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الملخص
موضوع " عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة بين الشريعة ا ٍإلسالمية والنظام القانوني األفغاني" يشتمل على
أربعة مسائل و ذكرت في كل مسئلة اختالف الفقهاء وموقف القانون األفغاني حسب التالي:
مسئلة من ال تجوز شهاتهم للقاضي :كالشهادة األب إذا كان قاضيا لألبناء والعكس ،و شهادة الزوج إذا كان قاضيا
للزوجة والعكس ،و شهادة األخ إذا كان قاضيا ألخيه أو األخ ألخيه القاضي ،ذكرت في كل حالة اختالف الفقهاء مع بيان
الرأي الراجح في المسئلة ،و موقف القانون األفغاني.
مسئلة قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له من أقاربه :ال يجوز عند األحناف والمختار عند المالكية والشافعية
في الصحيح ،والصحيح من المذهب عند الحنابلة .يجوز وبهذا قال :المالكية في قول والشافعية في مقابل الصحيح والحنابلة
في رواية ،الراجح هو قول األول؛ ألن القضاء أن يكون حائزا على ثقة الناس .وبهذا جاء القانون األفغاني.

1

www.ajrsp.com

م0202-3-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495
 ال يجوز عند األحناف والمالكية والمذهب عند الشافعية:مسئلة قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة
. وبهذا صرح القانون األفغاني، والمختار ما ذهب إليه الجمهور. يجوز عند الشافعية في وجه.والحنابلة
 ال يجوز للقاضي ان يقضي لنفسه وال ما فيه مصلحة له فإن حكم فحكمه:مسئلة قضاء القاضي فيما له فيه مصلحة
. وبهذا جاء القانون األفغاني،باطل

. القانون األفغاني، الشريعة اإلسالمية، العدالة، الشهادة، القاضي، القضاء:الكلمات المفتاحية
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Abstract
Title: relation of the judge with a part of dispute in Islamic Law and Legal System of
Afghanistan. Comprised of four cases, maintained the deference between Islamic jurists and
the position of Afghanistan state laws as follow: The first case: A person who’s testimony
may not be accepted to a judge in a competent court, for instance: when a father be the
judge, cannot testimony for his offspring, as well its opposite form, when husband be a
judge for a case, his testimony may not be accepted for his wife and also its opposite form,
and also testimony of brother to another brother when one of them is being judge. And also
the disagreement of the Islamic jurists has maintained in each condition of all cases along
with the prior utterance of all scholars and the state law of Afghanistan.
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Hanafi, Shafee and Maliki School of thoughts are saying that the judgment of judge for
whom he cannot testify is forbidden. And hanbali school of thought is saying that it has no
legal problem and judge can order the judgment for all those for whom he can or cannot to
testify. And the chosen opinion between the jurists of Islamic law is the first opinion, also
accepted by the state law of Afghanistan. Second case: Judgment of a judge to whom he has
enmity with him. Hanbali, Maliki, Shafee and Hanbali scholl of thoughts are saying that it is
not allowed on the behalf of Shariah law, and also this is approved by the state law of
Afghanistan. Third case: Judgment of a judge in case in which he has his own interest: Judge
cannot verdict in a case for his own interest, because it is also forbidden by Islamic law and
the state law of Afghanistan also approved the theory of no judgment of judge in case which
he has his own interest, and if he judge, the verdict is not legal, and must be invalid.

Keywords: Court, Judgment, Judge, Testimony, Justice, Islamic law, State Law of
Afghanistan.

المقدمة:
الحمدهلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم،
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .وبعد!
حرصت الشريعة اإلسالمية في كل نظمها و تشريعاتها على إقامة العدل و استقرار األمن في المجتمع ،فشرعت
األحكام القضائية لما في القضاء من مصالح العباد و منع التظام و العناد.
والقضاء ركنا أساسيا في كل المجتمعات منذ فجر التاريخ ،و سيبقي كذلك إلى أن يرث هللا األرض و من عليها؛
ألنه يمس حياة الناس ،حيث تعرض عليه مشكالتهم و قضاياهم فيقوم بالنظر فيها ،فإن كان القضاء عادال صلح أمر المجتمع
و عم األمن و الطمانية ،وإن كان ظالما قاسطا فسدت حياة المجتمع و عمت الفوضي و االضطراب ،لذا كانت الحاجة ماسة
إلى دراسة القضاء و أحكامه فشرعت في كتابة هذه البحث عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة في ضوء الفقه اإلسالمي
و القانون األفغاني داعيا المولى سبحانه أن يمن على بالتوفيق و اإلخالص في النية والقول و العمل ،و أن يفتح لى بخير و
أن يختم بخير وهو خير الفاتحين ،و أن يتقبل مني هذه العمل ،إنه نعم المولى و نعم النصير.
أهمية الدراسة:
 -1أهمية هذا الموضوع ناشئة من أهمية هذا العلم وهو علم القضاء ،وما يتبعه من حقوق اإلنسان وحفظ لدمه و
ماله و عرضه ،وقد قيل :العلم يشرف بشرف موضوعه.
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 -2تطبيق مبدأ حيدة القاضي بين المتخاصمين؛ ألنها من مظاهر تسوية بين طرفي الخصومة.
 -3حفظ مصداقية وعدالة القضاء بين الناس.

مشكلة الدراسة:
ما هو أثر عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة في الفقه اإلسالمي والنظام القانوني األفغاني؟
-1

ما هو مفهوم عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة؟

-2

ما هو أقوال الفقهاء في كل حالة من حاالت عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة؟

-3

ما هو رأي الراجح في كل حالة من حاالت عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة؟

-4

ما هو نقاط االفتراق واالشتراك بين الفقه والنظام القانوني األفغاني؟

اهدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة في الشريعة اإلسالمية والقانون
األفغاني وبيان حاالته ،و كذلك بيان أراء الفقهاء حول هذا الموضوع مع رأي الراجح ،و كذا بيان موقف القانون األفغاني
من كافة أحوال هذا الموضوع.

منهج الدراسة:
اتبعت في هذا البحث المنهج االستقرائي والتحليلي للمقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون األفغاني.
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المبحث األول :من التجوز شهادتهم للقاضي
اشترط الفقهاء في الشاهد أن ال يكون متهما في شهادته لذا تكلموا عن شهادة ذوي القرابة لبعضهم ،و سنبين هذا فيما يلي:
المطلب األول :شهادة األب إذا كان قاضيا لألبناء و العكس
اختلف الفقهاء في حكم شهادة األباء لألبناء و العكس على اتجاهين:
االتجاه األول :ال يجوز شهادة الوالد لولده و إن نزل أو الولد لوالده و إن عال وبهذا قال :األحناف والمالكية و الشافعي في
الجديد والمذهب عند الحنابلة(.)1
استدل أصحاب هذا االتجاه على أنه ال يجوز شهادة الوالد لولده و إن نزلت او الولد لوالده و إن عال بالكتاب و
السنة والمعقول:
اوال الكتاب:
قول هللا تعالى (ذلكم أَ ْق َسطُ ِع ْن َد ه
ض َرةً تُ ِدي ُرونَهَا بَ ْينَ ُك ْم)(.)2
هللاِ َوأَ ْق َو ُم لِل هشهَا َد ِة َوأَ ْدنَى أَ هال تَرْ تَابُوا إِ هال أَ ْن تَ ُكونَ تِ َجا َرةً َحا ِ
وجه الداللة :دلت هذه اآلية على أنه ال يجوز شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده؛ ألن الريبة متوجهة إلى شهادة
بعضهم بعضا ،لما جعلوا عليه من الميل والمحبة(.)3
ثانيا السنة:
 -1ماروي عن عائشة رضي هللا عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ « :ال تَجُو ُز َشهَا َدةُ َخائِ ٍن َو َال خَ ائِنَ ٍة
َو َال ِذي َغ ْم ٍر َعلَى أَ ِخي ِه َو َال ظَنِي ٍن فِي َو َال ٍء(َ )4و َال قَ َرابَ ٍة»(. )5
وجه الداللة :دل هذا الحديث على أنه ال يجوز شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده للتهمة فاألب متهم لولده والولد
متهم لوالده(.)6

