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بني الباحث يف بحثه التايل: 
، واخلطاأ(. ف البحث امل�صطلحات التالية: )العربة، والظن، والبنينّ عرنّ

نظر البحث اإلى اأ�صباب خطاأ الظن من ثالث جهات:
اجلهة االأولى: اأ�صباب تغري االجتهاد املتعلقة باملجتهد والقا�صي

اجلهة الثانية: اأ�سباب تغري االجتهاد املتعلقة بتحقيق مناط احلكم.
اجلهة الثالثة: اأ�صباب تغري احلكم.

بني البحث املعنى العام لقاعدة »ال عربة بالظن البني خط�ؤه« باأنه: ت�رّصف بُني على ظّن، ثم ظهر 
خطاأ ذلك الظن؛ فيجب عدم االعتداد بذلك الظن واعتباره كاأن مل يكن، واإلغاء ما ترتب عليه.

ذك���ر البحث عدداً من االأدلة على ه���ذه القاعدة منها: االأثر عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: 
»ال مينعنك ق�ساء ق�سيته، ثم راجعت فيه نف�سك، فهديت لر�سدك اأن  ترجع اإلى احلق..«

بني البحث اأن ن�س���اأة القاعدة ا�س���تندت اإلى كتاب عمر بن اخلطاب اإلى اأبي م��س���ى االأ�سعري ر�سي اهلل 
عنهم، الذي جاء فيه: »ال مينعنك ق�ساء ق�سيته، ثم راجعت فيه نف�سك، فهديت لر�سدك اأن ترجع اإلى احلق..«

بني البحث بع�ض االأحكام املتعلقة بالقاعدة، كالتايل:
حجية الظن يف ال�رصيعة: بني البحث اختالف الفقهاء واأق�الهم على اأربعة اأق�ال:

الق�ل االأول: وج�ب العمل بالظن، وه� ق�ل جمه�ر من االأ�س�لني.
الق�ل الثاين: عدم ج�از العمل بالظن اإال عند تعذر القطع، وه� ق�ل ال�سا�سي، واأب� احل�سني الب�رصي وغريهم.

الق�ل الثالث: عدم ج�از العمل بالظن مطلقا، وه� ق�ل ابن حزم.
الق�ل الرابع: الظن حجة يف الفروع دون االأ�س�ل.

نق����ض االجتهاد مبثله: بنّي البحث معنى  النق�ض واالجتهاد، واأح�ال االجتهاد، وما يتعلق بتغري 
اجتهاد القا�سي قبل احلكم وبعده.

بني البحث م�ا�سع لت�رصفات احلكام لي�ست بحكم ولغريهم من احلكام تغيريها والنظر فيها.
ق�ّسم البحث خطاأ القا�سي يف ظنه امل�جب نق�ض احلكم اإلى ثالثة اأق�سام:

الق�سم االأول: عدم اعتبار الظن اخلاطئ املتعلق باحلكم ذاته، وله حاالت منها: خمالفة احلكم دلياًل من كتاب اهلل.
الق�س���م الث���اين: عدم اعتبار الظ���ن اخلاطئ املتعلق بط���ريف احلكم، وله ح���االت منها: تكذيب 

املحك�م له �سه�ده يف بع�ض ما �سهدوا به.
الق�سم الثالث: عدم اعتبار الظن اخلاطئ املتعلق بطرق اإثبات احلكم، وله حاالت منها: تكذيب ال�اقع ل�سهادة ال�سه�د.
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املقدمة
على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  �سلطانه،  وعظيم  وجهه  جلالل  ينبغي  كما  هلل  احلمد 

اأ�رصف خلق اهلل نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن وااله، وبعد: 
فاإن علم الق�اعد الفقهية من اأعظم عل�م ال�رصع واأظهرها اأثراً واأجلها قدراً واأنفعها 
للمفتني والق�ساة، فمقا�سد ال�رصع واأ�رصاره وحكمه فيها ظاهرة، وتطبيقها على جزئياتها 
�سهلة احل�س�ل، وت�افر االأدلة على القاعدة يجعلها حمل اطمئنان القائم على تطبيقها، 

ولذا فقد ت�افرت اجله�د وت�سافرت على درا�ستها وبيان اأثرها، فانتفع النا�ض بذلك.
ومبا اأن والية الق�ساء من اأ�رصف ال�اليات واأعالها مكانة، حلاجة اخللق اإليها ولعظيم 
اأثرها يف �سعادتهم؛ فاإنني اأرى اإن من خري ما يبحثه الباحث ما يفيد القائمني على هذه 
اأيديهم  بني  مبا  اأهلها  اأكرث  ان�سغال  مع  ال�سيما  بحقها؛  القيام  على  وي�ساعدهم  ال�الية 
وحتت اأنظارهم وي�سغل فكرهم من النظر الق�سائي وما يلحق به من ل�ازمه وت�ابعه عن 
تدقيق النظر يف بع�ض جزئيات امل�سائل، فلزم الباحث�ن االنكباب على م�سائل الق�ساء 
التي تنفع الق�ساة يف ف�ض النزاعات وف�سل اخل�س�مات وفق مقا�سد ال�سارع ومراده، 
وطمعاً يف االأجر وحر�ساً على االإ�سهام يف اخلري عزمت على بحث قاعدة فقهية مل�ست 
اإليها قائمة؛ وهي قاعدة: ال عربة بالظن البني خط�ؤه، خا�سة بعد اأن راأيت من  احلاجة 
بع�ض الق�ساة ت��سعاً يف اإعمال قاعدة اأخرى وهي قاعدة: االجتهاد ال ينق�ض مبثله، مع اأن 
قاعدة: ال عربة بالظن البني خط�ؤه، مبينة لقاعدة: االجتهاد ال ينق�ض مبثله؛ فيقت�رص العمل 
يف هذه االأخرية على االجتهاد الذي مل يتبني فيه اخلطاأ؛ فاإنه لي�ض اأحد االجتهادين اأولى 
من العمل وال االإهدار من االآخر، ويخرج منها ما تبني خط�ؤه؛ فاإنه ينبغي نق�سه وال ينفذ 
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ول� رفع اإلى األف حاكم كما قال التمرتا�سي)1)، وذلك الأنه ثبت لنا اأن االجتهاد االأول 
لي�ض باجتهاد مبني على ظن �سحيح بل وهم.

وال�رص يف ذلك اأن ال�رصع اأتى الإ�سعادهم ال ل�سقاوتهم وفر�ض ما ي�سادم حاجاتهم 
وم�ساحلهم واإن كان خطاأً، ولذا فقد كان من و�سية عمر ر�سي اهلل عنه لعامله اأبي م��سى 
االأ�سعري ق�له: "ال مينعنك ق�ساء ق�سيته، ثم راجعت فيه نف�سك، فهديت لر�سدك اأن 
ترجع اإلى احلق، فاإن احلق قدمي ال ينق�سه �سيء، والرج�ع اإلى احلق خري من التمادي 
يف الباطل")2)، وقد كان هذا االأثر اأ�ساًل مهماً وركيزة اأ�سا�سية لهذه القاعدة، وقد و�سع 
عمر ر�سي اهلل عنه بهذه الكلمات القليلة عامله اأمام م�س�ؤولية عظيمة اأمام اهلل ثم اأمام 
النا�ض باأن يتقي اهلل وال يدفعه تع�سبه لراأيه واإعجابه به اأن يقدمه على �رصع اهلل وم�سالح 
النا�ض، وهذا ما زاد من حر�سي على بحث هذه القاعدة، وقد راأيت تخ�سي�ض بحثها 
ب�الية الق�ساء وعمل القا�سي؛ و�سميته: )قاعدة: ال عربة بالظن البني خط�ؤه، وتطبيقاتها 

الق�سائية(.
 وقد �رصت يف كتابته وفق املنهج العلمي املعروف بجمع املادة العلمية من م�سادرها 
االأ�سلية، والت�ثيق واالأمانة العلمية يف النقل، وحتليل عبارات العلماء، وغري ذلك مما 
تعارف عليه الباحث�ن عند كتابتهم الأمثال هذه البح�ث، وما كان فيه من �س�اب فمن 
اهلل  واأ�ساأل  منه،  اهلل  واأ�ستغفر  نف�سي،  جهة  فمن  خطاأ  من  كان  وما  وحده،  اهلل  ت�فيق 
اأن يلهمنا ال�س�اب وياأخذ بن�ا�سينا للحق، ويعيننا على القيام والعمل به، واهلل اأعلم 

و�سلى اهلل  و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

)1) انظر: م�سعفة احلكام 171 .
))) �سياأتي تخريج هذا الأثر عند ذكر اأدلة القاعدة.
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املبحث الأول: معنى مفردات القاعدة، واأهميتها

 وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: معاين مفردات القاعدة

 وفيه اأربع م�سائل: 
التي  املفردات  ببع�ض  التعريف  على  االإجمايل  القاعدة  هذه  معنى  معرفة  تت�قف 
تك�نت منها  القاعدة؛ حيث لكل مفردة من تلك املفردات معنى ا�سطالحي عند اأهل 
اأن بع�سها قد ا�ستعمل ا�ستعمااًل ا�سطالحياً  اأكرث من معنى؛ كما  اللغة، وقد يك�ن لها 
معنى  ملعرفة  لل��س�ل من خاللها  املعاين  تلك  عند  ال�ق�ف  فلزم  ال�رصع،  اأهل  عند 
القاعدة واحلكم الذي ا�ستملته لي�سدق على االأفراد التي تندرج حتته، وهذا ما اأتناوله 

يف هذه امل�سائل االأربع.

امل�ساألة الأولى: معنى العربة 

ال�سيء.  يف  وامل�سيِّ  النف�ذ  على  يدلُّ  واحٌد  �سحيح  اأ�سٌل  والراء  والباء  العني 
ابن  قاله  �سطه،  النهر:   - العني وك�رصها  بفتح   - و: عرب  ُعُب�راً،  الّنهَر  َعرَبت  يقال: 
كل  الأن  النهر؛  عربي  من  مقي�سان  فعندنا  والعربة  االعتبار  "اأما  قال:  ثم  فار�ض)3)، 
واحد منهما عرب م�ساو ل�ساحبه فذاك عرب لهذا، وهذا عرب لذاك. فاإذا قلت اعتربت 
ال�سيء، فكاأنك نظرت اإلى ال�سيء فجعلت ما يعنيك عربا لذاك: فت�ساويا عندك... 

))) انظر: مقايي�س اللغة 07/4)، مادة: عرب.
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والِعربة: االعتبار مبا م�سى")4).
وقيل: العربة اال�سم من االعتبار)5)، وتاأتي الِعربة يف اال�سطالح اللغ�ي باإزاء معاين 

يتعلق بقاعدتنا منها اثنان: 
االأول: قيا�ض الغائب على ال�ساهد؛ فالعربة واالعتبار: هي احلالة التي يت��سل بها من 
ڇ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڇ )))،  معرفة امل�ساهد على ما لي�ض مب�ساهد )6)، قال تعالى:  

وقال تعالى:  ڇ ۅ ۉ ۉ ې ڇ ))).
وعلى هذا املعنى يك�ن املراد بالعربة يف القاعدة: اإحلاق حكم االأفراد املندرجة حتتها 
بامل�ستقر يف قاعدة ال�رصيعة يف غريها مما دلت عليه القاعدة، وهذا املعنى - واإن كان فيه 
�سيء من البعد عن معنى العربة يف قاعدتنا - اإال اأنه ي�ساعد على تف�سري معناها؛ فال�سك 
اأن اإحلاق اأفراد القاعدة بها من عدمه؛ ه� اجتهاد يف معرفة حكم ما لي�ض مب�ساهد من 

خالل امل�ساهد، واملراد بامل�ساهدة هنا: املعن�ية.
الثاين: االعتداد بال�سيء يف ترتب احلكم؛ نح�: والعربة بالعقب؛ اأي: واالعتداد يف 

التقدم بالعقب، ومنه ق�لهم: ال عربة بَعربة م�ستعرب ما مل تكن َعربة معترب))).
وبهذا املعنى تطلق الِعربة - مبعنى االعتبار - على ما يقابل امل�ج�د اخلارجي؛ فالعربة 
بهذا املعنى: اعتبار ال�سيء الثابت يف ال�اقع، ال اعتبار حم�ض، وال�اقع ه� الثب�ت يف 

نف�ض االأمر مع قطع النظر عن وق�عه يف الذهن واخلارج)11).
)4) مقايي�س اللغة 09/4)-10)، مادة: عرب .

)5) انظر: ال�سحاح )/1)4، ل�سان العرب 1/4)5، مادة: عرب.
))) انظر: املفردات يف غريب القراآن )))، تاج العرو�س )511/1، مادة: عرب.

)7) من الآية رقم )1 من �سورة اآل عمران، ورقم 44 من �سورة النور، ورقم )) من �سورة النازعات.
))) من الآية رقم ) من �سورة احل�سر.

)9) انظر: امل�سباح املنري )))، مادة: عرب.
)10) انظر: الكليات للكفوي 147.
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وعلى هذا املعنى يك�ن املراد بالعربة يف القاعدة: املعتد به يف ترتب احلكم والثابت 
تناوله  عند  الزرك�سي  قال  احلكم؛  تطبيق  عند  اإليه  واملنظ�ر  االأمر،  ونف�ض  ال�اقع  يف 
اللفظ بطريق  له  اإلى ما و�سع  النظر  "اأي: هل  اأو معانيها:  العق�د  العربة ب�سيغ  لقاعدة 

احلقيقة، اأو على ما يدل عليه بطريق الت�سمن")11).
ومن خالل ت�سفح �سنيع الكاتبني يف الق�اعد الفقهية جند ا�ستعمالهم لكلمة العربة 
مبعنى: املعتد به يف ثب�ت احلكم؛ ومن ذلك: العربة بعقيدة االإمام اأو املاأم�م)12)، العربة 
عربة  ال  ال�سبب)14)،  بخ�س��ض  اأم  اللفظ  بعم�م  العربة  مبعانيها)13)،  اأو  العق�د  ب�سيغ 
للت�هم)15)، ال عربة للعرف الطارئ)16)، هل العربة باحلال اأو املاآل؟))1)، العربة ب�قت 
عربة  ال  ت�رصف؟))1)،  بحال  اأو  الت�كيل  بحال  االعتبار  هل  االأداء))1)،  دون  الق�ساء 

للداللة يف مقابلة الت�رصيح)21)، وغريها.

امل�ساألة الثانية: معنى  الظن 

قال ابن فار�ض: "الظاء والن�ن اأ�سل �سحيح يدل على معنيني خمتلفني: يقني و�سك، 
ال�سيء،  الباب: مظنة  اأيقنت... ومن هذا  اأي:  القائل: ظننت ظناً؛  فق�ل  اليقني  فاأما 

)11)  املنثور يف القواعد )/71) .
))1) انظر: املنثور يف القواعد )/70) .

))1) انظر: املنثور يف القواعد )/71)، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 04) .
)14) انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )/4)1 .

)15) انظر: �سرح القواعد الفقهية للزرقا ))) .
))1) انظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم 101 .

)17) انظ���ر: املب�س���وط لل�سرخ�س���ي 4)/))، الأ�س���باه والنظائ���ر لب���ن ال�س���بكي 1/)10، الأ�س���باه والنظائ���ر لل�س���يوطي )))، 
القواعد الفقهية من خالل كتاب الإ�سراف على م�سائل اخلالف للقا�سي عبدالوهاب 70) .

))1) انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 0)) .
)19) انظر: الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي 7/1)) .

)0)) انظر: �سرح القواعد الفقهية للزرقا 141 .
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وه� معلمه ومكانه... واالأ�سل االآخر: ال�سك، يقال: ظننت ال�سيء؛ اإذا مل تتيقنه، ومن 
ذلك: الِظنَّة: التهمة، والظنني: املتهم...")21).

واأفاد اجل�هري اأن الظن ي��سع م��سع العلم)22).
وجعل ابن �سيده الظن �سك ويقني، اإال اأنه ق�رص ت�سمية الظن باليقني على يقني التدبر 

دون يقني العيان؛ اإذ يقني العيان ال يقال فيه اإال: علم )23).
"وقد ت�ستعمل مبعنى اليقني؛ الأن الظن فيه طرف من اليقني ل�اله  قال الزرك�سي: 
ڇ)25)،   ڻ ڻ ۀ ۀ  ڇ  ڇ)24)،   ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ڇ  كان جهاًل؛ كق�له تعالى: 

ڇڄ ڃ  ڃ   ڃ ڇ القيامة: )26)٢٨،  ڇ ې ې ى ائ ڇ))2)"))2).
ثم ذكر الزرك�سي �سابطني لطيفني للفرق بني الظن ال�ارد يف القراآن مبعنى اليقني، 

والظن ال�ارد فيه مبعنى ال�سك؛ وهما: 
مثاباً عليه فه� اليقني، وحيث وجد  اأنه حيث وجد الظن حمم�داً  ال�سابط االأول: 

مذم�ماً مت�عداً بالعقاب عليه فه� ال�سك.
ال�سابط الثاين: اأن كل ظن يت�سل به  اأْن  اخلفيفة؛ فه� �سك؛ كق�له تعالى: ڇ مت   
ڇ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڇ))2)،  وق�له تعالى:   ىت يت جث مث ىثيث حج مج جح 

)1)) مقايي�س اللغة )/))4-))4 .
)))) انظر: ال�سحاح )/4) .

)))) انظر: املحكم لبن �سيده 10/) .
)4)) من الآية رقم )4 من �سورة البقرة.

)5)) الآية رقم 0) من �سورة احلاقة.
)))) الآية رقم )) من �سورة القيامة.

)7)) من الآية رقم 4 من �سورة املطففني.
)))) الربهان يف علوم القراآن 4/)15 .

)9)) من الآية رقم 0)) من �سورة البقرة.
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ڻ  ڇ  اأنَّ امل�سددة؛ فاملراد به اليقني؛ كق�له تعالى:  ڇ)31)، وكل ظن يت�سل به   ڱ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڇ احلاقة:  ٢٠ )31)، وق�له:  ڇ ڄ ڃ  ڃ   ڃ ڇ)32) )33).

وذكر الكف�ي اأن الظن من االأ�سداد؛ فيك�ن يقيناً ويك�ن �سكاً، واأنه عند الفقهاء من 
قبيل ال�سك؛ الأنهم يريدون به الرتدد بني وج�د ال�سيء وعدمه �س�اًء ا�ست�يا، اأو ترجح 
اأحدهما، ونقل عن بع�سهم اأنه قد يطلق الظن باإزاء اليقني على احلكم اجلازم املطابق 

غري امل�ستند اإلى علته، وعلى اجلازم غري املطابق، وعلى غري اجلازم)34).
فعلم من خالل هذا التعريف اللغ�ي لكلمة الظن اأنها تاأتي مبعنى اليقني، وي�ستفاد 
من ذلك: اأن بع�ض الظن�ن قد ترقى يف نف�ض �ساحبها لدرجة اليقني ولكنها يف حقيقة 
االأمر تبقى ظناً، ومن هنا فلي�ض كل ما ادعي اأنه يقني كذلك؛ فقد يك�ن ظناً؛ ويندرج 
حتت قاعدتنا، ولعل هذا ما دعا العلماء للت��سع يف االحتجاج بالظنيات، وبذلك اأجري 

احلكم يف م�سالك الظن�ن جمرى القطعيات وعمل بها يف اال�ستدالل يف ال�رصعيات.
اأما يف اال�سطالح: فقد عرف الظن مبا يقرب من معنى ال�سك اأكرث من قرب داللته 
باأنه: االعتقاد الراجح مع احتمال النقي�ض)35)، وقيل: اأحد طريف  على اليقني؛ فعرف 

ال�سك ب�سفة الرجحان)36).
منه،  �سدرت  من  بتفاوت  تتفاوت  الظن�ن  اأن  وه�  يخفى؛  ال  اأمراً  هناك  اأن  اإال 

فبع�سهم يعتقد �سيئاً جازماً به، وه� ظن عند غريه، والعك�ض كذلك.
)0)) من الآية رقم )1 من �سورة الفتح.

)1)) الآية رقم 0) من �سورة احلاقة.
)))) الآية رقم )) من �سورة القيامة.

)))) انظر: الربهان يف علوم القراآن 4/)15، وانظر كذلك: الكليات للكفوي ))5، املو�سوعة الفقهية الكويتية 9)/)17 .
)4)) انظر: الكليات للكفوي )59 .

)5)) انظر: التعريفات 7)1 .

)))) انظر: التعريفات 7)1 .
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ولذلك عرف االآمدي الظن باأنه: ترجح اأحد االحتمالني يف النف�ض على االآخر من 
غري القطع))3).

وعرفه اال�سفهاين واملرداوي باأنه: ما يحتمل متعلقة النقي�ض عند الذاكر بتقديره، مع 
ك�نه راجحاً ))3).

لتفاوت  الظان؛ وذلك  تقدير  بتفاوت  يتفاوت  الظن  اأن  التعريفان على  فدل هذان 
الظن  اأن  منه  ويعلم  الآخر))3)،  �سخ�ض  من  امل�انع  من  يعر�ض  وملا  واالأذهان  القرائح 
م�افقاً  ذلك  يك�ن  اأن  يلزم  وال  منه،  �سدر  من  باعتبار  االحتمالني  اأحد  فيه  يرتجح 
لل�اقع؛ فقد يك�ن يف ال�اقع وهماً - وه� ما كان مرج�حاً -، اأو يقني - وه� ما جزم 
فيه بنفي االحتمال -، اأو �سك وه� ما ت�ساوى فيه االحتماالن عند الذاكر)41)، ويظهر من 
هذا اأهمية قاعدتنا هذه - ال عربة بالظن البني خط�ؤه - ويلزم من ذلك ت��سيع جمالها؛ 
بت��سيع احتمال اخلطاأ يف الظن وخ�س�عه لهذه القاعدة، وه� يف ذات ال�قت ي�جب 

احرتام ما ثبتت يقينيته والت�سليم والر�سا به، وعدم التغيري فيه.
وهذا يلقي على القا�سي م�س�ؤولية عظيمة بتحري احلق وو�سع احتمال اأن ما ت��سل 
اإليه من قبيل الظن، وبناًء عليه يخ�سعه لهذه القاعدة، حتى ي�سل للحق وترباأ ذمته اأمام 

اهلل.

)7)) انظر: الإحكام 1/)1 .
)))) انظر: بيان املخت�سر 54/1، التحبري 51/1)، وانظر غريها من التعريفات يف: القطع والظن عند الأ�سوليني 94/1-

. 99
)9)) انظر: �سرح العمد )/145-)14، بدائع الفوائد )/71)، القطع والظن عند الأ�سوليني1/)9 .

