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               ABSTRACT 

 

This study application of the rules of fundamentalism on the judicial ruling, 

and by referring to came in the Journal of the provisions of justice, as the oldest blogs 

jurisprudence, which took the form of Altgueninn and Altqaid with the provisions of 

Islamic jurisprudence, and thus had a strong link devising the legal provisions, and 

emerged through the search function These rules in the air facts and developments 

which have the rights of God and the rights of human beings. And the problem was 

addressed by the research in the non-use rules fundamentalism in the development 

of laws and regulations, and therefore shows a lack of harmony between these rules 

and regulations and current legislation in people's lives. And achieve research and 

confirms the high scientific value of the rules of fundamentalism and originality, 

flexibility and ability to provide jurisprudential rules and provisions of the 

appropriate process to address new problems, as research originality of the Islamic 

judicial system and its uniqueness from other systems situation. Researcher and 

follow the pragmatic approach adopted to select the most appropriate fundamentalist 

views, jurisprudence and the most wisdom, and based on the most important 

fundamentalist Leaders and jurisprudence, and one of the most important findings of 

the research Ntij Authentic fundamentalist base in inference, Inference and 

effectiveness in the discharge and Altakrigaliha something of diligence and Lfaqaha, 

and that the judiciary in Islam one degree, and may not be lack of judicial ruling 

Islamic one degree, and may not be set aside Islamic rule only if it was contrary to 

the initiated, or the manifest error in the application of the appropriate sentence on 

the facts., and that the judge Grievances is the entity entrusted with the veto power 

and conformity assets legitimacy if it is not the judge who issued the ruling diligent, 

and lack of consideration of the case law in the protest provisions, and the adoption 

of the principle that what we spent and this somehow spend. And recommend 

research to deepen the study about rules of fundamentalism and jurisprudence, and 

work to renew books and rules introduced a new guise, and the adoption of training 
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 as a way to raise the capacity and skills development of workers taught and 

the judiciary. 

 

 

 ملخصال

تناولت هذه الدراس  تطبيق القواعد األصولي  عةلى احلكم القضائي، وذلك باإلشارة ملا جاء يف جمةل  األحكام العدلي ، 
وي  التقنينن والتقعيد ألحكام الفقه اإلسالمي، وبذلك كان هلا صةل  قبوصفها أقدم املدونات الفقهي  اليت أخذت شكل 

 ةل صباستنباط األحكام الشرعي ، وبرز من خالل البحث وظيف  هذه القواعد يف تكييف الوقائع واملستجدات الىت هلا
ألصولي  يف وضع ا حبقوق اهلل تعاىل وحقوق اآلدميني. ومتثةلت املشكةل  اليت يعاجلها البحث ىف عدم استخدام القواعد

القوانني والتشريعات، وبالتايل يظهر عدم انسجام بني هذه القواعد واألحكام والتشريعات اجلاري  يف حياة الناس. وحيقق 
البحث ويؤكد القيم  العةلمي  العالي  لةلقواعد األصولي ، وأصالتها ومرونتها وقدرهتا عةلى تقدمي القواعد الفقهي  واألحكام 

ب  ملعاجل  املشكالت اجلديدة، كما بنين البحث أصال  النظام القضائي اإلسالمي وتفرده عن غريه من النظم العمةلي  املناس
الوضعي  . وإتبع الباحث املنهج العةلمي املعتمد عةلى اختيار أنسب اآلراء األصولي  والفقهي  وأكثرها رجاحً ، وذلك 

 أهم ما خةلص إليه البحث من نتائج حجي  القاعدة األصولي  يفباالستناد إىل أهم املدونات األصولي  والفقهي ، ومن 
االستدالل واالستنباط، وفعاليتها يف التفريع والتخريج عةليها بشيء من االجتهاد والفقاهه، وأن القضاء يف اإلسالم درج  

احلكم املناسب  تطبيق واحدة، وال جيوز نقض احلكم القضائي اإلسالمى، إال إذا كان خمالفاً لةلشرع، أوفيه خطأ ظاهر يف
عةلى الوقائع . وأن قاضي املظامل هواجله  املناط هبا نقض احلكم ومطابقته باألصول الشرعي ، إذا مل يكن القاضي الذي 
أصدر احلكم جمتهداً، وعدم اعتبار السوابق القضائي  يف االحتجاج هبا عةلى األحكام، واعتماد مبدأ ذلك عةلى حنوما 

نقضي . وأوصى البحث بتعميق الدراسات حول القواعد األصولي  والفقهي ، والعمل عةلى جتديد  قضينا وهذه عةلى حنوما 
كتب القواعد وتقدميها يف ثوب جديد، واعتماد التدريب كوسيةل  لرفع القدرات وتنمي  املهارات لةلمشتغةلني بالتدريس 

 والقضاء.
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 مقدمة:

وهب اهلل الوهاب األم  اإلسالمي  هبات كثرية، دون غريها من األمم، ومنحها منحاً عظيم ، وأكرب هذه اهلبات وأقيم 
هذه املنح، املعارف الشرعي ، إذ إن العرب مل يكونوا أصحاب عةلوم ومعارف وصناعات، إال النذر اليسري، فجاءهم 

قيم الرفيع ، ال حياهتم بالعةلم إىل حياة جديدة قوامها الفكر والنظام والاملصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم بالعةلم واملعرف ، فأح
ومن أنفس هذه العةلوم عةلم الرواي  وعةلم الرجال وعةلم التفسري، قد برع فيها املسةلمون أميا براع ، فكانت هادي  إىل 

سالمي  أول رسال  الرسال  اإل معارف جديدة مل تشهدها اإلنساني  من قبل، من مثل عةلم الفقه وعةلم أصول الفقه، فتعترب
اشتمةلت عةلى نظام متكامل لشئون احلياة، وتعترب األم  اإلسالمي  أول أم  امتةلكت طريق  لوضع األحكام والنظم، ويعد 
عةلم أصول الفقه مبثاب  املنهاج الذي يستخدم يف استنباط األحكام والنظم الكفيةل  بتسيري شئون احلياة. وعةلم أصول 

مبادئ كةلي  يتهدى هبا يف االستدالل عةلى األحكام، ويتوسل هبا إىل استنباط الشرائع املتصةل  بكل ما  الفقه عبارة عن
يصدر عن اإلنسان من أفعال وتصرفات. وهوباجلمةل  أعين عةلم أصول الفقه ينتهي يف مصادر استداللي  وقواعد استنباطي  

قطوع بصحته، أال وهوالوحي املقدس، وقد أسهم أقل ما ميكن أن توصف بأهنا مقطوع بصحتها أوأخذت عن أصل مب
هذا العةلم يف إنتاج هذه الثروة الضخم  من الفقه اإلسالمي، ويسهم بشكل فاعل يف تكييف املستجدات، السيما بعد 

                                 التعقيدات املماثةل  اليت متر هبا البشري  بعد التطور التقين والبيولوجي الذي ينتظم العامل.                        

ومن أعجب مكونات هذا العةلم عةلم أصول الفقه هذه القواعد األصولي ، اليت تصاغ بعبارات سهةل  وموجزة، وحتوي  
معاين مثين ، تصةلح لةلتطبيق عةلى وقائع غري منحصرة، وعةلى جزئيات غري منتهي ، مثل األصل يف األشياء اإلباح ، ما مل 

 مي، والعربة بعموم الةلفظ ال خبصوص السبب، واالجتهاد ال ينقض مبثةله.                          يرد دليل التحر 

ومما يؤسف له حقاً أال جتد هذه القواعد طريقاً إىل اإلعمال والتطبيق، أن يبقى أثرها حبيساً يف بطون الكتب، وخمزوناً  
رة ا بتطبيق النظم والشرائع املأخوذة من غري اإلسالم، وسيطيف أدمغ  العةلماء، كيف جتد طريقها والطريق قد سد أمامه

فكرة فصل الدين عن احلياة عةلى املشتغةلني باشتقاق النظم والتشريعات، ولكن صحوة األم  اإلسالمي  كفيةل  بفتح الطريق 
ات وغريها من اكمأمام عودة هذه القواعد األصولي  إىل تطبيق وعودة األحكام اإلسالمي  التطبيق يف نظم القضاء واحمل

 شئون احلياة األخرى. 
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 أهمية البحث:

تنبع أمهي  هذا البحث من كونه يتصل مبنهجي  استنباط األحكام الشرعي ، ويتصل بوظيف  استخدام القواعد األصولي    
يف ختريج الفروع الفقهي  عةلى منواهلا، ويستمد موضوع البحث أمهيته أيضًا من ارتباطه بالنظام القضائي بشكل عام 

 ائي  عةلى احلقوق، سواء كانت هلل تعاىل أوحقوق اآلدميني، وهناكواحلكم القضائي بشكل خاص، وتأثري األحكام القض
                            بعد آخر لةلموضوع وهوكونه يةلمس قضي  التباس النظم الشرعي  بالنظم الوضعي .                                                       

 مشكلة البحث:

اعد البحث يف عدم استخدام القواعد األصولي  ىف الوقت احلاضر يف إنتاج األحكام والقو  تتمثل املشكةل  اليت يعاجلها هذا
القانوني ، وإساءة فهم وتطبيق هذه القواعد عةلى مستجدات احلياة، وحماول  تطويعها لتعطي أحكام تتناسب مع الواقع 

 املستمدة من الشرع احلنيف.أومع القضايا املعاصرة، بداًل من أن يطوع الواقع لينسجم مع هذه القواعد 

 أهداف البحث:                                                                  

 ومن أهم األهداف اليت حيققها البحث:   

. التأكيد عةلى عظم القواعد األصولي ، والتعريف بوظيفتها االستداللي  واالستنباطي ، ومرونتها وقدرهتا عةلى مد 1  
 اجملتمع باألحكام الضروري  لتسيري شؤونه خاص  شأن القضاء.  

ل عةلى شرعيتها، ي. يقدم البحث منهجي  يف تناول القواعد األصولي  من الناحي  العةلمي ، بشرح مفهوم القاعدة والتدل2 
                               ومن الناحي  العمةلي  تطبيقها عةلى حنوال يكون فيه تأثراً بالواقع، بل تأثرياً فيه يؤدي حل اإلشكال أوتنظيم الشأن املعني.          