 -1الجوهرية النهرة  455/5العناية شرح الهداية  ،435/11بدايع الصنايع في ترتيب الشرائع  ،272 /المدونة الكبرى  ،21/4بداية المجتهد
 ،464/2الحاوي  ،414/11المجموع  ،251/21اإلنصاف  ،44/12الشرح الكبير البن قدامة  ،71/12المبدع شرح المقنع .185/11
 -2سورة البقرة ،اآلية.282 :
 -3الحاوي .235/17
 -4الظنين :المتهم ،والظنين في والء هو الذي ينتمي إلى غير مواليه ال تقبل شهادته للتهمة .و الظنين في قرابة :هو الذي ينتسب إلى غير ذويه،
وردت شهادته ألنه ينفي الوثوق به عن نفسه .ينظر :النهاية في غريب األثر البن الجزري  362/3و تحفة األحوذي .478/6
 -5أخرجه وقال حديث غريب ،كتاب الشهادات ،باب ماجاء فيمن ال تجوز شهادته  454/4حديث رقم ،2248 :و البيهقي في السنن الكبرى كتاب
الشهادات باب من قال ال تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه  212/11حديث رقم.21386 :
 -6ينظر :الشرح الكبير البن قدامة .71/12
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ونوقش هذا :بأن الحديث ضعيف؛ ألنه في سنده يزيد وال يعلم من هو يزيد ،فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف
بالكذب(.)7
ال :يَا َرسُو َل ه
 -2ما روي ع َْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ه
هللاِ إِ هن لِي َم ًاال َو َولَدًاَ ،وإِ هن أَبِي يُ ِري ُد أَ ْن يَجْ تَا َح َمالِي،
هللاِ ،أَ هن َرج ًُال قَ َ
ك ِألَ ِبيك إِ هن أَوْ الَ َد ُك ْم ِم ْن أَ ْ
ب َك ْسبِ ُك ْم»(.)8
فَقَا َل« :أَ ْنتَ َو َمالُ َ
طيَ ِ
وجه الداللة :دل هذا الحديث على أنه ال يجوز شهادة الولد لوالده؛ ألن الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال نفسه(.)4
هللا صلى هللا عليه وسلم «إِ هن أَ ْ
 -3ما روي ع َْن عَائِ َشةَ:قالت قالَ :رسُو ُل ه
طيَب َما أَ َكل ال هر ُج ُل ِم ْن َك ْسبِ ِه َوإِن َولَ َدهُ
ِم ْن َك ْسبِ ِه»(.)11
وجه الداللة :دل هذا الحديث على أنه ال يجوز شهادة الولد لوالده؛ ألن مطلق هذه اإلضافة يدل على أن مال الولد
لوالده و أن ولده منكسبه وهو ال يجوز أن يشهد لكسبه(.)11
ثالثا :المعقول من وجهين:
األول :أن بين الوالد وولده بعضية فكأنه يشهد لنفسه(.)12
الثاني :أن المنافع بين األوالد و اآلباء متصلة و لهذا ال يجوز أداء الزكاة إليهم فتكون شهادة لنفسه من وجه ،أو تتمكن فيه
التهمة(.)13
االتجاه الثاني:
يجوز شهادة الوالد لولده مطلقا وكذا الولد لوالده وبهذا قال :شريح ،والشافعي في القديم و أحمد في رواية واشترط
أن تكون الشهادة فيما ال تهمة فيه كالنكاح و الطالق والقصاص(.)14
استدل أصحاب هذا االتجاه على أنه يجوز شهادة الوالد لولده مطلقا و كذا الولد لوالده بالكتاب و األثر و المعقول.

 -7ينظر :المحلي .416/4
 -8أخرجه ابن ماجة في سننه ،كتاب التجارات ،باب مال لرجل من مال ولده  764/2حديث رقم ،2241 :و البيهقي في السنن الكبرى عن عمرو
بن شعيب ،كتاب النفقات ،باب نفقة األبوين  481/7حديث رقم.16166 :
 -4الحاوي .366/17
 -11أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب البيوع ،باب الحث على الكسب  4:4حديث رقم ،6126 :و ابن ماجه في سننه،كتاب التجارات ،باب
الحث على المكاسب  723/2حديث رقم.2137 :
 -11ينظر :المبسوط للسرخسي  ،241/16و الحاوي .366/17
 -12الشرح الكبير البن قدامه .71/12
 -13العناية شرح الهداية .435/11
 -14الوسيط  355/7الشرح الكبير البن قدامة  ،71 /12شرح السنة لإلمام البغوي  ،24/11المبدع شرح المقنع .185/11
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اوال الكتاب :قول هللا تعالى( :يَاأَيهَا اله ِذينَ آ َمنُوا ُكونُوا قَوها ِمينَ بِ ْالقِ ْس ِط ُشهَدَا َء ِ ههللِ َولَوْ َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم أَ ِو ْال َوالِ َد ْي ِن )(.)15
وجه الداللة :دلت هذه اآلية على أن شهادة الولد على الوالدين األب و االم ماضية؛ ألنه ال يؤمر بالقسط في هذ
الشهادة إال وهي مقبولة(.)16
ونوقش هذا من وجهين:
أحدهما :أن اآلية تدل على الشهادة عليهم ال لهم و ال يمنع ذلك من برهما ،بل من برهما أن يشهد عليهما و
يخلصهما من الباطل.
الثاني :أن المولي سبحانه لما قرنها لنفسه في قولُ ( :شهَدَا َء ِ ههللِ َولَوْ َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم أَ ِو ْال َوالِ َدي ِْن) دل على خروجها
مخرج الزجر أن يخبر على نفسه ،أو ولده بغير الحق(.)17
ثانيا األثر:
ب َ -ك هر َم ه
ع ا هدعَاهُ فِي يَ ِد ِه فَأَ ْن َك َرهَا  ،فَ َش ِه َد
ما روي أن َعلِ هي ْبنَ أَبِي طَالِ ٍ
ْح فِي ِدرْ ٍ
هللاُ َوجْ هَهَُ -حا َك َم يَهُو ِديًا إِلَى ش َري ٍ
ك ؟ فَقَا َل َعلِي َ ،علَ ْي ِه السهال ُم :فِي
لَه ُ ا ْبنُهُ ْال َح َسنُ َ ،علَ ْي ِه السهال ُم ف َر هد َشهَا َدتَهُ َ ،وقا َل :يَا أَ ِمي َر ْال ُم ْؤ ِمنِنَ ،ك ْيفَ أَقب ُل َشهَا َدةَ ا ْبنِكَ لَ َ
ب َو َجدْتَ هَ َذا ؟ أَوْ فِي أَي ُسنه ٍة ؟ َو َعزَ لَه ُ َونَفَاهُ إِلَى قَرْ يَ ٍة يُقَا ُل لَهَا بِال ه
صفَا  ،نَيفًا
أَي ِكتَا ٍ
ضا ِء)(.)14
ْالقَ َ

