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امللخـــ�ص:
ثار �ملرتتبة على ما ي�ضدر من �لقا�ضي من �إفادته؛  لثبوت حق الزم،      تهدف هذه �لدر��ضة �إىل تو�ضيح �الآ
يف �مل�ضائل �لتي يبذل فيها �لقا�ضي جهده  لف�ضل �خل�ضومة، مع �حتمال خطئه  فيما �ضدر منه؛ لكونه �جتهاديا 

حكام �لقطعية.  ولي�س من �الأ
و�أثره  لز�م،  �الإ بطريق  ما  ثبوت حق  فادة  الإ �ملتخا�ضمني؛  عنه جتاه  ي�ضدر  ما  هو  �لقا�ضي  وُحْكُم      
كما  منه،  رجعة  بال  به  �حلكم  يلزمه  ثم  �خل�ضوم،  وحق  حقه  يف  �أوال  �لفقهي  �خلالف  يرفع  �أنه  �ملجتهد�ت  يف 
فتاء مبا يتعار�س وحكم �لقا�ضي، ثم وجوب تنفيذ �حلكم من قبل  خرين، و�أهل �لفتوى بعدم �الإ يلزم �لق�ضاة �الآ

�لقا�ضي �أو من �أمره بالتنفيذ، ولو كان �ملاأمور من �أهل �لعلم، ثم نفاذ �حلكم. 
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Abstract :

	 This	study	aims	 to	clarify	 the	effects	of	what	 is	 issued	by	a	 judge,	
such	as	deciding	a	binding	right,	in	the	cases	wherein	the	judge	does	his	best	
to	end	a	litigation؛however,	he	may	have	rendered	a	wrong	judgment,	for	it	
is	an	interpretative	one	rather	than	a	judgment	nisi.
The	judge’s	verdict	is	what	is	delivered	by	the	judge	regarding	the	litigants	in	
order	to	decide	a	binding	right؛its	role	in	the	mujtahadat	is	that	it	settles	any	
legal	dispute	with	him	or	between	the	disputants.	Then,	it	becomes	irrevocabb
bly	binding	on	him,	other	judges	and	the	Muftis	who	shall	not	issue	fatwas	
contradicting	that	verdict.	Then,	it	shall	be	executed	by	the	judge	or	whombb
ever	the	judge	shall	order	to	do	so	even	if	the	ordered	party	was	a	scholar	or	
jurist.	Finally,	it	becomes	an	enforceable	judgment.					
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�حلمد و�لثناء هلل، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على ر�ضول �هلل، 
وعلى �آله و�ضحبه ومن و�اله، وبعد :

�ملحاكم  عن  �ل�ضادر  �لق�ضائي  �حلكم  �أن  بد�  فقد 
�عتبار  قلة  �إىل  يتعر�س  �ملعا�رص  وقتنا  يف  �ل�رصعية 
ولي�س  عاملها وجاهلها،  مة  �الأ �أفر�د  وهيبة من جملة 
�أول على هذ� من هروب �ملحكوم عليه من تنفيذ �حلكم 
جلوء  عدم  يف  �أكرث  بجالء  وندركه  ذلك،  �أمكنه  حيث 
�لكثريين منهم �إىل �لق�ضاء، وال يخفى ما لهذ� من �أثر 
نذكر  كثرية  تطبيقات  ثمة  �إليه  ير�ضدك  بالغ،  �ضلبي 

بع�ضها يف ثنايا �لبحث .  
وقتنا  يف  �ضو�ء  لهذ�  �ملو�ضلة  �ضباب  لالأ �ملمعن  و�إن 
ما  منها  �أن  له  يتبني  �ملا�ضي  �لوقت  يف  �أم  �ملعا�رص 
يقع على عاتق �أهل �لعلم، فالعلماء �ضلفا وخلفا كانو� 
حيان على خالف مع �أحكام �لق�ضاة من  يف بع�س �الأ
للحكم  مناق�س  هو  مبا  �لنا�س  لعو�م  �لفتوى  خالل 
يف  �خل�ضوم  �أحد  �لعامل  هذ�  كان  �إذ�  �أو  �لق�ضائي، 
�لق�ضية �ملعرو�ضة على �لقا�ضي، ثم ال ينقاد حلكمه 

�إذ� خالفه �لر�أي.  
 ومن هنا توخيت هذه �لدر��ضة، فتعر�ضت �إىل تو�ضيح 
عن  �أعقبت �حلديث  ثم  �الجتهادي،  �لق�ضائي  �حلكم 
�آثار ذ�ك �حلكم �لق�ضائي، فكانت �لدر��ضة يف متهيد 
وثالثة مباحث: يف �لتمهيد عّرفت مبو�ضوع �لبحث، 
باملجتهد�ت،  �حلكم  عن  ول  �الأ �ملبحث  يف  تكلمت  ثم 
ثار  �الآ وجاءت  باملجتهد�ت،  �حلكم  �أثر  عن  و�لثاين 
�خلالف  �رتفاع  بالرتتيب:   هي  مطالب  �أربعة  على 
بحكم �لقا�ضي، ثم لزوم �حلكم �لق�ضائي ، ثم وجوب 
و�لباطن،  �لظاهر  يف  �حلكم  نفاذ  و�آخرها  �لتنفيذ، 
لبع�س  معا�رصة،  تطبيقات  ثمة  �لثالث  �ملبحث  ويف 
�لق�ضايا �ملرفوعة يف حماكمنا �ل�رصعية و�لتي مادتها 
به،  �ملعمول  �الجتهادي  �حلكم  لندر�س  �جتهادية؛ 

ونرى تطبيق �أثر �حلكم و�قعا. 
معاجلة  ر�ئدها  �ضالمية  �الإ �ل�رصيعة  �أن  يخفى  وال 

�جلانب  ومنها  �ملجاالت،  جميع  يف  �ملعي�س  �لو�قع 
�رصورة  �أجلي  �أن  جهدي  حاولت  وقد  �لق�ضائي، 
�أكانو� يف مقام  �لقا�ضي �ضو�ء  �لعلم مع  �أهل  وقوف 
فتاء �أم �خل�ضوم، لغايات نرمي �إليها من ��ضتقر�ر  �الإ
�لو�جب  �لفقه  يف  مة  �الأ �أفر�د  بني  و�لعدل  حكام،  �الأ
للق�ضاء  �لو�جبة  �لهيبة  و�إ�ضفاء  عليهم،  �لتطبيق 

و�لق�ضاة و�أحكامهم. 

التمهيد: مفهوم عنوان البحث:
ثر، ثم �حلكم  نق�ضم �حلديث يف �لتمهيد بتعريف �الأ
�لق�ضائي، ثم �ملجتهد�ت حتى ن�ضل �إىل مو�ضوع 

بحثنا، وفق �ملطالب �لتالية: 
ثر يف اال�صطالح  ول: تعريف االأ املطلب االأ

اللغوي والفقهي 
ول: يف اللغة  الفرع االأ

يف  و�أُثور، وخرجت  �آثار  �ل�ضْيء و�جلمع  بقية  ثر  �الأَ
ثر بالتحريك: ما بقي من  إِْثره ويف �أََثره �أَي بعده، و�الأَ �
َر يف  ثر يف �ل�ضيء، و�أَثَّ ْبقاُء �الأَ إِ ر�ضم �ل�ضيء، و�لتاأْثري �
ِثرَيُة من  ْعالم، و�الأَ ثاُر �الأَ �أَثرً�، و�الآ �ل�ضيء ترك فيه 
حافرها  �أَو  بخفها  ر�س  �الأَ يف  َثر  �الأَ �لعظيمة  �لدو�ّب 

ثاَرة )1(. َبّيَنة �الإِ
الفرع الثاين: يف الفقه

�للغوي)2(،  �ملعنى  هو  �لفقه  لغة  يف  ثر  �الأ من  يق�ضد 
و�أمثلته كثرية، منها: 

جبهة  على  �لباقية  �لعالمة  وهي  �ل�ضجود:  �أثر   -
�ل�ضاجد من نتائج �ل�ضجود)3( .

قدميه  �أثر  فيه  �لذي  �حلجر  هو  �إبر�هيم:  ومقام   -
وهو مو�ضعه)4(.

فيه  وقعت  �إذ�  �جلاري  �ملاء  �لطهارة،  �أحكام  من   -
نها ال  جنا�ضة جاز �لو�ضوء منه، �إذ� مل ير لها �أثر؛ الأ
ثر هنا �لر�ئحة �أو �لطعم  ت�ضتقر مع جريان �ملاء، و�الأ

�أو �للون)5(.
للثمن  �لبائع مالكا  �أن ي�ضبح  ثر  �الأ �لبيع،  - يف عقد 

املقدمة وم�صكلة الدرا�صة:
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و�مل�ضرتي مالكا للمبيع)6(.
كر�ه على �لت�رصفات،  - من روؤو�س �مل�ضائل: �أثر �الإ
على حكم  �ل�رصط  و�أثر خيار  �لعقود،  يف  �لربا  و�أثر 
حكام، و�أثر �لذكاة  �لعقد، و�أثر �ل�ضفر يف تخفيف �الأ
يف �حليو�ن، و�أثر �خللوة يف ثبوت �لن�ضب، ومنها ما 
�أثر �حلكم �لق�ضائي يف �ملجتهد�ت،  ندر�ضه يف بحثنا 

وغريها كثري ...  
ثر يف �للغة و�لفقه يطلق على بقايا  نخل�س من هذ� �أن �الأ
�لنتائج �ملرتتبة من  �ل�ضجود، وعلى  �أثر  �ل�ضئ  مثل 
كر�ه على �لت�رصفات،  خر مثل �أثر �الإ خمالطة �ضئ الآ

و�جلامع بينهما هو �لباقي من ر�ضم �ل�ضْيء. 
املطلب الثاين : تعريف احلكم الق�صائي 

ول : احُلكم يف اللغة  الفرع االأ
�أحُكم  مر:  باالأ عليه  وحَكْمت  �أحكام،  وجمعه  �حلكم: 
منّفذ  و�حلاِكم:  ق�ضيت،  مبعنى:  وُحكومة  ُحْكمًا 
قولهم  من  �حُلكم  و�أ�ضل  حّكام،  و�جلمع  �حلكم، 
َحَكْمته عن �ل�ضيء و�أحَكْمته، �أي: منْعته ومنه حَكمة 
�لد�ّبة، وحّكمت �لرجل:  دعوته �إىل �حلكم وحاكمته 

�إليه)7(.
الفرع الثاين : احلكم يف اال�صطالح الق�صائي 

كما  �لق�ضائي،  �حلكم  لتعريف  �لفقهاء  يتعر�س  مل 
خرى، و�إمنا جاء  هو يف كثري من �ملفرد�ت �لفقهية �الأ
هو  ما  منها  �أن  ُوِجَد  فيها  �لنظر  وبعد  بع�ضهم،  عن 
يع�ضد  �آخرين،  فقهاء  عند  �لق�ضاء  مل�ضطلح  تعريف 
هذ� �لقول تعريف �لعالمة ميارة �ملالكي للحكم �أنه : 
مر �أنه تعريف  لز�م باحلكم �ل�رصعي)8(، وو�قع �الأ �الإ
�ل�ضافعية)9(  فقهاء  بع�س  تبناه  �لذي  �لق�ضاء  لعلم 
و�حلنابلة)10(، وبهذ� يتبني لنا خطاأ بع�س �لباحثني 
يف �خللط  يف نقله لتعريف �حلكم �لق�ضائي عن بع�س 
�لفقهاء على �أنه تعريف للحكم �لق�ضائي، و�حلق �أنه 
فرقًا،  بينهما  �أنَّ  مر�ء  وال  عندهم،  للق�ضاء  تعريف 
لز�م يف �لظاهر  فمثال تعريف �بن �لغر�س �حلنفي : �الإ
على �ضيغة خمت�ضة باأمر ُظنَّ لزوُمه يف �لو�قع �رصعا، 

هو تعريف للق�ضاء ولي�س للحكم)11(. 
من  عند  �لق�ضائي  للحكم  �خلال�ضة  �لتعريفات  ومن 

عرفه من �لفقهاء:
بحكم  �لقا�ضي  َجْزُم   : �ملالكي  عرفه  �بن  تعريف   -

مر به)12( �رصعي على وجه �الأ
- تعريف �لعاّلمة �لدردير �ملالكي : �الإعالم على وجه 

لز�م)13(  �الإ
- تعريف �بن حجر �لهيتمي �ل�ضافعي : ما ي�ضدر من 
لز�مات  متول عموما وخ�ضو�ضًا ر�جعًا �إىل عام من �الإ

�ل�ضابقة له يف �لق�ضاء على وجه خم�ضو�س)14(
�حلكم  تعريف  �لعدلية  حكام  �الأ جملة  يف  جاء  وقد 
�لق�ضائي يف �ملادة )1786( �لتي تن�س على » قطع 

�لقا�ضي �ملخا�ضمة وح�ضمه �إياها«)15(
وحاول كثري من �ملعا�رصين يف �أبحاثهم �ملتعلقة بفقه 

�لق�ضاء �لتعريف باحلكم �لق�ضائي، من �أهمها : 
ف�ضل  يا�ضني:  نعيم  حممد  �لدكتور  تعريف   -
�خل�ضومة بقول �أو فعل ي�ضدر عن �لقا�ضي، وَمْن يف 

لز�م )16(. حكمه بطريق �الإ
- تعريف �لدكتور عبد �لنا�رص �أبو �لب�ضل: ما ي�ضدر 
�خل�ضومة،  يف  فا�ضال  حكمه  يف  وَمْن  �لقا�ضي  عن 
�أو باالمتناع عن  �إلز�م �ملحكوم عليه بفعل،  مت�ضمنًا 
فعل، �أو �إيقاع عقوبة على م�ضتحقها �أو تقرير معنى 

يف حمل قابل له)17(.
التعريف املختار : 

لنا  يتبني  �ملتقدمة،  �لتعاريف  هذه  جمموع  ومن 
عنا�رص م�ضرتكة يف تعريف �حلكم �لق�ضائي تتلخ�س 
ثمرة  ثم  �لقا�ضي،  من  ويكون  �حلكم،  �ضدور  يف: 
�حلق  �ضاحب  ببيان  �خل�ضومة   ف�ضل  يف  �حلكم  
من غريه، ثم ميزة �حلكم �لق�ضائي بكونه على وجه 

لز�م. �الإ
بعد  �لق�ضائي  �حلكم  تعريف  ميكننا  هذ�  على  بناء 

�عتبار هذه �لعنا�رص فنقول : 
جتاه  �لقا�ضي  عن  ي�ضدر  ما  �لق�ضائي:  �حلكم 
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لز�م.   فادة ثبوت حق ما بطريق �الإ �ملتخا�ضمني؛ الإ
لق�ضية  �ل�رصعي  �لقا�ضي هو �حلكم  من  ي�ضدر  وما 
�لوقائع  در��ضة  بعد  �إليه  ُتو�ضل  و�لذي  �لنز�ع، 
لتطبيق  حم�ضلة  هو  �لق�ضائي  فاحلكم  و�لبينات، 
حكام �ل�رصعية على �لوقائع �لتي يدعيها �خل�ضوم  �الأ
�ل�رصعية  حكام  �الأ وهذه  �لبينات)18(،  عنها  وتك�ضف 
فياأخذها  �لفقهاء،  عليها  �تفق  مّما  تكون  �أن  �إما 
�ل�رصعية  �لن�ضو�س  من  مبا�رصة  ب�ضورة  �لقا�ضي 
وفق  باجتهاده  ي�ضتنبطها  قد  �أو  �الإجماع،  �أو 
حكام  �الأ تلك  هي  بحثنا  ومو�ضوع  �الجتهاد،  قو�عد 

�الجتهادية . 
�ملطلب �لثالث: تعريف �ملجتهد�ت 

و�الجتهاد يف �للغة: بذل �لو�ضع و�ملجهود)19(، و�أما يف 
�ضوليون و�لفقهاء بتعاريف  �ال�ضطالح : فقد عرفه �الأ

متعددة ولكنها متقاربة، ومن هذه �لتعاريف: 
- بذل �ملجهود فيما يق�ضده �ملجتهد)20( 

بطريق  عملي  �رصعي  حكم  نيل  يف  �لو�ضع  بذل   -
�ال�ضتنباط)21(

- بذل �لطاقة يف حت�ضيل ذي كلفة)22(
بحكم  ظنٌّ  لتح�ضيل  �لو�ضع  �لفقيه  ��ضتفر�غ   -

�رصعي)23(
- حت�ضيل حكم �رصعي ظني)24( 

�ضول و�لفقه، وغاية   وغريها كثري مبثوث يف كتب �الأ
ما ترمي �إليه: 

- �أن �ملجتهد يجب عليه �أن يبذل �أق�ضى ما ميلك من 
�ل�رصعي  �حلكم  �إىل  �لو�ضول  �ضبيل  يف  علمي،  جهد 
يف  �ضو�ء  قطعي  بن�س  دليلها  يرد  مل  �لتي  �مل�ضاألة  يف 
�أو  �لوقت  يف  تق�ضري  �أي  دون  �لداللة،  �أو  �لثبوت 

�لتحري، وبطريق �ال�ضتنباط بوجه من وجوهه. 
- حكم �ملجتهد يف م�ضائل �ملجتهد�ت هو حكم ظني، 
�خلطاأ؛  يحتمل  ولكنه  �ملجتهد،  حق  يف  �ضو�ب  وهو 

ن غريه من �ملجتهدين تو�ضل خلالف حكمه. الأ
�لتي  �مل�ضائل  باأنها:  �ملجتهد�ت  تعريف  ميكن  وعليه 

مل يرد دليلُها بن�س قطعي، ويتعر�س �إليها �ملجتهد يف 
�ضبيل �لو�ضول �إىل �حلكم �ل�رصعي، ثم �اللتز�م بها 

منه.
 مو�صوع البحث:

إن مو�ضع هذ� �لبحث هو در��ضة  بناًء على ما �ضبق فا
من  �لقا�ضي  من  ي�ضدر  ما  على  �ملرتتبة  �لنتائج 
�لتي يبذل فيها  �إفادته  لثبوت حق الزم، يف �مل�ضائل 
�لقا�ضي جهده  لف�ضل �خل�ضومة، مع �حتمال خطاأه  
حكام  �الأ ولي�س من  �جتهاديا،  لكونه  منه  فيما �ضدر 

�لقطعية.
يف  وقوعه  يحتمل  �لق�ضائي  �حلكم  يف  و�خلطاأ 
�أمرين)25(: �إما �خلطاأ يف �لتو�ضل �إىل �حلكم �ل�رصعي، 

�أو �خلطاأ يف تقدير �لوقائع وتك�ضف �لبينات .  

