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 ُملّخص

هللا عليه يُعّد التغري يف الفقه أمًرا واقعًيا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يُعدُّ أمًرا ضرورً;، وقد كان التغري يف الفقه يف زمن النيب صلى 
وسلم مبنزلة النسخ للحكم، أما يف العصور اليت تلت زمن النيب ويف مقدمتها عصر الصحابة والتابعني، فقد حدث ذلك التغري كنتيجة 

ختالف مكان وظروف احلكم أو الفتوى، وبسبب اختالف الفتوى واحلكم ظهر "تغري رأي اkتهدين". يف مقدمة هذا البحث بيّنت ال
ماهية الرجوع والنقض وحكمه، مث ذكرت أسباب رجوع اkتهد عن رأيه، وتناولت احلديث بعد ذلك عن رجوعات الصاحبني يف فقه 

الرجوعات، وأخريًا قمت بعمل حتليالت لتلك الرجوعات من خالل احلديث عن مصادر القضاء وتوابعه، ووضحت أسباب تلك 
 اآلراء اليت رجع عنها الصاحبان.
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Sahibeyn Ebû Yûsuf ve Muhammed'in Yargı Meselelerine İlişkin İctihadla-
rındaki Değişim (Sebepler- Kaynaklar- Analiz) 

Öz 

Fıkıhta değişim bir yandan bir olguyu ifade ederken diğer yandan da bir gerekli-
liği belirtir. Bu değişim, Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatta iken “nesih” yolu ile söz 
konusu olmuştur. Başta sahabe ve tâbiûn dönemleri olmak üzere sonraki dönem-
lerde ise fıkıhtaki değişim hükmün veya fetvanın şartlara ve duruma göre değiş-
mesi suretiyle olmuştur. Hüküm ve fetvanın değişmesinin bir yönünü ise “müc-
tehidlerin görüş değiştirmesi” oluşturmaktadır. Makalenin giriş kısmında rücû ve 
nakz kavramı üzerinde durmak suretiyle rücuun hüküm ve sebeplerini ortaya 
koymaktadır. Daha sonra Sahibeyn’in fıkhın yargı alanındaki rücularını ele al-
maktadır. Son olarak da rücuların kaynaklarından söz ederek analizler yapılmak-
tadır. 

Anahtar Kelimeler: Ebû Yûsuf, Muhammed b. Hasan, Rücû, İctihat, Yargı. 

 

 

The Change in Sahibeyn Abu Yusuf and Muhammad’s Ijtihads Related to 
Judgement (Reasons- Resources– Analysis) 

Abstract 

The change in jurisprudence is realistic on one hand, and on the other hand, it is 
necessary. The change in Islamic Jurisprudence (fiqh) is taken up during the 
Prophet’s life by the term of naskh. However, in the eras that followed the 
Prophet's time in particular the era of companions and followers, that change 
took place as a result of the difference in place and circumstances of governance 
(hukm) or advisory opinion (fatwa), and because of the difference in advisory 
opinion and hukm there appeared "change the opinion of al-mujtahids". In the 
beginning part of the article, I studied the fact of ruju' as "the change in the opin-
ion of a mujtehid about a subject that he commanded before". Afterwards, I 
mentioned recourses, reasons of the Sahibeyn's that is in the category of judge-
ment in jurisprudence. Finally, I made analysis by mentioning the resources of 
recources. 

Keywords: Abu Yusuf, Muhammad b. Hasan, Recourse, Al-Ijtihad, Judgement. 
 

 مقدمة

القضاء ما نشأ يف اkتمع يعّد �ب القضاء من األبواب الفقهية املهمة اجلديرة �الهتمام والبحث؛ ذلك أّن 
البشري إال ملا أكلت حقوق املظلومني وهضمت، وأتلفت أمواهلم عدواً� وظلًما، حىت يزيل بقوانينه الصارمة 

 وأقضيته العادلة الظلم، ويرفع اخلصومات، ويفّض النزاعات بني الناس، فتؤّدى به احلقوق إىل أهلها كما كانت.

الشرائع السماوية �حكام وقوانني تنظم حقوق الناس وواجبا�م، وتوجب ونظًرا ألمهية القضاء فقد جاءت 
العقوبة الرادعة على من يتجاوزها، وقد تكفل الرسل أنفسهم بتويل هذه املهمة العظيمة بني أقوامهم، لكن ملا 
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ر، أصبح غابت مشسهم وبزغت رسالة خامت النبيني صلى هللا عليه وسلم، وتوىل هذا املنصب وحده يف �دئ األم
 من العسر املداومة عليه وحده �تساع رقعة اإلسالم؛ فأرسل الصحابَة إىل بلدان ليؤدوا فيها تلك الوظيفة.

ويف ظّل هذا التوسع ونشوء املذاهب الفقهية بعد غياب مشس النبوة، وكثرُة القضا; اليت تعرض على 
والقطع يف بعضها اآلخر، مث الرجوع عن بعض القضاء، أدى ذلك إىل ©خر النظر والفصل يف بعضها، والبت 

 تلك األقضية ونقضها بعد تغري حال أو ظهور دليل أو خربة واسعة.

يف الفقه احلنفي  -أبو يوسف القاضي وحممد بن احلسن–ونظًرا للمكانة العظيمة اليت حظي ¬ا الصاحبان 
ها رجوع الصاحبني عن قوهلما يف فقه القضاء عامة، ويف فقه القضاء خاصة، لذا ار©يُت مجع املسائل اليت روي في

 والشهادة والدعوى.

وقد تكون هذا البحث من مقدمة ومبحثني؛ بينت يف مقدمته معىن النقض والرجوع والقضاء لغة 
واصطالًحا، مث كشفت عن حكم رجوع القاضي عن قضائه السابق ونقضه، ويف آخرها ذكرت أهم أسباب رجوع 

 اkتهد عن رأيه.

بحث األول عرضت املسائل اليت رجع الصاحبان فيها عن رأيهما يف �ب القضاء والشهادة والدعوى ويف امل
 وبّينت وجه قوهلما األول ووجه قوهلما الذي رجعا إليه.

أما املبحث الثاين فقد تناولت احلديث فيه عن تقييم التغري يف رجوعات الصاحبني، من خالل بيان أهم 
اولت املسائل اليت رجعا فيها عن قوهلما، وقمت بتحليل عدد تلك املسائل، وبينت أثر تلك املصادر الفقهية اليت تن

 الرجوعات يف املذهب احلنفي، مث خامتة بّينت فيها أهم النتائج اليت خرجت ¬ا.

 النقض والرجوع والقضاء لغة واصطالًحا .1

 . النقض والرجوع يف اللغة1. 1

دة من بينها: نقُض األمر مبعىن إفساده وإبطاله بعد إحكامه، ومنها كلمة النقض يف اللغة هلا استعماالت ع
نقض احلائط والبناء مبعىن هدمه، ونقض احلبل أي حّله وفّكه، ونقض اليمني أو العهد أي نكثه، ونقض ما أبرمه 

 1فالن أي أبطله.

أما كلمة الرجوع يف اللغة فلها أيًضا عدة استعماالت من أمهها: العودة إىل احلالة األوىل، فُيقال: له على 
 2إمرأته رجعة أي عودة، ومنها: رجع عن الشيء أي تركه.

																																																													
؛ أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة 947)، 2004(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  4إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ط.  1

 .2270: 3)، 2008(القاهرة: عامل الكتب، 
؛ أيوب 69-65: 21)، 1965(الكويت: مطبعة الكويت،  2بيدي، Æج العروس من جواهر القاموس، تح. عبد الستار فراج، ط. حممد مرتضى الز  2

 .479)، 1998(بريوت: دار الرسالة،  2حممد املصري، ط.  -موسى الكفوي، الكليات، تح. عد�ن درويش 
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وأما يف االصطالح فإّن النقض والرجوع عبارة عن نقض التصرف األول، يُقال: رجع فالن يف كالمه، إذا 
 3ره ونـََقض قوَله السابق.رجع عن إقرا

 . القضاء لغة واصطالًحا2. 1

كلمة القضاء يف اللغة هلا عدة استعماالت، منها: احلكم واحلاكمية، ومجعه أقضية، والقضاء يف األصل 
، وÍيت كذلك على وجوه مرجعها إىل انقضاء الشيء ومتامه، فقد يطلق القضاء على اخللق 4معناه الفصل والقطع

)، مبعىن خلقهّن وصنعهّن، وعلى احلتم 41/12كقوله تعاىل: "فقضاهّن سبع مسوات." (فصلت والتصنيع،  
)، أي أمر ربك 17/23واألمر، كقوله تعاىل "وقضى ربك أال تعبدوا إال إ;ه و�لوالدين إحساً�." (اإلسراء 
 5ينهم يف احلكم.وحتم، ومنه القضاء للفصل يف احلكم، كقوهلم: قضى القاضي بني اخلصوم، مبعىن قطع ب

أما اصطالًحا: فهو عبارة عن فصل اخلصومات وقطع املنازعات، على وجه خاص، حىت ال يدخل فيه حنو 
 6الصلح بني اخلصمني.

نقض يظهر مما سبق أّن نقض القاضي قضاؤه السابق أو رجوعه عنه مبعىن واحد، وعليه ميكن تعريف 
القاضي ُحكًما قضائًيا Öلغاء وإبطال حكم سابٍق، وذلك �ن عنه �نه: عبارة عن إصدار القضاء أو الرجوع 

 7يكون احلكم السابق عند صدوره مبيًنا على خطأ.

 حكم رجوع القاضي عن قضائه السابق ونقضه .2

 8إذا اجتهد القاضي يف حكم قضية معينة مث بدا له أن يرجع عنها، فإن ذلك ال خيرج عن أحوال ثالثة:

 األحكام: ما ينقض من القسم األول

إذا تبّني للقاضي أّن ما قضى به خيالف نص الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، وكان قضاؤه الذي قضى به 
خطًأ ال ُخيتلف فيه فإنه جيب رّده وإبطاله، ذلك أّن القضاء خبالف النص الشرعي أو اإلمجاع �طل، وهو جهل 

ذ مل يقل أحد من أهل العلم جبواز تقدمي اجتهاٍد ، وال خالف بني الفقهاء يف القول ببطالن قضائه، إ9من القاضي
 ظّين على نص شرعي قطعي الداللة.

