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ABSTRACT

The Islamic Sharī‘ah addresses all aspects of human needs with respect to their
various conditions and states. The Islamic Sharī‘ah comprises two significant
elements Islamic law and legal maxims. Islamic legal maxims are one of the most
important fields of study in Islamic law. This article deals with the extraction of
legal maxims related to testimony from the texts of the expounded book of the ḥanfī
school of thought al-Mabsūt. The book was written by a prominent scholar, Sẖams
ul Āʼima al- Sarkhsī during the 11th century. The text initially presents a brief
introduction to the book. Then, it mainly discusses the study of extracting legal
maxims from the book's text and authentication of these maxims from the primary
sources of Islamic law, Qurʼān and Sūnnah. Furthermore, the article includes the
meaning and endorsement of these maxims in other schools of thought,
highlighting the applications of these maxims. In addition, the study briefly
compares these maxims with Pakistani law. Finally, the article concludes itself
with a few suggestions and recommendations. This study is very significant as
the comparison would define the modification of Pakistani law from the Sharī‘ah
perspective.
Keywords: Sẖams ul Āʼima al- Sarkhsī, al-Mabsūt, Sharī‘ah Perspective.


Corresponding author’s email: javariamuriam@gmail.com

افکار(یونیو2022ء)

(المجلد ،6العدد)1

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیأت أعمالنا من یهده الله فال مضل له و من
یضلل فال هادي له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله علیه وسلم.
معرفة القواعد واألصول والضوابط الكلیة الجامعة یعد من أعظم العلوم الشرعیة وأجلِّها نفعاً وأكثرها فائدةً ،وذلك ألن األصول
والقواعد للعلوم هي بمنزلة األساس للبنیان ،واألصول تبنى علیها الفروع ،والفروع إنما تثبت ،وتتقوى باألصول ،فیثبت العلم
بالقواعد واألصول ،وتُعرف بها مآخذ األصول ،ویحصل بها الفرقان بین المسائل التي تشتبه كثیراً.
والكثیر من قواعد الفقه اإلسالمي لم ترد مخصوصة من الشارع ،وإنما عرفت كلها عن طریق استنباط الفقهاء ،واستقرائهم ألحكام
الفقهیة المتشابهة ،فقد أودعوا الفقهاءما ابتكروا من تلك القواعد في بطون مؤلفاتهم الفقهیة ،ونحن بحاجة إلى بذل جهد
كبیر في هذا الباب یعني استقراء القواعد واستخراجها واستنباطها ،وفي التراث الفقهي العام قواعد كثیرة منتشرة .وهذه القواعد
تحتاج إلى جمع وتنظیم وترتیب وتأصیل.
قد ألفت بحوث كثیرة في القواعد الفقهیة ألهمیتها من قبل أهل العلم والمتخصصین المعاصرین في هذا المجال .وكتاب
المبسوط یعد مصدراً أساسیاً في الفقه الحنفي ألجل اشتماله على أهم أصوله ،فالكتاب جدیر بالدراسة ،واستخراج القواعد
والضوابط الفقهیة ،مع شرحها وتفریعاتها في المسائل الفقهیة واالحكام الفرعیة .فقد رغبت أن أكتب في هذا المجال بتوفیق
الله مقالة بالدراسة الشاملة للقواعد الفقهیة المتواجدة في المبسوط لإلمام السرخسي ،وجاء موضوع البحث كاآلتي "القواعد

الفقهیة المستخرجة المتعلقة بالشهادة من كتاب المبسوط مقارناً مع القانون الباكستاني" .وقمت بدراسة تحلیلیة لهذه القواعد
ألبین ودى أثرها ،واالستدالل بها في األبواب الفقهیة المختلفة .وقمت بدراسة مقارنة لهذه القواعد ألبین أثر تطبیق القواعد في
القانون.
قد قسمت بحثي إلى ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعارف الكتاب المبسوط
المطلب الثاني :تعریف القواعد الفقهیة وأهمیتها
المطلب الثالث:القواعد الفقهیة المتعلقة بالشهادة
وفي النهایة ذكرت أهم نتائج البحث توصلت به خالل دارسة الموضوع.
المطلب األول :تعارف المؤلف والكتاب .يشمل على النقاط التالية
أوالً :تعارف اإلمام السرخسي
هو أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ،ولقب بشمس األئمة .ألنه تفقه على شمس األئمة أبو محمد عبدالعزیز بن أحمد
الحلوائي ،فلقب لقبه 1.ونسبته السرخسي إلى بلد "سرخس" من بالد خراسان ،بفتح األول ،وسكون الثاني ،وفتح الخاء ،وآخره
سین مهملة ،وهي مدینة قدیمة في خراسان تقع بین مرو ونیسابور ،وهو على اسم رجل الذعار في زمن كیكاؤس سكن المكان
2
وأتم بناءه ،و قیل :حكم على هذه المدینة ذوالقرنین.
ولد السرخسي في مدینة "سرخس" ،في سنة أربعمائة من الهجرة 3،وسافر إلى بغداد في سن العاشر مع أبیه الذي كان تاجراً،
ثم سافر إلى بخاري بلد من بلدان ما وراء النهر،وتلقى شمس األئمة عبدالعزیز الحلوائي،وشیخ اإلسالم على سعدي،فتخرج
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السرخسي علیهم ،وحصل اإلجازة العلمیة عن شیخه .ألقي إمام السرخسي شمس االئمة في السجن على أمر أمیر البلد خاقان
بسبب فتواه أن ال یجوز تزویج العتیقة قبل ان تنتهي عدتها 4.فأمر الخاقان بسجنه ،فألقي في البئر بأوزجند في سنة 666ه،
5
ومكث فیها لمدة خمسة عشر عاماً ،وخالل هذه الفترة هو أملى كتابه "المبسوط" حتى أطلق سراحه في سنة 684ه.
اإلمام السرخسي هو من طبقة الثالثة من طبقات الفقهاء  ،وبعد النظر في اآلثار العلمیة لإلمام السرخسي یظهر لنا أنه كان من
كبار علماء عصره .اختلف المؤرخون في سنة الوفاة السرخسي ،قال الباباني أنه توفي في سنة  684هجري 6،ونقل في كتاب
الجواهىر المضیئة ،وكتاب فوائد البهیة أن السرخسي توفي سنة التسعین وأربعمائة هجریة 7.وقال ابن قطلوبغا أنه توفي حدود

