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ألصااحابو وأمتااو، فيسااا رواه صاااحبو  À غ تػجييااات ساايجنا رسااػل هللاانصبلقااا ماا

 .(ٔ)(َمْغ َلْع َيْذُكِخ الشَّاَس َلْع َيْذُكِخ هللاَ : )À، حيث يقػل: قال رسػل هللا أبػ ىخيخة 
األسااتاذ  لدااساحة السفتااي يصيااب لااي أن أتقااجم بخااالز الذااكخ والتقااجيخ واالمتشااان

حفطو هللا، الحؼ مشحشي الكثيخ مغ وقتاو  لمجفأحسج سعيج االجكتػر القاضي الذيخ: 
و ومبلحطاتاااو الثسااايغ، ركاااع كثاااخة مذااااكمو والتداماتاااو، فجاااداه هللا كااال الخياااخ عماااى متابعتااا

 وتػجيياتو الستػاصمة.
كسااا وأنشااي أتقااجم بالذااكخ الجدياال لعسيااج الكميااة فزاايمة األسااتاذ الااجكتػر الذاايخ: 

تػجيياتااو ونرااائحو، ومتابعتااو حفطااو هللا، الااحؼ لااع يزااغ عمااي ب أنػػذ يسيػػا طبػػارة
حفطاو  عمػي الظؾلػاوالدؤال عشاي وعاغ دراساتي شيماة ماجة البحاث، واألساتاذ الاجكتػر: 

هللا، لتحسماااو عشااااء التػاصااال ومتابعاااة السخاسااامة، ولجسياااع القاااائسيغ عماااى جامعاااة بياااخوت 
اإلسااابلمية ماااغ مجرسااايغ ومداريااايغ لساااا يقجمػناااو لصمباااة العماااع ماااغ تاااحليل لمعقباااات وتيدااايخ 

عػبات، ولكل مغ مّج لاي ياج العاػن والسدااعجة أثشااء الجراساة والبحاث، ومعاارة الكتاب لمر
أو نداااخيا أو تشديمياااا عباااخ الذاااابكة، وكااال ماااغ سااااىع معاااي وسااااعجني فاااي إ اااخاج ىاااحه 

 األشخوحة بيحا الذكل، فجداىع هللا عشي كل الخيخ.
 سدمسيغ. وهللا أسأل أن يكػن عسمي  الرا لػجيو الكخيع وأن يحقق بو الشفع لم

  

                                         

 (، وقال حجيث حدغ صحيح.ٜٖٖ/ٗسشغ التخمحؼ، ) -(. ٕٚٗ/ٕٔالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٔ)
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لحساااج  الاااحؼ قامااات بعجلاااو الداااسػات واألرض، والرااابلة والدااابلم عماااى  ياااخ ا
 وعمى آلو وصحبو ومغ اىتجػ بيجيو إلى يػم الجيغ.، À مقو سيجنا دمحم 

 :أما بعج
إن القزاااء ماااغ أفزاال الػالياااات التاااي يتسثاال فيياااا العاااجل، ومااغ أىاااع السقػماااات 

راااالح، ومن األدلاااة القزاااائية بأنػاعياااا التاااي يعتساااج التاااي يعتساااج عميياااا لبشااااء السجتساااع ال
عمييا القزاة في أحكاميع مغ األمػر التي عشيت بيا الذخيعة اإلسبلمية، وأولتيا أىسياة 
كبااااخػا لسااااا ليااااا مااااغ آثااااار عطيسااااة فااااي إرساااااء العجالااااة وتحقيااااق األمااااغ واالسااااتقخار فااااي 

و باال ىااػ محتاااج لغيااخها وبسااا أن اإلندااان ال يدااتصيع أن يشفااح كاال أعسالااو بشفداا، السجتسااع
ا لااحا اقتزات الزااخورة وجااػد وحاب الااحات وىاػ مااع ذلاظ مجبااػل عمااى األثاخة والخرااػمة

نطاااام وقياااػد تحاااج ماااغ الخكباااات واألنانياااة السصمقاااة، وتقاااػم بتشطااايع العبلقاااات والسعاااامبلت 
لكاي يداػد العاجل والسدااواة، ويصسا غ كال فاخد عماى نفداو وأىماو  عمى وجو مغ السرمحة

 الي تتأمغ الحياة السدتقخة لمجسيع.وعخضوا وبالت
والذخيعة اإلسبلمية الستدسة بالذسػلية والعجالةا أرست القػاعاج الستيشاة السشطساة 
ليحه العبلقات، وشخعت الػسائل والصخق السشاسبة لحفع الحقاػق وصايانتيا ماغ الزايا  

 ذكخ في الكتاب والدشة.دقيق عادل أو االعتجاء عمييا بشطام وتذخيع إليي 
غ ثع ومع تصػر الدمان وا تخا  األجيدة، ضيخت في العراخ الحاجيث الكثياخ وم

مغ السدتججات القزائية مغ األدلة والصخق التي قج تكػن سابيبل وواساصة لمػصاػل إلاى 
 الحقيقة، ومعخفة الحق مغ الباشل.

ىال تعتباخ داللتياا واضاحة ما مجػ االستيثاق بجاللتيا، فسا صحة ىحه األدلة، و 
اصاااة أن الكثياااخ ماااغ األنطساااة الحالياااة قاااج جعمتياااا العساااجة فاااي الاااجليلا مساااا أم مبيساااةا  
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يدتجعي دراسة ىحه السدتججات دراسة عسيقةا مػضاحة لساىيتياا، كاشافة عاغ أصاػليا، 
 مبيشة لحكسيا بالخجػ  إلى األصػل السخعية في الذخيعة اإلسبلمية.

إن كاان فاي ومغ  بلل بحثي وججت أن بعس الباحثيغ قج تصخقػا فاي أبحااثيع 
السااااؤتسخات أو الشااااجوات أو لصبلبيااااع فااااي الجامعااااات لاااابعس تمااااظ السدااااتججات، إال أنااااو 

مديااج زاايا يحتاااج إلااى مخاجعااة و مازالاات بعااس السدااائل لااع تأ ااح حقيااا فااي البحااث، وبع
 في ىحا السػضػ . –متػكبل عمى هللا  –بحث، مسا جعمشي أكتب 

 دكافع البحث.
 :لبحث بخسدة نقاطيسكششي تمخيز أسباب ا تيارؼ ليحا ا

دراساااة مداااتججات األدلاااة القزاااائية دراساااة مداااتػفية، أرجاااع فيياااا لكااال ماااغ  -ٔ
تصخق ليا مغ العمساء والسختريغا إن فاي السجاامع الفقيياة أو الساؤتسخات العالسياة التاي 

 تعشى بيحا السػضػ .
وشااااااخق  وسااااااائلأن أدرس األدلااااااة القزااااااائية عمااااااى الجااااااخائع االلكتخونيااااااة، و  -ٕ
 ػقف الفقو اإلسبلمي مشيا.إثباتيا، وم
ن استخجام التقشية الحجيثة أحاجث ثاػرة عمسياة فاي مجاال شاخق االساتجالل، إ -ٖ

 وجب الػقػف عمييا واستقراء اآلراء فييا.
شااجة الخااابلف واال ااتبلف بااايغ الفقيااااء والعمساااء قاااجيسا وحااجيثاا فاااي الخؤياااة  -ٗ

 والحكع واالستشباط، ألؼ مدتججة تعتخض القزاء.
حكاااع الذاااخعي لياااحه السداااتججات بخّدىاااا إلاااى أصاااػلياا إن كاااان لياااا بياااان ال -٘

 أقخب شبيو ليا تكمع عشو الفقياء. أصل، أو االجتياد في

  أهسية البحث.
بسااا أن الذااخيعة اإلساابلمية صااالحة لكاال زمااان ومكااان، وأن الفقااو اإلساابلمي مااخن 

البحاث تكساغ فاي ويدتشبط مشو حكع شخعي لكل نازلاة تصاخأ عماى السدامسيغ، فامن أىسياة ىاحا 
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   .حكسو الحاجة السدتسخة لبلستفادة مغ كل تصػر وججيج يصخأ عمى األدلة القزائية وبيان

 مشهجية البحث.
الساااااشيح التحميماااااي االساااااتقخائي  –هللا تعاااااالى بفزااااال–فاااااي ىاااااحا البحاااااث  اتبعااااات

باالخجػ  إلاى أىاع وأقاجم عماى تعخياا السداسيات لغاة واصاصبلحا  تالسقارن، حيث حخص
ذلاااظ أن الحكاااع عماااى الذااايء فاااخ  عاااغ تراااػره، وماااغ ثاااع سراااادر المغػياااة، السخاجاااع وال

إلاااى الشراااػص الذاااخعية ومحااال اساااتجالليا، وأقاااػال الفقيااااء فيياااا مختباااة حداااب  تعساااج
مااااا نراااات عميااااو كتاااابيع ومرااااادرىع  تالطيااااػر الدمشااااي لمسااااحىب، وتػثيقااااا ألقااااػاليع نقماااا

بايغ  تسا  والسعقػل، ووازناذلظ بحكخ األدلة مغ القخآن والدشة واإلج تالسعتسجة، ثع عقب
 مع التعميل. تقػال، ورجحاأل

 إلى أول مغ كتاب فيياا أو تصاخق لياا ماغ العمسااء، توبالشدبة لمسدتججات رجع
أنطساة وقاػانيغ ب ت أحيانااساتعشاو  ،وقج وجاجت مشياا فاي السجساع الفقياي والشاجوات العمسياة

 و وأفجت مشو.دول اعتسجتيا، مع اإلشارة لكل مرجر أو مخجع أو بحث رجعت إلي

 خظة البحث.
 .و اتسةمقجمة وثبلثة أبػاب بحثية  وقج قدست البحث إلى

 السقجمة: ذكخت فييا أىسية السػضػ  وسبب ا تياره و صة البحث.
 وثبلثة أبػاب ىي: 

 . وفيو  سدة فرػل.مج ل إلى دراسة البحثتسييج، : ولالباب األ 
 رػل.الباب الثاني: األدلة القزائية. وفيو ثسانية ف 
 الباب الثالث: القخائغ القزائية. وفيو أربعة فرػل. 

 و اتسة: ذكخت فييا أىع نتائح البحث.
 ورتبت األبػاب وفرػليا ومباحثيا ومصالبيا ومدائميا عمى الذكل التالي:
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 .. وفيو  سدة فرػلمجخا إلى دراسة البحث ،الباب األول: تسييج

   .وفيو مبحثان الفقه.الفرل األول: 

 حث األول: تعخيا الفقو.السب 
 السبحث الثاني: صمة الفقو باألدلة القزائية.  

   .وفيو  سدة مباحث الجليا.الفرل الثاني: 

 السبحث األول: تعخيا الجليل.  
 السبحث الثاني: أىسية الجليل.  
 السبحث الثالث: تشطيع الجليل.  
 السبحث الخابع: أثخ السشصق عمى الجليل.  
 أدوار األدلة القزائية.السبحث الخامذ:  

   .وفيو  سدة مباحث اإلثبات.الفرل الثالث: 

 السبحث األول: تعخيا اإلثبات. 
 السبحث الثاني: شخوط اإلثبات. 

 السبحث الثالث: محل اإلثبات.

 السبحث الخابع: عبء اإلثبات.
 .السبحث الخامذ: مقاصج الذخيعة في اإلثبات. وفيو مصمبان 
 السقاصج.  السصمب األول: تعخيا  

 السصمب الثاني: مقاصج الذخيعة في اإلثبات. 

 .وفيو  سدة مباحث القزاء.الفرل الخابع: 
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 السبحث األول: تعخيا القزاء.  
 السبحث الثاني: حاجة السجتسع إلى القزاء.

 وفيو ثبلثة مصالب. السبحث الثالث: مكانة القزاء. 
 السصمب األول: مكانة القزاء.  
 فزيمة القزاء. السصمب الثاني:  
 السصمب الثالث: استقبلل القزاء.  
 وفيو مصمبان. السبحث الخابع: تػلي القزاء. 
 السصمب األول: حكع تقمج القزاء.  
 السصمب الثاني: حكع شمب القزاء.  
 وفيو ثبلثة مصالب. السبحث الخامذ: القاضي. 
 السصمب األول: شخوط القاضي.  
 السصمب الثاني: آداب القاضي.  

 السصمب الثالث: رزق القاضي. 

 وفيو ثبلثة مباحث. تارلخ القزاء. الفرل الخامذ:

 وفيو ثبلثة مصالب. السبحث األول: القزاء قبل اإلسبلم. 
 السصمب األول: القزاء عشج العخب.  
 السصمب الثاني: القزاء في السجونات الذخقية.  
 السصمب الثالث: القزاء في السجونات الغخبية.  
 وفيو ثبلثة مصالب. بحث الثاني: القزاء بعج اإلسبلم.الس 
 .Àالسصمب األول: القزاء في عرخ الشبي   
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 السصمب الثاني: القزاء في عرخ الخبلفة.  
 السصمب الثالث: القزاء بعج سقػط الخبلفة.  
 السبحث الثالث: مدتججات األدلة. 

 وفيو ثسانية فرػل. األدلة القزائية. الباب الثاني:

 وفيو سبعة مباحث. اإلقخار. ل األول:الفر

 السبحث األول: تعخيا اإلقخار. 
 السبحث الثاني: مذخوعية اإلقخار. 
 وفيو أربعة مصالب.  السبحث الثالث: شخوط اإلقخار وأركانو. 
 السصمب األول: شخوط السِقخ.  
 السصمب الثاني: شخوط السَقخ لو.  
 السصمب الثالث: شخوط السَقخ بو.  
 مب الخابع: شخوط الريغة.السص  
 وفيو أربعة مصالب.  السبحث الخابع: أحكام اإلقخار. 

 السصمب األول: حقيقة اإلقخار.  
 السصمب الثاني: اإلقخار حجة كاممة قاصخة.  
 السصمب الثالث: بػاعث اإلقخار.  
 وفيو مدألتان. .السصمب الخابع: نراب اإلقخار  

 الدنا.نراب اإلقخار ب السدألة األولى:السدألة األولى:    

 نراب اإلقخار بالدخقة.  السدألة الثانية:السدألة الثانية:    
 وفيو مصمبان. السبحث الخامذ: الحقػق الثابتة باإلقخار. 
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 مدألتان. وفيو السصمب األول: إقخار السخيس مخض السػت.  
 السدألة األولى: إقخار السخيس مخض السػت لغيخ وارثو.   
 ارثو. السدألة الثانية: إقخار السخيس مخض السػت لػ    
  وفيو مدألتان. السصمب الثاني: اإلقخار بالشدب.  
 السدألة األولى: اإلقخار بشدب يحسمو عمى نفدو.    
 السدألة الثانية: اإلقخار بشدب يحسمو عمى نفدو وكيخه.   
 السبحث الدادس: مقاصج الذخيعة في اإلقخار. 
 ثبلثة مصالب.وفيو  السبحث الدابع: الخجػ  عغ اإلقخار. 

 الخجػ  عغ اإلقخار في حقػق هللا تعالى. لسصمب األول:لسصمب األول:اا  

 الخجػ  عغ اإلقخار في حقػق العباد. السصمب الثاني:السصمب الثاني:  
 .السصمب الثالث: الخجػ  عغ اإلقخار في الحقػق السذتخكة  

 ثسانية مباحث.  وفيو الذهادة. الفرل الثاني:

 السبحث األول: تعخيا الذيادة.
 دة.السبحث الثاني: مذخوعية الذيا

 وفيو  سدة مصالب. السبحث الثالث: أحكام الذيادة. 
 السصمب األول: مدتشج عمع الذاىج.  
 السصمب الثاني: تحسل وأداء الذيادة.  
 السصمب الثالث: العسل بالذيادة.  
 السصمب الخابع: الفخق بيغ الذيادة واإلقخار.  
 السصمب الخامذ: سسا  الذيادة بعج اإلقخار.  
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 ثبلثة مصالب.بع: أركان الذيادة وشخوشيا. وفيو السبحث الخا 

 أركان الذيادة. السصمب األول:السصمب األول:    

 شخوط الذيادة العامة. السصمب الثاني:السصمب الثاني:    
 السصمب الثالث: شخوط الذيادة الخاصة.  

 وفيو تدعة مصالب. السبحث الخامذ: مخاتب الذيادة.
 السصمب األول: أربعة شيػد. 
 السصمب الثاني: ثبلثة شيػد. 
 لسصمب الثالث: شاىجان.ا 
 السصمب الخابع: شاىج وامخأتان. 
 السصمب الخامذ: شاىج ويسيغ. 
 السصمب الدادس: الشداء مشفخدة. 
 السصمب الدابع: شاىج واحج فقط. 
 السصمب الثامغ: شيادة الربيان. 

 وفيو مدألتان. السصمب التاسع: شيادة الكافخ.  
 لسدمع. السدألة األولى: شيادة الكافخ عمى ا   

 السدألة الثانية: شيادة الكافخ عمى الكافخ.  
 .ثبلثة مصالبوفيو  السبحث الدادس: الذيادة عمى الذيادة. 
 السصمب األول: مذخوعية الذيادة عمى الذيادة.  
 السصمب الثاني: شخوط قبػل الذيادة عمى الذيادة.  

 السصمب الثالث: مػاضع قبػل الذيادة عمى الذيادة. 
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 لدابع: مقاصج الذخيعة في الذيادة.السبحث ا
 السبحث الثامغ: رّد الذيادة. وفيو مصمبان.  
 وفيو مدألتان. السصمب األول: ا تبلف الذيػد في الذيادة.  
 السدألة األولى: ا تبلف الذيػد في السذيػد بو.    
 السدألة الثانية: ا تبلف الذيػد في زمان أو مكان السذيػد بو.   
 فيو مدألتان.و  ني: رجػ  الذيػد عغ الذيادة.السصمب الثا  

 رجػ  الذيػد قبل الحكع. ::السدألة األولىالسدألة األولى    
 رجػ  الذيػد بعج الحكع. السدألة الثانية:السدألة الثانية:      

 وفيو ستة مباحث.  اليسيؽ. الفرل الثالث:

 السبحث األول: تعخيا اليسيغ.
 السبحث الثاني: مذخوعية اليسيغ. 
 .يو في ثبلثة مصالبوف السبحث الثالث: صيغة اليسيغ. 
 السصمب األول: حكع اليسيغ لسغ تػجيت إليو.  
 السصمب الثاني: صيغة اليسيغ.  
 السصمب الثالث: تغميع اليسيغ.  
 السبحث الخابع: حاالت اليسيغ. وفيو مصمبان. 
 وفيو مدألتان. السصمب األول: الشكػل.  
  السدألة األولى: تعخيا الشكػل.   
 : أنػا  الشكػل.السدألة الثانية   
 السصمب الثاني: يسيغ السجِعي بعج نكػل السجَعى عميو.  
 السبحث الخامذ: الحقػق التي تثبت باليسيغ. 
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 وفيو ثبلثة مصالب. السبحث الدادس: أحكام اليسيغ. 
 السصمب األول: الشية في اليسيغ.  
  السصمب الثاني: حكع اليسيغ.  

 السصمب الثالث: الحمف بالصبلق. 

 وفيو سبعة مباحث. القدامة. رل الخابع:الف

  السبحث األول: تعخيا القدامة. 
 السبحث الثاني: مذخوعية القدامة. 
 السبحث الثالث: الحكسة مغ مذخوعية القدامة. 
 السبحث الخابع: سبب القدامة. 

 السبحث الخامذ: أيسان القدامة.
 السبحث الدادس: شخوط القدامة.

 امة.السبحث الدابع: مػجب القد

 وفيو أربعة مباحث. .عمؼ القاضيالفرل الخامذ: 

 السبحث األول: تعخيا عمع القاضي.
 السبحث الثاني: مذخوعية القزاء بعمع القاضي. 
 السبحث الثالث: ما يقزى فيو بعمع القاضي. 

 وفيو مصمبان.  السبحث الخابع: السعايشة. 
 السصمب األول: تعخيا السعايشة. 

 خوعية السعايشة. السصمب الثاني: مذ  

 وفيو ثسانية مباحث. الكتابة كالخط.الفرل الدادس: 
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 السبحث األول: تعخيا الكتابة والخط. 
 السبحث الثاني: أىسية الكتابة. 
 السبحث الثالث: مذخوعية الكتابة. 
 السبحث الخابع: الكتابة دليل قزائي. 
 السبحث الخامذ: أنػا  الكتابة. 
 وفيو  سدة مصالب. اضي.السبحث الدادس: كتاب الق 
 السصمب األول: تعخيا كتاب القاضي.  
 السصمب الثاني: مذخوعية كتاب القاضي.  
 السصمب الثالث: شخوط كتاب القاضي.  
 السصمب الخابع: ما يقزى فيو بكتاب القاضي.  
 السصمب الخامذ:  ط القاضي.  
 السبحث الدابع:  صػط األفخاد السجخدة. 
 لكتابة الخسسية السعاصخة.السبحث الثامغ: ا 

 .وفيو ثبلثة مباحث الخبخة.الفرل الدابع: 
 السبحث األول: تعخيا الخبخة.

  السبحث الثاني: مذخوعية الخبخة. 
 السبحث الثالث: ما يقزى فيو بالخبخة. 

 وفيو ثبلثة مباحث. القخعة.الفرل الثامغ: 
 السبحث األول: تعخيا القخعة.

 لقخعة.السبحث الثاني: مذخوعية ا 
 السبحث الثالث: ما يقزى فيو بالقخعة. 
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 وفيو أربعة فرػل. القخائؽ القزائية. الباب الثالث:

 وفيو ستة مباحث. .التعخلف بالقخائؽ الفرل األول:
 السبحث األول: تعخيا القخائغ.

 السبحث الثاني: مذخوعية القخائغ.
 وفيو مصمبان.  السبحث الثالث: أقدام القخائغ.

  .أقدام القخيشة مغ حيث مرجرىا ول:سصمب األال 
 .الثاني: أقدام القخيشة مغ حيث قػة داللتيا صمبالس 

 السبحث الخابع: أىسية القخائغ.
 السبحث الخامذ: ضػابط االستجالل بالقخائغ.

 مصالب: ثسانيةوفيو  السبحث الدادس: ما يقزى فيو بالقخائغ. 
 .السصمب األول: إثبات حج الدنا بقخيشة الحسل 

. وفيااو السصمااب الثاااني: إثبااات حااج الدنااا بقخيشااة امتشااا  الدوجااة عااغ المعااان  
 ثبلث مدائل.

 السدألة األولى: تعخيا المعان.   
 السدألة الثانية: مذخوعية المعان.   
 السدألة الثالثة: إثبات الحج بقخيشة امتشا  الدوجة عشو.   

 ج عغ المعان.إثبات حج القحف بقخيشة امتشا  الدو السصمب الثالث:  
 إثبات حج القحف بقخيشة التعخيس. السصمب الخابع: 
 قخيشة قي و أو رائحتو.إثبات حج شخب الخسخ بالسصمب الخامذ:  

 وفيو مدألتان. السصمب الدادس: إثبات حج الدخقة بالقخائغ.  
 السدألة األولى: وجػد السدخوق بيج الستيع.   
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 ة عغ اليسيغ.السدألة الثانية: نكػل الستيع بالدخق  
 .القراص بالقخائغحج إثبات السصمب الدابع:  

 السصمب الثامغ: التعديخ بالقخائغ.   

 وفيو مبحثان. .القيافة الفرل الثاني:

 السبحث األول: تعخيا القيافة. 
 السبحث الثاني: مذخوعية القيافة. 

 .وفيو مبحثان  .الحيازة كالترخؼ الفرل الثالث:
 الحيازة والترخف.السبحث األول: تعخيا  
 السبحث الثاني: الحيازة والترخف قخيشة تسمظ. 

ة :الفرل الخابع  ستة مباحث.وفيو  .القخائؽ السدتججَّ
 السبحث األول: البرسات. وفيو أربعة مصالب 
 السصمب األول: تعخيا البرسة.  
 السصمب الثاني: أنػا  البرسة.  
 السصمب الثالث:  رائز البرسة.  
 ابع: قيسة البرسة في اإلثبات.السصمب الخ   
 السبحث الثاني: التحاليل السخبخية. وفيو مصمبان. 
 السصمب األول: التعخيا بالجم وكيخه.  
 السصمب الثاني: قيسة التحاليل السخبخية في اإلثبات.  
 وفيو مصمبان. السبحث الثالث: البرسة الػراثية. 
 ب األول: تعخيا البرسة الػراثية.مالسص  
 .ائلمدو أربعة فيو  صمب الثاني: قيسة البرسة الػراثية في اإلثبات.الس  
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السداااألة األولاااى: أثاااخ البراااسة الػراثياااة فاااي إثباااات الشداااب ونفياااو.    
 وفييا سبع نقاط.

 الشقصة األولى: مكانة الشدب.    
 الشقصة الثانية: األحكام التي تشذأ عغ الشدب.    
 الشقصة الثالثة: أسباب الشدب.    
 الشقصة الخابعة: مثبتات الشدب.    
 الشقصة الخامدة: البرسة الػراثية ومثبات الشدب.    
 الشقصة الدادسة: نفي الشدب.    
 الشقصة الدابعة: البرسة الػراثية ونفي الشدب.    
إثباات  البرسة الػراثية فايأثخ التحاليل السخبخية و  السدألة الثانية:   

 .جخائع القتل
إثباات البرسة الػراثية فاي : أثخ التحاليل السخبخية و لثةالسدألة الثا   

 الدنا أو االكتراب.
السداااألة الخابعاااة: قاااخار وتػصااايات مجساااع الفقاااو اإلسااابلمي بذاااأن    

 البرسة الػراثية.
 السبحث الخابع: التدجيل السخئي والرػتي. 
 السبحث الخامذ: وسائل االترال والتػاصل اإللكتخونية.  
 وفيو مصمبان: الجخائع اإللكتخونية.السبحث الدادس:  
 السصمب األول: تعخيا الجخائع اإللكتخونية.  
 السصمب الثاني: إثبات الجخائع اإللكتخونية.  

 وأ يخًا  اتسة وفييا بيشت أىع الشتائح التي تػصمت إلييا في دراستي ليحا البحث.
 ثع رتبت الفيارس عمى الذكل التالي:
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 فيخس اآليات القخآنية.
 س األحاديث واآلثار.فيخ 

 فيخس األعبلم.
 فيخس السرادر والسخاجع.
 فيخس مػضػعات البحث.

: فامني أحساج هللا تعاالى الاحؼ ماّغ عماي بمتساام ىاحه األشخوحاة، فامن كفي الختػاـ
أحدااااشت فسااااغ هللا تبااااارك وتعااااالى وحااااجه ثااااع دعاااااء والااااجّؼ، ومن كيااااخ ذلااااظ فسااااغ نفدااااي 

 الراااا لػجياااو الكاااخيع، وأن يشفعشاااي باااو وتقرااايخؼ، وأساااألو تعاااالى أن يجعااال ماااا كتبااات 
وعماااى آلاااو  Àوالسدااامسيغ إناااو ساااسيع قخياااب مجياااب، وصااامى هللا وسااامع عماااى سااايجنا دمحم 

 وصحبو أجسعيغ.
 وآ خ دعػاىع أن الحسج  رب العالسيغ

 
 

 الظالب

 دمحم زكخيا محسػد صارؼ الذافعي الحمبي

 هٖٚٗٔ/ ذو الحجة /  ٖ
مٕٙٔٓ/  أيااامااػل  / ٘
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 ولبلاب األا
 وددل إىل دراسة ابلحث ،تىهيد

   .فرػل وفيو  سدة
  

 الفقه.الفرا األكؿ:   **
 .الجلياالفرا الثاني:   **
  .اإلثباتالفرا الثالث:   **
 .القزاءالفرا الخابع:   **

 .تارلخ القزاءالفرا الخامذ:   **
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 امفصل األول
 امفقه

 
 .وفيو مبحثان

  

 السبحث األكؿ: تعخلف الفقه.  **

  .السبحث الثاني: صمة الفقه باألدلة القزائية  **
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 السبحث األكؿ: تعخلف الفقه
 :التعخلف المغؾي  

ا اشااتقاقو ماااغ الفاااء والقااااف والياااء أصاال واحااج صااحيح مااغ الفعاال فقااو، الفقااو:
 و بكدااخ القااافو يفَقاامرااجر لمفعاال فِقاا، بكدااخ الفاااء وسااكػن القاااف، والفقااو الفااتح والذااق

وفقااو الخجاال ، أؼ صااار فقيياااً  اىااةقَ يااا وفَ قْ فِ ، و بزااع القاااف فييساايفُقااو اُ لفعاال فقاااو ، وفتحياا
تعاااشى يااًا بالتذااجيجا أؼ ، وتفقَّااو الخجاال تفق  وفصااغ ذا عمااع وفيااعإبكدااخ القاااف وضااسيا، 

وفقََّياو كياخه تفقيياًا، إذا ، (ٔ)﴾حك جك مق﴿ ومشاو قػلاو تعاالى:، وتعمساو الفقو ودرسو
يغِ المَُّياعَّ ) Àعمسو، ومشو دعاء الشبي  ا وكال ويقاال رجال فقياو أؼ عاالع، (ٕ)(َفقِّْياُو ِفاي الاجِّ

 عالع بذيء فقيو.
، كساا  يخ الفقو ما حاضاخت باو :الفصشة والحكاءا ومشو السثل عمى الفقويصمق و 

ويقاااال فُقاااو بالزاااع إذا ويصماااق عماااى العماااع بالذااايء والفياااع لاااو ساااػاء كاااان دقيقاااا أم جمياااا، 
ثااع فيااع، وفَقااو بااالفتح إذا ساابق كيااخه إلااى الفيااع،  صااار الفقااو سااجية لااو، وفِقااو بالكدااخ إذا

 .(ٖ)لو عمى العمع بالذخيعة اإلسبلميةكمب استعسا

                                         

 (.ٕٕٔسػرة التػبة، آية: ) (ٔ)
رحيح البخارؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاىيع البخارؼ، ػر بالجامع الرحيح السذي (ٕ)

 -م. ٜٚٛٔ(، دار الذعب، القاىخة، شبعة أولى، ٛٗ/ٔباب وضع الساء عشج الخبلء، )
الجامع الرحيح السذيػر برحيح مدمع، أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج بغ مدمع القذيخؼ 

 (، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت.ٕٜٚٔ/ٗالشيدابػرؼ، باب فزائل ابغ عباس، )
(، دار الكتب العمسية، لبشان، شبعة أولى، ٖٖٗ/ٖكتاب العيغ، الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ، ) (ٖ)

(، دار العمع لمسبلييغ، لبشان، ٜٛٙ/ٕجسيخة المغة، دمحم بغ الحدغ بغ دريج، ) -م. ٖٕٓٓ
(، الجار ٘ٓٗوٗٓٗ/٘ؼ، )تيحيب المغة، دمحم بغ أحسج األزىخ  -م. ٜٛٛٔشبعة أولى، 

(، ٖٚٗ/ٖالسحيط في المغة، الراحب إسساعيل بغ عباد، ) -السرخية لمتأليف، القاىخة. 
الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية، إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ،  - عالع الكتب، لبشان.

 = م.ٜٗٛٔ(، دار العمع لمسبلييغ، لبشان، شبعة ثالثة، ٖٕٕٗ/ٙ)
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سرااااصمح الفقااااو فااااي لالسعشااااى المغااااػؼ والقااااخآن الكااااخيع والدااااشة الشبػيااااة اسااااتعسبل 
   .مػاضع متعجدة

 التعخلف االصظالحي: 
ساابلم ر اإل، ففااي صااجوأشااػار لقااج مااخ التعخيااا االصااصبلحي لمفقااو بعااجة مخاحاال

، أؼ معخفاااة كاال ماااا جاااء عاااغ هللا األحكااام الذاااخعية كمياااكااان الفقااو يصماااق عمااى معخفاااة 
و أاألوامااخ والشااػاىي،  و، أسااػاء مااا يتراال بالعقيااجة، أو أحكااام الفااخوض والحااجود تعااالىا

وكاان يصماق  ،(ٔ)الذاخيعة والاجيغ باالسعشى األعاع فكان لفع الفقاو مخادفاًا لكمستاي األ بلق،
ُربَّ َحاِمااِل ِفْقااو  ): Àالذااخعية وعمااى األحكااام ذاتياااا ومشااو قااػل الشبااي  عمااى فيااع األحكااام

 .(ٕ)(ِإَلى َمْغ ُىَػ َأْفَقُو ِمْشوُ 
                                         

(، دار الفكخ لمصباعة، ٕٗٗ/ٗة، أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدويشي، )معجع مقاييذ المغ - =
(، مؤسدة الخسالة، ٖٓٚ/ٔمجسل المغة، أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدويشي، ) -م. ٜٜٚٔ

السحكع والسحيط األعطع، عمي بغ إسساعيل بغ سيجه،  -م. ٜٙٛٔبيخوت، شبعة ثانية، 
أساس الببلكة، محسػد بغ  -م. ٕٓٓٓولى، (، دار الكتب العمسية، لبشان، شبعة إٔٛٔ/ٗ)

السغخب في  -م. ٜٜٛٔ(، دار الكتب العمسية، لبشان، شبعة أولى، ٕٖ/ٕعسخ الدمخذخؼ، )
، شبعة أولى، (، مكتبة أسامة بغ زيج، سػريةٚٗٔ/ٕتختيب السعخب، ناصخ الجيغ السصخزؼ، )

(، دار صادر، ٕٕ٘/ٖٔلدان العخب، جسال الجيغ دمحم بغ مكخم بغ مشطػر، ) -م. ٜٜٚٔ
(، السصبعة ٙ٘ٙ/ٕالسرباح السشيخ، أحسج بغ دمحم بغ عمي السقخؼ الفيػمي، ) -بيخوت. 

القامػس السحيط، دمحم بغ يعقػب الفيخوز آبادؼ،  -م. ٕٕٜٔاألميخية، القاىخة، شبعة  امدة، 
دمحم  تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، -(، السصبعة األميخية، القاىخة، شبعة ثالثة. ٕٗٛ/ٗ)

(، السجمذ الػششي لمثقافة، الكػيت، شبعة أولى، ٚ٘ٗوٙ٘ٗ/ٖٙمختزى الدبيجؼ، )
 م. ٕٔٓٓ

(، الجار الجامعية، لبشان، شبعة ٕٖالسج ل في الفقو اإلسبلمي، دمحم مرصفى شمبي، )ص (ٔ)
(، دار الدبلم لمصباعة، ٜأصػل الفقو اإلسبلمي، أميخ عبج العديد، )ص -م. ٜ٘ٛٔعاشخة، 
(، وزارة األوقاف والذؤون ٕٔ/ٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) -م. ٜٜٚٔشبعة أولى،القاىخة، 

(، السجمذ األعمى ٕؤ/ٔمػسػعة الفقو اإلسبلمي السرخية، ) -اإلسبلمية، الكػيت. 
 ه. ٖٚٛٔلمذؤون اإلسبلمية، القاىخة، 

م. ٕٔٓٓأولى،  (، مؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعةٖٔٓ/ٕٚ) السدشج، أحسج بغ دمحم بغ حشبل، (ٕ)
 =(، مؤسدةٕٓٚ/ٔصحيح ابغ حبان، دمحم بغ حبان بغ أحسج بغ حبان، ) -
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وىااحا االسااتعسال الجااامع لمفااع الفقااو اسااتسخ أمااجًا لاايذ بالقراايخ يذاايخ إلااى ذلااظ 
ناو لياا وماا عمييااا كساا وأمفقاو بأناو: معخفاة الاشفذ مال رحساو هللا حشيفة يبأا اإلمام يتعخ 

   .(ٔ)الفقو األكبخكتابو في العقائج بسسى 
ا السراصمحات ولسا تسايدت العماػم وشاا  التخراز بايغ العمسااء ضااقت دائاخة

مدااتقبًل ساسي بعمااع التػحيااج أو عمااع الكاابلم، ونذااأ لمفقااو  فاساتبعج عمااع العقائااج وجعاال عمساااً 
 .اصصبلح لؤلصػلييغ وآ خ لمفقياء

 :معشى الفقه عشج األصؾلييؽ 
ع فااااي عبااااارات متقااااجمي األصااااػلييغ فااااي تعخيااااا الفقااااو تبعااااًا ال ااااتبلفيا تمفاااات 

األحكام الذاخعية العسمياة العمع بالسقرػد مشو، والحؼ استقخ عميو التعخيا أن الفقو ىػ: 
 .(ٕ)التفريمية السكتدب مغ أدلتيا

  .أمػر ال تعتبخ مغ عمع الفقو عجة ويتزح مغ ىحا التعخيا
 .ليذ عمسا باألحكام العمع بالحوات والرفاتا ألنو -ٔ

                                         
 م. ٖٜٜٔالخسالة، بيخوت، شبعة ثانية،  =
(، دار الكتاب ٘/ٔ) كذف األسخار شخح أصػل البددوؼ، عبج العديد بغ أحسج البخارؼ، (ٔ)

(، مكتبة صبيح، ٕٚ/ٔالتمػيح عمى التػضيح، مدعػد بغ عسخ التفتازاني، ) -اإلسبلمي. 
 القاىخة.

(، دار الكتب العمسية، ٔٔ/ٔفرػل البجائع في أصػل الذخائع، دمحم بغ حسدة الفشخؼ، ) - 
البحخ السحيط، دمحم بغ بيادر بغ عبج هللا الدركذي،  -م. ٕٙٓٓبيخوت، شبعة أولى، 

 م.ٕٜٜٔ(، وزارة األوقاف بالكػيت، الكػيت، شبعة ثانية، ٕٕ/ٔ)
(، السكتب اإلسبلمي، بيخوت، ٙ/ٔأصػل األحكام، عمي بغ أحسج اآلمجؼ، ) اإلحكام في (ٕ)

الغيث اليامع شخح جسع الجػامع، أحسج بغ إبخاىيع العخاقي،  -ه. ٕٓٗٔشبعة ثانية، 
التسييج في تخخيح األصػل  -م. ٕٗٓٓ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، ٕٙ/ٔ)

(، مؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة أولى، ٓ٘/ٔ) شػؼ،عمى الفخو ، عبج الخحيع بغ الحدغ األس
السخترخ في أصػل الفقو عمى محىب أحسج ابغ حشبل، عمي بغ دمحم بغ عباس  -ه. ٓٓٗٔ

 (، جامعة السمظ عبج العديد، مكة السكخمة. ٖٔ/ٔالبعمي، )
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العماااااع باألحكاااااام العقمياااااة والحداااااية والمغػياااااةا ألناااااو لااااايذ عمساااااا باألحكاااااام  -ٕ
 الذخعية.

 العمع باألحكام االعتقادية أو القمبيةا ألنو ليذ عمسا باألحكام العسمية. -ٖ
كاال مااا عمااع و  ،بااالػحي Àوعمااع الشبااي ، وعمااع جبخياال  ،هللا تعااالى عمااع -ٗ

   .(ٔ)طاالستشبااالكتداب و و كيخ حاصل بمغ الجيغ بالزخورةا ألن
 :معشى الفقو عشج الفقياء

 :يصمق الفقو عشج الفقياء عمى أحج معشييغ
حفااع شائفااة مااغ األحكااام الذااخعية العسميااة الااػاردة فااي الكتاااب والدااشة أو األول: 

 بأؼ دليل آ خ يخجع إلييسا، سػاء حفطت مع أدلتيا أم مجخدة مغ الجليل.
حكااام والسداااائل الذااخعية العسمياااة التااي نااادل بيااا الاااػحي أو مجسػعاااة األالثاااني: 

 .(ٕ)شبصو السجتيجون عمى ا تبلف شبقاتيعتاس
       

                                         

 - (. ٕٕؤٕ/ٔالبحخ السحيط، الدركذي، ) -(. ٙ/ٔاإلحكام في أصػل األحكام، اآلمجؼ، ) (ٔ)
(، دار الفكخ، دمذق، شبعة أولى، ٕٕؤٕأصػل الفقو اإلسبلمي، وىبة الدحيمي، )ص

أصػل الفقو اإلسبلمي، أحسج فخاج  - (.ٕٗأصػل الفقو اإلسبلمي، أميخ، )ص - م.ٜٙٛٔ
م. ٜٜٓٔ(، مؤسدة الثقافة الجامعية، اإلسكشجرية، ٘ٔوٗٔحديغ وعبج الػدود الدخيتي، )ص

 -(، الجار الجامعية، لبشان. ٖٔ مرصفى شمبي، )صأصػل الفقو اإلسبلمي، دمحم -
 (.ٖٔ/ٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، )

(، وزارة األوقاف في دولة ٓٚوٜٙ/ٔالسشثػر في القػاعج الفقيية، دمحم بغ بيادر الدركذي، ) (ٕ)
(، ٚٙٔالتعخيفات الفقيية، دمحم عسيع اإلحدان البخكتي، )ص -م. ٜ٘ٛٔالكػيت، شبعة ثانية، 

الػاضح في أصػل الفقو، عمي بغ عقيل  -م. ٖٕٓٓالكتب العمسية، شبعة أولى، دار 
السج ل في الفقو  -م. ٜٜٜٔ(، مؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة أولى، ٜٓ/ٔالبغجادؼ، )

مػسػعة الفقو  -(. ٘ٔوٗٔ/ٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) -(. ٖٖاإلسبلمي، شمبي، )ص
 (.ٕؤ/ٔاإلسبلمي، )
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 اني: صمة الفقه باألدلة القزائيةالسبحث الث
إن هللا ساابحانو وتعااالى ارتزااى لشااا اإلساابلم ديشااًا وشااخيعة، وجعمااو عامااًا لمبذااخية 

، وأنااادل القاااخآن الكاااخيع تبياناااًا لكااال شااايء، وماااغ عمييااااياااخث هللا األرض جسعااااء إلاااى أن 
 حي جي﴿ٱٱٹٱٹ ،أن يباايغ لمشاااس مااا ناادل إلااييع Àوأوحااى إلااى رسااػلو األماايغ 

فااجتسع مساا نادل فاي كتاااب هللا  ا(ٔ)﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
جسػعااااة مااااغ الشرااااػص تتسثاااال فييااااا الذااااخيعة كاممااااة، لكااااغ ىااااحه م À ومسااااا بيشااااو الشبااااي

حتاااى ماااا يسكاااغ أن  اغ أحكاااام كااال شااايءوساااعة نصاقياااا لاااع تباااي الشراااػص عماااى كثختياااا
فكاااان ال باااج ماااغ شااايء آ اااخ يػضاااح  السداااتقبل عماااى سااابيل أدق التفاصااايل، يداااتجج فاااي

فاي حياتاو، ودرب  À ا فكاان االجتيااد الاحؼ أقاخه الشبايويحجد لكل واقعاة حكسياا السبلئاع
و أصااحابو مااغ بعااجه، ومااغ ثااع تاابعيع فااي ذلااظ فااي كاال عرااخ شائفااة مسااغ مااّغ هللا يااعم

 .(ٕ)فيع والعمع واالجتيادعمييع بال
السجتساع ماغ أىاع التذاخيعات  ومذا كان القزاء والفرل في السشازعات بيغ أفخاد

في قزائو، واجتيج فييا الراحابة فاي حياتاو وبعاج  Àالتي ندل بيا القخآن، وبيشيا الشبي 
وا الفقياء قج اعتشػا بيحا الجانب عشاياة كبياخة، بيشات أساساياتو وشخقاو ووساائم مساتو، فمن

لتديل السيسة عمى القاضي لمػصػل إلى الحكع الحؼ يخضاي هللا تعاالى، ويعصاي الحاق 
 ألصحابو.

يثباات ليااا وعمييااا مااغ ومذا كااان مػضااػ  الفقااو ىااػ أفعااال السكمفاايغ مااغ حيااث مااا 
فامن مػضاػ  القزااء ىاػ فرال السشازعاات الحاصامة ماغ جاخاء عبلقاة  ،(ٖ)أحكام شخعية

ا وعميياا ماغ أحكاام، فرامة الفقاو بالقزااء صامة وثيقاة الفخد بالفخد مغ حيث ماا يثبات ليا
أواًل، وبعاااااجىسا مراااااادر كاااااالخوح لمجداااااج، ألن القاضاااااي العاااااادل أدواتاااااو الكتااااااب والداااااشة 

                                         
 (.ٗٗ، آية: )سػرة الشحل (ٔ)
 (. ٕٗأصػل الفقو اإلسبلميا شمبي،)ص (ٕ)
(. ٕٛأصػل الفقو اإلسبلمي، أميخ، )ص -(. ٜٕوىبة الدحيمي، )ص أصػل الفقو اإلسبلمي، (ٖ)

 (.ٕٔأصػل الفقو اإلسبلمي، سخيتي، )ص -
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واالجتيااد فيياا واساتشباط الحكاع  ومغ ثّع فيع الػاقعاةالتذخيع األ خػ كاإلجسا  والقياس، 
قاال جػر أصااب أم أ صاأ، يا ضسغ الزػابط التي وضعيا لو الذخ ، وىػ بعج ذلظ مأل

َوِمَذا َحَكَع َفاْجَتَيَج ُثعَّ َأْ َصاَأ  ،ِإَذا َحَكَع اْلَحاِكُع َفاْجَتَيَج ثعَّ َأَصاَب َفَمُو َأْجَخانِ ) :Àرسػل هللا 
قااال  ،فيااػ آثااع لتقراايخه فااي الدااعي لمعمااع ولقزااائو باايغ الشاااس بجياالومال  ،(ٔ)(َفَمااُو َأْجااخ  

ااا الَّااِحؼ ِفااي اْلَجشَّااِة  ،َواْثَشاااِن ِفااي الشَّااارِ  ،َواِحااج  ِفااي اْلَجشَّااةِ  :ثَااة  اْلُقَزاااُة َثبَل ) :Àرسااػل هللا  َفَأمَّ
َوَرُجال   ،َوَرُجل  َعَخَف اْلَحقَّ َفَجاَر ِفي اْلُحْكاِع َفُياَػ ِفاي الشَّاارِ  ،َفَخُجل  َعَخَف اْلَحقَّ َفَقَزى ِبوِ 

  .(ٕ)(َقَزى ِلمشَّاِس َعَمى َجْيل  َفُيَػ ِفي الشَّارِ 
 

       

                                         

الجامع الرحيح،  -(. ٖٖٔ/ٜ) باب أجخ الحاكع إذا اجتيج، الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٔ)
 (.ٕٖٗٔ/ٖ، )باب بيان أجخ الحاكع إذا اجتيجمدمع، 

(، دار الخسالة العالسية، شبعة ٕٙٗ/٘ود، سميسان بغ األشعث الدجدتاني، )و سشغ أبي دا (ٕ)
(، السكتب اإلسبلمي، ٜٗ/ٓٔشخح الدشة، الحديغ بغ مدعػد البغػؼ، ) -م. ٜٕٓٓأولى، 

يث واآلثار في الذخح الكبيخ، البجر السشيخ في تخخيح األحاد – م.ٖٜٛٔبيخوت، شبعة ثانية، 
م، ٕٗٓٓ(، دار اليجخة، الخياض، شبعة أولى، ٕ٘٘/ٜعسخ بغ عمي بغ أحسج بغ السمقغ، )

 حجيث صحيح.ال : ىحاوقال
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 امفصل اثلاين
 ادليلل

 
   ة مباحثوفيو  سد

 السبحث األكؿ: تعخلف الجليا.   **
 السبحث الثاني: أهسية الجليا.   **
 السبحث الثالث: تشغيؼ الجليا.   **
 السبحث الخابع: أثخ السشظق عمى الجليا.   **
 : أدكار األدلة القزائية. السبحث الخامذ  **
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 الجليا السبحث األكؿ: تعخلف
 التعخلف المغؾي: 

الااااجال والاااابلم أصاااابلن، أحااااجىسا: إبانااااة الذاااايء بأمااااارة مااااغ الفعاااال دّل، الااااجليل: 
والجليل: ىػ األمارة في الذيء، وىاػ ماا يداتجل عمسيا، واآل خ: اضصخاب في الذيء، تت

ألنااو عبلمااة واليااادؼ إليااو ال فعياال بسعشااى فاعاال، وىااػ السخشااج إلااى السصمااػب بااو، أو الااجَّ 
و إليااو، أؼ ىاجاه إليااو ودلَّا و عماى الصخيااقودلَّااوىااحا ماا يقتزاايو المفاع عشااج إشبلقاو،  عمياو،
ىااػ الااحؼ : ليميوالااجَّ  ُدلػلااة بزااع الااجال، وداللااة بكدااخ الااجال وفتحيااا، والسرااجر ،وسااجده

والاجَّل:  ،ويجل بفبلن أؼ يثاق باو وىػ ال يجل، أؼ ال يعخف، يجلظ الصخيق ويخشجك إليو،
الااة: ماتااجل بااو عمااى حسيسااظ وتجتااخغ عميااو، الغااشح والذااكل، ومشااو  : ليمااةوالجَّ الااجَّالل، والجَّ

   .(ٔ)السحجة البيزاءىي 

 التعخلف االصظالحي: 
العمااع الااحؼ يشتسااػن ا تمااف العمساااء فااي التعخيااا االصااصبلحي لمااجليل، بحدااب 

ساػاء  إليو، فالفقياء يصمقػن الجليل ويقرجون بو كل ما فيو داللة ومرشاد إلاى السصماػب،
فكااال ماااا يتػصااال باااو إلاااى معخفاااة مااااال ياااجرك باااالحذ ، أوصااال إلاااى العماااع أم إلاااى الطاااغ

  .(ٕ)ا فيػ عشجىع الجليل الذخعيوالزخورة
أما عمساء األصػل فيصمقػن الجليل عمى كل ماا يسكاغ التػصال براحيح الشطاخ 

 .(ٖ)أو إلى العمع بسصمػب  بخؼ  -وىحا السعتبخ عشج أكثخىع-فيو إلى مصمػب  بخؼ، 
                                         

السحيط في المغة، ابغ  -(. ٙٙ/ٗٔتيحيب المغة، األزىخؼ، ) -(. ٖٗ/ٕالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس،  -. (ٜٛٙٔ/ٗالرحاح، الجػىخؼ، ) -(. ٜٕ٘/ٜعباد، )

أساس الببلكة، الدمخذخؼ،  -(. ٕٓٚ/ٜالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) -(. ٕٓٙ/ٕ)
السرباح السشيخ، الفيػمي،  -(. ٕٛٗ/ٔٔلدان العخب، ابغ مشطػر، ) -(. ٜٕ٘/ٔ)
 (. ٔٓ٘/ٕٛتاج العخوس، الدبيجؼ، ) -(. ٕٓٚ/ٔ)

 (. ٖٙ/ٔالبحخ السحيط، الدركذي، ) -(. ٜ/ٔآلمجؼ، )اإلحكام في أصػل األحكام، ا (ٕ)
(، مؤسدة الخسالة، ٛٛ/ٔالسحرػل في عمع أصػل الفقو، فخخ الجيغ دمحم بغ عسخ الخازؼ، ) (ٖ)

 (. ٖٕ/ٔاإلحكام في أصػل األحكام، اآلمجؼ، ) -لبشان. 



ٕٜ 

 

ستكمسػن اسع الجليل بالسقصػ  مغ الداسعي والعقماي، دون الطشاي الاحؼ و ز ال
 .(ٔ)يصمقػن عميو اصصبلح األمارة
ا فيػ ما يمدم مغ العمع بو العمع بذيء آ خ، وىاػ الحجاة أما الجليل في القزاء

فكال وسايمة مذاخوعة إلثباات وجاػد واقعاة أو  ،(ٕ)والبخىان عمى السجعى عمياو أو الخراع
 ا اسع الجليل، ويعبخ عشو كالبا باإلثبات.نفييا يصمق عميي

  
     

  

                                         

 (.ٕٗالتعخيفات، البخكتي، )ص -(. ٖ٘/ٔالبحخ السحيط، الدركذي، ) (ٔ)
(، السكتبة األزىخية، الصبعة الخابعة، ٜٕإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع بظ، )صشخق ا (ٕ)

 م.ٖٕٓٓ
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 السبحث الثاني: أهسية الجليا
جاااءت الذااخيعة اإلساابلمية لتخااخج الشاااس مااغ الطمسااات إلااى الشااػر، ومااغ الطمااع 

ّمغ قاات ذاتاو لتااؤ ا واآل اخة، وفاي الػ إلاى العاجل، ولتحقااق لياع الداعادة والصسأنيشااة فاي الااجني
ماااة والخاصاااة التاااي تقاااػم عميياااا الحيااااة السداااتقخة إلقاماااة ألفاااخاد السجتساااع مراااالحيع العا

السجتسااااع اإلساااابلميا لااااحلظ جاااااءت األحكااااام الذااااخعية شاااااممة لجسيااااع متصمبااااات الحياااااة، 
مااااغ قػاعااااج تااااشطع عبلقتااااو وتحااااجد حقػقااااو كاااال مااااا يحتاااااج إليااااو الفااااخد والسجتسااااع ومبيشااااة 
 .(ٔ)وواجباتو

يح فاااااي كيفياااااة فالذاااااخيعة اإلسااااابلمية أقاااااخت الحقاااااػق، ورساااااست الصخياااااق الراااااح
لكاغ الشفاػس البذاخية  ،استعساليا، وأساليب مسارستيا بسا يحقق التكافل ويؤمغ االساتقخار

، وقاال مااغ يشرااف مااغ نفدااو، فمااػ لااع يػجااج مجبػلااة عمااى األنانيااة والتطااالع ومشااع الحقااػق 
راد  قااػؼ يحااػل باايغ أصااحاب األثااخة وباايغ الزااعفاء ال تاال الشطااام وعااع الفدااادا لااحلظ 

ومقامااة العااجل، ومنراااف الشاااس  مية القػاعااج الستيشااة لحفااع الحقااػق اإلساابلأقامات الذااخيعة 
 .(ٕ)بعزيع مغ بعس

وقااااج نراااابت الذااااخيعة اإلساااابلمية القاضااااي ليتااااػلى تصبيااااق ىااااحه القػاعااااج، لكااااغ 
يااجعي كاال  ع الحااػادث بشفدااو وىااػ باايغ  رااسيغالقاضااي يدااتحيل عميااو أن يحاايط بجسياا

ورّد الحاق ألصاحابو،  يل إلنيااء ىاحا الشادا شاا دور الاجلا الحاق لشفداو، فياأتي ىواحج مشيس
امااو بالااجليل الااحؼ وضااعو ذلااظ ألن القاضااي ال يقزااي بااالحق السااجَّعى بااو إال إذا ثباات أم

وساايمة السااجعي إلثبااات حقااو، فالااجليل ىااػ  -الااجليل- وىااػ ،و رتبااو لااو القااانػن أ لااو الذااار 

                                         

(، دار الفكخ، الصبعة ٜالتشطيع القزائي في الفقو اإلسبلمي، دمحم مرصفى الدحيمي، )ص (ٔ)
 م.ٜٓٛٔاألولى، 

السعخفة، (، دار ٜٛٗ/ٗمغشي السحتاج إلى معخفة ألفاظ السشياج، دمحم الخصيب الذخبيشي، ) (ٕ)
حجية القخائغ في اإلثبات الجشائي، دمحم أحسج التخىػني،  -م. ٜٜٚٔبيخوت، شبعة أولى، 

وسائل اإلثبات في الذخيعة  -م. ٖٜٜٔ(، جامعة قاريػنذ، لبيا، شبعة أولى، ٖٖ)ص
 م.ٜٜٗٔ(، دار البيان، دمذق، شبعة ثانية، ٖٖ/ٔاإلسبلمية، دمحم مرصفى الدحيمي، )
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 .(ٔ)السعيار الحؼ يسيد الحق مغ الباشل
َعااااى َناااااس  ِدَماااااَء ِرَجااااال   ،ْعَصااااى الشَّاااااُس ِبااااَجْعَػاُىعْ َلااااػ يُ ) :À وقااااج قااااال الشبااااي الدَّ

َعىَوَلِكاااا ،َوَأْمااااَػاَلُيعْ  ِعي) وفااااي روايااااة: .(ٕ)(َعَمْيااااوِ  غَّ الَيِسااااْيَغ َعَمااااى الُسااااجَّ َشااااُة َعَمااااى الُسااااجَّ  ،الَبيِّ
 .(ٖ)(َوالَيِسْيُغ َعَمى َمْغ َأْنَكخ
تصاااول الشاااس بعزاايع عمااى  ومال ،أنااو ال يقباال ادعاااء بااجون دلياال :كيػػه الجاللػػة

 .(ٗ)، ومال يربح ضيعفًا ميجدا بالزيا بعس، فكل حق يحتاج إلى قػة تثبتو
بقاعااجة عااجم جااػاز اقتزاااء و تااأتي األىسيااة العسميااة لمااجليل مااغ ارتباشااو الػثيااق 

الذاااخز حقاااو بشفداااو، فمساااا كاااان ماااغ الستعااايغ عماااى كااال ماااغ ياااجعي حقاااا أن يمجاااأ إلاااى 
ظ يقتزي مغ صاحب الحق أن يقشع القاضاي بػجاػد الحاق فمن ذل القزاء لتسكيشو مشو،

فالاااجليل يتحقاااق باااو حقاااغ ا الاااحؼ يجعياااو ويشااااز  فياااو، وذلاااظ بمقاماااة الاااجليل والحجاااة عمياااو
الاااااجماء، وصااااايانة األعاااااخاض، وحفاااااع الحقاااااػق، واساااااتتباب األماااااغ وسااااايادة الشطاااااام فاااااي 

   .(٘)، وىػ الحؼ يؤكج الحق ويجعع وجػدهالسجتسع

                                         

 (، دار الفكخ العخبي، القاىخة، شبعة سابعة.ٜٕ/ٔأحسج نذأت، ) رسالة اإلثبات، (ٔ)
الجامع الرحيح،  -(. ٖٗ/ٙباب ما جاء في سػرة آل عسخان، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٕ)

 (، والمفع لو.ٖٖٙٔ/ٖمدمع، باب اليسيغ عمى السجَعى عميو، )
مجمذ دائخة السعارف (، ٕٕ٘/ٓٔالدشغ الكبخػ، أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي، ) (ٖ)

حجيث  :(، وقالٓ٘ٗ/ٜبغ السمقغ، )، االبجر السشيخ –ه. ٖٗٗٔالشطامية، اليشج، شبعة أولى، 
 صحيح.

(، دار إحياء التخاث العخبي، ٙٔ/ٕالػسيط في شخح القانػن السجني، عبج الخزاق الدشيػرؼ، ) (ٗ)
مصبعة مرصفى البابي (، ٚاإلثبات في السػاد السجنية، عبج السشعع الرجة، )ص -بيخوت. 

 (.ٜٕ/ٔرسالة اإلثبات، نذأت، ) -م. ٜ٘٘ٔالحمبي، شبعة ثانية، 
اإلثبات  -(، الجار الجامعية، بيخوت. ٛاإلثبات في السػاد السجنية، دمحم حدغ قاسع، )ص (٘)

قػاعج  -م. ٕٔٓٓ(، مؤسدة الشػرؼ، دمذق، ٗٔبالبيشة الذخرية، دمحم فيخ شقفة، )ص
 م.ٜٔٙٔ(، مصبعة الشدخ، بيخوت، ٛ/ٔلسجنية والتجارية، إدوار عيج، )اإلثبات في القزايا ا
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 يؼ الجلياالسبحث الثالث: تشغ
 السثبتااة لؤلحكااام إلااى قدااسيغا أدلااة نطااع العمساااء الااجليل الذااخعي، وقدااسػا األدلااة

 .امختمف فييأدلة ، و امتفق عميي
رااادر ىاي الكتاااب والدااشة واإلجساا  والقياااس، وتدااسى م :فاألدلاة الستفااق عمييااا

ا إن فاااااي العباااااادات أو فاااااي األدلاااااة كمياااااا، وىاااااي مراااااجر الخئيداااااية التذاااااخيع اإلسااااابلمي
 .األحكامسائخ والقزاء و  امبلتالسع

واألدلة السختمف فييا: مثل االستحدان والسرالح السخسمة وسج الحرائع والعاخف 
 .وكيخىا واالسترحاب

ملااى قدااع العمساااء الااجليل إلااى دلياال إجسااالي ودلياال تفراايمي، و  ومااغ حيثيااة أ ااخػ 
والذااخح وفراامػا الكاابلم إلااى دلياال نقمااي ودلياال عقمااي،  أيزاااو  دلياال قصعااي ودلياال ضشااي،

وعمااع أصااػل الفقااو يبحااث فااي إثبااات حجيااة  ،تفراايبل مصااػالً  مشيااا فااي كاال قدااعوالبيااان 
 .(ٔ)األدلة وشخق داللتيا عمى األحكام

أماااا ماااغ حيثياااة القزااااء، فالاااجليل ىاااػ: ماااا وضاااعو الذاااار  لمقاضاااي ماااغ وساااائل 
ل إلثبات الحق أو نفيو، فالسجعي يمتسذ دليمو مشيا وعبخىا إلثبات حقاو، والقاضاي يفرا

فااي القزااية مدااتشجا إلااى دلياال بيشتااو ىااحه السرااادر، وىااي نػعااان متفااق عمييااا كاااإلقخار 
 .والذيادة، ومختمف فييا كاليسيغ السخدودة والقخائغ

، وقاااج نطاااع الذاااار  الحكااايع الاااجليل بأنػاعاااو تشطيساااا دقيقاااا ببياااان شاااخوشو وأركاناااو
 في ىحا البحث إن شاء هللا تعالى. سيأتي تفريل ذلظو 

 
     

  

                                         

 (.ٕٗوٖٕ/ٕٕالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) (ٔ)
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 جلياأثخ السشظق عمى الالسبحث الخابع: 
عشاااجما تاااحكخ كمساااة مشصاااق فااامن أول ماااا يتباااادر إلاااى الاااحىغ ذلاااظ العماااع الفمدااافي 

 .(ٔ)في الفكخ الخصأ آلة صشاعية تعرع مخاعاتيا الحىغ عغ :السػسػم، بأنو
عمااى التفكيااخ فيااػ السياادان والسعيااار لمعمااػم كميااا، ألنااو عمااع تحميمااي عقمااي يقااػم 

، وىااػ عمااع مبشااي أصاابل الخصااأمااغ الفاسااج، والرااػاب مااغ الرااحيح  يسيااد الدااميع الااحؼ
 ،(ٕ)شتاائحالذات السقاجمات التاي يتػصال بياا إلاى  األقيداةعمى األدلة والباخاىيغ العقمياة، و 

مااااغ حيااااث تػجيييااااا ألحااااج  األدلااااة القزااااائية وال يخفااااى مااااا ليااااحا العمااااع مااااغ أثااااخ عمااااى
 الستخاصسيغ.

ا عماااى االساااتشباط سااافقاااو فاااي اعتسادىلأصاااػل اعماااع ماااع ويذاااتخك عماااع السشصاااق 
االسااتشتاج، وباااأل ز فااي مباحااث الجاللااة وأنػاعيااا، والسشصااق بيااحا السعشااى يعتبااخ مااغ و 

 .إن شاء هللا القخائغ التي سيأتي الحجيث عشيا في ىحا البحث
تػجاج عشاج بعاس  البيان والفراحة التي قجأثخ وما قرجتو مغ ىحا العشػان ىػ 

ِإنََّسااا َأَنااا َبَذااخ  َوِمنَُّكااْع َتْخَتِرااُسػَن ): À انصبلقااا مااغ قػلااو ،جليلالاا تػجيااو فااي الستخاصااسيغ
ِتااِو ِمااْغ َبْعااس  َوَأْقِزااَي َلااُو َعَمااى َنْحااِػ َمااا َأْسااَسُع َفَسااْغ  َوَلَعاالَّ َبْعَزااُكْع َأْن َيُكااػَن َأْلَحااَغ ِبُحجَّ

: Àوقػلاو  ،(ٖ)(َأْقَصاُع َلاُو ِقْصَعاًة ِماَغ الشَّاارِ  َقَزْيُت َلُو ِماْغ َحاقِّ َأِ ياِو َشاْيً ا َفابَل َيْأُ اْح َفِمنََّساا
َْ ِمااْغ َبْعااس  َفَأْحِدااُب َأنَّااوُ )  ِإنََّسااا َأَنااا َبَذااخ  َوِمنَّااُو َيااْأِتيِشي اْلَخْرااُع َفَمَعاالَّ َبْعَزااُكْع َأْن َيُكااػَن َأْبَماا

                                         

(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، ٕٖٕالتعخيفات، عمي بغ دمحم الجخجاني، )ص (ٔ)
الديػشي،  معجع مقاليج العمػم في الحجود والخسػم، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ -م. ٕٜٛٔ

جامع العمػم في اصصبلحات الفشػن، عبج  -م. ٕٗٓٓ(، مكتبة اآلداب، القاىخة، ٚٔٔ)ص
 م.ٕٓٓٓ(، دار الكتب العمسية، شبعة أولى، ٕٖٕ/ٖالشبي األحسج نكخلي، )

جامع العمػم،  -(. ٕٖٕالتعخيفات، الجخجاني، )ص -(. ٛٔ/ٔفرػل البجائع، الفشخؼ، ) (ٕ)
 (.ٕٖٕ/ٖنكخلي، )

، مع الرحيح، البخارؼ،الجا (ٖ) الجامع الرحيح، مدمع، باب  -(. ٕٖ/ٜ) كتاب الِحيلا باب 
 (.ٖٖٚٔ/ٖالحكع بالطاىخ والمحغ بالحجة، )
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َساا ِىاَي ِقْصَعاة  ِماَغ الشَّااِر َفْمَيْأُ اْحَىا، َصَجَق َفَأْقِزَي َلُو ِبَحِلَظ َفَسْغ َقَزْيُت َلُو ِبَحقِّ ُمْدِمع  َفِمنَّ 
 .(ٔ)(َأْو َفْمَيْتُخْكَيا

ال باج  :)فأقزي(، وقمات: À)أبمْ وألحغ(، وقػلو  :À فأ حت العشػان مغ قػلو
في تػجيو الجليل القزائي، ومال لسا ذكخه  اوالفراحة وجػدة تختيب األلفاظ أثخ أن لمبيان و 

أن القاضااي قاااج (، فباايغ فسااغ قزاايتوىاااػ قػلااو: ) ،كسااالسااا بشااى عميااو حو  À رسااػل هللا
يتااأثخ بالبيااان والببلكااة، ثااع باايغ أن قزاااء القاضااي إنسااا يعتسااج عمااى مااا يثباات أمامااو مااغ 

، لااحلظ وجااو الستخاصااع إلااى عااجم أ ااح أدلااة وبااخاىيغ، وأنااو ال يحاال حخامااا وال يحااخم حاابلال
التعااااحر بقزاااااء عااااجم و  ألنااااو األعمااااع بشفدااااو إن كااااان محقااااا أم ال، الحااااق الااااحؼ لاااايذ لااااو

 .(ٕ)سا كان عميوألن حكسو ال يغيخ حكع األصل ع القاضي
 

     
  

                                         

الجامع  -(. ٕٚٔ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب إثع مغ  اصع في باشل وىػ يعمسو، ) (ٔ)
 (.ٖٖٚٔ/ٖالرحيح، مدمع، باب الحكع بالطاىخ والمحغ بالحجة، )

(، دار ٗٚٔ/ٖٔتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ، أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني، )ف (ٕ)
السذيػر بذخح الشػوؼ  السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج -ه. ٜٕٚٔالسعخفة، بيخوت، 

(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، ٘/ٕٔعمى صحيح مدمع، يحيى بغ شخف الشػوؼ، )
 ه.ٕٜٕٔشبعة ثانية، 
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 ث الخامذ: أدكار األدلة القزائيةالسبح
عماااى ماااخ العراااػر مطااااىخ مختمفاااة، وماااخت بسخاحااال  األدلاااة القزاااائيةاتخاااحت 

 لياا، السجتساعوماا ذلاظ إال لذاجة حاجاة  ،ع تصاػراماغ أكثاخ الاّشطنيا تعتباخ حيث إعجيجة، 
 .(ٔ)حدب التصػر االجتساعي لئلندانرئيدية ثبلثة  بأدوارفييا وقج مّخ العالع 

 .القؾة الجكر األكؿ: عهج 
 بايغ الشااس فياو وال قااض  يقزاي ال قاانػن و  تكاغ فياو شاخيعةوىػ العيج الحؼ لاع 

لشياال  الذخرااية تااوعمااى قػ  يعتسااج اإلندااانفكااان فيسااا كااانػا يختمفااػن فيااو،  بااالحق والعااجل
ويرااال إلاااى حقاااو بقػتاااو الفخدياااة أو يداااتعيغ  ،يقزاااي لشفداااو بشفداااو شاااخز كااالف حقاااو،

أكاااان ضالساااًا أو  القبيماااة كمياااا لتشراااخ شخراااًا ساااػاء بّ قاااج تياااو  ،بأقارباااو لشيااال ىاااحا الحاااق
مااا يحراال كالبااا إال بعااج تدااػية نتقااام سااػػ العفااػ الااحؼ ولااع يكااغ يسشااع مااغ اال ،مطمػماااً 
 مادية.

وقاااج  ،مّن االنتقاااام يحرااال بذاااكل ساااّخؼّ  فااا ،أماااا إذا كاااان السعتاااَجػ عمياااو ضاااعيفاً 
 .يدتخجمػن الدحخ والحيل لئليقا  بالخرع بأّؼ وسيمة كانت

ثع تصاػر ىاحا العياج إلاى عياج التحكايعا  ،عاش فيو اإلندان البجائي عيجا الوىح 
 بشػعيو تحكيع اإلندان وىػ جدء مغ عيج القػة، وتحكيع اآللية الحؼ ىػ الجور الثاني.

                                         

(، اإلدارة ٓ٘وٜٗوٛٗ/ٔ/ٔرة، ول ديػرانت، تخجسةا دمحم بجران وزكي محسػد، )قرة الحزا (ٔ)
الػسيط،  -(. ٖٕوٕٕؤٕ/ٔرسالة اإلثبات، نذأت، ) -الثقافية في الجامعة العخبية. 

وسائل اإلثبات،  -(. ٚٓ٘)ص شخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، -(. ٘ٔ/ٕالدشيػرؼ، )
(، دار ٛغ وحجيتيا في اإلثبات الجدائي، عساد دمحم ربيع، )صالقخائ -(. ٖٙ/ٔدمحم الدحيمي، )

الػسيط في تاريخ القػانيغ والشطع القانػنية، عبج الدبلم التخمانيشي،  -الكشجؼ لمشذخ، إربج. 
تاريخ الشطع القانػنية واالجتساعية،  -م. ٜٜٓٔ(، مجيخية الكتب الجامعية، حمب، ٗٓٔ)ص

 -م. ٕٕٓٓ(، مشذػرات الحمبي، بيخوت، ٕٓؤٜصشارق السجحوب وعكاشة عبج العال، )
(، السؤسدة الجامعية لمشذخ، بيخوت، شبعة أولى، ٚٔتاريخ القػانيغ، عمي دمحم جعفخ، )ص

 م. ٜٜٛٔ
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  .اإللهي )التحكيؼ( عهج الجلياالجكر الثاني:  
يسارسااػن بعااس الصقااػس و يحتكسااػن فيااو إلااى اآلليااة، سااّسي بااحلظ ألّنيااع كااانػا 

 ،شتقع مغ الطاالع بقاػة  فّياةتشرخ السطمػم و لية تيعتقجون أن اآلو  ،التي تشدب إلى الجيغ
 ّع فمذا كان بخي ًا حساه هللا مغ فعمو ومال مات.فكان السذكّػ ُيعصى الدّ 

أو يكمفػنااو أن يزااع لدااانو عمااى  ،فااي بعااس األحيااان يمقػنااو فااي الشيااخوكااانػا 
خ صااحبو ؤّثخ عميو ىحه السحااوالت اعتبافمن لع ت ،أو يعّخض نفدو لعّس الثعابيغ ،الشار

 مال ثبت عميو الجخم.بخي ًا و 
وكاان الكااىغ  ،وكانػا يصمقػن عمى ىحه الصخق اسع االمتحاان أو الاجليل اإللياي

 مغ الدّع أو مقجارًا كبيخًا حدب ما يخوق لو. فيعصي كّسية قميمة ،يتبلعب فييا بالغر
 ثااع تصااّػر ىااحا األساامػب فراااروا يجّخبااػن الدااّع فااي حيااػان الخرااع فاامذا عاااش

 .عصي الدع  لمخرعخ صاحبو بخي ًا ومال أ تبالحيػان اع
باال كااان السذااكّػ  ،حااجث أمااخًا  ارقاااً مااغ اآلليااة أن تب صماايثااّع بعااج ذلااظ لااع يكااغ 

وكاان الكااىغ يصماب ماغ اآللياة  ،بصمب الذّخ لشفدو إن كاان كاذبااً  يسيشًا مرحػبةيؤدؼ 
 أن تدحق الحانث في يسيشو في الحال.

 ،مػن عماااى االنتحاااار لمتأكياااج عماااى ثباااػت حقياااعالرااايغ كاااانػا ُيْقاااجوفاااي اليشاااج و 
وأكااخب مّسااا تقااجم فااتح الاابصغ عشااج اليابااانييغ إذا أعااػز السااخء الااجليل أمااام  رااسو وذلااظ 

 بات الحق ضجه واستشادال كزب هللا عميو.إلث

 .الجكر الثالث: عهج الجليا اإلنداني 
ساتخجام في ا محرػرةو  ل اإلنداني البذخّؼ فمجأ إلى شخق مػضػعيةتخّقى العق

 مثل اإلثبات بالذيػد أو باالعتخاف أو بالقخائغ. ،الجليل
ثال اساتخجام م ،ػساائلو قج ا تمفات الدابل التاي ُتّتباع فاي الحراػل عماى ىاحه ال

 .التعحيب أل ح االعتخاف مغ السّتيع بالقػة
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 ،لجااأ الشاااس إلااى الكتابااة فااي اإلثبااات التعماايع وأ ااحت األميااة تاادول ولّسااا انتذااخ
فااي األدلااة القزااائية ثااّع اسااتقّخت  ،وفذااى التدويااخ وشاايادة الاادور فكاناات الكتابااة الخسااسية

ونراات القااػانيغ الػضااعية  ،واليساايغ اإلقااخار والقااخائغ والسعايشااة والخبااخة والكتابااةالذاايادة و 
في السداائل السجنياة، أماا السداائل الجشائياة  عمى حرخ ىحه الػسائل وعجم الخخوج عشيا

 فالذيػد والقخائغ ليسا السقام األول.
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 امفصل اثلامث
 اإلجبات

 
   .مباحث كفيه خسدة

 تعخلف اإلثبات.السبحث األكؿ:   **
 اإلثبات.شخكط السبحث الثاني:   **
 محا اإلثبات.السبحث الثالث:   **
 عبء اإلثبات.السبحث الخابع:   **
 السبحث الخامذ: مقاصج الذخلعة في اإلثبات.  **
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 السبحث األكؿ: تعخلف اإلثبات
 التعخلف المغؾي: 

الثاااء والباااء والتاااء كمسااة واحااجةا وىااي دوام الذاايء،  مااغ الفعاال ثباات، اإلثبااات:
 ،وَثَباات األمااخ تحّقاااق، فيااػ ثاباات  وَثِبْياات وَثْباات، داَم واسااتقخّ  ااً ثَباات الذاايء ثباتااًا وُثبػتااو 

والثََّبااات بالتحخياااظ الحجاااة  ،وقاااػل ثابااات أؼ صاااحيح ،وتثبَّااات فاااي األماااخ تاااأّنى ولاااع يْعَجااال
 أؼ بحجااااة ،ال أحكااااع بكااااحا إال بَثَباااات :وتقااااػل ،كداااابب  وأسااااباب ،والبّيشااااة وجسعيااااا أثبااااات

َثْباات تصمااق عمااى كااّل مااغ كااان ورجاال  ،أوضااحياأؼ أقاميااا و  ،ويقااال أثباات حجتااو، ودلياال
ا فيقااال فاابلن  َثْباات  مااغ األثبااات أْؼ ثقااة  مااغ الثقااات ،َعااْجاًل ضااابصاً  ،ثقااة فااي روايتااو حجااة

 متساسظ.شجا   أؼ عاقل ورجل ثبيت أؼ ثقة، ومشو قػليع إذا جاء بو ثبت

لبخىااان او  الااجليل وىااػ افاإلثبااات ىااػ إقامااة الثََّباات ،الداامباإلثبااات ضااج الشفااي و و 
   .(ٔ)الحجةو 

 التعخلف االصظالحي: 
فااأشمقػه عمااى إقامااة الحجااة عمااى  القااج اسااتعسل الفقياااء اإلثبااات بسعشاااه المغااػؼ 

وساػاء كاان  ،ىاحه الحجاة عماى واقعاة أم عماى دعاػػ ساػاء أقيسات  ،مصمقااً ما صحة أمخ 
لحكااع ا :ىااػلااحلظ جاااء تعااخيفيع لااو بااالسعشى العااام و  ،(ٕ)و أمااام كيااخهأذلااظ أمااام القاضااي 

                                         

السحيط في  -(. ٕٚٙ/ٗٔتيحيب المغة، األزىخؼ، ) -(. ٕٕ٘/ٔ) جسيخة المغة، ابغ دريج، (ٔ)
معجع مقاييذ المغة، ابغ  -(. ٕ٘ٗ/ٔ)الرحاح، الجػىخؼ،  -(. ٕٕٗ/ٜالمغة، ابغ عباد، )

أساس الببلكة،  -(. ٖٚٗ/ٜالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) -(. ٜٜٖ/ٔفارس، )
لدان العخب، ابغ  -(. ٖٔٔؤٕٔالسغخب، السصخزؼ، )ص -(. ٖٓٔ/ٔالدمخذخؼ، )

ط، القامػس السحي -(. ٕٙٔ/ٔلفيػمي، )السرباح السشيخ، ا -(. ٕٓؤٜ/ٕمشطػر، )
 (.ٖٚٗ/ٗتاج العخوس، الدبيجؼ، ) -(. ٗٗٔ/ٔآبادؼ، ) الفيخوز

(، السكتب اإلسبلمي، بيخوت، ٚٗاإلثبات بالقخائغ في الفقو اإلسبلمي، إبخاىيع الفائد، )ص (ٕ)
 (.ٕٕ/ٔوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) -م. ٖٜٛٔشبعة ثانية، 
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 .(ٔ)آل خ ت شيءػ بثب
 أو ،ماا ثباػت شايء يذاسل إقاماة الحجاة عماى -كسا ىاػ واضاح- وىحا التعخيا

 وليذ ىحا  اصًا باإلثبات القزائي. ،ثبػت الشدبة بيغ أمخيغ أّيًا كان ىحان األمخان
إقامة الجليل الذخعي أمام القاضي  اكسا أّن الفقياء يصمقػن اإلثبات ويخيجون بو

 .(ٕ)عمى حق أو واقعة مغ الػقائعفي مجمذ قزائو 
ىااػ إقامااة الحجااة أو الااجليل  -وىااػ السعشااى القزااائي- فاإلثبااات بسعشاااه الخاااص

 آثااااار أو واقعااااة تتختااااب عمييااااا قصخق التااااي حااااجدتيا الذااااخيعة عمااااى حااااأمااااام القزاااااء بااااال
 .(ٖ)شخعية

كتااابيع  فاااي ا مراااصمح اإلثبااااتأنياااع اساااتخجمػ  القاااجامى عياااج عاااغ الفقيااااءلاااع يو 
 .(ٗ)لكشيع استخجمػا البّيشات والحجح وشخق القزاء ،ومرشفاتيع
 

     
  

                                         

 (.ٜالتعخيفات، الجخجاني، )ص (ٔ)
  (.ٕٖٕ/ٔ)السػسػعة الفقيية الكػيتية،  (ٕ)
 (، ٖٙٔ/ٕمػسػعة الفقو اإلسبلمي، ) -(. ٕٛحجية القخائغ، التخىػني، ) (ٖ)
 -م. ٜٜٛٔ(، دار الحافع، شبعة أولى، ٕٗالقزاء بقخائغ األحػال، دمحم جشيج الجيخشػؼ، )ص (ٗ)

 (.ٖٚحجية القخائغ، التخىػني، )ص -(. ٚٗاإلثبات بالقخائغ، الفايد، )ص
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 شخكط اإلثبات السبحث الثاني:

مخفاااق القزااااء بذاااكل و يذاااكل اإلثباااات جانباااا ميساااا فاااي اساااتقخار الحيااااة عسػماااا 
 ااااص إذ عمياااو يختكاااد القزااااء العاااادل وباااو تراااان الحقاااػق لاااحا أولتاااو الذاااخيعة العشاياااة 

فاااي معخفاااة الحاااق العطساااى األىسياااة  وبساااا أن لئلثباااات ورتبااات لاااو األحكاااام الستعمقاااة باااو،
 .ان ال بج أن تتػفخ فيو سبعة شخوطك ،الػصػل إليوو 

 .الذخط األكؿ: أف تدبق الجعؾى اإلثبات 
يساااو إال تقج فااابل يِراااح ،عماااى آ اااخ يطياااخ حّقاااًا لذاااخزألّن اإلثباااات يؤّكاااج أو 

باإلساااقاط أو ألّن صااااحب الحاااق يسماااظ التراااخف فياااو و  ،ي صااااحب الحاااقبصماااب الساااّجع
وال ُيعااَخف  ،يكااػن قااج اسااتػفاه أو أ ااحه مقاّصااة بااجون عمااع الذاايػد أو يحتساال أن ،اإلبااخاء

 .بقاء الحق إال بصمبو
ة كااااالحقػق السالياااا ،حقااااػق اآلدمّياااايغ يىااااحا الذااااخط عميااااو جسيااااػر الفقياااااء فااااو 

 .(ٔ)الشكاحو 
                                         

(، ٕٚٚ/ٙب الذخائع، عبلء الجيغ أبػ بكخ بغ مدعػد الكاساني، )بجائع الرشائع في تختي (ٔ)
مجسع األنيخ شخح ممتقى األبحخ، عبج  -م. ٜٓٔٔمصبعة الجسالية، مرخ، شبعة أولى، 

(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، ٘ٛٔ/ٕالخحسغ بغ سميسان السعخف داماد أفشجؼ، )
(، دار الفكخ، ٜٕٙ/ٗعخفة الجسػقي، ) حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، دمحم -ه. ٕٖٛٔ

مػاىب الجميل لذخح مخترخ  ميل، دمحم بغ عبج الخحسغ  -م. ٜٜٛٔبيخوت، شبعة أولى، 
السعخوف بالحصاب، /وبيامذو/ التاج واإلكميل لسخترخ  ميل، دمحم بغ يػسف العبجرؼ 

 -ه. ٜٕٖٔ(، مصبعة الدعادة مرخ، شبعة أولى،ٙٙٔو٘ٙٔ/ٙالسعخوف بالسػاق، )
(، دارا القمع والذامية، شبعة أولى، ٜ٘٘/٘لسيحب، إبخاىيع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ، )ا

(، دار الدبلم لمصباعة، ٜٖ٘/ٚالػسيط في السحىب، دمحم بغ دمحم الغدالي، ) -م. ٜٜٙٔ
الكافي في فقو اإلمام أحسج بغ حشبل، عبج هللا بغ أحسج بغ قجامة،  -م. ٜٜٚٔمرخ، 

الشكت والفػائج الدشية عمى مذكل السحخر البغ  - م.ٜٜٗٔيخوت، (، دار الفكخ، بٖٖٙ/ٗ)
السحمى،  -(، دار الفكخ العخبي، بيخوت. ٕٕٛ/٘تيسية، شسذ الجيغ بغ مفمح الحشبمي، )

مجمة  -ه. ٖٚ٘ٔ(، دار الصباعة السشيخية، ٜٕٗ/ٜعمي بغ أحسج بغ حدم األنجلدي، )
 (.ٜٙٙٔاألحكام العجلية، السادة: )
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ْيَغ َيُمْػَنُيْع ُثعَّ الَّاِحْيَغ ُثعَّ الَّحِ  ،َقْخِني ُكعْ َ ْيخُ : )Àاألصل في ىحا الذخط قػل الشبّي و 
َيْشاُحُرْوَن وَ  ،َوَيُخْػُناْػَن َوال ُيْؤَتَسُشاْػنَ  ،َيْذاَيُجْوَن َوال ُيْدَتْذاَيُجْونَ  ُثعَّ ِإنَّ ِمْغ َبْعِجِىْع َقْػَمااً  ،َيُمْػَنُيعْ 

َيْذاَيُجْوَن  ُيِحب اػَن الّداَساَنةَ  َقاْػم   ُثعَّ َيْخُمفُ وفي رواية: ) ،(ٔ)ُغ(سَوَيْطَيُخ ِفْيِيُع الدّ  ،نَ ال ُيْػُفػْ و 
 .(ٕ)(اَقْبَل َأْن ُيْدَتْذَيُجوْ 

 .(ٖ)﴾ني مي زي ري ٰى ين﴿ٹٱٹٱ

ض الااّحم مااب فااي معااخ ذكااخ الااحيغ َيذاايجون قباال الص Àأّن الشبااّي  :كيػػه الجاللػػة
 .ق الذيادة عمى الجعػة والصمباآلية ُتعمّ و  ،واالستشكار

لااو  اسااُتِحبّ  ،بيااا صاااحب الحااق ال يعمااعشاايادة و  اإلندااان إذا كاناات عشااجأنااو إال 
 .(ٗ)إعبلمو بيا

ويعتبااااخ  ،(٘)أّمااااا فااااي حقااااػق هللا فقااااج اتفااااق الفقياااااء عمااااى عااااجم اشااااتخاط الااااجعػػ 
                                         

الجامع  -(. ٕٕٗ/ٖباب ال يذيج عمى شيادة جػر إذا أشيج، ) رحيح، البخارؼ،الجامع ال (ٔ)
 (.ٜٗٙٔ/ٗالرحيح، مدمع، باب فزل الرحابة ثع الحيغ يمػنيع، )

 (.ٖٜٙٔ/ٗالجامع الرحيح، مدمع، باب فزل الرحابة ثع الحيغ يمػنيع، ) (ٕ)
 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
البيان في محىب اإلمام الذافعي، يحيى بغ سالع العسخاني،  -(. ٜ٘٘/٘السيحب، الذيخازؼ، ) (ٗ)

 م.ٕٓٓٓ(، دار السشياج، بيخوت، شبعة أولى، ٕٓٚ/ٖٔ)
 م.ٖٜٛٔ(، دار الفكخ، شبعة أولى، ٕٕٙاألشباه والشطائخ، إبخاىيع بغ دمحم بغ نجيع، )ص (٘)
ذو/ رد السحتار الجر السختار شخح تشػيخ األبرار، دمحم بغ عمي بغ دمحم الحركفي، /وبيام - 

م. ٕٜٜٔ(، دار الفكخ، بيخوت،ٖٙٗ/٘عمى الجر السختار، دمحم أميغ السعخوف ابغ عابجيغ، )
تبرخة الحكام في أصػل األقزية واألحكام، إبخاىيع بغ عمي بغ دمحم بغ فخحػن اليعسخؼ،  -
شخح الخخشي عمى مخترخ  ميل، دمحم بغ  -ه. ٕٖٓٔ(، السصبعة البيية، مرخ، ٙٙٔ/ٔ)

(. ٕٖ٘/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(، دار صادر، بيخوت. ٚٛٔ/ٚهللا بغ عمي الخخشي، )عبج 
وبيامذو/ حاشيتا قميػبي وعسيخة  كشد الخاكبيغ شخح مشياج الصالبيغ، دمحم بغ أحسج السحمي،/ -

(، دار الفكخ، شبعة رابعة. ٕٕٖ/ٗعمى شخح السشياج، أحسج القميػبي واحسج البخلدي عسيخة، )
 =لكبيخ عمى متغ السقشع، عبج الخحسغالذخح ا -
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ب أّن حااق الداابو  ،ز إثباتااو دون أن تداابقو دعااػػ  يجااػ  فكاال حااقّ  ،ةبحداااإلثبااات فييااا 
ا حراال فاامذ ،يستشااع مااغ االعتااجاء عميااوأن كاال السحافطااة عميااو و الهللا تعااالى يجااب عمااى 

 .(ٔ)وجب عمى كّل مدمع  إثباتو أمام القزاء عجوان
ااَيَجاءِ أال ُأ ْ : )Àاألصاال فيااو قااػل الشبااّي و  ا الَّااِحؼ َيااأِتي ِبَذااَياَدِتِو ِبااُخُكْع ِبَخْيااِخ الذ 

 .ا صخيح  في الحثِّ عمى الذيادة والقيام بياىحو  ،(ٕ)(َقْبَل َأْن ُيْدَأَلَيا
الحؼ قبمو فاي ذّم الاحيغ يذايجون قبال أن  أّن ىحا الحجيث يتعارض مع يبجوقج و 
َيْذَيُجْوَن َقْباَل َأْن حجيث الحم )اء جسعػا بيغ الحجيثيغ بحسل لكّغ جسيػر الفقي ،ُيدَتذَيُجوا

َيَجاءِ سجح )وال ،عمى حقػق العبادا ُيْدَتْذَيُجْوا(  .(ٖ)عمى حقػق هللا تعالى (اَ ْيِخ الذ 

  .عؾى : أف يؾافق اإلثبات الجالذخط الثاني 
فيجااااب أن  ،دعػاه ومضيار الحق الستشااز  فياو ألّن اإلثبات لترجيق السّجعي في

والااااااجعػػ  ،اإلثباااات إذا  اااالف الاااجعػػ فقاااج كاااّحبيا ألن ،يكاااػن مصابقاااًا لاااجعػػ الساااجعي
 .(ٗ)الكاذبة ال ُتقبل

مال وافقااااات الاااااجعػػ و )تقبااااال الذااااايادة إن : وقاااااج نّرااااات مجماااااة األحكاااااام العجلياااااة
   .(٘)فبل(

                                         
 -ه. ٖٛٗٔ(، مصبعة السشار، مرخ، شبعة أولى، ٙ/ٕٔبغ دمحم بغ أحسج بغ قجامة، )ا =

(، ٖٛٙ/ٙدقائق أولي الشيي لذخح مشتيى اإلرادات، مشرػر بغ يػنذ بغ إدريذ البيػتي، )
ة، دمحم بغ أبي الصخق الحكسية في الدياسة الذخعي -م. ٕٓٓٓمؤسدة الخسالة، شبعة أولى، 

 (، مكتبة دار البيان.ٜٛٔبكخ بغ قيع الجػزية، )ص
 (.ٓ٘/ٔوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٔ)
 (.ٖٗٗٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب بيان  يخ الذيػد، ) (ٕ)
 (.ٖٔٗ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٖ(، ىامر)ٜ٘٘/٘السيحب، الذيخازؼ، ) (ٖ)
مجسع األنيخ، داماد أفشجؼ،  -(. ٜٗٗ/٘سحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، )الجر السختار ورد ال (ٗ)

شخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع،  -(. ٕٗٚاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، ) -(. ٕ٘ٓ/ٕ)
 (.ٕٔٙ)ص

 (.ٙٓٚٔ) مجمة األحكام العجلية، السادة: (٘)
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 ،قامات البّيشاة عماى  ابلف الػصافمن اّدعى شي ًا معّيشًا بالدمان أو الػصف و ف
ذتخط السػافقة عماى وال ي ،ذكخ الذيػد سببًا آ َخ فبل تقبل الجعػػ أو اّدعى سببًا لمسمظ و 

مصابقاًا لمساّجَعى باو أو مّنسا تذتخط السػافقة في السعشى بأن يكػن اإلثباات و  ،المفع بالتسام
 .(ٔ)لئلثبات قبل ألّن السّجِعي يكػن مكِحباذا كانت السخالفة إلى أكثَخ فبل تُ ا إأم ،أقّل مشو

 ،حقاػق التاي ال ُتذاَتخط فيياا دعاػػ أّماا ال ،ا الذخط بالشدابة لحقاػق اآلدمّيايغىحو 
 .(ٕ)فبل ُيعتبخ فييا ىحا الذخط ،وىي حقػق هللا تعالى

 .أف يكؾف لإلثبات فائجة في الجعؾى : الذخط الثالث 
بأّن ىحه الاجار كانات لاو  شةفمذا أقام السّجِعي بي ،ُردّ ماّل ّيغ صاحب الحق و بأن يب

أن يتعاّخض إلاى  فابل باجّ  ،ألّناو قاج يكاػن فاي ياجه ماا لايذ لاو ال ُتقبال ىاحه البّيشاة ،باألمذ
 أو أّن شااة ،ه الاجار ماثبًل ألحاج ىاحيغ الاخجميغلػ شيجت البّيشاة باأّن ىاحو ، السمكية الحالية

 .(ٖ)ال نعخفيا بالحات ُرّدتشع و د مت في ىحا الغ

 .جمذ القزاء: أف يكؾف اإلثبات في مالذخط الخابع 
تبااخ إاّل إذا صااجر فااي والحكااع ال يع ،السقرااػد مااغ اإلثبااات الحكااع بسػجبااوألّن 

                                         
(. ٜٗٗ/٘السحتار، ابغ عابجيغ، )رد  -(، شبعة الجسالية. ٖٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)

 ٛٓٚٔو ٚٓٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) -(. ٗٛٗ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -
 (.ٔٔٚٔو

(، دار العمع لمسبلييغ، بيخوت، شبعة ٖٚٛشخح مجمة األحكام العجلية، سميع رستع باز، )ص (ٕ)
 م.ٜٜٛٔثالثة، 

ثانية،  شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت(، ٔٛٔ/ٖ، )دمحم بغ أحسج الدسخقشجؼ، تحفة الفقياء (ٖ)
أحسج فتح القجيخ شخح اليجاية، كسال الجيغ دمحم بغ اليسام،/وتكسمتو/ نتائح األفكار،  - م.ٜٜٗٔ

تبرخة الحكام، ابغ فخحػن،  -(، دار الفكخ. ٚ٘ٔ/ٛ، )بغ قػدر السعخوف قاضي زاده
(، ٕ٘ٙ/ٕالذافعي، دمحم بغ دمحم الغدالي، ) الػجيد في فقو اإلمام –(، شبعة البيية. ٔٓٔ/ٔ)

األشباه والشطائخ، جبلل الجيغ عبج الخحسغ بغ  -م. ٜٜٚٔدار األرقع، بيخوت، شبعة أولى، 
شخح السجمة  - م.ٜٜٗٔ(، مؤسدة الكتب الثقافية، شبعة أولى، ٜٔٙأبي بكخ الديػشي، )ص

 (.ٓٙٛ(، باز، )صٛٛٙٔالعجلية لمسادة )
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ألّن  ،ال يحرال باو السقراػدفمناو قايع اإلثباات  اارج مكاان الحكاع فمذا أ ،مجمذ القزاء
اإلثبااات  مذا تااعو  ،بسجمدااو وىااحا يخااتز ،قاضااي بااوال بقزاااء اإلثبااات ال يعتبااخ حجااة إال

 .(ٔ)ّح الحكع بو حتى يشقل إلى السجمذال يرفمنو  ارج مجمذ القزاء 
يادة التاي تقاع  اارج ال تعتباخ الذات مجماة األحكاام العجلياة عماى أّناو: )قج نّراو 

 .(ٕ)(ةمجمذ السحاكس
 -بااالحكع ن و إذا كااان كيااخ مااأذ- الشائااب الااحؼ تخساامو السحكسااة لمكذاافحتااى أّن 

باال ال بااّج مااغ جمااب  ،الكذااف عمااى الذاايادة التااي يدااسعيا حاايغ ال يجااػز أن يحكااع بشاااء
 .(ٖ)الذيػد إلى السحكسة واالستسا  إلى شيادتيع

 .: أف يدتشج اإلثبات إلى العمؼالذخط الخامذ 
 ألّن اإلثباات يجاب أن يكاػن قائساا ،شاة السبشّياة عماى الذاّظ أو الاػىعفبل ُتقبل البيّ 

 .(ٗ)ىحا األساس ىػ العمعساس  متيغ  و عمى أ

 .(٘)َّمغ جغ مع جع مظ حط ُّٱٱٹٱٹٱ
                                         

(، دار السعخفة، ٜٓٔ/ٕالسختار، عبج هللا بغ محسػد بغ مػدود السػصمي، ) اال تيار لتعميل (ٔ)
تبرخة الحكام،  -(. ٕٕٚاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص -م. ٜ٘ٚٔبيخوت، شبعة ثالثة، 

شخق اإلثبات  -(. ٖٙٙ/ٜالسحمى، ابغ حدم، ) -(، شبعة البيية. ٕٛ/ٔابغ فخحػن، )
 (.ٜٛٔالذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص

 (.ٚٛٙٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)
 (.ٓٙٛ(، باز، )صٛٛٙٔشخح السجمة العجلية لمسادة ) (ٖ)
الكتاب، أحسج بغ دمحم بغ جعفخ القجورؼ، /وبيامذو/ المباب شخح الكتاب، عبج الغشي الغشيسي،  (ٗ)

تبرخة الحكام، ابغ فخحػن،  - م.ٜٜٚٔ(، دار الحجيث، بيخوت، شبعة رابعة، ٚٙ/ٗ)
حبيب  الحاوؼ الكبيخ في فقو محىب اإلمام الذافعي، عمي بغ دمحم بغ -(، شبعة البيية. ٗٙٔ/ٔ)

السغشي، عبج هللا  -م. ٜٜٗٔ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، ٖٗ/ٚٔالساوردؼ، )
الذخح الكبيخ، ابغ قجامة،  -م. ٜٛٙٔ(، مكتبة القاىخة، ٜٖٔ/ٓٔبغ أحسج بغ قجامة، )

(ٕٔ/ٜٔ.) 
 (،ٙٛػرة الد خف، آية: )س (٘)
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 .(ٔ)َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكُّٱٹٱٹ

 .(ٕ)فالذاىج يجب أن يكػن قج عَخف شخريًا متحّققًا ما يذيج بو بحػاّس نفدو
ي بسحال مّن استشاد اإلثبات إلى العماع ال يتختّاب عمياو حراػل العماع لمقاضاىحا و 

خّتب عميو ىاػ ضاّغ القاضاي صاجق الحجاة الحتساال كاحب الذايػد مّنسا الحؼ يتو  ،اإلثبات
 .(ٖ)أو الُسِقخِّ ألىجاف أو أكخاض بعيجة

 ؾافقا لسقتزى العقػا: أف يكؾف اإلثبات مسكؽ الحرؾؿ مالذخط الدادس 
 .أك الحذ أك عاهخ الحاؿ

َب ضاااااىُخ الحاااااال ُيذااااتخط أال ) :ت مجمااااة األحكااااام العجليااااة عمااااى أّنااااونراااا ُيَكااااحِّ
ذلظ ألّن اإلثبات يفياج عمساًا ضّشياًا فابل ُيقبال فاي معارضاة العقال أو الّذاخ  أو  ،(ٗ)اإلقخار(

 لحلظ ال تقبل البّيشة التي تقام عمى  بلف التػاتخ. ،عمسًا قصعياالحّذ الحؼ يفايج 
 ،أو قاال لسعاخوف الشداب ىاحا ابشاي ،فمػ أقّخ شخز أّنو قتل آ َخ قبال أن يػلاج

 .قتزى العقللع ُيقبل اإلثبات لسخالفتو لس
قبال ىاػ أْزياج ماغ فخيزاتو الذاخعية لاع يو  بقجر مغ الديام لاػارث ولػ أقّخ إندان
 .لسخالفتو مقتزى الّذخ 

 ذ.حويجاه صحيحتان لع ُيقبل لسخالفتو لم ،قصعيا ولػ أقّخ شخز  بأرِش يج
وجّثتااااو ال تتحساااال ذلااااظ لااااع ُيقباااال لسخالفتااااو ضاااااىخ  ولااااػ أقااااّخ صااااغيخ بأنااااو بااااالْ

 .(٘)الحال
                                         

 (.ٔٛيػسف، آية: ) سػرة (ٔ)
 (.ٗٗ٘/ٔرسالة اإلثبات، نذأت، ) (ٕ)
 (.ٚ٘/ٔوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٖ)
 (.ٚٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٗ)
تحفة الصبلب بذخح تحخيخ  -(. ٕٚٙ/٘الجر السختار ورد السحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، ) (٘)

 =المباب، زكخيا بغ دمحم بغ أحسج األنرارؼ، /وبيامذو/ حاشية الذخقاوؼ عمى تحفة تحخيخ تشقيح
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  .: أف يكؾف اإلثبات بالظخؽ التي حجدها الذخعذخط الدابعال 
التااي كاناات عشاااج  ةاناااوالكي ةافااخ عشااو كالذااعػذة والع السشييّ فاابل يجااػز اإلثبااات بااا

 .العخب في الجاىمية
- ألّن شاااخق اإلثباااات اذاااخعيةفاإلثباااات يجاااب أن يكاااػن صاااالحًا ماااغ الشاحياااة ال

االجتيااااااد  الّذاااااار  باااااالشز أو شاااااخعية أقّخىاااااا أحكاااااام -فيياااااا الستفاااااق عميياااااا والسختماااااف
 .(ٔ)اإلثبات بغيخىا فبل يرح ،واالستشباط مغ األدلة

 
     

  

                                         
 

شخق  -م. ٜٔٗٔ(، مرصفى البابي الحمبي، ٓٔ٘/ٕالصبلب، عبج هللا حجازؼ الذخقاوؼ، ) =
مجمة األحكام العجلية، السادة:  -(. ٕٓٓاإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص

 (.ٜٖٚ(، باز، )صٚٚ٘ٔلية لمسادة )شخح السجمة العج -(. ٖٖٚٔوٜٛٙٔ)
 (.ٗٔاإلثبات بالبيشة الذخرية، شقفة، )ص -(. ٜ٘/ٔوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٔ)
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 اإلثبات السبحث الثالث: محا
ياو عم ومثبات ىحا الحق إماا أن يشراب ،ىػ الحق الستشاز  فيو اإلثبات محل إن
ا أن يقااع عمااى ممااو  ،ى مرااجر الحااقيدااسوىااػ مااا ، ئ لااوعمااى الداابب السشذاامباشااخة، أو 

 .ثشيغ معاالا

ومااغ  ،اإلثبااات حقااًا أو مرااجرًا لمحااق فااق الفقياااء عمااى جااػاز أن يكااػن محاالواتّ 
وا تمفااات  ،أكاااان ذلاااظ فاااي العااايغ أو الاااجيغ ساااػاء وعجماااو، ا تمفاااػا فاااي بياااان الدااابب ثاااع

 في ذلظ حتى في السحىب الػاحج. نرػصيع
 :وتػضحو ذلظ بيغىحه بعس الشرػص التي تو 

 ة: نرؾص فقهاء الحشفيمؽ  أكال: 
 .(ٔ)إثبات الدبب بالبّيشة صحيح() -
 .(ٕ)(ػ بيان الدبب إال في دعػػ العيغ)ال يذتخط في صحة الجعػ  -
لكااااغ ال جبااااخ عمااااى و  ،ى القاضااااي فااااي الدااااؤال عااااغ ساااابب الااااجيغ)الااااخأؼ إلاااا -

 .(ٖ)بيانو(
الرااااافة وساااااابب ال باااااّج فاااااي دعااااااػػ السثمّياااااات مااااااغ ذكاااااخ الجاااااشذ والشااااااػ  و و ) -

 .(ٗ)الػجػب(

 ؾص فقهاء السالكية:نرمؽ  ثانيا: 
 .(٘)ليذ مغ تسام صحة الجعػػ أن ُيحكخ الدبب()-

                                         

، دار السعخفة، بيخوت، (ٜٗٔ/ٙٔ) شسذ الجيغ دمحم بغ أبي سيل الدخ دي، السبدػط، (ٔ)
 م.ٜٜٛٔ

 (.ٖٕٚاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص (ٕ)
 .(ٕٕٚؤٕٙئخ، ابغ نجيع، )صاألشباه والشطا (ٖ)
 .(ٚٗ٘/٘)، الحركفي، الجر السختار (ٗ)
 ، شبعة الدعادة.(ٕ٘ٔ/ٙ) الحصاب، مػاىب الجميل، (٘)
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 ،ومن تخكااو سااألو القاضااي عشااو ،ي سااسا  الااجعػػ مااغ َتَبااي غ الدااببال بااّج فاا) -
 .(ٔ)(صمب مغ السّجَعى عميو الجػابو فبل يُ فمن رفس بيان

 نرؾص فقهاء الذافعية:مؽ  ثالثا: 
فاااااألمبلك الُسااااّجعاة مااااغ عاااايغ أو  ،أّمااااا الااااحؼ ال يجااااب الكذااااف عااااغ ساااااببوف) -

 .(ٕ)(ديغ
 .(ٖ)(لحؼ ُمِمظ بو ألّن أسبابو كثيخةال يمدم في دعػػ السال ذكخ الدبب ا)و  -

 نرؾص فقهاء الحشابمة:مؽ  رابعا: 
أسااباب ذلااظ  لااع يحااتح إلااى ذكااخ الداابب ألن ،ديشاااأو  َعى عيشاااجإذا كااان الساا) -

 .(ٗ)تشحرخ( ال
 .(٘)أيغ كان(ّجِعي عغ سبب الحق و جعػػ سأل الس)إذا ارتاب بال -
فابل يماادم  ،إذا كاان الساّجَعى باو أعيانااً ): ت مجماة األحكاام العجلياة عماى أّناونراو 

 .(ٙ)ىحا السال لي( :بل ترّح دعػػ السمظ السصمق بقػلو ،سبب السمكيةبيان 
: )وا تمفاااػا فاااي بياااان الدااابب العجلياااة السجماااةفاااي شاااخح  (ٚ)ساااميع رساااتع بااااز قاااال

 .(ٛ)وقال البعس ُتدسع الجعػػ بجونو( ،فأوجبو بعزيع ،بالجيغلرحة الجعػػ 
                                         

 (.ٗ٘ٔ/ٚ) الخخشي، شخح الخخشي، (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ٚٔ) الساوردؼ، الحاوؼ الكبيخ، (ٕ)
 (.ٖٗ٘/٘) الذيخازؼ، السيحب، (ٖ)
 (.ٕٗٗ/ٓٔ) ابغ قجامة السغشي، (ٗ)
 (.ٖٙ)ص ابغ القيع، ة،يالحكسالصخق  (٘)
 (.ٕٚٙٔالعجلية، السادة: )األحكام مجمة  (ٙ)
عالع بالحقػق احتخف مغ أىالي بيخوت ولج وتػفي فييا، سميع بغ رستع بغ إلياس بغ باز،  (ٚ)

األعبلم،  – السحاماة وتقمب في مشاصب القزاء، مغ مؤلفاتو: شخح السجمة، ومخقاة الحقػق.
 (.ٕٚٗ/ٗعجع السؤلفيغ، كحالة، )م –(. ٛٔٔ/ٖالدركمي، )

  .(ٜٔٚ(، باز، )صٕٚٙٔشخح السجمة العجلية لمسادة: ) (ٛ)
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 ذااتَخط فيااوأكااان حقااًا أو مرااجرًا لمحااق فمنااو ي مااغ ثااّع فاامن محاال اإلثبااات سااػاءو 
مااااًل ، متشازعااًا فيااو، جااائدًا شااخعا ،أن يكااػن معمػمااا، إلمكااان تحقيااق اليااجف مااغ اإلثبااات

 .(ٔ)عادة و حدا أوعقبل أو شخعا أ ، كيخ محالمسا يحتسل الثبػت ،مامتقػ 
 

     

 
  

                                         

الحركفي  ،ورد السحتار الجر السختار - (، شبعة الجسالية.ٕٚٚ/ٙ)جالكاساني، بجائع الرشائع،  (ٔ)
 نجيع،زيغ العابجيغ إبخاىيع بغ ، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق - .(ٕٚٙ/٘)وابغ عابجيغ، 

، دار الكتاب (ٕٕٚؤٕٜ/ٚ)/وبيامذو/ مشحة الخالق عمى البحخ الخائق، دمحم أميغ ابغ عابجيغ، 
، شبعة (ٕٗٔ/ٙ) الحصاب والسػاق، مػاىب الجميل والتاج واإلكميل، - .ثانيةشبعة  اإلسبلمي،

ابغ فخحػن، تبرخة الحكام،  - (.ٗ٘ٔ/ٚ) الخخشي، شخح الخخشي، - .الدعادة
ابغ  الصخق الحكيسة، - (.ٓٔ٘/ٕ) األنرارؼ، تحفة الصبلب، - البيية.(، شبعة ٖٓٔوٓٓٔ/ٔ)

 (.ٖٚ)ص اإلثبات في السػاد السجنية، الرجة، - (.ٖ٘ٔو ٙٗٔو ٜٔٔ)ص القيع،
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 السبحث الخابع: عبء اإلثبات
أىسياااة بالغاااة ماااغ الشاحياااة  لمقاضاااي تحجياااج ماااغ يتحسااال عااابء اإلثباااات يسثااال إن

فاي لرالحو  كػن الحكعيسيقع عميو ىحا العبء يحجد مغ  فتعييغ الخرع الحؼ ،العسمية
 .ي يجهتخك محل اإلثبات فبترجيق الصخف اآل خ و  ضسشي ىػ حكعو  ،الجعػػ 

 داااخ حقاااو ماااع  ،باإلثباااات إقاماااة الحجاااة عماااى دعاااػاه  فعماااى السكّمااا رفااامذا تعاااح
 .(ٔ)تخك الحق مع اآل خاحتسال صجقو و 

فااااالحكع فااااي الااااجعػػ يتػقااااف عسميااااًا عمااااى مااااجػ اسااااتصاعة مااااغ يتحساااال عاااابء 
 .عيويل عمى ما يجالجل بات تقجيعاإلث

لقاضااي الااحؼ ف بعاابء اإلثبااات بااالشطخ إلااى حياااد اأىسيااة السكّماا أيزااا تطيااخو 
يستشع عميو أن يبحث مغ تمقاء نفداو عاغ عشاصاخ اإلثباات لسرامحة أحاج الخراػم دون 

 .(ٕ)آ خ

أواًل أن يعااخف مااغ ىااػ السااّجِعي  جااب عميااوفاامذا حزااخ الخرااػم أمااام القاضااي و 
معخفاة ن وأل ،و مغ تكميف أحاجىسا بعابء اإلثبااتلسا يتختب عمي ،ومغ ىػ السّجَعى عميو
 .(ٖ)بتشى عميو مدائل الجعػػ ا يالفخق بيشيسا مغ أىع م

ووضعػا القػاعج  ،اء في بيان الفخق بيغ السّجِعي والسّجَعى عميولقج اجتيج الفقيو 
  : خ في تعخيفات عجيجة أىسيا أربعلتسييد أحجىسا مغ اآل

 مغ ال يجبخ عمى الخرػمة إذا تخكيا. ،: السجعياألكؿ

 مغ يجبخ عمى الخرػمة إذا تخكيا. ،السجعى عميو 

                                         

 (.ٙٗٙ/ٕالدحيمي، )دمحم وسائل اإلثبات،  (ٔ)
 (.ٖٔاإلثبات في السػاد السجنية، قاسع، )ص (ٕ)
األرقع بغ أبي األرقع،  (، دارٖ٘ٔ/ٖبي بكخ السخكيشاني، )شخح بجاية السبتجؼ، عمي بغ أ اليجاية (ٖ)

 بيخوت.
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  .(ٕ)وىػ قػل لمذافعية ،(ٔ)حا أشيخ تعخيا عشج الحشفيةىو 
 مغ يخالف قػلو الطاىخ. ،: السجعيالثاني

 مغ يػافق قػلو الطاىخ. ،السجعى عميو 
  .(٘)وىػ أضيخ قػل عشج الذافعية ،(ٗ)والسالكية ،(ٖ)قػل لمحشفية وىحا

 مغ تجخد قػلو عغ مخجح يرجقو. ،: السجعيالثالث
 ح قػلو بسعيػد شخعي أو أصل.مغ تخج ،السجعى عميو 

  .(ٙ)وىحا تعخيا السالكية

 مغ يصالب كيخه بحق، ومذا تخك لع يدكت. ،: السجعيالخابع
 السصالب بحق ومذا تخك سكت. ،السجعى عميو 

  .(ٚ)وىحا تعخيا الحشابمة
                                         

 - (، شبعة الجسالية.ٕٕٗ/ٙ) الكاساني، بجائع الرشائع، - (.ٖ٘ٔ/ٖ) السخكيشاني، اليجاية، (ٔ)
الحركفي،  الجر السختار، - (.ٕٙ/ٗ) القجورؼ، الكتاب، -. (ٜٓٔ/ٕ) السػصمي، اال تيار،

لذيخ نطام وجساعة مغ ، االفتاوػ اليشجية -. (ٕٚٓ)ص ني،الجخجا التعخيفات، - (.ٖ٘٘/٘)
 م.ٜٓٛٔ، (، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، شبعة ثالثةٖ/ٗعمساء اليشج، )

كشد الخاكبيغ،  – (.ٗٙٗ/ٗ) الذخبيشي، مغشي السحتاج، -(. ٕٚ٘/ٕالػجيد، الغدالي، ) (ٕ)
 (.ٖٖٙ/ٗياج، )حاشيتا قميػبي وعسيخة عمى شخح السش – (.ٖٖٙ/ٗ، )السحمي

 (.ٖ٘ٔ/ٖ) السخكيشاني، اليجاية، (ٖ)
 دار صادر، بيخوت. (،ٗ٘ٔ/ٚ)عمي العجوؼ، حاشية العجوّؼ عمى شخح الخخشّي،  (ٗ)
كشد الخاكبيغ،  – (.ٗٙٗ/ٗ) الذخبيشي، مغشي السحتاج، -(. ٕٚ٘/ٕالػجيد، الغدالي، ) (٘)

(. وعشج الذافعية ٖٖٙ/ٗج، )حاشيتا قميػبي وعسيخة عمى شخح السشيا – (.ٖٖٙ/ٗ، )السحمي
 (.ٖ٘ٔ/ٖٔ) العسخاني، البيان، -(. ٕٚ٘/ٕالػجيد، الغدالي، ) - ،تعاريا أ خػ 

 - (.ٗ٘ٔ/ٚ) الخخشي، شخح الخخشي، - (، شبعة البيّية.ٜٚ/ٔ) ابغ فخحػن، تبرخة الحكام، (ٙ)
حاشية  - .، شبعة الدعادة(ٕٙٔوٕٗٔ/ٙ) الحصاب والسػاق، مػاىب الجميل والتاج واإلكميل،

 (.ٕٕٗوٕٕٕ/ٗ) الجسػقي، الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،
 =،السحّخر في الفقو عمى محىب اإلمام أحسج بغ حشبل - (.ٕٕٗ/ٓٔ) ابغ قجامة، السغشي، (ٚ)
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يقال لمصالاب الساّجِعي ولمسصماػب مشاو الساااّجَعى : )سميع باز في شخح السجمة قال
 .(ٔ)عميو(

واحجة ىي التسييد بيغ الساّجِعي والساّجَعى ترّب في جية  ىحه التعخيفاتسيع جو 
 .؟فأييسا يكّمف عبء اإلثباتيسا ضي بيشفمذا مّيد القا ،عميو

مية لمتكمياااف الستفاااق عميياااا فاااي الذاااخيعة اإلسااابلإّن القاعاااجة األساساااية العاماااة و 
ذلااااظ ألن جانااااب  ،(ٕ)عمااااى مااااغ أنكااااخ غاليساااايو ي عمااااى السااااجع ةالبيشاااابعاااابء اإلثبااااات أّن 

فُكمِّاف  جاناب السشِكاخ قاػؼّ و  ، بلف األصال فُكمِّاف الحجاة القػياةلجعػاه  السّجِعي ضعيف
 .(ٖ)الحجة الزعيفة

َعاى ال ،ُيْعَصى الشَّاُس ِبَجْعَػاُىعْ  َلػ: )Àودليل مذخوعية ىحه القاعجة قػل الشبي  دَّ
َعْى َعَمْيوِ  ْيغَ َلِكغَّ الَيسِ وَ  ،َناس  ِدَماَء ِرَجال  َوَأْمَػاَلُيعْ  )الَبيَِّشُة َعَماى  :وفي رواية ،(ٗ)(َعَمى الُسجَّ

ِعي وَ   .(٘)الَيِسْيُغ َعَمى َمْغ َأْنَكخ(الُسجَّ

ي عابء حسَّال الساّجعِ و  ،مشاع القزااء بسجاخد االّدعااء À: أن الشباّي كيه الجاللة
 .إلثبات حمف السّجَعى عميو اليسيغفمن لع يدتصع ا ،اإلثبات فجعل البّيشة عميو

الَيُياااْػِد َأْرض   َباااْيَغ َرُجااال  ِماااغَ َكااااَن َبْيِشاااي وَ قاااال: )  روػ األشاااعث باااغ قااايذ -
ْمُتُو ِإَلى الشَِّبيِّ َفقَ  ،َفَجَحَجِني ال(. َفَقااَل ُقْماُت: ) ،؟(: )َأَلاَظ َبيَِّشاة  Àَفَقااَل ِلاي َرُساػُل هللِا  ،Àجَّ

                                         
 شبعة، الخياض، (، مكتبة السعارفٕٛٔ/ٕابغ تيسية، )بغ عبج هللا  عبج الدبلم البخكات ػأب =

دمحم بغ عبج هللا الدركذي، ، ترخ الخخقيشخح الدركذي عمى مخ - .مٜٗٛٔ،ثانية
 م.ٖٜٜٔ ،(، مكتبة العبيكان، الخياض، شبعة أولىٜٖٚ/ٚ)ج

 (.ٙٚٚ(، باز، )صٖٔٙٔشخح السجمة العجلية لمسادة: ) (ٔ)
 (.ٜٓ٘/ٕ) األنرارؼ، تحفة الصبلب، (ٕ)
 ذخقاوؼ حاشية ال - (.ٔٙٗ/ٗ) الذخبيشي، مغشي السحتاج، -. (ٖ٘ٔ/ٚ) الخخشي، شخح الخخشي، (ٖ)

 (.ٓٔ٘/ٕ) الذخقاوؼ، عمى تحفة الصبلب،
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (٘)
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: ِاْحِمْف(  .(ٔ)ِلْمَيُيْػِدؼِّ
َرُجال  ِماْغ ْػَت وَ َجاْاَء َرُجال  ِماْغ َحْزاَخمَ قاال: )  وعغ وائل بغ حجخ عاغ أبيا -

: )َفَقاا ،Àِكْشااَجَة ِإَلااى الشَِّباايِّ  َيااا َرُسااػَل هللِا ِإنَّ َىااَحا َكَمَبِشااي َعَمااى َأْرض  َكاَنااْت اَل الَحْزااَخِمي 
(. َفَقااَل َرُساػُل هللِا ق  ُعَياا َلاْيَذ َلاُو ِفْيَياا َحاِىَي َأْرِضاي ِفاي َياِجؼ َأْزرَ . َفَقاَل الِكْشِجّؼ: )ألِبي(

À ( : َشاااة ؟(ِلْمَحْزاااَخِميِّ َياااا َرُساااػَل هللِا إنَّ : )َفَماااَظ َيِسْيُشاااُو(. ُقاااالَ . َقاااال: )ال(اَل: )َقااا ،َأَلاااَظ َبيِّ
(. َفَقااَل وَ  ،َعَمى َماا َحَماَف َعَمْياوِ الخَُّجَل َفاِجخ  ال ُيَباِلي  : َلاْيَذ َلاَظ Àَلاْيَذ َيتَاَػرَُّ  ِماْغ َشايء 

 .(ٕ)ُو ِإال َذِلَظ(ِمشْ 
تفخضااو الذااخيعة العاابء الثقياال فااي اإلثبااات عمااى أّن فالشرااان يااجاّلن بػضااػح 

 .والطاىخعمى السّجِعي ألنو يّجِعي  بلف األصل 
 

     
  

                                         

، وباب سؤال (ٓٙٔ/ٖ) باب كبلم الخرػم بعزيع في بعس، البخارؼ، الجامع الرحيح، (ٔ)
 .(ٕٖٕ/ٖالحاكع السجِعي ىل لظ بيشة قبل اليسيغ، )

 (.ٖٕٔ/ٔ) حق مدمع بيسيغ فاجخة،باب وعيج مغ اقتصع  الجامع الرحيح، مدمع، (ٕ)
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 مقاصج الذخلعة في اإلثبات: خامذالسبحث ال
 

 .وفيو مصمبان
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 السظمب األكؿ: تعخلف السقاصج
 التعخلف المغؾي: 

القاف والراد والجال أصػل ثبلثةا تاجل عماى إتياان مغ الفعل قرج، السقاصج: 
الثالااث الشاقااة القراايج السكتشاادة السستم ااة ء، و واآل ااخ عمااى اكتشاااز فااي الذاايالذاايء وَأّمااو، 

 ،ماغ قَراج يقِراج قْرااجاً  ميساي روىاػ مراج ،لراادج بفاتح اجساع َمْقَرا والسقاصج، لحسا
 ، والقراااجتااجالواع الغايااة التااي ُتخجاااى فااي اساااتقامةو  : ىااػ الياااجفوالسقَراااج ،فيااػ قاصاااج  

 االعتجال ببل إسخاف وال تقتيخ.  في السعيذة االعتساد واأَلم، وىػ

 ليحه الكمسة عّجة معان  في المغة أىسيا:و 
 مليو.قَرج لو و ا ُيقال قَرجه و ء والتػّجو إليوام ومتيان الذيااللتد االعتساد و  -ٔ

أؼ تبييغ  ،(ٔ)ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱٱٹٱٹ ،استقامة الصخيق -ٕ
 .إليو بالحجح والبخاىيغ الػاضحة الجعاءالصخيق السدتقيع و 

 .(ٕ)َّجي ٰه مه ُّٱٹٱٹٱ ،ػسطتل والاجتعاال -ٖ

 يه ىه مه ُّٱٹٱٹٱ ،يقال قرج الصخيق أؼ سُيل ،القخبالديػلة و  -ٗ

  ،(ٖ)َّ خي حي جي

 .(ٗ)كل ىحه السعاني يجسعيا الفعل الثبلثي قرجو 
                                         

 .(ٜ) سػرة الشحل، آية: (ٔ)
 (.ٜٔسػرة لقسان، آية: ) (ٕ)
 (.ٕٗسػرة التػبة، آية: ) (ٖ)
تيحيب المغة، األزىخؼ،  - (.ٙ٘ٙ/ٕ) ابغ دريج، جسيخة المغة، - (.ٖٜٖ/ٖ) ، الفخاىيجؼ،العيغ (ٗ)

 الجػىخؼ، ،الرحاح - (.ٕٙ٘/٘) ابغ عباد، السحيط في المغة، -(. ٕٖ٘/ٛ)
السحكع والسحيط األعطع،  -(. ٜٗ/٘ابغ فارس، ) معجع مقاييذ المغة، - (.ٕ٘٘وٕٗ٘/ٕ)

 السرباح السشيخ، - .(ٖٚ٘وٖٖ٘/ٖ)ابغ مشطػر، لدان العخب،  - (.٘ٛٔ/ٙابغ سيجه، )
 .(ٕٖٛوٕٖٚ/ٔ) الفيخوز آبادؼ، القامػس السحيط، - (.ٕٜٙ)ص الفيػمي،
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 التعخلف االصظالحي: 
ماغ حياث المفاع  بايغ العمسااء متاجاوال -كعماع مداتقل- مرصمح السقاصجلع يكغ 

ل وذلاظ ماغ  ابل اكاان مػجاػداً  الجػىخؼ لو ولكّشو مغ حيث السعشى ،في الساضي البعيج
 عّية.مغ األحكام الذخ  تتّبع مرالح العباد في كّل حكع

 وأصااابح عمساااا ،أ خمتااا عاااخف إاّل فاااي وقاااتفماااع ي ،كعماااع السقاصاااج ا مراااصمحأمااا
، (ٕ)الغدالااايو ، (ٔ)ئساااة اآلماااجؼوُيعاااّج األ ،ةالجػاناااب الفقييااا ىُيبحاااث فياااو ماااغ شاااتمداااتقبل 

ذلاظ لاع يزاعػا ماع و  ،ماعة األساسّية لياحا العبشمغ العمساء الحيغ وضعػا الم ا(ٖ)يالذاشبو 
 .(ٗ)أو تقديع أنػاعيا ،ػا عمييا بحكخىاسا نّر نوم ،تعخيفًا محجداً  مسقاصجل

                                         

اآلمجؼ، فقيو، أصػلي متكمع مشصقي، كان حشبمي  الع التغمبيبغ س دمحم أبي عمي بغ عمي بغ (ٔ)
، ولج بآمج وانتقل إلى بغجاد والذام ومرخ وتػفي بجمذق سحىب الذافعيالثع انتقل إلى  السحىب

 –(. ٖٜٕ/ٖوفيات األعيان، ابغ  مكان، ) –ه، مغ مؤلفاتو اإلحكام في أصػل األحكام. ٖٔٙ
سيخ  -(. ٖٖٛشبقات الذافعييغ، ابغ كثيخ، )ص -(. ٖٙٓ/ٛشبقات الذافعية، الدبكي، )

 (.ٖٗٙ/ٕٕأعبلم الشببلء، الحىبي، )
ولج  ،متكمع أصػلي فيمدػف مغ أئسة فقياء الذافعيةالغدالي، حجة اإلسبلم، بغ دمحم دمحم بغ دمحم  (ٕ)

ثع رحل إلى نيدابػر وبغجاد ودمذق ثع رجع إلى شػس  مجيشة شػس مغ أعسال  خاسان يف
(. ٕٙٔ/ٗوفيات األعيان، ابغ  مكان، ) – مغ مؤلفاتو اإلحياء والػسيط.ه، ٘ٓ٘وتػفي فييا 

سيخ أعبلم الشببلء،  -(. ٖٚٛ/ٕالعبخ، الحىبي، ) –(. ٕٗٓ/ٙشبقات الذافعية، الدبكي، ) –
 (.ٖٕٖ/ٜٔالحىبي، )

 حافع مغ أىل كخناشة ي، أصػليالذييخ بالذاشب يالغخناش يإبخاىيع بغ مػسى بغ دمحم المخس (ٖ)
، واالتفاق في عمع أىع مؤلفاتو السػافقات في أصػل الفقوه، ٜٓٚ، تػفي السالكيةفقياء ئسة أ أحج

 (.ٜٔٔ/ٔفيخس الفيارس، الكتاني، ) –(. ٛٗنيل االبتياج، التكخورؼ، )ص –االشتقاق. 
ر (، داٖٖمقاصج الذخيعة اإلسبلمية وعبلقتيا باألدلة الذخعية، دمحم سعج بغ مدعػد اليػبي، )ص (ٗ)

مقاصج الذخيعة الخاصة بالترخفات السالية،  - م.ٜٜٛٔ ،اليجخة لمشذخ، الخياض، شبعة أولى
مقاصج  - م.ٕٔٓٓ ،(، مخكد جسعة الساجج، دبي، شبعة أولىٖٔعد الجيغ بغ زكيبة، )ص

(، دار الشفائذ، ٚٛعسخ بغ صالح بغ عسخ، )ص ،الذخيعة عشج اإلمام العد بغ عبج الدبلم
ممحع، بشي  ، بخكاتمقاصج الذخيعة اإلسبلمية في الذيادات - م.ٖٕٓٓ ،عّسان، شبعة أولى

 =تيسية، مقاصج الذخيعة عشج ابغ - م.ٕ٘ٓٓ(، دار الشفائذ، عّسان، شبعة أولى ٕٙ)ص
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 وىحه بعس نرػصيع التي تعخضػا فييا لمسقاصج.
أو  ،أو دفاع مزاّخة إّماا جمااب مرامحة )السقرػد مغ شخ  الحكاع: قال اآلمجؼ 

وربسااا  ،لتعااالي الااخب تعااالى عااغ الزااخر واالنتفااا  ،مجسااػ  األمااخيغ بالشداابة إلااى العبااج
   .(ٔ)ّنو مبلئع  لو ومػافق  لشفدو(كان ذلظ مقرػدًا لمعبج أل

وىااػ أن يحفااع عمااييع ديااشيع  ،د الذااخ  مااغ الخمااق  سداااةػ )ومقراا: قااال الغدالااي
حفاااع ىاااحه األصاااػل الخساااذ فياااػ كاااّل ماااا يتزاااسغ و  ،نداااميع ومااااليععقمياااع و ونفدااايع و 

 .(ٕ)دفعيا مرمحة(كّل ما يفػت ىحه فيػ مفدجة  و و  ،مرمحة  
وىااحه  ،مقاصااجىا فااي الخمااقإلااى حفااع  )تكاااليف الذااخيعة تخجااع: قااال الذاااشبي

 ،الثااااني أن تكاااػن حاجياااةو  ،أحاااجىا أن تكاااػن ضاااخورية ،السقاصاااج ال تعاااجو ثبلثاااة أقداااام
وىاي حفاع الاجيغ  ،ومجساػ  الزاخورّيات  سداة: )ثع قاال (ٖ)،(الثالث أن تكػن تحديشيةو 
تذاااخيع ثبااات أّن الذاااار  قراااج بال ،إذاً : )إلاااى أن قاااال ،(ٗ)الشدااال والساااال والعقااال(الاااشفذ و و 

 .(٘)إقاماة السراالح األ خوّية والجنيػّية(
تعاجاد  واومّنساا أراد ،تعخيفًا دقيقًا لمسقاصاجفالطاىخ مغ الشرػص أنيع لع يحجوا  

جّ  عماااى إعصاااااء حاااولعااال عاااجم حخصااايع ، حراااخىا فاااي األماااػر الساااحكػرةىاااحه السقاصاااج و 
التعخيااا يحراال  أنّ و  األمااخ واضااحا ألنيااع كااانػا يعتبااخون  ،تعخيااا لمسقاصاااج الذااخعيةو 

                                         
نطخية  - م.ٕٓٓٓ(، دار الشفائذ، عّسان، شبعة أولى، ٘ٗيػسف أحسج دمحم البجوؼ، )ص =

(، دار األمان لمشذخ، الخباط، شبعة ٘ني، )صالسقاصج عشج اإلمام الذاشبي، أحسج الخيدػ 
(، كمية الجعػة ٜٔٔالذاشبي ومقاصج الذخيعة، حسادؼ العبيجؼ، )ص - م.ٜٜٔٔ ،أولى

 م.ٕٜٜٔ ،شبعة أولى ،اإلسبلمية، ليبيا
 .(ٕٔٚ/ٖحكام في أصػل األحكام، اآلمجؼ، )اإل (ٔ)
، بيخوت، الكتب العمسيةدار (، ٗٚٔ/ٔالسدترفى مغ عمع األصػل، دمحم بغ دمحم الغدالي، ) (ٕ)

 م.ٕٜٜٔ ،شبعة أولى
ابغ (، دار ٚٔ/ٕإسحاق إبخاىيع بغ مػسى المخسي الذاشبي، ) أبػ ،السػافقات في أصػل الفقو (ٖ)

 م.ٜٜٚٔعفان، شبعة أولى، 
 (.ٕٓ/ٕالسػافقات، الذاشبي، ) (ٗ)
 (.ٕٙ/ٕالسػافقات، الذاشبي، ) (٘)
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 .(ٔ)لمسخاشبالسعشى بتقخيب 
 -حاجه ومػضاػعو وكايتاو وثسختاو- لاو مبادئاو ا تعخيا مقاصاج الذاخيعة كعماعأم

 فقج وردت لو عجة تعخيفات:
الحكاااع السمحػضاااة لمذاااار  فاااي جسياااع أحاااػال التذاااخيع أو )ىاااي السعااااني و  :األكؿ

 .(ٕ)الذخيعة( مغ أحكام  اّص  ال يختّز مبلحطتيا بالكػن في نػ معطسيا بحيث 
ر التاي وضاعيا الذاار  األساخابسقاصج الذخيعة ىي الغاية مشيا و السخاد ) :الثاني

 .(ٖ)مغ أحكاميا( عشج كّل حكع
 .(ٗ)ىي الغايات التي ُوضعت الذخيعة ألجل تحقيقيا لسرمحة العباد() :الثالث
أكااان  سااػاء ،أ ااخاىعىااي السرااالح التااي تعااػد إلااى العباااد فااي دنياااىع و ) :الخابػػع

 .(٘)(رمب السشافع أم عغ شخيق دفع السزاتحريميا عغ شخيق ج
 ،بزبااط كاياات ترااّخفات الذااخيعة وأساخار أحكامياايعتشاي  : )ىي عمعالخامذ

   .(ٙ)فقيا(مرالح السكمفيغ في الجاريغ عمى و يشُطع و 
  

                                         
 - (.ٖٗو ٖٖاليػبي، )ص مقاصج الذخيعة اإلسبلمية، - (.٘نطخية السقاصج، الخيدػني، )ص (ٔ)

(، رسالة ماجدتيخ في الجامعة ٚٔمقاصج الذخيعة عشج إمام الحخميغ، ىذام أحسج زاىخ، )ص
 األردنية، عسان.

 (، الذخكة التػندية لمتػزيع، تػنذ.ٔ٘مقاصج الذخيعة اإلسبلمية، دمحم الصاىخ بغ عاشػر، )ص (ٕ)
(، مكتبة الػحجة العخبية، الجار ٖية ومكارميا، عبلل الفاسي، )صمقاصج الذخيعة اإلسبلم (ٖ)

 م. ٖٜٙٔالبيزاء، 
 (.ٚنطخية السقاصج، الخيدػني، )ص (ٗ)
(، السعيج العالسي لمفكخ ٜٚالسقاصج العامة لمذخيعة اإلسبلمية، يػسف حامج العالع، )ص (٘)

 م.ٜٜٔٔ ،اإلسبلمي، الػاليات الستحجة، شبعة أولى
 (.ٙٔيعة، ابغ زكيبة، )صمقاصج الذخ  (ٙ)
في السخاجع التالية،  يػجج تعاريا أ خػ لسقاصج الذخيعة قخيبة بالسعشى مغ ىحه التعارياكسا و  - 

(. ٖٚ(. ومقاصج الذخيعة، سعج اليػبي، )صٚٔٓٔ/ٕأصػل الفقو اإلسبلمي، وىبة الدحيمي، )
 (.ٜٔٔ)ص (. والذاشبي ومقاصج الذخيعة، العبيجؼ،ٕ٘ومقاصج الذخيعة، البجوؼ )ص
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 لثاني: مقاصج الذخلعة في اإلثباتالسظمب ا
ووسااااائمو جاااااء لتحقيااااق كايااااات إن اىتسااااام الذااااخيعة اإلساااابلمية بأدلااااة اإلثبااااات 

 عماااى الفاااخد والسجتساااع فاااي شاااتى مجااااالت -فاااي العاجااال واآلجااال–ومقاصاااج يعاااػد نفعياااا 
 الجيغ والشفذ والعقل والعخض والسال. الخسذ الزخورياتوأ ريا  الحياة،

 فاإلثبات في الذخيعة جاء لسقاصج عجة أىسيا:

 .حفع الشفذ البذخلةأكال:  

 أىااع وجعمتياااا مااغ ،عشايااة فائقااة البذااخية بااالشفذ اإلساابلمية لقااج عشياات الذااخيعة
شّخعت لياا ماغ األحكاام ماا يجماب السراالح لياا وياجفع السفاساج و  ،الزخوريات األساسية

 وذلظ مبالغًة في حفطيا وصيانتيا ودرء االعتجاء عمييا. ،عشيا
- مااغ أنااػا  االعتااجاء ا بااأّؼ نااػ فااي االعتااجاء عميياا اإلثباااتفمااحا شمااب الذااار  

دجااخ لو  ،عتااجؼ الجااني وصااجًا لعجواناولمس وزجاخاً  ،لياا ولكخامتيااا صاايانة -و معشػيااً يًا أحدا
   .(ٔ)كيخ السعتجؼ حتى ال يفكخ في االعتجاء

أَْعَخاَضااُكْع َعَمااْيُكْع َحااَخام  َكُحْخَمااِة َيااْػِمُكْع َىااَحا ِإنَّ ِدَماااَءُكْع َوَأْمااَػاَلُكْع وَ ) :Àوقااج قااال 
 .(ٕ)(ُكْع َىَحاِفي َبَمِجُكْع َىَحا ِفي َشْيخِ 

                                         

 -  (.ٕٔٔمقاصج الذخيعة، سعج اليػبي، )ص - (.ٜٕٚالسقاصج العامة، يػسف العالع، )ص (ٔ)
مقاصج الذخيعة، يػسف البجوؼ،  - (.ٚٛٗوٗٛٗمقاصج الذخيعة، عسخ بغ صالح، )ص

(، دار الفكخ، ٕٗٔيل مقاصج الذخيعة، جسال الجيغ عصية، )صعنحػ تف -. (ٗٙٗوٕٙٗ)ص
الدحيمي، دمحم حقػق اإلندان محػر مقاصج الذخيعة،  - م.ٕٔٓٓ ،دمذق، شبعة أولى

عمع السقاصج الذخعية،  - .هٖٕٗٔ(، وزارة األوقاف، قصخ، ٛٚ، كتاب األمة، العجد )(ٜٜ)ص
بشاء  - م.ٕٔٓٓ ،(، مكتبة العبيكان، شبعة أولىٚٛٔو٘ٛٔنػر الجيغ بغ مختار  ادمي، )ص

، رسالة دكتػراه، كمية األوزاعي، (ٖٙٔ، باسسة العدمي، )صالسعاصخة الذخرية اإلسبلمية
 .مٜٜٙٔ

الجامع  - (.ٕٙ/ٔ)رب مبمْ أوعى مغ سامع،   باب قػل الشبي البخارؼ،  ،رحيحالجامع ال (ٕ)
 (.ٖ٘ٓٔ/ٖ) باب تغميع تحخيع الجماء واألعخاض واألمػال، الرحيح، مدمع،
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 .حفع األعخاض مؽ االعتجاء عميهاثانيا:  
العبثااي الااحؼ يقااع فااي  الشاااس عااغ األذػ بأساايل وسااائمو وىااػ الكاابلمليكااّف ذلااظ 

ع تغماااو عاااغ ذلاااظ وقاااج وردت الشراااػص التاااي تشياااى  ،وال بيشاااة أعاااخاض الشااااس بااابل دليااال
 .(ٔ)العقػبة عمى السعتجؼ

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱٹٱٹٱ

 (ٕ)َّ زي ري ٰى

ْبَع الُسْػِبَقاتِ ِاْجتَ : )Àقال و  ؟: َياا َرُساػَل هللِا وَ َقاْاُلْػا ،ِشُبْػا الدَّ اْخُك َقاالَ  ،َماا ُىاغَّ : الذ 
اااْحخُ وَ  ،ِبااااِ  َم هللُا ِإال ِباااالَحقِّ وَقْتاااُل الاااشَّْفِذ الَِّتااا ،الدِّ َباااا ،َوَأْكاااُل َمااااِل الَيِتاااْيعِ  ،ْي َحاااخَّ  ،َوَأْكاااُل الخِّ

 .(ٖ)(َوَقْحُف الُسْحَرَشاِت الُسْؤِمَشاِت الَغاِفبلتِ  ،لدَّْحفِ َوالتََّػلِّْي َيْػَم ا
 ا التايمعباد عغ التخامي بياحه الجخيساةلستخ ذيػ  الفاحذة و لمشع ففي اإلثبات  

والذاااار  ال يتخّصاااج  ،ثماااع األعاااخاض وملحااااق األذػ والعاااار باألساااخة واألوالد ايتختاااب عمييااا
الدنااااا درءًا  إثبااااتفماااحا شاااّجد فاااي  ،الػقاااػ  فيياااااإليقاااا  الشااااس فاااي العقػباااة وال يتسّشاااى لياااع 

 .(ٗ)لمذبية وستخًا لمعباد

 .حفع حقؾؽ الدكييؽ ثالثا: 
ولااػ لااع يكااغ  ،اب لياااا حقػقاااًا وواجباااتخابصااة الدوجيااة جاااء بيااا الذااخ  ورتااإّن ال  

ماتاات َلعّساات الفػضااى و و  ،لسااا اسااتصا  أحااجىسا الحرااػل عمااى حّقااو مااغ اآل اااخ اإلثبااات

                                         

 (.ٕٙٚاليػبي، )صمقاصج الذخيعة، سعج  - (.ٙٗٔنحػ تفعيل مقاصج الذخيعة، عصية، )ص (ٔ)
مقاصج الذخيعة، بخكات ممحع،  - (.ٗٔ٘مقاصج الذخيعة، عسخ بغ صالح، )ص -

 (.ٔٔٔص) الدحيمي،دمحم حقػق اإلندان محػر مقاصج الذخيعة،  - (.ٕ٘ٔ)ص
 .(ٖٕ) ، آية:الشػر سػرة (ٕ)
 سا(،باب قػل هللا تعالى: )إن الحيغ يأكمػن أمػال اليتامى ضم البخارؼ، ،رحيحالجامع ال (ٖ)

 (.ٕٜ/ٔ)باب بيان الكبائخ وأكبخىا، الجامع الرحيح، مدمع،  - (.ٕٔ/ٗ)
 (.٘ٔٔؤٔٔبخكات ممحع، )ص، مقاصج الذخيعة (ٗ)
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 .(ٔ)الحقػق 
ومغ ثع فمن اإلثبات في عقج لدواج يخفاع ماغ قيساة ىاحه الخابصاة وياجفع عاغ كال 

  .(ٕ)مغ الدوجيغ تيسة العبلقة الفاسجة، بخبلف ما لػ تع ببل إثبات، فمنو ذريعة لمفداد
)اإلسخار بو يحػل بيغ الشاس وبايغ الاحّب عشاو  :(ٖ)يقػل دمحم الصاىخ بغ عاشػر

 .(ٗ)لسخأة(وُيشقز مغ معشى حرانة ا ،واحتخامو

 .حفع الساؿ رابعا:

 قااج قااّخرو  ،(٘)فااي السعااامبلت الساليااة لئلثباااتإّن حفااع السااال ىااػ السقرااج العااام 
مشحػىااا و ساسااية السدااساة بالزااخورات الخسااذ الكّميااات األ أحااج الفقياااء أّن حفااع األمااػال

حكاام خ  لياا ماغ األوبّيشاػا ماا شا ،(ٙ)-العقالبعاج الاجيغ والاشفذ والشدال و - الختبة الخامدة
وماغ جانااب  ،عماى الكداب بيااا جاناب الػجاػد بزاابط نسائيااا والحااثالكفيماة بحفطياا مااغ 

                                         

 (.ٖٙٔمقاصج الذخيعة، بخكات ممحع، )ص (ٔ)
، دار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة (ٜٜٖ/ٗالقخافي، ) أحسج بغ إدريذ الح يخة، (ٕ)

 (.ٖٚٔ، بخكات ممحع، )صمقاصج الذخيعة -م. ٜٜٗٔأولى،
رئيذ  لغػؼ، نحػؼ، أديب، دمحم الصاىخ بغ دمحم الذاذلي بغ عبج القادر بغ دمحم بغ عاشػر، (ٖ)

وكبيخ عمسائيا، شيخ جامع الديتػنة، مػلجه ودراستو يا نقيب أشخافو  السفتيغ السالكييغ بتػنذ
مغ مؤلفاتو: ، اىخةوىػ مغ أعزاء السجسعيغ العخبييغ في دمذق والق، هٖٜٖٔ ووفاتو بيا
معجع السفدخيغ،  – (.ٗٚٔ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –عاشػر ومقاصج الذخيعة.  تفديخ ابغ
 (.ٔٗ٘/ٕنػييس، )

 (.ٓٙٔمقاصج الذخيعة، ابغ عاشػر، )ص (ٗ)
 (.ٖٓٔمقاصج الذخيعة، ابغ زكيبة، )ص - (.ٜٙٗ)ص ،السقاصج العامة لمذخيعة، يػسف العالع (٘)

 - (.ٓٛٗمقاصج الذخيعة، البجوؼ، )ص - (.ٜٛٗبغ صالح، )صمقاصج الذخيعة، عسخ  -
 - (.ٚٗٔ)ص يل مقاصج الذخيعة، عصية،عنحػ تف - (.ٜ٘مقاصج الذخيعة، بخكات ممحع، )ص

عمع السقاصج الذخعية، نػر  -. (ٙٔٔحقػق اإلندان محػر مقاصج الذخيعة، دمحم الدحيمي، )ص
 (.ٖٕٛسعج اليػبي، )ص مقاصجالذخيعة، -. (ٙٚٔالجيغ بغ مختار  ادمي، )ص

 (. ٜٙٔمقاصج الذخيعة، ابغ عاشػر، )ص - (.ٕٓ/ٕ) ،لذاشبي، االسػافقات (ٙ)
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 .(ٔ)العجم بمبعاد الزخر عشيا وتحخيع االعتجاء عمييا

إّن السقراج األىااّع ىاػ حفاع ماال األّماة وتااػفيخه يقاػل دمحم الصااىخ باغ عاشاػر: )
يكاػن بزبااط أساااليب إدارة فحراػل حفطاو  اوأّن مال األّمة لّسا كاان كابًل مجسػعيااً  ،ليا

فمّن حفع السجساػ  يتػّقاف  ،وبزبط أساليب حفع أمػال األفخاد وأساليب إدارتيا ،عسػمو
عميااو حفااع جدئياتااو ومن معطااع قػاعااج التذااخيع السااالّي متعّمقااة بحفااع أمااػال األفااخاد وآيمااة 

 .(ٕ)إلى حفاع مال األّمة(
 

     
  

                                         

  (.٘ٛٗؤٛٗمقاصج الذخيعة، البجوؼ، )ص - (.ٔسعج اليػبي، )ص ،مقاصج الذخيعة (ٔ)
  (.ٜٛٗعسخ بغ صالح، )ص ،مقاصج الذخيعة - (.ٖٓٔمقاصج الذخيعة، ابغ زكيبة، )ص -
فمدفة مقاصج التذخيع في الفقو اإلسبلمي،  ميفة  - (.ٕٛىذام زاىخ، )ص مقاصج الذخيعة، -

 م.ٕٓٓٓ ،(، مكتبة وىبة، القاىخة، شبعة أولىٙٔبابكخ الحدغ، )ص
 (.ٓٚٔمقاصج الذخيعة، ابغ عاشػر، )ص (ٕ)
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 السبحث األكؿ: تعخلف القزاء
 التعخلف المغؾي: 

السعتاال أصاال صااحيح يااجل  القاااف والزاااد والحااخف القزاااء: مااغ الفعاال قزااى، 
مااغ األلفاااظ السذااتخكة التااي تااأتي فااي المغااة  وىااػعمااى إحكااام أمااخ ومتقانااو ومنفاااذه لجيتااو، 

 عمى وجػه كثيخة أىسيا:
الحكاااع والفرااال والقصاااع، يقاااال قزاااى يقزاااي إذا حكاااع وفرااال، والقزااااء  -ٔ

لفاااع ن اليااااء لساااا جااااءت بعاااج ألاااف ىسااادت، وأىااال الحجااااز يصمقاااػن أصااامو قزااااؼ، إال أ
 .، وقاضيتو أؼ حاكستو، وجسعو قزاةقاضي عمى القاشع لؤلمػر السحكع لياال

 يل ىل مل خل ُّٱٱتعالى:  ومشو قػلو الخمق والرشع واإلحكام، -ٕ
 .(ٔ)َّ جم

 رن مم ام يل ىل مل ُّٱٱٱتعالى: قػلو األداء واإلنياء، ومشو -ٖ

 .(ٕ)َّ نن من زن

 نن من زن رن مم ام يلُّٱٹٱٹٱالحتع واألمخ، ومشو  -ٗ
 .(ٖ)َّىنين

ماااان ال يشفااظ أحاااجىسا عاااغ سقتاااخن بالقااجر، فالقزااااء والقااجر متبلز القزاااء ال -٘
 اآل خ.

كساااا وياااأتي القزااااء فاااي المغاااة عماااى معاااان أ اااخػا مثااال العسااال والفعااال، والعياااج 
 ،وبمااػل الذاايء وتسامااو والسااػت والياابلك، والفااخال،والػصااية، واإلباابلل والبيااان، واإلتسااام، 

                                         

 (.ٕٔسػرة فرمت، آية: ) (ٔ)
 (.ٖٓٔسػرة الشداء، آية: ) (ٕ)
 .(ٖٕسػرة اإلسخاء، آية: ) (ٖ)
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   .(ٔ)والتقجيخ واالستيفاء

 التعخلف االصظالحي: 
البااج لااي مااغ أن أباايغ أن الفقياااء تكمسااػا فااي ىااحا قباال أن أذكااخ تعخيااا القزاااء 

 المفع في مجاليغ. 

: مجاااال العباااادة، كالرااابلة والرااايام، والقزااااء فيياااا عشاااجىع أن تفعااال االكؿ  **
وىااػ اسااتعسال مخااالف السحااجد،  ياااوقت ميااا فاايعواألداء ف  ااارج وقتيااا السحااجد ليااا شااخعا،

 .(ٕ)يدوا بيغ الػقتيغاح فقيي لكي يسلمػضع المغػؼ، لكشو اصصبل

: مجااال الحكاع باايغ الشااس والفرال فااي السشازعاات، وىااػ الاحؼ أتشاولااو الثػاني  **
 ا ولمفقياء تعخيفات متعجدة لو أىسيا.اآلن

 .(ٖ))فرل الخرػمات وقصع السشازعات عمى وجو  اص( -
 .(ٗ))اإل بار عغ حكع شخعي عمى سبيل اإللدام( -

                                         

السشجج في المغة، عمي بغ الحدغ اليشائي السذيػر بكخا ،  -(. ٓٓٗ/ٖ، الفخاىيجؼ، )العيغ (ٔ)
وما ٕٔٔ/ٜتيحيب المغة، األزىخؼ، ) -م. ٜٛٛٔ(، عالع الكتب القاىخة، شبعة ثانية، ٕٖٔ/ٕ)

(.     ٖٕٙٗ/ٙالرحاح، الجػىخؼ، ) -(. ٕٕٙ/٘السحيط في المغة، ابغ عباد، ) -بعجىا(. 
السحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه،  -(. ٜٜ/٘ة، ابغ فارس، )معجع مقاييذ المغ -
لدان العخب، ابغ مشطػر،  -(. ٙٛ/ٕأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) -(. ٕٛٗ/ٙ)
 (.ٜٙٙ/ٕالسرباح السشيخ، الفيػمي، ) -وما بعجىا(. ٙٛٔ/٘ٔ)

 (.ٜٙٙ/ٕالسرباح السشيخ، الفيػمي، ) (ٕ)
(، وزارة األوقاف بالكػيت، ٜٙ/ٔغ إسساعيل األشفػرقاني، )صشػان القزاء وعشػان اإلفتاء، دمحم ب (ٖ)

وعخفو الكاساني بقػلو:  -(. ٕٖ٘/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) -م. ٕٓٔٓالكػيت، شبعة ثانية، 
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕ/ٚبجائع الرشائع، لو، ) -ىػ الحكع بيغ الشاس بالحق. 

