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  ملخص

  القواعد الفقھیة والمقاصد الشرعّیة(

  ) القضائیة--المستخرجة من رسالة عمر

  عزیز محمد علي الخطري

  قھ المشاركأستاذ أصول الف

عضو ھیئة التدریس بقسم الشریعة كلیة الشریعة والقانون  بجامعة الجوف بالمملكة 

  العربیة السعودیة حالیا ومشرف قسم الشریعة سابقا 

  وعضو ھیئة التدریس بجامعة صنعاء

dr.an١٩٧٣٠٠@gmail.com 

  القواعد الفقھیة والمقاصد الشرعیة-بالدراسة والتحلیل-یتناول ھذا البحث 
 القضائیة، وقد تكوَّن من تمھید ومبحثین وخاتمة، --المستخرجة من رسالة عمر

رضي اهللا -تضمن التمھید التعریف بمصطلحات العنوان وكذلك نص رسالة عمر
 القضائیة، وُجِعل المبحث األول للحدیث عن القواعد الفقھیة المستخرجة  من -عنھ

المبحث الثاني  للحدیث عن  القضائیة في خمسة مطالب، وخصص --رسالة عمر
 القضائیة في مطلبین، وانتھى --المقاصد الشرعیة المستخرجة من رسالة عمر

إبراز الدراسة لمقاصد والیة القضاء من : البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج، منھا
عدل ومساواة ومكمالتھما، وكذلك القواعد الفقھیة التي تمثل أسس القضاء 

 -الفقھیة، والمقاصد الشرعیة التي اشتملت علیھا رسالة عمروأصولھ؛ وأن القواعد 
- جمیعھا تعود في تأصیلھا الشرعي إلى القرآن الكریم، والسنة النبویة، وأنھا ،

 ومراعاة في األحكام الشرعیة، رغم -رضي اهللا عنھم-كانت حاضرة عند الصحابة
  .أنھا لم تكن مدونة في ذلك الوقت

  :الكلمات المفتاحیة

  .رسالة عمر القضائیة-  مقصد العدل  – مراجعة الحق - القواعد الفقھیة-عدالقوا
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Summary 
Juristic Rules and Legal Goals Derived from Omer's 

Judiciary letter  
Dr. Aziz Mohammed Ali Al-Khatri 

Associate professor(principles of jurisprudence) 
Faculty of Shari'a and Law Jouf  University, Saudi 

Arabic previously Assistant professor 
 (Sanaa University).  

dr.an١٩٧٣٠٠@gmail.com 
This research studies and analyzes the juristic rules 
and legal goals derived from Omer's Judiciary letter. It 
includes an introduction, two sections and conclusion. 
The introduction presents the definition of the terms of 
the title as well as the texts of Omer's Judiciary letter. 
The first section is divided into five parts which discuss 
the juristic rules derived from Omer's Judiciary letter. 
The second section is made up of two parts which are 
devoted to the legal goals derived from Omer's 
Judiciary letter. The research is concluded with the 
most important findings such as manifesting the goals 
of Judiciary which are Justice, equality and their 
complement. It also shows the juristic rules which 
represent the foundations of Judiciary and its 
principles. All juristic rules and legal Goals which are 
presented in Omer's letter in its legal root  are based on 
the Holy Quran and the Sunnah and it was present with 
Prophet's friends  and taking into consideration the 
legal judgments in spite of that  they were not 
registered in that time.  
Key Words 
Rules – Juristic Rules -- Truth Review – Judiciary Goal 
– Omer's Judiciary letter.  
The Fundamental Rules Extracted from Omer's Judicial 
Letter 
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This   research   studies   and   analyzes   the   
fundamental   rules   extracted   from   Omer's 
judicial   letter.   It   includes   an   introduction,   two   
sections   and   conclusion.  The 
introduction presents the definition of the  terms of the 
title as well as the  text of 
Omar's judicial letter. The first section is divided into 
three parts which discuss the 
rule of obligation, its introduction and work in the 
superficiality. The second section 
is made up of two parts devoted to the rule of 
measurement and judicial discretion. 
The research is concluded with the most important 
findings and recommendations. 
The most important results are that the rules and 
sentences presented in Omar's letter 
are based on the Holy Quran and the Sunnah. 
Establishing jurisdiction is compulsory 
and it is the duty of the Governor while taking the 
judiciary is in the five mandatory 
rules.   In   addition,   the   letter   has   shown   the   
legitimacy   of   judicial   discretion   and 
measurement in these issues which are not discussed 
in a text and the need to work in 
terms of superficiality not what is hidden.  
Key Words 
Rules – Fundamental Rules – Measurement and judicial 
discretion – the introductory 
obligations – Omer's judicial letter 
The Fundamental Rules Extracted from Omer's Judicial 
Letter 
This   research   studies   and   analyzes   the   
fundamental   rules   extracted   from   Omer's 
judicial   letter.   It   includes   an   introduction,   two   
sections   and   conclusion.  The 
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introduction presents the definition of the  terms of the 
title as well as the  text of 
Omar's judicial letter. The first section is divided into 
three parts which discuss the 
rule of obligation, its introduction and work in the 
superficiality. The second section 
is made up of two parts devoted to the rule of 
measurement and judicial discretion. 
The research is concluded with the most important 
findings and recommendations. 
The most important results are that the rules and 
sentences presented in Omar's letter 
are based on the Holy Quran and the Sunnah. 
Establishing jurisdiction is compulsory 
and it is the duty of the Governor while taking the 
judiciary is in the five mandatory 
rules.   In   addition,   the   letter   has   shown   the   
legitimacy   of   judicial   discretion   and 
measurement in these issues which are not discussed 
in a text and the need to work in 
terms of superficiality not what is hidden.  
Key Words 
Rules – Fundamental Rules – Measurement and judicial 
discretion – the introductory 
obligations – Omer's judicial letter 
The Fundamental Rules Extracted from Omer's Judicial 
Letter 
This   research   studies   and   analyzes   the   
fundamental   rules   extracted   from   Omer's 
judicial   letter.   It   includes   an   introduction,   two   
sections   and   conclusion.  The 
introduction presents the definition of the  terms of the 
title as well as the  text of 
Omar's judicial letter. The first section is divided into 
three parts which discuss the 
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rule of obligation, its introduction and work in the 
superficiality. The second section 
is made up of two parts devoted to the rule of 
measurement and judicial discretion. 
The research is concluded with the most important 
findings and recommendations. 
The most important results are that the rules and 
sentences presented in Omar's letter 
are based on the Holy Quran and the Sunnah. 
Establishing jurisdiction is compulsory 
and it is the duty of the Governor while taking the 
judiciary is in the five mandatory 
rules.   In   addition,   the   letter   has   shown   the   
legitimacy   of   judicial   discretion   and 
measurement in these issues which are not discussed 
in a text and the need to work in 
terms of superficiality not what is hidden.  
Key Words 
Rules – Fundamental Rules – Measurement and judicial 
discretion – the introductory 
obligations – Omer's judicial letter 
The Fundamental Rules Extracted from Omer's Judicial 
Letter 
This   research   studies   and   analyzes   the   
fundamental   rules   extracted   from   Omer's 
judicial   letter.   It   includes   an   introduction,   two   
sections   and   conclusion.  The 
introduction presents the definition of the  terms of the 
title as well as the  text of 
Omar's judicial letter. The first section is divided into 
three parts which discuss the 
rule of obligation, its introduction and work in the 
superficiality. The second section 
is made up of two parts devoted to the rule of 
measurement and judicial discretion. 
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The research is concluded with the most important 
findings and recommendations. 
The most important results are that the rules and 
sentences presented in Omar's letter 
are based on the Holy Quran and the Sunnah. 
Establishing jurisdiction is compulsory 
and it is the duty of the Governor while taking the 
judiciary is in the five mandatory 
rules.   In   addition,   the   letter   has   shown   the   
legitimacy   of   judicial   discretion   and 
measurement in these issues which are not discussed 
in a text and the need to work in 
terms of superficiality not what is hidden.  
Key Words 
Rules – Fundamental Rules – Measurement and judicial 
discretion – the introductory 
obligations – Omer's judicial letter 
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  :املقدمة

  :الحمُد ِهللا والّصالُة والّسالُم على خیِر َخْلِق اِهللا ُمَحّمٍد الّصادِق األمیِن، أّما بعُد
فإّن المقصد األصليَّ من ورود الشریعة عموًما، تحقیق المصالح للناس ودرء 
المفاسد عنھم، ومن أھم  الوسائل التي تحقق ذلك العدَل في القضاء كونھ یمثل 

من أكثر الناس حزًما وإلزاًما وتوجیًھا -- كان الخلیفة الراشد عمر وقدمقصًدا كلًیا،
لُقضاتھ بتحري الحقوق، وسرعة البت فیھا، والتنفیذ لھا، وإیصالھا إلى أصحابھا، 
مع مراعاة القواعد والمقاصد الشرعیة،أصلیة كانت أو تبعیة؛ كونھا تساھم بصورة 

مناسبة لكل واقعة، وھذا ما دفع الباحث مباشرة في الوقوف على األحكام الشرعیة ال
موضوًعا لبحثھ، وجعلھ --إلى أبي موسى األشعري --لجعل رسالة عمر

--القواعد الفقھیة والمقاصد الشرعیة المستخرجة من رسالة عمر(بعنوان
  ).القضائیة

  :أسباب اختیار الموضوع
 إن رسالة عمر--حتوت على القضائیة تعدُّ دستوًرا بالنسبة للقضاة، وقد ا

قواعد فقھیة ومقاصد شرعیة ال غنى عنھا بالنسبة للقاضي فضال عن الفقیھ 
  .واألصولي

  عدم وجود بحث علمي متخصص ومكتمل یتعلق بدراسة القواعد الفقھیة
والمقاصد الشرعیة من خالل رسالة عمر القضائیة بصورة مستقلة، على حد علم 

  .الباحث
 لراشد عمرتسلیط الضوء على إبداعات الخلیفة ا-- وقدرتھ على تضمین

مثل ھذه الرسالة الموجزة عدًدا من المبادئ القضائیة والقواعد الفقھیة والمقاصد 
 .)١(الشرعیة باإلضافة إلى القواعد األصولیة

  :الھدف من البحث وأھمیتھ
بیان مدى اھتمام الشریعة بأمر القضاء، وكذلك مكانتھ عند الوالة والخلفاء، وإبراز 

 في تنظیم القضاء،وطریقتھ في توجیھ قضاتھ في االلتزام بالمبادئ --رمنھج عم
القضائیة، ومراعاة القواعد الشرعیة سواء كانت فقھیة أو مقاصدیة فھي دستور 

  .مكتمل لالستعانة بھ عند نظر الدعاوى تحقیًقا للعدل
  :التساؤالت

  :من أھم التساؤالت في ھذا البحث
قاصد الشرعیة حاضرة في تلك الحقبة عند الصحابة ھل كانت القواعد الفقھیة والم

-- ؟وھْل كانْت مراعاة عند البحث عن األحكام الشرعیة والنظر في الدعاوى
القضائیة؟، وإذا كان األمر كذلك، فما القواعد الفقھیة والمقاصد الشرعیة التي 

  وحث ُقضاتھ على مراعاتھا عند النظر في الدعاوى؟--تضمنتھا رسالة عمر

                                                           

بحث   في -رضي اهللا عنھ-تناول الباحث القواعد األصولیة المستخرجة من رسالة عمر) ١(
 . مستقل



 

 

 - ٤٠٤٣ - 

 :دراسات السابقةال
      الشك أن ھناك كثیًرا من الدراسات حول رسالة عمر القضائیة إلى أبي موسى 

 لسردھا؛ حیث - في مثل ھذا البحث-؛ ال یتسع المقام -رضي اهللا عنھما-األشعري
تناولھا العلماء القدماء والمعاصرین بالدراسة الوافیة تحقیًقا ودراسة باعتبارھا 

  :ھادستوًرا للقضاة من
- أھم من شرح وأبدع وأفاض في شرح كتاب عمر : شراح الكتاب من  المتقدمین-أ 
-ابن القیم في كتابھ أعالم الموقعین الجزء األول ؛ وممن تناولھ بالشرح أیضا :

المبرد من أئمة العربیة في كتابھ الكامل في اللغة واألدب؛ واإلمام السرخسي في 
اري الحنفي في شرحھ لكتاب أدب القاضي ألبي كتابھ المبسوط؛ وعبد العزیز البخ

بكر الخساف ،وابن العربي في كتابھ عارضة األحوذي شرح سنن الترمذي، 
 .وغیرھم

  : الدراسات المعاصرة-ب
 والمبادئ العامة في -رضي اهللا عنھما-رسالة الفاروق ألبي موسى األشعري -١

 ٧سالمیة العدد سعود بن سعد بن دریب ،مجلة البحوث اإل. أصول القضاء د
  ھـ١٤٠٣سنة

 كتاب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري في شأن القضاء -٢
راشد الغفیلي تضمن الدراسة أھمیة الكتاب ،وتخریجھ، وما وجھ إلیھ من . د

  .نقد،والتوجیھات القضائیة الواردة فیھ
عري وأثرھا في مقومات العدل في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األش-٣

  .القضاء في محاكم المملكة العربیة السعودیة، سعود بن صالح الطریفي 
 عمر وسیاستھ القضائیة ، عبد العزیز بن قائد المنصور وھي دراسة للقضاء في -٤ 

عھد عمر بصورة عامة ومن ضمنھا تناول كتاب عمر إلى أبي موسى األشعري من 
  .تاب وما قیل من الشبھ حولھ حیث المبادئ القضائیة الواردة في الك

سمر . جمالیات التضاد في رسالة الخلیفة عمر بن الخطاب إلى قاضي البصرة-٥
 - الدیوب تم تناولھ من الناحیة اللغویة تم بیان مستویات التضاد في رسالة عمر

  .-رضي اهللا عنھ
 تحقیق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري وبیان ما تضمنتھ من -٦
  .ناصر بن عقیل بن جاسر الطریفي. جیھات قضائیة دتو
 --عنوان القواعد األصولیة المستخرجة من رسالة عمر( بحث للباحث بـ-٧

  ).القضائیة
 من تناولھا بالدراسة المتخصصة من الناحیة - على حد علمھ-إال أن الباحث لم یجد 

تي تضمنتھا ، األصولیة في بحث متخصص للقواعد الفقھیة والمقاصد الشرعیة ال
  .وھذا ما تمیَّز بھ ھذا البحث عن الدراسات السابقة التي وقف علیھا الباحث

  :منھجیة البحث ،والمنھج المتبع في الدراسة
 تم اعتماد المنھج االستقرائي وكذلك المنھج الوصفي في الدراسة :منھجیة البحث

  .،وھو ما یتناسب مع ھذه الدراسة
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راسة ھذا البحث فقد تم التركیز على موضوع البحث أما المنھج الذي اتبعتھ في د
  :وتجنب االستطراد وبیان ذلك كاآلتي

  ألبي -  - أذكر القاعدة أو المقصد العام من خالل ما ورد في كتاب عمر– ١
  ،وأبیِّن حقیقة تلك القاعدة أو المقصد،وذلك من خال التعریف - -موسى األشعري

  .في اللغًة واالصطالح
  . للقاعدة أو المقصد والعمل بذلك- -قرار عمر أوضح إ-٢
  . أذكر تأصیل لتقریر تلك القاعدة أو المقصد– ٣
  .أوضح المعنى العام للقاعدة الفقھیة بحسب ما تقتضیھ طبیعة البحث– ٤
  . بیان المقاصد التكمیلیة للمقاصد العام التي سیتم تناولھا-٥
  . عزو اآلیات وأبین سورھا– ٦
یث ،فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما اكتفیت بذلك،وإن لم  تخریج األحاد-٧

یكن في أي منھما خرَّجتھ من المصادر األخرى المعتمدة، مع ذكر ما قالھ أھل 
  .الحدیث فیھ

  . العنایة بقواعد اللغة العربیة، واإلمالء،وعالمات الترقیم -٨
  :خطة البحث

  :ةتكون البحث من مقدمة،وتمھید، ومبحثین، وخاتم
  :احتوى التمھید على فرعین

  :التعریف بمصطلحات عنوان البحث: الفرع األول
  .مفھوم القواعد الفقھیة: أوًلا
  .مفھوم المقاصد الشرعیة:ثانًیا
  .عالقة قواعد المقاصد بالقواعد الفقھیة:ثالثا
  .مفھوم القضاء: رابًعا

  .--القضائیة إلى أبي موسى األشعري--نص رسالة عمر:الفرع الثاني
  المبحث األول

   القضائیة--القواعد الفقھیة المستخرجة  من رسالة عمر
    :وفیھ مطالب

  ).الصلح والصلح جائز بین المسلمین( قاعدة -المطلب األول 
  ).درء الحدود بالشبھات( قاعدة -المطلب الثاني
  ).مراجعة الحق خیٌر من التمادي في الباطل(قاعدة -المطلب الثالث

  ).البیِّنة على المدعي والیمین على المدعى علیھ إْن أنكر( قاعدة –المطلب الرابع 
المسلمون عدول بعضھم على بعض إال مجربا علیھ ( قاعدة –المطلب الخامس 

  ).شھادة زور أو مجلوًدا في حد أو ظنیًنا في والء أو قرابة
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  المبحث الثاني
   القضائیة--المقاصد الشرعیة المستخرجة من رسالة عمر

