(درا�سة داللية)

بني الباحث يف بحثه التايل:
تعريف الق�ض��اء ب�أنه :الإخبار عن حكم �ش��رعي على �سبيل الإلزام ،وبني م�شروعيته
من الكتاب وال�سنة والإجماع.
بني �أهمية الق�ضاء ال�شرعي ،ثم بني مفهوم ال�شرع وعالقته بالق�ضاء.
بني �أهمية امل�ص��طلح يف الق�ضاء ال�شرعي وكيف بد�أ التقنني للم�صطلحات يف الق�ضاء
ال�شرعي ،وكيفية ظهور بع�ض امل�صطلحات كم�صطلح «الأحوال ال�شخ�صية».
بني �أثر امل�ص��طلح يف الق�ضاء ال�شرعي ،و�أهمية اللغة العربية يف جمال الق�ضاء ال�شرعي
من خالل بع�ض املباحث اللغوية الآتية( :ا�س��تنباط احلكم)( ،التعريب)( ،احلاجة �إلى
معجم الق�ضاء ال�شرعي).
ميز بني الن�ص يف الق�ض��اء ال�ش��رعي والق�ض��اء الو�ض��عي؛ ب�أن م�ص��طلحات الق�ض��اء
ال�شرعي ال تقبل التعديل وال التبديل بخالف غريه.
بني �أن قيمة امل�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي تكمن يف االختيار الدقيق للألفاظ ،وحتديد
امل�صطلحات ،و�صياغة الكلمة.
بني االجتاهات التي اتخذها امل�صطلح الإ�سالمي بعد �سقوط اخلالفة الإ�سالمية كالتايل:
االجت��اه الأول التقلي��دي (الرف���ض املطل��ق)  :التقي��د بامل�ص��طلح ال�ش��رعي ورف�ض
امل�صطلحات الدخيلة �أو البديلة.
االجت��اه الث��اين التجديدي (القبول املطلق)َ :ر َ
ف�ض الركون �إلى تف�س�ير امل�ص��طلحات
التقليدية ملفاهيم الدين وقبول دخول م�ص��طلحات خمتلفة على لغة ن�صو�ص الت�شريع
الإ�سالمي.
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بني ت�أثر القانون الق�ض��اء الو�ضعي مب�ص��طلحات الق�ضاء ال�شرعي والأحكام ال�شرعية
من خالل عر�ض بع�ض امل�صطلحات يف القوانني الو�ضعية املت�أثرة بامل�صطلحات ال�شرعية
الإ�سالمية ،منها على �سبيل املثال )AVAL( :من (كفالة).
ب�ين �أهمي��ة الداللة اللغوية للق�ض��اء ال�ش��رعي من خ�لال االهتمام ب�ص��ياغة اللفظ
و�س�لامته لغويا حتى ي�ؤدي معناه ال�ص��حيح ،ثم بني �أهمية هذه الداللة يف الق�ض��اء عن
طريق التايل:
�أهمية الإقرار وما يجب على القا�ضي من دقة يف حتديد الألفاظ والتمييز بني الكلمات
ودالالتها ،وعدم �صحة اكتفاء القا�ضي ب�إقرار املدعى عليه؛ بل يجب عليه التثبت من
هذا الإقرار.
اليمني يف الق�ض��اء ،ووج��وب �أن تكون على نية املا�ض��ي ال على نية امل�س��تقبل ،و�أن
تكون على نية املح ِّلف ال على نية املح َّلف.
ال�شهادة يف الق�ضاء ،ووجوب �أن تكون ب�صيغة امل�ضارع�( :أ�شهدُ ).
مفهوم ال َعدَ ِد يف الق�ض��اء ال�شرعي ،فقد يكون ملنع الزيادة والنق�صان يف احلكم ،وقد
يكون ملنع النق�صان دون الزيادة ،وقد يكون ملنع الزيادة دون النق�صان.
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احلمد هلل الذي �أكرمنا بالقر�آن ،و� ّرشفنا ببعثة النبي العدنان ،وف�ضلنا على �سائر اخللق
بالنط���ق والبيان ،وهدانا للإ�س�ل�ام و�أكرمنا بالإميان ،فاحلمد هلل ملء امليزان ،وال�ص�ل�اة
وال�س�ل�ام على من جاء بالعدل والق�س���ط والب ّينة والربهان ،وعلى �آله و�أ�صحابه و�سائر
�أتباعه من الإن�س واجلان.
وبعد:
ف���� َّإن الأمة اليوم تنتظر اً
حلول جذرية مل�ش���كالتها ،وتتطلع �إل���ى خال�ص من م�آزقها،
�ص���احب جترب���ة ناجحة يف هذا
والإ�س�ل�ام ي�ض���من ذلك ويتعهد به ،ف�إن ديننا العظيم
ُ
عم الع���دل يف �أرجاء املعمورة دهو ًرا و�أزمانًا ،و�ش���هدت بقاع من العامل
املي���دان ،فقد ّ
الإ�س�ل�امي نظام حكم ا�س���تند �إلى �رشيعة اهلل تعالى وهدي امل�ص���طفى �صلى اهلل عليه
و�سلم.
ومن بني امل�ش���كالت الع�رصية التالع���ب بالألفاظ وامل�ص���طلحات ودالالتها ،وتغيري
معانيه���ا ال�رشعية على وفق الأهواء والتف�س�ي�رات النزعية ،ومن هن���ا كانت الرغبة يف
بحث م�ص���طلحات الق�ضاء ال�رشعي ،فهو ي�سعى �إلى تقنني الأحكام ال�رشعية ،و�ضبط
امل�صطلحات الإ�س�ل�امية ،و�إ�صالح الألفاظ الق�ض���ائية ،والإفادة من ثراء اللغة العربية،
و�أ�سلوب القر�آن الكرمي ،وهدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف عملية الق�ضاء ال�رشعي.
�إذاً فال ّ
�ش���ك �أن لكل لفظة ميزانها يف العدالة ،و�أن لكل م�صطلح ومفهوم داللته يف
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احلك���م ،و�أن لكل كلمة �أثرها يف القرار ،فيتطلب ذلك دق���ة االختيار ،وحتديد العبارة،
وو�ضوح الداللة.

املبحث الأول :تعريف مب�صطلح الق�ضاء ال�شرعي و�أهميته
املطلب الأول :م�صطلح الق�ضاء ال�شرعي (�أ�صوله ومادته اللغوية)
 -1الق�ضاء لغ ًة:

كلمة الق�ضاء يف اللغة تطلق ويراد ع�رشة وجوه( )1هي:
(و�صى) ومنه قوله تعالى :ﮃﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮂ
الوجه الأول :ق�ضى مبعنىّ :
(الإ�رساء ،)23:وقوله :ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﮂ (الق�ص�ص.)44:
الوج���ه الثاين :ق�ض���ى يعن���ي�( :أخْ برَ َ ) ومن���ه قوله تعال���ى :ﮃﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮂ (الإ�رساء ،)4:وقوله :ﮃﯡﯢﯣﯤﮂ (احلجر.)66:
الوجه الثالث :ق�ضى يعني( :فرغ) ومنه قوله تعالى :ﮃﮞﮟﮠﮂ
(البقرة ،)200:وقوله :ﮃﮔﮕﮖﮂ (الن�ساء.)103:
الوجه الرابع :اق�ض يعني( :افعل) ومنه قوله تعالى :ﮃﯝﯞﯟﯠﮂ (طه،)72:
قوله :ﮃﮇﮈﮉﮊﮋﮂ (الأنفال.)42:
الوج���ه اخلام�س :ق�ض���ى يعني( :نزول املوت) ومنه قول���ه تعالى :ﮃ ﭨ ﭩ ﭪ ﮂ
(الزخرف ،)77:وقوله :ﮃﮫﮬﮭﮮﮂ (فاطر.)36:
الوجه ال�ساد�س :ق�ضى يعني( :وجب) ومنه قوله تعالى :ﮃﯲﯳﮂ (هود،)44:
وقوله :ﮃﮌﮍﮎﮏﮐﮂ (�إبراهيم.)22:
((( انظر :ل�سان العرب ،216/15 :الوجوه والنظائر ، 329 – 326 :وقامو�س القر�آن.385 –383 :
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الوجه ال�س���ابع :ق�ض���ى يعني( :الكتاب) ومنه قوله تعالى :ﮃﯘﯙﯚﯛﮂ

(مرمي )21:وكذلك يف �أمر عي�سى عليه ال�سالم ويعني به كتاب اللوح املحفوظ.
الوج���ه الثام���ن :ق�ض���ى يعن���ي�( :أمتّ) ومن���ه قول���ه تعال���ى :ﮃﭒﭓﭔﭕﮂ
(الق�ص�ص ،)29:وقوله :ﮃﭜﭝﮂ (الأنعام).)60
الوجه التا�س���ع :ق�ض���ى يعن���ي( :ف�ص���ل) ومنه قول���ه تعال���ى :ﮃﭲﭳﭴﮂ
(الزم ،)69:وقوله :ﮃﮢﮣﮤﮥﮂ (يون�س.)93:
الوجه العا�رش :ق�ض���ى يعني( :خلق) ومنه قوله تعالى :ﮃﭑﮂ (ف�ص���لت)12:
وذلك يف �أمر ال�سماوات ال�سبع.
ومن خالل ا�ستعرا�ض املعاين ال�سابقة يظهر �أن الق�ضاء يطلق على ف�صل اخل�صومات
واحلكم عليها.

ا�صطالحا:
 -2الق�ضاء
ً

ٌ
قول ملز ٌم ي�ص���در عن والية عامة� ،أو الإخبار عن حكم �رشعي على �س���بيل الإلزام،
فيقال :ق�ض���ى القا�ضي� ،أي� :ألزم احلق �أهله ،والذي يظهر من هذا التعريف �أن الق�ضاء
هو مظهر للأمر ال�رشعي(.)2
�أو ه���و نظ���ام خا�ص يقيمه احلاكم ال�رشعي يف البالد بو�س���اطة ق�ض���اة عاملني ب�رشيعة
الإ�سالم التي ت�ضمنها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم(.)3

 -3الق�ضاء �شرع ًا:

ف�ص���ل اخل�ص���ومات وقطع املنازعات ،وهو اخل�صومة بني خ�ص���مني ف�أكرث بحكم اهلل
تعالى.