(، دار ٚمغ األحكام، عمي بغ  ميل الصخابمدي، )ص معيغ الحكام فيسا يتخدد بيغ الخرسيغ (ٗ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٔٔ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -الفكخ. 
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ق والخماااق لياااؤدؼ فاااييع أواماااخه وأحكاماااو بػاساااصة الكتااااب )الاااج ػل بااايغ الخاااال -
 .(ٔ)شة(والد

)صاااااافة حكسيااااااة تػجااااااب لسػصااااااػفيا نفااااااػذ حكسااااااو الذااااااخعي ال فااااااي عسااااااػم  -
 .(ٕ)السدمسيغ(
 .(ٖ))فرل الخرػمة بيغ شخريغ أو أكثخ بحكع هللا تعالى( -
 .(ٗ)الحكع الذخعي وفرل الخرػمة(ب )اإللدام -

عمااى أن القزاااء ىااػ يتزااح أن الفقياااء اتفقااػا لااى التعاااريا الدااابقة وبااالشطخ إ
 .ايتو فرل الخرػمة وقصع السشازعة باألدلة الذخعيةاإل بار مع اإللدام، وأن ك

وقج ذىب الكثيخ مغ الباحثيغ إلى تعخبا القزاء بأناو: الفرال بايغ الشااس فاي 
  .(٘)حدسا لمتجاعي وقصعا لمشدا  باألدلة الستمقاة مغ الكتاب والدشة ،الخرػمات

 وىحا التعخيا مدتػحى مغ مجسػ  تعاريا الفقياء.
 

      

                                         

(، شبعة الكميات ٔٔ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٚمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص (ٔ)
 األزىخية.

(، السكتبة العمسية، ٖٖٗبالخصا ، )صشخح حجود ابغ عخفة، دمحم بغ قاسع األنرارؼ السذيػر  (ٕ)
 ه.ٖٓ٘ٔشبعة أولى، 

 (. ٜٚٗ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) (ٖ)
(، عالع الكتب، بيخوت، ٜٕٗ/٘كذاف القشا  عغ متغ اإلقشا ، مشرػر بغ يػنذ البيػتي، ) (ٗ)

 م.ٜٜٚٔشبعة أولى، 
بلمية، سبلمة دمحم البمػؼ، القزاء في الجولة اإلس –(. ٖٙالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص (٘)

القزاء في اإلسبلم تاريخو  –م. ٜٜٗٔ(، السخكد العخبي لمجراسات األمشية، الخياض، ٜٔ)ص
 م. ٜ٘ٚٔ ة، القاىخة،(، اليي ة العامة لمسصابع األميخيٚونطامو، إبخاىيع نجيب دمحم، )ص
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 الثاني: حاية السجتسع إلى القزاءالسبحث 
إن ىحه الحياة الجنيا دار ابتبلء وا تبار، وشقاق وا تبلف، ومغ أىع  راائز 

 ىحه الحياة وجػد الحق والباشل، وىسا ضجان متشافخان.
يجعػه إلى الحق واالستقامة، وقج  مق هللا اإلندان مغ عقل وشيػة، فعقمو 

وشيػتو تجعػه إلى الباشل والزبلل، واإلندان اجتساعي بصبعو ال يدتصيع أن يعير 
مشعدال عغ اآل خيغ، بل ىػ محتاج لغيخه في كل مخاحل عسخه، وىػ مع ذلظ مجبػل 

، وقل مغ يشرف مغ عمى األثخة وحب الحات التي مغ لػازميا الخرػمة والسشازعة
 .(ٕ)َّ مث هت مت خت حت جت هب مبُّٱٱٹٱٹ، (ٔ)نفدو

ومع تاجا ل العبلقاات وكثاخة السعاامبلت تطياخ السشازعاة واال اتبلف، وىشاا تاأتي 
م الكاػني، كساا أناو االساتقخار الشطاالحقيقاي الحاجة إلى القزاء والعجل الحؼ ىػ السيادان 

ت فمػ لع يػجج القزاء ال تل الشطام وعع الفدااد وشااع الستقخار الحياة البذخية،السيدان 
يااجف األسااسى مااغ فالقزاااء ىااػ الػساايمة لتحقيااق العجالااة التااي ىااي الغايااة وال الفػضااى،

التقاضي بيغ الشاس، ليحا احتاجت البذاخية لمقزااء مشاح نذاأتيا، ونطستاو وبيشات وساائمو 
 -ا فاي فرال تااريخ القزااءوسايأتي تفرايل الكابلم عاغ ىاح- وشخقو مشح بجاية وجػدىا،

 .(ٖ)شيا ومعاشيا عمى ما فيو مغ حيف وضمعلسا رأت مغ ضخورتو الستقخار أم

                                         

 السعخوف ابغ أبي أدب القزاء، إبخاىيع بغ عبج هللا -(. ٜٛٗ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) (ٔ)
 -م. ٜٗٛٔ(، تحقيق محي الجيغ ىبلل، مصبعة اإلرشاد، بغجاد، شبعة أولى، ٜٕٔ/ٔالجم، )

نطام القزاء في  -(، كبلم السحقق مجاىج القاسسي. ٖٔصشػان القزاء، األشفػرقاني، )ص
 -م. ٜٜٛٔ(، مؤسدة الخسالة، شبعة ثانية، ٚالذخيعة اإلسبلمية، عبج الكخيع زيجان، )ص

(، جامعة أم القخػ، ٙٗالقزاء ونطامو في الكتاب والدشة، عبج الخحسغ إبخاىيع الحسيزي، )ص
 م.ٜٜٛٔشبعة أولى،

 (.ٗسػرة الشحل، آية: ) (ٕ)
وتتزح حاجة السجتسع لمقزاء عشج الكبلم عغ تاريخ القزاء واألشػار التي مخ بيا مشح تكػن  (ٖ)

 =إليو لسا عشي بو ىحه العشاية الخاصة، ولساالسجتسعات البذخية حتى زمانشا، ولػال الحاجة 
 



ٜٙ 

 

ومع أن اإلسبلم ييحب الشفػس، ويساؤل القماػب بخذاية هللا، ويحسال السدامع عماى 
شاعااة هللا واإلنراااف مااغ الااشفذ وعااجم االعتااجاء عمااى حقااػق اآل ااخيغ، إال أن الحاجااة 
لمقزاااء مااا تاادال قائسااةا ألن السداامع يطاال كيااخ معرااػم مااغ الخصااأ والػقااػ  فااي الطمااع 
ومخالفة الذخيعة، ميسا بمْ عسق إيسانو وصفاء إسبلمو، والجليل عماى ذلاظ أن السجتساع 

وقعااات فياااو القزاااايا والسشازعاااات التاااي اساااتػجبت وجاااػد  À اإلسااابلمي فاااي عياااج الشباااي
 .(ٔ)بشفدو، كسا وأنو عيغ وأرسل القزاة إلى الػاليات À القزاء، فباشخه الشبي

 
     

  

                                         
استخعى كل ىحا االىتسام والتشطيع، وما تدال األمع تجج وتجتيج في السحافطة عميو وتصػيخه،  =

 وبيان مدتججاتوا ألنيا تعتبخه أساس وجػدىا ونيزتيا. 
زاء، نطام الق -(، كبلم السحقق مجاىج القاسسي. ٖٔصشػان القزاء، األشفػرقاني، )ص (ٔ)

(. وسيأتي الكبلم مفربل في مبحث ٙٗالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٚزيجان، )ص
 .Àالقزاء في زمغ الشبي 

 



ٚٓ 

 

 
 
 
 

 
 ءنة القزامكا: الثالسبحث الث
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 السظمب األكؿ: مكانة القزاء.  **
 السظمب الثاني: فزيمة القزاء.  **
 القزاء. السظمب الثالث: استقالؿ  **

  



ٚٔ 

 

 السظمب األكؿ: مكانة القزاء
إن أىسية األشياء تقاس بغاياتيا ومقاصجىا، والقزاء العادل مغ أشخف 

ا رتبة وأسشاىا مشدلةا لسا فيو مغ إقامة العجل العبادات بعج اإليسان با تعالى، وأعبلى
واالنتراف مغ وكبح الطمع، واألمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ، واإلنراف لمسطمػم 

الطالعا وألجل ذلظ كمو أرسل هللا رسمو وأندل كتبو، ليقػم الشاس بالقدط وليتحقق العجل 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱٱ ،(ٔ)الحؼ قامت بو الدسػات واألرض

 ،(ٕ)َّ جن يم ىم مم خم

فااامذا ضياااخت أماااارات العاااجل وأسااافخ عاااغ وجياااو باااأؼ شخياااق كاااان فاااثع شاااخ  هللا 
 .(ٖ)وديشو

لسا كان العجل قػة فعالة تدتأصل الطمع وتسحػ آثاره، جاء التعبيخ القخآني و 
 يك ىك مك ُّٱٱٹٱٹٱبأبمْ ترػيخ في زوال الطمع عشجما يرصجم بالحق والعجل، 

وما يتختب عميو،  دفع البغيل في ولعطع شأن العج ،(ٗ)َّرن مم ام يل ىل مل
 ىب نب مب زبُّٹٱٹٱ في آية واحجة بأمخ ونيي، هللا تعالى اىسوردفقج أ
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب
، لحا نجج أن اإلسبلم اىتع بالقزاء اىتساما كبيخا وأواله مكانة  اصةا (٘)َّيث

 حي جي ُّٱٱ: مغ هللا تعالى بقػلوبو ىػ القاضي بالحق السأمػر  À كيف ال والشبي
 .(ٙ)َّىي مي خي

                                         
التشطيع  -(. ٚٚ/ٔصشػان القزاء، األشفػرقاني، ) -(. ٓٙو ٜ٘/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)

 (.ٖٙالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٘ٔالقزائي، دمحم الدحيمي، )ص
 (.ٕ٘الحجيج، آية: )سػرة  (ٕ)
 (. ٖٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
 (.ٛٔسػرة األنبياء، آية: ) (ٗ)
 (.ٜٓسػرة الشحل، آية: ) (٘)
 (.ٕٗسػرة السائجة، آية: ) (ٙ)

 



ٕٚ 

 

ِإنَّ َّللاََّ َعادَّ َوَجالَّ ) حياث يقاػل:عماػ شاأن القزااء بايغ األماع  À وقج بايغ الشباي
ِعيَف ِمْشُيْع َحقَّاوُ  ُس ُأمًَّة ال ُيْعُصػَن الزَّ ُس َأمَّاة  اَل َتْأُ اُح ) :، وفاي رواياة(ٔ)(ال ُيَقجِّ َكْياَف ُتَقاجَّ

 .  (ٕ)(ِلَزِعيِفَيا ِمْغ َشِجيِجَىا َحقَّوُ 
فيااحا  ميفااة رسااػل هللا أبااػ  ،ج فصااغ السداامسػن إلااى أىسيااة القزاااء ومكانتااووقاا 

 ؼ الزاااعيف فااايكع قاااػ يخصاااب فاااي الشااااس بعاااج تدااامسو الخبلفاااة فيقاااػل:   بكاااخ الراااجيق
 .(ٖ) مشو فيكع ضعيف حتى آ ح الحق ؼ أريح عميو حقو إن شاء هللا والقػ حتى  ؼعشج

 رائرايا وصافاتيا،  فالقزاء مقاػم ىاام ماغ مقػماات الذاخيعة اإلسابلمية ولاو
وىااػ ركااغ مااغ أركااان الجولااة والسجتسااعا ألن مدااؤوليتو األسااسى حسايااة األنفااذ واألرواح 

   .(ٗ)والحقػق 
 

     

 
  

                                         

(، ٕٕٕ/ٓٔالسعجع الكبيخ، سميسان بغ أحسج الصبخاني، ) -(. ٘ٗٔ/ٙالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٔ)
السدتجرك عمى الرحيحيغ، دمحم بغ عبج هللا الحاكع  -شبعة ثانية.  مكتبة ابغ تيسية، القاىخة،

 م.ٜٜٓٔ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، ٕٚٛ/ٖالشيدابػرؼ، )
السعجع الكبيخ،  -(. ٜ٘/ٙالدشغ الكبخػ، البييقي، ) -(. ٘ٗٗ/ٔٔصحيح ابغ حبان، ) (ٕ)

 (.ٛٔٔ/ٔٔالصبخاني، )
(، مؤسدة الخسالة، ٔٓٙ/٘عمي بغ حدام الجيغ الستقي اليشجؼ، ) كشد العسال في سشغ األقػال، (ٖ)

 م. ٜٔٛٔشبعة  امدة، 
 (.ٙٔالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص (ٗ)



ٖٚ 

 

 ءالسظمب الثاني: فزيمة القزا
 بلمقزاااء أىسيااة عطيسااة فااي تحقيااق الصسأنيشااة واالسااتقخار فااي السجتسااع، ويتختاا

عػبتيا ماااغ مػضاااػعيا الاااحؼ ىاااػ تتجماااى  صػرتياااا وصااا اضاااخسةشااااقة و عمياااو مداااؤولية 
ىااحا السشرااب،  الدااعي لتبااػءمااغ  حقااػق هللا وحقااػق العباااد، لااحلظ جاااء التحااحيخ والػعيااج

حتاااى ال يتقماااجه ماااغ ال يحداااشو فيشحاااخف باااو عاااغ الراااخاط وتاااحل قجماااو فاااي معاقااال الطماااع 
 .(ٔ)والبيتان

ُشاَفَعاَء ُوِكااَل  َمااْغ اْبَتَغاى الَقَزاااَء َوَساَأَل ِفيااوِ )قاال:  Àغ الشَِّباايِّ ، عا عاغ أنااذف
ُدهُ   .(ٕ)(ِإَلى َنْفِدِو، َوَمْغ ُأْكِخَه َعَمْيِو َأْنَدَل َّللاَُّ َعَمْيِو َمَمًكا ُيَدجِّ

، َأْو ُجِعاااَل َماااْغ َوِلاااَي الَقَزااااءَ  :Àَقااااَل َرُساااػُل هللِا ): القااا عاااغ أباااي ىخياااخة و  
   .(ٖ)(َقاِضًيا َبْيَغ الشَّاِس َفَقْج ُذِبَح ِبَغْيِخ ِسكِّيغ  

تػلي القزاء بالحبح بغيخ سكيغا ألن الدكيغ تاؤثخ بالطااىخ  À شبو الشبيقج ف
والباشغ، والحبح بغيخ سكيغ يؤثخ في الباشغ دون الطاىخ، فكحا القزاء في ضاىخه جااه 

 .(ٗ)وفي باششو ىبلك
ومداياااا عطيساااة لااايحس الكااافء عماااى تقماااجه جميماااة وكاااحلظ ورد لمقزااااء فزاااائل 

  القو وديشو ومجتسعو. وتدمسو حتى يقػم بسيامو تجاه
                                         

التشطيع  -(. ٛٚ/ٔصشػان القزاء، األشفػرقاني، ) - (.ٓٙ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 (.ٖٙالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٙٔالقزائي، دمحم الدحيمي، )ص

(، دار ٗٔٙ/ٖدشغ التخمحؼ، دمحم بغ عيدى بغ سػرة التخمحؼ، )الجامع الرحيح السذيػر ب (ٕ)
سشغ ابغ ماجو، دمحم بغ  -إحياء التخاث العخبي، بيخوت، قال التخمحؼ: حجيث حدغ كخيب. 

شخح الدشة،  -م. ٜٕٓٓ(، الخسالة العالسية، بيخوت، شبعة أولى، ٛٓٗ/ٖيديج القدويشي، )
 (.ٖٜ/ٓٔ)البغػؼ، 

سشغ ابغ  -(. ٕ٘ٗ/٘ود، )و سشغ أبي دا -(، وقال: حدغ كخيب. ٗٔٙ/ٖسشغ التخمحؼ، ) (ٖ)
 (.ٚٓٗ/ٖماجو، )

 (.٘ٙالفزاء ونطامو، الحسيزي، )ص (ٗ)

 



ٚٗ 

 

ِ َعَماااى َمَشااااِبَخ ِماااْغ ُناااػر  َعاااْغ َيِسااايِغ ) :Àَقااااَل َرُساااػُل َّللاَِّ  ِإنَّ اْلُسْقِداااِصيَغ ِعْشاااَج َّللاَّ
 . (ٔ)(ُحْكِسِيْع َوأَْىِميِيْع َوَما َوُلػا يالخَّْحَسِغ َعدَّ َوَجلَّ َوِكْمَتا َيَجْيِو َيِسيغ  الَِّحيَغ َيْعِجُلػَن فِ 

ضي األجخ بعج اجتياده وتحخياو العاجلا ساػاء أصااب أم أ صاأ، لكاغ وجعل لمقا
 أجخه مع صػابو مزاعف.

ِإَذا َحَكاااَع اْلَحااااِكُع َفاْجَتَياااَج ثاااعَّ َأَصااااَب َفَماااُو َأْجاااَخاِن، َوِمَذا َحَكاااَع ) Àقاااال رساااػل هللا 
 .(ٕ)(َفاْجَتَيَج ُثعَّ َأْ َصَأ َفَمُو َأْجخ  

اَل فييااا حدااج الغبصااة، ) نعسااة يجااػز يبااو الشعمااومااغ عطاايع شااخف القزاااء أن ج
َوَرُجااال  آتَااااُه َّللاَُّ  ،َحَداااَج ِإالَّ ِفاااي اْثَشتَاااْيِغ َرُجااال  آتَااااُه َّللاَُّ َماااااًل َفُدااامَِّط َعَماااى َىَمَكِتاااِو ِفاااي اْلَحاااقِّ 

 .(ٖ)(اْلِحْكَسَة َفْيَػ َيْقِزي ِبَيا َوُيَعمُِّسَيا
اااا َبْعاااُج َفاااِمنَّ ):  إلاااى أباااي مػساااى األشاااعخؼ  وكتاااب عساااخ باااغ الخصااااب  َأمَّ

 َنَفاااَذ اْلَقَزااَء َفِخيَزاة  ُمْحَكَساة  َوُسااشَّة  ُمتََّبَعاة  اْفَياْع ِإَذا ُأْدِلااَى ِإَلْياَظ َفِمنَّاُو اَل َيْشَفااُع َكِمَساُة َحاقّ  الَ 
ْيِفااَظ َواَل حَ  يَحتَّااى اَل َيْصَسااَع َشااِخيا  ِفاا ،َوْجِيااَظ َوَمْجِمِدااَظ َوَعااْجِلظَ ي آِس َبااْيَغ الشَّاااِس ِفاا ،َلااوُ 

 .(ٗ)(َيَخاُف َضِعيف  ِمْغ َجْػِركَ 
حااس عمااى تداامع تخكااب وتوقااج ورد الكثيااخ مااغ اآلثااار عااغ الرااحابة والتااابعيغ 

والجسااع باايغ األحاديااث ساايطيخ جميااا عشااج كاابلم الفقياااء  ،(٘)القزاااء مااع الكفاااءةمشرااب 
 عغ حكع تقمج القزاء وشمبو.

  

                                         

 (.ٛ٘ٗٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب فزمية اإلمام العادل وعقػبة الجائخ، ) (ٔ)
الجامع الرحيح، مدمع،  -(. ٖٖٔ/ٜ) ا اجتيج،باب أجخ الحاكع إذ الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٕ)

 (.ٕٖٗٔ/ٖ، )باب بيان أجخ الحاكع إذا اجتيج
الجامع الرحيح،  -(. ٕٛ/ٔباب االكتباط في العمع والحكسة، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٖ)

 (.ٜ٘٘/ٔمدمع، باب فزل مغ يقػم بالقخآن ويعمسو، )
 (. ٖٚٙ/٘الجارقصشي، )سشغ  -(. ٖ٘ٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٗ)
صشػان القزاء،  -عغ الحدغ بغ عمي، ومدخوق بغ األجج ، ومكحػل الذامي وكيخىع.  (٘)

 (.ٙٚو٘ٚ/ٔاألشفػرقاني، )



ٚ٘ 

 

 السظمب الثالث: استقاللية القزاء
يتاااػلى بشفداااو القياااام بأعبااااء  Àة تكاااػن الجولاااة اإلسااابلمية كاااان الشباااي فاااي بجايااا

رئاسة دولتو، ويقػم بمدارة شؤون الببلد وتػلي القزاء إضافة إلاى تبمياْ الخساالة والاجعػة 
   الدمصات الثبلثة التذخيعية والقزائية والتشفيحية. Àإلى هللا تعالى، فجسعت لو 

حاجااة إلااى أن ب À ه الػضاااءا كااان الشباايولساا انتذااخ اإلساابلم ومااؤل اآلفاااق بشااػر 
يعيااج القزااااء إلاااى بعاااس والتاااو الاااحيغ أناااابيع عشاااو فاااي حكاااع الػالياااات الججياااجة، و اااػليع 
جسيع الدمصات بعج أن وضح ليع معاالع التذاخيع اإلسابلمي وأماخىع باااللتدام باو وتحقياق 

 .(ٔ)العجالة واإلنراف بيغ السدمسيغ
  دء مااغ  بلفااة عسااخ بااغ الخصااابواسااتسخ األمااخ عمااى ىااحا السشااػال إلااى جاا

حياااث اتداااعت رقعاااة الجولاااة اإلسااابلمية فاااي عياااجه وتخامااات أشخافياااا، فقاااام بتشطااايع الجولاااة 
، وجعال سامصة القزااء (ٕ)ومنذاء الجواويغ وأماخ بفرال أعساال القزااء عاغ أعساال الاػالة

تابعاااة لاااو مباشاااخة، فكاااان ىاااػ الاااحؼ يعااايغ القزااااة ويخاساااميع ويداااأل عاااشيع ويصماااب ماااشيع 
بتاااو والخجاااػ  إلياااو دون أن يتاااج ل الاااػالي فاااي أعسااااليع، ولااايذ أدل عماااى ذلاااظ ماااغ مكات

واليااو عمااى الذااام عشااجما ا تمااف مااع عبااادة بااغ   مخاساامتو إلااى معاويااة بااغ أبااي ساافيان
 .(ٖ)ة لظ عمى عبادةال إمخ  :فكتب لو اقاضيو عمييا  الرامت

                                         

(، السكتبة التػفيقية، ٗٗالدمصة القزائية ونطام القزاء في اإلسبلم، نرخ فخيج واصل، )ص (ٔ)
(، دار الفكخ، دمذق، شبعة أولى، ٜٓ، )صتاريخ القزاء في اإلسبلم، دمحم الدحيمي -القاىخة. 
تاريخ القزاء في اإلسبلم، محسػد  -(. ٕٗالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص -م. ٜٜ٘ٔ

 (، السصبعة األىمية، القاىخة.ٔٔعخنػس، )ص
(، دار التخاث، ٖٔٙ/ٖ، دمحم بغ جخيخ بغ يديج الصبخؼ، )-تاريخ الصبخؼ -تاريخ الخسل والسمػك،  (ٕ)

البجاية والشياية، إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ الجمذقي،  -ه. ٖٚٛٔبعة ثانية، بيخوت، ش
 م.ٜٜٚٔ(، دار ىجخ لمصباعة، الخياض، شبعة أولى، ٔٛٔ/ٓٔ)

دار الجيل، (، ٛٓٛ/ٕ، )يػسف بغ عبج هللا بغ عبج البخ، االستيعاب في معخفة األصحاب (ٖ)
دمحم بغ ، جسال الجيغ اكخمخترخ تاريخ دمذق البغ عد - .م ٕٜٜٔأولى، شبعة، بيخوت

 مٜٗٛٔ أولى، شبعة ،دار الفكخ، دمذق(، ٖٛٓ/ٗ، )بغ مشطػرا مكخم

 



ٚٙ 

 

الاحؼ تحاػل فكأنسا سصخ بيحه الكمسات مباجأ فرال الدامصات واساتقبلل القزااء 
تاااجريجيا فيساااا بعاااج إلاااى اساااتقبلل كامااال وفرااال تاااام لمدااامصة القزاااائية عاااغ سااامصة الاااػالة 

 .(ٔ)والحكام في العيج األمػؼ 
باغ كعاب  فعشاجما ا تماف ماع أبايّ  حا السبجأ عسميا أجاخاه عماى نفداو ولتأكيج ى

 ذىبااا إلااى القاضااي زيااج بااغ ثاباات عمااى حااائط ،  فتقاضاايا عشااجه، وبيااحه الحرااانة
 .(ٕ)االستقبلل يصس غ الشاس عمى حياتيع وحقػقيع مغ الجػر عمييا وىحا

 مبااجأ الخقابااة عمااى القاضااي القاضااي أسااذ  ساامصةومااع ىااحا االسااتقبلل فااي 
لقزااااتو دساااتػرا يدااايخون عمياااو ومشيجاااا واضاااحا يتبعػناااو فاااي  تػجيياااو ومرشااااده، وساااغو 

و إلااى أبااي مػسااى سااار عميااو بشفدااو وأمااخ قزاااتو بااااللتدام فيااو، ويعتبااخ كتاباا ،التقاضااي
قاضااايو عماااى الكػفاااة، األسااااس فاااي عماااع القزااااء والسخافعاااات حتاااى وقتشاااا   األشاااعخؼ 
ااا َبْعااُج َفااِمنَّ اْلَقَزاااَء َفِخيَزااة  ُمْحَكَسااة  َوُسااشَّة  ُمتََّبَعااة  ): ، وىااحا نرااو(ٖ)الحاضااخ َفاااْفَيْع ِإَذا  ،َأمَّ

ااة   َوآِس َبااْيَغ  ،َفِمنَّااُو اَل َيْشَفااُع َتَكم ااع  ِبَحااقّ  اَل َنَفاااَذ َلااوُ  ،َوَضااحَ َوَأْنِفااِح اْلَحااقَّ ِإَذا  ،ُأْدِلاايَّ ِإَلْيااَظ ِبُحجَّ
اِخيُا  ِعيُف ِمْغ َعْجِلَظ َواَل َيْصَسُع الذَّ الشَّاِس ِفي َوْجِيَظ َوَمْجِمِدَظ َوَعْجِلَظ َحتَّى اَل َيْيَأَس الزَّ

َعاى َواْلَيِسايُغ  ،ِفي َحْيِفظَ  اْمُح َجااِئد  َباْيَغ اْلُسْداِمِسيَغ  ،َعَماى َماْغ َأْنَكاخَ اْلَبيَِّشُة َعَماى َماِغ ادَّ َوالر 
َم َحااابَلاًل  اَل َيْسَشُعاااُظ َقَزااااء  َقَزاااْيَتُو ِبااااأْلَْمِذ َراَجْعاااَت ِفياااِو  ،ِإالَّ ُصاااْمًحا َأَحااالَّ َحَخاًماااا َأْو َحاااخَّ

َقاااِجيع  َوُمَخاَجَعاااَة اْلَحاااقِّ َ ْياااخ  ِماااَغ  َنْفَداااَظ َوُىاااِجيَت ِفياااِو ِلُخْشاااِجَك َأْن ُتَخاِجاااَع اْلَحاااقَّ َفاااِمنَّ اْلَحاااقَّ 
ااا َلااْع َيْبُمْغااَظ ِفااي اْلِكتَاااِب َأِو  ،التََّساااِدؼ ِفااي اْلَباِشاالِ  اْلَفْيااَع اْلَفْيااَع ِفيَسااا ُيْخااَتَمُح ِفااي َصااْجِرَك ِمسَّ

اااشَّةِ  ِ اْعاااِخِف اأْلَْمثَااااَل َواأْلَْشاااَباَه ثُاااعَّ ِقاااِذ اأْلُُماااػَر ِعْشاااَج َذِلاااَظ َفاْعَسااا ،الد  ْج ِإَلاااى َأَحبَِّياااا ِعْشاااَج َّللاَّ
َعى َبيَِّشاًة َأَماًجا َيْشَتِياي ِإَلْياوِ  َوَأْشَبِيَيا َفاِمْن َأْحَزاَخ َبيَِّشاًة َأَ اَح  ،ِباْلَحقِّ ِفيَسا َتَخػ َواْجَعْل ِلَسِغ ادَّ

ْيَت اْلَقَزاَء َعَمْيِو َفِمنَّ َذِلَظ َأْجَمى ِلْمَعَسى َوأَ  ُْ ِفاي اْلُعاْحرِ ِبَحقِِّو َوِمالَّ َوجَّ اْلُسْداِمُسػَن ُعاُجول   ،ْبَم
                                         

 (.ٖٜتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص (ٔ)
  (.ٗٚنطام القزاء، زيجان، )ص (ٕ)
قال ابغ القيع: وىحا كتاب جميل تمقاه العمساء بالقبػل، وبشػا عميو أصػل الحكع والذيادة، والحاكع  (ٖ)

دمحم بغ  ،إعبلم السػقعيغ عغ رب العالسيغ -تي أحػج شيء إليو وملى تأممو والتفقو فيو. والسف
 م.ٖٜٚٔبيخوت، ، دار الجيل(، ٙٛ، )صأبي بكخ بغ قيع الجػزية



ٚٚ 

 

َبْعُزُيْع َعَماى َبْعاس  ِإالَّ َمْجُماػد  ِفاي َحاجّ  َأْو ُمَجاخَّب  ِفاي َشاَياَدِة ُزور  َأْو َضِشايغ  ِفاي َواَلء  َأْو 
َشااااِت َوِميَّااا ،َقَخاَباااة   اااَخاِئَخ َوَدَرَأ َعاااْشُكْع ِباْلَبيِّ َؼ ِإنَّ َّللاََّ تَاااَػلَّى ِماااْشُكُع الدَّ اااَجَخ َوالتَّاااَأذِّ اَك َواْلَقَماااَق َوالزَّ

ِبالشَّااااِس َوالتََّشك اااَخ ِلْمُخُراااػِم ِفاااي َماااَػاِشَغ اْلَحاااقِّ الَِّتاااي ُيػِجاااُب َّللاَُّ ِبَياااا اأْلَْجاااَخ َوُيْحِداااُغ ِبَياااا 
ِ َوَلااْػ َعَمااى نَ  ،الااح ْ خَ  ْفِدااِو َيْكِفااِو َّللاَُّ َمااا َبْيَشااُو َوَبااْيَغ َفِمنَّااُو َمااْغ ُيْرااِمُح ِنيَّتَااُو ِفيَسااا َبْيَشااُو َوَبااْيَغ َّللاَّ
ِ  ،َوَمْغ َتَديََّغ ِلمشَّاِس ِبَسا َيْعَمُع َّللاَُّ ِمْشُو َكْياَخ َذِلاَظ َيِذاْشُو َّللاَُّ  ،الشَّاسِ  َفَساا َضش اَظ ِبثَاَػاِب َكْياِخ َّللاَّ

بَلُم  ،َعدَّ َوَجلَّ ِفي َعاِجِل ِرْزِقِو َوَ َداِئِغ َرْحَسِتوِ     .(ٔ)(َعَمْيظَ َوالدَّ
 

     
 

  

                                         

 (. ٖٚٙ/٘سشغ الجارقصشي، ) -(. ٓ٘ٔوٖ٘ٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٔ)
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 القزاء تؾلي: الخابع السبحث
وردت تحاااس عماااى تاااػلي القزااااء الشراااػص  بعاااس ذكاااخت آنفاااا أن

وبعزااايا تبااايغ  صػرتاااو وتحاااحر ماااغ  وتبااايغ مشدلتاااو وعطااايع فزااامو ومقراااجه،
 االقتخاب مشو.

وكاابل  افساااذا يفعاال السداامع تجاااه ىااحه السدااؤولية يقتااخب مشيااا أم يفااخ؟
 إليو سمف صالح وممام متبع.الحاليغ سبقو 

ومااغ ىشااا سااعى الفقياااء لبيااان حكااع تااػلي القزاااء مااغ شااتى جػانبااو، 
ابتاااجاء ماااغ تقماااجه بااابل شماااب إلاااى حكاااع شمباااو واستذاااخافو، وساااأتشاول ذلاااظ فاااي 

 مصمبيغ.

 السظمب األكؿ: حكؼ تقمج القزاء.  **
 السظمب الثاني: حكؼ طمب القزاء.  **

  



ٜٚ 

 

 القزاء حكؼ تقمج :مب األكؿالسظ
ق الفقياء عمى أن تػلي مشرب القزااء فاخض كفاياة عماى األماة اإلسابلمية اتف

إذا قااااام بااااو مااااغ تحققاااات فيااااو شااااخوشو سااااقط الصمااااب عااااغ الباااااقيغ، وأنااااو بالشداااابة ألفااااخاد 
 .(ٔ)تعتخيو األحكام الذخعية الخسدةإذا عخض عميو القزاء السدمسيغ 
 الحا لاووذلظ إذا تػافخت في الذخز شخوط القزاء، وكان صااإليجاب،  -ٔ

 في السكان الحؼ ىػ فيو. وال يػجج كيخه
 وذلظ إذا وجج مغ يرمح لمقزاءا ولكشو أصمح وأقػم مشو.الشجب،  -ٕ
خ أىميااااة القزاااااء إذا اسااااتػػ الذااااخز مااااع كيااااخه فااااي تااااػف اإلباحااااة، وذلااااظ -ٖ

 وشخوشو وصبلحيتو لو، فيخيخ بيغ القبػل أو الخفس.
اءا ولكاااغ يػجاااج ماااغ ىاااػ الكخاىاااة، وذلاااظ إذا كاااان الذاااخز صاااالحا لمقزااا -ٗ
  .أو  اف الحيف والطمع أصمح مشو
التحخيع، وذلظ إذا لع تتػفخ في الذخز شخوط القزااء، أو كاان يعماع ماغ  -٘

 نفدو العجد عغ القيام بذؤون القزاء أو التأثخ بحوؼ الجاه والدمصان.
 لعااااادل أو اإلمااااام الجااااائخمااااغ اإلمااااام اجااااائد القزاااااء  تقمااااج باااايغ الفقياااااء أنثااااع 

                                         

بجائع  -(. ٜٖٙ/ٖالدسخقشجؼ، )تحفة الفقياء،  –(. ٛٙوٕٙ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
معيغ الحكام، الصخابمدي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٗو ٖ/ٚالرشائع، الكاساني، )

الح يخة،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٙٔو٘ٔ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٜ)ص
الحاوؼ  -(، شبعة دار الفكخ. ٔٓٔ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٓٔوٜ/ٓٔالقخافي، )

نياية السصمب في دراية السحىب، عبج السمظ بغ عبج هللا  -(. ٙٔ/ٓٔالكبيخ، الساوردؼ، )
روضة الصالبيغ وعسجة  -م. ٕٚٓٓ(، دار السشياج، شبعة أولى، ٖٙٗو ٔٙٗ/ٛٔالجػيشي، )

كذف السخجرات  -(، دار الكتب العمسية، بيخوت. ٕٛوٓٛ/ٛالسفتيغ، يحيى بغ شخف الشػوؼ، )
(، دار البذايخ ٛٔٛ/ٕ) ت، عبج الخحسغ بغ عبج هللا البعمي الخمػتي،سدىخاوالخياض ال

عبج ، حاشية الخوض السخبع شخح زاد السدتقشع -م. ٕٕٓٓاإلسبلمية، بيخوت، شبعة أولى، 
 ه.ٜٖٚٔ(، شبعة أولى، ٓٔ٘/ٚ، )العاصسي الخحسغ بغ دمحم

 



ٛٓ 

 

القاضااي ، فاامن عجااد يدااتصيع أن يقااػم بعسمااو دون التااأثيخ عميااوالقاضااي كيا مااادام البااا
ماغ القزااء  ألن السقراػد االتقماج حيش اح فابل يجاػزعغ أداء ميامو وفاق أحكاام الذاخيعة 

 .(ٔ)، ولحرػل الزخر عمى السدمسيغال يحرل بالتقميج
 

     
  

                                         

بعجما أضيخ الخبلف مع  ي سفيان قال الفقياء: ألن الرحابة تقمجوا القزاء مغ معاوية بغ أب (ٔ)
 - ، وكحلظ تقمجوا مغ يديج بغ معاوية، والتابعيغ تقمجوا مغ الحجاج مع ضمسو وبغيو.عمي 

السذيػر  دمحم بغ فخامخز، األحكام درر الحكام شخح كخر -(. ٖٓٔ/ٓٔالسبدػط، الدخ دي، )
(. ٛٓٔ/ٔألشفػرقاني، )صشػان القزاء، ا -(، دار إحياء الكتب العمسية. ٘ٓٗ/ٕ، ) دخومبل 

(، السصبعة الكبخػ ٚٚٔ/ٗ، )الديمعي عثسان بغ عمي، بييغ الحقائق شخح كشد الجقائقت -
 ه.ٖ٘ٔٔاألميخية، القاىخة، 



ٛٔ 

 

 السظمب الثاني: حكؼ طمب القزاء
، وأن الحخص عميو حداخة ونجاماة ياػم خاىة شمب القزاءجسيػر الفقياء عمى ك

ِإنَُّكاااْع َسَتْحِخُصاااػَن َعَماااى : )َقاااالَ أناااو  Àَأِباااي ُىَخْياااَخَة َعاااِغ الشَِّبااايِّ  بحاااجيث القياماااة، واساااتجلػا
 .(ٔ)(اإِلَماَرِة َوَسَتُكػُن َنَجاَمًة َيْػَم اْلِقَياَمِة َفِشْعَع اْلُسْخِضَعُة َوِبْ َدِت اْلَفاِشَسةُ 

َيااا َعْبااَج الااخَّْحَسِغ ْبااَغ  :Àَقاااَل الشَِّبااي  ): َقااالَ   َعْبااُج الااخَّْحَسِغ ْبااُغ َسااُسَخةَ بسااا رواه و 
 َوِمْن ُأوِتيَتَيااا ِمااْغ َكْيااخِ  ،َسااُسَخَة اَل َتْدااَأِل اإِلَماااَرَة َفِمنَّااَظ ِإْن ُأوِتيَتَيااا َعااْغ َمْدااَأَلة  ُوِكْمااَت ِإَلْيَيااا

 .(ٕ)(اَمْدَأَلة  أُِعْشَت َعَمْييَ 
وذىب بعزيع إلى جػاز شمبو مغ الرالح لو مدتجليغ بقػلو تعالى عمى 

 .(ٖ)َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئُّٱ :لدان نبيو يػسف

إلاى أن شماب القزااء تعتخياو الفقيااء عماى ا اتبلف ماحاىبيع  بيشسا ذىاب بعاس
 .(ٗ)الخسدة الذخعية األحكام

وال يكاػن ىشااك قااض جالاة، اإليجاب، إذا كان مغ أىل االجتياد والعماع والع -ٔ
ليذ في البمج مغ يرامح لمقزااء كياخه، أو لكػناو إن لاع يال  وال تحل واليتو، أو أو يكػن 

                                         

 (. ٜٚ/ٜباب ما يكخه مغ الحخص عمى اإلمارة، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٔ)
الجامع الرحيح،  -(. ٜٚ/ٜ)مغ سأل اإلمارة وكل إلييا، باب  الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٕ)

مدمع، باب نجب مغ حمف يسيشا فخأػ كيخىا  يخا مشيا أن يأتي الحؼ ىػ  يخ ويكفخ عغ يسيشو، 
(ٖ/ٕٖٔٚ.) 

 (.٘٘سػرة يػسف، آية: ) (ٖ)
(، شبعة دار الكتب ٗوٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٛٙوٕٙ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)

(، ٙٔو٘ٔ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٜخابمدي، )صمعيغ الحكام، الص -العمسية. 
مػاىب الجميل، الحصاب،  -(. ٓٔوٜ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -شبعة الكميات األزىخية. 

نياية السصمب،  -(. ٙٔ/ٓٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) -(، شبعة دار الفكخ. ٔٓٔ/ٙ)
األحكام الدمصانية،  -(. ٕٛو ٓٛ/ٛ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -(. ٖٙٗو ٔٙٗ/ٛٔالجػيشي، )

 -م. ٕٓٓٓ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة ثانية،ٓٚدمحم بغ الحديغ بغ دمحم الفخاء، )ص
 (.ٓٔ٘/ٚ، )العاصسي، حاشية الخوض السخبع -(. ٛٔٛ/ٕ) كذف السخجرات، البعمي،
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 القزاء وليو كيخ الرالح لوا فيتعيغ عميو شمبو.

الشجب، إذا وجج مغ يرمح لمقزاء وكان ىػ األنفع واألفزل لياحه الػالياة،  -ٕ
 ُيعخف مػضع فقيو ولشذخ عمسو.أو كان عالسا  افي الحكخ فأراد الدعي لمقزاء ل

، أو الااخزق مااغ بياات السااال إذا كااان فقيااخا فااأراد القزاااء مااغ أجاال اإلباحااة، -ٖ
  كان قرج بالقزاء دفع الزخر عغ نفدو.

 إذا كاااان ساااعيو لمقزااااء لصماااب الجااااه واالساااتعبلء باااو عماااى الشااااس الكخاىااة،  -ٗ
 جة ببل قزاء. أو يكػن كشيا مذيػرا بالعمع والفائ -وىحا كثيخ في زمانشا-

إذا كان جااىبل لايذ لاو أىمياة القزااء، أو كاان عالساا لكاغ قراجه التحخيع،  -٘
 و كيخ ذلظ مغ السقاصج الفاسجة.أو الحرػل عمى السال مغ الخشػة أ االنتقام

 
     

  



ٖٛ 

 

 
 
 
 
 

 
 القاضي: لخامذالسبحث ا

 
 وفيو ثبلثة مصالب.

 السظمب األكؿ: شخكط القاضي.  **
 : آداب القاضي.السظمب الثاني  **
 السظمب الثالث: رزؽ القاضي.  **
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 شخكط القاضيالسظمب األكؿ: 
 ،سة التي ال يجػز أن يتػالىا أؼ أحج مغ عاماة الشااسيالقزاء مغ السيام العط

وقااج جاااءت  ،باال ال بااج مااغ تااػافخ شااخوط فااي الذااخز حتااى ترااح تػليتااو ىااحا السشرااب
واساتشبط الفقياااء  ،ى ىاحه السيساةالشراػص تذايخ إلاى ماا يشبغاي أن يكاػن عمياو ماغ يتاػل

وبيشػا أنو ال يجػز لػلي األمخ أن يػلي ىحا األمخ إال مغ تحققات  ،مشيا شخوط القاضي
، و مرااػا إلااى أنااػا  مااغ وأن عميااو أن يجتيااج فااي ذلااظ لرااالح السداامسيغ ،فيااو شااخوشو

 ىاااػ مختماااف فياااو، ومشياااا ماااا ،الذاااخوط، مشياااا ماااا ىاااػ متفاااق عمياااو عماااى سااابيل اإلجساااال
 لػصػل إلى الكسال. واالذخوط اعتبخوىا شخشا لمرحة، أو لبلستحباب وبعس 

وكااان الحااادؼ لمفقياااء إلااى ذلااظ ىااػ االحتياااط بقااجر اإلمكااان أن تكااػن األحكااام 
الرااادرة عااغ القزاااء أحكامااا شااخعية صااحيحة مدااتشجة إلااى دلياال صااادرة عااغ ذؼ أىميااة 

 .صالحة
 إليجاز.ىحه الذخوط بسذي ة هللا تعالى بذيء مغ ا وسأتشاول

 الذخط األكؿ: اإلسالـ. 
ال يجػز أن يتػلى القزاء كيخ السدمعا ألن القزاء والية وال والية لكافخ عمى 

فكيف بػالية القزاء التي تعتبخ مغ أعمى الػاليات بسقتزى  ،مدمع في أدنى الػاليات
 .(ٔ)َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٹٱٹٱ وتشفيح أحكامو،شخ  هللا 

ن يتػلى القزاء عمى السدمسيغ كافخ بمجسا  وبشاء عمى ذلظ ال يجػز أ
الحيغ   بلفا لمحشفية ا، وال عمى الكفار الخاضعيغ لػالية اإلسبلم عشج الجسيػر(ٕ)الفقياء

                                         

 (.ٔٗٔسػرة الشداء، آية: ) (ٔ)
تبييغ الحقائق، الديمعي،  -ة دار الكتب العمسية. (، شبعٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

درر  -(، دار الفكخ. ٕٕ٘/ٚالعشاية شخح اليجاية، دمحم بغ محسػد البابختي، ) -(. ٘ٚٔ/ٗ)
مػاىب الجميل، الحصاب،  -(. ٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٗٓٗ/ٕالحكام، مبل  دخو، )

 =(، شبعة الكميات األزىخية.ٕٙ/ٔػن، )تبرخة الحكام، ابغ فخح -(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙ)
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، واستجلػا بقػل هللا تعالى عغ (ٔ)قالػا بجػاز أن يمي الكافخ القزاء عمى أىل ديشو فقط
عمى أىل ديشو وبالقياس عمى شيادتو . (ٕ)َّخن حن جن ُّوالشرارػ: الييػد 
 وممتو.

رد الجسيػر ذلاظ باأن الساػاالة كياخ الػالياة، وأن الذايادة  اصاة والقزااء والياة 
عاماة، وأن تػليااة الكااافخ القزاااء ولاػ عمااى أىاال ديشااو واليااة لاو فااي دولااة اإلساابلم، وتشفيااح 

ارىع، وأن الغاياااة ماااغ القزااااء الفرااال فاااي غَ أحكااااميع التاااي قزاااػا بياااا يتشااااقس ماااع َصااا
   .(ٖ)السدمع جاىل باألحكامالحقػق وكيخ 

 البمؾغ كالعقا. :كالثالث الذخط الثاني 
اشااتخط الفقياااء فااي القاضااي أن يكااػن بالغااا عاااقبلا ألن الرااغيخ والسجشااػن ال 

واليااة  وفاااألولى أن ال يكااػن لاا ،، وال واليااة ألحااج مشيسااا عمااى نفدااو(ٗ)يتعمااق بيسااا تكميااف
                                         

 -(، دار الحجيث، القاىخة. ٔٔٔاألحكام الدمصانية، عمي بغ دمحم بغ حبيب الساوردؼ، )ص - =
مغشي السحتاج،  -(. ٗٛ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٕٓ/ٖٔالبيان، العسخاني، )

األحكام الدمصانية،  -(. ٕٓٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) -(. ٕٓ٘و ٔٓ٘/ٗالذخبيشي، )
(، دار ٓٙٙالعجة في شخح العسجة، عبج الخحسغ بغ إبخاىيع السقجسي، )ص -(. ٓٙالفخاء، )ص

اإلنراف في معخفة الخاجح مغ الخبلف، عمي بغ سميسان  -م. ٖٕٓٓالحجيث، القاىخة، 
نيل السآرب بذخح دليل  -(، دار إحياء التخاث العخبي، شبعة ثانية. ٜٚٔ/ٔٔالسخداوؼ، )

ح، الكػيت، شبعة أولى، (، مكتبة الفبلٚٗٗ/ٕ) لصالب، عبج القادر بغ عسخ الذيباني،ا
 م.ٖٜٛٔ

تبييغ الحقائق، الديمعي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 (.ٗٓٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -(. ٕٕ٘/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٘ٚٔ/ٗ)

 (.ٔ٘جة، آية: )سػرة السائ (ٕ)
قال الساوردؼ في األحكام الدمصانية: )ومن كان عخف الػالة بتقميجه جاريا فيػ تقميج زعامة  (ٖ)

 (.ٔٔٔورياسة، وليذ بتقميج قزاء، ومنسا يمدميع حكسو اللتداميع بو ال لمدومو عمييع(، )ص
لحقائق، الديمعي، تبييغ ا -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

 -(. ٗٓٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -(. ٕٕ٘/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٘ٚٔ/ٗ)
 =-(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، )
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َأَلاْع َتْعَماْع َأنَّ ) : ِلُعَساخَ   َقااَل َعِماي   البمػل والعقال ماغ شاخوط التكمياف، عمى كيخه، إذ
ااِبيِّ َحتَّااى ُيااْجِركَ  ،، َعااِغ اْلَسْجُشااػِن َحتَّااى ُيِفيااقَ َعااْغ َثبَلثَااة   اْلَقَمااَع ُرِفااعَ  الشَّاااِئِع  َوَعااغِ  ،َوَعااِغ الرَّ

َوَعاااِغ  ،َحتَّاااى َيْداااَتْيِقعَ  َعاااِغ الشَّااااِئعِ  :ُرِفاااَع الَقَماااُع َعاااْغ َثبَلثَاااة  ، وفاااي رواياااة، )(ٔ)(َحتَّاااى َيْداااَتْيِقعَ 
ااِبيِّ َحتَّااى َيِذاابَّ  فاامذا كااان ال يتعمااق بأحااج مشيسااا حكااع  .(ٕ)(َوَعااِغ اْلَسْعتُااػِه َحتَّااى َيْعِقاالَ  ،الرَّ
 آكج.أولى و مى كيخه عشخعي عغ نفدو ف

باال ال بااج أن يكااػن  ،وال يكفااي مجااخد العقاال والبمااػل الااحؼ يحراال بيسااا التكميااف
التسيياااد جياااج الفصشاااةا ألن القزااااء مشاااػط باااو السرااامحة ناضاااح العقااال صاااحيح الشطاااخ و 

 العامة وتحقيق العجالة بيغ الشاس.
ااْبِعيَغ، ): مااغ إمااارة الراابيان بقػلااو À وقااج تعااػذ الشبااي ُذوا ِباااِ ِمااْغ َرْأِس الدَّ َتَعااػَّ

ْبَيانِ  ادا ومعمػم أن التعػذ ال يكػن إال مغ شخ، فيكػن تقميج الرابيان فدا. (ٖ)(َوِمَماَرِة الرِّ
 في األرض ومزارة ألصحاب الحقػق.

نقراااان عقماااو وعاااجم انزاااباط ىاااػ والداااخ فاااي سااامب الرااابي حاااق ىاااحه الػالياااة 
 .ترخفاتو

 الذخط الخابع: الحخلة. 
ألن فااي العبػديااة نقااز فااي الػاليااة  ااشااتخط الفقياااء فااي القاضااي أن يكااػن حااخا

الطاىخيااة، ألن  ، و ااالف فااي ذلااظانعقاااد واليتااو عمااى كيااخهعمااى الااشفذ، وىااحا يسشااع مااغ 
                                         

ؼ، األحكام الدمصانية، الساورد -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) =
مغشي  -(. ٗٛ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٕٓ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٓٔٔ)ص

األحكام  -(. ٕٓٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) -(. ٕٓ٘ؤٓ٘/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )
مشار الدبيل في شخح الجليل،  -(. ٓٙٙالعجة، السقجسي، )ص -(. ٓٙالدمصانية، الفخاء، )ص

 م.ٜٜٛٔ(، السكتب اإلسبلمي، شبعة سابعة، ٛ٘ٗ/ٕػيان، )إبخاىيع بغ دمحم بغ ض
 (.ٜ٘/ٚباب الصبلق في اإلكبلق والكخه والدكخان والسجشػن، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٔ)
 (، وقال حدغ كخيب.ٕٖ/ٗسشغ التخمحؼ، ) (ٕ)
حسج م، قال الباحث أٜٜٓٔ(، دار الحجيث، القاىخة، شبعة أولى،ٕٙٚ/ٛالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٖ)

 دمحم شاكخ: إسشاده صحيح.
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 .(ٔ)السانع قج يدول عشو بتحخيخ رقبتو
وىااحا الذااخط أصاابح اآلن فااي ذمااة التاااريخ بعااج إلغاااء الااخق فااي العااالع بسػجااب 

 .ادقتياصو الجول اإلسبلمية  اوقج وافقت عميي ،ت واالتفاقات الجولية العالسيةاالقخار 

 الذخط الخامذ: سالمة الحؾاس. 
، فداابلمة ىااحه الحااػاس ضااخورية (ٕ)والشصااق السقرااػد بااالحػاس الدااسع والبرااخ

لمقاضي ليرح أمامو إثبات الحقػق، وليفخق بيغ الصالب والسصمػب، والسجعي والساجعى 
 ليطيخ الحق عمى الباشل.و عميو، والسشكخ والسقخ، 

فدبلمة ىحه الحػاس ضخورية إلدراك األشياء وفيسيا، وىي الػسائل بيغ العقل 
 حي جي يه ىهُّٱٹٱٹٱٱيل عسل العقل ولػ جدئيا،والسعقػالت، وعجميا يػرث تعص

 .(ٗ)َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱٱٹٱٹ ،(ٖ)َّ مي خي
                                         

 -(. ٕٕ٘/ٚالعشاية، البابختي، ) -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
تبرخة  -(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، )

 -(. ٕٓ/ٖٔلبيان، العسخاني، )ا -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )
كذف  -(. ٕٓ٘و ٔٓ٘/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٗٛ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، )

مشار الدبيل، ابغ  -(. ٚٗٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني،) -(. ٕٓٛ/ٕالسخجرات، البعمي، )
 (.ٛ٘ٗ/ٕضػيان، )

تبييغ الحقائق، الديمعي،  -ة. (، شبعة دار الكتب العمسيٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
 -(. ٗٓٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -(. ٕٕ٘/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٘ٚٔ/ٗ)

تبرخة  -(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، )
الساوردؼ،  األحكام الدمصانية، -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )

مغشي  -(. ٗٛ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٕٓ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٕٔٔ)ص
كذف السخجرات،  -(. ٓٙٙالعجة، السقجسي، )ص -(. ٕٓ٘و ٔٓ٘/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )

 (.ٜٚٔ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٓٛ/ٕالبعمي، )
 (.ٛٔسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
 (.ٔٚٔآية: )سػرة البقخة،  (ٗ)

 



ٛٛ 

 

لمقاضااي الساايسا حاسااة الدااسع التااي قااال عشيااا  أمااخ ضااخورؼ  جسيعااا فداابلمتيا
: َقااَل ِلاي َرُسااػُل هللِا َقاالَ   َعِماايّ  وعاغ . (ٔ)(َوَأْقِزاَي َلاُو َعَماى َنْحااِػ َماا َأْساَسعُ : )À الشباي

À :( ِل ى ِإَلْيَظ َرُجبَلنِ ِإَذا َتَقاَض َفَداْػَف تَاْجِرؼ ، َحتَّاى َتْداَسَع َكابَلَم اآلَ اخِ ، َفابَل َتْقاِس ِلاؤَلوَّ
 فجل ذلظ عمى أىسيتيا.. (ٕ)(َكْيَف َتْقِزي

ٱ،وأما والية األعسى لمقزاء فيي والية قاصخةا لذجة حاجة القاضي ليا
 .(ٖ)َّ يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

، ألناو لع يختماف فيياا العمسااء ابتاجاءالكبلم و  : )اشتخاط الدسع(ٗ)قال ابغ فخحػن 
عمااااى ساااابلمة الدااااسع قااااال: )وحكااااي إجسااااا  العمساااااء و  ،(٘)(يتعااااحر عمييسااااا الفيااااع كالبااااا

 .(ٙ)(والبرخ
ىاااحا ويمعاااب الداااسع دورا ىاماااا ورئيدااايا مكسااابل لاااجور اإلبراااار فاااي إبقااااء دماااال 

 اإلندان واعيا لػجػده وتػازنو الحاتي.

 الذخط الدادس: العجالة. 
االستقامة عمى شخيق الحق،  :ىيو  ،(ٚ)شتخط الفقياء العجالة في القاضيا

                                         

، الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٔ) الجامع الرحيح، مدمع، باب  -(. ٕٖ/ٜ) كتاب الِحيلا باب 
 (.ٖٖٚٔ/ٖالحكع بالطاىخ والمحغ بالحجة، )

 (، وقال حجيث حدغ.ٛٔٙ/ٖسشغ التخمحؼ، ) (ٕ)
 (.ٜٔسػرة فاشخ، آية: ) (ٖ)
ولج ونذأ السالكية، مغخبي األصل ياء فقمغ  السجني إبخاىيع بغ عمي بغ دمحم بغ فخحػن اليعسخؼ  (ٗ)

السشػرة بعج مخضو بالفالح  وتػفي في السجيشة ،رحل إلى مرخ والقجس والذامفي السجيشة السشػرة، 
 –(. ٖ٘ٗ/ٔذيل التقييج، الفاسي، ) -ه، أىع مؤلفاتو: تبرخة الحكام والجيباج السحىب. ٜٜٚ

 (.ٔٛ/ٔالدخاوؼ، )الحفة المصيفة،  –(. ٕ٘/ٔالجرر الكامشة، ابغ حجخ، )
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٕٛ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (٘)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٕٚ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٙ)
 =تبييغ الحقائق، الديمعي، -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٚ)
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تسشع مغ اقتخاف الكبائخ واإلصخار عمى الرغائخا  ، وىي ة راسخةوممكة في الشفذ
وذلظ بأن يكػن اإلندان صادق الميجة، ضاىخ األمانة، عفيفا عمى السحارم، متػقيا 

غزب، مدتعسبل لسخوءة مثمو في ديشو السآثع، بعيجا عغ الخيب، مأمػنا في الخضا وال
، وأما الفاسق فميذ أميشا (ٕ)(ٔ)في شخز فيػ العجلودنياه، فمذا تكاممت ىحه الرفات 

 وتصبيق شخ  هللا عمييع. فكيف يكػن أميشا عمى حقػق الشاس، عمى نفدو في ديشو،
 مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱٱٹٱٹٱ
لعجالة شخشا في قزاء فمذا كانت ا ،(ٖ)َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

التحكيع وىػ السبجأ األول لمتقاضي، فاألحخػ أن يكػن شخشا فيسا ىػ أىع وألدم مغ 
 أنػا  التقاضي.

 .كااليتهاد العمؼ الذخط الدابع: 
، مااغ الكتااااب والداااشة الذاااخعية امكااحالسقرااػد باااالعمع ىشااا ىاااػ العمااع بأصاااػل األ

ل معااذ ذلاظ عشاجما أرسا À قاج بايغ الشباي، و مشيساا والقجرة عمى االجتياد واستشباط الحكع
َكْيَف َتْقِزي؟، َفَقاَل: َأْقِزي ِبَسا ِفي ِكَتاِب هللِا، َقااَل: َفاِمْن )َفَقاَل:  إلى اليسغ  بغ جبل

                                         
 -(. ٗٓٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -(. ٕٕ٘/ٚ) العشاية، البابختي، -(. ٘ٚٔ/ٗ) =

تبرخة  -(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، )
األحكام الدمصانية، الساوردؼ،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )

مغشي  -(. ٗٛ/ٛالبيغ، الشػوؼ، )روضة الص -(. ٕٓ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٕٔٔ)ص
كذف السخجرات،  -(. ٓٙٙالعجة، السقجسي، )ص -(. ٕٓ٘ؤٓ٘/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )

 (. ٚٗٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني،) -(. ٜٚٔ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٓٛ/ٕالبعمي، )
 (.ٕٔٔاألحكام الدمصانية، الساوردؼ، )ص (ٔ)
فيكػن الذاىج في كل قػم مغ  ،كل زمان ومكان وشائفة بحدبيا والعجل فييقػل ابغ القيع: ) (ٕ)

وبيحا يسكغ الحكع  ،ومن كان لػ كان في كيخىع لكان عجلو عمى وجو آ خ ،كان ذا عجل فييع
ومال فمػ اعتبخ في شيػد كل شائفة أن ال يذيج عمييع إال مغ يكػن قائسًا بأداء  ،بيغ الشاس

إعبلم  -(، لبصمت الذيادات كميا أو كالبيا احابةالػاجبات وتخك السحخمات كسا كان الر
 (.ٔٗٙ/ٔالسػقعيغ، لو، )

 (.ٜ٘سػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
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َيُكاْغ َلْع َيُكاْغ ِفاي ِكتَااِب هللِا؟، َقااَل: َفِبُداشَِّة َرُساػِل هللِا َصامَّى َّللاَُّ َعَمْياِو َوَسامََّع، َقااَل: َفاِمْن َلاْع 
ِ الَّاِحؼ َوفَّا َق ِفي ُسشَِّة َرُسػِل هللِا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْياِو َوَسامََّع؟، َقااَل: َأْجَتِياُج َرْأِياي، َقااَل: الَحْساُج ََّّ

 .(ٔ)(َرُسػَل َرُسػِل َّللاَِّ 
 َوَما َنْحغُ  ،َقْج َأَتى َعَمْيَشا َزَمان  َوَما ُنْدَألُ نو قال: )أ  وعغ عبج هللا بغ مدعػد

َر َأْن َبَمْغُت َما َتَخْوَن، َفِمَذا ُسِ ْمُتْع َعْغ َشْيء  َفاْنُطُخوا ِفي ِكَتاِب هللا، َفمِ  ْن ُىَشاَك، َوِمنَّ َّللاََّ َقجَّ
 ،Àَفِمْن َلْع َتِجُجوُه ِفي ُسشَِّة َرُسػِل هللِا  ،Àَلْع َتِجُجوُه ِفي ِكَتاِب هللا َفِفي ُسشَِّة َرُسػِل هللِا 

َع َعَمْيِو اْلُسْدِمُسػَن َفِمْن َلْع َيُكْغ ِفيَسا َأْجَسَع َعَمْيِو اْلُسْدِمُسػَن َفاْجَتِيْج َرْأَيَظ َواَل َتُقْل: َفَسا َأْجسَ 
َفَجْ  َما  ،َوَبْيَغ َذِلَظ ُأُمػر  ُمْذَتِبَية   ،َفِمنَّ اْلَحبَلَل َبيِّغ  َواْلَحَخاَم َبيِّغ   ،ِإنِّي َأَ اُف َوَأْ َذى

، وكانت لجيو القجرة السحكػرة فمذا تسكغ مغ ىحه األصػل .(ٕ)(َلى َما اَل َيِخيُبظَ َيِخيُبَظ إِ 
استصا  أن يحكع بسا أندل هللا، وأن يقزي بيغ  عمى االجتياد واالستشباط،

ٱسا فاسقا دا بل في قػلو تعالى:ا ومال كان ضالالستخاصسيغ بالحق مدتشجا إلى دليل

 مض خض ُّٱٱالى:. وقػلو تع(ٖ)َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ

 ىئ نئ مئ زئُّ . وقػلو تعالى:(ٗ)َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط

 ،َواِحج  ِفي اْلَجشَّةِ  :اْلُقَزاُة َثبَلَثة  : )À وقػل الشبي. (٘)َّنب مب زب يئرب
َوَرُجل  َعَخَف اْلَحقَّ  ،َفَأمَّا الَِّحؼ ِفي اْلَجشَِّة َفَخُجل  َعَخَف اْلَحقَّ َفَقَزى ِبوِ  ،َواْثَشاِن ِفي الشَّارِ 

                                         
 -(. ٗٗٗ/٘ود، )و سشغ أبي دا -(، وقال: ليذ إسشاده عشجؼ بسترل. ٙٔٙ/ٖسشغ التخمحؼ، ) (ٔ)

مػافقة الخبخ الخبخ في تخخيح أحاديث السخترخ، عمي بغ أحسج بغ حجخ العدقبلني، 
م. قال الحافع بغ حجخ بعجما نقل كبلم ٜٜٛٔ(، مكتبة الخشج، الخياض، شبعة ثالثة، ٜٔٔ/ٔ)

التخمحؼ وكيخه: )وقج أشمق صحتو جساعة مغ الفقياء، كالباقبلني والصبخؼ وممام الحخميغ، 
 لذيختو وتمقي العمساء لو بالقبػل، ولو شاىج صحيح اإلسشاد لكشو مػقػف(. 

دار (، ٖٙٔ/ٔ) الجارمي، عبج هللا بغ عبج الخحسغي(، سشغ الجارم) مدشج الجارمي السعخوف (ٕ)
(، وقال: وىحا ٜٔٔ/ٔمػافقة الخبخ، ابغ حجخ، ) - .مٖٕٔٓأولى،  شبعة، بيخوت، البذائخ

 مػقػف صحيح.
 (.ٗٗسػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
 (.٘ٗسػرة السائجة، آية: ) (ٗ)
 (.ٚٗسػرة السائجة، آية: ) (٘)
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 .(ٔ)(َوَرُجل  َقَزى ِلمشَّاِس َعَمى َجْيل  َفُيَػ ِفي الشَّارِ  ،ِفي اْلُحْكِع َفُيَػ ِفي الشَّارِ  َفَجارَ 
 وأدلتيع عمى ذلظ. ،(ٕ)وىحا الذخط عشج جسيػر الفقياء

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱٹٱٹٱ -ٔ

 .(ٖ)َّخف

 .(ٗ)َّحس جس مخ جخ مح جح ُّٱٱٹٱٹٱ -ٕ

ُع َفاْجَتَيَج ثعَّ َأَصاَب َفَمُو َأْجاَخاِن، َوِمَذا َحَكاَع ِإَذا َحَكَع اْلَحاكِ ) Àقال رسػل هللا  -ٖ
 .(٘)(َفاْجَتَيَج ُثعَّ َأْ َصَأ َفَمُو َأْجخ  

قااجر عمااى يااج العااامي والجاىاال القزاااءا ألنااو يو ااالف الحشفيااة فقااالػا بجااػاز تقم
 ، لكااغواالجتيااد أىال الفتاػػ ماغ العمسااء  ػ الخجػ  إلاى فتاػ بابعماع كياخه، و  القزااء العاادل

 .(ٙ)ختقميجها ألنو يفدج أكثخ مسا يرمح، وقج يقزي بالباشل دون أن يذع األفزل عجم

 .(ٙ)خيذع

 األصامح فاألصامح ماغ السػجاػديغ القزااء مشراب والسيع في عرخنا أن يػلى
جسيااع  ومكاناو، ومااغ ثَاع فاامن ، كاال بحداب زمانااو-عمساا وحدمااا وتقاى ومخاقبااة  تعاالى–

                                         

 (.ٜٗ/ٓٔشخح الدشة، البغػؼ، ) -(. ٕٙٗ/٘، )ودو سشغ أبي دا (ٔ)
تبرخة  -(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) (ٕ)

روضة  -(. ٕٓ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )
السقجسي،  العجة، -(. ٕٓ٘ؤٓ٘/ٗالذخبيشي، )مغشي السحتاج،  -(. ٗٛ/ٛالصالبيغ، الشػوؼ، )

 (.ٜٚٔ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٓٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) -(. ٓٙٙ)ص
 (.٘ٓٔسػرة الشداء، آية: ) (ٖ)
 (.ٜٗسػرة السائجة، آية: ) (ٗ)
 الجامع الرحيح، مدمع، -(. ٖٖٔ/ٜ) باب أجخ الحاكع إذا اجتيج، الجامع الرحيح، البخارؼ، (٘)

 (.ٕٖٗٔ/ٖ، )باب بيان أجخ الحاكع إذا اجتيج مدمع،
 -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖ/ٚ(. بجائع الرشائع، الكاساني، )ٕٚ/ٙالسبدػط، الدخ دي، ) (ٙ)

 (.ٕٕ٘/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٘ٚٔ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -
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فاااايسغ يتااااػلى مشرااااب  تخشػا االجتيااااادعمساااااء السااااحاىب فااااي العرااااػر الستااااأ خة لااااع يذاااا
 . (ٔ)، ومنسا اكتفػا بذخط العمع باألحكام الذخعيةالقزاء

 .الحكؾرةالذخط الثامؽ:  
، وأن الساخأة ال يجاػز أن ى اشاتخاط الاحكػرة فاي القاضايإلا ذىب جسيػر الفقيااء

 ، وأدلتيع عمى ذلظ.(ٕ)مصمقا تتػلى القزاء

 .(ٖ)َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 أن يقسغ عمى الخجال.يعشي في العقل والخأؼ، فمع يجد ليغ 

فقج نبو هللا  .(ٗ)َّنن من زن رن مم ام ُّٹٱٹٱ -ٕ
وال مغ بعجىع، امخأة  ،عمى ضبلليغ ونديانيغ، وليحا لع يػل الشبي وال  مفائو مغ بعجه

 في القزاء قط، ولػ جاز لع يخل مشو جسيع األزمان.
القزااء ماغ الػالياة ، و (٘)(ْػم  َولَّْػا َأْماَخُىُع اْماَخَأةً َلْغ ُيْفِمَح قَ : )À قال رسػل هللا -ٖ

 العامة.
َفَأمَّاا  ،َواْثَشااِن ِفاي الشَّاارِ  ،َواِحاج  ِفاي اْلَجشَّاةِ  :اْلُقَزاُة َثبَلَثة  : )Àقال رسػل هللا  -ٗ

َفَجااَر ِفاي اْلُحْكاِع َفُياَػ َوَرُجال  َعاَخَف اْلَحاقَّ  ،الَِّحؼ ِفي اْلَجشَِّة َفَخُجل  َعاَخَف اْلَحاقَّ َفَقَزاى ِباوِ 

                                         
 (.ٜ٘التشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص (ٔ)
تبرخة  -(، شبعة دار الفكخ. ٚٛ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٙٔ/ٓٔ) الح يخة، القخافي، (ٕ)

األحكام الدمصانية، الساوردؼ،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )
مغشي  -(. ٗٛ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٕٓ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٓٔٔ)ص

العجة،  -(. ٓٙاألحكام الدمصانية، الفخاء، )ص -(. ٕٓ٘ؤٓ٘/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )
 اإلنراف، السخداوؼ، -(. ٕٓٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) -(. ٓٙٙالسقجسي، )ص

 (.ٚٗٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) -(. ٜٚٔ/ٔٔ)
 (.ٖٗسػرة الشداء، آية: ) (ٖ)
 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٗ)
 (. ٓٔ/ٙإلى كدخػ، ) Àبي الجامع الرحيح، البخارؼ، باب كتاب الش (٘)
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وىااحا دلياال عمااى اشااتخاط  .(ٔ)(َوَرُجاال  َقَزااى ِلمشَّاااِس َعَمااى َجْياال  َفُيااَػ ِفااي الشَّااارِ  ،ِفااي الشَّااارِ 
 الخجل، ويجل بسفيػمو عمى  خوج السخأة وعجم صبلحيتيا لمقزاء.

، وألن القاضااي يحزااخ محافاال الخجااال والخرااػم، والسااخأة ليداات أىاابل لااحلظ -٘
 ربسا كان فتشة. -فزبل عغ صػرتيا-بلميا ألن ك

الحشفيااة فااي ذلااظ فأجااازوا قزاااء السااخأة فااي كاال مااا تراامح فيااو جسيااػر و ااالف 
ا ألن الساااخأة ماااغ أىااال الذااايادات فاااي الجسماااة، وألن الحاااجيث فاااي نفاااي الحكاااع (ٕ)شااايادتيا

كباااقي السااػضفيغ  والػاليااة العامااة وىسااا كيااخ القزاااء، وألن القاضااي أجيااخ وعاماال لؤلمااة
 ، واألجيخ يجػز أن يكػن رجبل أو امخأة.لقائسيغ عمى أمػر الجولةا

 ومجار ىحا القػل عمى قياس القزاء عمى الذيادة، وأنيسا سػاء في األىمية.
والحقيقة أن هللا سبحانو وتعالى لو حكسة إليية في تػزيع السيام بيغ الخجل 

كػنيسا كيخ متداوييغ في والسخأة، فأعصى لكل مشيا ما يشاسبو مسا يقجره ويدتصيعو، و 
كل شيء ال يشقز مغ قيسة أحجىسا، فالخجل كيخ السخأة، ىحه حقيقة أثبتيا القخآن بجليل 

ة لػاليات واألقزية مغ السيام الرعبفا .(ٖ)َّخص حص مسُّٹٱٹٱ، عام
 فقال لراحبو أبي ذر ضعاف الخجال إلى االبتعاد عشيا À ، وقج وجو الشبي(ٗ)الثقيمة
( :  ّاَل َتَأمََّخنَّ َعَمى اْثَشْيِغ  ي،ب  ِلَشْفدِ ُأِحب  َلَظ َما ُأحِ  يَوِمنِّ  ،َأَراَك َضِعيًفا يِإنِّ  َيا َأَبا َذر

 ، وهللا أعمع.(ٙ)والسخأة في ذلظ أولى. (٘)(َواَل َتَػلََّيغَّ َماَل َيِتيع  

                                         

 (.ٜٗ/ٓٔشخح الدشة، البغػؼ، ) -(. ٕٙٗ/٘ود، )و سشغ أبي دا (ٔ)
تبييغ الحقائق، الديمعي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

 (.ٛٓٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -(. ٜٕٚ/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٚٛٔ/ٗ)
 (.ٖٙن: )سػرة آل عسخا (ٖ)
قال الساوردؼ: )وشّح ابغ جخيخ الصبخؼ فجػز قزاءىا في جسيع األحكام، وال اعتبار لقػل يخده  (ٗ)

 (.ٓٔٔاألحكام الدمصانية، لو، )ص –اإلجسا  مع قػل هللا تعالى(. 
 (.ٛ٘ٗٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب كخاىة اإلمارة بغيخ ضخورة، ) (٘)
مساء األفاضل واألساتيح السعاصخيغ، ومتابعتي لبعس الشجوات بعج تتبع آراء الكثيخ مغ الع (ٙ)
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والحػارات التي تجخؼ في ىحا السػضػ ، وججت أن مغ يقػل بجػاز تػلية السخأة مشرب 
القزاء، قدسان: أحجىسا، تسدظ بطاىخ نرػص جسيػر فقياء الحشفية مغ جػاز تػلية السخأة 

 =و مقمج يجور حالو بيغ األجخ أو األجخيغ،القزاء قياسا عمى أىمية الذيادة، وىحا مجتيج أ
 

بيشسا تعػد السدألة عشج القدع اآل خ ألمخ اجتساعي أو سياسي، وحجتيع الطاىخة السعمشة ىي  =
أن محىب اإلمام أبي حشيفة أجاز أن تكػن السخأة قاضية في كيخ الحجود والقراص، وىػ 

ألنطسة السعاصخة وحقػق السخأة في محىب معتسج معتبخ، وىحا ما يتػافق مع تصػرات العرخ وا
 عغ اإلسبلم. -في زعسيع-السجتسع، وىػ ما يتػاءم مع إعصاء صػرة جيجة 

وقج سألت الجكتػر أحسج الحجي الكخدؼ وىػ مغ عمساء الحشفية السعاصخيغ عغ تحقيق مدألة 
ػلى السخأة قزاء السخأة عشج الدادة الحشفية، فأرشجني إلى أمخ ىام وىػ التفخيق بيغ جػاز أن تت

القزاء، وبيغ نفاذ قزائيا فيسا لػ وليت، فقال: إن الحشفية ال يقػلػن بجػاز أن تتػلى السخأة 
القزاء، بل ىع يقػلػن إن السخأة لػ وليت القزاء مع إثع مغ والىا فمن قزاءىا يشفح في كيخ 

بغ اليسام في الحجود والقراص، وقال: ىحا ىػ الػارد في كبلم فقياء الحشفية، يقػل الكسال ا
 ىوالجػاب أن ما ذكخ كاية ما يفيج مشع أن تدتقزمشاقذتو لشفاذ قزاء السخأة فيسا لػ وليت: )

سيا  رسان فقزت قزاء مػافقا لجيغ و، والكبلم فيسا لػ وليت وأثع السقمج بحلظ أو حكّ وعجم حمّ 
(، فتح القجيخ، لو، هللا أكان يشفح أم ال؟ لع يشتيس الجليل عمى نفيو بعج مػافقتو ما أندل هللا

(، الجر والسخأة تقزي في كيخ حج وقػد ومن أثع السػلي ليا(. ويقػل الحركفي: )ٜٕٛ/ٚ)
(. وبيحا يتبيغ أن محىب الحشفية مع الجسيػر في عجم جػاز تػلية السخأة ٓٗٗ/٘السختار، لو، )

يت مع إثع مقمجىا مشرب القزاء، إال إنيع  الفػا الجسيػر فيسا لػ وليت القزاء، فقالػا: لػ ول
فمن قزاءىا يشفح في كيخ الحجود والقراص، بيشسا ذىب الجسيػر إلى اشتخاط الحكػرة في 

 القاضي كسا مخ في الستغ آنفا.
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 السظمب الثاني: آداب القاضي
يجسااال بالقزااااة أن  والرااافات ابماااغ اآلد مجسػعاااةأوردت الذاااخيعة اإلسااابلمية 

، (ٔ)ا ألنيااا تداااعج عمااى تحقيااق العجالااة ويدااتعان بيااا فااي فراال الخرااػماتيتحمااػا بيااا
 ب قدسان:وىحه اآلدا
أن يقراج بياحا السشراب مثال  ،مشيا ما يعػد إلاى صافات القاضاي وسامػكو -ٔ

عسااا  إقامااة العااجل ال السفااا خة والسباىاااة، وأن يكااػن صاااحب مااخوءة وىسااة عاليااة، بعيااجا
 ،و وىاااػ ياااجافع األ بثااايغأ ،أن ال يقزاااي وىاااػ كزااابانيذااايشو فاااي نفداااو وديشاااو وعقماااو، و 

لسااا لااحلظ مااغ تااأثيخ  االذااجيجيغ الحااخو والبااخد  ،والفااخح والحاادن  ،وكااحلظ عشااج شااجة السااخض
و ماااػ نفداااو ماااغ الذاااػاكل، إضاااافة إلاااى ذلاااظ عماااى  ،عماااى نفداااية القاضاااي وارتيااااح فكاااخه

ة واشااابل  عماااى ذا  باااخ  ،ماااجركا لسداااتججاتو ،عراااخهالقاضاااي أن يكاااػن مػاكباااا لتصاااػرات 
 التقشية مسا يتعمق بعسمو. العمسية الػسائل

ومشيااااا مااااا يخااااز الشااااػاحي الذااااكمية فااااي القزاااااء، مثاااال أن يجااااج السكااااان  -ٕ
، وأن يداااوؼ باايغ الستخاصااسيغ، وأن يقااجم الخجااال عمااى حااجه والشداااء لمقزاااء السشاسااب

ياو، وأن يتخاح األعاػان عشاج الحاجاة ليكػناػا عمى حجه، وأن ال يسشاع أحاجا ماغ الاج ػل عم
 .سشجا ومعيشا لو كالكاتب والستخجع

َيْقِزاااَيغَّ َحَكاااع  َباااْيَغ اْثَشاااْيِغ  الَ ) :À واألصاال فاااي ىاااحه اآلداب وكيخىاااا قاااػل الشبااي
إلاى  À ميفاة رساػل هللا   وكتاب أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصااب، (ٕ)(َوْىَػ َكْزَبانُ 

                                         
(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٓٙ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)

العشاية،  -(. ٜ٘ٔ/ٔالقزاء، األشفػرقاني، ) صشػان -(. ٜٚٔ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -
أدب  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕ٘/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٕٕ٘/ٚالبابختي، )

البيان، العسخاني،  -(. ٛٙٗ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٙٔ/ٔالقزاء، ابغ أبي الجم، )
اإلنراف،  -(. ٓٙٙعجة، السقجسي، )صال -(. ٖٕٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) -(. ٚ/ٖٔ)

مصالب أولي الشيى في شخح  -(. ٜٗٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) -(. ٕٓٓ/ٔٔالسخداوؼ، )
(، السكتب اإلسبلمي، شبعة ثانية، ٜٚٗ/ٙكاية السشتيى، مرصفى بغ سعج الخحيباني الجمذقي، )

 م. ٜٜٗٔ
 =الجامع -(. ٕٛ/ٜ) تي وىػ كزبان،باب ىل يقزي الحاكع أو يف الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٕ)
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: ، ونراوو الفقيااء كتااب الدياساةيسالاحؼ يدا ػساى األشاعخؼ أباي م عمى الايسغ واليو
ااة ، وَ ) ااا َبْعااُج َفااِمنَّ اْلَقَزاااَء َفِخيَزااة  ُمْحَكَسااة  َوُسااشَّة  ُمتََّبَعااة ، َفاااْفَيْع ِإَذا ُأْدِلاايَّ ِإَلْيااَظ ِبُحجَّ َأْنِفااِح َأمَّ

َنَفاااااَذ َلااااُو، َوآِس َبااااْيَغ الشَّاااااِس ِفااااي َوْجِيااااَظ اْلَحااااقَّ ِإَذا َوَضااااَح، َفِمنَّااااُو اَل َيْشَفااااُع َتَكم ااااع  ِبَحااااقّ  اَل 
ِخيُا ِفي َحْيِفاَظ، اْلَبيَِّشاُة  ِعيُف ِمْغ َعْجِلَظ َواَل َيْصَسُع الذَّ َوَمْجِمِدَظ َوَعْجِلَظ َحتَّى اَل َيْيَأَس الزَّ

ااْمُح َجاااِئد  َبااْيَغ اْلسُ  َعااى َواْلَيِساايُغ َعَمااى َمااْغ َأْنَكااَخ، َوالر  ْدااِمِسيَغ ِإالَّ ُصااْمًحا َأَحاالَّ َعَمااى َمااِغ ادَّ
َم َحاابَلاًل، اَل َيْسَشُعااُظ َقَزاااء  َقَزااْيَتُو ِباااأْلَْمِذ َراَجْعااَت ِفيااِو َنْفَدااَظ َوُىااِجيَت ِفيااِو  َحَخاًمااا َأْو َحااخَّ

ؼ ِفااي اْلَباِشااِل، ِلُخْشااِجَك َأْن ُتَخاِجااَع اْلَحااقَّ َفااِمنَّ اْلَحااقَّ َقااِجيع  َوُمَخاَجَعااَة اْلَحااقِّ َ ْيااخ  ِمااَغ التََّسااادِ 
ااشَِّة، اْعااِخِف اأْلَْمثَااالَ  ااا َلاْع َيْبُمْغااَظ ِفااي اْلِكتَااِب َأِو الد   اْلَفْياَع اْلَفْيااَع ِفيَسااا ُيْخاَتَمُح ِفااي َصااْجِرَك ِمسَّ

ِ َوَأْشااَبِيَيا ْلَحقِّ ِفيَسااا تَااَخػ ِبااا َواأْلَْشااَباَه ثُااعَّ ِقااِذ اأْلُُمااػَر ِعْشااَج َذِلااَظ َفاْعَسااْج ِإَلااى َأَحبَِّيااا ِعْشااَج َّللاَّ
ْياَت  َعى َبيَِّشًة َأَمًجا َيْشَتِيي ِإَلْيِو، َفِمْن َأْحَزَخ َبيَِّشاًة َأَ اَح ِبَحقِّاِو َوِمالَّ َوجَّ اْلَقَزااَء َواْجَعْل ِلَسِغ ادَّ

ُْ ِفاي اْلُعاْحِر، اْلُسْداِمُسػَن ُعاُجول  َبْعُزايُ  ْع َعَماى َبْعااس  ِإالَّ َعَمْياِو َفاِمنَّ َذِلاَظ َأْجَماى ِلْمَعَساى َوَأْبَما
ُع َمْجُمػد  ِفي َحجّ  َأْو ُمَجخَّب  ِفي َشاَياَدِة ُزور  َأْو َضِشايغ  ِفاي َواَلء  َأْو َقَخاَباة ، ِإنَّ َّللاََّ تَاَػلَّى ِماْشكُ 

َؼ ِبالشَّاا اَجَخ َوالتَّاَأذِّ َخاِئَخ َوَدَرَأ َعْشُكْع ِباْلَبيَِّشاِت َوِميَّااَك َواْلَقَماَق َوالزَّ ِس َوالتََّشك اَخ ِلْمُخُراػِم ِفاي الدَّ
ا َماَػاِشَغ اْلَحااقِّ الَِّتاي ُيػِجااُب َّللاَُّ ِبَيااا اأْلَْجاَخ َوُيْحِدااُغ ِبَيااا الاح ْ َخ، َفِمنَّااُو َمااْغ ُيْراِمُح ِنيَّتَااُو ِفيَساا

ِ َوَلاْػ َعَمااى َنْفِداِو َيْكِفااِو َّللاَُّ َماا َبْيَشااُو َوَباْيَغ الشَّاااسِ  ، َوَماْغ تَااَديََّغ ِلمشَّااِس ِبَسااا َيْعَمااُع َبْيَشاُو َوَبااْيَغ َّللاَّ
ِ َعادَّ َوَجالَّ ِفاي َعاِجاِل ِرْزِقاِو َوَ ا َداِئِغ َّللاَُّ ِمْشُو َكْيَخ َذِلَظ َيِذْشُو َّللاَُّ، َفَسا َضش َظ ِبَثَػاِب َكْيِخ َّللاَّ

بَلُم َعَمْيظَ   .(ٔ)(َرْحَسِتِو، َوالدَّ
ن مكانااو حيااث إأكثااخ مااغ ذلااظ  وال مجااال لمتفراايل والتػسااع فااي آداب القزاااء

  .(ٕ)كتب الفقو عامة والقزاء  اصة
  

                                         
 (.ٕٖٗٔ/ٖالرحيح، مدمع، باب كخاىة قزاء القاضي وىػ كزبان، ) =
 (. ٖٚٙ/٘سشغ الجارقصشي، ) -(. ٓ٘ٔو ٖ٘ٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٔ)
في مرشفاتيع وكتبيع مبحثا  اصا بآداب القاضي  -عمى ا تبلف محاىبيع-أفخد الفقياء  (ٕ)

والرفة التي يشبغي أن يكػن عمييا، والسكان الحؼ يقزي فيو، كسا وأنيع أفخدوا  وصفاتو وىي تو،
مؤلفات عجة  اصة بأدب القاضي والقزاء، وال يكاد يػجج محىب مغ السحاىب اإلسبلمية 

 السعتبخة إال وألتباعو كتب في أدب القزاء. 
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 القاضي السظمب الثالث: رزؽ 
لاايذ السقرااػد مااغ ىااحا السصمااب أن أتحااجث عااغ بيااان حكااع أ ااح األجااخة عمااى 

 -عمااى ساابيل العسااػم-متفااق عميااو عشااج الفقياااء باال و ألنااو أمااخ مداامع بااو  اعساال القزاااء
ال ما ذىب إليو بعس الفقياء بعجم جاػاز أ اح عمى ا تبلف محاىبيع في كل العرػر، إ

 .(ٔ)القزاء عمى شخز وكان عشجه الكفاية مغ مالواألجخة إذا تعيغ 
والااحؼ أقرااجه فاااي ىااحا السقاااام ىااػ التػساااعة عمااى القزااااة بسااا يتفاااق مااع كخاماااة 
القاضااي ونداىااة القزاااء، ويحقااق اآلداب التااي ساابق اإلشااارة إلييااا، ويااجفع عااشيع العااػز 

عيااػنيع إلاى الياجايا والعصاياا مسااا  تتصماع تستاج أياجييع إلااى أماػال الشااس، و والحاجاة، كايبل
 عسميع.شعكذ سمبا عمى ترخفاتيع في ي

راتباا مػساعا يكفياو  اجاب عماى ولاي األماخ أن يفاخض لمقاضايوليحا كان ماغ الػ 
 وأسختو، ويزسغ لو حياة كخيسة ترػن كخامتو واستقبللو.

عشجما عيشاو قاضايا   لعتاب بغ أسيج À وأول راتب في اإلسبلم فخضو الشبي
ساااار  Àوعماااى نياااح رساااػل هللا  ،(ٕ)عماااى مكاااة السكخماااة وفاااخض لاااو فاااي كااال ياااػم درىساااا

                                         
دار الكتب العمسية، (، ٕٖ/ٛمازة، ) محسػد بغ أحسج بغ، في الفقو الشعساني خىانيالسحيط الب (ٔ)

البشاية عمى اليجاية، محسػد بغ احسج بغ مػسى العيشي،  -م.  ٕٗٓٓشبعة أولى، ،بيخوت
مػاىب الجميل، الحصاب،  -م. ٕٓٓٓ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، ٕٕٚ/ٕٔ)
دار (، ٕٔٚ/ٛمشح الجميل شخح مخترخ  ميل، دمحم عمير، ) -(، شبعة دار الفكخ. ٕٓٔ/ٙ)

 البيان، العسخاني، -(. ٕٜٕ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) -م. ٜٜٛٔالفكخ، بيخوت، 
دار  (،ٖٓٔ/ٛٔ) ،السعخوف ابغ الخفعة أحسج بغ دمحم، كفاية الشبيو في شخح التشبيو -(. ٖٔ/ٖٔ)

تحفة السحتاج بذخح السشياج، أحسج بغ حجخ الييتسي،  -م. ٜٕٓٓأولى،  شبعة، الكتب العمسية
(، مصبعة مرصفى ٖٖٔ/ٓٔامذو/ حاشيتا: عبج الحسيج الذخواني وأحسج قاسع العبادؼ، )/وبي

حدغ الدمػك الحافع دولة السمػك، دمحم بغ عبج الكخيع السػصمي،  -م. ٖٜٛٔدمحم، مرخ، 
السبج  في شخح  -(. ٜٔٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) -(، دار الػشغ، الخياض.ٙٗٔ)ص

م. ٜٜٚٔ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى،ٛٗٔ/ٛمفمح، ) السقشع، إبخاىيع بغ دمحم بغ
 (. ٓٙٗ/ٙمصالب أولي الشيى، الخحيباني، ) -

 =بيخوت، (، مؤسدة الخيان،ٕٙٛ/ٗنرب الخاية ألحاديث اليجاية، عبج هللا بغ يػسف الديمعي، ) (ٕ)
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وأبااي مػسااى   إلاى معاااذ بااغ جبال   مفااؤه مااغ بعاجه حتااى أرساال عساخ بااغ الخصاااب
بعااااااج أن أرسااااااميسا إلااااااى الذااااااام أن انطااااااخوا رجاااااااال صااااااالحيغ مااااااغ قاااااابمكع  األشااااااعخؼ 

 .  (ٔ)اء وأوسعػا عمييع وارزقػىع مغ مال هللافاستعسمػىع عمى القز
وقاااااج زادت التػساااااعة عماااااى القزااااااة فاااااي العراااااػر التالياااااة حداااااب حاااااال األماااااة 

 كشى وفقخا، وما زال األمخ عمى ذلظ حتى زمانشا ىحا.و اإلسبلمية قػة وضعفا 
 

     
  

                                         
 

 م.ٜٜٚٔشبعة أولى،  =
، ثالثة شبعة، مؤسدة الخسالة(، ٘٘ٗ/ٔ، )لحىبيا دمحم بغ أحسج بغ عثسان، سيخ أعبلم الشببلء (ٔ)

 .م ٜ٘ٛٔ
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 امفصل اخلامس
 تاريخ امقضاء

 
 مباحث. وفيو ثبلثة

 ء قبا اإلسالـ.القزاالسبحث األكؿ:   **
 القزاء بعج اإلسالـ.السبحث الثاني:   **
 مدتججات األدلة.السبحث الثالث:   **
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 القزاء قبا اإلسالـ: ث األكؿالسبح
 

أّدػ بالزاااخورة  –شاااخقًا وكخباااًا  –إّن وجاااػد الحزاااارات قبااال اإلسااابلم 
إلاااى تشاااػ  القاااػانيغ وكثاااخة التذاااخيعات التاااي تعتباااخ القزااااء ماااغ أىاااع مقػماااات 

ىا، وما ىحه القػانيغ والتذخيعات إال جدءًا ىامًا في تكػيغ الحزاارة عشاج وجػد
 األمع الدابقة.

ولااغ أتصااخق ىشااا لسشيجيااة القزاااء فااي جسيااع القااػانيغ السػجااػدة قباال 
شتعااااخف عمااااى نبااااحة وجياااادة مااااغ تاااااريخ اإلساااابلم، ومنسااااا سااااأكتفي باااااألىع مشيااااا ل

 ي.الدابقة لئلسبلم في وجػدىا الدمش األمع القزاء عشج
 وسأتشاول ىحا السبحث في ثبلثة مصالب.

 القزاء عشج العخب.السظمب األكؿ:   **
 القزاء في السجكنات الذخقية.السظمب الثاني:   **
 القزاء في السجكنات الغخبية.السظمب الثالث:   **
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 القزاء عشج العخبالسظمب األكؿ: 
سااااعي يترااال بشطامياااا االجتإنساااا أماااة ماااغ األماااع أؼ الشطاااام القزاااائي فاااي إن 

لاااع يكاااغ الحكاااع والدياساااي ويتاااأثخ بيساااا، ويبلحاااع ىاااحا عشاااج العاااخب فاااي الجاىمياااة، حياااث 
عسبًل رسسيًا، ومّنسا كان أمخ القزاء يعػد لئلندان ذاتاو فاي ا تياار ماغ عشجىع والقزاء 

يحكااع بيشااو وباايغ  رااسو عمااى أن يػافااق عميااو الصااخف اآل ااخ، ولااع يكااغ عشااجىع قااػانيغ 
خاااابلف، ومّنسااااا اشااااتيخ العااااخب بااااالسحّكسيغ لمفراااال فااااي مخسااااػمة يمتاااادم بيااااا فااااي حاااال ال

 .(ٔ)السشازعات
وحكام العخب ىع عمساؤىع الحيغ يحكسػن بيشيع فيسا يحجث مغ  بلف وماا يقاع 

ممااا مااغ  رااػمات، وىااع إمااا حكااام مشحااػا مػاىااب ومدايااا جعماات الشاااس يخكشااػن إلااييع، و 
، اشاتيخوا بالحكساة والفصاناةيان لجأ الشاس إلييع العتقادىع صحة أقػاليع، ومماا ُعاّخاف ك

ويختمااف مفيااػم الحااق العجالااة واالعتااجاء والطمااع عشااجىع عسااا ىااػ عميااو فااي اإلساابلما إذ 
 .(ٕ)معطع أحكاميع قامتالدائج لجييع أن الحق لؤلقػػ، وعمى ىحا السبجأ 

القبائااال أو الخبلفاااات ويختماااف التحكااايع بحداااب الخااابلفا ساااػاء بااايغ األفاااخاد أو 
فاااي فرااال  كاااان لؤلعاااخاف دور مياااعو كساااا كداااػق عكااااظ ماااثبل، الحاصااامة فاااي السػاساااع 

راجر ماغ أحكاام ستاو ولايذ لاو قاػة تشفيحياة فيساا يوكان بيت الحاكع ىاػ محك، السشازعات
 .(ٖ)إال أ ح العيػد والسػاثيق مغ الستخاصسيغ بحزػر الكثيخ مغ الشاس

لسا تسادت بعس القبائل فاي الطماع حتاى اساتحمتو فاي األشايخ الحاخم، وأصابح و 
                                         

 ،(، دار العمع لمسبلييغ، شبعة أولىٖ٘ٙ/٘جػاد عمي، )، السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلم (ٔ)
(، مصبعة األ ػة، ٕٖالشطام القزائي في الفقو اإلسبلمي، دمحم رأفت عثسان، )ص - م.ٜٓٚٔ

 (.ٓٗفي اإلسبلم، البمػؼ، )ص القزاء –م. ٜٜٙٔالقاىخة، شبعة رابعة،
، (، السصبعة الخحسانيةٖٛٓ/ٔمحسػد شكخؼ األلػسي، )، بمػل األرب في معخفة أحػال العخب (ٕ)

(، مصبعة جسعية دائخة ٖ٘ٔدمحم بغ حبيب، )ص، السحبخ -. مٕٜٗٔ، مرخ، شبعة ثانية
لمذخيعة التعخيا السبّدط  - (.ٖٙٙ/٘السفرل، جػاد، ) - م.ٕٜٗٔ ،السعارف العثسانية

 م.ٜٜٜٔ ،(، دار الفارابي، بيخوت، شبعة أولىٖٗٔة إحدان هللا، )صاإلسبلمية، رضيّ 
الشطام القزائي،  - (.ٛٓ٘وٙٓ٘/٘السفرل، جػاد، ) - (.ٖٛٓ/ٔبمػل األرب، األلػسي، ) (ٖ)

 (.ٕٛٔالقزاء ونطامو، الحسيزي، )- (.ٜٚٗالػسيط، التخمانيشي، )ص-(. ٖ٘وٖٗرأفت، )ص
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الشاااس ال يتػرعااػن عشااو حتااى فااي جااػف الكعبااة ضيااخت بعااس األصااػات مشااجدة ومحااحرة 
ماااغ عػاقباااو، وتشاااادػ زعسااااء قاااخير لمتحاااالف لؤل اااح عماااى ياااج الطاااالع ودفاااع الطماااع عاااغ 

في دار عبج هللا بغ جاجعان،  قخير بشػ ىاشع وبشػ زىخة ورؤساء قبائل الزعفاء فاجتسع
وقاج حزاخ الشباي زاػل، حماف الفب الحماف وسسي يجعػا أحجًا يطمع أحجًا بسكة فحمفػا أال

À ( :ْبِغ ُجْجَعانَ ىحا الحمف ومجحو بقػلو ِ ِحْمًفاا َماا ُأِحاب  َأنَّ  َلَقْج َشِيْجُت ِفى َداِر َعْبِج َّللاَّ
 حساياةوقاج ضاسغ ىاحا الحماف ال ،(ٔ)(اإِلْسبَلِم أَلَجْبتُ  يلشََّعِع َوَلِػ ُأْدَعى ِبِو فِ ِبِو ُحْسَخ ا يلِ 

 .(ٕ)لمسطمػم مغ الطالع شراخةالو  ءلمزعفا
 ،وحاجاااب باااغ زرارة ،وماااغ أشااايخ حكاااام العاااخب فاااي الجاىمياااة: أكاااثع باااغ صااايفي

، ىحا كمو في قماب شابو (ٖ)وصفػان بغ أميَّة ،واألقخ  بغ حابذ ،وعبج السصمب بغ ىاشع
 الجديخة والبادية.

سمكياة، فكاان الشطاام يقاػم عماى أسااس ال، (ٗ)ا فاي جشاػب شابو الجدياخة العخبياةأم
وفي قرخه يشعقاج مجماذ القزااء، والحكاع يراجر باساع اآللياة فياػ  ،فالسمظ ىػ القاضي

بالشدابة لبقياة أجاداء السسمكاة فاالحكع يعاػد أماا و  ،التشفيح وال يجاػز االعتاخاض عمياو واجب
، وبااااحلظ يسكااااغ القااااػل إن الشطااااام إلااااى وال  يعيشااااو السمااااظ لتصبيااااق القااااػانيغ التااااي يدااااّشيا

الجشػبي مغ شبو الجدياخة العخبياة كاان نطاماا عاماا تصباق الجولاة فياو  القزائي في القدع
 .(٘)قػانيغ مدشػنة وتتػلى تشفيح األحكام

  

                                         
(، وقال: ىحا الحجيث ٕٖ٘/ٚالبجر السشيخ، ابغ السمقغ، ) –(. ٖٚٙ/ٙخػ، البييقي، )الدشغ الكب (ٔ)

(، ٓٚٔ/٘، )دمحم بغ إسحاق بغ العباس الفاكيي، أ بار مكة في قجيع الجىخ وحجيثو –صحيح. 
 ه..ٗٔٗٔثانية،  شبعة، بيخوت، دار  زخ

(، ٗٓٙ، )صتيبة الجيشػرؼ عبج هللا بغ مدمع بغ ق ،السعارف - (.ٚٙٔالسحبخ، ابغ حبيب، )ص (ٕ)
 (.ٜ٘ٗالػسيط، التخمانيشي، )ص -م. ٕٜٜٔ شبعة ثانية،، اليي ة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة

 السفرل، جػاد، - (.ٖٗٔالسحبخ، ابغ حبيب، )ص - (.ٖٛٓ/ٔبمػل األرب، األلػسي، ) (ٖ)
 (. ٖ٘وٖٗالشطام القزائي، رأفت، )ص - (.ٖٙٙ/٘)

الػسيط،  - تي كانت تدكغ في شبو الجديخة العخبية مثل سبأ وَمعيغ وكشجة.السقرػد: السسالظ ال (ٗ)
 (.ٗٚٗالتخمانيشي، )ص

 (.ٖٜٗالػسيط، التخمانيشي، )ص - (.ٚٓ٘ؤٕٚ/٘السفرل، جػاد، ) (٘)
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 اني: القزاء في السجكنات الذخقيةالسظمب الث
 ،ذاخق سالسجونات الذخقية: ىي القػانيغ التاي كانات ساائجة فاي بابلد الالسقرػد ب

 .  .  (ٔ)انػن حسػرابي ومانػ وبػ ػريػسق :، وأىسيامثل بابل وآشػر واليشج والريغ
فاااي تاااجويغ األعاااخاف وساااّغ القاااػانيغ ماااغ الغاااخب، وذلاااظ  كاااان الذاااخق أسااابقفقاااج 

وتقجمااو عميااو فااي السجيشااة والعسااخان، فأقااجم السااجونات الذااخقية  عشااجه لداابق ضيااػر الكتابااة
أقاجم ، بيشساا ال يخجاع ( ألفيغ قبل السايبلدٕٓٓٓقبل عام )القانػنية يخجع تاريخيا إلى ما 

 .(2)بل السيبلدسبعسائة ق (ٓٓٚ) السجّونات في الغخب إلى أكثخ مغ عام

  ::رابيرابيؾ ؾ قانؾف حسقانؾف حس   

م فااي مجيشااة سااػس فااي باابلد إيااخان عمااى حجااخ ٕٜٓٔسااشة  قااانػن ىااحا ذااف اكتُ 
-ٖٕٕٔوضاااع ىاااحا القاااانػن حساااػرابي، ساااادس مماااػك بابااال وأشااايخىع )، وقاااج الاااجيػريت

 ىاااحا القاااانػن عماااى نراااب ماااغ حجاااخ ج دّون ( ساااشة، وقاااٖٗق.م، ودام حكساااو ) (ٕٔٛٓ
ئااة مااادة ُوجااج بعزاايا مسحااػا ( ثبلثسآٖٓويتااألف ىااحا القااانػن مااغ )، بالكتابااة السدااسارية

بااالقػانيغ  شاابيو ، صاايغت ىااحه السااػاد بأساامػب( مااادةٕ٘ٛ)مااا يقااارب  ع مااغ السحااػوساام
ثااّع  )إذا(، فتبااجأ بااا ،تقااّخر لكاال حادثااة حكسااامااػاده قراايخة ومااػجدة، و  جاااءتوقااج ، الحجيثااة

 ل تصبياق الحكاع عماى الحادثاة السبيَّشاة، وكاحلظ جااءت أحكاماوُتبيغ الحكع بعاج ذلاظ ليداي
بأقرااااى  رةتساااادج أرقااااى القااااػانيغ وأعطسيااااا اسااااتشا مااااغ الراااابغة الجيشيااااة، فجاااااءت  اليااااة

 .(ٖ)وحذيةالعقػبات وأشجىا 
واألمااابلك  ،وقاااج تزاااسغ قاااانػن حساااػرابي فاااي ماااػاده التجاااارة والراااشاعة والعسااال

وأحكااام السػاريااث واألسااخة، وأ ااح بقااانػن  ،والعقااػد الذااائعة فااي عراخه ،والعقاريااة السشقػلاة
                                         

 (.ٓٚالتخمانيشي، )ص، الػسيط - (.ٕٗ-ٖٕتاريخ القػانيغ، جعفخ، )ص (ٔ)
 (.ٓٚالتخمانيشي، )ص، يطالػس -. (ٕٗ-ٖٕجعفخ، )ص، تاريخ القػانيغ (ٕ)
 صادق ، ىذامالقانػنية واالجتساعية تاريخ الشطع - (.ٜٔٔوٜٓٔوٛٛٔ/ٕقرة الحزارة، ) (ٖ)

الػسيط، التخمانيشي،  - .مٜٛٛٔ، الجار الجامعية، بيخوت، (ٕٕٓ، )صعبج العال وعكاشة
 (.ٚٙٔ) القزاء ونطامو، الحسيزي، - (.ٔٚ)ص
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وعماى الاخكع ماغ ذلاظ فقاج أقاّخ قاانػن حساػرابي تقدايع ، (ٔ)الشفذ بالشفذ والتحكايع اإللياي
 .(ٕ)السجتسع إلى أربع شبقات ىي األحخار والكيان واألتبا  والعبيج

لعادلاة التاي رفاع مشارىاا السماظ الحكايع إّن الذاخائع ا)وقج جاء فاي  تاام القاانػن: 
 .(ٖ)حسػرابي والتي أقام بيا في األرض دعائع ثابتة وحكػمة شاىخة صالحة(

 قانؾف مانؾ: 
و اليشااػد القااجامى عمااى السمااػك الداابعة السااؤىميغ الااحيغ حكسااػا نػ: اسااع يصمقاامااا

ن الثالاث عذاخ القاخ  -العالع، فيع يعتقجون أن هللا أوحاى بياحا القاانػن عماى السماظ األول 
( مااادة ٕ٘ٛٙفأبمغااو الكيشاة لحفطااو والعساال باو، ويتااألف ىااحا القاانػن مااغ ) -قبال الساايبلد

ان ماااغ الشاحياااة الجيشياااة صااايغت بأسااامػب شاااعخؼ، واشاااتسمت كااال ماااا يترااال بحيااااة اإلندااا
والجنيػيااة، فباايغ أنااػا  العبااادات والقااخابيغ السقجمااة ومااا يحاال وماااال يحاال، كسااا باايغ حقااػق 

وىاي الكيشاة واألماخاء  ،وصافاتو، وقداع السجتساع إلاى أرباع شبقاات رئيداة السمظ وواجباتاو
بالسخاسايع  الخاصاة أثبت القاانػن الساػادو  السشبػذيغ، كسا شبقةالخامدة و  والتجار والعسال

واإلجاااخاءات الذاااكمية الجقيقاااة الستقياااجة باااالطػاىخ والتفخياااق بااايغ الصبقاااات واال تراصاااات 
 .  (ٗ)السدتحقة لكل ف ة

     
  

                                         

 ، الجور الثاني.دلة القزائيةاأل أدوار بحثىحا األمخ في موقج مخ  (ٔ)
تاريخ الشطع  - (.ٕ٘ٓتاريخ الشطع، ىذام وعكاشة، )ص - (.ٜٔٔ/ٕقرة الحزارة، ) (ٕ)

(، الجار الجامعية، بيخوت ٙٗأحسج حدغ وعبج السجيج الحفشاوؼ، )ص، القانػنية واالجتساعية
 م.ٕٜٜٔ

تاريخ الشطع، أحسج وعبج  - (.ٕ٘تاريخ القػانيغ، جعفخ، )ص - (.ٕٜٔ/ٕقرة الحزارة، ) (ٖ)
 (.٘ٗالسجيج، )ص

 (. ٜٙٔالقزاء ونطامو، الحسيزي، ) - (.ٗٚالػسيط، التخمانيشي، )ص (ٗ)



ٔٓ٘ 

 

 الث: القزاء في السجكنات الغخبيةالسظمب الث
السقرػد بالسجونات الغخبية ىي القػانيغ التي كانت سائجة في بابلد الغاخب مثال 

 .(1)ثشيقانػن دراكػن وصػلػن واأللػاح اإل يا:وأىس ،اليػنان وروما
ػانيغ عشاج تعتبخ الحزارة اليػنانية مغ أىّع الحزارات الغخبية، وقاج ضياخت القاو 

ساجونات إلاى عاام وتعػد ىاحه ال ،لطيػرىا في السجتسعات الذخقية ان في وقت الحقاليػن
وكاااان ماااغ األسااابق لمطياااػر قاااانػن  -آنفاااا تكساااا ذكاااخ -( سااابعسائة قبااال السااايبلد، ٓٓٚ)

 .(ٕ)دراكػن في أثيشا

  قانؾف دراكؾف:قانؾف دراكؾف:   

عمااى يااج ( سااتسائة وعذااخيغ ق.م، ٕٓٙكااػن عااام )صااجرت مجسػعااة قااػانيغ درا
الثػرة التي قام بيا الذعب وزوال العيج السمكي فيياا، وقاج جااءت أحكاماو حاكع أثيشا بعج 

 .(ٖ)متأثخة بالقػاعج الجيشية بعس الذيء
ألغى دراكػن قانػن القزاء الخاص الحؼ كان يتستع فيو شبقة األشخاف، وأحاّل 

 القانػن محل الغرب واالنتقام وفخض العقػبات القاسية حتى بالشدبة لمجخائع التافية.
، (ٗ)ماغ يخاالف أّؼ أماخ قزاى باو القاانػن الججياج ج جعال اإلعاجام عقػباة كالوق

 ،يع القزااااءوماااغ أجااال أن يحقاااق دراكاااػن ماااا أراد ويزاااسغ تشفياااح القاااانػن عساااج إلاااى تشطااا
إحااجاىسا لمشطااخ فااي أفعااال القتاال  ب أعزاااؤىسا مااغ باايغ األشااخاف،فااأّلف محكستاايغ يشتخاا

وباحلظ ، (٘) اخػ لمشطاخ فاي بقياة الجاخائعواألوما يذبو ذلظ مغ األفعال الخصاخة،  والحخيق
                                         

 (.ٖٙ-ٕٗتاريخ القػانيغ، جعفخ، )ص (ٔ)

 (.ٔٛالػسيط، التخمانيشي، )ص - (.ٖٙتاريخ القػانيغ، جعفخ، )ص (ٕ)
الػسيط،  -(. ٕٛٔ، )صتاريخ الشطع، ىذام وعكاشة - (.ٕٚٓ/ٕمٔقرة الحزارة، ) (ٖ)

 . (ٔٛالتخمانيشي، )ص
الػسيط،  -(. ٕٛٔتاريخ الشطع، ىذام وعكاشة، )ص - (.ٕٛٓ/ٕمٔقرة الحزارة، ) (ٗ)

 .(ٕٛالتخمانيشي، )ص
 (.ٕٛالػسيط، التخمانيشي، )ص (٘)

 



ٔٓٙ 

 

 أصبحت الجولة ىي صاحبة الدمصان في قسع األفعال السخّمة باألمغ.
وقاج احتااػػ ىااحا القااانػن الكثيااخ مااغ العااادات والتقاليااج العخفيااة التااي كاناات سااائجة 

 في ذلظ الدمان لكغ مع التعجيل فييا لتحقيق نػ  مغ السداواة بيغ شبقات الشاس.
ن وصااجورىا مااغ مااغ الذااجة والقداػة التااي اتراافت بيااا أحكاام دراكااػ  وعماى الااخكع
يااااا كاناااات الخصااااػة األولااااى التااااي مّيااااجت الصخيااااق نحااااػ الجيسقخاشيااااة حاااااكع مشفااااخد، إال أن

 .(ٔ)اليػنانية عغ شخيق حرخ القزاء في الجولة، وتقػية نفػذىا وسمصانيا
ولاع يقصاع الخكع مغ ىحا فامن دراكاػن لاع يحقاق لمذاعب ماا يخياج ماغ إصابلح، وب

 عماى ياج صاػلػن  ،(ٕ)( ق.مٜٗ٘داباخ الذاكػػ التاي كاان ياألع مشياا، فكانات الثاػرة عاام )
إلصاابلح الفداااد قااام بااالثػرة  ،يشتيااي نداابو إلااى السمااظ كااجمػسو أحااج األشااخاف فااي أثيشااا 

 ،عمااييع ثااع ا تاااروه ليكااػن حاكسااًا مصمقااامااغ و  الااحؼ يذااتكي مشااو الذااعب، ومزالااة الطمااع
عااالح فيااو أوضااا  السجيشااة، ومااشح الذااعب الحااق فااي السذاااركة فااي فأصااجر قانػنااا ججيااجا 

وقااج صااجر ذلااظ فااي  ،كسااا وأصاامح العبلقااة باايغ الصبقااات ،الداامصة التذااخيعية والقزااائية
 .(ٖ)اليػنانييغ قانػن ججيج أشمق عميو قانػن صػلػن فأصبح لجػ  مجونة سسيت باسسو

 
     

 
  

                                         

 (.ٕٕٓتاريخ الشطع، ىذام وعكاشة، )ص - (.ٖٛتاريخ القػانيغ، جعفخ، )ص (ٔ)
 (.ٕٕٕتاريخ الشطع، ىذام وعكاشة، )ص - (.ٕٓٔ/ٕمٔقرة الحزارة، ) (ٕ)
 (.ٖٛالػسيط، التخمانيشي، )ص - (.ٜٕٓ/ٕمٔقرة الحزارة، ) (ٖ)



ٔٓٚ 

 

 
 
 
 

 لقزاء بعج اإلسالـا: السبحث الثاني
لشطام القزائي بعج اإلسابلم لاع يطياخ دفعاة واحاجة، إنساا ساار بالتاجرج ا

حتاااى تذاااكل البشياااان القزاااائي الستكامااال بسؤسدااااتو وا تراصااااتو  شاااي ا فذاااي ا
 .سج في أصػلو عمى وحي الخالق تبارك وتعالىا السعتالستعجدة

 
 .وسأتشاول ىحا السبحث في ثبلثة مصالب

 .À السظمب األكؿ: القزاء في عرخ الشبي  **
 في عرخ الخالفة.السظمب الثاني: القزاء   **
  السظمب الثالث: القزاء بعج سقؾط الخالفة.  **

 



ٔٓٛ 

 

 Àالسظمب األكؿ: القزاء في عرخ الشبي 
في مكة السكخمة وأقام  Àأول قاض في اإلسبلم، فقج بعث  Àيعتبخ الشبي 

اقة إلى ذلظ بيا ثبلث عذخة سشة ميستو فييا الجعػة إلى هللا تعالى وتبميْ الخسالة إض
سدمسيغ األول في كل ألنو كان مخجع ال الحكع والفرل في السشازعات والخرػمات،

 مخ جخ مح جح ُّٱٱٱٹٱٹٱوقج ورد في القخآن ما يذيخ إلى ذلظ،  شؤون حياتيع،

إال أن ذلظ كان عمى نصاق محجود بخبلفو بعج اليجخة إلى السجيشة السشػرة ، (ٔ)َّحس جس
مسا  ال شؤون الحياة مغ العبادات والسعامبلتت األحكام التي تتشاول كعحيث شخ 

 .(ٕ)يترل بحياة الفخد والجساعة والعبلقة بيشيسا وبيغ السجتسع
القزااااء بشفداااو باااادغ األماااخ، ماااع العماااع أن القزاااايا التاااي  Àفقاااج باشاااخ الشباااي 

رفعااات إلياااو باااالسعشى الستعاااارف عمياااو فاااي القزااااء والخراااػمات كانااات قميماااة، ومنساااا فاااي 
 À كاان فيجيب عشياا، فقاج ما ل عغ الحكع الذخعي ألمخ أو مدألةأيد Àاألكمب كان 

، القاضاي والسفتايالحااكع و يذكل الدمصات جسيعياا ألنو الشبي السػحى إلياو فياػ القائاج و 
 .(ٖ)تبا ه وأوامخه ونػاىيو تذخيع واجب االوقزاؤه ومفتاؤ 

مػاضاااع  ساااتأتي فااايألنياااا  Àأقزاااية الشباااي ىشاااا فاااي ىاااحا السصماااب ولاااغ أذكاااخ  
جادء ي لمقزااء و الخئيداالتذاخيعي السراجر  غ ىاحا البحاث تفرايبل ومجسااال، فيايثيخة مك

 .عمى صحة قزائيع وبيا يدتجلػن  ،القزاةعمييا يدتشج  مغ الدشة الشبػية الذخيفة التي
فاااي السجيشاااة السشاااػرة وحيثساااا حااال أو  Àباإلضاااافة إلاااى تػلياااو القزااااء بشفداااو و 

                                         

 (.ٜٗسػرة السائجة، آية: ) (ٔ)
 -(. ٚٚو ٘ٚتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٚٗو ٗٗالدمصة القزائية، واصل، )ص (ٕ)

 -(. ٔٔخ القزاء، عخنػس، )صتاري -(. ٕٙو ٕٗالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص
القزاء  -(. ٜٜٗالػسيط، التخمانيشي، )ص -(. ٓٗو ٖٛالشطام القزائي، رأفت، )ص

 (. ٖٕٓو ٕٕٚو ٜٕٔونطامو، الحسيزي، )ص
 -(. ٚٚو ٘ٚتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٚٗو ٗٗالدمصة القزائية، واصل، )ص (ٖ)

 (.ٓٗو ٖٛالشطام القزائي، رأفت، )ص - (.ٕٙو ٕٗالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص



ٜٔٓ 

 

وعماي ومعااذ وأباي مػساى وعتااب رضاي هللا ارتحل، فمنو عيغ عجدا مغ أصحابو كعساخ 
أو في األقاليع واألمراار التاي فتحياا هللا  ،إن في السجيشة السشػرة ،عشيع قزاة في حياتو

وكاااان يكمفياااع بمقاماااة شاااخ  هللا وتصبياااق  ،الاااػالة عميياااا Àعماااى السدااامسيغ، فبعاااث الشباااي 
  .(ٔ)أحكام الجيغ والقزاء والفرل في الخرػمات

 

     
 

  

                                         

 -(. ٚٚو ٘ٚتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٚٗو ٗٗالدمصة القزائية، واصل، )ص (ٔ)
 ٜٕٔالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٕٙو ٕٗالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص

 (.ٖٕٓو ٕٕٚو

 



ٔٔٓ 

 

 القزاء في عرخ الخالفة. ب الثاني:السظم
لمخميقاة األول  Àلع تاتح األحاجاث واالضاصخابات التاي حرامت بعاج وفااة الشباي 

عمااى مااا كااان عميااو زمااغ  الحااال أن يتفااخل لتشطاايع القزاااء، فبقااي أبااي بكااخ الرااجيق 
عماااى قزااااء السجيشاااة  دون تغيياااخ ياااحكخ إال أناااو جعااال عساااخ باااغ الخصااااب  Àالشباااي 

ساااشة كامماااةا أن  ا يفداااخ عاااجم ا تراااام أحاااج لعساااخ باااغ الخصااااب يدااااعجه، ولعااال ىاااح
ىاحا فاي السجيشاة، أماا فاي األمراار والػالياات فقاج  ،الشاس كانت تحتكع عشج أبي بكاخ 

 .(ٔ)ا تراصاتيعجدءا مغ و  جانبا مغ عسل الػالة كان القزاء
الخبلفاة واتداعت رقعاة الجولاة اإلسابلمية، قاام  ولسا تاػلى عساخ باغ الخصااب 

 تشطاايع شااؤون الجولااة جسيعيااا وعمااى كافااة األصااعجة، فيااػ أول مااغ ضاابط األعسااال ب
عشاي بتشطايع القزااء حياث عايغ القزااة فاي الػالياات، الجواويغ وأنذأ بيت السال و  دّون و 

ة ت واستقبلل القزاء عغ أماػر الػالياوقام بػضع المبشة األولى لسبجأ الفرل بيغ الدمصا
كسااا مااخ فااي -،(ٕ)اة ونطسيااا وأمااخ بالتػسااعة عمااييعوالحكااع، كسااا وأنااو رتااب أرزاق القزاا

وتعتباااخ رساااالتو إلاااى قزااااتو الجساااتػر األساااسى فاااي القزااااء  -مصماااب اساااتقبلل القزااااء
وذكختياا كامماة  ،اإلسبلمي، وقج تشاوليا العمسااء والفقيااء قاجيسا وحاجيثا بالذاخح والتػضايح

 ومجتدأة في مػاضع متعجدة في ىحا البحث.
الخبلفاااة بقاااي القزااااء عماااى مشيجاااو وتشطيساااو  ان ولساااا تاااػلى عثساااان باااغ عفااا

ناو أول ماغ حياث إالحؼ كان عمياو زماغ الخميفاة قبماو، إال أناو شاػره ماغ الشاحياة الذاكمية 
والخميفتاايغ بعااجه،  Àاتخااح دارا  اصااة لمقزاااء بعااج أن كااان يااتع فااي السدااجج زمااغ الشبااي 

                                         

التشطيع  -(. ٘ٛ الدحيمي، )صتاريخ القزاء، دمحم -(. ٗ٘الدمصة القزائية، واصل، )ص (ٔ)
الشطام القزائي،  -(. ٔٔتاريخ القزاء، عخنػس، )ص -(. ٕٚالقزائي، دمحم الدحيمي، )ص

القزاء ونطامو، الحسيزي،  -(. ٓٓ٘الػسيط، التخمانيشي، )ص -(. ٖٗرأفت، )ص
 (.ٖٕٚ)ص

الشطام  -(. ٘ٛتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٗ٘الدمصة القزائية، واصل، )ص (ٕ)
 (.ٓٓ٘الػسيط، التخمانيشي، )ص -(. ٖٗالقزائي، رأفت، )ص



ٔٔٔ 

 

ويااجل عمااى مديااج  وال شااظ أن اسااتقبلل القزاااء بااجار يذاايخ إلااى اتدااا  دائااخة التقاضااي،
عشاية واىتسام، وعمى ىحا بقي الحال زمغ الخميفة الخابع عمي بغ أبي شالب 

(ٔ). 
والخمفاااء الخاشااجيغ  Àويبلحااع عمااى ساابيل اإلجسااال أن القزاااء فااي زمااغ الشبااي 

كادارة  مغ بعجه، كان قزاء محتخم الجانب، ميياب الدامصان، يخاعاى فاي ا تياار القزااة
راال بااو إلااى العااجل الااحؼ ىااػ الغايااة والثسااخة، وقااج سااجل القزاااة العمااع والتقااػػ والااػر ، لي

 في تمظ الفتخة أرو  األمثمة العسمية الحقيقية في الشداىة واالستقامة.
بعاج  ثع كاان العياج األماػؼ الاحؼ باجأ ماغ أول  بلفاة معاوياة باغ أباي سافيان 

، وقاج حاجث ومبايعة أىل الذام لو ،لو بالخبلفة تشازل الحدغ بغ عمي بغ أبي شالب 
فاااي ىاااحا العياااج الكثياااخ ماااغ األحاااجاث التاااي تتعماااق بشطاااام الحكاااع والخبلفاااة، إال أن كمساااة 
القزاااء كاناات نافااحة، وكااان الخمفاااء األمػيااػن يخاقبااػن أعسااال القزاااة ويعدلااػن كاال مااغ 
يتجاااوز حااجود الذااخ ، وقااج ازدىااخت الحزااارة اإلساابلمية فااي ىااحا العيااج، وكاناات اإلدارة 

 بااغ عبااج العديااد الااة مرااانة، ووصاامت إلااى قستيااا زمااغ الخميفااة عسااخقػيااة ومتسياادة والعج
، ، كسااا أن اتدااا  رقعااة الجولااة اإلساابلمية فااتح السجااال لتػسااع القزاااء وتصااػرهرحسااو هللا

ج كان القزاة زماغ ، فقمسا أدػ إلى كثخة في عجد القزاة وكثخة في األقزية االجتيادية
 .(ٕ)ن أحجا في أحكاميعال يقمجو غ مجتيجيالخبلفة الخاشجة واألمػييغ 

الاحؼ باجأ ماغ أول  بلفاة عباج  ،ثع شيج القزاء تصػرا آ خ في العيج العباساي 
حتااى وصاال إلااى درجااة عاليااة مااغ التشطاايع هللا بااغ دمحم السعااخوف بااأبي العباااس الداافاح، 

وبااجأ  ضيااخت السااحاىب الفقييااة الكثيااخة وأىسيااا األربعااة السذاايػرة،اإلدارؼ والسػضااػعي، و 
تااع وضااع قػاعااج عامااة لمتفخيااع مااغ و ، عمااى أبااػاب فااي الكتااب وعمااع الفقااو عةتااجويغ الذااخي

 وفاق أحكااام الذااخ ، ماغ السعااامبلت وكيخىااا أصاػل الذااخيعة لتصبيااق الحاػادث التااي تصااخأ
                                         

تاريخ  -(. ٕٚالتشطيع القزائي، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٘ٛتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص (ٔ)
 (.ٖٕٚالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٔٔالقزاء، عخنػس، )ص

تاريخ  -(. ٗٙٔالدحيمي، )ص تاريخ القزاء، دمحم -(. ٙٙالدمصة القزائية، واصل، )ص (ٕ)
الحسيزي،  القزاء ونطامو، -(. ٔٓ٘الػسيط، التخمانيشي، )ص -(. ٕٓالقزاء، عخنػس، )ص

 (. ٕٙٙوٖٕٙ)ص
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ضي ممدما بأن يرجر حكسو وفق أحج الساحاىب الفقيياة، كساا أنذائ فاي ىاحا أصبح القاو 
ويذخف عمى تػلية القزاة  الخبلفةالعيج مشرب قاضي القزاة الحؼ يقيع في حاضخة ا

وعاادليع ويتفقااج أحااػاليع ويخاجااع أحكاااميع، وىكااحا أصاابح القزاااء واليااة  اصااة، ولمقزاااة 
 .(ٔ)رئيذ مشيع يشطع شؤونيع ويتػلى أمخىع

وبقااي الحااال كااحلظ إلااى أن بااجأت الجولااة العباسااية بالزااعف واالنحااجار، وأ ااحت 
، فتكػناات دوال ودوياابلت متعااجدة، ا فذااي اعشيااا شااي  األقاااليع واألقصااار اإلساابلمية تشفراال

وأصاااابح لكاااال مشيااااا قاااااض لمقزاااااة وقزاااااة يتبعااااػن لااااو، وكمسااااا ازدادت الجولااااة انقداااااما 
قاضاااي القزااااة والقزااااة الاااحيغ يتبعاااػن لاااو، حتاااى أصااابح مشراااب ياااداد تعاااجاد وا تبلفاااا 

ي، وقاضااي السغااخب وفااق السااحىب السااالكي، اضااي العااخاق يقزااي وفااق السااحىب الحشفااق
خ وفااق السااحىب الذااافعي، ويتغيااخ القاضااي أو السااحىب الااحؼ يقزااى وفقااو وقاضااي مراا

عاجد القزااة فاي البماج الػاحاج فقااض لمحشفياة ت، وقاج تبحدب تغيخ نطاام الحكاع فاي الجولاة
، وىكااحا إلااى زمااغ الجولااة العثسانيااة التااي لمذااافعية، كسااا فااي مرااخ وأرض الذااام وقاااض

جااجر اإلشااارة أن القزاااء فااي العياااج وىشااا ت ،وتشطاايع شااؤون الجولاااة عشياات بااأمخ القزاااء
ا األولااى: عيااج القااػة، حيااث كااان التذااخيع إساابلميا والقزاااء وفااق العثساااني مااخ بسااخحمتيغ

الذااااخيعة فقااااط، والثانيااااة: عيااااج الزااااعف، حيااااث بااااجأ مااااا سااااسػه اإلصاااابلحات القزااااائية، 
 وضيخت االزدواجية في القزاء، وتعجد التذخيع، واقتبدت األنطسة والقػانيغ مغ الغاخب،

مع الجول السجااورة  عمى سصح السذيج حقػق األقميات كيخ السدمسة، واالتفاقيات وضيخ
األحكااام العجليااة وفااق قااانػن السعااامبلت فااي مجمااة  كتاابثااع التااي مااغ ضااسشيا القزاااء، 

القزاة الاحيغ يتبعاػن لياا  وجيت، و وسيمة جدلة السحىب الحشفي عمى شكل مػاد قانػنية
 ثع صجر قانػن العائبلت الحؼ يختز باالدواج والصابلق، ،لبللتدام بيا والقزاء بسػجبيا

 .(ٕ)مٕٜٗٔعام  في بجايات القخن العذخيغ الجولة سقػط وىكحا إلى
  

                                         
تاريخ  -(. ٕٙٔتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٛٙالدمصة القزائية، واصل، )ص (ٔ)

القزاء  -(. ٖٓ٘وٕٓ٘الػسيط، التخمانيشي، )ص -(. ٓٗوٜٖالقزاء، عخنػس، )ص
 (.ٕٔٛونطامو، الحسيزي، )ص

 ٚٓٔتاريخ القزاء، عخنػس، )ص -(. ٖ٘ٗو ٓ٘ٗتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص (ٕ)
 (.ٜٕ٘ؤٕٛالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٜٓٔو
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 الثالث: القزاء بعج سقؾط الخالفةالسظمب 
بعااج سااقػط الجولااة العثسانيااة فااي بااجايات القااخن العذااخيغ، د اال االسااتعسار إلااى 

، وأجاخػ فيياا القاػانيغ الػضاعية ل تحكاع ماغ قبماوقدسيا إلاى دو معطع الببلد اإلسبلمية و 
، وأ اح الغاخب يغادو بابلد السدامسيغ بأفكااره ومبادئاو وقػانيشاو، التي كانت سائجة في ببلده

وبدااابب ضاااعف السدااامسيغ ويذاااككيع فاااي صااابلحيتيا،  ة السدااامسيغويقزاااي عماااى أنطسااا
يكاااػن لياااع مصالبااااتيع بحقاااػق  اصاااة بياااع، وأن زياااادة وضياااػر أتباااا  الاااجيانات األ اااخػ و 

ضيااخت التشطيسااات غ، وأنطسااة تحسااييع وتزااسغ حقيااعا سيمشاصااب وقااػة فااي باابلد السداام
فأنطساة لمقزااء الساجني، وآ اخ لمجدائاي وثالاث لمجشاائي، الػضعية والتقديسات اإلدارياة، 

حتى وصل نطام القزاء في الببلد اإلسبلمية إلى صػرة تحاكي السحااكع الغخبياة وىكحا 
مااغ ضااسغ -شااؤون الجولااة إال مااا أشمااق عميااو  ، ولااع يدااتثغ مااغ(ٔ)واإلجااخاءات الخوتيشيااة

فااي كثيااخ مااغ الااحؼ مااا ياادال حتااى اآلن  قااانػن األحااػال الذخرااية -اإلداريااة التقداايسات
وأكثخىاا اعتساج الساحىب الحشفاي الاحؼ  ،الببلد اإلسبلمية مغ أحج السحاىب الفقيية الستبعاة

األنطسة القزاائية فاي الاببلد اإلسابلمية  وما تدال كان سائجا قبل سقػط الجولة العثسانية،
حدااب الشطااام الػضااعي لكاال دولااة، والشطااام البخلساااني  فااي أؼ وقاات تتغيااخ وقابمااة لمتغيااخ

الااحؼ يحكسيااا، والصخيقااة التااي تحكااع بيااا، أسااأل هللا أن ييياائ ليااحه األمااة مااغ يااخد إلييااا 
األ ياااخ ماااغ وباااحلظ أساااجل الداااتار عماااى العياااج  ستياااا اإلسااابلمية التاااي بياااا صااابلحيا،أنط

 .(ٕ)تاريخ القزاء
     

  

                                         

التشطيع  -(. ٗٚٗتاريخ القزاء، دمحم الدحيمي، )ص -(. ٛٚالدمصة القزائية، واصل، )ص (ٔ)
 (.ٕٙٓالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٖٔٔؤٕٔ، )صالقزائي، دمحم الدحيمي

لقج أصبحت القػانيغ في الببلد اإلسبلمية  اضعة لسبجأ الجيسقخاشية الحؼ يعتسج نطام الترػيت  (ٕ)
باألكثخية، في مجالذ وبخلسانات مشتخبة قج ال يكػن ألعزائيا أؼ صمة بالقزاء الذخعي، 

 معخضا لمتغييخ والتذػيو، والػاقع  يخ دليل. وأصبح الكثيخ مغ أحكام األحػال الذخرية
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 ث: مدتججات األدلةالسبحث الثال
مشاح عياػد ماا  ،سخاحال التاي ماخ بياا القزااء وتشطيساوأن ذكخت بميجاز الو سبق 

قباال اإلساابلم حتااى سااقػط الخبلفااة اإلساابلمية، إلااى تكااػن الااجول اإلساابلمية الستعااجدة فااي 
بيكااػ، إلااى زمانشااا الااحؼ مااا زالاات األمااة قػانيشيااا وأنطستيااا بعااج تسديقيااا بسعاىااجة سااايكذ 

 .اتعاني مغ تبعاتي
مشح عقػد وما زال فاي زياادة واتداا   ىائبل ضيخعمسيا  تصػرا وبقي أن أذكخ أن

، -ومشياا القزااء واألدلاة القزاائية-  يخىاا وشاخىا يذسل جسيع نػاحي الحياةوانتذار، و 
اعياااا التاااي لاااع تكاااغ معياااػدة أدػ بالزاااخورة إلاااى تصاااػر الجخيساااة وأسااااليبيا وأشاااكاليا وأنػ 

لكتخونياة وماا أصابح ، سػاء كاان ذلاظ فاي مقاجور األشاخاص، كالداخقة اإللمشاس مغ قبل
االكتياااالت الجوليااة، كالقتاال عبااخ الذاابكة الياتفيااة و يعااخف اآلن ب )الياااكخز(، أو القتاال 

 عخوفة ب )الخميػؼ(.وذبحباتيا السشتقمة عبخ الفزاء الس
وكيخىااا  نااي فااي البيااع والذااخاء والقااخض والدااجاد،لكتخو وكااحلظ ضيااخ التعاماال اإل

الجخائع الستعمقاة بياحه التقشياة، إضاافة إلاى ثاػرة عمسياة فاي و مغ السعامبلت أو السخالفات 
راثيااااة والتحالياااال، فكاااال ذلااااظ لااااو مجا مااااو فااااي القزاااااء الفحػصااااات الصبيااااة والجيشااااات الػ 

اعتبارىااا واالحتجاااج  لئلثبااات أو الشفاايا ويدااتجعي اىتسامااا كبيااخا مااغ السختراايغ لتشطاايع
 .اإلسبلمية بيا مغ عجمو، وفق قػانيغ مشطسة، وقج فعمت ذلظ الكثيخ مغ الجول

-أما في الذخيعة اإلسبلمية فمن عمى الفقيااء والسخترايغ بالقزااء اإلسابلمي 
االىتاجاء  -اميع الفقيية الستعجدةالسج االجتياد الجساعي أو سػاء عمى مدتػػ األفخاد أو

السعتسجة، واالساتعانة بأىال اال ترااص بكال مداتججة، واالجتيااد لفياع  بسقاصج الذخيعة
ماىيتياا وحقيقتياا، لمػصااػل إلاى أحكااام تاشطع ىاحه السدااتججات باخد الفااخو  إلاى أصااػليا، 

جعميااااا قااااػانيغ الزمااااة التشفيااااح فااااي الااااببلد الدااااعي لومااااغ ثااااع  ،وقياااااس الػقااااائع بأشااااباىيا
وقاااج يػافاااق  غ الغياااخ إلقاااخاره فاااي ببلدناااا،اإلسااابلمية، باااجل االنتطاااار أن ياااأتي التذاااخيع مااا

الذاااخيعة وقاااج يخالفياااا، فياااع يداااشػن ماااا يػافاااق مجاااتسعيع وبي اااتيع دون اعتباااار إلرشاااادات 
 ديشية أو قيع اجتساعية.
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وسايأتي فااي البحااث بعاس السدااائل التااي عشاي بيااا الفقياااء وبيشاػا أحكاميااا، كاال 
مااخة ت السجاااميع الفقييااة ػػ، ومااا زالااػصاال إليااو العمااع فااي وقاات إصااجار الفتاابحدااب مااا ت

 وماغ ثاع الداعي الساتشباط حكاع لياا، لبحثيا ومشاقذتيا، السدتججة تصخح السدائلبعج مخة 
 مغ الجيػد.والسديج وما زالت الحاجة والػاقع يحتاج إلى السديج 
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 ابلاب اثلاين
  األدمة امقضائية

 .فرؾؿ كفيه ثسانية
 

 اإلقخار. الفرا األكؿ:  **
 الذهادة. را الثاني:الف  **
 اليسيؽ. الفرا الثالث:  **
 القدامة. الفرا الخابع:  **
 عمؼ القاضي. الفرا الخامذ:  **
 الكتابة كالخط. الفرا الدادس:  **
 الخبخة. الفرا الدابع:  **
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 امفصل األول
 اإلقرار
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 مذخكعية اإلقخار.سبحث الثاني: ال  **
 .شخكط اإلقخار كأركانهالسبحث الثالث:   **
 أحكاـ اإلقخار.السبحث الخابع:   **
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 السبحث األكؿ: تعخلف اإلقخار
 تعخلف المغؾي:ال 

القاف والخاء أصبلن صحيحان، يجل أحجىسا عماى باخد اإلقخار: مغ الفعل قخ،  
 مفعل أقّخ يِقّخ إقخارًا.ل اإلقخار مرجريقال قّخ واستقخ، و  واآل خ عمى تسكغ،

 :أىسياكثيخة  معان   في المغة عمى لفع اإلقخار يأتيو 
ّخ باااألمخ أؼ اعتااخف أقااذعااان لمحااق واالعتااخاف بااو، يقااال اإل اإلقااخار بسعشااى -ٔ

فياااػ ضاااج الجحاااػد واإلنكاااار والتشااااز ، وتقخياااخ اإلنداااان بالذااايء حسماااو عماااى ، وأثبتاااو باااو
 .بو اإلقخار

 اإلقخار بسعشى السػافقة عمى األمخ، يقال ُأِقّخك عمى ىحا الفعل أؼ أوافقظ. -ٕ
ماغ السداتَقّخ  ىاػ اإلقخار بسعشى الثباات فاي السكاان واالساتقخار فياو، والَقاَخار -ٖ

 .واستقخ األرض، يقال قّخ الذيء في مكانو أؼ ثبت
يقااال أقااخ هللا عيشااو، أؼ سااخت ورضاايت،  اإلقااخار بسعشااى الدااخور والخضااى، -ٗ

   .(ٔ)العيغ وفخحتبو  ابتيجتوالُقّخة كل شيء 

 التعخلف االصظالحي: 
تبعاًا ال ااتبلفيع فاي السدااائل  ، وذلاظإلقااخارلمفقيااء عباارات مختمفااة فاي تعخياا ا

  .مقة بو عشجىعالستع
 .(ٕ)لمغيخ عمى نفدو ىػ إ بار عغ ثبػت حقّ  ::أكاًل تعخلف الحشفّية

                                         
تيحيب المغة، األزىخؼ،  -(. ٕ٘ٔ/ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) - (.ٕٕ/٘)الفخاىيجؼ، العيغ،  (ٔ)

 - (.ٜٔٚ/ٕ)الجػىخؼ، الرحاح،  - (.ٕٚٓ/ ٘)ابغ عباد، السحيط في المغة،  -(. ٕٓٛ/ٛ)
السحكع  -(. ٕٚٚ/ٔة، ابغ فارس، )مجسل المغ -(. ٛ/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، )

السغخب،  -(. ٚٙ/ٕأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) -(. ٕٗٔ/ٙوالسحيط األعطع، ابغ سيجه، )
 .(ٜٓ-ٕٛ/٘)ابغ مشطػر، لدان العخب،  -(. ٚٙٔ/ٕالسصخزؼ، )

 =-(. ٕ/٘تبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٖٚٔ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) (ٕ)



ٜٔٔ 

 

وقاػليع  و اخج باو اإلنذااء، ،يتشاول الذيادة والجعػػ واإلقاخار فاإل بار لفع عام
قاػليع عماى لشفداو عماى الغياخ، و  لمغيخ قيج  خج بو الجعػػ، ألّنيا إ بار عغ ثباػت حاقّ 

 لمغيخ عمى الغيخ. عغ ثبػت حق يا إ بارألنّ  ، خج بو الذيادة نفدو قيج

 :ار عشج السالكية عّجة تعاريا أىسيالئلقخ  تعخيا السالكية:تعخيا السالكية:  ثانياً ثانياً 
 .(ٔ)ىػ  بخ  يػجب حكع صجقو عمى قائمو بمفطو أو لفع نائبو -ٔ
 .(ٕ)لمغيخ يتعمق بو حقّ  ىػ اإل بار عغ أمخ -ٕ

مغ عّخف اإلقاخار ببلزماو  وبالشطخ إلى التعخيفيغ الدابقيغ يتبّيغ أّن مغ السالكية
بتعخيااا عااام كيااخ  ، أو عخفااوالتعخيااا األولوىااػ وجااػب الحكااع عمااى السقااّخ، كسااا فااي 

 .كسا في التعخيا الثاني جامع مانع فيذسل اإلقخار وكيخه،

لئلقااااخار عشااااج الذااااافعية تعاااااريا متعااااجدة متقاربااااة فااااي   تعخيااااا الذااااافعية:تعخيااااا الذااااافعية:  ثالثػػػػاثالثػػػػا
 .(ٖ)لغيخه عميو سابق بحقّ  ذخزال ىػ إ بارو  :لفاظ ويكسل بعزيا بعزااأل

                                         
 

لدان  -(. ٜٕٛ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٜٕٗ/ٚمشحة الخالق، ابغ عابجيغ، ) =
 يالباب(، مرصفى ٕ٘ٙ، )صالذحشة الحمبيبغ  أحسج بغ دمحم، الحكام في معخفة األحكام

التعخيفات،  -(. ٖٖالتعخيفات، الجخجاني، )ص -م. ٖٜٚٔثانية،  شبعة، القاىخة، الحمبي
 (.ٖٖالبخكتي، )ص

(، شبعة ٕٙٔ/٘مػاىب الجميل، الحصاب،) -(. ٘ٙٗشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص (ٔ)
 (.ٙٛ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، ) -(. ٜٔٗ/ٙمشح الجميل، عمير، ) -الدعادة. 

(. ٕ٘ٚ/ٜخة، القخافي، )الح ي -شبعة الكّميات األزىخية.  (،ٔ٘/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)
(، دار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ٗٔٔ/ٖ/ٕي السارزؼ، )مشخح التمقيغ، دمحم بغ عم -

 م.ٕٛٓٓأولى، 
كفاية الشبيو، ابغ  -(.٘ٚ/ٚنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٗ/ٚالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) (ٖ)

 ،دمحم بغ أحسج بغ حسدة الخممي، كاية البيان شخح زبج ابغ رسبلن -(. ٖٚٔ/ٜٔالخفعة، )
اسع فتح القخيب السجيب في شخح ألفاظ التقخيب، دمحم بغ ق -. بيخوت ،دار السعخفة(، ٕٕٔ)ص

ألفاظ فتح إعانة الصالبيغ عمى حل  -م. ٕ٘ٓٓشبعة أولى،  (، دار ابغ حدم،٘ٛٔالغدؼ، )ص
 =،أولى (، دار الفكخ، شبعةٕٕٔ/ٖالسعيغ، عثسان بغ دمحم شصا الجمياشي البكخؼ، )

 

 



ٕٔٓ 

 

فاإل بار لفع عام يتشاول الذيادة والجعػػ واإلقاخار، و اخج باو اإلنذااء، وقاػليع 
لغيخه قيج  خج بو الجعػػ، ألّنيا إ باار عاغ ثباػت حاّق لشفداو عماى الغياخ، وقاػليع عمياو 

 ماغوىاػ قخياب جاجا  قيج  خج بو الذيادة، ألّنيا إ بار عغ ثبػت حق لمغيخ عمى الغياخ،
 ة لئلقخار.تعخيا الحشفي

ىاػ إضياار مكّماف مختاار ماا عمياو بمفاع ىاػ االعتاخاف، و  تعخيا الحشابمة:تعخيا الحشابمة:  رابعارابعا
 .(ٔ)أو كتابة أو إشارة أ خس

وىحا تعخيا اقترخ عمى السعشى المغػّؼ، ويؤ ح عميو أّنو ذكاخ شاخوط اإلقاخار، 
 وىػ تعخيا عام لعجم ذكخه لغيخه.

ة تعخياااا الحشفيااا ،،الاااخاجح وهللا أعماااعالاااخاجح وهللا أعماااع  غ أنيتباااوباااالشطخ إلاااى التعااااريا الداااابقة، ي
فااا اإلقااخار بحقيقتااو وقااج عخ ألنااو التعخيااا الجااامع السااانع،  ،واحااج ة، فيسااا بسعشااىوالذااافعي
 .(ٕ)وماىيتو

 
     

  

                                         
أسشى  - (.ٖٗٛ/٘تسي والذخواني والعبادؼ، )تحفة السحتاج وحػاشيو، اليي -م. ٜٜٚٔ =

(، دار الكتاب ٕٚٛ/ٕالسصالب شخح روض الصالب، زكخيا بغ دمحم بغ زكخيا األنرارؼ، )
 (.ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -العخبي. 

كذاف القشا ،  -(. ٖٔٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) -(. ٜٖ٘/ٕ، )ابغ تيسيةم عبج الدبل، لسحخرا (ٔ)
شخح مشتيى اإلرادات، البيػتي،  -(. ٕ٘ٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٜٖٔ/٘)البيػتي، 

(. وعّخف اإلقخار في كثيخ مغ مرادر الحشابمة مثل الدركذي والسغشي والذخح الكبيخ ٚٔٚ/ٙ)
 وكيخىا، باالعتخاف فقط.

 (.ٕٚ٘ٔوبيحا نرت مجمة األحكام العجلية عمى تعخيا اإلقخار في السادة: ) (ٕ)



ٕٔٔ 

 

 السبحث الثاني: مذخكعية اإلقخار
الحاساع فاي إنيااء الشاادا  أماام القاضاي، ألن الساجَعى عمياو  الاجليل يعتبخ اإلقاخار

لاحا ِعي ماغ عابء اإلثباات، قّخ بالحق السجَعى بو عميو فقج انقصع الشادا  وأُعِفي الساجإذا أ
فااإلقخار  ُوِصف بأنو سيج األدلة، واعتبختو الذاخيعة اإلسابلمية ماغ أقاػػ وساائل اإلثباات،

 جليلالااو ، ؤيااجه إذا  اابل مااغ الذااػائب القادحااةبشفدااو ال يحتاااج إلااى مااا ي دلياال كاماال مماادم
 .والداشة واإلجسا  والقياسكتااب كػنو حجة ال عمى

كأحاج األدلاة اإلقاخار  جياةحو  مذاخوعية وردت آيات كثيخة تاجل عماى الكتابفسغ 
 :، مشياالقزائية السعتبخة

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ قػلو تعالى: -1
 .(ٔ)َّزئمئ

، أؼ اإلقاااااخار -اإلمااااابلء- أّن هللا تعاااااالى أماااااخ الساااااجيغ بااااااإلمبلل وجاااااو الجاللاااااة:وجاااااو الجاللاااااة:
 .(ٕ)الحؼ عميو لمسجيغ يغواالعتخاف بالج

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱقػلو تعالى: -2
 .(ٖ)َّحن

                                         

 (.ٕٕٛة البقخة، آية: )سػر  (ٔ)
(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، ٕٓٔ/ٕأحكام القخآن، أحسج بغ عمي الخازؼ الجّراص، ) (ٕ)

(، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٜٕٖ/ٔأحكام القخآن، دمحم بغ عبج هللا ابغ العخبي، ) -م. ٜ٘ٛٔ
(، دار ٕٓٗ/ٔليخاسي، )أحكام القخآن، دمحم بغ عمي الصبخؼ الكياا -م. ٖٕٓٓشبعة ثالثة، 

دمحم بغ يػسف، البحخ السحيط، أبػ حيان  -م. ٜ٘ٛٔالكتب العمسية، بيخوت، شبعة ثانية، 
، دمحم بغ عسخ بغ -مفاتيح الغيب-التفديخ الكبيخ  -ه. ٕٓٗٔ(، دار الفكخ، بيخوت، ٕ٘ٚ/ٕ)

في اج السشيخ الدخ  -(، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، شبعة ثالثة. ٕٔٔ/ٚالحدغ الخازؼ، )
(، ٜٕ٘/ٔ، دمحم الخصيب الذخبيشي، )اإلعانة عمى معخفة بعس معاني كبلم ربشا الحكيع الخبيخ

   م. ٕٗٓٓدار إحياء التخاث، شبعة أولى 
 (.ٖ٘ٔسػرة الشداء، آية: ) (ٖ)

 



ٕٕٔ 

 

أّن هللا تعالى أمخ عبااده الساؤمشيغ بمقاماة العاجل والقداط ولاػ عماى  وجو الجاللة:وجو الجاللة:
 .(ٔ)بالحق ما اإلقخار إال الذيادة عمى الشفذالشفذ، و 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱٱقػلو تعالى: -ٖ

 .(ٕ)َّيل ىل مل يك مكىك لك اك يق

أّن هللا تعالى جعل اإلقخار حجة فيسا بيشو وبيغ ماغ أقاّخ بحنباو ماغ  الجاللة:الجاللة:  وجووجو
 .(ٖ)عباده، فمػ لع يكغ مذخوعًا لسا جعمو حجة عمى عباده

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱقػلو تعالى: -ٗ

 حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 .(ٗ)َّ حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث متهت خت

ة عماااى األنبيااااء الداااابقيغ عماااييع الدااابلم أّن هللا تعاااالى أقاااام الحجااا وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة:
 .(٘)بمقخارىع بالسيثاق

                                         
الكذاف عغ  -(. ٜٗ/ٗالبحخ السحيط، أبػ حيان، ) -(. ٖٙٙ/ٔأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (ٔ)

دار الكتاب (، ٘ٚ٘/ٔ، )محسػد بغ عسخو بغ أحسج الدمخذخؼ ، ػامس التشديلحقائق ك
تفديخ القخآن  -(. ٖٚ/ٔٔالتفديخ الكبيخ، الخازؼ، ) - .هٚٓٗٔ، شبعة ثالثة، بيخوت، العخبي

 -م. ٜٜٜٔ(، دار شيبة لمشذخ، شبعة ثانية، ٖٖٗ/ٕالعطيع، إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ، )
دار إحياء التخاث  (،ٕٓٔ/ٕ، )عبج هللا بغ عسخ بغ دمحم البيزاوؼ ، أنػار التشديل وأسخار التأويل

  .ىاٛٔٗٔ، شبعة أولى، بيخوت، العخبي
 (.ٕٓٔسػرة التػبة، آية: ) (ٕ)
جامع البيان  -(. ٜٛٗ/٘البحخ السحيط، أبػ حيان، ) -(. ٖٗ٘/ٗأحكام القخآن، الجّراص، ) (ٖ)

شبعة ، دار ىجخ لمصباعة(، ٛ٘ٙ/ٔٔ، )خؼ الصب دمحم بغ جخيخ بغ يديج ،عغ تأويل آؼ القخآن
، لباب التأويل في معاني التشديل -(. ٕٙٓ/ٗتفديخ القخآن، ابغ كثيخ، ) -. مٕٔٓٓ أولى،

 . مٜٜٚٔ، بيخوت، دار الفكخ(، ٕٗٔ/ٖ، )الخازن  عمي بغ دمحم بغ إبخاىيع
 (.ٔٛسػرة آل عسخان، آية: ) (ٗ)
التفديخ الكبيخ،  -(. ٖٓٛ/ٔاف، الدمخذخؼ، )الكذ -(. ٖٕٙ/ٖالبحخ السحيط، أبػ حيان، ) (٘)

 (.ٕٙ/ٕأنػار التشديل، البيزاوؼ، ) -(. ٚٙ/ٕتفديخ القخآن، ابغ كثيخ، ) -(. ٘ٔٔ/ٛالخازؼ، )



ٕٖٔ 

 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقػلو تعالى:  -٘
  . . (ٔ)َّ ىن من خن حن جن يم

سااخائيل باامقخارىع بسعخفااة ىااحا هللا تعااالى أقااام الحجااة عمااى بشااي إ أنّ  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
 .(ٕ)السيثاق وصحتو، واعتخافيع عمى أنفديع بمدومو

 الة عمى مذخوعية اإلقخار.الج وكيخىا مغ اآليات
 :كمؽ الدشة أحاديث كثيخة مشها

ِ قال: ) عغ أبي ىخيخة  -ٔ َفَشااَداهُ ، َوُىاَػ ِفاي اْلَسْداِججِ  Àَأَتى َرُجال  َرُساػَل َّللاَّ
ِ ِإنِّي َزَنْيتُ  :َفَقالَ  ، .َيا َرُسػَل َّللاَّ َد َعَمْيِو َأْرَباَع َماخَّات  ا َفَأْعَخَض َعْشُو َحتَّى َردَّ ا َشاِيَج َعَماى َفَمسَّ

؟ َفَقاااَل: Àَنْفِدااِو َأْرَبااَع َشااَياَدات  َدَعاااُه الشَِّبااي   . َفَيااْل َأْحَرااْشَت؟ :َقااالَ  .الَ  :َقااالَ . َأِبااَظ ُجُشااػن 
 .(ٖ)(اْذَىُبػا ِبِو َفاْرُجُسػهُ  Àَفَقاَل الشَِّبي   َنَعْع. َقاَل:

حبمااى  ىاايو  À عااغ عسااخان بااغ حراايغ أن امااخأًة مااغ جييشااة أتاات الخسااػل -ٕ
، َفاااَجَعا الشَِّباااي  )ماااغ الدناااا فقالااات:  اً  َفَأِقْساااُو َعَمااايَّ َوِليََّياااا َفَقااااَل:  Àَياااا َنِبااايَّ هللِا َأَصاااْبُت َحاااجَّ

ْت َعَمْيَيااا ِثَياُبَيااا،  ثُااعَّ َأْحِدااْغ ِإَلْيَيااا َفااِمَذا َوَضااَعْت َفااْأِتِشْي ِبَيااا، َفَفَعااَل. َفااَأَمَخ ِبَيااا َنِبااي  هللِا َفُذااجَّ
ِبَيا َفُخِجَسْت، ُثعَّ َصمَّى َعَمْيَياا، َفَقااَل َلاُو ُعَساُخ: ُتَرامِّْي َعَمْيَياا َياا َرُساػَل هللِا وَقاْج َزَناْت،  َأَمخَ 

َسْت َبْيَغ َسْبِعْيَغ ِماْغ أَْىاِل الَسِجْيَشاِة َلَػِساَعْتُيْع، وَىاْل َوَجاجَت َتْػَبا ًة َفَقاَل: َلَقْج َتاَبْت َتْػَبًة َلػ ُقدِّ
 .(4)ْغ َأْن َجاَدْت ِبَشْفِدَيا ِ َتَعاَلى(َأْفَزَل مِ 

                                         
 (.ٗٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
الدخاج السشيخ،  -(. ٖٛٔ/ٔتفديخ القخآن، ابغ كثيخ، ) -(. ٙٙٗ/ٔالبحخ السحيط، أبػ حيان، ) (ٕ)

، دار األرقع(، ٛٛ/ٔ، )دمحم بغ أحسج بغ جدؼ ، التدييل لعمػم التشديل -(. ٕٓٔ/ٔالذخبيشي، )
بغ أحسج بغ محسػد  عبج هللا، مجارك التشديل وحقائق التأويل - .هٙٔٗٔ، شبعة أولى، بيخوت
 .مٜٜٛٔأولى،  شبعة، دار الكمع الصيب، بيخوت (،ٙٓٔ/ٔ، )الشدفي

الجامع الرحيح،  -(. ٕ٘ٓ/ٛلسجشػن والسجشػنة، )الجامع الرحيح، البخارؼ، باب ال يخجع ا (ٖ)
 (.ٖٛٔٔ/ٖمدمع، باب مغ اعتخف عمى نفدو بالدنا، )

سشغ أبي داوود،  -(. ٕٖٗٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب مغ اعتخف عمى نفدو بالدنا، ) (ٗ)
(ٙ/ٗٛٚ.) 

