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أثر احلكم القضــائي يف اجملتهــدات
فلسطني-جامعة اخلليل-كلية الشريعة-*مهند فؤاد استييت

:امللخـــ�ص

،تهدف هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح آالثار املرتتبة على ما ي�صدر من القا�ضي من �إفادته؛ لثبوت حق الزم
 مع احتمال خطئه فيما �صدر منه؛ لكونه اجتهاديا،يف امل�سائل التي يبذل فيها القا�ضي جهده لف�صل اخل�صومة
.ولي�س من أالحكام القطعية
 و أ�ثره,اللزام
ُ
وح ْك ُم القا�ضي هو ما ي�صدر عنه جتاه املتخا�صمني؛ إلفادة ثبوت حق ما بطريق إ
أ
 كما، ثم يلزمه احلكم به بال رجعة منه،يف املجتهدات أ�نه يرفع اخلالف الفقهي �وال يف حقه وحق اخل�صوم
 ثم وجوب تنفيذ احلكم من قبل،الفتاء مبا يتعار�ض وحكم القا�ضي
 و أ�هل الفتوى بعدم إ،يلزم الق�ضاة آالخرين
. ثم نفاذ احلكم، ولو كان امل أ�مور من أ�هل العلم،القا�ضي أ�و من أ�مره بالتنفيذ
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 whomeb
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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Published by Arab Journals Platform, 2020

: * بريد الباحــث اإللكرتوني

1

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
مهند استييت ،أثر احلكم القضائي  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)83-47

املقدمة وم�شكلة الدرا�سة:

احلمد والثناء هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل،
وعلى آ�له و�صحبه ومن وااله ،وبعد :
فقد بدا أ�ن احلكم الق�ضائي ال�صادر عن املحاكم
ال�رشعية يف وقتنا املعا�رص يتعر�ض �إىل قلة اعتبار
وهيبة من جملة أ�فراد أالمة عاملها وجاهلها ،ولي�س
أ�ول على هذا من هروب املحكوم عليه من تنفيذ احلكم
حيث أ�مكنه ذلك ،وندركه بجالء أ�كرث يف عدم جلوء
الكثريين منهم �إىل الق�ضاء ،وال يخفى ما لهذا من أ�ثر
�سلبي بالغ ،ير�شدك �إليه ثمة تطبيقات كثرية نذكر
بع�ضها يف ثنايا البحث .
و�إن املمعن أ
لل�سباب املو�صلة لهذا �سواء يف وقتنا
املعا�رص أ�م يف الوقت املا�ضي يتبني له أ�ن منها ما
يقع على عاتق أ�هل العلم ،فالعلماء �سلفا وخلفا كانوا
يف بع�ض أالحيان على خالف مع أ�حكام الق�ضاة من
خالل الفتوى لعوام النا�س مبا هو مناق�ض للحكم
الق�ضائي ،أ�و �إذا كان هذا العامل أ�حد اخل�صوم يف
الق�ضية املعرو�ضة على القا�ضي ،ثم ال ينقاد حلكمه
�إذا خالفه الر أ�ي.
ومن هنا توخيت هذه الدرا�سة ،فتعر�ضت �إىل تو�ضيح
احلكم الق�ضائي االجتهادي ،ثم أ�عقبت احلديث عن
آ�ثار ذاك احلكم الق�ضائي ،فكانت الدرا�سة يف متهيد
وثالثة مباحث :يف التمهيد ع ّرفت مبو�ضوع البحث،
ثم تكلمت يف املبحث أالول عن احلكم باملجتهدات،
والثاين عن أ�ثر احلكم باملجتهدات ،وجاءت آالثار
على أ�ربعة مطالب هي بالرتتيب :ارتفاع اخلالف
بحكم القا�ضي ،ثم لزوم احلكم الق�ضائي  ،ثم وجوب
التنفيذ ،و آ�خرها نفاذ احلكم يف الظاهر والباطن،
ويف املبحث الثالث ثمة تطبيقات معا�رصة ،لبع�ض
الق�ضايا املرفوعة يف حماكمنا ال�رشعية والتي مادتها
اجتهادية؛ لندر�س احلكم االجتهادي املعمول به،
ونرى تطبيق أ�ثر احلكم واقعا.
ال�سالمية رائدها معاجلة
وال يخفى أ�ن ال�رشيعة إ
2
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الواقع املعي�ش يف جميع املجاالت ،ومنها اجلانب
الق�ضائي ،وقد حاولت جهدي أ�ن أ�جلي �رضورة
وقوف أ�هل العلم مع القا�ضي �سواء أ�كانوا يف مقام
الفتاء أ�م اخل�صوم ،لغايات نرمي �إليها من ا�ستقرار
إ
أ
أ
أالحكام ،والعدل بني �فراد المة يف الفقه الواجب
التطبيق عليهم ،و�إ�ضفاء الهيبة الواجبة للق�ضاء
والق�ضاة و أ�حكامهم.

التمهيد :مفهوم عنوان البحث:

نق�سم احلديث يف التمهيد بتعريف أالثر ،ثم احلكم
الق�ضائي ،ثم املجتهدات حتى ن�صل �إىل مو�ضوع
بحثنا ،وفق املطالب التالية:

املطلب أالول :تعريف أالثر يف اال�صطالح
اللغوي والفقهي
الفرع أالول :يف اللغة

ال�شيء واجلمع آ�ثار و أُ�ثور ،وخرجت يف
أَالثر بقية ْ
ِ� إ ْثره ويف أَ� َثره أَ�ي بعده ،أَ
والثر بالتحريك :ما بقي من
ر�سم ال�شيء ،والت أ�ْثري ِ� إ ْبقا ُء أَالثر يف ال�شيء ،و أَ� َّث َر يف
ال�شيء ترك فيه أَ�ثر ًا ،و آالثا ُر أَال ْعالم ،أَ
وال ِث َري ُة من
الدواب العظيمة أَال َثر يف أَالر�ض بخفها أَ�و حافرها
ّ
()1
الثا َرة .
َب ّينَة ِ إ

الفرع الثاين :يف الفقه

يق�صد من أالثر يف لغة الفقه هو املعنى اللغوي ،
و أ�مثلته كثرية ،منها:
 أ�ثر ال�سجود :وهي العالمة الباقية على جبهةال�ساجد من نتائج ال�سجود(. )3
 ومقام �إبراهيم :هو احلجر الذي فيه أ�ثر قدميهوهو مو�ضعه(.)4
 من أ�حكام الطهارة ،املاء اجلاري �إذا وقعت فيهجنا�سة جاز الو�ضوء منه� ,إذا مل ير لها أ�ثر؛ ألنها ال
ت�ستقر مع جريان املاء ،أ
والثر هنا الرائحة أ�و الطعم
أ�و اللون(.)5
 يف عقد البيع ،أالثر أ�ن ي�صبح البائع مالكا للثمن()2
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وامل�شرتي مالكا للمبيع(.)6
الكراه على الت�رصفات،
 من ر�ؤو�س امل�سائل :أ�ثر إو أ�ثر الربا يف العقود ،و أ�ثر خيار ال�رشط على حكم
العقد ،و أ�ثر ال�سفر يف تخفيف أالحكام ،و أ�ثر الذكاة
يف احليوان ،و أ�ثر اخللوة يف ثبوت الن�سب ،ومنها ما
ندر�سه يف بحثنا أ�ثر احلكم الق�ضائي يف املجتهدات،
وغريها كثري ...
نخل�ص من هذا أ�ن أالثر يف اللغة والفقه يطلق على بقايا
ال�شئ مثل أ�ثر ال�سجود ،وعلى النتائج املرتتبة من
الكراه على الت�رصفات،
خمالطة �شئ آلخر مثل أ�ثر إ
ال�شيء.
واجلامع بينهما هو الباقي من ر�سم ْ

املطلب الثاين  :تعريف احلكم الق�ضائي
الفرع أالول ُ :
احلكم يف اللغة

احلكم :وجمعه أ�حكام ،وح َك ْمت عليه أ
بالمر :أ�ح ُكم
وحكومة مبعنى :ق�ضيت ،واحلاكِم :منفّذ
ُح ْكم ًا ُ
احلكم ،واجلمع ح ّكام ،و أ��صل ا ُ
حلكم من قولهم
َح َك ْمته عن ال�شيء و أ�ح َك ْمته ،أ�ي :من ْعته ومنه ح َكمة
الدا ّبة ،وح ّكمت الرجل :دعوته �إىل احلكم وحاكمته
�إليه(.)7

الفرع الثاين  :احلكم يف اال�صطالح الق�ضائي

مل يتعر�ض الفقهاء لتعريف احلكم الق�ضائي ،كما
هو يف كثري من املفردات الفقهية أالخرى ،و�إمنا جاء
عن بع�ضهم ،وبعد النظر فيها ُوجِ َد أ�ن منها ما هو
تعريف مل�صطلح الق�ضاء عند فقهاء آ�خرين ،يع�ضد
هذا القول تعريف العالمة ميارة املالكي للحكم أ�نه :
اللزام باحلكم ال�رشعي( ،)8وواقع أالمر أ�نه تعريف
إ
()9
لعلم الق�ضاء الذي تبناه بع�ض فقهاء ال�شافعية
واحلنابلة( ،)10وبهذا يتبني لنا خط أ� بع�ض الباحثني
يف اخللط يف نقله لتعريف احلكم الق�ضائي عن بع�ض
الفقهاء على أ�نه تعريف للحكم الق�ضائي ،واحلق أ�نه
تعريف للق�ضاء عندهم ،وال مراء أ� َّن بينهما فرق ًا،
اللزام يف الظاهر
فمثال تعريف ابن الغر�س احلنفي  :إ
على �صيغة خمت�صة ب أ�مر ُظ َّن لزو ُمه يف الواقع �رشعا،
3
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هو تعريف للق�ضاء ولي�س للحكم(.)11
ومن التعريفات اخلال�صة للحكم الق�ضائي عند من
عرفه من الفقهاء:
 تعريف ابن عرفه املالكي َ :ج ْز ُم القا�ضي بحكم()12
�رشعي على وجه أالمر به
العالم على وجه
 تعريف الع ّالمة الدردير املالكي  :إ()13
اللزام
إ
 تعريف ابن حجر الهيتمي ال�شافعي  :ما ي�صدر مناللزامات
متول عموما وخ�صو�ص ًا راجع ًا �إىل عام من إ
()14
ال�سابقة له يف الق�ضاء على وجه خم�صو�ص
وقد جاء يف جملة أالحكام العدلية تعريف احلكم
الق�ضائي يف املادة ( )1786التي تن�ص على « قطع
()15
القا�ضي املخا�صمة وح�سمه �إياها»
وحاول كثري من املعا�رصين يف أ�بحاثهم املتعلقة بفقه
الق�ضاء التعريف باحلكم الق�ضائي ،من أ�همها :
 تعريف الدكتور حممد نعيم يا�سني :ف�صلاخل�صومة بقول أ�و فعل ي�صدر عن القا�ضي ،و َم ْن يف
اللزام (.)16
حكمه بطريق إ
 تعريف الدكتور عبد النا�رص أ�بو الب�صل :ما ي�صدرعن القا�ضي و َم ْن يف حكمه فا�صال يف اخل�صومة،
مت�ضمن ًا �إلزام املحكوم عليه بفعل ،أ�و باالمتناع عن
فعل ،أ�و �إيقاع عقوبة على م�ستحقها أ�و تقرير معنى
يف حمل قابل له(.)17

التعريف املختار :

ومن جمموع هذه التعاريف املتقدمة ،يتبني لنا
عنا�رص م�شرتكة يف تعريف احلكم الق�ضائي تتلخ�ص
يف� :صدور احلكم ،ويكون من القا�ضي ،ثم ثمرة
احلكم يف ف�صل اخل�صومة ببيان �صاحب احلق
من غريه ،ثم ميزة احلكم الق�ضائي بكونه على وجه
اللزام.
إ
بناء على هذا ميكننا تعريف احلكم الق�ضائي بعد
اعتبار هذه العنا�رص فنقول :
احلكم الق�ضائي :ما ي�صدر عن القا�ضي جتاه
Published by Arab Journals Platform, 2020
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اللزام.
املتخا�صمني؛ إلفادة ثبوت حق ما بطريق إ
وما ي�صدر من القا�ضي هو احلكم ال�رشعي لق�ضية
النزاع ،والذي تُو�صل �إليه بعد درا�سة الوقائع
والبينات ،فاحلكم الق�ضائي هو حم�صلة لتطبيق
أالحكام ال�رشعية على الوقائع التي يدعيها اخل�صوم
وتك�شف عنها البينات( ،)18وهذه أالحكام ال�رشعية
مما اتفق عليها الفقهاء ،في أ�خذها
�إما أ�ن تكون ّ
القا�ضي ب�صورة مبا�رشة من الن�صو�ص ال�رشعية
الجماع ،أ�و قد ي�ستنبطها باجتهاده وفق
أ�و إ
قواعد االجتهاد ،ومو�ضوع بحثنا هي تلك أالحكام
االجتهادية .
املطلب الثالث :تعريف املجتهدات
()19
واالجتهاد يف اللغة :بذل الو�سع واملجهود  ،و أ�ما يف
اال�صطالح  :فقد عرفه أال�صوليون والفقهاء بتعاريف
متعددة ولكنها متقاربة ،ومن هذه التعاريف:
()20
 بذل املجهود فيما يق�صده املجتهد بذل الو�سع يف نيل حكم �رشعي عملي بطريق()21
اال�ستنباط
()22
 بذل الطاقة يف حت�صيل ذي كلفةظن بحكم
 ا�ستفراغ الفقيه الو�سع لتح�صيل ٌّ()23
�رشعي
()24
 حت�صيل حكم �رشعي ظنيوغريها كثري مبثوث يف كتب أال�صول والفقه ،وغاية
ما ترمي �إليه:
 أ�ن املجتهد يجب عليه أ�ن يبذل أ�ق�صى ما ميلك منجهد علمي ،يف �سبيل الو�صول �إىل احلكم ال�رشعي
يف امل� أس�لة التي مل يرد دليلها بن�ص قطعي �سواء يف
الثبوت أ�و الداللة ،دون أ�ي تق�صري يف الوقت أ�و
التحري ،وبطريق اال�ستنباط بوجه من وجوهه.
 حكم املجتهد يف م�سائل املجتهدات هو حكم ظني،وهو �صواب يف حق املجتهد ،ولكنه يحتمل اخلط أ�؛
ألن غريه من املجتهدين تو�صل خلالف حكمه.
وعليه ميكن تعريف املجتهدات ب أ�نها :امل�سائل التي
4
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مل يرد دليلُها بن�ص قطعي ،ويتعر�ض �إليها املجتهد يف
�سبيل الو�صول �إىل احلكم ال�رشعي ،ثم االلتزام بها
منه.

مو�ضوع البحث:

بنا ًء على ما �سبق ف�إن مو�ضع هذا البحث هو درا�سة
النتائج املرتتبة على ما ي�صدر من القا�ضي من
�إفادته لثبوت حق الزم ،يف امل�سائل التي يبذل فيها
القا�ضي جهده لف�صل اخل�صومة ،مع احتمال خط أ�ه
فيما �صدر منه لكونه اجتهاديا ،ولي�س من أالحكام
القطعية.
واخلط أ� يف احلكم الق�ضائي يحتمل وقوعه يف
أ�مرين(� :)25إما اخلط أ� يف التو�صل �إىل احلكم ال�رشعي،
أ�و اخلط أ� يف تقدير الوقائع وتك�شف البينات .

املبحث أالول :احلكم باملجتهدات
نتكلم يف هذا املبحث عن عالقة احلكم الق�ضائي
باملجتهدات من عدة وجوه تخ�ص مو�ضوع بحثنا،
وهي حتديد الق�ضايا اخلا�ضعة لالجتهاد الق�ضائي،
ثم التعرف على القا�ضي الذي مثله يحكم بالق�ضايا
االجتهادية ،وما واجبه جتاهها حتى يتو�صل للحكم
االجتهادي ،مع و�صف تكييف القا�ضي والق�ضايا
التي يحكم بها يف الوقت املعا�رص ،وفق املطالب
التالية:

املطلب أالول :متييز أالحكام االجتهادية
الق�ضائية

�إن ق�ضاء القا�ضي ال يخلو �إما أ�ن يقع يف م� أس�لة فيها
ن�ص وا�ضح الداللة من الكتاب أ�و ال�سنة املتواترة
الجماع ،و�إما أ�ن يقع يف جمتهد فيه ،وهي مدار
أ�و إ
بحثنا.
ف�إن وقع يف جمتهد فيه فال يخلو �إما أ�ن يكون مجُ ْ َمع ًا
على كونه جمتهد ًا فيه  ,و�إما أ�ن يكون خمتلفا يف كونه
جمتهد ًا فيه( ،)26ولتو�ضيح ذلك ،يكون يف النقطتني
التاليتني:
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� .1إن كان جممعا على كونه حمال لالجتهاد ،ال يخلو
عند احلنفية دون اجلمهور أ�ن يكون املجتهد فيه هو
املق�ضي به  ,و�إما أ�ن يكون يف نف�س الق�ضاء ،حيث
�إن اجلمهور ال يفرقون بينهما ،و أ�ما احلنفية �إن كان
املجتهد فيه هو املق�ضي به َف ُر ِف َع ق�ضا�ؤه �إىل قا�ض
آ�خر مل يرده الثاين بل ينفذه  ,ف�إن رده القا�ضي الثاين
َف ُر ِف َع �إىل قا�ض ثالث نفذ ق�ضاء القا�ضي أالول و أ�بطل
ق�ضاء الثاين  ,و�إن كان نف�س الق�ضاء جمتهدا فيه
كما لو ق�ضى على الغائب فاحلكم يحتمل النق�ض(،)27
ونرجئ التف�صيل يف مو�ضعه.-أ
 .2و�إن كان الق�ضاء يف حمل اختلفوا �نه حمل
االجتهاد أ�م ال ،فهل ينفذ فيه ق�ضاء القا�ضي ؟
واجلواب يختلف احلكم فيه ح�سب تقدير الفقيه
بكون امل� أس�لة ما زالت خالفية بني العلماء فهي حمل
لالجتهاد ،أ�و أ��ضحت من امل�سائل املتفق عليها فهي
لي�ست حمال لالجتهاد ،ومثالها بيع أ�م الولد(،)28
فعند أ�بي حنيفة و أ�بي يو�سف ينفذ؛ ألنه حمل
االجتهاد عندهما ،الختالف ال�صحابة -ر�ضوان اهلل
تعاىل عليهم أ�جمعني -يف جواز بيعها ،وعند حممد ال
ينفذ؛ لوقوع االتفاق بعد ذلك من ال�صحابة وغريهم
على أ�نه ال يجوز بيعها فخرج عن حمل االجتهاد(،)29
وهو ر أ�ي اجلمهور(.)30

املطلب الثاين  :القا�ضي و�شرط االجتهاد

ي�شرتط جمهور ال�شافعية( )31واحلنابلة يف امل�شهور
عندهم( )32وابن حزم( , )33وهو قول عند كل من
احلنفية( )34واملالكية( )35يف القا�ضي أ�ن يكون
الجماع على ذلك(.)36
جمتهدا ،ونقل عن ابن حزم إ
ويف املعتمد عند احلنفية أ�نه �رشط ندب
وا�ستحباب( ،)37أ�و �رشط أ�ولوية( ،)38وقريب منه
القول الثاين للمالكية( )39الذي يرى أ�ن االجتهاد من
ال�صفات امل�ستحبة ،والقول الثالث للمالكية()40هو
ا�شرتاط االجتهاد حال وجوده ،و �إال فت�صح لغريه
من املقلدين ،وعند ال�شافعية كذلك �إن تعذر �رشط
5
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االجتهاد فوىل �سلطان ،أ�و من له �شوكة مقلدا نفذ
ق�ضا�ؤه لل�رضورة(.)41
وبغ�ض النظر عن هذا اخلالف ،فمقام بحثنا يتناول
كل من تقلد الق�ضاء من أ�هل العلم ،ألن الدرا�سة هي
للم�سائل املجتهد فيها (املجتهدات)؛ وال �شك أ�ن
القا�ضي يتعر�ض للمجتهدات �سواء أ�كان جمتهدا أ�م
مقلدا ،ويحكم بها.
واملجتهد هو من َي ْعرِفُ من الكتاب وال�سنة احلقيقية
واملجاز  ,أ
والمر والنهي  ,واملبني واملجمل ,واملحكم
واملت�شابه  ,والعام واخلا�ص  ,واملطلق واملقيد ,
والنا�سخ واملن�سوخ  ,وامل�ستثنى وامل�ستثنى منه  ,وال
ي�شرتط حفظه للقر آ�ن ،بل يكفي معرفة مظان أ�حكامه،
و�صحيح ال�سنة و�سقيمها  ,وتواترها و آ�حادها  ,مما
يتعلق أ
بالحكام  ,واملجمع عليه واملختلف فيه ( أ�قاويل
ال�صحابة فمن بعدهم) ,والقيا�س و�رشوطه وكيف
ي�ستنبط  ,والعربية املتداولة بحجاز و�شام وعراق،
فمن عرف أ�كرثه �صلح للفتيا والق�ضاء(.)42
واملقلد هو من يقبل أ�و يعمل بر أ�ي الغري من غري
حجة ،أ�و دون معرفة دليله( ،)43ك أ�ن يكون القا�ضي
حنفيا أ�و مالكيا ،أ�و تابعا ألحكام مقننة مفرو�ضة
عليه من جمموع تلك املذاهب ب أ�مر ال�سلطان.

