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 قاضيه إىل اخلطاب بن عمر خطاب                    (01 / 9من فقه المرافعات )

  واألحكام والقواعد  عنهما اهلل رضي األشعري موسى أبي                                          

رة                                                       
ّ
ة هذه يف للمرافعات املقر

َ
ن
َّ
و
َ
د
ُ
 امل

 
 :(9/01) من فقه المرافعات

 رضي اهلل عنهماخطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى األشعري 
 والقواعد واألحكام المقّررة للمرافعات في هذه الُمَدوَّنَة 

 
احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا 

 لى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:حممد وع
 فإن احلديث حتت هذا العنوان يرتكز حول ثالثة أمور:

 
 نص اخلطاب. -
 خترجيه. -
 .يَّةما اشتمل عليه من القواعد اإلجرائ -

اهلل رضي  خطاب عمر بن اخلطاب إىل قاضيه أيب موسى األشعريأوالً: نّص 
 :عنهما ـ
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 توطئـة:
على قضاء عنهما اهلل رضي  ى األشعريلقد وىلَّ عمر بن اخلطاب أبا موس

 ،سنة إحدى وعشرين للهجرةعنه اهلل رضي  الكوفة بعد عزلِه عماَر بن ياسر
مث إن عمر والَّه على البصرة بعد املغرية بن  ،فأقام أبو موسى على قضائها سنةً 

مث أبقاه على الوالية فقط وَعنيَّ هلا قاضياً  ،قاضيًا ووالياً عنه اهلل رضي  شعبة
 ،اعتىن هبذا الكتاب احملدِّثون ،وكان قد كتب له كتابًا يف القضاء ،واهس

وقد  ،وشرحه بعضهم ،وأوردوه يف مصنفاهتم ،واملؤرخون ،واألدباء ،والفقهاء
 ،يَّةواإلجنليز  ،يَّةفتـُْرِجم إىل الفرنس ،يَّةتـُْرجم هذا الكتاب إىل عدة لغات أجنب

 .(1)حتريف وال ختلو هذه الرتمجات من ،يَّةواألملان
 
 
 

                                                 

، نظام احلكم للقامسي 11 ،1/22 الكامل البن األثري ،4/262( تاريخ الطربي 1)
 وما بعدها. 191التنظيم القضائي البن دريب  ،2/451

 وَنصُّ هذا الكتاب:
 -عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا إدريس األودي عن سعيد بن أيب بردة 

إىل »مث قرئ على سفيان من ههنا:  ،فقال: هذا كتاب عمر -وأخرج الكتاب 
 أبي موسي األشعري:

فإنه  ؛فافهم إذا أُْديل إليك ،وسنَّة متبعة ،فإن القضاء فريضة حمكمة أما بعد:
 ،وعدلك ،ووجهك ،آِس بني الناس يف جملسك ،ينفع تكلٌُّم حبقٍّ ال نفاذ لهال 

البينة على من  ،وال خياف ضعيف َجْوَرك ،حىت ال يطمع شريف يف َحْيِفك
الصلح جائز بني املسلمني إال صلحًا أحلَّ  ،واليمني على من أنكر ،ادعى

ألمس راجعت فيه نفسك ال ََيْنَـَعنَّك قضاٌء قضيته با ،حرامًا أو حرَّم حالالً 
 ،وإن احلق ال يبطله شيء ،فإن احلق قدمي ؛وُهِديت لرشدك أن تـُرَاِجع احلق

الفهَم الفهَم فيما خيتلج يف صدرك  ،ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل
مث ِقس األمور عند  ،اعرف األمثال واألشباه ،مما مل يبلغك يف القرآن والسنَّة

واجعل للمدعي أمداً  ،ها إىل اهلل وأشبهها باحلق فيما ترىذلك فاْعِمْد إىل أحبِّ 
فإن ذلك أجلى  ؛فإن أحضر بينة وإال وجهت عليه القضاء ،ينتهي إليه

املسلمون عدوٌل بعضهم على بعض إال جملودًا يف  ،وأبلغ يف العذر ،للعمى
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وىل منكم فإن اهلل ت ؛أو ظنينًا يف والء أو قرابة ،أو جمرَّبًا يف شهادة زور ،حدٍّ 
 ،والتأذَي بالناس ،والقلقَ  ،مث إياك والضجرَ  ،ودرأ عنكم بالبينات ،السرائر

 ،والتنكَُّر للخصوم يف مواطن احلق اليت يُوِجب اهلل هبا األجر وُُيِْسن هبا الذكر
ومن تـَزَيََّن  ،فإنه من خُيِْلص نِيََّته فيما بينه وبني اهلل َيْكِفه اهلل ما بينه وبني الناس