((( املدخل للفقه الإ�سالمي.328 :
((( العلم والعلماء.63 :
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ودلي���ل م�رشوعيت���ه الكتاب ،وال�س���نة ،و�إجماع الأم���ة ،وقد �أجمع امل�س���لمون على
م�رشوعية ن�صب الق�ضاء واحلكم بني النا�س(.)4

�أهمية الق�ضاء ال�شرعي:
قال �ش���يخ الإ�س�ل�ام ابن تيمية رحمه اهلل " :املق�ص���ود من الق�ض���اء :و�صول احلقوق
�إلى �أهلها ،وقطع املخا�ص���مة  ،فو�ص���ول احلقوق هو امل�ص���لحة ،وقطع املخا�صمة �إزالة
املف�سدة ،فاملق�ص���ود هو جلب تلك امل�ص���لحة ،و�إزالة هذه املف�سدة  ،وو�صول احلقوق
هو من العدل الذي تقوم به ال�سماء والأر�ض ،وقطع اخل�صومة هو من باب دفع الظلم
وال�رضر ،وكالهما ينق�س���م �إلى �إبقاء موجود ،ودفع مفقود، ففي و�ص���ول احلقوق �إلى
م�س���تحقها ،يحفظ موجودها ،ويح�ص���ل مق�صودها ،ويف اخل�ص���ومة يقطع موجودها
ويدفع مفقودها، ف�إذا ح�صل ال�صلح زالت اخل�صومة التي هي �إحدى املق�صودين"(.)5
�إذاً ال ي�ش���ك �أحد يف �أهمية الق�ض���اء يف كل زمان ومكان ،ال�سيما �إن كان الق�ضاة من
�أه���ل العلم والعدل ،فال غنى لب��ش�ر عنهم ،لأن العلماء ورثة الأنبياء ،والأنبياء ق�ض���اة
�أقوامهم ،وحكماء دولهم ،بهم تزهو ال�ش���عوب ،وينت�رش اخلري ،ويعم الرخاء ،وتزول
املدلهمات ،وتنق�شع امللمات ،فهم كالغيث �أينما ّ
حل نفع.
وي�رشع الق�ض���اء لكل عدد زاد عن االثن�ي�ن� ،أن ي�ؤمروا �أحدهم ،منعاً للخالف الذي
ي�ؤدي �إلى االختالف ،حتى ال ي�س���تبد كل �إن�س���ان بر�أيه ،فيهل���ك اجلميع؛ لذلك �رشع
ال�ش���ارع احلكيم الق�ضاء ووجود الق�ضاة بني النا�س ،و�إذا كان ذلك بني العدد القليل يف
ال�س���فر ،فوجود الق�ضاة يف احل�رض مع تزايد �أعداد ال�س���كان لهو �أحرى و�أوجب ،لأن
((( انظر :مراتب الإجماع.85 :
((( جمموع الفتاوى.355 / 35 :
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النا�س يحتاجون لدفع التظامل ،وف�صل التخا�صم ،فلهذا يجب تن�صيب الوالة واحلكام
والق�ضاة لل�سيطرة على �أمور النا�س ،ومنع الظلم ،و�إعطاء كل ذي حق حقه(.)6
�إذ ال ميك���ن �أن تقام احلدود ،وتُدر�أ ال�ش���بهات ،وال يتم احلق والعدل� ،إال يف �ض���وء
وجود الق�ض���اة ،الذين علموا كتاب اهلل تعالى ،وحفظوا �سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم،
وتعلموا العلم ال�رشعي املبني على الوحيني.
وم���ع تقدم احل�ض���ارة واملدنية ،وابتعاد كثري من النا�س عن دينهم� ،أ�ص���بحت �أ�س���هل
امل�سائل ال�رشعية متثل عقداً و�إعيا ًء ،وكان ال بد من وجود الق�ضاة ،الذين يدينون هلل -عزَّ
َّ
وج���ل ،-والذين ي�أمترون ب�أمره ،دون حماباة لأح���د ،ال من قريب وال من بعيد ،فالنا�س

�سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط عندهم ،يعاملهم احلكم العدل ،واهلل يحب الق�سط واملق�سطني،
هو �أعدل العادلني ،و�أحكم احلاكمني ،حرم الظلم على نف�سه ،وجعله بني عباده حمرماً.

مفهوم ال�شرع وعالقته بالق�ضاء:
و�ض���ح �شيخ الإ�س�ل�ام ابن تيم ّية رحمه اهلل مفهوم ال�رشع وعالقته بالق�ضاء من خالل
ّ
ر�ؤية زمنية ت�رشيعية على النحو الآتي(:)7
املنزل ،وهو الكتاب وال�س��� ّنة ،واتباعه واجب ،من خرج عنه وجب
�أحدها :ال�رشع ّ
قتل���ه ،ويدخل فيه �أ�ص���ول الدين وفروعه و�سيا�س���ة الأمراء ووالة امل���ال وحكم احلكام
وم�شيخة ال�ش���يوخ وغري ذلك ،فلي�س لأحد من الأولني والآخرين خروج عن طاعة اهلل
ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
و�أما الثاين :فهو ال�رشع امل�ؤول ،هو موارد النزاع واالجتهاد بني الأمة ،فمن �أخذ فيما
((( انظر :نيل الأوطار.258 / 8 :
((( انظر :جمموع الفتاوى.268 / 3 :
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ي�س���وغ فيه االجتهاد �أقر عليه ،ومل جتب على جميع اخللق موافقته� ،إال بحجة ال مرد لها
من الكتاب وال�س ّنة.
املبدل ،وهو ما كان اً
بديل مذمو ًما عن ال�رشع الرباينّ.
و�أما الثالث :فهو ال�رشع َّ

املطلب الثاين � :أهمية امل�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي
�إن امل�ص���طلحات على الأ�ش���ياء عند النا����س فيها جناية على بع����ض احلقائق ،ولهذه
اجلناية ق�ص���ة طويلة يف كل فن ولغة ،ويف كل �أدب ودين؛ لأنها تو ّلد كائناً �آخر ،تن�ش����أ
عنه ال�ش���بهات ،وتطم�س ما دونه من امل�س���ميات ،وت�ش���تد حوله اخل�صومات ،وتتكون
فيه املذاهب ،وت�س���تخدم لها احلجج والدالئل ،ويحمى فيها وطي�س الكالم واخل�ص���ام
واجلدال ،فلو عدلنا عن هذه امل�ص���طلحات املحدثة �أو امل�س���توردة ،وعن هذه الأ�سماء
العرفي���ة ،ورجعنا �إلى احلقائق اللغوي���ة وال�رشعية ،وعدنا �إلى املا�ض���ي و�إلى الكلمات
الت���ي يع�ب�ر بها النا�س عن هذه احلقائق يف �س���هولة وي�رس ،و�إلى م���ا كان ينطق به رجال
العهد الأول وال�سلف الأقدمون النحلت العقدة يف مو�ضوعنا وهان اخلطب فيما بيننا،
وا�صطلح النا�س على ما فيه جمع كلمتهم ووحدة �صفهم(.)8
وم�ص���طلحات الق�ضاء ال�رشعي هي امتداد يف الغالب ملا ا�شتهر بني الفقهاء والق�ضاة
و�سائر العلماء بعد مراحل تدوين الفقه الإ�سالمي.
و�إن ما مي ّيز �رشيعتنا الغراء �أنها �رشيعة ن�ص���و�ص ثابتة وم�س���تخرجة م�س���تنبطة ،فهي
تكون يف جمموعها م�صادر الت�رشيع الإ�سالمي املعترب.
بالتايل ّ
وهذه الن�صو�ص نحن ملزمون بالتق ّيد بها اً
قول اً
وعمل ،ومن هنا ت�أتي �أهمية امل�صطلح
((( انظر :ربانية ال رهبانية( 10 :بت�صرف).
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يف الق�ض���اء ال�رشعي املبثوث يف ثنايا تلك الن�صو�ص؛ �إذ ال ي�سع املكلف العدول عنه،
وت�أتي �أهمية امل�ص���طلح يف الق�ض���اء ال�رشعي �أي�ضً ا من باب ما يرتتب على امل�صطلح من
مفاهيم و�أحكام ،ولذا فهو ي�صاغ بدقة متناهية يف اللفظ.
ولذلك �أ�شارت ال�سنة النبوية املطهرة �إلى هذا املفهوم من خالل احلديث الذي يرويه
علي بن �أبي طالب ر�ض���ي اهلل عنه حني بعثه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى اليمن
ني لأحد اخل�صمني
وقال له�" :إن النا�س �سيتقا�ض���ون �إليك ،ف�إذا �أتاك اخل�صمان فال تق�ض ّ
حتى ت�س���مع من الآخر كما �س���معت من الأول ،ف�إنه �أحرى �أن يتبني لك الق�ضاء وتعلم
ملن احلق"(.)9
وت�أتي �أهمية امل�ص���طلح ال�رشعي يف الق�ض���اء من خالل الفائدة املرجوة منه ،والثمرة
التي من امل�ؤمل جنيها من الق�ض���اء يف فقه امل�صالح ال�رشعية وحتقيق الغايات واملوازنات
حتى يتحقق العدل بني النا�س على �سواء ،و�إ�شاعة الأمن والطم�أنينة بينهم حتى ال يبغي
�أحد على �أحد ،وال يعتدي �أحد على �أحد.
ف�إذا علمنا �أن جمل�س الق�ض���اء العادل يف الإ�س�ل�ام ،الذي ي�ض���م احلاكم واخل�صوم
وال�ش���هود ...الخ ،ف�إن يف هذا املجل�س �سماع مبا�رش للدعوى من �أطراف ،وحق دفاع
من �أطراف �آخرين ،ويف هذا املجل�س بينات و�أميان ،و�ش���هادة �ش���هود وقرار القا�ض���ي،
وهذا كل���ه ال يتم �إال من خالل لغة حمبوكة ،و�ألفاظ �رصيحة ،وجمل دقيقة ،و�ص���ياغة
حمددة؛ لأن احلرف واحلركة الإعرابية ق���د تغريان املعنى وتقلبه من الإفراج �إلى القتل
�أو احلد� ،أو من الرباءة �إلى التهمة ،فلذلك كان ال ّبد من �ض���بط امل�ص���طلح يف الق�ض���اء
ال�رشع���ي ويف غريه ،ويف ديننا من باب �أولى لأن الإ�س�ل�ام هو لغة البيان والف�ص���احة
((( �أخرجه �أبو داود والن�سائي واحلاكم و�أحمد و�صححه احلاكم ،وح�سنه الألبا ّ
ين ،جامع الأحاديث لل�سيوطي.77/7 :
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العربية ،وكتابنا املعجز نزل بل�س���ان عربي مبني ،ور�س���ولنا هو �أف�ص���ح من نطق بال�ضاد
على الإطالق �صلى اهلل عليه و�سلم.
والت�رشيع الإ�س�ل�امي وهلل احلمد ميتلك ثروة ل�سانية �ضخمة ،جتمعت مفرداتها على مر
الع�صور مب�س���اهمة عدد غفري من الق�ضاة ال�رشعيني والوالة العادلني واحلكام امل�سلمني،
وهم يف ا�س���تنباطهم وتدوينهم و�إثرائهم للق�ض���اء ال�رشعي يف الإ�س�ل�ام ،ويف الوقت
نف�س���ه كانوا يوجهون عنايتهم الفائقة مب�ص���طلح الق�ض���اء ال�رشعي الذي �سعى الق�ضاء
منذ بدء الدعوة الإ�س�ل�امية –�أو بالأحرى من قيام الدولة الإ�سالمية– �سعى �إلى �ضبط
�ألفاظه وم�صطلحاته ومفرداته ،وتوجيه املجتمع امل�سلم �إلى تفهم هذه املعاين والقواعد
الرئي�سة يف فقه الق�ضاء ال�رشعي يف الإ�سالم.
وهذا ما �أ�ش���ار �إليه النبي �صلى اهلل عليه و�س���لم يف احلديث ال�صحيح ال�رصيح الذي
روته �أم �س���لمة ر�ضي اهلل عنها حني قالت� :إن النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم قال�" :إمنا �أنا
ب�رش ،و�إنكم تخت�ص���مون �إ ّ
يلّ ،
ولعل بع�ضكم �أن يكون �أحلن بحجته من بع�ض ،ف�أق�ضي
بنحو ما �أ�س���مع ،فمن ق�ض���يت له من حق �أخيه �ش���يئاً فال ي�أخذه ،ف�إمنا �أقطع له قطعة من
النار"(.)10

