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 صفة الحكم -6

  :أقسام الناس في التهم 

 الناس في التهم ثالثة أصناف: 

 أن يكون المتََّهم معروفاً عند الناس بالدين والورع. -1

 فهذا ال يحبس وال يضرب، ويؤدب من يتهمه.

 أن يكون المتََّهم مجهول الحال. -2

 فهذا يحبس حتى تنكشف حاله، حفظاً للحقوق.

 روفاً بالفجور واإلجرام، ومثله يقع في االتهام.أن يكون المتََّهم مع -3

فهذا يُـحبس ويُمتحن بالضرب إذا قامت القرائن حتى يقر؛ حفظاً لحقوق 

 العباد.

  :صفة الحكم 

 إذا حضر عند القاضي خصمان قال: أيكما المدعي؟  -1

وللقاضي أن يسكت حتى يبدأ أحدهما، فمن سبق بالدعوى قدَّمه، فإن أقر 

له عليه، وإن أنكر الخصم قال القاضي للمدعي: إن كان له خصمه حكم 

لك بينة فأحضرها، فإن أحضرها سمعها وحكم بموجبها، وال يحكم 

 القاضي بعلمه إال في حاالت خاصة ستأتي إن شاء هللا.

إذا قال المدعي ليس لي بينة أَْعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه،  -2

 القاضي، وخلى سبيله. فإن طلب المدعي إحالف خصمه أحلفه

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وأبى أن يحلف، قضى عليه بالنكول  -3
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 وهو االمتناع والسكوت؛ ألنه قرينة ظاهرة على صدق المدعي.

وللقاضي أن يرد اليمين على المدعي إذا امتنع عنها المدعى عليه، ال 

 سيما إذا قوي جانب المدعي، فإذا حلف قضى له. 

حلف المنِكر، وخلى القاضي سبيله، ثم أحضر المدعي بينة، حكم بها إذا  -4

 القاضي؛ ألن يمين المنِكر مزيلة للخصومة، ال مزيلة للحق.

 وال يُنقض حكم القاضي إال إذا خالف الكتاب أو السنة أو إجماعاً قطعياً.

  :حكم وعظ الخصوم قبل الحكم 

 يستحب للقاضي ترغيب الخصوم في الصلح والعفو.

يستحب له كذلك وعظهم قبل الحكم، وبيان أن حكم القاضي ال يحل و

 حراماً، وال يحرم حالالً.

  .[10الحجرات: ]  ( ېۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  قال هللا تعالى: -1

إِنََّما أنَا بََشٌر، َوإِنَُّكْم »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـَها هللاُ  ةَ َرِضيَ لَـمَ َعْن أُم ِ سَ وَ  -2

، َولَعَلَّ بَْعَضُكْم أْن يَُكوَن أـْختَِصُموَن إِلَ ـتَ  ِمْن بَْعٍض،  تِـهِ َحَن بُِحجَّ ليَّ

ِ أِخيِه َشْيئًا فاَل  لَـهُ نَْحِو َما أْسَمُع، فََمْن قََضْيُت  لَـىفَأْقِضي عَ  ِمْن َحق 

 .(1)متفق عليه .«قِْطعَةً ِمَن النَّارِ  لَـهُ يَأُْخْذهُ، فَإِنََّما أْقَطُع 

 ى يقضي القاضي بعلمه: مت 

ال يقضي القاضي بعلمه في القضية؛ ألن ذلك يفضي إلى تهمته، بل 

 يقضي على نحو ما يسمع من البينات.

ويجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة، أو يكون 

                                                 

 . (1713ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7169أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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األمر قد تواتر عنده وعند غيره، وتواترت به  األخبار، واشترك في 

كزواج فالن أو وفاته، أو احتراق دار فالن ونحو العلم به هو وغيره 

 ذلك مما يشتهر عادة. 

  :حكم القضاء على الغائب 

 يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي ال وكيل له.

ويجوز للقاضي أن يحكم عليه إذا ثبتت الدعوى؛ ألن االمتناع من 

 القضاء عليه فيه إضاعة للحقوق، وتفويت للمصالح.