مع القواعد  مبادئهأحكامه و . إثبات أصال  النظام القضائي اإلسالمي وتفرده عن غريه من النظم املعاصرة، وانسجام 3
 األصولي .   
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. حماول  تقريب صورة األحكام اإلسالمي  يف مواجه  األحكام غري اإلسالمي  يف وقت بات تطةلع املسةلمني لةلعيش 4
 حتت ظالل اإلسالم أكثر من أي وقت مضى.                        

 هج البحث:                                                                   من

اعتمد الباحث يف كتاب  هذا البحث عةلى املنهج التحةليةلي القائم عةلى حتةليل اآلراء األصولي  والفقهي  وصواًل إىل     
أنسب اآلراء عند االختالف، واستخالص أفضل املبادئ والقواعد، وذلك باالستناد إىل أهم املدونات األصولي  والفقهي  

                والكتب احلديث .                         

 تقسيم البحث:                                                                    

 سرت يف هذا البحث بناءاً عةلى خط  تشتمل عةلى أربع  مطالب:                                

 املطةلب األول: مفهوم القاعدة األصولي .

 ي .املطةلب الثاين: حجي  القاعدة األصول

 املطةلب الثالث: مفهوم احلكم القضائي.

 املطةلب الرابع: تطبيق القواعد األصولي  عةلى احلكم القضائي.

 واخلامت : وتتضمن أهم النتائج  وأهم التوصيات اليت توصل إليها البحث.

 المطلب األول: مفهوم القواعد األصولية:

الثًا يف معىن القاعدة األصولي ، وفرعًا يف أنواعها وفرعًا ثالستجالء مفهوم القواعد األصولي ، جيعل الباحث فرعًا يف 
 حجيتها.
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 11/239( ابن منظور، لسان العرب ،1)
 1/52( التفتازاين، التةلويح عةلى شرح منت التنقيح، 2)
 1/38، واحملةلى،شرح مجع اجلوامع، 219( اجلرجاين، التعريفات، ص 3)
 27( شبري، حممد عثمان ،القواعد الكةلي ، ص4)
 400أمحد، االستقراء وأثره يف القواعد األصولي  والفقهي ، ص ( السنوسي، الطيب 5)

 

 لفرع األول: معنى القاعدة األصوليةا

ملا كانت القاعدة األصولي  مركب إضايف من إضاف  القاعدة إىل األصول يقدم الباحث املعىن الةلغوي واالصطالحي  
 لةلقاعدة، مث يةلحقها مبعىن األصولي .                   

فقد  ،فالقاعدة يف الةلغ  تطةلق عةلى معاين متعددة، ولكن األساس هو املعىن الذى يناسب املباحث األصولي  والفقهي  
( الذي يبىن عةليه غريه، سواء كان البناء حسياً أومعنوياً، ومن ذلك 1وردت القاعدة يف املعاجم الةلغوي  مبعىن األساس)

 .127قول اهلل تعاىل: " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل " سورة البقرة اآلي  

 العةلماء، ولكنها تقود إىل معىن متقارب، وتعريفأما التعريف االصطالحي لةلقاعدة، فقد اختةلفت فيه عبارات  
 القاعدة االصطالحي أمكن إجراؤه عةلى القواعد الشرعي  مع جواز إجراؤه عةلى فنون أخرى كالةلغ .       

 (.                                                                    2نه )مومن أهم تعريفات القاعدة تعريف العالم  التفتازاين بأهنا حكم كةلي ينطبق عةلى جزئياته لتعرف أحكامها 

وقريب منه تعريف اجلالل احملةلى وتعريف العالم  اجلرجاين، حيث عرفها اجلرجاين بقوله قضي  كةلي  منطقب  عةلى مجيع 
 (. 3أجزائها)

لذي ملعاصرين الدكتور حممد عثمان شبري اومن املعاصرين من عرف القاعدة األصولي  باعتبار الرتكيب، ومن هؤالء ا
( 4عرف القاعدة األصولي  بأهنا: قضي  كةلي  يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعي  الفرعي  من أدلتها التفصيةلي .)

 ( . 5وهونفس تعريف الطيب السنوسي قضي  كةلي  يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الفقهي  من األدل  التفصيةلي )
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 42(  الشوكاين ،إرشاد الفحول، ص6) 
 4/358( اإلسنوي، هناي  السول،7) 

 

تعريفات مناسب  ومصاغ  صياغ  موجزة، ولكن افتقرت إىل قيد مهم وهوكون القاعدة األصولي  يف حد ذاهتا هذه ال
 إطالق أن إىل النظر يةلفت أن من البدمصدر لألحكام، وليست جمرد وسيةل  لالستنباط األحكام الشرعي  . ولكن 

 ال، املفرد دالالت نم اجلزئي و  الكةلي  فإن، احلقيق  قبيل من وليس اجملاز، قبيل من األصولي  القاعدة عةلى الكةلي  وصف
 .الرتكيب دالل  يف هلا حمل فال ،املركب دالل  من

 فال، مركب   مجةل، فهوواجب به إال الواجب اليتم ما قولك فمثالً ، مفرداً  مساً ا وليس، مركب  مجةل  األصولي  والقاعدة 
 . املفرد دالالت من يأ، سماال دالل  من األهن، واجلزئي  الكةلي  تدخةلها

 مما القاعدة كانت  واحليوان، اإلنسان مثل (6)كثريون  مفهومه يف يشرتك أن يصح هوما سماال يف يالكةل كان  ملا أنه غري 
 .كثريون  مفهومها يف يشرتك أن يصح

 األصولية القواعد أنواع: الثاني الفرع 

 استداللي : استنباطي  وقواعد قواعد إىل هبا قومت اليت األصولي  الوظيف  حبسب  األصولي القواعد تقسيم ميكن

 :الستدللية القواعد: أولا 

 :بالدليل ستداللاال منزل  تنزل اليت األصولي  القواعد ومن

 :ستصحابال قاعدة

 يف الشك طرأ مث جودهو  ثبت أمر فكل. األول الزمن يف ثبوته عةلى بناء الثاين الزمن يف أمر بثبوت احلكم عن وهوعبارة  
فمن  ( 7. )العدم حال يف ستمرارها فاألصل وجوده عةلى الشك طرأ مث هعدم عةلم يالذ واألمر، بقاؤه فاألصل عدمه

 الكةلب تعةلم عدم األصل ألن، صدق إياها متعةلم غري وجده أن بعد ، وادعى الصيادة حيسن أنه عةلىاشرتى كةلبًا 
  .لةلصيادة
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  398، والشوكاين ، إرشاد الفحول،ص4/254( الكةلوزاين، التمهيد، 8) 
 62( ابن الةلحام، املختصر يف أصول الفقه، ص9) 

 

    البكارة وجود صلاأل ألن، ببين  إال يصدق مل، ثيباً  وجدها أنه هبا البناء بعد ادعى مث ،بكر أهنا عةلى فتاة تزوج ومن
 عةلى الظين لدليلا يفيكف أصولي  هوقاعدة وإمنا، عةليه  قطعي حجيته تقم مل ألنه شرعياً  دليالً  ليس ستصحابواال

 الطهارة جودو  يف لوشك اإلنسان أن عةلى اإلمجاع نعقادا ستصحاباال شرعي   عةلى به العةلماء ستدلا ما ومن .حجيته
 حال ستصحبا قد إذ ،(8)ستصحاباال نيع وهذا، الصالة له جازت بقائها يف ولوشك ،الصالة له جتوز ال اً بتداءا

ا واستصحبت حال  الطهارة الثابت إجياده، هاعدمبإجيادها و   الشك حال هذه فقطعت، قطعاً   الثابت الطهارة عدم 
                                                                                                                                                                  .احلال ستصحابا يعين هذاقطعاً، فقطعت هذه احلال الشك بإزالتها وعدم إزالتها، 

 قاعدة ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب:

 إن ما ل يتم الواجب إل به قسمان:

أن يكون وجوبه مشروطًا بذلك الشيء، فإن حتصيل الشرط ليس واجباً، وإمنا الواجب ما أتى به الدليل،  أحدهما:
وذلك كوجوب صالة معين ، فإنه مشروط بوجود الطهارة، فالطهارة ليست واجباً من حيث اخلطاب بالصالة، وإمنا هي 

 شرط ألداء الواجب.

( فإنه واجب بنفس اخلطاب الذي طةلب به 9كان مقدوراً لةلمكةلف)  ما يكون وجوبه غري مشروط بشيء، فما والثاني:
الواجب، ووجوبه كوجوب الشيء الذي جاء به اخلطاب من غري فرق. وذلك مثل غسل املرفقني، فإنه ال يتم القيام 

ن مبالواجب وهوغسل اليدين إىل املرفقني إال بغسل جزء منها، ألن الغاي  تدخل يف املغيا، ولذلك كان غسل جزء 
املرفقني واجباً، ولوكان اخلطاب مل يأت به، ولكنه أتى مبا يتوقف عةليه وجوده، فيكون اخلطاب شاماًل الواجب وشاماًل 

 ما ال ميكن القيام هبذا الواجب إال به.                                                                   
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 6858اإلقتداء بسنن رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم حيث رقم( أخرجه البخاري، باب 10) 
 29و28، والتةلمساين، مفتاح الوصول، ص 3/275( ابن حزم اإلحكام ،11)
 178، وحفناوي، التعارض والرتجيح ،ص2/137( الغزايل، املستصفى، 12) 
 4/507( الشاطيب، املوافقات ،13) 

 

لبقرة اآلي  اجب، وذلك لقوله تعاىل " ال يكةلف اهلل نفسًا إال وسعها" سورة وما كان غري مقدور لةلمكةلف فإنه غري وا
(، وألنه ال جيوز التكةليف مبا ال يطاق، 10، ولقوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم")286

 ألن التكةليف به يقتضي نسب  الظةلم إىل اهلل تعاىل وهوال جيوز.