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

حكم القا�ضي يف املجتهدات ال يخلو �إما أ�ن يقع يف
م� أس�لة فيها ر أ�ي لل�سلطان امل�سلم ،و�إما أ�ن يقع يف
م� أس�لة لي�س فيها ذلك ،والقا�ضي ال يخلو �إما أ�ن يكون
جمتهدا أ�و مقلدا ،والتف�صيل يف الفرعني التاليني :

الفرع أالول� :إن وقع حكم القا�ضي فيما فيه
لل�سلطان ر أ�ي.

( أ�) ف�إذا كان القا�ضي جمتهدا ،ثم أ�لزم ال�سلطان
القا�ضي بحكم معني ،أ�و مذهب معني مثل أ�ن يحكم
باملذهب احلنفي أ�و املالكي أ�و ال�شافعي أ�و احلنبلي،
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فيقول له :قد وليتك الق�ضاء على أ�ن ال حتكم �إال
مبذهب مالك مثال .ف�إن للفقهاء يف هذه امل� أس�لة قولني:
القول أالول :قول اجلمهور( ،)44ويفيد عدم جواز
ا�شرتاط ال�سلطان ذلك على القا�ضي املجتهد عند
التولية ،واخلالف عند أ��صحاب هذا القول يف أ�ثر هذا
اال�شرتاط على عقد التولية(. )45
و أ�ما أ�دلتهم:
 .1قوله تعاىل} :فاحكم بني النا�س باحلق{ (،)46
فاحلق ما دل عليه الدليل عند املجتهد ،فال يجوز أ�ن
يحكم بغريه( ،)47واحلق ال يتعني يف مذهب بعينه ،وقد
يظهر له احلق يف غري ذلك املذهب(.)48
 .2القا�ضي املجتهد عندما يرتك ر أ�يه عمدا ال يرتكه
�إال لهوى باطل ال لق�صد جميل(.)49
القول الثاين  :مذهب أ�بي حنيفة ،يجيز لل�سلطان �إلزام
القا�ضي املجتهد بر أ�ي معني أ�و مذهب معني ،وي�ؤيد
المام قوله بالنفاذ أ�ن حكم ال�سلطان لي�س بخط أ� يقني،
إ
أ
أ
وحكم القا�ضي لي�س ب�صواب يقني� ،ي ر�ي القا�ضي
يحتمل اخلط أ� و�إن كان الظاهر عنده ال�صواب ,ور أ�ي
غريه يحتمل ال�صواب و�إن كان الظاهر عنده خط أ�ه،
فلي�س واحد منهما خط أ� بيقني ,فكان حا�صله ق�ضاء
يف حمل جمتهد فيه فينفذ(. )50
وللرتجيح :ينظر لهذه امل� أس�لة من قبيل تدخل احلاكم
بالقا�ضي ،وال ميرتي أ�حد أ�ن القا�ضي �صاحب
ا�ستقاللية ،ويف املقابل هذا احلاكم امل�سلم ال يتدخل يف
الق�ضاء �إال من باب ال�سيا�سة ال�رشعية ،والتي تعطيه
حرية الت�رصف املنوطة مب�صلحة أالمة ،وبهذا فقد
تعار�ضت م�صلحتان ،أالوىل ا�ستقالل القا�ضي،
والثاين وجوب تدخل احلاكم حتقيقا للم�صلحة.
ال�سالمية؛ حيث �إن
واحلق أ�نه ال تنايف يف النظرية إ
احلاكم ملا ي أ�مر بحكم معني يف م� أس�لة حمددة� ،إمنا يعمم
حكمها من أ�جل حتقيق م�صلحة تخ�ص املتخا�صمني
بالدرجة أالوىل ،وغريهم لت�شمل؛ أ�فراد أالمة ،يف حني
أ�ن ق�ضاء القا�ضي بني املتخا�صمني ي�سعى لتحقيق
6
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م�صلحة املظلوم �ضد جاحد حقه وح�سب ،وامل�صلحة
العامة مقدمة على اخلا�صة ،ويف الوقت الذي ال ي�ؤمن
احلال فيه من ف�ساد احلكام ،وق�صدهم من التدخل
لذات الهوى ،ف�إن �إلزام احلاكم يعترب هنا من قبيل
التدخل املناق�ض ال�ستقالل الق�ضاء.
وعليه ف�إن كان احلاكم يلزم القا�ضي بحكم ما من
باب التدخل املناق�ض لال�ستقاللية فال طاعة له،
بل حترم ألن حكمه يكون عن هوى باطل ال لق�صد
جميل عندها ،و�إن كان تدخل احلاكم من باب حتقيق
امل�صلحة ألمته ف�إن للقا�ضي مندوحة يف طاعة أ�مر
احلاكم ،حيث ال يعترب هذا من قبيل التدخل املناق�ض
لال�ستقاللية ،بل أالمر فيه �سعة من جهة أ�ن احلكم
الذي تو�صل �إليه القا�ضي لي�س هو حكم اهلل الذي ال
يجوز احلكم بغريه ،فهناك فرق بني حكم اهلل وحكم
المام أ�بي حنيفة أ�ن
املجتهد( ،)51وهذا معنى قول إ
حكم القا�ضي بر أ�ي احلاكم لي�س بخط أ� يقني ،ومن
جهة أ�خرى فان مراعاة امل�صلحة العامة واحلكم بها
هو احلق الذي أ�مر به القر آ�ن الكرمي }فاحكم بني
()52
النا�س باحلق{.
(ب) و�إذا كان القا�ضي مقلدا ،و�صدر أ�مر �سلطاين
بالعمل بر أ�ي جمتهد معني ،ملا أ�ن ر أ�يه بالنا�س أ�رفق،
وللم�صلحة أ�وفق ،فعلى القا�ضي أ�ن يحكم بر أ�ي
واجتهاد ذلك املجتهد .
ونلمح هذا الفقه من عدة �شواهد يف املذاهب الفقهية،
والتي ميكن أ�ن ن�ستدل بها ،ومنها :
 .1ورد يف تقرير املجلة « أ�نه من الواجب العمل
ب أ�مر �إمام امل�سلمني بالعمل ب أ�حد القولني يف امل�سائل
املجتهد فيها» ،وتعليق ال�شارح هو «فعلى ذلك لي�س
للقا�ضي أ�ن يعمل بر أ�ي جمتهد آ�خر مناف لر أ�ي ذلك
املجتهد ،ف�إذا عمل وحكم ال ينفذ حكمه ،ألنه ملا كان
القا�ضي غري م أ�ذون باحلكم مبا ينايف ذلك الر أ�ي ،فلم
يكن القا�ضي قا�ضيا للحكم بالر أ�ي املذكور»(. )53
المام مالك ،يف امر أ�ة
 .2ومن الفتاوى على مذهب إ
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غاب زوجها عنها أ�ربع �سنني ,وانقطع خربه ,ومل
تعلم جهته ,ومل يرتك لها ماال تنفق منه ,وال أ�قام
وكيال بذلك  ,وخافت الزنا فرفع وليها أ�مرها لقا�ضي
بلدها ,و أ�ثبت عنده ما ذكر ,وطلب طالقها فطلقها
القا�ضي ,وحكم به واعتدت ,وتزوجت فهل طالقها
وزواجها �صحيحان ؟
(كان اجلواب)« :احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على
�سيدنا حممد ر�سول اهلل ,نعم طالقها لعدم النفقة
أ�و خوف العنت �صحيح ،لكن حكم القا�ضي به غري
المام
�صحيح ,وغري معتد به يف رفع اخلالف؛ ألن إ
الذي وىل ق�ضاة م�رص ,ونحوهم ا�ستثنى حني
توليتهم هذه امل� أس�لة ,ومنعهم من احلكم فيها ,وكتب
بذلك تقريرا ,و أ�ر�سله ل�سائر أ�قطار عمله كما هو
معلوم ،فهم معزولون عن احلكم فيها ،ف�إن حكموا
فيها مل يعترب حكمهم ,ومل يرفع خالفا فيجوز ملن
يرى خالفه نق�ضه»(.)54
ويع�ضده قول اخلر�شي :و�إذا قيل :تنعقد عامة,
وخا�صة فيجوز للخليفة أ�ن ي�ستثني على القا�ضي
أ�ن ال يحكم يف ق�ضية بعينها أ�و ال يحكم بني فالن
وفالن(. )55
المام ال�شافعي يف
 .3ومن الفتاوى على مذهب إ
امل�شهود عليه فيما لو أ�تى بجرح ال�شهود بعد ثالثة
أ�يام فهل تقبل بينة اجلرح بعد احلكم أ�م ال ؟ وفيما لو
احتج من يجوز ذلك ب أ�ن جتويز قبول اجلرح ي�ؤدي
�إىل نق�ض أ�حكام متقدمة ؟
(كان اجلواب) « :تقبل بينة اجلرح ،ولو بعد حكم
احلاكم ،و�إن طالت املدة ،وال نظر �إىل أ�ن ذلك ي�ؤدي
�إىل نق�ض أ�حكام متقدمة؛ ألنَّا ال نقبل بينة اجلرح �إال
ب�رشوطها املذكورة يف حملها ،ف�إذا وجدت وجب
العمل بها ،ومتى أ�لزم ال�سلطان الق�ضاة مبا ذكر
أ�طاعوه خوفا من �شق الع�صا»(.)56
ولي�س ثمة أ�و�ضح من هذه ال�شواهد يف أ�ن الواجب
هو العمل ب أ�مر ال�سلطان فيما أ�مر به من أالحكام،
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وقد يكون حكمه عزل القا�ضي عن احلكم يف بع�ض
امل�سائل ،والطاعة هي الواجبة خوفا من �شق الع�صا،
وخالف طاعته يلزم عدم نفاذ حكم القا�ضي .

الفرع الثاين � :إنْ وقع حك ُم القا�ضي فيما مل
يكن لل�سلطان فيه ر أ�ي

ف�إن التف�صيل يختلف عند الفقهاء بني من ا�شرتط
االجتهاد يف القا�ضي ومن قبله مقلدا ،على النحو
آالتي:
( أ�) فعلى قول من ا�شرتط االجتهاد:
ف�إن القا�ضي يف امل�سائل املختلف فيها مما لي�س فيه
ن�ص وال �إجماع ال يحكم �إال مبا ترجح عنده ح�سب
أ��صول االجتهاد ،وعلى اخلالف بني املذاهب يف
ترتيب أ��صول اجتهاداتهم(. )57
(ب) وعلى قول من يجيز كون القا�ضي مقلدا :
فاحلنفية يرون أ�ن القا�ضي �إذا مل يكن من أ�هل
االجتهاد ،ف�إن عرف أ�قاويل أ��صحابهم وحفظها على
التقان عمل بقول من يعتقد قوله حقا على
الحكام و إ
إ
أ
أ
التقليد ,و�إن مل يحفظ �قاويلهم عمل بفتوى �هل الفقه
يف بلده من فقهاء احلنفية  ,و�إن مل يكن يف البلد �إال
فقيه واحد ي�سعه أ�ن ي أ�خذ بقوله(. )58
وباقي من أ�جاز كون القا�ضي مقلدا يرى أ�ن يحكم
بامل�شهور من مذهبه �إن مل يكن من أ�هل الرتجيح،
وجاز أ�ن يحكم بامل�شهور من مذهبه و أ�ن يفتي به،
و�إن مل يكن راجحا عنده �إن كان من أ�هل الرتجيح،
حتى ولو كان �شاذا مرجوحا يف نظره ،لكونه مقلدا يف
رجحان القول املحكوم به �إمامه الذي يقلده يف الفتيا،
وهو املقدم عند التعار�ض بني امل�شهور من مذهبه
والراجح عنده ،ولي�س له احلكم بال�شاذ البعيد يف
مذهبه وان ترجح عنده ألنه كاخلارج عن املذهب(،)59
و�إن ويل الق�ضاء على مذهب غري مذهبه ال ي�صح منه
أ�ن يتجاوز م�شهور ذاك املذهب(.)60
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املطلب الرابع  :تكييف القا�ضي وحكمه
الق�ضائي يف الوقت املعا�صر

ال�سالم من ال�صحابة والتابعني
كان الق�ضاة يف �صدر إ
أ
جمتهدين ،ويعملون عقولهم يف ا�ستنباط الحكام
ال�رشعية من أ�دلتها املعتربة واملتوفرة لديهم ،وملا
توزع ال�صحابة والتابعون توزع معهم �سماع
ال�سنة ،با إل�ضافة �إىل االختالف يف تف�سري الن�صو�ص
القر آ�نية ،نتج عن ذلك أالحكام الق�ضائية املختلفة يف
املجتهدات وللم� أس�لة الواحدة .
ويف املقابل ف�إن من حق الرعية أ�ن يعرفوا م�صريهم
يف الق�ضايا اخلالفية بني الفقهاء� ،سواء يف أالحوال
ال�شخ�صية أ�و العينية أ�و اجلنائية ،وهذا ما
عليه القانون املعا�رص حيث �إن القوانني معلنة
للجميع(.)61
واجلمع بني �رشط �صفة االجتهاد لدى القا�ضي،
وحق العلم للخ�صوم باحلكم الق�ضائي ،ما قام به
أ��صحاب أالهلية باالجتهاد يف الق�ضايا املقدمة لدى
الق�ضاء ،ثم تثبيتها يف ن�صو�ص يحفظها القا�ضي
عنده؛ ليلتزم بها وجوبا عند حتقق موجبات احلكم
بها ،وترتك له م�ساحة تقدير وتف�سري الن�صو�ص
باالجتهاد الذي ي�صل �إليه ،وهو الذي يعرف يف
ع�رصنا بتقنني أالحكام الق�ضائية.
اللزام ب أ�حكامه ،مراعاة
ويظهر خري فكرة التقنني و إ
أ
أ�حوال الق�ضاة من جهتني ،الوىل كرثة الق�ضايا
املرفوعة وطول زمن االجتهاد ،أ
والخرى تقدير
م�ستوى الق�ضاة وقربهم وبعدهم من االجتهاد
املعروف ح�سب ال�رشوط امل�سجلة عند أال�صوليني .
وبالنتيجة ف�إن أ�حكام الق�ضاء يف الوقت املعا�رص هي
أ�حكام يف أ��صلها يقينية أ�و اجتهادية ،واالجتهادية
منها در�سها أ�هل االجتهاد ،وقننوها يف قوالب
قانونية ،ثم أ�لزم الق�ضاة احلكم بها ،وعليه فهم
ق�ضاة مقلدون ،ألحكام اجتهادية .
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املبحث الثاين :أ�ثر احلكم باملجتهدات
وندر�س هذه آالثار يف املطالب التالية :

املطلب أالول :ارتفاع اخلالف بحكم القا�ضي

�إذا حكم القا�ضي يف واقعة من الوقائع بحكم خمتلف
فيه مما ي�سوغ فيه اخلالف لعدم خمالفته لن�ص أ�و
�إجماع ,ف�إن النزاع يرتفع باحلكم فيما يخت�ص بتلك
الواقعة ,ويعود احلكم يف تلك الواقعة كاملجمع
عليه( , )62وهذا مقيد مبا ال ينق�ض فيه حكم القا�ضي,
أ�ما ما ينق�ض فيه فال( ،)63وهذا معنى كالم الفقهاء
«حكم احلاكم يرفع اخلالف «( ،)64والعلة هي:
 .1أ�ن القا�ضي له والية عامة فينفذ ق�ضا�ؤه على
الكل( ،)65وي�صري أالمر متفقا عليه(.)66
 .2أ
ولن حكم القا�ضي �إلزام( ،)67فريفع اخلالف
()68
�سدا للنزاع وقطعا للخ�صومات .
 .3وخالف ذلك ي�ؤدي �إىل أ�ن ال ي�ستقر حكم  ,وفيه
م�شقة �شديدة (. )69
وواقع أالمر أ�ن ارتفاع اخلالف بحكم القا�ضي يظهر
جليا يف حال كون اخل�صمان من عوام النا�س ،أ�ي
ال دراية لهم بالفقه أ�و مدى رجحان حكم القا�ضي،
يف حني أ�ن من االحتماالت املطروحة أ�ن يت�صف
أ�حد اخل�صوم بالعلم ك أ�ن يكون مفتيا ،أ�و قد يكون
اخل�صمان كذلك ،فهل يبقى حكم القا�ضي هو الذي
يرفع اخلالف ؟ ندر�س هذه امل� أس�لة على النحو آالتي:

م� أس�لة  :اختالف قول املفتي �إذا كان أ�حد
اخل�صوم مع القا�ضي

�إذا حكم القا�ضي يف م�سائل االجتهاد بحكم ما ،وكان
أ�حد اخل�صوم من أ�هل الفقه والفتوى ،وتبني أ�ن حكم
القا�ضي خمالف لفتوى الفقيه ،فهل املفتي ملزم
بر أ�ي القا�ضي ،أ�م يجب عليه أ�ن يرتك حكم القا�ضي
ويعمل بر أ�يه ،هذه امل� أس�لة عند الفقهاء على قولني:
()71
القول أالول:قول املالكية( ،)70وجمهور ال�شافعية ،
ورواية عن احلنابلة( ،)72وحممد من احلنفية(،)73
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/3
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وقيل� :إنه قول أ�بي حنيفة( ،)74ويفيد أ�ن حكم
القا�ضي يرفع اخلالف ،ويرجع املخالف عن مذهبه
ملذهب القا�ضي.
()75
القول الثاين :قول أ�بي يو�سف من احلنفية
وبع�ض ال�شافعية(� ،)76إذ يفرقون بني الق�ضاء
للمفتي أ�و الق�ضاء عليه ،حيث �إن ق�ضاء القا�ضي ينفذ
على املق�ضي عليه يف حمل االجتهاد ،و أ�ما ق�ضا�ؤه
للمق�ضي له مبا يخالف ر أ�يه فال ينفذ .
وبالنظر �إىل القولني ال�سابقني يظهر االتفاق بينهما
يف أ�ن ق�ضاء القا�ضي ينفذ على املق�ضي عليه يف حمل
االجتهاد� ,سواء كان املق�ضي عليه ,عاميا مقلدا ،أ�و
فقيها جمتهدا يخالف ر أ�يه ر أ�ي القا�ضي ،أ�ي من
كان عاملا جمتهدا فق�ضى القا�ضي بخالف اجتهاده
وهو يعتقد احلل وق�ضى القا�ضي عليه باحلرمة
فعليه أ�ن ي أ�خذ بق�ضاء القا�ضي ويدع ر أ�ي نف�سه بال
خالف(.)77
 ووجه كونه مقلدا فظاهر؛ ألن العامي يلزمه تقليدأ ()78
املفتي  ,فتقليد القا�ضي �وىل
 ووجه كونه جمتهدا : .1أل َّن الق�ضاء يف حمل االجتهاد ,مبا ي�ؤدي �إليه
اجتهاد القا�ضي  ,ق�ضاء جممع على �صحته ,وال
معنى لل�صحة �إال النفاذ على املق�ضي عليه ،ومن
الفروع املو�ضحة فيما �إذا قال الرجل المر أ�ته  :أ�نت
طالقْ أ�لبت َة ور أ�ى الزوج أ�نه واحدة  ,ميلك الرجعة
ور أ�ى القا�ضي أ�نه بائن  ,فرافعته املر أ�ة �إىل القا�ضي,
فق�ضى بالبينونة ينفذ ق�ضا�ؤه باالتفاق(. )79
 .2أ
ولن الق�ضاء ملزم للكافة ور أ�يه ال يعدوه(. )80
وميكن اال�ستدالل أ�ي�ضا أ�ن خمالفة املجتهد املحكوم
عليه للقا�ضي تورث �شبهة ،تف�ضي �إىل اتهامه،عندما
ميتنع من الق�ضاء عليه بحكم القا�ضي ،ليحكم لنف�سه
وباجتهاده.
أ
وحجة القول الول :
 .1أ�ن خمالفة القا�ضي ال حتل ،وما ال يحل فعله
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ال يجزئ عن الواجب ،قيا�سا على احلاكم �إذا حكم
بق�ضية فيها اختالف بني العلماء ف� إ َّن حكمه ما�ض
غري مردود؛ أ
ولن اخلروج عن حكم ال�سلطان �سبب
الفتنة والهرج وذلك ال يحل وما ال يحل فعله ال يجزئ
عن الواجب(. )81
 .2أ�ن هذا ق�ضاء وقع االتفاق على جوازه ,لوقوعه يف
ف�صل جمتهد فيه ,فينفذ على املق�ضي عليه واملق�ضي
له؛ ألن الق�ضاء له تعلق بهما جميعا ,أ�ال ترى أ�نه ال
ي�صح �إال مبطالبة املق�ضي له(. )82
 .3أ
ولن االجتهاد ال يعار�ض الق�ضاء ،فللقا�ضي والية
نق�ض اجتهاد املجتهد والق�ضاء عليه بخالفه ،ولي�س
للمجتهد والية نق�ض الق�ضاء يف املجتهدات والق�ضاء
بخالف أالول ،وال�ضعيف ال يظهر مع القوي(. )83
 .4ات�صال الق�ضاء باالجتهاد الكائن للقا�ضي
يرجحه على اجتهاد اخل�صم ،أ
والخذ بالراجح
متعني ,وكونه ال يراه حالال �إمنا مينعه من القربان
قبل الق�ضاء(.)84
وحجة القول الثاين :
 .1قال تعاىل }وال ت أ�كلوا أ�موالكم بينكم بالباطل
وتدلوا بها �إىل احلكام{( ،)85ففي هذا بيان أ�ن ق�ضاء
القا�ضي ال يحل للمرء ما يعتقد فيه احلرمة (.)86
 .2أ�ن �صحة الق�ضاء �إنفاذه يف حمل االجتهاد ,ويظهر
أ�ثر ذلك يف حق املق�ضي عليه ,ال يف حق املق�ضي له؛ ألن
املق�ضي عليه جمبور يف الق�ضاء عليه ،ف أ�ما املق�ضي له
فمختار يف الق�ضاء له ,فلو اتبع ر أ�ي القا�ضي� ,إمنا
يتبعه تقليدا ,وكونه جمتهدا مينع من التقليد  ,فيجب
العمل بر أ�ي نف�سه ,وعلى هذا كل حتليل أ�و حترمي ,أ�و
�إعتاق أ�و أ�خذ مال(.)87
 .3اجتهاد املجتهد ملزم يف حقه ،وق�ضاء القا�ضي
يكون عن اجتهاد ،فمن حيث والية الق�ضاء ما يق�ضي
به القا�ضي أ�قوى ،ومن حيث حقيقة االجتهاد يرتجح
ما عنده يف حقه على ما عند غريه ،فتتحقق املعار�ضة
بينهما ،فيغلب املوجب للحرمة عمال بقوله �صلى اهلل
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عليه و�سلم :ما اجتمع احلرام واحلالل يف �شيء �إال
()89()88
غلب احلرام احلالل»
 .4الق�ضاء يف حق املق�ضي له فتوى؛ فهو يخري فيه �إن
�شاء راجع ،و�إن �شاء مل يراجع  ,وبالفتوى ال ي�صري
احلالل حراما ،والبائن رجعيا ،كما لو �شهد �شاهدان
على رجل أ�نه قتل ويل هذا عمدا وق�ضى القا�ضي له
عليه بالقود والويل يعرف أ�ن ال�شهود �شهود زور ال
()90
يحل له أ�ن يقتله
وحتى يتبني لنا أ�ثر اخلالف بني القولني ،نقر أ� يف
الفروع الفقهية التالية :
أ�� -إذا قال الرجل المر أ�ته  :أ�نت طالق أ�لبتة  ,ور أ�ى
الزوج أ�نها بائن  ,ور أ�ى القا�ضي أ�نها واحدة  ,ميلك
الرجعة  ,فرافعته �إىل القا�ضي؛ فق�ضى بتطليقة
واحدة ميلك الرجعة؛ ال يحل له املقام معها عند أ�بي
يو�سف  ,وعند حممد يحل له .
ب -رجل وطئ أ�م امر أ�ته أ�و ابنتها فخا�صمته زوجته
يف ذلك �إىل قا�ض ال يرى حرمة امل�صاهرة ،فق�ضى
باملر أ�ة لزوجها فهل يحل للزوج املقام معها؟ ينظر
�إن كان الزوج جاهال حل له املقام معها ،و�إن ق�ضى
بتحرميها نفذ ق�ضا�ؤه وال يحل له املقام معها؛ ألن
املق�ضي له متى كان جاهال يتبع ر أ�ي القا�ضي ،و�إن
كان عاملا ينظر �إن ق�ضى القا�ضي بتحرميها واملق�ضي
له يرى حلها نفذ الق�ضاء با إلجماع حتى ال يحل له
املقام معها؛ ألن الزوج مق�ضي عليه فيتبع يف الق�ضاء
عليه ر أ�ي القا�ضي ,و�إن ق�ضى له بحلها واملق�ضي له
يرى حرمتها هل ينفذ ؟ قال أ�بو يو�سف ال ينفذ ويتبع
ر أ�ي نف�سه حتى ال يحل له املقام معها وقال أ�بو حنيفة
وحممد ينفذ ويتبع ر أ�ي القا�ضي حتى يحل له املقام
()91
معها
ج -لو ق�ضى القا�ضي باملرياث للجد دون أالخ ،والخأ
فقيه يعتقد فيه قول زيد -ر�ضي اهلل عنه ،-فعليه أ�ن
يتبع ر أ�ي القا�ضي ،و�إن ق�ضى القا�ضي باملقا�سمة
على قول زيد -رحمه اهلل تعاىل -أ
والخ يعتقد مذهب
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أ�بي بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه ،-فعلى قول أ�بي
يو�سف لي�س له أ�ن ي أ�خذ املال ،وعلى قول حممد له أ�ن
ي أ�خذ املال (.)92
 وتفرع عن هذا التف�صيل أ�نه �إذا كان أ�حد اخل�صومجاهال ،ثم ا�ستفتى أ�ف�ضل الرجال عند عامة الفقهاء،
ف�إنه ي أ�خذ بالفتوى؛ ألن ذلك مبنزلة االجتهاد له ،ف�إن
أ�فتاه مفت يف تلك احلادثة ،وهو جاهل وق�ضى قا�ض يف
تلك احلادثة بخالف الفتوى ,واحلادثة جمتهد فيها،
ف�إن كان الق�ضاء عليه يتبع ر أ�ي القا�ضي ،وال يلتفت
�إىل فتوى املفتي ،و�إن كان املفتي أ�علم من القا�ضي
يف تلك احلادثة عند العامة ،و�إن كان الق�ضاء له فهو
على االختالف الذي مر ذكره؛ ألن قول املفتي يف حق
اجلاهل مبنزلة ر أ�يه واجتهاده ف�صارت هذه امل� أس�لة
عني تلك امل� أس�لة ،فيلزم اجلاهل �إتباع قول املفتي كما
()93
يلزم العامل �إتباع ر أ�يه واجتهاده
وللرتجيح  :أال�صل هو اعتبار كل ما يو�صلنا �إىل تعزيز
�سلطان الق�ضاء على غريه؛ ألجل ا�ستقرار أالحكام
والعدل فيها يف حق أ�فراد أالمة �إذ ال فرق بينهم،
وعدم الفرق نق�صد منه أ�ن حكم العوام ين�سحب على
املجتهدين ،حال �س�ؤال العوام أ�هل االجتهاد كما
فرعنا على أ��صل هذه امل� أس�لة ،و �إال �سي�صبح بالنتيجة
كل النا�س أ��صحاب ر أ�ي واجتهاد .
المام أ�بي يو�سف ت�رشيع للنا�س خمالفة
والقول بفقه إ
حكم القا�ضي حال احلكم لهم� ،سواء أ�كان جمتهدا،
أ�م عاميا قد ا�ستفتى ،ويف هذا فتح باب �رش كبري،
ال يحمد عقباه ،عندها يفقد القا�ضي هيبة حكمه،
والق�ضاء كله مبني على الهيبة والقوة وال�سلطة،
ويع�ضد هذا عدم جواز تدخل احلاكم امل�سلم ولو
كان جمتهدا يف حكم القا�ضي يف اخل�صومة املعينة،
واحلاكم املجتهد أ�قوى من اخل�صم املجتهد ،فكيف
نغلب ال�ضعيف على القوي؟
وهنا نفهم مق�صد جمهور الفقهاء من قولهم �إن
ات�صال االجتهاد بالق�ضاء أ�وىل بالعمل من االجتهاد
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/3
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اخلال�ص،حيث �إن أالول مت�صل بال�سلطة والهيبة
املفرو�ضة على أ�فراد أالمة لتحقيق مقا�صد الق�ضاء،
والثاين يخلو منه؛ ألن حكمه لي�س مبح�ض �صواب
أ�و حق ،وان ات�صف االجتهادان بالظن يقدم ما فيه
م�صلحة أالمة با�ستقرار الق�ضاء وهيبته على م�صلحة
�شعور املجتهد الفرد من االطمئنان حلكمه وجدانيا،
وال ميكن فهم ذلك على أ�نهما م�صلحتان متعار�ضتان
فيغلب احلرام على احلالل ،كما يرى أ�بو يو�سف،
فان هذا يقال حال ت�ساوي الدرجة بني املتعار�ضني
وليت �شعري أ�ين م�صلحة ال�شعور الوجداين الفردي
من م�صلحة متكني أالمة بتمكني أ�حكام ق�ضاتها؟!
المام أ�بي يو�سف فيما �إذا وجد
ولكن ميكننا فهم فقه إ
املجتهد حرجا من حكم القا�ضي له مبا يراه حمرما،
وكان خمتارا ،فيمكنه أ�ن يتورع عنه ،ومثاله ق�سمة
املرياث ،ف�إن حكم القا�ضي له مبا ال يراه حقا ،له أ�ن
يتخل�ص من املال ،ولكن أالمر ال يعمم ،فال ي�شرتط أ�ن
يكون احلكم له ويكون خمتارا ،كما �إذا كان يرى يف
طالق معني أ�نه بائن وحكم القا�ضي له بالرجعة ،فال
خيار له؛ ألن أالمر يتعلق بغريه من زوجة و أ�والد.
و أ�ما قوله تعاىل}وال ت أ�كلوا أ�موالكم بينكم بالباطل
وتدلوا بها �إىل احلكام{ فلي�ست موطن �شاهد ملن
ق�صد جواز اخلروج على القا�ضي ملخالفة ر أ�ي
اخل�صم املجتهد ،و�إمنا موطنها يف حال تعمد اخل�صم
من الت�ضليل على القا�ضي من أ�جل احلكم له ،فعندها
أ�كله باطل ألنه أ�كل من غري وجهه الذي أ�باحه اهلل
آلكليه( ،)94و أ�ما حديث« :ما اجتمع احلرام واحلالل
يف �شيء �إال غلب احلرام احلالل» فهو لي�س بثابت عن
النبي عليه ال�سالم(.)95
وخال�صة القول� :إن الذي منيل �إليه هو ر أ�ي اجلمهور
من أالخذ بحكم القا�ضي على أ�نه يرفع اخلالف مهما
بلغ املجتهد من العلم  .واهلل أ�علم
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املطلب الثاين  :لزوم احلكم

ف�إذا ارتفع اخلالف بحكم القا�ضي –كما ذكرنا
آ�نفا -يف امل� أس�لة االجتهادية؛ خللوها عن ن�ص أ�و مل
يكن جممعا على حكمها ,ف�إن حكمه ي�صبح الزما
يف حقه ،فلو تبني له بعد حني اجتهاد آ�خر ال ينق�ض
حكمه أالول باجتهاد ثان يقارب ظنه أالول ويناق�ضه
على ر أ�ي جمهور الفقهاء ،ويف الوقت نف�سه لي�س لقا�ض
آ�خر أ�ن ينظر يف الق�ضية ثم يبطل ق�ضاء أالول كقاعدة
عامة ،ومن باب أ�وىل لزومه يف حق أ�هل الفتوى،
ويت�ضح ما ذكرنا �سابق ًا مبا ي أ�تي:

الفرع أالول :هل للقا�ضي الرجوع عن
ق�ضائه؟

يتفق الفقهاء على أ�ن القا�ضي �إذا حكم بق�ضية ما،
ثم تغري اجتهاده ،فيجب عليه أ�ن يحكم فيما ي�ستقبل
من الق�ضايا امل�شابهة بالذي أ�دى �إليه اجتهاده
الثاين ،واخلالف بينهم هو يف م� أس�لة �صحة رجوع
القا�ضي عن ق�ضائه يف الق�ضية أ�و الق�ضايا التي حكم
بها باجتهاده أالول لينق�ضها ،ويق�ضي باجتهاده
الثاين،والفقهاء يف هذه امل� أس�لة على قولني:بني
اجلمهور وفهم للمالكية،على النحو آالتي:
القول أالول :ر أ�ي اجلمهور:ومفاده أ�نه �إذا ق�ضى
القا�ضي يف حادثة  -وهي حمل االجتهاد  -بر أ�يه ,
ثم رفعت �إليه ثانيا فتحول ر أ�يه يعمل بالر أ�ي الثاين,
وال يوجب هذا نق�ض احلكم بالر أ�ي أالول بر أ�ي ثان
يقارب ظنه أالول ويناق�ضه؛ و�إمنا ينق�ض حكمه
�إذا تبني خط�ؤه الواقع على خالف ن�ص الكتاب ،أ�و
الجماع  ,أ�و القيا�س اجللي ،أ�و
ال�سنة املتواترة ،أ�و إ
اخلط أ� يف �سبب احلكم ،ك أ�ن يكون مرتبا على �شهادة
زور( ،)96أ�ي �إن كان خط أ� مما يختلف فيه أ�م�ضاه على
حاله ،وق�ضى فيما ي�ستقبل بالذي أ�دى �إليه اجتهاده
ويرى أ�نه أ�ف�ضل ،وذلك أللدلة التالية:
 .1روي عن ال�شعبي أ�نه قال  « :كان ر�سول اهلل �صلى
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اهلل عليه و�سلم يق�ضي الق�ضاء ثم ينزل القر آ�ن بغري
الذي ق�ضى به فال يرده  ,وي�ست أ�نف «(. )97
وقال ال�شعبي -رحمه اهلل -حفظت من عمر ر�ضي
اهلل عنه يف احلد �سبعني ق�ضية ال ي�شبه بع�ضها بع�ضا،
وبهذا يتبني من روايات ال�شعبي أ�ن االجتهاد ال ينق�ض
باجتهاد مثله ,ولكنه فيما ي�ستقبل يق�ضي مبا أ�دى
�إليه اجتهاده (. )98
 .2ما روي أ�ن أ�با بكر ال�صديق-ر�ضي اهلل عنه-
حكم يف م�سائل  ,وخالفه فيها بعده عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه-ومل ينق�ض حكمه ،و أ�ن عمر -ر�ضياهلل عنه -كان يق�ضي يف حادثة بق�ضية  ,ثم ترفع �إليه
تلك احلادثة فيق�ضي بخالفها فكان �إذا قيل له يف ذلك،
قال تلك كما ق�ضينا وهذه كما نق�ضي(. )99
 .3ذكر عن �رشيح -رحمه اهلل -أ�نه كان يق�ضي
بالق�ضاء  ,ثم يبدو له فريجع عنه ،وال يرجع فيما
كان ق�ضى به يف املجتهدات ،فكان �إذا حتول ر أ�يه بنى
فيما ي�ستقبل على ما أ�دى �إليه اجتهاده ومل ينق�ض ما
كان ق�ضى به(. )100
 .4أ�ن الق�ضاء بالر أ�ي أالول؛ ق�ضاء جممع على
جوازه؛ التفاق أ�هل االجتهاد على أ�ن للقا�ضي أ�ن
يق�ضي يف حمل االجتهاد؛ ومبا ي�ؤدي �إليه اجتهاده,
فكان هذا ق�ضاء متفقا على �صحته  ,وال اتفاق على
�صحة هذا الر أ�ي الثاين  ,فال يجوز نق�ض املجمع عليه
باملختلف(.)101
القول الثاين  :وهو فهم عند املالكية ،أ
وال�صل أ�ن
للمالكية قولني يف امل� أس�لة ،ولقد ت�ؤولت املدونة
المام مالك كما يف املدونة:هل
عليهما( ،)102فقد �سئل إ
« للقا�ضي �إذا ق�ضى بق�ضية ,ثم تبني له أ�ن غري ما
ق�ضى به أ��صوب مما ق�ضى به  ,أ�له أ�ن يرد ق�ضيته
ويق�ضي مبا ر أ�ى بعد ذلك  ,و�إن كانت ق�ضيته أالوىل
مما قد اختلف فيها العلماء؟ قال� :إمنا قال مالك� :إذا
تبني له أ�ن احلق يف غري ما ق�ضى به رجع فيه ,و�إمنا
الذي ال يرجع فيما ق�ضت به الق�ضاة مما اختلف
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النا�س فيه»(.)103
الفهم أالول  :وهو البن القا�سم ،وهو أ�ن القا�ضي
�إن ر أ�ى خالف ما حكم به باجتهاده ما هو أ�ح�سن
نق�ضه ورجع �إىل ما ر أ�ى ،ولو كان ق�ضا�ؤه أالول مما
يختلف فيه ،وب�رشط بيان ال�سبب ما دام على واليته
التي حكم فيها بذلك احلكم( ،)104وهذا ي�صدق أ�ي�ضا
على املقلد �إذا كان من أ�هل الرتجيح ،فيما لو حكم
بقول ابن القا�سم مثال ثم ظهر له أ�ن قول �سحنون
أ�رجح منه(. )105
وحجة هذا الفهم  :ما روي يف املوط أ� أ�ن عثمان بن
عفان-ر�ضي اهلل عنه -أ�تي بامر أ�ة قد ولدت يف �ستة
أ��شهر ف أ�مر بها أ�ن ترجم ،فقال له علي بن أ�بي طالب-
ر�ضي اهلل عنه -لي�س ذلك عليها �إن اهلل تبارك وتعاىل
يقول يف كتابه العزيز }وحمله وف�صاله ثالثون
�شهرا{ ( ،)106وقال }والوالدات ير�ضعن أ�والدهن
حولني كاملني ملن أ�راد أ�ن يتم الر�ضاعة {(،)107
فاحلمل يكون �ستة أ��شهر فال رجم عليها ,فبعث
عثمان بن عفان يف أ�ثرها فوجدها قد رجمت(.)108
ووجه الداللة :أ�ن عثمان بن عفان أ�تي بامر أ�ة قد
ولدت يف �ستة أ��شهر بعد أ�ن نكحت ،ف أ�مر بها فرجمت،
وهذا يقت�ضي أ�نه اعتقد أ�نه ال يكون حمل �إال عن وطء
يلتقي فيه اخلتانان ,واعتقد أ�ن احلمل ال يكون من
�ستة أ��شهر ،فلذلك أ�مر برجمها؛ �إذ يقت�ضي اعتقاد
أالمرين أ�نه حمل من جماع متقدم على نكاحها،
وقول علي بن أ�بي طالب «لي�س ذلك عليها» يحتمل أ�نه
مل يح�رض املجل�س الذي أ�مر فيه برجمها ,و أ�نه أ�علم
أ
بالمر فبادر �إنكاره ،و�إظهار ما عنده يف ذلك كما يلزم
الرجوع �إليه ,وا�ستدل على ذلك بقوله تعاىل} :وحمله
وف�صاله ثالثون �شهرا{ وهذا ن�ص على أ�مدي
احلمل والر�ضاع ثم قال تعاىل} :والوالدات ير�ضعن
أ�والدهن حولني كاملني ملن أ�راد أ�ن يتم الر�ضاعة{
فبني أ�ن مدة الر�ضاعة عامان؛ وذلك يقت�ضي أ�ن مدة
احلمل �ستة أ��شهر وال يجوز أ�ن يكون ذلك أ�كرث أ�مد
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احلمل  ,ف�إننا نعاين م�شاهدة أ�ن مدة احلمل قد تكون
أ�كرث من هذا فلم يبق �إال أ�ن تكون ال�ستة أ��شهر أ�قل
أ�مد احلمل وعلى هذا جماعة الفقهاء ،وقوله« :فبعث
عثمان يف أ�ثرها فوجدها قد رجمت» يعني أ�نه قد أ�راد
الرجوع عما أ�مر به من رجمها ملا ظهر �إليه من احلق
فوجدها قد نفذ فيها ما كان أ�مر به من رجمها ,وهذا
يقت�ضي أ�ن للحاكم أ�ن يرجع عن حكم حكم به �إىل ما
هو عنده أ��صوب(. )109
الفهم الثاين  :وهو البن املاج�شون و�سحنون ،وهو
أ�نه ال يجوز للقا�ضي ف�سخ حكمه أالول ،وهو ر أ�ي
أ�ئمة املت أ�خرين(. )110
ودليلهم :أ�نه لو كان له نق�ض لر أ�يه الثاين لكان له
ف�سخ الثاين والثالث  ,وال يقف على حد ,وال يثق أ�حد
مبا ق�ضى له به وذلك �رضر �شديد(. )111
وللرتجيح :ف�إن الفهم الثاين الذي يتفق مع ر أ�ي
اجلمهور هو الفهم الذي منيل �إليه ،ورواية املوط أ�
ال وجه داللة فيه للفهم أالول ،وال�سبب أ�ن عثمان
بن عفان تبني له خط�ؤه يف فهم الن�ص ،وهذا ي�ستلزم
نق�ضه ،فبعث يف أ�ثر املر أ�ة رجوعا عن حكمه رجاء
عدم تنفيذ احلكم عليها ،أ�ي مل يكن يعلم بتنفيذ
احلكم ،واملعنى أ�نه رجع قبل التنفيذ ولي�س بعده،
ويف هذا ت�رصيح بالفهم الثاين ولي�س أللول ،والذي
أ�جاز للقا�ضي الرجوع عن ق�ضائه فيما ي�ستقبل من
الق�ضايا.
وميكن اال�ستدالل للجمهور أ�ن ر أ�يهم يدعم ا�ستقرار
احلقوق واملعامالت ،فرجوع القا�ضي عن حكمه
املنفذ يوجب ا�ضطرابا يف �صدق أالحكام وبالتايل
تقليل � أش�نها يف نظر اخل�صوم ،أ�و أ
بالحرى عدم
االطمئنان �إليها ،فرمبا ما أ�خذه اليوم ي�ؤخذ منه غدا،
با إل�ضافة �إىل �صعوبة ا�سرتجاع احلقوق يف كثري من
أالحيان فيما لو ت�رصف املحكوم له باملحكوم به،
وكله يتعار�ض مع ا�ستقرار املعامالت ،وهيبة الق�ضاء
املنزهة عن الفو�ضى واال�ضطراب .
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الفرع الثاين  :هل لغري القا�ضي من الق�ضاة
آالخرين نق�ض حكم أالول ؟

القاعد العامة أ�نه �إذا رفع للقا�ضي حكم قا�ض آ�خر
أ�م�ضاه �إن مل يخالف الكتاب ،وال�سنة ال�صحيحة،
الجماع ،أل�سباب عدة :
و إ
 .1ألنه ال مزية ألحد االجتهادين على آالخر ،وقد
ترجح أالول بات�صال الق�ضاء به ,فال ينتق�ض مبا
هو دونه( ،)112والقاعدة الفقهية امل�شهورة تقول
«االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد»(. )113
 .2وخالف ذلك ي�ؤدي �إىل أ�ن ال ي�ستقر حكم,وفيه
م�شقة �شديدة ,فلو نق�ض لنق�ض النق�ض أ�ي�ضا(.)114
ولي�س ثمة أ�و�ضح من تطبيق القاعدة العامة هنا فيما
�إذا رفع ق�ضاء القا�ضي بعد موته ,أ�و عزله �إىل قا�ض
يرى خالف ر أ�يه،ف�إن كان مما يختلف فيه الفقهاء
أ�م�ضاه إلجماع النا�س على نفوذ ق�ضاء القا�ضي يف
املجتهدات ،فلو أ�بطله القا�ضي الثاين كان هذا منه
الجماع(.)115
ق�ضاء بخالف إ
ّ
ويع�ضد هذا أ�ي�ضا فيما �إذا وىل البغاة قا�ضيا يف مكان
غلبوا عليه فق�ضى ما �شاء ،ثم ظهر أ�هل العدل فرفعت
أ�ق�ضيته �إىل قا�ضي أ�هل العدل نفذ منها ما هو عدل,
وكذا ما ق�ضاه بر أ�ي بع�ض املجتهدين؛ ألن ق�ضاء
القا�ضي يف املجتهدات نافذ و�إن كان خمالفا لر أ�ي
قا�ضي العدل(. )116