 .«س مبا يعلم اهلل منه غري ذلك شانه اهللللنا

 أقوال العلماء في هذا الكتاب واعتناؤهم به:
كتاب سياسة : »اهلل عنه ـرضي  كتاب عمر بن اخلطاب  بعض العلماء يسمي

 .(2)«القضاء وتدبري احلكم
ورسالة عمر املشهورة يف القضاء إىل أيب »هـ(: 827)ت:  يَّةقال عنه ابن تيم

واعتمدوا على ما فيها من الفقه  ،وبنوا عليها ،داوهلا الفقهاءموسى األشعري ت
 .(3)«وأصول الفقه

                                                 

 .16/62( املبسوط 2)

 .6/81( منهاج السنَّة 3)

تـََلقَّاه العلماء  ،وهذا كتاب جليل القدر»هـ(: 851م )ت: وقال عنه ابن القيّ 
واحلاكم واملفيت أحوج شيء إليه  ،وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة ،بالقبول

 .(4)«وإىل تأمله والتفقه فيه
مما يكاد أن يكون يف هذا الباب »هـ(: 622ابن املناصف )ت:  وقال عنه

وغري حموج إىل سواه: ما  ،]يعين: يف آداب القضاء[ أصاًل كافيًا يف معناه
اهلل عنه ـ... رضي  اشتملت عليه الرسالة املتداولة املنقولة عن عمر بن اخلطاب

 ؛لفقهاء والفضالءواقتدى بوصاياها البارعة ا ،وقد اعتىن هبا األدباء والعلماء
 .(5)«احُلكَّاموآداِب الوالية و  ،ألهنا أصل يف كثري من مراتب األحكام

                                                 

 .1/76( إعالم املوقعني 4)

 .55( تنبيه احُلكَّام 5)
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]قال[ ابن سهل: هذه الرسالة أصل »هـ(: 1257وقال عنه التسويل )ت: 
: (6)قال يف التوضيح ،فيما تضمنته من فصول القضاء ومعاين األحكام

 .(7)«فينبغي حفظها واالعتناء هبا
 ،وفقهاء ،ثَر كثرٌي من العلماء يف مؤلفاهتم من حمّدثنيوقد أورد هذا األ

ونصب  ،271 ،1/82من ذلك: أخبار القضاة لوكيع  ،وأدباء ،ومؤرخني
وكنـز  ،4/196والتلخيص احلبري البن حجر  ،71، 4/61الراية للزيلعي 

وأدب  ،1/222والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  ،5/726العمال 
وأدب القاضي للخصاف  ،48 ،44لجصاص القاضي للخصاف وشرحه ل

 ،َوَشَرَحه َشْرحاً متوسطاً  16/62واملبسوط  ،214ـ1/211وشرحه البن مازه 
 ،55وتنبيه احُلكَّام  ،14وُمِعني احُلكَّام للطرابلسي  ،8/9وبدائع الصنائع 
وأدب القاضي  ،12/81والذخرية  ،1/61والبهجة  ،12وتبصرة احُلكَّام 

                                                 

وهو شرح جلامع األمهات البن احلاجب ]حاشية البناين على  ،خلليل« التوضيح»( املراد به: 6)
دليل السالك للمصطلحات واألمساء يف فقه اإلمام مالك حلمدي شليب  ،1/2الزرقاين 

 «.ضيح»[، وخيتصر للتوضيح بلفظة: 77ـ78

 .1/61( البهجة 7)

للماوردي  يَّةواألحكام السلطان ،6واألشباه للسيوطي  ،1/167البن القاّص 
 ،441 ،411 ،11/421والشرح الكبري  ،415 ،11/194واملغين  ،81

 يَّةومنهاج السنَّة البن تيم ،وإعالم املوقعني البن القيم َوَشَرَحه َشْرحًا ُمَطوَّالً 
ومقدمة ابن خلدون  ،12/196وصبح األعشى للقلقشندي  ،6/81
وعيون األخبار البن قتيبة  ،َوَشَرَحه لُغويًّا 1/9كامل للمربد وال ،2/628
1/266. 