()18

َو ِع ْش ِرينَ يَوْ ًما  ،ثُ هم أَعَا َدهُ إِلَم

ونوقش هذا :بأن إنكار علي -كرم هللا وجهه -على شريح؛ ألن شريحا َو ِه َم في الدعوى فعلي عليه السالم ادعى
الدرع للمسلمين في بيت المال ،و لذلك استشهد بابنه الحسن ،ولم يدعها لنفسه ،و إنما كان في الدعوى نائبا عن كافة المسلمين
كالوكيل ،فَ َو ِه َم شريح ،وظن أن الدعوى لنفسه ،ولذلك أنكر علي -عليه السالم -وعزله؛ ألنه لم يتثبت في الفحص عن حقيقة
الحال ،فيعلم بها جواز الشهادة ،فصارت دليال على المنع من شهادة الولد لوالده(.)21
ثالثا المعقول :قالوا :بأن كل من الوالد والولد عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع ،فتقبل شهادته فيه كاألجنبي(.)21

 -15سوة النساء اآلية.135 :
 -16الجامع ألحكاام القرآن للقرطبي  ،411/5و الحاوي .335/17
 -17الحاوي  ،335/17و الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .411/5
 -18النيف :الزائد على غيره ،يقال هذا الجبل نيف على ذاك والزائد على العقد من واحد إلى ثالثة ،وما كان من أربعة إلى تسعة فهو يضع يقال
عشرة و نيف و ألف ونيف وال يقال خمسة عشر ونيف وال نيف و عشرة .ينظر :المعجم الوسيط .464/2
 -14الحاوي .325/17
 -21الحاوي .337 /17
 -21الشرح الكبير البن قدامه .71/12
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الرأي المختار :بعد ذكر األدلة و المناقشات السابقة أميل لي ما ذهب إليه أصحاب االتجاه األول القائل :بأنه ال يجوز شهادة
الوالد لولده و إن نزل أو الو لد لوالده و إن عال لقوة ما استدلوا به؛ و ألن المنافع بينهما متصلة و لهذا ال يجوز دفع الزكاة
إليهم(.)22
المطلب الثاني :موقف القانون األفغاني من شهادة األب لألبناء و العكس
ال يجوز في النظام القانوني األفغاني شهادة األب البنه والعكس( )23وهذا يتفق مع قول الراجح الذي ذهب إليه من
فقهاء الشريعة اإلسالمية األحناف والمالكية والشافعي في الجديد والمذهب عند الحنابلة ،و مخالف لما ذهب إليه شريح،
والشافعي في القديم و أحمد في رواية.
المطلب الثالث :شهادة الزوج إذا كان قاضيا للزوجة و العكس
اختلف الفقهاء في شهادة أحد الزوجين لألخر على ثالثة أراء:
الرأي األول :ال يجوز شهادة الزوج لزوجته وال الزوجة لزوجها وبهذا قال :األحناف والمالكية والمذهب عند الحنابلة(.)24
استدل أصحاب هذا الرأي على أنه ال يجوز شهادة الزوج لزوجته و ال الزوجة لزوجها بالكتاب والسنة واألثر والمعقول:
ك
ق لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َوا ًجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيهَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُك ْم َم َو هدةً َو َرحْ َمةً إِ هن فِي َذلِ َ
اوال الكتاب :قول هللا تعالى( َو ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ت لِقَوْ ٍم يَتَفَ هكرُونَ )(.)25
َآليَا ٍ
وجه الداللة :اآلية تدل على أنه ال يجوز شهادة الزوج لزوجته وال الزوجة لزوجها؛ ألن ما بينهما من وصلة
الزوجية تهمة في شهادة كل واحد منهما بصاحبه ويميل إليه ويؤثره على غيره كما أشارت اآلية الكريمة(.)26
ونوقش هذا:
بأن المودة التي بين الزوجين ال توجب رد الشهادة كاألخوين وعلى أنه قد يحدث بينهما تباغض وعداوة تزيد على
األجانب فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة في المنع ،لفرق بين المتحابين و المتباغضين ،وال فرق بينهما ،فبطل التعليل(.)27

 -22وسائل اإلثبات في الفقه ا ٍإلسالمي للدكتور  /عبد المطلب عبد الرازق حمدان ص  ،72ط دار الجامعة الجديدة 2117م.
 -23قانون أصول المحاكمات المدنية ،المادة رقم.335 :
 -24البحر الرائق  ،78/7المبسوط للسرخسي  ،237/16الفتاوي الهندية  ،464/3المدونة الكبرى  ،452/2القوانين الفقهية ص ،213 :مسائل
أحمدين حنبل رواية ابنه عبد هللا ص ،427 :زاذ المستقنع في اختصار المقنع للحجازي ص ، 242 :اإلنصاف .51/2
 -25سورة الروم ،اآلية.21 :
 -26المبسوط .237/16
 -27الحاوي 342/17و .343
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ثانيا السنة:
ما روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :ال شهادة لجار المغنم وال شهادة للمتهم(.)28
وجه الداللة :دل هذا الحديث على أنه ال يجوز شهادة الزوج لزوجته و ال الزوجة لزوجها؛ ألن أحد الزوجين
بشهادته للزوج اآلخر يجر المغنم إلى نفسه؛ ألنه ينتفع بمال صاحبه عادة فكان شاهدا لنفسه(.)24
ثالثا األثر:
ضهُ بَعْضً ا الَ ْ
قط َع َعلَ ْي ِه)(.)31
ق بَ ْع ُ
ك َس َر َ
ق قبَا َء ِع ْب ِدى ،قا َلَ :مالُ َ
ما روي أَ هن َم ْعقِ َل ْبنَ ُمقَر ٍن َسأ َ َل ا ْبنَ َم ْسعُو ٍد فَقَا َلَ :ع ْب ِدى َس َر َ
وجه الداللة :دل هذا األثر على أنه ال يجوز شهادة الزوج لزجته وال الزوجة لزوجها؛ ألن كل واحد منهما يعد
منفعة صاحبه منفعته ويعد غنيا بمال الزوجة(.)31
رابعا:المعقول من وجوه:
األول :أن كل واحد من الزوجين يرث اآلخر من غير حجب ويتبسط في ماله عادة فلم تقبل شهادته له كاالبن مع
أبيه.
الثاني :أن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته ويسار المرأة يزيد في قيمة بضعها المملوك لزوجها فكان كل واحد منهما
يضاف إلى اآلخر قال هللا تعالى ( قرن في بيوتكن)( )32وقال ( ال تدخلوا بيوت النبي  .)33()......فاضاف البيوت إليهن تارة
وإلى النبي صلى هللا عليه وسلم تارة أخرى(.)34
الرأي الثاني :يجوز شهادة كل من الزوجين لآلخر وبهذا قال :الشافعية في األظهر(.)35
استدل أصحاب هذا الرأي على أنه يجوز شهادة كل من الزوجين لآلخر بالكتاب و السنة و المعقول:

 -28بحثت عن هذا الحديث في مظان وجوده فلم أجده و قد أورده الكاساني في بدائع الصنائع  ،272/6صاحب فتح القدير .43/24
 -24بدائع الصنائع .272/6
 -31أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،كتاب السرقة ،باب العبد يسرق من متاع سيده  ،281/8حديث رقم.17764 :
 -31المبسوط .238/16
 -32سورة األحراب ،اآلية.23 :
 -33سورة األحراب ،اآلية.53 :
 -34الشرح الكبير البن قدامة  ،74/12الكافي في فقه ابن حنبل .271/4
 -35الحاوي  ،341/17حاشية إعانة الطالبين  ،287/4روضة الطالبين وعمدة المفتين  ،227/11اإلنصاف .51/2
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أوال الكتاب:
َاء
َان ِم هم ْن تَرْ َ
ضوْ نَ ِمنَ الشهَد ِ
قول هللا تعالىَ ( :وا ْستَ ْش ِهدُوا َش ِهي َد ْي ِن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم فَإ ِ ْن لَ ْم يَ ُكونَا َر ُجلَ ْي ِن فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَت ِ
َض هل إِحْ دَاهُ َما فَتُ َذك َر إِحْ دَاهُ َما ْاألُ ْخ َرى)( .)36و قوله تعالىَ ( :وأَ ْش ِهدُوا َذ َويْ َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َوأَقِي ُموا ال هشهَا َدةَ ِ ههللِ َذلِ ُك ْم يُو َعظُ
أَ ْن ت ِ
بِ ِه)(.)37
وجه الداللة :دلت هاتان اآلياتان بعمومهما على جواز شهادة كل من الزجين لآلخر من غير فصل بين عدل وعدل
و مرضى ومرضى.
ونوقش هذا :بأن كل من الزوجين مائل ومتهم ،ال عدل ومرضى فال يتناوله عموم اآلياتان( )38لما ذكرناه سابقا.
ثانيا األثر:
ماروي ما روي ع َْن س ُِوي ِد ْب ِن َغ ْفلَةَ  ،أَ هن يَهُو ِديًا َكانَ يَسُو ُ
ار فَنَ َخ َسهَا 34فَ َر َمم بِهَا  ،فَ َوق َع َعلَ ْيهَا
ق ا ْم َرأَةً َعلَم ِح َم ٍ
ض َي ه
هللاُ َع ْنه ُ َوقَبِ َل َشهَا َدتَهُ َما َوقتَلَهُ َوصلَبَه ُ.
ب َر ِ
41فَ َش ِه َد َعلَ ْي ِه زَ وْ ُجهَا َوأَ ُخوهَا ِع ْن َد ُع َم َر ْب ِن ْالخَطها ِ
وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة ،فثبت أنه إجماع ال مخالف له(.)41
ثالثا :المعقول من وجهين:
األول :أن الحاصل بين الزوجين عقد يطرأ ويزول فال يمنع قبول شهادة أحدهما لآلخر كما لو شهد أحد المتآجرين
لآلخر أو عليه(.)42
الثاني :أن النكاح سبب ال يتعق به أحدهما على اآلخر بالملك فلم يمنع من شهادة أحدهما لآلخر كقرابة ابن العم(.)43
ويمكن أن يناقش هذا :بأن اجتماع الزوجين في المقام والظعن ،وامتزاجهما في الضيق والسعة ،و اختصاصهما
بالميل والمحبة ،قد جمع من أسباب االرتياب المانعة من قبول الشهادة ،فوجب أن ترد به الشهادة(.)44

 -36سورة البقرة ،اآلية .282
 -37سورة الطالق ،اآلية.2 :
 -38بدائع الصنائع .272/6
 -34الخنس :غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ،ليهيجها فتسرع .ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري .341/34
 -41وقع عليها  :أي جامعها .ينظر  :دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .347/2
 -41الحاوي .342/17
 -42أسني المطالب .352/4
 -43المجموع .235/21
 -44الحاوي  ،342/17الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .411/5
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الرأي الثالث :تقبل شهادة الزوج لزوجته وال تقبل شهادة الزوجة لزوجها ،وبهذا قال :سفيان الثوري ،وإبراهيم
النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلي والشافعية في قول والحنابلة في رواية(.)45
استدل أصحاب هذا الرأي على أنه يجوز شهادة الزوج لزوجه و ال يجوز شهادة الزوجة لزوجها.
بالمعقول من وجهين:
األول :ال تقبل شهادة الزوجة لزوجها ؛ ألنه إذا أيسر وجب لها عليه نفقة الموسرين ،و تقبل شهادة الزوج لزوجته؛
ألنه ال يجربها نفعا(.)46
الثاني :أن الزوجة في حكم المملوك له المقهور تحت يده فتتمكن تهمة الكذب في شهادتها له و ينعدم ذلك في
شهادته لها(.)47
ونوقش هذا بما يلي:
اوال :أن الزوج ينتفع بيسار زوجته في وجوب نفقة ابنه عليها إذا أعسربها ،والزوجة تنتفع بيسار زوجها فيما
يجب لها من نفقة الموسرين فال يجوز شهادة أحدهما لآلخر(.)48
ثانيا :دليل التهمة يعم الجانبين الزوج والزوجة ،وربما يكون في جانب الزوج أظهر؛ ألنها لما كانت في يده فهو
يثبت اليد لنفسه في المشهود به ،و بكثرة مالها تزداد قيمة ملكه فإن قيمة المملوك بالنكاح تختلف بقلة مالها وكثرة مالها ،بيان
ذلك في مهر المثل فمن هذا الوجه يكون الزوج شاهذا لنفسه(.)44
الرأي المختار
بعد ذكر األدلة وما أمكن مناقشة منها أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول القائل :بأنه ال يجوز شهادة كل
من الزوجين لآلخر لقوة ما استدلوا به؛ لتواصل منافع األمالك بينهما وهي محل الشهادة؛ وألن الزجية توجب الحنان
والمواصلة واأللفة والمحبة ،فالتهمة قوية ظاهرة(.)51

 -45المبسوط  ،238/16بداية المجتهد ونهاية المقاصد  ،464/2الحاوي  ،341/17روضة الطالبين وعمدة المفتين .237/11
 -46الحاوي .342/17
 -47المبسوط .238/16
 -48الحاوي .344/17
 -44المبسوط .234/16
 -51الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .411/5
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المطلب الرابع :موقف القانون األفغاني من شهادة الزوج للزوجة والعكس:
ال يجوز في النظام القانوني األفغاني شهادة الزج لزوجته والعكس( )51وهذا يتفق مع قول الراجح الذي ذهب إليه
من فقهاء الشريعة اإلسالمية األحناف والمالكية والمذهب عند الحنابلة؛ لتواصل منافع األمالك بينهما وهي محل الشهادة؛
وألن الزوجية توجب الحنان المواصلة والمحبة ،فالتهمة قوية ظاهرة .و مخالف لما ذهب إليه الشافعية في األظهر.
المطلب الخامس :شهادة األخ إذا كان قاضيا ألخيه أو األخ ألخيه القاضي
اختلف الفقهاء في حكم شهادة األخ ألخيه على قولين:
القول األول :يجوز شهادة األخ ألخيه ،وبهذا قال :األحناف والمالكية في قول والشافعية والحنابلة(.)52
استدل أصحاب هذا القول على جواز شهادة األخ ألخيه بالكتاب والمعقول.
ضوْ نَ ِمنَ الشهَدَا ِء
َان ِم هم ْن تَرْ َ
أوال الكتاب :قول هللا تعالىَ ( :وا ْستَ ْش ِهدُوا َش ِهي َدي ِْن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم فَإ ِ ْن لَ ْم يَ ُكونَا َر ُجلَي ِْن فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَت ِ
ض هل إِحْ دَاهُ َما فَتُ َذك َر إِحْ دَاهُ َما ْاألُ ْخ َرى)( .)53و قوله تعالىَ ( :وأَ ْش ِهدُوا َذ َويْ َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َوأَقِي ُموا ال هشهَا َدةَ ِ ههللِ َذلِ ُك ْم يُو َعظُ
أَ ْن تَ ِ
بِ ِه)(.)54
وجه الداللة :دلت هاتان اآلياتان بعمومهما على جواز شهادة األخ ألخيه من غير فصل بين عدل وعدل ومرضى
ومرضى.
ثانيا المعقول :قالوا :بأن األخ عدل غير متهم ،فتقبل شهادته ألخيه كاألجنبي(.)55
القول الثاني :ال يجوز شهادة األخ ألخيه وبهذا قال :األوزاعي والمالكية في قول إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا
أصابه منه شيء(.)56
استدل أصحاب هذا القول على أنه ال يجوز شهادة األخ ألخيه بالقياس ،قالوا :ال يجوز شهادة األخ ألخيه قياسا
على عدم جواز شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده.
ونوقش هذا :بأن القياس مع الفارق فال يصح وبيان الفرق أن الوالد والولد بينهما بعضيه وقرابة بخالف األخ(.)57