املطلب الثالث  :تاريخ تقنني امل�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي
ابن املقفع الذي
من �أوائل الذين �أدركوا حاجة امل�صطلح يف الق�ضاء ال�رشعي و�أهميته ُ
�أ�ش���ار على اخلليفة العبا�س���ي �أبي جعفر املن�ص���ور �أن يوحد ما يق�ض���ى به بني النا�س يف
قانون يدونه ويختاره من �آراء الق�ضاة املجتهدين والفقهاء يف ذلك الع�رص بعد متحي�صها
(� ((1صحيح البخاري برقم� ،591 / 2 :)2534( :صحيح م�سلم برقم .1337 / 3 :)1713 ( :
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والرتجيح بينها.
   فبينَّ ابن املقفع يف ر�س���الته امل�س���ماة" :ر�سالة ال�ص���حابة"( )11حال اختالف الق�ضاة
املجتهدين ،وكيف �أن الأمر الواحد يق�ض���ي فيه �أحد الق�ضاة املجتهدين بر�أي ،ويق�ضي
غريه يف نظريه بخالفه ،يف الأموال والأنكحة وغريها ،وقال يف ر�سالته" :فلو ر�أى �أمري
امل�ؤمنني �أن ي�أمر بهذه الأق�ض���ية وال�سنن املختلفة ،فرتفع �إليه يف كتاب ،ويرفع ما يحتج
به ُّ
كل قوم من ُ�س���نة �أو قيا�س ،ثم نظ ُر �أمري امل�ؤمنني يف ذلك ،و�أم�ض���ى يف كل ق�ض���ية
ر�أي���ه الذي يلهمه اهلل ويعزم له عليه ،وينهى عن الق�ض���اء بخالف���ه ،وكتب بذلك كتاباً
جامعاً عزماً ،لرجونا �أن يجعل اهلل هذه الأحكام املختلطة ال�صواب باخلط�أ حكماً واحداً
�صواباً"(.)12
   وق���د �أراد �أبو جعفر املن�ص���ور ومن بعده الر�ش���يد �أن يختار مذه���ب الإمام مالك
رحمه اهلل وكتابه" :املوط�أ" الذي جمع فيه �أحاديث مر�س���لة ومت�ص���لة وفتاوى ال�صحابة
و�أق�ضيتهم و�أقوال التابعني و�آراءه الفقهية قيا�ساً على الآثار قانوناً ق�ضائياً للدولة العبا�سية
فنهاهما الإمام مالك رحمه اهلل من ذلك وقال�" :إن �أ�ص���حاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�س���لم اختلفوا يف الفروع وتفرق���وا يف البلدان ،وكل م�ص���يب"( ،)13وقد كان الإمام
مالك حمقاً يف هذا الر�أي؛ ولكن ر�أي ابن املقفع كان ت�أ�سي�ساً لفكرة دولة القانون ،وهو
امل�صطلح الذي يجري احلديث عنه يف الأدبيات ال�سيا�سية والقانونية املعا�رصة ،وا�ستند
يف ر�سالته على فكرة اال�ستفادة من ثمرات اختالف االجتهادات.
وبدالً من تدوين قانون للق�ض���اء على �أ�سا�س البحث عن ال�سهل الي�سري املعتمد على
( ((1الر�سالة من�شورة يف كتاب( :جمهرة ر�سائل العرب) للأ�ستاذ �أحمد زكي �صفوة ،برقم (.3 :)26
( ((1امل�صدر ال�سابق.
( ((1املدخل الفقهي العام .178 / 1 :
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ثمرات اختالف اجتهادات الفقهاء ،ان�رصف الكثريون �إلى تدوين فقه املذاهب لت�سهيل
تناولها بني النا�س ،و�ش���اعت كتب الفتاوى وان�رصف النا�س �إلى التقليد ،وتراجع تطور
الفقه الإ�س�ل�امي وحيويت���ه يف التعامل مع امل�س���تجدات ،و�س���اعدت دولة اخلالفة يف
الو�صول �إلى هذه احلالة ،فقد �آثر اخللفاء اختيار الق�ضاة من املقلدين ليقيدوهم مبذهب
معني يف�ضله اخلليفة بنا ًء على اعتبارات امل�رشوعية ال�سيا�سية ال�رشعية التي منحها فقهاء
مذهب معني للحاكم ،وبد�أ الق�ضاة يحكمون على مذهب معني.

