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 شكر وتقدير

(1) َّمغجغمعجعمظحطمض ُّ  :في عاله قال اهلل جل
 

و نٌ الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد هلل حمد الشاكريف العارفيف العابديف بمى     
تماميا، فمو الحمد كالشكر دائمان كأبدان، كامتثاالن  الدراسةنجاز ىذه إب ككرمو عميٌ  كفضمو كتكفيقو كا 

، (2) «ال يشكر الناس فٍ مى  ال يشكر اهللى »  :كسنتو الكريمة في قكلو ملسو هيلع هللا ىلص ألمر الحبيب المصطفى

إلتماـ ىذه  كارشادم كمعاكنتي برؽ برقيات الشكر كالعرفاف لمف لـ يأؿ جيدان في دعميأفإنني 
األستاذ المساعد في قسـ  عبد اهلل أبو وىدانالذم أكف لو كؿ المحبة كاالحتراـ الدكتكر/ك لرسالة ا

، مشرفي عمى ىذه تبارؾ ك تعالى حفظو اهللالفقو كالتشريع/ كمية الشريعة جامعة النجاح الكطنية 
رشاده لي. يامقكٌ ك الرسالة الذم أثراىا   بمتابعتو كتصكيبو كا 

مأمون الرفاعي الدكتكر/ لجنة المناقشة عضكمالشكر كالتقدير إلى  برؽ برقياتأكما      
محمد كالدكتكر/  األستاذ المساعد في قسـ الفقو كالتشريع/ كمية الشريعة جامعة النجاح الكطنية

األستاذ المشارؾ في قسـ الفقو كأصكلو كرئيس قسـ الفقو كالتشريع كمية الدعكة كأصكؿ  عساف
ية ، كبالغ االىمىذه الرسالة لتكرميما بقبكؿ مناقشة ؛ حفظيما اهللف الديف جامعة القدس فمسطي

رشاد، كالى جياز القضاء الشرعي ممثالن برئيسو قاضي لما قٌدماه مف تقكيـ كتصحيح ك  نصح كا 
لى دار اإلفتاء ا  ك  ،كقضاة الشرع الحنيؼ ،حفظو اهلل محمود اليباشالدكتكر:  قضاة فمسطيف

، كشكرم مكصكؿ لكؿ مف حفظو اهلل محمد حسينالعاـ سماحة الشيخ الفمسطينية ممثمة بالمفتي 
 ساعدني في إتماـ ىذه الرسالة كلك بالنصيحة أك الدعاء في ظير الغيب.

 القبول والتوفيق ىتبارك وتعال داعيًا وراجيًا من اهلل

                                                           
 .(152، آية )سورة البقرة (1)
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 (())العالقة بين القضاء واإلفتاء في اإلسالم
 دراسة حالة" /فمسطين "الضفة الغربية 

 إعداد
 طالب خالد عمي صبري

 إشراف
 عبد اهلل أبو وىدان د.

 الممخص

 "الضفة الغربية/  اإلسالـء كاإلفتاء في عف العالقة بيف القضا ىذهتحدثت في رسالتي      
تكممت في الفصؿ األكؿ عف حقيقة  ،، كقد قمت بتقسيميا إلى ثالثة فصكؿ"حالة دراسة فمسطيف

ثـ تطرقت إلى األسس  القضاء كاإلفتاء في اإلسالـ، فقمت بتعريؼ القضاء لغة كاصطالحان كمف
اع القضاء في اإلسالـ مف القضاء العادم ، كاستعرضت أنك قضاءي يقكـ عمييا جياز التكاألركاف ال

كمف ثـ  بياف مشركعية  ،عمى الفركؽ بينيا كقفتك  ،كقضاء التحكيـ كقضاء المظالـ كقضاء الحسبة
كالحكمة المرجكة منو ككيؼ تتمثؿ أىميتو في حياة  الشريفة كالسنة الكريـ القضاء في الكتاب

كضحت أاختالؼ ذلؾ مف حالة إلى أخرل، ك اإلنسانية، كتناكلت حكـ الشارع في تكلي القضاء ك 
فرىا فيمف يعتمي منصة القضاء، كمف ثـ تحدثت عف تعريؼ اإلفتاء في االشركط كاآلداب الكاجب تك 

كتكممت عف المصادر التي تستند إلييا الفتكل كضكابطيا، ككذلؾ تكممت عف  ،المغة كاالصطالح
في حياة المؤمف، كبينت  اكأىميتي اكمتيحك  الشريفة كالسنة الكريـ مف الكتاب الفتكلمشركعية 
كختمت ىذا الفصؿ بالشركط كاآلداب الكاجب  ،التي تعترم مف يتكلى اإلفتاء ةالتكميفياألحكاـ 

 ب لإلفتاء.نصٌ تكفرىا فيمف يي 

 ىأما الفصؿ الثاني فتكممت فيو عف النشأة كالتأسيس لمقضاء الشرعي منذ عيد النبي صم     
يد مف الحقب كحتى يكمنا مف بعده مركران بالعد رضي اهلل عنيـ اء الراشديفاهلل عميو كسمـ كالخمف

ختصاص المحاكـ الشرعية كالمياـ المككمة امتغيرات كاألحداث فييا، كتناكلت برز الأالحاضر ك 
كتطرقت إلى الكادر العامؿ في جياز القضاء الشرعي، كتكممت عف نشأة دكر اإلفتاء في  ،إلييا



 ط

يسيا ليكمنا ىذا، كأىـ المياـ المنكطة بيا كلكائحيا الداخمية كالحديث عف فمسطيف كمراحؿ تأس
 كادرىا اإلدارم.

كضحت الفرؽ بيف أك  ،الفصؿ الثالث فقد تناكلت فيو حاالت استشارة الفقياء في األحكاـ اأم    
إفتاء  كاستعرضت أقكاؿ الفقياء في ،كتناكلت نقض الحكـ القضائي بالفتكل ،الحكـ القضائي كالفتكل

 ،ثر ديني كدنيكمأاء الشرعي كاإلفتاء المبنية عمى كتطرقت إلى محاكر االتفاؽ بيف القض ،القاضي
ىذه الدراسة بالكقكؼ عمى تقدير  يث عف بعض قضايا االفتراؽ بيف ركنكختمت ىذا الفصؿ بالحدي

عف بعض كمف ثـ الحديث  ،رمضاف ال سيماية األىمة ك دية المقتكؿ خطأن ككذلؾ ما يتعمؽ برؤ 
 المسائؿ المتعمقة بالطالؽ.   
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 المقدمة:

لما ليـ ، الـالذم استخمؼ البشرية عمى ىذه األرض لعمارتيا بنكر اإلس تعالى الحمد هلل    
الذم جعمنا مسمميف حنفاء عمى ممة أبينا تعالى الخير كالنجاة، الحمد هلل مف عظيـ فييا كفي اآلخرة 

ف مى ؛ العالميف ، المعمـ األكؿ كحبيب رًب ـ األنبياء كالمرسميفالـ عمى خاتإبراىيـ، كالصالة كالس
 كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف.، شغؼ القمكب شكقان لرؤيتو

 :أما بعد

 ،ال كىك القضاءأ ؛يستقيـ حاليـ مف دكف سيؼ العدؿ ال ناسيحد أف األأال يخفى عمى فإنو  
قد أمر العباد  ف اهلل أكالىما فرض كفاية، ك  مذافكال ،لألناـ كالحراـ ككذلؾ اإلفتاء دليؿ الحالؿ

كذلؾ حسمان لمتداعي  ؛الشريفة كالسنة الكريـ مف الكتاب المستقاةباالحتكاـ لمقضاء بأحكامو الشرعية 
متنازع الذم قد يتكلد أثناء معامالت الناس فيما بينيـ بشتى ألكانيا، قاؿ الحؽ تبارؾ لقطعان ك 

خمحمجمهلملخلحلجلمكُّ    كتعالى: هنمنخنحنجنمم
المجكء لإلفتاء ليككنكا عمى بصيرة مف أمر دينيـ كدنياىـ فقد قاؿ اهلل جؿ كذلؾ ، ك (1)َّٰهمهجه

 .(2)َّخمحمجميلىلملخلُّ    في عاله:

يذا يدلؿ عمى مدل حرص اإلسالـ كعممو عمى خمؽ بيئة يسكدىا األمف كاألماف كالسالـ ف      
نو رسـ طريقان أكالحرمة في حياتيـ، كما  ؿٌ ياف كجو الحً ناس، كحرصو عمى بكالمحبة كاإلخاء بيف ال

مف جعؿ " :ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ النبياء في حكمو بيف الناس كفض الخالؼكاضحة لمف يعتمي منصة القض

كيأخذه بغير  بو المثؿ ليككف مف يمتيف القضاء، فضرب (3)بيف الناس فقد ذبح بغير سكيف"قاضيان 
شد في التكقي مف االنحراؼ عف طريؽ الحؽ في أبمغ في الحذر ك أ لشرعحقو كال يراعي حدكد ا

 حكمو.
                                                           

 .(26) ، أيةسورة ص ((1
 .(176) ، أيةسورة النساء (2)

 
ؾ:  (، تحقيؽ: محمد محي الديف، بيركت: المكتبة العصرية،4)مج سنن أبي داودأبك داكد، سميماف بف األشعث، (3)

، صحيح الجامع الصغير وزيادتوكقد صححو األلباني:  .298ص ،3ج(، 3572األقضية، باب: في طمب القضاء، رقـ )
  .1065، ص2(، ج6190( رقـ )2)مج
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 إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار األميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كحاجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه
 فكيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿه 

 

 كقاضػػػػػػػػػي األرض أسػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػاء 
 (1)لقاضػػػػػػي األرض مػػػػػػػػف قاضػػػػػػي السػػػػػػػماء

 

إليو مف حكـ  صمي خٍ ما يى  في تبارؾ كتعالى ف يكفقو اهللمى عظيمة لً  ةه مى عٍ نً ء لى تكلي القضا ف  ا  ك    
جمس قاضيان أف نو قاؿ: )ألأ ڤ فقد ركم عف ابف مسعكد ،بسو ثكب الييبةمٍ كيي  ،سديد بيف الناس

فاضؿ الذم كاف في زمف القائد ال، كىذا القاضي (2)بيف اثنيف أحب إلي مف عبادة سبعيف سنة(
يا بقمـ القاضي تي حٍ تى البالد بالعساكر إنما فى  تحتي ما فى  :المظفر صالح الديف األيكبي كالذم قاؿ فيو

 عميو مف عمـو  وي ئي يفتح بار  فٍ مى ، ككذلؾ اإلفتاء لً لصالح حالو كنزاىة حكمو في قضائو( 3)الفاضؿ
مف يرد اهلل " :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النبي  ،الكقاردينو كدنياه كيمبسو ثكب العمـ ك  كيحيطو بالدراية كالتفقو في أمر

 .(4)"بو خيران يفقو في الديف

نجـ فمسطيف كأصبح ىناؾ  غكلما بز  ،ـ كؿ مف القضاء كاإلفتاءمف ىنا تشابكت ميا    
كقد  ،بصيص نكر بدأ لمقضاء جيازه ككيانو الخاص ككذلؾ اإلفتاء مما استكجب ىذه الدراسة

 دراسة -فمسطيف "الضفة الغربية/ العالقة بيف القضاء كاإلفتاء في اإلسالـ))أسميت ىذه الدراسة 
 .(("حالة

 أسباب اختيار الدراسة:

في دراسة تيدؼ لمكقكؼ عمى العالقة بيف القضاء الشرعي  المتخصص نيؿ السبؽ البحثي -1
 كاإلفتاء. 

 بياف حقيقة كؿ مف القضاء كاإلفتاء. -2
بياف تاريخ نشأة جياز القضاء الشرعي كدار اإلفتاء في فمسطيف كمراحؿ تأسيس كؿ منيما  -3

 ضمف مؤسسة مستقمة.

                                                           

 
 . 53ـ، ص1987، بيركت: دار الجميؿ، ت: 2، طاألماليرحمف بف إسحاؽ: الزجاجي، عبد ال(1)

 ، القاىرة: مكتبة10، تحقيؽ: محمد صبحي، طتيسير العالم شرح عمدة األحكاماهلل بف عبد الرحمف،  البساـ، عبد (2)
 .697ـ، ص2006ت:  الصحابة،

 .61ص ـ،2009 القاىرة: مؤسسة اقراء، ت:، سيف الدين قطز ومعركة عين جالوتالصالبي، عمي محمد: السمطاف  ((3
، تحقيؽ: محمد زىير الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة، 1، ط(9صحيح البخاري )مجالبخارم، محمد إسماعيؿ الجعفي:  ((4

 .25، ص1(، ج71ق،  ؾ: العمـ، باب: مف يرد اهلل بو خيران يفقو في الديف، رقـ)1422ت:
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 إلفتاء ككادر كؿ منيما.بياف المياـ المنكطة بكؿ مف القضاء كا -4

 عرض المكائح الداخمية كالكادر اإلدارم لمقضاء الشرعي كاإلفتاء. -5

 بياف محاكر االتفاؽ بيف القضاء الشرعي كاإلفتاء. -6

 تكضيح بعض قضايا االفتراؽ بيف القضاء الشرعي كاإلفتاء. -7

 أىمية الدراسة:

و كتجمع ع جكانبعدـ كجكد دراسة مستقمة متخصصة في ىذا المكضكع تعالجو مف جمي -1
 ات كتب العمماء كالفقياء حسب عممي المتكاضع.مٌ جزيئاتو المتناثرة في أي 

إف مكضكع العالقة بيف القضاء كاإلفتاء مكضكع حيكم يمس المجتمع بأسره عمى كجو  -2
ليككف لدييـ الدراية في كجيتيـ عند التباس الحاؿ  ؛العمكـ كاألسرة عمى كجو الخصكص

 نياىـ.دينيـ ك عمييـ في شؤكف د

خاللو إلى التعرؼ عمى  ككف ىذا المكضكع يتصؿ بالجك العاـ لعممي، كالذم أىدؼ مف -3
كليككف نتائج كثمار ىذا البحث  ،القاضي كالمفتي كالتفريؽ بيف عمميـ اتمدل صالحي

 إضافة جديدة لدم.

 ضركرة التنسيؽ كتكطيد العالقات بيف القضاء الشرعي كاإلفتاء لتكأمة كؿ منيما. -4

 ثمار ىذه الدراسة خدمة لكؿ الميتميف بالقضاء الشرعي كاإلفتاء.ككف تل -5

 مشكمة الدراسة:

مكقكؼ عمى العالقة التي تربط جياز القضاء لسعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ي    
كالتفريؽ بيف صالحيتيما مف خالؿ الكقكؼ عمى اختصاص  ،كاإلفتاء كبياف تاريخ نشأة كؿ منيما

 الكافي في الكصكؿ إلى الرأم الفصؿ في بعض القضايا بينيما. كؿ منيما كبذؿ الجيد
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 أسئمة الدراسة:

 ما ىك مفيـك القضاء كاإلفتاء في المغة كاالصطالح؟ -1

 ما ىي أركاف القضاء كأسسو كأنكاعو؟  -2

 ما ىي مصادر اإلفتاء كضكابطو؟  -3

 ما السبب مف عدـ كجكد قانكف خاص بالقضاء الشرعي مف إنتاج فمسطيني؟ -4

 ذ القاضي بخطئو في حكمو؟ىؿ يؤاخ -5

 حكمة كأىمية القضاء كاإلفتاء كحكـ تكلي كؿ منيما؟ -6

 ىؿ يستشار المفتي في الحكـ القضائي؟ -7

 ىؿ ينقض الحكـ القضائي بالفتكل؟ -8

 الدراسات السابقة:

فرد ىذا المكضكع في أقد  ان حدأسات السابقة ذات العالقة لـ أجد بعد البحث كمراجعة الدرا    
نما ىي بعض الدراسات التي  ،قؿ يقؼ عمى كجو العالقة بيف القضاء كاإلفتاءبحث شامؿ كمست كا 
 ، كمنيا:ةانب القضاء أك اإلفتاء كؿ عمى حدتخص بعض جك 

 النظاـ القضائي في الفقو اإلسالمي/ محمد رأفت عثماف. -1

إجراءات التقاضي في دعاكم األحكاؿ الشخصية أماـ القضاء الشرعي الفمسطيني مقارنة  -2
 قو اإلسالمي/ ماىر خضير.مع الف

اإلفتاء في قطاع غزة/ إعداد: إسماعيؿ عمي/ قدمت ىذه الرسالة لمحصكؿ عمى درجة  -3
 ـ(.2010الماجستير مف الجامعة اإلسالمية بغزة )
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/ قدمت ىذه الرسالة لمحصكؿ احمد محمد حسيف/ إعداد: الفتكل بيف التيسير كاالنفالت -4
 (.ـ2013) سطيفجامعة القدس فمعمى درجة الماجستير مف 

/ قدمت ىذه عبد الرحيـ محمد يكسؼ/ إعداد: في فمسطيف تاريخان كفقيان كمنيجان اإلفتاء  -5
 (.ـ2001) جامعة القدس فمسطيفالرسالة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف 

أنيا متخصصة في معرفة تفاصيؿ كجزئيات كحيثيات العالقة بيف الذم يميز ىذه الدراسة ك      
 اء كأكجو االتفاؽ كاالختالؼ بينيما.القضاء كاإلفت

 منيجية الدراسة:

 باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككذلؾ المنيج الميداني. قمت (1

لمكضكع عمى شكؿ غمب الكتب التي كقعت بيف يدم إلبراز ىذا اأعمى البحث في  عممت (2
 ي ذلؾ.نبعض ما أمكنبمتكامؿ كذلؾ بربط عناصره كمباحثو كفصكلو بعضيا 

 .الكريمة كرقـ اآليةالكريمة ف الكريـ، كتكثيقيا بذكر السكرة آالؿ بآيات القر االستد (3

تخريج األحاديث النبكية الشريفة كعزكىا إلى مصادرىا األصمية، ثـ الحكـ عمييا مف حيث  (4
 الصحة.

في مكضكع بحثي ىذا عمى أقكاؿ العمماء كالفقياء كأصحاب المذاىب األربعة  اعتمدت (5
بالرجكع الى أيٌمات الكتب  ا،كر أدلة كؿ فريؽ كالترجيح بينيذ عمى كجو الخصكص مع
 كالعديد مف الكتب كالدراسات الحديثة ذات العالقة. الفقيية القديمة المختصة، 

 .يمـز مف البحثالرجكع إلى كتب المغة فيما  (6

 الرجكع إلى الكصؼ الكظيفي كالييكمية الخاصة بالمحاكـ الشرعية كدكر اإلفتاء الفمسطينية. (7

أف الرمز )مج( يرمز إلى عدد أجزاء الكتاب، كرمز )ؾ( يرمز إلى الكتاب كرمز )ب(  (8
 ، كرمز)ت( تكفي، كرمز)ط( طبعة، كرمز)د.ط( دكف طبعة.يرمز إلى الباب
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 أم كالـ كرد في ىذه الدراسة دكف تكثيؽ فيك مف اجتيادم الشخصي. (9

 كالمحتكيات( الشريفة كاألحاديثالكريمة كفيرس اآليات ) الفيارس الالزمةؿ بعم قمت (10
 إضافة إلى النتائج كالتكصيات.، لمبحث ممخصو ك  ،المصادر كالمراجعك 

 خطة الدراسة:

 .مبحثان: حقيقة القضاء واإلفتاء في اإلسالم، وفيو الفصل األول

  .، كفيو خمسة مطالبلمحة عف القضاء في اإلسالـالمبحث األكؿ: 

  .كفيو خمسة مطالب ،لمحة عف االفتاء في اإلسالـالمبحث الثاني: 

، وفيو اإلفتاءدور و  الشرعي لقضاءبا المنوطة الفصل الثاني: النشأة واالختصاص والميام
 .مبحثان

 .كفيو ثالثة مطالب ،الشرعي لقضاءبا المنكطة كالمياـختصاص المبحث األكؿ: النشأة كاال

 .الثة مطالبإلفتاء، كفيو ثبدكر  المنكطة كالمياـختصاص المبحث الثاني: النشأة كاال

وفيو ثالثة  ،اإلفتاءدور و  الشرعي لقضاءبابين قضايا االشتراك اتفاق و  محاورالفصل الثالث: 
 مباحث.

 .مطالب أربعةلحكـ القضائي، كفيو المبحث األكؿ: الفتكل كا

 .مطمبافكر القضاء كاإلفتاء، كفيو المبحث الثاني: محاكر االتفاؽ بيف د

 .، كفيو ثالثة مطالباإلفتاءدكر ك الشرعي يف القضاء ب اشتراؾالمبحث الثالث: قضايا 
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 الفصل األول 

 حقيقة القضاء واإلفتاء في اإلسالم

 لمحة عن القضاء في اإلسالمالمبحث األول: 

 لمحة عن اإلفتاء في اإلسالمالمبحث الثاني: 
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 لاألوالفصل 
 اإلسالمفي  واإلفتاءالقضاء حقيقة 

 متكامالن  ككنيا دستكران كامالن بد ذلؾ يتجس ،بأنيا جاءت لكؿ بني البشرتتميز رسالة اإلسالـ       
عرفة بم يكمفذلؾ بتكجيو البكصمة في شتى مجاالت الحياة لمخير الذم ك لكؿ زماف كمكاف،  ان صالح

الذم قرره اهلل تعالى بميزاف العدؿ إفتاءن كقضاءن، كالحرمة  كجو الحؿً  الحؽ كلزكمو، مف خالؿ بياف
كبعض مف مف مستمزمات الفيـ السميـ لمعرفة قضايا االتفاؽ  أف، لذا يرل الباحث لثقميفككمؼ بو ا

يما، كعميو فقد قمت ينقؼ عمى مفيكـ كؿ منيما كحقيقت أف ىذه الدراسة ركنيبيف  قضايا االشتراؾ
 اإلفتاءلمحة عف كالثاني:  ،لمحة عف القضاء في اإلسالـ: األكؿ مبحثيف، إلىبتقسيـ ىذا الفصؿ 

 .في اإلسالـ

 األولالمبحث 

 لمحة عن القضاء في اإلسالم

، كآدابوكمشركعيتو كشركطو  كأسسوأف نقؼ عمى مفيكمو  ىية القضاءينبغي لمعرفة ما     
: تعريؼ القضاء لغة األكؿمبحث مف خالؿ خمسة مطالب، المطمب لكىذا ما سنتناكلو في ىذا ا

كأركانو التي يقكـ عمييا جياز ي: بياف أنكاعو اصطالحان، كالمطمب الثانتعريفو لدل الفقياء ك 
 ، كأىميتو لإلنسانيةالثالث: مشركعية القضاء كالحكمة المرجكة منو  ، كالمطمبالقضاء

 كآدابو. القاضي ي القضاء، كالمطمب الخامس: الشركط الكاجب تكفرىا فيكالمطمب الرابع: حكـ تكل

 :تعريف القضاء في المغة واالصطالح: األولالمطمب 

 القضاء في المغة: . أ

القضاء فعاال مف ك  ،(1)الحكـ بيف الناس يرد لفظ القضاء في المغة عمى كجكه عدة، منيا:      
القضاء مف الدركع الحديثة العيد بالجدة ، ك كالقضاء فعالء غير منصرؼ قضى أم حكـ كفرغ

 قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:كما في  ،(3)معناه في المغة القاطع لألمكر المحكـ ليا اءالقضك ، (2)الخشنة

                                                           

 
، بيركت: دار صادر، ت: 3(، ط15جم) لسان العربىػ(: 711)ت:  ي اإلفريقيابف منظكر، محمد بف مكـر بف عم(1)

 .544ص ،1ىػ، ج1414

 .221ص، 7، جالمرجع السابق (2)
 .186ص ،15، جالمرجع السابق (3)
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كقد ، (2)، أم لفصؿ الحكـ بينيـ(1) َّمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبُّ 

  كقكلو ،(3)َّٰىينىنُّ  : ، كـ في قكؿ اهللاألداءيأتي القضاء بمعنى 

:  ُّ(5)، أم أديتمكىا(4)َّيلىلمل. 

يلىلملخل ُّ  قكؿ اهلل تعالى: كما جاء في ،كيككف القضاء بمعنى الصنع     
 .(7)يأتي بمعنى انقطاع الشيء كتمامو، ك أم خمقيف كصنعيف، (6)َّجم

فيـ في : لك تتبعنا مفيـك القضاء لدل الفقياء لكجدنا اختالالقضاء في اصطالح الفقياء . ب
يفاتيـ نستعرض تعر ك ، أك صفة عمالن  أك ان اختصاص ككنوكيرجع سبب االختالؼ إلى ذلؾ 

قكؿه ممـز يصدر عف كالية ) فيـ لمقضاء بأنو:فكاف تعري الحنفية لمقضاء عمى النحك التالي:
 .(9)، أك )فصؿ الخصكمات، كقطع المنازعات((8)عامة(

 .(10)اإلخبار عف حكـ شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ((: فقد عرفكه بأنو المالكيةأما 

                                                           
 (.14) ، آيةسورة الشورى (1)
 .187ص ،15(، ج15جم) لسان العربابف منظكر:  ((2
 (.200) ، آيةسورة البقرة ((3

 (.103) ، آيةاءسورة النس (4)
 (، د.ط، 2جم) في غريب الشرح الكبير المصباح المنيرىػ(: 770)ت:  الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الحمكم ((5

 .507ص، 2ج بيركت: المكتبة العممية،

 
 (.12) ، آيةسورة فصمت(6)
بيدم، محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني )ت:  (7) (، تحقيؽ: 40جم) ر القاموستاج العروس من جواىىػ(: 1205مرتضى الز 

 .311-310ص، 39مجمكعة مف المحققيف، د.ط، الناشر: دار اليداية، ج
 ي(، تعميؽ: الشيخ محمكد أب5جم) االختيار لتعميل المختارىػ(: 683المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد الحنفي )ت:  (8)

 .82ص، 2ضي، جادب القا ىػ، ؾ: 1356دقيقة، د.ط، القاىرة: مطبعة الحمبي ت: 
، بيركت: 2(، ط6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارىػ(، 1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر الدمشقي الحنفي )ت:  (9)

 . 352ص، 5ق، ؾ: القضاء، ج1412دار الفكر، ت: 
 
(، 2ج م)يحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الربانىػ(: 1189عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم )ت:  ،العدكم(10)

األزىرم،  .338ص، 2ىػ، باب: االقضية، ج1414بيركت: دار الفكر، ت:  تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، د.ط،
، د.ط، بيركت: المكتبة الثقافية، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيىػ(: 1335صالح بف عبد السميع اآلبي )ت: 

 .604باب: االقضية، ص
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 .(1)فصؿ الخصكمة بيف خصميف فأكثر بحكـ اهلل() بأنو: الشافعيةكقد عرفو 

 .(2))تبييف الحكـ الشرعي كاإللزاـ بو كفصؿ الحككمات أم الخصكمات( لو بأنو: ةيبمالحنكتعريؼ 

تعريفان  تعريف القضاء اصطالحاً خمص في أ نينفإكبعد ىذا االستعراض لتعريفات الفقياء       
المستنبطة مف مصادر الشريعة اإلسالمية التي يمـز بيا الناس لفض  النصكص)) :بأنو جامعان 

 .((مخصكصة كذلؾ تحقيقان لمعدالة خصكماتيـ كنزعاتيـ بكيفية

 :القضاء أركانالمطمب الثاني: 

كالمقضي بو كالمقضي لو كالمقضي كحكمو تتمثؿ بالقاضي  أركاف عمى جياز القضاءيقـك        
التي تقـك عمييا مؤسسة  األركافنقؼ عمييا لمعرفة تمؾ  أفي ال بد ، كالتفيو كالمقضي عميو

 ، كعمى أنكاعو.القضاء

 :القضاءاألول: أركان الفرع 

: ىذا الركف األساسي مف أركاف القضاء لو أحكاـ عدة، منيا ما يتعمؽ بشركط األىمية القاضي أواًل:
 التي نبينيا عمى النحك التالي: ، كاآلداب إلى غير ذلؾ مف األحكاـة كالعزؿ كاالعتزاؿكالكالي

 :في مف ينصب لمقضاء كىيأىمية القاضي: كذلؾ ما يتعمؽ بالشركط التي ال بد أف تتكفر  ( أ
 ما ىك كمنيا  ،(3)اإلسالـ كالتكميؼ كالحرية كالعدالة كالذككرة كاالجتياد كسالمة الحكاس

                                                           
، بيركت: دار الفكر، 1، طنياية الزين في إرشاد المبتدئينىػ(: 1316حمد بف عمر نككم الجاكم، )ت: التنارم، م (1)

(، د.ط، مصر: المكتبة 10ج م) تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر:  .366ص
 .101ص، 10ىػ، ؾ: القضاء، ج 1357التجارية الكبرل، ت: 

(، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد 5جم) منتيى اإلراداتىػ(: 972تقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي )ت:  ابف النجار،  (2)
 .262ص، 5ىػ، ؾ: القضاء كالفتيا، ج1419، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1المحسف التركي، ط

تى، منصكر بف يكنس بف صالح . البيك 354ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف:  ((3
ؾ:  (، د.ط، الناشر: دار الكتب العممية،6جم) كشاف القناع عن متن اإلقناعىػ(: 1051الديف بف إدريس الحنبمى )ت: 

تبصرة الحكام في أصول ىػ(: 799إبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم )ت:  ابف فرحكف، .285ص 6القضاء كالفتيا، ج
السنيكي، زكريا بف  .25ص، 1ج ىػ،1406، مصر: مكتبة الكميات األزىرية، ت: 1(، ط2جم) األقضية ومناىج األحكام

(، د.ط، الناشر: دار الكتاب 4جم) أسنى المطالب في شرح روض الطالبىػ(: 926)ت:  محمد بف زكريا األنصارم
 .278ص ،4اإلسالمي، ج
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 .(1)في ىذه الدراسة ان خاص ان ليا مطمب تأفرد إذ ،اختالؼ بيف الفقياء كأمحط اتفاؽ 

ة تقكـ مقاـ المفظ ى كالكتابي كالمكل  المفظ ىك المعتبر في حضكر الميكل  : عقد كالية القضاء ( ب
كصريح المفظ ككنايتو تنعقد بو الكالية، كمثاؿ الصريح: قمدتؾ ككليتؾ ، (2)في حالة الغيبة

 تكأسندكاستخمفتؾ كاستنبتؾ، كمثاؿ الكناية: اعتمدت عميؾ كعكلت عميؾ كفكضت إليؾ 
ا احكـ فيم) ما ينفى عنو االحتماؿ، مثاؿ ذلؾبإليؾ كنحك ذلؾ، مع اقتراف لفظ الكناية 

، كال بد مف مباشرة القبكؿ مف قبؿ  القاضي في حالة (3)اعتمدت عميؾ فيو كشبو ذلؾ(
 .(4)الحضكر كفي الغياب لو التراخي

يكلي القاضي النظر في عمكـ العمؿ بسائر  أف لإلماـسمطة القاضي كاختصاصو:  ( ت
 .(5)يكليو خصكص النظر في عمـك العمؿ أفلو  أك ،األحكاـ

يشتمؿ نظره  الوالية العامةالقاضي في  أفية العامة كالخاصة مف نفرؽ بيف الكال أفلنا  
 كىي:أحكاـ عمى عشرة 

 .إجبارا أك إصالحافصؿ المنازعات كقطع التشاجر كالخصكمات  (1

 عيف.نتألصحابيا بعد ثبكت استحقاقيا مف الممالحقكؽ  فاءيستا (2

يرل  ى مفم، كلو الحجر عالمجنكف أكشرعان كالصغير  المكمؼكاليتو عف غير  (3
 مصمحتو في ذلؾ.

                                                           
 مف ىذه الدراسة. 41-34انظر ص ((1
ابف الس مناني، عمي بف  .21ص، 1جتبصرة،ابف فرحكف:  .288ص، 6قضاء كالفتيا، جؾ: ال : كشاف القناع،البيكتى ((2

، بيركت: مؤسسة 2(، تحقيؽ: د. صالح الديف الناىي، ط4جم) روضة القضاة وطريق النجاةىػ(:  499محمد بف أحمد )ت: 
 .73ص، 1ىػ، ج1404الرسالة، ت: 

، د.ط، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكامىػ(: 844الطرابمسي، عالء الديف عمي بف خميؿ الحنفي )ت:  (3)
  289ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج: كشاف القناعالبيكتى .13الناشر: دار الفكر، ص

 ، تحقيؽ: محمد حامد الفقي،األحكام السمطانية لمفراءىػ(: 458ابف الفراء، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ )ت:  (4)
الماكردم، عمي بف محمد  .22ص، 1ج ،تبصرة الحكامابف فرحكف:  .64ىػ، ص1421الكتب العممية ت:  ، بيركت: دار2ط

  .117، د.ط، القاىرة: دار الحديث، صاألحكام السمطانيةىػ(: 450بف حبيب البصرم البغدادم )ت: 
، الناشر: عالـ الكتب، 1، ط(3جم) شرح منتيى اإلراداتىػ(: 1051البيكتى، منصكر بف يكنس بف إدريس الحنبمى )ت:  (5)

 .490ص، 3ىػ، ج1414ت: 
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 كتنميتيا كصرفيا في سبميا. أصكلياكحفظ  األكقاؼالنظر في  (4

 الشارع الحنيؼ. أحكاـكضمف  األصكؿتنفيذ الكصايا حسب  (5

 .األكلياءعدـ  إذا باألكفاءيامى تزكيج األ (6

 تعالى طالب مستحقييا، كحقكؽ اهلل إفالحدكد بشقييا فيما يتعمؽ بحقكؽ العباد  إقامة ( 7
 مطالب لكف بعد الثبكت. مف غير

ف لـ يحضر ا  ك  كاألفنية كاألبنيةفي الطرقات النظر في مصالح عممو فيما يتعمؽ  (8
 .ان خصم

 .نكاياىـ، كاختبار كأمانتيـتصفح حاؿ الشيكد  (9

 كؼ.ر كالتسكية بيف القكم كالضعيؼ كالشريؼ كالمش لاليك  تباعاعدـ  (10

فإنيا مقصكرة النظر عمى شيء : الخاصةلوالية ا أمالكالية العامة، ما يخص اىذا 
 .(1)أياـ مخصكصةخصكص كزماف مخصكص كمكاف مخصكص ك م

ب بعينو فيذا بمذى إاليحكـ  أالشرط الكالي عمى القاضي  إذا :تقييد القاضي بمذىب معيف ( ث
ف يقكؿ كأ أمره، أك حنيفة أبيبمذىب  إاليحكـ  أال، كأف يشترط عميو شرط في عقد التكلية
حكـ ، كىذا اليمذىب الحنبمالكأف يقكؿ لو: ال تحكـ بينياه  أك، شافعيلو: احكـ بالمذىب ال

 عمى ىذا النحك: بينوأىك محط اختالؼ بيف الفقياء، 

كال  ،ىبو سكاء أكاف مجتيدان أك مقمدان : إلى كجكب مكافقة حكـ القاضي لمذالحنفيةذىب 
ى جكاز أف يحكـ الحنفية كالكاساني ذىبكا إل بعضنفاذ لحكمو إف خالؼ مذىبو، إال أف 

 .(2)المجتيد بخالؼ مذىبو إال إذا قيد بمذىبو مف السمطاف

                                                           

 
 .123-119، صاألحكام السمطانيةالماكردم: (1)
،ل بيركت: دار الكتب 2(، ط7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )مجق(: 587الكاساني، عالء الديف بف مسعكد الحنفي( (2)

 .408-407ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)المختار رد المحتار عمى الدرابف عابديف: . 5، ص7ق، ج1406العممية، ت: 
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ف كاف خاصان فال ا  عامان لكؿ األحكاـ، ك  : إلى بطالف ىذا الشرط إف كافالمالكيةكذىب 
كليتؾ عمى أف تقتص مف  :ف كاف أمران كقكلوإأف يككف بصيغة األمر أك النيي، فيخمك مف 

فك  ،فاسداف المسمـ بالكافر فالعقد كالشرط حدىما: أف ينياه أكاف نييان فيك عمى ضربيف  ا 
عف قتؿ المسمـ بالكافر فيك جائز، كالثاني: نييو عف الحكـ فيو كعف القضاء بالقصاص 

 .(1)فينعقد العقد كيخرج المستثنى

عدـ جكاز التقيد بمذىب  لىا  ك  : إلى بطالف الشرط إف كاف عامان ةيبمالحنك الشافعيةكذىب 
خمحمجم): الحؽبعينو، قاؿ  كقد يظير  ،كالحؽ ال يتعيف في مذىب (2)( مم

 .(3)الحؽ بغير ذلؾ المذىب

ال يتعيف ككف أف الحؽ  ةيبمالحنك الشافعيةما ذىب إليو  جاحةر لمباحث ف ي: يتبالترجيح
 كاهلل تعالى أعمـ. برأم كاحد أك مذىب معيف

منيـ كاحد د كاحد كيخص كؿ ف أك أكثر في بميثنالقضاة: لمكالي أف يقمد القضاء التعدد  ( ج
كىذا ما ذىب إليو  ،عمى حكـ اآلخر أحدىـنكع بحيث ال يتكقؼ حكـ  بمكاف أك زماف أك

في ذلؾ إلى  ةيبمالحنكقد ذىب  ،(6)الشافعيةكىك األصح عند  (5)المالكيةك (4)الحنفية
 .(7): بالمنعخركاآلحدىما: مكافؽ لمجميكر بالجكاز، أقكليف: 

                                                           
 .24ص، 1ج تبصرة الحكام،ابف فرحكف:  (1)

 (.26) ، آيةسورة ص (2)
 
، 1، ط(01البيان في مذىب اإلمام الشافعي )مجق(، 558عمراني، يحيى بف ابي الخير بف سالـ اليمني الشافعي)ال(3)

، 6ؾ: القضاء كالفتيا، ج ، عكشاف القنابيكتى: . ال25، ص13ق، ج1421تحقيؽ: قاسـ النكرم، جدة: دار المنياج، ت: 
(، د.ط، الناشر: مكتبة 10جم) المغنيىػ(: 620ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد المقدسي )ت:  .293-292ص

 .93ص، 10ج ىػ،1388القاىرة، ت: 

 
 .317، ص3، جىػ 1310 ، ت:ناشر: دار الفكرال، 2(، ط6)مج الفتاوى اليندية: عمماءكلجنة مف ال نظاـ الديف، البمخي(4)

 
(، د.ط، الناشر: 4جم)حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرىػ(: 1230الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة المالكي )ت: (5)

 .134ص، 4دار الفكر، ج
(، 6جم) المنياج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظىػ(: 977الشربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الشافعي )ت:  (6)
 . 269ص، 6ىػ، ج1415، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 1ط

 .292ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج: كشاف القناعالبيكتى (7)
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ي في ظؿ اتساع الرقعة الجغرافية التما ذىب إليو الجميكر  جاحةر احث لمبف ييتب: الترجيح
كاحد لضغط العمؿ ككثرة القضايا  أف بعض المناطؽ ال يكفي فييا قاضيسكنيا الناس، ك 

 كالمعامالت.

كالشراء كمراعاة حقو في عممو ككقتو كراحتو كحرمة اليدية آداب القاضي: مف كراىية البيع  ( ح
اآلداب التي ، كغيرىا مف الئقان  مجمسو ف يككفكأ ،ممناسبات العامةلخصكـ كمشاركتو لامف 

 .(1)فيو بينياأفصميا ك أتي ليا فرعان مف المطمب الخامس في ىذه الدراسة كال تقد أفرد

 ،في مجمسو كمشيتو الكقار يحرص ،ىيئة القاضي: فيجتيد أف يككف جميؿ الييئة كالمظير ( خ
كال  ،مف السكينة مف غير نكير كال إعجابف النطؽ كالصمت كتبسـ ضحكتو، فيو سى حى 

ًجريقضي كىك  العدؿ في الجمكس تجاه الخصكـ ىك تحقيؽ ف كاجب القاضي ا  ، ك ضى
كقت العمؿ ك كاتب كمزكي لمشيكد  ف مف حاجبو ك لو معاكنف يككف أك  ،كالنظر كالنطؽ

 كنحكىـ. (2)كمترجـ

كز مساءلة القاضي جنو ال يأؤاخذ القاضي بخطئو في أحكامو أـ ىؿ ي: كىناؾ تساؤؿ
عمى النحك  ذلؾ بيفكأ ،، فقد كقع االختالؼ بيف الفقياء في ىذه المسألةكنقض حكمو

 التالي:

خطأ في قضائو فال يؤخذ بالضماف، كعميو أف يعيد الحقكؽ أالقاضي إف  إفقالكا  الحنفية -
مة كيعكد المقضي عميو لممقضي لو بالقي، إف كاف المقضي بو مف حقكؽ العبادألصحابيا 

إف ىمؾ المقضي بو، كيبطؿ حكمو فيما يتعمؽ بحقكؽ اهلل تعالى كالطالؽ كما يترتب عمى 
ف كاف ا  لعامة المسمميف، ك  لعمى بيت الماؿ ككنو محؿ دعك  فالضماف ،ذلؾ مف أمكاؿ
يضمف كيعزر ي حكمو فانو متعمدان لمخطأ ف كاف القاضي فإأم  ؛القضاء بالجكر

 .(3)كيعزؿ

                                                           
 مف ىذه الدراسة. 43-42انظر ص (1)
، الناشر: 2ط (،7)مج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعىػ(: 587الكاساني، عالء الديف بف مسعكد بف أحمد الحنفي )ت:  (2)

 .29ص، 1ج ،تبصرة الحكامابف فرحكف:  .10-9ص، 7ج ىػ،1406دار الكتب العممية، ت: 
 
 .408-407ص، 5، ؾ: القضاء، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: (3)
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أك  رجـو  فٍ قتص منو إف حكـ بشيادة شيكد يعمـ كذبيـ مً القاضي يي  أفإلى  المالكيةكذىب  -
ف عمـ الحاكـ كالكلي اقتص  ،أك قطع قتؿو  ككذا يقتص مف كلي الدـ إذا عمـ بكذبيـ كا 

 .(1)ف كاف يعمـ ما يقدح بيـ كالفسؽ لزمتو الديةا  ، ك منيما

في حكـ  عف القاضيأف عاقمة القاضي أك بيت الماؿ يضمف  يركفف الشافعيةكأما  -
ككنو فرط في البحث  ،باف حاليـ بعد الحكـ ذاا ،القصاص بشيادة مف ال تقبؿ شيادتيـ

فكيمـز القاضي نقض حكمو في الطالؽ كالعقد،  ،عف حاؿ الشيكد كاف المحكـك بو ماال  كا 
 .(2)كاف تالفان  إفالقيمة  أك ،كجد إفعاد عمى المحكـك لو كينتزعو منو 

الضماف عمى القاضي في الحكـ بالقطع كالقتؿ كال قصاص نو يجب أمف  ةيبمالحنكذىب  -
كمحؿ الضماف فيو ركايتاف، األكلى: عاقمتو، كالثانية: بيت الماؿ، كينقض حكمو  ،عميو

ف تعذر فالقاضي يضمف كيرجع ىك عمى المشيكد ا  ك  ،مف عيف أك قيمةفيما يتعمؽ باألمكاؿ 
 .(3)الضماف يف يمزميـ أيضان عبءف المزكأ: كأخرل كفأف الشيكد يغرمٌ  :ركايةفي لو، ك 

أف رأم الحنفية كالشافعية  كبعد استعراض أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة يتبيف :الترجيح
يضمف سكاء أكاف  ونأعميو ك مف أف القاضي ال قصاص  ة فيو نكع مف التكافؽيبمكالحن

كمف باب نو أإال  ،أك الشيكد أك المزكيف الضماف عمى عاقمتو أك بيت ماؿ المسمميف
أف كؿ مف يينصب لمقضاء يستشعر رقابة ـ القطع بسد باب الذرائع كمف باب عدالعدالة ك 

اصة في عصرنا بعض نو قد يتكلى القضاء كخأك ، عميو كيخشاه كيتقيو حؽ التقكل اهلل
أف عمى القاضي ، مف كلى يتبيف لي رجحاف قكؿ المالكيةنو كمف باب أإف، الفساؽ

كي ال تككف دماء الناس كأمكاليـ ف متعمدان الخطأ في حكمو، كا القصاص أك الضماف إفٍ 
 عرضة لالنتياؾ مف بعض الفساؽ الذيف يتكلكف القضاء.

                                                           
 .210ص، 4، جحاشية الدسوقيالدسكقي:  (1)
(، تحقيؽ: زىير الشاكيش، 12جم) عمدة المفتينروضة الطالبين و ىػ(: 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت:  (2)
 .308ص، 11ؾ: الشيادات، ج ىػ،1412، بيركت: المكتب اإلسالمي، ت: 3ط
 .229، ص10(، ج10)مجالمغني ابف قدامة:  (3)
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كجؿ كما يتضمنو مف أحكاـ لـ  يحكـ بكتاب اهلل عز أفيتكجب عمى القاضي  ثانيًا: المقضي بو:
لما  باإلجماعيجد فيقضي  ف لـإف ، عميو كسمـاهلل ىسخ فاف لـ يجد فعميو بسنة رسكؿ اليدل صمنٍ تي 

إف اهلل قد أجار أمتي مف أف تجتمع : »ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل  عفرضي اهلل عنيما نس ركاه صييب عف أ

كالنظائر كاجتيد برأيو  األشباهقاس عمى  دكاف مف أىؿ االجتياك ف لـ يجد إف (1)«عمى ضاللة
 .(2)ؿكيسأ يستفتيكتحرل الصكاب ثـ يقضي برأيو، كاف لـ يكف مف أىؿ االجتياد 

ف حكـ عمى نفسو إف ،يحكـ لنفسو كلك رضي خصمو بذلؾ أفال يجكز لمقاضي  ثالثًا: المقضي لو:
 لإلماـأف يحكـ عى خصمو عميو، كال يحكـ لشريكو في المشترؾ، كلو منو بما ادٌ  كاإلقرارفيككف 

القضاء  كىك مف قمدهرضي اهلل عنو عند شريح  كـر اهلل كجيو عميو، فقد خاصـ عمي أكالذم قمده 
يقضي عمييـ  أفكيجكز  ،ف مبنى القضاء عمى الشيادةو، أللمف ال تقبؿ شيادتو ل وئكال يجكز قضا

كىذا  ،ف سفؿا  ف عال كال لكلده ك ا  ه لكالده ك ؤ تجكز ككذلؾ القضاء، كال ينفذ قضاف شيادتيـ عمييـ أل
 زني كأبك ثكر مفكذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالم ،ما ذىب إليو الحنفية كالشافعية كالحنابمة

فأشبو باألجانب، كأما بخصكص ة: أف حكمو ألصمو كفرعو نافذ يبمالشافعية كأبك بكر مف الحن
 .(3)جكاز الحكـ لو كال يجكز الحكـ عميوعمى : اتفؽ الفقياء هعدك  

 كىك جميع الحقكؽ التي يككف لمقاضي النظر فييا كىي عمى أقساـ: رابعًا: المقضي فيو:

 (.اكحد الزن)لمحضحؽ اهلل تعالى ا -1

 حؽ العبد المحض )كالنفقة(. -2

 )كحد السرقة(. ما اشترؾ فيو الحقاف كغمب فيو حؽ اهلل تعالىك  -3

                                                           
. كحسنو 242، ص4، ج2014 (، د.ط، ت:38)مج الجامع الصحيح لمسنن والمسانيدصييب عبد الجبار: ، عبد الجبار ((1

، الرياض: مكتبة المعارؼ، 1(، ط6جم) سمسمة األحاديث الصحيحةىػ(: 1420محمد ناصر الديف األشقكدرم )ت:  األلباني،
 .319ص، 3ىػ، ج 1415ت: 

 .64ص، 1ج ،تبصرة الحكامابف فرحكف:  ((2
 
روضة ابف الس مناني:  .35، صمعين الحكامالطرابمسي:  .320ص 6ؾ: القضاء كالفتيا، ج : كشاف القناع،البيكتى(3)

 .92ص، 1، جتبصرة الحكامابف فرحكف: . 74ص، 1، ج(4)مج القضاة وطريق النجاة
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 .(1))كالقصاص( الحقاف كغمب فيو العبدما اشترؾ فيو ك  -4

ى منو الحقكؽ سكاء فكالذم يستك  ،ىك مف تكجو عميو الحؽ بحكـ القاضي خامسًا: المقضي عميو:
القريب  أكالحاضر في البمد  أفعمى  جميكر الفقياءذىب كقد حقكؽ الشرع، أـ حقكؽ العباد  أكانت
 سؤالو. إلمكانيةلـ يمنع مف الحضكر ال يقضى عميو في غيابو كذلؾ  إذامنيا 

عدـ جكاز إلى  الحنفية ، فذىبلقضاء بالحكـ الغيابي عمى الغائبلكنيـ اختمفكا في جكاز ا
كحينما يصدر حكمو  ،حضكر نائبو حقيقة أك شرعان الحكـ كالقضاء عمى غائب إال بحضكره أك 

 .(2)يككف عمى المدعى عميو كليس عمى نائبو )الككيؿ أك الكصي(

الحكـ عمى الغائب البعيد جدان بعد  المالكيةفاشترط  ،بشركطجكازه  إلىالجميكر ذىب بينما      
ف أجكاز الحكـ عمى الغائب ل الشافعية، كاشترط ليميف الشرعية المطمكبة كتزكيتياسماع البينة مع ا

 .(3)قالكا بأف القاضي يحكـ لممدعي بالبينة عمى الغائب ةيبمالحنلممدعي بينة كادعى جحكده، ك كاف

  الترجيح:

محاكمة المدعى عميو غيابيان  حفظان لحقكؽ العباد فال بد مف ترجيح قكؿ الجميكر مف جكاز
بعد ، دكف عذر شرعي أك مسكغ قانكنيمة كجمسات المحاك األنظاريتغيب عف  أفالذم قد يتعمد 

ف تعذر ذلؾ فتبميغو كفؽ المادة ا  ك ، ة مف تبميغو كفؽ الطرؽ العاديةاستنفاذ كؿ الخطكات القانكني

                                                           
  .95ص1، جحكامتبصرة الابف فرحكف:  .353ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف:  (1)

، معين الحكامالطرابمسي:  .290-289ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج(6)مج : كشاف القناع عن متن اإلقناعالبيكتى
 .35ص

، تحقيؽ: عبد الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحارىػ(: 1088الحصكفي، محمد بف عمي بف الحنفي )ت:  (2)
 .471ىػ، ص1423، لناشر: دار الكتب العممية، ت: 1ط المنعـ خميؿ،

بمغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية : ىػ(1241الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي المالكي )ت:  (3)
العبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ  .231ص، 4(، د.ط، الناشر: دار المعارؼ، ج4جم) الصاوي عمى الشرح الصغير

ىػ، 1416، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط8جم) التاج واإلكميل  لمختصر خميلىػ(: 897الغرناطي المالكي )ت: 
 .354ص، 6، ؾ: القضاء كالفتيا، ج: كشاف القناعالبيكتى .308ص، 6، جمغني المحتاجالشربيني:  .151ص، 8ج
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تعميؽ مذكرة بالنشر في إحدل الصحؼ اليكمية ك  كذلؾ: مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية 23
 .(1)لكحة إعالنات المحكمةخر محؿ إقامة لممدعى عميو كأخرل عمى آالحضكر عمى 

األكؿ: ، خاصمة كحسمو إياىا كىك عمى قسميفعبارة عف قطع القاضي الم)ىك  سادسًا: الحكم:
ىك إلزاـ القاضي المحكـك بو عمى المحككـ عميو بكالـ كقكلو حكمت أك أعط الشيء الذم ادعى 

قاضي المدعي عف المنازعة الثاني: ىك منع ال، ك لو قضاء اإللزاـ كقضاء االستحقاؽيقاؿ ، بو عميؾ
 .(2)(المنازعة كيقاؿ ليذا قضاء الترؾ بكالـ كقكلو ليس لؾ حؽ أك أنت ممنكع عف

يشترط في حكـ القاضي في خصكص متعمؽ  كىك أف ،ؽ الدعكلبٍ كيشترط في الحكـ سى 
كال يصح الحكـ الكاقع مف  ،بحقكؽ الناس ادعاء أحد عمى اآلخر في ذلؾ الخصكص في أكؿ األمر

 .(3)سبؽ دعكل دكف

 الفرع الثاني: أنواع القضاء: 

ننأنكاع،  أربعةعمى  اإلسالميةالقضاء في الشريعة  عمى النحك التالي  بإيجازفصميا أ يكا 
 :األنكاعمع بياف بعض الفركؽ بيف ىذه 

 ، وتتمثل اختصاصتو:(4): القضاء العاديأوال

 .جبرا أك ،اضيبالتر  أك إصالحان  إمافصؿ الخصكمات كالمنازعات بيف الناس  -1

 حدكد اهلل تعالى. إقامة -2

 النظر في الدماء كالجركح كالتعازير. -3

 .األكصياءكاختيار  كاألمناءتصفح حاؿ الشيكد  -4

                                                           
 ـ.1959(، سنة 31، رقـ )قانون أصول المحاكمات الشرعيمف  23راجع نص المادة  (1)
شر: نكر محمد كراتشي، ، تحقيؽ: نجيب ىكاكيني، النا: مجمة األحكام العدليةتأليؼ: لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء ((2

 .364(، ص1786) المادة
 .372(، ص1829) ، المادةمجمة األحكام العدلية ((3

، 8ىػ، ج 1433، الرياض: مىدىاري الكىطف لمن شر، ت: 2(، ط13جم) الِفقُو المَيسَّرالطٌيار، عىبد اهلل بف محمد كآخركف:  ((4
 .30-29ص
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يصاليااستيفاء الحقكؽ  -5 لمستحقييا، كقمع الظالميف كالمعتديف كالمغتصبيف لمحقكؽ  كا 
 كردعيـ.

كالمبذر، السفيو  كالحجر عمى ،صغر لجنكف أكالكالية عمى مف كاف ممنكع التصرؼ  -6
 كرعاية اليتامى كالقاصريف، كحفظ أمكاليـ كتنميتيا ليـ بالطرؽ المشركعة.

 يامى كمف ال كلي ليا.ضي كلي مف ال كلي لو فيك يزكج األكككف أف القا -7

 .بو لممكصي ما أكصى ذضمف حدكد الشرع ينف -8

حكـ بينيـ بشرع اهلل خر أك أكثر لمآىك تكلية الخصميف فأكثر شخصان ) ثانيًا: قضاء التحكيم:
 (.ىتعال

 ،و مما أرادإذا منعتي  تحكيمان  الرجؿى  متي يقاؿ حك  ف: أما األكؿ ،كلو معنياف لغكم كاصطالحي
كمكا إلى الحاكـ كاحت، عمي في ذلؾو في مالي إذا جعمت إليو الحكـ فيو فاحتكـ تي مٍ كيقاؿ أيضا حك  

ي فيك في المغة جعؿ الحكـ في مالؾ إلى كالمراد الثان: المخاصمة إلى الحاكـكتحاكمكا بمعنى 
ير غيره حاكما، كأما في االصطالح فيك تكلية الخصميف حاكما يحكـ يتفسير التحكيـ تصك يرؾ غ

ال يجكز حكمو إال بتجديد بينيما كركنو المفظ الداؿ عميو مع قبكؿ اآلخر فمك حكما رجال فمـ يقبؿ 
 .(1)التحكيـ

معمكؿ بو في المحاكـ الشرعية في يكمنا الحاضر ال أف إال التحكيـ مجاالت كمع تعدد     
قضايا الشقاؽ كالنزاع بيف الزكجيف كيعرؼ مف يقـك بيذه الميمة بالمحكـ أك : التحكيـ بكثرة في

ال فالقاضي ينتخب مف، راضكاالمحكميف، كقد يككف مف أىؿ الزكجيف إف ت قبمو محكميف عدليف  كا 
ال فالتفريؽ بينيـ، رفيفذؿ الجيد في اإلصالح بيف الطلب ةثق ر نسبة بعد تقدي بطمقة أكلى بائنة كا 

 .(2)اإلساءة عمى كؿ كاحد منيـ

                                                           

 
، الناشر: 2(، ط8جم) البحر الرائق شرح كنز الدقائقىػ(: 970المصرم )ت:  ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد(1)

 .24ص، 7دار الكتاب اإلسالمي، ج
 ـ.1976لسنة قانون األحوال الشخصية  مف 132انظر المادة  (2)
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ىبُّ  : قكؿ الحؽإذ ي مف الكتاب كالسنة كاإلجماع مشركعية قضاء التحكيـكقد كرد 

رتيب نثمثزثرثيتىتنتمتزت ىفيثىث
يكىكمكلكاكيقىقيف (1)َّمل

البخارم عف أبي سعيد الخدرم كقد ركل  ،
 رسكؿ اهلل ليوإ ، بعثرضي اهلل عنيما معاذ اؿ: لما نزلت بنك قريظة عمى حكـ سعد ابف، قڤ

فجاء، « قكمكا إلى سيدكـ: »ملسو هيلع هللا ىلصككاف قريبا منو، فجاء عمى حمار، فمما دنا قاؿ رسكؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص
، فقاؿ لو: إف ىؤالء نزلكا عمى حكمؾ، قاؿ: فإني أحكـ أف تقتؿ المقاتمة، ملسو هيلع هللا ىلصفجمس إلى رسكؿ اهلل 

 .(2)«لقد حكمت فييـ بحكـ الممؾ»سبى الذرية، قاؿ: كأف ت

جمع العمماء أ) :تعالى فقد قاؿ النككم رحمو اهللككذلؾ كرد مشركعيتو في كالـ العمماء 
قامة  عمى التحكيـ كلـ يخالؼ فيو إال الخكارج عندما أنكركا عمى عمي رضي اهلل عنو التحكيـ كا 

التحكيـ مف فركع القضاء كىك أحط رتبة مف ) :تعالى كيقكؿ ابف نجيـ رحمو اهلل، (3)الحجة عمييـ(
 .(4)القضاء(

كىي شعبة  إف كالية التحكيـ ىي كالية مف آحاد الناس،) :تعالى كقاؿ ابف فرحكف رحمو اهلل
 .(5)مف القضاء متعمقة باألمكاؿ دكف الحدكد كالمعاف كالقصاص(

نقؼ  أفسط لمقضاء كالتحكيـ فال بد كبعد أف قمنا باستعراض مب :(6)الفرق بين القضاء والتحكيم
 عمى الفركؽ بينيما:

حكـ مالقاضي ينظر فيما يحكـ فيو ال فإ إذحكـ، ممرتبة مف ال أعمىالقاضي  إفالمرتبة:  -1
 كال يجكز العكس.

                                                           
 (.35) ، آيةسورة النساء (1)

، الناشر: دار طكؽ النجاة، ت: 1ط (، تحقيؽ: محمد زىير،9جم) صحيح البخاريالبخارم، محمد بف إسماعيؿ الجعفي:  (2)
 .67ص، 4(،ج3043) ىػ، ؾ: الجياد كالسير، باب: إذا نزؿ العدك عمى حكـ رجؿ، رقـ1422

 
، بيركت: دار 2(، ط18جم) المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجىػ(: 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت: (3)

 .92ص، 12ج (،1768سير، باب: جكاز قتاؿ مف نقض العيد، رقـ)ق، ؾ: الجياد كال1392إحياء التراث العربي، ت: 
 
 .24ص، 7، جالبحر الرائقابف نجيـ،: (4)

 
 .62ص، 1، جتبصرة الحكامابف فرحكف: (5)
 .165ـ، ص1991، الناشر: دار عمار، ت: 1، طالقضاء في االسالمفضيالت، د.جبر محمكد:  (6)
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ؿ القاضي، بينما قب كيتـ تعينيـ مف أكثر أكاثنيف  أك احكـ يككف كاحدمال إفالجية:  -2
 .فسو بؿ مف قبؿ السمطافمف ن اإلنساف القضاء فال يتكاله

الكالية: كالية القاضي عامة كدائرة اختصاصو أكسع مف دائرة التحكيـ كالتي تقتصر في  -3
 كقكفيا كتنظيميا تقرير لحاؿ المتخاصميف.

نجازه إتنتيي ميمتو بمجرد  المحكـبينما  ،العزؿ: ال يعزؿ القاضي إال مف قبؿ السمطاف -4
 .كمؼ بياالتي  ةلمميم

 ،ط في القضاء رضا الخصميف فسمطة القاضي ممزمة كيعاقب المخالؼالرضا: ال يشتر  -5
 بينما المحكـ يشترط لسمطتو في انتخابو قبكؿ الخصميف ليككف بعد ذلؾ حكمو ممزمان ليما.

بعض  مكف أف أضيؼعممي ينو كمف خالؿ ا  ـ الفركؽ بيف القضاء كالتحكيـ، ك ىذه أى       
حدد بؿ مكاف القاضي محدد بينما مكاف المحكميف غير م :امني، شير إليياأالفركؽ التي ال بد أف 

، فقد يككف في أم مكاف يتفقك  حد الخصـك أف القاضي ليس لو أف ينفرد مع أك  عميو كالخصـك
ف القاضي ال يتقاضى بدؿ حكمو بيف الخصكـ بينما المحكـ يأخذ بدؿ انتقالو أ، ك لمحكـ ذلؾيجكز ك 

عي( الذم يقكـ بإيداع ىذا البدؿ في صندكؽ أمانات )المدك حد الخصكـ كىأبؿ كتحكيمو مف ق
 المحكمة.