خمسمائة هجریة 8.وقال بدرالدین العیني ،9وابن الهمام 10أنه توفي في سنة 688هجري ،قال العیني" :كان خواهر زادة إماما
12
كامالً في الفقه ،هو مات في سنة 688ه وهي السنة التي توفي فیه شمس االئمة السرخسي" 11.ومثل ذلك نقل ابن الشلبي

من االتقاني" :فیما بلغنا عن وفاة خواهر زادة هو في السنة التي توفي فیها شمس االئمة السرخسي سنة688ه" 13.والراجح أنه
توفي في سنة 688ه.یدل على ذلك ما نقله العیني وابن الشبلي .والله تعالى أعلم.

ثانياً :تعارف الكتاب المبسوط
كتاب المبسوط یعد من أوسع كتب المذهب الحنفي ،ویحتوي على ثالثین جزءاً ،وأمالءه السرخسي من ذاكرته من غیر
مراجعة إلى كتاب فترة سجنه في البئر في فرغانة 14.وفي األصل كتاب المبسوط شرح كتاب الكافي في الفروع.
ومن األسباب التي دعت اإلمام السرخسي إلى تألیف الكتاب المبسوط هو إعراض طالب العلم في زمانه من الفقه ،وعدم
تركهم النكات الطردیة التي تخلو من الفقه ،واشتغالهم في المسائل الخالفیة الطویلة ،وتأثر بعض األصولیین من المتكلمین
15
باأللفاظ الفالسفة في بیان معنى الفقه.
وبعد ذكر هذه األسباب یقول اإلمام السرخسي" :فرأیت الصواب في تألیف شرح المختصر ،وال أزید على المعنى المؤثر في
بیان كل مسألة اكتفاءً بما هو المعتمد في كل باب .وقد انضم إلى ذلك سؤال بعض الخواص من زمن حبسي حین ساعدوني
16
ألنسي ،أن أملي علیهم ذلك فأجبتهم إلیه".
ثالثاً :منهج السرخسي في الكتاب المبسوط:
19
جعل ابن عابدین 17اإلمام السرخسي من الطبقة الثالثة من الفقهاء ،وعده كمال باشا 18من طبقة المجتهدین في المسائل.
قد قسم السرخسي الموضوعات إلى الكتب ،ثم إلى األبواب ،وقسم األبواب إلى الفصول .ویبداً الكتاب غالباً بشرح معنى
اللغوي واالصطالحي ،واالستدالل على مسألة باآلیات واآلحادیث ،وإیراد األراء المذاهب الفقهیة ،ومناقشة المسائل الخالفیة،
20
ثم یرجح ما یوافق منهجه الفقهي ویدافع رأیه باألدلة النقلیة ،والعقلیة.
المنهج الذي سلك اإلمام السرخسي في الكتاب المبسوط یمكن استخالصها في نقاط اآلتیة:
الفروع الفقهیة قد رویت مجردة عن القواعد واألصول من العلماء الحنفیة ،فهدف اإلمام السرخسي في أصوله هو
.1
تقریر القواعد ،بناءً على الفروع المرویة عن االئمة ،فاستخلص القواعد العامة التي استنبطها االئمة من الفروع المأثورة عنهم.
واستنبط األحكام التي لم ینص علیها بناء على القواعد المستخرجة.
.2
قسم اإلمام السرخسي كتابه المبسوط إلى أبواب ،وقسم األبواب إلى ٍ
فصول ،ورعى في ذلك التسلسل الفكري بین
.4
الموضوعات الرئیسیة.
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بعد ذكر العبارة األصلیة یذكر آراء الفقهاء الحنفیة ،وآراء المذاهب ،ویناقش االختالف فیها ،ویدافع عن رأیه مع

إیراد
األدلة العقلیة والنقلیة ،وأدلة المخالفین مع بیان الترجیح بین اآلراء.
.5

یبین المعاني والمصطلحات األساسیة وأحیاناً یذكر مصطلحات المرادفة والفرق بینهما.
استدالل باآلیات واألحادیث الستنباط األحكام الفقهیة.
یذكر السرخسي رأیه بعد ذكر اآلراء واألدلة قائالً" :حجتنا" ولفظ "ولنا ،أما إذا بدأ المسألة "وإن قیل" أو "فإن قیل"

.8

یستطرد السرخسي المسائل الفقهیة االفتراضیة كعادة فقهاء الحنفیة  ،ویجیب عن هذه الفروض باإلجابات الكافیة.