املطلب الرابع :بدايات التقنني للم�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي
بد�أت حركة التقنني �أوالً باملعنى املعا�رص يف �أواخر العهد العثماين يف جمال القانون
املدين ،ب�صدور جملة الأحكام العدلية عام  1293هـ.
و�أ�صبحت املجلة قانوناً مدنياً عاماً ت�ضم جمال املعامالت املدنية والتجارية ومفردات
القان���ون امل���دين املتنوعة مثل( :البي���وع ،الإج���ارة ،الكفالة ،احلوال���ة ،الرهن ،الهبة،
ال��ش�ركات ،الوكالة) وغريه���ا منتخباً من الأح���كام الفقهية اخلا�ص���ة باملعامالت للفقه
يعول على ما يخالفه من �أحكام فقهية
احلنفي -املذهب الر�سمي للدولة العثمانية -ومل َّ
يف حالة تواجد احلكم املطلوب يف املجلة ،وذلك القرتان �صدور املجلة ب�أمر ال�سلطان،
ويرجع الق�ض���اة �إلى ن�صو�ص الفقه الإ�سالمي فيما ال ن�ص عليه ،وقد رتبت �أحكامها يف
�صورة مواد خمت�رصة يقت�رص احلكم فيها على ر�أي واحد(.)14
�س���ن ال�سلطان
علماً �أن الدولة العثمانية �س���بق و�أن كانت لها جتارب ت�رشيعية ،حيث َّ
�سليمان القانوين (القانون نامه) الذي �ضم �أحكا ًما يف العقوبات التعزيرية ويف حقوق
( ((1انظر :تاريخ الت�شريع الإ�سالمي .337 :
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الأرا�ض���ي وحتديد الأرا�ض���ي الأمريية واخلراج ،وكذلك يف املو�ض���وعات الع�سكرية
والإدارية ،كما جرى ت�أ�سي�س ال�سجالت ال�رشعية التي �ضمت قرارات املحاكم ال�صادرة
من املحاكم ال�رشعية.
وفيم���ا يخ�ص جمل���ة الأحكام العدلية فق���د رتبت مباحثها عل���ى الكتب والأبواب
الفقهية املعهودة ،ولكنها ف�صلت الأحكام مبواد ذات �أرقام مت�سل�سلة كالقوانني احلديثة
لكي ي�سهل الرجوع �إليها والإحالة عليها ،وكان جمموعها )1851( :مادةً.
وقد �س���بق �إ�ص���دار هذه املجلة ت�أ�س���ي�س املحاكم النظامية يف الدولة العثمانية ،التي
متتعت باخت�صا�ص النظر يف �أنواع من الدعاوى التي كانت ترجع �إلى املحاكم ال�رشعية
�سابقاً.
و�أتى �إ�صدار جملة الأحكام العدلية �ضمن حركة �إ�صالح الو�ضع املتدهور يف الدولة
العثمانية وامل�س���عى الذي بذل من �أجل حتديث الدولة ،وخا�صة بعد ات�ساع االت�صاالت
والتجارة والعالقات االقت�ص���ادية ب�ي�ن الدولة العثمانية والدول الأوربية التي �ش���هدت
تطورات �رسيعة وكبرية ،و�إطالع كبار موظفي الدولة العثمانية على التجربة الأوروبية،
وحاجة الدولة العثمانية �إلى ربط الت�رصفات والعقود العقارية بنظم �ش���كلية و�إجراءات
منها تنظيم ال�س���جل العقاري ،لكي تكون حتت مراقبة احلكومة لأغرا�ض مالية وحقوقية
و�سيا�سية.
ومن الأ�سباب الأخرى لإ�صدار املجلة �ضمن وجهة الإ�صالح ال�سيا�سي والإداري يف
الدولة العثمانية ،هي �أن �أحكام الفقه الإ�سالمي يف الق�ضاء ال�رشعي منثورة يف الكتب
الفقهية ،وقد تتواجد يف غري �أماكن بحثها ،كما �أن الكتب الفقهية متفاوتة يف ا�ستيعابها
اً
ف�ض�ًل  عن وجود �آراء فقهية متعار�ضة يف احلكم
للأحكام العملية ،ومتفاوتة يف لغتها،
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على الق�ضية الواحدة ،كما �أن معرفة القول الراجح من ال�ضعيف املرجوح م�س�ألة ن�سبية
حتتاج �إلى قدرة ومرونة فقهية ي�صعب توافرها عند الكثريين بالدرجة نف�سها ،وقد يرجح
م�ؤلف ما ال يرجحه �آخر ،مما ي�ؤدي �إلى و�ضع الق�ضاة يف بحر من الفتاوى والتخريجات
و�أقوال جمتهدي املذهب برتجيحات متباينة.
فبد�أت حركة التقنني يف جملة الأحكام كان يف مطلعها جمال الأنكحة واملواريث،
وبالأخ�ص املربرات املتعلقة بوجود تعدد احلكم ال�رشعي يف ق�ض���ية واحدة من ق�ض���ايا
الأنكحة واملواريث.
ومن هنا ظهر م�ص���طلح (الأحوال ال�شخ�ص���ية) يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش حيث
ورد هذا امل�ص���طلح يف كتاب :حممد قدري با�ش���ا ،املعروف ب���ـ (الأحكام ال�رشعية يف
الأحوال ال�شخ�ص���ية)( ،)15وقد ورد يف مقدمته �أنه" :ي�ش���تمل على الأحكام املخت�ص���ة
بذات الإن�س���ان من حني ن�ش����أته �إلى حني منيته وتق�س���يم مرياثه ب�ي�ن ورثته" ،وللكاتب
املذكور كتب �أخرى يف هذا املجال ،منها يف الوقف ويف �أحكام املعامالت(.)16
ويب���دو � َّأن اختيار هذا امل�ص���طلح كان نتيجة متكني الطوائف غري الإ�س�ل�امية يف ظل
الدول���ة العثمانية من االحتكام لر�ؤ�س���اء دياناتهم �أو ملحاكمهم القن�ص���لية يف امل�س���ائل
ً
ف�ض�ل�ا عن بداية حركة تدوين القوانني وارتباط هذه
املتعلقة ب�أ�شخا�ص���هم دون �سواها
احلركة بالفكر القانوين الغربي واقتبا�س بع�ض امل�صطلحات القانونية منه.
ويف الوقت الذي بد�أ فيه هذا املفهوم يف التبلور والو�ضوح ،بادر العثمانيون ب�إ�صدار
( ((1كتاب يجمع من فقه �أبي حنيفة مع بع�ض الأحكام يف مواد �سهلة الفهم قريبة التناول على مَن لي�س له �سابقة عهد
مبزاولة فهم عبارات الفقهاء،حاكيًا خالف فقهاء املذهب وغريهم من املذاهب الأخرى يف �أكثـر امل�سائل ،مبي ًنا ِحكم َة
احلـُـكم ودلي َل كل جمتهد فيه ،وقد قام بتحقيقه ف�ض���يلة ال�ش���يخ على جمعة مفتى الديار امل�ص���رية ،والأ�ستاذ الدكتور
حممد �أحمد �سراج.
( ((1انظر :امل�صدر ال�سايق.338 :
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قانون حقوق العائلة �سنة 1917م مقتب�سني هذا امل�صطلح امل�ستحدث �أي�ضاً من الغرب؛
لكن ما مييز قانون الأ�رسة العثماين يف منهجيته عن جملة الأحكام العدلية �أنه مل يعتمد
الفقه احلنفي ،بل �أخذ بع�ض الأحكام من املذاهب الثالثة الأخرى كاعتبار عقد الزواج
�ص���حيحاً وال�رشط معترباً �إذا ا�ش�ت�رطت املر�أة يف العقد �أ ّال يتزوج عليها ،و�أخذ القانون
املذكور بالتفريق الإجباري الق�ضائي بني الزوجني ،و ُم ِّكنت املر�أة من التخل�ص من زوج
ال�س���وء بطلبها التفريق ،وقد �أخذ من مذهب مالك �إطالق حرية الزواج لزوجة املفقود
بعد �أربع �س���نني من فقدانه ،بينما يق�ض���ي املذهب احلنفي بانتظار وفاة جميع �أقرانه يف
العمر ،فتبقى زوجة املفقود معلقة حتى �شيخوختها(.)17
ومل تكن م�س�ألة �أخذ الأحكام الفقهية يف قانون الأ�رسة العثماين من املذاهب املخالفة
للمذهب احلنفي م�س����أل ًة �إرادية؛ بل كانت هذه اخلطوة حاج ًة مو�ضوعية ب�سبب ال�ضيق
املوجود يف كل مذهب من املذاهب الإ�س�ل�امية �إذا ما �أخذت �أحكامه على حدة ،حتى
اً
ف�ض�ًلع عن �أن خطوة
يف حال���ة تثبيت االجتهاد يف علم �أ�ص���ول الفقه للمذهب املعني،
التقن�ي�ن خطوة �رضورية ملعرفة حقوق املواطن الف���رد بعد تثبيت احلدود القومية للدول
املعا�رصة ون�شوء مفهوم اجلن�سية و�رسيان �أحكام القانون من حيث املكان.
و�إذا �أخذن���ا جتربة البل���دان العربية فنجد �أن م�رص يف زمن حممد علي با�ش���ا 1805ـ
1849م ،ال���ذي تزامن حكمه مع الفرتات الأخرية حلكم الدول���ة العثمانية ،اقت�رص �أمر
الق�ض���اء فيه على املذهب احلنفي ،بعد �أن تغري هذا الأمر طوال تاريخ م�رص الإ�س�ل�امية
ح�سب مذهب احلكام.
وقد جمع حممد علي با�ش���ا علماء الأزهر وقال لهم :ال �أريد �أن �أحكم ب�ش���يء حرمه
( ((1انظر :املدخل الفقهي العام.208 / 1 :
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اهلل ،لكن اجتمعوا و�ض���عوا يل قانوناً ،وقد ف�شل علماء الأزهر �آنذاك وقالوا :ما و�صلنا
�إلى �شيء.
ويف� أوائل عام 1915م �ش���كلت يف م�رص جلنة من كبار العلماء من املذاهب الأربعة
لتقنني قانون للأ�رسة ي�س���تنبط من املذاهب الأربع���ة ويختار منها ،بحيث ي�ؤخذ من كل
مذهب ما يكون �صاحلاً وفقاً لروح الع�رص� ،إ َّال �أن اللجنة مل تفلح يف الأمر رغم �إعدادها
الئح ًة بهذا ال�ش����أن ب�سبب االنتقادات املوجهة للم�رشوع بعد عر�ضه على رجال الق�ضاء
واملحاماة واملتعاملني بامل�سائل الفقهية(.)18
�إ َّال �أن ج���زءاً قليالً من القانون ظه���ر يف الئحة ترتيب املحاكم ال�رشعية والإجراءات
املتعلق���ة بها ال�ص���ادر بهما الأم���ران العاليان امل�ؤرخ���ان 1920 /12/10م وهو خا�ص
ب�أحكام النفقات وبع�ض م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ،وجاء الكثري من مواد هذا القانون
وفق املذهب املالكي مت�أثراً بقانون الأ�رسة العثماين.
ويف عام 1926م ويف ذروة تطور حركة الإ�ص�ل�اح الديني ت�ألفت جلنة من املخت�صني
بامل�س���ائل الفقهية من تالمذة ال�ش���يخ حممد عبده و�ض���عت اللجن���ة مقرتحات جتاوزت
املذاه���ب الأربعة �إل���ى �آراء الفقهاء عامة مما هو نافع للأ��س�رة ،وارتقى عمل اللجنة �إلى
اال�ستنباط من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية حتى ولو ناق�ض ذلك ما قاله ال�سابقون.
ويف �س���وريا �ص���در �أول قانون ع���ام للأحوال ال�شخ�ص���ية عام1953م ،ويت�ض���من
القانون املذكور الأبواب التالية( :الزواج ،الأهلية ،الو�ص���ية ،واملرياث) ،وقد ا�ستمد
القانون املذكور �أحكامه من الفقه الإ�سالمي مبختلف مذاهبه و�آرائه ،ف�ضالً عن الأحكام
الإ�صالحية التي �أخذ بها قانون الأ�رسة العثماين والقوانني امل�رصية املتفرقة التي تناولت
(� ((1أنظر  :الأحوال ال�شخ�صية . 12 :
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ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية(.)19
ويف العراق وبعد ت�أ�س���ي�س الدولة العراقية ،كان���ت املحاكم ال�رشعية تعتمد املذهب
ال�شخ�ص���ي للم�س���لمني املتداعني ،وت�ص���در قرارها وفقاً ملا تن�ص عليه فتاوى ومقررات
ه���ذا املذهب ،عرب العودة �إلى الن�ص���و�ص املدونة يف الكتب الفقهية ،والى الفتاوى يف
امل�س���ائل املختلف عليها ،وي�ستعان يف �أغلب الأحيان باملراجع الدينية لهذا املذهب� ،أو
بالعودة �إلى ق�ضاء املحاكم يف البالد الإ�سالمية.
وق���د �ألفت وزارة العدل العراقية بتاريخ1959/2/7 :م جلنة لو�ض���ع الئحة قانونية
ا�ستمدت مبادئها مما هو متفق عليه من �أحكام ال�رشيعة ،وما هو مقبول من قوانني البالد
الإ�س�ل�امية ،وما ا�س���تقر عليه الق�ضاء ال�رشعي يف العراق ،وا�س���تطاعت اللجنة �صياغة
م�رشوع قانون للأحوال ال�شخ�ص���ية والذي عرف بقانون رقم ( )188ل�س���نة 1959م،
وا�شتمل القانون على �أهم �أبواب الفقه يف الأحكام املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية اجلامعة
مل�سائل الزواج والطالق والوالدة والن�سب واحل�ضانة والنفقة والو�صية واملرياث(.)20
وهكذا م�ض���ت �س���ائر الدول العربية والإ�س�ل�امية بالتتابع يف حتكيم القوانني منها ما
ه���و مت�أث���ر بال�رشيعة الإ�س�ل�امية ،ومنها ما هو مت�أث���ر بالقانون الغربي الو�ض���عي ،ومع
ذلك ا�س���تطاعت بع�ض البلدان االحتفاظ بال�ش���يء الكثري من الق�ضاء ال�رشعي ومواده
وم�ص���طلحاته وبن���وده حتى الع�رص احلا�رض وال�س���يما يف اليمن وبع����ض مناطق اخلليج
العربي وبالد الأفغان وماليزيا وغريها با�س���تثناء اململكة العربية ال�س���عودية التي ّ
حكمت
ال�رشيعة كلياً يف حماكمها.
( ((1انظر :املدخل الفقهي العام.210 / 1 :
( ((2انظر :الئحة الأ�سباب املوجبة ل�صدور قانون الأحوال ال�شخ�صية املرقم )188( :ل�سنة1959 :م .
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املبحث الثاين� :أثر امل�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي و�أهميته
املطلب الأول :اللغة العربية لغة الق�ضاء ال�شرعي يف الإ�سالم
�أه���م ما مت ّي���ز به العرب حتى يومنا هذا هو لغتهم ،والف�ض���ل بعد اهلل عليهم يف ذلك
يعود �إلى القر�آن الكرمي ،و�إلى �أف�صح من نطق بال�ضاد نبي الرحمة �سيدنا حممد �صلى اهلل
عليه و�س���لم ،فقد ات�سمت هذه اللغة بكرثة مفرداتها ،وقابليتها على اال�شتقاق ،وقدرتها
على النمو والتجدد ،و�إمكانيتها على التعاي�ش يف كل زمان ومكان.
فقد اعتز القر�آن الكرمي بنزوله ﮃﮣﮤﮥﮦﮂ (ال�شعراء ،)195:وبهذه اللغة
كان �إعجاز �أ�س���لوبه وا�ستقامة �صياغته وبيان �آياته والإف�صاح عن مراده ومق�صوده فقال
ّ
املولىجل
�س���بحانه :ﮃﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﮂ(الزم���ر ،)28:وقد � ّرصح
جالله بلغة احلكم واحلاكمية يف هذا الدين �أنها بلغة العرب وعلى �س�ن�ن كالمها و�أفانني
عز من قائل :ﮃﮇﮈﮉﮊﮂ(الرعد.)37:
خطابها فقال ّ
وق���د حافظ العرب على لغتهم بعد دخولهم يف دين اهلل ،واعتناقهم الإ�س�ل�ام منهج
حياة ،وم�ش���اركتهم يف �إقامة دولة وتو�س���يع الفتوحات مع اعتزازه���م بلغتهم ون�رشها
وتعليمها النا�س ،ومت�س���كهم با�س���تعمالها لأنه���ا لغة الدين ،فكانت لغ���ة املجتمع ،ولغة
احلوار ،ولغة اخلطاب ال�سيا�سي ،ولغة اخللفاء والوالة ،ولغة القادة واجلند ،ولغة الق�ضاة
واحلكام ،ولغة العلم والتدوين...الخ ،وملّا تو�س���عت حركة النقل والرتجمة يف العهود
العبا�س���ية الأولى �أ�ص���بحت لغة العلوم ال�رصفة والعلوم التطبيقي���ة والعلوم التجريبية
كالطب والهند�سة واجلرب والريا�ضيات وغريها.
فهي لغة النتاج الفكري العاملي للأمة الإ�س�ل�امية مما مل يتي�رس ذلك لأية لغة �أخرى ،مما
العدد | |63جمادى الأولى 1435هـ