  :مطالبوفیھ 
  .مقصد العدل ومكمالتھ:  المطلب األول

  .مقصد العدل: الفرع األول
  . المقاصد التكمیلیة لمقصد العدل: الفرع الثاني

  .مقصد المساواة ومكمالتھ: المطلب الثاني
  .مقصد المساواة: الفرع األول
  .المقاصد التكمیلیة لمقصد المساواة: الفرع الثاني

  
 النتائج والتوصیات .  
 ر والمراجعالمصاد.  
 فھرس الموضوعات. 
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  التمهيد

  :وفیھ فرعان
 :التعریف بمصطلحات العنوان: الفرع األول

  .مفھوم القواعد الفقھیة: أوال
  :  مفھوم القاعدة في اللغة-أ

بمعنى األساُس، وكلُّ ما َیرتكز علیھ الشيء فھو قاعدة، فقواعد البیت : تأتي القاعدة

، ]١٢٧:البقرة[ َّ حم جم يل ىل مل خل  ُّ : أساسھ، ومنھ قولھ تعالى

، ]٢٦:النحل[ ﴾ مق حق مف خف حف  ﴿ :وقولھ سبحانھ وتعالى

والقواعُد ھي ُأُسُس الشيِء وأصولھ، ویستوي أن یكون ھذا البناء حسِّیا كقواعد 
  .)١(البناء، أو معنویا كقواعد الدین ودعائمھ

 ھو المعنى وللقاعدة في اللغة معاٍن أخرى متعددة، ولكن القاعدة بمعنى األساس
  .الذي یناسب المباحث األصولیة والفقھیة

  : مفھوم القاعدة بالمعنى العام-ب 
تعددت تعریفات الفقھاء للقاعدة من حیث المعنى العام المنطبق على القواعد 

، )٢(الفقھیة، أو األصولیة، وذلك باعتبارات مختلفة فنجد من عّبر عنھا بالقضیة
، ومنھم من عبر عنھا )٣() قة على جمیع جزئیاتھاقضّیة كلیة منطب:(فعّرفھا بأنھا

لكنھم متفقون على األمر األساس، وھو أن ) ٤(، ومنھم من عبر عنھا باألمر بالصورة
القاعدة كلّیة سواٌء أطلق علیھا قضیة، أو أمر، أو صورة، وھو ما ال یتحقق معنى 

  .)٥(القاعدة إال بھ

بیر بالصورة؛ فالتعبیر بھا غیر مألوف، والتعبیر عن القاعدة بالقضیة أولى، من التع
وأولى من التعبیر عنھا باألمر، وإن كان فیھ من التعمیم ما لیس في القضیة، 

، كما )٦(والتعبیر بالقضیة أشمل وأتم؛كونھ یتناول جمیع األركان على وجھ الحقیقة 
 كلیَّة أن انطباق القاعدة على كل جزئیاتھا لتعرف أحكامھا منھا یعود في الواقع إلى

  .)٧(القضیة، فأحكام الجزئیات معلومة كونھا داخلة تحت حكم الكلَّي

                                                           

 ) .١٣/٣٥٧ج( ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ١(
ج (؛ الجرجاني، التعریفات،) ١/٢٠ج(صدر الشریعة ، التوضیح بحاشیة التلویح، : ینظر) ٢(

١/٢١٩.( 
 ).١/٢١ج (؛ ابن السبكي،  األشباه والنظائر،) ١/٢١٩ج (الجرجاني، التعریفات،: ینظر) ٣(
 ).١/٢١ج (ه والنظائر،ینظر ابن السبكي،  األشبا) ٤(
 ).٣٣ص( الباحسین،القواعد الفقھیة،: ینظر) ٥(
 ).٣٣ص( الباحسین، القواعد الفقھیة، : ینظر) ٦(
 ).٣٥ص(نفس المصدر، : ینظر) ٧(
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  :وكون التعریف العام یصدق على القاعدة الفقھیة أو األصولیة فإن
الفھم :  مشتق من لفظ الفقھ، ویقصد بالفقھ في اللغة عّدة معان، منھا):الفقھیة(لفظ 

، ویرد ھذا اللفظ مرتبًطا بلفظ )١(مطلًقا، والفھم الدقیق لألشیاء، والسبق للفھم
القواعد؛ لیكون قیًدا وصفة لھا، لیخرج منھا ما لیس فقھًیا من القواعد األصولیة 

  .)٢(وغیرھا؛ بمعنى أّن القواعد فقھیة أو واقعة في الفقھ اإلسالمي 
 العلم باألحكام الشرعیة العملیة المستفادة من أدلتھا :والفقھ في االصطالح

  .)٣(التفصیلیة
صفة للقواعد،وھو قید إلخراج ما عداھا من القواعد الفقھیة ):األصولیة(  لفظ-ب

  .)٤(ما یبنى علیھ غیره: وغیرھا، ومن أھم معاني األصل في اللغة
الدلیُل، وھو أقوى المعاني : یأتي األصل على عدة معاٍن منھا:   وفي االصطالح

ة المستمرة، والراجح، لتناسبھ مع تعریف األصول، ویأتي أیًضا بمعنى القاعد
  .)٥(والمقیس علیھ، والمستصحب

  :تعریف القواعد الفقھیة باعتبارھا علًما أو لقًبا
القواعد (،ونأتي إلى تعریف عبارة)الفقھیة(وبلفظ) القواعد( سبق التعریف بلفظ 

،وقْد عّرفھا العلماء بعدة )الفقھیة(و)القواعد(باعتبارھا مركبة من اللفظین  ) الفقھیة
  :فات، منھاتعری

حكم أكثري ال كلي ینطبق على أكثر جزئیاتھ لتعرف أحكامھا ( :التعریف األول
  . )٦() منھ

حكم شرعي عملي كلي، ینطبق : (والمختار للقاعدة الفقھیة التعریف الثاني،
  .)٧()على مسائل من بابین فأكثر

  :مفھوم المقاصد الشرعیة:ثانًیا
  : مفھوم المقاصد-  ١
: مقاصد جمع مقصد، وھو مصدر میمي؛ ألن المیم زائدة، ویعني ال: في اللغة–أ 

  :)٨(القصد، والقصد في اللغة ُیطلق على أكثر من معنى منھا

                                                           

 ) .٢/٤٩ج (؛ الجوھري، الصحاح في اللغة،)١٣/٥٢٣ج (ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ١(
 ) .٣٨ ص(الباحسین، القواعد الفقھیة، : ینظر) ٢(
 ).١/٢١ج(التفتازاني، شرح التلویح،)٣(
 ).١/٤٥ج (الجرجاني، التعریفات،: ینظر) ٤(
 ).١/٨٨ج (نكري، دستور العلماء أو جامع العلوم  في مصطلحات الفنون،: ینظر) ٥(
 ).١/٥١ج (الحموي، غمز عیون البصائر بشرح كتاب األشباه والنظائر،)٦(
 ).٢/٣٩٩ج(األصولیة،معلمة زاید للقواعد الفقھیة و)  ٧(
 .مادة قصد) ٣/٣٥٣ج (ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ٨(
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: النحل[َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ  : االستقامة على الطریق، ومنھ قولھ تعالى-١

: ؛ أي]٤٢:التوبة[َّ خي حي جي يه ىه مه  ُّ  :، وقولھ تعالى]٩

  .طریق مستقیم ، ال اعوجاج فیھ
  .العزم  على الشيء والتوجھ إلیھ -٢

  .]١٩: لقمان[َّ  جي ٰه مه  ُّ  : التوسط في األمور، ومنھ قولھ سبحانھ-٣

  : تعریف القاعدة المقصدیة في االصطالح-ب
تعّددت تعریفات المقاصد السیما عند المعاصرین، وجمیعھا تدور حول معنى واحد، 

  :للقاعدة المقصدیة أنھاوإن اختلفت األلفاظ، ولعل أكثر التعریفات انضباًطا 
، وعن )٢(، المعبرة عن المقاصد الشرعیة العامة)١(الصیغ التقعیدیة:التعریف األول

  .)٣(الموصلة إلى معرفتھا وإثباتھا مقتضیاتھا التشریعیة والتطبیقیة، أو
المعاني والحكم التي راعاھا الشارع في التشریع عموًما وخصوًصا، :(التعریف الثاني
العلل، وبلفظ ): المعاني(، ویراد بلفظ )٤()في الدارین" مصالح العباد من أجل تحقیق

جمع حكمة، وھي ما یترتب على تشریع الحكم من تحقیق المصالح ): الِحَكم(
أدخل بھ كل لفظ یعبر بھ عن ): نحوھا(ومكمالتھا، ودفع المفاسد وتقلیلھا، ولفظ 

 كانت مقصودة للشارع، وعبارة المقاصد كالغایة، والھدف، والثمرة، والفائدة لطالما
التي قصدھا كإشارة إلى كون أحكام اهللا : ، أي)التي راعاھا الشارع في التشریع(

عموًما (معللة، وأن كل ما یترتب علیھا من المصالح مقصودة للشارع،وبلفظي
من أجِل (قید إلدخال المقاصد العامة والخاصة في التعریف، وعبارة) وخصوًصا

مجرد وصف، ولیس قید في التعریف،والمراد منھا ): عبادتحقیِق مصالِح ال
  .)٥(اإلیضاح

                                                           

التعبیر بكونھا صیغا تقعیدیة، یعني اشتراكھا مع بقیة القواعد فقھیة كانت أو أصولیة أو )  ١(
 .منطقیة، في سمات الصیاغة القاعدیة، بما فیھا من إجازة وتجرید وعموم واقتضاء

 المقاصد الشرعیة العامة، یفید بكونھا تعبر عما ثبت أنھ مقصد عام القول بأنھا معبرة عن)٢(
للشارع، فیخرج بذلك ما یتعلق باألحكام المحدودة  أو االستثنائیة كالمقاصد الجزئیة 

   .والخاصة
 ).٥٣١ ٢/ج(معلمة زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة،) ٣(
مع زیادة ) ٣٧ص( األدلة الشرعیة، الیوبي، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا ب: ینظر) ٤(

 ".في الدارین"لفظ
بتصرف ) ٣٨- ٣٧ص(الیوبي، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة، : ینظر) ٥(

 .یسیر
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  :  مفھوم الشرعیة-٢
َشَرَع َیْشَرُع َشْرًعا،وھذا أمٌر َشْرعّي، : مأخوذٌة من الشَّْرع، یقال) الشَّْرِعّیُة (:  لغة

): الشریعة(ُة،وجمعالدِّیُن، والسُّنَُّة، والِمّلُة، والّسِبیُل، والّشِریَع: والشَّْرُع والشِّْرَعُة
شرائع، وھي مورد الناس لالسِتَقاِء، وُأطلق علیھا ذلك لوضوحھا وجالئھا 

، وُوِصفْت المقاصد بالشرعیة؛لبیان أنھا من شرع اهللا، وال یقصد )١(وظھورھا
  .) ٢(-والتي ھي في مقابلة العقیدة-تخصیصھا في جانب الشریعة

  .)٣(ألعمال ُكلُّ ما شرعھ اهللا من العقائد وا:والشریعة
  :عالقة قواعد المقاصد بالقواعد الفقھیة:ثالًثا

  : أوجھ الوفاق بین قواعد المقاصد والقواعد الفقھیة-أ 
 تشترك كل من القواعد الفقھیة والمقاصدیة، في سمة العموم والكلیة، وفي - ١

الغایة المتوخاة من ورائھا، وھي ترشید الفقھاء والمتفقھین، وتسدید االجتھاد 
  . )٤(جتھدین، في طلبھم لألحكام الشرعیة ومناطاتھا الصحیحةوالم

 تتفق القاعدة الفقھیة مع القاعدة المقصدیة في أّن ُكلا منھما مشتملة على أسرار -٢
  .)٥(الشرع وحكمھ ویمكن أن نأخذ منھا تلك األسرار والحكم

  :أوجھ الخالف بین قواعد المقاصد والقواعد الفقھیة -ب
  : )٦(عد المقاصدیة مع القواعد الفقھیة من ناحیتین تفترق القوا-١

أن القواعد الفقھیة تتضمن حكًما كلیا، والقواعد :  من ناحیة حقیقة كل منھما:األولى
المقاصدیة تتضمن ِحكمة كلِّیة؛ فالقواعد الفقھیة موضوعھا األحكام، والقواعد 

  . المقاصدیة موضوعھا الِحَكم المقصودة من وراء األحكام
فالقواعد المقاصدیة أعلى مرتبة وأقوى حجة :  والحجیةالمرتبة من ناحیة :انیةالث

من القواعد الفقھیة؛ ألنھا تمثِّل غایة التشریع، في حین القواعد الفقھیة تعبِّر عن 
حكم شرعي كلي، والحكم وسیلة إلقامة المقصد فترتب علیھ تقدیم الغایات على 

لقاعدة المقصدیة وأصولھا ِمّما یجعلھا قطعّیًة الوسائل، باإلضافة إلى كثرة شواھد ا
  .ال اختالف فیھا؛ بینما القاعدة الفقھیة  تبقى محل نقاش واختالف

استفیدت في  القواعد المقاصدیة:  من حیث االختالف واالتفاق في المضمون-٢
الغالب من استقراء كلي أو شبھ كلي ألدلة الشریعة وأحكامھا، وكذلك القواعد 
                                                           

 ) .شرع(مادة) ٨/١٧٥ابن منظور، لسان العرب،ج : ینظر) ١(
 ).٢١ص (محجوب، المقاصد الشرعیة في القرآن الكریم،: ینظر) ٢(
 ). ١٩/٣٠٦ج ( تیمیة، مجموع الفتاوى،ابن)٣(
؛ معلمة زاید للقواعد ) ٧٥، ٦٧ص ( الكیالني ، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي، : ینظر) ٤(

 ).٥٣٧/ ٢ج(الفقھیة واألصولیة،
ج (؛ شعبان، الفقھ المیسر، ) ١/٢ج (القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق،: ینظر) ٥(

؛ معلمة )٢٠ج ص(د الفقھیة المختصة بمقومات الحكم القضائي،؛ الزعبي، القواع) ١/٣١
 ).٥٣١/ ٢ج(زاید للقواعد الفقھیة واألصولیة، 

؛ معلمة زاید للقواعد  ) ٧٣- ٦٨ص( ،  الكیالني ، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي:ینظر)٦(
 ).٥٣٧/ ٢ج(الفقھیة واألصولیة،
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ستند إلى االستقراء في األصل؛ لكنھا تتفاوت في االستقراء فبعضھا یتفق الفقھیة ت
مع القواعد المقاصدیة من حیث النشأة من خال االستقراء الكلي أو الجزئي لنصوص 

: الشریعة ، مثل القواعد الخمس الكبرى، وأخرى تعود إلى استقراء غیر تام، أي
  .)١( المقاصددون االستقراء التام، أو شبھ التام الحاصل في

  :مفھوم القضاء: رابًعا
  .)٢(الفصل والقطع في الحكم والصنع والقدرة: القضاء في اللغة
  : وفي االصطالح

  .)٣()إظھار حكم الشرع في الواقعة ممن یجُب علیھ إمضاؤه: (عرَّفھ الشافعیة بأنھ
  ).٤()اإللزام  بالحكم الشرعي وفصل الخصومات: ( وعّرفھ الحنابلة بأنھ

  )٥( --القضائیة إلى أبي موسى األشعري--نص رسالة عمر: الثانيالفرع 
ذكر كثیر من العلماء رسالة عمر القضائیة في مؤلفاتھم أسانید عدة، وألفاظ 

حیث )٦(متقاربة، ولعل من أجمعھا ما ذكره العالمة ابن القیم في كتابھ إعالم الموقعین
  :أوردھا بعدة أسانید منھا

أتیت : ینة، قال حدثنا إدریس أبو عبد اهللا بن إدریس قالما جاء عن سفیان بن عی
سعید بن أبي بردة فسألتھ عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان یكتب بھا إلى أبي 
موسى األشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، فأخرج لھ كتًبا فرأیت 

  :في كتاب منھا
متبعٌة، َفاْفَھم إذا ُأْدلي إلیك، َوَأْنِفْذ إَذا َأمَّا بعد، فإن القضاء فریضٌة محكمٌة، وسنٌة (

  .َتَبیََّن َلك، فإنھ ال ینفع تكلُّم بحق ال نفاذ لھ
وآِس الناَس في َمْجِلِسَك، وفي وجھك وقضائك، حتى ال یطمع شریف في َحْیِفَك، وال 

  .َییأس ضعیف من عدلك
ن المسلمین، إال صلًحا البینة على الُمدَّعي، والیمین على من أنكر، والصلح جائز بی

  .أحل حراًما أو َحرَّم حالًلا
 ومن ادَّعى حقا غائًبا، أو بینة فاضرب لھ أمًدا ینتھي إلیھ، فإن أحضر َبیِّنة أعطیَتھ 
بحقِّھ، وإن أعجزه ذلك اْسَتْحَلْلَت علیھ القضیة، فإن ذلك ھو أبلغ في العذر وأجلى 

  .للعمى

                                                           