 ستنباطية:ثانياا: قواعد ا

 (11قاعدة األمر المطلق حقيقة في الوجوب)

هذه القاعدة من القواعد املهم  لكثرة استخدامها يف االستنباط، وقد اختةلف فيها األصوليون اختالفًا واسعاً، ولكن 
 بأدل  متعددة، ودخةلوا مع خمالفيهم يف مناقشات مطول  يف امجهورهم اتفق عةلى أن األمر اجملرد يفيد الوجوب واستدلو 

هذه الدالل ، وأن أهم ما استدلوا به أن اهلل سبحانه وتعاىل ذم إبةليس عةلى خمالفته قول: "أسجدوا " فقال: "وما منعك 
 مر لةلوجوب.أن تسجد إذ أمرتك" سورة آل عمران، واالستفهام هنا لةلتوبيخ والذم، فعنفه عةلى ترك املأمور فيكون األ

 :قاعدة اختصاص الترجيح باألدلة الظنية

 (.                                                         12ويقصد باألدل  الظني  أخبار اآلحاد واألقيس ، فال يقع الرتجيح بني القطعي والقطعي، وال بني القطعي والظين) 

رجح أحد الدليةلني املتعارضني عةلى  آخر إذا مل ميكن العمل بكل ومن أهم موجهات الرتجيح عند التعارض، فإنه ي 
واحد منهما، فإن أمكن ولومن وجه دون وجه فال يصار إىل الرتجيح، ألن إعمال الدليةلني أوىل من إمهال أحدمها بالكةلي  

                                            (، فكون األصل يف الدليل األعمال ال إمهال جيعل إعماهلما معاً أوىل من إمهال إحدامها.    13)

ومثال ذلك قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: " ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد" فإنه معارض لتقريره صةلى اهلل عةليه 
وسةلم الصالة جلار املسجد يف غري املسجد، ومقتضى كل واحد متعدد، فإن اخلري حيتمل نفي الصح  ونفي الكمال 

 ضيةل ، وكذا التقرير حيتمل ذلك، فحمل اخلري عةلى نفي الكمال وحيمل التقرير عةلى الصح .                     ونفي الف
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 الفرع الثالث: حجية القاعدة األصولية

إن القواعد األصولي  ليست بأدل  شرعي ، وإمنا هي جمرد أحكام استنبطت من أدل  كأي حكم من األحكام، فإنه من   
 كثرياً ما يستدل عةلى حكم من األحكام بقاعدة أصولي ، فيظن أن القاعدة الكةلي  هي الدليل الشرعي عةلىاملشاهد أنه  

ذلك احلكم، ورمبا يتوهم أن هذه القواعد من األدل  الشرعي ، مع أن الواقع ليس كذلك، فإن القواعد األصولي  عبارة  
 هبا من قبيل التفريع عةلى احلكم، وليس من قبيلعن أحكام شرعي ، وإن أطةلق عةليها قواعد كةلي ، واالستدالل 

االستدالل بالدليل، وإن كان يأخذ شكل االستدالل بالدليل، فيعامل معامةل  النص من حيث مطابق  القاعدة لةلحكم،  
 ومطابق  احلكم لةلواقع الذي جاء له.                                                           

 عد األصولية:أدلة حجية القوا

                                                                                       -وتظهر حجي  القواعد األصولي  يف االستدالل هبا واالعتماد عةليها يف استنباط األحكام فيما يةلي:

 مدلول خطاب الشارع، سواء استنبطت منكوهنا حكماً شرعياً أووصفاً شرعياً مستنبط من خطاب الشارع، فهي -1
دليل واحد أوجمموع  أدل  أواقتضاه العقل، أومت استخالصها من استقراء الفروع الفقهي ، فإن املصدر الذي تؤخذ عنه 

 القاعدة يدل عةلى صح  هذه القاعدة  وصالحيتها لالستدالل عةلى األحكام واملساعدة يف استنباطها.
ه أويدل عةليها، يتضمن معىن مبثاب  العةل ، أويتضمن عةل ، لذلك تعامل القاعدة األصولي  أن الدليل الذي تؤخذ عن -2

معامةل  القياس، فكل ما انطبقت عةليه القاعدة يأخذ حكمها، إال أن يرد نص شرعي خالف ما يف القاعدة، فيعمل 
 القياس. بالنص وتةلغى القاعدة، كما هواحلال يف القياس، إذا ورد نص شرعى يؤخذ النص، ويةلغى

غري أن هذه القواعد ليست كالقياس دليالً شرعياً، وال أصالً من أصول االستدالل، وهلذا فإن ما ينطبق عةليه بعد تفريعاً 
 عةليها أوتطبيقاً من تطبيقاهتا.                             

فيسبوا  بوا الذين يدعون من دون اهللوذلك مثل قاعدة " الوسيةل  إىل احلرام حرام" فإهنا أخذت من قوله تعاىل: " وال تس
، فالفاء يف يسبوا أفادت أن سبهم هلل سببه أنكم سببتموهم، فأفادت هذه 17اهلل عدواً بغري عةلم" سورة األنعام اآلي  

 حراماً، فكأهنا كانت عةل ، فالنهي عن مسبب  الذين كفروا هودليل احلكم،  –وهي حرام  –جعل ما يسبب مسب  اهلل 
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 2/73( ابن فارس ،معجم مقاييس الةلغ ،14)
 12/140ابن منظور، لسان العرب،  (15)
 3/87( الطربي ،جامع البيان،16)

 

وقد دل إىل جانب داللته عةلى احلكم عةلى شيء آخر مرتباً عةليه حني قال : " فيسبوا اهلل "، فاستنبطت من هذه اآلي  
 قاعدة " الوسيةل  إىل احلرام حرام ".                                                       

 المطلب الثالث: مفهوم الحكم القضائي

ن القضاء أوتعريفه، مث يبني معىن احلكم القضائي باعتبار أن احلكم القضائي مركب إضايف ميعرض الباحث أوالً معىن   
 إضاف  احلكم لةلقضاء، ويبني الباحث أنواع القضاء تبعاً ملفهوم احلكم القضائي، ذلك يف ثالث  فروع:

 الفرع األول: تعريف الحكم

يقال حكم بني الناس أي حكم بينهم، ومن ذلك قول (، 14وهويف الةلغ  يطةلق عةلى معاين عديدة من أمهها القضاء) 
اهلل تعاىل : " إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهةلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل " . سورة النساء 

 58اآلي  

 اً، ألنه مينع( عن الظةلم، ويقال حكمت وأحكمت مبعىن منعت، ومسي احلاكم حاكم15ومن معاين احلكم يف الةلغ  املنع)
 الناس من الظةلم.

  89(، ومنه قوله تعاىل: " أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة " سورة األنعام اآلي  16ومن معانيه الةلغوي  العةلم)

ك لومهما تعددت املعاين الةلغوي  واختةلفت، فإن الشارع غالباً ما ينقل منها فرداً ويزيد عةليه وصفاً أوأوصافاً فيصري بذ  
 معناً شرعياً جديداً.

واحلكم يف االصطالح الشرعي خيتةلف باختالف الفنون الشرعي  املختص ، فكل فن يعرف احلكم مبا يناسب مباحثه 
 وأغراضه.
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 3( القرايف ،األحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام ،ص17)
 2/198( ابن حجر، الفتاوي، 18)
 1786( جمةل  ألحكام العدلي  املادة19)
 3/111( ابن منظور، لسان العرب ،20)
 6/2465( الرازي، خمتار الصحاح،21)

 

أما احلكم القضائي فقد عرنفه القرايف املالكي بأنه: إنشاء إطالق وإلزام ىف مسائل اإلجتهاد املتقارب فيما يقع فيه النزاع 
 (17ملصاحل الدنيا)

ويعرفه ابن حجر اهليثمي بأنه ما يصدر عن متوٍل عموماً وخصوصاً راجعاً إىل عام من اإللزامات السابق  له يف القضاء 
 (.18عةلى وجه اخلصوص)

( أكثر وضوحًا وحصرًا ومشواًل، حيث عرفت احلكم القضائي بأنه قطع احلاكم 19ولعل تعريف جمةل  األحكام العدلي )
 وحسمه إياها. وهوعةلى قسمني:املخاصم  

إلزام القاضي احملكوم به عةلى احملكوم عةليه بكالمه كقوله حكمت، أوأعط لشيء الذي أدعى به عةليك. ويقال  األول:
 له قضاء اإللزام وقضاء االستحقاق.

وهومنع القاضى املدعى عن املنازع  بكالم لقوله، ليس لك حق أوأنت ممنوع عن املنازع ، ويقال هلذا النوع  والثاني:
 قضاء الرتك.

 الفرع الثاني: معنى القضاء:

(، ومنه مسي القاضي حاكمًا ملنعه الظامل من ظةلمه، ومنه 20يطةلق لفظ القضاء يف الةلغ  عةلى معاين من أمهها احلكم) 
؛ أي حكم وأوجب . وورد القضاء مبعىن 23تعاىل: " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه" سورة اإلسراء اآلي  قول اهلل 

 ؛ أي أديتم شعائركم. 200(، كما يف قوله تعاىل:" فإذا قضيتم مناسككم" سورة البقرة اآلي  21األداء)

يقضي باحلق(   أوغريه، وكما يف قوله تعاىل: ) واهلل هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة فيطةلق القضاء ويراد به اجملازاة من خري  
 ، أي إثبات احلكم كاجلزاء باخلري أوغريه، وذلك عةلى العمل الذى يعمةله اإلنسان يف حياته الدنيا، 20سورة غافر اآلي  
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 3/112منظور،لسان العرب ، ( ابن22) 
 3/459( البهويت، منتهى اإلرادات ،23) 
 1/12( ابن فرحون، تبصرة احلكام، 24) 
 4/372( الشربيين، مغين احملتاج،25)
 1786( جمةل  األحكام العدلي  املادة26) 

 

 37رة األحزاب(، وذلك كما يف قول اهلل تعاىل: " وملا قضي زيد منها وطراً زوجناكها" سو 22ويرد القضاء مبعىن الفراغ)
 أي فرغ منها.