 ثانياً: تخريجه:
والبيهقي يف  ،واللفظ له، 4426وهو برقم  ،2/111ين يف سننه رواه الدارقط

وهذا إسناد رجاله »وقال:  ،وصححه األلباين ،12/152السنن الكربى 
ن أيب بردة تابعي صغري لكنه مرسل؛ ألن سعيد اب ،ثقاٌت رجاُل الشيخني

هذا كتاب »لكن قوله:  ؟ روايته عن عبداهلل بن عمر مرسلة فكيف عن عمر
 .(8)«وهي حجة ،صحيحة من أصح الوجاداتوهي جادة  ،وجادة« عمر

                                                 

 .7/241( إرواء الغليل 8)
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وخري هذه األسانيد فيما نرى »وقال الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احمللى: 
بن أيب بردة ابن أيب موسى إسناد سفيان بن عيينة عن إدريس... أن سعيد ا

وهذه وجادة جيدة يف قوة اإلسناد الصحيح إن مل  ،أراه الكتاب وقرأه لديه
 .(9)«فالقراءة يف الكتاب أوثق من التلقي عن احلفظ ،تكن أقوى منه

، وهو برقم 2/111كما قد روى هذا األثر مسندًا الدارقطين يف سننه 
 له.، بسنٍد ال خيلو من مقاٍل يف بعض رجا4425

أصول  يَّةولعبد الفتاح أبو غدة دراسٌة عن سند هذا احلديث منشورة يف جملة كل
 العدد الرابع. ،الدين بالرياض

َوَوَصَف هذه الرسالة بأهنا مكذوبة  ،(10)وقد ردَّ هذا األثر ابُن حزٍم يف احمللى
وقوهُلما مردوٌد بثبوت  ،(11)ورجَّح قوَله حممود عرنوس ،موضوعة على عمر

 وذلك حجة كما سلف. ،رسالة بسنٍد صحيح مصرَّح فيه بالوجادةهذه ال

                                                 

 .1/62( احملّلى 9)

(10 )1/59. 

وهي  ،وقد أثار بعض املستشرقني شبهات حول هذا الكتاب سندًا ومتناً 
 .(12)وقد توىل الرّد عليهم بعض الباحثني املعاصرين ،شنشنة نعرفها من أخزم

 ات في هذه الُمَدوَّنَة:رة للمرافعالقواعد واألحكام المقرّ ثالثاً: 
عنهما اهلل رضي  د اشتمل خطاب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعريلق

كما   وهي ،يف املرافعات تُعدُّ أصواًل يف هذا الباب يَّةعلى قواعد وأحكام إجرائ
 :يلي

 الكتاب والسنَّة: يَّةمرجع األحكام القضائ -1
 مداهلل وسنَّة نبيه حم فمرجع القاضي يف شريعة اإلسالم فيما يقضي به كتابُ 

مث االجتهاد إلفادة األحكام غري املنصوص عليها جبزئها  ،صلى اهلل عليه وسلم
ومقاصدها  ،وقواعدها ،وأصول الشريعة ،ن طريق القياسعمن املنصوص عليه 

وهذا مما  ،مكاتبًة أو مشافهةً  يَّةواالستعانة على ذلك باملشاورة العلم ،العامة

                                                                                                                

 .15( تاريخ القضاء 11)

نظام احلكم للقامسي  ،1/84يع ( انظر: تعليق عبدالعزيز املراغي على أخبار القضاة لوك12)
 .228، 224التنظيم القضائي البن دريب  ،464ـ2/452



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 

فيما خيتلج يف  الفهَم الفهمَ »يف خطابه: عنه اهلل رضي  َدلَّ عليه قول عمر
مث ِقس األمور  ،اعرف األمثال واألشباه ،صدرك مما مل يبلغك يف القرآن والسُّنَّة

 «.عند ذلك فاْعِمْد إىل أحبها إىل اهلل وأشبهها باحلق فيما ترى

 تمكين الخصم من اإلدالء بحجته: -2
ء من أصول املرافعة املقررة لسري الدعوى يف الشريعة: متكني اخلصم من اإلدال

 حبجته واستيفائها.
 ،التوسعة للخصمني بسماع واستيفاء ما لديهما من دعوى، وإجابة واملراد به:

 وطعٍن يف البّينات. ،ودفوع
فإن القاضي إذا جلس أمامه اخلصمان وجب عليه اإلقبال عليهما واإلصغاء 

ويستقصي  ،ودفوع ،وإجابة ،إليهما ومتكينهما من اإلدالء بأقواهلما من دعوى
وال بينة  ،فال يدع للخصم حجة إال مسعها واستفسر عن مغلقها ،منهماذلك 

 .(13)ويـُْعِذر إليهما يف البّينات بطعٍن أو معارضة ،إال تلقاها

                                                 

 .195 ،1/167أدب القاضي البن القاّص  ،12/86الذخرية  ،198( تنبيه احُلكَّام 13)