267

دعا الأعاجم وال�سيما املت�صلني منهم بالعرب �أو القريبني على حا�رضة الدولة الإ�سالمية
�أو من الراغبني يف اال�س���تزادة من تعلم اللغة العربية �أن ينهلوا من معينها وي�رشبوا من
عبقه���ا حتى ظهر منهم كثري من املتبحرين فيها ،ف� َّ
ألف عدد منهم م�ص���نفات وكت ًبا جلمع
قواعدها ،وتو�ضيح معاملها.
و�س����أتناول هنا بع�ض املباحث اللغوية املتعلقة بالق�ضاء ال�رشعي واملرتبطة به لالطالع
على �أهمية اللغة العربية يف جمال الق�ضاء ال�رشعي:

 -1ا�ستنباط احلكم:

�إذا علمنا ب�أن الق�ض���اء ال�رشعي ي�ستدل بالكتاب وال�س ّنة ،ف�إن هذا اال�ستدالل يتوقف
على معرفة لغة العرب ومعرفة �أق�س���امها؛ لأنهما واردان بلغة العرب ،ولذلك كان ال َّبد
من التعرف على مباحث اللغة العربية ،فمن ذلك م�س����ألة( :ا�ستنباط احلكم) للمثال ال
احل�رص دون غريه من املباحث الأخرى؛ لأن ما يبحث من الكتاب وال�س���نة ينق�س���م �إلى
خرب و�إن�ش���اء ،والقا�ض���ي ال�رشعي �إمنا ينظر يف الإن�شاء واخلرب؛ ومن هنا كان القول يف
الكتاب وال�س ّنة ينق�سم �إلى� :أمر ونهي ،وعام وخا�ص ،ومطلق ومقيد ،وجممل ومف�صل،
ونا�س���خ ومن�س���وخ ،فال َّبد من ذلك االهتمام بهذه الأق�سام حتى ميكن اال�ستدالل على
الأحكام ال�رشعية يف الق�ضاء.

 -2التعريب:

التعري���ب هو ما ا�س���تعملته العرب من الألفاظ املو�ض���وعة ملعان يف غ�ي�ر لغتها(،)21
عربي ويف كل ع�رص ب��ش�رط �أن تكون عنده الأهلية اللغوية ،وال
والتعري���ب جائز لكل ّ
َّبد من االن�سجام بني �أهل اللغة و�أهل الق�ضاء يف هذا امليدان يف الع�رص احلا�رض؛ فعلى

( ((2انظر :املزهر.211/1 :
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علم���اء اللغة العربية اليوم �أن يوج���دوا � ً
ألفاظا جديدة للأ�س���ماء واملعاين اجلديدة ،وال
منا�ص لهم من �إيجاد هذه الألفاظ اجلديدة يف الق�ض���اء ال�رشعي ،عند ال�س�ي�ر مع احلياة
ومتطلباته���ا ،ومواكبة الأحكام ال�رشعية يف الوقائع والأ�ش���ياء التي ال َّبد من بيان حكم
ال��ش�رع فيها ،وهذا العمل العلمي فيه م�ص���لحة ل ّلغة العربية نف�س���ها ،فاللغة تبقى وحتيا
باال�س���تعمال ،ف�إذا وجدت معان جديدة �رضورية حلياة الأمة ومل توجد يف اللغة العربية
�ألفاظ تعبرّ ُ بها عنه���ا ان�رصفت الأمة حينذاك بكل ت�أكيد �إلى لغة �أخرى لتعبرّ بها عما هو
من �رضورياتها ،وبالتايل �ستجمد اللغة ومن ّثم تخمد ومتوت.
فقد �أفاد الق�ضاء ال�رشعي من بع�ض امل�صطلحات الأجنبية �آنذاك وقبلها ما دامت على
وزن من �أوزان اللغة العربية ،مثلما ا�ستعمل القر�آن الكرمي لفظ (الق�سطا�س) وهي رومية
أعجمي(،)23
الأ�ص���ل ومعناها امليزان( ،)22و(العربون) ال�س���لف من املال يف البيع وهو �
ّ
وغريهما.

 -3احلاجة �إلى معجم الق�ضاء ال�شرعي:

�إن عقد بحث ملفردات الق�ض���اء ال�رشعي يتطلب معج ًما خا�صً ���ا به يرجع �إلى �س���عة
مدلول الق�ضاء ال�رشعي و�ش���موله جوانب متعددة من مظاهر احلياة املادية واالجتماعية
والأخالقية والعلمية يف املجتمع الإ�سالمي مبختلف الفئات املتعددة واجلماعات املتنوعة
وال�شعوب املتباينة واللهجات املختلفة وحتى اجلن�سيات والأعراف والتقاليد املتلونة.
ويرج���ع التعقيد يف تقعيد هذا املو�ض���وع �إلى تباين مدى انت�ش���ار تلك املفردات يف
الأماكن ال�شا�سعة يف عموم العامل الإ�سالمي ،وكذا دميومتها يف الأزمان املتباعدة حتى
( ((2انظر :املعرب.124 :
ً
ً
( ((2انظر :امل�صدر نف�سه ،115 – 114 :وقد حدد الفقهاء ا�ستعماله اللغوي يف كونه �إعرابا لعقد البيع� ،أي �إ�صالحا و�إزالة
ف�ساد و�إم�ساكاً له لئال ميلكه �آخر ،انظر :في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري.332 /6 :
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ولو ح�رصنا املو�ض���وع يف الع�رص احلا�رض فال �ش���ك �أن ذلك يتطل���ب قرنًا �أو قرنني من
الزم���ان على �أقل تقدير �أو حتييد مرحلة ما بعد �س���قوط الدول���ة العثمانية �إلى يومنا هذا
اً
–مثل.-
عم ا�ستعمالها يف جمتمعات كثرية ومناطق وا�سعة
فبع�ض مفردات الق�ض���اء ال�رشعي َّ
وقد ا�ستمرت يف الوقت ذاته حينًا من الدهر ،وبع�ضها الآخر كان ا�ستعماله حم�صو ًرا يف
جماعة معينة� ،أو يف رقعة جغرافية حمددة ،فهذه الأمور وغريها يجدر الإ�ش���ارة �إليها،
ومراعاة �ش�أنها من �أجل �ضبط تلك امل�صطلحات اخلا�صة والعامة ،وامل�ؤقتة والدائمة ،يف
م�ؤ�س�سات الق�ضاء ال�رشعي.