)40) انظ���ر ه���ذه امل���دركات وعالقتها ببع�سه���ا يف: بيان املخت�س���ر 54/1، التحبري 50/1)-51)، القط���ع والظن 101/1 وما 
بعدها.
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امل�ساألة الثالثة: معنى  البنينِّ  واأ�سباب التبني 

 : اأواًل: معنى البينِّ
وكذلك:   ، بنيِّ فه�  ات�سح؛  بياناً:  ال�سيء  بان  تق�ل:  بان؛  الفعل  م�سدر   : البنيِّ
االإي�ساح  والتبيني:  واالنك�ساف،  وال��س�ح  الظه�ر  وه�  مبني،  فه�  ال�سيء  اأبان 

وال��س�ح)41).
فمنهم من  البيان؛  تعريف  االأ�س�ليني يف  اختلفت طريقة  فقد  اال�سطالح:  اأما يف 
اأطلقه على التبيني، وه� فعل املبني الذي يق�م ببيان االأمر الذي يريد بيانه، ومنهم من 
اأطلقه على ما ح�سل به التبيني، وه� الدليل، ومنهم من اأطلقه على متعلق التبيني؛ وه� 

املدل�ل؛ اأي العلم احلا�سل عن الدليل.
فكل من نظر اإلى طرف من عملية البيان عرفه من خاللها، وعملية البيان مركبة من 

هذه االأركان الثالثة: قائم بها، ودليل عليها، ومدل�لها)42).
والعلم  التبيني،  مدل�ل  وه�   - الثالث  االأمر  القاعدة:  هذه  يف  هنا  يهمنا  والذي 
اأنه خطاأ؛ وهذا  بالبيان - وذلك الأن قاعدتنا مفرو�سة يف ظن تبني  اإثر القيام  احلا�سل 

مدل�ل.
وبناًء على هذا فقد عرف البيان باأنه: العلم الذي يتبني به املدل�ل)43).

البيان ه�  الأن  احلادث؛  العلم  البيان ه�  اإن  فيه:  للبيان جاء  تعريفاً  الب�رصي  ونقل 
ما به يتبني ال�سيء، والذي به يتبني ه� العلم احلادث، كما اأن ما به يتحرك ال�سيء ه� 

احلركة، ولهذا ال ي��سف اهلل �سبحانه: متبني؛ ملا كان عاملاً لذاته ال بعلم حادث)44).

)41) انظر: مقايي�س اللغة 7/1))، ال�سحاح 495/5، ل�سان العرب )7/1)، مادة: بني0
))4) انظر: الإحكام لالآمدي )/5)، اإر�ساد الفحول ))1، البيان عند الأ�سوليني 17 وما بعدها0

))4) انظر: املنخول 4)، امل�سودة )57، اإر�ساد الفحول))1 0
)44) انظر: املعتمد 1/)1) 0
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بالداللة؛  بالبيان  تعريف  و�سحح  بالعلم  البيان  تعريف  على  الب�رصي  اعرت�ض  ثم 
وذلك الأن البيان العام ه� الك�سف واالإي�ساح؛ اأال ترى اأنه يقال: بني يل فالن كذا وكذا 
اإذا دل عليه، فهذا ه� اأظهر يف العرف من العلم، وختم الب�رصي كالمه باأنه ال ي��سف 

العلم باأنه بيان؛ واإمنا ي��سف باأنه تبني)45).
فقال:  بيان؛  ال  تبني  باأنه  ي��سف  العلم  ح�س�ل  باأن  القائل  الراأي  االآمدي  ووافق 
ه�  كان  فل�  احلقيقة،  االإطالق  واالأ�سل يف  تبيناً،  ي�سمى  الدليل  العلم عن  "ح�س�ل 
البيان اأي�ساً حقيقة لزم منه الرتادف، واالأ�سل عند تعدد االأ�سماء تعدد امل�سميات تكثرياً 
للفائدة، والأن احلا�سل عن الدليل قد يك�ن علماً وقد يك�ن ظناً، وعند ذلك فتخ�سي�ض 

ا�سم البيان بالعلم دون الظن ال معنى له مع اأن ا�سم البيان يعم احلالتني")46).
وي�ؤخذ من هذا اأن ح�س�ل العلم - وه� متعلق التبيني ومدل�له - ه� التبني؛ وه� 

تفعل من البيان؛ قال الكف�ي: "وه� علم يح�سل بعد االلتبا�ض"))4).
والتبني ه� املراد يف قاعدتنا؛ اإذ ك�ن الظن بنيِّ ُاخلطاأ ال يعرف اإال بعد التبني، ولذلك 

اأ�سباب �سنتناولها فيما يلي: 

ث�نيً�: اأ�سب�ب خط�أ الظن.
يرجع تبني خطاأ الظن اإلى تغري االجتهاد يف اجلملة، اإذ اأنه ح�س�ل العلم اأن الظن مل 
ي�سادف حماًل �سحيحاً، وذلك ال يتم دون تغري االجتهاد؛ الأن التعمد هنا غري وارد؛ اإذ 
امل�ساألة مفرو�سة يف اخلطاأ ال�سادر عن غري ق�سد، فلم يبق للتبني �سبباً وجيهاً �س�ى تغري 

اجتهاد من �سدر منه الظن.
)45) انظر: املعتمد 1/)1) 0

))4) الإحكام )/5).
)47) الكليات 7) .
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كما اأن تبني خطاأ الظن قد يك�ن ب�سبب اطالع غري من �سدر منه الظن على اأمر خفي 
على الظان، وهذان االأمران كالهما �سبب تغري حكم االجتهاد، ولذا �سنتناول هنا بع�ض 

تلك االأ�سباب على �سبيل االإجمال.
وهذه االأ�سباب منها ما يتعلق باملجتهد نف�سه ونظره يف االأدلة لال�ستنباط منها، ومنها 
اأ�رصب االجتهاد، ومنها ما  اأحد  الن�ازل الذي ه�  ما يع�د لتحقيق مناط احلكم على 
اأهم  نذكر  و�س�ف  فيه،  واكت�سافه خلطاأ  �سبقه  من  اجتهاد  اآخر يف  بنظر جمتهد  يتعلق 

االأ�سباب من هذه اجلهات))4): 
اجلهة االأولى: اأ�سب�ب تغري االجته�د املتعلقة ب�ملجتهد والق��سي: 

وغالب هذه االأ�سباب متعلق باالطالع على االأدلة اأو فهمها، ومن تلك االأ�سباب: 
1-عدم بل�غ بع�ض اأدلة امل�ساألة للمجتهد - اأو القا�سي -، ومن مل يبلغه احلديث 
مل يكلف اأن يك�ن عاملا مب�جبه، واإذا مل يكن قد بلغه وقد قال يف تلك الق�سية مب�جب 
ظاهر اآية اأو حديث اآخر، اأو مب�جب قيا�ض، اأو م�جب ا�ست�سحاب: فقد ي�افق ذلك 

احلديث تارة ويخالفه اأخرى، ثم يبلغه من االأدلة ما مل يبلغه عند النظر االأول))4).
من  ي�جد  ما  اأكرث  على  الغالب  ه�  ال�سبب  "وهذا  تيمية:  ابن  االإ�سالم  �سيخ  قال 
اأق�ال ال�سلف خمالفاً لبع�ض االأحاديث؛ فاإن االإحاطة بحديث ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم مل تكن الأحد من االأمة. وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يحدث، اأو يفتي، 
اأو يق�سي، اأو يفعل ال�سيء في�سمعه اأو يراه من يك�ن حا�رصاً، ويبلغه اأولئك اأو بع�سهم 

))4) تكلم���ت يف ه���ذا املو�س���ع عن الأ�سباب املتعلقة باملجتهد ويدخل فيه القا�سي حيث ا�سرتط بع�ض العلماء ذلك ال�سرط 
يف القا�س���ي، علم���اً اأن هن���اك اأ�سباباً اأخرى تتعل���ق بالقا�سي املقلد، و�سنتطرق لها. وانظر ه���ذه الأ�سباب يف بحث كتبته 
ون�س���ر يف جمل���ة ال�سريع���ة والدرا�س���ات الإ�سالمي���ة بجامع���ة الكويت بعن���وان: جتديد الجته���اد واأثره يف تغ���ر الفتيا 

�س)55 وما بعدها، ون�سر اأي�ساً يف جملة احلكمة العدد )4 �س 4)) وما بعدها.
)49) انظر:  رفع املالم 4، اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله 471.
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ملن يبلغ�نه؛ فينتهي علم ذلك اإلى من ي�ساء اهلل من العلماء من ال�سحابة والتابعني ومن 
بعدهم ثم يف جمل�ض اآخر قد يحدث اأو يفتي اأو يق�سي اأو يفعل �سيئا وي�سهده بع�ض من 
كان غائباً عن ذلك املجل�ض ويبلغ�نه ملن اأمكنهم؛ فيك�ن عند ه�ؤالء من العلم ما لي�ض 
عند ه�ؤالء، وعند ه�ؤالء ما لي�ض عند ه�ؤالء، واإمنا يتفا�سل العلماء من ال�سحابة ومن 

بعدهم بكرثة العلم اأو ج�دته")51).
اأن منثل لذلك مبا ذكره �سيخ االإ�سالم من ق�سايا لبع�ض ال�سحابة على كرثة  وميكن 
مالزمتهم لر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ومنهم اأب� بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما؛ فقد 
�سئل اأب� بكر - ر�سي اهلل عنه - عن مرياث اجلدة قال: ما لك يف كتاب اهلل من �سيء 
وما علمت لك يف �سنة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من �سيء ولكن اأ�ساأل النا�ض، 
عليه  اهلل  النبي �سلى  اأن  ف�سهدا  م�سلمة؛  بن  �سعبة، وحممد  بن  املغرية  فقام  ف�ساألهم؛ 
و�سلم اأعطاها ال�سد�ض)51)، وقد بلَّغ هذه ال�سنة عمران بن ح�سني اأي�ساً، ولي�ض ه�ؤالء 
الثالثة مثل اأبي بكر وغريه من اخللفاء، ثم قد اخت�س�ا بعلم هذه ال�سّنة التي قد اتفقت 

االأمة على العمل بها.
وكذلك عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه مل يكن يعلم �سنة اال�ستئذان حتى اأخربه بها 

اأب� م��سى وا�ست�سهد باالأن�سار)52)، وعمر اأعلم ممن حدثه بهذه ال�سّنة.
ومل يكن عمر اأي�ساً يعلم اأن املراأة ترث من دية زوجها، بل يرى اإن الدية للعاقلة؛ 

)50) رفع املالم عن الأئمة الأعالم 4 .
)51) اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، كتاب الفرائ�ض - باب يف اجلدة ما لها من مراث - 7/))) ، والرتمذي يف جامعه 
- مع حتفة الأحوذي اأبواب الفرائ�ض - باب ما جاء يف مراث اجلدة )/)))، وقال ح�سن �سحيح، والبيهقي يف ال�سنن 

الكربى - كتاب الفرائ�ض، باب مراث اجلدة واجلدتني )/4))، و�سعفه الألباين يف اإرواء الغليل )/4)1 .
))5) رواه البخاري عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه.     

انظر: فتح الباري 11/ )4 .
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حتى كتب اإليه ال�سحاك بن �سفيان - وه� اأمري لر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
ث امراأة اأ�سيم ال�سبابي  بع�ض الب�ادي - يخربه اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ورَّ

من دية زوجها، فرتك راأيه لذلك، وقال: ل� مل ن�سمع بهذا لق�سينا بخالفه)53).
ومل يكن يعلم حكم املج��ض يف اجلزية؛ حتى اأخربه عبد الرحمن بن ع�ف - ر�سي 

اهلل عنه - اأن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  �سن�ا بهم �سنة اأهل الكتاب)54).
ي�سلح  ال  بلغه  الذي  ال�سنة  من  الدليل  اأن   - القا�سي  اأو   - املجتهد  يرى  ٢-اأن 
لالحتجاج اإما ل�سعفه،اأو الأن يف اإ�سناده جمه�اًل عنده،اأو متهماً،اأو �سيء احلفظ،وغريه 
ممن ال يحتج بروايته، واإما الأنه مل يبلغه احلديث م�سنداً بل منقطعاً، وغري ذلك مما ي�ؤثر 
على االحتجاج باحلديث، ثم يثبت له خالف ذلك فيغري اجتهاده بناًء على ما ا�ستجد 

له)55).
كخرب  ما؛  بدليل  االحتجاج  عدم  يرى  ممن   - القا�سي  اأو   - املجتهد  يك�ن  3-اأن 
ا�سرتاطه  اأو  االأدلة،  من  وغريها  العرف،  اأو  اال�ستح�سان،  اأو  امل�سلحة،  اأو  ال�احد، 
ل�رصوط  نظرته  تتغري  ،اأو  بها  االحتجاج  له �سحة  يبدو  ،ثم  االأدلة  تلك  لقب�ل  �رصوطاً 

قب�لها؛ فيتغري اجتهاده تبعاً لذلك )56).

))5) انظ���ر ه���ذا الأث���ر يف: م�سنف عبدالرزاق 10/)5، ال�سنن الكربى للبيهقي - كت���اب الديات، باب دية اجلنني - )/)19، 
الفقي���ه واملتفق���ه 195/1، واأ�سل���ه يف اأب���ي داود والن�سائي والرتمذي، وقال عنه الرتم���ذي: ح�سن �سحيح  والعمل عليه 
عند اأهل العلم، انظر: جامع الرتمذي - مع حتفة الأحوذي، اأبواب الديات - باب ما جاء يف املراأة ترث من دية زوجها 

1/4)5، ن�سب الراية 4/)5) .
)54) رواه ابن ابي �سيبة وعبدالرزاق وغرهما، وقد قال عنه الزيلعي: غريب بهذا اللفظ، و�سعفه الألباين.

انظ���ر: م�سن���ف اب���ن اأبي �سيبة )/)11، 4/7)5، م�سنف عبدالرزاق )/))-9)، جام���ع الأ�سول )/0))، ن�سب الراية )/170، 
اإرواء الغليل 5/)) .

وانظر املزيد من الأمثلة على هذا ال�سبب يف: رفع املالم 7-4 .
)55) انظر:  رفع املالم 9-7 .

))5) انظر بع�ض ما ورد يف هذا ال�سبب يف: رفع املالم 9.
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4-عدم معرفة املجتهد بداللة الدليل، اأو  فهمه فهماً خاطئاً، والتنبه اإلى داللة جديدة 
لذلك الدليل مل يكن قد تنبه لها من قبل))5).

واملخابرة  واملحاقلة  املزابنة  لفظ  غرابة  لذلك:  مثااًل  تيمية  ابن  االإ�سالم  �سيخ  ذكر 
"ال  املرف�ع:  "وكاحلديث  قال:  املجتهد،  عند  ذلك  وغري  والغرر  واملنابذة  واملالم�سة 
طالق وال عتاق يف اإغالق"))5) ; فاإنهم قد ف�رصوا:  االإغالق  باالإكراه ومن يخالفه ال 
يعرف هذا التف�سري، وتارة لك�ن معناه يف لغته وعرفه غري معناه يف لغة النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم، وه� يحمله على ما يفهمه يف لغته بناء على اأن االأ�سل بقاء اللغة، كما 
لغتهم،  الأنه  امل�سكر؛  اأن�اع  بع�ض  فظن�ه  النبيذ  يف:  الرخ�سة  يف  اآثاراً  بع�سهم  �سمع 
واإمنا ه� ما ينبذ لتحلية املاء قبل اأن ي�ستد، فاإنه جاء مف�رصاً يف اأحاديث كثرية �سحيحة، 
و�سمع�ا لفظ اخلمر يف الكتاب وال�سنة فاعتقدوه ع�سري العنب امل�ستد خا�سة بناء على 
اأنه كذلك يف اللغة، واإن كان قد جاء من االأحاديث اأحاديث �سحيحة تبني اأن اخلمر 

ا�سم لكل �رصاب م�سكر"))5).
فعندما يفهم املجتهد ذلك الفهم عن الدليل ويت�س�ر داللته بتلك الطريقة، ثم يتغري 
فهمه؛ ف�س�ف ي�ؤثر ذلك يف اجتهاده اجلديد وي�ؤدي اإلى تغري احلكم الذي و�سل له يف 

بادي الراأي.
5-عدم ت�س�ر امل�ساألة املنظ�رة ت�س�راً كاماًل؛ فيق�سي بناًء على هذا، ثم يتنبه حلقيقة 

)57) انظر: رفع املالم 10، اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله 471.
))5) اأخرجه اأحمد واأبو داود وابن ماجة وغرهم، وح�سنه الإمام الألباين.

    انظر: امل�سنف لبن اأبي �سيبة-كتاب الطالق، باب من مل ير طالق املكره �سيئاً -4/))، امل�سند لالإمام اأحمد )/)7)، �سنن 
اأب���ي داود - كت���اب الطالق، باب الطالق على غلط-1/)))، �سنن ابن ماجة-كتاب الطالق، باب طالق املكره والنا�سي- 

)/445-)44، جامع الأ�سول07/7)، ن�سب الراية )/)))، اإرواء الغليل 7/)11.
)59) رفع املالم 10 .
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ما نظر، فيق�سي بخالفه.
ونظري ذلك - يف الفت�ى - ما ح�سل من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؛ فقد روى اأهل 
ال�سنن وغريهم عن اأبي�ض بن حمال قال: وفدت اإلى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فا�ستقطعته امللح؛ فقطعه يل، فلما وليت قال رجل: يا ر�س�ل اهلل تدري ما اأقطعته ؟ اإمنا 

اأقطعته املاء العد؛ فرجع فيه")61).
فاإذا كان ذلك يف حق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ففي حق املجتهد اأولى.

6- تقارب مدارك النظر يف امل�ساألة وامل�ؤثرات فيها.
ت�فيت وتركت زوجها  امراأة  اهلل عنه ق�سى يف  بن اخلطاب ر�سي  اأن عمر  ومثاله: 
واأمها واأخ�يها الأبيها واأمها واأخ�يها الأمها، فاأ�رصك عمر بني االإخ�ة لالأم واالأب واالإخ�ة 
لالأم يف الثلث فقال له رجل اإنك مل ت�رصك بينهم عام كذا وكذا قال عمر تلك ما ق�سينا 

ي�مئذ وهذه على ما ق�سينا الي�م)61).
االأم،  لالأم يف  االإخ�ة  ي�سرتك�ن مع  اأنهم  واالأم؛ وجدنا  لالأب  االإخ�ة  تاأملنا  فاإذا 
فمن هذه اجلهة ميكن اإحلاقهم بهم، واإذا نظرنا اإلى قرابتهم من امليت واإرثهم وجدنا اأنهم 
اأ�سحاب تع�سيب، واالإخ�ة الأم اأ�سحاب فر�ض، واأ�سحاب التع�سيب اإمنا يرث�ن بعد 
امل�ساألة  النظر يف  فلتقارب مدارك  �سيئاً،  يرث�ن  فال  �سيء  يبق  فاإن مل  الفرو�ض،  اأهل 

وتغليب اإحدى ال�جهتني على االأخرى اختلف االجتهاد يف هذه امل�ساألة وتغري.
)0)) قال عنه الرتمذي: حديث غريب، والعمل على هذا عند اأهل العلم من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وغرهم 
يف القطائ���ع؛ ي���رون جائ���زاً اأن يقطع الإمام ملن راأى ذلك ،وقد اأخرجه ابن اأب���ي �سيبة يف امل�سنف-كتاب اجلهاد، باب ما 
قال���وا يف ال���وايل األه اأن يقطع �سيئاً م���ن الأر�ض41/7)،  اأبو داود يف �سننه- كتاب اخلراج والإمارة، باب اإقطاع الأر�سني 
- )/191، والرتمذي يف جامعه -مع حتفة الأحوذي - كتاب الأحكام -باب ما جاء يف القطائع-4/))5، وانظر: الفقيه 

واملتفقه للخطيب البغدادي )/1)4، جامع الأ�سول 10/)57 .
)1)) انظ���ر: امل�سن���ف لعبد ال���رزاق 49/10)-50)، امل�سنف لبن اأب���ي �سيبة4/7))، الفقيه واملتفق���ه )/))4، اإعالم املوقعني 

. (7-((/1
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اإليه يف اجتهاده القدمي وكان قد غفل  7-اأن يجد املجتهد معار�ساً اأق�ى مما ا�ستند 
بعم�م فعرث  اأو عمل  فبان عدم حجيتها،  اأمارة  يعتمد على  اأنه رمبا كان  عنه، وكذلك 
على خم�س�ض له، اأو مطلق فظفر مبقيد له، اأو اعتمد على اأ�سل فالتفت اإلى اإ�سكال يف 
جريانه ،اأو اطلع على نا�سخ قد اأفتى مبن�س�خه، اأو غري ذلك مما ي�ؤثر على راأي املجتهد 

اأو طريقة اجتهاده)62).
هذه بع�ض االأ�سباب املتعلقة بتغري اجتهاد املجتهد، وذكرناها للتمثيل، واأمثلتها يف 

اأق�سية ال�سلف وفتاواهم كثرية.
اجلهة الثانية: اأ�سباب تغري االجتهاد املتعلقة بتحقيق مناط احلكم.

ذكر االأ�س�لي�ن من اأ�رصب االجتهاد: حتقيق املناط، واأنه من االجتهاد الذي ال ينقطع 
حتى تق�م ال�ساعة)63)، ويحتاج املجتهد يف حتقيق املناط اإلى االجتهاد يف ت�فر ال�رصوط 
واالأ�سباب وانتفاء امل�انع -وه� ما ي�سمى اقت�ساء احلكم -وذلك الأن االأحكام املتعلقة 

باالأفعال واالأعيان تتبدل بالنظر اإلى تبدل االأ�سباب التي حتققت فيها)64).
قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية: "االأحكام الثابتة باأفعالنا؛ كامللك الثابت بالبيع، وملك 
احلكم  اأثبت  وال�سارع  االأحكام،  تلك  اأ�سباب  اأحدثنا  نحن  بالنكاح؛  الثابت  الب�سع 
لثب�ت �سببه منا، مل يثبته ابتداء؛ كما اأثبت اإيجاب ال�اجبات وحترمي املحرمات املبتداأة، 
فاإذا كنا نحن املثبتني لذلك احلكم ومل يحرم ال�سارع علينا رفعه: مل يحرم علينا رفعه، 
فمن ا�سرتى عينا فال�سارع اأحلها له وحرمها على غريه؛ الإثباته �سبب ذلك - وه� امللك 
الثابت بالبيع -، وما مل يحرم ال�سارع عليه رفع ذلك فله اأن يرفع ما اأثبته على اأي وجه 

)))) انظر: رفع املالم 11-)1، الجتهاد والتقليد لر�سا ال�سدر �س )5  من مطبوعات دار الكتاب اللبناين ببروت0 
)))) انظر: املوافقات 97/4-)9 0

)4)) انظر: جمموع الفتاوى9)/)154-15 0
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عليه  يحرم  ال  اأن  فاالأ�سل  مااًل؛  رجاًل  اأعطى  كمن  عليه،  ال�سارع  يحرمه  ما مل  اأحب 
الت�رصف فيه، واإن كان مزياًل للملك الذي اأثبته املعطي ما مل مينع منه مانع")65).

