػػػػػػكليـ 1ألف ليمػػػػػػػػا كاليػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى أنفسػػػػػػػػيما فيصػػػػػػػػ  تحكيميمػػػػػػػػا كا 
ٌكمػػػػػػػا بينيمػػػػػػػا رجػػػػػػػبلن فحكػػػػػػػـ  ، 2بينيمػػػػػػػا أمضػػػػػػػاه القاضػػػػػػػي أيضػػػػػػػان:  كلػػػػػػػك أف رجمػػػػػػػيف حى

ٌكمػػػػاه بينيمػػػػا جػػػػاز  ذا تحػػػػاكـ رجػػػػبلف إلػػػػى رجػػػػؿ يصػػػػم  لمقضػػػػاء كحى كقػػػػكليـ أيضػػػػان:  كا 
 .3ذلؾ كنفذ حكمو عمييما 

كمػػػػػع ذلػػػػػؾ ف ننػػػػػا نجػػػػػد فػػػػػي بعػػػػػض كتػػػػػب الفقيػػػػػاء تعريفػػػػػان لمتحكػػػػػيـ ال يخػػػػػرج عػػػػػف ىػػػػػذه 
 المعاني، مف ذلؾ:

لخصػػػػػػػػميف قػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػاحب البحػػػػػػػػر الرا ػػػػػػػػؽ:  التحكػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي االصػػػػػػػػطبلح: تكليػػػػػػػػة ا -1
حاكمػػػػػان يحكػػػػػػـ بينيمػػػػػا كركنػػػػػػو المفػػػػػظ الػػػػػػداؿ عميػػػػػػو مػػػػػع قبػػػػػػكؿ اآلخػػػػػر، فمػػػػػػك حكنمػػػػػػا 

 .4رجبلن فمـ يقبؿ ال يجكز حيكمو إال بتجديد التحكيـ 
كبيػػػػػػذا المعنػػػػػػى جػػػػػػاء تعريػػػػػػؼ مجمػػػػػػة األحكػػػػػػاـ العدليػػػػػػة:  اٌتخػػػػػػاذ الخصػػػػػػميف  خػػػػػػرى  -2

تػػػػػ ـه بفتحى ػػػػػ كى يف، حاكمػػػػػان برضػػػػػاىما؛ لفصػػػػػؿ خصػػػػػكمتيما كدعكاىمػػػػػا، كييقػػػػػاؿ لػػػػػذلؾ حى
ـه  ك  كميحى

5. 
 كالفقياء في اشتراط العدالة في الميحٌكـ عمى قكليف:

، كمػػػػػذىب 7، كىػػػػػك مػػػػػذىب المالكيػػػػػة6إليػػػػػو ذىػػػػػب بعػػػػػض الحنفٌيػػػػػةذىػػػػػب  القـــــول ا ول:
، كقػػػػػػػد ذىبػػػػػػػكا إلػػػػػػػى اشػػػػػػػتراط العدالػػػػػػػة فػػػػػػػي 9، كىػػػػػػػك مػػػػػػػذىب الحنابمػػػػػػػة8الشػػػػػػػافعٌية

 المحٌكـ، كعميو ف ف تحكيـ الفاسؽ ال يجكز.

                                                           
 (.316\7، )ناية شرح اليدايةالعالبابرتي،  1
 (.100\8، )التاج واإلكميلالمكاؽ،  2
 (.392\11، )الشرح الكبيرابف قدامة،  3
البحر الراَلق شرح كنز ىػ(، 970زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ )المتكفى:  ابف نجيـ، 4

 (.24\7)، بدكف تاري ، دار الكتاب اإلسبلمي، الطبعة الثانية، الدقاَلق
 (.1790، المادة )مجمة ا حكام العدلية 5

 (.316\7، )العناية شرح اليداية(،  البابرتي، 118\8، )المحيط البرىانيابف مازة، 6 
 (.36\10، )الّذخيرة(، القرافي، 136\4، )حاشية الّدسوقيالٌدسكقي،  7
 (.437\12، )العزيز(، الرافعي، 325\16، )الحاوي الكبيرالماكردم،  8
، الم ني(، ابف قدامة، 199\11، )اإلنصاف(، المرداكم، 392\11، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  9

(7\321.) 
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ة:  كمػػػػػف شػػػػػرطو  أم الميحٌكػػػػػـ  أف يكػػػػػكف عػػػػػدالن مػػػػػف أىػػػػػؿ قػػػػػاؿ صػػػػػاحب الػػػػػٌذخير 
كمػػػػػػو كييػػػػػػرد  االجتيػػػػػػاد، أك عاٌميػػػػػػان ليسترشػػػػػػد العممػػػػػػاء، فػػػػػػ ف لػػػػػػـ يسترشػػػػػػدىـ لػػػػػػـ يجػػػػػػر حي
د   ف كافػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػكؿ قا ػػػػػػػػػػػؿ،؛ ألف الحكػػػػػػػػػػػـ عنػػػػػػػػػػػد االسترشػػػػػػػػػػػاد مخػػػػػػػػػػػاطرة فتيػػػػػػػػػػػرى حتػػػػػػػػػػػى كا 

 .1المعامبلت 
ػػػػػػػػػدلىيف قػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػة:  فػػػػػػػػػ ٌف الحكمػػػػػػػػػيف ال يككنػػػػػػػػػاف إال عػػػػػػػػػاقمىيف بػػػػػػػػػاًل ىي ف عى

مسًممىيف؛ ألف ىذه مف شركط العدالة 
2. 

: كىػػػػػػك مػػػػػػذىب الحنفيػػػػػػة؛ عمػػػػػػى اعتبػػػػػػار أنيػػػػػػـ أجػػػػػػازكا تكليػػػػػػة الفاسػػػػػػؽ القــــــول الثــــــاني
 .3القضاء، فمف باب أكلى أف يصمي ى حكمان 

ٌكمػػػػػا رجػػػػػبلن فحكػػػػػـ بينيمػػػػػا كرضػػػػػيا بحكمػػػػػو جػػػػػاز؛ ألف ليمػػػػػا كاليػػػػػة عمػػػػػى  فػػػػػ ذا حى
مييمػػػػػا، كيشػػػػػػترط أىميػػػػػة القضػػػػػػاء؛ كعميػػػػػػو أنفسػػػػػيما، فصػػػػػػٌ  تحكيميمػػػػػا كينفيػػػػػػذ حكمػػػػػػو ع

ال يجػػػػػػكز تحكػػػػػػيـ الكػػػػػػافر كالعبػػػػػػد كالػػػػػػٌذمي كالمحػػػػػػدكد فػػػػػػي القػػػػػػذؼ كالصػػػػػػبي؛ النعػػػػػػداـ 
ـى يجػػػػػػػػػب أف يجػػػػػػػػػكز  ٌكػػػػػػػػػ أىمٌيػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػاء، اعتبػػػػػػػػػاران بأىميػػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػػيادة، كالفاسػػػػػػػػػؽ إذا حي

 .4عندنا
ٌكمػػػػا فاسػػػػقان جػػػػازى كمػػػػا فػػػػي القضػػػػاء؛ ألنػػػػو أىػػػػؿ  جػػػػاء فػػػػي تبيػػػػيف الحقػػػػا ؽ:  كلػػػػك حى

 .5شيادة لم
كالػػػػذم يميػػػػؿ إليػػػػو الباحػػػػث القػػػػكؿ األكؿ، كىػػػػك مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو جميػػػػكر الفقيػػػػاء، 

 مف اشتراط العدالة في المحٌكـ، فبل يص  تحكيـ الفاسؽ لما تقٌدـ.
 
 

                                                           
 (.36\10، )الّذخيرةالقرافي،  1
 (.321\7، )الم نيابف قدامة،  2
المحيط بف مازة، (، ا108\3، )اليداية في شرح بداية المبتدي(، المرغيناني، 193\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي،  3

 (.316\7، )العناية شرح اليداية(، البابرتي، 117\8، )البرىاني
المحيط (، ابف مازة، 108\3، )اليداية في شرح بداية المبتدي(، المرغيناني، 193\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي،  4

 (.316\7، )العناية شرح اليداية(، البابرتي، 117\8، )البرىاني
 (.193\4، )حقاَلقتبيين الالزيمعي،  5
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 : الوكيلالمطمب الثامن

 ال بٌد في البداية مف تعريؼ الككالة في الم ة كاالصطبلح:
 أوال : تعريف الوكالة في الم ة:

كػػػػػبلء، كاالسػػػػػـ الككالػػػػػة بفػػػػػت  الػػػػػكاك كييقػػػػػاؿ   كٌكمىػػػػػو بػػػػػأمر كػػػػػذا تػػػػػككيبلن، كالجمػػػػػع كي
ككسػػػػػرىا، كالتكٌكػػػػػؿ: إظيػػػػػار العجػػػػػز كاالعتمػػػػػاد عمػػػػػى غيػػػػػرؾ، ككاكػػػػػؿى فػػػػػبلف إذا ضػػػػػٌيع 

أمره مٌتًكبلن عمى غيره، كالميكاكؿ ىك العاجز كثير االعتماد عمى غيره
1. 

 ثانيا : تعريف الوكالة في االصطالح:
 بيافه ليذه التعريفات: أتيالة بتعريفاتو متعٌددة، كفيما يككعٌرؼ الفقياء ال

عػػػػػػٌرؼ الحنفيػػػػػػة الككالػػػػػػة بأنيػػػػػػا:  إقامػػػػػػة ال يػػػػػػر مقػػػػػػاـ نفسػػػػػػو ترف يػػػػػػان أك عجػػػػػػزان فػػػػػػي  -
 .2تصر ؼو جا زو معمـك 

قكلػػػػػػػو:  إقامػػػػػػػة ال يػػػػػػػر مقػػػػػػػاـ نفسػػػػػػػو ، تعنػػػػػػػي تفػػػػػػػكيض أمػػػػػػػرؾ إلػػػػػػػى مػػػػػػػف كٌكمتػػػػػػػو 
 اعتمادان عميو.

، ألف الككالػػػػػػػة أبػػػػػػػدان إمػػػػػػػا لمضػػػػػػػعؼ أك لمترفػػػػػػػو، ككيػػػػػػػؿه كقكلػػػػػػػو:  تىرف يػػػػػػػان أك عجػػػػػػػزان 
 منيما لمضعؼ.

كقكلػػػػػو:  فػػػػػي تصػػػػػر ؼو جػػػػػا زو معمػػػػػـك ، فمػػػػػك لػػػػػـ يكػػػػػف التصػػػػػٌرؼ معمكمػػػػػان ثبػػػػػت بػػػػػو 
 .  3أدنى تصر فات الككيؿ كىك الحفظ

 
 

                                                           
، مختار الّصحاح(، الرازم، 736\11، )لسان العرب(، ابف منظكر، 136\6، )مقاييس الم ةابف فارس،  1

 (.97\31، )تاج العروس(، الزبيدم، 344)
 (.500-499\7، )فتح القدير(، ابف الييماـ، 510\5، )حاشية ابن عابدينابف عابديف،  2
 لسابقةشرح التعريؼ سابقان مف المراجع ا 3
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ذم حػػػػػػؽو غيػػػػػػػًر ذم إمػػػػػػػرىةو كال  1كعٌرفيػػػػػػا ابػػػػػػػف عرفػػػػػػة مػػػػػػػف المالكيػػػػػػػة بأنيػػػػػػا:  نيابػػػػػػػة -
 .2شركطو بمكتو عبادة ل يره فيو، غيرى م

 .3فتخرج نيابة إماـ الطاعة أميران أك قاضيان، كصاحًب صبلةو كالكصٌية
كعٌرفيػػػػػا الشػػػػػافعية بأنيػػػػػا:  تفػػػػػكيض شػػػػػخصو مػػػػػا لىػػػػػوي فعميػػػػػوي ممػػػػػا يقبػػػػػؿ النيابػػػػػة إلػػػػػى  -

 .4غيره ليفعمو في حياتو 
ٌكؿى أمره إلى فبلف فٌكضو إليو كاكتفى بو  .  5قكلو  تفكيض  : ييقاؿ كى

 .6ؿ النيابة  :مف البيانٌية كالمبٌيفي أمره، كالٌنيابة ىي الككالةقكلو  مما يقب
، 7كأمػػػػػػا قكلػػػػػػو  ليفعمػػػػػػو فػػػػػػي حياتػػػػػػو  : قٌيػػػػػػده بالحيػػػػػػاة حتػػػػػػى ال يفعمػػػػػػو بعػػػػػػد مكتػػػػػػو

 فمٌيزه عف الكصية.
كأمػػػػػا الحنابمػػػػػة فقػػػػػد عٌرفكىػػػػػا بأنيػػػػػا:  اسػػػػػتنابة جػػػػػا ز التٌصػػػػػرؼ مثمػػػػػو فيمػػػػػا تدخمػػػػػو  -

 .8النيابة 
ؼ مثمػػػػػػو  :أم جػػػػػػاً ًز التٌصػػػػػػرؼ فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ الفعػػػػػػؿ قكلػػػػػػو  اسػػػػػػتنابة جػػػػػػا ز التصػػػػػػرٌ 

ٌكؿ بو الذم كي
 ، كيقاؿ في باقي التعريؼ ما قيؿ في تعريؼ الشافعة.9

كييبلحػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػف التعريفػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة أنيػػػػػػػػػػػا متقاربػػػػػػػػػػػة كال اشػػػػػػػػػػػكاؿ فييػػػػػػػػػػػا، كأف 
مضػػػػػػمكنيا مٌتفػػػػػػؽ عميػػػػػػو بػػػػػػيف الفقيػػػػػػاء، فكػػػػػػؿ كاحػػػػػػد مػػػػػػف الفقيػػػػػػاء عٌبػػػػػػر بعباراتػػػػػػو عػػػػػػف 

                                                           
النيابة في اإلصبلح: قياـ ال ير عنؾ بفعؿ أمر. كالٌصمة بيف الككالة كالنيابة أف النيابة أعـ مف الككالة كقيؿ أنيما  1

 (.377\3(ك )17\2، )حاشية الّدسوقيمترادفاف. الٌدسكقي، 
 (.181\5، )مواىب الجميلالحٌطاب،  2
 (.181\5، )مواىب الجميلالحٌطاب،  3
 (.15\5، )نياية المحتاج(، الرممي، 231\3، )ي المحتاجم نالشربيني،  4
 (.231\3،)م ني المحتاجالشربيني،  5
 (.400\3، )حاشية الجملالجمؿ،  6
 المرجع السابؽ. 7
 (.353\5، )اإلنصاف(، المرداكم، 461\3، )كشاف القناعالبيكتي،  8
 (.461\3، )كشاف القناعالبيكتي،  9
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بقكليػػػػػػا، ، كىػػػػػػذا مػػػػػػا عٌبػػػػػػرت عنػػػػػػو مجمػػػػػػة األحكػػػػػػاـ العدليػػػػػػة الككالػػػػػػة كالمضػػػػػػمكف كاحػػػػػػد
 أنيا:

قامتػػػػو مقامػػػػو فػػػػي ذلػػػػؾ الشػػػػ ؿ، كيقػػػػاؿ لػػػػػذلؾ   تفػػػػكيض أحػػػػدو فػػػػي شػػػػ ؿو آلخػػػػر كا 
 .1الشخص مككِّؿه كلمف أقامو ككيؿه كلذلؾ األمر ميكك ؿه بو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.1449ة )، المادمجمة ا حكام العدلية 1
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 الهصل الثالث

 الُحكم بالعدل 

 
 وفيو مبحثان:

 
 الحكم القضاَلي.المبحث ا ول: 

 المبحث الثاني: دور الّشيادة في تحقيق العدالة.
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 المبحث ا ول

 الحكم القضاَلي

 المطمب ا ول: القضاء بالراجح من ا دّلة

األصػػػػؿ أف يكػػػػكف قضػػػػاء القاضػػػػػي مكافقػػػػان لمػػػػا جػػػػاء فػػػػػي الكتػػػػاب كالسػػػػٌنة، كبمػػػػػا 
ف لػػػػـ يجػػػػد شػػػػي ان مػػػػ ف ذلػػػػؾ فعميػػػػو باالجتيػػػػاد، كفيمػػػػا أجمػػػػع عميػػػػو عممػػػػاء المسػػػػمميف، كا 

 يمي بياف أقكاؿ الفقياء فيو:
جػػػػػػاء فػػػػػػي المبسػػػػػػكط:  لمقاضػػػػػػي أف يجتيػػػػػػد فيمػػػػػػا ال نػػػػػػٌص فيػػػػػػو، كأنػػػػػػو ال ينب ػػػػػػي 
أف ال يػػػػدع االجتيػػػػاد فػػػػي مكًضػػػػعو لخػػػػكؼ الخطػػػػأ، فػػػػ ف تػػػػرؾ االجتيػػػػاد فػػػػي مكضػػػػعو 
 بمنزلػػػػػة االجتيػػػػػاد فػػػػػي غيػػػػػر مكضػػػػػعو، فكمػػػػػا ال ينب ػػػػػي لػػػػػو أف يشػػػػػت ؿ باالجتيػػػػػاد مػػػػػع

 .1النٌص، ال ينب ي لو أف يدع االجتياد فيما ال نٌص فيو 
كىػػػػذا مػػػػا جػػػػاء فػػػػي مػػػػذىب المالكيػػػػة أيضػػػػا، حيػػػػث قػػػػالكا بػػػػأف األصػػػػؿ أف يحكػػػػـ 
بمػػػػػا فػػػػػي كتػػػػػاب اهلل فػػػػػ ف لػػػػػـ يجػػػػػد فبسػػػػػٌنة نبيػػػػػو صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ، فػػػػػ ف لػػػػػـ يجػػػػػد 

 ف نظػػػػر فػػػػي أقػػػػكاؿ الصػػػػحابة فقضػػػػى بمػػػػا اتفقػػػػكا عميػػػػو، جػػػػاء فػػػػي تبصػػػػرة الحٌكػػػػاـ:  فػػػػ
اختمفػػػػػػكا قضػػػػػػى بمػػػػػػا صػػػػػػحبتو األعمػػػػػػاؿ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ، فػػػػػػ ف لػػػػػػـ يًصػػػػػػ  عنػػػػػػدىهي أيضػػػػػػان أف 
العمػػػػػؿ اتصػػػػػؿى بقػػػػػكؿ بىعًضػػػػػيـ تخٌيػػػػػر مػػػػػف أقػػػػػكاليـ كال يخػػػػػالفيـ جميعػػػػػان، كقػػػػػد قيػػػػػؿ: لػػػػػو 

ف خػػػػػػالفيـ جميعػػػػػػان  ، بمعنػػػػػػى أف القاضػػػػػػي لػػػػػػو أف يتخٌيػػػػػػر مػػػػػػف األقػػػػػػكاؿ 2أف يجتيػػػػػػد، كا 
اٌل يىجتيد فيما سيٌكغى   االجتياد فيو.ما يراه مناسبان، كا 

كقػػػػد اختمػػػػؼ الفقيػػػػاء فػػػػي مػػػػدل صػػػػٌحة قضػػػػاء المجتيػػػػد بػػػػرأم مجتيػػػػد  خػػػػر أفقػػػػوي 
 منو عمى قكليف:

                                                           
 (.69\16، )المبسوطالٌسرخسي،  1
 (.64\1،) تبصرة الحّكامابف فرحكف،  2
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لػػػػو القضػػػػاءي بػػػػو، كىػػػػك قػػػػكؿ أبػػػػي حنيفػػػػة، كأمػػػػا القػػػػكؿ الثػػػػاني: فيػػػػك قػػػػكؿ  القــــول ا ول:
الصػػػػػػاحباف كمػػػػػػذىب المالكيػػػػػػة، قػػػػػػالكا: لػػػػػػيس لػػػػػػو القضػػػػػػاءي بػػػػػػو، كسػػػػػػبب الخػػػػػػبلؼ 

ديف أفقػػػػو مػػػػف غيػػػػره ىػػػػؿ يصػػػػم  مرجحػػػػان؟ عنػػػػد عنػػػػدىـ ىػػػػك أف كػػػػكف أحػػػػد المجتيػػػػ
أبػػػػػي حنيفػػػػػة: يصػػػػػم ؛ ألف اجتيػػػػػاده أقػػػػػرب إلػػػػػى الصػػػػػكاب. كعنػػػػػد الصػػػػػاحبيف: ال 
يصػػػػم  مرجحػػػػان؛ ألف كػػػػكف العػػػػالـ أفقػػػػو مػػػػف غيػػػػره لػػػػيس مػػػػف جػػػػنس الػػػػدليؿ الػػػػذم 

 .1يستند إليو في استنباط الحكـ
قضػػػػػي كأمػػػػػا عنػػػػػد المالكيػػػػػة أف القاضػػػػػي إذا كػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػؿ االجتيػػػػػاد، فمػػػػػو أف ي

ف كػػػػػػػاف غيػػػػػػػره أعمػػػػػػػـ منػػػػػػػو؛ ألف التقميػػػػػػػد ال يصػػػػػػػ  لممجتيػػػػػػػد فيمػػػػػػػا يػػػػػػػرل  بمػػػػػػػا رأل، كا 
 .2خبلفو باإلجماع

كميمػػػػػػػا كػػػػػػػاف فػػػػػػػ ف األصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي القضػػػػػػػاء االجتيػػػػػػػاد، ألف النصػػػػػػػكص محػػػػػػػٌددىة 
كالكقػػػػا ع ال حػػػػٌد ليػػػػا، كلعػػػػٌؿ مػػػػف قػػػػاؿ بسػػػػٌد بػػػػاب االجتيػػػػاد أراد االجتيػػػػاد المطمػػػػؽ عػػػػف 

غيػػػػر محمٌػػػػو، أك عنػػػػد عػػػػدـ الحاجػػػػة إليػػػػو، أمػػػػا غيػػػػر عمػػػػـ كال دليػػػػؿ، أك أف يكػػػػكف فػػػػي 
عنػػػػػػد كقػػػػػػكع كاقعػػػػػػةو ال نػػػػػػٌص فييػػػػػػا كال إجمػػػػػػاع كال قيػػػػػػاسو شػػػػػػرعي جمػػػػػػي كأريػػػػػػد معرفػػػػػػة 

 حيكـ اهلل فييا فيذا ال بد مف االجتياد فيو، كىذا لـ ينكره أحد.
 المطمب الثاني: نقا القاضي أحكامو بنهسو وأحكام ييره

ر لػػػػػػو أف ىػػػػػػذا الحكػػػػػػـ خطػػػػػػأ يتعػػػػػػيف فػػػػػػي قضػػػػػػية ثػػػػػػـ ظيػػػػػػ إذا أصػػػػػػدر القاضػػػػػػي حكمػػػػػػان 
نقضػػػػو، كيقػػػػـك ىػػػػك بنقضػػػػو، ككمػػػػا أف لمقاضػػػػي الػػػػذم أصػػػػدر الحكػػػػـ أف يػػػػنقض 
حكػػػػـ نفسػػػػو فػػػػ ف ل يػػػػره مػػػػف القضػػػػاة أف ينقضػػػػكا أحكػػػػاـ غيػػػػرىـ إذا رفعػػػػت إلػػػػييـ 
ىػػػػػػذه األحكػػػػػػاـ أك نظركىػػػػػػا مػػػػػػف تمقػػػػػػاء أنفسػػػػػػيـ كمػػػػػػا لػػػػػػك نظػػػػػػر القاضػػػػػػي الجديػػػػػػد 

لػػػػػػػػػو جممػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػكابط . إال أف نقػػػػػػػػػض الحكػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػا ي 3أحكػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػمفو
                                                           

 (.69-68\16، )المبسوط(، الٌسرخسي، 14\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.64\1،) تبصرة الحّكامابف فرحكف،  2
 (.82-80\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 16\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  3
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لمفكضػػػػػى فتنػػػػػتقض األحكػػػػػاـ دكف  كالقكاعػػػػػد التػػػػػي تنظمػػػػػو حتػػػػػى ال يكػػػػػكف مسػػػػػرحان 
  :1مبرر يقضى بذلؾ، كأىـ ىذه القكاعد

يػػػػػػػػنقض الحكػػػػػػػػـ المخػػػػػػػػالؼ لمػػػػػػػػنص أك اإلجمػػػػػػػػاع: فػػػػػػػػ ذا حكػػػػػػػػـ القاضػػػػػػػػي بحكػػػػػػػػـ  أوال:
كـ  .2يخالؼ نص القر ف أك السنة أك اإلجماع نيًقضى ىذا الحي

ــــــا : : سػػػػػػكاء كػػػػػػاف مصػػػػػػدر االجتيػػػػػػاد الثػػػػػػاني ىػػػػػػك 3اد ال يػػػػػػنقض بمثمػػػػػػوأف االجتيػػػػػػ ثاني
نفػػػػػػس القاضػػػػػػي األكؿ أك كػػػػػػاف غيػػػػػػره، كذلػػػػػػؾ بيػػػػػػدؼ اسػػػػػػتقرار األحكػػػػػػاـ ككثػػػػػػكؽ 
نيػػػػػاء الخصػػػػػكمات كقطػػػػػع الطريػػػػػؽ عمػػػػػى حكػػػػػاـ السػػػػػكء الػػػػػذيف قػػػػػد  النػػػػػاس بيػػػػػا، كا 
يتػػػػػذرعكف باالجتيػػػػػاد لػػػػػنقض أحكػػػػػاميـ أك لػػػػػنقض أحكػػػػػاـ غيػػػػػرىـ ألغػػػػػراض غيػػػػػر 

 مف باب تحقيؽ العدالة. مشركعة، كىذا كٌمو
جػػػػػاء فػػػػػي شػػػػػرح القكاعػػػػػد الفقيٌيػػػػػة:  االجتيػػػػػاد ال ييػػػػػنقض بمثمػػػػػو إجماعػػػػػان، أم فػػػػػي 
المسػػػػا ؿ اٌلتػػػػي ييسػػػػٌكغ فييػػػػا االجتيػػػػاد؛ ألنػػػػو لػػػػك نقػػػػض األكؿ بالثػػػػاني لجػػػػاز أف يػػػػنقض 
الثػػػػػاني بثالػػػػػث، ألنػػػػػو مػػػػػا مػػػػػف اجتيػػػػػاد إال كيجػػػػػكز أف يت ٌيػػػػػر؛ كذلػػػػػؾ ييػػػػػؤٌدم إلػػػػػى عػػػػػدـ 

 .4االستقرار 
 .5في مجٌمة األحكاـ العدلٌية:  االجتياد ال يينقىضي بمثمو  جاء

جػػػػاء فػػػػي درر الحٌكػػػػاـ، فػػػػي شػػػػرح المػػػػاٌدة السػػػػابقة:  فمػػػػك اجتيػػػػد بمسػػػػألةو مػػػػا مػػػػف 
ـٌ بػػػػػػدا لػػػػػػو  المسػػػػػا ؿ الٌشػػػػػػرعية كعمػػػػػػؿ باجتيػػػػػػاده، أم حكػػػػػػـ بمكجػػػػػػب ذلػػػػػػؾ االجتيػػػػػػاد، ثيػػػػػػ

                                                           
المكتبة الشاممة، قسـ السياسة ش ، الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية بدكف بياناتام القضاَليالنَّ 1

 (.58الشرعية كالقضاء، الكتاب مرٌقـ  ليان، كىك غير مكافؽ لممطبكع، )
 (.84\16، )المبسوطالسرخسي،  2
 المرجع السابؽ. 3
 -ىػ 1409، الطبعة الثانية، شرح القواعد الهقيّية، ىػ(1357 -ىػ 1285أحمد بف الشي  محمد الزرقا ) 4

 (.155دمشؽ / سكريا، القاعدة الخامسةى عشر )االجتياد ال ينقض بمثمو(، ) -ـ، دار القمـ 1989
 (.16، المادة )مجّمة ا حكام العدلية 5
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الثػػػػػاني حكمػػػػػو  رأمه  خػػػػػر، فعػػػػػدؿ عػػػػػف األكؿ فػػػػػي مسػػػػػألةو أخػػػػػرل، فػػػػػبل يىػػػػػنقضي اجتيػػػػػاده
 .1الناش  عف اجتياده األكؿ 

ــــا : فػػػػ ف الحكػػػػـ النػػػػاقص يػػػػنقض كيبػػػػـر الحكػػػػـ  إذا كػػػػاف الحكػػػػـ المنقػػػػكض صػػػػحيحان  ثالث
المنقػػػػػػػكض: قػػػػػػػاؿ القرافػػػػػػػى:  كممػػػػػػػا يػػػػػػػنقض: مػػػػػػػا ال ينػػػػػػػتقض فػػػػػػػ ذا قضػػػػػػػى بػػػػػػػأف 
يػػػػنقض حكػػػػـ األكؿ كىػػػػك ممػػػػا ال يػػػػنقض نقػػػػص الثالػػػػث حكػػػػـ الثػػػػاني ألف نقضػػػػو 

 .2خطأ كيمضي األكؿ 
بالنسػػػػػػػبة إلػػػػػػػى قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الشػػػػػػػرعية فقػػػػػػػد أجػػػػػػػاز نقػػػػػػػض كأمػػػػػػػا 

األحكػػػػػػػػػاـ القضػػػػػػػػػا ية المخالفػػػػػػػػػة لؤلصػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػرعية كالقانكنيػػػػػػػػػة كعٌبػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػض 
األحكػػػػػاـ  القضػػػػػا ية بمصػػػػػطم  فسػػػػػ  الحكػػػػػـ القضػػػػػا ي، حيػػػػػث جػػػػػاء فيػػػػػو:  إذا كانػػػػػت 
النػػػػػػػػػػكاقص كاألخطػػػػػػػػػػاء الكاقعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي إجػػػػػػػػػػراءات القضػػػػػػػػػػية ممػػػػػػػػػػا ال يمكػػػػػػػػػػف تداركػػػػػػػػػػو 

أك كػػػػػاف الحكػػػػػـ فػػػػػي حػػػػػد ذاتػػػػػو مخالفػػػػػان لمكجػػػػػو الشػػػػػرعي كالقػػػػػانكني فسػػػػػخت  باإلصػػػػػبلح
 .3الحكـ المستأنؼ أك عدلتو 

 كمف تطبيقات ذلؾ في المحاكـ الشرعية:
مػػػػػػا أصػػػػػػدرتو المحكمػػػػػػة اإلبتدا يػػػػػػة كقػػػػػػد حكمػػػػػػت بػػػػػػالتفريؽ بػػػػػػيف المػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو....... 

حة بصػػػػػحي  كزكجتػػػػػو....... غيػػػػػر الػػػػػداخؿ كال المختمػػػػػي بيػػػػػا الخمػػػػػكة الشػػػػػرعية الصػػػػػحي
العقػػػػػػػد الشػػػػػػػرعي بطمقػػػػػػػة كاحػػػػػػػدة با نػػػػػػػة بينكنػػػػػػػة صػػػػػػػ رل لم يبػػػػػػػة كالضػػػػػػػرر، كضػػػػػػػمنتو 
الرسػػػػػـك كالمصػػػػػاريؼ القانكنيػػػػػة كمبمػػػػػ ....... أتعػػػػػاب محامػػػػػاة لككيػػػػػؿ المٌدعيػػػػػة حكمػػػػػان 

 غيابيان قاببلن لئلعتراض كاالست ناؼ.
تفيػػػػػػػػد كقػػػػػػػػا ع الػػػػػػػػٌدعكل بػػػػػػػػأف المدعيػػػػػػػػة زكجػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر مدخكلػػػػػػػػة كال  ممخػػػػػػػػص الػػػػػػػػٌدعكل:

يػػػػػا بصػػػػػحي  العقػػػػػد الشػػػػػرعي مػػػػػف المػػػػػٌدعى عميػػػػػو، كأنػػػػػو قػػػػػد ىجرىػػػػػا كغػػػػػاب مختمػػػػػى ب

                                                           
 (.34\1، )ُدرر الُحّكامعمي حيدر،  1
 (.41\4، )الهروقالقرافي، 2
 (.146، المادة )ت الشرعّيةقانون أصول المحاكما 3
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عنيػػػػػػا فػػػػػػي بيػػػػػػت كالػػػػػػدىا دكف سػػػػػػبب شػػػػػػرعي أك قػػػػػػانكني مقبػػػػػػكؿ خجػػػػػػران مسػػػػػػتمران غيػػػػػػر 
منقطػػػػػػع منػػػػػػذ أكثػػػػػػر مػػػػػػف ثػػػػػػبلث سػػػػػػنكات دكف إذنيػػػػػػا أك مكافقتيػػػػػػا، كأنيػػػػػػا تضػػػػػػررت كال 
 زالػػػػػػػت تتضػػػػػػػػرر ل يػػػػػػػػاب كىجػػػػػػػػر زكجيػػػػػػػػا، كطالبػػػػػػػػت المٌدعيػػػػػػػػة بػػػػػػػػالتفريؽ بينيػػػػػػػػا كبػػػػػػػػيف

 زكجيا المٌدعى عميو لذلؾ.
كبنػػػػػػاءن عميػػػػػػو تمػػػػػػت محاكمػػػػػػة المػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو غيابيػػػػػػان بعػػػػػػد تبمي ػػػػػػو حسػػػػػػب األصػػػػػػكؿ، 
كالمحكمػػػػػػة بػػػػػػدكرىا كٌمفػػػػػػت المدعيػػػػػػة إثبػػػػػػات دعكاىػػػػػػا ل يػػػػػػاب المػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو، فأثبتتيػػػػػػا 
بالبينػػػػػة الخطيػػػػػة الرسػػػػػمية كىػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػف عقػػػػػد زكاج المدعيػػػػػة مػػػػػف المػػػػػٌدعى عميػػػػػو، 

ىػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػػػػاىديف....... ....... ككػػػػػػػػػػػذا البينػػػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػػػية ك 
المػػػػذككريف، كقػػػػد أعػػػػذرت المحكمػػػػة الػػػػزكج المػػػػٌدعى عميػػػػو بػػػػأف ينقػػػػؿ المٌدعيػػػػة إليػػػػو أك 
ينتقػػػػػؿ لئلقامػػػػػة معيػػػػػا كلكٌنػػػػػو لػػػػػـ ينفٌػػػػػذ مضػػػػػمكف اإلعػػػػػذار كبنػػػػػاءن عمػػػػػى ذلػػػػػؾ أصػػػػػدرت 

 المحكمة اإلبتدا ية حكميا المذككر.
ة الشخصػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػي اعتمػػػػػػػػػدتيا المحكمػػػػػػػػػة كبعػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػدقيؽ كالمداكلػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػيف أف البينػػػػػػػػػ

اإلبتدا يػػػػػػػة تضػػػػػػػمنت اإلعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى شػػػػػػػيادة الشػػػػػػػاىديف ....... ....... المػػػػػػػذككريف، 
ف المدعيػػػػة قػػػػد اٌدعػػػػت  أف المػػػػدعي قػػػػد تركيػػػػا دكف عػػػػذر مقبػػػػكؿ كىػػػػذا لػػػػـ يشػػػػيد بػػػػو كا 

 أم مف الشاىديف.
ممٌخػػػػػػػص القػػػػػػػرار: تأسيسػػػػػػػان عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ كػػػػػػػاف يتكٌجػػػػػػػب عمػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة عػػػػػػػدـ اعتمػػػػػػػاد 

ادتيما لعػػػػػػدـ مطابقتيػػػػػػا األصػػػػػػؿ، كعميػػػػػػو تقػػػػػػرر فسػػػػػػ  حكػػػػػػـ المحكمػػػػػػة اإلبتدا يػػػػػػة شػػػػػػي
عػػػػػػادة الػػػػػػدعكل لمصػػػػػػدرىا لمسػػػػػػير بيػػػػػػا حسػػػػػػب األصػػػػػػكؿ حكمػػػػػػان قػػػػػػاببلن لمطعػػػػػػف أمػػػػػػاـ  كا 

 ..... .\...\المحكمة العميا الشرعية حسب األصكؿ تحريران في ...
لقاضػػػػي حتػػػػى نصػػػػؿ إلػػػػى الحكػػػػـ بالعػػػػدؿ كتطبيقػػػػان لمعدالػػػػة ال مػػػػانع مػػػػف نقػػػػض حكػػػػـ ا

إف كػػػػػاف مسػػػػػتندان لجممػػػػػة القكاعػػػػػد كالضػػػػػكابط التػػػػػي ذيكػػػػػرت فػػػػػي سػػػػػياؽ ىػػػػػذا المطمػػػػػب؛ 
 حتى ال يككف القضاء مسرحان لمفكضى.
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 المطمب الثالث: ُحكم القاضي لنهسو أو  قاربو

كػػػػػـ القاضػػػػي لنفسػػػػػو مػػػػػردكد، كعميػػػػػو  بدايػػػػةن اٌتفػػػػػؽ جميػػػػػكر أىػػػػؿ العمػػػػػـ عمػػػػػى أف حي
أف يكػػػػػػكف حقػػػػػان هلل، كىػػػػػػذا مػػػػػا ذكػػػػػػره ابػػػػػػف  ، إال1فػػػػػبل يجػػػػػػكز لمقاضػػػػػي أف يحكػػػػػػـ لنفسػػػػػو

رشػػػػد حيػػػػث قػػػػاؿ:   إذا اجتمػػػػع فػػػػي القضػػػػية حقٌػػػػاف حػػػػؽه هلل تعػػػػالى كحػػػػؽه لمقاضػػػػي لػػػػـ 
يجػػػػػػز أف يحكػػػػػػـ لنفسػػػػػػو، كفػػػػػػي حػػػػػػؽ اهلل قػػػػػػكالف لمحمػػػػػػد بػػػػػػالجكاز، كالبػػػػػػف عبػػػػػػد الحكػػػػػػـ 

ػػػػػػوي  2بػػػػػػالمنع، كيتصػػػػػػٌكر ىػػػػػػذا فػػػػػػي  بيػػػػػػع مػػػػػػف أعتقػػػػػػو الًمػػػػػػدياف  إذا كػػػػػػاف القاضػػػػػػي غريمى
 .3اهلل تعالى في العتؽ كحٌؽ القاضي في الماليةلتعارض حٌؽ 

كػػػػـ القاضػػػػي عمػػػػى نفسػػػػو ، كقػػػػد اختمػػػػؼ بعػػػػض 4كقػػػػد اٌتفقػػػػكا أيضػػػػان عمػػػػى جػػػػكاز حي
كمػػػػان عمػػػػى  كمػػػػو عمػػػػى نفسػػػػو، ىػػػػؿ يكػػػػكف إقػػػػراران أك حي المالكيػػػػة كالٌشػػػػافعٌية فػػػػي ماىٌيػػػػة حي

 قكليف:
إلػػػػػى أف  ، حيػػػػػث ذىبػػػػػكا6، ككجػػػػػوه عنػػػػػد الشػػػػػافعية5كىػػػػػك مػػػػػذىب المالكيػػػػػة القـــــول ا ول:

 حكمو عمى نفسو يككف إقراران.