 ،مث إياك والضجر»بقوله: عنه اهلل رضي  وهذا مما دل عليه خطاب عمر
 ما النهي عنو  ،«والتنكر للخصوم يف مواطن احلق... ،والتأذي بالناس ،والقلق

 م من اإلدالء حبجته من أقوال وبيِّنات.ذلك إال ليتمكن اخلص
 اهلل عنه ـ: أن النيبرضي  فعن عليِّ  ،وأصل ذلك مما جاءت به السّنة املشرّفة

س بني يديك ...فإذا جل»قال له حني بعثه إىل اليمن:  صلى اهلل عليه وسلم
 حىت تسمع من ا رخر كما مسعت من األول؛ فإنه أحرى اخلصمان فال تـَْقِضنَيَّ 

 .(14)«يتبني لك القضاءأن 
وال إعذار  ،وهذا احلديث هو أُمُّ القضايا»هـ(: 899قال ابن فرحون )ت: 

 .(15)«فيه
عليٌّ وزيٌد وجعفر يف حضانة ابنة  صلى اهلل عليه وسلم وقد اختصم عند النيب

 وأدىل كل واحد منهم حبجته على حنو ما يلي: ،اهلل عنهمرضي  محزة

                                                 

(، 2/195، وسكت عنه، والرتمذي )1572(، وهو برقم 1/121( رواه أبو داود )14)
 [.15/211لرباين ، وحسنه، وأمحد ]الفتح ا1146وهو برقم 

 .1/199( تبصرة احُلكَّام 15)
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 وهي ابنة عمي. ،قال عليٌّ: أنا أحق هبا
 وخالتها حتيت. ،عفر: ابنة عميوقال ج

 وقال زيد: ابنة أخي.
اخلالة مبنـزلة »وقال:  ،خلالتها ليه وسلمصلى اهلل ع فقضى هبا النيب

 .(16)«األم
ومل يقض إال  ،للخصوم اإلدالء حبججهم صلى اهلل عليه وسلم فقد أفسح النيب

 بعد مساعها.
وفيه من الفوائد... أن اخلصم يديل »هـ(: 752قال ابن حجر )ت: 

 .(17)«حبجته
 
 

                                                 

 .2699وهو برقم  ،[5/121( رواه البخاري ]الفتح 16)

 .8/528( فتح الباري 17)

 الخصوم:المساواة بين  -3
 يَّةة يف تصرفاته وإجراءاته القضائأن يعامل القاضي اخلصوم بالسويَّ  واملراد به:

 معهم.
؛ فإن العدل بني اخلصوم هو مهمة يَّةوهذا أصٌل من أصول املرافعات الشرع

وإذا كان متعينًا يف احلكم فإنه جيري على سائر تصرفات  ،القاضي األوىل
وال  ،ال فرق بني كبري وصغري ،ق والواجباتالقاضي مع اخلصوم يف سائر احلقو 

فكلهم أمام القضاء  ،وال بني رعّية ووالٍ  ،وال بني أبيض وأسود ،سوقة وأمري
والضعيف هو القوي  ،القوي فيهم هو الضعيف حىت يؤخذ احلق منه ،سواء

 ،فيعدل القاضي بني اخلصوم يف كل شيء من أمور جملسه ،حىت يؤخذ احلق له
والنظر  ،أو يف اإلقبال عليهما ،سواء يف جلوسهما لديه ،هوإجراءات حماكمت

وال سؤال عن حاله وخربه أو  ،وال ترحاب ،وال خيصُّ أحدمها بسالم ،إليهما
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على أحدمها دون ا رخر وغري  وال يرفع صوته ،شيء من أموره ويدع ا رخر
 .(18)ريبة

عنه اهلل رضي  من خطاب عمروجوب املساواة بني اخلصوم  مما يدل علىو 
وعدلك؛ حىت ال يطمع شريف يف  ،آِس بني الناس يف جملسك ووجهك»قوله: 
 «.وال خياف ضعيف َجْوَرك ،َحْيِفك

يا أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني بالقسط شهداء ﴿تعاىل ـ:  -وأصل ذلك قوله 
هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن يكن غنيًّا أو فقرياً فاهلل أوىل هبما 

﴾ ال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل كان مبا تعملون خبرياً ف
ومنه التسوية بني  ،بالقسط على كل حال رٌ ففي ا رية أَمْ  ،[115]النساء: 

ومطله  ،وفيها النهي عن ضده من اإلعراض عن اخلصم والصدود عنه ،اخلصوم
 .(19)بالكالم حىت يفوت عليه فصل القضاء