.6
.7

فأجاب بلفظه "قلنا".

أورد اإلمام السرخسي القواعد في مواضع شتى  ،ذكر بعضها على سبیل االستدالل ،وبعضها كشاهد لمسألة معینة،أو
.9
لبیان قاعدة أخرى.
یكرر السرخسي بعض القواعد إلستنباط حكم فقهي في أكثر من موضع.
.14
یقوم السرخسي بتوضیح القواعد وشرحها باسلوب العلمي ،بعبارات سهلةدقیقة .وهذا ما یمیز كتابه من الكتب
.11
األخرى في هذ الفن.
المطلب الثاني :أهمية القواعد الفقهية وتعريفها
أوالً :أهمية القواعد الفقهية
معرفة ﺍلقوﺍعد ﺍلفقهیة علم من علوﻡ ﺍلفقه ﺍلﱵ ﺃشاﺭ ﺇلیها ﺍإلمـاﻡ ﺍلزﺭكشـي ﺭﲪه ﺍلله "ﺃنه من أهم ﺍلعلوﻡ ﻭﺃنفعها  ،ﻭﺃكملها،
ﻭﺃﲤها ،یرتقي به ﺍلفقیه ﺇﱃ العلو ،ﻭیستطیع ﺃﻥ یطلع على ﺍلثرﻭﺓ ﺍلفقهیة ،ﻭﺍمتدﺍﺩﺍتها ،ﻭتشعبها ،ﻭتطبیقاتها من ﲨیـع ﺍﳉهـاﺕ،
21

ﻭیضعها ﰲ حزﻡ ﺃﻭ ﺯمر ﺃﻭ ﳎموعاﺕ من ﺍلقوﺍعد یسهل علیه ﲨع هذﺍ ﺍلشتاﺕ ﻭﺍستحضاﺭه ﻭقت ﺍﳊاجة إلیها".
قادرا على تخریج
دراسة القواعد الفقهیة ،یمكن للفقیه من استنباط الحلول الفقهیة للنوازل المستجدة والوقائع المتكررة ،ویجعله ً
أحكام المسائل التي نص فیها على أصولها.
وللقواعد الفقهیة أهمیة كبرى لكل مشتغل بالفقه وفروعه واصوله ویتمثل ذلك فیما یلي:
 .1القواعد الفقهیة توفر على الفقیه وقته وجهده ،فیستطیع بها ضبط الجزئیات ومعرفة مسائل الفروع ،وكذلك أحكام
الجزئیات منبثة في كثیر من األبواب المختلفة ویصعب استدامة حفظها ،بسبب أنها تتشابه في بعض الوجوه ،أما
القاعدة الفقهیة فإنها أیسر حفظاً لقلة ألفاظها وإحكام صیاغتها.
 .2والفقیه إذا ینكب على دراسة القواعد الفقهیة فیستطیع أن یرد كثیراً من المسائل إلى أصولها بهذه الملكة الفقهیة،
وبذلك یسهل علیه معرفة النوازل المعاصرة خصوصا.
 .4وبدراسة القواعد الفقهیه یستخرج الفقیه أوجه التشابه في النوازل والمسائل ،فتتسع بها دائرة التطبیق العملي لهذه
القواعد ،وتنشأ عن ذلك القواعد الجدیدة ویثرى بها الفقه االسالمي.
 .6ودراسة القواعد الفقهیة تعطي صورة عن المذهب الذي كتبت فیه ،ألن المتمرس بها یوجد عنده تصور للمذهب
ویستطیع به كذلك المعرفة إلى مسائله.
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 .5بدراسة القواعد الفقهیة تسهل مهمة الدراسة المقارنة بین المذاهب الفقهیة ،وكذلك تسهل المقارنة بین القواعد الكلیة.
 .6وكذلك بمعرفة القواعد الفقهیة یسهل إبطال دعوى أولئك الذین یغمطون الفقه االسالمي حقه وینقصون من قدره،
ویرمونه بأنه حلول جزئیة ولیس قواعد كلیة.
 .7بدراسة القواعد الفقهیة یسرت ضبط فروع األحكام العملیة بضوابط ،وتربط الفروع برابطة تجمعها،مع إختالف
موضوعاتها وأبوابها.
ألجل هذه األسباب عني اهل العلم كثیراً بوضع وجمع القواعد في الفنون المختلفة ،فال تجد فناً من الفنون إال وله قواعد
كثیرة ،وضوابط عدیدة .ویحصل بالقواعد الفقهیة من النفع والفائدة على اختصارها ما ال یحصل في الكالم الطویل.