ول: احلكم باملجتهدات املبحث االأ
�لق�ضائي  �حلكم  عالقة  عن  �ملبحث  هذ�  يف  نتكلم 
بحثنا،  مو�ضوع  تخ�س  وجوه  عدة  من  باملجتهد�ت 
وهي حتديد �لق�ضايا �خلا�ضعة لالجتهاد �لق�ضائي، 
ثم �لتعرف على �لقا�ضي �لذي مثله يحكم بالق�ضايا 
�الجتهادية، وما و�جبه جتاهها حتى يتو�ضل للحكم 
و�لق�ضايا  �لقا�ضي  تكييف  و�ضف  مع  �الجتهادي، 
�ملطالب  وفق  �ملعا�رص،  �لوقت  يف  بها  يحكم  �لتي 

�لتالية: 
حكام االجتهادية  ول: متييز االأ املطلب االأ

الق�صائية  
�إن ق�ضاء �لقا�ضي ال يخلو �إما �أن يقع يف م�ضاألة فيها 
�ملتو�ترة  �ل�ضنة  �أو  �لكتاب  من  �لداللة  و��ضح  ن�س 
�أو �الإجماع، و�إما �أن يقع يف جمتهد فيه، وهي مد�ر 

بحثنا. 
َمعًا  إن وقع يف جمتهد فيه فال يخلو �إما �أن يكون جُمْ  فا
على كونه جمتهدً� فيه ، و�إما �أن يكون خمتلفا يف كونه 
�لنقطتني  جمتهدً� فيه)26(، ولتو�ضيح ذلك، يكون يف 

�لتاليتني:  
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1. �إن كان جممعا على كونه حمال لالجتهاد، ال يخلو 
عند �حلنفية دون �جلمهور �أن يكون �ملجتهد فيه هو 
حيث  �لق�ضاء،  نف�س  يف  يكون  �أن  و�إما   ، به  �ملق�ضي 
�إن �جلمهور ال يفرقون بينهما، و�أما �حلنفية �إن كان 
�إىل قا�س  َفُرِفَع ق�ضاوؤه  به  �ملق�ضي  فيه هو  �ملجتهد 
إن رده �لقا�ضي �لثاين  �آخر مل يرده �لثاين بل ينفذه ، فا
ول و�أبطل  َفُرِفَع �إىل قا�س ثالث نفذ ق�ضاء �لقا�ضي �الأ
فيه  جمتهد�  �لق�ضاء  نف�س  كان  و�إن   ، �لثاين  ق�ضاء 
كما لو ق�ضى على �لغائب فاحلكم يحتمل �لنق�س)27(، 

-ونرجئ �لتف�ضيل يف مو�ضعه-.   
حمل  �أنه  �ختلفو�  حمل  يف  �لق�ضاء  كان  و�إن   .2
؟  �لقا�ضي  ق�ضاء  فيه  ينفذ  فهل  ال،  �أم  �الجتهاد 
�لفقيه  تقدير  ح�ضب  فيه  �حلكم  يختلف  و�جلو�ب 
بكون �مل�ضاألة ما ز�لت خالفية بني �لعلماء فهي حمل 
عليها فهي  �ملتفق  �مل�ضائل  �أ�ضحت من  �أو  لالجتهاد، 
�لولد)28(،  �أم  بيع  ومثالها  لالجتهاد،  حمال  لي�ضت 
حمل  نه  الأ ينفذ؛  يو�ضف  و�أبي  حنيفة  �أبي  فعند 
�الجتهاد عندهما، الختالف �ل�ضحابة -ر�ضو�ن �هلل 
تعاىل عليهم �أجمعني- يف جو�ز بيعها، وعند حممد ال 
ينفذ؛ لوقوع �التفاق بعد ذلك من �ل�ضحابة وغريهم 
على �أنه ال يجوز بيعها فخرج عن حمل �الجتهاد)29(، 

وهو ر�أي �جلمهور)30(.
املطلب الثاين : القا�صي و�صرط االجتهاد  

�مل�ضهور  �ل�ضافعية)31( و�حلنابلة يف  ي�ضرتط جمهور 
من  كل  عند  قول  وهو   ، حزم)33(  و�بن  عندهم)32( 
يكون  �أن  �لقا�ضي  يف  و�ملالكية)35(  �حلنفية)34( 

جمتهد�، ونقل عن �بن حزم �الإجماع على ذلك)36(.
ندب  �رصط  �أنه  �حلنفية  عند  �ملعتمد  ويف 
منه  وقريب  �أولوية)38(،  �رصط  �أو  و��ضتحباب)37(، 
�لقول �لثاين للمالكية)39( �لذي يرى �أن �الجتهاد من 
للمالكية)40(هو  �لثالث  و�لقول  �مل�ضتحبة،  �ل�ضفات 
لغريه  فت�ضح  �إال  و  وجوده،  حال  �الجتهاد  ��ضرت�ط 
�رصط  تعذر  �إن  كذلك  �ل�ضافعية  وعند  �ملقلدين،  من 

نفذ  مقلد�  �ضوكة  له  من  �أو  �ضلطان،  فوىل  �الجتهاد 
ق�ضاوؤه لل�رصورة)41(.

وبغ�س �لنظر عن هذ� �خلالف، فمقام بحثنا يتناول 
ن �لدر��ضة هي  كل من تقلد �لق�ضاء من �أهل �لعلم، الأ
�أن  �ضك  وال  )�ملجتهد�ت(؛  فيها  �ملجتهد  للم�ضائل 
�لقا�ضي يتعر�س للمجتهد�ت �ضو�ء �أكان جمتهد� �أم 

مقلد�، ويحكم بها. 
و�ملجتهد هو من َيْعِرُف من �لكتاب و�ل�ضنة �حلقيقية 
مر و�لنهي ، و�ملبني و�ملجمل، و�ملحكم  و�ملجاز ، و�الأ
 ، و�ملقيد  و�ملطلق   ، و�خلا�س  و�لعام   ، و�ملت�ضابه 
و�لنا�ضخ و�ملن�ضوخ ، و�مل�ضتثنى و�مل�ضتثنى منه ، وال 
ي�ضرتط حفظه للقر�آن، بل يكفي معرفة مظان �أحكامه، 
و�ضحيح �ل�ضنة و�ضقيمها ، وتو�ترها و�آحادها ، مما 
حكام ، و�ملجمع عليه و�ملختلف فيه )�أقاويل  يتعلق باالأ
وكيف  و�رصوطه  و�لقيا�س  بعدهم(،  فمن  �ل�ضحابة 
�ملتد�ولة بحجاز و�ضام وعر�ق،  ، و�لعربية  ي�ضتنبط 

فمن عرف �أكرثه �ضلح للفتيا و�لق�ضاء)42(. 
غري  من  �لغري  بر�أي  يعمل  �أو  يقبل  من  هو  و�ملقلد 
حجة، �أو دون معرفة دليله)43(، كاأن يكون �لقا�ضي 
مفرو�ضة  مقننة  حكام  الأ تابعا  �أو  مالكيا،  �أو  حنفيا 

عليه من جمموع تلك �ملذ�هب باأمر �ل�ضلطان.
   

املطلب الثالث : ما ي�صنع القا�صي يف 
املجتهدات  

يف  يقع  �أن  �إما  يخلو  ال  �ملجتهد�ت  يف  �لقا�ضي  حكم 
يف  يقع  �أن  و�إما  �مل�ضلم،  لل�ضلطان  ر�أي  فيها  م�ضاألة 
م�ضاألة لي�س فيها ذلك، و�لقا�ضي ال يخلو �إما �أن يكون 

جمتهد� �أو مقلد�، و�لتف�ضيل يف �لفرعني �لتاليني :  
ول:  اإن وقع حكم القا�صي فيما فيه  الفرع االأ

لل�صلطان راأي.
�ل�ضلطان  �ألزم  ثم  جمتهد�،  �لقا�ضي  كان  إذ�  فا )�أ( 
�أن يحكم  �أو مذهب معني مثل  �لقا�ضي بحكم معني، 
باملذهب �حلنفي �أو �ملالكي �أو �ل�ضافعي �أو �حلنبلي، 
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�إال  حتكم  ال  �أن  على  �لق�ضاء  وليتك  قد  له:  فيقول 
إن للفقهاء يف هذه �مل�ضاألة قولني:  مبذهب مالك مثال. فا
جو�ز  عدم  ويفيد  �جلمهور)44(،  قول  ول:  �الأ �لقول 
عند  �ملجتهد  �لقا�ضي  على  ذلك  �ل�ضلطان   ��ضرت�ط  
�لتولية، و�خلالف عند �أ�ضحاب هذ� �لقول يف �أثر هذ� 

�ال�ضرت�ط على عقد �لتولية)45( .  
و�أما �أدلتهم: 

 ،)46( باحلق}  �لنا�س  بني  {فاحكم  تعاىل:  قوله   .1
فاحلق ما دل عليه �لدليل عند �ملجتهد، فال يجوز �أن 
يحكم بغريه)47(، و�حلق ال يتعني يف مذهب بعينه، وقد 

يظهر له �حلق يف غري ذلك �ملذهب)48(. 
2. �لقا�ضي �ملجتهد عندما يرتك ر�أيه عمد� ال يرتكه 

�إال لهوى باطل ال لق�ضد جميل)49(.
�لقول �لثاين : مذهب �أبي حنيفة، يجيز لل�ضلطان �إلز�م 
ؤيد  �لقا�ضي �ملجتهد بر�أي معني �أو مذهب معني، ويو
مام قوله بالنفاذ �أن حكم �ل�ضلطان لي�س بخطاأ يقني،  �الإ
وحكم �لقا�ضي لي�س ب�ضو�ب يقني، �أي ر�أي �لقا�ضي 
يحتمل �خلطاأ و�إن كان �لظاهر عنده �ل�ضو�ب، ور�أي 
غريه يحتمل �ل�ضو�ب و�إن كان �لظاهر عنده خطاأه، 
فلي�س و�حد منهما خطاأ بيقني، فكان حا�ضله ق�ضاء 

يف حمل جمتهد فيه فينفذ)50( .
 وللرتجيح: ينظر لهذه �مل�ضاألة من قبيل تدخل �حلاكم 
�ضاحب  �لقا�ضي  �أن  �أحد  ميرتي  وال  بالقا�ضي، 
��ضتقاللية، ويف �ملقابل هذ� �حلاكم �مل�ضلم ال يتدخل يف 
�لق�ضاء �إال من باب �ل�ضيا�ضة �ل�رصعية، و�لتي تعطيه 
فقد  وبهذ�  مة،  �الأ مب�ضلحة  �ملنوطة  �لت�رصف  حرية 
�لقا�ضي،  ��ضتقالل  وىل  �الأ م�ضلحتان،  تعار�ضت 

و�لثاين وجوب تدخل �حلاكم حتقيقا للم�ضلحة.
�إن  حيث  �ضالمية؛  �الإ �لنظرية  يف  تنايف  ال  �أنه  و�حلق 
�حلاكم ملا ياأمر بحكم معني يف م�ضاألة حمددة، �إمنا يعمم 
حكمها من �أجل حتقيق م�ضلحة تخ�س �ملتخا�ضمني 
مة، يف حني  وىل، وغريهم لت�ضمل؛ �أفر�د �الأ بالدرجة �الأ
لتحقيق  ي�ضعى  �ملتخا�ضمني  بني  �لقا�ضي  ق�ضاء  �أن 

م�ضلحة �ملظلوم �ضد جاحد حقه وح�ضب، و�مل�ضلحة 
�لعامة مقدمة على �خلا�ضة، ويف �لوقت �لذي ال يوؤمن 
�لتدخل  من  ف�ضاد �حلكام، وق�ضدهم  من  فيه  �حلال 
قبيل  يعترب هنا من  �إلز�م �حلاكم  إن  فا �لهوى،  لذ�ت 

�لتدخل �ملناق�س ال�ضتقالل �لق�ضاء.
من  ما  بحكم  �لقا�ضي  يلزم  �حلاكم  كان  إن  فا وعليه 
له،  طاعة  فال  لال�ضتقاللية  �ملناق�س  �لتدخل  باب 
لق�ضد  ال  باطل  هوى  عن  يكون  حكمه  ن  الأ حترم  بل 
جميل عندها، و�إن كان تدخل �حلاكم من باب  حتقيق 
�أمر  طاعة  يف  مندوحة  للقا�ضي  إن  فا مته  الأ �مل�ضلحة 
�حلاكم، حيث ال يعترب هذ� من قبيل �لتدخل �ملناق�س 
�أن �حلكم  �ضعة من جهة  فيه  مر  �الأ بل  لال�ضتقاللية، 
�لذي تو�ضل �إليه �لقا�ضي لي�س هو حكم �هلل �لذي ال 
يجوز �حلكم بغريه، فهناك فرق بني حكم �هلل وحكم 
�أن  حنيفة  �أبي  مام  �الإ قول  معنى  وهذ�  �ملجتهد)51(، 
ومن  يقني،  بخطاأ  لي�س  �حلاكم  بر�أي  �لقا�ضي  حكم 
جهة �أخرى فان مر�عاة �مل�ضلحة �لعامة و�حلكم بها 
�أمر به �لقر�آن �لكرمي  {فاحكم بني  هو �حلق �لذي 

�لنا�س باحلق}. )52(
�ضلطاين  �أمر  �لقا�ضي مقلد�، و�ضدر  و�إذ� كان  )ب( 
بالعمل بر�أي جمتهد معني،  ملا �أن ر�أيه بالنا�س �أرفق، 
بر�أي  يحكم  �أن  �لقا�ضي  فعلى  �أوفق،  وللم�ضلحة 

و�جتهاد ذلك �ملجتهد .
 ونلمح هذ� �لفقه من عدة �ضو�هد يف �ملذ�هب �لفقهية، 

و�لتي ميكن �أن ن�ضتدل بها، ومنها :
�لعمل  �لو�جب  من  »�أنه  �ملجلة  تقرير  يف  ورد   .1
�إمام �مل�ضلمني بالعمل باأحد �لقولني يف �مل�ضائل  باأمر 
�ل�ضارح هو »فعلى ذلك لي�س  �ملجتهد فيها«، وتعليق 
للقا�ضي �أن يعمل بر�أي جمتهد �آخر مناف لر�أي ذلك 
نه ملا كان  إذ� عمل وحكم ال ينفذ حكمه، الأ �ملجتهد، فا
�لقا�ضي غري ماأذون باحلكم مبا ينايف ذلك �لر�أي، فلم 

يكن �لقا�ضي قا�ضيا للحكم بالر�أي �ملذكور«)53( .
�مر�أة  يف  مالك،  مام  �الإ مذهب  على  �لفتاوى  ومن   .2
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ومل  خربه،  و�نقطع  �ضنني،  �أربع  عنها  زوجها  غاب 
�أقام  وال  منه،  تنفق  ماال  لها  يرتك  ومل  جهته،  تعلم 
وكيال بذلك ، وخافت �لزنا فرفع وليها �أمرها لقا�ضي 
فطلقها  طالقها  وطلب  ذكر،  ما  عنده  و�أثبت  بلدها، 
�لقا�ضي، وحكم به و�عتدت، وتزوجت فهل طالقها 

وزو�جها �ضحيحان ؟  
على  و�ل�ضالم  و�ل�ضالة  هلل  »�حلمد  �جلو�ب(:  )كان 
�لنفقة  لعدم  طالقها  نعم  �هلل،  ر�ضول  حممد  �ضيدنا 
به غري  �لقا�ضي  لكن حكم  �لعنت �ضحيح،  �أو خوف 
مام  �الإ ن  الأ به يف رفع �خلالف؛  معتد  �ضحيح، وغري 
حني  ��ضتثنى  ونحوهم  م�رص،  ق�ضاة  وىل  �لذي 
توليتهم هذه �مل�ضاألة، ومنعهم من �حلكم فيها، وكتب 
هو  كما  عمله  �أقطار  ل�ضائر  و�أر�ضله  تقرير�،  بذلك 
إن حكمو�  فا فيها،  فهم معزولون عن �حلكم  معلوم، 
ملن  فيجوز  خالفا  يرفع  ومل  حكمهم،  يعترب  مل  فيها 

يرى خالفه نق�ضه«)54(.
عامة،  تنعقد  قيل:  و�إذ�  �خلر�ضي:  قول  ويع�ضده 
�لقا�ضي  على  ي�ضتثني  �أن  للخليفة  فيجوز  وخا�ضة 
فالن  بني  يحكم  ال  �أو  بعينها  ق�ضية  يف  يحكم  ال  �أن 

وفالن)55( .
يف  �ل�ضافعي  مام   �الإ مذهب  على  �لفتاوى  ومن   .3
�أتى بجرح �ل�ضهود بعد ثالثة  �مل�ضهود عليه فيما لو 
�أيام فهل تقبل بينة �جلرح بعد �حلكم �أم ال ؟ وفيما لو 
�حتج من يجوز ذلك باأن جتويز قبول �جلرح يوؤدي 

�إىل نق�س �أحكام متقدمة ؟  
حكم  بعد  ولو  �جلرح،  بينة  تقبل   « �جلو�ب(:  )كان 
�أن ذلك يوؤدي  �حلاكم، و�إن طالت �ملدة، وال نظر �إىل 
ا ال نقبل بينة �جلرح �إال  نَّ �إىل نق�س �أحكام متقدمة؛ الأ
وجب  وجدت  إذ�  فا حملها،  يف  �ملذكورة  ب�رصوطها 
ذكر  مبا  �لق�ضاة  �ل�ضلطان  �ألزم  ومتى  بها،  �لعمل 

�أطاعوه خوفا من �ضق �لع�ضا«)56(. 
�لو�جب  �أن  يف  �ل�ضو�هد  هذه  من  �أو�ضح  ثمة  ولي�س 
حكام،  �الأ من  به  �أمر  فيما  �ل�ضلطان  باأمر  �لعمل  هو 

بع�س  يف  �حلكم  عن  �لقا�ضي  عزل  حكمه  يكون  وقد 
�مل�ضائل، و�لطاعة هي �لو�جبة خوفا من �ضق �لع�ضا، 

وخالف طاعته يلزم عدم نفاذ حكم �لقا�ضي . 
الفرع الثاين : اإْن وقع حكُم القا�صي فيما مل 

يكن لل�صلطان فيه راأي 
��ضرتط  من  بني  �لفقهاء  عند  يختلف  �لتف�ضيل  إن  فا
�لنحو  على  مقلد�،  قبله  ومن  �لقا�ضي  يف  �الجتهاد 

تي:   �الآ
)�أ( فعلى قول من ��ضرتط �الجتهاد: 

لي�س فيه  �ملختلف فيها مما  �مل�ضائل  �لقا�ضي يف  إن  فا
ح�ضب  عنده  ترجح  مبا  �إال  يحكم  ال  �إجماع  وال  ن�س 
يف  �ملذ�هب  بني  �خلالف  وعلى  �الجتهاد،  �أ�ضول 

ترتيب �أ�ضول �جتهاد�تهم)57( . 
)ب( وعلى قول من يجيز كون �لقا�ضي مقلد� :

�أهل  من  يكن  مل  �إذ�  �لقا�ضي  �أن  يرون  فاحلنفية 
إن عرف �أقاويل �أ�ضحابهم وحفظها على  �الجتهاد، فا
تقان عمل بقول من يعتقد قوله حقا على  �الإحكام و�الإ
�لتقليد، و�إن مل يحفظ �أقاويلهم عمل بفتوى �أهل �لفقه 
�إال  �لبلد  يكن يف  و�إن مل   ، بلده من فقهاء �حلنفية  يف 

فقيه و�حد ي�ضعه �أن ياأخذ بقوله)58( .
�أن يحكم  يرى  �لقا�ضي مقلد�  �أجاز كون  وباقي من 
�لرتجيح،  �أهل  من  يكن  مل  �إن  مذهبه  من  بامل�ضهور 
به،  يفتي  و�أن  مذهبه  من  بامل�ضهور  يحكم  �أن  وجاز 
�أهل �لرتجيح،  �إن كان من  و�إن مل يكن ر�جحا عنده 
حتى ولو كان �ضاذ� مرجوحا يف نظره، لكونه مقلد� يف 
رجحان �لقول �ملحكوم به �إمامه �لذي يقلده يف �لفتيا، 
مذهبه  من  �مل�ضهور  بني  �لتعار�س  عند  �ملقدم  وهو 
يف  �لبعيد  بال�ضاذ  �حلكم  له  ولي�س  عنده،   و�لر�جح 
نه كاخلارج عن �ملذهب)59(،  مذهبه و�ن ترجح عنده الأ
و�إن ويل �لق�ضاء على مذهب غري مذهبه ال ي�ضح منه 

�أن  يتجاوز م�ضهور ذ�ك �ملذهب)60(.
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املطلب الرابع : تكييف القا�صي وحكمه 
الق�صائي يف الوقت املعا�صر 

�ضالم من �ل�ضحابة و�لتابعني  كان �لق�ضاة يف �ضدر �الإ
حكام  �الأ ��ضتنباط  يف  عقولهم  ويعملون  جمتهدين، 
وملا  لديهم،  و�ملتوفرة  �ملعتربة  �أدلتها  من  �ل�رصعية 
�ضماع  معهم  توزع  و�لتابعون  �ل�ضحابة  توزع 
�ل�ضنة، باالإ�ضافة �إىل �الختالف يف تف�ضري �لن�ضو�س 
حكام �لق�ضائية �ملختلفة يف  �لقر�آنية، نتج عن ذلك �الأ

�ملجتهد�ت وللم�ضاألة �لو�حدة .
إن من حق �لرعية �أن يعرفو� م�ضريهم  ويف �ملقابل فا
حو�ل  �لفقهاء، �ضو�ء يف �الأ يف �لق�ضايا �خلالفية بني 
ما  وهذ�  �جلنائية،  �أو  �لعينية  �أو  �ل�ضخ�ضية 
معلنة  �لقو�نني  �إن  حيث  �ملعا�رص  �لقانون  عليه 

للجميع)61(.
�لقا�ضي،  لدى  �الجتهاد  �ضفة  �رصط  بني  و�جلمع 
به  قام  ما  �لق�ضائي،  باحلكم  للخ�ضوم  �لعلم  وحق 
لدى  �ملقدمة  �لق�ضايا  يف  باالجتهاد  هلية  �الأ �أ�ضحاب 
�لقا�ضي  يحفظها  ن�ضو�س  يف  تثبيتها  ثم  �لق�ضاء، 
ليلتزم بها وجوبا عند حتقق موجبات �حلكم  عنده؛ 
�لن�ضو�س  وتف�ضري  تقدير  م�ضاحة  له  وترتك  بها، 
يف  يعرف  �لذي  وهو  �إليه،  ي�ضل  �لذي  باالجتهاد 