ومن فروع هذه امل� أس�لة :

رجل وطئ أ�م امر أ�ته أ�و ابنتها ،فخا�صمته زوجته يف
ذلك �إىل قا�ض ال يرى حرمة امل�صاهرة فق�ضى باملر أ�ة
لزوجها ،لي�س لقا�ض آ�خر أ�ن يبطل ق�ضاء أالول  ,بل
ينفذه؛ وذلك ألن هذا ف�صل خمتلف فيه ألن ال�صحابة
اختلفوا يف حرمة امل�صاهرة بالزنا  ,أ
والحاديث فيها
()117
خمتلفة ،فينفذ ق�ضاء أالول فيه با إلجماع .
ال�شارة �إليه أ�ن هناك من اال�ستثناءات
ومما جتدر إ
املوجبة للخروج عن تلك القاعدة العامة فيما �إذا رفعت
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�إىل القا�ضي ق�ضية قد ق�ضى بها قا�ض �سواه ,فبان
للثاين خط أ� أالول ,وكان اخلط أ� ال ميكن جربه فينق�ض
الثاين حكم أالول ،وهي ال تعدو أ�ن تكون جمرد
م�سائل اخت�ص كل مذهب بها ،ومن� أش� اختالفهم أ�ن
آالخر هل خالف دليال قطعيا ال ي�ؤول أ�م ال ؟(،)118
وبيان خالف الفقهاء يف تقدير ما ميكن جربه من غريه
يتجلى يف امل�سائل التالية :

امل� أس�لة أالوىل  :خمالفة الن�ص �سواء القر آ�ن أ�و
ال�سنة ال�صحيحة أ�و ا إلجماع

ف�إن كان الذي ق�ضى به القا�ضي خط أ� ال يختلف فيه،
رده و أ�بطله القا�ضي الثاين ،يعني �إذا كان خمالفا
لن�ص ,أ�و إلجماع ،عندها حكم القا�ضي باطل وهو
جهل منه(.)119
وقد مثل احلنفية أللحكام املخالفة للن�ص مبا يلي :
 فمن أالحكام املخالفة لن�ص الكتاب ك أ�ن يحكمالقا�ضي ال�شافعي بحل أ�كل حلم احليوان الذي تركت
الت�سمية عليه عمدا حني ذبحه؛ ألن هذا احلكم يحلل
احلرام الذي حرمه اهلل تعاىل يف قوله }وال ت أ�كلوا
مما مل يذكر ا�سم اهلل عليه و�إنه لف�سق{ ( ،)120فهو
خمالف للن�ص ف�إذا عر�ض هذا احلكم على القا�ضي
احلنفي ف�إنه يبطله(.)121
 ومن أالحكام املخالفة لل�سنة امل�شهورة الق�ضاءباليمني مع ال�شاهد ،فذهب احلنفية(� )122إىل أ�نه ال
يق�ضى باليمني مع ال�شاهد يف �شيء ،فلو حكم القا�ضي
بناء على ال�شاهد واليمني ف�إن للقا�ضي املقلد ل إلمام
أ�بي حنيفة أ�ن ينق�ض احلكم ألنه يخالف ن�ص احلديث
«البينة على املدعي واليمني على من أ�نكر»(،)123
يف حني ذهب املالكية( ،)124وال�شافعية(،)125
واحلنابلة(� )126إىل أ�نه يق�ضى باليمني مع ال�شاهد يف
أالموال وما ي�ؤول �إليها دون غريها .
 ومن أالحكام املخالفة ل إلجماع  :ك أ�ن يعر�ض احلكمالذي أ��صدره قا�ض يف م� أس�لة اجتهادية على قا�ض آ�خر
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فيحكم القا�ضي آالخر ب�إبطال احلكم أالول(.)127

امل� أس�لة الثانية  :خمالفة القيا�س اجللي

ف�إذا جاء احلكم يخالف القيا�س اجللي يبطل
احلكم،وال يعترب ملخالفته الدليل ال�صحيح( ،)128ومن
أالمثلة :
 فيما لو حكم احلاكم مبنع الق�صا�ص يف املثقل،ملخالفة القيا�س اجللي يف ع�صمة النفو�س(.)129
 وفيما لو ق�ضى ب�صحة نكاح املر أ�ة املفقود زوجهابعد أ�ربع �سنني ومدة العدة ،ملخالفته القيا�س اجللي؛
�إذ ال يجوز أ�ن يكون حيا يف ماله وميتا يف حق
زوجته ،ف�إنه ال يحكم مبوته يف ق�سمة ماله فكذا يف
فراق زوجته؛ أ
ولن النكاح معلوم بيقني فال يزال �إال
بيقني(.)130
 و أ�ي�ضا نق�ض احلكم بناء على �شهادة الكافرملخالفته القيا�س اجللي ،وهو قيا�س الكافر على
الفا�سق(.)131

امل� أس�لة الثالثة :احلكم ال�صادر بناء على قول
مهجور

�إذا ادعى املحكوم عليه أ�ن القا�ضي ق�ضى عليه بقول
مهجور ،ف�إن كان قد ق�ضى عليه يف حمل فيه قول
مهجور ال ينفذ وينق�ض؛ ألن القول املهجور �ساقط
االعتبار ,وقوله يكون خالفا ال اختالفا ,والق�ضاء
ينفذ يف مو�ضع االختالف ال يف مو�ضع اخلالف،
و أ�مثلته:
 �إذا كان القود بني رجل وامر أ�ة ،فعفت املر أ�ة عنالقود ،ف أ�بطل ذلك قا�ض ،وق�ضى بالقود للرجل
وقال :ال عفو للن�ساء( ،)132وهذا قول مهجور ي�ستحق
النق�ض .
 أ�و كمن ق�ضى ببطالن احلق بعد م�ضي املدة ،وهيثالث �سنني وهو يف امل�رص ،فال ينفذ ق�ضا�ؤه ألنه قول
مهجور(.)133
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/3
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امل� أس�لة الرابعة  :احلكم الذي يخالف ما ا�ستقر
من القواعد العامة يف ال�شريعة

ومن أالحكام التي تنق�ض عند املالكية فيما لو ق�ضى
بها القا�ضي تلك املخالفة للقواعد ال�رشعية(،)134
ومثالها امل� أس�لة ال�رسيجية ،ن�سبة البن �رسيج أ�حد
أ�ئمة ال�شافعية ،والذي أ�فتى ملن قال لزوجته �إن طلقتك
ف أ�نت طالق قبله ثالثا ال يلزمه �شئ أ��صال(.)135
وعليه لو حكم القا�ضي بتقرير النكاح فيمن قال
لزوجته� :إن وقع عليك طالقي ف أ�نت طالق قبله ثالثا
ثم طلقها ثالثا أ�و أ�قل،فال�صحيح عند املالكية لزوم
الطالق الثالث له ,ف�إذا ماتت أ�و مات فحكم قا�ض
ب�إرث بينهما ،نق�ض املالكية حكمه؛ ألنه على خالف
القواعد ،فمن قواعد ال�رشع �صحة اجتماع ال�رشط
مع امل�رشوط؛ ألن حكمته �إمنا تظهر فيه ,ف�إذا كان
ال�رشط ال ي�صح اجتماعه مع م�رشوطه ،فال ي�صح
أ�ن يكون يف ال�رشع �رشطا ,فلذلك ينق�ض احلكم يف
امل� أس�لة ال�رسيجية (.)136
وال ينق�ض احلكم املخالف ل�شيء مما ذكر �إذا وافق
معار�ضا راجحا كالق�ضاء ب�صحة القرا�ض والقر�ض
وامل�ساقاة واحلوالة ونحوها ،ف�إنها خمالفة للقواعد
وللن�صو�ص العامة أ
والقي�سة اجللية ,ولكن ورد
يف الرتخي�ص فيها أ�حاديث �صحيحة فقدمت على
القواعد والن�صو�ص العامة أ
والقي�سة اجللية
(.)137
وخ�ص�صتها

امل� أس�لة اخلام�سة  :التفريق بني االجتهاد يف
املق�ضي به ونف�س الق�ضاء

يفرق احلنفية بني احلكم يف امل� أس�لة االجتهادية �إن
كان احلكم فيها نهائيا ،وم� أس�لة هي الطريق املو�صل
للحكم النهائي ،ومن هنا ميكن للم� أس�لة الواحدة أ�ن
تكون مرة �صاحبة احلكم النهائي ،وعينها الطريق
املو�صل للحكم النهائي ،فمثال لو ق�ضى �شافعي
ب�صحة �شهادة املحدود بعد توبته ،هنا احلكم نهائي،
وقد تكون يف ق�ضية ثانية الطريق املو�صل للحكم
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النهائي ،كما لو حكم القا�ضي مثال ب�صحة عقد بيع
بناء على �شهادة املحدود التائب.
ففي الق�ضية أالوىل يجب �إم�ضاء احلكم وتنفيذه عند
احلنفية ،وهو احلكم الواقع يف حمل االجتهاد الذي
يكون اخلالف فيه يف نف�س امل� أس�لة ،فلو حكم القا�ضي
ب أ�مر خمتلف فيه وجب تنفيذه ،كما لو حكم القا�ضي
ال�شافعي على احلنفي باحلد بعد �رشبه النبيذ غري
امل�سكر ثم رفعت الق�ضية �إىل القا�ضي احلنفي فيجب
على احلنفي �إم�ضاء احلكم(. )138
ويف الق�ضية الثانية ،أ�ي �إذا كان احلكم االجتهادي
الذي تو�صل �إليه القا�ضي هو من طريق خمتلف فيه،
فعند احلنفية احلكم هنا يحتمل النق�ض ،ويتوقف
لزومه على �إم�ضائه من قا�ض ثان ،وعلى هذا �إذا
عر�ض هذا احلكم على قا�ض ثان يكون خمريا �إن
�شاء أ�م�ضاه و�إن �شاء نق�ضه ،ف�إذا أ�م�ضاه فلي�س لقا�ض
ثالث أ�ن يبطله ،كما أ�نه �إذا أ�بطله القا�ضي الثاين فلي�س
للقا�ضي الثالث أ�ن يجيزه وينفذه ،ومثاله كما لو كان
القا�ضي حمدودا يف قذف(. )139
ولت أ�كيد هذا الفهم ن�سوق املثال التايل أ�ي�ضا:
لو حكم قا�ض �شافعي يف دعوى امر أ�ة ب�شهادة
زوجها و�شهادة أ�جنبي آ�خر بجواز احلكم بهاتني
المام ال�شافعي( ،)140ثم عر�ض
ال�شهادتني على مذهب إ
هذا احلكم على القا�ضي احلنفي الذي يقول بعدم
جواز ذلك ح�سب مذهبه فيجب عليه �إم�ضاء وتنفيذ
ذلك احلكم؛ ألن القا�ضي أالول قد حكم يف أ�مر جمتهد
فيه ،فاملجتهد فيه �سبب للق�ضاء واخلالف يف هل أ�ن
�شهادة ه�ؤالء تكون �سببا للحكم أ�و ال تكون أ�ي يف
�سبب احلكم ،ولي�س يف نف�س احلكم(. )141
وبعد هذه امل�سائل اخلم�سة ،تبني لنا أ�ن من� أش� اخلالف
بني املذاهب يف عدم لزوم حكم القا�ضي هو مدى
خمالفة حكم القا�ضي أالول للدليل الذي ال ي�ؤول،
واملعلوم أ�ن لكل مذهب أ��صوال مييز بها قرب و بعد
احلكم الذي ميكن �إم�ضا�ؤه من غريه ،ولكن مما
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يجدر التنبيه �إليه أ�ن التو�سع يف ما ال ميكن جربه
من أالحكام يتعار�ض مع حجية احلكم الق�ضائي
التي أ��صال ت�ضفى على العملية الق�ضائية اال�ستقرار
والثبات والهيبة ،فاملذهب الذي يقلل من فر�ص النق�ض
هو أالوىل بالعناية واالعتماد من املذهب الذي تو�سع
يف دائرة النق�ض .واهلل اعلم

الفرع الثالث  :هل ألهل العلم الفتوى بخالف
حكم القا�ضي ؟

ذكرنا �سابقا أ�نه �إذا حكم القا�ضي يف واقعة من
الوقائع بحكم خمتلف فيه مما ي�سوغ فيه اخلالف,
ف�إن النزاع يرتفع باحلكم فيما يخت�ص بتلك الواقعة،
أ�ما يف غري تلك الواقعة فان اخلالف ال يرتفع
بالق�ضاء(. )142
وما دام أ�ن اخلالف ارتفع ف أ��صبح لزاما على أ�هل
العلم عدم الفتوى مبا يعار�ض ر أ�ي القا�ضي يف
الق�ضية املعرو�ضة والتي أ��صدر فيها حكما بحجة
أ�ن آالراء الفقهية فيها من ال�سعة ما يكفل للجميع
أالخذ بر أ�ي من �شاء ،وهذا �صحيح لو مل ترفع
الق�ضية للقا�ضي ،وبعد حكم القا�ضي يرتفع اخلالف
يف الق�ضية املرفوعة ،ويبقى أ��صل اخلالف يف امل� أس�لة
ب�شكل عام ولي�س للمتخا�صمني يف الق�ضية املعينة.
ومن الفروع امل�ؤيدة لهذا الفقه ،من ال يرى وقف
امل�شاع �إذا حكم حاكم ب�صحة وقفه ،ثم رفعت
الواقعة ملن كان يفتي ببطالنه نفذه و أ�م�ضاه وال يحل
له بعد ذلك أ�ن يفتي ببطالنه( ،)143وكذلك �إذا قال �إن
تزوجتك ف أ�نت طالق فتزوجها وحكم حاكم ب�صحة
هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطالق له ينفذ هذا
النكاح وال يحل له بعد ذلك أ�ن يفتي بالطالق(. )144

املطلب الثالث  :وجوب التنفيذ

وبعد ارتفاع اخلالف بحكم القا�ضي ،ثم لزومه،
ي أ�تي دور التنفيذ ،و�صور تنفيذ القا�ضي حلكم نف�سه
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اللزام باحلب�س ،و أ�خذ
متعددة بتعدد أالحكام ،فمنها إ
املال بيد القوة ودفعه مل�ستحقه ،وتخلي�ص �سائر
احلقوق ،و�إيقاع الطالق على من يجوز له �إيقاعه عليه
ونحو ذلك ،فالتنفيذ غري الثبوت واحلكم ,فالثبوت
هو الرتبة أالوىل واحلكم هو الرتبة الثانية ،والتنفيذ
هو الرتبة الثالثة(. )145
وتنفيذ احلكم �إما أ�ن يكون من قبل القا�ضي نف�سه ،أ�و
منوطا با آلخرين من أ�عوانه ،والغالب أ�نه من أالعوان
ألن التنفيذ ي�ستلزم قوة ال�سلطة .

م� أس�لة :وال� ؤ
س�ال هنا لو حكم القا�ضي بحكم
معني ،ثم أ�مر أ�حد أ�عوانه أ�و غريهم من النا�س
بتطبيق احلكم ال�صادر عنه ومن اجتهاده،
وقد يكون امل أ�مور من أ�هل الفتوى ،فهل يلزم
من ذلك طاعة أ�مر القا�ضي بتنفيذ حكمه؟

واجلواب  :ثمة آ�راء ثالثة عند احلنفية.
المام حممد أ�نه ال ي�ؤخذ بقول
 الر أ�ي أالول :يرى إالقا�ضي �إال أ�ن يعاين احلجة ،أ�و ي�شهد بذلك مع
القا�ضي عدل .
أ
أ
 الر أ�ي الثاين� :ن القا�ضي �إذا �مر النا�س و�سعهمأ�ن ينفذوا أ�مره ،و�إن مل يعاينوا أ�داء ال�شهادة ،فيما
لو كان القا�ضي فقيها عدال ،و �إال فال(. )146
 الر أ�ي الثالث :ال تقييد؛ ألن طاعة أ�ويل أالمرواجبة قال اهلل تعاىل }يا أ�يها الذين أ�منوا أ�طيعوا
اهلل و أ�طيعوا الر�سول و أ�ويل أالمر منكم،)147({...
ويف ت�صديقه طاعة أ
ولنه أ�خرب عن أ�مر ميلك �إن�شاءه يف
احلال فيقبل قوله خللوه عن التهمة(. )148
المام حممد أ�خذ احلنفية ،ومن أال�سباب
وبر أ�ي إ
الداعية لذلك :
 .1ف�ساد أ�كرث ق�ضاة الزمان ,والتدارك غري ممكن.
 .2أ
ولن قبول خرب الواحد رتبة أالنبياء -عليهم
ال�صالة وال�سالم -وغريهم غري مع�صوم عن الكذب
والغلط �إال يف كتاب القا�ضي �إىل القا�ضي ل�رضورة
�إحياء احلقوق(.)149
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/3
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ور أ�ي حممد هو مذهب مالك( )150وال�شافعية(،)151
المام اجلائر �إىل قطع
ويفهم من مذهبهم أ�نه لو دعا إ
الجابة(. )152
يد رجل وال بينة فال جتب إ
()153
وكان البن حزم تف�صيل ،يتلخ�ص فيما يلي:
 �إن كان امل أ�مور من أ�هل العلم بالقر آ�ن وال�سنن مليحل له �إنفاذ �شيء من ذلك � -إن كان آالمر له جاهال,
أ�و غري عدل � -إال حتى يوقن أ�نه قد وجب عليه ما ذكر
له ،فيلزمه �إنفاذه حينئذ و �إال فال.
 و�إن كان آالمر له عاملا فا�ضال مل يحل له أ�ي�ضا�إنفاذ أ�مره �إال حتى ي� أس�له من أ�ي وجه وجب ذلك
عليه ؟ ف�إذا أ�خربه  ,ف�إن كان ذلك موجبا عليه ما ذكر
لزمه �إنفاذ ذلك ,وال يجوز له تقليده فيما ر أ�ى أ�نه
فيه خمطئ .
 و أ�ما اجلاهل فال يحل له �إنفاذ أ�مر من لي�س عاملافا�ضال .
أ
أ
آ
 ف�إن كان المر له عاملا فا�ضال �س�له� :وجب ذلكبالقر آ�ن وال�سنة ،ف�إن قال  :نعم ،لزمه �إنفاذ ذلك ,و
�إال فال ,وال يحل أ�خذ قول أ�حد بال برهان .
وللرتجيح :تبني مما �سبق أ�ن الفقهاء منهم من أ�طلق
الطاعة ،ومنهم من قيدها بعدالة القا�ضي ،ومنهم من
قيد الطاعة بالبينة املثبتة حلكم القا�ضي ،ومنهم من
ر أ�ى مزاحمة القا�ضي يف �صواب حكمه أ�و خطئه.
وميكننا التفريق بني كون املنفذ حلكم القا�ضي خمتارا
أ�و م أ�مورا ،وال�سعة يف حق املختار ،ويف الوقت نف�سه
الثم حال التق�صري من الت أ�كد من علم وعدالة
يتحمل إ
أ
أ
آ
القا�ضي ،و�ما امل�مور فال خيار له بل هو �لة يف يد
القا�ضي ،ف�إن كان املنفذ خمتارا يليق به املذهب
الفقهي املت�شدد ،و أ�ما امل أ�مور ال حول له وال قوة.
و أ�ما مزاحمة املنفذ الر أ�ي للقا�ضي �إذا كان من أ�هل
الفتوى ،و أ�نه ال ينفذ �إال ما يراه �صوابا ،فهو عند
ابن حزم فقط ،و أ�ما عند باقي الفقهاء ويف املذهب
أال�شد يكتفى بعلم املنفذ بالبينة،واحلق أ�نه ال �ضري
على املنفذ مهما بلغ من العلم من التنفيذ ،حيث ال
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تهمة يف حق حكم القا�ضي من جهة ،ومن جهة أ�خرى
طاعة أ�ويل أالمر �صاحب ال�سلطة املدعومة من قوة
ال�سلطان ،ما دام أ�ن املفتي متيقن من عدالة القا�ضي
وعلمه وعاين احلجة أ�و ثبتت عنده .
وعليه فالذي منيل �إليه أ�ن للمفتي مندوحة يف تنفيذ
أ�مر القا�ضي و�إن كان ال يراه ،يف �سبيل ت أ��صيل فكر
ينظم عالقة أ�هل العلم بالقا�ضي تخدم هيبة احلكم
باحلق و�صوال �إىل تنفيذه ،والذي يف�ضي ب أ�فراد أالمة
�إىل ال�شعور مبدى توافق القائمني على املنا�صب
الدينية مبا يخدم وحدة أالمة بوحدة أ�حكامها
الق�ضائية واجبة التنفيذ  .واهلل اعلم