ومما ينبه له هنا: اأن احلكم ال�رصعي من حيث ه� مل تتبدل م�رصوعيته، واإمنا التبدل 
والتغري منظ�ر فيه اإلى املحل الذي تعلق به احلكم، وما وجد فيه من �سبب.

وال�رصطية  ال�سببية  وهي   - امل�ؤثرات  من  طائفة  على  االجتهاد  هذا  لت�قف  ونظراً 
واملانعية - فاإنه من اأكرث اأن�اع االجتهاد خطراً يف التطبيق، واأكرثها عر�سة للتغيري؛ اإذ 
اأنه يلتفت اإلى الزمان واملكان واحلال وال�سخ�ض والنية، والرتاتيب االإدارية، واختالف 
اأ�سباب  املاآل، وغريها من  ال�رصورة، واعتبار  املختلفة، مراعاة  االأو�ساع، والتط�رات 

تبدل تنزيل احلكم التي �سنعر�ض لها والأمثلتها فيما يلي: 
اأواًل: تغري االجتهاد لتغري العرف والع�ائد؛ وه� يع�د اإلى اأم�ر كثرية منها: 

٨-اختالف النا�ض يف منازعهم وم�ساربهم واأمزجتهم، ولذا فقد يقبح بع�ض النا�ض 
من  كثري  يراه  الراأ�ض  غطاء  ذلك  ومن  والعك�ض،  وجمياًل،  ح�سناً  االآخرون  يراه  فعاًل 
امل�سلمني من ل�ازم املروءة، وتركه يخل بها، بينما يراه اآخرون ح�سناً ال باأ�ض فيه)66)، 
وجرت العادة يف بع�ض ديار امل�سلمني اأن يدخل الزوج على زوجته يف بيت والدها، 

ويف ديار اأخرى يرون هذا قبيحاً))6).
9-اختالف طبيعة االأر�ض واملناخ، فالبالد تختلف وع�رة و�سه�لة وبرودة وحرارة، 
ولهذا االختالف اأثر يف اختالف عادات النا�ض يف لبا�سهم وت�رصفاتهم ومعامالتهم))6).

�سن احلي�ض، ومقدار  الن�ساء يف  البل�غ، واختالف  �سن  النا�ض يف  1٠- اختالف 

)5)) جمموع الفتاوى 9)/)15 0
)))) انظر: املوافقات )/09)، نظرات يف اأ�سول الفقه 00)-01) .

)7)) انظر: نظرات يف اأ�سول الفقه 01) .

)))) انظر: نظرات يف اأ�سول الفقه 01) .
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ال�سن  يف  واالختالف  احلي�ستني،  بني  الطهر  ومقدار  احلمل،  ومدة  والنفا�ض،  احلي�ض 
الذي يك�ن فيه الياأ�ض من املحي�ض ))6).

ثاني���اً: تغري االجتهاد لتغري الزمان؛ وهذا ال�س���بب ينتظم عدداً من احلاالت اأ�س���هرها 
حالتان: 

11- ف�ساد االأخالق، و�سعف ال�ازع الديني، وب�ار الذمم، وفقدان ال�رع، وغريه 
مما ي�سمى: ف�ساد الزمان؛ ومن اأمثلة ذلك: منع القا�سي من الق�ساء بعلمه بعد اأن كان يراه 
بع�ض العلماء، وذلك لف�ساد ذمم بع�ض الق�ساة؛ ف�سداً للذريعة مينع الق�ساة عم�ماً من 
الق�ساء بعلمهم، وكذلك فاإن املدين تنفذ ت�رصفاته يف اأم�اله بالهبة وال�قف وال�سدقة 
و�سائر وج�ه التربع، ول� كانت دي�نه م�ستغرقة اأم�اله كلها، باعتبار اأن الدي�ن تتعلق 
بذمته فتبقى اأعيان اأم�اله حرة، فينفذ فيها ت�رصفه، وهذا مقت�سى الق�اعد القيا�سية، ثم 
ملا ف�سدت ذمم النا�ض، واأ�سبح املدين�ن يعمدون اإلى تهريب اأم�الهم من وجه الدائنني 
اأفتى املتاأخرون من  اأو �سديق،  باأنه �سريدها لهم من قريب  عن طريق هبتها ملن يثق�ن 

الفقهاء بعدم نفاذ هذه الت�رصفات من املدين)1)).
ومن ذلك اأمر عثمان ر�سي اهلل عنه بالتقاط �س�ال االإبل مع اأن االأ�سل عدم التقاطها، 
واإم�ساء عمر ر�سي اهلل عنه الطالق الثالث ملا تتابع النا�ض يف الطالق، واحلكم بت�سمني 
ال�سياع،  من  االأم�ال  على  حمافظة  اأيديهم  يف  تهلك  التي  النا�ض  الأم�ال  ال�سناع 

وكذلك الق�ل بج�از الت�سعري ب�سبب ف�ساد اأخالق الباعة)1)).
1٢- تغري االجتهاد لتط�ر ال��سائل واالأو�ساع، وتط�ر الرتاتيب االإدارية واختالفها، 

)9)) انظر: نظرات يف اأ�سول الفقه 01) .
)70) انظر بتو�سع يف هذا ال�سبب واأمثلته: املدخل الفقهي العام )/))9-))9 .

)71) انظر هذه الأمثلة وغريها يف: اإعالم املوقعني )/11وما بعدها، املدخل الفقهي العام )/))9-4)9، الجتهاد للدكتور 
عبداملنعم النمر5)1-0)1، تب�سر النجباء 99-)10، القواعد الفقهية الكربى لل�سدلن4)4 .
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ال�سنة  وتدوين  ذلك،  بعد  طباعته  ثم  ال�رق،  على  الكرمي  القراآن  بكتابة  لذلك  وميثل 
يف عهد عمر بن عبدالعزيز، وا�ستعمال بع�ض ال��سائل التي ت�ساعد على روؤية االأهلة 
الدواوين،  والعيدين، وتدوين  املرتتبة على ذلك من �سيام رم�سان  االأحكام  واإثبات 
التي  املالية  النتائج  واعتماد  وح�سابها  املعامالت  ل�سبط  االآلية  احلا�سبات  وا�ستعمال 
ترتتب عليها، وذلك لكرثة االإجراءات املالية التي تت�قف على ا�ستعمال هذه التقنية، 
واال�ستغناء يف القب�ض باملعاطاة اآلياً مع اأن االأ�سل القب�ض باليد، وكذا اإجراء العق�د عرب 
ال��سائل املعا�رصة باالت�سال من بعد وبدون روؤية اأحد ركني العقد، وذلك تخفيفاً على 

النا�ض ورفعاً للحرج عنهم)2)).
ثالثاً: تغري االجتهاد مراعاة حلال ال�رصورة ال�رصعية التي حتيط باملكلف، وما تعم به 
البل�ى؛ فحالة اال�سطرار تختلف عن حالة االختيار؛ كخل�ة املراأة بالرجل االأجنبي بال 
حمرم، واطالع الطبيب على ع�رة املراأة املري�سة، و�سفر املراأة بال حمرم، واحلاجة اإلى 
بع�ض املعامالت مما يك�ن فيها غرر، لكن احلاجة عليها اأعظم من مف�سدة ال�رصر املرتتبة 

عليه )3)).
رابعاً: تغيري االجتهاد تبعاً ملراعاة مق�سد ال�سارع من حتقيق م�سلحة ودرء مف�سدة، 
فاإذا  املف�سدة،  ويدفع  امل�سلحة  يحقق  مبا  اجتهاده  يربط  اأن  ينبغي  املجتهد  اإن  حيث 
بناًء  بالتحرمي  اأو  بناًء على ما حتققه من م�سلحة،  اجتهد يف م�ساألة واأفتى فيها باجل�از 
على ما تف�سي اإليه من مف�سدة، فاإذا حت�لت احلال من اإف�ساء مل�سلحة اأو مف�سدة؛ فاإنه 
ينبغي تغيري االجتهاد بناًء على تلك التح�الت؛فيحرم ما اأف�سى ملف�سدة واإن كان قباًل 

))7) انظ���ر بع����ض ما ورد يف هذا احلالة: جمموع���ة ر�سائل ابن عابدين )/5)1، املدخل الفقهي العام )/))9-))9، تب�سري 
النجباء)10 -)10 .

))7) انظ���ر ه���ذا ال�سب���ب واملزيد من الأمثلة علي���ه يف: الجتهاد للدكت���ور عبداملنعم النمر ))1-7)1، رف���ع احلرج للدكتور 
الباح�سني 4)4-))4، عموم البلوى 511-417 .
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م�سلحة، وهكذا عك�سه)4)).
اإيقاف عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه �سهم امل�ؤلفة قل�بهم؛ وذلك ملا  ومثال ذلك: 
راأى تبدل االأح�ال وا�ستغناء االإ�سالم عنهم، فلم يبق مق�س�د ال�سارع من اإعطائهم)5)).
خام�ساً: تغري االجتهاد نتيجة ل�سد الذريعة وفتحها؛ فاإذا كانت هناك حالة ت�سد فيها 
الذريعة ثم تغري احلال؛ فاإنه ينبغي تغيري االجتهاد لفتح الذريعة؛ كما اإذا كانت الذريعة 
تف�سي ملحرم ثم اأ�سبحت تف�سي ملباح؛ فاإنه ينبغي اأن يتغري االجتهاد للق�ل باجل�از بعد 

اأن كان بالتحرمي)6)).
ومثال ذلك: حترمي النقاب اإذا كان ذريعة للفتنة، وحترمي لب�ض بع�ض اأن�اع اللبا�ض اإذا 

كان يف�سي للرقة يف الديانة، اأو الكرب واخليالء، ونح� ذلك.
وحل جميع ذلك بعد اأن كان يفتى بتحرميه اإذا زال ال�سبب الذي الأجله كان التحرمي.
�ساد�ساً: تغري االجتهاد بناًء على اعتبار ماآل الفعل، ومراعاة لنتائج الت�رصفات، فيفتي 
املجتهد بحرمة �سيء ال لذاته، ولكن ملا ي�ؤول اإليه الت�رصف، ويفتي بج�از �سيء ال لذاته 

ولكن ملا يف�سي اإليه من فائدة وم�سلحة.
من  ياأتي  ال  حتى  الفيء  اأرا�سي  ق�سمة  من  االمتناع  ال�سحابة:  اأق�سية  من  ومثالها 
بعد الفاحتني فال يجدون ما يعي�س�ن عليه ومنه ))))، واملنع من تزوج الكتابيات خ�سية 
عمر  اأن  تاريخه  يف  الطربي  نقل  فقد  ينكحهن،  من  يجدن  وال  العرب  ن�ساء  يفنت  اأن 
ابن اخلطاب ر�سي اهلل عنه بعث اإلى حذيفة ر�سي اهلل عنه -بعد ما واله املدائن وكرث 
اأهل الكتاب فطلقها،  اأهل املدائن من  اأنك تزوجت امراأة من  اأنه بلغني  امل�سلمات -: 

)74) انظر: اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله 471 .
)75) انظر: الأموال لأبي عبيد 1)7-))7، املدخل لدرا�سة ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور عبدالكرمي زيدان)10-)10 .

))7) انظر: الفروق )/)))، اإعالم املوقعني )/)10 وما بعدها، املوافقات)/)4)، �سد الذرائع للربهاين 175 وما بعدها.
)77) انظر:  اخلراج لأبي يو�سف 4)-))، الأموال لأبي عبيد 70 وما بعدها .
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فكتب اإليه: ال اأفعل حتى تخربين اأحالل اأم حرام وما اأردت بذلك ؟ فكتب اإليه: ال بل 
حالل، ولكن يف ن�ساء االأعاجم خالبة؛ فان اأقبلتم عليهن غلبنكم على ن�سائكم، فقال: 

االآن، فطلقها" )))).
�سابعاً: عدم حتقق املناط يف ال�اقعة اجلديدة؛ الأ�سباب منها: 

1- ف�ات �رصط اأو وج�د مانع، كما فعل عمر ر�سي اهلل عنه عندما اأوقف القطع يف 
ال�رصقة عام املجاعة)))).

٢- اخلطاأ يف حتقيق املناط؛ ومن اأمثلة ذلك: اأن ابن عمر ر�سي اهلل عنه كان ي�ساأله 
الرجل اأيق�سم زكاته ؟ فيق�ل: اأدوها اإلى االأئمة، ثم اإنه رجع عن ق�له يف دفع الزكاة 

لهم، وقال �سع�ها م�ا�سعها )1)).
"كان ابن عمر ر�سي اهلل عنهما ي�جب دفع زكاة االأم�ال  قال اخلطيب البغدادي: 
الدفع  يف  راأيه  عن  رجع  م�ا�سعها  ي�سع�نها  ال  اأنهم  اأخرب  فلما  االأمراء؛  اإلى  الباطنة 

اإليهم، واأمر النا�ض اأن يت�ل�ا �رصفها اإلى االأ�سناف..")1)).
3- تغري االجتهاد لتغري املناط -العلة -من حال اإلى حال؛ بحيث يحتاج يف حتقيقه 

الجتهاد وخا�سة عند تغري املناط لتنزيله على ال�اقع اجلديد؛ ومما ميثل به لذلك: 
باال�ستطاعة؛  املن�طة  به االأحكام  اإذا حتقق فيه مناط اال�ستطاعة  تعلقت  اأ ( املكلف 
ك�ج�ب القيام يف ال�سالة، ووج�ب اأداء ال�سيام، واحلج، واإذا تخلفت باأن كان غري 

قادر، فال يجب عليه القيام يف ال�سالة، وال اأداء ال�سيام واحلج.

))7) انظر: تاريخ الطربي )/)) .
)79) انظر: الأموال لأبي عبيد 4)4-5)4، وانظر: اأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله 471 .

)0)) انظر هذا الراأي عن ابن عمر يف: الأموال لأبي عبيد)))، الفقيه واملتفقه )/))4 .
     وانظر جممل اأقوال العلماء يف امل�ساألة يف: الأموال لأبي عبيد )7)-))) .

)1)) الفقيه واملتفقه )/))4 .



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ66

اعتدت  حي�سها  ارتفع  ما  واإذا  حي�ض،  ثالث  فعدتها  حتي�ض  دامت  ما  املراأة   ) ب 
باالأ�سهر، فاإذا ما عاد اإليها احلي�ض اعتدت به.

ج ( املراأة حمرمة قبل عقد النكاح عليها لهذا الرجل، وبعد العقد هي حالل، فاإذا ما 
طلقها طالقاً بائناً، اأو خالعها، حرمت عليه.

د ( اخلمر ما دامت م�سكرة فهي حمرمة، فاإذا ما تخللت كانت مباحة.
ه� ( العقار امل�ساع بني �رصيكني ي�ستحق به اأحد ال�رصيكني ال�سفعة على �رصيكه،فاإذا 

ما ق�سم مل ي�ستحق ال�سفعة)2)).
اجلهة الثالثة: اأ�سباب تغري احلكم الأ�سباب منها: 

1-اخلطاأ املتعلق باحلكم ذاته وذلك ملخالفته الن�ض اأو ما يف حكمه.
٢-اخلطاأ املتعلق بطريف احلكم.

3-اخلطاأ املتعلق بطرق اإثبات احلكم.
و�س�ف نتناول هذه االأ�سباب يف املطلب الثاين املتعلق بنق�ض االأحكام الثابتة بالظن   

املبحث الثاين  
امل�ساألة الرابعة: معنى اخلطاأ 

اخلطاأ �سد ال�س�اب )3))، وه� العدول عن اجلهة )4)).
ال�سيء  تعدي  على  يدل  واملهم�ز  املعتل  واحلرف  والطاء  "اخلاء  فار�ض:  ابن  قال 

والذهاب عنه...واخلطاء من هذا؛ الأنه جماوزة حد ال�س�اب")5)).
اأما يف اال�سطالح فقد عرف بتعريفات منها: 

)))) انظر هذه الأمثلة يف: حتقيق املناط للدكتور �سالح العقيل، جملة العدل ع)) �س9)140-1 .
)))) انظر: ال�سحاح 59/1، خمتار ال�سحاح 179، ل�سان العرب 5/1) مادة: خطاأ، امل�سباح املنري 107 مادة: خطو.

)4)) انظر: املفردات يف غريب القراآن )15 مادة: خطاأ.
)5)) مقايي�س اللغة )/)19 مادة: خطواأ.
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1-فعل ي�س���در من االإن�س���ان بال ق�س���د اإليه عند مبا�رصة اأمر مق�س����د �س�اه، وهذا 
تعريف التفتازاين )6)).

٢-اأن يق�سد بالفعل غري املحل الذي يق�سد به، وهذا تعريف ابن الهمام )))).
التعريفان يتجهان للخطاأ الذي يعذر به يف ال�رصع، وه� الذي ال يت�فر فيه  وهذا 
 - الن�ع  لهذا  باالإ�سافة   - اآخرين  ن�عني  اأ�ساف  بع�سهم  ولكن  مبا�رصة،  اإليه  الق�سد 

فذكر اأن اخلطاأ على اأ�رصب: 
اأحدها: اأن يريد غري ما حت�سن اإرادته فيفعله، وهذا ه� اخلطاأ التام املاأخ�ذ به االإن�سان، 
يقال: خطئ َيخطاأ ِخطاأً وِخطاأة، قال تعالى:   ڇ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈڇ))))، 

وقال:  ڇ ھ ھ ھ ھ ڇ)))).
الثاين: اأن يريد ما يح�سن فعله ولكن يقع منه خالف ما يريد؛ فيقال: اأخطاأ اإخطاًء فه� 
خمطئ، وهذا قد اأ�ساب يف االإرادة واأخطاأ يف الفعل، وهذا املعني بق�له عليه ال�سالة 

وال�سالم:  اإن اهلل و�سع عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان )1))، وق�له تعالى:  ڇ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ڇ)1))، وهذا ال�رصب ه� املراد بالتعريفني الذين ذكرناهما للخطاأ.

الثالث: اأن يريد ما ال يح�سن فعله ويتفق منه خالفه، فهذا خمطئ يف االإرادة وم�سيب 

)))) انظر: التو�سيح على التنقيح مع �سرح التلويح )/195 .
)7)) انظر: التحرير مع �سرحه تي�سر التحرير )/05)، عوار�ض الأهلية للجبوري 95) .

)))) من الآية رقم 1) من �سورة الإ�سراء.
)9)) من الآية رقم 91 من �سورة يو�سف.

)90) ورد ه���ذا احلدي���ث باألف���اظ خمتلف���ة ل يخلو كل منها م���ن مقال؛ واأ�سحها اللفظ الذي ذكرت���ه هنا، وقد اأخرجه ابن 
ماج���ة يف �سنن���ه -كتاب الطالق، باب طالق املكره والنا�س���ي - )/444-445، والبيهقي يف �سننه - كتاب اخللع والطالق، 
ب���اب م���ا جاء يف طالق املك���ره - 4/7)5-5)5، وقال عنه الألباين: �سحيح؛ انظ���ر: اإرواء الغليل1/))1، �سحيح اجلامع 

ال�سغري )/1195 .
)91) من الآية رقم )9 من �سورة الن�ساء.
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يف الفعل، فه� مذم�م بق�سده وغري حمم�د على فعله)2)).
فاتفق  �سيئاً  اأراد  من  اأن  االأمر  "وجملة  االأ�رصب:  هذه  ذكر  بعد  االأ�سفهاين  قال 
منه غريه يقال اأخطاأ، واإن وقع منه كما اأراده يقال اأ�ساب، وقد يقال ملن فعل فعاًل ال 
اأ�ساب اخلطاأ واأخطاأ ال�س�اب،  اأخطاأ، ولهذا يقال  اإنه  اإرادة ال جتمل:  اأراد  اأو  يح�سن، 
واأ�ساب ال�س�اب واأخطاأ اخلطاأ، وهذه اللفظة م�سرتكة كما ترى مرتددة بني معان يجب 

ملن يتحرى احلقائق اأن يتاأملها")3)).
وهذه املعاين الثالثة واردة يف حق ظن القا�سي، ولكنها تتفاوت من حيث امل�ؤاخذة 
للقاعدة يف ال�رصبني االأولني، دون  الت�رصفات واإم�سائها فتخ�سع  االأخروية، واأما يف 

الثالث مل�افقته ال�س�اب يف الظاهر، واإن كانت االإرادة الباطنة تخالفه.

املطلب الثاين: املعنى العام للقاعدة، 
واأدلتها، ون�شاأتها ومكانتها بني القواعد

 وفيه ثالث م�سائل: 
امل�ساألة الأولى: املعنى العام للقاعدة

بعد ا�ستعرا�ض معاين مفردات القاعدة يف اللغة واال�سطالح؛ ميكن اأن ن�س�غ معنى 
عاماً لهذه القاعدة يتجلى من خالله مرادنا عند ا�ستعمالها يف الفقه عامة ويف التطبيقات 
القاعدة؛  الق�سائية خا�سة، وهذا املعنى ماأخ�ذ من املعاين اال�سطالحية ملفردات هذه 

فيك�ن املعنى العام للقاعدة ه�: 
الت�رصف والفعل - من حكم ق�سائي اأو فت�ى اأو ا�ستحقاق اأو معاملة - اإذا بني على 

))9) انظر: املفردات )15 مادة: خطاأ .
))9) املفردات )15 مادة: خطاأ .
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اأمر مرتدد فيه بني طرفني ال مرجح الأحدهما على االآخر، اأو مرتجح اأحد طرفيه يف نظر 
املت�رصف، ثم تبني وظهر خطاأ ذلك الظن اأو االعتقاد؛ فيجب عدم االعتداد بذلك الظن 
وعدم اعتباره وبناء االأحكام والت�رصفات عليه، وينبغي اأن يلغى ذلك الظن وما ترتب 
عليه من ت�رصفات واأحكام ويجعل كاأن مل يكن، �س�اًء كان اخلطاأ ظاهراً ومبيناً للحال، 

اأو كان خفياً ثم ظهر بعد، و�س�اًء كان ذلك اخلطاأ بق�سد اأو بغري ق�سد)4)).
امل�ساألة الثانية: اأدلة القاعدة

عليه  ترتتب  اأن  ينبغي  وال  ملغى  خط�ؤه  تبني  الذي  الظن  اأن  على  االأدلة  ت�افرت 
االأحكام، ومن ذلك ما يلي: 

1-ما ثبت عند االأ�س�ليني من اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يجتهد، واالجتهاد ظن، 
واأن النبي قد يخطئ يف اجتهاده وي�س�به ال�حي )5))؛ وقد دل على ذلك ال�ق�ع)6))؛ 
ومن ذلك ما جاء يف �سحيح م�سلم يف حديث ط�يل عن ابن عبا�ض يف غزوة بدر؛ قال:  
فلما اأ�رصوا االأ�سارى قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الأبي بكر وعمر: ما ترون يف 
ه�ؤالء االأ�سارى ؟ فقال اأب� بكر: يا نبي اهلل هم بن� العم والع�سرية؛ اأرى اأن تاأخذ منهم 
فدية فتك�ن لنا ق�ة على الكفار فع�سى اهلل اأن يهديهم لالإ�سالم، فقال ر�س�ل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: ما ترى يا بن اخلطاب ؟ قلت: ال واهلل يا ر�س�ل اهلل؛ ما اأرى الذي راأى 

)94) انظ���ر: درر احل���كام �س���رح جمل���ة الأحكام املادة )7 �س )7، �سرح القواعد الفقهي���ة 57)، الوجيز يف قواعد الفقه الكلية 
10)، القواعد الفقهية الكربى لل�سدلن 00-199) .