 ثالثًا: قضاء المظالم:

نو احتمؿ الظمـ بطيب نفسو أ كمعناهخذ منؾ، أالمظممة فيي اسـ ما  أماالمظالـ لغة: قاؿ سيبكيو: 
 .(1)كىك قادر عمى االمتناع منو

نازعيف عف التجاحد بالييبة، فكاف التناصؼ بالرىبة، كزجر المت إلىاصطالحان: ىك قكد المتظالميف 
 ألنو ؛عظيـ الييبة ظاىر العفة كثير الكرع األمريككف جميؿ القدر نافذ  أفمف شركط الناظر فييا 

 .(2)يحتاج في نظره سطكة الحماة كثبت القضاة

                                                           
 .375-374ص، 12(، ج15جم) لسان العرب :ابف منظكر (1)
  .130، صاألحكام السمطانيةالماكردم:  2))
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 : صل ىذا النوع من القضاءأو مشروعية 

ف رجال مف األنصار ، أنو حدثو: أڤمف طريؽ عبد اهلل بف الزبير ما ركاه البخارم 

في شراج الحرة، التي يسقكف بيا النخؿ، فقاؿ األنصارم: سرح الماء  ملسو هيلع هللا ىلص خاصـ الزبير عند النبي
أسؽ يا زبير، ثـ أرسؿ »لمزبير:  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاؿ رسكؿ اهللملسو هيلع هللا ىلص ر، فأبى عميو؟ فاختصما عند النبييم

، ثـ ملسو هيلع هللا ىلصؿ اهلل ، فغضب األنصارم، فقاؿ: أف كاف ابف عمتؾ؟ فتمكف كجو رسك «الماء إلى جارؾ

"كاهلل إني ألحسب ىذه  فقاؿ الزبير:« اسؽ يا زبير، ثـ احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»قاؿ: 
خسحسجسمخ ُّ   : لحؽا، قاؿ (1)اآلية نزلت في ذلؾ مصخصحصمس
 .(2)َّجض

حكـ في البداية بما يسعيـ االثنيف،  ملسو هيلع هللا ىلص يتبيف مف ىذا الحديث النبكم الشريؼ أف النبي

 رؼ األنصارم حكـ لمزبير بكامؿ حقو.كعندما رأل تص

منظر في المظالـ ال بد أف يحدد يكمان ليقصده المتظممكف كقد يككف في جميع لالمنتدب  فإ
 أيامو، كال بد منو أف يستكمؿ مجمسو بخمسة أصناؼ، كىـ:

 األعكاف إلحضار القكم كتقكيـ الجرمء. -1

 القضاة كالحكاـ لالستعالـ عف الحقكؽ. -2

 شكؿ عميو.أي لمعاكنتو فيما  الفقياء كالعمماء -3

 اب، لتكثيؽ ما لممتظمميف كما عمييـ.الكتٌ  -4

 .(3)الشيكد، ليشيدكا عمى الحكـ -5

 ، كىي:أقساـيشمؿ نظر قاضي المظالـ عمى عشرة 

                                                           
 .111ص، 3ج (،2359) (، ؾ: المساقاة، باب: سكر األنيار، رقـ9جم) صحيح البخاريالبخارم:  ((1

 (.65) ، آيةسورة النساء (2)
   .135-134، صاألحكام السمطانيةالماكردم:  ((3
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، كيستبدؿ أنصفكا إفكفيـ عف تعدييـ، كيقكييـ الكالة عمى الرعية، ل : النظر في تعدماألكؿالقسـ 
 لـ ينصفكا. إفبيـ 

 إف ألربابورده  مف ذلؾ الماؿ استزادكا، فاف األمكاؿثاني: جكر العماؿ فيما يجبكنو مف القسـ ال
 .إرجاعوعمى  كألزميـ أجبرىـ ألنفسيـ ف أخذكها  ماؿ، ك في بيت ال ؿى صً حي 

 الداخؿ كالخارج. المسمميف بتكثيؽ كتثبيت أمناءاب الدكاكيف ككنيـ القسـ الثالث: كتٌ 

 .ك نقصيا فيفرض ليـ العطاء العادؿمف تأخر أرزاقيـ أ القسـ الرابع: تظمـ المسترزقة

 األيدم المتنفذة. مغصكب ذسكاء كاف مف غصكب سمطانية أك  رد المغصكب، القسـ الخامس:

 خاصة. أكالقسـ السادس: مشارفة الكقؼ سكاء كانت عامة 

كـ عميو لخطره كعجزىـ عف المحك إنفاذىاالمكقكفة لضعؼ القضاة عف  األحكاـالقسـ السابع: تنفيذ 
 كقكة يده كعمك قدره.

القسـ الثامف: النظر فيما عجز عنو الناظركف مف الحسبة في المصالح العامة، كمثاؿ ذلؾ: 
 العجز عف دفع المتعدم في الطرؽ. أكضعفيـ عف رد المجاىر بالمنكر 

 تعالى. استيفاء حقكؽ اهللالحج كالجياد كغيرىا( ك ) الظاىرة مراعاة العباداتالقسـ التاسع: 

القسـ العاشر: النظر بيف المتشاجريف كالحكـ بيف المتنازعيف فال يخرج في النظر بينيـ عف مكجب 
 .(1)بما يحكـ بو الحكاـ كالقضاة إاليحكـ بينيـ  أفال يسكغ  أك ،الحؽ كمقتضاه

 الفرؽ بيف نظرة المظالـ كنظرة القضاة، فيما يمي:

 .ما ليس لمقضاةالييبة كقكة اليد  لناظر المظالـ مف فضؿ (1

 سعة الجكاز. إلىلناظر المظالـ الخركج مف ضيؽ الكجكب  (2

                                                           
  .138-135، صاألحكام السمطانيةالماكردم:  (1)
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 كالشكاىد لكشؼ الحقيقة ما يضيؽ عمى القضاة. األماراتيستعمؿ مف  (3

 مقابمة مف ظير ظممو بالتأديب، كتيذيب كتقكيـ مف باف عدكانو.لو  (4

 يؤخر الفصؿ في الحكـ. أفلكالي المظالـ  أفك  (5

لفصؿ نزاعيـ صمحان عف  ؛األمناءامتنعكا عف كساطة  اإذكلكلي المظالـ رد الخصـك  (6
 كليس ذلؾ لمقاضي. تراضو 

 التناصؼ كيعدلكا عف التجاحد. إلىبالكفالة لينقاد الخصـك  اإللزاـلو  (7

 يسمع شيادة المستكريف. أفكيجكز لكالي المظالـ  (8

 .كلو االستكثار مف عددىـ ليزكؿ عنو الشؾ ،يحمؼ الشيكد عند ارتيابو بيـ كلو أف (9

 .(1)الخصكـيبتدئ باستدعاء الشيكد كسؤاليـ عف سبب تنازع  أفكلقاضي المظالـ  (10

 رابعًا: قضاء الحسبة:

 ،الحسبة بالكسر كاحتسبت بالشيء اعتددت بو، قاؿ األصمعي كفالف حسف الحسبة في األمر لغة:
 .(2)رهأم حسف التدبير كالنظر فيو كليس ىك مف احتساب األجر فاف احتساب األجر هلل ال لغي

ف قاضي الحسبة ا  ، ك (3)األمر بالمعركؼ إذا ظير تركو، كنيي عف المنكر إذا ظير فعمواصطالحًا: 
مشركعية ، كقد كرد ـ كيأخذ عمى أيدم العصاة كالفساؽيككف قائمان عمى الناس في أسكاقيـ كعالقاتي

اميلىل ُّ  قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى:، إذ يالشريفة كالسنة الكريـ الكتاب في قضاء الحسبة

 .(4)َّريٰىينىنننمنزنرنمم

                                                           
 .139-138، صاألحكام السمطانيةكردم: الما (1)

 .134ص، 1ج ،المصباح المنيرالفيكمي:  (2)
 .349، صاألحكام السمطانيةالماكردم:  (3)

 (.104) ، آيةسورة آل عمران (4)



25 

يهىهمهجهينىنمن ُّ  :حؽ قكؿ الك  حيجي
 .(1)َّييىيميخي

خسحسجسمخُّ  : قكؿ الحؽك  مصخصحصمس
 .(2)َّجغمعجعمظحطمضخضحضجض

مر عمى صبرة طعاـ فأدخؿ يده  ملسو هيلع هللا ىلص أف رسكؿ اهلل ڤ ، عف أبي ىريرةكقد ركل مسمـ      

قاؿ أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل، « ا صاحب الطعاـ؟ما ىذا ي»فييا، فنالت أصابعو بمال فقاؿ: 
 .(3)«أفال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس، مف غش فميس مني»قاؿ: 

كالية الحسبة تقصر عف القضاء في إنشاء كؿ األحكاـ بؿ لو أف يحكـ في الركاشف        
حسبة، كليس لو إنشاء الخارجية بيف الدكر، كبناء المصاطب في الطرؽ؛ ألف ذلؾ مما يتعمؽ بال

: كليس لممحتسب أف يحكـ في عيكب الدكر يذىا في عقكد األنكحة كالمعامالتاألحكاـ كال تنف
كشبييا إال أف يجعؿ ذلؾ لو في كاليتو كيزيد المحتسب عمى القاضي بككنو يتعرض لمفحص عف 

ف لـ تنو إليو، كأما القاضي فال يحكـ إال فيما رفع إليو كمكضع الحسبة الرىبة كمكضع  المنكرات، كا 
 . (4)القضاء النصفة

 المطمب الثالث: مشروعية القضاء وحكمتو وأىميتو:

سنتحدث في ىذا المطمب عف مشركعية القضاء مف الكتاب كالسنة كاإلجماع، كما ىي    
 الحكمة المرجكة مف مشركعيتو، ككيؼ تتمثؿ أىمية القضاء في حياة اإلنسانية.

  

                                                           
 (.110) ، آيةسورة آل عمران (1)
 (.114) ، آيةسورة آل عمران (2)
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط،  (،5جم) صحيح مسمم: ىػ(261بف الحجاج أبك الحسف القشيرم )ت:  ، مسمـمسمـ ((3

 .99ص، 1ج (،102) بيركت: دار إحياء التراث العربي، ؾ: اإليماف، رقـ
 .20-19ص، 1، جتبصرة الحكامابف فرحكف:  ((4



26 

 :القضاء: مشروعية ولالفرع األ 

 :من القرآن الكريمأواًل: 

خسحسجسمخُّ   :قكؿ الحؽ        (1 خضحضجضمصخصحصمس
 .(1)َّحفجفمغجغمعجعمظحطمض

جغمعجعمظحطمضخضُّ :قكؿ الحؽ  ( 2 حقمفخفحفجفمغ

خكحكجكمق َّ(2). 

خمحمجميلىلملخلُّ  :قكؿ الحؽ  ( 3 مم
جهينىنمنخنحنجنيمىم خيحيجييهىهمه
 .(3)ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيمي

مخجخمحجحُّ : الحؽ  قكؿ ( 4  .(4)َّحسجس

ننمنزنرنمماميلُّ  :قكؿ الحؽ  ( 5 ريٰىينىن

 .(5)َّحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزي

 .(6)َّحئجئييىينيميزيريٰىينىنُّ  :قكؿ الحؽ  ( 6

خمحمجمهلملخلحلجلمكُّ  :قكؿ الحؽ  ( 7 حنجنمم
 .(7)َّٰهمهجههنمنخن

  

                                                           
 (.65) ، آيةسورة النساء (1)
 (.105) ، آيةسورة النساء (2)

 (.42) ، آيةسورة المائدة ((3
 (.49) ، آيةةسورة المائد ((4

 (.79-78) ، آيةسورة األنبياء (5)

 (.48) ، آيةسورة النور (6)
 (.26) ، آيةسورة ص7) )
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 من السنة النبوية المطيرة: ثانيًا: 

ال حسد إال : "ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ النبي  ڤ ، عف عبد اهلل بف مسعكدحمدأالبخارم ك  جوما أخر  (1

حكمة فيك عمى ىمكتو في الحؽ، كرجؿ آتاه اهلل ال وفي اثنتيف: رجؿ آتاه اهلل ماال فسمط
 .(1)"كيعمميايقضي بيا 

إذا حكـ »يقكؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ، أنو سمع رسكؿڤ ما أخرجو البخارم، عف عمرك بف العاص (2

ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجرالحاكـ فاجتيد   .(2)«ثـ أصاب فمو أجراف، كا 

 ،كال يستقيـ حاؿ الناس بدكنو (3)ككنو فرض كفاية أجمع الفقياء عمى مشركعية القضاءكقد       
كبعث مكاف نفسو في القضاء غير  الشريفةبنفسو  ملسو هيلع هللا ىلص النبياألنبياء عمييـ السالـ كباشره لذا تكاله 

 ڤ إلى اليمف قاضيان كمعاذ بف جبؿ ڤبف أبي طالب  ان بعث عميفقد  ،كاحد في غير مكاف

نو أ ڤ كقد ركم عف ابف مسعكد ،(4) إلى مكة قاضيان  تإلى اليمف ككذلؾ بعث عتاب بف أسيد

ف اهلل ككنو فرضان فأل أما .(5)جمس قاضيان بيف اثنيف أحب إلي مف عبادة سبعيف سنة(أف قاؿ: )أل
جلمكُّ  فقاؿ عز مف قائؿ: ،القرآنيةلؾ في النصكص سبحانو كتعالى أمر بو كما كرد ذ

خمحمجمهلملخلحل ٰهمهجههنمنخنحنجنمم ، كأمره (6)َّ

كلك كاف  ،ف المقصكد بو الفعؿ دكف الفاعؿ فكاف فرض كفاية، كألان بو يدلؿ عمى ككنو فرض

                                                           
/ ؾ: الزكاة، باب: 25ص، 1ج (،73) (، ؾ: العمـ، باب: االغتباط في العمـ كالحكمة، رقـ9)مج صحيح البخاريالبخارم:  (1)

مسند اإلمام أحمد بن ىػ(: 241مد بف محمد الشيباني )ت: ابف حنبؿ، أح .108ص، 2ج (،1409إنفاؽ الماؿ في حقو، رقـ)
، 7(، ج4109ىػ، رقـ: ) 1421، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1(، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط كآخركف، ط45جم) حنبل
 .183ص

 .108ص، 9(،ج7352) (، ؾ: االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب: أجر الحاكـ، رقـ9)مج صحيح البخاريالبخارم:  ((2
، 7(، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج10)مج العناية شرح اليدايةىػ(: 786البابرتي: محمد بف محمكد الركمي )ت:  (3)
الحاوي الكبير ىػ(: 450. الماكردم، عمي بف محمد البصرم البغدادم )ت: 117، صإرشاد السالك. ابف عسكر: 260ص

، 14ىػ، ج1419ف، بيركت: دار الكتب العممية، ت: ، تحقيؽ: عمي معكض كآخري1(، ط19)مج في فقو اإلمام الشافعي
 .34، ص10(، ج10)مج المغني. ابف قدامة: 150ص

 .32ص، 10(،ج 10جم) المغنيابف قدامة:  .2ص، 7ج ،2ط ،بدائع الصنائعالكاساني:  (4)

حقيؽ: محمد ، تتيسير العالم شرح عمدة األحكامىػ(: 1423البساـ، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح حمد )ت:  (5)
 .697ىػ، ص1426 ، األمارات: مكتبة الصحابة، ت:10صبحي، ط

 (.26) ، آيةسورة ص 6))
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أم أف مقصكده إيجاد قاض يحكـ بيف الناس كليس أف يككف ) المقصكد الفاعؿ لكاف فرض عيف
كاحد مف الناس قاضيان كبذلؾ يتضح أف المقصكد الفعؿ: بكجكد الحكـ بيف الناس بغض النظر كؿ 

  .(1)(عف عيف الفاعؿ

 َّخمحمجمُّ    :ككنو فرضان: فقد قاؿ الحؽ  ككذلؾ    

ف طباع البشر ، كأل(2)

ال يقدر عمى فصؿ  اإلماـمجبكلة عمى التظالـ كمنع الحقكؽ كقؿ مف ينصؼ مف نفسو كأف 
 ف يككف ىناؾ مف ينكب عنو في تكلية القضاء.كمات بنفسو فاف الحاجة قد دعت ألصالخ

كلك أف كؿ  (3) كىما عمى الكفاية ،نيي عف المنكربالمعركؼ ك  أمر ألنوكككنو كفاية: 
الناس امتنعكا عنو فالكؿ آثـ، كلمسمطاف أف يمـز مف يعمـ قدرتو عميو ألنو ال بد مف إيصاؿ الحقكؽ 

 .(4)كال يتحقؽ ذلؾ إال بالقضاء ،جبار المانعيف عنياإلى أربابيا بإ

 ثاني: حكمة القضاء:الفرع ال

خصحصمسُّ   :كـ تنزيموقاؿ اهلل تعالى في مح      ، كقد ركل (5)َّمضخضحضجضمص
إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، »يقكؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ، أنو سمع رسكؿڤ عمرك بف العاص

ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أ كاألحاديث  الكريمة ، فانو كمف خالؿ النصكص القرآنية(6)«جركا 
ىا سابقان يتبيف لنا فضؿ كحكمة القضاء مف ككنو سيؼ العدالة الذم االنبكية الشريفة التي ذكرن

نو كسيمة لإلصالح أرقابيـ لردعيـ كزجرىـ، كما  ينصر المظمكميف عمى الظالميف كالذم يسؿ عمى
 .كسيمة لألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بيف الناس كالحكـ بالحؽ كىك

                                                           

 
، دار النشر: دار 1ط (،15جم) الشرح الممتع عمى زاد المستقنعىػ(: 1421العثيميف، محمد بف صالح بف محمد )ت: (1)

 .236ص، 15ق، ؾ: القضاء، ج1422 ابف الجكزم، ت:

 (.135) ، آيةسورة النساء 2))
 
، 1ط ف،ي(، تحقيؽ: محمد حجي كآخر 14جم) الذخيرةىػ(: 684القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي )ت: (3)

 .258، ص6، جمغني المحتاجالشربيني:  .6ص، 10ج ـ،1994بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت: 

 د.ط، الناشر: دار الفكر، (،10جم) فتح القديرىػ(: 861كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت:  ابف اليماـ، (4)
 .252ص، 7ج

 (.58) ، آيةسورة النساء ((5
 .مف ىذه الدراسة 27ص تـ تخريج ىذا الحديث سابقان، ((6
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انصر أخاؾ ظالما أك : »ملسو هيلع هللا ىلص ، يقكؿ: قاؿ رسكؿ اهللنس بف مالؾأكيتبيف لنا ذلؾ ما ركاه   
رفع التيارج كأما حكمتو )في حكمة القضاء:  تعالى رحمو اهلل ما قالو ابف فرحكف كننقؿ ،(1)«مظمكما

لخصكمات كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف كرد النكائب كقمع الظالـ كنصر المظمكـ كقطع ا
 .(2)المنكر(

 يمي: ال بد مف أف يراعى ماككي تتحقؽ ىذه الحكمة ف

تكفر كذلؾ بكجكب  كمسؤكلياتوأف يككف القاضي صالحان بقدرتو عمى الكقكؼ عمى كاجباتو  (1
 ليعتمي منصة القضاء. الالزمةالشركط 

ىك العدؿ الذم يتمثؿ بحرص ال ك أ ،بما أنزؿ اهلل  إالأف ال يككف حكـ القاضي  (2
القاضي عمى الحكـ بو كبذؿ كؿ الجيد لقصده كتحقيقو، متمسكان بقكاعد الترافع ككسائؿ 

 الحكـ. حيف الفصؿ بيا كصدكر إلىالشرعية مف بداية رفع الدعكل  اإلثبات

النفكذ كال  أصحابال ، مف يككف فو ائكاف كك ألماستقالؿ القاضي في قضائو: فال يجكز  (3
، ككي يتسنى كمو كفصمو في القضاياحيتدخؿ في عمؿ القاضي ك  أفمطاف نفسو حتى الس

 بناءن عمى ما قدـ لو مف بينات. اجتيادهحكـ عادؿ ال بد في  إصدارلو 

الحاكـ، كأف يكفر لو الحصانة كالمساندة قكالن كفعالن كمعاقبة كؿ  سً فى أف يعمؿ القاضي بنى  (4
ص كاف كميما كاف مركزه كنفكذه، بؿ أم شخمف يحاكؿ التأثير عميو بأم شكؿ كاف كمف ق

ف شعر القاضي إالقضاء كقضاتو الييبة كاالحتراـ، ف ف ىذه الجدية كتنفيذىا تعطي جيازإف
 بذلؾ حرص عمى عممو الشريؼ بتحقيؽ العدالة فيطمئف الناس لحكمو.

 عمى أف تككف عمى الكجو، ماـ أك مف يخكلو مثؿ قاضي القضاةرقابة القاضي مف قبؿ اإل (5
المشركع بحيث ال تصؿ إلى سمب القاضي حقو في استقالؿ إصدار األحكاـ كفقان 

بذلو مزيدان مف االىتماـ بعممو بخر لمقاضي آؿ، بؿ تتمثؿ ىذه الرقابة دافعان لألصك 

                                                           
 .128ص، 3(،ج2443) (، ؾ: المظالـ كالغصب، باب: أعف أخاؾ ظالمان أك مظمكمان، رقـ9جم) صحيح البخاريالبخارم:  ((1

 
 .12ص، 1، جرة الحكامتبصابف فرحكف: (2)
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تمثؿ بييئة الرقابة كالتفتيش في ىذه الرقابة في كقتنا الحاضر ك ، (1)كالحرص عمى إجادتو
 )تقييـ كتقكيـ(. مكف لنا أف نمخص عمميا بكممتيفديكاف قاضي القضاة كالتي ي

يسكد النظاـ كاألمف كاألماف بيف الناس  كبوكبذلؾ يمكف أف تتحقؽ الحكمة مف القضاء 
كبو تتحقؽ الضركريات الخمس التي  ،كالشعكب كالمجتمعات فيأمف الفرد عمى نفسو كمالو كعرضو

 جاءت بيا الشريعة اإلسالمية.

 القضاء:ثالث: أىمية الفرع ال

األرض لعمارتيا بالخير كالصالح عمى ىذه  كتعالىؾ ار اهلل تب ـاستخمفي أفمنذ  البشر إف       
مف السميف كالصكاب مف الخطأ  الغثيز يميزىـ بالعقؿ لتمو نجاتيـ في الدنيا كاآلخرة، لما في

لخير المكصؿ ف البعض قد اختار اإ، فإرادتيـض االختيار بمحكالخير مف الشر، كأطمؽ ليـ عناف 
قصة  حدث في ذلؾ أكؿكالنزاع، ككاف  كالخصكمة لمظمـلمعدالة كالبعض اختار الشر المكصؿ 

بالسكء( يدكر في  كاألمارةلمكامة ف النفكس بأشكاليا )المطمئنة كاإف ،ؿدـ حينما قتؿ قابيؿ ىابيآابني 
رقي كالحضارة، ذلؾ النزاع كالخصكمة ميما بمغت البشرية مف ال أسبابكنانتيا ما ال يخمك مف 

التي تتمثؿ بالقضاء سيؼ العدؿ ك كجكد الجية الفاصمة بيف تمؾ الخصكمات  الذم يستدعي األمر
ف سيادة العدالة ىي طكؽ النجاة كاالستقرار التي يجب عمى ا  ك بيف البشرية جمعاء،  السالـ إلحالؿ
نيا اإلسالـياج كالسعادة بالسير عمى من الطمأنينة أرادت إف السعي لتحقيقو اإلنسانية الظمـ  ءكا 

ال أصبح قانكف الغاب ك عمى الضعفاء،  األقكياءقد يمارس مف قبؿ الظالميف كتسمط  الذم التعاسة كا 
 إنصاؼف كانت غاية القضاء ىك ا  تعرؼ بنتائجيا، ك  األمكر أفال شؾ فكؽ رؤكس العباد، ك  يخيماف

الممؾ كنقيضو  أساسىك  ( الذم)العدؿ كلنا أف نصفيا بكممة كاحدةالمظمكميف كردع الظالميف 
ٰىٰرٰذييىيميخيحي ُّ  : كجؿ بالشرؾ، في قكؿ اهلل الظمـ الذم قرنو اهلل عز

 .(2)َّزئرئٌٍَُِّّّّّّٰ

                                                           
 .20-19ـ، ص1997، بيركت: مؤسسة الرسالة، ت: 3، طنظام القضاء في الشريعة اإلسالميةعبد الكريـ:  زيداف، (1)
 .(13، آية )سورة لقمان ((2



31 

د منيا ال ب إنسانية كضركرة ان شرعي ان ذا كاف القضاء مطمبلما مباحثكمو يتبيف ل بعد ىذا    
اتج عف ضعؼ الكازع الديني كرقابة العبد لربو عز ع الظمـ كالشر ننازً  ف  ا  الستقرار كؿ بني البشر، ك 

العمـك  فكاف القضاء مف أجؿٌ  ،مة كانتأعنو اختالؿ مكازيف النظاـ في أم كجؿ، مما قد يتكلد 
ٌٍّّٰىٰرٰذييىي ُّ :حيث قاؿ الحؽ  ،التي ال بد مف تطبيقيا
نئمئزئرئَُِّّّّٰ رتيبىبنبمبزبربيئىئ
 .(1)َّنتمتزت

اهلل عميو كسمـ أف يعمـ البشرية  ىأف اهلل عز كجؿ أمر نبيو محمد صمما سبؽ نجد  ألجؿ     
ؿ صفكؼ بينما ىك يعدٌ ف، فنجده يطبقو عمى نفسو، األمـالعدؿ لما فيو استقرار  مبادئ إرساء كيفية

، فمر بسكاد بف غزية  كفي يده قدح يكـ بدر المسمميف مف  -رضي اهلل عنو  -يعدؿ بو القـك
هلل في بطنو بالقدح كقاؿ: استك يا سكاد "، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل أكجعتني، رسكؿ ا والصؼ، " فطعن

: "استقد"، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل إنؾ طعنتني ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كقد بعثؾ اهلل بالعدؿ فأقدني، فقاؿ لو رسكؿ
، بؿ (2)("، فاعتنقو كقبؿ بطنوقاؿ: استقدعف بطنو ك  ملسو هيلع هللا ىلصكليس عمي قميص، " فكشؼ رسكؿ اهلل 

خيحي ُّ  :العدك، قاؿ الحؽ مع  الـ أمرنا أف نطبؽ مبدأ العدؿ حتىإننا نجد أف اإلس مي
ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىي قد رسخ  األمرذلؾ  أف، كنجد (3)َّزئرئّٰ

ظالمتيـ،  ت)كيذكر أف أىؿ سمرقند كتبكا ألمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز  عقكؿ المؤمنيففي 
مف أرضيـ دكف أف ينبذ إلييـ كيعرض عمييـ قد أخرجيـ  ت بأف القائد قتيبة بف مسمـ الباىمي

فكاف حكـ اإلسالـ أك الجزية أك القتاؿ، فأمر أمير المؤمنيف أف يقضي بينيـ القاضي سميماف 
أف يخرج عرب سمرقند إلى معسكرىـ كينابذكىـ عمى سكاء، فيككف صمحا جديدا أك ظفرا  قضائو

أكبركىا، ككاف ذلؾ سببا في ـ كالمسمميف ك عنكة كرضكا كلـ ينازعكا بعد أف عجبكا مف عدالة اإلسال
 .(4)اإلسالـ مختاريف( ـدخكلي

                                                           
 .(40، آية )سورة الحج ((1
. كحسنو األلباني: 499، ص36ـ، ج2014 (، د.ط، ت:38)مج دالجامع الصحيح لمسنن والمسانيصييب: ، عبد الجبار ((2

 .809، ص6(، ج2835، رقـ)سمسمة األحاديث الصحيحة
 
 .(13، آية )لقمانسورة (3)

 
 .406ـ، ص1988بيركت: دار كمكتبة اليالؿ، ت: فتوح البمدان،ىػ(: 279البالذرم، أحمد بف يحيى بف جابر )ت:(4)
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 فبالعدؿ، التي جاء بيا اإلسالـلحفظ الضركريات الخمس  ف تحقيؽ العدؿ ىك الطريؽإف     
، و حؽ، كبو يحاط العقؿ مف الشكائببغير كج إزىاقياعصـ النفكس مف ت كبو تحفظ شعائر الديف

في الكقت الحاضر كفي غياب كتغيب ك ، كاألمالؾالذم يحفظ الحقكؽ  كبالعدؿ يصاف النسؿ كىك
بو تمؾ الضركريات لـ الذم يتغنى بالحضارة كالتقدـ ال تصاف العا نشاىد فإنناالعدؿ بمبادئو القكيمة 

مف األعداء  هشك  كيؼ يي الديف  إلىف الناظر يرل إف ،في بالد المسمميف السيماكالحقكؽ ك 
بغير كجو حؽ  األجداثعف  تقمعالتي  الرؤكسالى ماء التي تراؽ ك إلى الد ينظر ونا  ك  ،كالمغرضيف

 ،شة مما يدكر حكليادىنالم ائرةات التي تدنس كالى العقكؿ الحالتي تنتيؾ كالمقدس األعراضلى ا  ك 
تمؾ الحرب ف ، كا  إشاعاتف الناظر يممس الجيكد التي تبذؿ لغزك العقكؿ فكريان مما يثار مف ا  بؿ ك 

 األحكاـكاحد ال ثاني لو ىك تغيب  سببيا األصعدة عمى كافةالديف  أعداءيشنيا  التي الضركس
كاالستقرار  كاألماف باألمف كايحظلف كؿ بني البشر ف ا  ك  ،التي جاء بيا ديف السالـ كالعدؿ الشرعية

 (.اإلسالـ) اإللييما لـ يطبؽ النظاـ 

 المطمب الرابع: حكم تولي القضاء:

 ؿ، كال تككف بدرجة كاحدة مف الحً تيحمؿ عمى عدـ الجكاز إطالقان  إف طمب كالية القضاء ال
أك الحرمة، بؿ تككف عمى مراتب فقد تككف في حالة عمى الكجكب كأخرل عمى اإلباحة كفي بعض 

 :(1)كقد تككف عمى الكراىة كأخرل الحرمة كنفصؿ ذلؾ عمى النحك التالي ،األحياف عمى الندب

 التي القدرةالعمـ ك كة مى مف يتمثؿ بالصالح كلو مى  عمى اء وجوبًا:يكون حكم تولي القض أنأواًل: 
 ككما كرد في تحفة الفقياء: ، إف لـ يكف غيره نو يتكجب عميو تقمدهإتعينو عمى تكلي القضاء ف

كجب عمى مف استجمع فيو شرائط القضاء أف يقبمو إذا قمدكه حتى لك امتنع يأثـ إال إذا كاف في )
ألنو  ؛فال بأس بأف يعتذر بعذر فيدفع عف نفسو إلى غيره ،كثرأيصمح لو  العمماء بحضرتيـ ممف

                                                           
الحطاب، شمس الديف محمد بف  .369-367ص، 5(، ؾ: القضاء، ج6ج م)رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف:  (1)

، الناشر: دار الفكر، ت: 3(، ط6جم) مواىب الجميل في شرح مختصر خميلىػ(: 954عبد الرحمف الطرابمسي )ت: 
 النجم الوىاج في شرح المنياجىػ(: 808الد ًميرم: كماؿ الديف محمد بف مكسى الشافعي )ت:  .102ص، 6ىػ، ج1412

، (10جم) المغنيابف قدامة: . 143-140ص، 10ىػ ج1425، جدة: دار المنياج، ت: 1ممية، ط(، تحقيؽ: لجنة ع10جم)

 .34-33ص، 10ج 
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ألنو ربما ال ، كلكف ال ينبغي أف يطمب ،مدليس بمتعيف لذلؾ كالذم تعيف ال يحؿ لو االمتناع إذا قي 
 .(1)(يقمد فيذىب ماؤه كحرمة عممو

تب عمى قبكلو منصب كتككف الحالة كذلؾ لمف تر  يكون حكم تولي القضاء مندوبًا: أنثانيًا: 
القضاء تحقيؽ مصمحة عامة لممسمميف ككنو أقدر مف غيره عمى مسؤكليات القضاء كأثبت مف غيره 

 مان.مٍ عان كعً رى عمى متطمباتو، كأصمح مف غيره كى 

 ،كاف صالحان لتكليواء ك ضكىذا بالنسبة لمف قصد الق باحًا:يكون حكم تولي القضاء م أنثالثًا: 
تاج لمكسب لسد حاجاتو كحاجات عيالو حلؾ لمفقير الماألذل عف نفسو، ككذع دف أيضان كيقصد بذلؾ 
 جبات القضاء.اكاف أىالن لذلؾ كقادران عمى القياـ بك  إففيباح لو طمبو 

 إال أفكاف ىناؾ مف يصمح لتكلي القضاء  كذلؾ إذا يكون حكم تولي القضاء مكروىًا: أنرابعًا: 
و، ككذلؾ مف كاف غنيان ال يحتاج لرزؽ القضاء لسد ىناؾ مف ىك أصمح كأقدر منو عمى تكلي

 .يعيؿ كيكجد مف ىك بحاجة لرزؽ القضاء كبمثؿ أىميتو كصالحو فحاجات م

أك حتى العالـ  ،كذلؾ بالنسبة لمجاىؿ بأمكر القضاء خامسًا: أن يكون حكم تولي القضاء محرمًا:
أك حتى ألكؿ  ،لقضاء ليـ بما يشتيكفإعانة الظممة عمى ظمميـ كا وتف غايتو مف تكليأبالقضاء إال 

 أمكاؿ الناس ظممان كعدكنان.

 مطمب الخامس: شروط وآداب القضاء:ال

كميا محؿ اتفاؽ بيف  تكرغـ أف ىذه الشركط ليس ،يتكفر في القاضي شركط عدة أفيجب       
، القكة ألمانةكا: القكة فأساسي كؿ كالية كعمؿ ال بد فيو مف ركنيف أف معرفةانو يجب إال الفقياء، 

مان بو ككذلؾ أف يككف عالفالعمؿ الذم يتطمب العمـ ال بد ممف يتكاله  ،فيو كاألمانةعمى ذلؾ العمؿ 
كاف عاممو  إف إالعمى الكجو المطمكب كالمشركع  إنفاذهال يمكف  ألنو ؛أمينان ال بد مف أف يككف 

 :السالـ في قكلو تعالى عفريت لسميماف عميوالركنيف ما كرد مف قكؿ ال ىذيفليؿ كد ،أمينا

                                                           
 ، بيركت: دار الكتب العممية،2(، ط3جم) تحفة الفقياءىػ(: 540السمرقندم، محمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت: نحك  (1)

 .369ص، 3ىػ، ج1414ت: 
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  ُّ ُّ زبربيئىئنئمئزئرئِّّٰ يتىتنتمتزترتيبىبنبمب
نثمثزثرث كأىميا، فال بد أف يتكفر كال  األعماؿؿ جٌ مف أكاف القضاء  (1)َّيفىفيثىث

 .الركنيف في القاضي

 :ول: شروط القاضيالفرع األ 

فصميا أشركط، فيمف ينصب لمقضاء بسبعة  تكفرىاص الشركط الكاجب لخٌ أ أفكيمكف لنا 
 عمى النحك التالي:

غير  عمى المسمميف القضاء يتكلى أفعمى انو ال يجكز  (2)الفقياء : قد أجمعاإلسالـ :األولالشرط 
ٍَُُِّّّّّ   :المسمـ، لقكؿ الحؽ كال يجكز كالية الكافر عمى  ،ككف القضاء كالية ،مسمـ
نئمئزئرئّٰ منو ككنو  أعظـبيؿ القضاء مف أعظـ الكاليات كال س إف، بؿ (3)َّ

، كال اإلسالميةالشريعة  حكاـألكالية كحكـ كسبيؿ كسمطاف عمى المسمميف، كالقضاء آلية تطبيؽ 
يحيد عف التطبيؽ  أفال يردعو  ألنومف كاف عالمان كمؤمنان بيا،  إال األحكاـيطبؽ تمؾ  أفيمكف 

مخالفة أحكاـ ىذا الديف تعمده في لقد يككف دافعان  اإلسالـالكافر حممو عمى حقد  إف، بؿ السميـ ليا
يا، ىذا عميالشرعية كغير مأمكف  باألحكاـف الكافر جاىؿ ا  ك أك العبث بأحكامو،  ،الذم ال يؤمف بو

 ف الجميكرإعمى غير المسمميف ف أما فيمف يتكلى القضاء، فيمف يتكلى القضاء عمى المسمميف
فيمف يتكلى القضاء حتى عمى غير  سالـاإل يضان أ قد اشترطكا (ةيبمالحنك الشافعيةك المالكية)

 .المسمميف

 أىؿ)الذمي( القضاء عمى  يقمد غير المسمـ أف   كاكجكز  الحنفيةبينما خالفيـ في ذلؾ     
ف إكقياسان عمى ذلؾ ف ـه عمييؤ ييف يقبؿ قضاكعمتيـ في ذلؾ أف الذم تقبؿ شيادتو عمى الذم .الذمة

                                                           
 .(39-38، آية )سورة النمل ((1

 
ابف رشد، محمد بف أحمد بف رشد القرطبي . 19ص، 10ج ،الذخيرةالقرافي:  .3ص، 7،ج2ط ،بدائع الصنائعاساني: الك(2)

الًخٍف، د.  .243ص، 4ىػ ج1425(، د.ط، القاىرة: دار الحديث، ت: 4جم) بداية المجتيد ونياية المقتصدىػ(: 595)ت: 
، دمشؽ: دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ت: 4(، ط8ج م) الفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعيميصطفى كآخركف: 

 اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعىػ(: 977الشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الشافعي )ت:  .178ص، 8ىػ، ج1413
 .278-277ص، 15، جالشرح الممتعالعثيميف:  .612ص، 2(، تحقيؽ: دار الفكر، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج2جم)

 
 .(141، آية )سورة النساء(3)
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ك بذلؾ يككف أىالن لتكلي القضاء عمييـ ككنو مخصصان كى ،الشيادة أىميةالقضاء تدكر مع  أىمية
 .(1)ليـ فال يقدح في كاليتو كال يضر

 الترجيح:

 التالية: منقاطلجميكر الفقياء،  إليوالراجح مما سبؽ ىك ما ذىب  أف مباحثيتبيف ل

كىك ، اإلسالميةلشريعة المستقى مف ا ياإلسالـ ىالكاجب تطبيقو في دار  النظاـ أفككف ل (1
 مف أمف بو كبتعاليمو كأحكامو. إال لتطبيقوكال يصمح  ،اإلسالميلمديف  تعبير

 كحدة جية القضاء، فمك افترضنا أننا ككذلؾ النظاـتقكـ عمى مبدأ كحدة  اإلسالـدار  فإ (2
لخرجنا بذلؾ عف كحدة مبدأ  اإلسالميةالشريعة  أحكاـيقضي لمذمييف بغير  أفأجزنا لمذمي 
جزنا لو أف يقضي ضمف أحكاـ الشريعة أ أننالك افترضنا القضائية، ك  ةالقانكف كالجي

نو غير مأمكف ا  ، كبالتالي عدـ درايتو بأحكامو ك باإلسالـ إيمانولـ يجز ذلؾ لعدـ  اإلسالمية
 .(2)عمى ذلؾ

 أحكامان ليـ اإلسالمية قد قررت )الذمييف( فاف الشريعة  ديانتيـ ألمكركذلؾ بالنسبة  (3
اإلسالمي كليس مف قانكف  النظاـباعتبارىا مستمدة مف  مكضكعية يطبقيا القاضي المسمـ

 كاهلل تعالى أعمـ. (3)ديانتيـ

كالنقص في الصغر كالجنكف،  ،لعقؿالكماؿ في البمكغ كا إف)البمكغ كالعقؿ(:  التكميؼ: الشرط الثاني
ـ بيف ال يقكل عمى الحك وكالذكاء ككنيككف قاضيان ميما بمغ مف العمـ  أفف الصغير ال يمكف لو ا  ك 

كال يتحقؽ ذلؾ قبؿ البمكغ، لألمكر العقؿ الناضج كالمدرؾ  إلىف ميمة القضاء تحتاج ا  ، ك (4)الناس
 األرضفي  ،بالغ يككف بذلؾ فسادان الغير مصغير القضاء لتقميد ف ا  ك  ،(5)كيستحاؿ ذلؾ مع الجنكف

                                                           
 .355ص، 5، جرد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: . 3ص، 7ج ،بدائع الصنائعالكاساني:  ((1
 .24، صنظام القضاء في اإلسالمزيداف:  ((2

 .526ىػ، ص1402 ، بيركت: الرسالة، ت:2ط أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم،زيداف، عبد الكريـ:  (3)
 .272ص، 15، جالشرح الممتعالعثيميف:  ((4

 مواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب:  .4ص، 7ج ،2ط (،7جم) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني:  (5)
 .375ص، 4، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجالشربيني: . 87ص، 6، ج(6)مج
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رجاحة العقؿ ب ىمحيككف في سف يت أفيككف القاضي طاعنان بالسف بؿ القصد  أفكال نقصد بذلؾ 
جادةكزيادة الفطنة  يكـ الفتح عتاب بف أسيد بف أبي العيص بف أمية  قد كلى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ف ،الرأم كا 

، كأف الخميفة (1)كىك فىًتيُّ السف قد أبقؿ أك لـ يبقؿ -حـر اهلل كخير بالده  -مكة القضاء عمى 
 .(2)نحك ذلؾ أكعمره عشركف المأمكف نصب عمى قضاء البصرة يحيى بف أكثـ ك 

كيمكف أف  .ف حران كامؿ الحريةا الرؽ، يتكجب عمى القاضي أف يكك : الحرية: ضدىالشرط الثالث
األشياء بنكع مف الجدية،  يعمؿ ذلؾ: نظرة الرقيؽ لذاتو ناقصة ككنو يشعر دكف الغير فال يستكعب

ذا كاف القضاء بحاجة لمتفرغ المطمكب كي يتسنى لمف يتكاله أف يككف لديو الكقت الك افي في كا 
لمنصب القضاء عمى منصب  قياسان ك ، الحكـ بيف الناس، بينما الرقيؽ يككف مشغكالن بخدمة سيده

اإلمامة؛ كألف العبد في أعيف الناس ممتيف، كالقاضي مكضكع لمفصؿ بيف الخصكمات، كبيف 
 .(3) الحالتيف منافاة

ف الرقيؽ يصح أف كأ، الشريفة أك السنةالكريـ دليؿ عميو مف الكتاب إال أف ىذا الشرط ال 
أما ككنو مممككان لسيده كبذلؾ ال يككف لو الكالية  ،يككف قاضيان إذا ما تكفرت بو شركط القضاء

فيذا حؽ  ،بى سيده أف يككف قاضيان أي كالية القضاء مع كجاىة ذلؾ إف لنفسو فكيؼ لو أف يككف ف
 .(4)غير صالحأنو ، كليس مف جية ؽ لمقضاءكمف ىذه الجية يمنع تكلية الرقي ،لو

 ،باألحكاـما يتعمؽ  الشريفة كالسنةالكريـ االجتياد: كيقصد بو أف يعرؼ مف الكتاب  الشرط الرابع:
كالمرسؿ كحاؿ الركاة  كالناسخ كالمنسكخ كمتكاتر السنة كالمتصؿالخاص كالعاـ كالمجمؿ كالمفصؿ ك 

 ،كاختالفان  إجماعان كمف بعدىـ كأقكاؿ العمماء مف الصحابة  ،، كلساف العرب لغة كنحكان قكة كضعفان 
 كيةالمالقضاء عند جميكر الفقياء مف مف ىذا الشرط لمف يتكلى ال و، كال بدكالقياس بأنكاع

 كذلؾ عمى النحك التالي: ةيبمالحنك الشافعيةك
                                                           

، 1،  تعميؽ: محب الديف الخطيب، طالعواصم من القواصمىػ(: 543العربي المالكي )ت: االشبيمي، محمد بف عبد اهلل بف  (1)
 .234ىػ، ص1419السعكدية: كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، ت: 

 67، د.ط، الناشر: مكتبة الغزالي، صكتاب األذكياءىػ(: 597الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي )ت:  (2)
الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل )ت:  .143ص، 10، ج(10)مج النجم الوىاج في شرح المنياجالد ًميرم:  ((3

 .237ص، 7ج ىػ، 1413(، د.ط، الناشر: دار العبيكاف، ت: 7)مج شرح الزركشيىػ(: 772
 
 .276ص، 15، ج(15)مج الشرح الممتع عمى زاد المستقنعالعثيميف: (4)
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خلحلجلمكُّ قكؿ اهلل تعالى: في الجميكر قد احتجكا عمى اعتبار ىذا الشرط 
خمحمجمهلمل مم إذا : »ملسو هيلع هللا ىلص ، كقكلويعرؼ بتقميده الحؽ مف الباطؿ ، كالمقٌمد ال(1)َّ

ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر ، ككؿ ىذا يقتضي (2)«حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف، كا 
كأف الكالية ليا شرطاف )العمـ كالقكة(  ،أف يككف مف أىؿ االجتيادك أف يككف مف صفات الحاكـ 

   :يكسؼ عميو السالـ في قكؿ الحؽ  مى لسافجاء عكقد ، لتحصيؿ المصالح كدرء المفاسد

 ُّ ككذلؾ ال تصح تكلية الجاىؿ ، لتحريـ الكالية ف سببيالشرطكفقداف ، (3)َّنبمبزبرب

.(4)يصمح لمفتكل فذلؾ أكلى في القضاء ال إلييا كألنوالشرعية كطرقيا المحتاج  باألحكاـ
 

ف القاضي مف يتكلى القضاء، أليف : الذيف لـ يشترطكا االجتيادالحنفيةخالفيـ في ذلؾ     
ف القاضي مأمكر بأف يقضي بما ألك يقضي بيف الناس بناءن عمى فتكل غيره مف العمماء  أف بإمكانو

الغير قضاء بالحؽ كقضاء بما أنزؿ اهلل ل ه بفتك ؤ أنزؿ اهلل تبارؾ كتعالى كقضا
(5). 

كالغاية مف القضاء كىك الغرض  إلىالحنفية نظركا  أفكلعؿ عمة االختالؼ بيف الفقياء: 
اجتياد  إلىجكعو ر  أكبيف الناس كذلؾ يتحصؿ باجتياد القاضي  الخصكماتتحقيؽ العدؿ كفصؿ 

 إلىبينما الجميكر نظركا  غيره مف العمماء بغض النظر عمى أم اجتياد اعتمد حكـ القاضي،
 ف يككف حكمو مكافقان الجتياده كرأيو.أك  تحقؽ الشرط في ذات القاضي

                                                           

 
 .(26)، آية سورة ص(1)
 مف ىذه الدراسة. 27صانظر تـ تخريج ىذا الحديث سابقان،  (2)
 .(55، آية )سورة يوسف (3)

 
البغدادم، عبد الكىاب بف عمي بف نصر  .149 –146ص، 10، ج(10)مج النجم الوىاج في شرح المنياجالد ًميرم: (4)

، 1حبيب بف طاىر، ط(، تحقيؽ: ال2جم) اإلشراف عمى نكت مسائل الخالفىػ(: 422 المالكي )ت: ، الناشر: دار ابف حـز
، اليداية عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبلالكمكذاني، محفكظ بف أحمد بف الحسف:  .956-955ص، 2ىػ، ج1420ت: 

 .566-565ص ىػ،1425، الناشر: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، ت: 1ط تحقيؽ: عبد المطيؼ ىميـ كآخركف،
 
(، تحقيؽ: عبد 9جم) المحيط البرىاني في الفقو النعمانيىػ(: 616مكد بف أحمد الحنفي )ت: ابف مازة، برىاف الديف مح(5)

 .5ص، 8ىػ، ج1424، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1ط الكريـ الجندم،
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 : حالترجي

ف ما اشترطو الجميكر مف تفصيؿ أل ؛قرب لمكجاىة كالرجاحةأ الحنفيةأف رأم لي 
المستنبطة مف قاعدة الكانطالقان مف  في شخص كاحد،يجتمع ال  في كقتنا الحالي ذلؾكاد يجتياد اال

فإننا نراعي األكلكية مف جكاز تكلي المقمد لمقضاء في ، (1)«ال ضرر كال ضرار» :ملسو هيلع هللا ىلص قكؿ النبي

 كاهلل تعالى أعمـ. مضركرة كمف أجؿ مصالح العبادلاـ كجكد المجتيد انعد

فيمف يتكلى  تكفرهمحط اختالؼ الفقياء مف كجكب  أيضا: العدالة: كاف ىذا الشرط الشرط الخامس
 ذكر أقكاليـ عمى النحك التالي:أ القضاء أك عدمو

نو ال يجكز تقميد أف : م(4)ةيبمالحنك (3)الشافعيةك (2)المالكيةذىب جميكر الفقياء مف 
 :ه، كذلؾ لقكؿ الحؽ ؤ ف مف ال تجكز شيادتو ال يجكز قضاقضاء لمف ال تتكفر فيو العدالة ألال

حيجييهىهمهجهينىنُّ   ٌّٰىٰرٰذييىيميخي
ف العدالة شرط في الشاىد، كأل ،سقوضي يخبر بقكؿ كال يجكز قبكلو مع ف، كالقا(5)ٍَّّ

  قكؿ اهلل تعالى: ذلؾكدليؿ ، شمؿأف قكلو ألـز كضرره في القضاء، كأل ااشتراطي أكلىفمف باب 

 .(6)َّيثىثنثمثُّ 

 األكلى إذكليس شرط كجكب،  ةمف أف العدالة شرط أكلكي الحنفيةخالفيـ في ىذا الشرط     
 بشيادةالقاضي لك قضى  أفقاسكا ذلؾ عمى فمع ىذا لك قمد يصبح قاضيان، أال يقمد الفاسؽ ك 

                                                           
: تحقيؽ، 1(، ط4)مج المستدرك عمى الصحيحينىػ(: 405: تالحاكـ محمد بف عبد اهلل الطيماني النيسابكرم )، ابف البيع ((1

 2(، ج2345ق، ؾ: البيكع، حديث: معمر بف راشد، رقـ )1411 ، ت:بيركت: دار الكتب العممية، مصطفى عبد القادر
، ت: بيركت: المكتب اإلسالمي، 1، طتخريج أحاديث مشكمة الفقر وكيف عالجيا اإلسالم: ، صححو االلباني انظر66ص

 .12(، ص8ق، رقـ)1405
، تحقيؽ: أحمد نجيب، قطر: كزارة األكقاؼ 1(، ط14جم) التبصرةىػ(:  478ت: ) المخمي، عمي بف محمد الربعي ((2

 .5323ص، 11ىػ، ج1432كالشؤكف اإلسالمية، ت: 
 .279ص، 4، جأسنى المطالبالسنيكي:  (3)

 .238-237ص ،7ج ،شرح الزركشيالزركشي:  (4)
 .(6، آية )سورة الحجرات ((5

 .(2، آية )سورة الطالق (6)
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، كقكؿ لمالؾ: ال أرل الخصاؿ (1)هالفاسؽ نفذ تقميد دى مً ه ككذلؾ القضاء لك قي ؤ الفاسؽ كقبكليا نفذ قضا
 .(2)تجتمع اليـك في أحد فإف اجتمع فيو خصمتاف العمـ كالكرع رأيت أف يكلى

  :الترجيح

أف شرط العدالة ىك المعتبر كما ذىب إليو  لمباحثبعد الكقكؼ عمى أقكاؿ الفقياء يتبيف 
ؿ في كقتنا مف استحالة اجتماع الخصاؾ رحميـ اهلل تعالى جميعان لو مالكما قا ،جميكر الفقياء

 الكرع حصف لصاحبو مف الفسؽ فإفيكلى مف اجتمع فيو العمـ كالكرع ف الحاضر في شخص كاحد
 كاهلل تعالى أعمـ.

بيف مانع كمجيز  أقكاؿ: كاف اختالؼ الفقياء في ىذا الشرط عمى ثالثة : الذككرةالشرط السادس
 :بإيجازكضحيا أ، األمكرمجيز في بعض  خرآك  الؽباإلط

، مف أف (5)ةيبمالحنك (4)الشافعيةك (3)المالكيةجميكر الفقياء مف  إليوما ذىب  القول األول:
 ىا لمقضاء كلك فيما تقبؿ شيادتياال يجكز تقميد األنثىف أكرة شرط كاجب لمف يتكلى القضاء ك الذك
، كحجتيـ في فع صكتيا بينيـ كحكـ الخنثى عندىـ كاألنثىإذ ال يميؽ بيا مجالسة الرجاؿ كر ، بو

الخكؼ عمييا مف الفتنة بسبب المخالطة الحاصمة في مجمس القضاء كالتي ال ضركرة ليا،  ذلؾ:
قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ: لقد نفعني اهلل بكممة سمعتيا مف رسكؿ اهللڤ ما أخرجو البخارم عف أبي بكرةك 

 .(6)«لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة»

                                                           
ًبيًدٌم، أبك بكر بف عمي بف محمد العبادم )ت:  .5ص 8، ج(9)مج لمحيط البرىاني في الفقو النعمانياابف مازة:  (1) الز 

 .240ص، 2ق، ج1322، الناشر: المطبعة الخيرية، ت: 1(، ط2)مج الجوىرة النيرةىػ(: 800
 
 .63ص، 8، ج(8)مج التاج واإلكميل  لمختصر خميلالعبدرم: (2)
 .117، صلسَّاِلكإْرَشاُد اابف عسكر:  ((3

 
 .278ص، 4، جأسنى المطالبالسنيكي: (4)

 
، 1، تحقيؽ: عبد اهلل التركي، ط(11)مجوتصحيح الفروع  الفروعىػ(: 763الرامينى، محمد بف مفمح المقدسي الحنبمي )ت: (5)

 .102، ص11، جق1424الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 

 .8ص 6ج (،4425) ب: كتاب النبي الى كسرل، رقـ(، ؾ: المغازم، با9جم) صحيح البخاريالبخارم:  ((6
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، كمف )كاألمكاؿ( األمكر لمقضاء في بعض األنثىجكاز تكلي  إلى الحنفيةكقد ذىب  القول الثاني:
)الحدكد كالقصاص( ككنيا ال شيادة ليا في ىذه الجنايات، كما دكف ذلؾ فيجكز اة المستثن األمكر
 .(1)شيادتيا معتبرة فيما دكف المستثنى أفتتكلى القضاء ككف  أفلممرأة 

ف األصؿ ىك أف كؿ مف ا  ك  ،لمقضاء عمى اإلطالؽ في كؿ شيء جكاز تقميد األنثى :القول الثالث
يتأتى منو الفصؿ بيف الناس فحكمو جائز إال ما خصصو اإلجماع مف اإلمامة الكبرل كىذا ما 

كما يجكز لممرأة أف تككف مفتية فيجكز ليا أف  :نو قاؿأكحكي عنو ، (2)ذىب إليو ابف جرير الطبرم
: أنو كلى الشفاء امرأة مف قكمو السكؽ، فإف ت ، كقد ركم عف عمر بف الخطاب(3)تككف قاضية

 ، قمنا: إنما قاؿ ذلؾ رسكؿ اهلل(4)«لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة  » :ملسو هيلع هللا ىلص قيؿ: قد قاؿ رسكؿ اهلل
كالمرأة راعية في بيت زكجيا  » ملسو هيلع هللا ىلص قكؿ النبي، في األمر العاـ الذم ىك الخالفة، برىاف ذلؾ ملسو هيلع هللا ىلص

عيا أف تمي بعض األمكر ىذا ما ذىب إليو أيضان نٍ مى  فٍ مً  ، كلـ يأت نصه (5)«عف رعيتيا كمسئكلة
 .(6)ابف حـز الظاىرم

 : الترجيح

جميكر الفقياء مف عدـ  إليويتبيف لمباحث كبعض استعراض أقكاؿ الفقياء أف ما ذىب 
لنبكم الشريؼ الكارد في بما استدلكا بو مف الحديث ا، األرجحك  األكجولمقضاء ىك  المرأةجكاز تكلي 

 نكع مف الجدية كالحـز كتحكيـ العقؿ إلى يحتاجصحيح البخارم كمف طبيعة عمؿ القاضي الذم 
 لعكاطؼ كي يتمكف مف الكصكؿ لمعدؿ كاهلل تعالى أعمـ.االنجرار كراء ا كالنص كالتكخي مف

                                                           
، د.ط، متن بداية المبتدي في فقو اإلمام أبي حنيفةىػ(: 593المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني )ت:  ((1

 . 84ص، 2، ج(5)مج االختيار لتعميل المختارالمكصمي:  .150القاىرة: مكتبة كمطبعة محمد صبح، ص
 .243ص ،4، جبداية المجتيد: ابف رشد ((2

 .36ص، 10، ج(01)مج المغنيابف قدامة:  (3)

 مف ىذه الدراسة. 39انظر ص تـ تخريجو سابقان  ((4

 .5، ص2(، ج893، ؾ: الجمعة، باب: الجمعة في القرل كالمدف، رقـ )(9صحيح البخاري )مجالبخارم:  (5)

 
: عمي بف أحمد بف سعيد القرطبي الظاىرم )ت(6) بيركت: دار الفكر،  د.ط، (،12جم) المحمى باآلثارىػ(: 456: ابف حـز
 .527ص، 8ج
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مف  (3)ةيبمالحنك (2)ةالشافعيك (1)الحنفية مف ذىب جميكر الفقياء: سالمة الحكاسالشرط السابع: 
ال  أصـفال يتكلى  ،كجكب اشتراط سالمة الحكاس لمف يتقمد القضاء بحيث يككف القاضي سميعان 

نكار إقرارسمع ككنو ال يفرؽ بيف ي يككف بصيران فال يكلى أعمى كال مف يرل  أف، ككذلؾ يجب كا 
مكب، كيستثنى ب مف المطي مف المدعى عميو كالطالال يعرؼ المدع ألنوكال يعرؼ الصكر،  أشباحان 
خرس حتى أمتقمد لمقضاء متكممان، فال يكلى ككذلؾ أف يككف ال .فيصح تكليتو األعمى األعكرمف 

 كجياف، اإلشارةالذم يفيـ  األخرس، كلمشافعية في األحكاـلعجزه عف تنفيذ  إشارتوف فيمت ا  ك 
 أفـ بعض ىذه يقتضي دالسمع كالبصر كالنطؽ( فع) لحكاساشتراط سالمة ا إلى: المالكيةكذىب 

حيف العزؿ  إلىيفسخ العقد سكاء تقدمت أضدادىا عميو أك طرأت بعده، كينفذ ما مضى مف أحكامو 
 ملسو هيلع هللا ىلص ف النبي، أل(4)كقد كرد عف مالؾ مف جكاز تقمد األعمى لمقضاء مكجكدة حيف الحكـ، ف كانتا  ك 

كاف إذا سافر  ملسو هيلع هللا ىلص يأف النب»سعد بف إبراىيـ: لما ركاه  عمى المدينة ڤ كـتكم أـكلى ابف 

قد كاله  ملسو هيلع هللا ىلص الشافعية عمى ذلؾ أف النبي كأجاب، (5)«عمى المدينة ڤاستخمؼ ابف أـ مكتكـ 

 .(6)الصالة بالناس

ز في إجراءات يكي يتمكف القاضي مف التمي يرل الباحث أف سالمة الحكاس شرط أساسً  الترجيح:
اـ الحكاس و التي تسمب منو عند انعدكينكنة القضاء كىيبتمكانة ك  التقاضي بيف المتداعييف، كلحفظ

 مف قبؿ أصحاب األىكاء كاهلل تعالى أعمـ.

                                                           
 (، د.ط،2جم) مجمع األنير في شرح ممتقى األبحرىػ(: 1078داماد أفندم، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف )ت:  ((1

 .151، ص2، جالناشر: دار إحياء التراث العربي
 (، الناشر: دار الكتب العممية،3جم) اإلمام الشافعي والميذب في فقىػ(: 476الشيرازم، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )ت:  (2)

(، 8جم) نياية المحتاج إلى شرح المنياجىػ(: 1004الرممي: شمس الديف محمد بف أبي العباس )ت:  .378ص 3جد.ط، 
 .378، ص3ج ىػ،1404ط األخيرة، بيركت: دار الفكر، ت: 

 
 .492ص 3، ج(3)مج شرح منتيى اإلراداتالبيكتى: (3)
(

4
، تحقيؽ: (3)مج عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينةىػ(: 616السعدم، جالؿ الديف عبد اهلل الجذامي )ت:  (

 .1003، ص3، جىػ 1423، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت:1حميد بف محمد، ط
 (

5
 تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، ،(11جم) المصنفىػ(: 211الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع اليماني )ت: (
إرواء الغميل في ، كقد حسنو األلباني انظر األلباني: 395ص 2( ج3829رقـ) ،ػى1403، اليند: المجمس العممي، ت: 2ط

 .311، ص2ق، ج1405، إشراؼ: زىير الشاكيش، بيركت: المكتب اإلسالمي، ت:2(، ط9)مج تخريج أحاديث منار السبيل
(

6
 .263ص ،6ج ج،المحتا مغنيالشربيني:  (
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 :: آداب القاضيثانيالفرع ال

التي ينبغي عمى القاضي كأعكانو التخمؽ بيا مف آداب كقكانيف تضبط أمكر  األخالؽىي      
 كضحيا عمى النحك التالي:أ، (1)القضاة كتحفظ نفكسيـ مف الميؿ

قكيان بال عنؼ: كي ال يطمع فيو الظالـ، كلينان بال ضعؼ: لئال ييابو أف يككف القاضي  (1
حد أستفز كيغضب مف كالـ يكي ال قكؿ الحؽ، حميمان:  أف يمتنع عفالمحؽ لدرجة 

 خصـ المدعي فيمنعو الحكـ بالحؽ. أكالمتداعييف 

 متفطنان ك تؤدم في حكمو كتصرفو ما ال ينبغي، متأنيان: كىك ضد العجمة التي قد كأف يككف  (2
، غات أىؿ معالمان ب  مانعان كمحصنان نفسو مف عفيفان ك كاليتو كي ال يخدع مف بعض الخصـك

. وماعالحراـ كي ال يككف مدخالن يطمع في ميمو ك أط  مف الخصـك

مماء كعدكؿ البمد الذم يتكلى بصيران بأحكاـ الحكاـ قبمو: كيسف سؤالو عف العكأف يككف  (3
 ،ال يدعكىـ لذلؾحضر ك  إذا كيستقبمكه كي يتمقكه ف يخبرىـ كقت حضكرهكأىا، ءقضا

 كليشاكرىـ في الحكادث كيستعيف بيـ عمى قضائو.