                                                           
(، 338\16، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 92\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 107\16، )المبسوطالسرخسي،  1

 (.93\10، )الم ني(، ابف قدامة، 320\6، )كّشاف القناع(، البيكتي، 380\3، )الميّذبالشيرازم، 
ػػػػديف، كىػػػػذا البيػػػػع ال بيػػػػٌد  2 فيػػػػو مػػػػف الحػػػػاكـ، لتعػػػػارض حػػػػٌؽ ال رمػػػػاء فػػػػي مالٌيػػػػة العبػػػػد، كحػػػػؽ اهلل الًمػػػػدياف: أم المى

تػػػػو مػػػػف الػػػػد يف، أك تحصػػػػيؿ القيربػػػػة باإًلعتػػػػاؽ، كقػػػػكة الخػػػػبلؼ  تعػػػػالى فػػػػي العتػػػػؽ، كحػػػػؽ السػػػػيد فػػػػي بػػػػراءة ذم 
 فػػػػي المسػػػػألة، حتػػػػى إٌف الشػػػػافعي يينكرىػػػػا إنكػػػػاران شػػػػديدان كيقػػػػكؿ: الػػػػد يفي فػػػػي الذٌمػػػػة، كالعتػػػػؽي فػػػػي عػػػػيًف الٌرقيػػػػؽ،

 فبل تنافي، فبل يىبطؿ العتؽ لعدـ تعٌيف الرقيؽ عنده لمد يف.
ـى بػػػػػػو مػػػػػػف البيػػػػػػع، كثىبىػػػػػػت الممػػػػػػؾي لممشػػػػػػترم كلممعتػػػػػػًؽ ًإف اشػػػػػػتراه بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ،  ػػػػػػ ـى بػػػػػػو حػػػػػػاكـ تعػػػػػػي ف مػػػػػػا حكى ػػػػػػ فػػػػػػً ذا حكى
ػػػػًرفىت األثمػػػػػاف فػػػػػي الػػػػػديكف، كرضػػػػػي كػػػػػؿ  أحػػػػػد بمػػػػا صػػػػػدر عػػػػػف نا ػػػػػًب اهلل تعػػػػػالى كنا ػػػػػب رسػػػػػكلو صػػػػػمى  كصي

كسػػػػمـ. انظػػػػر: القرافػػػػي، أحمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف المػػػػالكي الشػػػػيير بػػػػالقرافي )المتػػػػكفى: اهلل عميػػػػو 
، الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة، اإلحكـــــام فـــــي تمييـــــز الهتـــــاو  عـــــن ا حكـــــام وتصـــــرفات القاضـــــي واإلمـــــامىػػػػػػ(،  684

 (.158لبناف، ) –ـ، دار البشا ر اإلسبلمية، بيركت  1995 -ىػ  1416
 (.92\1، )متبصرة الحّكاابف فرحكف،  3
 (.338\16، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 92\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 29\19، )المبسوطالسرخسي،  4
 (.92\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  5
 (،338\16، )الحاوي الكبيرالماكردم،  6
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كػػػػػػـ القــــــول الثــــــاني : كىػػػػػػك الكجػػػػػػو الثػػػػػػاني عنػػػػػػد الٌشػػػػػػافعية، حيػػػػػػث ذىبػػػػػػكا إلػػػػػػى أف حي
 القاضي عمى نفسو يككف حيكمان ال إقراران.

حكمػػػػػػػو لنفسػػػػػػػو  كقػػػػػػػد بػػػػػػػي فى اإلمػػػػػػػاـ المػػػػػػػاكردم ىػػػػػػػذه المسػػػػػػػألة حيػػػػػػػث قػػػػػػػاؿ:   أمػػػػػػػا
غيػػػػػره ال فػػػػػي حػػػػػؽ نفسػػػػػو، كمػػػػػا تػػػػػرد شػػػػػيادتو لنفسػػػػػو ؛ ألنػػػػػو مػػػػػؤتمف فػػػػػي حػػػػػؽ  فمػػػػػردكد

 كأما حكمو عمى نفسو فمقبكؿ، كىؿ يككف إقراران أك حكمان، فيو كجياف:
يكػػػػكف إقػػػػرارا، فعمػػػػى ىػػػػذا يصػػػػ  فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا يصػػػػ  اإلقػػػػرار بػػػػو كيػػػػرد  الوجــــو ا ول:

 فيما ال يمـز باإلقرار.
، ذا حكػػػػـ عمييػػػػا بشػػػػفعة الجػػػػكار لزمتػػػػوعمػػػػى نفسػػػػو ، فػػػػ  يكػػػػكف حكمػػػػان  الوجــــو الثــــاني :
ذا حكػػػػػـ نفػػػػػذ حكمػػػػػو ،  عميػػػػػو بمقاسػػػػػمة اإلخػػػػػكة لمجػػػػػد فػػػػػي الميػػػػػراث ككػػػػػاف جػػػػػدان  كا 

ف كاف أخان   .1لـ ينفذ حكمو  كا 
 كأما حيكـ القاضي ألقاربو فقد اختمؼ أىؿ العمـ فيو عمى ثبلثة أقكاؿ:

كػػػػـ القاضػػػػي ألقاربػػػػو، فػػػػبل  القــــول ا ول: كقػػػػد ذىىػػػػبى أصػػػػحاب ىػػػػذا القػػػػكؿ إلػػػػى منػػػػع حي
ف سػػػػػػفؿ، كال  لػػػػػػده كا  ف يعمػػػػػػكا، كقػػػػػػد ذىػػػػػػب يجػػػػػػكز قضػػػػػػاؤه لكى ألحػػػػػػدو مػػػػػػف كالديػػػػػػو كا 
، كىػػػػػك مػػػػػذىب 3، كىػػػػػك قػػػػػكؿه عنػػػػػد المالكيػػػػػة2إلػػػػػى ىػػػػػذا القػػػػػكؿ: جميػػػػػكر الحنفيػػػػػة

 .5، كمذىب الحنابمة4الشافعية
كقػػػػػػػػد عٌممػػػػػػػػكا قػػػػػػػػكليـ بػػػػػػػػالمعقكؿ: حيػػػػػػػػث إف كاليػػػػػػػػة القضػػػػػػػػاء أعمػػػػػػػػى مػػػػػػػػف كاليػػػػػػػػة 

ذا لـ يجز شيادتو ليؤالء، فعدـ جكاز قضا و ليـ أكلى  .6الٌشيادة، كا 
 

                                                           
 (.338\16، )الحاوي الكبيرالماكردم،  1
 (.442\5، )رد المحتارديف، (، ابف عاب107\16، )المبسوطالسرخسي،  2
 (.92\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  3
 (.339\16، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 145\11، )روضة الطالبين(، النككم، 380\3، )الميّذبالشيرازم،  4
 (.93\10، )الم ني(، ابف قدامة، 320\6، )كّشاف القناعالبيكتي،  5
 (.339\16، )الحاوي الكبيركردم، (، الما107\16، )المبسوطالسرخسي،  6
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ــــــاني:القــــــ مػػػػػػف 2، كىػػػػػػك قػػػػػػكؿ أصػػػػػػب  1كقػػػػػػد نيًقػػػػػػؿى ىػػػػػػذا القػػػػػػكؿ عػػػػػػف أبػػػػػػي ثػػػػػػكر ول الث
كػػػػػػػػـ القاضػػػػػػػػي 3المالكيػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػد ذىػػػػػػػػب أصػػػػػػػػحاب ىػػػػػػػػذا القػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى جػػػػػػػػكاز حي
 ألقاربو.

كقػػػػػد اسػػػػػتدلكا لقػػػػػكليـ بػػػػػالمعقكؿ، حيػػػػػث قػػػػػالكا: إف القاضػػػػػي قػػػػػد يقضػػػػػي لمخميفػػػػػة، 
أف كىػػػػػػذا فيػػػػػػو أقػػػػػػكل تيمػػػػػػة، فػػػػػػؤلف يحكػػػػػػـ ألقاربػػػػػػو مػػػػػػف بػػػػػػاب أكلػػػػػػى، كضػػػػػػابط ذلػػػػػػؾ بػػػػػػ

 .4يككف مف أىؿ القياـ بالحؽ
 كىك قكؿ فيو تفصيؿ: القول الثالث:

، فقػػػػد ذىبػػػػكا إلػػػػى اسػػػػتثناء أـ امرأتًػػػػًو، كامػػػػرأةي أبيػػػػو كلػػػػك 5كىػػػػك قػػػػكؿ بعػػػػض الحنفيػػػػة أوال :
 في حياة امرأتو كأبيو.

ٌممػػػػػكا لقػػػػػكليـ بػػػػػالمعقكؿ، حيػػػػػث قػػػػػاؿ صػػػػػاحب رد المحتػػػػػار:  إف أـ زكجتػػػػػو  كقػػػػػد عى
كغيػػػػػره حػػػػػاؿ حيػػػػػاة زكجتػػػػػو، كبعػػػػػد مػػػػػكت الزكجػػػػػة يصػػػػػ    يصػػػػػ   ليػػػػػا القضػػػػػاء بالمػػػػػاؿ

فيمػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف ميراثػػػػػان لػػػػػو عػػػػػف زكجتػػػػػو، كال يصػػػػػ   فػػػػػي المػػػػػكركث السػػػػػتحقاؽ القاضػػػػػي 
حصػػػػػةن منػػػػػو فػػػػػي الميػػػػػراث، كقضػػػػػاؤه لزكجػػػػػة أبيػػػػػو كػػػػػذلؾ فػػػػػي حػػػػػاؿ حيػػػػػاة األب يصػػػػػ   

 . 6مطمقان، كبعد مكتو ييخص  بما ال يرث منو القاضي 

                                                           
 (، 338\16، )الحاوي الكبيرالماكردم،  1
أصب  بف الفرج بف سعيد بف نافع األمكم، الشي ، اإلماـ الكبير مفتي الديار المصرية كعالميا، المصرم،  2

ًلدى بعد الخمسيف كم ة، طمب العمـ كىك شابر كبير، ففاتو مالؾه كالٌميث، ركل عف:  أسامة بف زيد بف المالكي، كي
أسمـ، كعبد اهلل بف كىب كابف القاسـ، كبيما تفٌقو كحكل عممان جٌمان، كحٌدث عنو: البخارم، كيحيى بفي مىعيف، 
، يعرفيا مسألةن مسألة،  كأحمد بف الفرات، كخمؽه كثير، قاؿ عنو ابفي مىعيف: كاف مف أعمـ خمؽ اهلل برأم مالؾو

، كمف خالفو فييا، ق اؿ ابف الماجشكف: ما أخرجت مصر مثؿ أصب ، تكفي سنة خمسو متى قاليا مالؾه
 (.333\1، )ا عالم(، الزركمي، 658-656\10، )سير أعالم النبالءكعشريف كًم تيف. الٌذىبي، 

 (.92\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  3
 (.92\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  4
 (.442\5، )رد المحتارابف عابديف،  5
 (.327\1، )روضة القضاةلسابؽ، كانظر: ابف السمناني، المرجع ا 6
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كػػػػػـ القاضػػػػػي ل يػػػػػر زكجتػػػػػو ككلػػػػػده نيًقػػػػػؿى عػػػػػف بعػػػػػض ا ثانيـــــا : لمالكيػػػػػة، أنيػػػػػـ أجػػػػػازكا حي
ـي لعٌمػػػػو إال أف يكػػػػكف ميبػػػػرزان  الٌصػػػػ ير، كيتيمػػػػو الػػػػذم يمػػػػي أمػػػػره، كقيػػػػؿ أيضػػػػان يحكػػػػ

 .1في العدالة
القػػػػػػػكؿ األكؿ: كىػػػػػػػك قػػػػػػػكؿ جميػػػػػػػكر الفقيػػػػػػػاء، كىػػػػػػػـ يميػػػػػػػؿ إليػػػػػػػو الباحػػػػػػػث  كالػػػػػػػذم

بػػػػو، كلمخػػػػركج مػػػػف  القػػػػا مكف بعػػػػدـ صػػػػٌحة قضػػػػاء القاضػػػػي ألقاربػػػػو، كذلػػػػؾ لمػػػػا اسػػػػتدلكا
 التيمة، كلمظٌنة فساد الذمـ.

لىػػػػػػده كنكافمػػػػػػو  قػػػػػػاؿ صػػػػػػاحب المبسػػػػػػكط:   كال يجػػػػػػكز قضػػػػػػاؤه بشػػػػػػيءو لنفسػػػػػػو كال لكى
مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الرجػػػػػػاؿ كالٌنسػػػػػػاء، كال ألبىكيػػػػػػو كأجػػػػػػداده مػػػػػػف قبميػػػػػػا، كال لزكجتػػػػػػو، ألف كاليػػػػػػة 

ذا لػػػػـ يجػػػػز شػػػػيادتو ليػػػػؤالء؛ فمػػػػ بٌل يجػػػػكز قضػػػػا ؤه ليػػػػـ القضػػػػاء فػػػػكؽ كاليػػػػة الٌشػػػػيادة، كا 
 .2أكلى 

 كييجاب عما استدٌؿ بو أصحاب القكؿ الثاني:
كػػػػـ أقػػػػكل مػػػػف الٌشػػػػيادة، كىػػػػك ممنػػػػكع مػػػػف الٌشػػػػيادة ليػػػػـ، فكػػػػاف أكلػػػػى أف  بػػػػأف الحي

 .3يمنع مف الحكـ ليـ
كأمػػػػػػا قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الشػػػػػػرعية فقػػػػػػد نحػػػػػػى مػػػػػػذىب جميػػػػػػكر الفقيػػػػػػاء 

كػػػػػكف القاضػػػػػي ممنكعػػػػػان القػػػػػا ميف بمنػػػػػع قضػػػػػاء القاضػػػػػي ألقاربػػػػػو، حيػػػػػث جػػػػػاء فيػػػػػو:  ي
ف لػػػػػػـ يطمػػػػػػب أحػػػػػػد الخصػػػػػػـك  مػػػػػػف نظػػػػػػًر الػػػػػػٌدعكل كعميػػػػػػو أف يتنٌحػػػػػػى عػػػػػػف نظرىػػػػػػا، كا 

 ذلؾ، كذلؾ في األحكاؿ التالية:
إذا كػػػػػػػاف زكجػػػػػػػان ألحػػػػػػػد الخصػػػػػػػـك أك كػػػػػػػاف قريبػػػػػػػان أك ًصػػػػػػػيران لػػػػػػػو إلػػػػػػػى الٌدرجػػػػػػػة  -1

 الرابعة.
 إذا كاف لو أك لزكجو خصكمة قا مة مع أحد الخصـك أك مع زكجو. -2

                                                           
 (.92\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  1
 (.107\16، )المبسوطالسرخسي،  2
 (.380\3، )الميّذب(، الشيرازم، 338\16، )الحاوي الكبيرالماكردم،  3
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يبلن ألحػػػػػػد الخصػػػػػػـك فػػػػػػي أعمالػػػػػػو الخاٌصػػػػػػة، أك كصػػػػػػيان عميػػػػػػو، أك إذا كػػػػػػاف ككػػػػػػ -3
قٌيمػػػػػان، أك مظنكنػػػػػة كراثتػػػػػو لػػػػػو، أك كػػػػػاف زكجػػػػػان لكصػػػػػي أحػػػػػد الخصػػػػػـك أك القػػػػػٌيـ 
عميػػػػػو، أك كانػػػػػت لػػػػػو صػػػػػمة قرابػػػػػة أك مصػػػػػاىرة لمدرجػػػػػة الرابعػػػػػة بيػػػػػذا الكصػػػػػي 

 أك القٌيـ.
ب أك إذا كػػػػػاف لػػػػػو أك لزكجػػػػػو أك ألحػػػػػد أقاربػػػػػو أك أصػػػػػياره، عمػػػػػى عمػػػػػكد الٌنسػػػػػ -4

مػػػػػػػف يكػػػػػػػكف ككػػػػػػػيبلن عنػػػػػػػو، أك كصػػػػػػػيان، أك قٌيمػػػػػػػان عميػػػػػػػو مصػػػػػػػمحةن فػػػػػػػي الػػػػػػػدعكل 
 القا مة.

إذا كػػػػػػػاف بينػػػػػػػو كبنػػػػػػػي أحػػػػػػػد قضػػػػػػػاة اليي ػػػػػػػة صػػػػػػػمة قرابػػػػػػػة أك مصػػػػػػػاىرة لمدرجػػػػػػػة   -5
الرابعػػػػػػػة، أك كػػػػػػػاف بينػػػػػػػو كبنػػػػػػػي المػػػػػػػػدافع عػػػػػػػف أحػػػػػػػد الخصػػػػػػػـك صػػػػػػػمة قرابػػػػػػػػة أك 

 .1مصاىرة لمدرجة الثانية 
عدليػػػػػػة، حيػػػػػػث قالػػػػػػت:  ييشػػػػػػترط أف ال كىػػػػػػذا مػػػػػػا جػػػػػػاءت بػػػػػػو مجمٌػػػػػػة األحكػػػػػػاـ ال

يكػػػػػػػكف المحكػػػػػػػـك لػػػػػػػو أحػػػػػػػدان مػػػػػػػف أصػػػػػػػكؿ القاضػػػػػػػي كفركًعػػػػػػػًو، كأف ال يكػػػػػػػكف زكجتػػػػػػػو 
كشػػػػريكو بالمػػػػاؿ الػػػػذم سػػػػيحكـ بػػػػو، كأجيػػػػره الخػػػػاص كمػػػػف يتعػػػػٌيش بنفقتػػػػو، بنػػػػاءن عميػػػػو 

 .2ليس لمقاضي أف يسمع دعكل أحدو مف ىؤالء كيحكـ لو 
فػػػػػػػي اجتيػػػػػػػادىـ فيمػػػػػػػا مػػػػػػػٌر مػػػػػػػف كلعػػػػػػػٌؿ النػػػػػػػاظر إلػػػػػػػى اخػػػػػػػتبلؼ أقػػػػػػػكاؿ الفقيػػػػػػػاء 

مسػػػػا ؿ سػػػػابقة، كمػػػػا جػػػػاء بػػػػو القػػػػانكف فػػػػي غيػػػػر مػػػػادة، يػػػػرل أف اليػػػػدؼ األسػػػػمى مػػػػف 
ذلػػػػؾ كيمٌػػػػو أف نصػػػػؿ إلػػػػى تطبيػػػػؽ العدالػػػػة فػػػػي الحكػػػػـ مػػػػف قبػػػػؿ القاضػػػػي، كاألحػػػػكط فػػػػي 
ىػػػػػػذا الزمػػػػػػاف عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز حكػػػػػػـ القاضػػػػػػي ألقاربػػػػػػو أك لنفسػػػػػػو؛ لمظٌنػػػػػػة التيمػػػػػػة كلفسػػػػػػاد 

يػػػػـك مػػػػف كجػػػػكد قضػػػػاة السػػػػكء ممػػػػف أنسػػػػاىـ الشػػػػيطاف ذكػػػػر الػػػػذمـ، كاألمػػػػر ال يخمػػػػك ال
ربيػػػػػـ، كرضػػػػػػكا بالحيػػػػػػاة الػػػػػػدنيا مػػػػػف اآلخػػػػػػرة، كلػػػػػػذا فػػػػػػ ف القػػػػػكؿ بعػػػػػػدـ الجػػػػػػكاز أحػػػػػػكط، 

 كاهلل أعمـ.
                                                           

 (.125، المادة )م1959( لعام 31رقم ) قانون أصول المحاكمات الشرعّية 1
 (.1808، المادة )ا حكام العدلّيةمجّمة  2
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 كمف تطبيقات ذلؾ في المحاكـ الشرعية:
طمػػػػػػػػب قاضػػػػػػػػي....... الشػػػػػػػػرعي....... التنحيػػػػػػػػة عػػػػػػػػف قضػػػػػػػػية رفعتيػػػػػػػػا زكجػػػػػػػػة 

يف ممػػػػا ذكػػػػر كجػػػػكد مصػػػػاىرة بػػػػيف القاضػػػػي عمػػػػو الشػػػػقيؽ عمػػػػى زكج شػػػػقيقتو، كقػػػػد تبػػػػ
كزكجػػػػة عمػػػػو الشػػػػقيؽ مػػػػف الدرجػػػػة الثالثػػػػة، ككػػػػذا كجػػػػكد مصػػػػاىرة بػػػػيف القاضػػػػي كزكج 

 شقيقتو مف الدرجة الثانية.
( 31( مػػػػػػف قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الشػػػػػػرعية رقػػػػػػـ )129كبمػػػػػػا أف المػػػػػػادة )

ـ تقضػػػػػػي بكجػػػػػػكب امتنػػػػػػاع القاضػػػػػػي عػػػػػػف حضػػػػػػكر جمسػػػػػػات الػػػػػػدعكل إذا 1959لعػػػػػػاـ 
المػػػػػػػػذككرة سػػػػػػػػابقان فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا -( 125أحػػػػػػػػد األسػػػػػػػػباب المػػػػػػػػذككره فػػػػػػػػي المػػػػػػػػادة )كجػػػػػػػػد 

، كبمػػػػػػا أنػػػػػػو كرد فػػػػػػي ىػػػػػػذه المػػػػػػادة أف مػػػػػػف أسػػػػػػباب تنحيػػػػػػة القاضػػػػػػي عػػػػػػف -المطمػػػػػػب
الػػػػدعكل أف يكػػػػكف مػػػػف أصػػػػؿ أك فػػػػركع أحػػػػد الخصػػػػميف أك بينػػػػو كبػػػػيف أحػػػػدىما قرابػػػػة 

 أك مصاىرة مف الدرجة الثانية أك الثالثة فقد تقرر ما يمي:
ة القاضػػػػػػػػي فضػػػػػػػػيمة القاضػػػػػػػػي....... الشػػػػػػػػرعي عػػػػػػػػف رؤيػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعكل _ تنحيػػػػػػػػ1

 بيف المشار إلييما.
 ._ إعبلـ قاضي القضاة بذلؾ النتداب أحد القضاة لمنظر في الدعكل2

 ..... .\...\تحريران في ...
إف مػػػػػا قػػػػػاـ بػػػػػو القاضػػػػػي مػػػػػف طمػػػػػب التنحيػػػػػة عػػػػػف النظػػػػػر فػػػػػي القضػػػػػية كػػػػػاف األسػػػػػمـ؛ 

، فكػػػػأف القاضػػػػي بقضػػػػاءه ألقاربػػػػو يقضػػػػي لنفسػػػػو، ذلػػػػؾ لمظٌنػػػػة التيمػػػػة، كلفسػػػػاد الػػػػذمـ
 كمف باب الخركج مف التيمة كاف أف تنٌحى عف النظر في الدعكل.
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 المبحث الثاني

 دور الّشيادة في تحقيق العدالة 

 المطمب ا ول: تعريف الّشيادة

 الهرع ا ول: تعريف الّشيادة في الم ة:

ػػػػػػػػيد  الرجػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػذا، كشػػػػػػػػيده الٌشػػػػػػػػيادة: الخبػػػػػػػػر القػػػػػػػػاطع، كمنػػػػػػػػو تقػػػػػػػػكؿ: شى
 ، ػػػػػرىه، فيػػػػػك شػػػػػاىده، كالمشػػػػػاىدة: المعاينػػػػػة، كقػػػػػكـه شيػػػػػيكده، أم حيضػػػػػكره شيػػػػػيكدان: أم حىضى
ػػػػر النػػػػاس، كلمشػػػػيادة عػػػػٌدة معػػػػاني ل كيػػػػة  ييقػػػػاؿ: شػػػػًيدى يشػػػػيدي شػػػػيادةن، كالمىشػػػػيىدي: مىحضى

 ، كمف أىـ ىذه المعاني:1أخرل
ـــ: كمنػػػو قػػػكؿ اهلل تعػػػالى: }العمـــم  -1 ـــُو َأَن ـــو َشـــِيَد الَم ـــُة َوُأوُل ـــَو َواْلَماَلَِلَك ـــَو ِإاَل ُى ُو اَل ِإلَُ

ا ِباْلِقْسطِ   .3، أم عمـ اهلل كبٌيف2{اْلِعْمِم َقاَِلم 
ـــــــن : ييقػػػػػػػاؿ شػػػػػػػًيدى العيػػػػػػػد: أم أدركػػػػػػػو، كمػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ قػػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػػالى: }اإلدراك  -2 َفَم

 .5، أم مف أدرؾ رمضاف فميصمو4{َشِيَد ِمنُكُم الَشْيَر َفْمَيُصْموُ 
ـــــــف )الي  -3 ييقػػػػػػػاؿ أشػػػػػػػيد بكػػػػػػػذا: أم أحمػػػػػػػؼ، كمنػػػػػػػو قػػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػػالى:  مـــــــين(:الَحم

 .7، أم اليميف6{َفَشَياَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُ  َشَياَداٍت ِبالَموِ }

                                                           
، القاموس المحيط(، الفيركز  بادم، 494-493\2، )الّصحاح(، الجكىرم، 221\3، )مقاييس الم ةابف فارس،  1

 (.169، )مختار الّصحاح(، الرازم، 239\3، )لسان العرب(، ابف منظكر، 292\1)
 (.18سكرة  ؿ عمراف، اآلية ) 2
 (.259\8، )تاج العروس(،مرتضى الزبيدم، 292\1، )لمحيطالقاموس االفيركز  بادم،  3
 (.185سكرة البقرة، اآلية ) 4
سكريا، \دمشؽ –ـ، دار الفكر  1988  -ىػ 1408، الطبعة الثانية القاموس الهقييالدكتكر سعدم أبك جيب،  5

(202.) 
 (.6سكرة النكر، اآلية ) 6
 (.261\8، )تاج العروسمرتضى الزبيدم،  7
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ـــــُو  ۚ  َواَل َتْكُتُمـــــوا الَشـــــَياَدَة كمنػػػػػو قػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػالى: } اإلقـــــرار: -4 َوَمـــــن َيْكُتْمَيـــــا َفِ َن
 .2، بمعنى: أف يقٌر بما يعمـ1{نِثمم َقْمُبوُ 

كمنػػػػػػػو قكلنػػػػػػػا أشػػػػػػػيد أف ال الػػػػػػػو إال اهلل كأشػػػػػػػيد أف محمػػػػػػػدان رسػػػػػػػكؿ اهلل،  التوحيـــــــد: -5
 .3أم قاؿ كممة التكحيد

 الهرع الثاني: تعريف الّشيادة في االصطالح

عػػػػػػػػٌرؼ العممػػػػػػػػاء الٌشػػػػػػػػيادة بعػػػػػػػػٌدة تعريفػػػػػػػػات، حتػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػـ كضػػػػػػػػعكا ليػػػػػػػػا قيػػػػػػػػكدان 
 كشركطان، كفيما يمي بياف ىذه التعريفات:

دة بأنيػػػػػا: إخبػػػػػاري صػػػػػدؽو إلثبػػػػػات حػػػػػؽ بمفػػػػػظ الٌشػػػػػيادة فػػػػػي عػػػػػٌرؼ الحنفيػػػػػة الٌشػػػػػيا
مجمػػػػػػس القضػػػػػػاء، جػػػػػػاء فػػػػػػي فػػػػػػت  القػػػػػػدير قكلػػػػػػو:  كالٌشػػػػػػيادة فػػػػػػي عػػػػػػرؼ أىػػػػػػؿ الٌشػػػػػػرع 

إخباري صدؽو إلثبات حؽ بمفظ الٌشيادة في مجمس القضاء 
4. 

قكلػػػػػػػػػو  إخبػػػػػػػػػار : جػػػػػػػػػنس يشػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػى جميػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػكاع اإلخبػػػػػػػػػارات الصػػػػػػػػػادقة 
 .5قضاء أـ في غيرهكالكاذبة، سكاء أكاف في مجمس ال

كقكلػػػػػو  صػػػػػدؽو : يخػػػػػرج اإلخبػػػػػار الكػػػػػاذب، كىػػػػػك شػػػػػيادة الػػػػػزكر فػػػػػبل تػػػػػدخؿ فػػػػػي 
نما يطمؽ عمييا اسـ الٌشيادة مجازان   .6التعريؼ، كا 

كقكلػػػػو  إثبػػػػات حػػػػػؽو : كىػػػػذا القيػػػػد لبيػػػػػاف محػػػػٌؿ الشػػػػيادة كال ػػػػػرض مػػػػف اإلخبػػػػػار، 
 .7كتخرج منيا اإلخبار في الركاية، أم تككف لعاٌمة المسمميف

 
                                                           

 (.283قرة، اآلية )سكرة الب 1
 (.202، )القاموس الهقييسعدم أبك جيب،  2
 المرجع السابؽ. 3
، البحر الراَلق(، ابف نجيـ، 206\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي، كانظر: (، 364\7، )فتح القديرابف اليماـ،  4

(7\56.) 
 (.206\4، )تبيين الحقاَلق(، الزيمعي، 56\7، )البحر الراَلقابف نجيـ،  5
 (.364\7، )فتح القدير(، ابف اليماـ، 206\4، )تبيين الحقاَلق(، الزيمعي، 56\7، )البحر الراَلقيـ، ابف نج 6
 (.206\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي،  7
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قكلػػػػػػو  بمفػػػػػػػظ الٌشػػػػػػػيادة : كىػػػػػػػذا قيػػػػػػػد إلخػػػػػػراج اإلخبػػػػػػػار الػػػػػػػذم يقػػػػػػػع بػػػػػػػدكف لفػػػػػػػظ ك 
 .1الٌشيادة، كأعمـ كأتيقف، فبل تعتبر شيادة

كقكلػػػػػو  فػػػػػي مجمػػػػػس القضػػػػػاء : كىػػػػػذا القيػػػػػدي إلخػػػػػراج اإلخبػػػػػار فػػػػػي غيػػػػػر مجمػػػػػس 
 .2القضاء فبل تعتبر شيادة شرعان 

كاألصػػػػػػؿ كييؤخػػػػػػذ عمػػػػػػى تعريػػػػػػؼ الحنفيػػػػػػة أنيػػػػػػـ أدخمػػػػػػكا الشػػػػػػركط فػػػػػػي التعريػػػػػػؼ، 
 بياف الحقيقة كليس لبياف الشركط.أف التعريؼ يككف ل

كأمػػػػا المالكيػػػػة فقػػػػد عٌرفػػػػكا الٌشػػػػيادة بعػػػػٌدة تعريفػػػػات، أشػػػػيرىا تعريػػػػؼ ابػػػػف عرفػػػػة، 
 حيث قاؿ: 

 قػػػػكؿ ىػػػػك بحيػػػػث يكجػػػػب عمػػػػى الحػػػػاكـ سػػػػماعو الحكػػػػـ بمقتضػػػػاه إف عػػػػدؿ قا مػػػػو 
 .3مع تعدده، أك حمؼ طالبو 

الحكػػػػػـ كمػػػػػا ال يكجبػػػػػو، كػػػػػاألقكاؿ العاٌمػػػػػة  كأمػػػػػا قكلػػػػػو  قػػػػػكؿ : فيشػػػػػمؿ مػػػػػا يكجػػػػػب
كالركايػػػػػات، كالقػػػػػكؿ أعػػػػػـ مػػػػػف الخبػػػػػر، كقػػػػػد اسػػػػػعتمؿ لفػػػػػظ قػػػػػكؿ كلػػػػػـ يسػػػػػتعمؿ الخبػػػػػر؛ 
ألف النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ اسػػػػػتعمؿ القػػػػػكؿ دكف الخبػػػػػر، قػػػػػاؿ صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو 
كسػػػػػػمـ:  أال كقػػػػػػكؿ الػػػػػػزكر كشػػػػػػيادة الػػػػػػزكر ، كىػػػػػػذا أٌدل إلػػػػػػى أف القػػػػػػكؿ شػػػػػػرعان غمػػػػػػب 

ر فػػػػي الٌشػػػػيادة، كاألظيػػػػر إٌنػػػػو إنمػػػػا عٌبػػػػر بػػػػذلؾ ألجػػػػؿ أنػػػػو أدخػػػػؿ الٌشػػػػيادة عمػػػػى الخبػػػػ
 .4قبؿ األداء، كىك قكؿه ال خبر ألنو مف كبلـ النفس

كأمػػػػا قكلػػػػو  ىػػػػك بحيػػػػث : جممػػػػة إسػػػػمية كًصػػػػفىةه لمقػػػػكؿ، كعٌبػػػػر بػػػػذلؾ ليػػػػدخؿ فيػػػػو 
 .5الٌشيادة قبؿ األداء، كالٌشيادة غير التاٌمة

                                                           
 (.207\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي،  1
 المرجع السابؽ. 2
ـ،  2014 -ىػ  1435، الطبعة األكلى، المختصر الهقييابف عرفة، محمد بف محمد ابف عرفة المالكي،  3

 (.225\9مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية، )
 (.445، )شرح حدود ابن عرفة الٌرصاع، 4
 (.151\6، )ش مواىب الجميلالمرجع السابؽ، الحٌطاب 5
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 : يخػػػػػػػرج بػػػػػػػو الركايػػػػػػػة كالخبػػػػػػػر القسػػػػػػػيـ كقكلػػػػػػػو  يكجػػػػػػػب عمػػػػػػػى الحػػػػػػػاكـ سػػػػػػػماعو
لمٌشػػػػػػيادة، كعٌبػػػػػػر بالحػػػػػػػاكـ دكف القاضػػػػػػي؛ ألف الحػػػػػػػاكـ أعػػػػػػـ مػػػػػػػف القاضػػػػػػي؛ لكجػػػػػػػكده 

 .1في التحكيـ
، كبػػػػػذلؾ ييخػػػػػرج شػػػػػيادة 2كقكلػػػػػو  الحكػػػػػـ بمقتضػػػػػاه : كذلػػػػػؾ إف عمػػػػػـ عدالػػػػػة قا مػػػػػو

 غير العدكؿ التي ال يحكـ بيا.
ػػػػػٌدؿى قا مػػػػػو : يريػػػػػد إف ثبتػػػػػت عدالتػػػػػو  عنػػػػػد القاضػػػػػي، إمػػػػػا بالبينػػػػػة أك كقكلػػػػػو  إف عي

 .4، كالعدالة شرطه في إيجاب الحكـ3بككنو يعمميا
مػػػػػػًؼ طاًلبًػػػػػػو : المقصػػػػػػكد بػػػػػػو تعػػػػػػدد الٌشػػػػػػيكد، أك حمػػػػػػؼ  كقكلػػػػػػو  مػػػػػػع تعػػػػػػد ده أك حى
الطالػػػػػػب مػػػػػػع الٌشػػػػػػاىد الكاحػػػػػػد، كبػػػػػػو أخػػػػػػرج إخبػػػػػػار القاضػػػػػػي بمػػػػػػا ثبػػػػػػت عنػػػػػػده قاضػػػػػػيان 

 .5فيو تعدد أك حمؼ  خر، ف نو يكجب عميو الحكـ بمقتضاه لكف ال يشترط
كأمػػػػا الشػػػػػافعية فقػػػػد عٌرفػػػػػكا الٌشػػػػيادة بعػػػػػٌدة تعريفػػػػات، كأشػػػػػير ىػػػػذه التعريفػػػػػات مػػػػػا 

ذيًكر في شرح الجمؿ، حيث قاؿ:  إخباره بحؽ لم ير عمى ال ير بمفظ أشيد 
6. 

 كقكلو  إخبار : جنس يشمؿ اإلخبار بحؽ كاإلخبار في الركاية.
ك الحػػػػػػؽ الػػػػػػذم يثبػػػػػػت، كيشػػػػػػمؿ كقكلػػػػػػو  بحػػػػػػؽ : يػػػػػػدؿ  عمػػػػػػى محػػػػػػؿ اإلثبػػػػػػات، كىػػػػػػ

حػػػػػػٌؽ اهلل تعػػػػػػػالى كحػػػػػػٌؽ العبػػػػػػػد، كيشػػػػػػمؿ المػػػػػػػاؿ كغيػػػػػػره ممػػػػػػػا يثبػػػػػػت كيسػػػػػػػقط، كيشػػػػػػػمؿ 
الحػػػػػػػؽ الكجػػػػػػػكدم كالعػػػػػػػدمي كػػػػػػػاإلبراء، كيخػػػػػػػرج بػػػػػػػو الخبػػػػػػػر كالركايػػػػػػػة كاإلخبػػػػػػػار عػػػػػػػف 

 الحقا ؽ الككنية الثابتة كاألمكر العادية.

                                                           
 (.446، )شرح حدود ابن عرفة الٌرصاع، 1
 المرجع السابؽ. 2
 (.151\6، )ش مواىب الجميلالحٌطاب 3
 (.446، )د ابن عرفةشرح حدو  الٌرصاع، 4
 المرجع السابؽ. 5
 (377\5، )حاشية الجملالجمؿ،  6
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ه كىػػػػػػك كقكلػػػػػػو  لم يػػػػػػر : كيخػػػػػػرج بيػػػػػػذا القيػػػػػػد اإلخبػػػػػػار بحػػػػػػؽ لنفسػػػػػػو عمػػػػػػى غيػػػػػػر 
 الٌدعكل.

كقكلػػػػو  عمػػػػى ال يػػػػر : كفػػػػي ىػػػػذا القيػػػػد يخػػػػرج اإلقػػػػرار؛ ألنػػػػو إخبػػػػار بحػػػػؽو لم يػػػػر 
 عمى نفسو.

كأمػػػػػا قكلػػػػػو  بمفػػػػػظ أشػػػػػيد : فػػػػػبل تقبػػػػػؿ الٌشػػػػػيادة إال بيػػػػػذا المفػػػػػظ، فيخػػػػػرج اإلخبػػػػػار 
 .1بحؽ ل يره عمى غيره بمفظو  خر يفيد معنى اإلخبار كأعمـ كأتيقف

ًممو بمفظو خاص كأما الحنابمة فقد عٌرفكا الشٌ   .2يادة بأنيا:  اإلخبار بما عى
كقكلػػػػػو  اإلخبػػػػػار : جػػػػػنسه يشػػػػػمؿ مػػػػػا يعممػػػػػو كمػػػػػا ال يعممػػػػػو، كاإلخبػػػػػار بػػػػػالظفِّ أك 

 الكذب.
 كقكلو  بما عممو : يخرج بو ما ال يعممو.