املطلب الرابع  :نفاذ احلكم يف الظاهر
والباطن

�إن ارتفاع اخلالف يف حكم القا�ضي ولزومه وتنفيذه
هو مق�صد الفقهاء من نفاذ احلكم ظاهرا ،و أ�ن ي�صبح
املحكوم به حالال للمحكوم له ،و�إن كانت الق�ضية
املحكوم بها خالفية ،هو مق�صدهم يف نفاذ احلكم
باطنا ،أ�ي �إن معنى ظاهره كباطنه أ�ي يحل احلرام
يف حق املحكوم له(.)154
()155
والذي عليه الفقهاء يف اجلملة من احلنفية
()158
واملالكية( )156و ال�شافعية( )157واحلنابلة �إىل
أ�ن ق�ضاء القا�ضي يف املجتهدات مبا غلب على ظنه،
و أ�دى �إليه اجتهاده ينفذ ظاهرا وباطنا ,ويرفع
اخلالف في�صري املق�ضي به هو حكم اهلل تعاىل باطنا
وظاهرا.
و�صورة اختالف الظاهر عن الباطن تتحقق حال
خط أ� القا�ضي يف �سبب احلكم ،ك أ�ن يق�ضي ب�شهادة
زور مثال ،ندر�سها يف امل� أس�لة التالية:

م� أس�لة :هل حكم القا�ضي ينفذ يف الباطن �إذا
أ�خط أ� يف �سبب احلكم ؟

وبعبارة أ�خرى ،هل أ�حكام الق�ضاء بعد تنفيذها تغري
�صفة ال�شئ من حرام �إىل حالل أ�و العك�س؟
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يف امل� أس�لة قوالن:
القول أالول :ذهب أ�بو حنيفة( ،)159وهو قول أ�بي
يو�سف أالول( )160ولكنه رجع عنه( ،)161وبع�ض
املالكية( ،)162وبع�ض احلنابلة( ،)163واملروي عن
ال�شعبي(� )164إىل أ�ن حكم القا�ضي ينفذ ظاهرا
وباطنا ،لكن ب�رشط أ�ن تكون الدعوى ب�سبب معني
الجارة ,ف�إذا كان احلكم مبنيا
كالنكاح والبيع و إ
على �شهادة زور فهو حمل قابل للنفاذ يف العقود ويف
الف�سوخ كا إلقالة والطالق �إذا مل يكن القا�ضي عاملا
بكون ال�شهود �شهود زور.
أ
و أ�ما يف أالمور غري القابلة ل إلن�شاء ب�سبب كالمالك
الرث
املر�سلة أ�ي املطلقة عن ذكر �سبب امللك و إ
والن�سب فال تنفذ باطنا(. )165
()167
القول الثاين :ذهب املالكية( )166وال�شافعية
()169
واحلنابلة( )168أ
والوزاعي و�إ�سحاق و أ�بو ثور
وابن حزم الظاهري( )170وحممد و أ�بو يو�سف يف
قوله أالخري( )171وزفر من احلنفية( ،)172والفتوى
يف املذهب احلنفي على قولهم ،ولي�س على ر أ�ي
المام(� ،)173إىل أ�ن ق�ضاء القا�ضي امل�ستويف ل�رشوطه,
إ
ال يزيل ال�شيء عن �صفته  ,فال يحل احلرام للمحكوم
له �إذا كان كاذبا يف دعواه وال يحرم احلالل.
وا�ستدل أ��صحاب القول أالول مبا يلي:
 .1ما يروي عن علي -ر�ضي اهلل عنه -أ�ن رجال ادعى
على امر أ�ة نكاحها ،فرفعها �إىل علي ر�ضي اهلل عنه
ف�شهد له �شاهدان بذلك ,فق�ضى بينهما بالزوجية,
فقالت  :واهلل ما تزوجني ،يا أ�مري امل�ؤمنني ,اعقد بيننا
عقدا حتى أ�حل له ،فقال � :شاهداك زوجاك(.)174
فدل أالثر على أ�ن النكاح ثبت بحكمه( ،)175و أ�فاد
النفاذ يف الظاهر والباطن ،واملراد بالنفاذ ظاهرا أ�ن
ي�سلم القا�ضي املر أ�ة �إىل الرجل ,ويقول� :سلمي نف�سك
�إليه ف�إنه زوجك ويق�ضي بالنفقة والق�سم ،وبالنفاذ
باطنا أ�ن يحل له وط�ؤها ،ويحل لها التمكني فيما
بينهما وبني اهلل تعاىل(. )176
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 ومناق�شته  :أ�ن اخلرب و �إن �صح( ,)177ال حجةلهم فيه؛ ألنه أ��ضاف التزويج �إىل ال�شاهدين ,ال �إىل
حكمه ,ومل يجبها �إىل التزويج(.)178
 .2اللعان ينف�سخ به النكاح ،و�إن كان أ�حدهما كاذبا,
فيحتمل أ�ن الزوجة �إمنا و�صلت �إىل فراق زوجها
باللعان الكاذب ،الذي لو علم احلاكم كذبها فيه ما
فرق بينها وبني زوجها ،فاحلكم أ�وىل( ،)179مبعنى
أ�ن طريقة الفراق كانت من �سبب باطل وهو الكذب.
ومناق�شته من عدة وجوه :
أ�� -إمنا ح�صلت الفرقة باللعان  ,ال ب�صدق الزوج,
()180
ولهذا لو قامت البينة به  ,مل ينف�سخ النكاح
ب -ومن جهة أ�خرى ينف�سخ النكاح به و�إن كان
أ�حدهما كاذبا؛ ألن ال�رشع و�ضعه ل�سرت الزانية
و�صيانة الن�سب فتعقبه الف�سخ الذي ال ميكن االنفكاك
()181
�إال به
أ
أ
أ
ج� -ن الفرقة يف اللعان عقوبة للعلم �ن �حدهما
()182
كاذب
د -حكم اللعان ثابت بن�ص القر آ�ن ،وعليه فهو أ��صل
()183
ال يقا�س عليه
 .3درء مف�سدة حمققة ،وهي أ�ن ال يجتمع رجالن على
امر أ�ة واحدة ،أ�حدهما بنكاح ظاهر له ،و آالخر بنكاح
باطن له ،ففي ذلك من القبح ما ال يخفى ،والدين
م�صون عن مثل هذا القبح ،وال يكون القا�ضي
بق�ضائه ممكنا من الزنا(. )184
 .4أ
ولن القا�ضي مكلف بح�سب الو�سع فيجب
التعديل عليه � ,إذ الوقوف على حقيقة ال�صدق متعذر،
بخالف احلكم ب�شهادة الكفار والعبيد ,واحلكم على
نكاح املنكوحة واملعتدة � ,إذ الوقوف على هذه أال�شياء
ممكن(. )185
 .5والق�ضاء �رشع لقطع املنازعة ،فلو مل ينفذ باطنا
كان متهيدا للمنازعة(. )186
وا�ستدل اجلمهور أ��صحاب القول الثاين أ
بالدلة
التالية :
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 .1قال اهلل تعاىل }وال ت أ�كلوا أ�موالكم بينكم بالباطل
()188()187
وتدلوا بها �إىل احلكام {
فقد نهى اهلل تعاىل عن أ�كل مال الغري بالباطل حمتجا
بحكم احلاكم ،فهو تن�صي�ص على أ�نه و�إن ق�ضى
القا�ضي له بال�رشاء ب�شهادة الزور ،ال يحل له
تناوله ,ويكون ذلك منه أ�كال باطال(. )189
ومناق�شته :أ�ن آالية يف معر�ض أالمالك املطلقة حيث
ال خالف فيها .
 .2قوله �صلى اهلل عليه و�سلم � « :إمنا أ�نا ب�رش  ,و�إنكم
تخت�صمون �إيل  ,ولعل بع�ضكم أ�ن يكون أ�حلن بحجته
من بع�ض  ,ف أ�ق�ضي على نحو ما أ��سمع فمن ق�ضيت
له بحق أ�خيه �شيئا  ,فال ي أ�خذه  ,ف�إمنا أ�قطع له قطعة
من النار»(.)191()190
واحلديث دليل على أ�ن حكم احلاكم ال يحل به
للمحكوم له ما حكم له به على غريه �إذا كان ما ادعاه
باطال يف نف�س أالمر  ,وما أ�قامه من ال�شهادة كاذبا ,
اللزام
و أ�ما احلاكم فيجوز له احلكم مبا ظهر له و إ
به ,وتخلي�ص املحكوم عليه مما حكم به لو امتنع،
وينفذ حكمه ظاهرا ،ولكنه ال يحل به احلرام �إذا كان
املدعي مبطال و�شهادته كاذبة( ،)192وبيان الو�صف
أ�ن ق�ضاءه اعتمد �شهادة الزور ،وهو �سبب باطل
ف�إنه كبرية وحجة الق�ضاء م�رشوعة والكبرية �ضدها،
و�إذا كانت تهمة الكذب تخرج ال�شهادة من أ�ن تكون
حجة للق�ضاء فحقيقة الكذب أ�وىل  ,أ
ولن ما ق�ضى به
ال كون له ،فيكون ق�ضا�ؤه باطال كما لو ق�ضى بنكاح
منكوحة الغري إلن�سان ب�شهادة الزور(.)193
ومناق�شته :أ�ن احلديث يحمل على ما ورد فيه
وهو املال( ،)194حيث جاء يف معر�ض ق�ضية يف
املرياث(.)195
ودفعه :أ�ن العلماء أ�جمعوا على قاعدة « أ�ن االب�ضاع
()196
أ�وىل باالحتياط من أالموال»
وجواب الدفع :أ�ن اخلالف أ��صال يف طريقة االحتياط
لالب�ضاع بني القولني ،وكل نظر يف حكمه االحتياط.
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� .3إن مدار حكم احلاكم هو يف الظاهر على كالم
اخل�صمني وال حظ له يف الباطن؛ ألنه ال يبلغه علمه,
فال ينفذ فيه حكمه؛ و�إمنا يحكم يف الظاهر والباطن
الظاهر الباطن �سبحانه وهذا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم امل�صطفى ل إلطالع على الغيب يترب أ� من
الباطن ,ويتن�صل من تعدي حكمه �إليه ,فكيف بغريه
()197
من اخللق ؟
 .4أ
ولن �شهادة الزور حجة يف الظاهر فيكون الق�ضاء
()198
بقدر احلجة وال يكون حجة يف الباطن.
وقبل الو�صول للر أ�ي الذي منيل �إليه ،ن�سوق مثاال
تو�ضيحيا وهي م� أس�لة عند ال�سادة احلنفية ،لتو�ضيح
أ�ثر اخلالف بني القولني ،وحتى ميكننا ا�ستخدام
املثال يف الرتجيح .

وامل� أس�لة  :هي أ�ن امر أ�ة ادعت على زوجها أ�نه
طلقها ثالثا ،و أ�قامت على ذلك �شهود زور،
وق�ضى القا�ضي بالفرقة بينهما ،وتزوجت
بزوج آ�خر بعد انق�ضاء العدة .

وميكن لهذه ال�صورة أ�ن يكون لها واقعا يف زمننا
حال عدم ت�سجيل العقد .
 فعلى قول أ�بي حنيفة ال يحل للزوج أالول وط�هاؤظاهرا وباطنا ،ويحل للزوج الثاين وط�ؤها ظاهرا
وباطنا� ،سواء علم بحقيقة احلال أ�ن الزوج أالول
مل يطلقها ب أ�ن كان الزوج الثاين أ�حد ال�شاهدين،
أ�و مل يعلم بحقيقة احلال ب أ�ن كان الزوج الثاين
أ�جنبيا(.)199
 و أ�ما على قول أ�بي يو�سف أالخري ،وهو قول حممدأ�نه ال يحل للثاين وط�ؤها �إذا كان عاملا بحقيقة احلال
و�إن مل يعلم بحقيقة احلال يحل له وط�ؤها .
ولكن على ر أ�يهما هل يحل أللول وط�ؤها ؟
 على قول أ�بي يو�سف رحمه اهلل تعاىل آالخر يحلأللول وط�ؤها �رسا .
 وعلى قول حممد -رحمه اهلل تعاىل -يحل أللولوط�ؤها ما مل يدخل بها الثاين  ,ف�إذا دخل بها الثاين
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ال يحل أ
للول وط�ؤها �سواء كان الثاين يعلم بحقيقة
احلال أ�و مل يعلم .
وقد جاء يف معر�ض مناق�شة ر أ�ي حممد أ�ن كالمه
وا�ضح فيما �إذا مل يعلم الثاين بحقيقة احلال؛ ألن
الثاين تزوجها وهي يف الباطن منكوحة أالول� ،إال
أ�ن الثاين مل يعلم به فكان نكاح الزوج الثاين فا�سدا
عنده ،ف�إذا دخل بها الثاين وجبت عليها العدة من
الثاين فال يحل أللول وط�ؤها ،وامل�شكل فيما �إذا كان
الثاين عاملا بحقيقة احلال؛ ألنه �إذا كان عاملا بحقيقة
احلال ال جتب العدة من الثاين بهذا الدخول؛ ألنه
تزوجها وهو يعلم أ�نها منكوحة أالول فوقع نكاحه
الن�سان
باطال ،وكان هذا الوطء زنا ومنكوحة إ
�إذا زنت ال جتب عليها العدة وال يحرم على الزوج
وط�ؤها(.)200

وللرتجيح :

ف�إننا وجدنا من خالل ا�ستعرا�ض أالدلة املعتربة
للقولني عدم �سالمتها ومن الطرفني من الردود،
وي�شرتك جميع الفقهاء يف عدم نفاذ احلكم باطنا يف
أالمالك املطلقة وباقي الق�ضايا التي يخالف باطنها
ظاهرها ،واخلالف فيما ميكنه القا�ضي من �إن�شائه
من العقود .
المام أ�بي حنيفة ومن معه فيه مزيد ت أ�كيد
ور أ�ي إ
على حجية احلكم الق�ضائي ،والتي فكرتها ا�ستقرار
الق�ضاء وهيبة أالحكام الق�ضائية والتي فيها م�صلحة
عامة ،با إل�ضافة �إىل درء املف�سدة املحققة من اجتماع
رجلني على امر أ�ة واحدة .
واجلمهور ال يجعل من حكم القا�ضي ت�رشيعا يقلب
احلرام حالال ،ف�إن �شهادة الزور �سبب باطل ،يوجب
بطالن العقد و آ�ثاره .
واملثال التو�ضيحي يخت�ص بعقد النكاح ،واالحتماالت
املطروحة هو كون الزوج اجلديد يعلم بال�سبب الباطل
وهي �شهادة الزور ،أ�و ال يعلم ذلك .
من املعلوم أ�ن عقد النكاح ال يحتمل أ�ن ت�شرتك املر أ�ة
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مع رجلني با إلجماع ،والر أ�ي عند اجلمهور هو بقاء
العقد أالول على �صحته ،و أ�بو حنيفة على ت�صحيح
العقد الثاين و�إبطال أالول ،وال م�صلحة من �إبطال
العقدين على جميع آالراء.
وعقد النكاح ينعقد بعد توافر أ�ركانه و�رشوطه،
والنتيجة أ�ن ترتتب آ�ثاره ،من �إباحة اال�ستمتاع بني
العاقدين ،واخللل هنا أ�ن هذه املر أ�ة هي يف أال�صل
زوجة أللول ،والفقهاء على بطالن عقد املتزوجة
جميعا ،ولكن ال�شبهة حمققة من جهة ق�ضاء القا�ضي
بالتفريق ،فهي زوجة ديانة مطلقة ق�ضاء ،وهذه
ال�شبهة هي حمققة متاما من جهة الزوج الثاين
الذي ال يعلم حقيقة أالمر ،وال�شبهة موجودة أ�ي�ضا،
ولكنها أ�قل بيانا لذاك الذي يعلم بحقيقة �سبب احلكم،
وال�شبهة باقية يف حقه ب�سبب حكم القا�ضي له .
والتوفيق بني امل�صالح هو القول بنفاذ العقد ظاهرا
وباطنا يف حق الزوج الذي ال يعلم حقيقة الزور ،لعلة
ا�ستقرار املعامالت من جهة ،ومن جهة أ�خرى من
باب �صيانة احلقوق املكت�سبة ،فال ذنب للزوج اجلديد
الذي ال يعلم .
و أ�ما �إذا كان الزوج يعلم بالزور ك أ�ن كان �شاهدا،
فيتوقف نفاذ العقد ظاهرا وباطنا على الدخول،
وتقدير ال�رضورة لل�صورة املعرو�ضة على القا�ضي،
و أ�ما قبل الدخول هو عقد م�ستحق للف�سخ با�سم احلق
العام �إن علم القا�ضي بذلك ،ب�شهادة احل�سبة مثال .
ولكن لو جاءت �شهادة احل�سبة أ�و اعرتف ال�شهود
بالزور بعد الدخول ،فهل للقا�ضي أ�ن ينق�ض حكمه؟
واجلواب :على ر أ�ي اجلمهور يجب نق�ضه ،وعلى
ر أ�ي أ�بي حنيفة فال .
وميكننا أ�ن نقول :أ�ن هناك فروقات بني الق�ضايا
املعرو�ضة على الق�ضاء و�إن كان مو�ضوعها واحدا،
�إال أ�نه ال يليق الق�ضاء على جميعها بحكم واحد ،بل
�إن عندنا من الرثوة الفقهية ما ميكننا من اال�ستفادة
منها حيث امل�صلحة تتحقق ،فمثال� :إذا كان الزوج
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الثاين نتج عن زواجه أ�والد كرث ،والزوج أالول
تزوج من ثانية وا�ستغنى عن أالوىل ومل يذكرها،
لي�ست هي عني ال�صورة يف حال تعلق الزوج أالول
بالثانية ورف�ضه للزواج من غريها ،وعادت الزوجة
تائبة حيث مل تفلح مع الثاين ومل يرزقوا أالوالد،
المام أ�بي حنيفة،
فال�صورة أالوىل يليق بها حكم إ
والثانية حكم اجلمهور .
ت أ��سي�سا على ما �سبق يرتك للقا�ضي تخري احلكم
املنا�سب للق�ضية املعرو�ضة عليه ،وهذا موجود يف
الت�رشيعات ولي�س ببدعة من القول ،ففي كثري من
الق�ضايا ي�رشع للقا�ضي أ�ن يتخري احلكم من عدة
خيارات عنده ،وال�سبيل للو�صول �إىل ت�رشيع يحكم
هذه ال�صور املتعددة للق�ضية الواحدة ،أ�ن يحكم
القا�ضي بالق�ضية املرفوعة �إليه ثم تعر�ض على
اال�ستئناف ،واال�ستئناف �إما أ�ن يقر احلكم أ�و
يف�سخه ،وبعد تكرر ال�صور ف�إنها ال بد أ�ن تنح�رص يف
وقت الحق ،بعدها ت�سن حمكمة اال�ستئناف ت�رشيعا
المام أ�بي
مييز بني ال�صور التي يحكم بها بر أ�ي إ
حنيفة ،وال�صور التي يحكم بها بر أ�ي اجلمهور .
و أ�ما �إذا مل ينعقد الزواج الثاين ،ف�إن احلكم ال ينفذ
باطنا ،والقول به هو مبالغة حلجية احلكم الق�ضائي
المام أ�بو حنيفة� ،إال أ�ن القول بالنفاذ
كما ذهب �إليه إ
باطنا نفهمه من باب التحري ألجل ما ي�ستجد من
حقوق وعقود جديدة ،وهي غري حمققة �إذا مل يوجد
المام ال�شافعي :
العقد الثاين ،ويف هذا ال�صدد يقول إ
أ
«ولو �شهد �شاهدان على رجل أ�نه طلق امر�ته ثالثا
 ,وكان الرجل يعلم أ�نهما كاذبان وفرق القا�ضي
بينهما و�سعه أ�ن ي�صيبها �إذا قدر و�إن كانت تعلم
أ�نهما كاذبان مل ي�سعها االمتناع منه وت�سترت
بجهدها لئال تعد زانية و�إن كانت ت�شك وال تدري
أ��صدقا أ�م كذبا مل ي�سعها ترك الزوج الذي �شهدا
عليه أ�ن ي�صيبها و أ�حببت لها الوقوف عن النكاح
و�إن �صدقتهما جاز لها أ�ن تنكح واهلل وليهما العامل
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ب�صدقهما وكذبهما»
أ
وخال�صةالقول� :إننا منيل �إىل ر�ي اجلمهور يف عدم
نفاذ احلكم باطنا وعدم اعتباره �إذا خالف احلقيقة،
�إال حيث يكون ال�رضر أ�بلغ من عدم االعتبار ،عندها
المام أ�بي حنيفة فيه مندوحة لدرء
فالقول بر أ�ي إ
املف�سدة املحققة  .واهلل أ�علم
()201

املبحث الثالث  :تطبيقات

تبني لنا مما �سبق أ�ن أ�حكام الق�ضاء يف الوقت
املعا�رص هي أ�حكام يف أ��صلها �إما يقينية أ�و اجتهادية،
واالجتهادية منها قد در�سها أ�هل االجتهاد من علمائنا
ال�سابقني واملعا�رصين ،وقننوها يف قوالب قانونية،
ثم أ�لزم الق�ضاة احلكم بها،وعليه فهم ق�ضاة مقلدون
ألحكام اجتهادية ،و إلي�ضاح فكرة البحث ،يح�سن بنا
أ�ن نذكر بع�ض الق�ضايا املرفوعة يف املحاكم ال�رشعية،
والتي مو�ضوعها االجتهاد واخلالف الفقهي،
لرنى أ�ثر احلكم االجتهادي ال�صادر من ق�ضاة
ع�رصنا ،وطريقة العر�ض تكون أ�وال ببيان اخلالف
االجتهادي ،ثم الر أ�ي املختار يف احلكم الق�ضائي ،ثم
بيان أ�ثر احلكم به.