حكام �لق�ضائية. ع�رصنا بتقنني �الأ
لز�م باأحكامه، مر�عاة  ويظهر خري فكرة �لتقنني و�الإ
�لق�ضايا  كرثة  وىل  �الأ جهتني،  من  �لق�ضاة  �أحو�ل 
تقدير  خرى  و�الأ �الجتهاد،  زمن  وطول  �ملرفوعة 
�الجتهاد  من  وبعدهم  وقربهم  �لق�ضاة  م�ضتوى 

�ضوليني .  �ملعروف ح�ضب �ل�رصوط �مل�ضجلة عند �الأ
إن �أحكام �لق�ضاء يف �لوقت �ملعا�رص هي   وبالنتيجة فا
و�الجتهادية  �جتهادية،  �أو  يقينية  �أ�ضلها  يف  �أحكام 
قو�لب  يف  وقننوها  �الجتهاد،  �أهل  در�ضها  منها 
فهم  وعليه  بها،  �حلكم  �لق�ضاة  �ألزم  ثم  قانونية، 

حكام �جتهادية .   ق�ضاة مقلدون، الأ

ثار يف �ملطالب �لتالية :  وندر�س هذه �الآ
ول: ارتفاع اخلالف بحكم القا�صي    املطلب االأ

�إذ� حكم �لقا�ضي يف و�قعة من �لوقائع بحكم خمتلف 
�أو  لن�س  لعدم خمالفته  فيه �خلالف  ي�ضوغ  فيه مما 
إن �لنز�ع يرتفع باحلكم فيما يخت�س بتلك  �إجماع، فا
كاملجمع  �لو�قعة  تلك  يف  �حلكم  ويعود  �لو�قعة، 
عليه)62( ، وهذ� مقيد مبا ال ينق�س فيه حكم �لقا�ضي، 
�لفقهاء  �أما ما ينق�س فيه فال)63(، وهذ� معنى كالم 

»حكم �حلاكم يرفع �خلالف »)64(، و�لعلة هي:
على  ق�ضاوؤه  فينفذ  عامة  والية  له  �لقا�ضي  �أن   .1

مر متفقا عليه)66(. �لكل)65(، وي�ضري �الأ
�خلالف  فريفع  �إلز�م)67(،  �لقا�ضي  حكم  ن  والأ  .2

�ضد� للنز�ع وقطعا للخ�ضومات)68( .
3. وخالف ذلك يوؤدي �إىل �أن ال ي�ضتقر حكم ، وفيه 

م�ضقة �ضديدة )69( . 
مر �أن �رتفاع �خلالف بحكم �لقا�ضي يظهر  وو�قع �الأ
�أي  �لنا�س،  عو�م  من  �خل�ضمان  كون  حال  يف  جليا 
�لقا�ضي،  �أو مدى رجحان حكم  بالفقه  لهم  ال در�ية 
يت�ضف  �أن  �ملطروحة  �الحتماالت  من  �أن  حني  يف 
يكون  قد  �أو  مفتيا،  يكون  كاأن  بالعلم  �أحد �خل�ضوم 
�لذي  �لقا�ضي هو  يبقى حكم  �خل�ضمان كذلك، فهل 
تي:  يرفع �خلالف ؟ ندر�س هذه �مل�ضاألة على �لنحو �الآ

م�صاألة :  اختالف قول املفتي اإذا كان اأحد 
اخل�صوم مع القا�صي 

�إذ� حكم �لقا�ضي يف م�ضائل �الجتهاد بحكم ما، وكان 
�أحد �خل�ضوم من �أهل �لفقه و�لفتوى، وتبني �أن حكم 
ملزم  �ملفتي  فهل  �لفقيه،  لفتوى  خمالف  �لقا�ضي 
بر�أي �لقا�ضي، �أم يجب عليه �أن يرتك حكم �لقا�ضي 

ويعمل بر�أيه، هذه �مل�ضاألة عند �لفقهاء على قولني: 
ول:قول �ملالكية)70(، وجمهور �ل�ضافعية)71(،  �لقول �الأ
�حلنفية)73(،  من  وحممد  �حلنابلة)72(،  عن  ورو�ية 

املبحث الثاين: اأثر احلكم باملجتهدات
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حكم  �أن  ويفيد  حنيفة)74(،  �أبي  قول  �إنه  وقيل: 
�لقا�ضي يرفع �خلالف، ويرجع �ملخالف عن مذهبه 

ملذهب �لقا�ضي.
�حلنفية)75(  من  يو�ضف  �أبي  قول  �لثاين:  �لقول 
�لق�ضاء  بني  يفرقون  �إذ  �ل�ضافعية)76(،  وبع�س 
للمفتي �أو �لق�ضاء عليه، حيث �إن ق�ضاء �لقا�ضي ينفذ 
ق�ضاوؤه  و�أما  �الجتهاد،   حمل  يف  عليه  �ملق�ضي  على 

للمق�ضي له مبا يخالف ر�أيه فال ينفذ . 
بينهما  �ل�ضابقني يظهر �التفاق  �لقولني  �إىل  وبالنظر 
يف �أن ق�ضاء �لقا�ضي ينفذ على �ملق�ضي عليه يف حمل 
�أو  �الجتهاد، �ضو�ء كان �ملق�ضي عليه، عاميا مقلد�، 
من  �أي  �لقا�ضي،  ر�أي  ر�أيه  يخالف  جمتهد�  فقيها 
�جتهاده  بخالف  �لقا�ضي  فق�ضى  عاملا جمتهد�  كان 
باحلرمة  عليه  �لقا�ضي  وق�ضى  �حلل  يعتقد  وهو 
فعليه �أن ياأخذ بق�ضاء �لقا�ضي ويدع ر�أي نف�ضه بال 

خالف)77(.  
ن �لعامي يلزمه تقليد   - ووجه كونه مقلد� فظاهر؛ الأ

�ملفتي ، فتقليد �لقا�ضي �أوىل)78( 
 - ووجه كونه جمتهد� :

�إليه  يوؤدي  مبا  �الجتهاد،  حمل  يف  �لق�ضاء  نَّ  الأ  .1
وال  �ضحته،  على  جممع  ق�ضاء   ، �لقا�ضي  �جتهاد 
ومن  عليه،  �ملق�ضي  على  �لنفاذ  �إال  لل�ضحة  معنى 
�لفروع �ملو�ضحة فيما �إذ� قال �لرجل المر�أته : �أنت 
�لرجعة  ، ميلك  �أنه و�حدة  �لزوج  ور�أى  �ألبتَة  طالْق 
ور�أى �لقا�ضي �أنه بائن ، فر�فعته �ملر�أة �إىل �لقا�ضي، 

فق�ضى بالبينونة ينفذ ق�ضاوؤه باالتفاق)79( . 
ن �لق�ضاء ملزم للكافة ور�أيه ال يعدوه)80( .   2.  والأ

�أي�ضا �أن خمالفة �ملجتهد �ملحكوم  وميكن �ال�ضتدالل 
عليه للقا�ضي تورث �ضبهة، تف�ضي �إىل �تهامه،عندما 
ميتنع من �لق�ضاء عليه بحكم �لقا�ضي، ليحكم لنف�ضه 

وباجتهاده.  
ول :  وحجة �لقول �الأ

فعله  يحل  ال  وما  حتل،  ال  �لقا�ضي  خمالفة  �أن    .1

�إذ� حكم  ال يجزئ عن �لو�جب، قيا�ضا على �حلاكم  
ما�س  حكمه  إنَّ  فا �لعلماء  بني  �ختالف  فيها  بق�ضية 
�ل�ضلطان �ضبب  ن �خلروج عن حكم  غري مردود؛ والأ
�لفتنة و�لهرج وذلك ال يحل وما ال يحل فعله ال يجزئ 

عن �لو�جب)81( .
2. �أن هذ� ق�ضاء وقع �التفاق على جو�زه، لوقوعه يف 
ف�ضل جمتهد فيه، فينفذ على �ملق�ضي عليه و�ملق�ضي 
ن �لق�ضاء له تعلق بهما جميعا، �أال ترى �أنه ال  له؛ الأ

ي�ضح �إال مبطالبة �ملق�ضي له)82( . 
ن �الجتهاد ال يعار�س �لق�ضاء، فللقا�ضي والية  3. والأ
نق�س �جتهاد �ملجتهد و�لق�ضاء عليه بخالفه، ولي�س 
للمجتهد والية نق�س �لق�ضاء يف �ملجتهد�ت و�لق�ضاء 

ول، و�ل�ضعيف ال يظهر مع �لقوي)83( .  بخالف �الأ
للقا�ضي  �لكائن  باالجتهاد  �لق�ضاء  �ت�ضال   .4
بالر�جح  خذ  و�الأ �خل�ضم،  �جتهاد  على  يرجحه 
�لقربان  �إمنا مينعه من  متعني، وكونه ال ير�ه حالال 

قبل �لق�ضاء)84(. 
وحجة �لقول �لثاين : 

بالباطل  بينكم  �أمو�لكم  تاأكلو�  {وال  تعاىل  قال   .1
وتدلو� بها �إىل �حلكام})85(، ففي هذ� بيان �أن ق�ضاء 

�لقا�ضي ال يحل للمرء ما يعتقد فيه �حلرمة )86(. 
2. �أن �ضحة �لق�ضاء �إنفاذه يف حمل �الجتهاد، ويظهر 
ن  �أثر ذلك يف حق �ملق�ضي عليه، ال يف حق �ملق�ضي له؛ الأ
�ملق�ضي عليه جمبور يف �لق�ضاء عليه، فاأما �ملق�ضي له 
�إمنا  فمختار يف �لق�ضاء له، فلو �تبع ر�أي �لقا�ضي، 
يتبعه تقليد�، وكونه جمتهد� مينع من �لتقليد ، فيجب 
�لعمل بر�أي نف�ضه، وعلى هذ� كل حتليل �أو حترمي، �أو 

�إعتاق �أو �أخذ مال)87(. 
�لقا�ضي  وق�ضاء  حقه،  يف  ملزم  �ملجتهد  �جتهاد   .3
يكون عن �جتهاد، فمن حيث والية �لق�ضاء ما يق�ضي 
به �لقا�ضي �أقوى، ومن حيث حقيقة �الجتهاد يرتجح 
ما عنده يف حقه على ما عند غريه، فتتحقق �ملعار�ضة 
بينهما، فيغلب �ملوجب للحرمة عمال بقوله �ضلى �هلل 
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عليه و�ضلم: ما �جتمع �حلر�م و�حلالل يف �ضيء �إال 
غلب �حلر�م �حلالل« )88()89( 

4. �لق�ضاء يف حق �ملق�ضي له فتوى؛ فهو يخري فيه �إن 
�ضاء ر�جع، و�إن �ضاء مل ير�جع ، وبالفتوى ال ي�ضري 
�حلالل حر�ما، و�لبائن رجعيا، كما لو �ضهد �ضاهد�ن 
على رجل �أنه قتل ويل هذ� عمد� وق�ضى �لقا�ضي له 
عليه بالقود و�لويل يعرف �أن �ل�ضهود �ضهود زور ال 

يحل له �أن يقتله)90( 
يف  نقر�أ  �لقولني،  بني  �خلالف  �أثر  لنا  يتبني  وحتى 

�لفروع �لفقهية �لتالية : 
�أ- �إذ� قال �لرجل المر�أته : �أنت طالق �ألبتة ، ور�أى 
�لزوج �أنها بائن ، ور�أى �لقا�ضي �أنها و�حدة ، ميلك 
بتطليقة  فق�ضى  �لقا�ضي؛  �إىل  فر�فعته   ، �لرجعة 
و�حدة ميلك �لرجعة؛ ال يحل له �ملقام معها عند �أبي 

يو�ضف ، وعند حممد يحل له . 
ب- رجل وطئ �أم �مر�أته �أو �بنتها فخا�ضمته زوجته 
فق�ضى  �مل�ضاهرة،  حرمة  يرى  ال  قا�س  �إىل  ذلك  يف 
ينظر  معها؟  �ملقام  للزوج  يحل  فهل  لزوجها  باملر�أة 
�إن كان �لزوج جاهال حل له �ملقام معها، و�إن ق�ضى 
ن  الأ معها؛  �ملقام  له  يحل  وال  ق�ضاوؤه  نفذ  بتحرميها 
�ملق�ضي له متى كان جاهال يتبع ر�أي �لقا�ضي، و�إن 
كان عاملا ينظر �إن ق�ضى �لقا�ضي بتحرميها و�ملق�ضي 
له يرى حلها نفذ �لق�ضاء باالإجماع حتى ال يحل له 
ن �لزوج مق�ضي عليه فيتبع يف �لق�ضاء  �ملقام معها؛ الأ
عليه ر�أي �لقا�ضي، و�إن ق�ضى له بحلها و�ملق�ضي له 
يرى حرمتها هل ينفذ ؟ قال �أبو يو�ضف ال ينفذ ويتبع 
ر�أي نف�ضه حتى ال يحل له �ملقام معها وقال �أبو حنيفة 
وحممد ينفذ ويتبع ر�أي �لقا�ضي حتى يحل له �ملقام 

معها)91(
خ  خ، و�الأ ج- لو ق�ضى �لقا�ضي باملري�ث للجد دون �الأ
فقيه يعتقد فيه قول زيد -ر�ضي �هلل عنه-، فعليه �أن 
باملقا�ضمة  �لقا�ضي  ق�ضى  و�إن  �لقا�ضي،  ر�أي  يتبع 
خ يعتقد مذهب  على قول زيد -رحمه �هلل تعاىل- و�الأ

�أبي بكر �ل�ضديق -ر�ضي �هلل عنه-، فعلى قول �أبي 
يو�ضف لي�س له �أن ياأخذ �ملال، وعلى قول حممد له �أن 

ياأخذ �ملال )92(. 
- وتفرع عن هذ� �لتف�ضيل �أنه �إذ� كان �أحد �خل�ضوم 
جاهال، ثم ��ضتفتى �أف�ضل �لرجال عند عامة �لفقهاء، 
إن  ن ذلك مبنزلة �الجتهاد له، فا إنه ياأخذ بالفتوى؛ الأ فا
�أفتاه مفت يف تلك �حلادثة، وهو جاهل وق�ضى قا�س يف 
تلك �حلادثة بخالف �لفتوى، و�حلادثة جمتهد فيها، 
إن كان �لق�ضاء عليه يتبع ر�أي �لقا�ضي، وال يلتفت  فا
�لقا�ضي  من  �أعلم  �ملفتي  كان  و�إن  �ملفتي،  فتوى  �إىل 
يف تلك �حلادثة عند �لعامة، و�إن كان �لق�ضاء له فهو 
ن قول �ملفتي يف حق  على �الختالف �لذي مر ذكره؛ الأ
�جلاهل مبنزلة ر�أيه و�جتهاده ف�ضارت هذه �مل�ضاألة 
عني تلك �مل�ضاألة، فيلزم �جلاهل �إتباع قول �ملفتي كما 

يلزم �لعامل �إتباع ر�أيه و�جتهاده )93( 
�ضل هو �عتبار كل ما يو�ضلنا �إىل تعزيز  وللرتجيح : �الأ
حكام  �الأ ��ضتقر�ر  جل  الأ غريه؛  على  �لق�ضاء  �ضلطان 
بينهم،  فرق  ال  �إذ  مة  �الأ �أفر�د  حق  يف  فيها  و�لعدل 
وعدم �لفرق نق�ضد منه �أن حكم �لعو�م ين�ضحب على 
كما  �الجتهاد  �أهل  �لعو�م  ؤ�ل  �ضو حال  �ملجتهدين، 
فرعنا على �أ�ضل هذه �مل�ضاألة، و �إال �ضي�ضبح بالنتيجة 

كل �لنا�س �أ�ضحاب ر�أي و�جتهاد .
مام �أبي يو�ضف ت�رصيع للنا�س خمالفة  و�لقول بفقه �الإ
حكم �لقا�ضي حال �حلكم لهم، �ضو�ء �أكان جمتهد�، 
كبري،  �رص  باب  فتح  هذ�  ويف  ��ضتفتى،  قد  عاميا  �أم 
حكمه،  هيبة  �لقا�ضي  يفقد  عندها  عقباه،  يحمد  ال 
و�ل�ضلطة،  و�لقوة  �لهيبة  على  مبني  كله  و�لق�ضاء 
ولو  �مل�ضلم  �حلاكم  تدخل  جو�ز  عدم  هذ�  ويع�ضد 
�ملعينة،  �خل�ضومة  يف  �لقا�ضي  حكم  يف  جمتهد�  كان 
فكيف  �ملجتهد،  من �خل�ضم  �أقوى  �ملجتهد  و�حلاكم 

نغلب �ل�ضعيف على �لقوي؟  
�إن  قولهم  من  �لفقهاء  جمهور  مق�ضد  نفهم  وهنا 
�ت�ضال �الجتهاد بالق�ضاء �أوىل بالعمل من �الجتهاد 
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و�لهيبة  بال�ضلطة  مت�ضل  ول  �الأ �إن  �خلال�س،حيث 
مة لتحقيق مقا�ضد �لق�ضاء،  �ملفرو�ضة على �أفر�د �الأ
�ضو�ب  مبح�س  لي�س  حكمه  ن  الأ منه؛  يخلو  و�لثاين 
�أو حق، و�ن �ت�ضف �الجتهاد�ن بالظن يقدم ما فيه 
مة با�ضتقر�ر �لق�ضاء وهيبته على م�ضلحة  م�ضلحة �الأ
�ضعور �ملجتهد �لفرد من �الطمئنان حلكمه وجد�نيا، 
وال ميكن فهم ذلك على �أنهما م�ضلحتان متعار�ضتان 
يو�ضف،  �أبو  يرى  كما  �حلالل،  على  �حلر�م  فيغلب 
�ملتعار�ضني  �لدرجة بني  ت�ضاوي  يقال حال  فان هذ� 
وليت �ضعري �أين م�ضلحة �ل�ضعور �لوجد�ين �لفردي 

مة بتمكني �أحكام ق�ضاتها؟!  من م�ضلحة متكني �الأ
مام �أبي يو�ضف فيما �إذ� وجد  ولكن ميكننا فهم فقه �الإ
�ملجتهد حرجا من حكم �لقا�ضي له مبا ير�ه حمرما، 
وكان خمتار�، فيمكنه �أن يتورع عنه، ومثاله ق�ضمة 
إن حكم �لقا�ضي له مبا ال ير�ه حقا، له �أن  �ملري�ث، فا
مر ال يعمم، فال ي�ضرتط �أن  يتخل�س من �ملال، ولكن �الأ
يكون �حلكم له ويكون خمتار�، كما �إذ� كان يرى يف 
طالق معني �أنه بائن وحكم �لقا�ضي له بالرجعة، فال 

مر يتعلق بغريه من زوجة و�أوالد. ن �الأ خيار له؛ الأ
 و�أما قوله تعاىل{وال تاأكلو� �أمو�لكم بينكم بالباطل 
ملن  �ضاهد  موطن  فلي�ضت  �حلكام}  �إىل  بها  وتدلو� 
ر�أي  ملخالفة  �لقا�ضي  على  �خلروج  جو�ز  ق�ضد 
�خل�ضم �ملجتهد، و�إمنا موطنها يف حال تعمد �خل�ضم 
من �لت�ضليل على �لقا�ضي من �أجل �حلكم له، فعندها 
�هلل  �أباحه  �لذي  وجهه  غري  من  �أكل  نه  الأ باطل  �أكله 
كليه)94(، و�أما حديث: »ما �جتمع �حلر�م و�حلالل  الآ
يف �ضيء �إال غلب �حلر�م �حلالل« فهو لي�س بثابت عن 

�لنبي عليه �ل�ضالم)95(. 
وخال�ضة �لقول: �إن �لذي منيل �إليه هو ر�أي �جلمهور 
خذ بحكم �لقا�ضي على �أنه يرفع �خلالف مهما  من �الأ