قائمة، ويُعمل بها ولو أدى إلى نقض الحكم األول؛  فإن حضر فحجته

ت الحق.  ِ  ألن الحكم يزيل الخصومة، وال يفو 

ُ أَ ا ْنـهَ َي هللاُ عَ َعْن َعائَِشةَ َرِض   بِـيقَالَْت: دََخلَْت ِهْندٌ بِْنُت ُعتْبَةَ، اْمَرأَة

اَن َرُجٌل ْفـيَ إن  أَبَا سُ  ٬فَقَالَْت: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص.  ٬َرُسوِل ا لَـىاَن، عَ ْفـيَ سُ 

، إال  َما أََخْذُت ِمْن نِـيَّ بَ  ِفـيَويَكْ  ِفـينِـيِمَن الن فَقَِة َما يَكْ  نِـيَشِحيٌح، الَ يُْعِطي

ملسو هيلع هللا ىلص: ذَِلَك ِمْن ُجنَاحٍ؟ فَقَاَل َرُسوُل هللا  فِـي لَـي  عَ  لفَـهَ ِمِه، لعِ  ْيـرِ بِغَ  ِلـهِ َما

 .(1)متفق عليه .«كِ نِـيبَ  ِفـيِك َويَكْ ِفـيَمْعُروِف، َما يَكْ البِ  ِلـهِ ُخِذي ِمْن َما»

  :حكم التناقض 

 ينقسم التناقض إلى قسمين:

 تناقض الشهود: -1

 فإذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها، أو تناقضوا فيها:

فإن كان ذلك قبل حكم القاضي تكون شهادتهم الغية ويعزرون، وإن 

                                                 

 ، واللفظ له. (1714ومسلم برقم )، (2211أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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، ويضمن الشهود ما رجعوا عن الشهادة بعد الحكم فال يُنقض الحكم

 يترتب على الحكم من ضرر؛ ألن شهادتهم شهادة زور.

 تناقض المدعي: -2

إذا سبق من المدعي كالم مناقض لدعواه بطلت الدعوى، كأن يقر بمال 

 لغيره، ثم يدعي أنه له، فهذا االدعاء مبطل لدعواه، ومانع من قبولها.

  :حكم نقض بينة المدعي 

م بينة يُثبت بها براءة ذمته، ويَدفع بها دعوى عليه أن يقد ِ  يحق للمدعى

 المدعي.

م بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود،  فإن لم تكن له بينة جاز له أن يقد ِ

 وتجرح بينة المدعي.

  :حكم اإلكراه 

 : هو حمل الغير على ما يكره بالقوة والتهديد.اإلكراه

 :وينقسم اإلكراه إلى قسمين

 كالم: إكراه على ال -1

هذا اإلكراه ال يجب به شيء؛ ألن المكَره غير مكلف، فإذا نطق بكلمة و

َعْقد د الكفر فإنه ال يؤاخذ، وإذا أقر بشيء فإنه ال يؤخذ بإقراره، وإذا عقَ 

 بيع أو زواج أو طل ق فإنه ال ينعقد.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )قال هللا تعالى:  

  .[106النحل: ]  (  گگ گ

 إكراه على الفعل: -2
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 اإلكراه  على الفعل قسمان:

 إكراه تبيحه الضرورة:  -1

كاإلكراه على أكل الميتة، أو شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير ونحو 

ذلك كاإلكراه على اإلفطار في رمضان، أو السجود لصنم، أو أكل مال 

 الغير.

، فله فعله وال فهذا إذا لم يكن له خالص إال به، وال ضرر فيه على أحد

 إثم عليه مادام مكرهاً عليه، وهو كاره له.

 [. 195البقرة: ]   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ)قال هللا تعالى: 

 :كراه ال تبيحه الضرورةإ -2

 كاإلكراه على القتل، والضرب، وإفساد المال، والزنا ونحوه.

حرمته، ويصبر على  فهذا ال يجوز له اإلقدام على قتل غيره وال انتهاك

 البالء، وال يحل له أن يفدي نفسه بغيره.

  :حكم الحبس 

الحبس أو السجن جائز عند الحاجة والضرورة؛ لحفظ حقوق الناس، 

وحمايتهم من المجرمين، وحفظ الجناة المنتهكين للمحارم، ومنعهم من 

 اإلضرار بالناس.