ثانيا :تعريف القاعدة الفقهية

إن" القاعدة الفقهیة" ،مصطلح مركب من جزأین ،األول هو":القاعدة" ،والثاني هو"الفقهیة" وللفهم معن المصطلح بوضوح،
البد من التعرف على كل ٍ
جزء على حدة.
تعريف القاعدة الفقهية عند المتقدمين
العلماء الذین تطرقوا لتعریف القاعدة ،هم قصدوا بتعریفها تعریفاً عاماً من غیر تخصیص لها بمجال الفقه ،فهذه التعریفات
تعریفات شاملة لجمیع القواعد في شتى العلوم .وقد جمعت بعض التعریفات للقاعدة الفقهیة ،وهي:
23
تعریف الحموي 22للقواعد" :حكم أكثري ال كلي ،ینطبق على أكثر جزئیاته لتعرف أحكامها".
وعرف المقري 24القاعدة" :بأنها كل كلي هو أخص من األصول ،وسائر المعاني العقلیة العامة ،وأعم من العقود ،وجملة
25
الضوابط الفقهیة الخاصة".
27
وعرف تاج الدین السبكي 26القواعد الفقهیة" :بأنها األمر الكلي الذي ینطبق على جزئیات كثیرة تفهم أحكامها منها".
وعرفها المرداوي" 28 :بأنها صور كلیة تنطبق كل واحدة منها على جزئیاتها التي تحتها".

29

تعريف القاعدة الفقهية عند المعاصرين:
وقد عرف بعض المعاصرین القواعد الفقهیة بتعاریف متعددة أذكر منها:
تعریف مصطفى أحمد الزرقا " :القاعدة هي أصول فقهیة كلیة في نصوص موجزة دستوریة تتضمن أحكاماً تشریعیة عامة في
30
الحوادث التي تدخل تحت موضوعها".
32
وعرف یعقوب الباحسین 31القواعد الفقهیة" :أنها قضیة كلیة شرعیة عملیة ،وجزئیاتها قضایا كلیة شرعیة عملیة".
دراسة التعريفات:
یظهر من دراسة التعریفات أمور التالیة:
أوالً مناسبة المعنى اللغوي مع المعنى االصطالحي ،فالقاعدة في اللغة واالصطالح هي األساس ،واألصل الذي یبنى علیه
غیره ،وكذلك القاعدة الفقهیة هي أساس ،وأصل للفروع ،والجزئیات الفقهیة.
ثانیاً :اتفاق الفقهاء في تعریف القاعدة على كونها قضیة ،وحكم ینطبق على جمیع الفروع والجزئیات التي تندرج تحتها،
وحكم هذه الجزئیات یفهم ویؤخذ من القاعدة.
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ثالثاً :أكثر العلماء عرفوا القاعدة بأنها كلیة ،لكن الحموي یعتبر القاعدة أغلبیة ال كلیة،وذلك ألن أكثر القواعد الفقهیة لها
مستثنیات خارجة عن حكمها ،فهو یرى أن القواعد الفقهیة لیست كلیة بل أغلبیة.

التعريف المختار:
أرى أن التعریف األدق من هذه التعاریف ،هو أن القاعدة الفقهیة" :قضیة فقهیة كلیة یتعرف منها أحكام جزئیاتها مباشرة في
أكثر من باب:
المطلب الثالث :القواعد المتعلقة بالشهادة من "المبسوط" وفيه أربعة قواعد
القاعدة األولى" :ال تقبل شهادة الكافر على المسلم" ،ومثلها
القاعدة الثانية " :ال تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إال المسلمين فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها".

33

نص الكتاب المبسوط تدل على ألفاظ القاعدة
"وإذا سافر المسلم فحضره الموت وأشهد على وصیته رجلین من أهل الكتاب لم تجز شهادتهما ،عندنا ،قال ابن أبي لیلى:
"تجوز شهادتهما ".وهو قول شریح  ،فإنه یقول" :ال تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمین في شيء ،إال في الوصیة ،وال
34
تقبل في الوصیة إال في حالة السفر".
توثيق القاعدة
قد وردت هذه القاعدة في كتب الفقهاء بنفس العبارة منها:
36
قول اإلمام القرافي":35ال تقبل شهادة الكافر على المسلم".
38
قول اإلمام الكاساني" :37ال تقبل شهادة الكافر على المسلم".
التأصيل الشرعي للقاعدة

تدل النصوص الشرعیة على أن والیة للكافر على المسلم ال یجوز وال تقبل شهادة الكافر على المسلم ،وأن الشهادة
.1
ِّ ِّ
ین
نوع من الوالیة ،إن الله سبحانه وتعالى ما جعل للكافرین على المؤمنین سبیالً شرعاً ،فقال الله تعالىَ ﴿ :ولَ ْن یَ ْج َع َل اللهُ ل ْل َكاف ِّر َ
39
ِّ ِّ
ین َسبِّ ًیال ﴾
َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ِّ ِّ
ِّ
قوله تعالى﴿ :فَِّإ ْن َكا َن ال ِّذي علَی ِّه الْح ُّق س ِّفیها أَو ِّ
ِّ
ِّ
استَ ْش ِّه ُدوا
.2
َْ َ َ ً ْ َ
یع أَ ْن یُمل ُه َو فَـ ْلیُ ْمل ْل َولیُّهُ بِّالْ َع ْدل َو ْ
ضعی ًفا أ َْو َال یَ ْستَط ُ
ِّ 40
ِّ
ان ِّممن تَـر ِّ
َش ِّه َ ِّ
ُّه َداء﴾
یدیْ ِّن م ْن ِّر َجال ُك ْم فَِّإ ْن لَ ْم یَ ُكونَا َر ُجلَْی ِّن فَـَر ُج ٌل َو ْامَرأَتَ ِّ ْ ْ َ
ض ْو َن م َن الش َ
قال اإلمام الشافعي 41في تفسیره أن المراد باآلیة أنه ال یجوز أن نقضي بشهادة شهود غیرنا ،وال یجوز لنا أن نقبل شهادة غیر
42
مسلم.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ضاءُ ِّم ْن
.4
ین َآمنُوا َال تَـتخ ُذوا بِّطَانَةً م ْن ُدون ُك ْم َال یَأْلُونَ ُك ْم َخبَ ًاال َوُّدوا َما َعنت ُّْم قَ ْد بَ َدت الْبَـ ْغ َ
قوله تعالى ﴿ :یَا أَیـُّ َها الذ َ
43
أَفْـو ِّاه ِّهم وما تُخ ِّفي ص ُدورهم أَ ْكبـر قَ ْد بـیـنا لَ ُكم ْاآلی ِّ
ات إِّ ْن ُكْنـتُ ْم تَـ ْع ِّقلُو َن ﴾
ُ َ
َ ْ َ َ ْ ُ ُُ ْ َُ َ