																																																													
 . 220)، 1988دار النفائس، (األردن:  2حممد قلعجي وحامد قنييب، معجم لغة الفقهاء، ط.  3
 .572: 4)، 1991علي حيدر، درر احلكام شرح جملة األحكام، تع. فهمي احلسيين (بريوت: دار اجليل،  4
؛ أمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري يف غريب 188-186: 15)، 1414(بريوت: دار صادر،  3حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط.  5

 .507)، 1977(القاهرة: دار املعارف،  2تح. عبد العظيم الشناوي، ط.  الشرح الكبري،
 . 352: 5)، 1992(بريوت: دار الفكر،  2حممد أمني بن عمر بن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، ط.  6
 .2271-2270: 3عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة،  7
 فقهية يف املذهب احلنفي، فإنين سأقتصر احلديث هنا على رأي املذهب احلنفي فقط.مبا أّن هذا البحث سيعاجل بعض املسائل ال  8
؛ أمحد بن عمر اخلصاف، شرح أدب القاضي، تح. حميي هالل 84: 16)، 1993حممد بن أمحد السرخسي، املبسوط (بريوت: دار املعرفة،  9

 .168: 2)، 1978السرحان (بغداد: مكتبة اإلرشاد، 
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فإذا قضى القاضي جبواز التزوج من امرأة األب، فيجب عليه حينئٍذ نقض قضائه السابق، وكل قاض يرفع 
اء." (النساء، إليه حكم ذلك القاضي فإنه ينقضه؛ ملخالفته صريَح الكتاب "وال تنكحوا ما نكح آ�ؤكم من النس

 10)، وغري ذلك من األقضية األخرى اليت تكون خمالفة للنصوص الشرعية.3/22

 : ما ال ينقض من األحكام السابقةالقسم الثاين

 ال ينقض من األحكام السابقة اليت قضى ¬ا القاضي ما يلي:

 11إذا كان اخلالف يف حمل االجتهاد ال يف احلكم اkتهد فيه -

بشهادة احملدودين �لقذف بعد توبتهم، مث رفعت هذه القضية إىل قاض حنفي ال إذا قضى قاٍض شافعي 
جييز ذلك، فإنه ميضي قضاء القاضي الشافعي وال ينقضه؛ فالقاضي األول قضى مبجتهد فيه، فال ينقض وينفذ، 

م، مبعىن هل والقاضي الثاين ليس معه دليل قطعي بل ظين، واkتهد فيه هو املسألة وسبب القضاء ال نفس احلك
شهادة هؤالء تصري حجة للحكم أم ال؟ وجواز القضاء يف هذا الفصل ثبت بقول الكل، خبالف احلكم اkتهد 

 12فيه، فقد ثبت جوازه بقول البعض دون البعض.

بني العلماء، مث رُفعت إليه املسألة  حمل اجتهادإذا قضى القاضي يف مسألة ما برأيه، وكانت تلك املسألة  -
أخرى فغّري قضاءه األول فيها وقضى بقضاء غريه، فإنه ميضي قضاءه األول على حاله، وأما  نفسها مرة

األقضية اليت تستقبله فيقضي فيها مبا أّدى إليه اجتهاده ويرى أنه أفضل؛ حيث إّن قضاءه األول حصل يف 
 13موضع اجتهاد، ومن مثّ يكون حكمه فيه �فًذا، وال جيوز رده.

وقد صح أّن عمر ملا كثرت أشغاله قلد أ� الدراء القضاء، واختصم إىل أيب الدرداء رجالن فقضى ألحدمها، 
مث بعد فرتة لقي الرجل املقضي عليه عمَر بن اخلطاب، فسأله عن حاله، فقال: قضى علّي أبو الدرداء، فقال له 

تقضي يل اآلن؟ قال: ليس نص هنا،  عمر: لو كنت مكانه لقضيت لك، فقال املقضي عليه: وما مينعك أن
، ويتبني بذلك أّن االجتهاد ال ينقض �جتهاد مثله، ولكنه يقضي مبا أدى إليه اجتهاده يف 14والرأي مشرتك

 15األقضية اليت تستقبله.

 ما اختلف يف نقضه من األحكامالقسم الثالث: 

																																																													
 .189، 188: 4)، 1313بن علي الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق (بوالق: املطبعة األمريية الكربى،  فخر الدين عثمان 10
اخلالف املقصود مبحل االجتهاد أي نفس املسألة وسبب القضاء، فاخلالف موجود قبل أن يقضي يف ذلك، أما احلكم اkتهد فيه فاملقصود به ما يقع  11

 .394: 5ظر: ابن عابدين، رد احملتار، فيه بعد وجود احلكم. ين
؛ ابن عابدين، 14: 7)، 1986(بريوت: دار الكتب العلمية،  2عالء الدين بن مسعود بن أمحد الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط.  12

 .394: 5رد احملتار، 
 .5: 7؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 84: 16السرخسي، املبسوط،  13
 .188: 4تبيني احلقائق، الزيلعي،  14
(بريوت: مؤسسة  2؛ على بن حممد بن السمناين، روضة القضاة وطريق النجاة، تح. صالح الدين الناهي، ط. 84: 16السرخسي، املبسوط،  15

 .168-167: 2؛ اخلّصاف، شرح أدب القاضي، 319: 1)، 1984الرسالة، 
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 ال، منها: هناك بعض املسائل اليت اختلف فقهاء احلنفية يف حكمها هل تُنقض أم

 اخلطأ يف احلكم -

إذا قضى القاضي يف اkتهد فيه �سًيا مذهبه خمالًفا لرأيه، فإنه ينفذ عند أيب حنيفة رواية واحدة، وأما إن  
كان متعمًدا ذلك ففي ذلك روايتان عنه، وجه النفاذ: أّن اخلطأ ليس أمًرا يقيًنا، حيث إّن رأيه صواٌب عنده، وإن  

ريه، فكان قضاؤه يف حمل جمتهد فيه فينفذ، أما وجه عدم النفاذ فألّن قضاءه به عامًدا كان حيتمل اخلطأ عند غ
قضاء بغري حق، فيكون عبثًا فال يعترب، وعند الصاحبني أنه ال ينفذ يف الوجهني، حيث إنه مقصٌر يف حفظ 

 مذهبه، واملقّصر ال يقبل 

 16سواء، وهو ما عليه الفتوى. عذره، ولذلك فإّن قضاءه ال ينفذ، والنسيان والعمد يف ذلك

 احلكم اqتهد فيه -

اخُتلف عند احلنفية يف احلكم اkتهد فيه، فقال بعضهم: ينفذ، وقال اآلخرون: يتوقف على إمضاء قاض 
آخر غريه، وهو الصحيح كما يف الزيلعي، وجزم به يف اخلانية، فإذا أبطل القاضي الثاين قضاء األول، فليس ألحد 

لك، كما لو قضى المرأته على آخر، أو كان القاضي حمدوًدا يف قذف، ذلك أّن قضاء األول مل أن جييزه بعد ذ
حيصل وأن اتفق الكلُّ على جوازه، بل جبواز البعض دون البعض، فكان حمتمًال للنقض مبثله، أما إذا أمضى 

، 17، فليس للثالث نقضهالقاضي الثاين قضاء األول، فإنه يصري وكأن القاضي الثاين حكم يف شيء جمتهد فيه
 وهذا احلكم مبين على قضاء أمجعوا على كونه حمَِل االجتهاد.

أما إذا مل جيمعوا على كونه حمَِل االجتهاد، كمسألة بيع أم الولد، فإنه ينفذ عند أيب حنيفة وأيب يوسف، 
مد فال ينفذ؛ ألّن الصحابة ألّن هذه املسألة حمل االجتهاد، والصحابة اختلفوا يف جواز بيع أم الولد، أما عند حم

 18اتفقوا بعد ذلك على عدم جواز بيع أم الولد.

 أسباب رجوع اqتهد عن رأيه .3

 19أسباب رجوع اkتهد عن رأيه ترجع يف احلقيقة إىل أربعة أسباب رئيسة:

 خفاء دليل  -أ

																																																													
؛ السمناين، 305-304: 7عبد الواحد بن اهلمام، فتح القدير، (بريوت: دار الفكر)،  ؛ كمال الدين حممد بن5: 7الكاساين، بدائع الصنائع،  16

 .170-169: 2؛ اخلصاف، شرح أدب القاضي، 319: 1روضة القضاة، 
 .394: 5؛ ابن عابدين، رد احملتار، 14: 7الكاساين، بدائع الصنائع،  17
 .401: 5، ؛ ابن عابدين، رد احملتار15: 7الكاساين، بدائع الصنائع،  18
؛ 135-129: 22)، 1983(الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،  2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية الكويتية، ط.  19

 .  11: 3)، 1991حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، تح. حممد إبراهيم (بريوت: دار الكتب العلمية، 
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من الزمن قد جيتهد جمتهد يف حكم مسألة ما مل يرد خبصوصها نص شرعي، مث يظهر له بعد انقضاء مدة 
 دليل خيالف اجتهاده، فيدفعه ذلك إىل العمل �لنص الظاهر وترك اجتهاده السابق.