 ).٧٢ص( م الشاطبي، الكیالني، قواعد المقاصد عند اإلما: ینظر) ١(
 ).قضى(مادة) ١٥/١٨٦ج(ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ٢(
 ).٤/٢٧٧ج (األنصاري، حاشیة الرملي على أسنى المطالب، )٣(
 ).٢٢/١٧ج (البھوتي،كشاف القناع، ) ٤(
القواعد األصولیة (سبق أن ذكر الباحث نص الرسالة كاملة في بحثة الموسوم بـ ) ٥(

، وكون ھذا البحث مختلف كلیا عن ) القضائیة-رضي اهللا عنھ- ة عمرالمستخرجة من رسال
 .بحث القواعد األصولیة كان البد من ذكر الرسالة بنصھا الكامل في ھذا البحث

 ).١٥٨/ ٢ج (ابن القیم، إعالم الموقعین،: ینظر) ٦(
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وم فراجعت فیھ رأیك َفُھِدیَت فیھ لرشدك أن ُتراجَع وال یمنعنَّك قضاٌء قضیَت فیھ الی
فیھ الحق، فإن الحقَّ قدیٌم ال ُیْبطلھ شيٌء، وُمراجعة الحق خیٌر من التمادي في 

  .الباطل
والمسِلُموَن ُعُدوٌل بعضھم على بعض،إال مَجرًَّبا علیھ شھادُة زوٍر، أو مجلوًدا في 

اللَّھ تعالى تولى من العباد السرائر، وستر حٍد، أو ظنِّیًنا في والٍء أو قرابة، فإن 
  .علیھم الحدود إال بالبیِّنات واَألْیمان

ثم الَفْھَم الَفْھَم فیما ُأدلي إلیك ِمّما ورد علیك ِمّما لیس في ُقرآٍن وال ُسنة، ثم قاِیِس 
األموَر عند ذلك واعرِف األمثاَل، ثم اعمد فیما ترى إلى أحبِّھا إلى اللَّھ وأشبھھا 

  .الحقب
وإیِّاَك والَغَضَب والَقَلَق والضََّجَر والتأذَِّي بالناِس والتنكَُّر عند الخصومة أو الخصوم 

فإن القضاء في مواطن الحق مما ُیوجُب اللَّھ بھ األجر وُیْحِسُن بھ - شك أبو عبید-
الذِّكر، فمن خلصت نیُتُھ في الحق ولو على نفسھ كفاُه اللَّھ ما بینھ وبین الناس، 
ومن َتَزیَّن بما لیس في نفسھ شاَنُھ اللَّھ، فإن اللَّھ تعالى ال یقبل من العباد إال ما كان 
خالًصا، فما ظنُّك بثواٍب عند اللَّھ في عاجل رزقھ وخزائن رحمتِھ، والسالم علیكم 

  .)١()ورحمة اللَّھ
  
  
  
  
  
  

                                                           

قم برقم ، بر- عمر رضي اهللا عنھ- الدار قطني، السنن، باب : ینظر تخریج ھذه الرسالة في)١(
، برقم )١٠٦/ ١٠ج (؛ البیھقي، السنن الكبرى مفرقًا،)٥/٣٦٩ج (،)٤٤٨٢(،)٤٥٢٥(
؛ البغدادي، ) ٢٠٣٢٤، برقم) ١٠/١٥٠ج(،) ٢٠٢٤٧(، برقم)١٠/١٣٥ج(، )٢٠٠٧٠(

؛ ابن العربي، عارضة )٧/٩٣ج (؛ ابن عبدالبر ، االستذكار،) ١/٢٨٤ج (الفقیھ والمتفقھ،
 ابن عیینة عن إدریس األودي ؛ ابن أبي شیبھ، ، من طرق عن)٩/١٧٠ج (األحوذي،
، من طریق جعفر بن برقان، عن معمر ٣٢/٧١؛ وابن عساكر،) ٤/٣٤٥ج(المصنف 

ولمزید حول ).٨/٢٤١" (البصري، عن أبي العوام البصري،  وصححھ األلباني في اإلرواء
خ مشھور بن بتحقیق الشی) ٢/١٥٩(ابن القیم، إعالم الموقعین : تخریج ھذه الرسالة ینظر

 .  حسن آل سلمان
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  املبحث األول

  القضائية--القواعد الفقهية املستخرجة من رسالة عمر

  :وفیھ المطالب اآلتیة

  اطب اول

  )١(دة ا ز ن ان

  :المراد بالصلح في اللغة واالصطالح: أوال
المسالمة بعد :  الصالح ضد الفساد، والصلح من المصالحة، أي:الصلح في اللغة

  .)٢(المنازعة،  والتوفیق بین الخصوم
  .)٣( إلى اإلصالح بین المختِلِفیَنُمعاقَدٌة ُیَتوصَُّل بھا: الصلح في االصطالح

  ):الصلح بین المسلمین والعمل بھا(لقاعدة --إقرار عمر : ثانیا
 --جاء في كتاب عمر ما یدل على إقراره لھذه القاعدة، والمتمثل في قولھ 

، وقد حّث )٤()والصلح جائز بین المسلمین، إال صلًحا أحل حراًما أو َحرَّم حالًلا:(
  . ل بھا، فدّل ذلك على مشروعیة الصلحقاضیھ على العم

  :األصل في القاعدة: ثالًثا
  -أنھا حدیث نبوي وھو قول الرسول --األصل في القاعدة التي نص علیھا عمر 

- :)وعلى ھذا )٥()الصُّْلُح جاِئٌز بیَن المسلمیَن إال ُصْلًحا حرََّم حالًلا أو أحلَّ حراًما ،
إذا كان الھدف منھ المحافظة على العالقات فالصلح مطلب شرعي دیني، السیما 

المجتمعیة وزرع الوئام بدال من تفاقم الضغائن بین الناس، وكذلك للمحافظة على 
أواصر القربى، وقد أمر اهللا بھ في أكثر من موطن، وبّین أن الصلح خیر، وأرشدنا 

  :إلیھ الرسول علیھ الصالة والسالم، من ذلك
  : من القرآن الكریم-أ

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ  :لھ تعالى قو-١

 .]١١٤: النساء[َّجه ين ىن من خن

                                                           

 ).٦٩ص(توضیح األحكام من بلوغ المرام ، \البسام ، )١(
 ).صلح( مادة ٢/٥١٦ابن منظور،  لسان العرب، : ینظر) ٢(
 ).٩/٤٢٤ج (ابن قدامة، المغني،: ینظر) ٣(
 ). ١٠/١٥٠ج(؛ البیھقي، السنن الكبرى،) ٤/٢٠٦ج(الدار قطني، السنن ،)٤(
 ٢٣٥٣( ، برقم)٢/٧٨٨ج(تحقیق األلباني وفؤاد عبدالباقي، باب الصلح ،ابن ماجھ، السنن، )٥(

، قال )٧٣٠٩(، برقم )١/٧٣١ج (، صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزیادتھاأللباني، ؛ )
 .األلباني صحیح
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 أن اآلیة تدل على خیرّیة الصلح بین الناس، وھذا ما یفھم من نفي :وجھ االستدالل
  .)١(الخیر عن النجوى واستثناء الصلح

وھذا عام في الدماء واألعراض، وفي كل شيء یقع : -رحمھ اهللا-قال ابن رشد
  .)٢(ف فیھ بین المسلمینالتداعي واالختال

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قولھ تعالى-٢

 .]١٢٨: النساء[َّمه جه ىنين من خن

وإن كانت )٣( أن اآلیة َنّصْت على خیریة الصلح أفضل من طلب الفرقة:وجھ االستدالل
اآلیة تتحدث عن الصلح بین الزوجین إال أن اللفظ عامٌّ؛ فیؤخذ من  معنى اللفظ 

  .)٤(صلح جائز بیَن من بینھما حق أو منازعة في كل أمروعمومھ أن ال

  .]١٠: الحجرات[َّمس خس حس جس مخ جخ  ُّ  : قولھ تعالى-٣

أن في اآلیة أمر من الشارع بالقیام باإلصالح بین المتقاتلین، : وجھ االستدالل
  .  وال یرد األمر إال بشيء مشروع فدل على مشروعیة الصلح)٥(بالعدل

  : من السنة النبویة-ب
أنھ خاصم رجًلا من األنصار قد َشِھَد بدًرا إلى رسول "--ا جاء عن ابن الزبیر م

:  للزبیر-- من الحرة كانا یسقیان بھ كالھما، فقال رسول اهللا )٦(في ِشَراٍج --اهللا 
  اسِق یا زبیُر، ثم َأْرِسْل إلى َجاِرَك، فغِضَب األنصاريُّ،

اْسِق، : ، ثم قال--َك؟ فتلوََّن َوْجُھ رسوِل اِهللا یا رسول اهللا، آْن كاَن ابَن عّمِت:  فقال
  .)٨( ))٧(ُثّم اْحِبْس حتى َیْبُلَغ الَجْدَر

أن أھل قباء حصل بینھم خالف فاقتتلوا إلى أن -- ما جاء عن سھل ابن سعد -٢
اذھبوا بنا نصلح :( تراموا بالحجارة، فأخبروا النبي علیھ الصالة والسالم فقال

  .)٩()بینھم

                                                           

( ؛ السعدي،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،)٧/٤٨١ج (الطبري، جامع البیان،: ینظر)١(
 ).٢٠٢ص

  .٢/٥١٥ن رشد ،المقدمات الممھدات، اب)٢(
 ).٢٠٦ص( ؛ السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،٧/٥٤٨الطبري ،جامع البیان، )٣(
 ).٢٠٦ص(السعدي،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،: ینظر)٤(
 ).٧/٣٧٤ج (،؛ ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم)٢١/٣٥٧ج(الطبري،جامع البیان،: ینظر)٥(
 ).٥/١٣٧ج(ابن حجر، فتح الباري،: جمع َشرْج، والمقصود بذلك  مسیل الماء ، ینظر: الشراج) ٦(
ابن : ، ینظر  وقیل المراد الحواجز التي تحبس الماءما وضع بین شربات النخل كالجدار،: الَجْدر) ٧(

 ).٥/٣٧ج(حجر، فتح الباري،
،   )٩/٢١٨ج (إذا أشار اإلمام بالصلح فأبا حكم علیھ،: ، بابالبغا: البخاري،صحیح البخاري، بتحقیق) ٨(

 ).٢٥٦١( برقم
ج (،٢٦٩٣، )اذھبوا بنا نصلح:( اإلمام یقول ألصحابھ: الصلح، باب:البخاري،صحیح البخاري،كتاب) ٩(

 ) .٢٦٩٣(،برقم)٣/١٨٣
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نھ علیھ الصالة والسالم أرشد إلى الصلح لما تنازع عنده رجالن في مواریث  أ-٢
فاذھبا فاقتسما، ثم توخیا إلى الحق ثم استھما ثم لیحلل كل : (-  -لھما قال لھما 
  .)١()منكما صاحبھ

ُردُّوا الخصوم لعلھم أْن یصلحوا، فإن فصل :(  أنھ قال--  ما جاء عن عمر -ج
  . (٢)) وم الضغائنالقضاء یحدث بین الق

فیما نص علیھ في كتابھ إلى أبي --فكل ما سبق یدل على أن ما ذھب إلیھ عمر
موسى األشعري، مستلھم من نصوص القرآن والسنة الدالة على  مشروعیة الصلح 

  .بین المتخاصمین
  : المعنى العام للقاعدة-رابعا

 فتكون قاعدة عامة في تفید القاعدة بإطالق لفظھا وعمومھ جواز الصلح في كل أمر،
، فھو باب عظیم في )٣(كل خالف یقع بین الناس ومن ھنا قیل الصلح سید األحكام

 الصلح بین – كما تقدم –الشریعة، وقد حث الشرع على ذلك بل إن األدلة أجازت 
المتخاصمین سواء كانا على مستوى األفراد بین اثنین،  أو على مستوى الجماعات 

لتین ولو بالكذب؛ لما یترتب على ذلك من تحقیق مصلحة تعلوا بین عشیرتین أو قبی
على مفسدة الكذب، وھذا من باب المصالح والمفاسد التي ُتقدَّم فیھا المصالح 

  .العظیمة على المفاسد الیسیرة
فإذا حصل الصلح  زالت معھ الخصومة، وھي أحد المقصودین، وما یتعلق بالحقوق 

، أو أن یكون صاحبھا قد تنازل عنھا وكال األمرین إما أن تكون قد وصلت مع الصلح
؛ بل إن الصلح یحقق مقاصد كثیرة تتمثل في وصول الحق، وقطع )٤(جائزین

  .)٥(الخصومة، وصالح ذات البین 
؛ إال أنھ یستثنى منھ ما دل الدلیل وحیث إنھ یجوز الصلح على عمومھ لعموم األدلة

؛ ألن المدعى علیھ إما أن قرار واإلنكارعلى عدم جوازه، ویصح الصلح في حالتي اإل
، كمن یدعى علیھ بمال فیقر بذلك، لكن یكون مقًرا للمدعي بالمدعى بھ أو منكرا

یصالحھ على أمر بأن یوجد حق للمدعي ال یعلم بھ المدعى علیھ؛ فیكون الصلح 
بینھما على بعضھ ، فإن كان المدعي علیھ على علم بذلك الحق لكنھ جحده بصوره 

ھ كي ُیلجئ المدعي إلى الصلح على بعضھ فھذا غیر جائز؛ ألن جحد الحق غیر كلی
جائز شرًعا، فلو كان علیھ ألفین ریال مثًلا فصالحھ على ألف وخمسمائة ریال 
ویبرئھ من الباقي فالصلح یكون صحیحا، على الصحیح سواء جرى بلفظ الصلح أو 

 یصح؛ كأن یقول  ال أعطیك إال اإلبراء أو الھبة، فإن أسقط ذلك بناء على شرط فال
                                                           

 قال ،)٢١٠٣٣برقم(، )١٠/٢٦٠ج (المتداعین یتداعیان،: البیھقي، السنن  الكبري، باب) ١(
 ).٤٥٥برقم (،)١/٤٥٤ج (األلباني إسناده صحیح، السلسلة الصحیحة،األلباني،

؛سنن )٢٣٣٤٩(،برقم)٧/٢١٣ج(ابن أبي شیبھ، المصنف ،باب الصلح بین الخصوم ،) ٢(
  ). ١١٦٩٤، ١١١٤٢(، برقم )٦٦ / ٦ج(البیھقي الكبرى، باب ما جاء في التحلل، 

 ) .٩٠-٨٩ص( البیانوني، القواعد الشرعیة،: ینظر) ٣(
 ) .٣٥/٣٥٥ج (ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،: ینظر) ٤(
 .نفس المصدر والصفحة : ینظر) ٥(
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إذا أسقطت ألف أو خمسمائة ریال؛ لما في ذلك من أكل ألموال الناس بالباطل؛ وأخذ 
  .)١(لحقوق الغیر دون طیب خاطر وإنما بطریق اإلجبار

وھذا ال یعني أن القاضي یرفض القضاء بین الخصوم ویجبرھم على الصلح؛ وإنما 
قد ذھب بعض أھل العلم إلى أنھ ال یعرض یعرض الصلح بین األطراف فحسب، و

الصلح على الخصوم أكثر من مرتین، فإن اصطلح وإال قضى بینھما، على أن عرض 
الصلح على الخصوم یكون مشروط بأن ال یكون قد تبین للقاضي وجھ الحكم، فإن 
كان قد أتضح لھ الحق واستبان لھ الظالم من المظلوم فلیس أمامھ سوى الفصل في 

  .القضاء
إنما یسعھ الصلح في األمور المشكلة، : قال أبو عبید ":-رحمھ اهللا-یقول ابن قدامھ

أما إذا استنارت الحجة ألحد الخصمین وتبین لھ موضع الظالم، فلیس لھ أن یحملھما 
  .  (٢)"على الصلح

ب اطا  

  دة درء ادود ت

  : التعریف بمفردات القاعدة-أوًلا
  :الدَّْرُء-أ

تدافعوا في الخصومة، ومنھ : الدَّْفُع، درأه یدرؤه درًءا، وتدارأ القوم، أي: في اللغة

  .)٣(اختلفتم، وتدافعتم : ، أي]٧٢: البقرة[َّمت زت   ُّ :قولھ تعالى

لم أقف على تعریف عند المتقدمین للدرء، وقد عرفھا بعض الباحثین : في االصطالح
 من أنواع الشبھات التي ذكرھا فقھاء إسقاط الحد عن الجریمة لظھور أيٍّ: بأنھ

  .)٥(َمْنُع الحدود بالشبھات: ، فمعنى درء الحدود بالشبھات)٤(الشریعة
  : الحدُّ-ب

فالن حدیُد : ُھَو الفصل بین شیئین حتى ال یختلط أحدھما باآلخر، ویقال: في اللغة
بات حدوًدا، فالن، إذا كان داره بجوار داره، ویأتي بمعنى المنع، ومنھ سمیت الُعُقو

ألّنھا َتْمَنُع من ارتكاب أسبابھا كالزِّنا،وغیره ، وُتَسمَّى ُحُدوًدا؛ ألنھا أحكام شرعیة 
 .)٦( وحّدھا وبّین مقادیرھا-سبحانھ وتعالى-وضعھا اهللا 

  ).٧(ُعُقوَبٌة ُمَقرٌَّة تجُب حقا ِهللا تعالى: وفي الشَّْرِع الَحدُّ

                                                           