وقدنهى الله تعالى في هذه اآلیة المؤمنین بأن یتخذوا دخالءوولجاء من الكفار،ونهى أیضاً بمفاوضة اآلراء ،وإسناد األمور
44
إلیهم
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القواعد الفقهية المتعلقة بالشهادة المستخرجة من الكتاب المبسوط مقارناً مع القانون الباكستاني
المعنى اإلجمالي للقاعدة

هذه القاعدة تدل على أن شهادة الكافر على المسم ال تقبل والتكون حجة ینبني علیها الحكم ،ألن الشهادة نوع من الوالیة،
ولیس للكافر على المسلم والیة فال تقبل شهادة الكافر على المسلم إال في حالتین:



حالة الضرورة حتى ال تضییع الحقوق إذا لم یوجد شاهد مسلم.

أن یكون المشهود علیه كافراً تابعاً لمسلم فیصیب المسلم الضرر تبعاً.

من تطبيقات القاعدة
.1
.2
.4

إذا شهد كافران ،ذمیان ،أو حربیان على مسلم بالسرقة أو الغصب أو القتل الخطأ أو القذف فال تقبل شهادتهما.
إذا شهد كافران على عبد كافر بدین ومواله مسلم ،فتقبل ألن الشهادة على المسلم هنا كانت تبعاً.
إذا شهد كافران على وكیل كافر موكله مسلم.

إذا مات مسلم في سفر ولم یوجد شهود مسلمین على تركته فیجوز أن یشهد على ما تركه شاهدان غیر مسلمین
.6
فیجوز ذلك للضرورة.
مقارنة مع القانون الباكستاني

تنص المادة الثالثة من قانون الشهادات الباكستاني أن األهلیة والشروط لشهود ستحدد من جهة المحكمة القضائیة وفق الشروط
جاء في القران والسنة .ونص القانون فیما یلي:
"The Court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualifications prescribed
by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sūnnah for a witness". 45

ومعناها أن المحكمة تحدد أهلیة شاهد وفقاً للشروط المنصوص علیها في القرآن الكریم والسنة النبویة للشهادة .

والنص القانوني للمواد قانونیة ال یبین صراحة أن شهادة الكافر حق المسلم ال تجوز إال في حاالت استثنائیة .لكن المواد
القانونیة الدستوریة قد یبین شروط للحكام ،وللوزراء ،وللقضاة ،وهذه الشروط یمكن أن یطبق على الشهادة ألن الحكم والشهادة
نوعان من الوالیة.
The first qualification required for president under article 41 is that he should be a Muslim. 46

أول شرط لتولیة الحاكم منصوص علیها تحت مادة واحدة وأربعون هي أن یكون الحاكم مسلماً.
Whereas the qualifications required for judges does not include the condition for a judge to be a
Muslim as mentioned under article 177.

والمادة  177من الدستور یتكلم عن شروط تعیین القضاة ،وإسالم القاضي لیس بشرط فیها .إدعى شاهد خان في محكمة
العالیة إسالم ضد الحكومة أن تعیین القاضي الهندوسي ال یجوز في بلد مسلم ،فحكم القاضي بأن الشرط اإلسالم للقاضي ال
47
یوجد لها أصل في القانون لذلك تعیین القاضي غیر مسلم یصح.
القاعدة الثالثة :ال تقبل شهادة الصبيان على أحد
نص الكتاب المبسوط تدل على ألفاظ القاعدة
"شهادة الصبیان بعضهم على بعض ال تكون مقبولة ،المعنى الذي ألجله ال تكون لهم شهادة على البالغین انقطاع الوالیة فإن
48
الصبي لیس من أهل الوالیة على أحد.
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توثيق القاعدة

قال الشافعى" :قول الله عز وجل "من رجالكم" یدل على أن ال تجوز شهادة الصبیان ،والله أعلم فى شىء ،وألنه إنما خوطب
49
بالفرائض البالغون دون من لم یبلغ ،وألنهم لیسوا ممن یرضى من الشهداء ،وإنما أمرنا الله أن نقبل شهادة من نرضى".
یقول ابن تیمیة" 50:كانت األقوال في الشرع ال تعتبر إال من عاقل یعلم ما یقول ویقصده ،فأما المجنون والطفل الذي ال
یمیز فأقواله كل ها لغو في الشرع ،ال یصح منه إیمان ،وال كفر ،وال عقد من العقود ،وال شيء من األقوال ،باتفاق
51
المسلمین".
التأصيل الشرعي للقاعدة