حق وجب عليه وال يجوز لإلمام أن يحبس أحداً إال بحق، وإذا حبسه ب

 المسارعة بالنظر في أمره:

ً أُطلق سراحه، ويحرم ضرب  ً أُخذ بذنبه، وإن كان بريئا فإن كان مذنبا

 المتهم إال إذا قامت القرائن على فجوره، فيُضرب ليقر بما فعل.
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  :أنواع الحبس 

 الحبس نوعان:

 حبس عقوبة.. وحبس استظهار.

 .فالعقوبة تكون في كل واجب من الحقوق َمنَعه

 واالستظهار ليستكشف به عما وراءه.

وينبغي أن يكون السجن واسعاً، وأن يعطى كل واحد من المساجين 

كفايته من الطعام واللباس، ويحرم إذالل السجين وإهانته بقول أو فعل؛ 

 لما فيه من إهدار كرامته.

ومنع السجين ما يحتاج إليه من الطعام واللباس ونحوها من الحقوق 

 لو كان حيواناً.وهللا عليه َمْن فَعَله حتى  َجور يعاقِب

ُعذ بَِت اْمَرأَةٌ » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا ا أنَّ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َرِض  بِن ُعَمر ٬َعْن َعْبدا -1

ٍة َسَجنَ  فِـي ا تْـهَ َها الن اَر، الَ ِهَي أَْطعَمَ فِـيا َحت َى َماتَْت فَدََخلَْت تْـهَ ِهر 

ْرِض تْـهَ كَ تَـرَ ا، َوالَ ِهَي تْـهَ ا، إْذ َحبَسَ تْـهَ َوَسقَ  ََ متفق  «.ا تَأُْكُل ِمْن َخَشاِش ااْل

 .(1)عليه

أُنَاٍس، َوقَدْ  لَـىبِالشَّاِم عَ  ْبِن ِحَزام قَاَل: َمرَّ ِهَشام ْبن َحِكيم ُعْرَوةَ َوَعْن  -2

ْيُت، فَقَاَل: َما هَ  ِهـمُ ُرُءوسِ  لَـىالشَّْمِس، َوُصبَّ عَ  فِـيأُقِيُموا   :قِيلَ  ؟ذَاالزَّ

إِنَّ هللاَ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا ن ِـيالَخَراجِ، فَقَاَل: أََما إِ  فِـييُعَذَّبُوَن 

بُوَن  ُب الَِّذيَن يُعَذ ِ  .(2)أخرجه مسلم .«اْنـيَ الد   فِـييُعَذ ِ

  :حكم حبس المدين 

                                                 

 له.  ، واللفظ(2242(, ومسلم برقم )2365أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (. 2613( )118برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 إذا ثبت الدين على أحد فله ثالث حاالت:

 أو معدماً ال مال له.أن يكون المدين معسراً  -1

فهذا ال يحكم القاضي بحبسه؛ ألن حبسه ظلم ال فائدة منه، وإنما يُترك 

 ليسعى في األرض ويكتسب؛ ليتمكن من سداد الدين أو بعضه.

البقرة: ]  (  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)قال هللا تعالى: 

280.] 

 م معسر.أن يكون مشكوكاً في أمر المدين، هل هو موسر أ -2

فهذا يحبسه القاضي الختباره، بطلب غرمائه، ويفرج عنه إذا تبين 

 عسره، أو سدد ما عليه. 

 إذا ثبت يسار المدين، وامتنع عن وفاء الدين أو تأخر. -3

فهذا يأمره القاضي بأداء الدين أو الحق المستحق عليه لصاحبه، فإن 

سب المصلحة أعطاه صاحبه خلى سبيله، وإن امتنع جاز حبسه مدة بح

 حتى يسدد ما عليه؛ ألنه مماطل.

وإذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء بدينه َحَجر عليه القاضي، ويباع 

 ماله جبراً، ثم يُقسم بين غرمائه.

َواِجِد الي  ـلَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َعْن أَبيِه َعْن َرُسوِل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  الشَِّريدِ َعْن 

 .(1) أخرجه أبو داود والنسائي. «تَـهُ قُوبَ ِحل  ِعْرَضهُ َوعُ ـيُ 

                                                 

 . (4689برقم )والنسائي (, 3628برقم )أبو داود أخرجه  ،حسن( 1)
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