 (23ويف االصطالح الشرعي، فقد عرفه احلنابةل  بأنه النظر بني املرتافعني له لإللزام وفصل اخلصومات)

ويف مذهب احلنفي  عرِّف القضاء بأنه: احلكم بني الناس مبا أنزل اهلل عز وجل، ويف املذهب أيضًا القضاء الفصل بني 
(. ويف مذهب 24لةلتداعي، وقطعًا لةلنزاع باألحكام الشرعي  املتةلقاة من الكتاب والسن )الناس يف اخلصومات حسمًا 

 (.25الشافعي  هوفصل اخلصومات بني خصمني فأكثر حبكم اهلل تعاىل)

ولعل تعريف بعص احلنفي  هواألفضل بني التعريفات املتقارب  لةلقضاء حيث عرف بأنه: حقيقه القضاء اإلخبار عن حكم 
ل اإللزام . باعتبار أن اإلخبار يؤدي إىل الفصل بني اخلصوم ويقطع النزاع، وكل ذلك باألحكام الشرعي  شرعي عةلى سبي
 عةلى وجه مةلزم.

(: احلاكم هوالذي رضي وعني من قبل السةلطان ألجل فصل وحسم الدعوى واملخاصم  26ويف جمةل  األحكام العدلي )
 الواقع  بني الناس وفقاً ألحكامها املشروع .

 ع الثالث :أنواع القضاء في النظام القضائي اإلسالميالفر  

إن الذى يفهم من استقراء النصوص الشرعي ، ومن فعل الرسول صةلى اهلل عةله وسةلم، وممارسته لةلقضاء، ومن سرية  
لدول  العثماني  اوسن  اخلةلفاء الراشدين من بعده، ومما كان سائداً يف الدول   األموي  والدول  العباسي ، وجزئاً كبرياً من عهد 

أن القضاة ثالث  أنواع مظامل وقاضي وحسب  ليس غري، وال يوجد غري هذه الثالث ، وما ساد أواخر الدول  العثماني  ونظم 
قضائي ، إمنا مت بعد إزاح  أحكام الشرع عن احلياة، وخضوع الدول  لةلنفوذ األجنيب، فسهل استبدال القوانني واألنظم  

 م  عةلى فصل الدين عن احلياة.   بقوانني الكفر القائ
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 6/7410549( البيهقي، السنن الكربى ،27) 
 2545( الدارمي ،سنن الدارمي، 28)
 7182،4/388البخاري، يف صحيحه ،كتاب األحكام، باب من قضي له حبق أخيه، حديث رقم، ( أخرجه 29) 
 4/195( أخرجه ،أمحد وأبوداود والرتمذي، ويف الصنعاين، سبل السالم ،30) 

     

 استقراء النصوص الشرعية: 

أما قضاء املظامل، فيفهم من فعل الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم، فإنه صةلى اهلل عةليه وسةلم عني راشد بن عبد اهلل قاضياً 
 لةلمظامل، ومن قوله عةليه الصالة والسالم : " من أخذت له ماالً فهذا مايل فةليأخذ منه، ومن جةلدت له ظهراً 

السالم يف التسعري أخذت تسمي  املظامل " وإين ألرجوأن ألقى اهلل (. ومن حديثه عةليه 27فهذا ظهري فةليقتص منه" )
 (.                                                             28وال يطةلبين أحد مبظةلم  ظةلمتها إياه يف دم وال مال ")

يها، وفيما يقع بني تها أوموظفوخيتص قاضي املظامل بالنظر يف القضايا اليت تقع بني الناس وبني الدول  أومسؤولي   
 املسةلمني من اختالف يف فهم النصوص اليت يراد احلكم حبسبها.

أما القاضي وهوالذي يقوم بفصل اخلصومات بني الناس، فإن الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم تواله بنفسه وقضى بني 
ن ن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بالناس، ومن ذلك ما رأه البخاري عن عائش  رضي اهلل عنها قالت:) كان عتب  ب

أيب وقاص أن ابن وليدة زمع  مين فاقبضه، قالت: فةلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال: ابن أخي قد 
عهد إىلن فيه، فقال عبد بن ذمع : أخي وابن وليدة أيب ولد عةلى فراشه، فقال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم: " هولك 

 (.                                                                           29"، مث قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم " الولد لةلفراش ولةلعاهر احلجر ") يا عبد بن زمع 

رجالن،  فال  بقوله " إذا تقاضى إليك هوقةلد رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم عةليًا رضي اهلل عنه قضاء اليمن، وأوصا
 (30ي لألول حىت تسمع كالم اآلخر، فسوف تدري كيف تقضي ".)تقض

أخرج أمحد بإسناد صحيح عن عةلي قال: " بعثين رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل اليمن، قال: فقةلت: يا رسول اهلل، 
 وأهد  هبعثتين إىل قوم أسن مين، وأنا حديث ال أبصر القضاء، قال: فوضع يده عةلى صدري وقال : "الةلهم ثبت لسان
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 ( رواه أمحد يف مسنده وابن ماج  وأبوداود واحلاكم31) 
 (  وهذه رواي  األئم  أمحد وابن ماج  وأبوداود32)
 ه رواي   اإلمام مسةلم(  وهذ33)

 

قةلبه، يا عةلي، إذا جةلس إليك اخلصمان فال تقض بينهما حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول، فإنك إذا فعةلت 
 (        31ذلك تبني لك القضاء"  قال : فما اختةلف عةلين قضاء بعد، أوما أشكل عةلين قضاء بعد ".)

تسب، تضر حق اجلماع ، والذي يقوم بذلك يقال له احمل أما قضاء احلسب  وهوالذي خيتص بالفصل يف املخالفات اليت
(، وكان عةليه 32فهوثابت بفعل الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم وقوله، فقد قال عةليه الصالة والسالم: "ليس منا من غش")

 السالم يتعرض لةلغاش فيزجره.                                                     

فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بةلاًل، فقال، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء  ويف حديث صربة الطعام 
 (33يا رسول اهلل، قال: "أفال جعةلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فةليس مين".)

 سيرة الخلفاء الراشدين في القضاء:                                               

 ضاء يف عهد اخلةلفاء الراشدين تويل اخلةليف  لةلقضاء بنفسه، فقد كان اخلةلفاء جيةلسون لةلفصل يف القضاءأهم مامييز الق 
بأنفسهم دون متييز بني قضي  وقضي ، فكانوا ينظرون يف املظامل والدعاوى الكاذب ، ومما هومن احلسب ، وهذا ال ينفي 

، من قومه، وهي أم سةليمان بن أيب خثم  قاضي  عةلى السوقوجود قضاة اآلخرين، وقةلد عمر رضي اهلل عنه الشفاء امرأة 
 أي قاض حسب ، كما عني عبد اهلل بن عتب  عةلى سوق املدين ، وكان يطوف بنفسه عةلى األسواق. 

 القضاء في الدولة األموية والعباسية:

استمر احلال عةلى ما كان عةليه يف عهد اخلالف  الراشدة، ففي عهد الدول  األموي  كانت أنواع القضاء كما كانت يف  
السابق مظامل وقاض وحسب ،  يعترب عبد املةلك بن مروان أول خةليف  أفرد لةلظالمات وقتاً خمصوصاً وأسةلوباً معيناً. فكان 

واباً ل عةليه شيء دفعه إىل قاضيه حيكم به، مث صار اخلةليف  يرتب عنه نخيصص يومًا معينًا ينظر الظالمات، فإن أشك
 ينظرون يف ظالمات الناس، وصار لةلمظامل جهاز خاص وكان يسمى دار العدل. 
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 251و221وما بعدها، وابن خةلدون، املقدم  ،ص 102(  ابن اجلوزي، املنتظم، ص 34) 
افرها حت و (  االجتهاد:عبارة عن بذل اجلهد يف استنباط األحكام الشرعي  العمةلي  من األدل  التفصيةلي . وهوفرض عةلى الكفاي ، وله شروط البد من ت35)

، واجملتهد عةلى مراتب أعالها اجملتهد املطةلق، وأدناها جمتهد املسأل .ويف تقدير الباحثأن القضاى يف العصر احلاضرأقرب إىل جمتهد يعد احملصل هلا جمتهداً 
 املسأل  من غريه، السيما وبني يدي القاضي قواعد مكتوب  تسهل عمةلي  القضاء، وإن كان بإمكانه مراجع  الكتب الفقهي  املعتربة.

 728-2/727داي  اجملتهد،( ابن رشد، ب36)
 239( ابن جزي، القوانني الفقهي ، ص37)

 

وقد شهد العهد العباسي ظهور املذاهب الفقهي ، وصار القاضي مةلزماً بأن يصدر أحكامه وفقاً ألحكام وفقه املذاهب،  
القضائي عةلى أنواعه الثالث ، وكانت ممةلك  املظامل وجهتها الفصل يف الدعاوى ذات الطابع السياسي، وحافظ النظام 

 والفصل يف القضايا اليت عجز القاضي عن الفصل فيها، وتعقد حمكم  املظامل حتت رئاس  اخلةليف  أوالوايل. 

اصاً، ل اخلةليف  املهدى لةلحسب  جهازاً خوكان احملتسب ينظر يف مراعاة أحكام الشرع، ويشرف عةلى األسواق، وقد جع
 (  34فصارت من أجهزة القضاء.)

 المطلب الرابع: تطبيق القواعد األصولية على الحكم القضائي

خيتار الباحث قواعد أومبادئ أصولي  ذات صةل  باحلكم القضائي ليطبقها عةلى مواد فقهي  من جمةل  األحكام القضائي    
 يف فروع:

 (35الحكم القضائي عن قاضي مجتهد)الفرع األول: صدور 

اشرتط مجهور الفقهاء فيمن يتوىل القضاء أن يكون ممن بةلغ درج  االجتهاد، فالبد أن يكون احلكم القضائي صادراً  
 عن قاٍض وصل إىل رتب  االجتهاد.                            

أهل االجتهاد، ومثةله حكى عبد الوهاب عن  يقول العالم  ابن رشد رمحه اهلل:" فقال الشافعي: جيب أن يكون من
املذهب، وقال أبوحنيف  جيوز حكم العامي، وقال القاضي: وهوظاهر ما حكاه جدي رمحه اهلل يف املقدمات، ألنه جعل  

 (     36كون االجتهاد فيه من الصفات املستحب ".)