 



ٕٔٗ 

 

ِإنَّ َرُجاااابًل ِمااااغ )أنيسااااا قاااااال:  عااااغ أبااااي ىخيااااخة وزيااااج بااااغ  الااااج الجيشااااي  -ٖ
َفَقاااَل: َيااا َرُسااػَل هللِا َأْنُذااُجَك هللَا ِإال َقَزااْيَت ِلااْي ِبِكتَاااِب هللِا،  Àاأَلْعااَخاِب َأتَااى َرُسااػَل هللِا 

وُىااَػ َأْفَقااُو ِمْشااُو: َنَعااْع، َفاااْقِس َبْيَشَشااا ِبِكتَاااِب هللِا وْأَذْن ِلااْي، َفَقاااَل َرُسااػُل َفَقاااَل الَخْرااُع اآلَ ااُخ 
اي ُأْ ِباْخُت َأنَّ َعَماى اْبِشاي ُقْل. َقاَل: ِإنَّ ابْ هللِا:  شاي َكااَن َعِداْيَفًا َعَماى َىاَحا َفَدَناى ِباْمَخَأِتاِو، وِمنِّ

 َشاااة  وَوِلْيااَجة ، َفَدااَأْلُت أَْىااَل الِعْمااِع َفااَأْ َبُخْوِني َأنَّ َعَمااى اْبِشااي َجْمااجَ  الااخَّْجَع َفاْفتَااَجْيُت ِمْشااُو ِبِساَئااةِ 
والَّااِحْؼ َنْفِدااْي ِبَيااِجِه  :À َعااام ، وَأنَّ َعَمااى اْمااَخَأِة َىااَحا الااخَّْجَع، َفَقاااَل َرُسااػُل هللاِ  ِماَئااة  وَتْغِخْياابَ 

ِلْيَجُة والَغَشُع َرد  َعَمْيَظ، وَعَماى اْبِشاَظ َجْماُج ِماَئاة  وَتْغِخْياُب َعاام ، أَلْقِزَيغَّ َبْيَشُكَسا ِبِكَتاِب هللِاا الػَ 
 .(ٔ)واْكُج َيا َأِنْيُذ ِإَلى اْمَخَأِة َىَحا َفِمِن اْعَتَخَفْت َفاْرُجْسَيا(

َلَقاااْج َ ِذاااْيُت َأْن ) :قاااال: قاااال عساااخ باااغ الخصااااب  عاااغ اباااغ عبااااس  -ٗ
َحتَّااى َيُقااْػَل َقاِئاال  ال َنِجااُج الااخَّْجَع ِفااي ِكتَاااِب هللِا َفَيِزاام ْػا ِبتَااْخِك َفِخْيَزااة  َيُصااْػَل ِبالشَّاااِس َزَمااان  

َأْنَدَلَيا هللُا، َأال وِمنَّ الخَّْجَع َحق  َعَماى َماْغ َزَناا وَقاْج َأْحَراَغ ِإَذا َقاَماْت الَبيَِّشاُة، َأو َكااَن الَحَباُل 
 .(2)َأو االْعِتَخاُف(

 أقاام الحاّج عماى السعتاخف بالدناا، Àأّن الشباّي   :هػح  األحاديػث كيه الجاللة مؽ
إلقاااخار حجاااة فاااي الحاااجود وىاااي مّساااا ياااجرأ ومذا كاااان ا وجعااال اإلقاااخار حجاااة كامماااة عمياااو،

 .(ٖ)ة في كيخىا مغ باب أولىبالذبية، فكػنو دليبل وحج
                                         

 -(. ٕٔٗ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب إذا اصصمحػا عمى صمح جػر فالرمح مخدود، ) (ٔ)
 (.ٕٖٗٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب مغ اعتخف عمى نفدو بالدنا، )

الجامع الرحيح، مدمع، باب  -(. ٕٛٓ/ٛالجامع الرحيح، البخارؼ، باب االعتخاف بالدنا، ) (ٕ)
 (.ٖٚٔٔ/ٖمغ اعتخف عمى نفدو بالدنا، )

دار الػفاء (، ٓٔ٘/٘) عياض بغ مػسى بغ عياض اليحربي،، إكسال الُسْعمع بفػائج مدمع (ٖ)
عسجة القارؼ  -(. ٕٗٔ/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) -. مٜٜٛٔ ،أولى شبعة، لمصباعة، مرخ

دار إحياء التخاث (، ٕٕ٘/ٕٓي، )محسػد بغ أحسج بغ مػسى العيش، شخح صحيح البخارؼ 
 .بيخوت، العخبي

 - (.ٖٚ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٜٔ/ٔٔ، الشػوؼ، )شخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع -
 =إلشخاف عمى نكت مدائلا - (.ٜٕٔو ٕٛٔ/٘فتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، )

 



ٕٔ٘ 

 

 اإليساع:اإليساع:
، فقج عسل بو عمى السِقخّ  مفًا و مفًا عمى أّن اإلقخار حجة قاصخةأجسع الفقياء س

ولاع  ،وأئسة السحاىب الفقيية والعمساء حتى يػمشا ،والرحابة مغ بعجه والتابعػن  À الشبي
 .(ٖ): )وىػ حجة باإلجسا ((ٕ)، قال الجػيشي(ٔ)يخالف في ذلظ أحج

 .(ٗ)بمقخاره( أّن السخء مؤا حونّرت مجمة األحكام العجلية عمى: )
 كالسعقؾؿ:

بااال الذااايادة وىاااي عسااال بالذااايادة، ألّن الذاااخ  قإّن العسااال بااااإلقخار أولاااى ماااغ ال
لغياخه عماى كيااخه، واإلقاخار إ بااار الذاخز بحاقّ  لغيااخه عماى نفدااو  إ باار الذاخز بحااقّ 

إاّل إذا كاان صااادقًا  ذايء ضااارّ فكاان قبػلاو مااغ بااب أولااى، والعاقال ال يِقااّخ عماى نفدااو ب
وقبػلاو لعاجم  فيو، فكانت جية الرجق ىي الخاجحاة عماى جياة الكاحب، فػجاب العسال باو

                                         
أولى،  شبعة، دار ابغ حدم(، ٛ٘ٛ/ٕثعمبي، )ال عبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ، الخبلف =

 (.ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -. مٜٜٜٔ
تبييغ الحقائق، الديمعي،  -(. ٖٚ/ٜ) السبدػط، الدخ دي، -(. ٕٚٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) (ٔ)

اإلقشا  في مدائل  - (.ٜٕٔوٕٛٔ/٘فتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) -(. ٖ/٘)
أولى،  شبعة، الفاروق لمصباعة (، دارٚٗٔ/ٕ، )بغ القصان عمي بغ دمحم بغ عبج السمظ ،اإلجسا 
(. ٚٔٚ/ٕ بغ إبخاىيع بغ السشحر، )اإلقشا ، دمحم -(. ٚٔٗ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -. مٕٗٓٓ

نياية  -(. ٗ/ٚالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) -ه. ٗٔٗٔمكتبة الخشج، الخياض، شبعة ثانية، 
السغشي، ابغ قجامة،  -(. ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٘ٚ/ٚالسصمب، الجػيشي، )

 (.ٜٖٔ/٘البيػتي، ) القشا ، كذاف - (.ٕٔٚ/٘) ابغ قجامة، الذخح الكبيخ، - (.ٜٓٔ/٘)
، إمام الحخميغ، شيخ الذافعية في عرخه، ولج بجػيغ عبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم (ٕ)

وانتقل إلى بغجاد فسكة والسجيشة ثع عاد إلى نيدابػر ودرس بالشطامية أكابخ الفقياء، مغ مؤلفاتو 
شبقات  –(. ٔ٘ٔ/ٜٔؼ، )الػافي بالػفيات، الرفج –ه. ٛٚٗنياية السصمب واإلرشاد، تػفي 

سيخ أعبلم  –(. ٙٙٗشبقات الذافعييغ، ابغ كثيخ، )ص –(. ٘ٙٔ/٘الذافعية، الدبكي، )
 (.ٛٙٗ/ٛٔالشببلء، الحىبي، )

 (.٘ٚ/ٚنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٖ)
 (.ٜٚمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٗ)

 



ٕٔٙ 

 

 .(ٔ)التيسة فيو
 

     

 
  

                                         

تبييغ الحقائق،  -(. ٕٚٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٓٓٔوٖٚ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
إعبلء  -(. ٜٕٔوٕٛٔ/٘فتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) -(. ٖ/٘الديمعي، )

(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة ٜٔ٘/ٓٔ/٘ٔالدشغ، ضفخ أحسج العثساني التيانػؼ، )م
 -(. ٚٔٗ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٗ/ٚالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) -م. ٜٜٚٔأولى، 

كذاف  -(. ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٛٛ/ٕأسشى السصالب، األنرارؼ، )
الفقو اإلسبلمي وأدلتو،  -(. ٕٔٚ/٘الذخح الكبيخ، ابغ قجامة، ) -(. ٜٖٔ/٘القشا ، البيػتي، )

 م.ٕٗٓٓ(، دار الفكخ، شبعة رابعة، ٜٓٓٙ/ٛوىبة الدحيمي، )



ٕٔٚ 

 

 
 
 

 
 شخكط اإلقخار كأركانه: السبحث الثالث

 
يذااتخط لراااحة اإلقااخار واعتبااااره شااخوط متعاااجدة، وىااحه الذاااخوط تتعماااق 

 .(ٔ)بأركانو األربعة، السِقخ، والسَقخ لو، والسَقخ بو، والريغة
 وسأتشاول ىحا السبحث في أربعة مصالب

 ط السِقخ.السظمب األكؿ: شخك   **
 السظمب الثاني: شخكط السَقخ له.  **
 السظمب الثالث: شخكط السَقخ به.  **
 السظمب الخابع: شخكط الريغة.  **

  

                                         

فقياء الحشفّية يجعمػن لئلقخار ركشا واحجا وىػ الريغة  ىحا قػل جسيػر الفقياء، بيشسا (ٔ)
الجالة عميو، ويجعمػن ليحا الخكغ شخوشًا، وىحا ا تبلف أصػلي اصصبلحي، وسيأتي 

 التفريل عشج ذكخ شخوط اإلقخار.
 
 
 
 

 



ٕٔٛ 

 

 السظمب األكؿ: شخكط السِقخ
شااخوط كثيااخة  السِقااخ: ىااػ الذااخز الااحؼ يخبااخ بحااق عميااو آل ااخ، ويذااتخط فيااو

  :أىسيا

ألّنو  ،الربي ولػ مسيدا ح إقخارفبل ير ،،أْن يكػن السقخ بالغاً أْن يكػن السقخ بالغاً   ::الذخط األكؿالذخط األكؿ  **
 .(ٔ)مغ الترخفات ألّن كيخ البالْ مسشػ ح مغ الربي، و التدام حق بالقػل فمع ير
اِبيِّ ) :Àقال رسػل هللا  ُرِفَع الَقَمُع َعْغ َثبلَثة : َعِغ الشَّاِئِع َحتَّى َيْدَتْيِقَع، وَعِغ الرَّ

، وَعِغ الَسْعُتػِه َحتَّى َيْعِقالَ  اِغْيِخ َحتَّاى َيْكُباَخ، وَعاِغ )ك وفاي رواياة:. (ٕ)(َحتَّى َيِذبَّ َعاِغ الرَّ
 .(ٖ)(الَسْجُشْػِن َحتَّى َيْعِقَل َأو ُيِفْيقَ 

                                         

تبييغ الحقائق،  -(. ٕٖٗ/ٛالعشاية، البابختي، ) -(. ٜ٘ٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
الكافي في فقو  -(. ٕٖٓ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) -(. ٕ/٘الديمعي، )

مكتبة الخياض (، ٙٛٛ/ٕ، )يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الشسخؼ ، أىل السجيشة السالكي
القػانيغ الفقيية، دمحم بغ أحسج بغ جدؼ الكمبي،  -. مٜٓٛٔ، ثانية الحجيثة، الخياض، شبعة

حاشية الجسػقي عمى الذخح  -م. ٜٜٛٔدار الكتاب العخبي، بيخوت، شبعة ثانية، (، ٖٔٔ)ص
روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -(. ٗٚٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٗٔٙ/ٖالكبيخ، الجسػقي، )

كذاف  -(. ٖٓٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة ) -(. ٕٕٕ/ٖإعانة الصالبيغ، البكخؼ، ) -(. ٜ/ٗ)
الفقو اإلسبلمي  -(. ٚٔٚ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٜٖٔ/٘القشا ، البيػتي، )

 (.ٜٚٓٙ/ٛوأدلتو، وىبة الدحيمي، )
نرب الخاية،  –(. قال التخمحؼ: حجيث حدغ كخيب، ولو شخق متعجدة. ٕٖ/ٗسشغ التخمحؼ، ) (ٕ)

التمخيز الحبيخ في تخخيح أحاديث الخافعي الكبيخ، أحسج بغ عمي بغ  –(. ٗٙٔ/ٗالديمعي، )
البجر  –م. ٜٜٛٔ(، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، ٙٛٗ/ٔالعدقبلني، ) حجخ

 (.ٖٕٗ/ٖالسشيخ، ابغ السمقغ، )
(. ٜٛٔ/ٖسشغ ابغ ماجة، ) -(. ٙ٘ٔ/ٙسشغ الشدائي، ) -(. ٕ٘ٗ/ٙسشغ أبي داوود، ) (ٖ)

أللفاظ، وليحيغ الحجيثيغ شػاىج وروايات متعجدة، تحسل السعشى ذاتو مع تقجيع أو تأ يخ في ا
(، وقال صحيح ولع يخخجاه، ٚٙ/ٕ( و)ٜٖٛ/ٔذكخ الحاكع في السدتجرك بعس شخقيا، )

 وتابعو الحىبي.



ٕٜٔ 

 

واستثشى فقياء الحشفّية والحشابمة ماغ ذلاظ إقاخار الرابي السسيِّاد إذا أِذن لاو ولياو 
ِرااّح فااي التجااارة، فأجااازوا إقااخاره، وعّممااػا ذلااظ بأّنااو مااغ ضااخورات التجااارة، ألّنااو لااػ لااع ي

يعاممااو أحااج ، وقااالػا إّنااو يااج ل فااي ىااحا كاال مااا كااان شخيقااو التجااارة، ولااع يجياادوا  إقااخاره لااع
 .(ٔ)إقخاره في كيخ ذلظ كالسيخ والجشاية

دون ماا  كالجيغ والػديعة، أو ما كان مغ ضخورات التجارة) :(ٕ)قال ابغ عابجيغ
 .(ٖ)ليذ مشياا كالجشااية والسيخ والكفالة(

الراابّي العاقاال السااأذون لااو بالتجااارة جاااز إقااخاره ) الكااافي: فااي (ٗ)قااال ابااغ قجامااة
 .(٘)فيسا ُأذن لو فيو(

فاابل يِرااّح إقااخار السجشااػن والسغسااى  يكااػن السِقااّخ عاااقبًل،يكااػن السِقااّخ عاااقبًل،  أنأن  :الذػػخط الثػػاني  **
 .(ٙ)عميو والسعتػه ومغ زال عقمو بعحر

                                         

رد السحتار، ابغ عابجيغ،  -(. ٕ/٘تبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٕٖٗ/ٛالعشاية، البابختي، ) (ٔ)
الذخح  -(. ٜٖٔ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٔٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٜٓ٘/٘)

 (.ٛٔٚ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٕٕٚ/٘الكبيخ، ابغ قجامة، )
 يالذامية وممام الحشفية ف الجيار وفقي ي،دمحم أميغ بغ عسخ بغ عبج العديد عابجيغ الجمذق (ٕ)

والعقػد  السختار رد السختار عمى الجره، مغ مؤلفاتو ٕٕ٘ٔ دمذق يمػلجه ووفاتو ف ،عرخه
ىجية العارفيغ،  –(. ٚٚ/ٜمعجع السؤلفيغ، كحالة، ) -(. ٕٗ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –الجرية. 

 (.ٜٙٗ/ٕ(. معجع السفدخيغ، نػييس، )ٙٓٗ/ٖإسساعيل باشا، )
 (.ٜٓ٘/٘رّد السحتار، ابغ عابجيغ، ) (ٖ)
 مةمغ أكابخ فقياء الحشاب ج بغ قجامة السقجسي الجساعيمي الجمذقي،اعبج هللا بغ أحسج بغ محس (ٗ)

كان عالع أىل الذام في زمانو، مغ  ه،ٕٓٙ، ولج بفمدصيغ ثع رحل إلى دمذق وبيا وفاتو مفدخ
ذيل شبقات الحشابمة،  –(. ٖٕ/ٚٔالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) – مؤلفاتو: السغشي والكافي.

 (. ٘ٔ/ٕالسقرج األرشج، ابغ مفمح، ) –(. ٕٔٛ/ٖالدبلمي، )
 (.ٖٔٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) (٘)
 -(. ٕٖٗ/ٛالعشاية، البابختي، ) -(. ٕٖٓ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) (ٙ)

مشح الجميل، عمير،  -(. ٙٛٛ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٕ/٘تبييغ الحقائق، الديمعي، )
 =السيحب، الذيخازؼ، -(. ٗٔٙ/ٖحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، ) -(. ٛٔٗ/ٙ)
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ااِغْيِخ َحتَّااى ُرِفااَع الَقَمااُع َعااْغ َثبلثَااة : َعااِغ الشَّاااِئِع َحتَّااى َيْدااَتيْ ) :Àقااال  ِقَع، وَعااِغ الرَّ
 .(ٔ)(َيْكُبَخ، وَعِغ الَسْجُشْػِن َحتَّى َيْعِقَل َأو ُيِفْيقَ 

رفع التكميف عاغ األصاشاف الثبلثاة، وىاحا كشاياة  عاغ  Àأّن الشبّي  وجو الجاللة:وجو الجاللة:
 عجم كتابة اآلثام عمييع في ىحه األحػال فبل صّحة ألقػاليع.

الفقيااء فاي صاّحة ، فقاج ا تماف خب مداكخاغياخ عاحر كاأن شاأّما مغ زال عقماو ب
 :ثبلثة أقػال إقخاره عمى

كّمياا إاّل  باالحقػق  ر الداكخان جاائدإلى أّن إقاخا ،(ٕ)ذىب جسيػر الحشفّية األول:األول:
 لمعبج صّح إقخاره.  تعالى، فمذا أقّخ بسا ىػ حقّ  الحجود الخالرة حقاً 

داااكخان إذا كاااان متعاااجيًا لإلاااى أّن ا ،(ٖ)ذىاااب بعاااس الحشفّياااة والذاااافعّية الثااااني:الثااااني:
جيًا ، ومذا لااع يكااغ متعااتغميطااًا عمياو، ألّنااو ارتكااب معرايةإقااخاره بكاّل الحقااػق  بداكخه صااح

 إقخاره. بدكخه فيػ كالسجشػن ال يِرح

ح اإلقااخار مااغ الدااكخان وأّنااو ال عبااخة إلااى أّنااو ال يراا ،(ٗ)ذىااب السالكّيااة الثالااث:الثالااث:
 بأقػالو.

خػ ياااو  ،(٘)بأفعالاااو والسعتساااج أّناااو مؤا اااحوعاااغ الحشابماااة قاااػالن يِراااح وال يِراااح، 
                                         

 -(. ٖٓٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٗٚٙ/٘) =
 (.ٕٜٖ/٘كذاف القشا ، البيػتي، )

 (.ٕٛٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
إعبلء الدشغ، التيانػؼ،  -(. ٖٓٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) -(. ٓٛٔ/ٗالفتاوػ اليشجّية، نطام، ) (ٕ)

 (.ٕٓ٘/ٓٔ/٘ٔ)م
مغشي  -(. ٗٚٙ/٘(، و)ٕٛٚ/ٗالسيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٖ/٘ديمغي، )تبييغ الحقائق، ال (ٖ)

 (.ٜٖٙ/ٖ(، و)ٖٛٓ/ٕالسحتاج، الذخبيشي، )
 (.ٗٔٙ/ٖحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، ) (ٗ)
كّذاف  -(. ٖٕٚو ٕٕٚ/٘الذخح الكبيخ، ابغ قجامة، ) -(. ٖٓٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) (٘)

اإلنراف،  -(. ٛٔٚ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٕٜٖ/٘القشا ، البيػتي، )
 (، وقال: فيو ست روايات والسعتسج أنو مؤا ح بأفعالو.ٕٖٔ/ٕٔالسخداوؼ، )



ٖٔٔ 

 

أّن الرحيح أّنو ال عبخة بأقػال الدكخان، ألّنو ال قرج لو فبل يؤا اح بساا  بعس الحشابمة،
 .(ٔ)جخػ عمى لدانو

ذااتخط فااي السِقااّخ أن يكااػن بالغااًا ي) وقااج نراات مجمااة األحكااام العجليااة عمااى أّنااو:
 .(ٕ)ػن والسعتػه(عاقبًل، بشاًء عميو ال يرح إقخار الرغيخ والسجش

يكااػن السقااخ مختااارًا شائعااًا، فاابل يِرااّح إقااخار السكااخه ألّنااو  أن: الذػػخط الثالػػث  **
، فمع يِرحّ   .(ٖ)قػل  ُأكِخه عميو بغيخ حقّ 

 .(ٗ)ِإنَّ هللَا َتَجاَوَز َعْغ ُأمَِّتي الَخَصَأ والشِّْدَياَن وَما اْسُتْكِخُىػا َعَمْيِو() :Àقال 
ُيذاااتخط فاااي اإلقاااخار رضاااا السِقاااّخ، ) لياااة عماااى أّناااو:ونرااات مجماااة األحكاااام العج

 .(٘)فاإلقخار الػاقع بالجبخ واإلكخاه ال يِرّح(
فقالػا: إّن اإلكخاه بالزخب الذجيج  ء اإلكخاه الحؼ يخفع أثخ اإلقخاروقج بّيغ الفقيا

يقاع آثااره، ويختماف  قاع آثااره، أماا اإلكاخاه بزاخب ساػط أو حابذ ياػموالحبذ السجياج ال ي
 .(ٙ)ا تبلف شبقات الشاس وأحػاليعذلظ ب

                                         
 (.ٕٔٔو ٙٓٔ/ٖإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) (ٔ)
خ قال سميع باز في شخحو ليحه السادة: )أّما الرغي -(. ٖٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)

 (.ٖٚٚالسأذون لو، فيػ بحكع البالْ فيسا ىػ مغ باب التجارة(، شخح السجمة العجلية، لو، )ص
بجائع  -(. ٕٓ٘/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م -(. ٖٓٓاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص (ٖ)

تبرخة  -(. ٕ٘ٙ/ٜالح يخة، القخافي، ) -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٛٔ/ٚالرشائع، )
 -(. ٚٛ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖ٘/ٕكام، ابغ فخحػن، )الح

مغشي السحتاج،  -(. ٜ/ٗروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٗٚٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، )
(. ٖٔٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٖٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ،) -(. ٖٛٓ/ٕالذخبيشي، )

 (.ٕٜٖ/٘) كذاف القشا ، البيػتي، -
أحسج ، الدشغ الرغيخ -(. ٕٔٓوٕٓٓ/ٖسشغ ابغ ماجة، ) -(. ٕٕٓ/ٙٔصحيح ابغ حبان، ) (ٗ)

 شبعة، باكدتان، كخاتذي، جامعة الجراسات اإلسبلمية(، ٖٕٔ/ٖ، )بغ الحديغ بغ عمي البييقي
 مٜٜٛٔ، ولىأ

 (.٘ٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (٘)
 (.ٜٖٔ/ٕتحفة الصبلب، األنرارؼ، ) -(. ٜٖ/ٔٔالبشاية، العيشي، ) (ٙ)
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فااي السكااان الااحؼ يحراال فيااو  ونطااام الحكااع ،وبااا تبلف الدمااان والسكااان أقااػل:أقااػل:
مااغ الااجول  فااي كثيااخ أجياادة األمااغ إلااى مقااار ألّنااو قااج أصاابح مجااّخد االسااتجعاءا اإلكااخاه 

، فسااا بالااظ بػسااائل التعااحيب الشفداااي مااغ الشاااس رعباااا ومكخاىااا يعتبااخ لكثيااخ اآلنالقائسااة 
وحجاااد األب أو األم أو الدوجاااة كػسااايمة ضاااغط عماااى  ،التيجياااج بااااألعخاض، و الجداااجؼو 

عمااى الستيساايغ لغااخض إكااخاىيع عمااى االعتااخاف بسااا  تمفيااق الااتيع والجااخائعكااحلظ و السااتيع، 
 .(ٔ)لع يقتخفػه

، أّمااا لااػ ضااخب ليرااجق فااي القزااية حلااع يراا خفمااػ ضااخب لُيقاا ::قااال الذااافعية
خ مااا أقااّخ بااو فمنااو زااخب ليفدااشااع عااغ تفداايخه وبيانااو، فوامت صااّح، كسااا إذا أقااّخ بسجيااػل

 .(ٕ)عمى التفديخ ال عمى أصل اإلقخار ّح، ألّنو إكخاه ير
، أّن إكااخاه السااتيع عمااى اإلقااخار لااو عااجة حاااالت، (ٖ)بعااس فقياااء الحشابمااةويااخػ 

السصماااػب مشاااو  مشياااا ماااا يعاااػد لماااجعػػ السصماااػب فيياااا إقاااخاره، ومشياااا ماااا يعاااػد لمذاااخز
 قدسان: إما دعػػ تيسة، أو دعػػ كيخ تيسة. عشجىع لجعاوػ ااإلقخار، ف

فجعػػ التيسة: ىي دعػػ الجشاية واألفعال السحخَّمة، مثل القتال والداخقة وقصاع 
 الصخيق والعجوان عمى الشاس.

عقاج البياع والاخىغ أو ياّجِعي دعاػػ ودعػػ كياخ التيساة: مثال أن ياّجِعي عقاجًا، ك
 قخض.م، مثل دعػػ الليذ فييا سبب محخّ 

فجعػػ كيخ التيساة الحكاع فيياا أّن الساّجِعي إذا أقاام الحجاة ثبتات الاجعػػ عماى 
                                         

وىحا شيء مذاىج وممسػس، والػقائع فيو مغ األحجاث أكثخ مغ أن تحرى، ولدت أقرج ىشا  (ٔ)
 قزايا اإلكخاه فيسا يدسى بقزايا الخأؼ فحدبا بل اإلكخاه في شتى مدائل القزاء.

ا ، دمحم الخصيب اإلقشا  في حل ألفاظ أبي شج -(. ٕٕٕ/ٖإعانة الصالبيغ، البكخؼ، ) (ٕ)
الذخقاوؼ،  الذخقاوؼ عمى تحفة الصبلب، -. بيخوت، دار الفكخ(، ٕٖ٘/ٕ، )الذخبيشي

(ٕ/ٖٔٚ.) 
(، مجسع السمظ فيج، ٘ٓٗ-ٜٖٛ/ٖ٘مجسػ  فتاوػ ابغ تيسية، أحسج بغ عبج الحميع بغ تيسية، ) (ٖ)

 (.ٕٛالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص -م. ٜٜ٘ٔ
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َشااُة َعَمااى ) :Àالسااّجَعى عميااو، وماّل فااالقػل لمسااّجَعى عميااو بيسيشااو، لسااا ورد عااغ الشبااي  اْلَبيِّ
ِعي والَيِسْيُغ َعَمى َمْغ َأْنَكخَ  ّخ ىاو ليِقافالسّجَعى عمياو فاي ىاحه الحالاة ال يداػل إكخا  ،(ٔ)(الُسجَّ

 عتج بمقخاره.بالحق، ولػ أقّخ مكخىًا ال ي
وأّما دعاػػ التيساة، فيشاا يشقداع الساّجَعى عمياو إلاى ثبلثاة أقداام: ألّن الساتيع إّماا 
أن يكااػن بخي ااًا لاايذ مااغ أىاال التيسااة، كسااا لااػ كااان رجاابًل مذاايػرًا بالراابلح مذاايػدًا لااو 

الحاال ال وفاًا بياا، أو يكاػن مجياػل باالستقامة، ومّما أن يكػن فاجخًا مغ أىل التيسة معخ 
فمن كان الستيع بخي ًا لياذ مغ أىال التيساة، فياحا ال تجاػز عقػبتاو ا فجػروال  يعخف بِباخّ 

، فيااحا وال فجااػر كااان مجيااػل الحااال ال يعااخف ببااخ ومنبذ وال بغيخىسااا، بزااخب وال بحاا
 Àالشَِّبايَّ  َأنَّ ) حباذ حتى يشكذف حالو، لسا ورد عغ بيد بغ حكيع عغ أبيو عاغ جاجه:ي

 .(ٕ)َسة  ُثعَّ َ مَّى َعْشُو(َحَبَذ َرُجبًل ِفي ُتيْ 
ف بااالفجػر، كالدااخقة وكيخىااا، فيااحا يجااػز حبدااو باال ومن كااان السااتيع مّسااغ عااخ 

 ، قاال:يذايج لاحلظ ماا روؼ عاغ اباغ عساخ  يداػل ضاخبو ليحرال مشاو عماى اإلقاخار،و 
ْع َحتَّااى َأْلَجااَأُىْع ِإَلااى َقْرااِخِىْع وَكَمااَبُيْع َعَمااى اأَلْرِض أَْىااَل َ ْيَبااَخ َفَقاااَتَميُ  À َأتَااْى َرُسااػُل هللاِ )

ْرِ  والشَّْخاااِل، َفَرااااَلُحْػُه َعَماااى َأْن َيْجُماااْػا ِمْشَياااا وَلُياااْع َماااا َحَسَماااْت ِرَكااااُبُيْع، وِلَخُساااْػِل هللِا  والااادَّ
ااْفَخاُء والَبْيَزاااُء، وَشااَخَط َعَمااْيِيْع َأالَّ َيْكُتُسااْػا وُيغَ  ااَة َلُيااْع وال الرَّ ُبااْػا َشااْيَ ًا، َفااِمْن َفَعُمااْػا َفاابل ِذمَّ يِّ

َعْيااَج، َفَغيَُّبااْػا ِمْدااَكًا ِفْيااِو َمااْال  وِحِمااي  ِلَحِياايّ  ْبااِغ َأْ َصااَب َكاااَن اْحَتَسَمااُو َمَعااُو ِإَلااْى َ ْيَبااَخ ِحااْيَغ 
ْباِغ َأْ َصاَب: َماا َفَعاَل ِمْداُظ َحِيايّ  الَّاِحْؼ ِلَععِّ َحِييّ   Àُأْجِمَيْت َبُشْػ الشَِّزْيِخ، َفَقاَل َرُسػُل هللِا 

ُخ َجاْاَء ِبِو ِمْغ َبِشْي الش َزْيِخ، َقْاَل: َأْذَىَبْتُو الشََّفقاُت والُحُخْوُب، َقاَل: اْلَعْيُج َقِخْياب  والَسااُل َأْكثَا
َبْياااخِ  Àِماااْغ َذِلاااَظ، َفَجَفُعاااُو َرُساااػُل هللِا  اااُو ِبَعاااَحاب   ِإَلاااى الد  ، وَقاااْج َكااااَن َقْباااَل َذِلاااَظ َدَ اااَل َفَسدَّ

 ْخَبااًة، َفَقاااَل: َقااْج َرَأْيااُت َحِييَّااًا َيُصااْػُف ِفااْي  ْخَبااة  َىُيَشااا، َفااَحَىُبْػا َفَصاااُفْػا َفَػَجااُجوا اْلِسْدااَظ ِفااي 
 .(ٖ)(اْلِخْخَبِة، َفَقَتَل َرُسػُل هللِا ِاْبَشْي َأِبْي اْلَحِقْيِق ِبالشَّْكِث الَِّحْؼ َنَكُثْػا

                                         
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
السدتجرك،  –(. ٗٚٗ/٘سشغ أبي داوود، ) -(ا وقال: حجيث حدغ. ٕٛ/ٗشغ التخمحؼ، )س (ٕ)

 (.ٚٙ/ٛسشغ الشدائي، ) -(ا وقال صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه. ٗٔٔ/ٗالحاكع، )
 (.ٖٚٔ/ٜالدشغ الكبخػ، البييقي، ) -(. ٚٓٙ/ٔٔصحيح ابغ حبان، ) (ٖ)
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دعااػػ تيسااة وأنكااخ  عمااى آ ااخ مااغ كاابلم الحشابمااة، أّنااو لااػ اّدعااى إندااان يتبااّيغو 
أّنااو يحااق لمقاضااي أن أو كااان مااغ أصااحاب الدااػابق، ف بااالفجػر، اآل ااخ وىااػ مسااغ ُعااخ 

فاي حقاو، وأّناو ال يحاق لمقاضاي  خ ىاحا إكاخاه ويزخبو حتى يِقّخ ويعتخف، وال يعتبا يحبدو
وعاغ ىاحا يقاػل اباغ ألن الحقاػق باحلظ تزايع،  يصماق ساخاحو،ماغ ثَاع أن يتخكو ليحماف و 

يقاااػل إّن الساااّجَعى عمياااو فاااي الستبعااايغ ماااغ أئساااة السدااامسيغ  ماااا عمسااات أحاااجا)و  :(ٔ)تيسياااة
وال كيااخه، فماايذ ىااحا عمااى إشبلقااو مااحىبًا ألحااج  الااجعاوؼ يحمااف ويخساال باابل حاابذجسيااع 
 .(ٕ)األئسة(

التسييااد باايغ وفااي زمانشااا أصاابح مااغ الداايل التعااخف عمااى حااال السااتيع و  أقااػل:أقااػل:
، وذلااااااظ مااااااغ  اااااابلل األرشاااااايف فااااااي فااااااي كاااااابلم الحشابمااااااة السااااااحكػرة األصااااااشاف الثبلثااااااة

تعاخف وال ،بذاتى أنػاعاو وأقداامو ة السشتذاخة فاي كال أقداام التحقياقاالساتعبلمات الذاخشي
، باإلضااااافة إلااااى مدااااتججات بػاسااااصتيا عمااااى أصااااحاب الدااااػابق مااااغ الجااااخائع والجشايااااات

جة لمقاضااااي فتكااااػن ىاااحه السعمػمااااات قخيشاااة مداااااع رةاالتقشياااة الحجيثااااة ماااغ وسااااائل متصاااػ 
 حال الستيع.  لمتعخف عمى

 ، ألّن التيسااااة تخاااال(ٖ)يكااااػن السِقااااّخ متيسااااًا فااااي إقااااخاره أن ال: : الذػػػػخط الخابػػػػعالذػػػػخط الخابػػػػع  **
عمااى الااشفذ، فالذاايادة  جانااب الكاحب، وألّن اإلقااخار شاايادةبخجحاان جانااب الرااجق عمااى 

 جمايّ  إقاخار الساخيس أّن التيساة لياا أثاختخد بالتيساة وكاحلظ اإلقاخار، وسايأتي فاي مصماب 
 عشج الفقياء في صحة اإلقخار وعجمو.

يكااااػن السِقااااّخ محجااااػرًا عميااااو بسااااا يسشااااع مااااغ نفاااااذ  أن ال: : الذػػػػخط الخػػػػامذالذػػػػخط الخػػػػامذ  **
                                         

مع والجه  دمذق قجمالخزخ، ولج في حخان و بغ أحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدبلم بغ عبج هللا  (ٔ)
كثيخة  مؤلفاته، لو ٕٛٚ، تػقي معتقبل في قمعة دمذق، تػفي اشتيخ ونبْو بيا فعاش  السفتي

شحرات الحىب، ابغ  –(. ٗٛ/ٗالعبخ، الحىبي، ) –. الدياسة الذخعية ومشياج الدشة مشيا
 .(ٕٛالعقػد الجرية، ابغ عبج اليادؼ، )ص –(. ٓٛ/ٙالعساد، )

 (.ٓٓٗ/ٖ٘مجسػ  فتاوػ ابغ تيسية، ابغ تيسية، ) (ٕ)
 -(. ٚٛ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، ) - (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٕٔ/ٚبجائع الرشائع، ) (ٖ)

 (.ٕٓٗ/ٙمشح الجميل، عمير، ) -(. ٚٛٛ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، )



ٖٔ٘ 

 

ترااخفاتو التااي أقااّخ بيااا، كالداافيو الااحؼ يِقااّخ بااجيغ قباال الحجااخ أو بعااجه ال يرااح إقااخاره، 
 .(ٕ)( ٔ) بلفًا البغ حدم

ُيذاااااتخط أن ال يكاااااػن السِقاااااّخ ) حكاااااام العجلياااااة عماااااى أّناااااو:وقاااااج نرااااات مجماااااة األ
 .(ٖ)محجػرًا(

يكػن السِقّخ معمػمًا، فمن كان مجيػاًل لاع يِراّح، كامقخار  أن: : الذخط الدادسالذخط الدادس  **
لااع يرااح ىااحا اإلقااخار وال يجااب  شااخز  فااي جساعااة  أّن لفاابلن عمااى أحااجنا مائااة درىااع،

ألّن السِقااّخ إذا لااع يكااغ معمػمااًا ال عميااو مجيااػل، و  لسااال عمااى أحااج  مااشيع، ألّن السقزاايا
 .(ٗ)يتسكغ السَقّخ لو مغ السصالبة، فبل يكػن ليحا اإلقخار فائجة

ألّن الياازل ال ، (٘)ّخ جااّدا ال ىاازال وال مداتيدئايكػن السقا أن: : الذخط الدابعالذخط الدابع  **
 ألّناااو ال يقراااج ماااا يقاااػل إاّل إذا أقاااّخ بساااا ُيقبااال مشاااو ماااع الساااداح كااااإلقخار عباااخة بأقػالاااوا

ا  ثَااابلث  ) :Àباااالصبلق ماااثبًل، فااامّن إقاااخاره صاااحيح لقاااػل الشباااّي  ُىغَّ َجاااج  وَىْدُلااااُيغَّ َجاااج  َجاااج 

                                         

في عرخه، ولج في قخشبة  عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حْدم األنجلدي الطاىخؼ، عالع األنجلذ (ٔ)
كانت لو وألبيو مغ قبمو رياسة الػزارة وتجبيخ السسمكة  ،هٙ٘ٗ ة َلْبَمة في األنجلذاوتػفي في بادي

وفيات األعيان،  –. السحّمى وجسيخة األنداب ومؤلفات، مغ فدىج بيا وانرخف إلى العمع والتأليف
السقرج األرشج، ابغ مفمح،  –(. ٚٛ/ٗاإلحاشة، ابغ الخصيب، ) –(. ٕٖ٘/ٖابغ  مكان، )

 (.٘ٛٔ/ٛٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٖٕٔ/ٕ)
(. ٗٔٙ/ٖحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، ) -(. ٚٛ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، ) (ٕ)

الكافي، ابغ قجامة،  -(. ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٜٕٗ/ٖالسيحب، الذيخازؼ، ) -
 (.ٕٓ٘/ٛالسحمى، ابغ حدم، ) -(. ٕٔٚ/٘ذخح الكبيخ، ابغ قجامة، )ال -(. ٖٔٚ/ٗ)

 (.ٙٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٖ)
األشباه والشطائخ، ابغ نجيع،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

لتو، وىبة الدحيمي، الفقو اإلسبلمي وأد -(. ٜٓ٘/٘الجّر السختار، الحركفي، ) -(.ٖٛٓ)ص
 (.ٔٛٗشخق اإلثبات الذخعّية، أحسج إبخاىيع، )ص -(. ٜٚٓٙ/ٛ)

(. ٖٛٗ/ٙمشح الجميل، عمير، ) -(. ٕٕٙ/ٖحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،، ) (٘)
 (.ٔٓٗ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٕٕ٘/ٖإعانة الصالبيغ، البكخؼ، ) -

 



ٖٔٙ 

 

 .(ٔ)(الشَِّكاُح والصَّابلُق والخَّْجَعةُ 

ّيغ أّن الفقياااء لااع يذااتخشػا وفااي نيايااة الكاابلم عااغ شااخوط السِقااّخ، يحُدااغ أن أباا
يادة، ذلاااظ ألّن شبااع اإلنداااان اإلساابلم والعجالاااة، كسااا ىاااػ الذااخط فاااي الذاا تيّخ صااافلمسقاا

مااغ  ي قااتبًل أو قصعااًا أو تغخيسااًا، فيقباال اإلقااخاريخدعااو عااغ أن يِقااّخ عمااى نفدااو بسااا يقتزاا
 .(ٕ)بالػاز  الصبيعي اكتفاء والسدمع والكافخ عمى حج سػاء والفاجخ البخ

 
     

 
  

                                         

والعسل عمى ىحا عشج أىل العمع مغ  ل حجيث حدغ كخيب،(ا وقآٜٗ/ٖسشغ التخمحؼ، ) (ٔ)
 -(. ٜٚٔ/ٖسشغ ابغ ماجة، ) -(. ٙٔ٘/ٕسشغ أبي داوود، ) -. أصحاب الشبي وكيخىع
 شخح الدشة، البغػؼ، –(ا وقال صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه. ٕٙٔ/ٕالسدتجرك، الحاكع، )

(ٜ/ٕٜٔ.) 
األشباه والشطائخ، الديػشي،  -الكتب العمسية. (، شبعة دار ٕٕٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

قػاعج األحكام في إصبلح األنام، عد  -(. ٙٛٛ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٓٛٗ)ص
، مكتبة الكميات األزىخية(، دار ٛٚ/ٔالجيغ عبج العديد بغ عبج العديد بغ عبج الدبلم، )

 م.ٜٜٓٔ، بيخوت، دار الكتب العمسية، ترػيخ القاىخة



ٖٔٚ 

 

 السظمب الثاني: شخكط السَقخ له
ويذاااتخط فياااو شاااخوط كثياااخة  السقاااخ لاااو: ىاااػ الذاااخز صااااحب الحاااق السقاااخ باااو،

 أىسيا:

ح أن يكااػن ألّن السجيااػل ال يراام  ،،شاااً شاااً لااو معيّ لااو معيّ   أن يكااػن السَقااخأن يكااػن السَقااخ الذػػخط األكؿ:  **
 .(ٔ)فيج اإلقخارفبل ي مى البيان مغ كيخ تعييغ السّجِعيمدتِحقا، إذ ال يسكغ الجبخ ع

ذاااتخط أن ال يكاااػن السَقاااخ لاااو ي) وقاااج نرااات مجماااة األحكاااام العجلياااة عماااى أّناااو:
لااػ قااال  ، أّمااا الجيالااة اليداايخة فاابل تسشااع مااغ صااحة اإلقااخار. مااثبًل:جيالااة فاحذااةمجيااػاًل 

مغ ىاحه البماجة، لاع يراح  لسال لخجل أو ألحجىحا ا في يجه أنأحج مذيخًا إلى مال معّيغ 
ة، وكااانػا مااغ ىااحه السَحّماا أو لػاحااج ا لااػ قااال ىااحا السااال ألحااج ىااحيغ الخجمااايغ،إقااخاره، أماا

 .(ٕ)إقخاره( أشخاصاًا معجوديغ فيرح

باأن يكاػن السَقاخ ، أن يكػن لمسَقخ لو أىماّية استحقاق السَقخ بو الذخط الثاني:  **
وصااجقو محتساال، لااحا فمااػ أقااّخ لجابااة بكااحا ألّنااو حيش ااح  يرااادف محّمااو  بااو يثباات لمسَقااخ لااوا

لبلساتحقاق ال فاي الحاال وال فاي الساآل، وال ُيتراػر مشياا  ألّنياا ليدات أىابلً  ،فكبلمو لغػ
 .(ٖ)شي الدبب، وكحا لػ أقخ لجسادتعا

 شااخعا، بااو مقبااػال أن يكااػن ساابب اسااتحقاق السَقااخ لااو لمسَقااخ الذػػخط الثالػػث:  **
                                         

مجسع األنيخ، داماد  -(. ٖٓٓاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص -(. ٖٓٗ/ٜلبشاية، العيشي، )ا (ٔ)
مغشي  -(.ٕٖٗ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) -(. ٜٕٛ/ٕأفشجؼ، )

شخق اإلثبات الذخعية،  -(. ٖٗٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٖٔ/ٕالسحتاج، الذخبيشي، )
 (.ٕٛٗصأحسج إبخاىيع، )

 (.ٛٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)
 - (.ٕٙٙ/ٜ) القخافي، الح يخة، - الكميات األزىخية.شبعة (، ٖ٘/ٕ)ابغ فخحػن،تبرخة الحكام،  (ٖ)

الذيخازؼ،  السيحب، - (.ٖٕٖ/ٖلغدالي، )، االػسيط - (.ٚٛ/ٙالخخشي، )شخح الخخشي، 
شخح  - (.ٖٖٚ/ٗ، )ابغ قجامةالكافي،  -(. ٖٖٔ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) - (.ٛٚٙ/٘)

 (.ٕٙٚ/ٙ)البيػتي، مشتيى اإلرادات، 
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 ، ألّناو مّساا يداتحيلعامال واالقتاخاض فامّن إقاخاره باشالبساال بدابب الت و إن أقاّخ لحسالألن
 .(ٔ)ة واإلرث فمقخاره صحيحالػقػ ، أّما لػ ندبو إلى الػصي

ل اإلقاخار فمن كّحبو بصا لو السِقّخ في إقخاره، السَقخ ن ال ُيكّحبأ الذخط الخابع:  **
 .(ٕ)ية ألّنيا مّسا ال يحتسل الشقسثشى مغ ذلظ اإلقخار بالشدب والحخ ألّنو رّده، وُيدت

 
     

 
  

                                         

مػاىب الجميل، الحصاب،  -(. ٖ٘ٗ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) (ٔ)
الكافي، ابغ قجامة،  -(. ٖٔٔ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(، شبعة الدعادة. ٖٕٕ/٘)
شخح السجمة العجلية لمسادة:  -(. ٕٙٚ/ٙرادات، البيػتي، )شخح مشتيى اإل -(. ٖٖٚ/ٗ)
 (.ٖٛٚ(، باز، )صٗٚ٘ٔ)

 فتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، - (.ٖٓٓابغ نجيع، )ص، األشباه والشطائخ (ٕ)
، الػسيط - (.ٚٛ/ٙالخخشي، )شخح الخخشي،  - (.ٕٛٙ/ٜ)القخافي، الح يخة،  -(.ٜٖٔ/ٛ)
 البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، - (.ٖٗٚ/ٗ، )ابغ قجامةالكافي،  - (.ٕٖٗ/ٖلغدالي، )ا
(ٙ/ٕٚٛ.) 



ٖٜٔ 

 

  سظمب الثالث: شخكط السَقخ بهال
قااا : ىااػ الحااق الااحؼ أ بااخ عشااو السِقااخ، سااػاء كااان حقااا  تعااالى أم حالسَقااّخ بااو

 آلدمي.
 ويذتخط فيو:

، فماػ قاال (ٔ)حايغ اإلقاخار باو لمسِقاخ ال يكػن السَقخ بو ممكااأن  الذخط األكؿ:  **
، ألّن اإلقاااخار لااايذ إزالاااًة عاااغ  لعساااخو دارؼ أو ثاااػبي أو َديشاااي الاااحؼ عماااى زياااج فياااػ لغاااػ 

لياو لاو، وماغ ثاّع إّن إضاافة الاجار أو الثاػب إ عغ كػنو ممكًا لمسَقخ السمظ ومّنسا ىػ إ بار
عمياو  لغياخها إذ ىاػ إ باار  بحاّق ساابق تقتزي ثبػت السمظ لو فيكاػن ىاحا مشافياًا لئلقاخار

 كسا سبق في التعخيا بو.
وأن ال يكحبااو   عقاابًل أو شااخعًا، بااو محاااالً  أن ال يكااػن السَقااخالذػػخط الثػػاني:   **

 .(ٕ)ضاىخ الحال، فمن كان كحلظ كان اإلقخار باشبلً 
ُيذاااتخط أن ال ُيكاااّحب ضااااىخ الحاااال ) ى أّناااو:نرااات مجماااة األحكاااام العجلياااة عمااا

 .(ٖ)اإلقخار(
اإلقاخار ألّن  ج مثمو لسثمو بأّناو ابشاو، فابل يراحلػ أقّخ لسغ ال يػل السحال عقبًل:السحال عقبًل:و 

ب لو، أو أقّخ بأّن فبلناً  قاج مااات قبال  أقخضو كحا يػم كاحا، وكان فابلن ضاىخ الحال مكحِّ
 اليػم الاحؼ ذكخه.

عاااغ اباااغ وبشااات، ثاااع يقاااّخ االباااغ باااأّن  يساااػت شاااخزمثااال أن  السحاااال شاااخعًا:السحاااال شاااخعًا:و 
 .(ٗ)ألّن الذخ  يكّحبو يخاث بيشيسا بالدػية، فيحا إقخار باشلالس

                                         

إعانة الصالبيغ، البكخؼ،  -(.ٕٖ٘/ٖالػسيط، الغدالي، ) -  (.ٜٕٙ/ٜالح يخة، القخافي، ) (ٔ)
 (.ٛٔٚ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٜٖٔ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٕٕٔ/ٖ)

كّذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٕٖٔ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) - (.ٚٗٗ/ٜ) البشاية، العيشي، (ٕ)
 (.ٛٔٚ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٜٖٔ/٘)

 (.ٚٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٖ)
 =(، باز،ٚٚ٘ٔشخح السجمة العجلية لمسادة: ) -(. ٖٔٓاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص (ٗ)

 

 



ٔٗٓ 

 

 ىل يذتخط في السَقخ بو أن يكػن معمػمًا؟بقي أن أبيغ جػابا لدؤال، 
إاّل فااي الترااخفات  -باّيغ الفقياااء أّنااو ال ُيذااتخط فااي السَقاّخ بااو أن يكااػن معمػمااًا 

أكاان السَقاخ باو  خار ويمدماو ساػاءاإلق فيرح -صحيحة مع الجيالة كالبيع  التي ال تكػن 
باو لراحة اإلقاخار، باأّن الحاق  ّممػا عجم مشع الجيالة فاي السَقاخوقج ع معمػماًا أو مجيػاًل،

  .(ٔ)السجيػل قج يمدم الذخز، كسا لػ أتمف مااًل ال يجرؼ قيستو

اإلقااخار باااالسعمػم كاااحلظ كسااا يراااح ) نراات مجماااة األحكااام العجلياااة عمااى أّناااو:كك
اإلقخار بالسجيػل أيزًا، ولكغ إذا كان السَقّخ بو مجيػاًل في العقاػد التاي ال تراح  يرح

 .(ٕ)لرحة اإلقخار( يالة كالبيع واإلجارة، فحلظ مانعمع الج
مداّجًا أو يقاع مػقعاًا ومذا أقّخ بالسجيػل قبل تفديخه بكل ما يتسّػل، وىاػ ماا يداّج 

 .(ٖ)ومن قلّ  ضخّ مغ جمب نفع أو دفع 
 

     
  

                                         
شخائق الحكع الستفق عمييا  -(. ٕٔ٘/ٔوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) -(. ٜٖٚ)ص =

(، مكتبة الرحابة، ججة، ٖٚٔوالسختمف فييا في الذخيعة اإلسبلمية، سعيج الدىخاني، )ص
 م.ٜٜٗٔشبعة ثانية، 

تبييغ الحقائق، الديمعي،  - .(ٕٛٗ/ٜ) العيشي، البشاية، -(. ٜ٘/ٛٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
إعبلء الدشغ، التيانػؼ،  -(. ٕٖٗ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) -(. ٗ/٘)

 -(. ٚٛ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، ) -(. ٕٛٙ/ٜالح يخة، القخافي، ) -(. ٖ٘٘/ٓٔ/٘ٔ)م
شخح مشتيى اإلرادات،  -(. ٜٖٔ/٘كذاف القشا ، ) -(. ٖٖٔ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، )

 (.ٔٗٚ(، )صٜٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية لمسادة ) شخح -(. ٛٔٚ/ٙالبيػتي، )
 (.ٜٚ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)
 الذخبيشي، مغشي السحتاج، - .(ٗ/٘الديمعي، )غ الحقائق، تبيي - .(ٕٛٗ/ٜ) العيشي، البشاية، (ٖ)

(ٕ/ٖٖٔ). 



ٔٗٔ 

 

 السظمب الخابع: شخكط الريغة
مغيااخ : ىااي المفااع أو مااا يقااػم مقامااو، مسااا يااجل اإل بااار بثبااػت الحااق لالراايغة

 :عمى الشفذ، ويذتخط فييا
أكااانت  سػاء أن تكػن صيغة اإلقخار مسا يذاعخ بالتدام الحق،  الذخط األكؿ:الذخط األكؿ:  **

 .(ٔ)األ خس تقػم مقام المفع مغ الشاشقلفطاًا أم كتاابة، واإلشارة السفيسة مغ 

أّن إقااااخار األ ااااخس بمشااااارتو السعيااااػدة ) نراااات مجمااااة األحكااااام العجليااااة عمااااى:
 .(ٕ)معتبخة(

فرااال مراااشفاتيع إماااا بفاااي  ذكخىاااا الفقيااااء ،جاااجا كثياااخة وصااايغو وألفااااظ اإلقاااخار
 عغ الريغة التي يحرل بيا اإلقخار.الكبلم ضسغ  أو، بيا  اص

تفياااج صااايغة اإلقاااخار الحاااق السَقاااخ باااو عماااى سااابيل الجااادم أن الذػػػخط الثػػػاني:   **
، ألّنياااا ألفاااظ وضاااعت لمذاااظ ، لااع يكاااغ إقااخاراواليقاايغ، فماااػ قااال لعاااّل أو أضااّغ أو أحداااب

 .(ٖ)والتخسيغ، وال يؤا ح بيا صاحب اإلقخار والطغ
 :اإلقخار السعمق

صايغة  إلاى أنّ  ،(ٗ)حىب الحشفّياة والذاافعّيةا تمف الفقياء في اإلقخار السعماق، فا
أكااااان  سااااػاء حوأّن اإلقااااخار السعّمااااق ال يراااا اإلقااااخار يذااااتخط أن تكااااػن مشجاااادة ال معّمقااااة،

 التعميق عمى مذي ة هللا تعالى، أو عمى شيء  آ َخ.
() وعمى ذلظ نرت مجمة األحكام العجلية:  .(٘)أّن اإلقخار السعمَّق بالذخط باشل 

                                         

 .(ٕٕٔ/ٖ) البكخؼ، إعانة الصالبيغ، - .(ٖ٘ٗ/ٙعمير، )مشح الجميل،  (ٔ)
 .(ٙٛ٘ٔ) :جمة األحكام العجلية، السادةم (ٕ)
، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٕٕٔ/ٖالبكخؼ، )إعانة الصالبيغ،  - .(ٜٕٖ/ٖ)لغدالي، ، االػسيط (ٖ)

 .(ٖ٘ٚ/ٙ) البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، - .(ٖ٘ٚ/ٗ)
 .مسيةالكتب الع دار شبعة ،(ٜٕٓ/ٚ) الكاساني، بجائع الرشائع، - .(ٕ٘ٗ/ٜ) العيشي، البشاية، (ٗ)

 (.ٜٕٖ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) - .(٘ٛٙ/٘) الذيخازؼ، السيحب، -
 .(ٗٛ٘ٔ) :مجمة األحكام العجلية، السادة (٘)

 



ٕٔٗ 

 

تعااالى ال يااؤّثخ فااي صااحة  إلااى أّن التعميااق عمااى مذااي ة هللا، (ٔ)وذىااب السالكّيااة
 اإلقخار، بخبلف التعميق عمى شيء آ خ فمنو يؤّثخ في صحتو.

إلاااى أّنااااو ال يذااااتخط فاااي صااااحة اإلقاااخار أن تكااااػن صاااايغتو  ،(ٕ)وذىاااب الحشابمااااة
أو مذااي ة السَقااّخ لااو  ،عااالىُعمااق عمااى مذااي ة هللا ت فاااإلقخار السعمااق صااحيح سااػاءشجاادة، م

 .آ خ أو شيء
 

     
  

                                         

(. ٕٔٙ/ٖ) الجسػقي، ،عمى الذخح الكبيخ حاشية الجسػقي - .(ٖٗٗ/ٙ) عمير، مشح الجميل، (ٔ)
 .(ٜٚ/ٙ)الخخشي،  شخح الخخشي، -

الشكت  - .(ٖٙٚ/ٙ) البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، - .(ٖ٘ٚ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  (ٕ)
 .(ٕٓٗ/٘البيػتي، )كذاف القشا ،  - .(ٕٔٗ/ٕ) ابغ مفمح، والفػائج،



ٖٔٗ 

 

 
 
 
 
 

 حكاـ اإلقخارأ: حث الخابعالسب
 

 مصالب. وفيو أربعة

 .ظمب األكؿ: حقيقة اإلقخارالس  **
 السظمب الثاني: اإلقخار حجة كاممة قاصخة.  **
 السظمب الثالث: بؾاعث اإلقخار.  **
 . السظمب الخابع: نراب اإلقخار  **

  

 



ٔٗٗ 

 

 ألكؿ: حقيقة اإلقخارالسظمب ا
فاااي  الحشفياااة فقيااااء، وا تماااف اتفقااات كمساااة فقيااااء السالكياااة والذاااافعية والحشابماااة

ىاااػ جاااامع لؤلماااخيغ، عماااى ثبلثاااة  ، ىااال ىاااػ إ باااار أم إنذااااء، أموماىيتاااو حقيقاااة اإلقاااخار
 .أقػال

السالكيااااة والذااااافعية : جسيااااػر فقياااااء الحشفيااااة، متفااااق مااااع قااااػل األكؿ القػػػػؾؿ  **
أن اإلقخار إ بار وليذ إنذاء، وىحا واضح مغ تعاخيفيع لئلقاخار كساا سابق ب ،(ٔ)والحشابمة

كااا لمسِقااخ ػ أن ال يكااػن مسم ،فااي مبحااث تعخيااا اإلقااخار، وقااالػا: إن مااغ شااخوط السقااخ بااو
ه لمسَقخ لاو، بال ىاػ إ باار ر ليذ إزالة ممظ عغ السِقخ ومنذاءحيغ اإلقخار بو، ألن اإلقخا

 عغ كػن السقخ بو ممكا لمسَقخ لو،

تسماظ فاي ، إلى أن اإلقخار إنذااء يفياج ال(ٕ)الحشفية: ذىب بعس الثاني القؾؿ  **
وقاالػا: إن اإلقاخار يبصال باالخد وال يراح الحال، ولايذ مجاخد إ باار عاغ حاق لمسَقاخ لاو، 

قبػلو بعجه، فمػ أقخ شاخز آل اخ بحاق فاخده السَقاخ لاو أو كحباو، ثاع رجاع وقبال بااإلقخار 
فمنو ال يقبل مشو، ولػ كان إ بارا لرح وقبل مغ السَقاخ لاوا ألن اإل باار كذاف لساا ىاػ 

  ثابت بالػاقع.

                                         

مشحة الخالق، ابغ  -(. ٕ/٘تبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٗٛٔ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
لجميل، عمير، مشح ا -(. ٜٕٛ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٜٕٗ/ٚعابجيغ، )

الحاوؼ  -(. ٕ٘ٚ/ٜالح يخة، القخافي، ) -(. ٙٛ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، ) -(. ٜٔٗ/ٙ)
إعانة الصالبيغ، البكخؼ،  -(. ٘ٚ/ٚنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٗ/ٚالكبيخ، الساوردؼ، )

، ابغ تيسيةم عبج الدبل، لسحخرا -(. ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٕٕٔ/ٖ)
 (.ٚٔٚ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٖٔٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) -(. ٜٖ٘/ٕ)

حدغ بغ عسار عمى درر الحكام،  الذخنببللي حاشية –(. ٕ٘ٙ، )صالذحشة، ابغ لدان الحكام (ٕ)
ى تكسمة رد السحتار عملقخة عيػن األ يار  -(، دار إحياء الكتب العمسية. ٖٚ٘/ٕ، )الذخنببللي

دار (، ٖٕٕوٕٚٔ/ٛ(، )عبلء الجيغ دمحم بغ )دمحم أميغ السعخوف ابغ عابجيغ ،الجر السختار
 .بيخوت ،الفكخ



ٔٗ٘ 

 

، إلاااى أن اإلقاااخار إ باااار ماااغ وجاااو (ٔ): ذىاااب بعاااس الحشفياااةالثالػػػث القػػػؾؿ  **
وقااالػا: إن اإلقااخار يعصااي معشااى اإل بااار فااي بعااس الجدئيااات، ومنذاااء مااغ وجااو آ ااخ، 

 ويعصي معشى اإلنذاء في جدئيات أ خػ.
ألن اإلقاخار  ،وبالشطخ إلى األقاػال الداابقة يتبايغ رجحاان القاػل األول وهللا أعماع

لاايذ نقاابل لسمكيااة وال إنذاااء لحااق مااغ العااجم، إنسااا ىااػ رد الحااق ألصااحابو، بيشسااا بااالحق 
شاابيت اإلنذااء ماغ وجاو، ويسكاغ  فخعياةسداائل ب استجل أصحاب القػليغ الثاني والثالث

لايذ وصافا لحقيقاة  الػاقع في ىحه السداائل بأن اإلنذاءكل مدألة عمى حجة، و تخخيجيا 
 .الحق لمسِقخ الحؼ يػجب عمى نفدو التداماإلقخار وماىيتو، بقجر ما ىػ وصف 

 
     

  

                                         

قخة عيػن األ يار، عبلء  -(. ٛٛ٘/٘الجر السختار ورد السحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، ) (ٔ)
 (.ٙٗ/ٙالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) –(. ٖٛٔ/ٛالجيغ بغ عابجيغ، )

 



ٔٗٙ 

 

 الثاني: اإلقخار حجة كاممة قاصخةالسظمب 
بشفدااو، ال يحتاااج إلااى مااا  حجااة كاممااة -إذا اسااتػفى شااخوشو وأركانااو-اإلقااخار 
يجعال عغ التيسة والكاحب، فياػ يقصاع الشاادا  وُيشياي الخابلف و  ما يكػن  يؤّيجه، ألّنو أبعج
ألن السِقاخ يتستاع باألىمياة التاماة عماى نفداو، وواليتاو كياخ متشااز  فياو، و  السّجَعى باو ثابتاا

 فاامذا أقااّخ بذاايء فيقترااخ إقااخاره عميااو وال يؤا ااح بااو كيااخه، ،دون كيااخهفقااط  تكااػن عمييااا
 .(ٔ)كيخه ال يتعّجػ ىحا اإلقخار أحجافكأّنو يذيج عمى نفدو بحلظ، و 

 .(ٕ)جة  قاصخة (نرت مجمة األحكام العجلّية عمى أّن: )اإلقخار ح
َيْخُصااُب الشَّاااَس  Àَبْيَشَسااا َرُسااْػُل هللِا ، قااال: )ودلياال ذلااظ مااا رواه ابااغ عباااس 

ْباِغ ِكَشاَناَة َيَتَخصَّاى الّشااَس َحتَاى  َيْػَم اْلُجُسَعِة، َأَتاُه َرُجل  ِمْغ َبشْي َلْيث  ْبِغ َبْكخ  ْبِغ َعْبِج َمَشاة
. َفَقاَل لواْقَتَخَب ِإِلْيِو. َفَقاَل: َيا رَ  ِاْجِماْذ َفَجَماَذ. ثُاعَّ َقااَم  :Àالشَِّباي   ُسػَل هللِا َأِقْع َعَميَّ الَحجَّ

َك؟ َفَقاالَ  : الثَّاِنَيَة، َفَقاَل: ِاْجِمْذ َفَجَمَذ، ُثعَّ َقاَم ِفي الثَّاِلَثِة، َفَقااَل ِمْثاَل َذِلاَظ، َفَقااَل: وَماا َحاج 
ِلِخَجال  ِمْغ َأْصَحاِبِو ِفاْيِيْع َعِماي  ْباِغ َأِباْي َشاِلاب  والَعبَّااُس  Àالشَِّبي   َأَتْيُت اْمَخَأًة َحَخاَمًا. َفَقالَ 

ااَن: ِاْنَصِمُقاْػا ِباِو َفاْجْماُجْوُه ِمِ اَة َجْما َزْيُج ْبُغ َحاِرَثَة وُعْثَساُن ْبغُ و  تَاَدوََّج،  َجة ، وَلاْع َيُكاْغ الَّمْيِثاي  ُعفَّ
ااا  :Àِبَيااا؟ َفَقاااَل الشَِّبااي   الَِّتااْي َ َبااثَ  َأال َتْجِمااجُ َفَقاااُلْػا: َيااا َرُسااػَل هللِا  ِاْئتُااػِنْي ِبااِو َمْجُمااْػَدًا، َفَمسَّ
ِاْمااَخَأة  ِمااْغ َبِشااْي َبْكااخ  ا. َفااُأِتَي ِبَيااا  -َمااْغ َصاااِحَبُتَظ؟ َقاااَل: ُفبلَنااة   :Àُأِتااَي ِبااِو َقاااَل الشَِّبااي  

اااا َقااااَل َلَبِخْيَ اااة ، هللُا َعَماااى َماااا َأَقاااْػُل ِماااَغ  َفَداااَأَلَيا، َفَقاَلاااْت: َكاااَحَب وهللِا َماااا اااْي ِمسَّ أَْعِخُفاااُو، وِمنِّ
                                         

قخة  -(. ٘ٔ/٘( و)ٕٛ/ٗبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٓٗٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
(. ٛٙٔ/ٛ( و)ٛٓٗ/٘العشاية، البابختي، ) -(. ٙٔ/ٛعيػن األ يار، عبلء الجيغ بغ عابجيغ، )

 -(. ٖٛٓ/ٕمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٓٚ٘األشباه والشطائخ، الديػشي، )ص -
شخق  -(، دار الكتاب العخبي، بيخوت.ٖ٘ٗ/ٕ)التذخيع الجشائي اإلسبلمي، عبج القادر عػدة، 

 -(. ٕٓٗالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٜٔٗاإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص
(، أكاديسية نايا، ٕٖٔتعارض البيشات في الفقو اإلسبلمي، دمحم عبج هللا الذشقيصي، )ص

(، دار ٙٗٗ، )صالجشاية عمى األشخاف، نجع العيداوؼ  -م. ٜٜٜٔالخياض، شبعة أولى، 
 م.ٕٕٓٓالبحػث لمجراسات اإلسبلمية، دبي، شبعة أولى، 

 (.ٛٚمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)



ٔٗٚ 

 

ااااِىِجْيَغ، َفَقااااَل الشَِّباااي   : َماااْغ َشاااِيَج َعَماااى َأنَّاااَظ َ َبْثاااَت ِبَياااا َفِمنََّياااا ُتْشِكاااُخ، َفاااِمْن َكااااَن َلاااَظ Àالذَّ
ًا، وِمال َجَمااْجَناَك َحااجَّ الِفخْ  َيااِة، َفَقاااَل: َيااا َرُسااػَل هللِا ِماااِلي َمااْغ َيْذااَيُج ِلااْي، ُشااَيَجاُء َجَمااجتَيا َحااجَّ

 .(ٔ)َفَأَمَخ ِبِو َفُجِمَج َحجَّ الِفْخَيِة َثَساِنْيَغ(

قرااخ إقااخاره عمااى نفدااو وَحااّجه عمااى الدنااا، ثااع اعتبااخه  Àأّن الشبااّي  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
، ساخأة بااعتخاف الخجالال  À ولاع يأ اح ألنو لاع يثبات اتياماو لمساخأة، قاذفًا وحّجه حّج القحف،

 وىحا واضح في اقترار اإلقخار عمى الشفذ دون الغيخ.
ِإنَّ َرُجابًل ِماغ اأَلْعاَخاِب )أنيساا قااال:  وعغ أباي ىخياخة وزياج باغ  الاج الجيشاي 

 َفَقاااااَل: َيااااا َرُسااااػَل هللِا َأْنُذااااُجَك هللَا ِإال َقَزااااْيَت ِلااااْي ِبِكتَاااااِب هللِا، َفَقااااالَ  Àَأتَااااى َرُسااااػَل هللِا 
الَخْرااُع اآلَ ااُخ وُىااَػ َأْفَقااُو ِمْشااُو: َنَعااْع، َفاااْقِس َبْيَشَشااا ِبِكتَاااِب هللِا وْأَذْن ِلااْي، َفَقاااَل َرُسااػُل هللِا: 
ُقْل. َقاَل: ِإنَّ اْبشي َكاَن َعِدْيَفًا َعَمى َىَحا َفَدَنى ِباْمَخَأِتِو، وِمنِّي ُأْ ِبْخُت َأنَّ َعَماى اْبِشاي الاخَّْجَع 

ِماَئااة   ُت ِمْشااُو ِبِساَئااِة َشاااة  وَوِلْيااَجة ، َفَدااَأْلُت أَْىااَل الِعْمااِع َفااَأْ َبُخْوِني َأنَّ َعَمااى اْبِشااي َجْمااجَ َفاْفتَااَجيْ 
والَّاِحْؼ َنْفِداْي ِبَياِجِه أَلْقِزاَيغَّ  :À َعام ، وَأنَّ َعَمى اْمَخَأِة َىَحا الخَّْجَع، َفَقاَل َرُسػُل هللاِ  وَتْغِخْيبَ 
وَتْغِخْياُب َعاام ، واْكاُج َياا ِكتَااِب هللِاا الَػِلْياَجُة والَغاَشُع َرد  َعَمْياَظ، وَعَماى اْبِشاَظ َجْماُج ِماَئاة  َبْيَشُكَسا بِ 

 .(ٕ)ِنْيُذ ِإَلى اْمَخَأِة َىَحا َفِمِن اْعَتَخَفْت َفاْرُجْسَيا(أ
سجااااخد ولااااع يخجسيااااا ب ،عّمااااق الااااخجع عمااااى اعتخافيااااا Àأّن الشبااااّي  وجااااو الجاللااااة:وجااااو الجاللااااة:

عمى نفدو، مع أن الدنا ال ياتع إال بايغ شاخفيغ، وىاحا واضاح فاي اقتراار  الدانياعتخاف 
 .اإلقخار عمى الشفذ دون الغيخ

      

                                         
(، دار ٜ٘وٛ٘/٘مدشج أبي يعمى السػصمي، أحسج بغ عمي بغ السثشى السػصمي التسيسي، ) (ٔ)

حسج عمي بغ عسخ بغ أ، سشغ الجارقصشي -م. ٜ٘ٛٔالسأمػن لمتخاث، دمذق، شبعة أولى 
الدشغ الكبخػ،  –. م ٕٗٓٓأولى،  شبعة، مؤسدة الخسالة، بيخوت(، ٕٛٔ/ٗ، )الجارقصشي

مجسع الدوائج ومشبع الفػائج،  -(. ٖ٘ٓ/ٖالدشغ الرغيخ، البييقي، ) -(. ٕٕٛ/ٛالبييقي، )
ما قال الييثسي: )وفيو ٜٜٗٔ(، دار الفكخ، بيخوت، ٓٔٗوٜٓٗ/ٙعمي بغ أبي بكخ الييثسي، )

 اض وثقو أبػ داوود وضعفو ابغ معيغ، وبقية رجالو ثقات(.القاسع بغ في
 (.ٕٗٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)

 



ٔٗٛ 

 

 السظمب الثالث: بؾاعث اإلقخار
 فعل اإلندان العاقل السؤا ح بأقػالاو وأفعالاو يخماػ عاغ العباث، فكال عسال ال إنّ 

 عمياو، ماغ تمقااء نفداو معتخفاا بحاقّ  عشاجما ياأتيالسقخ وكاياة، فا بج لاو ماغ دافاع أو سابب
 ماغ ساابب أو أماام القاضاي، ال بااّج وأن يكاػن لياحا االعتاخاف أو بارتكاباو محطاػرًا شاخعيا

 باعث دفعو إليو.
 سامبي أو يكاػن لاو أثاخحا الباعث قج يكػن لو أثاخ إيجاابي فاي قباػل اإلقاخار، وى

مااااغ الذااااخيعة   اعتبااااارإللغاااااء ليااااحا اإلقااااخار إالّ فيااااخفس إقااااخاره، ومااااا ىااااحا االعتبااااار أو ا
 À، وقااج بااّيغ ذلااظ الشبااّي (ٔ)اإلساابلمّية لمشػايااا والسقاصااج مااغ وراء أفعااال اإلندااان وأقػالااو

 .(ٕ)(ِإنََّسا اأَلْعَساُل ِبالشِّيَّاِت، وِمنََّسا ُلِكلِّ اْمِخغ  َما َنَػػ بقػلو: )
لاو  ىاحا السقراج، و مقراجو  اإلندان العاقل لو مغ وراءه كايةيقػم بو  فكل عسل

، وجااءت القاااعجة الفقيياة عماى وتػجييو بالذكل الرحيح في تقاجيخ قياسة ىحا العسل أثخ
، وبااحلظ نراات مجمااة األحكااام (ٖ)(األمااػر بسقاصااجىااألمااػر بسقاصااجىاكااخار الحااجيث فشراات عمااى أّن: )

 .(ٗ)العجلية
وىااااي اكتذاااااف دوافااااع وبػاعاااااث  يقااااع عمااااى عاااااتق القاضااااي ميسااااة صااااعبةوىشااااا 

حلظ إلااى وضخوفااو ليراال باا جه فااي معخفااة حااال السِقااخقرااارػ جياا ، ومااغ ثااع بااحلاإلقاااخار
حقيقااااة األمااااخ فااااي القزااااية السشطااااػرة أمامااااو، فااااالحكع عمااااى الذاااايء فااااخ  عااااغ ترااااػره، 

 .ئلقخارفي ىحا السصمب أىع الجوافع التي يسكغ أن تكػن باعثا لوسأتشاول 
عمياااو، ِلاااَ بل يبقاااى فاااي تبعتاااو،  ط الػاجاااب عاااغ ذمتاااو بم بااااره عاااغ حاااقّ إساااقا -ٔ
جافع لياااحا ىاااػ التػباااة ماااغ الاااحنب والخكباااة فاااي مغفاااخة هللا تعاااالى والخاااػف ماااغ ويكاااػن الااا

                                         

(، أكاديسية نايا، ٕٕ٘اإلجخاءات الجشائية اإلسبلمية وتصبيقاتيا، عجنان  الج التخكساني، )ص (ٔ)
 م.ٜٜٜٔالخياض، شبعة أولى، 

 (.ٕ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كيف كان بجء الػحي، ) (ٕ)
 (.ٙٔاألشباه والشطائخ، الديػشي، )ص -(. ٕٕألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )صا (ٖ)
 (.ٕمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٗ)



ٜٔٗ 

 

 .(ٔ)عحابو

يؤ اااح باااو صااااحبو، كساااا أ اااح  -إذا تاااػفخت شاااخوشو  -وىاااحا الشاااػ  ماااغ اإلقاااخار 
إال باعااث التصيااخ مااغ الااحنب، كسااا جاااء فااي  مقخاره الااحؼ لااع يجفعااو إليااوماااعدًا باا Àالشبااّي 

 .(ٕ)(ْخِنيْخِنيَشيِّ َشيِّ  َيا َرُسْػَل هللاِ َيا َرُسْػَل هللاِ كبلم ماعد: )
 ف اإلنداان باحنب  لاع يختكباو ركباةقاج يعتاخ  ،،(ٖ)اإلقخار لمخبلص مغ العاحاب -ٕ

 اصاة مااع تصاػر وسااائل  مشاو فاي الااتخمز ماغ عاحاب الجدااج الاحؼ يشالاو أثشاااء التحقياق
عاااغ ىاااحا اإلقاااخار ماااغ حياااث وقاااج سااابق الكااابلم ، ، وىاااحا ماااا يداااسى إقاااخار السكاااخهالتعاااحيب

 االعتجاد بو في شخوط السقّخ.

اإلقخار بجافع االفتخار بسا فعمو مغ السحطػرات في حال الدّخ، وىاحا أكثاخ   --ٖٖ
، كسااغ يقااّخ بالدنااا وىااػ يفخااخ بشفدااو -والعياااذ بااا- بالسعرااية يغمااا يكااػن عشااج السجاااىخ 

بقجرتااو عمااى الػصااػل إلااى قمااػب الشداااء، أو مااغ يقااخ بذااخب الخسااخ ركبااة مشااو بمضيااار 
وىحا الشػ  يؤ ح بو صااحبو لقاػل ، (ٗ)ماكغ تعاشيياأو التبجح بجمػسو في أ انذخاحو بيا

ِ َوْلُيتُااْب  ،اْجَتِشُبااػا َىااِحِه اْلَقاااُذوَرَة الَِّتااي َنَيااى َّللاَُّ َعْشَيااا) :Àالشبااي  َفَسااْغ َأَلااعَّ َفْمَيْدااَتِتْخ ِبِدااْتِخ َّللاَّ
  .(٘)(َّللاَِّ َعدَّ َوَجلَّ َفِمنَُّو َمْغ ُيْبِجْلَشا َصْفَحَتُو ُنِقْع َعَمْيِو ِكَتاَب  ،ِإَلى َّللاَِّ 

لاع يفعماو  فقاج يقاّخ شاخز بذايء اإلقخار لئلضخار بالغيخ أو لحساية الغيخ، -ٗٗ
                                         

شخق  -(.ٜٕٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) -(. ٖٛٔ/ٛفتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، ) (ٔ)
 (.ٔٙٗاإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص

 (.ٕٖٔٔ/ٖمدمع، باب مغ اعتخف عمى نفدو بالدنا، )الجامع الرحيح،  (ٕ)
 (.ٕٕٚاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص (ٖ)
وىحا الشػ  مغ اإلقخار قج انتذخ في زمانشا كثيخًا -(. ٕٕٙاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص (ٗ)

ألصجقاء  بيغ السجاىخيغ بالسعاصي، والعياذ با تعالى، وقج يكػن كاذبا أو مبالغا أو مجاريا
 الدػء.

(ا وقال حجيث صحيح ولع يخخجاه، وتابعو الحىبي وقال: ٕ٘ٗو ٕٕٚ/ٗالسدتجرك، الحاكع، ) (٘)
(، السكتب ٖٖٔ/ٚالسرشف، عبج الخزاق بغ ىسام الرشعاني، ) -عمى شخط الذيخيغ. 

 (.ٖٖٓ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –م. ٖٜٛٔاإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية، 

 



ٔ٘ٓ 

 

 فعمااو فعمااو والااجه أو ي كيااخه مااغ العقاااب، كسااغ يقااّخ بذاايءأو ليحساا ،ليااؤذؼ كيااخه باامقخاره
 .(ٔ)، أو يقخ عمى نفدو بذيء مقابل مال أو مشفعةولجه ليخمرو مغ العقاب

ُأِتااَي ُعَساااُخ ْباااُغ الَخصَّااااِب ِبااااْمَخَأة  َقاااج عاااغ جعفاااخ باااغ دمحم قاااال: ) (ٕ)روػ ابااغ القااايع
اًة َتَعمََّقْت ِبَذابّ  ِمَغ اأَلْنَراِر وَكاَنْت َتْيَػاهُ، َفَمسَّا َلْع ُيَدااِعْجَىا اْحتَااَلْت َعَمْياِو، َفَأَ اَحْت َبْيَزا

ا وَباْيَغ َفْخاَحْيَيا، ثُاعَّ َجااَءْت ِإَلاى ُعَساَخ َصااِرَ ًة َفَأْلَقْت َصَفاَرَىاا وَصابَِّت الَبَيااَض َعَماى َثْػِبَيا
َفَقاَلْت: َىَحا الخَُّجُل َكَمَبِشْي َعَمى َنْفِداْي وَفَزاَحِشي ِفاي أَْىِماي، وَىاَحا َأثَاُخ ِفَعاِلاِو. َفَداَأَل ُعَساُخ 

، َفَياعَّ  الشَِّداَء َفُقْمَغ َلُو ِإنَّ ِبَبَجِنَيا وَثْػِبَيا َأَثخَ  ، َفَجَعاَل َيْداَتِغْيُث وَيُقاْػُل:  الَسِشايِّ اابِّ ِبُعُقْػَباِة الذَّ
َعاْغ  َيا َأِمْيَخ الُسْؤِمِشْيَغ َتَثبَّْت ِفْي َأْمِخْؼ، َفَوهللِا َما َأَتْيُت َفاِحَذًة وال َىَسْسُت ِبَيا َفَقاْج َراَوَدْتِشايْ 

ػ ِفااي َأْمِخِىَسااا؟ َفَشَطااَخ َعِمااي  ِإَلااى َمااا الَحَدااِغ َمااا تَااخَ َفَقاااَل ُعَسااُخ: َيااا َأَبااا  َنْفِدااَي َفاْعَتَرااْسُت،
َعَمى الثَّْػِب ُثعَّ َدَعا ِبَسااء  َحاارّ  َشاِجْيِج الَغَمَيااِن َفَرابَّ َعَماى الثَّاْػِب َفَجِساَج َذِلاَظ الَبَيااُض، ثُاعَّ 

 .(ٖ)(َأَ َحُه واْشَتسَُّو وَذاَقُو َفَعَخَف َشْعَع الَبْيِس، وَزَجَخ الَسْخَأَة َفاْعَتَخَفْت 
لتػقااع الذااااب فااي  -وىااي لااع تفعميااا- يتبااّيغ مااغ ىااحا أّن السااخأة أقااّخت بالفاحذااة

العااحاب، ففااي مثاال ىااحه الحاااالت يجااب عمااى القاضااي التحااّخؼ وبااحل الجيااج ليراال إلااى 
 حقيقة اإلقخار.

اإلقخار لعجم ترجيقو لقيام القخيشة، فقج يقّخ اإلندان بجخيسة لع يختكبيا   --٘
، كسا في قرة الجدار (ٗ)غ كل جانب  إلى درجة ال ُيقبل قػلو معياإلحاشة القخائغ بو م

                                         
اإلقخار بعػض أصبح مغ األمػر والقزايا الكثيخة  -(. ٕٕٛلجشائية، تخكساني، )صاإلجخاءات ا (ٔ)

السشتذخة في زمانشا و اصة مع الفقخ والحاجة والجيل، وكثخة البصالة، وزيادة متصمبات الحياة، 
حتى أصبح لو أناس شبو متخررة ليحا الغخض، فيقخ عمى نفدو، ال بل ويأتي بذيػد الدور 

 عمى ذلظ. 
، الفقيو الحشبمي السفدخ الشحػؼ األصػلي الستكمع،  بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ قيِّع الجػزيةدمحم (ٕ)

تتمسح عمى يج الذيخ ابغ تيسَية، لو مؤلفات مشيا: الصخق  ه،ٔ٘ٚمػلجه ووفاتو في دمذق 
شحرات  –(. ٖٗٔالسعجع السختز بالسحجثيغ، الحىبي، )ص – الحكسية ومعبلم السػقعيغ.

 (.ٖٗٛ/ٕالسقرج األرشج، ابغ مفمح، ) –(. ٛٙٔ/ٙساد، )الحىب، ابغ الع
 (. لع أعثخ عمى ىحه الخواية إال عشج ابغ القيع رحسو هللا.ٗٗالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
 (.ٕٕٛاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص (ٗ)
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َأّن اإِلَماَم َعِمّيًا َكّخَم هللُا َوْجَيو  ُأِتَي ِبَخُجل  ُوِجَج ِفي ِ ْخَبة  ِبَيِجِه التي نقميا ابغ القيعا وىي: )
ُط ِفْي دَ  خ  ِبَجِمِو وَبْيَغ َيَجْيِو َقِتْيل  َيَتَذحَّ  ِمِو، َفَدَأَلُو َفَقاَل: َأَنا َقَتْمُتُو. َقاَل: ِاْذَىُبػاِسكِّْيغ  ُمَتَمصِّ

وُه ِإَلى َعِميّ  ِبِو َفاْقتُ  ُمػُه، َفَمسَّا َذَىُبػا ِبِو َأْقَبَل َرُجل  ُمْدِخَعًا، َفَقاَل: َيا َقْػُم اَل َتْعَجُمػا ِبِو، ُرد 
وُه، َفَقاَل الخَُّجُل: َيا َأِمْيَخ الُسْؤِمِشْيَغ،  ِل: َما َفَخد  َما َىَحا َصاِحُبُو َأَنْا َقَتْمُتُو، َفَقاَل َعِمي  ِلؤَلوَّ

ْصَشَع َحَسَمَظ َعَمْى َأْن ُقْمَت َأَنْا َقاِتُمُو وَلْع َتْقُتْمُو؟. َقاَل َيا َأِمْيَخ اُلْسْؤِمِشْيَغ: وَما َأْسَتِصْيُع َأْن أَ 
ُط ِفيْ  َدِمِو، وَأَنا َواِقف  وِفْي َيِجْؼ ِسكِّْيغ  وِفْييِا َأَثُخ  وَقْج َوَقَف الَعَدُذ َعَمى الخَُّجِل َيَتَذحَّ

ِم وَقْج ُأَ ْحُت ِفْي ِ ْخَبة  َفِخْفُت َأْن اَل ُيْقَبَل ِمشِّْي وَأْن َيُكْػَن َقَداَمة  َفاْعَتَخْفُت ِبَسا َلْع  الجَّ
: ِبْ َدسَ  َكاَن َحِجْيُثَظ؟. َقاَل: ا َصَشاْعَت، َفَكْيَف َأْصَشْع واْحَتَداْبُت َنْفِدْي ِعْشَج هللِا، َفَقاَل َعِمي 

اب  َ َخْجُت ِإَلْى َحاُناْػِتاْي ِفْي الَغَمِذ َفَحَبْحُت َبَقَخًة وَسَمْخُتَيا، َفَبْيَشَسا َأَنْا ِإنِّ  ْي َرُجل  َقرَّ
كِّْيُغ ِفْي َيِجْؼ َأَ َحِنْي الَبْػُل، ِبُقْخِبْي َفَجَ ْمُتَيا َفَقَزْيُت  َفَأَتْيُت ِ ْخَبًة َكاَنْت  ُأْصِمُحَيا والدِّ

ُط ِفْي َدِمِو، َفَخاَعِشْي َأْمُخُه َفػَ  َقْفُت َحاَجِتْي وُعْجُت ُأِرْيُج َحاُنْػِتْي، َفِمَذا َأَنْا ِبَيَحا الَسْقُتْػِل َيَتَذحَّ
كِّْيُغ ِفْي َيِجْؼ، َفَمْع َأْشُعْخ ِإاَل ِبَأْصَحاِبَظ َقْج  َوَقُفْػا َعَميَّ َفَأَ ُحْوِنْي، َفَقاَل َأْنُطُخ ِإِلْيِو والدِّ

ِبَسا َلْع الشَّاُس: َىَحا َقَتَل َىَحا، َماَلُو َقاِتل  ِسَػاهُ، َفَأْيَقْشُت َأنََّظ اَل َتْتُخُك َقْػَلُيْع ِلَقْػِلْي َفاْعَتَخْفُت 
َتْمُت ْي ِإْبِمْيُذ َفقَ ُتَظ؟. َفَقاَل: أَْكَػانِ ِقرَّ  َأْجِشِو، َفَقاَل َعِمي  ِلْمُسِقخِّ الثَّاِنْي: َفَأْنَت َكْيَف َكاَنْت 

ْي َماِلِو، ُثعَّ َسِسْعُت ِحذَّ الَعَدِذ َفَخَخْجُت ِمَغ الِخْخَبِة واْسَتْقَبْمُت َىَحا الخَُّجَل َشَسَعًا فِ 
اَب َعَمى الَحاِل الَِّتي َوَصَف َفاْسَتَتْخُت ِمْشُو ِبَبْعِس الِخْخَبِة َحتَّْى َأَتىْ  الَعَدُذ َفَأَ ُحْوُه  الَقرَّ

. َفَقاَل  ْي َسَأُبْػُء ِبَجِمِو َأْيَزًا َفاْعَتَخْفُت ِباْلَحقِّ ِلْمَحَدِغ: وَأَتْػَك ِبِو، َفَمسَّا َأَمْخَت ِبَقْتِمِو َعِمْسُت َأنِّ
َقْج َأْحَيا َنْفَدًا، وَقْج يا َأِمْيَخ الُسْؤِمِشْيَغ، ِإْن َكاَن َقْج َقَتَل َنْفَدًا فَ  َما اْلُحْكُع ِفْي َىَحا؟. َقاَل:

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱٹٱٹٱ

ِمْغ َبْيِت ِل َفَخبّل َعِمي  َعْشُيَسا وَأْ َخَج ِدَيَة الَقِتيْ  ،َّٰذ يي ىي مي خي
 .(1)الَسالِ 

                                         

ا إن وقع ُصمحًا قال ابغ القيع بعج روايتو لمقرة: )وىح -(. ٔ٘الصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٔ)
بخضا األولياء فبل إشكال فيو، ومن كان بغيخ رضاىع فالسعخوف مغ أقػال الفقياء أّن القراص 

 ال يدقط بحلظا ألّن الجاني قج اعتخف بسا يػجبو ولع يػجج ما يدقصو فتعيغ استيفاؤه(.
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جيقو لااػ عمااى عااجم تراا ع يفعااامو لقيااام القااخائغ التااي تااجللاافالقراااب أقااّخ بذااايء  
مااااة، أّمااااا اآلن فاااايسكغ فيااااو متقجة الػسااااائل العمسياااا أنكااااخ، وشبعااااًا ىااااحا فااااي زمااااغ لااااع تكااااغ

اعج القاضاااي والتحاليااال السخبخّياااة التاااي قاااج تداااالحجيثاااة، ة الػساااائل العمسيااااالعتسااااد عماااى 
أو  ه الراااػرة، بياااحماااع ذلاااظ فااامّن األماااخ ماااا يااادال جاااائد الػقاااػ و لمػصاااػل إلاااى الحقيقاااة، 

 .أشكال أ خػ رػر و ب
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 ارالسظمب الخابع: نراب اإلقخ 
حتااى يكااػن مقبااػال صااحيحا يؤ ااح بااو  -كسااا الذاايادة-تخط تعااّجد اإلقااخار ىاال يذاا

 ؟إلثبات الحق أو الػاقعة واحج ، أم ُيكتفى بمقخارصاحبو
اتفق الفقياء عماى عاجم اشاتخاط العاجد لراحة اإلقاخار فاي إثباات الحقاػق السالّياة 

 ، باسااتثشاء(ٔ)حااجودوال أو مااا يااؤول إلييااا، وفااي قزااايا األحااػال الذخرااّية وفااي العقػبااات
و بالداااخقة، فقاااج ا تمفاااػا فاااي عاااجد ماااخات اإلقاااخار التاااي يؤا اااح بااا اإلقاااخاراإلقاااخار بالدناااا أو 

بااااو، وىااااحا مااااا سااااأتشاولو فااااي  أو الحااااج الستعمااااقلمعقػبااااة  السِقااااّخ، ويكااااػن إقااااخاره مدااااتػجبا
 مدألتيغ:

 نراب اإلقخار بالدنا. ::السدألة األولىالسدألة األولى

  دخقة.نراب اإلقخار بال ::السدألة الثانيةالسدألة الثانية
  

                                         

 -(. ٕٕٙ/ٙيشي، )العالبشاية،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 ،بجاية السجتيج ونياية السقترج -(. ٕٛٔ/٘فتح القجيخ وتكسمتو، ابغ اليسام وقاضي زاده، )

مشح  -. مٕٗٓٓ ،القاىخة، دار الحجيث(، ٕٗ٘/ٗ، )دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ رشج القخشبي
 .(ٜٗٔ/ٗالذخبيشي، )مغشي السحتاج،  - .(ٜٕٖ/ٜعمير، )الجميل، 
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 .السدألة األكلى: نراب اإلقخار بالدنا 
الفقياء في الشراب السقجر لئلقخار بالدنا حتى يدتػجب الحج السشاط باو  ا تمف

 عمى قػليغ:

 و يذتااخط لرحااة اإلقاخار بالدناا، إلاى أناذىب الحشفّياة والحشابماة: القؾؿ األكؿ  **
لتثباات لديااادة ا شمبااا ع مااخاتخ السعتااخف عمااى نفدااو أربااأن يقاا -لمذااخوط الدااابقةإضااافة -

، وزاد الحشفياااة: فاشاااتخشػا تعاااجد مجاااالذ اإلقاااخار أيزاااًا باااأن يقاااّخ بأربعاااة فاااي إقاماااة الحاااج
 .(ٔ)مجالذ مختمفة، كمسا أقّخ مخة رده القاضي

 ، ماغ حاجيث أبايماع مااعد عشاجما جااءه مقاخًا بالدناا Àواستجلػا بسا فعماو الشباي 
ُىَػ ِفي اْلَسْداِجِج، َفَشااَداهُ َفَقااَل: َياا َرُساػَل ك À ػَل هللاِ َأَتْى َرُجل  َرسُ قال: )حيث ، ىخيخة 

اااا َشاااِيَج َعَماااى َنْفِداااِو َأْرَباااَع  ، َفَمسَّ د َعَمْياااِو َأْرَباااَع َماااخَّات  اااْي َزَنْياااُت َفاااَأْعَخَض َعْشاااُو َحتَّاااى َردَّ هللِا ِإنِّ
، َدَعاااُه الشَِّبااي   ؟ َقاااَل:  À َشااَياَدات  ال. َقاااَل: َفَيااْل َأْحَرااْشَت؟ َقاااَل: َنَعااَع. َفَقاااَل: َأِبااَظ ُجُشااْػن 

 .روايات متعجدةألفاظ و  ، ولمحجيث(ٕ)(ِاْذَىُبْػا ِبِو فَاْرُجُسْػهُ  :À َفَقاَل الشَِّبي  

عمااى نفدااو بعااج إقااخاره  لااع ُيقااع الحااّج عمااى ماااعد إال Àأّن الشبااّي  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
 .Àه لحج لسا ردّ ، ولػ كان اإلقخار مخة واحجة يكفي إلقامة اأربع مخات

أّناو تكخار اإلقخار، و إلى عجم اشتخاط  ،ة: ذىب السالكية والذافعيالقؾؿ الثاني  **
يج رجحانًا باالتكخار، ولياحا ، والخبخ ال يد ، ألّن اإلقخار  بخيكفي إقخار واحج لػجػب الحج

  :واستجّلػا .(ٖ)الخبخ العجد، بخبلف الذيادة، فمّن التعجد يفيج تثّبت ذتخطلع ي
                                         

 -(. ٜ٘ٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) – .(ٕٛٔ/ٖ) القجورؼ والغشيسي، ،بالمباالكتاب و  (ٔ)
ابغ م عبج الدبل، لسحخرا - .(ٙٙٔ/ٖ) الديمعي، تبييغ الحقائق، - .(ٕٕٙ/ٙ) العيشي، البشاية،

 (.ٛٛٔ/ٓٔ) السخداوؼ، اإلنراف، -(. ٖٜٖ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) - .(ٗ٘ٔ/ٕ، )تيسية
 .(ٖٕٔص) ،سبق تخخيجو (ٕ)
السقّجمات السسّيجات، دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي،  -(. ٕٕٕ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٖ)

القخافي، الح يخة،  -م. ٜٛٛٔ(، دار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة أولى ٕٗ٘/ٕ)
 – .(ٖٖٚ/ٕٔ)لعسخاني، ، االبيان – .(ٜٖٗصابغ جدؼ، )القػانيغ الفقيية،  - .(ٛ٘/ٕٔ)

 .(ٜٗٔ/ٗالذخبيشي، )مغشي السحتاج،  - .(ٙٗٗ/ٙ)لغدالي،، االػسيط
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ىااي حبمااى و  À عااغ عسااخان بااغ حراايغ أن امااخأًة مااغ جييشااة أتاات الخسااػل -ٔ
، َفاااَجَعا الشَِّباااي  )ماااغ الدناااا فقالااات:  اً  َفَأِقْساااُو َعَمااايَّ َوِليََّياااا َفَقااااَل:  Àَياااا َنِبااايَّ هللِا َأَصاااْبُت َحاااجَّ

ْت َعَمْيَيااا ِثَياُبَيااا، ثُااعَّ  َأْحِدااْغ ِإَلْيَيااا َفااِمَذا َوَضااَعْت َفااْأِتِشْي ِبَيااا، َفَفَعااَل. َفااَأَمَخ ِبَيااا َنِبااي   هللِا َفُذااجَّ
َأَمَخ ِبَيا َفُخِجَسْت، ُثعَّ َصمَّى َعَمْيَياا، َفَقااَل َلاُو ُعَساُخ: ُتَرامِّْي َعَمْيَياا َياا َرُساػَل هللِا وَقاْج َزَناْت، 

َسْت َبْيَغ َسْبِعْيَغ ِماْغ أَْىاِل الَسِجْيَشا ِة َلَػِساَعْتُيْع، وَىاْل َوَجاجَت َتْػَباًة َفَقاَل: َلَقْج َتاَبْت َتْػَبًة َلػ ُقدِّ
 .(1)َأْفَزَل ِمْغ َأْن َجاَدْت ِبَشْفِدَيا ِ َتَعاَلى(

 ، حياثالداابق الاحكخ، الحاجيث وعغ أباي ىخياخة وزياج باغ  الاج الجيشاي  -ٕ
 .(ٕ)(اْكُج َيا ُأَنْيُذ ِإَلى اْمَخَأِة َىَحا َفِمنَّ اْعَتَخَفْت َفاْرُجْسَياك) :Àقال الشبي 

رجاااع الساااخأة بعاااج أن اعتخفااات، ولاااع ياااحكخ أنياااا أقاااخت  Àأّن الشباااّي  وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة:
ولػ كاان  لع يحكخ أربعاو  الخجع عمى االعتخاف، -في الحجيث الثاني - عّمقأربعا، كسا و 

 .(ٖ)لسا تخكو قبل إقامة الحج تكخار اإلقخار ضخوريا
ْلَقاااُذوَرَة الَِّتااي َنَيااى َّللاَُّ اْجَتِشُبااػا َىااِحِه اقااال: ) Àأن الشبااي   عااغ ابااغ عسااخ -ٖ

ِ َوْلُيُتْب ِإَلى َّللاَِّ  ،َعْشَيا َفِمنَُّو َمْغ ُيْبِجْلَشا َصاْفَحَتُو ُنِقاْع َعَمْياِو ِكتَااَب  ،َفَسْغ َأَلعَّ َفْمَيْدَتِتْخ ِبِدْتِخ َّللاَّ
 .(ٗ)(َّللاَِّ َعدَّ َوَجلَّ 

ء الرفحة واالعتاخاف، ولاع عّمق إقامة الحج عمى إبجا Àأّن الشبّي   وجو الجاللة:وجو الجاللة:
  يفّخق بيغ أن ُيقّخ مّخة أو أربع مخات.

                                         

 .(ٖٕٔص)سبق تخخيجو،  (ٔ)
 .(ٕٗٔص)سبق تخخيجو،  (ٕ)
 .(ٖٖٚ/ٕٔ)، ، لوالبيان، يا أقخت أربعًا(ة لع يحكخ أنّ : )الغامجيّ العسخاني قال (ٖ)
رددت تخدني كسا : أتخيج أن الغامجيةلسا قالت لو  ومسا يؤيج ما ذكخناه أن الشبي : )الذػكاني قالو 

أربعًا،  ولػ كان تخبيع اإلقخار شخشًا لقال ليا إنسا رددتو لكػنو لع يقخّ  ، لع يشكخ ذلظ عمييا،ماعداً 
مغ أسخار  نيل األوشار - ،تكخار اإلقخار ليذ بذخط( وىحه الػاقعة مغ أعطع األدلة عمى أنّ 

 .مٖٜٜٔ دار الحجيث، مرخ، شبعة أولى، ،(ٚٔٔ/ٚ) دمحم عمي الذػكاني، ،مشتقى األ بار
 (.ٜٗٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)

 



ٔ٘ٙ 

 

ّن حيااااث إ، وهللا أعمااااعثاااااني القااااػل البااااالشطخ إلااااى أدلااااة الفااااخيقيغ يتباااايغ رجحااااان 
وذلاااظ لقااااػة األدلاااة التاااي أوردوىاااا، ولاااجاللتيا عماااى  يكاااافي إلثباااات حاااّج الدناااا اإلقاااخار ماااخة

 ال ُيّتيع اإلندان في حق نفدو.، وألّن العجد لتقميل التيسة، و السقرػد مشيا
عاغ  ليعاخض لاو باالخجػ  دهكان ياخ  À، فالشبي أّما بالشدبة لسا حرل مع ماعد

، وقػلااو (ٔ)(َلَعمَّااَظ َقبَّْمااتَ فيااع مااغ قػلااو: )اإلقااخار، ال ليديااج فااي عااجد مااخات اإلقااخار، وىااحا ي
اا َصاَشْعَت ِباوِ َلْػ ُكْشاَت َساَتْخَتُو ِبَثْػِباَظ، َكااَن الحؼ دفعو لبلعتخاف: ) لمخجل أو  ،(ٕ)(َ ْياًخا ِمسَّ

؟() :Àرّده السااتخابتو فااي عقمااو، حيااث قااال لااو  À أّن الشباايّ  وقااج اسااتشبط . (ٖ)َأِبااَظ ُجُشااْػن 
الفقياااااء مااااغ ىااااحا الحااااجيث أّنااااو يدااااتحب لئلمااااام أن يعااااخض لمسقااااّخ بالدنااااا بااااالخجػ  عااااغ 

 .(ٗ)اإلقخار
اعدًا لذبية  دا متاو فاي أماخه، م Àفي شخح الدشة: )إّنسا رّد الشبّي  (٘)البغػؼ قال 

                                         

 . (ٕٚٓ/ٛ)باب ىل يقػل اإلمام لمسقخ لعمظ لسدت أو كسدت، البخارؼ،  ،رحيحالجامع ال (ٔ)
دمحم بغ أحسج بغ عبج ، تشقيح التحقيق في أحاديث التعميق -(. ٕ٘ٔ/ٖٙالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٕ)

م، وقال: ىحا إسشاد ٕٚٓٓ، شبعة أولى، الخياض، أضػاء الدمف(، ٖ٘٘/ٗ، )اليادؼ الحشبمي
، دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ َقاْيساز الحىبي، تشقيح التحقيق في أحاديث التعميق -صالح. 

 م، وقال: ىحا القػل مخسل.ٕٓٓ، شبعة أولى، الخياض، دار الػشغ(، ٕٓ٘/ٕ)
خسالة، (، مؤسدة الٖٗٗ/ٔ)ابغ دقيق العيج، دمحم بغ عمي ، شخح عسجة األحكام إحكام األحكام (ٖ)

 - .(ٖٖٚ/ٕٔ)لعسخاني، ، االبيان – .(ٕٙ٘/ٜعمير، )مشح الجميل،  -م. ٕ٘ٓٓشبعة أولى، 
 .(ٚٔٔ/ٚالذػكاني، )نيل األوشار، 

الذيخازؼ، السيحب،  - .(ٖٙٔ/ٖالديمعي، )تبييغ الحقائق،  - .(ٕٗٙ/ٙ) العيشي، البشاية، (ٗ)
 اف القشا ،كذّ  - .(ٗٙ/ٜقجامة، )ابغ السغشي،  - .(ٖ٘ٚ/ٕٔ)لعسخاني، ، االبيان – .(ٔٛٙ/٘)

 .(ٕٗٔ/٘) البيػتي،
فقيو  ، يشدب إلى بغا مغ قخػ  خاسان،السعخوف بالفخاء البغػؼ  الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم (٘)

صاحب ، تػفي بسخو الخوذ، شافعي محجث مفدخ كان بحخًا في العمػم عبلمة زمانو فييا
وفيات األعيان، ابغ  –ه. ٓٔ٘، تػفي رابيحوشخح الدشة والتيحيب والسالترانيف الكثيخة مشيا 

البجاية والشياية، ابغ كثيخ،  –(. ٜٖٗ/ٜٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٖٙٔ/ٕ مكان، )
 (. ٘ٚ/ٚشبقات الذافعية، الدبكي، ) –(. ٕٕٙ/ٙٔ)



ٔ٘ٚ 

 

 عاغ حالاو ال ألّن التكاخار فياو شاخط،ولحلظ سأل أبو جشػن؟ فخّده مّخة بعج أ اخػ لمكذاف 
رّد السااخأة الغامجّيااة، فقالاات: لعمااظ تخيااج أن تخّدنااي،  Àيااجّل عمااى ذلااظ مااا روؼ أّن الشبااّي 

 .(ٔ)فثبت أّن التخديج لع يكغ شخشًا في الحكع، ومّنسا كان لدوال الذبية(
 

     
  

                                         

 (.ٜٕٓ/ٓٔ)البغػؼ،  ،شخح الدشة (ٔ)

 



ٔ٘ٛ 

 

 .نراب اإلقخار بالدخقة السدألة الثانية: 
ا تمف الفقياء في الشراب السقجر لئلقخار بالداخقة حتاى يداتػجب الحاج السشااط 

 بو عمى قػليغ:

ذىاب جسياػر الفقيااء إلاى أّن اإلقاخار ماّخة واحاجة يكفاي إلثباات  القؾؿ األكؿ:  **
، واإلقاااخار  باااخ  ال يااادداد رجحاناااًا حاااج الداااخقة، ألّن اإلنداااان كياااخ ماااّتيع فاااي حاااق نفداااو

 .(ٔ)بتكّخره

والحشابماة إلاى أّناو ُيذاتخط لراحة اإلقاخار  ذىاب بعاس الحشفياة القؾؿ الثاني:  **
 .(ٕ)بالدخقة ومثبات الحّج بو تعّجد اإلقخار مختيغ، كسا أّن عجد الذيػد اثشان

ِبِمّز  َقاِج اْعتَاَخَف ُأِتَي  À َأنَّ الشَِّبيَّ واستجلػا بسا روؼ عغ أبي أمية السخدومي: )
َتْيِغ Àاْعَتَخاَفًا وَلْع ُيْػَجاْج َمَعاُو َمتَاا  ، َفَقااَل  : َماا َأَ اُلاَظ َساَخْقَت، َقااَل: َبَماْى. َفَأَعااَد َعَمْياِو َماخَّ

ُخ هللَا : ِاْساااَتْغِفِخ هللَا وتُاااْب، َفَقااااَل: َأْساااَتْغفِ Àَأو َثبلثَاااًا، َفاااَأَمَخ ِباااِو َفُقِصاااَع، وِجاااْيَء ِباااِو، َفَقااااَل 
 .(3)(: الَّمُيعَّ ُتْب َعَمْيِو )ثبلثًا(Àوَأُتْػُب ِإَلْيِو، َفَقاَل 

                                         
(. ٖٕٚ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) – .(ٕٕٓ/ٖالقجورؼ، )الكتاب،  - .(ٜ/ٚ) العيشي، البشاية، (ٔ)

 روضة الصالبيغ، - .(ٓٛٗ/ٙ)لغدالي، ، االػسيط – .(ٖٖ٘صابغ جدؼ، )القػانيغ الفقيية،  -
 .(ٕٗ٘/ٛابغ حدم، )ى، السحمّ  - .(ٖ٘٘/ٚ) الشػوؼ،

(، السصبعة الدمفية، القاىخة، شبعة ٜٙٔالخخاج، القاضي أبػ يػسف يعقػب بغ إبخاىيع، )ص (ٕ)
ابغ  السغشي، - .(ٕٕٓ/ٖالغشيسي، )، لمبابا - .(ٜ/ٚ) العيشي، البشاية، -ه. ٕٖٛٔ ثالثة،

البيػتي، اف القشا ، كذّ  - .(ٜ٘ٔ/ٕ، )ابغ تيسيةم عبج الدبل، لسحخرا - .(ٖٛٔ/ٜ) قجامة،
(، ٔ٘/٘، دمحم بغ أبي بكخ بغ قيع الجػزية، )اد السعاد في ىجؼ  يخ العبادز  - .(ٕٗٔ/٘)

 م.ٜٜٗٔ، شبعة ثانية، خوتمؤسدة الخسالة، بي
 (.ٖٕٙ/ٖسشغ ابغ ماجة، ) - (.ٖٖٗ/ٙسشغ أبي داوود، ) -(. ٗٛٔ/ٖٚالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٖ)

 ودو دارواه أبػ (، وقال: ٖٛٗ/ٕتحفة السحتاج، ابغ السمقغ، ) – (.ٚٙ/ٛسشغ الشدائّي، ) -
بغ إبخاىيع بغ حسج بغ دمحم معالع الدشغ،  –ود. و داوالشدائي وابغ ماجة ولع يزعفو أبػ 

عمى أن في إسشاد م، وقال: ٕٖٜٔ، شبعة أولى، حمب، السصبعة العمسية(، ٖٔٓ/ٖي، )الخصاب
الباحثػن شعيب األرناؤوط وعادل مخشج ورفاقيسا في تحقيقيع لسدشج  . قالىحا الحجيث مقاالً 

 اإلمام أحسج: صحيح لغيخه.



ٜٔ٘ 

 

 لع يقصعو إاّل بعج تكخار إقخاره. Àأّن الشبّي  وجو الجاللة:وجو الجاللة:
ّن اإلقاخار حيث إبالشطخ إلى أدلة الفخيقيغ يتبيغ رجحان القػل األول وهللا أعمع، 

قااخار عمااى الذاايادة قياااس  مااع الفااارق، ألّن يكفااي إلثبااات حااّج الدااخقة، ألّن قياااس اإلمااّخة 
العجد في الذيادة لديادة التثبت وتقميل التيسة، وال تيساة فاي اإلقاخار، إذ ال ُياتيع اإلنداان 

، وألن حاااج الاااخجع الاااحؼ فياااو ىااابلك الاااشفذ بالكمياااة ال يذاااتخط فياااو تكاااخار حاااق نفداااو فاااي
لاع  Àدوماي، فامن الشباي وأّماا حاجيث أباي أمّياة السخاإلقخار، فحاج القصاع فاي ذلاظ أولاى، 

 . (ٔ)يصمب مغ الدارق تكخار اإلقخار لقصعو، ومّنسا كان يعخض لو بالخجػ  عغ إقخاره
 

     
  

                                         

 .(ٔٛٙ/٘) الذيخازؼ، السيحب، - .(ٖٕٔ/ٖ) الديمعي،تبييغ الحقائق،  - .(ٜ/ٚ) العيشي، البشاية، (ٔ)
(، وقال: )ثبت عغ ٜٚٙ/ٗ)الذػكاني، نيل األوشار،  - .(ٕٛٗ/ٕٔ)لعسخاني، ، االبيان –

 الشبّي أّنو قصع ولع ُيشقل تكخار اإلقخار في ذلظ(.

 



ٔٙٓ 

 

 
 
 

 
 ؾؽ الثابتة باإلقخارالحق: السبحث الخامذ

اتفقت كمسة الفقياء عماى أن اإلقاخار وسايمة يثبات بياا جسياع الحقاػق، 
وقج أفاض الفقياء فاي الحاجيث عاغ  سػاء أكانت حقًا  تعالى أم حقًا آلدمي،

أباااػاب جسياااع فاااي  مفاااخدات ىاااحه الحقاااػق وجدئياتياااا والزاااػابط التاااي تحراااخىا
، ونطااااخًا لكثااااخة ىااااحه الحقااااػق وتشػعيااااا، والتااااي تخااااخج عااااغ نصاااااق العااااّج الفقااااو

لكثااخة تعااخض  مشيااا، وذلااظ أمااخيغ ميساايغ سااأعخض فااي بحثااي فاامّني والحرااخ،
فااي الػاقاااع العسماااي  ألىسّيتيساااالكتابااة، و الفقياااء ليساااا حتااى أفخدوىساااا بالبحاااث وا

 وسأتشاول ذلظ في مصمبيغ. لحياة السدمسيغ،

 إقخار السخلض مخض السؾت.السظمب األكؿ:   **

 اإلقخار بالشدب.السظمب الثاني:   **
  



ٔٙٔ 

 

 ب األكؿ: إقخار السخلض مخض السؾتالسظم
السقراااػد بااامقخار الساااخيس: ىاااػ االعتاااخاف بحاااّق ال يعاااخف لاااو سااابب وال شخياااق 

 .(ٔ)ما فيو إسقاط حّق يجػز انتقالو إلى الغخماء والػرثة كلػتو إال اإلقخار، ويذسل لثب
ب فيااو السااػت، ويعجااد معااو ىااػ السااخض الااحؼ يغماا السقرااػد بسااخض السااػت:و 

وىااػ  فاامن امتااج ،لااع يستااجصااحبو عااغ القيااام بسرااالحو السعتااادة، ويبلزمااو حتااى السااػت، و 
 .(ٕ)مخضو ويتغيخ حالو يذتج ما لع عمى ىحه الحال، كان في حكع الرحيح،

 وحالة السخض تخالف حالة الرحة باعتبار تعّمق حّق الغخماء والػرثاة بالتخكاة،
كساا  ليع كاان اإلقاخار فاي الراحة والساخض ساػاء لعاجم التيساة فياو، فسا ال يتعّمق بو حقّ 

 وسأتشاول ىحا السصمب في مدألتيغ: ،قراصالحّج أو سا يػجب الإذا أقّخ ب

 .هلغيخ كارث مخض السؾت ألكلى: إقخار السخلضالسدألة ا  **

   .هلؾارثمخض السؾت السدألة الثانية: إقخار السخلض   **

 
     

  

                                         

 .(ٗٚٔص)شخائق الحكع، زىخاني،  - .(ٜٕ٘/ٔ)دحيمي، دمحم الوسائل اإلثبات،  (ٔ)
باز،  :شخحياو  ،(ٜ٘٘ٔ) مجمة األحكام العجلية، السادة: -(. ٚ٘ٔ/ٙ دي، )السبدػط، الدخ  (ٕ)

أسعج ، الفقو الحشفي وأدلتو - .(ٛٔٔٙ/ٛوىبة الدحيمي،) الفقو اإلسبلمي وأدلتو، - .(ٓٙٚص)
السػسػعة  - م.ٕٓٓٓدمذق، شبعة أولى،  دار الكمع الصيب، (،ٗٙ/ٖ)دمحم سعيج الراكخجي، 

 .(٘/ٖٚ)، الكػيتية الفقيية

 



ٕٔٙ 

 

 ه.لغيخ كارثمخض السؾت السدألة األكلى: إقخار السخلض  
 ،الزمو  ساخيس ماخض الساػت لغياخ الاػارث صاحيحعمى أّن إقخار الفق الفقياء ات

كسااا أن حالااة السااخض أقااخب إلااى ، فااي حااال صااحتو فيااو، فيااػ كاااإلقخار ألنااو كيااخ مااتيع
 واشاااتخطؼ الراااجق فيسااا يقااػل، فكااان أولااى بااالقبػل، تحااخ االحتياااط لشفدااو ومبااخاء ذمتااو و 

: )إن أقااخ ألجشبااي كيااخ صااجيق، كااان عااجم وجااػد التيسااة كالرااجاقة مااثبل، فقااالػاالسالكيااة 
 .(ٔ)، و الف في ذلظ بعس الحشابمةاإلقخار الزما(

يغ لغيااخ ): (ٕ)قااال ابااغ السشااحر وأجسعااػا عمااى أن إقااخار السااخيس فااي مخضااو بالااجَّ
 .(ٖ)(وارث جائد، إذا لع يكغ عميو ديغ في الرحة

يااع إال أن ومذا كااان الفقياااء قااج اتفقااػا عمااى صااحة إقااخار السااخيس لغيااخ الااػارث،
يشفاح فاي  أمىال يشفاح فاي جسياع التخكاة ميساا بماْ السَقاخ باو؟ ، ا تمفػا في نفاذ ىحا اإلقاخار

 عمى قػليغ. التخكة فقط ثماث
 ،(ٗ)ورواياااة عاااغ الحشابماااة ،ةوالذاااافعي ،ذىاااب جسياااػر الحشفياااة القػػػؾؿ األكؿ:  ** 

                                         
نطام، الفتاوػ اليشجية،  - .(ٕٖ/ٛٔالدخ دي، )السبدػط،  - .(ٕ٘/٘) الديمعي، تبيغ الحقائق، (ٔ)

عمى الذخح الكبيخ،  حاشية الجسػقي - .(ٖٖٓ/ٕ) داماد أفشجؼ، مجسع األنيخ، - .(ٚٚٔ/ٗ)
 .(ٛٛ/ٙالخخشي، ) شخح الخخشي، - .(ٖٕٗ/ٙ) عمير، مشح الجميل، - .(ٙٔٙ/ٖ)، الجسػقي

 مغشي السحتاج، - .(ٛ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  - .(ٚٚٙ/٘الذيخازؼ، ) السيحب، -
 ،في شخح مخترخ الخخقي، الحدغ بغ أحسج بغ البشا السقشع – .(ٖٓٔ/ٕ) الذخبيشي،

الدركذي عمى الخخقي، شخح  – .مٜٜٗٔ(، مكتبة الخشج، الخياض، شبعة ثانية، ٖٗٚ/ٕ)
 .(ٕٖٚ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٖٙٔ/ٗالدركذي، )

تػفي بسكة  دمحم بغ إبخاىيع بغ السشحر الشيدابػرؼ، الفقيو الذافعي، شيخ الحخم السكي ومفتيو، (ٕ)
، مغ أ ح عغ أصحاب الذافعي إال أنو كان مجتيجًا ال يقمج، بل يجور مع ضيػر الجليل ه،ٜٖٔ

سيخ أعبلم  –(. ٕٚٓ/ٗوفيات األعيان، ابغ  مكان، ) - .مؤلفاتو اإلجسا  والسبدػط واألوسط
شبقات الذافعييغ،  -(. ٕٓٔ/ٖشبقات الذافعية، الدبكي، ) -(. ٜٕٓ/ٗٔالشببلء، الحىبي، )

 (.ٕٙٔابغ كثيخ، )ص
 .ٕٗٓٓ(، دار السدمع لمشذخ، شبعة أولى، ٚٚص)بغ السشحر، دمحم بغ إبخاىيع اإلجسا ،  (ٖ)
 =نطام، الفتاوػ اليشجية، - .(ٕٖ/ٛٔالدخ دي، )السبدػط،  - .(ٕ٘/٘) الديمعي، تبيغ الحقائق، (ٗ)

 



ٖٔٙ 

 

 .إلى أن اإلقخار يشفح في جسيع التخكة ميسا بمْ مقجار السال السقخ بو
مااخض مػتااو بعاايغ  نراات مجمااة األحكااام العجليااة عمااى أّن: )إقااخار السااخيس فااي

 .(ٔ)ومن أحاط بجسيع أمػالو( صحيح و،ا أؼ لسغ لع يكغ وارثأو ديغ ألجشبي

 عااغ الحشابمااةأ ااخػ  ، وروايااةةالسالكيااو  ،بعااس الحشفيااةذىااب ذىااب  القػػؾؿ الثػػاني:  **

 .(ٕ)ةعمى الػصاي إلى أن اإلقخار يشفح في ثماث التخكة فقط بالقياس
وهللا أعمااااع، وذلااااظ  لقااااػل األولايتباااايغ رجحااااان وبااااالشطخ إلااااى القااااػليغ الدااااابقيغ 

السااخيس  نحيااث إ عمااى نفدااو ومالااو، ولعااجم التيسااة بيااحا اإلقااخارلكسااال أىمّيااة السااخيس 
، وقياااس فااي الااجنيا انتيااى إلااى حالااة يخيااج فييااا إبااخاء ذمتااو مااغ تبعااة الحقااػق التااي عميااو

اإلقااخار لؤلجشبااي عمااى الػصااية لااو قياااس مااع الفااارق، ألن اإلقااخار لتبخئااة الحمااة والػصااية 
   .تبخ  بعج السػت

 
     

  

                                         
 - .(ٚٚٙ/٘الذيخازؼ، )السيحب،  - .(ٖٖٓ/ٕ) داماد أفشجؼ، مجسع األنيخ، - .(ٚٚٔ/ٗ) =

عمى  السقشع – .(ٖٓٔ/ٕ) الذخبيشي، مغشي السحتاج، -  .(ٛ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ، 
 - .(ٖٙٔ/ٗالدركذي، )الدركذي عمى الخخقي، شخح  – .(ٖٗٚ/ٕ) ،الخخقي، ابغ البشا

 .(ٕٖٚ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي، 
 .(ٔٓٙٔ) :مجمة األحكام العجلية، السادة (ٔ)
نطام، الفتاوػ اليشجية،  - .(ٕٖ/ٛٔالدخ دي، )السبدػط،  - .(ٕ٘/٘) الديمعي، تبيغ الحقائق، (ٕ)

عمى الذخح الكبيخ،  حاشية الجسػقي - .(ٖٖٓ/ٕ) داماد أفشجؼ، مجسع األنيخ، - .(ٚٚٔ/ٗ)
 .(ٛٛ/ٙالخخشي، ) شخح الخخشي، - .(ٖٕٗ/ٙ) عمير، مشح الجميل، - .(ٙٔٙ/ٖ)، الجسػقي

الدركذي، الدركذي عمى الخخقي، شخح  – .(ٖٗٚ/ٕ) ،عمى الخخقي، بغ البشا السقشع –
 .(ٕٖٚ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٖٙٔ/ٗ)

 



ٔٙٗ 

 

 .هلؾارثمخض السؾت ية: إقخار السخلض السدألة الثان 
 خض الساػت لػارثاو عماى أربعاةالساخيس ما قاخارا تماف الفقيااء فاي صاحة ىاحا إ

 أقػال:

إلاى  ،(ٔ)شابماةوالسذيػر عشج الح ،ذىب الحشفّية، وقػل لمذافعّية األّكؿ:األّكؿ:القؾؿ القؾؿ   **
ومن إجاازة الػرثاة، فامن أجاازوه لادم، لػارثو مػقػف عمى  مخض السػت إقخار السخيس نأ

يثااار بعااس وم ،ل، وذلااظ قياسااًا عمااى الػصااية لااػارث بجااامع الترااخف فااي مالااومشعااػه بصاا
 .فمن وجػد التيسة تسشع مغ صحة ىحا اإلقخار الػرثة عمى بعس، ومغ َثع

إذا أقّخ واحج في مخض مػتو باجيغ أو ونرت مجمة األحكام العجلية عمى أّنو: )
إجااازة باااقي الػرثااة، فاامن أجااازوه كااان  عمااى ورثتااو ثااع مااات كااان إقااخاره مػقػفااا ألحااج عاايغ

 .(ٕ)معتبخًا وماّل فبل(

أّن إقاااخار إلاااى  ،(ٖ)، وا تااااره بعاااس الذاااافعيةذىاااب السالكّياااة الثػػػاني:الثػػػاني:القػػػؾؿ القػػػؾؿ   **
 صاحيح إذا لاع ُياتيع وباشال إذا ات ياع إال -أو لغياخه لػارث-السخيس مخض السػت عامة 

يس عشااجىع وجااػد التيسااة أو ، فسااجار صااحة أو بصاابلن إقااخار السااخ أن يجيااد باااقي الػرثااة
 .عجميا

                                         

ائخ، ابغ األشباه والشط - .(ٙٚٔ/ٗ) نطام، الفتاوػ اليشجية، - .(ٕٖ/ٛٔ) الدخ دي، السبدػط، (ٔ)
 .(ٛٚٙ/٘الذيخازؼ، ) السيحب، - .(ٖٖٓ/ٕداماد أفشجؼ، )مجسع األنيخ،  - .(ٖ٘ٓص)نجيع، 

الدركذي شخح  - .(ٖٓٔ/ٕ) الذخبيشي، مغشي السحتاج، - .(ٛ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -
 ،عمى الخخقي السقشع - .(ٖٖٚ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٗٙٔ/ٗ) الدركذي، عمى الخخقي،

 (.ٜٖٗ/٘) البيػتي، كذاف القشا ، - .(ٖٗٚ/ٕ) لبشا،ابغ ا
 .(ٜٛ٘ٔ) مجمة األحكام العجلية، السادة: (ٕ)
(، ٓٛٗ، )صعيدى بغ سيل بغ عبج هللا الجياني، اإلعبلم بشػازل األحكام وقصخ مغ سيخ الحكام (ٖ)

 قيحاشية الجسػ  - .(ٖٔٔص) ابغ جدؼ، القػانيغ الفقيية، -م. ٕٚٓٓ، القاىخة دار الحجيث،
شخح الخخشي،  – .(ٛٛ/ٙالعجوؼ، )حاشية العجوؼ،  - .(ٙٔٙ/ٖالجسػقي، )، عمى الذخح الكبيخ

 الذخبيشي، مغشي السحتاج، - .(ٛ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  - .(ٛٛ/ٙ)الخخشي، 
(ٕ/ٕٗٓ). 



ٔٙ٘ 

 

إقاخاره، ولاػ أقاّخ الباغ عساو قبال، إذ  قبالكسغ لو بشت وابغ عاع، فاأقّخ البشتاو لاع ي
ج فااي نراايبيا، وكسااا لااػ أقااّخ لرااجيق مااع عااجم وجااػد يع أن يديااال يااتيع فااي نراايبو وياات

ع إقاخاره لمراجيق ومايع فاي وماع وجاػده يِراح، ألّناو ماع وجاػد الػلاج ال يات الػلج ال يِرح
 .(ٔ)يع، فأداروا الحكع عمى التيسةعجم وجػده يت

لاى أّن إ ،(ٕ)، والطاىخياةة في الخاجح مغ ماحىبيعذىب الذافعي الثالث:الثالث:القؾؿ القؾؿ   **
، ألّنااو فيسااا يقااػل قّ محاا ، ألن الطاااىخ أّن السِقااخإقااخار السااخيس لػارثااو صااحيح كاااألجشبي

إلااى  ااإلندااان فيياا ، ويدااار ق فييااا الكاااذب، ويتااػب فييااا الفاااجخانتيااى إلااى حالااة يرااج
نباو إلاى أماخ ضاخورؼ فاي ىاحه السداألة، وىاػ  ، وبعاس الذاافعيةتبخئة ذمتو مغ الحقاػق 

أّن القاضااي أو السفتااي يجااب عميااو أن يتحااخػ األمااخ ويتعااّخف أحااػال السِقااّخ قباال القزاااء 
 .(ٖ)أو الفتػػ 

إقخار السخيس ماخض  أّنو ال ُيقبل إلى ،(ٗ)ذىب بعس الحشابمة القؾؿ الخابع:القؾؿ الخابع:  **
                                         

 حاشية الجسػقي - .(ٖٔٔص) ابغ جدؼ، القػانيغ الفقيية، -(. ٓٛٗ، )صالجياني، اإلعبلم (ٔ)
شخح الخخشي،  – .(ٛٛ/ٙالعجوؼ، )حاشية العجوؼ،  - .(ٙٔٙ/ٖالجسػقي، )، لذخح الكبيخعمى ا

 الذخبيشي، مغشي السحتاج، - .(ٛ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  - .(ٛٛ/ٙ)الخخشي، 
(ٕ/ٕٗٓ.) 

مغشي السحتاج،  - .(ٛ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  - .(ٛٚٙ/٘الذيخازؼ، )السيحب،  (ٕ)
 -(. ٖٛ٘/٘تحفة السحتاج وحػاشيو، الييتسي والذخواني والعبادؼ، ) - .(ٖٓٔ/ٕالذخبيشي، )

 .(ٕٗ٘/ٛابغ حدم، )ى، السحمّ 
قال الخصيب الذخبيشي: )الخبلف في الرحة أما التحخيع فعشج قرج الحخمان ال شظ فيو كسا 

ف أّنو صّخح بو جسع، ومذا ادعى بقية الػرثة عمى السَقخ لو أنو ال حقيقة إلقخار مػرثيع لو فاحم
 -أقّخ لظ بحق الزم كان يمدمو اإلقخار بو فعميو أن يحمف، فمن نكل حمف بقية الػرثة وقاسسػه(. 

 .(ٖٓٔ/ٕلو، )مغشي السحتاج، 
قال األذرعي: )فبل يشبغي لسغ يخذى هللا أن يقزي أو ُيفتي بالرحة مصمقًا ومن ساعجه إشبلق  (ٖ)

تحفة السحتاج وحػاشيو،  -(. ٖٔٔ/ٕ) مغشي السحتاج، الذخبيشي، -الذافعي واألصحاب(. 
 (.ٖٛ٘/٘الييتسي والذخواني والعبادؼ، )

 =السقشع - .(ٖٖٚ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٗٙٔ/ٗ) الدركذي، الدركذي عمى الخخقي،شخح  (ٗ)
 

 



ٔٙٙ 

 

  ..إال ببّيشة السػت لػارثو
، ىااػ مااا ذىااب الااخاجح وهللا أعمااعتباايغ أن القااػل يوبااالشطخ إلااى األقااػال الدااابقة 

ألنياا  إذا انتفات التيساة ارثاو صاحيح والزمأن إقاخار الساخيس لػ  إليو بعس الذافعية، ماغ
، مااع ضاخورة التحااخؼ والتااجقيق مااغ القاضااي فااي حااال فاي الااػارث أشااج مشيااا فااي األجشبااي

 ، وذلظ لكساال أىمياة السِقاّخ عماى نفداو ومالاو، وألن(ٔ) تحخيا لمقزاء بالعجل والحقالسِقخ 
الساخض، كااإلقخار لغياخ الااػارث، ماغ صاح إقاخاره فاي حااال الراحة صاح إقاخاره فاي حااال 

قااااج انتيااااى إلااااى حالااااة يرااااجق فييااااا الكاااااذب، ويتااااػب فييااااا الفاااااجخ، فيااااػ أحااااخػ  السِقااااخّ و 
   .ة قبل السػتتذمخئة لتب ره في ىحه الحالةبالرجق في إقخا

 
     

  

                                         
شخح مشتيى  -(. ٜٖٗ/٘) البيػتي، كذاف القشا ، - .(ٖٗٚ/ٕ) ابغ البشا، ،عمى الخخقي =

 .(ٕٕٚ/ٙ)البيػتي، اإلرادات، 
قال األذرعي: )ىحا القػل قػؼ ألنو قج يغمب عمى الطغ بالقخائغ كحب السقخ وأحيانًا يقصع  (ٔ)

تحفة السحتاج وحػاشيو، الييتسي والذخواني  - .(ٖٔٔ/ٕالذخبيشي، )مغشي السحتاج،  - بكحبو(.
 .(ٖٛ٘/٘والعبادؼ، )



ٔٙٚ 

 

 ني: اإلقخار بالشدبالسظمب الثا
ا لسا يتختب عميو مغ سامية رفيعة الذخيعة اإلسبلمّية الشدب مكانة أولت

فأوجبت عمى ، مغ تشطيع األسخة وحفع أفخادىا ما َيشتح عشوو  متعمقات معشػية ومادية،
 تاعتبخ و ا كس، (ٔ)َّمن زن رن مم ام يل ُّٱٱٹٱٹٱ، بيوالجسيع أن يجعى أل

عمى الشكيخ مغ الكبائخ شّجدت  ب الباشل كبيخةإنكار الشدب الرحيح أو إلحاق الشد
َعاء  ِإَلى َنَدب  اَل ُيْعَخفُ ) :À قال، مختكبيا ، َأِو ادِّ ؤ  ِمْغ َنَدب  َوِمْن َدقَّ ومغ ، (ٕ)(ُكْفخ  َتَبخ 

التي يثبت بيا، مغ ، والػسائل بأحكام الشدب عمى مخ األزمان جاء اىتسام الفقياءىشا 
وسأتشاول في ىحا  الذيادة عميو، أو اإلقخار بو، أو الفخاش، أو كيخىا مسغ الػسائل،

، الحؼ أشمق الفقياء عميو اسع االستمحاق، ما يتعمق بػسيمة اإلقخار بالشدب السصمب
  في مدألتيغ. ، وسأتشاول ذلظ(ٖ)وىػ ادعاء الخجل أّنو أب أو أخ لسجيػل الشدب

 اإلقخار بشدب يحسمو عمى نفدو. ألولى: السدألة ا 
 .اإلقخار بشدب يحسمو عمى نفدو وكيخهالسدألة الثانية:  

  

                                         

 (.٘سػرة األحداب، آية: ) (ٔ)
السرشف في األحاديث  -(. ٔ٘/ٜالسرشف، عبج الخزاق، ) –(. ٕٜ٘/ٔٔالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٕ)

شبعة ، الخياض ،مكتبة الخشج(، ٖٕٛ/٘، )أبي شيبةإبخاىيع بغ عبج هللا بغ دمحم بغ ، واآلثار
، نػر الجيغ الييثسي، بغية الباحث عغ زوائج مدشج الحارث بغ أبي أسامة -م. ٕٗٓٓ، أولى

 م. قالٕٜٜٔ ،أولى شبعة، السجيشة السشػرة، شبػيةمخكد  جمة الدشة والديخة ال(، ٚٚٔ/ٔ)
 الباحثػن شعيب األرناؤوط وعادل مخشج ورفاقيسا في تحقيقيع لسدشج اإلمام أحسج: حجيث حدغ.

عمي بغ سعيج ، مشاىح التحريل ونتائح لصائف التأويل في شخح السجونة وحل مذكبلتيا (ٖ)
شفاء الغميل في حل مقفل  -. مٕٚٓٓأولى،  شبعة، دار ابغ حدم (،ٜٜٖ/٘، )الخجخاجي

 شبعة، نجيبػيو لمسخصػشات، القاىخة(، ٖٖٛ/ٕي، )دمحم بغ أحسج بغ كازؼ السكشاس،  ميل
 مشح الجميل، - .(ٖٙٙ/ٖ) الجسػقي، ،عمى الذخح الكبيخ حاشية الجسػقي -.مٕٛٓٓأولى، 
الكتب دار  (،ٖٖٗ/ٖ، )أحسج الراوؼ ، مغة الدالظ ألقخب السدالظب - .(ٕٚٗ/ٙ) عمير،
 .مٜٜ٘ٔ ، شبعة أولى،العمسية

 



ٔٙٛ 

 

 .السدألة األكلى: اإلقخار بشدب يحسمه عمى نفده 
 يحسمو اإلندان عمى نفداو كااإلقخار بالػلاج، بشدب اإلقخارلرحة الفقياء اشتخط 

 إضافة إلى الذخوط العامة لئلقخار.ثبلثة شخوط 

باااػت فااابل يعاااارض الحاااذ أن يكاااػن السَقاااّخ باااو مساااا يحتسااال الث الذػػػخط األكؿ:الذػػػخط األكؿ:  **
كااان اإلقااخار باااشبًل، وُيبشااى عمااى ذلاظ أّنااو إذا كااان السَقااّخ لااو بالشدااب ولااجًا،  الطااىخ، ومال

غ بيشيسااا فيجااب أن يكااػن بحيااث يػلااج مثمااو لسثمااو مااغ ناحيااة الدااغ، بااأن يكااػن فااارق الداا
 .(ٔ)هخ الحال يكحب ىحا اإلقخار ويخديقبل ىحا اإلقخار، ومال فمن ضاى

، ألّن ّخ باااو ثابااات الشداااب ماااغ كياااخ السِقاااخأن ال يكاااػن السَقااا ::الذػػػخط الثػػػانيالذػػػخط الثػػػاني  **
يااخه ال يشتقاال إلااى ك بػتااو، وألّن الشدااب الثاباات مااغ شااخزالشدااب ال يقباال الفدااخ بعااج ث
مجيااػل الشدااب، بااأن ال  بااو، باال يجااب أن يكااػن السَقااّخ لااوسااػاء صااّجقو السَقااّخ لااو أم كح

فاي الادمغ الساضاي إاّل  ؼ ولاج فياو، ىااحا ومن كاان فياو حاخجفي السكاان الاح يعخف لو أب
 .(ٕ)ال مذقة فيو مع تصػر أجيدة االترال أصبح أمخا سيبلأّنو في زمانشا و 

                                         

العشاية، البابختي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٛ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
شخح  -(. ٖٖٛ/ٖشفاء الغميل، السكشاسي، ) -(. ٘ٚٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) –(. ٖٜٖ/ٛ)

 ية الجسػقيحاش - .(٘ٚٗوٕٚٗ/ٙ) عمير، مشح الجميل، - .(ٔٓٔ/ٙ)الخخشي، الخخشي، 
لعسخاني، ، االبيان – .(ٗٓٚ/٘الذيخازؼ، )السيحب،  -(. ٖٚٙ/ٖ)، عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي

 - .(ٖٛ/ٗ) ،ابغ قجامةالكافي،  - .(ٔٙ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -(. ٙٚٗو٘ٚٗ/ٖٔ)
مصالب أولي الشيى،  – .(ٜٖٚ/٘) البيػتي، اف القشا ،كذّ  - .(ٚٗٔ/٘) ابغ قجامة، السغشي،

السػسػعة الفقيية  – .(ٜٕٚ/ٙ) البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، -(. ٕٓٙ/ٗالخحيباني، )
 (.ٕٓٔ/ٓٔالكػيتية، )

(. ٖٜٖ/ٛالعشاية، البابختي، ) –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٛ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
الخخشي، خح الخخشي، ش -(. ٖٖٛ/ٖشفاء الغميل، السكشاسي، ) -(. ٘ٚٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) –
عمى الذخح الكبيخ،  حاشية الجسػقي - .(٘ٚٗوٕٚٗ/ٙ) عمير، مشح الجميل، - .(ٔٓٔ/ٙ)

(. ٙٚٗو٘ٚٗ/ٖٔ)لعسخاني، ا ،البيان – .(ٗٓٚ/٘الذيخازؼ، )السيحب،  -(. ٖٚٙ/ٖ)، الجسػقي
 =ة،ابغ قجام السغشي، - .(ٖٛ/ٗ) ،ابغ قجامةالكافي،  - .(ٔٙ/ٗ)روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -

 



ٜٔٙ 

 

لاااو السِقاااّخ فاااي إقاااخاره إن كاااان مكمفاااًا أىااابًل  السَقاااخ راااجقأن ي ::الذػػػخط الثالػػػثالذػػػخط الثالػػػث  **
كماادوم الشفقااة وثبااػت  اإلاادام حقااػق الشدااب لمترااجيق، لسااا فااي سااخيان اإلقااخار عميااو مااغ

 بترجيقو. غ الحقػق السالية، فبل تمدمو إالاإلرث وكيخىسا م
باااجون  عالتكمياااف كالراااغيخ، فااامّن الشداااب يااات ومن كاااان السَقاااّخ لاااو لااايذ ماااغ أىااال

جفع بعااج ترااجيقو، ولااػ بمااْ وكّحبااو لااع َيبصاال الشدااب، ألّنااو يحتاااط لااو فاابل ياا عمااى تػقااف
 .(ٔ)ثبػتو

أقاااّخت الساااخأة بالػلاااج فااامّن  أقاااخ الجاااج أو ، أّماااا إذاإذا كاااان السِقاااّخ رجااابلىاااحا كّماااو 
    ا فيو تحسيل الشدب عمى الغيخ وسيأتي في السدألة الثانية.سإقخارى

 
     

 
  

                                         
مصالب أولي الشيى، الخحيباني،  – .(ٜٖٚ/٘) البيػتي، اف القشا ،كذّ  - .(ٚٗٔ/٘) =

السػسػعة الفقيية الكػيتية،  – .(ٜٕٚ/ٙ) البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، -(. ٕٓٙ/ٗ)
(ٔٓ/ٕٔٓ). 

العشاية، البابختي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٛ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
شخح  -(. ٖٖٛ/ٖشفاء الغميل، السكشاسي، ) -(. ٘ٚٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) –(. ٖٜٖ/ٛ)

 حاشية الجسػقي - .(٘ٚٗوٕٚٗ/ٙ) عمير، مشح الجميل، - .(ٔٓٔ/ٙ)الخخشي، الخخشي، 
، البيان – .(ٗٓٚ/٘الذيخازؼ، )السيحب،  -(. ٖٚٙ/ٖ)، عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي

 ،ابغ قجامةالكافي،  - .(ٔٙ/ٗ)البيغ، الشػوؼ، روضة الص -(. ٙٚٗو٘ٚٗ/ٖٔ)لعسخاني، ا
مصالب  – .(ٜٖٚ/٘) البيػتي، اف القشا ،كذّ  - .(ٚٗٔ/٘) ابغ قجامة، السغشي، - .(ٖٛ/ٗ)

السػسػعة  – .(ٜٕٚ/ٙ) البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، -(. ٕٓٙ/ٗأولي الشيى، الخحيباني، )
 .(ٕٓٔ/ٓٔالفقيية الكػيتية، )

 



ٔٚٓ 

 

 .السدألة الثانية: اإلقخار بشدب يحسمه عمى نفده كغيخ  
بااأخ، أو  خمااى نفدااو وعمااى كيااخه، كااأن يقااخ األاإلقااخار بشدااب يحسمااو اإلندااان ع

 اإلقخار قػليغ: ىحا ا تمف الفقياء في صحةالجج بحفيج، أو السخأة بػلج، وقج 

إلااااى أّن الشدااااب السحسااااػل عمااااى  ،(ٔ)ذىااااب الحشفّيااااة والسالكّيااااة األكؿ:األكؿ:القػػػػؾؿ القػػػػؾؿ   **
الغياخ ال يثباات باااإلقخار باال ال بااج مااغ نراااب الذاايادة، فاامن كااان السقااخون مااغ الػرثااة قااج 

لاع يثبات نرااب الذايادة  ثبات الشداب. ومذا لاع يبمغاػا حاج دةبمغػا حّج الشراب فاي الذايا
عمااى السِقااّخ، وفااي ىااحا اإلقااخار حساال الشدااب فيااو عمااى  الشدااب، ألّن اإلقااخار حجااة قاصااخة

 كيخه، ولقبػلو اعتبخ فيو العجد كالذيادة.

إلااى أّن الشدااب السحسااػل عمااى  ،(ٕ)ذىااب الذااافعّية والحشابمااة الثػػاني:الثػػاني:القػػؾؿ القػػؾؿ   **
 ر ولكغ بذخشيغ إضافة لمذخوط الدابقة:الغيخ يثبت باإلقخا

ولااااػ مجشػنااااًا،  الشدااااب عميااااو ميتااااًا فاااابل يمحااااق بااااالحيأن يكااااػن السحسااااػل  -ٔ
ثبات  ق السِقاخًا وصاجمع وجاػده بقاػل كياخه، فماػ كاان حيا الستحالة ثبػت ندب الذخز

 الشدب بترجيقو ال باإلقخار.
فاأقخ  ، فمن كان ابشااالشدب عميو وارثًا حائدًا لتخكة السحسػل أن يكػن السِقخ -ٕ

 .(ٖ)بآ خ ثبت ندبو، ومن كانػا أكثخ فبلبج مغ اتفاقيع جسيعاً 
                                         

السحيط البخىاني، ابغ  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٕٓوٕٕٛ/ٚكاساني، )بجائع الرشائع، ال (ٔ)
داماد أفشجؼ،  مجسع األنيخ، - .(ٕٛ/٘) الديمعي، تبييغ الحقائق، -(. ٜٙٔ/ٛمازة، )

 القخافي، الح يخة، -(. ٖٚ٘وٚٓ٘/ٓٔ/٘ٔالتيانػؼ، )مإعبلء الدشغ،  -(. ٖٙٓ/ٕ)
 بمغة الدالظ، - .(ٗٗٙ/ٖ)، يخ، الجسػقيعمى الذخح الكب حاشية الجسػقي -(. ٖٗٔ/ٜ)

 .(ٕ٘ٔٙ/ٛ) وىبة الدحيمي، تو،الفقو اإلسبلمي وأدلّ  - .(ٖٚٗ/ٖ) الراوؼ،
مغشي السحتاج،  - .(ٔٙ/ٗ) روضة الصالبيغ، الشػوؼ، - .(ٙٓٚو٘ٓٚ/٘الذيخازؼ، )ب، السيحّ  (ٕ)

 - .(ٚٗٔ/٘ة، )ابغ قجام السغشي، - .(ٜٖٛ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٖٖٚ/ٕالذخبيشي، )
 (.ٕٙٗ/٘السبج ، ابغ مفمح، ) .(ٜٖٛ/٘البيػتي، )اف القشا ، كذّ 

 =السحتاج، مغشي - .(ٔٙ/ٗ) روضة الصالبيغ، الشػوؼ، - .(ٙٓٚو٘ٓٚ/٘الذيخازؼ، )ب، السيحّ  (ٖ)
 



ٔٚٔ 

 

َكاااَن ُعْتَبااُة أنيااا قالاات: ) اسااتجّل الذااافعّية والحشابمااة بسااا روت الداايجة عائذااة 
اااْي ْباااُغ َأِباااْي َوقَّااااص  َعِياااَج ِإَلاااْى َأِ ْياااِو َساااْعِج ْباااِغ َأِباااْي َوقَّااااص  َأنَّ اْباااَغ َوِلْياااَجَة اْباااَغ  ُزْمَعاااَة ِمشِّ

، وَقاااَل: ِاْبااُغ َأِ ااْي َعِيااَج  ااا َكااْاَن َعااْاُم الَفااْتِح َأَ ااَحُه َسااْعُج ْبااِغ َأِبااْي َوقَّاااص  َفاْقَبْزااُو. َقاَلااْت: َفَمسَّ
َقا ِإَلااى ِإَلاايَّ ِفْيااِو، َفَقاااَم َعْبااُج ْبااُغ ُزْمَعااَة َفَقاااَل: َأِ ااْي واْبااُغ َوِلْيااَجَة َأِبااْي ُوِلااَج َعَمااى ِفَخاِشااِو، َفَتَداااوَ 

َيا َرُسػَل هللِا اْبُغ َأِ ْي َكاَن َقْج َعِيَج ِإَليَّ ِفْياِو، َفَقااَل َعْباُج ْباُغ ُزْمَعاَة:  َفَقاَل َسْعج : ،Àالشَِّبيِّ 
ِلَج َعَمى ِفَخاِشِو. َفَقاَل َرُسػُل هللِا   ُىاَػ َلاَظ َياا َعْباَج اْباَغ ُزْمَعاَة. ثُاعَّ  :Àَأِ ْي واْبُغ َوِلْيَجَة َأِبي و 

 .(ٕ)(ُىَػ َأُ ْػَك َيا َعْبجُ وفي رواية: ) ،(ٔ)الَػَلُج ِلْمِفَخاِش وِلْمَعاِىِخ اْلَحَجُخ( :Àَقاَل الشَِّبي  

ألحااق الػلااج بأ يااو عبااج بااغ زمعااة فااجّل عمااى ثبااػت  Àأّن الشبااّي  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
 .(ٖ)الشدب بقػلو

ال بااااإلقخار، ألحاااق الػلاااج باااالفخاش  Àواعتاااخض عماااى ىاااحا االساااتجالل أّن الشباااّي 
 (.الَػَلُج ِلْمِفَخاِش وِلْمَعاِىِخ اْلَحَجخُ ) :Àلقػلو 

وأّن عبااج بااغ زمعااة اعتااخف بػليااجة أبيااو مااع أّنااو لاايذ حااائدًا لجسيااع التخكااة لػجااػد 
 أ تو سػدة بشت زمعة.

األول باأن عباج باغ زمعاة أثبات الفاخاش بامقخاره، ومقاخاره  يغوأجيب عاغ االعتخاضا
 بالفخاش إقخار بالشدب.