أف يتجمؿ ك ، االثنيفالمباركة كىي الخميس أك  األياـأحد نو يسف أف يككف يكـ دخكلو أكما  (4

جميل ُّ : تعالى جميؿ يحب الجماؿ كما في قكؿ اهلل ف اهلل بأجمؿ ثيابو، أل

 .د مجامع الناس ككذلؾ مجمس القضاء، ككف المساج(2)  َّممخمحم

                                                           

(
1
(، تحقيؽ: محمد 4جم) المباب في شرح الكتابىػ(: 1298الغنيمي، عبد الغني بف طالب بف حمادة الدمشقي الحنفي )ت:  (

السنيكي،  .5322ص، 11، ج(14)مج التبصرةالمخمي:  .81-80ص، 4بيركت: المكتبة العممية، ج محيي الديف، د.ط،
(، د.ط،  الناشر: المطبعة 5جم) الغرر البيية في شرح البيجة الورديةىػ(: 926)ت:  زكريا بف محمد بف أحمد األنصارم

 نياية المطمب في دراية المذىبىػ(: 478)ت:  ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكينيالجكيني .220ص، 5الميمنية، ج
شرح : البيكتى .471-468ص، 18ىػ، ج1428، الناشر: دار المنياج، ت: 1(، تحقيؽ: عبد العظيـ الٌديب، ط20جم)

 اإلشراف عمى مذاىب العمماءىػ(: 319النيسابكرم، محمد بف إبراىيـ بف المنذر )ت:  .490ص، 3(، ج3جم) منتيى اإلرادات
 .185-182ص، 4ق، ج1425، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، ت: 1ط (، تحقيؽ: صغير األنصارم،10جم)

 .(31، آية )سورة األعراف (2)
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لبمد، كيجمس كيسف أف يصمي ركعتيف في مسجد اف يككف متفائالن حسنان كال يتطير، أك  (5
 بو كلك كاف صبيان.مـ عمى مف يمر سمستقبالن القبمة، كي

شارتويعدؿ بيف المتخاصميف في مالحظتو كلفظو  أفك  (6 كمجمسو، كيقدـ دخكؿ المسمـ  كا 
 .(1)َّجحمجحجمثهتمتختحتجتهب ُّ   : فر، لقكؿ الحؽعمى الكا

و، سالشراء بنفف ال يتكلى البيع ك أفي مجمس القضاء، ك  إاليأخذ لنفسو حاجبان  كيسف أف ال (7
ف ككؿ عف نفسو ا  الستمالة قمبو ليميؿ في حكمو، ك  يحابى استحياء منو أك لك فعؿ ألنو

 عرؼ.ككيالن فينبغي أف ال يي 

كضعفان في  ، كي ال تككف تيمة في الميؿة العامة دكف تخصيصالدعكة كالكليم إجابة (8
 قمكب الذيف لـ يجبيـ، ككذلؾ ال يحضر كليمة خصصت كىيئت ألجمو.

، كقبؿ النظر فييـ يتسمـ مف سابقو ان كيحسف أف ينظر القاضي في أىؿ الحبس ككنو عذاب (9
في  قضاء، كينظربعمؿ ال الخاصة كاألكقاؼ كاألمالؾ األيتاـكأمكاؿ  المحاضر كالسجالت
 المحاجر كالجائعيف.

                                                           

 
 .(18، آية )سورة السجدة(1)
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 الثانيالمبحث 

 لمحة عن اإلفتاء في اإلسالم

ينبغي لمعرفة ماىية اإلفتاء، أف نقؼ عمى مفيكمو كمصادره كمشركعيتو كأىميتو كحكمو       
كشركطو كآدابو، كىذا ما سنتناكلو في ىذا المبحث مف خالؿ خمسة مطالب، المطمب األكؿ: 

 ، كالمطمب الثاني: مصادر اإلفتاءلدل الفقياءاصطالحان ة كما المقصكد بو تعريؼ اإلفتاء لغ
كضكابطو، كالمطمب الثالث: مشركعية اإلفتاء كالحكمة المرجكة منو كاألىمية التي تكمف بو، 

 كالمطمب الرابع: حكـ تكلي اإلفتاء، كالمطمب الخامس: الشركط الكاجب تكفرىا في المفتي كآدابو.

 :في المغة واالصطالح اإلفتاءتعريف المطمب األول: 

 : لغة  . أ

: (3)، كيقاؿ(2)كالفتيا كالفتكل: ىك الجكاب عما ييشكؿ مف األحكاـ ، (1)بياف حكـ المسألة
كأصؿ اإلفتاء كالفتيا تبييف المشكؿ مف األحكاـ، أصمو مف الفتي، ، أفتيتو في مسألتو إذا أجبتو عنيا

كيا، كأفتى كم ما أشكؿ ببيانو، فيشب كيصير فتيا قكىك الشاب الحدث الذم شب كقكم فكأنو يق
ىقيفىفيثُّ   : ، قاؿ الحؽالمفتي إذا أحدث حكما أم فاسأليـ سؤاؿ  (4)َّمكلكاكيق

َّيلىلملخلُّ : اهلل أىـ أشد خمقا مف األمـ السالفة؟ كقكؿ ،تقرير

أم  (5)

 .(6) َّجفمغجغمع ُّ  :كمف ميمكز ىذا الباب قكؿ اهلل ، يسألكنؾ سؤاؿ تعمـ

                                                           
بيركت: دار الكتب ، 1، طؽ: جماعة مف العمماءيحق، تالتعريفاتىػ(: 816: تعمي بف محمد الشريؼ )، الجرجاني ((1

 .32ص، ىػ1403 ، ت:العممية
 
 .32ص ىػ،1424، ت:الناشر: دار الكتب العممية، 1، طالتعريفات الفقييةمحمد عميـ اإلحساف: ، البركتي(2)
بيركت: دار ، 1، طؽ: محمد عكض مرعبيحق(، ت8)مج تيذيب المغةىػ(: 370: تكم: محمد بف أحمد بف األزىرم )الير  ((3

 .235-234ص، 14ج، ـ2001 ، ت:إحياء التراث العربي
 (.11، اية )سورة الصافات ((4

 (.176، اية )سورة النساء (5)
 (.85، اية )سورة يوسف (6)
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كأفتى  ،أفتاه في األمر: أبانو لوكيقاؿ  ألة: إذا بىي ف حكميا،اإلفتاء أفتى في المسيؿ أف كق
 .(1)كفتكل: اسماف يكضعاف مكضع اإلفتاء، تفتيتو فييا فأفتاني إفتاء. كفتىالرجؿ في المسألة كاس

 .(2)نيافتيتو في مسألتو إذا أجبتو عكيقاؿ: أفتيت فالنا رؤيا رآىا إذا عبرتيا لو، كأ

 : اً اصطالح . ب

 كتفي بذكر بعضيا.بتعريفات عدة أ اإلفتاء العمماء قد عرؼ

 .(3)إخبار عف اهلل تعالى في إلزاـ أك إباحةأنيا: الفتكل عرؼ القرافي 

 .(4) ملسو هيلع هللا ىلص كرسكلوتعالى منصب تبميغ عف اهلل كعرفيا ابف القيـ بأنيا: 

تكقيع عف اهلل كعرفيا ابف الصالح بأنيا: 
(5). 

يضاحو لممخاطب منفصال عما تستر بولسرخسي بأنيا: كعرفيا ا  .(6)إظيار المعنى كا 

 .(7)لمسائؿ عنو ف الحكـ الشرعياتبيكعرفيا البيكتي بأنيا: 

بينيما،  اكتطابق ايالحظ أف ىناؾ تكافقعنى المغكم كاالصطالحي لمفتكل: العالقة بيف الم 
في لو الحكـ الشرعي  كتبييف لممستفتيإخبار المفتي ) مع لمفتيا: بأنوتعريؼ جاخمصت إلى  كقد

 .(مف غير إلزاـ لو ،مسألتو

                                                           
ؽ: حسيف يحق(، ت11)مج شمس العموم ودواء كالم العرب من الكمومىػ(: 573: ت) نشكاف بف سعيد اليمني، الحميرل ((1

 .5093ص، 8ج ىػ،1420 ، ت:بيركت: دار الفكر المعاصر، 1كآخركف، طالعمرم 
 
 .14ص، 15ج(، 15)مج لسان العرب :ابف منظكر(2)

 .121، ص10، جالذخيرةالقرافي:  ((3
 .178، ص4(، ج4)مج مينإعالم الموقعين عن رب العال :قيـالابف  (4)
المدينة ، 2، طؽ: د. مكفؽ عبد اهلليحق، تأدب المفتي والمستفتيىػ(: 643: تعثماف بف عبد الرحمف )، ابف الصالح (5)

 .72، صىػ1423 ت:المنكرة: مكتبة العمـك 
 .26، ص2، جبيركت: دار المعرفة(، 2)مج أصول السرخسيىػ(: 483: تمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ ) ،السرخسي (6)

 .56ص، 3، ج(1شرح منتيى اإلرادات)مجالبيكتي:  ((7
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 المطمب الثاني: مصادر اإلفتاء وضوابطو:

مف ال بد ك كاالصطالح، حديث عف مفيكـ اإلفتاء في المغة تطرقت في المطمب السابؽ لم      
عمييا الفقياء  جمع، كالتي تنقسـ إلى مصادر قد أعمى المصادر التي تستند إلييا الفتكل الكقكؼ
 :في ىذا المطمب بينيا، إضافة إلى ضكابط اإلفتاء، أاالختالؼ الفقيي اكقع فيي كأخرل

 الفرع األول: مصادر الفتوى:

كمف  ،المفتي في فتكاه عمى األدلة المعتبرة كالمستنبطة مف مصادر التشريع اإلسالمي عتمدي      
 بينيا عمى النحك التالي:، أما اختمفكا في حجيتياكمنيا  عمى حجيتيا أجمع الفقياء مامصادر ىذه ال

 : القرآن الكريم :األولالمصدر 

أك  األلفاظكالـ اهلل تعالى كىك صفة قديمة مف صفاتو، كالكالـ اسـ مشترؾ قد يطمؽ عمى ىك      
 القرآفكحد متضمف لجميع معاني الكالـ، كحدتو،  كاحد كمعككالـ اهلل تعالى  ،دلكؿ العباراتم

 ألفاظو، كأف السبعة المشيكرة نقالن متكاتران  األحرؼبيف دفتي المصحؼ عمى  إليناما نقؿ يـ الكر 
ذلؾ ال ينكر في أف ك  ،تشتمؿ عمى المجاز الذم يطمؽ عمى المفظ الذم يجكز بو عف مكضكعو

ميزيريٰىينىنننمنزنرنُّ الكريـ كقكؿ اهلل تعالى:  القرآف ني

كجؿ، كليس المجاز المقصكد بو االسـ  كتاب اهلل عزفي  الكريمة اآلياتكغيرىا مف  (1)َّىي

كتاب  كلغة، منزه عف ذلؾ الكريـ كالقرآفمؽ عمى الباطؿ كالذم ال حقيقة لو، المشترؾ الذم قد يط
عربي كمو ال الكريـ  القرآف :مو اهلل تعالىة فيو، فقد قاؿ القاضي رحال عجمعربية  اهلل تعالى
جسمخجخمحجحمجحجمثهتمتُّ  :  لقكؿ اهلل ،فيو عجمية خسحس

مضخضحضجضمصخصحصمس مفخفحفجفمغجغمعجعمظحط حق

 .(3) العزيز محكـ بما انتظـ، كاف كتاب اهلل(2)َّخكحكجكمق

                                                           
 (.82، آية )سورة يوسف (1)

 (.44، آية )سورة فصمت (2)
 
، تحقيؽ: محمد عبد السالـ الناشر: دار الكتب العممية، 1، طالمستصفىىػ(: 505: ت) الطكسيأبك حامد محمد  ،الغزالي(3)
بيان المختصر شرح مختصر ىػ(: 749: تد الرحمف شمس الديف )محمكد بف عب، األصفياني. 86-80، صىػ1413 ت:

 .454، ص1ج ىػ،1406 ت:السعكدية: دار المدني، ، ؽ: محمد مظيريحق، ت1(، ط3)مج ابن الحاجب
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المسممكف قاطبة عمى حجية الكتاب الكريـ، كأنو يجب العمؿ بما كرد فيو  أجمعكقد      
مف مصادر التشريع إال إذا لـ لمعرفة حكـ اهلل تعالى كال يجكز العدكؿ عنو إلى غيره  ؛كالرجكع إليو

لذم جاء العالـ عمى الحكـ في القرآف الكريـ، كذلؾ ألف الكتاب ىك كالـ اهلل تعالى ا يتمكف
تبارؾ  ، يتبيف ذلؾ مف خالؿ الكثير مف اآليات التي تبيف حكـ اهلل(1)بالشريعة السماكية لمناس

خمحمجميلىلملخلُّ  :  مف ذلؾ قكؿ الحؽ ،مكركتعالى في كثير مف األ

يمىممم حيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن ٌّٰىٰرٰذييىيميخي

رئٍَُِّّّّّٰ ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئ رتيب

نثمثزثرثيتىتنتمتزت َّ (2). 

 المصدر الثاني: السنة الشريفة: 

كىذا المصدر حجة  .اهلل عميو كسمـ بطريؽ التكاتر أك اآلحاد ىىي ما كرد عف النبي صم
ال ينطؽ عف اليكل إف  ملسو هيلع هللا ىلص ككف أف النبي  تعالى إيانا باتٌباعوى صدقو كألمر اهلللداللة المعجزة عم

مل ُّ  قاؿ تعالى: مف كتاب اهلل العزيز ةالشريف كدليؿ حجية السنة (3)ىك إال كحي يكحى
زنرنمماميلىل (4)َّننمن

ٌٍَُّّّّ ُّ قاؿ تعالى:  ،.
ِّ مبزبربيئىئنئمئزئرئّٰ كثير مف عالكة عمى ، (5)َّنب

إما أف تككف  ملسو هيلع هللا ىلص عمى حجية السنة النبكية الشريفة، كسنة رسكؿ اهلل تدلؿالتي  اآليات الكريمة
قد اتفؽ مف يعتد بو مف أىؿ العمـ عمى أف السنة المطيرة مستقمة ك  ،قكليو أك فعمية أك تقريرية

                                                           
ؽ: الشيخ أحمد محمد يحق(، ت8)مج اإلحكام في أصول األحكامىػ(: 456: تعمي بف أحمد بف سعيد الظاىرم )، بف حـزا ((1

 .95، ص1، جدار اآلفاؽ الجديدة بيركت:، شاكر
 (.176سكرة النساء، آية ) (2)

 .455، ص1، ج(3مج) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجباألصفياني: . 103، صالمستصفى الغزالي: ((3
 (.56سكرة النكر، آية ) (4)
 (.31سكرة آؿ عمراف، آية ) (5)
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كؿ  » :ملسو هيلع هللا ىلصكمف ذلؾ قكؿ النبي  ،(1)في تحميؿ الحالؿ كتحريـ الحراـ بتشريع األحكاـ كأنيا كالقرآف
 .(2)«حراـ شراب أسكر فيك

 :اإلجماعالمصدر الثالث: 

 األمكرمف  أمرخاصة عمى  ملسو هيلع هللا ىلص مة محمدقكؿ قامت حجتو، كنعني بو اتفاؽ أ كؿكىك     
كمستنده في الغالب نصكص  ،األشباهعند تعارض أف الكثرة تؤثر الدينية، كدليؿ تصكره ككجكده 

 ،الييكد مع كثرتيـ عمى الباطؿ أطياؼ، كبتصكرنا أف األحكاؿبقرائف  معمكمة ضركرةن  كأمكرمتكاترة 
كانكا  إفبمشافيتيـ،  اإلجماعنطمع عمى  أفالمسمميف عمى الحؽ كلنا  أطباؽتصكر  أكلىفمف باب 

 ملسو هيلع هللا ىلص ف كانكا جماعة ال ينحصركف فيككف ذلؾ بفيميـ لما ركم عف النبيلقاؤىـ كا  عددان يمكف 
يعمـ قكؿ  أف أمكفقكؿ كاحد  يعمـ أففكما يمكف الحؿ كالعقد  أىؿانحصر  إذاكسمعكه منو، ثـ 

 .(3)ذاالثاني كىك

مي في بياف نو مصدر مف مصادر التشريع اإلسالعمى حجية اإلجماع كأ األمة تكقد اتفق
قكؿ الحؽ ، الشريفة كالسنة الكريـ مف الكتاب اإلجماعحجية ك  (4)مخالفتو ال تجكزاألحكاـ الشرعية ك 

ُّ  تبارؾ كتعالى: ٌّ ىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ زبربيئ

زتيبرتىبنبمب  ، أف رسكؿ اهللڤ ف ابف عمرما ركاه الترمذم ع، ك (5)َّنتمت

 عمى رضى اهلل عنيـ جماع الصحابة ، كمف ذلؾ إ(6)"ةإف اهلل ال يجمع أمتي عمى ضالل" قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
(، 2)مج إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصولىػ(: 1250: تمحمد بف عمي بف عبد اهلل اليمني )، الشككاني ((1
 .96-95، ص1ج ىػ،1419 ، ت:: دار الكتاب العربي، بيركتؽ: أحمد عزك عنايةيحق، ت1ط
صحيح . مسمـ: 105، ص7(، ج5585(، ؾ: االشربة، باب: الخمر مف العسؿ، رقـ )9)مجصحيح البخاري البخارم:  ((2

 .1585، ص3(، ج67ب: بياف اف كؿ مسكر حراـ، رقـ )(، ؾ: االشربة، با5)مجمسمم 
 
بيان المختصر األصفياني: . 138-137، المستصفى :الطكسي. 224ص 3(، ج4)مج تيسير التحريرأمير بادشاه: (3)

 .519، ص1(، ج3)مج شرح مختصر ابن الحاجب
ؽ: عبد الرزاؽ يق(، تح4)مج صول األحكاماإلحكام في أ: (ىػ631: تسيد الديف عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي )، اآلمدم ((4

 .200، ص1ي،جبيركت: المكتب اإلسالم، عفيفي
 (.115، آية )سورة النساء (5)

ف، يأحمد شاكر كآخر  ، تحقيؽ:2(، ط5)مج سنن الترمذيىػ(: 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة الضحاؾ )ت:  (6)
كقد حسنو األلباني  466ص 4ما جاء في لزـك الجماعة، ج ىػ، باب: 1395مصر: مطبعة مصطفى البابي الحمبي، ت: 

سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من ىػ(: 1420: تانظر إلى األلباني، محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األشقكدرم )
 .13ص، 4، الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ج1(، ط6)مج فقييا وفوائدىا
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 .(1)عمى كصيتو مف التركة قبؿ تقسيمياتقديـ ديف الميت 

 المصدر الرابع: القياس:

ؿ المدينة يقكلكف ال يجكز ىذا في القكس يريدكف القياس، كقايست بيف كأى، : قست الشيء قستولغة
األمريف مقايسة كقياسان، كيقاؿ: قايست فالنان إذا جاريتو في القياس كىك يقتاس الشيء بغيره أم 

 .(2)يقيسو بو

ىك ، كقيؿ (4)بعمة جامعة رد فرع إلى أصؿعند األصكلييف: ، ك (3)تسكية فرع بأصؿ في حكـ: شرعاً 
 .(5)صيؿ الحكـ في الشيء باعتبار تعميؿ غيرهىك تح

 أصكؿمف  شرعي كأصؿ نو مصدرياس، كأاعتبار حجية الق إلىذىب جميكر الفقياء ك  
اذا اشترل ، كمف ذلؾ (7)قبكليـ القياس األئمةشنع عمى  كقدابف حـز في ذلؾ ، كخالفيـ (6)الشريعة

 .(8)قياسان ذىا كيقمع الزرع اشترل الرجؿ ارضان كزرع فييا زرعان ثـ جاء الشفيع فمو أف يأخ

                                                           
، عمي بف احمد االند (1) ، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقاداتىػ(: 456لسي القرطبي الظاىرم )ت: ابف حـز

 .110د.ط، بيركت: دار الكتب العممية، ص
 .186ص، 6، ج(15)مج لسان العربابف منظكر:  ((2

 
 .6ص، 4، ج(4)مج شرح الكوكب المنير مختصر التحريرابف النجار: (3)
  174ص، 1، ج(5)مج الفقوالعدة في أصول ابف الفراء:  (4)

، تحقيؽ: خميؿ الميس، 1(، ط2جم) المعتمد في أصول الفقوىػ(: 436المعتزلي، محمد بف عمي الطيب البىٍصرم )ت:  (5)
 .196ص، 2ج ىػ،1403بيركت: دار الكتب العممية، ت: 

 
حاشية العطار ىػ(: 1250)ت:  العطار: حسف بف محمد بف محمكد الشافعي. 91ص، 2ج إرشاد الفحول،الشككاني: (6)

 .241ص، 2د.ط، بيركت: دار الكتب العممية، ج (،2جم) عمى شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامع
 
(7) :  .204ص، 7، ج(8)مج اإلحكام في أصول األحكامابف حـز

 
م أبي حنيفة رضي (: المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماق616ابف مازة، برىاف الديف محمكد البخارم الحنفي)(8)

 .325، ص7ق، ج1424، تحقيؽ: عبد الكريـ الجنيدم، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط9)مج اهلل عنو
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  المصدر الخامس: االستحسان:

 .(1)كاعتقاده حسنان  ءىك عد الشي: لغة

أك عف حكـ كمي إلى  ،: عدكؿ المجتيد عف مقتضى قياس جمي إلى مقتضى قياس خفياصطالحاً 
ؿ كاستدلكا عمى حجة االستحساف بقك  (2)ةيالحنبمك الحنفيةحجيتو  إلىكذىب  ،حكـ استثنائي بدليؿ

خبحبجبهئمئخئُّ   : اهلل مثهتمتختحتجتهبمب
مجحج جغمعجعمظ ُّ  ، قاؿ تعالى:(3)َّ جكمقحقمفخفحفجفمغ
بما ىك  ىك ترؾ القياس كاألخذ االستحساف :، كقاؿ السرخسي(4)َّجلمكلكخكحك

نو ترؾ العسر ت أكحاصؿ ىذه العبارا ،كقيؿ األخذ بالسماحة كابتغاء ما فيو الراحة ،فؽ لمناسأر 
 ُّ : كما في قكلو ، (5)عز كجؿىك أصؿ في ديف اهلل لميسر ك  يل زنرنممام
ىنننمن جئييىينيميزيريٰىين مئخئحئ
جتهبمبخبحبجبهئ جخمحجحمجحجمثهتمتختحت مخ
خصحصمسخسحسجس عف ، (6)َّخضحضجضمص
 .(7)"يسركا كال تعسركا، كبشركا، كال تنفركا" ، قاؿ:ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي ڤ أنس بف مالؾ

باع  تٌ ستحساف ىك الحكـ بغير دليؿ، كىذا احيث قاؿ القرافي: اال المالكيةخالفيـ في ذلؾ 
 أفبؿ يجب  نو ال يحكـ كال يفتى باالستحساف: مف أالشافعية، كبذلؾ قاؿ (8)لميكل فيككف حرامان 

العمـ ال  أىؿما قالو  أك الشريفة كالسنة الكريـ يفتى مف جية جر الـز كذلؾ الكتاب أكيحكـ 
                                                           

 .18، صالتعريفات :الجرجاني(1) 
(، د.ط، 4)مج كشف األسرار شرح أصول البزدويىػ(: 730: تالحنفي ) عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عالء الديف (2)

المدخل إلى مذىب ىػ(: 1346: تعبد القادر بف أحمد بف مصطفى ) بدراف،. 3، ص4، جكتاب اإلسالميالناشر: دار ال
 .291ىػ، ص1401ت: يركت: مؤسسة الرسالة،، بؽ: عبد اهلل التركييحق، ت2، طاإلمام أحمد بن حنبل

 (.18، آية )سورة الزمر ((3

 (.55، آية )سورة الزمر ((4

، 10ج ىػ،1414: ت بيركت: دار المعرفة،(، 30)مج المبسوطىػ(: 483: تبي سيؿ )محمد بف أحمد بف أ، السرخسي (5)
 .145ص

 (.185، آية )سورة البقرة ((6

 .25، ص1(، ج69(، رقـ)9)مجصحيح البخاري البخارم:  (7)

 .155، ص1(، ج14)مجالذخيرة القرافي:  (8)
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اع الطير كالبازم كالصقر ، كمف أمثمة االستحساف اعتبار سؤر سب(1)قياس أكيختمفكف فيو 
ف ىذه الطيكر تشرب ككف ألف الطيكر طاىران استحسانان كالعقاب كما ال يؤكؿ لحمو م كالشاىيف

 .(2)جاؼ بمنقارىا كىك عظـ

 : االستصحاب:السادسالمصدر 

عبارة عف إبقاء ما كاف عمى ما كاف النعداـ الميغي ر: لغة
(3). 

ما ثبت في الزمف الماضي فاألصؿ بقاؤه في الزمف المستقبؿ، مأخكذ مف  وأنقد عرفو الشوكاني: و 
المصاحبة، كىك بقاء ذلؾ األمر ما لـ يكجد ما يغيره، فيقاؿ: الحكـ الفالني قد كاف فيما مضى، 

 .(4)ككمما كاف فيما مضى، كلـ يظف عدمو، فيك مظنكف البقاء

  مى حجيتو:اختمؼ الفقياء عدر التي كاالستصحاب مف المصا

نما حجة دافعة ألكقالكا بعدـ حجية االستصح الحنفيةذىب  ف اب في اإلثبات كا 
 .(5)كليس الكالـ فيواالستصحاب ال يصمح حجة إلثبات ما لـ يكف 

حجية  إلى الحنابمةك الشافعية كأكثر المالكيةجميكر الفقياء مف خالفيـ في ذلؾ 
تعتبر ثابتة في الشرعية  األحكاـجميع  أف، كدليميـ: اإلثبات أك االستصحاب سكاء كاف في النفي

ف ظف ليؿ حتى يكالتحريـ بحسب الد اإليجاب كاإلباحةمحميا مف حيث  قكـ دليؿ عمى التغير، كا 
ف يرث لى مد الذم حكـ بمكتو يرد ما كقؼ لو إ، كمف ذلؾ أف المفقك (6)رمف ظف التغي غمبأ البقاء

 .(7)ارث الذم كاف حيان كقت فقده كمات قبؿ الحكـ بمكتو ال يرثف الك مكرثو يـك مكتو، أل

                                                           
 .313، ص7ج األم،الشافعي:  ((1

 .2، ص1، جالمبسوط :السرخسي (2)

 
 .25، صالتعريفات الفقييةالبركتي: (3)

 .174ص، 2ج، إرشاد الفحولالشككاني:  (4)

، 4(، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج10جم) العناية شرح اليدايةىػ(: 786البابرتي، محمد بف محمكد الركمي )ت:  (5)
(، د.ط، بيركت: دار 2جم) درر الحكام شرح غرر األحكامىػ(: 885المال خسرك، محمد بف فرامرز بف عمي )ت:  .117ص

 .129ص، 2إحياء الكتب العربية، ج
نياية : . الجكيني243ص، 3، ج(8)مج شرح مختصر خميل لمخرشيالخرشي:  .151ص، 1، ج(14)مج الذخيرةالقرافي:  ((6

شرح الزركشي:  .438ص، 7، ج(7)مج الوسيط في المذىبالطكسي:  .34ص، 4، ج(20)مج المطمب في دراية المذىب
: تعبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي )، النجدم .155ص، 4، ج(7)مج عمى مختصر الخرقيالزركشي 

 .93، ص1، جق1397، د.ف، ت:1(، ط7)مج حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعىػ(: 1392

 
 .129ص، 2ج درر الحكام،المال خسرك: (7)
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 المصدر السابع: المصالح المرسمة:

 فإ :، كقاؿ القرافي(1)مف الشارع أصؿ باإلبطاؿ أكيشيد لو باالعتبار  ىي ما لـالمصالح المرسمة: 
ذلؾ ال يمكف  كنحك الكريـ القرآفف البعثة كالعيد كجمع كا   ،الصحابة اعتبركا المصالح المرسمة

 ،عف اعتبارىامصالح عظيمة لـ يرد فييا نص كال نيي  فإنيالح المرسمة، االمص عمى إالتخريجو 
: ذىبكا إلى أف المصالح المرسمة لمشافعيةكقكؿ  الحنفية أففنجد  ،(2)ك المصمحة المرسمةكىذا ى

كؿ ف ماع كالقياس، كأالناس بالنص كاإلجليست دليالن مستقالن، كاحتجكا بأف الشريعة راعت مصالح 
ي الحقيقة ف المصمحة التي ال يشيد ليا دليؿ شرعي ليست فمصمحة ليا شاىد مف ىذه األدلة، كأ

نما ىي كىـ، كا   ف بناء األحكاـ عمى مجرد المصمحة فيو فتح لباب التشريع أماـ أصحاب مصمحة كا 
 .(3)ىـ بحجة المصمحةأف يشرعكا ما يحقؽ أغراضيـ كأىكاءاألىكاء ب

، كممف كقد سماه الغزالي باالستدالؿ المرسؿ قالكا بحجيتيا،ك  (4)المالكيةيـ في ذلؾ خالف
، كمف أمثمة المصمحة المرسمة ما شرحو اهلل (6)ةيبمالحنك في قكؿ ليـ (5)الشافعيةقاؿ بحجيتيا 

أف زيد بف ثابت " في جمع القرآف الكريـ، فقد ركل البخارم: ڤتبارؾ كتعالى في صدر عمر 

 عمر بف الخطاب فإذا ،اليمامة أىؿ قتؿفي م ڤ أبك بكر أرسؿ إليقاؿ:  ،ڤ نصارماأل

بقراء  اليمامة إف القتؿ قد استحر يـك :فقاؿأتاني،  ڤ عمر إف :ڤ أبك بكر قاؿعنده،  ڤ

ني أخشى أف يستحر القتؿ ب القرآف ني أرل أف تأمر  ،القراء بالمكاطف فيذىب كثير مف القرآفكا  كا 
ىذا كاهلل  :ڤ عمر قاؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص كيؼ تفعؿ شيئا لـ يفعمو رسكؿ اهلل ڤ لعمر بجمع القرآف قمت

                                                           
تحقيؽ: عادؿ  ،1(، ط9جم) نفائس األصول في شرح المحصولىػ(: 684 القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس )ت: (1)

 .4079ص، 9ىػ، ج1416أحمد كعمي معكض، مصر: مكتبة نزار الباز، ت: 

 .3166ص، 7المرجع السابؽ، ج (2)
 
الزحيمي، محمد . 184ص، 2، جإرشاد الفحولالشككاني: . 160ص 4(، ج4)مج اإلحكام في أصول األحكاماآلمدم: (3)

 .255ص، 1ىػ، ج1427دمشؽ: دار الخير لمطباعة، ت:  2(، ط2)مج في أصول الفقو اإلسالميالوجيز مصطفى: 
 .152ص، 1(، ج14)مج الذخيرةالقرافي:  (4)

 
، تحقيؽ: عادؿ 1(، ط8)مج التيذيب في فقو اإلمام الشافعيىػ(: 516البغكم، الحسيف بف مسعكد بف الفراء الشافعي )ت: (5)

  .29ص، 1ىػ، ج 1418الكتب العممية، ت: أحمد كعمي معكض، بيركت: دار 

 
  .119ص، 10، جالفروعابف مفمح: (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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 عمر يراجعني حتى شرح اهلل صدرم لذلؾ كرأيت في ذلؾ الذم رأل ڤ عمر فمـ يزؿخير، 

(1)"ڤ
. 

 المصدر الثامن: العرف:

ا، لكنو  ما استقرتالعرؼ:  النفكس عميو بشيادة العقكؿ، كتمقتو الطبائع بالقبكؿ، كىك حجة أيضن
العقكؿ كعادكا إليو مرة بعد أسرع إلى الفيـ، ككذا العادة، ىي ما استمر الناس عميو عمى حكـ 

اعتبار حجية  إلى ةيبمالحنك الشافعيةك المالكيةك الحنفية، كذىب جميكر الفقياء مف (2)أخرل
 .(3)العرؼ

كمف اشترل بدراىـ مطمقة تصرؼ  ،(التعييف بالعرؼ كالتعييف بالنص) اؿ السرخسي:كق
نما ،نقد البمد بداللة العرؼ إلى  .(4)لـ يكجد التصريح بخالفو إذايعتبر العرؼ  كا 

كباهلل تعالى نعكذ مف الخذالف كنسألو التكفيؽ  :قاؿ إذاخالفيـ في ذلؾ ابف حـز الظاىرم     
 ،فيما بينيـ فال حكـ لو كال معنى كأما عرؼ الناس ،أنو عرؼ ف اهلل تعالى نصان كال عرؼ إال ما بي  

العرؼ كمف تتصدؽ مف ماؿ زكجيا  ، كمف أمثمة(5)إال الظمـ كالمككس كانشؤ كما عرؼ الناس مذ 
 .(6)نو يرجع في ذلؾ إلى العرؼ إف كاف بالقدر المتعارؼ عميو تككف مأذكنو بذلؾفإ

                                                           
، 6(، ؾ: تفسير القرآف الكريـ، باب: لقد جاءكـ رسكؿ مف أنفسكـ، ج4679(، رقـ )9)مجصحيح البخاري البخارم:  (1)
 .71ص

 .149، صالتعريفاتالجرجاني:  ((2
بف . ا453، د.ط، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، صمجمع الضمانات :ىػ(1030البغدادم: غانـ بف محمد الحنفي )ت:  (3)

، 2(، ط20)مج البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجةىػ(: 520رشد: محمد بف أحمد القرطبي )ت: 
ف عمر بف الجمؿ، سميماف ب .218ص، 3ىػ، ج1408ف، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت: يتحقيؽ: محمد حجي كآخر 

 شرح منتيى اإلراداتالبيكتي:  .514ص، 3(، د.ط، بيركت: دار الفكر، ج5)مج حاشية الجملىػ(: 1204منصكر )ت: 
 .451ص، 3(، ج3)مج

 .152ص، 4، ج(30)مج المبسوطالسرخسي:  (4)

 
(5) :  .86ص، 7(، ج8)مج اإلحكام في أصول األحكامابف حـز
   .453ص ،مجمع الضمانات البغدادم: (6)
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 صحابي:قول ال المصدر التاسع:

 إلى حجيتو بؿ إنيـ الحنفيةذىب  ف ،قكؿ الصحابي حجة أـ الأف اختمؼ الفقياء في ككف 
بذلؾ تفصيؿ  الشافعية، كعند (2)المالكيةذلؾ ب قاؿ، كممف (1)يقدمكف قكؿ الصحابي عمى القياس

ف لـ اجب، كا  ف العمؿ بو ك انتشر كشاع كلـ يظير لو مخالؼ فإ مف أف قكؿ الصحابي حجة إذا
ال يركف قكؿ الصحابي حجة،  : حيث إنيـةيبمالحنخالفيـ في ذلؾ ، (3)شر فعمى قكليف عندىـينت

كأف قكؿ الصحابي ال ينسخ كال ينسخ بو، كقاؿ القاضي: إف قمنا بحجية قكؿ الصحابي لـز 
 .(5)غير كضكءبجكاز قراءة القرآف مف  ڤ ، كمف ذلؾ فتكل عمر بف الخطاب(4)قبكلو

 ذرائع:المصدر العاشر: سد ال

الحاالت التي تككف شبية في يككف  الحنفيةعند ك  ،، العمؿ بمبدأ سد الذرائع(6)ريعة: الكسيمةالذ
، كقد عرؼ القرافي (7)التأدية إلى الشر فييا قكية، إال أنيـ انتقدكا العمؿ بسد الذرائع بشكؿ مطمؽ

فمتى كاف الفعؿ السالـ  ،والكسيمة لمشيء كمعنى ذلؾ حسـ مادة كسائؿ الفساد دفعا لالذريعة: بأنيا 
بحجية سد  أيدىـ، كممف (8)مالكمف المفسدة كسيمة إلى المفسدة منعنا مف ذلؾ الفعؿ كىك مذىب 

                                                           
، 2(، ط2، )مجالمباب في الجمع بين السنة والكتابىػ(: 686المنبجي، جماؿ الديف عمي بف مسعكد الخزرجي )ت:  ((1

 القدكرم، أحمد بف محمد بف حمداف .493ص، 2ج ،220ص، 1ىػ، ج1414تحقيؽ: محمد المراد، دمشؽ: دار القمـ، ت: 
راسات الفقيية كاالقتصادية، القاىرة: دار السالـ، ت: ، تحقيؽ: مركز الد2(، ط12)مج التجريد لمقدوريىػ(:  428)ت: 
 .5893ص، 11ىػ، ج1427

 .277ص، 2(، ج8)مج شرح مختصر خميلالخرشي:  .149ص، 1(، ج14)مج الذخيرةالقرافي:  (2)

 بحرىػ(:  502الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ )ت . 304ص، 12، ج(19)مج الحاوي الكبيرالماركدم:  (3)
، 4ـ، ج 2009، تحقيؽ: طارؽ السيد، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط14جم) المذىب في فروع المذىب الشافعي

، 1(، ط21جم) كفاية النبيو في شرح التنبيوىػ(: 710)ت:  ابف الرفعة، أحمد بف محمد بف عمي األنصارم .561ص
 .158ص، 9ج، ـ2009تحقيؽ: مجدم سركر، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 

. 502ص، 12ج، (12)مج الشرح الكبير عمى متن المقنع: ابف قدامة .497ص، 2، ج(10)مج المغنيابف قدامة:  (4)
 .390ص، 2، ج(11)مج الفروع وتصحيح الفروعالراميني: 

 
ار إحياء بيركت: د، : محمد عبد الباقي، تحقيؽموطأ اإلمام مالكىػ(: 179)ت:  المدني ، مالؾ بف أنس األصبحيمالؾ(5)

 .200(، ص2، ؾ: القرآف، باب: الرخصة في قراءة القرآف، رقـ)ىػ 1406: ، تالتراث العربي
 .96ص، 8، ج(15)مج : لسان العربابف منظكر (6)

 
، 1(، ط12جم) اأَلْصلُ ىػ(: 189الشيباني، محمد بف الحسف بف فرقد )ت: (7) ، تحقيؽ: محمد بكينككالف، بيركت: دار ابف حـز
 .298ص، المقدمةىػ، 1433 ت:

 .152، ص1(، ج14)مجالذخيرة القرافي:  (8)
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، كمف ذلؾ حرمة كقالكا بعدـ حجيتيا كاعتبارىا ذلؾفي  (2)الشافعيةكخالفيـ ، (1)ةيبمالحنرائع ذال
قد يسب اهلل تبارؾ كتعالى  ونحالو أند مف يعمـ مف حفر اآلبار في طرؽ المسمميف كسب األصناـ ع

 .(3)حينئذو 

 شرع من قبمنا:المصدر الحادي عشر: 

الشرعية التي ثبتت عمى مف قبمنا كذكرت في شرعنا كلـ يرد في  األحكاـ بوكالمقصكد      
قصو اهلل  إذاشرع مف قبمنا ىك شرع لنا  أف إلى (5)الحنفية، كذىب (4)شرعنا نسخيا كال مطالبتنا بيا

يتو حتى يدؿ جبح كقالكا (6)المالكيةذلؾ  إلىكلـ يظير نسخو، كذىب  إنكارلى كرسكلو مف غير تعا
لـ يرد في شرعنا ما  إذامف أف شرع مف قبمنا شرع لنا  (7)الشافعية أيدىمالدليؿ عمى نسخو، ككذلؾ 

ٍَُّّّ   :قاؿ تعالى اهلل تعالى أخبر عنو أفككجو التمسؾ بشرع مف قبمنا  ،يخالطو
الشيباني  بو ، كمف ذلؾ ما استدؿ(9)صح القكليففي أ ةيبمالحنكىذا ما عميو جميكر ، (8)َُِّّّ

حينما اقتسـ قكمو كناقتو عميو السالـ في الشرب بصنيع صالح عميو السالـ، عمى جكاز الميايأة 
 .(10)َّىمممخمحمجميلىلملخل ُّ : إذ يقكؿ الحؽ الماء

                                                           

 
 الخالف اإلنصاف في معرفة الراجح من :ىػ(885: تعالء الديف عمي بف سميماف الدمشقي الصالحي الحنبمي )، المرداكم(1)

 . 337، ص5، ج: دار إحياء التراث العربي، بيركت2(، ط12)مج
 .281، ص4(، ج10)مج منياجالنجم الوىاج في شرح ال :الد ًميرم ((2

  .152ص، 1(، ج14)مج الذخيرةالقرافي:  (3)

، 1(، ط2)مج الِمَنُح الشَّاِفيات ِبَشْرِح ُمْفرَداِت اإلَماِم أْحَمد: ىػ(1051: تمنصكر بف يكنس بف إدريس الحنبمى )، البيكتى ((4
 .30، ص1، جىػ1427 ، ت:السعكدية: دار كنكز إشبيميا، ؽ: عبد اهلل الميطمىؽيحقت

 
 .91، ص1(، ج6)مج رد المحتار عمى الدر المختار. ابف عابديف: 224(، المقدمة، ص12)مج اأَلْصلُ : الشيباني(5)

 .125، ص5(، ج14)مجالذخيرة القرافي:  (6)
  

 .41، ص9(، ج20)مج نياية المطمب في دراية المذىبالجكيني: (7)
 (.16سكرة النمؿ، آية ) (8)
 .30، ص1(، ج2)مج الشَّاِفيات ِبَشْرِح ُمْفرَداِت اإلَماِم أْحَمدالِمَنُح البيكتي:  (9)
 (.28، آية )سورة القمر ((10
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 الفرع الثاني: ضوابط اإلفتاء:

 نستعرض ضكابط الفتكل ال بد لنا أف نقؼ عمى المقصكد بالضكابط لغة كاصطالحان. قبؿ أف     

، ،لغة: جمع ضابط  .(1)ضبط الشيء حفظو بالحـزك  فيقاؿ الرجؿ ضابط أم حاـز

ال كىك ضكابط : قد استعمؿ الضابط في عدة معافو نقؼ عمى أقربيا في مكضكعنا أاصطالحان 
بأنو الشركط كاألسباب الالزمة المتعمقة بأمر مف  :صطالحفيمكف أف نعرؼ الضابط في اال ،الفتكل

حكاميا تقانيا  كا   ؿ تمؾ الضكابط عمى النحك التالي:جمأ أف، كيمكف (2)األمكر لكماليا كا 

 فتواه: إصدار: أىمية المفتي في األولالضابط 

جنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  :الحؽ يقكؿ       ىنمنخنحن
ف كاف المفتي التي تحث عمى سؤاؿ أىؿ العمـ فإ الكريمة ةقرآنيكمف منطمؽ اآلية ال ،(3)َّين

نو يككف ممف أمر اهلل سبحانو نفة الذكر، فإالكريمة آ ممتيـ اآلية القرآنيةممف يتصدر الفتكل فقد ش
 تعالى في ديف اهللاشد الظمـ كاكبر المحرمات أف يفتي اإلنساف ف مف ، كا  كتعالى بالرجكع إلييـ

متزترتُّ  :، يقكؿ الحؽ (4)كغيرهالكذب مف التحريـ تعالى م عمى اهلل ف يفتر بغير عمـ كأ

مثزثرثيتىتنت يكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىثنث ىلمل

مف كذب عمي متعمدان " انو قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل، كقد ركم عف رسكؿ (5)َّننمنزنرنمماميل

 .(6)"فميتبكأ مقعده مف النار

ر الفضؿ اء بعظيـ الخطر كبير المكقع كثياإلفت رحمو اهلل تعالى النككم اإلماـقد كصؼ ك      
كما أنو ركل عف ابف  ،لسالـعمييـ ا األنبياءكككنو كارث  ى،تعال اهللع عف مكق  أف المفتي ككف 

                                                           

 
 .439، ص19ج تاج العروس،: الزبيدم(1)

 .22ىػ، ص1427، األردف: دار النفائس، ت: 6، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالميشبير، محمد عثماف:  (2)

 (.43، آية )سورة النحل ((3
بيركت: دار ، 3(، ط4)مج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلىػ(: 538: ت) محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم (4)

 .101، ص2، جىػ1407 ، ت:الكتاب العربي

 (.33، آية )سورة األعراف (5)
 .33ص 1( ج110، رقـ)(،  ؾ: العمـ، باب: اثـ مف كذب عمى النبي صؿ اهلل عميو كسمـ9)مجصحيح البخاري البخارم:  (6)
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، كقد بيف ابف القيـ عف (1)لى كخمقو فمينظر كيؼ يدخؿ بينيـ(العالـ بيف اهلل تعا) :نو قاؿالمنكدر أ
الى، ذلؾ بأف المنيب في التكقيع عف الممكؾ بالمحؿ الذم ال سبب اعتبار المفتي مكقعان عف اهلل تع

ات، فكيؼ يككف مف تكلى منصب التكقيع نيٌ ينكر فضمو كال يجيؿ قدره كىك مف أعمى المراتب السى 
حتجت ُّ  فقاؿ تعالى: ،عف رب األرض كالسمكات في األمر الذم تكاله رب األرباب بنفسو

حجمثهتمتخت مسخسحسجسمخجخمحجحمج جضمصخصحص
مظحطمضخضحض حفجفمغجغمعجع حقمفخف
خلحلجلمكلكخكحكجكمق قيـ في ىذا المنصب أف ، فحرم بمف أ(2)َّ

كؿ غدان كمكقكؼ بيف يدم قيـ فيو، كليكف عمى يقيف بأنو مسؤ ف يعمـ قدر المقاـ الذم أيتأىب لو كأ
بتكفر  ميةاألىكتتمثؿ تمؾ  ،ف يككف مؤىالن لوأ اإلفتاء، كال بد ممف يتكلى منصب (3)تعالى اهلل

فصميا في في بعضيا، كالتي سأبينيـ كالتي كقع االختالؼ  بالمفتيالفقياء الشركط التي اشترطيا 
  .(4)المطمب الخامس مف ىذا المبحث

 :المفتيالضابط الثاني: التحمي بصفات 

الصفات كي يككف  فأف يتحمى بمجمكعة م اإلفتاءعمى مف تكفرت بو أىمية القياـ بميمة      
ننالمقياـ بميمتو عمى أكمؿ كجو، محالن   رحمو اهلل تعالى ابف القيـ أجمؿ تمؾ الصفات بما ذكره كا 

بو عمى كتحديد كتابة السؤاؿ كجكا ،مف أف عمى المفتي أف يككف حذران فطنان ال يحسف ظنو بكؿ أحد
يمحؽ ، كأف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  األكؿ، كصادؽ التكجو في االستمداد مف المعمـ كأف  يككف حسف النية ،كرقة

بالدعاء بأف يميمو الصكاب  عمى اهلل  ف يمحجماؿ الفتكل كركحيا ىك الدليؿ، كأفتكاه بدليميا ف
 أفف كاف الحكـ مستغربان ال بد تكاه بقدر عقكليـ كأحكاليـ، فإيخاطب الناس في ف أفكالسداد، كعميو 

كينصحو لمصكاب كيفتح  كأف يرشد المستفتي ،مف البياف ما يزيؿ المبس يميد لو كاف تككف فتكاه فيو
 .(5)لو المباح

                                                           

 
، باب: أدب : دار الفكر(، د.ط، بيركت20)مج المجموع شرح الميذب: ىػ(676: تمحيي الديف يحيى بف شرؼ ) النككم،(1)

 .40، ص1الفتكل، ج
 (.127، آية )سورة النساء (2)

 .9، ص1جإعالم الموقعين، ابف القيـ:  (3)

 
 مف ىذه الدراسة. 70-69انظر ص (4)
 .199-197، ص4(، ج7)مجعالم الموقعين عن رب العالمين إابف قيـ:  (5)
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 واه:منيجية المفتي في فت: الثالثالضابط 

 جية محكمة في فيمو لمكقائع كالمسائؿيترتب عمى المكقع عف اهلل عز كجؿ أف يتبع مني      
ف منيجية المفتي في فيمو ، كا  حكمو عمييا في إصدار أف يككف لو منياج كال بد ،التي تعرض عميو

استيعاب مكضكعيا لتكتمؿ تقكـ عمى  أفؿ صدكر حكمو عمى أم قضية ال بد مف لمكاقعة كقب
لخاصية جمع معمكمات الحادثة بشكؿ شامؿ كمتكامؿ فيعرؼ حقيقتيا  والصكرة لديو كذلؾ بمراعات

يما يعرض االختصاص ف أىؿكال بد مف التكاصؿ كالتشاكر مع  ،كأسبابياكنشأتيا كظركفيا  كأقساميا
 : ، يقكؿ الحؽاالختصاص أىؿ إلىالقضية تتعمؽ بعمـ االقتصاد فيرجع  أفكما لك عميو، 

جنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  ، كال بد مف (1)َّينىنمنخنحن

الحكـ بكؿ ثقة في مجانبتو لمصكاب بعد عرضيا عمى  إصدارف و منمك  يتحميالن  و لممسألةتحميم
لصحابة عمى ذلؾ اار التشريع، كما سغيرىا مف مصادر  أك اإلجماع أكالسنة  أكمف الكتاب  أدلتيا

الفقيو رد النكازؿ عمى كتاب اهلل تعالى  و يترتب عمىنفإلذا ، كتابعييـ رضكاف اهلل عمييـ جميعان 
 األئمةبحث في اجتيادات ف تعذر عميو كتب السنة المشرفة، فإ ؿمف خال ملسو هيلع هللا ىلص كسنة رسكلو الكريـ

معاصرة كالمجامع الفقيية العممية المكثكقة لعمو يجد الكتب الفقيية القديمة كال إلىكبالرجكع  ،كالفقياء
يراعي في فتكاه قكاعد  أفالتي قد تشترؾ مع ما عرض عميو، كال بد  بعض الحكادث أكضالتو 

 .(2)اإلسالميةكمقاصد الشريعة 

 تيسير المفتي في فتواه:: الرابعالضابط 

اده في كؿ حركاتيـ كسكناتيـ الدينية تيسيران لعب هلل تبارؾ كتعالى ديف اإلسالـ إالما جعؿ ا     
ُّ  :إذ يقكؿ الحؽ  ،كالدنيكية يل ىنننمنزنرنممام ٰىين
جئييىينيميزيري جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئ
جخمحجحمجحجمثهتمتختحت مسخسحسجسمخ

                                                           
 (.43، آية )سورة النحل (1)
، ضوابط الدراسات الفقيية. عكدة، سمماف بف فيد: 28-25، صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالميشبير:  (2)

 .88-86ىػ، ص1404د.ط، ت: 
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خصحص ، عف ڤ أنس بف مالؾ كما ركم عف ،(1)َّخضحضجضمص

ا م، كالناظر إلى ىذيف الدليميف كغيرى(2) «يسركا كال تعسركا، كبشركا، كال تنفركا»، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

قائـ كمو ديف اهلل  أفكالسنة المشرفة يتبيف لو مراد اهلل تعالى مف  الكريـ الكتاب فيمف جممة األدلة 
ؿ النصكص ما ال تحتمؿ، يتحقيؽ مصالح العباد بعيدان عف التنطع كتحمدفع العسر ك عمى اليسر ك 

 .(4)«(3)ىمؾ المتنطعكف» :ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهللڤ عف عبد اهلل كما ركم

كي ال يخرج عف  األطراؼ إلىكتيسير المفتي في فتكاه تتمثؿ بحرصو عمى عدـ الخركج 
األىكاؿ ، كمع تمؾ (5)انحالؿ أكف يحمؿ الناس عمى المعيكد في الكسط دكف تشدد كأ ،العدؿ

كدليؿ . في فتكاه حكطاأليسر عمى األـ يقدأف عمى المفتي تال شؾ  باألمةالتي تعصؼ  كاألحكاؿ
بيف أمريف إال اختار أيسرىما ما  ملسو هيلع هللا ىلص ما خير النبي »، قالت: شةالمؤمنيف عائ أـ ذلؾ ما ركم عف

متحرم البالغ في تكميؼ الناس ليسعى  أفتيسير المفتي في فتكاه عدـ ، كمف صكر (6)«لـ يأثـ
 .(7)لداللة عمى ذلؾالحرمة دكف دليؿ ثابت صحيح صريح ا أك كيفتي بالحؿ  االمتناع  أكبالعمؿ 

 :أن يكون مستند الفتوى حكمة التشريع وروح النص: الخامسالضابط 

، يرل الشريعة مبناىا ملسو هيلع هللا ىلصكسنة رسكؿ اهلل  الناظر في النصكص القرآنية في كتاب اهلل      

، كمةكرحمة كميا كمصالح كح، كىي عدؿ كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد
كعف الحكمة إلى العبث كعف العدؿ إلى الجكر خرجت عف مصالح العباد إلى المفاسد فكؿ مسألة 

                                                           
 (.185، آية )سورة البقرة (1)
 .25، ص1(، ج69(، ؾ: العمـ، باب: فضؿ العمـ، رقـ )9)مجبخاري صحيح الالبخارم:  (2)

 
المتعمؽ في الشيء المتكمؼ البحث عنو عمى مذاىب أىؿ الكالـ الداخميف فيما ال يعنييـ : متنطعكالمتنطع جمع (3)

حمب: ، 1(، ط4ج)م معالم السنن ىػ(:388: تحمد بف محمد البستي )، الخطابي، انظر إلى الخائضيف فيما ال تبمغو عقكليـ
 .300، ص4، جىػ1351 ، ت:المطبعة العممية

 
 .2055، ص4(، ج2670(، ؾ: العمـ، باب: ىمؾ المتنطعكف، رقـ )5)مج صحيح مسمممسمـ: (4)

 
الناشر: ، ؽ: مشيكر بف حسفيحق، ت1(، ط7، )مجالموافقات: ىػ(790: تإبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي ) الشاطبي،(5)

 .277، ص5، جىػ1417 ، ت:دار ابف عفاف
 .160، ص8(، ج6786(، ؾ: الحدكد، باب: إقامة الحدكد، رقـ )9)مج صحيح البخاريالبخارم:  (6)

 
 .35، ص1جإعالم الموقعين، ابف قيـ: (7)
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اكُّ  : ، قاؿ الحؽ(1)ف ألصقت بياى العذاب ليست مف الشريعة بشيء، كا  كعف الرحمة إل
قكال  ذا قمتي إ)كقد كرد عف الشافعي رحمو اهلل، أنو قاؿ:  ،(2)َّمليكىكمكلك

قاؿ ابف ، (3)النبي  أكلى فال تقمدكني( يصح مف حديث فما  ف،قكلي خالؼي  ملسو هيلع هللا ىلص ككاف عف النبي

ينبغي لممفتي أف يفتي بمفظ النص ميما أمكنو فإنو يتضمف الحكـ كالدليؿ مع : القيـ رحمو اهلل
كقكؿ الفقيو ، متضمف لمدليؿ عميو في أحسف بياف فيك حكـ مضمكف لو الصكاب ،البياف التاـ

بعكف كاألئمة الذيف سمككا عمى مناىجيـ يتحركف ذلؾ المعيف ليس كذلؾ كقد كاف الصحابة كالتا
 .(4)غاية التحرم

 مشروعية اإلفتاء وحكمتو وأىميتو: المطمب الثالث:

في ىذا المطمب عف مشركعية اإلفتاء مف آيات الكتاب الكريـ كأحاديث السنة  تحدثسأ       
ككيؼ تتمثؿ أىمية اإلفتاء الشريفة كاإلجماع كالمعقكؿ، كما ىي الحكمة المرجكة مف مشركعيتو، 

 لمسائؿ.

 اإلفتاء:الفرع األول: مشروعية 

 ثبتت مشركعية الفتكل مف الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ.

 :الكريم القرانمن 

في ف )يستفتكنؾ( كىما مترادفتاقرآف الكريـ بصيغتيف )يسألكنؾ( ككردت الفتكل في ال
 :، كمف ذلؾف في المفظالمعنى مخمفتا

خبُّ  :  ؿ الحؽقك   .(5)َّحجمثهتمتختحتجتهبمب

                                                           

 
 .11، ص3، جإعالم الموقعين(1)
 (.107، آية )سورة األنبياء (2)

 
ني(3) إيقاظ ىمم أولي األبصار لالقتداء بسيد المياجرين ، ىػ(1218: تصالح بف محمد بف نكح العىٍمرم المالكي )، الفيال 

 .50، صبيركت: دار المعرفة، د.ط، واألنصار

 .130، ص4، جإعالم الموقعين (4)

 (.189، آية )سورة البقرة ((5
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 ُّ  :قكؿ الحؽ ك   .(1)َّمئخئحئجئييىينيميزيريٰى

 .(2)َّمجحجمثهتمتختحتجتُّ   :قكؿ الحؽ ك 

 .(3)َّخمحمجميلىلملخلُّ    :قكؿ الحؽ ك 

 .(4)َّزنرنمماميلىلمليكىكُّ  : قكؿ الحؽ ك 

 .(5)َّىمممخمحمجميلىلملخلُّ   :قكؿ الحؽ ك 

 .(6)َّييىيميخيُّ   :قكؿ الحؽ ك 

 .(7)َّجهينىنمنخنحنجنيم ُّ : قكؿ الحؽ ك 

 .(8)َّجعمظحطمضخضحض ُّ :قكؿ الحؽ ك 

 ،كلقد كردت الفتكل في القرآف بصيغة بياف الحكـ مما يدلؿ عمى األحكاـ كالتعاليـ اإلليية
 في كتاب اهلل عز كجؿ نذكر منيا: كىي كثيرة

مبزبربُّ  :قكؿ الحؽ ك  نثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنب
 .(9)َّىفيثىث

 .(10)َّحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ :قكؿ الحؽ ك 

                                                           
 .(222، آية )سورة البقرة(1) 

 (.127، آية )سورة النساء ((2
 (.176، آية )سورة النساء (3)
 (.4، آية )سورة المائدة (4)
 (.1، آية )سورة األنفال (5)
 (.46، آية )سورة يوسف (6)

 (.43، آية )سورة النحل7) )

 (.149سكرة الصافات، آية ) ((8
 (.87، آية )سورة المائدة ((9

 (.12، آية )سورة الحجرات ((10
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ريٰىينىنننُّ : قكؿ الحؽ ك  خئحئجئييىينيميزي
 .(1)َّمبخبحبجبهئمئ

 :المطيرة السنة من

 تدؿ عمى مشركعية الفتكل:نذكر بعض األحاديث التي يفيـ مف سياقيا أنيا 

كقؼ في  ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ اهلل ، أفڤ عف عبد اهلل بف عمرك بف العاصما ركاه الشيخاف  -1

حجة الكداع بمنى لمناس يسألكنو، فجاءه رجؿ فقاؿ: لـ أشعر فحمقت قبؿ أف أذبح؟ فقاؿ: 
فما « اـر كال حرج»فجاء آخر فقاؿ: لـ أشعر فنحرت قبؿ أف أرمي؟ قاؿ: « اذبح كال حرج»

 .(2)«كال حرجافعؿ »عف شيء قدـ كال أخر إال قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص سئؿ النبي

 سفرناىافي سفرة  ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ: تخمؼ عنا النبيت عبد اهلل بف عمرك فما ركاه البخارم ع -2

كنحف نتكضأ، فجعمنا نمسح عمى أرجمنا، فنادل بأعمى  -كقد أرىقتنا الصالة  -فأدركنا 
 .(3)«الناركيؿ لألعقاب مف »صكتو: 

كانت تستحاض،  ،ڤ أف فاطمة بنت أبي حبيش ،ڤ عائشة ما ركاه الشيخاف عف -3

ؽ كليست بالحيضة، فإذا أقبمت الحيضة، فدعي الصالة رٍ ذلؾ عً : »فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص فسألت النبي

ذا أدبرت فاغتسمي كصمي  .(4)«كا 

كؿ شراب »عف البتع، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص قالت: سئؿ رسكؿ اهلل ،ت أف عائشةكاه الشيخاف ر  ما -4

 .(5)«أسكر فيك حراـ

                                                           
 (.9، آية )سورة المنافقون ((1

. مسمـ: 28، ص1(، ج83كىك كاقؼ عمى الدابة كغيرىا، رقـ) (، ؾ: العمـ، باب: الفتيا9)ج صحيح البخاريالبخارم:  (2)
 .948، ص2(، ج327(، ؾ: الحج، باب: مف حمؽ قبؿ النحر، رقـ )5)مج صحيح مسمم

 .22، ص1(، ج60(، ؾ: العمـ، باب: مف رفع صكتو بالعمـ، رقـ )9)مج صحيح البخاريالبخارم:  (3)
دباره، رقـ)، ؾ: الحيض، باب: إقباؿ الحيض ك صحيح البخاري (4) (، ؾ: 5)مجصحيح مسمم . مسمـ: 71، ص1(، ج320ا 

 .262، ص1(، ج62الحيض، باب: المستحاضة كغسميا كصالتيا، رقـ )
صحيح . مسمـ: 105، ص7(، ج5585(، ؾ: االشربة، باب: الخمر مف العسؿ، رقـ )9)مجصحيح البخاري البخارم:  ((5

 .1585، ص3(، ج67راـ، رقـ )(، ؾ: االشربة، باب: بياف اف كؿ مسكر ح5)مجمسمم 
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ؿ اهلل، أف رجال، قاـ في المسجد، فقاؿ: يا رسك  ،ت عبد اهلل بف عمر ما ركاه البخارم عف -5
ييؿ أىؿ المدينة مف ذم الحميفة، كييؿ  : »ملسو هيلع هللا ىلصمف أيف تأمرنا أف نيؿ؟ فقاؿ رسكؿ اهلل 

 .(1)«فمف الجحفة، كييؿ أىؿ نجد مف قر  الشاـأىؿ 

أييا الناس قد »، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: خطبنا رسكؿ اهلل  أنو ڤ أبي ىريرةما ركاه مسمـ عف  -6

يا رسكؿ اهلل؟ فسكت حتى قاليا ، فقاؿ رجؿ: أكؿ عاـ «فرض اهلل عميكـ الحج، فحجكا
ذركني ما »"، ثـ قاؿ: : "لك قمت: نعـ لكجبت، كلما استطعتـملسو هيلع هللا ىلصثالثا، فقاؿ رسكؿ اهلل 

تركتكـ، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بكثرة سؤاليـ كاختالفيـ عمى أنبيائيـ، فإذا أمرتكـ بشيء 
ذا نييتكـ عف   .(2)«شيء فدعكهفأتكا منو ما استطعتـ، كا 

فشجو في  ره جى قاؿ: خرجنا في سفر فأصاب رجال منا حى  ڤ جابرداكد عف ما ركاه أبك  -7

رأسو، ثـ احتمـ فسأؿ أصحابو فقاؿ: ىؿ تجدكف لي رخصة في التيمـ؟ فقالكا: ما نجد لؾ 
أخبر بذلؾ فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص رخصة كأنت تقدر عمى الماء فاغتسؿ فمات، فمما قدمنا عمى النبي

 .(3)«شفاء العي السؤاؿممكا فإنما أال سألكا إذ لـ يع ،قتمكه قتميـ اهلل»

 ثالثًا: اإلجماع:

الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أىؿ العمـ مف  ية الفتكل مف حيث اإلجماع مف أفتظير مشركع     
حيث أنيـ  تابعييـ رضي اهلل تعالى عنيـكمف ثـ  ،ملسو هيلع هللا ىلص قد تكلكا كظيفة البياف كاإلفتاء بعد النبي

 .(4)أسئمتيـ جيبكف عفكيكانكا يستفتكف مف قبؿ عكاـ الناس 

                                                           
 .38، ص1(، ج133(، ؾ: العمـ، باب: ذكر العمـ كالفتيا في المسجد، رقـ )9)مجصحيح البخاري البخارم:  ((1

 .975، ص2(، ج412(، ؾ: الحج، باب: الحج مرة كاحدة في العمر، رقـ )5)مجصحيح مسمم مسمـ:  (2)
، د.ط، ؽ: محمد محيي الديفيحق(، ت4)مج سنن أبي داود: ىػ(275: ت) سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدم، أبك داكد ((3

. كقد حسنو األلباني في تحقيقو لكتاب 93، ص1(، ج336، ؾ: الطيارة، باب: المجركح يتيمـ، رقـ )بيركت: المكتبة العصرية
، مد ناصر الديف األلبانيؽ: محيحق(، ت3)مج مشكاة المصابيحىػ(: 741: ت) محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، التبريزم

 .165، ص1(، ج531ـ، ؾ: الطيارة، باب: التيمـ، رقـ)1985 ت: ،بيركت: المكتب اإلسالمي، 3ط

 ، ت:الصفكة مطابع دار ، مصر:1(، ط45)مج الموسوعة الفقيية الكويتية :كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، الككيت (4)
 .32، ص32ق، ج1404
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 رابعًا: المعقول:

جاء اإلسالـ دستكران كامالن متكامالن ينظـ لمخمؽ شؤكنيـ الدينية كالدنيكية كبذلؾ ليس مف     
كالحرمة في كؿ حركاتيـ كسكناتيـ كالذم  ىذا دكف أف يبيف لمخمؽ كجو الحؿً  المعقكؿ أف يستقيـ

 يككف مف خالؿ الفتكل.