ويقول ابن جزي حتت عنوان صفاته املستحب :" األوىل: أن يكون عاملاً بالكتاب والسن  حبيث يبةلغ درج  االجتهاد يف   
 (37األحكام الشرعي ، وال يقةلد أحداً من األئم ، وقال عبد الوهاب: إن ذلك واجباً وفاقاً لةلشافعي ".)
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 269( النووي، روض  الطالبني، ص38) 
 7/3( الكاساين، بدائع الصنائع ،39) 
 1762( جمةل  األحكام العدلي  40) 
 4/204( أالمدي، اإلحكام ،41) 

 

يع بصري ناطق كاف جمتهد، وهوأن يعرف من القرآن ويقول العالم  النووي: "وشرط القاضي مسةلم مكةلف حر ذكر مس
والسن  ما يتعةلق باألحكام وخاصه وعامه وجممةل  ومبين ، وناسخ  ومنسوخ  ومتواتر السن  وغريه ... فإن تعذر مجع هذه 

 ( 38الشروط فوىل من سةلطان له شوك  فاسقاً أومقةلداً نفذ قضاؤه لةلضرورة". )

ه، اد ليس بشط لتويل القضاء، ألنه الميكن لةلقاضي غري اجملتهد أن يقضي بعةلم غري وذهب فقهاء احلنفي  إىل أن االجته
 (          39واستفتاء غريه من املفتني، وألن الغرض من القضاء هوفصل اخلصومات، فإذا أمكن ذلك بالتقةليد جاز.)

هي  وبأصول مةلمًا باملسائل الفق ومل تشرتط جمةل  األحكام العدلي  أن يكون القاضي جمتهداً، بل جيوز أن يكون مقةلداً  
احملاكمات، قادراً عةلى الفصل يف الدعاوي: "يةلزم أن يكون واقفاً عةلى املسائل الفقهي ، وعةلى أصول احملاكمات ومقتدراً 

         (                                                                  40عةلى فصل وحسم الدعاوى الواقع  تطبيقاً هلما ".)

ومنع األصوليون من حصةلت له أهةلي  االجتهاد يف مسال  من املسائل، وأوصةله اجتهاده إىل حكم يف تةلك املسأل  من  
            تقةليد غريه من اجملتهدين يف خالف ما أوجبه ظنه وترك ظنه.                                                                       

وعةلى ذلك إذا كان القاضي جمتهداً ال  41دا املسأل  اليت اجتهد فيها حمكم  حكم العاصي من جواز تقةليد غريه.أما ع 
جيوز له تقةليد غريه يف ما توصةله إليه من حكم يف املسأل  املعني ، وماعدا املسأل  اجملَتهد فيها جاز القاضي تقةليد غريه، 

 ه بإطالق.                                                                                   أما إن كان القاضي  مقةلداً جاز له تقةليد غري 

وإن مما ينبغي اإلشارة إليه أن القضاء شبيه باالجتهاد إىل حد بعيد،ّ ذلك أن القاضي يبذل جهده يف فهم الدعوى  
ع اصم، ويستمع إىل بيانات األطراف وحياول وزهنا، مث يراجاملقام  أمامه، وفهم ما فيها من وقائع، ومقدار ما فيها من خت

األحكام لةلتوصل إىل احلكم املناسب هلذه الوقائع، وتقدمي البيانات األقوى عةلى األضعف، وهكذا، فإنه يقوم بعمل 
 يسبق شبيه بعمل اجملتهد، إال أن اجملتهد يبذل جهده يف التوصل إىل األحكام ابتداءاً، وهذه األحكام لوقائع مل
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 حكم الشارع املتعةلق بأفعال املكةلفني، باالقتضاء والتخيري والوضع. وينقسم إىل( إن معرف  احلكم الشرعي هوالغاي  من عةلم الفقه وأصوله، وهوخطاب 42) 
الفساد و  تكةليفي ويشمل الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحلرام، وإيل حكم وضعي ويشمل السبب والشرط واملانع والصحيح وغري الصحيح، والبطالن

ا البطالن والفساد. فالباطل عندهم ما كان اخلةلل فيه راجع إىل أركان العقد، وال يرتتب عةليه أثر , أمعند مجهور األصوليني شيء واحد، ويفرق احلنفي  بني 
،وزيدان  2/123ح ،يالفاسد ما كان اخلةلل  فيه راجع إىل أوصاف العقد الإىل أركانه، فهوبذلك يرتب بعض اآلثار بناءاً عةلى تنفيذ العقد. التفتازاين، التةلو 

 67-66الوجيز، ص

 

أن استنبط هلا حكم أوأحكام، أما القاضي فإنه يطبق أوينزل حكماً مت استنباطه مسبقاً، وكل ما يفعةله القاضي حتديد  
 مناسب  احلكم لةلوقائع املعروض  أمامه.                        

ه قضاء من خصوصي ، فعمةل ويشرتط يف قاضي املظامل أن يكون جمتهدًا دون غريه من أنواع القضاة األخرى، ملا له 
وحكم، فهوحيكم عةلى احلاكم وينفذ عةليه الشرع، ولذلك يشرتط فيه عالوة عةلى باقي شروط القاضي أن يكون جمتهداً، 
ألن من املظامل اليت ينظر فيها أن يكون احلاكم قد حكم بغري ما أنزل اهلل، بأن حكم ما ليس بدليل شرعي، أوالً ينطبق 

 عةلى احلادث ، وهذه املظةلم  ال يستطيع أن يفصل فيها إال اجملتهد، فإذا كان غري جمتهد كان قاضياً  الدليل الذي استدل به
 عن جهل، وهوحرام ال جيوز، ولذلك يشرتط زيادة عةلى شروط احلاكم وشروط القاضي أن يكون جمتهداً.  

 الفرع الثاني: عنصر اإللزام في الحكم القضائي

مث  عالق  بني احلكم الشرعي بنوعيه احلكم التكةليفي واحلكم الوضعي، واحلكم القضائي الصادر عن قاضي مكةلف،  
فإن القاضي ال خيرب باحلكم الشرعي جمرد إخبار، إمنا إخبار عةلى وجه مةلزم ألطراف الدعوى، ويتمثل عنصر اإللزام يف 

عد األصولي  واحلكم القضائي، وهذا ما ظهر بوضوح خالل مواد جمةل  أمور عديدة، ويؤكد اإللزام الرابط احملكم بني القوا
 األحكام العدلي  املنظم  لةلدعوى والقضاء ومن أهم هذه األمور:                    

حلكم االواجب واحملرم، وجتري من أحكام  أن أحكام القاضي جتري يف أنواع حمصورة من احلكم التكةليفي، وهي-1
 الوضعي يف الصح  والبطالن.                   

فإن جمال حكم القاضي إمنا هذه األنواع من احلكم التكةليفي والوضعي، الواجب واحملرم والصحيح والباطل ويضاف إليها 
 (                 42عةلى اصطالح احلنفي  الفاسد. )
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رتكاب احلرام، وخمالف  ما أصدرته الدول  من أوامر ونواه جازم ، ذلك أن األفعال اليت يعاقب عةليها هي ترك الفرض، وا
وما عدا هذه الثالث  فال يعاقب عةلى أي فعل . ومن هنا ال عقوب  عةلى ترك املندوبات وعةلى فعل املكروهات، وعةلى 

 ا .                                                                                   لزم هبترك املباح أوفعةله، لذلك ال إلزام إال يف حال  ترك الفرض، أوارتكاب احلرام، ألن الشارع هوالذي أ

أما احلكم بصح  املعامالت من عقود وتصرفات وبطالهتا وفسادها، فإنه باعتبار ما يرتتب عةليها من آثار، ألن الصحيح 
ر، وال معىن عض اآلثاره دون بعض، واإللزام إمنا يكون باآلثاهوما ترتب عةليه آثاره، والبطالن ال أثر له، والفاسد ترتب ب

ملعامةل  من عقد أوتصرف إال إذا الزم أطرافها بآثارها. ألنه الغرض الذي من أجةله أنشأ العقد أوالتصرف، لذلك عةلى 
رف غري صالقاضي إلزام األطراف جبميع اآلثار، واليت ترتبت عةلى العقد الصحيح، ونفي كل أثر ترتب عةلى عقد أوت

 صحيح.

كون احلكم الشرعي مستمد من خطاب الشارع أوهومدلول خطاب الشارع، يدلل عةلى مدى إلزام احلكم القضائي   -2
ألطراف الدعوى . فإهنم عندما ينزلون عندهم ينزلون باعتباره حكم اهلل تعاىل يف الواقع  املتنازع عةليها بينهم، ال باعتباره 

 بت أن محك القاضي ال حيل حراماً يف نفس األمر، وال حيرم حالاًل.حكم من عند القاضي ؛ ألن الثا

ومن ناحي  ارتضى املتنازعان بطوعهما االحتكام لةلقاضي، وأن القاضي ذوسةلط  ورتب  أعةلى منهما، وحكمه أقوى إلزاماً 
 وحجي  عةلى املتنازعني.

 :الدعوى هي طةلب أحد حقه من آخر يف حضور حاكم.1614ويف املادة

 القاضي وكيل من قبل السةلطان بإجراء احملاكم  واحلكم. 1800ادة ويف امل

ويظهر عنصر اإللزام الذي هومضمون احلكم القضائي يف موضع متفرق  من جمةل  األحكام العدلي ، ومن ذلك : إذا أقر 
ي احملاكم  خيرب اضاملدعى عةليه ألزمه القاضي بإقراره، فإذا أنكر طةلب البين  من املدعي. ومنه أيضاً: بعد ما يتم الق

 الطرفني مبقتضاها ويفهم الطرفني ذلك، وينظم إعالماً احلكم والبين  واألسباب املوجب  له، فيعطيه لةلمحكوم به، ويعطي 
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 1848و 1827و 1800و 1614( جمةل  األحكام العدلي  املواد 43) 
جود بينها و ( اجلمع عند األصوليني عبارة عن بيةلت التوافق واالئتالف بني األدل  الشرعي ، سواء كانت أونقةلي  أوعقةلي ، وإظهار أن االختالف غري م44) 

خبطاب  من مزي  معتربة جتعل العمل به أوىل من اآلخر. والنسخ عبارة عن رفع حكم شرعيحقيق ، وأما الرتجيح  فهوتقدمي أحد الطريقني املتعارضني ملا فيه 
  225- 209شرعي مرتاخي عنه. حفناوي، التعارض والرتجيح ،ص

 3/257( اآلمدي، اإلحكام 45)
 4/219( الدسوقي، حاشيته، 46) 
 3( شريف، تعارض البينات، ص47) 

 

: كما أن حكم القضاة الزم اإلجراء يف حق مجيع 1848لدى اإلجياب نسخ  منه لةلمحكوم عةليه أيضاً. ويف املادة 
 (                                                 43كذلك حكم احملكمني الزم اإلجراء.)أهايل الذين داخل قضائهم  

 لفرع الثالث: تعارض البينات لدى القاضي وكيفية إزالته                                   ا

ريق  ثابت  يف دفع اجملتهد، واتبعوا طانتهج األصوليون منهجًا واضحًا يف إزال  التعارض ينشأ بني األدل  الظني  ىف ذهن  
 (                                                                                  44هذا التعارض، تضمنت ثالث طرق هي اجلمع والرتجيح والنسخ.)