 كقكلو  بمفظو خاص : ىك أشيد أك شيدت بكذا.
لػػػػػػذم ىػػػػػػك كيؤخػػػػػػذ عمػػػػػػى ىػػػػػػذا التعريػػػػػػؼ أنػػػػػػو غيػػػػػػر مػػػػػػانع فيػػػػػػدخؿ فيػػػػػػو اإلقػػػػػػرار ا

إخبػػػػػار بمػػػػػا يعممػػػػػو بحػػػػػؽ ل يػػػػػره عمػػػػػى نفسػػػػػو بمفػػػػػظو يػػػػػدٌؿ عميػػػػػو، كمػػػػػا أف ىػػػػػذا التعريػػػػػؼ 
يدخؿ فيو الدعكل التي ىي إخباره بحؽو لو عمى غيره بمفظو يدٌؿ عمييا

3. 
 التعريف المختار:

بعػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػاف التعريفػػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة يظيػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػي أف تعريػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػافعٌية ىػػػػػػػػػك أدٌؽ 
عية فػػػػػػػػٌرؽ بػػػػػػػػيف الٌشػػػػػػػػيادة كاإلقػػػػػػػػرار كالػػػػػػػػدعكل التعريفػػػػػػػػات؛ كذلػػػػػػػػؾ ألف تعريػػػػػػػػؼ الٌشػػػػػػػػاف

كالركايػػػػػة، فػػػػػأخرجكا الػػػػػدعكل كاإلقػػػػػرار كالركايػػػػػة كاإلخبػػػػػار عػػػػػف الحقػػػػػا ؽ الككنيػػػػػة، كمػػػػػا 
أف التعريػػػػػػؼ قٌيػػػػػػد المفػػػػػػظ فػػػػػػي الشػػػػػػيادة بأشػػػػػػيد، فػػػػػػأخرج غيػػػػػػره مػػػػػػف اإلخبػػػػػػارات كػػػػػػأعمـ 

                                                           
وساَلل اإلثبات في الّشريعة اإلسالمية في المعامالت المدنّية واالحوال الزحيمي، محمد مصطفى الزحيمي،  1

 (.104\1ـ، مكتبة دار البياف، )1982 -ىػ 1402، الطبعة األكلى، الّشخصية
 (.347\5، )منتيى اإلرادات(، ابف النٌجار، 404\6) ،كّشاف القناعالبيكتي،  2
 (.105-104\1، )وساَلل اإلثباتالزحيمي،  3
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كأتػػػػػػيقف، كمػػػػػػا أنيػػػػػػـ قٌيػػػػػػدكا تعػػػػػػريفيـ بمحػػػػػػؿ اإلثبػػػػػػات كىػػػػػػك الحػػػػػػؽ، كلػػػػػػذا فػػػػػػ ف تعريػػػػػػؼ 
 لشافعية جامعه مانع، كىك أكض  مف غيره مف التعريفات.ا

 حؽو لم ير عمى ال ير بمفظ أشيد .فيككف التعريؼ المختار:  إخبار ب
 المطمب الثاني: شروط الّشيادة

كتقسػػػػػـ شػػػػػركط الٌشػػػػػيادة إلػػػػػى: شػػػػػركط تحٌمػػػػػؿ الٌشػػػػػيادة، كشػػػػػركط أداء الٌشػػػػػيادة، 
لٌشػػػػػػيادة، كشػػػػػػركط صػػػػػػٌحة كتيقسػػػػػػـ شػػػػػػركط األداء إلػػػػػػى قسػػػػػػميف: شػػػػػػركط كجػػػػػػكب أداء ا

 أداء الٌشيادة، كبياف ما ذيكر عمى النحك التالي:
 الهرع ا ول: شروط تحّمل الّشيادة

كقػػػػػػػد عػػػػػػػٌرؼ ابػػػػػػػف عرفػػػػػػػة حالػػػػػػػة الٌتحمػػػػػػػؿ: بأنيػػػػػػػا عمػػػػػػػـ مػػػػػػػا يشػػػػػػػيد بػػػػػػػو بسػػػػػػػبب 
اختبػػػػػػارم، كعػػػػػػٌرؼ حالػػػػػػة األداء: بأنيػػػػػػا إعػػػػػػبلـ الشػػػػػػاىد الحػػػػػػاكـ بشػػػػػػيادتو مػػػػػػا يحصػػػػػػؿ 

 .1لو العمـ بما شيد بو
 :تيتحّمل الّشيادة كاآلوشروط 

: فػػػػبل تقبػػػػؿ شػػػػيادة المجنػػػػكف كالصػػػػبي الصػػػػ ير، قػػػػاؿ 2أوال : أن يكــــون الّشــــاىد عــــاقال  
صاحب المي ني:  كال تقبؿ شيادة مف ليس بعاقؿو إجماعان 

3. 
 :بما يَتي وقد استدّلوا لما ذىبوا إليو

ــــَيَداءِ قػػػػكؿ اهلل تبػػػػارؾ كتعػػػػالى: } -1 ــــَن الش  ــــْوَن ِم ــــن َتْرَض صػػػػبي كالمجنػػػػكف ، كال4{ِمَم
 .5ليسكا بعدكؿ كال مرضيي القكؿ

                                                           
 (.377، 372\9، )المختصر الهقييابف عرفة،  1
تحهة (، ابف حجر الييتمي، 259\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 266\6، )بداَل  الصناَل  الكاساني، 2

 (.144\10، )نيالم (، ابف قدامة، 212\10، )المحتاج
 (.144\10، )الم نيابف قدامة،  3

كقد نيًقؿى عف اإلماـ مالؾ أنو أجاز شيادة الصبياف بعضيـ عمى بعضو في الجراح كالقتؿ، كىذا غير صحي ؛ فيي 
بداية عند اإلماـ مالؾ قرينة حاؿ، كليست شيادة؛ ألنو اشترط أف ال يتفٌرقكا؛ ل بٌل يجبينكا. أنظر: ابف رشد، 

 (.246\4، )المجتيد
 (.282سكرة البقرة، اآلية ) 4
 (.212\10، )تحهة المحتاجابف حجر الييتمي،  5
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ــــاِلُكمْ كبقكلػػػػو تعػػػػالى أيضػػػػان: }  -2 ــــن راَج ــــِييَدْيِن ِم ــــِيُدوا َش ، كلفػػػػظ الٌرجػػػػاؿ ال 1{َواْسَتْش
 .2يقع عمى الصبياف

كمػػػػػا أف قػػػػػكؿ الصػػػػػبي فػػػػػي اإلقػػػػػرار عمػػػػػى نفسػػػػػو غيػػػػػر مقبػػػػػكؿ، فػػػػػأكلى أف ال ييقبػػػػػؿ  -3
يكػػػػػػػكف عػػػػػػػاقبلن كقػػػػػػػت تحٌمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى غيػػػػػػػره بالٌشػػػػػػػيادة؛ كلقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى فػػػػػػػبل بػػػػػػػد أف 

الٌشػػػػػػػيادة؛ ألف تحٌمػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػيادة عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف فيػػػػػػػـ الحادثػػػػػػػة كضػػػػػػػبطيا، كذلػػػػػػػؾ ال 
 .3يحصؿ إاٌل بحلة الفيـ كالضبط كىي العقؿ

لػػػػى ىػػػػذا ذىػػػػب اإلمػػػػاـ أبػػػػي حنفيػػػػة كمحمػػػػد، فػػػػبل  ثانيــــا : أن يكــــون الّشــــاىد بصــــيرا : كا 
ػػػػػػؿ أ ك ال، كعنػػػػػػد تقبػػػػػػؿ عنػػػػػػدىـ شػػػػػػيادة األعمػػػػػػى سػػػػػػكاءه كػػػػػػاف بصػػػػػػيران كقػػػػػػت التحم 

 .  4أبي يكسؼ تقبؿ شيادتو إذا كاف بصيران كقت التحٌمؿ
كذىػػػػػب جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء مػػػػػف المالكيػػػػػة كالشػػػػػافعية كالحنابمػػػػػة إلػػػػػى جػػػػػكاز شػػػػػيادة 

 .5األعمى في األقكاؿ إذا تحقؽ الصكت، كال يقبؿ في األفعاؿ
ثالثــــا : أن يكـــــون تحّمـــــل الّشــــيادة عـــــن عمـــــم أو بمعاينــــة الشـــــيء المشـــــيود بـــــو 

ـــــونَ ، لقكلػػػػػو تعػػػػػالى: }ال ب يـــــرهبنهســـــو  ـــــْم َيْعَمُم ـــــاْلَحقا َوُى ـــــن َشـــــِيَد ِب ، 6{ِإاَل َم
 7.8{َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْممم كلقكلو تعالى: }

 
 

                                                           
 (.282سكرة البقرة، اآلية ) 1
 (.5\13، )العزيزالرافعي،  2
 (.266\6، )بداَل  الصناَل  الكاساني، 3
 (.266\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  4
، الم ني(، ابف قدامة، 212\10، )تحهة المحتاجتمي، (، ابف حجر اليي179\7، )شرح مختصر خميلالخرشي،  5

(10\170.) 
 (.86سكرة الزخرؼ، اآلية ) 6
 (.36سكرة اإلسراء، اآلية ) 7
(، 455\3، )الميّذب(، الشيرازم، 207\7، )شرح مختصر خميل(، الخرشي، 266\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  8

 (.407\6، )كّشاف القناعالبيكتي، 
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 الهرع الثاني: شروط أداء الّشيادة

 القسم ا ول: شروط وجوب أداء الّشيادة
، كنقصػػػػػػػد 1ب عميػػػػػػػو األداءأف ييطمػػػػػػػب الٌشػػػػػػػاىد ألداء شػػػػػػػيادتو، فػػػػػػػ ف طيمػػػػػػػب كجػػػػػػػ أوال :

ىنػػػػا حقػػػػكؽ العبػػػػاد، كأمػػػػا حقػػػػكؽ اهلل تعػػػػالى فالٌشػػػػاىد فييػػػػا مخٌيػػػػر بػػػػيف أف يشػػػػيد 
 .2أك يستر، كىذا قد مٌر بيانو سابقان 

ــــا : ، كقػػػػد عٌبػػػػر الفقيػػػػاء عػػػػف ذلػػػػؾ بػػػػأف 3إذا كػػػػاف المجمػػػػس بعيػػػػدان فيسػػػػعو أف يتػػػػرؾ ثاني
زيػػػػػد عمييػػػػػا لػػػػػـ ، فمػػػػػك ديعػػػػػي بمػػػػػا ي4ال يزيػػػػػد بعػػػػػد المجمػػػػػس عػػػػػف  مسػػػػػافة العىػػػػػدكل 

ييًجػػػػػػػب؛ لمضػػػػػػػػرر، كقػػػػػػػػاؿ المالكيػػػػػػػػة: إذا كػػػػػػػػاف بينػػػػػػػػو كبػػػػػػػػيف محػػػػػػػػٌؿ أداء الٌشػػػػػػػػيادة 
، كالعبػػػػػرة فيمػػػػػا سػػػػػبؽ ببعػػػػػد المجمػػػػػس كقربػػػػػو أنػػػػػو 5مسػػػػػافة القصػػػػػر فمػػػػػو أف يتػػػػػرؾ

 إف كاف بعيدان كفي الكصكؿ إليو مشٌقة فمو أف يترؾ أداءى شيادتو.
ــــا: مػػػػعو عميػػػػو، كشػػػػارب الخمػػػػر، أف يكػػػػكف المػػػػدعك  عػػػػدالن، فػػػػ ف ديعػػػػي ذك فسػػػػؽو مج ثالث

 .7، كبياف ىذا الشرط في المطمب القادـ إف شاء اهلل6لـ يجب عميو األداء
: أف ال يكػػػػػكف المػػػػػدعك  معػػػػػذكران بمػػػػػرضو كنحػػػػػكه، كخكفػػػػػو عمػػػػػى مالػػػػػو، أك طمبػػػػػو رابعـــــا  

 .8في يـك حر  أك بردو شديد، ف ف كاف المدعك  معذكران لـ يمزمو األداء
 القاضي لف يسمعو كلف يقبؿ منو، فيسعوي الترؾ.إف كاف يعمـ أف  خامسا :

                                                           
، م ني المحتاج(، الشربيني، 463\5، )رد المحتار(، ابف عابديف، 282\6، )اَل  الصناَل بدالكاساني،  1

(6\384.) 
 (.48أنظر صفحة ) 2
، م ني المحتاج(، الشربيني، 200\4، )حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 463\5، )رد المحتارابف عابديف،  3

(6\384.) 
، روضة الطالبينالنككم،  الرجكع إلى أىمو في يكمو. مسافة العىدكل: كىي التي يتمكف المبكر إلييا مف 4

(11\295.) 
 (.200\4، )حاشية الّدسوقيالٌدسكقي،  5
 (.384\6، )م ني المحتاجالشربيني،  6
 .114-113أنظر صفحة  7
 (.385\6، )م ني المحتاجالشربيني،  8
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 كما أنو إذا لـ يكجد غيره كجبى عميو األداء. سادسا :
 .1كمف شركط كجكب األداء أيضان أف ال يعمـ بطبلف المشيكد بو سابعا :

 القسم الثاني: شروط صّحة أداء الّشيادة
جميػػػػػػػػكر : فػػػػػػػػبل تقبػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػيادة الكػػػػػػػػافر مطمقػػػػػػػػان عنػػػػػػػػد 2أف يكػػػػػػػػكف الٌشػػػػػػػػاىد مسػػػػػػػػممان  -1

ـــــنُكمْ الفقيػػػػػاء؛ لقكلػػػػػو تعػػػػػالى: } ـــــْدٍل ما ـــــِيُدوا َذَوْي َع ـــــن ، كلقكلػػػػػو تعػػػػػالى: }3{َوَأْش ِمَم
ـــــَيَداءِ  ـــــَن الش  ، كىػػػػػك غيػػػػػر مرضػػػػػيو أيضػػػػػان 4{َتْرَضـــــْوَن ِم ، 5، كالكػػػػػافر لػػػػػيس بعػػػػػدؿو

كفٌصػػػػػػؿ المالكيػػػػػػة فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ فقػػػػػػالكا: إذا أسػػػػػػمـ الػػػػػػٌذمي، فشػػػػػػيد شػػػػػػيادةن كقػػػػػػد كػػػػػػاف 
، كقػػػػػاؿ الحنفيػػػػػة: لػػػػػك كػػػػػاف 6ف يسػػػػػمـ قيبمػػػػػت شػػػػػيادتوعػػػػػدالن عنػػػػػد أىػػػػػؿ الذٌمػػػػػة قبػػػػػؿ أ

الٌشػػػػاىد كػػػػافران عنػػػػد التحٌمػػػػؿ ثػػػػـ أسػػػػمـ تقبػػػػؿ شػػػػيادتو، كمػػػػا أنػػػػو تقبػػػػؿ شػػػػيادة الػػػػٌذمي 
ف اختمفت ًممىمييـ  .7عمى الٌذمي كا 

كذىػػػػب الحنابمػػػػة، كابػػػػف حػػػػـز مػػػػف الظاىريػػػػة إلػػػػى جػػػػكاز شػػػػيادة الكفٌػػػػار مػػػػف أىػػػػؿ 
رىـ، كجممتػػػػػػػو، أنػػػػػػػو إذا شػػػػػػػيد الكتػػػػػػػاب فػػػػػػػي الكصػػػػػػػية فػػػػػػػي السػػػػػػػفر، إذا لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف غيػػػػػػػ

بكصػػػػية المسػػػػافر الػػػػذم مػػػػات فػػػػي سػػػػفره شػػػػاىداف مػػػػف أىػػػػؿ الذمػػػػة، قبمػػػػت شػػػػيادتيما، 
 .8إذا لـ يكجد غيرىما

                                                           
 (.463\5، )رد المحتارابف عابديف،  1
تحهة (، ابف حجر الييتمي، 259\1، )تبصرة الحّكام، ابف فرحكف، (266\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  2

 (.144\10، )الم ني(، ابف قدامة، 211\10، )المحتاج
 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 3
 (.282سكرة البقرة، اآلية ) 4
، العزيز(، الرافعي، 211\10، )تحهة المحتاج(، ابف حجر الييتمي، 259\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  5

(13\5.) 
 (.258\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  6
 (.473\5، )رد المحتار(، ابف عابديف، 266\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  7
، 39\12، )اإلنصاف(، المرداكم، 166\10، )الم نيابف قدامة،  8  (.497-491\8، )الُمَحّمى(، ابف حـز
في كؿ ضركرة غير الكىصٌية. أنظر: عبد السبلـ بف عبد اهلل  كقد نيًقؿى عف شي  اإلسبلـ ابف تيمية قبكؿ شيادتيـ= 

المحرر في الهقو عمى مذىب ىػ(، 652بف الخضر بف محمد، ابف تيمية الحراني، أبك البركات، )المتكفى: 
 (.282\2مػ، مكتبة المعارؼ_ الرياض، )1984-ىػ 1404، الطبعة الثانية اإلمام أحمد بن حنبل
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 :أتيقكليـ بما يكقد استدٌلكا ل
ركم عػػػػف ابػػػػف عبػػػػاس رضػػػػي اهلل عنيمػػػػا، قػػػػاؿ:  خػػػػرج رجػػػػؿ مػػػػف بنػػػػي سػػػػيـ مػػػػع   - أ

مسػػػػػمـ، فممػػػػػا تمػػػػػيـ الػػػػػدارم، كعػػػػػدم بػػػػػف بػػػػػداء، فمػػػػػات السػػػػػيمي بػػػػػأرض لػػػػػيس بيػػػػػا 
فَحمهيمــــا رســــول مػػػػف ذىػػػػب،   مػػػػف فضػػػػة مخكصػػػػان  1قػػػػدما بتركتػػػػو، فقػػػػدكا جامػػػػان 

اهلل صـــمى اهلل عميـــو وســـمم"ش ثـــم وجـــد الجـــام بمكـــةش فقـــالوا: ابتعنـــاه مـــن تمـــيم 
وعــــديش فقــــام رجــــالن مــــن أولياَلــــوش فحمهــــا لشــــيادتنا أحــــق مــــن شــــيادتيماش 

ن الجـــــام لصـــــاحبيمش قـــــال: وفـــــييم نزلـــــت اآليـــــة ـــــوا َيـــــا َأي  : }وا  َيـــــا اَلـــــِذيَن نَمُن
ـــنُكْم  ـــْدٍل ما ـــاِن َذَوا َع ـــيَن اْلَوِصـــَيِة اْثَن ـــْوُت ِح ـــَر َأَحـــَدُكُم اْلَم ـــِنُكْم ِإَذا َحَض ـــَياَدُة َبْي َش
َََصــــــاَبْتُكم م ِصــــــيَبُة  ــــــي اْ َْرِا َف ــــــُتْم َضــــــَرْبُتْم ِف ــــــِرُكْم ِإْن َأن ــــــْن َيْي ــــــَراِن ِم َأْو نَخ

 .3 2{اْلَمْوتِ 
{، أم مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر َأْو نَخــــــــَراِن ِمــــــــْن َيْيــــــــِرُكمْ ة: }كقػػػػػػػػد حمػػػػػػػػؿ الجميػػػػػػػػكر اآليػػػػػػػػ

عشػػػػػيرتكـ، ال يصػػػػػ ؛ ألف اآليػػػػػة نزلػػػػػت فػػػػػي قضػػػػػية عػػػػػدم، كتمػػػػػيـ، بػػػػػبل خػػػػػبلؼ بػػػػػيف 
ػػػػػػرى بػػػػػػ حبلفيـ، كال أيمػػػػػػاف فػػػػػػي  المفسػػػػػػريف، كحمميػػػػػػا عمػػػػػػى التحمػػػػػػؿ ال يصػػػػػػ ؛ ألنػػػػػػو أمى

 .4التحٌمؿ
مـــــــن المســـــــممين  أن رجـــــــال  مػػػػػػػف قضػػػػػػػاء التػػػػػػػابعيف مػػػػػػػا ركم عػػػػػػػف الشػػػػػػػعبي    - ب

ــــم يجــــد أحــــدا  5وفــــاة بــــدقوقاءحضــــرتو ال ــــى  ش ول مــــن المســــممين يشــــيده عم
ـــا ا شـــعريش  ـــةش فَتي ـــدما الكوف ـــابش فق ـــين مـــن أىـــل الكت وصـــيتوش فَشـــيد رجم

                                                           
 (.13\4، )صحيح البخاريتعميؽ مصطفى الب ا عمى صحي  البخارم، أنظر: البخارم،  ، كىذاجامان: أم كأسان  1
 (.106سكرة الما دة، اآلية ) 2
ـي اٍلمىٍكتي ًحيفى صحيح البخاريالبخارم،  3 دىكي رى أىحى ـٍ ًإذىا حىضى ، باب: قكؿ اهلل تعالى: }يىا أىي يىا ال ًذيفى  مىنيكا شىيىادىةي بىٍيًنكي

ًصي ًة{، )تميـ كعىدٌم (كانا نصرانييف عندما حدثت القصة المذككرة في الحديث كتميـ أسمـ بعد ذلؾ رضي  اٍلكى
 (.13\4(، )2780اهلل عنو كأما عدم فمـ يسمـ، حديث رقـ )

 (.166\10، )الم نيابف قدامة،  4
، (ىػ463: المتكفى) دأحم بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك الخطيب الب دادم، دقكقاء: مدينة بيف إربؿ كب داد. 5

 (.15\11، )بيركت – العممية الكتب دار، ىػ 1417 األكلى، ، الطبعةتاريخ ب داد وذيولو
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ـــد  ـــن بع ـــم يك ـــر ل ـــال ا شـــعري: ىـــذا أم ـــو ووصـــيتوش فق ـــدما بتركت ـــَخبراهش وق ف
الــــذي كــــان فــــي عيــــد رســــول اهلل صــــمى اهلل عميــــو وســــممش فَحمهيمــــا بعــــد 

ــــ ــــاش وال ك ــــراش وأنيــــا لوصــــية العصــــر مــــا خان ــــدالش وال كتمــــاش وال يي ذباش وال ب
 .1 الرجلش وتركتوش فَمضى شيادتيما

فقػػػػػد ثبػػػػػػت ىػػػػػذا الحكػػػػػػـ بكتػػػػػػاب اهلل، كقضػػػػػاء رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ 
كقضػػػػاء الصػػػػحابة بػػػػو، كعمميػػػػـ بمػػػػا ثبػػػػت فػػػػي الكتػػػػاب كالسػػػػنة، فتعػػػػيف المصػػػػير إليػػػػو، 

 .2كالعمؿ بو، سكاء كافؽ القياس أك خالفو
مػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لممرتػػػػػػد فػػػػػػ ٌف شػػػػػػيادتو ال تقبػػػػػػؿ أبػػػػػػدان، سػػػػػػكاء كػػػػػػاف عمػػػػػػى نفسػػػػػػو أك كأ

عمػػػػػى غيػػػػػره؛ كذلػػػػػؾ ألف المرتػػػػػد لػػػػػيس لػػػػػو كاليػػػػػة عمػػػػػى نفسػػػػػو فكيػػػػػؼ يكػػػػػكف لػػػػػو كاليػػػػػة 
 . 3عمى غيره

جػػػػاء فػػػػي المحػػػػيط البرىػػػػاني قكلػػػػو:  كأمػػػػا شػػػػيادة المرتػػػػد كالمرتػػػػدة فػػػػبل ذكػػػػر ليػػػػا 
بعضػػػػيـ: تقبػػػػؿ عمػػػػى الكفػػػػار،  فػػػػي شػػػػيء مػػػػف الكتػػػػب، كقػػػػد اختمػػػػؼ المشػػػػاي  فيػػػػو قػػػػاؿ

 .4كقاؿ بعضيـ: تقبؿ عمى مرتد مثمو، كاألص  أنيا ال تقبؿ عمى كؿ حاؿ 
: فػػػػػػبل تقبػػػػػػؿ شػػػػػػيادة الصػػػػػػبي المميػػػػػػز قبػػػػػػؿ الػػػػػػدخكؿ 5أن يكــــــون الّشــــــاىد بال ــــــا    -2

مطمقػػػػػان، كلكػػػػػنيـ فٌصػػػػػمكا فػػػػػي ذلػػػػػؾ، فقػػػػػد ذىػػػػػب الحنفيػػػػػة إلػػػػػى أنػػػػػو لػػػػػك كػػػػػاف كقػػػػػت 

                                                           
، باب: شيادة أىؿ الذٌمة كفي الكصية في السفر، حكـ األلباني: صحي  اإلسناد، حديث سنن أبي داودأبك داكد،  1

 (. 307\3(، )3605رقـ )
 (.166-165\10، )الم نيابف قدامة،  2
العناية شرح ىػ(، 786البابرتي، محمد بف محمد بف محمكد، ابف الشي  جماؿ الديف الركمي البابرتي، )المتكفى:  3

(، محمد أميف، عبلء الديف محمد بف 417\7بيركت، ) –، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر اليداية
قره عين ا خيار  ىػ(،1306)المتكفى: )محمد أميف المعركؼ بابف عابديف( بف عمر بف عبد العزيز عابديف 

 (.523\7بيركت، ) –، دار الفكر لتكممة رد المحتار عمى الدر المختار
 (.407\8، )المحيط البرىانيابف مازىة،  4
تحهة (، ابف حجر الييتمي، 258\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 266\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  5

 (.144\10، )الم نيامة، (، ابف قد212\10، )المحتاج
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، كقػػػػػػػد ذىػػػػػػػب بعػػػػػػػض المالكيػػػػػػػة 1يادتوالتحٌمػػػػػػػؿ صػػػػػػػبيان عػػػػػػػاقبلن ثػػػػػػػـ بمػػػػػػػ ، تقبػػػػػػػؿ شػػػػػػػ
كالحنابمػػػػػة فػػػػػي ركايػػػػػة، إلػػػػػى أنػػػػػو يجػػػػػكز شػػػػػيادة الصػػػػػبي المميػػػػػز عمػػػػػى مثمػػػػػو فػػػػػي 

، لكػػػػػػف المعتمػػػػػػد عنػػػػػد الحنابمػػػػػػة أٌنيػػػػػػا ال تقبػػػػػػؿ، جػػػػػاء فػػػػػػي الم نػػػػػػي قكلػػػػػػو: 2الجػػػػػراح
، لقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: } ِمَمــــــن َتْرَضــــــْوَن ِمــــــَن  كالمػػػػػػذىب أف شػػػػػػيادتيـ ال تقبػػػػػػؿ بشػػػػػػيءو

 .4ممف ال يرضى  ، كالصبي3{الش َيَداءِ 
: جػػػػاء فػػػػي تحفػػػػة المحتػػػػاج: كال تقبػػػػؿ شػػػػيادة محجػػػػكرو أن يكــــون الّشــــاىد رشــــيدا    -3

ــــــــُى َأاَل عميػػػػػػػػو لنقصػػػػػػػػو، أم لػػػػػػػػنقص عقمػػػػػػػػو، أك لسػػػػػػػػفوو، فقػػػػػػػػد قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: } َوَأْدَن
 .6، كالريبة حاصمة5{َتْرَتاُبوا

ــــون الّشــــاىد ضــــابطا  لمــــا يشــــيد بــــو متيّقَّــــا    -4 : بحيػػػػث يكػػػػكف مػػػػف أىػػػػؿ أن يك
كالسػػػػػػػػبلمة مػػػػػػػػف الت ٌفػػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػػف التػػػػػػػػيٌقظ ضػػػػػػػػبط ألفػػػػػػػػاظ المشػػػػػػػػيكد عميػػػػػػػػو التػػػػػػػػيٌقظ 

 .7بحركفيا، مف غير زيادةو فييا كال نقص
 ، نيفٌصمو في المطمب التالي.أن يكون الّشاىد َعدال    -5

 المطمب الثالث: ُحكم اشتراط العدالة في الّشاىد

إذا ثبػػػػػػت فسػػػػػػؽ المػػػػػػرء كاشػػػػػػتير بػػػػػػو، فشػػػػػػيد عنػػػػػػد القاضػػػػػػي لػػػػػػـ يجػػػػػػز لػػػػػػو قبػػػػػػكؿ 
 .8و باتفاؽ العمماءشيادت

                                                           
 (.266\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.144\10، )الم ني(، ابف قدامة، 176\7، )شرح مختصر خميلالخرشي،  2
 (282سكرة البقرة، اآلية ) 3
 (.144\10، )الم نيابف قدامة،  4
 (.282سكرة البقرة، اآلية ) 5
 (.212\10، )تحهة المحتاجتمي، (، ابف حجر اليي176\7، )شرح مختصر خميلالخرشي،  6
، الم ني(، ابف قدامة، 211\10، )تحهة المحتاج(، ابف حجر الييتمي، 258\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  7

(10\147.) 
(، 437\3، )الميــــــّذب(، الشػػػػػػيرازم، 213\1، )روضــــــة القضــــــاة(، ابػػػػػػف السػػػػػػمناني، 130\16، )المبســــــوطالسرخسػػػػػػي،  8

 (.361\5، )منتيى اإلرادات(، ابف النجار، 292\8، )نياية المحتاجالرممي، 
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جػػػػػػاء فػػػػػػي بػػػػػػدا ع الصػػػػػػنا ع:  كمنيػػػػػػا العدالػػػػػػة لقبػػػػػػكؿ الٌشػػػػػػيادة عمػػػػػػى اإلطػػػػػػبلؽ، 
 .1ف نيا ال تقبؿ عمى اإلطبلؽ دكنيا 

كقػػػػػػػاؿ المػػػػػػػاكردم:  كأٌمػػػػػػػا العدالػػػػػػػة فمعتبػػػػػػػرةه فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ شػػػػػػػيادة، كال تقبػػػػػػػؿ شػػػػػػػيادة 
 .2الفاسؽ بحاؿ 
 :َتيلذلك بما ي أىل العمموقد استدّل 

 .3{ِمَمن َتْرَضْوَن ِمَن الش َيَداءِ الى: }قكؿ اهلل تبارؾ كتع  -1
كجػػػػػػػػػو الداللػػػػػػػػػة: إف الفاسػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػيس بمرضػػػػػػػػػٌي، فمػػػػػػػػػـ يكجػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػرطي قبػػػػػػػػػكؿ 

 .4الٌشيادة
ٌف الرضػػػػػػػا إنمػػػػػػػا يكػػػػػػػكف  ٌنػػػػػػػا ال نرضػػػػػػػى أىػػػػػػػؿ الفسػػػػػػػؽ مٌنػػػػػػػا، كا  قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػافعي:  كا 

 .5عمى العدكؿ مٌنا 
 .6{َفاِسقم ِبَنَبٍ  َفَتَبَيُنوا َيا َأي َيا اَلِذيَن نَمُنوا ِإن َجاَءُكمْ قكلو تعالى: }  -2

كجػػػػػػو الداللػػػػػػة: إف اهلل تعػػػػػػالى أمػػػػػػر بػػػػػػالتكٌقؼ فػػػػػػي خبػػػػػػر الفاسػػػػػػؽ، كالٌشػػػػػػيادة نبػػػػػػأ 
 .7فيجب التكقؼ عنو، كالتكٌقؼ يمنع العمؿ بشيادتو

حينمػػػػػػا لػػػػػػـ ينزجػػػػػػر الفاسػػػػػػؽ عػػػػػػف ارتكػػػػػػاب محظػػػػػػكر دينػػػػػػو مػػػػػػع اعتقػػػػػػاد حرمتػػػػػػو،   -3
 .8ده الحرمةفالظاىر أنو ال ينزجر عف شيادة الزكر مع اعتقا

 .9ثـ إف غير العدؿ ال يؤمف منو أف يتحامؿ عمى غيره، فيشيد عميو ب ير حؽ  -4

                                                           
 (.268\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.7\17، )الحاوي الكبير الماكردم، 2
 (.282سكرة البقرة، اآلية ) 3
، نيايـــــة المحتـــــاج(، الرممػػػػػي، 7\17، )الحـــــاوي الكبيـــــر (، المػػػػػاكردم،141\2المختػػػػػار، االختيـــــار لتعميـــــل ابػػػػػف مػػػػػكدكد،  4

(8\292.) 
 (.280\10كره البييقي في سننو، باب: ال يجكز شيادة غير عدؿ، )ذ 5
 (.6سكرة الحجرات، اآلية ) 6
 (.131-130\16، )المبسوطالسرخسي،  7
 .المرجع السابؽ 8
 (.59\10، )الم ني(، ابف قدامة، 200\8، )المبدعابف مفم ،  9
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جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي الفػػػػػػػػركؽ:  فػػػػػػػػ ٌف فػػػػػػػػي اشػػػػػػػػتراط العدالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التصػػػػػػػػرفات مصػػػػػػػػمحة؛ 
لحصػػػػػػكؿ الضػػػػػػبط بيػػػػػػا كعػػػػػػدـ االنضػػػػػػباط مػػػػػػع الفسػػػػػػقة كمػػػػػػف ال يكثػػػػػػؽ بػػػػػػو، فاشػػػػػػتراط 

فػػػػػػظ دمػػػػػػاء النػػػػػػاس العدالػػػػػػة إمػػػػػػا فػػػػػػي محػػػػػػؿ الضػػػػػػركرات كالشػػػػػػيادة؛ فػػػػػػ ف الضػػػػػػركرة لح
كأمػػػػػكاليـ كأبضػػػػػاعيـ كأعراضػػػػػيـ عػػػػػف الضػػػػػياع، فمػػػػػك قبػػػػػؿ فييػػػػػا قػػػػػكؿ الفسػػػػػقة كمػػػػػف ال 

 .1يكثؽ بو لضاعت 
كلئلمػػػػػػػاـ أبػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼ اسػػػػػػػتثناءه مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا الفاسػػػػػػػؽ إف كػػػػػػػاف كجييػػػػػػػان ذا مػػػػػػػركءة، 
قػػػػػػاؿ:  إذا كػػػػػػاف كجييػػػػػػان فػػػػػػي النػػػػػػاس ذا مػػػػػػركءة تقبػػػػػػؿ شػػػػػػيادتو؛ ألنػػػػػػو ال تػػػػػػتمكف تييمػػػػػػةي 

أحػػػػػػػده مػػػػػػػف اسػػػػػػػت جاره ألداء الٌشػػػػػػػيادة،  2مكجاىتػػػػػػػو ال يتجاسػػػػػػػرالٌكػػػػػػػذب فػػػػػػػي شػػػػػػػيادتو، ف
 .3كلمركءتو يمتنع مف الكذب مف غير منفعةو لو في ذلؾ(

كقػػػػػد رٌد الحنفيػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا القػػػػػكؿ بػػػػػأف األصػػػػػ  أف شػػػػػيادتو ال تقبػػػػػؿ؛ ألف ىػػػػػذا 
، كألف قبػػػػػكؿ الشػػػػػيادة كالعمػػػػػؿ بيػػػػػا إنمػػػػػا ىػػػػػي 4التعميػػػػػؿ فػػػػػي مقابمػػػػػة الػػػػػنص فػػػػػبل يقبػػػػػؿ

كقبكليػػػػػا إكػػػػػراـ لمفاسػػػػػؽ كقػػػػػد أيمرنػػػػػا بخػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ، كالمعمػػػػػف فسػػػػػقو ال إلكػػػػػراـ الشػػػػػيكد، 
 .5مركءة لو شرعان، فبل تقبؿ شيادتو

كلكػػػػػػػف إذا قبػػػػػػػؿ القاضػػػػػػػي شػػػػػػػيادة غيػػػػػػػر العػػػػػػػدؿ  الفاسػػػػػػػؽ  كقضػػػػػػػى بيػػػػػػػا، فيػػػػػػػؿ 
 يص   قضاؤه؟

                                                           
 (.34\4، )الهروقالقرافي،  1
ـٌ رفػػػػػع رأسػػػػػو، كالجسػػػػػكر: ىػػػػػك الشػػػػػجاع المقػػػػػداـ. أم ال ييقػػػػػدـ أحػػػػػد، يقػػػػػاؿ: تجاسػػػػػر عميػػػػػو 2 ، إذا أقػػػػػدـ، كتطػػػػػاكؿ ثػػػػػ

 (.136\4، )لسان العرب(، ابف منظكر، 458-457\10، )مقاييس الم ةأنظر: ابف فارس، 
 (.210\4، )تبيين الحقاَلق(، الزيمعي، 131\16، )المبسوطالسرخسي،  3
 (.375\7، )فتح القديرابف الييماـ،  4
 (.210\4، )تبيين الحقاَلق(، الزيمعي، 131\16)، المبسوطالسرخسي،  5
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إذا ثبػػػػػػت عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز قبػػػػػػكؿ شػػػػػػيادة الفاسػػػػػػؽ، فػػػػػػ ٌف القاضػػػػػػي يػػػػػػرد  شػػػػػػيادة مػػػػػػف 
لكػػػػػف إذا سػػػػػمع القاضػػػػػي شػػػػػيادتو كقضػػػػػى بيػػػػػا، فيػػػػػؿ تبػػػػػٌيف لػػػػػو فسػػػػػقو إذا أدلػػػػػى بيػػػػػا، 

 ؟1يص  قضاؤه كينفذ، أـ ال
ذىػػػػػػػب الحنفيػػػػػػػة إلػػػػػػػى أنػػػػػػػو يىصػػػػػػػ   قضػػػػػػػاؤه كينفػػػػػػػذ، إال أف القاضػػػػػػػي يػػػػػػػأثـ بيػػػػػػػذا 

. قػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػاحب اليدايػػػػػػػػة:  لػػػػػػػػك قضػػػػػػػػى القاضػػػػػػػػي بشػػػػػػػػيادة الفاسػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػ   2كيفسػػػػػػػػؽ
 ؛ ألف العدالػػػػػة شػػػػػرط كجػػػػػكب قبػػػػػكؿ الٌشػػػػػيادة عمػػػػػى القاضػػػػػي، ال شػػػػػرط صػػػػػٌحة3عنػػػػػدنا 
. جػػػػػاء فػػػػػي البحػػػػػر الرا ػػػػػؽ:  كالعدالػػػػػة شػػػػػرط كجػػػػػكب القبػػػػػكؿ عمػػػػػى القاضػػػػػي ال 4كجػػػػػكاز
 .5جكازه 

كقػػػػػػد رٌد عمػػػػػػى ىػػػػػػذا القػػػػػػكؿ الٌسػػػػػػمناني مػػػػػػف الحنفيػػػػػػة، حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ:   كىػػػػػػذا قػػػػػػكؿ 
يػػػػػػرده اإلجمػػػػػػاع كيدفعػػػػػػو النظػػػػػػر؛ ألف شػػػػػػرط قبػػػػػػكؿ قػػػػػػكؿ الشػػػػػػاىد يقػػػػػػؼ عمػػػػػػى كجػػػػػػكد 

ي كال عػػػػػػػدؿ فػػػػػػػبل العدالػػػػػػػة كرضػػػػػػػاء المسػػػػػػػمميف عػػػػػػػف الشػػػػػػػيكد، كالفاسػػػػػػػؽ غيػػػػػػػر مرضػػػػػػػ
يجػػػػػػكز الحكػػػػػػـ بشػػػػػػيادتو، كالحػػػػػػاكـ إذا حكػػػػػػـ بػػػػػػذلؾ مػػػػػػع العمػػػػػػـ فقػػػػػػد فسػػػػػػؽ كخػػػػػػرج مػػػػػػف 

 .6الحكـ، كفساد ىذا القكؿ أكض  مف تكمؼ الداللة عميو 
كقػػػػد قٌيػػػػد ابػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة قػػػػػكؿ الحنفيػػػػة بأنػػػػو إذا غمػػػػب عمػػػػى القاضػػػػي صػػػػػدؽ 

قيبمػػػػػػت  الفاسػػػػػػؽ قيبمػػػػػػت شػػػػػػيادتو، حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ:  إذا غمػػػػػػب عمػػػػػػى الظػػػػػػٌف صػػػػػػدؽ الفاسػػػػػػؽ
كػػػػػػػـ بيػػػػػػػا، كاهلل سػػػػػػػبحانو لػػػػػػػـ يػػػػػػػأمر بػػػػػػػرد خبػػػػػػػر الفاسػػػػػػػؽ، فػػػػػػػبل يجػػػػػػػكز رٌده  شػػػػػػػيادتو كحي
مطمقػػػػػان، بػػػػػؿ يتثٌبػػػػػت فيػػػػػو حتػػػػػى يتبػػػػػيف ىػػػػػؿ ىػػػػػك صػػػػػادؽ أك كػػػػػاذب، فػػػػػ ذا كػػػػػاف صػػػػػادقان 

                                                           
 (.751-749\2، )ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  1
 (.236\1، )روضة القضاة(، ابف الٌسمناني، 117\3، )اليدايةالمرغيناني،  2
 (.117\3، )اليدايةالمرغيناني،  3
 (.56\7، )البحر الراَلقنيجيـ، (، ابف 210\4، )تبيين الحقاَلقالزيمعي،  4
 (.56\7، )البحر الراَلقابف نيجيـ،  5
 (.236\1، )روضة القضاةابف الٌسمناني،  6
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ف كػػػػاف كاذبػػػػان ريٌد خبػػػػره كلػػػػـ يمتفػػػػت إليػػػػو. كًلػػػػرٌد  قيبػػػػؿ قكلػػػػو كعيمػػػػؿ بػػػػو كفسػػػػقو عميػػػػو، كا 
 :1خبر الفاسؽ مأخذاف
عػػػػػػػدـ الكثػػػػػػػكؽ بػػػػػػػو؛ إذ تحممػػػػػػػو ًقمٌػػػػػػػة مباالتػػػػػػػو بدينػػػػػػػو، كنقصػػػػػػػاف  :المَخـــــــذ االول

 كقار اهلل في قمبو عمى تعٌمد الكذب.
ــــــاني: ىجػػػػػػره عمػػػػػػى إعبلنػػػػػػو بفسػػػػػػقو كمجاىرتػػػػػػو بػػػػػػو؛ فقبػػػػػػكؿ شػػػػػػيادتو إبطػػػػػػاؿه  الث

ليػػػػػذا ال ػػػػػرض المطمػػػػػكب شػػػػػرعان، فػػػػػ ذا عمػػػػػـ صػػػػػدؽ ليجػػػػػة الفاسػػػػػؽ، كأنػػػػػو مػػػػػف أصػػػػػدؽ 
ف كاف فسقو ب ير الكذب_، فبل كج  .2و ًلرٌد شيادتو الناس _ كا 

 :3كفي ىذا الكبلـ نظر، لعٌدة أسباب
 أف ىذا الكبلـ فيو خرؽه لئلجماع.  -1
كمػػػػػػػػا أف قبػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػيادة الفاسػػػػػػػػؽ فييػػػػػػػػا إغػػػػػػػػراءه لػػػػػػػػو، كتشػػػػػػػػجيع عمػػػػػػػػى المداكمػػػػػػػػة   -2

كاالسػػػػػتمرار، كقػػػػػد أمرنػػػػػا بخػػػػػبلؼ ذلػػػػػؾ، فػػػػػبل بػػػػػد مػػػػػف رد خبػػػػػر الفاسػػػػػؽ كشػػػػػيادتو؛ 
 ألف في ذلؾ ردعه لو.