 اء:اإلفتالفرع الثاني: أىمية 

كتتمثؿ  ،تيـكشؤكف حيا أفعاليـالفتكل في بياف حكـ اهلل تعالى لممكمفيف في  تكمف أىمية       
ىك ُّ  عباده، فقاؿ جؿ جاللو: إفتاءبتكلي الحؽ تبارؾ كتعالى كذلؾ بمنزلتيا الكبيرة  أىميتيا

ىنننمنزنرنمماميلىلمليك جئييىينيميزيريٰىين

خئحئ مثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئ ىذا شركع  في بياف ما  ،(1)َّ

ف نفع الفتكل تتعدل عف الشخص الكاحد كا   ،(2)عمييـليـ بعد بياف ما حرمو اهلل تعالى اهلل  أحمو
، ككذلؾ م إلىلتخرج  ممخمحمجميلىلملخلُّ  :ا كرد في قكؿ الحؽ العمـك

يمىم حيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخي
رئَُِّّّّٰ ىبنبمبزبربيئىئنئمئزئ متزترتيب

نثمثزثرثيتىتنت اهلل تبارؾ كتعالى يفتيكـ فييا، فدؿ المذككر عمى  أفأم  ،(3)َّ

 ىذا المنصب إلى خطكرةيتنبو  أفعمى المفتي  أنو يترتب إال ،، كمع جاللة قدر الفتكل(4)المتركؾ
 هللقاؿ ابف الصالح رحمو اع عنو، يخبر عف حكـ اهلل تعالى كيكق ككنو كالمحاذير التي تكمف كراءه،

في التكقيع عف رب  النيابة كأكؿ مف تشرؼ بيذه ،(5)(تكقيع عف اهلل  بأنيا)في الفتكل:  تعالى
ماـسيد المرسميف األرباب  ، ملسو هيلع هللا ىلصبينو كبيف عباده محمد  كأميف كحيو كسفيره فالنبييالمتقيف كخاتـ  كا 

                                                           
 (.4، آية )سورة المائدة (1)

، 2ىػ، ج 1414، الناشر: دار ابف كثير، ت: 1(، ط6)مج فتح القديرىػ(: 1250الشككاني، محمد بف عمي اليمني )ت:  (2)
 .16ص

 (.176سكرة النساء، آية ) (3)

، تحقيؽ: سامي سالمة، 2(، ط8)مجتفسير القرآن العظيم ىػ(: 774ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم )ت:  (4)
 . 482ص، 2ىػ، ج1420دار طيبة، ت: الناشر: 

 .72، صأدب المفتي والمستفتيابف الصالح:  (5)
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 أنكارىاالتي صدع عنو ىذا المقاـ تمؾ النجـك  ، ككرث(1)بكحيو المبيف فكاف يفتي عف اهلل عز كجؿ
ف فيـ في ذلؾ العمماء كالمجتيدك مى ىـ، كخى تعالى عمييـ كتابعك  صحابتو رضكاف اهلل إنيـ ،عبر التاريخ

 لحرمة ليـ.اك  طريؽ الخمؽ ببياف كجو الحؿً  أناركاالذيف 

مكضكع الفتكل ىك بياف أحكاـ اهلل تعالى، كتطبيقيا عمى أفعاؿ الناس، فيي قكؿ عمى إف 
 نو يقكؿ لممستفتي: حؽ عميؾ أف تفعؿ، أك حراـ عميؾ أف تفعؿ، كلذا شبو القرافياهلل تعالى، أ

بمنزلة  رحمو اهلل تعالى ابف القيـ ، كجعمو(2)مراد اهلل تعالىالمفتي بالترجماف عف  رحمو اهلل تعالى
 الكزير المكقع عف الممؾ قاؿ: إذا كاف منصب التكقيع عف الممكؾ بالمحؿ الذم ال ينكر فضمو، كال

 .(3)ات، فكيؼ بمنصب التكقيع عف رب األرض كالسماكاتي  نً يجيؿ قدره، كىك مف أعمى المراتب الس  

نو كفي ظؿ تمؾ النكازؿ فإ األزمنة كاألمكنةصالحة لكؿ  تعالى أف شريعة اهللككما نعمـ 
أىؿ  اربإخببياف حكـ الشارع بيا  إلىبأمس الحاجة  فيي األمةكالكقائع كالحكادث التي تتعرض ليا 

 ؛كغيرىا مف مصادر التشريع كسنة رسكلو الكريـتعالى دليؿ المستمد مف كتاب اهلل الالعمـ عف ذلؾ ب
 يككف الناس عمى بصيرة مف أمر دينيـ كدنياىـ.ل

 :اإلفتاء : الحكمة المرجوة منالفرع الثالث

زترتُّ  :يقكؿ الحؽ       يفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمت ىق
إلى الثقميف: اإلنس كالجف، كرسكلو  هتعالى لعبدتبارؾ ك  اهلل قكؿ ،(4)َّىكمكلكاكيق

ه أف يخبر الناس: أف ىذه سبيمو، أم طريقو كمسمكو كسنتو، كىي الدعكة إلى شيادة أف ال إلو آمر 
إال اهلل كحده ال شريؾ لو، يدعك إلى اهلل بيا عمى بصيرة مف ذلؾ، كيقيف كبرىاف، ىك ككؿ مف 

مف ىنا  ،(5)كعقميعمى بصيرة كيقيف كبرىاف شرعي  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل  اتبعو، يدعك إلى ما دعا إليو

ء كالتي تدكر في مجاؿ الفتكل يمكف لنا أف نقؼ عمى بعض جزئيات مف الحكمة المرجكة مف اإلفتا

                                                           
 .35، ص1ج إعالم الموقعين،ابف قيـ:  (1)

 
 .23، ص32ج ،الموسوعة الفقيية الكويتية(2)

 
 .10، ص1، جإعالم الموقعينابف قيـ: (3)

 
 (.108، آية )سورة يوسف(4)

 
 .422، ص4(، ج8)مج تفسير القرآن العظيم بف كثير:ا(5)
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مى بصيرة مف أمره بعممو كجو نو ال يمكف لإلنساف أف ييتدم إلى طريؽ اهلل تعالى كأف يككف عمف أ
يدكر عمييا مدار الشريعة  لييتدم إلى المقصد الذمالدينية كالدنيكية، مة في شؤكنو كالحر  الحؿً 

كليستطيع المستفتي الحرص مف الكقكع في مزالؽ الممنكع، مجتيدان بسؤالو كبحثو عف  ،اإلسالمية
عرؼ  أنولو في  أما ككنيا حجةعميو،  أكحجة لو  إمافيككف ذلؾ  ،حكـ ما يتعرض لو مف أمكر

عرؼ حكـ  إذا بالكجو المشركع كتككف الحجة عميو يـك الحسابىتدل، كاستقاـ كبصر كاكعمؿ 
 .(1) َّمغجغمعجعمظحطمضُّ :، فيقكؿ الحؽ بعد عمموالمشرع كخالفو 

 :اإلفتاءالمطمب الرابع: حكم تولي 

كتحدثنا  ،لغة كفي اصطالح الفقياء استعرضنا في المطالب السابقة مفيكـ الفتكل أفبعد       
 أففال بد لنا  ،أىميتياادرىا كمشركعيتيا كالحكمة المرجكة منيا ككيؼ تتمثؿ ضكابطيا كمصعف 

كأخرل، نبينيا عمى النحك التكميفية بيف حالة  األحكاـ تعتريوكالذم  اإلفتاءنقؼ عمى حكـ تكلي 
 التالي:

 فرضًا: اإلفتاءيكون حكم تولي  أنأواًل: 

ريٰى ُّ  :يقكؿ الحؽ      هئمئخئحئجئييىينيميزي حبجب
ىذا كعيد ، اآليةيقكؿ ابف كثير في تفسير ىذه  ،(2)َّمتختحتجتهبمبخب

شديد لمف كتـ ما جاءت بو الرسؿ مف الدالالت البينة عمى المقاصد الصحيحة كاليدل النافع 
تكلي الفتكل  يككفك ، (3)التي أنزليا عمى رسمولعباده في كتبو، ينو اهلل تعالى لمقمكب، مف بعد ما ب

مفت كاحد، ككذلؾ في حؽ نفسو فيما نزؿ فيو، كيحمؿ حكـ  إالفي البمد  يكف لـ إففرض عيف 
 أـكانكا مجتمعيف في الحضكر سكاء كاف ىناؾ مفتياف فأكثر  إفكفائي عمى الفرض ال اإلفتاءتكلي 

حدىـ أ كبإجابةال كقت السؤاؿ، فيككف الجكاب فرضان عمى جميعيـ كبالذات مف خص بالسؤاؿ، 

                                                           

 
 (.15، آية )سورة اإلسراء(1)

 
 .(159، آية )سورة البقرة(2)

 
 .472، ص1(، ج8)مج تفسير القرآن العظيم بف كثير:ا(3)
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جميلىلملخلُّ  ، يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى في محكـ تنزيمو:(1)عيـيسقط الفرض عف جمي
ىمممخمحم جهينىنمنخنحنجنيم جييهىهمه

فيصيبيـ  أىؿ الكتاب مسمؾ يسمككا أففي ىذا تحذير مف اهلل تعالى لمعمماء في  ،(2)َّحي

ح، كال مى العمؿ الصالفعمى العمماء أف يبذلكا ما بأيدييـ مف العمـ النافع، الداؿ ع، ما أصابيـ
 .(3)منو شيئايكتمكا 

 : أن يكون حكم تولي اإلفتاء مندوبًا:ثانياً 

: لفتكل في حقو مندكبان في حالتيف، األكلىإذا تكفرت أىمية اإلفتاء في المفتي، كيككف حكـ ا     
ؿ سائؿ بى معرفة حكميا، كالثانية: أف يجيب عف مسألة مف قً  إلىاجتياده قبؿ نزكؿ الحادثة ليسبؽ 

تكفرت بو الشركط الكاجب تكفرىا فيمف  فٍ ؿ مى بى تكلي الفتكل مف قً  أفأم ) (4)نزكليابيا قبؿ يستفتي 
سكاء  ،فتكل المفتي قبؿ كقكع الحادثة كالنازلة تكان إفحمؿ عمى الندب تي  اإلفتاءيتكلى منصب 

 .أك مف غيره(ذلؾ التكقع مف ذاتو  أكاف

 :مباحاً ثالثًا: أن يكون حكم تولي اإلفتاء 

، الحاالت األخرل التي تعترييا األحكاـ التكمفية المذككرةيككف تكلي الفتكل مباحان في غير      
 ، فأمامتكسطالمقؿ ك المكثر ك ال فكاف منيـكا اإلفتاء الصحابة رضكاف اهلل عمييـ تكل أف دليمو

سبعة: عمر بف الخطاب، كعمي بف أبي طالب، كعبد اهلل بف مسعكد، كعائشة أـ  المكثرون
 بكأفي الفتكل  نالمتوّسطيكمف ، اهلل بف عباس، كعبد اهلل بف عمر نيف، كزيد بف ثابت، كعبدالمؤم

                                                           
أحمد بف  النميرم،. 45، ص1ج، المجموعالنككم: . 98، ص1(، ج12)مج روضة الطالبين وعمدة المفتين: النككم(1) 

بيركت: ، ؽ: محمد ناصر الديف األلبانييحق، ت3، طفة الفتوى والمفتي والمستفتيص: ىػ(695: تحمداف الحٌراني الحنبمي )
 .6ىػ، ص1397 ، ت:المكتب اإلسالمي

 
 .(187، آية )سورة آل عمران(2)
 .181-180، ص2(، ج8)مج تفسير القرآن العظيم بف كثير:ا(3) 

 
: دار الكتب ، بيركت2(، ط3)مج قرير والتحبيرالت: ىػ(879: ت) ابف أمير حاج، شمس الديف محمد ابف المكقت الحنفي(4)

 .292، ص3ج ىػ،1403 ، ت:العممية
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 بكر الصديؽ، كأـ سممة، كأنس بف مالؾ، كأبك سعيد الخدرم، كأبك ىريرة، كعثماف بف عفاف
 .(1)عنيـ أجمعيفرضي اهلل تعالى  كالباقكف منيـ مقمكف في الفتيا ،كغيرىـ

 ولي اإلفتاء مكروىًا:: أن يكون حكم ترابعاً 

نو قاؿ ، كركل ابف المنذر أأفتيقضي كال أ أناقاؿ: رحمو اهلل تعالى القاضي شريح  أفركم 
مكركىان، تكلى القضاء اإلفتاء  االفتاء لمف ، فيككف الشرعية األحكاـتكره لمقضاة الفتكل في مسائؿ 

 .(2)تيمةألنو مكضع 

 : أن يكون حكم تولي اإلفتاء محرمًا:خامساً 

 ، ككذلؾ(3)أفتاه فٍ عمى مى ف إثـ المستفتي مف أفتى بغير عمـ ككاف مستند فتكاه جيمو، فإ    
يككف تكلي اإلفتاء محرمان إذا أراد المفتي تكلى ىذا المنصب ليفتي المستفتي بحسب أىكائو كرغباتو 

 لمحبيب  اهللقاؿ  ،(4)مف نص أك إجماع ان قطعي كمخالفان بذلؾ دليالن  في تحريؼ الحكـ كتأكيمو
ينىنننمنزنرنمماميلُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص جئييىينيميزيريٰى
 .(5)َّمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئ

 :آداب المفتيشروط و : الخامسالمطمب 

في فتكاه، كفي حكمو الذم يخمص إليو فيما يعرض  نا أف المفتي ىك مكقع عف اهلل بيٌ      
مة أف تتكفر جب عمى مف يشغؿ تمؾ الميعميو مف النكازؿ كاألحداث كالمستجدات كالكقائع، لذا ي

تحدث فيو عف الشركط الكاجب فرعيف عمى النحك التالي، األكؿ: أبينيا بفيو شركط كآداب عدة، أ
إلى بعض  أتطرؽ فيوتكفرىا في المفتي كالتي يعد بعضيا محط اختالؼ بيف الفقياء، كالثاني: 

 اآلداب التي عمى المفتي أف يتحمى بيا.
                                                           

 
 . 10، ص1، جإعالم الموقعينابف قيـ: (1)

 
دمشؽ: ، ؽ: بساـ الجابييحق، ت1، طآداب الفتوى والمفتي والمستفتيىػ(: 676: تمحيي الديف يحيى بف شرؼ )، النككم(2)

 .22-21، ص1408 ت: دار الفكر،

 
 .6ص ،صفة الفتوى والمفتي والمستفتيرم: النمي(3)

 
 .37، ص1، جإعالم الموقعينابف قيـ: . 292، ص3، ج(1)مجالتقرير والتحبير: ابف أمير حاج(4)

 
 .(19-18، آية )سورة الجاثية(5)
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 الواجب توافرىا بالمفتي:الشروط : أوالً 

ا الفقياء مع اختالفيـ في عمى مف يتكلى منصة اإلفتاء أف تتكافر بو شركط قد تتطرؽ لي
 بينيا كما يمي:بعضيا أذكرىا كأ

، ككف المفتي اإلفتاء: أجمع الفقياء عمى كجكب ىذا الشرط فيمف يتكلى اإلسالـ :الشرط األول
 .(1)بحكمو ىيخبر عف اهلل تعال

ف غير البالغ ال يصح أل تاء أف يككف بالغان عاقالن، لتكميؼ: يشترط فيمف يتكلى اإلفاثاني: الشرط ال
 .(2)بما كمؼ بو البالغكفنظره لعدـ اكتماؿ قكاه العقمية فيك غير مكمؼ 

كىي معتبرة في كؿ كالية، كالعدالة أف يككف صادؽ الميجة ظاىر األمانة،  :العدالة: الثالثالشرط 
، متكقيا المآثـ، بعيدا مف الريب، مأمكنا في الرضا كالغضب، مستعمال لمركءة عفيفا عف المح اـر

ف  مثمو في دينو كدنياه، فإذا تكاممت فيو فيي العدالة التي تجكز بيا شيادتو، كتصح معيا كاليتو، كا 
 ليس عدال ، كمف(3)كلـ ينفذ لو حكـانخـر منيا كصؼ منع مف الشيادة كالكالية، فمـ يسمع لو قكؿ 

أما ىك في نفسو إذا كاف عالما فمو أف يجتيد لنفسو كيأخذ باجتياد نفسو فكانت  ،ال تقبؿ فتكاه
 .(4)شرط صحة االجتيادالعدالة شرط قبكؿ الفتكل ال 

ىذا شرط الـز في زماننا، فإف العادة اليكـ أف مف صار بيده فتكل المفتي  :التيقظ :الرابعالشرط 
كلو أفتاني المفتي، بأف الحؽ معي كالخصـ جاىؿ ال يدرم ما استطاؿ عمى خصمو كقيره بمجرد ق

 .(5)كدسائسيـفي الفتكل، فال بد أف يككف المفتي متيقظا يعمـ حيؿ الناس 

                                                           

 
صفة : النميرم، 343، ص1، ج1، طالمستصفى: الغزالي. 85/210، صآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنككم: (1)
 .11، صوى والمفتي والمستفتيالفت

 
السعكدية: ، ؽ: عادؿ الغرازميحق، ت2(، ط2)مج الفقيو والمتفقو ىػ(:463: تأحمد بف عمي بف ثابت الخطيب )، البغدادم(2)

الوجيز في الزحيمي: . 13، صصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: النميرم. 330، ص2ػ، جى1421 ، ت:دار ابف الجكزم
  .380، ص2، جيأصول الفقو اإلسالم

 
 .112، األحكام السمطانيةالماكردم: (3)

 
 .15، ص4، جكشف األسرارعالء الديف البخارم: (4)

 
 .359، ص5(، ج6)مج رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف: (5)
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فقيو النفس سميـ الذىف  ،ةكءنزىا عف أسباب الفسؽ كخكاـر المر مت أف يككف المفتى عمى    
األعمى كاألخرس يو الحر كالعبد كالمرأة ك سكاء ف، متيقظان  ،رصيف الفكر صحيح التصرؼ كاالستنباط

 .(1)شارتوفيمت إإذا كتب أك 

مف أىؿ المفتي ال بد كأف يككف  :الشريفة كالسنة الكريـ العمـ بالكتاب ك االجتياد :الخامسالشرط 
األحكاـ أصكؿ ب عمموك ، (2)األدلة السمعيةك العقمية بأف يككف عارفا باألدلة كيتمثؿ ذلؾ االجتياد، 
ضمنو مف عمى الكجو الذم تصح بو معرفة ما ت ، العمـ بكتاب اهللمف خالؿ فركعيا ك  الشرعية

العمـ بسنة ك  منسكخالك  ناسخالك  ،مفسرالك  مجمؿالك  ،خصكصالك  عمكـالك  ،متشابوالك  محكـالاألحكاـ: 
ا كم ،كالصحة كالفساد ،كطرؽ مجيئيا في التكاتر كاآلحاد ،مف أقكالو كأفعالوالثابتة  ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ اهلل

يتبع ك ، كاختمفكا فيو ،يما أجمعكا عميوالسمؼ ف بأقكاؿالعمـ ك  ،كاف منيا عمى سبب أك إطالؽ
لرد الفركع المسككت عنيا إلى  ،بالقياس المكجب يعمـك كيجتيد في الرأم مع االختالؼ  اإلجماع
تمييز ك  ،طريقا إلى العمـ بأحكاـ النكازؿحتى يجد المفتي  ،كالمجمع عمييا ،المنطكؽ بيا األصكؿ
 .(3)مف الباطؿالحؽ 

 : آداب المفتي:اً ثاني

سكؼ أحاكؿ أف ينبغي عمى المفتي أف يتحمى بآداب في نفسو كي يتقبؿ السائؿ فتكاه، 
 في نقاط: ليااأجم

حكاـ الشرعية، مبتغيان بذلؾ أف يتصؼ بالسكينة كالكقار، كيككف قاصدان اإلرشاد كاليداية لأل (1
فسو يكؼ ن أفمعة، كي تستقبؿ فتكاه بالقبكؿ، ككذلؾ عميو سال ال رياءن ك  تعالى اهلل مرضاة
، قاؿ سحنكف رحمو اهلل )فتنة الجكاب (4)نويحذر مف التنفير عك في أيدم الناس، عما 

 .(5)بالصكاب أعظـ مف فتنة الماؿ(

                                                           

 
 .41، ص1(، ج9)مج المجموع شرح الميذبالنككم: (1)

 
 .222، ص4(، ج4)مج اإلحكام في أصول األحكاماآلمدم: (2)

 
 .331، ص2(، ج2)مج الفقيو و المتفقو :البغدادم(3)

 .222ص، 4جاإلحكام في أصول األحكام، اآلمدم: (4) 

 .11، صصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: النميرم(5) 
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لمطيارة كالنظافة  ومراعاتيككف حسف المظير، بجماؿ زيو مع  أفينبغي عمى المفتي  (2
لبس مف  الثياب التي فييا شيء مف شعارات الكفار، كلك أكىب كاجتناب الحرير كالذ
أدعى لقبكؿ قكلو، يقكؿ الحؽ  :لقبكؿ قكلو، يقكؿ الحؽ  دعىالثياب العالية لكاف أ

 : ُّخيحيجييهىه ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيمي ّٰ

مبزبربيئىئنئمئزئرئ تأثير المظير  فكأل، (1)َّىبنب

  .(2)قاضيىذا كالفي عامة الناس ال ينكر، كىك في 

ككنو اإلسالمية الشريعة  ألحكاـمكافقة ال أفعالويحسف سيرتو بمكافقة أقكالو  أفعمى المفتي  (3
ى االقتداء بفعمو كىديو مكقكفة، لذا عمى كفة كالنفكس عممصر  إليوقدكة لمناس كأنظارىـ 

ينيى عنو مف المحرمات يككف عامالن بما يفتي بو مف الخير منتييان عما  أفالمفتي 
شيء عكس ذلؾ  كأمليطابؽ قكلو فعمو فيككف فعمو مصدقان لقكلو كيؤيده،  مكركىات؛كال

صدكر المستفتي عف قبكلو كاالمتثاؿ لو لما في الطبائع  إلىكاف مكذبان لقكلو، كمما يؤيد 
 .(3)باألفعاؿتأثير البشرية مف 

 أكلة الجكع في حا أكحزف،  أكفرح  ال يفتي حاؿ انشغاؿ قمبو بسبب أفيترتب عمى المفتي  (4
البرد  أكالحر المزعج  أكالمرض الشديد،  أكفي حالة النعاس  أك اإلرىاؽ أكالعطش، 
 اإلنسافالتي تعكر صفك  األمكرخبثيف كنحك ذلؾ مف في حالة مدافعتو لأل أكالمؤلـ، 

 .(4)كالحكـالفتكل  كالتي تمنع مف صحة الفكر كاستقامة

بالجكاب، لقكؿ  ف ال يستقؿـ قبؿ فتكاه، كأيثؽ بعمميـ كديني يشاكر مف أفعمى المفتي  (5
أف يشاكر  ملسو هيلع هللا ىلص يأمر النبي كتعالى اهلل سبحانو ،(5)ٌٍََّّّّٰى ُّ : الحؽ 

                                                           

 
 (.32، آية )سورة األعراف(1)

 
 .468، ص3ج (،3)مج شرح منتيى اإلرادات: البيكتي(2)

 
 .274-244ص ،5(، ج7)مجالموافقات الشاطبي: (3)

 
 .34، صصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: النميرم. 227، ص4، جإعالم الموقعينقيـ: الابف (4)

 
 (.159، آية )سورة آل عمران(5)
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يشاكر ، رجاحة عقموك  كمع عصمتو لو أكتي الفطنةكقد  إليو يكحي نومع أ، ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو

  .(1)أصحابو في األمر إذا حدث، تطييبا لقمكبيـ؛ ليككنكا فيما يفعمكنو أنشط  ليـ

الناس  أسرارالمستفتيف ال يفشي  أسراريككف أمينان عمى  أفكمما ينبغي عمى المفتي  (6
استعماؿ الستر فيما ال  فعميول، كاألذكعكراتيـ التي يطمع عمييا لما قد يمحؽ بيـ الضرر 

 .(2)إظيارهيحسف 

ا لإلشكاؿ (7 ذا كاف ، ك يجب عمى المفتي حيث يجب عميو الجكاب أف يبينو بياننا ميزيحن ا 
عميو، حسف التأني في التفيـ لمستفتي بعيد الفيـ، فينبغي لممفتي أف يككف رفيقنا بو صبكرنا ا

  .(3)اإلقباؿ عميوحسف ، كالتفييـ لو منو

 ُّ  :ليقؿ أراد اإلفتاء ذاإ (8 (4)َّمحجحمجحج
ذا أراد المفتي أف يكتب فتكاه عمى رقعة   كا 

يكتب  ال فتكل عنيا أفإذا ضاؽ مكضع ال عميو ينبغيك  ،عميو أف يكتب بخط كاضح
 .(5)أخرلالجكاب في رقعة 

نو ال يرضى بكتابتو في كرقتو أي أف الجكاب خالؼ غرض المستفتى ك ظير لممفت اذإ (9
ككجكه  ،فميقتصر عمى مشافيتو بالجكاب كليحذر أف يميؿ في فتكاه مع المستفتي أك خصمو

ذا رأل المفتي المصمحة أف يفتى العاميك  ،الميؿ كثيرة ال تخفى بما فيو تغميظ كىك مما ال  ا 
 .(6)ذلؾ زجرا لويعتقد ظاىره كلو فيو تأكيؿ جاز 

  

                                                           

 
 .149، ص2(، ج8)مجتفسير القرآن العظيم ابف كثير: (1)

 
 .197، ص4، جإعالم الموقعينقيـ: الابف (2)

 .48-47، ص1ج المجموع،النككم: (3) 

 
 (.25، آية )ورة طوس(4)

 
 .49، ص1ج المجموع،(5)

 
 .50، ص1جالمرجع السابق، (6)



73 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلفتاء دور و  الشرعي لقضاءالمنوطة باالنشأة واالختصاص والميام 

 الشرعي. لقضاءالمنوطة باوالميام واالختصاص المبحث األول: النشأة 

 المنوطة بدور اإلفتاء.  المياماالختصاص و و المبحث الثاني: النشأة 

 



74 

 الفصل الثاني

  اإلفتاءدور و  الشرعي لقضاءالمنوطة باالنشأة واالختصاص والميام 

مف مغاية لييتدم  أف إلنسافلمكف الذم يكؿ مؤسسة كيانيا المستقؿ، يتمثؿ بمراحؿ نشأتيا ل      
تمؾ المياـ كمف ينفذ  سةساختصاص ىذه المؤ ك  إلييا طبيعة المياـ المككمةتأسيسيا بالكقكؼ عمى 
مف  ف كثيران ف فضاء كؿ منيا الجانب الديني، فإف كنا نتحدث عف مؤسستيمف كادرىا اإلدارم، كا  

ا مف الطبيعي أف يككف ىناؾ تصكر كامؿ لتمؾ المؤسستيف مف ذ، لايفرؽ بينيم ال عكاـ الناس
، قاء كاالفتراؽ بينيمامعرفة نقاط االلتكي نتمكف مف  ؛اإلدارم الكادرك االختصاص النشأة ك حيث 

المنكطة كاالختصاص كالمياـ ، األكؿ: النشأة مبحثافلفصؿ إلى ا كعميو فقد قمت بتقسيـ ىذا
دكر اإلفتاء كالمياـ المنكطة بكاالختصاص  النشأة، كالثاني: ككادرىا اإلدارم الشرعي لقضاءبا

 ككادرىا اإلدارم.

 المبحث األول

 لقضاء الشرعياالميام المنوطة باالختصاص و و النشأة 

ذلؾ مف خالؿ نتحدث ب ،داريةاإل كىيكميتومف قبمو  المؤدافة كالكظي الشرعي القضاءنشأة 
لمطمب الثاني: مقضاء الشرعي في فمسطيف، اطمب األكؿ: النشأة كالتأسيس لالم، ثالثة مطالب
 .وائح الداخمية كالكادر اإلدارم ل، المطمب الثالث: المك المياـ المنكطة بواالختصاص ك 

 مقضاء الشرعي في فمسطين:لالمطمب األول: النشأة والتأسيس 

كقد أرسى مبادئ العدؿ كأسس الحكـ كتصدر لمقضاء  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبيو األكـر  بعث اهلل         
مباشرة،  بيف المسمميف كغيرىـ بعد اليجرة ملسو هيلع هللا ىلص بنفسو، ذلؾ بما تضمنتو الكثيقة الدستكرية التي كتبيا

و ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة مف حدث أك اشتجار يخاؼ نإي احتكت في مضمكنيا: )تكال
لى محمد رسكؿ اهلل فساده، فإف مرده إلى اهلل  كجمس لمقضاء مف بعده بيف ، (1)(ملسو هيلع هللا ىلص، كا 

                                                           
ؽ: طو عبد يحق(، د.ط، ت2)مج السيرة النبوية: ىػ(213: تعبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم )، ابف ىشاـ (1)

 .108، ص2، جالناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، د.ت، الرءكؼ
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، ككانكا يأخذكف أعكانان ليـ لمنصب القضاء الخمفاء الراشدكف لفض خصكماتيـ كالحكـ فيياالخالئؽ 
 ،حد أركاف ىذه الدراسة ىك القضاء الشرعي في فمسطيفأف كاف ا  ، ك (1)بكا عنيـ في األمصارك لين

الصامت الذم كاله  ابففال بد أف نعمـ أف أكؿ مف كلي القضاء فييا ىك الصحابي الجميؿ عبادة 
ليككف بذلؾ أكؿ مف تكلى قضاء فمسطيف في  ڤإياه الصحابي الجميؿ عمر بف الخطاب 

ء بؿ كاف القاضي ينظر الدعاكل كيفصؿ لمقضا ةنو لـ يكف ىناؾ دار خاصأ ، إال(2)اإلسالـ
كاستمر الحاؿ ىكذا منذ العيد  ،الخصكمة غالبان في المسجد أك في بيتو أك في األماكف العامة

خصص دكران لمقضاء في جميع األمصار ككانت أكليا المدينة  إذ ڤالنبكم حتى خالفة عثماف 

 .(3)المنكرة

 ايعطاء نبذة عف السمطة القضائية فيإعمى فمسطيف حقب عدة سكؼ أقكـ ب تكقد تعاقب  
سبؽ الحكـ العثماني بشكؿ مكجز، ثـ سأتطرؽ لنشأة دكر القضاء في فمسطيف مف  كذلؾ في ما

الحكـ العثماني، كالذم شيد القضاء في ىذه المرحمة عكدة إلى ما كاف عميو في كحدتو، كسكؼ 
 حاضر.ننتقؿ إلى المراحؿ التي أعقبت الدكلة العثمانية كليكمنا ال

تاريخ أف أكؿ مف عمؿ عمى استقاللية السمطة القضائية ىك الخميفة العباسي مل القارئسيجد       
كذلؾ الزدىار الدكلة اإلسالمية مما دعت الحاجة إلى فصؿ السمطة القضائية عف  ،ىاركف الرشيد

يفة ألكؿ مرة السمطة التنفيذية، فتـ ابتكار منصب قاضي القضاة أك أقضى القضاة الذم قمده الخم
 ،في اإلسالـ ألبي يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ كالذم يعتبر أكؿ مف نظـ شؤكف القضاء باستقاللية

كجد الزم الخاص بالقضاة ككاف مقره أفي القضاء ك  س مذىب أستاذه أبي حنيفة النعمافكقد كر 
 .(4)في بغداد والذم يراعي منو ميام

                                                           
: . مشرفة، د. عطية66ـ، ص1977، القاىرة: مطبعة دار التأليؼ، ت: 1، طاستقالل القضاءد فاركؽ: الكيالني، السي (1)

 .94ـ، ص1966، مصر: شركة الشرؽ األكسط، ت:2، طالقضاء في اإلسالم
 
، 1(، ط8)مج أسد الغابة في معرفة الصحابة (:ىػ630: تعمي بف أبي الكـر محمد الشيباني الجزرم )، ابف األثير(2)
رجال حول . خالد، خالد محمد: 158، ص3ـ، ج1994: ، ت: دار الكتب العمميةكغيره، بيركتؽ: عمي معكض يقحت

 .224، د.ط، بيركت: دار الفكر، د.ت، صالرسول
 .26ـ، ص1964، د.ط، القاىرة: دار النيضة العربية، ت: القضاء في اإلسالممدككر، محمد سالـ: (3) 

  
ًكيع(4) مى ، كى م دي ٍبفي خى ب ٌي البىٍغدىاًدمٌ ميحى : ، مصرؽ: عبد العزيز المراغييق، تح1(، ط3)مج أخبار القضاةىػ(: 306: ت) ًؼ الض 

ٍيمىرم،. 294ص 3ج  ،ـ1947، ت:المكتبة التجارية الكبرل          =الحنفي  الحسيف بف عمي بف محمد بف جعفر الص 
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خر قائـ عمى المذىب آح ىناؾ قاضي قضاة مية في مصر أصبكمع قياـ الدكلة الفاط      
كمع مجيء السمطنة المممككية أصبح لكؿ مذىب مف المذاىب األربعة عند  (1)سماعيميالشيعي اإل

ي تىػ، ال923جيء الخالفة العثمانية عاـ ، كاستمر الحاؿ ىكذا حتى م(2)أىؿ السنة قاضي قضاة
كاعتمادىا المذىب الحنفي مذىبان رسميان أعادت لمقضاء كحدتو بإلغاء تعدد المذاىب في القضاء 

 .(3)لمقضاء في الدكلة

  :وبيذا يتبين لمباحث

كليست ىي أكؿ  مستقال امف قنف القضاء بجعمو جياز  ؿأف الدكلة العثمانية ىي ليست أك     
بؿ إف أكؿ مف استقؿ بجياز القضاء ىي الدكلة  ،كما ىك متداكؿ مف ميز الزم الخاص بالقضاة

، ك سكؼ ننتقؿ إلى تمؾ الحقب التي العثمانية فضميا في إعادة كحدتو  ينكر لمدكلةالعباسية كال
 ؼ مف خالليا عمى مؤسسة القضاء الشرعي.ك تعاقبت عمى فمسطيف لمكق

 الحقبة األولى: دور القضاء في فمسطين في عيد الدولة العثمانية:

عالف المذىب الحنفي رسميان         لدكر القضاء في الدكلة بمكجب  بعد مجيء الحكـ العثماني كا 
، بذلؾ (5)ـ1917ـ إلى 1516، كقد امتد الحكـ العثماني مف (4)فرمانان مف السمطاف سميـ األكؿ

صاحبة انت دكر القضاء في ذلؾ الكقت كك ،(6)تككف فمسطيف مف دكؿ رعايا الحكـ العثماني
                                                                                                                                                                          

إسماعيؿ بف عمر  . ابف كثير، 97ص، ـ1985 ، ت:لكتببيركت: عالـ ا، 2ط، أخبار أبي حنيفة وأصحابوىػ(: 436: ت)=
 ، ت:: دار إحياء التراث العربي، بيركتؽ: عمي شيرميحق، ت1(، ط4)مج البداية والنياية: ىػ(774: تالقرشي البصرم )

ـ، 1995، األردف: دار الفرقاف، ت: 4، طالقضاء في اإلسالم. ابك فارس، محمد عبد القادر، 194، ص10ـ، 1988
التاج المكمل من جواىر مآثر الطراز ىػ(: 1307: تمحمد صديؽ خاف بف حسف الحسيني البخارم )، ًقن كجيال .206ص

 .  137، صـ 2007 ت:قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، ، 1، طاآلخر واألول
  

ـ، 1973فنية الحديثة، ت:، د.ط، المطبعة ال)ابو عبداهلل الشيعي( مؤسس الدولة الفاطميةالخربكطمي، عمي حسني: (1)
 .26ص
  

 .10ـ، ص2005، د.ط، القاىرة: دار الفكر العربي، ت:األحوال الشخصيةأبك زىرة، محمد ابك زىرة: (2)
  

 .107، القاىرة: مكتبة الكميات األزىرية، صتاريخ القضاء في اإلسالمعرنكس، محمكد محمد: (3)
  

، بيركت: دار العمـ، د.ت، 2ط ل العربية ماضييا وحاضرىا،األوضاع التشريعية في الدوالمحمصاني، صبحي: (4)
 .162ص
  

 .166صالمرجع السابق، (5)
  

 .2ـ، ص2002، القدس: مكتبة دار الفكر، ت: 1، طالقدس الشريف في العيد العثمانيبركات، بشير عبد الغني: (6)
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ال قضاء غير القضاء ف كلمقاضي الكالية المطمقة االختصاص العاـ كالشامؿ لكؿ المنازعات
 .(1)الشرعي كمف أشير المدف الفمسطينية التي أنشئ فييا دكر لمقضاء القدس كنابمس

كاف قاضي القضاة في الدكلة العثمانية يعرؼ  :رأس اليرم لدور القضاء في الدولة العثمانيةأواًل: 
ؿ العثماني بمركز نو كاف يتمتع في البرتككك أـ كبير حتى بشيخ اإلسالـ الذم كاف يحظى باحترا

رئيس الكزراء(، ككاف شيخ اإلسالـ ىك مف ينسب لمسمطاف ) يتفكؽ عمى مركز الصدر األعظـ
القضاة الذم يتكجب تعينيـ ليذه الميمة في البالد الخاضعة لمحكـ العثماني كالذم يصادؽ عمى 

، ككذلؾ اءاتإلجر القضايا الجزائية الكبرل التي يحكـ فييا باإلعداـ لالطمئناف عمى سالمة ا
يفاد الكعاظ إلى  اإلشراؼ عمى جياز القضاء كالتشريعات، باإلضافة إلى القياـ بشؤكف الفتكل كا 

 .(2)جميع البمداف

كاف القضاء في الدكلة العثمانية ينقسـ مف الناحية  :تشكيل دور القضاء في ىذه المرحمةثانيًا: 
ككاف اختصاصو اإلشراؼ  ،الروممي قاضي أفندي عسكريرأسيا  فىاحدإفية إلى منطقتيف الجغرا

قاضي بية التي تقع تحت الحكـ العثماني، كاألخرل يرأسيا ك عمى دكر القضاء في الكاليات األكر 
ء في الكاليات التي في الحدكد ككاف اختصاصو اإلشراؼ عمى دكر القضا أفندي عسكر األناضول

 .(3)منطقتيف تتبع لشيخ اإلسالـسيكية كاإلفريقية التي تقع تحت الحكـ العثماني، ككال الاآل

ة في القرنيف السابع كالثامف شيدت الدكلة العثماني: مرحمة التنظيمات في الخالفة العثمانيةثالثًا: 
انعطافان في مسار الدكلة كالحكـ كذلؾ مع األحداث التي عصفت بيا ككاف ليذا االنعطاؼ  عشر
رفت بعيد التنظيمات ككانت بدايتيا عمى جياز القضاء، حيث برزت فترة إصالحية ع ان مردكد
)نظامية( بجانب  ـ، تمخض عف ىذه المرحمة مف الحكـ العثماني إنشاء محاكـ مدنية1839

                                                           
، عماف: دار 1، طام القضاء الشرعي(شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية)ونظابك البصؿ، عبد الناصر مكسى: (1)  

 .24ـ، ص1999الثقافة لمنشر كالتكزيع، ت: 
  

ـ، 1983(، د.ط، القاىرة: مطبعة الجامعة، ت: 3)مجالدولة العثمانية دولة مفترى عمييا الشناكم، عبد العزيز محمد: (2)
إحساف حقي، بيركت: دار النفائس،  ، تحقيؽ:2، طتاريخ الدولة العمية العثمانية. فريد بؾ، محمد المحامي: 399ص 1ج

 .709ـ، ص1983ت: 
  

التنظيم القضائي في المممكة العربية السعودية في ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السمطة دريب، سعكد بف سعد: (3)
 .278ـ، ص1983، الرياض: مطبعة حنفية، ت: 1، طالقضائية
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أصدره السمطاف عبد كالذم ـ 1839عاـ  المحاكـ الشرعية كاف ذلؾ بمكجب فرماف )خط كمخانة(
نظيـ قكانيف خاصة لكؿ فرع المجيد خاف بعد استالمو الخالفة العثمانية كقد تضمف ىذا المرسـك ت

مف فركع القضاء، كقد سف قانكف األراضي ككذلؾ قانكف الطابك كغيرىا مف القكانيف المقتبسة مف 
 .(1)القكانيف الفرنسية مع مراعاة نصكص الشريعة اإلسالمية

ككاف تشكيؿ المحاكـ في ىذه المرحمة عمى ثالثة أشكاؿ بعد صدكر القانكف الخاص       
 ـ، كىي عمى النحك التالي:1879حاكـ عاـ بتشكيؿ الم

 المحاكـ الشرعية: كيقتصر عمميا كاختصاصيا في مسائؿ األحكاؿ الشخصية. -

 المحاكـ النظامية: يدخؿ في اختصاصيا جميع القضايا الجزائية كالتجارية كالمدنية. -

 حد رعايا القنصميات أكأر القضايا التي تخص المحاكـ الخاصة: كيقتصر عمميا في نظ -
 .(2)عمى سبيؿ المثاؿالجانب العسكرم 

 ثناء االنتداب البريطاني:أة: دور القضاء الشرعي في فمسطين الحقبة الثاني

جعة نزلت ـ، استيقظ المسممكف كميـ عمى أعظـ فا1918بعد الحرب العالمية األكلى سنة        
، كأصبحت أرضيا مكطنان ال كىي انييار دكلة الخالفةأ ،تمؾ الساعة لىا  بيـ منذ ظيكر اإلسالـ ك 

 .(3)ألقداـ أعداء األمة بعدما كانت مؿء عيف الزماف كسمعو

المنبي تدنس فمسطيف بإتماـ سيطرتيا عمييا عاـ  جيكش: االنتداب البريطاني عمى مرحمتيفأكالن: 
عالنيا تحت االنتداب البريطاني عاـ 1918 ككانت غايتيـ تيكيد فمسطيف كتسييؿ  ،ـ1922ـ كا 

، في ىذه المرحمة األكلى مف االنتداب ساد نظاـ الحكـ العسكرم الذم لـ (4)كد إليياىجرة اليي
                                                           

  
 .702، صتاريخ الدولة العمية العثمانيةفريد بؾ: (1)

. 279، صالتنظيم القضائي في المممكة العربية السعودية في ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السمطة القضائيةدريب: (2)  
تاريخ القضاء محمصاني، صبحي: . 16، صشرح قانون اصول المحاكمات الشرعية )ونظام القضاء الشرعي(أبك البصؿ: 
 .204اث، ص، د.ط، القاىرة: المكتبة األزىرية لمتر في اإلسالم

  
 .721، صتاريخ الدولة العمية العثمانيةفريد بؾ: (3)

  
فمسطين . صالح، محسف محمد: 14، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية )ونظام القضاء الشرعي(أبك البصؿ: (4)

 .34ـ، ص2003، القاىرة: مركز اإلعالـ، ت: 1، طدراسات منيجية في القضية الفمسطينية
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، كشيدت ىذه المرحمة إنشاء المجمس (1)يتطرؽ إلى منظكمة القكانيف التي كانت سارية المفعكؿ
اإلسالمي األعمى في فمسطيف الذم ضـ نخبة مف العمماء كالكجياء لإلشراؼ عمى المحاكـ الشرعية 

، كبمكجب الصالحيات التي أككمت لذلؾ المجمس قاـ بكضع (2)المؤسسات الدينية لممسمميفكجميع 
قرارىـ لكتاب الفريدة  بعض القكانيف المتعمقة بالمحاكـ الشرعية كقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كا 

 .(3)في حساب الفريضة  في المكاريث

ـ صدر دستكر فمسطيف كالذم كرد في 1922مع بداية المرحمة الثانية مف االنتداب عاـ         
 67كلغاية المادة  38منو إبقاء القكانيف المعمكؿ بيا في العيد العثماني، كعالجت المادة  46المادة 

مف ىذا الدستكر السمطة القضائية كنصت ىذه المكاد عمى تشكيؿ المحاكـ في فمسطيف كالتي 
 جاءت عمى ىذا النحك:

 المحكمة العميا. -1

 كزية.المحاكـ المر  -2

 محاكـ األراضي. -3

 محاكـ الصمح. -4

 .المحاكـ العشائرية -5

 المحاكـ الشرعية اإلسالمية. -6

 المحاكـ الطائفية المسيحية. -7

 المحاكـ الربانية الييكدية. -8

 المحكمة الخصكصية. -9

 ـ البمديات.كمحا -10
                                                           

  
إجراءات التقاضي في دعاوى األحوال الشخصية أمام القضاء الشرعي الفمسطيني مقارنة مع الفقو مياف: خضر، ماىر ع(1)

 .78ـ، ص2010، د.ط، القاىرة: دار النيضة العربية، ت: اإلسالمي
 
، ، د.ط، فمسطيف: ديكاف قاضي القضاةالقضاء الشرعي في عيد السمطة الوطنية الفمسطينيةأبك سردانة، محمد حسيف: (2)

 .13ـ، ص1995ت: 
 
 .183، ص10ـ، ج1977، القدس: دار األيتاـ اإلسالمية، ت:1، طمجموعة القوانين الفمسطينيةسالـ، مازف: (3)
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 ،عيةشر ال باستثناء المحاكـ تغمغؿ الكجكد البريطاني في المحاكـ كعدـ استقالليا يتبيف لنا        
ي كاف يرأسيا قاضي القضاة كيحؿ محمو عند غيابو القاضي البريطاني األكؿ تكالمحكمة العميا ال

ذا انعقدت بصفتيا محكمة استئن اؼ فيككف مف ثالثة أعضائيا إذا انعقدت بصفتيا محكمة عدؿ، كا 
ضاء في محكمة بداية كصالحيتيا الق ،، ككانت المحاكـ الشرعية عمى درجتيف(1)فابريطاني اثناف

كيمكف استئناؼ حكميا مف خالؿ الدرجة الثانية  ،ممسمميفالشخصية لحكاؿ األالدعاكل المتعمقة ب
 . (2)مف درجات التقاضي كىي محكمة االستئناؼ كيككف قرارىا قطعيان 

 :لمباحثوبيذا يتبين 

فسادان كعمؿ جاىدان لقياـ كط     ف قكمي أف ذلؾ الكباء الذم حؿ بفمسطيف كسعى فييا فسادان كا 
كاف يدرؾ أنو ال يمكف  ،لمييكد كأعطى ما ال يممؾ لمف ال يستحؽ كشرع لو اغتصاب حؽ اآلخريف

ظير ذلؾ جميان بعدـ تدخمو بالمحاكـ  ، كقدلو أف يمس بالمؤسسة التي تعبر عف عقيدة المسمميف
 الشرعية ألف تاريخ األمة بالنكر الساطع كشأنيا الشامخ لـ يغب عف أذىانيـ.

في فمسطين زمن وحدة الضفتين واإلدارة المصرية عمى  الثالثة: دور القضاء الشرعيالحقبة 
 القطاع:

يخفى عمى أحد الغاية الذم كاف يرسـ إلييا االنتداب منذ اليكـ األكؿ، كىك يعمؿ عمى  ال       
يجاد تربة خصبة لمصياينة  كـ بإقامة كطف قكمي لمييكدؤ في تحقيؽ حمميـ المش تيكيد فمسطيف كا 

فمسطيف ميبط األنبياء كالرساالت التي تعبر عف عمؽ العالقة  في قمب األمة في كطف اإلسالـ في
 الدينية بيف ىذه البقعة كعقيدة المسمميف. 

ـ كمع إعالف الصياينة إقامة كيانيـ المزعـك 15/5/1948االنتداب في مع انتياء ذلؾ       
أرض  % مف77ـ مف أراضييـ كسيطرتيـ عمى الذم كاف سببان في نكبة الشعب الفمسطيني بطردى

                                                           

 
، د.ط، شرح قانون المحاكمات الحقوقية . صالح، عبد المطيؼ:741، ص10، جمجموعة القوانين الفمسطينيةسالـ: (1)

 .24ـ، ص1924القدس: مطبعة دار األيتاـ، ت:
 
 .741، ص10، جمجموعة القوانين الفمسطينيةسالـ: (2)
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ف، يأجز % فقد انقسـ إلى 23رض فمسطيف كالتي تبمغ مساحتيا أ، كأما ما تبقى مف (1)فمسطيف
% مف 1,33كالجزء الثاني قطاع غزة بمساحة  %21,77 الجزء األكؿ الضفة الغربية بمساحة

 .(2)أرض فمسطيف

دف بضـ الجزء األكؿ مما تبقى مع قياـ األر  :ربيةالضفة الغ /في فمسطين ةالشرعيأواًل: المحاكم 
ـ، كصدكر قرار مف مجمس األمف بكحدة الضفتيف 1949)الضفة الغربية( سنة  رض فمسطيفأمف 
ف القكانيف كاألنظمة القضائية المطبقة في األردف قد طبقت في الضفة الغربية إ، ف(3)ـ1950سنة 

ف ات التقاضي لدكر القضاء الشرعي عمى درجتي، ككانت درجاكبذلؾ أصبح النظاـ القضائي كاحد
كمع انتشار المحاكـ االبتدائية في مدف  ،ثناء الخالفة العثمانيةأبداية كاستئناؼ كما كاف الحاؿ 

في القدس الشريؼ تنظر في القضايا الصادرة عف  ةالضفة الغربية كانت محكمة استئناؼ كاحد
ستئناؼ أخرل في عماف لمنظر في القضايا الصادرة ، كمحكمة المحاكـ الشرعية في الضفة الغربيةا

 .(4)عف المحاكـ الشرعية في الضفة الشرقية

أف دكر القضاء الشرعي في الضفة الغربية خالؿ ىذه الحقبة شيدت تكأمة  ذلؾ يتبيف مف      
 بينيا كبيف األردف مما جعؿ تبعية القضاء الشرعي في فمسطيف لألردف.

بعدما كضعت الحككمة المصرية يدىا عمى  :قطاع غزة/ في فمسطين  ةالشرعيثانيًا: المحاكم 
ف إ، ف(5)فمسطيفرض أ% مف 1,33تبمغ مساحتو م ذكال -الجزء المتبقي مف فمسطيف-قطاع غزة 

ف حاكمان إداريان لمقطاع، كمف أىـ المتغيرات لدكر القضاء الشرعي التي ياإلدارة المصرية قامت بتعي
 :(6)رحمةشيدىا القطاع في ىذه الم

  ـ بإنشاء محاكـ شرعية كذلؾ عمى النحك التالي:1949سنة  95ضمف األمر : تأوال
                                                           

  
 .60، صفمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح: (1)

.73صالمرجع السابق،   
(2)

 

  
 .74–73صالمرجع السابق، (3)

  
، 2ـ، ج2006، األردف: دار الثقافة، ت:1(، ط2)مجالقضايا واألحكام في المحاكم الشرعيةداكد، احمد محمد عمي: (4)
 .543ص
  

 .74، صفمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح: (5)
  

 .74–73صالمرجع السابق، (6)
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 محكمة ابتدائية شرعية كيككف مقرىا في مدينة غزة. ،درجة أكلى 

 (1)درجة ثانية، محكمة استئناؼ شرعية كمقرىا مدينة غزة. 

ي مختمؼ المجاالت ـ ف1962صدكر عدة قكانيف عف المجمس التشريعي الذم شكؿ سنة : ثانياً 
 كما ييمنا منيا ما يتعمؽ بالمحاكـ الشرعية في القطاع.

  ـ2/12/1962قانكف الكصية الكاجبة بتاريخ. 

  (2)ـ9/1/1965تطبيؽ أحكاـ المكاريث في الشريعة اإلسالمية بتاريخ. 

  (3)ـ1965قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية سنة. 

بإصدار عدة قكانيف  ان ممحكظ ان اإلدارة المصرية تطكر شيدت المحاكـ الشرعية في غزة خالؿ : ثالثاً 
 تطبؽ في المحاكـ الشرعية كلغاية ىذا اليكـ.

 الحقبة الرابعة: دور القضاء الشرعي في فمسطين زمن االحتالل اإلسرائيمي:

في جميعنا يعمـ أف الصياينة منذ مئات السنيف كىـ يطمحكف بإقامة كطف قكمي ليـ       
المتكررة لذلؾ قبؿ انتياء الدكلة العثمانية، لكف مما ال ذلؾ محاكالتيـ الدنيئة ك  ما يؤكدم، فمسطيف

التي ال تقتصر عمى  يعرفو البعض أك محاكلة مف يحاكلكف أف يتغاضكف عف الرغبة الصييكنية
لتحكـ مشارؽ  ـف تتكسع دكلتيأليـ يطمحكف عمى جزء مف فمسطيف بؿ إن المزعكمة يـتإقامة دكل

 الذم عشعش في قمكبيـ عمى كؿ ما ىك إنساف.، نتيجة الحقد الدفيف يااألرض كمغارب

 رار نكبة فمسطيف مرة أخرل لينتكستمؾ النكايا الخبيثة ما لبثت إال أف ظيرت لمعكاـ بتك       
قياـ االحتالؿ الصييكني بالسيطرة الكاممة عمى بالفمسطينيكف باحتالؿ ما تبقى مف أرضيـ، كذلؾ 

                                                           

  
 .18ـ، ص1949/ديسمبر/30العدد األكؿ، ت: ، الجريدة الرسمية / قطاع غزة، الكقائع الفمسطينية(1)

  
 .177-176، ص10، جمجموعة القوانين الفمسطينيةسالـ: (2)

  
 .123، ص10جمرجع السابق، ال(3)
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ـ كالتي عرفت بالنكسة، كذلؾ عقب الكارثة التي حمت بالدكؿ العربية كما 1967الضفة كغزة سنة 
 .(1)لحؽ بيـ مف خسائر بشرية كمادية

في الضفة  المحاكـ الشرعيةلـ تشيد  خالؿ ىذه الفترة: الغربية في الضفة ةالشرعي: المحاكـ أوالً 
تحت إشراؼ المممكة  استمرتـ أم تغيرات إنما 1967ي سنة كنالغربية خالؿ االحتالؿ الصيي

ية في ـ استمرت المحاكـ الشرع1988األردنية كما كانت، كحتى بعد قرار فؾ االرتباط األكؿ سنة 
، كبقيت تتبع لديكاف قاضي القضاة في األردف، كاستمر الحاؿ ىكذا حتى فة عمى ما ىي عميوالض

المحاكـ  إدارةردف عف م تضمف ىذا القرار رفع يد األذـ كال1994ثاني سنة قرار فؾ االرتباط ال
 ابقيت إذاالستئناؼ الشرعية في القدس محكمة استثناء محكمة البداية الشرعية ك الشرعية في الضفة ب
 .(2)تحت إشراؼ األردف

مع النكسة التي حمت بالفمسطينييف سنة  :(3)خالؿ ىذه الفترة غزة قطاعفي  ةالشرعي: المحاكـ ثانياً 
ية المحاكـ الشرعية في الساحة الغزٌ يكني، كقد شيدت ـ خضع القطاع لحكـ عسكرم صي1967

 بعض األحداث في ىذه المرحمة نجمميا في نقاط عدة:

  دارة جياز القضاء الشرعي كالذم يتمثؿ بدكر قياـ ضابط ركف األدياف الصييكني تنظيـ كا 
القضاء المكزعة في مختمؼ مناطؽ قطاع غزة مف جباليا إلى دير البمح إلى خاف يكنس 

رفح باإلضافة إلى إدارتو لمحكمة االستئناؼ المركزية في مدينة غزة، ككذلؾ التفتيش إلى 
 المالي كاإلدارم لممحاكـ الشرعية.

 .إدارة ضابط ركف األدياف لصندكؽ األيتاـ التابع لجياز القضاء 

 تكصية  كاعتماده عمىف القضاة في المحاكـ الشرعية مف قبؿ رئيس اإلدارة المدنية يتعي
 كبالتشاكر مع رئيس محكمة االستئناؼ.بذلؾ ف األدياف ضابط رك

                                                           

  
 .82-81، صفمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح: (1)

  
 .18–17، صالقضاء الشرعي في عيد السمطة الوطنية الفمسطينيةأبك سردانة: (2)

  
 .29-23صالمرجع السابق، (3)
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  صدار دفاتر الزكاج قياـ ضابط ركف األدياف بالتصديؽ عمى تككينة المحاكـ الشرعية كا 
 كتحديد أجرة المأذكنيف.

 الحقبة الخامسة: دور القضاء الشرعي في عيد السمطة الفمسطينية:

يني بعد انييار الدكلة العثمانية، كمع تعاقب في ظؿ الكحدة التي شعر بيا الشعب الفمسط       
الغزاة عمى أرضو مف االنتداب البريطاني كمركران باالحتالؿ الصييكني ما كاف مف ىذا الشعب إال 

رارىـ عمى أخذ زماـ أف يشكؿ الحصف المنيع المدافع عف أرضو كمقدساتو مف جيؿ إلى جيؿ ك إص
كعمى مشركعو مف القريب كالبعيد كالعدك كالصديؽ  مف ثـ اشتدت المؤامرة عميوك ، األمكر بيدىـ

أصبح الحمـ الفمسطيني يتقمص مف تحرير فمسطيف كؿ فمسطيف إلى السعي الستعادة حتى 
 )الضفة الغربية كغزة ىاشـ(. % مف فمسطيف23ـ كالتي تمثؿ 1967األراضي التي احتمت سنة 

ؿ فصائؿ المقاكمة لمنظمة التحرير مع تتابع األحداث برزت اليكية الفمسطينية مف خال        
عت أف تعيد لمعرب كرامتيـ في معركة الكرامة التي جاءت عقب الكارثة االفمسطينية التي استط

التي حمت بالدكؿ العربية كىزيمتيـ أماـ االحتالؿ الصييكني، أدل ذلؾ إلى االعتراؼ بالمنظمة 
 .(1)ي األمـ المتحدةكممثؿ شرعي ككحيد لشعب الفمسطيني كتحصيؿ مقعد مراقب ف

دخؿ ذلؾ الممثؿ كاالحتالؿ ، تحرير ىي الممثؿ لمشعب الفمسطينيبعدما أصبحت منظمة ال       
( بتاريخ سمكأك كضات اتفاقية غزة أريحا أكالن )تكلد عف ىذه المفاك الصييكني مجاؿ التفاكض، 

ة الفمسطينية الدخكؿ ت الشرطـ كالتي تتضمف إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية، كبدأ4/5/1994
رض الكطف كقاـ أعضاء سمطة الحكـ بأداء اليميف الدستكرم أماـ رئيس السمطة ياسر عرفات أإلى 

 .(2)ـ5/7/1994 رحمو اهلل في أريحا بتاريخ

مع مجيء السمطة الكطنية كاف القضاء يعاني مف حالة  :القضاء الشرعي في ىذه المرحمةأواًل: 
نفة الذكر، إال أف أكؿ قرار يتخذه رئيس السمطة أبك عمار آتعددة غير صحية لتعاقب الحقب الم

                                                           

  
 .88-87، صفمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح: (1)

  
، د.ط، األردف: مركز دراسات الشرؽ األكسط، م0991-0991السمطة الوطنية الفمسطينية في عام يماف، داكد: سم(2)
 .23ـ، ص1995ت:
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كما  ،ـ1994 ( سنة1) رحمو اهلل، ما يتعمؽ بالقكانيف كاألنظمة كالمحاكـ كالقضاة بمكجب قرار رقـ
ما يتعمؽ بالمحاكـ الشرعية مف استمرار العمؿ بالقكانيف التي كانت سارية ىك ىذا القرار في ييمنا 

ـ في الضفة كغزة، كاستمرار المحاكـ الشرعية عمى مزاكلة أعماليا عمى 1967بؿ المفعكؿ بيا ق
 .(1)ف في أعماليـييا، ككذلؾ استمرار القضاة الشرعيمختمؼ درجات

 :أىم ما طرأ عمى جياز القضاء في ىذه المرحمةثانيًا: 

  يف الشيخ محمد أبك سردانةيـ يتضمف تع6/5/1994ـ بتاريخ 17/1994صدكر قرار رقـ 
 .(2)ليراعي شؤكف المحاكـ الشرعية كاإلفتاء ؛ككيالن لكزارة العدؿ

 لتكحيد العمؿ بيف شطرم  ؛قياـ الشيخ أبك سردانة بإصدار بعض القرارات كالتعميمات
 .(3)القكانيف التي كانت تطبؽ في المحاكـ الشرعية مزيج مف ذم كاف يعانيالكطف ال

  ؿ جياز اإلفتاء عف دكر القضاء ـ يتضمف استقال16/10/1994صدكر قرار بتاريخ
ف الشيخ عكرمة صبرم يكتعي ،باستحداث منصب المفتي العاـ لمقدس كالديار الفمسطينية

 .(4)بيذا المنصب

  ـ يتضمف استحداث منصب قاضي 18/10/1994 بتاريخ 16/94صدكر قرار رقـ
 .(5)لمنصبف الشيخ أبك سردانة في ىذا ايكتعي ،القضاة كتبعيتو اإلدارية لمرئيس مباشرة

 خر في حدىما في الضفة كاآلأيخ أبك سردانة بتعييف نائبيف لو قياـ قاضي القضاة الش
 .(6)القطاع

                                                           

  
، العدد الوقائع الفمسطينية، الجريدة الرسمية لمسمطة الوطنية الفمسطينيةديكاف الفتكل كالتشريع، كزارة العدؿ الفمسطينية: (1)

 .10: مطابع الييئة الخيرية، صـ، غزة20/5/1994األكؿ، ت: 
  

 .253، صالقضاء الشرعي في عيد السمطة الوطنية الفمسطينيةأبك سردانة: (2)
  

 .49صأصول اإلجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية، أبك سردانة: (3)
  

 .52صالمرجع السابق، (4)
  

 ـ.6/5/1995، العدد الرابع، ت: ة، الجريدة الرسمية لمسمطة الوطنية الفمسطينيالكقائع الفمسطينية(5)
  

 .96، صالقضاء الشرعي في عيد السمطة الوطنية الفمسطينيةأبك سردانة: (6)
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 :لمباحثوبيذا يتبين 

أف القضاء كاإلفتاء لـ يدـ طكيالن في كحدتيما بعد مجيء السمطة الكطنية إنما بعد أشير  -
 عدة فصؿ اإلفتاء عف القضاء.