 ).١/١٧٢ج(الزامل، شرح الفواعد السعدیة،: ینظر) ١(
 ) . ٤٧٨ / ٢٢ج (ابن قدامة المغني،: ینظر) ٢(
 ".درأ"،مادة )١/٧١ج (ابن منظور،  لسان العرب،: ینظر) ٣(
، درء الحدود بالشبھات في الشریعة اإلسالمیة، األسبوع الخامس للفقھ إبراھیم القلیوبي )٤(

 ).١٣ص(،١٣٩٧اإلسالمي،جامعة اإلمام،
 .نفس المصدر)  ٥(
 ).٢/١٤٠ج (ابن منظور،لسان العرب،: ینظر) ٦(
 ).١٠/٤٧٨ج(المبسوط،  السرخسي، :ینظر) ٧(
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  : الشُّْبَھُة-ج
ُمْشِكلٌة ُیْشِبُھ َبْعُضَھا َبْعًضا، : َباُس، وأموٌر ُمشتِبَھٌة وُمْشِبَھٌة، أْي االْلِت:في اللغة

ُخِلَط األْمُر َعَلْیِھ، : بینھم أشیاء یتشابھون فیھا، وُشِبَھ علیِھ، أْي: وبینھم أشباه، أي
  .)٢()ودرأ الحدود بالشبھات: ( قولھ--، جاء في رسالة عمر )١(َفاْشَتَبَھ ِبَغْیِرِه

  .)٣(ما یشبھ الثابت، ولیس بثابت:الصطالحفي ا
  :لھذه القاعدة والعمل بھا--إقرار عمر : ثانًیا

لقد أقر عمر ھذه القاعدة وأرسى العمل بھا في باب القضاء؛ ألنھ یتجّلى فیھا 
، یدل على ذلك --االحتیاط والتدقیق في تنفیذ الحدود، وھذا ما یفھم من كالمھ 

فإن اللَّھ تعالى تولى من العباد :( --األشعريقولھ في رسالتھ ألبي موسى 
أن  الحد ال یقام إال : ، أي)السرائر، وستر علیھم الحدود إال بالبیِّنات واَألْیمان

بالبیِّنات والمراد بالبیِّنات األدلة، واألیمان یراد بھ أیمان الزوج في اللعان، وأیمان 
أن الحد یمنع إقامتھ في حالة وجود ، والمفھوم من ذلك )٤ (أولیاء القتیل في القسامة

  . الشبھة
  :األصل في القاعدة: ثالًثا

  : لھذه القاعدة والعمل بھا اآلتي--األصل في إقرار عمر
  .)٥()ادرؤوا الحدود بالشبھات:(  ما ورد عن الرسول علیھ الصالة والسالم قولھ-١

فوع؛ والمعنى متفق أن الحدیث وإن كان موقوًفا، إال أن لھ حكم المر: وجھ االستدالل
علیھ من حیث وجوب درء الحدود بالشبھات، باإلضافة إلى أن الحّد عقوبة كاملة، 

، وداللة األمر فیھ واضحة )٦("یترتب علیھا جنایة كاملة ووجود الشبھة ینفي تكاملھا
  .بدفع إقامة الحدود بالشبھات

 المسلمین ما ادرءوا الجلد والقتل عن: (  موقوفا--ما صحَّ عن ابن مسعودة-٢
  .)٧()استطعتم

                                                           

 ).١٣/٥٠٣ج (ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ١(
 ). ١٠/١٥٠ج(؛ البیھقي،السنن الكبرى،) ٤/٢٠٦ج( السنن ،الدار قطني ،)٢(
 ). ١٣/٤٤ج (ابن نجیم، البحر الرائق،)  ٣(
 ).١/١٣٠ج (ابن القیم، أعالم الموقعین،: ینظر) ٤(
اْدَرؤوا الُحُدود بالشُُّبھاِت وأِقیُلوا الِكراَم : ( ذكره السیوطي موقوفا على ابن مسعود بلفظ)٥(

السیوطي، الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع ) َحَد ِمْن ُحُدوِد اهللا تعالىَعَثراِتِھْم إالَّ في 
أخرجھ ابن عدي ومسدد موقوًفا على ابن : (، وَقاَل  صاحب كشف الخفاء)١/٥٨ج (الصغیر،

: ، ورواه الَبْیَھِقّي   عن عاصم بلفظ)ادرؤوا الحدود عن عباد اهللا عّز وجّل: مسعود، أنھ َقاَل
أنھ أصّح ما :  (، وَقاَل)لحدود بالشبھـات، ادفعـوا القتـل عن المسلمین ما استطعتم ادرؤوا ا(

قال األلباني ) ادرءوا الحدود بالشبھات (،بلفظ)٤/١٦١ج (؛ ابن حجر،التلخیص الحبیر،)فیھ
 ). ٧/٣٤٣(االلباني،  إرواء الغلیل ،:ضعیف، ینظر

شیخ، شرح كتاب الجنایات في بلوغ المرام ؛  صالح آل ال٤/١٥الصنعاني، سبل السالم ،:ینظر) ٦(
 ). ٦/٣٠ج (؛ الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ،)١/١٠٤(، ،

، قال  )١٧٥٢٠(، برقم)٨/٢٣٨ج(البیھقي، السنن الكبرى، باب ما جاء في درء الحد،) ٧(
 ).٢٣٥٦(،برقم)٨/٢٦ج (األلباني حسن اإلسناد،إرواء الغلیل، 
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ألْن ُأَعطَِّل الُحُدوَد بالُشُبھاِت، أَحبُّ إليَّ : ( قولھ--ما أثر عن عمر ابن الخطاب -٣
  .)١()ِمْن َأْن أقیمھا في الشبھات

 ما جاء عند الدَّاَر ُقْطِنّي بإسناده عن عبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة -٤
، قال ابن )٢()ا اشتبھ علیك الحدُّ، فادرأه ما استطعَتإذ:( أنھم َقاَلـوا--بن عامر

  . )٣( وال خالف في أن الحد یدرأ بالشبھات-رحمھ اهللا-قدامة 

ُوا أّن األحادیث المرِوّیة في درء الحدود منھا ما ھو موقوف أو مرفوع 

 وھم --رواھا كبار الصحابة كأم المؤمنین عائشة وابن مسعود وعلي 
فقھ وكثرة الروایة ؛ وقد بلغ حدیث درء الحدود بالشبھات حًدا كبیًرا مشھورون بال

من الشھرة، وقد نص أھل العلم على أن الحدیث إذا تلقاه الناس بالقبول یحكم 
 عن بعض أھل العلم أن الحدیث إذا تلقاه -رحمھ اهللا-بصحتھ، بل نقل السیوطي

: ( ًحا ؛ ویقول ابن القیمالناس بالقبول یحكم بصحتھ حتى وإن لم یكن إسناده صحی
فالحدیث وإن لم یثبت فاتصال العمل بھ في سائر األمصار واألعصار من غیر إنكار 

  .)٤()كاف في العمل بھ
 بشأن درء الحد عند ظھور الشبھة مستقى --فتبیَن أن ما ورد في كتاب عمر 

اهللا من سنة الرسول ، ومن فعلھ علیھ الصالة والسالم؛ حیث أتى رجل إلى رسول 
-  -وھو في المسجد فأخبره أنھ ارتكب فعل الزنا، فأعرض عنھ -  - حتى شھد

ال، : أبك جنون ؟ قال:( فقال لھ-  -على نفسھ أربع شھادات، فدعاه النبي 
اذھبوا بھ فارجموه ، قال جابر بن :  -  -نعم فقال النبي : فھل أحصنت ، قال:قال

مصلى فلما أذلقتھ الحجارة ھرب فأدركناه فكنت فیمن رجمھ فرجمناه بال: عبد اهللا
  .)٥ ()بالحرة فرجمناه

قد استفصل وذلك لالستیضاح، لعل في :  أنھ علیھ الصالة والسالم:وجھ االستدالل
فعلھ أو حالھ شبھة تدرأ عنھ الحد، یؤید ذلك أنھ ورد في بعض الروایات أنھ علیھ 

فبمن زنیت، قال أھل العلم :، أي)٦()فبمن ؟، قال بفالنھ:(الصالة والسالم قال لھ
  . )٧(الحتمال أن یكون لھ نكاح أو شبھة نكاح في المفعول بھ

  :المعنى اإلجمالي للقاعدة:رابًعا

                                                           

 ).٢٩٠٨٥(،برقم)٩/٥٦٦ج (ي درء الحدود،ابن أبي شیبھ، المصنف ،باب ف)١(
؛ ابن أبي شیبھ، ) ٣٢٧١( ، برقم)٨/٣٦ج (الدار قطني، السنن ، باب الحدود والدیات، ،) ٢(

 ).٢٩٠٨٦(،برقم)٩/٥٦٦ج (المصنف ،باب في درء الحدود ،
 ).٢٠٩ /١٠ج(ابن قدامة، الشرح الكبیر،)٣(
ج (،األحیاء بالدالئل من الكتاب والسنةالروح في الكالم على أرواح األموات وابن القیم،)٤(

١/١٣.( 
 ).٦٤٣٠(،برقم)٦/٢٤٩٩ج (البخاري، صحیح البخاري، باب ال یرجم المجنون،)٥(
 ).٤٤٢١(،برقم)٤/٢٥١ج (أبو داوود، سنن أبي داوود، باب رجم ماعز،) ٦(
 ) .١٠/٤٨٢ج(السرخسي ،المبسوط،: ینظر) ٧(
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أن یفسر القاضي الدلیل عند حصول الشُّْبَھِة أو الشكِّ فیھ : المراد بھذه القاعدة
ء الحد، لصالح المدعى علیھ؛ألّن الشكَّ أو الشبھة عبارة عن قرینة كافیة لدر

إّن الشُّْبَھَة لو وجدت تكون سبًبا لجعل القاضي یسقط الحد عن :وبعبارة أخرى
المدعى علیھ، بل تكون مانًعا من إقامتھ على الفاعل؛ ألّن براءة المتھم في َحاِل 

  .)١(الشّك أو وجود الشبھة خیر للجماعة وأدعى إلى تحقیق الَعداَلة من إقامة الحد
یَعة اإلسالمیة تؤكد على براءة اإلنسان وھو األصل، وتحدد وبھذا  یتضح أن الشَِّر

ضوابط وشروط یجب أن تتوفر حتى یدان بالحد، فإن ظھرت عند القاضي شبھة تدرأ 
  .  الحد، فلھ أن ینتقل إلى عقوبة أخرى وھي التعزیر إن رأى ما یقتضي ذلك

  اطب اث

  دة  را اق ر ن ادي  اطل

، رجع یرجع رجوًعا،إذا )٢(المعاودة :المراجعة:التعریف بمفردات القاعدة: والأ
، )٥(ضّد الّشر: ، والخیُر)٤(، والحقُّ ضد الباطل، وأحد أسماء اهللا تعالى)٣(عاد

  .)٧(ضّد الحق: ، والباِطُل)٦(بلوغ المدى في الخصومة: والتمادي

  :إقرار عمر للقاعدة والعمل بھا: ثانًیا
 في رسالتھ ألبي -- ھذه القاعدة والعمل بھا یدل على ذلك قولھ --رلقد أقر عم

فإن الحقَّ قدیٌم ال ُیْبطلھ شيٌء، وُمراجعة الحق خیٌر من التمادي : (موسى األشعري
  ).في الباطل

  :األصل في القاعدة: ثالثا
 ھو األصل في القاعدة، وھو یوجب على القاضي على وجھ --یعد كتاب عمر 
لى كل من یتضح لھ الحق على وجھ العموم، أن یظھر رجوعھ إلیھ، الخصوص، وع

  .)٨(ویكون ذلك في حق القاضي أوجب؛ألن القضاء ملزم 
واألصل أن المعتمد في باب القضاء أنھ ال یصح رجوع القاضي عن قضائھ، وجاءت 

  .ھذه القاعدة استثناء من ھذا األصل 
  :المعنى اإلجمالي للقاعدة:رابًعا

اإلْسالمیَّة أن الحق متى ما استبان واتضح  یتم المقررة في الشَِّریَعة من القواعد 
 فالقاعدة توجب على القاضي تدارك قضائھ السابق ؛ألن الرجوع إلى الرجوع إلیھ،

                                                           

 ).  ١/٢١٧ج (عودة، التشریع الجنائي اإلسالمي،)١(
 ) .١/٢٤٤ج (الجوھري،  الصحاح،: ینظر) ٢(
ج (؛ الفیروز أبادي، القاموس المحیط،) ٢/٤٩٠ج(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،: ینظر) ٣(

١/٩٣٠. ( 
 ) .١/١٥٥ج (محمد الطائي ، إكمال اإلعالم بتثلیث الكالم،)٤(
  ).١/١٩٢الصحاح، ج (الجوھري،)٥(
 ) .٢٩/٢٧٨ج( ؛ موسوعة أصول الفقھ،١/٨، البركتي، قواعد الفقھ: ینظر) ٦(
 ).١/٤٦ج(الجوھري،الصحاح ،)٧(
 ).٢٢/١٣٢ج (الموسوعة الفقھیة الكویتیة،: ینظر) ٨(
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 أفضل من االستمرار في الباطل، وال تمنعھ من الرجوع مھابة - إذا ظھر-الحق
ھ ، ویكون آثًما إن وقف على الحق الناس،وال یأثم على ھذا الخطأ؛ ألنھ مأجور علی

وعرفھ واستمر في  الباطل، من باب العند والكبر والخجل من الناس، واهللا سبحانھ 
؛ وألن یكون )١(وتعالى ال یستحي من الحق؛ ألن الحق أحق أن یتبع فھو أقدم من الباطل

  .المرء ذیًال في الحق خیٌر لھ من أن یكون رأسًا في الباطل
باب َمْن اجتھد ثم رأى أن : ( على خطاب عمر ھذا بقولھ-رحمھ اهللا-ھقيوقد بوَّب البی

  .)٢()اجتھاده خالف نصا أو إجماًعا أو ما في معناه َیُردُّه على نفسھ وعلى غیره
وھذا یعني أن النقض یكون في مسألة اجتھادیة یرى مخالفتھ فیھا لنص من الكتاب، أو 

اس الجلي؛ فإن كان الحكم قد صدر باجتھاد بحث ال السنة المتواترة، أو اإلجماع، أو القی
یتعلق بأي من ھذه األربعة، فإنھ ال ینقض باالجتھاد إلى أن تستقر األحكام، على أن 

 رضي --یكون دلیل المجتھد قویا، وإال فللمجتھد اآلخر النقض، یؤید ھذا قول عمر 
- وعلى ھذا یوجھ كالم عمر ،)٣ ()ذلك على ما قضینا، وھذا على ما نقضي: ( -اهللا  عنھ

- ُّا، وال ُیِصرأنھ إذا ظھر للقاضي وجھ آخر غیر ما قضى بھ فإنھ یعمل بھ مستقبل ،
  .)٤(على األوِل، وال ینقض األول بالثاني

راب اطا  

  )ن أر(ان  اد دة ا  اد و

  :التعریف بمفردات القاعدة: أوال
برھن : البرھان، یقال: الداللة الواضحة، أو الحجة الواضحة، والحجة:في اللغةالبینة 

  ).٥ (أقام الحجة: علیھ، أي
، وتسمى في الفقھ الشھادة، ویلزم )٦( اسٌم لما یبّیُن الحق ویظھره:والبیِّنة في االصطالح

  ).٧(بھا المدعي، والیمین من المنِكر 
  .)٨(جبر علیھا، والعكس من ذلك المدعى علیھھو من ال ُیلَزم بالخصومة أو ی: المدعي

الحلف باهللا تعالى، أو صفھ من :(، وفي الشرع)٩(القوة والقدرة: والیمین في اللغة
  .)١()صفاتھ

                                                           

 ).١/١١٠ج (ابن القیم، إعالم الموقعین،: ینظر) ١(
 ).١٠/١١٩ج(البیھقي،السنن الكبرى، باب من اجتھد ثم رأى أن اجتھاده خالف نصا،: ینظر) ٢(
في زوج وأم وإخوة وأخوات ألب : شیبھ، المصّنف ، بابابن أبي ) ٣(

 ). ٤١/١٥٦ج (الموسوعة الفقھیة الكویتیة،: ؛ وینظر)٣١٧٤٤(،برقم)١١/٢٥٥(وأم،
 ).١/١١١ج (ابن القیم،إعالم الموقعین،: ینظر) ٤(
ج (؛ المناوي، التوقیف في مھمات التعاریف، )١٣/٥١( ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ٥(

٥٤١، ١/١٤٩.( 
 ).١،٣٦( ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة،: ینظر) ٦(
 ) . ١/٥٨٩ج(الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا،: ینظر) ٧(
 ).١/٢٦٥ج (الجرجاني، التعریفات،)٨(
 ).١٣/٤٥٨ج(ابن منظور، لسان العرب، ) ٩(
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  : للقاعدة والعمل بھا--إقرار عمر : ثانًیا
البیِّنة : ( العمل بھذه القاعدة، والدلیل ما ورد في رسالتھ--لقد أقر عمر بن الخطاب

  .)٢()ن أدعى والیمین على من أنكرعلى م
  :  األصل في القاعدة-ثالًثا

  : لھذه القاعدة والعمل اآلتي--األصل في إقرار عمر
 أن الرسول علیھ الصالة والسالم -رضي اهللا عنھما - ما ورد عن ابن عباس -١