فهذا الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب خفي عنه دية األصابع، فقضى يف اإل¬ام واليت تليها خبمس 
 20إليه. وعشرين، حىت ُأخرب أّن رسول هللا قضى فيها بعشر يف كتاب آل عمرو بن حزم، فرتك قوله ورجع

 تغري الزمان -ب

إّن لتغري الزمان أثر يف تغري كثري من األحكام االجتهادية، ذلك أّن الشريعة قائمة على جلب املصاحل ودرء 
 املفاسد، 

وقد ُوجد من أتباع املذاهب الفقهية تبين ألقوال وآراء خمالفة ألقوال شيوخهم، عللوا ذلك �نه اختالف 
 21لو أدرك شيوخهم ما أدركوا لرجعوا عن كثري من أقواهلم. زمان ومكان ال حجة وبرهان، إذ

أّن تغّري الزمان املوجب لتبدل وتغري األحكام واألقضية الفقهية �شٌئ عن  ويرى الدكتور مصطفى الزرقا
عاملني، األول بسبب فساد جمتمع ما، وفقدان الورع، وضعف الوازع، واآلخر بسبب التطور، كنتيجة حلدوث 

 22حية.أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة، من أساليب اقتصادية، وترتيبات إدارية، أو أوامر قانونية مصل

أما الدكتور حممد اردوغان فيقول: من أسباب فساد زمان ما: االبتعاد تدرجييïا عن املنهج الر�ين والرتبية 
، ونظًرا لذلك فإنه قد تقبل بعض 23اإلهلية، وز;دة الرفاهية املاّدية، وكذلك سلوك الرؤساء وتصرفا�م السيئة

نها ال تقبل عند فساد أخالقه وضعف سلطان اإلميان على األحكام الفقهية يف حالة صالح أخالق جمتمع ما، لك
 القلوب، ملا قد ينشأ من عواقب وخيمة، تؤدي إىل اضطراب حياة أفراد اkتمع ككل.

ومن أمثلة ذلك يف املذهب احلنفي: أنّه ُجوِّز للرجل أن يسافر �مرأته بال رضاها إذا دفع هلا معجل 
ة أفتوا �نّه ليس له السفر ¬ا بعد قبضها ملعجل مهرها بغري إذðا، لفساد ، إال أّن املتأخرين من احلنفي24مهرها

الزمان، ألðا ال ©من على نفسها يف منزهلا، فكيف إذا خرجت، وقد يكون الزوج غري مأمون عليها، يريد نقلها 
 25من بني أهلها ليؤذيها أو Íخذ ماهلا، وقول املتأخرين هو ما عليه الفتوى وعمل القضاء.

 

 

																																																													
  .  193-192: 2ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني،  20
 .941)، 2004(دمشق: دار القلم،  2مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام، ط.   21
 .943-942الزرقا، املدخل الفقهي،  22
دكتوراه، جامعة مرمرة، " (رسالة mesişiğslam Hukukunda Ahkamın Deİحممد أردوغان، تغري األحكام يف الفقه اإلسالمي " 23

1989 ،(219. 
 .347: 1حممد بن فرارمز مال خسرو، درر احلكام شرح غرر االحكام (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)،  24
 .147-146: 3ابن عابدين، رد احملتار،  25
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 دوث تغّري يف العرفح -ت

من الطبيعي حدوث تغري يف حكم مسألة معينة خالل فرتة زمنية كنتيجة للتغري يف الظروف االقتصادية أو 
االجتماعية أو السياسية للبيئة اليت يعيش فيها اkتهد، فاإلمام الشافعي عدل عن أقوال قد قاهلا يف العراق ملا 

صر ومسع ما صح عندهم من أحاديث، ومسع تالميذ الليث بن سعد ذهب إىل مصر؛ حيث إنه ملا خالط علماء م
ينقلون عنه فقهه وآراءه، ورأى بعض احلاالت االجتماعية ختالف تلك اليت يف العراق واحلجاز، أدى ذلك إىل تغري 

مذهب ، يقول اجلويين: معتقدي أّن األقوال القدمية ليست من 26يف كثري من أقواله بل وأطلق عليه املذهب اجلديد
 27الشافعي؛ حيث كانت ألنه جزم �جلديد خبالفها.

 التغري يف املستوى العلمي والبعد النظري للمجتهد -ث

ملا كان اkتهد ميّر مبراحل خمتلفة من النضج العلمي واملستوى الفكري كان من الطبيعي حصول اختالف 
طاب بني اإلخوة األشقاء واإلخوة ألم ، فقد قضى عمر بن اخل28يف أحكام املسائل اليت كان قد أفىت ¬ا من قبل

يف قضاءين خمتلفني، حىت قال له رجل: إنك مل تشرك بينهم عام كذا وكذا، قال عمر: تلك على ما قضينا يؤمئذ، 
 29وهذه على ما قضينا اليوم.

 وعند مطالعة كتب أئمة املذاهب الفقهية األخرى ألفينا أ� حنيفة قد رجع عن بعض أقواله، واإلمام مالك
، وأما اإلمام أمحد فإن شئت فقل أنه ال تكاد متر مسألة 30رجع عن كثري من أقواله ومرجع ذلك عند ابن القاسم

 إال ويكون له فيها أكثر من رواية.

 منزلة الصاحبني يف القضاء .4

قضى الصاحبان رمحهما هللا عمرمها يف خدمة الفقه عامة، ويف املذهب احلنفي خاصة، فهذا أبو يوسف  
أّول اتصال له �لفقه مع ابن أيب ليلى، مث انتقل إىل أيب حنيفة، مث رحل إىل املدينة والتقى �إلمام مالك، كان 

 فجالسه ومسع منه احلديث والفقه و�ظره، ورجع إىل العراق جامًعا بني مدرسة احلجاز والعراق.

لفاء املهدي مث اهلادي مث وإىل جانب ذلك فقد توىل اإلمام أبو يوسف القضاء، حيث قضى لثالثة من اخل
الرشيد، ويف فرتة الرشيد توّىل منصب قاضي القضاة، بذلك يكون رمحه هللا قد نّظم وغّذى الفقه احلنفي من خالل 
صهر النظر;ت الفقهية وتطبيقها يف ساحة العمل، وكذلك ما قابله من صعاب يف طرق املرافعات ممن يكون عليه 

، وحممد بن احلسن رمحه هللا مل 31شكل ال يسع من اقتصر على النظر;ت إدراكهااليمني ومن تكون له البينة، ب
																																																													

 .   231: 2)، 1997أمحد أمني، ضحى اإلسالم (مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  26
 .  67: 1بن شرف النووي، اkموع شرح املهذب (بريوت: دار الفكر)، حيىي  27
 .  13) 2000وهبة الزحيلي، تغري االجتهاد، (دمشق: دار املكتيب،  28
 .  87-86: 1ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني،  29
 .68: 1)، 1986إبراهيم بن علي بن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام (مصر: مكتبة الكليات األزهر;ت،  30
؛ أمني، 331-330)، 1997يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء (حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية،  31

 . 147-146)، 1996(القاهرة: دار الكتاب احلديث،  2؛ حممد سالم مدكور، املدخل للفقه اإلسالمي، ط. 200-198 :2ضحى اإلسالم، 
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، حيث وّالة قضاء الرقة، 32يكن عن ذلك ببعيد، فقد توىل القضاء يف عهد اخلليفة الرشيد بعد أيب يوسف مرتني
ب قاضي إال أنه عزله عن قضائها، مث شعر الرشيد بتقصريه حنوه، فبدأ يتودد عنده، وواله بعد ذلك منص

 33القضاة.

ولذلك مل يكن من الغريب يف ظل وجوِد تلك العوامل السابقة أن نلحظ تغريًا يف بعض أقوال الصاحبني 
ورجوعهما عنها يف القضاء وتوابعه، وتلك األسباب دفعت فقهاء املذهب احلنفي إىل القول �ّن الفتوى على قول 

، وليس يف 34ه بتجربته وخربته كما يف القنية والبزازية واخلانيةأيب يوسف فيما يتعلق �لقضاء لز;دة حصول العلم ل
 35القضاء فقط بل يف توابعه كالشهادات، كما يف شرح البريي.

 املبحث األول: تصنيف املسائل اليت رجع فيها الصاحبان عن قوهلما

 املسائل اليت وردت يف zب القضاء .1

 القاضي. إقامة احلدود وغريها من السامع مبجرد قضاء 1. 1

إذا قال القاضي قد قضيت على هذا �لقطع فاقطعه، أو �لرجم فارمجه، أو �لضرب فاضربه، وسعك أن 
تفعل يف قول حممد األول، سواء كان األمر فيما يندرئ �لشبهات أم ال يندرئ ¬ا وهو املذهب، مث رجع عنه 

 36غريه.وقال: يف احلدود اليت تندرئ �لشبهات ال Íخذ بقوله حىت ُخيربه 

وجه قوله األول: خلو ما أخرب به عن التهمة، ألّن القاضي ميلك إنشاء ذلك، وجمرد قول القاضي ملزم 
فكذلك ما أخرب به، والدليل على لزوم قول القاضي، أنه يف كل بلدة ال يستقصي أكثر من قاٍض واحد، ولو مل 

 37داللة على حجية قضائه عند املسلمني.يكن قوله حجة، لدعت احلاجة إىل وجود قاضيني، فاالكتفاء بواحد 

وجه قوله اآلخر: أن إخبار القاضي حيتمل اخلطأ والغلط، والقاضي غري معصوم عن ذلك، وحرمة النفس 
عظيمة، والغلط فيها ال ميكن تداركه، لذلك فإن كتابه ال يقبل، وقد استحسن املشايخ هذه الرواية، لفساد حال 

 38كتاب القاضي للحاجة إليه.  أكثر القضاة يف زماننا، إال يف

																																																													
ه القضاء الناظر يف كتب املؤرخني جيد أðم أمهلوا احلديث عن حممد بن احلسن يف هذا اجلانب، إال أّن ما ُعِرف عن حممد بن احلسن من آراء يف فق 32

فطانته وذكائه، وأنه كان قاضًيا ال خيشى يف هللا لومة الئم، ومن اطلع على كتاب شرح أدب القاضي للخصاف يدرك ذلك. ينظر:  وإجراءاته، ُخترب عن
 .91، 87)، 1987حممد الدسوقي، اإلمام حممد بن احلسن الشيباين وأثره يف الفقه اإلسالمي (الدوحة: دار الثقافة، 

)، 1994أمحد الندوي، اإلمام حممد بن احلسن الشيباين �بغة الفقه اإلسالمي (دمشق: دار القلم،  ؛ علي204-203: 2أمني، ضحى اإلسالم،  33
232. 