اإلجراءات بيف شطرم الكطف، كمف خالؿ عممي في بعض  قياـ الشيخ أبك سردانة بتكحيد -
أف التعميمات التي أصدرىا لـ تشمؿ كؿ اإلجراءات في المحاكـ  يظير المحاكـ الشرعية

 الشرعية بيف الضفة كالقطاع.

 لباحث:يتساءل ا

طكاؿ ىذه السنيف دكف قانكف  المحاكـ الشرعيةكعشركف عامان عمى مجيء السمطة ك  كاحد
 ؟، ما السببفمسطيفج مف إنتاخاص 

 اء عدة مقابالت باحثان عف إجابة ليذا التساؤؿ، أذكرىا عمى النحك التالي:قمت بإجر 

ف منظكمة القكانيف بحاجة إلى كقت طكيؿ كىذا لو عالقة بالكاقع أك بالمحيط، ككذلؾ عند قياـ إ))
، كألجؿ دفعة كاحدة كانيفكؿ منظكمة القلـ يكف مف الممكف مراجعة  السمطة الكطنية الفمسطينية 

كنحف نتطمع كنعمؿ عمى إصدار قانكف خاص  ،قر القانكف المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعيةذلؾ أ
، كاليـك فكاحتياجات الفمسطينييمستنبط مف تعاليـ ديننا الحنيؼ يتناسب  لمقضاء الشرعي بفمسطيف

الرئيس كتـ تحكيمو يادة رفع لسكقد ا مف إعداد قانكف التنفيذ كىك في طكر اإلقرار ننحف انتيي
تنفيذىا مف خالؿ القضاء  الصادرة عف المحاكـ الشرعية سيتـٌ  ف األحكاـلمحككمة، حيث إ

 .(1)((الشرعي

قمنا بعمؿ مسكدات مشاريع لكؿ القكانيف المتعمقة بالمحاكـ الشرعية كتـ عرض منظكمة القكانيف ))
كذلؾ بالتشاكر كاالشتراؾ مع كؿ  ،ـ2003الخاصة بالمحاكـ الشرعية عمى المجمس التشريعي عاـ 

كمف بعض  ،الجيات المعنية مف قضاة محاكـ شرعية أك مدنية كمف أساتذة قانكف كشريعة
                                                           

  
قاضي قضاة فمسطيف، المكاف: ديكاف قاضي القضاة، معالي الدكتور محمود اليباش قمت بإجراء ىذه المقابمة مع (1)

 ة الحادية عشرة صباحان.ـ في تماـ الساع14/4/2016الزماف: يـك الخميس المكافؽ 
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عدـ  المحاميف إلى غيرىا مف الجيات، كالذم حاؿ إلى نفاذ ذلؾ بعض العقبات تتمثؿ فيما يمي:
ؿ بالتنافس عمى تحقيؽ كجكد مخمصيف ممف استممكا زماـ األمكر في جياز القضاء، كاالنشغا

عمى جياز القضاء  تالمكاسب كالمصالح الشخصية لمف ترأس ىذا الجياز فيما سبؽ، كالمؤامرا
الشرعي مف قبؿ بعض أصكات النشاز التي كانت تيدؼ كتنادم إلى ضـ القضاء الشرعي تحت 

قضاة كذلؾ مف مظمة كزارة العدؿ، دليؿ ذلؾ: أنو تـ حديثان تشكيؿ لجنة برئاستي مف قبؿ قاضي ال
أجؿ إعداد منظكمة القكانيف الخاصة بالمحاكـ الشرعية، كقد أينجزت المنظكمة كىي عمى طاكلة 
السيد الرئيس لممصادقة عمى ىذا المشركع، كىذا يعني أنو متى كجدت اإلرادة يمكف لإلنساف أف 

 .(1)يحقؽ مبتغاه((

ائميف عمى جياز القضاء ))عدـ المتابعة لمحفاظ عمى المكتسبات الشخصية مف قبؿ الق
 .(2)الشرعي((

كاالنقساـ الفمسطيني كغياب  ،))عدـ االستقرار بسبب التقمبات السياسية، كحصكؿ االنتفاضة الثانية 
 .(3)المجمس التشريعي، كعدـ الجدية كالمتابعة((

 .(4)))عدـ كجكد داعو لذلؾ ككف أف كؿ الدكؿ تنقؿ عف بعضيا البعض((

 :لمباحثبيذا يتبين 

ككف أف كضع منظكمة قكانيف خاصة بجياز القضاء  ؛أف بعض ما أثير قد جانب الصكاب      
خالص عند  ،الصعب ءشيالالشرعي ليس ب كيمكف تحقيؽ ذلؾ لك كاف ىناؾ إرادة كعزيمة كا 

                                                           

  
رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كرئيس المحكمة سماحة الشيخ مصطفى الطويل قمت بإجراء ىذه المقابمة مع (1)

ـ في تماـ 12/4/2016العميا الشرعية، المكاف: مكتب سماحة الشيخ في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: يـك الثالثاء المكافؽ 
 ان.الساعة الكاحدة ظير 

  
عضك المحكمة العميا الشرعية، المكاف: مكتب فضيمة الشيخ  فضيمة الشيخ ربحي القصراويقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (2)

 ـ في تماـ الساعة الثانية ظيران.12/4/2016في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: يـك الثالثاء المكافؽ 
  

عضك المحكمة العميا الشرعية، المكاف: مكتب فضيمة الشيخ  أبو ىاشم فضيمة الشيخ توفيققمت بإجراء ىذه المقابمة مع (3)
 ـ في تماـ الساعة الثانية عشرة ظيران.12/4/2016في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: يـك الثالثاء المكافؽ 

  
ب فضيمة الشيخ عضك المحكمة العميا الشرعية، المكاف: مكت فضيمة الشيخ صالح أبو زيدقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (4)

 ـ في تماـ الساعة التاسعة صباحان.3/4/2016في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: يـك األحد المكافؽ 
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ؽ الفكرة كذلؾ في فترة بسيطة، كلدييـ االنتماء الكافي لتحقي ،القائميف عمى جياز القضاء الشرعي
ـ كجكد مخمصيف ممف استممكا زماـ األمكر في جياز القضاء، كاالنشغاؿ بالتنافس كأما حجة عد

عمى تحقيؽ المكاسب كالمصالح الشخصية في جياز القضاء فأقكؿ أنيـ ىـ أيضان مف ذات 
، كأما ما قيؿ مف أف المجمس التشريعي لـ يكف مغيبان منذ  المنظكمة كىي ذات الفئة المكجكدة اليـك

ـ فال داعي أف يككف االنقساـ الفمسطيني ىك شماعة 2007ـ كلغاية 1994 مجيء السمطة سنة
 لنعمؽ عمييا فشمنا.

في  ، كالسيمااالختصاص في أم مجاؿلمجتمع الفمسطيني ينقصو الخبرة ك لـ يكف يكمان ا     
 . ية مف قضاة كأساتذة العمـ الشرعيجانب الشريعة اإلسالم

ص بفمسطيف لمقضاء الشرعي قانكف خا ىناؾ يككف فٍ أما ما قيؿ مف عدـ كجكد داعو أل      
في مجاؿ القضاء الشرعي  كالسيما ،ى لبناء منظكمتيا القانكنيةف الدكؿ التي ال تسعإ فأقكؿ:

 لتراعي حاجات الناس كتقكـ عمى تحقيؽ المصمحةمف ركح الشريعة الغراء التي جاءت  المستنبط
زماف كمكاف نجد فييا الحؿ األنجع لألمكر تمؾ الشريعة التي مف ميزتيا أنيا صالحة لكؿ 

 م ال تقبمو الشريعة اإلسالمية التي جاءت لتقرر ال لتبرر.، ليي عالمة عمى الجمكد الذالمستجدة

، إال أف المالـ األكؿ تالـ عمى ذلؾ التي كأرل أف كؿ الجيات المعنية في ىذا الجانب ىي     
 ،ألنفسيـ أف يككنكا مكقعيف عف اهلل تبارؾ كتعالىقضاة الشرع الحنيؼ الذيف قبمكا عمى ذلؾ ىـ 

كمف قبؿ بيذا المنصب عميو أف يمتمؾ مف الجرأة ما يجعمو يصدع بكؿ ما يخص الشريعة 
فال يعقؿ أف يتـ عمؿ قانكف  لمسير كالزراعة كغير ذلؾ كال ننكر أىمية ذلؾ لكنيا  ،اإلسالمية

 لتي ىي لبنة المجتمع المسمـ.ليست بأكلى مف القانكف الذم ينظـ شؤكف األسرة ا

 القضاء الشرعي:بالمطمب الثاني: االختصاص والميام المنوطة 

بعد ىذا العرض المتكاضع الذم قمنا بو لنشأة دكر القضاء الشرعي في فمسطيف، نريد أف       
يمكف ك  ،نتعرؼ عمى اختصاص دكر القضاء الشرعي كالذم يتمثؿ بالمياـ المككمة ليذه المؤسسة

أف نقؼ عمى االختصاص الكظيفي ليا مف خالؿ المكاد التي تنظر المحاكـ الشرعية بمقتضاىا، لنا 
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، (1)ـ1959( لسنة 31كالتي تضمنتيا المادة الثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية بالرقـ )
 نفصميا عمى النحك التالي:

 :أواًل: الوقف

الكاقؼ كغير الكاقؼ كاستغالليا  ككقؼ الضيعة ىك حبسيا عف تممؾ ،الحبس لغة :الكقؼ
 .(2)لمصرؼ

 .(3)كفي الشرع: حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ كالتصدؽ بالمنفعة

 ؿ عمى مشركعيتو، منيا:دلو: كثيرة ىي األدلة التي تمشركعيت

إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ، قاؿ: "ملسو هيلع هللا ىلص، أف رسكؿ اهلل ڤ ىريرة كأبما ركاه 

 . (4)"ـ ينتفع بو، أك كلد صالح يدعك لورية، أك عمثالثة: إال مف صدقة جا

 .(5)كقد فسر العمماء الصدقة الكاردة بالكقؼ

 أنواع الوقف: 

 )كالمستشفيات كالمدارس كالمساجد(. ص منافعو لمجيات الخيريةالكقؼ الخيرم: تيخص (1

كيؤكؿ إلى جية  ،ص منافعو لمكاقؼ أك شخص كاحد أك أكثر كذرياتيـالكقؼ الذرم: تيخص (2
 مف جيات البر عف انقراض المكقكؼ عمييـ.

                                                           

  
ـ، عدد 1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ(1)
 .37-36، د.ط، صة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةمجموع. الظاىر، راتب عطا اهلل: 931(، ص1449)

  
 بغداد: المطبعة العامرة،  د.ط، ،طمبة الطمبة في االصطالحات الفقييةىػ(: 537النسفي، عمر بف محمد بف أحمد )ت: (2)

 .105ىػ، ص1311ت: 
  

(، د.ط، تحقيؽ: طالؿ 4)ج مبتدياليداية في شرح بداية الىػ(: 593المرغيناني، عمي بف عبد الجميؿ الفرغاني )ت: (3)
 .40ص، 3، جاالختيار لتعميل المختارالبمدحي:  .15ص ،3يكسؼ، بيركت: دار إحياء التراث العربي،ج

  
 .1255، ص3(، ج1630) ، ؾ: الكصية، باب: ما يمحؽ اإلنساف مف ثكاب بعد كفاتو، رقـصحيح مسمممسمـ: (4)

  
بيركت: دار ، 2(، ط18)ج المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجىػ(: 676: تمحيي الديف يحيى بف شرؼ ) لنككم،ا (5)

 .85، ص11ق، ج1392 ، ت:إحياء التراث العربي
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 .(1)الكقؼ المشترؾ: اشتراؾ كال الجيتيف المذككرتيف في مردكد منافعو (3

 ما يخص الوقف:يتعمق باختصاص المحاكم الشرعية بما فيوأما 

كالتكلية عميو كاستبدالو كما لو عالقة بإدارتو  كشركطو ،ما يتعمؽ بإنشائو مف قبؿ المسمميف      
ك ما قد ، أ(4)جارتيف كربطيما بالمقاطعةالكقفية لإل (3)كالمستغالت (2)ية كتحكيمو المسقفاتالداخم

 :مفيطرأ عمى الكقؼ 

 حد األنصبة مف نصيب الجية المستحقة في الكقؼ.: أم أف يزيد في أزيادة

 حد األنصبة مف نصيب الجية المستحقة في الكقؼ.أم أف ينقص في أ :نقصاف

 ليس مستحقان لمكقؼ ليككف مف أىؿ االستحقاؽ.إدخاؿ: أم إدخاؿ مف 

 أك جية مف المستحقيف في الكقؼ. شخص جى خري إخراج: أف يى 

 إعطاء: أف يؤثر بعض المستحقيف بالعطاء مدة معينة أك بشكؿ دائـ.

 منع الغمة عف بعض المستحقيف مدة معينة أك بشكؿ دائـ.حرماف: أف تي 

 يا ببيعيا.إبداؿ: إخراج العيف المكقكفة عف جية كقف

يا، كبذلؾ يككف اإلبداؿ كاالستبداؿ في الكاقع  مناستبداؿ: شراء عيف أخرل تككف كقفان بدال
 متالزميف.

                                                           

  
، األردف: مكتبة دار الثقافة، ت: 1(، ط2)مج القرارات االستئنافية في األحوال الشخصيةداكد، احمد محمد عمي: (1)

 . 1354، ص2ـ، ج1999
كىي كؿ ما سقؼ مف جناح أك صفة أك نحكىما، انظر: الزمخشرم، محمكد بف عمرك بف أحمد : مفردىا سقيفة المسقفات(2)  

، 1ـ، ج1998، تحقيؽ: محمد باسؿ بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط2جم) أساس البالغةىػ(: 538)ت:  جار اهلل
 .643ص
شرعا: الغمة العائدة مف الماؿ  .1040ص ،طالقاموس المحيغمتيا، انظر: الفيركز آبادل:  تخذأي  ما لغة: المستغالت(3)  

 .138ص ،6ج المحيط البرىاني،: المكقكؼ كالمصركؼ لجية استحقاقيا كالفقراء، بتصرؼ انظر: ابف مىازىةى 
 عدد ـ،1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ ((4
 .931(، ص1449)
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  .تغيير في مصارؼ الكقؼر: ييقصد بو التغيٌ 

 (1). أف تككف أرضان  في عيف المكقكؼ فيجعميا مساكف عكضا مفتبديؿ: كىذا يككف 

ف ، كا  (2)عزلو إف كانت المصمحة بذلؾ كمحاسبتويك  عمى الكقؼ ان ف القاضي متكلييعيٌ       
المسجمة لدل المحاكـ الشرعية إذا كاف الكاقؼ غير مسمـ  الدعاكل المتعمقة باألكقاؼ اإلسالمية

سكاء أكاف ، دعاكل المتعمقة بالنزاع في الكقؼاليندرج تحت ىذه المادة ، ك كاتفؽ الفرقاء عمى ذلؾ
أما إذا ادعى  ،يترتب عميو مف حقكؽ أسست بعرؼ خاصذلؾ بيف كقفيف أك بصحة الكقؼ كما 

حد الطرفيف بممكية العقار المتنازع فيو مع كجكد كتاب كقؼ أك حكـ بالكقؼ أك كاف العقار مف أ
برز مدعي الممكية في جميع ىذه أائعة عند أىؿ القرية أك المحمة ك األكقاؼ المشيكرة شيرة ش

أف تؤجؿ السير في الدعكل كتكمفو مراجعة  عمى المحكمةالحاالت أكراقان كمستندات تعزز ادعاءه ف
برز ما يدؿ عمى إقامة الدعكل لدل تمؾ المحكمة أالصالحية خالؿ مدة معقكلة فإذا  المحكمة ذات

تقرر المحكمة الشرعية كقؼ السير في الدعكل التي أماميا إلى أف تبت المحكمة في شأف ممكية 
ال سارت في الدعكل كأكممتي  .(3)االعقار كا 

 :(4)المفقودثانيًا: 

ىك اسـ لمكجكد حي باعتبار أكؿ حياتو، كلكنو خفي األثر كالميت باعتبار مآلو، كأىمو في       
، فقد انقطع عمييـ خبره كاستتر عمييـ أثره كبالجد ربما مبو يجدكف، كلخفاء أثر مستقره ال يجدكفط

 .(5)يصمكف إلى المراد كربما يتأخر المقاء إلى يـك التناد

لـ يكف لو ككيؿ عمى  ىذا إف ،عمى المفقكد كيككف بمثابة الخصـ كتنصب المحكمة قيمان      
ثر ذلؾ تحكـ المحكمة بمكت المفقكد بناءن عمى غمبة الظف بمكتو بعد النظر في مالو، كعمى إ

                                                           
 .1357ص، 2ج، القرارات االستئنافية داكد: ((1
 .1378ص، 2ج ،المرجع السابق ((2

  
ـ، عدد 1959، عماف: دار الشرؽ، / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ(3)
 .931(، ص1449)

  
 .931، صالمرجع السابق(4)

  
 .34، ص11(، ج30)مجالمبسوط السرخسي: (5)
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ك كتمـز زكجتو العدة، كتبيف المحكمة السياـ الشرعية حسب الفريضة الشرعية  ،القرائف كالظركؼ
 .(1)السياـ االنتقالية حسب أحكاـ القانكف االنتقالي

 :(2) ثالثًا: اليبة في مرض الموت والوصية

كلذلؾ الماؿ مكىكب كلمف قبمو  ،ال عكض كيقاؿ لفاعمو: كاىبىي تمميؾ ماؿ آلخر باليبة: 
 (3) تياب بمعنى قبكؿ اليبة أيضاكاال ،مكىكب لو

 ،كالعجز عف قياميما بمصالحيما ،فيو اليالؾ منومرض المكت لمرجؿ كاألنثى الذم يغمب     
، ككما أف (4)خرآلمف غمب مكتو كمف تبارز مع شخص  كقد يمحؽ الصحيح في أحكاـ تصرفاتو

 .(5)ف إبطاليا كذلؾ مف اختصاصيايبة مف اختصاص المحكمة الشرعية فإدعكل ال

 اصحيح كف كارثوديف ألجنبي أم لمف لـ ي أك ،إقرار المريض في مرض مكتو بعيف      
ف استغرؽ جميع أمكالو إال أنو إذا ظير كذب المقر في إقراره بأف كاف معمكما بأحد  استحسانا, كا 

ككف المقر بو ممكا لممقر بأف كاف قد بيع المقر بو لممقر في تمؾ ياألسباب ألشخاص كثيريف 
ـ يكف إقراره أثناء بحث فإذا ل، أك كىب لو أك انتقؿ لو إرثا مف آخر ففي تمؾ الحاؿ ينظر ،البرىة

ذا كاف أثنا ،تككف بمعنى اليبة كيمـز التسميـكصية ف  ،ء بحث كصية يحمؿ عمى معنى الكصيةكا 
 .(6)كعمى كمتا الحالتيف تعتبر مف ثمث مالو فقط

                                                           

  
 .927-922، ص2، جالقرارات االستئنافيةداكد: (1)

  
ـ، عدد 1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ(2)
 .932(، ص1449)

(
3
 .161، ص(833، )المادة مجمة األحكام العدليةالدكلة العثمانية:  (

 
 .315ص، 2(، د.ط، بيركت: مكتبة النيضة، ج3)مج شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصيةمحمد زيد:  االبياني،(4)

 
 .1308، ص2جالقرارات االستئنافية،  داكد:(5)

 
 .316ص ،(1601المادة ) ،مجمة األحكام العدليةالدكلة العثمانية: (6)
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سكاء أكاف ذلؾ بإثباتيا فيما ال يزيد عف ثمث ، (1)الكصية: ىي تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت
كالعالقة بيف اليبة ، (2)ؿ المكصى بو األراضي األميرية، أك بإبطاؿ الكصيةماؿ المكصي كال يشم

 .(3)نو يسرم عمييا أحكاـ الكصيةفإ في حاؿ المكت كالكصية، أف اليبة في الحاؿ المذككرة

 :بعًا: الوالية والوصايا والوراثةرا

يو منفعتو، كال تترتب الكالية: ىي حؽ الكاحد أف يككف كليان عمى اآلخر إلدارة شخصو كمالو بما ف
إال عمى العاجز عف إدارة أمكر ذاتو كأمكالو، كعند االختالؼ عمى الكالية يعكد أمر تقريرىا إلى 

 .(4)القاضي

 كقد جاء بأف كلي الصغير في ىذا الباب:

 .: أبكهأوال

 .: الكصي الذم اختاره أبكه كنصبو في حاؿ حياتو إذا مات أبكهثانيا

 .الكصي المختار في حاؿ حياتو إذا مات : الكصي الذم نصبوثالثا

 .األب يالصغير أك أبك أب ي: جده الصحيح أم أبك أبرابعا

 .: الكصي الذم اختاره ىذا الجد كنصبو في حاؿ حياتوخامسا

 .: الكصي الذم نصبو ىذا الكصيسادسا

فإذنيـ : القاضي أك الكصي الذم نصبو القاضي كأما األقارب كاإلخكاف كاألعماـ كغيرىـ سابعا
 .(5)غير جائز إذا لـ يككنكا أكصياء

                                                           

  
 .732ص الدر المختار،الحصكفي: (1)

  
 .1334، ص2، جالستئنافيةالقرارات ا داكد:(2)

  
 .1302، ص2، جالمرجع السابق(3)

  
 .165صـ، 1987، عماف: الدار العربية، ت:2ط ،أصول المحاكمات الحقوقية دروس نظرية وعمميةالخكرم، فارس: (4)

  
 .189، صمجمة األحكام العدلية( مف 974انظر إلى المادة )(5)
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ف كذلؾ فال كالية ف كاإالن بالغان راشدان أك عكس ذلؾ، فعاق أنثىذكران أك الشخص كقد يككف        
كتككف الكالية عمى النفس كالماؿ  ،ف كاف غير عاقؿ فيك محجكر عميو كال كالية لوا  ك  ،ألحد عميو

كالكصي يككف كليان عمى الماؿ فقط،  ،في درجة كاحدة ف كانكا ليسكاا  ك  ،لألب كالجد كالقاضي
 .(1)كترتيب ذلؾ يعكد إلى المحاكـ الشرعية

 :ثبات الرشدا  خامسًا: الحجر وفكو و 

 الحجر:

 لغة: المنع مطمقا.

ف الفعؿ بعد كقكعو ال يمكف رده فال يتصكر أل ؛ع مف نفاذ تصرؼ قكلي( ال فعمي: )منكشرعان 
 .(2)الحجر عنو

 لمعمول بيا في المحاكم الشرعية:ومن أسبابو ا

 .(3)جميكرال الحجر لمصغر كالجنكف يعـ القكم كالضعيؼ كما في المعتكه، كىذا مذىب :أوالً 

 .(4))الصغير كالمجنكف كالمعتكه محجكركف لذاتيـ(

يثبت الجنكف كالعتو ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية90جاء في المادة )     
سخ النكاح في دعكل الحجر كفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشيادتو كاألمراض التي تكجب ف

الطمأنينة يحاؿ األمر إلى  المحكمة، كاف لـ يكف مآؿ التقرير مع شيادة الطبيب باعثان عمى ماـأ
 .(5)خر أك أكثر(آطبيب 

                                                           

 
 .120-116ص، 2، جال الشخصيةشرح األحكام الشرعية في األحو االبياني: (1)

 
 درر الحكام في شرح مجمة األحكامىػ(: 1353أميف أفندم، عمي حيدر خكاجو )ت: . 605، صالدر المختارالحصكفي: (2)

 .655ص، 2ـ، ج1991(، ت: 944) ، تعريب: فيمي الحسيني، الناشر: دار الجيؿ، المادة1(، ط4)مج
 
 .605ص الدر المختار،الحصكفي، (3)

 
 .186ص، (957) ، المادةمجمة األحكام العدليةالدكلة العثمانية:  لجنة(4)

 
القوانين ىػ(: 741)ت:  الغرناطي ابف جزم، محمد بف أحمد الكمبي. 157ص، 24، ج(30)مج المبسوطالسرخسي: (5)

 .218ص، 4ج، المبدعابف مفمح:  .183ص، 2ج، أسنى المطالبالسنيكي:  .211، د.ط، د.ت، صالفقيية
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ىك المعمكؿ إلى ذلؾ ك ( 2)كالجميكر (1)الحجر لمسفو كالغفمة كقد ذىب الصاحباف مف الحنفية :ثانياً 
 .(3)بو في المحاكـ الشرعية كخالفيـ في ذلؾ الحنفية

الحجر عمى السفيو ال ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية10كقد جاء في المادة )
يككف إال ضمف دعكل شرعية عمى أف القاضي منعو مف التصرؼ إلى نتيجة الدعكل إذا رأل مف 

 .(4)ظركؼ القضية ما يستدعي ذلؾ(

ب الحجر)المنع مف التصرؼ( بالردة كىذا ىك المعمكؿ بو كالراجح مف المذىب كمف أسبا
 .(5)الحنفي

 :فك الحجر

سقاط حؽ المنع ،( مف شرح مجمة األحكاـ942جاء في المادة )        ،اإلذف ىك فؾ الحجر كا 
 ،اإلذف لغة اإلطالؽ؛ ألف اإلذف ضد الحجر الذم ىك المنعك كيقاؿ لمشخص الذم أذف مأذكف، 

 .(6)قاؿ لإلطالؽ أيضا فؾ الحجر عمى اإلطالؽ )العيني(كي

الرشيد ىك الذم يتقيد بمحافظة مالو  ،( مف شرح مجمة األحكاـ947جاء في المادة ) إثبات الرشد:
 كيتكقى السرؼ كالتبذير.

الرشيد ىك المصمح في مالو أم: الذم يتقيد بمحافظة مالو كيتكقى السرؼ كالتبذير ك      
مكاضعو كيجتنبو كىذا يعد رشيدا ما داـ عمى تمؾ الحاؿ سكاء أكاف فاسقا طارئا  كالصرؼ في غير

 .(7)أك أصميا أـ غير فاسؽ

                                                           

 
 .95ص، مختصر القدوريالقدكرم: . 157ص، 24، ج(30)مج المبسوطي: السرخس(1)

 
. 218ص 4، جالمبدعابف مفمح:  .183ص، 2، جأسنى المطالبالسنيكي:  .211، صالقوانين الفقييةابف جزم: (2)

 .191–186، صمجمة األحكام العدلية(، 990ك 962ك  961ك  958المكاد ) إلىكانظر 
 
 .95ص مختصر القدوري،القدكرم: . 157ص ،24، ج(30)مج المبسوطالسرخسي: (3)

 
 .38، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةالظاىر: (4)

 
 ـ.1976، سنة قانون األحوال الشخصية (183. انظر لممادة )103ص، 2، ج(5)مج االختيار لتعميل المختار: المكصمي(5)

 
 .652ص، 2ج، درر الحكام، حيدر(6)

 
 .658ص، 2ج ،المرجع السابق(7)
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 :(1)وما ينشأ عنوعقد الزواج و المناكحات والمفارقات سادسًا: 

ما يتفرع عنيا مف العالئؽ الزكجية كالمير كالجياز كما يدفع عمى حساب المير كالنفقة      
ة، كؿ ذلؾ يدخؿ في مجاؿ االختصاص الكظيفي لممحاكـ الشرعية فيما يتعمؽ كالنسب كالحضان

 ، نفصميا عمى النحك التالي:(2)بالمسمميف

 .(3)كالجيازما يتعمؽ بالمير المسمى كما ال يصمح أف يككف ميران كتأجيمو كتعجيمو،  -

ف كنفقة الزكجة كالمسك)ككذلؾ ما ينظـ حاؿ الزكجيف كما تستحقو الزكجة مف نفقات -
 .(4)كالرضاع كالحضانة كنفقة الصغار(

التطميؽ معجز أك اإلعسار عف دفع النفقة ك )كالتطميؽ ل الطالؽ كما يتعمؽ مف أمكر -
 .(5)لمسجف(

كالتفريؽ لمشقاؽ  ،كالضرر )التفريؽ لمجنكف كالتفريؽ لمغيبة كمف ذلؾكالتفريؽ بأنكاعو  -
 .(6)(كالنزاع

 .(7)كالرضاعة كالمشاىدةكالحضانة  كالمعاف كاثبات النسب -

                                                           

 
ـ، عدد 1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ(1)
 .932-931(، ص1449)

 
 .162صأصول المحاكمات الحقوقية، الخكرم: (2)

 
كلممزيد مف التفاصيؿ راجع، داكد، . 1976، سنة من قانون األحوال الشخصية( 63ك 61ك 48ك 44ك  35انظر لممكاد)(3)

 .932، ص2ـ، ج1999، عماف: مكتبة دار الثقافة، ت: 1، طاالستئنافية تالقرارااحمد محمد عمي: 
 
. كلممزيد مف التفاصيؿ راجع، داكد: 1976، سنة ( من قانون األحوال الشخصية160ك 159ك 153ك 152انظر لممكاد)(4)

، (3)مج شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصيةلتفاصيؿ أكثر راجع، االبياني: . 58-11، ص1ج االستئنافية، تالقرارا
 .227، ص1ج

 
. كلممزيد مف التفاصيؿ راجع، داكد: 1976، سنة ( من قانون األحوال الشخصية130ك 129ك 128ك 127انظر لممكاد )(5)

 .305-207، ص1، جاالستئنافية تالقرارا
 
. كلممزيد مف التفاصيؿ راجع، 1976، سنة ( من قانون األحوال الشخصية132ك 125ك 124ك 123ك 120انظر لممكاد )(6)

 .342-337// ص 304-225، ص1جاالستئنافية،  تالقراراداكد: 
 
 .79-24، ص2ج(، 3)مج شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصيةلتفاصيؿ أكثر راجع، االبياني،: (7)
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حد المسببات لفسخو كمف تمؾ المسببات العجز عف دفع المعجؿ كفسخ عقد الزكاج لكجكد أ -
أك فسخو لفساد العقد مف إكراه  أك تكابعو قبؿ الدخكؿ أك بسبب فكات شرطان مشركعان 

 .(1)كغيره

 :التركاتسابعًا: 

كالحكـ في دعاكل الديكف التي سكاء ما يتكجب تحريرىا كالفصؿ في االدعاء بممكية أعيانيا      
أك ناشئان عف معاممة تجارية كتصفيتيا كتقسيميا  ،عمييا، إال ما كاف منيا متعمقان بماؿ غير منقكؿ

 .(2)بيف الكرثة كتعييف حصص الكارثيف الشرعية كاالنتقالية

 :(3): التخارجثامناً 

 كلة كغير المنقكلة.تخارج الكرثة فيما بينيـ مف كؿ التركة في األمكاؿ بنكعييا المنق

التخارج كذلؾ عمى النحك  ردنيالمدني األقانكف المف  542كلغاية 539كلقد تناكلت المادة 
 :(4)التالي

خر أك أكثر بعكض آي التركة بعد كفاة المكرث لكارث (: يجكز لمكارث بيع نصيبو ف539) المادة
 معمكـ كلك لـ تكف مكجكدات التركة معينة، كيسمى ىذا مخارجة. 

 (:540) لمادةا

إلى المشترم كيحؿ محؿ البائع في استحقاؽ  رثيةينقؿ عقد المخارجة حصة البائع اإل -1
 نصيبو مف التركة.

                                                           

 
 تالقرارا. كلممزيد مف التفاصيؿ راجع، داكد: 1976، سنة األحوال الشخصية من قانون 126ك 34ك 19انظر لممكاد (1)

 .390-349، ص1جاالستئنافية، 
 
ـ، عدد 1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ (2)
 .26-7، ص3، ج(3)مج حكام الشرعية في األحوال الشخصيةشرح األلتفاصيؿ أكثر راجع، االبياني: . 932(، ص1449)

 
تبيين ىػ(: 743التخارج: أف يصالح بعض الكرثة مف نصيبو عمى شيء، انظر: الزيمعي، عثماف بف عمي الحنفي )ت: (3)

ْمِبيِّ  (شرح كنز الدقائق)الحقائق   .49ص، 5ىػ، ج1313، القاىرة: المطبعة الكبرل، ت: 1(، ط6)مج وحاشية الشِّ
 
 ـ.1/8/1976(، ت: 43القانكف المدني األردني فقرة )ب(، رقـ )(4)



98 

ال يشمؿ عقد المخارجة كؿ ماؿ يظير لمميت بعد العقد، كلـ يكف المتخارجاف عمى عمـ بو  -2
 كقت العقد.

دىـ، كال الحقكؽ التي حأي لمتركة عمى المتخارجيف أك عمى ال يشمؿ التخارج الحقكؽ الت -3
 عمييا ليـ أك ألحدىـ.

رثية إذا جرل العقد م غير كجكد التركة كثبكت حصتو اإل(: ال يضمف البائع لممشتر 541) المادة
 دكف تفصيؿ مشتمالت التركة.

لنقؿ كؿ حؽ اشتممت عميو (: عمى المشترم إتباع اإلجراءات التي يكجبيا القانكف 542) المادة
 التخارج. رثية محؿالحصة اإل

 :: مداينات أموال األيتام واألوقاف المربوطة بحجج شرعيةتاسعاً 

 بحجة شرعية يحكـ بيا في المحاكـ الشرعية، كأما إذا جرت بسند محرر التي جرت منياك 
 .(1)لألمر فمرجعيا المحاكـ المدنية

شاريع مف خالؿ استثمارىا بمفي الكقت الحاضر كيتحقؽ تنمية أمكاؿ األيتاـ كماؿ الكقؼ 
 عف طريؽ صندكؽ أمكاؿ األيتاـ.  ضمف مبادئ الشريعة اإلسالمية

 :: الديةعاشراً 

ف كاف إالقاتؿ كالمقتكؿ( مسمميف ككذلؾ  أم جية) فاطمب الدية في حاؿ إذا كاف الفريق
، (2)خر غير مسمـ كرضيا أف يككف حؽ القضاء في ذلؾ المحاكـ الشرعيةحدىما مسممان كاآلأ

 (3)األعضاء كدية الجنيف كالشجاج ،نفس كما دكف النفسكقضية الدية في ال

                                                           

  
 .162، صأصول المحاكمات الحقوقيةالخكرم: (1)

  
 ـ، عدد1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ(2)
 .932(، ص1449)

 
 .90ـ، ص2015، ت: يل إجراءات القضايا في المحاكم الشرعيةدلديكاف قاضي القضاة: (3)
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 :(1): كل ما يتعمق باألحوال الشخصية بين المسممينالحادي عشر

األحكاؿ الشخصية: مصطمح حديث لـ يعرفو فقياء الشريعة اإلسالمية السابقكف، يتضمف      
كاج كطالؽ كما قكاعد تحكـ عالقة الشخص بأسرتو ككؿ ما يتعمؽ باألسرة بصفة عامة مف ز 

 .(2)كالنسب كالمكاريث كحالة الشخص كأىميتو ،يترتب عمى ذلؾ مف آثار

تضمف مصطمح ا مع أف كؿ ما سبؽ قد يخاص اقد يقكؿ قائؿ عف سبب إفرادنا لو عنكان      
كجد أمكر و ليس كؿ ذلؾ ىك محتكل األحكاؿ الشخصية بؿ تاألحكاؿ الشخصية، كالصحيح أن

 صطمح كىي مف اختصاص المحاكـ الشرعية كمف أمثمة ذلؾ.أخرل تقع تحت ىذا الم

قضايا ، كغيرىا الكثير مف ال(5)طمب نفقة أـك ، (4)طمب نفقة أبك ، (3)طمب إذف بالسفر
 .حكاؿ الشخصيةكالمعامالت التي تتعمؽ باأل

 وبيذا يتبين لمباحث:

ماؿ أف المحكمة الشرعية ليس مف اختصاصيا البت في نزاع الممكية الكاقع في ال -1
 المكقكؼ.

مف األخطاء الشائعة قصر صالحية المحاكـ الشرعية عمى الزكاج كالطالؽ، كالصحيح أف  -2
عمؿ المحاكـ الشرعية قد يفكؽ في الخطكرة المحاكـ األخرل كالحكـ بمكت شخص كما 

 ىك الحاؿ في المفقكد.

كما يظف ليس كؿ القكانيف المعمكؿ بيا في المحاكـ الشرعية مبنية عمى المذىب الحنفي  -3
إنما ىناؾ قكانيف مأخكذة مف رأم جميكر الفقياء كما ىك الحاؿ في الحجر  ،البعض
 لمسفو.

                                                           

  
 ـ، عدد1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959 قانكف رقـ(1)
 .932(، ص1449)

  
 .98صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، أبك البصؿ: (2)

  
 .112، صدليل إجراءات القضايا في المحاكم الشرعيةة: ديكاف قاضي القضا(3)

  
 .116، صالمرجع السابق(4)

  
 .119، صالمرجع السابق(5)
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، حيث أف الطالؽ في التطميؽ يقع رجعيان كالطالؽ في التفريؽعمينا أف نفرؽ بيف التطميؽ ك  -4
 التفريؽ يقع بائنان.

كجكد في الكقت  اييالحظ أف المداينات الربكية في تنمية أمكاؿ األيتاـ كاألكقاؼ ليس ل -5
عمى أصكؿ الشريعة اإلسالمية  ةكؿ أسس التنمية لمماؿ المذككر قائم فالحاضر حيث إ
 كالمرابحة مثالن.

 .(1)العمؿ بالخمع القضائي ليصبح مف المياـ المنكطة بالمحاكـ الشرعية -6

نفة الذكر قد عالجت ك مف صميـ عمؿ المحاكـ الشرعية كأف المكاد آنرل أف التخارج ى -7
 بط التخارج الذم يككف بيف الكرثة.ضكا

ليس ىناؾ اختالؼ بيف المياـ المنكطة بالمحاكـ الشرعية في الضفة كغزة كما يظف  -8
نما اال ؛البعض  عمييا إجراءات التقاضي. ختالؼ في بعض القكانيف التي تيبنىكا 

 ة والكادر اإلداري لمقضاء الشرعي:المطمب الثالث: الموائح الداخمي

ز القضاء الشرعي مف أىـ أركاف الدكلة في فمسطيف كيتمتع بييكمية تنظـ عممو يعتبر جيا     
سكاء أكاف ذلؾ عمى صعيد كادر ىذه المؤسسة أـ مع غيرىا مف مؤسسات الدكلة، كالذيف  ،كعالقتو

يندرجكف تحت ىذه المظمة كؿ لو صالحياتو يحددىا طبيعة عممو، كعميو كخالؿ حديثي في ىذا 
في التفصيؿ عمى المستكل اإلدارم الذم ىك مكضكع دراستنا في ىذا المطمب سكؼ أقتصر 

 المطمب مع ذكر المستكل القضائي.

 :الموائح الداخمية :أوالً 

تنظـ بعض إجراءات العمؿ  ؛ىي عبارة عف تعميمات تصدر مف ديكاف قاضي القضاة      
اإلدارية التي تنظـ العمؿ القرارات ة، باإلضافة إلى بعض التعميمات ك كتكحده في المحاكـ الشرعي

                                                           
 ـ.30/8/2012، ت: (19/2102تعميم رقم )ديكاف قاضي القضاة،  (1)
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الييكمية اإلدارية تحكميا مسمة مف القكانيف الخاصة بيا،  ي كال عالقة لذلؾ بالييكمية حيث إفالداخم
 نذكر بعضان مف تمؾ التعميمات.

 :تعميمات قضائية

التعميـ الذم يخص فصؿ قضية نفقة الزكجة عف نفقة الصغار، ككف أف القضية الخاصة   -1
 .(1)نفقةاليطرأ عمييا دفكع مما يعطؿ حؽ الصغار ببنفقة الزكجة قد 

بسبب عضؿ الكلي  ؛ف الخطكبة لمبكر مف قبؿ كالية القاضي العامةالتعميـ الذم تضمٌ   -2
غير األب كالجد لمف كانت في سف الخامسة عشرة، كخطبة البكر مف قبؿ القاضي بكاليتو 

 .(2)عشرةالعامة لعضؿ الكلي األب أك الجد لمف كانت في سف الثامنة 

اإلعفاء مف رسـك المحكمة لمف ثبت عسره كعدـ مقدرتو عمى دفعيا بشيادة مكظفيف لكف  -3
 .(3)دكف تعميـ

ـ مف قبؿ فتنظٌ  ،التعميـ الخاص بالككاالت التي يككف مجاؿ اختصاصيا المحاكـ الشرعية  -4
 .(4)المحاكـ الشرعية

 :تعميمات إدارية

المحاكـ الشرعية المذيف يعممكف في  كظفييتضمف تقديـ كفالة عدلية لم التعميـ الذم  -1
 .(5)الشؤكف المالية

المحاكـ الشرعية بعمؿ األقارب في الدكائر  التعميـ الذم يتضمف تصريح مكظفي  -2
 .(6)الحككمية مف ذكم الدرجة األكلى

                                                           
 ـ.17/4/2003(، الصادر بتاريخ: 14/2003، تعميـ رقـ )ديوان قاضي القضاة ((1

 ـ.17/4/2003(، الصادر بتاريخ: 15/2003رقـ ) ، تعميـالمرجع السابق (2)

 
 ـ.19/4/2003(، الصادر بتاريخ: 17/2003، تعميـ رقـ )المرجع السابق(3)
 ـ.19/4/2003(، الصادر بتاريخ: 19/2003، تعميـ رقـ )المرجع السابق (4)
 ـ.5/5/2015(، ت: 1513(، رقـ )14/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ/ المرجع السابق(5) 
 
 ـ.6/5/2015(، ت: 1515(، رقـ )15/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ/ مرجع السابقال(6)
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التعميـ الذم يقتضي مف أصحاب الفضيمة في المحاكـ الشرعية كرؤساء الكحدات كالدكائر  -3
 .(1)القضاة رفع تقاريرىـ كالتعاكف مع كحدة التخطيط القضائيفي ديكاف قاضي 

المحاكـ الشرعية المذيف يرغبكف في  بؿ مكظفيالتعميـ الذم يتضمف تقديـ طمبات مف ق -4
المشاركة بالدبمـك الميني المتخصص في الميارات اإلدارية كالتطكير المؤسسي بناءن عمى 

 .(2)الدعكل المقدمة مف جامعة بيرزيت

 :إدارية قرارات

 .(3)القرار الذم يتضمف إعادة تشكيؿ المكتب الفني في ديكاف قاضي القضاة -1

 .(4)القرار الذم يتضمف تشكيؿ لجنة لمعمؿ عمى تطكير ىيكمية ديكاف قاضي القضاة -2

 .(5)القرار الذم يتضمف تشكيؿ لجنة البعثات كالدكرات التدريبية في ديكاف قاضي القضاة -3

بعض قضاة محكمة االستئناؼ لمعمؿ في المحكمة العميا  القرار الذم يتضمف انتداب -4
 .(6)الشرعية

 الكادر اإلداري: :اً ثاني

بداية سأقكـ بذكر ىيئات كدكائر ديكاف قاضي القضاة كمف ثـ ذكر المستكل القضائي،      
 تفصيؿ المستكل اإلدارم لديكاف قاضي القضاة.سأشرع بكبعد ذلؾ 

                                                           

 
 ـ.26/7/2015(، ت: 2464(، رقـ )26/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ/ ديوان قاضي القضاة(1)
 ـ.21/10/2015(، ت: 3679(، رقـ )37/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ/ المرجع السابق (2)
 ـ.2/9/2015(، ت: 2986(، رقـ )103/2015ـ )(، تعميـ رق15)ؽ ؽ/ المرجع السابق (3)
 ـ.20/9/2015(، ت: 3238(، رقـ )114/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ ؽ/ المرجع السابق (4)

 
 ـ.21/6/2015(، ت: 2161(، رقـ )65/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ ؽ/ المرجع السابق(5)

 
 ـ.21/9/2015 (، ت:3257(، رقـ )19/2015(، تعميـ رقـ )15)ؽ ؽ/ المرجع السابق(6)
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 :(1)ىيئات ودوائر ديوان قاضي القضاة

ف القضاة الشرعييف كتحديد تنقالتيـ يالمجمس األعمى لمقضاء الشرعي: ميمتو تعي -1
كترقياتيـ، كالبت في األمكر الخاصة بيـ مف نقؿ كاستقالة كتقاعد كغير ذلؾ، باإلضافة 

 إلى إعداد مكازنة ديكاف قاضي القضاة.

ة كالمسائؿ المحكمة العميا الشرعية، كىي محكمة قانكف في مجاؿ األحكاؿ الشخصي -2
الشرعية، كتعتبر درجة ثالثة مف درجات التقاضي الشرعي في فمسطيف، تعتمد في عمميا 

 كذلؾ مف إعداد المجمس األعمى. ،عمى الئحة داخمية تسمى نظاـ المحكمة العميا الشرعية

محاكـ االستئناؼ الشرعية: كىي درجة ثانية مف درجات التقاضي الشرعي في فمسطيف  -3
ـ في الضفة، كقانكف 31/1951قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  كيحدد صالحيتيا

  .غزة قطاع فيـ 12/1965أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ 

المحاكـ االبتدائية الشرعية: كىي درجة أكلى مف درجات التقاضي الشرعي في فمسطيف  -4
نكف ـ في الضفة، كقا31/1951كيحدد صالحيتيا قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ 

 .غزة قطاع فيـ 12/1965أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ 

دائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرم: يتمثؿ عمميا في التكفيؽ بيف األزكاج كبذؿ الجيد لحؿ  -5
 النزاعات كالمشاكؿ التي تنتج بيف الزكجيف قبؿ تحكيميا إلى القاضي.

ي في المسائؿ الشرعية دعاء باسـ الحؽ العاـ الشرعنيابة األحكاؿ الشخصية: تختص باال -6
 )كالطالؽ كالكصية كالردة كغير ذلؾ(. كاألحكاؿ الشخصية التي تتعمؽ بحؽ اهلل تعالى

مجمس التفتيش القضائي: يتبع سماحة قاضي القضاة مباشرة، كيتككف مف ىيئتيف األكلى  -7
مف أعضاء المحاكـ االستئنافية لمتفتيش عمى المحاكـ االبتدائية كالثانية مف أعضاء 

 .يةمحكمة العميا لمتفتيش عمى المحاكـ االستئنافال

                                                           
، ىيكمية ديكاف قاضي القضاة المصادؽ عمييا مف قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني، النظام الداخميديكاف قاضي القضاة،  (1)

 .3-1ـ، ص29/11/2005/ ـ.ك/ ا.ؽ(، تاريخ: 09/ 41/ 12قرار رقـ )
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ئب قاضي القضاة عالكة و ناف يرأسو سماحة قاضي القضاة كأعضائمجمس أيتاـ فمسطي -8
 كؿ مف  كرئيسكىيئة التأميف كالمعاشات المالية كاألكقاؼ كؿ مف كزارة لعاـ المدير ال عمى

 .سمطة النقد كسمطة األراضي

كنية: تتكلى إعداد بحكث فقيية كقانكنية فيما يخص المحاكـ دائرة البحكث الفقيية كالقان -9
 الشرعية.

     ة: تتكلى فحص طمبات اإلجازة لممارسة مينة المحامافلجنة فحص المحاميف الشرعيي  -10
 الشرعية كمناقشة بحكث المتدربيف لمحصكؿ عمى إجازة شرعية.

 الديني. حلبياف التسام لجنة حكار األدياف: المشاركة في المؤتمرات المحمية كالدكلية  -11

كيرأسو سماحة قاضي القضاة  6/2005صندكؽ النفقة: تـ تشكميو بمرسكـ رئاسي رقـ   -12
كأعضائو نائب قاضي القضاة كمدير عاـ كؿ مف العدؿ كالمالية كاألكقاؼ كالشؤكف 

 كزارة المرأة.ك االجتماعية 

 :(1)ديكاف قاضي القضاة يتككف مف مستكل قضائي كمستكل إدارم نذكرىما

 المستويات القضائية لديوان قاضي القضاة:

 قاضي القضاة: رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي رئيس المحكمة العميا الشرعية. -1

 ميامو أك جزء منيا.مف يفكضو قاضي القضاة عند غيابو عف نائب قاضي القضاة:  -2

 رئيس المحكمة العميا الشرعية.  -3

 أعضاء ىيئة المحكمة العميا الشرعية. -4

 ئيس محكمة االستئناؼ.ر   -5

 أعضاء محكمة االستئناؼ الشرعية.  -6

 شرعي أكؿ. قاض -7

                                                           
 .3-1، صالنظام الداخميديكاف قاضي القضاة، (1) 
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 شرعي. قاض -8

 رئيس نيابة األحكاؿ الشخصية. -9

 نائب رئيس نيابة األحكاؿ الشخصية. -10

 ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية. -11

 معاكف نيابة األحكاؿ الشخصية. -12

 رؤساء كتاب المحاكـ الشرعية عمى اختالؼ درجاتيـ. -13

 ارية لديوان قاضي القضاة:المستويات اإلد

 قاضي القضاة. -1

 كف في ديكاف قاضي القضاة أك في المؤسسات التابعة لو:عامٌ  مديركف -2

 مدير عاـ في ديكاف قاضي القضاة. - أ

 مدير عاـ الشؤكف اإلدارية كالمالية. - ب

دارة أمكاؿ األيتاـ  - ت  .(1)مدير عاـ تنمية كا 

 دوائر في الديوان: مديرو -3

 .(2)في المحاكـ الشرعية مدير دائرة صناديؽ األيتاـ - أ

 .(3)مدير الدائرة المالية - ب

 .(4)مدير دائرة الشؤكف اإلدارية كالمالية - ت

                                                           
 .45، ص الداخميالنظام ديكاف قاضي القضاة،  (1)
 .106، صالمرجع السابق (2)

 
 .165، صالمرجع السابق(3)

 
 .173، صالمرجع السابق(4)
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 .(1)مدير دائرة المكاـز كالصيانة - ث

 .(2)مدير دائرة أنظمة المعمكمات - ج

 .(3)درجاتيا الثالثةلمحكمة الشرعية بمختمؼ أماكنيا ك مدير ديكاف ا - ح

 رؤساء أقسام في ديوان قاضي القضاة: -4

 ع.ـ المكازنات كالمشاريرئيس قس 

 (4)رئيس قسـ المحاسبة. 

 .رئيس قسـ شؤكف المكظفيف 

 نات كالترقيات.يرئيس قسـ التعي 

 .رئيس قسـ الطباعة كالتصديؽ 

 .رئيس قسـ األرشفة كالحفظ 

 .رئيس قسـ الصادر كالكارد 

 (5)رئيس قسـ المتابعة كالتكثيؽ. 

 (6)رئيس قسـ المكاـز. 

 (7)رئيس قسـ الصيانة. 

 (8)ـ تطكير األنظمة كالمعمكماترئيس قس. 

                                                           

 
 .193، صالنظام الداخميديكاف قاضي القضاة، (1)
 .206، صالمرجع السابق (2)

 
 .59/67/87، صالمرجع السابق(3)
 .167-166، صالمرجع السابق (4)
 .187-182، صالمرجع السابق (5)
 .195، صجع السابقالمر  (6)
 .199، صالمرجع السابق (7)
 .207، صالمرجع السابق (8)
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 (1)رئيس قسـ التخطيط كالتطكير. 

 .رئيس قسـ تنمية القكل البشرية 

 (2)رئيس قسـ اإلحصاء. 

  (3)رئيس قسـ البحكث اإلدارية. 

 رئيس قسـ الرقابة المالية. 

 (4)رئيس قسـ اإلرشاد. 

 (5)رئيس قسـ الرقابة اإلدارية. 

 رئيس قسـ التحميؿ اإلخبارم 

 (6)عالقات الخارجيةرئيس قسـ ال. 

 القانكنية البحكث رئيس قسـ. 

 (7)الفقيية البحكث رئيس قسـ. 

 مباحث:يتبين ل

أف ىيئة التفتيش في الكقت الحاضر ىي ىيئة كاحدة تقكـ بعمميا عمى كافة المحاكـ   -1
 باختالؼ درجاتيا.

ـ أف أف قاضي القضاة قد جمع بيف العمؿ القضائي كاإلدارم، كاألصؿ كما ىك عميو اليك   -2
ى رئيس المحكمة العميا منصب قاضي القضاة يختمؼ عف منصب رئيس المجمس األعم

 ف منصب قاضي القضاة يقتصر عمى الجانب اإلدارم فقط.كأ ،الشرعي
                                                           

 
 .205، صالنظام الداخميديكاف قاضي القضاة، (1)
 .219-218، صالمرجع السابق (2)
 .221، صالمرجع السابق (3)
 .234، صالمرجع السابق (4)
 .242-241، صالمرجع السابق (5)
 .250-249، صالمرجع السابق (6)
 .263-262، صرجع السابقالم (7)
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أف المحكمة العميا الشرعية مع دستكرية كجكدىا إال أنيا تعمؿ كفؽ الئحة داخمية كىذا   -3
 غير قانكني.