املطلب أالول  :تزويج البنت نف�سها من غري
ويل

اختلف الفقهاء يف ا�شرتاط الويل ل�صحة عقد النكاح
على ثالثة أ�قوال :
()203
القول أالول :ذهب املالكية( )202وال�شافعية
واحلنابلة(� )204إىل أ�ن النكاح ال ي�صح �إال بويل ،فان
زوجت املر أ�ة نف�سها بغري �إذن وليها فزواجها باطل.
القول الثاين :ذهب أ�بو حنيفة(� )205إىل أ�ن للمر أ�ة
البالغة العاقلة أ�ن تزوج نف�سها بغري �إذن وليها.
القول الثالث  :ذهب حممد بن احل�سن(� )206إىل أ�ن
عقدها موقوف على �إجازة الويل.
وقد أ�خذ القانون أالردين( )207مبذهب أ�بي حنيفة،
ويعلم هذا من مق�صد املواد ( )13و()20و()22
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و( )23من قانون أالحوال ال�شخ�صية أالردين(،)208
با إل�ضافة الجتهاد حمكمة اال�ستئناف ال�رشعية من
خالل قراراتها.
تن�ص املادة (« )13ال ت�شرتط موافقة الويل يف زواج
املر أ�ة الثيب العاقلة املتجاوزة من العمر ثمانية ع�رش
عاما».
أ
ون�ص املادة(« )20ي�شرتط يف لزوم الزواج �ن يكون
الرجل كفوءا للمر أ�ة يف املال ،وهي أ�ن يكون الزوج
قادرا على املهر املعجل ونفقة الزوجة ،وتراعى
الكفاءة عند العقد ،ف�إذا زالت بعده فال ي�ؤثر ذلك يف
الزواج».
أ
واملادة(�« )22إذا نفت البكر �و الثيب التي بلغت
الثامنة ع�رشة من عمرها وجود ويل لها وزوجت
نف�سها من آ�خر ثم ظهر لها ويل ينظر ،ف�إذا زوجت
نف�سها من كف� ؤ لزم العقد ،ولو كان املهر دون مهر
املثل ،و�إن زوجت نف�سها من غري كف� ؤ فللويل مراجعة
القا�ضي بطلب ف�سخ النكاح».
املادة (« )23للقا�ضي عند الطلب ف�سخ الزواج ب�سبب
عدم كفاءة الزوج ما مل حتمل الزوجة من فرا�شه أ�ما
بعد احلمل فال يف�سخ الزواج».
أ
ومن القرارات اال�ستئنافية بخ�صو�ص هذه امل�س�لة :
 .1فقد جاء يف القرار ( )32002بتاريخ 13-11-
1990م ،والذي مو�ضوعه «الطعن بكفاءة اخلاطب»،
وح�رص الطعن يف عدم الكفاءة ،دون الطعن يف كفاءة
اخلاطب من الناحية املالية ،فالقرار عدم قبول الطعن،
وت�صديق عقد الزواج(.)209
 .2فقد جاء يف القرار ( )40341بتاريخ 6-4-
1996م ،والذي مو�ضوعه «منع معار�ضة من الزواج
بالكف�ؤ» ،فتقرر ت�صديق احلكم على امل�ست أ�نف مبنعه
من معار�ضة ابنته من الزواج من خاطبها(.)210
وعليه ف�إذا عقد القا�ضي للخاطبني دون وجود ويل
اخلاطبة ،عندها يظهر أ�ثر حكمه ،ب أ�نه يرفع اخلالف
الفقهي أ�وال يف حق القا�ضي ،فيلزم احلكم به بال
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رجعة منه ،كما يلزم الق�ضاة آالخرين مبقت�ضاه،
ومينع أ�هل العلم من الفتوى ببطالن عقدهما خا�صة،
كما ويلتزم الويل به دون اعرتا�ض منه ولو كان من
أ�هل الفتوى ،و أ�ق�صى ما ميكنه االعرتا�ض حال كون
الزوج لي�س ب�صاحب كفاءة مالية ،وب�رشط عدم
حمل الزوجة من زوجها ،و�إال فان العقد يكون نافذا
ظاهرا وباطنا.

املطلب الثاين  :التفريق بني الزوجني لل�شقاق
والنزاع من جهة الزوج
�إذا جتاوز الزوج احلد امل�رشوع يف معاملته لزوجته،
وكان ال�شقاق والنزاع م�ستحكما بينهما وب�سببه،
فهل يجوز للزوجة أ�ن ترفع أ�مرها للقا�ضي وتطلب
التفريق منه ،يف احلالة التي ميتنع الزوج من
تطليقها؟
اختلف الفقهاء على قولني :
()211
أ
ويف ر�ي
القول أالول :ذهب احلنفية
لل�شافعية( )212ور أ�ي للحنابلة( )213أ�نه لي�س للمر أ�ة
وال للقا�ضي ذلك ،مبعنى أ�نها ال تطلب التفريق منه،
وال ميلكه �إن طلبت ،وامل�رشوع فقط هو �شكواها
للقا�ضي ،والذي بدوره يح�رض الزوج ،وي�صلح
ال�صالح،
بينهما ،أ�و ي�ستعني باحلكمني من أ�جل إ
وال يخرج قرار احلكمني عن الفراق بلفظ الزوج ،أ�و
اخللع ومن بذل الزوجة ،ولي�س لهما القرار بالتفريق
ما دام الرجل غري موافق.
()214
أ
القول الثاين :ذهب املالكية �نه يف هذا احلال يثبت
للزوجة اخليار ،ف�إن �شاءت أ�قامت مع زوجها  ،و�إال
فلها أ�ن تطلب التفريق من القا�ضي ،ويجيبها �إليه
بعد تيقنه من �رضر بقائها معه ،بحكمه أ�و اعتماد
حكم احلكمني والقا�ضي بالتفريق.
أ
وقد أ�خذ القانون أالردين( )215بر�ي املالكية ،فقد
ن�صت املادة ( )132من قانون أالحوال ال�شخ�صية
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/3
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أالردين على «�إذا ظهر نزاع و�شقاق بني الزوجني
فلكل منهما أ�ن يطلب التفريق �إذا ادعى �إ�رضار آالخر
ال�رضار
به قوال أ�و فعال بحيث ال ميكن مع هذا إ
ا�ستمرار احلياة الزوجية ،»...وهو ما كان عليه
قانون العائلة العثماين والذي كان معموال به قبل
قانون أالحوال ال�شخ�صية(.)216
ومن االجتهادات الق�ضائية ملحكمة اال�ستئناف يف
ق�ضية التفريق لل�شقاق والنزاع :
 .1القرار رقم ( )8498بتاريخ 1954-12-17م
«ال�شقاق والنزاع بني الزوجني يتحقق قبل الدخول
كما يتحقق بعد الدخول ،كما �رصح بذلك يف معتربات
()217
كتب املالكية»
 .2القرار رقم ( )12990بتاريخ 1963-11-13م
«ترا�ضي الطرفني على احلكمني ،وموافقتهما على
()218
تعيينهما اعرتاف بال�شقاق والنزاع»
 .3القرار رقم ( )12695بتاريخ 1963-5-18م
«�إذا حددت املحكمة للحكمني فرتة معينة فهما
مقيدان بها ،و�إذا �صدر قرارهما بعد م�ضي أالجل
()219
امل�رضوب فال يعترب»
 .4القرار رقم ( )21659بتاريخ 1980-9-22م
«لي�س للمحكمة أ�ن تقرر �ضم حكم ثالث للحكمني
املنتخبني �إال �إذا أ�بدى احلكمان أ�نهما مل يتمكنا من
()220
ال�سري يف التحكيم ح�سب أال�صول»
 .5القرار رقم ( )44737بتاريخ 1998-5-6م
«�إذا مل يوقع أ�حد احلكمني على التقرير ال يعترب،
ويف�سخ احلكم بالتفريق ،وتعاد الق�ضية مل�صدرها
()221
اليجاب»
إلجراء إ
وعليه تكون �إجابة القا�ضي طلب الزوجة بتطليقها من
زوجها ،من امل�سائل الفقهية االجتهادية بني الفقهاء،
ف�إن حكم القا�ضي بالتفريق بني الزوجني لل�شقاق
والنزاع ،عندها يظهر أ�ثر حكمه ،ب أ�نه يرفع اخلالف
الفقهي أ�وال يف حقه ،فيلزم احلكم به بال رجعة منه،
ويف حق اخل�صمني ولو كان أ�حدهم فقيها ،فال يحق
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له الفتوى لنف�سه ببقائها على ذمته ،كما يلزم الق�ضاة
الفتاء لهما خا�صة مبا
آالخرين ،و أ�هل الفتوى بعدم إ
يتعار�ض وحكم الطالق ،ثم وجوب تنفيذ احلكم من
قبل القا�ضي أ�و من أ�مره بالتنفيذ ،ونفاذه يكون
ظاهرا وباطنا.

املطلب الثالث  :مرياث ا إلخوة أ
والخوات يف
حال وجود اجلد

يعد علم الفرائ�ض أ�و ما يعرف بعلم املرياث ،من
املوا�ضيع الفقيهة التي تت�سم بقلة اخلالف واالجتهاد
بني الفقهاء ،وال�سبب أ�نه مبني على ن�صو�ص قطعية
يف الداللة والثبوت ،وذلك خلطورة توزيع احلقوق
املالية بني الورثة ودقتها ،والتي هي مبنية على
امل�شاحنة واملطالبة واملعار�ضة.
ومن امل�سائل االجتهادية بني ال�سلف واخللف ،م� أس�لة
مرياث اجلد ( أ�ب أالب) مع وجود �إخوة و أ�خوات
املتوفى ،فهل اجلد أ
كالب يحجبهم جميعا ؟ أ�م أ�نه
يقا�سمهم وال يحجبهم.
اختلف الفقهاء على قولني :
الخوة أ
والخوات من
القول أالول  :اجلد يحجب إ
جميع اجلهات كما يحجبهم أالب.
و أ��صحاب هذا القول هم  :أ�بو بكر ال�صديق وابن
عبا�س وعبد اهلل بن الزبري وعائ�شة وغريهم من
ال�صحابة( ،)222و�إليه ذهب احلنفية(.)223
الخوة الم فقط ،وال
القول الثاين  :اجلد يحجب إ
الخوة أ
والخوات أال�شقاء أ�و ألب ،و�إمنا
يحجب إ
ي�شرتكون معه يف املرياث.
()224
و أ��صحاب هذا القول هم  :من ال�صحابة علي بن
أ�بي طالب ،وعبد اهلل بن م�سعود ،وزيد بن ثابت ،و�إليه
()227
ذهب املالكية( )225وال�شافعية( )226واحلنابلة
وال�صاحبان من احلنفية(.)228
وقد أ�خذ القانون أالردين( )229مبذهب احلنفية،
والقا�ضي بحجب اجلد ل إلخوة أ
والخوات من أ�ي
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جهة كانوا ،عمال باملادة ( )183من قانون أالحوال
ال�شخ�صية أالردين «ما ال ذكر له يف هذا القانون
يرجع فيه �إىل الراجح من مذهب أ�بي حنيفة» ،لذلك
ف�إن اجلد يحجبهم مطلقا.
الخوة أ
والخوات باجلد،
وعليه ف�إذا حجب القا�ضي إ
عندها يظهر أ�ثر حكمه ،ب أ�نه يرفع اخلالف الفقهي
أ�وال يف حق القا�ضي ،فيلزم احلكم به بال رجعة منه،
الخوة أ
والخوات به دون اعرتا�ض ولو
كما ويلتزم إ
كان أ�حدهم من أ�هل الفتوى ،ومينع أ�هل العلم من
الفتوى لهم باملقا�سمة ،وينفذ عليهم جميعا ظاهرا
وباطنا.

والقانون أالردين( )239يق�ضي بتوقف �صحة
الو�صية على �إجازة الورثة فان أ�جازوها �صحت
ونفذت يف حدود الثلث ،و�إال فهي باطلة ،عمال بن�ص
املادة ( )183من قانون أالحوال ال�شخ�صية أالردين
«يرجع �إىل الراجح من مذهب أ�بي حنيفة» ،وهو ر أ�ي
جمهور الفقهاء.
أ
وعليه ف�إذا أ�جاز الورثة الو�صية لحدهم ،وق�ضى
القا�ضي ب�صحة الو�صية ،عندها يظهر أ�ثر حكمه،
ب أ�نه يرفع اخلالف الفقهي أ�وال يف حقه ،فيلزم احلكم
بها بال رجعة منه ،كما ويلتزم الورثة بذلك دون
رجعة ،ومينع أ�هل العلم من الفتوى لهم بالبطالن ،
وينفذ عليهم جميعا ظاهرا وباطنا ،أ�و يف حق من أ�جاز
دون من منع.

أ��صل امل� أس�لة عند الفقهاء أ�نهم اختلفوا يف �صحة
الو�صية من املتوفى لواحد من ورثته على ثالثة
أ�قوال :
()230
القول أالول  :ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية ،
وال�شافعية يف أالظهر( ،)231واحلنابلة يف املذهب(،)232
وقول عند املالكية(� ،)233إىل أ�ن الو�صية للوارث
�صحيحة موقوفة على �إجازة الورثة ،فان أ�جازوها
نفذت ،و�إال بطلت ،و�إن أ�جازها بع�ضهم دون بع�ض،
جازت يف ح�صة املجيز ،وبطلت يف حق من مل يجز
لوالية املجيز على نف�سه دون غريه.
()234
القول الثاين :وهو قول عند املالكية  ،وهو مقابل
()236
أالظهر عند ال�شافعية()235ورواية عند احلنابلة
أ�ن الو�صية باطلة ،ف�إن أ�جاز الورثة ما أ�و�صى
به للوارث ،فعطية مبتد أ�ة منهم ،ال تنفيذ لو�صية
املو�صي ،فال بد من قبول املو�صى له ثانيا بعد
الجازة ،و أ�ما القبول أالول فهو كالعدم.
إ
()237
المامية  ،وفريق
القول الثالث :وهو لل�شيعة إ
من ال�شيعة الزيدية( ،)238ويق�ضي ب�صحة الو�صية
للوارث و�إن مل يجز الورثة.

اخلامتة

املطلب الرابع  :الو�صية للوارث
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بعد هذا العر�ض الذي ما آ�ليت جهدا يف تبيانه على
ال�صورة التي حتقق هدف البحث ،أ�ود يف خامتته
الت أ�كيد انه ال ميكن جتاهل حكم قا�ضي يف املجتهدات،
فثمة تطبيقات ال حتمد عقباها ،فكيف يليق أ�ن يطلق
رجل زوجته بلفظ هو نف�س اللفظ الذي �صدر من
جاره ،ولكن �صاحبنا فارق زوجته لق�ضاء القا�ضي،
وجاره ينعم بزوجته لفتوى أ�حد أ�هل العلم.
و أ�ما أ�هم النتائج فخال�صتها :
 .1أ�نه كل من تقلد الق�ضاء يتعر�ض للمجتهدات �سواء
أ�كان جمتهدا أ�م مقلدا ،و أ�حكام الق�ضاء يف الوقت
املعا�رص هي أ�حكام يف أ��صلها يقينية أ�و اجتهادية،
واالجتهادية منها در�سها أ�هل االجتهاد ،وقننوها
يف قوالب قانونية ،ثم أ�لزم الق�ضاة احلكم بها،وعليه
فهم ق�ضاة مقلدون ألحكام اجتهادية.
 .2يظهر أ�ثر حكم القا�ضي يف املجتهدات أ�نه يرفع
اخلالف الفقهي أ�و ًال يف حقه وحق اخل�صوم ،ثم
يلزمه احلكم به بال رجعة منه ،كما يلزم الق�ضاة
الفتاء مبا يتعار�ض
آالخرين ،و أ�هل الفتوى بعدم إ
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وحكم القا�ضي ،ثم وجوب تنفيذ احلكم من قبل
القا�ضي أ�و من أ�مره بالتنفيذ ولو كان امل أ�مور من
أ�هل العلم ،ثم نفاذ احلكم.
 .3والذي عليه الفقهاء باجلملة أ�ن ق�ضاء القا�ضي يف
املجتهدات مبا غلب على ظنه و أ�دى �إليه اجتهاده ينفذ
ظاهرا وباطنا ,في�صري املق�ضي به هو حكم اهلل تعاىل
باطنا وظاهرا.
 .4ولكن �إذا بني حكم القا�ضي على �سبب باطل
ك�شهادة زور ،منيل �إىل ر أ�ي اجلمهور يف عدم نفاذ
احلكم باطنا� ،إال حيث يكون ال�رضر أ�بلغ ،عندها
المام أ�بي حنيفة فيه مندوحة لدرء
فالقول بر أ�ي إ
املف�سدة املحققة ،من نفاذه ظاهرا وباطنا.

و أ�ما التو�صيات :

 .1أ�ن يكون ترجيح الباحثني يف امل�سائل اخلالفية
املتعددة يف فقه الق�ضاء ،يهدف حتقيق مق�صد
ا�ستقرار أالحكام واملعامالت ،وفر�ض هيبة الق�ضاء،
كما التزم الباحث يف هذه الدرا�سة  ،فوجد أ�نها كانت
يف الغالب ما ت أ�خذ بفقه أ�بي حنيفة.
 .2عقد م�ؤمترات جتمع أ�هل الفقه ورجال الق�ضاء،
وتعر�ض فيه البحوث التي ترمي �إىل تعزيز ما تنطوي
ال�سالمية من الثقة الكربى ب أ�هل العلم
عليه ال�رشيعة إ
أ
من الفقهاء والق�ضاة ،يف �سبيل ت��صيل فكر ينظم
عالقة أ�هل العلم بالقا�ضي تخدم هيبة احلكم باحلق
و�صوال �إىل تنفيذه ،والذي يف�ضي ب أ�فراد أالمة �إىل
ال�شعور مبدى توافق القائمني على املنا�صب الدينية
مبا يخدم وحدة أالمة بوحدة أ�حكامها الق�ضائية.
واهلل أ�علم
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الهوام�ش:

 .1ابن منظور ،حممد ،ل�سان العرب ج � 4ص  ،5دار
�صادر ،بريوت ،ط.1
 .2الفيومي ،أ�حمد ،امل�صباح املنري يف غريب ال�رشح
الكبري� ،ص ،4املكتبة العلمية.
 .3املطرزي ،نا�رص ،املغرب� ،ص ،218دار الكتاب
العربي ،بريوت ،ط1979 ،1م.
 .4املطرزي ،املغرب �ص.397
 .5البابرتي ،حممد ،العناية �رشح الهداية ،ج1
�ص ،77-79دار الفكر.
أ
 .6حيدر ،درر احلكام يف �رشح جملة الحكام ج1
�ص ،106دار اجليل ،بريوت1991 ،م.
 .7ابن منظور ،ل�سان العرب ج�12ص.140
 .8مياره ،حممد� ،رشح مياره ،ج�1ص ،7دار
املعرفة.
أ
 .9الهيتمي ،ابن حجر �حمد ،حتفة املحتاج يف
�رشح املنهاج ،ج�10ص ،102دار �إحياء الرتاث
العربي،بريوت ،الرملي ،حممد ،نهاية املحتاج �إىل
�رشح املنهاج ،ج�8ص ،236دار الفكر ،بريوت،
1984م ،اجلمل� ،سليمان ،حا�شية اجلمل،
ج�5ص ،335دار الفكر ،البجريمي� ،سليمان ،حا�شية
البجريمي على اخلطيب ،ج�4ص ،379دار الفكر.
 .10البهوتي،من�صور،ك�شاف القناع عن منت
القناع ،ج�6ص ،286دار الكتب العلمية ،بريوت،
إ
ط1405 ،1هـ.
أ
 .11ابن عابدين ،حممد �مني ،رد املحتار على الدر
املختار ،ج�5ص ،352دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط2003 ،1م ،أ�بو الب�صل ،أ�.د عبد النا�رص ،نظرية
احلكم الق�ضائي يف ال�رشيعة والقانون� ،ص ،35دار
النفائ�س ،عمان ،ط.1
الكليل ملخت�رص خليل،
 .12املواق ،حممد ،التاج و إ
ج �8ص ،145دار الكتب العلمية ،بريوت1979 ،م،
الد�سوقي ،حممد ،حا�شية الد�سوقي على ال�رشح
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الكبري ،ج �4ص ،157دار �إحياء الكتب العربية،
علي�ش ،حممد ،منح اجلليل �رشح خمت�رص خليل ،ج
�8ص ،357دار الفكر ،بريوت1409 ،هـ.
 .13ال�صاوي ،أ�حمد ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح
ال�صغري ،ج �4ص ،188دار املعارف.
 .14الهيتمي ،ابن حجر احمد ،الفتاوى الفقهية
ال�سالمية.
الكربى ،ج�2ص ،199املكتبة إ
 .15حيدر ،علي ،درر احلكام يف �رشح جملة أالحكام،
ج�4ص.574
 .16يا�سني ،أ�.د.حممد ،نظرية الدعوى بني ال�رشيعة
ال�سالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية،
إ
�ص ،643دار النفائ�س ،عمان ،ط2000 ،2م.
 .17أ�بو الب�صل ،نظرية احلكم الق�ضائي يف ال�رشيعة
والقانون �ص.52
 .18يا�سني ،أ�.د.حممد ،حجية احلكم الق�ضائي بني
ال�سالمية والقوانني الو�ضعية� ،ص،10
ال�رشيعة إ
دار الفرقان ،عمان ،ط1984 ،1م.
 .19بن منظور ،ل�سان العرب ج� 3ص133.
 .20اجل�صا�ص ،أ�بو بكر الرازي،الف�صول يف
أال�صول ،ج� 4ص ،12وزارة أالوقاف الكويتية،
الكويت ،ط1405 1هـ.
 .21الزرك�شي ،بدر الدين بن حممد ،البحر املحيط،
ج� 8ص ،228دار الكتبي ،ط.1994 ،1
 .22ابن أ�مري حاج ،حممد ،التقرير والتحبري يف
�رشح التحرير ،ج� 3ص ،292دار الكتب العلمية،
بريوت بريوت1999 ،م.
القناع ج6
 .23البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت إ
�ص.298
 .24ابن جنيم ،زين الدين بن �إبراهيم ،البحر
الرائق �رشح كنز الدقائق ،ج� 6ص  ،289دار الكتاب
ال�سالمي ،م�رص ،ط.2
إ
 .25ال�سبكي ،علي ،فتاوى ال�سبكي ،ج� 2ص،530
دار املعارف.
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 .26الكا�ساين ،أ�بو بكر م�سعود ،بدائع ال�صنائع يف
ترتيب ال�رشائع ،ج� 7ص ،14دار الكتب العلمية،
بريوت2003 ،م.
 .27البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج� 6ص،142
الزيلعي ،عثمان ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق،
ال�سالمي ،ال�رسخ�سي،
ج� 3ص ،310دار الكتاب إ
حممد ،املب�سوط ،ج� 11ص ،42دار املعرفة ،ابن
عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ج � 4ص،294
ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج�7ص،17
منال خ�رسو ،حممد ،درر احلكام �رشح غرر أالحكام،
ج� 2ص ،128دار �إحياء الكتب العربية.
 .28أ�م الولد يف ا�صطالح أ�هل ال�رشع كل مملوكة
ثبت ن�سب ولدها من مالك لها أ�و مالك لبع�ضها ،انظر
 :الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق ج3
�ص.101
 .29الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج� 7ص ،15نظام وجمموعة ،الفتاوى الهندية ،ج3
�ص ،356دار الفكر ،بريوت1991 ،م.
 .30النووي ،يحيى بن �رشف ،املجموع �رشح
املهذب ،ج�9ص ،290مطبعة املنريية ،املواق ،التاج
الكليل ملخت�رص خليل ج�8ص ،502املرداوي،
و إ
الن�صاف ج�7ص ،132دار �إحياء الرتاث
علي ،إ
العربي ،بريوت ،ط1419 1هـ.
 .31أالن�صاري ،زكريا ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض
ال�سالمي.
الطالب ،ج� 4ص  ،278دار الكتاب إ
الن�صاف ،ج� 11ص.178
 .32املرداوي ،إ
آ
 .33ابن حزم ،علي ،املحلى بالثار ،ج� 8ص،428
دار الفكر ،بريوت ،ط2001 ،1م
 .34البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج� 7ص257
 .35الر�صاع ،حممد� ،رشح حدود ابن عرفه،
�ص ،442املكتبة العلمية ،بريوت1979 ،م.
الن�صاف ج� 11ص.178
 .36املرداوي ،إ
 .37الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
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ج� 7ص.4
 .38ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج6
�ص.289
 .39احلطاب ،حممد ،مواهب اجلليل يف �رشح
خمت�رص خليل ،ج� 6ص ،89دار الفكر ،بريوت ،ط2
1398هـ.
 .40اخلر�شي ،حممد� ،رشح خمت�رص خليل
للخر�شي ،ج� 7ص ،140دار الفكر ،ابن فرحون،
�إبراهيم ،تب�رصة احلكام ،ج� 1ص ،27دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1995 1م.
 .41اجلمل ،حا�شية اجلمل ج� 5ص.339
 .42ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق
ج� 6ص ،289أالن�صاري ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض
الطالب ج� 4ص ،280املقد�سي ،حممد ،الفروع ،ج6
�ص ،426عامل الكتب.
 .43ابن أ�مري حاج ،التقرير والتحبري يف �رشح
التحرير ج� 3ص ،341الغزايل ،حممد ،امل�ست�صفى،
�ص ،371دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2000 1م،
الفتوحي ،تقي الدين أ�بو البقاء� ،رشح الكوكب
املنري� ،ص  ،617مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة،
1953م ،الرحيباين ،م�صطفى ،مطالب أ�ويل النهى
ال�سالمي،
يف �رشح غاية املنتهى ،ج� 1ص ،20املكتب إ
بريوت ،ط1981 ،1م.
 .44ابن أ�مري حاج ،التقرير والتحبري يف �رشح
التحرير ج� 3ص  ،335ابن الهمام ،كمال الدين بن
عبد الواحد ،فتح القدير ،ج� 7ص ،306دار الفكر،
ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص ،24ال�رشبيني،
حممد ،مغني املحتاج �إىل معرفة أ�لفاظ املنهاج ،ج6
�ص ،267دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1994 1م،
البهوتي ،من�صور� ،رشح منتهى االرادات ،ج3
�ص ،491عامل الكتب ،بريوت  ،ط2003 1م.
 .45ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص24
� .46ص.)26/
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 .47ال�رشبيني ،مغني املحتاج �إىل معرفة أ�لفاظ
املنهاج ج� 6ص.267
 .48البهوتي� ،رشح منتهى االرادات ج� 3ص.491
 .49ابن الهمام ،فتح القدير ج� 7ص.306
 .50ابن أ�مري حاج ،التقرير والتحبري يف �رشح
التحرير ج� 3ص  ،335ابن الهمام ،فتح القدير ج7
�ص ،304ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق
ج� 7ص.9
 .51بن قيم اجلوزية ،حممد بن أ�بي بكر� ،إعالم
املوقعني عن رب العاملني ،ج� 1ص ،31دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1993 ،1م.
�( .52ص.)26/
 .53حيدر ،علي ،درر احلكام يف �رشح جملة أالحكام
ج �4ص.602
 .54علي�ش ،حممد ،فتح العلي املالك يف الفتوى على
المام مالك ،ج� 2ص ،6دار املعرفة.
مذهب إ
 .55اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج� 7ص.144
 .56الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكربى
ج�4ص.352
 .57ال�شافعي ،حممد ،أالم ،ج� 7ص ،100دار
املعرفة ،بريوت ،ط1393 2هـ ،القرايف ،أ�حمد،
أ�نوار الربوق يف أ�نواع الفروق ،ج� 2ص ،130عامل
الكتب ،ابن قدامه ،عبد اهلل ،املغني ،ج� 10ص،102
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط1347 1هـ.
 .58نظام ،الفتاوى الهندية ،ج� 3ص،313،312
الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص.5
 .59الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكربى ج4
�ص،318ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص،27
علي�ش ،منح اجلليل �رشح خمت�رص خليل ج� 1ص69
 .60الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكربى ج4
�ص.318
 .61الزرقا ،م�صطفى  ،املدخل الفقهي العام ،ج1
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�ص ، 316دار القلم ،دم�شق ،ط.2
أ
 .62القرايف ،أ�نوار الربوق يف �نواع الفروق ج
�2ص ،103اخلر�شي ،حممد� ،رشح خمت�رص
خليل ج �7ص ،166الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي
ج�4ص ،156الزرك�شي ،بدر الدين بن حممد ،املنثور
يف القواعد الفقهية ،ج �2ص ،69وزارة أالوقاف
الكويتية ،الكويت1405 ،هـ ،الهيتمي ،حتفة املحتاج
يف �رشح املنهاج ج � 6ص ،246اجلمل ،حا�شية
اجلمل ج �3ص ،580ابن عابدين ،رد املحتار على
الدر املختار ج�3ص  ،347البهوتي� ،رشح منتهى
االرادات ج �3ص 503أ
،الن�صاري ،زكريا ،الغرر
البهية يف �رشح البهجة الوردية ج �3ص، 254
املطبعة امليمنية ،م�رص.
 .63الزرك�شي ،املنثور يف القواعد الفقهية ج
�2ص.69
 .64احلموي ،غمز عيون الب�صائر ج� 3ص ،113
الهيتمي ،حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج ج�2ص،419
الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ج�4ص،147
الرحيباين ،مطالب أ�ويل النهى يف �رشح غاية املنتهى
ج �1ص.392
 .65الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج �4ص ، 189حيدر ،درر احلكام يف �رشح جملة
أ
الحكام ج� 4ص.703
 .66الهيتمي ،حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج
ج�6ص ،246اجلمل� ،سليمان ،حا�شية اجلمل ج
�3ص ،580البجريمي ،حا�شية البجريمي على
اخلطيب ج �3ص ،248الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي
ج�2ص.258
 .67ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن أ�بي بكر ،القواعد
الفقهية� ،ص ،497دار الكتب العلمية ،ابن عابدين،
رد املحتار على الدر املختار ج �3ص  ،347البهوتي،
�رشح منتهى االرادات ج �3ص.503
 .68الرحيباين ،مطالب أ�ويل النهى يف �رشح غاية
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املنتهى ج �1ص ،392احلطاب ،مواهب اجلليل يف
�رشح خمت�رص خليل ج�2ص.174
 .69احلموي ،غمز عيون الب�صائر ج� 1ص 326
 .70القرايف ،أ�نوار الربوق يف أ�نواع الفروق
ج� 2ص ،103اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج
�7ص.166
 .71ال�سبكي ،فتاوىال�سبكي ج�2ص،530
الزرك�شي ،املنثور يف القواعد الفقهية ج2
�ص،69قليوبي وعمريه ،حا�شيتا قليوبي وعمريه
ج�4ص،305الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكربىج4
�ص.308
الن�صاف ج� 11ص ،312البهوتي،
 .72املرداوي ،إ
القناع ج� 6ص،359
ك�شاف القناع عن منت إ
الرحيباين ،مطالب أ�ويل النهى يف �رشح غاية املنتهى
ج� 6ص.534
 .73الك�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص،6ال�رسخ�سي،املب�سوط ج�10ص183-185
 .74ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ج
�3ص.347
 .75الكا�ساين،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص،6ال�رسخ�سي،املب�سوط ج�10ص183-185
 .76قليوبي وعمريه ،حا�شيتا قليوبي وعمريه ج4
�ص ،305عبد ال�سالم ،عز الدين بن عبد العزيز،
قواعد أالحكام يف م�صالح أالنام ،ج� 2ص،46
دار الكتب العلمية ،ال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي ج2
�ص ،531الزرك�شي ،املنثور يف القواعد الفقهية ج2
�ص.69
 .77الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج �7ص ،6ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار
ج�3ص.347
 .78الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص.6
 .79الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
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ج�7ص.6
 .80ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج�10ص.183-185
 .81حلطاب ،مواهب اجلليل يف �رشح خمت�رص خليل
ج �2ص.174
 .82الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص.6
 .83ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج�10ص.183-185
 .84ابن الهمام ،فتح القدير ج�7ص.308
( .85البقرة.)188/
 .86ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج�10ص.183-185
 .87لكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص.6
 .88حكم ب�ضعفه الزيلعي .يف ن�صب الراية يف تخريج
احاديث الهداية ،ج� 6ص ،255دار احلديث ،القاهرة،
أ
ا�صل.اللباين،
1357هـ .وقال االلباين احلديث ال
حممد ،خمت�رص ال�سل�سلة ال�ضعيفة ،ج�1ص،565
مكتبة املعارف ،الريا�ض.
 .89ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج�10ص.183-185
 .90الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج�4ص.188
 .91الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج�4ص.188
 .92ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج�10ص.183-185
 .93نظام ،الفتاوى الهندية ج �3ص،355،354
الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج�7ص ،6ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار
ج �3ص ،347ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج�10ص183-
 ،185ابن الهمام ،فتح القدير ج�7ص .308
 .94الطربي ،حممد ،جامع البيان يف ت أ�ويل آ�ي
القر آ�ن ،ج� 3ص ، 549حتقيق أ�حمد حممد �شاكر،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 2000 1م.
 .95أاللباين ،خمت�رص ال�سل�سلة ال�ضعيفة،
ج�1ص.565
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 .96ال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي ج� 2ص،530
الزرك�شي ،املنثور يف القواعد ج� 2ص.69
 .97ابن أ�بي �شيبة ،عبد اهلل ،امل�صنف ،ج� 7ص،14
مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،ط409 1هـ.
 .98ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص ،84الكا�ساين،
بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ج �ص ،5ال�صاوي،
حا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري ج �4ص.222
 .99ال�صنعاين ،عبدالرزاق ،م�صنف عبد
الرزاق ،كتاب الفرائ�ض ،ج�10ص ،249رقم
(،)19005املكتب اال�سالمي ،بريوت ،ط،2
1403هـ ،الدارمي ،عبداهلل� ،سنن الدارمي ،باب
الرجل يفتي بال�شئ ثم يرى غريه ،ج�1ص،162
رقم( ،)645دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط،1
1407هـ ،الدارقطني ،علي� ،سنن الدارقطني،
كتاب الفرائ�ض وال�سنن ،ج�4ص ،88رقم( ،)66دار
املعرفة ،بريوت1966 ،م ،الباجي� ،سليمان ،املنتقى
ال�سالمي.
�رشح املوط أ� ،ج� 6ص ،231دار الكتاب إ
 .100ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.85
 .101الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج �7ص ،5ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح
ال�صغري ج�4ص.222
 .102علي�ش ،منح اجلليل �رشح خمت�رص خليل ج8
�ص.350
 .103أال�صبحي ،مالك ،املدونة ،ج� 4ص ،13دار
الكتب العلمية.
الكليل ملخت�رص خليل ج8
 .104املواق ،التاج و إ
�ص ،141احلطاب ،مواهب اجلليل يف �رشح خمت�رص
خليل ج� 6ص ،138الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ج4
�ص.156
 .105اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل للخر�شي
ج� 7ص ،166الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ج4
�ص.156
 .106أ
(الحقاف.)15/
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( .107البقرة.)233/
أ
 .108الباجي ،املنتقى �رشح املوط� ،ج� 7ص.140
 .109الباجي ،املنتقى �رشح املوط أ� ،ج� 7ص.141
الكليل ملخت�رص خليل ج8
 .110املواق ،التاج و إ
�ص ،141احلطاب ،مواهب اجلليل يف �رشح خمت�رص
خليل ج� 6ص ،138علي�ش ،منح اجلليل �رشح
خمت�رص خليل ج� 8ص.350
 .111ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص.81
 .112الزيلعي ،تبني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج �4ص ،188احلموي ،غمز عيون الب�صائر ج� 1ص
.325
 .113الزرك�شي ،املنثور يف القواعد الفقهية ج1
�ص ،93ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن بي بكر ،أال�شباه
والنظائر� ،ص ،101دار الكتب العلمية ،بريوت،
1979م ،احلموي ،غمز عيون الب�صائر ج� 1ص
.325
 .114احلموي ،غمز عيون الب�صائر ج� 1ص.325
 .115ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.108
 .116ابن الهمام ،فتح القدير ج �6ص،109
ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح ال�صغري
ج�4ص.430
 .117الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج�4ص.188
 .118الهيتمي ،الفتاوى الفقهية الكربى ج4
�ص.314
 .119ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.84
 .120أ
(النعام.)121/
 .121العبادي ،حممد ،اجلوهرة النرية ج2
�ص ،245املطبعة اخلريية ،ال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي
ج� 1ص.370
 .122ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 17ص ،31الكا�ساين،
بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ج� 6ص.226
 .123البيهقي ،أ�حمد� ،سنن البيهقي الكربى ،كتاب
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الدعوى والبينات ،باب البينة على املدعي واليمني
على املدعى عليه ،رقم ( ،)20990ج� 10ص،252
مكتبة دار الباز ،مكة1994 ،م.
 .124أال�صبحي ،املدونة ج� 4ص ،487ابن فرحون،
تب�رصة احلكام ج� 1ص.326
 .125ال�شافعي ،أالم ج� 6ص ،276البجريمي،
حا�شية البجريمي على اخلطيب ج� 4ص.439
القناع ج6
 .126البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت إ
�ص ،341ابن قيم اجلوزية ،حممد ،الطرق احلكمية
يف ال�سيا�سة ال�رشعية �ص ،118مكتبة دار البيان.
 .127حيدر ،درر احلكام يف �رشح جملة أ
الحكام ج4
�ص.688
 .128القرايف ،أ�نوار الربوق يف أ�نواع الفروق ج2
�ص.116
 .129أالن�صاري ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب
ج� 4ص.304
أ
 .130أالن�صاري�� ،سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب
ج� 3ص ،401الهيتمي ،حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج
ج� 8ص.254
 .131اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل للخر�شي ج7
�ص.165
 .132الطرابل�سي ،عالء الدين ،معني احلكام،
�ص ،34دار الفكر.
 .133ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ج 4
�ص.492
 .134الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ج� 4ص.156
 .135أالن�صاري ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب
ج� 3ص.270
 .136علي�ش ،منح اجلليل �رشح خمت�رص خليل ج8
�ص.341
 .137علي�ش ،منح اجلليل �رشح خمت�رص خليل ج8
�ص.342
 .138البابرتي،العناية �رشح الهداية ج6
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�ص،142الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز
الدقائق ج� 3ص ،310ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج11
�ص ،42ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار
ج � 4ص ،294ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز
الدقائق ج�7ص ،17منال خ�رسو ،درر احلكام �رشح
غرر أالحكام ج� 2ص ،128حيدر ،درر احلكام يف
�رشح جملة أالحكام ج� 4ص.688
 .139حيدر ،درر احلكام �رشح غرر أ
الحكام ج2
�ص.128
 .140ال�شافعي ،أالم ج� 8ص.419
 .141حيدر ،درر احلكام يف �رشح جملة أ
الحكام ج4
�ص.688
 .142القرايف ،أ�نوار الربوق يف أ�نواع الفروق ج
�2ص،103الهيتمي ،حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج ج
� 6ص،246ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار
ج�3ص ،347البهوتي� ،رشح منتهى االرادات ج
�3ص.503
 .143القرايف ،أ�نوار الربوق يف أ�نواع الفروق ج2
�ص.103
 .144اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج �7ص،166
الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ج�4ص.156
 .145الطرابل�سي ،معني احلكام �ص. 52
 .146نظام ،الفتاوى الهندية ج �2ص.146
( .147الن�ساء.)59/
 .148البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج � 7ص،359
ابن الهمام ،فتح القدير ج� 7ص.359
 .149الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج�4ص ،205البابرتي ،العناية �رشح الهداية
ج�7ص.359
الكليل ملخت�رص خليل ج
 .150العبدري ،التاج و إ
�8ص.91
أ
� .151شيخي زاده ،عبد الرحمن ،جممع النهر يف
�رشح ملتقى أالبحر ،ج �2ص ،183دار �إحياء الرتاث
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العربي.
الكليل ملخت�رص خليل ج
 .152العبدري ،التاج و إ
�8ص.91
 .153ابن حزم ،املحلى با آلثار ج� 8ص.536
.154اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج� 7ص.166
 .155الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج�4ص.188
 .156اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج� 7ص.166
 .157ال�سبكي ،فتاوى ال�سبكي ج� 2ص،530
الزرك�شي ،املنثور يف القواعد الفقهية ج� 2ص،69
قليوبي وعمريه ،حا�شيتا قليوبي وعمريه ج4
�ص ،305ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الفقهية
الكربى ج� 4ص.308
القناع ج6
 .158البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت إ
�ص.359
.159البابرتي،العناية �رشح الهداية ج7
�ص،306الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز
الدقائق ج� 4ص ،190ال�رسخ�سي،املب�سوط ج16
�ص،180الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب
ال�رشائع ج� 7ص ،15ابن جنيم،البحر الرائق
�رشح كنز الدقائق ج� 7ص،14منال خ�رسو ،درر
احلكام �رشح غرر أالحكام ج� 2ص،409نظام،
الفتاوى الهندية ج� 3ص� ،350شيخي زاده،عبد
الرحمن ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى أ
البحر ج2
�ص ،170ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار
ج� 5ص ،406حيدر ،درر احلكام �رشح جملة أالحكام
ج� 4ص.659
 .160الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج� 4ص ،190البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج7
�ص ،،306نظام ،الفتاوى الهندية ج� 3ص ،350ابن
فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص.84
 .161الزيلعي ،تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق
ج� 4ص.190
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 .162ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص.84
الن�صاف ج� 11ص.312
 .163املرداوي ،إ
 .164ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.180
.165ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص،183
الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ج7
�ص ،15ابن فرحون ،تب�رصة احلكام ج� 1ص،84
منال خ�رسو ،درر احلكام �رشح غرر أ
الحكام ج2
�ص� ،409شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى
أالبحر ج� 2ص ،171ابن عابدين ،رد املحتار على
الدر املختار ج� 5ص.406
أ
 .166الباجي ،املنتقى �رشح املوط� ج� 5ص،186
الكليل ملخت�رص خليل ج8
العبدري ،التاج و إ
�ص ،142اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل للخر�شي
ج� 7ص ،166الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي ج4
�ص ،156ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح
ال�صغري ج� 4ص.223
 .167العراقي ،عبد الرحيم ،طرح الترثيب،
ج�7ص ،130دار �إحياء الكتب العربية ،
أالن�صاري ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب
ج�4ص ،305الهيتمي ،حتفة املحتاج يف �رشح املنهاج
ج�10ص.145
 .168املقد�سي ،الفروع ج� 6ص ،490ابن رجب،
عبد الرحمن ،القواعد البن رجب� ،ص ،218دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1995 1م ،البهوتي،
القناع ج� 6ص،358
ك�شاف القناع عن منت إ
الرحيباين ،مطالب أ�ويل النهى يف �رشح غاية املنتهى
ج� 6ص.533
 .169ابن قدامه ،املغني ج�10ص.105
 .170ابن حزم ،املحلى با آلثار ج� 8ص.516
البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج7
.171
�ص ،306ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص،180
الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ج7
�ص ،15ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق
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ج� 7ص ،14منال خ�رسو ،درر احلكام �رشح غرر
أ
الحكام ج� 2ص ،409نظام ،الفتاوى الهندية ج3
�ص� ،350شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى
أالبحر ،ج�2ص ،170ابن عابدين ،رد املحتار على
الدر املختار ج� 5ص.406
 .172البابرتي ،العناية �رشح الهداية ج� 7ص،306
�شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى أالبحر،
ج� 2ص ،170ابن عابدين ،رد املحتار على الدر
املختار ج� 5ص.406
� .173شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى
أالبحر ،ج� 2ص ،170ابن عابدين ،رد املحتار على
الدر املختار ج� 5ص.406
 .174ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص ،181ابن
جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج� 7ص،14
�شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى أالبحر
ج� 2ص ،170ابن قدامه ،املغني ح�10ص.105
.175ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص ،181ابن
جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج� 7ص،14
�شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى أالبحر
ج� 2ص ،170ابن قدامه ،املغني ح�10ص.105
 .176ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ج5
�ص.405
 .177مل أ�جد له أ��صال يف كتب آالثار ،و�إمنا هو
مذكور يف كتب الفقه التي يف الهام�ش التايل.
القناع
 .178البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت إ
ج� 6ص ،358ابن قدامه ،املغني ح�10ص،105
الرحيباين ،مطالب أ�ويل النهى يف �رشح غاية املنتهى
ج� 6ص.534
.179ابن قدامه ،املغني ح�10ص ،105املرداوي،
الن�صاف ج� 11ص.312
إ
 .180ابن قدامه ،املغني ح�10ص ،105الرحيباين،
مطالب أ�ويل النهى يف �رشح غاية املنتهى ج6
�ص.534
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/3