ْمَواَلُھْم َوَلِكنَّ اْلَیِمیَن َعَلى َلْو ُیْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُھْم َالدََّعى َناٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوَأ:( قال
  . )٣()اْلُمدََّعى َعَلْیِھ

 : -رضي اهللا عنھما- ما جاء عن نافع بن عمر عن ابن أبي ملیكة عن ابن عباس-٢
  .)٤()قضى بالیمین على المدعى علیھ(أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 

یِّنة على المدعي والیمین على الب:( ما جاء عن النبي علیھ الصالة والسالم أنھ قال-٣
  .)٥()المدعى علیھ

  :وجھ االستدالل من ھذه األحادیث
إن اإلنسان ال یقبل قولھ بمجّرد دعواه فیما یدعیھ، وأنھ البد من البیِّنة، أو تصدیق 
المدعى علیھ، ولھ طلب یمین المدعى علیھ، والحكمة من عدم إعطائھ بمجرَّد 

یع صون دمھ ومالھ، في حین أن المدعي یستطیع دعواه؛ أن المدعى علیھ ال یستط
  .) ٦(صیانتھما بطریق البیِّنة

  :المعنى اإلجمالي للقاعدة: رابًعا
أنھ إذا ادَّعى ُمدٍَّع على آخَر بحقٍّ أمام القاضي، وأنكر المدعى علیھ تلك الدعوة، 

لب من المدعى فللقاضي أن یطلب من المدِعي البیِّنة على دعواه، فإن لم یأت بالبیِّنة، یط
  .)٧(علیھ الیمین

                                                                                                                                                     

 ).١١/٥ج(المرداوي، اإلنصاف، : ینظر) ١(
 ).١٠/١٥٠ج( البیھقي، السنن الكبرى ،؛ )٤/٢٠٦ج(الدار قطني ، السنن ،)٢(
 ) .٤٥٦٧(،برقم)٥/١٢٨ج(مسلم، صحیح مسلم، باب الیمین على المدعى علیھ،) ٣(
 ) .١٧١١(،برقم)٣/١٣٣٦ج(مسلم، صحیح مسلم،باب الیمین على المدعى علیھ،)٤(
والیمین على من " قال ابن حجر وھذه الزیادة  لیست في الصحیحین وإسنادھا حسن یقصد) ٥(

؛ البیھقي، ) ٥/٢٨٣ج (ابن حجر، فتح الباري، باب سؤال الحاكم المدعي ھل لك بینة،" نكرأ
؛ السیوطي، شرح ) ٢١٧٣٣( ، برقم)١٠/٣٥٢ج(سنن البیھقي، باب الیمین على المدعي،

مختصر إرواء : ؛ والحدیث صحیح، ینظر) ٢١٨٦(،برقم)١/١٥٨ج (سنن ابن ماجھ،
 ).٢٦٦١: (، برقم)١/٤٣٠ج(الغلیل،

 ).٥/٢٨٣ج (؛ ابن حجر، فتح الباري،) ١٢/٣ج(النووي، شرح النووي على مسلم،: ینظر) ٦(
النووي،شرح النووي على صحیح مسلم،كتاب األقضیة، باب  الیمین على المدعى : ینظر) ٧(

 ).١٢/٣ج(علیھ،
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  اطب اس

  اود دة زور أو  ر ض إ  م دول وندة ا

 دارَ أو ءو  ًأو ظ  

  : للقاعدة والعمل بھا--إقرار عمر : أوال
 ذلك قولھ في  ھذه القاعدة وحث قضاتھ على العمل بھا، یدل على--لقد أقر عمر 

والمسلمون عدول بعضھم على بعض إال مجرًبا :(--كتابھ إلى أبي موسى األشعري
، وتعد قاعدة )١()علیھ شھادة زور، أو مجلوًدا في حّد، أو ظنیًنا في والء أو قرابة 

  .لكونھا تتعلق بعدد من أبواب المعامالت، وكذلك الحدود والجنایات
  :األصل في القاعدة: ثانًیا

  :األصل في القاعدة إلى الكتاب والسنة،ومن ذلكیعود 

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ :  قولھ سبحانھ وتعالى- ١

  .]١٤٣: البقرة [َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

أن اهللا سبحانھ وتعالى جعل  ھذه األمة ُأمَّة وسًطا؛ لیكونوا شھداَء على :وجھ االستدالل
 األصل في إنھم عدوٌل بعضھم على بعض،فدل على أن: الناس؛ والوسط العدل؛ أي

المسلم العدالة، وقد قبل الرسول علیھ الصالة والسالم شھادة الواحد العدل في رؤیة 
  .، حیث انتفى وجود قادح في شھادتھ )٢(ھالل رمضان

  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ُّ :  قولھ تعالى-٢

  .]٤: النور[َّ ين

ح في  أن اآلیة الكریمة تنص على  عدم قبول شھادة من وجد قاد:وجھ االستدالل
شھادتھ استثناء من أھل العدل من ذلك المحدود بحدٍّ من حدود اهللا؛ ألن اهللا نھى 

  .)٣(عن َقبول شھادتھ
ال : (--قال رسول اهللا :   ما ورد من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال-٣

  .)٣() على أخیھ)٢( وال خائنة وال زاٍن وال زانیة وال ذي غمر)١(تجوز شھادة خائن

                                                           

 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ-نص رسالة عمر"سبق تخریجھ ضمن الفرع الثاني) ١(
 ؛ والحدیث أخرجھ أبو داوود في سننھ ٥١٩(برقم)٢/١٠٢ج (خطابي، معالم السنن،ال: ینظر) ٢(

تراءى الناس الھالل : (مذیل بأحكام األلباني، باب في شھادة الواحد،  من حدیث ابن عمر قال
، )١/٧١٥ج)(فأخبرت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم أني رأیتھ فصام وأمر الناس بصیامھ 

 .لباني صحیحقال األ) ٢٣٤٢( برقم
؛ السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ) ٦/١٤ج (ابن كثر، تفسیر القرآن العظیم،: ینظر) ٣(

 ).٥٦١ص( كالم المنان،
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  .)٤ ( عدم قبول شھادة من علقت بھم ھذه الصفات أو أحدھا:االستداللوجھ 
ال تجوز شھادة ذي : (--قال رسول اهللا: قال--من حدیث أبي ھریرة ما ورد -٤

  .)٧())٦( وال ذي الِحَنِة)٥(الظَّنة
أن كل من وجھت إلیھ التھمة نتیجة قرابة، أو نسب، أو جر منفعة : وجھ االستدالل

رء مفسده عنھا، أو حقد، أو محدود، أو شھادة زور جمیع ھؤالء ال تقبل لنفسھ، أو د
 - رضي اهللا تعالى عنھ-، فتبین أن ما ورد في كتاب عمر)٨(شھادتھم لوجود التھمة

  .مستقى من الكتاب والسنة النبویة على صاحبھا أفضل الصالة وأتم التسلیم
  :المعنى اإلجمالي للقاعدة: ثالًثا

ون عدول وشھادة أحدھم على اآلخر مقبولة باستثناء من قام في أن المسلمین مرضّی
حقھ ما یمنع قبول شھادتھ، كمن سبق منھ القیام بشھادة زور، أو أقیم علیھ حد شرعي، 

 یدفع عن نفسھ ضررا، أو یلحقھ بغیره؛ ألن أو ممن یجر لنفسھ منفعة بشھادتھ، أو
  ).٩(التھمة تقدح في التصرفات

  
  

                                                                                                                                                     

، ) ٣/١٥٤(ھو الذي خان ما جعل علیھ أمیًنا ، الفیومي ، المصباح المنیر، : المراد بالخائن ) ١(

 ُّ : ا المقصود ما ھو أعم من ذلك، لقولھ تعالىوال یقصد بالخیانة الخیانة في المال فقط،   وإنم

، واألمانة كل ما ]٢٧: األنفال[َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي

ائتمن اهللا الناس علیھ سواء كانت حق هللا أو من حقوق العباد، وورد ذكر األنثى مع الذكر من باب 

 ين ىن   ُّ ،]٢: النور[َّ حن جن  ُّ :الزیادة في اإلیضاح كما ھو الحال في قولھ

 ).١٩/١٥٩ج (، مع أن الحكم واحد ، عبد المحسن العباد، شرح سنن أبو داود،]٣٨: المائدة[َّ

؛  ألن الحقد یولد )٥/٢٩(ذي الغمر، وھو الحاقد علیھ أخیھ ، ابن منظور، لسان العرب، ) ٢(
 .  التھمة؛ لذلك ترد شھادتھ

؛  )٣٦٠١(،برقم )٢/٣٣٠ ج (أبو داوود، السنن،  بتحقیق األلباني ،باب من ترد شھادتھ) ٣(
 .والحدیث حسنة األلباني

 ).  ١٩/١٥٩ج (عبد المحسن العباد، شرح سنن أبو داود،: ینظر) ٤(
؛  )٢/٥٤٧(الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس،: ، ینظرذي التھمة:  أيالظَّنة،) ٥(

 ).٢/٣٢ج (األلباني، مصابیح التنویر على صحیح الجامع الصغیر،
؛ )٣٦/٢٤٣(الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس:  والحقد ، ینظرُة ھي العداوة الِحَن)٦(

 ).٢/٣٢ج (األلباني، مصابیح التنویر على صحیح الجامع الصغیر،
،والحدیث صحیح  على شرط ) ٧٠٤٩(برقم )٤/١١١ج(الحاكم، المستدرك، كتاب األحكام،)٧(

 .مسلم
 ). ١٦٠-١٩/١٥٩ج ( داود،عبد المحسن العباد، شرح سنن أبو: ینظر) ٨(
 ) .١٨٠ص(محمد بكر إسماعیل، القواعد الفقھیة،: ینظر) ٩(
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  املبحث الثاني

   القضائية--ملقاصد الشرعية املستخرجة من رسالة عمرا

من المقرر في أصول الشریعة أن العدل أساس الحكم، وھذا العدل ال یتحقق ما لم یتم 
التحري في المساواة بین أطراف النزاع، فالعدل والمساواة على ھذا األساس من 

للعدل، وقطع سبل أھم مقاصد الشریعة ال تقوم للقضاء قائمة إال بھما، ترسیًخا 
السعي للتمّیز أمام القضاء؛ السیما أن القاعدة القضائیة في الشریعة من عند اهللا، 
والناس متساوون أمام شرع اهللا ، فال امتیاز ألحد على اآلخر ، ال بسبب علوا منزلة 
،أو منصب،أو لون، أو دین، أو جنس، ، وید القضاء تمتد إلى كل من في دار 

ناء أحد ، والغایة من ذلك تحقیق مقصدي العدل والمساواة على اإلسالم دون استث
إطالقھما، وعلى ھذا سیتم تناول ھذین المقصدین وما یلحق بھما من المقاصد 

  :التكمیلیة أو التحسینیة، وذلك في مطلبین

ولاب اط  

دل ود ا  

  :مقصد العدل: الفرع األول
  :مفھوم العدل: أوال

  : في اللُّغة-أ
َعَدَل علیھ في القضّیة فھو عاِدٌل، : خالف الَجَور، وھو القصد في األمور، یقال: الَعْدُل

 ،)١(من أھل الَعْدِل: وبسط الوالي َعْدَلُھ وَمْعِدَلَتُھ وَمْعَدَلَتُھ، وفالن من أھل الَمْعَدَلِة، أي

  .)٢(االعتدال والثبات على الحق: ویأتي بمعنى العدالة، أي
  . )٣(" األمر المتوسط بین اإلفراط والتفریط:" عرِّف العدل بأنھ:ح في االصطال-ب

عبارة عن االستقامة على طریق الحق باالجتناب عما ھو محظور :(وُعرِّف بأنھ
  ) .٤()دیًنا

  : لھذا لمقصد والحّث على العمل بھما--إقرار عمر: ثانًیا
ه، ومما یؤكد أنھ من للعدل قیمة علیا في اإلسالم، ویعد مقصًدا أصیًلا من مقاصد

صلى اهللا –أھم مقاصد شریعتنا السمحاء، مالزمة العدل لجمیع مجاالت حیاة النبي 
، وجاء الصحابة من بعده على ذات النھج ال یحیدون عن شرع اهللا، -علیھ وسلم

 ُیقر ھذا -- فھذا عمر--حیث بقي العدل على رأس أولویات الخلفاء الراشدین
، فیتحرى العدل ویوجُِّھ ُقضاتھ بالعمل على تحقیقھ، یدل المبدأ والمقصد الشرعي

                                                           

 ).  ٤٥١ / ١ج ( الجوھري ،الصحاح في اللغة،:ینظر) ١(
 ).١/١٩١ج (الجرجاني، التعریفات،: ینظر) ٢(
 .نفس المصدر والصفحة)   ٣(
 نفس المصدر والصفحة)  ٤(



 

 

 - ٤٠٦٤ - 

آِس بین الناِس في وجھك : ( في كتابھ ألبي موسى األشعري --على ذلك قولھ 
  . (١)) ومجلسك وقضائك، حتى ال یطمع شریف في حیفك، وال ییأس ضعیف من عدلك

  :األصل في ھذا المقصد: ثالًثا
لقرآن والسنة، وعمل الرسول علیھ الصالة  األصل في تقریر ھذا المقصد یعود ل

  :والسالم، ومن ذلك
  : من القرآن الكریم-أ

  .]٩٠: النحل َّ مت زت رت يب  ىب نب مب زب  ُّ :  قولھ  تعالى-١

ورد األمر في اآلیة بالعدل، فیشمل العدل في حقھ سبحانھ، وفي حق : وجھ االستدالل
  .(٢)لعدل واجبعباده بصفة عامة في كل شيء، واألمر مطلٌق فدل على أن ا

 جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت  ُّ : قولھ تعالى-٢

  .]٨: المائدة[َّمخ

 تدل اآلیة على وجوب تحري العدل مع كل إنسان ولو كان بیننا :وجھ االستدالل
  .(٣)وبینھ عداوة

  : من السنة-ب
القضاة ثالثة، قاضیان في النار، : (-صلى اهللا علیھ وسلم–قولھ :  من السنة-١

  .(٤) ...)وقاضي في الجنة
 أن الحدیث دل على وجوب العدل في القضاء؛  كما دل على خطورة :وجھ االستدالل

أمر تولي القضاء؛ ألن من كان مصیرھم النار إما نتیجة الحكم بالجور مع معرفة 
الحق ؛أو نتیجة حكم عن جھل، ومن كان نصیبھ الجنة فنتیجة لمعرفتھ بالحق 

  .  (٥)والقضاء بھ 
 في قصة المرأة -رضي اهللا عنھا-ث أم المؤمنین عائشة ما روي من حدی-٢

؛ --المخزومیة التي سرقت فأرسل قومھا أسامة بن زید لیكلِّم فیھا رسول اهللا
، ثم قام )یا أسامة أتشفع في حدٍّ من حدوِد اهللا: (--فكلَّمھ أسامة، فقال رسول اهللا

 سرق فیھم الشریف تركوه، إنما ھلك الذین من قبلكم أّنھم كانوا إذا:(فاختطب، فقال

                                                           

 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ- ة عمرنص رسال"سبق تخریجھ في الفرع الثاني)  ١(
 ).٤٤٧ص( السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،: ینظر)٢(
 ).٣/٦٢ج (ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،: ینظر) ٣(
؛ أبو داوود، )حدیث صحیح اإلسناد: (،  وقال)٧٠١٢(  ،برقم)٩٠/ ٤ج(للحاكم،  المستدرك،)٤(

 .، قال األلباني صحیح)١٣٢٢(،برقم)٦١٢ / ٣ج (اآللباني،: صحیح أبي داوود، تحقیق
؛ العبادي، شرح سنن أبي )٤/٧٠٣(المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، : ینظر) ٥(

 ).١٩/١٠١ج (داود، 
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وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، وایُم اِهللا لْو أنَّ فاطمة بنت محمٍَّد سرقت 
  .(١) )لقطعُت یدھا

  یدلُّ الحدیث على أّن من اقترف ما یوجب الحد، ثم بلغ ذلك اإلمام :وجھ االستدالل
لشفاعة في ذلك، وأنھ ال یحق فالواجب إقامتھ علیھ أمیًرا كان أو مأموًرا، وال تجوز ا

  . (٢)یسقطھ ال اإلمام، وال غیره، وھذا أبلغ مراتب المساواة ألحد أن
 قد اقتفى أثر سید المرسلین في جعل حیاتھ في --ونستخلص مما سبق أن عمر 

 أنھ كان --كل المجاالت عدًلا، ابتداًء من أھلھ وانتھاء بشؤون الرعیَّة فقد ُأِثر عنھ
إني نھیت عن كذا وكذا :(ناَس عن شيء دخل إلى أھلھ أو قال جمع،فقالإذا َنَھى ال

والناس إنما ینظرون إلیكم نظر الطیر إلى اللحم،فإن وقعتم وقعوا، وإن ھبتم ھابوا، 
وإني واهللا ال أوتى برجل منكم وقع في شيء مما َنھیت عنھ الناس إال أضعفت لھ 

  .)٣()  فلیتأخرالعقوبة لمكانھ مني فمن شاء فلیتقدم ومن شاء
  :المقاصد التكمیلیة لمقصد العدل: الفرع الثاني