 -51قانون أصول المحاكمات المدنية ،المادة رقم.335 :
 -52العناية شرح الهداية  ،443/11المبسوط للسرخسي  ،241/16شرح فتح القدير  ،418/7الفواكه الدواني  ،83/1كفاية الطالب الرباني ،451/2
المجموع  ،251/21اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ،622/2الشرح الكبير البن قدامه  ،75/12شرح منتهي اإلرادات .546/3
 -53سورة البقرة ،اآلية .282
 -54سورة الطالق ،اآلية.2 :
 -55الشرح الكبير البن قدامة  ،75/12الكافي في فقه ابن حنبل .271/4
 -56المدونة  ،21/4الذخيرة .263/11
 -57نفس المراجع.
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الرأي الختار:
بعد ذكر األدلة و ما أمكن مناقشة منها أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل :بأنه يجوز شهادة األخ
ألخيه لعدام التهمة؛ ألن مال كل واحد منهم مستقل عن اآلخر عرفا وعادة ،فكانوا كاألجانب(.)58
المطلب السادس :موقف القانون األفغاني من شهادة األخ ألخيه
ال يجوز شهادة األخ ألخيه في النظام القانوني األفغاني ،صرح قانون أصول المحاكمات المدنية :اليجوز شهادة
()54

األصل للفرع والعكس ،والزوج لزجته والعكس ،و شهادة األقارب إلى درجة الثانية

واألخ هو في درجة الثانية من

األقارب وهذا يتفق مع ما ذهب إليه األوزاعي والمالكية في قول؛ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء؛ وهذا
مخالف لما ذهب إليه األحناف والمالكية والحنابلة.
المبحث الثاني :قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له من اقاربه
اإلسالمي
المطلب األول :قضاء القاضي من ال تجوز شهادتهم له من أقاربه في الفقه ٍ
اختلف الفقهاء في حكم قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم كوالده وولده وزوجته على رأيين:
الرأي األول :ال يجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له وال ينفذ حكمه لمكان التهمة ،بخالف ما إذا كان
حكم عليهم ،فينفذ جكمه النتفاء التهمة ،وبهذا قال :األحناف والمختار عند المالكية والشافعية في الصحيح ،والصحيح من
المذهب عند الحنابلة(.)61
استدل أصحاب هذا الرأي على أنه ال يجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له بالمعقول من وجهين:
الوجه األول :أن قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له من أقاربه ال يجوز؛ ألنهم أبعاضه فيشبه قضاؤه لهم
قضاءه لنفسه(.)61

58
اإلسالمي وأدلته للدكتور :/وهبة الزحيلي .181/8
 -الفقه ٍ

 -54المادة رقم .335
 -61البحر الرائق  ،283/6األشباه والنظائر البن نجيم ص ،255 :بدائع الصنائع  ،8/7الذخيرة  ،111/11تبصرة الحكام في أصول األقضية
ومناهج األحكام ص ،215 :حاشية الدسوقي  ،152/4نهاية المحتاج  ،257 ،256/8مغني المحتاج  ،343/4اإلنصاف  ،162/11الروض المريع
ص ،464 :الشرح الكبير البن قدامة  ،417/11الفروع .144/11
 -61بدائع الصنائع  ،8/7مغني المحتاج .343/4
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الوجه الثاني :القياس على الشهادة؛ ألن الحكم يتضمن الشهادة ،فإن القاضي يقول" أشهد أن الحكم في المسألة كذا"
فلما كان الحكم متضمنا الشهادة لم ينفذ حكمه فيمن تقبل شهادته له ،بجامع التهمه ،فالشاهد ال يحكم لوالده أو ابنه أو زوجته
لوجود التهمة في المحاباه ،وكذلك األمر في القضاء لهم ،فإن التهمة موجودة بشكل كبير(.)62
ونوقش هذا :بأن القياس على الشهادة غير صحيح؛ ألن طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه
التهمة في الشهادة ،ولم تتوجه إليه في الحكم(.)63
ويمكن أن يجاب على هذا :بأن عامة الناس ال يعرفون طرق الحكم ووسائله فهو باطن بالنسبة لهم(.)64
الرأي الثاني :يجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له وبهذا قال :المالكية في قول( )65والشافعية في مقابل
الصحيح والحنابلة في رواية(.)66
استدل أصحاب هذا الرأي على أنه يجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له بالسنة والمعقول:
أوال السنة:
صلهى هللاُ
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم " أَ هن النهبِ هي َ
ب النهبِي َ
ما روي ع َْن ُع َما َرةَ ْب ِن ُخ َز ْي َمةَ ،أَ هن َع همهَُ ،ح هدثَهُ َوهُ َو ِم ْن أَصْ َحا ِ
ضيَهُ ثَ َمنَ فَ َر ِس ِه ،فَأَس َْر َع َرسُو ُل ه
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه
هللاِ َ
َعلَ ْي ِه َو َسله َم ا ْبتَا َع فَ َرسًا ِم ْن أَ ْع َرابِ ٍّي ،فَا ْستَ ْتبَ َعهُ النهبِي َ
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم لِيَ ْق ِ
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه
َو َسله َم ْال َم ْش َي َوأَ ْبطَأ َ ْاألَ ْع َرابِي ،فَطَفِ َ
س َو َال يَ ْش ُعرُونَ أَ هن النهبِ هي َ
او ُمونَهُ بِ ْالفَ َر ِ
ق ِر َجا ٌل يَعْ ت َِرضُونَ ْاألَ ْع َرابِ هي ،فَيُ َس ِ
َو َسله َم ا ْبتَا َعهُ ،فَنَادَى ْاألَ ْع َرابِي َرسُو َل ه
صلهى
س َوإِ هال بِ ْعتُهُ؟ فَقَا َم النهبِي َ
هللاِ َ
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم ،فَقَا َل :إِ ْن ُك ْنتَ ُم ْبتَاعًا هَ َذا ْالفَ َر ِ
ك؟» فَقَا َل ْاألَ ْع َرابِيَ :الَ ،و ه
صلهى
ْس قَ ِد ا ْبتَ ْعتُهُ ِم ْن َ
ال النهبِي َ
هللاِ َما بِ ْعتُ َكهُ ،فَقَ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم ِحينَ َس ِم َع نِدَا َء ْاألَ ْع َرابِي ،فَقَا َل« :أَوْ لَي َ
ت :أَنَا أَ ْشهَ ُد أَنهكَ قَ ْد بَايَ ْعتَهُ ،فَأَ ْقبَ َل
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم« :بَلَى ،قَ ِد ا ْبتَ ْعتُهُ ِم ْنكَ » فَطَفِ َ
ال ُخزَ ْي َمةُ بْنُ ثَابِ ٍ
ق ْاألَ ْع َرابِي ،يَقُو ُل هَلُ هم َش ِهيدًا ،فَقَ َ
هللاِ فَ َج َع َل َرسُو ُل ه
ك يَا َرسُو َل ه
صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه
صلهى هللاُ َعلَيْ ِه َو َسله َم َعلَى ُخ َز ْي َمةَ فَقَا َلِ « :ب َم تَ ْشهَدُ؟» ،فَقَا َل :بِتَصْ ِديقِ َ
هللاِ َ
النهبِي َ
َو َسله َم َشهَا َدةَ ُخ َز ْي َمةَ بِ َشهَا َد ِة َر ُجلَ ْي ِن"(.)67