   عغ االعتخاض الثاني بتأويميغ:و 
   أّن سػدة استمحقت معو ووافقتو في ذلظ حتى يكػن كل الػرثة مدتمحقيغ. -ٔ
أّن زمعاة مااات كااافخًا فمااع تاخث مشااو سااػدة لكػنيااا مدامسة، فيكااػن عبااج حااائدًا  -ٕ

 لجسيع التخكة.

                                         
 - .(ٚٗٔ/٘ابغ قجامة، ) السغشي، - .(ٜٖٛ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  - .(ٖٖٚ/ٕالذخبيشي، ) =

 (.ٕٙٗ/٘السبج ، ابغ مفمح، ) .(ٜٖٛ/٘البيػتي، ) اف القشا ،كذّ 
 .(ٓٚ/ٖ) باب تفديخ السذبيات، البخارؼ، ،رحيحالجامع ال (ٔ)
 .(ٕٜٔ/٘) بسكة زمغ الفتح، باب مقام الشبي  البخارؼ، ،رحيحالجامع ال (ٕ)
 .(٘ٚٗ/ٖٔ) العسخاني، البيان، (ٖ)

 



ٕٔٚ 

 

وبسااا أن اإلقااخار بالشدااب حااق يثباات كدااائخ الحقااػق، فمنااو ال تصمااب فيااو البيشااة 
ألناااو ال يذاااتخط فياااو  وقياساااو عماااى الذااايادة قيااااس ماااع الفاااارق ، جيغقخار بالحاااج أو الاااكااااإل

 .(ٔ)وهللا أعمع ىػ القػل الثاني إذا تحققت شخوشو خاجحالقػل ال العجالة، لحا فمن
ذااااتخط لرااااحة إقخارىااااا سااااخأة الستدوجااااة أو السعتااااّجة بػلااااج، فمّنااااو يإذا أقااااّخت الأمااااا 

وج فامّن ب عمياو لقياام الفاخاش بيشيساا، فامن كاحبيا الاد ترجيق الدوج، ألّن فيو تحسيال الشدا
الكااابلم عشياااا فاااي  سااايأتيو ، بمثباااات الاااػالدة بالذااايادة الذاااخعية الشداااب ال يقبااال مشياااا إال

، ومذا لاع تكاغ الساخأة متدوجاة أو معتاّجة، فامّن الػلاج يثبات (ٕ)مبحث شيادة الشداء مشفخدات
 و إلدام الشدب عمى نفديا دون كيخىا.ندبو مشيا بالػالدة بقػليا مغ كيخ بّيشة ألّن في

مااو عمااى واألصاال فااي ىااحه السدااألة أّن مااغ أقااخ بشدااب  يمدمااو عمااى نفدااو وال يحس
 قبل إقخاره في سائخ الحقػق.كيخه فمقخاره مقبػل كسا ي

 
     

 
  

                                         

 .(ٕ٘ٔٙ/ٛ)الدحيمي، وىبة الفقو اإلسبلمي وأدلتو،  (ٔ)
 .(ٕٗٗص)يشطخ،  (ٕ)



ٖٔٚ 

 

 مقاصج الذخلعة في اإلقخار: السبحث الدادس
ثبااااات الحقاااااػق إن السقرااااج الخئيدااااي ماااااغ تذااااخيع اإلقاااااخار ىااااػ التػصاااال إلاااااى إ

وميراااليا إلااى أصااحابيا بأسااخ  الصااخق وأيدااخىا، ألن الذااار  الحكاايع يحااخص عمااى حفااع 
كساا يحاخص عماى أداء حقاػق  ،حقػق العباد أيا كان نػعيا، وعمى صيانتيا مغ الزايا 

 .(ٔ)هللا تعالى
وقااج مااخ فااي مبحااث مقاصااج الذااخيعة فااي اإلثبااات مااا يذااسل اإلقااخار كأحااج أىااع 

 .(ٕ)يختز بسقاصج جميمة ال تػجج في كيخه أىسيا أنو وسائل اإلثبات، إال
إرضاء هللا تعالى، بخد الحقػق إلاى أصاحابيا إن كاان اإلقاخار بحاق لمعبااد،  -ٔ

 مغ حقػق هللا تعالى.مغ السعرية إن كان اإلقخار بحق  أو التػبة والتصيخ
إسقاط واجب اآل خيغ عاغ ذمتاو، وكاا ألداشة الشااس عاغ محمتاو، فامن فاي  -ٕ

 نفع صاحب الحق والسِقخ عمى حج سػاء. ذلظ
، وليااحا أثااخ كبيااخ شاااس والسجتسااع بااالسِقخ وحسااجىع صااجقو ووفاااء عيااجهثقااة ال -ٖ

 .سال هللا الخسل لمخمقر في صبلح السجتسع، الحؼ ىػ مغ أىع مقاصج إ
فااي تكسمااة فااتح القااجيخ: )فسااغ محاسااغ اإلقااخار إسااقاط واجااب  (ٖ)قاضااي زادهقااال 

لدااشتيع عااغ محمتااو، ومشيااا إيرااال الحااق إلااى صاااحبو وتبميااْ الشاااس عااغ ذمتااو، وقصااع أ
السكدػب إلى كاسبو، فكان فيو نفاع صااحب الحاق ومرضااء  االق الخماق، ومشياا إحسااد 

                                         

 (.ٜٓٓٙ/ٛالفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الدحيمي، ) (ٔ)
الفقو اإلسبلمي  -(. ٜٕٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) -(. ٖٚٔ/ٛتكسمة فتح القجيخ، قاضي زاده، ) (ٕ)

 (.ٔٙٗشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص -(. ٜٓٓٙ/ٛوأدلتو، وىبة الدحيمي، )
تػلى  ،مغ الخومأصمو فقيو حشفي، السعخوف بقاضي زاده،  الخومي ػؼ أحسج بغ محسػد األدرن (ٖ)

عدكخ، ثع قمج الفتػػ بجار الدمصشة القزاء حمب بزع سشػات ثع قزاء القدصشصيشية فقزاء 
شحرات  –. نتائح األفكار في تكسمة فتح القجيخ البغ اليسامه، مغ مؤلفاتو ٜٛٛ إلى أن تػفي

معجع السؤلفيغ،  –(. ٕ٘ٗ/ٕبلصة األثخ، السحبي، )  –(. ٗٔٗ/ٛالحىب، ابغ العساد، )
 (.ٕ٘٘/ٔاألعبلم، الدركمي، ) –(. ٔٚٔ/ٕكحالة، )

 



ٔٚٗ 

 

 .(ٔ)الشاس السقّخ برجق القػل ووصفيع إياه بػفاء العيج ومنالة الشػل(
ضااابط الحقاااػق كااال مدااامع عماااى  :Àالشباااي  ولياااحه السقاصاااج العطيساااة فقاااج حاااث

التاااي يكتااب فيياااا السداامع ماااا عميااو ماااغ حقااػق، ساااػاء كانااات  ؛ كتاباااة الػصاايةة بػاسااص
تعالى أو آلدماي، ألن أداء الحقاػق واجاب لتفخياْ ذمتاو بايغ ياجؼ هللا تعاالى، ومال ارتكاب 

َماااا َحاااق  : )À معراااية لتدااااببو بزااايا  الحقاااػق بتاااخك اإلقاااخار بياااا، وقاااج قاااال رساااػل هللا
، فاااالسقّخ (ٕ)(ْػِصاااْي ِفْياااِو َيِبْياااُت َلْيَمتَاااْيِغ ِإال وَوِصااايَُّتُو َمْكُتْػَباااة  ِعْشاااَجهُ اْماااِخغ  ُمْداااِمع  َلاااُو َشاااْيء  يُ 

 .(ٖ)يدقط عغ ذمتو تبعة الحق الػاجب عميو بيانو
 

     

 
  

                                         

 (.ٖٚٔ/ٛتكسمة فتح القجيخ، قاضي زاده، ) (ٔ)
 كتاب الػصية، ،مدمع ،رحيحالجامع ال -(. ٕ/ٗ، باب الػصايا، )البخارؼ  ،رحيحالجامع ال (ٕ)

(ٖ/ٕٜٔٗ.) 
شخق اإلثبات  -(. ٜٕٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) -(. ٖٚٔ/ٛده، )تكسمة فتح القجيخ، قاضي زا (ٖ)

 (.ٔٙٗالذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص



ٔٚ٘ 

 

 
 
 

 الخيؾع عؽ اإلقخار: السبحث الدابع
أن يراااجر عاااغ السقاااخ ماااا يشااااقس ىاااػ السقراااػد باااالخجػ  عاااغ اإلقاااخار: 

ؤلثاخ الستختاب عماى ، ورفاع لإلغاء لكبلم السِقخ كمو أو بعزاوفيػ كبلمو أو يخده، 
 .(ٔ)و بعج تقخره كبل أو بعزاً ندخاإلقخار، بعج تحقق وجػده، و 

عغ اإلقخار لو أحكام متعجدة بحدب الحق الحؼ تع الخجػ  عشاو  الخجػ و 
أو حقااا  أو حقااا مااغ حقااػق العباااد -نػعااان وىااػ -إن كااان حقااا  الرااا  تعااالى

 .مذتخكا
 .وىحا ما سأتشاولو في ثبلثة مصالب

 الخيؾع عؽ اإلقخار في حقؾؽ هللا تعالى. ::السظمب األكؿالسظمب األكؿ  **
 الخيؾع عؽ اإلقخار في حقؾؽ العباد. ::السظمب الثانيالسظمب الثاني  **
 .الخيؾع عؽ اإلقخار في الحقؾؽ السذتخكةالسظمب الثالث:   **

  

                                         

شخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع،  -(. ٓٗٔ/ٕتحفة الصبلب، األنرارؼ، ) (ٔ)
 (.ٔٓ٘)ص

 
 
 

 



ٔٚٙ 

 

 ع عؽ اإلقخار في حقؾؽ هللا تعالىالسظمب األكؿ: الخيؾ 
تعااالى ليااا شااقان، األول مااا شااخ  مااغ أجاال تعطاايع هللا تعااالى، ومفااخاده  حقااػق هللا

ق هللا بحاااالسقراااػد ماااا يتعماااق بمقاماااة الحاااجود واألحكاااام، و بالعبػدياااة الخالراااة، والثااااني 
ماا أثبتااو الذااار   مساا يتعمااق بمقامااة حااجوده وىااػ  :فااي ىااحا السصماب الشااػ  الثاااني تعاالى

 :تعالى إلى قدسيغ حقػق هللاقدع الفقياء وقج  وأحكامو،
 .كالحجود، كحج الدنا وشخب الخسخجرأ بالذبية ما ي ل:ل:األو األو 

 جرأ بالذبية كالدكاة والكفارات.ما ال ي الثاني:الثاني:
ا تماف الفقيااء فاي صاحة الخجاػ  جرأ بالذابية، فقاج التاي تاهللا تعالى فأما حقػق 

 عغ اإلقخار فييا عمى ثبلثة أقػال:
إلاى ، (ٔ)والذاافعية والحشابماة ماغ الحشفياةذىاب جسياػر الفقيااء  القػؾؿ األكؿ:  **

 .جرأ بالذبية، والحّج يالخجػ  شبية غ ىحا اإلقخار، وأنأّنو يرح الخجػ  ع
باال رجػعااو، إلااى أّنااو إن رجااع لذاابية ق ،(ٕ)مااام مالااظذىااب اإل القػػؾؿ الثػػاني:  **

 قبل رجػعو.أنو ي ة مشيساالسذيػر  افعشو روايتانيخ شبية لغن رجع إأما و 
 :وقػلاو (ٖ)(َلْػ ُكْشَت َسَتْخَتُو ِبَثْػِبَظ، َكاَن َ ْيًخا ِمسَّا َصَشْعَت ِبوِ ) :Àػلو واستجلػا بق

À ( َِىاااابلَّ َتَخْكُتُسااااػُه َلَعمَّااااُو َيتُااااػُب، َفَيتُااااػَب هللُا َعَمْيااااو)(ٗ) وقػلااااو ،À: ( ِاْدَرُؤْوا الُحااااُجْوَد َعااااِغ
                                         

(، شبعة دار الكتب ٔٙ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 ٕٔ٘/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م -(. ٚٙٔ/ٙتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -ة. العمسي

روضة  -(. ٚٗٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٓٛٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٖٙ٘و
عمى  السقشع -(. ٖٙٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٖ٘٘و ٖٖٔ/ٚالصالبيغ، الشػوؼ، )
كّذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٖٖٛ/ٗافي، ابغ قجامة، )الك -(. ٕٓٔٔ/ٖالخخقي، ابغ البشا، )

 (.ٓٔٗو ٗٛ/٘)
 (.ٜٖٗؤٖٖالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٕٕٕ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٕ)

 (.ٜ٘وٛ٘/ٜالح يخة، القخافي، ) -
 (ٙ٘ٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 =لسدتجرك، الحاكع،ا -(. ٔٚٗ/ٙسشغ أبي داوود، ) –(. ٕ٘ٔ/ٖٙالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٗ)

 



ٔٚٚ 

 

ج  َفَخم ااْػا َساِبْيَمُو، فااِمّن اإِلَمااَم أَلْن ُيْخِصااَئ ِبااالَعْفِػ الُسْداِمِسْيَغ َمااا اْساَتَصْعُتْع، َفاامْن َكااَن َلااُو َمْخاخَ 
وألّن حقااااػق هللا تعااااالى مبشيااااة عمااااى السدااااامحة، ا (ٔ)(َ ْيااااخ  ِمااااْغ َأْن ُيْخِصااااَئ ِفااااي الُعُقْػَبااااةِ 

 فالخجػ  عغ اإلقخار بيا يدقط العقػبة السقجرة عمى فعميا.
صحة الخجػ  عغ ىحا الشاػ  م إلى عج، (ٕ)ذىب بعس الفقياء القؾؿ الثالث:  **
 .(ٖ)باإلقخار فبل يدقط بالخجػ   تعالى ثبت ، ألّنو حقمغ اإلقخار

لساااا ىاااخب انصماااق  وحجتشاااا أن مااااعدا: )بعاااج نقماااو ىاااحا القاااػل (ٗ)قاااال الدخ داااي
فااي  (ٙ)ل الذاايخازؼ اقاا، و (٘): ىاابل  ميااتع ساابيمو(Àالسداامسػن فااي أثااخه فخجسااػه فقااال الشبااي 

 قاال: ،،، لسا روػ أبػ ىخيخة (ٚ)ىحا  صأ()و  :عجم صحة الخجػ السيحب بعج نقمو قػل 
ِ ِإنَّ اأَلِ َخ َقاْج َزَنا :َفَقالَ  َوُىَػ ِفي اْلَسْدِجِج، À َأَتى َرُجل  ِمْغ َأْسَمَع َرُسػَل َّللاَِّ ) ا َيا َرُسػَل َّللاَّ

                                         

 (ا وقال صحيح ولع يخخجاه، وتابعو الحىبي.ٗٓٗ/ٗ) =
(ا وقال: صحيح ولع ٕٛٗ/ٙ( و)ٕٙٗ/ٗالسدتجرك، الحاكع، ) –(. ٖٖ/ٗسشغ التخمحؼ، ) (ٔ)

(، دار ٖٙ/ٖالتاج الجامع لؤلصػل في أحاديث الخسػل، مشرػر عمي ناصيف، ) -يخخجاه. 
ح التاج الجامع لؤلصػلا وقال: رواه الحاكع والبييقي م، ومعو كاية السأمػل شخ ٜٜٚٔالفكخ، 

 وسشجىسا صحيح.
 مشيع ابغ أبي ليمى، وأبػ ثػر، وعثسان البتي، وابغ حدم. (ٕ)
السيّحب، الذيخازؼ،  -(. ٕٕٕ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) -(. ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)

 (.ٕٕ٘وٕٓ٘/ٛابغ حدم، ) السحّمى، -(. ٖ٘ٚ/ٕٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٓٛٙ/٘)
 مغ أىل سخ ذ في  خاسان، قاض مغ كبارالدخ دي، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ سيل  (ٗ)

أشيخ كتبو السبدػط، ه، ٖٛٗفقيو أصػلي متكمع مجتيج، سكغ فخكانة وتػفي فييا الحشفية،  قزاة
سزية، ابغ الجػاىخ ال –(. ٖٕٗتاج التخاجع، الدػدوني، )ص –. أمبله وىػ سجيغ في الجبّ 

 (.ٜٖٕ/ٛمعجع السؤلفيغ، كحالة، ) –(. ٖ٘ٔ/٘األعبلم، الدركمي، ) –(. ٕٛ/ٕنرخ، )
 (.ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (٘)
رحل إلى البرخة وبغجاد، إبخاىيع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ، إمام الذافعية ومجّرس الشطامية،  (ٙ)

ا في األصػل والفخو انيف كثيخة ه، لو ترٙٚٗوانتيت إليو رئاسة السحىب في عرخه، تػفي 
شبقات الذافعييغ،  -(. ٕٗ/ٙالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) – .وأىسيا السيحب والتبرخة والتشبيو

 (. ٖ٘ٗ/ٛٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٕٚٗابغ كثيخ، )ص
 (.ٓٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) (ٚ)

 



ٔٚٛ 

 

اى ِلِذااقِّ َوْجِياِو الَّااحِ  َفااَأْعَخَض َعْشاُو. -َيْعِشاي َنْفَداُو  - َياا َرُسااػَل  َفَقاااَل: ؼ أَْعاَخَض ِقَبَماُو،َفَتَشحَّ
ِ ِإنَّ اأَلِ ااَخ َقااْج َزَناا ااى ِلِذااقِّ َوْجِيااِو الَّااِحؼ أَْعااَخَض ِقَبَمااوُ  .َفااَأْعَخَض َعْشااوُ  ،اَّللاَّ َفَقاااَل َلاااُو  ،َفَتَشحَّ

اى َلاُو الخَّاِبَعاةَ  .َفَأْعَخَض َعْشوُ  ،َذِلظَ  اا َشاِيَج َعَماى َنْفِداِو َأرْ  ،َفَتَشحَّ  :َباَع َشاَياَدات  َدَعااُه َفَقاالَ َفَمسَّ
 .(ٔ)(َوَكاَن َقْج ُأْحِرغَ  ،ْذَىُبػا ِبِو َفاْرُجُسػهُ اِ  :À َفَقاَل الشَِّبي   ،ال َقاَل: ؟.َىْل ِبَظ ُجُشػن  

ناااو لاااو، حياااث إوقػ   Àلسػافقتاااو فعااال الشباااي وىاااحا ىاااػ القاااػل الاااخاجح وهللا أعماااع، 
َتَخْكُتُسااااػُه َلَعمَّااااُو َيتُااااػُب، َفَيتُااااػَب هللُا  َىاااابلَّ ) ::Àوقااااال ، ، عااااخض لمسقااااخ بااااالخجػ  عااااغ إقااااخاره

 .(ٖ)ىحا أوضح دليل عمى أّنو يقبل رجػ  السِقخو  ،(ٕ)(َعَمْيوِ 
جرأ بالذاابية، حقااػق هللا تعااالى، وىااػ مسااا ال ياا مااغ قّ ا الخجااػ  عااغ اإلقااخار بحااأماا

ي فاا الكابلم عشاو كالدكااة والكفاارات، فياحا حكساو حكااع الخجاػ  عاغ حقاػق العباااد، وسايأتي
 .السصمب الثاني

 
     

  

                                         

 (.ٜ٘/ٚوالكخه والدكخان والسجشػن، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، باب الصبلق في اإلكبلق (ٔ)
 (.ٙٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٜٙٔ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) (ٖ)



ٜٔٚ 

 

 في حقؾؽ العباد اإلقخارالخيؾع عؽ السظمب الثاني: 
مسااا يتعمااق  ىااػ مااا أثبتااو الذااار  لئلندااان عمااى اإلندااان العبااج: السقرااػد بحااق

 ىي الحقػق الخالرة لمعبج، مثل حق مال، أو ندب.و  ،بسعامبلتو
ساػاء  حقاػق العبااد مغ الخجػ  عغ اإلقخار بحقّ  حاّتفق الفقياء عمى أّنو ال ير

، خ مالية، كااإلقخار بالساال أو القاخض أو الشكااح أو الصابلق أو الشدابكانت مالية أو كي
وذلااظ لتعّمااق حااق السَقااخ لااو ا والكفااارات جرأ بالذاابية كالدكاااةومثميااا حقااػق هللا التااي ال تاا

د مبشّياة حقاػق العباا فمع يسمظ إساقاشو بغياخ رضااه، وألنثبات لغيخه  بالسَقخ بو، وألّنو حقّ 
 .(ٔ)عمى السذاحة

ال يرااح الخجااػ  عااغ اإلقااخار فااي )وقاج نراات مجمااة األحكااام العجليااة عمااى أّناو: 
فااامذا قاااال لفااابلن عماااي كاااحا ثاااع رجاااع عاااغ إقاااخاره فااابل يعتباااخ رجػعاااو ويمااادم  ،حقاااػق العبااااد

 .(ٕ)بمقخاره(
 

     
  

                                         

(، ٕٓٔوٖٕٓ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٛ٘ٔ/ٕٔ(، و)ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
اال تيار،  -(. ٖٙ٘ؤٕ٘/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م -شبعة دار الكتب العمسية. 

القػانيغ  -(. ٛ٘/ٕٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٜٚ/ٕالكتاب، القجورؼ، ) -(. ٖٖٔ/ٕالسػصمي، )
روضة الصالبيغ،  –(. ٕٚ٘/ٗبمغة الدالظ، الراوؼ، ) -(. ٖٖٔالفقيية، ابغ جدؼ، )ص

مغشي السحتاج، الذخبيشي،  –(. ٓٗٔ/ٕتحفة الصبلب، األنرارؼ، ) -(. ٖ٘٘/ٚالشػوؼ، )
البيػتي،  شخح مشتيى اإلرادات، -(. ٕٔٗ/ٕلفػائج، ابغ مفمح، )الشكت وا -(. ٖٖٔ/ٕ)
 (.ٕٓ٘/ٛالسحمى، ابغ حدم، ) -(. ٖٛٚ/ٙ)

 (.ٛٛ٘ٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)

 



ٔٛٓ 

 

 ب الثالث: الخيؾع عؽ اإلقخار في الحقؾؽ السذتخكةالسظم
قػق السذااتخكة: ىااي الحقااػق التااي يكااػن فييااا حقااا  تعااالى مااغ السقرااػد بااالح

 جية، وحقا لمعبج مغ جية أ خػ، مثل حّج الدخقة وحج القحف. 
ا تماف الفقياااء فااي صااحة الخجااػ  عااغ اإلقاخار فااي ىااحا الشااػ  مااغ الحقااػق عمااى 

بجاامع أن فاي كمييساا حاجا ياجرأ -، ذاتياا التاي ماخت فاي السصماب األول ثبلثة أقػال، ىاي
 وىي: -الذبيةب

، إلاى (ٔ)ذىاب جسياػر الفقيااء ماغ الحشفياة والذاافعية والحشابماة القػؾؿ األكؿ:  **
أّناو يراح الخجااػ  عاغ اإلقااخار فييااا، ويداااقط حاّق هللا تعاالى فقااط وىاػ الحااّج، ويبقاى حااّق 

 العبج.

ذىاب اإلماام مالاظ إلاى أّناو إن رجاع لذابية قبال رجػعاو، وأماا  القؾؿ الثػاني:  **
 .(ٕ)بية فعشو روايتانا السذيػرة مشيسا أنو يقبل رجػعوإن رجع لغيخ ش

ُأِتاااَي ِبِماااّز  َقاااِج اْعتَاااَخَف  À َأنَّ الشَِّبااايَّ ) واساااتجلػا بحاااجيث أباااي أمياااة السخدوماااي:
َمااا َأَ اُلااَظ َسااَخْقَت، َقاااَل: َبَمااْى. َفَأَعاااَد  :Àاْعَتَخاَفااًا وَلااْع ُيْػَجااْج َمَعااُو َمتَااا  ، َفَقاااَل رسااػل هللا 

َتْيِغ َأو َثبلَثًا، َفَأَمَخ ِبِو َفُقِصعَ َعَميْ   .(ٖ)(ِو َمخَّ
باالخجػ ، وألّناو حاّق  تعاالى  Àفمػ لع يقبل فيو الخجػ  لسا عخض لو الخساػل 

                                         

(، شبعة دار الكتب ٖٖٕ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 ٕٔ٘/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م -(. ٚٙٔ/ٙتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -العمسية. 

روضة الصالبيغ،  –(. ٚٗٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٓٛٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٖٙ٘و
عمى الخخقي، ابغ  السقشع -(. ٖٙٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٖ٘٘و ٖٖٔ/ٚالشػوؼ، )

 ٗٛ/٘القشا ، البيػتي، ) كّذاف -(. ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٓٔٔ/ٖالبشا، )
 (.ٓٔٗو

 -(. ٜٖٗؤٖٖالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٖٕٚ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٕ)
 (.ٜ٘و ٛ٘/ٜالح يخة، القخافي، )

 (.ٛ٘ٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)



ٔٛٔ 

 

ِاْدَرُؤْوا الُحُجْوَد َعِغ الُسْداِمِسْيَغ َماا ) :À، وقج قال (ٔ)يجرأ بالذبية كسا في حج شخب الخسخ
 .(ٕ)ُو َمْخَخج  َفَخم ْػا َسِبْيَمُو(اْسَتَصْعُتْع، َفْمْن َكاَن لَ 

والفقياااء قااج نّرااػا عمااى أّن الخجااػ  عااغ اإلقااخار فااي ىااحه الحقااػق يدقاااط الحااج 
فقااط، ويبقااى حااّق العبااج فاابل يدااقط باالخجػ ، ألّن حقااػق هللا تعااالى مبشيااة عمااى السدااامحة 

فااااي كسااااا مااااخ فمنيااااا مبشيااااة عمااااى السذاااااحة، وال تدااااقط بااااالخجػ ،  بخاااابلف حقااااػق العباااااد
 .السصمب الدابق

، إلاااى عاااجم صاااحة الخجاااػ  عاااغ ىاااحا (ٖ)ذىاااب بعاااس الفقيااااء القػػػؾؿ الثالػػػث:  **
 .  (ٗ)اإلقخار، كسا مّخ في حّجؼ الدنا وشخب الخسخ

لقااغ السِقااخ بالدااخقة  À بعااج نفمااو ىااحا القااػل: )وحجتشااا أن الشبااي قااال الدخ دااي
 .(٘)(الخجػ  فمػ لع يرح رجػعو لسا لقشو ذلظ

 أعمااع: قبااػل الخجااػ  عااغ اإلقااخار فااي الحقااػق السذااتخكة، مااغ القااػل الااخاجح وهللا
 À، لسػافقتاو فعال الشباي ، ويبقى عمى السِقخ أن يؤدؼ حق العبججية حق هللا تعالى فقط

ِاْدَرُؤْوا الُحااُجْوَد ) ::Àوقااال   بااالخجػ  عااغ إقااخاره،بالدااخقة وقػلااو، حيااث إنااو عااخض لمسقااخ 
 .(ٙ)(َفْمْن َكاَن َلُو َمْخَخج  َفَخم ْػا َسِبْيَموُ َعِغ الُسْدِمِسْيَغ َما اْسَتَصْعُتْع، 

، باال ومااغ ثااّع فاامن الفقياااء قااج نّرااػا عمااى أّنااو يدااتحب لئلمااام أن يعااّخض لمسِقااخ
الخجاااػ  عاااغ إقاااخاره فاااي كااال ماااا يراااح الخجاااػ  عشاااو ماااغ حقاااػق هللا تعاااالى فقاااط، تمقيشاااو 

                                         

زاد السعاد، ابغ القّيع،  -(. ٖٛٗ/ٕٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٔٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) (ٔ)
(٘/٘ٔ.) 

 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 مشيع ابغ أبي ليمى، وأبػ ثػر، وابغ حدم. (ٖ)
السيحب، الذيخازؼ،  -(. ٜٕٔ/ٓٔشخح الدشة، البغػؼ، ) -(. ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)

 (.ٕٓ٘/ٛالسحّمى، ابغ حدم، ) -(. ٖٛٗ/ٕٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٔٛٙ/٘)
 (.ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (٘)
 (.ٚٚٔبق تخخيجو، )صس (ٙ)

 



ٕٔٛ 

 

لسااعد  À ، وبتعخيزاو(ٔ)(َفَيُتػَب هللُا َعَمْياوِ َىبلَّ َتَخْكُتُسػُه َلَعمَُّو َيُتػُب، ): Àبقػلو استجالال 
كساا ساابق مااغ  باالخجػ  عااغ إقاخاره بالدنااا، وبتعخيزاو لمدااارق باالخجػ  عااغ إقاخاره بالدااخقة

 . (ٕ) À فعمو
 كيف يتع الخجػ  عغ اإلقخار.

الخجااػ  عااغ اإلقااخار لاايذ لااو فعاال أو لفااع معاايغ، ومنسااا يتحّقااق باايغ الفقياااء أن 
 ختمفة تجل عمى إبصال كبلمو أىسيا: برػر متعجدة وألفاظ م

   أن ييخب السقخ قبل إقامة الحج عميو أو أثشاء قيام الحج، كسا فعل ماعد. -ٔ
 أن يقػل السِقّخ: رجعت، أو كحبت فيسا اعتخفت، أو ما فعمت. -ٕ
االستثشاء السدتغخق يعتبخ رجػعًا عغ اإلقخار، فمػ قاال: لاو عماي عذاخة إال  -ٖ

 ألّنو يعتبخ رجػعًا، وال يجػز الخجػ  في حقػق العباد. عذخة، بصل االستثشاء
االساااتجراك فاااي اإلقاااخار، كساااا لاااػ قاااال: ىاااحا الساااال لدياااج بااال لعساااخو، يعتباااخ  -ٗ

 .(ٖ)اإلقخار األولرجػعا عغ 
  

                                         

 (.ٙٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
(، شبعة دار الكتب العمسية. ٔٙ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٜٗ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)

البيان، العسخاني،  -(. ٔٛٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٚٙٔ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -
 (.ٕٜٕ/ٓٔشخح الدشة، البغػؼ، ) -(. ٕٗٔ/٘كّذاف القشا ، البيػتي، ) - (.ٖ٘ٚ/ٕٔ)

(، شبعة دار ٕٔٔوٕٓٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٕٜٔ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)
الكتاب والمباب، القجورؼ والغشيسي،  –(. ٖٖٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -الكتب العمسية. 

مشح الجميل،  -(. ٖ٘ٓ/ٜالح يخة، القخافي، ) -(. ٜٜ/ٙشخح الخخشي، الخخشي، )–(. ٜٚ/ٕ)
الشػوؼ، ، الصالبيغ روضة –(. ٜٙٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٗٙٗوٕٙٗ/ٙعمير، )

 الذخقاوؼ، الذخقاوؼ عمى تحفة الصبلب، -(. ٖٔ/ٖكشد الخاكبيغ، السحمي، ) – (.ٖٗٔ/ٗ)
كّذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٛ٘ٔ/ٗشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) – (.ٓٗٔ/ٕ)
 شخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، -(. ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٔٔٗوٖٓٗ/٘)
(ٙ/ٚ٘ٓ.) 
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 امفصل اثلاين
 الشهادة

 ثسانية مباحث. وفيو

 السبحث األكؿ: تعخلف الذهادة.  **
 دة.السبحث الثاني: مذخكعية الذها  **
 السبحث الثالث: أحكاـ الذهادة.  **
 السبحث الخابع: أركاف الذهادة كشخكطها.  **
 السبحث الخامذ: مخاتب الذهادة  **
 السبحث الدادس: الذهادة عمى الذهادة  **
 السبحث الدابع: مقاصج الذخلعة في الذهادة.  **
 الذهادة. السبحث الثامؽ: ردّ   **
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 السبحث األكؿ: تعخلف الذهادة
 ف المغؾي:التعخل  

حزااػر وعمااع  عمااى الذاايغ والياااء والااجال أصاال يااجلّ مااغ الفعاال شاايج، الذاايادة: 
ذلاظ، والذايادة مراجر لمفعال شاِيج َيذاَيج، وىاي  ماغ فخوعاو عاغ ومعبلم، ال يخاخج شايء
لسذاااىجة، وىااي االشاابل  عمااى الذاايء عيانااًا، وأصااميا اإل بااار ا الخباااخ القاااشع اسااع مااغ

ج  وَأشاااياد  وُشااايجاء ، وجساااع الذااايادة ، وشااااِيج كعِماااع وكاااُخم بساااا شااااىجه والجساااع شااايػد  وُشااايَّ
شيادات، واستذيجه سألو الذيادة، والذاىج مغ يؤّدؼ الذايادة، ُسااّسي باحلظ ألّناو مذااِىج 

، ومشاو والذااىج المداان والسماظ لسا كاب عاغ كياخه، وَشاِيج َعَمايَّ بكاحا فياػ شااىج وشاييج،
 .يا شاىج هللا فاشيج ؼى شاىجعمفبل تحدبشي كافخا لظ نعسة  قػل األعذى:

 أشيخىا: انوردت الذيادة في المغة بعجة مع قجو 
 ا(ٔ)َّحئ جئ يي ىي ني  ُّٱ :ومشو قػلو تعالى ،،الحزاػر  -ٔ

شيج السػاقع كميا، أؼ حزخىا، أؼ مغ حَزخ شيخ رمزان. وَشِيج األمخ حزخه، و 
خىا، فيػ ، أؼ حز(ٕ)(الغشيسة لسغ شيج الػقعة: باب)ومشو قػل البخارؼ في صحيحو: 

يخػ ما  الحؼ والذاىج الحاضخ وجسعو مذاىج، ،شاىج حاضخ، والسذيج محزخ الشاس
 ال يخاه الغائب.

ا أؼ َعِمع، (ٖ)َّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ ومشو قػلو تعالى: ،،ماعالع  --ٕ
والذاىج العالع الحؼ ُيطِيخ ما َعِمَسو، وأشيج أّن ال إلو إال هللاا أؼ والعمع  بخ قاشع، 

  .إلو متفخد بالكػن أن هللا  أعمع
 حج مث ُّٱٱومشو قػلو تعالى:وشيج با، أؼ حمف بو،  القداع والحمف،  -ٖ
، فعبخ أنو مغ الرادقيغبا يحمف ويقدع أؼ أؼ   .(ٗ)َّ جس مخ جخ مح جح مج

                                         

 (.٘ٛٔسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.٘ٓٔ/ٗ) ،الغشيسة لسغ شيج الػقعة بابالجامع الرحيح، البخارؼ،  (ٕ)
 (.ٛٔسػرة آل عسخان، آية: ) (ٖ)
 (.ٙسػرة الشػر، آية: ) (ٗ)



ٔٛ٘ 

 

  . عغ اليسيغ بالذيادة

 يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ ومشو قػلو تعالى: ،السعايشة  --44
، يشو ورآه عا وشِيج الحادث ،(ٔ) َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 فيي مغ السذاىجة التي تشبئ عغ السعايشة.

 يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ مشو قػلو تعالى:و  الخبخ القاشع،  --٘

ك إال ا أؼ ما َأ بْخنا(ٕ)َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .بسا رأيشا

عماااى العماااع  ألّن العماااع باااالخبخ القااااشع قاااائع السعاااانيزاااح الّرااامة بااايغ ىاااحه وتت
   .(ٖ)ه عّسا شاىج مع الحمف با تعاالىوالحزػر، ثّع بيان ذلظ بم بار  والسعايشة

 التعخلف االصظالحي: 
مذاايادة تبعااًا يع لفااي تعااخيف -حتااى فااي السااحىب الػاحااج– ا تمفاات عبااارة الفقياااء

نرااات عميياااا كتاااب  يغخيف، وساااأورد أىاااع تعاااألحكاااام الستعمقاااة بياااا عشاااجىع اااتبلفيع فاااي اال
 :محاىبيع

                                         

 (.ٜٗسػرة الشسل، آية: ) (ٔ)
 (.ٔٛسػرة يػسف، آية: ) (ٕ)
جسيخة المغة، ابغ دريج،  -(. ٖٕٔالسشجج، كخا ، )ص -(. ٖٖٙ/ٕالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٖ)

دمحم ، الداىخ في كخيب ألفاظ الذافعي -(. ٛٗوٚٗ/ٙتيحيب المغة، األزىخؼ، ) -(. ٖ٘ٙ/ٕ)
د، السحيط في المغة، ابغ عبا -. دار الصبلئع(، ٕٛٚوٕٜ، )صبغ أحسج بغ األزىخؼ 

(. ٕٕٔ/ٖمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) -(. ٜٗٗ/ٕالرحاح، الجػاىخؼ، ) -(. ٖٛٛ/ٖ)
 -(. ٔٛٔ/ٗالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجة، ) –(. ٗٔ٘/ٔمجسل المغة، ابغ فارس، ) -

لدان العخب، ابغ  -(. ٜ٘ٗالسغخب، السصخزؼ، )ص -(.ٕٚ٘/ٔأساس الببلكة، الدمخذخؼ، )
كذاف  -(. ٗٗٗوٖٗٗالسرباح السشيخ، الفيػمي، )ص - (.ٖٕٗوٖٕٛ/ٖمشطػر، )

 (، دار صادر، بيخوت.ٖٚٚ/ٕاصصبلحات الفشػن، دمحم عمي التيانػؼ، )
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 الحشفية. تعخيا الذيادة عشج ::أكالأكال
 .(ٔ)يادة في مجمذ القزاءإلثبات حق بمفع الذا صادق ىي إ بار -ٔ
لمغيااخ عمااى  مفااع الذاايادة فااي مجمااذ القاضااي بحااقّ ب ي إ بااار عااغ عيااانىاا -ٕ

 .(ٕ)الغيخ

 .(ٖ)السالكيةالذيادة عشج تعخيا  ::ااثانيثاني
ىي قػل بحيث يػجب عمى الحاكع ساساعو الحكاع بسقتاازاه إن عاجل قائاامو  -ٔ

                                         

(، السصبعة ٕٕٗ/ٕالجػىخة الشيخة عمى مخترخ القجورؼ، أبػ بكخ بغ عمي بغ دمحم الحجادؼ، ) (ٔ)
البحخ الخائق، ابغ  -(. ٖٗٙ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) -ه. ٕٕٖٔالخيخية، شبعة ثانية، 

الكتاب،  -(. ٔٙٗ/٘الجر السختار ورد السحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، ) -(. ٙ٘/ٚنجيع، )
مجمة األحكام العجلية، السادة:  -(. ٕٙٓ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) –(. ٗ٘/ٗالغشيسي، )

(ٔٙٛٗ.) 
بقػلو: اإل بار عغ كػن ما في  (. وعخفيا الكاساني في البجائعٜٕٔالتعخيفات، الجخجاني، )ص (ٕ)

ويػجج تعاريا  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، لو، ) –يج كيخه لغيخه. 
الكفاية، الخػارزمي،  -(. ٕٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -أ خػ لمذيادة عشج الحشفية: 

 –(. ٜٖٔ/ٕ، )اال تيار، السػصمي –(. ٘ٛٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٙٗٗ/ٙ)
 (.ٖٗٙ/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٖٓٚ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، )

تخك الكثيخ مغ فقياء السالكية تعخيا الذيادة، كابغ الحاجب وابغ عبج الدبلم، وقال القخافي:  (ٖ)
لصمب الفخق بيغ الذيادة والخواية وأسأل الفزبلء عشو وتحقيق ماىية كل أقست ثساني سشيغ 

ع أزل كحلظ في شجة قمق حتى شالعت شخح البخىان لمسازرؼ فػججتو حقق السدألة ول، مشيسا
كيخ أن السخبخ عشو إن كان عامًّا ال يختز بسعيغ فيػ  ،ىسا  بخان :وفخق بيغ األمخيغ فقال

ليحا عشج ىحا ديشار إلدام لسعيغ ال يتعجاه لغيخه فيحا ىػ  :بخبلف قػل العجل عشج الحاكع ،الخواية
 .الذيادة

رقاني عمى مخترخ  ميل - (، ٕٚٛ/ٚي، )عبج الباقي بغ يػسف بغ أحسج الدرقان، شخح الد 
 –(. ٛٔٓٔ/ٕشفاء الغميل، السكشاسي، ) –م. ٕٕٓٓأولى،  شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت

حاشية الجسػقي  -(. ٘ٚٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشي، ) –(. ٖ٘ٛ/ٛمشح الجميل، عمير، )
 (.ٕ٘٘/ٗػقي، )عمى الذخح الكبيخ، الجس



ٔٛٚ 

 

 .(ٔ)مع تعجده أو حمف شالبو
 .(ٕ)غيتعمق بسعيّ  ي إ بارى -ٕ

 الذافعية. الذيادة عشج تعخيا ::ااثالثثالث

 .(ٖ)أشيج()لمغيخ عمى كيخه بمفع  ىي إ بار الذخز بحقّ  --ٔٔ

 .(ٗ)ىي إ بار  عغ شيء  بمفع   اص --ٕٕ

 الحشابمة. الذيادة عشج تعخيا ::اارابعرابع

 .(٘)ىي اإل بار بسا عِمسو بمفع  اص --ٔٔ
                                         

(، شبعة ٔ٘ٔ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -(. ٘ٗٗشخح حجود ابغ عخفة، الخّصا ، )ص (ٔ)
شفاء  –(. ٖٙٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٘ٚٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشي، ) –الدعادة. 

الفػاكو الجواني عمى رسالة ابغ أبي زيج القيخواني، أحسج بغ  -(. ٛٔٓٔ/ٕالغميل، السكشاسي، )
 م.ٜٜ٘ٔ(، دار الفكخ، ٜٕٔ/ٕشيع بغ سالع بغ ميشا الشفخاوؼ، )ك

 (، شبعة الكميات األزىخية.ٕ٘ٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)
 ويجج تعاريا أ خػ لمذيادة عشج السالكية، يشطخ السرادر الدابقة عشج السالكية. -

فتح السعيغ  -(. ٖٖٔ/ٗ) إعانة الصالبيغ، البكخؼ، –(. ٕٔٔ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) (ٖ)
(، دار ابغ حدم، ٘ٗٙ، أحسج بغ عبج العديد السميبارؼ، )صبذخح قخة العيغ بسيسات الجيغ

حاشية الجسل عمى السعخوف ب ،فتػحات الػىاب بتػضيح شخح مشيح الصبلب -شبعة أولى. 
حفة ت -(، دار الفكخ، بيخوت. ٖٚٚ/٘شخح السشيح، سميسان بغ عسخ بغ مشرػر الجسل، )

، سميسان بغ دمحم بغ حاشية البجيخمي عمى الخصيب، السعخوف بلحبيب عمى شخح الخصيبا
 م.ٜٜ٘ٔ(، دار الفكخ، ٕٙٗ/ٗعسخ لبيجيخمي، )

الجسل عمى  -(. ٕٓ٘/ٕتحفة الصبلب، األنرارؼ، ) -(. ٕٔٔ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) (ٗ)
 -(. ٖٛٔ/ٗشياج، قميػبي، )حاشية القميػبي عمى شخح الس -(. ٖٚٚ/٘شخح السشيح، الجسل، )

نياية السحتاج إلى شخح السشياج، دمحم بغ أحسج بغ حسدة بغ  -(. ٖٔٙ/ٕاإلقشا ، الذخبيشي، )
 م.ٜٗٛٔ(، دار الفكخ، بيخوت، ٕٜٕ/ٛشياب الجيغ الخممي، )

شخح  -(. ٖ٘ٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٜٖٗ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) (٘)
نيل  –(. ٜٖٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، )–(. ٜٜٕ/ٚالخخقي، الدركذي، )الدركذي عمى 

 (.ٓٚٗ/ٕالسآرب، الذيباني، )

 



ٔٛٛ 

 

 .(ٔ)وال تػجبو ُتطيخ الحق السّجَعى ةشخعي ىي حجة --ٕٕ
 مااغ تعخياااأؼ  داامعالتعاااريا الدااابقة يتبااّيغ أّنااو لااع ي والتأماال فااي الشطااخعااج وب
 االعتخاض:السشاقذة و 

ماع أّن التعخياا كسا في تعخياا الحشفياة، ، ألنو إما اشتسل عمى شخوط الذيادة
 ف مغ كيخه فبل يج ل فيو الذخوط.لبيان الحقيقة التي ُتسّيد السعخَّ 

 والحكاع بياا، الذايادة سسا باألثخ الستختب عمييا وىػ وجػب عّخف الذيادة  أو
وفياااو دور ألّن الحكاااع بافااااتقاره لمتعاااّجد فاااخ  عاااغ كػناااو  كساااا فاااي تعخياااا السالكياااة األول.

 لذسػلو اإلقخار. كيخ مانعشيادة، وىػ أيزا 
 كسا في تعخيا السالكية الثاني، وتعخيفي الذافعية والحشابماة، َأشمق اإل بار، أو

 .وبمفع  اص لقزاءد اإل بار ال يكػن شيادة إال إذا كان بسجمذ اومجخّ 
 إ باار شاخز عاغ عياانمذايادة أّنياا: )الفقيااء ل تعاارياأستخمرو ماغ  والحؼ

 (.ثبات حّق لغيخه عمى كيخه بذخوط  اصةإل
عااّخف الذااايادة بحقيقتااايا  ومّنساا ا تااخت ىااحا التعخيااا، ألّنااو تعاااخيا جااامع مااانع،

اإلقااخار والااجعػػ والخوايااة، ومّنسااا قماات بذااخوط  اصااةا ألّن مجااخد  تيااا، و ااخج بااووماىي
غ لقاضاي، وبمفاع الذايادة، وحتاى ال أضاسّ إذا كاان بسجماذ ا عتبخ شيادة إالاإل بار ال ي

 أعمع.تعالى ، وهللا فريميةالت التعخيا شخوط الذيادة
 

     
  

                                         

مصالب أولي –(. ٖ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٖ٘ٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) (ٔ)
 (.ٓٛ٘/ٚحاشية الخوض السخبع، العاصسي، ) –(. ٜٔ٘/ٙالشيى، الخحيباني، )



ٜٔٛ 

 

 : مذخكعية الذهادةبحث الثانيلسا

ثباااات بالذااايادة، عماااى مذاااخوعية اإلسااامفا و مفاااا  أجساااع عمسااااء األماااة وفقياؤىاااا
 .جسا اإل، و ، والدشةكتابمغ ال مدتِجلِّيغ بشرػص

إرشااادًا لمسداامسيغ  فآيااات كثيااخة ورد فييااا ذكااخ الذاايادة واألمااخ بيااا، كتااابفأّمااا ال
 :ػقيع، وصيانتيا مغ الزيا ا مشياإلى وسائل حفع حق

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٹٱٹٱ -ٔ

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن

 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف

 هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب

 مع جع حطمظ مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس

 مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ

ٱ خم حم جم هل  خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱ

 ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 .(ٔ)َّزئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱٱٹٱٹٱ -ٕ
 مم خم حم جم ملهل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق خفمف

                                         

 (.ٖٕٛوٕٕٛ، آية: )سػرة البقخة (ٔ)

 



ٜٔٓ 

 

 .(ٔ)َّمي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن جنحن

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱٱٱٹٱٹٱ -ٖ

 من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث

 .(ٕ)َّين ىن نن

 ،ومقاماة الذايادة صاخيحة الجاللاة فاي األماخ باإلشاياد اتياآلىاحه ا :كيه الجاللة
ولاػ لاع تكاغ الذايادة  ،ياجّل عماى مذاخوعيتيا مخ بأدائيا ومقامتيافاأل يا،الشيي عغ كتسانو 

فكااّل ىااحه اآليااات تبااّيغ بػضااػح  مذااخوعية  مذااخوعة إلثبااات الحااق لسااا أمااخ الذااار  بيااا.
 .(ٖ)م القزاءأما ذيادة، وأّنيا حجة وبخىان  ودليلاإلثبات بال

 :فأحاديث كثيخة مشيا كأّما الدّشة الشبؾّلة
، )قال:  عغ األشعث بغ قيذ  -ٔ َكاَنْت َبْيِشْي وَبْيَغ َرُجل  ُ ُرْػَمة  ِفي ِبْ خ 

ْحِمُف َشاِىَجْاَك َأْو َيِسْيُشُو، ُقْمُت: ِإنَُّو ِإَذًا يَ  :Àَفَقاَل َرُسْػُل هللِا  ،Àَفاْ َتَرْسَشا ِإَلى َرُسْػِل هللِا 
َمْغ َحَمَف َعَمى َيِسْيغ  َيْدَتِحق  ِبَيا َمااًل وُىَػ ِفْيَيا َفاِجخ  َلِقَي  :Àوال ُيَباِلي، َفَقاَل َرُسْػُل هللِا 

 حق مف خف حف جف مغُّ ترجيق ذلظ: (. فأندل هللاهللَا وُىَػ َعَمْيِو َكْزَبانُ 

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 .(٘)(َأَلَظ َبيَِّشة ؟ :Àَفَقاَل لي َرُسْػُل هللِا )وفي رواية ، (ٗ)َّ جه هن من خن
                                         

 (.ٙسػرة الشداء، آية: ) (ٔ)
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٕ)
 (ٕٖٕ/ٔ) بغ العخبي،، اأحكام القخآن - (.ٖٔ٘/٘)و( ٕٕٕ/ٕلجّراص، )، اأحكام القخآن (ٖ)

 .(ٜٕٙ/ٔاليخاسي، ) الكيا، أحكام القخآن - .(ٖٕٛ/ٗ)و (ٕ٘ٗ/ٔو)
الجامع  - (.ٛٛٔ/ٖ)خاىغ والسختيغ ونحػه، باب إذا ا تمف الالبخارؼ،  ،رحيحالجامع ال (ٗ)

 (.ٖٕٔ/ٔ) باب وعيج مغ اقتصع حق مدمع بيسيغ فاجخة، الرحيح، مدمع،
، وباب سؤال (ٓٙٔ/ٖ) باب كبلم الخرػم بعزيع في بعس، البخارؼ، الجامع الرحيح، (٘)

 .(ٕٖٕ/ٖالحاكع السجِعي ىل لظ بيشة قبل اليسيغ، )



ٜٔٔ 

 

ااَيَجاِء، )قااال:  Àعااغ زيااج بااغ  الااج الجيشااي أن الشبااّي  -ٕ َأال ُأْ ِبااُخُكْع ِبَخْيااِخ الذ 
َيْاَدِة َقْبَل َأْن ُيْدَأَلَيا ُىػَ   .(ٔ)(الَِّحْؼ َيْأِتْي ِبالذَّ

ْغ َحْزاَخَمْػَت وَرُجال  َجاْاَء َرُجال  ِما)قااال:  عغ ابغ عباس ووائل بغ حجخ  -ٖ
: َيااا َرُسااػَل هللِا ِإنَّ َىااَحْا َكَمَبِشااْي َعَمااْى َأْرض  ِلااْي  Àِمااْغ ِكْشااَجَة ِإَلااى الشَِّباايِّ  َفَقااْاَل اْلَحْزااَخِمي 

، َفَقا : ِىَي َأْرِضْي ِفْي َيِجْؼ َأْزَرُعَياْا، َلاْيَذ َلاُو ِفْيَياْا َحاق  ْاَل َرُساْػُل َكْاَنْت أَلِبْي، َفَقْاَل اْلِكْشِجؼ 
: َأَلَظ َبيَِّشة ؟ َقْاَل: ال، َقْاَل: َفَماَظ َيِسْيُشاُو. َقاْاَل: َياا َرُساْػَل هللِا الخَُّجاُل َفاْاِجخ   Àهللِا  ِلْمَحْزَخِميِّ

، َفَقْاَل: َلْيَذ َلَظ ِإال َذِلظَ   .(ٕ)(ال ُيَبْاِلْي َعَمْى َما َحَمَف َعَمْيِو، وَلْيَذ َيَتَػرَُّ  َعْغ َشْيء 

 أّنيا تفيج مذخوعية الذيادة والعسل بيا.  وجو الجاللة مغ ىحه األحاديث:وجو الجاللة مغ ىحه األحاديث:

 أّما اإليساع:
وأنياااا حجاااة  ،عماااى مذاااخوعية اإلثباااات بالذااايادةسااامفا و مفاااا فقاااج أجساااع الفقيااااء 

 .(ٖ)وأنو يجب عمى القاضي قبػليا بذخوشيا شخعية ودليل مغ أدلة اإلثبات،
 

     
  

                                         

 (.ٖٗٗٔ/ٖان  يخ الذيػد، )، باب بيمدمع ،رحيحالجامع ال (ٔ)
 .(ٖٕٔ/ٔ) باب وعيج مغ اقتصع حق مدمع بيسيغ فاجخة، الجامع الرحيح، مدمع، (ٕ)
مغشي السحتاج،  – (.ٕٛٙ/ٖٔ) لعسخاني،، االبيان –(. ٘٘/ٚابغ نجيع، ) البحخ الخائق، (ٖ)

ي، البيػتشخح مشتيى اإلرادات،  -(. ٚٙ)صاإلجسا ، ابغ السشحر، -(. ٛٙ٘/ٗالذخبيشي، )
(ٙ/ٖٙ٘.) 

جائدة، يجب  وأجسعػا عمى أن شيادة الخجل السدمع البالْ العقل الحخ الشاشققال ابغ السشحر: 
 (.ٚٙاإلجسا ، لو، )ص –. عمى الحاكع قبػليا

 (.ٛٙٔ/ٖٔالبيان، لو، ) –. فمّنو ال  بلف بيغ األّمة عمى تعمق الحكع بالذيادةقال العسخاني: 

 



ٜٕٔ 

 

 
 
 
 
 

 الذهادة أحكاـ: السبحث الثالث
 

 مصالب.  سدة وفيو

 .مدتشج عمؼ الذاهجالسظمب األكؿ:   **
 السظمب الثاني: تحسا كأداء الذهادة.  **
 السظمب الثالث: العسا بالذهادة.  **
 الفخؽ بيؽ الذهادة كاإلقخار.: السظمب الخابع  **
 سساع الذهادة بعج اإلقخار.: السظمب الخامذ  **

  



ٜٖٔ 

 

 السظمب األكؿ: مدتشج عمؼ الذاهج
 والصخيقااة التااي تااع بيااا تحراايل الذاااىجالػساايمة بسدااتشج عمااع الذاااىج: رااػد السق

 بالسذيػد عميو. وعمس
شيادة وال تعتبخ الفقو القزائي اإلسبلمي  في الذيادة ال ُتعتسج بيغ الفقياء أن

ال بسا يغمب  ،(ٔ)السذيػد عميو القػل وأبالفعل  ِعمع يقيشيحّق، إال إذا حرمت عغ 
 حض جض مص خص حص ُّٱٱسا دلَّ عمى ذلظ قػلو تعالى:ك ،(ٕ)الذاىج عمى ضغ

 ىث نث مث ُّوقػلو تعالى:  .(ٖ)َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 .(ٗ)َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

السبشية ي التي تفيج العمع واليقيغ، أّما الذيادة ى في القزاء، فالذيادة السقبػلة
 .(٘)َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱٱٹٱٹٱالطّغ والػىع فبل ُتقبل، الذظ أو عمى 

اثشاااان ىساااا  كالباااا العماااع الاااحؼ تقاااع باااو الذااايادة وقاااج بّيشااات الشراااػص أّن مداااتشج
  ................... كالحوق والذع ، دون ما عجاىسا مغ مجارك العمع(ٙ)الدسع والبرخ

                                         

 عبج هللا، عقج الجػاىخ الثسيشة في محىب عالع السجيشة -(. ٕٜٔ/ٖ) مجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، (ٔ)
م. ٖٕٓٓ أولى، شبعة، دار الغخب اإلسبلمي، بيخوت(، ٘ٗٓٔ/ٖ، )بغ نجع بغ شاس الدعجؼ

العديد شخح الػجيد  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٕٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –
دار الكتب (، ٙ٘/ٖٔ، )دمحم بغ عبج الكخيع الخافعيعبج الكخيع بغ ، السعخوف بالذخح الكبيخ

السغشي، ابغ  -(. ٖٕٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -م. ٜٜٚٔ أولى، شبعة، العمسية، بيخوت
 (.ٕٖٓ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٜٖٔ/ٓٔقجامة، )

أتي ذكخىا(، تبرخة قال ابغ فخحػن: )وقج يمحق الطغ الغالب باليقيغ في مػاضع محجدة سي (ٕ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٖٕٗ/ٔالحكام، لو، )

 (.ٙٛسػرة الد خف، آية: ) (ٖ)
 (.ٔٛسػرة يػسف، آية: ) (ٗ)
 (.ٖٙسػرة يػنذ، آية: ) (٘)
 =تبرخة –(. ٘ٗٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٕٜٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) (ٙ)
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ٱ.  (ٔ)السجخديغ

 مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱٹٱٹٱ
 .(ٕ)َّجم هل

لدااااسع وىاااػ يداااتشج إلاااى ا ثبلثاااة بالداااؤال ألن العمااااع باااالفؤاداتخريراااو لياااحه الف
 .(ٖ)، وألن مجارك الذيادة الخؤية والدسا كالبا والبرخ

ا ال َتْذاَيْج ِإاّل َعَماى َما)قاال: فبذايادة الخجال الاحؼ يذايج  Àرساػل هللا وقاج وجاو 

                                         
 

 -(. ٖٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -عة الكميات األزىخية. (، شبٖٕٗ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، ) =
شخح  –(. ٜ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٖٕؤٖٕ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، )

نطخية اإلثبات في الفقو الجشائي اإلسبلمي،  -(. ٕٖٓ/ٚالدركذي عمى الخخقي، الدركذي، )
الشطام القزائي، رأفت،  -م. ٖٜٛٔ(، دار الذخوق، شبعة رابعة، ٔٙأحسج فتحي بيشدي، )ص

 (.ٜٓٔشخائق الحكع، زىخاني، )ص -(. ٖٛٔ)ص
ما و  ،ما يحتاج إلى البرخ دون الدسعثبلثة أقداما السذيػد عميو يشقدع إلى بيغ الفقياء أن  (ٔ)

روضة الصالبيغ،  –ا معا. يحتاج إلييسما و  ،إلى ما يحتاج إلى الدسع دون البرخيحتاج 
 (.ٜٖٙ/ٚػسيط، الغدالي، )ال –(. ٖٕٔ/ٛالشػوؼ، )

األول: العقل بانفخاده، فِمنو يجرك بو ا بأحج أربعة أشياء بيشسا فرل آ خون بأن العمع يجرك
الحػاس، حاسة أحج  الثاني: العقل مع. بعس العمػم الزخورية مثل االثشيغ أكثخ مغ الػاحج

قل مع حاسة الدسع الدسع وحاسة البرخ وحاسة الذع وحاسة الحوق وحاسة المسذ، فيجرك بالع
الكبلم، ويجرك بالعقل مع حاسة البرخ جسيع األجدام والسبرخات، ويجرك بالعقل مع حاسة 

عمى ا تبلف  الحوق جسيع الصعػم والسحوقات، ويجرك بالعقل مع حاسة المسذ السمسػسات
ساضية وضيػر العمع بالبمجان الشائية والقخون الكالثالث: حرػل العمع باأل بار الستػاتخة،  أنػاعيا.

كالعمع الحاصل بذخب الخابع: العمع السجرك بالشطخ واالستجالل  .ودعػتو إلى اإلسبلم À الشبي
 الخسخ مغ قيء شاربيا.

(، شبعة ٖٕٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٛٙمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص -
 الكميات األزىخية.

 (.ٖٙسػرة اإلسخاء، آية: ) (ٕ)
 (.ٚ/ٕٔالذخح الكبيخ، ابغ قجامة، ) -(. ٜٖٔ/ٓٔقجامة، )السغشي، ابغ  (ٖ)



ٜٔ٘ 

 

ْسذِ  ُيِزْيُء َلَظ َكِزَياِء َىَحهِ   .(ٔ)(الذَّ
، وكاااحلظ والقتااال والدناااا ؤياااةا فاألفعاااال مثااال الغراااب والداااخقةفأّماااا ماااا يقاااع بالخ 

فيااحه األمااػر ال تتحساال فييااا الذاايادة إال بالخؤيااة، ت السخئّيااة كااالعيػب فااي البيااعا لراافاا
 واإلشياد عمييا مسكغ قصعًا.

مباشاااخة، كداااسا   الداااسا  ماااغ السذااايػد عمياااو أحاااجىسا: وأماااا الداااسا  فشػعاااان:
 .(ٕ)صحة الشدب دسا  فيما ُيعمع باالستفاضة، كال الثاني:الثاني:و و األقػال، 

 
     

  

                                         

الدشغ الكبخػ، البييقي،  –(، وقال صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه. ٓٔٔ/ٗالسدتجرك، الحاكع، ) (ٔ)
َأنَّ ورواه ابغ حجخ في بمػل السخام بمفع: ) -(. ٓ٘ٔ/ٗ(. الدشغ الرغيخ، البييقي، )ٙ٘/ٓٔ)

: َتَخػ  Àالَشِبيَّ  ْسَذ؟ َقاَل: َنَعع. َقاَل: َعَمى ِمْثَمَيا َفاْشَيْج َأْو َد ْ  َقاَل ِلَخُجل  أ خجو )قال:  ثعّ  (،الذَّ
بمػل السخام مغ أدلة األحكام، أحسج بغ  - (.ابغ عجؼ بمسشاد ضعيف وصححو الحاكع فأ صأ

 ه.ٕٗٗٔ(، دار الفمق، الخياض، شبعة سابعة، ٜٕٗعمي بغ حجخ العدقبلني، )ص
تبرخة  –(. ٘ٗٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٕٜٔ/ٕد أفشجؼ، )مجسع األنيخ، داما (ٕ)

 -(. ٖٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٕٗ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )
اإلنراف،  -(. ٕٖٕؤٖٕ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٖٓ٘/ٖٔالبيان، العسخاني، )

شخح الدركذي  –(. ٕٗٙؤٗٙ/ٙت، البيػتي، )شخح مشتيى اإلرادا -(. ٜ/ٕٔالسخداوؼ، )
 (.ٕٖٓ/ٚعمى الخخقي، الدركذي، )

 



ٜٔٙ 

 

 : تحسا كأداء الذهادةسظمب الثانيال
 قبل بيان حكع التحسل واألداء ال بّج مغ بيان معشاىسا:

أن ُياااجعى ليذاااايج ويداااتحفع ا باااعماااع ماااا يذااايج باااو بدااابب ا تياااارؼ ىاااػ  التحسااال:التحسااال:
 .(ٔ)الذيادةا وىػ عبارة عغ فيع الحادثاة وضبصيا بالسعايشة أو الدسا 

أن ُياااجعى بااا العماااعإعااابلم الذااااىج الحااااكع بذااايادتو بساااا يحرااال لاااو اىاااػ  األداء:األداء:
حفطاااو أماااام القاضااايا وىاااػ عباااارة عاااغ القاااجرة عماااى التعبياااخ الذاااخعي ليذااايج بساااا عمساااو و 
 .(ٕ)الرحيح بسا عمسو

 أّما حكع التحسل واألداء:
مذا قاااام بياااا ا فاااخض كفايااة، فاااتحساال الذااايادة وأداءىااا فقااج اتفاااق الفقيااااء عماااى أن

إال إذا تعّيشاات الذاايادة  ااً ا جسيعااالاابعس سااقط الصمااب عااغ الباااقيغ، ومن تخكيااا الكاال أثسااػ 
، عمياو القياام بياا تحسابًل أو أداء يجاب فمنياا ترابح فاخض عايغ يػجاج كياخه وال عمى أحج

 .(ٖ)ويذتخط في كمتا الحالتيغ انتفاء الزخر عغ الذاىج، وأن يكػن مغ أىل الذيادة

                                         

(، شبعة ٕ٘ٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٕٔٛ/ٕالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) (ٔ)
الفقو اإلسبلمي وأدلتو،  - (.ٙ٘ٗ)ص الخصا ، شخح حجود ابغ عخفة، -الكميات األزىخية. 

 (.ٖٕٙ/ٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) -(. ٖٓٓٙ/ٛوىبة الدحيمي، )
شبعة (، ٕ٘ٗ/ٔ) ابغ فخحػن، تبرخة الحكام، - (.ٕٔٛ/ٕ)ابغ رشج، السقجمات السسيجات،  (ٕ)

نطخية اإلثبات، بيشدي،  -(. ٜ٘ٗشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص - الكميات األزىخية.
 (.ٖٕٙ/ٔ، )كػيتيةال السػسػعة الفقيية - (.ٗٗشخائق الحكع، زىخاني، )ص - (.ٖٔ)ص

المباب والكتاب، القجورؼ  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)
 -(. ٕ٘ٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٜٖٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٗ٘/ٗوالغشيسي، )

 - (.٘ٛٗوٗٛٗ/ٛ)عمير،  مشح الجميل، -(. ٕٔٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، )
 الشػوؼ، روضة الصالبيغ، - (.ٕٛٙ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) - (.ٖٜ٘/٘)الذيخازؼ، ب، السيحّ 

 - (.ٖٓ٘/٘)البيػتي، كّذاف القشا ،  - (.ٖ/ٕٔ) السخداوؼ، اإلنراف، - (.ٕٚٗوٕٗٗ/ٛ)
 (.ٖٖٙ/ٗ، )ابغ قجامة الكافي،
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 واستجّلػا عمى ذلظ بالكتاب والدشة واإلجسا :
 فآيات  مشيا: فأّما الكتاب

 .(ٔ)َّ ني مي زي ري ٰى ين ُّٱٱٹٱٹٱ -ٔ

 :(ٕ)وقج ا تمف السفدخون في ىحه اآلية عمى ثبلثة أقػال

السااااااخاد باآليااااااة وال يااااااأب الذاااااايجاء، أؼ ال يستشااااااع الذاااااايجاء عااااااغ تحساااااال  األول:األول:
 .(ٖ)الذيادة، وسّساىع شيجاء تشاديبًل، لسا يذاّرف مشادلة الكائغ، وىػ مغ باب السجاز

اءا أؼ ال يستشااع الذاايجاء عااغ أداء الذاايادة السااخاد باآليااة وال يااأب الذايج الثااني:الثااني:
 .(ٗ)بعج تحّسميا، لحقيقة قػلو الذيجاء، والذاىج حقيقة فيسغ تحّسل

السااخاد باآليااة وال يااأب الذاايجاء، أؼ ال يستشااع الذاايجاء عااغ التحساال أو  الثالااث:الثالااث:
 .(٘)األداء، فاآلية جسعت األمخيغ معاً 

                                         

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
أحكام  -(. ٖٖٛ/ٔأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) - (.ٕٗ٘/ٕأحكام القخآن، الجّراص، ) (ٕ)

أحكام القخآن لمذافعي، أحسج بغ الحديغ بغ عمي  -  (.ٕٛ٘/ٔالقخآن، الكيااليخاسي، )
جامع البيان، الصبخؼ،  -م. ٜٜٗٔ(، مكتبة الخانجي، القاىخة، ٓٗٔ/ٕالبييقي، )

يط، أبػ حيان، البحخ السح -(. ٕ٘ٚ/ٔتفديخ القخآن، ابغ كثيخ، ) –(. ٜ٘إلىٖٜ/٘)
 –(. ٖٗٓ/ٔلباب التأويل، الخازن، ) –(. ٘ٔٔ/ٚالتفديخ الكبيخ، الخازؼ، ) -(. ٖ٘ٚ/ٕ)

، دمحم بغ أحسج القخشبي، الجامع ألحكام القخآن -(. ٕٕٚ/ٔمجارك التشديل، الشدفي، )
 م. ٜٗٙٔ، ثانية شبعة، القاىخة، دار الكتب السرخية(، ٜٖٛ/ٖ)

 ورواية عغ ابغ عباس. ىحا القػل لقتادة والخبيع (ٖ)
 ىحا القػل لسجاىج وعصاء وعكخمة وسعيج بغ جبيخ. (ٗ)
 ىحا القػل البغ عباس والحدغ البرخؼ وابغ عصية. (٘)

أحكام القخآن، ابغ العخبي،  -(. ٕٗ٘/ٕتشطخ ىحه األقػال في: أحكام القخآن، الجّراص، )
القخآن لمذافعي، البييقي، أحكام  -(. ٕٛ٘/ٔأحكام القخآن، الكيااليخاسي، ) -(. ٖٖٛ/ٔ)
(. ٕ٘ٚ/ٔتفديخ القخآن، ابغ كثيخ، ) –(. ٜ٘إلىٖٜ/٘جامع البيان، الصبخؼ، ) -(. ٓٗٔ/ٕ)
 =لباب –(. ٘ٔٔ/ٚالتفديخ الكبيخ، الخازؼ، ) -(. ٖ٘ٚ/ٕالبحخ السحيط، أبػ حيان، ) -
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 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي ُّٱٹٱٹٱ -ٕ

 . (ٔ)َّ زئ رئ

، وقااج (ٕ)الذاااىج عااغ كتسااان الذاايادة نيااى وتعااالى هللا ساابحانو أن :يػػه الجاللػػةك 
  اااّز هللا القماااب بالاااحكخ، ألّن الَكاااْتع ماااغ أفعالاااو، وىاااػ السزاااغة التاااي برااابلحيا يرااامح

عماااى الذاااااىج أن يذاااايج حيثساااا اسُتذااااِيج، وُيخِباااخ ):  قاااال اباااغ عبااااس، (ٖ)الجداااج كماااو
 .(ٗ)(أكبخ الكبائخ حيثسا اسُتخِبخ، وكتسان الذيادة مغ

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱٹٱٹٱ -ٖ
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من
 .(٘)َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱٱٹٱٹٱ -ٗ

 مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت

 .(ٙ)َّحض جض

                                         

، حكام القخآنالجامع أل -(. ٕٕٚ/ٔمجارك التشديل، الشدفي، ) –(. ٖٗٓ/ٔالتأويل، الخازن، ) =
أحكام  - وقال الجّراص: )الطاىخ أنو عمييسا جسيعًا لعسػم المفع(. -(. ٜٖٛ/ٖ، )القخشبي

 (.ٕٗ٘/ٕالقخآن، لو، )
 (.ٖٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
، الجامع ألحكام القخآن، لو، قال القخشبي: )وىػ نيي  عمى الػجػب بعجة قخائغ مشيا الػعيج( (ٕ)

(ٖ/ٗٔ٘.) 
البحخ  -(. ٘ٔٗ/ٖالجامع ألحكام القخآن، القخشبي، ) -(. ٕٗٚ/ٕقخآن، الجّراص، )أحكام ال (ٖ)

 (.٘ٗٚ/ٕالسحيط، أبػ حيان، )
 (.٘ٔٗ/ٖالجامع ألحكام القخآن، القخشبي، ) (ٗ)
 (.ٖ٘ٔسػرة الشداء، آية: ) (٘)
 (.ٛسػرة السائجة، آية: ) (ٙ)



ٜٜٔ 

 

ماااغ هللا تعاااالى لعبااااده الساااؤمشيغ بمقاماااة  أماااخ فاااي ىااااتيغ اآليتااايغ :كيػػػه الجاللػػػة
الذيادة، وقج جعميا هللا سبحانو وتعالى حقاًا ماغ حقػقاو، وندابيا إلاى نفداو، وقاخن إقاماة 

 الذيادة بمقامة العجل والقدط.

 يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱٱٹٱٹٱ -٘
 .(ٔ)َّام يل ىل مل

أماااخ بمقاماااة الذااايادة، واإلقاماااة تذاااسل اإلشااااياد عماااى ي اآلياااة فااا :كيػػػه الجاللػػػة
 .(ٕ)داء أمام القاضيالذايء وىػ التحّسل، وتذسل األ

 .(ٖ)َّ حف جف مغ جغ ُّٱقال تعالى في وصف السؤمشيغ الفالحيغ:  -ٙ

الااحؼ أحفااع عااغ كاال مااا سااسعت مااغ أىاال العمااع فااي ىااحه )قااال اإلمااام الذااافعّي: 
اآليااات، أّنااو فااي الذاااىج قااج لدمتااو الذااايادة، وأّن فخضااًا عميااو أن يقااػم بيااا، عمااى والجيااو 

 .(ٗ)ي بيا أحجًا، وال يسشعيا أحجًا(وولجه والقخيب والبعيج، وال يحاب
 فأحاديث مشيا: كأّما دليمهؼ مؽ الدشة

ااَيَجْاِء، ُىااَػ )قااال:  Àعااغ زيااج بااغ  الااج الجيشااي أن الشبااّي  َأال ُأْ ِبااُخُكْع ِبَخْيااِخ الذ 
َيْاَدِة َقْبَل َأْن ُيْدَأَلَياْ   .(٘)(الَِّحْؼ َيْأِتْي ِبْالذَّ

ة مااااغ يااااؤدؼ شاااايادة عشااااجه لغيااااخه، قااااال بااااّيغ مشدلاااا Àأن الشبااااي  :كيػػػػه الجاللػػػػة
أّناااو محساااػل عماااى ماااغ عشاااجه شااايادة  ياااحا الحاااجيث تاااأويبلن، أصحيساااااالساااخاد بالفقيااااء: 

إلندان بحق، وال يعمع ذلظ اإلنداان أّنو شاىج، فيأتي إليو فيخبخه بأّناو شاااىج لاو، والثااني 
 .(ٙ)أّنو محسػل عمى شيادة الحدبة(

                                         

 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٔ)
 (.ٕ٘٘/ٕأحكام القخآن، الجراص، ) (ٕ)
 (.ٖٖسػرة السعارج، آية: ) (ٖ)
 (.ٜٖٔ/ٕأحكام القخآن لمذافعي، البييقي، ) (ٗ)
 (.ٖٗٗٔ/ٖ) مدمع ، باب بيان  يخ الذيػد، ،الجامع الرحيح (٘)
 =-(. ٚٔ/ٕٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) -(. ٛٚ٘/٘إكسال السعمع، عياض، ) (ٙ)

 



ٕٓٓ 

 

 أما اإليساع:
حفطااًا لمحقااػق وصاايانة ليااا مااغ عمااى فخضااية تأديااة الذاايادة  فقااج انعقااج اإلجسااا 

 .(ٔ)الزيا اليجر و 
وىااااي مااااا لاااايذ لمسكمااااف - ا حقااااػق هللا تعااااالىىااااحا بالشداااابة لحقااااػق العبااااادا أماااا

أّمااا فااي الحاجود: فاابل تجااب الذاايادة، وال ا فقااج مّيااد الفقيااء باايغ الحااجود وكيخىاا -إساقاشو
انة أعااخاض السداامسيغ، واسااتثشى بعااس ُتشااّجب باال الدااتخ فييااا أفزاالا لسااا فيااو مااغ صااي

. والداااتخ فاااي الحاااجود (ٕ)الفقيااااء الستيتاااظ السذااايػر بالفداااق، فااابل يشاااجب فاااي حقاااو الداااتخ
َماْغ َساَتَخ ُمْداِمَسًا )أناو قاال:  À لسا ورد عغ الشبيّ و ا -كسا سبق في باب اإلقخار- أفزل

 .(ٖ)(َسَتَخُه هللُا َيْػَم اْلِقَيْاَمةِ 
أن يباادر ألداء الذايادة دون  فيجب عمى الذااىج جود:كيخ الحة الحقػق أما بقي

                                         

-= 
 

دار  (،ٕٕٖ/ٗ، )الديػشي بج الخحسغ بغ أبي بكخع، الجيباج عمى صحيح مدمع بغ الحجاج =
 م.ٜٜٙٔ، أولى شبعة، السسمكة العخبية الدعػدية، ابغ عفان لمشذخ

شخق اإلثبات الذخعية،  -(. ٓٗٔ/ٕاإلقشا ، ابغ القصان، ) -(. ٚٙاإلجسا ، ابغ السشحر، )ص (ٔ)
 .(ٓٛٔص)أحسج إبخاىيع، 

القجورؼ  ،بالمباالكتاب و  -ار الكتب العمسية. (، شبعة دٕٕٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
الح يخة،  –(. ٓٓٔ/ٜ(. البشاية، العيشي، )ٜٖٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٗ٘/ٗوالغشيسي )
تبرخة الحكام،  -(. ٕٔٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، ) -(. ٕ٘ٔ/ٓٔالقخافي، )

(، شبعة ٖٙٔوٕٙٔ/ٙ) اب،الحص مػاىب الجميل، - الكميات األزىخية.شبعة ، (ٕٙٗ/ٔ)
روضة  - (.ٕٛٙ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) - (.ٖٜ٘/٘)الذيخازؼ، ب، السيحّ  - .الدعادة

كّذاف القشا ،  - (.ٛوٖ/ٕٔ) السخداوؼ، اإلنراف، - (.ٕٚٗوٕٗٗ/ٛ) الشػوؼ، الصالبيغ،
 (.ٖٖٙ/ٗ، )ابغ قجامة الكافي، - (.ٖٓ٘/٘)البيػتي، 

الجامع  -(. ٛٙٔ/ٖال يطمع السدمع السدمع وال يدمسو، )باب  الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٖ)
 (.ٜٜٙٔ/ٗالرحيح، مدمع، باب تحخيع الطمع، )



ٕٓٔ 

 

 .(ٔ)، لحساية حق هللا تعالىشمب
وقاااج قداااع بعاااس فقيااااء السالكياااة حقاااػق هللا تعاااالى بالشدااابة ألداء الذااايادة إلاااى 

 قدسيغ:

ال يدتجام فيو التحخيع، مثال الدناا وشاخب الخساخ، فابل َيزاّخ الذااىج  قدع األّول:األّول:
ليااحا الحكااع أّنااو بيااحا العساال قااج سااتخ عمااى مختكااب الفعاال،  تخكااو ألداء الذاايادة، والتعمياال

 والدتخ في ذلظ مدتحب.

يداتجام فياو التحاخيع، مثال الصابلق والخضاا  والطياار، فيجاب عماى  قدع الثاني:الثاني:
هللا الذاااىج أن يبااادر إلااى أداء الذاايادة، ومذا لااع يااؤّد الذاايادة فااي ىااحا الشااػ  مااغ حقااػق 

 .(ٕ)بل يرمح لمذيادة بعج ذلظلو، ف تعالى فمّن ذلظ يعّج تجخيحاً 
 

     
  

                                         

 - .(ٖٕٖ/ٗ)لسحمي، كشد الخاكبيغ، ا – .(، شبعة الدعادة٘ٙٔ/ٙالحصاب، )مػاىب الجميل،  (ٔ)
 .(ٜٕٓٙ/ٛ)لدحيمي، ، وىبة االفقو اإلسبلمي وأدلتو

تبرخة  - .(ٚٔٗ/ٛ) عمير، مشح الجميل، - .(ٕٕٛ/ٕابغ رشج، )السقجمات السسيجات،  (ٕ)
 يات األزىخية.الكمّ شبعة ، (ٕٙٗ/ٔ) ابغ فخحػن، الحكام،

 



ٕٕٓ 

 

 العسا بالذهادة السظمب الثالث:
اّتفاق الفقيااء عماى وجاػب الحااكع بسػجاب الذاايادة، إذا كانات مداتػفية الذااخوط 

 .(ٔ)واألركان وانتفت السػانع
ال يجاػز لمحااكع تاأ يخ الحكاع إذا )وقج نرات مجماة األحكاام العجلياة عماى أّناو: 

، ذلااظ ألّن الذاايادة مطيااخة  لمحااق، والقاضااي مااأمػر  (ٕ)شو بتساميااا(تااػفخت أساابابو وشااخو 
 بالقزاء بالحق عشج ضيػره.

فحكسيا وجػب القزاء بيا عمى القاضي، ألّن الذيادة عشج ): (ٖ)قال الكاساني
 مك ُّٱٱٹٱٹٱ، استجسا  شخائصيا مطيخة  لمحق، والقاضي مأمػر  بالقزاء بالحق

 حي جي ٰهمه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 .(ٗ) (َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي

فمذا قاام الذايػد العاجول باأداء الذايادة أماام القاضاي، فقاج ضياخ الحاق، وأصابح 
لساا كانات الذايادة  واجب الحكاع باو، لاحا قاال الفقيااء: -بعج تحقق شخوشو- السذيػد بو

 .(٘)مػجبة لحكع الحاكع اكتدبت شخفاً 
                                         

الحصاب، مػاىب الجميل،  -(. ٖ٘ٙ/ٚالعشاية، البابختي، ) - .(ٓٓٔ/ٜالعيشي، )البشاية،  (ٔ)
 اإلقشا ، ابغ القصان، - .(ٚٙص)اإلجسا ، ابغ السشحر،  - .(، شبعة الدعادةٔ٘ٔ/ٙ)
، الفقو اإلسبلمي وأدلتو - .(ٓٛٔص)شخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع،  -(. ٓٗٔ/ٕ)

دمحم وسائل اإلثبات،  - .(ٛٔص)نطخية اإلثبات، بيشدي،  - .(ٜٕٓٙ/ٛ)لدحيمي، وىبة ا
 .(ٙٗص)شخائق الحكع، زىخاني،  - .(ٖٛٔ/ٔ)، الدحيمي

 .(ٕٛٛٔ) مجمة األحكام العجلية، السادة: (ٕ)
أميخ كاسان بمجة مغ الحمبي، مغ فقياء الحشفية، كان  كخ بغ مدعػد بغ أحسج الكاسانيأبػ ب (ٖ)

الدمصان السبيغ في  أىع مؤلفاتو ،هٚٛ٘، تػفي متجريذ بالحمػيةلقجم حمب ثع وراء الشيخ، 
 –(. ٖٚٗٗ/ٓٔبغية الصمب، ابغ العجيع، ) –. صػل الجيغ، وبجائع الرشائع في تختيب الذخائعأ

 (.ٕٗٗ/ٕالجػاىخ السزية، ابغ نرخ، ) –(. ٖٖٗ/ٔأبػ ذر، )كشػز الحىب، 
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٕٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)
 (، شبة الدعادة.ٔ٘ٔو ٓ٘ٔ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) (٘)



ٕٖٓ 

 

دماة لمقاضاي العسال بياا، ورود األماخ والجليل عمى أّن الذيادة مطيخة لمحاق ومم
التسيياج إلثباات الحاق  ي الشكاح والسعاامبلت وكياخ ذلاظا والقراج ماغ اإلشايادباإلشياد ف

عشااج التشاااز ، ومذا ثباات الحااق وجااب القزاااء بااو، وماّل لسااا كااان ىشاااك فائااجة مااغ تحسميااا 
 .العالية وأدائيا، ولسا كان لمذيادة ىحه السكانة

تفياااااج الحكاااااع القصعاااااي، ألّنياااااا  باااااخ  يحتسااااال الراااااجق والذااااايادة حجاااااة ضشياااااة ال 
والكاااحب، ويااخّجح احتسااال الراااجق فييااا شاااخط العجالااة، والقياااس يااأبى جػازىااا، لكّشااو تُااخك 

 بالشرػص واإلجسا .
حكسياااا وجاااػب الحكاااع عماااى الحااااكع بسقتزااااىا، )فاااي العشاياااة:  (ٔ)الباااابختيقاااال 

، عجالاااة ياااخّجح جاناااب الراااجقوالقيااااس ال يقتزاااي ذلاااظ الحتساااال الكاااحب، لكاااّغ شاااخط ال
 .(ٕ)(ووردت الشرػص باالستذياد جعمت مػجبة

ولاايذ لمقاضااي أن يستشااع عااغ قبااػل الذاايادة التااي تااػفخت شااخوشيا، فيااػ مجبااخ  
 عمى القزاء بسػجبيا، وال يجػز لو تأ يخ الحكع إاّل في ثبلث حاالت:

 رجاء الرمح بيغ السّجِعي والسّجَعى عميو. -ٔ

 .استسيال السّجِعي -ٕ

 .(ٖ)حتى يتثبت يبةإذا كانت عشج القاضي ر  -ٖ
      

                                         

لى البابختي الخومي، فقيو حشفي عارف باألدب، ندبتو إلى بابخت، رحل إ دمحم بغ دمحم بغ محسػد (ٔ)
ه، امتشع عغ تػلي القزاء، مغ مؤلفاتو العشاية واإلرشاد وشخح ٙٛٚحمب والقاىخة وتػفي فييا 

(. ٜٖٕ/ٔبغية الػعاة، الديػشي، ) -(. ٔ/ٙالجرر الكامشة، ابغ حجخ، ) –ألفية ابغ معصي. 
 (.ٕٙٚتاج التخاجع، الدػدوني، )ص –

 (.ٖ٘ٙ/ٚالعشاية، البابختي، ) (ٕ)
 (.ٛٔ، )صبيشديّ  ،نطخية اإلثبات -(. ٓٔٓٔ(، باز، )صٕٛٛٔة لمسادة )شخح السجمة العجلي (ٖ)

 (.ٓٗٔ/ٔ، )دمحم الدحيميوسائل اإلثبات،  -

 



ٕٓٗ 

 

 الفخؽ بيؽ الذهادة كاإلقخارالسظمب الخابع: 
فاااي الذاااخيعة  ار ماااغ وساااائل اإلثباااات السّتفاااق عماااى مذاااخوعيتيساالذااايادة واإلقاااخ 

 أّنيسا يختمفان في عجة أمػر أىسيا: إالاإلسبلمّية، 
لمغيااخ عماى الااشفذ،  ار بحاقّ اإلقخار ىااػ إ باماغ حياث الساىيااة والتعخيااا فا -ٔ

 .(ٔ)لمغيخ عمى الغيخ فيي إ بار بحقّ  الذيادةأما 
اإلقخار يػجاااب الحاااّق بشفداااو ولاااػ قبااال اتراااال ماااغ حياااث وجاااػب الحكاااع، فااا -ٕ

لذايادة فمنياا ال ا التأكياج وتثبيات مقتزاى اإلقاخار، أماالقزاء بو، وقزاء القاضي يكػن 
 يفتقااخ إلااى القزاااء بخاابلف الذاايادة، إال باترااال القزاااء بيااا، فاااإلقخار ال تػجااب الحااق

، الذايادةلحا يرح الخجػ  عغ الذيادة قبل القزااء كساا سايأتي فاي مبحاث الخجاػ  عاغ 
وال يرااااح الخجااااػ  عااااغ اإلقااااخار فااااي حااااق العبااااج، كسااااا ساااابق فااااي مبحااااث الخجااااػ  عااااغ 

 .(ٕ)اإلقخار

تعااجاه اّخ ال يقاصاخة عماى السقا اإلقخار حجاةماغ حياث الذاسػل واالقتراار، فاا -ٖ
 .(ٖ)عمى الغيخ ةة متعجيى كيخه، بخبلف الذيادة فمنيا حجإل

: )البّيشاااة حّجاااة  متعجياااة  واإلقاااخار حّجاااة  نرااات مجماااة األحكاااام العجلياااة عماااى أن
 .(ٗ)قاصخة (

ويصماااب ماااغ السقاااخ تػضااايح السقاااخ باااو  باااالسعمػم والسجياااػل اإلقاااخار يراااح -ٗ
                                         

 (.ٗٛٔوتعخيا الذيادة، )ص(، ٛٔٔ، )صيشطخ تعخيا اإلقخار (ٔ)
مجمة األحكام العجلية،  -(. ٖ/٘تبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٖٚ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)

حجية القخائغ،  -(. ٜ٘ٗشخق اإلثبات الذخعّية، أحسج إبخاىيع، )ص -(. ٚٛ٘ٔالسادة: )
 (.ٜٗالتخىػني، )ص

شخح  -(. ٓٚ٘األشباه والشطائخ، الديػشي، )ص -(. ٕٖٓاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص (ٖ)
شخق اإلثبات الذخعّية، أحسج إبخاىيع،  -(. ٘ٗ(،باز، )صٛٚالسجمة العجلية لمسادة: )

 (.ٜٗحجية القخائغ، التخىػني، )ص -(. ٜٔٗ)ص
 (.ٛٚمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٗ)



ٕٓ٘ 

 

 .(ٔ)ا الذيادة فبل ترح إال بعج العمع بالسذيػد بو، أمالسجيػل

اإلقخار ُيثبت بو كل الحقػق، أّما الذيادة فبل ُيثبت بيا، مثل القتل بالداحخ  -٘
 .(ٕ)مسا يتعّحر اإلشياد عميو

ّح ماغ الباخ والفااجخ وماغ اإلقخار فير يذتخط لمذيادة اإلسبلم والعجالة، أّما -ٙ
 .(ٖ)السدمع والكافخ

خابلف اإلقاخار ب -إال فاي بعاس السداائل-الذيادة ال تقام إال عمى السشِكاخ  -ٚ
 .(ٗ)فمّنو مغ معتخف

ال عبخة في اإلقخار بالعجد، فيكفي إقخار واحج إال فاي مداائل  بلفّياة، سابق  -ٛ
بيانيا في مصماب نرااب اإلقاخار، أّماا الذايادة فالعاجد فيياا ضاخورؼ بال ىاػ األصال فاي 

 .(٘)الذيادة كسا سيأتي
 

     

  

                                         

األشباه والشطائخ، ابغ  -(. ٖ/٘تبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٚٚ/ٛٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 -(. ٕ٘/ٗروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٖٜٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٖٛٓنجيع، )ص

 (.ٜٚ٘ٔلية، السادة: )مجمة األحكام العج
 (.ٖٕٙاألشباه والشطائخ، الديػشي، )ص (ٕ)
 (.ٕٓٔ، وشخوط الذيادة، )ص(ٕٚٔ، )صيشطخ في شخوط اإلقخار (ٖ)
 (.ٖٓٓاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص (ٗ)
 (.ٕٕٕيشطخ في مبحث مخاتب الذيادة، )ص (٘)

 



ٕٓٙ 

 

 : سساع الذهادة بعج اإلقخارالسظمب الخامذ
صاال أّن الذاايادة ال تقااام إاّل عمااى مشكااخ، فاامذا أقااّخ السااّجَعى عميااو بااالحق فاابل األ

 داعي لئلشياد، لثبػت الجعػػ باإلقخار.
ر، وقاااج اساااتثشى الفقيااااء بعاااس الحااااالت يجاااػز فيياااا ساااسا  الذااايادة بعاااج اإلقاااخا

 ، ومغ أمثمة ذلظ:(ٔ)فػق ما أفاده اإلقخار وذلظ إذا كان في سساعيا فائجة
قخاره، كي يتعّجػ الحكاع الػارث لمسػَصى لو، ُتدسع عميو البّيشة مع إلػ أقّخ  -ٔ
 إلى كيخه.

ج الاااجائغ إذا أقاااّخ السحجاااػر عمياااو باااجيغ آل اااخ ال يشفاااح إقاااخاره، لكاااغ لاااػ ُأشااايِ  -ٕ
 السَقّخ لو عمى ديشو سسعت مشو.

واألمثمة عمى ذلاظ كياخ محراػرة، والزاابط لياا أّن الذايادة تداسع بعاج اإلقاخار 
 .(ٕ)ع  ُيتػقع فيو الزخر مغ كيخ السِقّخ لػالىافي كل مػض

 
     

  

                                         

رد  –(. ٕٓٚابغ نجيع، )ص األشباه والشطائخ، -(. ٖ٘ٔ/ٜالسحيط البخىاني، ابغ مازة، ) (ٔ)
 (.ٖٛ٘/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٚ٘/ٗالسحتار، ابغ عابجيغ، )

رد  –(. ٕٓٚاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص -(. ٖ٘ٔ/ٜالسحيط البخىاني، ابغ مازة، ) (ٕ)
 (.ٖٛ٘/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٚ٘/ٗالسحتار، ابغ عابجيغ، )



ٕٓٚ 

 

 

 
 

 السبحث الخابع: أركاف الذهادة كشخكطها
 

ر الذاااايادة دلاااايبل مااااغ األدلااااة لقااااج وضااااعت الذااااخيعة اإلساااابلمية العتبااااا
صاااااجقيا، وماااااا ذلااااظ إال لذاااااجة التحاااااخؼ فاااااي  أركاناااااا وشاااااخوشا كثياااااخةا القزااااائية

ا، فالذاايادة كسااا مااّخ حجااة ضشيااة والاااحؼ وإلضاافاء مديااج مااغ التثباات والتأكااج فييااا
يااخجح الرااجق فييااا ىااػ ىااحه األركااان والذااخوط الستعمقااة بكاال جاادء مااغ جدئيااات 
الذااايادةا ساااػاء ماااا يتعماااق بالذااااىج أو بالسذااايػد لاااو أو السذااايػد عمياااو، أو ماااا 
يتعماااااق بالذااااايادة نفدااااايا، أو بالتحسااااال واألداء، فالذاااااخيعة اإلسااااابلمية أحاشااااات 

 حتى تكػن أقخب إلى القصع مشيا إلى الطغ والػىع.الذيادة بدياج متيغ 
ّن لمذايادة شخوشًا عامة يجب تػفخىا في كل شايادة وفاي جسياع كسا وم

 القزايا عمى حج سػاء، وشخوشًا  اصة بكل نػ  مغ أنػا  الذيادة.
 وسأتشاول ىحا السبحث في ثبلثة مصالب:

 أركاف الذهادة. ::السظمب األكؿالسظمب األكؿ  **
 ط الذهادة العامة.شخك  ::السظمب الثانيالسظمب الثاني  **
 السظمب الثالث: شخكط الذهادة الخاصة.  **

  

 



ٕٓٛ 

 

 السظمب األكؿ: أركاف الذهادة
 ا تمف الفقياء في أركان الذيادة عمى ثبلثة أقػال:

لياا إلاى أن الذايادة  االحشابماةجسيػر و وبعس السالكية ذىب الحشفية : األكؿ  **
 .(ٔ)ىػ الريغة فقط )وىي لفع )أشيج( ال كيخ(ركغ واحج 

إلاى أن أركاان الذايادة  سدااةا شااىج، ومذايػد لاو،  اذىب الذاافعية: الثاني  **
 .(ٕ)ومذيػد بو، ومذيػد عميو، وصيغة )وىي لفع )أشيج( ال كيخ(

وىااااحان القااااػالن ومن ا تمفااااا فااااي عااااجد أركااااان الذاااايادة إال أّنيسااااا اّتفقااااا عمااااى أّن 
يج( ال كياخا ألّنياا الذاىج يجاب أن ياؤدؼ شايادتو بمفاع الذايادة وبرايغة السزاار  )أشا

وال ُتقبال كياخ ىاحه الرايغة معشاى الذايادة والَقَداع واإل باارا  تجل عماى الحاال، وتتزاسغ
 .  (ٖ)مثل: أعمع وأتيقغ

الذيادة ىاي اإل باار بمفاع الذايادة )وقج نرت مجمة األحكام العجلية عمى أن: 
قاااال: )أناااا  إذا لاااع يُقاااِل الذااااىج )أشااايج(، بااال)ونرااات أيزاااًا:  ا(ٗ)(،يعشاااي بقاااػل )أشااايج(

                                         
(، مصابع دار الكتاب ٖٖٗ/ٔأحسج بغ أبي سيل الدخ دي، ) أصػل الدخ دي، دمحم بغ (ٔ)

الغشيسي، المباب،  -(. ٜٛٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -ىا. ٕٖٚٔالعخبي، القاىخة، 
أنػار  -(. ٜٛمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص -(. ٜٖٚ/٘البشاية، العيشي، ) – (.ٕٗ/ٗ)

(، ٚ٘/ٗإدريذ بغ عبجالخحسغ القخافي، ) الذييخ بالفخوق، أحسج بغ البخوق في أنػاء الفخوق 
 عالع الكتب.

شخح مشتيى اإلرادات،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٙٔ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -
–(. ٓٚٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٖٙ٘/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٚٓٚ/ٙالبيػتي، )

 (.ٜٗٙ/ٙمصالب أولي الشيى، الخحيباني، )
 -(. ٖٚٚ/٘الجسل عمى شخح السشيح، الجسل، ) -(. ٕٓ٘/ٕفة الصبلب، األنرارؼ، )تح (ٕ)

(. ٕٜٕ/ٛنياية السحتاج، الخممي، ) -(. ٖٛٔ/ٗحاشية القميػبي عمى شخح السشياج، قميػبي، )
حاشية البيجيخمي  –(. ٕٖٙ/ٕاإلقشا ، الذخبيشي، ) -(.ٕٔٔ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) -

 (.ٛٙ٘/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) –(. ٕٚٗ/ٗمي، )عمى الخصيب، البيجيخ 
 (.ٜٔٔشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٖ)
 (.ٗٛٙٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٗ)



ٕٜٓ 

 

 .(ٔ)ُأ بخ بكحا(، ال يكػن قج أّدػ الذيادة()أعخف(، أو 

السالكياااة ورواياااة عاااغ اإلماااام أحساااج ورجحاااو متاااأ خو جسياااػر ذىاااب  ::الثالػػػثالثالػػػث  **
ال تػجج صيغة معّيشة لمذيادة، ويرح أداؤىاا بكال لفاع أو صايغة تفياج الحشابمة، إلى أنو 

 .(ٕ)ع بقػل )أشيج(السعشى. فكل مغ أ بخ بذيء فقج شيج بو، ومن لع يتمفّ 

فساااااجار قباااااػل الذااااايادة عماااااى حراااااػل العماااااع بالسذااااايػد باااااو دون اشاااااتخاط لفاااااع 
 .(ٖ)معيغ

 
     

  

                                         

 (.ٜٛٙٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٔ)
ابغ  تبرخة الحكام، -(. ٘ٚٔ/ٚحاشية العجوؼ، العجوؼ، ) -(. ٚ٘/ٗالفخوق، القخافي، ) (ٕ)

كذاف  -(. ٛٓٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٚٔ/ٔفخحػن، )
اال تيارات الفقيية مغ فتاوػ ابغ تيسية، ا تارىا عمي بغ دمحم بغ  -(. ٖٙٛ/٘القشا ، البيػتي، )

الصخق الحكسية، ابغ القيع،  -م. ٜٛٚٔ(، دار السعخفة، بيخوت، ٘ٗٙعباس البعمي، )ص
 (.ٖٗٗ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) -(. ٔٚٔ)ص

قال العجوّؼ السالكّي: )إّن محىب السالكّية عجم اشتخاط صيغة معمػمة في أداء الذيادة، بل  (ٖ)
 (.٘ٚٔ/ٚحاشية العجوّؼ، العجوؼ، ) -السجار عمى حرػل العمع، فبل يذتخط لفع )أشيج(. 

ل لظ(، أو )أشيج(، فكل ذلظ شيادة قال ابغ حدم: )إن قاال الذااىج لمقاضي: )أنا أ باخك(، أو )أقػ 
 (.ٖٗٗ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) -تامة(. 

قال ابغ القّيع ناقبل قػل شيخو ابغ تيسية: )قال شيخشا: فاشتخاط لفع الذيادة ال أصل لو في كتاب هللا 
 (. ٖٚٔالصخق الحكسّية، ابغ القيع، )ص - .وال سّشة رسػلو وال ىػ قػل أحج  مغ الرحابة(

 



ٕٔٓ 

 

 ظمب الثاني: شخكط الذهادة العامةالس
 حتى تكػن الذيادة معتبخة شخعا ال بّج مغ تػافخ شخوشيا وىي: 

فااق عميااو يذااتخط فااي الذاااىج عمااى السداامع أن يكااػن مداامسًا، وىااحا متّ  اإلسػػالـ:اإلسػػالـ:  --11
و االف الحشاباامة  ،عشاجىع ، فبل تقبل شايادة الكاافخ عماى السدامع مصمقااً (ٔ)عشج جسيػر الفقياء

حيث أجاازوا شايادة الكااافخ عماى السدامع فاي الػصاية حاال الداافخ عشااج  ،(ٕ)وبعس الطاىخية
 في مبحث مخاتب الذيادة. -إن شاء هللا-فقج السدامع، وسيأتي الكبلم عغ ىحا 

قبااال شااايادة لذااااىج بالغاااًا عااااقبًل حاااخًا، فااابل تباااأن يكاااػن التكميػػػ : لتكميػػػ : أهميػػػة اأهميػػػة ا  --22
بقػليساا  ألّنيسا كيخ مكمفيغ فبل يحرل ثقة وال ضابطالسجشػن والرغيخ باّتفاق الفقياء، 

لعاااجم تااااػافخ اإلدراك لساااااا يذاااايجونو، وألن الذااااايادة نااااػ  مااااغ الػاليااااة، وال واليااااة لكاااال مااااغ 
 .(ٖ)ى عمى كيخهأول لسجشػن والرغيخ عمى نفدو فسغ بابا

                                         
اال تيار، السػصمي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٙٙ/ٙالرشائع، الكاساني، )بجائع  (ٔ)

 -(. ٕٕٕ/ٕأحكام القخآن، الجّراص، ) -(. ٖٕ٘/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) -(. ٔٗٔ/ٕ)
مػاىب  -(. ٙٚٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشّي، ) –(. ٖٕٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، )

نياية السصمب،  -(. ٜٖٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٔ٘ٔوٓ٘ٔ/ٙالجميل، الحصاب، )
السيّحب، الذيخازؼ،  -(. ٘/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٚٙ/ٛٔالجػيشي، )

حاشية القميػبي عمى شخح السشياج،  -(. ٜٜٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٜٛ٘/٘)
شخح  –(. ٖٖٛ/ٗابغ قجامة، ) الكافي، -(. ٛٙ٘/ٗمغشي السحتاج، ) -(. ٖٛٔ/ٗقميػبي، )

 –(. ٘ٚٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٖٖٛوٕٖٗ/ٚالدركذّي عمى الخخقّي، الدركذي، )
 (.ٗٗٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، )

اإلنراف، السخداوؼ،  -(. ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٗٙٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٕ)
(. ٜ٘ٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٖٓٙ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٜٖ/ٕٔ)
، محفػظ بغ أحسج بغ الحدغ الكمػذاني، اليجاية عمى محىب اإلمام أحسج بغ حشبل الذيباني -

السحّمى، ابغ حدم،  -م. ٕٗٓٓ أولى، شبعة، مؤسدة كخاس لمشذخ والتػزيع(، ٜٙ٘)ص
(ٜ/ٗٓٙ.) 

فتح القجيخ، ابغ  -دار الكتب العمسية.  (، شبعةٕٚٙوٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)
 =حاشّية الجسػقي عمى -(. ٕٗٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، ) -(. ٖٕ٘/ٚاليسام، )

 



ٕٔٔ 

 

فاااي مبحاااث  -إن شااااء هللا-فدااايأتي الحاااجيث عشياااا  أّماااا شااايادة الرااابّي السسّياااد
 مخاتب الذيادة.

ّق أّمااااا شااااخط الحخيااااة: فقااااج تعااااخض لااااو الفقياااااء فااااي عرااااػرىع عشااااجما كااااان الااااخ 
ىحا الذخط أصبح اآلن في ذمة التاريخ بعج إلغااء الاخق فاي العاالع بسػجاب  مػجػدًا، لكغ

ات الجوليااااة العالسيااااة، وقااااج وافقاااات عميااااو الااااجول اإلساااابلمية وصااااادقتو، القااااخارات واالتفاقاااا
والحتساال وماع ذلاظ فاي الػاقاع الاحؼ نعيذاو،  لعجم وجػد الاخق  نطخيافأصبح الكبلم عميو 

وعشاج الحشابماة ، (ٔ)فقج قّخر جسيػر الفقياء عجم قبػل شيادة العبج مصمقاوقػعو مدتقببل، 
 .(ٕ)تقبل في كل شيءوالثاني:  قػالن: أحجىسا: تقبل في كيخ الحجود،

ا والعاجل ىاػ مااغ (ٖ)اّتفاق الفقيااء عماى اشاتخاط العجالااة فاي الذااىج العجالػة:العجالػة:  --33
                                         

نياية السصمب،  -(. ٜٖٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٕ٘٘/ٗالذخح الكبيخ، الجسػقي، ) =
السيّحب، الذيخازؼ،  -(. ٘/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٚٙ/ٛٔالجػيشي، )

 -(. ٜٜٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٕ٘ٚ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜٚ٘وٜٙ٘/٘)
شخح الدركذي عمى  –(. ٜٖ٘/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٖٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، )
اإلجخاءات  - (.ٗ٘صابػني، )ص، الفقو الذخعي السيدخ -(. ٖٕٖ/ٚالخخقي، الدركذي، )

 (.ٖٗٗالشطام القزائي، رأفت، )ص - (.ٕٚٔؤٚٔجشائية، تخكساني، )صال
فتح القجيخ، ابغ اليسام،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٚٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)

حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،  -(. ٙٚٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشي، ) –(. ٖٕ٘/ٚ)
البيان، العسخاني،  –(. ٕٛٙ/ٛٔالجػيشي، ) نياية السصمب، -(. ٕ٘٘/ٗالجسػقي، )

 (.ٜٜٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٕٙٚ/ٖٔ)
شخح مشتيى اإلرادات،  -(. ٖٛٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٓٙ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) (ٕ)

 (.ٖٔ٘/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٓٚٙ/ٙالبيػتي، )
السحّمى، ابغ حدم،  -إلى أن العبج تقبل شيادتو مصمقا. وذىب ابغ حدم مغ الطاىخية، 

(ٜ/ٕٗٔ.) 
الكتاب والمباب، القجورؼ  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)

القػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ،  -(. ٖٕ٘/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) -(. ٚ٘/ٗوالغشيسي، )
 –(. ٕٕ٘/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) -(. ٖٚٛ/ٛر، )مشح الجميل، عمي -(. ٖٖٓ)ص

 =العديد شخح –(. ٕٗٚ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٕٛٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، )

 



ٕٕٔ 

 

يجتشب الكبائخ وال ُيرّخ عمى الراغائخ، وتغماب حداشاتو ساي اتو، ويكاػن ذا ماخوءة وىاي 
 .(ٔ)االستقامة

، (ٕ)َّ يث ىث نث مثُّٱوعسجة الفقياء في اشتخاط العجالة قػلو تعالى: 
 ىل مل يكُّ، وقػلو تعالى: (ٖ)ٱَّ يق ىق يف ىفُّٱو تعالى:وقػل

 .(ٗ)َّيل

اَل َتُجااااػُز َشااااَياَدُة َ اااااِئغ  َواَل َ اِئَشااااة ، َواَل ِذؼ َكْسااااخ  َعَمااااى َأِ يااااِو، َواَل ): Àوقػلااااو 
ُز ال َتُجاااػْ وفاااي رواياااة: )، (٘)(َتُجاااػُز َشاااَياَدُة اْلَقااااِنِع أِلَْىاااِل اْلَبْياااِت، َوَتُجاااػُز َشاااَياَدُتُو ِلَغْياااِخِىعْ 

ًا وال َمْجُماااػَدة ، وال ِذؼ َكْساااخ  أَلِ ياااِو، وال ُمَجاااخَِّب  َشاااَياَدُة َ ااااِئغ  وال َ اِئَشاااة ، وال َمْجُماااػد  َحاااجَّ
 .(ٙ)(َشَياَدة ، وال الَقااِنِع أَْىَل الَبْيِت َلُيْع، وال َضِشْيغ  ِفي َوالء  وال َقَخاَبة  

َقااِجَم َعَمااى ُعَسااَخ ْبااِغ ) أّنااو قااال:  روػ مالااظ  عااغ ربيعااة بااغ أبااي عبااج الااخحسغ
                                         

 

الكافي، ابغ قجامة،  -(. ٜٜٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٘/ٖٔالػجيد، الخافعي، ) =
شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٖٔٙ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٖٛ/ٗ)
 (.ٜٛٛ(، باز، )ص٘ٓٚٔشخح السجمة العجلية لمسادة: ) -(. ٜٕٖ/ٚ)

فيكػن الذاىج في كل قػم مغ  ،والعجل في كل زمان ومكان وشائفة بحدبيايقػل ابغ القيع: ) (ٔ)
كع وبيحا يسكغ الح ،ومن كان لػ كان في كيخىع لكان عجلو عمى وجو آ خ ،كان ذا عجل فييع

ومال فمػ اعتبخ في شيػد كل شائفة أن ال يذيج عمييع إال مغ يكػن قائسًا بأداء  ،بيغ الشاس
إعبلم  -(، لبصمت الذيادات كميا أو كالبيا االػاجبات وتخك السحخمات كسا كان الرحابة

 (.ٔٗٙ/ٔالسػقعيغ، لو، )
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٕ)
 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
 (.ٕٕٛالبقخة، آية: ) سػرة (ٗ)
الدشغ الكبخػ، البييقي،  –(. ٕٖٓ/ٛالسرشف، عبج الخزاق، ) –(. ٔٓ٘/ٔٔالسدشج، ابغ حشبل، ) (٘)

والبييقي، وأبػ  (ا وقال: رواه ابغ ماجو،ٓٛٗ/ٗالتمخيز الحبيخ، ابغ حجخ، ) –(. ٕٕٓ/ٓٔ)
 ود وسشجه قػؼ.و دا

 (.٘٘ٔ/ٓٔشغ الكبخػ، البييقي، )الد –(، وقال: حجيث كخيب. ٘ٗ٘/ٗسشغ التخمحؼ، ) (ٙ)



ٕٖٔ 

 

، َفَقااااَل  الَخصَّااااِب  َرُجااال  ِماااْغ أَْىاااِل الِعاااَخاِق، َفَقااااَل: َلَقاااْج ِجْ تُاااَظ أَلْماااخ  َماَلاااُو َرْأس  واَل َذَناااب 
ْوِر َضَيااَخْت ِبَأْرِضااَشا، َفَقاااَل ُعَسااخُ  ُعَسااخُ  َأَو َقااْج َكاااَن  : : َمااا ُىااَػ؟. َقاااَل: َشااَياَداُت الااد 

 .(ٔ)(ِبَغْيِخ الُعُجْولِ  اإلْسبَلمِ : وهللِا اَل ُيْؤَسُخ َرُجل  ِفي  : َنَعْع، َفَقاَل ُعَسخُ لَ َذِلَظ؟. َقا
إاّل أّن الفقياااء ماااع اّتفاااقيع عماااى اشااتخاط العجالاااة فااي الذااااىج، ا تمفااػا ىااال ىاااي 

، أم شاخط لادوم العسال ال شاخط قبػلياا، (ٕ)شخط لقبػل الذيادة، وملى ذلظ ذىب الجسياػر
ذىااب الحشفّيااة، لااحا لااػ قزااى القاضااي بذاايادة الفاسااق فاامّن قزاااءه صااحيح، وملااى ذلااظ 

 .(ٖ)ويكػن القاضي عاصيًا عشجىع
 .(ٗ)ُيذتخط أن يكػن الذاىج عجاًل()وقج نرت مجمة األحكام العجلية عمى أّنو: 

 .(ٗ)عجاًل(

اّتفاق الفقيااء عماى أّناو ُيذاتخط لقباػل شايادة الذااىج  االنفكاؾ عػؽ التهسػة:االنفكاؾ عػؽ التهسػة:  --44
 .(٘)في شيادتو أن ال يكػن مّتَيساً 

                                         

(، دار إحياء التخاث العخبي، ٕٓٚ/ٕمػّشأ مالظ رواية يحيى الميثي، مالظ بغ أنذ األصبحي، ) (ٔ)
، عسخ بغ التػضيح لذخح الجامع الرحيح -(. ٙٙٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –مرخ. 

 م. ٕٛٓٓى، (، دار الشػادر، دمذق، شبعة أولٜٛٗ/ٙٔعمي بغ أحسج بغ السمقغ، )
العديد شخح  –(. ٖٖٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٖٚٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) (ٕ)

كّذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٕٕٓ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) –(. ٘/ٖٔالػجيد، الخافعي، )
 (.ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٔٙ/٘)

الكتاب والمباب، القجورؼ  –عة دار الكتب العمسية. (، شبٕٛٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)
 (.ٖٕ٘/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) -(. ٚ٘/ٗوالغشيسي، )

 (.٘ٓٚٔمجمة األحكام العجلية السادة: ) (ٗ)
العشاية، البابختي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (٘)

القػانيغ  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٙٙ/ٔحػن، )تبرخة الحكام، ابغ فخ  -(. ٜٖٚ/ٚ)
نياية  –(. ٜٕٔ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، ) -(. ٖٖٓالفقيية، ابغ جدؼ، )ص

فتح الجػاد بذخح اإلرشاد، أحسج بغ دمحم بغ حجخ الييتسي،  -(. ٔٔ/ٜٔالسصمب، الجػيشي، )
كشد الخاكبيغ، السحمي،  – ه.ٕٚٗٔ(، مصبعة مرصفى البابي الحمبي، القاىخة، ٕٖٛ/ٕ)

 



ٕٔٗ 

 

أّن كااّل مااغ ات ِيااع فااي شاايادتو، إّمااا بِقّمااة ديشااو، أو بجمااب نفااع  ) ضااابط التيسااة:ضااابط التيسااة:و 
 .(ٔ)لمسذيػد لو، أو بمد ال ضخر  عمى السذيػد عميو، ال ُتقبل شيادتو(

 وقج تكػن التيسة مغ قبل الذاىج أو السذيػد لو أو عميو.
 ويطيخ ذلظ في صػر:

، إال قبال شايادة األصاػل لمفاخو  وال العكاذاء ال تقاال جسياػر الفقيا القخابة:القخابة:  -أ
وماااحىب ، (ٕ)ولاااع يكاااغ تيساااة ساااج فيساااا ال ُيجاااِخ باااو نفعاااًا كالبااااعاااغ اإلماااام أح فاااي رواياااة

إلاااى  ، وذىاااب الذاااافعّية والطاىخياااةقبااالشاااايادة الااادوج لدوجتاااو وعكدااايا ال تالجسياااػر أّن 
 .(ٖ)قبػليا

فتقباااال شيادتااااايع عشااااج  أّمااااا سااااائخ األقااااارب كيااااخ الاااادوجيغ واألصااااػل والفااااخو ،
 .(ٗ)وقال السالكّية: ُتقبل بذخط التبخيد في العجالة الجسيػر مصمقاا

                                         

 (.ٜٖٙ/٘كّذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٖٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٖٔ/ٗ)
الذيادات دليل مغ أدلة اإلثبات في الذخيعة اإلسبلمية،  -(. ٕٕ٘/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) (ٔ)

 م.ٜٚٛٔ(، مصبعة األمانة، مرخ، شبعة أولى، ٕٚٔدمحم أبػ الخير، )ص
(، شبعة دار الكتب ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٖٓٗ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) (ٕ)

حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(. ٖٜٛ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -العمسية. 
 -(. ٜٕٖ/ٕفتح الجػاد، الييتسي، ) -(. ٖٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜٕ٘/ٗ)

 (.ٖٖٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٙٙ/ٕٔخداوؼ، )اإلنراف، الس
(، شبعة دار الكتب ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني،) -(. ٘ٓٗ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) (ٖ)

(، شبعة ٖٓٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٖٜٛ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -العمسية. 
 -(. ٕٕٖ/ٗكشد الخاكبيغ، السحمي، ) –(. ٖٗٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –الكميات األزىخية. 

السحمى، ابغ حدم،  -(. ٜٖٙ/٘كّذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٗٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، )
(ٜ/ٗٔ٘.) 

(، شبعة دار الكتب ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٚٓٗ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) (ٗ)
تبرخة الحكام، ابغ  -(. ٕٔٚ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -. (ٚٓٗ/ٚالعمسية. العشاية، البابختي، )

البيان،  –(. ٕٕ٘/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٔٚ/ٔفخحػن، )
 كّذاف القشا ، البيػتي، -(. ٗٔ/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٖٔ/ٖالعسخاني، )



ٕٔ٘ 

 

اَل َتُجااااػُز َشااااَياَدُة َ اااااِئغ  َواَل ) :Àواسااااتجّل مااااغ ال يقباااال شاااايادة األقااااارب بقػلااااو 
ْيااِت، َوَتُجااػُز َشااَياَدُتُو َ اِئَشااة ، َواَل ِذؼ َكْسااخ  َعَمااى َأِ يااِو، َواَل َتُجااػُز َشااَياَدُة اْلَقاااِنِع أِلَْىااِل اْلبَ 

ًا وال َمْجُمااػَدة ، ، (ٔ)(ِلَغْيااِخِىعْ  وفااي روايااة: )ال َتُجااْػُز َشااَياَدُة َ اااِئغ  وال َ اِئَشااة ، وال َمْجُمااػد  َحااجَّ
ال وال ِذؼ َكْسخ  أَلِ يِو، وال ُمَجخَِّب َشَياَدة ، وال الَقااِنِع أَْىَل الَبْيِت َلُياْع، وال َضِشاْيغ  ِفاي َوالء  و 

 .(ٕ)(َقَخاَبة  
َتُجااْػُز َشَيااااُدُة َ ااااْرع  واَل  اَل َأاَل ) يشااادؼ مشادياااا Àل هللا بعااث رسااػ وفااي روايااة: 

 .(ٖ)(َضاِشْيغ  
اَل َتُجااْػُز َشَيااااُدُة َ اااْرع  واَل )أّنااو قااال:   وروػ مالااظ  عااغ عسااَخ بااغ الخصاااب

 ، والطشيغ ىػ السّتيع.(ٗ)(َضاِشْيغ  
ُتقباال شاايادة العااجو عمااى عااجوه إذا كاناات العااجاوة فاابل   الخرااػمة والعااجاوة:الخرااػمة والعااجاوة:  -ب

وألّن العاااجاوة ا دنيػيااًة لػجاااػد التيسااة، فااامّن العاااجّو يخيااج إكاضاااة عاااجّوه ويتسشااى زوال نعستاااو
 اَل َأاَل ) يشاادؼ مشادياا Àل هللا بعث رساػ  ، وقج(٘)تسشع مغ العجالة، فبل ُتقبل شيادة العجوّ 

                                         

 (.٘ٔٗ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) - (.ٖٓ٘/ٚ) ركذي،الد  الخخقي، عمى الدركذي شخح  – (.ٜٖٙ/٘)
 (.ٕٕٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٕٕٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
الدشغ الكبخػ،  –(. ٖٓ٘/ٗالسرشف، ابغ أبي شيبة، ) –(. ٕٖٓ/ٛالسرشف، عبج الخزاق، ) (ٖ)

(ا وقال: وقج رويشا رد شيادة الطشيغ مصمقا مغ وجييغ مخسَميغ، وآ خ ٕٔٓ/ٓٔالبييقي، )
 صػال فيو ضعف وىػ يقػػ بالسخسَميغ. مػ 

 (.ٕٔٓ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –(. ٕٓٚ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) (ٗ)
تبرخة  -(. ٜٚٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٖٖٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (٘)

ؼ، القػانيغ الفقيية، ابغ جد  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٛٙ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )
 -(. ٕٕٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٖٓٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٖٖٓ)ص

الذيادة السقبػلة في  -(. ٕٖٚ/٘كّذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٙٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، )
 م.ٜٛٛٔ(، مصبعة حدان دمشيػر، شبعة أولى ٕ٘ٔالفقو اإلسبلمي، دمحم حديغ قشجيل، )ص

 



ٕٔٙ 

 

َشَياااُدُة َ ااْرع  اَل َتُجاْػُز ):  قال عسُخ بغ الخصابو ، (ٔ)(غ  َتُجْػُز َشَيااُدُة َ اْرع  واَل َضاِشيْ 
 .(ٕ)(واَل َضاِشْيغ  

ُيذاااتخط أن ال يكاااػن بياااغ الذااااىج )وقااج نراات مجمااة األحكااام العجليااة عمااى أّنااو: 
 .(ٖ)والسذيػد عميو عجاوة  دنيػية (

فقياااء وىشالااظ عااّجة صااػر  ذكخىااا ال جااخ  الشفااع لشفدااو أو دفااُع الزااخر عشيااا: -ج
فااي ىااحا األمااخ، مشيااا أّنيااا ال ُتقباال شاايادة الااػارثيغ عمااى مااػت مااػّرثيع، وال ُتقباال شاايادة 
العاقماة بفداق شايػد القتال، وال ُتقبال شايادة كخمااء مفماذ  بفداق شايػد دياغ  آ اَخا ألّنياع 
يجفعػن عشيع ضخر السداحسة، ومغ صػر دفع الزخر أن يجفع عغ نفدو عاار الكاحب، 

ّد القاضي شيادتو، ثّع تاب تػباًة مقبػلاًة، فماػ أعااد الذايادة التاي ُرّدت فمن شيج فاسق  ور 
 .(ٗ)لع ُتقبل مشو

يذااتخط أن ال يكااػن فااي الذاايادة )وقااج نراات مجمااة األحكااام العجليااة عمااى أّنااو: 
 .(٘)دفع مغخم  أو جّخ مغشع ، يعشي أن ال تكػن داعيًة لجفع السزّخة أو جمب السرمحة(

خط فاي الذااىج أن يكاػن يقطاًا ضاابصًا لساا يذايج باو، ُيذاتاليقغة كالزبط: اليقغة كالزبط:   --55
 .(ٙ)فبل ُتقبل شيادة السغّفل الحؼ ُيكثخ الغفمة والغمط لعجم الثقة بقػلو

                                         

 (.ٕ٘ٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٕ٘ٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٕٓٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٖ)
السحيط البخىاني، ابغ مازه،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

البيان،  -(. ٕٓٗ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٕٔٚ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٘ٓٗ/ٛ)
عمى الخخقي،  السقشع –(. ٕٙٔؤٕٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٖٚٓ/ٖٔالعسخاني، )

شخح الدركذي عمى  - (.ٖ٘ٗوٖٗٗ/ٗ، )ابغ قجامةالكافي،  -. (ٖٙٓٔ/ٗبغ الشبا، )ا
 (.ٜٖ٘/ٚالخخقي، الدركذي، )

 (.ٓٓٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (٘)
السقّجمات السسّيجات، ابغ  -ب العمسية. (، شبعة دار الكتٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٙ)

روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  –(. ٖٗٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٕٛ٘/ٕرشج، )



ٕٔٚ 

 

ذاكخًا لو عشج أبي حشيفة ومالاظ، حتاى أّناو  العمؼ بالسذهؾد به كقت األداء:العمؼ بالسذهؾد به كقت األداء:  --66
الراااحبان: ال  لااػ رأػ اسااسو و ّصااو لكّشااو ال يااحكخ الذاايادة، ال يِحااّل لااو أن يذاايج، وقااال

 .(ٔ)ُيذتخط التحكخ، فالعمع بالسذيػد بو مّتفق  عميو والخبلف في التحكخ

اشااتخط الجسيااػر فااي الذاااىج أن يكااػن ناشقااًا، ألّن إشااارة األ ااخس  الشظػػق:الشظػػق:  --77
 .(ٕ)ال تؤّدؼ إلى اليقيغ السذَتَخط ألداء الذيادة

فيساااة، ألّنياااا تقاااػم ُتقبااال شااايادة األ اااخس، ويؤّديياااا باإلشاااارة الس)وقاااال السالكّياااة: 
 .(ٖ)مقام الشصق في جسيع أحكامو(

ذىب اإلمام أبػ حشيفة ودمحم إلى أّن الذاىج يجب أن يكاػن برايخًا  البرخ:البرخ:  --88
 .(ٗ)حتى ُتقبل شيادتو

وذىاااب السالكّيااااة وأبااااػ يػسااااف وأحسااااج إلااااى أّنااااو ُتقباااال شياااااادة األعسااااى إذا تاااايّقغ 
 .(٘)الراػت وعمع السذيػد بو يقيشاً 

                                         

أحسج بغ دمحم بغ ، المباب في الفقو الذافعي -(. ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٙٔ/ٛ)
 ه.ٙٔٗٔ أولى، شبعة دار البخارػ، السجيشة السشػرة،(، ٔٔٗ، )صالسحاممي

أصػل الدخ دي، الدخ دي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٔٙٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٖٛ٘/ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٓٔشخح الدشة، البغػؼ، ) -(. ٜٖٔ/ٚ)

، التشبية في الفقو الذافعي -كتب العمسية. (، شبعة دار الٕٛٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
الكافي، ابغ قجامة،  -. عالع الكتب(، ٜٕٙ، )صإبخاىيع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ 

(ٗ/ٖٖٛ .) 
 (.ٜٕ٘/ٗ) الجسػقي، ،عمى الذخح الكبيخ حاشية الجسػقي - (.ٜٖٛ/ٛ)عمير، مشح الجميل،  (ٖ)
اال تيار، السػصمي،  -ار الكتب العمسية. (، شبعة دٕٛٙوٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

 (.ٓٙ/ٗالكتاب والمباب، القجورؼ والغشيسي، ) –(. ٙٗٔ/ٕ)
تبرخة الحكام، ابغ فخحػن،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (٘)

الدبلم السحخر، عبج  -(. ٜٖٚ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٕٗ/ٔ)
 (.ٕٚٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٕٛٛ/ٕابغ تيسية، )

 



ٕٔٛ 

 

 ّية فقج قّدسػا مدتشج عمع الذاىج إلى:أّما الذافع
 ما يكفي فيو الدسا  وال ُيحتاج إلى اإلبرار. أكاًل:أكاًل:
 ما يكفي فيو اإلبرار كاألفعال. ثانيًا:ثانيًا:
 .(ٔ)ما ُيحتاج إلى الدسع والبرخ معاً  ثالثًا:ثالثًا:

فااابل ُتقبااال شااايادة األعساااى فيساااا يحتااااج إلاااى اإلبراااار، وُتقبااال فيساااا يكفاااي فياااو 
ادة األ ااااخس فيسااااا يحتاااااج إلااااى الدااااسا ، وُتقباااال فيسااااا يكفااااي فيااااو الدااااسا ، وال تقباااال شااااي

 اإلبرار.
ال ُتقباااااال شاااااايادة األ ااااااخس )وقااااااج نراااااات مجمااااااة األحكااااااام العجليااااااة عمااااااى أّنااااااو: 

 .(ٕ)واألعسى(

 اك يق ىق يف ىف ُّٱلقػلو تعالى:  أف ال يكؾف الذاهج محجكدًا:أف ال يكؾف الذاهج محجكدًا:  --99
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 .(ٖ)َّين

تو بعاااج التػباااة، فقاااال الحشفّياااة: ال ُتقبااال شااايادة وا تماااف الفقيااااء فاااي قباااػل شاااياد
التائاااب فاااي حاااّج القاااحف، وُتقبااال شااايادة التائاااب فاااي حاااجّ  كياااخه، وقاااال السالكّياااة والذاااافعّية 

 .(ٗ)والحشابمة: ُتقبل شيادتو بعج التػبة

                                         

 ،المباب -(. ٖٕٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٓٗ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) (ٔ)
 (.ٔٔٗ، )صالسحاممي

 (.ٙٛٙٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)
 (.ٗسػرة الشػر، آية: ) (ٖ)
مجسع األنيخ، داماد أفشجؼ،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٚ/ٙكاساني، )بجائع الرشائع، ال (ٗ)

البيان،  –(. ٚٔٔ/ٕٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٚٗٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٜٙٔ/ٕ)
السحخر، عبج الدبلم ابغ  –(. ٜٕٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٖٗٓ/ٖٔالعسخاني، )

 (.ٖٖ٘/ٚعمى الخخقي، الدركذي، ) شخح الدركذي –(. ٕٛٗ/ٕتيسية، )



ٕٜٔ 

 

بأن يعتسج في شيادتو سسا  األقاػال أف تكؾف الذهادة عؽ عمٍؼ كلقيٍؽ: أف تكؾف الذهادة عؽ عمٍؼ كلقيٍؽ:   --1111
 .(ٔ)قبل الذيادة السبشّية عمى الطّغ والتخسيغومعايشة األفعال، وال تُ 

مفراابل فااي مبحااث عااغ ذلااظ ساايأتي الحااجيث ك ::كاتفػػاقهؼكاتفػػاقهؼ  عػػجد الذػػهؾدعػػجد الذػػهؾد  --1111
 مخاتب الذيادة.

الذياااادة ويذاتخط لمذايادة أيزااًا ماا تقاّجم مااغ شاخوط اإلثباات العاّمااة ماغ مػافقااة 
 ..... إلخ.(ٕ)وأن تكػن مسكشة الحرػل لمجعػػ، وتقجيع الجعػػ،

 
     

  

                                         

 =،الجػاىخ عقج -(. ٜٔٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٙٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 

 -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٕٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٘ٗٓٔ/ٖ، )الدعجؼ =
السغشي،  -(. ٖٕٔ/ٛوؼ، )روضة الصالبيغ، الشػ  -(. ٙ٘/ٖٔ، )الخافعي، العديد شخح الػجيد

كّذاف  -(. ٕٖٓ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٜٖٔ/ٓٔابغ قجامة، )
 (.ٕٖ٘/٘القشا ، البيػتي، )

 (.ٔٗيشطخ في الفرل التسييجؼ، )ص (ٕ)

 



ٕٕٓ 

 

 الذهادة الخاصة شخكط :السظمب الثالث
التاااي يجاااب أن تتحقاااق فاااي أناااػا  الذاااخوط العاّماااة ذكاااخت فاااي السصماااب الداااابق 

الذايادات  أناػا  بعسيجب أن تتػفخ في   اصة اشخوش ، لكغ ىشاكالذيادات جسيعيا
 .(ٔ)االستيثاقعمى مديج مغ ليحرل بيا 

 الػصااف ، كسااا ويذااتخطالذاايػدذااتخط فيااو أربعااة ذكااػر، وأصااالة ي فالدنااا مااثبل:
بحياث ال يتصاّخق االحتساال  أيزا، بأن يرف كاّل ماغ الذايػد األربعاة الدناا وصافا دقيقاا

أن يّتفااق الذاايػد أن يعّيشااػا السدنااّي بيااا، و وُيذااتخط أيزااًا كيااخ حقيقااة الدنااا، فااي شاايادتيع 
  الدنا. عمى ذكخ السكان والدمان الحؼ حرمت فيو جخيسة

مفاات الذاايادات فااي تعياايغ زوايااا بياات واحااج، فاابل يثباات ولااػ ا ت: )الجااػيشيقااال 
  ..(ٕ)(الدنا

وفي القتل: يذتخط أن يكػن الذيػد ذكاػرا، وأصاالة الذايػد، كساا وُيذاتخط ذكاخ 
اآللااة التااي حراال بيااا القتاال، ألّن بيااان اآللااة ضااخورّؼ لبيااان نااػ  الجخيسااة عسااجًا أو شاابو 

 عسج.
ُيذاتخط وصاف و  صاالتيع، كساايذتخط ما مخ مغ ذكػرية الذيػد وأ وفي الدخقة:

 الدخقة والحخز والسال السدخوق والشراب واالتفاق في الدماان والسكان.
 ،مااغ الحكػريااة واألصااالة فااي الذاايػد ساابق زيااادة عمااى مااا وفااي شااخب الخسااخ:

وأن ياحكخ ناػ  السذاخوب الحتساال  ُيذتخط أن يبّيغ أّنو شخب مدكخًا وىػ عالع  باو مختاار
 .(ٖ)الحج، كسا ويجب ذكخ مكان وزمان الذخبأنو شخب نبيحا ال يػجب 

                                         

 سيأتي في السبحث التالي مخاتب الذيادة، بيان العجد السصمػب لكل شيادة.  (ٔ)
 (.ٔ٘/ٜٔ) نياية السصمب، الجػيشي، (ٕ)
(، شبعة دار الكتب ٕٔٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٚٙ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)

(. ٗٚٔو٘٘وٗ٘/ٕٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٗٔٙ/ٔمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –العمسية. 
مشح الجميل، عمير،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٙٓ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -
 =-(. ٕٕٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٚٗٙو٘ٗٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٛٗٗ/ٛ)

 



ٕٕٔ 

 

ا يدياال الماابذ عشيااا ويديااج فااي وضااػحيامااا  باإلجسااال فمنااو يذااتخط لكااّل شاايادةو 
ويعتسااج فااي ذلااظ عمااى  وذلااظ بااأن يعااّخف الذاااىج الحااجث السذاايػد بااو بأقرااى مااا يسكااغ،

القاضاااااي الاااااحؼ ياااااجلى بالذااااايادة أماماااااو، فيجاااااب عمياااااو أن يداااااأل الذااااااىج عاااااغ الػاقعاااااة 
 تيا، وتفزيل أحجاثيا.ومبلبدا

 
     

  

                                         
كّذاف  -(. ٓٔٔ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٕٔوٜٚٔ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) =

(، مكتبة الكميات ٕٕٗ/ٔعمع القزاء، أحسج الحرخّؼ، ) -(. ٖٕٔ/٘القشا ، البيػتي، )
 –(. ٖٕٕالذيادات دليل مغ أدلة اإلثبات، أبػ الخير، )ص -. مٜٚٚٔاألزىخية، شبعة أولى 

 (.ٔٔٗالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص (.ٓ٘شخائق الحكع، زىخاني، )ص

 



ٕٕٕ 

 

 

 

 

 السبحث الخامذ: مخاتب الذهادة
أن الذاااايادة تقااااع عمااااى مخاتااااب فااااي الكتاااااب والدااااشة بيشاااات الشرااااػص 

متعجدة، تختمف عغ بعزيا في العجد السصمػب مغ الذيػد، وذلاظ باالشطخ إلاى 
 دقاة االساتيثاقشاخعت إلثباتاو، و  األمخ السذايػد عمياو، والسقاصاج الذاخعية التاي

 مشو.
 مصالب.  ث في تدعةوسأتشاول ىحا السبح

 أربعة شهؾد.السظمب األكؿ:   **
 ثالثة شهؾد.السظمب الثاني:   **
 شاهجاف.السظمب الثالث:   **
 شاهج كامخأتاف.السظمب الخابع:   **
 شاهج كلسيؽ،السظمب الخامذ:   **
 الشداء مشفخدة.السظمب الدادس:   **
 شاهج كاحج فقط.السظمب الدابع:   **
 شهادة الربياف. ب الثامؽ:السظم  **
 .الكافخشهادة السظمب التاسع:   **

  



ٕٕٖ 

 

 السظمب األكؿ: أربعة شهؾد
مغ أربعة شيػد، ذكػرًا، مدامسيغ،  ثبت بأقلأجسع الفقياء عمى أّن حج الدنا ال ي

سااػػ عصاااء بااغ  -حدااب مااا اشمعاات عميااو-، ولااع يخااالف فااي ذلااظ أحااج (ٔ)عاجواًل، أحااخاراً 
، وتابعاو اباغ حادم ماغ فقيااء الطاىخياة، حياث لاع يذاتخشا (ٕ)أبي رباح مغ فقياء التابعيغ

ا وىااحا القااػل مخجااػح يخااالف (ٖ)الحكػريااة فااي الذاايادة عمااى الحااجود جسيعيااا ومشيااا الدنااا
 إجسا  الفقياء عمى عجم جػاز شيادة الشداء فييا.

اسااتجل الفقياااء عمااى اشااتخاط الااحكػر األربعااة إلثبااات حااج الدنااا، بالكتاااب والدااشة 
 .واإلجسا 

                                         

اال تيار، السػصمي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٚٗ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
سع األنيخ، داماد أفشجؼ، مج -(. ٘٘/ٗالكتاب والمباب، القجورؼ والغشيسي، ) –(. ٓٗٔ/ٕ)
 -(. ٕٜٕ/ٕالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) -(. ٘/٘البحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٘ٛ٘/ٔ)

مشح الجميل،  -(. ٜٛٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشي، ) –(. ٖٗٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص
 –(. ٜٚٔوٛٚٔ/ٙمػاىب الجميل والتاج واإلكميل، الحصاب والسػاق، ) -(. ٗٗٗ/ٛعمير، )

روضة الصالبيغ،  –(. ٕٚٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) -(. ٜٙٔ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، )
 -(. ٕٖٗ/ٗكشد الخاكبيغ، السحمي، ) –(. ٜٙٔاإلقشا ، الساوردؼ، )ص -(. ٕٕ٘/ٛالشػوؼ، )

الكافي، ابغ  -(. ٖٓٔ/ٓٔ) السغشي، ابغ قجامة، -(. ٖٓ٘/ٕتحفة الصبلب، األنرارؼ، )
الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  -(. ٖٗٚ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٜٖٗ/ٗقجامة، )

السحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية،  -(. ٖٛٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٖٓٓ/ٚ)
(ٕ/ٔ٘ٗ.) 

قال عصاء بغ أبي رباح: )لػ شيج عشجؼ ثسان ندػة عمى امخأة بالدنا لخجستيا(، وقال أيزا:  (ٕ)
 -. (وتجػز عمى الدنا امخأتان وثبلثة رجال يءدة الشداء مع الخجال في كل شتجػز شيا)

 (.ٖٓٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص –(. ٜٖٙ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، )
قال ابغ حدم: )وال يجػز أن يقبل في الدنا أقّل مغ أربعة رجال، عجواًل مدمسيغ، أو مكان كل  (ٖ)

ن ثبلثة رجال وامخأتان، أو رجبلن وأربع ندػة، أو رجل رجل امخأتان مدماستان عجلتان، فيكػ 
 (.ٜٖٙ/ٜالسحّمى، لو، ) -وست ندػة، أو ثسان نداء فقط(. 

 



ٕٕٗ 

 

  فآيات مشيا: أمَّا الكتاابأمَّا الكتااب

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ -11

  .(ٔ)َّىم

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٹٱٹٱ -22
  .(ٕ)َّ ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ٱُّٱٹٱٹ -33
  . (ٖ)َّيف ىف

أّن ىااااحه اآليااااات نراااات عمااااى اشااااتخاط الذياااااػد الااااحكػر األربعااااة  وجااااو الجاللااااة:وجااااو الجاللااااة:
ع يعتااج بااو فااي إثبااات حااج الدنااا لبّيشااو كسااا باايغ الذاايػد إلثبااات حااج الدنااا، ولااػ كااان كيااخى

 .(ٗ)السعتج بيع في مػاضع أ خػ، مثل آية السجايشة
اشَّاةو  اشَّاةأمَّا الد    فأحاديث مشيا: أمَّا الد 
َيااْا َرُسااْػَل هللِا ِإْن َوَجااْجُت )قااال:   أّن سااعج بااغ عبااادة عااغ أبااي ىخيااخة  -ٔ

 .(٘)(ِتَي ِبَأْرَبَعِة ُشَيَجْاَء. َقْاَل: َنَععْ آَمَع ِاْمَخَأِتْي َرُجبًل، َأُؤْمِيُمُو َحتَّْى 

َل ِلَعاْان  َكاْاَن ِفاْي اإِلْسابلِم َأنَّ ِىابلَل ْباَغ )قاال:   عغ أنذ باغ مالاظ  -ٕ ِإنَّ َأوَّ
اااْحَسْاِء ِباْمَخَأِتااِو، َفااَأَتْى الشَِّبااايَّ   :À ِباااي  فااَأْ َبَخُه ِباااَحِلَظ. َفَقااْاَل الشَّ  À ُأَميَّااَة َقااَحَف َشاااِخْيَظ ْبااَغ الدَّ

ُد َذِلَظ َعَمْيِو ِمَخاَراً   .(ٙ)(َأْرَبَعُة ُشَيَجْاَء وِمال َفَحج  ِفْي َضْيِخَك، ُيَخدِّ

                                         

 (.٘ٔسػرة الشداء، آية: ) (ٔ)
 (.ٗسػرة الشػر، آية: ) (ٕ)
 (.ٖٔسػرة الشػر، آية: ) (ٖ)
( ٜ٘ٗ/ٔ)أحكام القخآن، ابغ العخبي،  - (.ٓٔٔ/٘( و)٘ٗ/ٖأحكام القخآن لمجّراص، ) (ٗ)

  (.ٜٕٛ/ٗلكيااليخاسي، )، اأحكام القخآن -(. ٕٖٗ/ٖو)
 . (ٖ٘ٔٔ/ٕ)كتاب المعان، مدمع، ، رحيحالجامع ال (٘)
 =(ا وقال: )رجالو رجالٕٖ٘/ٙنيل األوشار، الذػكاني، ) -(.(.ٕٚٔ/ٙسشغ الشدائي، ) (ٙ)

 



ٕٕ٘ 

 

بااّيغ أّنااو يجاب إلثبااات الدنااا الذاايػد األربعااة الااحكػر،  Àأّن الشبااّي  وجاو الجاللااة:وجاو الجاللااة:
 .ا بل أوجب عمى القاذف الحج إن لع يأت بالذيػد األربعةومال لع تاثُبت جخيسة الدنا

 اإلجاسا :اإلجاسا :
أجسع فقياء السدمسيغ عمى أّن الدنا ال يثبت بأقاّل ماغ أربعاة شايػد  ذكاػرًا، ذلاظ 
ألّن الفزيحة في ىحه الجخيسة أششع مغ أّؼ فزيحة فاي الجاخائع األ اخػ، فذاّجد الذاار  
فييا شمبًا لمدتخا وألّن جخيسة الدنا ال تقػم إاّل مغ اثشيغ فراارت كالذايادة عماى فعمايغ، 

 .(ٔ)أكمع الفػاحر فغمطت الذيادة وألّنيا
أجسع السدمسػن عمى أّنو ال ُيقبل في الدنا أقل ماغ ): السغشي قال ابغ قجامة في

 .(ٕ)أربعة شيػد(
إعبلء الداشغ عمى ابغ حدم وعمى استجاللو ردا في  (ٖ)رّد التيانػؼ ىحا وقج 

 رث يت نتىت مت زت رت يب ُّٱٱىحا الكبلم يخده صخيح اآلية، )مصػال، مشو قػلاو: 
، ومغ السعقػل أن ىحا ُيحتاط لجرئو َّ يف ىف يث ىث نث مث زث

                                         

محسػد بغ أحسج بغ  ،نخب األفكار في تشقيح مباني األ بار في شخح معاني اآلثار -الرحيح(.  =
ما وقال: )شخيقو ٕٛٓٓ(، وزارة األوقاف، قصخ، شبعة أولى، ٜٕٗ/ٔٔ) مػسى العيشي،

 صحيح(.
أحكام القخآن، ابغ العخبي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٚٗ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)

العديد  – .(ٚٙص)اإلجسا ، ابغ السشحر،  -(. ٕٚ٘/ٕاإلقشا ، ابغ القصان، ) – .(ٜ٘ٗ/ٔ)
ابغ لسغشي، ا - (.ٜٗٔ/ٗ)الذخبيشي، مغشي السحتاج،  -(. ٙٗ/ٖٔشخح الػجيد، الخافعي، )

، نطخية اإلثبات - .(ٗٗٓٙ/ٛ)لدحيمي، وىبة ا ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو - (.ٖٓٔ/ٓٔ)قجامة، 
شخائق الحكع، زىخاني،  - .(ٓٙٔ/ٔ)دحيمي، دمحم الوسائل اإلثبات،  - .(ٛٓٔص)بيشدي، 

 .(ٕٙٔص)
 (.ٖٓٔ/ٓٔ)ابغ قجامة، لسغشي، ا (ٕ)
ضفخ أحسج لصف العثساني التيانػؼ اليشجؼ، فقيو حشفي محقق وشاعخ، ولج في اليشج عام  (ٖ)

ه، وتشقل بيغ مجنيا لصمب العمع، ثع انتقل إلى باكدتان لمتجريذ بجامعتيا، تػفي في ٖٓٔٔ
قػاعج في عمػم  -حجيث. ه، مغ مؤلفاتو إعبلء الدشغ وقػاعج في عمػم الٜٖٗٔباكدتان 

 م.ٕٜٚٔ(، دار القمع، بيخوت، ٜوٛالحجيث، ضفخ التيانػؼ، تحقيق عبج الفتاح أبػ كجة، )ص

 



ٕٕٙ 

 

ومسقاشو وال تجعػ الحاجة إلى إثباتو، وفي شيادة الشداء شبية البجلية، وشبية 
القرػر، فمحا ال تقبل شيادة الشداء، والعجب مغ ابغ حدم، أّنو مع اّدعائو بصبلن 

ثة رجال وامخأتيغ، أو الخأؼ والقياس في الجيغ جسمة، كيف أقجم عمى القػل بجػاز ثبل
 .(ٔ)رجميغ وأربع ندػة، أو...، و الف نز الكتاب بخأيو(

وا تمااف الفقياااء فااي العااجد السصمااػب لمذاايادة فااي أمااػر مختمااف فييااا إذا كاناات 
 زنًا أم ال، مثل المػاشة ومتيان البيائع و... وكيخىا.

ماااػب السص فساااغ قاااخر ماااغ الفقيااااء أنياااا زناااا ويجاااب فيياااا حاااجه، قاااال: إّن العاااجد
ومغ قّخر بأّنياا ليدات زناًا ومنساا يجاب فيياا التعدياخ فقاط، قاال: إلثباتيا ىػ أربعة شيػد، 

 يكفي إلثباتيا شاىجان.
ع كل إتيان يػجب الحج، فابل يثبات إال بأربعاة ماغ الذايػد، ومن : )ثقال الجػيشي

 فيااال يثبااات بذااايادة عاااجليغ حتاااى -كمتياااان البياااائع والماااػاط- حكسشاااا أناااو ال يػجاااب الحاااج
   .(ٕ)(وجييغ فعمى العجول، ديخ أم البج مغ أربعة مغريخ السذيػد عميو مدتػجبًا لمتعي

، ػجااب الحااّج لااع يثباات إال بأربعااةأّمااا إتيااان البييسااة فاامن قمشااا يو ): ابااغ القاايعقااال و 
 .(ٖ)وجيان(فيو التعديخ ف ػجبومن قمشا ي

 أّما المػاشة:
ة: المػاشااة تػجااب الحااّج، فاابل فعشااج أبااي يػسااف ودمحم والسالكيااة والذااافعية والحشابماا

 .(ٗ)بّج فييا مغ أربعة شيػد  كالدنا
                                         

 .(ٕٛٔؤٛٔ/ٓٔ/٘ٔم)إعبلء الدشغ، التيانػؼ،  (ٔ)
 .(ٕٓٓ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٕ)
 .(ٜٖٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
(، شبعة دار الكتب ٖٗ/ٚجائع الرشائع، الكاساني، )ب -(. ٚٚ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)

درر الحكام، مبل  دخو،  –(. ٕٜٔ/ٖالكتاب والكتاب، القجورؼ والغشيسي، ) –العمسية. 
(، دار الكتب ٙٛٗ/ٗالسجّونة الكبخػ، مالظ بغ أنذ، رواية سحشػن بغ سعيج، ) -(. ٙٙ/ٕ)

 =ى الذخح الكبيخ، الجسػقي،حاشية الجسػقي عم -م. ٜٜٗٔالعمسية، بيخوت، شبعة أولى 
 



ٕٕٚ 

 

وعشج أبي حشيفة: المػاشة ال تبمْ حّج الدنا، فيي تػجب التعديخ، ويكفاي إلثباتياا 
 .(ٔ)شاىجان

 وكحلظ إتيان البيائع:
فعشااج الحشفّيااة والسالكّيااة وبعااس الذااافعّية وقااػل لمحشابمااة: إّن إتيااان البيااائع يكفااي 

 .(ٕ)و شاىجانفي إثبات
أّما جسيػر الذافعّية وقاػل آ اخ لمحشابماة: إّن إتياان البياائع ال باّج فاي إثباتاو ماغ 

 .(ٖ)أربعة شيػد  كسا في الدنا
والرااااحيح أّنااااو ال يثباااات إاّل بأربعااااة، ألّنااااو فااااخج حيااااػان يجااااب ): قااااال الذاااايخازؼ 

 .(ٗ)باإليبلج فيو عقػبة، فاعتبخ في الذيادة عميو أربعة كالدنا(
  

                                         
 .(ٕٓٓ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٗٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٕ٘ٛ/ٗ) =

مغشي السحتاج،  -(. ٕٕ٘/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٕٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -
خقي، شخح الدركذي عمى الخ –(. ٜٖٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٜ٘ٔ/ٗالذخبيشي، )
دمحم بغ الحديغ بغ ، السدائل الفقيية مغ كتاب الخوايتيغ والػجييغ -(.(. ٖٔٓ/ٚالدركذي، )

 م.ٜ٘ٛٔ، أولى شبعة، مكتبة السعارف، الخياض (،ٕٙٔ/ٕ، )دمحم الفخاء
(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٗ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٚٚ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)

 (.ٙٙ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٕٜٔ/ٖب، القجورؼ والغشيسي، )الكتاب والكتا –
(، شبعة دار الكتب ٖٗ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٚٚ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)

 -(. ٙٛٗ/ٗالسجّونة، مالظ، ) -(. ٕٜٔ/ٖالكتاب والكتاب، القجورؼ والغشيسي، ) –العمسية. 
نياية السصمب، الجػيشي،  -(. ٜٕٛ/ٗالجسػقي، ) حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،

 -(. ٕٖٗ/ٗكشد الخاكبيغ، السحّمي، ) –(. ٕٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) - .(ٕٓٓ/ٚٔ)
 (.ٕٚٔ/ٕ، )الفخاء ،السدائل الفقيية -(. ٜٖٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، )

الخاكبيغ،  كشد –(. ٕٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) - .(ٕٓٓ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٖ)
تحفة الصبلب، األنرارؼ،  -(. ٕٖ٘/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٕٖٗ/ٗالسحّمي، )

شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٜٖٗ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٓ٘/ٕ)
 (.ٕٚٔ/ٕ، )الفخاء ،السدائل الفقيية -(. ٖٔٓ/ٚ)

 (.ٕٛٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) (ٗ)

 



ٕٕٛ 

 

 مب الثاني: ثالثة شهؾدالسظ
ذكاااااخ الفقيااااااء مداااااألة واحاااااجة تتصماااااب الذااااايػد الثبلثاااااة، وىاااااي ادعااااااء الفقاااااخ أو 

 اإلعدار، وقج ا تمف الفقياء في وجػد ىحه السختبة مغ الذيادة عمى قػليغ:
، إلااى (ٔ): ذىاب جسيااػر الفقيااء مااغ الحشفياة والسالكيااة والذاافعية والحشابمااةاألكؿ

 لتمف يكفي فييا شاىجان اثشان.أّن دعػػ اإلعدار والفقخ وا
إذا اّدعاااى الفقاااخ أو  ، إلاااى أّناااو(ٕ)س الذاااافعية: ذىاااب اإلماااام أحساااج وبعاااالثػػػاني

 التمف أو اإلعدار َمغ عخف كشاه، فمّنو ال يقبل مشو ذلظ إال بثبلثة شيػد.