)95) انظ���ر: الع���دة 4/)157-1579، التب�س���رة 1)5-4)5، امل�ست�سف���ى )/55)، التمهي���د لأب���ي اخلط���اب )/)41-))4، ميزان 
الأ�سول))4،  الإحكام لالآمدي 5/4)1، �سرح خمت�سر الرو�سة )/)59، الإبهاج مع املنهاج )/)4)، نهاية ال�سول 7/4)5، 
�سرح الع�سد )/91)-)0)، البحر املحيط )/15)-)1)، تي�سري التحرير 5/4)1، التحبري )/90))، �سرح الكوكب املنري 

. 475/4
))9) انظ���ر: الع���دة 5/)157، التمهي���د )/)41، اأ�سول ال�سرخ�س���ي )/91، الإحكام لالآمدي 5/4)1، �س���رح خمت�سر الرو�سة 

)/594، امل�سودة 507، اأ�سول الفقه لبن مفلح)/4)9، فواحت الرحموت )/)))، التحبري )/)9)) .
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اأب� بكر، ولكني اأرى اأن متكنا فن�رصب اأعناقهم؛ فتمكن علياً من عقيل في�رصب عنقه، 
الكفر و�سناديدها،  اأئمة  فاإن ه�ؤالء  فاأ�رصب عنقه؛  ن�سيبا لعمر -  ومتكني من فالن - 
فه�ى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ما قال اأب� بكر، ومل يه� ما قلت، فلما كان من 
يا  قلت:  يبكيان،  قاعدين  بكر  واأب�  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  فاإذا  جئت  الغد 
ر�س�ل اهلل اأخربين من اأي �سيء تبكي اأنت و�ساحبك فاإن وجدت بكاًء بكيت، واإن مل 
اأجد بكاًء تباكيت لبكائكما، فقال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اأبكي للذي عر�ض 
علي اأ�سحابك من اأخذهم الفداء،  لقد عر�ض علي عذابهم اأدنى من هذه ال�سجرة - 
�سجرة قريبة من نبي اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم - واأنزل اهلل عز وجل:  ما كان لنبي اأن 
 ،(((( اإلى ق�له:  فكل�ا مما غنمتم حالاًل طيباً   يك�ن له اأ�رصى حتى يثخن يف االأر�ض  

فاأحل اهلل الغنيمة لهم )))).
وعاتب اهلل نبيه حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم عندما اأذن الأنا�ض ا�ستاأذن�ه يف القع�د 
عن غزوة تب�ك فقال�ا: اإن اأذن لكم فاقعدوا، واإن مل ياأذن لكم فاقعدوا؛ فقال: عفا اهلل 
عنك مل اأذنت لهم ))))، وكذا عندما هم بال�سالة على راأ�ض النفاق عبداهلل بن اأبي �سل�ل 

نهاه اهلل؛ فقال: وال ت�سل على اأحد منهم مات اأبداً وال تقم على قربه )111).
فهذه االأخبار وغريها تدل داللة �رصيحة على اأن الظن اخلاطئ غري معترب وال يرتتب 

)97) الآيات 7)-9) من �سورة الأنفال.
))9) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - مع �سرح النووي - كتاب اجلهاد وال�سر، باب الإمداد باملالئكة يف غزوة بدر - )75-74/1 

.  وانظر: اأ�سول الفقه لبن مفلح )/))9، التحبري )/)9)) .
)99) من الآية رقم )4 من �سورة التوبة0 وانظر: تف�سري القراآن العظيم لبن كثري 159/4 .

)100) من الآية رقم 5) من �سورة التوبة.
   وق���د اأخ���رج البخ���اري وم�سلم هذه الق�سة يف �سحيحيهما، انظر: �سحيح البخاري - مع فتح الباري - كتاب اجلنائز، باب 
الكف���ن يف القمي����ض ال���ذي يك���ف اأو ل يكف، ومن كف���ن بغر قمي����ض - )/))1، �سحيح م�سلم - ب�س���رح النووي - كتاب 

�سفات املنافقني واأحكامهم، 17/)10 . وانظر: تف�سري القراآن العظيم لبن كثري 4/)19-)19 .
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عليه احلكم، وقد �سدرت عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باجتهاد واالجتهاد ظن، ولكنه 
يف حق النبي ي�ؤول اإلى القطع لتاأييد ال�حي اأو ت�س�يبه، فكان يف حق اأمته من باب 

الظن الذي يعرت�ض عليه عند اخلطاأ في�سبح باطاًل غري معترب.
٢-عن اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:  اإنكم 
تخت�سم�ن اإيل ولعل بع�سكم اأن يك�ن اأحلن بحجته من بع�ض فاأق�سي له على نح� مما 
اأ�سمع منه، فمن قطعت له من حق اأخيه �سيئاً فال ياأخذه؛ فاإمنا اأقطع له به قطعة من النار، 

ويف رواية:  اإمنا اأنا ب�رص  )111).
فدل هذا احلديث على اأن اخلطاأ غري معترب وال يرتتب عليه اأثره، وقد اأهدره النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم، واأمر برتك احلكم املبني على اخلطاأ وت�عد على عدمه بالنار.
وجماهري  واأحمد  وال�سافعي  مالك  ملذهب  داللة  احلديث  هذا  "ويف  الن�وي:  قال 
احلاكم  اأن حكم  بعدهم  فمن  والتابعني  ال�سحابة  االأم�سار من  وفقهاء  االإ�سالم  علماء 
ال يحل الباطل وال يحل حراماً، فاإذا �سهد �ساهدا زور الإن�سان مبال؛ فحكم به احلاكم، 
قتله مع علمه  بقتل؛ مل يحل لل�يل  املال، ول� �سهدا عليه  له ذلك  مل يحل للمحك�م 
بكذبهما، واإن �سهدا بالزور اأنه طلق امراأته ؛مل يحل ملن علم بكذبهما اأن يتزوجها بعد 

حكم القا�سي بالطالق" )112).
3-ا�س���تهر عن ال�س���حابة ر�س����ان اهلل عليهم الرج�ع عن اآرائهم الت���ي راأوها اإلى 
اأحاديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا �سمع�ها ووع�ها، وقد ب�ب اخلطيب البغدادي 

)101) اأخرج���ه البخ���اري وم�سل���م يف �سحيحيهم���ا، انظ���ر: �سحي���ح البخاري - مع فتح الب���اري -، كتاب الأح���كام - باب من 
ق�سي له بحق اأخيه فال ياأخذه)1/)17، �سحيح م�سلم مع �سرح النووي، كتاب الأق�سية - باب احلكم بالظاهر واللحن 

باحلجة )5/1-) .
))10) �سرح النووي على �سحيح م�سلم )1/)-7، وانظر: فتح الباري )175/1-)17 .
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باباً يف املروي عنهم يف ذلك )113)، وباباً اآخر عن�نه بق�له: باب رج�ع املفتي عن فت�اه 
اإذا تبني له اأن احلق يف غريها )114)، وكذا عقد ابن عبدالرب باباً يف ذكر الدليل يف اأقاويل 
ال�س���لف على اأن االختالف خطاأ و�س����اب )115) حت���ى اإنه قال بع���د اأن ذكر طائفة من 
اأفعالهم واأق�الهم: "قال اأب� عمر: الأ�س���حابنا من رد بع�س���هم لق����ل بع�ض بدليل وبغري 
دليل �س���يء ال يكاد يح�سى كرثة، ول� تق�سيته لقام منه كتاب كبري اأكرب من كتابنا هذا، 
ولكن���ي راأيت الق�س���د اإلى ما يلزم اأولى واأوجب، فاقت�رصن���ا على احلجة عندنا، وباهلل 

ع�سمتنا وت�فيقنا")116).
فيما  اخلطاأ  تبني  عليه  يرتتب  الذي  االجتهاد  تغري  اأ�سباب  ت�ساعيف  يف  ذكرنا  وقد 

�سلف نبذة �ساحلة من رج�ع ال�سلف اإلى احلق عند تبني اخلطاأ اأو ال�سه� والن�سيان.
4-االأثر امل�س���ه�ر عن عمر بن اخلطاب ر�س���ي اهلل عنه واأر�س���اه، واملعروف ب� كتابه 
الأبي م��سى االأ�سعري يف الق�ساء؛ وجاء فيه: "ال مينعنك ق�ساء ق�سيته، ثم راجعت فيه 
نف�سك، فهديت لر�سدك اأن تق�سيه، فاإن احلق قدمي ال ينق�سه �سيء، والرج�ع اإلى احلق 

خري من التمادي يف الباطل"))11).
قال ابن القيم: "وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقب�ل، وبن�ا عليه اأ�س�ل احلكم 

وال�سهادة، واحلاكم واملفتي اأح�ج �سيء اإليه، واإلى تاأمله والتفقه فيه"))11).
))10) انظ���ر: الفقي���ه واملتفق���ه 4/1)) -9))؛ ذك���ر م���ا روي من رجوع ال�سحابة ع���ن اآرائهم التي راأوها اإل���ى اأحاديث النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم اإذا �سمعوها ووعوها.
)104) انظر: الفقيه واملتفقه )/1)7-4)4 .

)105) انظر: جامع بيان العلم وف�سله )/5)-9) .
))10) جامع بيان العلم وف�سله )/9).

)107) انظر: ال�سنن الكربى للبيهقي - كتاب اآداب القا�سي، باب من اجتهد ثم راأى اأن اجتهاده خالف ن�ساً اأو اإجماعا000ً 
- 04/10)، �س���رح ال�سن���ة للبغوي 114/10، جامع بيان العل���م وف�سله )/))، اإعالم املوقعني 1/))، خال�سة البدر املنري 

لبن امللقن )/5)4.
))10) اإعالم املوقعني 1/)) .
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وقد و�سح ابن القيم املراد مبق�لة عمر ر�سي اهلل عنه هذه فقال: "يريد: اإذا اجتهدت 
فاإن  اإعادته؛  من  االأول  االجتهاد  مينعك  فال  اأخرى؛  مرة  لك  وقعت  ثم  حك�مة  يف 
االجتهاد قد يتغري وال يك�ن االجتهاد االأول مانعاً من العمل بالثاين اإذا ظهر اأنه احلق، 
فاإن احلق اأولى باالإيثار؛ الأنه قدمي �سابق على الباطل، فاإن كان االجتهاد االأول قد �سبق 
الثاين؛ والثاين ه� احلق؛ فه� اأ�سبق من االجتهاد االأول؛ الأنه قدمي �سابق على ما �س�اه، 
اأولى من التمادي على  اإليه  وال يبطله وق�ع االجتهاد االأول على خالنه، بل الرج�ع 

االجتهاد االأول" ))11).
5-ق�سة عبداهلل بن م�سع�د ر�سي اهلل عنه حينما اأفتى رجاًل بحل اأم امراأته التي فارقها 
قبل الدخ�ل، ثم �سافر اإلى املدينة وتبني له خالف هذا الق�ل، فرجع اإلى الك�فة، وطلب 
ذلك الرجل، وفرق بينه وبني اأهله )111)، قال ابن القيم: "فاإنه ملا ناظر ال�س���حابة يف تلك 
امل�س���األة)111)؛ بين�ا ل���ه اأن �رصيح الكتاب يحرمها؛ لك�ن اهلل تعال���ى اأبهمها فقال تعالى:  

)109) اإعالم املوقعني 1/)) .
)110) اأخرج���ه عبدال���رزاق يف امل�سن���ف - كت���اب الن���كاح، باب واأمه���ات ن�سائك���م )/)7)، والبيهقي يف ال�س���نن الكربى - كتاب 
الن���كاح، ب���اب قول اهلل تعالى )واأمهات ن�سائكم(000 57/7)-)5)، واخلطيب البغدادي يف: الفقيه واملتفقه - باب رجوع 

املفتي عن فتواه اإذا تبني له اأن احلق يف غرها)/5)4 .
)111) امل���راد به���ذه امل�ساأل���ة الت���ي ذكرها اب���ن القيم هنا هي م�ساألة ع���ود ال�سمر يف قوله تعالى: الالت���ي دخلتم بهن  وهل 
يعود على الربائب فقط كونها اآخر مذكور، فتحرم الربيبة ب�سرط الدخول بالأم، اأم اأن ال�سمر يعود على ما قبلها؛ 

في�سرتط حلرمة اأم الزوجة اأن يكون الزوج قد دخل بابنتها، ول يكتفى مبجرد العقد كما هو امل�سهور ؟
للعلماء يف امل�ساألة راأيان؛ والذي عليه جمهور ال�سلف اأن الأم حترم مبجرد العقد على البنة، ول حترم البنة اإل بالدخول 
ب���الأم، ق���ال القرطب���ي: "وبه���ذا قول جميع اأئمة الفتوى بالأم�سار"، ون�سب القرطب���ي لبع�ض ال�سلف اأن الأم والربيبة 
�س���واء؛ ل حت���رم واح���دة منهما اإل بالدخول بالأخرى، واأن �سرط الدخول راجع اإلى الأمهات والربائب جميعاً، ون�سبه 
لعل���ي ب���ن اأب���ي طالب على م���ا رواه خال�ٌض عنه، وذكر القرطب���ي وغره اأنه روي عن ابن عبا����ض وجابر وزيد بن ثابت، 
واأنه قول ابن الزبر وجماهد؛ واأن جماهد قال: الدخول مراد يف النازلتني، ومل ين�سب القرطبي ول اجل�سا�ض، ول 
الكيا الهرا�سي هذا القول لبن م�سعود كما فعل عبدالرزاق والبيهقي ونقله عنه ابن القيم وذكرنا كالمه عنه بعاليه.
انظ���ر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطب���ي 5/)9،اأحكام القراآن للج�سا�ض)/)14-144 ،اأحكام القراآن للكيا الهرا�سي)/95)، 

التحرير والتنوير 99/4) .
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ڇگ گ     ڇ)112)، وظ���ن عب���داهلل اأن ق�ل���ه:  ڇ ڱ ڱ ںڇ)113) 
راجع اإلى االأول والثاين، فبين�ا له اأنه اإمنا يرجع اإلى اأمهات الربائب خا�س���ة، فعرف اأنه 
احل���ق، واأن الق�ل بحلها)114) خالف كتاب اهلل تعال���ى، ففرق بني الزوجني، ومل يفرق 

بينهما بك�نه تبني له اأن ذلك خالف ق�ل زيد اأو عمرو، واهلل اأعلم")115).
6-اأن عبد الرحمن بن اأبي هريرة، �ساأل عبد اهلل بن عمر، عما لفظ البحر، فنهاه عن 
اأكله، قال نافع: ثم انقلب عبد اهلل، فدعا بامل�سحف فقراأ:  اأحل لكم �سيد البحر وطعامه 
متاعاً لكم ولل�سيارة )116)، قال نافع: " فاأر�سلني عبد اهلل بن عمر اإلى عبد الرحمن بن اأبي 

هريرة اأنه ال باأ�ض باأكله "))11).
7-االإجم���اع على اأن الظن اإذا كان خاطئاً - ب���اأن خالف القاطع - فاإنه ينق�ض، وممن 
حكى االتفاق على ذلك: ع�سد الدين االإيجي ))11)، واالأ�سفهاين ))11)، وغريهما )121).

هذه بع�ض االأدلة على اأن الظن غري معترب اإذا كان خطاأً، وال تبنى عليه االأحكام.

))11) من الآية رقم )) من �سورة الن�ساء.

))11) من الآية رقم )) من �سورة الن�ساء.
)114) اأي ح���ل اأم الزوج���ة ل���زوج ابنته���ا الت���ي عقد عليها ومل يدخل به���ا، فقد فهم ابن م�سعود من ع���ود ال�سمر اأنها حتل 
ل���زوج ابنته���ا م���ا مل يدخل بالبنت، وال�س���واب اأنها ل حتل لزوج ابنتها مبجرد عقده عل���ى البنت، ول ي�سرتط الدخول 
بالبن���ت، وه���ذا م���ا ناظر ال�سحابة ابن م�سعود فيه فرجع اإلى قولهم بعد اأن ظهر له احلق، واأن القول بحل اأم الزوجة 

لزوج ابنتها لأن الزوج مل يدخل بالبنت؛ هو خالف كالم اهلل الذي حرمها مبجرد العقد.
)115) اإعالم املوقعني 4 / )17 .

))11) من الآية رقم )9 من �سورة املائدة.
)117) اأخرج���ه الإم���ام مال���ك يف املوط���اأ - كتاب ال�سي���د - باب ما جاء يف �سي���د البحر )/494، والبيهق���ي يف ال�سنن الكربى 
- كت���اب ال�سي���د والذبائ���ح - باب ما لفظ البحر وطفا من مينة5/9)4، واخلطيب البغ���دادي يف الفقيه واملتفقه - باب 

رجوع املفتي عن فتواه اإذا تبني له اأن احلق يف غرها )/4)4 .
))11) انظر: �سرح الع�سد )/00) .

)119) انظر: بيان املخت�سر )/7)) .
)0)1) انظر: اإر�ساد الفحول )))، اأ�سول الفقه الإ�سالمي للزحيلي)/1115 .
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امل�ساألة الثالثة: ن�ساأة القاعدة ومكانتها بني القواعد.

اأواًل: ن�س�أة الق�عدة: 
امل�ؤمنني عمر بن  اأمري  اإلى كتاب  الفقهية  القاعدة  1-ا�ستندت بدايات �سياغة هذه 
اخلطاب ر�سي اهلل عنه لعامله على العراق اأبي م��سى االأ�سعري)121)، وكان مما جاء فيه:  
ال مينعنك ق�ساء ق�سيته، ثم راجعت فيه نف�سك، فهديت لر�سدك اأن ترجع اإلى احلق، فاإن 
احلق قدمي ال ينق�سه �سيء، والرج�ع اإلى احلق خري من التمادي يف الباطل، فقد دل هذا 
الكالم على اإهدار الظن اخلاطئ واالأمر برتكه، وذلك الأن هناك حقاً قد تقدمه؛ اإذ احلق 
قدمي وال ينق�سه �سيء، وقد يطراأ الباطل عليه، اأو يبقى احلق كما ه�، فاإذا طراأ الباطل 

على احلق وجب ترك الباطل متى ما تبني ك�نه باطاًل؛ اإذ ال عربة به مع وج�د احلق.
٢-وبعد ذلك وقفت يف كالم االإمام ال�سافعي رحمه اهلل على قاعدة تفيد اأن الظن 
يرتك اإذا تعار�ض مع االأ�سل، ون�ض تلك القاعدة:  ال متنع احلق�ق بالظن�ن وال متلك بها 
)122)، وقد علل بها ال�سافعي لعدم رفع اليد عن امللك ل�ج�د ظن ناقل عن امللك ملجرد 

دع�ى بذلك، ون�ض الفرع الذي ذكره ال�سافعي: "واإذا اعرتف الرجل الدابة يف يدي 
رجل؛ فاأقام رجل عليها بينة اأنها له: ق�سى له القا�سي بها، فاإن ادعى الذي هي يف يديه 
اأنه ا�سرتاها من رجل غائب مل يحب�ض الدابة عن املق�سي له بها، ومل يبعث بها اإلى البلد 
الذي فيها البيع - كان البلد قريباً اأو بعيداً - وال اأعمد اإلى مال رجل فاأبعث به اإلى البلد 
لعله يتلف قبل اأن يبلغه بدع�ى اإن�سان ال اأدري كذب اأم �سدق، ول� علمت اأنه �سدق 
ما كان يل اأن اأخرجها من يدي مالكها نظراً لهذا اأن ال ي�سيع حقه على املغت�سب، ال 
اأو غري  م�سافراً  الدابة  ا�ستحق  الذي  كان  و�س�اًء  بها،  بالظن�ن وال متلك  احلق�ق  متنع 

)1)1) �سبق ذكره عند ذكر الأدلة على هذه القاعدة.
)))1) انظر: الأم 4/)) .
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قيمتها  اأعطي  ول�  عنها،  نف�ساً  يطيب  اأن  اإال  يديه  من  تنزع  وال  منها  مينع  وال  م�سافر، 
اأ�سعافاً؛ الأنا ال جنربه على بيع �سلعته")123).

"العلم  فقال:  ه�؛  املقري ت75٨  القاعدة يف كالم  ت�سمنته  الذي  املعنى  3-وورد 
ينق�ض الظن؛ الأنه االأ�سل، واإمنا جاز الظن عند تعذره، فاإذا وجد على خالفه بطل")124)، 
وقال يف الكليات الفقهية: "كل حكم خالف الن�ض اأو االإجماع اأو كان من غري دليل، اأو 
اأخطاأ املذهب املق�س�د - وقيل: اأو الق�اعد اأو القيا�ض اجللي؛ فاإنه يف�سخ، واإال فال، اإال 

اأنه ينق�ض ما ظهر خط�ؤه من اأحكام نف�سه" )125).
البي�ساوي ت  االإمام  عليه -  وقفت  فيما  ب�سيغتها -  بالقاعدة  4-واأول من �رصح 
6٨5ه�؛ وذلك يف معر�ض تعليله الأداء ال�اجب يف اآخر ال�قت، وهل يك�ن ق�ساًء اأو 
اأداًء؟ بناًء على ظنه اأنه لن يعي�ض الآخر ال�قت، وعبارة البي�ساوي: "ول� ظن املكلف اأنه 
ال يعي�ض اإلى اآخر ال�قت ت�سيق عليه، فاإن عا�ض وفعل يف اآخره فق�ساء عند القا�سي)126) 
�رصاحه))12)،  عليه  وتابعه  خط�ؤه"))12)،  البني  بالظن  عربة  ال  اإذ:  احلجة))12)؛  عند  اأداء 

وبع�ض االأ�س�ليني)131).
4-اأما عند متقدمي علماء الق�اعد الفقهية؛ فقد وردت القاعدة مبعناها يف كالم ابن 
رجب يف قاعدتني متتاليتني؛ فقال يف القاعدة اخلام�سة وال�ستني: "من ت�رصف يف �سيء 

)))1) الأم 4/)) .
)4)1) القواعد للمقري )/)7) .

)5)1) الكليات الفقهية 4)1 .
)))1) اأي: الباقالين، انظر: نهاية ال�سول 0/1)1 .

)7)1) اأي: حجة الإ�سالم الغزايل ، انظر: نهاية ال�سول 0/1)1 .
)))1) منهاج الو�سول - مع نهاية ال�سول - 109/1 .