املطلب الثاين :قيمة امل�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي
يتميز الن�ص يف الق�ضاء ال�رشعي عن الق�ضاء القانوين الو�ضعي �أن الأول م�صطلحاته
ال تقب���ل التعدي���ل وال التبدي���ل بخالف غ�ي�ره� ،إال �إذا كان���ت الن�ص���و�ص الفقهية غري
من�ص���و�ص عليها بن�ص قطعي الداللة �أو جمم ًعا عليه �أو معلو ًم���ا من الدين بال�رضورة،
فتكون كالن�ص���و�ص القانونية تت�أثر باملتغريات وامل�س���تجدات وي�ؤث���ر فيها عامل الزمان
وعامل املكان.
وتكمن قيمة امل�ص���طلح يف الق�ض���اء ال�رشعي يف االختيار الدقي���ق للألفاظ ،وحتديد
امل�صطلحات ،و�صياغة الكلمة ،ال�سيما يف الق�ضاء الذي ي�أتي اهتمامه بهذا اجلانب بد ًءا
اً
و�صول �إلى كالم الدفاع
من �إفادة املدعي �إلى �ش���هود ال�شاهد �إلى �سماع املتهم و�إقراره
ور�أي االدع���اء و�أخ ًريا بحكم القا�ض���ي و�ص���ياغة القرار ،وهذا كله م�س���تند �إلى اللغة،
ومتعلق بالداللة ،ومت�صل بالألفاظ واملعاين.
270
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وتظهر قيمة االهتمام بامل�ص���طلح يف الق�ض���اء ال�رشعي جل ًي���ا يف مظاهر احلفاظ على
و�سطية هذا الدين يف اجتاه الأمور جميعها ومنها ق�ضية امل�صطلح� ،إذ بعد �سقوط اخلالفة
الإ�سالمية اتخذ امل�صطلح الإ�سالمي عمو ًما طريقني هما:
الأول :التيار املحافظ على التقيد بامل�ص���طلح ال�رشعي ،ورف�ض امل�صطلحات الدخيلة
والبديلة ،وقد و�س���م هذا االجتاه بـ(التقليدي)� ،أو كما عربوا عنه بتيار (الرف�ض املطلق)
�أو (املحافظ).
والآخر :التيار التجديدي والتحديثي الذي رف�ض الركون �إلى تف�س�ي�ر امل�صطلحات
التقليدية ملفاهيم الدين ون�صو�ص���ه و�س���مي ه���ذا االجتاه بـتيار (القب���ول املطلق) الذي
انفتح �آنذاك مع املفاهيم الغربية وال�رشقية للإفادة منها يف الرتجمة التف�س�ي�رية -ولي�ست
اللغوية -لن�صو�ص ال�رشيعة التي �أدت فيما بعد �إلى دخول م�صطلحات فل�سفية وكالمية
ومنهجية على لغة ن�صو�ص الت�رشيع الإ�سالمي.
ومع تقدم الأيام التي �شهدت �صحوة العامل الإ�سالمي وال�سيما بعد الثلث الأخري من
القرن الع�رشين ومطلع دخول الألفية الثالثة ظهر اجتاه جديد للم�ص���طلح الإ�سالمي يف
جوانبه كافة ومنه مو�ضوع الق�ضاء ال�رشعي الذي ورث االجتاهني عمن �سبقه وتعاملهم
القدمي مع ق�ضية امل�صطلح ،فحر�ص على دفع �إ�شكالية اجلمود والتع�صب والتحجر التي
اتهم بها امل�س���لمون من قبل الهجمة الغربية ال�ص���ليبية واملكر اليهودي املخادع يف �إثارة
�شكوك مفادها عدم قدرة الإ�سالم على مواكبة الع�رص واالن�سجام مع الواقع ،فاجتهد
بع�ض العلماء يف تقدمي الإ�س�ل�ام بثوب جديد يف قراءة ع�رصية للدين حاولت التوفيق
ب�ي�ن الثوابت ال�رشعية وحم���اكاة الفكر الوافد تهدف �إلى �إيج���اد نوع من املزاوجة بني
املفاهيم الإ�سالمية واملفاهيم الأخرى ومن بينها امل�صطلحات.
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ولذل���ك دعا املجددون من هذا النوع �إلى ا�س���تلهام املفاهيم ال�ص���ائبة يف احل�ض���ارة
الغربية وا�س���تعمال م�ص���طلحاتهم التعبريية عن تلك املفاهيم وه���ذا ما حدث اً
فعل يوم
�أن قام بع�ض���هم مبقارنة بني امل�ص���طلحات الإ�سالمية وامل�ص���طلحات الع�رصية حماولة
منهم يف جت�س�ي�ر للفجوة يف �إطار التنظري الفقهي للم�سائل ،فكان من بني ذلك قراءة يف
امل�ص���طلحات الآتية :ال�شورى والدميوقراطية ،الإجماع املعترب ور�أي الأغلبية ،ال�رضيبة
والزكاة ،اجلهاد والإرهاب ،حقوق املر�أة...الخ(.)24
و�إن مما يعزز قيمة امل�ص���طلح يف الق�ضاء ال�رشعي هو املحافظة على هوية �أمتنا العربية
والإ�س�ل�امية لأن لغتنا ون�صو�ص �رشيعتنا كانت وما تزال م�ستهدفة من قبل �أعداء الأمة
ليتمكنوا من �إزالة هذه اللغة وا�ستبدال م�صطلحاتهم ال�رشعية وجعلها لغة م�ساجد ودير
و�ص���وامع لي�س لها عالقة خارج �إطار العبادات بهدف علمنة الق�ضية وف�صل الدين عن
احلياة ،ومن �أهم جواهر هذا املو�ض���وع الق�ض���اء ال�رشعي الذي يهدف املخطط العاملي
�إلى حتويله نحو القوانني الو�ض���عية واملحاكم الع�رصي���ة البعيدة عن روح الوحيني يف
الإ�سالم.
وقد كانت حماولتهم هذه قد بد�أت يوم �أن �أرادوا تهمي�ش قيمة الت�رشيع الإ�س�ل�امي
ولغته و�أ�ص���وله وادعاءهم ب�أنه ن�س���خة طبق الأ�صل من فل�س���فات قدمية وقوانني �سابقة،
يعد املخطط الفكري لال�س���تعمار الفرن�سي
وهذا ما � ّرصح به امل�س���ت�رشق (ريان) الذي ُّ
للعامل الإ�س�ل�امي �إذ يقول�" :إن الفل�س���فة العربية هي الفل�سفة اليونانية مكتوبة ب�أحرف
عربي���ة"( ،)25وق���ال ال�ص���ليبي (�ش���يلدون �آمو����س)�" :إن ال��ش�رع املحم���دي لي�س �إال
القانون الروم���اين للإمرباطورية ال�رشقية معدالً وفق الأحوال ال�سيا�س���ية يف اململكات
( ((2انظر :الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي.101 :
( ((2انظر :املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب املعا�صرة.33 :
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العربية"( ،)26ويقول كذلك�" :إن القانون املحمدي لي�س �س���وى قانون ج�ستنيان( )27يف
لبا����س عربي"( ،)28ويقول (ريت�ش���ارد بل) اليهودي�" :إن حممدًا قد ا�س���تمد القر�آن من
م�صادر يهودية ،ومن العهد القدمي ب�شكل خا�ص ،وكذلك من م�صادر ن�رصانية"(.)29
وقد �ش���هد العامل الإ�س�ل�امي الهجمة اال�س���ت�رشاقية التي ا�ستهدفت �إ�س���قاط الر�ؤية
الو�ض���عية والت�أث�ي�رات البيئية املعا�رصة على الوقائع التاريخية الإ�س�ل�امية ،و�إخ�ض���اع
الرتاث الإ�س�ل�امي ون�صو�ص���ه وم�ص���طلحاته للتف�س�ي�ر املادي ،ومن �أمثلتهم يف ذلك:
املرحلة الإقطاعية لنماذج العدل يف املجتمع الإ�س�ل�امي ،الأر�س���تقراطية املك ّية للدعوة
الإ�سالمية ،وامللكية الروحية يف النظام الإقت�صادي الإ�سالمي وغريها.
ومن هذا وغريه ت�أتي �أهمية االعتناء بامل�ص���طلح يف الق�ض���اء ال�رشعي واملحافظة عليه
والتقيد به؛ لأن �إ�س�ل�امنا مت ّيز بروح الت�رشيع ل�ش�ؤون احلياة من جانب ،ولي�س فيه �سلطة
بابوية مع�ص���ومة من جانب �آخر ،وكذا فالق�ضاء الإ�سالمي يتمتع بن�رش العدل والق�سط
بني النا�س على ال�س���واء و�ش���هدت جمال�س���ه املباركة �إعطاء احلريات للجميع حتى مع
اخل�ص���وم ،والتزامه مبنهج و�أ�سلوب وطريقة تعبري تغنيه عما �س���واه من مناهج الق�ضاء
واحلكم والت�رشيع.