الفسػػػػػقة لضػػػػاعت الحقػػػػػكؽ، كالعدالػػػػة إنمػػػػػا كانػػػػت لحفػػػػػظ كمػػػػا أننػػػػػا لػػػػك قبمنػػػػػا قػػػػكؿ   -3
 دماء الناس كأمكاليـ كأعراضيـ عف الضياع.

إف الفاسػػػػؽ إنمػػػػا تجػػػػٌرءى عمػػػػى معصػػػػية ربػػػػو، فكيػػػػؼ يػػػػؤمف منػػػػو كلػػػػـ يصػػػػدؽ مػػػػع   -4
 اهلل تبارؾ كتعالى.

 
 
 
 

                                                           
 (750\2، )في الهقو اإلسالمي ا حكام المترتبة عمى الهسقفكفانا  دـ،  1
 (.148-147، )الطرق الحكميةابف القٌيـ،  2
 (.751\2، )لهقو اإلسالميا حكام المترتبة عمى الهسق في افكفانا  دـ،  3
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 المطمب الراب : صهة العدالة الُمشترطة في الّشاىد

، 1لعدالػػػػػة فػػػػي الشػػػػػاىد لقبػػػػكؿ شػػػػػيادتواتفػػػػؽ الفقيػػػػػاء رحميػػػػـ اهلل عمػػػػػى اشػػػػتراط ا
ــــنُكمْ قػػػػاؿ تعػػػػالى: } ــــْدٍل ما ــــِيُدوا َذَوْي َع ، فػػػػ ذا شػػػػيد العػػػػدؿ المتفػػػػؽ عمػػػػى عدالتػػػػو 2{َوَأْش

 .3في أم قضيةو ف ف شيادتو تيقبؿ إجماعان 
كقػػػػػد اختمػػػػػؼ الفقيػػػػػاء فػػػػػي تحديػػػػػد صػػػػػفة العدالػػػػػة المشػػػػػترطة فػػػػػي الشػػػػػاىد، ىػػػػػؿ 

يقيػػػػػػة، كالتػػػػػػي تثبػػػػػػت بصػػػػػػفة زا ػػػػػػدة عمػػػػػػى ىػػػػػػي العدالػػػػػػة الظػػػػػػاىرة أـ أنيػػػػػػا العدالػػػػػػة الحق
 اإلسبلـ؟

كصػػػػػكرة ذلػػػػػؾ: أنػػػػػو إذا شػػػػػيد شػػػػػاىد ظػػػػػاىر العدالػػػػػة فػػػػػي قضػػػػػية ال تتعمػػػػػؽ بحػػػػػدو 
أك قػػػػػكد، كلػػػػػـ يطعػػػػػف الخصػػػػػـ بشػػػػػيادتو، فيػػػػػؿ لمقاضػػػػػي أف يكتفػػػػػي بالعدالػػػػػة الظػػػػػاىرة 

 كيحكـ بشيادتو، أـ أنو ال بد مف السؤاؿ عف حالو؟
 :4اختمف أىل العمم في ذلك عمى قولين

، 6، كالشػػػػػػػػػػػافعية5كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػذىب جميػػػػػػػػػػػكر الفقيػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػف المالكيػػػػػػػػػػػة لقـــــــــــول ا ول:ا
، كعميػػػػػو الفتػػػػػكل عنػػػػدىـ، مػػػػػف أنػػػػػو 8، كىػػػػػك قػػػػكؿ صػػػػػاحبي أبػػػػػي حنيفػػػػة7كالحنابمػػػػة

                                                           
(، المرغينػػػػػاني، عمػػػػػي بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد الجميػػػػػؿ الفرغػػػػػاني المرغينػػػػػاني 113\16، )المبســـــوطالسرخسػػػػػي،  1

ــــــــديىػػػػػػػػػ(، 593)المتػػػػػػػػكفى:  ــــــــة المبت ــــــــي شــــــــرح بداي ــــــــة ف ، دار إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث العربي_بيػػػػػػػػركت، اليداي
، اإلنصـــــاف(، المػػػػػرداكم، 6\13، )العزيـــــز(، الرافعػػػػػي، 245\4، )بدايـــــة المجتيـــــد(، ابػػػػػف رشػػػػػد، 117\3)
(12\37.) 

 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 2
3  ،  (.52، )مراتب اإلجماعابف حـز
 (.746-736\2، )ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  4
المعونـــــة عمـــــى ىػػػػػػ(، 422الثعمبػػػػي، عبػػػػػد الكىػػػػػاب بػػػػػف عمػػػػي بػػػػػف نصػػػػػر الثعمبػػػػػي الب ػػػػػدادم المػػػػالكي )المتػػػػػكفى:  5

مكػػػػػػػة المكرمػػػػػػػة، بػػػػػػػدكف طبعػػػػػػػة،  -، المكتبػػػػػػػة التجاريػػػػػػػة، مصػػػػػػػطفى أحمػػػػػػػد البػػػػػػػاز ذىب عـــــــالم المدينـــــــةمـــــــ
(3\1517.) 

 (.176\11، )روضة الطالبين(، النككم، 156\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  6
 (.43\12، )اإلنصافالمرداكم،  7
 (.118\3، )اليدايةالمرغيناني،  8
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لمقاضػػػػي أف يكتفػػػػي بعدالتػػػػو الظػػػػاىرة، بػػػػؿ ال بػػػػد مػػػػف السػػػػؤاؿ كالبحػػػػث ال يجػػػػكز 
 عف حاؿ الشاىد.

 ودليميم في ذلك:
 أوال : من المنقول

 .1{ِمَمن َتْرَضْوَن ِمَن الش َيَداءِ قكلو تعالى: }  -1
كجػػػػػو الداللػػػػػة: فالرضػػػػػا ال يكػػػػػكف إال بعػػػػػد البحػػػػػث عػػػػػف حػػػػػاؿ الشػػػػػاىد، كال يكفػػػػػي 
فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ العمػػػػػػػـ بصػػػػػػػٌحة اعتقػػػػػػػاده؛ ألف أفعالػػػػػػػو قػػػػػػػد ال تكػػػػػػػكف مخالفػػػػػػػة لمػػػػػػػا يكجػػػػػػػب 

 .2اعتقاده
 .3{َوَأْشِيُدوا َذَوْي َعْدٍل مانُكمْ قكلو تعالى: }  -2

ًمػػػػػػـ أف العدالػػػػػػة معنػػػػػػى زا ػػػػػػد عمػػػػػػى كجػػػػػػو الداللػػػػػػة: أم مػػػػػػف الم سػػػػػػمميف، كبػػػػػػذلؾ عي
 .4العمـ باإلسبلـ

 
مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي األثػػػػػر عػػػػػف عمػػػػػر رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو  أف رجػػػػػبلن شػػػػػيد عنػػػػػده بشػػػػػيادة   -3

فقػػػػػػاؿ لػػػػػػو: لسػػػػػػتي أعرفػػػػػػؾ، كال يضػػػػػػرؾ أف ال أعرفػػػػػػؾ، ا ػػػػػػًت بمػػػػػػف يعرفػػػػػػؾ، فقػػػػػػاؿ 
: أنػػػػا أعرفػػػػو، قػػػػاؿ: بػػػػأم شػػػػيء تعرفػػػػو؟ قػػػػاؿ: بالعدالػػػػة كالفضػػػػؿ،  رجػػػػؿ مػػػػف القػػػػـك
فقػػػػػاؿ: فيػػػػػك جػػػػػارؾ األدنػػػػػى الػػػػػذم تعػػػػػرؼ ليمػػػػػو كنيػػػػػاره، كمدخمػػػػػو كمخرجػػػػػو؟ قػػػػػاؿ: 
ال، قػػػػاؿ: فميعامميػػػػؾ بالػػػػدينار كالػػػػدرىـ المػػػػذيف بيمػػػػا يسػػػػتدؿ عمػػػػى الػػػػكرع؟ قػػػػاؿ: ال، 

                                                           
 (.282سكرة البقرة، اآلية) 1
 (.1518\3، )المعونة عمى مذىب عالم المدينةي، الثعمب 2
 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 3
 (.1518-1517\3، )المعونة عمى مذىب عالم المدينةالثعمبي،  4
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قػػػػػػاؿ: فرفيقػػػػػػؾ فػػػػػػي السػػػػػػفر الػػػػػػذم ييسػػػػػػتدؿ بػػػػػػو عمػػػػػػى مكػػػػػػاـر األخػػػػػػبلؽ؟، قػػػػػػاؿ: ال، 
 .1قاؿ: لستى تعرفو، ثـ قاؿ لمرجؿ: ا ًت بمف يعرؼ 

الداللػػػػػػة: كقػػػػػػكؿ عمػػػػػػر كػػػػػػاف بحضػػػػػػرة الميػػػػػػاجريف كاألنصػػػػػػار كالصػػػػػػحابة، كجػػػػػػو 
، كألف الظػػػػاىر أف عمػػػػر مػػػػا سػػػػأؿ عػػػػف تمػػػػؾ 2كلػػػػـ ينقػػػػؿ عػػػػنيـ مخالفػػػػة فكػػػػاف إجماعػػػػان 

األشػػػػػياء إال كقػػػػػد عػػػػػرؼ إسػػػػػبلمو، كلػػػػػيس اسػػػػػتحبابان؛ ألف تعجيػػػػػؿ الحكػػػػػـ كاجػػػػػب عمػػػػػى 
زالػػػػػة المنكػػػػػر  الفػػػػػكر عنػػػػػد كجػػػػػكد الحجػػػػػة؛ ألف أحػػػػػد الخصػػػػػميف عمػػػػػى منكػػػػػر غالبػػػػػان، كا 

 .3كاجب عمى الفكر، كالكاجب ال ييؤٌخر إال لكاجب
جػػػػاء فػػػػي الفػػػػركؽ:  كالظػػػػاىر أنػػػػو مػػػػا سػػػػأؿ عػػػػف تمػػػػؾ األشػػػػياء مػػػػف السػػػػفر كغيػػػػره 
ػػػػػػًرؼى إسػػػػػػبلميا؛ ألنػػػػػػو لػػػػػػـ يقػػػػػػؿ أتعرفيمػػػػػػا مسػػػػػػًممىيف، كلػػػػػػيس ذلػػػػػػؾ اسػػػػػػتحبابان؛  إال كقػػػػػد عي

ٌجػػػػػػة؛ ألف أحػػػػػػد الخصػػػػػػم يف ألف تعجيػػػػػػؿ الحكػػػػػػـ كاجػػػػػػب عمػػػػػػى الفػػػػػػكر عنػػػػػػد كجػػػػػػكد الحي
زالػػػػػػػػة المنكػػػػػػػػر كاجػػػػػػػػبه عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػكر، كالكاجػػػػػػػػب ال يػػػػػػػػؤٌخر إال  عمػػػػػػػػى منكػػػػػػػػر غالبػػػػػػػػان، كا 

 .4لكاجب 
 ثانيا : من المعقول

إف العدالػػػػػػة أمػػػػػػره مشػػػػػػركطه فػػػػػػي الشػػػػػػيادة يمكػػػػػػف اعتبػػػػػػار باطنػػػػػػو، فمػػػػػػـ يجػػػػػػز أف   - أ
 .5يحكـ بظاىره، أصمو دار السبلـ؛ ألف ظاىر الدار اإلسبلـ

                                                           
، بػػػػاب: مػػػػف يرجػػػػع إليػػػػو فػػػػي السػػػػؤاؿ يجػػػػب أف تكػػػػكف معرفتػػػػو باطنػػػػة متقادمػػػػة، حػػػػديث الســــنن الكبــــر البييقػػػػي،  1

السػػػػػكف، = كىػػػػػذا إسػػػػػناده صػػػػػحي ، كصػػػػػححو أبػػػػػك عمػػػػػي بػػػػػف  (. قػػػػػاؿ األلبػػػػػاني:371\20(، )20427رقػػػػػـ: )
إرواء ال ميـــــــل فـــــــي تخـــــــري  ىػػػػػػػػ(، 1420انظػػػػػػػر: األلبػػػػػػػاني، محمػػػػػػػد ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف األلبػػػػػػػاني )المتػػػػػػػكفى : 

بيػػػػػػػركت، رقػػػػػػػـ  –ـ، المكتػػػػػػػب اإلسػػػػػػػبلمي 1985 -ىػػػػػػػػ  1405، الطبعػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة أحاديـــــــث منـــــــار الســـــــبيل
(2637( ،)8\260.) 

 (.1518\3، )عمى مذىب عالم المدينةالمعونة ، لقاضي عبد الكٌىابا 2
 (.83\4، )الهروق القرافي، 3
 المرجع السابؽ. 4
ـــــــة، القاضػػػػػػػي عبػػػػػػػد الكٌىػػػػػػػاب 5 ـــــــة المعون ـــــــذىب عـــــــالم المدين ـــــــى م ـــــــي(، ابػػػػػػػف قدامػػػػػػػة، 1518\3، )عم ، الم ن

(10\57.) 
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ثبػػػػػػات؛ لثبكتيػػػػػػا باستصػػػػػػحاب الحػػػػػػاؿ إف العدالػػػػػػة الظػػػػػػاىرة تصػػػػػػم  لمػػػػػػدفع ال لئل  - ب
دكف دليػػػػػؿ، كالحاجػػػػػة ىنػػػػػا إلػػػػػى اإلثبػػػػػات كىػػػػػك إيجػػػػػاب القضػػػػػاء، كالظيػػػػػر يصػػػػػم  

 .1حجة لو، فبل بد مف إثبات العدالة بدليميا
إف القضػػػػػاء مبنػػػػػاه عمػػػػػى الحجػػػػػة كال تقػػػػػع الحٌجػػػػػة إال بشػػػػػيادة العػػػػػدكؿ، فيتعػػػػػٌرؼ  - ت

 .2عمى العدالة، كفيو صكف قضاء القاضي عف البطبلف
احبا أبػػػػػػي حنفيػػػػػػة:   ال بػػػػػػد أف يسػػػػػػأؿ عػػػػػػنيـ فػػػػػػي السػػػػػػر كالعبلنيػػػػػػة فػػػػػػي قػػػػػػاؿ صػػػػػػ

سػػػػا ر الحقػػػػكؽ؛ ألف القضػػػػاء مبنػػػػاه عمػػػػى الحجػػػػة كىػػػػي شػػػػيادة العػػػػدكؿ فيتعػػػػرؼ عػػػػف 
 .3العدالة، كفيو صكف قضا و عف البطبلف 

إف الحػػػػػػاكـ يجػػػػػػب أف يحتػػػػػػاط فػػػػػػي حكمػػػػػػو؛ صػػػػػػيانة لػػػػػػو عػػػػػػف الػػػػػػنقص، كذلػػػػػػؾ   - ث
 .4بسؤاؿ السر كالعبلنية

ًكػػػػي عػػػػف اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ5كىػػػػك مػػػػذىب أبػػػػي حنيفػػػػة القــــول الثــــاني: ، كىػػػػك ركايػػػػة 6، كحي
، كىػػػػػػك جػػػػػػكاز االكتفػػػػػػاء بالعدالػػػػػػة 7عػػػػػػف اإلمػػػػػػاـ أحمػػػػػػد اختارىػػػػػػا بعػػػػػػض أصػػػػػػحابو
 الظاىرة دكف السؤاؿ كالبحث عف حاؿ الشاىد.

 ودليميم في ذلك:
 أوال : من المنقول

ِلَك َجَعْمَناُكْم ُأَمة  َوَسط اقكلو تعالى: }  - أ  .8{َوَكذَُ

                                                           
 (.270\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.63\7، )َلقالبحر الرا(، ابف نجيـ، 118\3، )اليدايةالمرغيناني،  2
 (.118\3، )اليدايةالمرغيناني،  3
 (.142\2، )االختيار لتعميل المختارابف مكدكد،  4
 (.63\7، )البحر الراَلق(، ابف نجيـ، 270\6،)بداَل  الصناَل الكاساني،  5
 (.80\10) ،البيان والتحصيلابف رشد،  6
، إال أف يقػػػػػكؿ الخصػػػػػـ ىمػػػػػا فاسػػػػػقاف. قػػػػػاؿ ابػػػػػف قدامػػػػػة: ييحكػػػػػـ بشػػػػػيادتيما إذا عػػػػػرؼ اسػػػػػبلميما بظػػػػػاىر الحػػػػػاؿ 7

 (.57\10، )الم نيأنظر: ابف قدامة، 
 (.143سكرة البقرة، اآلية ) 8
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الداللػػػػػػػػة: أف اهلل سػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػالى كصػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػؤمنيف فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػة  كجػػػػػػػػو
بالكسػػػػػػػطية كىػػػػػػػي العدالػػػػػػػة، فػػػػػػػبل كجػػػػػػػكب فػػػػػػػي البحػػػػػػػث عػػػػػػػف العدالػػػػػػػة إذا ثبػػػػػػػت إسػػػػػػػبلـ 

 .1الشاىد
ـــــي مػػػػػا ركم عػػػػػف ابػػػػػف عبػػػػػاس رضػػػػػي اهلل عنيمػػػػػا، حيػػػػػث قػػػػػاؿ:     - ب جـــــاء أعراب

إلـــى النبـــي صـــمى اهلل عميـــو وســـممش فقـــال: إنـــي رأيـــت اليـــاللش قـــال: أتشـــيد 
ـــ أن الل ال إلـــو إال اهللت أتشـــيد أّن محمـــدا  رســـول اهللت قـــال: نعـــمش قـــال: يـــا ب

 .2 ا  أّذن في الّناس أن يصوموا يد
كجػػػػػو الداللػػػػػة: إف النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ قبًػػػػػؿى شػػػػػيادتو دكف بحػػػػػثو عػػػػػف 

 .3عدالتو
 ثانيا : من المعقول

ـ بالظػػػػػػاىر،  إف العدالػػػػػػة الحقيقيػػػػػػة مٌمػػػػػػا ال يمكػػػػػػف الكصػػػػػػكؿ إلييػػػػػػا، فتعمٌػػػػػػؽ الحكػػػػػػ  - أ
كقػػػػػػػد ظيػػػػػػػرت عػػػػػػػدالتيـ قبػػػػػػػؿ السػػػػػػػؤاؿ عػػػػػػػف حػػػػػػػاليـ، فيجػػػػػػػب االكتفػػػػػػػاء بػػػػػػػو إال أف 
يطعػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػـ؛ ألنػػػػػػػػو إذا طعػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػـ كىػػػػػػػػك صػػػػػػػػادؽ فػػػػػػػػي الطعػػػػػػػػف فيقػػػػػػػػع 
التعػػػػػارض بػػػػػيف الظػػػػػاىريف، فػػػػػبل بػػػػػٌد مػػػػػف التػػػػػرجي  بالسػػػػػؤاؿ، كالسػػػػػؤاؿ فػػػػػي الحػػػػػدكد 

 .4كالقصاص لدر يا، كالحدكد يحتاؿ فييا لمدرء 
                                                           

 (.270\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
كػػػػػػػـ األلبػػػػػػػاني: ســـــــنن أبـــــــي داودأنظػػػػػػػر: أبػػػػػػػك داكد،  2 ، بػػػػػػػاب: شػػػػػػػيادة الكاحػػػػػػػد عمػػػػػػػى رؤيػػػػػػػة ىػػػػػػػبلؿ رمضػػػػػػػاف، حي

، بػػػػػػاب: مػػػػػػػا جػػػػػػاء فػػػػػػي الصػػػػػػػـك ســــــنن الترمـــــــذي (، الترمػػػػػػػذم،302\2(، )2340ضػػػػػػعيؼ، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ )
كػػػػػػـ األلبػػػػػػاني: ضػػػػػػعيؼ، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ ) ، بػػػػػػاب: الســــــنن الكبــــــر (، الٌنسػػػػػػا ي، 65\3(، )691بالٌشػػػػػػيادة، حي

(، ابػػػػػػف ماجػػػػػػة، 98\3(، )2433قبػػػػػػكؿ شػػػػػػيادة الرجػػػػػػؿ الكاحػػػػػػد عمػػػػػػى ىػػػػػػبلؿ شػػػػػػير رمضػػػػػػاف، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ )
ـ األلبػػػػاني: ضػػػػعيؼ، حػػػػديث رقػػػػـ ، بػػػػاب: مػػػػا جػػػػاء فػػػػي الٌشػػػػيادة عمػػػػى رؤيػػػػة اليػػػػبلؿ، حكػػػػســــنن ابــــن ماجــــة

، حػػػػػػػػػػػػػػػديث رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ )المســـــــــــــــتدرك(، الحػػػػػػػػػػػػػػػاكـ، 529\1(، )1652) (، 1546_1543، كتػػػػػػػػػػػػػػػػاب الصػػػػػػػػػػػػػػػـك
( كقػػػػػد قػػػػػاؿ : )كقػػػػػد احػػػػػتٌ  البخػػػػػارم بأحاديػػػػػث عكرمػػػػػة، كاحػػػػػتٌ  مسػػػػػمـ بأحاديػػػػػث سػػػػػماؾ بػػػػػف 586_585\1)

 حرب، كحماد بف سممة، كىذا الحديث صحي  كلـ يخٌرجاه(. 
 (.199\10، )الذخيرةالقرافي،  3
 (.270\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  4
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الشػػػػػػاىد العدالػػػػػػة، كػػػػػػذلؾ األصػػػػػػؿ فػػػػػػي المشػػػػػػيكد عميػػػػػػو كمػػػػػػا أف األصػػػػػػؿ فػػػػػػي   - ب
العدالػػػػػػػة، كالشػػػػػػػاىد كصػػػػػػػفو بالزنػػػػػػػا كالقتػػػػػػػؿ، فتقابػػػػػػػؿ األصػػػػػػػبلف فرجحنػػػػػػػا بالعدالػػػػػػػة 

 .1الباطنة
، سػػػػػببيا الخػػػػػكؼ مػػػػػف اهلل، كدليػػػػػؿ ذلػػػػػؾ اإلسػػػػػبلـ، فػػػػػ ذا  - ت إف العدالػػػػػة أمػػػػػره خفػػػػػير

 .2كجد فميكتفي بو ما لـ يقـ عمى خبلفو دليؿ
ة يرجػػػػػع إلػػػػػى خبلفيػػػػػـ فػػػػػي العدالػػػػػة، ىػػػػػؿ ىػػػػػي كسػػػػػبب الخػػػػػبلؼ فػػػػػي ىػػػػػذه المسػػػػػأل

ف لػػػػػػـ يطعػػػػػػف  حػػػػػػؽ هلل تعػػػػػػالى عمػػػػػػى الحػػػػػػاكـ، فػػػػػػبل يجػػػػػػكز لػػػػػػو الحكػػػػػػـ ب يػػػػػػر العػػػػػػدؿ، كا 
الخصػػػػـ فػػػػي الشػػػػيكد، أمػػػػا أنيػػػػا حػػػػؽ لمخصػػػػـ فػػػػبل يبحػػػػث عػػػػف عدالػػػػة الشػػػػيكد إال إذا 

 3طمب الخصـ؟
مػػػػػف نظػػػػػر لمعدالػػػػػة عمػػػػػى أنيػػػػػا حػػػػػؽه هلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى لػػػػػـ يجػػػػػٌكز لمحػػػػػاكـ الحكػػػػػـ 

ف لػػػػػػػػـ يطمػػػػػػػػب الخصػػػػػػػػـ عدالتػػػػػػػػو، أك رضػػػػػػػػي بػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػذه نظػػػػػػػػرة  بشػػػػػػػػيادة الفاسػػػػػػػػؽ كا 
الجميػػػػػكر، كأمػػػػػا مػػػػػف ر ىػػػػػا حقػػػػػان لمخصػػػػػـ ذىػػػػػب إلػػػػػى جػػػػػكاز الحكػػػػػـ بشػػػػػيادة الفاسػػػػػؽ، 
كعػػػػػدـ البحػػػػػث عػػػػػف عدالػػػػػة الشػػػػػاىد إف لػػػػػـ يطالبػػػػػو الخصػػػػػـ، كىػػػػػذه نظػػػػػرة أبػػػػػي حنيفػػػػػة 

 كمف معو.
 قول الجميور؛ وذلك لآلتي: يميل إليو الباحثوالذي 
ـــــــنُكمْ دالليـ بقػػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػػالى: }اسػػػػػػػت أوال : ، فػػػػػػػاهلل تبػػػػػػػارؾ 4{َوَأْشـــــــِيُدوا َذَوْي َعـــــــْدٍل ما

كتعػػػػالى كصػػػػؼ الشػػػػاىديف بالعدالػػػػة، كبعػػػػدىا بػػػػٌيف أنيمػػػػا مػػػػف المسػػػػمميف، ثػػػػـ إنػػػػو 
إذا لػػػػػـ يسػػػػػأؿ عػػػػػف حػػػػػاؿ الشػػػػػاىد كعػػػػػف عدالتػػػػػو لػػػػػـ يعػػػػػد ليػػػػػذا الكصػػػػػؼ داعػػػػػي، 

 ككبلـ اهلل منزهه عف كؿ ذلؾ.
                                                           

 (.142\2، )االختيار لتعميل المختارابف مكدكد،  1
 (.200\8، )المبدعابف مفم ،  2
ــــــذخيرةالقرافػػػػػػي،  3 ــــــروق(، 198\10، )ال ــــــاج(، الشػػػػػػربيني، 83\4، )اله ــــــي المحت (، ابػػػػػػف قدامػػػػػػة، 307\6، )م ن

 (.57\10، )الم ني
 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 4
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يفٌسػػػػػػػؽ بيػػػػػػػا مرتكبكىػػػػػػػا ال يظيػػػػػػػر أثرىػػػػػػػا عمػػػػػػػييـ، فػػػػػػػ ف  : إف المعاصػػػػػػػي التػػػػػػػيثانيـــــــا  
اكتفينػػػػا بظػػػػاىر العدالػػػػة سػػػػار بنػػػػا الحػػػػاؿ إلػػػػى قبػػػػكؿ شػػػػيادة الفٌسػػػػاؽ، خاٌصػػػػة أف 
القاضػػػػػي لػػػػػيس بكسػػػػػعو معرفػػػػػة جميػػػػػع أفػػػػػراد كاليتػػػػػو، كاآلثػػػػػاـ غالبػػػػػان تقتػػػػػرؼ ًسػػػػػٌران، 
كلػػػػػذلؾ كمػػػػػو ف ننػػػػػا نحتػػػػػاج إلػػػػػى سػػػػػؤاؿ مػػػػػف يعػػػػػرؼ أحػػػػػكاؿ الشػػػػػيكد؛ حتػػػػػى يقػػػػػؼ 

 .1حقيقة أحكاليـ، فيبني أحكامو عمييا القاضي عمى
 :2يَتيوُيجاب عما استدّل بو أصحاب القول الثاني بما 

ِلَك َجَعْمَنـــــــاُكْم ُأَمـــــــة  يجػػػػػػػاب عمػػػػػػػى اسػػػػػػػتدالليـ بقػػػػػػػكؿ اهلل تبػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػالى: } أوال : َوَكـــــــذَُ
، بػػػػػػػأف البحػػػػػػػث عػػػػػػػف عدالػػػػػػػة الشػػػػػػػاىد ال يعػػػػػػػارض الكسػػػػػػػطية، كمػػػػػػػا أف 3{َوَســـــــط ا

 لؤلفراد. الكسطية صفةه لؤلمة ال
 قصة األعرابي يجاب عنيا مف كجييف: ثانيا :

 أف الحديث مف جية سنده ضعيؼه ال تقـك بو حٌجة. الوجو ا ول:
مػػػػػػػف جيػػػػػػػة متنػػػػػػػو، كذلػػػػػػػؾ بػػػػػػػأف األعرابػػػػػػػي صػػػػػػػار ب سػػػػػػػبلمو  الوجـــــــو الثـــــــاني:

صػػػػحابيان كىػػػػػـ عػػػػػدكؿه كميػػػػػـ، قػػػػػاؿ صػػػػػاحب الم نػػػػػي:  كأمػػػػػا األعرابػػػػػي  المسػػػػػمـ ف نػػػػػو إف 
اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، كقػػػػد ثبتػػػػت عػػػػدالتيـ بثنػػػػاء اهلل  كػػػػاف مػػػػف أصػػػػحاب رسػػػػكؿ

تعػػػػالى عمػػػػييـ، فػػػػ ٌف مػػػػف تػػػػرؾ دينػػػػو فػػػػي زمػػػػف رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ إيثػػػػاران 
 .4لديف اإلسبلـ، كصحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثبتت عدالتو 

ف يػػػػػر مقبػػػػػكؿ؛ : كأمػػػػػا قػػػػػكليـ إف العدالػػػػػة الحقيقيػػػػة مٌمػػػػػا ال يمكػػػػػف الكصػػػػػكؿ إلييػػػػػا ثالثـــــا  
ألف الكاقػػػػػع يخالفػػػػػو، كمػػػػػا زاؿ القضػػػػػاة مػػػػػف عصػػػػػر الصػػػػػحابة حتػػػػػى يكمنػػػػػا ىػػػػػذا 
يسػػػػػػػػألكف عػػػػػػػػف عدالػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػيكد، كيصػػػػػػػػمكف بسػػػػػػػػبب ىػػػػػػػػذا السػػػػػػػػؤاؿ إلػػػػػػػػى نتػػػػػػػػا   

 إيجابية.
                                                           

 (.743\2، )ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميانا  دـ، فكف 1
 المرجع السابؽ. 2
 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 3
 (.57\10، )الم نيابف قدامة،  4
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كقػػػػػػد ذىػػػػػػب بعػػػػػػض مشػػػػػػاي  الحنفيػػػػػػة إلػػػػػػى أف ىػػػػػػذا االخػػػػػػتبلؼ اخػػػػػػتبلؼ زمػػػػػػاف 
زمػػػػػف التػػػػػابعيف، كعصػػػػػر ال اخػػػػػتبلؼ عمػػػػػى الحقيقػػػػػة، فقػػػػػد قػػػػػالكا: إف زمػػػػػف أبػػػػػي حنيفػػػػػة 

كػػػػػاف ال الػػػػػب فػػػػػييـ الخيػػػػػر كالصػػػػػبلح، كقػػػػػد شػػػػػيد النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ ليػػػػػـ 
ـٌ ت ٌيػػػػػػر الزمػػػػػػاف  بالخيريػػػػػػة، فكقعػػػػػػت ال نيػػػػػػة عػػػػػػف السػػػػػػؤاؿ عػػػػػػف حػػػػػػاليـ فػػػػػػي السػػػػػػٌر، ثػػػػػػ

 .1كظير الفساد في قرنيما، فكقعت الحاجة إلى السؤاؿ عف العدالة
 المطمب الخامس: نلّية تزكية الّشيود

 :تيسبة آللية التزكية، فيي كاآلنٌ كأما بال
ٌكػػػػػػى، كحميتػػػػػػو كصػػػػػػنعتو كسػػػػػػكقو كمكضػػػػػػع  ينب ػػػػػػي أف يكتػػػػػػب القاضػػػػػػي اسػػػػػػـ الميزى
، 2مسػػػػػكنو؛ حتػػػػػى ال يشػػػػػتبو ب يػػػػػره، كحتػػػػػى يصػػػػػب  معمكمػػػػػان، فيػػػػػتمٌكف مػػػػػف السػػػػػؤاؿ عنػػػػػو

كزاد بعػػػػػػض الفقيػػػػػػاء فػػػػػػي الكصػػػػػػؼ، فيكتػػػػػػب أسػػػػػػكد أك أبػػػػػػيض، أك رقيػػػػػػؽ الٌشػػػػػػفتيف أك 
غميظيييما، طكيؿه أك قصير

3. 
ـٌ يب ػػػػػزكٌ ثيػػػػػ عنػػػػػده، فيبعػػػػػث كػػػػػؿ مسػػػػػألة مػػػػػع  يفعػػػػػث القاضػػػػػي فػػػػػي الٌسػػػػػر إلػػػػػى المي

رجمػػػػيف، كينب ػػػػي أف ال يٌطمػػػػع كاحػػػػده منيمػػػػا عمػػػػى مػػػػا يبعثػػػػو بػػػػو مػػػػع صػػػػاحبو؛ حتػػػػى ال 
، كينب ػػػػػػػػي أف ال 4يجمعيػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػكل عمػػػػػػػػى التكاطػػػػػػػػؤ عمػػػػػػػػى جػػػػػػػػرح الشػػػػػػػػيكد كتعػػػػػػػػديميـ

 .5يككنكا معركفيف؛ ل بٌل ييقصدكا بيديةو أك رشكة

                                                           
 (.142\2، )االختيار لتعميل المختار(، ابف مكدكد، 270\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
-168\11، )روضة الطالبين(، النككم، 386\3، )الُمَيّذبزم، (، الشيرا92-91\16، )المبسوطالسرخسي،  2

 (.58\10، )الم ني(، ابف قدامة، 169
 (.58\10، )الم نيابف قدامة،  3
 (.58\10، )الم ني(، ابف قدامة، 386\3، )الُمَيّذب(، الشيرازم، 91\16، )المبسوطالسرخسي،  4
 (.58\10، )الم نيابف قدامة،  5
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ينب ػػػػػػي أف يكػػػػػػكف ًسػػػػػػٌران؛ لػػػػػػ بٌل يطعنػػػػػػكا فػػػػػػي الٌشػػػػػػيكد، فيسػػػػػػألكا  يفاؿ المػػػػػػزكٌ كمػػػػػػا أف سػػػػػػؤ 
عػػػػػديٌكه فػػػػػيطعف فيػػػػػو، أك يسػػػػػألكا صػػػػػديقو فييعىٌدلػػػػػو، كبنػػػػػاءن عميػػػػػو كػػػػػاف سػػػػػؤاؿ السػػػػػر درءن 

 .  1لباب االحتياؿ
ػػػػػػدالن  كحينمػػػػػػا يرجػػػػػػع الميزٌكػػػػػػكف، يسػػػػػػأليـ القاضػػػػػػي فػػػػػػي الٌسػػػػػػرِّ أكالن؛ فػػػػػػ ف كجػػػػػػده عى

ػػػػدالن أمػػػػرهي بزيػػػػادة الش ػػػػيكد، كال يكشػػػػؼ عػػػػف حػػػػاؿ  ييعىٌدلػػػػو فػػػػي العبلنيػػػػة، فػػػػ ف لػػػػـ يجػػػػده عى
المجركح كذلؾ مف باب الستر عمى الميسمميف

2. 
 كقد فٌرؽ المالكية بيف تعديؿ السر كتعديؿ العبلنية في كجييف: 

: أف تعػػػػػػديؿ السػػػػػػر ال إعػػػػػػذار فيػػػػػػو، كالثػػػػػػاني: أنػػػػػػو يجػػػػػػزئ فيػػػػػػو الٌشػػػػػػاىد الوجــــــو ا ول
ف كػػػػػػػػاف االختيػػػػػػػػار اثنػػػػػػػػ يف بخػػػػػػػػبلؼ تعػػػػػػػػديؿ العبلنيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػكجييف الكاحػػػػػػػػد، كا 

السػػػػػػػػابقيف، كالمعتمػػػػػػػػد عنػػػػػػػػدىـ أف تعػػػػػػػػديؿ الٌشػػػػػػػػاىد الكاحػػػػػػػػد ييجػػػػػػػػزئ فػػػػػػػػي تعػػػػػػػػديؿ 
ف كاف األكلى أف يككنكا اثنيف  .3السر، كا 

؛ خكفػػػػػان مػػػػػف االحتيػػػػػاؿ كالتزكيػػػػػر، كعميػػػػػو  كال ييكتفػػػػػى عنػػػػػد الحنفيػػػػػة بتعػػػػػديؿ الٌسػػػػػرِّ
، كقػػػػد اكتفػػػػى المالكيػػػػة بتعػػػػديؿ 4كػػػػاف األصػػػػؿ الٌتزكيػػػػة فػػػػي السػػػػر قبػػػػؿ تزكيػػػػة العبلنيػػػػة

                                                           
 (.58\10، )الم ني(، ابف قدامة، 386\3، )الُمَيّذب(، الشيرازم، 450\9، )لّتحصيلالبيان واابف رشد،  1
(، 450\9، )البيان والّتحصيل(، ابف رشد، 11\7، )بداَل  الصناَل (، الكاساني، 91\16، )المبسوطالسرخسي،  2

 (.138\4، )حاشية الّدسوقيالٌدسكقي، 
 كقد عٌرؼ المالكية تعديؿ السر كالعمف بما يمي:

الن: تعريؼ السر: كىك أف يبتدأ القاضي بالسؤاؿ عف الشاىد، فيسأؿ عنو مف يظف أنو خبير بحالو مف جيرانو كأىؿ أك 
ينب ي لو ىك أف يكتفي  خمطتو كمكانو، أك يتخذ رجبل يكليو السؤاؿ عف الشيكد فيقبؿ ما أخبره بو كحده، كال

 بسؤاؿ رجؿ كاحد مخافة أف يككف بينو كبيف الشاىد عداكة.
كمى عف ابف شبرمة أنو قاؿ: أنا أكؿ مف سأؿ في السر، كاف الٌشاىد إذا أتي القـك ليزٌككه استحيكا منو.ك   قد ري

ثانيان: تعديؿ العبلنية: كىك أف يقكؿ القاضي لممشيكد لو: ال أعرؼ شيكدؾ، فعدليـ عندم، فيذا ال يجكز فيو إال 
 (.451-450\9، )البيان والّتحصيل: ابف رشد، شاىداف، كيمـز اإلعذار فييما إلى المشيكد عميو. أنظر

 (.450\9، )البيان والّتحصيلابف رشد،  3
 (.11\7، )بداَل  الصناَل (، الكاساني، 91\16، )المبسوطالسرخسي،  4
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السػػػػػػر دكف العبلنيػػػػػػة؛ ألف الٌشػػػػػػاىد قػػػػػػد يسػػػػػػأؿ التزكيػػػػػػة فيسػػػػػػتحي مػػػػػػف التكقٌػػػػػػؼ عنيػػػػػػا، 
 .1فكاف تعديؿ السر أقكل مف تعديؿ العبلنية

ـى  ًكػػػػػػػ ف عػػػػػػػادا بالتعػػػػػػػديؿ حي ـى بػػػػػػػالجرح، كا  ًكػػػػػػػ ٌكػػػػػػػكف فعػػػػػػػادا بػػػػػػػالجرح حي ف رجػػػػػػػع الميزى كا 
ف اختمػػػػػػػؼ الميعىػػػػػػػٌدالف، فعػػػػػػػاد أحػػػػػػػدى ما بالتعػػػػػػػديؿ كعػػػػػػػاد اآلخػػػػػػػر بػػػػػػػالجرح، بالٌتعػػػػػػػديؿ، كا 

ف جٌرحػػػػو  خػػػػر أخػػػػذ  فػػػػ ف القاضػػػػي يسػػػػأؿ غيرىمػػػػا، فػػػػ ف عٌدلػػػػو  خػػػػر أخػػػػذ بالٌتزكيػػػػة، كا 
بػػػػػالجرح؛ كعٌممػػػػػكا لقػػػػػكليـ: بػػػػػأف خبػػػػػر االثنػػػػػيف أكلػػػػػى مػػػػػف خبػػػػػر الكاحػػػػػد بػػػػػالقبكؿ؛ ألنػػػػػو 
حٌجػػػػػػة مطمقػػػػػػػة. كفػػػػػػي حػػػػػػػاؿ شػػػػػػػيد اثنػػػػػػاف بػػػػػػػالجرح كاثنػػػػػػػاف بالٌتعػػػػػػديؿ، عيًمػػػػػػػؿى بػػػػػػػالجرح؛ 