يني إىل تقدمي فذهب مجهور األصولوعةلى الرغم من اتفاقهم يف هذه الثالث طرق، إال أهنم اختةلفوا يف تقدمي أياً منهما، 
 (                                                                                                                  45اجلمع عةلى الرتجيح، وذهب مجهور احلنفي  إىل تقدمي الرتجيح عةلى غريه من الطرق األخرى. )

تعارض البينات أي أدل  اإلثبات، ولعل ذلك من صنيع الفقهاء،  فقد أثبت الفقهاء حدوث ومل يتطرق األصوليون إىل 
يفات تعريف بتعريفات ال يكاد توجد بينها فوارق، ومن هذه التعر -أي تعارض البينات  -التعارض بني البينات، وعرفوه 

 (                                    46رى ".)كل منهما عةلى ما ينايف األخ  العالم  الدسوقي املالكي: حيث جاء يف حاشيته: " تعارض البينني: هواشتمال

تقابل البينات املشروع  عةلى سبيل التعادل أوالتمانع مع زيادة وصف تابع، حبيث يقتضي كل منهما عدم  وقيل هو 
 (                                                       47األخرى.)

 بأصةله يف كيفي  إزال  التعارض بني البينات، فذهب اجلمهور من الفقهاء إىل اجلمع والتوفيق بني وقد متسك كل فريق
 البينات املتعارض ، وإذا تعذر اجلمع إال فالرتجيح هواملعول.
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 4/219الدسوقي، ( الدردير، الشرح الكبري مع حاشي  48) 
 9/265( ابن قدام ، املغين، 49) 
 2/304( أبوداود، سنن أيب داود، كتاب األقضي ، 50)
 2/189( األنصاري، فواتح الرمحوت،51) 
 8/3940( الكاساين، بدائع الصنائع ،52) 

 

قال الشيخ الدردير يف اجلمع بني البينات املتعارض : " وإال ميكن اجلمع بينهما " رجح " أي وجب عةلى احلاكم أن 
 (                                                  48جح بينهما ".)ير 

 (                                                             49وقال ابن قدام  :" ألن الشاهدين حج  وبين ، فإذا كمةلت من اجلانبني، تعارض احلجتان، لتعذر اجلمع بينهما ". ) 

عةلى الرتجيح عند الفقهاء، ما رواه أبوداوود عن أيب موسى رضي اهلل عنه: " أن رجةلني إدعيا ومن أدل  تقدمي اجلمع  
بعريًا عةلى عهد رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم 

 (                             50بينهما".)

   صةلى اهلل عةليه وسةلم لةلبينتني، ملا أمكن إعماهلم، فكان دليالً عةلى تقدمي اجلمع.                                                  ووجه الدالل : إعمال الرسول 

وذهب مجهور األحناف إىل تقدمي الرتجيح عةلى اجلمع، وذلك يتوافق مع أصةلهم، فقد جاء يف فواتح الرمحوت: " 
ح، ألن ترك الراجح خالف املعقول واإلمجاع، وإال فاجلمع بقدر اإلمكان لةلضرورة ". فالرتجيح إن أمكن، ويعمل بالراج

(51                                           ) 

وأما يف الفقه فقد قال الكاساين: " وأما حكم تعارض الدعويني مع تعارض البينتني القائمتني عةلى أصل املةلك، والثاين: 
 نتني، عةلى قدر املةلك.ىف بيان حكم تعارض البي

أما األول، فاألصل أن البينتني إذا تعارضتا يف أصل املةلك من حيث الظاهر، فإن أمكن ترجيح أحدمها عةلى األخرى، 
يعمل بالراجح؛ ألن البينتني حج  من حجج الشرع، والراجح مةلحق باملتيقن يف أحكام الشرع ،وأن تعذر الرتجيح، فإن 

من كل وجه من وجب العمل به، وإن تعذر العمل هبما من كل وجه، وأمكن العمل أمكن العمل بكل واحد منهما 
 (52العمل هبما ،ألن العمل بالدليةلني واجب بقدر اإلمكان، وإنتعذر هبما أصالً سقط اعتبارمها، والتحقا بالعدم". )
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 1/199( ابن ماج ، سنن ابن ماج ، 53) 
  463، 461( الشوكاين ن إرشاد الفحول، ص54)
 95، 92تعارض البينات ،ص  ( شريف،55) 
 25810( البيهقي، السنن الكربى، كتاب الدعوى، 56) 

  

 خرب السيدة عائش  هم عةلى تقدميومما استدل به احلنفي  عةلى تقدمي الرتجيح عةلى اجلمع إمجاع الصحاب  رضوان اهلل عةلي
رضي اهلل عنها بوجوب الغسل عند التقاء اخلتانني، ملا معها من زيادة عةلم، عةلى خرب أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه 

 (53وغريه بعدم وجوب الغسل لقوله صةلى اهلل عةليه وسةلم:" إمنا املاء من املاء".)

اإلنزال لعجل أوكسل، ولكن يقدم خرب السيدة عائش  لزيادة فإن حديث أيب سعيد يدل عةلى عدم الغسل حال  عدم 
 عةلمها بوجوب الغسل مبجرد التقاء اخلتانني .

وقد وفق الفقهاء يف تطبيق الرتجيح واجلمع كطرق إلزال  التعارض بني األدل  الشرعي  عةلى البينات املتعارض  يف الدعاوى،  
سم النزاع بني  وزن البينات والتوفيق بينها، عةلى حنويؤدي إىل حواستطاعوا التخريج عةليها مببادئي فقهي  تستخدم يف

 أطراف الدعوى بشكل مرض ومقنع هلم.                                                                              

ىل اجلمع والتوليف ميةلهم إ ومال واضعوا جمةل  األحكام العدلي  إىل الرتجيح كمبدأ أصيل يف دفع تعارض البينات أكثر من
بينها، ولعل السبب يف ذلك يرجع اخلةلفي  احلنفي  ألولئك النفر، إذ أن التشريع الفقهي يف الدول  العثماني  كان ينزع 
لةلمذهب احلنفي أكثر من غريه من املذاهب األخرى، وقد تقدم تقدمي السادة احلنفي  لةلرتجيح عةلى اجلمع يف املوازن  بني 

 عاً لتقدميهم الرتجيح يف درء التعارض بني األدل  الشرعي .                                 البينات تب

واجته الفقهاء يف مسوغات الرتجيح اجتاهًا فقهيًا واضحاً، فقد اختةلفت املرجحات عند الفقهاء عنها عند األصوليني، 
ور متصةل  الشرعي  فإن املرجحات منحصرة يف أم والسبب يف ذلك تبيان الدعاوى واختالف طرف إثباهتا، بعكس األدل 

 (.                       54باملنت والسند )

 (                                                  55ومن صور حدوث التعارض بين البينات:)

هما بشهود كل واحد منالنزاع يف أصل املةلك: وذلك أن رجةلني اختصما إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، فجاء  -1
 )56)عدول: ويف عدة واحدة، فساهم بينهما رسول اهلل صةلي اهلل عةليه وسةلم.
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فقه وفيها ل( االعتماد يف الرتجيح عةلى عدال  الشهود، والرتجيح بقوة البين  مثل اإلقرار عةلى غريه من البينات وغري ذلك من املرجحات حمةلها كتب ا57) 
 .جمةل  األحكام العدلي  تفصيل دقيق مفيد، وظهرت بوضوح يف أبواب وفصول

 
                    ويف احلديث أن الطرفني قد أقاما بينتني متعارضتني، وهذا شأن كل خصمني يتداعيان املةلك.                                           

والتعارض ال حيدث يف الدعاوى اليت يستوى فيها اخلصمان باأليدي، فالتعارض حيدثه تفاوت األيدي بني املدعي 
 اخلارج، واملدعى عةليه )الداخل(.             

النزاع يف القدر: والقدر قد يكون الثمن واملثمن، السةلم أواملسةلم فيه أواملهر أوغري ذلك من املعاوضات. فإذا اختةلف -2
 نه مائ  ومخسون، فإن املتفق عةليهلطرفان يف القدر مثل أن يدعي الزوج أن املهر مائ  وادعت الزوج  أا

 أن مدعي الزيادة ومدعي النقصان يكةلفان باإلثبات،  ولكن بين  أحدمها أرجح.
صال بالقضاء، واالت ومن أهم مسوغات وأسباب الرتجيح عند الفقهاء زيادة العدال ، وقوة احلج  وزيادة اإلثبات والتاريخ

واليد، وتقدير القاضي وقرائن احلال والعدد، ذلك جبانب املرجحات اخلاص  بكل دعوى معينه كدعاوى املهور والنفقات 
 (                                                                           57وغريها. )

ماذج بني البينات يف الدعاوى يف جمةل  األحكام العدلي  من خالل النيظهر أثر الرتجيح واجلمع كطريق لدفع التعارض  
                                                           -اآلتي :

                                                                               أولا: الترجيح

  دعوى املةلك املطةلق اليت مل يبني فيها تاريخ.(: بين  اخلارج أوىل يف1757املادة ) .1
مثاًل إذا ادعى أحد الدار اليت يف يد آخر، قائاًل إهنا مةلكي، وأن هذا الرجل قد وضع يده عةليها بغري حق، وأنا أطةلب 

 (.1760)أن تسةلم يل، وقال ذواليد هذه الدار مةلكي، ولذا فأنا واضع اليد عةليها حبق، ترجح بين  اخلارج وتسمع. املادة 
بين  من تارخيه مقدم أوىل يف دعوى املةلك املؤرخ. مثالً إذا ادعى أحد عةلى العرص  اليت هي يف يد آخر، اشرتيتها  .2

قبل هذا التاريخ خبمس سنني، فرتجح بين  ذي اليد، وأن قال هي موروث  من أيب الذى مات قبل ست  أشهر،  
 ترجح بين  اخلارج عةلى هذا.