)9)1) انظر: الإبهاج 0/1)، نهاية ال�سول 0/1)1، �سرح املنهاج لالأ�سفهاين 0/1).
)0)1) انظر: التحبري )/917 .
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ال�ساد�سة  القاعدة  اأنه كان ميلكه ، فيها اخلالف")131)، وقال يف  اأنه ال ميلكه فتبني  يظن 
املعتمد  ال�سبب  واأن   - فيه  خط�ؤه  تبني  ثم  �سبب  اإلى  م�ستنداً  ت�رصف  "ل�  وال�ستني: 
�سحيحاً  ظنه  ما  اإلى  اال�ستناد  يك�ن  اأن  اأحدهما:  ن�عان:  فه�  -؛  م�ج�د  وه�  غريه 
اأنه  تبني  ثم  يظنه اجلدي  بنجم  القبلة  ي�ستدل على  اأن  مثل  فالت�رصف �سحيح؛  اأي�ساً؛ 
جنم اآخر م�سامته. والثاين: اأن ال يك�ن ما ظنه م�ستنداً ا�ستناداً �سحيحاً؛ مثل اأن ي�سرتي 
�سيئاً ويت�رصف فيه؛ ثم تبني اأن ال�رصاء كان فا�سداً؛ واأنه ورث تلك العني؛ فاإن قلنا يف 
القاعدة االأولى- وهي اخلام�سة وال�ستني - بال�سحة؛ فهنا اأولى، واإن قلنا ثم بالبطالن 
فيحتمل هنا ال�سحة؛ الأنه ا�ستند اإلى �سبب م�س�غ وكان يف نف�ض االأمر له م�س�غ غريه؛ 
قبله")132)،  الذي  الق�سم  بخالف  والظاهر،  الباطن  يف  م�س�غ  اإلى  الت�رصف  فا�ستند 
وهذه القاعدة تتناول اخلطاأ يف و�سيلة احلكم اإذا �سادفت �س�اباً ل�سبب اآخر غري الذي 

ا�ستند اإليه القا�سي.
794ه�،  ت  الزرك�سي  ه�  ال�سيغة  بهذه  بها  ت�رصيحه  على  وقفت  من  5-واأول 
وذلك يف املنث�ر يف الق�اعد؛ فقد قال: "الظن اإذا كان كاذباً فال اأثر له، وال عربة بالظن 
يف  واحلاوي  والنظائر)134)،  االأ�سباه  يف  ت911ه�  ال�سي�طي  ثم  خط�ؤه")133)،  البني 

الفتاوى)135)، وابن جنيم ت 97٠ه� يف االأ�سباه والنظائر)136).
خمتلفة؛  م�سائل  يف  بها  للتعليل  م�سنفاتهم  يف  الفقهاء  ا�ستعملها  ذلك  6-وبعد 

)1)1) تقرير القواعد وحترير الفوائد 117 .

)))1) تقرير القواعد وحترير الفوائد )11 .
)))1) املنثور )/)5)،  وانظر كذلك: )/10) .

)4)1) انظر: الأ�سباه والنظائر 9)) .
)5)1) انظر: احلاوي يف الفتاوي 1/)19 .

)))1) انظر: الأ�سباه والنظائر 1)1 .
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ت))13)974،واخلطيب  الهيتمي  حجر  وابن  ت9٢6ه�))13)،  الن�ساري  زكريا  ومنهم: 
ال�رصبيني ت))13)977، وزين الدين املليباري ت9٨7ه�)141)، واأحمد بن قا�سم العبادي 

ت99٢ه� )141)، واأب� حممد بن غامن البغدادي ت1٠3٠ه�)142)، وغريهم)143).
7-ثم اإنه ا�ستهر ا�ستعمال هذه القاعدة يف جملة االأحكام العدلية العثمانية ون�سبها 
بع�ض �رصاح املجلة لالأ�سباه والنظائر البن جنيم )144)، وجعلها مدون� املجلة املادة الثانية 
وال�سبعني من م�اد تلك املجلة، ونقلها عنهم بع�ض من كتب يف الق�اعد الفقهية كتباً 

مفرداً؛ مثل اأحمد الزرقا وابنه م�سطفى )145).
ث�نيً�: مك�نة الق�عدة بي القواعد: 

متثل هذه القاعدة اإحدى الق�اعد الكلية التي يتخرج عليها ما ال ينح�رص من ال�س�ر 
 ،(14(( الق�اعد  تلك  من  والثالثني  الثالثة  القاعدة  ال�سي�طي)146)وهي  قال  كما  اجلزئية 

)7)1) انظ���ر مث���اًل: اأ�سنى املطال���ب يف �سرح رو�ض الطالب 1/)))، 9))، )/))4، فتح الوه���اب ب�سرح منهج الطالب1/)11، 
. (09 ،144

)))1) انظر مثاًل: الفتاوى الكربى الفقهية )/57، 70، )7، 101، 4/))1 .
)9)1) انظر مثاًل: الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع 197/1، مغني املحتاج 1/)5)، 57)، ))4، 159/4 .

)140) انظر مثاًل: فتح املعني ب�سرح قرة العني )/5)) .
)141) انظر مثاًل: حوا�سي ال�سرواين والعبادي )/91)، 49)، 9/))1 .

))14) انظر: جممع ال�سمانات 454 .
))14) ومنه���م: �سم����س الدي���ن ب���ن �سه���اب الدي���ن الرمل���ي ت1004 يف: نهاية املحت���اج اإلى �س���رح املنه���اج )/91، 9))، )/0)1، 
174، و�سه���اب الدي���ن القليوبي ت9)10 يف: حا�سيته على �سرح اجل���الل املحلي على منهاج الطالبني 1/)))، واخلر�سي 
ت1101ه���� يف: �سرح���ه عل���ى خمت�سر خليل14/1)، )/97، وعل���ي ال�سعيدي العدوي املالكي ت9)11ه���� يف: حا�سيته على 
�سرح كفاية الطالب الرباين 07/1)، و�سليمان اجلمل ت04)1 يف: حا�سيته على منهج الطالب 1/)15، )/)57، )/)10، 
450، والبجرم���ي ت1))1 يف: حا�سيت���ه على �سرح منهج الط���الب 1/)41، )41، والطحطاوي ت1))1 يف: حا�سيته على 

مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح 1/)44، وابن عابدين ت)5)1 يف: رد املحتار )/)44 وغريها0
)144) انظر: جملة الأحكام العدلية ب�سرحها درر احلكام لعلي حيدر 1/)7 .

)145) انظر: �سرح القواعد الفقهية 57)، املدخل الفقهي العام )/)97 .
))14) انظر: الأ�سباه والنظائر 01) .
)147) انظر: الأ�سباه والنظائر 9)) .
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وقد ق�سم ابن جنيم الق�اعد الكلية اإلى ن�عني: الق�اعد اخلم�ض الكربى، ون�ع ثاٍن من 
الق�اعد اأقل من تلك الق�اعد اخلم�ض وهي ق�اعد كلية يتخرج عليها ما ال ينح�رص من 
ال�س�ر اجلزئية ))14)، وذكر هذه القاعدة من بينها وهي القاعدة ال�سابعة ع�رصة من تلك 

الق�اعد ))14) .
هذه  حتت  تندرج  متفرقة  اأب�اب  من  املختلفة  الفروع  من  طائفة  منهما  كل  وذكر 

القاعدة.
ت�سمل:  خمتلفة  فروع  فلها  االإ�سالمي؛  الفقه  يف  منبثة  القاعدة  هذه  اأن  واملالحظ 
عق�د  من  النا�ض  بني  اجلارية  واملعامالت  والعبادات،  الق�ساة،  واأحكام  االجتهاديات، 
واإقرار واإبراء، وغري ذلك؛ فتجدها يف ال��س�ء وال�سالة، وال�سيام، والزكاة، واحلج، 
وال�سمان،  والقر�ض،  والغ�سب،  واالإجارة،  والبي�ع،  والنفقة،  والطالق،  والنكاح، 

واالإقرار، والدعاوى والبينات، وغريها )151).
فظهر اأن هذه قاعدة كلية من ق�اعد الفقه االإ�سالمي.

يزول  ال  اليقني  قاعدة:  عن  املتفرعة  الق�اعد  من  امل�سنفني  بع�ض  اعتربها  وقد 
اإذا  الظنية  امل�سائل  اأن املجتهد يف  بال�سك، واملندرجة حتتها؛ وبني �سبب ذلك وه� 
ذلك  اإلى  االأول  ق�له  عن  الرج�ع  فيجب  اأق�ى؛  اآخر  دليل  اأو  ا�ستنباط  له  عر�ض 
الق�ل االآخر؛ الأن الق�ل االأول ثبت اأنه كان مبنياً على ظن خاطئ، والظن اخلاطئ 

))14) انظر: الأ�سباه والنظائر 104 .

)149) انظر: الأ�سباه والنظائر 1)1 .
)150) انظر: الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية 10)، القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها 00)-04) .

وقد ذكرت بع�ض الفروع من اأبواب الفقه املختلفة يف املرجعني ال�سابقني ويف: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 9)) وما بعدها، 
ولب���ن جني���م 1)1 وم���ا بعدها، غم���ز عيون الب�سائر 1/)45، الفوائ���د اجلنية )/7))، درر احل���كام 1/)7، �سرح القواعد 

الفقهية للزرقا 57) وما بعدها.
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ال يزيل اليقني الراجح)151).

املبحث الثاين: اأحكام متعلقة بالقاعدة

 وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: حجية الظن يف ال�شريعة

مبا اأن هذه القاعدة تناولت اإهدار الظن عند تبني خطئه فهل ذلك دليل على اأن الظن 
معترب يف ال�رصيعة وماأم�ر بالعمل به يف غري حالة تبني اخلطاأ؟

من املهم الكالم عن هذه امل�ساألة - باخت�سار - ليعرف هل االأ�سل العمل بالظن؟ 
ويظهر من خالله اأهمية ترك الظن وعدم اعتباره واالعتداد به؛ فاإنه قد يت�ساءل املطالع 
لهذه القاعدة عن اأهميتها، ولن تتجلى له تلك االأهمية اإال اإذا عرف اعتبار ال�رصع للظن 
من عدمه، فاإذا كان معترباً علم اأنه ال يرتك اإال بدليل ق�ي، واإن كان غري معترب مل يظهر 

لهذه القاعدة عظيم اأثر.
واحلقيقة اأن اعتناء العلماء بهذه القاعدة ي�حي باأهمية الظن يف ال�رصيعة، واأن العمل 
فيها مبني عليه كما يبنى على اليقني - مع فرق بينهما من حيث الق�ة عند التعار�ض - 

ولذا اأحببت اأن اأ�سع نبذة ي�سرية عن مدى اعتبار الظن يف ال�رصيعة.
)151) انظ���ر: الوجي���ز يف اإي�س���اح قواعد الفقه الكلية 10)، القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها 197، و�سرح ابن القيم 
لكالم عمر ر�سي اهلل عنه يف كتابه لأبي مو�سى ي�ساعد على هذا الربط بني القاعدتني؛ فقد قال: "يريد: اإذا اجتهدت 
يف حكوم���ة ث���م وقع���ت ل���ك م���رة اأخ���رى؛ فال مينع���ك الجته���اد الأول من اإعادت���ه؛ فاإن الجته���اد قد يتغ���ر ول يكون 
الجته���اد الأول مانع���اً م���ن العمل بالث���اين اإذا ظهر اأنه احلق، فاإن احلق اأولى بالإيث���ار؛ لأنه قدمي �سابق على الباطل، 
ف���اإن كان الجته���اد الأول ق���د �سبق الثاين؛ والثاين هو احلق؛ فهو اأ�سبق من الجتهاد الأول؛ لأنه قدمي �سابق على ما 
�س���واه، ول يبطل���ه وق���وع الجته���اد الأول على خالنه، بل الرجوع اإلي���ه اأولى من التمادي على الجته���اد الأول" اإعالم 

املوقعني 1/)) .
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فقد اختلف العلماء يف العمل بالظن يف ال�رصيعة على اأق�ال نذكرها اإجمااًل: 
قال  وبه   - وفروعها  اأ�س�لها   - ال�رصيعة  يف  بالظن  العمل  وج�ب  االأول:  الق�ل 

جمه�ر من االأ�س�ليني.
اإليه غالب  ي�ؤدي  فيه احلكم مبا  "هذه ال�رصوب من االجتهاد كلفنا  قال اجل�سا�ض: 

الظن" )152).
وقال اأب� يعلى الفراء: "الظن طريق للحكم اإذا كان عن اأمارة مقت�سية للظن، ولهذا 

يجب العمل بخرب ال�احد اإذا كان ثقة، ويجب العمل ب�سهادة ال�ساهدين")153).
اإلى  الرج�ع  اأمكن  واإن  الظن  بغلبة  احلكم  يج�ز  اأن  ميتنع  "ال  ال�سريازي:  وقال 

العلم")154).
وقال ابن ال�سمعاين: "االأحكام تثبت بغالب الظن")155).

وقال االإ�سن�ي يف تعليله لتغري اجتهاد املجتهد يف اخللف اأف�سخ اأم طالق ؟: "اإنه 
يظن االآن اأن اجتهاده االأول خطاأ، والعمل بالظن واجب")156).

وقال احلافظ بدر الدين العيني: "وقد تعبدنا بتنفيذ احلكم فيه واالقت�سار على غالب 
به من قب�ل �سهادة العدول وحتري  الظن واإجراء احلكم واجب وذلك نح� ما تعبدنا 
القبلة وتق�مي امل�ستهلكات واأر�ض اجلنايات التي مل يرد مقاديرها بت�قيف من قبل ال�رصع 

فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب الظن"))15).

))15) الف�سول يف الأ�سول 4/)1 .
))15) العدة يف اأ�سول الفقه 1/)) .

)154) �سرح اللمع )/1090، وانظر: التب�سرة 0)5 .
)155) قواطع الأدلة )/)9 .
))15) نهاية ال�سول 574/4 .

)157) عمدة القاري ))/15) .
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والقرايف)161)،  والن�سفي)161)،  قدامة))15)،  وابن  الرازي))15)،  خمتار  الق�ل  وهذا 
والط�يف)162)، وال�ساطبي)163)، وابن اللحام)164)، وقال ابن عبدالرب اإنه ق�ل اأكرث اأهل 
الفقه واالأثر؛ وذلك يف معر�ض كالمه عن حجية خرب ال�احد يف االأ�س�ل؛ ون�ض كالمه: 
"الذي نق�ل به: اإنه ي�جب العمل دون العلم؛ ك�سهادة ال�ساهدين واالأربعة �س�اء، وعلى 
ذلك اأكرث اأهل الفقه واالأثر، وكلهم يدين بخرب ال�احد العدل يف االعتقادات ويعادى 

وي�الى عليها، ويجعلها �رصعاً وديناً يف معتقده، على ذلك جماعة اأهل ال�سنة")165).
وقد ا�ستدل�ا باأدلة منها: 

1-عم�م االأدلة الدالة على اعتبار ظن املكلف واالإحالة عليه؛ كق�له تعالى:  
ڇ ىب يب جت حت خت مت   ىت يت جث مث ىثيث ڇ)166)، وق�له: ڇ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڇ ڇ ))16)، وق�ل النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم:  ما اأظن اأن فالناً وفالناً يعرفان من ديننا �سيئاً  ))16)، وغريها))16).

٢-اأن اهلل تعال���ى اأمرن���ا باحلكم ب�س���هادة العدول مع اأن االأمر ق���د يك�ن على خالف 

))15) انظر: املح�سول 90/4) .
)159) انظر: رو�سة الناظر )/))) .

)0)1) انظر: ك�سف الأ�سرار )/17 .
)1)1) انظر: �سرح تنقيح الف�سول)15 .

)))1) انظر: �سرح خمت�سر الرو�سة 7/1)) .
)))1) انظر: املوافقات 9/1)) .

)4)1) انظر: القواعد والفوائد الأ�سولية 4 .
)5)1) التمهيد 1/) .

)))1) من الآية رقم 0)) من �سورة البقرة.
)7)1) من الآية رقم )1 من �سورة النور .

)))1) اأخرجه البخاري يف كتاب الأدب - باب ما يكون من الظن، �سحيح البخاري مع فتح الباري 5/10)4، وانظر: جامع 
الأ�سول 11/)57-)57 .

)9)1) انظر مزيد من الأدلة يف: القطع والظن عند الأ�سوليني)/507-505 .
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ما �س���هدوا به، وعلى ذلك ح�س���ل االإجماع، وهذا من احلكم بالظن)1)1)، قال الط�يف: 
"وباجلملة، فقد اأريقت الدماء، وا�ستبيحت الفروج، وملكت االأم�ال �رصعا، بناء على 
ظ�اهر الن�س�����ض، والعم�مات واالأقي�س���ة واأخبار االآحاد، والبينات املالية، واإمنا يفيد 

ذلك جميعه الظن")1)1).
الق�ل الثاين: عدم ج�از العمل بالظن اإال عند تعذر القطع، وبه قال ال�سا�س���ي )2)1)، 

واأب� احل�سني الب�رصي)3)1)، والباجي)4)1)، واأب� اخلطاب)5)1).
وقد ا�ستدل ه�ؤالء باأدلة منها: 

3-اأن العاق���ل ال يح�س���ن منه العمل بالظ���ن يف اأمر يتمكن من القط���ع به فيما يتعلق 
مب�ساحله وم�ساره)6)1).

4-اأن االأ�س���ل يف التكاليف اأن ينح�رص العمل مبا ه� مقط�ع به، وا�س���تثني من ذلك 
العمل بالظن فيما ال ن�س���تطيع فيه حت�س���يل القطع؛ فيبقي ما اأمك���ن فيه القطع على منع 

العمل فيه بالظن)))1).
ال   " قال  فقد  حزم؛  ابن  راأي  وهذا  مطلقاً،  بالظن  العمل  ج�از  عدم  الثالث:  الق�ل 

ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڇ  تعالى:   اهلل  لق�ل  اأ�ساًل؛  بالظن  يحل احلكم 

)170) انظ���ر: الف�س���ول يف الأ�س���ول 4/)1، �س���رح خمت�س���ر الرو�س���ة 7/1))، عم���دة الق���اري ))/7)1، القط���ع والظ���ن عند 
الأ�سوليني)/507 .

)171) �سرح خمت�سر الرو�سة 7/1)) .
))17) انظر: اأ�سول ال�سا�سي ))) .

))17) انظر: �سرح العمد )/)4)، املعتمد )/990 .
)174) انظر: اإحكام الف�سول )4) .

)175) انظر: التمهيد 09/4) .
))17) انظر: �سرح العمد )/)4) .

)177) انظر: القطع والظن عند الأ�سوليني )/)50 .
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اأكذب  الظن  فاإن  والظن  )اإياكم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  ولق�ل  ڤڇ)))1) 
احلديث()))1)")1)1)، وقال: "وحرم الق�ل يف دينه بالظن، وحرم اأن نق�ل عليه اإال بعلم")1)1).
وقد ا�ستدل ابن حزم على ما ذهب اإليه بعم�م االأدلة ال�اردة يف ذم احلكم بالظن 

واالأخذ به )2)1).
الق�ل الرابع: اأن الظن حجة يف الفروع دون االأ�س�ل، ومنهم من قال بحجيته يف 

االأ�س�ل ب�رصط تلقي االأمة له بالقب�ل، ولهم اأدلة كثرية لي�ض هذا حمل ب�سطها )3)1).
هذه جملة االأق�ال يف امل�ساألة ولي�ض الغر�ض هنا ح�رصها وال اإقامة االأدلة على كل 
االأ�س�ل  الفروع، ويف  ال�رصع يف  علماء  عند جمه�ر  معترب  الظن  اأن  بيان  اإمنا  ق�ل، 
اإال ابن حزم كما ظهر من  اأهل الفقه واالأثر، ومل يخالف يف اعتباره مطلقاً  اأكرث  عند 
حكاية االأق�ال، ولذلك فالظن مع�ل عليه يف ال�رصع، بيد اأنه يهدر ويرتك وال ترتتب 
عليه اأحكام يف بع�ض احلاالت وهي التي يظهر فيها خط�ؤه، و�سنبني يف املطلب التايل 

م�ا�سع نق�ض االأحكام الثابتة بالظن، واهلل امل�ستعان.

))17) من الآية رقم )) من �سورة النجم .
)179) اأخرجه البخاري - كتاب النكاح - باب ل يخطب على خطبة اأخيه حتى ينكح اأو يدع، مع فتح الباري 9/)19، وم�سلم 

يف كتاب الرب وال�سلة والآداب - باب حترمي الظن والتج�س�ض 000- مع �سرح النووي )97/1.
)0)1) املحلى 9/1) .

)1)1) الإحكام لبن حزم 1/)11.
)))1) انظر: املحلى 9/1)، الإحكام لبن حزم 1/)11، القطع والظن عند الأ�سوليني )/510-509.

)))1) انظ���ر ه���ذا القول وتف�سيالته واأدلت���ه يف:املعتمد )/577 وما بعدها، العدة)/75)،التب�س���رة10)، �سرح اللمع)/01)، 
الو�س���ول اإل���ى الأ�سول لب���ن برهان)/))1، )17، �سرح تنقي���ح الف�سول )5)، )7)، امل�س���ودة49)، البحر املحيط 57/4)، 
)))، �س���رح الكوك���ب املنري )/)5)، العلم ال�سامخ ))5، التفريق بني الأ�س���ول والفروع)/77-0)، درا�سات وحتقيقات يف 

اأ�سول الفقه5)-9).
وملزيد من الأدلة مب�سوطة وما ورد عليها من مناق�سات؛ انظر: خرب الواحد يف الت�سريع الإ�سالمي وحجيته 51/1)-407.
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املطلب الثاين: نق�ض الجتهاد مبثله

فقهية  اأ�س�لية  بقاعدة  مبا�رصاً  ارتباطاً  خط�ؤه   البني  بالظن  عربة  ال  قاعدة:   ترتبط 
م�سه�رة وهي قاعدة:  االجتهاد ال ينق�ض مبثله  على اختالف يف العبارات ال�اردة بها 
هذه القاعدة، ونظراً لهذا االرتباط؛ �س�ف نعر�ض لبع�ض اأحكام هذه القاعدة وم�سائلها 
مبا يقت�سيه املقام من غري ت��سع، فاإنه قد كتب فيها بح�ث خا�سة، ولكن اإهدار الظن 
اخلاطئ للقا�سي الذي تتعلق بها قاعدتنا التي نبحثها مت�سل بهذه القاعدة؛ فلزم التعر�ض 
لها لن�سل من خالل النتيجة يف قاعدة: االجتهاد ال ينق�ض مبثله، اإلى حكم الظن اخلاطئ 
وعدم اعتباره، واأثر ذلك يف ت�رصفات القا�سي، وه� ما يبحث يف مبحث م�ستقل وه� 

املبحث التايل.
فنق�ل واهلل امل�ستعان: 

اأواًل: معنى النق�ض: 
النق�ض يف اللغة: م�سدر الفعل نق�ض، وه� اإف�ساد ما اأبرم من عقد اأو بناء ونح�هما، 

�سد االإبرام واالإحكام )4)1).
اأما يف اال�سطالح فله معنيان؛ اأحدهما عند علماء االأ�س�ل، وغالبه يتعلق بتخلف 

احلكم عن العلة يف القيا�ض، واالآخر متعلق بهذه القاعدة.
عرفه  فقد   - القيا�ض  يف  بالعلة  املتعلق  وه�   - االأول  باملعنى  النق�ض  معنى  اأما 
االأ�س�لي�ن بق�لهم: تخلف احلكم مع وج�د ما ادعي ك�نه علة )5)1)، اأو: تخلف احلكم 

)4)1) انظر: ل�سان العرب 7/)4)، القامو�س املحيط )/9)5  مادة نق�س.
)5)1) انظر: الإحكام لالآمدي 9/4) .
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عن العلة مع وج�دها )6)1)، اأو اإبداء ال��سف بدون احلكم)))1).
واملعاين متقاربة.