عممو عمى الجانب اإلدارم كاألصؿ أف يصنؼ في أف مدير ديكاف المحكمة يقتصر   -4
في غيابو في  ف كاف مدير الديكاف ينكب عف القاضي، كا  المستكل اإلدارم كليس القضائي

 المحاكـ االبتدائية في بعض المعامالت.
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 المبحث الثاني

 دور اإلفتاء ب والميام المنوطةختصاص النشأة واال

كذلؾ  ليا، داريةاإل كالييكمية كاختصاصيا اإلفتاءدكر سنتحدث في ىذا المطمب عف نشأة       
المطمب الثاني:  ،اإلفتاءكالتأسيس لدكر مف خالؿ ثالثة مطالب: المطمب األكؿ: النشأة 

 اإلدارم ليا.، المطمب الثالث: المكائح الداخمية كالكادر دكر اإلفتاءب كالمياـ المنكطة ختصاصالا

 ور اإلفتاء:المطمب األول: النشـأة والتأسيس لد

، بؿ إف الحؽ تبارؾ كتعالى قد تكاله كنشأتو كليد اليكـ أك حديث العصرلـ يكف اإلفتاء       
، كالكاللة ىك مف ال (1)َّ خمحمجميلىلملخلُّ  بنفسو إذ يقكؿ جؿ في عاله:

ف أكؿ مف قاـ بالتكقيع عف رب ، كا  (2)في جابر بف عبد اهلل األنصارمكالد لو كال كلد كقد نزلت 
 ، ككاف(3)بكحيو المبيف فكاف يفتي العباد عف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص الميف حبيبو كسفيره بيف عباده محمدالع

في إفتائو ألبي  ڤبكر الصديؽ  قر أبالناس فإما يقرىـ عمى فتكاىـ كما أصحابتو الكراـ يفتكف ا

عاـ حنيف، فمما  ملسو هيلع هللا ىلص ، قاؿ: خرجنا مع رسكؿ اهللڤعف أبي قتادة قتادة عاـ حنيف، فقد ركم 

تقينا كانت لممسمميف جكلة، فرأيت رجال مف المشركيف عال رجال مف المسمميف، فاستدرت حتى ال
ضربتو بالسيؼ عمى حبؿ عاتقو، فأقبؿ عمي فضمني ضمة كجدت منيا ريح فأتيتو مف كرائو 

المكت، ثـ أدركو المكت، فأرسمني، فمحقت عمر بف الخطاب فقمت: ما باؿ الناس؟ قاؿ: أمر اهلل، 
، فقمت فقمت: «مف قتؿ قتيال لو عميو بينة فمو سمبو»فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ناس رجعكا، كجمس النبيثـ إف ال

، فقمت فقمت: مف يشيد «مف قتؿ قتيال لو عميو بينة فمو سمبو»مف يشيد لي، ثـ جمست، ثـ قاؿ: 
، فاقتصصت "ما لؾ يا أبا قتادة": ملسو هيلع هللا ىلصلي، ثـ جمست، ثـ قاؿ الثالثة مثمو، فقمت، فقاؿ رسكؿ اهلل 

و القصة، فقاؿ رجؿ: صدؽ يا رسكؿ اهلل، كسمبو عندم فأرضو عني، فقاؿ أبك بكر الصديؽ عمي

                                                           
 (.176، آية )سورة النساء (1)
: بيركت، ؽ: عبد اهلل شحاتويحق، ت1(، ط5)مج تفسير مقاتل بن سميمان: ىػ(150: تبف سميماف األزدم البمخى ) مقاتؿ، (2)

 .426، ص1، جىػ1423 ، ت:دار إحياء التراث
 .9ص، 1، ج: إعالم الموقعينابف القيـ (3)
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، يعطيؾ سمبو، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: الىا اهلل، إذا ال يعمد إلى أسد مف أسد اهلل، يقاتؿ عف اهلل كرسكلو ڤ

 .(1)«صدؽ»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الثة ، يقكؿ: جاء ثڤأنس بف مالؾ  أك أنو قد ينياىـ كينكر عمييـ فتكاىـ، ركم عف

، فمما أخبركا كأنيـ تقالكىا، فقالكا: ملسو هيلع هللا ىلص، يسألكف عف عبادة النبي ملسو هيلع هللا ىلصرىط إلى بيكت أزكاج النبي 
؟ قد غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر، قاؿ أحدىـ: أما أنا فإني أصمي ملسو هيلع هللا ىلصكأيف نحف مف النبي 

أتزكج أبدا، فجاء  الميؿ أبدا، كقاؿ آخر: أنا أصكـ الدىر كال أفطر، كقاؿ آخر: أنا أعتزؿ النساء فال
أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا، أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، لكني »إلييـ، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ اهلل

 .(2)«منيأصـك كأفطر، كأصمي كأرقد، كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس 

ه جند فقاـ بأمكر الفتكل مف بعد ،إلى بارئو عز كجؿ ملسو هيلع هللا ىلص انتقؿ حبيب القمكب محمد      

ككاف الخمفاء الراشدكف مف بعده ىـ المرجع العممي ، (3)الرحمف كعسكر القرآف صحابتو الكراـ
في مختمؼ المجاالت نضرب ت لمدكلة، أكضح صكرة لذلؾ فتاكل أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 

 في الطالؽ فتكاهكأما  ،(4)قدر اهلل( إلى)نفر مف قدر اهلل  ، في العقيدة قكلو:أمثمة عمى بعض منيا
 .(5)(طمقات في المجمس الكاحد إمضاء الثالث)

ذا كانت فمسطيف جزءن ك        نريد أف دكلة اإلسالمية عمى مر التاريخ، فأصيالن ال يتجزأ مف ال اا 
ال بد لنا أف نقؼ عمى المراحؿ التي مر بيا اإلفتاء في عمى نشأة اإلفتاء في بيت المقدس، ك نقؼ 

 يد إلى عيد.مراحؿ الحكـ اإلسالمي مف ع

ف لـ يكف بشكؿ رسمي فإ سسةكم ككانت ىناؾ بداية لمؤ جاء العصر األم      نو لـ اإلفتاء كا 
ج كاف مف قبؿ كلي األمر لذلؾ، فقد ركم أنو في مكسـ الحيكف يسمح بالفتكل إال لمف نصب 

ي يكف عطاء فعبد اهلل بف أب ال يفتي الناس إال عطاء بف أبي رباح، فإف لـصائحان يصيح )

                                                           
 .92، ص4(، ج3142(، ؾ: فرض الخمس، باب: مف لـ يخمس األسالب، رقـ )9)مجالبخاري صحيح البخارم:  (1)
 .2، ص7(، ج5063(، ؾ: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقـ )9)مجصحيح البخاري  (2)
 .10ص، 1، ج: إعالم الموقعينابف القيـ (3)
 .130، ص7(، ج5729كف، رقـ )(، ؾ: الطب، باب: ما ذكر في الطاع9)مجصحيح البخاري البخارم:  (4)
 .1099، ص2(، ج1472(، ؾ: الطالؽ، باب: طالؽ الثالث، رقـ )5)مجصحيح مسمم مسمـ:  (5)
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ككاف مفتي دكلتيـ  ،الدكلة األمكية ىي أكؿ مف سعت في تنصيب مفتو ليا ، ككانت(1)نجيح(
قاؿ لي  :لما مات عطاء) نو قاؿ:كيمكف استنباط ذلؾ مما ركاه عمرك بف دينار أعطاء بف رباح، 

 .(2)كأرزقؾ قمت: ال(شاـ: اجمس لمناس ابف ى

مس الدكلة العباسية كاستالميا زماـ الحكـ سطع شكبعد أف أخذ نجـ الدكلة األمكية يأفؿ،     
يكسؼ الذم نصب ليذه الميمة مف قبؿ  أبي ككاف اإلفتاء في ىذا العيد يتبع ألقضى القضاة

 الذم جمع شؤكف اإلفتاء كالقضاء. فكاف ىك الغنية( 3)الخميفة ىاركف الرشيد

 :ةاإلفتاء في فمسطين في عيد الدولة العثماني

، فكاف ىك مف ينسب ف القضاءشيخ اإلسالـ كىك الذم يتابع شؤك ع لكاف اإلفتاء يتب       
يفاد المفتيف كالكعاظ إلى  ،نيـ بيذه الميمةيلمسمطاف القضاة لتعي كىك مف يقـك بشؤكف الفتكل كا 

ككاف في فمسطيف في ىذا العيد مفت كاحد فقط ىك  ،(4)لمحكـ العثمانيجميع البمداف الخاضعة 
ـ 1910يزة القدس، كفي عاـ كامره مف شيخ اإلسالـ كذلؾ لمكانة كمككاف يتمقى أ ،مفتي القدس

اىتـ بانتخاب المفتيف المحمييف في المناطؽ كالمقاطعات التي تقع تحت  اصدر شيخ اإلسالـ قرار أ
يتضمف تعييف مفتي القدس مف قبؿ الحككمة بانتخاب كاحد مف ثالثة عمماء ك  ،اإلدارة العثمانية

مف قبؿ العمماء كالخطباء كاألئمة، كمف  ؤالء الثالثة يجب أف يينتخبكامرشحيف ليذا المنصب، كى
  .(5)اإلدارمقبؿ المجمس المحمي 

 اإلفتاء في فمسطين أثناء االنتداب البريطاني:

ـ أصبح ذلؾ 1921كاف يشغؿ منصب اإلفتاء الشيخ كامؿ الحسيني كبعد كفاتو عاـ     
سيني الشؤكف الدينية لمنصب اإلفتاء بشكؿ غير ه الحاج أميف الحالمنصب شاغران، كمارس أخك 

                                                           

 
عبد الممؾ  ؽ:يحق، ت2(، ط6)مج أخبار مكة في قديم الدىر وحديثو ىػ(:272: تمحمد بف إسحاؽ المكي )، الفاكيي(1)

 .333ص ،2(، ج1643ق، رقـ )1414، ت: بيركت: دار خضر، دىيش
 
 .333، ص2(، ج1644، رقـ )أخبار مكة في قديم الدىر وحديثو(2)
 مف ىذه الدراسة. 75نظر، صا (3)

 
 مف ىذه الدراسة. 77انظر، ص(4)

 
 .21ـ، ص2004، د.ط، ت:اإلفتاء في فمسطين في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية الكفرداني، محمد اسعيد صالح:(5)
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و في عمى أف يككف الحاج أميف خميفة أخيرسمي، رغـ رفض المندكب السامي ىربرت صمكئيؿ 
شؤكف اإلفتاء، كبعد تكجييات كرسائؿ مف عدة شخصيات لممندكب السامي تدعك لتعييف الحسيني 

كبر شخصية دينية في الشيخ أميف أ، كبذلؾ أصبح ـ10/3/1921 مفتيان تـ ذلؾ شفييان بتاريخ
ي الحسيني بمنصبو فمسطيف، كقاـ بتأسيس مجمس أعمى برئاستو إلدارة أمكر المسمميف الدينية، كبق

بقي منصب المفتي شاغران كقد استمر  ـ1948لغاية عاـ كبعد ذلؾ التاريخ ك  ،ـ1937حتى عاـ 
 .(1)كالمدف الفمسطينيةالمفتكف بعمميـ في المحافظات 

 :فترة وحدة الضفتيناء اإلفت

ـ كما مر معنا، 1948جزء مف أرض فمسطيف عاـ لمع اغتصاب االحتالؿ الصييكني     
بمكجب  الضفة الغربية تتبع لألردف الشقيؽ ةكتكحيد الضفتيف الغربية كالشرقية كأصبحت مسؤكلي

قيت عمى عاتؽ التي أل ة، كانطالقان مف المسؤكلي(2)ـ1950قرار مجمس األمف بكحدة الضفتيف سنة 
 ،كما ىك الحاؿ في تعييف القضاة الشرعييف ،لمقدس بمكجب قرار ممكي تعييف مفتو  دكلة األردف تـ

بيف الضفتيف عاـ  كاستمر ىكذا الحاؿ حتى مجيء السمطة الكطنية الفمسطينية كفؾ االرتباط
يطرتيـ عمى أنحاء مـ يتأثر فترة احتالؿ الصياينة كبسط سفاإلفتاء في الضفة الغربية ـ، أما 1994

الشيخ  ـ عيٌيف48في عاـ ، ك تحت إشراؼ المممكة األردنية اإلفتاء بقي بؿ ،ـ1967فمسطيف سنة 
حساـ جار اهلل مفتيان عامان لمقدس كلممممكة األردنية الياشمية كبقي في مركزه حتى أحيؿ لمتقاعد 

عمى التكالي: كىـ الشيخ سعد عدد مف المفتييف لمقدس نذكرىـ  خالؿ تمؾ الفترة عيٌيفـ، ك 1953سنة 
ف في مدف عابديف، كما عيٌيف مفتك كالشيخ عبد القادر  ،كالشيخ سميماف الجعبرم ،الديف العممي

لمدينة  كالشيخ تكفيؽ جرار كىك مفتو  (3)كالشيخ محمد طيبكب ،الخالدممختمفة كىـ: الشيخ أديب 
 .(4)ـ1954ـ جنيف منذ عا

                                                           

 
 .22–21ص طين،اإلفتاء في فمس الكفرداني:(1)

  
 .74–73، صفمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح: (2)

 
 .22صاإلفتاء في فمسطين،  الكفرداني:(3)

 
اإلفتاء في فمسطين،  . الكفرداني:9، ص2003، تأضواء عمى تاريخ اإلفتاء في فمسطينصبرم، عكرمة صبرم، (4)
 .22/58ص
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 فمسطينية:اإلفتاء في عيد السمطة الوطنية ال

كاف جياز اإلفتاء في البداية يتبع ضمف  ـ،1994ة الفمسطينية عاـ مع قياـ السمط     
كاف ذلؾ بمكجب قرار رقـ ك  ،صالحيات ككيؿ كزارة العدؿ الذم يجمع بيف مياـ القضاء كاإلفتاء

يازيف لـ أف كحدة الج ، إال(1)لكزارة العدؿف الشيخ أبك سردانة ككيالن يـ الذم يتضمف تعي17/1994
ف يـ يتضمف تعي16/10/1994بتاريخ  ؛ فقد صدر مرسكـ رئاسييدـ طكيالن تحت مظمة كاحدة

سماحة الدكتكر عكرمة صبرم مفتيان عامان لمقدس كالديار الفمسطينية بدرجة كزير، كقد باشر سماحتو 
ؤىالت صالحيتو لتنظيـ جياز اإلفتاء بتعييف المفتيف في المحافظات الفمسطينية مف حممة الم

ستصدار مرسكـ رئاسي بتعيف العممية كالكفاءات القيادية كالخبرات الكاسعة كالسمعة الطيبة كذلؾ با
ثناء فترة االحتالؿ الصييكني الذم كاف يحاكؿ نكا مف قبؿ األردف أيٌ مع إبقاء مف عي  كؿ مفتو 

ثيثة بإنشاء مباشرة سماحتو لميامو قاـ بخطى ح ، كمع(2)األمةإضعاؼ الجانب الديني في حياة 
ليقكمكا بدكرىـ مع  ؛دكر لمفتكل في مختمؼ المحافظات الفمسطينية كرفدىا بالمفتيف المختصيف

مكظفييـ كتشكيؿ لجاف فتكل محمية في كؿ محافظة مف العمماء المخمصيف الذم يتكسـ فييـ الخير 
ستمر الشيخ صبرم كا كالصالح إلعانة المفتي في القضايا الطارئة كالممحة حسبة لكجو اهلل تعالى،

ـ في ذلؾ اليـك الذم تـ إحالتو لمتقاعد كتعيف سماحة الشيخ حمد حسيف 26/6/2016حتى تاريخ 
دكر اإلفتاء مكزعة في مختمؼ محافظات الكطف عمى النحك  خمفان لو مفتيان عامان لمقدس، كاف

 :(3)التالي

 تاريخ التأسيس المكان الرقم
 ـ16/10/1994 القدس الشريؼ دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في 1
 ـ20/11/1994 خاف يكنس في دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية 2
 ـ18/12/1994 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في نابمس 3
 ـ1/1/1995 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في قمقيمية 4

                                                           
 مف ىذه الدراسة.  85انظر ص (1)

 
 .23صاإلفتاء في فمسطين،  كفرداني:ال(2)

 
، ىيكمية دار اإلفتاء الفمسطينية المصادؽ عمييا مف النظام الداخميدار اإلفتاء الفمسطينية، . 38–30اإلفتاء في فمسطين، (3)

 .10ـ، ص5/1/2009/ ـ.ك/ س.ؼ(، تاريخ: 12/ 88/ 05قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني، قرار رقـ )
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 ـ1/1/1995 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في جنيف 5
 ـ1/2/1995 حكث اإلسالمية في راـ اهلل كالبيرةدار الفتكل كالب 6
 ـ1/4/1995 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في غزة 7
 ـ21/7/1995 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في رفح 8
 ـ1/8/1995 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في الخميؿ 9

 ـ1/8/1995 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في طكلكـر 10
 ـ1/6/1998 الفتكل كالبحكث اإلسالمية في أريحادار  11
 ـ1/2/2000 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في بيت لحـ 12
 ـ1/8/2001 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية جنكب الخميؿ 13
 ـ1/9/2001 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في طكباس 14
 ـ1/8/2004 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في دير البمح 15
 ـ4/11/2008 دار الفتكل كالبحكث اإلسالمية في سمفيت 16

 في فمسطين:اإلفتاء المطمب الثاني: االختصاص والميام المنوطة بدور 

 اإلفتاء، نريد أف نقؼ عمى اختصاص دكر في فمسطيف اإلفتاءبعد الكقكؼ عمى نشأة دكر     
 :(1)النحك التالي نذكرىا عمىكالذم يتمثؿ بالمياـ المككمة ليذه المؤسسة 

 الشرعية العامة أو الخاصة، ونشرىا. اإلجابة عن أسئمة المستفتين الخاصة باألمور  -

مف أىـ المياـ المككمة لدكر اإلفتاء في فمسطيف اإلجابة عف أسئمة السائميف سكاء أكاف ذلؾ 
 لمكقع عمى صعيد التكجو مباشرة إلى دكر الفتكل في المحافظات الفمسطينية أك مف خالؿ ا

لكتركني لدار اإلفتاء الفمسطيني، أك حتى بإصدار كتب تبيف مف خالليا الحكـ الشرعي اإل
 .(2)الفتاكلكمف تمؾ الكتب كتاب  ،ما أشكؿ عمى فرد مف أفراد المجتمع المسمـيف

                                                           

 
. 22ـ، ص10/6/2012(، ت: 10، مادة )7/2012ينية، قرار بقانكف صادر مف سيادة الرئيس بالرقـ دار اإلفتاء الفمسط(1)

 .28، صاإلفتاء في فمسطينالكفرداني: 
 ـ.2016نيساف كأيار  - ىػ1437، رجب كشعباف، ت:(027)العدد اإلسراء مجمة الفمسطينية،  اإلفتاءدار (2) 
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 الوعي الديني داخل الوطن وخارجو: المساىمة في نشر  -

 لكزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية؛ ة التابعةيتمثؿ ذلؾ بالمشاركة في بعثات الحج الفمسطيني
كالتكاصؿ مع العديد  ،يتمثؿ في تكضيح األحكاـ الشرعية التي تيـ الحجاج ألداء دكر ميـ

مف البعثات العربية كاإلسالمية مف حجاج بيت اهلل الحراـ، كالقياـ بالمحاضرات كالدركس 
 .(1)(2110الدينية كالتي بمغت لمعاـ الماضي)

 :كة المحمية والخارجية في تسميط الضوء عمى مكانة مدينة القدس ومقدساتياالمشار   -

متكاصؿ مع العديد مف المؤسسات الدكلية لقياـ دار اإلفتاء بزيارات عمؿ رسمية خارجية 
ضاع القدس كالمقدسات الفمسطينية كما تتعرض لو مف تيكيد كاعتداءات، بيدؼ مناقشة أك 

 11ـ 2015لي كاإلسالمي كالتي بمغت لسنة لصعيد الدك ا كتفعيؿ دكر تمؾ المؤسسات عمى
زيارة، كالتكاصؿ المستمر مع المؤسسات الفمسطينية لتكطيد العالقات الداخمية كالتي بمغت 

 .(2)الماضيزيارة لمعاـ  183

ؤسسات السمطة تقديم الرأي والمشورة في األمور الشرعية التي تعرض عمييا من م  -
 الوطنية الفمسطينية:

تمؾ المشكرات التي تتعمؽ في األمكر الشرعية ما يتعمؽ ببعض األعماؿ الطبية في مف 
كزارة الصحة الفمسطينية التي ىي مف أىـ مؤسسات الدكلة، كمف أمثمة ذلؾ عمى سبيؿ 

تحكيؿ دار اإلفتاء الفمسطينية لسنة  ، ككذلؾ(3)المثاؿ الحكـ الشرعي في عمميات اإلجياض
إلبداء  ؛مجاف الطبية المنتشرة في المحافظات الفمسطينية( حالة مرضية ل182ـ )2015

 .(4)الشرعيةالرأم الطبي في ذلؾ ليبنى عميو الفتكل 

                                                           

 
 http://www.darifta.org/report/index.php// 1/3ـ، ص2015كم، ت: دار اإلفتاء الفمسطينية، التقرير السن(1)

 
 .المرجع السابق(2)
 ـ.16/1/2008، ت: 142/2008/5، رقـ 2/66دار اإلفتاء الفمسطينية، قرار  (3)
 http://www.darifta.org/report/index.php//  1ـ، ص2015دار اإلفتاء الفمسطيني، التقرير السنكم، ت:  (4)
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تحري األىمة وتحديد بداية ونياية األشير اليجرية، وكذلك المناسبات واألعياد الدينية   -
 ن عنيا من المسجد األقصى المبارك:واإلعال 

 ،نتحدث عف رؤية األىمة ليذا العنكاف في الفصؿ الثالث بان قد أفردنا مطمسيجد القارئ أننا 
 .(1)؟القضاء الشرعيكىؿ تقع ضمف اختصاص دكر اإلفتاء أـ 

 رات الدورية الخاصة بدار اإلفتاء:إصدار الكتب والمجالت والنش  -

كىي مجمة  ؛كمف أىـ تمؾ المجالت التي تصدر عف دار اإلفتاء في فمسطيف مجمة اإلسراء
لتي تتحدث عف مناسبات تشمؿ بعض المقاالت اشاممة تصدر مرة كؿ شيريف، مية إسال

بعض المسائؿ الفقيية كغيرىا مف األسئمة الشرعية كالنشاطات كالمسابقات،  عدة كتتناكؿ
كتصدر بإشراؼ عاـ مف قبؿ المفتي العاـ الشيخ محمد حسيف، كرئيس ىيئة اإلدارة 

، نائب رئيس مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطيف كالتحرير لممجمة الشيخ إبراىيـ عكض اهلل
 .(2)127العدد ككاف آخر إصدارات ىذه المجمة 

بالعموم الشرعية محمياً  المشاركة في األنشطة والمؤتمرات العممية واإلعالمية ذات العالقة  -
 ودوليًا:

في  يتمثؿ ذلؾ بمشاركة دار اإلفتاء الفمسطينية في مؤتمرات عدة عمى المستكل الداخمي
 26ـ 2015تمؾ المؤتمرات التي بمغت لسنة  ،عمى المستكل الدكليك األراضي الفمسطينية 

، ككذلؾ الحضكر كالمشاركة مف دار اإلفتاء ةكاف لدار اإلفتاء فييا المشاركة الفعالك  مؤتمران 
في الندكات التي يتـ مف خالليا مناقشة بعض القضايا الدينية كالفقيية كالثقافية كالتي بمغ 

، كاستجابة دار اإلفتاء لدعكات المشاركة في كرشات العمؿ ندكة 149ددىا لمعاـ الماضي ع
كرشة  35كالتي بمغت  ،التي تناكلت العديد مف القضايا ذات العالقة بعمميا كاختصاصيا

تتمثؿ بالبرامج كاألخبار  لعديد مف النشاطات اإلعالميةعمؿ لمعاـ الماضي، كقياـ الدار با
تناكلت مف خالليا عددان مف  كالتي نيةمقاءات الصحفية كالمقابالت التمفزيك كالتقارير كال

                                                           
 مف ىذه الدراسة. 146-142ر صانظ (1)
 ـ.2016(، مراجعة: إبراىيـ عكض اهلل، القدس: دار اإلفتاء الفمسطينية، ت:3)مجفتاوى حسيف: محمد أحمد:  (2)
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التي تمثؿ المكقؼ الرسمي لدار اإلفتاء كبمغت لمعاـ الماضي قضايا التكعية الدينية 
 .(1)( نشاط1855)

التنسيق مع الجيات الرسمية ذات العالقة بخصوص الذبائح المأكولة والمنتجات الغذائية  -
 :فقيا مع أحكام الشريعة اإلسالميةمان تواالمستوردة لض

منح الشركات ة كدائرة المكاصفات كالمقاييس بتقكـ دار الفتكل كبالتنسيؽ مع كزارة الصح
شيادة حالؿ ما  شركات المرتديالؿ المأككالت كالمنتجات الغذائية مثؿ التي تعمؿ في مجا

فات شرعية في أعماليـ نو ال يكجد أم مخالعمميا ضمف دائرة الحالؿ الشرعي كأداـ 
 .عمى كؿ التراخيص الالزمة شريطة أف يككف المصنع حاصالن 

اتخاذ المقتضى الشرعي في قرارات اإلعدام المصادق عمييا والمحالة إلييا من رئيس    -
 الوطنية وفقًا لمقوانين النافذة: السمطة

يف المتعمؽ بأحكاـ تقـك دار اإلفتاء بدراسة الممفات المحالة إلييا مف رئيس دكلة فمسط
اإلعداـ الصادر عف الجيات القضائية لمتأكد مف خمكىا مف أم ثغرات أك أسباب قد تسقط 

 ككف أف ىذا يتعمؽ بإزىاؽ نفس.قبؿ مصادقة الرئيس عمييا  حكـ اإلعداـ

جراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام   - تممك األموال المنقولة وغير المنقولة وا 
يطة أن ال وقبول المساعدات والتبرعات واليبات والمنح والوصايا وغيرىا، شر العقود 

 يتعارض ذلك مع أىدافيا:

مف حؽ دائرة اإلفتاء أف  تأم جية ترغب بالتبرع بأم شيء مف عقارات سيارات ماكينا
صرفيا الالزمة مع كؿ جيات االختصاص ك  تتممؾ ىذه التبرعات بعد القياـ بكؿ اإلجراءات

 يا.في أماكن

                                                           

 
 http://www.darifta.org/report/index.php. 2-1ـ، ص2015دار اإلفتاء الفمسطيني، التقرير السنكم، ت: (1)
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خارج عن اختصاص القضاء ي أمر يتعمق بالشريعة اإلسالمية بيان الحكم الشرعي في أ  -
 الشرعي:

تعتني دكر الفتكل ببياف الحكـ الشرعي فيما يتعمؽ بالقضايا االقتصادية كما يخص الربا ))
يات شخصية مكككمراسـ كس ككذلؾ المعامالت الشخصية مف أفراح كأتراح ،كصكره

 .(1)((كاجتماعية

 :لدار اإلفتاءالمطمب الثالث: الموائح الداخمية والكادر اإلداري 

ميمة  ادار اإلفتاء الفمسطينية ىي مؤسسة مف مؤسسات دكلة فمسطيف يقع عمى عاتقي     
مع غيرىا مف مؤسسات الدكلة، كمف  اكليذه المؤسسة ىيكمية تنظـ عمميا كعالقتي عظيمة كشريفة

 ى عينة مف لكائحيا الداخمية ككادرىا اإلدارم.خالؿ ىذا المطمب سكؼ نتعرؼ عم

 لدار اإلفتاء: الموائح الداخمية :أوالً 

تبيف الحكـ الشرعي لمسائؿ  األعمى إلفتاءا ف المجمستصدر م تىي عبارة عف قرارا      
 مستحدثة كأمكر مستجدة، أك قد تككف قرارات تنظـ سير العمؿ في مراكز الفتكل في المحافظات.

 الشرعي في بعض المسائل المستجدة: توضح الحكمالتي مجمس اإلفتاء األعمى  قراراتمن 

القرار الذم يتضمف جكاز إضراب األسرل في السجكف اإلسرائيمية بعد استنفاذ كؿ الكسائؿ  -1
 .(2)لممكنة في تحصيؿ حقكقيـ المشركعةا

مقيح القرار الذم يتضمف جكاز تمقيح بكيضة الزكجة مف زكجيا األسير بكساطة الت  -2
 .(3)الصناعي

                                                           
، المكاف: دار اإلفتاء في فضيمة الشيخ إبراىيم عوض اهلل مفتي رام اهلل والبيرةلمقابمة مع راـ اهلل، قمت بإجراء ىذه ا (1)

 ـ كذلؾ في تماـ الساعة الثانية ظيران.8/6/2016محافظة راـ اهلل كالبيرة، الزماف: يـك األربعاء المكافؽ 
 ـ.31/5/2012، ت: 209/2012/5، رقـ 1/98دار اإلفتاء الفمسطينية، قرار  (2)
 ـ.28/3/2013، ت: 219/2013/5، رقـ 2/103دار اإلفتاء الفمسطينية، قرار  (3)
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القرار الذم يتضمف جكاز نقؿ األعضاء مف إنساف حي أك ميت مسمـ أك غير مسمـ   -3
 .(1)كزراعتيا لدل إنساف أخر، كسكاء كاف مسممان أك غير مسممان في كال الحالتيف

القرار الذم يتضمف جكاز التعارؼ بيف الشباب كالفتيات عف طريؽ االنترنت بيدؼ الزكاج  -4
مثؿ بأف يككف اليدؼ الزكاج كبمعرفة األىؿ كعدـ الخضكع بالقكؿ كأف ضمف ضكابط تت

 .(2)يككف التكاصؿ في حدكد األحكاـ الشرعية كاآلداب كاألخالؽ اإلسالمية

 .(3)القرار الذم يتضمف دليؿ إجراءات الفتكل -5

 يرى الباحث:

ا بخصكص إضراب األسرل أف ال يككف بشكؿ مطمؽ كأف يمتنع عنو األسير في حاؿ إذ  -1
، كلما ركاه (4)َّحئجئييىينيُّ  :غمب عمى ظنو اليالؾ، لقكؿ الحؽ 

، فقاؿ لرجؿ ممف يدعي ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: شيدنا مع رسكؿ اهلل ڤعف أبي ىريرة البخارم 

، فمما حضر القتاؿ قاتؿ الرجؿ قتاال شديدا فأصابتو جراحة، «ىذا مف أىؿ النار»اإلسالـ: 
أىؿ النار، فإنو قد قاتؿ اليكـ قتاال شديدا كقد فقيؿ: يا رسكؿ اهلل، الذم قمت لو إنو مف 

، قاؿ: فكاد بعض الناس أف يرتاب، فبينما ىـ عمى «إلى النار: »ملسو هيلع هللا ىلصمات، فقاؿ النبي 

ذلؾ، إذ قيؿ: إنو لـ يمت، كلكف بو جراحا شديدا، فمما كاف مف الميؿ لـ يصبر عمى الجراح 
، ثـ أمر «يد أني عبد اهلل كرسكلواهلل أكبر، أش»بذلؾ، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص فقتؿ نفسو، فأخبر النبي

ف اهلل ليؤيد ىذا الديف بالرجؿ »بالال فنادل بالناس:  إنو ال يدخؿ الجنة إال نفس مسممة، كا 
 .(5)«الفاجر

حاجة إلى إعادة النظر مف نترنت بأف حكـ جكاز التعارؼ مف أجؿ الزكاج مف خالؿ اإل  -2
 اتنا. الذريعة كفساد الحاؿ لمصبغة العامة في مجتمع باب سد

                                                           
 ـ.13/6/2013، ت: 223/2013/8، رقـ 1/106دار اإلفتاء الفمسطينية، قرار  (1)
 ـ.15/8/2013، ت: 228/2013/13، رقـ 2/108دار اإلفتاء الفمسطينية، قرار  (2)
 ـ.2011/آذار/15/ؼ، ت: 222/2011/11/2دار اإلفتاء الفمسطينية، قرار رقـ  (3)
 (.195سكرة البقرة، آية ) (4)
 .72، ص4(، ج3062(، ؾ: الجياد كالسير، باب: اف اهلل يؤيد الديف بالرجؿ الفاجر، رقـ)9)مج صحيح البخاريالبخارم:  (5)
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 :(1)ىيكل التنظيم العام والكادر اإلداري لدار اإلفتاء :اً ثاني

 الييكؿ التنظيمي العاـ:

 المفتي العاـ لمقدس كالديار الفمسطينية. - أ

 مدير عاـ مكتب المفتي العاـ. - ب

 المستشاركف. - ت

 كحدة الرقابة الداخمية. - ث

 .)الككيؿ المساعد( نائب المفتي العاـ - ج

 مدير مكتب النائب. - ح

 .البحكث كالتخطيط(الشؤكف اإلدارية كالمالية كالعالقات العامة كاإلعالـ ك ) امةاإلدارات الع - خ

 دائرة مجمس اإلفتاء األعمى. - د

طابع سكرتير ك مساعد المفتي ك ك مفتي المحافظة ) في المحافظات مراكز دكر اإلفتاء - ذ
 (.كمعاكف فني

 الكادر اإلدارم:

 : اإلدارة العامة لمشؤون اإلدارية والمالية -1

 سكرتير تنفيذم. - أ

 نائب مدير عاـ. - ب

                                                           
ف قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني، ، ىيكمية دار اإلفتاء الفمسطينية المصادؽ عمييا مالنظام الداخميدار اإلفتاء الفمسطينية،  (1)

 .12/  8/  7/  6/  2ـ، ص 5/1/2009/ ـ.ك/ س.ؼ(، تاريخ: 12/ 88/ 05قرار رقـ )
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 قسـ الخدمات(.ـ شؤكف المكظفيف كقسـ التدريب ك قس) دائرة الشؤكف اإلدارية - ت

 قسـ الحسابات كقسـ المكاـز كالمشتريات(.) دائرة الشؤكف المالية - ث

 )قسـ الصادر كالكارد(. دائرة األرشيؼ - ج

 لمعالقات العامة واإلعالم:اإلدارة العامة  -2

 سكرتير تنفيذم. - أ

 نائب مدير عاـ.  - ب

 (.الصحافة كاإلعالـقسـ ك  العالقات العامةقسـ ) العالقات العامة كاإلعالـدائرة   - ت

 قسـ المطبكعات كقسـ النشر كالتكزيع(.) دائرة المطبكعات كالنشر  - ث

 :لمبحوث والتخطيطاإلدارة العامة  -3

 سكرتير تنفيذم. - أ

 نائب مدير عاـ.  - ب

 (.التخطيطقسـ ) التخطيطدائرة   - ت

 قسـ البحكث كالتكثيؽ(.) حكث كالتكثيؽدائرة الب  - ث

 )قسـ الحاسكب كقسـ المعمكمات(. دائرة الحاسكب كالمعمكمات - ج
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 الفصل الثالث

 واإلفتاء الشرعي ودور بين القضاءقضايا اشتراك اتفاق و  محاور

 المبحث األول: الفتوى والحكم القضائي 

 واإلفتاء الشرعي ودور القضاءاتفاق بين المبحث الثاني: محاور 

 واإلفتاء الشرعي ودور القضاءبين قضايا اشتراك المبحث الثالث: 
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 الفصل الثالث

 واإلفتاء الشرعي ودور بين القضاءقضايا اشتراك اتفاق و محاور 

ىذه الدراسة  عمكدممف جيد أف أغطي جكانب  اهلل عمي   فى حاكلت في الفصميف السابقيف بما مٌ     
كمف خالؿ ىذا الفصؿ عمى ما يمكف لكقكؼ ىذا النتاج البحثي في ا يت القصيد مفمميدان إلى ب

األكؿ: الفتكل كالحكـ ثالثة مباحث،  مقارئ التمييز بينيما، لذا قمت بتقسيـ ىذا الفصؿ إلىل
بيف قضايا اشتراؾ اإلفتاء، كالثالث: دكر ك  الشرعي القضائي، كالثاني: محاكر اتفاؽ بيف القضاء

 .فتاءكاإل الشرعي كدكر القضاء

 األولالمبحث 

 الفتوى والحكم القضائي

لمعرفة ىذا نقؼ كمف خالؿ ىذا المبحث الذم تفرع  ؟ى تتداخؿ ذات الحكـ القضائي كالفتكلمت    
الثاني: الفرؽ بيف ، ك األكؿ: استشارة الفقياء في األحكاـ، لب عمى النحك التالياأربعة مط عنو

 الرابع: إفتاء القاضي.، ك ف الفتكل ممزمة لمقضاءمتى تكك ثالث: ال، ك الحكـ القضائي كالفتكل

 المطمب األول: استشارة الفقياء في األحكام.

بعينو أك اؾ مسمة قكانيف مستنبطة مف مذىب أف ىن في ىذه الدراسة رغـ أننا نممس مما مضى    
لة سكاء كاف ذلؾ في عيد الدك في قكانينو،  الشرعي القضاء اخميطو مف مذاىب متعددة ينصاع لي

أك تقنيف تمؾ القكانيف كما ىك في يكمنا الحاضر، إال أف ما  ،العثمانية باعتماد المذىب الحنفي
يعنينا في ىذا المطمب أف نقؼ عمى استشارة القاضي لممفتيف في أحكامو القضائية سكاء أكاف مف 

األنسب اضي في خمكصو لمحكـ أىؿ االجتياد أـ ال، كذلؾ عمى اعتبار أف ىناؾ حرية مطمقة لمق
 .برأيو

 : إف كاف القاضي مف أىؿ االجتياد:الحالة األولى

 تعالى إذا كاف القاضي مف أىؿ االجتياد كأشكؿ عميو مسألة ما  لـ يجدىا في كتاب اهلل     
شاكر رىطنا مف أىؿ الفقو، ثـ  ؛كمف بعدىـرضي اهلل عنيـ ، كاجتياد الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصكسنة رسكلو 
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 ،(1)ٌٍََّّّّٰىُّ  : ، يقكؿ الحؽفقضى بو ا بالحؽليـ، كأشبيياى أحسف أقك نظر إل

ف رأل خالف ،(2)َّٰىينىنُّ  :جؿ جاللو كقاؿ   اآلراء أحسففيقضي برأييـ  في اكا 

فإف لـ يجد في النازلة إجماعا قضى بما يؤدم إليو النظر كاالجتياد في القياس  ،(3)يا بالحؽيكأشب
ف اختمفكا نظر إلى أحسف عمى األصكؿ بعد مشكرة أىؿ العمـ، فإف اجتمعكا عم ى شيء أخذ بو، كا 

ف  ،أقكاليـ عنده ف لـ يكف مف نظرائيـ رأل خالؼ رأييـ قضى بما رأل إذا كاف نظيرا ليـ، كا   كا 
ذا كاف مف أىؿ االجتياد فمو أف يك  ،فميس لو ذلؾ ف كانكا أعمـ منو قضي بما رألا  ألف التقميد  ، كا 

ُّ  :الحؽ ، يقكؿ (4)ال يصح لممجتيد فيما يرل خالفو ٌّ زئرئٍَُِّّّّّٰ

 .(5)َّزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئ

 :وبيذا يتبين لمباحث 

إليو المفتكف  خالؼ ما ذىبلو أف يقضي باجتياده إف تبيف لو الحؽ بأف المجتيد  أرل   
 الذيف ىـ مف أىؿ االجتياد.

 : إف لـ يكف القاضي مف أىؿ االجتياد:الحالة الثانية

ير عالـ بالفقو، كطرؽ االجتياد كالقياس: فغير جائز لو مخالفتيـ جميعنا، بؿ غ القاضيكاف  إف    
 .(6)نازلة يـ عنده، مثؿ العامي إذا نزلت بوعميو أف يجتيد حينئذ في تقميد أكثقيـ في نفسو، كأعمم

ف لـ يكف القاضي مف أىؿ االجتياد ففرضو المشكرة كالتقميد، فإف اختمؼ العمماء قضى ك       ا 
حكـ بقكؿ مف شاء منيـ إذا تحرل الف لو إؿ بقكؿ أكثرىـ كاألكؿ أصح، كقيؿ مميـ، كقيبقكؿ أع

                                                           
 (.159، آية )سورة آل عمران (1)

 
 (.38، آية )سورة الشورى(2)
 ةعنايؽ: عصمت اهلل يحق، ت1(، ط8)مج شرح مختصر الطحاويىػ(: 370: تأحمد بف عمي الرازم الحنفي )، الجصاص (3)

 .24، ص8، جىػ1431 ، ت:الناشر: دار البشائر اإلسالميةكآخريف، 
 
 محمد بف أحمد بف رشد،. ا593ص  4، جىػ1415 ، ت:: دار الكتب العممية، بيركت1(، ط4)مجالكبرى  المدونة: مالؾ(4)
 ت:رب اإلسالمي، بيركت: دار الغ، ؽ: محمد حجي كآخركفيحق، ت2(، ط20)مج البيان والتحصيلىػ(: 520: تلقرطبي )ا

 .64، ص1، جتبصرة الحكامابف فرحكف: . 191-190ص 9ج ىػ، 1408
 (.115، آية )سورة النساء (5)
 .25، ص8(، ج8)مج شرح مختصر الطحاوي: الجصاص (6)
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، فإف فعؿ ذلؾ فاالختيار أف يشاكر أحدىـالصكاب بذلؾ، كلـ يقصد اليكل، كلو أف يكتفي بمشكرة 
أعمميـ، فإف شاكر مف دكنو في العمـ، كأخذ بقكلو فذلؾ جائز إذا كاف مف أىؿ النظر كاالجتياد، 

 .(1)المقمد يقضي بفتكل مقمده في عيف النازلة، فإف قاس عمى قكلو فيك متعد أفك 

 :لمباحثوبيذا يتبين 

 القاضي إف لـ يكف مف أىؿ االجتياد يمتـز بتقميد فتكل أعمميـ كما يغمب عمى ظنو.أف 

 الفتوى:و  المطمب الثاني: الفرق بين الحكم القضائي

ضرب، نذكرىا ثالثة أ الفتكل مفك ـ القضائي الحكذات  يمكف لنا أف نقؼ عمى الفرؽ بيف
 بإيجاز:

مف فعؿ كذا  وأنب عاـ ـحكفي فتكاه باإلخبار عف المفتي يقكـ  : مف حيث العمكـ كالخصكص:أوالً 
معينا عمى شخص معيف،  القاضي يقضي قضاءبينما ميو كذا، كمف قاؿ كذا لزمو كذا، ترتب ع

 .(2)، كفتكل العالـ عامةفقضاؤه خاص

 تفي عنو صفة التخيير ككف القضاءالحكـ القضائي ينمف حيث التخيير كاإللزاـ أك عدمو:  :ثانياً 
نيائيا،  ، بينما في  أم أف الحكـ القضائي ممـز ،لزاـيرافقو اإلك كضع لفصؿ الخصكمات كا  لمخصـك

تي ال يمـز شف المفالخالفية مف أييـ يستقي فتكاه كأ الفتكل يككف المستفتي مخيران في المسائؿ
 .(3)المستفتي في فتكاه

ر، كأف نسبتيما لصاحب الشرع كنسبة نائب ـ كالمفتي مخبً أف الحاكـ ممزً كذكر القرافي      
فنائبو ينشئ أحكاما لـ تتقرر عند مستنيبو بؿ ينشئيا عمى قكاعده كما ينشئيا  ،الحاكـ كالمترجـ عنو

بؿ يخطئو أك يصكبو باعتبار  األصؿ، كال يحسف مف مستنيبو أف يصدقو فيما حكـ بو كال يكذبو
المدرؾ الذم اعتمده، كالمترجـ يخبر عما قالو الحاكـ لمف ال يعرؼ كالـ الحاكـ لعجمة أك لغير 

                                                           

 
، 2، جىػ 1408 ، ت:بيركت: دار الغرب اإلسالمي، تحقيؽ: محمد حجي، 1(، ط3)مج المقدمات المميداتبف رشد: ا(1)
 .65، ص1ج، تبصرة الحكامبف فرحكف: . ا191، ص9، جالبيان والتحصيل: ف رشدب. ا263ص

 .31، ص1، جإعالم الموقعين: ابف القيـ ((2

 .65/358، ص1(، ج2)مج المعتمد في أصول الفقو: البغدادم ((3
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ب، كىذا المترجـ ال ينشئ حكما ذى بو إف كى ؽ، كيكذٌ دى قو إف صى أف يصدٌ  ،ذلؾ مف مكانع الفيـ فممحاكـ
 .(1)بؿ يخبر عف الحاكـ فقط

استنادان أف الحكـ القضائي يتكصؿ إليو القاضي  ذلؾ معنى :الفتكلكـ ك : مف حيث مبنى الحثالثاً 
 .(2)سؤاؿ المستفتيظاىر بينما الفتكل تككف مبنية عمى اإلقرار أك غير ذلؾ،  لمبينة أك

بداءينكعالحكـ كبذلؾ يككف      فاإلنشاء كالحكـ فيمف نزلكا عمى حكمو ككالحكـ  ،ف إنشاء كا 
كالثاني اإلبداء ، ىذا مثؿ الفتيا سكاءك  ،د كنحك ذلؾكفي مكجبات العقك  في الفرائض كفي لفظ الحراـ

 .(3)كىك الحكـ بمكجب البينة كاإلقرار كالدعكل مع كذبيما في الباطف

 :متى تكون الفتوى ممزمة لمقضاءالمطمب الثالث: 

ف ، اعلمكتاب كالسنة كاإلجم مخالؼ بالفتكل إذا تبيف أف ىذا الحكـ الحكـ القضائي ينقض      كا 
 قضى بقضاء، ثـ تبيف لو أف غير ما قضى بو أكلى مما قضى بو؛ ألف الذم قضى بو خالؼ

كذلؾ ألف قضاءه كاف مف طريؽ الظف، كىذا يقيف، فيمغي الظف،  ،الكتاب كالسنة كاإلجماع: أبطمو
اكذلؾ ك ، كيرجع إلى اليقيف في  هداجتيا قد باف أففي حاؿ إف حكمو كاف مبنيان عمى اجتياده ك  أيضن

 .(4)النص كاإلجماعال يسكغ مع  ككنو غير مكضع االجتياد

 :(5)كىي في أربعة مكاضع ،ال يستقرك  الحكـ القضائيكينقض 

كما لك حكـ بأف الميراث كمو لألخ دكف الجد فيذا خالؼ اإلجماع؛ ألف : اإلجماع مخالفة (1
بالكمية فمـ يقؿ بو أحد، الجد  الماؿ كمو لمجد أك يقاسـ األخ، أما حرماف ،األمة عمى القكليف

                                                           
 .47/51، ص1ج ،الفروقالقرافي:  ((1

، بيركت: دار المعرفة(، د.ط، 13)مج صحيح البخاريفتح الباري شرح العسقالني الشافعي:  أحمد بف عمي، بف حجرا ((2
 .140، ص13ج ،ق1379ت: 

، د.ط، تحقيؽ: محمد عبد الحميد، الناشر: دار المسودة في أصول الفقو، الجد مجد الديف كاالبف كالحفيد: آؿ تيمية ((3
 .505الكتاب العربي، ص

 .25ص 8، جشرح مختصر الطحاوي: الجصاص (4)
 .79-78، ص1، جالحكام تبصرةبف فرحكف: ا(5) 
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فمتى حكـ بو حاكـ بناء عمى أف األخ يدلي بالبنكة، كالجد يدلي باألبكة كالبنكة مقدمة عمى 
ف كاف مفتيا لـ نقمده  .األبكة نقضنا ىذا الحكـ، كا 

المسألة السريجية متى حكـ حاكـ بتقرير النكاح في حؽ مف قاؿ إف كقع  :مخالفة القواعد (2
ؽ قبمو ثالثا فطمقيا ثالثا أك أقؿ، فالصحيح لزكـ الثالث لو، فإذا عميؾ طالقي فأنت طال

ماتت أك مات كحكـ حاكـ بالتكارث بينيما نقضنا حكمو؛ ألنو عمى خالؼ القكاعد؛ ألف مف 
قكاعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشركط؛ ألف حكمتو إنما تظير فيو، فإذا كاف 

أف يككف في الشرع شرطا، فمذلؾ ينقض  فال يصح مشركطةالشرط ال يصح اجتماعو مع 
 حكـ الحاكـ في المسألة السريجية، كىي التي كقع التمثيؿ بيا.

إذا حكـ بشفعة الجار فإف الحديث الصحيح كارد في اختصاصيا بالشريؾ،  :مخالفة النص (3
 كلـ يثبت لو معارض صحيح، فينقض الحكـ بخالفو. 

الحكـ بشيادتو ينقض؛ ألف الفاسؽ ال تقبؿ فإف  ،قبكؿ شيادة النصراني :مخالفة القياس  (4
شيادتو كالكافر أشد منو فسكقا كأبعد عف المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فينقض 

 الحكـ لذلؾ.

ف حكـ الحاكـ ينقض إذا خالؼ القكاعد أك القياس كالنص، فالمراد أ مفالقرافي  كقد فسر     
مف النص أك اإلجماع أك القكاعد ليا معارض  إذا لـ يكف ليا معارض راجح عمييا أما إذا كاف

فال ينقض الحكـ إذا كاف كفؽ معارضيا الراجح إجماعا كالقضاء المعتبرة أك القياس الصحيح 
ـ كالحكالة كنحكىا، فإنيا عمى خالؼ القكاعد كالنصكص مى بصحة عقد القراض، كالمساقاة كالس  

 .(1)كالنصكص كاألقيسةكاألقيسة، كلكف ال داللة خاصة مقدمة عمى القكاعد 

 .(2)أك إجماعاما خالؼ كتابا أك سنة كأكرد الخرقي أف الحكـ القضائي ينقض إذا 

                                                           

 
 .79، ص1، جتبصرة الحكامبف فرحكف: ا(1)

 
، متن الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني: ىػ(334: تعمر بف الحسيف بف عبد اهلل )، الخرقي(2)

 .154، ص1، جىػ1413 ، ت:: دار الصحابة لمتراثد.ط، بيركت
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 :لمباحثوبيذا يتبين 

كل أف الحكـ القضائي المبني عمى اجتياد القاضي في قضائو إف تعارض كاختمؼ مع الفت    
ء ذلؾ الحكـ عمى اجتياد ف ذلؾ الحكـ ينقض، كقد خصصت بناالمستنبطة مف مصادر التشريع فإ

أف نرل حكمان قضائيان مبنيان عمى نص أك حديث أك غيرىا مف مصادر  يصحألنو ال  ؛القاضي
مف نفس تمؾ المصادر، ككف أف ىذه  االتشريع ثـ نجد التعارض مع فتكل أيضان مبناىا كاستنباطاى

 الشريعة محفكظة بحفظ اهلل ليا.

 المطمب الرابع: إفتاء القاضي:

مف أىؿ الفتيا فيك كالمفتي كقاؿ: إف ىناؾ مف كاف  فأكرد ابف حمداف أف القاضي إ قد    
 :كقد قاؿ شريح، في مسائؿ األحكاـ المتعمقة بو دكف الطيارة كالصالة كنحكىمافتاء القاضي كره إ

كألنو يصير كالحكـ منو عمى الخصـ فال يمكف نقضو كقت المحاكمة إذا  ،أنا أقضي لكـ كال أفتي
 .(1)عنده ضده أك حجتو أك قرائف حاليماترجح 

 الفقياء بيذا الخصكص عمى النحك التالي: كلتكضيح ذلؾ سأعرض بعضان مما قالو

ال بشرط أ صحيح ال بأس بو في مجمس القضاء كغيره إفتاء القاضيأف  (2)الحنفيةيرل     
في جكاز الفتيا بال  القاضي كغيرهمف أف  (3)الشافعية، كالى ذلؾ ذىب أحد الخصميف القاضي يفتي
، كلك حكـ غيره ليست حكما منو أم )القاضي( فتيا الحاكـمف أف  ةيبمالحن، كأيدىـ بذلؾ كراىة

بخالؼ ما أفتى بو لـ يكف نقضا لحكمو، كال ىي كالحكـ، كليذا يجكز أف يفتي الحاضر كالغائب 
 .(4)كمف يجكز حكمو لو كمف ال يجكز

أم فيما شأنو أف يخاصـ فيو  ،لقاضي )في خصكمة(ا ءة إفتاىاكر إلى  المالكية كذىب    
ف لـ يقع؛ ألف اإلفتاء يؤدم إلى تطرؽ الكالـ فيو؛ ألنو إف حكـ بما  كالبيع كالشفعة كالجنايات، كا 

                                                           
 .29ص صفة الفتوى،: النميرم ((1

 .159ص، 2، جمجمع األنير داماد أفندم:. 307، ص6ج ،البحر الرائقنجيـ: ابف  ((2
 .42، ص1، جالمجموعالنككم:  ((3

 .170، ص1، ج: إعالم الموقعينابف القيـ ((4
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ف حكـ بخالفو لتجديد نظر، أك ترجيح حكـ قيؿ إنو حكـ  أفتى ربما قيؿ حكـ بذلؾ لتأييد فتكاه، كا 
 .(1)ؿ مزكرابما لـ يفت بو كقد يككف السؤا

 :الترجيح

أرل أف ال ضير في إفتاء القاضي، مع أخذه الحيطة كالحذر مف أف يقع في مزالؽ      
أصحاب األىكاء الذيف قد يحاكلكف استدراجو لتحقيؽ بغيتيـ في دعكاىـ إف كاف ىك نفسو مف  

ط المطمكبة في كال ٌبد أف يؤخذ بعيف االعتبار تكافر الشرك  ،تويينظرىا، ككي يضمف نزاىتو كحياد
القاضي كفي المفتي حتى يككف جديران بيذا الدكر، ال سيما  في عصرنا الحاضر، كاهلل تعالى أعمـ 

 .كأحكـ

                                                           
: (، د.ط، بيركت4)مج حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرىػ(: 1230: تمحمد بف أحمد بف عرفة المالكي )، الدسكقي ((1

 .139، ص4، ج، د.تدار الفكر
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 المبحث الثاني

 اإلفتاءدور و  الشرعي ين القضاءاتفاق ب محاور

ىذه الدراسة القضاء كاإلفتاء، كمع أف كؿ تمؾ  اىناؾ محاكر اتفاؽ يشترؾ فييا ركن     
 ان التي سنتناكليا في ىذا المبحث ىي مستنبطة مف ركح الشريعة اإلسالمية، إال أف بعض المحاكر

كال يعني ذلؾ انتفاء األثر الديني عنيا، تمؾ المحاكر يمكف ، ثر دنيكمأممس منيا منيا يمكف أف يي 
ى استنباط بعضيا مف خالؿ المباحث كالمطالب التي تخممت ىذه الدراسة، لذا قسمت ىذا المبحث إل

 ثر ديني، كالثاني: محاكر االتفاؽأءن عمى مطمبيف األكؿ: محاكر االتفاؽ بيف القضاء كاإلفتاء بنا
 ثر دنيكم، نمخص تمؾ المحاكر عمى النحك التالي.أبيف القضاء كاإلفتاء بناءن عمى 

 ثر ديني، نجمميا فيما يمي:أبين القضاء واإلفتاء بناًء عمى  المطمب األول: محاور االتفاق

  :: مشركعية القضاء كاإلفتاءالً أو 

مخجخمحجحُّ  : الحؽيقكؿ   :كيقكؿ جؿ في عاله ،(1)َّحسجس

، الناظر سيجد أف اآلية الكريمة األكلى تتحدث عف (2)َّ خمحمجميلىلملخلُّ 
قد قاؿ حينما سئؿ  ملسو هيلع هللا ىلص ف النبيإمشركعية اإلفتاء، ككذلؾ ف عف كالثانية تتحدث ،مشركعية القضاء

إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو : »ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ  ، كقد(3)«فيك حراـسكر كؿ شراب أ» عف البتع:

ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر األكؿ تناكؿ مشركعية  الشريؼ ، كسيجد أف الحديث(4)«أجراف، كا 
كاألحاديث  الكريمة كثير مف اآليات القرآنيةعالكة عمى ، القضاء كالثاني تناكؿ مشركعيةاإلفتاء 

في كركد  ان ، كبالنتيجة نجد أف ىناؾ اتفاق(5)التي تحدثت عف مشركعيتيما النبكية الشريفة
 .باع أمر اهلل تٌ ، كبيما يتحقؽ املسو هيلع هللا ىلصالكريـ  كسنة نبيو تعالى مشركعيتيما مف كتاب اهلل

                                                           
 (.49) ، آيةسورة المائدة ((1

 (.176، آية )سورة النساء (2)
 مف ىذه الدراسة. 62تـ تخريج ىذا الحديث سابقان انظر ص ((3
 مف ىذه الدراسة. 27تـ تخريج ىذا الحديث سابقان انظر ص ((4

 مف ىذه الدراسة. 63-60/ 27-25انظر ص ((5
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 : تكلي القضاء أك اإلفتاء في: حكـ الشارع الحنيؼ ثانياً 

ما بيف  مفية الخمسةيلتكال شؾ أف تكلي منصب القضاء أك اإلفتاء يعتريو األحكاـ ا
 . (1)كما كرد معنا في ىذه الدراسة الكجكب كالتحريـ

      : : الحؽ طريؽ القضاء كاإلفتاءثالثاً 

عمى القاضي أف يمـز الحؽ في حكمو كما يحقؽ العدؿ الذم ىك أساس الممؾ المؤدم إلى 
إلى تحقيؽ المصمحة، يعني ذلؾ سمكؾ الطريؽ المؤدية لحؽ في حكمو ، فمزكمو ااستقرار البشرية

ككذلؾ المفتي عميو أف ال يحيد عف طريؽ الشريعة اإلسالمية في إفتاء الناس بأمكرىـ الدينية 
 .ذاتو؛ ككنيا ىي الحؽ كالدنيكية

 لعبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ النبي ، المستنبط مما دؿ عميو الدليؿ: بالفيم ككالىما يصؿ لمحؽ الراجح     

رسكؿ اهلل أعممنا ب ڤ، كقاؿ أبك سعيد: كاف أبك بكر (2)«الميـ فقيو في الديف» :ڤ بف عباس

عبد اهلل بف  فقد ركم عف :والتثبت، (3)"الفيـ الفيـ"رضي اهلل عنو:  ، كقاؿ عمر ألبي مكسىملسو هيلع هللا ىلص
قمت: إني أفعؿ ذلؾ، « ألـ أخبر أنؾ تقكـ الميؿ كتصكـ النيار؟: »ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ لي النبي ڤعمرك 

ف لنفسؾ حقا، كألىمؾ حقا، فصـ كنفيت نفسؾ، ك  فإنؾ إذا فعمت ذلؾ ىجمت عينؾ،»قاؿ:  ا 
 ؛فيو أف الحكـ ال ينبغي إال بعد التثبت (ألـ أخبر) صمى اهلل عميو كسمـ:كلو ، ق(4)«فطر، كقـ كنـاك 

فيو الحتماؿ أف يككف قاؿ ذلؾ بغير ، و عف عبد اهلل حتى لقيو كاستثبتولـ يكتؼ بما نقؿ ل ملسو هيلع هللا ىلص ألنو
 .(6)ٌٍََّّّّٰىُّ  : يقكؿ الحؽ :والمشاورة، (5)و الناقؿعـز أك عمقو بشرط لـ يطمع عمي

  
                                                           

 مف ىذه الدراسة. 68-33/66-32انظر ص ((1

 .41، ص1(، ج143(، ؾ: الكضكء، باب: كضع الماء عند الخالء، رقـ )9)مجصحيح البخاري : البخارم ((2

ق، 1399(، د.ط، تحقيؽ: فييـ شمتكت، ت: 4)مجتاريخ المدينة البن شبة ق(: 262ابف شبة، زيد بف عبيدة النميرم )( (3
 .241، ص9(، ج2619(، رقـ )9)مج ث منار السبيلإرواء الغميل في تخريج أحادي :، صححو األلباني. انظر775، ص2ج

، 2(، ج1153(، ؾ: التيجد، باب: ما يكره مف ترؾ قياـ الميؿ لمف كاف يقكمو، رقـ )9)مجصحيح البخاري : البخارم ((4
 .54ص

 .38، ص3، جفتح الباريبف حجر: ا ((5

 (.159) ، آيةسورة آل عمران ((6
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فأك الحرمة عف صفة الشيء ك  : عدـ انتفاء الحؿً رابعاً   :كاف القضاء كاإلفتاء بخالؼ ذلؾ ا 

بني عمى ظكاىر األمكر، كىذا ال ينفي حؿ كالمفتي في فتكاه ي في حكمو ف القاضيإ     
إنكـ تختصمكف إلي، قاؿ: " ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ اهلل: أف ڤ ف أـ سممةالشيء أك حرمتو بما خفي، ع

قطع لو قطعة بقكلو: فإنما أ بعض، فمف قضيت لو بحؽ أخيو شيئان كلعؿ بعضكـ ألحف بحجتو مف 
إذا كاف يعمـ ظممو  تعالى ف المدعي ال يخمصو حكـ القاضي مف اهلل، فإ(1)"مف النار فال يأخذىا

 فتي بو. مسألتو في الباطف بخالؼ ما أي ككذلؾ المستفتي في فتكاه إف عمـ أف  ،لمف ادعى عميو

 :: حكـ االجتياد كالتقميد في القضاء كاإلفتاءخامساً 

كال لمفت تقميد رجؿ ال يحكـ كال يفتي إال بقكلو؛ ألف فاقد االجتياد إنما يحكـ  يحؿ لحاكـال       
 عاميا مقمدا فالحاكـممفتي أف يككف لال يجكز ك  ،تعالى بالتقميد كالقاضي مأمكر بالحكـ بما أنزؿ اهلل

 .(2)أكلى )القاضي( أم

مف جية كيفية  الصحيح اإلجماع: اإلجماعفي فتكل أك ال قضائيالحكـ االعتداد بال :سادساً 
 نكعاف:حصكلو 

يح: كىك أف يتفؽ مجتيدك العصر عمى حكـ كاقعة، بإبداء كؿ منيـ رأيو ر : اإلجماع الصأحدىما
 يصدر منو قكؿ أك فعؿ يعبر صراحة عف رأيو.صراحة بفتكل أك قضاء، أم أف كؿ مجتيد 

: اإلجماع السككتي: كىك أف يبدم بعض مجتيدم العصر رأييـ صراحة في الكاقعة بفتكل وثانييما
 .(3)عف إبداء رأييـ فييا بمكافقة ما أبدم فييا أك مخالفتو اآلخركفأك قضاء، كيسكت 

إلى  (4)الحنفيةي، فذهب السادة وقد اختلف جمهور الفقهاء في حجية اإلجماع السكوت      

 .(5)حجيته، وخالفهم في ذلك السادة جمهور الفقهاء

                                                           
 .180، ص3(، ج2680شيادات، باب: مف أقاـ البينة بعد اليميف، رقـ )(، ؾ: ال9)مجصحيح البخاري : البخارم ((1

 .295، ص6ج كشاف القناع،البيكتى:  ((2

 .51، صدار القمـ، الناشر: 8، طعمم أصول الفقو ىػ(:1375: تخالؼ: عبد الكىاب ) ((3

 .439، ص1ج ،البناية :البابرتي ((4

ًميٌ . 127، ص2، جالمحتاجنياية : . الرممي115، ص1(، ج14)مج الذخيرة: القرافي ((5 ٍيرى سميماف بف محمد المصرم ، البيجى
البيكتى: . 282، ص1، جىػ1369: ، ت: مطبعة الحمبي(، د.ط، مصر4)ج التجريد لنفع العبيد ىػ(:1221: تالشافعي )

 .508، ص3، جشرح منتيى اإلرادات
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، نجمميا دنيويثر أاإلفتاء بناًء عمى  دورو  الشرعي بين القضاء اتفاق: محاور الثاني المطمب
 فيما يمي:

 :: االمتثاؿ في مجمس القضاء أك اإلفتاءأوالً 

نو فإ ،الستفتاءا مجمسمجمس القضاء أك الذىاب إلى المتثاؿ في لف المقبمك  يختمؼ كيتعدد      
 كالحالة ىذه يقدـ األكلى فاألكلى دكف ضرر أك ضرار.

جمس الحاكـ في مجمسو، فأكؿ ما ينظر فيو أمر المحبكسيف؛ ألف الحبس عذاب، فإذا      
ف حضر اثناف أك جماعة دفعة كاحدة، كربما كاف فييـ مف ال يستحؽ البقاء فيو يـ، فقدـ أقرع بين كا 

ف كثر عددىـ، كتب أسماءىـ في رقاع، كتركيا بيف  مف خرجت لو القرعة؛ لتساكم حقكقيـ، كا 
فإف حضر  ،خرل، كيقدـ صاحبيا حسب ما يتفؽيديو، كمد يده فأخذ رقعة رقعة، كاحدة بعد أ

، بحيث ال يضر تقديميـ عمى المقيميف، قدميـ؛ ألنيـ ةكف كمقيمكف، ككاف المسافركف قممسافر 
عنيـ الصـك كشطر الصالة تعالى ى جناح السفر، يشتغمكف بما يصمح لمرحيؿ، كقد خفؼ اهلل عم

ف شاء  تحقيقان  عنيـ، كفي تأخيرىـ ضرر بيـ، فإف شاء أفرد ليـ يكما يفرغ مف حكائجيـ فيو، كا 
 قدميـ مف غير إفراد يـك ليـ.

ف كانكا كثك      تقديميـ مع القمة، إنما كاف ، بحيث يضر تقديميـ، فيـ كالمقيمكف سكاء، ألف را 
كال خالؼ في  لدفع الضرر المختص بيـ فإذا آؿ دفع الضرر عنيـ إلى الضرر بغيرىـ، تساككا.

ف، أك يـ الحاضر ـ المسبكؽ، أك قدٌ فمك قدٌ  نيا ليست شرطا في صحة القضاء،ا  أكثر ىذه اآلداب، ك 
 .(1)نحكه، كاف قضاؤه صحيحا

 يرى الباحث:

ت التقاضي تحدد ضمف مكاعيد كأياـ محددة مف قبؿ المحكمة التي أف في ىذه األياـ جمسا
 تمثؿ عنكاف المجمس الذم يقصدكه الناس في خصكماتيـ. 

                                                           
 .42/74، ص10(، ج10)المغني ابف قدامة:  ((1
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 اإلفتاء: : االرتزاؽ بالقضاء أكثانياً 

العماداف األعظماف في استمرار الممؾ كىما مقعداف مف  اإذا كاف القضاء كاإلفتاء ىم     
، كمتكلييما كبيما يتحقؽ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،بيامقاعد النبكة كمنصباف مف مناص

 عف الحاكـ أك اإلماـ فميما أف يرتزقا بيما.  ىك مناب

 يأخذ لنفسو ما يستحؽنو أم أ مف بيت الماؿ" ئاإلماـ يقؼ كيبر "فقد ذكر الشككاني أف 
 .(1)مف األجرة

 ريف، كالشافعيريح، كابف سييجكز لمقاضي أخذ الرزؽ، كرخص فيو شنو كذكر ابف قدامة أ
رضي  أنو استعمؿ زيد بف ثابت ڤ كركم عف عمر، ، كأكثر أىؿ العمـرضي اهلل تعالى عنيـ

 .(2)في كؿ شير مائة درىـ ڤ كرزؽ شريحا، عمى القضاء، كفرض لو رزقا اهلل عنو

 إلفتاء:: التجزؤ في كالية القضاء أك اثالثاً 

يكلى القاضي ف (3)صكرة النظر عمى شيء مخصكصتككف الكالية مخصكصة مق يمكف أف      
كليذا كاف النبي ، يكلى باإلفتاء في أمكر مخصكصة ككذلؾ المفتي ،ليقضي في جانب مخصكص

يباشر الحكـ كاستيفاء الحساب بنفسو، كفيما بعد عنو يكلي مف يقكـ باألمر، كلما كثرت الرعية  ملسو هيلع هللا ىلص
فكاف  ،كدكنكا الدكاكيف في أمصارىـ كغيرىااستعممكا القضاة  عمى عيد أبي بكر كعمر كالخمفاء

بالمدينة عمى القضاء كالديكاف. ككاف بالككفة قد استعمؿ  ڤيستنيب زيد بف ثابت  ڤ عمر

عمى الصالة كالحرب، مثؿ: نائب السمطاف، كالخطيب، فإف السنة كانت أنو  ڤ عمار بف ياسر

القضاء كبيت الماؿ، كاستعمؿ  عمى ڤ كاستعمؿ عبد اهلل بف مسعكد يصمي بالناس أمير حربيـ.