: 2؛ الزيلعي، تبيني احلقائق، 307: 6(القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي)،  2زين الدين بن إبراهيم بن جنيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط.  34
 .71: 1، ؛ ابن عابدين، رد احملتار243

 .71: 1ابن عابدين، رد احملتار،  35
؛ علي بن أيب بكر املرغيناين، اهلداية يف شرح بداية املبتدي، تح. نعيم أشرف حممد (�كستان: إدارة القرآن والعلوم 106: 16السرخسي، املبسوط،  36

 .412: 5)، 1417اإلسالمية، 
 .412 :5؛ املرغيناين، اهلداية، 106: 16السرخسي، املبسوط،  37
 .412: 5املرغيناين، اهلداية،  38
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 . كتاب القاضي إىل القاضي يف العبد إذا أبق2. 1

كتاب القاضي إىل القاضي يف األعيان اليت تقع احلاجة إىل اإلشارة إليها، كاملنقول من احليوان والعروض 
يوسف عنه وقال:  والعبيد، ال يُقبل يف قول أيب يوسف األول وهو قول أيب حنيفة وحممد وهو القياس، مث رجع أبو

 39يقبل يف العبد خاصة إذا أبق.

وجه قوله األول: أّن الشهادة ال تقبل عن جمهول، لقوله تعاىل "إال من شهد �حلق وهم يعلمون." (الزخرف 
)، وال يصري املنقول معلوًما إال �ن يشري إليه الشهود، وهنا إشارة إىل غائب وهي حمال، ولذلك ال تصح 43/86

 40وال شهادة الشهود جلهالة العبد، فال يُقبل كتابه.دعوى املدعي 

وجه قوله اآلخر: حتقق احلاجة و©كدها إىل قبول كتاب القاضي يف العبد، لعموم البلوى به، فلو مل يُقبل  
 41كتاب القاضي، لضاعت حقوق الناس، وأتلفت أمواهلم، وضاق األمر عليهم.

 كتاب القاضي إىل القاضي يف اجلواري  .3. 1

ز كتاب القاضي إىل القاضي يف اجلواري يف قول أيب يوسف األول وهو استحسان منه، مث رجع عنه جيو 
 42وقال: ال جيوز وهو قول أيب حنيفة وحممد، وهو القياس.

وجه قوله األول (االستحسان): عدم قبول كتاب القاضي إىل القاضي يف اجلواري، فيه ضياع ألموال الناس 
فق �لناس، وما كان فيه رفق فقبوله وأخذه أوىل، ذلك أّن احلرج مدفوع، ويرتتب على وإتالفها، ويف قبول ذلك ر 

قبول كتاب القاضي، أن يرسلها املكتوب إليه ال مع املّدعي فقط بل مع رجل أمني معه، حىت ال يطأها لو دفعت 
 43إليه دونه، ولو كان املدعي أميًنا يف نفسه، ألنه سيّدعي حينئٍذ أðا مملوكته.

ه قول اآلخر (القياس): أّن �ب الفروج مبين على االحتياط، وألّن البلوى تقل يف اجلواري، حيث إّن وج
املوىل يف العادة ال يرسلها من بلد إىل آخر، وكذلك اإل�ق يف اجلواري �در، فضًال عن ذلك عدم احلاجة إىل  

قلبها وبنيتها، إضافة إىل ذلك أنه ال بد كتاب القاضي إىل القاضي يف األمة، لعجزها عادة عن اهلروب، ولضعف 
 44من إشارة الشهود إىل العني (اجلارية) ليثبت استحقاقه بشهادة الشهود.

 نسيان القاضي لقضية قضى �ا ويريدها املقضي له اآلن ومعه شهود يشهدون له .4. 1

القاضي لطلب إذا قضى القاضي بقضية، ومضى على قضيته زمن ما، مث أتى بعد ذلك املقضي له إىل 
تلك القضية واحتياجه هلا، وشهد شاهدان عنده أنه قضى هلذا على هذا بكذا، إال أّن القاضي ال يتذكر قضاءه 

																																																													
 . 8-7: 7. الكاساين، بدائع الصنائع، 25-24: 11السرخسي، املبسوط،  39
 . 8: 7الكاساين، بدائع الصنائع،  40
 .8: 7؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 25: 11السرخسي، املبسوط،  41
 . 25: 11السرخسي، املبسوط،  42
 .25: 11السرخسي، املبسوط،  43
 .8: 7؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 25: 11سرخسي، املبسوط، ال 44
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ونسيه، ففي قول أيب يوسف األول وهو قول حممد أّن القاضي يقبل هذه الشهادة، وهو قول ابن أيب ليلى وأمحد، 
ل هذه الشهادة، وال يقضي القاضي إال مبا حيفظه، وهو قول مث رجع عن قوله إىل قول أيب حنيفة وقال: ال تقب

 45الشافعي.

وجه قوله األول: أّن األقضية تكثر وال تقل، ولذلك فإن القاضي ال ميكنه الوقوف على مجيع ما قضى به 
 46وِحفظه، والقول بعدم إثبا�ا �لبينة أي بشهادة الشهود يؤدي إىل ضياع احلقوق وتعطيلها.

اآلخر: قبول هذه البينة جيعل القاضي خصًما، ألنه ¬ذه البينة يثبت عليه فعله، والقاضي ال وجه قوله 
يصلح خصًما، ولو أّن رجًال أقام عليه بينة أنه استقرض منه كذا، أو غصب منه كذا، فإنه ال يقبل هذه الشهادة، 

 47وألن القضاء أعلى مرتبة من الشهادة.

 يف بلد�م) شهد عند القاضي يف حادثةتعديل قوم لرجل غريب (نزل . 5. 1

كان أبو يوسف يقول أوًال إذا نزل رجل غريب يف بلدة قوم أي بني ظهرانيهم، وشهد عند القاضي يف 
حادثة ما، مث سأل القاضي القوَم عن حاله وعدالته، أنه يسع القوم تعديله إن مكث بينهم ستة أشهر ومل يعرفوا 

ة أشهر فال يُعدِّلوه، مث رجع عن قوله وقال: إذا مكث بينهم سنة، ومل يعرفوا منه منه إال الصالح، وإن كان دون ست
 48إال الصالح جاز هلم أن يعدلوه، وإال فال.

وجه قوله األول: أّن هذه املدة كافية ملعرفة عدالته واالطالع على حاله، خاصة أنه مل يظهر منه ما يقدح 
 49يف عدالته.

على حاله ال يعرف إال �لتجربة، والشارع قّدر مدة التجربة �لسنة، كما يف وجه قوله اآلخر: أّن اإلطالع 
 50العني (يعين �لعني أي حوالن احلول على الزكاة)، ويف السنة قد يتبني خرب الرجل.

 كتاب القاضي ابتداًء إىل قضاة املسلمني بال تسمية القاضي املكتوب إليه.  6. 1

ضي بلدة كذا إىل كل من يصل إليه كتايب هذا من قضاة املسلمني إذا كتب القاضي من فالن بن فالن قا
وحّكامهم، فإّن ذلك ال جيوز يف قول أيب يوسف األول وهو قول أيب حنيفة وحممد، مث رجع عنه وقال: جيوز كتاب 

																																																													
؛ حممود بن أمحد بن مازه، احمليط الربهاين يف الفقه النعماين، تح. عبد الكرمي اجلندي (بريوت: دار الكتب العلمية، 93: 16السرخسي، املبسوط،   45

 .125: 9دار الفكر)، ؛ حممد بن حممد البابريت، العناية شرح اهلداية (بريوت: 49: 8)، 2004
 . 50: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،   46
 .50: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،   47
 .65: 7؛ ابن جنيم، البحر الرائق، 100-99: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  48
 وهللا أعلم �لصواب. مل أقف على وجه قوله األول يف كتب احلنفية، لكن عند حتليل رأيه يف املسألة خرجت ¬ذا الوجه، 49
 .222)، 1386؛ نصر بن حممد السمرقندي، عيون املسائل، تح. صالح الدين الناهي (بغداد: مطبعة أسعد، 100: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  50
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 ، واستحسن كثري من املشايخ قول أيب51القاضي املعرِّف بنفسه إىل أي قاض من قضاة املسلمني دون تعيني امسه
 52يوسف اآلخر تسهيًال لألمر، وعليه عمل الناس اليوم.

وجه قوله األول: أّن من شروط صحة كتاب القاضي وقبوله إعالم كل من الكاتب واملكتوب إليه مجيًعا، 
 53واإلعالم يكون �قًصا إذا مل يذكر املكتوب إليه.

املسافة فإنه ال ميكنه الوقوف على اسم وجه قوله اآلخر: أّن القاضي حيتاج أن يكتب إىل اآلفاق، ولبعد 
 54القاضي ونسبه، ولو اشرتط ذلك لضاق األمر على الناس.

 قضاء القاضي حبق اّدعاه شخص له ولغائب وأقام البينة على ذلك .7. 1

كان أبو يوسف يقول أوًال �نّه إذا ادعى رجٌل أّن له ولشخص غائب آخر ألف درهم من مثن ثوب أو 
ام البينة على دعواه، فإّن القاضي يقضي بنصيب احلاضر والغائب مًعا، حبيث ال حيتاج الغائب إىل عبد �عاه، وأق

إقامة البينة مرة آخرى بعد حضوره وهو قول حممد وهو االستحسان، مث رجع إىل قول أيب حنيفة وقال: يقضي 
 55بنصيب احلاضر دون الغائب.