من الكتاب:
ِّ
ِّ
ِّ
وه ْم َوقُولُوا لَ ُه ْم قَـ ْوًال َم ْعُروفًا﴾
.6
قوله تعالىَ ﴿ :وَال تُـ ْؤتُوا ُّ
وه ْم ف َیها َوا ْك ُس ُ
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم التي َج َع َل اللهُ لَ ُك ْم قیَ ًاما َو ْارُزقُ ُ
وجه الداللة من اآلیة أمر الله سبحانه وتعالى فیها بأن ال توتى المال للسفهاء ،والمراد بالسفهاء النساء واالصبیان لقلة
معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف إلیها أموال ،فكما ال یصح لهم التصرف ف أموالهم كذلك لیس لهم أن
52
یستشهدوا وهو التصرف في حق اآلخرین .
ِّ
ِّ
ِّ
وها إِّ ْسَرافًا َوبِّ َد ًارا أَ ْن
.5
اح فَِّإ ْن آنَ ْستُ ْم مْنـ ُه ْم ُر ْش ًدا فَ ْادفَـ ُعوا إِّلَْی ِّه ْم أ َْم َوالَ ُه ْم َوَال تَأْ ُكلُ َ
﴿ َوابْـتَـلُوا الْیَـتَ َامى َحتى إذَا بَـلَغُوا الن َك َ
ی ْكبـروا ومن َكا َن َغنِّیًّا فَـ ْلیستـع ِّفف ومن َكا َن فَِّقیرا فَـ ْلیأْ ُكل بِّالْمعر ِّ
وف فَِّإذَا َدفَـ ْعتُ ْم إِّلَْی ِّه ْم أ َْم َوالَ ُه ْم فَأَ ْش ِّه ُدوا َعلَْی ِّه ْم َوَك َفى بِّالل ِّه
َ َْ ْ ْ ََ ْ
َ َُ َ َ ْ
ً َ ْ َ ُْ
َح ِّسیبًا﴾
وجه الداللة من اآلیة أن الحجر یثبت في الیتامي حتى یجمعوا البلوغ والرشد ،فإذا جمعوا البلوغ والرشد لیس ألحد أن یلي
أموالهم .لكن قبل الرشد والبلوغ یلي أموالهم ،فمن كان تثبت علیه الوالیة ال یكون ولیاً على اآلخر ،والشهادة نوع من
الوالیة.

53

ِّ ِّ
ِّ
﴿فَِّإ ْن َكا َن ال ِّذي علَی ِّه الْح ُّق س ِّفیها أَو ِّ
ِّ
ِّ
یدیْ ِّن
.6
استَ ْش ِّه ُدوا َش ِّه َ
َْ َ َ ً ْ َ
یع أَ ْن یُمل ُه َو فَـ ْلیُ ْمل ْل َولیُّهُ بِّالْ َع ْدل َو ْ
ضعی ًفا أ َْو َال یَ ْستَط ُ
ِّ 54
ِّ
ان ِّممن تَـر ِّ
ِّ
ُّه َداء﴾
م ْن ِّر َجال ُك ْم فَِّإ ْن لَ ْم یَ ُكونَا َر ُجلَْی ِّن فَـَر ُج ٌل َو ْامَرأَتَ ِّ ْ ْ َ
ض ْو َن م َن الش َ
وجه الداللة من اآلیة أن المراد بالرجال هو البالغ الراشد ،ال الصبي ،فالصبي لقلة فهمه األمور ال یصح أن یكون أهالً
للشهادة.
من السنة:
عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله علیه وسلم قال " :رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون
55
حتى یفیق وعن الصبى حتى یبلغ"
وجه الداللة من الحدیث أنه ینص على رفع القلم عن الصبي ،ورفع القلم یدل على إبطال تصرفات الصبي ،والباطل ال حكم
له في الشرع.
المعنى اإلجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن الصبي ال یصح منه الشهادة ألن تصرفات القولیة للصبي ملغاة ال حكم لها وعبارته ال یعتدبه شرعاً ،ولیس
له أي اعتبار ،وال یترتب علیها أي أثر.
54

القواعد الفقهية المتعلقة بالشهادة المستخرجة من الكتاب المبسوط مقارناً مع القانون الباكستاني
من تطبيقات القاعدة

ال یصح انعقاد النكاح من الصبي غیر ممیز ألن ال حكم ألقواله في الشرع ،وأما الصبي ممیز فإن نكاحه یصح
.1
ویكون موقوفا على إجازة الولي.
.2

ال یصح التوكیل من الصبي ألن التوكیل تصرف محل الوالیة،والصبي یلي علیه وال یكون ولیاً على أحد ،وال حكم

ألقواله فلیس له أن یتصرف في أمر یحتاج األهلیة.
ال یصح القضاء من الصبي ،واتفق الفقهاء على عدم تولیة الصغیر كقاضي.
.4
شهادة الصبیان باطلة في جمیع األمور ألن أقوال الصبیان ملغاة ال یترتب علیها حكم.
.6
ال یصح البیع من الصبي ألن الصبي ال یعقل شیئا فال یجوز له أن یتصرف في مال.
.5
مقارنة مع القانون الباكستاني:

القضاة في الباكستان یقبلون شهادة الطفل في بعض القضایا ،وأمثلتها فیما یلي.
1.
“A conviction can be handed down while placing reliance upon the sole testimony of a child,
;but as a rule of general prudence preference to ensure the safe and proper administration of justice
it should be corroborated with some other evidence”.56
2.
“It is a particular fact that no general rule of general application could be laid down that in
no case should the evidence of child be believed. But the evidence of a child before acted upon should
be subjected to careful and close scrutiny, it is unsafe to base conviction upon the sole testimony of
child”. 57
3.
“Testimony of a child would be of evidentiary value as the article 3 of Qānoon-e-Shahādat
order 1984 contains that all persons are competent to testify unless the court considers that they are
prevented from understanding the questions put forth to them or from giving rational answers to
those questions”.58

القاعدة الرابعة :الفاسق ال تقبل شهادته لكنه إذا تاب ال يبقى فاسقاً
نص الكتاب المبسوط تدل على ألفاظ القاعدة
"إذا شهد قوم من أهل الكوفة أن ذلك الشاهد هو فاسق فإن شهادتهم ال تكون مقبولة عندنا ،وقال ابن أبي لیلى:
"تقبل وترد شهادة الشاهد ،ألن فسقه لو صار معلوما للقاضي بخبر المخبر رد شهادته فإذا صار معلوما له بشهادة الشهود
أولى ،ألن الفسق مانع من العمل بشهادته .ثم یتضمن ذلك بطالن شهادته حكماً یوضح أن صفة الفسق لیست بصفة
59
الزمة ،فإن الفاسق إذا تاب ال یبقى فاسقا.
توثيق القاعدة
61
قال الحموي" :60الفاسق یرتفع فسقه بالتوبة".
قال المواق " :إن الفاسق لم تنعقد له الوالیة ،لكن جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعیة".
63
قال األنصاري" :بالتوبة في الظاهر ،إنما تعود عدالة التائب عن الفسق".
64
قال ابن عابدین" :عدالة الفاسق تعود إذا تاب".
65
قال أبو الوفاء" :ال شهادة ،وال فتوى لفاسق".
55
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قال القرافي" :إن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق ،والشهادة أولى من الخبر ،فیرد شهادته".
قال الزركشي":67شهادة الفاسق مردود".

66

68

التأصيل الشرعي للقاعدة
من الكتاب:

ات ثُم لَم یأْتُوا بِّأَربـع ِّة شهداء فَ ِّ
ِّ
ِّ
قوله تعالى " :وال ِّذین یـرمو َن الْمحصنَ ِّ
ك ُه ُم
ین َج ْل َد ًة َوَال تَـ ْقبَـلُوا لَ ُه ْم َش َه َاد ًة أَبَ ًدا َوأُولَئ َ
اجل ُد ُ
ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
وه ْم ثَ َمان َ
69
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ور َرح ٌیم".
ین تَابُوا م ْن بَـ ْعد َذل َ
ك َوأ ْ
َصلَ ُحوا فَإن الل َه َغ ُف ٌ
الْ َفاس ُقو َن" "إال الذ َ
ففي هذه اآلیة قال الله تعالى أن الذین یشتمون العفائف ویرمونهن بالزنا ،ولم یثبتوا قولهم بأربعة شهداء ،فعقوبتهم ثمانین جلدة
زال تقبل لهم شهادتهم أبدا ،شم اآلیة الثانیة تدل أن جرحة الفسق قد تزول بعد التوبة ،ألن اإلستثناء قد وردت بعد العموم التي
یخصص التائبین.
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المعنى اإلجمالي للقاعدة
الفسق لغة هو الخروج من الشيء أو عنه ،والمراد به الخروج من طاعة الله بارتكاب الكبائر أو اصرار على الصغائر .المراد
بالفسق هو إتیان األمور المعصیة من الكبائر مثل القتل ،والسرقة ،والتعاطي المسكرات ،وشرب الخمر ،وأكل مال الیتیم ،وقذف
المحصنات ،والمحاربة ،أو الصغائر مثل الكذب ،وسماع الموسیقى ،والنطر إلى محارم .والعدالة هي التجنب من الكبائر وعدم
اإلصرار على الصغائر ،والتوبة هي الرجوع عن ارتكاب المعاصي.
هذه القاعدة من أهم القواعد من أبواب الشهادات والوالیات ،ومعناها أن من زالت عنه عدالته بسبب وقوعه فیما یزیل عنه
العدالة من المعاصي ،فیحكم علیه بالفسق ویترتب علیه رد الشهادة ،والعزل من الوالیة ،لكنه إذا تاب من تلك المعصیة أو
المعاصي فإنه تعود إلیه صفة العدالة ،ویزول عنه الفسق ،ألن التوبة تجب ما قبلها .والمعنى القاعدة أن العدالة شرط في الوالیات،
فإذا ثبت فسق شخص ،فإنه یمنع من الوالیة .هذه القاعدة تتعلق بوالیة الشهادة ،فالفاسق ال یقبل منه ذلك لسبب فسقه.
من تطبيقات القاعدة
71
یشترط للوصي أن یكون هو عدال ،فإن كان فاسقاً ال یصح تولیته ،ألن الفاسق ال یصح تولیته.
.1
72
العدالة معتبرة في الحكم والفتوى ،فاستفتاء الفاسق ال یجوز ،وكذلك الحكم ال یصح إال من رجل حر عدل.
.2
والشرط لتعیین القاضي أنه یكون عالماً عدالً ،وال یجوز تولیة شخص فاسق كقاضي ،وإذا صار فاسقاً بعد التعیین
.4
73
بأن یطلب الرشوة ،فیجب عزله.
إذا یرید أحد أن یتخذ الوكیل لنفسه ،فعلیه أن یختار عدالً ،ولیس أحد الذي یكون فاسقاً ألن خبر الفاسق یجب
.6
74
التوقف علیه بموجب النص.
75
فالشهادة ذو عدل مطلوب بموجب النص ،وشهادة الفاسق ال تكون مقبولة.
.5
یجوز عزل القاضي من والیته بسبب فسقه  ،ألن ال تنعقد والیة الفاسق ،وإن طرأ الفسق بعد انعقاد والیته ،انفسخت
.6
76
والیته ،لكن لو تاب وعاد عدالته ،فیجوز له المطالبة الرجوع إلى عمله.
إذا منع المفتي من اإلفتاء لفسقه ثم تاب ،جازت تولیته ،ألن التوبة ترفع جرحة الفسق.
.7
77
إذا منع قبول الشهادة من شخص لكونه فاسقاً ،ثم تاب ،فیقبل شهادته بعد ما تاب ألن العدالة تعود بعد التوبة.
.8
56