 .(4)عمى ديكف الخراج ڤ عثماف بف حنيؼ

                                                           
، الناشر: دار ابف حـز، 1، طالسيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىارىػ(: 1250عمي اليمني )ت:  الشككاني، محمد بف ((1

 .142، ص10، جالنجم الوىاج الد ًميرم:. 102، ص6، جمواىب الجميل. الحطاب: 648ص

 .34، ص10، جالمغنيابف قدامة:  ((2

 .123-119، صاألحكام السمطانيةالماركدم:  ((3

 ،1(، ط6)مج الفتاوى الكبرى البن تيميةىػ(: 728: تتقي الديف أحمد الحراني الحنبمي الدمشقي )لحفيد، ا ابف تيمية ((4
 .118/558، ص5ج - 285، ص4ج ىػ،1408 ، ت:: دار الكتب العمميةبيركت
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 الخطر في القضاء أك اإلفتاء:: رابعاً 

مما يترتب عمى ىذا أك ذاؾ  العظيـي يكمف فييا الخطر إف القضاء كاإلفتاء مف األمكر الت     
 .كأخركية تتمثؿ باإلثـ ،دنيكية تتمثؿ بالضماف ةمسؤكلي

مف  وما يعرض عمي معرفة حكـل ؛الشريفة كالسنة الكريـ الكتابفي  جتيدأف ي فعمى المفتي     
ف اخي فتىيثـ  اؿ ق ،شد خطران أ تمؼ فيما، كىذا ديدف السمؼ الصالح، فإف الخطر كامف في كمييما كا 

أبك عثماف الحداد: القاضي أيسر مأثما كأقرب إلى السالمة مف المفتي؛ ألف الفقيو مف شأنو إصدار 
عميو مف ساعتو بما حصره مف القكؿ، كالقاضي شأنو األناة كالتثبت كمف تأنى كتثبت تييأ ما يرد 

كقاؿ غيره: المفتي أقرب إلى السالمة مف القاضي؛ ا ال يتييأ لصاحب البديية، لو مف الصكاب م
نما يخبر بيا مى مزً ألنو ال يي  ف شاء تركو فٍ ـ بفتكاه، كا  القاضي كأما  ،استفتاه، فإف شاء قبؿ قكلو، كا 

فإنو يمـز بقكلو، فيشترؾ ىك كالمفتي في اإلخبار عف الحكـ، كيتميز القاضي باإللزاـ كالقضاء؛ فيك 
كليذا جاء في القاضي مف الكعيد كالتخكيؼ ما لـ يأت نظيره في ، مف ىذا الكجو خطره أشد

 .(1)المفتي

شخص الكاحد بينما عدل الككف أف فتكاه تت ؛أعظـ كأفحش كأرل أف خطر تعمد خطأ المفتي    
كاهلل تعالى أعمـ  فحش خطره يقتصر عمى شخص بعينو، كال يعني ذلؾ بالشيء الييف القضاء فإف

 .كأحكـ

 :خذ العرؼ بعيف االعتبار في القضاء كاإلفتاء: أخامساً 

خذان ى القاضي أف يككف متيقظان فطنان آ، كمف ىنا عمقالكا مف جيؿ بأىؿ زمانو فيك جاىؿ    
كأعرافيـ كحيميـ كمحمؿ كالميـ، كالمفتي عمى نفس  بعاداتيـبعيف االعتبار يحيط  أعراؼ الناس

أف المفتي في الكقائع ، ك (2)الكجو في تيقظو كمعرفة مراد المستفتي في التكصؿ لغرضو مف الفتكل
 .(3)ال بد لو مف ضرب اجتياد في معرفة أحكاؿ الناس

                                                           
 .27/29، ص1، جإعالم الموقعينابف القيـ:  ((1

 .359، ص5ج رد المحتار،: ابف عابديف ((2

 .207ص، 1ج، مدرر الحكا :مال ((3
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 :زم مف ينصب لمقضاء أك اإلفتاءسادسًا: 

حظ في كقتنا الحاضر أف الزٌم المتككف مف الجمباب ك الطربكش األحمر الذم يحيطو يال     
 الشاش األبيض ىك ما يشترؾ بو مف ينصب لمقضاء أك يتكلى اإلفتاء.

ىك أكؿ مف عمؿ عمى  رضي اهلل عنوكقد كرد معنا سابقان أف الخميفة ىاركف الرشيد      
يكسؼ رعاية شؤكف القضاء  يذية بتكلية اإلماـ أبيسمطة التنفاستقالؿ السمطة القضائية عف ال

 .(1)كىك مف استحدث الزم الخاص برجاؿ الديف مف القضاة كالمفتيف ،كاإلفتاء

 

                                                           
 مف ىذه الدراسة. 75انظر ص ((1
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 الثالثالمبحث 

 اإلفتاءدور و  الشرعي بين القضاء اشتراكقضايا 

 كما أف، ك عز كجؿ شريعة اهللفضاء كؿ منيما ك  ،القضاء كاإلفتاء عمكدا ىذه الدراسة    
لنقؼ عمى ك  ،ا بيف ىذه المؤسسة أك تمؾة يتداخؿ اختصاصييدبينيما محاكر اتفاؽ ىناؾ قضايا عد

بعض مف ىذه القضايا في ثالثة  القكؿ الفصؿ في أييما صاحب االختصاص فييا نقؼ عمى
 المطمب الثاني: رؤية األىمة كخاصة رمضاف، ، المطمب األكؿ: تقدير دية القتؿ الخطأ،مطالب

 ثالث: المسائؿ المتعمقة بالطالؽ.المطمب ال

 : تقدير دية المقتول خطأ:األولالمطمب 

 : مفيكـ الدية لغة كاصطالحان:أوالً 

، كسمي ىذا الماؿ الماؿ الذم ىك بدؿ النفس إذا أعطى كليو : كدل القاتؿ القتيؿ يديو ديةن لغة
 .(1)دية

السادة  ، كذىب(2)المالكيةك يةفالحنعند السادة  (كاجب بدؿ النفسىي الماؿ ال): اصطالحاً 
 .(3)(الماؿ الكاجب في النفس كدكنيا)بأنيا  ةيبمالحنك الشافعية

 يرى الباحث:

 مدية.عريؼ المغكم كاالصطالحي لالت ىناؾ تكافقا بيف أف -1

ي يمكف أف يتحقؽ فييا القصاص النفس كفيما دكنيا في األعضاء التأف الدية تككف مقابؿ  -2
 لك كاف االعتداء قصدان.

 )اإلجياض(، ألنو يندرج ضمف إطار الجنايات. بذلؾ االعتداء عمى الجنيف يمحؽ -3

                                                           
 .106، صالتعريفاتالجرجاني:  .654ص، 2ج، المصباح المنيرالفيكمي:  (1)

 
 .298ص، 2ج حاشية العدوي،العدكم: . 372ص، 8، جالبحر الرائق ابف نجيـ:(2)

 
ر، : دار الفك(، د.ط، بيركت5)مج حاشية الجمل: ىػ(1204: ت) سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم، الجمؿ(3)

 .385ص، 9ج المغني،ابف قدامة: . 54ص، 5جد.ت، 
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 :الشريفة كالسنة الكريـ : مشركعيتيا مف الكتابثانياً 

جنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  : قكؿ الحؽ ىنمنخنحن

 .(1)َّيهىهمهجهين

إما قتيؿ فيك بخير النظريف:  تؿ لومف قي : أنو "ملسو هيلع هللا ىلصعف رسكؿ اهلل  ڤ ما ركاه أبك ىريرة

ما يقاد" ميكد  .(2)كا 

 :الفقياء فيما تجب فيو دية المقتكؿ خطأن أقكاؿ : ثالثاً 

إال أنيـ اختمفكا في غير اإلبؿ مف  ،عمى أف األصؿ في الدية اإلبؿالفقياء  رغـ اتفاؽ    
قـك بعرض أقكاليـ في ذلؾ ليتسنى لنا مف خالؿ ذلؾ الكقكؼ عمى اختالؼ أاألمكاؿ، فإننا س
 اإلفتاء في تقديرىـ لمدية كالترجيح بينيما.دكر ك  القضاء الشرعي

 :مذىب الحنفية

كعمى  مئة، فمف اإلبؿ )اب الفٌضة(ؽرً الذىب كالكى ألصؿ فيما تجب فيو الدية اإلبؿ ك أف ا    
ت  عمر بف الخطابكقضى بذلؾ  ،أىؿ الذىب ألؼ دينار، كعمى أىؿ الكرؽ عشرة آالؼ درىـ

 .(3)يو أحد فحؿ محؿ اإلجماع منيـ، كلـ ينكر عمن بمحضر مف الصحابة

 ،كالمعنى فيو: أف لمقاضي أف يقضي بالدية مف الدراىـ أك الدنانير مؤجال في ثالث سنيف    
كاف ىذا دينا بديف  ،عنيا فمك كاف األصؿ في الدية اإلبؿ، كىي ديف، كالدراىـ، كالدنانير بدال

 .(4)كنسيئة بنسيئة، كذلؾ حراـ شرعا

                                                           
 (.92) ، آيةسورة النساء (1)
 .5ص ،9(، ج6880) ؾ: الديات، باب: مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف، رقـ (،9)مج صحيح البخاريالبخارم:  (2)

 
بيركت: ، ؽ: محمد عطايحق، ت3(، ط10)مج السنن الكبرىىػ(: 458: تأحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني )، البييقي(3)

 .136، ص8( ج16172ؾ: الديات، باب: أعكاز اإلبؿ، رقـ ) ىػ، 1424ت: دار الكتب العممية، 

 
 .75، ص26ج، (30)مج المبسوط :السرخسي(4)
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 :مذىب المالكية

كقد اتفقكا معيـ في أف الدية تجب في  الحنفيةإلى ما ذىب إليو السادة  المالكيةذىب   
أىؿ الذىب أىؿ ، كأف ثنا عشر ألؼ درىـا عند أىموإال أف مقدار الكرؽ  ،الذىب كالكرؽك  اإلبؿ

أىؿ صنؼ  كال يقبؿ مف ،إلبؿ أىؿ البادية كالعمكدكأىؿ ا ،كأىؿ الكرؽ أىؿ العراؽ ،الشاـ كمصر
 .(1)غيره صنؼ

 :الشافعية مذىب

دال مف النفس، كال ب تعتبر مف الدنانير كالدراىـ عند إعكاز اإلبؿ أف الديةالقديم  في ـقكلي    
عشر ألؼ درىـ، فتصير  األؼ دينار، كمف الكرؽ اثنتككف بدال مف اإلبؿ، فتككف الدية مف الذىب 

 .(2)التقكيـالدية عمى قكلو في القديـ ثالثة أصكؿ مقدرة بالشرع دكف 

إعكاز ، ففي حاؿ كىك اإلبؿ كاحده  أصؿه إال ككف لمدية يال ف الجديدفي  قكؿ الشافعيةأما 
اإلبؿ يكجب العدكؿ إلى قيمتيا بالدنانير كالدراىـ ما بمغت بحسب اختالفيا في البمداف كاألزماف، 

 .(3)فتككف الدنانير كالدراىـ بدال مف اإلبؿ ال مف النفس

 :ةيبممذىب الحن

الحنابمة في قكؿ ليـ ما ذىب إليو الشافعية في الجديد مف أف دية القتؿ الخطأ اإلبؿ  كافؽ    
اإلبؿ كالذىب كالكرؽ كالبقر كالغنـ، فيذه خمسة ال  :أف أصكؿ الديةفقط، إال أف المعتمد عندىـ 

ة مف مٌ حي ئتا ف أصكؿ الدية ستة الخمسة المذككرة كالسادسة م، كقكؿ ثالث ليـ إيختمؼ المذىب فييا
 .(4)الحمة: برداف، إزار كرداءك ؿ اليمف، مى حي 

                                                           
، 1(، ط2)مج كتاب التمقينروضة المستبين في شرح  ىػ(: 673: تعبد العزيز بف إبراىيـ القرشي التميمي )، ابف بزيزة (1)
 .352، ص12(، ج13)مج الذخيرة: القرافي 1232، ص 2، جىػ1431 ، ت:الناشر: دار ابف حـزغ ؽ: عبد المطيؼ زكايحقت

 
 .227-226، ص12ج ،(19)مج الحاوي الكبيرالماكردم: (2)

 
 .227-226، ص12ج ،الحاوي الكبير(3)

 
 .437، ص9(، ج11)مجالفروع : فمحبف م. ا368، ص8(، ج10)مج المغنيابف قدامة: (4)
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 خالصة أقوال الفقياء:

، كأما ما كىذا األصؿ محؿ إجماع بيف الفقياء كما ىك كاضح ،اإلبؿ أصؿ في الدية إف    
اإلبؿ كالذىب  ؛أف أصكؿ الدية ثالثة أوليامف األصكؿ األخرل فيي عمى أربعة آراء،  اختمفكا فييا

كىك مذىب  ،اإلبؿ فقط ياثانيو  ،ا ما ذىب إليو الحنفية كالمالكية كالشافعية في القديـكىذ ،كالكرؽ
األصكؿ الثالثة المذككرة باإلضافة لمبقر كالغنـ فتصبح يا ثالثو  ،الشافعية في الجديد كرأم لمحنابمة
 ىك الحمؿ.أضافكا أصالن سادسان ك  قكؿ آخر لمحنابمة إذ رابعياو  ،خمسة أصكؿ كىك المعتمد لمحنابمة

  الترجيح:

ىي  في القديـ الشافعيةك المالكيةك الحنفيةيرل الباحث أف األصكؿ الثالثة التي ذكرىا 
 األصكؿ المعتمدة في دية المقتكؿ خطأن.

   :لقضاء الشرعي كاإلفتاءبيف ا دية المقتكؿ خطأن تقدير : رابعاً 

قتؿ الخطأ ىك ما ذىب إليو المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية بما يخص تقدير دية ال))     
ا قائـ لذىب كالكرؽ كيككف االختيار بينيمف أف األصكؿ المعتمدة في تقديرىا ىي اإلبؿ كا الحنفية

فضة كتقسط بأقساط مكزعة كفي الغالب يككف اختياره لألصؿ المقدر بال ،عمى ما ىك أرفؽ بالجاني
خر مف ، كما أنو يحكـ بأم أصؿ آجاني أف يدفعيا دفعة كاحدةإال إف رغب ال ،سنكات عمى ثالث

بيف األصكؿ المذككرة كاإلبؿ أك الذىب، كأف ذلؾ مف صميـ عمؿ المحاكـ الشرعية كما تضمنتو 
)المادة الثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية التي نصت عمى الكظيفة كالصالحية المتعمقة 

تدخؿ م ت، أدية قتؿ الخطأ ك كاجب فيبتقدير ما ىف تتدخؿ دكر الفتكل (، كأ(1)بالمحاكـ الشرعية
بيف ما تقدره المحاكـ  اف ىناؾ تفاكتألبيف الناس  ةيحدث البمبمفي صالحيات المحاكـ الشرعية، 

ألنو يجد مصمحتو في ذلؾ كيرغب  ؛الشرعية كدكر الفتكل، فيميؿ كلي الدـ إلى فتكل دار اإلفتاء
 .  (2)((و التيسير في ذلؾالجاني في المجكء إلى المحاكـ الشرعية لما يحقؽ ل

                                                           

 
ـ، عدد 1959، عماف: دار الشرؽ، ا / تشريف الثاني/الجريدة الرسمية لمممكة األردنية الياشميةـ، 31/1959قانكف رقـ(1)
 .931(، ص1449)

 
مكاف: محكمة رئيس محكمة استئناؼ راـ اهلل كالبيرة الشرعية، ال فضيمة الشيخ عطا المحتسبقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (2)

 ـ في تماـ الساعة التاسعة صباحان.22/5/2016استئناؼ راـ اهلل كالبيرة الشرعية، الزماف: يـك األحد المكافؽ 
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تككف الدية في حالة القتؿ الخطأ عمى عاقمة الجاني كليست مف مالو الذاتي كأف يككف ))     
االختيار بما ىك أرفؽ بالجاني يحقؽ الرفؽ بعاقمتو كأىمو، كمف ىنا أرل أف اختصاص تقدير دية 

إف  ص قانكني، حيثعميو بن ان محاكـ الشرعية منصكصالقتؿ الخطأ ىك مف لب اختصاص ال
المحاكـ الشرعية ىي المختصة بالنظر في دعاكل الديات كما يتفرع عنيا، كانطالقان مف القضاء 

فض الخصكمة بيف الناس ىي جزء إف كما يصدر عنو مف أحكاـ تككف ممزمة لممتداعييف حيث 
 .    (1)((مف كالية كلي األمر التي منحيا لمقضاء كلـ تكف مف اختصاص اإلفتاء

ضاء الذم ىك صاحب االختصاص، الدية لمق -إذا كقع النزاع في تقدير -يككف الفصؿ))    
ـ بأم اتفاؽ بيف طرفي الدعكل، كىك صاحب االختصاص منذ القدـ في البحث بما يتعمؽ كى يك الحى ف

 .(2)((بالديات كالدماء

 مجمس اإلفتاء لدلاألصؿ في تقدير دية القتؿ الخطأ ىي مئة مف اإلبؿ، ككاف المعتمد ))    
ـ بحث مجمس اإلفتاء ىذه المسألة 2011بتقديرىا بالذىب كبعدما ارتفع سعر الذىب عاـ الفمسطيني

ر، أم ما يعادؿ أربعة كثمانكف ألؼ دينا ،كقد خرج باعتماد مئة مف اإلبؿ لتقدير دية القتؿ الخطأ
 نو كمف خالؿ اطالعيمع أ ،لمقضاء تحاؿا مف الخصكمة ف كثير بيف حكمان شرعيان، إذ إكأنا بذلؾ أي 

كأف ما يتبناه السمطاف يرفع  ،غالب حكادث القتؿ الخطأ يككف سبيؿ حميا عشائريان  عمى
 .(3)((الخالؼ

 :لمباحثوبيذا يتبين 

بينما  ،السادة الحنفيةالمحاكـ الشرعية في تقدير دية المقتكؿ خطأن أخذت بما ذىب إليو   -1
 ة في الجديد.تاء أخذت بما ذىب إليو الشافعيدار اإلف

                                                           

 
رئيس ىيئة التفتيش القضائي، المكاف: ديكاف قاضي القضاة،  فضيمة الشيخ محمود العبوشيقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (1)

 ـ في تماـ الساعة الحادية عشرة صباحان.22/5/2016الزماف: يـك األحد المكافؽ 

 
قاضي راـ اهلل كالبيرة الشرعية، المكاف: محكمة راـ اهلل كالبيرة  فضيمة الشيخ ربحي حمادةقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (2)

 ـ في تماـ الساعة الكاحدة ظيران.22/5/2016الشرعية، الزماف: يـك األحد المكافؽ 

 
المفتي العاـ لمقدس كالديار الفمسطينية، المكاف: دار اإلفتاء/  سماحة الشيخ محمد حسينقابمة مع قمت بإجراء ىذه الم(3)

 ـ في تماـ الساعة العاشرة صباحان.24/5/2016الراـ، الزماف: يـك الثالثاء المكافؽ 



142 

 قانكني لكجكد نص ؛تكؿ خطأن ىي المحاكـ الشرعيةصاحب االختصاص في تقدير دية المق -2
 بذلؾ كما مر معنا، كأف سيادة العدالة تتحقؽ بااللتزاـ بالقكانيف المعمكؿ بو.

ؾ مف الفضة(  38) ؽؼ درىـ مف الكر تقدير المحاكـ الشرعية لدية القتؿ الخطأ بعشرة آال -3
قيمتيا أربعة ك  ،مف اإلبؿ ةئشر ألؼ دينار أردني، كدار اإلفتاء بمكسعرىا خمسة ع

 .اككبير  افاحش اكفرق اتفاكت كثمانكف ألؼ دينار أردني، كىذا ييظًير

دية المقتكؿ خطأن مف قبؿ المحاكـ الشرعية كدار اإلفتاء بالشكؿ المذككر يجعؿ ذلؾ  تقدير -4
بسبب  ؛كلي الدـ كعاقمة الجاني مدعاة لتكثيؽ النزاع بيف الناس كتأصيؿ الجراح بيف

 نفسيان. اثر اكت المالي الفاحش مما يترؾ أالتف

 كالحكـ بينيما ىك القضاء كليس اإلفتاء. ،ف كاف خطأن يعني ذلؾ أف ىناؾ طرفيفالقتؿ كا   -5

دية القتؿ  ف كنت قد رجحت أف المحاكـ الشرعية ىي صاحبة االختصاص في تقديركا   -6
اؾ تعديؿ كتطكير صحي لمقانكف المعمكؿ بو في المحاكـ ال يككف ىنالخطأ ال يعني ذلؾ أ

 كيجمع بيف رؤية اإلفتاء كالقضاء، كاهلل تعالى أعمـ كأحكـ. الشرعية بما يكافؽ

 :رمضان رؤية األىمة وال سيما: الثانيالمطمب 

 : مفيكـ األىمة لغة كاصطالحان. أوال

فمما ، (2)ثـ ىك قمر بعد ذلؾ ،في الشير ًإلى ثالث لياؿ يسمى الًيالؿ، ك (1)األىمة، جمع ىالؿ: لغة
ـ أكقات الحج كالصك  جاء اإلسالـ جعؿ اهلل جؿ كعز األىمة مكاقيت لما يحتاجكف إليو مف معرفة

ىك رفع الصكت بالتمبية، مكضع اإلىالؿ كىك الميقات، كيقع عمى اإلىالؿ ، ك (3)كمحؿ الديكف
 .(4)ا رفع صكتو بالتكبير عند رؤيتوإذ :كاستياللو، نو: إىالؿ اليالؿكم ،رالزماف كالمصد

                                                           

 
 .462، ص30، جتاج العروس: الزبيدم(1)

 
ؽ: حسيف يحق، ت1(، ط11)مج لعموم ودواء كالم العرب من الكمومشمس اىػ(: 573: تنشكاف بف سعيد اليمني )، الحميرل(2)

 .6834، ص10، جىػ1420 ، ت:بيركت: دار الفكر المعاصر، العمرم
 
بيركت: دار إحياء ، ؽ: محمد مرعبيحق، ت1(، ط15)مج تيذيب المغةىػ(: 370: تمحمد بف أحمد بف األزىرم )، اليركم(3)

 .88، ص11، جـ2001 ، ت:التراث العربي
 
 165، ص5، جمجمع بحار األنوار: الكجراتي(4)
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 اصطالحًا: 

كالذم لـ  ،تبع الستخداـ الفقياء لمصطمح األىمة سيجد أنيـ استخدمكه لمعرفة المكاقيتالمت    
كنحف  ڤأتانا كتاب عمر " :قاؿ ڤ شقيؽ بف سمموما ركاه  يخرج معناه عف المفيكـ المغكم

نيارا فال تفطركا حتى يشيد رجالف  اليالؿأيتـ فإذا ر  ،كبر مف بعضأبعضيا  األىمةبخانقيف أف 

 .(1)"باألمسرأياه  أنيمامسمماف 
 :الشريفة كالسنة الكريـ : مشركعيتيا مف الكتابثانياً 

خبحبُّ  :قكؿ الحؽ   .(2)َّحجهتمتختحتجتهبمب

صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو، فإف غبي  » :ملسو هيلع هللا ىلص ، يقكؿ: قاؿ النبيڤىريرة  ما ركاه أبك

 .(3)«مكا عدة شعباف ثالثيفعميكـ فأكم

 :)ىالؿ رمضاف( : الفقياء في كيفية ثبكت األىمةثالثاً 

أقؿ مف  رؤيتو ال يقبؿ فيسكل رمضاف، أجمع جميكر الفقياء عمى أف ثبكت األىمة      
كاشتراط بعض الفقياء ذلؾ في ىالؿ رمضاف، إال أف بعض الفقياء أثبتكىا برؤية ، (4)شاىديف

اتفاقيـ بأف الفطر ال يككف إال بشيادة رجميف عدليف إال أنيـ اختمفكا في ثبكتو كمع  الكاحد العدؿ،
شيد رجؿ كاحد كبالسماء عمة قبمت  ذانو إإلى أ حنفيةمام أبو اإلفذىب  ،بشخص أك شخصيف

 ،كأما عمى الفطر فال تقبؿ إال شيادة رجميف إذا كاف بالسماء عمة ،شيادتو كحده إذا كاف عدال
جائزة ككذلؾ لك شيد رجؿ عمى شيادة رجؿ فيك  امرأة كىي عدلة فشيادتياككذلؾ لك شيدت 

، كفي الركاية األصح (6)عدليف  يجكز فيو أقؿ مف شيادة شاىديفالأنو  مالكمام اإل، كذىب (5)جائز
                                                           

 
  .173، ص3، جالمغنيابف قدامة:  .271، ص6، جالمجموعالنككم: . 47، ص2، جبداية المجتيد :ابف رشد(1)

 
 (.189سكرة البقرة، آية )(2)

 
، باب: اذا رأيتيـ اليالؿ، رقـ)9)مجصحيح البخاري البخارم: (3)  .27، ص3(، ج1909(، ؾ:الصـك

 
، الكمكذاني. 412، ص3، جالحاوي الكبير. الماكردم: 9، ص4، جالمدونة. مالؾ: 139، ص3، جالمبسوطسرخسي: ال(4)

 .154، صق1425 ، ت:الناشر: مؤسسة غراس، ؽ:عبد المطيؼ ىميـيحق، ت1، طاليداية محفكظ بف أحمد بف الحسف:
 
الكفا  يؽ: أبيحق(، د.ط، ت5)مج (لمبسوطاب االصل )المعروف ىػ(:189: تمحمد بف الحسف بف فرقد )، الشيباني(5)

 .325، ص2، جكراتشي: إدارة القرآف، األفغاني
 
 .9، ص4(، ج4)مجالمدونة مالؾ: (6)
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بن اإلمام أحمد المشيكر عف ، كأف (1)أنو ال يجكز عمى ىالؿ رمضاف إال شاىداف الشافعي لإلمام
 .(2)عدال اكاحد في ىالؿ رمضاف قكال قبؿأنو يي  حنبل

 لمتعمؽ بيالؿا أف  رؤية ىالؿ رمضاف بشيادة رجؿ كاحد: الرأم القائؿ بثبكتكجاىة 
كالمتعمؽ بيالؿ ، يو مقبكؿ كما لك أخبر بإسالـ رجؿىك الشركع في العبادة، كخبر الكاحد ف رمضاف

ا في الشيادة عمى ردة المسمـ، كأشار شكاؿ الخركج مف العبادة، كذلؾ ال يثبت إال بشيادة رجميف كم
ىنا إلى فرؽ آخر فقاؿ: المتعمؽ بيالؿ شكاؿ ما فيو منفعة لمناس كىك الترخص بالفطر فيككف ىذا 

كالمتعمؽ بيالؿ رمضاف محض حؽ الشرع، كىك الصـك الذم ىك  ،نظير الشيادة عمى حقكؽ العباد
 .(3)احدفيو بخبر الك  فىتيكعبادة يؤخذ فييا باالحتياط فميذا 

 : الترجيح

مف أف رؤية ىالؿ رمضاف تثبت  الحنبميةك  الحنفيةيتبيف لمباحث رجحاف ما ذىب إليو     
ل الناس ءترا »قاؿ: عنو ڤ بف عمرا ما ركم عف أىميا ،بالشخص الكاحد لكثير مف األدلة

أعمـ  ، كاهلل تعالى(4)«كأمر الناس بصيامو فصامو أني رأيتو ،ملسو هيلع هللا ىلصفأخبرت رسكؿ اهلل ، اليالؿ

 كأحكـ.

قد صاـ كأمر بالصياـ لمجرد شيادة شخص كاحد تمثمت بشيادة  ملسو هيلع هللا ىلص أف النبي وجو الداللة:
 .ڤالصحابي الجميؿ ابف عمر 

 )ىالؿ رمضاف(؟ ي إعالف ثبكت األىمةصاحب االختصاص ف ٍف ىك: مى عاً راب

                                                           

 
 .103، ص2(، ج8)مجاألم الشافعي: (1)

 
 .164، ص3(، ج10)مجالمغني ابف قدامة: (2)

 
 .139، ص3(، ج30)مجالمبسوط السرخسي: (3)

 
ؽ: محمد يحق(، د.ط، ت4)مج سنن أبي داود ىػ(:275: تبف إسحاؽ األزدم الس ًجٍستاني ) سميماف بف األشعث، أبك داكد(4)

، باب: في شيادة الكاحد عمى رؤية ىالؿ رمضاف، رقـ ) بيركت: المكتبة العصرية،، محيي الديف ، 2(، ج2342ؾ: الصـك
 –صحيح أبي داود ىػ(: 1420: ترم )بف الحاج نكح األشقكد محمد ناصر الديف، األلباني، صححو االلباني، انظر 302ص
 .105، ص7(،ج2028، رقـ)ىػ1423، ت: الككيت: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، 1(، ط7)مج األم
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كذلؾ أف  ؛إف رؤية األىمة كخاصة رمضاف كانت ضمف اختصاص القضاء الشرعي))    
ال تتـ إال مف خالؿ  -المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية -ية اليالؿ في المذىب الحنفي كىكرؤ 

دعكل ماؿ )كأف يحضر رجالن إلى المحكمة كيقكؿ استحؽ ديني عمى فالف ليمة األكؿ مف رمضاف 
ف المدعى عميو يعارضني في دفع دينو زاعمان أف رؤية كا   ،استحؽ الديف برؤية ىالؿ رمضاف كقد

فيأتي المدعي بشيكد رأكا اليالؿ كيشيدكف بذلؾ فيثبت الديف بثبكت رؤية اليالؿ(،  ،لـ تثبت اليالؿ
كمف ىنا نرل أف االختصاص لممحاكـ الشرعية، كقد جرت العادة بفتح المحاكـ الشرعية لمراقبة 

نني أرل أثبكت اليالؿ كخاصة ىالؿ ر  تعاكف ال ضير مف مضاف كشكاؿ كحتى يكمنا الحاضر، كا 
 .  (1)((بيف القضاء كاإلفتاء كيككف اإلعالف باجتماعيما يؽكتنس

ف رؤية ؿ ىك الراجح مف المذىب الحنفي، كا  المعتمد لممحاكـ الشرعية في رؤية اليال))    
ىالؿ رمضاف عمى سبيؿ المثاؿ ف اختصاص المحاكـ الشرعية ككف اليالؿ مف زمف بعيد كاف م

ف القضاء مف الكالية العامة كمف باب ، كا  مزمان ألىؿ البمدإف ثبت رؤيتو يككف قرار الكالي في ذلؾ م
حمؿ حكمو عمى كجو بخالؼ القضاء الذم يي  ،أف اإلفتاء ىك بياف لحكـ شرعي كال يقتضي اإللزاـ

أف رؤية األىمة مف صميـ عمؿ المحاكـ الشرعية، كيمكف لنا أف نستدؿ عمى اإللزاـ، فإنني أقكؿ: 
ثر إال أماـ عتمد كال يترتب عمييا أسمع كتي دة تي شيادة، كالشياذلؾ بأف رؤية اليالؿ تككف بال

 .(2)((القضاء

ال يترتب عمييا خالؼ، فيككؿ ميمتيا لمف يشاء، إذ رؤية اليالؿ مف صالحيات الحاكـ ))   
 .(3)((عميو اختصاص القضاء ال يكجد أساس يبنى كحصره في

ىالؿ شكاؿ ال ؿ دخكؿ في عبادة بينما يثبت رؤية اليالؿ بشاىد كاحد ككف أف رؤية اليال))    
ف ذلؾ خركج مف عبادة، كأف رأم السمطاف في ذلؾ يرفع الخالؼ مف حيث يككف إال بشاىديف أل

                                                           

 
رئيس محكمة استئناؼ راـ اهلل كالبيرة الشرعية، المكاف: محكمة  فضيمة الشيخ عطا المحتسبقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (1)

 ـ في تماـ الساعة التاسعة صباحان.22/5/2016رعية، الزماف: يـك األحد المكافؽ استئناؼ راـ اهلل كالبيرة الش

 
قاضي محكمة نابمس الشرعية، المكاف: محكمة نابمس الشرعية،  فضيمة الشيخ رائد السبتيقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (2)

 ـ في تماـ الساعة الثانية ظيران.29/5/2016الزماف: يـك األحد المكافؽ 

 
قاضي راـ اهلل كالبيرة الشرعية، المكاف: محكمة راـ اهلل كالبيرة  فضيمة الشيخ ربحي حمادةمت بإجراء ىذه المقابمة مع ق(3)

 ـ في تماـ الساعة الكاحدة ظيران.22/5/2016الشرعية، الزماف: يـك األحد المكافؽ 
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ج عنو نزاع أك يتعمؽ ف كؿ ما ينتبالنزاع فإننا نحيمو لمقضاء بؿ إ االختصاص، كمجرد أننا شعرنا
 .(1)((ف اإلفتاء ال يبت فييابو نزاعات فإ

 :لمباحثين وبيذا يتب

مف قالكا بأف  عمى أف القضاء الشرعي كاإلفتاء قد اعتمدكا في ثبكت رؤية ىالؿ رمضاف  -1
 ثبكت ىاللو يككف بشيادة شاىد كاحد.

شيادة كال عبرة ككنيا تعتمد بال ؛أف القضاء ىك صاحب االختصاص في رؤية األىمة -2
 ف أماـ ىيئة القضاء.لمشيادة إف لـ تك

ات الكتب الفقيية اختصاص المحاكـ أف كثيران مف أمٌ  ألىمة مفكمما يدلؿ عمى أف رؤية ا -3
 (.(3)إلماـمردكد لأك ردىا  ةاعتماد الشيادك  (2)تناكلت لفظ )حكـ القاضي

ألنو حتى يتـ إثبات  ؛كجاىة لذلؾف فإنني ال أرل يٍ األىمة بالد  أما بخصكص تعميؽ رؤية  -4
حضارىـ كالسماع لشي ادتيـ كحتى صدكر الحكـ يككف الديف بتسمية الشيكد كتبميغيـ كا 

 شير رمضاف قد انقضى.

بعض الحجج التي تتضمف  تكجد سجالت المحاكـ الشرعيةأنني كمف خالؿ مراجعة  -5
 ف عامان. ت رؤية اليالؿ كالتي تزيد عف تسعيثبك 

                                                           

 
دس كالديار الفمسطينية، المكاف: دار اإلفتاء/ المفتي العاـ لمق سماحة الشيخ محمد حسينقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (1)

 ـ في تماـ الساعة العاشرة صباحان.24/5/2016الراـ، الزماف: يـك الثالثاء المكافؽ 

 
 .449، ص3، جالحاوي الكبيرالماكردم: (2)

 .266، ص1، جالمدونةمالؾ: (3) 
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 :المسائل المتعمقة بالطالق: الثالثالمطمب 

  : مفيكـ الطالؽ لغة كشرعان:أوال

فإف كثر تطميقو لمنساء قيؿ مطميؽ كمطالؽ  ،مرأتو تطميقا فيك مطمؽطمؽ الرجؿ ا مصدرلغة: 
 .(2)إزالة القيد كالتخمية ىك، ك (1)قرب كاالسـ الطالؽ كطمقت ىي تطمؽ مف باب

ملُّ   :رفع الحؿ الذم بو صارت المرأة محال لمنكاح إذا تـ العدد ثالثا كما قاؿ اهلل تعالى: شرعاً 

جنممخمحمجمهل زكاؿ الممؾ باعتبار سقكط اليد عند انقضاء العدة  كيكجب، (3)َّمنخنحن

 .(4)في المدخكؿ بيا كانعداـ العدة عند عدـ الدخكؿ كاالعتياض عند الخمع

 :الشريفة كالسنة الكريـ : مشركعيتو مف الكتابثانياً 

 .(5) َّنئمئزئرئَُُِّّّّّٰ  : قكؿ الحؽ 

 .(6)َّخبحبجبهئمئخئحئجئييُّ : قكؿ الحؽ 

: أنو طمؽ امرأتو كىي حائض، عمى عيد ڤعبد اهلل بف عمر  : أفلبخارمما ركاه ا    

مره : »ملسو هيلع هللا ىلصعف ذلؾ، فقاؿ رسكؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ اهلل ڤ ، فسأؿ عمر بف الخطابملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 

ف شاء طمؽ قبؿ  فميراجعيا، ثـ ليمسكيا حتى تطير، ثـ تحيض ثـ تطير، ثـ إف شاء أمسؾ بعد، كا 
 .(7)« أف تطمؽ ليا النساءأف يمس، فتمؾ العدة التي أمر اهلل

 جكاز إيقاع الطالؽ في حالة الطير. وجو الداللة:

                                                           

 
 .376، ص2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير :الفيكمي(1)

 
 .141، صالتعريفاتجرجاني: ال(2)

 
 (.230، آية )سورة البقرة(3)

 
 .2، ص6(، ج30)مجالمبسوط : السرخسي(4)

 
 (.227، آية )سورة البقرة(5)

 
 (.229، آية )سورة البقرة(6)

 
 .40، ص7(، ج5251، ؾ: الطالؽ، رقـ)صحيح البخاريالبخارم: (7)
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 :الطالؽب بعض المسائؿ المتعمقة: ثالثاً 

 :المكرر الطالق

 سنة :نو نكعاف: سني كبدعي، فأما السني فإإلى أف الطالؽ نكعاف الحنفيةالسادة ذىب       
فاألحسف أف يطمقيا  ،حسف كأحسف :نكعافيك ف العددأما  ،كسنة مف حيث الكقت ،مف حيث العدد

ة، كالحسف أف يطمقيا ثالثا في ثالثة أطيار عند كؿ طير كاحد، كيدعيا حتى تنقضي عدتياكاحدة 
يقاع الثالث ك   ،معتبر في حؽ المدخكؿ بيا الكقتكأما السنة مف حيث ، بدعة كاحدة جممةطمقات ا 

 ـ عمى ذلؾ حديث ابف عمركدليمي ،(1)فيوكذلؾ أف يطمقيا إذا طيرت مف الحيض قبؿ أف يجامعيا 
 .(2)نفان الذم مر آ ڤ

ما ك  ،مرأتو ثالث تطميقات في مجمس كاحدف يطمؽ الرجؿ اأ بكراىة مالك اإلماـ كقاؿ    
 اكاحدة طاىر  تطميقوطالؽ السنة أف يطمؽ الرجؿ امرأتو ، كأف أدركت أحدا مف أىؿ بمدنا يرل ذلؾ

فإذا دخمت في  ،ليا ثالثة قركء كال يتبعيا في ذلؾ طالقا مف غير جماع، ثـ يتركيا حتى يمضي
 .(3)زكاج كبانت مف زكجيا الذم طمقياالدـ مف الحيضة الثالثة فقد حمت لأل

ال أعرؼ في الجمع بدعة كال في التفريؽ سنة  رحمو اهلل تعالى الشافعي اإلماـ قاؿبينما 
كلك لـ يكف سنة لما عممت نيتو ألف  ،جممةبؿ الكؿ مباح كباالتفاؽ لك نكل كقكع الثالث جممة يقع 

قاؿ »: العجالني فإنو لما العف امرأتو ، كمف أدلتيـ عمى ذلؾ حديثالنية بخالؼ الممفكظ باطؿ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -كلـ ينكر عميو رسكؿ اهلل  (4)«كذبت عمييا يا رسكؿ اهلل إف أمسكتيا فيي طالؽ ثالثا

 .(5)إيقاع الثالث جممة

                                                           

 
 . 4-3، ص6(، ج30)مجالمبسوط : السرخسي(1)

 
 مف ىذه الدراسة. 147أنظر ص(2)

 
 .3، ص2، جالمدونة: مالؾ(3)

 
 .42، ص7(، ج5259، ؾ: الطالؽ، باب: مف أجاز طالؽ الثالث، رقـ )البخاري صحيح: البخارم(4)

 
 .295، صمختصر المزنيالمزني: (5)
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كيدعيا  ة،ف يطمقيا طاىرا مف غير جماع كاحدطالؽ السنة ألى أف إ الحنابمةبينما ذىب      
، أيضا لمسنة ككاف تاركا لالختيار كافلحتى تنقضي عدتيا كلك طمقيا ثالثا في طير لـ يصبيا فيو 

 .(1)كعندىـ طالؽ البدعة أف يطمقيا في حيض أك في طير أصابيا فيو

كاحدة، ألف مف حكمة الشارع  جممة ان ثالثطالؽ الإيقاع : يتبيف لمباحث رجحاف عدـ اعتبار الترجيح
في تعدد الطالؽ أف يبقى معنى لتدارؾ الندـ، كأنو بالطمقة الكاحدة يتحقؽ اليدؼ مف المراجعة 

 كالتفكير كالتفصي.

النبي صمى اهلل عميو إنما ترؾ كأما بخصكص حديث العجالني الذم استدؿ بو الشافعية      
 ، لعممو أنو لشدة الغضب ربما ال يقبؿ قكلو فيكفر ؛لكقت شفقة عميوفي ذلؾ ايو اإلنكار عمكسمـ 

كراىة إيقاع الثالث لما فيو مف سد باب التالفي مف غير حاجة كذلؾ غير مكجكد في حؽ 
ألف باب التالفي بيف المتالعنيف منسد ما داما مصريف عمى المعاف كالعجالني كاف  ؛العجالني

 .(2)مصرا عمى المعاف

سبؽ: أف الفقياء يقركف بكقكع الطالؽ البدعي، إال أف الحنفية كالمالكية كالحنابمة يتبيف مما 
 يركف أف صاحبو قد أصاب معصية، بخالؼ الشافعية.

 المعمول بو في القضاء الشرعي:

المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية  مف قانكف األحكاؿ الشخصية 85نصت المادة       
 90المادة  ككما نصتالث طمقات متفرقات في ثالثة مجالس( يممؾ الزكج زكجتو ث) :كمضمكنيا

الطالؽ المقترف بالعدد لفظان أك إشارة كالطالؽ المكرر في مجمس كاحد ال ) :بأف مف ذات القانكف
ككذلؾ إيقاع الطالؽ البدعي الذم يككف أثناء العدة في حالة الطير  ،(3)(يقع بيما إال طمقة كاحدة

                                                           

 
 .110، صمختصر الخرقيالخرقي: (1)

 
 .6-5، ص6، جالمبسوط: السرخسي(2)

 
ق، 1409، األردف: دائرة المكتبات، ت:3، طوعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةمجمالظاىر، راتب عطا اهلل: (3)
 .80ص
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التي مف قانكف األحكاؿ الشخصية  183ة المادكما نصت حاكـ الشرعية ىك ما عميو العمؿ في الم
 .(1)تضمنت أنو ما ال ذكر لو في ىذا القانكف يرجع فيو إلى الراجح مف مذىب أبي حنيفة

 المعمول بو في اإلفتاء:

ف الطالؽ المكرر في مجمس كاحد يقع طمقة كاحدة فمك إف المعمكؿ بو في دكر الفتكل بأ
 .(2)و أنت طالؽ بالثالث فيي طمقة كاحدة رأفة بالعبادقاؿ رجؿ لزكجت

 بعض حاالت الطالق:

 :المدىكشطالؽ  -1

كلـ  مبادئوقد تعدل ك بصاحبو  كيشتدالطالؽ الذم يقع في حالة الغضب الذم يستحكـ 
، كىك منزلة بيف منزلتيف في بيف الفقياء في طالؽ الغضبافينتو إلى آخره، فيذا مكضع الخالؼ 

 .(3)كفي الثانية ال يقع باتفاؽ، أما ىذا القسـ فإننا نبينو عمى النحك التالي ،ا يقعمىاحدإ

، (5)في قكؿ ليـ الحنابمة، كذىب إلى ذلؾ (4)إلى أف طالؽ الغضباف ال يقع األحنافذىب       
ال طالؽ، كال عتاؽ في : »ملسو هيلع هللا ىلص قالت: قاؿ رسكؿ اهلل ڤ عف عائشةكاستدلكا بأدلة عدة أىميا، 

 .(6)«إغالؽ

 .(7)الغضب المذككر ىك اإلغالؽ المراد في : أفو الداللةوج

                                                           

 
 .90ص مجموعة التشريعات،(1)

 
المفتي العاـ سابقان، رئيس رابطة عمماء فمسطيف، المكاف: منزلو  سماحة الشيخ عكرمة صبريقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (2)

 ـ في تماـ الساعة الثانية عشرة ظيران.21/6/2016كافؽ في الراـ، الزماف: يـك الثالثاء الم

 
ؽ: محمد يحق، ت2، طإغاثة الميفان في حكم طالق الغضبانىػ(: 751: تمحمد بف أبي بكر بف أيكب الجكزية )، قيـالابف (3)

 .39، صىػ1408 ، ت:بيركت: المكتب اإلسالمي، عفيفي
 
 .39، صإغاثة الميفان في حكم طالق الغضبان: قيـالابف (4)

 
 .المرجع السابق(5)

 
: دار إحياء الكتب ، بيركتتحقيؽ: محمد فؤاد(، 2)مج سنن ابن ماجوىػ(: 273: تمحمد بف يزيد القزكيني )، ابف ماجو(6)

صحيح الجامع األلباني: كقد حسنو األلباني. انظر،  660، ص1(، ج2046، ؾ: الطالؽ، باب: طالؽ المكره، رقـ )العربية
 .1250، ص2(، ج7525، رقـ ): المكتب اإلسالمي(، بيركت2)مج الصغير وزياداتو

 
دار النشر: المكتبة (، د.ط، 2)مج مشارق األنوار عمى صحاح اآلثارىػ(: 544: تعياض بف مكسى اليحصبي )، السبتي(7)

 .134، ص2، جالعتيقة



151 

كقالكا  الشافعية، كالى ذلؾ ذىب (1)كقالكا بكقكع طالؽ الغضباف المالكيةكخالفيـ في ذلؾ     
ف ادعىيقع طالؽ الغضباف بأف    الحنابمة ىذا الغالب عند ك، (2)غضبزكاؿ شعكره بال صاحبو كا 

عف خكيمة بنت ثعمبة، منيا قياس الطالؽ عمى اإليالء ما ركم خر ليـ، كاستدلكا بأدلة آ في قكؿ
كاهلل كفي أكس بف الصامت أنزؿ اهلل جؿ كعال صدر سكرة المجادلة، قالت: كنت عنده،  قالت: فيٌ 

ككاف شيخا كبيرا قد ساء خمقو كضجر، قالت: فدخؿ عمي يكما، فراجعتو في شيء، فغضب، كقاؿ: 
قاؿ:  ،ما عنده ما يعتؽقالت: ، «مريو فميعتؽ رقبة »: ملسو هيلع هللا ىلص أنت عمي كظير أمي، قاؿ رسكؿ اهلل

فميطعـ ستيف مسكينا »قالت: إنو شيخ كبير ما بو مف صياـ، قاؿ: ، «فميصـ شيريف متتابعيف»
 .(4)، كقياسان عمى المحبة الحاممة عمى الزنا(3) «مف تمر ان كسق

 : الترجيح

 اإليالءكقياسيـ عمى ، )المدىكش( ضبافعدـ كقكع طالؽ الغيرل الباحث أف القكؿ الراجح      
 ليس دارجان عمى لساف الغالبية اإليالءكيمكف أف يالحظ ذلؾ مف أف لفظ  ،مع الفارؽ قياس ىك

كافؽ ىكاه كارتكب  حاسب إفبخصكص أف الرجؿ م كأما بعكس الطالؽ كما أف اإليالء فيو نص،
ؽ بحالة غضب نما يمفظ لفظ الطالحي اإلنساففارؽ في القياس ككف أف  أيضا ينافاحشة الزنا ف

 يككف قد خرج عف طكره كاهلل تعالى أعمـ كأحكـ.

 المكره:طالؽ  -2

صركه في حممكه بصكرة مطمقة كمنيـ مف ق بعضيـاتفؽ الفقياء عمى صحة اإلكراه إال أف 
إلى أف طالؽ الفريق األول ذىب  ، نكضح ذلؾ عمى النحك التالي ،خرالعقكد عمى بعضيا دكف اآل

                                                           

 
 .366، ص2، جحاشية الدسوقيالدسكقي: (1)
، فتح المعين بشرح قرة العين بميمات الدين :ىػ(987: تلعزيز المعبرم اليندم )زيف الديف أحمد بف عبد ا، المميبارم(2) 
 .507، صالناشر: دار بف حـز، 1ط

 
: ، تحقيؽ1(، ط18)مج اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانىػ(: 354: تالبيستي ) محمد بف حباف الدارمي، ابف حباف(3)

، كقد حسنو 107ص 10(، ج4279، ؾ: الظيار، رقـ )ىػ1408 ، ت:بيركت: مؤسسة الرسالة، بيركت، شعيب األرنؤكط
التعميقات الحسان عمى صحيح ابن ىػ(: 1420: تمحمد ناصر الديف بف الحاج نكح األشقكدرم ) األلباني،األلباني انظر، 

 .328، ص6(، ج4265رقـ ) ،ىػ1424، ت: جدة: دار باكزير، 1(، ط12)مج حبان
 
 .10، ص9ج ،الفروع: ابف مفمح(4)
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قاؿ: "ثالث  ملسو هيلع هللا ىلص، أف رسكؿ اهلل ڤ أبي ىريرة كمف أدلتيـ ما ركم عف األحناف كىـ يقع المكره

 .(1)جدىف جد، كىزليف جد: النكاح، كالطالؽ، كالرجعة"

أف المفظ في طالؽ اليازؿ قد تحقؽ النطؽ دكف القصد ككذلؾ في طالؽ المكره  وجو االستدالل:
، كلـ يردا المعنىو، فيككف في كالىما قصدا المفظ صد منتفيان عف ناطقفاف المفظ قد تحقؽ بينما الق

 .(2)ألنو عرؼ الشريف كاختار أىكنيماك 

 (4)الشافعيةك (3)المالكيةمف جميكر الفقياء مف  الفريق الثانيكخالفيـ في ذلؾ      
  (6)حديث اإلغالؽ الذم مر سابقان  طالؽ المكره ال يقع، كمف أدلتيـ، كقالكا بأف (5)الحنابمةك

 أغمؽاضطر إلى تطميؽ امرأتو فقد  أمرهكأنو إذا ضيؽ الزكج  ،اإلكراهكا أف اإلغالؽ ىك كاعتبر 
كالرجؿ يغمؽ عمى محبسو فال يجد  اإلكراهمكضع  اإلغالؽإليو فكضع  ألجئعميو باب المخرج مما 

 .(8)«طالؽ السكراف كالمستكره ليس بجائز: »ڤ ابف عباس كؿقك  ،(7)سبيال إلى التخمص منو

 الترجيح:

التفريؽ في نية مف  مف خالؿؽ بيف كال الفريقيف يكفنقؼ عمى الراجح بالت يمكف لنا أف     
ف طالقو كاقع ند إيقاع الطالؽ مف قبؿ المكره فإف تحققت النية ع، فإالطالؽ مكرىان مف عدميا أكقع

                                                           

 
، كقد حسنو 259ص 2(، ج2194(، ؾ: الطالؽ، باب: في الطالؽ عمى اليازؿ، رقـ )4)مج سنن أبي داود أبك داكد:(1)

، 6(، ج1904(، ؾ: الطالؽ، باب: في الطالؽ عمى اليازؿ، رقـ )7)مج األم -صحيح أبي داود األلباني: األلباني انظر، 
 .397ص
 
 .488، ص3، جفتح القديرابف اليماـ: (2)

 
 .101، ص3، جبداية المجتيد: بف رشدا(3)

 
 .421ص، 10، جالحاوي الكبيرالماكردم: (4)

 
 .372، ص10، جالمغنيابف قدامة: (5)

 
 مف ىذه الدراسة. 150سبؽ تخريجو أنظر ص(6)

 
، ؽ: مسعد السعدنييحق، د.ط، تالزاىر في غريب ألفاظ الشافعيىػ(: 370: ت) محمد بف أحمد بف األزىرم، اليركم(7)
 .149، صشر: دار الطالئعالنا
 
 .45، ص7(، ؾ: الطالؽ، ج9)مجالبخاري  صحيح: البخارم(8)
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ال فال نما لكؿ امرئ ما نكل: »ملسو هيلع هللا ىلص سول اهللر لقكؿ ، كا  هلل تعالى ، كا(1)«إنما األعماؿ بالنيات، كا 

 ـ كأحكـ.مأع

 طالؽ السكراف: -3

 نذكر أقكاليـ عمى النحك التالي.ال،  اختمؼ الفقياء في اعتبار طالؽ السكراف أـ

 والشافعية، (3)اإلمام مالككالى ذلؾ ذىب  ،(2)كاقعؽ السكراف إلى أف طال في قول   الحنفيةذىب 
 يقاع طالقو.صية فمف باب الزجر إعقمو كاف بمع ف زكاؿ، أل(5)ةيبملمحن، كقكؿ (4)حد قكلييـفي أ

ال يقع؛ ألنو ال قصد لو أف طالؽ السكراف إلى  يةفالحنمف  كاختار الكرخي كالطحاكم
كما  (7)خرفي قكؿ آة الشافعيكذىب إلى ذلؾ  (6)كىذا ألف شرط صحة التصرؼ العقؿ كالنائـ

خئحئجئييىينيمي ُّ   تعالى:اهلل قكؿ، كمف أدلتيـ (8)الحنبميةاستقر عميو 
، فمـ يعتبر الحؽ تبارؾ كتعالى قكؿ السكراف لعدـ عممو بما (9)َّخبحبجبهئمئ

 يقكؿ.

ككف أف صاحبو قد ارتكب معصية  ؛أرل أف إيقاع طالؽ السكراف ىك األقرب لمصكاب الترجيح:
طالؽ السكراف الذم تعمد االسكار  أف نقكؿ بإيقاععمينا أدت إلى زكاؿ عقمو، كسدان لباب الذريعة 

 تعالى أعمـ كأحكـ.كاهلل 

                                                           

 
 .6، ص1(، ج1(، ؾ: بدء الكحي، رقـ)9)مجالبخاري  صحيح: البخارم(1)

 
 ت: بيركت: دار الكتب العممية،، 2(، ط3)مج تحفة الفقياءىػ(: 540: نحكتمحمد بف أحمد بف أبي أحمد )، السمرقندم(2)

 .195، ص2، جىػ1414
 
 .79، ص2(، ج4)مج المدونة: مالؾ(3)

 
 .270، ص5(، ج8)مجاالم : الشافعي(4)

 (
5
 .379، ص7(، ج10)مجالمغني : ابف قدامة(

 
 .196، ص2، جتبيين الحقائقالزيمعي: (6)

 
 .306، صمختصر المزنيالمزني: (7)

 
سحاق بن راىويومسائل اإلمام أحمد بن  ىػ(:251: ت) إسحاؽ بف منصكر المركزم، الككسج(8) ، 1(، ط9)مج حنبل وا 

 .1586، ص4، جىػ1425 ، ت:المدينة المنكرة: الجامعة اإلسالمية
 
 (.43، آية )سورة النساء(9)
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 طالؽ اليازؿ: -4

عمى اعتبار  (4)ةيالحنبمك (3)الشافعيةك (2)المالكيةك (1)الحنفيةأجمع جميكر الفقياء مف    
ف لـ يقصد إيقاعو الطالؽ مف اليازؿ رضي اهلل  ىريرة كأبكدليميـ ما ركاه  ،ألنو قصد التكمـ بو، كا 

 .(5)"جد: النكاح، كالطالؽ، كالرجعةيف ثالث جدىف جد، كىزلقاؿ: "ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ، أف رسكؿعنو

 طالؽ المخطئ: -5

 ه في طالؽ المكره.ك ذلؾ ما أكردكتعميميـ ل (6)إلى كقكع طالؽ المخطئ الحنفيةذىب 

مف أراد أف يتكمـ بغير الطالؽ فالتكل لسانو أنو  في طالؽ المخطئ المالكيةكقد ذىب      
ف لـ يثبت فال شيء عميو  ،تكل كالقضاءشيء عميو إف ثبت سبؽ لسانو في الف فتكمـ بالطالؽ فال كا 

مف كاف اسـ زكجتو طارقا فأراد أف يقكؿ ليا يا طارؽ ، بمعنى (7)في الفتكل كيمزمو في القضاء
فالتفت لسانو، كقاؿ يا طالؽ، كادعى أنو التفت لسانو فإنو يصدؽ في الفتكل ال في القضاء، فإف 

لتفات لسانو لـ يقبؿ منو لحصكؿ شيئيف الحذؼ أسقط حرؼ النداء مع إبداؿ الراء الما، كادعى ا
 .(8)كااللتفات

 أراد أف يقكؿكمف  إلى أف طالؽ المخطئ ال يقع. (9)الحنبميةك الشافعيةبينما ذىب 
 فسبؽ لسانو إلى أنت طالؽ. : أنت طاىرلزكجتو

                                                           

 
 .58، ص24، جالمبسوط: السرخسي(1)

 
: أحمد ، تحقيؽ1(، ط2)مج الشامل في فقو اإلمام مالكىػ(: 805: تبيراـ بف عبد اهلل الد ًميًرٌم المالكي )، الد ٍميىاًطيٌ (2)

 .402، ص1، جىػ1429 ، ت:الناشر: مركز نجيبكيو، نجيب
 
 .159، ص14، جنياية المطمب: الجكيني(3)

 
 .389، ص2، جىػ1423 ت:الرياض: دار العاصمة، ، 1، طالممخص الفقيي صالح بف فكزاف بف عبد اهلل:، لفكزافا(4)

 
 مف ىذه الدراسة. 152سبؽ تخريجو ص(5)

 
 .263، ص3، جر الرائقالبح: ابف نجيـ(6)

 
 .32، ص4، جشرح مختصر خميللخرشي: ا(7)

 
 .79، ص2ج حاشية العدوي،العدكم: (8)

 
 ،1ط(، 1)مج الكافي في فقو اإلمام أحمدىػ(: 620: تمكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد المقدسي الدمشقي )، ابف قدامة(9)

 .114، ص3، جىػ 1414 ت: ،: دار الكتب العمميةبيركت
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 المعمول بو في القضاء الشرعي:

ؽ نجد أف المعمكؿ بو في المحاكـ في حاالت الطالقكاؿ الفقياء بعد ىذا االستعراض أل      
 بأنو ال يقع أم منيـ، ىذا ما نصت عميو المكرهك السكرانك الغضبانالشرعية فيما يخص طالؽ 

بأنو ال يقع طالؽ السكراف كال المدىكش كال  مف قانكف األحكاؿ الشخصية 88 الفقرة )أ( مف المادة
الفقرة )ب( مف نفس المادة عف الغضباف  عبرتالمغمى عميو كال النائـ كقد  المكره كال المعتكه كال

، فنجد بأف القانكف قد (1)بالمدىكش الذم فقد تمييزه مف غضب أك كلو أك غيرىا فال يدرم ما يقكؿ
، كأخذ برأم الجميكر فيما يخص طالؽ المكره م الحنفية فيما يخص طالؽ الغضبافأخذ برأ
 .(2)كالسكراف

خذ بمذىب فإننا نجد بأف القضاء الشرعي قد أ لاليازك المخطئفيما يخص طالؽ ك       
، يمكف (3)(الحنفية والمالكية والشافعية والحنبميةكبرأم الجميكر مف ) ،الحنفية في طالؽ المخطئ

كالتي نصت عمى أف الطالؽ باأللفاظ الصريحة يقع  95لنا أف نستنبط ذلؾ مف خالؿ المادة 
كيقع باأللفاظ الكنائية التي تحمؿ معنى  ،إلى نيةككذلؾ بما اشتير استعمالو عرفان دكف الحاجة 

، فإننا نالحظ بأف المادة لـ تشترط النية كلـ تمتفت إلى كجكدىا مف عدميا (4)الطالؽ كغيره بالنية
 لكقكع الطالؽ الصريح التي يخمك منيا طالؽ المخطئ كاليازؿ.

 المعمول بو في اإلفتاء:

ة في قانكف األحكاؿ ؿ بو في المحاكـ الشرعيإف دكر الفتكل ال تخالؼ ما ىك معمك      
ف ما كرد معنا في كقكع طالؽ المخطئ كاليازؿ كعدـ كقكعو في طالؽ السكراف الشخصية، حيث إ

 .(5)كالمكره كالغضباف ىك المعمكؿ بو في اإلفتاء

                                                           

 
 .80، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةىر: الظا(1)

 
 مف في ىذه الدراسة. 151/153-150صانظر (2)

 
 في ىذه الدراسة. 154انظر ص(3)

 
 .80صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، الظاىر: (4)

 
ديار الفمسطينية، المكاف: دار اإلفتاء/ المفتي العاـ لمقدس كال سماحة الشيخ محمد حسينقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (5)

 ـ في تماـ الساعة العاشرة صباحان.24/5/2016الراـ، الزماف: يـك الثالثاء المكافؽ 
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إف طالؽ السكراف يقع ألف السكراف ىك مف تسبب بزكاؿ عقمو بمحض إرادتو، كبذلؾ عمى    
ف طالؽ المخطئ ال يقع ألف ىذا يعتمد عمى نيتو السكرا ف أف يتحمؿ كؿ ما ينتج عف تصرفاتو، كا 

 .(1)نعمؿ بإفادتو أنو كاف ال يقصد إيقاع الطالؽ

 زوجيا: ة الحامل المطمقة أو المتوفىعد

إلى أف الحامؿ  (5)والحنبمية (4)والشافعية (3)المالكيةو  (2)الحنفيةجميور الفقياء من ذىب      
  : اهلل قكؿكمف أدلتيـ  .بعد الطالؽ بيكـو كلك كضعت ،يي عدتيا بكضع الحمؿتنت

حفجفمغجغمعجعمظحطُّ  كألف كضع الحمؿ أدؿ عمى ما ىك المقصكد  ،(6)َّ

 ا.زكجي، ككذلؾ في المتكفى كىك معرفة براءة الرحـ

 .(7)فنيا تعتد بأطكؿ األجميبأ، ب ابن عباسك عميف كىذا خالؼ ما قاؿ بو الصحابيا

 :الترجيح

يتبيف لي رجحاف ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني، مف أف المرأة التي جمعت بيف      
صفتيف فيما يكجب عمييا العدة فإنيا تعتده بأبعد األجميف، ألف األمر ال يقؼ عمى براءة الرحـ فقط 

ذلؾ أدعى كما أف  ،مرجاؿالبصمة الكراثية له في الكقاية مف األمراض بسبب اختالط ابؿ يتعد
 لتحقيؽ الغاية مف كفاء األزكاج. 