ا له من حق إال Öثبات حق الغائب معه، حيث قامت وجه قوله األول: أنه ال ميكن للحاضر أن يثبت م
البينة على إظهار دين مشرتك بينهما، وعليه فإنه ال بد من إثبات احلقني (حق احلاضر وحق الغائب) مًعا، �ن 

 56يكون احلاضر خصًما عن نفسه وعن الغائب أيًضا.

م، واخلصومة هنا مل توجد من الغائب وجه قوله اآلخر: أّن البينة ال تصح وال تقبل على اخلصم إال من اخلص
وال حىت اإل�بة، واتصال حقهما مًعا ال جيعل أحدمها خصًما عن اآلخر، فحق احلاضر ميتاز عن حق الغائب، 

 57ومن مثّ فإنه ليس �لضرورة أن يكون احلكم له حكًما للغائب، فيقع قضاء القاضي للحاضر فقط.

 للمدَّعي مث غاب املّدعى عليه قضاء القاضي �قرار املدَّعى عليه. 8. 1

إذا كان املدعى عليه قد أقر مبا ادعاه املدعي مث غاب، فإن القاضي ال يقضي حىت حيضر الغائب يف البينة 
 59، مث رجع عنه وقال: يقضي فيهما مجيًعا، وهو االستسحان.58واإلقرار مجيًعا يف قول أيب يوسف األول

																																																													
 .134: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،   51
 .5: 7؛ ابن جنيم، البحر الرائق، 187: 4الزيلعي، تبيني احلقائق،   52
 .134: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،   53
 .134: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،   54
 .276-275: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  55
 .275: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  56
 .275: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  57
هاين نفى ذلك، وقال: احملفوظ عن أيب يوسف يف عامة الكتب أنه قال: يقضي هكذا ذكر ابن اهلمام يف فتح القدير، إال أّن ابن مازه يف احمليط الرب  58

ًعا، إال القاضي عليه يف فصل اإلقرار، أما يف فصل البينة فال يقضي حىت حيضر الغائب، مث رجع عن قوله حني ابتلي �لقضاء وقال: يقضي فيهما مجي
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ية، والقاضي ال والية له على الغائب، ومن ّمث فإّن قضاءه ال ينفذ، وجه قوله األول: أّن القضاء حيتمل الوال
عى عليه يف املصر الذي هو فيه، ومل يكن قاضًيا لذلك املصر، فإّن قضاءه ال ينفذ  فلو قضى القاضي على املدَّ

 60عليه لعدم الوالية، وكذا هنا.

يتمكن من مساع كالمهما، فيقضي وجه قوله اآلخر: أنّه ال بّد من حضور اخلصمني عند القاضي، حىت 
عن علم إما �إلقرار أو اإلنكار، وهذا الشرط وجد، فال معىن إًذا لتوقيف القضاء، حىت ال تضيع حقوق الناس، 

 61وقد رجع إىل هذا القول حني ابتلي �لقضاء.

 إخبار القاضي عن إقرار اخلصم بشيء ال يصح رجوع اخلصم عنه .9. 1

القاضي إذا أخرب عن إقرار اخلصم بشيء ال يصح رجوعه عنه كبيع أو قرض، فإّن  كان حممد يقول أوًال إنّ 
إقراره به يقبل وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسف، مث رجع عنه وقال: ال يُقبل إال بضم رجل آخر عدٍل إليه، مث رجع 

 إىل قوهلما

 62يصح الرجوع عنه. �لقبول مطلًقا، ومن َمثَّ ال يكون هناك خالًفا يف قبول قول القاضي فيما

وجه قوله األول واألخري: أّن ما أخرب به القاضي خال عن التهمة، ذلك أنه ميلك إنشاء مثل ذلك، وجمرد 
 63قول القاضي ملزم فكذلك ما أخرب به.

وجه قول الثاين: احتمالية وجود الغلط من القاضي واردة، فال بد من شهادة شاهد آخر حىت يصريا يف 
 64معىن شاهدين.

  65صبغ الثوب zللون األسود .10. 1

إذا غصب رجل ثو� فصبغه أسود فلصاحب الثوب أن Íخذه، وال يعطيه شيًئا يف قول أيب يوسف األول 
وهو قول أيب حنيفة، مث رجع عنه وقال السواد كاحلمرة والصفرة، فيجزئ فيه ما جيزئ فيها فيضمن له قيمة الز;دة، 

 66حجة وبرهان.وهذا بال شك اختالف عصر وزمان ال 

																																																																																																																																			
: 7؛ ابن اهلمام، فتح القدير، 281: 8ون أيب يوسف؛ ينظر: ابن مازه، احمليط الربهاين، أّن ابن اهلمام نسب هذا القول األخري أليب حنيفة وحممد د

310 . 
 .310: 7؛ ابن اهلمام، فتح القدير، 281: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  59
 .281: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  60
 .310 :7؛ ابن اهلمام، فتح القدير، 281: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  61
 .371: 5ابن عابدين، رد احملتار،  62
 .412: 5؛ املرغيناين، اهلداية، 106: 16السرخسي، املبسوط،  63
 .265: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  64
قول اإلمام ذُكرت هذه املسألة يف كتاب الغصب كما يف املبسوط، واخرتُت وضعها ضمن املسائل اليت ُرجع عنها بسبب القضاء، ذلك أّن رجوعه عن  65

 األعظم كان بسبب توليه القضاء، فلذلك أدرجت هنا.
 .230: 11)، 2000؛ حممود بن أمحد بدر الدين العيين، البناية شرح اهلداية (بريوت: دار الكتب العلمية، 85: 11السرخسي، املبسوط،  66
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وجه قوله األول: أنه أخذ برأي أيب حنيفة؛ وذلك أّن أ� حنيفة أفىت بناًء على ما شاهده يف عصره من 
 67عادة بين أمية، وقد كانوا ممتنعني من لبس السواد، وكانوا يعدونه نقصاً�.

ذلك أنه ملا قّلد  وجه قوله اآلخر: أنه أفىت على ما عاينه يف عصره من عادة بين العباس بلبس السواد،
 68القضاء، وأمر بلبس السواد، واحتاج إىل التزام مؤنة ذلك، قال السواد ز;دة.

 املسائل اليت وردت يف zب الشهادة .2

 قّيد عبده مث قال: إن مل يكن يف قيده عشرة أرطال حديد فهو حّر وإن حّل قيده فهو حرّ . 1.2

إذا قيد رجٌل عبده مث قال: إن مل يكن يف قيده عشرة أرطال حديد فهو حر، وشهد شاهدان أّن يف قيده 
 مخسة  

أرطال، مث تبني بعد حّل قيده، وقضاء القاضي بعتقه، أّن يف قيده عشرة أرطال، ففي قول أيب يوسف 
وقال: ال يضمنون له شيًئا وهو قول األول أّن الشهود يضمنون قيمته للموىل وهو قول أيب حنيفة، مث رجع عنه 

 69حممد.

وجه قوله األول: أّن قضاء القاضي ينفذ ظاهًرا و�طًنا، وملا قضى القاضي بعتق العبد بشهاد�ما الباطلة، 
 70وجب تضمينهما قيمة العبد.

غري �فذ وجه قوله اآلخر: أّن قضاء القاضي ينفذ ظاهًرا ال �طًنا، فيكون قضاء القاضي بشهاد�ما الباطلة 
 71يف الباطن، والعبد أُعتق حبل قيده ال بشهاد�ما، فال يضمنان شيًئا.

 تلقني القاضي الشهودَ  .2. 2

كان أبو يوسف رمحه هللا يقول أوًال إّن القاضي ال ينبغي له أن يُلّقن الشهود، كأن يقول له: اشهد بكذا، 
رجع عن قوله وقال: ال �س إن قال له: أتشهد  ولكن يدعه حىت يشهد مبا عنده وهو قول أيب حنيفة وحممد، مث

 72بكذا وكذا، واختار السرخسي الكراهة.

وجه قوله األول: أّن تلقني القاضي الشاهَد فيه مكسرة قلب اآلخر، وفيه أيًضا إعانة ألحد اخلصمني وميل 
يف تلقينه له عبث  إليه إما صورة أو معًىن، والقاضي منهي عن السعي لكل ما جيّر إليه �مة امليل، وكذلك

																																																													
 .85: 11السرخسي، املبسوط،  67
 .85: 11السرخسي، املبسوط،  68
 .96: 7 السرخسي، املبسوط، 69
 .97: 7السرخسي، املبسوط،  70
 .97-96: 7السرخسي، املبسوط،  71
 .276: 7؛ البابريت، العناية، 10: 7؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 87: 16السرخسي، املبسوط،   72
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�لشهود، فقد ُيَشوِّش عليهم عقوهلم، ومن َمثَّ ال ميّكنهم من أداء الشهادة، وكذلك تلقني القاضي هو تعليم، وهذا 
 73ليس من شأنه؛ فهو مل جيلس إال لسماع الشهادة، وفصل القضاء ¬ا.

 يعتد الوقوف والتكلم يف وجه قوله اآلخر: أّن kلس القضاء هيبة، وللقاضي حشمة، ومن الشهود من مل
مثل تلك اkالس واألحوال، وبذلك فإنه حيصر عن أداء الشهادة �حلق، فكانت احلاجة ماسة إىل إعانة القاضي 
له، وأداء الشهادة �حلق من �ب الرب، وأمر� رسول هللا Öكرام الشهود، وأبو يوسف رمحه هللا استحسن ذلك يف 

 74غري موضع التهمة.

 ة القاضي كتابه على الشهود وإشهادهم عليه ومعرفتهم ما فيه وختمهقراء .3. 2

جيب على القاضي أن يقرأ كتابه على الشهود، ليعلمهم مبضمونه وفحواه، مث خيتم كتابه حبضر�م ويسلمه 
إليهم، حىت ال يتوهم حصول التغيري، وهذا يف قول أيب يوسف األول وهو قول أيب حنيفة وحممد، مث رجع عن 

، فلم يشرتط علم الشهود مبا يف الكتاب، ويكفيه فقط أن ُيشهدهم �ّن هذا كتابه وختمه وهو قول ابن أيب قوله
 ليلى، مث سّهل أبو

 75يوسف حني ابتلي �لقضاء فلم يشرتط اخلتم، وهو اختيار السرخسي وابن اهلمام.