بلغ �ملجتهد من �لعلم .  و�هلل �أعلم 

املطلب الثاين :  لزوم احلكم 
ذكرنا  –كما  �لقا�ضي  بحكم  �خلالف  �رتفع  إذ�  فا
�أو مل  �مل�ضاألة �الجتهادية؛ خللوها عن ن�س  �آنفا- يف 
الزما  ي�ضبح  حكمه  إن  فا حكمها،  على  جممعا  يكن 
يف حقه، فلو تبني له بعد حني �جتهاد �آخر ال ينق�س 
ول ويناق�ضه  ول باجتهاد ثان يقارب ظنه �الأ حكمه �الأ
على ر�أي جمهور �لفقهاء، ويف �لوقت نف�ضه لي�س لقا�س 
ول كقاعدة  �آخر �أن ينظر يف �لق�ضية ثم يبطل ق�ضاء �الأ
�لفتوى،  �أهل  حق  يف  لزومه  �أوىل  باب  ومن  عامة، 

ويت�ضح ما ذكرنا �ضابقًا مبا ياأتي: 

ول: هل  للقا�صي الرجوع عن  الفرع االأ
ق�صائه؟ 

ما،  بق�ضية  حكم  �إذ�  �لقا�ضي  �أن  على  �لفقهاء  يتفق 
ثم تغري �جتهاده، فيجب عليه �أن يحكم فيما ي�ضتقبل 
�جتهاده  �إليه  �أدى  بالذي  �مل�ضابهة  �لق�ضايا  من 
رجوع  �ضحة  م�ضاألة  يف  هو  بينهم  و�خلالف  �لثاين، 
�لقا�ضي عن ق�ضائه يف �لق�ضية �أو �لق�ضايا �لتي حكم 
باجتهاده  ويق�ضي  لينق�ضها،  ول  �الأ باجتهاده  بها 
قولني:بني  على  �مل�ضاألة  هذه  يف  �لثاين،و�لفقهاء 

تي:     �جلمهور وفهم للمالكية،على �لنحو �الآ
ق�ضى  �إذ�  �أنه  �جلمهور:ومفاده  ر�أي  ول:  �الأ �لقول 
�لقا�ضي يف حادثة -  وهي حمل �الجتهاد - بر�أيه ، 
ثم رفعت �إليه ثانيا فتحول ر�أيه يعمل بالر�أي �لثاين، 
ول بر�أي ثان  وال يوجب هذ� نق�س �حلكم بالر�أي �الأ
حكمه  ينق�س  و�إمنا  ويناق�ضه؛  ول  �الأ ظنه  يقارب 
�أو  �لكتاب،  �لو�قع على خالف ن�س  ؤه  �إذ� تبني خطو
�ل�ضنة �ملتو�ترة، �أو �الإجماع ، �أو �لقيا�س �جللي، �أو 
�خلطاأ يف �ضبب �حلكم، كاأن يكون مرتبا على �ضهادة 
زور)96(،�أي �إن كان خطاأ مما يختلف فيه �أم�ضاه على 
حاله، وق�ضى فيما ي�ضتقبل بالذي �أدى �إليه �جتهاده 

دلة �لتالية:  ويرى �أنه �أف�ضل، وذلك لالأ
1.  روي عن �ل�ضعبي �أنه قال : » كان ر�ضول �هلل �ضلى 
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�هلل عليه و�ضلم يق�ضي �لق�ضاء ثم ينزل �لقر�آن بغري 
�لذي ق�ضى به فال يرده ، وي�ضتاأنف »)97( . 

ر�ضي  عمر  من  حفظت  �هلل-  -رحمه  �ل�ضعبي  وقال 
�هلل عنه يف �حلد �ضبعني ق�ضية ال ي�ضبه بع�ضها بع�ضا، 
وبهذ� يتبني من رو�يات �ل�ضعبي �أن �الجتهاد ال ينق�س 
�أدى  مبا  يق�ضي  ي�ضتقبل  فيما  ولكنه  مثله،  باجتهاد 

�إليه �جتهاده )98( . 
عنه-  �هلل  �ل�ضديق-ر�ضي  بكر  �أبا  �أن  روي  ما    .2
حكم يف م�ضائل ، وخالفه فيها بعده عمر بن �خلطاب 
-ر�ضي �هلل عنه-ومل ينق�س حكمه، و�أن عمر -ر�ضي 
�هلل عنه- كان يق�ضي يف حادثة بق�ضية ، ثم ترفع �إليه 
تلك �حلادثة فيق�ضي بخالفها فكان �إذ� قيل له يف ذلك، 

قال تلك كما ق�ضينا وهذه كما نق�ضي)99( . 
يق�ضي  كان  �أنه  �هلل-  -رحمه  �رصيح  عن  ذكر   .3
فيما  يرجع  وال  عنه،  فريجع  له  يبدو  ثم   ، بالق�ضاء 
كان ق�ضى به يف �ملجتهد�ت، فكان �إذ� حتول ر�أيه بنى 
فيما ي�ضتقبل على ما �أدى �إليه �جتهاده ومل ينق�س ما 

كان ق�ضى به)100( . 
على  جممع  ق�ضاء  ول؛  �الأ بالر�أي  �لق�ضاء  �أن   .4
�أن  للقا�ضي  �أن  على  �الجتهاد  �أهل  التفاق  جو�زه؛ 
يق�ضي يف حمل �الجتهاد؛ ومبا يوؤدي �إليه �جتهاده، 
فكان هذ� ق�ضاء متفقا على �ضحته ، وال �تفاق على 
�ضحة هذ� �لر�أي �لثاين ، فال يجوز نق�س �ملجمع عليه 

باملختلف)101(.
�أن  �ضل  و�الأ �ملالكية،  عند  فهم  وهو   : �لثاين  �لقول 
�ملدونة  توؤولت  ولقد  �مل�ضاألة،  يف  قولني  للمالكية 
مام مالك كما يف �ملدونة:هل  عليهما)102(، فقد �ضئل �الإ
�أن غري ما  له  �إذ� ق�ضى بق�ضية، ثم تبني  للقا�ضي   «
ق�ضى به �أ�ضوب مما ق�ضى به ، �أله �أن يرد ق�ضيته 
وىل  ويق�ضي مبا ر�أى بعد ذلك ، و�إن كانت ق�ضيته �الأ
مما قد �ختلف فيها �لعلماء؟ قال: �إمنا قال مالك: �إذ� 
تبني له �أن �حلق يف غري ما ق�ضى به رجع فيه ،و�إمنا 
�ختلف  مما  �لق�ضاة  به  ق�ضت  فيما  يرجع  ال  �لذي 

�لنا�س فيه«)103(. 
�لقا�ضي  �أن  وهو  �لقا�ضم،  البن  وهو   : ول  �الأ �لفهم 
�أح�ضن  هو  ما  باجتهاده  به  حكم  ما  خالف  ر�أى  �إن 
ول مما  نق�ضه ورجع �إىل ما ر�أى، ولو كان ق�ضاوؤه �الأ
يختلف فيه، وب�رصط بيان �ل�ضبب ما د�م على واليته 
�لتي حكم فيها بذلك �حلكم)104(، وهذ� ي�ضدق �أي�ضا 
حكم  لو  فيما  �لرتجيح،  �أهل  من  كان  �إذ�  �ملقلد  على 
�أن قول �ضحنون  له  ثم ظهر  �لقا�ضم مثال  �بن  بقول 

�أرجح منه)105( .
بن  عثمان  �أن  �ملوطاأ  يف  روي  ما   : �لفهم  هذ�  وحجة 
�أتي بامر�أة قد ولدت يف �ضتة  عفان-ر�ضي �هلل عنه- 
�أ�ضهر فاأمر بها �أن ترجم، فقال له علي بن �أبي طالب-
ر�ضي �هلل عنه-  لي�س ذلك عليها �إن �هلل تبارك وتعاىل 
ثالثون  وف�ضاله  {وحمله  �لعزيز  كتابه  يف  يقول 
�ضهر�} )106(، وقال {و�لو�لد�ت ير�ضعن �أوالدهن 
 ،)107({ �لر�ضاعة  يتم  �أن  �أر�د  ملن  كاملني  حولني 
فبعث  عليها،  رجم  فال  �أ�ضهر  �ضتة  يكون  فاحلمل 

عثمان بن عفان يف �أثرها فوجدها قد رجمت)108(. 
قد  بامر�أة  �أتي  عفان  بن  عثمان  �أن  �لداللة:  ووجه 
ولدت يف �ضتة �أ�ضهر بعد �أن نكحت، فاأمر بها فرجمت، 
وهذ� يقت�ضي �أنه �عتقد �أنه ال يكون حمل �إال عن وطء 
يكون من  ال  �أن �حلمل  و�عتقد  فيه �خلتانان،  يلتقي 
�عتقاد  يقت�ضي  �إذ  برجمها؛  �أمر  فلذلك  �أ�ضهر،  �ضتة 
نكاحها،  على  متقدم  جماع  من  حمل  �أنه  مرين  �الأ
وقول علي بن �أبي طالب »لي�س ذلك عليها« يحتمل �أنه 
مل يح�رص �ملجل�س �لذي �أمر فيه برجمها، و�أنه �أعلم 
مر فبادر �إنكاره، و�إظهار ما عنده يف ذلك كما يلزم  باالأ
�لرجوع �إليه، و��ضتدل على ذلك بقوله تعاىل:  {وحمله 
�أمدي  على  ن�س  وهذ�  �ضهر�}  ثالثون  وف�ضاله 
�حلمل و�لر�ضاع ثم قال تعاىل: {و�لو�لد�ت ير�ضعن 
�لر�ضاعة}  يتم  �أن  �أر�د  ملن  كاملني  �أوالدهن حولني 
فبني �أن مدة �لر�ضاعة عامان؛ وذلك يقت�ضي �أن مدة 
�حلمل �ضتة �أ�ضهر وال يجوز �أن يكون ذلك �أكرث �أمد 

مهند استييت، أثر احلكم القضائي ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )4(، العدد )1(، ص )83-47(، 2009



59

إننا نعاين م�ضاهدة �أن مدة �حلمل قد تكون  �حلمل ، فا
�أكرث من هذ� فلم يبق �إال �أن تكون �ل�ضتة �أ�ضهر �أقل 
�أمد �حلمل وعلى هذ� جماعة �لفقهاء، وقوله: »فبعث 
عثمان يف �أثرها فوجدها قد رجمت« يعني �أنه قد �أر�د 
�لرجوع عما �أمر به من رجمها ملا ظهر �إليه من �حلق 
فوجدها قد نفذ فيها ما كان �أمر به من رجمها، وهذ� 
يقت�ضي �أن للحاكم �أن يرجع عن حكم حكم به �إىل ما 

هو عنده �أ�ضوب)109( . 
�ملاج�ضون و�ضحنون، وهو  : وهو البن  �لثاين  �لفهم 
ر�أي  وهو  ول،  �الأ حكمه  ف�ضخ  للقا�ضي  يجوز  ال  �أنه 

�أئمة �ملتاأخرين)110(  .
له  لكان  �لثاين  لر�أيه  نق�س  له  كان  لو  �أنه  ودليلهم: 
ف�ضخ �لثاين و�لثالث ، وال يقف على حد، وال يثق �أحد 

مبا ق�ضى له به وذلك �رصر �ضديد)111( . 
ر�أي  مع  يتفق  �لذي  �لثاين  �لفهم  إن  فا وللرتجيح: 
�ملوطاأ  ورو�ية  �إليه،  منيل  �لذي  �لفهم  هو  �جلمهور 
عثمان  �أن  و�ل�ضبب  ول،  �الأ للفهم  فيه  داللة  وجه  ال 
بن عفان تبني له خطوؤه يف فهم �لن�س، وهذ� ي�ضتلزم 
رجاء  حكمه  عن  رجوعا  �ملر�أة  �أثر  يف  فبعث  نق�ضه، 
بتنفيذ  يعلم  يكن  مل  �أي  عليها،  �حلكم  تنفيذ  عدم 
بعده،  ولي�س  �لتنفيذ  قبل  رجع  �أنه  و�ملعنى  �حلكم، 
ول، و�لذي  �لثاين ولي�س لالأ ويف هذ� ت�رصيح بالفهم 
�أجاز للقا�ضي �لرجوع عن ق�ضائه فيما ي�ضتقبل من 

�لق�ضايا.
 وميكن �ال�ضتدالل للجمهور �أن ر�أيهم يدعم ��ضتقر�ر 
حكمه  عن  �لقا�ضي  فرجوع  و�ملعامالت،  �حلقوق 
وبالتايل  حكام   �الأ �ضدق  يف  ��ضطر�با  يوجب  �ملنفذ 
عدم  حرى  باالأ �أو  �خل�ضوم،  نظر  يف  �ضاأنها  تقليل 
�الطمئنان �إليها، فرمبا ما �أخذه �ليوم يوؤخذ منه غد�، 
باالإ�ضافة �إىل �ضعوبة ��ضرتجاع �حلقوق يف كثري من 
به،  باملحكوم  له  �ملحكوم  ت�رصف  لو  فيما  حيان  �الأ
وكله يتعار�س مع ��ضتقر�ر �ملعامالت، وهيبة �لق�ضاء 

�ملنزهة عن �لفو�ضى و�ال�ضطر�ب . 

الفرع الثاين : هل لغري القا�صي من الق�صاة 
ول  ؟  خرين نق�ص حكم االأ االآ

�آخر  قا�س  للقا�ضي حكم  �إذ� رفع  �أنه  �لعامة  �لقاعد 
�ل�ضحيحة،  و�ل�ضنة  �لكتاب،  يخالف  مل  �إن  �أم�ضاه 

�ضباب عدة :  و�الإجماع، الأ
خر، وقد  �الآ على  �الجتهادين  حد  الأ مزية  ال  نه  الأ   .1
مبا  ينتق�س  فال  به،  �لق�ضاء  بات�ضال  ول  �الأ ترجح 
تقول  �مل�ضهورة  �لفقهية  و�لقاعدة  دونه)112(،  هو 

»�الجتهاد ال ينق�س باالجتهاد«)113( . 
ي�ضتقر حكم،وفيه  ال  �أن  �إىل  يوؤدي  ذلك  2.  وخالف 

م�ضقة �ضديدة، فلو نق�س لنق�س �لنق�س �أي�ضا)114(.
 ولي�س ثمة �أو�ضح من تطبيق �لقاعدة �لعامة هنا فيما 
�إذ� رفع ق�ضاء �لقا�ضي بعد موته، �أو عزله �إىل قا�س 
�لفقهاء  فيه  يختلف  مما  كان  إن  ر�أيه،فا خالف  يرى 
يف  �لقا�ضي  ق�ضاء  نفوذ  على  �لنا�س  الإجماع  �أم�ضاه 
منه  هذ�  كان  �لثاين  �لقا�ضي  �أبطله  فلو  �ملجتهد�ت، 

ق�ضاء بخالف �الإجماع)115(.
ويع�ضد هذ� �أي�ضا فيما �إذ� وىّل �لبغاة قا�ضيا يف مكان 
غلبو� عليه فق�ضى ما �ضاء، ثم ظهر �أهل �لعدل فرفعت 
�أق�ضيته �إىل قا�ضي �أهل �لعدل نفذ منها ما هو عدل، 
ق�ضاء  ن  الأ �ملجتهدين؛  بع�س  بر�أي  ق�ضاه  ما  وكذ� 
لر�أي  خمالفا  كان  و�إن  نافذ  �ملجتهد�ت  يف  �لقا�ضي 

قا�ضي �لعدل)116( . 

ومن فروع هذه امل�صاألة : 
رجل وطئ �أم �مر�أته �أو �بنتها، فخا�ضمته زوجته يف 
ذلك �إىل قا�س ال يرى حرمة �مل�ضاهرة فق�ضى باملر�أة 
ول ، بل  لزوجها، لي�س لقا�س �آخر �أن يبطل ق�ضاء �الأ
ن �ل�ضحابة  ن هذ� ف�ضل خمتلف فيه الأ ينفذه؛ وذلك الأ
حاديث فيها  �ختلفو� يف حرمة �مل�ضاهرة بالزنا ، و�الأ

ول فيه باالإجماع )117(. خمتلفة، فينفذ ق�ضاء �الأ
�ال�ضتثناء�ت  من  هناك  �أن  �إليه  �ضارة  �الإ جتدر  ومما 
�ملوجبة للخروج عن تلك �لقاعدة �لعامة فيما �إذ� رفعت 
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�إىل �لقا�ضي ق�ضية قد ق�ضى بها قا�س �ضو�ه، فبان 
ول، وكان �خلطاأ ال ميكن جربه فينق�س  للثاين خطاأ �الأ
جمرد  تكون  �أن  تعدو  ال  وهي  ول،  �الأ حكم  �لثاين 
�أن  م�ضائل �خت�س كل مذهب بها، ومن�ضاأ �ختالفهم 
؟)118(،  ال  �أم  يوؤول  ال  قطعيا  دليال  خالف  هل  خر  �الآ
وبيان خالف �لفقهاء يف تقدير ما ميكن جربه من غريه 

يتجلى يف �مل�ضائل �لتالية :   

وىل : خمالفة الن�ص �صواء القراآن اأو  امل�صاألة االأ
جماع  ال�صنة ال�صحيحة اأو االإ

إن كان �لذي ق�ضى به �لقا�ضي خطاأ ال يختلف فيه،  فا
خمالفا  كان  �إذ�  يعني  �لثاين،  �لقا�ضي  و�أبطله  رده 
وهو  باطل  �لقا�ضي  حكم  عندها  الإجماع،  �أو  لن�س، 

جهل منه)119(. 
حكام �ملخالفة للن�س مبا يلي :  وقد مثل �حلنفية لالأ

يحكم  كاأن  �لكتاب  لن�س  �ملخالفة  حكام  �الأ فمن   -
�لقا�ضي �ل�ضافعي بحل �أكل حلم �حليو�ن �لذي تركت 
ن هذ� �حلكم يحلل  �لت�ضمية عليه عمد� حني ذبحه؛ الأ
تاأكلو�  {وال  قوله  يف  تعاىل  �هلل  حرمه  �لذي  �حلر�م 
)120(، فهو  مما مل يذكر ��ضم �هلل عليه و�إنه لف�ضق} 
�لقا�ضي  على  �حلكم  هذ�  عر�س  إذ�  فا للن�س  خمالف 

إنه يبطله)121(.  �حلنفي فا
�لق�ضاء  �مل�ضهورة  لل�ضنة  �ملخالفة  حكام  �الأ ومن   -
ال  �أنه  �إىل  �حلنفية)122(  فذهب  �ل�ضاهد،  مع  باليمني 
يق�ضى باليمني مع �ل�ضاهد يف �ضيء، فلو حكم �لقا�ضي 
مام  إن للقا�ضي �ملقلد لالإ بناء على �ل�ضاهد و�ليمني فا
نه يخالف ن�س �حلديث  �أبي حنيفة �أن ينق�س �حلكم  الأ
�أنكر«)123(،  من  على  و�ليمني  �ملدعي  على  »�لبينة 
و�ل�ضافعية)125(،  �ملالكية)124(،  ذهب  حني  يف 
و�حلنابلة)126( �إىل �أنه يق�ضى باليمني مع �ل�ضاهد يف 

مو�ل وما يوؤول �إليها دون غريها .  �الأ
جماع : كاأن يعر�س �حلكم  حكام �ملخالفة لالإ - ومن �الأ
�لذي �أ�ضدره قا�س يف م�ضاألة �جتهادية على قا�س �آخر 

ول)127(.  إبطال �حلكم �الأ خر با فيحكم �لقا�ضي �الآ

امل�صاألة الثانية : خمالفة القيا�ص اجللي 
يبطل  �جللي  �لقيا�س  يخالف  �حلكم  جاء  إذ�  فا
�حلكم،وال يعترب ملخالفته �لدليل �ل�ضحيح)128(، ومن 

مثلة :  �الأ
�ملثقل،  يف  �لق�ضا�س  مبنع  �حلاكم  حكم  لو  فيما   -

ملخالفة �لقيا�س �جللي يف ع�ضمة �لنفو�س)129(.
- وفيما لو ق�ضى ب�ضحة نكاح �ملر�أة �ملفقود زوجها 
بعد �أربع �ضنني ومدة �لعدة، ملخالفته �لقيا�س �جللي؛ 
حق  يف  وميتا  ماله  يف  حيا  يكون  �أن  يجوز  ال  �إذ 
يف  فكذ�  ماله  ق�ضمة  يف  مبوته  يحكم  ال  إنه  فا زوجته، 
ن �لنكاح معلوم بيقني فال يز�ل �إال  فر�ق زوجته؛ والأ

بيقني)130(.
�لكافر  �ضهادة  على  بناء  �حلكم  نق�س  و�أي�ضا   -
على  �لكافر  قيا�س  وهو  �جللي،  �لقيا�س  ملخالفته 

�لفا�ضق)131(.