ىدم الجػػػػػرح يخبػػػػػراف عػػػػػف أمػػػػػرو بػػػػػاطف، كشػػػػػاىدم العدالػػػػػة يخبػػػػػراف عػػػػػف كذلػػػػػؾ ألف شػػػػػا
أمػػػػػػر ظػػػػػػاىر، كعميػػػػػػو فػػػػػػ ف الجػػػػػػارح يعتمػػػػػػد حقيقػػػػػػة الحػػػػػػاؿ، كأمػػػػػػا المعػػػػػػٌدؿ ف نػػػػػػو يبنػػػػػػي 
األمػػػػػػػر عمػػػػػػػى الظٌػػػػػػػاىر؛ كالظػػػػػػػاىر مػػػػػػػف حػػػػػػػاؿ اإلنسػػػػػػػاف أنػػػػػػػو ييظيػػػػػػػر الصػػػػػػػبلح كيكػػػػػػػتـ 

 . 2الفسؽ، فكاف األكلى قبكؿ قكؿ الجارح
ٌدلػػػػو ثبلثػػػػة أك أربعػػػػة،  قػػػػاؿ الحنفٌيػػػػة: كينطبػػػػؽ عمػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػا لػػػػك جٌرحػػػػو اثنػػػػاف كعى
أك أكثػػػػػػر مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ، ف ننػػػػػػا نعمػػػػػػؿ بقػػػػػػكؿ الجػػػػػػارح؛ كذلػػػػػػؾ ألف التػػػػػػرجي  ال يقػػػػػػع بكثػػػػػػرة 

 . 3العدد في الٌشيادة
 ، فقد اختمؼ الفقياء فيو عمى قكليف:يفلكف ىؿ ييشترط العدد في الميزكٌ ك 

                                                           
 (.450\9، )البيان والّتحصيلابف رشد،  1
 (.58\10، )الم ني(، ابف قدامة، 387\3، )الُمَيّذب(، الشيرازم، 11\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  2

كقد نيقؿ عف الٌشافعية أنيـ قالكا: ال ييقبؿ الجرحي إال ميفٌسران، بحيث يذكر السبب الذم بو جٌرح، كال ييقبؿ التعديؿ حتى 
 (.173-172\11، )روضة الطالبين(، النككم، 387\3، )الُمَيّذبيقكؿ ىك عدؿ. أنظر: الشيرازم، 

 (.11\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  3
ٌدلو ثبلثة كجٌرحو اثناف، فكجياف: كق  د نيًقؿ عف الٌزركشي أنو قاؿ: لك عى

، اإلنصافالكجو االكؿ: إف بٌينا السبب فالجرح أكلى، كالثاني: إف لـ ييبٌينا السبب فالٌتعديؿ أكلى. أنظر: المرداكم، 
(11\291.) 
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ـــــــول ا ول ، 2، كىػػػػػػػك مػػػػػػػذىب الشػػػػػػػافعية1محمػػػػػػػد مػػػػػػػف الحنفيػػػػػػػة: كقػػػػػػػد ذىػػػػػػػب إليػػػػػػػو الق
ػػػػػزكٌ ، كقػػػػػد ذىبػػػػػ3كمػػػػػذىب الحنابمػػػػػة ؛ كذلػػػػػؾ ألنػػػػػو يفكا إلػػػػػى اشػػػػػتراط العػػػػػدد فػػػػػي المي

 شيادة، فاشتيًرط فييا العدد.
إلػػػػى عػػػػدـ اشػػػػتراط كىػػػػك قػػػػكؿ أبػػػػي حنيفػػػػة كأبػػػػي يكسػػػػؼ، كقػػػػد ذىبػػػػكا  القــــول الثــــاني:

ػػػػػػػزكٌ  نمػػػػػػػا ىػػػػػػػك شػػػػػػػرط فضػػػػػػػيمةو ككمػػػػػػػاؿ؛ كذلػػػػػػػؾ أليالعػػػػػػػدد فػػػػػػػي المي ف الٌتزكيػػػػػػػة ف، كا 
 .4ليست بشيادة، فبل ييشترط فييا العدد

ـٌ الحػػػػػػػديث عػػػػػػػنيـ الشػػػػػػػتراط الفقيػػػػػػػاء  كالميزٌكػػػػػػػكف مػػػػػػػف أعػػػػػػػكاف القاضػػػػػػػي، كقػػػػػػػد تػػػػػػػ
العدالػػػػة فػػػػييـ، ككػػػػاف مػػػػف المناسػػػػب إفػػػػراد  ليػػػػة التزكيػػػػة فػػػػي مطمػػػػبو خػػػػاص، كقػػػػد رىأينػػػػا 

مفقيػػػػاء أف ييطػػػػرح فػػػػي ىػػػػذا المكػػػػاف لتعىم ًقػػػػًو فػػػػي الٌشػػػػيكد ، ككػػػػؿ مػػػػا سػػػػبؽ مػػػػف أقػػػػكاؿو ل
كاختبلفػػػػػػات فػػػػػػي أدٌؽ التفاصػػػػػػيؿ، إنمػػػػػػا كػػػػػػاف ليػػػػػػدؼ الكصػػػػػػكؿ لتحقيػػػػػػؽ العدالػػػػػػة فػػػػػػي 

 الحيكـ.
 المطمب السادس: حاالت رد شيادة الَعدل

كفػػػػػي ختػػػػػاـ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ ال بيػػػػػٌد مػػػػػف ذكػػػػػر ىػػػػػذه المسػػػػػألة، كىػػػػػي: أٌننػػػػػا قػػػػػد نػػػػػريد  
 :تيلؾ في عٌدة حاالت، بيانيا كاآلشيادة العدؿ لمت يمة، كيككف ذ

 ا ولى: القرابةالحالة 
 كفييا مسألتاف:

ــــى: ىػػػػؿ تيقبػػػػؿ شػػػػيادة الكالػػػػد لكلىػػػػده، كشػػػػيادة الكلػػػػًد لكالػػػػده؟ الفقيػػػػاء فػػػػي  المســــَلة االول
 ذلؾ عمى قكليف:

                                                           
 (.11\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.387\3، )الُمَيّذبالشيرازم،  2
 (.58\10، )الم نيابف قدامة،  3
 (.11\7، )بداَل  الصناَل الكاساني،  4
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ـــــــــول ا ول: ، كقػػػػػػػػػكؿه عنػػػػػػػػػد 2، كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػذىب المالكيػػػػػػػػػة1كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػذىب الحنفيػػػػػػػػػة الق
لػػػػػػػى عػػػػػػػدـ قبػػػػػػػكؿ شػػػػػػػيادتيـ ، كقػػػػػػػد ذىبػػػػػػػكا إ4، كىػػػػػػػك مػػػػػػػذىب الحنابمػػػػػػػة3الشػػػػػػػافعية
 .  بعضان لبعضيـ 

 :َتيواستدلوا لقوليمش بما ي
 من المنقول:

ِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد الَمِو َوَأْقَوُم ِلمَشَياَدِة َوَأْدَنُى َأاَل َتْرَتاُبواقكلو تعالى: }   -1  .5{ذَُ
بمػػػػػػكا عميػػػػػػو مػػػػػػف الميػػػػػػؿ  كالريبػػػػػػةي متكٌجيػػػػػػةه إلػػػػػػى شػػػػػػيادة بعضػػػػػػيـ عمػػػػػػى بعػػػػػػض؛ لمػػػػػػا جي

 .6يمة، فالٌتيمة تمنع مف قبكؿ الٌشيادةكالمحبة، كعميو فبل نقبؿ شيادتيـ لمت
ال ُتقبــــل شــــيادة خصــــٍم كبمػػػػا ركم عػػػػف النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ أنػػػػو قػػػػاؿ:   -2

 .7 وال َِّّنين
كالٌظنػػػػػػػيف ىػػػػػػػك المػػػػػػػٌتيـ، كاألب مػػػػػػػٌتيـه لكلىػػػػػػػده؛ كألف بينيمػػػػػػػا بعضػػػػػػػية فكأٌنػػػػػػػو يشػػػػػػػيد 

 .8لنفسو
 .9ريز في العدالةكلـ يقبؿ المالكية شيادة األخ كالعـ كالٌصديؽ إال بشرط التب

 
 

                                                           
 (.272\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.266\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  2
 (.163\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  3
 (.72\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  4
 (.282سكرة البقرة، اآلية ) 5
 (.164\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  6
، باب: ال تقبؿ شيادة خا ف كال خا نة كال ذم غمر عمى أخيو كال ظنيف كال خصـ، حديث السنن الكبر البييقي،  7

 –، مؤسسة الرسالة 1408األكلى،  ، الطبعةالمراسيل(، كقد ركاه أبك داكد، 339\10(، )20860رقـ )
(، قاؿ: حديثه 1675(، حديث رقـ )292\8، )إرواء ال ميلاأللباني،  (،286(، )396بيركت، حديث رقـ )

 ضعيؼ.
 (.164\17، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 72\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  8
 (.259\10، )الّذخيرة(، القرافي، 268،271\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  9
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 ومن المعقول:
ألف الكالػػػػػديف كالمكلػػػػػػكديف ينتفػػػػػػع بعضػػػػػػيـ بمػػػػػػاؿ بعػػػػػػضو عػػػػػػادةن، فيتحقػػػػػػؽ معنػػػػػػى   - أ

 .1جر الٌنفع كالٌتيمة، كالشيادة لنفسو فبل تقبؿ
 .2كألف المشيكد لو بعضو، فكأنو يشيد لنفسو، كىك غير جا زو لمٌتيمة  - ب
 

ليػػػػػػو ذىػػػػػػب المزنػػػػػػي مػػػػػػف الشػػػػػػافعية القــــــول الثــــــاني: ، كىػػػػػػك 4الحنابمػػػػػػة فػػػػػػي قػػػػػػكؿ، ك 3كا 
، كقػػػػػػػد ذىبػػػػػػػكا إلػػػػػػػى قبػػػػػػػكؿ شػػػػػػػيادة الكاًلػػػػػػػًد لكلىػػػػػػػًده، كالكلىػػػػػػػًد 5مػػػػػػػذىب الظاىريػػػػػػػة

 لكاًلًده، بشرط العدالة.
 :َتيّلوا بما يوقد استد

 أوال : من المنقول
ُكوُنـــــوا َقـــــَواِميَن ِباْلِقْســـــِط ُشـــــَيَداَء ِلَمـــــِو َوَلـــــْو َعَمـــــُى َأنُهِســـــُكْم َأِو قكلػػػػو تعػػػػػالى: }

 .6{َدْينِ اْلَوالِ 
 .7فبل ييؤمر بالقسط في ىذه الٌشيادة إال كىي مقبكلة

 ثانيا : من المعقول
 .8الكالد ككلده عدالف مف رجالنا؛ فيدخبلف في عمـك اآليات كاألخبار

                                                           
 (.266\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 272\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.72\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن (، ابف قدامة، 25\13، )العزيزالرافعي،  2
 (.163\17، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 27\13، )العزيزالرافعي،  3
 (.66\12، )اإلنصاف(، المرداكم، 173\10، )الم نيابف قدامة،  4
5 ، ، بدكف الُمحّمى باآلثارىػ(، 456ف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: عمي ب ابف حـز

 (.505\8بيركت، ) –طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر 
 (.135سكرة الٌنساء، اآلية ) 6
 (.163\17، )الحاوي الكبيرالماكردم،  7
 (.66\12، )اإلنصاف(، المرداكم، 173\10، )الم نيابف قدامة،  8
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، كىػػػػػػك ركايػػػػػػة عػػػػػػف اإلمػػػػػػاـ 1كقػػػػػػد نيًقػػػػػػؿى قػػػػػػكؿه ثالػػػػػػث: بػػػػػػو قػػػػػػاؿ بعػػػػػػض الشػػػػػػافعية
كال تيقبػػػػػؿ شػػػػػيادة الكاًلػػػػػًد لكلىػػػػػده،  ، كقػػػػػد ذىبػػػػػكا إلػػػػػى قبػػػػػكؿ شػػػػػيادة الكلىػػػػػًد لكالػػػػػًده،2أحمػػػػػد

ــــَك  بيــــكميسػػػػتدٌليف بحػػػػديث النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ:   ، فمػػػػاؿي االبػػػػف 3 أنــــت وماُل
ػػػػػر   فػػػػػي حكػػػػػـ مػػػػػاؿ األب، لػػػػػو أف يتمٌمكػػػػػو إذا شػػػػػاء، فشػػػػػيادتو لػػػػػو شػػػػػيادةه لنفسػػػػػو، أك يجي

 .4بيا لنفسو نفعان 
ـــــة: كجيف عمػػػػػى اآلخػػػػػر، اختمىػػػػػؼ الفقيػػػػػاء فػػػػػي جػػػػػكاز شػػػػػيادة أحػػػػػد الػػػػػز  المســـــَلة الثاني
 عمى قكليف:
، كقػػػػػد 7، كمػػػػذىب الحنابمػػػػة6، كمػػػػػذىب المالكيػػػػة5: كىػػػػك مػػػػذىب الحنفيػػػػةالقــــول ا ول

 ذىبكا إلى عدـ جكاز شيادة أحد الزكجيف عمى اآلخر.
 :َتيوقد استدلوا بما ي

كم عػػػػػف شػػػػػري  أنػػػػػو قػػػػػاؿ: ال أجيػػػػػز عميػػػػػؾ شػػػػػيادة الخصػػػػػـ، كال الٌشػػػػػريؾ،   - أ بمػػػػػا ري
، كال جارٌ   .    8م نـ  كال دافًع م ـر

ػػػػػر  الم ػػػػػنـ إلػػػػػى  فػػػػػبل شػػػػػيادة لممػػػػػٌتيـ، كأحػػػػػدي الػػػػػزكجيف بشػػػػػيادتو لمػػػػػزكج اآلخػػػػػر يجي
 .9نفسو؛ فيك ينتفع بماؿ صاحبو عادةن، فكاف شاىدان لنفسو

 .10كما قالكا بأف كؿ كاحدو منيما ال يحجب، فأشبو األب كاالبف  - ب

                                                           
 (.25\13، )العزيزالرافعي،  1
، اإلنصاف(، المرداكم، 172\10، )الم ني(، ابف قدامة، 71\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  2

(12\66.) 
(، حيكـ األلباني: 769\2(، )2291، باب: ما لمرجؿ مف ماؿ كلده، حديث رقـ )سنن ابن ماجةابف ماجة،  3

 صحي .
 (.66\12، )اإلنصاف(، المرداكم، 172\10، ) نيالمابف قدامة،  4
 (.272\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  5
 (.266\1، )تبصرة الحّكامابف فرحكف،  6
 (.73\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  7
، باب: ال ييقبؿ الُمصّنفىػ(، 211أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى:  8

 (.15371(، رقـ )321\8اليند، ) -، المجمس العممي1403ميٌتيـ، الطبعة الثانية، 
 (.272\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  9

 (.74\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  10
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ــــاني: ــــول الث كا إلػػػػى قبػػػػكؿ ، كقػػػػد ذىبػػػػ2، كمػػػػذىب الظاىريػػػػة1كىػػػػك مػػػػذىب الٌشػػػػافعية الق
 شيادة أحد الزكجيف لآلخر.

، فػػػػػبل يمنػػػػػع  كعٌممػػػػػكا بمػػػػػا ذىبػػػػػكا إليػػػػػو: بػػػػػأٌف الحاصػػػػػؿى بينيمػػػػػا عقػػػػػده يطػػػػػرأ كيػػػػػزكؿي
 .4، كألنو عقده عمى منفعة فبل يمنع قبكؿ الٌشيادة3قىبكؿى الشيادة

كقػػػػػػد نيًقػػػػػػؿى قػػػػػػكؿه ثالػػػػػػث: نيًقػػػػػػؿى عػػػػػػف بعػػػػػػض الشػػػػػػافعية، كىػػػػػػك رد  شػػػػػػيادة الزكجػػػػػػة 
 .5الزكًج لزكجتو؛ ألن يا تستحؽ  النفقة عميو، فيي متيمةه لزكجيا دكف شيادة 

كلعػػػػٌؿ الػػػػرأم الػػػػراج  فػػػػي المسػػػػألتيف السػػػػابقتيف مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو جميػػػػكر الفقيػػػػاء، 
كىػػػػك مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو أصػػػػحاب القػػػػكؿ األكؿ مػػػػف كػػػػؿ مسػػػػألة، كذلػػػػؾ لقػػػػٌكة مػػػػا اسػػػػتدلكا 

كمٌػػػػػو تطبيقػػػػػان بػػػػػو، كألف األصػػػػػؿ فػػػػػي الشػػػػػاىد أف ال يكػػػػػكف ميٌتيمػػػػػان فػػػػػي شػػػػػيادتو؛ كذلػػػػػؾ 
لمبػػػػػدأ العدالػػػػػة، فالٌشػػػػػخص الػػػػػذم بينػػػػػو كبػػػػػيف  خػػػػػر قرابػػػػػة مػػػػػا منعػػػػػو الفقيػػػػػاء إال خكفػػػػػان 
ػػػػػػر  نفعػػػػػػان لنفسػػػػػػو، فكػػػػػػاف األصػػػػػػ  كاهلل أعمػػػػػػـ عػػػػػػدـ قبػػػػػػكؿ  مػػػػػػف المحابػػػػػػاة، كحتػػػػػػى ال يىجي

 شيادتو لما سبؽ.
 الحالة الثانية: العداوة

مػػػػػػػكا ، كعمٌ 6كجميػػػػػػػكر الفقيػػػػػػػاء عمػػػػػػػى أٌف شػػػػػػػيادة الخصػػػػػػػـ عمػػػػػػػى خصػػػػػػػمو مػػػػػػػردكدة
 .7لذلؾ بأٌف الخصكمة تؤكؿ إلى العداكة، كالعداكة تمنع مف قبكؿ الٌشيادة

                                                           
 (.27\13، )العزيزالرافعي،  1
2  ،  (.507\8، )الُمحّمىابف حـز
 (.27\13، )العزيزالرافعي،  3
 (.73\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  4
 (.73\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن ابف قدامة،  5
(، ابف 27\13، )العزيز(، الرافعي، 268\1، )تبصرة الحّكام(، ابف فرحكف، 272\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  6

 (. 167\10، )الم ني(، ابف قدامة، 75\12، )الّشرح الكبير عمى متن المقن قدامة، 
 (.162-161\17، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 28\13، )العزيزالرافعي،  7
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جػػػػػػػاء فػػػػػػػي بػػػػػػػػدا ع الصػػػػػػػنا ع:  كمنيػػػػػػػا أف ال يكػػػػػػػػكف خصػػػػػػػمان؛ لقكلػػػػػػػو صػػػػػػػػمى اهلل 
ــــينعميػػػػو كسػػػػمـ:    ؛ كألنػػػػو إذا كػػػػاف خصػػػػمان فشػػػػيادتو ال تجــــوز شــــيادة َخصــــٍم وال ََّن

 .1تقع لنفسو فبل تيقبؿ 
َواَل فقيػػػػػاء؛ مسػػػػػتدالن بقػػػػػكؿ اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى: }كقػػػػػد خػػػػػالؼ ابػػػػػف حػػػػػـز جميػػػػػكر ال

ـــَو ُ  ـــَو َأْقـــَرُب ِلمَتْق ـــِدُلوا ُى ـــِدُلوا اْع ـــُى َأاَل َتْع ـــْوٍم َعَم ـــَنَُن َق ـــِرَمَنُكْم َش : َيْج {، قػػػاؿ ابػػػف حػػػـز
ػػػػ   أف مػػػػف حكػػػػـ بالعػػػػدؿ عمػػػػى عػػػػدٌكه   أمرنػػػػا اهلل عػػػػز كجػػػػؿ بالعػػػػدؿ عمػػػػى أعػػػػدا نا، فصى

ك عػػػػػػػػػدؿ  عمػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػدٌكه أك صػػػػػػػػػديقو أك لييمػػػػػػػػػا، أك صػػػػػػػػػديقو أك لييمػػػػػػػػػا، أك شػػػػػػػػػيد  كىػػػػػػػػػ
 .2فشيادتو مقبكلة كحكمو نافذ 

كأمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمشػػػػػػخص الػػػػػػذم يكػػػػػػكف بينػػػػػػو كبػػػػػػيف  خػػػػػػر عػػػػػػداكة، ف نػػػػػػو سػػػػػػيتمٌنى 
زكاؿ النعمػػػػػة عنػػػػػو، فيفػػػػػرح بمصػػػػػيبتو كيحػػػػػزف بفرحػػػػػو، كعميػػػػػو فػػػػػ ف الباحػػػػػث يػػػػػرل عػػػػػدـ 

 قبكؿ شيادتو، ككؿ ذلؾ درءن لمٌتيمة، كتطبيقان لمعدالة.
 بيقات ذلؾ في المحاكـ الشرعية:كمف تط

مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدعكل أسػػػػػػػػػػاس....... لػػػػػػػػػػدل محكمػػػػػػػػػػة....... الشػػػػػػػػػػرعية، كالتػػػػػػػػػػي 
مضػػػػػػػػػػػمكنيا طمػػػػػػػػػػػب التفريػػػػػػػػػػػؽ لمنػػػػػػػػػػػزاع كالشػػػػػػػػػػػقاؽ، كالمتككنػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف المٌدعيػػػػػػػػػػػة....... 
كالمػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو....... كقػػػػػػد تػػػػػػـ السػػػػػػير فػػػػػػي ىػػػػػػذه الػػػػػػدعكل كجاىيػػػػػػان بحػػػػػػؽ الطػػػػػػرفيف 

ميػػػػػػػػو عػػػػػػػػف دعػػػػػػػػكل المدعيػػػػػػػػة أقػػػػػػػػر بالزكجيػػػػػػػػة المتػػػػػػػػداعييف، كلػػػػػػػػدل سػػػػػػػػؤاؿ المػػػػػػػػٌدعى ع
 كالدخكؿ بينو كبيف المٌدعية كأنكر باقي الدعكة.

كقػػػػػػػػػد كٌمفػػػػػػػػػت المحكمػػػػػػػػػة المٌدعيػػػػػػػػػة إثبػػػػػػػػػات دعكاىػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػب األصػػػػػػػػػكؿ فسػػػػػػػػػٌمت بينػػػػػػػػػة 
ـٌ  شخصػػػػػػػية كأحضػػػػػػػرت شػػػػػػػاىديف مػػػػػػػف الٌشػػػػػػػيكد كىمػػػػػػػا شػػػػػػػقيقييا ....... ك ....... كتػػػػػػػ

 سماع شيادتيما حسب األصكؿ.
 

                                                           
 (.272\6، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
2  ،  (.512\8، )الُمحّمىابف حـز
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المػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو عػػػػػػف شػػػػػػيادة الشػػػػػػاىديف المػػػػػػذككريف ككنػػػػػػو كبعػػػػػػد أف سػػػػػػألت المحكمػػػػػػة 
مشػػػػػػػػيكد عميػػػػػػػػو، فقػػػػػػػػاؿ: أطمػػػػػػػػب رد شػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػاىديف المػػػػػػػػذككريف شػػػػػػػػقيقا المٌدعيػػػػػػػػة؛ 

..... قامػػػػػػػا باإلعتػػػػػػػداء عمػػػػػػػي \...\كذلػػػػػػػؾ لمعػػػػػػػداكة الدنيكيػػػػػػػة، حيػػػػػػػث أنيمػػػػػػػا بتػػػػػػػاري ...
كضػػػػػػػػػػػػػربي، كعمػػػػػػػػػػػػػى إثػػػػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػػػػػؾ تقػػػػػػػػػػػػػدمت بشػػػػػػػػػػػػػككل لػػػػػػػػػػػػػدل مركػػػػػػػػػػػػػز أمػػػػػػػػػػػػػف....... 

..... \...\كتمػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػالجتي لػػػػػػػػدل مستشػػػػػػػػػفى....... بتػػػػػػػػػاري ... .....\...\بتػػػػػػػػاري ...
عمػػػػى إثػػػػر مػػػػا تعرضػػػػت لػػػػو مػػػػف ضػػػػرب كذلػػػػؾ بمكجػػػػب التقريػػػػر الطبػػػػي الصػػػػادر مػػػػف 

إلثبػػػػػػػات ذلػػػػػػػؾ حسػػػػػػػب األصػػػػػػػكؿ فػػػػػػػي الجمسػػػػػػػة المشػػػػػػػفى المػػػػػػػذككر، كألػػػػػػػتمس إميػػػػػػػالي 
 القادمة.

ممخػػػػػػػػػص القػػػػػػػػػرار: بعػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػبلكة التقريػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػٌدعى عميػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػؤاؿ 
..... عػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ فقالػػػػػػػػػػت: إننػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػأف شػػػػػػػػػػقيقي....... ك....... المٌدعيػػػػػػػػػػة..

 .....\...\المذككريف قاما بضرب زكجي المٌدعى عميو بتاري ...
كعميػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػ ف المحكمػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػرر رد شػػػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػػػاىديف....... ك....... المػػػػػػػػػػذككريف 

 .....\...\حسب األصكؿ؛ كذلؾ لمعداكة الدنيكية تحريران في ...
ادة الشػػػػػػػػػاىديف كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاب تطبيػػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػػة؛ ذلػػػػػػػػػؾ أف إف رد المحكمػػػػػػػػػة لشػػػػػػػػػي

الشػػػػػخص الػػػػػذم يكػػػػػكف بينػػػػػو كبػػػػػيف  خػػػػػر عػػػػػداكة كأنػػػػػو يشػػػػػيد لنفسػػػػػو، فمػػػػػف يتمٌنػػػػػى فػػػػػي 
ال الػػػػػب إال مػػػػػا يضػػػػػر مػػػػػف يشػػػػػيد عميػػػػػو، كلػػػػػدرء بػػػػػاب التيمػػػػػة كػػػػػاف أف رد شػػػػػيادتيما، 

 كالتيمة متحققة ىنا حيث قاما بضرب المشيكد عميو.
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 الهصل الراب 

 عقد الّنكاح يق العدالة في انعقادتحق 

 
 وفيو أربعة مباحث:

 
 المبحث ا ول: العدالة من خصال الَكهاءة بين الزوجين.

 المبحث الثاني: العدالة في ولي عقد الّنكاح.
 المبحث الثالث: العدالة في شيود عقد النكاح.

 .المبحث الراب : أثر اختالل العدالة عمى حقوق الزوجة
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 ث ا ولالمبح

 العدالة من خصال الَكهاءة بين الزوجين 

 :تياءة، كبيانييا عمى النحك اآلقبؿ البدء ببياف ذلؾ ال بد مف تعريؼ الكف
 أوال : الكهاءة في الم ة

مػػػػػػػف الكيػػػػػػػؼء: كىػػػػػػػك الٌنظيػػػػػػػر، ككػػػػػػػذلؾ الكىفػػػػػػػيء كالكيفػػػػػػػكء، كالمصػػػػػػػدر الكفػػػػػػػاءة، 
لممػػػػرأة فػػػػػي حسػػػػبيا كدينيػػػػػا  كمنػػػػو الكىفػػػػػاءة فػػػػي الٌنكػػػػػاح، كىػػػػك أف يكػػػػػكف الػػػػزكج مسػػػػػاكيان 

كنسػػػػبيا كبيتيػػػػا كغيػػػػر ذلػػػػؾ، كيقػػػػاؿ تكافػػػػأى الٌشػػػػي اف إذا تمػػػػاثىبل، ككافىػػػػأىهي ميكافػػػػأةن كًكفػػػػاءن: 
 .1أم ماثمو

 ثانيا : الكهاءة في االصطالح
 كقد عٌرفيا الفقياء بعٌدة تعريفات، منيا:

 .2عٌرفيا صاحب م ني المحتاج بأنيا:  أمره ييكجب عىدىميوي عاران 
فيػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػاحب المعكنػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالٌتعريؼ الم ػػػػػػػػػػػػكم، فقػػػػػػػػػػػػاؿ:  ىػػػػػػػػػػػػي المماثمػػػػػػػػػػػػة كعرٌ 
 .3كالمقاربة 

 .5، حيث قاؿ:  ىي ككف الزكج نظير الزكجة 4كقد عٌرفيا اإلماـ الجرجاني

                                                           
مختــــــار (، الػػػػػػرازم، 50\1، )القــــــاموس المحــــــيط(، الفيػػػػػػركز  بػػػػػػادم، 139\1، )لســــــان العــــــربابػػػػػػف منظػػػػػػكر،  1

 (.270، )حاحالصّ 
 (.272\4، )م ني المحتاجالشربيني،  2
 (.747، )المعونة عمى مذىب عالم المدينةالثعمبي،  3
عمػػػػي بػػػػػف محمػػػػد بػػػػػف عمػػػػي، المعػػػػػركؼ بالشػػػػريؼ الجرجػػػػػاني: فيمسػػػػكؼ، مػػػػػف كبػػػػار العممػػػػػاء بالعربيػػػػة، كلػػػػػد فػػػػػي  4

ىػػػػػػػ فىػػػػػػر  منيػػػػػػا 789ىػػػػػػػ، كدرس فػػػػػػي شػػػػػػيراز، كلمػػػػػػا دخميػػػػػػا تيمػػػػػػكر سػػػػػػنة 740تػػػػػػاكك )قػػػػػػرب اسػػػػػػتراباد(، سػػػػػػنة 
ـٌ عػػػػػػاد إلػػػػػػى شػػػػػػيراز بعػػػػػػد مػػػػػػكت تيمػػػػػػكر، لػػػػػػو نحػػػػػػك خمسػػػػػػيف مصػػػػػػنفا، منيػػػػػػا:  رجػػػػػػاني إلػػػػػػى سػػػػػػمرقند، ثػػػػػػ الجي
، كتحقيػػػػػؽ الكٌميػػػػػات، كشػػػػػرح السػػػػػراجٌية، كالكبػػػػػرل كالٌصػػػػػ رل فػػػػػي المنطػػػػػؽ، تػػػػػكفي  التعريفػػػػػات، كمقاليػػػػػد العمػػػػػـك

 (.7\5، )ا عالمىػ. الزركمي، 816سنة 
 ،التعريهـــــات (ىػػػػػػ816الػػػػػزيف الشػػػػػريؼ الجرجػػػػػاني )المتػػػػػكفى: عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي  الجرجػػػػػاني، 5 .1

 (.185)، لبناف–دار الكتب العممية بيركت  ،ـ1983-ىػ 1403األكلى الطبعة 
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قػػػػػػػاؿ صػػػػػػػاحب الػػػػػػػٌذخيرة:  الكفػػػػػػػاءة كالكيفػػػػػػػكء ل ػػػػػػػةن: الًمثػػػػػػػؿي، كأصػػػػػػػؿ اعتبارىػػػػػػػا أف 
د  كالمحبػػػػة؛ لقكلػػػػو تعػػػػا َوِمــــْن نَياِتــــِو َأْن َخَمــــَق لى: }المطمػػػػكب مػػػػف الٌنكػػػػاح السػػػػككف كالػػػػكي

ــــة   ــــَوَدة  َوَرْحَم ــــَنُكم َم ــــَل َبْي ــــا َوَجَع ــــُكُنوا ِإَلْيَي ــــا لاَتْس ــــُكْم َأْزَواج  ــــْن َأنُهِس ــــم ما ، كنفػػػػس 1{َلُك
الشػػػػػػػػػريفة ذات المنصػػػػػػػػػب ال تسػػػػػػػػػكفي لمخسػػػػػػػػػيس، بػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػبب العػػػػػػػػػداكة كالفػػػػػػػػػتف 

ػػػػػػػرِّ األعصػػػػػػػار فػػػػػػػي األخػػػػػػػبلؼ كاألسػػػػػػػبلؼ ؛ فػػػػػػػ ف مقاربػػػػػػػة كالب ضػػػػػػػاء كالعػػػػػػػار عمػػػػػػػى مى
 .2الدنيء تىضع، كمقاربة العىًميِّ تىرفع 

ممػػػػػػة عمػػػػػػى أف اعتبػػػػػػار الكفػػػػػػاءة فػػػػػػي الٌنكػػػػػػاح شػػػػػػرط  كقػػػػػػد اٌتفػػػػػػؽ الفقيػػػػػػاء فػػػػػػي الجي
 .3لزـك

كلكػػػػػػػٌنيـ اختمفػػػػػػػػكا فيمػػػػػػػػا ييعتبػػػػػػػػر فػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػاءة، فعنػػػػػػػػد الحنفٌيػػػػػػػػة اعتبػػػػػػػػركا الكفػػػػػػػػاءة  
 .4بالٌنسب، كالماؿ، كالحيرٌية، كالًحرفة، كالحسب

 حنفٌية في الفسؽ، ىؿ يقدح في الكفاءة أـ ال؟كقد اختمؼ ال
ذىػػػػػػب محمػػػػػػد إلػػػػػػى أف الفسػػػػػػؽ ال يىقػػػػػػدح فػػػػػػي الكفػػػػػػاءة؛ ألف الػػػػػػٌديف مػػػػػػف أحكػػػػػػاـ 
ػػػػؿى أبػػػػك يكسػػػػؼ،  اآلخػػػػرة، كالكفػػػػاءة مػػػػف أحػػػػاكـ الػػػػدنيا، فػػػػبل يقػػػػدح فييػػػػا الفسػػػػؽ. كقػػػػد فىص 

 .5كيف ان فقاؿ: إذا كاف الفاسؽ ميعمنان ال يككف كيف ان، كأما إف كاف ميستىًتران يككف 
كػػػػػاف معمػػػػػف الفسػػػػػؽ أكذىػػػػػب أبػػػػػك حنيفػػػػػة إلػػػػػى أف الفاسػػػػػؽ ال يكػػػػػكف كيف ػػػػػان، سػػػػػكاء 

 .6لـ يكف ـأ

                                                           
، اآلية ) 1  (.21سكرة الرـك
 (.212-211\4، )الّذخيرةالقرافي،  2
(، كمػػػػػػا 579\7، )زالعزيــــــ(، الرافعػػػػػػي، 211\4، )الــــــّذخيرة(، القرافػػػػػػي، 317\2، )بــــــداَل  الصــــــناَل الكاسػػػػػػاني،  3

(، فكفانػػػػػا 34\7، )الم نـــــي(، ابػػػػف قدامػػػػة، 68\5، )كّشـــــاف القنـــــاعأنػػػػو الصػػػػحي  عنػػػػػد الحنابمػػػػة: البيػػػػكتي، 
 (.333\1، )ا حكام المتعمقة بالهسق في الهقو اإلسالمي دـ، 

 (.25-22\5، )المبسوطالسرخسي،  4
 (.320\2، )بداَل  الّصناَل الكاساني،  5
 (.23\3، )نيالمحيط البرىاابف مازة،  6
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كقػػػػػد حصػػػػػر المالكيػػػػػة الكفػػػػػاءة بالػػػػػٌديف كالٌسػػػػػبلمة مػػػػػف العيػػػػػكب، لقػػػػػكؿ اهلل تبػػػػػارؾ 
، كلقػػػػػكؿ النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ: 1{ِإَن َأْكـــــَرَمُكْم ِعنـــــَد الَمـــــِو َأْتَقـــــاُكمْ كتعػػػػػالى: } 

م َمــــن َترضــــوَن ُخمقــــو ودينــــو فزّوجــــوهش إاّل تهعمــــوا َتُكــــن فتنــــةم فــــي ا رِا إذا أتــــاك 
عػػػػؿ الػػػػٌديف األسػػػػاس، كييفيػػػػـ مػػػػف ذلػػػػؾ أنػػػػو ال يأمرنػػػػا ب يػػػػر 2 وفســــادم عــــريا ، فقػػػػد جي

 .3الكفاءة، فاعتبر الٌديف
قػػػػػاؿ القرافػػػػػي:  فػػػػػ ف زٌكجيػػػػػا لفاسػػػػػؽ بجكارحػػػػػو فػػػػػبل خػػػػػبلؼ منصػػػػػكص أف العقػػػػػد 

غيػػػػػػره، كلمزكجػػػػػة كمػػػػػف قػػػػػػاـ ليػػػػػا فسػػػػػػخيو، ككػػػػػاف بعػػػػػػض  ال يىصػػػػػ   كػػػػػاف الػػػػػػكلي أبػػػػػان أك
األشػػػػػػياخ ييػػػػػػرب مػػػػػػف الفيتيػػػػػػا فػػػػػػي ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة؛ لمػػػػػػا يػػػػػػؤٌدم إليػػػػػػو مػػػػػػف نقػػػػػػض أكثػػػػػػر 

ٌكز عند مالؾ   .4األحكاـ، كأما الفاسؽ باعتقاده فبل ييجى
كعنػػػػػد الشػػػػػافعٌية الشػػػػػركط المعتبػػػػػرة فػػػػػي الكفػػػػػاءة سػػػػػبعة، كىػػػػػي: الػػػػػٌديف، كالٌنسػػػػػب، 

ي ة،   .  5كالًحرفة، كالبشر، كالسبلمة مف العيكبكالماؿ، كالحيرِّ
َأَفَمـــــن َكـــــاَن كالفاسػػػػػؽ عنػػػػػدىـ لػػػػػيس كف ػػػػػان لمعفيفػػػػػة؛ لقػػػػػكؿ اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى: }

الزَاِنـــي اَل َيـــنِكُح ِإاَل ، كلقكلػػػو تعػػػالى أيضػػػان: }6{ُمْؤِمن ـــا َكَمـــن َكـــاَن َفاِســـق ا اَل َيْســـَتُوونَ 
 7.8{ َينِكُحَيا ِإاَل َزاٍن َأْو ُمْشِركم َزاِنَية  َأْو ُمْشِرَكة  َوالزَاِنَيُة اَل 

                                                           
 (.13سكرة الحيجرات، اآلية ) 1
ــــذيالترمػػػػذم،  2 ، بػػػػاب: إذا جػػػػاءكـ مػػػػف ترضػػػػكف دينػػػػو فزٌكجػػػػكه، حكػػػػـ األلبػػػػاني: حسػػػػف، حػػػػديث رقػػػػـ ســــنن الترم

ــــن ماجــــو(، ابػػػػف ماجػػػػو، 386\3(، )1084) ــــنن اب ، بػػػػاب: األًكفٌػػػػاء، حكػػػػـ األلبػػػػاني: حسػػػػف، حػػػػديث رقػػػػـ ُس
(1967 ( ،)1\632.) 