  الفھم : المقصد األول
 على تحقیقھ یدل على ذلك قولھ --وھذا مقصد تكمیلي لمقصد العدل، وقد حّث عمر

  .)٤()فافھم إذا أدلي إلیك: (-رضي اهللا عنھما-في كتابھ إلى أبي موسى األشعري
العدل وإحقاق الحّق؛ إالَّ إذا تسّلح بنوعین من الَفھم، وال یتمكَّن القاضي من الحكم ب

  :)٥( -رحمھ اهللا-وھو ما أشار إلیھ ابن القیم 
 َفْھم الواقع والفقھ فیھ، واستنباط ِعلم حقیقة ما وَقع بالقرائن واَألَمارات :األول

   .والعالمات؛ حتى ُیحیط بھ علًما
م اهللا الذي حَكم بھ في كتابھ، أو على  َفْھم الواجب في الواقع، وھو َفْھم ُحك:الثاني

لسان رسولھ في ھذا الواقع، ثم ُیَطبِّق أحدھما على اآلخر، فَمن بَذل ُجھده وطاقتھ، 
واسَتْفَرغ ُوْسعھ في ذلك، فلھ أجران إن أصاَب، ولھ أجٌر إن أخَطأ، فالعالم َمن 

  .یتوصَّل بمعرفة الواقع والتفقُّھ فیھ إلى معرفة ُحكم اهللا ورسولھ
  :ویمكن أن یؤصل ھذا المقصد على

 : بَشقِّ قمیصھ من ُدبٍر؛ قال تعالى- علیھ السالم - توصَّل شاھُد نبيِّ اهللا یوسف -١

 مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ 

 ]٢٨: یوسف[َّ

                                                           

 / ٣ج(البخاري، صحیح البخاري ، باب أم حسبت أن أصحاب الكھف،)  ١(
 ) .٣٢٨٨(،برقم)١٢٨٣

؛ ابن حجر، فتح )٨/٤٠٨ج (یح البخاري، باب كراھة الشفاعة،ابن بطال،شرح صح: ینظر)٢(
 ).١٢/٩٥ج(الباري، باب كراھة الشفاعة،

 ).٢٠٧١٣(، برقم)١١/٣٤٣ج (عبدالرزاق، مصنف عبد الرزاق، باب لزوم الجماعة،) ٣(
 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ-نص رسالة عمر"سبق تخریجھ  ضمن الفرع الثاني )٤(
 ) .١/٨٨ج (یم،إعالم الموقعین،ابن الق: ینظر) ٥(
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أن اآلیة تفید اعتماد قدِّ القمیص وسیلة لمعرفة الصادق منھما من :وجھ االستدالل
لقمیص ُقدَّ من ُدُبٍر، فھذا دلیل أنھا كانت تجذبھ إلیھا، وھو الكاذب في َدعواه،وكون ا

،  وھذا یدل على أنھ یجوز للقاضي )١(مدبر عنھا فصدق وكانت ھي من الكاذبین
إعمال القرائن القویة الواضحة المرتبطة بالحق كوسیلة من وسائل اإلثبات، وشْرع 

  .)٢( َشرِعنا ما یغیرهَمن قبَلنا شرٌع لنا إذا جاء في شرِعنا ولم َیِرْد في
 أن أوالده غیر صادقین في ما یدعونھ من – علیھ السالم - توصَّل سیدنا یعقوب -٢

 رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب  ُّ أن الذئب أكل یوسف 

  .]١٨: یوسف[َّ لك اك يق ىق يف  يثىف ىث مثنث زث

 أن إخوة یوسف علیھ السالم أدعوا أن الذئب أكل یوسف، وجعلوا :وجھ االستدالل
ابھ عالمة على صدقھم لكن سیدنا یعقوب فھم أن ادعاءھم غیر صحیح، الدم على ثی

فكیف یأكل الذئب یوسف ویقع الدم على ثیابھ دون أن یتمزق، ففھم یعقوب علیھ 
السالم من خالل الواقع خالف دعواھم حیث لم یَر نیب الذئب قد خرق ثوب یوسف 

)٣.(  
عم اهللا على اإلنسان،  فإن وال شك أن الفھم الصحیح وحسن القصد من أعظم وأجل ن

اجتمع الفھم الصحیح مع حسن القصد أمن صاحبھما طریق من فسد قصدھم ومن 
فسد فھومھم، واستطاع التمییز بین الصحیح والفاسد والحق والباطل والھدى 

 وما یتعلق -والضالل والغي والرشاد، وعمل القاضي یقتضي ذلك؛ألن فھم الدعوة 
 فھًما صحیًحا یعینھ على إدراك الحق وتحقیق العدل -د بھا من دعاوى وبینات وردو

)٤(.  
  :إنفاذ الحق وإیصالھ: المقصد الثاني

فإنھ : " لھذا المقصد من قولھ--وھذا مقصد مكمل لمقصد العدل ویفھم إقرار عمر
  .)٥("ال ینفع تكلم بحقٍّ ال نفاذ لھ

 َتكلُّمھ بھ إن َلم یكن لھ وفي ھذا حث على تنفیذ الحق إذا َفِھمھ القاضي؛ ألنھ ال ینفع
  ).٦(قوة تنفیذیَّة، فھو تحریٌض منھ على العلم بالحقِّ والقوة على تنفیذه

 یحث على سرعة --وتحقیق مثل ھذا المقصد من السمو بمكان، وھو ما جعل عمر
التعجیل في إیصال الحقوق وإنفاذھا؛ألن في تحقیق ذلك جلب مصالح ودرء مفاسد 

  :)١(فمن تلك المصالح  التي تتحقق نتیجة إنفاذ الحقوق واستقرار حال األمة 
                                                           

 ).٤/٣٨٣ج (ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،: ینظر) ١(
 ).٢/٩٣ج (ابن فرحون، تبصرة الحكام،: ینظر) ٢(
ج (؛ ا الطبري، جامع البیان ، )٤/٢٢٢ج (،)تفسیر البغوي(البغوي، معالم التنزیل: ینظر) ٣(

٩/١٤٩.( 
 ) .١/٨٧ج (ابن القیم،إعالم الموقعین،: ینظر) ٤(
 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ–نص رسالة عمر "سبق تخریجھ ضمن الفرع الثاني )٥(
 ) .١/٨٩ج (ابن القیم،إعالم الموقعین،: ینظر) ٦(
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عدم الحیلولة بین صاحب الحق وحقھ، وتمكینھ من االنتفاع بھ، تحقیقا لمصلحتھ 
ودرء الضرر عنھ؛ وعدم إقرار غیر المستحق على االنتفاع بشيء لیس لھ وھو 

ق التھمھ ظالم للمحق؛ وقطع دابر المنازعة بین المحق والمحقوق، وقطع دابر تطر
إلى الحاكم ألنھ إن تریث ولم ینفذ الحق تتطرق إلیھ تھمة إمالل صاحب الحق حتى 

  .ییأس منھ فیترك متابعتھ
  :واألصل في ذلك

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  :أن اهللا سبحانھ وتعالى مدح أولى القوة بقولھ

  .]٤٥: ص[َّ رئ ّٰ ِّ

أولو القوة في الطاعة والقوة ):أولي األیدي واألبصار(أن المراد  بـ:وجھ االستدالل
أولي ):ُأْوِلي األیدي:(في العبادة، والبصیرة النافذة في الحق،قال ابن عباس

القوة في طاعة :یعني) ُأْوِلي األیدي:(الفقھ في الدین، وقال مجاھد):واألبصار(القوة،
  .) ٢()البصر في الحق:یعني)واألبصار(اهللا تعالى، 

وإنفاذ الحق وإیصالھ ھو المقصد األسمى واألعظم والھدف األول لوظیفة القضاء؛  
كون القضاء یرتكز بالدرجة األولى على إیصال الحقوق، ودفع المظالم عن الناس، 
ووقف النزاع حتى یستقیم حال األمة في ظل عدل دائم، وترك الظلم والمنكر، وفي 

المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى : -رحمھ اهللا-ھذا یقول شیخ اإلسالم 
أھلھا، وقطع المخاصمة، فوصول الحقوق ھو المصلحة، وقطع المخاصمة إزالة 
المفسدة، فالمقصود ھو جلب تلك المصلحة وإزالة ھذه المفسدة، ووصول الحقوق 
ھو من العدل الذي تقوم بھ السماء واألرض، وقطع الخصومة ھو من باب دفع الظلم 

  .)٣(" وكالھما ینقسم إلى إبقاء موجود، ودفع مفقودوالضرر،
فاقض إذا :( إلى أبي موسى األشعري وھو قاضي البصرة--وفي كتاب عمر

، فقد رتب عمل القاضي فجعل الفھم في المرتبة )٤ ()فھمت، وأنفذ إذا قضیت
األولى،والقضاء في المرتبة الثانیة، بعد الفھم وبدون تأخیر؛ شرط وجواب الشرط، 

                                                                                                                                                     

 ).٥٣٧-٣/٥٣٦ج(ابن عاشور، مقاصد الشریعة،: ینظر)١(
 تیسیر الكریم،السعدي؛ )١/٢١٨٠(،تیسیر العلي القدیر الختصار تفسیر ابن كثیرالرفاعي،)٢(

 ).١/٧١٤ ج(الرحمن في تفسیر كالم المنان،
 ).٣٥/٣٥٥ج (ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،)٣(
فافھم إذا أدلى إلیك الخصم بحجتھ، فاقض إذا فھمت، وأنفذ إذا (ورد ھذا اللفظ عند القرافي ) ٤(

، وقد وردت بألفاظ مختلفة عند الدار قطني  )١٠/٧١ج (، القرافي،الذخیرة،)قضیت
فافھم إذا :( وعند البیھقي بلفظ...) ا أدلي إلیك بحجة، وأنفذ الحق إذا وضحفافھم إذ:(بلفظ

،وعند ابن القیم )فافھم إذا أدلي إلیك وأنفذ إذا تبین لك:( ،وعند ابن فرحون بلفظ)أدلي إلیك 
الدار قطني، السنن ، باب : ینظر) فافھم إذا أدلي إلیك، فإنھ ال ینفع تكلم بحق ال نفاذ لھ:( بلفظ

؛ البیھقي، سنن البیھقي، باب ال یحیل )٤٥٢٤(، برقم )١٠/٣٢٢ج( ،-  رضي اهللا عنھ-عمر 
؛ ابن  )١/٨٥ج (؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام،)٢٠٣٢٤(، برقم )١٠/١٥٠ج(حكم القاضي،

 ).١/٧٢ج (القیم، إعالم الموقعین،
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لمشروط یحصل بحصول الشرط؛ وتبع ذلك باألمر بالتنفیذ بمجّرد حصول القضاء، وا
  .)١(وھذا كلھ من باب الحرص على إیصال الحق لصاحبھ

  :   اعتدال حال القاضي: المقصد الثالث
سبق أن بینا في مقصد العدل أن الغایة من القضاء إرساء العدل بین أبناء المجتمع، 

 حض جض مص  خص حص مس  ُّ  :ھ وتعالىوذلك مصداًقا لقولھ سبحان

، كمقصد أصیل، ولضمان ھذا المقصد وحصولھ بتمامھ البد ]٥٨: النساء[َّخض

من تفعیل المقاصد التكمیلیة، ومنھا مقصد اعتدال حال القاضي عند نظره في النزاع 
بین الخصوم بحیث یكون القاضي في حالة نفسیة تسمح لھ بفھم كل الوقائع المتعلقة 

ینظر فیھا ؛ كون اعتدال حالھ من أولویات ضمانات  العدل ویمنع بالقضیة التي 
التشویش الموجب الختالط النظر، وھذا ما صّرح بھ عمر وحّث علیھ قاضیھ أبا 

بل وحّذر من أن یكون حال القاضي بخالف ذلك  " رضي اهللا عنھما" موسى األشعري
  .)٢()وإیاك والغضب والقلق والضجر والتنكر للخصم :( بقولھ

    :واألصل في ذلك

: ، والَوَسُط]١٤٣: البقرة[َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ : قولھ تعالى-١

  .)٣(الَعْدُل، والَعْدُل مأخوذ االعتدال
إلى عبید ) وكتبت لھ (  ما جاء من حدیث عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي -٢

فإني : اهللا بن أبي بكرة وھو قاض بسجستان أن ال تحكم بین اثنین وأنت غضبان  
ال یحكم أحد بین اثنین وھو : (  یقول-صلى اهللا علیھ و سلم-سمعت رسول اهللا 

  . في كتابھ--، وھذا الحدیث ھو األصل لما ذھب إلیھ عمر)٤()غضبان 
؛ ألن )٥(یدل الحدیث على أن القضاء في حال الغضب منھي عنھ:وجھ االستدالل

باط العقل وما یعتریھ الغضب یفوت على القاضي الكثیر من مقاصد الحق؛ نتیجة اخت
  .من الدھشة المانعة من استیفاء الفكر وسداد النظر

                                                           

 ).٥٣٩-٣/٥٣٨ص(ابن عاشور،مقاصد الشریعة،: ینظر) ١(
 ).١/٨٦ج (ن،ابن القیم، إعالم الموقعی)٢(
؛ العجم، موسوعة )١/٢٠٢ ج(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،، السعدي: ینظر) ٣(

 ).١/٩٢٧ج (مصطلحات أصول الفقھ،
 ) .١٧١٧(،برقم)٣/١٣٤٢ج (،باب كراھة قضاء القاضي وھو غضبان،مسلم، صحیح مسلم) ٤(
َحَكم -  - ِشراج الحرة وأنھ   بحدیث-أي الحدیث- وإن عورض -رحمھ اهللا- قال المازري ) ٥(

 معصوم،وأیضا فلعّلھ َعِلم الحكم قبل أن ُیْغِضب،أیًضا ولعلھ لم -  -بعد أن ُأْغِضَب،قیل ھو 
: ، المازري، المعلم بفوائد مسلم، تحقیق" بھ إلى الحدَّ القاطع عن سالمة الخواطرینتھ الغضب

قضاء في حال الغضب من التحریم صرف حكم ال-  - ؛ قلت ولعل فعلھ ) ٢/٤٠٥ج (الشاذلي،
إلى الكراھة، یؤید ذلك  أن الحنفیة والمالكیة والشافعیة یصححون الحكم إال أن نفاذه عند 
المالكیة والشافعیة مع الكراھة،ویحرم عند الحنابلة  وعند المالكیة في روایة أخرى عنھم 

 .وتنفیذه مشروط بأن یكون موافق للحق،واهللا أعلم 
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 من النھي عن القضاء في حالة الغضب یجرى مجرى --وما ورد في رسالة عمر
التنبیھ بالشيء على ما ھو في معناه ویترتب علیھ نفس األثر؛وھو ما یعبر عنھ 

الغضب ھو تعبیر عن كل ، وأن القصد من ذكر )فحوى الخطاب(علماء األصول بـ 
  .)١(حال یضعف نظر القاضي ویمنع استیفاء االجتھاد

ویقاس على ذلك كل ما یترتب علیھ خروج القاضي عن سداد النظر واستقامة الحال، 
وتعلق القلب  الشبع المفرط، والجوع المقلق ، والھم، والفرح البالغ، ومدافعة الحدث

  .)٣(مثل ھذه األحوال خوًفا من الغلطالقضاء في ) ٢ (بأمر ،وغیر ذلك ، فیكره
 إلى -رحمھ اهللا-وھو قیاس مظنة على مظنة كما قال أھل العلم، وقد أشار ابن حجر

أن القول بأنھ قیاس مظنة على مظنة صحیح ، وھو استنباط معنى دل علیھ النص ، 
فالنص نھى عن الحكم حال الغضب، والمفھوم أن الحكم حال االستقامة مطلوب 

ھي عنھ؛ الستقامة الفكر وصفاء الذھن، فُنھي عن كل ما یحمل معنى وغیر من
  .) ٤(الغضب وأثره للمعنى المشترك بینھما، وھو تغیُّر الفكر

 بتحقیق اعتدال حال القاضي وصفاء ذھنھ أثناء القضاء --ومما یؤكد اھتمام عمر
ء أن  حین والني القضا--شرط علي عمر:( ما جاء عن شریح بن الحارث أنھ قال

، وھذا یدل على أن صفاء )٥()ال أبیع وال أبتاع وال أرتشي وال أقضي وأنا غضبان
الذھن یجنب القاضي أن ال یكون الدافع إلى حكمھ حالة نفسیة تدفعھ لالستعجال 

   .)٦(المِخل بالحكم، فیكون ذلك سبًبا في عدم تحقیق العدل
  :التمكین واإلمھال: المقصد الرابع

یلیة لمقصد العدل التمكین من اإلدالء بالحجة؛ فالواجب على من  المقاصد التكم
القاضي  أن یعمل على تحقیقھ بتمكین أيِّ طرف من أطراف الخصومة من تقدیم ما 

                                                           

  .٢/٤٠٤ازري، المعلم بفوائد مسلم، تحقیق الشاذلي، الم: ینظر) ١(
یحمل النھي في الحدیث على الكراھة ویصح الحكم وینفذ مع اإلثم لمخالفة أمر النبي علیھ )٢(

الصالة والسالم فتكون المؤاخذة دیانة،السیما أن كل ما یشغل الفكر أمر خفي من الصعب 
 أو كان غضبھ واضح بحیث ال یمیز بین الصح إثباتھ، فإن أقر بأنھ قضى وھو في ھذه الحالة