، بعسااػم الشرااػص الااػاردة باالكتفاااء بذاااىجيغ اسػػتجّؿ أصػػحاب القػػؾؿ األكؿ  **
 .(ٖ)لدناإال في الذيادة عمى ا

،  ، بحااجيث قبيرااة باااغ مخااارق اليبللااايكاسػػتجّؿ أصػػػحاب القػػؾؿ الثػػػاني  **
ْماُت َحَساَلاًة َفَأَتْياُت الشَِّبايَّ )قال:  : ياا قبيراة َأِقاْع ِعْشاَجَنا َحتَّاْى َتْأِتَيَشاا Àَأْساَأَلُو، َفَقااَل  À َتَحسَّ

ااَجَقُة، َفَشااْأُمخَ  ِإنَّ الَسْدااَأَلَة ال َتِحاال  ِإال أَلَحااِج َثبلثَااة ، َرُجاال  : َيااا ُقَبْيَرااُة َلااَظ ِبَيااا. ثُااعَّ َقااالَ  الرَّ
َتَحسََّل َحَساَلًة َفَحمَّْت َلُو الَسْدَأَلُة َحتَّاى ُيِراْيَبَيا ثُاعَّ ُيْسِداَظ، وَرُجال  َأَصااَبْتُو َجاِئَحاة  ِاْجَتاَحاْت 

. َأْو َقاالَ َماَلُو َفَحمَّْت َلاُو الَسْداَأَلُة َحتَّاى ُيِراْيَب ِقَػاَماًا ِماْغ َعايْ  ، وَرُجال   ::ر  ِساَجاَدًا ِماْغ َعاْير 
َأَصاَبْتُو َفاَقة  َحتَّى َيُقْػُل َثبلَثة  ِمْغ َذِوْؼ الِحَجى ِمْغ َقْػِمِو: َلَقْج َأَصااَبْت ُفبلَناًا َفاَقاة ، َفَحمَّاْت 

                                         

مػاىب الجميل، الحصاب،  -(، دار الكتب العمسية. ٕٚٚ/ٙكاساني، )بجائع الرشائع، ال (ٔ)
شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٕٕٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٓٛٔ/ٙ)
(ٚ/ٖٖٓ.) 

شخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع،  -(. ٕٖٗ/ٗحاشيتا قميػبي وعسيخة عمى شخح السشياج، ) (ٕ)
شخح مشتيى اإلرادات، البيػتي،  -(. ٖٗٚ/٘ ، البيػتي، )كّذاف القشا -(. ٖٗٔ/ٚالشػوؼ، )

 (.ٖٚٔالصخق الحكسّية، ابغ القيع، )ص -(. ٖٛٙ/ٙ)
مػاىب الجميل، الحصاب،  -(، دار الكتب العمسية. ٕٚٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)

 شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، –(. ٕٕٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٓٛٔ/ٙ)
(ٚ/ٖٖٓ.) 



ٕٕٜ 

 

. َأْو َقاااالَ َلاااُو الَسْداااَأَلُة َحتَّاااى ُيِراااْيَب ِقػَ  ، َفَساااا ِساااَػاُىغَّ َياااا : ِساااَجاَدًا ِماااْغ اَماااًا ِماااْغ َعاااْير  َعاااْير 
 .(ٔ)(ُقَبْيَرُة ُسْحَتًا َيْأُكُمَيا َصاِحُبَيا ُسْحَتاً 

عّماااق جاااػاز السداااألة عماااى شااايادة ثبلثاااة ماااغ ذوؼ  Àأّن الشباااّي  وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة:
 الحجى.

قماات إذا كااان فااي باااب أ ااح الدكاااة وحااّل السدااألة يعتبااخ الحااّل ): قااال ابااغ القاايع
ػػ اإلعدار السدقط ألداء الجيػن ونفقة األقارب والدوجاات دع باب العجد السحكػر، ففي

أولااى وأحااخػ لتعّمااق حااّق العبااج بسالااو، وفااي باااب السدااألة وأ ااح الرااجقةا السقرااػد أن ال 
يأ ااح  تشاع مااغ أداء الػاجااب، وىشاا لاا بليأ اح مااا ال يِحاّل لااو، فيشاااك اعتباخت البّيشااة ِلااَ بّل يس

 .(ٕ)السحخم(
أّنااااو معاااااَرض بالشرااااػص األ ااااخػ   رااااةوأجاااااب الجسيااااػر عااااغ حااااجيث قبي

الرحيحة، وىػ نّز في حّل السداألة ال فاي إثباات اإلعداار، وال يمادم ماغ حال السداألة 
 .(ٖ)إثبات اإلعدار أماام القاضاي، وحسمػا حجيث قبيرة عمى االستحباب

 
     

  

                                         

 (.ٕٕٚ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، باب مغ تحل لو السدألة، ) (ٔ)
 (.ٖٚٔالصخق الحكسّية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
(. ٖ٘ٔوٖٗٔ/ٚشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) -(. ٚٚ٘/ٖإكسال السعمع، عياض، ) (ٖ)

 (.ٜٕٔشخائق الحكع، زىخاني، )ص -(. ٔٙٔ/ٔوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) -

 



ٕٖٓ 

 

 شاهجافالسظمب الثالث: 
غ، وأنياا حّجاة شاخعّية اإلثبات بذيادة رجميغ عاجليالفقياء عمى مذخوعية  أجسع

 والقراااص وبّيشااة كاممااة يرااح اإلثبااات بيااا فااي جسيااع الحقااػق أيااا كااان نػعياااا الحااجود
والجشايااات والعقااػد الساليااة وكيخىااا مااغ الحااػادث والػقااائع، ويدااتثشى مااغ ذلااظ مااا مااّخ فااي 

حجاة العاجليغ ، وماا عاجا ذلاظ فذايادة الاخجميغ -عمى ا تبلف فييسا–السصمبيغ الدابقيغ 
 .(ٕ)(ٔ)باإلجسا  كاممة

 واستجّلػا عمى ذلظ بالكتاب والدشة:

 :أما الكتاب فآيات مشياأما الكتاب فآيات مشيا

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 .(ٖ)َّ يل ىل مل يك ىك

 .(ٗ)َّ يث ىث نث مث ُّٱٱٹٱٹٱ -ٕ

                                         

 ،بالمباالكتاب و  -(. ٙٙ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٕٓٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) (ٔ)
 مشح الجميل، -(. ٕٜٕ/ٕالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) -(. ٘٘/ٗالقجورؼ والغشيسي، )

مػاىب الجميل والتاج  -(. ٕٓٓ/ٚشخح الخخشي، الخخشّي، ) –(. ٜٗٗو ٛٗٗ/ٛعمير، )
روضة الصالبيغ،  -(. ٖٔٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٓٛٔ/ٙوالسػاق، ) واإلكميل، الحصاب

كّذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٜٖٔ/٘الجسل عمى شخح السشيح، الجسل، ) -(. ٕٕٙ/ٛالشػوؼ، )
(. ٕٖٓ/ٚالدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) -(. ٖٓ٘/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٗٚ/٘)
 (.ٜٖٙ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) -

لع أجج مغ  الف في صحة اإلثبات بذيادة رجميغ في القراصا إال ما نقل عغ الحدغ  (ٕ)
البرخؼ، أنو اشتخط الذيػر األربعة لمذيادة عمى القتل كسا في الذيادة عمى الدناا وذلظ بجامع 

 –(ا وقال: )وىحا قػل ضعيف(. ٕٚٗ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) -تعمقيسا بمتبلف الشفذ. 
 (ا وقال: )قػل فاسج وقياسو عمى الدنا مستشع(.ٜٖٔحكسية، ابغ القيع، )صالصخق ال

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٗ)



ٕٖٔ 

 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱٹٱٹٱ -ٖ
 .(ٔ)َّ يق ىق يف ىف يث

عمااى  أّن هللا تعااالى أمااخ بمشااياد اثشاايغ مااغ الخجااال العااجول، ونااّز  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
يادة الاخجميغ مذاخوعة لساا أماخ بياا، فياحه اآلياات مذخوعية اإلثبات بيسا، ولػ لع تكغ ش

 عمى العجد والحكػرة معًا. نز صخيح
 :أّما الدشة فأحاديث مشياأّما الدشة فأحاديث مشياو 
َكاَناْت َبْيِشاي وَبااْيَغ َرُجال  ُ ُرااْػَمة  ِفاي ِبْ ااخ  )قااال:   عاغ األشاعث بااغ قايذ -ٔ

 .(ٕ)(َشاِىَجاَك َأو َيِسْيُشوُ  :À َفَقاَل َرُسْػُل هللاِ  À َفاْ َتَرْسَشا ِإَلى َرُسْػِل هللاِ 

أّن ابااغ محيرااة األصااغخ  ،، عااغ عسااخو  بااغ شااعيب عااغ أبيااو عااغ جااجه -ٕ
َأِقاْع َشااِىَجْيِغ َعَماى َماْغ َقَتَماُو، َأْدَفُعاُو ): Àأصبح قتيبًل عمى أبػاب  يباخ، فقاال رساػل هللا 

 .(ٖ)(ِإَلْيُكْع ِبُخمَِّتوِ 
قااااال: أصاااابح َرُجاااال  مااااغ األنراااااِر مقتااااػاًل بخيبااااَخ،   افااااع بااااِغ َ ااااجيحعاااغ ر  -ٖ
ى َمااجاِن عَ يَ ْذاااِن يَ جَ اىِ ُكااع َشاالَ ): À فااحكخوا ذلااظ لااو، فقااال ،Àلياااؤه إلااى الشباايِّ فااانصمَق أو 

 .(ٗ)(عْ كُ احبِ اِتِل َص قَ 
، َوَشااااااااِىَجْؼ ) َقااااااااَل: Àالشَِّبااااااايِّ َأنَّ  ، عائذاااااااةَعاااااااْغ  -ٗ ال ِنَكااااااااَح ِإال ِباااااااَػِليّ 

 .(٘)(َعَجل  
                                         

 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (ٔ)
 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (ا وقال: وىحا الدشج صحيحٖٕٗ/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) –(. ٕٔ/ٛسشغ الشدائي، ) (ٖ)

 (ا وقال: صححو الحافع في الفتح.ٕٗ/ٚنيل األوشار، الذػكاني، ) –حدغ. 
نيل  –(ا وقال: إسشاده حدغ. ٖٗٛ/٘ٔنخب األفكار، العيشي، ) –(. ٓٛ٘/ٙود، )و سشغ أبي دا (ٗ)

 (ا وقال: رجالو رجال الرحيح.ٕٗ/ٚاألوشار، الذػكاني، )
وروؼ  -. اىجيغ كيخ ىحا الخبخوال يرح في ذكخ الذ(ا وقال: ٖٙٛ/ٜصحيح ابغ حبان، ) (٘)

 =الخزاق، عبج السرشف، – أجسعيغ. عشيع هللا رضي وجابخ ىخيخة وأبي عباس وابغ عسخ عغ أيزا
 

 



ٕٖٕ 

 

حتاااى ذكاااخيغ  شماااب ماااغ الساااجعي اإلثباااات بذااااىجيغ Àالشباااي  أنّ  وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة:
يحكع لو بالسجعى عميو، وفي الحاجيث األ ياخ جعال الذااىجيغ شاخشا لراحة العقاج، وقاج 

 والسثشى واضح الجاللة عمى مجلػلو.عمى ذكخ الذاىجيغ وبمفع السثشى،  نّز 
 

     
  

                                         
(، ٕٗٙ/ٙ(، و)ٖٖٙ/٘السعجع األوسط، سميسان بغ أحسج الصبخاني، ) –(. ٜٙٔ/ٙ) =

(، ٕ٘ٔوٕٗٔ/ٚالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –ه. ٘ٔٗٔدار الحخميغ، القاىخة، (، ٚٔٔ/ٜو)
 (.ٛٗٔ/ٓٔو)



ٕٖٖ 

 

 فاكامخأت شاهج السظمب الخابع:
، (ٔ)ذااايادة الشدااااء ماااع الخجاااالب أجساااع الفقيااااء عماااى أصااال مذاااخوعية اإلثباااات

 وا تمفػا فيسا يرح اإلثبات بيحه الذيادة عمى ما سيأتي.
 واستجلػا عمى ذلظ بالكتاب والدشة واإلجسا :

 :أّما الكػتػابأّما الكػتػاب

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٹٱٹٱ
 .(ٕ)َّنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

نراااات صااااخاحًة عمااااى جااااػاز شاااايادة الشداااااء مااااع  أّن ىااااحه اآليااااة وجااااو الجاللااااة:وجااااو الجاللااااة:
 .(ٖ)شيادة امخأتيغ تقػم مقام شيادة رجل واحج ، وأنالخجال

 ة:أّما الدشّ 
اِء اَخ الشَِّداااَيااا َمْعَذاا)أّنااو قااال:  Àعااغ رسااػل هللا  عااغ عبااج هللا بااغ عسااخ  -ٔ

                                         
تحفة الفقياء، الدسخقشجؼ،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٚٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)

الذامل  -(. ٓٗٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٕٖ/٘السبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٖٙ/ٖ)
ػشات، شبعة (، مخكد نجيبػيو لمسخصٛ٘ٛ/ٕفي فقو اإلمام مالظ، بيخام بغ عبج هللا الجميخؼ، )

شفاء  –(، شبعة الكّميات األزىخية. ٕٖٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -م. ٕٛٓٓأولى، 
التفخيع في فقو  –(. ٗٗٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٖٙٓٔ/ٕالغميل، السكشاسي، )

(، دار الكتب العمسية، شبعة ٖٕٗ/ٕاإلمام مالظ بغ أنذ، عبيج هللا بغ الحديغ بغ الجبلب، )
 -(. ٙٙٔ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٓٔٗالمباب، السحاممي، )ص –م. ٕٚٓٓى، أول

اإلرشاد إلى سبيل  –(. ٜٚ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٖٔٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، )
(، مؤسدة الخسالة، شبعة أولى، ٘ٓ٘الخشاد، دمحم بغ أحسج بغ أبي مػسى الياشسي، )ص

السبج ،  –(. ٖ٘ٚ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٔ٘/ٗقجامة، ) الكافي، ابغ -م. ٜٜٛٔ
 (. ٜٛ٘اليجاية، الكمػذاني، )ص –(. ٖٖٖ/ٛابغ مفمح، )

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٕ)
أحكام  - .(ٖٖٗ/ٔ)ابغ العخبي، ، أحكام القخآن - .(ٖٕٔ/ٕ)اص، لجّر ، احكام القخآنأ (ٖ)

 .(ٕٔ٘/ٔ)االيخاسي، لكيّ ، االقخآن

 



ٕٖٗ 

 

ْقَغ وَأْكِثْخَن االْسِتْغَفاَر َفِمنِّي َرَأْيُتُكغَّ َأْكَثَخ أَىْ  َقاَلِت اْمَخَأة  ِمْشُيغَّ َجْدَلة : وَماا َلَشاا فَ ِل الشَّاِر، َتَرجَّ
َيا َرُسْػَل هللِا َأْكَثَخ أَْىِل الشَّاِر، َقاَل: ُتْكِثْخَن المَّْعاَغ وَتْكُفاْخَن الَعِذاْيَخا َماا َرَأْياُت ِماغ َناِقَرااِت 

، َقاَلااْت: َيااا َرُساْػلَ  يِغ؟ َقاااَل:  َعْقال  وِدْيااغ  أَْكَماَب ِلااِحؼ ُلاابّ  ِماْشُكغَّ هللِا وَمااا ُنْقَراااُن الَعْقاِل والااجِّ
ا َفَياااَحا اااا ُنْقَرااااُن الَعْقاااِل َفَذاااَياَدُة اْماااَخَأَتْيِغ َتْعاااُجُل َشاااَياَدَة َرُجااال  َراُن الَعْقاااِل، وَتْسُكاااُث اُنْقااا َأمَّ

ي  .(ٔ)(غِ االمََّياِلَي َما ُتَرمَّي وُتْفِصُخ َرَمَزاَنا َفَيَحا ُنْقَراُن الجِّ
َأَلااْيَذ َشااَياَدُة الَسااْخَأِة ِمْثااُل )قااال:  À، عااغ الشبااي  ج الخااجرؼ يي سااععااغ أباا -ٕ

َشاَياَدُة ). وفاي رواياة: (ٕ)(ِنْرِف َشَياَدِة الخَُّجِل، ُقْمَغ: َبَمى. َقاَل: َفاَحَلَظ ِماْغ ُنْقَرااِن َعْقِمَياا
 .(ٖ)(َتْيِغ ِمْشُكغَّ ِبَذَياَدِة َرُجل  اْمَخأَ 

جعااال شااايادة اماااخأتيغ تدااااوؼ شااايادة رجااال واحاااج،  Àأّن الخساااػل  وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة:
 وشيادة الخجل مقبػلة  باإلجسا ، وكحلظ شيادة امخأتيغ.

 :أما اإلجسا أما اإلجسا 
فقااج انعقااج اإلجسااا  عمااى جااػاز اإلثبااات بذاايادة رجاال  وامااخأتيغ، ولااػ مااع وجااػد 

 .(ٗ)الخجميغ
 أما ما يجػز إثباتو بذيادة الشداء مع الخجال:

بااااػل شاااايادة الشداااااء مااااع الخجااااال فااااي الحااااجود فقااااج اتفااااق الفقياااااء عمااااى عااااجم ق
 .والقراص

                                         

 (.ٙٛ/ٔباب بيان نقز اإليسان بشقز الصاعات، )مدمع،  ،رحيحالجامع ال (ٔ)
(، وباب شيادة الشداء، ٖٛ/ٔ، البخارؼ، باب تخك الحائس الرػم، )رحيحالجامع ال (ٕ)

(ٖ/ٕٕٙ.) 
دمحم بغ إسحاق بغ ، صحيح ابغ  ديسة -(ا وقال: حجيث صحيح. ٓٔ/٘سشغ التخمحؼ، ) (ٖ)

 م.ٜٓٚٔ بيخوت، ،سكتب اإلسبلميال(، ٔٓٔ/ٕ، ) ديسة الشيدابػرؼ 
إعبلء الدشغ، التيانػؼ،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

اإلجسا ، ابغ السشحر،  -(. ٓٗٔو٘ٔ/ٕاإلقشا ، ابغ القصان، ) –(. ٓٛٔ/ٓٔ/٘ٔ)م
 (.ٖ٘ٚ/٘كّذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٚٙ)ص



ٕٖ٘ 

 

واتفقػا أيزًا عمى قبػل شيادة الشداء مع الخجاال فاي الحقاػق السالّياة وماا ياؤول 
 .(ٔ)إليياا وفيسا ال يّصمع عميو الخجال كالباً 

 ليذ بسال  وال يؤول إلى الساال عمى قػليغ: ػل ىحه الذيادة فيساوا تمفػا في قب

لاايذ بسااال  وال  ل شاايادة الشداااء مااع الخجااال فيساااّيااة إلااى قبااػ ذىااب الحشف األكؿ:األكؿ:
 شياااادة رجاال  وامااخأتيغ تقبااال فااي كاال شاايء إال يااؤول إليااو، وقااج نراات عباراتااايع عمااى أنّ 

 .(ٕ)في الحاجود والقراص

 إلااى عااجم قبااػل ىااحه الذاايادة، فيساااذىااب السالكّيااة والذااافعّية والحشابمااة  ::الثػػانيالثػػاني
 .(ٖ)ليذ بسال  وال يؤول إليو

                                         

تحفة الفقياء، الدسخقشجؼ،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٚٚ/ٙ، )بجائع الرشائع، الكاساني (ٔ)
الذامل،  –(. ٓٗٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٕٖ/٘السبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٖٙ/ٖ)

شفاء  –(، شبعة الكّميات األزىخية. ٕٖٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٛ٘ٛ/ٕالجميخؼ، )
التفخيع، الجبلب،  –(. ٗٗٓٔ/ٖج الجػاىخ، الدعجؼ، )عق –(. ٖٙٓٔ/ٕالغميل، السكشاسي، )

 -(. ٙٙٔ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٓٔٗالمباب، السحاممي، )ص –(. ٖٕٗ/ٕ)
اإلرشاد، الياشسي،  –(. ٜٚ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٖٔٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، )

 –(. ٖ٘ٚ/٘شا ، البيػتي، )كذاف الق -(. ٖٔ٘/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٘ٓ٘)ص
 (. ٜٛ٘اليجاية، الكمػذاني، )ص –(. ٖٖٖ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، )

(، شبعة دار ٕٚٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٙٓٔ/ٙ(، و)ٕٖ/٘السبدػط، الدخ دي،) (ٕ)
 (. ٓٗٔ/ٕاال تيار، السػصمي، ) -(. ٕٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) -الكتب العمسية. 

السقّجمات السسّيجات، ابغ  -(. ٛ٘ٛ/ٕالذامل، الجميخؼ، ) -(. ٕٙوٕ٘/ٗجونة، مالظ، )الس (ٖ)
شفاء  –(، شبعة الكّميات األزىخية. ٕٖٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٕٜٕ/ٕرشج، )

مػاىب الجميل  -(. ٗٗٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٖٙٓٔ/ٕالغميل، السكشاسي، )
كفاية  –(. ٓٔٗالمباب، السحاممي، )ص –(. ٔٛٔ/ٙاب والسػاق، )والتاج واإلكميل، الحص

نياية السصمب، الجػيشي،  –(. ٖٔٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٙٙٔ/ٜٔالشبيو، ابغ الخفعة، )
كذاف  -(. ٖٔ٘/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٘ٓ٘اإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٜٚ٘/ٛٔ)

اليجاية، الكمػذاني،  –(. ٖٖٖ/ٛمفمح، ) السبج ، ابغ –(. ٖ٘ٚ/٘القشا ، البيػتي، )
 (.ٜٚ/ٕٔاإلنراف، ) -(. ٜٛ٘)ص

 



ٕٖٙ 

 

 :استجل الحشفيةاستجل الحشفية

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٹٱٹٱ -ٔ
 .(ٔ)َّنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

المفااع جاااء مصمقااا بذاايادة رجاال وامااخأتيغ، وال يقيااج إال بااجليل، أّن  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
واماااخأتيغ مقاااام شااايادة الاااخجميغ، وىاااحا يقتزاااي جاااػاز  شااايادة رجااال وقاااج أقاااام هللا تعاااالى

 ايشات، وىااي كاال عقااج واقااع عمااى ديااغ، سااػاءقااػد السااجشاايادتيّغ مااع الخجاال فااي سااائخ ع
 .(ٕ)فيو ديغ  أم بزعًا أم مشافع، ألّنو عقجأكان بجلو ماالً 

َفَذاااااَياَدُة اْماااااَخَأَتْيِغ َتْعاااااِجُل َشاااااَياَدَة ): À، حياااااث قاااااال حاااااجيث اباااااغ عساااااخ  -ٕ
 .(ٖ)(َرُجل  

ِنْراِف َأَلاْيَذ َشاَياَدُة الَساْخَأِة ِمْثاُل ): Àحجيث أبي سعيج الخاجرؼ، حياث قاال  -ٖ
 .(ٗ)(َشَياَدِة الخَُّجلِ 

َشَيااَدَة َرُجل  واْماَخَأَتْيِغ  Àَأَجاَز َرُسػُل هللِا )قال:  عغ عسخ بغ الخصاب  -ٗ
 .(٘)(َكااح  شِّ الِفْي 

، وىاااحا  Àأّن الخساااػل   وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة: جعااال شااايادة اماااخأتيغ تدااااوؼ شااايادة رجااال 
فيياا الاشز عماى شايادة   المفع مصمق  فيبقاى عماى إشبلقاو، ورواياة عساخ باغ الخصااب

 الشداء في الشكاح.

                                         

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٖٕ/ٕأحكام القخآن، الجّراص، ) (ٕ)
 .(ٖٕٗسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 .(ٖٕٗسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 بغ عبج ، عمي بغ دمحميان الػىع واإلييام في كتاب األحكامب -(. ٚٔٗ/٘سشغ الجارقصشي، ) (٘)

ما وقال: عصاء لع يدسع ٜٜٚٔ(، دار شيبة، الخياض، شبعة أولى، ٙٚ/ٖالسمظ بغ القصان، )
 .مغ عسخ 



ٕٖٚ 

 

أنَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َأَجاَز شيادَة رجال  َواْماَخَأَتْيِغ ِفاي ) الشخعي، عغ إبخاىيع -٘
 .(ٔ)(الشَِّكاِح والُفْخَقة

أّن عسااااخ أجاااااز شاااايادة رجاااال  وامااااخأتيغ فااااي ) ،عااااغ عصاااااء بااااغ أبااااي رباااااح -ٙ
 .(ٕ)شكاح(ال

 .(ٖ)أجاز شيادة الشداء في الصبلق( أّن عسخ) ،عغ أبي لبيج -ٚ

بعزاااًا، وفييااا  إن الخواياااات بعزياااا يذااجثااّع )فااي إعاابلء الدااشغ: التيااانػؼ قااال 
 .(ٗ)حّجة ألبي حشيفة(

قياااس شاايادة الشداااء فااي الػصااية والخجعااة والشكاااح وكيخىااا عمااى شاايادتيّغ  -ٛ
ي كتابااة العقاااػد عمااى األمااػال قياسااًا أولػيااًا، ألّن حزااػرىغ فييااا أيدااخ مااغ حزااػرىّغ فاا

 .(٘)والسجايشاة، وقياس أحكام األبجان عمى األمػال بجامع عجم الدقػط بالذبية

 استجل السالكّية والذافعّية والحشابمة:استجل السالكّية والذافعّية والحشابمة:

 .(ٙ)َّ يث ىث نث مث ُّٱٹٱٹٱ -ٔ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱٱٹٱٹٱ -ٕ
 . (ٚ)َّ يق ىق يف ىف يث

                                         

(، السكتبة ٓٛٔمػشأ مالظ رواية دمحم بغ الحدغ الذيباني، مالظ بغ أنذ األصبحي، )ص (ٔ)
 العمسية، شبعة ثانية.

أحكام القخآن، الجّراص،  -(. ٛٚٔ/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م -ىكحا احتح بو في  (ٕ)
 مغ رواية عصاء. (. ولع أججه مػقػفا عمى عسخ ٖٕٔ/ٕ)

 (.ٙٔ٘/ٗالسرشف، ابغ أبي شيبة، ) (ٖ)
 (.ٛٚٔ/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م (ٗ)
 (.ٖٖٕ/ٕأحكام القخآن، الجّراص، ) (٘)
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٙ)
 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (ٚ)

 



ٕٖٛ 

 

، فاااابل يتشاااااول )ذوؼ( و)أّن لفااااع  وجااااو الجاللااااة:وجااااو الجاللااااة: اإلناااااث ألّن ذوا( وصااااف  لسااااحكخ 
 .(ٔ)االقترار يفيج الحرخ، وىحا يفيج ا تراص الذيادة بالحكػر دون اإلناث

والخميفتاايغ  Àمزاات الدااّشة مااغ رسااػل هللا )روػ مالااظ عااغ الدىااخؼ قػلااو:  -ٖ
 .(ٕ)مغ بعجه أنو ال تجػز شيادة الشداء في الصبلق والشكاح والحجود(

خاد الدىاخؼ ماغ قػلاو مزات إّن ما)عماى كابلم الدىاخؼ بقػلاو:  واعتخض التيانػؼ 
 .(ٖ)والخميفتيغ مغ بعجه( Àوليذ فعل الشبّي  ،الدّشة، ىػ عسل أىل السجيشة

مااا ذىااب إليااو الحشفّيااة مااغ وبااالشطخ فااي أدلااة الفااخيقيغ يتباايغ وهللا أعمااع رجحااان 
إال فااااي الحااااجود  -رجاااال وامااااخأتيغ-القااااػل بجااااػاز اإلثبااااات بذاااايادة الشداااااء مااااع الخجااااال 

ألماااػال وماااا ياااؤول إلييااااا، وفاااي كياااخ األماااػال وماااا ياااؤول إليياااا والقرااااص، يعشاااي فاااي ا
ن الشراااػص جااااءت مصمقاااة فاااي كياااخ حياااث إ كالشكااااح والشداااب لقاااػة أدلاااتيع فاااي ذلاااظ،

وألّن ىحه األمػر كثيخًا ما تقاع تحات ساسع وبراخ  الحجود والقراص، وال تقيج إال بشز،
دواج والصاابلق تفااػق ولااجييغ القااجرة فااي حفااع كاال مااا يتعمااق بااال الشداااء وفااي مجالداايغ،

فااااي الحفاااااظ عمااااى وبااااحلظ يتحقااااق مااااخاد الذااااار   القااااجرة عمااااى حفااااع العقااااػد والسااااجايشات،
 الحقػق، ويتحقق السقرػد مغ الذيادة.

 
     

  

                                         

 (.ٜٖٕ/ٕ( و)ٖٕٛ/ٗم القخآن البغ العخبي، )أحكا (ٔ)
 (.ٖٖ٘/٘السرشف، ابغ أبي شيبة، ) –(. ٕ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) (ٕ)
 (.ٓٛٔوٜٚٔ/ٓٔ/٘ٔإعبلء الدشغ، التيانػؼ، )م (ٖ)



ٕٖٜ 

 

 شاهج كلسيؽ السظمب الخامذ:

 ويسيغ السّجِعي عمى قػليغ: لفقياء في مذخوعية اإلثبات بذاىج واحجا تمف ا

سااااايغ وي بذااااااىج واحااااج عااااجم مذاااااخوعية اإلثباااااتإلاااااى ، (ٔ)ذىااااب الحشفّيااااة األكؿ:األكؿ:
 ومال -فااي كيااخ الحااجود والقراااص-الذاااىجيغ أو شاااىج وامااخأتيغبااّج مااغ  السااّجِعي، باال ال

 .(ٕ)ا وىػ قػل بعس التابعيغحمف السّجَعى عميو

 ، إلاااى مذاااخوعّية القزااااء بذاىااااج(ٖ)بماااةذىاااب السالكّياااة والذاااافعّية والحشا ::الثػػػانيالثػػػاني
 .(ٗ)قػل كثيخ مغ الرحابة وكثيخ مغ التابعيغ ىػو ا ويسيغ السّجِعي واحاج

                                         
التيانػؼ،  إعبلء الدشغ، -دار الكتب العمسية. شبعة (، ٕٕ٘/ٙ) الكاساني، بجائع الرشائع، (ٔ)

مجسع األنيخ، داماد أفشجؼ،  –(. ٗٚ/ٛلبخىاني، ابغ مازه، )السحيط ا – (.ٖٙٚ/ٓٔ/٘ٔ)م
(ٕ/ٕ٘٘.) 

 وكافة عمساء الذام والعخاق. ،وعسخ بغ عبج العديد ،وعصاء ،نقل التيانػؼ ىحا القػل عغ الدىخؼ  (ٕ)
  (.ٖٙٚ/ٓٔ/٘ٔ)ملو،  إعبلء الدشغ، -

الحاوؼ  –ػرؼ. ونقمو الساوردؼ عغ الدىخؼ، والشخعي، والذعبي، وابغ شبخمة، وسفيان الث
 (.ٛٙ/ٚٔالكبيخ، لو، )

(، دار ابغ حدم، بيخوت، ٜٔ٘عيػن السدائل، عبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي، )ص (ٖ)
،  ميل بغ إسحاق بغ مػسى ابغ الحاجب التػضيح في شخح مخترخ- م.ٜٕٓٓشبعة أولى، 

ابغ الحكام، تبرخة  -م. ٕٛٓٓ(، مخكد نجيبػيو لمسخصػشات، شبعة أولى، ٔ٘٘/ٚالجشجؼ، )
األم،  – (.ٖٗٓ)صابغ جدؼ، القػانيغ الفقيية،  -الكّميات األزىخية. شبعة (، ٕٖٗ/ٔ)فخحػن، 

الحاوؼ  –م. ٜٓٛٔدار الفكخ، بيخوت، شبعة أولى،  (،ٖٕٚ/ٙدمحم بغ إدريذ الذافعي، )
في حل كاية  كفاية األ يار -(. ٖٚٚ/ٚالػسيط، الغدالي، ) – (.ٛٙ/ٚٔالكبيخ، الساوردؼ، )

الذخح  – م.ٜٜٗٔ(، دار الخيخ، دمذق، ٜٙ٘، أبػ بكخ بغ دمحم الحريشي، )ص تراراال
العجة،  -(. ٘ٛٙ/ٙ)البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات،  -(. ٖٜ/ٕٔالكبيخ، ابغ قجامة، )

 (. ٚٛ/ٕالسدائل الفقيية، الفخاء، ) –(. ٖٛٙالسقجسي، )ص
وأبي، وجابخ، وزيج بغ ثابت، وأبي ىخيخة، قال الساوردؼ: )مغ الرحابة، قػل األئسة األربعة،  (ٗ)

ومغ التابعيغ، قػل شخيح، والحدغ، وابغ سيخيغ، وىػ قػل الفقياء الدبعة، وربيعة، وابغ أبي 
تبرخة  -(. ويشطخ أيزا في ٛٙ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، لو، ) -ليمى، ومالظ، واألوزاعي، وأحسج(. 

 (.ٗٓٔ/ٓٔلبغػؼ، )، اشخح الدشة -ة. الكميات األزىخي شبعة (،ٕٖ٘/ٔ)ابغ فخحػن، الحكام، 

 



ٕٗٓ 

 

 :استجل الحشفيةاستجل الحشفية

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٹٱٹٱ -ٔ
 .(ٔ)َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

واماخأتيغ،  جاػاز شيااادة الاخجميغ وشايادة رجال أّن ىحه اآلية أفادت وجو الجاللة:وجو الجاللة:
ثاّع فامن ىاحه اآلياة ولع تتعّخض لمذاىج الػاحج مع اليسايغ، فابل يجاػز اإلثباات بيساا، وماغ 

إسااقاط العااجدا  جاااءت بالعااجد ووصااف العجالااة، وكسااا ال يجااػز إسااقاط العجالااة فاابل يجااػز
مشيسااا،  شفيااح الحكااع فغيااخ جااائد إسااقاط واحااجالسااتيفاء األمااخيغ فااي ت ألّن اآليااة مقتزااية

ماغ  م ماغ جياة اليقايغ، والعجالاة مثبتاةباالعتبار مغ العجالاة ألّن العاجد معماػ  والعجد أولى
يااااق الطاااااىخ، وأيزاااًا إّن هللا تعاااالى أراد االحتيااااط فاااي إجاااازة شااايادة الشدااااء، فأوجاااب شخ 

، ونفااااى أسااااباب التيسااااة والخيااااب والشداااايان، وفااااي  شاااايادة امااااخأتيغ بااااجاًل مااااغ شاااايادة رجاااال 
مزسػن ىحا االحتياط ما يشفي قبػل الذاىج الػاحج مع يسيغ الصالب، لسا فيو مغ الذاّظ 

 .(ٕ)خ هللا بو مغ االحتياطوالتيسة والحكع بغيخ ما أم
)َجااْاَء َرُجاال  ِمااْغ َحْزااَخَمْػَت وَرُجاال  ِمااْغ  عااغ وائاال بااغ حجااخ عااغ أبيااو قااال: -ٔ

: َياااا َرُساااْػَل هللِا ِإنَّ َىاااَحا َكَمَبِشاااي َعَماااى َأْرض  َكاَناااْت  ،Àِكْشاااَجَة ِإَلاااى الشَِّبااايِّ  َفَقااااَل الَحْزاااَخِمي 
: ِىَي َأْرِض  . َفَقااَل َرُساْػُل هللِا ألِبي. َفَقاَل الِكْشِجؼ   Àي ِفي َيِجؼ َأْزَرُعَياا َلاْيَذ َلاُو ِفْيَياا َحاق 

: َأَلَظ َبيَِّشة ؟، َقاَل: ال. َقاَل: َفَمَظ َيِسْيُشاُو. ُقااَل: َياا َرُساْػَل هللِا إنَّ الخَُّجاَل َفااِجخ  ال  ِلْمَحْزَخِميِّ
. َفَقاَل: َلْيَذ َلَظ ِمْشُو ِإال َذِلَظ( ُيَباِلي َعَمى َما َحَمَف َعَمْيِو، وَلْيَذ َيَتَػرَّ ُ   .(ٖ)ِمْغ َشيء 

َشاااااااِىَجاَك َأْو  Àحاااااجيث األشاااااعث بااااااغ قااااايذ...، وفياااااو )َفَقاااااااَل َرُساااااْػُل هللِا  -ٕ
 .(ٗ)َيِسْيُشُو(

                                         

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٛٗ/ٕلجّراص، )، اأحكام القخآن (ٕ)
 (.ٗ٘سبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
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ِعي والَيِسْيُغ َعَمى َمْغ َأْنَكَخ(Àقػل الشبي  -ٖ  .(ٔ): )الَبيَِّشُة َعَمى الُسجَّ

أوضح أّن عمى جاناب الساّجِعي إضياار البّيشاة، وعماى  Àأّن الشبّي  وجو الجاللة:وجو الجاللة:
فااي جانااب السااّجَعى عميااو ال فااي جانااب  َعى عميااو اليساايغ، فاااليسيغ مذااخوعةجانااب السااجّ 

 وفاااي الحاااجيث، نفاااى أن يداااتحق الساااّجِعي شاااي ا بغياااخ الذااااىجيغ Àالساااّجِعيا ألّن الشباااّي 
ا الذااىجان أو يسايغ الساّجَعى السّجِعي بيغ أمخيغ ال ثالاث ليساا، ىسا À يَّخ الشبّي  الثاني

وفااااي ىااااحه ، يغ ال تُااااخّد عمااااى السااااّجِعي مصمقاااااً عميااااو، فيااااحا يااااجّل بسشصػقااااو عمااااى أّن اليساااا
تفياج أّن جاشذ البّيشاة  ىايا والقداسة تشاافي الذاخكة، و بيغ الخرسيغ ةقدسكميا  األحاديث

 .(ٕ)عمى السّجِعي وجشذ اليسيغ عمى السّجَعى عميو

 :والحشابمةوالحشابمةاستجل السالكية والذافعية استجل السالكية والذافعية 
( Àهللِا  َأنَّ َرُسْػلَ ) عغ ابغ عباس   -ٔ  .(ٖ)َقَزى ِبَيِسْيغ  وَشاِىج 
اِىِج( À)َأنَّ الشَِّبيَّ  عغ أبي ىخيخة  -ٕ  .(ٗ)َقَزى ِبالَيِسْيِغ َمَع الذَّ

فااي القزاااء  يديااج عااغ عذااخيغ صااحابي وكيخىااا مااغ األحاديااث التااي رواىااا مااا
، وكميااا (٘)بيسااا يااج  مجاااال لمذااظ فااي صااحة القزاااء بسااا ال باااليسيغ مااع الذاااىج الػاحااج

                                         

 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
لجّراص، ، اأحكام القخآن - دار الكتب العمسية. شبعة (،ٕٕ٘/ٙ)الكاساني، بجائع الرشائع،  (ٕ)

تبييغ الحقائق، الديمعي،  –(. ٖٗٛوٖٚٚ/ٓٔ/٘ٔ)مالتيانػؼ، إعبلء الدشغ،  - (.ٜٕٗ/ٕ)
 عسخ بغ إسحق بغ أحسج، الغخة السشيفة في تحقيق بعس مدائل اإلمام أبي حشيفة -(. ٜٕٗ/ٗ)

شخق اإلثبات الذخعّية،  -م. ٜٙٛٔ(، مؤسدة الكتب الثقافية، شبعة أولى، ٘ٛٔ)ص الغدنػؼ،
  (.ٕٙٙصأحسج إبخاىيع، )

 (.ٖٖٚٔ/ٖ)باب القزاء باليسيغ والذاىج، مدمع،  ،رحيحالجامع ال (ٖ)
سشغ التخمحؼ،  -(. ٕٙٗ/ٔٔصحيح ابغ حبان، ) –(. ٕٓٔ/٘السدشج، ابغ حشبل، ) (ٗ)

 –، وفي الباب عغ عمي وأبي ىخيخة وجابخ وابغ عباس. وقال: حجيث حدغ كخيب ا(ٕٚٙ/ٖ)
 (.ٕٙٗ/٘ود، )و سشغ أبي دا –(. ٖ٘ٗ/ٖسشغ ابغ ماجو، )

قال ابغ عبج البخ: ال مصعغ ألحج في . أىع أحاديث الباب حجيث ابغ عباس :الحفاظقال  (٘)
 =إكسال -ان. دَ إسشاده، وال  بلف بيغ أىل السعخفة في صحتو، وحجيث أبي ىخيخة وجابخ حِ 
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 .(ٔ)أحاديث تشّز صخاحة عمى جػاز اإلثبات بالذاىج الػاحج مع يسيغ السّجِعي
وبااالشطخ فااي أدلااة الفااخيقيغ يتباايغ وهللا أعمااع صااحة مااا ذىااب إليااو الجسيااػر مااغ 

بذااىج ، وألّن العسال لراحة األحادياث الاػاردة فاي ذلاظمذخوعية اإلثبات بذااىج ويسايغا 
 سجايشااة، وىااحه الديااادة كيااخ مشافيااةعمااى مااا دّلاات عميااو آيااة ال واحااج ويساايغ السااّجِعي زيااادة

حيااث لااع يتااخّجح قااػل عت فااي جانااب السااّجَعى عميااو، ساايغ إنسااا ُشااخ ألصاال الحكااع، وألّن الي
ة، فامذا أولى باليسيغ لقػتاو بأصال باخاءة الحماعميو  السّجِعي بذيء، فيكػن جانب السّجعى

 كان أولى باليسيغ لقػة جانبو بحلظ. لسّجِعي بمػث أو شاىجتخّجح قػل ا
باغ أبااي  وياجل عميااو انعقااد اإلجساا  بااو، فقاج قزاى بااو عماي): (ٕ)السااوردؼقاال 

 .(ٖ)(بالكػفة عمى السشبخ  شالب 
 ، وىػ قدع ثالاث ليااذ لاو ذكاخبالشكػلأجازوا القزاء  أنيع الحشفّية يحتح عمىو 
فاي القاخآن لقياام الاجليل  ، ومن لع يجاِخ لاو ذكاخأولى اليسياغبالذاىج و  ، فالقزاءفي القاخآن

 .(ٗ)مغ الدشة الرحيحة عميو
 أما ما يجػز إثباتو بذاىج واحج ويسيغ السجعي:

عماى أّناو  ،ماع يسايغ الساّجِعي لفقياء القاائمػن بقباػل شايادة رجال واحاجفقج اّتفق ا
فقاط، أّماا الحاجود والقرااص ُيقزى بيحه الذيادة مع اليسيغ في األمػال وما يؤول إليياا 

                                         

 (. ٗ/ٕٔ، )، الشػوؼ صحيح مدمعالشػوؼ عمى شخح  -. (ٛ٘٘/٘) ، عياض،السعمع =
الشػوؼ عمى شخح  -(. ٓٚ/ٚٔ)الساوردؼ، الحاوؼ الكبيخ،  -(. ٕٗٚوٖٕٚ/ٙلذافعي، )، ااألم (ٔ)

 (.ٗ/ٕٔ، )، الشػوؼ صحيح مدمع
، مغ أئسة فقياء الذافعية أصػلي مفدخ، ولج ج بغ حبيب الساوردؼ البرخؼ اعمي بغ محس (ٕ)

غ أقزى ه، ولي القزاء في أماكغ عجة ثع عيٓ٘ٗبالبرخة وانتقل إلى بغجاد وتػفي فييا 
وفيات األعيان، ابغ  – ، مشيا الحاوؼ واألحكام الدمصانية.الكثيخة احب الترانيفاصالقزاة، 
شبقات الذافعييغ، ابغ كثيخ،  -(. ٕٚٙ/٘شبقات الذافعية، الدبكي، ) –(. ٕٕٛ/ٖ مكان، )

 (.ٗٙ/ٛٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) -(. ٛٔٗ)ص
 (.ٔٚ/ٚٔ) الساوردؼ، الحاوؼ الكبيخ، (ٖ)
 (.ٖٖٗ/ٔابغ العخبي، )، أحكام القخآن (ٗ)
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ماع  الػاحاج فبل ُيقزى فييا بالذاىج حقاػق األبجان كيخ السالّية أو ما يؤول إلييا، وجسيع
عاااغ الحقاااػق التاااي تثبااات بااااليسيغ فاااي فرااال  ، وسااايأتي تفرااايل الكااابلم(ٔ)الساااّجِعي يسااايغ

 اليسيغ.
 

     
  

                                         

تبرخة الحكام،  -(. ٔ٘٘/ٚ،  ميل الجشجؼ، )التػضيح - (.ٜٔ٘عيػن السدائل، الثعمبي، )ص (ٔ)
 – (.ٖٗٓ)صابغ جدؼ، القػانيغ الفقيية،  -الكّميات األزىخية. شبعة (، ٕٖٗ/ٔ)ابغ فخحػن، 

الػسيط، الغدالي،  – (.ٛٙ/ٚٔ) الحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، –(. ٖٕٚ/ٙاألم، الذافعي، )
(. ٖٜ/ٕٔالذخح الكبيخ، ابغ قجامة، ) – (.ٜٙ٘، الحريشي، )صكفاية األ يار -(. ٖٚٚ/ٚ)
السدائل  –(. ٖٛٙالعجة، السقجسي، )ص -(. ٘ٛٙ/ٙ)البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات،  -

في  اليسيغذاىج و ال ، حيث أمزىابغ حدم لع يخالف في ذلظ إالو (. ٚٛ/ٕالفقيية، الفخاء، )
 .(٘ٓٗوٜٖٙ/ٜى، )حمالس - القراص وجسيع حقػق األبجان.
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 دةالسظمب الدادس: الشداء مشفخ 
القزااااااء بذاااااايادة الشداااااااء اإلثبااااااات و خوعّية ال  ااااابلف باااااايغ الفقياااااااء عماااااى مذاااااا

مشفخدات، فيسا ال يّصمع عميو الخجال، كاالػالدة واالساتيبلل والبكاارة، وعياػب الشدااء التاي 
 .(ٔ)تخفى عمى الخجال

 :استجلػا عمى ذلظاستجلػا عمى ذلظو 
َشاَياَدُة الشَِّداااِء )قاال:  ،Àعاغ الشباي عاغ مجاىاج وساعيج وعصااء وشاااووس،  -ٔ

 .(ٕ)الشََّطَخ ِإَلْيِو( الُ جَ َتِصْيُع الخِّ َجاِئَدة  ِفْيَسا اَل َيدْ 
شَُّة َأْن َتُجػَز َشَياَدُة الشَِّداِء ِفيَسا اَل َيصَِّمُع َعَمْياِو )عغ الدىخؼ قال:  -ٕ َمَزِت الد 

 .(ٖ)(َكْيُخُىغَّ ِمْغ ِواَلَداِت الشَِّداِء َوُعُيػِبِيغَّ 

                                         

بجائع الرشائع،  – (.ٕٗٔ/ٙٔ)الدخ دي، السبدػط،  -(. ٛٛٔالغخة السشيفة، الغدنػؼ، )ص (ٔ)
العشاية،  -(. ٓٗٔ/ٕ) السػصمي، اال تيار، - (، شبعة دار الكتب العمسية.ٖٕٖ/ٕالكاساني، )
ابغ جدؼ، القػانيغ الفقيية،  -(. ٖٜٕدائل، الثعمبي، )صعيػن الس –(. ٕٖٚ/ٚالبابختي، )

تبرخة  -(. ٖٕٗ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) – (.ٖٕ٘/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) –(. ٖٗٓ)ص
 الخافعي، الػجيد، شخح العديد - الكميات األزىخية.شبعة (، ٕٛ٘/ٔ) ابغ فخحػن، الحكام،

(. ٚٓٗ/٘ٔنياية السصمب، الجػيشي، ) - (.ٕٓٓ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) – (.ٛٗ/ٖٔ)
السدائل  –(. ٜٔ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٔٚ٘كفاية األ يار، الحريشي، )ص –

السحخر، عبج الدبلم ابغ  – (.ٖٙٔ/ٓٔ)ابغ قجامة، السغشي،  -(. ٛٛ/ٖالفقيية، الفخاء، )
 (.ٗٛٙالعجة، السقجسي، )ص –(. ٕٖٚ/ٕتيسية، )

الجراية في تخخيح أحاديث  - .ا وقال: كخيب(ٓٛ/ٗ( و)ٕٗٙ/ٖلديمعي، )ا، نرب الخاية (ٕ)
 -(، دار السعخفة، بيخوتا وقال: لع أججه. ٓٛ/ٕ، )أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني، اليجاية

(، دار ٜٖ، )صدمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ السقجسي، رسالة لصيفة في أحاديث متفخقة ضعيفة
(ا وقال: ىحا مخسل يجب ٖٖٚ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) –م. ٖٜٛٔاليجػ، شبعة ثانية، 

 العسل بو.
 –(. ٜٕٖ/ٗالسرشف، ابغ أبي شيبة، ) –. (ٓٛ/ٗ( و)ٕٗٙ/ٖ) ، الديمعي،نرب الخاية (ٖ)

 =(ا وقال: ىحا مخسل حجةٖٖٚ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) -(. ٔٚٔ/ٕالجراية، ابغ حجخ، )
 



ٕٗ٘ 

 

ِء ِإالَّ َعَماى َماا اَل َيصَِّماُع َعَمْياِو اَل َتُجػُز َشاَياَدُة الشَِّداا)قال:  عغ ابغ عسخ  -ٖ
 .(ٔ)(ِإالَّ ُىغَّ ِمْغ َعْػَراِت الشَِّداِء، َوَما ُيْذِبُو َذِلَظ ِمْغ َحْسِمِيغَّ َوَحْيِزِيغَّ 

أّن ىحه الشرػص واآلثاار تاجّل بػضاػح  عماى جاػاز شايادة الشدااء  وجو الجاللة:وجو الجاللة:
 مشفخدات فيسا ال يّصمع عميو كيخىغ.

 :كمؽ السعقؾؿ
فيسااا ال يّصمااع عميااو الخجااال فااي العااادة،  ا لااع ُتقباال شاايادة الشداااء مشفااخداتأّنااو إذ

فاامّن الحقااػق تيااجر عشااج التجاحااج وتزاايع األحكااام، ولااحلظ ُقبماات شاايادة الشداااء وحااجىّغ 
 .(ٕ)لتعحر إثباتو إال بيغ لمزخورة

، إاّل ومذا كان الفقياء قاج اّتفقاػا عماى مذاخوعية اإلثباات بذايادة الشدااء مشفاخدات
أّنيع ا تمفػا في العجد السصمػب مشيّغ لتكسل بو الذيادة السػجباة لمحكاع، وفاي السجااالت 

 .عمى أقػال فخداتالتي ُتقبل فييا شيادتيّغ مش
إلاى أّن نرااب الذايادة ماغ ، ذىب الحشفّية وأحسج فاي أشايخ رواياة  عشاو األكؿ:

 .(ٖ)الشداء امخأة  واحجة  واالثشتان أحػط
 .(ٗ)إلى أّن الشراب امخأتان اثشتان ،لسالكّية وأحسج في روايةذىب ا :الثاني

                                         
، الديل الجخار الستجفق عمى حجائق األزىار -(. ٘ٚٙ/ٜمقغ، )البجر السشيخ، ابغ الس –عشجنا.  =

(، دار ابغ حدم، شبعة أولى. وأ خجو عبج الخزاق ٓٚٚ، )صدمحم بغ عمي بغ دمحم بغ الذػكاني
 (.ٖٖ٘و ٕٖٖ /ٛ)، لو، السرشف –بعجة روايات في السرشف 

 (.ٓٛ/ٗ)الديمعي، نرب الخاية،  -(. ٖٖٖ/ٛعبج الخزاق، )، السرشف (ٔ)
 السيّحب، - (.ٕٓ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) – (.ٖٗٔ/ٙٔ)الدخ دي، السبدػط،  (ٕ)

 (.ٕٔٓ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) – (.ٖ٘ٙ/٘) الذيخازؼ،
بجائع الرشائع،  – (.ٕٗٔ/ٙٔ)الدخ دي، السبدػط،  -(. ٛٛٔالغخة السشيفة، الغدنػؼ، )ص (ٖ)

العشاية،  -(. ٓٗٔ/ٕ) السػصمي، اال تيار، - ية.(، شبعة دار الكتب العمسٖٕٖ/ٕالكاساني، )
 (.ٖٙٔ/ٓٔ)ابغ قجامة، السغشي،  -(. ٛٛ/ٖالسدائل الفقيية، الفخاء، ) –(. ٕٖٚ/ٚالبابختي، )

 (.ٗٛٙالعجة، السقجسي، )ص –(. ٕٖٚ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) –
 =التػضيح،  ميل –(.ٕٜٕ/ٕ) ابغ رشج، السقّجمات السسّيجات، -(. ٕٕ/ٗ)مالظ، السجونة،  (ٗ)

 

 



ٕٗٙ 

 

 .(ٔ)إلى أّن نراب شيادة الشداء مشفخدات أربع ندػة ،ذىب الذافعّية :الثالث

 ::الحشفيةالحشفيةاستجل استجل   **

 .(ٕ)َأَجاَز َشَياَدَة الَقاِبَمِة( Àأّن الشبّي ، )عغ ححيفة  -ٔ
 .(ٖ)ي االستيبلل(أّنو أجاز شيادة القابمة وحجىا ف) ، عغ عمي -ٕ

عمااى الااػالدة، ويقاااس عمييااا  قِباال شاايادة امااخأة واحااجة Àأّن الشبااّي  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
 ، ولع يخالفو في ذلظ أحج.عمي  أميخ السؤمشيغعميو الخجال، وكحلظ  كّل ما ال يّصمع

 .(ٗ)فبل ُيذتخط فيو العجد كالخواية ألّن العجد في شيادة الشداء معشى ثبت تعّبجاو 

 :  السالكيةالسالكيةاستجل استجل   **
مذاخوعّية  قياس نرااب شايادة الشدااء مشفاخدات عماى نرااب الخجاال، بجاامع -ٔ

                                         
 مف ، التيحيب في ا ترار السجونة -(. ٖٕٗ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) – (.ٖٕ٘/ٚالجشجؼ، ) =

السدائل الفقيية،  – م.ٕٕٓٓ(، دار البحػث، دبي، شبعة أولى، ٙٛ٘/ٕي، )القيخوان دمحم بغ
بلم ابغ تيسية، السحخر، عبج الد – (.ٖٚٔوٖٙٔ/ٓٔ)ابغ قجامة، السغشي،  -(. ٛٛ/ٖالفخاء، )

 (.ٖٚٚ/٘)البيػتي، كّذاف القشا ،  -(. ٕٖٚ/ٕ)
نياية  -(. ٕٓٓ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) – (.ٛٗ/ٖٔ) الخافعي، الػجيد، شخح العديد (ٔ)

الحاوؼ الكبيخ،  –(. ٔٚ٘كفاية األ يار، الحريشي، )ص –(. ٚٓٗ/٘ٔالسصمب، الجػيشي، )
 (.ٜٔ/ٚٔالساوردؼ، )

 - (ا وقال: لع يرح إسشاده.ٙٗٔ/ٗالدشغ الرغيخ، البييقي، ) (.ٙٔٗ/٘صشي، )سشغ الجارق (ٕ)
السعجع األوسط، الصبخاني،  –ا وقال: وىحا ال يرح. (ٔٛ/ٗ)الديمعي، نرب الخاية، 

(ا وقال: ومن كان فيو رجل مجيػل، فقج تطافخا ٖٛ٘/ٗفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) -(. ٜٛٔ/ٔ)
 وقػؼ ما ىػ حجة بو.

 –(. ٔٚٔ/ٕالجراية، ابغ حجخ، ) –ا وقال: ىحا سشج ضعيف. (ٓٛ/ٗ)الديمعي، لخاية، نرب ا (ٖ)
وؼ عغ الحدغ وشخيح أيزًا أّنيسا أجازا شيادة القابمة وحجىا ورُ (. ٚٛ/ٜشخح الدشة، البغػؼ، )

 (.ٖٖٗوٖٖٖ/ٛالسرّشف، عبج الخزاق، ) -في االستيبلل. 
دار الكتب  شبعة (،ٕٛٚ/ٙ) الكاساني، ائع،بجائع الرش -(. ٖٗٔ/ٙٔ)الدخ دي، السبدػط،  (ٗ)

 (.ٖٚٚ/٘) البيػتي، كّذاف القشا ، -العمسية. 



ٕٗٚ 

 

 .(ٔ)الذياادة وصحتيا في كلّ  مشيسا فيسا يخرو
الشرااػص الااػاردة فااي الذاايادة اشااتخشت العااجد والااحكػرة، وقااج سااقط اعتبااار  -ٕ

 .(ٕ)الحكػرة فيسا يخز الشداء، فبقي اعتبار العجد

 :استجل الذافعيةاستجل الذافعية  **

 يق ىق ُّٱٹٱٹٱهللا تعالى جعل شيادة امخأتيغ تداوؼ شيادة رجل واحج، أن 
 .(ٖ)َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 .(ٗ)َأَلْيَذ َشَياَدُة الَسْخَأِة ِمْثُل ِنْرِف َشَياَدِة الخَُّجِل(): Àوقال 
فيساا يخاّز  فيسا يطيخ لمخجال، فيػ أربع ندػةغ يومذا كان نراب الذيادة رجم

 .(٘)خجالالشداء وال يّصمع عميو ال
مااااغ أدلااااة يتباااايغ وهللا أعمااااع  الفقياااااء هخ إلااااى األقااااػال الدااااابقة، ومااااا أوردوبااااالشط

 لزااعف أدلااة الحشفيااةاثشاااتانا  نراااب شاايادة الشداااء مشفااخدات أن ةقااػل السالكّياا رجحااان
لئلشاابلق الااػارد فااي أدلااة الذااافعية فميداات شاايادة السااخأتيغ كذاايادة الخجاال فااي كاال و ا أوال

يخاّز  ألّن اعتباار الاحكػرة ساقط فيسااو فيساا يصماع عمياو الخجاال،  بل ىي مقياجة االحاالت
عااجم تػاجااج  ، وألن شاايادتيغ وحااجىغ مااا شااخعت إال لزااخورةالشداااء فيبقااى اعتبااار العااجد

 ، فيدتثشى الجشذ ويبقى العجد.الخجال في تمظ السػاضع
 أّمااا السجاااالت التااي ُتقباال فييااا شاايادة الشداااء مشفااخدات فقااج اّتفااق الفقياااء عمااى

قبػليا فيسا يخّز الشداء، كالػالدة وعياػب الشدااء، واّتفقاػا عماى عاجم قبػليااا فاي الحاجود 
                                         

 (.ٕٗ٘/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) – (.ٕٛٔ/ٙ)السػاق، التاج واإلكميل،  (ٔ)
 .(ٕٗ٘/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) – (.ٕٛٔ/ٙ)السػاق، التاج واإلكميل،  (ٕ)
 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
 (.ٖٕٗبق تخخيجو، )صس (ٗ)
السيّحب،  -(. ٕٔٓ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) - (.ٜٔ/ٚٔلساوردؼ، )ا الحاوؼ الكبيخ، (٘)

 (.ٖ٘ٙ/٘)الذيخازؼ، 

 



ٕٗٛ 

 

نقال بعاس بال ا ما ياؤول إليياا، ميساا كاان عاجدىغوالقرااص وأحكام األبجان واألمػال و 
ولااع يخااالف فااي ذلااظ  ،(ٔ)الفقياااء اإلجسااا  عمااى عااجم قبااػل شاايادتيّغ مشفااخدات فااي ذلااظ

، وتابعاو (ٕ)سػػ عصاء باغ أباي ربااح ماغ فقيااء التاابعيغ -حدب ما اشمعت عميو-أحج 
 .(ٖ)حيث اعتبخا شيادة الشداء مشفخدات في كل شيءابغ حدم مغ فقياء الطاىخية، 

 
     

 
  

                                         

اإلقشا ، ابغ  – (.ٔٛٔ/ٓٔ/٘ٔ)مالتيانػؼ، إعبلء الدشغ،  -(. ٚٙاإلجسا ، ابغ السشحر، )ص (ٔ)
 (.ٓٗٔ/ٕالقصان، )

ػ شيج عشجؼ ثسان ندػة عمى امخأة بالدنا لخجستيا(، وقال أيزا: قال عصاء بغ أبي رباح: )ل (ٕ)
 -. (وتجػز عمى الدنا امخأتان وثبلثة رجال يءتجػز شيادة الشداء مع الخجال في كل ش)

 (.ٖٓٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص –(. ٜٖٙ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، )
 ما بعجىا.(، و ٜٖٙ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) (ٖ)



ٕٜٗ 

 

 السظمب الدابع: شاهج كاحج فقط
ال يخمػ ماحىب ماغ الساحاىب الفقيياة ماغ تراشيف بااب فاي ذكاخ الحااالت التاي 

 احج العجل في بعس السدائل، أذكخ مشيع.تقبل فييا شيادة الفخد الػ 
.. ويكفااي .: )الباااب الدااادس فااي القزاااء بقااػل رجاال بااانفخاده،(ٔ)الصخابمداايقااال 

.. وماا ا تراع فياو ماغ العياػب التاي تكاػن فاي .الذاىج فيسا يبتجغ الحاكع فياو بالداؤال،
 .(ٕ)تقبل شيادة الفخد في ىبلل رمزان(، وذكخ مدائل متعجدة.. و .العبج السبيع،
: )الباب الخابع عذخ في القزاء بقػل رجل بانفخاده، وما يجاخؼ ابغ فخحػن قال 

مجخػ ذلظ، ويكفاي الذااىج فيساا يبتاجأ الحكاع فياو بالداؤال، وماا ا تراع فياو ماغ العياػب 
 .(ٖ)التي تكػن في العبج السبيع وعيػب اإلماء(، وذكخ مدائل متعجدة

إال فاااي ىااابلل رمزاااان فاااي  : )ال يحكاااع بذااااىج واحاااج(ٗ)الخصياااب الذاااخبيشيقاااال 
.. ومشياا االكتفااء ... ومشياا ماا سابق فاي بااب القداامة أن شايادة الػاحاج لاػث،.األضيخ،

 .(٘)بخاص واحج(، وذكخ مدائل متعجدة
: )ويقباااال فااااي معخفااااة السػضااااحة وداء الجابااااة (ٙ) عبااااج الداااابلم ابااااغ تيسيااااةقااااال 

                                         

معيغ  مغ مؤلفاتو، هٗٗٛ، تػفي كان قاضيا بالقجس يفقيو حشف ييل الصخابمدعمى بغ  م (ٔ)
 –(. ٕٙٛ/ٗاألعبلم، الدركمي، ) –واالستغشاء.  الحكام فيسا يتخدػ بيغ الخرسيغ مغ األحكام

معجع  -(. ٖٔٔ/ٕىجية العارفيغ، إسساعيل باشا، ) –(. ٛٛ/ٚمعجع السؤلفيغ، كحالة، )
 (.ٖٕٙٔ/ٕالسصبػعات، سخكيذ، )

 (.ٜٗمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص (ٕ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٖٚٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)
فييا  تػفيو القاىخة  سكغ ،الذخبيشي، فقيو شافعي مفدخبغ أحسج السعخوف بالخصيب دمحم  (ٗ)

ابغ  شحرات الحىب، – ، ولو مؤلفات مشيا: الدخاج السشيخ واإلقشا ، ومغشي السحتاج.هٜٚٚ
 –(. ٕٚ/ٖالكػاكب الدائخة، الغدؼ، ) –(. ٙ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –(. ٖٗٛ/ٛالعساد، )

 (.ٜٕٙ/ٛمعجع السؤلفيغ، كحالة، )
 (.ٛٛ٘/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) (٘)
 =ي، أصػلي مغ فقياء الحشابمةمجج الجيغ عبج الدبلم بغ عبج هللا بغ الخزخ بغ تيسية الحخان (ٙ)

 

 



ٕ٘ٓ 

 

 .(ٔ)ونحػىسا شبيب وبيصار واحج إذا لع يػجج كيخه(
لسداااألة، فقاااج ا تماااف الفقيااااء فاااي مذاااخوعّية اإلثباااات بذااايادة العاااجل ولتحخياااخ ا

 الػاحج مصمقا عمى قػليغ:

ذىب جسيػر الفقياء، إلى اشتخاط العجد في الذايادة، وأّن شايادة العاجل  ::األكؿاألكؿ
 .(ٕ)أو لمزخورة -وقج ذكخت مشيا– االستثشائية الػاحج ال تقبل إال في بعس الرػر

ة، إلاااى االكتفااااء بذااايادة العاااجل الػاحااااج إذا عماااع ذىاااب متاااأ خو الحشابمااا ::الثػػػانيالثػػػاني
 .(ٖ)صاجقو

 :  استجل الجسيػراستجل الجسيػر  **

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 .(ٗ)َّ يل ىل مل يك ىك

                                         
ه، ٕ٘ٙ وحّجث بالحجاز والعخاق والذام، ثع ببمجه حّخان وتػفي بيا ولج بحخان ،محجث مفدخ =

الػافي بالػفيات، الرفجؼ،  – .مغ مؤلفاتو السحخر في الفقو والسشتقى وىػ جج اإلمام ابغ تيسية،
سيخ  –(. ٕٚ٘/٘شحرت الحىب، ابغ العساد، ) –(. ٜٕٙ/ٖالعبخ، الحىبي، ) –(. ٕٓٙ/ٛٔ)

 (.ٜٕٔ/ٖٕبي، )أعبلم الشببلء، الحى
 (.ٕٖٗ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) (ٔ)
صشػان القزاء، األشفػرقاني،  - (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٚٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

(، ٖٚٗ/ٔ) تبرخة الحكام، ابغ فخحػن، - (.ٜٗمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص -(. ٖٕٛ/ٕ)
نياية السصمب، الجػيشي،  – (.ٜٛٔ/ٚلخخشي، الخخشي، )شخح ا -شبعة الكميات األزىخية. 

السحخر،  - (.ٜٖٗ/ٗ، )ابغ قجامةالكافي،  -(. ٛٛ٘/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، ) -(. ٖٗ/ٗ)
 (.ٕٖٗ/ٕعبج الدبلم ابغ تيسية، )

ابغ القيع، إعبلم السػقعيغ،  - (.ٖٚٓ/٘ٔ(، و)ٕٓٔ/ٙمجسػ  فتاوػ ابغ تيسية، ابغ تيسية، ) (ٖ)
)ذىب شائفة مغ قزاة الدمف  :(ا وقالٓٔٔوٛٙ)صابغ القيع، الصخق الحكسّية،  -. (ٜٜ/ٔ)

(، وقال ٛٙيشطخ )ص -العادليغ إلى الحكع بذيادة الػاحج إذا عمع صجقو مغ كيخ يسيغ(، 
 (.ٓٔٔيشطخ )ص -، ونقل العسل بو عغ قزاة مغ التابعيغ، (وىػ األصح في الجليل) أيزا:

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٗ)



ٕ٘ٔ 

 

 .(ٔ)َّىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱٹٱٹٱ -ٕ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱٹٱٹٱ -ٖ
 .(ٕ)َّ يق ىق يف ىف يث

اَك َأْو : َشااااااِىجَ À، وفيااااو )َفَقاااااَل َرُسااااػُل هللِا  حااااجيث األشااااعث بااااغ قاااايذ -ٗ
 .(ٖ)َيِسْيُشُو(

: َأِقاْع َشااِىَجْيِغ َعَماى Àَفَقااَل َرُساْػُل هللِا )، وفياو  حجيث عسخو باغ شاعيب -٘
 .(ٗ)(َمْغ َقَتَمُو َأْدَفُعُو ِإَلْيُكْع ِبُخمَِّتوِ 

ذكااخت الذاايػد براايغة العااجد، والعااجد  أّن ىااحه اآليااات واألحاديااث ::كيػػه الجاللػػةكيػػه الجاللػػة
بل ُتقبل شيادة العجل الػاحج مشفخدًا إال اساتثشاء فاي مػاضاع واضح  لمجاللة عمى مجلػلو، ف

 Àمحجدة، ولطخوف  اصة، ولػ كانت شيادة الػاحج تكفي لقصاع الشاادا  لساا أماخه الشباّي 
 بذاىجيغ، واكتفى بػاحج مع أّن ىحه الحادثة في معخض القزاء والحكع.

 :استجل متأ خو الحشابمةاستجل متأ خو الحشابمة  **
اْبتَاااَ  َفَخَسااًا ِمااْغ أَْعَخاِباايّ  َفاْسااَتْتَبَعُو  Àشَِّباايَّ َأنَّ ال) : ديسااة بااغ ثاباات  عااغ -ٔ

، َفَصَفاَق ِرَجاال   Àِلَيْقِزَيُو َثَسَغ َفَخِسِو، َفَأْسَخَ  َرُسْػُل هللِا  Àالّشِبي   الَسْذاَي وَأْبَصاَأ اأَلْعَخاِباي 
اْبَتاَعااااااُو، َفَشاااااااَدْػ  Àْوَن َأنَّ الشَِّباااااايَّ َيْعَتِخُضااااااْػَن اأَلْعَخاِباااااايَّ َفُيَداااااااِوُمْػَنُو ِبااااااالَفَخِس وال َيْذااااااُعخُ 

َحْياُث  À: ِإْن ُكْشَت ُمْبَتاَعًا َىاَحا الَفاَخَس وِمال ِبْعتُاُو، َفَقااَم َرُساْػُل هللِا Àاأَلْعَخاِبي  َرُسْػَل هللِا 
، َفَقااااَل: َأَوَلااْيَذ َقاااْج اْبتَااااْعُتُو ِمْشااَظ. َقااااَل اأَلْعخَ  : ال وهللِا َماااا ِبْعتُاااَظ. َسااِسَع ِناااَجاَء اأَلْعَخاِباايِّ اِبااي 

: َبَمى َقِج اْبَتْعُتُو ِمْشَظ. َفَصَفاَق اأَلْعَخاِباي  َيُقاْػُل: َىُماعَّ َشاِيْيَجًا، َفَقااَل ُ َدْيَساُة ْباُغ Àَفَقاَل الشَِّبي  
: َأَناااا َأْشااَيُج َأنَّاااَظ َقاااْج َباَيْعتَااُو، َفَأْقَباااَل الشَِّباااي   َفَقااااَل: ِبااَع َتْذاااَيُج؟ َقااااَل: َعَمااى ُ َدْيَساااَة،  Àَثاِباات 

                                         

 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٔ)
 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (ٕ)
 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٖٕٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)

 



ٕٕ٘ 

 

 .(ٔ)َشَياَدَة ُ َدْيَسَة ِبَذَياَدِة َرُجَمْيِغ( Àِبَتْرِجْيَقَظ َيا َرُسْػَل هللِا، َفَجَعَل الشَِّبي  
جعااال شااايادة  ديساااة كامماااًة وحكاااع بسػجبياااا، ولاااػ  Àأّن الشباااّي  ::كيػػػه الجاللػػػةكيػػػه الجاللػػػة

وقاااج تاااخجع أباااػ داوود ليااااحا  كانااات شااايادة العاااجل الػاحاااج كياااخ كافياااة  لساااا حكاااع بسػجبياااااا
 .(ٕ)بااب إذا عمع الحاكع صجق الذاىج الػاحج يجػز لو أن يحكع بو()الحاجيث: 
:  À: َقااَل َرُساػُل َّللاَِّ ال، ق أبي قتادة عغ -ٕ َماْغ َقَتاَل َقِتايبًل، َلاُو )َياْػَم ُحَشاْيغ 

َيُج ِلاي؟ ثُاعَّ َجَمْداُت ثُاعَّ ُقْماُت: َماْغ َيْذاَيُج ِلاي؟ َعَمْيِو َبيَِّشاة : َفَماُو َساَمُبُو، َفُقْساُت، َفُقْماُت: َماْغ َيْذا
ِ  َفَقاااَل: َمااا َلااَظ َيااا َأَبااا َقتَاااَدَة؟ َفااَحَكْخُت َأْمااخَ  َفَقاااَل َرُجاال  ِمااْغ ُجَمَداااِئِو:  Àاْلَقِتيااِل ِلَخُسااػِل َّللاَّ

ِ، َساامَ  اَلَىااا هللِا ِإًذا َيْعِسااُج :  ػ َبْكااخ  ، َفَقاااَل َأُباايُبُو ِعْشااِجؼ، َفَأْرِضااِو ِمّشااَصااَجَق َيااا َرُسااػَل َّللاَّ
ِ ُيْعِصياااَظ َساااَمَبوُ  Àِإَلاااى َأَساااج  ِماااْغ ُأْساااِج هللِا ُيَقاِتاااُل َعاااِغ هللِا َوَرُساااػِلِو  : À، َفَقااااَل َرُساااػُل َّللاَّ

ُل َماااال  َصااَجَق،  َتَأثَّْمتُاااُو ِفاااي  َفَأْعِصاااِو َفَأْعَصاِنياااِو َفاْبَتْعااُت ِباااِو َمْخَخًفاااا ِفااي َبِشاااي َساااِمَسَة َفِمنَّااُو أَلوَّ
 .(ٖ)(اإِلْسبَلمِ 

ولااع يصالبااو  فااي الداامب، الػاحااج قباال شاايادة الخجاال Àأّن الشبااّي  :كيػػه الجاللػػة
ىاحه ، ولاػ كانات شايادة العاجل الػاحاج بسػجاب لمخجال حكاعبذاىج آ خ ولع يدتحمفو، بال 

 .(ٗ)كيخ كافية  لسا حكع بسػجبياا ذيادةال
اااْي َرَأْياااُت )َفَقااااَل:  Àاِباااي  ِإَلاااى الشَِّبااايِّ قاااال: َجااااَء أَْعخَ  عاااغ اباااغ عبااااس  -ٖ َإنِّ

ااَجًا َرُسااْػُل هللِا؟ َقاااَل: َنَعااْع. َقاااَل: َياا ا الِياابلَل. َفَقاااَل: َأَتَذااَيُج َأنَّ ال ِإَلااَو ِإال هللُا َأَتْذااَيُج َأنَّ ُمَحسَّ
ْن ِفي الشَّاِس َأْن َيُرْػُمػا َكَجاً   .(٘)(ِببلُل َأذِّ

                                         

(ا وقال: صحيح اإلسشاد ولع ٕٔ/ٕالسدتجرك، الحاكع، ) –. (ٕٙٓ/ٖٙالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٔ)
 (.ٓٙٗ/٘)سشغ أبي داوود،  -(. ٖٔٓ/ٚسشغ الشدائي، ) -يخخجاه، ووافقو الحىبي. 

 (.ٓٙٗ/٘سشغ أبي داوود، ) (ٕ)
الجامع الرحيح،  –(. ٕٔٔ/ٗالجامع الرحيح، البخارؼ، باب مغ لع يخسذ األسبلب، ) (ٖ)

 .(ٖٓٚٔ/ٖمدمع، باب استحقاق القاتل سمب القتيل، )
 (.ٜٙ)ص ابغ القيع، الصخق الحكسّية، -(. ٜٜ/ٔابغ القيع، )إعبلم السػقعيغ،  (ٗ)
(ا ٗٚ/ٖسشغ التخمحؼ، ) -(. ٕٛٓ/ٖصحيح ابغ  ديسة، ) –(. ٖٕٓ/ٛ)صحيح ابغ حبان،  (٘)

 =وروػ سفيان الثػرؼ وكيخه عغ سساك عغ عكخمة عغ ،وقال: حجيث ابغ عباس فيو ا تبلف
 



ٕٖ٘ 

 

سااسع شااايادة األعخابااّي بسفاااخده، وقبميااا مشاااو، وأماااخ  Àشباااّي أّن ال ::كيػػه الجاللػػػةكيػػه الجاللػػػة
الشاااس بالراايام، فااجّل ذلااظ عمااى قبااػل شياااادة الػاحااج فااي ىاابلل رمزااان، ويقاااس عميااو 

لاااظ إ بااارا ال شااايادة أماااخ لفطاااي ال كيااخه ماااغ الحقاااػقا وقاااالػا: وتدااسية بعاااس الفقيااااء ذ
 .(ٔ)ولفع الحجيث يخده يقجح في االستجالل

لفااخيقيغ يتباايغ وهللا أعمااع قااػة أدلااة قااػل الجسيااػر فااي اشااتخاط وبااالشطخ فااي أدلااة ا
 بعااس مااا ذكااخه واسااتجل بااوشيااا وم-العااجد فااي الذاايادة، إاّل فااي بعااس الرااػر السدااتثشاة 

ِلااَ بّل يتجاسااخ كااّل أحااج  زاابط الحقااػق ي فااي الذاايادة العااجد وألن، -أصااحاب القااػل الثاااني
شي عشاااج ع ضاااعف الاااػاز  الاااجي، و اصاااة ماااوتياااجر الحقاااػق  الذااايادة ُجدافاااًا فتزااايععماااى 

ار شااايادة الااادور واالسااات جار عميياااا، والعاااجد فاااي الذااايادة ، وانتذاااالكثياااخ ماااغ السدااامسيغ
 يتػافق مع مقاصج الذخيعة اإلسبلمية في التثبت واالحتياط في األحكام.

 الرؾر التي تقبا فيها شهادة الؾاحج استثشاء:
 ىب عااااغ الحاااااالتنقاااػالت فقياااااء الساااحا السصماااب بعااااس  ىااااحا ذكاااخت فااااي بجاياااة

التااي تقباال فييااا شاايادة العااجل الػاحااج عمااى ا ااتبلف مااحاىبيع فااي كاال مدااألة االسااتثشائية 
 ، أذكخ مشيا:(ٕ)مشيا عمى حجة

الػاحاااج فاااي ىااابلل رمزاااان وذلاااظ لساااا ورد ماااغ حاااجيث اباااغ العاااجل شااايادة  -ٔ
                                         

البجر السشيخ،  –(. ٕٖٔ/ٗسشغ الشدائي، ) - .(ٕٛ/ٗسشغ أبي داوود، ) - مخسبل. Àالشبي  =
 صحيح. (ا وقال: ىحا الحجيثٙٗٙ/٘ابغ السمقغ، )

 (.ٜٙ)ص ابغ القيع، الصخق الحكسّية، (ٔ)
ابغ نجيع  : األشفػرقاني في كتابو صشػان القزاء،وقج عّجد ىحه السػاضع كثيخ مغ الفقياء مشيع (ٕ)

والجػيشي في  وابغ فخحػن في تبرخة الحكام، والصخابمدي في معيغ الحكام، في األشبااه والشطائخ،
وكيخىع  وابغ القيع في الصخق الحكسية، في مغشي السحتااج،والخصيب الذخبيشي  نياية السصمب،

األشباه والشطائخ،  - (.ٖٕٛ/ٕصشػان القزاء، األشفػرقاني، ) - كثيخ عمى ا تبلف محاىبيع.
 ٖٚٗ/ٔتبرخة الحكام، ) -(. ٜٗمعيغ الحكام، الصخابمدي )ص -(. ٖٕٙابغ نجيع، )ص

 الحكسّية، الصخق  -، (ٛٛ٘/ٗالذخبيشي، )مغشي السحتاج،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖ٘٘و
 .(ومابعجىاٚٓٔ)ص ابغ القيع،

 



ٕ٘ٗ 

 

عبااااااس الداااااالف الاااااحكخ، والسالكياااااة تذاااااتخط ليااااابلل رمزاااااان اثشااااايغ، وىاااااػ آ اااااخ قاااااػلي 
 .(ٔ)الذافعي

شيادة الخجل الػاحج، فيساا ُيعتباخ ماغ قبيال الخواياة واإل بااار وأعساال الخباخة  -ٕ
 .(ٕ)واال تراص كالصبيب والخّخاص و....، وكيخىسا

 
     

  

                                         

معيغ  -(. ٖٕٙاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص -(. ٖٕٛ/ٕصشػان القزاء، األشفػرقاني، ) (ٔ)
الكميات شبعة (، ٖٗ٘/ٔ) ابغ فخحػن، تبرخة الحكام، - (.ٜٗالحكام، الصخابمدي )ص

 (.ٕٖٗ/ٗعمى شخح السشياج، )عسيخة تا قميػبي و حاشي –األزىخية. 
معيغ  -(. ٖٕٙاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص -(. ٖٕٛ/ٕصشػان القزاء، األشفػرقاني، ) (ٕ)

الكميات شبعة (، ٖٗ٘/ٔ) ابغ فخحػن، تبرخة الحكام، - (.ٜٗالحكام، الصخابمدي )ص
 (.ٕٖٗ/ٗعسيخة عمى شخح السشياج، )تا قميػبي و حاشي –األزىخية. 



ٕ٘٘ 

 

 السظمب الثامؽ: شهادة الربياف
سبق في مبحث شخوط الذيادة أّن الكبلم سيأتي مفرابل عاغ مذاخوعية شايادة 

ماااغ  -البماااػل والعقااال والحخياااة–ماااى أن أىمياااة التكمياااف الرااابيان، حياااث اتفاااق الفقيااااء ع
 لكشيع ا تمفػا في شيادة الربي السسيد عمى قػليغ:، ، (ٔ)شخوط الذيادة
الحشفيااااة والذااااافعية والحشابمااااة، إلااااى عااااجم قبااااػل  ،: ذىااااب جسيااااػر الفقياااااءاألكؿ

  ..(ٕ)شيادتو
  ..(ٗ)خوط، إلى قبػل شيادة الربيان بذ(ٖ)ورواية عغ أحسج ،: ذىب السالكيةالثاني

                                         

 (.ٕٓٔط الذيادة، يشطخ، )صمبحث شخو  (ٔ)
فتح القجيخ، ابغ  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٚٙوٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

العديد شخح الػجيد، الخافعي،  –(. ٕٚٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٕ٘/ٚاليسام، )
روضة  –(. ٕ٘ٚ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜٚ٘وٜٙ٘/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٘/ٖٔ)

كذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٖٖٚ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٜٜٔ/ٛالصالبيغ، الشػوؼ، )
 (.ٖٕٖ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٜٖ٘/٘)

حاشّية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(. ٕٗٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، ) (ٖ)
(، شبعة ٖٕ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٜٖٛ/ٛ، عمير، )مشح الجميل -(. ٕ٘٘/ٗ)

الشكت والفػائج، ابغ مفمح،  -(. ٖٖٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -الكميات األزىخية. 
شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٕٛ/ٕ)
(. ونقل ٗٗٔخق الحكسية، ابغ القيع، )صالص -(. ٕٓٗ/ٜالسحمى، ابغ حدم، ) -(. ٕٖٛ/ٚ)

ابغ حدم وابغ القيع، ىحا القػل عغ كثيخ مغ الرحابة والتابعيغ، مشيع عمي وابشو الحدغ 
 ومعاوية وابغ الدبيخ وعسخ بغ عبج العديد ومدخوق، وكيخىع. 

 لقبػل ىحه الذيادة متعجدة -زيادة عمى ما مّخ في مبحث شخوط الذيادة-اشتخط السالكية  (ٗ)
أىسيا، أن يكػن الربي مسغ يعقل، وعجم وجػد أو مخالصة الكبيخ ليع، وأن تكػن الذيادة قبل 
تفخقيع حتى ال يمقشػا الكحب، وأن تتفق أقػاليع، وتعجد الذيػد، وأن تكػن الذيادة في قتل أو 

حاشّية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،  -(. ٕٗٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، ) –جخاح. 
تبرخة الحكام، ابغ فخحػن،  -(. ٜٖٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٕ٘٘/ٗجسػقي، )ال
 (. ٖٖٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٕ/ٕ)

 



ٕ٘ٙ 

 

      ::استجل الجسيػراستجل الجسيػر

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ  --ٔٔ
 .(ٔ)َّ يل ىل مل يك ىك

    .(ٕ)َّىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱٹٱٹٱ -ٕ

 . . (ٖ)َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي ُّٱٹٱٹٱ  --ٖٖ

، ، أن الرااابّي السسياااد كياااخ باااالْ، وكياااخ الباااالْ لااايذ ماااغ الخجاااال  وجاااو الجاللاااة:وجاااو الجاللاااة:
يسشعاو عاغ الكاحب فااي  والرابّي السسياد مساغ ال يخضاى، ألّناو ال يخااف ماغ الساأثع الاحؼ

الذاايادة، فيااػ ال يػصااف بعجالااة وال فدااق، كسااا ال يااأثع قمبااو إن كااتع الذاايادةا ألنااو كيااخ 
  ..(ٗ)مكمف، وىػ ال يقبل قػلو عمى نفدو فسغ باب أولى عمى كيخ

  ::ومغ وافقيعومغ وافقيع  استجل السالكيةاستجل السالكية  **

  ..(٘)َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٹٱٹٱ  --ٔٔ

رابيان الخماي والقاػة وأناػا  السراارعة، أن الذخ  قج نجب تعميع ال :كيه الجاللة
ومعمااػم أنيااع فااي كالااب األوقااات يخمااػن بأنفداايع وكاال مااا يااجربيع عمااى حساال الداابلح، 

إال ناااادرا، وقاااج يحرااال فيساااا  عاااادة أثشااااء لعااابيع أو تاااجريبيع، وال يحزاااخ محاااافميع الكباااار
 .(ٙ)بيشيع جخاحات، فمػ لع تقبل شيادتيع ليجرت الجماء وضاعت الحقػق 

                                         
 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٕ)
 (.ٖٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
البيان، العسخاني،  –(. ٜٙ٘/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) –(. ٖٖٖ/ٔ)أحكام القخآن، ابغ العخبي،  (ٗ)

شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٜٜٔ/ٛروضة الصاليغ، الشػوؼ، ) –(. ٕ٘ٚ/ٖٔ)
 -(. ٜٖ٘/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٕٛ/ٕالشكت والفػائج، ابغ مفمح، ) -(. ٕٖٛ/ٚ)

 (.ٚ٘ٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، )
 (.ٓٙ، آية: )نفالسػرة األ (٘)
 (.٘ٗٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٙ)



ٕ٘ٚ 

 

اااِبيِّ ) :À قاااال رساااػل هللا :قاااال الحداااغ  َعاااغِ  -ٕ اااِبيِّ َعَماااى الرَّ َشاااَياَدُة الرَّ
 .(ٔ)(َوَشَياَدُة اْلَعْبِج َعَمى اْلَعْبِج َجاِئَدة  

 :عسل الرحابة بذيادة الربيان -ٖ
   .(ٕ)شيادة الربي عمى الربي جائدة : قال عمي بغ أبي شالب -
 .(ٖ)السريبة جازت شيادتيع ج: إذا جيء بيع عش قال عبج هللا بغ الدبيخ -
: شيادة الربيان عماى الرابيان جاائدة، ماا لاع  قال معاوية بغ أبي سفيان -

 .(ٗ)يج مػا البيػت فيعمسػا
أن الزااااخورة تقتزااااي قبااااػل  ،يتباااايغ وهللا أعمااااعإلااااى القااااػليغ الدااااابقيغ  بااااالشطخو 

ر وذلظ حتاى ال تياج ،وشخوط ضسغ ضػابطفي حاالت  اصة، و شيادة الربي السسيد 
تقاااع عماااى القاضاااي مداااؤولية التحاااخؼ والتثبااات، ساااػاء ىشاااا الاااجماء، أو تزااايع الحقاااػق، و 

أو أؼ وسايمة  عماى حاجةماشيع بصخيقة االستجػاب، أو بعادل الرابيان، وساسا  كال واحاج 
 .أ خػ 

      

                                         

(، دار ٕٔٗ/ٓٔة، أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني، )السصالب العالية بدوائج السدانيج الثساني (ٔ)
إال عشج  Àه. ولع أجج ىحا الحجيث مخفػعا إلى الشبي ٜٔٗٔالعاصسة، الدعػدية، شبعة أولى، 

 ابغ حجخ ىشا.
، أحسج بغ أبي بكخ بغ إسساعيل الكشاني، إتحاف الخيخة السيخة بدوائج السدانيج العذخة (ٕ)

الثقات مسغ لع يقع في الكتب  -م. ٜٜٜٔ(، دار الػشغ، الخياض، شبعة أولى، ٜٔٗ/٘)
 شبعة صشعاء، ،مخكد الشعسان لمبحػث(، ٜٓ/ٗ، )الجسالي قاسع بغ ُقْصُمْػَبَغا الدػدوني ،الدتة
 -(. ٕٕٕ/ٕأحكام القخآن، الجراص، ) - (.ٕ٘/ٚكشد العسال، اليشجؼ، ) - م.ٕٔٔٓ أولى،

 (. ٗٗٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص
السحمى، ابغ  -(. ٗٗٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص -(. ٜٖٗ/ٛالسرشف، عبج الخزاق، ) (ٖ)

 (.ٕٓٗ/ٜحدم، )
 (.ٕٓٗ/ٜالسحمى، ابغ حدم، ) -(. ٗٗٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٗ)

 



ٕ٘ٛ 

 

 السظمب التاسع: شهادة الكافخ
 عااغ شاايادة الكااافخ،مفراابل فااي مبحااث شااخوط الذاايادة أّن الكاابلم ساايأتي  ساابق

وأقرااج بالكااافخ ىشااا كاال مااغ يااجيغ بغيااخ اإلساابلما سااػاء كااان لااو ديانااة سااساوية كااالييػد 
 والشرارػ، أم ال.

 وسأتشاول ىحا السصمب في مدألتيغ:
 السدألة األولى: شيادة الكافخ عمى السدمع.  
 السدألة الثانية: شيادة الكافخ عمى الكافخ. 
 

     

 
  



ٕٜ٘ 

 

 مى السدمؼ.السدألة األكلى: شهادة الكافخ ع 
، (ٔ)اتفااق الفقياااء عمااى رد شاايادة الكااافخ عمااى السداامع مصمقااا مااع وجااػد السداامع

وا تمفػا في جاػاز شايادة الكاافخ عماى السدامع فاي الػصاية حاال الدافخ عشاج فقاج السدامعا 
 عمى قػليغ:
، إلاااى أن شااايادة -الحشفياااة والسالكياااة والذاااافعية-: ذىاااب جسياااػر الفقيااااء األكؿ

 .(ٕ) تقبل مصمقا، سػاء أوجج السدمع أم الالكافخ عمى السدمع ال
: ذىب الحشابمة وبعاس الطاىخياة، إلاى قباػل شاايادة الكااافخ عماى السدامع الثاني

 .(ٖ)في الػصية حال الدافخ عشاج فقج السدامع

                                         

اال تيار، السػصمي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
(. ٖٕٛ/ٕالسقّجمات السسّيجات، ابغ رشج، ) -(. ٖٕ٘/ٚ(. فتح القجيخ، ابغ اليسام، )ٔٗٔ/ٕ)
نياية  -(. ٜٖٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٔ٘ٔوٓ٘ٔ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -

روضة الصالبيغ،  –(. ٘/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٚٙ/ٛٔالجػيشي، )السصمب، 
مغشي  -(. ٖٛٔ/ٗحاشية القميػبي عمى شخح السشياج، قميػبي، ) -(. ٜٜٔ/ٛالشػوؼ، )

 –(. ٖٖٛوٕٖٗ/ٚشخح الدركذّي عمى الخخقّي، الدركذي، ) –(. ٛٙ٘/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )
 (.ٗٗٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٘ٚٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، )

فتح القجيخ، ابغ اليسام،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٙٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
السقّجمات السسّيجات، ابغ رشج،  -(. ٕٕٕ/ٕأحكام القخآن، الجّراص، ) -(. ٖٕ٘/ٚ)
لحصاب، مػاىب الجميل، ا -(. ٙٚٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشّي، ) –(. ٖٕٛ/ٕ)
العديد شخح الػجيد، الخافعي،  –(. ٕٚٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٔ٘ٔوٓ٘ٔ/ٙ)
مغشي  -(. ٜٜٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٜٛ٘/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٘/ٖٔ)

 (.ٛٙ٘/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )
اإلنراف،  -(. ٖٖٛ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٗٙٔوٗٗٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٖ)

شخح مشتيى اإلرادات، البيػتي،  -(. ٖٓٙ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٜٖ/ٕٔالسخداوؼ، )
شخح الدركذّي عمى الخخقّي، الدركذي،  –(. ٜٙ٘، )صالكمػذاني ،اليجاية -(. ٜ٘ٙ/ٙ)
 (.ٙٓٗ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) -(. ٘ٚٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٖٖٛوٕٖٗ/ٚ)

 



ٕٙٓ 

 

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ.  **

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٹٱٹٱ -ٔ

 .(ٔ)َّ يل ىل مل يك ىك 

  .(ٕ)َّ يث ىث نث مثُّٱٱٹٱٹ -ٕ

 .(ٖ)َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱٹٱٹ -ٖ

 لاايذ مااغ شاايجائشا، وىااػ أن كيااخ السداامع لاايذ مااغ رجالشااا، فيااػ :كيػػه الجاللػػة
ماّتيع فاي ، بال لايذ عاجالالكاافخ و ، عشاجنا ييغ الاحيغ يعتاج بكبلمياعمغ السخضا أيزا ليذ

فقااج وكيااخ أماايغ عمااى نفااذ السدااامع وحخماتااو باال يااجيغ بملحاااق األذػ بااو، حااّق السداامع، 
ومذا كانات شايادة السدامع كياخ العاجل ماخدودة  يخمياو بساا ىاػ باخؼء مشاو،قج يكحب عميو و 

وألّن  لكحباااو أو فداااقو، فذااايادة الكاااافخ أولاااى، ألن أعاااجليع عشاااجىع أعطسياااع شاااخكا باااا،
 .(ٗ)الذيادة نػ  مغ الػالية، وال والية لكافخ عمى مدمع

 .أصحاب القؾؿ الثانياستجؿ   **

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱٱٹٱٹ -ٔ

 .(٘)ٱَّٱىك مك لك اك يق ىق يف ىف

                                         

 (.ٕٕٛالبقخة، آية: ) سػرة (ٔ)
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٕ)
 (.ٔٗٔسػرة الشداء، آية: ) (ٖ)
(، جامعة الجراسات في ٕٚٚ/ٗٔمعخفة الدشغ واآلثار، أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي، ) (ٗ)

(. ٖٖٖ/ٔأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) -م. ٜٜٔٔباكدتان ودار قتيبة في دمذق، شبعة أولى، 
الشطام القزائي،  -(، مؤسدة الخيان. ٗ٘عي السيدخ، دمحم عمي الرابػني، )صالفقو الذخ  -

 (.ٔٚٔتخكساني، )ص اإلجخاءات الجشائية، - (.ٕٖٛرأفت، )ص
 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (٘)



ٕٙٔ 

 

اِرؼِّ وعَجؼِّ )، قال:  عغ ابغ عباس -ٕ َ َخَج َرُجل  ِمْغ َبِشْي َسْياع  َمَع َتِسْيع  الجَّ
ْيِسي  ِبَأْرض  َلْيَذ ِفْيَيا ُمْدِمع ، َفَمسَّا َقِجَما ِبَتِخَكِتِو َفَقُجوا َجاَمًا ِمْغ ِفزَّ  ، َفَساَت الدَّ اء  ة  ْبِغ َبجَّ

َصًا ِمغْ  ، َفَأْحَمَفُيَسا َرُسػُل هللِا  ُمَخػَّ ُثعَّ ُوِجَج الَجاُم ِبَسكََّة، َفَقاُلػا: اْبَتْعَشاُه ِمْغ َتِسْيع   ،Àَذَىاب 
، َفَحَمَفا ْيِسيِّ ، َفَقاَم َرُجبلِن ِمْغ َأْوِلَياِء الدَّ َأنَّ الَجاَم ك َلَذَياَدتُاَشا َأَحق  ِمْغ َشَياَدِتِيَسا وُعَجؼّ 

ٱ َقاَل: وِفْيِيْع َنَدَلْت َآَيُة:ِلَراِحِبِيْع،   نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ

 .(ٔ)ٱَّٱىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

أن ىااحه اآليااة تااشز صااخاحة عمااى قبااػل شاايادة الكااافخ عشااج فقااج  وجااو الجاللااة:وجااو الجاللااة:
قِبااال شااايادة تسااايع وعاااجّؼ وكاناااا عماااى دياااغ الشراااارػ، وىاااحا مػضاااع  Àالشباااّي و  السدااامع،

 .(ٕ)الػاقعة يذيج السدمسيغ مغأحج  ضخورة ألّنو في الدفخ وال يػجج
أن القااػل الااخاجح ىااػ مااا ذىااب إليااو  وبااالشطخ فااي أدلااة الفااخيقيغ يتباايغ وهللا أعمااع

، حاال الزاخورة الحشابمة مغ قبػل شيادة الكافخ عماى السدامع فاي الدافخ عشاج فقاج السدامع
ة، و اصاة فاي زمانشاا فامن الكثياخ ماغ وألن ىحا ما تتحقاق باو السرامح ،وذلظ لقػة أدلتيع

السدااامسيغ يخاااتمط بالكاااافخيغ فاااي الدااافخ ألناااػا  متعاااجدة ماااغ السراااالح، مثااال الجراساااة أو 
العااابلج أو التجاااارة أو حتاااى الداااياحة، فااايحكع بياااحه الذااايادة حياااث الزاااخورة، واألفزااال 
تػجيااو السداامسيغ إلااى أ ااح الحيصااة وتػثيااق العقااػد، ومشااياد السداامع مااا اسااتصا  إلااى ذلااظ 

 سبيبل.
     

  

                                         

 زث رث يت ىت نت مت زتُّٱباب قػل هللا تعالى:  البخارؼ،، رحيحالجامع ال (ٔ)
 (.ٙٔ/ٗ) ،َّ ىقٱىك مك لك اك يق يف ىف يث نث ىث مث

ال ابغ القيع: )قبػل شيادة الكفار عمى السدمسيغ في الدفخ، فقج دل عمييا صخيح القخآن وعسل ق (ٕ)
 -بيا الرحابة، وذىب إلييا فقياء الحجيث(، ونقل القػل بو عغ كثيخ مغ الرحابة والتابعيغ. 

 وما بعجىا(. ٖ٘ٔالصخق الحكسية، لو، )ص

 



ٕٕٙ 

 

 انية: شهادة الكافخ عمى الكافخ.السدألة الث 
أجاااااز اإلساااابلم ألىاااال الحمااااة مااااغ الييااااػد والشرااااارػ العااااير فااااي كشااااف الجولااااة 
اإلساابلمية ضااسغ ضااػابط محااجدة، وكالبااا مااا تكااػن عبلقاااتيع ومعااامبلتيع بذااتى أنػاعيااا 

السدامسيغ، فساا ىاػ مػقاف القاضاي ماغ  ماغ مع بعزيع البعس بعيجا عغ مذيج وماخأػ
 ع عمى بعس.شيادة الكفار بعزي

 ا تمف الفقياء في قبػل شيادة الكفار بعزيع عمى بعس عمى قػليغ:
ذىااااب الحشفيااااة وقااااػل لمحشابمااااة، إلااااى قبااااػل شاااايادة الكااااافخ عمااااى الكااااافخ  :األكؿ

 .(ٔ)مصمقا، سػاء اتقفت ممتيع أم ا تمفت
سااػاء ، إلااى رد شاايادة الكااافخ: ذىااب السالكيااة والذااافعية وقااػل لمحشابمااة، الثػػاني

 .(ٕ)كيخىا عمى أىل ممتو أو ع أم عمى الكافخامعمى السد

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:   **

ٱٱٹٱٹ -ٔ  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّ
 .(ٖ)ٱَّٱىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

                                         

الغخة السشيفة، الغدنػؼ،  -لكتب العمسية. (، شبعة دار اٖٕ٘/ٕبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
(. ٖٜوٕٜ/ٖالسدائل الفقيية، الفخاء، ) –(. ٙٓٗ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٙٛٔ)ص

 (. ٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) -(. ٕٔٛ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) –
، بغ عمي بغ نرخ الثعمبي عبج الػىاب، السعػنة عمى محىب عالع السجيشة مالظ بغ أنذ (ٕ)

 –(. ٜٚٔ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -. مكة السكخمة السكتبة التجارية،(، ٕٙ٘ٔ)ص
البيان،  –(. ٕ٘ٔ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٓٙٗ/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، )

فخاء، السدائل الفقيية، ال –(. ٘/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٚٚ/ٚٔالعسخاني، )
عبج  ، ابغتشقيح التحقيق -(. ٕٔٛ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) –(. ٖٜوٕٜ/ٖ)

 (.ٗٛ/٘، )اليادؼ
 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
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أن ىحه اآلية تزسشت جػاز شيادتيع عماى بعاس، فامذا كانات قاج  :كيه الجاللة
 .(ٔ)مزخورةا فعمى بعزيع أولىاقتزت جػاز شيادتيع عمى السدمسيغ ل

 . (ٕ)َّ خب حب جب هئ ُّٱٹٱٹٱ -ٕ

والػاليااة أعمااى  أثبتاات الػاليااة لمكفااار عمااى بعزاايع، أن ىااحه اآليااة :كيػػه الجاللػػة
 .(ٖ)مغ الذيادة
، اَز َشااااَياَدَة أَْىااااِل اْلِكتَااااابِ َأَجاااا): À َأنَّ الشَِّباااايَّ ، ْغ َجاااااِبِخ ْبااااِغ َعْبااااِج َّللاَِّ عاااا -ٖ

   .(ٗ)(َبْعِزِيْع َعَمى َبْعس  
جاااءِت الييااػُد بخجاال وامااخأِة مااشيع َزَنيااا، )، قااال:  هللاغ جااابخ بااِغ عبااِج عاا -ٗ

، فااأتػُه بااابشي ُصااػِريا، قااال: فَشَذااَجىسا كيااف تجااجاِن اْئتُااػني بااأعمِع َرُجَماايِغ مااشكع :À فقااال
أمَخ ىحيغ في التػراِة؟ قاال: َنِجُج في التػراة إذا شيج أربعة  أنياع رأوا ذَكاَخُه فاي فخجياا ِمثاَل 

قااال: ذىاَب سامصاُنشا، فَكخىشاا ، أن تخجُسػىساا؟ فسا يسشُعُكساَمِة ُرِجَسا، قال: في الُسْكحُ  الِسيلِ 
بالُذايػِد، فجااؤوا أربعاة  َفَذاِيُجوا أنياع رأوا ذكاخُه فاي َفخِجياا مثاَل  Àُل هللا الَقْتَل، فجعا رسػ 

                                         

(ا وقال الجراص: )ىػ قػل أصحابشا وعثسان ٗٙٔو ٖٙٔ/ٗأحكام القخآن، الجراص، ) (ٔ)
ث، وشخيح، قال ابغ عسخان: سسعت البتي، والثػرؼ، وابغ أبي ليمى، والحدغ، وصالح، والمي

يحيى بغ أكثع يقػل: جسعت ىحا الباب فسا وججت عغ واحج مغ الستقجميغ رد شيادة الشرارػ 
 (.٘ٛ/ٗنرب الخاية، الديمعي، ) -(. ٗٙٔ/ٗعمى بعزيع(، )

 (.ٖٚسػرة األنفال، آية: ) (ٕ)
 (.٘ٛ/ٗنرب الخاية، الديمعي، ) -(. ٗٙٔوٖٙٔ/ٗأحكام القخآن، الجراص، ) (ٖ)
(، بمفع الشرارػا وقال: كخيب ٘ٛ/ٗنرب الخاية، الديمعي، ) -(. ٚ٘ٗ/ٖسشغ ابغ ماجو، ) (ٗ)

(ا ٛ٘ٔ/ٗالدشغ الرغيخ، البييقي، ) –(. ٘ٙٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –بيحا المفع. 
أحسج بغ أبي بكخ بغ ، مرباح الدجاجة في زوائج ابغ ماجو -بمفع شيادة الييػد في كمييسا. 

ىحا إسشاد ها وقال: ٖٓٗٔ، شبعة ثانية، بيخوت، دار العخبية(، ٙ٘/ٖ، )الكشاني اعيلإسس
ضعيف مغ أجل مجالج بغ سعيج رواه البييقي في سششو الكبخػ مغ شخيق دمحم بغ شخيا فحكخه 
بمسشاده ومتشو وقال ىكحا رواه أبػ  الج األحسخ عغ مجالج وىػ مسا أ صأ فيو ومنسا رواه كيخه 

 .شخيح مغ قػلو وحكسو كيخ مخفػعا عغ مجاىج عغ
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 .(ٔ)(بخْجِسيسا Àُل هللا الِسيِل في الُسْكُحَمِة، فأمخ رسػ 
فاااي  عماااى بعزااايع، بااال أجااااز شااايادة أىااال الكتااااب À أن الشباااي :كيػػػه الجاللػػػة

   ى الييػدييغ.الحجيث الثاني قزى بيحه الذيادة، وأقام الحج عم

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:   **

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ -ٔ

  .(ٕ)َّ يل ىل مل يك ىك

أن اآلية بيشت بػضػح أن مغ تقبل شيادتيع ىع السدمسػن، بل  :كيه الجاللة
، فالسدمع كيخ العجل ال تقبل شيادتو َّ يل ىل مل يك ُّ، العجول مشيع فقط

 فكيف بالكافخ أصبل.

 .(ٖ)َّهن من خن حن جن مم خم ُّٹٱٹٱ -ٕ

 بايغ أصاحاب الاجيانات األ اخػ  العاجاوة والبغزااء بيشات أن اآلياة :كيه الجاللػة
 بعس، والتيسة بالكحب والتزميل قائسة. ، فكيف تقبل شيادتيع عمىيعبعز عمى

ال تاااخث ممَّااة ممَّاااة، وال تجاااػز ) قاااال: Àرسااػل هللا  أنَّ ، عااغ أباااي ىخياااخة  -ٖ
 .(ٗ)(يع عمى مغ سػاىعشيادة أىل ممَّة عمى ممَّة، إال أمَّتى فمنو تجػز شيادت

                                         

نرب الخاية، الديمعي،  -(. ٖٕٔ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –(. ٕٓ٘/ٙود، )و سشغ أبي دا (ٔ)
مجسع الدوائج،  –. قال الجارقصشي، تفخد بو مجالج عغ الذعبي، وليذ بالقػؼ (ا وقال: ٘ٛ/ٗ)

واه البدار مغ شخيق مجالج عغ ر ، و وكيخه با ترار ودو دارواه أبػ (، وقال: ٛٔٗ/ٙالييثسي، )
 .وقج صححيا ابغ عجؼ ،الذعبي عغ جابخ

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٕ)
 (.ٗٙسػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
الدشغ  -(. ٖٙ٘/ٛالسرشف، عبج الخزاق، ) -(ا وقال: ليذ بالقػؼ.ٕٓٔ/٘قصشي، )سشغ الجار  (ٗ)

السعجع  –(ا وقال: ضعيف. ٘ٛ/ٗنرب الخاية، الديمعي، ) –(. ٖٙٔ/ٓٔالكبخػ، البييقي، )
 (، وقال: ضعيف.ٖٗٙ/ٗمجسع الدوائج، الييثسي، ) –(. ٖٕٖ/٘األوسط، الصبخاني، )
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  بيغ في ىحا الحجيث عجم قبػل شيادة كيخ السدمسيغ. Àأن الشبي  :كيه الجاللة
ا ذكااخت أو سااػاء ماا– أن األحاديااث اوبااالشطخ فااي أدلااة الفااخيقيغ يتباايغ وهللا أعمااع

التاي اساتجل بياا كابل الصاخفيغ ضاعيف ومعاارض باألحادياث  -أحجست عغ ذكاخه لكثختاو
أن القػل الخاجح ىػ ما ذىب إليو الحشفية وقػل لمحشابمة، مغ قباػل و  مغ الصخف اآل خ،

عمااى مااا ذىبااػا إليااو،  ، وذلااظ لقااػة اسااتجالليع بالكتااابشاايادة الكفااار بعزاايع عمااى بعااس
بو مرمحة القزاء والعجالة، و اصة فاي الاجول اإلسابلمية التاي وألن ىحا ىػ ما تتحقق 

تحتاااػؼ السكػناااات الجيشياااة السختمفاااة كببلدناااا، وبااااأل ز أن اليياااػد والشراااارػ يعيذاااػن 
ويتعاممػن كالبا مع بعزيع البعسا فابل باج ماغ حال  بلفااتيع ومذااكميع لتداتقيع أماػر 

 .، ومال لبقيت  بلفاتيع عالقة ال حل لياالجولة
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 بحث الدادس: الذهادة عمى الذهادةالس

 السقرػد بالذيادة عمى الذيادة:
ىااي إ بااار الذاااىج عااغ سااساعو شاايادة كيااخه، فيااي شاايادة بسااا سااسعو 
الذاااىج روايااة عااغ الذاااىج األصاامي، وذلااظ بااأن يذاايج بااأّن فبلنااا شاايج لفاابلن 

اتيااا مباشااخة، باال عماى فاابلن بحااق، فالذااىج لااع يااَخ ولاع يدااسع الػاقعااة الساخاد إثب
وصااامت إلاااى عمساااو عاااغ شخياااق شااايادة شاااخز آ اااَخ يعّيشاااو تعييشاااا وافياااا أثشااااء 

 .(ٔ)الذيادة
 والكبلم في الذيادة عمى الذيادة سيكػن في ثبلثة مصالب:

 السظمب األكؿ: مذخكعية الذهادة عمى الذهادة.  **
 السظمب الثاني: شخكط قبؾؿ الذهادة عمى الذهادة.  **
 اضع قبؾؿ الذهادة عمى الذهادة.السظمب الثالث: مؾ   **

  
                                         

مشح  -(. ٕٕٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٛٚٔ/ٜالبشاية، العيشي، ) (ٔ)
مػسػعة أصػل السحاكسات واإلثبات والتشفيح، إدوار  -(. ٜٙٗ/ٛالجميل، عمير، )

 (.ٕٛٓاإلثبات في السػاد السجنية، قاسع، )ص -(. ٔٚٔ/ٙٔعيج، )
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  مذخكعية الذهادة عمى الذهادة السظمب األكؿ:السظمب األكؿ:
، وا تمفاااػا فاااي (ٔ)اتفاااق الفقيااااء عماااى مذاااخوعية الذااايادة عماااى الذااايادة بالجسماااة

 مػاضع قبػليا عمى ما سيأتي في السصمب الثالث.
 استجل الفقياء عمى مذخوعية ىحه الذيادة:

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 .(ٕ)َّ يل ىل مل يك ىك

 .(ٖ)َّىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱٹٱٹٱ -ٕ

 .(ٗ)ٱَّ يق ىق يف ىفُّٱٱٹٱٹ -ٖ

أن ىااحه اآليااات وردت عامااة فيااي تذااسل جسيااع أنااػا  الذااياداتا  :كيػػه الجاللػػة
ن السقراااػد مااااغ الذااايادة إثبااااات حياااث إساااػاء كانااات شاااايادة األصااال أم شااايادة الفااااخ ، 

ّن الذاااىج األصاامي قااج يتعااّحر الحقااػق ألصااحابيا، ومااغ ثااّع فاامّن الحاجااة تااجعػ إلييااا، أل
                                         

السحيط البخىاني، ابغ  –(. ٖٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٛٔ/ٖاليجاية، السخكيشاني، ) (ٔ)
مجسع  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٔٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٕٜٖ/ٛمازه، )

الح يخة، القخافي،  -(. ٖٕ/ٗو ٜٖ/ٕجونة، مالظ، )الس -(. ٕٕٔ/ٕاألنيخ، داماد أفشجؼ، )
(، ٖٙٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٜٔٓ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٕٛٛ/ٓٔ)

العديد شخح الػجيد، الخافعي،  -(. ٕٕٚالتشبيو، الذيخازؼ، )ص –شبعة الكميات األزىخية. 
البيان،  –(. ٕٖٛ/ٚسيط، الغدالي، )الػ  –(. ٖ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٜٓٔ/ٖٔ)

الكافي، ابغ قجامة،  -(. ٕٓٔ/ٖالسدائل الفقيية، الفخاء، ) –(. ٖٙٙ/ٖٔالعسخاني، )
 –(. ٚٛٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٛٚ/٘كّذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖٛ٘/ٗ)

بلم ابغ السحخر، عبج الد -(. ٖٜٙالعجة، السقجسي، )ص –(. ٖٖٛ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، )
 (.ٕٗٔ/ٕاإلقشا ، ابغ القصان ) –(. ٖٖٗ/ٕتيسية، )

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٕ)
 (.ٕسػرة الصبلق، آية: ) (ٖ)
 (.ٙٓٔسػرة السائجة، آية: ) (ٗ)
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عميو أداء الذيادة لدبب أو آل خ، كسخض أو مػت أو كيبة، ولػ لاع ُتقبال شايادة الفاخ  
لزاااعت الحقااػق، وألّن الذاايادة حااق الزم فُيذاايج عمييااا كدااائخ الحقااػق، وألّنيااا شخيااق 

 .(ٔ)ُتطيخ الحّق كاإلقخار فُيذيج عمييا
دة جائدة في كل حق ال يداقط بالذابية، الذيادة عمى الذيا) :(ٕ)السخكيشانيقال 

إذ شااىج األصال قاج يعجاد عاغ أداء الذايادة لابعس وىحا استحدان لذّجة الحاجة إليياا، 
 .(ٖ)(ػاء الحقػق تمى الذيادة أدػ إلى إع العػارض، فمػ لع تجد الذيادة

ة في الحاجود والصابلق في السجونة: )الذيادة عمى الذيادة جائد اإلمام مالظ قال 
 .(ٗ)مغ األشياء(شيء  وفي كل

وتجاااػز الذااايادة عماااى الذااايادة فاااي حقاااػق اآلدمّيااايغ، وفيساااا ال ): قاااال الذااايخازؼ 
 .(٘)يدقط بالذبية مغ حقػق هللا تعالى، ألّن الحاجة تجعػ إلى ذلظ(

 .(ٙ)في السغشي: )الذيادة عمى الذيادة جائدة بمجسا  العمساء(ابغ قجامة قال 
   

  

                                         
شخح مشتيى  -(. ٜٕٔ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) - (.ٖٙٙ/ٖٔلعسخاني، )، االبيان (ٔ)

 (.ٕٜٙ/ٙالبيػتي، ) اإلرادات،
 ندبتو إلى ،مغ أكابخ فقياء الحشفيةالسخكيشاني،  ي بغ أبي بكخ بغ عبج الجميل الفخكانيعم (ٕ)

، مغ مؤلفاتو بجاية السبتجؼ وشخحو في كان حافطا مفدخا محققا أديبا مغ السجتيجيغ، مخكيشان
سيخ أعبلم الشببلء،  –(. ٘ٙٔ/ٕٓالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) –ه. ٖٜ٘اليجاية، تػفي 

 (. ٕٙٓتاج التخاجع، الدػدوني، )ص –(. ٕٖٕ/ٕٔالحىبي، )
 (.ٕٛٔ/ٖاليجاية، السخكيشاني، ) (ٖ)
 (.ٖٕ/ٗو ٜٖ/ٕالسجونة، مالظ، ) (ٗ)
 (.ٚٗٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) (٘)
(ا ونقل ابغ قجامة في السغشي، والسقجسي في العجة، والدركذي ٚٛٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٙ)

في السبج ا وكيخىع كثيخ اإلجسا  عمى والدركذي في شخحو عمى الخخقي، وابغ مفمح 
أجسعت العمساء مغ أىل الحجاز والعخاق عمى إمزاء مذخوعيتيا عغ أبي عبيج حيث قال: )

العجة،  –(. الذيادة عمى الذيادة في األمػال. والسعشى شاىج ذلظ، والحاجة داعية  إلييا
 (.ٖٖٛ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٖٜٙالسقجسي، )ص
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 ؿ الذهادة عمى الذهادة: شخكط قبؾالسظمب الثاني
نااااز الفقياااااء عمااااى ا ااااتبلف مااااحاىبيع عمااااى عااااجة شااااخوط لقبااااػل ىااااحه الذاااايادة، 

 :(ٔ)أىسيا

تعااااّحر حزااااػر الذاااااىج األصاااامي لسااااػت أو كيبااااة أو مااااخض يتعااااّحر معااااو  -ٔٔ
 الحزػر، وذىب بعس فقياء الحشفية إلى جػازىا مع القجرة عمى شيادة األصل.

ل ويداسياىسا، ألّن السذايػد عمياو ربساا أن يعّيغ شاىجا الفخ  شاىجؼ األصا -ٕ
شاااا شااايػد األصااال تعاااّحر عمياااو أمكشااو جاااخح شااايػد األصااال، أو رد شااايادتيسا، فااامذا لااع ُيعيّ 

 بعس حقو.

أن يذيج عمى شيادة كّل أصل اثشان، ومذا شايج الاخجبلن عماى شايادة أحاج  -ٖ
 األصميغ جاز ليسا أن يذيجا عمى شيادة اآل خ.

 في كل واحج مغ شيػد األصل والفخ .أن تتحقق شخوط الذيادة  -ٗ

                                         

وما  ٖٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -يل ىحه الذخوط في السرادر التاليةا يشطخ في تفر (ٔ)
 –(. ٕٓٗ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) –(. ٜٖٛ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -بعجىا(. 

(، شبعة دار ٕٔٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٕٜٖ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، )
الكافي،  -(. ٕٗ/ٗالسجونة، مالظ، ) -(. ٕٕٔ/ٕاماد أفشجؼ، )مجسع األنيخ، د –الكتب العمسية. 

تبرخة الحكام، ابغ فخحػن،  –(. ٜٕٛ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٜٔٓ/ٕابغ عبج البخ، )
مشح الجميل،  -(. ٖٙ٘/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) –(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٙٗ/ٔ)
 ٖ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٕٕٚصالتشبيو، الذيخازؼ، ) – (.وما بعجىا ٜٙٗ/ٛ)

 – (.وما بعجىا ٛٗٙ/٘)الذيخازؼ، السيّحب،  -(. ٕٖٛ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –وما بعجىا(. 
جػاىخ  –(. ٕ٘ٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) – (.وما بعجىا ٖٚٙ/ٖٔلعسخاني، )، االبيان

، ابغ قجامة الكافي، -(. ٚٛٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٗ٘/ٕالعقػد، السشياجي، )
 (.ٜ٘ٙ/ٙ)البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات،  - (.ٖٛٚ/٘)البيػتي، كّذاف القشا ،  - (.ٜٖ٘/ٗ)
 -(. ٖٖٙ/ٕ) والشكت والفػائج، ابغ مفمح، -(. ٖٖٙ/ٚ) الدركذي، الدركذي عمى الخخقي، -

 (.ٓ٘ٛ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) –(. ٖٖٗ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، )

 



ٕٚٓ 

 

 أن ال يشكخ األصل تحسيل الذيادة لمفخ ، فمن أنكخىا ال ُتقبل شيادة الفخ . -٘٘

أن ال يحزاخ شايػد األصال قبال الحكاع بذايادة الفاخ ، فماػ حزاخ األصال  -ٙ
 لع ُيحكع بذيادة الفخ  ألّنو ُقجر عمى األصل.

 
     

 
  



ٕٚٔ 

 

 ادة عمى الذهادةالذه مؾاضع قبؾؿ: السظمب الثالث
سبق وأن ذكخت أن الفقيااء اتفقاػا عماى مذاخوعية الذايادة عماى الذايادة، وأنياع 
ا تمفػا في مػاضع االعتجاد بيا، وذلاظ بدابب تشاػ  الحقاػق عاماة، فسشياا ماا يحتااط فاي 

 إثباتو وىػ األمػال، ومشيا ما يحتاط في درئو وىػ الحجود والقراص.
فق الفقياء عمى جػاز الذايادة عمى الذاايادة فاي وبالشطخ إلى ىحا التشػ ، فقج اتّ 

 األمػال وما يؤول إلييا، وا تمفػا في جػازىا فيسا عجا ذلظ، عمى ثبلثة أقػال:
: ذىب الحشفية والحشابمة، إلى أّن الذيادة عماى الذايادة ال ُتقبال فيساا ُياجرأ األكؿ

رء بالذابية، والذايادة عماى بالذبية كالحجود، وُتقبل فيسا عجا ذلظ، ألّن مبشى الحجود الاج
الذاايادة فييااا شاابية الَبَجِلّيااة، ولااػ جااازت ىااحه الذاايادة مااع احتسااال الخصااأ والشداايان لكااان 

 .(ٔ) بلف الذخ 
: ذىااب السالكّيااة، إلااى أّن الذاايادة عمااى الذاايادة ُتقباال فااي كااّل الحقااػق، الثػػاني

 .(ٕ)ألّن ذلظ يثبت بذيادة األصل فيثبت بذيادة الفخ 
الذافعّية إلى أّن الذيادة عمى الذايادة حجاة فاي حقاػق اآلدميايغ : ذىب الثالث

                                         

تبييغ الحقائق،  –(. ٜٖٛ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) -(. ٓ٘ٔ/ٕٙالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
بجائع الرشائع، الكاساني،  –(. ٕٜٖ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٕٓٗ/ٗالديمعي، )

السغشي، ابغ  -(. ٕٕٔ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٔٛ/ٙ)
 - (.ٖٛٚ/٘)البيػتي، كّذاف القشا ،  - (.ٜٖ٘/ٗ، )ابغ قجامة الكافي، -(. ٚٛٔ/ٓٔة، )قجام

 -(. ٖٖٙ/ٚ) الدركذي، الدركذي عمى الخخقي، - (.ٜ٘ٙ/ٙ)البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، 
كذف  –(. ٖٖٗ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) -(. ٖٖٙ/ٕوالشكت والفػائج، ابغ مفمح، )

 (.ٓ٘ٛ/ٕمي، )السخجرات، البع
(. ٜٕٛ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٜٔٓ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٕٗ/ٗالسجونة، مالظ، ) (ٕ)

التػضيح،  ميل الجشجؼ،  –(.ٖٙٔ/ٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، ) -
 (، شبعةٖ٘ٗ/ٔ) تبرخة الحكام، ابغ فخحػن، –. (ٜٙٗ/ٛ)عمير، مشح الجميل،  -(. ٖٙ٘/ٚ)

 الكميات األزىخية.

 



ٕٕٚ 

 

أجساع، العقػبات وكيخىا، أّما حقػق هللا تعالى فمن لع يكاغ الحاّق عقػباة قبمات، ومن كاان 
 .(ٔ)الحّق عقػبة فقػالن أصّحيسا أّنو ال ُتقبل، ألّنيا مّسا ُيجرأ بالذبية

أعماع أن القاػل الاخاجح ىاػ ماا ذىاب  وبالشطخ لؤلقػال الثبلثاة الداابقة يتبايغ وهللا
، وعاجم قبػلياا فاي إليو الذافعية ماغ قباػل الذايادة عماى الذايادة فاي حقاػق العبااد أجساع

بالذاابيةا ذلااظ ألن حقااػق العباااد مبشيااة عمااى السذاااحة والحاجااة ماسااة  أؼ حااق مسااا يااجرأ
 ا.إلثباتيا، وحقػق هللا مبشية عمى السدامحة وتجرأ بالذبية فبل ضخورة إلثباتي

 
     

 
  

                                         

نياية السصمب،  –(. ٕٕٚالتشبيو، الذيخازؼ، )ص –(. ٜٓٔ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) (ٔ)
، البيان – (.ٛٗٙ/٘السيّحب، ) -(. ٕٖٛ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –(. ٖ٘/ٜٔالجػيشي، )

ياجي، جػاىخ العقػد، السش –(. ٕ٘ٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) – (.ٖٚٙ/ٖٔلعسخاني، )ا
(ٕ/ٖ٘ٗ .) 



ٕٖٚ 

 

 لدابع: مقاصج الذخلعة في الذهادةالسبحث ا
إن السقراااج الخئيداااي ماااغ تذاااخيع الذااايادة ىاااػ تػثياااق الحقاااػق بذاااتى أنػاعياااا، 
لحفطيا وضبصيا عشج اال تبلف والتشاكخ، ألن الذار  الحكيع يحخص عمى حفاع حقاػق 

 .تقاضيوال بأؼ وسيمةا ليمجأ إلييا عشج الحاجة العباد وصيانتيا مغ الزيا 
كأحاج أىاع  فاي اإلثباات ماا يذاسل الذايادةسبق وأن ذكخت في مقاصج الذخيعة و 

ا تخااااتز بسقاصااااج وسااااائل اإلثبااااات، وأكثخىااااا شاااايػعا واسااااتعساال فااااي التقاضاااايا إال أنياااا
 .عطيسة ال تػجج في كيخىا أىسيا

بااااأن تكااااػن بعيااااجة عااااغ مااااػاشغ السشازعااااات ، وحفااااع الحقااااػق تػثيااااق العقااااػد  -ٔ
الذااايادة فاااي عقاااج اإلسااابلم جعااال ولتحقياااق ىاااحا السقراااج  ،لزاااخروالخراااػمات ولحاااػق ا
، َوَشاااِىَجْؼ ) :قااال Àالشَِّباايِّ َأنَّ  ،عائذااةغ عااف الادواج شااخط لرااحتو، ال ِنَكاااَح ِإال ِبااَػِليّ 

تداااييل ضااابط لمحقاااػق و وفاااي ىاااحا  ،فاااي العقاااػد السالّياااة كساااا وشاااخ  الذااايادة .(ٔ)(َعاااَجل  
ولبلبتعااااد بياااا عاااغ  ،وحفاااع لياااا ماااغ الزااايا  ،لحفطياااا ماااغ التعاااّخض لمجحاااػد والشكاااخان

مااشيح الذااخيعة  الذاايادةعمااى مذااخوعية  الشرااػص الجالااةفبّيشاات  ، مااػاشغ الخيبااة والتشاااز 
وجااػب اإلشااياد عمااى عقااج الاادواج أو فااي السحافطااة عمااى تحقيااق مقاصااجىا مااغ  اابلل 

 .(ٕ)الحّث عمى تػثيقيا في السعامبلت السالّية
عشجما يتع اإلشياد عمى العقج فمن ، فيغلستعاقجالدوجيغ أو ابّث الثقة بيغ  -ٕ

في كبل الستعاقجيغ يزسغ الحرػل عمى حقو كامبل، وىحا الزسان يديج الثقة بيشيسا 
يؤّدؼ إلى زيادة عقػد السعامبلت، ودفع مطّشة التيسة بيغ و سا الحياة الدوجية، ك

فمّن تحجيج وسيمة التػثيق الستبايَعيغ، الحؼ يؤّدؼ إلى كثخة التجاول السالّي بيغ األفخاد، 
بعج تذخيع  ، وىحا واضح  في قػلو تعالى(ٖ)في السعامبلت مغ أعطع وسائل بّث الثقة

                                         

 (.ٖٕٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 - (.ٔٛٔصمقاصج الذخيعة، ابغ زكيبة، ) - (.ٖٖٓمقاصج الذخيعة، سعج اليػبي، )ص (ٕ)

 - (.ٕٔ٘السقاصج العامة، يػسف العالع، )ص - (.ٖٛمقاصج الذخيعة، بخكات ممحع، )ص
 (.ٕٓٛ)صمقاصج الذخيعة، ىذام زاىخ،  - (.ٗٛٔعمع السقاصج الذخعية،  ادمي، )ص

 =بشاء -(. ٖٜمقاصج الذخيعة، بخكات ممحع، )ص -(. ٔٛٔمقاصج الذخيعة، ابغ زكيبة، )ص (ٖ)

 



ٕٚٗ 

 

 .(ٔ)َّ مج حج مثُّٱ: أحكام الذيادة وعجد الذيػد

بحياااث يديااااج االحتااااخام بااايغ  الدوجياااة الخابصاااة قاااجراإلشاااياد يخفاااع ماااغ قيساااة و   --ٖٖ
بخاابلف مااا لااػ عقااج  العبلقااة الفاسااجة،مشيسااا عااغ نفدااو تيسااة  بااحلظ يااجفع كاالّ و  ،الدوجااايغ

 .(ٕ)لمفداد بجون إشيادا ذلظ ألّن عجم اإلشياد ذريعة
يقااػل دمحم الصاااىخ بااغ عاشااػر: )اإلسااخار بااو يحااػل باايغ الشاااس وباايغ الااحّب عشااو 

 .(ٖ)واحتخامو، وُيشقز مغ معشى حرانة السخأة(

شاااس، فاامنيع وىااحا مااا عميااو ال، إنياااء التصمااع إلااى السااخأة بخكبااة الاادواج مشيااا  --ٗٗ
 .(ٗ)فمذا عمسػا أنيا تدوجت انرخفػا عشيا و صبتيا، السخأة  يتصمعػن إلى

ء الصسااااع فيياااا إذا إّنياااا تبعاااث الشاااس عماااى احتخامياااا وانتفاااا)يقااػل اباااغ عاشاااػر: 
 .(٘)(صاارت محرشاة

فالذايادة عماى الحاّج تدجاخ الفاعال والذااىج  عغ فعال الفاحذاة ثانياة،الدجخ   --٘٘
  .(ٙ)، ألنو يفكخ في السآل الحؼ يشتطخه فيسا لػ اقتخف الفاحذةعغ اقتخاف مػجب الحج

لساا يتختاب عمياو ماغ ثماع  ستخ العبااد عاغ التخاماي بياا،مشع شيػ  الفاحذة و   --ٙٙ
ج إليقااا  الشاااس فااي ألسااخة واألوالد، والذااار  ال يتخصاااألعااخاض وملحاااق األذػ والعااار با

ي الذياااادة عمااى الدناااا، وشمااب الذاايػد العقػبااة وال يتسّشااى ليااع الػقااػ  فيياااا، فمااحا شااّجد فاا
، فاشااااتخاط الذاااايػد بيااااحه األربعااااة، وأن يراااافػا وصاااافًا دقيقااااًا درءًا لمذاااابية وسااااتخًا لمعباااااد

                                         
 

(، رسالة دكتػراه في كمية األوزاعي ٖٚٔالذخرية اإلسبلمية السعاصخة، باسسة العدمي، )ص =
 م.ٜٜٙٔ

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.ٖٚٔ، بخكات ممحع، )صمقاصج الذخيعة -(. ٜٜٖ/ٗالح يخة، القخافي، ) (ٕ)
 (.ٓٙٔمقاصج الذخيعة، ابغ عاشػر، )ص (ٖ)
 (.ٖٛٔمقاصج الذخيعة، بخكات ممحع، )ص (ٗ)
 (.ٓٙٔمقاصج الذخيعة، ابغ عاشػر، )ص (٘)
 (. ٕ٘ٛمقاصج الذخيعة، ىذام زاىخ، )ص -(. ٘ٛٔعمع السقاصج الذخعية،  ادمي، )ص (ٙ)



ٕٚ٘ 

 

الصخيقاة الجقيقاة باإلضااافة إلاى عقػباة حااج القاحف، يسشااع الكثياخ ماغ ضااعاف الشفاػس مااغ 
 .(ٔ)التخامي بيحه الفاحذة

 
     

 
  

                                         

 (.٘ٔٔو ٔٔٔمقاصج الذخيعة بخكات ممحع، )ص (ٔ)

 



ٕٚٙ 

 

 
 
 

 
 

 ادةالثامؽ: رّد الذهالسبحث 
 

بعج استكسال شخوط الذيادة تربح القزية بيغ يجؼ القاضي جااىدة 
إلصجار حكسو فييا، وىشا قج يصاخأ عماى الذايادة ماا يػقاف الحكاع فاي القزاية 

، أو ياااخد القزاااية ماااغ أو ياااؤثخ فاااي تػجياااو الحكاااع لراااالح أحاااج الستخاصاااسيغ
 صميا، وىحا ما سأتشاولو في مصمبيغ.أ

 

 د في الذهادة.السظمب األكؿ: اختالؼ الذهؾ   **
 السظمب الثاني: ريؾع الذهؾد عؽ الذهادة.  **

  



ٕٚٚ 

 

 ذهادةالسظمب األكؿ: اختالؼ الذهؾد في ال
ساابق الكاابلم فااي مبحااث شااخوط الذاايادة أنااو يذااتخط لرااحتيا اتفاااق الذاايػد فااي 
األمااخ السذاايػد بااوا ألن ا ااتبلفيع شاابية تااؤثخ فااي صااحة الذاايادة واعتبارىااا، لكااغ ىااحا 

 إلى أ خػ حدب نػ  اال تبلف الحؼ يحرل بيغ الذيػد.األثخ يختمف مغ حالة 
فقااج اتفااق الفقياااء عمااى أن ا ااتبلف الذاايػد فااي المفااع والسعشااى يجعاال شاايادتيع 
باشمااة مااخدودة ال قيسااة ليااا، وذلااظ لمتبااايغ والتشاااقس الحاصاال باايغ الذاايػد، وا تمفااػا فااي 

لمحراػل عماى قاساع ا تبلف الذيػد لفطا ال معشى، أو إمكان التمفيق بيغ كبلم الذايػد 
 مذتخك يجل عمى إفادة السعشى السصمػب، وسأتشاول ىحا السصمب في مدألتيغ.

 السدألة األولى: ا تبلف الذيػد في السذيػد بو.  
 السدألة الثانية: ا تبلف الذيػد في زمان أو مكان السذيػد بو. 
 

     

 
  

 



ٕٚٛ 

 

 السدألة األكلى: اختالؼ الذهؾد في السذهؾد به. 
الذيػد في السذيػد بو لو حالتان، ألن اال تبلف إما أن يشرب عمى  ا تبلف

 جشذ السذيػد بو ونػعو، أو عمى مقجاره وكسيتو.
 الحالة األكلى: اختالؼ الذهؾد في يشذ السذهؾد به كنؾعه.

اتفق الفقياء عماى عاجم قباػل الذايادة عشاج ا اتبلف الذايػد فاي جاشذ السذايػد 
يج أحج الذيػد بأنو سخق دراىع ويذيج اآل خ بأنو ساخق بو ونػعو أو آلتو، وذلظ بأن يذ

ثيابا، أو يقػل أحاج الذايػد قتال رجابل ويقاػل اآل اخ قتال اماخأة، أو شايج أحاجىسا أناو قتال 
بالديف وشيج اآل اخ أناو قتماو بحجاخ، فياحه الذايادة ماخدودة لمتباايغ الحاصال فاي جاشذ 

الذاايػد يفيسااا يقزااى فيااو ونااػ  السذاايػد بااو، إال أنااو يحااق لمسااجعي أن يحمااف مااع أحااج 
 .(ٔ)ويثبت لو بحلظ الغخم ال الحج -بالذاىج الػاحج واليسيغ

 .(ٖ)(ومذا ا تمف الّذاىجان في جشذ السذيػد بو ال يقبل: )(ٕ)الدسخقشجؼ قال
                                         

 –(. ٖٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) -(. ٙٗٔ/ٙٔ(، و)ٛٗٔ/ٙالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
(، شبعة دار ٕٛٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٗٚٗ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، )

(. ٕٜٔ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) –(. ٕٚٗلدان الحكام، ابغ الذحشة، )ص –الكتب العمسية. 
الشػادر والديادات عمى ما في السجونة مغ كيخىا مغ  –(. ٘ٛٔ/ٓٔالقخافي، )الح يخة،  –

(، دار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة أولى، ٔٛ/ٜاألميات، عبج هللا بغ أبي زيج القيخواني، )
نياية السصمب،  –(، شبعة الكميات األزىخية. ٔٙٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –م. ٜٜٜٔ

(. ٖٕٚالتشبيو، الذيخازؼ، )ص –(. ٕٙٚ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٜٔ/ٚالجػيشي، )
السحخر، عبج  –(. ٜٕ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٛٗ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –

اإلقشا ،  -(. ٖ٘ٔ/ٓٔ(، و)ٖٚٔ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٜٖٕ/ٕالدبلم ابغ تيسية، )
 (.ٕٗٛ/ٗالسقجسي، )

ودرس فييا، تػفي  أقام في حمب، الحشفية فقياء مغ كبار، الدسخقشجؼ سج بغ أبي أحسجدمحم بغ أح (ٕ)
 –(. ٙ/ٕالجػاىخ السزية، ابغ نرخ، ) –. األصػلوميدان  تحفة الفقياءمغ مؤلفاتو ، هٓ٘ٗ

 (.ٙٗٓٔ/ٕمعجع السصبػعات، سخكيذ، ) –(. ٕٕ٘تاج التخاجع، الدػدوني، )ص
 (.ٖٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٖ)



ٕٜٚ 

 

اااُيػُد ِفاااي اْلَسْذاااُيػِد ِباااِو اَل ُتْقَباااُل نرااات مجماااة األحكاااام العجلياااة: ) إَذا اْ َتَماااَف الذ 
اااًة اَل ُتْقَباااُل َماااثَ  ،َشاااَياَدُتُيعْ  ااااِىَجْيِغ ِباااَأْلِف ِدْرَىاااع  َذَىًباااا َواآْلَ اااُخ ِباااَأْلف  ِفزَّ بًل َلاااْػ َشاااِيَج َأَحاااُج الذَّ
 .(ٔ)(َشَياَدُتُيَسا

 الحالة الثانية: اختالؼ الذهؾد في مقجار السذهؾد به.
اذا ا تماااف الذااايػد فاااي مقاااجار السذااايػد باااو وكسيتاااوا وذلاااظ باااأن يذااايج أحاااجىسا 

اآل ااخ عماى ألفاايغ، أو يذاايج أحااجىسا عماى شمقااة واحااجة ويذاايج اآل ااخ عماى ألااف ويذاايج 
 عمى شمقتيغ، فقج ا تمف الفقياء في قبػل ىحه الذيادة عمى قػليغ:

ذىب اإلمام أبػ حشيفة، إلى عجم قبػل ىحه الذيادةا حيث اشتخط اتفااق  األكؿ:
 .(ٕ)الذيادتيغ بالتصابق وعجم االكتفاء بالتزسغ

والساااخاد باتفاقيساااا لفطاااًا تصاااابق لفطيساااا عماااى عاااادة شاياااة: )فاااي الب (ٖ)العيشاااي قاااال
 .(ٗ)(ال بصخيق التزسغ السعشى بصخيق الػضع

: ذىاب الرااحبان ماغ الحشفياة، والسالكياة والذاافعية والحشابماة، إلاى قباػل الثاني
ىحه الذيادة فيسا اتفقا عميو وىػ األقل مشيساا، وتيسال الذايادة التاي تاشز عماى الدياادة، 

يع السااجعي أن يحمااف عمااى ىااحه الديااادة إن كاناات مسااا يقزااى فيااو بالذاااىج كسااا ويدااتص

                                         

 (.ٕٔٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٔ)
بجائع الرشائع،  -(. ٛٗٔ/ٙالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٕ)

كشد الجقائق، عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛٚ/ٙالكاساني، )
 م.ٕٔٔٓبعة أولى، (، دار البذايخ اإلسبلمية، شٙٚٗالشدفي، )ص

رحل  ،مغ كبار السحجثيغ حشفي مؤرخ، فقيو العيشيالحمبي محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج  (ٖ)
عكف عمى التجريذ ، ثع ولي في القاىخة الحدبة وقزاء الحشفية، مرخ ودمذق والقجسإلى 

ء األمخاء، ابغ إنبا -والبشاية.  عسجة القارؼ ه، مغ مؤلفاتو ٘٘ٛ والترشيف إلى أن تػفي بالقاىخة
نطع العقيان، الديػشي،  –(. ٜٕٗ/ٕالبجر الصالع، الذػكاني، ) –(. ٘ٙشػلػن، )ص

 (.ٖٔٔ/ٓٔالزػء البلمع، الدخاوؼ، ) –(. ٗٚٔ)ص
 (.ٛٙٔ/ٜالبشاية، العيشي، ) (ٗ)

 



ٕٛٓ 

 

َشاااِيَج  ،َشاااِيَج ِعْشاااَجُه َرُجااابَلنِ ا واساااتجلػا بساااا روؼ عاااغ شاااخيح قاااال: )(ٔ)الػاحاااج ماااع اليسااايغ
َل َتْقِزاى َفَقاا ،َفُقِزاَى َعَمْياِو ِباَأْلف   ،َوَشِيَج اآلَ اُخ َعَماى َأْلاف   ،َأَحُجُىَسا َعَمى َأْلف  َوَثبَلِثِساَئة  

و ِإنَُّيَسااا َقااِج اْجَتَسَعااا َعَمااى أَ  اَقااْج اْسااَتَقاَمْت َعَمااى َأْلااف   َقاااَل: ،َعَمااىَّ َوَقااِج اْ َتَمَفااْت َشااَياَدُتُيَسا
 .(ٕ)(َأْلف  

 
     

  

                                         

بجائع الرشائع،  -(. ٛٗٔ/ٙالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
البيان  –(. ٛٚ٘/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛٚ/ٙالكاساني، )

(، ٕٙٔ/ٓٔوالتحريل والذخح والتػجيو والتعميل لسدائل السدتخخجة، دمحم بغ أحسج بغ رشج، )
(. التفخيع، ٗٙٛالسعػنة، الثعمبي، )ص –م. ٜٛٛٔدار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية، 

نياية  –(، شبعة الكميات األزىخية. ٔٙٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٔ٘/ٕالجبلب، )
التشبيو، الذيخازؼ،  –(. ٜٕٙ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٜٔ/ٚالسصمب، الجػيشي، )

(. ٜٕٚ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٛٗ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٕٕٚ)ص
الشكت  –(. ٕٖٕ/ٕلسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، )ا –(. ٕٛ/ٖٔاإلنراف، السخداوؼ، )

 (.ٕٖٕ/ٕوالفػائج، ابغ مفمح، )
 (.ٙٛ/ٙالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٕ)



ٕٛٔ 

 

 السدألة الثانية: اختالؼ الذهؾد في زماف أك مكاف السذهؾد به. 
و حالتاان، ألن ىاحا اال اتبلف ا تبلف الذيػد في زمان أو مكان السذيػد باو لا

 إما أن يشرب عمى األقػال مثل الػصية، أو عمى األفعال مثل القتل.
 : ا تبلف الذيػد في زمان أو مكان السذيػد بو مغ األقػال.الحالة األكلى

اتفاااق الفقيااااء عماااى أن ا اااتبلف الذااايػد فاااي زماااان أو مكاااان السذااايػد باااو ماااغ 
والاَجيغ والػصاية وكيخىاا، ال يسشاع ماغ قباػل الذايادة األقػال مثل الصبلق والبيع واإلقاخار 

ماااا دام السذااايػد باااو واحاااجاا ألن األقاااػال تعااااد وتتكاااخر ماااغ الذاااخز ذاتاااو فاااي مجاااالذ 
قااج –، واحتسااال تكخارىااا مااع داللتيااا عمااى ذات الذاايء السذاايػد بااو واقااع فعاابل (ٔ)متعااجدة

ام أصاجقائو وجيخاناو يػصي اإلندان بذيء أمام أىمو فيعيج ىحه الػصية أكثخ مغ مخة أما
فاايسكغ التػفيااق باايغ الذاايادتيغ فييااا، لكااغ يجااب مخاعاااة إمكااان حااجوث السذاايػد  -وأقخانااو

بااو فااي الػاقااع، بخاابلف مااا لااػ شاايج أحااجىسا أنااو أوصااى فااي أول أيااام رمزااان ضيااخا فااي 
مكااة بكااحا، وشاايج اآل ااخ أنااو أوصااى فااي أول أيااام رمزااان ضيااخا فااي القااجس بكااحا، فاامن 

 قبل لعجم إمكان التػفيق بيشيسا، وألنشا متيقشػن مغ كحب أحجىسا.ىحه الذيادة ال ت
َماااااِن َواْلَسَكاااااِن ِفااااينراااات مجمااااة األحكااااام العجليااااة: ) ااااُيػِد ِفااااي الدَّ  اْ ااااِتبَلُف الذ 

ااَخاءِ  ُبااػِل اَل َيُكااػُن َماِنًعااا ِلقَ َواْلَػِصاايَِّة  اْلُخُرػَصاااِت الَِّتااي ِىااَي ِمااْغ َقِبيااِل اْلَقااْػِل َكاااْلَبْيِع َوالذِّ

                                         

بجائع الرشائع،  -(. ٙٗٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
 –(. ٕٚٗالذحشة، )ص لدان الحكام، ابغ –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٚ/ٙالكاساني، )

الشػادر والديادات،  –(. ٔ٘/ٕالتفخيع، الجبلب، ) -(. ٛٚ٘/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، )
 –(، شبعة الكميات األزىخية. ٔٙٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٓٛ/ٜالقيخواني، )

، التشبيو –(. ٜٕٙ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٜٔ/ٚنياية السصمب، الجػيشي، )
السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٕٛٗ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٕٕٚالذيخازؼ، )ص

مػسى بغ أحسج بغ مػسى  ،إلقشا  في فقو اإلمام أحسج بغ حشبلا -(. ٖ٘ٔ/ٓٔ(، و)ٖٚٔ/ٜ)
السحخر، عبج  –(. ٜٕ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(، دار السعخفة، بيخوت. ٕٗٛ/ٗ، )الحجاوؼ 

 (. ٜٖٕ/ٕ)الدبلم ابغ تيسية، 

 



ٕٕٛ 

 

 .(ٔ)(َشَياَدِتِيْعا أِلَنَُّو اَل َيُكػُن ُمػِجًبا ِلبِلْ ِتبَلِف ِفي اْلَسْذُيػِد ِبوِ 
 الحالة الثانية: ا تبلف الذيػد في زمان أو مكان السذيػد بو مغ األفعال.

اتفاااق الفقيااااء عماااى أن ا اااتبلف الذااايػد فاااي زماااان أو مكاااان السذااايػد باااو ماااغ 
لدنااا وكيخىااا، يسشااع مااغ قبااػل ىااحه الذاايادةا ألن ا ااتبلف األفعااال مثاال القتاال والدااخقة وا

فالذاايادة عماااى ، (ٕ)الدمااان أو السكااان فييااا مػجاااب ال ااتبلف الذاايادتيغ وتغاااايخ الفعماايغ
القتاال يااػم الجسعااة فعاال مغااايخ تسامااا لمذاايادة عمااى القتاال يااػم األربعاااء، وكااحلظ لااػ شاايج 

بلن متغاااايخان وال يسكاااغ أحاااجىسا عماااى قتماااو بحماااب واآل اااخ عماااى قتماااو بجمذاااق، فيساااا فعااا
 عل مع داللتو عمى ذات السذيػد بو.التػفيق بيشيسا لعجم إمكانية تكخار الف

ااِىَجْيِغ ِباْلِفْعاِل ِفااي َزَماان  ُمَعاايَّغ  نرات مجماة األحكااام العجلياة: ) إَذا َشاِيَج َأَحااُج الذَّ
اِت الَِّتاي ِىاَي يَّ ن آَ اَخ ِفاي اْلُخُرػِصاَأْو َمَكاَوَشِيَج اآْلَ ُخ ِفي َزَمان  آَ َخ  ،َأْو َمَكان ُمَعيَّغ  

اااْخِف َكاْلَغْرااابِ  أِلَنَّ اْ ِتبَلَفُيَساااا َىاااَحا َيُكاااػُن ، َفااابَل ُتْقَباااُل َشاااَياَدُتُيَسا ،ِعَبااااَرة  َعاااْغ اْلِفْعاااِل الرِّ
 .(ٖ)(ُمػِجًبا ِلبِلْ ِتبَلِف ِفي اْلَسْذُيػِد ِبوِ 

تفااااق زماااان ومكاااان وقاااج سااابق فاااي مبحاااث شاااخوط الذااايادة الخاصاااة، اشاااتخاط ا 
 الفعل.

      

                                         

 (.ٖٔٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٔ)
بجائع الرشائع،  -(. ٙٗٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖٖٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٕ)

 –(. ٕٚٗلدان الحكام، ابغ الذحشة، )ص –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٚ/ٙالكاساني، )
 –(. ٓٛ/ٜالشػادر والديادات، القيخواني، ) –. (ٕٜٔ/ٕ(، و)ٛٚ٘/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، )

(، شبعة الكميات ٔٙٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٙٛٗ/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، )
 –(. ٜٕٙ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٜٔ/ٚنياية السصمب، الجػيشي، ) –األزىخية. 

السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٕٛٗ/ٚٔردؼ، )الحاوؼ الكبيخ، الساو  –(. ٕٕٚالتشبيو، الذيخازؼ، )ص
 (. ٜٕ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٗٛ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) -(. ٖ٘ٔ/ٓٔ(، و)ٖٚٔ/ٜ)

 (.ٖٔٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٖ)



ٕٖٛ 

 

 الثاني: ريؾع الذهؾد عؽ الذهادة السظمب
السقرااػد بااالخجػ  عااغ الذاايادة: ىااػ أن يشفااي الذاااىج مااا أثبتااو بذاايادتو األولااى 

فيساااا شااايجت باااو، أو يقاااػل رجعااات عاااغ شااايادتي، أو  ، كاااأن يقاااػل كشااات مااابصبلأو يشكاااخه
التااااي تااااجل عمااااى نقااااس مااااا  أ صااااأت أو نداااايت، أو رددت، أو نحااااػ ذلااااظ مااااغ العبااااارات

 .(ٔ)أثبتو
وقاااال السالكياااة: الخجاااػ : ىاااػ انتقاااال الذااااىج بعاااج أداء شااايادتو باااأمخ إلاااى عاااجم 

 .(ٕ)الجدم بو دون نقيزو
والخجػ  عاغ الذايادة أماخ مخكاػب فياو دياناة إذا كانات الذايادة كياخ صاحيحة، 

لحّق واجب دياناة، أو إذا أ صأ في الذيادة، ألّنو رجػ  إلى الحّق والعجل، والخجػ  إلى ا
وال يسشعااو االسااتحياء مااغ السخمااػق عااغ التػبااة وتااجارك آثااار معراايتو، فسخاقبااة هللا تعااالى 
 ياااخ لاااو ماااغ متابعاااة الشااااس، وألّن فاااي رجػعاااو الخااابلص ماااغ عقااااب الكبياااخة إذا كانااات 

ااُ ُكْع ِبااَأْكَبِخ اْلَكَبااائِ ): Àَقاااَل َرُسااػُل هللِا  .(ٖ)شاايادتو كااحبا وزوراً  ِخ ُقْمَشااا َبَمااى َيااا َرُسااػَل َأاَل ُأَنبِّ
ِ َوُعُقػُق اْلَػاِلاَجْيغِ  وِر َوَشاَياَدُة  ،هللِا َقاَل اإِلْشَخاُك ِباََّّ َوَكااَن ُمتَِّكً اا َفَجَماَذ َفَقااَل َأاَل َوَقاْػُل الاد 

وِر َفَسا َزاَل َيُقػُلَيا َحتَّى ُقْمتُ  وِر َوَشَياَدُة الد  وِر َأاَل َوَقْػُل الد   .(ٗ)(َيْدُكتُ  الَ  :الد 
                                         

العشاية، البابختي،  –(. ٖٕٚ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٚٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
(. ٕ٘ٔ/ٖمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٜٖٔ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٛٚٗ/ٚ)
شخق اإلثبات  -(. ٗٙ/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٗٓ٘/ٛمشح الجميل، عمير، ) -

 (.ٕٕٚ)ص الذيادات دليل مغ أدلة اإلثبات، أبػ الخير، -(. ٖ٘ٓالذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص
، شخح زروق عمى متغ رسالة أبي زيج القيخواني - (.ٖٙٗا ، )صشخح حجود ابغ عخفة، الخص (ٕ)

(، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٜٕٔ/ٕأحسج بغ أحسج بغ دمحم الفاسي السعخوف ب زروق، )
 (.ٜٜٔ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) -م. ٕٙٓٓشبعة أولى، 

العشاية، البابختي،  –(. ٖٕٚ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٚٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)
(. ٕ٘ٔ/ٖمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٜٖٔ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٛٚٗ/ٚ)
 -(. ٖ٘ٓشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص -(. ٗٓ٘/ٛمشح الجميل، عمير، ) -

 (.ٕٕٚالذيادات دليل مغ أدلة اإلثبات، أبػ الخير، )ص
 (.ٗ/ٛعقػق الػالجيغ مغ الكبائخ، )الجامع الرحيح، البخارؼ، باب  (ٗ)

 



ٕٛٗ 

 

وقااج فّراال الفقياااء القااػل فااي ىااحه السدااألة، مااغ عااجة جػاناابا األول: مااغ حيااث 
الفقياء لرحة الخجػ  عاغ الذايادة أن يكاػن  السكان الحؼ يكػن فيو الخجػ ، فقج اشتخط

بسجمذ القزااء، ساػاء أكاان عشاج القاضاي الاحؼ ساسع شايادتو أم عشاج قااض كياخه، ألّن 
مذاايادة، فيخااتّز بسااا تخااتّز بااو الذاايادة مااغ السجمااذ وىااػ الخجااػ  عااغ الذاايادة فدااخ ل

 . (ٔ)مجمذ القاضي
ُيذاااتخط أن يكاااػن رجاااػ  الذااايػد فاااي )نراات مجماااة األحكاااام العجلياااة عماااى أّنااو: 

 .(ٕ)حزػر الحاكع، وال اعتبار لخجػعيع إذا كان في محّل آ َخ(
عاػا الجانب الثاني: مغ حيث الػقت الحؼ حرال فياو، ألن الذايػد إّماا أن يخج 

أو بعاااجه، وىاااحا ماااا  والتشفياااح عاااغ شااايادتيع قبااال الحكاااع بالذااايادة، أو بعاااجه قبااال االساااتيفاء
 سأتشاولو في مدألتيغ.