ما يف الكتاب ال عني الكتاب،  وجه قوله األول: ال بد أن يكون ما هو املقصود معلوًما للشاهد، واملقصود
واخلتم وكتب اخلصومات ال تشتمل على شيء سوى ذكر اخلصومة ولفظ الشهادة، فللتيسري ُيطلب كتاب آخر 

 76على حدة.

وجه قول اآلخر: أنه حني ابتلي �لقضاء جّوز اإلشهاد بغري شرط علم ما يف الكتاب، لكون ذلك من 
ضي، فلو اشرتط علم الشهود مبا فيه، فقد يفشون بسرهم فيلحقهم بذلك �ب األسرار مثل كتاب القاضي إىل القا

ضرر، وقد يستعمل كتاب القاضي إىل القاضي على شيء ال يعجبهما أن يقف عليه غريمها، وكذلك يف اشرتاط 
 77ورة.العلم مبا يف الكتاب نوع تنفري، فكما جّوزت اإلجازة مع العلم للضرورة، ُجوِّزت اإلجازة من غري علم للضر 

 

 

 

																																																													
 .10: 7؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 87: 16السرخسي، املبسوط،  73
 .276: 7؛ البابريت، العناية، 10: 7، بدائع الصنائع، ؛ الكاساين87: 16السرخسي، املبسوط،  74
-159)، 1357يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى، تح. أبو الوفا األفغاين (اهلند: جلنة إحياء املعارف النعمانية،  75

 .293-292: 7ام، فتح القدير، ؛ ابن اهلم376-375: 5؛ املرغيناين، اهلداية، 95: 16؛ السرخسي، املبسوط، 160
 .95: 16السرخسي، املبسوط،  76
؛ عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري، كشف األسرار شرح أصول البزدوي (اسطنبول: شركة الصحافية العثمانية، 95: 16السرخسي، املبسوط،  77
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 شهادة القامسني على قسمتهما .4. 2

كان أبو يوسف وحممد يقوالن أوًال إّن شهادة القامسني على قسمتهما ال جتوز، مث رجعا عنه وقاال: جتوز 
 78شهاد�ما وهو قول أيب حنيفة.

يف وجه قوهلما األول: أّن املتقامسني شهدا على فعل أنفسهما، ولذلك فإن شهاد�ما ال تقبل، سواء كان 
شهاد�ما منفعة هلما أم ال، وألن قسمتهما إذا ثبتت فإðما يستحقان أجر القامسني، ومن جيّر إىل نفسه نفًعا فإّن 

 79شهادته ال تقبل.

وجه قوهلما اآلخر: خلّو هذه الشهادة عن التهمة، حيث إðّا قامت إلثبات ملك الغري، وهذا الشاهد ليس 
فوجب لذلك أن تقبل هذه الشهادة، وكذلك ال ميكن للقاضي أن يرسل معهما له حقïا وال ملًكا يف املقسوم، 

شاهدين عدلني ليشهدا على فعلهما، ألنه لو فعل ألحلقت املؤنة على أصحاب القسمة، فيضيق األمر على الناس 
 80إذا مل تقبل شهاد�ما.

 كافرشهادة كافرين على دابة بيد كافر أخذها هبة من مسلم أ¤ا ملسلم أو   .5. 2

كان أبو يوسف يقول أوًال إذا شهد كافران على كافر يف يديه دابة أخذها هبة من مسلم أðا لكافر أو 
 مسلم، فإّن 

شهاد�ما ال تقبل، وال تبطل هبة املسلم وهو قول أيب حنيفة وحممد، مث رجع عنه وقال: أقضي على الكافر 
 81خاصة، وال أقضي على غريه وهو قول ابن أيب ليلى.

قوله األول: أنّه ينشأ عن هذه البينة إبطال تصرف املسلم من اهلبة أو البيع، وشهادة الكفار على  وجه
 82إبطال تصّرف املسلم ال تقبل.

وجه قوله اآلخر: أّن امللك يف هذا للكافر يف احلال، فتكون شهادة الكافر حجة على الكافر يف استحقاق 
 83امللك عليه دون املسلم.

 د الزورعقوبة شاه .6. 2

كان أبو يوسف رمحه هللا يقول أوًال إّن شاهد الزور يعزر ويضرب وال يبلغ بضربه أربعني سوطًا وهو قول 
 84أيب حنيفة وحممد، مث رجع عنه وقال: يبلغ به مخسة وسبعني، وهو قول ابن أيب ليلى ومروي أيًضا عن حممد.

																																																													
 .335: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  78
 .335: 8الربهاين،  ابن مازه، احمليط 79
 .336: 8ابن مازه، احمليط الربهاين،  80
 .140: 16؛ السرخسي، املبسوط، 518: 11)، 2012حممد بن احلسن الشيباين، األصل، تح. حممد بوينوكالن (بريوت: دار ابن حزم،  81
 .141: 16السرخسي، املبسوط،  82
 .140: 16السرخسي، املبسوط،  83
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يضرب أربعني سوطًا"، وأدىن ما يكون من وجه قوله األول: ما روي عن عمر أنه قال: "يف شاهد الزور 
 85احلّد هو أربعون سوطًا، وهو حّد العبيد يف الشرب والقذف، فينقص التعزير سوطًا واحًدا.

وجه قوله اآلخر: أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "من بلغ حدïا يف غري حدٍّ فهو من املعتدين"، واملراد 
 86د�ه يف حق احلر هو مثانون، فينقص التعزير مخسة أسواط.�حلّد يف ذلك هو احلّد الكامل، وأ

 الشهادة على الوالء .7. 2

إذا شهد شاهدان أّن هذا الرجل أعتق فالً�، وأنه عصبته ومواله وال وارث له غريه، فإن أدركا املعَتق ومسع 
مد وهو ما صححه الكاساين، الِعتق منه، فشهاد�ما جائزة وإال فال، وهذا قول أيب يوسف األول وأيب حنيفة وحم

مث رجع عنه وقال: جتوز شهاد�ما حىت وإن مل يدركا املعتق ومل يسمعا منه، بشرط أن يشهدا على والء مشهور، 
 87فيكون حينئذ كشهاد�ما �لنسب.

وجه قوله األول: أّن الشهادة على العتق تفرتق عن الشهادة على النسب؛ ذلك أّن مبىن النسب قائم على 
ار، فجاز قيام الشهرة فيه مقام السماع بنفسه، خبالف الوالء فمبناه ليس قائًما على االشتهار، بل ال بد االشته

 88من معاينة االعتاق.

وجه قوله اآلخر: أّن الوالء كالنسب، والشهادة على النسب طريقها �لتسامع والشهرة، وهي جائزة 
الء حلمة كلحمة النسب"، وكذلك شهادتنا �ّن عكرمة موىل فكذلك الوالء، وقد قرن رسول هللا بينهما فقال: "الو 

 89ابن عباس مع أننا مل ندرك ذلك.

 رجوع أحد الشاهدين عن شهادة الزور يف الطالق .8. 2

إذا شهد رجالن على رجل أنه طلق امرأته ثالً-، ففرق القاضي بينهما، مث تزوجها أحد الشاهدين، مث رجع 
أيب يوسف األول أنه ال يُفرِّق بينهما بسبب هذه الشهادة وهو قول أبو حنيفة عن شهادته بعد ذلك، ففي قول 

والشعيب، مث رجع عنه وقال: ال يصدق الشاهد على إبطال شهادته األوىل، ولكنه مصدق على نفسه، فإن كان 
 90قد تزوجها فـُرِّق بينهما، وهو قول حممد والشافعي.

كاح إمرأة بني يدي علي رضي هللا عنه وأقام الرجل شاهدين، وجه قوله األول: ما روي أّن رًجال اّدعى ن
ا ; أمري املؤمنني فزوجين منه، بل قال  ïلنكاح بينهما، ومل جيب املرأة ملا قالت له: إن مل يكن بد�فقضى علّي 

																																																																																																																																			
 .457: 8؛ ابن مازه، احمليط الربهاين، 36: 24السرخسي، املبسوط،  84
 .36: 24، 71: 9السرخسي، املبسوط،  85
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قضاء  للرجل: شاهداَك زّوجاَك، وهذا النقل يف حكم املرفوع، وال طريق إىل معرفة ذلك �لرأي، وكذلك عنده أنّ 
القاضي �لطالق والنكاح والعقود والعتاق ينفذ ظاهًرا و�طًنا بشهادة الزور، حيث إنه ملا استقصى عن حال 
الشهود غاية االستقصاء من الكذب والصدق واألمانة واخليانة، وزّكوا عنده، فإنه جيب عليه القضاء بشهاد�م، 

 91ليه.وما وراء ذلك من الزور ليس يف وسع القاضي االطالع ع

)، 1/188وجه قوله اآلخر: قوله تعاىل "وال ©كلوا أموالكم بينكم �لباطل وتدلوا ¬ا إىل احلكام." (البقرة 
حيث ðُي يف اآلية عن أكل أموال الناس �لباطل حمتًجا حبكم احلاكم، فهو إشارة إىل أّن القاضي وإن قضى له 

أكله �طًال، وكذلك عند أيب يوسف آِخًرا أّن قضاء القاضي  �لشراء بشهادة الزور، فإنه ال حيل له أكله، ويكون
�لطالق والنكاح والعقود والفسوخ، ينفذ بشهادة الزور ظاهًرا ال �طًنا، ذلك أّن قضاءه اعتمد سبًبا �طًال وهو  

شاهدي كبرية، وحجة القضاء مشروعة والكبرية ضدها، لذلك ال ينفذ �طًنا، حبيث لو اّدعى نكاح إمرأة بشهادة 
 92زور فقضى له القاضي �لنكاح، فإنه ال حيل له الوطء.