                                                 

أدب  ،48 ،1/46تبصرة احُلكَّام  ،74 ،69 ،1/142( شرح أدب القاضي البن مازه 18)
 .444 ،11/441املغين  ،249 ،241 ،2/242 ،1/252القاضي للماوردي 

 .5/514تفسري القرطيب  ،94، 2/91ب القاضي البن مازه ( شرح أد19)

 ال حال القاضي عند نظر الدعوى:اعتد -4
حاضر  ،أن يكون القاضي عند نظر الدعوى على حال معتدلة واملراد به:

 صحيح الفهم. ،الذهن
وذلك أن يكون القاضي عند املرافعة على  ،وهذا أصٌل من أصول املرافعات

فعلى القاضي أن  ،ويتوفر فيه فهمه ،وجيتمع فيه عقله ،وجٍه تسكن فيها طبيعته
ويتجنَّب   ،وصحة فهمه ،واستيفاء فكره ،كل ما من شأنه حضور قلبهيتطلب  

فال  ،والعدول عن احلق ،عليه مما ُيصل به فساد الفهم (20)شكل ما يهوّ 
ال يف حال و  ،وال وهو جائع أو َعِطشٌ  ،وال َضِجرٌ  ،يقضي وهو ماٍش أو راكب

أو  ،أو َغمٍّ  ،مٍّ وال يف حال هَ  ،وال وهو يدافعه األخبثان أو أحدمها ،ِشَبٍع مفرط
أو  ،أو تأذٍّ  ،أو ذهولٍ  ،أو كسٍل شديدٍ  ،أو مرضٍ  ،أو فرحٍ  ،أو خوفٍ  ،ُحْزنٍ 
وحنوها مما خيل بالفهم أو َينع من اسيتفاء الفكر  ،أو غضبٍ  ،ماللةٍ 

                                                 

وحلََّن بعضهم استعمال التشويش هلذا املعىن  ،( َهوَّْشُت عليه األمر: أي خلطُته عليه20)
 [.642 ،128خمتار الصحاح  ،و)هـ و ش( ،]القاموس احمليط: مادة )ش و ش(
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؛ وكل ذلك حىت يتوفر للقاضي فهم الواقعة وتصورها التصور (21)والنظر
 وفهم حكمها الكلي، واستبانة تنـزيله على الواقعة. ،التام

« فافهم إذا أُْديل إليك»على ذلك بقوله: عنه اهلل رضي  وقد دلَّ خطاب عمر
واألمر بالفهم أمٌر  ،«الفهَم الفهَم فيما خيتلج يف صدرك...» -أيضًا  -وفيه 

بكل ما يستدعيه من اعتدال حال القاضي عند نظر الدعوى مما فيه وفور 
مث إياك »اهلل عنه ـ: رضي  كما يف خطاب عمر  ،الذهن وصحة الفهم

وهو هني للقاضي عّما يفسد اعتدال حاله عند  ،«والتأذَي بالناس ،والضجرَ 
ويدخل فيه النهُي عن كل ما خيُِلُّ باعتدال  ،نظر الدعوى مما يفسد عليه فهمه
 حال القاضي عند نظر الدعوى.

ء حال الغضب يف قوله: عن القضا صلى اهلل عليه وسلم وأصل ذلك هني النيب
؛ ألن الغضب خيل باعتدال (22)«ال ُيكْم أحٌد بني اثنني وهو غضبان»

 ومثله كل ما كان مبعناه. ،ويفسد فهمه ،حال القاضي
                                                 

تبصرة احُلكَّام  ،6 ،2/1 ،1/141شرح أدب القاضي البن مازه  ،8/9( بدائع الصنائع 21)
 ،11/194املغين  ،11/118فتح الباري  ،1/214أدب القاضي للماوردي  ،1/42

 .229مغين ذوي األفهام 

 وجعل اليمين على الُمْنِكر: ،عي وسماعهاطلب البينة من المدّ  -5
ل فيسأ ،والفصِل فيها ،وطرِق إثباهتا ،هذا أصٌل من أصول تسيري الدعوى

فإن أحضر بينة مسعها  ،القاضي املدعي عن كل ما يـُْثِبُت دعواه من البينات
واستجوهبم عن كل ما يتعلَّق بالدعوى مما له  ،ورفق بالشهود عند استشهادهم

فإن ُعِدَمت البينة من املدعي أو مل تكن موصلة  ،تأثري يف احلكم وتعلٌُّق به
 ه مىت طلبها.للمدعى به أُْفِهَم املدعي بأن له َيني خصم