وإنما حملوه على الكراھة نظًرا " : " رحمھ اهللا"والخطأ فالقضاء محّرم ، یقول الصنعاني 
إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك، وھي أنھ لما رتب النھي على الغضب، والغضب بنفسھ، 

ولھ، وھو تشویش الفكر ومشغلة ال مناسبة فیھ لمنع الحكم، وإنما ذلك لما ھو مظنھ لحص
القلب عن استیفاء ما یجب من النظر، وحصول ھذا قد یفضي إلى الخطأ عن الصواب، ولكنھ 
غیر مضطرد مع كل غضب، ومع كل إنسان، فإن أفضى الغضب إلى عدم تمییز الحق من 

صنعاني، ، ال"الباطل فال كالم في تحریمھ، وإن لم یفض إلى ھذا الحد، فأقل أحوالھ الكراھة 
 ) .٤/١٢٠ج (سبل السالم،

؛ المازري، المعلم بفوائد مسلم، تحقیق ) ١٣/١٣٧ج (ابن حجر، فتح الباري،: ینظر) ٣(
 ).٢/٤٠٤ج (الشاذلي،

 ).١٣/١٣٧ج (ابن حجر، فتح الباري،: ینظر) ٤(
؛ ابن قدامة،الشرح ) ٨/٢٥٠ج (األلباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل،) ٥(

 ).١١/٤٥٠ج (بیر،الك
 ) .٨٨ص( موسى، السیاسة القضائیة لعمر،: ینظر) ٦(
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لدیھ من الحجج والبراھین، والدفوع والردود على ما یقدمھ الطرف اآلخر؛ ألن ذلك 
ه على إصدار الحكم أدعى وأسلم التضاح الحق وبیانھ أمامھ، وھذا بدوره یساعد

  .خال من العیوب، والجور والظلم
ثم إیاك والضجر، : " في كتابھ--یدل على وجوب تحقیق ھذا المقصد قول عمر 

، وما النھي عن )١(..."والقلق، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق
  .ذلك إال لیتمكن الخصم من اإلدالء بحجتھ من أقوال وبیِّنات

 قال لھ حین -- أن النبي -- مما جاءت بھ السّنة المشّرفة، فعن عليِّ وأصل ذلك
فإذا جلس بین یدیك الخصمان فال َتْقِضَینَّ حتى تسمع من اآلخر : (...بعثھ إلى الیمن

  .)٢()كما سمعت من األول؛ فإنھ أحرى أن یتبین لك القضاء
 -- ذلك قول عمروكذلك مقصد اإلمھال لسماع ُحجة أو بیِّنة ونحوھما،یدل على

ومن ادَّعى حقا غائًبا أو بیِّنة فاضرب لھ أمًدا ینتھي إلیھ، فإن أحضر َبیِّنة أعطیَتھ "
بحقِّھ، وإن أعجزه ذلك اْسَتْحَلْلَت علیھ القضیة، فإن ذلك ھو أبلغ في العذر وأجلى 

  .)٣("للعمى
قاضي من  یدل على منتھى العدل واإلنصاف بأن َیمنح ال--وھذا األمر من عمر

 أن لھ بیِّنة أو أدلة فترة زمنیة لیتمكن من - من أطراف القضیة المنظورة -یّدعي 
تقدیمھا إلثبات دعواه خشیة أن ال یضیع حقھ لو عّجل علیھ بالحكم، وتقدَّر مدة 
اإلمھال بحسب الحاجة لیس لذلك سقف زمني محّدد، وھذه المھلة إنما تمنح لتمام 

  .)٤( إبطال الحق فال یعطىالعدل، فإن كان یھدف منھا

                                                           

 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ-نص رسالة عمر"سبق تخریجھ ضمن الفرع الثاني) ١(
قال األلباني حسن  )  ٣٥٨٢(،برقم)٢/٣٢٥ج(أبو داوود، سنن أبو داوود،باب كیف القضاء،) ٢(

. . 
 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ-ص رسالة عمرن"سبق تخریجھ ضمن الفرع الثاني)٣(
 ).١/١١٠ج (ابن القیم،  إعالم الموقعین،: ینظر) ٤(
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ب اطا  

واة ود ا  

  : مقصد المساواة–الفرع األول 
  : مفھوم المساواة-أوال

 ري ٰى  ُّ :المساواة من السواء، وھو العدل، ومن ذلك قولھ تعالى: في اللغة-أ

عادلھ، وساویت بین :ساوى الشيُء الشيَء، أي:  ویقال،]٥٨: األنفال[َّ َّمي زي

  .)١ (عدلت بینھما، وسویت: یئین، أيالش
 معنى المساواة في االصطالح ال یتعدى المعنى اللغوي، ولذلك :في االصطالح-ب

المماثلة والمعادلة، وأن یكون للمرء مثل ما ألخیھ من : تعرَّف المساواة بأنھا
    .)٢(الحقوق

  : إقرار عمر لھذا المقصد-ثانًیا
د الشرعي، ووجھ ُقضاِتھ بالعمل على  إلى تحقیق ھذا المقص--لقد سعى  عمر

 على نفسھ، یدل على ذلك قولھ في كتابھ --إیجاده على أرض الواقع بل وطبقھ 
آِس بین الناس في وجھك ومجلسك وقضائك، حتى ال یطمع : (ألبي موسى األشعري

  . (٣)) شریف في حیفك، وال ییأس ضعیف من عدلك
  : األصل في ھذا المقصد-ثالًثا

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ : عالى قولھ ت-١

  .]١٣٥: النساء[َّ رب يئ ىئ نئ مئ

  :وجھ االستدالل
ھما ) وإن تلووا أو تعرضوا :(  في قولھ سبحانھ-رضي اهللا عنھما-قال ابن عباس 

الرَّجالن یجلسان بین یدي القاضي، فیكون َليُّ القاضي وإعراضھ ألحدھما على 
شرًعا؛ألنھ بھذا ُیعین طرف من أطراف ، وھذا من األمور المنھي عنھا )٤(اآلخر

  .الخصومة دون الطرف اآلخر، وھو مأمور بالتسویة بین المتخاصمین

 يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ُّ  : قولھ تعالى-٢

  .]١٣: الحجرات[َّيت ىت نت مت زت

                                                           

 ).١٤/٤٠٨ج (ابن منظور، لسان العرب،: ینظر) ١(
، ٣/مجموعة من المؤلفین، معجم مصطلحات العلوم الشرعیة، حرف المیم، ط: ینظر)٢(

 ).١٥١٠ص(،٢٠١٧
 .من ھذا البحث" -رضي اهللا عنھ-  رسالة عمرنص"سبق تخریجھ ضمن الفرع الثاني)  ٣(
 ).٧/٥٨٨ج (الطبري،جامع البیان،)٤(
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  :وجھ االستدالل
تدل اآلیة على أن الناس متساوون في األصل؛فاألب واحد واألم واحدة، فال فضل 

لى أحد ال بالنسب وال المركز، وأن معیار التكریم للناس یكون بالتقوى، ألحد ع
فأكرمھم عند اهللا، أتقاھم، وھو أكثرھم طاعة وابتعادًا عن المعاصي، ال أكثرھم قرابة 

  .)١(وقوًما، وال أشرفھم نسًبا 
 تأكید السنة النبویة على ھذا المقصد العظیم وذلك جلي في قولھ علیھ الصالة -٣ 

ال فضل لعربي على أعجمي، وال لعجمي على عربي، وال أبیض على : (الموالس
  .)٢()أسود، وال أسود على أبیض إال بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب

  :وجھ االستدالل
    أن معیار الشرع في التسویة، والمفاضلة عند اهللا ھو التقوى، ونبذ ما عدا ذلك 

كمعیار للمفاضلة كالبیاض والسواد وغیره مما من الصفات التي ال یصح النظر إلیھا 
  .ورد في الحدیث

وبناء على ما سبق یتضح أن المساواة أمام القضاء من شأنھا تحقیق العدل ؛ألنھا 
تقضي على الطبقات والطوائف،ویطمئن الضعیف إلى حصول العدل كونھ متساوًیا 

یة التي أراد تحقیقھا  مع غیره أمام القاضي ال یدخل نفسھ یأس وال قنوط، وھذه الغا
حتى ال یطمع شریف في حیفك، وال :( بقولھ في كتابھ ألبي موسى األشعري--عمر

  .)ییأس ضعیف من عدلك
 إیجاد ھذا المقصد والعمل بھ عملیًا بتطبیقھ على نفسھ عندما --وقد أكد عمر 

-ر  في حادثة إلى زید بن ثابت، فألقى زید لعم-رضي اهللا عنھما-مع كعب "اختصم 
؛ وفي )٣(" ھذا أول جورك وجلس بین یدیھ-- الوسادة،فقال عمر-رضي اهللا عنھما

جرت یازید في أول قضائك، ولكن أجلسني مع خصمي، فجلسوا : ( روایة أنھ قال
  .)٤()بین یدیھ 

 على تحقیق مقصد  المساواة بین الخصوم --وھذا الواقعة تؤكد مدى حرص عمر 
ین سواء كان ولي أمر أو أي فرد من أفرد بغض النظر عن مكانة المتخاصم

المسلمین، فالجمیع أمام القضاء بدرجة واحدة، وتؤكد مدى احترام القضاء وجعلھ 
  .مستقال دون أن یتأثر في أحكامھ بأي مؤثرات خارجیة

 إال إعماال للنصوص الشرعیة وإتباعا لسید البشریة --وھذا لم یكن من عمر
؛ حیث ضرب لنا أروع األمثلة في العدل والمساواة  ومعلمھا علیھ الصالة والسالم

                                                           

؛ الشنقیطي، ) ١/٨٠٢ج(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،، السعدي: ینظر) ١(
 ).٧/٤١٧ج (أضواء البیان،

اإلمام أحمد، المسند ،باب حدیث رجل من أصحاب الرسول علیھ الصالة ) ٢(
ج (؛ األلباني، تخریج أحادیث العقیدة الطحاویة،) ٢٣٥٣٦(،برقم)٥/٤١١ج(والسالم،

 .، قال األلباني صحیح ) ١/٤٠٦
 ).٦/٢٧٧ج (الماوردي، الحاوي ، باب أدب لقاضي،) ٣(
 ) .١/١٠٨ج (البغدادي الملقب بوكیع ، أخبار القضاة،)٤(
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؛ فدل على أن )١ ()وایُم اهللا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا: ( بقولھ
اإلسالم دین المساواة والعدل  بین الناس حكام ومحكومین ال یعرف المداھنة وال 

  .المحاباة 
  : المقاصد التكمیلیة لمقصد المساواة–الفرع الثاني 

 شك أن تحقیق مقصد المساواة مطلوب من القاضي على وجھ الخصوص،ومن ال
غیره على وجھ العموم، فكل من وقع في یده أمر من األمور یقتضي القیام 
بالمساواة لزمھ ذلك،ولتحقیقھ یلزم القیام بأمور كثیرة ھي بمثابة المقاصد التكمیلیة 

القاضي تحقیقھا لما من شأنھ لمقصد المساواة ولھا حكم المقصد التابعة لھ وعلى 
  :تحقیق المقصد األصلي على أكمل وجھ، منھا

 لھما، االستماع تجنبًا لتھمة الجور؛و في )٢(علیھ المدخل في الخصوم إنصاف -١
  .)٣ (حجة كل واحد منھما تنفذ واإلنصات حتى

 ، فال یخص واحدا منھما بإقباٍلالتسویة بین الخصمین في حسن اإلقبال علیھما  -٢
 ).٤ (دون اآلخر

  .)٦ (أو بالسؤال عن الحال أو غیره ؛)٥(أال یخص أحدھما بالسالم، أو بالترحیب-٣
 التسویة بین الخصوم في النظر والخلوة واإلشارة؛ إال أن یتعدى أحدھما ، فال -٤

من أبُتلي بالقضاء  :( -  -؛ لقولھ )٧(بأس أن یسوء النظر إلیھ من باب التأدیب لھ
  ) .٨() فلیعدل بینھم في لفظھ، وإشارتھ، ومقعده بین المسلمین

 أن یخاطب الخصوم بلسان یعرفھ الجمیع؛ فال یصح مخاطبة أحدھما بلسان ال -٥
  .)٩(یعرفھ اآلخر

إال أن )١٠( ال یرفع  صوتھ على أحدھما دون اآلخر ، وال ینھر أحدھما دون اآلخر-٦
من ابُتلي : ( الصالة والسالم یكون أحدھما مستحقًا بذنٍب أو سوء أدب؛ لقولھ علیھ 

                                                           

 .ثمن ھذا البح) ٢٤ص(سبق تخریجھ  تحت التأصیل من السنة لمقصد العدل،) ١(
 ).  ١١/٤٤٢ج (؛ ابن قدامة ، المغني ،) ٦/٢١٤ج (الشافعي ، األم،: ینظر)٢(
 ).١١/٤٤٢ج (؛ ابن قدامة ، المغني ،) ٦/٢١٤ج (الشافعي ، األم،: ینظر)٣(
 ).١/٩٤ج (؛  ابن فرحون، تبصرة الحكام،)٦/٢١٤ج (الشافعي ، األم،: ینظر)٤(
 ).١٤/٤٣٨ج (كاساني، بدائع الصنائع،؛ ال)١/٩٤ج (ابن فرحون، تبصرة الحكام،: ینظر)٥(
 ).١/٩٤ج (ابن فرحون، تبصرة الحكام،: ینظر)٦(
 ؛ )١/٩٤ج (ابن فرحون، تبصرة الحكام،؛ )١٤/٤٣٥ج ( الكاساني، بدائع الصنائع،:ینظر) ٧(

 .)١١/٤٤٢ج (ابن قدامة ، المغني ،
باب إنصاف ؛ البیھقي، السنن الكبرى ،)٤٤٦٦(،برقم)٥/٣٦٥ج (الدار قطني، السنن،)٨(

ج (؛ الطبراني، المعجم الكبیر، )٢٠٩٦١(،برقم)١٠/١٣٥ج (الخصمین،
ج (؛ ابن حجر، التلخیص الحبیر، باب أدب القضاء،)١٩١١٦(،برقم)١٧/١١٦

،قال وفي إسناده عبادة بن كثیر وھو ضعیف، وذكر لھ الزیلعي طریق ) ٢١٠٤(،برقم)٤/٤٦٩
 .، وھو من حیث معناه صحیح)٧٥-٤/٧٤ج(آخر كما في نصب الرایة،كتاب أدب القضاء،

 .  )١٤/٤٣٥ج ( الكاساني، بدائع الصنائع،:ینظر) ٩(
ج (الكاساني، بدائع الصنائع،؛ )١/٩٤ج (تبصرة الحكام،؛ )٦/٢١٤ج ( الشافعي ، األم،:ینظر)١٠(

١٤/٤٣٥(  . 
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بالقضاء بین المسلمین فال یرفعن صوتھ على أحد الخصمین ما ال یرفع على 
  ).١()اآلخر

ال تضیِّفوا :"؛ لقول الرسول علیھ الصالة والسالم)٢( ال ُیضیف أحدھما دون اآلخر-٧
 تجنًبا لتھمة المیل ألحدھما، وفي ھذا یقول)  ٣("أحد الخصمین إال ومعھ خصمھ

وھذا صحیح، إذا أمسى الخصمان عند القاضي، أو كانا :" -رحمھ اهللا-الماوردي
  .)٤("غریبین، لم یجز أن یضیِّف أحدھما دون اآلخر، لما فیھ من ظھور الممایلة 

    ).٥(عدم زیارة أحد الخصوم، وإن كان مریًضا-٨
ر السابق ومما سبق یتضح أن القاضي إذا  َخصَّ أحَد المتخاصمین بأي أمر من األمو

اإلشارة إلیھا  كان ذلك عنواَن َحْیِفِھ وُظلمھ للَخصم اآلخر،حتى إنھ إذا َسَمح بالكالم 
؛ ألنھ بذلك فّرق بینھما في المعاملة، فال )٦(ألحدھما أكثر من اآلخر كان قاضًیا ظاِلًما

یتحقق مقصد المساواة أمام القضاء، والناس سواسیة ال فضل ألحد على أحد إال 
من  :( --قیل لرسول اهللا :  أنھ قال--، فقد جاء من حدیث أبي ھریرة بالتقوى

  .)٧(" )أتقاھم:"أكرم الناس ؟ قال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

؛ البیھقي، السنن الكبرى،باب  )١٩١١٧(،برقم)١٧/١١٦ج(الطبراني، المعجم الكبیر ،)١(
ج (؛ وضعفھ األلباني في السلسلة، )٢٠٢٤٦( ،)١٠/١٣٥ج(ف الخصمین،إنصا

 .، وھو من حیث المعنى صحیح)٢١٩٥(،برقم)٥/١٩٧
 ) .١٤/٤٣٥ج (الكاساني بدائع الصنائع،: ینظر)٢(
البیھقي، السنن الكبرى، باب ال ینبغي للقاضي أن یضیف )٣(

ج (، باب أدب القاضي،؛ ابن حجر، التلخیص الحبیر ) ٢٠٢٥٩(،برقم)١٠/١٣٧ج(الخصم،
، وقال إسناده ضعیف؛ وضعفھ األلباني في إرواء العلیل،كتاب )٢٠١٦(،برقم)٤/٤٧٠