 الرجوع عن الشهادة يف الطالق .9. 2

ومل يدخل ¬ا، مث ادعى شاهدان أنه طلقها، ففرق القاضي بني الزوجني وقضى للزوجة  تزوج رجل إمرأة
بنصف املهر، مث رجع الشهود عن شهاد�ما، ففي قول أيب يوسف األول أّن الشهود ال يغرمان للمرأة ما زاد على 

 93هو قول حممد.نصف املهر وهو قول أيب حنيفة، مث رجع عنه وقال: يضمنان للمرأة ما زاد على النصف و 

وجه قوله األول: أّن الشاهدين وإن زعما عند الرجوع أّن الطالق مل يقع، إال أنه قد وقع إبتداء بقضاء 
القاضي، فيعترب كما لو أنّه وقع Öيقاع الزوج، فتستحق حينئذ نصف املهر، وكذا إذا وقع Öيقاع القاضي فلها 

 94النصف.

داًء بقضاء القاضي، فكان يف رجوع الشاهدين إثبات حقها يف وجه قوله اآلخر: أّن الطالق مل يقع ابت
مجيع املهر، لكن بشهاد�ما السابقة فّوÆ عليها ما زاد على النصف، فيكو� برجوعهما مقرين للمرأة ما زاد على 

 95النصف.

 أما حّق الزوجة يف املرياث:

هلا يف مرياث الزوج يف قول أيب  إذا ادعت الزوجة الفرقة بينها وبني زوجها أو جحد�ا، فإنه ال حصة
يوسف األول وهو قول أيب حنيفة، مث رجع عنه وقال: إذا جحدت الفرقة، فإّن هلا حصة من مرياث زوجها وهو 

 96قول حممد.

																																																													
 .182-180: 16السرخسي، املبسوط،  91
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وجه قوله األول: أّن الطالق وقع ابتداًء بقضاء القاضي، وقضاؤه ينفذ �طًنا، فيكون وقوعه من القاضي  
وقع الطالق بفعل الزوج قبل الدخول، فإنه ال مرياث هلا، وكذا األمر لو وقع بفعل كوقوعه من الزوج، فإذا 

 97القاضي.

وجه قوله اآلخر: أðا جحدت الفرقة بينها وبني زوجها، وكما غّرم القاضي الشهود ما زاد على النصف 
لقاضي، وقضاؤه ال ينفذ عند رجوعهما، فإنه يقضي هلا مبرياث الزوجة، ذلك أّن الطالق مل يقع ابتداًء بقضاء ا

98�طنا عندمها. 

 املسائل اليت وردت يف zب الدعوى .3

 دعوى الرجل عيًنا له يف يد رجل، وصاحب اليد يّدعي اإلعارة أو االر�ان من جهة غريه. 1. 3

إذا اّدعى رجٌل عيًنا له يف يد رجل قد غصبها، وقال من يف يده العني: أعارين إ;ها فالن، أو وكلين 
فالن، أو ار�نتها منه، فإّن ذا اليد ال خيرج من اخلصومة حىت يقيم بينة قوله، وإال فهو خصم للمدعي، حبفظها 

وهذا يف قول أيب يوسف األول وهو املذهب، مث رجع عنه وقال: إن كان ذو اليد رجال معروفا �حليل، مل تندفع 
 99.اخلصومة عنه Öقامة البينة، وإن كان صاحلًا، تندفع اخلصومة عنه

عي فاستحق عليه اجلواب، فدعواه أنه وُكِّل  وجه قوله األول: أنّه بظهور العني يف يده، جعلته خصًما للمدَّ
حبفظها، أو أðا عارية عنده، ال بد أن يستند إىل حجة تُبطل اخلصومة املوّجهة إليه، حىت إذا أقامها أوجبت 

 100سقوط اجلواب عن نفسه.

�لقضاء واطلع على أحوال الناس، قال: إذا كان املدعى عليه معروًفا وجه قوله اآلخر: أنه حني ابتلي 
عي واإلضرار به، فإّن القاضي يصري بذلك �ظًرا  �لتزوير، ووقع يف قلب القاضي أنه أراد بذلك إبطال حق املدَّ

 ïعي، وال يلتفت إىل بينة املدعى عليه، حيث يوجد يف الناس من يغصب أمواهلم، ويدفعها سر ا ملن يريد للمدَّ
الغياب عن البلدة لفرتة، مث يطلب الغاصب منه أن يتظاهر Öيداع املال عنده عالنية بشهادة شهود، حىت إذا 

 101حضر املغصوب منه وأراد أن يثبت ملكه، قام الغاصب مبا معه من شهود، فيدفع تلك اخلصومة.
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 علم القاضي بصحة دعوى صاحب العني .2. 3

فالً� غصب الدار من الذي كانت له، وأودعها عند فالن، فإّن القاضي يسرتدها من إذا علم القاضي أّن 
الذي يف يده أي املودَع عنده، ويدفعها إىل من كانت له أي املغصوب منه يف قول حممد األول، مث رجع عنه يف 

 102آخر عمره وقال: ال يقضي القاضي بعلمه فقط، بل ال بد من شاهد آخر يشهد معه.

 103األول: علُم القاضي أّن دعوى ذي اليد �طلة، فلذلك جيب نقضها، ودفعها ملن كانت له. وجه قوله

وجه قوله اآلخر: أّن إحتمالية ورود الغلط واخلطأ من القاضي واردة، وألجل ذلك فإنه ال بد من شهادة 
 104شاهد آخر معه، حىت يصري علمه يف معىن شاهدين.

 رج إذا تعارضتا عن ملك مؤقت ال مطلقاختالف وقت بينة ذي اليد واخلا .3. 3

كان حممد يقول أوًال إذا كان Æريخ أحدمها أسبق فهو أوىل من غريه وهو قول أيب حنيفة وقول أيب يوسف 
اآلخر وهو ما صححه الكاساين يف البدائع، مث رجع عن قوله بعد رجوعه من الرقة وقال: ال تقبل بينة ذي اليد 

 105ج وما يف معناه وهو قول أيب يوسف األول.على وقت وال غريه إال النتا 

وجه قوله األول: أّن بينة صاحب التاريخ األسبق أظهرت امللك له يف وقت ال ينازعه فيه أحد، فهو األوىل 
 106بذلك، سواء كان خارًجا أم صاحب يد.

بق اخلارج، النعدام وجه قوله اآلخر: أّن التاريخ ال يُعّد سبًبا ألولوية امللك، خبالف النتاج حيث مل يثبت س
، ومن ّمث تكون بينة املدعي هي األوىل يف غري 107تصور السبق والتأخري يف النتاج، فالنتاج مما ال حيتمل التكرار

 النتاج.

 شهادة الشهود مبلكية والد املدعي لألرض حني مات دون أنه تركها مرياً® للمدَّعي .4. 3

ورثها عن أبيه، فشهد الشهود أðا كانت ألبيه، ومل لو كانت أرض يف يد رجل، وادعى رجٌل أðا له 
عي يف قول أيب يوسف  يشهدوا أنه مات وتركها مريا- للمدعي، فإنه ال تقبل شهادة الشهود وال تقبل دعوى املدَّ

 108األول وهو قول أيب حنيفة، مث رجع عنه وقال: تقبل شهادة املدعي.

																																																													
 .265: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  102
 .265: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  103
 .265: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  104
 .233: 6؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 44: 17السرخسي، املبسوط،  105
 .233: 6؛ الكاساين، بدائع الصنائع، 44: 17السرخسي، املبسوط،  106
 .233: 6الكاساين، بدائع الصنائع،  107
 .377: 8؛ ابن مازه، احمليط الربهاين، 45: 17السرخسي، املبسوط،  108
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انت بناًء على استصحاب احلال وليس على البينة، ذلك أّن وجه قوله األول: أّن ملكية امليت هلذه الدار ك
الشهود مل يشهدوا أّن الدار كانت لوالده يوم املوت، وإمنا شهدوا أðا كانت لوالده ال غري، وما كان لألب فإنه 

 109يبقى إىل يوم املوت، ما مل يوجد دليل الزوال �ستصحاب احلال ال بدليل يوجب قيام.

الشهود أثبتوا ملكية األب لألرض يف الزمن املاضي، وما كان كذلك فاألصل بقاؤه  وجه قوله اآلخر: أنّ 
حىت يوجد ما يرفعه ويزيله، وموت املورِّث (األب) ليس سبًبا يف زوال امللك، بل هو �قل للوارث، فشهاد�م 

 110مبلكية األب هلا، داللة �ðا للمّدعي من هذا الوجه، لذلك وجب قبوهلا.

 لزوجة أ¤ا حرة فإذا هي مكاتبةادعت ا .5. 3

إذا زوجت املكاتبة نفسها على أðا حرة فإذا هي مكاتبة ففي قول أيب يوسف األول أّن املستولد ال يضمن 
 111للمكاتبة شيًئا، مث رجع عنه وقال: يضمن هلا.

لو ضمن قيمة الولد للمكاتبة، لكان له أن يرجع عن املكاتبة -نًيا، فوجوب  وجه قوله األول: أّن املستولد
 112الضمان هلا ال يفيد؛ ألðا هي من غررته �ðا حرة.

وجه قوله اآلخر: يضمن قيمة األوالد، حيث إن التضمني يفيد، ألّن املستولد يضمن هلا يف احلال، ذلك 
ل، خبالف ما جيب على املكاتب من الضمان للمغرور، فإنه جيب أّن ضمان املغرور قيمة األوالد يكون يف احلا

مؤجًال، حيث إنه ضمان لزم احملجور، ذلك أّن املكاتب حمجور على النكاح، وكل ضمان يلزمه �لقول فإنه يتأخر 
 113ملا بعد العتق.