لزيادة أوىل، مثاًل إذا اختةلف البائع واملشرتي يف الثمن أواملبيع، ترجح بين  من ادعى (: بين  ا1762املادة ) .3
 الزيادة.
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 16( جمةل  األحكام العدلي  املادة 58) 
 4/417( اإلحكام، اآلمدي ،59) 

 
                                                                         ثانياا: الجمع  

                             (: لوأمكن توفيق الكالمني الةلذين يريان متناقضني ووفقهما املدعي أيضاً يرتفع التناقض.                                           1657املادة ) 

: إعمال الكالم 60ادة ملمثاًل: لوأقر أحد بأنه كان مستأجراً مث اشرتيتها يكون قد وفق بني كالميه وتسمع دعواه. ويف ا 
 أوىل من إمهاله، يعىن ال يهمل ما أمكن محةل  من معىن.

 الفرع الرابع: نقض القاضي لحكمه

استقر عند عةلماء أصول الفقه أنه ليس بقول جمتهد حج  عةلى جمتهد آخر، وأن االجتهاد ال ينقض مبثةله، وهذا ما جاء 
 (58م العدلي .)يف القواعد الشرعي  اليت ُصِدرت هبا جمةل  األحكا

وقد حكى العالم  اآلمدي االتفاق عةلى عدم جواز نقض احلاكم حلكمه يف املسائل االجتهادي ، وقد نوقشت هذه 
 القضي  باستفاض  يف أصول الفقه.

وعبارة اآلمدى رمحه اهلل:" اتفقوا عةلى أن حكم احلاكم ال جيوز نقضه يف املسائل االجتهادي  ملصةلح  احلكم، فإنه لوجاز 
نقض حكمه إما بتغري اجتهاده، أوحبكم حاكم آخر ألمكن نقض احلكم بالنقض، ونقض النقض لغري هناي ، ويةلزم من 

 ذلك اضطراب األحكام، وعدم الوثوق حبكم حاكم، وهوخالف املصةلح  اليت نصب احلاكم هلا.

يل ظين لوكان حكمه خمالفاً لدلوإمنا ميكن نقضه بأن يكون حكمه خمالفاً لدليل قاطع من نص أوإمجاع، أوقياس جةلي، 
 (59من نص أوغريه فال ينقض ما حكم به بالظن لتساويهما يف الرتي ".)

وعةلى ذلك يستثىن من عدم جواز نقض احلاكم حكمه يف مسائل االجتهاد إذا ما جاء احلكم خمالفًا لةلشرع، فجاز 
 نقضه بال خالف.

صح ان بينًا ظاهراً أن قول القائل خمالف لةلقرآن أولةلسن ، مل يويف نقض اجملتهد حكم يقول العالم  الشاطىب: " فإذا ك
 االعتداد به وال البناء عةليه، وألجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أواإلمجاع، مع أن حكمه مبين عةلى 
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 4/417( الشاطيب، املوافقات، 60) 
 238، ابن جزي، القوانني الفقهي  ،ص4/398، الشربيين، مغين احملتاج 7/300( ابن اهلمام، فتح القدير ،61)
 ( ابن أيب شيب ، مسند ابن أيب شيب 62)
 وما بعدها 40/ 9(  ابن قدام ، املغين ،63) 
 وما بعدها 9/40( ابن قدام ، املغين، 64) 

 

قض االظواهر مع إمكان خالف الظاهر، وال ينقض مع اخلطأ يف االجتهاد وإن تبني، ألنه مصةلح  نصب احلاكم تن
 (60نقض حكمه، ولكن ينقض مع خمالفه األدل   وأنه حكم بغري ما أنزل اهلل".)

وسار الفقهاء عةلى هنج األصوليني من عدم نقض اجملتهد حلكمه، وطبقوه عةلى حكم القاضي، واتفقوا عةلى عدم جواز 
 (61نقض احلاكم أوالقاضي حلكمه إال إذا كان خمالفاً لةلشرع.)

لصحاب ، فإن أبا بكر رضي اهلل عنه حكم يف مسائل باجتهاده، وخالفه عمر رضي اهلل عنه، واستدلوا عةلى ذلك بإمجاع ا
 ومل ينقض أحكامه من بعده، وعةلي رضي اهلل عنه خالف عمر رضى اهلل عنه يف اجتهاده فةلم ينقض أحكامه.

أرددنا عمر من أرضنا ف ومن ذلك "جاء أهل جنران إىل عةلي فقالوا يا أمري املؤمنني كتابك وشفاعتك بةلسانك أخرجنا
 (62إليها، فقال هلم عةلي: وحيكم إن عمر كان رشيداً لألمر وال أغري صنعه عمر".)

وروي أن عمر حكم يف املشرك  بإسقاط اإلخوة من األبوين، مث شرك بينهما وقال: تةلك عةلى ما قضينا وهذه عةلى ما 
 (63قضينا، وأنفذ احلكمني.)

عم، أحدمها أخ ألم، أن املال لألخ، فرفع ذلك إىل عةلي رضي اهلل عنه فقال: عةلّي  وأما ما روي أن شرحياً حكم يف ابين
بالعبد، فجيء به، فقال: ىف أي كتاب اهلل وجدت ذلك؟ فقال قول اهلل تعاىل: "وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف  

يورث كالل  أوامرأة وله أخ أوأخت  (،  فقال له عةلي قد قال اهلل تعاىل: " وإن كان رجل75كتاب اهلل" سورة األنفال )
 ، ونقض حكمه.12فةلكل واحد منهما السدس" سورة النساء اآلي  

وقد أجاب ابن قدام  رمحه اهلل تعاىل عةلى ذلك بقوله:" مل يثبت عندنا أن عةلياً نقض حكمه، ولوثبت فيحتمل أن يكون 
 (64فنقض حكمه".) عةلي رضي اهلل عنه اعتقد أنه خالف نص الكتاب يف اآلي  اليت ذكرها



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 120 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           

 ( وطعن ابن حزم الظاهري يف رسال  عمر رضي اهلل عنه أليب موسى ، ولكن ابن القيم أثبتها استناد لبعض أصحاب السنن.65)
_ يف املسائل اليت الحيكمها 2م حتت عنوان ما يتبع عند غياب النص الفقرة 1983 من قانون اإلجرات املدني  السوداين لسن  6( فقد جاء يف املادة 66)

 نص تشريعي تطبق احملاكم الشريع  اإلسالمي  واملبادئ اليت استقرت قضاءاً يف السودان والعرف والعدال  والوجدان السةليم .
 408( زيدان، الوجيز يف أصول الفقه ،ص67) 

 

وأما ما يروى يف رسال  عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أليب موسى من قوله: " وال مينعك قضاء قضيته باألمس، مث 
راجعت فيه نفسك وهديت فيه رشدك أن ترجع إىل احلق، فإن احلق قدمي والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف 

 65(. ...الباطل

هوأن احلكم الذى قضيت به أمس، مث تبني لك خطؤه أن ترجع عنه يف حادث  أخرى وحتكم فإن املراد من هذه الرسال  
خبالفه، وليس معناه أن تنقض ما حكمت به أمس، ولذلك قال" أن ترجع إىل احلق"، ومل يقل أن ترجع عن حكمك، 

 والرجوع إىل احلق هوترك الرأي اخلطأ والرجوع لةلصواب.

مه قضي  أخرى وهي مدى حجي  السوابق القضائي ، إثبات الدعوى وهذا نظام ويتفرع عةلى قضي  نقض القاضي حلك
(، ومضمونه أنه إذا سبق أن حكم بقضي  حكم معني، فإن هذا احلكم يةلزم أن يسري 66موروث عن النظام اإلجنةليزي )

 عةليه القاضي، إذا ظن أنه األصوب له.

الثابت عةلى ما تقدم أنه إذا حكم يف قضي  حبكم معني ولكن النظام اإلسالمي مل يعرف هذا النوع من االحتجاج، ف
فال يةلزم أحد بالسري عةلى ذلك احلكم، فيجوز لةلقاضي أن حيكم بغريه يف ما يعرض عةليه من قضايا جديدة، وهذا مدلول 

 قول اخلةليف  عمر رضى اهلل عنه " تةلك عةلى ما قضينا وهذه عةلى ما قضينا".