امل�صاألة الثالثة: احلكم ال�صادر بناء على قول 
مهجور 

 �إذ� �دعى �ملحكوم عليه �أن �لقا�ضي ق�ضى عليه بقول 
قول  فيه  حمل  يف  عليه  ق�ضى  قد  كان  إن  فا مهجور، 
�ضاقط  �ملهجور  �لقول  ن  الأ وينق�س؛  ينفذ  ال  مهجور 
و�لق�ضاء  �ختالفا،  ال  خالفا  يكون  وقوله  �العتبار، 
�خلالف،  مو�ضع  يف  ال  �الختالف  مو�ضع  يف  ينفذ 

و�أمثلته: 
�إذ� كان �لقود بني رجل و�مر�أة، فعفت �ملر�أة عن   -
للرجل  بالقود  وق�ضى  قا�س،  ذلك  فاأبطل  �لقود، 
وقال: ال عفو للن�ضاء)132(، وهذ� قول مهجور ي�ضتحق 

�لنق�س . 
- �أو كمن ق�ضى ببطالن �حلق بعد م�ضي �ملدة، وهي 
نه قول  ثالث �ضنني وهو يف �مل�رص، فال ينفذ ق�ضاوؤه الأ

مهجور)133(. 
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امل�صاألة الرابعة : احلكم الذي يخالف ما ا�صتقر 
من القواعد العامة يف ال�صريعة 

حكام �لتي تنق�س عند �ملالكية فيما لو ق�ضى   ومن �الأ
�ل�رصعية)134(،  للقو�عد  �ملخالفة  تلك  �لقا�ضي  بها 
�أحد  �رصيج  البن  ن�ضبة  �ل�رصيجية،  �مل�ضاألة  ومثالها 
�أئمة �ل�ضافعية، و�لذي �أفتى ملن قال لزوجته �إن طلقتك 

فاأنت طالق قبله ثالثا ال يلزمه �ضئ �أ�ضال)135(.
قال  فيمن  �لنكاح  بتقرير  �لقا�ضي  حكم  لو  وعليه 
لزوجته: �إن وقع عليك طالقي فاأنت طالق قبله ثالثا 
لزوم  �ملالكية  عند  �أقل،فال�ضحيح  �أو  ثالثا  طلقها  ثم 
قا�س  فحكم  مات  �أو  ماتت  إذ�  فا له،  �لثالث  �لطالق 
نه على خالف  �ملالكية حكمه؛ الأ بينهما، نق�س  إرث  با
�ل�رصط  �ل�رصع �ضحة �جتماع  �لقو�عد، فمن قو�عد 
إذ� كان   فا فيه،  �إمنا تظهر  ن حكمته  �مل�رصوط؛ الأ مع 
ي�ضح  فال  م�رصوطه،  مع  �جتماعه  ي�ضح  ال  �ل�رصط 
يف  �حلكم  ينق�س  فلذلك  �رصطا،  �ل�رصع  يف  يكون  �أن 

�مل�ضاألة �ل�رصيجية )136(. 
�إذ� و�فق  وال ينق�س �حلكم �ملخالف ل�ضيء مما ذكر 
معار�ضا ر�جحا كالق�ضاء  ب�ضحة �لقر��س و�لقر�س 
إنها خمالفة للقو�عد  و�مل�ضاقاة و�حلو�لة ونحوها، فا
ورد  ولكن  �جللية،  قي�ضة  و�الأ �لعامة  وللن�ضو�س 
على  فقدمت  �ضحيحة  �أحاديث  فيها  �لرتخي�س  يف 
�جللية  قي�ضة  و�الأ �لعامة  و�لن�ضو�س  �لقو�عد 

وخ�ض�ضتها)137(.
امل�صاألة اخلام�صة : التفريق بني االجتهاد يف 

املق�صي به ونف�ص الق�صاء 
�إن  �الجتهادية  �مل�ضاألة  يف  �حلكم  بني  �حلنفية  يفرق 
كان �حلكم فيها نهائيا، وم�ضاألة هي �لطريق �ملو�ضل 
للحكم �لنهائي، ومن هنا ميكن للم�ضاألة �لو�حدة �أن 
تكون مرة �ضاحبة �حلكم �لنهائي، وعينها  �لطريق 
�ضافعي  ق�ضى  لو  فمثال  �لنهائي،  للحكم  �ملو�ضل 
ب�ضحة �ضهادة �ملحدود بعد توبته، هنا �حلكم نهائي، 
للحكم  �ملو�ضل  �لطريق  ثانية  ق�ضية  يف  تكون  وقد 

�لنهائي، كما لو حكم �لقا�ضي مثال ب�ضحة عقد بيع 
بناء على �ضهادة �ملحدود �لتائب.

وىل يجب �إم�ضاء �حلكم  وتنفيذه عند  ففي �لق�ضية �الأ
�حلنفية، وهو �حلكم �لو�قع يف حمل �الجتهاد �لذي 
يكون �خلالف فيه يف نف�س �مل�ضاألة، فلو حكم �لقا�ضي 
باأمر خمتلف فيه وجب تنفيذه، كما لو حكم �لقا�ضي 
غري  �لنبيذ  �رصبه  بعد  باحلد  �حلنفي  على  �ل�ضافعي 
�مل�ضكر ثم رفعت �لق�ضية �إىل �لقا�ضي �حلنفي فيجب 

على �حلنفي �إم�ضاء �حلكم)138( .
�الجتهادي  �حلكم  كان  �إذ�  �أي  �لثانية،  �لق�ضية  ويف 
�لذي تو�ضل �إليه �لقا�ضي هو من طريق خمتلف فيه، 
ويتوقف  �لنق�س،   يحتمل  هنا  �حلكم  �حلنفية  فعند 
�إذ�  هذ�  وعلى  ثان،   قا�س  من  �إم�ضائه  على  لزومه 
�إن  خمري�  يكون  ثان  قا�س  على  �حلكم  هذ�  عر�س 
إذ� �أم�ضاه فلي�س لقا�س  �ضاء �أم�ضاه و�إن �ضاء نق�ضه، فا
ثالث �أن يبطله، كما �أنه �إذ� �أبطله �لقا�ضي �لثاين فلي�س 
للقا�ضي �لثالث �أن يجيزه وينفذه، ومثاله كما لو كان 

�لقا�ضي حمدود� يف قذف)139( . 
�أي�ضا:  �لتايل  �ملثال  ن�ضوق  �لفهم  هذ�  ولتاأكيد 
ب�ضهادة  �مر�أة  دعوى  يف  �ضافعي  قا�س  حكم  لو 
بهاتني  �حلكم  بجو�ز  �آخر  �أجنبي  و�ضهادة  زوجها 
مام �ل�ضافعي)140(، ثم عر�س  �ل�ضهادتني على مذهب �الإ
بعدم  يقول  �لذي  �حلنفي  �لقا�ضي  على  �حلكم  هذ� 
�إم�ضاء وتنفيذ  عليه  ذلك ح�ضب مذهبه فيجب  جو�ز 
ول قد حكم يف �أمر جمتهد  ن �لقا�ضي �الأ ذلك �حلكم؛ الأ
فيه، فاملجتهد فيه �ضبب للق�ضاء و�خلالف يف هل �أن 
يف  �أي  تكون  ال  �أو  للحكم  �ضببا  تكون  هوؤالء  �ضهادة 

�ضبب �حلكم، ولي�س يف نف�س �حلكم)141( .
وبعد هذه �مل�ضائل �خلم�ضة، تبني لنا �أن من�ضاأ �خلالف 
مدى  هو  �لقا�ضي  حكم  لزوم  عدم  يف  �ملذ�هب  بني 
يوؤول،  ال  �لذي  للدليل  ول   �الأ �لقا�ضي  حكم  خمالفة 
و�ملعلوم �أن لكل مذهب �أ�ضوال مييز بها قرب و بعد 
مما  ولكن  غريه،  من  �إم�ضاوؤه  ميكن  �لذي  �حلكم 
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جربه  ميكن  ال  ما  يف  �لتو�ضع  �أن  �إليه  �لتنبيه  يجدر 
�لق�ضائي  �حلكم  حجية  مع  يتعار�س  حكام  �الأ من 
�لتي �أ�ضال ت�ضفى على �لعملية �لق�ضائية �ال�ضتقر�ر 
و�لثبات و�لهيبة، فاملذهب �لذي يقلل من فر�س �لنق�س 
وىل بالعناية و�العتماد من �ملذهب �لذي تو�ضع  هو �الأ

يف د�ئرة �لنق�س. و�هلل �علم 

هل العلم الفتوى بخالف  الفرع الثالث : هل الأ
حكم القا�صي ؟ 

من  و�قعة  يف  �لقا�ضي  حكم  �إذ�  �أنه  �ضابقا  ذكرنا 
�لوقائع بحكم خمتلف فيه مما ي�ضوغ فيه �خلالف، 
إن �لنز�ع يرتفع باحلكم فيما يخت�س بتلك �لو�قعة،  فا
يرتفع  ال  �خلالف  فان  �لو�قعة  تلك  غري  يف  �أما 

بالق�ضاء)142( .
�أهل  على  لز�ما  فاأ�ضبح  �رتفع  �خلالف  �أن  د�م  وما 
يف  �لقا�ضي  ر�أي  يعار�س  مبا  �لفتوى  عدم  �لعلم 
بحجة  حكما  فيها  �أ�ضدر  و�لتي  �ملعرو�ضة  �لق�ضية 
للجميع  يكفل  ما  �ل�ضعة  من  فيها  �لفقهية  ر�ء  �الآ �أن 
ترفع  مل  لو  �ضحيح  وهذ�  �ضاء،  من  بر�أي  خذ  �الأ
�لق�ضية للقا�ضي، وبعد حكم �لقا�ضي يرتفع �خلالف 
يف �لق�ضية �ملرفوعة، ويبقى �أ�ضل �خلالف يف �مل�ضاألة 

ب�ضكل عام ولي�س للمتخا�ضمني يف �لق�ضية �ملعينة. 
وقف  يرى  ال  من  �لفقه،  لهذ�  ؤيدة  �ملو �لفروع  ومن 
رفعت  ثم  وقفه،  ب�ضحة  حاكم  حكم  �إذ�  �مل�ضاع 
�لو�قعة ملن كان يفتي ببطالنه نفذه و�أم�ضاه وال يحل 
له بعد ذلك �أن يفتي ببطالنه)143(،  وكذلك �إذ� قال �إن 
ب�ضحة  حاكم  وحكم  فتزوجها  طالق  فاأنت  تزوجتك 
هذ� �لنكاح فالذي كان يرى لزوم �لطالق له ينفذ هذ� 

�لنكاح وال يحل له بعد ذلك �أن يفتي بالطالق)144( . 

املطلب الثالث : وجوب التنفيذ 
لزومه،  ثم  �لقا�ضي،  بحكم  �خلالف  �رتفاع  وبعد 
ياأتي دور �لتنفيذ، و�ضور تنفيذ �لقا�ضي حلكم نف�ضه 

لز�م باحلب�س، و�أخذ  حكام، فمنها �الإ متعددة بتعدد �الأ
�ضائر  وتخلي�س  مل�ضتحقه،  ودفعه  �لقوة  بيد  �ملال 
�حلقوق، و�إيقاع �لطالق على من يجوز له �إيقاعه عليه 
فالثبوت  و�حلكم،  �لثبوت  غري  فالتنفيذ  ذلك،  ونحو 
وىل  و�حلكم هو �لرتبة �لثانية، و�لتنفيذ  هو �لرتبة �الأ

هو �لرتبة �لثالثة)145( .
وتنفيذ �حلكم �إما �أن يكون من قبل �لقا�ضي نف�ضه، �أو 
عو�ن  خرين من �أعو�نه، و�لغالب �أنه من �الأ منوطا باالآ

ن �لتنفيذ ي�ضتلزم قوة �ل�ضلطة . الأ
م�صاألة: وال�صوؤال هنا لو حكم القا�صي بحكم 

معني، ثم اأمر اأحد اأعوانه اأو غريهم من النا�ص 
بتطبيق احلكم ال�صادر عنه ومن اجتهاده،  

وقد يكون املاأمور من اأهل الفتوى، فهل يلزم 
من ذلك طاعة اأمر القا�صي بتنفيذ حكمه؟ 

 و�جلو�ب : ثمة �آر�ء ثالثة عند �حلنفية. 
مام حممد �أنه ال يوؤخذ بقول  ول: يرى �الإ - �لر�أي �الأ
مع  بذلك  ي�ضهد  �أو  �حلجة،  يعاين  �أن  �إال  �لقا�ضي 

�لقا�ضي عدل .
- �لر�أي �لثاين: �أن �لقا�ضي �إذ� �أمر �لنا�س و�ضعهم 
�أن ينفذو� �أمره، و�إن مل يعاينو� �أد�ء �ل�ضهادة، فيما 

لو كان �لقا�ضي فقيها عدال، و �إال فال)146( .
مر  �الأ �أويل  طاعة  ن  الأ تقييد؛  ال  �لثالث:  �لر�أي   -
�أطيعو�  �أمنو�  �لذين  �أيها  {يا  تعاىل  �هلل  قال  و�جبة 
منكم...})147(،  مر  �الأ و�أويل  �لر�ضول  و�أطيعو�  �هلل 
نه �أخرب عن �أمر ميلك �إن�ضاءه يف  ويف ت�ضديقه طاعة والأ

�حلال فيقبل قوله خللوه عن �لتهمة)148( .
�ضباب  �الأ ومن  �حلنفية،  �أخذ  حممد  مام  �الإ وبر�أي 

�لد�عية لذلك : 
1.  ف�ضاد �أكرث ق�ضاة �لزمان، و�لتد�رك غري ممكن. 

-عليهم  نبياء  �الأ رتبة  �لو�حد  خرب  قبول  ن  والأ  .2
�ل�ضالة و�ل�ضالم- وغريهم غري مع�ضوم عن �لكذب 
ل�رصورة  �لقا�ضي  �إىل  �لقا�ضي  كتاب  يف  �إال  و�لغلط 

�إحياء �حلقوق)149(.
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و�ل�ضافعية)151(،  مالك)150(  مذهب  هو  حممد  ور�أي 
مام �جلائر �إىل قطع  ويفهم من مذهبهم �أنه  لو دعا �الإ

يد رجل وال بينة فال جتب �الإجابة)152( . 
 وكان البن حزم تف�ضيل، يتلخ�س فيما يلي:)153( 

-  �إن كان �ملاأمور من �أهل �لعلم بالقر�آن و�ل�ضنن مل 
مر له جاهال،  يحل له �إنفاذ �ضيء من ذلك - �إن كان �الآ
�أو غري عدل - �إال حتى يوقن �أنه قد وجب عليه ما ذكر 

له، فيلزمه �إنفاذه حينئذ و �إال فال. 
�أي�ضا  له  يحل  مل  فا�ضال  عاملا  له  مر  �الآ كان  و�إن   -
ذلك  وجب  وجه  �أي  من  ي�ضاأله  حتى  �إال  �أمره  �إنفاذ 
إن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر  إذ� �أخربه ، فا عليه ؟ فا
�أنه  ر�أى  فيما  تقليده  له  يجوز  وال  ذلك،  �إنفاذ  لزمه 

فيه خمطئ .
لي�س عاملا  �أمر من  �إنفاذ  له  - و�أما �جلاهل فال يحل 

فا�ضال . 
ذلك  �أوجب  �ضاأله:  فا�ضال  عاملا  له  مر  �الآ كان  إن  فا  -
�إنفاذ ذلك، و  إن قال : نعم، لزمه  بالقر�آن و�ل�ضنة، فا

�إال فال، وال يحل �أخذ قول �أحد بال برهان . 
 وللرتجيح: تبني مما �ضبق �أن �لفقهاء منهم من �أطلق 
�لطاعة، ومنهم من قيدها بعد�لة �لقا�ضي، ومنهم من 
قيد �لطاعة بالبينة �ملثبتة حلكم �لقا�ضي، ومنهم من 

ر�أى مز�حمة �لقا�ضي يف �ضو�ب حكمه �أو خطئه.
وميكننا �لتفريق بني كون �ملنفذ حلكم �لقا�ضي خمتار� 
�أو ماأمور�، و�ل�ضعة يف حق �ملختار، ويف �لوقت نف�ضه 
ثم حال �لتق�ضري من �لتاأكد من علم وعد�لة  يتحمل �الإ
يد  �آلة يف  بل هو  له  �ملاأمور فال خيار  و�أما  �لقا�ضي، 
�ملذهب  به  يليق  خمتار�  �ملنفذ  كان  إن  فا �لقا�ضي، 

�لفقهي �ملت�ضدد، و �أما  �ملاأمور ال حول له وال قوة.
�إذ� كان من �أهل  و�أما مز�حمة �ملنفذ �لر�أي للقا�ضي 
عند  فهو  ير�ه  �ضو�با،  ما  �إال  ينفذ  ال  و�أنه  �لفتوى، 
�ملذهب  ويف  �لفقهاء  باقي  عند  و�أما  فقط،  حزم  �بن 
ال �ضري  �أنه  بالبينة،و�حلق  �ملنفذ  بعلم  يكتفى  �ضد  �الأ
ال  حيث  �لتنفيذ،  من  �لعلم  من  بلغ  مهما  �ملنفذ  على 

تهمة يف حق حكم �لقا�ضي من جهة، ومن جهة �أخرى 
قوة  من  �ملدعومة  �ل�ضلطة  �ضاحب  مر  �الأ �أويل  طاعة 
�ل�ضلطان، ما د�م �أن �ملفتي متيقن من عد�لة �لقا�ضي 

وعلمه وعاين �حلجة �أو ثبتت عنده . 
 وعليه فالذي منيل �إليه �أن للمفتي مندوحة يف تنفيذ 
�أمر �لقا�ضي و�إن كان ال ير�ه، يف �ضبيل تاأ�ضيل فكر 
�حلكم  هيبة  تخدم  بالقا�ضي  �لعلم  �أهل  عالقة  ينظم 
مة  باحلق و�ضوال �إىل تنفيذه، و�لذي يف�ضي باأفر�د �الأ
�ملنا�ضب  على  �لقائمني  تو�فق  مبدى  �ل�ضعور  �إىل 
�أحكامها  بوحدة  مة  �الأ وحدة  يخدم  مبا  �لدينية 

�لق�ضائية و�جبة �لتنفيذ . و�هلل �علم 

املطلب الرابع : نفاذ احلكم يف الظاهر 
والباطن 

�إن �رتفاع �خلالف يف حكم �لقا�ضي ولزومه وتنفيذه 
هو مق�ضد �لفقهاء من نفاذ �حلكم ظاهر�، و�أن ي�ضبح 
�لق�ضية  كانت  و�إن  له،  للمحكوم  حالال  به  �ملحكوم 
�حلكم  نفاذ  يف  مق�ضدهم   هو  خالفية،  بها  �ملحكوم 
�أي يحل �حلر�م  �إن معنى ظاهره كباطنه  �أي  باطنا، 

يف حق �ملحكوم له)154(. 
�حلنفية)155(  من  �جلملة  يف  �لفقهاء  عليه  و�لذي 
�إىل  و�حلنابلة)158(  �ل�ضافعية)157(  و  و�ملالكية)156( 
�لقا�ضي يف �ملجتهد�ت مبا غلب على ظنه،  �أن ق�ضاء 
ويرفع  وباطنا،  ظاهر�  ينفذ  �جتهاده  �إليه  و�أدى 
�خلالف في�ضري �ملق�ضي به هو حكم �هلل تعاىل باطنا 

وظاهر�. 
حال  تتحقق  �لباطن  عن  �لظاهر  �ختالف  و�ضورة 
ب�ضهادة  يق�ضي  كاأن  �حلكم،  �ضبب  يف  �لقا�ضي  خطاأ 

زور مثال، ندر�ضها يف �مل�ضاألة �لتالية: 
م�صاألة: هل حكم القا�صي ينفذ يف الباطن اإذا 

اأخطاأ يف �صبب احلكم ؟
وبعبارة �أخرى، هل �أحكام �لق�ضاء بعد تنفيذها تغري 

�ضفة �ل�ضئ من حر�م �إىل حالل �أو �لعك�س؟
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يف �مل�ضاألة قوالن: 
�أبي  قول  وهو  حنيفة)159(،  �أبو  ذهب  ول:  �الأ �لقول 
وبع�س  عنه)161(،  رجع  ولكنه  ول)160(  �الأ يو�ضف 
عن  و�ملروي  �حلنابلة)163(،  وبع�س  �ملالكية)162(، 
ظاهر�  ينفذ  �لقا�ضي  حكم  �أن  �إىل  �ل�ضعبي)164( 
معني  ب�ضبب  �لدعوى  تكون  �أن  ب�رصط  لكن  وباطنا، 
مبنيا  �حلكم  كان  إذ�  فا و�الإجارة،  و�لبيع  كالنكاح 
على �ضهادة زور فهو حمل قابل للنفاذ يف �لعقود ويف 
عاملا  �لقا�ضي  يكن  مل  �إذ�  و�لطالق  قالة  كاالإ �لف�ضوخ 

بكون �ل�ضهود �ضهود زور. 
مالك  ن�ضاء ب�ضبب كاالأ لالإ �لقابلة  مور غري  �الأ و�أما يف 
و�الإرث  �مللك  �ضبب  ذكر  عن  �ملطلقة  �أي  �ملر�ضلة 

و�لن�ضب فال تنفذ باطنا)165( . 
و�ل�ضافعية)167(  �ملالكية)166(  ذهب  �لثاين:  �لقول 
ثور)169(  و�أبو  و�إ�ضحاق  وز�عي  و�الأ و�حلنابلة)168( 
يف  يو�ضف  و�أبو  وحممد  �لظاهري)170(  حزم  و�بن 
و�لفتوى  �حلنفية)172(،  من  وزفر  خري)171(  �الأ قوله 
ر�أي  على  ولي�س  قولهم،  على  �حلنفي  �ملذهب  يف 
مام)173(، �إىل �أن ق�ضاء �لقا�ضي �مل�ضتويف ل�رصوطه،  �الإ
ال يزيل �ل�ضيء عن �ضفته ، فال يحل �حلر�م للمحكوم 

له �إذ� كان كاذبا يف دعو�ه وال يحرم �حلالل. 
ول مبا يلي:  و��ضتدل �أ�ضحاب �لقول �الأ

1.  ما يروي عن علي -ر�ضي �هلل عنه- �أن رجال �دعى 
عنه  �هلل  ر�ضي  علي  �إىل  فرفعها  نكاحها،  �مر�أة  على 
بالزوجية،  بينهما  فق�ضى  بذلك،  �ضاهد�ن  له  ف�ضهد 
فقالت : و�هلل ما تزوجني، يا �أمري �ملوؤمنني، �عقد بيننا 

عقد� حتى �أحل له، فقال : �ضاهد�ك زوجاك)174(.
و�أفاد  بحكمه)175(،  ثبت  �لنكاح  �أن  على  ثر  �الأ فدل 
�لنفاذ يف �لظاهر و�لباطن، و�ملر�د بالنفاذ ظاهر� �أن 
ي�ضلم �لقا�ضي �ملر�أة �إىل �لرجل، ويقول: �ضلمي نف�ضك 
وبالنفاذ  و�لق�ضم،  بالنفقة  ويق�ضي  زوجك  إنه  فا �إليه 
فيما  �لتمكني  لها  ويحل  وطوؤها،  له  يحل  �أن  باطنا 

بينهما وبني �هلل تعاىل)176( . 