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

القناع ج6
 .181البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت إ
�ص ،358الرحيباين ،مطالب أ�ويل النهى يف �رشح
غاية املنتهى ج� 6ص.533
 .182ال�شوكاين ،نيل أالوطار ج� 8ص.322
 .183ال�شوكاين ،نيل أالوطار ج� 8ص.322
 .184ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.183
� .185شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى
أالبحر ج� 2ص.170
 .186ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق
ج� 7ص.14
( .187البقرة.)188/
 .188أالن�صاري ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب
ج�4ص.305
 .189ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.180
 .190البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري ،كتاب
املظامل ،باب �إثم من خا�صم يف باطل وهو يعلمه ،ج2
�ص ،867رقم ( ،)2326حتقيق  :د .م�صطفى البغا،
دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،ط1987 3م ،م�سلم،

�صحيح م�سلم ،كتاب أالق�ضية ،باب احلكم بالظاهر
واللحن باحلجة ،ج�3ص ،1337رقم(،)1713
حتقيق  :حممد ف�ؤاد عبدالباقي ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت.
 .191ابن قدامه ،املغني ح�10ص.105
 .192ال�صنعاين ،حممد بن� ،سبل ال�سالم ،ج2
�ص ،573دار احلديث ،ال�شوكاين ،حممد ،نيل
أالوطار ،ج�8ص ،321دار احلديث.
 .193ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 16ص.181
 .194ال�شوكاين ،نيل أالوطار ج� 8ص.322
 .195ابن أ�بي �شيبة ،عبداهلل ،امل�صنف ج�7ص،321
رقم ( ،)36489كتاب الرد على أ�بي حنيفة.
 .196ال�شوكاين ،نيل أالوطار ج� 8ص.322
 .197ابن العربي ،حممد ،أ�حكام القر آ�ن ،ج1
�ص ،139دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1
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� .198شيخي زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى
أالبحر ج� 2ص ،170ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح
كنز الدقائق ج� 7ص.14
 .199ابن جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق
ج� 7ص ،14نظام ،الفتاوى الهندية ج� 3ص.350
 .200نظام ،الفتاوى الهندية ج� 3ص� ،351شيخي
زاده ،جممع أالنهر يف �رشح ملتقى أ
البحر ،ج2
�ص.170
 .201ال�شافعي ،أالم ج� 7ص. 43
الكليل ملخت�رص خليل،
 .202املواق  ،حممد ،التاج و إ
ج �5ص ،43اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج3
�ص.172
 .203ابن حجر أ�حمد ،حتفة املحتاج يف �رشح
املنهاج ،ج� 7ص ،217ال�رشبيني ،مغني املحتاج �إىل
معرفة أ�لفاظ املنهاج ج� 4ص. 239
 .204املقد�سي ،حممد ،الفروع ،ج� 5ص.175
 .205ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 5ص.10
.206ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 5ص.10
 .207ال�رسطاوي ،أ�.د حممود� ،رشح قانون أالحوال
ال�شخ�صية �ص ،43الطبعة الثانية ،دار الفكر ،عمان
2007م.
أ
أ
 .208قانون الحوال ال�شخ�صية الردين رقم()61
ل�سنة 1976م ،املن�شور يف عدد اجلريدة الر�سمية
 2668تاريخ  1كانون أالول 1976م.
 .209داود ،القرارات اال�ستئنافية يف أالحوال
ال�شخ�صية ،ج� 1ص.672
أ
 .210داود ،القرارات اال�ستئنافية يف الحوال
ال�شخ�صية ،ج� 1ص.676
 .211الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع
ج� 4ص.23
أ
 .212ال�رشبيني ،مغني املحتاج �إىل معرفة �لفاظ
املنهاج ج� 4ص ، 427ابن حجر أ�حمد ،حتفة املحتاج
يف �رشح املنهاج ،ج� 7ص.456
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القناع ج5
 .213البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت إ
�ص ،211ابن قدامه ،عبد اهلل ،املغني ،ج� 7ص244
الكليل ملخت�رص خليل،
 .214املواق  ،حممد ،التاج و إ
ج �5ص ،265مياره ،حممد� ،رشح مياره ،ج�1ص193
اخلر�شي� ،رشح خمت�رص خليل ج� 4ص.9
 .215ال�رسطاوي� ،رشح قانون أالحوال ال�شخ�صية
�ص ،300داود ،د .أ�حمد ،الق�ضايا أ
والحكام يف
املحاكم ال�رشعية ج� 1ص ،243الطبعة أالوىل ،دار
الثقافة ،عمان 2006م.
 .216داود ،د .أ�حمد ،القرارات اال�ستئنافية يف
أالحوال ال�شخ�صية ،ج� 1ص ،251الطبعة أالوىل،
دار الثقافة ،عمان 1999م.
 .217داود ،القرارات اال�ستئنافية يف أالحوال
ال�شخ�صية ،ج� 1ص.252
 .218داود ،القرارات اال�ستئنافية يف أالحوال
ال�شخ�صية ،ج� 1ص.255
أ
 .219داود ،القرارات اال�ستئنافية يف الحوال
ال�شخ�صية ،ج� 1ص.254
 .220العربي ،حممد ،املبادئ الق�ضائية التي ا�ستقر

عليها اجتهاد حمكمة اال�ستئناف ال�رشعية ،املجموعة
الثانية �ص ،88الطبعة أالوىل ،دار الفرقان ،عمان
1984م.
 .221داود ،القرارات اال�ستئنافية يف أالحوال
ال�شخ�صية ،ج� 1ص.304
 .222ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 29ص.181
 .223ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 29ص ،181ابن
جنيم ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ج�8ص559
 .224ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح
ال�صغري ،ج �4ص.635
 .225ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح
ال�صغري ،ج �4ص ، 635اخلر�شي� ،رشح خمت�رص
خليل ج� 8ص.202
 .226أالن�صاري ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض الطالب
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ج� 3ص ،15ال�رشبيني ،مغني املحتاج �إىل معرفة
أ�لفاظ املنهاج ج� 4ص.32
 .227ابن قدامه ،عبد اهلل ،املغني ،ج� 6ص197
 .228ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ج 6
�ص.781
أ
 .229داود ،د� .حمد ،احلقوق املتعلقة بالرتكة بني
الفقه والقانون �ص ،373الطبعة أالوىل ،دار الثقافة،
عمان 2007م.
 .230ال�رسخ�سي ،املب�سوط ج� 27ص ،176نظام
وجمموعة ،الفتاوى الهندية ،ج� 6ص.90
 .231قليوبي وعمريه ،حا�شيتا قليوبي وعمريه
ج�3ص ، 160الهيتمي ،ابن حجر أ�حمد ،حتفة
املحتاج يف �رشح املنهاج ،ج� 7ص ،16الرملي ،حممد،
نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج ،ج�6ص.49
 .232املقد�سي ،حممد ،الفروع ،ج� 4ص،661
الن�صاف ج�7ص.195
املرداوي ،علي ،إ
الكليل ملخت�رص خليل،
 .233املواق ،حممد ،التاج و إ
ج �8ص ،521احلطاب ،حممد ،مواهب اجلليل ج6
�ص ،368مياره ،حممد� ،رشح مياره ،ج�2ص.18
 .234احلطاب ،حممد ،مواهب اجلليل ج� 6ص،368
الكليل ملخت�رص خليل ،ج
املواق  ،حممد ،التاج و إ
�8ص ،522مياره ،حممد� ،رشح مياره ،ج�2ص18
 .235الرملي ،حممد ،نهاية املحتاج �إىل �رشح
املنهاج ،ج�6ص ،49الهيتمي ،ابن حجر أ�حمد ،حتفة
املحتاج يف �رشح املنهاج ،ج� 7ص.16
 .236ابن قدامه ،عبد اهلل ،املغني ،ج� 6ص.58
ال�سالم يف م�سائل
 .237الهذيل ،جعفر� ،رشائع إ
احلالل واحلرام ،ج� 2ص ،199م�ؤ�س�سة مطبوعاتي
ا�سماعليان.
 .238املرت�ضى ،أ�حمد ،البحر الزخار اجلامع
ملذاهب علماء أالم�صار ،ج� 6ص ،308دار الكتاب
ال�سالمي.
إ
 .239داود ،القرارات اال�ستئنافية يف أالحوال
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ال�شخ�صية ،ج� 2ص ، 1314داود ،احلقوق املتعلقة
بالرتكة بني الفقه والقانون �ص ،155داود ،الق�ضايا
أ
والحكام يف املحاكم ال�رشعية ج� 2ص.305

قائمة املراجع

 .1ابن أ�بي �شيبة ،عبداهلل ،امل�صنف ،مكتبة الر�شد،
الريا�ض ،ط409 1هـ.
 .2ابن أ�مري حاج ،حممد ،التقرير والتحبري يف �رشح
التحرير ،دار الكتب العلمية ،بريوت1999 ،م
 .3ابن حزم ،علي ،املحلى با آلثار ،دار الفكر ،بريوت،
ط2001 1م.
 .4ابن رجب ،عبد الرحمن ،القواعد البن رجب ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1995 ،1م.
 .5ابن عابدين ،حممد أ�مني ،رد املحتار على الدر
املختار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2003 ،1م
 .6ابن فرحون� ،إبراهيم ،تب�رصة احلكام ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1995 ،1م.
 .7ابن قدامه ،عبد اهلل ،املغني ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت ،ط1347 ،1هـ.
أ
 .8ابن قيم اجلوزية ،حممد بن �بي بكر� ،إعالم
املوقعني عن رب العاملني ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1993 ،1م.
 .9ابن العربي ،حممد ،أ�حكام القر آ�ن ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط.1
 .10ابن الهمام ،كمال الدين بن عبد الواحد ،فتح
القدير ،دار الفكر ،بريوت(قر�ص جامع الفقه)
 .11ابن منظور ،حممد ،ل�سان العرب ،دار �صادر،
بريوت ،ط1968 ،1م.
 .12ابن جنيم،زين الدين بن �إبراهيم،البحر الرائق
ال�سالمي ،م�رص،
�رشح كنز الدقائق ،دار الكتاب إ
ط.2
 .13أ�بو الب�صل ،أ�.د عبد النا�رص ،نظرية احلكم
الق�ضائي يف ال�رشيعة والقانون ،دار النفائ�س ،عمان،
ط2000 ،1م.
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 .14أاللباين ،حممد ،خمت�رص ال�سل�سلة ال�ضعيفة،
مكتبة املعارف ،الريا�ض.
 .15أالن�صاري ،زكريا ،أ��سنى املطالب �رشح رو�ض
ال�سالمي ،م�رص (قر�ص جامع
الطالب ،دار الكتاب إ
الفقه).
 .16أالن�صاري ،زكريا ،الغرر البهية يف �رشح البهجة
الوردية ،املطبعة امليمنية ،م�رص.
 .17البابرتي ،حممد ،العناية �رشح الهداية ،دار
الفكر ،بريوت(قر�ص جامع الفقه).
 .18الباجي� ،سليمان ،املنتقى �رشح املوط أ� ،دار
ال�سالمي ،بريوت (قر�ص جامع الفقه).
الكتاب إ
 .19البجريمي� ،سليمان ،حا�شية البجريمي على
اخلطيب ،دار الفكر  ،بريوت(قر�ص جامع الفقه).
 .20البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري ،حتقيق  :د.
م�صطفى البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت ،ط،3
1987م.
الرادات ،عامل
 .21البهوتي ،من�صور� ،رشح منتهى إ
الكتب ،بريوت  ،ط2003 ،1م.
 .22البهوتي ،من�صور ،ك�شاف القناع عن منت
القناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ
إ
أ
 .23البيهقي� ،حمد� ،سنن البيهقي الكربى ،مكتبة
دار الباز ،مكة1994 ،م.
 .24اجل�صا�ص ،أ�بو بكر الرازي،الف�صول يف
أال�صول ،وزارة أ
الوقاف الكويتية ،الكويت ،ط،1
1405هـ.
 .25اجلمل� ،سليمان ،حا�شية اجلمل ،دار الفكر،
بريوت(قر�ص جامع الفقه).
 .26احلطاب ،حممد ،مواهب اجلليل يف �رشح
خمت�رص خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط1398 ،2هـ
 .27حيدر ،علي ،درر احلكام يف �رشح جملة أالحكام،
دار اجليل  ،بريوت1991 ،م.
 .28اخلر�شي ،حممد� ،رشح خمت�رص خليل للخر�شي،
دار الفكر ،بريوت(قر�ص جامع الفقه).
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 .29الد�سوقي ،حممد ،حا�شية الد�سوقي على
ال�رشح الكبري ،دار �إحياء الكتب العربية ،القاهرة
(قر�ص جامع الفقه).
 .30الرحيباين ،م�صطفى ،مطالب أ�ويل النهى يف
ال�سالمي ،بريوت ،ط،1
�رشح غاية املنتهى ،املكتب إ
1981م.
 .31الر�صاع ،حممد� ،رشح حدود ابن عرفه ،املكتبة
العلمية ،بريوت1979 ،م.
 .32الرملي ،حممد ،نهاية املحتاج �إىل �رشح املنهاج،
دار الفكر ،بريوت1984 ،م.
 .33الزرقا ،م�صطفى  ،املدخل الفقهي العام ،دار
القلم ،دم�شق ،ط2004 2م.
 .34الزرك�شي ،بدر الدين بن حممد ،البحر املحيط،
دار الكتبي ،ط.1994 1
 .35الزرك�شي ،بدر الدين بن حممد ،املنثور يف
القواعد الفقهية ،وزارة أالوقاف الكويتية ،الكويت،
1405هـ.
 .36الزيلعي ،جمال الدين عبداهلل ،ن�صب الراية
يف تخريج أ�حاديث الهداية ،دار احلديث ،القاهرة،
1357هـ.
 .37ال�سبكي ،علي ،فتاوى ال�سبكي ،دار املعارف،
ال�سكندرية (قر�ص جامع الفقه).
إ
 .38الدارقطني ،علي� ،سنن الدارقطني ،كتاب
الفرائ�ض وال�سنن ،دار املعرفة ،بريوت1966 ،م
 .39الدارمي ،عبداهلل� ،سنن الدارمي ،باب الرجل
يفتي بال�شئ ثم يرى غريه ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،ط1407 1هـ.
 .40داود ،د .أ�حمد ،احلقوق املتعلقة بالرتكة بني
الفقه والقانون �ص ،373الطبعة أالوىل ،دار الثقافة،
عمان 2007م.
أ
 .41داود ،د�.حمد ،القرارات اال�ستئنافية يف
أالحوال ال�شخ�صية ،ج� 1ص ،252الطبعة أالوىل،
دار الثقافة ،عمان 1999م.
36
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 .42داود ،د .أ�حمد ،الق�ضايا أ
والحكام يف املحاكم
ال�رشعية ج� 1ص ،243الطبعة أالوىل ،دار الثقافة،
عمان 2006م.
 .43ال�رسطاوي ،أ�.د حممود� ،رشح قانون أالحوال
ال�شخ�صية �ص ،300الطبعة الثانية ،دار الفكر،
عمان 2007م.
أ
 .44ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن بي بكر ،ال�شباه
والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بريوت1979 ،م.
 .45ال�شافعي ،حممد ،أالم ،دار املعرفة ،بريوت،
ط1393 2هـ.
 .46ال�رشبيني ،حممد ،مغني املحتاج �إىل معرفة
أ�لفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1
1994م.
 .47ال�شوكاين ،حممد ،نيل أالوطار ،دار احلديث،
القاهرة (قر�ص جامع الفقه).
أ
 .48يخي زاده ،عبد الرحمن ،جممع النهر يف �رشح
ملتقى أالبحر ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت
(قر�ص جامع الفقه).
 .49ال�صاوي ،أ�حمد ،حا�شية ال�صاوي على ال�رشح
ال�سكندرية(قر�ص جامع
ال�صغري ،دار املعارف ،إ
الفقه).
 .50ال�صنعاين ،عبدالرزاق ،م�صنف عبد
ال�سالمي ،بريوت ،ط1403 2هـ
الرزاق،املكتب إ
 .51ال�صنعاين ،حممد بن� ،سبل ال�سالم ،دار
احلديث ،القاهرة(قر�ص جامع الفقه).
 .52الطربي ،حممد ،جامع البيان يف ت أ�ويل �يآ
القر آ�ن ،حتقيق أ�حمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ط 2000 1م.
 .53العبادي ،حممد ،اجلوهرة النرية ،املطبعة
اخلريية  ،م�رص (قر�ص جامع الفقه).
 .54عبد ال�سالم ،عز الدين بن عبد العزيز ،قواعد
أالحكام يف م�صالح أالنام ،دار الكتب العلمية،
بريوت(قر�ص جامع الفقه).
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 .55العراقي ،عبد الرحيم ،طرح الترثيب ،دار �إحياء
الكتب العربية ،بريوت(قر�ص جامع الفقه).
 .56العربي ،حممد ،املبادئ الق�ضائية التي ا�ستقر
عليها اجتهاد حمكمة اال�ستئناف ال�رشعية ،املجموعة
الثانية �ص ،88الطبعة أالوىل ،دار الفرقان ،عمان
1984م.
 .57علي�ش ،حممد ،فتح العلي املالك يف الفتوى
المام مالك ،دار املعرفة  ،بريوت(قر�ص
على مذهب إ
جامع الفقه).
 .58علي�ش ،حممد ،منح اجلليل �رشح خمت�رص خليل،
دار الفكر ،بريوت1409 ،هـ.
 .59الغزايل ،حممد ،امل�ست�صفى ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2000 ،1م.
 .60الفتوحي ،تقي الدين أ�بو البقاء� ،رشح الكوكب
املنري ،مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة1953 ،م.
 .61الفيومي ،أ�حمد ،امل�صباح املنري يف غريب
ال�رشح الكبري ،املكتبة العلمية ،بريوت(قر�ص جامع
الفقه).
 .62القرايف ،أ�حمد ،أ�نوار الربوق يف أ�نواع الفروق،
عامل الكتب ،بريوت(قر�ص جامع الفقه).
 .63الكا�ساين ،أ�بو بكر م�سعود ،بدائع ال�صنائع
يف ترتيب ال�رشائع ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
2003م.
 .64املرت�ضى ،أ�حمد ،البحر الزخار اجلامع ملذاهب
ال�سالمي
علماء أالم�صار ،ج� 6ص ،308دار الكتاب إ
(قر�ص جامع الفقه).
الن�صاف ،دار �إحياء الرتاث
 .65املرداوي ،علي ،إ
العربي ،بريوت ،ط1419 ،1هـ.
 .66م�سلم� ،صحيح م�سلم ،حتقيق  :حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 .67املطرزي ،نا�رص ،املغرب ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،ط1979 ،1م.
 .68املقد�سي ،حممد ،الفروع ،عامل الكتب،
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بريوت(قر�ص جامع الفقه).
 .69منال خ�رسو ،حممد ،درر احلكام �رشح غرر
أالحكام ،دار �إحياء الكتب العربية ،بريوت (قر�ص
جامع الفقه).
الكليل ملخت�رص خليل،
 .70املواق ،حممد ،التاج و إ
دار الكتب العلمية ،بريوت1979 ،م.
 .71مياره ،حممد� ،رشح مياره ،دار املعرفة ،بريوت
(قر�ص جامع الفقه).
 .72نظام وجمموعة ،الفتاوى الهندية ،دار الفكر،
بريوت1991 ،م.
ال�سالم يف م�سائل
 .73الهذيل ،جعفر� ،رشائع إ
ؤ
احلالل واحلرام ،ج� 2ص ،199م��س�سة مطبوعاتي
ا�سماعليان(قر�ص جامع الفقه).
 .74الهيتمي ،ابن حجر أ�حمد ،حتفة املحتاج يف �رشح
املنهاج ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 .75الهيتمي ،ابن حجر احمد ،الفتاوى الفقهية
ال�سالمية (قر�ص جامع الفقه).
الكربى ،املكتبة إ
 .76يا�سني ،أ�.د.حممد ،حجية احلكم الق�ضائي
ال�سالمية والقوانني الو�ضعية،دار
بني ال�رشيعة إ
الفرقان ،عمان ،ط1984 ،1م.
 .77يا�سني ،أ�.د.حممد ،نظرية الدعوى بني ال�رشيعة
ال�سالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار
إ
النفائ�س ،عمان ،ط 2000 ،2م.
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