 -62حاشية ابن عابدين  ،442/5شرح زاد المستقنع للشيخ حمد بن عبد هللا الحمد  ،11/31العدالة القضائية وتطبقهاتها في الشريعة اإلسالمية
للدكتور /حسن تيسير شموط ص.116 :
 -63الحاوي .344/16
 -64العدالة القضائية للدكتور /حسن تيسير شموط ص.117 :
 -65للمالكية في حكم القاضي ألقاربه الذين ال تجوز شهادته لهم أربعة أقوال :المنع لمحمد و مطرف والجواز ألصبغ ،قال :وهذا إن كان من أهل
القيام بالحق وقد يحكم للخليفة وهو فيه أقوى تهمة ،والجواز إال لزو جته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله .ينظر :تبصرة الحكام في أصول
األقضية ومناهج األحكام ،ص.215 :
 -66الذخيرة  ،111/11تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ص ،215 :حاشية الدسوقي  ،154 -152/4نهاية المحتاج
 ،256،257/8مغني المحتاج  ،343/4روضة الطالبين  ،145/11اإلنصاف  ،162/11المبدع شرح المقنع .33/11
 -67أخرجه أبوداود في سننه ،كتاب األقضية ،باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ،341/3 ،حديث رقم.3614 :
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وجه الداللة :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد حكم لنفسه على األعرابي بشهادة خزيمة رضي هللا عنه مما يدل
على جواز أن يحكم القاضي لغيره من أقاربه من باب أولى؛ ألن التهمة في حق نفسه أكبر من حق غيره من أقاربه(.)68
ونوقش هذا من وجهين:
األول :أن هذا الخصوصة جعل النبي صلى هللا عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادتين وهذا خاص بخزيمة فله أن
يخص من شاء بما شاء(.)64
الوجه الثاني :أن هذا الحديث خارج عن محل النزاع فالمتامل لروايات الحديث ال يجد خصومة قضائية ،كما ليس
فيها ما يدل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم حكم لنفسه بصفته قاضيا وغاية ما في الحديث أن األعرابي طلب شاهدا يشهد
للنبي صلى هللا عليه وسلم على صحى ما يقول ،ومن ثم أعطاه الفرس بناء على تلك الشهادة دون صدور حكم من النبي
صلى هللا عليه وسلم(.)71
ثانيا المعقول:
قالوا :يجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له؛ ألن حكمه ينفذ لهم بالبينة ،فالقاضي أسير البينة فال تظهر
منه تهمة(.)71
ويمكن أن يناقش هذا :بأن ما ذكروه مسلم ،ولكن األولى أن يحكم لهؤالء اإلمام أو قاض آخر مستقل إذ ال تهمة(.)72
الرأي المختار:
بعد ذكر األدلة وما أمكن مناقشته منها أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي األول القائل :بأنه ال يجوز قضاء
القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له لوجود التهمة بالمحاباة ،وهذا ال يعني أن كل القضاة متهمون في دينهم وقضائهم ،وإال
كانوا ال يصلحون للقضاء ابتداء ،ولكن مقتضي هذا القول إزالة أية تهمة تخطر ببال أي إنسان ،فقد يشك الناس في مصداقية
هذا القاضي رغم عدله ،ويتهم بالمحاباة والجور ،واألصل في القضاء أن يكون حائزا على ثقة الناس ومصداقيتهم ،لذا فإن
العدالة القضائية تقتضي عدم جواز قضاء القاضي لمن ال تقبل شهادتهم له(.)73

 -68العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة ا ٍإلسالمية للدكتور  :حسن تيسير شموط ،ص.115 :
 -64شرح الزرقاني  ،47/3شرح السيوطي لسنن النسائي .223/7
 -71العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة ا ٍإلسالمية د/حسن تيسير شموط ،ص.117 :
 -71مغني المحتاج  ،343/4نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .257/8
 -72المرجع السابق.
 -73العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة ا ٍإلسالمية للدكتور /حسن تيسير شموط ،ص.118 :
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المطلب الثاني :موقف القانون األفغاني من قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له من أقاربه
ال يجوز طبقا للقانون األفغاني أن يقضي القاضي ألقارب( )74وهذا يتفق مع ما رجحناه وهو ما ذهب إليه األحناف
والمختار عند المالكية والشافعية في الصحيح ،والصحيح من المذهب عند الحنابلة لوجد التهمة بالمحاباة.
المبحث الثالث :قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة
المطلب األول :قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة في الفقه اإلسالمي:
اختلف الفقهاء في حكم قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة على قولين:
القول األول :ال يجوز للقاضي أن يحكم على كانت بينه وبينه عداوة دنيوية وبهذا قال :األحناف والمالكية والمذهب
عند الشافعية والحنابلة(.)75
استدل أصحاب هذا القول على أنه ال يجوز للقاضي أن يحكم على من كانت بينه وبينه عداوة بالقياس على الشهادة
فكما ال يجوز الشهادة على من كانت بينهما عداوة دنيويةبجامع التهمة في كل(.)76
القول الثاني :يجوز للقاضي أن يحكم على من كانت بينه وبينه عداوة دنيوية وبهذا قال :الشافعية في وجه(.)77
استدل أصحاب هذا القول على أنه يجوز للقاضي أن يحكم على من كانت بينه وبينه عداوة دنيوية بالكتاب
والمعقول:
ْط َو َال يَجْ ِر َمنه ُك ْم َشنَآنُ قَوْ ٍم َعلَى أَ هال تَ ْع ِدلُوا)(.)78
أوال الكتاب :قوله تعالى( :يَاأَيهَا اله ِذينَ آ َمنُوا ُكونُوا قَوها ِمينَ ِ ههللِ ُشهَدَا َء بِ ْالقِس ِ
وجه الداللة :حيث أمرنا هللا عزوجل بالعدل على أعدائنا فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صديقه أو لهما
أو شهد وهو عدل على عدوه أو صديقه أو لهما فشهادته مقبولة وحكمه نافذ(.)74

 -74قانون أصول المحاكمات المدنية ،الفقرة األولى من المادة رقم.65 :
 -75البحر الرائق  ،283/6لسان الحكام في معرفة األحكام ص ،244 :الشرح الكبير للدردير  ،154/4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،154/4
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  ،135/8خاشية الرملي  ،312/4أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ،431/4مغني المحتاج ،434/4
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص ،387 :المحرر في الفقه .251/2
 -76البحر الرائق  ،283/6أسنى المطالب في شرح روض الطالب .431/4
 -77الحاوي .344/16
 -78سورة المائدة ،اآلية.8 :
 -74المحلى .421/4
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ثانيا المعقول من وجهين:
أحدهما :أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها ،فخفف األمر فيها وجاز القضاء على
العدو و أسباب األنساب الزمة ال تحول وال تزول فغلظت هذه وخففت تلك.
الوجه الثاني :أن األنساب محصورة متعينة ،والعدالة منتشرة مشتبهة فإذا قلنا بترك الحكم معها أدي ذلك إلى
امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة(.)81
ويمكن أن يناقش هذا:
بأن القاضي متهم في حكمه على عدوه ،ذلك أن العداوة التي بينه وبين الخصم قد تكون سببا في جعل القاضي
يحيد عن الحق ،وبالتالي يصدر حكمه منافيا للعدالة ،فمنع القاضي من الحكم على عدوه أقرب إلى روح التشريع في مسائل
العدالة القضائية(.)81
الرأي المختار:
بعد ذكر األدلة وما أمكن مناقشته منا أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول األول القائل :بأنه ال يجوز للقاضي أن
يحكم على من كانت بينه وبينه عداوة دنيوية دفعا للتهمة؛ ألن الناس سيشككون في مصداقية وعدالة القضاء ابتداء قبل
صدور الحكم سواء لعدوه أو عليه ،فلن يظن العدو أن القاضي سينصفه وسيدخل في قلبه الريبة والشك.
المطلب الثاني :موقف القانون األفغاني من قضاء القاضي لمن كان بينه وبينه عداوة دنيوية
ال يجوز طبقا للقانون األفغاني أن يقضي القاضي لمن كان بينه وبينه عداوة ( )82وهذا يتفق مع ما رجحناه وهو ما
ذهب إليه األحناف والمالكية والمذهب عند الشافعية والحنابلة دفعا للتهمة؛ فلن يظن العدو أن القاضي سينصفه وسيدخل في
قلبه الريبة والشك.
المبحث الرابع :قضاء القاضي فيما له فيه مصلحة
المطلب األول :قضاء القاضي فيما له فيه مصلحة في الفقه ا ٍإلسالمي
ال يجوز للقاضي ان يقضي لنفسه وال ما فيه مصلحة له فإن حكم فحكمه باطل(.)83