 رجػ  الذيػد قبل الحكع. ::السدألة األولىالسدألة األولى

 رجػ  الذيػد بعج الحكع. السدألة الثانية:السدألة الثانية:
 

     
  

                                         

درر الحكام، مبل  –(. ٜٖ٘/ٛ(. السحيط البخىاني، ابغ مازه، )ٚٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
مجسع األنيخ، داماد أفشجؼ،  –(. ٖٕٚ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٜٖٔ/ٕ دخو، )

(ٖ/ٕٔ٘.) 
 (.ٖٔٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)



ٕٛ٘ 

 

 السدألة األكلى: ريؾع الذهؾد قبا الحكؼ. 
 ل الحكااع بيااا سااقصتقباا ّنااو إذا رجااع الذاايػد عااغ الذاايادةعمااى أ(ٔ)اّتفااق الفقياااء

سااػاء كااان الخجااػ  عااغ حااق مااغ  ، وال يِرااّح القزااااء بسقتزااااىا،بيااا عااغ إثبااات الحااقّ 
ألّن الخجااػ  عااغ الذياااادة تكااحيب لياااا  حقااػق  تعااالى أو عااغ حااق مااغ حقااػق العبااادا

ذااايادة ياااؤّدؼ إلاااى فيبصمياااا، والذااايادة الراااحيحة شاااخط الحكاااع بياااا، ألّن الخجاااػ  عاااغ ال
، وماااغ ثااااّع فمّنااااو ال يتختّاااب عمااااى ىاااحا الخجااااػ  حااااّق  التشااااقس وال قزاااااء بكااابلم متشاااااقس 
لمسذيػد لو وال لمسذيػد عميو، ألّن الذيػد لع يتمفػا شي ًا ليسا، ومّنساا يتعّماق بياحا الخجاػ  

فداقػا، الحكع بالفدق عمى الاخاجعيغ إن اعتخفاػا بتعساج الكااحب، ومال باأن قاالػا كمصشاا لاع ي
إاّل فاي الذايادة عماى الدناا  ،(ٕ)ىحا باإلضاافة إلاى عقػباة تعديخّياة إذا قاالػا تعساجنا الكاحب

فاامنيع يحااجون حااّج القااحف سااػاء تعسااجوا الكااحب أم أ صااؤوا، لسااا فيااو مااغ التعييااخ البلحااق 
                                         

االقاضي يحكع قال: ): وىػ إجسا ، إال ما حكي عغ أبي ثػر أنو الغدالي الذيخ أبػ حامج قال (ٔ)
 -(. يشطخ فيألن الذيادة قج حرمت فمع تبصل بالخجػ ، كسا لػ رجعػا بعج الحكع ابذيادتيع

(. كسا وعقب الذيخازؼ عمى ٕٜٖ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜ٘ٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، )
بقػلو: )وىحا  صأ ألنو يحتسل أن يكػنػا صادقيغ في الذيادة كاذبيغ في الخجػ ، كبلم أبي ثػر 

السيّحب،  -ويجػز أن يكػنػا صادقيغ في الخجػ  كاذبيغ في الذيادة، وال يحكع مع الذظ(. 
وىحا  صأا ألن الحاكع إنسا يحكع (. وعقب العسخاني عمى الكبلم بقػلو: )ٜ٘ٙ/٘الذيخازؼ، )

 (.ٕٜٖ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ػا.. لع تبق ىشاك شيادة يحكع بيابذيادتيع، فمن رجع
الجػىخة الشيخة،  –(. ٛٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖ٘ٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٕ)

البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(. ٜٖ٘/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٖٕٚ/ٕالحجادؼ، )
 -(. ٖٚٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٜٛٔ/ٕبج البخ، )الكافي، ابغ ع -(. ٕٚٔ/ٚ)

(. ٜٛٔ/ٕشخح زروق، زروق، ) -(. ٖٚٔ/ٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، )
الػسيط،  -(. ٙ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٜ٘ٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –

 –(. ٕٜٖ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜ٘ٙ/٘السيّحب، الذيخازؼ، ) -(. ٖٛٛ/ٚالغدالي، )
السحخر، عبج  –(. ٖٔٛ/ٗأسشى السصالب، األنرارؼ، ) -(. ٕٚٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، )

الكافي، ابغ قجامة،  -(. ٖٖ٘/ٕالشكت والفػائج، ابغ مفمح، ) -(. ٖٖ٘/ٕالدبلم ابغ تيسية، )
 (.ٜٗٗ/ٗ، )الحجاوؼ  ،شا إلقا - (.ٜٛٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٖ٘ٙ/ٗ)

 



ٕٛٙ 

 

 .(ٔ)الء بيادبالسذيػد عميو وكان حّقيع التثبت مغ الذيادة قبل اإل
إذا رجاع الذايػد عاغ شايادتيع فاي )جلية عمى أّناو: وقج نرت مجمة األحكام الع

حزااااػر الحاااااكع بعااااج أداء الذاااايادة وقباااال الحكااااع بيااااا، صااااارت شاااايادتيع كااااأن لااااع تكااااغ 
 .(ٕ)ويعّدرون(
 

     

 
  

                                         

السبدػط، الدخ دي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٛٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 -(. ٜٜٔ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٚٚ٘/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) -(. ٖٕ/ٚٔ)

الجػاىخ،  عقج –(. ٕٕٔ/ٚشخح الخخشي، الخخشّي، ) -(. ٖٖٙ/ٚشخح الدرقاني، الدرقاني، )
(. ٖٛٛ/ٚالػسيط، الغدالي، ) -(. ٙ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) – (.ٓٙٓٔ/ٖالدعجؼ، )

السحخر،  -(. ٖٔٛ/ٗأسشى السصالب، األنرارؼ، ) -(. ٕٚٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –
اإلقشا ،  –(. ٖٖ٘/ٕالشكت والفػائج، ابغ مفمح، ) –(. ٖٖ٘/ٕعبج الدبلم ابغ تيسية، )

 (.ٜٜ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(.ٔ٘ٗ/ٗ) الحجاوؼ،
 (.ٕٛٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)



ٕٛٚ 

 

 السدألة الثانية: ريؾع الذهؾد بعج الحكؼ. 
إذا رجع الذيػد عغ شايادتيع بعاج صاجور الحكاع بياا، فااألمخ ال يخماػ فاي ىاحه 

 مغ إحجػ حالتيغ اثشتيغ: الحالة

 أن يكػن الخجػ  بعج الحكع وقبل التشفيح. الحالة األولى:الحالة األولى:

 أن يكػن الخجػ  بعج الحكع والتشفيح. الحالة الثانية:الحالة الثانية:
 
 

     

 

 



ٕٛٛ 

 

  الحالة األكلى: ريؾع الذهؾد بعج الحكؼ كقبا التشفيحػالحالة األكلى: ريؾع الذهؾد بعج الحكؼ كقبا التشفيحػ
الخجااػ  ، فمّمااا أن يكااػن شاايادتيع بعااج الحكااع وقباال التشفيااحإذا رجااع الذاايػد عااغ 

في عقػبة كالحجود والقراص، أو يكػن الخجػ  في مال أو ما يؤول إلياو، أو فاي ساائخ 
 الحقػق.

لااع يجااد االستيفااااء، ألّن ىااحه  -حااج أو قراااص–فاامن كااان الخجااػ  فااي عقػبااة 
الحقػق تدقاط بالذبياة، والخجػ  عغ الذيادة عمييا مغ أعطع الذابيات التاي تػجاب درء 

 .(ٔ)الحج
  فااي مااال أو مااا يااؤول إليااو، أو فااي سااائخ الحقااػق، فقااج ا تمااف ومن كااان الخجااػ 

 الفقياء في استيفاء الحق عمى قػليغ:
، إلاااى أّن الحكاااع ال ياااشقس وال ياااؤثخ فياااو ذلاااظ (ٕ)ذىاااب جسياااػر الفقيااااء األكؿ:

                                         

الجػىخة الشيخة،  –(. ٛٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖ٘ٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخ قشجؼ، ) (ٔ)
البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(. ٜٖ٘/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٖٕٚ/ٕالحجادؼ، )

 -(. ٖٚٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٜٛٔ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٕٚٔ/ٚ)
(. ٜٛٔ/ٕشخح زروق، زروق، ) -(. ٖٚٔ/ٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، )

الػسيط،  -(. ٙ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٜ٘ٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –
 –(. ٕٜٖ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜ٘ٙ/٘، الذيخازؼ، )السيّحب -(. ٖٛٛ/ٚالغدالي، )

السحخر،  –(. ٖٔٛ/ٗأسشى السصالب، األنرارؼ، ) -(. ٕٚٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، )
الكافي، ابغ  -(. ٖٖ٘/ٕالشكت والفػائج، ابغ مفمح، ) -(. ٖٖ٘/ٕعبج الدبلم ابغ تيسية، )

كذاف القشا ، البيػتي،  - (.ٜٛٙ/ٙي، )شخح مشتيى اإلرادات، البيػت -(. ٖ٘ٙ/ٗقجامة، )
 (. ٜٗٗ/ٗ، )الحجاوؼ  ،إلقشا ا -(.ٕٖٛ/٘)

الجػىخة الشيخة،  –(. ٛٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖ٘ٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخ قشجؼ، ) (ٕ)
البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(. ٜٖ٘/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٖٕٚ/ٕالحجادؼ، )

 -(. ٖٚٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٜٛٔ/ٕكافي، ابغ عبج البخ، )ال -(. ٕٚٔ/ٚ)
(. ٜٛٔ/ٕشخح زروق، زروق، ) -(. ٖٚٔ/ٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، )

 =الػسيط، -(. ٙ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٜ٘ٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –
 



ٕٜٛ 

 

الخجػ ، وذلظ ألّن كبلم الذايػد الثااني الستزاسغ رجاػعيع عاغ الذايادة يشااقس كبلمياع 
قزاااء، والكاابلم الستشاااقس ساااقط عقاابًل وشااخعًا، فاابل يااشقس بااو األول الااحؼ بشااي عميااو ال

حكع الحااكع لا بل ياؤدؼ إلاى التدمدال فاي الحكاع وفْداِخو، وألّن الكابلم اآل اخ فاي الجاللاة 
عماااى الراااجق كااااألول، لكاااّغ األول تاااخّجح باتراااال القزااااء باااو فااابل ياااشقس الحكاااع باااو، 

 مالو بذيادتيع. ويخجع السذيػد عميو بسا كخم عمى الذيػد الحيغ أتمفػا
إذا رجاااع الذااايػد عاااغ شااايادتيع بعاااج )نرااات مجماااة األحكاااام العجلياااة عماااى أّناااو: 

 .(ٔ)الحكع في حزػر الحاكع فبل يشقس حكسو ويزسغ الذيػد السحكػم بو(
، إلااى أّنااو إذا رجااع الذاااىج عااغ (ٖ)والطاىخيااة ،(ٕ)الذااافعية ذىااب بعااس :الثػػاني

قّخ قبال اساتيفاء السذايػد باو، وألّناو أصابح شيادتو بعج الحكع نقس الحكع ألّنو كيخ مدت
 كيخ معتسج عمى سبب، فمذا بصمت الذيادة بصل الحكع الستختب عمييا.

 
     

  

                                         
 –(. ٕٜٖ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜ٘ٙ/٘لذيخازؼ، )السيّحب، ا -(. ٖٛٛ/ٚالغدالي، ) =

السحخر،  –(. ٖٔٛ/ٗأسشى السصالب، األنرارؼ، ) -(. ٕٚٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، )
الكافي، ابغ  -(. ٖٖ٘/ٕالشكت والفػائج، ابغ مفمح، ) -(. ٖٖ٘/ٕعبج الدبلم ابغ تيسية، )

كذاف القشا ، البيػتي،  - (.ٜٛٙ/ٙ)شخح مشتيى اإلرادات، البيػتي،  -(. ٖ٘ٙ/ٗقجامة، )
 (. ٜٗٗ/ٗ، )الحجاوؼ  ،إلقشا ا -(.ٕٖٛ/٘)

 (.ٜٕٚٔ( والسادة: )ٓٛمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٔ)
وىحا  صأ ألن الحكع نفح والذبية ال تؤثخ فيو (ا وقال الذيخازؼ: )ٜ٘ٙ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) (ٕ)

ألن (ا وقال العسخاني: )ىحا القػل ليذ بذيءا ٖٜٖ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. فجاز االستيفاء
(. إذن ىػ قػل ضعيف لع يحكخه الكثيخ مغ فقياء الذافعية الحكع قج نفح والذبية ال تؤثخ فيو

 لزعفو.
 (.ٜٕٗ/ٜالسحّمى، ابغ حدم، ) (ٖ)
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 الحالة الثانية: ريؾع الذهؾد بعج الحكؼ كالتشفيح. 
فقاج قزاي األماخ ولاع  وتشفيحه إذا رجع الذيػد بعج حكع القاضي واستيفاء الحكع

فاامن كااان الخجااػ  عااغ الذاايادة فااي السااال أو مااا يااؤول د عميااو، التعااػيس لمسذاايػ  يبااَق إال
 في الحالة األولى.آنفا كسا مّخ  إليوا فالزسان عمى الذيػد بسا كخم السذيػد عميو،

ومن كااان الخجااػ  بعااج تشفيااح القراااص وحااّج الااخجع والااخّدة أو القصااع فااي الدااخقةا 
 فقج ا تمف الفقياء فيسا يجب عمى الخاجع عمى قػليغ:

، إلاى أن الذايػد يزاسشػن الجياة، ساػاء (ٔ)وقاػل لمسالكّياة ،ذىب الحشفّياة ؿ:األك
قااال الذاايػد تعسااجنا الكااحب فااي الذاايادة أو أ صأنااا، ألّنااو تداابب كيااخ ممجاائ فاابل يػجااب 

 القراص كحفخ الب خ.

، إلاى أناو إذا (ٕ)والحشابماة ،والذاافعّية ،ذىب السالكية فاي األصاح عشاجىعالثاني: الثاني: 
الكااحب فااي الذاايادة فعمااييع القراااص، ألّنيااع ألجااؤوا إلااى قتمااو بغيااخ  قااال الذاايػد تعّسااجنا

 حّق، فمدميع القَػد كسا لػ أكخىػا عمى قتمو، ومذا قال الذيػد أ صأنا فعمييع الجية.
إذا أصاااب قاااػم ماااغ رجااال ىااال يعاقاااب، أو  بااااب   عشااػن البخاااارؼ فاااي صاااحيحو،

                                         

 الجػىخة الشيخة، –(. ٛٚٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٖ٘ٙ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(. ٜٖ٘/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٖٕٚ/ٕالحجادؼ، )

 -(. ٖٚٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص -(. ٜٛٔ/ٕالكافي، ابغ عبج البخ، ) -(. ٕٚٔ/ٚ)
 (.ٗٓ٘/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٖٚٔ/ٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، )

 (.ٜ٘ٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٜٛٔ/ٕروق، )شخح زروق، ز  -
حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(. ٖٚٓالقػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ، )ص (ٕ)

 –(. ٜ٘ٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٜٛٔ/ٕشخح زروق، زروق، ) -(. ٖٚٔ/ٗ)
السيّحب، الذيخازؼ،  -(. ٜٖٛ/ٚالػسيط، الغدالي، ) -(. ٛ٘/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، )

أسشى  -(. ٕٚٙ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٜٖٗ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٜ٘ٙ/٘)
الكافي، ابغ  -(. ٖٖ٘/ٕالشكت والفػائج، ابغ مفمح، ) -(. ٖٔٛ/ٗالسصالب، األنرارؼ، )

لبيػتي، كذاف القشا ، ا - (.ٜٛٙ/ٙشخح مشتيى اإلرادات، البيػتي، ) -(. ٖ٘ٙ/ٗقجامة، )
 (.ٜٗٗ/ٗ، )الحجاوؼ  ،إلقشا ا -(.ٕٖٛ/٘)
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ااْعِبيِّ : وقاال مصااخف، يقاتز مااشيع كميااع َمااْيِغ َشااِيَجا َعَماى َرُجاال  َأنَّااُو َسااَخَق ِفاي َرجُ ) :َعااِغ الذَّ
ِل َوَقاااَل َلااْػ  ،َفَقَصَعااُو َعِمااي   ثُااعَّ َجاااَءا ِبااآَ َخ َوَقااااَل َأْ َصْأَنااا َفَأْبَصااَل َشااَياَدَتُيَسا َوُأِ ااَحا ِبِجَيااِة اأْلَوَّ

ْجُتَسا َلَقَصْعُتُكَسا  .(ٔ)(َعِمْسُت َأنَُّكَسا َتَعسَّ
 .(ٕ)ىػ قػل كاّفة الفقياءالتشفيح و فااء وعجم نقس الحكع بعج االستي

تفراايل أحكااام  -مبحااث الخجااػ  عااغ الذاايادة-ىااحا وقااج ذكااخ الفقياااء فااي كتاابيع 
الخجػ  بجقة، وفي كال مداألة ماغ مداائل الفقاو وفاي كال حكاع ماغ أحكاماو، فاحكخوا حكاع 
 رجاػ  الذايػد قباال القزااء أو بعااجه، قبال التشفياح أو بعااجه، كاحلظ رجااػ  جسياع الذاايػد أو

رجااػ  بعزااايع دون اآل ااخيغ، وكاااحلظ رجااػ  شااايػد األصاال أو الفاااخ  فااي الذااايادة عماااى 
الذاايادة، ومااا يجااب فااي كاال حالااة مااغ حاااالت الخجااػ ، كسااا بيشااػا مقااجار الزااسان عمااى 
واحج ماغ الذايػد، باأن يغاخم الخاجاع الشراف إذا كاناا اثشايغ، ويغخماان الجسياع إذا رجعاا، 

مااا يااتع بااو نراااب الذاايادة، وتػزيااع الزااسان عمااى  وال يغااخم الخاجااع شااي ًا إذا بقااي بعااجه
 .الذيػد إن كانػا ذكػرا ومناثا كل بحدب نريبو مغ الذيادة

إذا رجااع بعااس الذاايػد عمااى الػجااو )نراات مجمااة األحكااام العجليااة عمااى أّنااو: 
الساحكػر آنفااًا، فاامن كاان باااقييع بالغااًا نراااب الذياااادة، ال يجااب الزسااان عمااى مااغ رجااع 

 .(ٖ)ولكّشو يعّدر(
 

     
  

                                         

الجامع الرحيح، البخارؼ، باب إذا أصاب قػم مغ رجل ىل يعاقب أو يقتز مشيع كميع؟،  (ٔ)
(ٜ/ٔٓ.) 

إال سعايج بغ السادّيب، واألوزاعي، فمّنيسا قاال: )يشقس الحكع ويجب عمى ولع يخالف في ذلظ  (ٕ)
 (.ٖٜٖ/ٖٔبيان، العسخاني، )ال –السذيػد لو أن يخد ما أ حه(. 

 (.ٖٓٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٖ)
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 امفصل اثلامث
 ايلىني

 .ة مباحثتسوفيو  

 السبحث األكؿ: تعخلف اليسيؽ.  **
 السبحث الثاني: مذخكعية اليسيؽ.  **
 .اليسيؽ صيغةالسبحث الثالث:   **
 حاالت اليسيؽ. :السبحث الخابع  **
 الحقؾؽ التي تثبت باليسيؽ. السبحث الخامذ:  **
 حكاـ اليسيؽ.أ السبحث الدادس:  **
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 السبحث األكؿ: تعخلف اليسيؽ
 التعخلف المغؾي: 

اليسيغ: لفع مفاخد مؤناث ماغ الفعال يساغ، اليااء والسايع والشاػن كمساات ماغ قيااس 
واحااج، وتجسااع اليساايغ عمااى أيُسااغ وأيسااان، وىااي لفااع مذااتخك تااأتي فااي المغااة عمااى وجااػه 

 ومعاني عجة مشيا:

نز عمى  ،ػةا أؼ بالق(ٔ)َّ مث زث رث ُّٱٱالقػة، ومشو قػلو تعالى: -ٔ
خابُة تّمقاىا عُ  ذا َما راية  ُرِفعت ِلَسْجج  ذلظ الكثيخ مغ عمساء المغة والتفديخ، ومشو قػليع: إِ 

 ، أؼ بقػتو.بالَيسيغِ 

 يئ ُّٱٱ، التي ىي أحج أعزاء اإلندان، ومشو قػلو تعالى: -الجارحة–اليج  -ٕ

 .(ٕ)َّىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱٱٱوقػلو تعالى: ،َّ مب زب رب

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ بلف اليدار، ومشو قػلو تعالى:الجية، وىي  -ٖ

 حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم

َوَعْغ َيِسيِشِو  ،ُأِتَي ِبَمَبغ  َقْج ِشيَب ِبَساء   Àَأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ ، وفي الحجيث: )(ٖ)َّخي
، ومشو (ٗ)(اأَلْيَسَغ اأَلْيَسغَ  :َقالَ َفَذِخَب ُثعَّ أَْعَصى اأَلْعَخاِبيَّ وَ  ،َوَعْغ ِشَساِلِو َأُبػ َبْكخ   ،أَْعَخاِبي  

 قػليع: أ حنا يسشة ويدخة، وقػليع: بيتظ في اليامغ بيت األيسغ.

 ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱالحمف والقدع، ومشو قػلو تعالى:  -ٗ
                                         

 (.٘ٗسػرة الحاقة، آية: ) (ٔ)
 (ٜٙو ٚٔسػرة شو، آية: ) (ٕ)
  (.٘ٔسػرة سبأ، آية: ) (ٖ)
الجامع الرحيح، البخارؼ، باب ىل يدتأذن الخجل مغ عغ يسيشو في الذخب ليعصي األكبخ،  (ٗ)

، مدمع، باب استحباب إدارة الساء والمبغ عغ يسيغ السبتجغ، الجامع الرحيح -(. ٗٗٔ/ٚ)
(ٖ/ٖٔٙٓ.) 
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، ومشو قػليع: فتجسع أيُسغ مشا ومشكع بسقدسة تسػر (ٔ)َّىي ني مي زي
يسيشا ألنيع كانػا يتساسحػن بأيسانيع وِمنسا سسي القدع بيا الجماءا أؼ نحمف وتحمفػن، 

مشيع يسيشو عمى يسيغ  غ ألنيع كانػا إذا تحالفػا ضخب كل امخ ، وقيل حالة التحالف
 .صاحبو

ىاحا والعاخب تدااتعسل لفاع ايساغ بااألف وصال مفتػحاة لمقدااع، فتقاػل: وايسااغ هللا، 
، لاايسغ هللا الم االبتااجاء فتقااػلوقااج تحااحف الشااػن مشااو فتقااػل: وايااع هللا، وقااج تااج ل عميااو 

 .(ٕ) ما نجرؼ  هللاَنَعع وفخيق َلْيُسُغ  فقال فخيق القػم لسا نذجُتيعليع هللا، ومشو قػليع: و 

 التعخلف االصظالحي: 
ا تمفاات عبااارة الفقياااء فااي تعااخيفيع لميساايغ، وذلااظ تبعااًا ال ااتبلفيع فااي األحكااام 

 .لكل محىب أىع تعخيفيغ دونتيسا كتبيع وسأذكخ الستعمقة بيا عشجىع،

   : تعخيا الحشفّية:: تعخيا الحشفّية:أوالً أوالً 
 .(ٖ)عمى الفعل أو التخك عقج قػؼ بو عدم الحالف -ٔ

                                         

 (.ٜٛسػرة السائجة، آية: ) (ٔ)
جسيخة المغة، ابغ دريج،  -(. ٖٔٙالسشجج، كخا ، )ص -(. ٗٔٗ/ٗالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٕ)

، األنبارؼ  دمحم بغ القاسع بغ دمحم بغ بذار، الداىخ في معاني كمسات الشاس -(. ٜٜٗ/ٕ)
تيحيب المغة، األزىخؼ،  -م. ٕٜٜٔ أولى، شبعة، بيخوت ،مؤسدة الخسالة(، ٛٛ/ٕ)
الرحاح، الجػاىخؼ،  -(. ٕٔٗ/ٓٔالسحيط في المغة، ابغ عباد، ) -وما بعجىا(. ٕٕ٘/٘ٔ)
مجسل المغة، ابغ فارس،  -(. ٛ٘ٔ/ٙمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) -(. ٕٕٕٓ/ٙ)
عمي ، السخرز –وما بعجىا(.  ٖٔ٘/ٓٔ، ابغ سيجة، )السحكع والسحيط األعطع –(. ٖٜٗ/ٔ)

 -م. ٜٜٙٔ أولى، شبعة، بيخوت ،دار إحياء التخاث العخبي(، ٕٛٔ/٘، )بغ إسساعيل بغ سيجه
 -وما بعجىا(.  ٛ٘ٗ/ٖٔلدان العخب، ابغ مشطػر، ) -(. ٜٖٔ/ٕأساس الببلكة، الدمخذخؼ، )

 وما بعجىا(. ٕٖٓ/ٖٙدبيجؼ، )تاج العخوس، ال -(. ٖٜٛالسرباح السشيخ، الفيػمي، )ص
الجر السختار،  -(. ٔٔٔ/ٙالبشاية، العيشي، ) -(. ٜٔٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) (ٖ)

 (.ٜ٘/٘العشاية، البابختي، ) –(. ٚٓٔ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٕٓٚ/ٖالحركفي، )
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 .(ٔ)تقػية أحج شخفي الخبخ بحكخ هللا تعالى أو التعميق -ٕ
   تعخيا السالكية:تعخيا السالكية:  ::ثانياً ثانياً 

 .(ٕ) أو صفتو هللاتحقيق ما لع يجب بحكخ اسع  -ٔ
 .(ٖ)ما يجب بمنذاء ال يفتقخ لقبػل معمق بأمخ مقرػد عجمو -ٕ

 :تعخيا الذافعيةتعخيا الذافعية  ::ثالثاثالثا
باحكخ هللا تعاالى، أو  ( أو )تحقيق األماخ أو تػكياجه(،الذيء وتقخيخه)تحقيق  -ٔ

 .(ٗ)وباسع مغ أسسائو، أو برفة مغ صفات
أو  ،أو تأكياجه، باحكخ اسااع ماغ أساساء هللا تعااالى تحقياق ماا يحتسال السخالفااة -ٕ

 .  (٘)، ماضيا كان أو مدتقببلصفة مغ صفاتو
                                         

التعخيفات،  -(. ٕٛ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٜٕ٘التعخيفات، الجخجاني، )ص (ٔ)
 (.ٜٖ٘/ٔمجسع االنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٕٗٗالبخكتي، )ص

مجسع  -(. ٖٓٓ/ٗالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -ويػجج عشج الحشفية تعاريا أ خػ، يشطخ في، 
، عسخ بغ إبخاىيع بغ نجيع، الشيخ الفائق شخح كشد الجقائق -(. ٜٖ٘/ٔاألنيخ، داماد أفشجؼ، )

 م.ٕٕٓٓمسية، بيخوت، شبعة أولى، (، دار الكتب العٛٗ/ٖ)
مشح الجميل،  –(. ٕٖٛ/ٔشفاء الغميل، السكشاسي، ) –(. ٘ٛ/ٕشخح الدرقاني، الدرقاني، ) (ٕ)

، عمي بغ أحسج العجوؼ، حاشية العجوؼ عمى شخح كفاية الصالب الخباني -(. ٖ/ٖعمير، )
 م.ٜٜٗٔ(، دار الفكخ، بيخوت، ٜٔ/ٕ)

الفػاكو الجواني، الشفخاوؼ،  –(. ٖ/ٖمشح الجميل، عمير، ) –(. ٘ٛ/ٕشخح الدرقاني، الدرقاني، ) (ٖ)
 (.ٕٙٔشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص –(. ٛٓٗ/ٔ)

شخح التشػ ي  -(. ٘/ٗالح يخة، القخافي، ) -ويػجج عشج السالكية تعاريا أ خػ، يشطخ في، 
، دار الكتب (ٚٓٗ/ٔعمى رسالة أبي زيج القيخواني، قاسع بغ عيدى بغ ناجي التشػ ي، )

 (.ٙٔٙ/ٕشخح زروق، زروق، ) –م. ٕٚٓٓالعمسية، بيخوت، شبعة أولى، 
روضة  -(. ٕٕٛ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٜٕٔ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٗ)

(. أسشى السصالب، األنرارؼ، ٜٖ٘/ٔكفاية األ يار، الحريشي، ) –(. ٖ/ٛالصالبيغ، الشػوؼ، )
(ٗ/ٕٗٓ.) 

 =العديد شخح الػجيد، –(. ٕٓٗ/ٗٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٖٕٓ/ٚػسيط، الغدالي، )ال (٘)
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   ا الحشابمة:ا الحشابمة:تعخيتعخي  ::رابعارابعا

 .(ٔ)تػكيج الحكع بحكخ معطع عمى وجو مخرػص  --ٔٔ
مسكاااغ بقاااػل يقراااج باااو الحاااث عماااى فعااال  السداااتقبل إرادة تحقياااق  باااخ فاااي  --ٕ

   .(ٕ)السسكغ أو تخكو
يغ أنيا إنسا تعخف اليسايغ بذاكل عاام وبالشطخ إلى التعاريا الدابقة جسيعيا يتب
لقزاء كػسيمة إثبات قزائية يتع بياا الستزسغ لكل أبػاب الفقو، سػاء ما كان مشو في ا

كساا فرل السشازعاات، أو ماا كاان فاي أماػر العباادات والسعاامبلت واألحاػال الذخراية، 
لااحا نجااج  الحكػمياة، تداتخجم حاليااا عشاج تااػلي الػضااائف وتقماج السشاصاابأصابحت اليساايغ 

أن الفقيااااء يتحاااجثػن عاااغ اليسااايغ القزاااائية التاااي ىاااي ماااغ وساااائل اإلثباااات فاااي مخاتاااب 
أو فاااااي أحكاااااام الشكاااااػل، و رراااااػا لبااااااقي أماااااػر العباااااادات  -شااااااىج ويسااااايغ–الذااااايادة 

 أو األيسان والشحور. والسعامبلت كتابا أسسػه كتاب األيسان
أحاج شخفاي السشازعاة ثباػت أماخ أو  تأكياجوحاصل مفيػم اليسيغ القزائية أنياا: 

  مام القزاء.أنفيو بحكخ هللا 
  

                                         
 

كفاية األ يار،  -(. ٕٔٚ/ٗشخح مذكل الػسيط، ابغ الربلح، ) -(. ٕٕٚ/ٕٔالخافعي، ) =
 (.ٚ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٜٖ٘/ٔالحريشي، )

 -(. ٚٛٔ/٘الغخر البيية، األنرارؼ، ) -ويػجج عشج الذافعية تعاريا أ خػ، يشطخ في، 
معجع مقاليج العمػم، الديػشي،  -(.ٕٔٚ/ٗحاشية القميػبي عمى شخح السشياج، قميػبي، )

(. ٕ/ٓٔ(. تحفة السحتاج، الييتسي، )ٕٚٛ/٘الجسل عمى شخح السشيح، الجسل، ) -(. ٓٙ)ص
 (.ٖ٘٘/ٗحاشية البيجيخمي عمى الخصيب، البيجيخمي، ) –

(، مؤسدة الخسالة، شبعة ٜٕٓ/٘، )ابغ الشجار دمحم بغ أحسج الفتػحي الذييخ، راداتمشتيى اإل (ٔ)
مصالب  –(. ٚ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٜٖٖ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) –م. ٜٜٜٔأولى، 

 (.ٛٔٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٖٚ٘/ٙأولي الشيى، الخحيباني، )
 (.ٜٚٚ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) –(. ٖ/ٔٔداوؼ، )اإلنراف، السخ  –السرادر الدابقة. و (ٕ)

السبج ،  –(. ٖ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –ويػجج عشج الحشابمة تعاريا أ خػ، يشطخ في، 
 (. ٚ٘/ٛابغ مفمح، )
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 السبحث الثاني: مذخكعية اليسيؽ
كأحااج األدلااة القزااائية التااي يااتع  اليسيغاإلثبااات بااجسااع الفقياااء عمااى مذااخوعية أ

   بيا فرل السشازعات ومنياء الخبلف، واستجلػا عمى ذلظ بالكتاب والدشة واإلجسا .
 ى ذكخ اليسيغ أو تػجو إليو مشيا:آيات كثيخة تشز عم الكتابفسغ 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 .(ٔ)َّىي

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱٹٱٹٱ -ٕ
 .(ٕ)َّ ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٹٱٹٱ -ٖ

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

 .(ٖ)َّجه

 متعجدة مغ الكتاب مشيا: بالقدع في مػاشغ Àهللا نبيو وأمخ 

 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئُّٱٹٱٹٱ -ٗ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث ىتيت
 .(ٗ)َّمم ام يل ىل

 هب مب مئهئ هي مي خي حي ٰهجي مه جهٱُّٹٱٹٱ -٘

                                         

 (.ٜٛسػرة السائجة، آية: ) (ٔ)
 (.ٜٔسػرة الشحل، آية: ) (ٕ)
 (.ٚٚسػرة آل عسخان، آية: ) (ٖ)
 (.ٖسػرة سبأ، آية: ) (ٗ)

 



ٕٜٛ 

 

 .(ٔ)َّمت

مااغ  اابلل السؤا ااحة بيااا،  أن ىااحه اآليااات بيشاات مذااخوعية اليساايغ :كيػػه الجاللػػة
 بياااا كاااحبا وزروا،األثساااان معاوضاااة وتختياااب الػعياااج الذاااجيج عماااى  واألماااخ بعاااجم نقزااايا،

 لمقدع. Àإضافة لتػجيو هللا لشبيو 
 ميا مشيا:أحاديث متعجدة تبيغ مذخوعية اليسيغ وأحكا كمؽ الدشة

َعااااى َناااااس  ِدَماااااَء ِرَجااااال  ال ،: )َلااااػ ُيْعَصااااى الشَّاااااُس ِبااااَجْعَػاُىعْ Àقااااػل الشبااااي  -ٔ دَّ
َعْى َعَمْيِو( ،َوَأْمَػاَلُيعْ  ِعي َوالَيِساْيُغ  :وفي رواية ،(ٕ)َوَلِكغَّ الَيِسْيَغ َعَمى الُسجَّ )الَبيَِّشاُة َعَماى الُساجَّ

 .(ٖ)َعَمى َمْغ َأْنَكخ(
، )قال:  غ قيذ عغ األشعث ب -ٕ َكاَنْت َبْيِشْي وَبْيَغ َرُجل  ُ ُرْػَمة  ِفي ِبْ خ 

: َشاِىَجْاَك َأْو َيِسْيُشُو، ُقْمُت: ِإنَُّو ِإَذًا Àَفَقاَل َرُسْػُل هللِا  ،Àَفاْ َتَرْسَشا ِإَلى َرُسْػِل هللِا 
ْيغ  َيْدَتِحق  ِبَيا َمااًل وُىَػ ِفْيَيا : َمْغ َحَمَف َعَمى َيسِ À َيْحِمُف وال ُيَباِلي، َفَقاَل َرُسْػُل هللاِ 
 خف حف جف مغُّ ترجيق ذلظ: (. فأندل هللاَفاِجخ  َلِقَي هللَا وُىَػ َعَمْيِو َكْزَبانُ 

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

: )َأَلَظ À، وفي رواية: َفَقاَل ِلي َرُسػُل هللِا (ٗ)َّ جه هن من خن حن جن
: ِاْحِمْف(ُقْمُت: )ال(. َفَقا ،َبيَِّشة ؟(  .(٘)َل ِلْمَيُيْػِدؼِّ

َرُجاال  ِمااْغ َء َرُجاال  ِمااْغ َحْزااَخَمْػَت وَ عااغ وائاال بااغ حجااخ عااغ أبيااو قااال: )َجاااْ  -ٖ
: )َيااا َرُسااػَل هللِا ِإنَّ َىااَحا َكَمَبِشااي َعَمااى َأْرض  َكاَنااْت  ،Àِكْشااَجَة ِإَلااى الشَِّباايِّ  َفَقاااَل الَحْزااَخِمي 

(. َفَقااَل َرُساػُل هللِا ألِبي(. َفَقاَل الِكْشِجّؼ: )ىِ  َي َأْرِضاي ِفاي َياِجؼ َأْزَرُعَياا َلاْيَذ َلاُو ِفْيَياا َحاق 
                                         

 (.ٖ٘سػرة يػنذ، آية: ) (ٔ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (٘)



ٕٜٜ 

 

À )َشاااة ؟ : )َأَلاااَظ َبيِّ َقااااَل: )ال(. َقاااال: )َفَماااَظ َيِسْيُشاااُو(. ُقااااَل: )َياااا َرُساااػَل هللِا إنَّ  ،ِلْمَحْزاااَخِميِّ
(. َفَقااَل َوَلا ،اِلي َعَمى َماا َحَماَف َعَمْياوِ الخَُّجَل َفاِجخ  ال ُيبَ  : َلاْيَذ َلاَظ Àْيَذ َيتَاَػرَُّ  ِماْغ َشايء 

 .(ٔ)ِمْشُو ِإال َذِلَظ(
 À َفَدااَأَل الشَِّبااي   ،À َأنَّ َرُجَمااْيِغ اْ َتَرااَسا ِإَلااى الشَِّباايِّ ):  بااغ عباااسا عااغ -ٗ

ِعَي اْلَبيَِّشَة، َفَماْع َيُكاْغ َلاُو َبيَِّشاة ، َفاْساَتْحَمَف اْلَسْصُماػَب، َفَحَما   ِإَلاَو ِإال ُىاَػ،َف ِبااِ الَّاِحؼ اَل اْلُسجَّ
 .(ٕ)(ِإنََّظ َقْج َفَعْمَت، َوَلِكْغ ُكِفَخ َلَظ ِبِمْ بلِصَظ َقْػَل: اَل ِإَلَو ِإال هللاُ  :À َفَقاَل َرُسػُل هللاِ 

أن ىحه األحاديث صحيحة صخيحة في مذخوعية القزااء ومنيااء  :كيه الجاللة
 ى عميو.الخرػمات باليسيغ، وتػجييو لمسجع

 اإليساع:
وصحابتو ماغ  Àأجسع فقياء األمة عمى مذخوعية القزاء باليسيغ، وأن الشبي 

 .(ٖ)مػا الكثيخ مغ السشازعات بيا، وعمى ذلظ سارت األمة حتى يػمشابعجه فَر 
وىااحا مدااتفيس فااي الرااحابة، ولااع يطيااخ مااشيع مخااالف، : )(ٗ)قااال ابااغ الخفعااة

 .(٘)(فثبت أنو إجسا 
  

                                         

 (.ٗ٘سبق تخخيجو، )ص (ٔ)
السدتجرك، الحاكع،  –(. ٕٚٔ/٘ود، )و سشغ أبي دا –(. ٖٗٔ/ٗالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٕ)

 اه، ووافقو الحىبي.(ا وقال: صحيح اإلسشاد ولع يخخجٚٓٔ/ٗ)
الشجع الػىاج، الجميخؼ،  –(. ٚٚ/ٔٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٚٓٔ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (ٖ)

 (.ٚٛٗ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٗٚٔ/ٛنياية السحتاج، الخممي، ) –(. ٖٔ/ٓٔ)
إلسبلم وحامل شيخ االبخارؼ السرخؼ الذييخ بابغ الخفعة، أحسج بغ دمحم بغ عمي األنرارؼ  (ٗ)

وناب في القزاء،  كان محتدب القاىخةوعاش وتػفي بسرخ، لػاء الذافعية في عرخه ولج 
العبخ، الحىبي،  –. الكفاية في شخح التشبيو والسصمب في شخح الػسيط، مغ مؤلفاتو ٓٔٚتػفي 

 –(. ٕٔٔ/ٕ(. شبقات الذافعية، ابغ شيبة، )ٕٗ/ٜشبقات الذافعية، الدبكي، ) –(. ٕ٘/ٗ)
 (.ٕٕ/ٙات الحىب، ابغ العساد، )شحر 

 (.ٛ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) (٘)
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 اليسيؽ لثالث: صيغةالسبحث ا

لميسيغ مكانة كبيخة في نفػس السؤمشيغا ألنيا تاجل عماى تعطايع الخاالق 
  وتقجيداااو، إضاااافة لساااا يتختاااب عميياااا ماااغ ثاااػاب وعقااااب عشاااجه لاااحا تجاااج ،

الكثيخ مغ الشاس تتخػف ماغ اليسايغ بال وقاج يخداخ أحاجىع شاي ا ماغ حقاو دون 
تجاج اآل اخ يقداع ولاػ كاذباا ، و ماع عمساو ماغ نفداو الراجقبا تعاالى أن يقدع 

 عقاب هللا ووعيجه.كيخ آبو ب مقتصعا حق كيخه ضمسا، يشال مغ عخض الجنيا
 

 :وسأتشاول ىحا السبحث في ثبلثة مصالب

 ؽ لسؽ تؾيهت إليه.يحكؼ اليسالسظمب األكؿ:   **
 السظمب الثاني: صيغة اليسيؽ. **
 السظمب الثالث: تغميع اليسيؽ.  **
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 ؽ لسؽ تؾيهت إليهيسالسظمب األكؿ: حكؼ الي
جاااز لااو أن يحمااف وال  القزااائية مااغ تػجياات إليااو اليساايغ اتفااق الفقياااء عمااى أن

 إلنياء الشادا  ة إثباتكجليل قزائي ووسيمإن كان صادقا، ألن هللا شخ  اليسيغ  عميو إثع
 ، لكشااااو تػعااااج الكاااااذب فييااااا باااااليبلك والعااااحابالحاصاااال باااايغ أفااااخاد السجتسااااع الخاااابلفو 

و ياالإعمااى القاضااي أن يشرااح مااغ تػجياات كااان ، لااحا (ٔ)جنيا قباال اآل ااخةوالخدااخان فااي الاا
، ، وأن يخػفااو بعااحاب هللا، ويباايغ لااو سااػء عاقبااة اليساايغ الكاذبااةبالتثباات والرااجق اليساايغ

 الشراػص الداجاخة الاػاردة فايشاي ا ماغ يقخأ عميو وأنيا مغ كبائخ الحنػب والسعاصي، ثع 
، ػاز  الااجيشي يتحااخك لجيااو فيتااػر  عااغ الحمااف كااحباالاا والدااشة الشبػيااةا عاالّ  القااخآن الكااخيع

 .لآل خيغ وعغ ىزع الحقػق الػاجبة عميو

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٹٱٹٱ -ٔ

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

 .(ٕ)َّجه

َمِغ اْقَتَصَع َماَل اْمِخغ  ُمْدِمع  ): À ، قال: َقاَل َرُسػُل هللاعغ عبج هللا  -ٕ
ِمْرَجاَقُو ِمْغ  Àُثعَّ َقَخَأ َرُسػُل هللِا  :ِقَي َّللاََّ َوْىَػ َعَمْيِو َكْزَباُن َقاَل َعْبُج هللاِ ِبَيِسيغ  َكاِذَبة  لَ 

 .(ٖ)ٱاآلية َّ جك مق حق مف خف حف جف مغ ُِّكَتاِب هللِا َجلَّ ِذْكُخُه: 

ِقَياَمااِة َثبَلثَااة  اَل ُيَكمُِّسُيااُع َّللاَُّ َيااْػَم الْ : )َقااالَ  À ، َعااِغ الشَِّباايِّ غ أبااي ىخيااخة عاا -ٖ
ااا أَْعَصااى َوْىااَػ َكاااِذب   ،َواَل َيْشُطااُخ ِإَلااْيِيعْ   ،َرُجاال  َحَمااَف َعَمااى ِسااْمَعة  َلَقااْج أَْعَصااى ِبَيااا َأْكثَااَخ ِمسَّ

                                         

السبدػط، الدخ دي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٘/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
نياية  -(. ٚٓٔ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٜٛٔ/ٛالعشاية، البابختي، ) -(. ٕٚٔ/ٛ)

السغشي، ابغ  –(. ٖٔٗ/ٗٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) -(. ٕٖٓ/ٛٔالسصمب، الجػيشي، )
 (. ٓٔٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٕٓ/ٓٔقجامة، )

 (.ٚٚسػرة آل عسخان، آية: ) (ٕ)
 (.ٕٙٔ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب وكان عخشو عمى الساء، ) (ٖ)
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َوَرُجاال  َمَشاااَع  ،َوَرُجاال  َحَمااَف َعَمااى َيِساايغ  َكاِذَبااة  َبْعااَج اْلَعْرااِخ ِلَيْقَتِصااَع ِبَيااا َماااَل اْمااِخغ  ُمْدااِمع  
َفَيُقااػُل َّللاَُّ َيااْػَم اْلِقَياَمااِة اْلَيااْػَم َأْمَشُعااَظ َفْزااِمي َكَسااا َمَشْعااَت َفْزااَل َمااا َلااْع َتْعَسااْل  ،َفْزااَل َماااء  

   .(ٔ)(َيَجاكَ 
َفَقااااَل َياااا  Àى الشَِّبااايِّ َجااااَء أَْعَخاِباااي  ِإَلااا): ، قاااالخو عاااغ عباااج هللا باااغ عسااا -ٗ

 :َقاالَ  :: ثُاعَّ ُعُقاػُق اْلَػاِلاَجْيغِ ثُاعَّ َمااَذا؟ َقاالَ  :َقاالَ  ،ِبااََِّّ اإِلْشاَخاُك  :َقاالَ  ،َرُسػَل هللِا َما اْلَكَباِئخُ 
الَّاِحؼ َيْقَتِصاُع َمااَل اْماِخغ   :َقاالَ  ،َوَما اْلَيِسيُغ اْلَغُساػُس  :ُقْمتُ  ،اْلَيِسيُغ اْلَغُسػُس : ؟ َقالَ ُثعَّ َماَذا

 .(ٕ)(ِفيَيا َكاِذب   ُمْدِمع  ُىػَ 
َماااْغ َحَماااَف َيِسااايَغ ): Àُساااػُل هللِا : َقااااَل رَ ، قاااال داااعػدعاااغ عباااج هللا باااغ م -٘

 .(ٖ)(َصْبخ  ِلَيْقَتِصَع ِبَيا َماَل اْمِخغ  ُمْدِمع  َلِقَي َّللاََّ َوْىَػ َعَمْيِو َكْزَبانُ 
َمااِغ اْقَتَصااَع َحااقَّ اْمااِخغ  ُمْدااِمع  ) :قااال À أن رسااػل هللا  عااغ أبااي أمامااة - ٙ

َم َعَمْياِو اْلَجشَّاةَ ِبَيِسيِشِو َفَقْج َأْوَجاَب َّللاَُّ  َوِمْن َكااَن َشاْيً ا َيِدايًخا َياا : َفَقااَل َلاُو َرُجال   ، َلاُو الشَّااَر َوَحاخَّ
 .(ٗ)(َوِمْن َقِزيًبا ِمْغ َأَراك   :َقالَ ، َّللاَِّ  َرُسػلَ 

 
     

  

                                         

الجامع الرحيح،  –. (ٖٙٔ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب وكان عخشو عمى الساء، ) (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ٔمدمع، باب بيان كمع تحخيع إسبال اإلزار والسغ بالعصية وتشفيق الدمع بالحمف، )

 (.ٚٔ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب إثع مغ أشخك با، ) (ٕ)
الجامع الرحيح،  –(. ٕٗ/ٙالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما جاء في سػرة آل عسخان، ) (ٖ)

 (.ٕٕٔ/ٔمغ اقتصع حق مدمع بيسيغ فاجخة بالشار، ) مدمع، باب وعيج
 (.ٕٕٔ/ٔالجامع الرحيح، مدمع، باب وعيج مغ اقتصع حق مدمع بيسيغ فاجخة بالشار، ) (ٗ)



ٖٖٓ 

 

 اليسيؽ السظمب الثاني: صيغة
اليساااايغ بعااااج أن يشرااااح القاضااااي مااااغ تػجياااات إليااااو اليساااايغ، ويباااايغ لااااو عاقبااااة 

 يعمسو صيغة اليسيغ السعتبخة شخعا. عميو أن الكاذبة،
فقج اتفق الفقياء عمى أن المفع السعتسج الحؼ تؤدػ فياو اليسايغ ىاػ الحماف باا 

، والشياي عقاجا لاػرود األماخ باالحمف باا وال يش تعالى فقط، وأن الحمف بغيخه ال يجػز
والػعيج الذجيج عمى مغ حمف بغيخه 

(ٔ). 
 َأْدَرَك ُعَساَخ ْباَغ اْلَخصَّااِب ) Àَأنَّ َرُساػَل هللِا  ، عباج هللا باغ عساخعاغ  -ٔ

َمااْغ َكاااَن  ،َأاَل ِإنَّ َّللاََّ َيْشَياااُكْع َأْن َتْحِمُفااػا ِبآَباااِئُكعْ  :َوْىااَػ َيِداايُخ ِفااي َرْكااب  َيْحِمااُف ِبَأِبيااِو َفَقااالَ 
ِ، َأْو ِلَيْرُسْت   .(ٕ)(َحاِلًفا َفْمَيْحِمْف ِباََّّ

 َمااْغ َحَمااَف ِبَغْيااِخ هللاِ )َيُقااػُل:  Àَسااِسْعُت َرُسااػَل هللِا قااال:  عااغ ابااغ عسااخ  -ٕ
 .(ٖ)(َفَقْج َكَفَخ َأْو َأْشَخكَ 

أن األحادياااث تاااشز عماااى عاااجم جاااػاز الحماااف بغياااخ هللا تعاااالى،  :كيػػػه الجاللػػػة
ال ، ومااا ذلااظ إوتتػعااج الحااالف بغيااخه تعااالى بااالكفخ والذااخك، وأؼ وعيااج أعطااع مااغ ىااحا؟

   .ألن الحمف يجل عمى التعطيع والتقجيذ، وما مغ مدتحق ليسا إال ىػ 
                                         

السبدػط، الدخ دي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٘/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 –(. ٜٕٗ/ٗاية السجتيج، ابغ رشج، )بج –(. ٕٚٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٕٙٔ/ٛ)

الحاوؼ الكبيخ،  –(. ٕٚٛ/ٖالتػضيح، ابغ الحاجب، ) –(. ٓٓٗ/ٚشخح الدرقاني، الدرقاني، )
كفاية الشبيو، ابغ الخفعة،  -(. ٛ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٕٕٙ/٘ٔالساوردؼ، )

 -(. ٜٔٔ/ٕٔ، )اإلنراف، السخداوؼ  –(. ٕٕٓ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٔٗ/ٗٔ)
 (.ٗ٘ٗ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، )

الجامع الرحيح، مدمع، باب  –(. ٗٙٔ/ٛالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ال تحمفػ بآبائكع، ) (ٕ)
 (.ٕٙٙٔ/ٖالشيي عغ الحمف بغيخ هللا، )

(ا وقال: صحيح ٘ٙ/ٔالسدتجرك، الحاكع، ) –(ا وقال: حجيث حدغ. ٓٔٔ/ٗسشغ التخمحؼ، ) (ٖ)
ود، و سشغ أبي دا –(. ٜٜٔ/ٓٔصحيح ابغ حبان، ) –خيغ، ووافقو الحىبي. عمى شخط الذي

(٘/ٔ٘٘.) 

 



ٖٓٗ 

 

إال أنياااع ثاااع إن الفقيااااء ماااع اتفااااقيع عماااى عاااجم جاااػاز الحماااف إال باااا تعاااالى، 
 الشز السعتبخ عشج القاضي لريغة اليسيغ عمى قػليغ: في ا تمفػا

لاى جاػاز الحماف ، إ(ٔ)ذىب جسيػر الفقياء، الحشفية والذافعية والحشابماة األكؿ:
 كفاىفقط با تعالى، أو اسع مغ أسسائو، أو صفة مغ صفاتو، وأنو لػ تع بمفع الجبللة 

 .واعتج بو
ا اليساايغ بمفااع الجبللااة فقااط واسااتجلػا باآليااات واألحاديااث الكثيااخة التااي وردت فيياا

 مشيا:

 .(ٖ)َّحض جضُّٱٱٹٱٹٱ، و(ٕ) َّجع مظ حط مضُّٱٱٹٱٹٱ -ٔ

ِ َماا : )À، وقاال (ٗ)(اَل َيَسال  َّللاَُّ َحتَّاى َتَسم اػا َفاَوَّللاَِّ ) ،Àرساػل هللا  قال -ٕ َفاَوَّللاَّ
ِ َما َصمَّْيُتَيا: )À، وقال (٘)(َيْخَفى َعَميَّ ُ ُذػُعُكعْ  اي أُلْعِصاي : )À ، وقال(ٙ)(َوَّللاَّ ِ ِإنِّ َفاَوَّللاَّ

 ا وكل ىحه الشرػص تجل صخاحة عمى االكتفاء بمفع الجبللة في اليسيغ.(ٚ)(الخَُّجلَ 
لتكااػن اليساايغ ، إلااى أنااو ال يكتفااى بمفااع الجبللااة فقااط (ٛ)وذىااب السالكيااة: الثػػاني

 .بل البج مغ زيادة عبارة )ال إلو إال ىػ(معتبخةا 
                                         

السبدػط، الدخ دي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٘/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 –(. ٕٜٕ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٕٚٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٕٙٔ/ٛ)

اإلنراف،  –(. ٕٕٓ/ٓٔو٘ٙٔ/٘السغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٛ/ٓٔ، )الشجع الػىاج، الجميخؼ 
 (.ٖٖٗ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) -(.ٗ٘ٗ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) -(. ٜٔٔ/ٕٔالسخداوؼ، )

 (.ٜٓٔ) :، آيةاألنعامسػرة  (ٕ)
 (.ٚٓٔوٙٓٔ): ، آيةالسائجةسػرة  (ٖ)
 (.ٚٔ/ٔ) الجامع الرحيح، البخارؼ، باب أحب الجيغ إلى هللا أدومو، (ٗ)
 (.ٗٔٔ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب عطة اإلمام الشاس في إتسام الربلة، ) (٘)
 (.٘ٙٔ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب قػل الخجل ما صميشا، ) (ٙ)
 (.ٕٔ/ٕالجامع الرحيح، البخارؼ، باب مغ قال في الخصبة بعج الثشاء أما بعج، ) (ٚ)
شخح الدرقاني،  –(. ٙٛ٘ٔالسعػنة، الثعمبي، )ص –(. ٜٕٗ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٛ)

 (.ٓٓٗ/ٚالدرقاني، )



ٖٓ٘ 

 

َفَداااَأَل  ،Àَأنَّ َرُجَماااْيِغ اْ َتَراااَسا ِإَلاااى الشَِّبااايِّ ):  اباااغ عبااااسواساااتجلػا بحاااجيث 
ِعَي اْلَبيَِّشَة، َفَمْع يَ  À الشَِّبي   ُكْغ َلُو َبيَِّشة ، َفاْساَتْحَمَف اْلَسْصُماػَب، َفَحَماَف ِبااِ الَّاِحؼ اَل ِإَلاَو اْلُسجَّ

ِإنَّااَظ َقااْج َفَعْمااَت، َوَلِكااْغ ُكِفااَخ َلااَظ ِبِمْ بلِصااَظ َقااْػَل: اَل ِإَلااَو ِإال  :À ِإال ُىااَػ، َفَقاااَل َرُسااػُل هللاِ 
 .(ٔ)(هللاُ 

لبياااان جاااػاز صااايغة ماااغ  ، أن ىاااحه الدياااادةويسكاااغ أن يجااااب عاااغ ىاااحا الحاااجيث
الراحابة وماغ و  À الشباي نحياث إصيْ اليسيغ السعتبخة شخعا، ال أناو ال يجاػز كيخىاا، 

 ػا با تعالى، وبأسسائو وصفاتو.بعجىع حمف
مااغ جااػاز الحمااف بااأؼ  قااػل الجسيااػروبااالشطخ فااي أدلااة القااػليغ يتباايغ رجحااان 

وهللا  لفااع معاايغ لمحمااف اسااع مااغ أسااساء هللا تعااالى أو صاافة مااغ صاافاتو، وعااجم اشااتخاط
 أعمع.

 
     

  

                                         

 (.ٜٜٕسبق تخخيجو، )ص (ٔ)

 



ٖٓٙ 

 

 : تغميع اليسيؽالسظمب الثالث
، وذلاظ باأن يصماب القاضاي ماغ (ٔ)اتفق الفقياء عمى جػاز تغمايع اليسايغ باالمفع

، (ٕ)السداااتحَمف أن يدياااج فاااي قداااسو عماااى ذكاااخ لفاااع الجبللاااة، باااحكخ أساااساء هللا وصااافاتو
–والسكاان  -أو بايغ األذان واإلقاماة بعاج العراخ–وا تمفػا في جػاز التغميع في الدماان 

 عمى قػليغ: -الذخيفتيغ الخوضةو عشج الكعبة أ
، إلاى عاجم جاػاز (ٖ)ذىب الحشفية، وبعس السالكية، ورواية عاغ الحشابماة :األكؿ

، ال تغميع اليسيغ بالدمان أو السكان، ألن اليسيغ وسيمة كالذيادة، فكسا ال تغمع الذايادة
السشازعاات  ة واألمكشة كميا ساػاء والتغمايع فييساا ياؤ خ الفرال فايتغمع اليسيغ، وألن األزمش

                                         

أّن صيغة التغميع عشج الجسيػر، أن يديج الحالف  -صيغة اليسيغ-يتزح مغ السصمب الدابق  (ٔ)
عبارة  بعج ذكخ لفع الجبللة بحكخ أسساء هللا تعالى أو صفاتو، وليا عشجىع ألفاظ كثيخة، مشيا

 -الحؼ يعمع الدخ وأ فى، وعشج السالكية، عبارة )هللا الحؼ ال إلو إال ىػ(، ىي لمقدع والتغميع. 
بجاية  –(. ٜٕ٘/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٕٚٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، )

العديد شخح الػجيد،  –(. ٕٚ/ٛالتػضيح، ابغ الحاجب، ) –(. ٜٕٗ/ٗالسجتيج، ابغ رشج، )
السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٕٜٕ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٜٓٔ/ٕٔالخافعي، )

 (.ٜٔٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٙٓ/ٓٔ)
الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

(. ٖٖٙ/ٕالحكام، مبل  دخو، ) درر –(. ٜٕ٘/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٕٚٔ/ٕ)
التػضيح، ابغ  –(. ٙٛ٘ٔالسعػنة، الثعمبي، )ص –(. ٜٕٗ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) –

نياية السصمب، الجػيشي،  -(. ٜٓٔ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٚ/ٛالحاجب، )
 –(. ٕٙٓ/ٓٔ)السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٚٓٔ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٛٗٚ/ٛٔ)

 (.ٗ٘ٗ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) -(. ٕٓٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، )
الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٛ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)

(. ٖٖٙ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٜٕ٘/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٕٚٔ/ٕ)
التػضيح، ابغ  –(. ٕٓ٘/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) –(. ٜٛٔ/ٛي، )العشاية، البابخت -

(. ٕٓٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٗٓ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٕٚ/ٛالحاجب، )
 (.٘٘ٗ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) -



ٖٓٚ 

 

ويعصاال القزاااء، وىاال يعقاال أن يااؤ خ قاضااي الذااام مااثبل الفزااية حتااى يااأتي بالحااالف 
 إلى مكة أو السجيشة ليحمف فييسا، ففي ىحا حخج كبيخ.

، إلااى جااػاز (ٔ)ذىااب بعااس السالكيااة، والذااافعية، وروايااة عااغ الحشابمااة: الثػػاني
اليساايغ بالدمااان أو السكااان، ألن السقرااػد مااغ التغماايع الدجااخ والااخد  عااغ الحمااف تغماايع 

 كاذبا فجاز كالتغميع المفطي.
 بسا يمي:واستجلػا 

 .(ٕ)َّ زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٹٱٹٱ -ٔ

َثبَلثَااة  اَل ُيَكمُِّسُيااُع َّللاَُّ َيااْػَم اْلِقَياَمااِة : )َقااالَ  À ، َعااِغ الشَِّباايِّ عااغ أبااي ىخيااخة  -ٕ
َوَرُجاال  َحَمااَف َعَمااى َيِساايغ  َكاِذَبااة  َبْعااَج اْلَعْرااِخ ِلَيْقَتِصااَع ِبَيااا َماااَل اْمااِخغ   ...،ُطااُخ ِإَلااْيِيعْ َواَل َيشْ 
 .(ٖ)(ُمْدِمع  

َماْغ َحَماَف َعَماى ِمْشَباِخؼ َىاَحا )َقااَل:  À، َأنَّ الشَِّبايَّ  هللا عغ جابخ بغ عباج -ٖ
 .(ٗ)(لشَّارِ ِبَيِسيغ  آِثَسة  َتَبػََّأ َمْقَعَجُه ِمَغ ا

بالدمااان أو  غيرجحااان القااػل بجااػاز تغماايع اليساا يتباايغ وبااالشطخ فااي أدلااة القااػليغ
ذلاااظ إلاااى اجتياااد القاضاااي فاااي السدااألة، عمساااا أن ىاااحا تقااجيخ ، ويخجاااع إن تيداااخ السكااان

الحرااػل، وذلااظ لػجااػد دار  صااعبأصاابح مشااح زمااغ بعيااج  -الدماااني والسكاااني–التغماايع 
                                         

التػضيح، ابغ  –(. ٖٛ٘ٔالسعػنة، الثعمبي، )ص –(. ٕٓ٘/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٔ)
نياية السصمب، الجػيشي،  -(. ٜٓٔ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٚ/ٛ، )الحاجب

 –(. ٕٙٓ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٚٓٔ/ٚٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٛٗٚ/ٛٔ)
 (.ٗ٘ٗ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) -(. ٕٓٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، )

 (.ٙٓٔ): ، آيةالسائجةسػرة  (ٕ)
 (.ٕٖٓو، )صسبق تخخيج (ٖ)
السدتجرك، الحاكع،  –(. ٗ٘/ٖٕالسدشج، ابغ حشبل، ) –(. ٕٓٔ/ٓٔصحيح ابغ حبان، ) (ٗ)

سشغ  –(. ٕٚٚ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) –(ا وقال: صحيح اإلسشاد، ووافقو الحىبي. ٜٕٖ/ٗ)
 (.ٜٖٛ/ٚالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –(. ٜٔٗ/ٖابغ ماجو، )
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فيسا لجييع ماغ قزاايا، والفرل مبت التي يجمذ فييا القزاة لمقزاء والسحاكع بأنػاعيا ل
، مساااا يراااعب االنتطاااار مقزااااة ماااغ أول الشياااار إلاااى وساااصو فقاااط كالباااامشاااتطع ل دوامو 

 فيااا تبلو ضخوف القزاء في الببلد اإلسبلمية باليسيغ إلى وقت العرخ، إضافة لتغييخ 
 وأإلااى مكااة والااحىاب  نتقااالاال حيااث أصاابح عميااو زمااغ أئستشااا الفقياااء،كاناات  كثيااخا عسااا

ميسااا كاناات القزااية التااي باايغ  يتصمااب إجااخاءات كثيااخة يزاايق بيااا وقاات القاضااي السجيشااة
وبااااأل ز  تاااي تعتاااخض التغمااايع بشػعياااووماااا شاااابو ذلاااظ ماااغ التعقياااجات الميساااة،  يجياااو

 ، وفي التغميع المفطي مشجوحة عشو وهللا أعمع.التغميع السكاني
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 حاالت اليسيؽ :السبحث الخابع
  اليسيغ السذخوعة في القزاء تأتي عمى ثبلث حاالت أساسية:

: اليساايغ إلثبااات الااجعػػ، وىااي يساايغ السااجعي مااع شاااىج واحااج، الحالػػة األكلػػى
َقَزاى ِبَيِساْيغ   Àهللِا  َأنَّ َرُساْػلَ ) ،أبي ىخيخة ، و ابغ عباس   وىي الػاردة في حجيث

اِىجِ  Àَأنَّ الشَِّبيَّ )، و(ٔ)(وَشاِىج    .(ٕ)(َقَزى ِبالَيِسْيِغ َمَع الذَّ
وقااج تقااجم تفراايل الكاابلم عااغ مذااخوعيتيا ومااا يقزااى فييااا فااي مبحااث مخاتااب 

 الذيادة.
: اليسااايغ لاااجفع الاااجعػػ، وىاااي يسااايغ الساااجعى عمياااو عشاااج عجاااد الحالػػػة الثانيػػػة

 ،ْعَػاُىعْ : )َلااػ ُيْعَصااى الشَّاااُس ِبااجَ Àقااػل الشبااي السااجعي عااغ إقامااة البيشااة، وىااي الااػاردة فااي 
َعااى َناااس  ِدَماااَء ِرَجااال  َوَأْمااَػاَلُيعْ  َعْى َعَمْيااِو( ،الدَّ  :وفااي روايااة ،(ٖ)َوَلِكااغَّ الَيِسااْيَغ َعَمااى الُسااجَّ

ِعي َوالَيِسْيُغ َعَمى َمْغ َأْنَكخ(  .(ٗ))الَبيَِّشُة َعَمى الُسجَّ
ية ب مذاخوعوقج أجسع الفقياء عمى مذخوعية ىحه اليسايغ، وأنياا األصال فاي باا

شبقياااا عسمياااا فاااي  Àوأن رساااػل هللا  القزااااء فاااي اليسااايغ وبياااان األحكاااام الستعمقاااة بياااا،
 .(٘) قزائو

                                         

 (.ٕٔٗسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٕٔٗخيجو، )صسبق تخ (ٕ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
(، شبعة دار الكتب ٕٕ٘/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٛٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (٘)

بجاية  –(. ٖٗٔاإلعبلم، الجياني، )ص –(. ٕٗ٘/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –العمسية. 
الػسيط، الغدالي،  –(. ٖٔ/ٛتػضيح، ابغ الحاجب، )ال –(. ٕٕ٘/ٗالسجتيج، ابغ رشج، )

 –(. ٖ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٛ٘ٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٕٔٗ/ٚ)
اإلنراف، السخداوؼ،  –(. ٕٖ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٕٗ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، )

(ٔٔ/ٕ٘ٔ.) 
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، )قال:  عغ األشعث بغ قيذ ف َكاَنْت َبْيِشْي وَبْيَغ َرُجل  ُ ُرْػَمة  ِفي ِبْ خ 
ْيُشُو، ُقْمُت: ِإنَُّو ِإَذًا : َشاِىَجْاَك َأْو َيسِ Àَفَقاَل َرُسْػُل هللِا  ،Àَفاْ َتَرْسَشا ِإَلى َرُسْػِل هللِا 

: َمْغ َحَمَف َعَمى َيِسْيغ  َيْدَتِحق  ِبَيا َمااًل وُىَػ ِفْيَيا Àَيْحِمُف وال ُيَباِلي، َفَقاَل َرُسْػُل هللِا 
 خف حف جف مغُّ ترجيق ذلظ: (. فأندل هللاَفاِجخ  َلِقَي هللَا وُىَػ َعَمْيِو َكْزَبانُ 

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

: )َأَلَظ À، وفي رواية: َفَقاَل ِلي َرُسػُل هللِا (ٔ)َّ جه هن من خن حن جن
: ِاْحِمْف( ،َبيَِّشة ؟(  .(ٕ)ُقْمُت: )ال(. َفَقاَل ِلْمَيُيْػِدؼِّ

َرُجال  ِماْغ ِكْشاَجَة ْغ َحْزاَخَمْػَت وَ عغ وائل بغ حجاخ عاغ أبياو قاال: )َجاْاَء َرُجال  ِماو 
: )َياا َرُساػَل هللِا ِإنَّ َىاَحا َكَمَبِشاي َعَماى َأْرض  َكاَناْت ألِباي(. َفَقاَل الَحْزاخَ  ،Àِإَلى الشَِّبيِّ  ِمي 

(. َفَقااااَل َرُساااػُل هللِا   Àَفَقااااَل الِكْشاااِجّؼ: )ِىاااَي َأْرِضاااي ِفاااي َياااِجؼ َأْزَرُعَياااا َلاااْيَذ َلاااُو ِفْيَياااا َحاااق 
: )َأَلااَظ َبيَِّشااة ؟( ُشااُو(. ُقاااَل: )َيااا َرُسااػَل هللِا إنَّ الخَُّجااَل َقاااَل: )ال(. َقااال: )َفَمااَظ َيِسيْ  ،ِلْمَحْزااَخِميِّ

(. َفَقااَل  ،َفاِجخ  ال ُيَباِلي َعَمى َما َحَمَف َعَمْيوِ  : َلاْيَذ َلاَظ ِمْشاُو ِإال Àَوَلْيَذ َيَتَػرَُّ  ِمْغ َشايء 
 .(ٖ)َذِلَظ(

: اليسايغ الساخدودة، وىاي اليسايغ السشقمباة عماى الساجِعي بعاج نكاػل الحالػة الثالثػة
الحقااا تفراايل الكاابلم  أتياليساايغ التااي تكااػن فااي القدااامة وسااي ى عميااو اليساايغ، أوالسااجعَ 

 .(ٗ)إن شاء هللا، أو كيخىسا مثل أيسان المعان عغ مذخوعيتيا
                                         

 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٜٓٔ)ص سبق تخخيجو، (ٕ)
 (.ٗ٘سبق تخخيجو، )ص (ٖ)
ىحه ىي الحاالت الخئيدية لميسيغ، وزاد بعس الفقياء حاالت أ خػ مثل يسيغ االستبخاء، وىي  (ٗ)

(، شبعة ٕٚٔ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -يسيغ السجعي لتتسيع الحكع بعج البيشة الكاممة. 
ونقل ابغ فخحػن عغ ابغ رشج  (.ٕٜمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص –الكميات األزىخية. 

اليسيغ تكػن تارة لخفع الجعػػ كالسجَعى عميو بسال فيشكخه، وتارة حاالت اليسيغ بقػلو: )
لترحيحيا كاليسيغ مع الذاىج، وتارة إليقافيا كالحمف عمى نفي حق ثبت لرغيخ بذاىج، وتارة 

 عة الكميات األزىخية.(، شبٕٚٔ/ٔتبرخة الحكام، لو، ) –(. لتتسيع الحكع كيسيغ االستبخاء



ٖٔٔ 

 

يكااػن بعااج الكاابلم البااج أن السشقمبااة عمااى السااجِعي والكاابلم عااغ اليساايغ السااخدودة 
مذخوعية القزااء بااليسيغ  ، لحا سأتشاول الكبلم عغالسجَعى عميو نكػلعغ مػجبيا وىػ 

 السخدودة عمى السجِعي بعج نكػل السجَعى عميو اليسيغ في مصمبيغ.
 السصمب األول: الشكػل.

 ى عميو، )اليسيغ السخدودة(.ي بعج نكػل السجعَ السصمب الثاني: يسيغ السجعِ 
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 السظمب األكؿ: الشكؾؿ
 و في مدألتيغ:ولتػضيح حقيقة الشكػل وماىيتو سأتشاول الكبلم عش

  السدألة األولى: تعخيا الشكػل.  **

 السدألة الثانية: أنػا  الشكػل.  **
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 السدألة األكلى: تعخلف الشكؾؿ. 

 التعخلف المغؾي: 
الشاااػن والكااااف والااابلم أصااال ثبلثاااي صاااحيح ياااجل  الشكاااػل، مراااجر لمفعااال نكااال،

وأصال الشكال القياج، ألناو يسشاع عمى مشع وامتشاا ، وملاى ىاحا السعشاى تخجاع فاخو  الكمساة، 
صااااحبو ماااغ الحخكاااة، ونكااال الخجااال عاااغ األماااخ والعاااجو إذا جااابغ عشاااو، والشاكااال الجباااان 
الزااعيف، ونكاال نكااز ورجااع وصااخف عااغ الذاايء، ونكاال عااغ اليساايغ يشكاال نكااػال إذا 

 .(ٔ)حاد عشيا، والشكػل ىػ االمتشا  عغ اليسيغ بعج شمبيا مشو

 التعخلف االصظالحي: 
ن مااجار معشااى حيااث إسعشااى االصااصبلحي عااغ السعشااى المغااػؼ مااغ لااع يخااخج ال

الشكػل شخعا ىػ: االمتشا  عغ أداء اليسايغ السػجياة ماغ القاضاي إلاى الساجعى عمياو أو 
 السجعي حيث شمبت مشو.

 .(ٕ)فعخفيا الحشفية والذافعية: االمتشا  مغ اليسيغ
 .(ٖ)امتشا  مغ وجبت عميو أو لو يسيغوعخفيا السالكية: 

 
      

                                         

الرحاح، الجػاىخؼ،  -(. ٕٙٗ/ٓٔتيحيب المغة، األزىخؼ، ) -(. ٕٙٙ/ٗالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
السحكع والسحيط األعطع، ابغ  –(. ٖٚٗ/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) -(. ٖ٘ٛٔ/٘)

ر، لدان العخب، ابغ مشطػ  -(. ٖٗٓ/ٕأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) -(. ٖٗ/ٚسيجة، )
 (.ٖٖ/ٖٔتاج العخوس، الدبيجؼ، ) -(. ٜ٘ٛالسرباح السشيخ، الفيػمي، )ص -(. ٚٚٙ/ٔٔ)

 (.ٓٙمعجع مقاليج العمػم، الديػشي، )ص –(. ٜٕٙ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (ٕ)
كػل السجعى عميو وعخفيا ابغ فخحػن بقػلو: )ن -(. ٔٚٗشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص (ٖ)

(، شبعة الكميات ٕٕ٘/ٔ(، تبرخة الحكام، لو، )ت عميو اليسيغ فشكل عشوأو السجعي إذا تػجي
 األزىخية.
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 السدألة الثانية: أنؾاع الشكؾؿ. 
إذا تقااجم السااجعي إلااى القاضااي بااجعػػ ولااع تكااغ لااو بيشااة عمااى دعااػاه، فماايذ لااو 

)َلااااػ ُيْعَصااااى الشَّاااااُس بقػلااااو:  Àبعااااج ذلااااظ إال يساااايغ السااااجعى عميااااو امتثاااااال ألمااااخ الشبااااي 
َعاى َنااس  ِدَمااَء ِرَجاال  َوَأْماَػاَلُيعْ  ،ِباَجْعَػاُىعْ  َعْى َعَمْياِو( َوَلِكاغَّ  ،الدَّ وفاي  ،(ٔ)الَيِساْيَغ َعَماى الُساجَّ

ِعي َوالَيِسااْيُغ َعَمااى َمااْغ َأْنَكااخ( :روايااة َشااُة َعَمااى الُسااجَّ لكااغ إذا رفااس السااجعى عميااو  .(ٕ))الَبيِّ
 أداء اليسيغ كان ىحا نكػال مشو، وىحا الشكػل نػعان:

بعاااج  نكاااػل حقيقاااي، ويكاااػن باااالشز الراااخيح، باااأن يقاااػل الساااجعى عمياااو األكؿ:
 عخض اليسيغ عميو مغ القاضي: ال أحمف، أو أمتشع عغ اليسيغ.

كػجػد آفاة أو -: نكػل حكسي، ويكػن بدكػت السجعى عميو بجون عحر الثاني
 .(ٖ)بعج عخض القاضي عميو اليسيغ -مخض

ىحا ويشبغي لمقاضي أن يبيغ لمسجعى عمياو األحكاام الستعمقاة بعاجم أدائاو اليسايغ 
ػن عمااى بيشااة ووضااػح مااغ أمااخه، الساايسا إن كااان السااجعى عميااو الستختبااة عميااو حتااى يكاا

مساااغ يجيااال حكاااع الشكاااػل عاااغ اليسااايغ، فياااخفس أداءىاااا تػرعاااا، فعماااى القاضاااي أن يشباااو 
 السجعى عميو إلى مآالت نكػلو وما يتختب عمى ذلظ مغ أحكام.

 
     

  
                                         

 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
البشاية،  –(. ٕٕٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٚٚٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) (ٖ)

الذامل، الجميخؼ،  –(. ٕٗ٘/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٜٕٖ/ٜالعيشي، )
الػسيط،  –(. ٔٚ٘/ٛمشح الجميل، عمير، ) –(. ٘٘ٔالسعػنة، الثعمبي، )ص –(. ٚٚٛ/ٕ)

الشجع الػىاج، الجميخؼ،  –(. ٔٙٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٕٗٗ/ٚالغدالي، )
(ٔٓ/ٕٗ٘ .) 
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 السظمب الثاني: يسيؽ السجعي بعج نكؾؿ السجعى عميه 
 (سيؽ السخدكدة)الي

ا تمااف الفقياااء فااي مذااخوعية رد اليساايغ إلااى السااجعي بعااج رفااس السااجعى عميااو 
 أداءىا عمى ثبلثة أقػال.

، إلاى أن الشكاػل شخياق مداتقل (ٔ): ذىب الحشفية، والسذيػر عاغ الحشابماةاألكؿ
بحاتو لمفرل في السشازعات، فالقاضاي يحكاع عماى الساجعى عمياو بشكػلاو، وال ياخد اليسايغ 

 عمى السجعي.
، إلاى أن القاضااي ال (ٕ): ذىاب السالكياة، والذاافعية، وروايااة عاغ الحشابماةنيالثػا

 يحكع بسجخد نكػل السجعى عميو بل يخد اليسيغ إلى السجعي، فمن حمف حكع لرالحو.
، إلاى أن القاضااي (ٖ): ذىاب بعااس فقيااء الذاافعية، ورواياة عااغ الحشابماةالثالػث

 ياخد اليسايغ إلاى الساجعي، بال عماى ال يحكع عمى السجعى عمياو بسجاخد نكػلاو، وكاحلظ ال
القاضاي أن يجباخ الساجعى عمياو إماا اإلقاخار وممااا اليسايغ، فامن رفاس حبداو حتاى يجيبااو 

 إلى إحجػ ىاتيغ الػسيمتيغ.
                                         

شبعة دار الكتب  (،ٕٕ٘/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٖٗ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 –(. ٕٔٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٚٚٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) -العمسية. 

السحخر، عبج الدبلم ابغ  -(. ٕٚٙ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٖٚ/ٜالبشاية، العيشي، )
 (.ٕٗ٘/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٛٓ/ٕتيسية، )

اإلشخاف، الثعمبي،  –(. ٙٚ/ٔٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٕٕ٘/ٗ، )بجاية السجتيج، ابغ رشج (ٕ)
العديد شخح  –(. ٕٗٗ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –(. ٔٚ٘/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٜٙٙ/ٕ)

الشجع الػىاج،  -(. ٕٙٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٕٛٓ/ٕٔالػجيد، الخافعي، )
اإلنراف، السخداوؼ،  -(. ٕٛٓ/ٕابغ تيسية، ) السحخر، عبج الدبلم -(. ٕٗٗ/ٓٔالجميخؼ، )

 (.ٖٓٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) -(. ٕ٘٘/ٔٔ)
كفاية الشبيو، ابغ  –(. ٕٛٓ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٗٗ/ٚالػسيط، الغدالي، ) (ٖ)

السحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية،  -(. ٖٕٗ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٘/ٜٔالخفعة، )
 (.ٖٓٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) -(. ٕٗ٘/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٛٓ/ٕ)
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 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **
َعااااى َناااااس  ِدَماااااَء ِرَجااااال   ،)َلااااػ ُيْعَصااااى الشَّاااااُس ِبااااَجْعَػاُىعْ : Àقااااػل الشبااااي  -ٔ الدَّ

َعْى َعَمْيِو( ،عْ َوَأْمَػاَليُ  ِعي َوالَيِساْيُغ  :وفي رواية ،(ٔ)َوَلِكغَّ الَيِسْيَغ َعَمى الُسجَّ )الَبيَِّشاُة َعَماى الُساجَّ
 .(ٕ)َعَمى َمْغ َأْنَكخ(

حرخ اليسيغ في السجعى عميو ولع يخد اليسيغ عماى  Àأن الشبي  :كيه الجاللة
ي، وجاااشذ اليسااايغ عماااى الساااجعي، فااابل تذاااخ  لغياااخها ذلاااظ أن جاااشذ البيشاااة عماااى الساااجع

 السجعى عميو.
َئااة  اَباااَ  ُكبَلًمااا َلااُو ِبَثَساِنسِ   ْبااَغ ُعَسااخَ َعْبااَج هللِا َأنَّ عااغ سااالع بااغ عبااج هللا: ) -ٕ

َفَقاااَل:   ، َفَدااَأَلُو ُعْثَسااانُ  ِدْرىااع، َقاااَل: َفَػَجااَج ِبااِو اْلُسْذااَتِخؼ َعْيًبااا َفَخاَصااَسُو إَلااى ُعْثَسااانَ 
ِ َلَقْج ِبْعَتُو َوَماا ِباِو ِماْغ َعْياب  َتْعَمُساوُ ِبْعُتُو ِباْلَبخَ  َفَقااَل: ِبْعتُاُو ِبااْلَبَخاَءِة،  ؟،اَءِة، َفَقاَل: َتْحِمُف ِبَاََّّ

ُه ُعْثَساُن   .(ٖ)(َعَمْيوِ  َوَأَبى َأْن َيْحِمَف، َفَخدَّ
، شمب اليسيغ مغ السجعى عميو وىػ اباغ عساخ  أن عثسان  :كيه الجاللة

لااػ كاناات مذااخوعة لسااا و، ولااع يااخد اليساايغ عمااى السااجعي، و قزااى عميااو بشكػلاافمسااا أبااى 
 تخكيا.

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

                                         
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
(. وليحا األثخ روايات متعجدة تحسل ذات السعشى إال أن فييا ٖ٘ٙ/ٗالسرشف، ابغ أبي شيبة، ) (ٖ)

الدشغ الكبخػ،  –(. ٖٔٙ/ٕ)مػشأ مالظ، الميثي،  –)فأبى أن يحمف وارتجع العبج(ا يشطخ في 
 –(. ٛٗٔ/ٛشخح الدشة، البغػؼ، ) –(ا وقال: أصح ما روؼ في ىحا الباب. ٕٖٛ/٘البييقي، )

(ا وقال: ىحا أثخ ٛ٘٘/ٙالبجر السشيخ، ابغ السمقغ، ) –(. ٖٙٔ/ٛالسرشف، عبج الخزاق، )
 (. ٔٓٔ/ٗنرب الخاية، الديمعي، ) –صحيح رواه مالظ. 
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 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 .(ٔ)َّمه جه هن من خن جنحن مم خم

أن فااي اآليااة نرااا صااخيحا فااي رد األيسااان مااغ الجيااة السااجعى  :كيػػه الجاللػػة
 عمييا إلى الجية السجعية.

 .(ٕ)(َردَّ اْلَيِسيَغ َعَمى َشاِلِب اْلَحقِّ : )À ىشبأن ال  غ عسخباعغ  -ٕ
لجاللااة عمااى رد اليساايغ عمااى السااجعي صاااحب أن الحااجيث صااخيح ا :كيػػه الجاللػػة

 الحق. 

اااَن   َأنَّ اْلِسْقااَجادَ ): مااا روؼ  -ٖ َسااْبَعَة آاَلِف  اْسااَتْقَخَض ِمااْغ ُعْثَساااَن ْبااِغ َعفَّ
 :عثساان  َفَقاالَ   ِإنََّسا ِىَى َأْرَبَعاُة آاَلف  َفَخاَصاَسُو ِإَلاى ُعَساخَ  :َفَمسَّا َتَقاَضاُه َقالَ  ،ِدْرَىع  
َفَقااَل  ،ِإنََّسا ِىَى َأْرَبَعاُة آاَلف   : َفَقاَل اْلِسْقَجادُ  ،َقْج َأْقَخْضُت اْلِسْقَجاَد َسْبَعَة آاَلِف ِدْرَىع  ِإنِّى 

َفَقاااااَل  ،َفااااَأَبى َأْن َيْحِماااافَ  ،َأْنَرااااَفظَ :  َفَقاااااَل ُعَسااااخُ ، َأْحِمْفااااُو َأنََّيااااا َسااااْبَعُة آاَلف   :اْلِسْقااااَجادُ 
 .(ٖ)(اكَ ُ ْح َما أَْعصَ  :ُعَسخُ 

حادثااة وقعاات باايغ ثبلثااة مااغ كبااار الرااحابة رضااػان هللا عمااييع،  :كيػػه الجاللػػة
قباااااال بتػجيااااااو السااااااجعى عميااااااو وىااااااػ  متخاصااااااسان وقاضااااااي، والجاللااااااة فييااااااا، أن عسااااااخ 

                                         

 (.ٛٓٔ-ٙٓٔ: )سػرة السائجة، آية (ٔ)
، ال أعخف دمحما(ا وقال: صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه، وقال الحىبي: ٖٔٔ/ٗالسدتجرك، الحاكع، ) (ٕ)

الدشغ الكبخػ، البييقي،  –(. ٖٔٛ/٘سشغ الجارقصشي، ) –. يكػن الحجيث باشبلال  وأ ذى أن
دمحم بغ عبج هللا الفػائج، تسام بغ  -(. ٕٖٔ/ٗٔمعخفة الدشغ واآلثار، البييقي، ) –(. ٗٛٔ/ٓٔ)

 ه.ٕٔٗٔ(، مكتبة الخشج، الخياض، ٜٚٔ/ٔالبجمي، )
 (ا وقال: ىحا إسشاد صحيح.ٗٛٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٖ)
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صاحب الحاق، وقاال: أنرافظ، ولاػ لاع تكاغ  ، اليسيَغ لمسجعي وىػ عثسان  السقجاد
 عمى األقل. اليسيغ السخدودة مذخوعة العتخض واحج مشيع

َأنَّ َعْبااااَج هللِا ْبااااَغ َسااااْيل  ) : عاااغ رافااااع بااااغ  ااااجيح وساااايل باااغ أبااااي حثسااااة -ٗ
َقااا ِفااي الشَّْخاالِ  َفَجاااَء َعْبااُج  ،َفُقِتااَل َعْبااُج هللِا ْبااُغ َسااْيل   ،َوُمَحيَِّرااَة ْبااَغ َمْدااُعػد  َأَتَيااا َ ْيَبااَخ َفَتَفخَّ

َفَتَكمَُّسااااػا ِفااااي َأْمااااِخ  À ُة اْبَشااااا َمْدااااُعػد  ِإَلااااى الشَِّباااايِّ الااااخَّْحَسِغ ْبااااُغ َسااااْيل  َوُحَػيَِّرااااُة َوُمَحيَِّراااا
ااِخ اْلُكْبااخَ  :À َفَقاااَل الشَِّبااي   ،َفَبااَجَأ َعْبااُج الااخَّْحَسِغ َوَكاااَن َأْصااَغَخ اْلَقااْػمِ  ،َصاااِحِبِيعْ  ِلَيِمااَي أؼ: -َكبِّ

َأَتْداااَتِحق ػَن َقِتااايَمُكْع َأْو َقااااَل  :À لشَِّباااي  َفَقااااَل ا ،َفَتَكمَُّساااػا ِفاااي َأْماااِخ َصااااِحِبِيعْ  -اْلَكااابَلَم اأَلْكَباااخُ 
َفُتْباِخُئُكْع َيُياػُد ِفاي  :َقاالَ  ،َقااُلػا: َياا َرُساػَل هللِا َأْماخ  َلاْع َناَخهُ  ،ِبَأْيَساِن َ ْسِديَغ ِماْشُكعْ  ،َصاِحَبُكعْ 

 .(ٔ)(ِمْغ ِقَبِموِ  Àَداُىْع َرُسػُل هللِا َفػَ  ،َقاُلػا: َيا َرُسػَل هللِا َقْػم  ُكفَّار   ،َأْيَساِن َ ْسِديَغ ِمْشُيعْ 
أولياااء القتياال  رد اليساايغ مسااغ وجباات عميااو أوال وىااع Àأن الشبااي  :كيػػه الجاللػػة

 وذلظ بعج نكػليع عشيا، إلى  رػميع وىع الييػد، فجل ذلظ عمى جػاز رد اليسيغ.
َكاَنااْت َلااُو َمااْغ : )َقااالَ  À َأنَّ َرُسااػَل َّللاَِّ ،  الشحيباايعااغ سااالع بااغ كاايبلن  -٘

، َفَعَمْيِو اْلَبيَِّشُة، َواْلَسْصُمػُب َأْوَلى ِباْلَيِسيِغ، َفِمْن َنَكَل َحَمَف الصَّاِلُب َوَأَ حَ   .(ٕ)(َشِمَبة  ِعْشَج َأَحج 
ااِىجِ قاال: ) عغ عمّي  -ٙ َفاِمْن َلاْع َيُكاْغ َلاُو َبيَِّشاة  َفااْلَيِسيُغ َعَماى  ،اْلَيِسايُغ َماَع الذَّ

َعى ِعي ،َعَمْيااِو ِإَذا َكاااَن َقااْج َ اَلَصااوُ  اْلُسااجَّ َعى ، وفااي روايااة: )(ٖ)(َفااِمْن َنَكااَل َحَمااَف اْلُسااجَّ اْلُسااجَّ
 .(ٗ)(َفِمْن َنَكَل ُأْحِمَف َصاِحُب اْلَحقِّ َوَأَ حَ  ،َعَمْيِو َأْوَلى ِباْلَيِسيغِ 

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثالث:  **
شراػص، ذلاظ أن الساجَعى عمياو اليسيغ ال تخد عمى الساجِعي لسخالفتياا عساػم ال

                                         

الجامع  -(. ٔٗ/ٛالجامع الرحيح، البخارؼ، باب إكخام الكبيخ ويبجأ األكبخ بالكبلم، ) (ٔ)
 (.ٜٕٔٔ/ٖالرحيح، مدمع، باب القدامة، )

اإلييام، ابغ القصان، بيان الػىع و  –(ا وقال: ىحا مخسل. ٓٓ٘/ٗحبيخ، ابغ حجخ، )التمخيز ال (ٕ)
 ىحا مخسل مع ضعف إسشاده.(ا وقال: ٙٚ/ٖ)

 (.ٕٖٔ/ٗٔمعخفة الدشغ واآلثار، البييقي، ) –(. ٗٛٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٖ)
 (.ٕٖٔ/ٗٔمعخفة الدشغ واآلثار، البييقي، ) –(. ٖٔٛ/٘سشغ الجارقصشي، ) (ٗ)
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ثباات بااالشز الرااخيح فااي حقااو أمااخان إمااا اإلقااخار وممااا اليساايغ، فاامن أجاااب إلااى أحااجىسا 
فااحاك ومال حاابذ حتااى يجيااب، ألن تااخك كاال مااجعى عميااو بعااج نكػلااو يااؤدؼ إلااى تزااييع 

 الحقػق.
وبااالشطخ إلااى األقااػال الثبلثااة الدااابقة يتباايغ أن القااػل الااخاجح وهللا أعمااع، ىااػ مااا 

ىااب إليااو السالكيااة والذااافعية ومااغ وافقيااع، مااغ القااػل بسذااخوعية اليساايغ السااخدودة عمااى ذ
السجعي بعج نكػل السجعى عميوا وذلاظ لراحة األدلاة التاي اساتشجوا إليياا ولاجاللتيا عماى 
السقرػد مشيا، بخبلف أدلة الحشفية فيي ماع صاحتيا ال تاجل عماى السشاع ماغ مذاخوعية 

أنو ارتجع العبج مغ نفدو بعاج  ايات األ خػ عغ ابغ عسخ اليسيغ السخدودة، وألن الخو 
 قزى عميو بالشكػل. أن أبى الحمف، ال أن عثسان 
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 : الحقؾؽ التي تثبت باليسيؽالسبحث الخامذ
الحقااااػق تااااأتي عمااااى ثبلثااااة أنااااػا  رئيدااااية، وىااااي الحقااااػق الخالرااااة  تعااااالى، 

مااا شااخ  ماااغ  : تعااالى ليااا شاااقان، األولحقااػق هللاوحقااػق العباااد، والحقااػق السذاااتخكة، و 
ماااا يتعماااق بمقاماااة  :العبػدياااة الخالراااة، والثاااانيبالتػحياااج و  ومفاااخاده أجااال تعطااايع هللا تعاااالى

وقااج  فااي ىااحا السبحااث، السقرااػد بحااق هللا تعااالىىااحا ىااػ و  والعباااداتا الحااجود واألحكااام
بالذابية كالحاجود، كحاج ماا ياجرأ ، حقػق هللا تعالى إلى قداسيغىحا الشػ  مغ  قدع الفقياء

 ما ال يجرأ بالذبية كالدكاة والكفارات.، و الدنا وشخب الخسخ
ما أثبتو الذار  لئلندان عمى اإلندان مساا يتعماق  ىيوالسقرػد بحقػق العباد: 

 .والشكاح شدبالسال، و البسعامبلتو، وىي الحقػق الخالرة لمعبج، مثل حق 
تااي يكااػن فييااا حقااا  تعااالى مااغ والسقرااػد بااالحقػق السذااتخكة: ىااي الحقااػق ال

 جية، وحقا لمعبج مغ جية أ خػ، مثل حّج الدخقة وحج القحف.
اّتفااااق الفقياااااء القاااااائمػن أمااااا مااااا يقزااااى فيااااو مااااغ ىاااااحه الحقااااػق باااااليسيغ، فقااااج 

أو  ،ى عميااوعَ يساايغ السااج أو ،سااػاء القزاااء بذاااىج ويساايغ- بسذااخوعية القزاااء باااليسيغ
ساػاء -فاي حقاػق هللا تعاالى الخالراة  اليسيغُيقزى بال  عمى أّنو ،-ورّد اليسيغ الشكػلب

كاناات مساااا ياااجرأ بالذااابية كحاااج الدناااا وشاااخب الخساااخ، أو مساااا ال ياااجرأ بالذااابية كالعباااادات 
 .وسيأتي ا(ٔ)إال إذا تعمق بيا حق مالي آلدمي -والكفارات

 .(ٕ)(ال يجػز االستحبلف في الحجود الخالرة حقا  عّد وجلّ : )قال الكاساني
                                         

(، شبعة دار ٖٕٓوٕٕٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) - (.ٚٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
(. لدان الحكام، ابغ الذحشة، ٖٛٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) –الكتب العمسية. 

الشػادر  –(. ٜٕٜ/ٕشخح زروق، زروق، ) -(. ٕ٘ٗ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) –(. ٖٕ٘)ص
الػجيد، الغدالي،  -(. ٘ٙٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٜٖٔ/ٛ، )والديادات، القيخواني

الشجع الػىاج، الجميخؼ،  -(. ٕٓٓ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٔٙ/ٕ)
السحخر،  -(. ٖٖ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٕٗ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٕٓٗ/ٓٔ)

 (.ٕٔٔ/ٕٔراف، السخداوؼ، )اإلن –(. ٖٕٕ/ٕعبج الدبلم ابغ تيسية، )
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٕٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
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 .(ٔ)(وال يحمف في حجود هللا تعالى ألنو ال ندا  فييا: )الغداليال ق
وال يدااااتحمف فااااي العبااااادات وال فااااي حااااجود هللا : )قااااال عبااااج الداااابلم ابااااغ تيسيااااة

 .(ٕ)(تعالى
 فيي نػعان:أما حقػق العباد، 

 ال وىاحا الشاػ الحقػق السالية وما يؤول إليياا مثال البياع والسجايشاة،  :الشؾع األكؿ
فاااي مبحاااث  ساااا سااابق ذكاااخهب ، واساااتجلػا(ٖ)ليسيغباااا أىااال العماااع بالقزااااء فياااو  ااابلف بااايغ

 مذخوعية القزاء باليسيغ، بالكتاب والدشة واإلجسا .
، وقاااج والشداااب ل وال ياااؤول إلياااو كالشكااااح والصااابلق: ماااا لااايذ بسااااالشػػػؾع الثػػػاني

 ا تمف الفقياء في القزاء باليسيغ بيحا الشػ  مغ الحقػق عمى قػليغ:
إلااى اسااتثشاء مدااائل متعااجدة مااغ  ،(ٗ)والحشابمااة ،والسالكيااة ،الحشفيااة ذىااباألول: 

 .، وال يجػز االستحبلف عميياالحقػق، قالػا ال يقزى فييا باليسيغمغ  ىحا الشػ 
، إلااى (٘)والحشابمااة فااي روايااة ،والذااافعية ،ذىااب الراااحبان مااغ الحشفيااة الثاااني:

                                         

 (.ٕٔٙ/ٕالػجيد، الغدالي، ) (ٔ)
 (.ٖٕٕ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) (ٕ)
(، شبعة دار الكتب ٕٕٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) - (.ٚٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)

شخح زروق،  -(. ٕ٘ٗ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) –(. ٘ٛٔ/ٛعشاية، البابختي، )ال –العمسية. 
عيػن السدائل، الثعمبي،  -(. ٜٖٔ/ٛالشػادر والديادات، القيخواني، ) –(. ٜٕٜ/ٕزروق، )

 –(. ٕٔٙ/ٕالػجيد، الغدالي، ) -(. ٘ٙٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) - (.ٕٙ٘و ٜٔ٘)ص
السغشي،  –(. ٕٓٗ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) -(. ٕٓٓ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، )

 (.ٕٔٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٖٖ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٕٗ/ٓٔابغ قجامة، )
تحفة الفقياء، الدسخقشجؼ،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٕٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

(. ٜٖٔ/ٛالشػادر والديادات، القيخواني، ) –(. ٚٙٔ/ٛزه، )السحيط البخىاني، ابغ ما –(. ٖٛٔ/ٖ)
السغشي،  –(. ٕٙ٘و ٜٔ٘عيػن السدائل، الثعمبي، )ص -(. ٜٕٜ/ٕشخح زروق، زروق، ) -

 (.ٕٔٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٖٖ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٕٗ/ٓٔابغ قجامة، )
 =تحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، –الكتب العمسية.  (، شبعة دارٕٕٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (٘)
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 كل ما يتعمق بحقػق العباد.مذخوعية القزاء باليسيغ بيحا الشػ  مغ الحقػق، وب
التي يكػن فييا حقاا  تعاالى ماغ جياة، وحقاا لمعباج ماغ وأما الحقػق السذتخكة 

بل  بلف بيغ أىال العماع بالقزااء ف، القراصو  جية أ خػ، مثل حّج الدخقة وحج القحف
يداقط بالذابية، وحقاػق ويداقط حاق هللا ألناو  ،يثبت بيا حق العبج فقطلكغ  فييا باليسيغ

 .(ٔ)عمى السدامحة ةمبشي هللا
وباااالشطخ إلاااى األقاااػال الداااابقة يتبااايغ رجحاااان القاااػل بسذاااخوعية اليسااايغ فاااي كااال 

، أو ما يتعماق بحقياع ماغ كالحقػق السالية الحقػق التي تتعمق بالعباد سػاء الخالرة ليع
 ،)َلاااػ ُيْعَصاااى الشَّااااُس ِباااَجْعَػاُىعْ : Àقاااػل الشباااي لعساااػم  ، وذلاااظكالداااخقة الحقاااػق السذاااتخكة

َعااى َناااس  ِدَماااَء ِرَجااال  َوَأْمااَػاَلُيعْ  َعْى َعَمْيااِو( ،الدَّ  :وفااي روايااة ،(ٕ)َوَلِكااغَّ الَيِسااْيَغ َعَمااى الُسااجَّ
ِعي َوالَيِسااْيُغ َعَمااى َمااْغ َأْنَكااخ( ألن الفقياااء متفقااػن عمااى مذااخوعيتيا و  ا(ٖ))الَبيَِّشاُة َعَمااى الُسااجَّ

ألنياا أماػر  عاس السداائل كالشكااح والصابلق،في كال الحقاػق الستعمقاة بالعبااد باساتثشاء ب
ن األبزاا  يحتااط فيياا فابل أل، و ال يج ميا البحل، واليسيغ إنساا تعاخض فيساا يج ماو الباحل

ال دلياال عميااو وهللا  مااغ عسااػم الحقااػق  وىااحا االسااتثشاء ،تباااح بااالشكػل وال بيساايغ السااجِعي
 أعمع.

  

                                         
نياية السصمب، الجػيشي،  -(. ٚٙٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٖٛٔ/ٖ) =

(. ٕٓٓ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٕٔٙ/ٕالػجيد، الغدالي، ) -(.٘ٙٙ/ٛٔ)
السبج ، ابغ  –(. ٕٕٗ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٕٓٗ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، )

 (.ٕٔٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٖٖ٘/ٛمفمح، )
(، شبعة دار الكتب ٕٕٙ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) - (.ٚٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)

الشػادر  –(. ٜٕٜ/ٕشخح زروق، زروق، ) -(. ٖٛٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) –العمسية. 
نياية  -(. ٖٛ/ٛ(،و )ٔ٘٘/ٚ،  ميل الجشجؼ، )التػضيح -(. ٜٖٔ/ٛوالديادات، القيخواني، )
العديد شخح الػجيد،  –(. ٕٔٙ/ٕالػجيد، الغدالي، ) -(. ٘ٙٙ/ٛٔالسصمب، الجػيشي، )

السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٕٓٗ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) -(. ٕٓٓ/ٖٔالخافعي، )
 (.ٕٔٔ/ٕٔلسخداوؼ، )اإلنراف، ا –(. ٖٖ٘/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٕٗ/ٓٔ)

 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
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 السبحث الدادس: أحكاـ اليسيؽ

 
 .صالبموفيو ثبلثة 

 الشية في اليسيؽ.لسظمب األكؿ: ا **
  حكؼ اليسيؽ.السظمب الثاني:   **
  الحم  بالظالؽ.السظمب الثالث:   **
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 السظمب األكؿ: الشية في اليسيؽ
تكااػن  -كااجليل قزااائي لمفراال فااي السشازعااات-اتفااق الفقياااء عمااى أن اليساايغ 

ا، وال تكاػن عماى نياة عمى نية السحمِّف أؼ القاضاي وشالاب اليسايغ الاحؼ تعماق حقاو فييا
، كسا أناو ال يجاػز لاو أيزاا أن السدتحَمف عميوالذيء فميذ لو أن يشػؼ كيخ  ،الحالف

عماااى الحاااق تكاااػن اليسااايغ  إنساااا ،يداااتخجم التػرياااة والسعااااريس أو االساااتثشاء فاااي اليسااايغ
تأويمااو، أو لااػ  وأ خك كاال حااالف ونيتااولااػ تُاا إذ ،(ٔ)الستشاااز  فيااو وعمااى نيااة السحمِّااف فقااط

ا لااتسكغ كاال واحااج (ٕ)لمسعاااريس والتػريااة أو االسااتثشاء مشجوحااة فااي اليساايغ القزااائية كاان
مااااغ تأوياااال قدااااسو والتيااااخب مااااغ مزااااسػنيا دون تبعااااات، ولبصماااات الفائااااجة السخجااااػة مااااغ 

القداع اإلقاجام عماى زاعت الحقػق، ألن اليسايغ إنساا شاخعت لييااب الحاالف لو  ،األيسان
 .(ٖ)با تعالى كحبا

                                         

(، شبعة دار الكتب ٕٓ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٕ٘ٔ/ٖٓالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 –(. ٛٚٔ/ٕبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) –(. ٜٕٓ/ٗالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –العمسية. 

الحاوؼ الكبيخ،  -(. ٖٙٔ/ٖالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) –. (ٚٙ/ٔٔالح يخة، القخافي، )
مغشي  -(. ٖٗ٘/ٛنياية السحتاج، الخممي، ) -(. ٕٛٔ/ٚٔ(، و)ٕٚٚ/٘ٔالساوردؼ، )

الغخر البيية في شخح البيجة الػردية، زكخيا بغ دمحم بغ أحسج  –(. ٖٓٙ/ٗالسحتاج، الذخبيشي، )
 ،اإلمام أحسج بغ حشبل ومسحاق بغ راىػيو مدائل -(، السصبعة السيسشية. ٕٛٛ/٘األنرارؼ، )

الجامعة اإلسبلمية  (،ٖٕ٘ٗ/٘، )إسحاق بغ مشرػر بغ بيخام السخوزؼ، السعخوف بالكػسح
السبج ، ابغ مفمح،  –(. ٖٖ٘/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –م. ٕٕٓٓبالسجيشة السشػرة، شبعة أولى، 

 (.ٕٔ٘/ٛر، لو )نيل األوشا -(. *ونقل الذػكاني اإلجسا  كمى ذلظ، ٕٓٗ/ٙ)
فبل يجػز فعميا حيث يبصل بيا حق  اوالتػرية ومن كان ال يحشث بياقال الذػكاني: ) (ٕ)

 (.ٕٔ٘/ٛنيل األوشار، لو ) -(. ف، وىحا مجسع عميوالسدتحمِ 
وىحا بخبلف اليسيغ كيخ القزائية التي ال يتعمق بيا حق  رع، وىي الرادرة مغ الحالف  (ٖ)

التػرية والسعاريس لتجشب الػقػ  في الكحب ألنيا كيخ واجبة ولع يمدم  ا تيارا، فمنو تجػز فييا
ِإنَّ ِفي اْلَسَعاِريِس َلَسْشُجوَحة  َعِغ بيا وال يتعمق بيا حق آل خ، وقج ورد عغ عسخان بغ حريغ: )

دار (، ٜٕٚ)صدمحم بغ إسساعيل بغ إبخاىيع بغ السغيخة البخارؼ، األدب السفخد،  -(. اْلَكِحبِ 
 =عمي شعب اإليسان، أحسج بغ الحديغ بغ –م. ٜٜٛٔ شبعة ثالثة،، بيخوت، خ اإلسبلميةالبذائ
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ُقَظ )قااال:  Àعااغ الشبااي  ث أبااي ىخيااخة بحااجي واسااتجلػا َيِسيُشااَظ َعَمااى َمااا ُيَرااجِّ
 .(ٕ)(اْلَيِسيُغ َعَمى ِنيَِّة اْلُسْدَتْحِمفِ )، وفي رواية، (ٔ)(َصاِحُبظَ  -ِبوِ  - َعَمْيوِ 

و قاااج حسماااىاااحا الحاااجيث واضاااح الجاللاااة عماااى السقراااػد مشاااو فاااي نياااة اليسااايغ، و و 
حقا فحمفو القاضاي  آ خ ا ادعى رجل عمىفمذ ،عمى الحمف باستحبلف القاضي الفقياء
 انعقااجت يسيشاو عمااى ناػاه القاضااي وال تشفعااو ػاورّ  أو نااػػ كياخ مااا ناػػ القاضاايو  فحماف

 .(ٖ)، وصخح بعزيع باإلجسا  عمى ذلظالتػرية نيتو وال
الذاااافعية والحشابماااة ماااغ ذلاااظ ماااا إذا كاااان و  الحشفياااة بعاااس الفقيااااء ماااغواساااتثشى 

وىاااااي ماااااا تداااااسى حالاااااة – لسصماااااػب مشاااااو اليسااااايغ مطمػماااااالسداااااتحِمف ضالساااااا جاااااائخا، واا
ن حياث إ ،االساتثشاء يفاتح باباا ماغ الراعب جاجا ضابصو ، والحاق أن ىاحا(ٗ)-االضاصخار

، والحااق الااحؼ آل اليساايغ إليااو ال والخرااع لااو ضمااع القاضاايو كاال واحااج يااجعي السطمػميااة 
سايمة أ اخػ، ن الخراع عجاد عاغ إثباتاو باأؼ و حياث إ، يعمع حقيقتو إال شخفا الشادا  فقاط

معشاااه االعتساااد الكاماال عمااى أو معاريزااو وتأويمااو ك اليساايغ القزااائية لشيااة الحااالف وتااخْ 
 ورعو وتقػاه، وىحا ما ال يصمع عميو إال هللا تعالى.

     
  

                                         
 -ما وقال: صحيح مػقػفا. ٖٕٓٓ(، مكتبة الخشج، الخياض، شبعة أولى، ٙٗٗ/ٙالبييقي، ) =

مغشي السحتاج، الذخبيشي،  –(.ٚٔٔ/ٔٔ، الشػوؼ، )شخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع
 (.ٕٕٔ/ٚخقي، الدركذي، )شخح الدركذي عمى الخ -(.ٖٔٗ/ٗ)

 (.ٕٗٚٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب يسيغ الحالف عمى نية السدتحمف، ) (ٔ)
  (.ٕٗٚٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب يسيغ الحالف عمى نية السدتحمف، ) (ٕ)
 (.ٚٔٔ/ٔٔ، الشػوؼ، )شخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع (ٖ)
(، شبعة دار الكتب ٕٓ/ٖع، الكاساني، )بجائع الرشائ –(. ٕ٘ٔ/ٖٓالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)

 -(. ٕٛٛ/٘الغخر البيية، األنرارؼ، ) -(. ٜٕٓ/ٗالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –العمسية. 
السبج ، ابغ مفمح،  –(. ٖٖ٘/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٓٙ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، )

 (.ٕٕٔ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) -(. ٕٓٗ/ٙ)

 



ٖٕٙ 

 

 السظمب الثاني: حكؼ اليسيؽ
، سااػاء كاناات بعااج أدائيااا السقراػد بحكااع اليساايغ أؼ األثااخ الستختااب عماى اليساايغ

الػاحااااج، أو يساااايغ السااااجعى عميااااو وىااااي أصاااال الباااااب، أو اليساااايغ السااااخدودة مااااع الذاااااىج 
 عمى السجعي.السشقمبة 

اتفاااااق الفقيااااااء عماااااى أناااااو إذا حماااااف ماااااغ تػجيااااات إلياااااو اليسااااايغ القزاااااائية فااااامن 
الخرااػمة تشقصااع باايغ الستقاضااييغ فااي الحااال، ويشتيااي الخاابلف بيشيسااا، ويااتخمز كاال 

أو  لػاحاااجاماااع الذااااىج -يسااايغ الساااجعي ، وىاااحا واضاااح فاااي (ٔ)مشيساااا ماااغ مصالباااة اآل اااخ
إذ لاااغ يصاااخأ ججياااج بعاااج حمفاااو، ألناااو ىاااػ الساااجعي السصالاااب باااالحق وقاااج  -الساااخدودة عمياااو

فحماااف  ،وصااال إلياااو بيسيشاااو، أماااا لاااػ تػجيااات اليسااايغ إلاااى الساااجعى عمياااو السشكاااخ لمحاااق
وانقصعاات الخراااػمة، ثاااع اساااتصا  الساااجعي أن يحزااخ البيشاااة عماااى صاااجق دعاااػاه، فيااال 

فيداقط حقاو بالاجعػػ النقصاا  الخراػمة فيساا  ابعج يسيغ الساجعى عمياو أم ال تقبل بيشتو
 ؟.بيشيسا

، إلى (ٖ)وكيخىع ،األربعة السحاىب، وفقياء (ٕ)التابعيغ ذىب جساىيخ الفقياء مغ
                                         

(، شبعة دار الكتب ٜٕٕ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٜٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
عقج  –(. ٗٚ/ٔٔالح يخة، القخافي، ) -(. ٘ٚٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –العمسية. 

الػسيط،  –(. ٖٕٓ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) -(. ٗٛٓٔ/ٖالجػاىخ، الدعجؼ، )
أسشى السصالب، األنرارؼ،  -(. ٖٛٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -(. ٖٕٗ/ٚالغدالي، )

 –(. ٜٜٗاإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٖٗٛ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) -(. ٖٓٗ/ٗ)
 (.ٜٔٔ/ٕٔاإلنراف، السخداوؼ، )

 قال بو شاووس ومبخاىيع الشخعي والقاضي شخيح، وكيخىع (ٕ)
(، شبعة دار الكتب ٜٕٕ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) – (.ٜٔٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)

العديد شخح الػجيد، الخافعي،  -(. ٘ٚٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –العمسية. 
 -(. ٖٓٗ/ٗأسشى السصالب، األنرارؼ، ) -(. ٖٕٗ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –(. ٕٗٓ/ٖٔ)

السبج ، ابغ  –(. ٜٔٔ/ٕٔ، )اإلنراف، السخداوؼ  –(. ٕٖٙ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، )
 (.ٕٜٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٜٔٔ/ٛمفمح، )



ٖٕٚ 

 

اليسايغ ال تداقط الحاق وال تباخغ  ألن ،(ٔ)إلى قبػل بيشاة الساجِعي بعاج يسايغ الساجَعى عمياو
َمااْغ َحَمااَف َعَمااى َيِسااْيغ  َيْدااَتِحق  ِبَيااا َمااااًل وُىااَػ ِفْيَيااا ) :À  ػلااولق الحمااة ال ضاااىخا وال باششااا،

مؤقتااا  تشيااي الخاابلف وتدااقط الشاادا  اليساايغ ومنسااا .(ٕ)(َفاااِجخ  َلِقااَي هللَا وُىااَػ َعَمْيااِو َكْزااَبانُ 
بأداء اليسيغ حيث ال بيشة لمسجِعي تؤياج صاجق دعاػاه، فامذا حزاخت البيشاة كانات األولاى 

القزااااء بياااا، وألن اليسااايغ  ماااف عاااغ األصااال إلنيااااء الشااادا  والخراااػمة، فااامذا بقبػلياااا و 
 حزخ األصل تػقف العسل باليسيغ.

 .(ٖ)(اْلَبيَِّشُة اْلَعاِدَلُة َأَحق  ِمَغ اْلَيِسيِغ اْلَفاِجَخةِ قال: ) عغ عسخ 

  .(ٗ)(ْلَعاِدَلةِ اْلَيِسيُغ اْلَفاِجَخُة َأَحق  َأْن ُتَخدَّ ِمَغ اْلَبيَِّشِة ا) قال: وعشو 

لقبػل البيشة بعج اليسيغ، العاحر فاي تخكياا قبال اليسايغ كشدايان،  واشتخط السالكية
السجِعي عشجما يعمع ببيشتو ويداتحمف الساجَعى عمياوا ألن ، وذلظ (٘)أو عجم عمع بيا مثبل

                                         
و الف في ذلظ بعس الفقياء مشيع، ابغ أبي ليمى ومسحاق وأبػ عبيج، وبعس السالكية،  (ٔ)

والطاىخية، والذػكاني، فقالػا بدقػط الجعػػ وعجم قبػل البيشة بعج يسيغ السجَعى عميو مصمقا، 
ى عميو فيي مدتشج لمحكع الرحيح، وال يقبل السدتشج ا كانت تصمب مغ السجعَ اليسيغ إذألن 

. وال يشقس الطغ بالطغ، نو ال يحرل لكل واحج مشيسا إال مجخد ضغالسخالف ليا بعج فعميا، أل
اإلشخاف، الثعمبي،  -(. ٗٛٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٗٚ/ٔٔالح يخة، القخافي، ) -
(. ٘ٔٔٗ/ٛمدائل اإلمام أحسج، الكػسح، ) –(. ٖٕٗ/ٚلغدالي، )الػسيط، ا –(. ٜٜٙ/ٕ)

 (.ٓ٘ٗ/ٖ*ونقل سيج سابق عغ الذػكاني تخجيحو ليحا القػل، فقو الدشة، لو، )
 (.ٜٓٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
السبدػط،  - (. وندبتو كتب الفقو لعسخ بغ الخصاب ٕٛٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٖ)

الشػادر والديادات، القيخواني،  –(. ٖٔٗعبلم، الجياني، )صاإل –(. ٜٔٔ/ٙٔالدخ دي، )
 (.ٓٓٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٖ٘ٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٛٔٗ/ٛ)

، وقال: رواه À(، فشدب ىحه الكبلم لمشبي ٕٖٙ/ٗووىع الخصيب الذخبيشي في مغشي السحتاج، )
غ شاووس ومبخاىيع الشخعي والقاضي شخيح، البخارؼ، والرػاب أن البخارؼ روػ ىحا القػل ع

 (.ٖٕ٘/ٖ) الجامع الرحيح، البخارؼ، باب مغ أقام البيشة بعج اليسيغ، -. Àوليذ عغ الشبي 
 (.ٖٛٓ/ٗٔمعخفة الدشغ واآلثار، البييقي، ) (ٗ)
تبرخة الحكام، ابغ  -(. ٗٛٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٗٚ/ٔٔالح يخة، القخافي، ) (٘)

 (.ٜٜٙ/ٕاإلشخاف، الثعمبي، ) -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖ٘ٗ/ٔ)فخحػن، 

 



ٖٕٛ 

 

فمنااو يخضااى بتحكاايع ذمااة السااجَعى عميااو، ويدااقط حقااو بالبيشااة التااي معااو فعميااو أن يمتاادم 
 .(ٔ)بفعمو

أمااا إن اسااتحمفو مااع عمسااو ببيشتااو تاركااا ليااا، إمااا ترااخيحا أو : )قااال ابااغ فخحااػن 
 .(ٕ)(معخضا عشيا، وىي حاضخة أو كائبة فبل حق لو

وقااػل السالكيااة أقااخب إلااى الرااػاب وهللا أعمااع، ألن مااغ تااخك بيشتااو باابل عااحر قااج 
يصالاااب ع لرضااي شػاعيااة بحمااة الساااجَعى عميااو، وقرااخ فاااي حااق نفدااو ابتاااجاء، فاابل يخجاا

بحقااو مااخة أ ااخػ، ألن األصاال أن يبحااث السااجِعي عااغ إثبااات حقااو بااأؼ وساايمة اسااتصا  
 ال أن يتخك بيشتو ويغفميا، فكأنو أىجر حقو فبل يمػمغ إال نفدو. ،إلييا

 
     

  

                                         

 (، شبعة الكميات األزىخية.ٖ٘ٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٔ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٖ٘ٗ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)



ٖٕٜ 

 

 السظمب الثالث: الحم  بالظالؽ
سبق وأن ذكخت أن اليسيغ ال تكػن إال باسع مغ أسساء هللا تعالى أو صافة ماغ 

 ، عغ عباج هللا باغ عساختعالى، ف فاتو، ألن القدع لمتعطيع وال يجػز تعطيع كيخ هللاص
 :َوْىااَػ َيِداايُخ ِفااي َرْكااب  َيْحِمااُف ِبَأِبيااِو َفَقااالَ  َأْدَرَك ُعَسااَخ ْبااَغ اْلَخصَّاااِب ) Àَأنَّ َرُسااػَل هللِا 

ِ، َأْو ِلَيْرُسْت  َمغْ  ،َأاَل ِإنَّ َّللاََّ َيْشَياُكْع َأْن َتْحِمُفػا ِبآَباِئُكعْ   .(ٔ)(َكاَن َحاِلًفا َفْمَيْحِمْف ِباََّّ
َمااْغ َحَمااَف ِبَغْيااِخ هللِا َفَقااْج َكَفاااَخ َأْو )َيُقااػُل:  Àَسااِسْعُت َرُسااػَل هللِا قااال:  وعشااو 

 .(ٕ)(َأْشَخكَ 
لكغ بعس فقياء الستأ خيغ تعخضػا لمحجيث عغ الحمف بالصبلق أماام القزااء 

ن الحمف بالصبلق يدجخ الكثيخ مغ األشاخاص، حيث إالحالف، أصالة أو لمتغميع عمى 
 وقج ا تمف الفقياء في الحمف بالصبلق أمام القزاء لمفرل في السشازعات عمى قػليغ:

 ،متقااجمػ الحشفيااة، وجسيااػر السالكيااة، والذااافعية-،ذىااب جسيااػر الفقياااء األكؿ:
يغ لمتعطيع والدجاخ وىاحا ال ، ألن اليس(ٖ)إلى عجم جػاز الحمف بالصبلق مصمقا ،والحشابمة

 ال باسع هللا تعالى أو صفتو، واستجلػا بالحجيثييغ الدابقيغ.إيكػن 
إلاى جاػاز الحماف باالصبلق  ،(ٗ)وبعاس السالكياة ،: ذىب متاأ خو الحشفياةالثاني

                                         
 (.ٖٖٓسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٖٖٓسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
الجػىخة الشيخة،  –(. ٕٖٕلدان الحكام، ابغ الذحشة، )ص –(. ٜٙٔ/ٛالعشاية، البابختي، ) (ٖ)

(. ٛٛ/٘الشػادر والديادات، القيخواني، ) -(. ٕٖٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) –(. ٕٚٔ/ٕالحجادؼ، )
 –(. ٕٔٗ/ٗٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٗٓ٘السقجمات السسيجات، ابغ رشج، )ص –

الفخو ، دمحم بغ مفمح بغ دمحم بغ مفخج الخاميشي،  - (.ٖٔٙ/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، )
 -(. ٚٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –م. ٖٕٓٓ(، مؤسدة الخسالة، شبعة أولى، ٖٛٗ/ٓٔ)

 (.ٕٔ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، )
الجػىخة الشيخة، –(. ٕٖٕلدان الحكام، ابغ الذحشة، )ص –(. ٜٙٔ/ٛالعشاية، البابختي، ) (ٗ)

(، ٜٕٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٕٖٗ/ٜلبشاية، العيشي، )ا –(. ٕٚٔ/ٕالحجادؼ، )
 (.ٜٕٚ/ٖالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) -شبعة الكميات األزىخية.

 



ٖٖٓ 

 

إذا شمبيا الخرع، أو لمتغميع عمى الحالف، أو كان الحالف ال يشدجاخ إال بياا، واساتشجوا 
سااة إليااو متعمماايغ بفداااد الدمااان، وعااجم مباااالة الكثيااخ مااغ الشاااس مااغ إلااى أن الحاجااة ما

الحماااف باااا تعاااالى، لكاااشيع يػلاااػن الحماااف باااالصبلق مكاناااة عالياااة لتعمقاااو بػاقاااع حيااااتيع 
   ، وأن السقرػد مغ اليسيغ إضيار الحق بيا وىحا متحقق بالحمف بالصبلق.وأسخىع

رجحان قاػل الجسياػر بعاجم جاػاز وهللا أعمع بالشطخ في القػليغ الدابقيغ يتبيغ و 
عماااى الاااػارد الحماااف بغياااخ اساااع هللا تعاااالى أو صااافتو، وذلاااظ لقاااػة أدلتاااو، ولمػعياااج الذاااجيج 

الحمف بغيخ هللا تعالى، إضافة إلى أن انحخاف الشااس وفدااد عااداتيع وتيااونيع باالحمف 
نحخاف آ ااخ تعاالى يعااالح باالػعي والعمااع، وتعطايع قاجر هللا تعااالى فاي نفػساايع، ال بااباا 

وارتكاب لمسحخم، كسا أن الحمف باالصبلق ياؤدؼ إلاى تزاييع األبزاا ، ألن الحماف فياو 
 يتعجػ الحالف إلى زوجتو وأوالده.

 
     

  



ٖٖٔ 

 

 امفصل الرابع
 امقساوة

 تسهيج:
ذكخ الفقياء القدامة في باب الجشاياات باعتباار مقتزااىا الجشاياة عماى الاشفذ، 

ا إحاااجػ األدلاااة القزاااائية وشاااخق اإلثباااات الذاااخعية وكاااحلظ فاااي بااااب األقزاااية باعتبارىااا
الخاصة باالعتجاء عمى الاشفذ، قياي تاج ل فاي الفقاو الجشاائي والفقاو القزاائي ومن كاان 

والقااػل : )سابب ذلاظ بقػلاو (ٔ)اباغ رشااج بايغ كتاب فااي الجشاياات، وقاجفيياا يكالاب البحاث 
ماغ كتااب األقزاية، في القدامة ىػ دا ل فيساا تثبات باو الاجماء، وىاػ فاي الحقيقاة جادء 

وذلاظ أناو إذا ورد قزااء  ااص  ،عمى عادتيع -في الجشايات والجماء–ولكغ ذكخناه ىشا 
وأماااا  ،بجاااشذ ماااغ أجشااااس األماااػر الذاااخعية رأوا أن األولاااى أن ياااحكخ فاااي ذلاااظ الجاااشذ

القزاء الحؼ يعع أكثخ مغ جشذ واحج مغ أجشاس األشياء التي يقع فييا القزاء فياحكخ 
وقج تججىع يفعمػن األمخيغ جسيعاا كساا فعال مالاظ فاي السػشاأ، فمناو  ،في كتاب األقزية

 .(ٕ)(ساق فيو األقزية مغ كل كتاب
القدااااامة تجااااجر اإلشااااارة إلاااى أاااااغ أحكاميااااا متجا مااااة،  لبااااجء بااااالكبلم عاااغوقبااال ا

 (ٖ)الساالكي مساا حاجا باابغ عباج الباخ ،ومحاىب الفقياء في تفريميا متشػعاة ومتذاعبة جاجا
                                         

، . مغ أىل قخشبةمغ فقياء السالكية ، فيمدػفالحفيجبغ رشج بغ أحسج دمحم بغ أحسج بغ دمحم  (ٔ)
لو مؤلفات كثيخة مشيا بجاية  ه،ٜ٘٘اتيسو  رػمو بالدنجقة فشفي إلى مخاكر وتػفي فييا 

الجيباج السحىب، ابغ فخحػن،  -(. ٔٔٔ/ٖالعبخ، الحىبي، ) –السجتيج وتيافت التيافت. 
سيخ أعبلم الشببلء، الحىبي،  –(. ٔٔٔتاريخ قزاة األنجلذ، السالقي، )ص –(. ٕٚ٘/ٕ)
(ٕٔ/ٖٓٚ.) 

 (.ٕ٘ٔ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٕ)
مغ كبار حفاظ الحجيث ، فقيو مالكي  بغ عبج البخ الشسخؼ القخشبييػسف بغ عبج هللا بغ دمحم (ٖ)

 =فيقزاء الولي ، ورحل رحبلت شػيمة في كخبي األنجلذ وشخقيا، مؤرخ أديب، ولج بقخشبة
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زااد والتّ  مغ االضصخاب، Àع في شيء مغ األحكام السخوية عغ الشبي وما أعمالقػل: )
ماا فاي ىاحه القراة، فاامن اآلثاار فيياا متزاادة متجافعاة، وىااي قراة واحاجة، وفاي مااحاىب 

ػن بيااا، وىاال ئبااجِّ العمساااء مااغ اال ااتبلف فااي القدااامة ومااا يػجبيااا واأليسااان فييااا، ومااغ يُ 
وفااي مااغ أثبتيااا وذىااب فييااا إلااى بعااس  ،يجااب بيااا القااػد أو ال يدااتحق بيااا كيااخ الجيااة

 وليااااع فااااي ذلااااظ مااااغ التشاااااز  مااااا يزاااايق بتيحيبااااو، الػجااااػه، ومااااغ نفاىااااا جسمااااة ولااااع يخىااااا
   .(ٔ)(وتمخيز وجػبو كتاب، فزبل عغ أن يجسع في باب

 فاااي سااابعة القزاااائية وساااأتحجث عشياااا وقااج ذكختياااا فاااي بحثاااي ىشاااا كأحاااج األدلاااة
 .مباحث

   القدامة. السبحث األكؿ: تعخلف  **
 القدامة. السبحث الثاني: مذخكعية  **
 السبحث الثالث: الحكسة مؽ مذخكعية القدامة.  **
 سبب القدامة. :الخابعالسبحث   **
 أيساف القدامة. :السبحث الخامذ  **
 شخكط القدامة. :السبحث الدادس  **
 السبحث الدابع: مؾيب القدامة.  **

  

                                         
وفيات األعيان، ابغ  -ه، مغ مؤلفاتو االستيعاب والتسييج.ٖٙٗ وتػفي بذاشبةأماكغ عجة،  =

نفح الصيب، التمسداني،  –(. ٖ٘ٔ/ٛٔببلء، الحىبي، )سيخ أعبلم الش –(. ٙٙ/ٚ مكان، )
 (. ٖٙٔ/ٖٔتاريخ اإلسبلم، الحىبي، ) –(. ٜٕ/ٗ)

االستحكار الجامع لسحاىب فقياء األمرار وعمساء األقصار فيسا تزسشو السػشأ مغ معاني الخأؼ  (ٔ)
شبعة أولى،  (، دار قتيبة، بيخوت،ٖٛٓ/ٕ٘، )بغ عبج البخبغ دمحم يػسف بغ عبج هللا ، واآلثار
 م.ٖٜٜٔ
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 السبحث األكؿ: تعخلف القدامة
 التعخلف المغؾي: 

يجل أحجىسا  ،صبلن صحيحانأ قدع، القاف والديغ والسيعالفعل  : مغامةالَقد
بفتح الَقدامة يػ اليسيغ، و ء، أما الَقَدع فواآل خ عمى تجدئة شي ،عمى جسال وحدغ

إقداما  يقدع قدعأ لمفعل اسع مغ اإلقدام وضع مػضع السرجروالديغ، القاف 
لو، وتقاسع القػم تحالفػا، أؼ حمف، وأقدع با واستقدسو وقاسسو حمف  اوقدامة
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱٱٹٱٹٱ

، أؼ (ٕ)َّ مق حق مف خف حف ُّٱٱٱٹٱٹو ، أؼ تحالفػا،(ٔ)َّمل يك
تصمق عمى ىي و القدامة مذتقة مغ القدع كاشتقاق الجساعة مغ الجسع، و ، حمف ليسا

لجساعة كسا وتصمق عمى القػم أو اجم، ال القتيل إذا ادعػا األيسان التي تقدع عمى أولياء
 .(ٖ)مغ الشاس الحيغ يقدسػن عمى دعػاىع

 التعخلف االصظالحي: 
فااي تعااخيفيع لمقدااامة تبعااًا  -حتااى فااي السااحىب الػاحااج–ا تمفاات عبااارة الفقياااء 

ال اااتبلفيع فاااي األحكاااام الستعمقاااة بياااا عشاااجىع، وساااأورد أىاااع تعاااخيفيغ نرااات عميياااا كتاااب 
 محاىبيع:

                                         

 (.ٜٗسػرة الشسل، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٔسػرة األعخاف، آية: ) (ٕ)
بغ دريج، ا االشتقاق، -(. ٕ٘ٛ/ٕجسيخة المغة، ابغ دريج، ) –(. ٜٖٛ/ٖالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٖ)

 الرحاح، -(. ٜٜٕ/٘السحيط، ابغ عباد، ) -(. ٖٕٗ/ٛتيحيب المغة، األزىخؼ، ) –(. ٜٕٛ/ٕ)
(. السجسل، ابغ فارس، ٙٛ/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) –(. ٕٓٔٓ/٘الجػىخؼ، )

السخرز، ابغ سيجه،  –(. ٕٛٗ/ٙالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) –(. ٕ٘ٚ/ٔ)
 (.ٓٛٗ/ٕٔ) (. لدان العخب، ابغ مشطػر،ٙٚ/ٕأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) –(. ٙٚ/ٗ)

 



ٖٖٗ 

 

 :الحشفية القدامة عشج أكاًل: تعخلف
اليسايغ بااا تعاالى بداابب مخراػص وعاجد مخرااػص وعماى شااخز  ىاي -ٔ
 .(ٔ)وىػ السجعى عميو عمى وجو الخرػص ،مخرػص
ثااخ أدار وجااج فييسااا قتياال بااو جخاحااو أو ىااي أيسااان يقدااع بيااا أىاال محمااة أو  -ٕ

 .(ٕ)وال يعمع قاتمو ،ضخب أو  شق

  ..السالكيةالسالكية  القدامة عشجالقدامة عشجتعخلف تعخلف   ثانيًا:ثانيًا:
 .(ٖ)ئيا عمى إثبات الجمىي حمف  سديغ يسيشًا أو جد  -ٔ
تخدياااااااج األيساااااااان بااااااايغ ، أو (ٗ)يساااااااان الساااااااحكػرة فاااااااي دعاااااااػػ القتااااااالىاااااااي األ -ٕ

 .(٘)الحالفيغ

  ..الذافعيةالذافعية  القدامة عشجالقدامة عشجتعخلف تعخلف   ثالثًا:ثالثًا:
 .(ٙ)تقدع عمى أولياء السقتػل إذا ادعػا الجم التي ؤليسانسع لىي ا -ٔ

                                         

الجر السختار، الحركفي،  –ر الكتب العمسية. (، شبعة دإٙٛ/ٚالكاساني، )بجائع الرشائع،  (ٔ)
(ٙ/ٕٙٙ.) 

درر الحكام، مبل  –(. ٖٖٚ/ٓٔالعشاية، البابختي، ) -(. ٚٚٙ/ٕداماد أفشجؼ، ) مجسع األنيخ، (ٕ)
 (.ٚٚٙ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) -(. ٕٓٔ/ٕ دخو، )

، الديمعي، تبييغ الحقائق -(. ٕٖٙ/ٖٔالعيشي، )البشاية،  - ويػجج تعاريا أ خػ لمحشفية يشطخ في
(ٙ/ٜٔٙ .) 

 (.ٚ٘ٔ/ٜ، عمير، )مشح الجميل -(، شبعة دار الفكخ. ٜٕٙ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) (ٖ)
 (.ٗٛٗشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص – (.ٕٚٛ/ٕٔ، القخافي، )الح يخة (ٗ)
 (، شبعة دار الفكخ.ٜٕٙ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) (٘)

التػضيح،  ميل  –(. ٕٚٛ/ٕٔ، القخافي، )الح يخة - لكية يشطخ فيويػجج تعاريا أ خػ لمسا
 (.ٖ٘ٔٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٙٛٔ/ٛالجشجؼ، )

اإلقشا ،  -(. ٚٗ/ٜتحفة السحتاج، الييتسي، ) –(. ٖٔ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) (ٙ)
  (.ٖٓٔ/٘الجسل عمى شخح السشيح، الجسل، ) –(. ٘ٔ٘/ٕالذخبيشي، )
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 .(ٔ)ىي أيسان الجماء مغ جانب السجعي -ٕ

  ..الحشابمةالحشابمة  امة عشجامة عشجالقدالقدرابعًا: تعخلف رابعًا: تعخلف 
 .(ٕ)معرػم قتلكخرة في دعػػ ىي األيسان الس -ٔ
 .(ٖ)ىي األيسان يقدع بيا أولياء الجم عمى استحقاق دم صاحبيع -ٕ

 ف الفقياااءتبعااا ال ااتبل تباايغ أنيااا متبايشااة، ذلااظيوبااالشطخ إلااى التعاااريا الدااابقة 
وسايأتي الكابلم عااغ ، ؟يعماى الساجعِ أم  ،ى عمياوالساجعَ فاي أيساان القداامة ىال تقاع عماى 

 ذلظ في مبحث أيسان القدامة.
 لتالي:با جسيع ىحه التعاريا ويسكششي أن أ خج مغ

حمف  سديغ يسيشا في دعػػ قتل معرػم، مغ أوليااء الاجم عماى ىي القدامة: 
 أو مغ الستيسيغ عمى الشفي. ااإلثبات

 
      

                                         

حاشية  -(. ٕٔ/ٔٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٘/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٔ)
 (. ٜٔٗ/ٕ، الباجػرؼ، )الباجػرؼ 

 روضة -(. ٕٔ/ٔٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) – ويػجج تعاريا أ خػ لمذافعية يشطخ في
، ة الصبلبتحف -(. ٖٛٚ/٘الغخر البيية، األنرارؼ، ) –(. ٖٕ٘/ٚالصالبيغ، الشػوؼ، )

جػاىخ العقػد، السشياجي،  –(. ٓٚٗكفاية األ يار، الحريشي، )ص - (.ٖٔٛ/ٕاألنرارؼ، )
(ٕ/ٕٕٗ.) 

، اإلنراف –(. ٙٓٔ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) -(. ٛٚٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٕ)
 (.ٖٗ٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) – (.ٜٖٔ/ٓٔالسخداوؼ، )

 (.ٜٓٔ/ٙالدركذي، ) ،الدركذي عمى الخخقي شخح (ٖ)
السحخر، عبج  - (.٘٘/٘، البيػتي، )كذاف القشا  - ويػجج تعاريا أ خػ لمحشابمة يشطخ في

، االسقجسي، العجة -(. ٜٖٚ/ٕكذف السخجرات، البعمي، ) –(. ٓ٘ٔ/ٕ، )الدبلم ابغ تيسية
 (.ٜٕ٘)ص
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 السبحث الثاني: مذخكعية القدامة
 القدامة عمى قػليغ: مذخوعية ا تمف الفقياء في

– وفقيااااااء الساااااحاىب األربعاااااة ،والتاااااابعيغ  ذىاااااب جسياااااػر الراااااحابة  :األكؿ
ا لااحلظ بيشااػا (ٔ)القدااامةب القزاااء إلااى مذااخوعية -الحشفيااة والسالكيااة والذااافعية والحشابمااة

 أحكاميا ومػجبيا عمى ما سيأتي.
 عااااجم مذااااخوعية القزاااااء إلااااى (ٕ)مااااغ بعااااجىع: ذىااااب بعااااس التااااابعيغ و الثػػػػاني

 .(ٖ)العسل بيا والحكع بسقتزاىا عغ اتػقفػ لحلظ  االقدامةب
                                         

، بجائع الرشائع -(. ٜٙٔ/ٙ، الديمعي، )تبييغ الحقائق -(. ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
 (.ٖٜٕ/ٛٔ/ٖٔ، التيانػؼ، )معبلء الدشغإ  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٙٛ/ٚالكاساني، )

التػضيح،  –(. ٕٓٔ/ٗ، ابغ رشج، )بجاية السجتيج -(. ٔ٘ٗعيػن السدائل، الثعمبي، )ص -
(. ٜٚ/ٙ)األم، الذافعي،  -(. ٖٕٓ/ٖٕ، )ابغ عبج البخ، التسييج –(. ٙٛٔ/ٛ ميل الجشجؼ، )

الشجع الػىاج،  –(. ٘/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٙٙالمباب، السحاممي، )ص –
، ابغ قجامة، السغشي –(. ٖٖٛ٘/ٚمدائل اإلمام أحسج، الكػسح، ) –(. ٚ/ٜالجميخؼ، )

 (.ٓ٘ٔ/ٕ، )السحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية –(. ٘ٗٗاإلرشاد، الياشسي، )ص - (.ٚٛٗ/ٛ)
وعسخ  ، ومدمع بغ  الج،وسميسان بغ يداروالحكع بغ عتبة،  ،وسالع بغ عبج هللا ،ةمشيع أبػ قبلب (ٕ)

 ، ومبخاىيع بغ عمية.بغ عبج العديد
وىػ  ،مدمع بغ  الج الدنجي وأىل مكة ال يخون القدامةقال ابغ عبج البخ في التسييج: )وكان 

ليو ذىب مو  ،والحدغ ،دةوقتا ،وسالع بغ عبج هللا ،وسميسان بغ يدار ،قػل عسخ بغ عبج العديد
 (. ٕٚٔ/ٖٕالتسييج، لو، ) –(. القتل بالقدامة جاىمية :وقال الحدغ البرخؼ  ،ابغ عمية

شخح الشػوؼ  -وذكخ الشػوؼ في شخحو لرحيح مدمع، ىحه األسساءا وأضاف معيع البخارؼ. 
 (.ٖٗٔ/ٔٔعمى صحيح مدمع، الشػوؼ، )

 (.ٖٕ٘/ٕٔفتح البارؼ، لو، ) –ارؼ(. ابغ حجخ في فتح البارؼ: )ومليو يشحػ البخ وقال
بجاية  - (.ٕٚٔ/ٖٕ، )ابغ عبج البخ، التسييج –(. ٖٜٕ/ٛٔ/ٖٔ، التيانػؼ، )معبلء الدشغإ  (ٖ)

 -(. ٖٗٔ/ٔٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) -(. ٕٓٔ/ٗ، ابغ رشج، )السجتيج
، نيل األوشار -(. ٖٕ٘/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) -(. ٖٚو٘ٙ/ٔٔ، ابغ حدم، )السحمى

 (. ٙٗ/ٚالذػكاني، )
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 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:   **

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱٱٱٹٱٹ -ٔ
 .(ٔ)َّهئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري

 Àباايغ الشبااي  قااجو  ،أن هللا تعااالى جعاال ألولياااء السقتااػل ساامصاناً  :كيػػه الجاللػػة
 .(ٕ)يل أل ح حقو مغ الجاني إال بػاسصتياإذ ال سب ،ىحا الدمصان لمػلي بأنو القدامة

َأنَّ َعْبااااَج هللِا ْبااااَغ َسااااْيل  ) : عاااغ رافااااع بااااغ  ااااجيح وساااايل باااغ أبااااي حثسااااة -ٕ
َقااا ِفااي الشَّْخاالِ  َفَجاااَء َعْبااُج  ،َفُقِتااَل َعْبااُج هللِا ْبااُغ َسااْيل   ،َوُمَحيَِّرااَة ْبااَغ َمْدااُعػد  َأَتَيااا َ ْيَبااَخ َفَتَفخَّ

َفَتَكمَُّسااااػا ِفااااي َأْمااااِخ  À َوُحَػيَِّرااااُة َوُمَحيَِّرااااُة اْبَشااااا َمْدااااُعػد  ِإَلااااى الشَِّباااايِّ  الااااخَّْحَسِغ ْبااااُغ َسااااْيل  
ِلَيِماَي أؼ: -(َكبِّاِخ اْلُكْباخَ ) :À َفَقااَل الشَِّباي   ،َفَبَجَأ َعْبُج الخَّْحَسِغ َوَكاَن َأْصَغَخ اْلَقْػمِ  ،َصاِحِبِيعْ 

َأَتْدااَتِحق ػَن َقِتاايَمُكْع َأْو َقاااَل ) :À َفَقاااَل الشَِّبااي   ،َأْمااِخ َصاااِحِبِيعْ َفَتَكمَُّسااػا ِفااي  -اْلَكاابَلَم اأَلْكَبااخُ 
َفُتْباِخُئُكْع َيُياػُد ) :À َقالَ  ،َقاُلػا: َيا َرُسػَل هللِا َأْمخ  َلْع َنَخهُ  ،(ِبَأْيَساِن َ ْسِديَغ ِمْشُكعْ  ،َصاِحَبُكعْ 

اااار   َقااااُلػا: َياااا ،(ِفاااي َأْيَسااااِن َ ْسِدااايَغ ِماااْشُيعْ  ِماااْغ  Àَفاااَػَداُىْع َرُساااػُل هللِا  ،َرُساااػَل هللِا َقاااْػم  ُكفَّ
َفُيااْجَفُع  ِمااْشُكْع َعَمااى َرُجاال  ِمااْشُيعْ  ُيْقِدااُع َ ْسُدااػنَ ): À فقااال رسااػل هللا، وفااي روايااة، (ٖ)(ِقَبِمااوِ 

ِتااااوِ  َيُيااااػُد ِبَأْيَساااااِن َ ْسِداااايَغ  َفُتْبااااِخُئُكعْ ) :À ْذااااَيْجُه َكْيااااَف َنْحِمااااُف َقااااالَ َأْمااااخ  َلااااْع نَ  :َقاااااُلػا (،ِبُخمَّ
 .(ٗ)(ِمْشُيعْ 

عاغ رجال ماغ أصاحاب  ،عغ أبي سمسة بغ عبج الخحسغ وسميسان بغ يدار -ٖ
 يَعَمااااااى َمااااااا َكاَنااااااْت َعَمْيااااااِو ِفاااااا َأَقااااااخَّ اْلَقَداااااااَمةَ  À يَّ ِبااااااالشَّ  نَّ )أَ  :مااااااغ األنرااااااار Àالشبااااااي 

 .(٘)(اْلَجاِىِميَّةِ 

                                         

 (.ٖٖسػرة االسخاء، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٛٛ/ٕٔ، القخافي، )الح يخة (ٕ)
 (.ٕٖٗسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
  (.ٜٕٔٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب القدامة، ) (ٗ)
 (.ٜٕ٘ٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب القدامة، ) (٘)

 



ٖٖٛ 

 

سذخوعية القداامة ل Àريمي مغ الشبي بيان تفىحه األحاديث في  :كيه الجاللة
 ، وكيفيتيا وىي تيا، ثع إقخارىا والحكع بسقتزاىا.في اإلسبلم

 اإليساع:
نقاااال بعااااس الفقياااااء اإلجسااااا  عمااااى مذااااخوعية القدااااامة والحكااااع بيااااا فااااي عيااااج 

 .(ٔ)الرحابة رضػان هللا عمييع دون وجػد مخالف ليع
 كمؽ السعقؾؿ: 

 ةانة السااء ماغ الزايا ، وكذاف لمقتماوصي أن الحكع بالقدامة فيو حفع األنفذ
بعااج تخصاايط وتااجبيخ مداابق  يتحيشااػن الفااخص وأ، الااحيغ يتحااخون األماااكغ البعيااجة الخاليااة

، أو القتمة بالػسائل الحجيثة التي ال يطيخ أثخىا إال بعج فتاخة ماغ عغ عيػن الخقباءبعيجا 
 .(ٕ)و مغ هللا تعالىالحالف و ػف الػاز  اإليساني عشج ، فالقدامة تعتسج عمىالدمغ

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **
أن القدامة مخالفاة ألصاػل الذاخ  السجساع عماى صاحتيا، ألن ماغ أصاػل  -ٔ

الذاااخ  أن ال يحماااف أحاااج إال عماااى ماااا عماااع قصعاااًا أو شااااىج حداااًا، وعمياااو فكياااف يقداااع 
 .(ٖ)السجعػن وىع لع يذيجوا القتل

حكسااًا جاىميااًا  مة ومنسااا كانااتأنااو لاايذ ثسااة دلياال عمااى وجااػب الحكااع بالقدااا -ٕ
لياااخييع كياااف بصااال الحكاااع بياااا  Àوأن مااااورد ماااغ األحادياااث إنساااا كاااان تمصفاااًا ماااغ الشباااي 

                                         

 (.ٜٕٚ/ٕإلجسا ، ابغ القصان، )ا -(. ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
 ،وبو أ ح كافة األئسة والدمف مغ الرحابة والتابعيغ وعمساء األمةوقال القاضي عياض: )

شخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع،  -(. مغ الحجازييغ والذامييغ والكػفييغ وفقياء األمرار
 (.ٖٕ٘/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) -(. ٖٗٔ/ٔٔالشػوؼ، )

التذخيع الجشائي،  - (.ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٕٔٔ/ٗابغ رشج، )، بجاية السجتيج (ٕ)
 (.ٕٖٚ/ٕ) عػدة،

، ابغ السحمى – (.ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٕٔٔ/ٗ، ابغ رشج، )بجاية السجتيج (ٖ)
 (.ٚٚ/ٔٔحدم، )
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 .(ٔ)لسخالفتيا ألصػل الذخ 
 .(ٕ)ىجار الجماء أو إثباتياإ أن األيسان ال تأثيخ ليا في  -ٖ

بااأن القدااامة أصاال مدااتقل بشفدااو  :عمااى ىااحه اإلشااكاالت أجاااب الجسيااػروقااج 
ليااا ىااػ شااخ   Àالااجليل عمييااا فتخرااز بيااا األدلااة العامااة، وأن إقااخار الخسااػل لااػرود 

 .(ٖ)وليذ عسبًل جاىميًا، ودعػػ التمصف باشمة لسا ورد مغ األحاديث
ىاااحا الحاااجيث أصااال ماااغ أصاااػل الذاااخ  وقاعاااجة ماااغ شاااخاح الحاااجيث: ) قاااالوقاااج 

غ الرااحابة قػاعااج األحكااام وركااغ مااغ أركااان مرااالح العباااد وبااو أ ااح األئسااة والداامف ماا
 .(ٗ)(والتابعيغ وعمساء األمة

القداامة وذلاظ ب القزااء بسذاخوعيةرجحان قاػل الجسياػر  وبيحا يتبيغ وهللا أعمع
ولسااا تقتزاايو السراامحة مااغ حفااع  ، وألنيااا أصاال بااحاتيا،لقااػة أدلااتيع التااي اسااتشجوا إلييااا

دىع عمى الشفػس وصػن الجماء، ولزعف أدلة الشافيغ لسذخوعيتيا الحيغ كان جّل اعتسا
أقااخ  Àوأن الشبااي  احاديااث السثبتااة لسذااخوعية القدااامةالسعقااػل باإلضااافة إلااى تأوياال األ

 القدامة عمى ما كانت عميو في الجاىمية.
 أكؿ قدامة في الجاهمية:

َل َقَداااَمة  َكاَنااْت ِفااي اْلَجاِىِميَّااِة َلِفيَشااا َبِشااي َىاِشااع   قااال: عااغ ابااغ عباااس  ِإنَّ َأوَّ
ْغ َبِشي َىاِشاع  اْساَتْأَجَخُه َرُجال  ِماْغ ُقاَخْير  ِماْغ َفِخاح  ُأْ اَخػ َفااْنَصَمَق َمَعاُو ِفاي ِإِبِماِو َكاَن َرُجل  مِ 

                                         

، ابغ حدم، السحمى – (.ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٕٔٔ/ٗ، ابغ رشج، )بجاية السجتيج (ٔ)
(ٔٔ/ٚٚ.) 