 .، لكنھ من حیث المعنى صحیح،واهللا تعالى اعلم)٨/٢٥٣ج (القضاء،
 ).١٦/٥٥٩ج (الماوردي،الحاوي،)٤(
 ).٦/٢١٤ج (الشافعي، األم،:ینظر)٥(
 ).١/٩١ج(ابن القیم، إعالم الموقعین،: ینظر) ٦(
 ) .٦٣١١(،برقم)٧/١٠٣ج(مسلم، صحیح مسلم،باب من فضائل یوسف،) ٧(
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  اخلامتة

  : في نھایِة ھذا البحِث نستخلُص َعدًدا من النتاِئِج والتوصیات، وأھمُّھا

  : أھم النتائج–أوًلا 

توفرھا في القاضي،  التي یجب - التي تضمنتھا الرسالة-أن أھم الصفات .١
كونھ مجتھًدا، بحیث یكون لدیھ القدرة على االجتھاد في القضایا التي لم یرد فیھا 
نص من الكتاب، أو السنة، قادًرا على الفھم للواقع، والوقائع واستحضار القواعد 

  .الشرعیة أثناء نظر الدعاوى المنظورة أمامھ، ومثل ھذا ال یتأتى إال من مجتھد
 --لفقھیة،والمقاصد الشرعیة التي اشتملت علیھا رسالة عمرأن القواعد ا .٢

 .، جمیعھا تعود في تأصیلھا الشرعي إلى القرآن الكریم والسنة النبویة
یستفاد من خالل القواعد الفقھیة والمقاصد العامة المستخرجة من الرسالة  .٣

عند  أن تلك القواعد والمقاصد كانت حاضرة -والتي تضمنتھا الدراسة-العمریة 
 .ومراعاة في األحكام الشرعیة، رغم أنھا لم تكن مدونة في ذلك الوقت--الصحابة

أن الغضب لیس منھیًا عنھ لذاتھ عند القضاء بل لمعنى یتضمنھ،وھذا یصدق  .٤
 .على الجائع،والحاقن، وكل ما یشوش فكر ونظر القاضي

ذلك أبرزت الدراسة مقاصد والیة القضاء من عدل ومساواة ومكمالتھما، وك .٥
 .القواعد الفقھیة التي تمثل أسس القضاء وأصولھ

 :یوصي الباحث باآلتي:  أھم التوصیات–ثانًیا 

 أن یتم إدراج كتاب عمر -- كمفردة تدرس لطالب كلیات الشریعة أو 
الشریعة والقانون في الجامعات ضمن مفردات مقرر فقھ القضاء أو القضاء 

  .میة بمكانواإلثبات السیما أن ھذا الكتاب من األھ
 أن یحذوا والة األمر حذوا عمر-- في توجیھ قضاتھم بالعمل بما ورد في 

  .ھذا الكتاب لما من شأنھ تحقیق العدل وإیصال الحقوق إلى أصحابھا

 .واهللا من وراء القصد     
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  فھرس المصادر والمراجع
 القرآن الكریم. 
 غیر، المكتب اإلسالمي األلباني، محمد ناصر الدین ،صحیح وضعیف الجامع الص

 . م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨ ، ٣/،ط
 ١/األلباني، محمد ناصر الدین، السلسلة الصحیحة، مكتبة المعار، الریاض، ط ،

 .ھـ١٤١٥
  األلباني، محمد ناصر الدین،تخریج أحادیث العقیدة الطحاویة، المكتب اإلسالمي– 

  .ھـ١٤١٤ –٢/بیروت، ط
 ل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب األلباني،محمد ناصر الدین ، إرواء الغلی

  .١٩٨٥ – ١٤٠٥ - بیروت، الثانیة –اإلسالمي 
  األنصاري، أحمد الرملي أبو العباس ، حاشیة الرملي على أسنى المطالب شرح

  .ھـ١٣١٣محمد الزھري، المطبعة المیمنیة، : روض الطالب، تحقیق
 كتبة الرشد، الریاض، الباحسین، یعقوب بن عبد الوھاب ، القواعد الفقھیة، م
  .ھـ١٤١٨، ١/ط
  البخاري الحنفي،عبید اهللا بن مسعود المحبوبي،شرح التلویح على التوضیح لمتن

  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦زكریا عمیرات،دار الكتب العلمیة، : التنقیح في أصول الفقھ، تحقیق
  ،البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا الجعفي، الجامع الصحیح المختصر

  .١٩٨٧ .- ١٤٠٧، ٢/ بیروت،ط–مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة : قتحقی
 ببلشرز الصدف ،الفقھ قواعد ، المجددي اإلحسان عمیم البركتي،محمد – 

  .م١٩٨٦– ١٤٠٧ ،١/ط ،كراتشي
  كنز الوصول إلى معرفة -البزدوي، علي بن محمد الحنفیى، أصول البزدوي 

  .ب/شي،ط كرات–األصول، مطبعة جاوید بریس 
  شرح سنن أبي -البستي ، أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي ، معالم السنن 

  . م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١، ١/ حلب، ط–، المطبعة العلمیة -داود 
  تحقیق)معالم التنزیل(البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود، تفسیر البغوي ، :

  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧محمد عبد اهللا النمر وآخرین، دار طیبة،
  البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس ، كشاف القناع عن متن اإلقناع، عالم

  .م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣ب، /الكتب ،بیروت، 
  البیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر

النقي ، عالء الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني،مجلس دائرة 
  . ھـ١٣٤٤ ،١/میة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد،طالمعارف النظا

 عبد المعطي أمین :البیھقي، أحمد بن الحسین ، معرفة السنن واآلثار، تحقیق
ھـ، ١٤١٢، ١/ دمشق، ط-قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمیة، دار والوعي،حلب 

  .م ١٩٩١
 ى التوضیح التفتازاني ، سعد الدین مسعود بن عمر الشافعي، شرح التلویح عل

 –زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة بیروت :  لمتن التنقیح في أصول الفقھ،  تحقیق
  . م١٩٩٦= ھـ ١٤١٦، ١/لبنان، ط
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  التمبكتي، محمد بن عبد اهللا بن الحاج الھاشمي،القواعد والضوابط الفقھیة عند
 .م٢٠٠٦ - ھــ١٤٢٧،  ١/شیخ اإلسالم ابن تیمیة في األیمان والنذور، المكتبة المكیة،ط

  ،ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني، مجموع الفتاوى
  .  م٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦، ٢/  عامر الجزار،دار الوفاء،ط-أنور الباز : تحقیق

 إبراھیم اإلبیاري،دار : الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعریفات، تحقیق
  .ـھ١٤٠٥، ١/ بیروت،ط–الكتاب العربي 

 أحمد : الجوھري،أبو نصر إسماعیل بن حماد الفرابي، الصحاح في اللغة، تحقیق
  .م١٩٩٠علي عطا، دار العلم للمالیین،

  ، ،الجیاني ،محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائي ، إكمال األعالم بتثلیث الكالم
  .م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤سعد بن حمدان الغامدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، : تحقیق

  ،الحاكم، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا النیسابوري، المستدرك على الصحیحین
  .١٩٩٠ – ١٤١١، ١/  بیروت،ط–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة : تحقیق

  ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، التلخیص الحبیر في
  .م١٩٨٩.ھـ ١٤١٩، ١/ لعلمیة، طتخریج أحادیث الرافعي الكبیر،دار الكتب ا

  ابن حجر،أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي،فتح الباري شرح صحیح 
 - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة : البخاري، تحقیق

  .ھـ١٣٧٩بیروت، 
 ر ابن الحموي ، أحمد بن محمد، غمز عیون البصائر بشرح كتاب األشباه والنظائ

 .م١٩٨٥نجیم،دار الكتب العلمیة بیروت 
  ابن حنبل،أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني، مسند

ھـ ١٤١٩، ١/ بیروت،ط–السید أبو المعاطي النوري، عالم الكتب : أحمد بن حنبل، تحقیق
  . م١٩٩٨ـ 
  بن مھدي، المعروف، الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد

عادل بن یوسف العزازي، دار ابن الجوزي بالسعودیة، سنة : الفقیھ والمتفقھ، ، تحقیق
 .ھـ١٤١٧

 شعیب األرنؤوط : الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر ، سنن الدارقطني، تحقیق
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤، ١/وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 اصر الدین األلباني،مكتبة المعارف، محمد ن:  أبو داوود، صحیح أبي داود،تحقیق
 .م١٩٩٨-ھـ ١٤١٩، ١/ط
 بدون/الرفاعي، محمد نسیب، تیسیر العلي القدیر الختصار تفسیر ابن كثیر، ط.  
 عبد الرحمن : الزامل، عبد المحسن بن عبد اهللا، شرح القواعد السعدیة، تحقیق

  .م٢٠٠١ – ١٤٢٢، ١/ أیمن بن سعود العنقري، ط-بن سلیمان العبید 
  ،دار ، ،األربعة المذاھب في وتطبیقاتھا الفقھیة القواعد مصطفى، محمد الزحیلي 

  .م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧ ،١/ط ،دمشق – الفكر
  ،الزحیلي، وھبة ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ الشامل لألدلة الشرعیة واآلراء المذھبیة

  . دمشق– سوریَّة -دار الفكر 
 مختصة بمقومات الحكم ١/ي، طالزعبي ،محمد یونس فالح ، القواعد الفقھ

 .م٢٠٠٥القضائي، الجامعة األردنیة، 
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  السبكى ،عبد الوھاب بن علي ابن عبد الكافي تاج الدین ، األشباه والنظائر، ، دار
  .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١، ١/الكتب العلمیة، ط

 محمد محیي :السجستاني، أبو داود سلیمان بن األشعث ، سنن أبي داود، ،تحقیق
  . ب/مید، المكتبة العصریة، بیروت،طالدین عبدالح

  ،السرخسي، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سھل، المبسوط للسرخسي
، ١/خلیل محي الدین المیس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،ط : تحقیق
  .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١

 م السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا، تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كال
-ھـ ١٤٢٠،  ١/ عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة،ط: المنان، تحقیق

  . م٢٠٠٠
  السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر ،الفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى

 -ھـ ١٤٢٣ -،  ١/ بیروت، ط–یوسف النبھاني، دار الفكر : الجامع الصغیر، تحقیق
  . م٢٠٠٣

 ١/ بن أبي بكر ، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، طالسیوطي،عبد الرحمن ،
  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣

  ١/ بیروت، ط–الشافعي، محمد بن إدریس أبو عبد اهللا، األم، دار المعرفة  ،
  .ھـ١٣٩٣

  شرح سنن ابن ماجھ، السیوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدھلوي، دارقدیمي كتب
  . كراتشي–خانة 

 محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البیان الشنقیطي، محمد األمین بن 
  . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ بیروت، -في إیضاح القرآن بالقرآن،  دار الفكر

  ابن أبي شیبة ،أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شیبة العبسي الكوفي، ُمصنف
- ـھ١٤٢٧، ١/ مؤسسة علوم القرآن،ط- محمد عوامة، دار القبلة: ابن أبي شیبة، تحقیق

  .م٢٠٠٦
 حبیب : الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام ، مصنف عبد الرزاق، تحقیق

  .ھـ١٤٠٣، ٢/ بیروت،ط–الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي 
  الصنعاني، محمد بن إسماعیل األمیر الكحالني ، سبل السالم، مكتبة مصطفى

  .م١٩٦٠/ ھـ١٣٧٩، ٤/ البابي الحلبي، ط
 لطبري أبو جعفر، جامع البیان في تفسیر القرآن الطبري، محمد بن جریر ا

  .١/ القاھرة، ط-مكتب التحقیق بدار ھجر،  دار ھجر: للطبري، تحقیق
 الشریعة التونسي،مقاصد الطاھر محمد بن محمد بن الطاھر محمد عاشور، ابن 

 اإلسالمیة، والشؤون األوقاف وزارة الخوجة، ابن الحبیب محمد: تحقیق ،اإلسالمیة
  .م ٢٠٠٤ - ھـ ٤٢٥١ :،قطر
  ،م٢٠١١العباد ،عبد المحسن ، شرح سنن أبي داود، موقع الشبكة اإلسالمیة 

www.islamweb.net// Http: 
 سالم محمد : ابن عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد اهللا النمري ، االستذكار، تحقیق

  .٢٠٠٠ – ١٤٢١ بیروت، الطبعة األولى، –عطا، محمد علي معوض، الكتب العلمیة 
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 ١/العجم، رفیق، موسوعة مصطلحات أصول الفقھ، مكتبة لبنان ناشرون، ط ،
  .م١٩٩٨

  عودة، عبد القادر ، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارًنا بالقانون الوضعي، دار
  .ب/الكاتب العربي بیروت،ط

 عبد السالم : ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق
  .م١٩٧٩= ھـ ١٣٩٩دار الفكر، محمد ھارون، 

  تبصرة الحكام " ابن فرحون، برھان الدین إبراھیم بن علي بن محمد الیعمري ،
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، ١/في أصول األقضیة ومناھج األحكام،مكتبة الكلیات األزھریة، ط

  ابن قدامة ، عبد اهللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقھ اإلمام أحمد بن
  .ھـ١٤٠٥، ١/ بیروت،ط–لشیباني،دار الفكر حنبل ا

  ابن قدامة ، عبد اهللا بن قدامة المقدسي أبو محمد، الكافي في فقھ اإلمام المبجل 
 .م١٩٩٤= ھـ١٤١٤،  ١/أحمد بن حنبل، دار الكتب العلمیة،ط

  ابن قدامة، شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن الشیخ اإلمام العالم العامل
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبیر، تحقیق عبداهللا التركي الزاھد أبي عمر 

  م١٩٩٣-ھـ١٤١٤، ١/والحلو،دار الھجرة،ط
  ،القرافي ، شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي ،أنوار البروق في أنواء الفروق

 .م ١٩٩٨-١٤١٨، ١/لبنان ،ط/عالم الكتب، بیروت
 ،الممھدات ،المقدمات رشد بن أحمد بن محمد الولید أبو القرطبي، ، 

 - ھـ ١٤٠٨ ،١/ط ،لبنان – بیروت اإلسالمي، الغرب دار:،حجي محمد الدكتور: تحقیق
  .م ١٩٨٨

  ، القشیري، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري صحیح مسلم
ق دار األفا+ دار الجیل بیروت + محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحیاء التراث العربي : تحقیق

  .الجدیدة ـ بیروت
  ابن القیم، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي،إعالم الموقعین عن رب

  .م١٩٧٣ بیروت،  -طھ عبد الرؤوف سعد، دار الجیل : العالمین، تحقیق
  ابن القیم، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب الجوزیة، الروح في الكالم على

 الریاض، –بسام علي سالمة العموش، دار ابن تیمیة :  تحقیقأرواح األموات واألحیاء ،
 .م١٩٨٦ – ھـ١٤٠٦، ١/ط
  الكاساني ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد عالء الدین ، بدائع الصنائع في ترتیب

 .م١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦، ٢/الشرائع، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
  ناصر الدین األلباني، محمد :ابن ماجھ، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة،  تحقیق

  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧، ١/مكتبة المعارف، ط
 محمد الشاذلي النیفر، بیت الحكمة : المازري، المعلم بفوائد مسلم، تحقیق– 

 .م١٩٨٧تونس، 
 بیروت، -الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد،كتاب الحاوي الكبیر، دار الفكر
  .ب/ط
 رآن الكریم واستنباط ما ورد محجوب ، رؤى بنت طالل ، المقاصد الشرعیة في الق

 .ھـ١٤٣٥منھا في سورتي الفاتحة والبقرة، رسالة ماجستیر،جامعة أم القرى،



 

 

 - ٤٠٨٠ - 

 محمد . د: المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقیف على مھمات التعاریف، تحقیق
  .ھـ١٤١٠، ١/  دمشق،ط-بیروت، دار الفكر -رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر

 رم األفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر  ابن منظور، محمد بن مك– 
  .١/بیروت،ط

  مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة، معلمة زاید
  .م٢٠١٣ -ھــ١٤٣٤، ١/للقواعد الفقھیة واألصولیة،  ط

  ،ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة
 .م١٩٠٠، ١/بیروت، ط

  نكري، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد، دستور العلماء أو جامع العلوم
حسن ھاني فحص، دار الكتب : عرب عباراتھ الفارسیة: في اصطالحات الفنون، تحقیق

   م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١،  ١/بیروت،ط/  لبنان -العلمیة 
 ح مسلم بن النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري ، المنھاج شرح صحی

 .ھـ١٣٩٢، ٢ بیروت،ط–الحجاج، دار إحیاء التراث العربي 
  الیوبي، محمد سعد بن أحمد بن مسعود ،مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا

  .م١٩٩٨ – ١٤١٨،  ١/باألدلة الشرعیة،  دار الھجرة، ط
  


	إلا أن الباحث لم يجد - على حد علمه- من تناولها بالدراسة المتخصصة من الناحية الأصولية في بحث متخصص للقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية التي تضمنتها ، وهذا ما تميَّز به هذا البحث عن الدراسات السابقة التي وقف عليها الباحث.