( ((2انظر :امل�صدر نف�سه.
( ((2االمرباط���ور ج�س���تنيان الأول كان �إمرباط���وراً روماني���اً �ش���رقياً (بيزنطياً) حكم منذ عام  527حت���ى وفاته يف نوفمرب
 ،565ي�شتهر ب�إ�صالحه الرمز القانوين امل�سمى قانون ج�ستنيان خالل جلنة تريبونيان.
( ((2انظر :املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب املعا�صرة.33 :
( ((2انظر :امل�صدر نف�سه.
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املبحث الثالث داللة امل�صطلح يف الق�ضاء ال�شرعي
املطلب الأول  :ت�أثر الق�ضاء الو�ضعي مب�صطلح الق�ضاء ال�شرعي
تتجلى �أهمية هذا املو�ضوع من خالل بيان �أثر م�صطلحات الأحكام ال�رشعية الإ�سالمية
يف القوانني الو�ض���عية ،وهذا املو�ضوع ذو دالالت مهمة فهو يعني �أن الإ�سالم فيه مادة
ق�ضائية وقانونية م�س���تقلة ،و�أن اال�ستنباط منها والإفادة من خربتها وجتربتها يك�شف عن
القمة التي بلغتها احل�ضارة الإ�سالمية يف هذا املجال.
و�إذا كان الف�ضل هو ما �شهدت به الأعداء ف�إن الباحث الغربي رنيه دافيد )DAVID
(�RENEأ�ش���ار �إلى �أن العدي���د من الر�س���ائل يف �أوروبا قالت بت�أث���ر القوانني الغربية
بال�رشيعة الإ�سالمية(.)30
ومن املعلوم �أن �أحكام القانون املدين الفرن�س���ي مت�أثر بال�رشيعة الإ�سالمية ،وال ميكن
�إنكار ذلك لت�ضمنه مواد لي�س لها �أ�صل �إال يف الق�ضاء الإ�سالمي.
هذا من حيث العموم والإجمال� ،أما من حيث معيار امل�صطلح ف�إنه من املالحظ �أي�ضً ا
�أن هناك م�صطلحات م�ستمدة من اللغة العربية وم�ستعملة يف الق�ضاء ال�رشعي الإ�سالمي
قد وردت يف م�ؤلفات �أ�ساتذة القانون والق�ضاء الغربي ويف حما�رضاتهم العلمية(.)31
فمن ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص:
 – 1م�صطلح )AVAL( :الفرن�سي ،وهو م�أخوذ عن امل�صطلح الإ�سالمي ال�رشعي:
(الكفالة).
(DAVID (R.) LeS grants systems de droit con temporains. p . 492 . ((3
( ((3انظر :تراث الإ�س�ل�ام� :ش���اخت وبوزورف ،ترجمة د  .ح�س�ي�ن م�ؤن�س و �إح�س���ان �ص���دقي ال�صمد� ،سل�سلة عامل املعرفة،
ط 1988 ،2 /م.160 :
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 – 2م�صطلح )Mokatra( :م�أخوذ من الكلمة العربية الف�صيحة (خماطرة).
 – 3م�صطلح )Cheque( :م�أخوذ من م�صطلح (�صك) بالعربية.
 – 4م�ص���طلحا )Sensalis( :و ( ،)Sensalcوبالأملانية ذات اللهجة النم�س���اوية
� ( )Senalأخذت عن امل�صطلح العربي الإ�سالمي (ال�سم�سار).
فعلى ذلك ميكن القول ب�أن للق�ض���اء ال�رشعي م�صطلحاته اخلا�صة امل�ستمدة من اللغة
العربية لغة الن�ص���و�ص الدينية يف ال�رشيعة الإ�س�ل�امية ّ
ولعل هذا الت�أث���ر والت�أثري بالغري
كانت نتيجة �أ�سباب من �أهمها ما ي�أتي(:)32
-1الت�أثر من خالل العرف والتعامل التجاري.
-2الت�أثر بو�ساطة القانون الروماين.
-3الت�أثر من خالل الهيمنة احل�ضارية الإ�سالمية على �أوروبا خالل قرون.
وق���د بلغ هذا الت�أثر �إلى درجة ت�أ�ص���يل القواعد القانونية على �ض���وء ت�أ�ص���يالتها يف
ال�رشيعة الإ�س�ل�امية ،ولكن يحاولون �إخفاء مثل هذه املعلومات فلم ي�شريوا مرة واحدة
�إلى امل�ض���مون املوجود يف ن�ص���و�ص ال�رشيعة الإ�س�ل�امية الذي �أخذوا منه ،وبع�ضهم
اكتفى كالقانون الفرن�س���ي الذي ا�س���تخدم كلمة القول ب�أن القاع���دة القانونية الفالنية
( )adageكانت موجودة يف (العرف).
ومن تلك القواعد (قاعدة امل�س�ؤولية) التي تناول جزءاً منها قانون �أكيليا ()Aquili
ال���ذي عدد � اً
أفعال معينة وح���دد لكل منها التعوي�ض الذي يطالب ب���ه املت�رضر( ،)33بينما
ا�شتمل الق�ض���اء ال�رشعي يف الإ�سالم قاعدة عامة بالتعوي�ض عن ال�رضر يحفظها جميع
(� ((3أثر �أحكام ال�ش���ريعة الإ�س�ل�امية يف الت�ش���ريعات الغربية ،د � .صربي حمد خاطر ،جملة درا�سات قانونية ،العدد،)1( :
ال�سنة ،)2( :بيت احلكمة2000 /م.54 :
(BART ( V ) Op . Cit , p . 418 . ((3
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امل�س���لمني وهي ن�ص حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :ال �رضر وال �رضار"( ،)34وقد
ف��س�رت هذه القاعدة ب�أن مفهوم ال�رضر هو �إحلاق املف�س���دة بالغري مطل ًقا ،وال�رضار هو
مقا�صة يف اخلط�أ(.)35
�إحلاق مف�سدة بالغري على وجه املقابلة له ،مبعنى �أنه :ال َّ
وحني در�س الغرب جهود العلماء امل�سلمني الفقهية لق�ضايا �أمتهم ومعاجلاتهم ال�رشعية
وحلوله���م االجتهادية وقفوا منبهرين لعلم ه�ؤالء الأعالم فمن بني ال�شخ�ص���يات التي
ت�أثروا بها �شخ�ص���ية حممد بن احل�س���ن ال�شيباين خريج مدر�س���ة الر�أي العراقية وتلميذ
الإمام �أبي حنيفة النعمان رحمه اهلل.
فقد �أ�س����س الغربيون معهدً ا با�سم( :معهد حممد بن ح�سن ال�شيباين املتخ�ص�ص يف
العالقات الدولية العامة) يف فرن�س���ا ،وعدوه م�ؤ�س�س القانون الدويل فعرفوا قدره من
خالل �س�ي�رته وما ّمت تدوينه يف كتاب (ال�سري الكبري) لل�شيباينّ ،وهو من �أوائل املراجع
يف كتب ال�سيا�سة ال�رشعية وقواعدها العامة ال�ضابطة(.)36
ولقد و�صل ت�أثري امل�صطلح يف الق�ض���اء ال�رشعي �إلى الت�رشيعات العربية احلديثة ف�إن
معدل  %60من قوانني العامل الإ�س�ل�امي م�ص���طلحاتها وموادها القانونية م�س���تمدة من
ال�رشيعة الإ�س�ل�امية؛ لأن ال�رشيعة الإ�س�ل�امية الغراء كان���ت القانون الوحيد يف جميع
التنظيمات احلياتية لأمتنا منذ عهد الدولة الإ�سالمية يف زمن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
و�إلى بدء احتالل الدول اال�ستعمارية الغربية للعامل الإ�سالمي وحتديدًا حتى �سنة 1336
هـ املوافق 1918م.
وخري دليل على ذلك احتفاظ كثري من الدول الإ�س�ل�امية بقوانني الأحوال ال�شخ�صية
( ((3رواه الإمام �أحمد بن حنبل يف م�سنده برقم.313 / 1 :)2867( :
( ((3انظر :الفعل ال�ضار وال�ضمان فيه.22 :
( ((3انظر :الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي.49 – 48 :
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بن�ص���و�ص ال�رشيعة الإ�س�ل�امية وتقيدها مبذاهب الفقه الإ�س�ل�امي املتنوع���ة واملتعددة،
وخري �شاهد على ذلك �سجالت املحاكم ال�رشعية املحفوظة يف القد�س وبغداد ودم�شق
وا�ستانبول وغريها.
وخالل هذه املدة حافظ الق�ضاء ال�رشعي على م�صطلحاته وحر�ص عليها ،ولي�س يف
ذلك ثمة جمود وحتجر يت�س���م به الق�ض���اء ال�رشعي يف الإ�س�ل�ام؛ بل على العك�س فهو
حري�ص على املحافظة على لغة الن�صو�ص ال�رشعية واملحافظة على هوية الأمة ،ولذلك
ر�أينا يف الق�ض���اء ال�رشعي من �أفاد من القوان�ي�ن الأخرى بعد الت�أكد من عدم خمالفتها
للإ�س�ل�ام ،فقد وافق الق�ض���اة امل�س���لمون على قانون اجلزاء العثماين �س���نة 1275هـ/
1857م ،و�أدخلوا قانون احلقوق والتجارة عام  1276هـ1858 /م ،ثم يف  1288هـ/
1870م جعلت املحاكم على ق�س���مني :حماكم �رشعية وحماكم نظامية ،وو�ض���ع قانون
�أ�صول املحاكمات احلقوقية واجلزائية يف  1296هـ1878/م.
فهذه القوانني ا�ستعملت ك�أحكام �أجازها الإ�سالم ،و�أخذت الفتوى ال�رشعية للعمل
بها ،وكانت دقيقة يف �صياغتها ،واال�صطالح ال�رشعي ما زال قائماً فيها(.)37
ولهذا يجب على امل�س���لمني يف هذا الع�رص �أن يعتزوا به���ذا التاريخ املجيد لأمتهم،
و�أن يحافظ���وا على تراثهم اخلالد الذي و َّرثه لهم �أجدادهم ،و�أن ال ين�س���اقوا وراء كل
حلري بنا
مط ّبل ومز ّمر يريد �س���لخ امل�سلمني من تاريخهم ،وجتريدهم من ما�ضيهم ،ف�إنه ُّ
منحي الر�أ�س
اليوم �أن نقر�أ تلك احلوادث اخلالدات وكيف وقف الغرب وال�رشق وهو ُّ
�أمام احل�ضارة العربية الإ�سالمية.
ومع هذا كله جند اليوم من ينادي باالنفتاح على عامل الغرب كل ًيا ،وك�سب ما عندهم
( ((3انظر :نظام الإ�سالم.45 – 44 :
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جذر ًي���ا ،وك�أننا ال منلك ثروة املا�ض�ي�ن وعقول املعا�رصين وهم���ة العاملني ،وك�أننا حفاة
قيا�سا على (امل�ست�رشقني)
عراة من كل علم وفقه ومبد�أ ودين ،وه�ؤالء (امل�س���تغربون) ً
الذين ن���ادوا وينادون بع�رصنة الإ�س�ل�ام لتواكب الع�رص الراه���ن ،ولذلك مزجوا بني
امل�ص���طلحات واملفاهيم ،وخلطوا بع�ضها بالآخر� ،إما ق�صدًا لإ�ض���فاء �صبغة دينية على
امل�صطلح الغربي ومفهومه و�أفكاره ،و�إما اً
جهل لعدم متييزهم بني احل�ضارة واملدنية ،وما
ي�ؤخذ وما ال ي�ؤخذ.
وقد �صدق النبي ال�ص���ادق امل�صدوق �صلى اهلل عليه و�سلم حني قال�" :إن �أخوف ما
�أخاف على �أمتي كل منافق عليم الل�سان"(.)38

املطلب الثاين  :الداللة اللغوية للق�ضاء ال�شرعي
العربية ل�سان الإ�سالم ،ولغة قر�آنه و�س ّنته ،ودعوة ثقافته وح�ضارته ،وقوانني د�ستوره
و�أنظمته.
وت�أتي �أهمية �أثر الداللة النحوية للق�ضاء ال�رشعي من خالل �صياغة الألفاظ واالهتمام
ب�س�ل�امتها لغو ًيا حتى ت�ؤدي معناها ال�ص���حيح ،فمن املعلوم �أن احلركة الإعرابية تعطي
�أك�ث�ر من داللة يف ال���كالم ،ولذلك ن ّبه النبي �-ص���لى اهلل عليه و�س���لم– �إلى خطورة
اللحن يف الكالم يف ميدان الق�ضاء و�أثر ذلك يف احلكم وما يرتتب عليه فقال�" :إمنا �أنا
ب�رش و�إنكم تخت�ص���مون �إيل ولعل بع�ض���كم �أن يكون �أحلن بحجته من بع�ض و�أق�ضي له
على نحو مما �أ�س���مع فمن ق�ض���يت له من حق �أخيه �شيئاً فال ي�أخذه ف�إمنا �أقطع له قطعة من
النار"(.)39
( ((3رواه الإمام �أحمد بن حنبل يف م�سنده برقم ،22 / 1 :)143( :وهو حديث �صحيح.
(� ((3سبق تخريجه.
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الت�صريح والكناية يف الإقرار:
�أفرد الفقهاء بابًا للإقرار لأهميته ،فقرروا �أنه ال ي�صح �أن يكتفي القا�ضي ب�إقرار املدعى
َ
املقر �أق ّر وهو ي���درك �أن ما �أق ّر به هو
علي���ه؛ ب���ل ال بد �أن يتثبت من الإق���رار
ليعرف هل ُّ
املدع���ى؟ �أو هو الذي وجبت فيه العقوبة؟ فال بد �أن ي�س����أله عم���ا �أقر به ،و�أن يوغل يف
ال�س����ؤال ،وهذا اجلهد يتطلب الدقة يف حتديد الألفاظ والتمييز بني الكلمات ودالالتها
املعهودة.
وهذا هو من هدي النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم يف الق�ض���اء كما جاء يف احلديث
عن �أبي هريرة ر�ض���ي اهلل عنه �أنه قال" :جاء الأ�سلمي �إلى نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�ش���هد على نف�سه �أنه �أ�صاب امر�أة حراماً �أربع مرات ،كل ذلك ُيعر�ض عنه النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ف�أقبل يف اخلام�سة فقال �أنكتها؟ قال :نعم ،قال :حتى غاب ذلك منك يف
ذلك منها؟ قال :نعم ،قال :كما يغيب املرود يف املكحلة والر�ش���اء يف البئر؟ قال :نعم،
ق���ال :هل تدري م���ا الزنا؟ قال :نعم� ،أتيت منها حرا ًما ما ي�أتي الرجل من امر�أته حالالً،
قال :فما تريد بهذا القول؟ قال� :أريد �أن تطهرين ،ف�أمر به فرجم...احلديث"(.)40
فالواجب يف الق�ضاء ال�رشعي يف مثل هذه امل�سائل �أن ي�ستف�رس القا�ضي املق َّر عما �أقر
حتى ي�س�أله ب�رصاحة ال يكني يف الأمور التي ال ي�ستح�سن ذكرها(.)41

املا�ضي وامل�ستقبل يف احللف:
املراد من اليمني �أن يكون على نية املا�ض���ي ال على امل�س���تقبل ،فاحللف على امل�ستقبل
الذي ال ي�ص���ح فيه الكفارة ال يدخل يف البينات؛ بل الذي يدخل يف البينات هو الأميان
على املا�ضي وهي ما ت�سمى بـ (اليمني الغمو�س).
(� ((4سنن �أبي داود :برقم ،553/2 :)4428( :وقد �سكت عنه �أبو داود ،و�سكوته يحكم عليه ب�أنه �صالح يف عرف املحدثني.
( ((4انظر� :أحكام البينات.11 :
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فيجب التنبيه يف الق�ض���اء �أن اليمني حني يطلبها احلاكم �أو القا�ضي من املدعي �أو من
املدع���ى عليه �إمنا هي على ني���ة املح ِّلف ال على نية املح َّلف ،فهي على نية القا�ض���ي فال
تدخل فيها التورية وال ت�ص���ح ،ولذلك عقد الإمام م�س���لم يف �صحيحه بابًا با�سم( :باب
ميني احلالف على نية امل�ستحلِف) وجاء فيه حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :اليمني
على نية امل�س���تحلِف"( ،)42فمن هذا يتبني �أن اليمني يف الق�ضاء على نية املح ِّلف ال على
نية احلالف(.)43