وال  ،وليس املدَّعي هنا هو رافع الدعوى ،وِعْبُء اإلثبات يكون على املدَّعي
بل املدَّعي: من كان قوله أضعف؛ خلروجه  ،املدعى عليه املرفوعة عليه الدعوى

واملدَّعى عليه: من ترجح قوله بأمر من األمور و ملخالفته األصل، أ ،عن معهودٍ 
فتكون البينة على من َضُعَف  ،أو عادة ،و بقرينةأ ،املرجحة من موافقة أصل

 .(23)ى من قوي قولهواليمني عل ،قوله
                                                                                                                

 ،[11/116( متفق عليه من حديث أيب بكرة عن أبيه، فقد رواه البخاري ]فتح الباري 22)
 .1818وهو برقم  ،(1/1142ومسلم واللفظ له ) ،8157وهو برقم 

الطرق  ،15/192جمموع فتاوى ابن تيميَّة  ،4/84الفروق  ،1/222جلواهر ( عقد ا23)
 .297جامع العلوم واحلكم البن رجب  ،112احلكيمة 
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 ،البينة على من ادَّعى»على ذلك بقوله: عنه اهلل رضي  وقد دلَّ خطاب عمر
 .«واليمني على من أنكر

أو  ،بينتك»لرجل ادَّعى:  صلى اهلل عليه وسلم وأصل ذلك قول النيب
 .(24)«َيينه

 :اإلعذار في البينة وتعديلها -6
أن يقول القاضي للخصم بعد مساع البينة: هل لك  معىن اإلعذار يف البينة:

 ؟ مدفع يف البينة أو مطعن فيها
فإذا مسع القاضي البينة فإن كانت موصلة للحق مل يـُْعِمْلها إال إذا أعذر فيها 

أو يطعن  ،وذلك بأن يسأله: هل له ما يدفع هذه البينة ،للخصم القائمة ضده
أو طعٍن يف شاهد بأمر  ،االحتجاج هبا من تزوير يف كتابةٍ  فيها مبا يسقط

َعه وأجرى  ؟ ُمَفسٍِّق أو غريه مما يوجب ردَّ الشهادة فإن ذكر شيئًا من ذلك مسَِ
وإن مل يذكر شيئاً من ذلك زُكَِّيت البينة إذا كانت شهادة وحكم  ،ما يلزم حنوه

                                                 

فقد رواه البخاري واللفظ له ]فتح الباري  ،( متفق عليه من حديث عبداهلل بن مسعود24)
 .117/221(، وهو برقم 1/122ومسلم ) ،4552 ،4549وهو برقم  ،[7/212

د مساع الشهادة: وجرى العمل بأن يقول القاضي للمشهود عليه بع ،(25)هبا
 ؟ د وشهادتهاهماذا تقول يف الش

املسلمون عدوٌل »يف قوله: عنه اهلل رضي  وذلك مما يدل عليه خطاب عمر
أو ظَِنينًا ]أْي:  ،أو جمرَّبًا يف شهادة زور ،بعضهم على بعض إال جملوداً يف حدٍّ 

 «.ُمتَّهماً[ يف والء أو قرابة
 ،[2﴾ ]الطالق: عدٍل منكم وأشهدوا ذوي﴿تعاىل ـ:  -وأصل ذلك قوله 

 .(26)ففي ا رية أنه ال يـُْقَضى بشهادة الشاهد إال إذا بانت عدالته

 اإلمهال لسماع حجة أو بيِّنة ونحوهما: -7
 ضرب احلاكم ُمدًَّة للمرتافعني أو أحدمها ملوجٍب شرعي. واملراد به:

                                                 

 ،7/258هناية احملتاج  ،1/194تبصرة احُلكَّام  ،1/89شرح أدب القاضي البن مازه ( 25)
 .12/424فتاوى ورسائل  ،11/452املغين 

 .4/188( السيل اجلرار 26)
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 ،بل حتتاج إىل جمالس عدة ،إن بعض احملاكمات ال تنتهي يف فور واحد
أو  ،ةأو إلحضار بين ،إما لتحرير دعوى وإجابة ،ويستوجب نظرُها تأجيلها
 أو غريها من موجبات التأجيل. ،ضاح منهملراجعة وكيل ملوكله لالستي

بل إىل أمٍد يضربه احلاكم حسب اجتهاده مراعياً   ،وال يكون التأجيل إىل األبد
فال  -عّز وجّل  -وهذا من متام العدل الذي أوجبه اهلل  ،حبسبها يَّةكل قض

 .(27)على ذي حق حقه يـَُفوِّتُ 
واجعل للمدعي أمداً »على ذلك بقوله: عنه اهلل رضي  وقد دلَّ خطاب عمر

 «.ينتهي إليه...