، ابغ حدم، السحمى – (.ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٕٔٔ/ٗ، ابغ رشج، )بجاية السجتيج (ٕ)
(ٔٔ/ٚٚ.) 

، ابغ حدم، السحمى – (.ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٕٔٔ/ٗ، ابغ رشج، )بجاية السجتيج (ٖ)
(ٔٔ/ٚٚ.) 

(. ٖٕ٘/ٕٔ، ابغ حجخ، )فتح البارؼ  -(. ٖٗٔ/ٔٔػوؼ، )شخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الش (ٗ)
 (.ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -
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 َفَسخَّ َرُجال  ِباِو ِماْغ َبِشاي َىاِشاع  َقاِج اْنَقَصَعاْت ُعاْخَوُة ُجَػاِلِقاِو َفَقااَل أَِكْثِشاي ِبِعَقاال  َأُشاج  ِباِو ُعاْخَوةَ 
ااا َنَدُلااػا ُعِقَمااِت اإِلِبااُل ِإالَّ ُجااَػاِلِقي اَل َتْشِفااُخ ا إِلِبااُل َفَأْعَصاااُه ِعَقااااًل َفَذااجَّ ِبااو ُعااْخَوَة ُجَػاِلِقااِو َفَمسَّ

ُو َبِعيًخا َواِحًجا َفَقاَل الَِّحؼ اْسَتْأَجَخُه َما َشاْأُن َىاَحا اْلَبِعياِخ َلاْع ُيْعَقاْل ِماْغ َباْيِغ اإِلِباِل َقااَل َلاْيَذ َلا
ِعَقاُلُو َقاَل َفَحَحَفُو ِبَعًرا َكاَن ِفيَيا َأَجُمُو َفَسخَّ ِبِو َرُجل  ِمْغ أَْىِل اْلَيَسِغ َفَقااَل  ِعَقال  َقاَل َفَأْيغَ 

ْىِخ  ،َأَتْذَيُج اْلَسْػِسَع َقاَل َما َأْشَيجُ  ْ  َعشِّي ِرَسااَلًة َماخًَّة ِماَغ الاجَّ َوُربََّسا َشِيْجُتُو َقاَل َىْل َأْنَت ُمْبِم
َل َفُكْشَت ِإَذا َأْنَت َشِيْجَت اْلَسْػِسَع َفَشاِد َيا آَل ُقَخْير  َفِمَذا َأَجاُبػَك َفَشاِد َياا آَل َبِشاي َقاَل َنَعْع َقا

َعااااْغ َأِبااااي َشاِلااااب  َفااااَأْ ِبْخُه َأنَّ ُفبَلًنااااا َقَتَمِشااااي ِفااااي ِعَقااااال  َوَماااااَت  ،َىاِشااااع  َفااااِمْن َأَجاااااُبػَك َفَداااالْ 
اااا َقاااِجَم الَّااا اْلُسْداااَتْأَجخُ  ِحؼ اْساااَتْأَجَخُه َأتَااااُه َأُباااػ َشاِلاااب  َفَقااااَل َماااا َفَعاااَل َصااااِحُبَشا َقااااَل َماااِخَض َلسَّ

 َفَأْحَدااْشُت اْلِقَياااَم َعَمْيااِو َفَػِليااُت َدْفَشااُو َقاااَل َقااْج َكاااَن أَْىااَل َذاَك ِمْشااَظ َفَسُكااَث ِحيًشااا ثُااعَّ ِإنَّ الخَُّجاالَ 
َْ َعْشوُ  َواَفى اْلَسْػِسَع َفَقاَل َيا آَل ُقَخْير  َقاُلػا َىِحِه ُقَخْير  َقاَل َياا آَل  الَِّحؼ َأْوَصى ِإَلْيِو َأْن ُيْبِم

َبِشي َىاِشع  َقاُلػا َىِحِه َبُشػ َىاِشع  َقاَل َأْيَغ َأُباػ َشاِلاب  َقااُلػا َىاَحا َأُباػ َشاِلاب  َقااَل َأَمَخِناي ُفابَلن  
ي ِعَقال  َفَأتَااُه َأُباػ َشاِلاب  َفَقااَل َلاُو اْ تَاْخ ِمشَّاا ِإْحاَجػ ثَابَلث  َأْن ُأْبِمَغَظ ِرَساَلًة َأنَّ ُفبَلًنا َقَتَمُو فِ 

َؼ ِمَ اااًة ِماااَغ اإِلِباااِل َفِمنَّاااَظ َقَتْماااَت َصااااِحَبَشا َوِمْن ِشاااْ َت َحَماااَف َ ْسُداااػَن ِماااْغ  ِإْن شاااْ َت َأْن تُاااَؤدِّ
َفااَأَتى َقْػَمااُو َفَقاااُلػا َنْحِمااُف َفَأَتْتااُو اْمااَخَأة  ِمااْغ َبِشااي  َقْػِمااَظ َأنَّااَظ َلااْع َتْقُتْمااُو َفااِمْن َأَبْيااَت َقَتْمَشاااَك ِبااوِ 

َىاِشع  َكاَنْت َتْحَت َرُجال  ِماْشُيْع َقاْج َوَلاَجْت َلاُو َفَقاَلاْت َياا َأَباا َشاِلاب  ُأِحاب  َأْن ُتِجياَد اْبِشاي َىاَحا 
ُخ اأَلْيَساُن َفَفَعَل َفَأَتاُه َرُجل  ِمْشُيْع َفَقااَل َياا َواَل َتْرُبْخ َيِسيَشُو َحْيُث ُتْربَ  ،ِبَخُجل  ِمَغ اْلَخْسِديغَ 

َأَبااا َشاِلااب  َأَرْدَت َ ْسِداايَغ َرُجاابًل َأْن َيْحِمُفااػا َمَكاااَن ِمَ ااة  ِمااَغ اإِلِبااِل ُيِراايُب ُكاالَّ َرُجاال  َبِعيااَخاِن 
ِبُخ اأَلْيَسااُن َفَقِبَمُيَساا َوَجااَء َثَساِنياة  َواَل َتْراُبْخ َيِسيِشاي َحْياُث ُتْرا ،َىَحاِن َبِعيَخاِن َفاْقَبْمُيَسا َعشِّاي

َوَأْرَبِعايَغ  الَِّحؼ َنْفِدي ِبَيِجِه َما َحاَل اْلَحْػُل َوِمَغ الثََّساِنَيةِ  َوَأْرَبُعػَن َفَحَمُفػا َقاَل اْبُغ َعبَّاس  َفػَ 
 .(ٔ)َعْيغ  َتْصِخفُ 

ج العاااااخب فاااااي وىاااااحه الخواياااااة تبااااايغ بالتفرااااايل كيفياااااة القداااااامة التاااااي كانااااات عشااااا
 عمى ما كانت عميو كسا ورد في الرحيح آنفا. Àالجاىميةا والتي أقخىا الشبي 

ىاػ الػلياج بااغ  ،بيشساا ياحكخ السؤر اػن أن أول ماغ قزاى بالقداامة فاي الجاىمياة
                                         

 (.ٗ٘/٘الجامع الرحيح، البخارؼ، باب القدامة في الجاىمية، ) (ٔ)



ٖٗٔ 

 

أدرك اإلساابلم وماااات عماااى  وقاااج ،أبااػ الراااحابي  الااج باااغ الػليااج  السغيااخة السخدوماااي
 .(ٔ)الكفخ

 
     

 
  

                                         

اليي ة السرخية العامة لمكتاب، (، ٔ٘٘، )صعبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ  ،السعارف (ٔ)
  (.ٕ٘٘/٘السفرل، جػاد، ) - م.ٕٜٜٔ شبعة ثانية،، القاىخة
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 الث: الحكسة مؽ مذخكعية القدامةثالسبحث ال
جعاال اإلساابلم لمااشفذ البذااخية مكانااة عطيسااة، واعتبااخ السحافطااة عمييااا مااغ أىااع 

د ػ )ومقرااا: قاااال الغدالااايالسقاصاااج الذاااخعية والزاااخورات السقراااػدة بالخعاياااة واالىتساااام، 
 ،وىااػ أن يحفااع عمااييع ديااشيع ونفداايع وعقميااع وندااميع وماااليع ،الذااخ  مااغ الخمااق  سداااة

وكااّل ماااا يفااػت ىاااحه فياااػ  ،ا يتزااسغ حفاااع ىااحه األصاااػل الخساااذ فيااػ مرااامحة  وكااّل مااا
 .(ٔ)مفدجة  ودفعيا مرمحة(

ا شاخ  ماغ الياجر بغياخ وجاو حاقوصايانتيا لماجماء  فسغ ىاحا السشصماق وتحرايشا
سااااابلمة وأماااااغ فاااااي  وحكساااااة عطيساااااة اإلسااااابلم القداااااامة لساااااا فيياااااا ماااااغ مرااااامحة جميماااااة

 .(ٕ)السجتسع
تعطاايع الااجماء وصاايانتيا عااغ اإلىااجار  ،حكسااة فيياااومحاسااشيا وال: )قااال العيشااي

لفائاااجة ماااغ ا وماااغ ثاااع فااامن القداااامة تحقاااق ،(ٖ)(و ااابلص الساااتيع بالقتااال عاااغ القرااااص
فااي اإلساابلم، وىااػ مااا ثباات عااغ  القاعااجة اليامااة التااي تااشز عمااى أنااو ال ُيَصاال دم امااخغ 

َأْن  Àهللِا  َرُساااػلُ َفَكاااِخَه ) وفيياااا: ، فاااي قراااة مقتااال عباااج هللا باااغ سااايل Àرساااػل هللا 
اَجَقةَئاامِ  ُيْبِصَل َدَمُو َفَػَداهُ   َأْن ُيَصالَّ َدُماوُ  Àَفَكاِخَه َنِباي  َّللاَِّ ، وفاي رواياة: )(ٗ)(ًة ِماْغ ِإِباِل الرَّ

َجَقةِ َفَفَجاُه ِبِسائَ  َواَل ُيَصال  َدُم أنو قاال: )  وروؼ عغ عسخ بغ الخصاب، (٘)(ة  ِمْغ ِإِبِل الرَّ
ضاج مجياػل  لسعراػم الاجم أن تداجل أؼ جخيساة قتال شا فمنو ال يشبغيومغ ىا (ٙ)(ُمْدِمع  

                                         

 (.ٗٚٔ/ٔالسدترفى، الغدالي، ) (ٔ)
 (.ٚٚٙ/ٕمجسع األنيخ، داما أفشجؼ، ) –(. ٕٖٙ/ٖٔالبشاية، العيشي، ) (ٕ)
 (.ٕٖٙ/ٖٔالبشاية، العيشي، ) (ٖ)
 (. ٔٔ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القدامة، ) (ٗ)
سج بغ دمحم بغ سبلمة الصحاوؼ، شخح مذكل اآلثار، أح –(. ٚٚ/ٗصحيح ابغ  ديسة، ) (٘)

 م.ٜٜٗٔ(، مؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة أولى، ٕٙ٘/ٔٔ)
(، وضعف البييقي ٕٛ٘/ٖالدشغ الرغيخ، البييقي، ) –(. ٕٗٔ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٙ)

(، ٖٕٛ/ٕٔ) فتح البارؼ، ابغ حجخ، –ىحه الخواية وقال: )إنسا رواه الثقات عغ الذعبي مخسبل(. 
 ولو شاىج مخفػ (.وقال: )
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 .(ٔ)ثع يحىب الجم ىجرا ببل قراص وال دية -كسا ىػ شائع في رمانشا–
ولساااا كاااان القاتااال كالباااا ماااا يتحاااخػ القتاااخاف جخيستاااو األمااااكغ الخفياااة والمياااالي 

بعاج عشاو الذابية السطمسة حيث ال يخاه أحج، وكالبا ما يخصط لجخيستو بأساليب ووساائل ت
حتااى ال تقااام عميااو البيشااةا كااان البااج مااغ مذااخوعية القدااامةا إذ لااػ لااع يااػل الذااار  ىااحه 

فدااد، فالقزااء بالقداامة ولكثاخ القتال وعاع ال األىسياة لماجماء الجتاخأ الشااس عماى بعزايع
ماا يحسي السجتسع مغ انتذار الفتشة وعساػم الفػضاى وا اتبلل نطاام الحكاع فاي الجولاة، و 

مػضاحا لاو الحكساة  عسخ بغ عبج العدياد خميفة السدمسيغلالتابعي الدىخؼ  قالو أجسل ما
اي ُأِرياُج َأْن ) مذخوعية القداامة، قاال الدىاخؼ: مغ َدَعااِني ُعَساُخ ْباُغ َعْباِج اْلَعِدياِد، َفَقااَل: ِإنِّ

َيْحِمُفاػَن، َفُقْماُت َلاُو: َلاْيَذ َأَدَ  اْلَقَداَمَة، َيْأِتي َرُجل  ِمْغ َأْرِض َكَحا، َوآَ ُخ ِماْغ َأْرِض َكاَحا، فَ 
َواْلُخَمَفااُء َبْعاَجُه، َوَأْناَت ِإْن َتَخَكْتَياا، َأْوَشاَظ َرُجال  َأْن ُيْقَتاَل  À َلَظ َذِلَظ، َقَزى ِبَيا َرُسػُل َّللاَِّ 

 .(ٕ)(ِعْشَج َباِبَظ، َفُيَصل  َدُمُو، َوِمنَّ ِلمشَّاِس ِفي اْلَقَداَمِة َحَياةً 
تػضيح الحكسة مغ مذخوعية بيان مػجد ودقيق لالقدامة حياة، ومن لمشاس في 

 مغ قػل هللا تعالى: وكأنو استقى ىحا السعشى، واستقخاره في أمغ السجتسعالقدامة 
 .(ٖ)َّمح جح مج حج مث هت مت ختٱُّ

ا فمنيا مغ جية أ اخػ وسيمة لحفع الجماء مغ اليجر والزيا وكسا أن القدامة 
شدعااات العجوانياة لبلمتشااا  عااغ عاا قػيااا ألصاحاب العبلجاا وقائيااا لرابلح السجتسااع، وراد

اقتاااخاف جاااخائسيع، ألن السعتاااجؼ إذا عماااع أن لمقداااامة دورا فاااي إثباااات القتااال ماااغ  ااابلل 
األيساااان السغمطاااة، وأناااو قاااج ياااج ل قفاااز االتياااام ويقاااع تحااات السداااؤولية والعقااااب، فمناااو 

، عااغ القتاال لغيااخهساايستشع عااغ اإلقااجام عمااى ىااحه الخصااػة، ويكااػن ذلااظ رادعااا وزاجااخا لااو و 
 .(ٗ)وسبق آنفا قػل الدىخؼ ومن لمشاس في القدامة حياة

                                         
(، دار الفكخ العخبي، ٗٛٗالجخيسة والعقػبة في الفقو اإلسبلمي، العقػبة، دمحم أبػ زىخة، )ص (ٔ)

 القاىخة.
 (.ٜٕٖ/ٕ٘، ابغ عبج البخ، )االستحكار (ٕ)
 (.ٜٚٔسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
 (. ٙٗ/ٚ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٛٚٛ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) (ٗ)
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بعاااج وقاااػ   الحقيقاااي معخفاااة الجاااانيلتبخئاااة الساااتيع، و وسااايمة وأيزاااا فاااي القداااامة 
التااي تااخد أو تكااػن عمااى السااتيع  الجخيسااة حيااث ال بيشااة، وذلااظ بػاسااصة األيسااان السغمطااة

 .(ٔ)بالقتل، وذلظ بتحخزه عغ اليسيغ الكاذبة
الخبلصاااة: أن الذاااخيعة اإلسااابلمية القائساااة عماااى إرسااااء العاااجل ونفاااي الطماااع ال و 

تحكع عمى باخؼء بابل دليال وال بيشاة، وكاحلظ ال تقاخ باأن ياحىب دم ىاجراا فكانات القداامة 
عبلجاااا وقائياااا زاجاااخا عاااغ الجخيساااة قبااال وقػعياااا، وىاااي فاااي الػقااات ذاتاااو وسااايمة قزاااائية 

ىااػ حفااع األنفااذ مااغ اليااجر خعي اليااام أال و لسعخفااة الجاااني، وبااحلظ يتحقااق السقرااج الذاا
 والزيا .

 

     

 
  

                                         

مجسع األنيخ، داماد  –(. ٕٖٙ/ٖٔالبشاية، العيشي، ) -(. ٛٓٔ/ٕٙسبدػط، الدخ دي، )ال (ٔ)
 (. ٖٚٚ/ٓٔالعشاية، البابختي، ) –(. ٚٚٙ/ٕ) أفشجؼ،
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 السبحث الخابع: سبب القدامة
 ا تمف الفقياء في الدبب الحؼ تذخ  عمى أساسو القدامة عمى قػليغ:

نراخة بب مػجاب القداامة ىاػ التقرايخ فاي إلاى أن سا ،(ٔ)ذىب الحشفياة األكؿ:
ياو الشرااخة والحفاع، فكال ماغ وجااب وحفاع السػضاع الاحؼ وجاج فيااو القتيال مساغ وجاب عم

صار مقرخا بتاخك الػاجاب فيؤا اح بالتقرايخ زجاخا  عميو عميو الحفع فمع يفعل مع القجرة
عاااغ ذلاااظ، والحشفياااة يذاااتخشػن لمقداااامة وجاااػد القتيااال فاااي السحماااة أو السكاااان السسماااػك، 
بخبلف األماكغ العامة، ذلاظ ألن القتيال إذا وجاج فاي مكاان ا اتز باو واحاج أو جساعاة 
بالسمااظ أو اليااجا فااامنيع يتيسااػن باااأنيع قتمااػه، فالذااخ  يمااادميع بالقدااامة دفعاااا لمتيسااة التاااي 

 .(ٕ)تمحقيع

 يَّ بِ الشَّ  نَّ أَ )و ،(ٖ)َّخص حص مس خس حس جسُّ واستجلػا بقػل هللا تعالى:
À  َِسان  .(ٗ)(َقَزى َأنَّ الَخَخاَج ِبالزَّ

قراايخه، وأىاال أن فااي اآليااة والحااجيث بيااان بااأن اإلندااان مؤا ااح بت :كيػػه الجاللػػة
السحمة مقرخون بحفع محمتيع ونرخة مغ فيياا ألنياع مختراػن بالسػضاع فكساا كانات 

كخمااااااػا  ، فاااااامن قرااااااخوامشفعتااااااو ليااااااع، فكااااااحلظ حفطااااااو ونرااااااخة مااااااغ فيااااااو واجبااااااة عمااااااييع
 .(٘)بتقريخىع

أنبااااحل أمػالشااااا عشااااجما قياااال لااااو:   قااااػل عسااااخ بااااغ الخصااااابواسااااتجلػا أيزااااا ب
                                         

السبدػط، الدخ دي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 (.ٖٖٚ/ٖاية، البابختي، )(. العشٕٗٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٙٓٔ/ٕٙ)

السبدػط، الدخ دي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
 (.ٖٖٚ/ٖ(. العشاية، البابختي، )ٕٗٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٙٓٔ/ٕٙ)

 (.ٕٙٛسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
صحيح ابغ  –(. ٖٛٙ/٘ود، )و أبي دا سشغ –(، وقال: حدغ صحيح. ٔٛ٘/ٖسشغ التخمحؼ، ) (ٗ)

 (.ٖٖ٘/ٖسشغ ابغ ماجو، ) –(. ٜٕٛ/ٔٔحبان، )
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٜٕٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (٘)
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اااااا أَ ):  وأيسانشاااااا؟ َفَقاااااالَ  اااااا َأْماااااَػاُلُكْع َفِمُػُجاااااػِد اْلَقِتياااااِل َباااااْيَغ َأمَّ ْيَسااااااُنُكْع َفِمَحْقاااااِغ ِدَمااااااِئُكْع، َوَأمَّ
 .(ٔ)(َأْضُيِخُكعْ 

، إلاى أن سابب القداامة ىاػ وجاػد (ٕ): ذىاب السالكياة والذاافعية والحشابماةالثاني
 عمى الذكل التالي: اهفي تحجيج معش ، ثع ا تمفػا(ٖ)المػث

الاحؼ يشذاأ عشاو كمباة الطاّغ براجق الساجعي  -أماارة- ىاػ األماخ فقال السالكياة:
 .(ٗ)بالقتل

ىااااػ قخيشااااة حاليااااة أو مقاليااااة تااااجل بغمبااااة الطااااّغ عمااااى صااااجق  :وقااااال الذااااافعية
 .(٘)السجعي

العااجاوة الطاااىخة باايغ السقتااػل والسااجَعى عميااو بحيااث يغمااب ىااػ  وقااال الحشابمااة:
                                         

ىحا األثخ الحؼ استجل بو الحشفية في كتبيع لع أعثخ عميو بيحا المفع في كتب الحجيث والتخخيح،  (ٔ)
(، شبعة دار الكتب العمسية. وكتاب تبييغ ٜٕٔ/ٚ، الكاساني، )فأ حتو مغ كتاب بجائع الرشائع

  -(. ٓٚٔ/ٙالحقائق، الديمعي، )
حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(. ٚٛٔ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) (ٕ)

 -(. ٙ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٔٔٔ/ٖ(. عقج الجػاىخ، الدعجؼ، )ٖٗٗ/ٗ)
السغشي، ابغ قجامة،  -(. ٖٕٙ/ٚروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٜٖٛ/ٙ) الػسيط، الغدالي،

(. ٜٖٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٓ٘ٔ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) –(. ٜٔٗ/ٛ)
 (.ٕٓٓ/ٙشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٖ٘٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –

، ويأتي في المغة بعجة أصل صحيح، يجل عمى التػاء واستخ اءاء المػث في المغة: البلم والػاو والث (ٖ)
معان: مشيا القػة، والزعف، والتمصيخ، والبيشة الزعيفة كيخ الكاممة، وشبو الجاللة، والجخاحات 

معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس،  –(. ٕ٘ٗالداىخ، األزىخؼ، )ص –السصالبة باألحقاد. 
 (.٘ٛٔ/ٕلدان العخب، ابغ مشطػر، ) –(. ٕٖٗ/ٔ، )جسيخة المغة، ابغ دريج –(. ٜٕٔ/٘)

حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(. ٚٛٔ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) (ٗ)
 (.ٖٔٔٔ/ٖ(. عقج الجػاىخ، الدعجؼ، )ٖٗٗ/ٗ)

روضة الصالبيغ،  –(. ٜٖٛ/ٙالػسيط، الغدالي، ) -(. ٙ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (٘)
 (.ٖٕٙ/ٚالشػوؼ، )
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 .(ٔ)عمى الطغ أنو قتمو
َأنَّ َعْباااَج هللِا ْباااَغ ) : باااغ أباااي حثساااة رافاااع باااغ  اااجيح وسااايل بحاااجيث جلػااساااتو 

َقااا ِفااي الشَّْخاالِ  َفَجاااَء  ،َفُقِتااَل َعْبااُج هللِا ْبااُغ َسااْيل   ،َسااْيل  َوُمَحيَِّرااَة ْبااَغ َمْدااُعػد  َأَتَيااا َ ْيَبااَخ َفَتَفخَّ
َفَتَكمَُّسااػا ِفااي َأْمااِخ  À َعْبااُج الااخَّْحَسِغ ْبااُغ َسااْيل  َوُحَػيَِّرااُة َوُمَحيَِّرااُة اْبَشااا َمْدااُعػد  ِإَلااى الشَِّباايِّ 

ِلَيِماَي أؼ: -(َكبِّاِخ اْلُكْباخَ ) :À َفَقااَل الشَِّباي   ،َفَبَجَأ َعْبُج الخَّْحَسِغ َوَكاَن َأْصَغَخ اْلَقْػمِ  ،َصاِحِبِيعْ 
ِتاايَمُكْع َأْو َقاااَل َأَتْدااَتِحق ػَن قَ ) :À َفَقاااَل الشَِّبااي   ،َفَتَكمَُّسااػا ِفااي َأْمااِخ َصاااِحِبِيعْ  -اْلَكاابَلَم اأَلْكَبااخُ 

َفُتْباِخُئُكْع َيُياػُد ) :À َقالَ  ،َقاُلػا: َيا َرُسػَل هللِا َأْمخ  َلْع َنَخهُ  (،ِبَأْيَساِن َ ْسِديَغ ِمْشُكعْ  ،َصاِحَبُكعْ 
اااار   (،ِفاااي َأْيَسااااِن َ ْسِدااايَغ ِماااْشُيعْ  ْغ ِمااا Àَفاااَػَداُىْع َرُساااػُل هللِا  ،َقااااُلػا: َياااا َرُساااػَل هللِا َقاااْػم  ُكفَّ

َفُيااْجَفُع  ُيْقِدااُع َ ْسُدااػَن ِمااْشُكْع َعَمااى َرُجاال  ِمااْشُيعْ ): À فقااال رسااػل هللا، وفااي روايااة، (ٕ)(ِقَبِمااوِ 
ِتااااوِ  َفُتْبااااِخُئُكْع َيُيااااػُد ِبَأْيَساااااِن َ ْسِداااايَغ ) :À َأْمااااخ  َلااااْع َنْذااااَيْجُه َكْيااااَف َنْحِمااااُف َقااااالَ  :َقاااااُلػا (،ِبُخمَّ
 .(ٖ)(ِمْشُيعْ 

بقخيشة العاجاوة بياشيع   يبخقزى بالقدامة عمى ييػد  Àلشبي أن ا :كيه الجاللة
مسااا يغمااب عمااى الطااغ أنيااع قتمااػه،  ،وباايغ األنرااار، و يبااخ دار ال يخااالصيع فييااا كيااخىع

   وتعتبخ العجاوة إحجػ صػر المػث التي نز عمييا الفقياء.
فمذا كاان مثال ىاحا الدابب الاحؼ حكاع رساػل  ،وبيحا نقػلقال اإلمام الذافعي: )

فاامذا لااع يكااغ  ،ى عمااييعوجعمشااا فييااا الجيااة عمااى السااجعَ  ،فيااو بالقدااامة حكسشااا بيااا Àهللا 
وماا مثال الدابب الاحؼ حكاع فياو رساػل هللا  :مثل ذلظ الدبب لع نحكع بيا، فمن قال قائل

À يخمصياع ال محزاة  -التي قتل فييا عبج هللا بغ سيل-كانت  يبخ دار ييػد  :؟ قيل
و ااااخج عباااج هللا باااغ سااايل بعااااج  ،نراااار واليياااػد ضااااىخةاأل غوكانااات العاااجاوة بااااي ،كياااخىع

                                         

اإلنراف،  -(. ٓ٘ٔ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) –(. ٜٔٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٔ)
شخح الدركذي عمى الخخقي،  –(. ٖ٘٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٜٖٔ/ٓٔالسخداوؼ، )
 (. ٕٓٓ/ٙالدركذي، )

 (.ٕٖٗسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
  (.ٖٖٚسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
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فكااد أن يغماب عماى ماغ عماع ىاحا أناو لاع يقتماو إال بعاس  ،العرخ ووجج قتيبل قبال الميال
 ،عااجاء لمسقتااػل أو قبيمتااوأ وكااانػا  ،كاناات دار قااػم مجتسعااة ال يخمصيااع كيااخىع ومذا ،ييااػد

وكاااحلظ إذا كاااان مثااال ىاااحا  ،قداااامةفاااادعى أوليااااؤه قتماااو فاااييع فمياااع ال ،ووجاااج القتيااال فاااييع
 .  (ٔ)(السعشى مسا يغمب عمى الحاكع أنو كسا يجعى السجعى عمى جساعة أو واحج

وتعتبااخ ىااحه الحادثااة مااغ صااػر المااػث التااي نااز عمييااا الفقياااء، كسااا وذكااخوا 
والحااق أن تحجيااج معشااى مختمفااةا  ، وأقااػال العمساااء فااي تحجيااجهصااػرا وأشااكاال متعااجدة لااو

فااي القدااامة لاايذ محرااػرًا فيسااا اسااتشبصو العمساااء ال تبلفااو بااا تبلف  المااػث السذااخوط
قااج تكااػن مساثمااة لسااا ذكااخه الفقياااء وقااج تكااػن  لّمااػث الدمااان، فمكاال عرااخ صااػر معيشااة

وبراااسات  الفػتػكخافياااة، والسقااااشع الراااػتية، مختمفاااة عشاااو، كساااا فاااي عراااخنا فالراااػر
الحااجيث عااغ ذلااظ فااي القااخائغ  وساايأتي ومااا أشاابو ذلااظ تكااػن لػثااًا فااي زمانشااا ،األصااابع

 وهللا أعمع. السدتججة،
 

     

 
  

                                         

  .(ٜٚ/ٙاألم، الذافعي، ) (ٔ)
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 السبحث الخامذ: أيساف القدامة
ا تمف الفقياء في وقػ  أيسان القدامة مغ حيث مغ يتحسميا ويبجأ بيااا بسعشاى 

 :ى السجَعى عمييع ابتجاء عمى قػليغأم عم غعمى السجِعياأليسان ىل تقع 
أيسااااان القدااااامة تقااااع عمااااى السااااجَعى عمااااييع،  ، إلااااى أن(ٔ)ذىااااب الحشفيااااة األكؿ:

 .(ٕ)ما قتمشاه وال نعمع لو قاتبلوهللا  :كدائخ الجعاوػ، فيحمف السجَعى عمييع
أن أيساان القداامة تقاع عماى  ، إلاى(ٖ): ذىاب السالكياة والذاافعية والحشابماةالثاني

 احبشا.يغ، بخبلف سائخ الجعاوػ، فيحمف أولياء القتيل: وهللا إن فبلنا قتل صالسجع

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **
َعااااى َناااااس  ِدَماااااَء ِرَجااااال   ،: )َلااااػ ُيْعَصااااى الشَّاااااُس ِبااااَجْعَػاُىعْ Àقااااػل الشبااااي  -ٔ الدَّ

َعْى َعَمْيِو( ،َوَأْمَػاَلُيعْ  ِعي َوالَيِساْيُغ  :وفي رواية ،(ٗ)َوَلِكغَّ الَيِسْيَغ َعَمى الُسجَّ )الَبيَِّشاُة َعَماى الُساجَّ
َعى َعَمْيوِ  À نَّ الشَِّبيَّ أ، وفي رواية: )(٘)َكخ(َعَمى َمْغ َأنْ   .(ٙ)(َقَزى َأنَّ اْلَيِسيَغ َعَمى اْلُسجَّ

تفياج  وردت في القزاء والاجعاوػ، وىاي يات جسيعيااأن ىحه الخو  :كيه الجاللة

                                         

 السبدػط، الدخ دي، –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٔو ٕٙٛ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
تحفة  –(. ٖٖٚ/ٖالعشاية، البابختي، ) -(. ٖٗٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٛٓٔ/ٕٙ)

 (.ٖٔٔ/ٖالفقياء، الدسخقشجؼ، )
، وعثسان البتي، والحدغ بغ صالح، ومسغ قال ذلظ: أبػ حشيفة وأصحابوقال ابغ عبج البخ: ) (ٕ)

 (.ٕٙٓ/ٖٕالتسييج، لو، ) –(. وسفيان الثػرؼ، وابغ أبي ليمى، وابغ شبخمة
بجاية السجتيج، ابغ  –(. ٙٛٔ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) –(. ٕ٘ٓ/ٖٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) (ٖ)

العديد  –. (ٙ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٜٚ/ٙاألم، الذافعي، ) –(. ٕٕٔ/ٗرشج، )
اإلنراف، السخداوؼ،  –(. ٖٔٙ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٖٔ/ٔٔشخح الػجيد، الخافعي، )

 (.ٖ٘ٛ٘/ٚمدائل اإلمام أحسج، الكػسح، ) –(. ٙٗٔ/ٓٔ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (٘)
 .(ٚٛٔ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب إذا ا تمف الخاىغ والسختيغ ونحػه، ) (ٙ)
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وال فااخق باايغ دعااػػ أن جااشذ البيشااة عمااى السااجِعي، وجااشذ اليساايغ عمااى السااجَعى عميااو، 
 دامة عمى السجعييغ مخالفة لمشز.وأ خػ، وأيسان الق

 :Àفقااااال ليااااع رسااااػل هللا  وفييااااا ،فااااي قرااااة مقتاااال عبااااج هللا بااااغ ساااايل  -ٕ
َشااِة َعَمااى َمااْغ َقَتَمااوُ ) َفَيْحِمُفااػَن؟ َقاااُلػا: اَل َنْخَضااى : À َقااالَ  :َمااا َلَشااا َبيَِّشااة   :َقاااُلػا ،تَااْأُتػَن ِباْلَبيِّ

 .(ٔ)(اْلَيُيػدِ  ِبَأْيَسانِ 
لبيشااة مااغ السااجعييغ، فاامن لااع أن ىااحه الخوايااة صااخيحة فااي شمااب ا :كيػػه الجاللػػة

 اليسيغ عمى السجعى عمييع، وىع الييػد في ىحه الحادثة.تػجج ردت 
أنيساااا قزااايا ، إجساااا  الراااحابة عماااى ذلاااظ، فقاااج نقااال عاااغ عساااخ وعماااي  -ٖ

 .(ٕ)باليسيغ والجية عمى السجعى عمييع، ولع تشقل األ بار إنكار أحج مغ الرحابة عمييع

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **
: Àفقااااال ليااااع رسااااػل هللا  ، وفييااااافااااي قرااااة مقتاااال عبااااج هللا بااااغ ساااايل  -ٔ

َقاااُلػا: َيااا َرُساػَل هللِا َأْمااخ  َلااْع  (،ِبَأْيَساااِن َ ْسِداايَغ ِماْشُكعْ  ،َأَتْداَتِحق ػَن َقِتاايَمُكْع َأْو َقاااَل َصااِحَبُكعْ )
ااار   (،ِفااي َأْيَساااِن َ ْسِداايَغ ِمااْشُيعْ  َفُتْبااِخُئُكْع َيُيااػدُ ) :À َقااالَ  ،َنااَخهُ   ،َقاااُلػا: َيااا َرُسااػَل هللِا َقااْػم  ُكفَّ

ُيْقِداُع َ ْسُداػَن ِماْشُكْع ): À فقاال رساػل هللا، وفي رواياة، (ٖ)(ِمْغ ِقَبِموِ  Àَفَػَداُىْع َرُسػُل هللِا 
َفُتْباِخُئُكْع َيُياػُد ) :À ْذاَيْجُه َكْياَف َنْحِماُف َقاالَ َأْمخ  َلْع نَ  :َقاُلػا (،َفُيْجَفُع ِبُخمَِّتوِ  َعَمى َرُجل  ِمْشُيعْ 

 .(ٗ)(ِبَأْيَساِن َ ْسِديَغ ِمْشُيعْ 
األيسااااان مااااغ  À أن ىااااحه الخوايااااات صااااخيحة فااااي شمااااب الشبااااي :كيػػػػه الجاللػػػػة

   غ ردت عمى السجعى عمييع.يالسجعييغ أوال، فمن نكل السجعػن عغ اليس
َشاا: )َقااالَ  Àالشَِّبااىِّ  قااػل -ٕ َعااىاْلَبيِّ ِإالَّ  اَواْلَيِساايُغ َعَمااى َمااْغ َأْنَكااخَ  ،ُة َعَمااى َمااِغ ادَّ

                                         

 (.ٔٔ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القدامة، ) (ٔ)
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٜٕٔ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
 (.ٕٖٗسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
  (.ٖٖٚسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
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  .(ٔ)(اْلَقَداَمةِ  ِفي
أن ىحه الخواية تفيج استثشاء القداامة ماغ القاعاجة األصامية، وتبايغ  :كيه الجاللة

ليا حكسا  اصا، وحكع السداتثشى يخاالف السداتثشى مشاو، فأيساان القداامة عماى الساجعيغ 
 جعػػ القتل بخبلف سائخ الجعاوػ.سشة مدتقمة تختز ب

أن  ،الحؼ أجسعات عمياو األئساة قاجيسا وحاجيثاقال اإلمام مالظ: ): اإلجسا  -3
 .(ٕ)(ن في القدامةو السجعيغ يبجؤ 

 أن اليسيغ إنسا تذخ  في جانب أقػػ الستجاعييغ، فامذا كاان يقزاى بالذااىج -ٗ
، جعييغ مااع قااػة المااػث أولااىمااع اليساايغ لقااػة جانبااو بالذاااىج، فالقزاااء بيساايغ الساا الػاحااج

واليسيغ في القدامة في جشب السجعييغ لدجخ الشاس عغ القتال، وليحاحر القاتال أن يؤ اح 
، وبااحلظ يتحقااق مقرااج الذااخيعة فااي رد  السجااخميغ وصااػن الااجماء، (ٖ)بأيسااان السااجعييغ

مااغ مذااخوعية القدااامة وهللا  لقااػة أدلتااو ولتحقيقااو مقرااج الذااخيعة جحاوىااحا ىااػ القااػل الااخ 
 أعمع.

 
     

  

                                         

الدشغ الرغيخ، البييقي،  –(. ٖٕٔ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) -(. ٗٔٔ/ٗسشغ الجارقصشي، ) (ٔ)
(، مكتبة ٜٛٔالسعجع، دمحم بغ إبخاىيع بغ عاصع السذيػر ابغ السقخغ، )ص –(. ٕٚ٘/ٖ)

وىحا (، وقال: )ٕ٘ٓ/ٖٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) –م. ٜٜٛٔالخشج، الخياض، شبعة أولى، 
  (.الحجيث، ومن كان في إسشاده ليغ، فمن اآلثار الستػاتخة في حجيث ىحا الباب تعزجه

 (.ٗٗٔ/ٔٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) -(. ٛٚٛ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) (ٕ)
 (.ٗٗٔ/ٔٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) -(. ٕ٘ٓ/ٖٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) (ٖ)
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 : شخكط القدامةالدادس السبحث
 عجة شخوط أىسيا:  اشتخط الفقياء لمقزاء بالقدامة

أو ضااخب أو  شااق، أو أؼ قخيشااة تااجل  جخاحاااتفااي السقتااػل أثااخ  أن يكااػن  -ٔ
 .(ٔ)عمى أنو قج قزى مقتػال، ال ميتا

 ثباااتابااأؼ وساايمة مااغ وسااائل اإللقاتاال أن يكااػن القاتاال مجيااػاًل، فاامذا عمااع ا -ٕ
يتختاااب عماااى القاتااال األحكاااام الستعمقاااة فاااي القتااال و  ،وال قداااامة عشجئاااح   ،كاااان ىاااػ الخراااع

 .(ٕ)مغ القراص أو الجية الخصأ أو وشبيأو العسج 
أن تكػن الجشاية عمى الشفذ اإلنداانية، ساػاء أكاان اإلنداان ذكاخًا أم أنثاى،  -ٖ

ياة عماى ماا دون الاشفذ ماغ جاخح بالغًا أم صغيخًا، عاقبًل أم مجشػنًا، فبل قداامة فاي الجشا
 .(ٖ)أو قصع، وكحلظ ال قدامة عمى الحيػان ومنسا تثبت في الشفذ لحخمتيا

ألن القدااامة حجااة يثباات بيااا القتاال فاابل تدااسع مااغ ا أن يكااػن السااجعي ذكااخاً  -ٗ
 .(ٗ)الشداء

                                         

(، شبعة دار ٕٚٛ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع -(. ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
 –(. ٘ٛٔ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) -(. ٖٗٔ/ٕادؼ، )الجػىخة الشيخة، الحج –الكتب العمسية. 

العديد شخح  –(. ٛٚٔ/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) –(. ٚٛٔ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، )
 (. ٗٔ/ٔٔالػجيد، الخافعي، )

البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛٛ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع (ٕ)
 -(. ٔٙ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٛٚٔ/ٕاكو الجواني، الشفخاوؼ، )الفػ  –(. ٙٗٗ/ٛ)

 (. ٖٔٛ٘/ٚالفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الدحيمي، )
الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  – (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٛٛ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع (ٖ)

حاشية  -(. ٚٛٔ/ٛالجشجؼ، )التػضيح،  ميل  –(. ٕٜٔ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) -(. ٖٗٔ/ٕ)
 –(. ٛٚٔ/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) –(. ٖٗٗ/ٗالجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، )

الحاوؼ الكبيخ،  –(. ٖٛ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٖٙٙالمباب، السحاممي، )ص
 (.ٖ٘٘/ٚح، )السبج ، ابغ مفم –(. ٖٕٙ/ٚروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٕٕ/ٖٔالساوردؼ، )

 =البشاية، –(. ٖٗٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) – (.ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٗ)
 



ٖٖ٘ 

 

أن يكػن كل مغ السجعي والسجعى عميو مكمفًا، باأن يكاػن كال مشيساا بالغاًا  -٘
 .(ٔ)سع الجعػػ مغ صبي وال مجشػن وكحلظ ال ترح عمييساعاقبًل فبل تد

رفع الجعػػ مغ قبال أوليااء القتيال، ألن أؼ حاق ال يثبات لرااحبو إال بعاج  -ٙ
دعاػاه أنااو لااو، وألن القدااامة يسايغ واليساايغ ال تجااب بااجون دعاػػ فااجعػػ القتاال شااخط فااي 

 .(ٕ)القدامة
بعزاًا فقاال الابعس:  اتفاق أولياء القتيال عماى الاجعػػ، فامن كاحب بعزايع -ٚ

قتمو ىحا وقال آ خ: لع يقتمو، لع تثبت القدامة ألنيا تعتسج عمى الماػث، والماػث يقتزاي 
 .(ٖ)كمبة الطغ فمذا وجج معو تكحيب بصل

ج ساابق الكاابلم عااغ معشاااه فااي وقاا ،(ٗ)وجااػد المااػث، فاامن لااع يكااغ فاابل قدااامة -ٛ
                                         

اإلنراف، السخداوؼ،  -(. ٛٚٔ/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) –(. ٖٖٚ/ٖٔالعيشي، ) =
شخح  –(. ٖٛ٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٓٙ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٕٗٔ/ٓٔ)
 (.ٖٕٓ/ٙلدركذي عمى الخخقي، الدركذي، )ا

البشاية،  –(. ٖٗٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) – (.ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
الفػاكو الجواني، الشفخاوؼ،  –(. ٛٛٔ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) –(. ٖٖٚ/ٖٔالعيشي، )

الػسيط،  –(. ٕٖٕ/ٚؼ، )روضة الصالبيغ، الشػو  -(. ٜٚ/ٙ(. األم، الذافعي، )ٛٚٔ/ٕ)
 –(. ٜٖ٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٘٘/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٜٖٙ/ٙالغدالي، )

 (. ٔ٘ٔ/ٙمصالب أولي الشيى، الخحيباني، )
البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٛٛ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع (ٕ)

الفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الدحيمي،  -(. ٖٚ٘/ٚح، )السبج ، ابغ مفم –(. ٙٗٗ/ٛ)
 (. ٛٗٔ/ٙمصالب أولي الشيى، الخحيباني، ) –(. ٖٔٛ٘/ٚ)

روضة الصالبيغ،  -(. ٗٚ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٛٚٔ/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) (ٖ)
(. ٜ٘/٘البيػتي، )كذاف القشا ،  -(. ٕٗٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٕٓٗ/ٚالشػوؼ، )

 (. ٛٗٔ/ٙمصالب أولي الشيى، الخحيباني، ) –(. ٖٛ٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –
حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(. ٙٛٔ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) (ٗ)

 –(. ٖٙٙالمباب، السحاممي، )ص –(. ٛٚٔ/ٕالفػاكو الجواني، الشفخاوؼ، ) –(. ٖٗٗ/ٗ)
 =اإلنراف، السخداوؼ، -(. ٖٖٛ/ٕتحفو الصبلب، األنرارؼ، ) -(. ٜٖٛ/ٙي، )الػسيط، الغدال

 

 



ٖ٘ٗ 

 

 السبحث الدابق.
 :الحشفياة قاالو  ،سع الاجعػػ عماى مابيعأن يكػن السجعى عميو معّيشًا فبل تد -ٜ

 .(ٔ)تدسع الجعػػ عمى أىل السحمة
 .(ٕ)ا ألنيا أصل ماىية القدامة ال تتع بجونياإتسام األيسان الخسديغ -ٓٔ

 
     

 
  

                                         
مصالب أولي الشيى، الخحيباني،  –(. ٓ٘ٔ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، ) –(. ٜٖٔ/ٓٔ) =

(ٙ/ٖٔ٘ .) 
إعبلء الدشغ، التيانػؼ،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٛ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع (ٔ)

(. ٖٙٙالمباب، السحاممي، )ص –(. ٙٛٔ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) –(. ٖٜٕ/ٛٔ/ٖٔ)م
الشجع الػىاج،  -(. ٕٖ/ٖٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٜٖ٘/ٙالػسيط، الغدالي، ) –

 -(. ٘٘/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٜٛٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٛ/ٜالجميخؼ، )
 (.ٖ٘ٔ/ٙمصالب أولي الشيى، الخحيباني، ) –. (ٗٗٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، )

البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٛ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع (ٕ)
 (. ٖٙٙالمباب، السحاممي، )ص –(. ٓٓٔ/ٙاألم، الذافعي، ) –(. ٙٗٗ/ٛ)



ٖ٘٘ 

 

 : مؾيب القدامةالدابع السبحث
اتفق الفقياء القائمػن بسذخوعية القدامة عمى أن مقتزاى القداامة يػجاب الجياة 

 .(ٔ)أ أو شبو العسجفي قتل الخص
 وا تمفػا في مػجبيا في قتل العسج عمى قػليغ:

إلاااى أن مػجاااب القداااامة فاااي قتااال العساااج ىاااػ  ،ذىاااب الحشفياااة والذاااافعية األكؿ:
 ، وتختمف عغ دية الخصأ بتغميطيا.(ٕ)فقط الجية

إلاى أن مػجاب القداامة  ،والحشابماة ،والذافعي في القاجيع ،ذىب السالكية الثاني:
 .(ٖ)ج ىػ القراصفي قتل العس

                                         

السبدػط،  -(. ٖٗٔ/ٕؼ، )الجػىخة الشيخة، الحجاد –(. ٖٖٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٔ)
 -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٓ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع -(. ٙٓٔ/ٕٙالدخ دي،)

بجاية السجتيج،  - (.ٕٕٔ/ٖٕ، )ابغ عبج البخ، التسييج –(. ٓٚٔ/ٙتبييغ الحقائق، الديمعي، )
يغ، الشػوؼ، روضة الصالب –(. ٗٔؤٖ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٕٕٔ/ٗابغ رشج، )

كذاف  -(. ٗٔ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٕٕٕ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٕٙٗ/ٚ)
 (.ٖٔٙ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٜٔٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٙ/٘القشا ، البيػتي، )

لسبدػط، ا -(. ٖٗٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٕ)
 -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٜٕٓ/ٚ، الكاساني، )بجائع الرشائع -(. ٙٓٔ/ٕٙالدخ دي،)

البيان،  –(. ٗٔؤٖ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٓٚٔ/ٙتبييغ الحقائق، الديمعي، )
روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -(. ٖٓٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٖٕٕ/ٖٔالعسخاني، )

 (. ٖٗٛ/ٕتحفة الصبلب، األنرارؼ، ) -(. ٗٔ/ٜٔة الشبيو، ابغ الخفعة، )كفاي –(. ٕٚٗ/ٚ)
بجاية السجتيج، ابغ  - (.ٕٕٔ/ٖٕ، )ابغ عبج البخ، التسييج –(. ٙٛٔ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) (ٖ)

حاشية  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٜٖ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٕٕٔ/ٗرشج، )
(. ٗٔؤٖ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٛ٘ٗ/ٗخ، الجسػقي، )الجسػقي عمى الذخح الكبي

روضة الصالبيغ، الشػوؼ،  -(. ٖٓٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٖٕٕ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -
السحخر،  –(. ٖٙ/٘كذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٜٔٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٕٚٗ/ٚ)

 (.ٖٔٙ/ٚلسبج ، ابغ مفمح، )ا –(. ٔ٘ٔ/ٕعبج الدبلم ابغ تيسية، )

 



ٖ٘ٙ 

 

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **
ِ ْباَغ َساْيل   ،عغ سيل بغ أبي حثسة عغ رجاال ماغ كباخاء قػماو -ٔ )َأنَّ َعْباَج َّللاَّ

ِ ُقِتاَل َوُشاِخَح ِفاي  َوُمَحيَِّرَة َ َخَجا ِإَلى َ ْيَبَخ ِمْغ َجْياج  َأَصااَبُيْع َفاُأْ ِبَخ ُمَحيَِّراُة َأنَّ َعْباَج َّللاَّ
ِ َقَتْمُتُسااػهُ  :َفااَأَتى َيُيااػَد َفَقااالَ  ،ْو َعااْيغ  َفِقيااخ  أَ  ثُااعَّ َأْقَبااَل َحتَّااى  ،َمااا َقَتْمَشاااُه َوَّللاَِّ  :َقاااُلػا ،َأْنااُتْع َوَّللاَّ

َوَأْقَبااَل ُىااَػ َوَأُ ااػُه ُحَػيَِّرااُة َوُىااَػ َأْكَبااُخ ِمْشااُو َوَعْبااُج الااخَّْحَسِغ ْبااُغ  ،َقااِجَم َعَمااى َقْػِمااِو َفااَحَكَخ َلُيااعْ 
ااْخ ) :Àِبااي  َفَقاااَل الشَّ  ،ْيل  َفااَحَىَب ِلَيااَتَكمََّع َوُىااَػ الَّااِحؼ َكاااَن ِبَخْيَبااخَ َساا ااْخ َكبِّ ُيِخيااُج  (اِلُسَحيَِّرااَة َكبِّ

غَّ َفَتَكمََّع ُحَػيَِّرُة ُثعَّ َتَكمَّاَع ُمَحيِّ  اا َأْن َياُجوا َصااِحَبُكعْ : )À َفَقااَل َرُساػُل َّللاَِّ  ،َراةُ الدِّ َوِممَّاا  ،ِإمَّ
َفَقاااَل  ،َمااا َقَتْمَشاااهُ  فكتبااػا إنااا وهللا ،فااي ذلااظِإَلااْيِيْع  À َفَكتَااَب َرُسااػُل َّللاَِّ  (،َأْن ُيْؤِذُنااػا ِبَحااْخب  

 (،َأَتْحِمُفاااػَن َوَتْداااَتِحق ػَن َدَم َصااااِحِبُكعْ ) :ِلُحَػيَِّراااَة َوُمَحيَِّراااَة َوَعْباااِج الاااخَّْحَسغِ  À َرُساااػُل َّللاَِّ 
ِ َلْيُدااػا ِبُسْدااِمسِ  :َقاااُلػا (،َأَفَتْحِمااُف َلُكااْع َيُيااػدُ ) :À َقااالَ  ،اَل  :َقاااُلػا ِمااْغ  Àيَغ َفااَػَداهُ َرُسااػُل َّللاَّ

 .(ٔ)ِعْشِجه(

(، َوِممَّا َأْن ُيْؤِذُنػا ِبَحاْخب   ،ِإمَّا َأْن َيُجوا َصاِحَبُكعْ ) قال: Àأن الشبي  :كيه الجاللة
غ مقتزاى را آ اخ، ولاػ كاان ماأو الحاخب، ولاع يفرال ولاع يعاط  ياايجاب الجية إفأشمق 

   إال أنو لع يتعخض لو. À القدامة القػد لحكخه
 يل  ِماَغ اأَلْنَرااِر َقِتايبًل ِفااُوِجاَج َرُجاعاغ اباغ عبااس رضاي هللا عشيساا قاال: ) -ٕ

ْغ ِ َياااِرِىْع ِإَلااْيِيْع َفَأَ ااَح ِمااْشُيْع َ ْسِداايَغ َرُجاابًل ِماا Àَداِلَيااِة َناااس  ِمااَغ اْلَيُيااػِد َفَبَعااَث َرُسااػُل َّللاَِّ 
ِ َما َقَتْمَشا َواَل َعِمْسَشا َقاِتبلً  َياةَ  ،َفاْسَتْحَمَفُيْع ِباََّّ َفَقااُلػا َلَقاْج َقَزاى ِبَساا َقَزاى  ،َوَجَعاَل َعَماْيِيُع الجِّ

بَلمُ   .(ٕ)(ِفيَشا َنِبي َشا ُمػَسى َعَمْيو الدَّ
ػجااااب ولااااع ي ،جعاااال الجيااااة عمااااى السااااجعى عمااااييع Àأن الشبااااي  :كيػػػػه الجاللػػػػة

 فجل عمى أن مقتزى القدامة الجية دون القراص. ،القراص عمى أحج مشيع
                                         

الجامع الرحيح، مدمع،  -( ٜٗ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كتاب الحاكع إلى عسالو، ) (ٔ)
 (.ٜٕٔٔ/ٖباب القدامة، )

 (، وقال: ضعيف.ٖٕٔ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٕ)



ٖ٘ٚ 

 

 كمؽ السعقؾؿ: 
أن األيسان ليا تأثيخ في الذخ  في استحقاق األمػال وذلاظ مثال ماا يثبات باو  -

 .(ٔ)الحكع في األمػال بالذاىج واليسيغ
وألن القدااااامة حجااااة ضااااعيفة فاااابل تػجااااب القراااااص احتياشااااًا ألمااااخ الااااجماء  -

 .(ٕ)اىج واليسيغكالذ
ومغ جية أ خػ فمن األيسان في القداامة إنساا تثبات باالمػث وىاػ شابية تثياخ  -

 .(ٖ)كمبة الطغ، فمذا د مت الذبية في القػد سقط ألنو يجرأ بالذبية

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **
َيْقِداُع َ ْسُداػَن ِماْشُكْع َعَماى ): Àحجيث سيل بغ أبي حثسة وفياو قاػل الشباي  -ٔ

 .(ٗ)ل  ِمْشُيْع َفُيْجَفُع ِبُخمَِّتِو(َرجُ 
َأَتْحِمُفااػَن َوَتْدااَتِحق ػَن َدَم ): Àحااجيث ساايل بااغ أبااي حثسااة وفيااو قااػل الشبااي  -ٕ

   .(٘)(َصاِحِبُكعْ 
أن و  ،ن أوليااااء السقتاااػل يداااتحقػن دم القاتااالأباااّيغ  Àأن الشباااي  :كيػػػه الجاللػػػة

لقاتال ويداّمع فياو الاحؼ ياخبط فاي رقباة االقاتل ياجفع ألوليااء السقتاػل بخمتاو، والخماة الحبال 
 .إلى ولي القتيل

ىااػ القااػد وذلااظ مااغ  اابلل  يااامػجبو  مقتزااى القدااامة وفااي ىااحا داللااة عمااى أن
 .(ٙ)الػقػف عمى ضاىخ الشز الحؼ يفيج استحقاق دم القاتل

                                         
 (.ٖٕٕ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٕٕٔ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٔ)
 (.ٔ٘ٔ/ٗي السحتاج، الذخبيشي، )مغش (ٕ)
 (. ٗٚؤٚ/ٔٔالسحمى، ابغ حدم، ) –(. ٜٗ/ٚنيل األوشار، الذػكاني، ) (ٖ)
 (.ٖٚسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (.ٖٙ٘سبق تخخيجو، )ص (٘)
البيان،  –(. ٖٕٕ/ٕإحكام األحكام، ابغ دقيق العيج، ) -(. ٕٕٔ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٙ)

 (.ٖٔٙ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٓ/ٓٔلسغشي، ابغ قجامة، )ا –(. ٖٕٕ/ٖٔالعسخاني، )
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 كمؽ السعقؾؿ:
أن القدااااامة حجااااة يثباااات بيااااا قتاااال العسااااج باالتفاااااق فػجااااب أن يثباااات بيااااا القااااػد 

 .(ٔ)ةكالذياد
لقاػة أدلتاو،  وذلظ وهللا أعمع األول لالقػ وبالشطخ في أدلة الفخيقيغ يتبيغ رجحان 

وألن الجماء يحتاط في أمخىاا، والقداامة تعتساج عماى قخيشاة الماػث، وىاحه القخيشاة إنساا ىاي 
أمااارات وعبلمااات تااجل عمااى القتاال، فاابل ييااجر بيااا الااجم، والقدااامة شااخعت لتعطاايع شااأن 

 لزيا  فبل تكػن سببًا في ىجر الجم.الجماء وحفطيا مغ ا
 

     

 
  

                                         

 (.ٜٔٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٕٕ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) (ٔ)
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 امفصل اخلامس
 عنه امقايض

 .مباحث أربعة وفيو

 .عمؼ القاضيالسبحث األكؿ: تعخلف   **
 .القزاء بعمؼ القاضيالسبحث الثاني: مذخكعية   **
 .ما يقزى فيه بعمؼ القاضيالسبحث الثالث:   **
 الخابع: السعايشة. السبحث   **
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 ؿ: تعخلف عمؼ القاضيالسبحث األك
أثااخ  يااجل عمااى اواحااجالعاايغ والاابلم والساايع أصاال صااحيح مااغ الفعاال عمااع، العمااع: 

ىااػ إدراك الذاايء عمااى مااا ع يعمااع، و مرااجر لمفعاال عِماا وىااػ، كيااخهبالذاايء يتسيااد بااو عااغ 
 .(ٔ)واحج ، والعالع والعميع، وضجه الجيلفي الػاقع ىػ

السػجااب  أو بأسااباب ثبػتيااا حادثااةمعخفااة القاضااي ب: ىااػ السااخاد بعمااع القاضاايو 
برفتو فخدًا مغ أفاخاد السجتساع، كساا إذا القاضي يحرل عمييا السعخفة وىحه بيا،  لمحكع

 وقات حراػليا، أو ساسع رجابًل يقاخّ  بشفداو وقعت حادثة ماغ الحاػادث وشااىجىا القاضاي
أو رأػ إندااانًا يختكااب  ،يصمااق زوجتااوأو سااسع رجاابل   ااارج مجمااذ القزاااء، آل ااخ بسااال

مساا  ػ ذلظ ماغ األماػر، أو يقتل آ خ أو نحكذخب الخسخ مثبل مغ حجود هللا تعالىحجًا 
 .(ٕ)قج يقع تحت سسع ونطخ القاضي في حياتو اليػمية

فيااج العمااع يومااغ السداامَّع بااو أن اشاابل  القاضااي بشفدااو عمااى الػاقعااة ورؤيتااو ليااا 
بخاابلف ، كسدددن مإ يؤيددا ز ؤددا مؤّهدد    ظّنددا مؤكّّددد  مؤدد   ي دد ّ يفيدد   أو واليقاايغ بالشداابة لااو،

فاامذا مااا وقعاات حادثااة ، كمبااة الطااغ فقااطلجيااو الػسااائل األ ااخػ كالذاايادة مااثبل فمنيااا تفيااج 
 بعمساويحكاع أن  يحق لاو فيلمسا ذكخ أمام القاضي، ثع رفعت إليو في مجمذ القزاء، 

ىاااح ماااا سأوضاااحو فاااي ، ؟ويعاااج عمساااو وسااايمة إثباااات أم الوشااااىجه  اليقيشاااي الاااحؼ عايشاااو
 تالي.السبحث ال
عماّي  خوعية القزااء بعماع القاضاي الذخراي،الكابلم عاغ مذا قبل الذخو  فايو 

سة نّبو إلييا الفقياء، وىي مدألة قزاء القاضي بخابلف عمساو مساا أوضح مدألة مي أن
ساا بأن يقزاي  مقاضايال يجاػز ل والفقيااء عماى أنافقاج اتفاق ا سسع وشااىج ماغ الحاػادث

                                         

معجع مقاييذ المغة، ابغ  -(. ٜٛٗ/ٕجسيخة المغة، ابغ دريج، ) –(. ٕٕٔ/ٖالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
التعخيفات، الجخجاني،  –. (ٚٔٗ/ٕٔلدان العخب، ابغ مشطػر، ) –(. ٜٓٔ/ٗفارس، )

 (. ٘٘ٔ)ص
(. إعانة الصالبيغ، ٜٕٓ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٜٕ٘/ٛنياية السحتاج، الخممي، ) (ٕ)

 (. ٜٕٙ/ٗالبكخؼ، )
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رجابًل يقتال آ اخ وشايجت البيشاة عماى القاضاي رأػ ولػ مع وجػد البيشة، فمذا  عمع  بلفو
والحكاع بالباشال  ،، ألناو متايقغ وقااشع بابصبلن حكساوقصعاا فبل يقزاي بياحه البيشاة ،كيخه

 .(ٔ)، بل عميو أن يحػل القزية إلى قاض آ خ ويكػن ىػ شاىجا عمييامحخم
وال يقزاي بخابلف عمساو )نقل اإلجسا  عمى ذلظ فقال: بعس الفقياء حتى أن 

 .(ٕ)(جسا باإل
 

     
  

                                         

الح يخة، القخافي،  -. الكميات األزىخيةمصبعة  (،ٖٓٓ/ٔ، ابغ فخحػن، )تبرخة الحكام (ٔ)
(. ٕٖٙكاية البيان، الخممي، )ص –(. ٛٛٗ/ٕٔعي، )العديد شخح الػجيد، الخاف –(. ٙٙ/ٓٔ)
الرارم السدمػل عمى شاتع الخسػل،  –(. ٜٕ٘/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –

إعبلم  –ه. ٚٔٗٔ(، دار ابغ حدم، بيخوت، ٕٖ٘/ٔأحسج بغ عبج الحميع بغ تيسية، )
 (.ٖٔٔ/ٖالسػقعيغ، ابغ القيع، )

شخحو الشجع الػىاج، مع  متغ السشياج -، والخممي في كاية البيان. نقمو الشػوؼ في متغ السشياج (ٕ)
 (. ٕٖٙكاية البيان، الخممي، )ص –(. ٜٕٓ/ٓٔالجميخؼ، )
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 اني: مذخكعية القزاء بعمؼ القاضيالسبحث الث
حتااى فااي السااحىب الػاحااج، وأحيانااا روايااات متعااجدة عااغ اإلمااام -ا تمااف الفقياااء 

 في أصل مذخوعية القزاء بعمع القاضي عمى قػليغ: -ذاتو
 فاااي أحاااج قػلياااو ودمحم ،(ٕ)وبعاااس التاااابعيغ، (ٔ) كباااار الراااحابةذىاااب  األكؿ:

في السعتساج فاي  والحشابمة ،(٘)في قػل لذافعيةاو  ،(ٗ)والسالكية ،(ٖ)ن مغ الحشفيةو أ خ والست
أن يقزااي بعمسااو  وبل يجااػز لاافاا ، إلااى عااجم مذااخوعية القزاااء بعمااع القاضااي،(ٙ)مااحىبيع

 ذىاب ى ذلظومل، ميسا كان الحق مػضػ  الجعػػ، وكيفسا كان حرػل العمع بو امصمقاً 
 .(ٚ)السعاصخيغ الباحثيغ كثيخ مغ

                                         
السبدػط، الدخ دي،  –. وعبج الخحسغ بغ عػف ،وابغ عباس ،وعمي ،وعسخ ،مشيع أبػ بكخ (ٔ)

 (.ٓ٘/ٓٔ)السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٘ٓٔ/ٓٔ)لبغػؼ، اشخح الدشة،  -(. ٗٓٔ/ٙٔ)
عيػن السدائل، الثعمبي،  -(. ٘ٓٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) –. والذعبي ،مشيع شخيح (ٕ)

 (.ٛٗ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٘ٓٔ/ٓٔ)لبغػؼ، اشخح الدشة،  -(. ٗٔ٘)ص
الشيخ الفائق،  –(. ٕٕٔ، الصخابمدي، )صمعيغ الحكام -(. ٗٓٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)

، ابغ عابجيغ، رد السختار -(. ٕٕٙص)األشباه والشطائخ، ابغ نجيع،  -. (ٗ٘٘/ٖابغ نجيع، )
 (.٘ٔٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٜٖٗ/ٗ)

بجاية السجتيج،  -(. ٗٔ٘عيػن السدائل، الثعمبي، )ص -(. ٕٙٔ/ٕٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) (ٗ)
 -(. ٜٛ/ٓٔ)خافي، لقا، الح يخة -(. ٕٙٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٖٕ٘/ٗابغ رشج، )

 .الكميات األزىخيةمصبعة  (،ٖٚ/ٕ، ابغ فخحػن، )تبرخة الحكام
، أحجىسا: أنو يقزي،... وفيو قػالن لمذافعي(، وقال: )ٓٛ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (٘)

، الػسيط –(. ٕٕٖ/ٙٔ)لساوردؼ، االحاوؼ الكبيخ،  -(. أنو ال يقزي بعمسو: والقػل الثاني
كفاية الشبيو، ابغ الخفعة،  –(. ٙٛٗ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٖٛٓ/ٚ، )لغداليا
 (. *رجح ىحا القػل الغدالي والخوياني وابغ سخيح.ٖٕٓ/ٛٔ)

اإلرشاد،  -(. ٕٓ٘/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٜٕٛ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) (ٙ)
ضاىخ السحىب أن الحاكع ال قال: )(، و ٛٗ/ٓٔ، ابغ قجامة، )السغشي – (.ٖٜٗالياشسي، )ص

وعغ أحسج رواية  ،وسػاء في ذلظ ما عمسو قبل الػالية أو بعجىا ،يحكع بعمسو في حج وال كيخه
 (.٘ٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. أ خػ يجػز لو ذلظ

 =أحسج عبج السشععمغ شخق اإلثبات،  - (.ٜٜٗ٘/ٛ، وىبة الدحيمي، )الفقو اإلسبلمي وأدلتو (ٚ)
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إلاااى  ،(ٗ)وكياااخىع ،(ٖ)فاااي رواياااة أحساااج، و (ٕ)، والذاااافعية(ٔ)ذىاااب الحشفياااة :الثػػػاني
ومااا ال  ،مذااخوعية القزاااء بعمااع القاضااي، ثااع ا تمفااػا فيسااا يجااػز لااو القزاااء فيااو بعمسااو

 عمى ما سيأتي في السبحث التالي. ،يجػز
 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **

ٱٹٱٹٱ - ٔ  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم

  .(٘)َّخي

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٹٱٹٱ -ٕ 
 .(ٙ)َّين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل

                                         

وسائل  -(. ٕٙٚ)صشخائق الحكع، زىخاني،  -(، دار الفكخ العخبي. ٗٗٔ)صيي، الب =
شخق اإلثبات  -(. ٖٔ٘)صالشطام القزائي، رأفت،  -(. ٔٛ٘/ٕ)دحيمي، الاإلثبات، دمحم 

التعارض  -(. ٕٚٓ)صنطخية اإلثبات، بيشدي،  -(. ٗٚ)صالذخعية، أحسج إبخاىيع، 
 م.ٕٕٔٓ(، دار الشفائذ، شبعة أولى، ٚٗٔ)ص والتخجيح في شخق اإلثبات، سميع الخجػب،

(، شبعة دار ٕ٘و ٚ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٘ٓٔ/ٙٔ، الدخ دي، )السبدػط (ٔ)
، الصخابمدي، معيغ الحكام -(. ٖٔٚ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) –الكتب العمسية. 

 (.ٕٕٔ)ص
يع: كان الذافعي يخػ القزاء بالعمع، قال الخب(، وقال: )ٓٛ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٕ)

، السيحب –(. ٕٕٖ/ٙٔ)ساوردؼ، الالحاوؼ الكبيخ،  -(. وكان ال يبػح بو لقزاة الدػء
كفاية الشبيو، ابغ الخفعة،  -(. ٙٛٗ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) -(. ٚٔ٘/٘الذيخازؼ، )

(ٔٛ/ٕٖٓ.) 
اإلنراف، السخداوؼ،  –(. ٖٓٓ/ٗ)، امةابغ قجالكافي،  -(. ٘ٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٖ)

(. ٛٗ/ٓٔ، ابغ قجامة، )السغشي –(. ٕٙٓ/ٕ، )السحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية –(. ٕٔ٘/ٔٔ)
 (.ٖٜٗاإلرشاد، الياشسي، )ص -

 (. ٕٙٗ/ٜابغ حدم، )السحمى،  (ٗ)
 .(٘ٔ) :آية ،سػرة الشداء (٘)
 .(ٗ) :آية ،سػرة الشػر (ٙ)
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 يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ُّٱٹٱٹٱ -ٖ
 . (ٔ)َّيف ىف

لااػ جاااز ىااحه اآليااات بيشاات الػساايمة التااي يااتع اإلثبااات بيااا، و  أن كيػػه الجاللػػة:
ك وتعاااالى بجماااج لمقاضاااي أن يحكاااع بعمساااو لقخناااو هللا تعاااالى ماااع الذااايادة، وقاااج أماااخ تباااار 

 .(ٕ)ومن عمع صجقو والذيػدا الخامي عشج عجم البيشة
ِإنََّسااا َأَنااا َبَذااخ  َوِمنَُّكااْع َتْخَتِرااُسػَن ) قااال: Àأن رسااػل هللا  عااغ أم ساامسة  -ٗ

ِتااِو ِمااْغ َبْعااس  َوَأْقِزااَي َلااُو َعَمااى َنْحااِػ َمااا َأْسااَسُع  َفَسااْغ َوَلَعاالَّ َبْعَزااُكْع َأْن َيُكااػَن َأْلَحااَغ ِبُحجَّ
 .(ٖ)(َقَزْيُت َلُو ِمْغ َحقِّ َأِ يِو َشْيً ا َفبَل َيْأُ ْح َفِمنََّسا َأْقَصُع َلُو ِقْصَعًة ِمَغ الشَّارِ 

التاي  باّيغ أن القزااء يكاػن بحداب السداسػ  والبيشاة Àأن الشباي  كيه الجاللة:
 و القاضااي مااغفالقزاااء بسااا يدااسع ،نحااػ مااا أسااسع: عمااى تخفااع أمااام القاضااي حيااث قااال

 .(ٗ)عمسو الذخريال ب البيشة والذيػد،
ًقا) Àأن الشباااي  عاااغ عائذاااة  -٘ اااُو  ،َبَعاااَث َأَباااا َجْياااِع ْباااَغ ُحَحْيَفاااَة ُمَراااجِّ َفبَلجَّ

وُ  َفَقااَل  ،اْلَقَػَد َيا َرُساػَل َّللاَِّ : َفَقاُلػا Àَفَأَتْػا الشَِّبيَّ  ،َرُجل  ِفي َصَجَقِتِو َفَزَخَبُو َأُبػ َجْيع  َفَذجَّ
َلُكااْع َكااَحا  :َفَقااالَ  ،َفَمااْع َيْخَضااْػا ،َلُكااْع َكااَحا َوَكااَحا :َفَقااالَ  ،َفَمااْع َيْخَضااْػا ،َلُكااْع َكااَحا َوَكااَحا: Àِبااي  الشَّ 

اااي َ اِشاااب  اْلَعِذااايََّة َعَماااى الشَّااااِس َوُمْخِباااُخُىْع ِبِخَضااااُكعْ : Àَفَقااااَل الشَِّباااي   ،َفَخُضاااػا، َوَكاااَحا  ،ِإنِّ
ِإنَّ َىاؤاَُلِء المَّْيِثيِّايَغ َأتَاْػِني ُيِخياُجوَن اْلَقاَػَد َفَعَخْضاُت : َفَقالَ  À َصَب َرُسػُل َّللاَِّ َفخَ  ،َنَععْ : َفَقاُلػا

                                         

 .(ٖٔ) :آية ،سػرة الشػر (ٔ)
السغشي، ابغ قجامة،  – (.ٕٕٖ/ٙٔ، )لساوردؼا الحاوؼ الكبيخ، –(. ٕٜ/ٓٔ، )لقخافيح يخة، اال (ٕ)

(ٜ/ٚٛ.) 
، الجامع الرحيح، البخارؼ، (ٖ) الجامع الرحيح، مدمع، باب  -(. ٕٖ/ٜ) كتاب الِحيلا باب 

 (.ٖٖٚٔ/ٖالحكع بالطاىخ والمحغ بالحجة، )
، ابغ السغشي –(. ٜٔ/ٓٔ، )لقخافيح يخة، اال -(. ٖٚصاإلعبلم بشػازل األحكام، الجياني، ) (ٗ)

، الفقو اإلسبلمي وأدلتو -(. ٘ٚ٘و ٗٙ٘/٘، الذػكاني، )نيل األوشار - (.ٜٗ/ٓٔقجامة، )
  (.ٜٚٗ٘/ٛوىبة الدحيمي، )
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ِ  ،َفَياعَّ اْلُسَيااِجُخوَن ِبِياعْ  ،اَل  :َقااُلػا ؟َأَرِضايُتعْ  ،َعَمْيِيْع َكَحا َوَكاَحا َفَخُضاػا  Àَفاَأَمَخُىْع َرُساػُل َّللاَّ
اي َ اِشااب   :َنَعاْع َقاالَ : َفَقاااُلػا ؟،َأَرِضايُتعْ  :َفَقاالَ  ،ثُاعَّ َدَعاااُىْع َفاَداَدُىعْ  ،َكف اػاَأْن َيُكف اػا َعاْشُيْع فَ  ِإنِّ

َقااااُلػا  ؟،َأَرِضااايُتعْ  :َفَقاااالَ  Àَفَخَصاااَب الشَِّباااي  ، َنَعاااعْ  :َقااااُلػا ،َعَماااى الشَّااااِس َوُمْخِباااُخُىْع ِبِخَضااااُكعْ 
 .  (ٔ)(َنَععْ 

، باال حكااع عمااييع بعمسااو وقااج عمااع مااشيع الخضااالااع ي Àأن الشبااي  كيػػه الجاللػػة:
 فتبيغ أنو ال يحق لمقاضي أن يقزي بعمسو. قخرىع فقال: أرضيتع؟،

عااااجم مذااااخوعية القزاااااء بعمااااع ح بااااو عمااااى وقااااالػا إن ىااااحا مااااغ أفزاااال مااااا يحاااات
 .(ٕ)القاضي

َشاااة  قاااال: ) Àأن الشباااي  عاااغ اباااغ عبااااس  -ٙ َلاااْػ ُكْشاااُت َراِجًساااا َأَحاااًجا ِبَغْياااِخ َبيِّ
 .  (ٖ)(َجْسُتَياَلخَ 

عمااع بدنااا السااخأة ولااع يخجسيااا، وأوضااح أن القزاااء  À: أن الشبااي كيػػه الجاللػػة
فمسااااااا لاااااع يفعاااااالا دل عماااااى عااااااجم  بالبيشاااااة، وأناااااو لااااااػ جااااااز لااااااو القزااااااء بغيخىااااااا لفعااااال،

 .  (ٗ)السذخوعية
َرَأػ ِعيَداى اْباُغ َماْخَيَع َرُجابًل َيْداِخُق قاال: ) Àعاغ الشباي  عغ أبي ىخياخة  -ٚ

ِ الَّاِحؼ اَل ِإَلاَو ِإالَّ ُىاػَ  :َقالَ  ؟،َأَسَخْقتَ  :َلوُ  َفَقالَ  ِ َوَكاحَّْبُت  :َفَقااَل ِعيَداى ،َكبلَّ َوَّللاَّ آَمْشاُت ِبااََّّ
 .(٘)(َعْيِشي

                                         

 -(. ٖ٘/ٛ، )سشغ الشدائي -(. ٕٜ٘/ٙود، )و داسشغ أبي  -(. ٓٔٔ/ٖٗالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٔ)
الباحثػن شعيب األرناؤوط وعادل مخشج ورفاقيسا في تحقيقيع  (. قالٙ٘ٙ/ٖ، )سشغ ابغ ماجو

 .إسشاده صحيح، رجالو ثقات رجال الذيخيغلسدشج اإلمام أحسج: 
 (.ٜٗ/ٓٔ، ابغ قجامة، )السغشي – (.ٜٔ/ٓٔ، )لقخافيح يخة، اال (ٕ)
 (. ٖ٘ٔٔ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، كتاب المعان، ) (ٖ)
  (.ٜٗ/ٓٔ، ابغ قجامة، )السغشي – (.ٜٔ/ٓٔ، )لقخافيح يخة، اال (ٗ)
، مدمع ،رحيحالجامع ال –(. ٕٗٓ/ٗ، باب واذكخ في الكتاب مخيع، )البخارؼ  ،رحيحالجامع ال (٘)

 (. ٖٛٛٔ/ٗباب فزائل عيدى عميو الربلة والدبلم، )
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: فاااي الحاااجيث داللاااة عماااى مشاااع القزااااء باااالعمع فقاااج رأػ نباااي هللا كيػػػه الجاللػػػة
 و.عيدى عميو الربلة والدبلم الخجل يدخق ولع يقس عميو بعمس

  ::  أقػال الرحابة والتابعيغأقػال الرحابة والتابعيغ -ٛ
ُه )أنو قال:  عغ أبي بكخ  -ا ِ َلاْع َأُحاجَّ َلْػ َوَجْجُت َرُجبًل َعَمى َحجّ  ِمْغ ُحاُجوِد َّللاَّ

لاػ رأيات رجابًل عماى )، وفاي رواياة قاال: (ٔ)(ؼ َكْياخِ  يَوَلْع َأْدُ  َلُو َأَحًجا َحتَّى َيُكػَن َمعِ  ،َأَنا
 .  (ٕ)(ن بحلظشاىجا شجؼيذيج عه بو حتى حج لع أحجّ 

قاااال لعباااج  أن عساااخ باااغ الخصااااب  ،عاااغ عكخماااة ماااػلى اباااغ عبااااس  -ب
 َفَقااااالَ  (،َأْو َسااااِخَقة  َوَأْنااااَت َأِميااااخ   َلااااْػ َرَأْيااااَت َرُجاااابًل َعَماااى َحااااجّ  ِزًنااااا): الاااخحسغ بااااغ عااااػف 

 :ُعَساااااخُ  َقاااااالَ  (،يغَ َشاااااَياَدُتَظ َشاااااَياَدُة َرُجاااال  ِماااااَغ اْلُسْدااااِمسِ ) : َعااااْػف   الخَّْحَسِغ ْباااااغُ َعْبااااجُ 
 .(ٖ)(َصَجْقتَ )

َأْن ) : َكتَااَب ِإَلااى َأِبااي ُمػَسااى  عاغ ابااغ جااخيح قااال: ُأْ ِبااْخُت َأنَّ ُعَسااخَ  -ج
َماُم ِبِعْمِسِو، َواَل ِبَطشِِّو، َواَل ِبُذْبَية  .(ٗ)(اَل َيْأُ َح اإْلِ

أناااات  ،نعااااع :قااااال ،فقااااال لمسااااجعي: ألااااظ بيشااااة؟ ،تخافااااع إلااااى شااااخيح  رااااسان -د
 .(٘)(اْئِت اأْلَِميَخ َحتَّى َأْشَيَج َلظَ )قال:  ،اىجؼش

عماى مشاع  فيياا نراػا، كبار الرحابة والتابعيغىحه نرػص ل: أن كيه الجاللة
   .القاضي مغ القزاء بعمسو

                                         

 (، وقال: )إسشادهٜٓٙ/ٜالبجر السشيخ، ابغ السمقغ، ) - (.ٗٗٔ/ٓٔ، )البييقي الكبخػ، دشغال (ٔ)
 (.ٜٕٖ/ٛ، الذػكاني، )نيل األوشار -صحيح إليو(. 

 حسج بدشج صحيح، إال أن فيو(، وقال: )أ خجو أٗٚٗ/ٗالتمخيز الحبيخ، ابغ حجخ، ) (ٕ)
 (.ٓ٘/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –انقصاعا(. 

 (. ٙٛ/ٜ، باب الذيادة تكػن عشج الحاكع في واليتو القزاء، )البخارؼ  ،رحيحالجامع ال (ٖ)
 (. ٕٖٗ/ٛ) ،عبج الخزاق ،شفسرال (ٗ)
 -(. ٙٛ/ٜ، باب الذيادة تكػن عشج الحاكع في واليتو القزاء، )البخارؼ  ،رحيحالجامع ال (٘)

 (.ٖٔٗ/ٛ) ،عبج الخزاق ،سرشفال
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 كمؽ السعقؾؿ: -9
أن الذاايادة ال تجااػز بأقاال مااغ اثشاايغ فمااػ جاااز لمقاضااي أن يحكااع بعمسااو لرااار 

ذااىج مشاجوب لمذايادة والقاضاي لمحكاع، فمساا لاع يجاد لمذااىج وألن الا إثبات الحاق بػاحاج
أن يكاااػن قاضااايًا بذااايادتو لاااع يجاااد لمقاضاااي أن يكاااػن شااااىجًا لحكساااو فاااي حكساااو، وألن 

 لسرااامحو أو ىاااػػ  بالقزااااء بعمساااو ياااتيعو  والياااػػا القاضاااي كياااخ معراااػم عاااغ الخصاااأ
 .(ٔ)فحدست السادة صػنًا لسشرب القزاء

   استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱ- ٔ
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من
 .(ٕ)َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ٱ-ٕ   جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱٱٹٱٹٱ

 مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت

  .(ٖ)َّحض جض

 ،أن هللا تعاااااالى أماااااخ عبااااااده الساااااؤمشيغ بمقاماااااة العاااااجل والقداااااط كيػػػػػه الجاللػػػػػة:
، ولايذ ماغ القداط والعاجل أن يعماع القاضاي لجا ميغ بيحا الخصاابضسغ اوالقاضي مغ 

 .(ٗ)اآل خ ضالع ويتخكوأن و  ،أن أحج الخرسيغ مطمػم وال يشرخه
َدَ َمْت ِىْشج  ِبْشُت ُعْتَبَة اْماَخَأةُ َأِباى ُساْفَياَن َعَماى َرُساػِل ) قالت: عغ عائذة  -ٖ

 ِ ي ِمَغ الشََّفَقِة َماا َيْكِفيِشا ياَل ُيْعِصيشِ  ،َأَبا ُسْفَياَن َرُجل  َشِحيح  ِإنَّ  ،َيا َرُسػَل َّللاَِّ  :َفَقاَلْت  Àَّللاَّ
                                         

، ابغ قجامة، السغشي – (.ٖٕٖ/ٙٔ، )لساوردؼا الحاوؼ الكبيخ، – (.ٖٜ/ٓٔ، )لقخافيح يخة، اال (ٔ)
  (.ٜٕٖ/ٛكاني، )، الذػ نيل األوشار -(. ٓ٘/ٓٔ)

 (.ٖ٘ٔ: )آية ،سػرة الشداء (ٕ)
 (.ٛ: )آية ،سػرة السائجة (ٖ)
 (. ٚٙٔ، ابغ القيع، )صالصخق الحكسية - (.ٜٕٗ/ٜ، ابغ حدم، )السحمى (ٗ)
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َفَقاااَل  ؟،َذِلااَظ ِمااْغ ُجَشاااح   يَفَيااْل َعَمااىَّ ِفاا، َبِشااىَّ ِإالَّ َمااا َأَ ااْحُت ِمااْغ َماِلااِو ِبَغْيااِخ ِعْمِسااوِ  يَوَيْكِفاا
 .(ٔ)(ْكِفيِظ َوَيْكِفى َبِشيظِ ِمْغ َماِلِو ِباْلَسْعُخوِف َما يَ  ؼُ حِ  :À َرُسػُل َّللاَِّ 

أن تأ ااح مااغ  ولػلااجىا، وأجاااز ليااا قزااى ليشااج  Àأن الشبااي  كيػػه الجاللػػة:
فحكع عمياو  ،وذلظ لسا يعمع مغ شح أبي سفيان وبخمو ،مال أبي سفيان ولع يدأليا البيشة

 .(ٕ)بشاء عمى عمسو
اَئاااِة ِدْرَىاااع ، َوتَاااَخَك َأنَّ َأَ ااااُه َمااااَت، َوتَاااَخَك َثبَلَثسِ ، عاااغ ساااعج باااغ األشاااػل  -ٗ

، َفااْقِس (ِإنَّ َأَ ااَك ُمْحتَاَبذ  ِبَجْيِشاوِ ) :Àِعَيااًل، َفَأَرْدُت َأْن ُأْنِفَقَيا َعَماى ِعَياِلاِو، َفَقااَل الشَِّباي  
َعْتُيَساا اْماَخَأة  وَ  ،َعْشوُ  ْياُت َعْشاُو، ِإالَّ ِديَشااَرْيِغ، ادَّ ِ َقْج َأدَّ  َلاْيَذ َلَياا َبيَِّشاة ، َقاالَ َفَقاَل: َيا َرُسػَل َّللاَّ
À :(  َفَأْعِصَيا، َفِمنََّيا ُمِحقَّة)(ٖ) ،قال  وفي روايةÀ) َفِمنََّيا َصاِدَقة( :(ٗ). 

حكااع بعمسااو فااي القزااية وأمااخ بمعصاااء الااّجيغ لمسااخأة  Àأن الشبااي  كيػػه الجاللػػة:
 .(٘)وىحا الشز صخيح في الجاللة عمى جػاز حكع القاضي بعمسو ،بجون بيشة

 À َفَدااَأَل الشَِّبااي   ،Àَأنَّ َرُجَمااْيِغ اْ َتَرااَسا ِإَلااى الشَِّباايِّ ):  عااغ ابااغ عباااس -٘
ِعَي اْلَبيَِّشَة، َفَماْع َيُكاْغ َلاُو َبيَِّشاة ، َفاْساَتْحَمَف اْلَسْصُماػَب، َفَحَماَف ِبااِ الَّاِحؼ اَل ِإَلاَو ِإال ُىاَػ،  اْلُسجَّ

، (ٙ)(َفَعْمااَت، َوَلِكااْغ ُكِفااَخ َلااَظ ِبِمْ بلِصااَظ َقااْػَل: اَل ِإَلااَو ِإال هللاُ  ِإنَّااَظ َقااجْ  :À َفَقاااَل َرُسااػُل هللاِ 
 .(ٚ)(َبْل ُىَػ ِعْشَجَك اْدَفْع ِإَلْيِو َحقَّوُ وفي رواية: )

                                         
، باب إذا لع يشفق الخجل فممسخأة أن تأ ح بغيخ عمسو ما يكفييا، البخارؼ  ،رحيحالجامع ال (ٔ)

 (. ٖٖٛٔ/ٖ، باب قزية ىشج، )مدمع ،رحيحالجامع ال –(. ٘ٛ/ٚ)
  (.ٖٖٔ/ٛ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٘ٓٔ/ٓٔ)لبغػؼ، اشخح الدشة،  (ٕ)
ليذ لدعج ىحا عشج (ا وقال: ٔٚ/ٖمرباح الدجاجة، الكشاني، ) – (.ٕٓ٘/ٕ، )سشغ ابغ ماجو (ٖ)

ومسشاد حجيثو صحيح عبج  ،وليذ لو شيء في الكتب الخسدة ،ابغ ماجة سػػ ىحا الحجيث
  .وباقي رجال اإلسشاد عمى شخط الذيخيغ ،لسمظ أبػ جعفخ ذكخه ابغ حبان في الثقاتا

مدشج أبي يعمى،  –(. ٕٗٔ/ٓٔ، )البييقي الكبخػ، دشغال -(. ٖٙٗ/ٕٛالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٗ)
(ٖ/ٛٓ.)  

 (.ٙٙٔ، ابغ القيع، )صالصخق الحكسية (٘)
 (.ٜٜٕسبق تخخيجو، )ص (ٙ)
 (ا وقال: صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه، ووافقو الحىبي.ٚٓٔ/ٗالسدتجرك، الحاكع، ) (ٚ)
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ِإنَّاَظ َقاْج قزى بعمسو في ىحه القزية، فقال لمخجال: ) À: أن الشبي كيه الجاللة
، وىاااحا بعاااج وقاااػ  اليسااايغ، فقزااااؤه بعسماااو قبااال (ِإَلْياااِو َحقَّاااوُ َباااْل ُىاااَػ ِعْشاااَجَك اْدَفاااْع )(، َفَعْمااتَ 

 .(ٔ)اليسيغ أولى
 َأنَّ َرُجبًل ِماْغ َبِشاي َمْخاُدوم  اْساَتْعَجػ ُعَساَخ ْباَغ اْلَخصَّااب  عغ عخوة ومجاىج، ) -ٙ

،   َعَمى َأِبي ُسْفَياَن ْبِغ َحاْخب، ا ِفاي َمْػِضاِع َكاَحا َوَكاَحا ِما َفَقااَل  ،ْغ َمكَّاةَ َأنَّاُو َضَمَساُو َحاجًّ
ااي أَلَْعَمااُع الشَّاااِس ِبااَحِلظَ  :ُعَسااخُ  َفااِمَذا َقااِجْمَت  ،َوُربََّسااا َلِعْبااُت َأَنااا َوَأْنااَت ِفيااِو َوَنْحااُغ ِكْمَسااانُ  اِإنِّ

اا َقااِجَم َمكَّااَة َأتَاااُه اْلَسْخُدوِمااي  ِباَأِبي ُسااْفَيانَ  ،َمكَّاَة َفاااْئِتِشي ِبااَأِبي ُسااْفَيانَ   َل َلااُو ُعَسااخُ َفَقااا،  َفَمسَّ
:  ََوَنَطَخ ُعَساخُ  ،َفَشَيَس  ،اْنَيْس ِإَلى َمْػِضِع َكَحا ،َيا َأَبا ُسْفَيان   ََياا َأَباا ُساْفَياَن  :َفَقاال

ِ اَل َأْفَعلُ  :َفَقالَ  ، ح ىحا الحجخ مغ ىيشا فزعو ىيشا ِ َلاَتْفَعَمغَّ  :َفَقاالَ  ،َوَّللاَّ اَل  :َفَقاالَ  ،َوَّللاَّ
رَّةِ  َفَعبَلهُ  ،َأْفَعلُ   ، حه ال أم لظ وضاعو ىيشاا َفِمنَّاَظ َماا َعِمْساَت َقاِجيَع الط ْماعِ  :َوَقالَ  ،ُعَسُخ ِبالج 

اْساَتْقَبَل اْلِقْبَماَة   ثُاعَّ ِإنَّ ُعَساخَ  : َوَوَضَعُو َحْياُث َقااَل ُعَساخُ   َفَأَ َح اْلَحَجَخ َأُبػ ُسْفَيانَ 
ْسابَلمِ  المَُّيعَّ َلَظ اْلَحْسُج ِإْذ َلعْ  :َفَقالَ   ،َتُسْتِشي َحتَّى َكَمْبَت َأَبا ُسْفَياَن َعَمى َرْأِيِو َوَأْذَلْمتَاُو ِلاي ِباإْلِ
المَُّياعَّ َلاَظ اْلَحْساُج ِإْذ َلاْع َتُسْتِشاي َحتَّاى َجَعْماَت ِفاي  :اْلِقْبَماَة َوَقاالَ   َفاْسَتْقَبَل َأُباػ ُساْفَيانَ  :َقالَ 

ْسبَلمِ   .(ٕ)(ُت ِبِو ِلُعَسخَ َما َذَلمْ  َقْمِبي ِمَغ اإْلِ
 .(ٖ)قزى باألرض بعمسو عسخ  : أنكيه الجاللة

 كمؽ السعقؾؿ: -7
وىحه الذيادة تفيج كمبة الطغ، فساغ بااب أولاى  ،إن القاضي يحكع بذيادة اثشيغ

وماغ ثَاعَّ فامن مشاع القاضاي الحكاع بعمساو  ،أن يحكع بعمسو الستحقق ألنو يفياج عشاجه اليقايغ

                                         

 (.ٖٖٖ/ٛنيل األوشار، الذػكاني، ) (ٔ)
الذييخ  عمي بغ عثسان بغ إبخاىيع بغ مرصفى السارديشي، الجػىخ الشقي عمى سشغ البييقي (ٕ)

 -(. ٕٛٔ/ٕٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) -، بيخوت. دار الفكخ(، ٖٗٔ/ٓٔ، )بابغ التخكساني
، دار  زخ(، ٖٕٗ/ٖ، )دمحم بغ إسحاق بغ العباس الفاكيي، ار مكة في قجيع الجىخ وحجيثوأ ب

 (.ٗٔ/ٕٕاالستحكار، ابغ عبج البخ، ) –ه. ٗٔٗٔثانية،  شبعة، بيخوت
 (.ٗٔ/ٕٕاالستحكار، ابغ عبج البخ، ) –(. ٕٛٔ/ٕٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) (ٖ)

 



ٖٚٓ 

 

األحكااام أو إلااى فدااق القاضااي، مثاال أن يدااسع القاضااي رجاابًل إماا أن يااؤدؼ إلااى تعصياال 
يصمق زوجتو ثبلثًا ثع يشكخ الصابلق ثاع شايجت البيشاة بػاحاجة، فامن قبمياا مكاغ الخجال ماغ 

ومن حكااااع بعمسااااو ساااامع مااااغ  ،ومن لااااع يقبميااااا تػقااااف الحكااااع ،مصمقتااااو وقااااج حخماااات عميااااو
 .(ٔ)األمخيغ

 
     

  

                                         

، الفخوق  – (.٘ٓٔ/ٓٔ، )لبغػؼ ، اح الدشةشخ  - (.٘ٓٔو ٗٓٔ/ٙٔ، الدخ دي، )السبدػط (ٔ)
، الذػكاني، نيل األوشار - (.ٖٕٖ/ٙٔ، )لساوردؼا الحاوؼ الكبيخ، – (.ٙٚٔٔ/ٗ، )لقخافيا
تعارض  -(. ٖٗص)حدغ الفيع، حديشي،  - (.ٜٕٗ/ٜ، ابغ حدم، )السحمى –(. ٙٚ٘/٘)

  (.ٜٚ٘/ٕ)دحيمي، الوسائل اإلثبات، دمحم  -(. ٛٔٔص)البيشات، الذشقيصي، 



ٖٚٔ 

 

 لقاضيالثالث: ما يقزى فيه بعمؼ االسبحث 
 اتفق الفقياء عمى أنو يجػز لمقاضي أن يقزي بعمسو في مػضعيغ:

فااااي الجااااخح والتعااااجيل بالشداااابة لمذاااايػد، فاااامذا عمااااع مااااغ الذاااااىج فدااااقا أو  األكؿ:
لا بل  -إال أن يصاخأ جاخح ال يعمساو–عجالة، وشيجت البيشاة  بلفياا، عسال القاضاي بعمساو 

 .  (ٔ)يؤدؼ إلى التدمدل وضيا  الحقػق 
يحجث أمامو فاي مجماذ القزااء، كحاجوث اعتاجاء، أو ضاخب وجاخح،  فيسا الثاني:

أو قحف في مجمذ القزاء، فمن القاضي يحكع عماى السعتاجؼ بساا ساسع ورأػ دون الحاجاة 
 .(ٕ)إلى بيشة

عمااى  ا تمااف الفقياااء فيسااا يجاػز لمقاضااي أن يقزااي بعمسااو أّماا مااا سااػػ ذلااظ، فقاج
 ثبلثة أقػال:
يجاااػز إلاااى أناااو ، (ٗ)وأحساااج فاااي رواياااة ،(ٖ)آ اااخ ذىاااب الذاااافعية فاااي قاااػل: كؿاأل 

لمقاضاااي أن يقزاااي بعمساااو فاااي ساااائخ الحقاااػق، ساااػاء أكاااان الحاااق  تعاااالى أو لمعباااج، 
                                         

نياية السصمب،  -(. ٕٙٛ/ٛمشح الجميل، عمير، ) -(. ٖٕ٘/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٔ)
العديد شخح الػجيد، الخافعي،  –(. ٜٖٓ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –(. ٚٛٗ/ٛٔالجػيشي، )

 (. ٙٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٙٛٗ/ٕٔ)
نياية السصمب،  -(. ٕٙٛ/ٛ، )مشح الجميل، عمير -(. ٖٕ٘/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٕ)

العديد شخح الػجيد، الخافعي،  –(. ٜٖٓ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –(. ٚٛٗ/ٛٔالجػيشي، )
 –(. ٜٕٛ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) -(. ٙٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٙٛٗ/ٕٔ)

 (.ٕٙٓ/ٕالسحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية، )
قال الخبيع: كان الذافعي يخػ (، وسبق أن ذكخت قػلو: )ٓٛ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٖ)

 –(. ٕٕٖ/ٙٔ)ساوردؼ، الالحاوؼ الكبيخ،  -(. القزاء بالعمع، وكان ال يبػح بو لقزاة الدػء
كفاية الشبيو،  -(. ٙٛٗ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) -(. ٚٔ٘/٘، الذيخازؼ، )السيحب

 (.ٖٕٓ/ٛٔابغ الخفعة، )
اإلنراف، السخداوؼ،  –(. ٖٓٓ/ٗ)، ابغ قجامةالكافي،  -(. ٘ٛٔ/ٛمفمح، ) السبج ، ابغ (ٗ)

 (.ٛٗ/ٓٔ، ابغ قجامة، )السغشي –(.ٕٙٓ/ٕ، )السحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية –(. ٕٔ٘/ٔٔ)
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 .وسػاء أكان عمسو باألمخ قبل التػلية أم بعجه
فاااي السعتساااج ماااغ  والذاااافعية ،(ٔ)آَ اااخ ب أباااػ يػساااف ودمحم فاااي قاااػلذىااا: نيالثػػػا

ال يجاػز لمقاضاي أن يقزاي بعمساو فاي الحاجود و إلاى أنا، (ٖ)وأحسج في رواياة ،(ٕ)محىبيع
عماااع بااااألمخ قبااال التاااي ىاااي حاااق  اااالز  تعاااالى، ويقزاااي بعمساااو فيساااا عاااجاىا، ساااػاء أ 

 .تػليتو أم بعجىا
ال يجاػز لمقاضاي أن ، إلاى أناو ذىب أبػ حشيفة والستقجمػن ماغ الحشفياة: ثالثال

دميايغ، بخابلف ماا عمساو يقزي بعمسو في الحجود وفيسا عمسو قبل التػلياة ماغ حقاػق اآل
 .(ٗ)يقزي فيو بعمسو فيجػز لو أن ابعج التػلية

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱ- ٔ
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من
 .(٘)َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ٱ-ٕ   جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱٱٹٱٹٱ

 مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت
                                         

(، شبعة دار الكتب ٕ٘و ٚ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٘ٓٔ/ٙٔ، الدخ دي، )السبدػط (ٔ)
 (.ٖٔٚ/ٖالدسخقشجؼ، ) تحفة الفقياء، –. العمسية

، السيحب –(. ٕٕٖ/ٙٔ)لساوردؼ، االحاوؼ الكبيخ،  -(. ٔٛ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٕ)
كفاية الشبيو، ابغ الخفعة،  –(. ٙٛٗ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) – (.ٚٔ٘/٘الذيخازؼ، )

(ٔٛ/ٕٖٓ .) 
، ابغ قجامة، السغشي – (.ٖٜٗ)صاإلرشاد، الياشسي،  -(. ٕٔ٘/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) (ٖ)

 (.ٕٙٓ/ٕ، )السحخر، عبج الدبلم ابغ تيسية –(. ٙٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٛٗ/ٓٔ)
(، شبعة دار الكتب ٚ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٘ٓٔ/ٙٔ، الدخ دي، )السبدػط (ٗ)

 (.ٕٕٔدي، )ص، الصخابممعيغ الحكام -(. ٖٔٚ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) –العمسية. 
 (.ٖ٘ٔ: )آية ،سػرة الشداء (٘)
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  .(ٔ)َّحض جض

أن هللا تعالى أمخ عباده السؤمشيغ بمقاماة العاجل والقداط والقاضاي  كيه الجاللة:
مااغ جسمااتيع، ولاايذ مااغ القدااط والعااجل أن يعمااع القاضااي أن أحااج الخرااسيغ مطمااػم وال 

 .(ٕ)اآل خ ضالع ويتخكوأن و  ،يشرخه
ْفَياَن َعَماى َرُساػِل َدَ َمْت ِىْشج  ِبْشُت ُعْتَبَة اْماَخَأةُ َأِباى ُسا) قالت: عغ عائذة  -ٖ

 ِ ي ِمَغ الشََّفَقِة َماا َيْكِفيِشا ياَل ُيْعِصيشِ  ،ِإنَّ َأَبا ُسْفَياَن َرُجل  َشِحيح   ،َيا َرُسػَل َّللاَِّ  :َفَقاَلْت  Àَّللاَّ
َفَقاااَل  ؟،ح  َذِلااَظ ِمااْغ ُجَشااا يَفَيااْل َعَمااىَّ ِفاا، َبِشااىَّ ِإالَّ َمااا َأَ ااْحُت ِمااْغ َماِلااِو ِبَغْيااِخ ِعْمِسااوِ  يَوَيْكِفاا

 .(ٖ)(ِمْغ َماِلِو ِباْلَسْعُخوِف َما َيْكِفيِظ َوَيْكِفى َبِشيظِ  ؼُ حِ  :À َرُسػُل َّللاَِّ 
أن تأ ااح مااغ  ولػلااجىا، وأجاااز ليااا قزااى ليشااج  Àأن الشبااي  كيػػه الجاللػػة:

فحكع عمياو  ،وذلظ لسا يعمع مغ شح أبي سفيان وبخمو ،مال أبي سفيان ولع يدأليا البيشة
 .(ٗ)عمسو بشاء عمى

َأنَّ َأَ ااااُه َمااااَت، َوتَاااَخَك َثبَلَثِساَئاااِة ِدْرَىاااع ، َوتَاااَخَك ، عاااغ ساااعج باااغ األشاااػل  -ٗ
، َفااْقِس (ِإنَّ َأَ ااَك ُمْحتَاَبذ  ِبَجْيِشاوِ ) :Àِعَيااًل، َفَأَرْدُت َأْن ُأْنِفَقَيا َعَماى ِعَياِلاِو، َفَقااَل الشَِّباي  

َعْتُيَساا اْماَخَأة  َوَلاْيَذ َلَياا َبيَِّشاة ، َقاالَ  َفَقاَل: َيا َرُسػَل َّللاَِّ  ،َعْشوُ  ْياُت َعْشاُو، ِإالَّ ِديَشااَرْيِغ، ادَّ  َقْج َأدَّ
À :(  َفَأْعِصَيا، َفِمنََّيا ُمِحقَّة)(٘) ،قال  وفي روايةÀ) َفِمنََّيا َصاِدَقة( :(ٙ). 

                                         

 (.ٛ: )آية ،سػرة السائجة (ٔ)
 (. ٚٙٔ، ابغ القيع، )صالصخق الحكسية - (.ٜٕٗ/ٜ، ابغ حدم، )السحمى (ٕ)
، باب إذا لع يشفق الخجل فممسخأة أن تأ ح بغيخ عمسو ما يكفييا، البخارؼ  ،رحيحالجامع ال (ٖ)

 (.ٖٖٛٔ/ٖب قزية ىشج، )، بامدمع ،رحيحالجامع ال –(. ٘ٛ/ٚ)
  (.ٖٖٔ/ٛ، الذػكاني، )نيل األوشار -(. ٘ٓٔ/ٓٔ)لبغػؼ، اشخح الدشة،  (ٗ)
ليذ لدعج ىحا عشج (ا وقال: ٔٚ/ٖمرباح الدجاجة، الكشاني، ) – (.ٕٓ٘/ٕ، )سشغ ابغ ماجو (٘)

ومسشاد حجيثو صحيح عبج  ،وليذ لو شيء في الكتب الخسدة ،عشج ابغ ماجة سػػ ىحا الحجيث
 .وباقي رجال اإلسشاد عمى شخط الذيخيغ ،أبػ جعفخ ذكخه ابغ حبان في الثقاتالسمظ 

مدشج أبي يعمى،  –(. ٕٗٔ/ٓٔ، )البييقي الكبخػ، دشغال -(. ٖٙٗ/ٕٛالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٙ)
  (.ٓٛ/ٖيعمى، )

 



ٖٚٗ 

 

أة حكااع بعمسااو فااي القزااية وأمااخ بمعصاااء الااّجيغ لمسااخ  Àأن الشبااي  كيػػه الجاللػػة:
 .(ٔ)وىحا الشز صخيح في الجاللة عمى جػاز حكع القاضي بعمسو ،بجون بيشة

 À َفَدااَأَل الشَِّبااي   ،Àَأنَّ َرُجَمااْيِغ اْ َتَرااَسا ِإَلااى الشَِّباايِّ ):  عااغ ابااغ عباااس -٘
ِعَي اْلَبيَِّشَة، َفَماْع َيُكاْغ َلاُو َبيَِّشاة ، َفاْساَتْحَمَف اْلَسْصُماػَب، َفَحَماَف ِباا ِ الَّاِحؼ اَل ِإَلاَو ِإال ُىاَػ، اْلُسجَّ

، (ٕ)(ِإنَّااَظ َقااْج َفَعْمااَت، َوَلِكااْغ ُكِفااَخ َلااَظ ِبِمْ بلِصااَظ َقااْػَل: اَل ِإَلااَو ِإال هللاُ  :À َفَقاااَل َرُسااػُل هللاِ 
 .(ٖ)(َبْل ُىَػ ِعْشَجَك اْدَفْع ِإَلْيِو َحقَّوُ وفي رواية: )

ِإنَّاَظ َقاْج قزية، فقال لمخجال: )قزى بعمسو في ىحه ال À: أن الشبي كيه الجاللة
، وىاااحا بعاااج وقاااػ  اليسااايغ، فقزااااؤه بعسماااو قبااال (َباااْل ُىاااَػ ِعْشاااَجَك اْدَفاااْع ِإَلْياااِو َحقَّاااوُ )(، َفَعْمااتَ 

 .(ٗ)اليسيغ أولى
 كمؽ السعقؾؿ: -6

وىحه الذيادة تفيج كمبة الطغ، فساغ بااب أولاى  ،إن القاضي يحكع بذيادة اثشيغ
وماغ ثَاعَّ فامن مشاع القاضاي الحكاع بعمساو  ،نو يفياج عشاجه اليقايغأن يحكع بعمسو الستحقق أل

إماا أن يااؤدؼ إلااى تعصياال األحكااام أو إلااى فدااق القاضااي، مثاال أن يدااسع القاضااي رجاابًل 
يصمق زوجتو ثبلثًا ثع يشكخ الصابلق ثاع شايجت البيشاة بػاحاجة، فامن قبمياا مكاغ الخجال ماغ 

ومن حكااااع بعمسااااو ساااامع مااااغ  ،عومن لااااع يقبميااااا تػقااااف الحكاااا ،مصمقتااااو وقااااج حخماااات عميااااو
 .(٘)األمخيغ

                                         

 (.ٙٙٔ، ابغ القيع، )صالصخق الحكسية (ٔ)
 (.ٜٜٕسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 وقال: صحيح اإلسشاد ولع يخخجاه، ووافقو الحىبي.(ا ٚٓٔ/ٗالسدتجرك، الحاكع، ) (ٖ)
 (.ٖٖٖ/ٛنيل األوشار، الذػكاني، ) (ٗ)
، الفخوق  – (.٘ٓٔ/ٓٔ، )لبغػؼ ، اشخح الدشة - (.٘ٓٔو ٗٓٔ/ٙٔ، الدخ دي، )السبدػط (٘)

، الذػكاني، نيل األوشار - (.ٖٕٖ/ٙٔ، )لساوردؼا الحاوؼ الكبيخ، – (.ٙٚٔٔ/ٗ، )لقخافيا
تعارض  -(. ٖٗص)حدغ الفيع، حديشي،  - (.ٜٕٗ/ٜ، ابغ حدم، )مىالسح –(. ٙٚ٘/٘)

  (.ٜٚ٘/ٕ)دحيمي، الوسائل اإلثبات، دمحم  -(. ٛٔٔص)البيشات، الذشقيصي، 



ٖٚ٘ 

 

 :انياستجؿ أصحاب القؾؿ الث  **
إال أنياااع مشعاااػا أن يكاااػن  فاااي القاااػل األولا أدلاااة السجياااديغ لمقزااااء باااالعمع -ٔ

، ولاايذ مااغ االحتياااط عااغ السداامسيغ لااجرئيافااي إثباتيااا ذلااظ فااي الحااجود، ألنيااا يحتاااط 
ُجْوَد َعاِغ الُسْداِمِسْيَغ َماا اْساَتَصْعُتْع، َفاْمْن َكااَن ِاْدَرُؤْوا الُحا): Àاالكتفاء بعمع القاضاي، لقػلاو 

 .(ٔ)َلُو َمْخَخج  َفَخم ْػا َسِبْيَمُو(
َشاااة  قاااال: ) Àأن الشباااي  عاااغ اباااغ عبااااس  -ٕ َلاااْػ ُكْشاااُت َراِجًساااا َأَحاااًجا ِبَغْياااِخ َبيِّ

 .(ٖ)(َن ِلي َوَلَيا َشْأن  َلْػاَل َما َمَزى ِمْغ ِكَتاِب هللِا َلَكا، وفي رواية: )(ٕ)(َلَخَجْسُتَيا
: أن الشبااي قااج عمااع بػقااػ  الدنااا مااغ السااخأة ولااع يحكااع بااوا ألنااو مااغ كيػػه الجاللػػة

 .(ٗ)الحجود التي ال تثبت إال ببيشة
 َأنَّ َرُجبًل ِماْغ َبِشاي َمْخاُدوم  اْساَتْعَجػ ُعَساَخ ْباَغ اْلَخصَّااب  عغ عخوة ومجاىج، ) -ٖ

،  ْب  َعَمى َأِبي ُسْفَياَن ْبِغ َحاخ،  َا ِفاي َمْػِضاِع َكاَحا َوَكاَحا ِماْغ َمكَّاة َفَقااَل  ،َأنَّاُو َضَمَساُو َحاجًّ
ااي أَلَْعَمااُع الشَّاااِس ِبااَحِلظَ  :ُعَسااخُ  َفااِمَذا َقااِجْمَت  ،َوُربََّسااا َلِعْبااُت َأَنااا َوَأْنااَت ِفيااِو َوَنْحااُغ ِكْمَسااانُ  اِإنِّ

اا َقااِجمَ  ،َمكَّاَة َفاااْئِتِشي ِبااَأِبي ُسااْفَيانَ   َفَقاااَل َلااُو ُعَسااخُ ،  َمكَّااَة َأتَاااُه اْلَسْخُدوِمااي  ِباَأِبي ُسااْفَيانَ  َفَمسَّ
:  ََوَنَطَخ ُعَساخُ  ،َفَشَيَس  ،اْنَيْس ِإَلى َمْػِضِع َكَحا ،َيا َأَبا ُسْفَيان   ََياا َأَباا ُساْفَياَن  :َفَقاال

ِ اَل َأْفَعلُ  :َفَقالَ  ، ح ىحا الحجخ مغ ىيشا فزعو ىيشا ِ َلاَتْفَعَمغَّ  :َفَقاالَ  ،َوَّللاَّ اَل  :َفَقاالَ  ،َوَّللاَّ
رَّةِ  ،َأْفَعلُ   ، حه ال أم لظ وضاعو ىيشاا َفِمنَّاَظ َماا َعِمْساَت َقاِجيَع الط ْماعِ  :َوَقالَ  ،َفَعبَلُه ُعَسُخ ِبالج 

َل اْلِقْبَماَة اْساَتْقبَ   ثُاعَّ ِإنَّ ُعَساخَ  : َوَوَضَعُو َحْياُث َقااَل ُعَساخُ   َفَأَ َح اْلَحَجَخ َأُبػ ُسْفَيانَ 
ْسابَلمِ  :َفَقالَ   ،المَُّيعَّ َلَظ اْلَحْسُج ِإْذ َلْع َتُسْتِشي َحتَّى َكَمْبَت َأَبا ُسْفَياَن َعَمى َرْأِيِو َوَأْذَلْمتَاُو ِلاي ِباإْلِ
ي َحتَّاى َجَعْماَت ِفاي المَُّياعَّ َلاَظ اْلَحْساُج ِإْذ َلاْع َتُسْتِشا :اْلِقْبَماَة َوَقاالَ   َفاْسَتْقَبَل َأُباػ ُساْفَيانَ  :َقالَ 

ْسبَلمِ   .(٘)(َما َذَلْمُت ِبِو ِلُعَسخَ  َقْمِبي ِمَغ اإْلِ
                                         

 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (. ٖ٘ٔٔ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، كتاب المعان، ) (ٕ)
 (. ٕٙٔ/ٙالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما جاء في سػرة الشػر، ) (ٖ)
 (.ٖٖٖ/ٛنيل األوشار، الذػكاني، ) (ٗ)
 (.ٖ٘ٚسبق تخخيجو، )ص (٘)

 



ٖٚٙ 

 

، فيسااا قااج عمسااو قباال واليتااو قزااى باااألرض بعمسااو عسااخ  : أنكيػػه الجاللػػة
 .(ٔ)فكحلظ الحكع بعجىا، مغ باب أولى

 كمؽ السعقؾؿ:  -4
لقاضاااي فمااػ اكتفااى ا ،أن حقااػق هللا تعااالى لاايذ فييااا  رااع معاايغ يصالااب بيااا

 وىػ مأمػر برػن نفدو مغ ذلظ. ،بعمع نفدو فييا لتصخقت إليو التيسة
وألن حقااػق هللا تعااالى يرااح الخجااػ  عشيااا بعااج اإلقااخار بيااا، وال يحااق لمقاضااي 

لاع  اإقامة الحج عميو بعج رجػعو عغ إقخاره، وكحا إذا رأػ القاضي رجابًل عماى حاج فاأنكخ
 .(ٕ)يكغ لو أن يقيع الحج عميو

 ثالث:صحاب القؾؿ الاستجؿ أ  **
قالػا إن ما عمساو قبال إال أنيع  -القػل األول والثانيأدلة -ذات األدلة الدابقةا 

ألنااو ال واليااة لااو عميااو، أمااا مااا عمسااو بعااج التػليااة فمنااو كدااسا  الذاايػد  اثااخ لااوأواليتااو ال 
 .  (ٖ)ء بسػجبوفيجب عميو القزا

قزاء يعماع القاضاي، وماا ال مذخوعية في مبحثي الدابقة بعج الشطخ في األقػال
الخجاػ  إلاى أقاػال بعاج و  ماع األدلاة األ اخػ، ومقارنتياا وأدلتياا، يقزى فيو بعماع القاضاي

، وجاااجت أن الكثياااخ ماااغ الفقيااااء الاااحيغ كثياااخ الفقيااااء السؤياااجيغ لقزااااء القاضاااي بعمساااو
، مثال اإلماام مغ ذلظ مخافاة قزااة الداػءيتحخزون  يقػلػن بجػاز قزاء القاضي بعمسو

وبعاج دراساة  ،(ٗ)(لػال قزاة الدػء لقمشا إن لمحااكع أن يحكاع بعمساو)عي الحؼ يقػل: الذاف
ئسااتيع متعمماايغ بفداااد الدمااان وضااعف تااي جعماات متااأ خؼ الحشفيااة يخااالفػن أاألسااباب ال

والفتااػػ  ،عمااى أن لمقاضااي العساال بعمسااو وىااحا مبشاايّ : )قااال ابااغ عابااجيغالااػاز  الااجيشي، 
                                         

 (.ٗٔ/ٕٕاالستحكار، ابغ عبج البخ، ) –(. ٕٛٔ/ٕٕالتسييج، ابغ عبج البخ، ) (ٔ)
وسائل  -(. ٖٗٔو ٖٖٔ)مغ شخق اإلثبات، البيي،  -(. ٕ٘ٚص)شخائق الحكع، زىخاني،  (ٕ)

 (.ٙٔٔص)البيشات، الذشقيصي،  تعارض -(. ٙٛ٘/ٕ)دحيمي، الاإلثبات، دمحم 
  (.٘ٓٔ/ٙٔ، الدخ دي، )السبدػط (ٖ)
 (.ٖٖٓ/ٛ، الذػكاني، )نيل األوشار - (.ٓٙٔ/ٖٔ، ابغ حجخ، )فتح البارؼ  (ٗ)



ٖٚٚ 

 

، (ٔ)(ج بدمانشاا لفدااد القزااة فياو، وأصال الساحىب الجاػازوقّيا ،...،عمى عجمو في زمانشاا
بااال -مداااتقبل ماااغ القزااااء بعمساااو رجحاااان القاااػل األول بسشاااع القاضاااي وهللا أعماااع، يتبااايغ 

الخراااااع لمػصااااػل إلاااااى  يكااااػن عمسااااو ومشبلعاااااو قخيشااااة قػيااااة لجياااااو يدااااتصيع أن يدااااتجخ
وىااع أفقااو  ، وعساال كبااار الرااحابة بااو كااأبي بكااخ وعسااخ ،لقااػة أدلتااووذلااظ  -الحقيقااة

ويساشعيع  ،ألن السشاع يقصاع الصخياق عماى قزااة الداػء، و األمة وأعمسياع بسقاصاج الذاخيعة
أساباب ذكخىاا السحتاخزون ماغ قزااء القاضاي  هوىاح، مغ الحكع بااليػػ والخشاػة والعاجاوة

فيتعايغ حداع ماادة تجاػيد القزااء باالعمع فاي )فاي فاتح الباارؼ:  (ٕ)اباغ حجاخ قاالبعمسو، 
 .(ٖ)(لكثخة مغ يتػلى الحكع مسغ ال يؤمغ عمى ذلظ ،ستأ خةىحه األزمان ال

 
     

  

                                         

  (.ٖٕٗ/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) (ٔ)
 أصمو مغ عدقبلن حجيث والتاريخ،العدقبلني مغ أئسة ال بغ حجخأحسج بغ عمي بغ دمحم  (ٕ)

ولي قزاء مرخ مخات ثع  ،رحل إلى اليسغ والحجاز وكيخىسا ،ومػلجه ووفاتو بالقاىخة بفمدصيغ
ذيل التقييج،  –ه. ٕ٘ٛمغ أىسيا فتح البارؼ وبمػل السخام، تػفي  ترانيفو كثيخة جميمة، اعتدل

شحرات الحىب، ابغ العساد،  –(. ٕ٘٘شبقات الحفاظ، الديػشي، )ص –(. ٕٖ٘/ٔالفاسي، )
 (.ٖٙ/ٕء البلمع، الدخاوؼ، )الزػ  –(. ٕٓٚ/ٚ)

  (.ٓٙٔ/ٖٔ، ابغ حجخ، )فتح البارؼ  (ٖ)

 



ٖٚٛ 

 

 

 
 
 الخابع: السعايشةالسبحث 

لع يخرز الفقياء األقجمػن لمسعايشة بابا  اصا مدتقبل يجسع مدائميا 
وأحكامياااا كداااائخ أباااػاب الفقاااو، لكاااشيع تعخضاااػا لاااحكخ بعاااس حاالتياااا فاااي أباااػاب 

 متفخقة.
ل السعايشااااة ومفخادىااااا بالبحااااث، فسااااشيع مااااغ واتجااااو الباااااحثػن لجسااااع مدااااائ

اعتبخىا نػعا مغ الذيادة، ومشيع مغ عجىا نػعا مغ أنػا  القزاء بعمع القاضاي، 
وسايأتي الحاجيث عشياا إن شااء  يا ضسغ األحكام الستعمقة بالخبخةومشيع مغ صشف

 دا مة في كل ما سبق بػجو مغ الػجػه. ا والحقيقة أنياهللا تعالى
لحا ذكختيا في باباو،  ما يتعمق بعمع القاضي، أقرجىا ىشاتي السعايشة الو 

 وسأتصخق ليا في مصمبيغ:

 السظمب األكؿ: تعخلف السعايشة.  **
 السظمب الثاني: مذخكعية السعايشة.  **

  



ٖٜٚ 

 

 السظمب األكؿ: تعخلف السعايشة
 التعخلف المغؾي: 

ى أصاال واحااج صااحيح يااجل عماا ياااء والشااػن العاايغ والمااغ الفعاال عاايغ، السعايشااة: 
، ويقال: ال أشمب أثخًا بعج عيغ، أؼ بعاج معايشاةعزػ بو ُيبرخ وُيشطخ، ثع يذتق مشو، 

واسااع الفاعاال مااأ ػذة مااغ عااايغ ُيعااايغ، ُمعايشااة وِعيانااا، ىااي و والعاايغ والسعايشااة الّشطااخ، 
رآه وشاااااىجه بعيشااااو، أو تحقااااق مشااااو  أؼ ُمعاااااِيغ، والسفعااااػل ُمعاااااَيغ، ُيقااااال: عااااايغ السػقااااع

، ولقيتااو معايشااة لااع يذااظ ِفااي رؤيتااو إياااه أؼ ورآه عيانااا يا،فحراا بزاااعةغ اليبشفداو، وعااا
 .(ٔ)أؼ مػاجية

 التعخلف االصظالحي: 
: الخؤيااة بااالعيغ مااغ حيااثعااغ السعشااى المغااػؼ  التعخيااا االصااصبلحي خااخجلااع ي

باايغ  السااجعى بااو محاال الشاادا أو نائبااو ىااي أن يذاااىج القاضااي بشفدااو أو بػاسااصة أميشااو و 
 .(ٕ)عمع بالػاقعة السشطػرة أمامو قبل الحكع بياال بل  عمى تفريللبلشا الستخاصسيغ

السعايشااااة: ىااااي االعتساااااد عمااااى مااااا وقااااج عخفيااااا الااااجكتػر وىبااااة الدحيمااااي بقػلااااو: 
 .(ٖ)يذاىجه القاضي بشفدو أو بشائبو مغ محل الشدا  الحؼ يخترع فيو الخرسان

الداايل إحزاااره اءا إذا كااان الستشاااز  فيااو مااغ والسعايشااة قااج تكااػن بسجمااذ القزاا
لمسذااااىجة والتاااجقيق، وقاااج تكاااػن  اااارج السجماااذ، كساااا إذا كاااان عقاااارا أو جخيساااة قتااال أو 

 .(ٗ)، أو  بلف عمى حجود بدتانحادثة دىذ
                                         

السحكع  –(. ٕٓٓ/ٗمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) –(. ٖٕٙ/ٗالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
 (.ٖٙٓ/ٖٔلدان العخب، ابغ مشطػر، ) –(. ٜٕٗ/ٕوالسحيط األعطع، ابغ سيجه، )

 (. ٜٓ٘/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) –(. ٜٗٗشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٕ)
 (. ٕٛٛٙ/ٛالفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الدحيمي، ) (ٖ)
 يقػل الذيخ أحسج إبخاىيع: )السعايشة مغ أىع األدلة في السدائل السادية، وقج تكػن في بعس (ٗ)

 =السقاول مشدل أن األحيان الجليل القاشع الحؼ ال يغشي عشو دليل سػاىا، فسثبل إذا ادعى صاحب
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وقاااج ذكاااخ الفقيااااء كثياااخا ماااغ السداااائل يفرااال بياااا القاضاااي بشااااء عماااى معايشتاااو 
، أو سجمدااااول قاااػال ساااايل اإلحزاااارإذا كاااان مش العياااب فاااي السبيااااع تااااولمػاقاااع، مثااال معايش

 .(ٔ)لمسكان الستشاز  عميو، والسدكغ الذخعي السشاسب لمدوجة معايشتو
 .(ٕ)(ومعايشة القاضي ما ىػ لػث كاف  فيو: )قال ابغ الخفعة

سااػاء – ومااغ السعايشااة أيزااا مااا يقااػم بااو العاااممػن السشاااط بيااع مخاقبااة األسااػاق
أو  و تغيياخ مػاصافات،، أ، ككتابة ضبصية بالغر السذااىج-أكانػا محتدبيغ أم مػضفيغ

 تصفيف ميدان، مسا يعايشو القاضي أو السػضف السدؤول السعيغ مغ الحاكع أو نائبو.
لعااااجم  بشفدااااو معايشتياااااأن يتحسااال عب يااااا و القاضااااي  حاااااالت ال يدااااتصيعوىشااااك 

عمسااو وا تراصااو بيااا، وىشااا عميااو أن يدااتعيغ بأىاال الخبااخة واال تراااص ليفراامػا لااو 
إن شاااء هللا  -الخبااخة-ذكااخه بفراال  اااص  ، وىااحا سااآتي عمااىاألمااخ ويبيشااػا لااو حقيقتااو

 تعالى.
     

 
  

                                         
 الف الخسع الستفق عميو، فميذ أسيل عمى القاضي وال أقصع في ىحه الجعػػ مغ معايشة  =

 (. ٓ٘ٗشخق اإلثبات الذخعية، لو، )ص -السشدل لسعخفة ما إذا كان مصابقا لمخسع أم ال(. 
مبحث القزاء أو وقج ذكخ الفقياء معايشة القاضي لمػاقعة أو سببيا في مػاشغ متعجدة سػاء في  (ٔ)

اإلعبلم بشػازل األحكام، الجياني،  –(. ٘ٓٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) –في كيخه. 
 (. ٖٚ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٚٗٙ)ص

 (. ٖٚ/ٜٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) (ٕ)



ٖٛٔ 

 

 السظمب الثاني: مذخكعية السعايشة
 À عاغ الشباي بساا وردبالكتاب، و اتفق الفقياء عمى مذخوعية السعايشة مدتجليغ 

 عايشيا بشفدو أو مغ يعيشو.في إقخاره أو إنكاره لؤلحجاث التي يذاىجىا وي

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
ٱ.(ٔ)َّ مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس

 : أن الشطاخ والسعايشاة لمقسايز دلاتيع عماى الحقيقاة وصاجق يػسافكيػه الجاللػة
 قال العديد: إنو مغ كيجكغ. ، لحاوبخاءتو 

ام  َفَأْدَ َل َيَجُه ِفيَياا َمخَّ َعَمى ُصْبَخِة َشعَ  À َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ ، عغ أبي ىخيخة  -ٕ
ااَساُء َيااا  :َقااالَ ؟(، َمااا َىااَحا َيااا َصاااِحَب الصََّعااامِ : )À َفَقااالَ  ،َفَشاَلااْت َأَصاااِبُعُو َبَماابلً  َأَصاااَبْتُو الدَّ

 .(ٕ)(َمْغ َكرَّ َفَمْيَذ ِمشِّى ؟،َيَخاهُ الشَّاُس  يْ َأَفبَل َجَعْمَتُو َفْػَق الصََّعاِم كَ : )َقالَ  ،َرُسػَل َّللاَِّ 
ِبَذِخيِظ  À َأنَّ ِىبَلَل ْبَغ ُأَميََّة َقَحَف اْمَخَأَتُو ِعْشَج الشَِّبيِّ ) ، اسعغ ابغ عبّ  -ٖ

ِإَذا َرَأػ َأَحُجَنا  ،َيا َرُسػَل هللاِ  :َفَقالَ  ،اْلَبيَِّشَة َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ : Àْبِغ َسْحَساَء َفَقاَل الشَِّبي  
َشَة َوِمالَّ َحج  ِفي  :َيُقػلُ  À َفَجَعَل الشَِّبي   ،ْشَصِمُق َيْمَتِسُذ اْلَبيَِّشةَ يَ  ،َعَمى اْمَخَأِتِو َرُجبلً  اْلَبيِّ

َفَمُيْشِدَلغَّ َّللاَُّ َما ُيَبخُِّغ َضْيِخؼ ِمَغ  ،َوالَِّحؼ َبَعَثَظ ِباْلَحقِّ ِإنِّي َلَراِدق   :َفَقاَل ِىبَلل   ،َضْيِخكَ 
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱ، ْنَدَل َعَمْيوِ َفَشَدَل ِجْبِخيُل َوأَ  ،اْلَحجِّ 
َفَجاَء  ،َفَأْرَسَل ِإَلْيَيا Àَفاْنَرَخَف الشَِّبي  ، َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

ُثعَّ  ؟،َفَيْل ِمْشُكَسا َتاِئب   ،َيُقػُل: ِإنَّ َّللاََّ َيْعَمُع َأنَّ َأَحَجُكَسا َكاِذب   Àَوالشَِّبي   ،ِىبَلل  َفَذِيجَ 
 :قال ابغ عّباس ،ِإنََّيا ُمػِجَبة   :َفَمسَّا َكاَنْت ِعْشَج اْلَخاِمَدِة َوقَُّفػَىا َوَقاُلػا ،ْت َقاَمْت َفَذِيجَ 

َفَسَزْت  ،اَل َأْفَزُح َقْػِمي َساِئَخ اْلَيْػمِ  :ُثعَّ َقاَلْت  ،َفَتَمكََّأْت َوَنَكَرْت َحتَّى َضَششَّا َأنََّيا َتْخِجعُ 

                                         

 (. ٕٛ-ٕٙسػرة يػسف، آية: ) (ٔ)
 (. ٜٜ/ٔميذ مشا، ): مغ كذشا فÀ الجامع الرحيح، مدمع، باب قػل الشبي (ٕ)
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اَقْيِغ َفْيَػ  َأْبِرُخوَىا Àَفَقاَل الشَِّبي   َْ اأَلْلَيَتْيِغ َ َجلََّح الدَّ َفِمْن َجاَءْت ِبِو َأْكَحَل اْلَعْيَشْيِغ َساِب
َلْػاَل َما َمَزى ِمْغ ِكَتاِب هللِا َلَكاَن : Àَفَقاَل الشَِّبي   ،َفَجاَءْت ِبِو َكَحِلظَ  ،ِلَذِخيِظ ْبِغ َسْحَساءَ 

 .(ٔ)(ِلي َوَلَيا َشْأن  
اافِّ ) أناو قاال: عاغ جاجه باغ عاػفعاغ عباج الاخحسغ  -ٗ َبْيَشاا َأَناا َواِقاف  ِفاي الرَّ

َفَشَطااْخُت َعااْغ َيِسيِشااي َوِشااَساِلي َفااِمَذا َأَنااا ِبُغبَلَمااْيِغ ِمااَغ اأَلْنَراااِر َحِجيثَااة  َأْسااَشاُنُيَسا  ،َيااْػَم َبااْجر  
 ؟،َياا َعاعِّ َىاْل َتْعاِخُف َأَباا َجْيال   :َفَقاالَ َفَغَسَدِناي َأَحاُجُىَسا  ،َتَسشَّْيُت َأْن َأُكػَن َبْيَغ َأْضَمَع ِمْشُيَساا

َوالَّاِحؼ  ،Àُأْ ِباْخُت َأنَّاُو َيُداب  َرُساػَل هللِا  :َقاالَ ؟، َماا َحاَجتُاَظ ِإَلْياِو َياا اْباَغ َأِ اي ،َنَعاعْ  :ُقْمتُ 
ْبااُت ِلااَحِلظَ  ،ُل ِمشَّاااَنْفِدااي ِبَيااِجِه َلااِ ْغ َرَأْيتُااُو اَل ُيَفاااِرُق َسااَػاِدؼ َسااَػاَدُه َحتَّااى َيُسااػَت اأَلْعَجاا  ،َفَتَعجَّ

 ،َفَمااْع َأْنَذااْب َأْن َنَطااْخُت ِإَلااى َأِبااي َجْياال  َيُجااػُل ِفااي الشَّاااسِ  ،َفَغَسَدِنااي اآلَ ااُخ َفَقاااَل ِلااي ِمْثَمَيااا
ثُااعَّ  ،َحتَّااى َقااَتبَلهُ َفاْبتَااَجَراهُ ِبَدااْيَفْيِيَسا َفَزااَخَباُه  ،َأاَل ِإنَّ َىااَحا َصاااِحُبُكَسا الَّااِحؼ َسااَأْلُتَساِني :ُقْمااتُ 

َأَنااا َقَتْمتُااُو،  :َقاااَل ُكاال  َواِحااج  ِمْشُيَسااا ؟،َأي ُكَسااا َقَتَمااوُ  :َفَقااالَ  ،َفااَأْ َبَخاهُ  Àاْنَرااَخَفا ِإَلااى َرُسااػِل َّللاَُّ 
اااْيَفْيِغ َفَقاااالَ  ،الَ  :َقااااال ؟،َفَقااااَل: َىاااْل َمَداااْحُتَسا َساااْيَفْيُكَسا َساااَمُبُو  ،َتَماااوُ ِكبَلُكَساااا قَ  :َفَشَطاااَخ ِفاااي الدَّ
 .(ٕ)(َوَكاَنا ُمَعاَذ اْبَغ َعْفَخاَء َوُمَعاَذ ْبَغ َعْسِخو ْبِغ اْلَجُسػحِ  ،ِلُسَعاِذ ْبِغ َعْسِخو ْبِغ اْلَجُسػحِ 

 َأنَّ َرُجبًل ِماْغ َبِشاي َمْخاُدوم  اْساَتْعَجػ ُعَساَخ ْباَغ اْلَخصَّااب  عغ عخوة ومجاىج، ) -٘
، ْخب  َعَمى َأِبي ُسْفَياَن ْبِغ َحا،  َا ِفاي َمْػِضاِع َكاَحا َوَكاَحا ِماْغ َمكَّاة َفَقااَل  ،َأنَّاُو َضَمَساُو َحاجًّ

ااي أَلَْعَمااُع الشَّاااِس ِبااَحِلظَ  :ُعَسااخُ  َفااِمَذا َقااِجْمَت  ،َوُربََّسااا َلِعْبااُت َأَنااا َوَأْنااَت ِفيااِو َوَنْحااُغ ِكْمَسااانُ  اِإنِّ
اا َقااجِ  ،َمكَّاَة َفاااْئِتِشي ِبااَأِبي ُسااْفَيانَ   َفَقاااَل َلااُو ُعَسااخُ ،  َم َمكَّااَة َأتَاااُه اْلَسْخُدوِمااي  ِباَأِبي ُسااْفَيانَ َفَمسَّ

:  ََوَنَطَخ ُعَساخُ  ،َفَشَيَس  ،اْنَيْس ِإَلى َمْػِضِع َكَحا ،َيا َأَبا ُسْفَيان   ََياا َأَباا ُساْفَياَن  :َفَقاال
ِ اَل َأْفَعلُ  :َفَقالَ  ، ح ىحا الحجخ مغ ىيشا فزعو ىيشا ِ َلاَتْفَعَمغَّ  :الَ َفَقا ،َوَّللاَّ اَل  :َفَقاالَ  ،َوَّللاَّ

رَّةِ  ،َأْفَعلُ   ، حه ال أم لظ وضاعو ىيشاا َفِمنَّاَظ َماا َعِمْساَت َقاِجيَع الط ْماعِ  :َوَقالَ  ،َفَعبَلُه ُعَسُخ ِبالج 

                                         

الجامع الرحيح، مدمع،  -(. ٕٙٔ/ٙالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما جاء في سػرة الشػر، ) (ٔ)
 (. ٖ٘ٔٔ/ٕكتاب المعان، )

الجامع الرحيح،  –(. ٕٔٔ/ٗالجامع الرحيح، البخارؼ، باب مغ لع يخسذ األسبلب، ) (ٕ)
 (.ٕٖٚٔ/ٖمدمع، باب استحقاق القاتل سمب القتيل، )
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َبَل اْلِقْبَماَة اْساَتقْ   ثُاعَّ ِإنَّ ُعَساخَ  : َوَوَضَعُو َحْياُث َقااَل ُعَساخُ   َفَأَ َح اْلَحَجَخ َأُبػ ُسْفَيانَ 
ْسابَلمِ  :َفَقالَ   ،المَُّيعَّ َلَظ اْلَحْسُج ِإْذ َلْع َتُسْتِشي َحتَّى َكَمْبَت َأَبا ُسْفَياَن َعَمى َرْأِيِو َوَأْذَلْمتَاُو ِلاي ِباإْلِ
ِشاي َحتَّاى َجَعْماَت ِفاي المَُّياعَّ َلاَظ اْلَحْساُج ِإْذ َلاْع َتُستْ  :اْلِقْبَماَة َوَقاالَ   َفاْسَتْقَبَل َأُباػ ُساْفَيانَ  :َقالَ 

ْسبَلمِ     .(ٔ)(َما َذَلْمُت ِبِو ِلُعَسخَ  َقْمِبي ِمَغ اإْلِ
 

     
  

                                         

 (.ٖ٘ٚسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
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 امفصل السادس
 الكتابة واخلط

 .مباحث ثسانية كفيه

 تعخلف الكتابة كالخط.السبحث األكؿ:   **
 أهسية الكتابة.السبحث الثاني:   **
 مذخكعية الكتابة.السبحث الثالث:   **
 الكتابة دليا قزائي.ث الخابع: السبح  **
 أنؾاع الكتابة. السبحث الخامذ:  **
 السبحث الدادس: كتاب القاضي.  **
 .السجخدة السبحث الدابع: خظؾط األفخاد  **
 السبحث الثامؽ: الكتابة الخسسية السعاصخة.  **
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 سبحث األكؿ: تعخلف الكتابة كالخطال
 التعخلف المغؾي: 

، الكاف والتاء والباء، أصل صحيح واحج يجل لفعل كتب يكتبا الكتابة: مرجر
جسعو، يقال كتبت الكتاب أكتبو كتبا  اعمى جسع الذيء إلى الذيء، ومغ ذلظ الكتاب إذ

أؼ  ،فبلنا اكتتب فبلنيقال: ندخظ لمكتاب،  -فابكدخ الك-الكتبة و ،  صو أؼ وكتابة،
 ،فيػ كاتب لو ن يكتبوأؼ سألو أ ،واْسَتْكَتبو الذيء ،سألو أن يكتب لو كتابا في حاجة

 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٹٱٹٱ
 ،(ٔ)َّيي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن
 ،وواكتتبو استسبله، وكحلظ استكتب ،وىػ ترػيخ المفع بحخوف ىجائية :الخط اوالكتابة
، أؼ (ٕ)َّمت زت رت يب ىب نب مب زب ربُّٱٹٱٹٱ
 .(ٖ)استكتبيا

 :فااي العاايغ: )الخااطالخااط: الخااط والكتابااة كمستااان متخادفتااان فااي السعشااى، قااال 
السدتصيمة إلى الذايء، و اط الذايء بياجه  ةوالخط، الصخيق ،(ٗ)الكتابة ونحػىا مسا يخط(

وكتااب مخصاػط، ، ترػيخ المفع بحاخوف ىجائياة :الخطو يخصو، إذا كتبو بقمع أو نحػه، 
 .(٘)أؼ مكتػب

                                         

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.٘سػرة الفخقان، آية: ) (ٕ)
الرحاح، الجػىخؼ،  –(. ٕ٘٘/ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) –(. ٛ/ٗالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٖ)

السحكع والسحيط األعطع، ابغ  –(. ٛ٘ٔ/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) –(. ٕٛٓ/ٔ)
لدان العخب، ابغ مشطػر،  –(. ٕٔٔ/ٕساس الببلكة، الدمخذخؼ، )أ –(. ٘ٚٚ/ٙسيجه، )

(ٔ/ٜٙٛ.)  
 (.ٕٔٗ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٗ)
السحيط في المغة، ابغ  –(. ٘ٓٔ/ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) –(. ٕٔٗ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (٘)

 =سيجه، بغالسحكع والسحيط األعطع، ا –(. ٖٕٔٔ/ٖالرحاح، الجػىخؼ، ) –(. ٖٙٔ/ٗعباد، )
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 التعخلف االصظالحي: 
بارىساااا دلااايبل قزاااائيا باعت السجاااخديغ لكتاباااة والخاااطالتعخياااا  الفقيااااء يتصاااخق لااع 

تحسااال  مداااسيات أ اااخػ  ومنساااا كانااات تصماااق عمييساااا ووسااايمة ماااغ وساااائل إثباااات الحقاااػق،
كتباات كتبيااا أو الكتابااة، ومااغ  معاااني متقاربااة ومتجا مااة أحيانااا، بحدااب نػعيااة مزااسػن 

، كسااا والسحزااخ ا مثاال: الدااجل والرااظ والحجااة والػثيقااةعشااجه، وعبلمااة القاضااي عمييااا
 ، والكسبيالة.والزبط والدشج العقج ميو في زمششايصمق ع

في تعخيفيع ليحه السداسيات، وبعاج متاابعتي لياا وجاجت  كثيخا ف الفقياءوقج ا تم
يعاااػد كالباااا إلاااى شبيعاااة تشطااايع الجولاااة  اتالسراااصمحىاااحه ا اااتبلفيع فاااي بياااان سااابب أن 

 ونطام الحكع في السكان الحؼ يعير فيو الفقيو، وقج اتزح لي ىحا مغ عبارات الفقيااء،
فااي وقاات،  الفااو كيااخه فاااعتبخ الحجااة  كيخىسااا ، وردّ مااغ اعتبااخ السحزااخ والرااظسااثبل: ف

، وماااشيع ماااغ يعتبخىاااا كمياااا فاااي بقياااة السداااسياتالسحزاااخ والداااجل، وىكاااحا  والػثيقاااة وردّ 
وساأتعخض لاحكخ ىاحه السداسيات ومشيع مغ يعتبخىا مداسيات مخحمياة، ، مدسيات متخادفة

 ،عشج فقياء السحاىب األربعة
 فقهاء الحشفية:فعشج 

 .(ٔ)(الػاجب اسع  اص لسا ىػ وثيقة بالحق: الرظ: )قال الدخ دي
 مااا كتااب فيااو  رااػمة الستخاصااسيغ ومااا جااخػ  :السحزااخ: )(ٕ)قااال ماابل  دااخو

والحجاة والػثيقاة  نحػىاا،ماا كتاب فاي البياع والاخىغ واإلقاخار و  :والراظ ،، وكاحا الداجلبيشيسا
الحجياااااة  ، ألن فاااااي كااااال مشيساااااا معشاااااىلراااااظالسحزاااااخ والداااااجل وا أؼ تتشااااااوالن الثبلثاااااة،

                                         
  (.ٕٚٛ/ٚلدان العخب، ابغ مشطػر، ) –(. ٕٙ٘/ٔأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) –(. ٕٓ٘/ٗ) =
 (. ٕٓ/ٛٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
ي، الحشفية أصػل ، رومي األصل، مغ فقياءدمحم بغ فخاُمخز بغ عمي، السعخوف بسبل  دخو (ٕ)

درر مغ مؤلفاتو ، ه٘ٛٛ يشية وتػفي بياقزاء القدصشص ا ثعبسجيشة بخوس والقزاء تػلى التجريذ
ىجية العارفيغ، إسساعيل  -(. ٜٕٚ/ٕالزػء البلمع، الدخاوؼ، ) –. مخقاة الػصػلو الحكام 
 (.ٖٕٔ/ٔٔ) معجع السؤلفيغ، كحالة، –(. ٕٖٛ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –(. ٖٕٚ/ٖباشا، )
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ماا كتااب فاي الػاقعااة  ، أن الدااجل:والعاخف اآلنفقااال: ) وتعقباو ابااغ عاباجيغ .(ٔ)(والػثاقاة
مااا عميااو عبلمااة القاضااي أعاابله و ااط  :والحجااة ،وبقااي عشااج القاضااي ولاايذ عميااو  صااو

 .(ٕ)لمخرع( الذاىجيغ أسفمو وأعصي
 كعشج السالكية:
فراااااػل السقااااااالت السشعقاااااجة عشاااااج القزااااااة قبااااال  :سحاضاااااخ: )ال(ٖ)قاااااال الجيااااااني

 .(ٗ)(وىي التي يفتتح بيا الخرػمات ،الدجبلت
 .(ٙ)(الػثيقة السكتػب حقو فييا: )الرظ: (٘)قال دمحم عمير
 كعشج الذافعية:

أمااا ، و السحزااخ: ىااػ حكايااة الحااال ومااا جااخػ باايغ الستشااازعيغ: )قااال الساااوردؼ
 .(ٚ)(حكع بوالدجل: فيػ تشفيح ما ثبت عشجه وممزاء ما 

الاحؼ فياو ذْكاخ ماا  :ما يذتسل عمى الحكع، والسحزاخ :الدجل: )(ٛ)الخافعيقال 
                                         

 (.٘ٓٙ/ٖيخ الفائق، )(. وبسثمو قال ابغ نجيع في الش٘ٔٗ/ٕدرر الحكام، مبل  دخو، ) (ٔ)
 (.ٜٖٙ/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) (ٕ)
لجياني، فقيو مالكي، أصمو مغ جيان سكغ قخشبة وسبتة عيدى بغ سيل بغ عبج هللا األسجؼ ا (ٖ)

 –ه، مغ مؤلفاتو اإلعبلم بشػازل األحكام. ٙٛٗوتخأس بيا، ثع تػلى قزاء كخناشة وتػفي فييا 
تاريخ  –(. ٜٙتاريخ قزاة األنجلذ، السالقي، )ص –(. ٓٚ/ٕالجيباج السحىب، ابغ فخحػن، )

 (.ٕ٘/ٜٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٚٛٔ/ٖٖاإلسبلم، الحىبي، )
 (.٘٘/ٛالشػادر والديادات، القيخواني، ) –(. ومثمو في ٖٗاإلعبلم بشػازل األحكام، الجياني، )ص (ٗ)
 ،مغخبي األصل مغ أىل شخابمذ الغخب ،لسالكيةفقيو مغ أعيان ا ،دمحم بغ أحسج بغ دمحم عمير (٘)

فتح العمى السالظ عمى ، مغ مؤلفاتو ولج بالقاىخة وتعمع في األزىخ وولي مذيخة السالكية فيو
شجخة الشػر، مخمػف،  –ه. ٜٜٕٔ، تػفي  ميل عمى مخترخ مشح الجميلمحىب اإلمام مالظ و 

 (. ٕٔ/ٜيغ، كحالة، )معجع السؤلف –(. ٜٔ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –(. ٔ٘٘/ٔ)
حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  –(. ومثمو في ٔ٘ٔ/ٙمشح الجميل، عمير، ) (ٙ)

 (.ٕٔ/ٙشخح الدرقاني، الدرقاني، ) –(. ٖ٘ٔ/ٖ)
 (.ٕٗٓ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) (ٚ)
 =إليو يخجع عامةزمانو الخافعي، شيخ الذافعية في  عبج الكخيع بغ دمحم بغ عبج الكخيع القدويشي (ٛ)
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 .(ٔ)(ما جخػ مغ كيخ حكع
 :كعشج الحشابمة

ال الحكااااع ، شااااخح ثبااااػت الحااااق عشااااجهالسحزااااخ: : )(ٕ)قااااال ابااااغ مفمااااح الخاميشااااي
 .(ٖ)(إنفاذ ما ثبت عشجه والحكع بو: أما الدجل بثبػتو،

 .(٘)(وكيخه محزخا ،تزسغ الحكع ببيشة يدسى سجبل وما: )(ٗ)قال ابغ الشجار
أحياناااا، متغاااايخة أحياناااا أ اااخػ، ولعااال الدااابب مبشاااي  فالسداااسيات عشاااجىع متخادفاااة

، باإلضااافة إلااى السرااصمح لاسااتعس الفقيااو الااحؼ عمااى مااا كااان يجااخؼ فااي مكااان وزمااان
ف وال مذااحة فااي االصاصبلح، والعااخ  تختياب نطااام حكاع الجولااة لمسراصمحات والسدااسيات

                                         

 =عامة
 

ه، مغ مؤلفاتو العديد شخح ٖٕٙفي قدويغ  كان لو مجمذ لمتفديخ والحجيث، وتػفيئيع، فقيا =
(. ٕٕٗ/ٙالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) –الػجيد الذييخ بالذخح الكبيخ وشخح مدشج الذافعي. 

(. سيخ ٘ٚ/ٕشبقات الذافعية، ابغ شيبة، ) –(. ٗٔٛشبقات الذافعييغ، ابغ كثيخ، )ص
 (. ٕٕ٘/ٕأعبلم الشببلء، الحىبي، )

 –(. ٕٛ/ٛٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ومثمو في ٕٗٙ/ٕٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) (ٔ)
 (.ٕٓٗ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، )

أىل عرخه بسحىب اإلمام أحسج بغ  أعمع، دمحم بغ مفمح بغ دمحم بغ مفخج، الخاميشي ثع الرالحي (ٕ)
ه، صحب ابغ تيسية ونذخ ٖٙٚ ولج ونذأ في بيت السقجس، وتػفي برالحية دمذق ،بلحش

الجرر الكامشة، ابغ حجخ،  -. الشكت والفػائج الدشيةو الفخو  ا تياراتو مغ مؤلفاتو كتاب 
 –(. ٜٕٙ/٘أعيان العرخ، الرفجؼ، ) -(. ٜٜٔ/ٙشحرات الحىب، ابغ العساد، ) –(. ٗٔ/ٙ)

 (.ٕٖٗ/ٕ، )السقرج األرشج، ابغ مقمح
 (.ٕٖ٘/ٔٔالفخو ، ابغ مفمح الخاميشي، ) (ٖ)
مذارك في حشبمي فقيو قاض و  السعخوف بابغ الشجار،دمحم بغ أحسج بغ عبج العديد الفتػحي  (ٗ)

 –. مشتيى اإلراداته، مغ مؤلفاتو ٕٜٚ يافيوتػفي  بسرخ ، عاشالعمػم العقمية والشقمية
ىجية العارفيغ، إسساعيل  –(. ٕٓ٘/ٙغ، كحالة، )معجع السؤلفي –(. ٙ/ٙاألعبلم، الدركمي، )

 (.ٚ٘ٙ/ٔباشا، )
 (.ٖٔٔ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) (٘)
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والدااجل، فالسحزااخ عبااارة عااغ كتابااة الخرااػمة  -الزاابط-الحااالي يفااخق باايغ السحزااخ
تبعاو الساحكخات والسمحقاات التاي ت، ثاع ويداجل كال ماغ الخراسيغ أقػالاوفي قدع الذخشة 

الجيتااايغ، فااامذا صاااجر حكاااع القاضاااي ساااّصخ فاااي الداااجل مسياااػرا بختساااو، كااابل تاااجفع ماااغ 
 السبايعاااات ، أماااا فااايوالقزاااايا السحااااكعويرااابح لاااو رقساااا يخجاااع إلياااو متاااى أراد، ىاااحا فاااي 

، فيشاك العقج الحؼ يكتب بيغ الستعاقجيغ ثاع يػثاق فاي الداجبلت الخساسية ويسياخ بختسياا
فقااااج  الشقجيااااة السعااااامبلت، أمااااا فااااي صاااااحب الحااااق وثيقااااة تدااااسى سااااشج السمكيااااة وتعصااااى

مبلت أو الذايظ، وعباخ السعااا تداسى الكسبيالاةفاي اليااج  أصابحت الػثيقاة األكثاخ اساتعساالً 
 البشكية إشعار باالستبلم، أو كيخىا مسا يدتجج في السعامبلت.