اأول  تعرى  ال�سيام:  يف  الليل  من  النية  تبييت  يرى  ال  ملن  امل�ستدل  قال  ل�  ومثاله: 
�س�مه عن النية فال ي�سح، فيجيب املعرت�ض بالنق�ض فيق�ل: هذا ال��سف اأو ما ادعيت 
ك�نه علة م�ج�د يف �سيام التط�ع، واحلكم - وه� ف�ساد ال�سيام - غري م�ج�د؛ اإذ اإن 

�سيام التط�ع ي�سح بدون تبييت، فدل ذلك على اأنه لي�ض علة )))1).
واملعنى الثاين للنق�ض - وه� املراد هنا - ه� ما جاء يف التعريف اللغ�ي؛ حيث 
قال اأهل اللغة اإن النق�ض ه� االإبطال واالإف�ساد ملا مت اإبرامه واإحكامه، وعلى هذا: فنق�ض 

االجتهاد: اإبطاله واإف�ساده بعد اأن اأبرم ووجد)))1).
ث�نيً�: تعريف االجته�د: 

االجتهاد ففي اللغة: م�س���در ماأخ����ذ من اجلهد. وه� الطاقة وامل�س���قة؛ يقال: اجهد 
َجهدك، اأي: ابلغ غايتك)1)1) يف حت�سيل ما فيه م�سقة وكلفة.

ويف اال�س���طالح: تفاوتت عبارات االأ�س����ليني يف تعريف االجتهاد؛ ومل ياأت ذلك 
التف���اوت من جمرد االختالف يف اإ�س���افة قي�د للقائم بعملية االجتهاد؛ بل ي�س���اف له 

ق�سايا رئي�سية متعلقة باملجتهد فيه؛ ومنها: 
1-النظ���ر للجهد الذي يبذله الفقي���ه يف املجتهد فيه؛ وهل ي��س���ف اجلهد الناق�ض 
باالجتهاد، اأم البد اأن يك�ن تاماً، ولذا عرفه بع�س���هم ب�: بذل ال��س���ع، ومل ير�ض غريه 

)))1) انظر: امل�ست�سفى )/))) .
)7)1) انظر: منهاج الو�سول 145/4-)14 .

)))1) انظر: منهاج الو�سول - مع نهاية ال�سول - 4/)14 .
)9)1) انظر: نق�س الجتهاد درا�سة اأ�سولية 17 .

)190) انظر: مقايي�س اللغة 1/))4، ال�سحاح 1/1)4، ل�سان العرب )/))1، القامو�س املحيط مادة: »جهد«. 1/)9).



87 العدد  |62| ربيع الأول 1435هـ    

بهذا بل ا�سرتط: ا�ستفراغ ال��سع، وزاد االآمدي قيد: على وجه يح�ض من النف�ض العجز 
عن املزيد عليه)1)1).

٢-النظ���ر يف املجتهد فيه، وهل ال ب���د اأن يك�ن ظنياً، اأم اأن���ه ميكن النظر يف احلكم 
العلمي االعتقادي، وي�س���مى ذل���ك اجتهاداً، وكذلك النظر يف القطعيات هل ي�س���مى 
اجتهاداً، وقد ا�ستقر عند االأ�س�ليني اأنه ال اجتهاد مع الن�ض، ولذا قيد بع�سهم االجتهاد 

ببذل ال��سع يف نيل حكم �رصعي عملي ...)2)1).
3-النظر يف النتيجة التي ي��س���ل اإليه���ا االجتهاد وهل ميكن اأن تك�ن قطعية، اأم اأنها 
ال تك�ن اإال ظنية، ومن هنا عرفه بع�س���هم بق�له: ا�ستفراغ ال��سع يف طلب الظن ب�سيء 

من اأحكام ال�رصع...)3)1).
4-العل����م التي يجري فيها االجتهاد ال�رصعي،وقد قيدها االأ�س����لي�ن بعلم الفقه-

وه���� علم االأحكام ال�رصعية -، ويفهم من هذا اأن املجتهد يف اللغة اأو عل�م العقل،اأو 
العل�م اخلادمة؛ كاملنطق وم�سطلح احلديث ونح�ها ال ي�سمى جمتهداً)4)1).

والتعريف الذي اأراه منا�سباً لتعريف االجتهاد اإنه: "ا�ستفراغ ال��سع يف درك االأحكام 
ال�رصعية" )5)1) .

فاملجتهد ه� امل�ستفرغ جهده يف درك االأحكام ال�رصعية.
واملجته���د فيه ه� كل حك���م �رصعي لي�ض فيه دلي���ل قطعي الثب����ت والداللة، وهذا 

)191) انظر: الإحكام 4/)1) .
))19) انظر: البحر املحيط )/197 .

))19) انظ���ر: الإح���كام لالآم���دي 4/)1)، وقد ا�سرتط الغزايل اأن يكون الجتهاد مو�س���اًل للعلم؛ فعرفه ب��: "بذل املجتهد 
و�سعه يف طلب العلم باأحكام ال�سريعة" انظر: امل�ست�سفى )/50) .

)194) انظر: جمع اجلوامع )/0)4، املوافقات 9/4)، اإر�ساد الفحول 50).
)195) انظر: منهاج الو�سول - مع نهاية ال�سول - 4/4)5.
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مقت�سى ق�ل االأ�س�ليني:ال اجتهاد مع الن�ض.
وكلم���ة "درك " ت�س���مل ما قد ي�س���ل له املجتهد من قطع اأو ظ���ن يف احلكم ال�رصعي 

املجتهد فيه، �س�اًء يف حق نف�سه اأو حق غريه من امل�ستفتني واملقلدين.
وقد اأ�س���اف اأب� اإ�سحاق ال�سريازي - يف تعريفه)6)1)  - قيداً مهماً، فق�ال: »االجتهاد 
ه� بذل ال��سع وبذل املجه�د يف طلب احلكم ال�رصعي ممن ه� من اأهل االجتهاد«. اأي: 
ُه جمتهداً  اأن يك�ن املجتهد عارف���اً بطرق االجتهاد، فاإن مل يكن عارفاً بها، فال ميكن َعدُّ

واإِْن اأفرغ ال��سَع والطاقَة.

ثالثًا: األفاظ القاعدة: 
وقد وردت هذه القاعدة باألفاظ خمتلفة تدور يف جملتها على اتفاق العلماء على اأن 
االجته���اد اإذا مت ثم تاله اجته���اد اآخر يخالفه فاإنه ال ي�ؤثر االجتهاد الثاين يف احلكم الذي 
و�س���ل له االجتهاد االأول، وذلك الأنهم���ا ظنيان، ولي�ض اأحد الظني���ني اأولى بالبقاء من 

االآخر، وحفاظاً على ا�ستقرار االأحكام ال�رصعية والق�سائية.
ومن عبارات االأ�س����ليني ق�ل االآمدي: "حكم احلاكم ال يج�ز نق�س���ه يف امل�س���ائل 
االجتهادي���ة مل�س���لحة احلكم")))1)، وورد نح�ه عن ابن ال�س���بكي)))1)، و�س���في الدين 
الهن���دي)))1)، وغريهم)211)، و�رصح ابن احلاجب باأن���ه ال ينق�ض احلكم من املجتهد وال 

))19) انظر: �سرح اللمع)/)104 .
)197) الإحكام 4/)0) .

))19) انظر: جمع اجلوامع مع حا�سية البناين )/91) .
)199) انظر: نهاية الو�سول )/79)) .

)00)) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي )4/1)-5)، �سرح خمت�سر الرو�سة )/49)، �سرح الع�سد )/00)، البحر املحيط)/7))، 
�سرح الكوكب املنري509/4-)51، تي�سري التحرير 4/4))، فواحت الرحموت)/)9) .



89 العدد  |62| ربيع الأول 1435هـ    

من غريه؛ فقال: "ال ينق�ض احلكم يف االجتهاديات باتفاق منه وال من غريه")211).
وا�س���تلهم علماء الق�اعد الفقهية هذا املعنى وعربوا عنه بعبارة �س���ارت من الق�اعد 

الكلية؛ وه� ق�لهم: "االجتهاد ال ينق�ض باالجتهاد، اأو: ال ينق�ض مبثله")212).
رابعً�: اأحوال االجته�دين.

ال تخل� حالة االجتهاد الثاين مع االأول من حالني: 
احلال االأول: اأن يك�ن االجتهاد الثاين م�ستنداً لدليل مقط�ع به؛ من كتاب اأو �سّنة اأو 

اإجماع اأو قيا�ض.
احل���ال الث���اين: اأن ال يك�ن االجتهاد الث���اين مقط�عاً به، واإمنا ه� ظ���ن مثل االجتهاد 

االأول.
وكل واحد من هذين احلالني ال يخل� من اأربع حاالت: 

احلالة االأولى: اأن يك�ن االجتهاد لنف�سه، ومل يت�سل به حكم حاكم.
احلالة الثانية: اأن يك�ن االجتهاد لنف�سه، ويت�سل به حكم حاكم.

احلالة الثالثة: اأن يك�ن االجتهاد لغريه، ومل يت�سل به حكم حاكم.
احلالة الرابعة: اأن يك�ن االجتهاد لغريه، ويت�سل به حكم حاكم )213).

وكل واح���دة من هذه احل���االت االأربع ال يخل� فيها حال الناظ���ر يف النق�ض؛ اإما اأن 
يك�ن املجتهد اأو غريه، فح�سل من ذلك �ست ع�رصة حالة.

وفيما يتعلق بالقا�سي؛ ميكن اأن ي�ساف للتق�سيم هنا: ك�نه جمتهداً ،اأو مقلداً ملجتهد، 

)01)) منتهى الو�سول والأمل )1) .
))0)) انظر هذه القاعدة الفقهية يف: تاأ�سي�س النظر 5)، املنثور 1/)9، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 01)، الأ�سباه والنظائر 
لب���ن جني���م 105، جمل���ة الأحكام العدلية املادة )1 - مع درر احلكام �سرح جمل���ة الأحكام 4/1)، �سرح القواعد الفقهية 

155، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية4)) .
))0)) انظر هذا التق�سيم يف: نق�س الجتهاد درا�سة اأ�سولية5) .
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عامل���اً اأو جاهاًل، م�س���تهراً بالع���دل، اأو باجل�ر، وغري ذلك مما ه� م�س���طر يف كتب الفقه 
والق�ساء )214).

وق���د تكلم العلماء عل���ى حكم كل حالة من ه���ذه احلاالت يف مدوناته���م مما يتعلق 
باملجتهد اأو احلاكم، وهذا االأمر لي�ض بحثه غر�ساً لنا هنا.

ولذلك ففيما يتعلق بالقا�س���ي فاإن تغري اجتهاده - املقت�سي لنق�ض االأول - يظهر من 
خالل حالتني: 

احلال���ة االأول���ى: اأن يتغري االجتهاد قبل احلكم؛ فهل ينق����ض االجتهاد االأول بالثاين ؟ 
وهل لقاعدة: ال عربة بالظن البني خط�ؤه اأثر يف هذه احلالة ؟

احلالة الثاني���ة: اأن يتغري االجتهاد بعد اإبرام احلكم، فهل ينق�ض االجتهاد االأول، وهل 
لقاعدة: ال عربة بالظن البني خط�ؤه اأثر يف هذه احلالة؟

يف احلالة االأولى: اإذا  تغري اجتهاد القا�سي فظهر له خالف ما كان يراه يف اجتهاده 
ال�سابق وذلك قبل اأن ي�سدر حكمه؛ فاإنه يجب عليه تغيري اجتهاده، فريجع عن ق�ل قاله 
�سابقاً؛ الأن مناط االجتهاد ه� الدليل، فمتى ظفر املجتهد به وجب عليه االأخذ مب�جبه؛ 
لظه�ر ما ه� اأولى باالأخذ به مما كان قد اأخذ به، والأنه اأقرب اإلى احلق وال�س�اب)215). 
قال ابن قدامة: "اإذا تغري اجتهاده قبل احلكم؛ فاإنه يحكم مبا تغري اجتهاده اإليه، وال 

)04)) انظ���ر مث���اًل: اأدب القا�س���ي لبن القا�ض )/)7)-4))، اأدب القا�سي للم���اوردي 1/)))-90)، بداية املبتدي -مع فتح 
القدي���ر - 7/))) وم���ا بعده���ا، الهداية �س���رح البداية 4/7)) وما بعده���ا، معني احلكام لب���ن عبدالرفيع )/)))-40)، 
تب�سرة احلكام لبن فرحون 1/))-7)، معني احلكام للطرابل�سي 9)-))، فتح القدير لبن الهمام 1/7)) وما بعدها، 

الفوائد اجلنية حا�سية املواهب ال�سنية �سرح الفرائد البهية للفاداين)/17-50، م�سعفة احلكام 5-171)1.
)05)) انظ���ر: امل�ست�سف���ى)/)))، الإح���كام4/)0)، رو�س���ة الناظر)/1014، �س���رح الع�سد)/00)، منه���اج الو�سول مع نهاية 
ال�س���ول4/)57-574، الإبه���اج)/)))، البح���ر املحي���ط)/7))، التحري���ر م���ع تي�س���ري التحري���ر4/4)) ،�س���رح الكوك���ب 

املنري509/4،  اإر�ساد الفحول )))، اأ�سول الفقه الإ�سالمي للزحيلي )/)1114-111 .
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يج�ز اأن يحكم باجتهاده االأول؛ الأنه اإذا حكم فقد حكم مبا يعتقد اأنه باطل")216).
ومن اأظهر االأدلة على ذلك ما جاء يف كتاب عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه الأبي 
فيه  فراجعت  الي�م  ق�سيته  ق�ساء  مينعك  " وال  الك�فة:  على  قا�سيه  االأ�سعري  م��سى 
اأن ترجع للحق؛ فاإن احلق قدمي، ومراجعة احلق خري من  نف�سك وهديت فيه لر�سدك 

التمادي يف الباطل" ))21).
وبناًء على هذا الكالم للعلماء فاإن القاعدة تعمل عملها يف هذه احلالة ويظهر اأثرها 

ظاهراً باإهدار االجتهاد االأول الذي تبني اأنه ظن خاطئ ال عربة به.
اأم���ا احلالة الثانية: - وهي ما اإذا تغري اجتهاده بعد اإب���رام احلكم - فللعلماء يف ذلك 

اأق�ال ترجع يف جمملها اإلى ثالثة:
الق����ل االأول: ج�از نق�ض احلكم مطلقاً متى بان خط�ؤه، �س����اء من القا�س���ي الذي 

اأ�سدره، اأو من غريه، وه� ق�ل اأبي ث�ر وداود الظاهري))21).
الق�ل الثاين: عدم ج�از نق�ض احلكم مطلقاً، ذكره ال�س���نعاين ومل ين�س���به لعامل وال 

مذهب بعينه ))21).
الق�ل الثالث: التف�س���يل؛ وقد ذكروا حتته �س����راً خمتلفة بع�سها ينق�ض وبع�سها ال 
ينق�ض، ومن ذلك ما ذكره القرايف  من رد ما ال ينفذ من ت�رصفات الق�س���اة وال�الة اإلى 

خم�سة اأق�سام)211): 
االأول: ما ال تتناوله ال�الية باالأ�س���الة؛ كق�سائه يف غري ما ويل للق�ساء فيه، ويلحق به 

))0)) املغني 14/)) .
)07)) �سبق تخريج هذا الأثر عند ذكر اأدلة قاعدة: ل عربة بالظن البني خطوؤه .

))0)) ن�سب اإليهما يف: املغني لبن قدامة 4/14)، �سبل ال�سالم 119/4 .
)09)) انظر: �سبل ال�سالم 119/4 .

)10)) انظر: الفروق 9/4)-)4 بت�سرف .
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ق�ساوؤه بغري علمه.
الثاين: ما تتناوله ال�الية ولكنه حكم فيه مب�س���تند باط���ل؛ وه� ما خالف االإجماع، اأو 

الن�ض ال�سامل من املعار�ض، اأو القيا�ض اجللي، اأو الق�اعد ال�ساملة عن املعار�ض .
قلت: وقد ذكر املاوردي)211)، وابن قدامة)212) اأنه نُ�س���ب الأبي حنيفة ومالك رحمهما 
اهلل اأنه ال ينق�ض من ذلك اإال ما خالف االإجماع، ولكن هذا الق�ل املحكي عنهما م�ستبعد 

كما قال املاودري، واأ�ساف ه� وابن قدامة هذين االإمامني قد ناق�ساه)213).
الثالث: ما حكم به القا�سي على خالف ال�سبب؛ كالق�ساء بالقتل على من مل يقتل.

الرابع: ما ا�ست�فى ال�رصوط غري اأن القا�سي متهم فيه.
اخلام����ض: ما اجتمعت فيه ال����رصوط وانتفت فيه التهمة غري اأن���ه اختلف فيه من جهة 
احلجة هل هي حجة اأم ال؛ ومثاله: ق�ساء القا�سي بعلمه، والق�ساء باال�ستناد اإلى مدرك 

خمتلف فيه، وقد رجح القرايف عدم نق�ض هذا الق�ساء.
وما عدا هذه االأق�س���ام فاإنه ال ينق�ض ق�س���اء القا�س���ي لعدم وج�د م�س����غ للنق�ض، 
ولت�س���اوي االجتهادين، ودرًء ال�سطراب االأحكام وحفاظاً على ا�ستقرارها، وغري ذلك 

من االأدلة على هذا الق�ل)214).
وهذه االأق�سام التي ذكرها القرايف منها ما يتعلق بقاعدتنا - خطاأ ظن القا�سي؛ وهما 
الثاين والثالث - ومنها ما ال يتعلق بها، و�سن�ستل منها يف املبحث التايل ما يتعلق بخطاأ 

القا�صي.

)11)) انظر: اأدب القا�سي 1/))) .
))1)) انظر: املغني 4/14) .

))1)) انظر: اأدب القا�سي 1/)))، املغني 4/14) .
)14)) انظر: تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم لعرنو�ض 150-151، التنظيم الق�سائي يف الفقه الإ�سالمي للزحيلي 94-97 ،�سلطة 

ويل الأمر يف تقييد �سلطة القا�سي151-)15 .
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اأما ال�س���بكي فقد �رصح باأن حكم القا�س���ي ينق�ض اإذا تبني خط�ؤه مبيناً �س���بب تبني 
اخلط���اأ؛ فقال: "ونريد اأن ننبه هن���ا على فائدة يف نق�ض احلكم، وال �س���ك اأن احلكم اإمنا 
ينق�ض لتبني خطئه، وال �س���ك اأن احلاكم من�س����ب الأن يحكم بحكم ال�رصع، واأحكام 
ال�رصع من�طة باأ�س���باب تتعلق ب�ج�دها، ووج�دها يثب���ت عند احلاكم بطريق �رصعي، 
فاخلطاأ ال يعدو هذه امل�اطن الثالثة")215)، ثم ذكرها وبني وجه النق�ض يف كل منها؛واأنه 

يختلف �سبب النق�ض من م�طن الآخر؛ فقال:
"اأحدها: اخلطاأ يف احلكم ال�رصعي؛ باأن يك�ن حكم بخالف الن�ض اأو االإجماع اأو 

القيا�ض اجللي، فينق�ض اإذا تبني ذلك؛ لتحقق اخللل يف احلكم")216).
القا�سي  ويظن  م�ج�د  غري  �سبب  على  احلكم  يح�سل  اأن  الثاين:  "امل�طن  قال: 
وج�ده ببينة زور ونح�ها؛  فاإذا انك�سف ذلك ينق�ض يف بع�ض امل�ا�سع باالإجماع، ويف 
بع�سها بخالف فيه، واخلالف هنا يف ال�سبب وو�سع احلكم يف غري حمله...فاخلطاأ يف 
ال�سبب ال يف احلكم، واملخطئ ه� ال�ساهد ال احلاكم، نعم احلاكم بفرع من اخلطاأ وه� 

ظنه وج�د ال�سبب احلا�سل بالبينة.

 امل�طن الثالث: اأن يك�ن اخللل يف الطريق؛ كما اإذا حكم ب�سهادة كافرين فاإذا تبني 
ذلك ينق�ض �س�اء اأكان امل�سه�د به �سحيحاً اأم ال؛ الأن املعترب من احلكم ما كان بطريقه 
ال�رصعي فاإذا كان بغري طريقه ال�رصعي فقد ح�سل اخلطاأ يف الطريق فننق�سه ل�ق�عه على 
غري ال�جه ال�رصعي، واخلطاأ هنا من القا�سي يف اعتقاده عدالة ال�سه�د... ول� حكم 
ب�سهادة فا�سقني اعتقد عدالتهما نق�ض يف االأ�سح؛ كالكافرين، وقيل: ال؛ الأنه اإمنا يتبني 

)15)) فتاوى ال�سبكي )/5)4 .
))1)) فتاوى ال�سبكي )/5)4-))4 .



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ94

بطريق ظني، في�سري كنق�ض االجتهاد باالجتهاد"))21).
وقد ذكر بع�سهم تق�سيماً اآخر ملجمل حكم اجتهاد القا�سي اإذا عار�سه اجتهاد اآخر من 

القا�سي نف�سه اأو من غريه، وجاء يف ذلك التق�سيم: 
ال يخل� حكم االجتهاد االأول من ك�نه مبنياً على م�جب قطعي اأو ظني، 

فاإن كان االأول - وه� ما ثبت مب�جب قطعي - فاإما اأن يعار�سه قطعي اأو ظني،
فاالأول: حمال وج�ده؛ الأنه ال ميكن اأن يقع التعار�ض بني قطعيني.