وهويتحدث عن نقض احلكم االجتهادي: " وهذا يعين أن السوابق القضائي  ال تفيد ويف ذلك يقول الدكتور زيدان 
القاضي املسةلم، وعةلى هذا دل عمل قضاة اإلسالم، من ذلك: أن عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه قضى يف املسأل  

أوالد األبوين مع األوالد  ثاحلجري  يف املرياث بعدم توريث أوالد األبوين، مث عرضت له نفس املسأل  من بعد فقضى بتوري
 (67)ألم، فاعرتض عةليه أصحاب القضي  األوىل، فقال: ذلك قضينا وهذا عةلى ما نقضي".
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 الخاتمة

 :النتائج أولا 

 :أمهها ومن

، بالدليل أشبه انتك  وإن كةلياً،  دليالً  تعد ال ستداللاال يف ولكنها ستنباط،واال ستداللاال يف األصولي  القاعدة حجي 1
 .الشرع إىل التوصل يف معين  وسيةل  دون أن يف ستنباطاال وأما

 من يءش إىل حتتاج كنول املستجدات، لتكييف وصالحيتها، عةليها والتخريج التفريع يف األصولي  القواعد فعالي  .2
     .والواقعي  الشرعي  جبوانبها وإملام جتهادا

 معني بنوع اءالقض من أنواع ختصيص مينع ال وهذا واملظامل، والقاضي احلسب  اإلسالم يف وأقسامه القضاء أنواع أن .3
  القضايا. من

  الضرورة. ندع اجملتهد غري القضاء تقةليد يف مانع وال ،اجلمهور رأي حبسب جمتهداً  يكون أن القاضي يف األصل. 4

 إال القاضي كمح ينقض أن جيوز ال ، وبالتايل مبراحل متر ال القضي  أن مبعىن واحدة، درج  اإلسالم يف القضاء إن. 5
  .التطبيق يف خطأ أوفيه لةلشرع خمالفاً  كان  إذا

 يكن مل وإن ةليه،ع الشرعي  واألصول القواعد تطبيق يف طأاخلأو  لةلشرع املخالف حكمه قضن جمتهداً  القاضي كان  إذا. 6
 وهوحتديد، هختصاصا صميم من ذلك أن عتباراب احلكم، نقض يف أصيةل  جهه يه املظامل حمكم  فإن جمتهداً  يضاالق
  .لةلشرع أوخمالفاً  موافقاً  احلكم كان  إذا ما

  .ينقض حنوما عةلى وهذا قضينا حنوما عةلى ذلك مبدأ عتماداو ، القضائي  السوابق حجي  عتبارا ينف. 7
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  :التوصيات

 :أمهها ومن

 حنوحيافظ ىعةل الكتب هذه جتديد عةلى وعمل األصولي ، الكتب من مصادرها ودراس  األصولي  القواعد دراس  تعميق1
 .ومؤثر جاذب شكل يف ويقدمها جوهرها، عةلى

 خاص  والفقهاء يناجملتهد من حشد إعداد يف لتساهم التدريسي  واخلطط التعةليمي  املناهج يف تغيري إحداث ضرورة. 2
 .والتدريس واإلفتاء القضاء جمال يف

 .ومتنوع  متخصص  رامجب وفق والتشريع بالتدريس ملشتغةلني املهارات وتنمي  القدرات لرفع كوسيةل   التدريس عتماد. ا3

 األفكار تبادلل لقاءات لتكون املنتظم  العةلمي  والدوريات والفقهي ، األصولي  واملنتديات بالفعاليات هتماماال. 4
 .والتجارب
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 :والمراجع المصادر

 القرآن الكرمي

 شرك  درويش، دنانع حممود أحاديثه، وخرج ضبطه ،التفتازاين عمر بن مسعود التنقيح، حقائق كشف  إىل التةلويح-1
 .        بريوت، م1998 – ه 1419 وىلاأل طبع  األرقم دار

، الرسال  س مؤس الناشر شاكر حممد أمحد احملقق ،يالطرب  أبوجعفر ريرج بن حممد القرآن، تأويل يف البيان جامع-2
 .                          م 2000 – ه1420 وىلاأل الطبع 

 .بريوت صادر دار طبع  املصري، منظور بنا مكرم بن حممد، العرب لسان-3

 .                                                                       م1995 – ه1416 وىل،األ الطبع  دمشق، الرسال  سس ؤ م ؤوط،ناألر  شعيب حتقيق حنبل، بن أمحد مامإلا مسند-4

 .                                                                      م1983 – ه 1403، األوىل الطبع  بريوت، العةلمي  الكتب دار اجلرجاين، حممد بن يعةل الشريف التعريفات،. 5

 األوىل، لطبع ا عمان، الفرقان، دار شبري، عثمان حممد اإلسالمي ، الشريع  يف الفقهي  والضوابط ةلي الك القواعد. 6
 .                                                 م2000- ه1420

، بريوت لعةلمي ،ا الكتب دار شاهني، القادر عبد حممد أحاديثه وخرج ضبطه احملةلى، أمحد بن حممد اجلوامع، مجع شرح.7
                        .   ه1418 األوىل الطبع 

 ه1429 الثاني  لطبع ا الرياض، التدمريي ، دار أمحد، السنوسي الطيب والفقهي ، األصولي  القواعد يف وأثره االستقراء. 8
 .                                               م2008 –

 البدري عيدس حممد مصعب أيب حتقيق ،اينكالشو  عةلى بن حممد األصول، عةلم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد. 9
 .     دمشق – الفكر دار ع بط
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 .                                                                             بنانل بريوت، الكتب، عامل طبع  سنوي،اإل الرحيم عبد الدين جلمال الوصول، منهاج لشرح السول هناي . 10

 املدىن دار م،1985 األوىل الطبع  أبوعمش ، مفيد حممد حتقيق الكةلوازاىن، اخلطاب ألىب الفقه، أصول يف التمهيد.11
 .                                         جدة والنشر، لةلطباع 

 الطبع ، تبريو  الرسال  مؤسس  األشقر، سةليمان حممد حتقيق الغزايل، حامد أليب األصول، عةلم من املستصفى.12
 .                                       م1997 – ه 1417 األوىل

 .العةلمي  الكتب دار باوشاه، أمري أمني حممد التحرير، تيسري. 13

 – الفكر دار ط بقا، مظهر حممد حققه الةلحام، بنا عباس بن يعةل بن حممد بن عةلى الفقه، أصول يف املختصر.14
 .                                                        دمشق

 .                                                                             بريوت العةلمي  الكتب دار ،يالظاهر  حزم ناب سعيد بن أمحد بن حممد األحكام، أصول يف حكاماإل.15

 الوفاء دار لرابع ،ا الطبع  حفناوي، إبراهيم حممد اإلسالمى، الفقه يف وأثرمها األصوليني عند والرتجيح التعارض.16
 .  م2007 – ه 1428، املنصورة، والتوزيع والنشر لةلطباع 

 احلديث دار م،2006 – ه 1427 ،زدرا اهلل عبد بقةلم الشاطيب، موسى بن إبراهيم الشريع ، أصول يف املوافقات.17
 .                                                               القاهرة

 اجلبل دار م،1989، ه 1409 األوىل الطبع  رشد، بن أمحد بن حممد أبوالوليد املقتصد، وهناي  اجملتهد بداي .18
                                                   .   بريوت

 – ه 1426 األوىل الطبع  املنشاوي، اهلل وعبد حتقيق جزى، ناب أمحد بن حممد أبوالقاسم الفقهي ، القوانني. 19
 .                                       القاهرة، احلديث دار، م 2005

 شرك  م،2004 – ه 1425 األوىل الطبع  النووي، شرف بن حيي الدين حمى املفتيني وعمدة الطالبني منهاج. 20
 .  والتوزيع والنشر لةلطباع  املشاريع
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 .اإلسالمي  اخلالف  يف وفقهاء عةلماء من مكون  جلن  العدلي ، األحكام جمةل . 21

 .                                                                     بريوت الرسال  مؤسس ، م1996 – ه 1417 اخلامس  الطبع  زيدان، الكرمي عبد الفقه، أصول يف الوجيز. 22

 1402 لثاني ا الطبع  ،يعفيف الرازق عبد تعةليق مدي،اآل حممد بن عةلى الدين سيف، األحكام أصول يف اإلحكام.23
 .                                دمشق ،ياإلسالم املكتب، ه

 .زهران مكتب ، القاهرة احلديث دار طبع  الدسوقي،  عرف بن حممد ،يالدسوق حاشي . 24

 – ه 1420 ثاني ال الطبع  شريف، الرمحن عبد حممد الرمحن عبد ،ياإلسالم الفقه يف القضائي  البينات تعارض. 25
 .                           بريوت ،اإلسالمي املكتب م،19999

 الطبع ، نيشاه اهلل عبد حممد أحاديثه خرج ،يالعدو  الدرديرى أمحد الشيخ الدسوقي، حاشي  مع الكبري الشرح. 26
 .                 بريوت العةلمي  الكتب دار م،1996 – ه1417 األوىل

 – املعرف  كتب م األوىل، الطبع  ،األلباين الدين ناصر بتعةليق السجستاين، األشعث بن سةليمان داود، أيب سنن.27
 .                                                            بريوت

 املعرف  دار ع طب املستصفى، هامش عةلى األنصاري، الدين نظام يالعةل عبد الثبوت، مسةلم شرح الرمحوت فواتح.28
 .                                                      بريوت

 م،1999 – ه 1419 الثاني ، الطبع  الكاساين، مسعود بن أبوبكر الدين عالء الشرائع، ترتيب يف الصنائع بدائع. 29
 .                             بريوت العةلمي ، الكتب دار

 .                                                                                   بريوت، الفكر دار ط ،يالباق عبد فؤاد حممد حتقيق ماج ، إبن يزيد بن حممد ماج ، بنا سنن. 30

 – ه 1414 وىل،األ الطبع  عطا، القادر عبد حممد حتقيق البيهقي، عةلى بن احلسني بن أمحد الكربى، سنن. 31
 . بريوت، العةلمي  الكتب دار م،1994
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 عرنوس، حممد قحتقي ،القرايف سير دأ بن أمحد العباس أىب الدين، شهاب األحكام، من الفتاوي متييز يف األحكام. 32
 .                        القاهرة، لةلثراث زهري األ املكتب  طبع 

، وىلاأل الطبع  ،بريوت اجليل دار هارون، حممد السالم بدع حتقيق زكريا، بن فارس بن أمحد الةلغ ، مقاييس معجم. 33
 .                                                    م1995

 الدار م،1999 – ه 1420 أبوالنور، حمجوب حممود اإلسالمي، الفقه يف القضائي  لةلدعوي الدفوع نظري . 34
 .                                               اخلرطوم لةلكتب، السوداني 

 الفكر، دار، ه 1405 وىل،األ الطبع  املقدس، قدام  إبن حممد بن اهلل عبد حنبل، بن أمحد مامإلا فقه يف املغين. 35
 .                                                            بريوت

 وقدم حاديثهأ رجوخ حققه ،التةلمساين أمحد بن حممد اهلل عبد أيب األصول، عةلى الفروع بناء يف الوصول مفتاح. 36
 .    بريوت، العةلمي  الكتب دار طبع ، الةلطيف عبد الوهاب عبد

 الطبع  و،تهي نحس حممد وحققه خرج اإلسنوى، الرحيم عبد الدين جلمال الصول، عةلى الفروع ختريج يف التمهيد. 37
 .           بريوت الرسال ، مؤسس  م،1981 – ه 1401 الثاني ،

 

 
 