 تعجيز الخصم والحكم عليه: -8
َهِل  واملراد بالتعجيز:

ُ
أن يـَُعدَّ القاضي اخلصم عاجزًا عن البينة بعد استيفاء امل

 ليه.املقررة شرعاً ويقضي ع
                                                 

الكايف البن عبدالرب  ،16/61املبسوط  ،1/226( شرح أدب القاضي البن مازه 27)
فة احملتاج حت ،217 ،1/176شرح عماد الرضا  ،1/727البهجة  ،2/955

فتاوى ورسائل  ،1/112إعالم املوقعني  ،278 ،11/266اإلنصاف  ،12/121
12/421. 

فاخلصم إذا اّدعى له بينة فإنه َُيَْهُل إلحضارها ثالث ُمَهٍل متفرقة حسب 
فإذا مل ُيضر بينة بعد الثانية أمهله القاضي ثالثة وأنذره بأنه إذا  ،العمل اجلاري

فإن  ،مل ُُيِْضر البينة فيها فإنه سوف يـَُعدُّه عاجزًا عن البينة ويقضي عليه
وهكذا لو أقرَّ بعجزه  ،جزاً عن البينة وقضى عليهأحضرها وإال عدَّه القاضي عا

 .(28)عن إحضار البينة فإنه يـَُعدُّ عاجزاً ويـُْقَضى عليه
واجعل للمدعي »يف قوله: عنه اهلل رضي  وقد دلَّ على ذلك خطاب عمر

فإن أحضر بينة وإال وجَّْهَت عليه القضاء؛ فإن ذلك أجلى  ،أمدًا ينتهي إليه
 «.ذروأبلغ يف الع ،للَعَمى

 سعي القاضي لإلصالح بين المتخاصمين قبل الحكم عند االقتضاء: -9

 .(29)معاقدة يـَُتوصَّل هبا إىل اإلصالح بني املختلفني الصلح:

                                                 

 .12/418 ،7/61فتاوى ورسائل  ،1/52اإلتقان ملياره  ،1/227( تبصرة احُلكَّام 28)

 .5/2( املغين 29)
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ويتأكد عند اإلشكال يف احلكم بسبب عدم  ،وهو مشروع بني املتخاصمني
ولتجنب ُمّر القضاء بني  ،وضوح الواقعة أو عدم ثبوهتا أو ُحْكِمها الكلي

 والصلحاء. ،واألصدقاء ،األقارب
)ت:  يَّةكما حققه ابن تيم -وهو مشروع ولو مع استنارة احلجة على الراجح 

 .(30)هـ(827
 ،ويدعوهم إىل ذلك ]أي: إىل الصلح[»هـ(: 492يقول السرخسي )ت: 

فالفصل بطريق الصلح يكون أقرب إىل بقاء املودة والتحّرز عن النفرة بني 
 .(31)«املسلمني

وأن يكون  ،د على القاضي عند إجراء الصلح أن يكون على أمر مباحويتأك
 .(32)وعن رضا منهما ،عادالً 

                                                 

 .15/156( جمموع الفتاوى 30)

 .22/116( املبسوط 31)

فتح  ،116 ،115مزيل املالم  ،1/127قعني إعالم املو  ،27/188( جمموع الفتاوى 32)
 .5/228الباري 

فقد  ،الصلح عند القاضي يَّةعلى مشروععنه اهلل رضي  وقد دلَّ خطاب عمر
 «.الصلح جائٌز بني املسلمني إال صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حالالً »جاء فيه: 

من جنواهم إال من أمر بصدقٍة   خري يف كثريٍ ال﴿تعاىل ـ:  -وأصل ذلك قوله 
 [. 114]النساء: ﴾ أو معروٍف أو إصالٍح بني الناس

أنه خاصم رجاًل من األنصار قد شهد »اهلل عنه: رضي  وما حدَّث به الزبري
من احلرة كانا يسقيان  (33)يف ِشرَاجٍ  صلى اهلل عليه وسلم بدرًا إىل رسول اهلل

مث أرسل  ،ا زبريللزبري: اسق ي صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل ،به كالمها
 ؟ آْن كان ابن عمتك ،فغضب األنصاري فقال: يا رسول اهلل ،إىل جارك