  

                                                           

 
المفتي العاـ سابقان، رئيس رابطة عمماء فمسطيف، المكاف: منزلو  سماحة الشيخ عكرمة صبريقمت بإجراء ىذه المقابمة مع (1)

 ـ في تماـ الساعة الثانية عشرة ظيران.21/6/2016ثاء المكافؽ في الراـ، الزماف: يـك الثال

 
 .15/32، ص6، جالمبسوط: السرخسي(2)

 
 .345، ص5، جالبيان والتحصيل: ابف رشد(3)

 
 .154، صاإلقناع في الفقو الشافعي. الماكردم: 182، ص7،جاألمالشافعي: (4)

 (
5
 .51ص 7ج، المربع حاشية الروضالنجدم: . 552ص 5،جشرح الزركشيالزركشي: (

 (.4سكرة الطالؽ، آية )(6) 
 
الزركشي: . 182، ص7، جاألم. الشافعي: 115، ص3ج، بداية المجتيدابف رشد: . 31، ص6، ج المبسوطالسرخسي: (7)

 .552، ص5، جشرح الزركشي
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 المعمول بو في القضاء الشرعي:

( في قانكف األحكاؿ الشخصية بأف المعمكؿ بو في 140-135يتبيف مف خالؿ المكاد )     
إذا فارقيا  أك المتزكجات الحكامؿ بعقد فاسد المحاكـ الشرعية في المرأة المتزكجة بعقد صحيح

، فعمييا أف تتربص إلى أف تضع حمميا لفسخ أك تكفي عنيا زكجيا كىي حامؿزكجيا بالطالؽ أك ا
ف كاف  ،خمقة كميا أك بعضيا فيك كالكضعف كاف الكلد مستبيف الفإف أسقطت حمميا ينظر فإ كا 

أربعة  :ييف عدة طالؽ المتكفى عنيا زكجيا سكاء كنا مدخكالن بيا أك النو يجرم عمغير مستبيف فإ
ثالثة قركء كاممة بمركر ثالثة  :سغات سف اليأبالالبعد الخمكة غير مقات ، كالمطاأشير كعشر 

ذا لـ ترى  ،أشير س تتربص ك مرتيف ثـ انقطع كلـ تبمغ سف اليأأثناء عدتيا حيضان أك رأتو مرة أ كا 
 .(1)تعتد ثالثة أشير :سر تتمة لمسنة، كالذيف بمغف سف اليأتسعة أشي

 :(2)المعمول بو في اإلفتاء

كىذا مذىب الجميكر   ،ياحمم كضعالمتكفى عنيا زكجيا الحامؿ المرأة  لراجح في عدةأف ا    

حفجفمغجغمعجعمظُّ   قكلو تعالى:ل خكحكجكمقحقمفخف

د دت عدة الحامؿ بكضع حمميا فيذه ؛(3)َّمكلك كىذه اآلية ، أيان كاف مكًجبي عدتيا ،اآلية حى
حمجميلىلملخلُّ  :قكلو تعالى التي فيمتأخرة في نزكليا عف آية 

خم فتككف آية الطالؽ مخص صة آلية البقرة ؛ بمعنى أف الحامؿ  ،(4)َّجنيمىممم

، كأف غير الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا تعتد يا زكجيا تنقضي عدتيا بكضع الحمؿالمتكفى عن
كتب إلى عبد اهلل بف عتبة،  عمر بف عبد اهلل بف األرقـ،أف كلما ركم  ،أربعة أشير كعشرة أياـ

أف سبيعة بنت الحارث أخبرتو: أنيا كانت تحت سعد ابف خكلة، كىك مف بني عامر بف لؤم،  يخبره
ككاف ممف شيد بدرا، فتكفي عنيا في حجة الكداع كىي حامؿ، فمـ تنشب أف كضعت حمميا بعد 
كفاتو، فمما تعمت مف نفاسيا، تجممت لمخطاب، فدخؿ عمييا أبك السنابؿ بف بعكؾ، رجؿ مف بني 

                                                           
1))

(، انظر مكقع 126لفتكل )رقـ ا أرشيف الفتاوى، نوع الفتوى )فقو المواريث واألحوال الشخصية(،عاشكر، إحساف إبراىيـ:  
   http://www.darifta.orgدار اإلفتاء 

 .87-86، صمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةالظاىر:  ((2
 
 (.4، آية )سورة الطالق(3)

 
 (.234، آية )سورة البقرة(4)
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، فقاؿ ليا: ما لي أراؾ تجممت لمخطاب، ترجيف النكاح؟ فإنؾ كاهلل ما أنت بناكح حتى عبد الدار
تمر عميؾ أربعة أشير كعشر، قالت سبيعة: فمما قاؿ لي ذلؾ جمعت عمي ثيابي حيف أمسيت، 

فأفتاني بأني قد حممت حيف كضعت حممي، كأمرني بالتزكج »فسألتو عف ذلؾ  ملسو هيلع هللا ىلص كأتيت رسكؿ اهلل
 .(1)«إف بدا لي

 يتبين لمباحث:

اختالؼ بيف القضاء كاإلفتاء في المسائؿ المتعمقة بالطالؽ ككنيـ يمتزمكف أنو ال يكجد  -1
 بقانكف األحكاؿ الشخصية كالمعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية.

 ككذلؾ في رؤية ىالؿ رمضاف كثبكتو بشاىد كاحد عدؿ. -2

في دكر اإلفتاء فيما يخص  نرل أف المفتي العاـ السابؽ قد خالؼ ما ىك معمكؿ بو اليكـ  -3
 طالؽ السكراف كالمخطئ. 

                                                           
 .80ص، 5(، ج3991) (، ؾ: المغازم، رقـ9)مج صحيح البخاريالبخارم:  ((1
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 :الخاتمة

الحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما هلل صاحب الجماؿ كالكماؿ كالجالؿ، الحمد  المناف، الحمد هلل    
الميـ كسمـ كبارؾ عمى نبيؾ كحبيبؾ محمد كعمى آلو كصحبو  كصؿً  ،كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل

أىـ  إلىخمصت  فإننيىذه الغنية التي جمعت ما بيا،  بإتماـعمٌي تعالى تف اهلل أجمعيف، أما كقد ام
 النتائج كالتكصيات التالية:

 النتائج:

 االذم يككف إخبار  اإلفتاءبخالؼ  اإللزاـعف حكـ عمى كجو  إخبارف القضاء بمفيكمو ىك أ -1
 عف حكـ بغير إلزاـ.

 .أنكاع أربعةعمى  اإلسالميةالقضاء في الشريعة أف  -2

 لألحكاـبؿ يخضع  ،ال يككف عمى حكـ كاحد كاإلفتاءحكـ الشارع في تكلي القضاء أف  -3
 المختمفة باختالؼ الحاؿ. فيةيالتكم

جميع مصادر التشريع  إلىف مصادر الفتكل ال تقتصر عمى الكتاب كالسنة بؿ تتعدل إ -4
 المعتبرة.

ذلؾ  إفبؿ  ،يظف البعضلـ يكف منذ العيد العثماني كما  اسسة القضاء كاستقالليتيمؤ أف  -5
 العيد العباسي.في رضي اهلل عنو زمف الخميفة ىاركف الرشيد  إلىيرجع 

لممذىب  إعالنياالمذىب في القضاء بعد  ةالدكلة العثمانية ىي مف عممت عمى كحدأف  -6
 لمدكلة. كمذىب رسميالحنفي 

في الخالفة  عيد التنظيمات إلى يعكد هإنشاء إفبؿ  ،مدني ليس حديث الكقتالقضاء الأف  -7
 العثمانية.

طنية الفمسطينية عمى في عيد السمطة الك  في القضاء الشرعيدرجات التقاضي  أصبحت -8
 .درجات ثالث
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 ،كزارة العدؿ ككيؿفي بداية قياـ السمطة كاف ضمف دائرة كاحدة يتكالىا  كاإلفتاءالقضاء أف  -9
 طة.مف قياـ السم أشيرتـ فصميما بعد  فقد ؛أف ذلؾ لـ يدـ طكيالن  إال

 إنتاجبو مف  اخاص اقانكن قياـ السمطة كلغاية اليـك لـ ينشئالقضاء الشرعي منذ أف  -10
 فمسطيني.

 كتقدير دية المقتكؿ خطأن ىك القضاء الشرعي. األىمةصاحب االختصاص في رؤية أف  -11

قضايا األحكاؿ  في كاإلفتاءبيف القضاء ييذكر ال يكجد في الكقت الحاضر أم اختالؼ  -12
  اصات القضاء الشرعي.الشخصية، كاختص

 التوصيات:

أف يككف الحكـ كالفاصؿ في كؿ خالؼ كأمر ىك القضاء الشرعي المستمد قانكنو مف شرع  -1
 اهلل تعالى.

 .كاآلراءلتكحيد العمؿ كتبادؿ الخبرات  ؛كاإلفتاءأف يككف ىناؾ مجمس يجمع القضاء  -2

 األمكري كدراسة أف يككف ىناؾ تعديؿ صحي لمقكانيف المعمكؿ بيا في القضاء الشرع -3
 .اإلسالميةكركح الشريعة  يتالءـالمستجدة بما 

أف يككف صاحب االختصاص في تقسيـ التركة بيف الكرثة ىك القضاء الشرعي ككنو مف  -4
 لمميت. اإلرثيقكـ بحصر 

عف اهلل تعالى  كاإلخبارب لمتكقيع نص  يى تعتني كتعد كتنشئ مف سي  متخصصةىد امع أف يينشأ -5
كما سيشغمو مف منصب، كقضاة عمى مستكل عاؿو مف  يتالءـقكية بما  نشأة سميمة قكيمة

الكفاءة كالعمـ كالقدرة عمى الجتياد، بما يتناسب مع عظمة ىذا الديف الحنيؼ الذم ارتضاه 
 اهلل تبارؾ كتعالى سيدان كحكمان كنظامان كحياة كسعادة لمبشرية جمعاء.

 وسالم عمى المرسمين

 رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد هلل 
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اآليات القرآنية مسرد  

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم
1 

 د 152 البقرة َّجعمظحطمضُّ 
 66 159 البقرة َّييىينيميزيريٰىُّ  2

 59،50 185 البقرة َّمنزنرنمماميلُّ  3
4 

 143،60 189 البقرة َّحجمثهتمتختحتجتهبمبخبُّ 

5 
 119 195 البقرة َّحئجئييىينيُّ 

 9 200 البقرة ٰىينىن 6

حئجئييىينيميزيريٰىُّ 7
 َّمئخئ

 61 222 البقرة

8 
 147 227 البقرة َّمئزئرئَُُِّّّّّٰ 

9 
 147 229 البقرة َّخبحبجبهئمئخئحئجئييُّ 

10 
 147 230 البقرة َّمنخنحنجنممخمحمجمهلملُّ 

 157 234 البقرة َّحمجميلىلملخلُّ  11

زئرئٌٍَُِّّّّّّٰ ُّ  12
 َّمبزبربيئىئنئمئ

 47 31 آؿ عمراف

13 
ننمنزنرنمماميلىل ُّ 

 َّريٰىينىن

 24 104 آؿ عمراف

 25 110 آؿ عمراف َّييمهجهينىنمن ُّ  14

 25 114 آؿ عمراف   َّخسحسجسمخُّ  15

، 71 159 آؿ عمراف   ٌٍََّّّّٰىُّ  16
131،124 

 67 187 آؿ عمراف َّخمحمجميلىلملخلُّ  17
18 

 20 35 النساء َّ يتىتنتمتزترتيبىبُّ

19 
مئخئحئجئييىينيمي ُّ 
 َّخبحبجبهئ

 153 43 النساء

20 
 28 58 النساء َّمضخضحضجضمصخصحصمسُّ 

 26،22 65 النساء   َّحصمسخسحسجسمخ ُّ  21
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 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم
22 

 138 92 النساء   َّىمممخمحمجميلىلملخلُّ 

 9 103 النساء َّيلىلملُّ  23

 26 105 النساء َّجعمظحطمضخضُّ  24

 124،48 115 النساء َّمئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ  25

 61،57 127 النساء َّحجمثهتمتختحتجت ُّ  26
 28 135 النساء َّخمحمجمُّ  27
 34 141 النساء َّمئزئرئٍَُُِّّّّّّٰ  28
29 

، 47، 44، 1 176 النساء َّ خمحمجميلىلملخلُّ
61 ،64 ،
109 ،130 

30 
 64، 61 4 المائدة َّزنرنمماميلىلمليكىكُّ 

 26 42 المائدة جميلىلملخلُّ  31
32 

 130، 26 49 المائدة َّحسجسمخجخمحجحُّ 
متزترتيبىبنبمبزبربُّ  33

 َّنت

 61 87 المائدة

34 
 43 31 االعراؼ َّممخمحمجميلُّ 

35 
 71 32 األعراؼ َّخيحيجييهىه ُّ 

36 
 56 33 األعراؼ َّنثمثزثرثيتىتنتمتزترتُّ 

37 
 61 1 األنفاؿ َّىمممخمحمجميلىلملخلُّ 

 61 46 يكسؼ َّييىيميخيُّ  38
39 

 37 55 يكسؼ َّمبزبربُّ 
40 

 46 82 يكسؼ َّىنننمنزنرنُّ 

41 
 44 85 يكسؼ َّجفمغجغمع ُّ 

نثمثزثرثيتىتنتمتزترتُّ  42
 َّىفيثىث

 65 108 يكسؼ

يمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  43
 َّينىنمنخنحنجن

 61، 58، 56 43 النحؿ
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 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم
 66 15 سراءاإل  َّجغمعجعمظحطمضُّ 44
45 

َّمحجحمجحج ُّ   72 25 طو 

46 
 26 78/79 األنبياء َّمنزنرنمماميلُّ 

 60 107 االنبياء َّيكىكمكلكاكُّ  47
 31 40 الحج ٌَّّٰىٰرٰذييىي ُّ  48

ييىينيميزيريٰىينىنُّ  49

 َّحئجئ

 26 48 النكر

50 
 47 56 النكر   َّيلىلملُّ 

 55 16 النمؿ ٍََُُِّّّّّّ  51

52 
يئىئنئمئزئرئُُِّّّّٰ 

 َّرب

 34 38/39 النمؿ

 31، 30 13 لقماف َّٰذييىيميخيحي ُّ  53
 43 18 السجدة َّمجحجمثهتمتختحتجتهبُّ  54
 44 10/11 الصافات   َّمكلكاكيقىقيفىفيثُّ  55

 61 149 الصافات َّمظحطمضخضحضُّ  56

، 26، 13، 1 26 ص   َّٰههلملخلحلجلمكُّ  57
27 ،37 

58 
 50 18 الزمر َّخبحبجبهئمئخئُّ 

 50 55 الزمر َّحفجفمغجغمعجعمظُّ  59

60 
 9 12 فصمت َّجميلىلملخل ُّ 

61 
 46 44 فصمت َّحجمثهتمتُّ 

62 
 9 14 الشكرل َّمجهتمتختحتجتهبمبخبُّ 

 124 38 الشكرل َّٰىينىنُّ  63

 70، 68 18/19 الجاثية َّننمنزنرنمماميلُّ  64
 38 6 الحجرات َّحيجييهىهمهجهينىنُّ  65
ىمممخمحمجميلىلملخلُّ  66

 َّجنيم

 61 12 الحجرات
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 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم
 55 28 القمر  َّىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  67

 62 9 المنافقكف َّزيريٰىينىنننُّ  68
69 

 38 2 الطالؽ َّيثىثنثمثُّ 

70 
 157، 156 4 الطالؽ َّحفجفمغجغمعجعمظحطُّ 
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 األحاديث النبوية مسرد

 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم
، 37،28،27 ....إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف 1

130 
 62 اذبح كال حرج..... 2
 89 ...ا مات اإلنساف انقطع عنو عمموإذ 3
 52 أرسؿ إلٌي أبك بكر... 4
 31 استك يا سكاد... 5
 22 اسؽ يا زبير... 6
 131 الفيـ الفيـ... 7
 131 الميـ فقو في الديف... 8
 131 ...ألـ أخبر أنؾ تقـك الميؿ كتصـك النيار 9
 16 ...إف اهلل قد أجار أمتي مف أف تجتمع عمى ضاللة 10
 48 ة...إف اهلل ال يجمع أمتي عمى ضالل 11
 41 ...كاف إذا سافر استخمؼ ابف أـ مكتكـ ملسو هيلع هللا ىلصأف النبي  12
 29 ...أك مظمكمان  انصر أخاؾ ظالمان  13
 132 ...إنكـ تختصمكف إليٌ  14
 153 ...إنما األعماؿ بالنيات 15
 110 انتـ الذيف قمتـ كذا ككذا... 16
 110 امضاء الثالث طمقات... 17
 63 ...أييا الناس قد فرض اهلل عميكـ الحج 18
 144 ...ترائى الناس اليالؿ 19
 154، 152 ثالث جدىف جد... 20
 62 ...ذلؾ عرؽ كليست بالحيضة 21
 134 ...صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو 22
 152 طالؽ السكراف كالمستكره... 23
 158 فأفتاني بأني قد حممت... 24
 119 ...ىذا مف أىؿ النار»ؿ ممف يدعي اإلسالـ: فقاؿ لرج 25
 149 ...قاؿ كذبت عمييا يا رسكؿ اهلل  26
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 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم
 63 ...قتمكه قتميـ اهلل أال سألكا إذ لـ يعممكا 27
 20 ...قكمكا إلى سيدكـ 28
 130، 62، 48 ...كؿ شراب أسكر فيك حراـ 29
 27 ...ال حسد إال في اثنتيف 30
 38 ال ضرر كال ضرار... 31
 د ...ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس 32
 40،39 ...لف يفمح قكـ كلكا أمرىـ امرأة 33
 59 ...بيف أمريف إال اختار أيسرىما ملسو هيلع هللا ىلصما خير النبي  34
 148، 147 ...مره فميراجعيا، ثـ ليمسكيا حتى تطير 35
 151 مريو فميعتؽ رقبة... 36
 1 قاضيان بيف الناس فقد ذبح...مف جعؿ  37
 109 ...مف قتؿ قتيال لو عميو بينة 38
 138 ...مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف 39
 56 مف كذب عمي متعمدان فميتبكأ مقعده مف النار... 40
 2 مف يرد اهلل بو خيران... 41
 110 نفر مف قدر اهلل... 42
 59 ...ىمؾ المتنطعكف 43
 40 ...اعية في بيت زكجياكالمرأة ر  44
 62 كيؿ لألعقاب مف النار... 45
 59، 50 يسركا كال تعسركا... 46
 63 ييؿ أىؿ المدينة مف ذم الحميفة... 47
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

تبصرة الحكام في أصول ىػ(: 79: تإبراىيـ بف عمي بف محمد اليعمرم)، فرحكفابف  -
 .ىػ1406 ، ت:: مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة1، طألحكاماألقضية ومناىج ا

أسد الغابة في  (:ىػ630: تالجزرم ) عمي بف أبي الكـر محمد الشيباني، األثيرابف  -
: ، ت: دار الكتب العمميةكغيره، بيركتؽ: عمي معكض يحق، ت1، طمعرفة الصحابة

 .ـ1994

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي  ىػ(:1335األزىرم، صالح بف عبد السميع اآلبي )ت:  -
 .، د.ط، بيركت: المكتبة الثقافيةزيد القيرواني

،  العواصم من القواصمىػ(: 543االشبيمي، محمد بف عبد اهلل بف العربي المالكي )ت:  -
، السعكدية: كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة 1تعميؽ: محب الديف الخطيب، ط

 .ىػ1419كاإلرشاد، ت: 

: دار ، بيركت1، طالمدونةىػ(: 179: تمالؾ بف أنس بف مالؾ المدني )، ألصبحيا -
 .ىػ1415 ، ت:الكتب العممية

بيان المختصر شرح ىػ(: 749: تمحمكد بف عبد الرحمف شمس الديف )، األصفياني -
 .ىػ1406 ت:السعكدية: دار المدني، ، ؽ: محمد مظيريحق، ت1، طمختصر ابن الحاجب

ىػ(: 1420: تمحمد ناصر الديف بف الحاج نكح األشقكدرم ) أللباني،ااأللباني انظر،  -
 .: المكتب اإلسالميبيركت ،صحيح الجامع الصغير وزياداتو

، سمسمة األحاديث الصحيحةىػ(: 1420األلباني، محمد ناصر الديف األشقكدرم )ت:  -
 .ىػ1415، الرياض: مكتبة المعارؼ، ت: 1ط
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التعميقات الحسان ىػ(: 1420: تحاج نكح األشقكدرم )محمد ناصر الديف بف ال األلباني، -
 .جدة: دار باكزير، 1ط ،عمى صحيح ابن حبان

صحيح أبي داود ىػ(: 1420: تبف الحاج نكح األشقكدرم ) محمد ناصر الديف، األلباني -
 .الككيت: مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، 1ط ،األم –

اإلحكام في أصول : (ىػ631: ت) سيد الديف عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي، اآلمدم -
 ي.بيركت: المكتب اإلسالم، ؽ: عبد الرزاؽ عفيفييق، تحاألحكام

، 2، طالتقرير والتحبير: ىػ(879: تأمير حاج، شمس الديف محمد ابف المكقت الحنفي) -
 .ىػ1403 ، ت:: دار الكتب العمميةبيركت

، 1، طح مجمة األحكامدرر الحكام في شر ىػ(: 1353أميف أفندم، عمي حيدر خكاجو )ت:  -
 .تعريب: فيمي الحسيني، الناشر: دار الجيؿ

، د.ط، بيركت: دار العناية شرح اليدايةىػ(: 786البابرتي، محمد بف محمكد الركمي )ت:  -
 .الفكر

ًميٌ  - ٍيرى ، د.ط، التجريد لنفع العبيد ىػ(:1221: تسميماف بف محمد المصرم الشافعي )، البيجى
 .ىػ1369: ، ت: مطبعة الحمبيمصر

، الناشر: 1، تحقيؽ: محمد زىير، طصحيح البخاريالبخارم، محمد بف إسماعيؿ الجعفي:  -
 .ىػ1422دار طكؽ النجاة، ت: 

المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد ىػ(: 1346: تعبد القادر بف أحمد بف مصطفى )، بدراف -
 .ىػ1401، ت:يركت: مؤسسة الرسالة، بؽ: عبد اهلل التركييحق، ت2، طبن حنبل

، القدس: مكتبة دار 1، طالقدس الشريف في العيد العثمانيركات، بشير عبد الغني: ب -
 .ـ2002الفكر، ت: 



170 

، بيركت: دار الكتب 1، طالتعريفات الفقييةالبركتي، محمد عميـ اإلحساف المجدم:  -
 .ىػ1424العممية، ت: 

ستبين في روضة الم ىػ(: 673: تالقرشي التميمي ) عبد العزيز بف إبراىيـ، بزيزةابف  -
 .ىػ1431 ، ت:الناشر: دار ابف حـزغ ؽ: عبد المطيؼ زكايحق، ت1، طشرح كتاب التمقين

تيسير العالم شرح عمدة ىػ(: 1423البساـ، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح حمد )ت:  -
 .، األمارات: مكتبة الصحابة10، تحقيؽ: محمد صبحي، طاألحكام

ون اصول المحاكمات الشرعية )ونظام القضاء قان شرحالبصؿ، عبد الناصر مكسى: ابف  -
 .ـ1999، عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ت: 1، طالشرعي(

، د.ط، الناشر: دار مجمع الضمانات ىػ(:1030البغدادم: غانـ بف محمد الحنفي )ت:  -
 .الكتاب اإلسالمي

ؽ: يحق، ت2ط ،الفقيو و المتفقو ىػ(:463: تأحمد بف عمي بف ثابت الخطيب )، البغدادم -
 .ػى1421 ، ت:السعكدية: دار ابف الجكزم، عادؿ الغرازم

اإلشراف عمى نكت ىػ(: 422 البغدادم، عبد الكىاب بف عمي بف نصر المالكي )ت: -
، ت: 1، تحقيؽ: الحبيب بف طاىر، طمسائل الخالف  .ىػ1420، الناشر: دار ابف حـز

التيذيب في فقو اإلمام ىػ(:  516البغكم، الحسيف بف مسعكد بف الفراء الشافعي )ت:  -
، تحقيؽ: عادؿ أحمد كعمي معكض، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1، طالشافعي
 .ىػ1418

ؽ: يحق، ت1، طتفسير مقاتل بن سميمان: ىػ(150: تمقاتؿ بف سميماف األزدم )، البمخى -
 .ىػ1423 ، ت:دار إحياء التراث: بيركت، عبد اهلل شحاتو

 ، ت:الناشر: دار الفكر، 2، طالفتاوى اليندية: عمماءنة مف الكلج نظاـ الديف، البمخي -
 .ىػ1310
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االختيار لتعميل ىػ(: 683البمدحي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي )ت:  -
 .1937، د.ط، تعميؽ: محمكد أبك دقيقة، القاىرة: مطبعة الحمبي، ت: المختار

الِمَنُح الشَّاِفيات ِبَشْرِح : ىػ(1051: تمنصكر بف يكنس بف إدريس الحنبمى )، البيكتى -
 ، ت:السعكدية: دار كنكز إشبيميا، ؽ: عبد اهلل الميطمىؽيحق، ت1، طُمْفرَداِت اإلَماِم أْحَمد

 .ىػ1427

، شرح منتيى اإلراداتىػ(: 1051البيكتى، منصكر بف يكنس بف إدريس الحنبمى )ت:  -
 .ىػ1414، الناشر: عالـ الكتب، ت: 1ط

كشاف ىػ(: 1051منصكر بف يكنس بف صالح الديف بف إدريس الحنبمى )ت: البيكتى،  -
 .، د.ط، الناشر: دار الكتب العمميةالقناع عن متن اإلقناع

، تحقيؽ: محمد السنن الكبرىىػ(: 458البييقي أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني )ت:  -
 .ىػ1424، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 3عطا، ط

 ، تحقيؽ:2، طسنن الترمذيىػ(: 279بف عيسى بف سىٍكرة الضحاؾ )ت: الترمذم، محمد  -
 .ىػ1395أحمد شاكر كآخركف، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحمبي، ت: 

، نياية الزين في إرشاد المبتدئينىػ(: 1316التنارم، محمد بف عمر نككم الجاكم، )ت:  -
 .، بيركت: دار الفكر1ط

الفتاوى الكبرى البن ىػ(: 728: تالدمشقي ) الحنبمي تقي الديف أحمد الحراني، تيميةابف  -
 .ىػ1408 ، ت:: دار الكتب العمميةبيركت ،1، طتيمية

، ؽ: جماعة مف العمماءيحق، تالتعريفاتىػ(: 816: تعمي بف محمد الشريؼ )، الجرجاني -
 .ىػ1403 ، ت:بيركت: دار الكتب العممية ، 1ط

، 1، طشرح مختصر الطحاويىػ(:  370: تأحمد بف عمي الرازم الحنفي )، الجصاص -
 .ىػ1431 ، ت:الناشر: دار البشائر اإلسالميةكآخركف، ؽ: عصمت اهلل عنايت يحقت
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، د.ط، بيركت: دار حاشية الجملىػ(: 1204الجمؿ، سميماف بف عمر بف منصكر )ت:  -
 .الفكر

، د.ط، كتاب األذكياءىػ(: 597عمي )ت:  الجكزم، جماؿ الديف عبد الرحمف بفابف  -
 .لناشر: مكتبة الغزاليا

نياية المطمب في ىػ(: 478)ت:  ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكينيالجكيني -
 .ىػ1428، الناشر: دار المنياج، ت: 1، تحقيؽ: عبد العظيـ الٌديب، طدراية المذىب

اإلحسان في تقريب صحيح ابن ىػ(: 354: تالبيستي ) محمد بف حباف الدارمي، حبافابف  -
 .بيركت: مؤسسة الرسالة، بيركت، : شعيب األرنؤكط، تحقيؽ1ط، حبان

، د.ط، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالني الشافعي:  أحمد بف عمي، حجرابف  -
 .ق1379، ت: بيركت: دار المعرفة

: عمي بف أحمد بفابف  -  د.ط، ،المحمى باآلثارىػ(: 456سعيد القرطبي الظاىرم )ت:  حـز
 .بيركت: دار الفكر

، اإلحكام في أصول األحكامىػ(: 456: تالظاىرم ) عمي بف أحمد بف سعيد، حـزبف ا -
 .بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة، ؽ: الشيخ أحمد محمد شاكريحقت

 .، مراجعة: إبراىيـ عكض اهلل، القدس: دار اإلفتاء الفمسطينيةفتاوىحسيف: محمد أحمد:  -

در المختار شرح تنوير األبصار الىػ(: 1088الحصكفي، محمد بف عمي بف الحنفي )ت:  -
 .ىػ1423، لناشر: دار الكتب العممية، ت: 1ط ، تحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ،وجامع البحار

مواىب الجميل في ىػ(: 954الحطاب، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي )ت:  -
 .ىػ1412، الناشر: دار الفكر، ت: 3، طشرح مختصر خميل
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شمس العموم ودواء كالم العرب من ىػ(: 573: تاليمني )نشكاف بف سعيد ، الحميرل -
 .ىػ1420 ، ت:بيركت: دار الفكر المعاصر، ؽ: حسيف العمرميحق، ت1، طالكموم

، تحقيؽ: مسند اإلمام أحمد بن حنبلىػ(: 241محمد الشيباني )ت:  حنبؿ، أحمد بفابف  -
 .1421، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1شعيب األرنؤكط كآخركف، ط

 .، د.ط، بيركت: دار الفكر، د.ترجال حول الرسوللد، خالد محمد: خا -

، د.ط، المطبعة )ابو عبداهلل الشيعي( مؤسس الدولة الفاطميةالخربكطمي، عمي حسني:  -
 .ـ1973الفنية الحديثة، ت:

متن الخرقى عمى مذىب ابي عبد : ىػ(334: تعمر بف الحسيف بف عبد اهلل )، الخرقي -
 .ىػ1413 ، ت:: دار الصحابة لمتراث، د.ط، بيركتشيبانياهلل أحمد بن حنبل ال

إجراءات التقاضي في دعاوى األحوال الشخصية أمام القضاء خضر، ماىر عمياف:  -
، د.ط، القاىرة: دار النيضة العربية، ت: الشرعي الفمسطيني مقارنة مع الفقو اإلسالمي

 .ـ2010

حمب: المطبعة ، 1، طسننمعالم ال ىػ(:388: تحمد بف محمد البستي )، الخطابي -
 .ىػ1351 ، ت:العممية

 .دار القمـالناشر:  ،8، طعمم أصول الفقو ىػ(:1375: تخالؼ: عبد الكىاب ) -

، دمشؽ: دار 4، طالفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعيميصطفى كآخركف: الًخٍف،  -
 .ىػ1413القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ت: 

، عماف: الدار 2، طت الحقوقية دروس نظرية وعمميةأصول المحاكماالخكرم، فارس:  -
 .ـ1987العربية، ت: 



174 

مجمع األنير في شرح ىػ(: 1078داماد أفندم، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف )ت:  -
 .الناشر: دار إحياء التراث العربي ، د.ط،ممتقى األبحر

األردف: مكتبة  ،1، طالقرارات االستئنافية في األحوال الشخصيةداكد، احمد محمد عمي:  -
 ـ.1999دار الثقافة، ت: 

، األردف: دار الثقافة، 1، طالقضايا واألحكام في المحاكم الشرعيةداكد، احمد محمد عمي:  -
 .ـ2006ت: 

ؽ: يحق، تسنن أبي داود: ىػ(275: تبف إسحاؽ األزدم ) سميماف بف األشعث، داكدابف  -
 .بيركت: المكتبة العصرية، د.ط، محمد محيي الديف

، 1، طمسند أبي داودىػ(: 204)ت:  داكد، سميماف بف داكد الطيالسي البصرل ابف -
 .ىػ1419 محمد التركي، مصر: دار ىجر، ت: تحقيؽ:

التنظيم القضائي في المممكة العربية السعودية في ضوء الشريعة دريب، سعكد بف سعد:  -
 .ـ1983، الرياض: مطبعة حنفية، ت: 1، طاإلسالمية ونظام السمطة القضائية

حاشية الدسوقي عمى الشرح ىػ(: 1230الدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة المالكي )ت:  -
 .، د.ط، الناشر: دار الفكرالكبير

، الشامل في فقو اإلمام مالكىػ(: 805: تبيراـ بف عبد اهلل الد ًميًرٌم المالكي )، الد ٍميىاًطيٌ  -
 .الناشر: مركز نجيبكيو، : أحمد نجيب، تحقيؽ1ط

النجم الوىاج في شرح ىػ(: 808يرم: كماؿ الديف محمد بف مكسى الشافعي )ت: الد مً  -
 .ىػ1425، جدة: دار المنياج، ت: 1، تحقيؽ: لجنة عممية، طالمنياج

مجمة األحكام الدكلة العثمانية، لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخالفة العثمانية:  -
 .محمدالناشر: نكر ، ، تحقيؽ: نجيب ىكاكينيالعدلية
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الوقائع الفمسطينية، الجريدة الرسمية ديكاف الفتكل كالتشريع، كزارة العدؿ الفمسطينية:  -
ـ، غزة: مطابع الييئة 20/5/1994، العدد األكؿ، ت: لمسمطة الوطنية الفمسطينية

 .الخيرية

 دليل إجراءات القضايا في المحاكم الشرعية.ديكاف قاضي القضاة:  -

، ىيكمية ديكاف قاضي القضاة المصادؽ عمييا مف الداخمي النظامديكاف قاضي القضاة،  -
 .قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني

، وتصحيح الفروع الفروعىػ(: 763الرامينى، محمد بف مفمح المقدسي الحنبمي )ت:  -
 .ىػ1424، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1تحقيؽ: عبد اهلل التركي، ط

، بداية المجتيد ونياية المقتصدىػ(: 595رشد القرطبي )ت:  رشد، محمد بف أحمد بفابف  -
 .ىػ1425د.ط، القاىرة: دار الحديث، ت: 

كفاية النبيو في شرح ىػ(: 710)ت:  الرفعة، أحمد بف محمد بف عمي األنصارمابف  -
 .ـ2009، تحقيؽ: مجدم سركر، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1، طالتنبيو

نياية المحتاج إلى شرح ىػ(: 1004الرممي: شمس الديف محمد بف أبي العباس )ت:  -
 .ىػ1404، ط األخيرة، بيركت: دار الفكر، ت: المنياج

بحر المذىب في فروع ىػ(: 502 :الركياني، أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ )ت -
 .ـ2009، تحقيؽ: طارؽ السيد، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 1، طالمذىب الشافعي

ًبيًدٌم، أبك بكر بف ع - ، الناشر: 1، طالجوىرة النيرةىػ(: 800مي بف محمد العبادم )ت: الز 
 .ق1322المطبعة الخيرية، ت: 

 .، بيركت: دار الجميؿ2، طاألماليالزجاجي، عبد الرحمف بف إسحاؽ:  -



176 

دمشؽ: دار الخير  2، طالوجيز في أصول الفقو اإلسالميالزحيمي، محمد مصطفى:  -
 .ىػ1427لمطباعة، ت: 

الناشر:  ، د.ط،شرح الزركشيىػ(: 772ف محمد بف عبد اهلل )ت: الزركشي، شمس الدي -
 .ىػ1413دار العبيكاف، ت: 

الكشاف عن حقائق غوامض ىػ(: 538: ت) محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم -
 .ىػ1407 ، ت:بيركت: دار الكتاب العربي، 3، طالتنزيل

، 1، طالبالغةأساس ىػ(: 538)ت:  الزمخشرم، محمكد بف عمرك بف أحمد جار اهلل -
 .ـ1998تحقيؽ: محمد باسؿ بيركت: دار الكتب العممية، ت: 

 ، د.ط، القاىرة: دار الفكر العربي، ت:الشخصية األحوالزىرة، محمد ابك زىرة: ابف  -
 .ـ2005

، بيركت: الرسالة، 2ط أحكام الذميين والمستأمنين في دار اإلسالم،عبد الكريـ: زيداف،  -
 .ىػ1402 ت:

، بيركت: مؤسسة الرسالة، 3، طنظام القضاء في الشريعة اإلسالميةريـ: عبد الك زيداف، -
 .ـ1997ت: 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ىػ(: 743عي، عثماف بف عمي الحنفي )ت: الزيم -
ْمِبيِّ   .ىػ1313لقاىرة: المطبعة الكبرل، ت: ، ا1، طالشِّ

 ،دار الكتاب العربي، بيركت ، بيركت:3، طفقو السنةىػ(: 1420سابؽ، سيد سابؽ )ت:  -
 .ىػ 1397ت: 

 ، القدس: دار األيتاـ اإلسالمية، ت:1، طمجموعة القوانين الفمسطينيةسالـ، مازف:  -
 .ـ1977
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، مشارق األنوار عمى صحاح اآلثارىػ(: 544: تعياض بف مكسى اليحصبي )، السبتي -
 .دار النشر: المكتبة العتيقةد.ط، 

بيركت: دار ، أصول السرخسيىػ(: 483: تسيؿ ) محمد بف أحمد بف أبي ،السرخسي -
 .المعرفة

، بيركت: دار المعرفة، المبسوطىػ(: 483: تمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ )، السرخسي -
 .ىػ1414: ت

، د.ط، في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية القضاء الشرعيسردانة، محمد حسيف: ابف  -
 .ـ1995 فمسطيف: ديكاف قاضي القضاة، ت:

عقد الجواىر الثمينة في مذىب ىػ(: 616جالؿ الديف عبد اهلل الجذامي )ت:  السعدم، -
 .ىػ1423 ، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت:1، تحقيؽ: حميد بف محمد، طعالم المدينة

األردف: مركز  ، د.ط،م0991-0991السمطة الوطنية الفمسطينية في عام سميماف، داكد:  -
 .ـ1995 دراسات الشرؽ األكسط، ت:

، بيركت: 2ط ،تحفة الفقياءىػ(: 540سمرقندم، محمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت: نحك ال -
 .ىػ 1414دار الكتب العممية، ت: 

، تحقيؽ: روضة القضاة وطريق النجاةىػ(:  499الس مناني، عمي بف محمد بف أحمد )ت:  -
 .ىػ1404، بيركت: مؤسسة الرسالة، ت: 2د. صالح الديف الناىي، ط

الغرر البيية في شرح ىػ(: 926ا بف محمد بف أحمد األنصارم )ت: السنيكي، زكري -
 .، د.ط،  الناشر: المطبعة الميمنيةالبيجة الوردية

أسنى المطالب في شرح ىػ(: 926)ت:  السنيكي، زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم -
 .، د.ط، الناشر: دار الكتاب اإلسالميروض الطالب
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ؽ: يحق، ت1، طالموافقات: ىػ(790: تي الغرناطي )إبراىيـ بف مكسى المخم، الشاطبي -
 .ىػ1417 ، ت:الناشر: دار ابف عفاف، مشيكر بف حسف

، األردف: دار 6، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالميشبير، محـ عثماف:  -
 .ىػ1427النفائس، ت: 

إلى معرفة  مغني المحتاجىػ(: 977الشربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الشافعي )ت:  -
 .ىػ1415، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 1(، ط6جم) معاني ألفاظ المنياج

اإلقناع في حل ألفاظ أبي ىػ(: 977الشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الشافعي )ت:  -
 .، تحقيؽ: دار الفكر، د.ط، بيركت: دار الفكرشجاع

، د.ط، القاىرة: مطبعة رى عميياالدولة العثمانية دولة مفتالشناكم، عبد العزيز محمد:  -
 ـ.1983الجامعة، ت: 

السيل الجرار المتدفق عمى حدائق ىػ(: 1250الشككاني، محمد بف عمي اليمني )ت:  -
 .الناشر: دار ابف حـز،1، طاألزىار

الناشر: دار ابف ، 1، طفتح القديرىػ(: 1250: تمحمد بف عمي اليمني )، الشككاني -
 .ىػ1414 ر، ت:كثي

إرشاد الفحول إلي تحقيق ىػ(: 1250: تمحمد بف عمي بف عبد اهلل اليمني )، الشككاني -
 ، ت:: دار الكتاب العربي، بيركتؽ: أحمد عزك عنايةيحق، ت1، طالحق من عمم األصول

 .ىػ1419

، د.ط، المبسوطب االصل المعروف ىػ(:189: تمحمد بف الحسف بف فرقد )، الشيباني -
 .ي: إدارة القرآفكراتش، ؽ: أبك الكفا األفغانييحقت

، الميذب في فقة اإلمام الشافعيىػ(: 476الشيرازم، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )ت:  -
 .الناشر: دار الكتب العممية
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، القاىرة: 1، طفمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينيةصالح، محسف محمد:  -
 .ـ2003مركز اإلعالـ، ت:

بمغة السالك ألقرب ىػ(: 1241لمالكي )ت: الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي ا -
 .، د.ط، الناشر: دار المعارؼالمسالك المعروف بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير

، القاىرة: مؤسسة السمطان سيف الدين قطز ومعركة عين جالوتالصالبي، عمي محمد:  -
 ـ2009 اقراء، ت:

لقدس: مطبعة دار ، د.ط، اشرح قانون المحاكمات الحقوقية صالح، عبد المطيؼ: -
 .ـ1924األيتاـ، ت:

ؽ: د. يحق، تأدب المفتي والمستفتيىػ(: 643: ت) عثماف بف عبد الرحمف، الصالحابف  -
 .ىػ1423 ت:المدينة المنكرة: مكتبة العمـك ، 2، طمكفؽ عبد اهلل

، تحقيؽ: حبيب المصنفىػ(: 211الصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع اليماني )ت:  -
 .ػى1403، اليند: المجمس العممي، ت: 2ط عظمي،الرحمف األ

ٍيمىرم، - أخبار أبي حنيفة ىػ(: 436: تالحنفي ) الحسيف بف عمي بف محمد بف جعفر الص 
 .ـ1985 ، ت:بيركت: عالـ الكتب، 2ط، وأصحابو

معين الحكام فيما يتردد بين ىػ(: 844الطرابمسي، عالء الديف عمي بف خميؿ الحنفي )ت:  -
 .، د.ط، الناشر: دار الفكرألحكامالخصمين من ا

تحقيؽ: محمد عبد ، 1، طالمستصفىىػ(: 505: تأبك حامد محمد الغزالي )، الطكسي -
 .ىػ1413 ، ت:السالـ الناشر: دار الكتب العممية

، الرياض: مىدىاري الكىطف لمن شر، 2، طالِفقُو المَيسَّرالطٌيار، عىبد اهلل بف محمد كآخركف:  -
 .ىػ1433ت: 
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، األردف: 3، طمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، راتب عطا اهلل: الظاىر -
 .دائرة المكتبات

رد المحتار عمى الدر ىػ(، 1252عمر الدمشقي الحنفي )ت:  عابديف، محمد أميف بفابف  -
 ـ.ق1412، بيركت: دار الفكر، ت: 2، طالمختار

 (، د.ط، ت:38)مج المسانيدالجامع الصحيح لمسنن و صييب عبد الجبار: ، عبد الجبار -
2014. 

التاج واإلكميل  ىػ(: 897العبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ الغرناطي المالكي )ت:  -
 .ىػ1416، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 1، طلمختصر خميل

 ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنعىػ(: 1421العثيميف، محمد بف صالح بف محمد )ت:  -
 .ق1422 دار ابف الجكزم، ت: ، دار النشر:1ط

حاشية العدوي عمى شرح ىػ(: 1189عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم )ت:  ،العدكم -
بيركت: دار الفكر، ت:  ، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، د.ط،كفاية الطالب الرباني

 .ق1414

 .رية، القاىرة: مكتبة الكميات األزىتاريخ القضاء في اإلسالمعرنكس، محمكد محمد:  -

إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف ىػ(: 732)ت:  عسكر، عبد الرحمف بف محمد البغدادمابف  -
 .، مصر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي3، طالَمَساِلِك ِفي فقِو اإلَماِم َماِلك

حاشية العطار عمى شرح ىػ(: 1250العطار: حسف بف محمد بف محمكد الشافعي)ت:  -
 .د.ط، بيركت: دار الكتب العممية ،عمى جمع الجوامع الجالل المحمي

كشف األسرار شرح ىػ(: 730: تالحنفي ) عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عالء الديف -
 .الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، أصول البزدوي
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 ىػ.1404، د.ط، ت: ضوابط الدراسات الفقييةعكدة، سمماف بف فيد:  -

 .، د.ط، د.تالقوانين الفقييةىػ(: 741ف جزم الكمبي )ت: الغرناطي، محمد بف أحمد اب -

المباب في شرح ىػ(: 1298الغنيمي، عبد الغني بف طالب بف حمادة الدمشقي الحنفي )ت:  -
 .بيركت: المكتبة العممية ، تحقيؽ: محمد محيي الديف، د.ط،الكتاب

، 1، طليدايةالبناية شرح ا ىػ(:855: تمحمكد بف أحمد بف مكسى الحنفى )، الغيتابى -
 .ىػ1420 ، ت:بيركت: دار الكتب العممية

، األردف: دار الفرقاف، ت: 4، طفي اإلسالم القضاءابف فارس، محمد عبد القادر،  -
 ـ.1995

، 2، طأخبار مكة في قديم الدىر وحديثو ىػ(:272: تمحمد بف إسحاؽ المكي )، الفاكيي -
 .ق1414 ، ت:بيركت: دار خضر، عبد الممؾ دىيش ؽ:يحقت

، األحكام السمطانية لمفراءىػ(: 458الفراء، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ )ت: ابف  -
 .ىػ1421دار الكتب العممية ت:  ، بيركت:2ط تحقيؽ: محمد حامد الفقي،

، تحقيؽ: إحساف حقي، 2، طتاريخ الدولة العمية العثمانيةفريد بؾ، محمد المحامي:  -
 ـ.1983بيركت: دار النفائس، ت: 

 .ـ1991، الناشر: دار عمار، ت:1، طالقضاء في االسالمجبر محمكد:  ، د.فضيالت -

ني - إيقاظ ىمم أولي ، ىػ(1218: تصالح بف محمد بف نكح العىٍمرم المالكي )، الفيال 
 .بيركت: دار المعرفة، د.ط، األبصار لالقتداء بسيد المياجرين واألنصار

 .الرياض: دار العاصمة، 1، طقييالممخص الف صالح بف فكزاف بف عبد اهلل:، لفكزافا -

في غريب الشرح  المصباح المنيرىػ(: 770الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الحمكم)ت:  -
 ، د.ط، بيركت: المكتبة العمميةالكبير
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 ـ1976لسنة قانون األحوال الشخصية  -

، د.ط، الناشر: المغنيىػ(: 620أحمد المقدسي )ت:  قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل بفابف  -
 .ىػ1388كتبة القاىرة، ت: م

الكافي في فقو ىػ(: 620: ت) مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد المقدسي الدمشقي، قدامةابف  -
 .: دار الكتب العمميةبيركت ،1ط، اإلمام أحم

، تحقيؽ: مركز 2، طالتجريد لمقدوريىػ(:  428)ت:  القدكرم، أحمد بف محمد بف حمداف -
 .ىػ1427ت:  لقاىرة: دار السالـ،الدراسات الفقيية كاالقتصادية، ا

، نفائس األصول في شرح المحصولىػ(: 684 القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس )ت: -
 .ىػ1416تحقيؽ: عادؿ أحمد ك عمي معكض، مصر: مكتبة نزار الباز، ت:  ،1ط

(، تحقيؽ: 14جم) الذخيرةىػ(: 684القرافي، شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي )ت:  -
 .1994، بيركت: دار الغرب اإلسالمي، ت: 1ط جي كآخركف،محمد ح

البيان والتحصيل والشرح والتوجيو ىػ(: 520القرطبي: محمد بف أحمد بف رشد )ت:  -
كت: دار الغرب ، تحقيؽ: محمد حجي كآخركف، بير 2، طوالتعميل لمسائل المستخرجة

 .ىػ1408اإلسالمي، ت: 

تحقيؽ: محمد ، 1، طالمقدمات المميدات: ىػ(520: تمحمد بف أحمد بف رشد )، القرطبي -
 .ىػ 1408 ، ت:بيركت: دار الغرب اإلسالمي، حجي

التاج المكمل من ىػ(: 1307: تمحمد صديؽ خاف بف حسف الحسيني البخارم )، ًقن كجيال -
 ت:قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، ، 1، طجواىر مآثر الطراز اآلخر واألول

 .ـ2007

إعالم الموقعين عن رب ىػ(: 751: تأيكب الجكزية ) مد بف أبي بكر بفمح، قيـابف ال -
 .ىػ1411 ت:يركت: دار الكتب العممية ، ب1، طتحقيؽ: محمد عبد السالـ، العالمين
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إغاثة الميفان في حكم ىػ(: 751: تالجكزية ) محمد بف أبي بكر بف أيكب، قيـابف ال -
 .ىػ1408 ، ت:المكتب اإلسالمي بيركت:، ؽ: محمد عفيفييحق، ت2، ططالق الغضبان

بدائع الصنائع في ىػ(: 587الكاساني، عالء الديف بف مسعكد بف أحمد الحنفي )ت:  -
 .ىػ1406، الناشر: دار الكتب العممية، ت: 2ط ،ترتيب الشرائع

، 1، طالبداية والنياية: ىػ(774: تالبصرم ) إسماعيؿ بف عمر القرشيابف كثير،  -
 .ـ1988 ، ت:دار إحياء التراث العربي :، بيركتؽ: عمي شيرميحقت

، 2، طتفسير القرآن العظيم :ىػ(774: تالبصرم ) إسماعيؿ بف عمر القرشي، كثيرابف  -
 .ىػ1420 ت: الناشر: دار طيبة،، ؽ: سامي سالمةيحقت

مجمع بحار األنوار في غرائب ىػ(: 986: تبف عمي اليندم ) جماؿ الديف، الكجراتي -
 .الناشر: مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، 3، طالتنزيل ولطائف األخبار

، اليداية عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبلالكمكذاني، محفكظ بف أحمد بف الحسف:  -
سة غراس لمنشر كالتكزيع، ت: ، الناشر: مؤس1ط تحقيؽ: عبد المطيؼ ىميـ كآخركف،

 .ىػ1425

سحاق مسائل اإلم ىػ(:251: تإسحاؽ بف منصكر المركزم)، الككسج - ام أحمد بن حنبل وا 
 .المدينة المنكرة: الجامعة اإلسالمية، 1، طبن راىويو

: ، مصر1، طالموسوعة الفقيية الكويتية :كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، الككيت -
 .ق1404 ، ت:الصفكة مطابع دار

 ـ.1977، القاىرة: مطبعة دار التأليؼ، ت: 1، طاستقالل القضاءالكيالني، السيد فاركؽ:  -

، تحقيؽ: أحمد نجيب، قطر: 1، طالتبصرةىػ(:  478المخمي، عمي بف محمد الربعي)ت:  -
 .ىػ1432مية، ت: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسال
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، تحقيؽ: محمد فؤاد، سنن ابن ماجوىػ(: 273: ت) محمد بف يزيد القزكيني، ماجوابف  -
 .: دار إحياء الكتب العربيةبيركت

المحيط البرىاني في الفقو ىػ(: 616الحنفي )ت:  كد بف أحمدمازة، برىاف الديف محمابف  -
 .ىػ1424ركت: دار الكتب العممية، ت: ، بي1ط ، تحقيؽ: عبد الكريـ الجندم،النعماني

، األحكام السمطانيةىػ(: 450الماكردم، عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم )ت:  -
 .د.ط، القاىرة: دار الحديث

،  تحقيؽ: نجيب ىكاكيني، الناشر: نكر محمد مة األحكام العدليةمج، مجمكعة مف العمماء -
 .كراتشي

، 2ط األوضاع التشريعية في الدول العربية ماضييا وحاضرىا،المحمصاني، صبحي:  -
 .بيركت: دار العمـ، د.ت

 ، د.ط، القاىرة: المكتبة األزىرية لمتراث.تاريخ القضاء في اإلسالممحمصاني، صبحي:  -

 ، د.ط، القاىرة: دار النيضة العربية، ت:القضاء في اإلسالمـ: مدككر، محمد سال -
 .ـ1964

: محمد عبد ، تحقيؽموطأ اإلمام مالكىػ(: 179لمدني، مالؾ بف أنس األصبحي )ت: ا -
 .ىػ1406: ، تبيركت: دار إحياء التراث العربي، الباقي

عروس من جواىر تاج الىػ(: 1205مرتضى الز بيدم، محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني )ت:  -
 .ط، الناشر: دار اليداية تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، د. ،القاموس

 :ىػ(885: تعالء الديف عمي بف سميماف الدمشقي الصالحي الحنبمي )، المرداكم -
 .: دار إحياء التراث العربي، بيركت2، طالخالف اإلنصاف في معرفة الراجح من
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متن بداية المبتدي ىػ(: 593ميؿ الفرغاني )ت: المرغيناني، عمي بف أبي بكر بف عبد الج -
 .، د.ط، القاىرة: مكتبة كمطبعة محمد صبحفي فقو اإلمام أبي حنيفة

، اليداية في شرح بداية المبتديىػ(: 593المرغيناني، عمي بف عبد الجميؿ الفرغاني )ت:  -
 .د.ط، تحقيؽ: طالؿ يكسؼ، بيركت: دار إحياء التراث العربي

تحقيؽ:  ،صحيح مسممىػ(: 261أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت: مسمـ بف الحجاج  -
 .محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيركت: دار إحياء التراث العربي

 .ـ1966، مصر: شركة الشرؽ األكسط، ت:2، ط: القضاء في اإلسالممشرفة، د. عطية  -

، 1، طالفقوالمعتمد في أصول ىػ(: 436المعتزلي، محمد بف عمي الطيب البىٍصرم )ت:  -
 .ىػ1403تحقيؽ: خميؿ الميس، بيركت: دار الكتب العممية، ت: 

، درر الحكام شرح غرر األحكامىػ(: 885المال خسرك، محمد بف فرامرز بف عمي )ت:  -
 .د.ط، بيركت: دار إحياء الكتب العربية

فتح المعين  :ىػ(987: تزيف الديف أحمد بف عبد العزيز المعبرم اليندم )، المميبارم -
 .الناشر: دار بف حـز، 1، طبشرح قرة العين بميمات الدين

المباب في الجمع بين ىػ(: 686المنبجي، جماؿ الديف عمي بف مسعكد الخزرجي )ت:  -
 .ىػ1414، تحقيؽ: محمد المراد، دمشؽ: دار القمـ، ت: 2، طالسنة والكتاب

، بيركت: 3ط ،لسان العربىػ(: 711)ت:  بف عمي اإلفريقي منظكر، محمد بف مكـرابف  -
 .ىػ1414ت:  .دار صادر

، االختيار لتعميل المختارىػ(: 683المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد الحنفي )ت:  -
 ىػ.1356، القاىرة: مطبعة الحمبي ت: تعميؽ: الشيخ محمكد أبك دقيقة، د.ط
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، اتمنتيى اإلرادىػ(: 972محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي )ت:  النجار، تقي الديفابف  -
 ىػ1419، الناشر: مؤسسة الرسالة، ت: 1تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، ط

البحر الرائق شرح كنز ىػ(: 970محمد المصرم )ت:  نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بفابف  -
 .، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي2، طالدقائق

 ،الصطالحات الفقييةطمبة الطمبة في اىػ(: 537النسفي، عمر بف محمد بف أحمد )ت:  -
 .ىػ1311ت:  بغداد: المطبعة العامرة، د.ط،

صفة الفتوى والمفتي : ىػ(695: تأحمد بف حمداف الحٌراني الحنبمي )، النميرم -
 ت: بيركت: المكتب اإلسالمي ، ؽ: محمد ناصر الديف األلبانييحق، ت3، طوالمستفتي

 .ىػ1397

، آداب الفتوى والمفتي والمستفتيىػ(: 676: تمحيي الديف يحيى بف شرؼ )، النككم -
 .1408 ت: دمشؽ: دار الفكر،، ؽ: بساـ الجابييحق، ت1ط

(، 20)مج المجموع شرح الميذب: ىػ(676: تمحيي الديف يحيى بف شرؼ )، النككم -
 .: دار الفكرد.ط، بيركت

المنياج شرح صحيح مسمم بن ىػ(: 676: تمحيي الديف يحيى بف شرؼ )، النككم -
 .ق1392 ، ت:التراث العربي ركت: دار إحياءبي، 2، طالحجاج

، روضة الطالبين وعمدة المفتينىػ(: 676النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت:  -
 .ىػ1412، بيركت: المكتب اإلسالمي، ت: 3تحقيؽ: زىير الشاكيش، ط

، اإلشراف عمى مذاىب العمماءىػ(: 319النيسابكرم، محمد بف إبراىيـ بف المنذر )ت:  -
 .ق1425، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، ت: 1ط صغير األنصارم،تحقيؽ: 

ؽ: محمد عكض يحق، تتيذيب المغةىػ(: 370: تاليركم: محمد بف أحمد بف األزىرم ) -
 .ـ2001 ، ت:بيركت: دار إحياء التراث العربي، 1، طمرعب
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، د.ط، يالزاىر في غريب ألفاظ الشافعىػ(: 370: تمحمد بف أحمد بف األزىرم)، اليركم -
 .الناشر: دار الطالئع، ؽ: مسعد السعدنييحقت

، السيرة النبوية: ىػ(213: تالحميرم المعافرم )عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب ، ىشاـابف  -
 .الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، د.ت، ؽ: طو عبد الرءكؼيحقد.ط، ت

د.ط،  ،فتح القديرىػ(: 861كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت:  اليماـ،ابف  -
 .الناشر: دار الفكر

، د.ط، تحفة المحتاج في شرح المنياجالييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر:  -
 ىػ.1357ت:  مصر: المكتبة التجارية الكبرل،

ًكيع - ب ٌي البىٍغدىاًدمٌ ، كى مىًؼ الض  م دي ٍبفي خى ؽ: عبد يق، تح1، طأخبار القضاةىػ(: 306: ت) ميحى
 .ـ1947 ، ت:: المكتبة التجارية الكبرل، مصرز المراغيالعزي

 :مقابالت

، المكاف: ديكاف قاضي قاضي قضاة فمسطيف معالي الدكتور محمود اليباشالمقابمة مع  -
الحادية عشرة ـ في تماـ الساعة 14/4/2016المكافؽ  الخميسالقضاة، الزماف: يكـ 

  صباحان.

، مفتي العاـ سابقان، رئيس رابطة عمماء فمسطيفال عكرمة صبريسماحة الشيخ المقابمة مع  -
ـ في تماـ الساعة 21/6/2016، الزماف: يكـ الثالثاء المكافؽ منزلو في الراـالمكاف: 

 ظيران. الثانية عشرة

المفتي العاـ لمقدس كالديار الفمسطينية، المكاف:  سماحة الشيخ محمد حسينالمقابمة مع  -
ـ في تماـ الساعة العاشرة 24/5/2016الثالثاء المكافؽ دار اإلفتاء/ الراـ، الزماف: يكـ 

 .صباحان 
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رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كرئيس سماحة الشيخ مصطفى الطويل المقابمة مع  -
المحكمة العميا الشرعية، المكاف: مكتب سماحة الشيخ في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: 

 ساعة الكاحدة ظيران.ـ في تماـ ال12/4/2016يـك الثالثاء المكافؽ 

عضك المحكمة العميا الشرعية، المكاف:  فضيمة الشيخ ربحي القصراويالمقابمة مع    -
ـ 12/4/2016مكتب فضيمة الشيخ في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: يكـ الثالثاء المكافؽ 

 في تماـ الساعة الثانية ظيران.

العميا الشرعية، المكاف: مكتب عضك المحكمة  فضيمة الشيخ توفيق أبو ىاشمالمقابمة مع  -
ـ في 12/4/2016فضيمة الشيخ في ديكاف قاضي القضاة، الزماف: يكـ الثالثاء المكافؽ 

 تماـ الساعة الثانية عشرة ظيران.

المكاف: مكتب  ،عضك المحكمة العميا الشرعية فضيمة الشيخ صالح أبو زيدالمقابمة مع  -
ـ في تماـ 3/4/2016: يكـ األحد المكافؽ فضيمة الشيخ في ديكاف قاضي القضاة، الزماف

 الساعة التاسعة صباحان.

ة، رئيس محكمة استئناؼ راـ اهلل كالبيرة الشرعي فضيمة الشيخ عطا المحتسبالمقابمة مع  -
محكمة استئناؼ راـ اهلل كالبيرة الشرعية، الزماف: يكـ األحد المكافؽ المكاف: 

 .ـ في تماـ الساعة التاسعة صباحان 22/5/2016

رئيس ىيئة التفتيش القضائي، المكاف: ديكاف  فضيمة الشيخ محمود العبوشيالمقابمة مع  -
ـ في تماـ الساعة الحادية عشرة 22/5/2016قاضي القضاة، الزماف: يـك األحد المكافؽ 

 صباحان.

قاضي راـ اهلل كالبيرة الشرعية، المكاف: محكمة راـ  فضيمة الشيخ ربحي حمادةالمقابمة مع   -
ـ في تماـ الساعة الكاحدة 22/5/2016كالبيرة الشرعية، الزماف: يـك األحد المكافؽ  اهلل

 ظيران.
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Dr. Abduallah Abu Wahdan 

Abstract 

I discussed in my letter within your hands the relationship between 

the judiciary and fatwa's in Islam/ Palestine State, and I divided it into three 

chapters. The first chapter discusses the reality of judiciary and fatwa's I 

Islam. I have defined the judiciary linguistically/ idiomatically and then 

touched upon the basics and principles of the justice system. After that, I 

outlined the types of judiciary in Islam; Which are normal judiciary, 

adjudication, grievances judiciary and Hisbah Judiciary, and then turned to 

the main differences between them. then I showed the statement of legality 

of the judiciary in Quran and Sunnah, what the desired purpose of it is and 

how it is important in the human s life. I also addressed the Judge's ruling 

in handling the judiciary and how it's different from one case to another. I 

distinguished the terms and decencies that should be met in whoever takes 

over the judiciary podium.  

After that, I talked about the definition of linguistically  

idiomatically and the sources that it is based on with its' controls, as well as 

I talked about the legibility of fatwa in Quran and Sunnah, What the main 

purpose of it is and its' importance in the believer's life. I showed the main 

provisions that should be met with whoever handles the act of fatwa. 



c 

Finally, I ended this chapter with the terms and decencies that should 

be available with the person who handles the act of Fatwa. 

As for the second chapter, I discussed the establishment of the 

forensic Judiciary since the era of the Prophet Mohammed (Peace be upon 

him) and the Caliphas after him, passing through many eras until the 

present day, in addition to the most prominent changes and events. After 

that, I discussed the Jurisdiction of Sharia courts and the tasks entrusted to 

it and touched upon the staff working in forensic Judiciary. I also discussed 

the establishment of the houses of Fatwa in Palestine, the stages of its 

establishing until this present day, the most important tasks entrusted to it, 

its' bylaws and its administrative staff. 

As for the third chapter, I presented some provision Jurists 

consultation cases and distinguished the difference between the Judicial 

Judgement and the Fatwa. I also dealt with overturning the Judicial 

Judgement with the Fatwa and presented the sayings of jurists in the 

Judge's statement (Fatwa). After that, I touched upon the axes of agreement 

between the forensic Judiciary and the Fatwa based on religious and 

Worldly effect. Finally, I ended this chapter by discussing some cases of 

separating between the cornerstones of this study, and I showed the 

example of approximating the money of Killing mistakenly, as well as 

seeing the crescents in Ramadan and then discussing some issues related to 

divorce.   

 


	t.pdf
	Ntr95A1.PDF