حجة  ال  �ضح)177(،  �إن  و  �خلرب  �أن   : ومناق�ضته   -
�إىل  �ل�ضاهدين، ال  �إىل  �لتزويج  �أ�ضاف  نه  لهم فيه؛ الأ

حكمه، ومل يجبها �إىل �لتزويج)178(. 
2. �للعان ينف�ضخ به �لنكاح، و�إن كان �أحدهما كاذبا، 
زوجها  فر�ق  �إىل  و�ضلت  �إمنا  �لزوجة  �أن  فيحتمل 
ما  فيه  كذبها  �حلاكم  علم  لو  �لذي  �لكاذب،  باللعان 
مبعنى  �أوىل)179(،  فاحلكم  زوجها،  وبني  بينها  فرق 

�أن طريقة �لفر�ق كانت من �ضبب باطل وهو �لكذب. 
ومناق�ضته من عدة وجوه  : 

�لزوج،  ب�ضدق  ال   ، باللعان  �لفرقة  ح�ضلت  �إمنا  �أ- 
ولهذ� لو قامت �لبينة به ، مل ينف�ضخ �لنكاح)180( 

كان  و�إن  به  �لنكاح  ينف�ضخ  �أخرى  جهة  ومن  ب- 
�لز�نية  ل�ضرت  و�ضعه  �ل�رصع  ن  الأ كاذبا؛  �أحدهما 
و�ضيانة �لن�ضب فتعقبه �لف�ضخ �لذي ال ميكن �النفكاك 

�إال به)181(
�أحدهما  �أن  للعلم  عقوبة  �للعان  يف  �لفرقة  �أن  ج-  

كاذب)182( 
د- حكم �للعان ثابت بن�س �لقر�آن، وعليه فهو �أ�ضل 

ال يقا�س عليه)183( 
3. درء مف�ضدة حمققة، وهي �أن ال يجتمع رجالن على 
خر بنكاح  �مر�أة و�حدة، �أحدهما بنكاح ظاهر له، و�الآ
و�لدين  يخفى،  ال  ما  �لقبح  من  ذلك  ففي  له،  باطن 
�لقا�ضي  يكون  وال  �لقبح،  هذ�  مثل  عن  م�ضون 

بق�ضائه ممكنا من �لزنا)184( . 
فيجب  �لو�ضع  بح�ضب  مكلف  �لقا�ضي  ن  والأ  .4
�لتعديل عليه ، �إذ �لوقوف على حقيقة �ل�ضدق متعذر، 
بخالف �حلكم ب�ضهادة �لكفار و�لعبيد، و�حلكم على 
�ضياء  نكاح �ملنكوحة و�ملعتدة ، �إذ �لوقوف على هذه �الأ

ممكن)185( . 
5. و�لق�ضاء �رصع لقطع �ملنازعة، فلو مل ينفذ باطنا 

كان متهيد� للمنازعة)186( .
دلة  باالأ �لثاين  �لقول  �أ�ضحاب  �جلمهور  و��ضتدل 

�لتالية : 
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1. قال �هلل تعاىل  {وال تاأكلو� �أمو�لكم بينكم بالباطل 
وتدلو� بها �إىل �حلكام })187()188(

فقد نهى �هلل تعاىل عن �أكل مال �لغري بالباطل حمتجا 
ق�ضى  و�إن  �أنه  على  تن�ضي�س  فهو  �حلاكم،  بحكم 
له  يحل  ال  �لزور،  ب�ضهادة  بال�رص�ء   له  �لقا�ضي 

تناوله، ويكون ذلك منه �أكال باطال)189( .
مالك �ملطلقة حيث  ية يف معر�س �الأ ومناق�ضته: �أن �الآ

ال خالف فيها . 
2. قوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم : » �إمنا �أنا ب�رص ، و�إنكم 
تخت�ضمون �إيل ، ولعل بع�ضكم �أن يكون �أحلن بحجته 
من بع�س ، فاأق�ضي على نحو ما �أ�ضمع فمن ق�ضيت 
إمنا �أقطع له قطعة  له بحق �أخيه �ضيئا ، فال ياأخذه ، فا

من �لنار«)190()191(.
به  يحل  ال  �حلاكم  حكم  �أن  على  دليل  و�حلديث 
للمحكوم له ما حكم له به على غريه �إذ� كان ما �دعاه 
مر ، وما �أقامه من �ل�ضهادة كاذبا ،  باطال يف نف�س �الأ
لز�م  و�الإ له  �حلكم مبا ظهر  له  فيجوز  �حلاكم  و�أما 
�متنع،  لو  به  حكم  مما  عليه  �ملحكوم  وتخلي�س  به، 
وينفذ حكمه ظاهر�، ولكنه ال يحل به �حلر�م �إذ� كان 
�لو�ضف  وبيان  كاذبة)192(،  و�ضهادته  �ملدعي مبطال 
باطل  �ضبب  وهو  �لزور،  �ضهادة  �عتمد  ق�ضاءه  �أن 
إنه كبرية وحجة �لق�ضاء م�رصوعة و�لكبرية �ضدها،  فا
و�إذ� كانت تهمة �لكذب تخرج �ل�ضهادة من �أن تكون 
ن ما ق�ضى به  حجة للق�ضاء فحقيقة �لكذب �أوىل ، والأ
ال كون له، فيكون ق�ضاوؤه باطال كما لو ق�ضى بنكاح 

ن�ضان ب�ضهادة �لزور)193(. منكوحة �لغري الإ
فيه  ورد  ما  على  يحمل  �حلديث  �أن  ومناق�ضته: 
يف  ق�ضية  معر�س  يف  جاء  حيث  �ملال)194(،  وهو 

�ملري�ث)195(.
ودفعه: �أن �لعلماء �أجمعو� على قاعدة »�أن �الب�ضاع 

مو�ل«)196(  �أوىل باالحتياط من �الأ
 وجو�ب �لدفع: �أن �خلالف �أ�ضال يف طريقة �الحتياط 
لالب�ضاع بني �لقولني، وكل نظر يف حكمه �الحتياط. 

كالم  على  �لظاهر  يف  هو  �حلاكم  حكم  مد�ر  �إن   .3
نه ال يبلغه علمه،  �خل�ضمني وال حظ له يف �لباطن؛ الأ
فال ينفذ فيه حكمه؛ و�إمنا يحكم يف �لظاهر و�لباطن 
�هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  وهذ�  �ضبحانه  �لباطن  �لظاهر 
من  يترب�أ  �لغيب  على  طالع  لالإ �مل�ضطفى  و�ضلم  عليه 
�لباطن، ويتن�ضل من تعدي حكمه �إليه، فكيف بغريه 

من �خللق ؟)197(
ن �ضهادة �لزور حجة يف �لظاهر فيكون �لق�ضاء  4. والأ

بقدر �حلجة وال يكون حجة يف �لباطن.)198(
مثاال  ن�ضوق  �إليه،  �لذي منيل  للر�أي  �لو�ضول  وقبل 
تو�ضيحيا وهي م�ضاألة عند �ل�ضادة �حلنفية، لتو�ضيح 
��ضتخد�م  ميكننا  وحتى  �لقولني،  بني  �خلالف  �أثر 

�ملثال يف �لرتجيح . 
وامل�صاألة : هي اأن امراأة ادعت على زوجها اأنه 

طلقها ثالثا، واأقامت على ذلك �صهود زور، 
وق�صى القا�صي بالفرقة بينهما، وتزوجت 

بزوج اآخر بعد انق�صاء العدة . 
زمننا  يف  و�قعا  لها  يكون  �أن  �ل�ضورة  لهذه  وميكن 

حال عدم ت�ضجيل �لعقد . 
ول وطوؤها  - فعلى قول �أبي حنيفة ال يحل للزوج �الأ
ظاهر�  وطوؤها  �لثاين  للزوج  ويحل  وباطنا،  ظاهر� 
ول  �الأ �لزوج  �أن  �حلال  بحقيقة  علم  �ضو�ء  وباطنا، 
�ل�ضاهدين،  �أحد  �لثاين  �لزوج  كان  باأن  يطلقها  مل 
�لثاين  �لزوج  كان  باأن  �حلال  بحقيقة  يعلم  مل  �أو 

�أجنبيا)199(. 
خري، وهو قول حممد  - و�أما على قول �أبي يو�ضف �الأ
�أنه ال يحل للثاين وطوؤها �إذ� كان عاملا بحقيقة �حلال 

و�إن مل يعلم بحقيقة �حلال يحل له وطوؤها . 
ول وطوؤها ؟  ولكن على ر�أيهما هل يحل لالأ

خر يحل  - على قول �أبي يو�ضف رحمه �هلل تعاىل �الآ
ول وطوؤها �رص� .  لالأ

ول  لالأ يحل  تعاىل-  �هلل  قول حممد -رحمه  وعلى   -
إذ� دخل بها �لثاين  وطوؤها ما مل يدخل بها �لثاين ، فا
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ول وطوؤها �ضو�ء كان �لثاين يعلم بحقيقة  ال يحل لالأ
�حلال �أو مل يعلم . 

كالمه  �أن  حممد  ر�أي  مناق�ضة  معر�س  يف  جاء  وقد 
ن  الأ �حلال؛  بحقيقة  �لثاين  يعلم  مل  �إذ�  فيما  و��ضح 
�إال  ول،  �الأ منكوحة  �لباطن  يف  وهي  تزوجها  �لثاين 
�أن �لثاين مل يعلم به فكان نكاح �لزوج �لثاين فا�ضد� 
من  �لعدة  عليها  وجبت  �لثاين  بها  دخل  إذ�  فا عنده، 
ول وطوؤها، و�مل�ضكل فيما �إذ� كان  �لثاين فال يحل لالأ
نه �إذ� كان عاملا بحقيقة  �لثاين عاملا بحقيقة �حلال؛ الأ
نه  الأ �لدخول؛  بهذ�  �لثاين  من  �لعدة  جتب  ال  �حلال 
ول فوقع نكاحه  �أنها منكوحة �الأ تزوجها وهو يعلم 
ن�ضان  �الإ ومنكوحة  زنا  �لوطء  هذ�  وكان  باطال، 
�لزوج  على  يحرم  وال  �لعدة  عليها  جتب  ال  زنت  �إذ� 

وطوؤها)200(.
وللرتجيح : 

�ملعتربة  دلة  �الأ ��ضتعر��س  خالل  من  وجدنا  إننا  فا
�لردود،  من  �لطرفني  ومن  �ضالمتها  عدم  للقولني 
باطنا يف  نفاذ �حلكم  �لفقهاء يف عدم  وي�ضرتك جميع 
�لتي يخالف باطنها  �لق�ضايا  مالك �ملطلقة وباقي  �الأ
�إن�ضائه  من  �لقا�ضي  فيما ميكنه  ظاهرها، و�خلالف 

من �لعقود . 
تاأكيد  مزيد  فيه  معه  ومن  حنيفة  �أبي  مام  �الإ ور�أي 
على حجية �حلكم �لق�ضائي، و�لتي فكرتها ��ضتقر�ر 
حكام �لق�ضائية و�لتي فيها م�ضلحة  �لق�ضاء وهيبة �الأ
عامة، باالإ�ضافة �إىل درء �ملف�ضدة �ملحققة من �جتماع 

رجلني على �مر�أة و�حدة . 
و�جلمهور ال يجعل من حكم �لقا�ضي ت�رصيعا يقلب 
إن �ضهادة �لزور �ضبب باطل، يوجب  �حلر�م حالال، فا

بطالن �لعقد و�آثاره . 
و�ملثال �لتو�ضيحي يخت�س بعقد �لنكاح، و�الحتماالت 
�ملطروحة هو كون �لزوج �جلديد يعلم بال�ضبب �لباطل 

وهي �ضهادة �لزور، �أو ال يعلم ذلك .
 من �ملعلوم �أن عقد �لنكاح ال يحتمل �أن ت�ضرتك �ملر�أة 

مع رجلني باالإجماع، و�لر�أي عند �جلمهور هو بقاء 
ت�ضحيح  على  و�أبو حنيفة  على �ضحته،  ول  �الأ �لعقد 
�إبطال  من  م�ضلحة  وال  ول،  �الأ و�إبطال  �لثاين  �لعقد 

ر�ء. �لعقدين على جميع �الآ
و�رصوطه،  �أركانه  تو�فر  بعد  ينعقد  �لنكاح  وعقد 
و�لنتيجة �أن ترتتب �آثاره، من �إباحة �ال�ضتمتاع بني 
�ضل  �الأ يف  هي  �ملر�أة  هذه  �أن  هنا  و�خللل  �لعاقدين، 
�ملتزوجة  عقد  بطالن  على  و�لفقهاء  ول،  لالأ زوجة 
جميعا، ولكن �ل�ضبهة حمققة من جهة ق�ضاء �لقا�ضي 
وهذه  ق�ضاء،  مطلقة  ديانة  زوجة  فهي  بالتفريق، 
�لثاين  �لزوج  جهة  من  متاما  حمققة  هي  �ل�ضبهة 
مر، و�ل�ضبهة موجودة �أي�ضا،  �لذي ال يعلم حقيقة �الأ
ولكنها �أقل بيانا لذ�ك �لذي يعلم بحقيقة �ضبب �حلكم، 

و�ل�ضبهة باقية يف حقه ب�ضبب حكم �لقا�ضي له . 
 و�لتوفيق بني �مل�ضالح هو �لقول بنفاذ �لعقد ظاهر� 
وباطنا يف حق �لزوج �لذي ال يعلم حقيقة �لزور، لعلة 
من  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  �ملعامالت  ��ضتقر�ر 
باب �ضيانة �حلقوق �ملكت�ضبة، فال ذنب للزوج �جلديد 

�لذي ال يعلم .
�ضاهد�،  كان  كاأن  بالزور  يعلم  �لزوج  كان  �إذ�  و�أما 
�لدخول،  على  وباطنا  ظاهر�  �لعقد  نفاذ  فيتوقف 
وتقدير �ل�رصورة لل�ضورة �ملعرو�ضة على �لقا�ضي، 
و�أما قبل �لدخول هو عقد م�ضتحق للف�ضخ با�ضم �حلق 

�لعام �إن علم �لقا�ضي بذلك، ب�ضهادة �حل�ضبة مثال .
�ل�ضهود  �عرتف  �أو  �حل�ضبة  �ضهادة  جاءت  لو  ولكن 
بالزور بعد �لدخول، فهل للقا�ضي �أن ينق�س حكمه؟ 
وعلى  نق�ضه،  يجب  �جلمهور  ر�أي  على  و�جلو�ب: 

ر�أي �أبي حنيفة فال .
�لق�ضايا  بني  فروقات  هناك  �أن  نقول:  �أن  وميكننا 
�ملعرو�ضة على �لق�ضاء و�إن كان مو�ضوعها و�حد�، 
�إال �أنه ال يليق �لق�ضاء على جميعها بحكم و�حد، بل 
�إن عندنا من �لرثوة �لفقهية ما ميكننا من �ال�ضتفادة 
�لزوج  كان  �إذ�  فمثال:  تتحقق،  �مل�ضلحة  حيث  منها 
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ول  �الأ و�لزوج  كرث،  �أوالد  زو�جه  عن  نتج  �لثاين 
يذكرها،  ومل  وىل  �الأ عن  و��ضتغنى  ثانية  من  تزوج 
ول  �الأ �لزوج  تعلق  حال  يف  �ل�ضورة  عني  هي  لي�ضت 
بالثانية ورف�ضه للزو�ج من غريها، وعادت �لزوجة 
والد،  �الأ يرزقو�  ومل  �لثاين  مع  تفلح  مل  حيث  تائبة 
حنيفة،  �أبي  مام  �الإ حكم  بها  يليق  وىل  �الأ فال�ضورة 

و�لثانية حكم �جلمهور . 
�حلكم  تخري  للقا�ضي  يرتك  �ضبق  ما  على  تاأ�ضي�ضا 
يف  موجود  وهذ�  عليه،  �ملعرو�ضة  للق�ضية  �ملنا�ضب 
من  كثري  ففي  �لقول،  من  ببدعة  ولي�س  �لت�رصيعات 
عدة  من  �حلكم  يتخري  �أن  للقا�ضي  ي�رصع  �لق�ضايا 
يحكم  ت�رصيع  �إىل  للو�ضول  و�ل�ضبيل  عنده،  خيار�ت 
يحكم  �أن  �لو�حدة،  للق�ضية  �ملتعددة  �ل�ضور  هذه 
على  تعر�س  ثم  �إليه  �ملرفوعة  بالق�ضية  �لقا�ضي 
�أو  �حلكم  يقر  �أن  �إما  و�ال�ضتئناف  �ال�ضتئناف، 
إنها ال بد �أن تنح�رص يف  يف�ضخه، وبعد تكرر �ل�ضور فا
وقت الحق، بعدها ت�ضن حمكمة �ال�ضتئناف ت�رصيعا 
�أبي  مام  �الإ بر�أي  بها  يحكم  �لتي  �ل�ضور  بني  مييز 

حنيفة، و�ل�ضور �لتي يحكم بها بر�أي �جلمهور . 
إن �حلكم ال ينفذ  �إذ� مل ينعقد �لزو�ج �لثاين، فا و�أما 
باطنا، و�لقول به هو مبالغة حلجية �حلكم �لق�ضائي 
مام �أبو حنيفة، �إال �أن �لقول بالنفاذ  كما ذهب �إليه �الإ
من  ي�ضتجد  ما  جل  الأ �لتحري  باب  من  نفهمه  باطنا 
حقوق وعقود جديدة، وهي غري حمققة �إذ� مل يوجد 
مام �ل�ضافعي :  �لعقد �لثاين، ويف هذ� �ل�ضدد يقول �الإ
»ولو �ضهد �ضاهد�ن على رجل �أنه طلق �مر�أته ثالثا 
�لقا�ضي  وفرق  كاذبان  �أنهما  يعلم  �لرجل  وكان   ،
تعلم  كانت  و�إن  قدر  �إذ�  ي�ضيبها  �أن  و�ضعه  بينهما 
وت�ضترت  منه  �المتناع  ي�ضعها  مل  كاذبان  �أنهما 
تدري  وال  ت�ضك  كانت  و�إن  ز�نية  تعد  لئال  بجهدها 
�ضهد�  �لذي  �لزوج  ترك  ي�ضعها  مل  كذبا  �أم  �أ�ضدقا 
�لنكاح  عن  �لوقوف  لها  و�أحببت  ي�ضيبها  �أن  عليه 
�أن تنكح و�هلل وليهما �لعامل  و�إن �ضدقتهما جاز لها 

ب�ضدقهما وكذبهما«)201( 
�إىل ر�أي �جلمهور يف عدم  �إننا منيل  وخال�ضة�لقول: 
�إذ� خالف �حلقيقة،  نفاذ �حلكم باطنا وعدم �عتباره 
�إال حيث يكون �ل�رصر �أبلغ من عدم �العتبار، عندها 
لدرء  مندوحة  فيه  حنيفة  �أبي  مام  �الإ بر�أي  فالقول 

�ملف�ضدة �ملحققة . و�هلل �أعلم 
املبحث الثالث : تطبيقات

�لوقت  يف  �لق�ضاء  �أحكام  �أن  �ضبق  مما  لنا  تبني 
�ملعا�رص هي �أحكام يف �أ�ضلها �إما يقينية �أو �جتهادية، 
و�الجتهادية منها قد در�ضها �أهل �الجتهاد من علمائنا 
قانونية،  قو�لب  و�ملعا�رصين، وقننوها يف  �ل�ضابقني 
ثم �ألزم �لق�ضاة �حلكم بها،وعليه فهم ق�ضاة مقلدون 
ي�ضاح فكرة �لبحث، يح�ضن بنا  حكام �جتهادية، والإ الأ
�أن نذكر بع�س �لق�ضايا �ملرفوعة يف �ملحاكم �ل�رصعية، 
�لفقهي،  و�خلالف  �الجتهاد  مو�ضوعها  و�لتي 
ق�ضاة  من  �ل�ضادر  �الجتهادي  �حلكم  �أثر  لرنى 
ببيان �خلالف  �أوال  تكون  �لعر�س  ع�رصنا، وطريقة 
�الجتهادي، ثم �لر�أي �ملختار يف �حلكم �لق�ضائي، ثم 

بيان �أثر �حلكم به.   