مث احبس حىت يبلغ  ،، مث قال: اسقصلى اهلل عليه وسلم فلتوَّن وجه رسول اهلل
 .(35)«(34)اجَلْدر

 
                                                 

 [.5/16واملراد هبا: مسيل املاء ] فتح الباري  ،( ِشرَاج: مجع َشرْج33)

 [.5/18( اجَلْدر: ما وضع بني شربات النخل كاجلدار ]فتح الباري 34)

 .2827 ،2162 ،2159وهو برقم  ،[129، 5/14( رواه البخاري ]فتح الباري 35)
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 المبادرة بالحكم بعد الظهور والبيان: -11
 املستغلقة حىت تتضح له يَّةجيب على القاضي الكشف والبيان عند نظر القض

 يَّةفليس اإلسراع باحلكم قبل اكتمال القض ،وال ُيكم مع اإلشكال ،الواقعة
 ،وإزالة لَْبِسها يَّةوال اإلبطاء منقصة إذا كان ذلك للتثبت من القض ،براعة

َوَجَب على القاضي املبادرُة إىل احلكم يف الوقت  يَّةولكن مىت اّتضحت القض
يل بفصل القضاء بعد اّتضاحه مقصد فالتعج ،َوَحرَُم عليه تأخري ذلك ،املألوف

ورفع التهمة  ،واإلمث عن الظامل ،ُمْعَتدٌّ به يف الشرع؛ إلزالة الظلم عن املظلوم
أو عجزًا منه وتردُّدًا يف إنفاذ  ،عن القاضي بقصد إمالل اخلصم ليرتك حقه

 .(36)احلكم
واجعل للمدَّعي أمداً »قوله: عنه اهلل رضي  ويدل على ذلك من خطاب عمر

فإن أحضر بينة وإال َوجَّْهَت عليه القضاء؛ فإن ذلك أجلى  ،ينتهي إليه
حلكم باأمٌر باملبادرة « َوجَّْهَت عليه القضاء»فقوله:  ،«وأبلغ يف العذر ،للَعَمى

 بعد الظهور والبيان.
                                                 

أدب القاضي  ،1/84تبصرة احُلكَّام  ،85اإلحكام للقرايف  ،226باه ابن جنيم ( أش36)
 .222مقاصد الشريعة  ،1/471شرح املنتهى  ،2/67للماوردي 

 :يَّةتمييز األحكام القضائ -11
 إمضاأه أو ومن مَثَّ  ،دراسة احلكم القضائي من ِقَبِل قاٍض خمتصٍّ  املراد به:و 

 إظهار بطالنه.
 ،والنظر يف احلكم ،يَّةيف الشرع تقرر دراسة القض يَّةفإجراءات املرافعة القضائ
 أم من ِقَبِل قاضٍ  ،سواء كان ذلك من ِقَبِل حاكمه ،ومن مَثَّ تأييده أو نقضه

 .(37)آخر خمتص يف ذلك
َك قضاءٌ ال ََيْنَـَعنَّ »يف قوله: عنه اهلل رضي  ويدل على ذلك خطاب عمر

قضيته باألمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع احلق؛ فإن احلق 
 «.ومراجعة احلق خرٌي من التمادي يف الباطل ،وإن احلق ال يبطله شيء ،قدمي

باب َمْن اجتهد مث رأى أن »وقد بوَّب البيهقي على خطاب عمر هذا بقوله: 
ه يـَُردُّه على نفسه وعلى اجتهاده خالف نصًّا أو إمجاعًا أو ما يف معنا

 .(38)«غريه
                                                 

شرح النووي على  ،11/112تفسري القرطيب  ،1/266( أحكام القرآن البن العريب 37)
 .91، 9/86التمهيد البن عبدالرب  ،11/171فتح الباري  ،12/16مسلم 
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 تنبيه:
آنفاً ليست شاملة  من األصول اليت وردت يف الكتاب املذكور ما ذكرناه سابقاً 

بل هناك تفصيالت دقيقة ألحكام املرافعات قد أوردها  ،جلميع فروع املرافعات
أو الوكالة يف  ،أو إحضار اخلصوم ،سواء يف االختصاص ،الفقهاء يف كتبهم

أو أحكام إصدار  ،أو اإلدخال فيها ووقفها ،أو صفة سري الدعوى ،ومةاخلص
وإمنا  ،وليس هذا موضع تعدادها وال بسطها ،احلكم القضائي حىت تنفيذه

 التنبيه على ذلك.
 وباهلل التوفيق، وصلى اهلل وسّلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

                                                                                                                

 .12/119( السنن الكربى 38)