 (.747، )مى مذىب عالم المدينةالمعونة عالٌثعمبي،  3
 (.213\4، )الّذخيرةالقرافي،  4
 (.84-80\7، )روضة الطالبين(، النككم، 101\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  5
 (.18سكرة الٌسجدة، اآلية ) 6
 (.3سكرة الٌنكر، اآلية ) 7
 (.102-101، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 274\4، )م ني الُمحتاجالٌشربيني،  8
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، فالفاسػػػػػػػػؽ ال 1كأمػػػػػػػػا عنػػػػػػػػد الحنابمػػػػػػػػة فالكفػػػػػػػػاءة ال تكػػػػػػػػكف إال بالػػػػػػػػٌديف كالمنًصػػػػػػػػب
ـــــاَن َفاِســـــق ا اَل يكػػػػػكف كيف ػػػػػان؛ لقػػػػػكؿ اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى: } ـــــا َكَمـــــن َك ـــــاَن ُمْؤِمن  َأَفَمـــــن َك

 .2{َيْسَتُوونَ 
كد الٌشػػػػػػيادة كالركايػػػػػػة، غيػػػػػػر قػػػػػػاؿ صػػػػػػاحب الم نػػػػػػي:  كألف الفاسػػػػػػؽ مػػػػػػرذكؿه مػػػػػػرد

مػػػػػػػأمكفو عمػػػػػػػى الػػػػػػػٌنفس كالمػػػػػػػاؿ، مسػػػػػػػمكب الكاليػػػػػػػات، نػػػػػػػاًقصه عنػػػػػػػد اهلل تعػػػػػػػالى كعنػػػػػػػد 
ػػػػظِّ فػػػػي الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة، فػػػػبل يجػػػػكز أف يكػػػػكف كف ػػػػان لعفيفػػػػةو كال مسػػػػاكيان  خمقػػػػو، قميػػػػؿي الحى

 . 3ليا، كيككف كيف ان لنفسو 
، حيػػػػث جػػػػاء فيػػػػو:  كقػػػػد حػػػػٌدد قػػػػانكف األحػػػػكاؿ الشخصػػػػية الكفػػػػاءة بالمػػػػاؿ فقػػػػط،

 يشػػػػػترط فػػػػػي لػػػػػزـك الػػػػػزكاج أف يكػػػػػكف الرجػػػػػؿ كفػػػػػؤان لممػػػػػرأة فػػػػػي المػػػػػاؿ كىػػػػػي أف يكػػػػػكف 
الػػػػػزكج قػػػػػادران عمػػػػػى الميػػػػػر المعجػػػػػؿ كنفقػػػػػة الزكجػػػػػة كتراعػػػػػى الكفػػػػػاءة عنػػػػػد العقػػػػػد فػػػػػ ذا 

 .4زالت بعده فبل يؤثر ذلؾ في الزكاج 
حػػػػػاكـ ، كىػػػػػك المعمػػػػػكؿ بػػػػػو حاليػػػػػان فػػػػػي الم1976كىػػػػػذا فػػػػػي القػػػػػانكف القػػػػػديـ لعػػػػػاـ 

، كييؤخػػػػػػذ عميػػػػػػو أنػػػػػػو حػػػػػػٌددى الكفػػػػػػاءة بالمػػػػػػاؿ فػػػػػػي الضػػػػػػفة ال ربيػػػػػػة الشػػػػػػرعٌية الفمسػػػػػػطينية
ػػػػػو قػػػػػانكف األحػػػػػكاؿ الٌشخصػػػػػٌية األردنػػػػػي لعػػػػػاـ  فقػػػػػط كلػػػػػـ يػػػػػذكر الػػػػػديف، كىػػػػػذا مػػػػػا تداركى

، حيػػػػػػػث أضػػػػػػػاؼ فػػػػػػػي القػػػػػػػدس، كىػػػػػػػك المعمػػػػػػػكؿ بػػػػػػػو فػػػػػػػي المحػػػػػػػاكـ الٌشػػػػػػػرعية 2010
ـك الػػػػزكاج أف يكػػػػكف الرجػػػػؿ كفػػػػؤان لممػػػػرأة الكفػػػػاءة بالت ػػػػدي ف، جػػػػاء فيػػػػو:   يشػػػػترط فػػػػي لػػػػز 

فػػػػػػي التػػػػػػديف كالمػػػػػػاؿ، ككفػػػػػػػاءة المػػػػػػاؿ أف يكػػػػػػكف الػػػػػػزكج قػػػػػػػادران عمػػػػػػى الميػػػػػػر الميعٌجػػػػػػػؿ 
 .5كنفقة الزكجة 

 
                                                           

 (.107\8، )اإلنصاف(، المرداكم، 35\7، )الُم نيابف قدامة،  1
 (.18سكرة الٌسجدة، اآلية ) 2
 (.36-35\7، )الُم نيابف قدامة،  3
 (.20، المادة )1976قانون ا حوال الّشخصّية ا ردني لعام  4
 ( الفقرة أ.21، الماٌدة )9111( لعام 36قانون ا حوال الّشخصية ا ردني رقم ) 5
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 المبحث الثاني

 العدالة في ولي عقد الّنكاح

كقبػػػػػػػؿ البػػػػػػػدء فػػػػػػػي اشػػػػػػػتراط العدالػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػكلي، ال بػػػػػػػد مػػػػػػػف التنكيػػػػػػػو إلػػػػػػػى رأم 
بلن، فقػػػػػػد اختمػػػػػػؼ الفقيػػػػػػاء فػػػػػي اشػػػػػػتراط الػػػػػػكلي عمػػػػػػى الفقيػػػػػاء فػػػػػػي اشػػػػػػتراط الػػػػػػكلي أصػػػػػ

 قكليف:
، 3، كالحنابمػػػػػة2، كالشػػػػػافعٌية1كىػػػػػك قػػػػػكؿ جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء، مػػػػػف المالكيػػػػػة القـــــول ا ول:

، كقػػػػد ذىبػػػػكا إلػػػػى اشػػػػتراط الػػػػكلي فػػػػي عقػػػػد الٌنكػػػػاح، فػػػػبل 4كىػػػػك مػػػػذىب الظاىرٌيػػػػة
، أًذفى يجػػػػػػكز عقػػػػػػد  المػػػػػػرأة عمػػػػػػى نفسػػػػػػيا، أك عمػػػػػػى غيرىػػػػػػا، ًبكػػػػػػران كانػػػػػػت أك ثىٌيبػػػػػػان 

 الكلي أـ ال.
 :أتيكقد استدٌلكا لقكليـ بما ي

 أوال : من المنقول
ــــــــواقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى: } -1 ــــــــُى ُيْؤِمُن ، فيػػػػػػػػذا ًخطػػػػػػػػابه 5{َواَل تُنِكُحــــــــوا اْلُمْشــــــــِرِكيَن َحَت

 .6لؤلكلياء
، كفػػػػي ىػػػػذه اآليػػػػة أيضػػػػان خطػػػػابه 7{َوَأنِكُحــــوا اْ ََيــــاَمُى ِمــــنُكمْ كبقكلػػػػو تعػػػػالى: }  -2

 .8لؤلكلياء
 

                                                           
 (.201\4، )الّذخيرةلقرافي، ا 1
 (.454\7، )العزيزالرافعي،  2
 (.7\7، )الم نيابف قدامة،  3
4  ،  (.25\9، )الُمحّمىابف حـز
 (.221سكرة البقرة، اآلية ) 5
6  ،  (.26\9، )الُمحّمىابف حـز
 (.32سكرة الٌنكر، اآلية ) 7
 (.201\4، )الّذخيرةالقرافي،  8
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ركم عػػػػػػػف الٌنبػػػػػػػي صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ، أنػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ:  ال ًنكػػػػػػػػاحى إاٌل كبمػػػػػػػا    -3
 1.2ًبكلي 

كم عػػػػػف عا شػػػػػة، قالػػػػػت: سػػػػػمعتي رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل   -4 كاسػػػػػتدلكا أيضػػػػػان بمػػػػػا ري
عميػػػػو كسػػػػمـ يقػػػػكؿ:  ال تيػػػػنك  المػػػػرأة ب يػػػػر كلٌييػػػػا، فػػػػ ف نىكحػػػػت فنكاحيػػػػا باطػػػػؿ، 

 .3فنكاحيا باطؿ، فنكاحيا باطؿ 
 ثانيا : من المعقول

تصػػػػػػر ؼ المػػػػػػرأة فػػػػػػي نفسػػػػػػيا مػػػػػػع غمبػػػػػػة شػػػػػػيكتيا ييخشػػػػػػى منػػػػػػو العػػػػػػار عمييػػػػػػا  إف
، كىػػػػػذه مفسػػػػػدةه تػػػػػدـك عمػػػػػى مػػػػػدار األيػػػػػاـ، كمػػػػػا 4كعمػػػػػى أكليا يػػػػػا ًبأخػػػػػذىا غيػػػػػر كػػػػػؼءو 

 .5أنو ال ييؤمف انخداعيا، لقصكر عقميا، كىذا فيو مفسدةه أيضان 
ي كىػػػػػػك مػػػػػػذىب الحنفيػػػػػػة، كقػػػػػػد ذىبػػػػػػكا إلػػػػػػى عػػػػػػدـ اشػػػػػػتراط الػػػػػػكلي فػػػػػػ القــــــول الثــــــاني:

الٌنكػػػػاح، سػػػػكاء كانػػػػت بكػػػػران أك ثٌيبػػػػان، فػػػػ ذا زٌكجػػػػت نفسػػػػيا جػػػػاز الٌنكػػػػاح، كىػػػػذا فػػػػي 
ظػػػػػاىر الركايػػػػػة، سػػػػػكاء كػػػػػاف الػػػػػزكج كيفػػػػػؤان ليػػػػػا أك غيػػػػػر كيػػػػػؼء فالٌنكػػػػػاح صػػػػػحي ، 
إال أنػػػػػو إف لػػػػػـ يكػػػػػف الػػػػػزكج كيفػػػػػؤان ليػػػػػا، فػػػػػ ف لؤلكليػػػػػاء حػػػػػؽ االعتػػػػػراض، كأمػػػػػا إف 

 .6برضا الزكجة، فبل يحؽ ليـ االعتراض

                                                           
ـــــي داودأبػػػػػك داكد،  1 كػػػػػـ األلبػػػػػاني: صػػػػػحي ، حػػػػػديث رقػػػػػـ ) ، بػػػػػاب:ســـــنن أب (، 229\2(، )2085فػػػػػي الػػػػػكلي، حي

، بػػػػػػاب: مػػػػػػا جػػػػػػاء ال نكػػػػػػاح إال بػػػػػػكلي، حكػػػػػػـ األلبػػػػػػاني: صػػػػػػحي ، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ ســــــنن الّترمــــــذيالٌترمػػػػػػذم، 
ـــــن ماجـــــة(، ابػػػػػف ماجػػػػػة، 399\3(، )1101) (، 1880، بػػػػػاب: ال نكػػػػػاح إال بػػػػػكلي، حػػػػػديث رقػػػػػـ )ســـــنن اب
 (.176\7(، )13627اب: ال نكاح إال بكلي، حديث رقـ )، بالُسنن الكبر (، البييقي، 605\1)

ـــــــّذخيرةالقرافػػػػػػػي،  2 ـــــــي(، ابػػػػػػػف قدامػػػػػػػة، 454\7، )العزيـــــــز(، الرافعػػػػػػػي، 201\4، )ال ، 7\7، )الم ن (، ابػػػػػػػف حػػػػػػػـز
 (.27\9، )الُمحّمى

ـــــن ماجـــــةابػػػػػف ماجػػػػػة،  3 كػػػػػـ األلبػػػػػاني: صػػػػػحي ، حػػػػػديث رقػػػػػـ )ســـــنن اب (، 1879، بػػػػػاب: ال نكػػػػػاح إال بػػػػػكلي، حي
، بػػػػاب: مػػػػا جػػػػاء فػػػػي عضػػػػؿ الػػػػكلي كالمػػػػرأة تػػػػدعك إلػػػػى كفػػػػاءة، حػػػػديث الُســــنن الكبــــر بييقػػػػي، (، ال605\1)

 (.223\7(، )13791رقـ )
 (.202-201\4، )الّذخيرةالقرافي،  4
 (.8\7، )الم نيابف قدامة،  5
 (.320-317\2، )بداَل  الّصناَل (، الكاساني، 10\5، )المبسوطالسرخسي،  6
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يػػػػةو أخػػػػرل عنػػػػد الحنفيػػػػة: أف الػػػػزكج إف كػػػػاف كيفػػػػؤان ليػػػػا جػػػػاز الٌنكػػػػاح، كأف لػػػػـ كفػػػػي ركا
 .1يكف كيف ان ليا فبل يجكز

 :َتيدلوا بما يوقد است
 .2{َفاَل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َفَعْمَن ِفي َأنُهِسِينَ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: }  -1
ا َيْيَرهُ كقكلو تعالى: }  -2  .3{َحَتُى َتنِكَح َزْوج 
 .4{َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُينَ قكلو تعالى: }ك   -3

كفػػػػػي ىػػػػػذه اآليػػػػػات الثبلثػػػػػة أضػػػػػاؼ اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى العقػػػػػد إلييػػػػػا، فػػػػػدؿ  ذلػػػػػؾ 
 .5عمى أنيا تىمًمؾي المباشرة

كمى عػػػػػف النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ أنػػػػػو قػػػػػاؿ:    -4 ا ياـــــُم أحـــــق  بنهســـــيا كبمػػػػػا ري
 6.7من ّولّييا"

 .8 ليس لموليا م  الثّياِب أمر كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:   -5
كىػػػػذه األحاديػػػػث تػػػػديؿ  عمػػػػى أنيػػػػا مػػػػف أىػػػػؿ المباشػػػػرة، فصػػػػ   منيػػػػا الٌنكػػػػاح ب يػػػػر 

 .9إذف كٌلييا
 

                                                           
يجػػػكز تزكيجيػػػا مػػػف كيػػػػؼءو أك غيػػػر كيػػػؼءو إذا كػػػاف ليػػػػا كلػػػي، ثػػػـ رجػػػع كقػػػػاؿ إف كػػػاف أبػػػك يكسػػػؼ أكالن يقػػػػكؿ ال  1

ال فػػػػػبل، ثػػػػػـ رجػػػػػع فقػػػػػاؿ الٌنكػػػػػاح صػػػػػحي  سػػػػػكاء كػػػػػاف الػػػػػزكج كيف ػػػػػان ليػػػػػا أك  كػػػػػاف الػػػػػزكج كيف ػػػػػان جػػػػػاز النكػػػػػاح، كا 
 (.10\5، )المبسوطغير كيؼء. السرخسي، 

 (.234سكرة البقرة، اآلية ) 2
 (.230سكرة البقرة، اآلية ) 3
 (.232رة البقرة، اآلية )سك  4
 (.11\5، )المبسوطالسرخسي،  5
 (.1037\2(، )1421، باب: است ذاف الثٌيب في النكاح بالن طؽ، حديث رقـ )صحيح مسمممسمـ،  6
ـي: اسـه المرأةو ال زكج ليا بكران كانت أك ثىٌيبان  7  (.11\5، )المبسوط، السرخسي، كاأليِّ
(، الٌنسا ي، 233\2(، )2100ي الثٌيِّب، حكـ األلباني: صحي ، حديث رقـ )، باب: فسنن أبي داودأبك داكد،  8

، السنن الكبر (، البييقي، 178\5(، )5370، باب: تزكي  الثٌيِّب ب ير إذف كلٌييا، حديث رقـ )السنن الكبر 
 (.191\7(، )13680باب: ما جاء في إنكاح الث يِّب، حديث رقـ )

 (.12\5، )المبسوطالسرخسي،  9
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جػػػػػػاء فػػػػػػي بػػػػػػدا ع الصػػػػػػنا ع:   كالمعنػػػػػػى أنيػػػػػػا تصػػػػػػٌرفت فػػػػػػي خػػػػػػالص حٌقيػػػػػػا كلػػػػػػـ 
فيا كمػػػػا لػػػػك تىصػػػػٌرفت فػػػػي ماليػػػػا، كمػػػػا أنيػػػػا مػػػػف  تيمحػػػػًؽ الضػػػػرر ب يرىػػػػا، فينعقػػػػد تصػػػػر 

نمػػػػػػػا اسػػػػػػػتكفت بالمباشػػػػػػػرة حٌقيػػػػػػػا، كمػػػػػػػا أف اختيػػػػػػػػار أىػػػػػػػ ؿ اسػػػػػػػتيفاء حقػػػػػػػكؽ نفسػػػػػػػيا، كا 
 .  1األزكاج ليا باالٌتفاؽ 

لفقيػػػػػػاء لمػػػػػػا اسػػػػػػتدٌلكا بػػػػػػو، كالػػػػػػذم يظيػػػػػػر رجحانػػػػػػو فػػػػػػي المسػػػػػػألة قػػػػػػكؿ جميػػػػػػكر ا
 :أتيكلما ي
فػػػػي اشػػػػتراط الػػػػكلي فػػػػي الٌنكػػػػاح صػػػػيانةه لممػػػػرأة عػػػػف مباشػػػػرة مػػػػا ييشػػػػعر بكقاحتيػػػػا   -1

 .2الٌرجاؿ، كذلؾ ينافي حاؿ أىؿ الٌتقكل كالمركءة كرعكنتيا كميميا إلى
كألف عقػػػػػد الٌنكػػػػػاح عظػػػػػيـ كخطػػػػػريه كبيػػػػػر، كمقاصػػػػػده شػػػػػريفة، فاألصػػػػػ  أف تيجعػػػػػؿ   -2

مباشرتو ميفٌكضة إلى أكلي الرأم الكامؿ مف الٌرجاؿ
3. 

كأمػػػػا بالنسػػػػػبة لقػػػػػانكف األحػػػػػكاؿ الٌشخصػػػػػٌية، فقػػػػػد ذىػػػػػب إلػػػػػى أف المػػػػػرأة الث يِّػػػػػب إذا 
الػػػػكلي فػػػػي نكاحيػػػػا، حيػػػػث مانيػػػػة عشػػػػر عامػػػػان، ال ييشػػػػترط مكافقػػػػة بم ػػػػت مػػػػف العمػػػػر ث

ال تشػػػػػترط مكافقػػػػػة الػػػػػكلي فػػػػػي زكاج المػػػػػرأة الثيػػػػػب العاقمػػػػػة المتجػػػػػاكزة مػػػػػف جػػػػػاء فيػػػػػو:  
 .4العمر ثمانية عشر عامان 

كأمػػػػػا بالنسػػػػػبة لمسػػػػػألة اشػػػػػتراط العدالػػػػػة فػػػػػي الػػػػػكلي فػػػػػي عقػػػػػد الٌنكػػػػػاح، فالفقيػػػػػػاء 
 :5في ىذه المسألة عمى قكليف

ــــــــول ليػػػػػػػػو ذىػػػػػػػػب 7، كالمشػػػػػػػػيكر عنػػػػػػػػد المالكيػػػػػػػػة6: كىػػػػػػػػك قػػػػػػػػكؿ الحنفيػػػػػػػػةا ول الق ، كا 
، كقػػػػد ذىبػػػػكا إلػػػػى صػػػػٌحة كاليػػػػة 9، كىػػػػك ركايػػػػة عػػػػف الحنابمػػػػة8الشػػػػافعية فػػػػي قػػػػكؿ
 الفاسؽ في الٌنكاح.

                                                           
 (.12\5، )المبسوطالسرخسي،  1
 (.8\7، )الم نيابف قدامة،  2
 (.11\5، )المبسوطالسرخسي،  3
 (.13، المادة )قانون ا حوال الّشخصية ا ردني 4
 (.313-306\1، )ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  5
 (.239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  6
 (.422\2، )عقد الجواىر الّثمينة(، الجذامي، 245\4، )رةالّذخيالقرافي،  7
 (.261\5، )الّتيذيب(، الب كم، 61\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  8
 (.15\2، )المحرر في الهقوابف تيمية،  9
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 :أتيد استدلكا لما ذىبكا إليو بما يكق
 أوال : من المنقول

 .1{مْ َوَأنِكُحوا اْ ََياَمُى ِمنكُ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: }  -1
ًكمى عػػػػف النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، أنػػػػو قػػػػاؿ:    -2 ال َتنِكحــــوا الّنســــاء إال كبمػػػػا ري

 .  2 ا ِكّهاءش وال ُيزوجُيَن إال ا ولياء
كىػػػػػػػذه الٌنصػػػػػػػكص كردت عمػػػػػػػى عمكميػػػػػػػا، إذ لػػػػػػػك كانػػػػػػػت العدالػػػػػػػة شػػػػػػػرطان لبٌينيػػػػػػػا 

 .3النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كلفر ؽى بيف الفاسؽ كالعدؿ
 اعثانيا : اإلجم

كذلػػػػػؾ أف الٌنػػػػػاس يزكجػػػػػكف بنػػػػػاتيـ مػػػػػف عيػػػػػد رسػػػػػكؿ اهلل صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ 
إلػػػػى يكمنػػػػا ىػػػػذا مػػػػف غيػػػػر نكيػػػػر مػػػػف أحػػػػد، كلػػػػـ ييمنػػػػع الفاسػػػػؽ مػػػػف الكاليػػػػة فػػػػي تػػػػزكي  

 .4ابنتو
 ثالثا : من المعقول

إف كاليػػػػػػػة الفاسػػػػػػػؽ كاليػػػػػػػة نظػػػػػػػر، كالفسػػػػػػػؽ ال يقػػػػػػػدح فػػػػػػػي القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى تحصػػػػػػػيؿ   -1
 .5لٌداعي إليو كىك الٌشفقةالٌنظر، كال يقدح أيضان في ا

كمػػػػػا أف الفاسػػػػػؽ مػػػػػف أىػػػػػؿ الكاليػػػػػة عمػػػػػى نفسػػػػػو، فيكػػػػػكف مػػػػػف أىػػػػػؿ الكاليػػػػػة عمػػػػػى   -2
 .6غيره كالعدؿ

تىػػػػو، فكمػػػػا جػػػػاز لػػػػو  -3 كقػػػػد اسػػػػتدلكا لممعقػػػػكؿ أيضػػػػان بالقيػػػػاس عمػػػػى جػػػػكاز تزكيجػػػػو أمى
 .7ذلؾ، جاز لو تزكي  كًلي تو
                                                           

 (.22\7، )الم ني(، ابف قدامة، 32سكرة الٌنكر، اآلية ) 1
(، البييقي، 633\1(، )1968لباني: حسف، حديث رقـ )، باب: األًكٌفاء، حكـ األسنن ابن ماجوابف ماجو،  2

 (.215\7(، )13760، باب: اعتبار الكفاءة، حديث رقـ )السنن الكبر 
 (.61\9، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  3
 (.239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  4
 (.22\7، )الم نيامة، (، ابف قد239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  5
 (.22\7، )الم ني(، ابف قدامة، 61\9، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  6
 (.61\9، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  7
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ًلٌيًتو  -4 ًمٌية الكلي الفاسؽ تمنع مف إيقاع كى  .1في الد ًنٌيات كما أف حى
ًليػػػػػان فػػػػػي نكػػػػػاح ابنتػػػػػو، فمػػػػػف بػػػػػاب أكلػػػػػى أف يكػػػػػكف   -5 كالكػػػػػافر جػػػػػاز لػػػػػو أف يكػػػػػكف كى

ًليان في نكاح ابنتو الفاسؽ كى
2. 

، كركايػػػػػػػة عنػػػػػػػد 4، كمػػػػػػػذىب الشػػػػػػػافعية3: كىػػػػػػػك قػػػػػػػكؿه عنػػػػػػػد المالكيػػػػػػػةالقـــــــول الثـــــــاني
 ، كقد ذىبكا إلى عدـ ًصٌحة كالية الفاسؽ في الٌنكاح.5الحنابمة

 :أتيما ذىبكا إليو بما يد استدلكا لكق
 أوال : من المنقول

كم عػػػػػػف ابػػػػػػف عٌبػػػػػػاس رضػػػػػػي اهلل عنيمػػػػػػا، أف رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو  -1 مػػػػػػا ري
 .6 ال نكاح إال ِبَولٍي ُمرِشد وشاِىَدي َعدلكسمـ قاؿ:  

ال كركم عػػػػػػف ابػػػػػػف عٌبػػػػػػاس أيضػػػػػػان، أف رسػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ قػػػػػػاؿ:   -2
فــــ ن أنَكَحيــــا ولــــي مســــخوطم عميــــو فنكاحيــــا  ِنكــــاح إال بــــولٍي وشــــاِىَدي عــــدلش

 .7 باطل
 ثانيا : من المعقول

إف الفاسػػػػػػؽ غيػػػػػػري مػػػػػػأمكف عمػػػػػػى نفسػػػػػػو، فمػػػػػػف بػػػػػػاب أكلػػػػػػى أف ال يكػػػػػػكف مأمكنػػػػػػان  - أ
 .8عمى غيره

                                                           
 (.245\4، )الَذخيرةالقرافي،  1
 (.61\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  2
 (.422\2، )عقد الجواىر الّثمينة(، الجذامي، 245\4، )الَذخيرةقرافي، ال 3
 (.261\5، )الّتيذيب(، الب كم، 61\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  4
(، الراميني، محمد بف مفم  بف محمد شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي 22\7، )الم نيابف قدامة،  5

مػ،  2003 -ىػ  1424، الطبعة األكلى روع وتصحيح الهروع لممرداويالهىػ(، 763الحنبمي )المتكفى: 
 (.215\8مؤسسة الرسالة، )

 (.182\7(، )13650، باب: ال نكاح إال بكلي، حديث رقـ )السنن الكبر البييقي،  6
يث رقـ ، باب: ال نكاح إال بكليو ميرشد، قاؿ البييقي: ضعيؼ، كالٌصحي  أنو مكقكؼ، حدالسنن الكبر البييقي،  7

(13716( ،)7\201.) 
 (.245\4، )الَذخيرةالقرافي،  8
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 .1كما أف الفسؽ نقصه يؤٌثر في الٌشيادة، فيمنع كالية الٌنكاح كالرِّؽ  - ب
 .2لفاسؽ ككالية الماؿكما أف ىذه الكالية كالية نظرية، فبل يستًبٌد بيا ا - ت

كقػػػػد نػػػػاقش أصػػػػحاب القػػػػكؿ الثػػػػاني مػػػػا اسػػػػتدٌؿ بػػػػو أصػػػػحاب القػػػػكؿ األكؿ، كىػػػػـ 
 :أتيالفاسؽ في النكاح، بما يالقا ميف بصٌحة كالية 
 .3{َوَأنِكُحوا اْ ََياَمُى ِمنُكمْ استدالليـ باآلية: }

قػػػػػػػالكا: إف ىػػػػػػػذه اآليػػػػػػػة خطػػػػػػػابه لػػػػػػػؤلزكاج فػػػػػػػبل دليػػػػػػػؿ فييػػػػػػػا، أك تكػػػػػػػكف لؤلكليػػػػػػػاء 
 .4الفاسؽ ليس بكليك 

كأمػػػػا بالٌنسػػػػبة لقياسػػػػيـ عمػػػػى الكػػػػافر فػػػػي كلياتػػػػو لنكػػػػاح ابنتػػػػو، فقػػػػد أجػػػػابكا عميػػػػو 
 .5بأنو يص  إذا كاف عىدالن في يدنو، إذا لك كاف فاسقان في دينو أبطمنا كاليتو

تًػػػػػو، قػػػػػالكا فيػػػػػو: المعنػػػػػى فػػػػػي ىػػػػػذا العقػػػػػد  كبالنسػػػػػبة لقػػػػػكليـ بعقػػػػػد الفاسػػػػػؽ عمػػػػػى أمى
تػػػػػراه يممػػػػػؾ الميػػػػػر دكنيػػػػػا، فمػػػػػـ تيعتبػػػػػر فيػػػػػو العدالػػػػػة كػػػػػالزكجيف، أنػػػػػو يعقػػػػػده نفسػػػػػو، أال 

 .6كالكلي يعقده في حؽ غيره فاعتبرت فيو العدالة
كقػػػػػػػد نػػػػػػػاقش أصػػػػػػػحاب القػػػػػػػكؿ األكؿ أصػػػػػػػحاب القػػػػػػػكؿ الثػػػػػػػاني، القػػػػػػػا ميف بعػػػػػػػدـ 

 صٌحة كالية الفاسؽ في الٌنكاح، بما يمي:
 .7 دال نكاح إال ِبَولٍي ُمرشِ أجابكا عف استدالليـ بحديث:   

 
 
 

                                                           
 (.260\5، )الّتيذيب(، الب كم، 61\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  1
 (.22\7، )الم نيابف قدامة،  2
 (.22\7، )الم ني(، ابف قدامة، 32سكرة الٌنكر، اآلية ) 3
 (.62\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  4
 المرجع السابؽ. 5
 (.62\9، )الحاوي الكبيرلماكردم، ا 6
 (.177سبؽ تخريجو، أنظر ) 7
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 كقد نيكًقشى ىذا الحديث مف جانبيف:
أف ىػػػػػػذا الحػػػػػػديث لػػػػػػـ يثبػػػػػػت بػػػػػػدكف ىػػػػػػذه الٌزيػػػػػػادة  مرشػػػػػػد ، فكيػػػػػػؼ يثبػػػػػػت مػػػػػػع  ا ول:

 .1الٌزيادة
قػػػػالكا: كلػػػػك ثبتػػػػت الٌزيػػػػادة، فػػػػ ف الفاسػػػػؽ ميرشػػػػد؛ ألنػػػػو ييرشػػػػد غيػػػػره لكجػػػػكد  لػػػػًة  الثــــاني:

 .2اإلرشاد كىي العقؿ، فكاف ىذا نفي الكالية لممجنكف
شػػػػػد فػػػػػي غيػػػػػره، كأمػػػػػا ق كلػػػػػو ميرشػػػػػد: فيقتضػػػػػي ذلػػػػػؾ منػػػػػو أف يكجػػػػػد منػػػػػو فعػػػػػؿ الر 

كلػػػػػك لػػػػػـ يكػػػػػف مكجػػػػػكدان فػػػػػي نفسػػػػػو، كىػػػػػك لمػػػػػا زٌكجيػػػػػا بكػػػػػؼء كػػػػػاف ميرًشػػػػػدان كلػػػػػـ يكػػػػػف 
رىشيدان 

3. 
 ويهُسُد ىذا التَويل من وجيين:

الكجػػػػػو األكؿ: أنػػػػػو صػػػػػفة مػػػػػدح تتعػػػػػٌدل منػػػػػو إلػػػػػى غيػػػػػره، كمػػػػػف لػػػػػيس برشػػػػػيد ال يتكٌجػػػػػو 
 .4تىعٌدل عنو رشدإليو مىذٌمة، كال ي

ال ِنكــــاح إال الكجػػػػو الثػػػػاني: كمػػػػا أٌف الخبػػػػر اآلخػػػػر، فػػػػي قكلػػػػو صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ  
، 5 بـــولٍي وشـــاِىَدي عـــدلش فـــ ن أنَكَحيـــا ولـــي مســـخوطم عميـــو فنكاحيـــا باطـــل

 .6ييبطؿ ىذا التأكيؿ؛ ألنو نقصه يمنع الٌشيادة فىكىجب أف يمنع مف الكالية
مسػػػػػػألة، مػػػػػػا ذىػػػػػػب إليػػػػػػو أصػػػػػػحاب القػػػػػػػكؿ كالػػػػػػذم يظيػػػػػػر رجحانػػػػػػو فػػػػػػي ىػػػػػػذه ال
 :أتيا ذكركا كبٌينكا سابقان، كلما ياألكؿ، كىك القا ميف بصٌحة كالية الفاسؽ؛ لم

                                                           
 (.239\2، )بداَل  الصناَل الكاساني،  1
 (.240-239\2، )المرجع السابؽ 2
 (.62\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  3
 المرجع السابؽ. 4
 (.177سبؽ تخريجو، أنظر ) 5
 (.62\9، )الحاوي الكبيرالماكردم،  6
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كمػػػػػػا ذكػػػػػػرت فػػػػػػي بدايػػػػػػة ىػػػػػػذا المطمػػػػػػب مػػػػػػف اشػػػػػػتراط الػػػػػػكلي فػػػػػػي الٌنكػػػػػػاح كػػػػػػاف 
لبلحتيػػػػػػاط، كذلػػػػػػؾ حتػػػػػػى يضػػػػػػع الػػػػػػكلي ميكليتػػػػػػو عنػػػػػػد كػػػػػػؼء، كىػػػػػػذا االحتيػػػػػػاط مكجػػػػػػكده 

 تو تمنعو مف أف يكقع مكليتو في مكاف ال ييناسبيا.عند الفاسؽ؛ ألف حًميٌ 
كمػػػػػػا رٌجحتػػػػػػو سػػػػػػابقان مػػػػػػف اشػػػػػػتراط الػػػػػػكلي فػػػػػػي عقػػػػػػد الٌنكػػػػػػاح، ال يمنػػػػػػع أف يكػػػػػػكف 

 ىذا الكلي فاسقان، إذ ال بد مف كليو ألىمٌية ىذا العقد.
كلعػػػػػػػٌؿ قػػػػػػػانكف األحػػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػية األردنػػػػػػػي قػػػػػػػد كافػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى مػػػػػػػا ذىػػػػػػػب إليػػػػػػػو 

حيػػػػػث ث لػػػػػـ يىشػػػػػترط فػػػػػي الػػػػػكلي أف يكػػػػػكف عػػػػػدالن، أصػػػػػحاب القػػػػػكؿ األكؿ سػػػػػابقان، حيػػػػػ
جػػػػػاء فيػػػػػو:   يشػػػػػترط فػػػػػي الػػػػػكلي أف يكػػػػػكف عػػػػػاقبلن بال ػػػػػان كأف يكػػػػػكف مسػػػػػممان إذا كانػػػػػت 

، كمػػػػػا أف القػػػػػانكف أيضػػػػػان لػػػػػـ يشػػػػػترط مكافقػػػػػة الػػػػػكلي لصػػػػػٌحة عقػػػػػد 1المخطكبػػػػػة مسػػػػػممة 
( مػػػػػػف 183، فقػػػػػػد جػػػػػػاء فػػػػػػي المػػػػػػادة )النكػػػػػػاح؛ أخػػػػػػذان بػػػػػػالراج  مػػػػػػف المػػػػػػذىب الحنفػػػػػػي

 مػػػػا ال ذكػػػػر لػػػػو فػػػػي القػػػػانكف يرجػػػػع  1976األحػػػػكاؿ الشخصػػػػية األردنػػػػي لعػػػػاـ  قػػػػانكف
 فيو إلى الراج  مف مذىب أبي حنيفة .

 كمف تطبيقات ذلؾ في المحاكـ الشرعية:
مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػٌدعكل أسػػػػػػػػػػاس....... لػػػػػػػػػػدل محكمػػػػػػػػػػة....... الشػػػػػػػػػػرعية، كالتػػػػػػػػػػي 
مكضػػػػػػػػػػػػػػػكعيا طمػػػػػػػػػػػػػػػب إثبػػػػػػػػػػػػػػػات زكاج، كالمتككنػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػػػػػدعي عميػػػػػػػػػػػػػػػو....... 

 المدعية...... .ك 
بعػػػػػػػػد اإلطػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػى محضػػػػػػػػر الػػػػػػػػٌدعكل كسػػػػػػػػا ر األكراؽ المتعمقػػػػػػػػة بيػػػػػػػػا، أصػػػػػػػػدرت 
المحكمػػػػػػة حكميػػػػػػا بثبػػػػػػكت الزكجيػػػػػػة الشػػػػػػرعية الصػػػػػػحيحة بػػػػػػيف المػػػػػػٌدعى عميػػػػػػو....... 
كالمدعيػػػػػػة....... كأف عقػػػػػػد زكاجيمػػػػػػا جػػػػػػرل ب يجػػػػػػاب كقبػػػػػػكؿ شػػػػػػرعييف بينيمػػػػػػا شػػػػػػفاىةن 

. كمؤٌجمػػػػػػو..... كتكابػػػػػػع الميػػػػػػر المعٌجػػػػػػؿ ..... عمػػػػػػى ميػػػػػػر معٌجميػػػػػػو....\...\بتػػػػػػاري ...
زنىتيػػػػػو..... المقبػػػػػكض منػػػػػو..... كالبػػػػػاقي فػػػػػي ذمػػػػػة الػػػػػزكج،  21مصػػػػػاغ ذىبػػػػػي عيػػػػػار 

                                                           
 (.10، المادة )خصّية ا ردنيقانون ا حوال الش 1
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كغرفػػػػػػػػة نػػػػػػػػـك كتكابعيػػػػػػػػا بقيمػػػػػػػػة..... مقبػػػػػػػػكض بحضػػػػػػػػكر شػػػػػػػػاىديف عػػػػػػػػدليف مسػػػػػػػػمميف 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػال يف، كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػا....... ك ....... كمكافقػػػػػػػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػػػػػػػػي الزكجػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا....... 

ة، كأنيمػػػػػا حػػػػػيف إجػػػػػراء عقػػػػػد زكاجيمػػػػػا كانػػػػػا خػػػػػالييف مػػػػػف ..... الشػػػػػفكي\...\بتػػػػػاري ...
جميػػػػػع المكانػػػػػع الشػػػػػرعية التػػػػػي تحػػػػػكؿ دكف إجػػػػػراء عقػػػػػد زكاجيمػػػػػا، كضػػػػػٌمنت المػػػػػٌدعى 
عميػػػػػػو الرسػػػػػػـك كالمصػػػػػػاريؼ القانكنيػػػػػػة، كدفػػػػػػع رسػػػػػػـك عقػػػػػػد زكاج مكػػػػػػرر، كت ػػػػػػريـ كػػػػػػؿ 
 كاحػػػػػػد مػػػػػػف الػػػػػػزكجيف كالٌشػػػػػػاىديف المػػػػػػذككريف أعػػػػػػبله مبمػػػػػػ  قػػػػػػدره ..... حكمػػػػػػان كجاىيػػػػػػان 

 قاببلن لبلست ناؼ. 
تبػػػػػػيف أف عقػػػػػػد زكاج المٌدعيػػػػػػة....... مػػػػػػػف  ممخػػػػػػص القػػػػػػرار: بعػػػػػػد التػػػػػػدقيؽ كالمداكلػػػػػػة

المػػػػػٌدعى عميػػػػػو....... قػػػػػد جػػػػػرل دكف مكافقػػػػػة كلػػػػػي الزكجػػػػػة كالػػػػػدىا....... بػػػػػالرغـ أف 
 الزكجة كانت قبؿ زكاجيا مف المٌدعى عميو بنت بكر لـ يسبؽ ليا الزكاج.

( لػػػػػػػكلي الزكجػػػػػػػة 22شخصػػػػػػػية األردنػػػػػػػي فػػػػػػػي المػػػػػػػادة )كقػػػػػػػد أجػػػػػػػاز قػػػػػػػانكف األحػػػػػػػكاؿ ال
طمػػػػػػب فسػػػػػػ  عقػػػػػػد الػػػػػػزكاج فػػػػػػي حػػػػػػاؿ عػػػػػػدـ الكفػػػػػػاءة، كالمبلحػػػػػػظ ىنػػػػػػا أف فسػػػػػػ  عقػػػػػػد 
الػػػػزكاج يكػػػػكف لعػػػػدـ الكفػػػػاءة، كلػػػػيس لعػػػػدـ مكافقػػػػة الػػػػكلي عمػػػػى ىػػػػذا العقػػػػد، كعميػػػػو فػػػػ ف 

 عقد الزكاج بدكف كلي ينعقد صحيحان.
كف لػػػػذلؾ فقػػػػد تقػػػػرر تأييػػػػد الحكػػػػـ كلمػػػػا كانػػػػت المحكمػػػػة قػػػػد أعممػػػػت الكقػػػػا ع عمػػػػى القػػػػان

لمكافقتػػػػػػػو لؤلصػػػػػػػكؿ كالقػػػػػػػانكف حكمػػػػػػػان قػػػػػػػاببلن لمطعػػػػػػػف فػػػػػػػي المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا الشػػػػػػػرعية 
 ..... .\...\تحريران في...