اأما الثاين: فال ينق�ض مب�جب ظني ما ثبت اأواًل مب�جب قطعي.
اأما الثاين من الق�سم االأول - وه� ما ثبت مب�جب ظني - فال يخل� اإما اأن يعار�سه 
قطعي اأو ظني، واأّياً ما كان؛ فاإما اأن يتعلق به حق الغري، اأو يطراأ ف�ت، اأو يعترب خ�ف 

تف�يت م�سلحة ن�سب االإمام.
فاالأول: - وه� ما اإذا عار�ض القطعي الظني ومل يتعلق به حق الغري، وال طراأ ف�ت 

وال غريه - فينق�ض احلكم .
والثاين: - وه� اإذا عار�ض القطعي الظني وتعلق به حق الغري اأو طراأ الف�ت - فاإن 

احلكم ال ينق�ض .
، ومل يتعلق به حق الغري، وال طراأ  اإذا عار�ض الظنُي الظنيَّ الثالث: - وه� ما  اأما 

الف�ت، وال اعترب خ�ف تف�يت م�سلحة ن�سب االإمام- فال اإ�سكال يف النق�ض.
اأو  الغري  حق  به  وتعلق  الظنيَّ  الظنيُّ  عار�ض  اإذا  ما  وه�   - الرابع:  الق�سم  اأما 
طراأ الف�ت اأو اعترب خ�ف تف�يت م�سلحة ن�سب االإمام - ففيه خالف، والق�ل 
بالنق�ض مقت�سى القيا�ض، وعدم النق�ض ا�ستح�سان وحكم به اخلليفتان عمر ومعاوية 

)17)) فتاوى ال�سبكي )/))4 .
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يف بع�ض �س�ره ))21).
والتعبري بخ�ف تف�يت م�س���لحة ن�س���ب االإمام يراد به بيان اأثر ات�سال حكم احلاكم 
باالجتهاد من عدمه؛ اإذ اإنه ي�ؤثر نق�ض احلكم يف ا�ستقرار االأحكام الذي من اأجله وغريه 

ن�سبت احلكام.
واإذا انتهينا من خالل هذه النبذة عن نق�ض االجتهاد مبثله، وو�س���لنا اإلى اأن االجتهاد 
الثاين ال ينق�ض االجتهاد االأول اإال اإذا كان االأول يخالف قاطعاً؛ فاإن ق�س���اء القا�سي اإذا 
خالف ق�س���اًء �سبقه؛ ال ينق�س���ه اإال اإذا خالف القطعي، اأو كان الق�ساء االأول مبنياً على 
خط���اأ يف طريقة اإجرائه بناًء على ظن خاطئ من القا�س���ي، وه���ذا يندرج حتت خمالفة 
االجتهاد االأول للقاطع؛ الأنه مل يقم على اأ�س����ض �س���حيحة م�ست�فية ملا ينبغي اأن يك�ن 

عليه احلكم بل على ظن تبني بعد ذلك اأنه وهم، وال عربة لل�هم وال يبنى عليه حكم.
وبهذا تت�افق قاعدتنا مع قاعدة: االجتهاد ال ينق�ض مبثله، وال تعار�سها.

و�س�ف نتناول يف املبحث التايل ال�س�ر التي ينق�ض فيها الق�ساء االأول البتنائه على 
ظن خاطئ.

املبحث الثالث: تطبيقات القاعدة على ت�شرفات القا�شي

 وفيه مطالب: 
قبل التعر�ض الأق�سام ت�رصفات القا�سي التي ال تعترب الأنها من الظن البنيِّ خط�ؤه، 
يح�سن بنا اأن نذكر م�ا�سع لت�رصفات احلكام لي�ست بحكم ولغريهم من احلكام تغيريها 

))1)) انظ���ر ه���ذا التق�سيم وما ت�سمنه من اأحكام يف: البهج���ة يف �سرح التحفة )/97-)9، الرو�ض املبهج ب�سرح ب�ستان فكر 
املهج 7)471-4 .
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نق�سه  يج�ز  ال  احلكم  فاإن  الفقهاء،  من  كثري  على  ذلك  اأمر  التب�ض  وقد  فيها،  والنظر 
وغريه يج�ز نق�سه، وقد نقل ذلك الطرابل�سي، وذكر اأنها على اأن�اع كثرية، واأح�سى 
عامة  وهي  ال�ساأن،   هذا  يف  العلماء  ذكره  ما  جملة  من  اخت�رصها  ن�عاً  ع�رصين  منها 

ت�رصفاتهم في�سلم فيها من الغلط ))21).
وهذه االأن�اع منها ما يرجع لت�رصفات الق�ساة، وهي اأحد ع�رص ن�عاً، وباقيها يرجع 
لت�رصفات ال�الة)221)، ومن هذه االأق�سام ما ه� مرتدد بني ك�نه من ت�رصفات ال�الة اأو 

الق�ساة ال�سرتاكهما يف كثري من الت�رصفات.
واالأن�اع املتعلقة بالق�ساة من هذه الت�رصفات هي: 

الن�ع االأول: العق�د ؛كالبيع وال�رصاء يف اأم�ال االأيتام والغائبني واملجانني، وعقد 
النكاح على من بلغ من االأيتام وعلى من ه� حتت احلجر من الن�ساء ومن لي�ض لها ويل، 
وعقد االإجارة على اأمالك املحج�ر عليهم ونح� ذلك، فهذه الت�رصفات لي�ست حكما 

ولغريهم النظر فيها.
الن�ع الثاين: اإثبات ال�سفات يف الذوات؛ نح� ثب�ت العدالة عند حاكم، اأو اجلرح، 
اأو اأهلية االإمامة لل�سالة، اأو اأهلية احل�سانة، اأو اأهلية ال��سية ونح� ذلك، فجميع اإثبات 

ال�سفات مما ه� من هذا الن�ع لي�ض حكماً، ولغريه من احلكام اأن ال يقبل ذلك.
الن�ع الثالث: ثب�ت اأ�سباب املطالبات، نح� ثب�ت مقدار قيمة املتلف يف املثليات 
اأجرة  واإثبات  والزوجات،  لالأقارب  النفقات  واإثبات  الغرماء،  على  الدي�ن  واإثبات 
اإثبات احلاكم جلميع هذه االأ�سباب لي�ض حكما،  املثل يف منافع االأعيان ونح�ه، فاإن 
االأ�سباب  من  وغريها  النفقة  وتلك  االأجرة  تلك  مقدار  يغري  اأن  احلكام  من  ولغريه 

)19)) انظر: معني احلكام )) .
)0))) انظر: تاريخ الق�ساء يف الإ�سالم لعرنو�ض )15 .
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املقت�سية للمطالبة.
نح�  لال�ستحقاق؛  امل�جبة  االأ�سباب  لثب�ت  امل�جبة  احلجاج  اإثبات  الرابع:  الن�ع 
ممن  البينات  اإقامة  وثب�ت  احللف،  عليه  تعني  ممن  التحليف  عنده  يثبت  احلاكم  ك�ن 
ثب�ت  فاإن هذه حجاج ت�جب  االإقرارات من اخل�س�م ونح� ذلك،  وثب�ت  اأقامها، 
اأ�سباب م�جبة ال�ستحقاق م�سبباتها، وال يلزم من ك�ن احلاكم اأثبتها اأن يك�ن حكماً، 

بل لغريه اأن ينظر يف ذلك فيبطل اأو ال يبطل.
الهالل يف  الزوال، وروؤية  ال�رصعية؛ نح�  اأ�سباب االأحكام  اإثبات  الن�ع اخلام�ض: 
رم�سان و�س�ال وذي احلجة فيما يرتتب عليه ال�س�م اأو وج�ب الفطر اأو فعل الن�سك 

ونح� ذلك، فجميع اإثبات ذلك لي�ض بحكم بل ه� اإثبات ال�سفات.
الن�ع ال�ساد�ض: الفتاوى يف العبادات وغريها من حترمي االأب�ساع، واإباحة االنتفاع، 
وطهارة املياه وجنا�سة االأعيان، فلي�ض هذا بحكم بل ملا يعتقد ذلك اأن يفتي بخالف ما 

اأفتى به احلاكم اأو االإمام االأعظم .
الن�ع ال�سابع: تنفيذ االأحكام ال�سادرة عن احلكام فيما تقدم احلكم فيه من غري املنفذ 
باأن يق�ل: ثبت عندي اأنه ثبت عند فالن من احلكام كذا، فهذا لي�ض بحكم من املنفذ 

األبتة.
احلق�ق  وو�س�ل  اال�ستخال�ض،  اأ�سباب  بتعاطي  احلكام  ت�رصفات  الثامن:  الن�ع 
لذوي  الره�ن  واأخذ  االأملياء،  الكفالء  واأخذ  واالإطالق،  احلب�ض  من  م�ستحقيها  اإلى 
احلق�ق، وتقدير مدة احلب�ض بال�سه�ر وغري ذلك، فهذه الت�رصفات كيفما تقلبت لي�ست 
حكماً الزماً، ولغري االأول تغيري ذلك واإبطاله بالطرق ال�رصعية على ما تقت�سيه امل�سلحة 

�رصعاً.
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الن�ع التا�سع: الت�رصف يف اأن�اع احلجاج باأن يق�ل: ال اأ�سمع البينة؛ الأنك حلفت 
قبلها مع علمك بها وقدرتك على اإح�سارها، فلغريه من احلكام اأن يفعل ما تركه.

واملرتجمني  والق�سام  الكتاب  ون�سب  االأحكام،  يف  الن�اب  ت�لية  العا�رص:  الن�ع 
واملق�مني واأمناء احلكم لالأيتام، واإقامة احلجاب وال�زعة، ون�سب االأمناء يف اأم�ال 
امل�اطن، ولغريه من احلكام  لي�ض بحكم يف هذه  اأ�سبهه  الغياب واملجانني، فهذا وما 

نق�ض ذلك وتبديله بالطرق ال�رصعية ال مبجرد الت�سهي والغر�ض.
االأم�ال؛  يف  للت�رصف  امل�جبة  الذوات  يف  ال�سفات  اإثبات  ع�رص:  احلادي  الن�ع 
كالرت�سيد واإزالة احلجر عن املفل�سني واملجانني واملبذرين ونح� ذلك، فلي�ض ذلك بحكم 
يتعذر نق�سه، بل لغريه اأن ينظر يف تلك االأ�سباب، ومتى ظهر له وحتقق عنده �سد ما 

حتقق عند االأول نق�ض ذلك وحكم ب�سده.
لي�ض  التعيني  وذلك  املحاربني،  عق�بة  اخل�سال يف  اأحد  تعيني  ع�رص:  الثاين  الن�ع 
بحكم، فل� رفع لغريه ممن يرى بالتخيري مطلقاً قبل التنفيذ وراأى امل�سلحة تعيني غري ما 

عينه االأول كان ذلك له؛ الأن تعيني االأول لي�ض حكما �رصعياً.
الن�ع الثالث ع�رص: تعيني مقدار التعزيرات اإذا رفع اإلى غري ذلك احلاكم قبل التنفيذ 
فراأى خالف ذلك، فله تعيني مقداره واإبطال االأول؛ الأنه لي�ض بحكم �رصعي بل اجتهاد 

يف �سبب ه� اجلناية، فاإذا ظهر للثاين اأنها تقت�سي ذلك حكم مبا يراه )221).
فهذه امل�ا�سع يج�ز فيها التغيري؛ الأنها ت�رصفات ولي�ست باأحكام حتى يجري فيها 

اخلالف يف النق�ض.
اإهدارها  بناًء على ذلك  التي تبني خط�ؤها وينبغي  القا�سي  اأما ما يتعلق بت�رصفات 

)1))) انظر: معني احلكام ))-40 بت�سرف كبري.
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وعدم اعتبارها، فقد ذكرنا �سلفاً اأن القرايف جعلها خم�سة اأق�سام، واأن ال�سبكي ق�سمها 
لثالثة م�اطن، ويظهر يل اأن تق�سيم ال�سبكي اأدق واأ�سمل فيما يتعلق ببحثنا، وه� خطاأ 
يتناوله  )222)- وه� ما  القا�سي ونق�ض حكمه جملة  فاإننا ال نبحث خطاأ  القا�سي،  ظن 
تق�سيم القرايف - اإمنا نبحث منه ما يتعلق بخطاأ الظن فقط، وقيام القا�سي باحلكم بناًء 
على ذلك الظن اخلاطئ من حيث ظن اأنه م�سيب، فاإن اخلطاأ يف حكم القا�سي يك�ن 
من خالل اأم�ر يرجع بع�سها لتق�سريه، ويرجع بع�سها لظن تبني خط�ؤه، وهي ترجع 
واخلطاأ  اخل�س�مة،  بطريف  املتعلق  واخلطاأ  احلكم،  ذات  يف  اخلطاأ  اأربعة:  االأق�سام  اإلى 
يف اإجراءات التقا�سي، واخلطاأ يف طرق اإثبات احلكم، ولي�ست كلها متعلقة بالقاعدة؛ 
فمتعلق القاعدة اخلطاأ غري النا�سئ عن تق�سري واإمنا عن ظن، ولذلك فقد اقت�رصت يف 
اجلانب التطبيقي على بيان اأثر القاعدة يف الت�رصفات الق�سائية فيما يتعلق بهذا اجلانب.
ق�سم  كل  وحتت  اأق�سام،  لثالثة  ظنه  يف  القا�سي  خطاأ  م�اطن  تق�سيم  راأيت  ولذا 
اأن�اع، وذلك الأن ظن القا�سي الذي ميكن اأن يتطرق له اخلطاأ اإما اأن يك�ن يف: احلكم 

ذاته، اأو طريف اخل�س�مة احلكم، اأو يف اأ�سباب احلكم وطرق االإثبات.
و�صاأبحثها من خالل املطلبني التاليني: 

املطلب الأول: عدم اعتبار الظن اخلاطئ املتعلق باحلكم ذاته

اإذا حكم القا�سي يف ق�سية ثم تبني اأن ظنه كان خاطئاً؛ فاإن هذا احلكم يقع باطاًل، 
ويك�ن احلكم خاطئاً يف عدة حاالت: 

))))) وه���ذه املوا�س���ع كث���رة منها ما يتعلق باحلكم، ومنها ما يتعل���ق ب�سبب يتعلق بطريف اخل�سومة، اأو خللل يف اإجراءات 
التقا�سي واأ�سوله، اأو خللل يف اأ�سباب احلكم وطرق اإثباته.  

وللمزي���د انظ���ر: الفوائ���د الفقهية يف اأطراف الق�ساي���ا احلكمية خمطوط)1ب-14 ب، تاريخ الق�س���اء للعرنو�ض154-150، 
ال�سلطة التقديرية للقا�سي يف الفقه الإ�سالمي 477-501، �سلطة ويل الأمر يف تقدير �سلطة القا�سي154-151 .
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احلالة االأولى: اأن يخالف احلكم الدليل من كتاب اهلل اأو �سنة ر�س�له �سلى اهلل عليه 
و�سلم، فاإنه يقع باطاًل باتفاق الفقهاء)223)، واملراد بالدليل هنا: ما مل يختلف ال�سلف يف 
تاأويله؛ باأن يك�ن ن�ساً مف�رصاً غري من�س�خ ،اأو ظاهراً ي�جب غالب الظن، ومل يكن له 

معار�ض راجح، ويك�ن جممعاً على املراد به )224).
ومثال خمالفة الكتاب: احلكم ب�سهادة الكافر؛ فه� خمالف لق�له تعالى:  ڇ ڈ 
لق�له  خمالف  فاإنه  املرياث؛  يف  الأخيها  البنت  م�ساواة  وكذا  ژڇ)225)،  ژ  ڈ 

تعالى:  ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڇ)226).
وميثل احلنفية لذلك باحلكم بحل مرتوك الت�سمية عمداً، ومن ثم حل ثمنها ولزومه؛ 

الأنها عند احلنفية تعترب ميتة، لق�له تعالى: ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ 
ڈ ڇ االأنعام: ))22)1٢1، الأن ال�او عندهم يف: واإنه لف�سق للعطف، وال�سمري يف اإنه 

يع�د لالأكل املاأخ�ذ من ال تاأكل�ا ))22).
اأما خمالفة ال�سنة؛ فقد فرق العلماء بني ال�سنة املت�اترة وامل�سه�رة واالآحادية؛ فاأجروا 
اأما ال�سّنة  حكم خمالفة الكتاب على ال�سنة املت�اترة، واأبطل�ا احلكم الذي يعار�سها، 
احلكم  بنق�ض  قال  من  ومنهم  املنعقدة،  االأحكام  بهما  تنق�ض  فال  واالآحادية  امل�سه�رة 

))))) انظ���ر:اأدب القا�س���ي لبن القا�س )/)7)، اأدب القا�سي للماوردي 5/1))، بداية املبتدي - مع فتح القدير - 7/)))، 
املغن���ي لب���ن قدام���ة4/14)، الهداية �سرح البداية4/7))، مع���ني احلكام لبن عبدالرفي���ع )/)))،تب�سرة احلكام لبن 
فرح���ون 1/))، مع���ني احلكام للطرابل�سي9)، فتح القدير لبن الهمام 1/7))، الفوائد اجلنية حا�سية املواهب ال�سنية 

�سرح الفرائد البهية للفاداين)/19، م�سعفة احلكام 171، �سبل ال�سالم 119/4 .
)4))) انظ���ر ه���ذا التف�س���ري للم���راد بالدليل هن���ا يف: التب�س���رة1/ ))، معني احل���كام للطرابل�سي 9)، فت���ح القدير 7/)))، 

الفوائد اجلنية )/19 .
)5))) من الآية رقم ) من �سورة الطالق.
))))) من الآية رقم 11 من �سورة الن�ساء.

)7))) من الآية رقم 1)1 من �سورة الأنعام.
))))) انظر: فتح القدير 7/)))، العناية �سرح الهداية 1/7))، م�سعفة احلكام )17، الدر املختار - مع رد املحتار )/7) .
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بال�سنة امل�سه�رة، ويف امل�ساألة خالف مبني على ما تفيده ال�سنة امل�سه�رة واالآحادية اأه� 
العلم اأم الظن، فمن قال باإفادتها العلم قال اإنها تنق�ض ما خالفها من االأحكام الظنية، 
بالظني تطبيقاً لقاعدة االجتهاد ال ينق�ض  باإفادتها الظن مل يجز نق�ض الظني  ومن قال 

مبثله ))22). 
ومثال نق�ض احلكم ملخالفته الدليل من ال�سنة: 

احلكم بقتل امل�سلم بالكافر؛ فاإنه يعترب باطاًل )231)؛ ملخالفته حلديث:  ال يقتل م�سلم 
بكافر)231).

ومثال اآخر: 
احلكم بتحليل املطلقة ثالثاً مبجرد عقد املحلل عليها بال دخ�ل اأو وطء)232)، وهذا 

خمالف حلديث: ال، حتى تذوقي ع�سيلته ويذوق ع�سيلتك)233).

)9))) انظر تفا�سيل هذه امل�سائل يف: امل�ست�سفى)/)))، �سرح تنقيح الف�سول 441، رو�سة الطالبني 150/11، �سرح الكوكب 
املن���ري505/4، التقري���ر والتحب���ري)/5))، فواحت الرحم���وت )/95)،  املقنع ومعه الإن�س���اف 11/))) -4))، املدخل اإلى 

مذهب الإمام اأحمد 4))، نق�س الجتهاد درا�سة اأ�سولية )4-)5، الجتهاد ل ينق�س بالجتهاد )51-4 .
وللعلماء فيما ينق�ض احلكم من اأق�سام ال�سنة اأقوال: 

الق���ول الأول: اأن احلك���م ينق����ض اإذا خال���ف ال�سنة �سواًء كانت متواترة اأو اآحاداً، وقد ق���ال املرداوي اإنه ال�سحيح من مذهب 
الإمام اأحمد وعليه جماهر اأ�سحابه0  انظر: الإن�ساف 11/))) .

القول الثاين: اإن ال�سنة املتواترة وامل�سهورة ينق�ض بهما احلكم دون الآحادية، وقال به التمرتا�سي واملرغيناين وعبدالعلي 
الأن�ساري.

انظر: تنوير الأب�سار - مع رد املحتار - )/7)، الهداية �سرح بداية املبتدي 7/)))،  فواحت الرحموت )/95) .
الق���ول الثال���ث: اإن ال�سن���ة املتوات���رة وحدها هي الت���ي ينق�ض بها احلكم دون امل�سه���ورة والآحادية، وممن ق���ال بهذا القول: 

الكا�ساين، واحل�سكفي .
انظر: بدائع ال�سنائع 457/5، الدر املختار - مع رد املحتار )/7) .

)0))) انظر: تنوير الأب�سار - مع رد املحتار )/90 .
)1))) اأخرجه البخاري يف كتاب الديات - باب ل يقتل م�سلم بكافر، �سحيح اخلاري مع - فتح الباري )0/1)) .

))))) انظر: م�سعفة احلكام )17، الدر املختار )/)) .
))))) اأخرجه البخاري، كتاب الطالق - باب من جوز الطالق الثالث، - مع فتح الباري 1/9))، وم�سلم يف كتاب النكاح - 

باب ل حتل املطلقة ثالثاً ملطلقها حتى تنكح زوجاً غره، مع �سرح النووي 10/) . 
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بل  وينق�ض)234)،  باطاًل  يقع  فاإنه  لالإجماع؛  خمالفاً  احلكم  يك�ن  اأن  الثانية:  احلالة 
اإذا خالف االإجماع،  اأنهما قاال: ال ينق�ض احلكم اإال  اأبي حنيفة ومالك  ن�سب لالإمامني 
اإال اأنه ا�ستبعد ن�سبة هذا الق�ل اإليهما، واأورد عليه اأنهما ناق�سا ذلك فاأم�سيا احلكم مع 

وج�د االإجماع على خالفه)235).
واملراد باالإجماع هنا: القطعي، اأما الظني فال ينق�ض به احلكم)236).

ومثال خمالفة احلكم لالإجماع: احلكم باملرياث كله لالأخ دون اجلد؛ الأن االأمة جممعة 
على ق�لني: املال كله للجد، اأو يقا�سم اجلد االأخ، اأما حرمان اجلد فلم يقل به اأحد))23).

ومثال اآخر: ل� ق�سى بج�از نكاح املتعة بطل حكمه ونق�ض؛ الأن ال�سحابة اأجمع�ا 
على ف�ساده ))23).

احلالة الثالثة: اأن يك�ن احلكم خمالفاً للقيا�ض فاإنه ينق�ض ))23)، وقيده بع�سهم مبخالفة 

)4))) انظ���ر: اأدب القا�س���ي لبن القا�س )/)7)، اأدب القا�سي للماوردي 5/1))، بداية املبتدي -مع فتح القدير - 7/)))، 
املغن���ي لب���ن قدام���ة4/14)، الهداية �سرح البداية4/7))، مع���ني احلكام لبن عبدالرفي���ع )/)))،تب�سرة احلكام لبن 
فرح���ون 1/))،مع���ني احلكام للطرابل�سي9)، فتح القدير لبن الهم���ام 1/7))، الفوائد اجلنية حا�سية املواهب ال�سنية 
�سرح الفرائد البهية للفاداين)/19، م�سعفة احلكام 171، الإن�ساف4/11))، �سرح منتهى الإرادات)/)50، �سبل ال�سالم 

119/4، نظام الق�ساء للدكتور زيدان ))) .
)5))) انظر: اأدب القا�سي للماوردي1/)))، املغني لبن قدامة4/14) .