 -81الحاوي .344/16
 -81العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية للدكتور /حسن تيسير شموط ،ص.124 :
 -82قانون أصول المحاكمات المدنية ،الفقرة الثالثة من المادة.65 :
 -83البحر الرائق  ،524/8األشباه والنظائر البن نجيم ص ،255 :الفتاوى الهندية  ،366/3مواهب الجليل  ،135/8روضة الطالبين وعمدة المفتين
 ،145/11كشاف القناع .321/6
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ومتى عرضت عليه قضية تختص به أو لمن ال تقبل شهادته له أحالها إلى غيره؛ فقد حاكم عمر أبي بن كعب إلى
زيد بن ثابت ،وحاكم علي رجال عراقيا إلى شريح ،وحاكم عثمان طلحة بن عبيدهللا إلى جبير بن مطعم رضي هللا عنهم(.)84
ونص الفقهاء على عدة مسائل ال يجوز للقاضي أن يقضي فيها لوجود مصلحة له فيها منها:
 – 1ال يجوز له أن يقضي لشريكه شركة مفاوضة( )85أو شركة عنان( )86إذا كانت الخصومة في مال هذه الشركة.
 -2ال يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله و ال لوكيل وكيله وكذا ال يقضي لوكيل أبيه وإن عال وال لوكيل ابنه وإن
سفل وال يجوز للقاضي أن يقضي لعبده وال لمكاتبه وال لعبد من ال تقبل شهادته لهم وال لمكاتبهم.
 -3لومات رجل وأوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى إلى رجل آخر لم يجز قضاؤه للميت بشيء من األشياء.
 -4إذا كان القاضي أحد ورثة الميت ال يقضي للميت بشيء وكذلك لوكان الموصى له ابن القاضي أو امرأته أو
غيرها ممن ال تقبل شهادته لهم أو كان عبد هؤالء وكذلك لو كان القاضي وكيل الوصي في ميراث الميت؛ ألن القضاء يقع
له من حيث الظاهر.
 -5إذا كان للقاضي على الميت دين ال يجوز قضاؤه للميت بشيء.
 -6إذا وكل رجال بالخصومة فاستقضى الوكيل فليس له أن يقضي في ذلك؛ ألن القضاء يقع للوكيل من حيث
الظاهر(.)87
المطلب الثاني :موقف القانون األفغاني من قضاء القاضي فيما له فيه مصلحة
ال يجوز طبقا للقانون األفغاني أن يقضي القاضي لما فيه مصلحة له( )88وهذا يتفق مع الشريعة اإلسالمية فمتى
عرضت على القاضي قضية تختص به أو فيها مصلحة له أحالها إلى غيره حسب القواعد الشرعية والقانونية.