يبلحػػػػظ ىنػػػػا أف القػػػػانكف نظػػػػر إلػػػػػى الكفػػػػاءة فػػػػي عقػػػػد النكػػػػػاح، حيػػػػث لػػػػـ يجػػػػز لمػػػػػكلي 
كفػػػػي  االعتػػػػراض أك حػػػػؽ طمػػػػب فسػػػػ  عقػػػػد الػػػػزكاج إال فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ كفػػػػاءة الػػػػزكج،

ذلػػػػػػؾ تحقيػػػػػػؽ لمعدالػػػػػػة، فػػػػػػ ف لػػػػػػـ يكػػػػػػف الػػػػػػزكج كف ػػػػػػان لمزكجػػػػػػة كاقتنعػػػػػػت المحكمػػػػػػة بػػػػػػذلؾ 
ف كػػػػاف الػػػػذم يميػػػػؿ إليػػػػو الباحػػػػث أف  كػػػػاف لمػػػػكلي الحػػػػؽ بطمػػػػب فسػػػػ  عقػػػػد الػػػػزكاج، كا 
األصػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذا العقػػػػػد اشػػػػػتراط الػػػػػكلي فيػػػػػو؛ ألىٌميػػػػػة ىػػػػػذا العقػػػػػد، كحتػػػػػى ال تنسػػػػػب 

 إلى الكقاحة.
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 المبحث الثالث

 عقد الّنكاحالعدالة في شيود 

كمػػػػػػدار ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة حػػػػػػكؿ شػػػػػػيادة الفاسػػػػػػقيف، فيػػػػػػؿ تقبػػػػػػؿ شػػػػػػيادتيـ فػػػػػػي عقػػػػػػد 
 الٌنكاح أـ ال، الفقياء عمى قكليف:

ليػػػػػو ذىػػػػػب جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء مػػػػػف المالكيػػػػػة القـــــول ا ول: ، كأحمػػػػػد فػػػػػي 2، كالٌشػػػػػافعية1كا 
، كقػػػػػػػد ذىبػػػػػػػكا إلػػػػػػػى أف شػػػػػػػيادة الفاسػػػػػػػقيف ال 4، كىػػػػػػػك مػػػػػػػذىب الظاىريػػػػػػػة3ركايػػػػػػػة

 بل بد في الٌنكاح مف شاًىدىيف عىدليف.تص ، كعميو ف
قػػػػػاؿ صػػػػػاحب العزيػػػػػز:  كييشػػػػػترط فػػػػػي شػػػػػيكد عقػػػػػد النِّكػػػػػاح العدالػػػػػة، فػػػػػبل ينعقػػػػػد 

 .5الٌنكاح بشيادة الفاسقيف 
 :أتيد استدلكا لما ذىبكا إليو بما يكق

 أوال : من المنقول
 .6{َوَأْشِيُدوا َذَوْي َعْدٍل مانُكمْ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى: }  -1

اللػػػػػػػة: أف اهلل سػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػالى أمػػػػػػػر ب شػػػػػػػياد العػػػػػػػدؿ، كالفاسػػػػػػػؽ غيػػػػػػػر كجػػػػػػػو الد
 .7عدؿ فبل تقبؿ شيادتو في الٌنكاح كغيره

ًكم عػػػػػػف النبػػػػػػي صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ أنػػػػػػو قػػػػػػاؿ:    -2 ال نكــــــاح إال بــــــولي كبمػػػػػػا ري
 .8 وشاِىَدي عدل

                                                           
 (.254\10، )الّذخيرةالقرافي،  1
 (.518\7، )العزيزالرافعي،  2
 (.102\8، )اإلنصاف(، المرداكم، 9\7، )الم نيابف قدامة،  3
4  ،  (.48\9، )الُمحّمىابف حـز
 (.515\7، )العزيزالرافعي،  5
 (.2سكرة الطبلؽ، اآلية ) 6
 (.518\7، )العزيزالرافعي،  7
 (.180\7(، )13645، باب: ال نكاح إال بكلي، حديث رقـ )الُسنن الكبر البييقي،  8
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 .1كمعنى الحديث كاض  يقضي باشتراط العدالة في الش يكد
 ثانيا : من المعقول

كا إف الٌشػػػػػػػػيادة خبػػػػػػػػر ييػػػػػػػػرٌج  فيػػػػػػػػو جانػػػػػػػػب الصػػػػػػػػدؽ عمػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب الكػػػػػػػػذب، قػػػػػػػػال  - أ
 كالر جحاف إنما يثبت بالعدالة.

كاشػػػػػػتراط الٌشػػػػػػيادة إنمػػػػػػا كػػػػػػاف إلظيػػػػػػار خطػػػػػػر الٌنكػػػػػػاح تكرمػػػػػػةن لػػػػػػو كتعظيمػػػػػػػان،  - ب
 .  2كالفاسؽ مف أىؿ اإلىانة فبل تكرمة لو كال تعظيـ لمعقد بشيادتو

ـــــاني: ، كقػػػػػد ذىبػػػػػكا إلػػػػػى أف 4د الحنابمػػػػػة، كقػػػػػكؿ عنػػػػػ3كىػػػػػك مػػػػػذىب الحنفيػػػػػة القـــــول الث
 الٌنكاح ينعقد بشيادة الفاسقيف.

قػػػػػػػاؿ صػػػػػػػاحب اإلنصػػػػػػػاؼ:  كقػػػػػػػد سيػػػػػػػً ؿى اإلمػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػد رحمػػػػػػػو اهلل: إذا تػػػػػػػزٌكج 
بػػػػكلي كشػػػػيكد غيػػػػر عػػػػدكؿ، يفسيػػػػدي مػػػػف الٌنكػػػػاح شػػػػيء؟ فمػػػػـ يىػػػػرى أنػػػػو يفسيػػػػدي مػػػػف الٌنكػػػػاح 

 .5شيء 
 دليميم: 

، ينعقػػػػػد الٌنكػػػػػاح بشػػػػػيادتو، ككػػػػػؿ أف كػػػػؿ مػػػػػف يصػػػػػم  أف يكػػػػػكف قػػػػػاببلن لمعقػػػػد بنفسػػػػػو  - أ
ليػػػػػان فػػػػي نكػػػػػاح يصػػػػػم  أف يكػػػػكف شػػػػػاىدان فػػػػي ذلػػػػػؾ الٌنكػػػػػاح،  مػػػػف يىصػػػػػم  أف يكػػػػكف كى

 .6لذلؾ ينعقد الٌنكاح بشيادة الفاسقيف
كقػػػػد رٌد الجميػػػػكر عمػػػػى ىػػػػذا االسػػػػتدالؿ: بأننػػػػا ال نيسػػػػمِّـ أف كػػػػؿ مػػػػف كػػػػاف مػػػػف 

لتاٌمػػػػة، كالفاسػػػػؽ كاليتػػػػو أىػػػػؿ الكاليػػػػة يكػػػػكف مػػػػف أىػػػػؿ الٌشػػػػيادة؛ ألف ذلػػػػؾ فػػػػي الكاليػػػػة ا

                                                           
، 518\7، )العزيزالرافعي،  1  (.48\9، )الُمحّمى(، ابف حـز
 (.518\7، )العزيزالرافعي،  2
 (.31\5، )المبسوطالسرخسي،  3
 (.102\8، )اإلنصافالمرداكم،  4
 (.103\8المرجع السابؽ، ) 5
 (.31\5، )سوطالمبالسرخسي،  6
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قاصػػػػػرة فػػػػػبل يكػػػػػكف أىػػػػػبلن لمٌشػػػػػيادة، إذ الٌشػػػػػيادة ميتعٌديػػػػػةه إلػػػػػى غيػػػػػره، فػػػػػبل يكػػػػػكف أىػػػػػبل 
 .1ليا
ػػػػػػػوي  - ب كقػػػػػػػد ربػػػػػػػط الحنفيػػػػػػػة الٌشػػػػػػػيادة باإلمامػػػػػػػة كالقضػػػػػػػاء، فقػػػػػػػالكا: الفاسػػػػػػػؽ ال ييخرجي

فسػػػػػػقو مػػػػػػف أف يكػػػػػػكف أىػػػػػػبلن لئلمامػػػػػػة، فقػػػػػػٌؿ مػػػػػػا يخمػػػػػػك كاحػػػػػػده مػػػػػػف الخمفػػػػػػاء بعػػػػػػد 
ف مػػػػػػف الفسػػػػػػؽ، فقكلنػػػػػػا بخركجػػػػػػو مػػػػػػف أف يكػػػػػػكف إمامػػػػػػان بالفسػػػػػػؽ الخمفػػػػػاء الراشػػػػػػدي

يػػػػػػؤٌدم إلػػػػػػى فسػػػػػػادو عظػػػػػػيـ، كيسػػػػػػتمـز مػػػػػػف ككنػػػػػػو أىػػػػػػبلن لئلمامػػػػػػة أف يكػػػػػػكف أىػػػػػػبلن 
لمقضػػػػػػػاء، ألف تقمٌػػػػػػػد القضػػػػػػػاء يكػػػػػػػكف مػػػػػػػف اإلمػػػػػػػاـ، كمػػػػػػػف ضػػػػػػػركرة ككنػػػػػػػو أىػػػػػػػبلن 

 .2لمقضاء أف يككف أىبلن لمٌشيادة
لجميػػػػػػػػكر، كىػػػػػػػػك كقػػػػػػػػد بػػػػػػػػٌيفى صػػػػػػػػاحب المبسػػػػػػػػكط ىػػػػػػػػذا الخػػػػػػػػبلؼ بينػػػػػػػػو كبػػػػػػػػيف ا

ميتىصػػػػٌكر عمػػػػى اعتبػػػػار أف الفاسػػػػؽ أىػػػػؿه لمٌشػػػػيادة عنػػػػد الحنفيػػػػة، كأمػػػػا الجميػػػػكر فمػػػػيس 
 الفاسؽ بأىؿو لمٌشيادة.

جػػػػػاء فػػػػػي المبسػػػػػكط:  كفػػػػػي الحقيقػػػػػة فػػػػػ ف المسػػػػػألة تنبػػػػػي عمػػػػػى أف الفاسػػػػػؽ مػػػػػف 
نمػػػػػا ال تيقبػػػػػؿ شػػػػػيادتو لػػػػػتمك ًف تيمػػػػػة الكػػػػػذب، كفػػػػػي الحضػػػػػكر  أىػػػػػؿ الٌشػػػػػيادة عنػػػػػدنا، كا 

ال تػػػػػػتمٌكف ىػػػػػػذه التيمػػػػػػة، فكػػػػػػاف بمنزلػػػػػػة العػػػػػػدؿ، كعنػػػػػػد الشػػػػػػافعي رحمػػػػػػو اهلل: كالٌسػػػػػػماع 
الفاسػػػػػؽ لػػػػػيس مػػػػػف أىػػػػػؿ الٌشػػػػػيادة أصػػػػػبلن؛ لنقصػػػػػاف حالػػػػػو بسػػػػػبب الفسػػػػػؽ، كىػػػػػك ينبنػػػػػي 
أيضػػػػػان عمػػػػػى أصػػػػػؿ أف الفسػػػػػؽ ال يػػػػػنقيصي مػػػػػف إيمانػػػػػو عنػػػػػدنا فػػػػػ ف اإليمػػػػػاف ال يزيػػػػػد كال 

أم  الشػػػػػافعي  الشػػػػػرا ع  يػػػػػنقيص، كاألعمػػػػػاؿ مػػػػػف شػػػػػرا ع اإليمػػػػػاف ال مػػػػػف نفسػػػػػو، كعنػػػػػده
ًعػػػػػؿى نقصػػػػػاف  مػػػػػف نفػػػػػس اإليمػػػػػاف، كيػػػػػزداد اإليمػػػػػاف بالٌطاعػػػػػة، كيػػػػػنقص بالمعصػػػػػية، فجي

 .3الٌديف بسبب الفسؽ 
 

                                                           
 (.518\7، )العزيزالرافعي،  1
 (.31\5، )المبسوطالسرخسي،  2
 المرجع السابؽ. 3
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كال بػػػػػد لمتنبيػػػػػو عمػػػػػى أمػػػػػر ىػػػػػاـ فػػػػػي ختػػػػػاـ ىػػػػػذا المطمػػػػػب، كىػػػػػك مقصػػػػػكد الفقيػػػػػاء 
 مف العدالة مٌمف اشترطكىا، ىؿ ىي العدالة الظاىرة أـ الباطنة؟

ف العدالػػػػػػػػة، الظػػػػػػػػاىرة كلػػػػػػػػيس بػػػػػػػػاطف العدالػػػػػػػػة كحقيقتيػػػػػػػػا؛ كمقصػػػػػػػػكد الفقيػػػػػػػػاء مػػػػػػػػ
كذلػػػػػػػؾ ألف الٌنكػػػػػػػاح يكػػػػػػػكف فػػػػػػػي المػػػػػػػدف كالقيػػػػػػػرل كفػػػػػػػي الباديػػػػػػػة، كفػػػػػػػي الٌنػػػػػػػاس مػػػػػػػف ال 
يعػػػػػػػرؼ حقيقػػػػػػػة العدالػػػػػػػة، فاعتبػػػػػػػار ذلػػػػػػػؾ يىشػػػػػػػؽ  عمػػػػػػػى النػػػػػػػاس، لػػػػػػػذلؾ اكتيًفػػػػػػػيى بظػػػػػػػاىر 
 الحػػػػػاؿ، ككػػػػػكف الٌشػػػػػاىد مسػػػػػتكران لػػػػػـ يظيػػػػػر فسػػػػػقيو، فالحاجػػػػػة فػػػػػي زماننػػػػػا ىػػػػػذا داعيػػػػػةه 

 .1إلى ذلؾ، لًقٌمًة العدالة، فييكتفى بشيادة مستكر الحاؿ
كأمػػػػػا بالنسػػػػػبة لقػػػػػانكف األحػػػػػكاؿ الٌشخصػػػػػية، فنجػػػػػده لػػػػػـ يشػػػػػترط العدالػػػػػة بالٌشػػػػػيكد 
أخػػػػذان بػػػػرأم الحنفيػػػػة كمػػػػف كافقيػػػػـ، فقػػػػد جػػػػاء فيػػػػو:   يشػػػػترط فػػػػي صػػػػحة عقػػػػد الػػػػزكاج 

مميف، حضػػػػػػكر شػػػػػػاىديف رجمػػػػػػيف أك رجػػػػػػؿ كامػػػػػػرأتيف مسػػػػػػمميف إذا كػػػػػػاف الزكجػػػػػػاف مسػػػػػػ
عػػػػػاقميف بػػػػػال يف سػػػػػامعيف اإليجػػػػػاب كالقبػػػػػكؿ فػػػػػاىميف المقصػػػػػكد بيمػػػػػا كتجػػػػػكز شػػػػػيادة 

 .2أصكؿ الخاطب كالمخطكبة كفركعيما عمى العقد 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، اإلنصاف(، المرداكم، 10\7، )الم ني(، ابف قدامة، 518\7، )العزيز(، الرافعي، 31\5، )المبسوطالسرخسي،  1
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 المبحث الراب 

 أثر اختالل العدالة عمى حقوق الزوجة 

 المطمب ا ول: حقوق الزوجة

المػػػػػػرأة فػػػػػػي  عمػػػػػػى حقػػػػػػكؽ ـ1976األردنػػػػػػي لعػػػػػػاـ  نػػػػػػٌص قػػػػػػانكف األحػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػية
 المادتيف التاليتيف: 
ــــــى:  عمػػػػػػى مػػػػػػف لػػػػػػو أكثػػػػػػر مػػػػػػف زكجػػػػػػة أف يعػػػػػػدؿ كيسػػػػػػاكم بيػػػػػػنيٌف فػػػػػػي  المــــــادة ا ول

 .1المعاممة 
 إذا كقػػػػع العقػػػػد صػػػػحيحان لػػػػـز بػػػػو لمزكجػػػػة عمػػػػى الػػػػزكج الميػػػػر كالنفقػػػػة  المــــادة الثانيــــة:

 .2كيثبت بينيما حؽ التكارث 
 :تيةير حقكؽ الزكجة في األمكر اآلمف المادتيف تظ

 حال التعدد أوال : الَعدل
َيــــا َأي َيــــا اَلــــِذيَن نَمُنــــوا ُكوُنــــوا َقــــَواِميَن أمرنػػػػا اهلل عػػػػز كجػػػػؿ بالعػػػػدؿ فػػػػي قكلػػػػو: }

ِلَمـــِو ُشـــَيَداَء ِباْلِقْســـِط َواَل َيْجـــِرَمَنُكْم َشـــَنَُن َقـــْوٍم َعَمـــُى َأاَل َتْعـــِدُلوا اْعـــِدُلوا ُىـــَو َأْقـــَرُب 
 .3{َو ِإَن الَمَو َخِبيرم ِبَما َتْعَمُمونَ ِلمَتْقَوُ  َواَتُقوا المَ 

كالعػػػػػػدؿ المػػػػػػأمكر بػػػػػػو الرجػػػػػػؿ بػػػػػػيف زكجاتػػػػػػو، العػػػػػػدؿ فػػػػػػي معػػػػػػاممتيـ، كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي 
المبيػػػػػػت كالٌنفقػػػػػػة، كال ييقصػػػػػػد بػػػػػػو الميػػػػػػؿ القمبػػػػػػي؛ ألف ذلػػػػػػؾ لػػػػػػيس باالسػػػػػػتطاعة؛ لقػػػػػػكؿ 

َوَلـــــْو َحَرْصـــــُتْم َفـــــاَل  َوَلـــــن َتْســـــَتِطيُعوا َأن َتْعـــــِدُلوا َبـــــْيَن الناَســـــاءِ اهلل تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى: }
 .4{َتِميُموا ُكَل اْلَمْيِل َفَتَذُروَىا َكاْلُمَعَمَقةِ 

                                                           
 (.40، المادة )نون ا حوال الّشخصية ا ردنيقا 1
 (.35، المادة )قانون ا حوال الّشخصية ا ردني 2
 (.8سكرة الما دة، اآلية ) 3
 (.129سكرة الٌنساء، اآلية ) 4
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ـي  كمى عػػػػػف عا شػػػػػة أنيػػػػػا قالػػػػػت: كػػػػػاف النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ يىقًسػػػػػ كلمػػػػػا ري
ــــي فيمــــا بػػػػيف نسػػػػا و فيعػػػػدؿ، ثػػػػـ يقػػػػكؿ:   ــــال تُممن ــــكش ف الميــــّم ىــــذا َقســــمي فيمــــا أمم

 .1 َتممُك وال أممك
صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو كسػػػػػمـ مػػػػػف تػػػػػرؾ العػػػػػدؿ بػػػػػيف الزكجػػػػػات، فقػػػػػد  كقػػػػػد حػػػػػٌذر النبػػػػػي

إذا ركل أبػػػػػػك ىريػػػػػػرة رضػػػػػػي اهلل عنػػػػػػو عػػػػػػف النبػػػػػػي صػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ أنػػػػػػو قػػػػػػاؿ:  
 .2كان عند الّرجل امرأتان فمم يعدل بينيما جاء يوم القيامة وِشّقو ساقط"

 ثانيا : المير
ـه لممػػػػػاؿ الكاجػػػػػب لممػػػػػرأة عمػػػػػى الٌرجػػػػػؿ بالنكػػػػػاح أك الػػػػػ كطء، كلػػػػػو ًعػػػػػٌدة كىػػػػػك اسػػػػػ

، كقػػػػػػد أمػػػػػػر اهلل تبػػػػػػارؾ 3أسػػػػػػماء، منيػػػػػػا: الٌصػػػػػػداؽ، كاألجػػػػػػر، ييقػػػػػػاؿ: أصػػػػػػدىقيا كمىيىرىىػػػػػػا
ـــُدَقاِتِيَن ِنْحَمـــة  كتعػػػالى بػػػو فػػػي قكلػػػو: } ـــاَء َص َفَمـــا ، كقػػػاؿ تعػػػالى أيضػػػان: }4{َونتُـــوا الناَس

 .5{اْسَتْمَتْعُتم ِبِو ِمْنُيَن َفَُتوُىَن ُأُجوَرُىَن َفِريَضة  

                                                           
، بػػػػػاب: فػػػػػػي القسػػػػػػـ بػػػػػػيف الٌنسػػػػػػاء، حكػػػػػـ األلبػػػػػػاني: ضػػػػػػعيؼ، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ ســــــنن أبــــــي داودأنظػػػػػر: أبػػػػػػك دكاد،  1

، بػػػػػػػػػاب: الٌتسػػػػػػػػػكية بػػػػػػػػػيف الضػػػػػػػػػرا ر، حكػػػػػػػػػـ األلبػػػػػػػػػاني: ســـــــــنن الترمـــــــــذيذم، (، الترمػػػػػػػػػ242\2(، )2134)
أبػػػػػػك عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف أحمػػػػػػد بػػػػػػف شػػػػػػعيب بػػػػػػف عمػػػػػػي  (، الٌنسػػػػػػا ي،438\3(، )1140ضػػػػػػعيؼ، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ )

ـ،  2001 -ىػػػػػػػػ  1421الطبعػػػػػػػة األكلػػػػػػػى،  ،الســـــــنن الكبـــــــر ىػػػػػػػػ(، 303الخراسػػػػػػاني، النسػػػػػػػا ي )المتػػػػػػػكفى: 
(، 8840إلػػػػػى بعػػػػػػض نسػػػػػػا و دكف بعػػػػػض، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ ) بيػػػػػػركت، بػػػػػاب: ميػػػػػػؿ الرجػػػػػػؿ –مؤسسػػػػػة الرسػػػػػػالة 

ــــــــن ماجــــــــو(، ابػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػو، 150\8) (، 1971، بػػػػػػػػاب: القسػػػػػػػػمة بػػػػػػػػيف الٌنسػػػػػػػػاء، حػػػػػػػػديث رقػػػػػػػػـ )ســــــــنن اب
(، الػػػػػدارمي، أبػػػػػػك محمػػػػػد عبػػػػػػد اهلل بػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػػف الفضػػػػػؿ الػػػػػػدارمي، التميمػػػػػي السػػػػػػمرقندم 633\1)

ـ، دار الم نػػػػػػػػي لمنشػػػػػػػػر  2000 -ىػػػػػػػػػ  1412، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػى ســــــــنن الــــــــدارميىػػػػػػػػػ(، 255)المتػػػػػػػػكفى: 
(، 1416\3(، )2253كالتكزيػػػػػػع، المممكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعكدية، بػػػػػػاب: القسػػػػػػمة بػػػػػػيف الٌنسػػػػػػاء، حػػػػػػديث رقػػػػػػـ )

 قاؿ: إسناده صحي .
كػػػػػـ األلبػػػػػاني: صػػػػػحي ، حػػػػػديث رقػػػػػـ )ســـــنن الترمـــــذيالترمػػػػػذم،  2 (، 1141، بػػػػػاب: الٌتسػػػػػكية بػػػػػيف الضػػػػػرا ر، حي

(3\439.) 
 (.249\7، )روضة الطالبينالنككم،  3
 (.4سكرة الٌنساء، اآلية ) 4

 (.213\2، )تهسير القرنن العَّيمعف ابف عٌباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ: النِّحمة أم المير. ابف كثير، 
 (.24سكرة الٌنساء، اآلية ) 5
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كجػػػػػب عمػػػػػى الٌرجػػػػػؿ دفػػػػػع الٌصػػػػػداؽ لممػػػػػرأة حتمػػػػػان، فييكٌفييػػػػػا صػػػػػداقيا، كأف كعميػػػػػو 
 .1يككف ذلؾ منو بطٌيب نفس

كييقسػػػػػػـ الميػػػػػػر إلػػػػػػى قسػػػػػػميف عمػػػػػػى اعتبػػػػػػاريف: االعتبػػػػػػار األكؿ: ميػػػػػػر المسػػػػػػٌمى، 
كىػػػػػك الميػػػػػػر الػػػػػذم يسػػػػػػٌميو الطرفػػػػػاف عنػػػػػػد العقػػػػػد سػػػػػػكاءه كػػػػػاف قمػػػػػػيبلن أك كثيػػػػػران، كميػػػػػػر 

 أقرانيا كأقارب أبييا.المثؿ، كىك مير أمثاؿ الزكجة ك 
جػػػػػاء فػػػػػي قػػػػػانكف األحػػػػػكاؿ الٌشخصػػػػػية:  الميػػػػػر ميػػػػػراف ميػػػػػر مسػػػػػمى كىػػػػػك الػػػػػذم 
يسػػػػػػميو الطرفػػػػػػاف حػػػػػػيف العقػػػػػػد قمػػػػػػيبلن كػػػػػػاف أك كثيػػػػػػران كميػػػػػػر المثػػػػػػؿ كىػػػػػػك ميػػػػػػر مثػػػػػػؿ 
ذا لػػػػػػـ يكجػػػػػػد ليػػػػػػا أمثػػػػػػاؿ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ أبييػػػػػػا فمػػػػػػف  الزكجػػػػػػة كأقرانيػػػػػػا مػػػػػػف أقػػػػػػارب أبييػػػػػػا كا 

 .2مثيبلتيا كاقرانيا مف أىؿ بمدتيا 
 االعتبار الثاني: كفيو ًقسـه معٌجؿ، كًقسـه مؤٌجؿ.

جػػػػػاء فػػػػػي قػػػػػانكف األحػػػػػكاؿ الٌشخصػػػػػية:  يجػػػػػكز تعجيػػػػػؿ الميػػػػػر المسػػػػػمى كتأجيمػػػػػو 
ذا لػػػػػـ يصػػػػػرح بالتأجيػػػػػؿ يعتبػػػػػر  كمػػػػػو أك بعضػػػػػو عمػػػػػى أف يؤيػػػػػد ذلػػػػػؾ بكثيقػػػػػة خطيػػػػػة كا 

 .3المير معجبلن 
 ثالثا : الّنهقة

ف حقكقيػػػػػػػا، كألمػػػػػػػر اهلل كنفقػػػػػػػة الزكجػػػػػػػة كاجػػػػػػػبه عمػػػػػػػى زكجيػػػػػػػا؛ ألنيػػػػػػػا حػػػػػػػؽه مػػػػػػػ
ــــن َســــَعِتِو تبػػػػارؾ كتعػػػػالى بيػػػػا، حيػػػػث قػػػػاؿ فػػػػي كتابػػػػو العزيػػػػز: }  ِلُينِهــــْق ُذو َســــَعٍة ما

 .4{َوَمن ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُينِهْق ِمَما نَتاُه الَمُو اَل ُيَكماُف الَمُو َنْهس ا ِإاَل َما نَتاَىا
هلل صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ كقػػػػػػػد ركم عػػػػػػػف جػػػػػػػابر بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل، أف رسػػػػػػػكؿ ا

اّتقــــوا اهلل فــــي الّنســــاءش فــــ ّنكم أخــــذتموُىّن بَمــــان اهللش واســــتحممتم فــــروجيّن قػػػػاؿ:  

                                                           
 (.213،260\2، )تهسير القرنن العَّيمابف كثير،  1
 (.44، المادة )قانون ا حوال الّشخصية ا ردني 2
 (.45جع السابؽ، المادة )المر  3
 (.7سكرة الطبلؽ، اآلية ) 4
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بكممـــــة اهللش وَلكـــــم عمـــــيِيّن أن ال يـــــوِطَلَن ُفُرَشـــــكم أحـــــدا  تكرىونـــــوش وَلُيـــــّن عمـــــيكم 
 .1 رزُقُيّن وِكسوتين بالمعروف

 ةالمطمب الثاني: أثر اختالل العدالة عمى مير الزوج

يػػػػػػتـ االٌتفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى الميػػػػػػر عنػػػػػػد العقػػػػػػد، سػػػػػػكاءه بتسػػػػػػمية الميػػػػػػر أك دكف االٌتفػػػػػػاؽ 
عمػػػػى تقػػػػدير الميػػػػر، كقػػػػد تقػػػػع فرقػػػػة بػػػػيف الػػػػزكجيف قبػػػػؿ الػػػػدخكؿ أك بعػػػػده، كقػػػػد تكػػػػكف 
ىػػػػػذه الفرقػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ الػػػػػزكج، كقػػػػػد تكػػػػػكف مػػػػػف قبػػػػػؿ الزكجػػػػػة، كالػػػػػذم يبحػػػػػث فػػػػػي ىػػػػػذا 

ؾ فػػػػي ًعػػػػٌدة حػػػػاالت، كلكػػػػف المقػػػػاـ سػػػػقكط الميػػػػر بفعػػػػؿ الزكجػػػػة المحظػػػػكر، كيكػػػػكف ذلػػػػ
سػػػػتحٌقو الزكجػػػػة، كبيػػػػاف ذلػػػػؾ قبػػػػؿ ذلػػػػؾ ال بػػػػد مػػػػف التنكيػػػػو إلػػػػى مقػػػػدار الميػػػػر الػػػػذم ت

 :أتيكما ي
 أوال : استحقاق المرأة كامل المير

جػػػػاء فػػػػي قػػػػانكف األحػػػػكاؿ الشخصػػػػية:  إذا سػػػػمي ميػػػػر فػػػػي العقػػػػد الصػػػػحي  لػػػػـز 
صػػػػػػحيحة أمػػػػػػا إذا كقػػػػػػع أداؤه كػػػػػػامبلن بكفػػػػػػاة أحػػػػػػد الػػػػػػزكجيف أك بػػػػػػالطبلؽ بعػػػػػػد الخمػػػػػػكة ال
 .2الطبلؽ قبؿ الكطء كالخمكة الصحيحة لـز نصؼ المير المسمى 

 كقد بٌينت المادة القانكنية السابقة حالتيف: 
ــــى : يمػػػػـز الميػػػػر كػػػػامبلن، فػػػػي حػػػػاؿ كفػػػػاة أحػػػػد الػػػػزكجيف، كفػػػػي حػػػػاؿ طمٌػػػػؽ الػػػػزكج ا ول

 زكجتو بعد الدخكؿ كالخمكة الصحيحة.
سػػػػتحٌقت الزكجػػػػة كامػػػػؿ الميػػػػر، عمػػػػى خػػػػبلؼو بػػػػيف إذا تػػػػكفي أحػػػػد الػػػػزكجيف، ا الثانيــــة:

 الفقياء أف كاف قبؿ الدخكؿ أك بعده.
 ثانيا : استحقاق الزوجة نصف المير

 ـ،1976( مػػػػػػف قػػػػػػانكف األحػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػية األردنػػػػػػي لعػػػػػػاـ 48)كقػػػػػػد قػػػػػػٌررت المػػػػػػادة 
أف الطػػػػػػػػبلؽ إذا كقػػػػػػػػع قبػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػكطء كبعػػػػػػػػد الخمػػػػػػػػكة الصػػػػػػػػحيحة لػػػػػػػػـز نصػػػػػػػػؼ الميػػػػػػػػر 

                                                           
 (.886\2(، )1218، باب: حٌجة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ: )صحيح مسمممسمـ،  1
 (.48، المادة )م1976ي لعام قانون ا حوال الّشخصية ا ردن 2
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ــــَن } المسػػػػٌمى؛ قػػػػاؿ تعػػػػالى: ــــْد َفَرْضــــُتْم َلُي ــــوُىَن َوَق ــــِل َأن َتَمس  ــــن َقْب ــــوُىَن ِم ن َطَمْقُتُم َواِ 
 .1{َفِريَضة  َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإاَل َأن َيْعُهوَن َأْو َيْعُهَو اَلِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة الناَكاحِ 

جػػػػػػػاء فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف األحػػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػية:  الفرقػػػػػػػة التػػػػػػػي يجػػػػػػػب نصػػػػػػػؼ الميػػػػػػػر 
قكعيػػػػػا قبػػػػػؿ الػػػػػكطء حقيقػػػػػة أك حكمػػػػػان ىػػػػػي الفرقػػػػػة التػػػػػي جػػػػػاءت مػػػػػف قبػػػػػؿ المسػػػػػمى بك 

الػػػػزكج سػػػػكاء كانػػػػت طبلقػػػػان أك فسػػػػخان كالفرقػػػػة بػػػػاإليبلء كالمعػػػػاف كالعنػػػػة كالػػػػردة كب با ػػػػو 
 .2اإلسبلـ إذا أسممت زكجتو كبفعمو ما يكجب حرمة المصاىرة 

 ثالثا : سقوط المير كّمو
زكجػػػػػػػػة؛ كرٌدتيػػػػػػػػا، أك فػػػػػػػػ ذا حصػػػػػػػػمت الفرقػػػػػػػػة بسػػػػػػػػبب معصػػػػػػػػيةو مػػػػػػػػف جانػػػػػػػػب ال

امتناعيػػػػػػا عػػػػػػف اإلسػػػػػػبلـ بعػػػػػػد إسػػػػػػبلـ زكجيػػػػػػا كلػػػػػػـ تكػػػػػػف كتابيػػػػػػة، أك فعمػػػػػػت مػػػػػػع أحػػػػػػد 
ٌقيا في المير  .3أصكؿ الزكج أك فركعو ما يكجب حيرمة المصاىرة، سقط حى

 كقد ذكر القانكف ثبلث حاالتو يسقط فييا الميري كامبلن، حيث جاء فيو: 
الزكجػػػػػػة كردتيػػػػػػا أك إبا يػػػػػػػا   يسػػػػػػقط الميػػػػػػر كمػػػػػػو إذا جػػػػػػاءت الفرقػػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ

اإلسػػػػػػػػػبلـ إذا اسػػػػػػػػػمـ زكجيػػػػػػػػػا ككانػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػر كتابيػػػػػػػػػة أك بفعميػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا يكجػػػػػػػػػب حرمػػػػػػػػػة 
ف قبضت شي ان مف المير ترده   .4المصاىرة بفرع زكجيا أك بأصمو كا 

بػػػػػػٌيف القػػػػػػانكف فػػػػػػي المػػػػػػادة السػػػػػػابقة ثػػػػػػبلث حػػػػػػاالت يسػػػػػػقط فييػػػػػػا ميػػػػػػر الزكجػػػػػػة 
 كامبلن، كىـ:

 .5ة، كًرٌدتياأ_ إذا جاءت الفرقة مف قبؿ الزكج - أ

                                                           
 (.237سكرة البقرة، اآلية ) 1
 (.51دة )، الماقانون ا حوال الّشخصية ا ردني 2
 (.141\2، )تبيين الحقاَلق(، الزيمعي، 611\3، )رد المحتارابف عابديف ، 3
 (.52، المادة ) قانون ا حوال الّشخصية ا ردني 4
، م نــــي المحتــــاج(، الشػػػػربيني، 141\2، )تبيــــين الحقــــاَلق(، الزيمعػػػػي، 237\2، )بــــداَل  الصــــناَل الكاسػػػػاني،  5

 (.279\8، )اإلنصاف(، المرداكم، 80\9، )الحاوي الكبير(، الماكردم، 343\4)



171 

، كيفيػػػػػـ مػػػػػف 1أك امتناعيػػػػػا عػػػػػف اإلسػػػػػبلـ إذا أسػػػػػمـ زكجيػػػػػا ككانػػػػػت غيػػػػػر كتابيػػػػػة - ب
ذلػػػػػؾ أنيػػػػػا إف كانػػػػػت كتابيػػػػػة فػػػػػبل مػػػػػانع مػػػػػف اسػػػػػتمرار الػػػػػزكاج، فالشػػػػػارع الحكػػػػػيـ 

 أجاز الزكاج مف محصناًت أىؿ الكتاب.
 .2إذا ارتكبت فعبلن يكجب حرمة المصاىرة، كأف تزني بأبيو أك ابنو - ت

السػػػػابقة يسػػػػقط حػػػػؽ الزكجػػػػة فػػػػي الميػػػػر كمٌػػػػو، فػػػػ ف قبضػػػػت منػػػػو ففػػػػي الحػػػػاالت 
 شي ان رٌدتو، كمنيا ييعمـ أثر فسقيا عمى ميرىا في تمؾ الحاالت.

 المطمب الثالث: أثر اختالل العدالة عمى نهقة الزوجة

كقػػػػػػػػد أجمػػػػػػػػع جمػػػػػػػػاىير أىػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى كجػػػػػػػػكب نفقػػػػػػػػات الزكجػػػػػػػػات عمػػػػػػػػى 
 .3نيفأزكاجيٌف؛ إذا كانكا بال يف، إال الٌناشز م

كالن شػػػػػكز فػػػػػي الم ػػػػػة: مػػػػػف الٌنشػػػػػز كىػػػػػػك مػػػػػا ارتفػػػػػع مػػػػػف األرض، ييقػػػػػاؿ نىشػػػػػػزت 
المػػػػػػػرأة بزكجيػػػػػػػا كعمػػػػػػػى زكجيػػػػػػػا تىنًشػػػػػػػزي كتىنشيػػػػػػػزي نيشػػػػػػػكزان، كىػػػػػػػي ناشػػػػػػػز: إذا استعصػػػػػػػت 

كىتو  .4عميو كأب ضتو كامتنعت عميو، كخرجت عف طاعتو كفرى
 كقػػػػػػد اختمفػػػػػػت عبػػػػػػارات الفقيػػػػػػاء فػػػػػػي تعريػػػػػػؼ الٌنشػػػػػػكز مػػػػػػع اتفػػػػػػاقيـ عمػػػػػػى مػػػػػػا

 :5يؤٌدم إليو التعريؼ في المعنى
فعنػػػػػػػد الحنفيػػػػػػػػة: الٌنشػػػػػػػػكز أف تمنػػػػػػػع المػػػػػػػػرأة نفسػػػػػػػػيا مػػػػػػػف زكجيػػػػػػػػا ب يػػػػػػػػر حػػػػػػػػؽو، 

 .6خارجةن مف منزلو

                                                           
ـــــارابػػػػػف عابػػػػػديف ، 1 ـــــين الحقـــــاَلق(، الزيمعػػػػػي، 611\3، )رد المحت ـــــداَل  الصـــــناَل (، الكاسػػػػػاني، 141\2، )تبي ، ب

(2\336.) 
 المراجع السابقة. 2
 (.195\8، )الم نيابف قدامة،  3
ـــــربابػػػػػف منظػػػػػكر،  4 ـــــاموس المحـــــيط(، الفيػػػػػركز  بػػػػػادم، 418\5، )لســـــان الع ـــــار الػػػػػرازم،  (،527\1، )الق مخت

 (.310، )الّصحاح
 (.364\1، )ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  5
 (.22\4، )بداَل  الصناَل (، الكاساني، 186\5، )المبسوطالسرخسي،  6
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كعٌرفيػػػػػػػػػا المالكيػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػكليـ: منػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػكطء كاالسػػػػػػػػػتمتاع كالخػػػػػػػػػركج ب يػػػػػػػػػر إذف 
 .1الٌزكج، كلـ يقدر عمى رٌدىا

ع كعػػػػػػف الٌزفػػػػػػاؼ كعٌرفيػػػػػػا الشػػػػػػافعية بقػػػػػػكليـ: االمتنػػػػػػاع عػػػػػػف الػػػػػػكطء كاالسػػػػػػتمتا
 .2مف غير عذر، كىربيا كخركجيا مف بيت الٌزكج كالٌسفر ب ير إذنو

كعنػػػػػػد الحنابمػػػػػػة: معصػػػػػػيتيا لزكجيػػػػػػا فيمػػػػػػا يجػػػػػػب لػػػػػػو عمييػػػػػػا ًمٌمػػػػػػا أكجبػػػػػػو لػػػػػػو 
الٌنكػػػػاح، حيػػػػث يكػػػػكف ذلػػػػؾ باالمتنػػػػاع عػػػػف الفػػػػراش أك مػػػػف االنتقػػػػاؿ معػػػػو إلػػػػى مسػػػػكف 

 .3إذنو مثميا، أك مف الٌسفر معو، أك الخركج مف منزلو ب ير
كالػػػػػػػذم ييسػػػػػػػتفاد مػػػػػػػف تعريفػػػػػػػات الفقيػػػػػػػاء، أف المػػػػػػػرأة متػػػػػػػى منعػػػػػػػت نفسػػػػػػػيا مػػػػػػػف 
زكجيػػػػا، كخرجػػػػت مػػػػف بيتػػػػو ب يػػػػر رضػػػػاه، كػػػػاف ذلػػػػؾ بسػػػػفر أك بخػػػػركجو مػػػػف بيتػػػػو ب يػػػػر 

 رضاه، أك رفض االنتقاؿ معو إلى مسكفو  خر، فيي ناشز.
كعميػػػػو فػػػػ ذا نشػػػػزت الزكجػػػػة فػػػػبل نفقػػػػة ليػػػػا، كىػػػػذا مػػػػا جػػػػاء بػػػػو قػػػػانكف األحػػػػكاؿ 

لشخصػػػػية، حيػػػػث قػػػػاؿ:   إذا نشػػػػزت الزكجػػػػة فػػػػبل نفقػػػػة ليػػػػا كالناشػػػػز ىػػػػي التػػػػي تتػػػػرؾ ا
بيػػػػت الزكجيػػػػة بػػػػبل مسػػػػكغ شػػػػرعي أك تمنػػػػع الػػػػزكج مػػػػف الػػػػدخكؿ إلػػػػى بيتيػػػػا قبػػػػؿ طمبيػػػػا 
النقمػػػػػػة إلػػػػػػى بيػػػػػػت  خػػػػػػر كيعتبػػػػػػر مػػػػػػف المسػػػػػػٌكغات المشػػػػػػركعة لخركجيػػػػػػا مػػػػػػف المسػػػػػػكف 

 .4إيذاء الزكج ليا بالضرب أك سكء المعاشرة 
عمػػػػػى المػػػػػرأة أثػػػػػر فسػػػػػقيا، اسػػػػػتحٌقت أف تيحػػػػػـر مػػػػػف النفقػػػػػة؛ تحقيقػػػػػان فػػػػػ ذا ظيػػػػػر 

لمعدالػػػػػػة، فػػػػػػالمرأة حينمػػػػػػا تتػػػػػػرؾ بيػػػػػػت الزكجٌيػػػػػػة دكف مسػػػػػػٌكغو شػػػػػػرعي، أك تمنػػػػػػع الػػػػػػزكج 
مػػػػف الػػػػٌدخكؿ إلػػػػى بيتيػػػػا، أك تخػػػػرج لمعمػػػػػؿ بػػػػدكف مكافقػػػػة الػػػػزكج كانػػػػت ناشػػػػزة، كعميػػػػػو 

 استحٌقت الحرماف مف النفقة.
 