 املبحث الثاين: تقييم التغري يف اجتهادات الصاحبني

 رجعا فيها عن قوهلمااملصادر املعتمدة للمسائل اليت  .1

عند البحث والتدقيق يف كتب أيب يوسف القاضي ككتاب اخلراج، واآل-ر، والرّد على سري األوزاعي، 
واختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى، ملعرفة ما رجع عنه من أقوال وآراء، صادفت مسألة واحدة رجع فيها عن قوله 

وإشهاد الشهود عليه ومعرفتهم ما فيه وختمه، وذلك يف كتابه يف �ب القضاء وهي مسألة: قراءة القاضي كتابه 
 "اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى".

، -صاحب الفضل األكرب يف نقل املذهب احلنفي وتدوينه-أما يف كتب ظاهر الرواية حملمد بن احلسن 
شهادة كافرين على  وجدت أّن حممًدا ذكر بعض تلك املسائل يف كتابه األصل، حيث صادفت فيه ثالث مسائل:

																																																													
 .377: 8؛ ابن مازه، احمليط الربهاين، 45: 17السرخسي، املبسوط،  109
 .377: 8، احمليط الربهاين، ؛ ابن مازه45: 17السرخسي، املبسوط،  110
 .390-389: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  111
 390: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  112
 .390: 9ابن مازه، احمليط الربهاين،  113
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دابة بيد كافر أخذها هبة من مسلم �ðا ملسلم أو كافر، الشهادة على الوالء، رجوع أحد الشاهدين عن شهادة 
 الزور يف الطالق.

أما يف العصور الالحقة، فقد اتسعت فيها دائرة التصنيف والتأليف عند احلنفية، وكانت تلك املصنفات 
ا ألحكام املسائل الفقهية آلراء اإلمام األعظم وصاحبيه، وعليه فقد تيسر يل تعطي األمهية الكربى عند عرضه

االطالع على تلك املسائل اليت رجع فيها الصاحبان عن قوهلما، ومن تلك املصنفات: املبسوط للسرخسي، 
ن جنيم، وجممع األðر وبدائع الصنائع للكاساين، واهلداية للمرغيناين، واحمليط الربهاين البن مازه، والبحر الرائق الب

 لشيخي زاده، وغريها من الكتب األخرى.

بناًء على ذلك يكون عدد املسائل اليت رجع فيها الصاحبان عن رأيهما يف �ب القضاء والشهادة والدعوى  
ككل يصل إىل أربع وعشرين مسألة؛ رجع فيها أبو يوسف عن عشرين مسألة، أما حممد فقد رجع فيها عن مخس 

 وجدت مسألة مشرتكة رجعا فيها عن رأيهما مًعا وهي: شهادة القامسني على قسمتهما). مسائل (حيث

وأما صور الرجوع وأشكاله، فقد ظهرت يف صور خمتلفة: بعضها جاء يف أسلوب قطعي �لرجوع وبلغة 
جع عن هذا واضحة، كأن يقوال: كان يقول أوًال مث رجع، وهو قوله األول مث رجع، وذكر ابن مساعة أّن حممًدا ر 

 القول.

ويف بعضها اآلخر جاءت بصيغة اkهول، ومل تكن واضحة كأن يقوال: وقد روي عن حممد أنه رجع إىل 
 قول أيب يوسف.

 التحليل العددي للرجوعات .2

عند البحث عن املسائل الفقهية اليت رجع فيها الصاحبان عن رأيهما يف �ب القضاء وتوابعه، خرجت 
 ¬ذه النتيجة:

 عشر مسائل.القضاء: 

 الشهادة: تسع مسائل.

 الدعوى: مخس مسائل.

املسائل اليت رجعا فيها عن قوهلما يف �ب القضاء: إقامة احلدود وغريها من السامع مبجرد قضاء  -
 القاضي، كتاب القاضي إىل القاضي يف العبد إذا أبق، وغريمها من املسائل األخرى.

لشهادة: تلقني القاضي الشهوَد، شهادة القامسني على املسائل اليت رجعا فيها عن قوهلما يف �ب ا -
 قسمتهما، وغريمها من املسائل األخرى.
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املسائل اليت رجعا فيها عن قوهلما يف �ب الدعوى: اختالف وقت بينة ذي اليد واخلارج إذا تعارضتا عن  -
االر�ان من ملك مؤقت ال مطلق، دعوى الرجل عيًنا له يف يد رجل وصاحب اليد يّدعي اإلعارة أو 

 جهة غريه.

ويف تلك املسائل السابقة، مل يُرَو رجوع أليب يوسف عن رأيه مرتني، إال أّن حممًدا رجع عن قوله يف مسألة 
 مرتني وهذه املسألة هي: إخبار القاضي عن إقرار اخلصم بشيء ال يصح رجوع اخلصم عنه.

 أثر رجوعات الصاحبني يف املذهب احلنفي .3

اليت رجع فيها الصاحبان عن قوهلما، وجدت علماء املذهب إما يصّوبون رأي الصاحبني يف بعض املسائل 
وهو الغالب، بناء على التفصيل السابق أّن الفتوى على قوهلما يف �ب القضاء وتوابعه، أو يضعفونه وهو قليل 

ا. ïجد 

خ يف املذهب احلنفي ففي مسألة إقامة احلدود وغريها من السامع مبجرد قضاء القاضي، وجد� املشاي
 يرجحون قول حممد اآلخر.

ويف مسألة قراءة القاضي كتابه على الشهود وإشهادهم عليه ومعرفتهم ما فيه وختمه، رأينا مشس األئمة 
 السرخسي واإلمام احملقق ابن اهلُمام Íخذان برأي أيب يوسف اآلخر.

وكذلك يف مسألة اختالف وقت بينة ذي اليد واخلارج إذا تعارضتا عن ملك مؤقت ال مطلق، رأينا 
 الكاساين يف البدائع يصحح قول أيب يوسف اآلخر.

 اخلامتة والتوصيات

 توصلت يف هذا البحث إىل عدة نتائج مهمة أختم ¬ا حبثي كما Íيت:

س الداللة واملعىن؛ حيث يدالن يف ðاية املطاف على نقض احلكم أو الرجوع عنه يف �ب القضاء هلما نف -
 العزوف عن القول أو القضاء السابق.

األقضية اليت تكون يف حمل االجتهاد ال ميلك أحد نقضها وردها؛ ذلك أّن االجتهاد ال يُنقض �الجتهاد،  -
ُختالف النصوص  مبعىن أّن االجتهاد السابق ال يُنقض �الجتهاد الالحق، أما إذا كانت تلك األقضية

الشرعية واإلمجاع فحينئذ جيب رّدها ونقضها، ألّن املضي فيها يؤدي إىل طرح النصوص الشرعية وإغفاهلا، 
 وال يقول عاقل ¬ذا القول.

تبدل اآلراء وتغريها حقيقة وضرورة ال بّد منها يف املسائل الفقهية االجتهادية، وهي ال تعين الطعن بفقه  -
نزلته ومكانته العلمية، بل هي ميزة فيه ُتظهر مدى مرونته وتعاطيه مع املتغريات دون اkتهد وال القدح مب

اجلمود والتقليد األعمى، ومن أسباب ذلك التبدل والتغري تغري العرف والزمان، حيث إّن اkتهد وقتئذ 
ك التغريات، سيعاود النظر يف املسألة االجتهادية، ويبذل قصارى جهده للخروج حبلول تناسب وتالئم تل
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دون جتاوز نصوص الشريعة العامة وال خرم قواعدها، ومن بني تلك األسباب أيًضا تغّري املستوى العلمي 
للمجتهد، فاkتهد مير بفرتات ومراحل من النضج، ويتبع ذلك النضج تغري يف وجهات النظر وتبدل يف 

 ناظرات.اآلراء، وهذا النضج العلمي �بع من كثرة القراءة واالطالع وامل

يُعّد كتاب األصل وكتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى جبانب كتايب املبسوط والبدائع من أهم املصادر  -
 الفقهية اليت تناولت رجوعات اإلمام األعظم وصاحبيه عموًما، وعلى وجه اخلصوص كتاب القضاء وتوابعه.

أبواب الفقه بشكل عام، ويف �ب القضاء  حتظى أقوال الصاحبني مبنزلة رفيعة ومكانة عظيمة مرموقة يف -
وتوابعه بشكل خاص، وذلك نظًرا لتوليهما القضاء فرتة من الزمن، وإن كان أبو يوسف قد سبق حممد بن 
احلسن يف هذا الباب، حىت ألفينا علماء املذهب ُيصّرِحون �ّن الفتوى يف كتاب القضاء على قول أيب 

 يوسف.

مسألة،  24قمت به أّن عدد رجوعات الصاحبني يف كتاب القضاء وتوابعه  ظهر يل نتيجة االستقراء الذي -
 وكان أليب يوسف النصيب األوفر منها.

 ويف ختام حبثي أوصي الباحثني بنقطتني مهمتني:

األوىل: قبول اآلخر وعدم التسرُّع واملبالغة يف نقده؛ مبعىن أّن البعض قد يُبالغ يف الرّد على عاِمل من العلماء 
فقهي قد قاله، وقد يتهم العاِملَ بتهم ال تليق به، وبعد مضي مدة قد يتبني لذلك الناقد قوة حجة الفقيه  لقول

الذي نقده، فريجع عن رأيه إىل االستدالل بقول الفقيه، وهذا الرجوع ليس عيًبا بقدر ما يُنبئ اآلخرين عن قصر 
 فهمه وضعف الوقوف على حجج كبار العلماء.

يف مواضيع مماثلة ملوضوعنا، سواء كان عند علماء احلنفية أم عند غريهم من أهل العلم، ملا األخرى: التوسع 
يف ذلك من إظهار مرونة الشريعة واتساعها وقبوهلا للمتغريات، وأّن تغري آراء الفقهاء مل يكن أمًرا مزاجًيا وال رغبة 

 وهللاُ اعلم.طارئة، بل كان وفق مناهج وأسس انتهجوها عند رجوعهم عن آرائهم، 

 

 قائمة املصادر واملراجع
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