 -84اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ،62/2حاشية البجيري على الخطيب  ،456/13كشاف القناع .321/6
 -85شركة المفاوضة :هي شركة متساويين ماال وتصرفا ودينا .ينظر :التعريفات للجرجاني ،ص.287 :
 -86شركة العنان :وهي أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه والعنان بكسر العين من عن الشيء ظهر إما ألنها أظهر األنواع أو ألنه ظهر لكل من
الشريكين في والية الصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل منهما اآلخر التصرف كما شاء كمنع العنان
الداب .ينظر :مغني المحتاج .212/2
 -87الفتاوى الهندية .366/3
 -88قاون أصول المحاكمات المدنية ،الفقرة األولى من المادة رقم.65 :
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الخاتمة:
وفيما يلي أورد أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل بحثي ،حسب التالي:
 -1عرفت القضاء وتكلمت عن أدلة مشروعيتة وحكمة المشروعية ومكانة القضاء ،تكلمت عن شهادة األب
 -2تكلمت عن شهادة األب اذا كان قاضيا لألبناء والعكس واخترت الرأي القائل :بأنه ال يجوز شهادة الوالد لولده وإن نزل
أو الولد لوالده وإن عال لقوة ما استدلوا به؛ وألن المنافع بينهمامتصلة ولهذا ال يجو دفع الزكاة.
 -3بينت اختالف الفقهاء في شهادة الزوج إذا كان قاضيا للزجته والعكس واخترت الرأي القائل :بأنه ال يجوز شهادة كل
من الزوجين لآلخر لقوة ما استدلوا به؛ لتواصل منافع األمالك بينهما وهي محل الشهادة؛ وألن الزوجية توجب الحنا
الموالصلة واأللفة والمحبة ،فالتهمة قوية ظاهرة.
ال يجوز طبقا للقانون األفغاني شهادة األب البنه والعكس ،وكذلك ال يجوز شهادة الزوج لزوجته والعكس.
 -4ذكرت اختالف الفقهاء في شهادة األخ إذا كان قاضيا ألخيه أو األخ ألخيه القاضي واخترت الرأي القائل :بأنه يجوز
شهادة األخ ألخيه لعدم التهمة؛ ألن مال كل واحد منهم مستقل عن اآلخر.
 -5ال يجوز شهادة األخ ألخيه في القانون األفغاني.
 -6تكلمت عن قضاء القاضي لمن ال تجوز شهادتهم له من أقاربه واخترت الرأي القائل :بأنه ال يجوز قضاء القاضي لمن
ال تجوز شهادتهم له لوجود التهمة بالمحاباة ،وإلزالة أي تهمة تخطر ببال الخصوم.
 -7ال يجوز في القانون األفغاني أن يقضي القاضي ألقا ٍربه.
 -8بينت اختالف الفقهاء في حكم قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة واخترت الرأي القائل :بأنه ال يجوز
للقاضي أن يحكم على من كانت بينه وبينه عداوة دفغا للتهمة؛ ألن الناس سيشككون في مصداقية وعدالة القضاء.
 -4ال يجوز في القانون األفغاني أن يقضي القاضي لمن كان بينه وبينه خصومة دنيوية.
 -11ال يجوز قضاء القاضي لنفسه وال ما فيه مصلحة له فإن حكم فحكمه باطل ،و بهذا صرح القانون األفغاني.
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المصادر والمراجع:
أوال :القرآن الكريم
ثانيا :كتب التفسير:
الجامع ألحكام القرآن لمحمد بن أبي بكر القرطبي ،الناشر :دار الشعب القاهرة الطبعة الثانية 1373هــ.
ثالثا :كتب الحديث وشروحه:
 -1التيسير بشرح الحامع الصغير للمناوي ،الناشر :مكتبة اإلمام الشافعي الرياض ،الطبعة الثالثة 1488م.
 -2السنن الكبرى للنسائي ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي المتوفى 313هــ ،الناشر :دار الكتب
العلمية بيروت ،الطبعة األولى 1441م.
 -3السنن الكبرى بأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى 458هــ ،الناشر :دار الباز مكة المكرمة 1444م.
 -4المستدرك على الصحيحين ألبي عبد هللا الحاكم النيسابوري ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى
1441م.
 -5النهاية في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،الناشر :المكتبة العلمية -بيروت 1474م.
 -6حاشية السيوطي على سنن النسائي لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ،الناشر :مكتب المطبوعات
اإلسالمية -حلب ،الطبعة الثانية 1486م.
 -7سبل السالم شرح بلوع المرام من جمع أدلة األحكام لإلمام محمد بن إسماعيل األمير اليمني الصنعاني ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي -بيروت ،الطبعة الرابعة 1347هــ.
 -8سنن الدار قطني لإلمام الحافظ علي بن عمر الدار قطني المتوفى 385هــ ،الناشر :دار المعرفة – بيروت 1466م.
 -4سنن ابن ماجة لإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني المتوفى 275هــ ،الناشر :دارالفكر -بيروت.
 -11شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ،الناشر :مكتبة الثقافة الىينية –
القاهرة ،الطبعة األولى 2113م.
 -11صحيح البخاري ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256هــ ،الناشر :دار ابن كثير اليمامة -بيروت،
الطبعة الثالثة 1487م.
 -12صحيح الترمذي ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 274هــ ،بشرح اإلمام ابن العربي المالكي المتوفى
543هــ ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
 -13عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني الحنفي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
رابعا :كتب الفقه ا ٍإلسالمي
الف :كتب األحناف
 -1البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زين الدين بن نجيم الحنفي ،الناشر :دار المعرفة بدون تاريخ.
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 -2الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ألبي بكر بن علي بن محمد العبادي المتوفى 811هــ ،الناشر :المطبعة
الخيرية.
 -3العناية شرح الهداية لإلمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى 786هــ ،دارالفكر.
 -4الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان تأليف عالوالدين الحصكفي ،الناشر :دار
الفكر بيروت -لبنان ،الطبعة الثانية 1386هــ.
 -5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين الكاساني ،الناشر :دار الكتاب العربي 1482م.
 -6تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام إلبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري،
الناشر :مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة األولى 1486م.
 -7محمع األنهر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده  ،الناشر :دار
الكتب العلمية 1448م.
 -8المبسوط لشمس األئمة السرخسي المتوفى 441هــ  ،الناشر :دار المعرفة -بيروت ،الطبعة الثالثة.
 -4حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار لإلمام محمد أمين الشهير بابن عابدين ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بيروت1386 ،هــ.
 -11شرح فتح القدير لإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام المتوفى  ،681الناشر :دار الفكر
الطبعة الثانية.
ب :كتب المالكية
 -1التاج واإلكليل لمختصر خليل ألبي محمد عبد هللا بن يوسف أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق المتوفى 847هــ ،
الناشر :دار الفكر  ،الطبعة الثانية 1348هــ.
 -2الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  ،الناشر :دار الغرب – بيروت 1444م.
 -3المدونة الكبرى مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت.
 -4بداية المجتهد ونهاية المقاصد ألبي الوليد محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى545 :هــ.
 -5حاشية الشيخ شمس الدين محمد أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى1231 :هــ  ،على الشرح الكبير لإلمام الدرديري،
الناشر :دار الفكر تحقيق محمد عليش.
 -6منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل لمحمد عليش ،الناشر :دار الفكر 1414هــ.
 -7مواهب الجليل شرح مختصر خليل ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا المغربي المعروف بالحطاب المتوفى:
454هــ ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة الثانية 1478م.
ج :كتب الشافعية
 -1أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ اإلسالم /زكريا األنصاري ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت ،الطبعة
األولى 2111م.
 -2اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،الناشر :دار الفكر -بيروت.
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 -3الحاوي الكبير ألبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي  ،الناشر :دار الفكر – بيروت 1444م.
 -4المجموع شرح المهذب لإلمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى 676هــ ،الناشر :دار الفكر الطبعة
األولى 1446م.
 -5الوسيط في المذهب لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ،الناشر :دار السالم – قاهرة 1417هــ  ،تحقيق أحمد
محمود إبراهيم ،محمد تامر.
 -6مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى 477هــ  ،على منهاج
الطالبين لإلمام النووي ،الناشر :دار الفكر – بيروت.
 -7نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لإلمام شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي المتوفى 1114هــ ،الناشر :دار
الفكر.
د :كتب الحنابلة
 -1اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل لشيخ اإلسالم عالء الدين أبي
الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،تحقيق محمد حامد الفقهي.
 -2المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل لعبد السالم بن عبد هللا بن الخضر بن محمد ،ابن تيمية الحراني،
الناشر :مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة الثانية 1484م.
 -3الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ألبي محمد عبد هللا بن قدامة المقدسي ،الناشر :المكتب ا ٍإلسالمي ،الطبعة الخامسة
1488م ،تحقيق :زهير الشويش.
 -4الشرح الكبير لإلمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي
682هــ  ،الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت 1472م.
 -5كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخضر المختصرات لعبد الرحمن بن عبد هللا البعلي ،الناشر :دار البشائر
ا ٍإلسالمية.
خامسا :كتب التاريخ
اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم لشمس الدين أبوعبد هللا محمج بن أحمد به عثمان الذهبي ،الناشر :المكتبة
 -1تاريخ ٍ
التوفيقية.
 -2البداية والنهاية ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري قم الدمشقي  ،الناشر :دار إحياء التراث
العربي ،الطبعة األولى 1488م.
 -3مختصر تاريخ دمشق البن عساكر محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري ،الناشر:
دار الفكر ،الطبعة األولى 1484م.
سادسا :كتب اللغة والمصطلحات
 -1القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي المعروف بالفيروز آبادي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي
1466م.
 -2المعجم الوسيط ،الناشر :مجمع اللغة العربية القاهرة ،الطبعة الثانية 1443م.
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 -3لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري ،الناشر :دار صادر – بيروت ،الطبعة
األولى.
 -4معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختاروي خرون ،الناشر :عالم الكتب الطبعة األولى 2118م.
 -5التعريفات لإلمام علي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى 816هــ  ،الناشر :دار الكتاب العربي 1485م ،تحقيق
إبراهيم اإلبياري.
سابعا :الكتب الحديثة والقوانين
 -1العدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة اإلسالمية للدكتور /حسن تيسير شموط ،الناشر :دار النفائس – األردن،
الطبعة األولى 2116م.
 -2القضاء بالقرائن المعاصرة للدكتور  /عبد هللا بن سليمان العجالن ،الناشر :جامعة اإلمام محمد بن سعود 2116م.
 -3القضاء على الغائب للدكتور حسن عبد الغني أبو غدة بحث منشور بمجلة الشريعة الدراسات جامعة الكويت العدد 41
مارس 2111م.
 -4نظام القضاء في الشريعة ا ٍإلسالمية للدكتور /عبد الكريم زيدان ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 1484م.
 -5وسائل اإلثبات في الفقه ا ٍإلسالمي للدكتور /عبد المطلب عبد الرازق حمدان ،الناشر :دار الجامعة الجديدة 2117م.
 -6قانون أصول المحاكمات المدنية  ،الناشر :وزارة العدلية رقم1484/12/11 ، 1341 :م.
 -7القانون المدني األفغاني ،الناشر :الوزارة العدلية رقم:
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