                                                           
 (.343\2، )حاشية الّدسوقي(، الٌدسكقي، 192-191\4، )شرح مختصر خميلالخرشي،  1
 (.31-30\10، )العزيز(، الرافعي، 445\11، )لكبيرالحاوي االماكردم،  2
 (.193\4، )منتيى اإلرادات(، ابف الٌنجار، 236\8، )الم نيابف قدامة،  3
 (.69، المادة )قانون ا حوال الّشخصية ا ردني 4
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 ومن صور الّنشوز:
ـى الزكجػػػػػة التػػػػػػي تعمػػػػػؿ خػػػػػػارج بيتيػػػػػا بػػػػػػدكف  مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػػي ػػػػػرى القػػػػػانكف، حيػػػػػػث حى

إذف زكجيػػػػا مػػػػف الٌنفقػػػػة، جػػػػاء فيػػػػو:  ال نفقػػػػة لمٌزكجػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ خػػػػارج البيػػػػت بػػػػدكف 
 .1مكافقة الزكج 

ـى الميطٌمقػػػػػة لنشػػػػػكزىا مػػػػػف نفقػػػػػة الًعػػػػػٌدة،  ػػػػػرى كمػػػػػا أف قػػػػػانكف األحػػػػػكاؿ الشخصػػػػػٌية حى
 .2ٌدة جاء فيو:  ليس لممطٌمقة في نشكزىا نفقة عً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.68، المادة )قانون ا حوال الشخصية ا درني 1
 (.81المرجع السابؽ، المادة ) 2
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 خاتمة

ٌفقني إلتماـ ىذا  الحمد هلل الذم بفضمو كًنعىمو تتـ الصالحات، الحمد هلل الذم كى
 :أىمياالبحث، كقد تكٌصمت فيو إلى نتا   كالتكصيات، 

 أوال : النتاَل 

ال تتحقؽ العدالة إال باستكماؿ بنيانيا كأساسيا، فبل بد مف كجكد حاكـو يأمر  -1
 ى عف المنكر.بالمعركؼ كيني

يص   تىقم د القضاء مف الحاكـ الكافر، حيث ال تتضمف ىذه التكلية معاني الذؿ  -2
 كالميانة؛ ألف القضاء كيٌمو ًعٌزة.

يص   قبكؿ القضاء مف الحاكـ الباغي، مف باب أىكف الٌشر يف، كما أنو ييقبؿ  -3
 تقٌمد القضاء مف الحاكـ المسمـ الجا ر مف باب أكلى.

لقضاء مف الحاكـ إال إذا كاف أىبلن لمقضاء ميٌتصفان بصفات القيضاة، ال يىص   ا -4
 كاألحكط استبعاد الحكاـ عف القضاء.

يخضع الحاكـ في الشريعة اإلسبلمية لكالية القضاء، ف ف كاف القاضي عدالن فبل  -5
 خكؼ مف قضا و.

إال ال بيٌد لمقضاء أف يككف ميستقبلن، حيث ال يتدٌخؿ الحاكـ في شؤكف القاضي،  -6
أف ىذا ال يمنع أف تككف ىناؾ رقابة مف الحاكـ عمى القاضي، فييرشده إف كجد 

 منو خطأن.
 تيشترط العدالة في القاضي، كعميو فبل يص  تكلية الفاسؽ. -7
د ة، أك فسؽ القاضي عمى رأم  -8 تنتيي كالية القاضي بزكاؿ األىمٌية، أك الرِّ

 جميكر الفقياء.
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 كما ييشترط في المترجـ أف يككف عىدالن  دالن ييشترط في كاتب القاضي أف يككف عى  -9
كييشترط في أىؿ الخبرة أف يككنكا عيدكالن، كييشترط في الٌشيكد، كالميزٌككف، 

 كالميحٌكمكف، كالككبلء أف يككنكا عيدكالن.
كمان في قضية مف القضايا ثـ ظير لو أف ىذا الحكـ  -10 إذا أصدر القاضي حي

طأ، تىعٌيف عميو نقض ىذا الحكـ.  خى
جكز لمقضاة أف ينقضكا أحكاـ بعضيـ إذا ريفعت إلييـ أحكاـ غيرىـ، أك ي -11

نظركىا مف تمقاء أنفسيـ، بشرط أف يككف ىذا النقض مستندان لجممة مف 
 الضكابط كالقكاعد.

 ال يجكز لمقاضي أف يحكـ لنفسو، كال ألقاربو؛ خركجان مف الٌتيمة. -12
 بمكجبيا. إذا تكٌفرت شركط الٌشيادة كجب عمى القاضي أف يقضي -13
ييشترط في الٌشاىد لقبكؿ شيادتو أف يككف عىدالن، ف ف شيد العدؿ الميٌتفؽ عمى  -14

 عدالتو قيبمت شيادتو باإلجماع.
ال بيٌد مف سؤاؿ القاضي عف الٌشاىد، فبل يكتفي بعدالتو الظاىرة عمى رأم  -15

 .جميكر الفقياء، بؿ ال بد مف السؤاؿ عف العدالة الحقيقٌية
عدؿ لمٌتيمة في ًعٌدة حاالت، كىي: القرابة، كشيادة أحد ال تيسمع شيادة ال -16

 الزكجيف عمى اآلخر، كالعداكة.
ال تيشترط العدالة في كلي عقد الٌنكاح، كعميو تص  تكلية الفاسؽ عمى رأم  -17

 جميكر الفقياء.
ال تص  شيادة غير العدؿ في عقد الٌنكاح، فبل بيٌد مف شاًىدىيف عىدليف عمى  -18

 رأم جميكر الفقياء.
ييشترط فيمف يعدد بيف زكجاتو أف يعدؿ بينيـ، كال ييقصد بالعدؿ الميؿ القمبي،  -19

نما العدؿ في المعاممة كالمبيت كالٌنفقة.  كا 
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 ثانيا : أىم التوصيات

 _ اشتراط العدالة في نصكص القانكف حيث اشترطيا الفقياء.
 رعٌية._ تفعيؿ  لٌية تزكية الٌشيكد في الٌدعاكل المرفكعة لدل المحاكـ الش

 تعييف القضاة، كخاٌصةن في شرط األعدؿ فاألعدؿ. د_ تحٌرم تعييف األفضؿ عن
 _ تعزيز ضمانات العدالة كالممقاة عمى عاتؽ أنظمة الدكؿ.
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 الهيارس

 
 وىي:

 _ فيرس اآليات القرننية.
 _ فيرس ا حاديث النبوية.

 _ فيرس ا عالم.
 _ فيرس المصادر والمراج .

 رس الموضوعات._ في
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 فيرس اآليات القرننية 

 الصهحة رقم اآلية السورة اآلية 
َََتَمُيَن ......  .1 ِذ اْبَتَمُى ِإْبَراِىيَم َرب ُو ِبَكِمَماٍت َف  38 124 البقرة واِ 
ِلَك َجَعْمَناُكْم ُأَمة  َوَسط ا  .2  135 143 البقرة َوَكذَُ
 113 185 البقرة َر َفْمَيُصْموُ َفَمن َشِيَد ِمنُكُم الَشيْ   .3
 151 221 البقرة َواَل تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحَتُى ُيْؤِمُنوا  .4
ا َيْيَرهُ   .5  153 230 البقرة َحَتُى َتنِكَح َزْوج 
 153 234 البقرة َفاَل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َفَعْمَن ِفي َأنُهِسِينَ   .6
 153 234 لبقرةا َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُينَ   .7
ن َطَمْقُتُموُىَن ِمن َقْبِل َأن َتَمس وُىَن َوَقْد َفَرْضُتْم   .8 َواِ 

...... 
 167 237 البقرة

 121ػ118 282 البقرة ِمَمن َتْرَضْوَن ِمَن الش َيَداءِ   .9
124.125 

130 
 140 282 البقرة َوَأْدَنُى َأاَل َتْرَتاُبوا  .10
 119.140 282 البقرة ن راَجاِلُكمْ َواْسَتْشِيُدوا َشِييَدْيِن مِ   .11
ِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد الَمِو َوَأْقَوُم ِلمَشَياَدِة َوَأْدَنُى َأاَل   .12 ذَُ

 َتْرَتاُبوا
 139.140 282 البقرة

َوَمن َيْكُتْمَيا َفِ َنُو نِثمم  ۚ  َواَل َتْكُتُموا الَشَياَدَة   .13
 َقْمُبوُ 

 114 283 البقرة

ُو اَل ِإلََُو ِإاَل ُىَو َواْلَماَلَِلَكُة َوُأوُلو َشِيَد الَمُو َأنَ   .14
ا ِباْلِقْسطِ   اْلِعْمِم َقاَِلم 

 113 18  ؿ عمراف
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 الصهحة رقم اآلية السورة اآلية 
 166 4 النساء َونُتوا الناَساَء َصُدَقاِتِيَن ِنْحَمة    .15
 31 8 النساء اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمَتْقَو   .16
 166 24 النساء َن ُأُجوَرُىَن َفِريَضة  َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِو ِمْنُيَن َفَُتوىُ   .17
َُْمُرُكْم َأْن ُتَؤد وا اْ ََماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا   .18 ِإَن الَمَو َي

َذا   .......َواِ 
 1 58 النساء

َذا َحَكْمُتم َبْيَن الَناِس َأن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل   .19 ِإَن  ۚ  َواِ 
...... 

 1.28.72 58 النساء

ِذيَن نَمُنوا َأِطيُعوا الَمَو َوَأِطيُعوا الَرُسوَل َيا َأي َيا الَ   .20
 َوُأوِلي اْ َْمِر ِمنُكمْ 

 43 59 السناء

ِإَنا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقا ِلَتْحُكَم َبْيَن الَناِس   .21
 ِبَما َأَراَك الَموُ 

 17 105 النساء

لناَساِء َوَلْو َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن َتْعِدُلوا َبْيَن ا  .22
 َحَرْصُتْم َفاَل َتِميُموا ُكَل اْلَمْيِل َفَتَذُروَىا َكاْلُمَعَمَقةِ 

 165 129 النساء

 33.141 135 النساء َيا َأي َيا اَلِذيَن نَمُنوا ُكوُنوا َقَواِميَن ِباْلِقْسِط .....  .23
 49.68.78 141 النساء ِبيال  َوَلن َيْجَعَل الَمُو ِلْمَكاِفِريَن َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن سَ   .24
َيا َأي َيا اَلِذيَن نَمُنوا ُكوُنوا َقَواِميَن ِلَمِو ُشَيَداَء   .25

......... 
 2.27.165 8 الما دة

اْعِدُلوا  ۚ  َواَل َيْجِرَمَنُكْم َشَنَُن َقْوٍم َعَمُى َأاَل َتْعِدُلوا   .26
َن الَمَو َخِبيرم إِ  ۚ  َواَتُقوا الَمَو  ۚ  ُىَو َأْقَرُب ِلمَتْقَوُ  

 ِبَما َتْعَمُمونَ 

 11.33.144 8 الما دة

 16 49 الما دة َوَأِن اْحُكم َبْيَنُيم ِبَما َأنَزَل الَموُ   .27
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 الصهحة رقم اآلية السورة اآلية 
 92 95 الما دة َيْحُكُم ِبِو َذَوا َعْدٍل مانُكمْ   .28
 121 106 الما دة ...َيا َأي َيا اَلِذيَن نَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر   .29
ا َفاَتِبُعوُه   .30 َذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيم  َواَل َتَتِبُعوا  ۚ  َوَأَن ىَُ

.. 
 32 153 األنعاـ

 52 113 ىكد َواَل َتْرَكُنوا ِإَلى اَلِذيَن َََّمُموا  .31
َََذَن َرب ُكْم َلَِلن َشَكْرُتْم َ َِزيَدَنُكمْ   .32 ْذ َت  ج 7 إبراىيـ َواِ 
ِلَك ا  .33  12 66 الحجر ْ َْمرَ َوَقَضْيَنا ِإَلْيِو ذَُ
 92 43 النحؿ َفاْسََُلوا َأْىَل الذاْكِر ِإن ُكنُتْم اَل َتْعَمُمون  .34
َُْمُر ِباْلَعْدِل   .35 َوُىَو َعَمُى  ۚ  َىْل َيْسَتِوي ُىَو َوَمن َي

 ِصَراٍط م ْسَتِقيم
 32 76 النحؿ

 134.161 90 النحؿ َوأشِيدوا َذوْي َعْدٍل ِمنُكم  .36
ا مان َذَكٍر َأْو أُنَثُى َوُىَو ُمْؤِمنم َمْن َعِمَل َصالِ   .37 ح 

......... 
 31 97 النحؿ

 94 2 اإلسراء َأاَل َتَتِخُذوا ِمن ُدوِني َوِكيال    .38
 12 4 اإلسراء َوَقَضْيَنا ِإَلُى َبِني ِإْسَراَِليَل ِفي اْلِكَتاِب   .39
 11.12 23 اإلسراء َوَقَضُى َرب َك َأاَل َتْعُبُدوا ِإاَل ِإَياهُ   .40
 119 36 اإلسراء َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْممم   .41
 13 72 طو {َفاْقِا َما َأنَت َقااٍ }  .42
الزَاِني اَل َينِكُح ِإاَل َزاِنَية  َأْو ُمْشِرَكة  َوالزَاِنَيُة اَل   .43

 َينِكُحَيا ِإاَل َزاٍن َأْو ُمْشِركم 
 149 3 النكر

 113 6 النكر َشَياَداٍت ِبالَموِ  َفَشَياَدُة َأَحِدِىْم َأْرَب ُ   .44
 155.157 32 النكر َوَأنِكُحوا اْ ََياَمُى ِمنُكمْ   .45
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 الصهحة رقم اآلية السورة اآلية 
154 .156 

َذا ُدُعوا ِإَلى الَمِو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُكَم َبْيَنُيْم ِإَذا   .46  16 48 النكر ...َواِ 
ا   .47 َوِمْن نَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكم ماْن َأنُهِسُكْم َأْزَواج 

 ُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكم َمَوَدة  َوَرْحَمة  لاَتْسكُ 
 148 21 الرـك

 149. 150 18 السجدة َأَفَمن َكاَن ُمْؤِمن ا َكَمن َكاَن َفاِسق ا اَل َيْسَتُوون  .48
ًميفىةن ًفي اأٍلىٍرًض فىاٍحكيـ   .49 عىٍمنىاؾى خى يىا دىاكيكدي ًإن ا جى

..... 
 15.55 26 ص

 12 12 فصمت َسَماَواٍت  َفَقَضاُىَن َسْب َ   .50
ا َفِمَنْهِسِو   .51 َوَمْن َأَساَء َفَعَمْيَيا  ۚ  َمْن َعِمَل َصاِلح 

 َوَما َرب َك ِبََّاَلٍم لاْمَعِبيدِ  ۚ  
 32 46 فصمت

ِلَك َفاْدُع   .52 َواَل َتَتِبْ   ۚ  َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت  ۚ  َفِمذَُ
.... 

 28 15 الشكرل

 119 86 الزخرؼ َوُىْم َيْعَمُمونَ  ِإاَل َمن َشِيَد ِباْلَحقا   .53
 70.72.125 6 الحجرات َيا َأي َيا اَلِذيَن نَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسقم ِبَنَبٍ  َفَتَبَيُنوا  .54
 149 13 الحجرات ِإَن َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَمِو َأْتَقاُكمْ   .55
. 121 23.73 2 الطبلؽ َوأشِيدوا َذوْي َعْدٍل ِمنُكم  .56

129 . 
ِلَك َجَعْمَناُكْم ُأَمة  َوَسط ا  .57 . 135. 121 2 الطبلؽ َوَكذَُ

159 
ِلُينِهْق ُذو َسَعٍة مان َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو   .58

......... 
 167 7 الطبلؽ

َرب  اْلَمْشِرِق َواْلَمْ ِرِب اَل ِإلََُو ِإاَل ُىَو َفاَتِخْذُه   .59
 َوِكيال  

 94 9 المزمؿ
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 فيرس المصادر والمراج 

 القرنن الكريم.
ش المادة 1959لسنة  31رقم  قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديالتو .1

(68.) 
 .9111( لعام 36قانون ا حوال الّشخصية ا ردني رقم )  .2
 .1976قانون ا حوال الّشخصّية ا ردني لعام  .3
 .(9111( لسنة )3رقم ) رعيقانون القضاء الشّ  .4
 .(1959( لسنة )19رقم )قانون المحامين الّشرعيين  .5
 .وتعديالتو 1979( لسنة 19رقم ) قانون تشكيل المحاكم الشرعّية .6
، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة مجّمة ا حكام العدلّية .7

 .العثمانية، الميحقؽ: نجيب ىكاكيني
 .ديوان قاضي القضاة، في فمسطين عيينمدونة السموك لمقضاة الشر  .8
ابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي  .9

)مصّنف ابن أبي  الكتاب المصنف في ا حاديث واآلثار ىػ(،235)المتكفى: 
 الرياض –، مكتبة الرشد 1409، الطبعة األكلى، شيبة(

ك القاسـ الرحبٌي المعركؼ بابف بف السمناني، عمي بف محمد بف أحمد، أبا .10
، المحقؽ: الدكتكر روضة القضاة وطريق النجاة ىػ(، 499السِّمناني )المتكفى: 

ـ، مؤسسة الرسالة، 1984 -ىػ 1404صبلح الديف الناىي، الطبعة الثانية، 
 .دار الفرقاف، عماف -بيركت 

)المتكفى:  ابف الفٌراء، الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء الب كم الشافعي .11
 -ىػ  1418، الطبعة األكلى، الّتيذيب في فقو اإلمام الشافعيىػ(،  516

 .ـ، دار الكتب العممية 1997
ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  .12

 .، بدكف طبعة كبدكف تاري ، مكتبة دار البيافالُطرق الُحكمّيةىػ(، 751
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د ال .13 ىػ(، 909حنبمي، يكسؼ بف حسف بف أحمد الصالحي، )المتكفى: ابف الًمٍبرى
، الطبعة األكلى، إيضاح طرق اإلستقامة في بيان أحكام الوالية واإلمامة

 .سكريا –ـ، دار النكادر  2011 -ىػ  1432
ىػ(، 972ابف النٌجار، محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي الشيير بابف النجار ) .14

 .ـ، مؤسسة الرسالة1999 -ىػ 1419كلى، ، الطبعة األمنتيى اإلرادات
ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ  .15

 .، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكرفتح القديرىػ(، 861)المتكفى: 
ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  .16

، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجموع الهتاو  ىػ(،728)المتكفى: 
ـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة 1995 -ىػ 1416

 .النبكية، المممكة العربية السعكدية
فتح ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني،  .17

 .، دار المعرفة_ بيركتالباري شرح صحيح البخاري
، أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: العسقبلني بف حجرا .18

، الطبعة األكلى التمخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبيرىػ(، 852
 .ـ،  دار الكتب العممية1989ىػ. 1419

تحهة المحتاج ابف حجر الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي،  .19
المكتبة التجارية ش ـ 1983 -ىػ  1357طبعة، ، بدكف في شرح المنياج

 .الكبرل بمصر
، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .20 ابف حـز

 –، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر الُمحّمى باآلثارىػ(، 456)المتكفى: 
 .بيركت

، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )ا .21 لمتكفى ابف حـز
 .بيركت –، دار الكتب العممية مراتب اإلجماعىػ(، 456: 



186 

البيان ىػ(، 520ابف رشد، محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )المتكفى:  .22
ـ، دار ال رب اإلسبلمي، 1988 -ىػ  1408، الطبعة الثانية، والّتحصيل
 .لبناف –بيركت 

ىػ(، 595كفى: ابف رشد، محمد بف أحمد بف محمد بف رشد القرطبي الحفيد)المت .23
 .القاىرة –، بدكف طبعة، دار الحديث بداية المجتيد ونياية المقتصد

ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي  .24
، رد المحتار عمى الدّر المختار )حاشية ابن عابدين(ىػ(، 1252)المتكفى: 

 .بيركت-ـ، دار الفكر1992 -ىػ 1412الطبعة الثانية، 
، الطبعة المختصر الهقييابف عرفة، محمد بف محمد ابف عرفة المالكي،  .25

 .ؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيريةـ، مؤسسة خم 2014 -ىػ  1435األكلى، 
ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  .26

 .ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -، دار الفكرمعجم مقاييس الم ةىػ(، 395
ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم،  .27

، الطبعة تبصرة الحكام في أصول ا قضية ومناى  ا حكام ىػ(،799)المتكٌفى:
 .ـ، مكتبة الكميات األزىرية1986 -ىػ 1406األكلى، 

اضي أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر، تقي الديف ابف ق ابف قاضي شيبة،  .28
 -ىػ 1407، الطبعة األكلى، طبقات الشافعيةىػ(، 851شيبة )المتكفى: 

 .بيركت –ـ، عالـ الكتب 1987
ابف قدامة، عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي  .29

الشرح الكبير عمى متن ىػ(، 682الحنبمي، أبك الفرج، شمس الديف )المتكفى: 
 نشر كالتكزيعدار الكتاب العربي لمالمقن ش 

ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي  .30
، بدكف طبعة، الم ني ىػ(،620المقدسي الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى: 

 .مكتبة القاىرة
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، تحقيؽ: البداية والنيايةابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ ابف كثير الدمشقي،  .31
ـ، دار الكتب العممية 1985ىػ/1405، الطبعة األكلى، أحمد بف ممحـ ك خركف

 .بيركت –
، تهسير القرنن العَّيمىػ(، 774ابف كثير، أبك الفداء الدمشقي )المتكفى:  .32

 .الرياض –ـ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع  1999 -ىػ 1420لثانية االطبعة 
ىػ(، 273ابف ماجو، محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )المتكفى:  .33

 .، دار إحياء الكتب العربيةسنن ابن ماجو
ابف مازىة، محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى البخارم الحنفي  .34

، الطبعة األكلى، المحيط البرىاني في الهقو النعمانيىػ(، 616)المتكفى: 
 .بيركت –ـ، دار الكتب العممية  2004 -ىػ  1424

بف عبد اهلل ابف مفم  برىاف الديف )المتكفى:  ابف مفم ، إبراىيـ بف محمد .35
ـ، دار  1997 -ىػ  1418، الطبعة األكلى، المبدع في شرح المقن ىػ(، 884

 .لبناف –الكتب العممية، بيركت 
ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر  .36

 –، دار صادرلعربلسان اىػ(، 711األنصارم الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 
 .ىػ 1414 -بيركت، الثالثة 

ابف مكدكد، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد الديف أبك  .37
 -ىػ  1356، االختيار لتعميل المختارىػ(، 683الفضؿ الحنفي )المتكفى: 

بيركت،  -القاىرة )كصكرتيا دار الكتب العممية  -ـ، مطبعة الحمبي  1937
 .كغيرىا(

البحر الراَلق ىػ(، 970)المتكفى: زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد نجيـ،  ابف .38
 .، الطبعة الثانية، بدكف تاري ، دار الكتاب اإلسبلميشرح كنز الدقاَلق

ا شباه والّنَّاَلر ىػ(، 970)المتكفى:  ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمدابف نيجيـ .39
ـ، دار  1999 -ىػ  1419، الطبعة األكلى، عمى مذىب أبي حنيهة النعمان

 .لبناف –الكتب العممية، بيركت 
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، 2005، الطبعة األكلى شرح قانون أصول المحاكمات الشرعيةأبك البصؿ،  .40
 .األردف -عٌماف ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى:  .41
، المجمس 1403ية، ؿ ميٌتيـ، الطبعة الثان، باب: ال ييقبالُمصّنفىػ(، 211
 .اليند -العممي

، المراسيلىػ(275سميماف بف األشعث األزدم السًِّجٍستاني )المتكفى: أبك داكد،  .42
 .بيركت –، مؤسسة الرسالة 1408الطبعة األكلى، 

، تحقيؽ: محمد محيي سنن أبي داودسميماف بف األشعث األزدم،  أبك داكد، .43
 .بيركت –حيكـ األلباني: صحي ، المكتبة العصرية، صيدا الديف عبد الحميد، 

، شرح القواعد الهقيّيةىػ(، 1357 -ىػ 1285أحمد بف الشي  محمد الزرقا ) .44
 .دمشؽ / سكريا -ـ، دار القمـ 1989 -ىػ 1409الطبعة الثانية، 

، الطبعة مسند أحمدىػ(، 241أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )المتكفى:  .45
 .ـ، دار الحديث_ القاىرة 1995 -ىػ  1416األكلى، 

، مبدأ استقالل القضاء في الدولة اإلسالميةأحمد صياـ سميماف أبك حمد،  .46
 .ـ(2005 -ىػ1426غزة، ) \كىي رسالة ماجستير في الجامعة اإلسبلمية

إرواء ال ميل في ىػ(، 1420األلباني، محمد ناصر الديف األلباني )المتكفى :  .47
ـ، المكتب 1985 -ىػ  1405، الطبعة الثانية يلتخري  أحاديث منار السب

 .بيركت –اإلسبلمي 
ىػ(، 926األنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم )المتكفى: زكريا  .48

 .، دار الكتاب اإلسبلميأسنى المطالب في شرح روا الطالب
البابرتي، محمد بف محمد بف محمكد، ابف الشي  جماؿ الديف الركمي البابرتي،  .49

، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر العناية شرح اليدايةىػ(، 786كفى: )المت
 .بيركت –

الباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب الباجي القرطبي )المتكفى:  .50
 \ىػ، مطبعة السعادة 1332األكلى،  ، الطبعةالمنتقى شرح الموطَىػ(، 474
 .القاىرة
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، صحيح البخاريرم الجعفي، البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخا .51
 .ىػ، دار طكؽ النجاة1422الطبعة األكلى، 

البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى  .52
، دار الكتب عن متن اإلقناع كشاف القناعىػ(، 1051الحنبمى )المتكفى: 

 .العممية
، الطبعة لكبر السنن االبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي، أبك بكر البييقي،  .53

 .لبناف -ـ، دار الكتب العممية، بيركت2003 -ىػ  1424الثالثة، 
أحمد  ، تحقيؽ كتعميؽ:سنن الترمذيىػ(، 279الترمذم، أبك عيسى )المتكفى:  .54

براىيـ عطكة عكض 3(، كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 2، 1شاكر )جػ  محمد (، كا 
ـ، مكتبة كمطبعة  1975 -ىػ  1395(، 5، 4المدرس في األزىر الشريؼ )جػ 

 .مصر –مصطفى البابي الحمبي 
الت سكلي، عمي بف عبد السبلـ بف عمي، أبك الحسف الت سكلي،  .55

 -ىػ 1418، الطبعة األكلى، البيجة في شرح التحهةىػ(، 1258)المتكفى:
 .بيركت - لبناف، ـ، دار الكتب العممية1998

لثعمبي الب دادم المالكي ، عبد الكىاب بف عمي بف نصر االقاضي عبد الكٌىاب .56
، المكتبة التجارية، المعونة عمى مذىب عالم المدينةىػ(، 422)المتكفى: 

 .مكة المكرمة، بدكف طبعة -مصطفى أحمد الباز 
الجذامي المالكي، أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف شاس بف نزار  .57

لثمينة في مذىب عقد الجواىر اىػ(، 616الجذامي السعدم المالكي )المتكفى: 
ىػ  1423، تحقيؽ: أ. د. حميد بف محمد لحمر، الطبعة األكلى، عالم المدينة

 .لبناف –ـ، دار ال رب اإلسبلمي، بيركت  2003 -
 (ىػ816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  الجرجاني، .58

–يركت دار الكتب العممية ب ،ـ1983-ىػ 1403األكلى الطبعة  ،التعريهات
 .لبناف
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الجٌصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )المتكفى:  .59
 –ىػ، دار إحياء التراث العربي  1405، تاري  الطبعة أحكام القرننىػ(، 370
 .بيركت

ىػ(، 393أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  الجكىرم، .60
بيركت، الرابعة  –عمـ لممبلييف ، دار الالصحاح تاج الم ة وصحاح العربية

 .ـ 1987 -  ىػ 1407
الجكيني، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني، أبك المعالي،  .61

، يياث ا مم في التياث الَّممىػ(، 478الممقب ب ماـ الحرميف )المتكفى: 
 .ىػ، مكتبة إماـ الحرميف1401الطبعة الثانية، 

اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد النيسابكرم الحاكـ النيسابكرم، أبك عبد  .62
، تحقيؽ: المستدرك عمى الصحيحينىػ(، 405المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

، دار الكتب 1990 – 1411مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األكلى، 
 .بيركت –العممية 

ش ىػ(954)المتكفى: الم ربي،  شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد الحٌطاب، .63
، ـ1992 -ىػ 1412الثالثة،  ، الطبعةمواىب الجميل في شرح مختصر خميل

 دار الفكر.
شمس العموم ىػ(، 573الحميرم، نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  .64

ـ، دار  1999 -ىػ  1420، الطبعة األكلى، ودواء كالم العرب من الكموم
 (.سكريا –)دمشؽ لبناف(، دار الفكر  -الفكر المعاصر )بيركت 

 طبيعة عالقة القاضي بالحاكمد. ميند فؤاد استيتي، بحث محٌكـ بعنكاف :  .65
عمـك الٌشريعة  -)دراسة فقيية مقارنة(، الجامعة األردنية، قسـ الدراسات

 .1، ممحؽ44كالقانكف، المجٌمد 
الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ الدارمي، التميمي  .66

 -ىػ  1412، الطبعة األكلى سنن الدارميىػ(، 255)المتكفى:  السمرقندم
 .ـ، دار الم ني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية 2000
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ىػ(، 1230الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي )المتكفى:  .67
)الشرح الكبير لمشي  أحمد الدردير عمى حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير

 .ميؿ( كحاشية الدسكقي عميو، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكرمختصر خ
الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  .68

، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف سير أعالم النبالءىػ(، 748)المتكفى : 
ـ،  1985ىػ /  1405ب شراؼ الشي  شعيب األرناؤكط، الطبعة الثالثة ، 

 .مؤسسة الرسالة
الرازم، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  .69

بيركت، الخامسة،  -، الدار النمكذجيةمختار الصحاحىػ(، 666)المتكفى: 
 .ـ1999ىػ / 1420

الرافعي، عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ الرافعي القزكيني  .70
، تحقيؽ: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرىػ(، 623)المتكفى: 

 -ىػ  1417عادؿ أحمد عبد المكجكد، الطبعة األكلى،  -عمي محمد عكض 
 .لبناف –ـ، دار الكتب العممية، بيركت  1997

الراميني، محمد بف مفم  بف محمد شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي  .71
، الطبعة األكلى الهروع وتصحيح الهروع لممرداويىػ(، 763الحنبمي )المتكفى: 

 .مػ، مؤسسة الرسالة 2003 -ىػ  1424
الٌرصاع، محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد اهلل، الرصاع التكنسي المالكي  .72

اليداية الكافية الشافية لبيان حقاَلق اإلمام ابن عرفة ىػ(، 894)المتكفى: 
ىػ، دار الكتب 1350لطبعة األكلى، . )شرح حدكد ابف عرفة لمرصاع(، االوافية
 .بيركت –العممية 

ىػ(، 1004الرممي، محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة الرممي )المتكفى:  .73
ـ، دار 1984ىػ/1404 -، الطبعة أخيرة نياية المحتاج إلى شرح المنياج

 .الفكر، بيركت
فى: الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني الز بيدم )المتك  .74

 .، دار اليدايةتاج العروس من جواىر القاموسىػ(، 1205
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وساَلل اإلثبات في الّشريعة اإلسالمية في الزحيمي، محمد مصطفى الزحيمي،  .75
ـ، 1982 -ىػ 1402، الطبعة األكلى، المعامالت المدنّية واالحوال الّشخصية

 .مكتبة دار البياف
الزركمي الدمشقي فارس، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف الزركمي،  .76

ـ، مكتبة دار 2002الطبعة الخامسة عشر، ش ا عالم(، ق1396)المتكفى: 
 العمـ لممبلييف.

السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األ مة السرخسي )المتكفى:  .77
 .بيركت –ـ، دار المعرفة 1993 -ىػ 1414، بدكف طبعة المبسوطىػ(، 483

ـ، دار  1988  -ىػ 1408، الطبعة الثانية القاموس الهقييسعدم أبك جيب،  .78
 .سكريا\دمشؽ –الفكر 

الجمؿ، سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم، المعركؼ بالجمؿ  .79
فتوحات الوىاب بتوضيح شرح مني  الطالب المعروف ىػ(، 1204)المتكفى: 

 .بيركت –، بدكف طبعة كبدكف تاري ، دار الفكر بحاشية الجمل
 -ـ2000الطبعة الرابعة  ،فقو الخالفة وتطورىالرٌزاؽ أحمد ، عبد ا ،السنيكرم .80

 .مؤسسة الرسالة ق،1421
الشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى:  .81

، الطبعة األكلى، م ني المحتاج إلى معرفة معاني ألهاَّ المنياجىػ(، 977
 .بيركت –ـ، دار الكتب العممية 1994 -ىػ 1415

ٍمًبي   .82 شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ
، تبيين الحقاَلق شرح كنز الدقاَلق وحاشية الشمبيىػ(،  1021)المتكفى: 

 .ىػ، المطبعة األميرية الكبرل1313الطبعة األكلى، 
ي الميّذب فىػ(، 476الشيرازم، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم، )المتكٌفى: .83

 .بيركت –، دار الكتب العممية فقو اإلمام الشافعي
الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ  .84

،   تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل المعجم ا وسطىػ(، 360الطبراني )المتكفى: 
  .القاىرة –دار الحرميف  بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني،
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عبد السبلـ بف عبد اهلل بف تيمية الحراني، أبك البركات، )المتكفى: ية، ابف تيم .85
، الطبعة الثانية المحرر في الهقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبلىػ(، 652

 .مػ، مكتبة المعارؼ_ الرياض1984-ىػ 1404
ـ، مؤسسة 2001-ىػ1421، الطبعة التاسعة أصول الدعوةعبد الكريـ زيداف،  .86

 .الرسالة
، الطبعة الثانية، نَّام القضاء في الشريعة اإلسالميةلكريـ زيداف، عبد ا .87

 .ـ، مؤسسة الرسالة1989 -ىػ 1409
العز بف عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ الدمشقي،  .88

، طبعة جديدة مضبكطة قواعد ا حكام في مصالح ا نامىػ(، 660)المتكفى: 
 .بيركت –، دار الكتب العممية ـ 1991 -ىػ  1414منقحة، 

درر الحكام ىػ(، 1353عمي حيدر، عمي حيدر خكاجو أميف أفندم )المتكفى:  .89
 .، تعريب فيمي الحسيني، دار الكتب العممية_بيركتشرح مجمة ا حكام

، الطبعة األكلى، المستصهىال زالي، أبك حامد محمد بف محمد ال زالي،  .90
 .ةدار الكتب العممي ـ، 1993 -ىػ 1413

الفٌراء، القاضي أبك يعمى، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء  .91
ـ،  2000 -ىػ  1421، الطبعة الثانية، ا حكام السمطانيةىػ(، 458)المتكفى: 

 .بيركت، لبناف -دار الكتب العممية 
، الطبعة الثانية ا حكام المترتبة عمى الهسق في الهقو اإلسالميفكفانا  دـ،  .92

 .مكتبة دار المنياج_الرياضىػ، 1430
الفيركز  بادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز بادل )المتكفى:  .93

 .بيركت -، مؤسسة الرسالةالقاموس المحيطىػ(، 817
القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي )المتكفى:  .94

، بدكف طبعة كبدكف تاري ، وق(الهروق) أنوار البروق في أنواء الهر ىػ(، 684
 .عالـ الكتب

 .ـ 1994، الطبعة األكلى، الّذخيرةىػ(، 684القرافي، )المتكفى:  .95
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اإلحكام في تمييز الهتاو  عن ا حكام وتصرفات ىػ(،  684القرافي، )المتكفى:  .96
ـ، دار البشا ر  1995 -ىػ  1416، الطبعة الثانية، القاضي واإلمام

 .افلبن –اإلسبلمية، بيركت 
ىػ(، 671القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي )المتكفى:  .97

ـ، دار الكتب  1964 -ىػ 1384، الطبعة الثانية، الجام   حكام القرنن
 .القاىرة –المصرية 

الكاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي  .98
 -، دار الكتب العمميةي ترتيب الشراَل بداَل  الصناَل  فىػ(: 587)المتكفى: 

 .ـ1986 -ىػ 1406بيركت،  الثانية، 
الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم الب دادم،  .99

الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام ىػ(، 450الشيير بالماكردم )المتكفى: 
ـ،  1999-ىػ  1419كىك)شرح مختصر المزني(، الطبعة األكلى،  الشافعي

 .بيركت –دار الكتب العممية 
الماكردم، أبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم الشافعي  .100

 -ـ، مكتبة دار اإلرشاد1971ىػ_1391، أدب القاضيىػ(، 450)المتكفى: 
 (.435\1ب داد، )

ىػ(، 450الماكردم، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب الب دادم، )المتكفى:  .101
 .، دار الحديث_ القاىرةمطانيةا حكام الس

عبلء الديف محمد بف )محمد أميف المعركؼ بابف عابديف( بف ابف عابديف،   .102
قره عين ا خيار لتكممة رد  ىػ(،1306عمر بف عبد العزيز عابديف )المتكفى: 

 .بيركت –، دار الفكر المحتار عمى الدر المختار
لكواكب الساَلرة بَعيان اىػ(، 1061محمد بف محمد ال زم)المتكفى: ال زم،  .103

ـ، دار الكتب العممية_  1997 -ىػ  1418، الطبعة األكلى، المَلة العاشرة
 .بيركت

محمد بف يكسؼ المكاؽ، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم المكاؽ،  .104
مواىب الجميل ىػ(، 897ال رناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي )المتكفى: 
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، الطبعة األكلى، دار الكتب ب التاج واإلكميللشرح مختصر خميل وبيامشو كتا
 .بيركت –العممية 

، الطبعة الثانية النَّام القضاَلي في الهقو اإلسالميمحمد رأفت عثماف،  .105
 .ـ، دار البياف1994 -ىػ 1415

ىػ(، 1354محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد القممكني الحسيني )المتكفى:  .106
ـ، اليي ة المصرية العامة  1990، تهسير القرنن الحكيم )تهسير المنار(

 (.147\5لمكتاب، )
المىرداكم، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف بف أحمد المىٍرداكم )المتكفى:  .107

)المطبكع مع المقنع كالشرح  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفىػ(،  885
 –ع ـ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزي1995 -ىػ 1415الكبير(، الطبعة األكلى، 

 .القاىرة
المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني )المتكفى:  .108

 .، دار إحياء التراث العربي_بيركتاليداية في شرح بداية المبتديىػ(، 593
ىػ(، 742المٌزم، يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، الكمبي المٌزم، )المتكفى:  .109

، مؤسسة 1980 – 1400عة األكلى، ، الطبتيذيب الكمال في أسماء الرجال
 .بيركت –الرسالة 

 ىػ(،261مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  .110
 .بيركت –، بدكف طبعة كتاري ، دار إحياء التراث العربي صحيح مسمم

الميداني، عبد ال ني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ ال نيمي الدمشقي الميداني  .111
حققو، كفصمو، كضبطو، المباب في شرح الكتابش  شىػ1298)المتكفى(:  الحنفي
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