ول : تزويج البنت نف�صها من غري  املطلب االأ
ويل 

�لنكاح  �لويل ل�ضحة عقد  �لفقهاء يف ��ضرت�ط  �ختلف 
على ثالثة �أقو�ل :

و�ل�ضافعية)203(  �ملالكية)202(  ذهب  ول:  �الأ �لقول 
�إال بويل، فان  �لنكاح ال ي�ضح  �أن  �إىل  و�حلنابلة)204( 
زوجت �ملر�أة نف�ضها بغري �إذن وليها فزو�جها باطل. 
للمر�أة  �أن  �إىل  حنيفة)205(  �أبو  ذهب  �لثاين:  �لقول 

�لبالغة �لعاقلة �أن تزوج نف�ضها بغري �إذن وليها. 
�أن  �إىل  �حل�ضن)206(  بن  حممد  ذهب   : �لثالث  �لقول 

عقدها موقوف على �إجازة �لويل.
حنيفة،  �أبي  مبذهب  ردين)207(  �الأ �لقانون  �أخذ  وقد 
و)20(و)22(   )13( �ملو�د  مق�ضد  من  هذ�  ويعلم 
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ردين)208(،  حو�ل �ل�ضخ�ضية �الأ و)23( من قانون �الأ
من  �ل�رصعية  �ال�ضتئناف  حمكمة  الجتهاد  باالإ�ضافة 

خالل قر�ر�تها.   
تن�س �ملادة )13( »ال ت�ضرتط مو�فقة �لويل يف زو�ج 
�ملر�أة �لثيب �لعاقلة �ملتجاوزة من �لعمر ثمانية ع�رص 

عاما«. 
ون�س �ملادة)20( »ي�ضرتط يف لزوم �لزو�ج �أن يكون 
�لزوج  يكون  �أن  �ملال، وهي  للمر�أة يف  �لرجل كفوء� 
وتر�عى  �لزوجة،  ونفقة  �ملعجل  �ملهر  على  قادر� 
يوؤثر ذلك يف  إذ� ز�لت بعده فال  فا �لعقد،  �لكفاءة عند 

�لزو�ج«.
بلغت  �لتي  �لثيب  �أو  �لبكر  نفت  »�إذ�  و�ملادة)22( 
وزوجت  لها  ويل  وجود  عمرها  من  ع�رصة  �لثامنة 
إذ� زوجت  فا ينظر،  لها ويل  ثم ظهر  �آخر  نف�ضها من 
�ملهر دون مهر  �لعقد، ولو كان  لزم  ؤ  نف�ضها من كفو
ؤ فللويل مر�جعة  �ملثل، و�إن زوجت نف�ضها من غري كفو

�لقا�ضي بطلب ف�ضخ �لنكاح«. 
�ملادة )23( »للقا�ضي عند �لطلب ف�ضخ �لزو�ج ب�ضبب 
عدم كفاءة �لزوج ما مل حتمل �لزوجة من فر��ضه �أما 

بعد �حلمل فال يف�ضخ �لزو�ج«. 
 ومن �لقر�ر�ت �ال�ضتئنافية بخ�ضو�س هذه �مل�ضاألة :
1. فقد جاء يف �لقر�ر )32002( بتاريخ -13-11
1990م، و�لذي مو�ضوعه »�لطعن بكفاءة �خلاطب«، 
وح�رص �لطعن يف عدم �لكفاءة، دون �لطعن يف كفاءة 
�خلاطب من �لناحية �ملالية، فالقر�ر عدم قبول �لطعن، 

وت�ضديق عقد �لزو�ج)209(. 
6-4- بتاريخ   )40341( �لقر�ر  يف  جاء  فقد   .2
1996م، و�لذي مو�ضوعه »منع معار�ضة من �لزو�ج 
بالكفوؤ«، فتقرر ت�ضديق �حلكم على �مل�ضتاأنف مبنعه 

من معار�ضة �بنته من �لزو�ج من خاطبها)210(. 
ويل  وجود  دون  للخاطبني  �لقا�ضي  عقد  إذ�  فا وعليه 
�خلاطبة، عندها يظهر �أثر حكمه، باأنه يرفع �خلالف 
بال  به  �حلكم  فيلزم  �لقا�ضي،  حق  يف  �أوال  �لفقهي 

مبقت�ضاه،  خرين  �الآ �لق�ضاة  يلزم  كما  منه،  رجعة 
ومينع �أهل �لعلم من �لفتوى ببطالن عقدهما خا�ضة، 
كما ويلتزم �لويل به دون �عرت��س منه ولو كان من 
�أهل �لفتوى، و�أق�ضى ما ميكنه �العرت��س حال كون 
عدم  وب�رصط  مالية،  كفاءة  ب�ضاحب  لي�س  �لزوج 
حمل �لزوجة من زوجها، و�إال فان �لعقد يكون نافذ� 

ظاهر� وباطنا. 

املطلب الثاين : التفريق بني الزوجني لل�صقاق 
والنزاع من جهة الزوج 

 �إذ� جتاوز �لزوج �حلد �مل�رصوع يف معاملته لزوجته، 
وب�ضببه،  بينهما  م�ضتحكما  و�لنز�ع  �ل�ضقاق  وكان 
فهل يجوز للزوجة �أن ترفع �أمرها للقا�ضي وتطلب 
من  �لزوج  ميتنع  �لتي  �حلالة  يف  منه،  �لتفريق 

تطليقها؟ 
�ختلف �لفقهاء على قولني : 

ر�أي  ويف  �حلنفية)211(  ذهب  ول:  �الأ �لقول 
للمر�أة  لي�س  �أنه  للحنابلة)213(  ور�أي  لل�ضافعية)212( 
وال للقا�ضي ذلك، مبعنى �أنها ال تطلب �لتفريق منه، 
�ضكو�ها  هو  فقط  و�مل�رصوع  طلبت،  �إن  ميلكه  وال 
وي�ضلح  �لزوج،  يح�رص  بدوره  و�لذي  للقا�ضي، 
�الإ�ضالح،  �أجل  من  باحلكمني  ي�ضتعني  �أو  بينهما، 
وال يخرج قر�ر �حلكمني عن �لفر�ق بلفظ �لزوج، �أو 
�خللع ومن بذل �لزوجة، ولي�س لهما �لقر�ر بالتفريق 

ما د�م �لرجل غري مو�فق.  
�لقول �لثاين: ذهب �ملالكية)214( �أنه يف هذ� �حلال يثبت 
إن �ضاءت �أقامت مع زوجها ، و�إال  للزوجة �خليار،  فا
�إليه  ويجيبها  �لقا�ضي،  من  �لتفريق  تطلب  �أن  فلها 
�عتماد  �أو  بحكمه  معه،  بقائها  �رصر  من  تيقنه  بعد 

حكم �حلكمني و�لقا�ضي بالتفريق. 
فقد  �ملالكية،  بر�أي  ردين)215(   �الأ �لقانون  �أخذ  وقد 
حو�ل �ل�ضخ�ضية  ن�ضت �ملادة )132( من قانون �الأ
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�لزوجني  بني  و�ضقاق  نز�ع  ظهر  »�إذ�  على  ردين  �الأ
خر  فلكل منهما �أن يطلب �لتفريق �إذ� �دعى �إ�رص�ر �الآ
�الإ�رص�ر  هذ�  مع  ميكن  ال  بحيث  فعال  �أو  قوال  به 
عليه  كان  ما  وهو  �لزوجية...«،  �حلياة  ��ضتمر�ر 
قبل  به  معموال  كان  و�لذي  �لعثماين  �لعائلة  قانون 

حو�ل �ل�ضخ�ضية)216(.  قانون �الأ
يف  �ال�ضتئناف  ملحكمة  �لق�ضائية  �الجتهاد�ت  ومن 

ق�ضية �لتفريق لل�ضقاق و�لنز�ع :  
1.  �لقر�ر رقم )8498( بتاريخ 17-12-1954م 
»�ل�ضقاق و�لنز�ع بني �لزوجني يتحقق قبل �لدخول 
كما يتحقق بعد �لدخول، كما �رصح بذلك يف معترب�ت 

كتب �ملالكية«)217(
2. �لقر�ر رقم )12990( بتاريخ 13-11-1963م 
على  ومو�فقتهما  �حلكمني،  على  �لطرفني  »تر��ضي 

تعيينهما �عرت�ف بال�ضقاق و�لنز�ع«)218( 
18-5-1963م  3. �لقر�ر رقم )12695( بتاريخ 
فهما  معينة  فرتة  للحكمني  �ملحكمة  حددت  »�إذ� 
جل  �الأ م�ضي  بعد  قر�رهما  �ضدر  و�إذ�  بها،  مقيد�ن 

�مل�رصوب فال يعترب«)219(  
4.  �لقر�ر رقم )21659( بتاريخ 22-9-1980م 
للحكمني  ثالث  حكم  �ضم  تقرر  �أن  للمحكمة  »لي�س 
�أنهما مل يتمكنا من  �أبدى �حلكمان  �إذ�  �إال  �ملنتخبني 

�ضول«)220( �ل�ضري يف �لتحكيم ح�ضب �الأ
6-5-1998م  بتاريخ   )44737( رقم  �لقر�ر   .5
يعترب،  ال  �لتقرير  على  �حلكمني  �أحد  يوقع  مل  »�إذ� 
مل�ضدرها  �لق�ضية  وتعاد  بالتفريق،  �حلكم  ويف�ضخ 

يجاب«)221(  الإجر�ء �الإ
وعليه تكون �إجابة �لقا�ضي طلب �لزوجة بتطليقها من 
زوجها، من �مل�ضائل �لفقهية �الجتهادية بني �لفقهاء، 
لل�ضقاق  �لزوجني  بني  بالتفريق  �لقا�ضي  حكم  إن  فا
و�لنز�ع، عندها يظهر �أثر حكمه، باأنه يرفع �خلالف 
�لفقهي �أوال يف حقه، فيلزم �حلكم به بال رجعة منه، 
ويف حق �خل�ضمني ولو كان �أحدهم فقيها، فال يحق 

له �لفتوى لنف�ضه ببقائها على ذمته، كما يلزم �لق�ضاة 
فتاء لهما خا�ضة مبا  خرين، و�أهل �لفتوى بعدم �الإ �الآ
يتعار�س وحكم �لطالق، ثم وجوب تنفيذ �حلكم من 
يكون  ونفاذه  بالتنفيذ،  �أمره  من  �أو  �لقا�ضي  قبل 

ظاهر� وباطنا. 

خوات يف  خوة واالأ املطلب الثالث : مرياث االإ
حال وجود اجلد 

من  �ملري�ث،  بعلم  يعرف  ما  �أو  �لفر�ئ�س  علم  يعد 
�ملو��ضيع �لفقيهة �لتي تت�ضم بقلة �خلالف و�الجتهاد 
بني �لفقهاء، و�ل�ضبب �أنه مبني على ن�ضو�س قطعية 
�حلقوق  توزيع  خلطورة  وذلك  و�لثبوت،  �لداللة  يف 
على  مبنية  هي  و�لتي  ودقتها،  �لورثة  بني  �ملالية 

�مل�ضاحنة و�ملطالبة و�ملعار�ضة.
ومن �مل�ضائل �الجتهادية بني �ل�ضلف و�خللف، م�ضاألة 
و�أخو�ت  �إخوة  وجود  مع  ب(  �الأ )�أب  �جلد  مري�ث 
�أنه  �أم  ؟  جميعا  يحجبهم  ب  كاالأ �جلد  فهل  �ملتوفى، 

يقا�ضمهم وال يحجبهم. 
�ختلف �لفقهاء على قولني : 

من  خو�ت  و�الأ �الإخوة  يحجب  �جلد   : ول  �الأ �لقول 
ب. جميع �جلهات كما يحجبهم �الأ

و�بن  �ل�ضديق  بكر  �أبو   : هم  �لقول  هذ�  و�أ�ضحاب 
من  وغريهم  وعائ�ضة  �لزبري  بن  �هلل  وعبد  عبا�س 

�ل�ضحابة)222(، و�إليه ذهب �حلنفية)223(. 
وال  فقط،  الم  �الإخوة  يحجب  �جلد   : �لثاين  �لقول 
و�إمنا  ب،  الأ �أو  �ضقاء  �الأ خو�ت  و�الأ �الإخوة  يحجب 

ي�ضرتكون معه يف �ملري�ث.
و�أ�ضحاب هذ� �لقول هم : من �ل�ضحابة)224(علي بن 
�أبي طالب، وعبد �هلل بن م�ضعود، وزيد بن ثابت، و�إليه 
و�حلنابلة)227(  و�ل�ضافعية)226(  �ملالكية)225(  ذهب 

و�ل�ضاحبان من �حلنفية)228(.
�حلنفية،  مبذهب  ردين)229(  �الأ �لقانون  �أخذ  وقد 
�أي  من  خو�ت  و�الأ خوة  لالإ �جلد  بحجب  و�لقا�ضي 
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حو�ل  جهة كانو�، عمال باملادة )183( من قانون �الأ
�لقانون  هذ�  يف  له  ذكر  ال  »ما  ردين   �الأ �ل�ضخ�ضية 
�أبي حنيفة«، لذلك  �إىل �لر�جح من مذهب  يرجع فيه 

إن �جلد يحجبهم مطلقا.  فا
خو�ت  باجلد،  إذ� حجب �لقا�ضي �الإخوة و�الأ وعليه فا
�لفقهي  يرفع �خلالف  باأنه  �أثر حكمه،  يظهر  عندها 
�أوال يف حق �لقا�ضي، فيلزم �حلكم به بال رجعة منه، 
خو�ت به دون �عرت��س ولو  كما ويلتزم �الإخوة و�الأ
من  �لعلم  �أهل  ومينع  �لفتوى،  �أهل  من  �أحدهم  كان 
ظاهر�  جميعا   عليهم  وينفذ  باملقا�ضمة،  لهم  �لفتوى 

وباطنا. 

املطلب الرابع : الو�صية للوارث 

�ضحة  يف  �ختلفو�  �أنهم  �لفقهاء  عند  �مل�ضاألة  �أ�ضل 
ثالثة  على  ورثته  من  لو�حد  �ملتوفى  من  �لو�ضية 

�أقو�ل : 
ول : ذهب جمهور �لفقهاء من �حلنفية)230(،  �لقول �الأ
ظهر)231(، و�حلنابلة يف �ملذهب)232(،  و�ل�ضافعية يف �الأ
للو�رث  �لو�ضية  �أن  �إىل  �ملالكية)233(،  عند  وقول 
�أجازوها  فان  �لورثة،  �إجازة  �ضحيحة موقوفة على 
نفذت، و�إال بطلت، و�إن �أجازها بع�ضهم دون بع�س، 
يجز  مل  من  حق  يف  وبطلت  �ملجيز،  ح�ضة  يف  جازت 

لوالية �ملجيز على نف�ضه دون غريه.
 �لقول �لثاين: وهو قول عند �ملالكية)234(، وهو مقابل 
ظهر عند �ل�ضافعية)235(ورو�ية عند �حلنابلة)236(  �الأ
�أو�ضى  ما  �لورثة  �أجاز  إن  فا باطلة،  �لو�ضية  �أن 
لو�ضية  تنفيذ  ال  منهم،  مبتد�أة  فعطية  للو�رث،  به 
بعد  ثانيا  له  �ملو�ضى  قبول  من  بد  فال  �ملو�ضي، 

ول فهو كالعدم. �الإجازة، و�أما �لقبول �الأ
وفريق  مامية)237(،  �الإ لل�ضيعة  وهو  �لثالث:  �لقول 
�لو�ضية  ب�ضحة  ويق�ضي  �لزيدية)238(،  �ل�ضيعة  من 

للو�رث و�إن مل يجز �لورثة. 

�ضحة  بتوقف  يق�ضي   ردين)239(  �الأ و�لقانون 
�ضحت  �أجازوها  فان  �لورثة   �إجازة  على  �لو�ضية 
ونفذت يف حدود �لثلث، و�إال فهي باطلة، عمال بن�س 
ردين  حو�ل �ل�ضخ�ضية �الأ �ملادة )183( من قانون �الأ
»يرجع �إىل �لر�جح من مذهب �أبي حنيفة«، وهو ر�أي 

جمهور �لفقهاء. 
وق�ضى  حدهم،  الأ �لو�ضية  �لورثة  �أجاز  إذ�  فا وعليه 
حكمه،  �أثر  يظهر  عندها  �لو�ضية،  ب�ضحة  �لقا�ضي 
باأنه يرفع �خلالف �لفقهي �أوال يف حقه، فيلزم �حلكم 
دون  بذلك  �لورثة  ويلتزم  كما  منه،  رجعة  بال  بها 
�أهل �لعلم من �لفتوى لهم بالبطالن ،  رجعة، ومينع 
وينفذ عليهم جميعا ظاهر� وباطنا، �أو يف حق من �أجاز 

دون من منع.  