ال�شهادة ب�صيغة امل�ضارع:
ال�ش���هادة يف الق�ض���اء ال ّبد �أن تكون بلفظ�( :أ�ش���هدُ) ب�صيغة امل�ض���ارع ،ف�إذا مل يقل
ال�ش���اهد (�أ�ش���هدُ)؛ بل قالُ �( :
أعرف) �أو (�أخ ُرب) وما �ش���اكل ذلك ف�إنه ال يكون قد �أدى
ال�شهادة؛ لأنها ال تكون حينئذٍ �شهادة؛ لأن الن�صو�ص ناطقة بلفظ ال�شهادة فال يقوم غريه
مقامه.
ويف هذه امل�س����ألة خالف بني العلماء حيث ا�ش�ت�رط بع�ضهم هذه ال�صيغة ،وبع�ضهم
عدها ركناً ،و�س���واء �أكان ركناً �أم �رشطاً يف �ص���حة ال�ش���هادة ف�إن النتيجة واحدة ،وهي
ّ
عدم قبول ال�ش���هادة بغري هذا اللفظ؛ لأن الن�صو�ص التي وردت يف �ش�أن طلب ال�شهادة
وجعلها حجة يبنى عليها الق�ضاء نطقت با�شرتاط لفظ �أ�شهد.
(�ش���هدت) ال
و�أما ا�ش�ت�راط لفظ امل�ض���ارع فلكي يفيد �أنه ي�ش���هد للحال� ،إذ لو قال:
ُ
يجوز؛ الحتمال الإخبار عما م�ض���ى فال يكون �شاهدًا للحال ،غري �أنه لو �شهد بغري لفظ
ال�ش���هادة و�س�أله القا�ضي�( :أت�شه ُد هكذا؟) و�أجاب بقوله( :نعم هكذا �أ�شهدُ) يكون قد
(� ((4صحيح م�سلم :برقم.1274 / 3 :)1653( :
( ((4انظر� :أحكام البينات.12 :
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�أدى ال�شهادة(.)44

مفهوم العدد يف �أن�صبة الق�ضاء:
املقادير يف ال�رشع هي لون من �ألوان العدل �إما ملنع الزيادة والنق�صان يف احلكم مثل
قوله تعالى :ﮃﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮂ (النور ،)2:و�إما ملنع النق�ص���ان دون
الزيادة مثل قوله –�ص���لى اهلل عليه و�س���لم�" :-إذا كان املاء قلتني مل يحمل اخلبث"(،)45
و�إما ملنع الزيادة دون النق�صان مثل قول الفقهاء�" :أكرث مدة احلي�ض خم�سة ع�رش يوما مع
لياليها"( ،)46فالعدد يف الق�ضاء ال�رشعي له داللته وعباراته ومفهومه.

اخلامتة
�إن فهم امل�ص���طلحات واملفاهي���م ومعرفة مدلوالته���ا والتمييز بينه���ا وغريها يتطلب
معلومات خا�ص���ة تو�ضح ذلك ،فلمعرفة امل�صطلحات ال بد من معارف لغوية متكن من
فهم هذه امل�ص���طلحات والتمييز بينها وهذا يتطلب معارف �أخرى مثل املعرفة ال�رشعية
والعلمية والثقافية واالجتماعية ،والنا�س متفاوتون يف ذلك ويف �إمكانية احل�صول عليها،
وكذلك متفاوتون بالذكاء والقدرة على �إدراك الأمور تب ًعا ملا �أنعم اهلل على الإن�سان من
عقل وقابلية تفكري.
وقد جاء الإ�س�ل�ام مبفاهيم وم�ص���طلحات لتحديد هوية امل�س���لم يف كل �ش�ؤونه ومن
ذلك الق�ضاء ،فيجب االلتزام بذلك والر�ضى بها وعدم الر�ضى بغريها ،ال�سيما ونحن
يف �أزمة ثقافة ومعركة هوية.
(� ((4أنظر  :امل�صدر نف�سه . 17 :
(� ((4سنن �أبي داود  :برقم  ، 64 / 1 : ) 63 ( :و�صححه الألباينّ.
(� ((4أنظر  :الفقه على املذاهب الأربعة . 105 / 1 :
العدد | |63جمادى الأولى 1435هـ

281

و�س���تقت�رص اخلامتة يف هذا البحث على املبادىء الأ�سا�سية يف منهجية و�ضع واختيار
امل�ص���طلحات يف الق�ضاء ال�رشعي على �ض���وء ما �أُق َّر يف ندوة توحيد منهجيات و�ضع
امل�صطلحات العلمية اجلديدة(.)47
�-1رضورة وجود منا�سبة �أو م�شاركة �أو م�شابهة بني مدلول امل�صطلح اللغوي ومدلوله
اال�صطالحي.
-2و�ضع م�صطلح واحد للمفهوم الق�ضائي الواحد ،ذي امل�ضمون الواحد.
-3جتنب تعدد الدالالت للم�ص���طلح الواحد ،وتف�ض���يل اللفظ املخت�ص على اللفظ
امل�شرتك.
-4ا�س���تقراء و�إحياء الرتاث العربي والإ�سالمي ،وال�سيما ما ا�ستعمل منه �أو ما ا�ستقر
منه من م�ص���طلحات عربية و�إ�سالمية �صاحلة لال�س���تعمال احلديث ،وكذا ما ورد فيه من
�ألفاظ مع َّربة.
-5م�سايرة املنهج الدويل يف اختيار امل�صطلحات العلمية:
�أ – مراع���اة التقريب بني امل�ص���طلحات الإ�س�ل�امية وغريه���ا لت�س���هيل املقابلة بينهما
للم�شتغلني بالعلم ودار�سيه من خالل الرتجمة.
ب  -اعتماد الت�ص���نيف الع�رشي الدويل لت�ص���نيف امل�ص���طلحات ح�س���ب حقولها
وفروعها.
ج – تق�سيم املفاهيم وا�ستكمالها وحتديدها ،وتعريفها وترتيبها.
د  -ا�شرتاك املخت�صني يف املحاكم ال�رشعية يف و�ضع امل�صطلحات.
ه���ـ  -موا�ص���لة البحوث والدرا�س���ات ليتي�رس االت�ص���ال على الدوام بني وا�ض���عي
( ((4انظر :اللغة وبناء الذات. 126 :
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امل�صطلحات وم�ستعمليها من خالل امل�ؤمترات والندوات.
-6ا�ستخدام الو�سائل اللغوية يف توليد امل�صطلحات العلمية اجلديدة بالأف�ضلية طب ًقا
للرتتيب التايل :الرتاث ،فالتوليد (مبا فيه من جماز ،وا�شتقاق ،وتعريب ،ونحت).
-7تف�ضيل الكلمات العربية الف�صيحة املتواترة على الكلمات املع َّربة.
-8جتنب الكلمات العامية �إال عند االقت�ض���اء ،ب�رشط �أن تكون م�ش�ت�ركة بني لهجات
عربية عديدة ،و�أن ي�شار �إلى عاميتها ب�أن تو�ضع بني قو�سني اً
مثل.
-9تف�ضيل ال�صيغة اجلزلة الوا�ضحة ،وجتنب النافر واملحظور من الألفاظ.
-10تف�ضيل الكلمة التي ت�سمح باال�شتقاق على الكلمة التي ال ت�سمح به.
-11تف�ضيل الكلمة املفردة؛ لأنها ت�ساعد على ت�سهيل اال�شتقاق ،والن�سبة ،والإ�ضافة،
والتثنية ،واجلمع.
-12تف�ض���يل الكلم���ة الدقيقة عل���ى الكلمة العام���ة �أو املبهمة ،ومراعاة الف�ص���ل بني
امل�ص���طلح العربي مع مدلول املفهوم للم�ص���طلح الأجنب���ي ،دون تقيد بالداللة اللفظية
للم�صطلح الأجنبي.
-13يف حال���ة املرتادفات �أو القريبة من الرتادف ،تف�ض���ل اللفظة التي يوحي جذرها
باملفهوم الأ�صلي ب�صفة �أو�ضح.
-14تف�ضل الكلمة ال�شائعة على الكلمة النادرة �أو الغريبة �إال �إذا التب�س معنى امل�صطلح
العلمي باملعنى ال�شائع املتداول لتلك الكلمة.
-15عند وجود �ألفاظ مرتادفة يف مدلولها ،ينبغي حتديد الداللة العلمية الدقيقة لكل
واحد منها ،وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها ،ويح�س���ن عند انتقاء م�ص���طلحات من
ه���ذا النوع �أن جتم���ع كل الألفاظ ذات املعاين القريبة �أو املت�ش���ابهة الداللة وتعالج كلها
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كمجموعة واحدة.
-16مراعاة ما اتفق املخت�صون على ا�ستعماله من م�صطلحات ودالالت علمية خا�صة
بهم ،معربة كانت �أو مرتجمة.
-17التعريب عند احلاجة ،وال�س���يما امل�ص���طلحات ذات ال�ص���يغة العاملية ،كالألفاظ
ذات الأ�ص���ل اليوناين �أو الالتيني �أو �أ�سماء العلماء امل�ستعملة م�صطلحات� ،أو العنا�رص
واملركبات الكيماوية.
-18عند تعريب الألفاظ الأجنبية يراعى ما ي�أتي:
�أ – ترجيح ما �س���هل نطقه يف ر�س���م الألفاظ املع َّربة عند اخت�ل�اف نطقها يف اللغات
الأجنبية.
ب – التغيري يف �شكله ،حتى ي�صبح مواف ًقا لل�صيغة العربية وم�ست�سا ًغا.
ج – اعتبار امل�ص���طلح املع���رب عرب ًيا ،يخ�ض���ع لقواعد اللغة العربي���ة ،ويجوز فيه
اال�شتقاق والنحت ،وت�ستخدم فيه �أدوات البدء والإحلاق ،مع موافقته لل�صيغة العربية.
د – ت�ص���ويب الكلمات العربية التي حرفتها اللغات الأجنبية ،وا�س���تعمالها باعتماد
�أ�صلها الف�صيح.
هـ � -ض���بط امل�صطلحات عامة واملعرب منها خا�صة بال�شكل حر�صً ا على �صحة نطقه
ودقة �أدائه.
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