))))) ق���ال امل���رداوي واب���ن النج���ار: اإن���ه ال�سحيح من مذهب الإم���ام اأحمد، وقدمه اب���ن مفلح يف الف���روع وابن حمدان يف 
الرعاي���ة الك���ربى، وانظر: امل�ست�سفى)/)))، �س���رح تنقيح الف�سول441، رو�سة الطالب���ني150/11، الفروع لبن مفلح 

)/)45، الإن�ساف 4/11))، �سرح الكوكب املنري505/4 .
)7))) انظر: تب�سرة احلكام 1/))، معني احلكام للطرابل�سي 9). 

))))) انظر: تنوير الأب�سار )/9)، م�سعفة احلكام)17، الدر املختار )/))، رد املحتار )/)) .
)9))) انظر: اأدب القا�سي لبن القا�س )/)7)، اأدب القا�سي للماوردي 5/1))، بداية املبتدي - مع فتح القدير - 7/)))، 
املغن���ي لب���ن قدام���ة4/14)، الهداية �سرح البداي���ة4/7))، معني احلكام لب���ن عبدالرفيع )/)))، الف���روع لبن مفلح 
)/)45، �س���رح منته���ى الإرادات )/)50، تب�س���رة احل���كام لب���ن فرحون1/))،معني احلكام للطرابل�س���ي9)، فتح القدير 
لبن الهمام 1/7))، الفوائد اجلنية حا�سية املواهب ال�سنية �سرح الفرائد البهية للفاداين)/19، م�سعفة احلكام 171، 

الإن�ساف 4/11))، �سبل ال�سالم 119/4، نظام الق�ساء للدكتور زيدان ))) .
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القيا�ض اجللي )241).
ب�سهادته  احلكم  فاإن  الن�رصاين؛  �سهادة  قب�ل  القيا�ض:  ملخالفته  احلكم  نق�ض  ومثال 
املنا�سب  عن  واأبعد  ف�س�قاً  منه  اأ�سد  والكافر  �سهادته،  تقبل  ال  الفا�سق  الأن  ينق�ض؛ 

ال�رصعية يف مقت�سى القيا�ض، فينق�ض احلكم لذلك )241).
احلالة الرابعة: خمالفة احلكم للق�اعد الكلية، فاإنه ينق�ض احلكم املخالف للق�اعد، 

وهذا راأي املالكية وبع�ض ال�سافعية )242).
ومثال هذه احلالة: امل�ساألة ال�رصيجية )243)، فمتى حكم حاكم بتقرير النكاح يف حق 
من قال: اإن وقع عليك طالقي فاأنت طالق قبله ثالثاً، فطلقها ثالثاً اأو اأقل، فال�سحيح 
لزوم الثالث له، فاإذا ماتت اأو مات وحكم حاكم بالت�ارث بينهما نق�سنا حكمه؛ الأنه 
على خالف الق�اعد؛ الأن من ق�اعد ال�رصع �سحة اجتماع ال�رصط مع امل�رصوط  وق�ع 
الطلقة االأخرية مع الطلقات الثالث املعلقة ؛ الأن حكمته اإمنا تظهر فيه، فاإذا كان ال�رصط 
اأن يك�ن يف ال�رصع �رصطاً، فلذلك ينق�ض  ال ي�سح اجتماعه مع م�رصوطة فال ي�سح 
ال�سافعي بعدم لزوم الطلقات  امل�ساألة ال�رصيجية، واأفتى ابن �رصيج  حكم احلاكم يف 
ال�رصعية  للقاعدة  ملخالفته  منق��ض  الق�ل  هذا  ولكن  منه،  ترث  املراأة  وباأن  الثالث، 

)40)) ومن القائل با�سرتاط اأن يكون القيا�ض جلياً: الإمام ال�سافعي على ما ذكر ابن قدامة، وقال به القرايف.
انظر: املغني 4/14)، الفروق )/101، �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل 4/7)1-5)1، مغني املحتاج)/)9)، الفوائد اجلنية 

. (1-(0/(
)41)) انظر: حا�سية الد�سوقي 154/4، خمت�سر خليل مع �سرح اخلر�سي 4/7)1-5)1، تب�سرة احلكام 1/))، الخت�سا�س 

الق�سائي)49 .
))4)) انظ���ر: الف���روق للق���رايف )/101، �س���رح تنقي���ح الف�س���ول 441، فت���اوى ال�سبك���ي 9/1))، تب�سرة احل���كام 1/))، معني 
احلكام للطرابل�سي 9)، اإي�ساح امل�سالك1)، حا�سية الد�سوقي ومعه ال�سرح الكبر4/)15، منح اجلليل )/40)، الفوائد 

اجلنية )/)) � نظام الق�ساء لزيدان ))) .
))4)) ن�سبة اإلى ابن �سريج ال�سافعي القائل بها، وقد ا�ستغربها العلماء عليه واأنكروها.
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ال�سابقة )244).
ومثال اآخر: احلكم بالبينة النافية دون املثبتة، فاإن الق�اعد ال�رصعية على تقدمي املثبتة 

على النافية )245).
وقد  احلكم،  بذات  يتعلق  مما  ظنه  خطاأ  لتبني  القا�سي  حكم  يبطل  ما  اأ�سهر  هذه 
العلماء  ذكر  فقد  واإال  قاعدتنا،  متعلق  الأنه  اخلاطئ؛  بالظن  يتعلق  ما  على  اقت�رصت 
ن�اق�ض اأخرى حلكم القا�سي تتعلق بذات احلكم، ومنها: بطالن احلكم لعدم الدليل، 
وملخالفته لعمل اأهل املدينة ملن يحتج به، وخمالفته اأق�ال الفقهاء، ول�سدوره خمالفاً 
الجتهاده، وملخالفته للمذهب، والبتنائه على خالف �ساذ اأو �سعيف، ولتبني ك�نه خطاأ 
اأو ج�راً )246)، لكن هذه امل�سائل ال يظهر تعلق القاعدة - ال عربة بالظن البني خط�ؤه - 

بها تعلقاً مبا�رصاً.

املطلب الثاين: عدم اعتبار الظن اخلاطئ املتعلق بطريف احلكم 

واملراد بطريف احلكم: اخل�سمان، فاإذا حكم القا�سي بحكم ظن فيه �سحة حكمه ثم 
تبني اأن ذلك احلكم خطاأ ب�سبب اختالف يف دع�ى اأحد طريف احلكم؛ فاإنه ينق�ض ذلك 
احلكم، الأنه ال عربة بالظن البني خط�ؤه، وهذه امل�ساألة واإن كانت ال تتعلق بظن القا�سي 
نف�سه - الذي ه� حمل البحث - لكنها تتعلق مب�ساألتنا من حيث اإن ظن القا�سي عندما 
)44)) انظ���ر: تب�س���رة احل���كام 1/))، نهاي���ة املحت���اج )/4))، حا�سية الد�سوقي عل���ى ال�سرح الكبري للدردي���ر 4/)15، معني 

احلكام للطرابل�سي9) .
)45)) انظر: ال�سرح الكبري للدردير مع حا�سية الد�سوقي 4/)15 ، ال�سلطة التقديرية للقا�سي ))4 .

))4)) انظر تفا�سيل هذه امل�سائل ومراجعها يف: ال�سلطة التقديرية للقا�سي ))491-4 .  
           وانظ���ر: املب�س���وط )1/))، بدائ���ع ال�سنائ���ع 457/5-)45، الف���روق 51/4، بداية املبتدي م���ع فتح القدير 1/7))-7))، 
العناية 7/)))-7))، معني احلكام لبن عبدالرفيع )/)))-9))، الفوائد اجلنية )/))، التاج والإكليل )/)14، مغني 

املحتاج )/94)، تب�سرة احلكام1/))-))، معني احلكام للطرابل�سي9)-1)، ك�ساف القناع)/0)) .
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تبني اختالفها، فكان ذلك احلكم خطاأً، ومن حاالت هذه  حكم كان على هيئة معينة 
امل�ساألة: 

احلالة االأولى: اأن يقر املحك�م له اأن دع�اه كانت كاذبة؛ فاإن احلكم ينق�ض؛ الأنه بني 
على ظن �سدق دع�اه وقد بان كذبها ))24).

احلالة الثانية: اأن يكذب املحك�م له �سه�ده يف بع�ض ما �سهدوا به، فاإن احلكم ينق�ض 
لتبني خطئه))24).

اأن  بعد  ف�ساقاً وذلك  ال�سه�د  القا�سي يف ك�ن  له  اإذا وافق املحك�م  الثالثة:  احلالة 
�سدر احلكم، وذلك الأنه بان اأن احلكم مبني على ظن عدالتهم))24).

احلالة الرابعة: اأن يق�ل املدعي: ال اأعلم يل بينة؛ ثم يطلع على بينة وياأتي بها بعد اأن 
�سدر احلكم بحقه؛ فاإن احلكم ينق�ض ويحكم مبقت�سى البينة؛ لتبني خطئه)251).

املطلب الثالث: عدم اعتبار الظن اخلاطئ 
املتعلق بطرق اإثبات احلكم 

وهي طرق  �رصعاً  املعتربة  االأ�سباب  من  �سبب  اإلى  م�ستنداً  الق�سائي  احلكم  ي�سدر 
االإثبات الق�سائي، فاإذا ح�سل خلل يف ال�سبب الذي بني عليه احلكم، اأو تبني الحقاً اأن 
يف طريق احلكم الذي ظاهره ال�سالمة على خالف ما كان يعتقد فيه، فاإن احلكم يعترب 

غري �سحيح وينبغي نق�سه؛ الأنه ال عربة بالظن البني خط�ؤه.

)47)) انظر: الفتاوى الهندية )/))) .
))4)) انظر: معني احلكام للطرابل�سي )) .

)49)) انظر: الإن�ساف )105/1-)10 .
)50)) انظر: املغني 14/)7)، �سرح منتهى الإرادات )/5)5، ك�ساف القناع )/9))، مطالب اأويل النهى )/0)5 .
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ومن احلاالت املتعلقة بهذا اجلانب ما يلي: 
احلالة االأولى: اأن يظهر ف�سق ال�ساهد اأو كفره، اأو رقه، اأو ك�نه �سبياً، وحينها يقع 
احلكم باطاًل ويجب نق�سه، وقد بنى بع�ض العلماء اخلطاأ يف �سهادة ه�ؤالء - عدا الكافر 
- على ما اإذا كان القا�سي يرى اأن احلكم ال ي�سح بناوؤه عليها، فاإذا كان يرى عدم �سحة 
�سهادة هذه االأ�سناف فاإن احلكم ينق�ض عند بنائه عليها، الأنه تبني خطاأ الظن الذي بني 

عليه احلكم)251).
قتل فالناً  اإن فالناً  اإذا �سهدوا  ال�سه�د؛ كما  ال�اقع �سهادة  اأن يكذب  الثانية:  احلالة 

فحكم بقتله، ثم قدم امل�سه�د بقتله حياً )252).
احلالة الثالثة: بطالن ال�سهادة لثب�ت مانع من م�انعها؛ وذلك كالعداوة بني ال�ساهد 
وامل�سه�د عليه، اأو ثب�ت القرابة املانعة من ال�سهادة بني ال�ساهد وامل�سه�د؛ كاأن يك�ن 
ال�ساهد والد امل�سه�د له اأو ولده، وقد ا�سرتط احلنابلة يف نق�ض احلكم يف هذه احلالة 
اأن يك�ن القا�سي يرى ذلك، اأما اإذا كان ال يرى القرابة  - مثاًل - مانعاً من احلكم؛ فال 

ينق�ض هذا احلكم)253).
واالإمام  امل�سيب  بن  �سعيد  ق�ل  على  �سهادته  عن  ال�ساهد  رج�ع  الرابعة:  احلالة 
االأوزاعي فيما يروى عنهما؛ الأن احلق ثبت ب�سهادتهما، فاإذا رجعا زال ما ثبت به احلكم، 

لتبني خطاأ الظن املبني عليه احلكم، وه� �سدق ال�ساهدين يف �سهادتهما)254).

)51)) انظ���ر: الأم 7/)5، املب�س���وط9/17، املغن���ي 14/)5)، املقن���ع )/719، خمت�سر خليل مع �س���رح اخلر�سي4/7)1، حا�سية 
الد�سوقي154/4، الإن�ساف)105/1-107، رد املحتار)/94، ك�ساف القناع )/)44، مواهب اخلالق 95) .

))5)) انظر: �سرح اخلر�سي 0/7)) .
))5)) انظ���ر: الف���روع )/)49، الإن�س���اف )107/1، من���ح اجلليل )/))1، خمت�سر خليل - مع �س���رح اخلر�سي 4/7)1، اأ�سنى 

املطالب59/4)، ك�ساف القناع)/)44 0
)54)) انظر: املغني 45/14)-)4) 0
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اأو  الق�سا�ض  �سه�د  برج�ع  به احلكم  ينق�ض  الذي  الرج�ع  العلماء  بع�ض  وخ�ض 
احلد قبل اال�ستيفاء، وقد �سححه ابن مفلح واملرداوي)255).

احلالة اخلام�سة: �سهادة الزور، فمتى ثبت اأن ال�سه�د من اأهل الزور نق�ض احلكم، 
قال ابن قدامة: "تبني اأن احلكم كان باطاًل، ولزم نق�سه؛ الأننا تبينا كذبهما فيما �سهدا به، 

وبطالن ما حكم به")256).
ومل ير احلنفية اأن �سهادة الزور تنق�ض احلكم، بل ينفذ الق�ساء، ثم اختلف�ا يف نف�ذ 
ظاهراً  والف�س�خ  العق�د  يف  احلكم  بنفاذ  فقيل  فقط،  ظاهراً  اأو  وباطناً،  ظاهراً  احلكم 
العق�د والف�س�خ،  بع�سهم بني  اأبي حنيفة، وفرق  اإلى  الق�ل  ن�سب هذا  وباطناً، وقد 
واالأمالك املر�سلة - وهي املطلقة التي مل يذكر �سببها معيناً- ؛ فقال بنق�ض احلكم يف 
االأمالك املر�سلة، دون العق�د والف�س�خ فاإن احلكم ينفذ فيها باطناً وظاهراً، وهذا ق�ل 
اإنه رجع عن الق�ل بنفاذ احلكم باطناً  وقال: ال ينفذ  من�س�ب الأبي ي��سف، وقد قيل 

احلكم اإال ظاهراً ))25).

)55)) انظر: املقنع )/717، املغني14/)4)، )4)، الفروع)/599، الإن�ساف )99/1 0
))5)) املغني 14/))) 0  وانظر: ك�ساف القناع)/447 0

)57)) انظ���ر: بدائ���ع ال�سنائ���ع 5/)45، م�سعفة احلكام 179، تنوير الأب�سار مع رد املحتار )/94-)9، الدر املختار )/94-)9، 
تب�سرة احلكام 1/))-7)، فتح القدير 7/)))، العناية )/7)) 0
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اخلامتة 
اآله  وعلى  حممد  نبينا  بعده،  نبي  ال  من  على  وال�سالم  وال�سالة  وحده  هلل  احلمد 

و�سحبه  وبعد: 
التي  النتائج  اأهم  ت�سمل  اأن  ينبغي  التي  اخلامتة  هذه  اإلى  املطاف  بنا  انتهى  فحيث 

و�سلت اإليها والت��سيات التي ميكن اأن اأقرتحها؛ فاإين قد و�سلت ملا يلي: 
اأوًل: النتائج: 

1-اأن قاعدة: ال عربة بالظن البني خط�ؤه، عظيمة االأهمية يف عمل القا�سي، والنظر 
على  اخل�ف  ذلك  يرده عن  وال  له،  نف�سه  تطمئن  للعدول عن حكم مل  ي�ساعده  فيها 

ا�سطراب االأحكام.
٢-اأن العمل بهذه القاعدة مما يحقق امل�سالح ال�رصعية التي يحتاجها النا�ض، وحيث 
كانت امل�سلحة فثم �رصع اهلل، فاإذا تبني للقا�سي اأن امل�سلحة يف غري احلكم الذي �سبق 
منه اأو غريه؛ فال مينعه ذلك من اإتباع احلق واإن تاأخر ظه�ره؛ فاإن احلق قدمي ال ينق�سه 

�سيء والرج�ع اإليه خري من التمادي يف الباطل، ولذا فهذه قاعدة فقهية مقا�سدية.
3-اأنه قد ثبت قيام االأدلة من كتاب اهلل و�سنة ر�س�له �سلى اهلل عليه و�سلم واأق�ال 

واأفعال ال�سحابة ر�س�ان اهلل عليهم، واإجماع االأمة، على حجية هذه القاعدة.
4-اأول من اأ�س�ض ل�سيغة هذه القاعدة يف كالمه: عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، 
ثم وجدت يف كالم ال�سافعي ما يدل على اإعماله لها، ثم ا�ستعملها العلماء يف التعليل 
االإمام  ه�  امل�سه�رة:  ال�سيغة  بهذه  �ساغها  من  واأول  ظهر،  اإذا  اخلطاأ  عن  للعدول 
االأخري  هذا  وعن  جنيم،  وابن  وال�سي�طي  الزرك�سي،  وبعده  ت6٨5ه�،  البي�ساوي 
انت�رصت يف كتب احلنفية واعتمدتها جملة االأحكام العدلية مادة من م�ادها وهي املادة 
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الثانية وال�سبع�ن .
5-ال ينبغي العمل باأي اأمارة لنق�ض احلكم االأول، بل البد من دليل على التبني يق�ى 

على تغيري احلكم.
الق�ساة،  واأحكام  االجتهاديات،  لي�سمل  يت�سع  القاعدة  هذه  يف  العمل  6-جمال 
والعبادات، واملعامالت اجلارية بني النا�ض من عق�د واإقرار واإبراء، وغري ذلك؛ فتجدها 
والنفقة،  والطالق،  والنكاح،  واحلج،  والزكاة،  وال�سيام،  وال�سالة،  ال��س�ء  يف 
والبي�ع، واالإجارة، والغ�سب، والقر�ض، وال�سمان، واالإقرار، والدعاوى والبينات، 

وغريها، وقد اقت�رصت يف هذا البحث على تطبيقاتها الق�سائية.
7-متثل قاعدتنا بياناً لقاعدة: االجتهاد ال ينق�ض مبثله، فحيث ثبت خطاأ االجتهاد فاإنه 

ينق�ض، وال يلتفت حلكم قاعدة االجتهاد.
اأول: ويك�ن حم�ض اجتهاد  اإلى ن�عني: ن�ع  القا�سي  ٨-يتن�ع اخلطاأ يف اجتهاد 
وقبل �سدور احلكم، وهذا يجب نق�سه باإجماع، ون�ع ثاٍن: ويك�ن بعد �سدور احلكم، 
وهذا الذي جرى فيه اخلالف حفاظاً على ا�ستقرار االأحكام، وقد بينا ال�س�ر التي ينق�ض 
فيها احلكم وهي التي تبني فيها اخلطاأ قطعاً، وتع�د يف جملتها ملخالفة قطعي الداللة من 
كتاب اهلل ،وقطعي الثب�ت والداللة من �سنة ر�س�له �سلى اهلل عليه و�سلم، واالإجماع، 
واحلق بع�سه بها القيا�ض اجللي والق�اعد الكلية، ما عدا ذلك ففيه خالف كبري، واالأكرث 

على عدم النق�ض اإعمااًل لقاعدة: االجتهاد ال ينق�ض مبثله.
9-اخلطاأ يف حكم القا�سي يك�ن من خالل اأم�ر يرجع بع�سها لتق�سريه، ويرجع بع�سها 
املتعلق  واخلطاأ  احلكم،  ذات  يف  اخلطاأ  اأربعة:  اأق�سام  اإلى  ترجع  وهي  خط�ؤه،  تبني  لظن 
بطريف اخل�س�مة، واخلطاأ يف اإجراءات التقا�سي، واخلطاأ يف طرق اإثبات احلكم، ولي�ست 
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كلها متعلقة بالقاعدة؛ فمتعلق القاعدة اخلطاأ غري النا�سئ عن تق�سري واإمنا عن ظن، ولذلك 
فقد اقت�رصت على بيان اأثر القاعدة يف الت�رصفات الق�سائية على ما يتعلق بهذا اجلانب.

ثانياً: التو�سيات  
الف�سيلة  واأ�سحاب  الباحثني،  زمالئي  بها  اأن�سح  التي  الت��سيات  بع�ض  يل  الح 

الق�ساة، واملعتنني بالعلم ال�رصعي، ومن تلكم الت��سيات: 
ي�سهل  اإنه  اإذ  جداً؛  كبرية  للقا�سي  وفائدته  القدر  جليل  الفقهية  الق�اعد  1-علم 
حكم  منه  يتعرف  اأغلبي  حكم  الفقهية:  القاعدة  فاإن  خاللها،  من  احلكم  ا�ستخراج 
بها،  التعليل  ثم  وي�رص -  وب�سه�لة  وا�سطة،  بال  اأي:   - (25(( مبا�رصة  الفقهية  اجلزئيات 
وا�ستدالاًل  بحثاً  بها  العناية  مزيد  بذل  ينبغي  ولذا  االأحكام،  ت�سبيب  يف  مفيدة  وهي 

عليها، وتنقيباً عنها يف كتب اخلالف.
ليكت�سب  الفقهية  بالق�اعد  العدلية، وربطها  االأنظمة  بالنظر يف  الباحثني  ٢-اأن�سح 
النظام اطمئنان القا�سي عند احلكم، واإذا تبني خمالفته لق�اعد ال�رصع فاإنه ال عربة به 

وينبغي ت�سحيحه وتعديله مبا ي�افق ق�اعد ال�رصيعة الفقهية واملقا�سدية.
3-جمع علماء االأحناف يف عهد اخلالفة العثمانية الق�اعد الكلية التي يحتاج لها 
القا�سي؛ وجعل�ها يف مائة مادة؛ �سدروا بها جملة االأحكام العدلية، وقد جمعت تلك 
الق�اعد اأمات الق�اعد الق�سائية التي يحتاج لها القا�سي، ولذا ينبغي بذل جهد اأكرث 
يف ذكر تطبيقات لها، وال مينع من ا�ستخراج ق�اعد اأخرى تفيد القا�سي والقائم على 

اجل�انب العدلية؛ مثل: ق�ساء التحقيق، وق�ساء التنفيذ، واملحاماة، ونح�ها.
هذا جهد مقل، واهلل اأعلم بال�س�اب، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه و�سلم.
))5)) هذا تعريف الدكتور: اأحمد بن حميد يف مقدمة حتقيقه لكتاب: القواعد للمقري 107/1 .