اخلامتة
على  تبيانه  يف  �آليت جهد�  ما  �لذي  �لعر�س  هذ�  بعد 
خامتته  يف  �أود  �لبحث،  هدف  حتقق  �لتي  �ل�ضورة 
�لتاأكيد �نه ال ميكن جتاهل حكم قا�ضي يف �ملجتهد�ت، 
فثمة تطبيقات ال حتمد عقباها، فكيف يليق �أن يطلق 
من  �ضدر  �لذي  �للفظ  نف�س  هو  بلفظ  زوجته  رجل 
جاره، ولكن �ضاحبنا فارق زوجته لق�ضاء �لقا�ضي، 

وجاره ينعم بزوجته لفتوى �أحد �أهل �لعلم.
و�أما �أهم �لنتائج  فخال�ضتها :

1. �أنه كل من تقلد �لق�ضاء يتعر�س للمجتهد�ت �ضو�ء 
�لوقت  يف  �لق�ضاء  و�أحكام  مقلد�،  �أم  جمتهد�  �أكان 
�جتهادية،  �أو  يقينية  �أ�ضلها  يف  �أحكام  هي  �ملعا�رص 
وقننوها  �الجتهاد،  �أهل  در�ضها  منها  و�الجتهادية 
يف قو�لب قانونية، ثم �ألزم �لق�ضاة �حلكم بها،وعليه 

حكام �جتهادية.  فهم ق�ضاة مقلدون الأ
يرفع  �أنه  �ملجتهد�ت  �لقا�ضي يف  �أثر حكم  يظهر   .2
ثم  �خل�ضوم،  وحق  حقه  يف  �أواًل  �لفقهي  �خلالف 
�لق�ضاة  يلزم  كما  منه،  رجعة  بال  به  �حلكم  يلزمه 
يتعار�س  مبا  فتاء  �الإ بعدم  �لفتوى  و�أهل  خرين،  �الآ
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قبل  من  �حلكم  تنفيذ  وجوب  ثم  �لقا�ضي،  وحكم 
من  �ملاأمور  كان  ولو  بالتنفيذ  �أمره  من  �أو  �لقا�ضي 

�أهل �لعلم، ثم نفاذ �حلكم. 
3. و�لذي عليه �لفقهاء باجلملة �أن ق�ضاء �لقا�ضي يف 
�ملجتهد�ت مبا غلب على ظنه و�أدى �إليه �جتهاده ينفذ 
ظاهر� وباطنا، في�ضري �ملق�ضي به هو حكم �هلل تعاىل 

باطنا وظاهر�. 
باطل  �ضبب  على  �لقا�ضي  حكم  بني  �إذ�  ولكن   .4
نفاذ  عدم  يف  �جلمهور  ر�أي  �إىل  منيل  زور،  ك�ضهادة 
عندها  �أبلغ،  �ل�رصر  يكون  حيث  �إال  باطنا،  �حلكم 
لدرء  مندوحة  فيه  حنيفة  �أبي  مام  �الإ بر�أي  فالقول 

�ملف�ضدة �ملحققة، من نفاذه  ظاهر� وباطنا. 

واأما التو�صيات :  
�خلالفية  �مل�ضائل  يف  �لباحثني   ترجيح  يكون  �أن   .1
مق�ضد  حتقيق  يهدف  �لق�ضاء،  فقه  يف  �ملتعددة  
حكام و�ملعامالت، وفر�س هيبة �لق�ضاء،  ��ضتقر�ر �الأ
كما �لتزم �لباحث يف هذه �لدر��ضة ، فوجد �أنها كانت 

يف �لغالب ما تاأخذ بفقه �أبي حنيفة.  
�أهل �لفقه ورجال �لق�ضاء،  2. عقد موؤمتر�ت جتمع 
وتعر�س فيه �لبحوث �لتي ترمي �إىل تعزيز ما تنطوي 
�ضالمية من �لثقة �لكربى باأهل �لعلم  عليه �ل�رصيعة �الإ
ينظم  فكر  تاأ�ضيل  �ضبيل  يف  و�لق�ضاة،  �لفقهاء  من 
�أهل �لعلم بالقا�ضي تخدم هيبة �حلكم باحلق  عالقة 
�إىل  مة  �الأ باأفر�د  يف�ضي  و�لذي  تنفيذه،  �إىل  و�ضوال 
�ل�ضعور مبدى تو�فق �لقائمني على �ملنا�ضب �لدينية 
�لق�ضائية.  �أحكامها  بوحدة  مة  �الأ وحدة  يخدم  مبا 

و�هلل �أعلم 
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ج7�س6.
80. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج10�س183-185.

81. حلطاب، مو�هب �جلليل يف �رصح خمت�رص خليل 
ج 2�س174.

�ل�رص�ئع  ترتيب  يف  �ل�ضنائع  بد�ئع  �لكا�ضاين،   .82
ج7�س6.

83.  �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج10�س183-185. 
84.   �بن �لهمام، فتح �لقدير ج7�س308.

85. )�لبقرة/188(.
86.  �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج10�س183-185. 

�ل�رص�ئع  ترتيب  يف  �ل�ضنائع  بد�ئع  لكا�ضاين،   .87
ج7�س6.

88. حكم ب�ضعفه �لزيلعي. يف ن�ضب �لر�ية يف تخريج 
�حاديث �لهد�ية، ج6 �س255، د�ر �حلديث، �لقاهرة، 
لباين،  ��ضل.�الأ ال  �حلديث  �اللباين  وقال  1357هـ.  
ج1�س565،  �ل�ضعيفة،  �ل�ضل�ضلة  خمت�رص  حممد، 

مكتبة �ملعارف، �لريا�س.
89. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج10�س183-185. 

�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .90
ج4�س188.  

�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .91
ج4�س188.

92. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج10�س183-185.
3�س355،354،  ج  �لهندية  �لفتاوى  نظام،   .93
�ل�رص�ئع  ترتيب  يف  �ل�ضنائع  بد�ئع  �لكا�ضاين، 
�ملختار  �لدر  على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  ج7�س6، 
ج 3�س347، �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج10�س-183

185، �بن �لهمام، فتح �لقدير ج7�س 308.
�آي  تاأويل  يف  �لبيان  جامع  حممد،  �لطربي،   .94
�ضاكر،  حممد  �أحمد  حتقيق   ، �س549  ج3  �لقر�آن، 

موؤ�ض�ضة �لر�ضالة، ط1 2000 م.
�ل�ضعيفة،  �ل�ضل�ضلة  خمت�رص  لباين،  �الأ  .95

ج1�س565.

�س530،  ج2  �ل�ضبكي  فتاوى  �ل�ضبكي،   .96
�لزرك�ضي، �ملنثور يف �لقو�عد  ج2 �س69.

97. �بن �أبي �ضيبة، عبد �هلل، �مل�ضنف، ج7 �س14، 
مكتبة �لر�ضد، �لريا�س، ط1 409هـ.

98. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج16 �س84، �لكا�ضاين، 
بد�ئع �ل�ضنائع يف ترتيب �ل�رص�ئع ج �س5، �ل�ضاوي، 
حا�ضية �ل�ضاوي على �ل�رصح �ل�ضغري ج 4�س222.

عبد  م�ضنف  عبد�لرز�ق،  �ل�ضنعاين،   .99
رقم  ج10�س249،  �لفر�ئ�س،  كتاب  �لرز�ق، 
ط2،  بريوت،  �ال�ضالمي،  )19005(،�ملكتب 
باب  �لد�رمي،  �ضنن  عبد�هلل،  �لد�رمي،  1403هـ،  
ج1�س162،  غريه،  يرى  ثم  بال�ضئ  يفتي  �لرجل 
ط1،  بريوت،  �لعربي،  �لكتاب  د�ر  رقم)645(، 
�لد�رقطني،  �ضنن  علي،   �لد�رقطني،  1407هـ، 
كتاب �لفر�ئ�س و�ل�ضنن، ج4�س88، رقم)66(، د�ر 
�ملعرفة، بريوت، 1966م،  �لباجي، �ضليمان، �ملنتقى 

�ضالمي. �رصح �ملوطاأ، ج6 �س231، د�ر �لكتاب �الإ
100. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج16 �س85.

101. �لكا�ضاين، بد�ئع �ل�ضنائع يف ترتيب �ل�رص�ئع 
�ل�رصح  على  �ل�ضاوي  حا�ضية  �ل�ضاوي،  7�س5،  ج 

�ل�ضغري ج4�س222.
102. علي�س، منح �جلليل �رصح خمت�رص خليل ج8 

�س350.
د�ر  �س13،  ج4  �ملدونة،  مالك،  �ضبحي،  �الأ  .103

�لكتب �لعلمية.
ج8  خليل  ملخت�رص  كليل  و�الإ �لتاج  �ملو�ق،   .104
�س141، �حلطاب، مو�هب �جلليل يف �رصح خمت�رص 
خليل ج6 �س138، �لد�ضوقي، حا�ضية �لد�ضوقي ج4 

�س156.
للخر�ضي  خليل  خمت�رص  �رصح  �خلر�ضي،   .105
ج4  �لد�ضوقي  حا�ضية  �لد�ضوقي،  �س166،  ج7 

�س156.
حقاف/15(. 106. )�الأ
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107. )�لبقرة/233(.
108. �لباجي، �ملنتقى �رصح �ملوطاأ، ج7 �س140.
109. �لباجي، �ملنتقى �رصح �ملوطاأ، ج7 �س141.

ج8  خليل  ملخت�رص  كليل  و�الإ �لتاج  �ملو�ق،   .110
�س141، �حلطاب، مو�هب �جلليل يف �رصح خمت�رص 
�رصح  �جلليل  منح  علي�س،  �س138،  ج6  خليل 

خمت�رص خليل ج8 �س350.
111. �بن فرحون، تب�رصة �حلكام ج1 �س81.

�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبني  �لزيلعي،   .112
ج 4�س188، �حلموي، غمز عيون �لب�ضائر ج1 �س 

.325
ج1  �لفقهية  �لقو�عد  يف  �ملنثور  �لزرك�ضي،   .113
�ضباه  �س93، �ل�ضيوطي، عبد �لرحمن بن بي بكر، �الأ
بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �س101،   و�لنظائر، 
�س  ج1  �لب�ضائر  عيون  غمز  �حلموي،  1979م، 

.325
114. �حلموي، غمز عيون �لب�ضائر ج1 �س325.

115. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج16 �س108.
6�س109،  ج  �لقدير  فتح  �لهمام،  �بن   .116
�ل�ضغري  �ل�رصح  على  �ل�ضاوي  حا�ضية  �ل�ضاوي، 

ج4�س430.
�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .117

ج4�س188.
ج4  �لكربى  �لفقهية  �لفتاوى  �لهيتمي،   .118

�س314.
119. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج16 �س84.

نعام/121(. 120.  )�الأ
ج2  �لنرية  �جلوهرة  حممد،  �لعبادي،   .121
�س245، �ملطبعة �خلريية، �ل�ضبكي، فتاوى �ل�ضبكي 

ج1 �س370.
122. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج17 �س31، �لكا�ضاين، 

بد�ئع �ل�ضنائع يف ترتيب �ل�رص�ئع ج6 �س226.
123. �لبيهقي، �أحمد، �ضنن �لبيهقي �لكربى، كتاب 

و�ليمني  �ملدعي  على  �لبينة  باب  و�لبينات،  �لدعوى 
�س252،  ج10   ،)20990( رقم  عليه،  �ملدعى  على 

مكتبة د�ر �لباز، مكة، 1994م. 
�ضبحي، �ملدونة ج4 �س487، �بن فرحون،  124. �الأ

تب�رصة �حلكام ج1 �س326.
�لبجريمي،  �س276،  ج6  م  �الأ �ل�ضافعي،   .125

حا�ضية �لبجريمي على �خلطيب ج4 �س439.
قناع ج6  �الإ �لقناع عن منت  �لبهوتي، ك�ضاف   .126
�س341، �بن قيم �جلوزية، حممد، �لطرق �حلكمية 

يف �ل�ضيا�ضة �ل�رصعية �س118، مكتبة د�ر �لبيان.
حكام ج4  127. حيدر، درر �حلكام يف �رصح جملة �الأ

�س688.
ج2  �لفروق  �أنو�ع  يف  �لربوق  �أنو�ر  �لقر�يف،   .128

�س116.
ن�ضاري، �أ�ضنى �ملطالب �رصح رو�س �لطالب  129. �الأ

ج4 �س304.
ن�ضاري، �أ�ضنى �ملطالب �رصح رو�س �لطالب  130. �الأ
ج3 �س401، �لهيتمي، حتفة �ملحتاج يف �رصح �ملنهاج 

ج8 �س254.
131. �خلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل للخر�ضي ج7 

�س165.
�حلكام،  معني  �لدين،  عالء  �لطر�بل�ضي،   .132

�س34، د�ر �لفكر.
133. �بن عابدين، رد �ملحتار على �لدر �ملختار ج 4 

�س492.
134. �لد�ضوقي، حا�ضية �لد�ضوقي ج4 �س156.

ن�ضاري، �أ�ضنى �ملطالب �رصح رو�س �لطالب  135. �الأ
ج3 �س270.

136. علي�س، منح �جلليل �رصح خمت�رص خليل ج8 
�س341.

137. علي�س، منح �جلليل �رصح خمت�رص خليل ج8 
�س342.

ج6  �لهد�ية  �رصح  �لبابرتي،�لعناية   .138
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كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �س142،�لزيلعي، 
ج11  �ملب�ضوط  �ل�رصخ�ضي،  �س310،  ج3  �لدقائق 
�ملختار  �لدر  على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  �س42، 
كنز  �رصح  �لر�ئق  �لبحر  جنيم،  �بن  �س294،   4 ج 
�لدقائق ج7�س17، منال خ�رصو، درر �حلكام �رصح 
يف  �حلكام  درر  حيدر،  �س128،  ج2  حكام  �الأ غرر 

حكام ج4 �س688. �رصح جملة �الأ
ج2  حكام  �الأ غرر  �رصح  �حلكام  درر  حيدر،   .139

�س128.
م ج8 �س419. 140. �ل�ضافعي، �الأ

حكام ج4  141. حيدر، درر �حلكام يف �رصح جملة �الأ
�س688.

ج  �لفروق  �أنو�ع  يف  �لربوق  �أنو�ر  �لقر�يف،   .142
2�س103،�لهيتمي، حتفة �ملحتاج يف �رصح �ملنهاج ج 
6 �س246،�بن عابدين، رد �ملحتار على �لدر �ملختار 
ج  �الر�د�ت  منتهى  �رصح  347،�لبهوتي،  ج3�س 

3�س503.
ج2  �لفروق  �أنو�ع  يف  �لربوق  �أنو�ر  �لقر�يف،   .143

�س103.
144. �خلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل ج 7�س166، 

�لد�ضوقي، حا�ضية �لد�ضوقي ج4�س156.
145. �لطر�بل�ضي، معني �حلكام �س52 .

146. نظام، �لفتاوى �لهندية ج 2�س146.
147. )�لن�ضاء/59(.

148. �لبابرتي، �لعناية �رصح �لهد�ية ج 7 �س359، 
�بن �لهمام، فتح �لقدير ج7  �س359.

�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .149
�لهد�ية  �رصح  �لعناية  �لبابرتي،  ج4�س205، 

ج7�س359.
ج  خليل  ملخت�رص  كليل  و�الإ �لتاج  �لعبدري،   .150

8�س91.
يف  نهر  �الأ جممع  �لرحمن،  عبد  ز�ده،  �ضيخي   .151
بحر، ج 2�س183، د�ر �إحياء �لرت�ث  �رصح ملتقى �الأ

�لعربي.
ج  خليل  ملخت�رص  كليل  و�الإ �لتاج  �لعبدري،   .152

8�س91.  
ثار ج8 �س536. 153. �بن حزم، �ملحلى باالآ

154.�خلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل ج7 �س166.
�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .155

ج4�س188.
156. �خلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل ج7 �س166.

�س530،  ج2  �ل�ضبكي  فتاوى  �ل�ضبكي،   .157
�س69،  ج2  �لفقهية  �لقو�عد  يف  �ملنثور  �لزرك�ضي، 
ج4  وعمريه  قليوبي  حا�ضيتا  وعمريه،  قليوبي 
�لفقهية  �لفتاوى  �لهيتمي،  حجر  �بن  �س305، 

�لكربى ج4 �س308.
قناع ج6  �الإ �لقناع عن منت  �لبهوتي، ك�ضاف   .158

�س359.
ج7  �لهد�ية  �رصح  159.�لبابرتي،�لعناية 
كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �س306،�لزيلعي، 
ج16  �ل�رصخ�ضي،�ملب�ضوط  �س190،  ج4  �لدقائق 
ترتيب  يف  �ل�ضنائع  بد�ئع  �س180،�لكا�ضاين، 
�لر�ئق  جنيم،�لبحر  �بن  �س15،  ج7  �ل�رص�ئع 
درر  خ�رصو،  �س14،منال  ج7  �لدقائق  كنز  �رصح 
�س409،نظام،  ج2  حكام  �الأ غرر  �رصح  �حلكام 
ز�ده،عبد  �ضيخي  �س350،  ج3  �لهندية  �لفتاوى 
ج2  بحر  �الأ ملتقى  �رصح  يف  نهر  �الأ جممع  �لرحمن، 
�ملختار  �لدر  على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  �س170، 
حكام  ج5 �س406، حيدر، درر �حلكام �رصح جملة �الأ

ج4 �س659.
�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .160
ج7  �لهد�ية  �رصح  �لعناية  �لبابرتي،  �س190،  ج4 
�س306،، نظام، �لفتاوى �لهندية ج3 �س350، �بن 

فرحون،  تب�رصة �حلكام ج1 �س84.
�لدقائق  كنز  �رصح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،   .161

ج4 �س190.
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162. �بن فرحون، تب�رصة �حلكام ج1 �س84.
ن�ضاف ج11 �س312. 163. �ملرد�وي، �الإ

164. �ل�رصخ�ضي، �ملب�ضوط ج16 �س180.
�س183،  ج16  �ملب�ضوط  165.�ل�رصخ�ضي، 
ج7  �ل�رص�ئع  ترتيب  يف  �ل�ضنائع  بد�ئع  �لكا�ضاين، 
�س84،  ج1  �حلكام  تب�رصة  فرحون،  �بن  �س15، 
ج2  حكام   �الأ غرر  �رصح  �حلكام  درر  خ�رصو،  منال 
نهر يف �رصح ملتقى  �س409، �ضيخي ز�ده، جممع �الأ
على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  �س171،  ج2  بحر  �الأ

�لدر �ملختار ج5 �س406.
�س186،  ج5  �ملوطاأ  �رصح  �ملنتقى  �لباجي،   .166
ج8  خليل  ملخت�رص  كليل  و�الإ �لتاج  �لعبدري، 
للخر�ضي  خليل  �خلر�ضي، �رصح خمت�رص  �س142، 
ج4  �لد�ضوقي  حا�ضية  �لد�ضوقي،  �س166،  ج7 
�ل�رصح  على  �ل�ضاوي  حا�ضية  �ل�ضاوي،  �س156،  

�ل�ضغري ج4 �س223.
�لترثيب،  طرح  �لرحيم،  عبد  �لعر�قي،   .167
 ، �لعربية  �لكتب  �إحياء  د�ر  ج7�س130، 
�لطالب  رو�س  �رصح  �ملطالب  �أ�ضنى  ن�ضاري،  �الأ
ج4�س305، �لهيتمي، حتفة �ملحتاج يف �رصح �ملنهاج  

ج10�س145.
رجب،  �بن  �س490،  ج6  �لفروع  �ملقد�ضي،   .168
د�ر  �س218،  رجب،  البن  �لقو�عد  �لرحمن،  عبد 
�لبهوتي،  1995م،  ط1  بريوت،  �لعلمية،  �لكتب 
�س358،  ج6  قناع  �الإ منت  عن  �لقناع  ك�ضاف 
�لرحيباين، مطالب �أويل �لنهى يف �رصح غاية �ملنتهى 

ج6 �س533.
169. �بن قد�مه، �ملغني ج10�س105.

ثار ج8 �س516.  170.  �بن حزم، �ملحلى باالآ
ج7  �لهد�ية  �رصح  �لعناية  �لبابرتي،     .171
�س180،  ج16  �ملب�ضوط  �ل�رصخ�ضي،  �س306، 
ج7  �ل�رص�ئع  ترتيب  يف  �ل�ضنائع  بد�ئع  �لكا�ضاين، 
�س15، �بن جنيم، �لبحر �لر�ئق �رصح كنز �لدقائق 

غرر  �رصح  �حلكام  درر  خ�رصو،  منال  �س14،   ج7 
�لهندية ج3  �لفتاوى  نظام،  حكام  ج2 �س409،  �الأ
نهر يف �رصح ملتقى  �س350، �ضيخي ز�ده، جممع �الأ
على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  ج2�س170،  بحر،  �الأ

�لدر �ملختار ج5 �س406.
172. �لبابرتي، �لعناية �رصح �لهد�ية ج7 �س306، 
بحر،  �الأ ملتقى  نهر يف �رصح  �الأ ز�ده، جممع  �ضيخي 
�لدر  على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  �س170،  ج2 

�ملختار ج5 �س406.
ملتقى  �رصح  يف  نهر  �الأ جممع  ز�ده،  �ضيخي   .173
على  �ملحتار  رد  عابدين،  �بن  بحر، ج2 �س170،  �الأ

�لدر �ملختار ج5 �س406.
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