القواعد الفقهية المتعلقة بالشهادة المستخرجة من الكتاب المبسوط مقارناً مع القانون الباكستاني
مقارنة مع القانون الباكستاني

تنص المادة  16من قانون الشهادة أن الشریك في الجریمة یمكن أن یصیر شاهداً على المتهم بالجنایة ،ویستثني منها
جرائم الحدود .وال یعتبر عقاب الجاني غیر قانوننیاً ألن أساس العقوبة كانت شهادة الشریك في الجریمة .تم القضاء في

قضیة حیدر حسین حیث حكم القاضي فیه بأن المادة  16هو یخالف نصوص القرآن والسنة .فقال القاضي بأن إذا اشترك

أحد في الجریمة فذهبت به عدالته ،وغیر العادل هو فاسق ،وشهادة الفاسق ال یقبل .وقال ایضا أن الفاسق هو لیس فقط
من ارتكب جریمة من الحدود بل بارتكاب جریمة القصاص ایضاً یصبح المرتكب فاسق ،وشهادته غیر مقبولة.
القانون ال یشرح معنى الفاسق والعادل صراحة لكن بعض القضایا یبین معناه:
78
فتقرر في قضیة غلفام فرید أن الشاهد عندما یحاول تقویة أقواله بقصد سوء ،فشهادة فهذا الشاهد ال تظل عدالً.

وفي قضیة حیدر حسین قضي سنة 1991م أن الشریك في الجریمة ال یمون شاهداً معتبراً على أساس أنه أصبح فاسقاً بعد
ارتكاب الجریمة  ،والفاسق شهادته غیر مقبولة شرعاً .فقال قاضي محمد فدا خان أن الفاسق ال یعتبر شهادته ،والنص القانوني
رقم  16من قانون الشهادات ،تسمح له بأن یصیر شاهدا للواقعة بعد ارتكابها ،ملغاة ومخالف للشرع.
79
ثم قال في تعریف الفاسق أن الشخص الذي یشارك في أي جریمة فإنه یصبح فاسقاً.
الخاتمة والنتائج
تشمل على نتائج مستفادة من الدراسة وألخصها في النقاط التالیة:
 .1القواعد الفقهیة لها أهمیة كبیرة الستخراج األحكام الفقهیة.
 .2الكتاب المبسوط یعتبر موسوعة فقهیة الكبرى ،ومن أمهات الكتب الحنفیة المعتمدة في الفتوى.
 .4یحتوي الكتاب المبسوط على عدد كبیر من القواعد الفقهیة على كونها تألیف في الفقه.
.6
.5
.6
.7
.8
.9
.14

قد ورد القاعدة الفقهیة الواحدة في المبسوط بصیاغات شتى مع نسبتها إلى قائلها ،وشرحها باإلیجاز.
القواعد الفقهیة تتعلق بالشهادة المستخرجة من الكتاب المبسوط تطبق على النوازل المعاصرة والقانونیة.
القانون بكثیرها تطابق مع القواعد الفقهیة ورد في الكتاب المبسوط.
القانون المطبق في الباكستان فیها خلل بحیث ال یشمل القانون على التفاصیل القواعد المتعلقة باالشهادة،
ویحتاج إلى تكییف الشرعي.
القانون ال یبین صفة الشهود كما جاءت في الفقه اإلسالمي.
وبعد الدراسة تظهر أن القانون یمكن تكییفها حسب القواعد الفقهیة.
أن شهادة الكافر ،والصبي ،والفاسق ال تقبل ،لعدم توفر الشروط عندهم یعني اإلسالم ،والعدالة ،والبلوغ ،وأن
شهادة الفاسق تقبل بعد التوبة.
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