الخاط الاحؼ يعتساج ىاي الكتاباة بتعاخيفيغ فقاال: ) كتػر دمحم الدحيمايوقج عخف الاج
 .  (عميو في تػثيق الحقػق وما يتعمق بيا، لمخجػ  إليو عشج اإلثبات

ا عشاااااج ىاااااي الخاااااط الاااااحؼ يػثاااااق الحقاااااػق بالصخيقاااااة السعتاااااادة ليخجاااااع إلييااااا) ،أو
 .(ٔ)(الحاجة

السعبااخ عااغ اإلرادة السحااخر الخصاااب الااجكتػر عبااج هللا الفااخوان بقػلااو: ) وعخفيااا
 .(ٕ)(ومضيار الشية ومبخاز العديسة عمى إحجاث ترخف ما

 
     

  

                                         

 (.ٚٔٗ/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٔ)
السحخرات وحجيتيا في اإلثبات في الفقو اإلسبلمي والقانػن اليسشي، عبج هللا أحسج فخوان،  (ٕ)

 ذخيعة والقانػن، جامعة صشعاء، اليسغ.(، بحث مقجم إلى كمية الٖ)ص
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 السبحث الثاني: أهسية الكتابة
فاااع هللا تعاااالى بياااا الاااجيغ ماااغ الزااايا  ماااغ أىاااع الػساااائل التاااي حالكتاباااة تعتباااخ 

بعاااس مااااغ يعاااخف القااااخاءة  Àان، فبعاااج بااااجء الاااػحي وناااادول القاااخآن، أماااخ الشبااااي والشداااي
يداصخون ماا يسمياو عماييع رساػل  والكتابة مغ أصحابو بكتابة القخآن، فكاانػا كتاباا لماػحي

فعااغ  ،أيزااا À ة كااانػا يكتبااػن أحاديااث الشبااي، كسااا أن بعااس الرااحابأول بااأول À هللا
ِإالَّ َماا َكااَن  اَأَحاج  َأْكثَاَخ َحاِجيًثا َعْشاُو ِمشِّاي À الشَِّبايِّ َماا ِماْغ َأْصاَحاِب ) قاال:  ىخياخةأبي 

و، َفِمنَّااُو َكاااَن َيْكتُااُب َواَل َأْكتُاابُ  الكتابااة فااي  Àواسااتعسل الشبااي ، (ٔ)(ِمااْغ َعْبااِج هللِا ْبااِغ َعْسااخ 
مجاااالت كثيااخة فااي حياتااو، فااي كتابااة الخسااائل إلااى السمااػك يااجعػىع فييااا لئلساابلم، وفااي 

، وكاحلظ فعال فاي مذاخوعية الكتاباة سايأتي بياناو قخيباا وفي القزاء عمى ماا ،جاتالسعاى
كاان  أباي بكاخ الراجيق  Àفي عيج  ميقة رسػل هللا ف Àالخمفاء الخاشجون مغ بعجه 

اَل  ِإنَّاااَظ َرُجااال  َشااااب  َعاِقااال  :)فقاااال لاااو فأرسااال إلاااى زياااج باااغ ثابااات جساااع القاااخآن األولا 
ِ  َفاػَ ) :قاال زياج  (،َفَتَتبَّاِع اْلُقاْخآَن َفاْجَسْعاوُ  Àَخُساػِل هللِا ُب اْلَػْحَي لِ ُكْشَت َتْكتُ و  ،َنتَِّيُسظَ  َّللاَّ

ااا َأَمَخِنااي ِبااِو ِمااْغ َجْسااِع اْلُقااْخآنِ  َلااْػ َكمََّفِشااي َنْقااَل َجَباال  ِمااَغ اْلِجَباااِل َمااا َكاااَن َأْثَقاالَ  ، (ٕ)(َعَماايَّ ِمسَّ
فكاااان القاااخآن مكتػباااا  ،Àب الشباااي جسعاااو ماااغ أصاااحابعاااج أن   فكتباااو زياااج باااغ ثابااات

وكااحلظ كتااب الكتااب لؤلمااخاء والااػالة يااػلي ويعاادل  ، قيمجسػعااا عشااج أبااي بكااخ الرااج
وثيقاة  كتاب ألباي مػساى األشاعخؼ  ،وفي عيج عسخ بغ الخصاب  ويشرح ويػجو،

بذااكل دقيااق مشااتطع  اويغو نطااع الجولااة والااجكسااا و  ،(ٖ)اعتبخىااا الفقياااء العسااجة فااي القزاااء
عتسااااج عمااااى الكتابااااة بذااااكل ، وكاااال ذلااااظ ي(ٗ)رقااااى األنطسااااة الستصااااػرة الحجيثااااةيزاااااىي أ

عشااجما تػسااعت رقعااة الجولااة ، و وفااي عيااج الخميقااة الثالااث عثسااان بااغ عفااان  أساسااي،
 ، دعاا زياج باغ ثابات  أن عثساان ، ذغ أناعاف ،سع القخآن مخة ثانيةاإلسبلمية، جُ 

                                         

 (.ٜٖ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كتابة العمع، ) (ٔ)
 (.ٜٓ/ٙالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما جاء في سػرة بخاءة، ) (ٕ)
 (.ٚٚمّخ ذكخ الػثيقة، )ص (ٖ)
 (.ٔٛٔ/ٓٔالبجاية والشياية، ابغ كثيخ، ) -(. ٖٔٙ/ٖتاريخ الصبخؼ، ابغ جخيخ، ) (ٗ)
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، الاخحسغ باغ الحاارث باغ ىذاام وعبج  ، اصوسعيج بغ الع ،وعبج هللا بغ الدبيخ
إذا ا تمفاااتع أناااتع ) :الثبلثاااةيغ لماااخىط القخشاااي  وقاااال عثساااان ،احفرااافشداااخػىا فاااي الس

فمنساااا نااادل بمداااانيع ففعماااػا  ،روزياااج باااغ ثابااات فاااي شااايء ماااغ القاااخآن فااااكتبػه بمداااان قاااخي
فكتب السرحف عجة ندخ وزعت عمى األمرار لتعتساج وتحاخق ماا ساػاىا ماغ ، (ٔ)(ذلظ

لسكتػبة، وما زال القخآن يكتب ويشدخ فيحفع في الداصػر وفاي الراجور، وكاحلظ الشدخ ا
واعتساج  ،Àبعاج انتقاال الشباي ويشتذاخ حيث بجأ تجويشيا يدتفيس  األمخ في الدشة الشبػية

الكتاباة والخاط فاي حفاع مخويااتيع، وتاجويغ الحفع في الراجور و الفقياء والسحجثػن عمى 
 خ الكثيااخ مااغ العمااع بسختمااف أنػاعااوتابااة لزااا  الكثيااسااساعيع، ولااػال االعتساااد عمااى الك

 تخرراتو.و 
فخد فمع ت، أما مدألة االعتساد عمى الكتابة والخط كأحج األدلة القزائية لئلثبات

قجيسا في كتب الفقو بعشػان مدتقل يعاالح كامال متعمقاتياا كساا ىاػ الحاال فاي بقياة شاخق 
جدة ماااغ كتاااب الفقاااوا مثااال اإلقاااخار اإلثباااات، ومنساااا تجاااجىا مداااائل مبثػثاااة فاااي ناااػاح متعااا

 بالكتابة، أو كتاب القاضي إلى القاضي.
ولعاااال الداااابب فااااي عااااجم إفخادىااااا بالبحااااث بذااااكل مدااااتقل، أنيااااا لااااع تحااااع قااااجيسا 

ألن بعاااس الفقيااااء لاااع يعاااجىا ماااغ جسماااة األدلاااة القزاااائية بشرااايب وافاااخ ماااغ االىتساااام 
تاباااة لاااع تكاااغ فاااي العياااػد السداااتقمة، ومن أقاااخ بسذاااخوعيتيا بالجسماااة، وسااابب آ اااخا أن الك

الدابقة كسا ىػ الحال عميو اليػم في أىسيتيا واعتبارىا وسايػلة ضابصيا وتػثيقياا، ألنياع 
تحجيااااج أىسيااااة شااااخق يااااخون أن لمااااػر  والااااػاز  الااااجيشي وتأنيااااب الزااااسيخ دورا فاااااعبل فااااي 

اإلثبااااات، فاااااإلقخار والذاااايادة واليساااايغ التااااي تعتبااااخ أىااااع األدلااااة القزااااائية عشااااج الفقياااااء 
ع إضااافة لخمااػ حياااتيوالخااػف مااغ هللا تعااالى والااػر ،  االتفاااق، تعتسااج عمااى أسااذ الااجيغب

 االجتساعية مغ التكمف والتعقيج الصارغ عمى حياتشا السعاصخة.
     

  
                                         

 (.ٜٕٔ/ٗالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ندل القخآن بمدان قخير، ) (ٔ)
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 ية الكتابة: مذخكعالسبحث الثالث
ضفخ البلضي: )قج ثبت العسل باالخط باألدلاة  ابوكت في (ٔ)دمحم صجيق  ان قال

 .(ٕ)غ الكتاب والدشة واإلجسا (الستكاثخة م

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٹٱٹٱ -ٔ

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن

 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف

 هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب

 مع جع حطمظ مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس

                                         

دمحم صجيق  ان بغ حدغ بغ عمي ابغ ُلْصف هللا الحديشي البخارؼ القشػجي، مغ رجال الشيزة  (ٔ)
، مغ مؤلفاتو حدغ األسػة وفتح ولج ونذأ في قشػج باليشج وتعمع في دىمي، اإلسبلمية السججديغ

معجع  –(. ٜٓ/ٓٔمعجع السؤلفيغ، كحالة، ) -(. ٛٙٔ/ٙالدركمي، )األعبلم،  –البيان. 
 (.ٜٕٗ/ٕىجية العارفيغ، إسساعيل باشا، ) -(. ٜٖ٘/ٕالسفدخيغ، نػييس، )

ضفخ البلضي فيسا يجب في القزاء عمى القاضي، دمحم صجيق حدغ  ان البخارؼ،  (ٕ)
الكتابة والخط بذكل واإلجسا  عمى مذخوعية  –ه. ٜٕٗٔ(، مصبعة بيػبال، اليشج، ٘ٓٔ)ص
 -نز عميو الكثيخ مغ الفقياء عمى ا تبلف محاىبيع مشيع،  -ومشو كتاب القاضي–عام 

السحيط البخىاني، ابغ مازه،  -(. ٕ٘ٛ/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٜ٘/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، )
فاء ش – (.ٖٕٙ/ٜالبيان والتحريل، ابغ رشج، ) –(. ٕٔ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) –(. ٜٕٔ/ٛ)

األنرارؼ،  أسشى السصالب، –(. ٓٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٗٔٓٔ/ٕالغميل، السكشاسي، )
السبج ،  –(. ٓٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٖٖٕ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٖٛٔ/ٗ)

 (. ٕٛٚ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٕ٘ٔ/ٛابغ مفمح، )
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 مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ

 .(ٔ)َّحم جم هل

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱٱٱٹٱٹٱ -ٕ
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 .(ٕ)َّ هت مت خت

اَل  :َفَقااُلػا ،اأَلْنَراَر ِلَيْكُتَب َلُيْع ِباْلَبْحَخْيغِ  À َدَعا الشَِّبي  قال: ) عغ أنذ  -ٖ
 ،َذاَك َلُياااْع َماااا َشااااَء َّللاَُّ َعَماااى َذِلاااظَ  :َفَقاااالَ  ،َحتَّاااى َتْكتُاااَب إِلْ َػاِنَشاااا ِماااْغ ُقاااَخْير  ِبِسْثِمَياااا َوَّللاَِّ 

   .(ٖ)(َفاْصِبُخوا َحتَّى َتْمَقْػِني -َأَثَخةً –َفِمنَُّكْع َسَتَخْوَن َبْعِجؼ ُأْثَخًة  :À َقالَ ، َيُقػُلػَن َلوُ 
اااا َصاااَلَح َرُساااػُل هللاِ ) ، قاااال:الباااخاء باااغ عااازب عااغ  -ٗ أَْىاااَل اْلُحَجْيِبَياااِة  À َلسَّ

اااج  َرُساااػُل هللاِ  ،َكتَاااَب َعِماااي  َبْياااَشُيْع ِكَتاًباااا اااج   :َفَقااااَل اْلُسْذاااِخُكػنَ  ،À َفَكتَاااَب ُمَحسَّ اَل َتْكتُاااْب ُمَحسَّ
َمااا َأَنااا ِبالَّااِحؼ  :َفَقاااَل َعِمااي   ،ِلَعِماايّ  اْمُحااوُ  ،À َفَقااال ،َلااْػ ُكْشااَت َرُسااػاًل َلااْع ُنَقاِتْمااظَ  ،َرُسااػُل هللاِ 

َوَصاَلَحُيْع َعَمى َأْن َيْجُ َل ُىَػ َوَأْصَحاُبُو َثبَلَثَة َأيَّاام ، َواَل  ،ِبَيِجهِ  Àَرُسػُل هللِا  َفَسَحاهُ  ،َأْمَحاهُ 
بَلحِ   .(ٗ)(َيْجُ ُمػَىا ِإالَّ ِبُجُمبَّاِن الدِّ

ُسُل ُكفَّاِر ُقَخْير  َيْجَعُمػَن ِفاي َرُساػِل َجاَءَنا رُ ) قال:  خاقة بغ ُجْعُذعسُ عغ  -٘
: حاااجيث اليجاااخة إلاااى أن قاااال ،(ِدَياااَة ُكااالِّ َواِحاااج  ِمْشُيَساااا َماااْغ َقَتَماااوُ   َوَأِباااي َبْكاااخ   Àهللِا 

ثُااعَّ  ،يااع  َفااَأَمَخ َعاااِمَخ ْبااَغ ُفَيْيااَخَة َفَكتَااَب ِفااي ُرْقَعااة  ِمااْغ َأدِ  ،َفَدااَأْلُتُو َأْن َيْكتُااَب ِلااي ِكتَاااَب َأْمااغ  )
 .(٘)(À ُسػُل هللاِ َمَزى رَ 

                                         

 (.ٕٕٛ: )سػرة البقخة، آية (ٔ)
 (.ٖٓ-ٕٛسػرة الشسل، آية: ) (ٕ)
 (.ٜٔٔ/ٗمغ البحخيغ، ) Àالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما أقصع الشبي  (ٖ)
 –(. ٕٔٗ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كيف يكتب ىحا ما صالح فبلن بغ فبلن، ) (ٗ)

 (.ٜٓٗٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب صمح الحجيبية، )
 (.ٚٚ/٘وأصحابو إلى السجيشة، ) Àبخارؼ، باب ىجخة الشبي الجامع الرحيح، ال (٘)
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َفِقياَل  ،، َأْو َأَراَد َأْن َيْكتُابَ ِكَتاًباا Àالشَِّباي   َكَتبَ ) :قال  عغ أنذ بغ مالظ -ٙ
ااج  َرُسااػُل هللاِ  ،ِإنَُّيااْع اَل َيْقااَخُؤوَن ِكَتاًبااا ِإالَّ َمْخُتػًمااا: َلااوُ  ااة  َنْقُذااُو ُمَحسَّ  ،َفاتََّخااَح َ اَتًسااا ِمااْغ ِفزَّ

   .(ٔ)(َكَأنِّي َأْنُطُخ ِإَلى َبَياِضِو ِفي َيِجهِ 
َوَجُعاُو َقااَل اْئتُاػِني ِبِكتَااب   À ِباالشَِّبيِّ  َلسَّا اْشَتجَّ )قال:   عغ ابغ عباس -ٚ

ا ِكتَااُب َكَمَباُو اْلَػَجاُع َوِعْشاَجنَ  Àِإنَّ الشَِّبايَّ  : َقااَل ُعَساخُ  (،َأْكُتُب َلُكْع ِكَتاًباا اَل َتِزام ػا َبْعاَجهُ 
اااي: )À َقاااالَ فَ  ،َفااااْ َتَمُفػا َوَكثُاااَخ المََّغاااطُ  ،هللِا َحْداااُبَشا  (،، َواَل َيْشَبِغاااي ِعْشاااِجؼ التََّشااااُز ُ ُقػُماااػا َعشِّ

ِزيَّاااِة َماااا َحااااَل َباااْيَغ َيُقاااػلُ   َفَخاااَخَج اْباااُغ َعبَّااااس   ِزيَّاااَة ُكااالَّ الخَّ  َوَباااْيغَ  À َرُساااػِل هللاِ : ِإنَّ الخَّ
     .(ٕ)(ِكَتاِبوِ 

َأَحاج  َأْكثَااَخ َحاِجيًثا َعْشااُو  À ِب الشَِّباايِّ َمااا ِماْغ َأْصاَحا) قاال:  ىخيااخةعاغ أباي  -ٛ
و ِإالَّ َما َكانَ  اِمشِّي    .(ٖ)(َواَل َأْكُتبُ  ، َفِمنَُّو َكاَن َيْكُتبُ ِمْغ َعْبِج هللِا ْبِغ َعْسخ 

اخِ  Àالشَِّبيِّ روػ البخارؼ، )َأنَّ  -ٜ : اَل َتْقاَخْأهُ َحتَّاى ًباا َوَقاالَ يَِّة ِكَتاَكتَاَب أَلِمياِخ الدَّ
َْ َمَكاَن َكَحا َوَكَحا َْ َذِلَظ اْلَسَكاَن َقَخَأهُ َعَمى الشَّاسِ  ،َتْبُم  .(ٗ)(À ِخ الشَِّبيِّ َوَأْ َبَخُىْع ِبَأمْ  ،َفَمسَّا َبَم

سَّاج  َىاَحا َماا اْشاَتَخػ ُمحَ  ،À ي الشَِّباي  َكتَاَب ِلا) :قاال  عغ العجاء بغ  الاج -ٓٔ
اِء ْبِغ َ اِلج  َبْيَع اْلُسْدِمِع اْلُسْدِمعَ  Àَرُسػُل هللِا   .(٘)(، َواَل ِ ْبَثَة، َواَل َكاِئَمةَ اَل َداءَ  ،ِمَغ اْلَعجَّ

َمكَّاَة َقااَم ِفاي الشَّااِس  Àَمى َرُساػِلِو َلسَّا َفَتَح َّللاَُّ عَ )ال: ق ىخيخة عغ أبي  -ٔٔ
َرُجال  -َفَقااَم َأُباػ َشااه  : )إلاى أن قاال  -حاجيث الفاتح-:(، ْيِو ثُاعَّ َقاالَ َفَحِسَج َّللاََّ َوَأْثَشى َعمَ 

                                         

الجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما يحكخ في السشاولة وكتاب أىل العمع بالعمع إلى البمجان،  (ٔ)
 (.ٙ٘ٙٔ/ٖ اتسا، ) Àالجامع الرحيح، مدمع، باب في اتخاذ الشبي  –(. ٕ٘/ٔ)

الجامع الرحيح، مدمع، باب تخك  –(. ٜٖ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كتابة العمع، ) (ٕ)
 (.ٕٚ٘ٔ/ٖالػصية لسغ ليذ لو شيء يػصي فيو، )

 (.ٜٖ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كتابة العمع، ) (ٖ)
الجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما يحكخ في السشاولة وكتاب أىل العمع بالعمع إلى البمجان،  (ٗ)

(ٔ/ٕ٘.) 
 (.ٙٚ/ٖباب إذا بيغ البيعان ولع يكتسا ونرحا، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، (٘)
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 .(ٔ)(اْكُتُبػا أَلِبي َشاه   Àَرُسػُل هللِا ، َفَقاَل ػا ِلي َيا َرُسػَل هللاِ اْكُتبُ  :َفَقالَ  -ِمْغ أَْىِل اْلَيَسغِ 
َيااْجُعػُه ِإَلااى  َكتَااَب ِإَلااى َقْيَرااخَ  Àَأنَّ َرُسااػَل هللِا ) ،ابااغ عباااس  عااغ -ٕٔ

َأْن َيْجَفَعااُو ِإَلااى َعِطاايِع  Àَرُسااػُل هللِا َوَأَمااَخُه  ،َوَبَعااَث ِبِكَتاِبااِو ِإَلْيااِو َمااَع ِدْحَيااَة اْلَكْمِباايِّ  ،اإِلْساابَلمِ 
 .(ٕ)(ِلَيْجَفَعُو ِإَلى َقْيَرخَ  اػ ُبْرخَ 

َوَأَمااَخُه َأْن  ،َبَعااَث ِبِكَتاِبااِو َرُجاابلً  Àَأنَّ َرُسااػَل هللِا ، )عااغ ابااغ عباااس  -ٖٔ
َقوُ  ،َفَجَفَعُو َعِطيُع اْلَبْحَخْيِغ ِإَلى ِكْدَخػ  ،َيْجَفَعُو ِإَلى َعِطيِع اْلَبْحَخْيغِ  َفَجَعا َعَماْيِيْع  ،َفَمسَّا َقَخَأهُ َمدَّ

ُقػا ُكلَّ ُمَسدَّق   À َرُسػُل هللاِ   .(ٖ)(َأْن ُيَسدَّ
ااَع ِباإِلْساابَلِم ِمااَغ اْكُتُبااػ ) :À َل الشَِّبااي  قااال: َقااا عااغ ححيفااة  -ٗٔ ا ِلااي َمااْغ َتَمفَّ

َفَمَقاااْج َرَأْيُتَشاااا  ،َفُقْمَشااا َنَخااااُف َوَنْحاااُغ َأْلاااف  َوَ ْسُداااِسَ ة   ،َفَكَتْبَشاااا َلاااُو َأْلًفاااا َوَ ْسَداااِسَ ِة َرُجااال   ،الشَّاااسِ 
 .(ٗ)(اْبُتِميَشا َحتَّى ِإنَّ الخَُّجَل َلُيَرمِّي َوْحَجُه َوْىَػ َ اِئف  

َماااا َحاااق  اْماااِخغ  ُمْداااِمع  َلاااُو )قاااال:  À أن رساااػل هللا، ساااخعاااغ اباااغ ع -٘ٔ
 .(٘)(َشْيء  ُيػِصي ِفيِو َيِبيُت َلْيَمَتْيِغ ِإالَّ َوَوِصيَُّتُو َمْكُتػَبة  ِعْشَجهُ 

اِرؼ  َرُجاال  ِمااْغ َلْخااع  )، قااال:  عااغ راشااج بااغ سااعج -ٙٔ  ،َقاااَم َتِساايع  ْبااُغ َأْوس  الااجَّ
وِم ِبِفَمْداااِصيَغ َلُياااْع َقْخَياااة  ُيَقااااُل َلَياااا َحْباااَخػ  ،À َفَقااااَل: َياااا َرُساااػَل َّللاَِّ   ،ِإنَّ ِلاااي ِجياااَخًة ِماااَغ الاااخ 

اَم َفَيْبُيَسا ِلاي (، ُىَساا َلاظَ ) :À َفَقاالَ  ،َوُأْ َخػ ُيَقاُل َلَيا َبْيُت َعْيُشػَن، َفِمِن َّللاَُّ َفْتَح َعَمْيَظ الذَّ
ِ الخَّْحَسِغ الخَِّحيِع َىَحا ِكَتاب  ِماْغ ُمَحسَّاج  َرُساػِل )َفَكَتَب:  ،َقاَل: َفاْكُتْب ِلي ِبَحِلَظ ِكَتاًبا ِبْدِع َّللاَّ

                                         

الجامع الرحيح،  –(. ٘ٙٔ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كيف تعخف لقصة أىل مكة، ) (ٔ)
 (.ٜٛٛ/ٕمدمع، باب تحخيع مكة وصيجىا و بلصيا ولقصتيا إال لسشذج، )

 (.٘٘/ٗ)إلى اإلسبلم والشبػة،  Àالجامع الرحيح، البخارؼ، باب دعاء الشبي  (ٕ)
الجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما يحكخ في السشاولة وكتاب أىل العمع بالعمع إلى البمجان،  (ٖ)

(ٔ/ٕ٘.) 
 (.ٚٛ/ٗالجامع الرحيح، البخارؼ، باب كتابة اإلمام الشاس، ) (ٗ)
الجامع الرحيح، مدمع، كتاب الػصية،  -(. ٕ/ٗالجامع الرحيح، البخارؼ، باب الػصايا، ) (٘)

 .(ٜٕٗٔ/ٖالػصية، )

 



ٖٜٙ 

 

اِرؼِّ  ِ، ِلَتِسيِع ْباِغ َأْوس  الاجَّ َأنَّ َلاُو َقْخَياَة َحْباَخػ َوَبْياَت َعْيُشاػَن، َقْخَيَتَياا ُكمََّياا َساْيَمَيا َوَجَبَمَياا  ،َّللاَّ
َوِلَعِقِبااِو ِمااْغ َبْعااِجِه، اَل ُيَحاقَّااُو ِفيَيااا َأَحااج ، َواَل َيِمْجااُو َعَمااْيِيْع  ،َيااا َوَبَقَخَىاااَوَماَءَىااا َوَحْخَثَيااا َوَأْنَباشَ 

ِ َواْلَسبَلِئَكااِة َوالشَّاااِس  ،َأَحااج  ِبُطْمااع   َفَسااْغ َضَمَسُيااْع َأْو َأَ ااَح ِمااْغ َأَحااج  ِمااْشُيْع َشااْيً ا، َفَعَمْيااِو َلْعَشااُة َّللاَّ
 .(ٔ)(َأْجَسِعيغَ 

ِ، اْكتُاْب  َأنَّ َأَبا َثْعَمَبَة اْلُخَذاِشيَّ )،  غ أبي قبلبةع -ٚٔ  ، َقااَل: َياا َرُساػَل َّللاَّ
ومِ  َأْرض  ِىيَ  ،ِإَليَّ ِبَأْرِض َكَحا َوَكَحا  َفَقاالَ  ،نَّاُو أَْعَجَباُو الَّاِحؼ َقاالَ َقاَل: َفَكأَ  ،َيْػَمِ ح  ِبَأْيِجؼ الخ 

À :(َأاَل َتْدااَسُعػَن َمااا َيُقااػُل؟،)  ََقاااَل: َفَكتَااَب َلااُو  ،َفَقاااَل: َوالَّااِحؼ َبَعثَااَظ ِباااْلَحقِّ َلُتْفااَتَحغَّ َعَمْيااظ
 .(ٕ)(ِبَيا

 ،َوِمَلاى َقْيَراخَ  ،َكتَاَب ِإَلاى ِكْداَخػ  Àَأنَّ َنِباىَّ َّللاَِّ ، )عغ أنذ باغ مالاظ  -ٛٔ
ِ تَ  ،َوِمَلااى الشََّجاِشااىِّ  َوَلااْيَذ ِبالشََّجاِشااىِّ الَّااِحػ َصاامَّى  ،َعاااَلىَوِمَلااى ُكاالِّ َجبَّااار  َيااْجُعػُىْع ِإَلااى َّللاَّ

 .(ٖ)(À َعَمْيِو الشَِّبى  
عماااى  Àوكاااان اساااتعسمو رساااػل -  الزاااحاك باااغ سااافيان الكبلبااايعاااغ  -ٜٔ

اااااَباِبيِّ ِماااااْغ ِدَياااااِة  ،َكتَاااااَب ِإَلْياااااوِ  Àَأنَّ َرُساااااػَل هللِا ، )-األعاااااخاب َأْن َورِّْث اْماااااَخَأَة َأْشاااااَيَع الزِّ
 .(ٗ)(َزْوِجَيا

                                         

(، مخكد السمظ فيزل لمجراسات، شبعة ٗٔٙ/ٕاألمػال، حسيج بغ مخمج بغ قتيبة ابغ زنجػيو، ) (ٔ)
(، دار الفكخ، بيخوت، قال أبػ ٜٖٗاألمػال، أبػ عبيج القاسع بغ سبلم، )ص –م. ٜٙٛٔأولى، 

ارِ   َفَمسَّا اْسُتْخِمَف ُعَسخُ عبيج: ) اِم، َجاَء َتِسيع  الجَّ ، َفَقاَل Àِبِكَتاِب الشَِّبيِّ   ؼ  َوَضَيَخ َعَمى الذَّ
(.  َوَبْيُت َلْحع  ِىَي اْلَقْخَيُة الَِّتي ُوِلَج ِفيَيا ِعيَدى اْبُغ َمْخَيعَ  .: َأَنا َشاِىج  َذِلَظ َفَأْعَصاَىا ِإيَّاهُ  ُعَسخُ 

 (.ٕٚٛاألحكام الدمصانية، الساوردؼ، )ص –(. ٕٙٔالخخاج، أبػ يػسف، )ص -
األحكام الدمصانية،  –(. ٗٔٙ/ٕاألمػال، ابغ زنجػيو، ) –(. ٜٖٗعبيج، )ص األمػال، أبػ (ٕ)

 (.ٕٚٛالساوردؼ، )ص
 (.ٜٖٚٔ/ٖإلى ممػك الكفار يجعػىع إلى هللا، ) Àالجامع الرحيح، مدمع، باب كتب الشبي  (ٖ)
سشغ التخمحؼ،  -(. ٕٕ/ٕ٘السدشج، ابغ حشبل، ) -(. ٙٙٛ/ٕمػشأ مالظ، رواية الميثي، ) (ٗ)

 ،ودو داسشغ أبي  -. حجيث حدغ صحيح، والعسل عمى ىحا عشج أىل العمع(، وقال: ٕٚ/ٗ)
 (.ٓٙٙ/ٖسشغ ابغ ماجو، ) –(. ٔ٘٘/ٗ)



ٖٜٚ 

 

ِ ْباااَغ َساااْيل  َوُمَحيَِّراااَة َ َخَجاااا ِإَلاااى  ،عاااغ سااايل باااغ أباااي حثساااة -ٕٓ )َأنَّ َعْباااَج َّللاَّ
ِ ُقِتاَل َوُشاِخَح ِفاي َفِقياخ  َأْو َعاْيغ   َفاَأَتى  ،َ ْيَبَخ ِمْغ َجْياج  َأَصااَبُيْع َفاُأْ ِبَخ ُمَحيَِّراُة َأنَّ َعْباَج َّللاَّ

ِ َقَتْمتُ  :َيُياػَد َفَقااالَ  ثُااعَّ َأْقَبااَل َحتَّااى َقااِجَم َعَمااى َقْػِمااِو َفااَحَكَخ  ،َمااا َقَتْمَشاااُه َوَّللاَِّ  :َقاااُلػا ،ُسااػهُ َأْنااُتْع َوَّللاَّ
َوَأْقَبَل ُىَػ َوَأُ ػُه ُحَػيَِّراُة َوُىاَػ َأْكَباُخ ِمْشاُو َوَعْباُج الاخَّْحَسِغ ْباُغ َساْيل  َفاَحَىَب ِلَياَتَكمََّع َوُىاَػ  ،َلُيعْ 

ااْخ ) :Àَقاااَل الشَِّبااي  فَ  ،الَّااِحؼ َكاااَن ِبَخْيَبااخَ  ااْخ َكبِّ ااغَّ َفااَتَكمََّع ُحَػيَِّرااُة ثُااعَّ  (اِلُسَحيَِّرااَة َكبِّ ُيِخيااُج الدِّ
اااا َأْن َياااُجوا َصااااِحَبُكعْ : )À َفَقااااَل َرُساااػُل َّللاَِّ  ،َتَكمَّاااَع ُمَحيَِّراااةُ  اااا َأْن ُيْؤِذُناااػا ِبَحاااْخب   ،ِإمَّ  (،َوِممَّ

 .(ٔ)َما َقَتْمَشاُه( ِفي َذِلَظ، َفَكَتُبػا إنَّا َوهللاِ  ِإَلْيِيعْ  À َفَكَتَب َرُسػُل َّللاَِّ 

 
     

 
  

                                         

 (.ٖٙ٘سبق تخخيجو، )ص (ٔ)

 



ٖٜٛ 

 

 سبحث الخابع: الكتابة دليا قزائيال
مة تقا تمااف الفقياااء فااي مذااخوعية الكتابااة باعتبارىااا أحااج األدلااة القزااائية السداا 

 وشااخق اإلثبااات فااي الذااخيعة اإلساابلمية، واتدااع الخاابلف بيااشيع حتااى فااي السااحىب الػاحااج
معتبااخ ورافااس باامشبلق، أو مفراال فييااا باايغ الحاااالت تبعااا لمعااخف الجااارؼ ونطااام  باايغ

، ، وساايأتي تفراايل بعااس مدااائل الخااط وأنػاعااوالحكااع فااي السكااان الااحؼ عاصااخه الفقيااو
 باثشيغ: في مذخوعية الكتابة كجليل قزائي ويسكغ تمخيز األقػال

ية اإلثبااات ذىااب جسيااػر الفقياااء، وروايااة عااغ أحسااج، إلااى عااجم مذااخوع األكؿ:
ساايأتي ، -مثال دفتااخ البياا –بالكتاباة والخاط فااي األدلاة القزااائية، واساتثشػا صاػرا معيشااة 

 .(ٔ)الكبلم عشيا
السالكياااة، ورواياااة عاااغ أحساااج، إلاااى مذاااخوعية الكتاباااة فاااي  بعاااس : ذىااابالثػػػاني

، وعمااى ذلااظ اسااتقخ الستااأ خون والسعاصااخون مااغ الفقياااء، حيااث (ٕ)االسااتجالل القزااائي
                                         

(. ٖٓ٘/ٚقخة عيػن األ يار، عبلء الجيغ ابغ عابجيغ، ) –(. ٖ٘ٗ/٘الجر السختار، الحركفي، ) (ٔ)
التػضيح،  ميل الجشجؼ،  -(. ٗ/ٚالخائق، ابغ نجيع، )البحخ  –(. ٖٙٛ/ٚالعشاية، البابختي، ) –
 –(. ٜٔٓٔ/ٖعقج الجػاىخ، الدعجؼ، ) –(. ٗٔٓٔ/ٕشفاء الغميل، السكشاسي، ) –(. ٖٓ٘/ٚ)

العديد شخح الػجيد،  –(. ٖٓٔ/ٚالػسيط، الغدالي، ) –(. ٜ٘ٗ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، )
(. ٚٙ/ٓٔابغ قجامة، ) السغشي، –(. ٜٕ٘/ٔ) كفاية الشبيو، ابغ الخفعة، –(. ٜٛٗ/ٕٔالخافعي، )

 (.ٖٛٓ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –
تبرخة  –(. ٘ٔٓٔ/ٕشفاء الغميل، السكشاسي، ) –(. ٖٓ٘/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) (ٕ)

ام (، شبعة الكميات األزىخية، ونقل ابغ فخحػن عغ اإلمٔٗٗو ٓٗٗ/ٔالحكام، ابغ فخحػن، )
أن الخط شخز يسيده العقل كسا يسيد األشخاص، مع جػاز االشتباه مالظ وأصحابو قػليع: )

 ،فييا، فمحلظ تجػز في الخصػط، ويؤيج ذلظ اعتبار الذبو في القافة وملحاق الشدب بدبب الذبو
السبج ، ابغ مفمح،  –(. ٚٙ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. والحكع بحلظ، فالخط مغ ىحا الباب

 ٗٚٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص –(. ٖٛٓ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٛٔ/ٛ)
بل  ،وجسيػر أىل العمع عمى  بلفيا(، وقال ابغ القيع بعج نقمو أقػال الفقياء السانعيغ: )٘ٚٔو

 =اعمى الخط السحفػظ عشجه وجػاز التحجيث بو الخاوؼ إجسا  أىل الحجيث قاشبة عمى اعتساد 
 



ٖٜٜ 

 

 ، واألثبت حجة.األقػػ دليبل السخترة يق الحكػمي في الجوائخ واليي اتأصبح التػث

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **
إن الخصاااػط قابمااااة لمسذااااابية والسحاكاااااة بذااااكل واضااااح ومػسااااع، ويرااااعب  -ٔ

تسييد بعزيا مغ بعس، وقج يخيال لمذاخز أن الخصايغ لكاتاب واحاج لذاجة مذاابيتيسا 
حتاى ليذاكل  يع صػش ويقمجون  ،ما يتعمسػن مغ بعزيع اب كالباوالحقيقة تخالفو، فالكتّ 

 .  (ٔ)عمى الكثيخ مغ الستعمسيغ التسييد بيشيا
، فمناو ماغ شااء اناتقر  اتساا، وماغ شااء إن الكتابة قابمة لمتدوياخ واالفتعاال -ٕ
، فامنيع وقج فعل مثل ىحا في مقتال عثساان فالكّتاب يذبيػن الخط بالخط، كتب كتابا،

كتبااػا مثاال كتابااو، وجااخػ مااا جااخػ، والداابب تدويااخ الخااط وافتعااال صااشعػا مثاال  اتسااو و 
فكيااف بسااغ  ،ومذا كااان ىااحا فااي ذلااظ العرااخفااي فااتح البااارؼ: ) ابااغ حجااخ ، قااال(ٕ)الخااتع

وأكثااخ ىجػمااا ، وأدق نطااخا فيااو ،وىااع أكثااخ مدااارعة إلااى الذااخ مسااغ مزااى ،جاااء بعااجىع
 .(ٖ)(عميو

أو كاااػن لمتدااامية أو التجخباااة، إن الكتاباااة قاااج يعتخيياااا المياااػ والمعاااب، وقاااج ت -ٖ
فابل يكػن قج كتب عقاجا كسداػدة، ثاع يحاخره فيدياج فياو أو ياشقز فيساػت تاركاا السداػدة، 

 .(ٗ)تكػن حجة عمى مغ كتبيا لعجم القرج فييا
                                         

 ،À وسشة رسػل هللا ،ولػ لع يعتسج عمى ذلظ لزا  اإلسبلم اليػم، ذا ال يعتج بوإال  بلفا شا =
وكحلظ كتب الفقو  ،فميذ بأيجؼ الشاس بعج كتاب هللا إال ىحه الشدخ السػجػدة مغ الدشغ

 (.االعتساد فييا عمى الشدخ
كام، ابغ تبرخة الح –(. ٖ٘ٗ/٘(. رد السحتار، ابغ عابجيغ، )ٖٙٛ/ٚالعشاية، البابختي، ) (ٔ)

العديد  –(. ٜ٘ٗ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(، شبعة الكيات األزىخية. ٓٗٗ/ٔفخحػن، )
 (.٘ٗٔ/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) -(. ٜٛٗ/ٕٔشخح الػجيد، الخافعي، )

تبرخة الحكام، ابغ  –(. ٖ٘ٗ/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) -(. ٖٙٛ/ٚالعشاية، البابختي، ) (ٕ)
العديد  –(. ٜ٘ٗ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –، شبعة الكيات األزىخية. (ٓٗٗ/ٔفخحػن، )

 (.٘ٗٔ/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) -(. ٜٛٗ/ٕٔشخح الػجيد، الخافعي، )
 (.٘ٗٔ/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (ٖ)
 (.ٕٗٗ/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) -(. ٜٓشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٗ)

 



ٗٓٓ 

 

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن
 .(ٔ)َّيي

أماخ بالكتاباة فاي تػثياق عقاج السجايشاة لمخجاػ  إلياو عشاج   : أن هللاكيه الجاللة
اال ااتبلف والتشاااز ، وسااػاء أكااان األمااخ لمػجااػب أو الشااجبا فاامن اآليااة تقااخر مذااخوعية 

ذكاخت حجياة الكتاباة والذايادة، الكتابة في عقػد السعامبلت، إضافة إلاى أن اآلياة ذاتياا 
 وبيشت أحكاميسا.

 الكتابة في الدشة. -2
أنااو اسااتعسل الكتابااة فااي جسيااع مجاااالت الحياااة، فااي الااجعػة  Àي بااالشورد عااغ 

واسااتعسميا فااي  وأرساال لمسمااػك، ،مػجيااا ومخشااجا وتبميااْ الخسااالة، وكتااب لؤلمااخاء والقااادة
السعاىااجات والراامح وكتااب األمااان، وفااي القزاااء واإلقصااا ، وفااي السعااامبلت والػصااية 

 جع إليو عشج التشاز .يخ  والبيػ ، مسا يؤيج مذخوعية الكتابة كجليل قزائي
، فاي ذلاظ فاي مبحاث مذاخوعية الكتاباة À وقج ذكخت كثياخا مساا ورد عاغ الشباي

 .(ٕ)فبل أجج داعيا لتكخارىا ىشا
اجتساااع عسااال أىااال الحاااجيث عماااى جاااػاز اعتسااااد الاااخاوؼ عماااى الكتاباااة الخاااط  -ٖ

 .(ٖ)السػجػد عشجه، وجػاز التحجيث بو
باااة عماااى اعتسااااد الاااخاوؼ عماااى الخاااط إجساااا  أىااال الحاااجيث قاش: )قاااال اباااغ القااايع

السحفػظ عشجه، وجػاز التحجيث بو، إال  بلفا شاذا ال يعتج باو، ولاػ لاع يعتساج عماى ذلاظ 
إال ىاااحه  -بعاااج كتااااب هللا-فمااايذ بأياااجؼ الشااااس  هللالزاااا  اإلسااابلم الياااػم، وساااشة رساااػل 

                                         

 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٜٖيشطخ في مبحث مذخوعية الكتابة، )ص (ٕ)
 (.ٗٚٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
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 .(ٔ)(الشدخ السػجػدة مغ الدشغ، وكحلظ كتب الفقو االعتساد فييا عمى الشدخ
جسياااػر العمسااااء عماااى قباااػل شااايادة األعساااى فيساااا شخياااق الداااسع إذا عاااخف  -ٗ

   .(ٕ)يكغ أعطع مشو تذابو الخصػط إن لع ، مع أن تذابو األصػات مثلالرػت
أنياا لاع تدامع ماغ االعتخاضاات والثغاخات كداائخ  عمى أدلة القػل األول: وأجابػا
 الستفق عمييا. األدلة القزائية

وحاصاال، لكشااو كتذااابو األصااػات والرااػر، فكسااا  ن تذااابو الخصااػط واقااعإ -ٔ
قااج تخااتمط الخصااػط عمااى الكثيااخ مااغ الشاااس، فكااحلظ قااج تخااتمط الرااػر واألصااػات، لكااغ 
ىاااحا التذاااابو فاااي كااال الحااااالت قميااال، و اصاااة بعاااج وجاااػد براااسات الراااػت والراااػرة 

أن يسياااادوا الخااااط  واألصااااابع وكيخىااااا، وكااااحلظ الخااااط يسكااااغ ألىاااال الخبااااخة واال تراااااص
 مغ الخط السقمج، والخط القجيع مغ الحجيث. األصمي

إن قابمية الكتابة لمتدويخ ال يسشع مغ حجيتيا، ألن الذيادة واليسايغ قابمتاان  -ٕ
لمكحب والتدويخا فتكػن شيادة زور ويسيغ كساػس، وىاحا واقاع عسمياا قاجيسا وحاجيثا، وقاج 

ال  حلظ اإلقاخاروكا ماغ شايادة الادور ويسايغ الغساػس وماغ إثسيساا الكبياخ، Àححر الشباي 
كساا ماخ فاي مصماب بػاعاث اإلقاخار، وكال ىاحا لاع يسشاع  تسال الكحب والتغييخاح يدمع مغ

 مغ حجيتيع.
فاي الكتاباة بكال مجااالت الحيااة، كساا ماخ فاي مبحاث  Àبأن عسال الشباي و  -ٖ

 ليا مغ بعجه ليػ دليل عمى حجيتيا.  مذخوعية الكتابة، وكحلظ اعتساد أصحابو
، فكاااااحلظ اإلقاااااخار والساااااداح حاااااجىا يعتخيياااااا المياااااػ والتداااااميةليدااااات الكتاباااااة و  -ٗ

يعتخييسااااا السااااداح والتداااامية لكااااغ لاااايذ فااااي مجمااااذ القزاااااء، وىااااحا واقااااع فعاااابل  والذاااايادة
أمااػرا ىدلياا كجاجىا وجاجىا كيدليااا،  Àو اصاة بايغ األىال واألصااحاب، وقاج بايغ الشباي 

اإلندااان عماى نفدااو  وماا ساػاىا ىدلااو ىادل ال قيسااة لاو، ومن كااان ماغ السدااتبعج أن يكتاب
                                         

 (.ٗٚٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٔ)
 (.ٗٚٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
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والشطخ فاي  عديد، ، وىحا إن وقع فمنو قميل، أو أن يجخب  صو بسا يجيشوحقا ليذ عميو
 جل عميو كالبا فمنيا ال تخمػ مغ عبث.وشخيقة الكتابة تشبيعة الػرقة 

و اصة - بالشطخ إلى أدلة الفخيقيغ يتبيغ رجحان القػل الثاني بحجية الكتابةو 
وهللا أعمع، لقػة أدلتو مغ عسل  -ػمية الخسسية السعتسجة حالياالكتابة في الدجبلت الحك

وألن جسيع فقياء السحاىب تصخقػا إلى أنػا  الكتابة مغ  ، و مفائو مغ بعجه ،Àالشبي 
الشاشق واأل خس، ومتى تكػن صخيحة أو كشاية ومتى تكػن لغػا ال عبخة بسزسػنيا، 

مسا إليجاب والقبػل وسائخ العقػد الصبلق والعتاق وا وىحا مبثػث في مرشفاتيع عغ
ألن الكتابة يعتسج و  يجل عمى اعتبارىع ليا في الجسمة مع ا تبلفيع في تفريل مدائميا،

 هئ مئ خئ حئ جئ ييُّن واالرتياب، قال تعالى: عمييا ويخجع إلييا عشج الشديا
لذجة حاجة ، و َّمج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب

حياتيا، و اصة بعج تصػر الكتابة الشاس إلى التػثيق بالكتابة في كافة نػاحي 
واعتسادىا في القػانيغ الػضعية، وجعل الػثائق التي ترجر عغ الجوائخ الحكػمية 
العسجة في القزاء، سػاء في األحػال الذخرية مغ زواج وشبلق وكيخىسا، أو في 

و اصة العقارات، وكحلظ السعامبلت في قبس األجػر  السعامبلت وعقػد السعاوضة
اإلعارة وردىا، وكل ما ذكخ يحتسل الكحب والتدويخ، ويحتسل  يانة والقخوض و 

ويبصل حجيتيا، الكتابة ، لكغ ىحا االحتسال القميل ال يخد شة إليوالسشػ  السػضف لؤلمانة
التدويخ إن  نفدو جخاء ىحاالتي يخذاىا السػضف عمى  والعقػبات الخادعة لػجػد الجداء

  .(ٔ)وقع مشو

أماااا إذا كاااان ، والخااااتع فقاااط ال يعسااال باااالخط --))ياااة: ياااة: نراات مجماااة األحكاااام العجلنراات مجماااة األحكاااام العجل
وال يحتااج  ،أؼ يكاػن ماجارا لمحكاع ،سالسا مغ شبية التدوياخ والتراشيع فيكاػن معساػال باو

 .لئلثبات بػجو آ خ
                                         

دابقة باعثا لمفقياء قال الجكتػر دمحم الدحيمي: )إذا كانت األمية أو قمة التعميع في العرػر ال (ٔ)
عمى عجم االعتجاد بالكتابة، فبل مبخر لحلظ في العرػر الحاضخة، مع األمخ بالكتابة في اآلية(. 

 (.ٖٔٗ/ٕوسائل اإلثبات، لو، ) –
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معساااػال  ،الباااخاءات الدااامصانية وقياااػد الاااجفاتخ الخاقانياااة لكػنياااا أميشاااة ماااغ التدوياااخ -
 بيا.

كانااات قاااج ضااابصت ساااالسة ماااغ الحيماااة  إذا ايعسااال أيزاااا بداااجبلت السحااااكع -
 .(ٔ)((والفداد عمى الػجو الحؼ يحكخ في كتاب القزاء

وقااج ذكااخ الباااحثػن فااي السػسااػعة الفقييااة الكػيتيااة تأييااجىع لسذااخوعية اإلثبااات 
بالكتابااة، وعممااػا ساابب ا ااتبلف الفقياااء فااي مذااخوعيتيا، وعااجم اعتسااادىع عمييااا كػساايمة 

ماااغ يتتباااع أقاااػال الفقيااااء جسيعاااا فاااي حجياااة الخاااط )و إثباااات معتباااخة فاااي القزااااء، بأناااو: 
يتباايغ لااو أن السعااػل عميااو ىااػ االسااتيثاق مااغ صااحة الكتابااة، وعااجم وجااػد شاابية  ،والخااتع

 فبل. فييا، فمن انتفت عسل بيا ونفحت، ومال
 ،وقاااج اساااتحجثت نطاااع وآالت يسكاااغ بػاساااصتيا اكتذااااف التدوياااخ فاااي السداااتشجات

السحااكع  ومكغ التحقياق فاي ذلاظ، وىاحا ماا تجاخؼ عمياأ ،فمن شعغ عمى سشج ما بالتدويخ
 فذ ىاااي ال تخاااالإ ياااق الاااشطع الحجيثاااةبولاايذ فاااي قػاعاااج الذاااخيعة ماااا يسشاااع ماااغ تص ،اآلن

ا مشاساااابة فااااي ىاااانرااااا شااااخِعيا، وال تجااااافي مااااا وضااااعو الفقياااااء مااااغ قػاعااااج وضااااػابط رأو 
 .(ٕ)(شتيعمأز 

 
      

    

                                         

 (.ٖٛٚٔو ٖٚٚٔو ٖٙٚٔمجمة األحكام العجلية، السػاد: ) (ٔ)
 (.ٕٚٗ/ٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) (ٕ)
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 السبحث الخامذ: أنؾاع الكتابة
باخ العراػر واألزماان بسخاحال متعاجدة وأشاػار شاتى، ماغ الاشقر مخت الكتاباة ع

عماااى الراااخخ والكتاباااة عماااى الخقاااا  والجماااػد إلاااى الاااػرق السراااشػ  فالكتاباااة اإللكتخونياااة 
الحجيثة، وا تمفت في الذاكل واألسامػب ا تبلفاا كثياخا مساا جعال الفقيااء يقداسػن الكتاباة 

 .  (ٔ)مغ حيث االعتجاد بيا إلى أنػا 
 ونعشااي، مةالكتاباة عمااى ناػعيغ: مخساػمة، وكياخ مخساػ ن الحشفياة: )إقاال فقيااء 

أن  :مثال ماا يكتاب إلاى الغائاب، وكياخ السخساػمة اأن يكػن مرجرا ومعشػناا :بالسخسػمة
مااا  :فالسدااتبيشة ،ال يكااػن مرااجرا ومعشػنااا، وىااػ عمااى وجياايغ: مدااتبيشة، وكيااخ مدااتبيشة

 :فيساو وقخاءتاو، وكياخ السداتبيشةرض عمى وجو يسكاغ يكتب عمى الرحيفة والحائط واأل
  ..(ٕ)((ال يسكغ فيسو وقخاءتو يءوش ما يكتب عمى اليػاء والساء

 ،السكتاااػب عمياااوأناااػا  الكتاباااة فقاااال: ) بعاااس وتصاااخق الغدالاااي فاااي الػسااايط إلاااى
أما لػ كتاب عماى السااء  ،وكل ما يثبت عميو الخط مغ ثػب وحجخ وعطع فيػ كالبياض

 .(ٖ)(ة بل ىي إشارة مغ قادرأو عمى اليػاء لع يكغ ذلظ كتاب
وصااػرتيا  كتابااة،ومقرااػد الفقياااء مااغ الكتابااة ىشااا الصخيقااة التااي تعااخض فييااا ال

  ..(ٗ)وىي عمى ثبلثة أنػا  ،يياي وججت عمواليي ة الت

                                         

(، دار الشيزة، القاىخة، ٜٛإللكتخونية، عصا عبج العاشي الدشباشي، )صاإلثبات في العقػد ا (ٔ)
 م.ٕٕٔٓشبعة ثانية، 

رد  -(. ٕٗٚ/ٖالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(، شبعة دار الفكخ. ٖٛٚ/ٔالفتاوػ اليشجية، ) (ٕ)
(. وذكخ الدخ دي في السبدػط، والكاساني في البجائع بعس ٕٙٗ/ٕالسحتار، ابغ عابجيغ، )

(، ٜٓٔ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٖٗٔ/ٙالسبدػط، الدخ دي، ) -ا  الكتابة، أنػ 
 شبعة دار الكتب العمسية.

 (.ٖٓٛ/٘الػسيط، الغدالي، ) (ٖ)
(، شبعة دار الكتب ٜٓٔ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٖٗٔ/ٙالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)

 =السحيط البخىاني، ابغ مازه، –ار الفكخ. (، شبعة دٖٛٚ/ٔالفتاوػ اليشجية، ) -العمسية. 
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  الكتاب السدتبيؽ السخسؾـ.األكؿ: األكؿ: 
 السكتاػب فاي األوراق السعتاادة لكال زماغ وىػ الكتاب الطاىخ السراجر السعشاػن 

، الػاضااح فيااو اسااع كاتبااو، واسااع السكتااػب إليااو، وساابب تحخيااخ الكتابااة، كااأن بلكالعقااج مااث
ثاااع يكتاااب اساااع  -كساااا جاااخت العاااادة حالياااا–يكتاااب أعااابله أناااا السػقاااع أنااااه فااابلن الفبلناااي 

 السكتػب إليو، والحق الحؼ بيشيسا أيا كان نػعو.
لقاااػل وىاااحا الشاااػ  ماااغ الكتاباااة يعتباااخه الفقيااااء أعماااى درجاااات الكتاباااة، وبسشدلاااة ا

قااخار بالكتابااة كاااإلقخار الرااخيح، فيااػ حجااة كااالشصق، نراات مجمااة األحكااام العجليااة: )اإل
  ..(ٔ)((بالمدان

ىحا األوامخ الكتابية التي ترجر عغ الحاكع وتكػن مسيػرة بختساو، ومشياا ومغ 
وكااال ماااا يػثاااق ماااغ العقاااػد  أيزاااا ماااا يػثاااق عشاااج الكاتاااب بالعاااجل فاااي الاااجوائخ الخساااسية،

فااااي محاااااكع األحااااػال الذخرااااية وكيخىااااا، مسااااا يدااااسى فااااي عرااااخنا والحقااااػق والقزااااايا 
بالقرخ العجلي، ألنيا تراجر ماغ الحااكع أو ماغ يشاػب عشاو، وألن ىاحه الػثاائق األكماب 

الراااحة، وفيياااا ماااغ اإلجاااخاءات ماااا يجعمياااا مساااا يشاااجر تدوياااخه، ومشياااا أيزاااا كتااااب   فيياااا
       اص. م عشو في مبحثالقاضي، وسيأتي الكبل

 السدتبيؽ غيخ السخسؾـ.الكتاب : : الثانيالثاني
كيااخ السرااجر، السكتااػب عمااى كيااخ السعتاااد فااي زمانااو،  وىااػ الكتاااب الػاضااح

كاأن كتاب عمااى الجاجران أو عمااى أوراق األشاجار، أو عماى الااػرق لكاغ عمااى كياخ ىي تااو 
 السعتادة، وفي الػقت ذاتو كيخ مرجر باسع كاتبو.

اليراااالت الستجاولااة ىااحا مااا يكتبااو البيااا  والرااخاف فااي دفاااتخىع، وكااحلظ اومااغ 
   إشعارا باالستبلم أو التدميع. بيغ الشاس حاليا

وىحا الشػ  مغ الكتابة ا تمف الفقياء في اعتباره واالعتجاد بو، فسشيع مغ يعتباخه 
                                         

شخق  -(. ٖٓٛ/٘الػسيط، الغدالي، ) -(. ٕٙٗ/ٕرد السحتار، ابغ عابجيغ، ) -(. ٕٗٚ/ٖ) =
 (. ٜٗو ٖٜاإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص

 (.ٙٓٙٔالسادة: )مجمة األحكام العجلية،  (ٔ)
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ماااغ الكشاياااة التاااي ال تكاااػن حجاااة إال بانزاااسام شااايء آ اااخ إلياااو، وماااشيع ماااغ يثبااات باااو 
 حؼ تست فيو الكتابة.في الدمان اليو ىػ العخف الجارؼ الحقػق، وأساس اال تبلف ف

 الثالث: الكتاب غيخ السدتبيؽ.
وىػ الكتاب كيخ الػاضح الحؼ ال يسكغ قخاءتو وفيسو، فبل يسكغ التعاخف عماى 

 حقيقة ما فيو، وىػ إلى المعب والتدمية أقخب مشو إلى الجج في كتابة الحق وتػثيقو.
األحكاام الذاخعية، وىاػ أدناى وىحا الشػ  مغ الكتابة لغػ ال تثبت باو الحقاػق وال 

 .أنػا  الكتابة
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 كتاب القاضي :السبحث الدادس

 
 .مصالب وفيو  سدة

 تعخلف كتاب القاضي.األكؿ:  السظمب  **
 مذخكعية كتاب القاضي.الثاني:  السظمب  **
 شخكط كتاب القاضي.الثالث:  السظمب  **
 ما يقزى فيه بكتاب القاضي.الخابع:  السظمب  **
 اضي.الق خطالسظمب الخامذ:   **
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 األكؿ: تعخلف كتاب القاضي ظمبالس
ألناااو إماااا نقااال  ااعماااع أن ىاااحا البااااب لااايذ ماااغ كتااااب القزااااء: )(ٔ)قاااال الديمعاااي

فكاان ، ومنساا أورده فياوا ألناو ماغ عسال القزااة ،وكل ذلظ ليذ مشاو ،شيادة أو نقل حكع
 .(ٕ)(ذكخه فيو أندب

القاضااي مااا يدااسعو مااغ الذاايادة، أو  السقرااػد بكتاااب القاضااي: ىااػ أن يكتااب
 .(ٖ)الكتاب إلى قاض آ خ ليعسل بسػجبويكتب ما قزى بو عمى شخز، ويخسل ىحا 

 اما يكتب فيو شيادُة الذيػد عماى كائاب بابل حكاع: (ٗ)وعخفو دمحم عسيع البخكتي
                                         

ه وتػفي فييا ٘ٓٚ سشةقجم القاىخة  ي،، فقيو حشفعثسان بغ عمي بغ محجغ بغ يػنذ الديمعي (ٔ)
تبييغ الحقائق  مغ مؤلفاتو ،يا ودرس وأفتى وصشف وانتفع الشاس بو ونذخ الفقوفيرأس ه، ٖٗٚ

الجػاىخ السزية، ابغ نرخ،  –(. ٕٛ٘/ٖالجرر الكامشة، ابغ حجخ، ) –. في شخح كشد الجقائق
 (.ٕٗٓتاج التخاجع، الدػدوني، )ص –(. ٖ٘ٗ)ص

قال ابغ نجيع: )وقػلو ليذ مغ كتاب القزاء، أؼ ليذ  –(. ٕٛٔ/ٗائق، الديمعي، )تبييغ الحق (ٕ)
مغ األدلة القزائية بحج ذاتو، إنسا ىػ مغ ضسغ أعسال القزاة، فالسشفي كػنو قزاء، والسثبت 

 (. ٜٔٙ/ٖالشيخ الفائق، ابغ نجيع، ) –كػنو مغ أعسال القزاء وأحكامو(. 
الجر السختار  -(. ٖٓٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٜ٘/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٖ)

 –(. ٗٙٔ/ٕمجسع األنيخ، قاضي زاده، ) –(. ٕٖٗ/٘ورد السحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، )
التفخيع، الجبلب،  –(. ٕٔ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) –(. ٛٔٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص

الشػادر والديادات، القيخواني،  -(. ٖٕٙ/ٜالبيان والتحريل، ابغ رشج، ) –(. ٕٙ٘/ٕ)
البيان،  –(. ٕٕٗ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٕٕٛ/ٙاألم، الذافعي، ) –(. ٕٔٔ/ٛ)

 السغشي، ابغ قجامة، –(. ٛٙٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٜٓٔ/ٖٔالعسخاني، )
فمح، السبج ، ابغ م -(.ٕٛٚ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٓٛ/ٓٔ)
 (.ٛ٘ٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٕٙٔ/ٛ)

، فقيو حشفي، ولج في السجّجدؼ البخكتي دمحم عسيع اإلحدان بغ عبج السشان بغ نػر الحافع (ٗ)
رئيذ األساتحة ه، تػلى القزاء واإلفتاء ثع اشتغل بالتعميع إلى أن عيغ ٜٕٖٔبشجبلدير عام 

لع  -مغ مؤلفاتو التعخيفات الفقيية وفقو الدشغ واآلثار.  ،بالسجرسة العالية بجكة، باكدتان الذخقية
 أعثخ لو عمى تخجسة إال في مقجمة كتابو التعخيفات الفقيية وفي الذابكة )األنتخنت(.
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 .(ٔ)ليحكع السكتػب إليو مغ القزاة
 :(ٕ)وكتاب القاضي إلى القاضي لو عجة صػر مشيا

مدااااتػفية السعصيااااات مااااع حزااااػر الخرااااسيغ، فيكتااااب  تكااااػن القزااااية أن -ٔ
القاضي األول الحكع الحؼ حكع بو عمى شخز حاضخ، لكشو ىاخب قبال اساتيفاء الحاق 

 مشو، فيخسل لمقاضي الثاني لتشفيح الحكع عميو.
أن يكتب القاضي األول الحكع الحؼ حكع باو عماى شاخز كائاب، ويخسال  -ٕ

 عميو. لمقاضي الثاني لتشفيح الحكع
أن يكتااب القاضااي األول الذاايادة التااي سااسعيا مااغ الذاايػد، ويكتااب معيااا  -ٖ

 تعجيميع والدؤال عشيع، ليحكع القاضي الثاني بسػجبيا.
أن يكتب القاضي األول الذيادة التي سسعيا مغ الذيػد، ويخسال لمقاضاي  -ٗ

 لجيو. اآل خ ليبحث عغ أحػال الذيػد وعجالتيع وصحة أقػاليع ثع يحكع بسا يثبت
الذايادات  ا مشيااوالقزاايا في زمانشاا الكثياخ ماغ السعاامبلت ويقابل ىحه الرػر

، الجراسية التي يحرل عمييا الصمبة وتػثقيا الجامعة وتراادق عميياا الجياات السختراة
ثاااع يداااتخجميا أصاااحابيا فاااي أمكشاااة مختمفاااة، وبااابلد متعاااجدة واالعتسااااد فيياااا عماااى تػثياااق 

الاااادواج وترااااجيقيا مااااغ القاضااااي الااااحؼ وثقااااو فااااي بمااااج ترااااػيخ عقااااػد  الجامعااااة، ومشيااااا
                                         

 (.ٓٛٔالتعخيفات، البخكتي، )ص (ٔ)
الجر السختار  -(. ٖٓٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٜ٘/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)

 –(. ٗٙٔ/ٕمجسع األنيخ، قاضي زاده، ) –(. ٕٖٗ/٘سحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، )ورد ال
التفخيع، الجبلب،  –(. ٕٔ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) –(. ٛٔٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص

الشػادر والديادات، القيخواني،  -(. ٖٕٙ/ٜالبيان والتحريل، ابغ رشج، ) –(. ٕٙ٘/ٕ)
البيان،  –(. ٕٕٗ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) –(. ٕٕٛ/ٙاألم، الذافعي، ) –(. ٕٔٔ/ٛ)

السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٛٙٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٜٓٔ/ٖٔالعسخاني، )
السبج ، ابغ مفمح،  -(.ٕٛٚ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٓٛ/ٓٔ)
 (.ٛ٘ٗ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٕٙٔ/ٛ)
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الااادوجيغ، ومرسااااليا إلاااى قاضاااي دولاااة أ اااخػ لمعسااال بسػجبياااا، ومشياااا تراااػيخ الػكااااالت 
العاماة والخاصااة وتراجيقيا مااغ الكاتاب بالعااجل فاي السكااان الاحؼ تااع تػثياق الػكالااة فيااو، 

ومشياااا تراااػيخ األول،  الكاتاااب بالعاااجل واساااتعساليا فاااي مكاااان آ اااخ اعتساااادا عماااى تػثياااق
عقػد البياع والذاخاء التاي تاتع فاي الداجل العقاارؼ وتراجيقيا لياتسكغ الذاخز ماغ بيعياا 

ومشياااا إرساااال القزاااايا والسخالفاااات فاااي مكاااان آ اااخ اعتساااادا عماااى تػثياااق الداااجل األول، 
والجشايات بعج تػثيقيا، مغ قزااة بماج إلاى قزااة بماج آ اخ لياتع مبلحقاة الساتيع، وتداميسو 

 ن كان في شػر التحقيق، أو تشفيح الحكع عميو إن كانت القزية كاممة. لمجية األولى إ
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 ظمب الثاني: مذخكعية كتاب القاضيالس
اتفاااق فقيااااء الساااحاىب األربعاااة وأصاااحابيع عماااى مذاااخوعية كتااااب القاضاااي إلاااى 

 القاضي.
 .(ٔ)عمى ذلظ بالكتاب والدشة واإلجسا واستجلػا 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱٹٱٹٱ -ٔ
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 .(ٕ)َّ هت مت خت

أما كتب القزاة إلى القزاة واألمخاء في الحاوؼ: ) الساوردؼ قال: كيه الجاللة
واألصال فيياا ماا حكااه ، فسحكػم بياا ومعساػل عميياا ،واستيفاء الحقػق  األحكام في تشفيح

بكتابااو، ودعاىااا إلااى ديشااو، وجعمااو إلااى بمقاايذ فأناحرىا   مااغ كتاااب سااميسان هللا تعاالى
 .(ٖ)(بسشدلة كبلمو

يعارضاو، فكياف  وقج قخر األصاػليػن أن شاخ  ماغ قبمشاا شاخ  لشاا إن لاع ياخد ماا
 .(ٗ)ل يأمخ بو، كسا في آية السجايشةإذا ورد في شخعشا ما يؤيجه ب

                                         

السحيط البخىاني، ابغ مازه،  -(. ٕ٘ٛ/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٜ٘/ٙٔالدخ دي، ) السبدػط، (ٔ)
البيان والتحريل، ابغ  –(. ٕٔ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) –(. ٖ٘/ٜالبشاية، العيشي، ) –(. ٜٕٔ/ٛ)

 –(. ٓٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٗٔٓٔ/ٕشفاء الغميل، السكشاسي، ) – (.ٖٕٙ/ٜرشج، )
السغشي، ابغ  -(. ٖٖٕ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٖٛٔ/ٗ، األنرارؼ، )أسشى السصالب

شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٕ٘ٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٓٛ/ٓٔقجامة، )
(ٚ/ٕٚٛ .) 

 (.ٖٓ-ٕٛسػرة الشسل، آية: ) (ٕ)
الفقياء عمى قبػل كتاب  (. وبيحه اآلية استجل الكثيخ مغٕٔٔ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) (ٖ)

 -(. ٖٖٕ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٓٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) -القاضي لمقاضي. 
 (. وكيخىع.ٜٕٚ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٓٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، )

 =لشا إذا لع يخد ا تمف األصػليػن في ىحه السدألة عمى قػليغ األول: أن شخ  مغ قبمشا شخ  (ٗ)
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، -عماى األعاخاب Àوكاان اساتعسمو رساػل - حاك بغ سفيان الكبلبيالز عغ -ٕ
َباِبيِّ ِمْغ ِدَيةِ  َأنْ  ،َكَتَب ِإَلْيوِ  Àَل هللِا َأنَّ َرُسػ )  .(ٔ)(َزْوِجَيا َورِّْث اْمَخأََة َأْشَيَع الزِّ

ِ ْبَغ َساْيل  َوُمَحيَِّراَة َ َخَجاا ِإَلاى َ ْيَباَخ  ،عغ سيل بغ أبي حثسة -ٖ )َأنَّ َعْبَج َّللاَّ
َفاَأَتى َيُيااػَد  ، ُقِتااَل َوُشاِخَح ِفااي َفِقياخ  َأْو َعااْيغ  ِماْغ َجْياج  َأَصاااَبُيْع َفاُأْ ِبَخ ُمَحيَِّرااُة َأنَّ َعْباَج َّللاَِّ 

ِ َقَتْمُتُسااػهُ  :َفَقااالَ   ،ثُااعَّ َأْقَبااَل َحتَّااى َقااِجَم َعَمااى َقْػِمااِو َفااَحَكَخ َلُيااعْ  ،َمااا َقَتْمَشاااُه َوَّللاَِّ  :َقاااُلػا ،َأْنااُتْع َوَّللاَّ
ِمْشاُو َوَعْباُج الاخَّْحَسِغ ْباُغ َساْيل  َفاَحَىَب ِلَياَتَكمََّع َوُىاَػ الَّاِحؼ  َوَأْقَبَل ُىَػ َوَأُ ػُه ُحَػيَِّرُة َوُىَػ َأْكَبخُ 

ااْخ ) :Àَفَقاااَل الشَِّبااي   ،َكاااَن ِبَخْيَبااخَ  ااْخ َكبِّ ااغَّ َفااَتَكمََّع ُحَػيَِّرااُة ثُااعَّ َتَكمَّااَع  (اِلُسَحيَِّرااَة َكبِّ ُيِخيااُج الدِّ
ااا: )À َفَقااااَل َرُساااػُل َّللاَِّ  ،ُمَحيَِّراااةُ  اااا َأْن ُيْؤِذُناااػا ِبَحاااْخب   ،ا َأْن َياااُجوا َصااااِحَبُكعْ ِإمَّ َفَكتَاااَب  (،َوِممَّ

 .(ٕ)(،َما َقَتْمَشاهُ  ِفي َذِلَظ، َفَكَتُبػا إنَّا َوهللاِ ِإَلْيِيْع  À َرُسػُل َّللاَِّ 
إلاااااى مماااااػك األماااااع ياااااجعػىع إلاااااى  ،À هللاوكتاااااب رساااااػل : )قاااااال السااااااوردؼ -ٖ

إلااى  À هللاوكتااب رسااػل  ،يع كدااخػ وقيرااخفكتااب إلااى اثشااي عذااخ ممكااا مااش ،اإلساابلم
كخ فيو األحكام والدكػات والجيات، فراار فاي الاجيغ شاخعا ثابتاا، ذ ،كتابا  عسخو بغ حدم

ودفاع  ، جيذاا وأماخ عماييع عباج َّللاَّ باغ جحار Àهللا وجياد رساػل ، (ٖ)وعسبل مدتفيزاا
                                         

اإلحكام في أصػل األحكام،  -في ديششا ما يعارضو، الثاني: أن شخ  مغ قبمشا ليذ شخعا لشا.  =
(، شبعة الكميات األزىخية. ٛٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٔٛٔو ٕٚٔ/ٕاآلمجؼ، )

 (. ٓ٘/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) -
 (.ٜٖٙسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٖٙ٘خخيجو، )صسبق ت (ٕ)
قج بحلت ما أدػ إليو ىحا الكتاب ا تمف السحجثػن في صحتو، قال الحاكع في السدتجرك: ) (ٖ)

وال يدتغشي ىحا الكتاب عغ  ،االجتياد في إ خاج ىحه األحاديث السفدخة السمخرة في الدكاة
واستعساليا  ،واستجلمت عمى صحتيا باألسانيج الرحيحة عغ الخمفاء والتابعيغ بقبػليا ،شخحيا

(. قال الرشعاني في سبل الدبلم: ٖ٘٘/ٔالسدتجرك، الحاكع، ) –(. بسا فيو كشية لسغ أناشيا
وكتاب عسخو بغ حدم تمقاه الشاس بالقبػلا قال ابغ عبج البخ: إنو أشبو الستػاتخ لتمقي الشاس لو )

هللا  ب رسػلال أعمع كتابا أصح مغ ىحا الكتاب، فمن أصحا :بالقبػلا وقال يعقػب بغ سفيان
À وممام  والتابعيغ يخجعػن إليو، ويجعػن رأييع، وقال الحاكع: قج شيج عسخ بغ عبج العديد

سبل الدبلم شخح بمػل السخام، دمحم بغ إسساعيل بغ  –(. بالرحة ليحا الكتاب عرخه الدىخؼ 
 (، دار الحجيث.ٔٓٔ/ٔالرشعاني، )
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ففزاو، واعسال بساا  ، فمذا بمغتاوكحا: ال تفزو حتى تبمْ مػضع إليو كتابا مختػما، وقال
وكتاااب ، (ٔ)، وأشاعاااو الجاااير عمياااوفياااو ففزاااو فاااي السػضاااع الاااحؼ أماااخه، وعسااال بساااا فياااو

وكتاب ، ػا عمياو فاي الاجيانات والدياسااتالخمفاء الخاشجون إلى أمخائيع وقزاتيع بسا عسم
وىاااػ مذااايػر جعماااو ، عياااجه عماااى قزااااء البراااخة  ساااى األشاااعخؼ إلاااى أباااي مػ   عساااخ

 .(ٕ)(فجلت ىحه الدشغ واآلثار عمى قبػل الكتب في األحكام ...،السدمسػن أصبل لمعيػد
فاي ذلاظ فاي مبحاث مذاخوعية الكتاباة،  Àوقج ذكخت كثياخا مساا ورد عاغ الشباي 

 .(ٖ)فبل أجج داعيا لتكخارىا ىشا
 اإليساع. -4

نقاال كثيااخ مااغ الفقياااء عمااى ا ااتبلف مااحاىبيع إجسااا  األمااة عمااى العساال بكتاااب 
 .(ٗ)في ضبط حقػقيع سجتسع إليواس وال، لحاجة الشالقاضي

وأجسعت األمة عمى جػاز الكتااب والعسال باوا ألن في البيان: ) (٘)العسخانيقال 
 .(ٙ)(الحاجة داعية إلى ذلظ

                                         

 (.ٜٖٗو ٖٜٖسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
السغشي، ابغ  -(. وبسثمو قال ابغ قجامة في السغشي، ٕٕٔ/ٙٔالساوردؼ، )الحاوؼ الكبيخ،  (ٕ)

 (. ٓٛ/ٓٔقجامة، )
 (.ٕٜٖيشطخ في مبحث مذخوعية الكتابة، )ص (ٖ)
البشاية، العيشي،  –(. ٕ٘ٛ/ٚالعشاية، البابختي، ) -(. ٜٕٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) (ٗ)

 أسشى –(. ٓٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) - (.٘ٙٔ/ٕمجسع األنيخ، قاضي زاده، ) –(. ٖ٘/ٜ)
السغشي، ابغ قجامة،  -(. ٖٖٕ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٖٛٔ/ٗالسصالب، األنرارؼ، )

شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي،  –(. ٕ٘ٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٓٛ/ٓٔ)
(ٚ/ٕٚٛ.) 

ياء الذافعية في اليسغ، إمام بار  أصػلي العسخاني، مغ كبار فق يحيى بغ سالع بغ سعج بغ يحيى (٘)
كتاب  كخيبو  البيان في السحىبمغ مؤلفاتو ، هٛ٘٘فيو وبو تػفي نذخ العمع نحػؼ متكمع، 
شبقات الذافعييغ، ابغ كثيخ،  -(. ٖٖٙ/ٚشبقات الذافعية، الدبكي، ) –. الػسيط لمغدالي

 (. ٘ٛٔ/ٗالعساد، ) ابشى حىب،ال شحرات – (.ٖٛٚ/ٕٓ) الحىبي، الشببلء، أعبلم سيخ – (.ٗ٘ٙ)ص
 (.ٓٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) (ٙ)
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لقاضاي، اوأجسعت األمة عمى كتاب القاضي إلى : )قال ابغ قجامة في السغشيو 
 .(ٔ)(وألن الحاجة إلى قبػلو داعية

ما يرعب اجتسا  الخراػم والذايػد فاي مكاان  أن الحاجة داعية لو فكثيخا -٘
 ،قاااج تبعاااج عاااغ مداااتحقييا التاااي فاااي حفاااع الحقاااػق  إلياااو ةوضاااخورات الحكاااام داعيااا واحاااج،
، وماغ كاان لاو فمع يجج الحكام بجا مغ مكاتبة بعزيع لبعس بيا ،عشيا مدتحقػىا ويبعج

 حااااق ببمااااج آ ااااخ ال يسكشااااو الػصااااػل إليااااو، ال يدااااتصيع الحرااااػل عمااااى حقااااو إال بكتاااااب
 .(ٕ)القاضي

و اصاااة فاااي واقعشاااا الحاضاااخ، فأكماااب معامبلتشاااا تعتساااج عماااى الكتاااب والػثااااق 
والسداااتشجات والذااايادات والعقاااػد والسعاوضاااات، التاااي تراااجر ماااغ جياااات ودول بعياااجة، 
وتدتخجم في ببلد أ خػ، وكمياا يعتساج عماى  اتع وتػثياق الجياة السانحاة بذاكل أساساي، 

 ية.باإلضافة إلى ترجيقات تكسيمية روتيش
 

     

 
 

                                         

 (.ٓٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٔ)
الحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٛ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

 (.ٓٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٕٔ/ٙٔ)
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 السظمب الثالث: شخكط كتاب القاضي
أن ذكاااااخت أن فقيااااااء الساااااحاىب األربعاااااة اتفقاااااػا عماااااى مذاااااخوعية كتااااااب و سااااابق 

اشاااتخشػا العتبااااره  وتحاااخؼ الحاااق، القاضاااي إلاااى القاضاااي، لكاااشيع ولسدياااج ماااغ االساااتيثاق
 :  (ٔ)أىسيا واالعتجاد بو عجة شخوط

الساجِعي، واساع الساجَعى عمياو،  أن يحكخ القاضاي فاي الكتااب، اساسو، واساع -ٔ
وأن يكتب الحق السجَعى بو، وأن يحجد صافاتو بجقاة لياتع تسيياده عاغ كياخه  واسع الذيػد،

 بسا ال يتخك مجاال لمججال فيو.
أن تكػن الكتابة واضحة مقخوءة تفيج السعشى وتؤدؼ الغاخض الراحيح ماغ  -ٕ

 الغاية التي كتب مغ أجميا الكتاب.
ػقعااا مااغ القاضااي األول، ومسيااػرا بختسااوا ألنااو أدعااى أن يكااػن الكتاااب م -ٖ

 لبلحتياط بعجم الديادة فيو أو الشقز مشو.
يرل إلى القاضاي أن أن يكتبو القاضي األول مغ مػضع واليتو وحكسو، و  -ٗ

 واليتو وحكسو. ثاني في مػضعال
أن يتأكج القاضي الثاني السكتػب إليو، مغ عجالة القاضي األول، وأنو ماغ  -٘

 القزاء ومعخفة األحكام. أىل
أن يذيج عمى الكتااب عشاج القاضاي الثااني السكتاػب إلياو، شااىجان عاجالن  -ٙ

عمى ما فياو، وأناو كتااب القاضاي  عمييسا ما في الكتاب ليذيجا أيحزخىسا القاضي ويقخ 
األول، والفقياااء يعتبااخون أن ىااحا الذااخط ىااػ األىااع مااغ باايغ شااخوط كتاااب القاضااي إلااى 

، وكايتيع مغ ىاحا اإلشاياد السدياج ماغ التثبات (ٕ)ى ذلظ جسيػر الفقياءالقاضي، ذىب إل
                                         

(، شبعة دار الكتب ٚ/ٚئع الرشائع، الكاساني، )بجا -(. ٓٓٔ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
تبرخة الحكام،  -(. ٕٗ/ٜالبشاية، العيشي، ) –(. ٖٓٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) -العمسية. 

 –(. ٘ٓ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٚ/ٕابغ فخحػن، )
 (.ٔٗ٘/ٙالشيى، الخحيباني، ) مصالب أولي –(. ٙٛؤٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، )

 =(، شبعة دار الكتبٚ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٜ٘/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)
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واالحتيااااااط لاااااجفع شااااابية التدوياااااخ وتذاااااابو الخصاااااػط، وألنياااااع يعتباااااخون أن الذااااايادة ىاااااي 
إلااى عااجم اشااتخاط الذاايادةا لعااجم ، (ٔ)، بيشسااا ذىباات شائفااة مااغ القزاااة والفقياااءاألصاال
 .(ٕ)ولػ فعل ذلظ لشقل إليشاعمى كتبو التي أرسميا بكافة أنػاعيا  À إشياده

ياااء لكتاااب القاضااي إلااى القاضااي، أىااع الذااخوط التااي تصااخق إلييااا الفقىااحه ىااي 
 التثباات واالسااتيثاق واالحتيااااط مااغ سديااجال ىااحه الذااخوط ىااييع مااغ توقااج ذكااخت أن كاااي

بحدااااب كاااال عرااااخ ومااااا يشاساااابو، أمااااا فااااي عرااااخنا فقااااج اسااااتحجثت الكثيااااخ مااااغ وسااااائل 
، أو أكمبيااا وساايأتي الكاابلم عشيااا إن يغشااي عااغ ىااحه الذااخوطاالترااال والسػاصاابلت، مااا 

 .شاء هللا تعالى
 

     

 
  

                                         
 –(. ٕٗٗ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٖٓٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) -العمسية.  =

البيان، العسخاني،  –(. ٖٕٕ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٕٕٛ/ٙاألم، الذافعي، )
 –(. ٗٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٕٙ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) -(. ٔٔٔ/ٖٔ)

 (.ٕٛٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٓٛ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، )
السغشي، ابغ قجامة،  -مشيع، الحدغ البرخؼ، وسّػار العشبخؼ، وأبػ ثػر، واإلصصخخؼ.  (ٔ)

 –(. ٕٚٚ/ٚشخح الدرقاني، الدرقاني، ) –(. ٕٖٚ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٗٛ/ٓٔ)
الشجع الػىاج،  –(. ٔٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٛٗٗ/ٚالتػضيح،  ميل الجشجؼ، )

 (.ٕٕٗ/ٓٔالجميخؼ، )
 -. قال اإلمام مالظ: )كان مغ األمخ القجيع إجازة الخػاتع، حتى حجث االتيام فأحجثت الذيادة( (ٕ)

التػضيح،  –(. ٓٓٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٖٔاإلعبلم بشػازل األحكام، الجياني، )ص
 (.ٛٗٗ/ٚ ميل الجشجؼ، )
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 لخابع: ما يقزى فيه بكتاب القاضيالسظمب ا
ا تماااف فقيااااء الساااحاىب األربعاااة فاااي الحقاااػق والقزاااايا التاااي يقبااال فيياااا كتااااب 
القاضاااي إلاااى القاضاااي عماااى أربعاااة أقاااػال، فكاااان لكااال ماااحىب قاااػل، وساااأعخض أقاااػاليع 

 بحدب األقجمية الدمشية في الطيػر.
إلاااى أن كتااااب القاضاااي إلاااى القاضاااي يقبااال فاااي كااال  ،(ٔ)ذىاااب الحشفياااة األكؿ:

 شيءا إال في الحجود والقراص.
 .(ٖ)(والقراص وال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحجود: )(ٕ)القجورؼ قال 

ا ألن كتاب القاضي في شيء ماغ الحاجود والقرااص لوال يقب: )قال الدخ دي
 .(ٗ)(ذلظ مسا يشجرغ بالذبيات

، إلاى أن كتااب القاضاي إلاى القاضاي يقبال مصمقاا فاي (٘): ذىاب السالكياةالثاني
 كل الحقػق والقزايا ببل استثشاء.

إن القاضاااي الاااحؼ جااااءه الكتااااب يقزاااي باااو فاااي السجوناااة: )اإلماااام مالاااظ قاااال 

                                         

الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  –(. ٜٚ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٘ٚ/ٗالكتاب، القجورؼ، ) (ٔ)
 (. ٕٔٗ/ٕ دخو، ) درر الحكام، مبل –(. ٖٓٔ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٕ٘ٗ/ٕ)

رئاسة  ، انتيت إليوبالعخاق القّجورؼ البغجادؼ، شيخ الحشفية بغ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ أحسج (ٕ)
حدغ العبارة جدؼ المدان صجوق لع يحّجث إال قميبل، تػفي في بغجاد وعطع جاىو فييا،  السحىب

الجػاىخ  –(. ٕٛ٘/ٕالعبخ، الحىبي، ) – لو مؤلفات مشيا: الكتاب ومخترخ الكخ ي.ه، ٕٛٗ
تاج التخاجع،  –(. ٘ٚ٘/ٚٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٖٜ/ٔالسزية، ابغ نرخ، )

 (.ٜٛالدػدوني، )ص
 (. ٘ٚ/ٗالكتاب، القجورؼ، ) (ٖ)
 (.ٜٚ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)
ار (، دٖٕٔ/ٕالتمقيغ، عبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي، ) –(. ٖٔ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) (٘)

تبرخة  -(. ٜٜ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) –م. ٕٗٓٓالكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 
 (، شبعة الكميات األزىخية. ٖٓ/ٕالحكام، ابغ فخحػن، )
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 .(ٔ)(ككشا أنو كمو سػاءوما ش ،ويشفحه، ولع يفدخ لشا مالظ حجا وال قراصا أو كيخ ذلظ
 .(ٖ)(ويجػز كتب القزاة في القراص والحجود وكيخىا: )(ٕ)قال القخافي
، إلى أن كتااب القاضاي إلاى القاضاي يقبال فاي جسياع (ٗ): ذىب الذافعيةالثالث

حقااػق العباااد، سااػاء القراااص أو حااج القااحف، أو الحقااػق الساليااة ومااا يااؤول إلييااا، أمااا 
 ا الل الدناا وشاخب الخساخ، فقاػالنا أصاحيسمثا تعاالى،  االز الحاجود التاي ىاي حاق 

 كتاب القاضي في حقػق هللا الخالرة. ليقب
ويقبااال القاضاااي كتااااب القاضاااي فاااي حقاااػق الشااااس فاااي : )اإلماااام الذاااافعي قاااال

  يفااي الحااجود البلتاا لوالقااػ  ،ػال والجااخاح وكيخىااا، وال يقبميااا حتااى تثباات إثباتااا بيشاااماااأل
حتااى  وال يقبماا :القاضااي، واآل ااخ ابأنااو يقباال فييااا كتاا :أحااجىسا امااغ قااػليغ جواحاا تعااالى

 .(٘)(تكػن الذيػد يذيجون عشجه
تجااااػز الذاااايادة عمااااى الذاااايادة بكتاااااب القاضااااي فااااي كاااال حااااق و : )أيزااااا وقااااال

قاػالن: أحاجىسا: أناو تجاػز، واآل اخ:  لآلدمييغ ماال أو حاجا أو قراصاا وفاي كال حاج 
 .(ٙ)(اتالحجود بالذبي ال تجػز مغ قبل درءِ 

، إلى أن كتاب القاضاي إلاى القاضاي يقبال فاي األماػال (ٚ): ذىب الحشابمةالخابع
                                         

 (. ٖٔ٘/ٗالسجونة، مالظ، ) (ٔ)
، السذيػر السػلج والسشذأ والػفاة ؼ سرخ ال ي األصلأحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ الرشياج (ٕ)

، تػفي مالظاإلمام انتيت إليو رئاسة الفقو عمى محىب  دبة لسحمة القخافة بالقاىخة،ي نالقخافب
الجيباج السحىب، ابغ  –أىسيا الح يخة وأنػار البخوق والتشقيح. لو مرشفات جميمة ه، و ٗٛٙ

 (.ٜٗ/ٔاألعبلم، الدركمي، ) -(. ٕٓٚ/ٔشجخة الشػر، مخمػف، ) –(. ٖٖٙ/ٔفخحػن، )
 (. ٜٜ/ٓٔ) الح يخة، القخافي، (ٖ)
الػسيط، الغدالي،  –(. ٖٖ٘/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٜٕٕ/ٙاألم، الذافعي، ) (ٗ)

 (.ٗٙٔ/ٛروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٖٖٔ/ٚ)
 (.ٜٕٕ/ٙاألم، الذافعي، ) (٘)
 (.ٕٓٗ/ٛمخترخ السدني ممحق بكتاب األم لمذافعي، السدني، ) (ٙ)
السبج ، ابغ  –(. ٔٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٚٓ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) (ٚ)

 (.ٕٖٔ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٙٔ/ٛمفمح، )



ٜٗٔ 

 

كالقرااص وما ياؤول اليياا، وال يقبال فاي الحاجود الخالراة  تعاالى، أماا ماا ساػػ ذلاظ 
 وروايتيغ. فعمى قػليغوحج القحف والشكاح 

 لوال يقباا يقباال فااي األمااػال، ومااا يقرااج بااو السااال،فااي السغشااي: )ابااغ قجامااة قااال 
 .(ٔ)(فيسا عجا ىحا؟ عمى وجييغ لوىل يقب هللا في الحجود، كحق

يقبال كتااب القاضاي إلاى القاضاي فاي الساال وماا فاي السباج : ) (ٕ)ابغ مفمحقال 
وال يقباال  .،.،والجشايااة السػجبااة لمسااال بغيااخ  اابلف نعمسااو .،.،ضيقرااج بااو السااال، كااالقخ 

، فيسااااا عااااجا ذلااااظ ليقباااا للذاااابيات، وىاااارء باالااااجألنااااو مبشااااي عمااااى الدااااتخ، و  ،فااااي حااااج 
 .(ٖ)(غعمى روايتي ؟قراص، والشكاح، والصبلق،كال

وباااالشطخ لؤلقاااػال الداااابقة يتبااايغ وهللا أعمااااع أن القاااػل الاااخاجح ىاااػ قباااػل كتاااااب 
حقاػق  في وعجم قبػلو القاضي في حقػق العباد أجسع، سػاء كان ماال أو ما يؤول إليو،

أمااا الحقااػق السذااتخكة لذاابية، جرأ باػق التااي تااحقاالا هللا تعااالى الخالرااة السحزااة، وىااي
كالداااخقة والقاااحف والقراااااص، فيقبااال فيساااا يتعمااااق بحاااق العباااج دون مااااا يتعماااق بحااااق هللا 

ذلااظ ألن حقااػق  -وىااػ مااا ذىااب إليااو الذااافعية فااي القااػل األصااح مااغ مااحىبيع- تعااالى،
مااى السدااامحة العباااد مبشيااة عمااى السذاااحة والحاجااة ماسااة إلثباتيااا، وحقااػق هللا مبشيااة ع

إلاى  تجرأ بالذبية فبل ضخورة إلثباتيا، وفي وقتشا الحاضخ، ال تكاد تجج لكتاب القاضيو 
ن السحااااكع تقزاااي فاااي الحقاااػق التاااي حياااث إ، االساااحكػر فاااي كتاااب الفقاااو وجاااػد القاضاااي

وتعسسيااا  ،حزااارثااع تخساال مااحكخة قاابس وم ،وترااجر حكسيااا بااحلظ تثباات أماميااا كيابيااا
إن كاان السحكاػم  -أو ماا يداسى بااالنتخبػل– يا عباخ الدافاراتعمى كل الجولة، أو تخسام

ل األحاااػال يحاااق لمسحكاااػم عمياااو بعاااج عمياااو  اااارج الجولاااة التاااي تاااع بياااا الحكاااع عمياااو، وبكااا
 حزاره، االعتخاض واالست شاف عمى الحكع باإلجخاءات الستبعة في السحاكع.إ

                                         
 (. ٔٛ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٔ)
الجمذقي الرالحي، مغ فقياء الحشابمة، وابغ  إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم ابغ مفمح (ٕ)

القزاء في دمذق كيخ مخة وحسجت سيختو، تػفي العبلمة صاحب الفخو  في السحىب، ولي 
 –(. ٕ٘ٔ/ٔالزػء البلمع، الدخاوؼ، ) –ه، مغ مؤلفاتو السبج  ومخقاة الػصػل. ٗٛٛ

 (.ٔٙالجػىخ السشزج، ابغ السبخد، )ص –(. ٜٖٖ/ٚشحرات الحىب، ابغ العساد، )
 (. ٕٙٔ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٖ)

 



ٕٗٓ 

 

 خط القاضيالسظمب الخامذ: 
 السقرػد بخط القاضي أمخان:

ي  صااو بااالحكع، فيصمااب مشااو السحكااػم لااو العساال بيااحا : أن يجااج القاضااأحػػجهسا
 الخط.

في سجبلت مغ سبقو مغ القزاة،  ،: أن يجج القاضي في ديػان القزاءالثاني
 حقػقا وأحكاما مكتػبة بخصػشيع.

فياال يجااػز لمقاضااي أن يعتسااج عمااى ىااحا الخااط فيرااجر أحكامااو بشاااء عمييااا، أم 
 البج مغ إعادة الخرػمة.

 ف الفقياء في ىحه السدألة عمى قػليغ:ا تم
، إلااااى أنااااو ال (ٖ)، والحشابمااااة فااااي قااااػل(ٕ)، والذااااافعية(ٔ)أبااااػ حشيفااااة ذىااااب األكؿ:

عمااى  يجااػز لمقاضااي أن يحكااع بيااحا الخااط إال أن يتااحكخه إن كااان  صااو، أو تقااػم البيشااة
  ط مغ سبقو مغ القزاة.

إلاى ، (ٔ)افعية والحشابماة، وقاػل لمذا(٘)، والسالكية(ٗ)جسيػر الحشفية : ذىبالثاني
                                         

(، شبعة دار الكتب ٕٕٚ/ٙالرشائع، الكاساني، ) بجائع -(. ٕٜ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
درر  –(. ٕٚ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) –(. ٓ٘/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –العمسية. 

 (.ٖٗٚ/ٕالحكام، مبل  دخو، )
كفاية الشبيو، ابغ  –(. ٕٗٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٖ٘/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) (ٕ)

 (.ٖٕٕ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٜٕ٘/ٛٔالخفعة، )
 –(. ٕٕٛ/ٚشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٕٖٚ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) (ٖ)

 (.ٖٕٓ/ٔٔالفخو ، ابغ مفمح الخاميشي، )
(، شبعة دار الكتب ٕٕٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٕٜ/ٙٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)

 (. ٕٚ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) –(. ٓ٘/ٛط البخىاني، ابغ مازه، )السحي –العمسية. 
التػضيح،  –(. ٓٓٔ/ٓٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٖٔاإلعبلم بشػازل األحكام، الجياني، )ص (٘)

 (.٘ٔٓٔ/ٕشفاء الغميل، السكشاسي، ) –(. ٛٗٗ/ٚ ميل الجشجؼ، )



ٕٗٔ 

 

إذا  اعتساااد القاضااي عمااى  صااو ومن لااع يتااحكخه، وكااحلظ  ااط مااغ ساابقو مااغ القزاااة قبااػل
 البيشة عميو. أمغ مغ التحخيا والتدويخ، ومن لع تقع

 .(ٕ)وأدلة كل قػل بتفريميا سبق ذكخىا في مبحث الكتابة دليل فزائي
خط السجااخد كااأن يااخػ وا تمااف فااي الحكااع بااالفااي فااتح البااارؼ: )ابااغ حجااخ قااال 

فاألكثخ ليذ لو أن يحكاع حتاى  ،القاضي  صو بالحكع فيصمب مشو السحكػم لو العسل بو
إن كااان السكتااػب فااي حااخز  :وقياال ،وىااػ قااػل الذااافعي ،يتااحكخ الػاقعااة كسااا فااي الذاااىج

إلى أن شمب مشو الحكاع أو الذايادة جااز ولاػ  ،الحاكع أو الذاىج مشح حكع فيو أو تحسل
 ،إذا تاايقغ أنااو  صااو سااال لااو الحكااع والذاايادة ومن لااع يتااحكخ :وقياال ،ومال فاابل الااع يتااحكخ

ورواية عغ أحسج رجحياا كثياخ ماغ  ،وىػ قػل أبي يػسف ودمحم ،واألوسط أعجل السحاىب
 .(ٖ)(ورواية عغ أحسج ،واألول قػل مالظ ،أتباعو

القاضااي محفػضااة فااي مدااتشجات رسااسية سااجبلت أمااا فااي عرااخنا فقااج أصاابحت 
وفييا األحكام التي حكاع بياا القاضاي مزابػشة باالخقع والتااريخ والدااعة، وكال  ،قزائية

ذاايػد، ثااع تحفااع فااي األرشاايف ليااتع االسااتعانة بيااا وأمااام الذلااظ يشطسااو مػضااف مخااتز 
وماغ  وقج تشدخ وترػر وتحفع في أماكغ عجة  ذية الصاػارغ السفاج اة، عشج الزخورة،

يخ، و تساااات بصبااااق األصاااال، وىااااحه احتاااااج مشيااااا شااااي ا ندااااخت لااااو صااااػرة بآلااااة الترااااػ 
ا ا والتدويااخياا، ويشااجر فييااا التحخ قااػانيغ، وفييااا ضاابط لمحقااػق الدااجبلت تعتسااجىا كافااة ال

السدااتشج ليخفااع إلااى لجشااة مااغ ب الحااق الصعااغ فااي حومااع احتسااال وجااػده فمنااو يحااق لرااا
 .مغ عجمو تبيغ التدويخل أصحاب الخبخة واال تراص

      

                                         

الشجع الػىاج،  –(. ٜٕٙ/ٛٔبغ الخفعة، )كفاية الشبيو، ا –(. ٕٗٔ/ٖٔالبيان، العسخاني، ) (ٔ)
شخح الدركذي عمى الخخقي،  –(. ٕٖٚ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٖٕٕ/ٓٔالجميخؼ، )

 (.ٖٕٓ/ٔٔالفخو ، ابغ مفمح الخاميشي، ) –(. ٕٕٛ/ٚالدركذي، )
 (.ٜٖٛيشطخ )ص (ٕ)
 (.٘ٗٔ/ٖٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (ٖ)

 



ٕٕٗ 

 

 السجخدة خادالسبحث الدابع: خظؾط األف
 السقرػد بخصػط األفخاد عجة أمػر مشيا:

 وأشباىيع. والتجار دفاتخ البيا  والدساسخة والرخاف -ٔ
 وصية بخط السػصي دون أن يذيج عمييا. أن يجج الػارث -ٕ
 .و إقخار لآل خيغ بحقػق عميوأن يجج الػارث  ط مػرثو، وفي -ٖ
  خيغ حقػقا.أن يجج الػارث  ط مػرثو، وفيو أن لو عمى اآل -ٗ
 كتابة عقج أو وصل أمانة بيغ اثشيغ، ولع يذيجا عميو أحجا. -٘
عمى ىػامر الكتب أو السرااحف، أو  -صجقة أو وقف–وجػد كتابة لفع  -ٙ

 عمى ججار الجار أو البدتان، أو حتى عمى فخح بعس الحيػانات.
 .، وفييا ذكخ لمحقػق إثباتا أو إبخاءاولة بيغ األفخادجالخسائل الست -ٚ

 .بكل مدألة مغ ىحه السدائل السجخد ر الخطوقج ا تمف الفقياء في اعتبا
، إلاااى جاااػاز اعتسااااد القاضاااي عماااى ماااا يكتباااو (ٔ)حىب عاماااة فقيااااء الحشفياااةفااا -أ

ومااا شااابيو فااي دفتااخه، واعتبااخوا مااا دّون فيااو مااغ الااجيػن حجااة عميااو،  أو التاااجخ البيااا 
إال ماا  ن التااجخ ال تكتاب فاي دفتاخهث إحيواستشجوا في مذخوعيتيا عمى العخف والعادة، 

ويدااااتبعج أن يكتااااب لمتداااامية أو المعااااب فااااي دفتااااخ التجااااارة وحفااااع السااااال،  ،لااااو ومااااا عميااااو
وقرخوا حجية الاجفتخ عماى ماا عمياو ماغ الحقاػق دون ماا لاو، ألناو ال يقبال ماغ الساجعي 

 تقجيع دليل كتبو بيجه.
 ،و بسااال معمااػمصااخاف كتااب عمااى نفدااونقمااػا عااغ  دانااة األكساال نااز فتااػػ: )

                                         

الجر السحتار  –(. ٕٚٙدان الحكام، ابغ الذحشة، )صل –(. ٕٓ/ٛٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٔ)
 –(. ٖٙٛ/ٚفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) –(. ٖٙٗ/٘ورد السحتار، الحركفي وابغ عابجيغ، )

(، ٖٓ٘/ٚقخة عيػن األ يار، عبلء الجيغ بغ عابجيغ، ) –(. ٗ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، )
 (، دار الكتاب اإلسبلمي. ٖٖٚؼ، )صمجسع الزسانات، كانع بغ دمحم البغجاد –(. ٜٕ٘/ٛو)



ٕٖٗ 

 

 ،فجاااء كااخيع يصمااب السااال مااغ الػرثاااة ،ثااع مااات ،و صااو معمااػم باايغ التجااار وأىاال البمااج
إن ثبااات أناااو  ايحكاااع باااحلظ فاااي تخكتاااو ،وعاااخض  اااط السيااات بحياااث عاااخف الشااااس  صاااو

 .(ٔ)(وقج جخت العادة بيغ الشاس بسثمو حجة ، صو
سعتاج بياا، ىاي ونرت مجماة األحكاام العجلياة: )القياػد التاي فاي دفااتخ التجاار ال

 .(ٕ)مغ قبيل اإلقخار بالكتابة(
، إلااى جااػاز (٘)، ووجااو عشااج الذااافعية(ٗ)، والسالكيااة(ٖ)ذىااب بعااس الحشفيااة -ب

 االعتساد عمى ما وجج مغ الحقػق السكتػبة لمغيخ بخط السيت، إذا ثبت أن ذلظ  صو.
إذا وجااااج فااااي صااااشجوقو مااااثبل صااااخة دراىااااع : )فااااي رد السحتااااار قااااال ابااااغ عابااااجيغ

فامن العاادة تذايج بأناو ال يكتاب بخصاو ذلاظ عماى  ،عمييا ىحه أمانة فبلن الفبلني مكتػب
 .  (ٙ)(دراىسو

 ،إذا ضيخ كايذ مسماػء باالشقػد فاي تخكاة متاػفونرت مجمة األحكام العجلية: )
وىاػ عشااجؼ  ،أن ىاحا الكايذ ماال فابلن امحاخر فيياا بخاط الستااػفى ،ممراق عمياو بصاقاة

 .(ٚ)(وال يحتاج إلى إثبات بػجو آ خ ،كةيأ حه ذلظ الخجل مغ التخ  ،أمانة
لمذااخز إذا وجااج بخااط مػرثااو حقػقااا لااو عمااى كيااخه،  والحشابمااة وأجاااز الذااافعية

                                         

قخة عيػن  –(. ٖٙٗ/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) -(. ٖٕٙلدان الحكام، ابغ الذحشة، )ص (ٔ)
 (.ٖٕٙ/ٛاأل يار، عبلء الجيغ ابغ عابجيغ، )

 (.ٛٓٙٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٕ)
قخة عيػن  –(. ٖٙٗ/٘بجيغ، )رد السحتار، ابغ عا -(. ٖٕٙلدان الحكام، ابغ الذحشة، )ص (ٖ)

 (.ٖٕٙ/ٛاأل يار، عبلء الجيغ ابغ عابجيغ، )
شفاء الغميل، السكشاسي،  –(. ٕٚٚ/ٕالذامل، الجميخؼ، ) -(. ٛٚٔ/ٜالح يخة، القخافي، ) (ٗ)

(ٕ/ٕٖٜ.) 
مغشي السحتاج،  –(. ٓ٘ٔ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) –(. ٕٕٔ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) (٘)

 (.ٖٖ٘/ٗ، )الذخبيشي
 (. ٖٙٗ/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) (ٙ)
 (.ٕٔٙٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٚ)

 



ٕٗٗ 

 

، (ٔ)ماغ اساتحقاق دياغ أو وفائاو، أن يحماف عمااى ىاحا الحاق إن وثاق بخاط مػرثاو وأمانتااو
 ،الحمااف عمااى اسااتحقاق حااق أو أدائااو -الذااخز-و لاافااي مااتغ السشياااج: )و الشااػوؼ قااال 
 .(ٕ)(ادا عمى  ط مػرثو إذا وثق بخصو وأمانتواعتس

في السغشي: )إذا وجج شي ا بخصو أو  ط أبيو ودفتخه جاز لاو أن ابغ قجامة  قال
 .(ٖ)يحمف(

والعساال بااالخط مااحىب قااػؼ، باال ىااػ قااػل جسيااػر فااي الفتاااوػ: ) ابااغ تيسيااةقااال 
يجعياو ويحماف جااز لاو أن  ،الدمف، ومذا رأػ الخجل بخاط أبياو حقًّاا لاو وىاػ يعماع صاجقو

 .(ٗ)(عميو
: إلااى اعتساااد الػصااية السكتػبااة بخااط السػصااي، (٘)فااي قااػل الحشابمااة ذىااب -ج

 يحكع بسػجبيا. أن ومن لع يذيج عمييا أحجا، فعمى القاضي
إذا وججت وصية الخجل مكتػبة عشج رأسو مغ كيخ أن يكاػن : )(ٙ)قال السخداوؼ 

                                         

السحتاج،  مغشي –(. ٓ٘ٔ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) –(. ٕٕٔ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) (ٔ)
 –(. ٜ٘/٘)السبج ، ابغ مفمح،  -(.ٕٔ٘/ٛالسغشي، ابغ قجامة ) –(. ٖٖ٘/ٗالذخبيشي، )

 (.ٜٚٔ/٘السدتجرك عمى فتاوػ ابغ تيسية، ابغ تيسية، )
 شبعة أولى،، دار الفكخ، )(، محيي الجيغ يحيى بغ شخف الشػوؼ ، مشياج الصالبيغ وعسجة السفتيغ (ٕ)

 –(. ٓ٘ٔ/ٓٔتحفة السحتاج، الييتسي، ) –(. ٕٕٔ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) -م. ٕ٘ٓٓ
 (. ٖٖ٘/ٗمغشي السحتاج، الذخبيشي، )

 (.ٕٔ٘/ٛالسغشي، ابغ قجامة ) (ٖ)
 (.ٜٚٔ/٘السدتجرك عمى فتاوػ ابغ تيسية، ابغ تيسية، ) (ٗ)
 اإلنراف، السخداوؼ، –(. ٖٕٔ/٘السبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٜٓٔ/ٙالسغشي، ابغ قجامة، ) (٘)

 (ٚٗ/ٖاإلقشا ، الحجاوؼ، ) –(. ٕٖٙ/ٔٔ)
ولج  ،انتيت إليو رياسة السحىب مة بجمذقشيخ الحشاب ؼ،عمى بغ سميسان بغ أحسج بغ دمحم السخداو  (ٙ)

ه، مغ ٘ٛٛ لى دمذق وتػفى بياإ ثعثع كادرىا إلى مجيشة الخميل بفمدصيغ، ولج ببمجة مخدا 
الزػء البلمع، الدخاوؼ،  –. معخفة الخاجح مغ الخبلف، والتشقيح الذيق ياإلنراف فمؤلفاتو 

 (.ٜٜ)ص سشزج، ابغ السبخد،الجػىخ ال –(. ٖٓٗ/ٚشحرات الحىب، ابغ العساد، ) –(. ٕٕ٘/٘)



ٕٗ٘ 

 

فمناااو يشفاااح ماااا ، مذااايػرايكاااػن أشااايج أو أعماااع بياااا أحاااجا عشاااج مػتاااو، وعاااخف  صاااو وكاااان 
 .(ٔ)(فييا

ولاااػ لاااع يجاااد االعتسااااد عماااى الخاااط لاااع تكاااغ لكتاباااة وصاااية : )وقاااال اباااغ القااايع
 .(ٕ)(فائجة

ساامبا أو – لخااطفااي االعتساااد عمااى االفقياااء  أقااػالأن  وهللا أعمااع والااحؼ تباايغ لااي
باإلضااافة إلااى  العااخف الجااارؼ فااي البي ااة التااي يعااير فييااا الفقيااو، كااان مخجعااو -إيجابااا

فاااي رد السحتاااار: اباااغ عاباااجيغ قاااال  فاااي زمشاااو،والتػثياااق السػجاااػد نػعياااة الكتاباااة الداااائجة 
 .(ٖ)(وهللا أعمع ،خد الخطجبس ال ،العسل في الحقيقة إنسا ىػ لسػجب العخف)

ماااع  ،ووجاااو ىاااحا ماااا جاااخت العاااادة باااو فاااي ساااائخ األعراااار: )قاااال اباااغ فخحاااػن 
 .(ٗ)(ضخورة الشاس إلى ذلظ

 
     

  

                                         

 (.ٕٖٙ/ٔٔاإلنراف، السخداوؼ، ) (ٔ)
  (.ٗٚٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
 (. ٖٙٗ/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) (ٖ)
 (، شبعة الكميات األزىخيةٖٙ٘/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٗ)

 



ٕٗٙ 

 

 الكتابة الخسسية السعاصخةامؽ: السبحث الث
 فااي سااجبلت الجولااة: الكتابااة التااي يحخرىاا بالكتابااة الخسااسية السعاصاخةالسقراػد 

، شبقاا لؤلنطساة والقاػانيغ مػضف مختز مكمف باألمخ مغ ولي األمخ أومغ يشاػب عشاو
لمخجااػ  إلييااا  ، ثااع يقااػم السػضااف بختسيااا وحفطياااالسخعيااة فااي حااجود ا تراصااو وواليتااو

 ، لترػر وتختع بصبق األصل.اجةعشج الح
وقااج أصاابح ىااحا التػثيااق ومشااح أمااج إلااى وقتشااا الحاضااخ، ىااػ السعااػل عميااو فااي 
القزاء واإلثبات، ويذسل شاؤون الحيااة ماغ والدة اإلنداان بتػثيقياا بذايادة السايبلد، إلاى 

، ، ومقااخار ووصاااياوعقااػد وترااخفات ،وفاتااو بذاايادة الػفاااة، ومااا بيشيسااا مااغ زواج وشاابلق
ة تقاػم عماى تشطيساو وحفطاو، وىاحه السداتشجات يحكاع ل تػثيق مكاان مخاتز باو وجياولك

، وفاااي حالاااة الصعاااغ عماااى مزاااسػنيا بياااا دون الحاجاااة إلاااى إعاااادة اإلثباااات ماااخة أ اااخػ 
 .(ٔ)والخبخة بالتدويخ، فيسكغ معخفة ذلظ مغ أىل اال تراص

السداتشجات  فايق بالكتابة التػثيوكل ىحا ال يمغي األدلة القزائية األ خػ، لكغ 
بذااتى ، وىااػ حاجااة ماسااة لزااسان الحقااػق حجااة األكثااخ انتذااارا واألقااػػ ح الخسااسية أصااب

  .(ٕ)أنػاعيا
فااي شااخق اإلثبااات: )األوراق الخسااسية حجااة بسااا دّون فييااا  (ٖ)أحسااج إبااخاىيعقااال 

 .(ٗ)مغ بيانات، ما لع يتبيغ تدويخىا بالصخق السقخرة قانػنا(
 -كساااا سااابق ذكاااخه–نػاعاااا ماااغ الكتاباااة والخاااط ومذا كاااان بعاااس الفقيااااء اعتباااخوا أ

                                         

 (.ٜٗ/ٔعمع القزاء، الحرخؼ، ) (ٔ)
 (.ٜٛإبخاىيع، )ص شخق اإلثبات الذخعية، أحسج (ٕ)
واحتخف التعميع فكان مجرس  ،مغ أىل القاىخة ،فقيو باحث مجرس ،أحسج بغ إبخاىيع إبخاىيع (ٖ)

الذخيعة في مجرسة القزاء الذخعي ثع في كمية الحقػق بالجامعة السرخية، وكان مغ أعزاء 
أحكام األحػال و ، مغ مؤلفاتامتاز بأبحاثو في السقارنة بيغ السحاىب والذخائع ،السجسع المغػؼ 

 (.ٜٓ/ٔاألعبلم، الدركمي، ) – .وشخق اإلثبات الذخعية الذخرية في الذخيعة اإلسبلمية
 (. ٓٓٔشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٗ)



ٕٗٚ 

 

حجااة ودلاايبل بسقتزااى العااخف وحاجااة تشطاايع الحقااػق ألصااحابيا، فاامن إجااخاءات الكتابااة 
 الخسسية الحكػمية أكثخ دقة وتشطيسا وضبصا لتمظ الحقػق. 
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 امفصل السابع
 اخلربة

 .مباحثوفيو ثبلثة 

 تعخلف الخبخة.السبحث األكؿ:   **
  مذخكعية الخبخة.سبحث الثاني: ال  **
 ما يقزى فيه بالخبخة.السبحث الثالث:   **
  

  



ٕٜٗ 

 

 السبحث األكؿ: تعخلف الخبخة
 التعخلف المغؾي: 

فاألول العمع، والثاني يجل  ،الخاء والباء والخاء أصبلنمغ الفعل  بخ،  الخبخة:
، مرجر ىاوفتحيا، والكدخ أعبل بكدخ الخاء وضسياوالخبخة  ،عمى ليغ ور اوة وكدر

مسا  مغ الغيخىػ ما أتاك وكُخم، والخبخ بالتحخيظ،  وبابو نرخ، و ُبخَ   َبخَ  لمفعل
وأ بخه والخبخ والشبأ متخادفان،  ،وأ ابيخ ويجسع عمى أ بار يحتسل الرجق والكحب،

الدؤال  والتخبخ: واالستخبار ،عمى حقيقتو عمستو أ بخه إذا بكحا أنبأه، و بخت األمخ
أؼ يتعخف أ بارىا،  ،(ٔ)(َيَتَخبَُّخ َعْغ َبْجر   Àَوَكاَن الشَِّبي  ) :الحجيث وفي عغ الخبخ،

وقيل الخبخة ، والِخْبُخ، والُخْبُخ، والِخْبخْة، والُخْبخة، والَسْخَبخة، والَسْخُبخة، كمو: العمع بالذيء
مع ، وبالكدخ، العمغ األمػر الحتياج العمع بو لبل تبار بالزع، العمع بالباشغ الخفي

والخبيخ مغ أسساء هللا، وىػ العالع بكل شيء مسا كان بالطاىخ والباشغ مع التجخبة، 
، (ٕ)َّ ىق يف ىف ُّٱٱٹٱٹٱٱٱوما يكػن، السصمع عمى مخمػقاتو ضاىخا باششا،

 السختز بو، العالع باألمخ مغ البذخ: والخبيخ ،(ٖ)َّ مي زي ري ٰى ُّٱٱٹٱٹٱو
الحيغ يعػد ليع حق االقتخاح وأىل الخبخة: ىع ذوو اال تراص  فيػ  ابخ و بيخ،

 .(ٗ)والتقجيخ
 

                                         

 (.ٖٙ٘/ٚالسرشف، ابغ أبي شيبة، ) –(. ٜٕ٘/ٕالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٔ)
 (.ٖسػرة التحخيع، آية: ) (ٕ)
 (.ٗٔسػرة فاشخ، آية: ) (ٖ)
تيحيب المغة، األزىخؼ،  -/(. ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) –(. ٖٖٛ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٗ)

 -(. ٔٗٙ/ٕالرحاح، الجػىخؼ، ) -(. ٖٖ٘/ٗالسحيط في المغة، ابغ عباد، ) -(. ٖٗٙ/ٚ)
(. ٜٚٔ/٘السحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) -(. ٜٖٕ/ٕمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، )

 -(. ٕٕٚ/ٗلدان العخب، ابغ مشطػر، ) -(. ٜٕٕ/ٔالببلكة، الدمخذخؼ، ) أساس -
 (.ٕ٘ٔ/ٔٔتاج العخوس، الدبيجؼ، ) -(. ٕٙٔالسرباح السشيخ، الفيػمي، )ص

 



ٖٗٓ 

 

 التعخلف االصظالحي: 
وجااجت أن الفقياااء تعخضااػا لمحااجيث  الفقييااة السااحاىبالخجااػ  إلااى مرااادر بعااج 

 ،وأربااااب الخباااخةأباااػاب الفقاااو بقاااػليع: أىااال الخباااخة،  عاااغ الخباااخة فاااي مػاضاااع كثياااخة ماااغ
ويدااتعيغ بأىاال اب الخبااخة، والخجااػ  ألصااح وسااؤال أرباااب الخبااخة، ،الخبااخة أىاالواجتياااد 
ىاي معخفاة حياث قاال: )الخباخة:  (ٔ)مثل الفخخ الخازؼ  لكغ لع يعخفيا إال قمة مشيعالخبخة، 

ثاع عخفياا  ،لػضاػحو فاي أذىاانيع ، ولعميع لع يفعمػا ذلظ(ٕ)(يتػصل إلييا بصخيق التجخبة
 بسا ال يخخج عغ السعشى المغػؼ. بعس الفقياء

 .(ٖ)مػرىي السعخفة ببػاشغ األالخبخة: 
 .(ٗ)العمع بالخفايا الباششةالخبخة: 
 .(٘)ببػاشغ األمػر أو السعخفة ،بالذيء العمعالخبخة: 

ال كاجليل  ،ا تعاخف الخباخة باالسفيػم العااموبالشطخ إلى ىاحه التعااريا يتزاح أنيا
 القاضي لمفرل في الشدا  بيغ الستخاصسيغ. قزائي يدتعيغ بو

ىااي االعتساااد عمااى رأؼ السختراايغ  :قػلااوب عخفيااا الااجكتػر وىبااة الدحيماايبيشسااا 
 .(ٙ)في حقيقة الشدا  بصمب القاضي
                                         

أوحج زمانو في  ،، اإلمام السفدخالخازؼ  دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي البكخؼ  (ٔ)
ومػلجه في الخؼ وملييا ندبتو، رحل إلى  ػارزم  شدبقخشي ال، السعقػل والسشقػل وعمػم األوائل

البجاية  –مغ مؤلفاتو مفاتيح الغيب ولػامع البيشات. ، هٙٓٙ، تػفي وما وراء الشيخ و خاسان
األعبلم، الدركمي،  –(. ٓٛ/ٛشبقات الذافعية، الدبكي، ) –(. ٔٔ/ٚٔوالشياية، ابغ كثيخ، )

(ٙ/ٖٖٔ.) 
 (.ٕٗٗ/ٕالتفديخ الكبيخ، الخازؼ، ) (ٕ)
 (.ٜٚالتعخيفات، الجخجاني، )ص (ٖ)
(، ٖٓٗ/ٜ) ،دمحم عبج الخحسغ بغ عبج الخحيع السباركفػرػ تحفة األحػذؼ بذخح جامع التخمحؼ،  (ٗ)

 دار الكتب العمسية، بيخوت.
 (.٘ٛالتعخيفات، البخكتي، )ص (٘)
 (.ٕٛٛٙ/ٛالفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الدحيمي، ) (ٙ)



ٖٗٔ 

 

: اإل باااار عاااغ حقيقاااة الذااايء الستشااااز  فياااو بأنياااا وعخفياااا الاااجكتػر دمحم الدحيماااي
 .(ٔ)بصمب مغ القاضي

 .  (ٕ): العمع بجقائق األمػربأنيا وعخفيا الجكتػر دمحم رواس
اء رأؼ يتعمااق بااو عمااع أو فااغ ال وعخفيااا الااجكتػر محسااػد جسااال الااجيغ بأنيااا: إبااج

يتااػفخ فااي الذااخز العااادؼا ليقااجم لااو بيانااا أو رأياات فشيااا ال يدااتصيع القاضااي الػصااػل 
 .(ٖ)إليو وحجه

وعخفيااا الباحااث عبااج الشاصااخ شااشيػر بأنيااا: وساايمة إثبااات عمسيااة يقااػم بيااا أىاال 
فياااوا العماااع واال ترااااص، بشااااء عماااى شماااب القاضاااي، إلباااجاء رأيياااع فاااي األماااخ الستشااااز  

 .(ٗ)إلضيار الحقيقة وال يدتصيع القاضي القيام بحلظ بشفدو
وعاااخف بعاااس البااااحثيغ الخباااخة بساااا ال يخاااخج عاااغ ىاااحيغ التعاااخيفيغ، كساااا اتجاااو 

 بعزيع لتعخيا الخبيخ لتػضيح مفيػم الخبخة.
: كاال شااخز لااو درايااة  اصااة بسدااألة بأنااو فعخفااو الااجكتػر أحسااج فتحااي بيشدااي

 .(٘)مغ السدائل
 

     
  

                                         

 (.ٜٗ٘/ٕ الدحيمي، )وسائل اإلثبات، دمحم (ٔ)
، عسان، دار الشفائذ(، ٖٜٔ، )صحامج صادق قشيبيو  دمحم رواس قمعجي، معجع لغة الفقياء (ٕ)

 م.ٜٛٛٔ ثانية، شبعة
 ه.ٓٔٗٔ(، جامعة القاىخة، ٕٔالخبخة في السػاد السجنية، محسػد جسال الجيغ زكي، )ص (ٖ)
 م. ٕ٘ٓٓفائذ، عسان، شبعة أولى، (، دار الشٜٖاإلثبات بالخبخة، عبج الشاصخ ششيػر، )ص (ٗ)
 (. ٕ٘ٓنطخية اإلثبات، بيشدي، )ص (٘)

 



ٖٕٗ 

 

 الثاني: مذخكعية الخبخةالسبحث 
أن ذكخت أن الفقيااء ذكاخوا الكثياخ ماغ األحكاام وفاي مختماف فاخو  الفقاو و سبق 

حكاع أو لفرال نادا  لتػضايح  ساػاء كاان ذلاظ تعتسج عمى قػل أىال الخباخة واال ترااص
، فالعساااال بسقتزااااى قااااػل أربااااب الخبااااخة واال تراااااص مذااااخو  باتفاااااق بااايغ متخاصااااسيغ

 إلجسا .وا وعسل الرحابة مى ذلظ بالكتاب والدشةالفقياء مدتجليغ ع
 فسؽ الكتاب:

 .(ٔ)َّ ين ىن من خن حن جن يم ُّٱٱٹٱٹٱ -

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱٹٱٹٱ -

 .(ٕ)َّين

 مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱٹٱٹٱ -
 .(ٖ)َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 كمؽ الدشة:
، فاااي فاااي حياتاااو بأصاااحاب الخباااخة فاااي كثياااخ ماااغ األماااػر Àقاااج اساااتعان الشباااي 

حيااث أرساال مااع أصااحابو قائفااا يقااتز  فااي شمااب العااخنييغو  ،لسجيشااة السشااػرةىجختااو إلااى ا
  ، وفاخح بقاػل القاائف عاغ أساامة وزياج خص الثسار، وقيادة الجايروفي  ،(ٗ)أثخىع

 .والقيافة تعتسج عمى الخبخة والسسارسة وسيأتي الكبلم عشيا
 اَذاَت َيااْػم  َوْىااَػ َمْدااُخور   À َدَ ااَل َعَماايَّ َرُسااػُل هللاِ قالاات: ) عااغ عائذااة  -

ًزا اْلُسْجِلِجيَّ َدَ اَل َفاَخَأػ ُأَسااَمَة َوَزْياًجا َوَعَمْيِيَساا َقِصيَفاة  َقاْج  ،َيا َعاِئَذةُ  :َفَقالَ  َأَلْع َتَخْؼ َأنَّ ُمَجدِّ
                                         

 (.ٚ(. وسػرة األنبياء، آية: )ٖٗسػرة الشحل، آية: ) (ٔ)
 (.ٖٛسػرة الشداء، آية: ) (ٕ)
 (.ٜ٘سػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
 (.ٜٕٚٔو ٜٕٙٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب حكع السحاربيغ والسختجيغ، ) (ٗ)
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 .(ٔ)(ِمْغ َبْعس   َكصََّيا ُرُؤوَسُيَسا َوَبَجْت َأْقَجاُمُيَسا َفَقاَل ِإنَّ َىِحِه اأَلْقَجاَم َبْعُزَيا
َرُجاابًل ِمااْغ َبِشااي   َوَأُبااػ َبْكااخ   À َواْسااَتْأَجَخ َرُسااػُل هللاِ ) :قالاات  عائذااة -

يًتا َوْىَػ َعَمى ِديِغ ُكفَّاِر ُقَخْير  َفَجَفَعا ِإَلْياِو َراِحَمَتْيِيَساا َوَواَعاَجاهُ َكااَر ثَاْػر   يِل َىاِدًيا ِ خِّ  َبْعاَج الجِّ
 .(ٕ)(ِحَمَتْيِيَسا ُصْبَح َثبَلث  َثبَلِث َلَيال  ِبَخا

َفَمسَّاا  ،: َيا َرُساػَل هللِا آِوَناا َوَأْشِعْسَشااًسا َكاَن ِبِيْع َسَقع  َقاُلػاَأنَّ َنا، ) عغ أنذ -
ػا َقاااُلػا ااا  ،ااْشااَخُبػا َأْلَباَنَياا :َفَقااالَ  ،َذْود  َلااوُ  َفااَأْنَدَلُيُع اْلَحااخََّة ِفااي ،ِإنَّ اْلَسِجيَشااَة َوِ َسااة   :َصااح  َفَمسَّ

ػا َقَتُمػا َراعِ   َيُيْع َوَأْرُجَمُياْع َوَساَسخَ َفَبَعَث ِفي آَثاِرِىْع َفَقَصَع َأْيجِ  ،َواْسَتاُقػا َذْوَدهُ  À َي الشَِّبيِّ َصح 
 .(ٖ)(أَْعُيَشُيعْ 

َيْبَعاااُث اْباااَغ َرَواَحاااَة ِإَلاااى اْلَيُياااػِد،  À الشَِّباااي   قالااات: )َكاااانَ  عاااغ عائذاااة  -
 .(ٗ)(َمْيِيُع الشَّْخَل ِحيَغ َيِصيُب َقْبَل َأْن ُيْؤَكَل ِمْشوُ َفَيْخُخُص عَ 

تاااااجل عمااااى اساااااتعانتيع بأىااااال الخباااااخة ة كثياااااخ  وردت آثااااار ومااااغ عسااااال الراااااحابة
 فاي عاماة شاؤون الحيااة، وماا ساؤال أمياخ الساؤمشيغ عساخ باغ الخصااب  واال تراص

رجػعااا مشااو لقااػل أىاال لمشداااء عااغ السااجة التااي تراابخ فييااا السااخأة بعيااجة عااغ زوجيااا إال 
 :اال تراص، ومسا في األقزية

ِبَدااِرق  َقاْج   ُأِتاَي ُعَساُخ ْباُغ اْلَخصَّاابِ قاال: )  عغ القاسع بغ عبج الاخحسغ -
َمُو َثَساِنَيَة َدَراِىَع، َفَمْع َيْقَصْعوُ  َسَخَق َثْػًبا، َقاَل: َفَقاَل ِلُعْثَساَن  ْمُو، َفَقػَّ  .(٘)(َقػِّ
                                         

الجامع الرحيح، مدمع، باب العسل  -(. ٜ٘ٔ/ٛالرحيح، البخارؼ، باب القائف، ) الجامع (ٔ)
 (.ٔٛٓٔ/ٕبملحاق القائف، )

 (.ٙٔٔ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب است جار السذخكيغ عشج الزخورة، ) (ٕ)
 (. ٓٙٔ/ٚالجامع الرحيح، البخارؼ، باب الجواء بألبان اإلبل، ) (ٖ)
 –(. ٔ٘/ٖود، )و سشغ أبي دا –(. ٖ٘/ٖسشغ الجارقصشي، ) –(. ٘ٛٔ/ٕٗالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٗ)

السرشف، عبج  –(. ٕٔ٘/ٛشخح الدشة، البغػؼ، ) –(. ٖٕٔ/ٗالدشغ الكبخػ، البييقي، )
 (، وقال: إسشاده صحيح.ٔٗ/ٗصحيح ابغ  ديسة، ) –(. ٕٕٔ/ٗالخزاق، )

 (.ٖٖٕ/ٓٔالسرشف، عبج الخزاق، ) –(. ٕٓٙ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (٘)
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ااًة   َأنَّ َساااِرًقا َسااَخَق ِفااي َزَماااِن ُعْثَسااانَ عبااج الااخحسغ، )عااغ عسااخة بشاات  - ُأْتُخجَّ
اااَن  مَ  َفااَأَمَخ ِبَيااا ُعْثَساااُن ْبااُغ َعفَّ َمااْت ِبَثبَلثَااِة َدَراِىااَع ِمااْغ َصااْخِف اْثَشااْي َعَذااَخ  ،َأْن ُتَقااػَّ َفُقػِّ

 .(ٔ)(َفَقَصَع ُعْثَساُن َيَجهُ  ،ِدْرَىًسا ِبِجيَشار  
أماا بعاج، ):  كتب إلاى أباى عبياجة  أن أبا بكخ ، عجوعغ سيل بغ س -

لاع أبعثاو  يتخالفو واساسع لاو وأشاع أماخه، فامن فبل اقج وليت  الجا قتال العجو بالذام يفمن
الحااخب ليداات لااظ،  يفصشااة فااضششاات أن لااو  ي يااخا مشااو، ولكشاا ؼعميااظ أن ال تكااػن عشااج

 .(ٕ)(راد هللا بشا وبظ  يخا، والدبلمأ
 اإليساع:

تتبااع ألقااػال الفقياااء يجااج أنيااع مجسعااػن عمااى وجااػب رجااػ  القاضااي إلااى إن الس
أصااحاب الخبااخة واال تراااص فااي الااجعاوػ الجقيقااة السذااتسمة عمااى أمااػر فشيااة أو عمسيااة 

، (ٖ)حتاى عشاػن بعزايع )بااب فاي القزااء بقاػل أىال السعخفاة( ارجة عاغ ا تراصاو، 
ت عمياو القايع ال اتبلف فامن  فياالقاساع: )صافات في معاخض كبلماو عاغ  قال الساوردؼ

ورجااع الحاااكع فااي التقااػيع إلااى كيااخه،  األجشاااس السقػمااة، لااع يكااغ ذلااظ تقراايخا فااي صاافتو
قاايع  ستااو مااغ كيااخىع، ولاايذ يكساال معخفااةيوىااع أعمااع بق األن لكاال جااشذ ونااػ  أىاال  بااخة

 .(ٗ)(األجشاس كميا أحج
 :في اعتبار قػل أىل الخبخة مغ نرػص فقياء الحشفية

تبييغ الحقائق: )ومن أشكل عمييع يدأل عجول أىل الخبخة  فيالديمعي قال  -
                                         

 (.ٖٛٓ/ٖالدشغ الرغيخ، البييقي، ) –(. ٕٖٛ/ٕمالظ، الميثي، ) مػشأ (ٔ)
سميسان بغ مػسى بغ سالع ، والثبلثة الخمفاء Àبسا تزسشو مغ مغازؼ رسػل هللا  االكتفاء (ٕ)

تاريخ الخسيذ في  -ه. ٕٓٗٔى، أول شبعة، بيخوت، دار الكتب العمسية(، ٜٚٔ/ٕي، )الكبلع
يار َبْكخؼ ، ذأحػال أنفذ الشفي  .بيخوت، دار صادر(، ٖٕٔ/ٕ، )حديغ بغ دمحم بغ الحدغ الجِّ

(، شبعة الكميات ٔٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٖٓٔالحكام، الصخابمدي، )ص معيغ (ٖ)
 األزىخية.

 (.ٕٔٓ/ٙٔالكبيخ، الساوردؼ، ) الحاوؼ  (ٗ)
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 .(ٕ)((ٔ)َّ ين ىن من خن حن جن يم ُّٱلقػلو تعالى:  ،بحلظ

 .(ٖ)في العشاية: )فمن أشكل يخجع إلى أىل الخبخة ألنيع أعخف بو(العيشي قال  -
 سالكية:ومغ نرػص فقياء ال

ا فااي قيستااو، ومن اتفقااا فااي صاافتو وا تمفاا)فااي عيااػن السدااائل: (ٗ)الثعمباايقااال  -
 .(٘)(س ل أىل الخبخة عغ قيسة ما ىحه صفتو، وعسل عمييا

ومنسا يدأل القاضاي عشاو أىال الخباخة في البيان والتحريل: ) (ٙ)ابغ رشج قال -
 .(ٚ)(الخبخة بو والسعخفة

 ومغ نرػص فقياء الذافعية:
إذا ادعااى السجشااي عميااو ذىاااب الدااسع أو الذااع، فااي البيااان: )العسخانااي قااال  -
حكع عماى الجااني بسػجاب  ،ان مغ أىل الخبخة مغ السدمسيغ: ال يخجى عػدهفمن قال اثش

   .(ٛ)(الجشاية
                                         

 (.ٚ(. وسػرة األنبياء، آية: )ٖٗسػرة الشحل، آية: ) (ٔ)
 (. ٕٖٔ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (ٕ)
 (.ٕٔٚ/ٛالعشاية، البابختي، ) (ٖ)
 رحل إلى الذامولج ببغجاد و مغ فقياء السالكية، ، عبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي البغجادؼ (ٗ)

 التمقيغأماكغ عجة، مغ مؤلفاتو  ولي القزاء فيه، ٕٕٗ تػفي فيياو  رخ فعمت شيختووم
شبقات الفقياء، الذيخازؼ،  –(. ٜٕٔ/ٖيات األعيان، ابغ  مكان، )وف –. وعيػن السدائل

 سيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، –(. ٜٔٗ/ٕفػات الػفيات، صبلح الجيغ، ) –(. ٛٙٔ)ص
(ٔٚ/ٕٜٗ.) 

 (.ٕٗ٘عيػن السدائل، الثعمبي، )ص (٘)
غ أعيان ه، مٕٓ٘فييا مػلجه ووفاتو ، ، قاضي الجساعة بقخشبةالجج دمحم بغ أحسج ابغ رشج (ٙ)

 السقجمات السسيجات، مغ مؤلفاتو ىػ جج ابغ رشج الفيمدػف دمحم بغ أحسج، و السالكية فقياء
(. ٗٔٗ/ٕالعبخ، الحىبي، ) –(. ٕٛٗ/ٕالجيباج السحىب، ابغ فخحػن، ) –. البيان والتحريلو 
 (.ٜٛتاريخ قزاة األنجلذ، السالقي، )ص -(. ٔٓ٘/ٜٔسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –

 (.ٜٔٗ/ٓٔبيان والتحريل، ابغ رشج، )ال (ٚ)
 (.ٕٔ٘/ٔٔالبيان، العسخاني، ) (ٛ)
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يغ ماااغ أىااال الخباااخة، ويعسااال فيخجاااع فياااو إلاااى عاااجلفاااي العدياااد: )الخافعاااي قاااال  -
 .(ٔ)(بقػليسا

 ومغ نرػص فقياء الحشابمة:
ومن ا تمفاػا فاي ذىااب البراخ، رجاع إلاى اثشايغ فاي السغشاي: )ابغ قجامة قال  -

 .(ٕ)(يغ مدمسيغ مغ أىل الخبخةعجل
فاامن كااان لمسااجعي بيشااة مااغ أىاال الخبااخة والثقااة، فااي السبااج : )ابااغ مفمااح قااال  -

 .(ٖ)(عسل بيا
ونرااات مجمااااة األحكاااام العجليااااة: )نقراااان الااااثسغ يرااايخ معمػمااااا بم باااار أىاااال 

، و: )يعاخض  صاو عماى أىال الخباخة، فامن أ باخوا بأنيساا (ٗ)الخبخة الخاليغ عغ الغخض(
 .(٘)شخز واحج يؤمخ ذلظ الذخز بمعصاء الجيغ السحكػر(كتابة 

متفقاػن عماى وجاػب رجاػ   يتبيغ مغ ىحه الشرػص أن فقياء السحاىب األربعاة
القاضي إلى أىل اال تراص في األمػر الجقيقة التي تحتااج لمسعخفاة والخباخة والتجخباةا 

 الستحالة إحاشة القاضي بكافة أنػا  العمػم والقزايا.
 السعقؾؿ:

ن عجم االستعانة بقػل أصحاب الخبخة واال ترااص مساا ال يداتصيع القاضاي إ
و اصاة ، كاان حقيااأن تزابط حقػقا كثياخة إليو بشفدو أو وكيمو شأنو أن يزيعالػصػل 

وىحا يتشافى مع مقاصج الذاخيعة ماغ السحافطاة عماى مع تصػر أساليب الجخيسة وتشػعيا،
 .(ٙ)ي شخ  مغ أجميا القزاءومرساء العجالة الت حقػق األفخاد والسجتسع

                                         
 (.ٕٖٔ/ٓٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) (ٔ)
 (.ٖٙٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٕ)
 (.ٙٙٔ/ٙالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٖ)
 (.ٖٙٗ) مجمة األحكام العجلية، السادة: (ٗ)
  (.ٓٔٙٔ) مجمة األحكام العجلية، السادة: (٘)
(، أكاديسية نايا لمعمػم ٖٔالخبخة ودورىا في إثبات مػجبات التعديخ، حدغ دمحم الدىخاني، )ص (ٙ)

 ه.ٕٓٗٔلمعمػم األمشية، الخياض، 



ٖٗٚ 

 

 بحث الثالث: ما يقزى فيه بالخبخةالس
ساابق وأن ذكااخت أن الفقياااء متفقااػن عمااى وجااػب الخجااػ  إلااى أىاال الخبااخة والسعخفااة 
والتجخبااة فااي كاال مااا يتػقااف فراال الشاادا  فيااو عمااى  بااختيع ومعااخفتيع مااغ القزااايا الستشاااز  

لكتخونياة بأنػاعياا الستعاجدة جخائع التقشياة اإلشا مع انتذار ال، و اصة في زمشفييا أمام القزاء
أىل  باخة ىاع أعماع باو  مشيان لكل جشذ ونػ  حيث إ التي لع تكغ معيػدة لمفقياء مغ قبل،

 ومعخفتيع.  ، ويتػقف حكع القاضي في معخفتيا عمى قػليعمغ كيخىع
 ولتػضيح أقػال الفقياء سأذكخ بعس الفخو  التي ذكختيا كتب الفقو في ذلظ:

قااااػل أىاااال الخبااااخة مااااغ أىاااال الصااااب والتذااااخيح فااااي تقااااجيخ رجااااػ  القاضااااي ل -ٔ
كقصااع اليااج أو األذن أو جاادء مااغ األضااخار الشاتجااة عااغ االعتااجاء عمااى مااا دون الااشفذ، 

ويخجااع إلااى أىاال الصااب والسعخفااة : )قااال ابااغ فخحااػن  أو الجااخوح، العاايغ، أو فااقء األنااف
غ يتػلااػن القراااص فيذااقػن بااالجخاح فااي معخفااة شااػل الجااخح وعسقااو وعخضااو، وىااع الااحي

ىااع يحااجدون و  ،(ٔ)(الجاااني أو فااي بجنااو مثاال ذلااظ، وال يتااػلى ذلااظ السجشااي عميااو فااي رأس
وفااااي تقااااجيخ أروش  أم ال،فيقػمااااػن بااااحلظ بسثمااااو  إذا كااااان يسكااااغ اسااااتيفاء القراااااصمااااا 

وكحلظ إذا ادعى السجشي عميو ذىاب برخه أو سسعو، وماا شاابو  الجشايات كيخ السقجرة،
 .ألمػر التي ال يدتصيع القاضي تحجيجىا بجون الخجػ  لؤلشباء السختريغذلظ مغ ا

يحكااع بااحلظ  ،الذااجة التااي ليااا أرش مقااجر بااالحدر والطااغ: )قااال الدااسخقشجؼ -
 .(ٕ)(عمع بالجخاحاتأىل ال

أىااال  -القاااػد ماااغ كداااخ العطاااام–ُيداااأل عشاااو : )فاااي الشاااػادر (ٖ)قاااال القيخواناااي -
                                         

 (، شبعة الكميات األزىخية.ٗٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٔ)
 (.ٖٔٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٕ)
مغ أعيان القيخوان ، فقيو مفدخ، القيخواني أبي زيج السعخوف ابغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ الشفدؼ  (ٖ)

 مرشفاتو أشيخ، عرخه يممام السالكية فعالع أىل السغخب و  ه،ٖٙٛ مػلجه ومشذأه ووفاتو بيا
سيخ أعبلم الشببلء،  –(. ٖٔٔالػافي بالػفيات، الرفجؼ، )/ -. الشػادر والدياداتة و الخسال

 (.ٕٚٗ/ٔخحػن، )الجيباج السحىب، ابغ ف –(. ٓٔ/ٚٔالحىبي، )
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 .  (ٔ)(مخػفيغ اقُتز فييسا مع، فمن كانا كيخوعغ الز السعخفة
وأرػ أن يدااأل عااغ .. .وا تمااف فااي القرااص) :فااي التبراخة (ٕ)المخسااي قاال -

يرااح إذا كذااف المحااع ووضاح العطااع أن ياادال مااغ العطااع  :فاامن قاالػا ،ذلاظ أىاال السعخفااة
 .(ٖ)(بقجر األول، فعل ذلظ

لاػ شاق كفاو حتاى انتياى إلاى مفرال، ثاع قصاع فاي الخوضاة: ) (ٗ)الشػوؼ قال  -
 .(٘)(غ السفرل أو لع يقصع، اقتز مشو إن قال أىل الخبخة: يسكغ أن يفعل بو مثموم

إذا ادعااى السجشااي عميااو ذىاااب الدااسع أو الذااع، فااي البيااان: )العسخانااي قااال  -
حكع عماى الجااني بسػجاب  ،فمن قال اثشان مغ أىل الخبخة مغ السدمسيغ: ال يخجى عػده

 .(ٙ)(الجشاية
ومن ا تمفاػا فاي ذىااب البراخ، رجاع إلاى اثشايغ ي: )فاي السغشاابغ قجامة قال  -

 .(ٚ)(عجليغ مدمسيغ مغ أىل الخبخة
                                         

 (.ٖٙ/ٗٔالشػادر والديادات، القيخواني، ) (ٔ)
فقيو مالكي، لو معخفة باألدب والحجيث، قيخواني  ،مي بغ دمحم الخبعي السعخوف بالمخسيع (ٕ)

صشف كتبا مفيجة، مغ أحدشيا تعميق كبيخ عمى ه، ٛٚٗ فاقذ وتػفي بياصندل  ،األصل
الجيباج السحىب،  – .أورد فيو آراء  خج بيا عغ السحىب ،في فقو السالكية، سساه التبرخة السجونة

 (.ٕٖٛ/ٗ) األعبلم، الدركمي، –(. ٖٚٔ/ٔشجخة الشػر، مخمػف، ) -(. ٗٓٔ/ٕابغ فخحػن، )
، وزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية، قصخ(، ٜٖ٘ٙ/ٖٔالمخسي، ) عمي بغ دمحم الخبعيالتبرخة،  (ٖ)

 م.ٕٔٔٓ أولى، شبعة
عبلمة بالفقو مغ أئسة فقياء الذافعية مخؼ بغ حدغ الحدامي الحػراني، يحيى بغ شخف بغ  (ٗ)

تعمع في دمذق وأقام بيا مجة،  ه،ٙٚٙمػلجه ووفاتو في قخية نػػ حػران  والحجيث، تقي ور ،
 –(. ٕٔٔ/ٕٚالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) -. مغ مؤلفاتو روضة الصالبيغ وشخح صحيح مدمع

البجاية  -(. ٖ٘ٔ/ٕشبقات الذافعية، ابغ شيبة، ) –(. ٜٖ٘/ٛشبقات الذافعية، الدبكي، )
 (.ٜٖ٘/ٚٔوالشياية، ابغ كثيخ، )

 (.ٜ٘/ٚروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) (٘)
 (.ٕٔ٘/ٔٔالبيان، العسخاني، ) (ٙ)
 (.ٖٙٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٚ)
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وال يقاااتز ماااغ الداااغ حتاااى ياااؤيذ ماااغ عػدىاااا بقاااػل أىااال : )قاااال الساااخداوؼ  -
 .(ٔ)(الخبخة

ومااغ ىااحا الشااػ  أيزااا رجااػ  القاضااي إلااى أىاال الخبااخة مااغ األشباااء والسختراايغ 
فامذا تادوج الخجال اماخأة بكاخا يغ عماى اآل اخ، لبيان عيػب الدواج التي يجعييا أحاج الادوج

فتبيغ أنيا ثيب، أو ادعى بيا عيبا ماغ عياػب فداخ الادواج كاالختق أو القاخن، أو ادعات 
الساااخأة عماااى زوجياااا عماااة كالعشاااة، عاااخض القاضاااي القزاااية عماااى األشبااااء لبياااان حقيقاااة 

 األمخ، ثع فرل فيو بشاء عمى نتيجة الفحز.
ىااال السعخفاااة والشدااااء فاااي عياااػب الفاااخج، وفاااي ويخجاااع إلاااى أ : )قاااال اباااغ فخحاااػن 

 .(ٕ)(عيػب الجدج مسا ال يصمع عميو الخجال
فاامن ا تمفااا فااي وجااػد العشااة، فاامن كااان لمسااجعي فااي السبااج : ) ابااغ مفمااح قااال -

 .  (ٖ)(بيشة مغ أىل الخبخة والثقة، عسل بيا
قاااػل أىااال الخباااخة والسعخفاااة ماااغ التجاااار وأربااااب الراااشائع رجاااػ  القاضاااي ل -ٕ

وماااا إذا  ،وبعيااػب السبياااع قجيسااو وحجيثاااو ،وتفرااايميا باااأنػا  العقااػد والسعاااامبلت رفيغالعااا
فامذا اشاتخػ رجال ماغ  كان العيب مػجبا لمخد، أو يشقز مغ ثسغ السبيع فيقجروا الاشقز،

آ ااخ بزاااعة أو عقااارا أو دابااة أو ساايارة، ثااع ضيااخ فااي السبيااع عيبااا لااع يداابق لمسذااتخؼ 
ئع وجػده فاي ممكاو، أو ا تماف الستباايعيغ فاي صافة السبياع، رؤيتو، فأراد ردها وأنكخ البا

 وشماب ماشيع تػصايف الحالاة ،رجع القاضي إلى أىل السعخفة والخبخة لمشطخ فاي القزاية
 .بيغ الستشازعيغ ليبشي عمييا حكسو بجقة

أوجب نقران الثسغ في عادة التجار فيػ عياب وكل ما ): (ٗ)قال ابغ اليسام -
                                         

 (.ٕٙ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) (ٔ)
 لكميات األزىخية.(، شبعة ا٘ٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)
 (.ٙٙٔ/ٙالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٖ)
عارف  ،الحشفية ، مغ فقياءالسعخوف بابغ اليسام دمحم بغ عبج الػاحج بغ عبج الحسيج بغ مدعػد (ٗ)

 =ورحل إلى ولج باإلسكشجرية ،عارف بأصػل الجيانات والتفديخ والفخائس والفقو والحداب والمغة
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وىاااااع التجااااااار أو أرباااااااب ، بااااااحلظ ةأو ال ألىاااااال الخباااااخ فاااااي كػنااااااو عيباااااا  السخجااااااععياااااب و 
 .(ٔ)(الرشائع

أىال السعخفاة، فامن كاان  -العياب- يشطخ في ذلظفي الشػادر: )القيخواني قال  -
مثااال ذلاااظ ال يخفاااى عاااغ الباااائع، فياااػ كالساااجلذ، ومن كاااان يخفاااى مثماااو، كاااان كساااغ لاااع 

 .  (ٕ)(يجلذ
ياااء فااي معخفااة عيااػب ويخجااع إلااى أىاال السعخفااة مااغ األكخ : )قااال ابااغ فخحااػن  -

وكااحلظ أىاال السعخفااة فااي عيااػب الااجور ومااا فييااا مااغ الرااجو  والذااقػق وسااائخ ، الااجواب
 .(ٖ)(ويخجع إلى أىل السعخفة مغ التجار في تقػيع الستمفات وعيػب الثياب، العيػب

والخجػ  فيسا يكػن عيبا وماا ال يكاػن عيباا في نياية السصمب: )الجػيشي قال  -
 .(ٗ)(القيع تتفاوت بالخكباتو  ،إلى أىل الخبخة

 ،: إناو عيابفمن قال واحج مغ أىل الخباخة: )في الشجع الػىاج (٘)الجميخؼ قال  -
 .  (ٙ)(رد بو

فسا يػجاب نقراا فيياا يكاػن عيباا، والسخجاع فاي في السغشي: )ابغ قجامة قال  -

                                         
الزػء  –ه، مغ مؤلفاتو فتح القجيخ شخح اليجاية. ٔٙٛ القاىخة وحمب ثع إلى الحخميغ، تػفي =

(. األعبلم، الدركمي، ٜٕٛ/ٚشحرات الحىب، ابغ العساد، ) –(. ٕٚٔ/ٛالبلمع، الدخاوؼ، )
 (.ٕٗٙ/ٓٔمعجع السؤلفيغ، كحالة، ) –(. ٕ٘٘/ٙ)

 (.ٖٚ٘/ٙفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) (ٔ)
 (.ٜٜٕ/ٙالشػادر والديادات، القيخواني، ) (ٕ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.٘ٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)
 (.ٕٛٗ/٘نياية السصمب، الجػيشي، ) (ٗ)
، مغ فقياء الذافعية، ولج ونذأ وتػفي في القاىخة دمحم بغ مػسى بغ عيدى بغ عمي الجميخؼ  (٘)

مغ مؤلفاتو ه، كشت لو حمقة  اصة في األزىخ، أقام بسكة والسجيشة مجة ثع رجع إلى القاىخة، ٛٓٛ
شبقات الذافعية، ابغ شيبة،  –(. ٜٕٙ/ٔذيل التقييج، الفاسي، ) -. الشجع الػىاج والجيباجة

 (.ٜٚ/ٚ) شحرات الحىب، ابغ العساد، –(. ٜ٘/ٓٔالزػء البلمع، الدخاوؼ، ) –(. ٔٙ/ٗ)
 (.ٕ٘ٔ/ٗالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) (ٙ)
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 .  (ٔ)(ذلظ إلى العادة في عخف أىل ىحا الذأن، وىع التجار
خفااة ماغ أرباااب الرااشائع فاي كاال مجاال مااغ مجاااالت فالقاضاي يخجااع ألىال السع

ىااع أعمااع بااو  أىاال  بااخةمااغ السعااامبلت ألن لكاال جااشذ ونااػ   العقااػد كاال فااي ا تراصااو
 .مغ كيخىع
رجاااػ  القاضاااي لقاااػل أىااال الخباااخة والسعخفاااة ماااغ السخترااايغ لكذاااف حقيقاااة  -ٖ

 ، كساا ماخ فاي فرالعباخ السزااىاة واالساتكتاب صػط، وتسييد الراحيح ماغ السادورالخ
الكتاباااة، نرااات مجماااة األحكاااام العجلياااة: )يعاااخض  صاااو عماااى أىااال الخباااخة، فااامن أ باااخوا 

 .(ٕ)بأنيسا كتابة شخز واحج يؤمخ ذلظ الذخز بمعصاء الجيغ السحكػر(
فماااػ لاااع تكاااغ معخوفاااة يداااتكتب عشاااج أىااال : )(ٖ)عااابلء الاااجيغ اباااغ عاباااجيغقاااال  -

    .(ٗ)(الخبخة، فمذا وافق الخط الخط وكانا كخط واحج يمدم بالسال
 أماااػر كثياااخةرجاااػ  القاضاااي لقاااػل السقاااػم ماااغ أىااال الخباااخة فاااي تحجياااج قيساااة  -ٗ

ذكخىااا الفقياااء فااي مػاضااع متعااجدة مااغ أبااػاب الفقااو، فالقاضااي يخجااع لمسقااػم فااي تحجيااج 
قيسة السدخوق ىل بمْ نرابا فيقام عميو الحج أم ال؟، كسا سبق ذكاخه ماع  ميفتاي رساػل 

 الستمفاات، تحجياج قيساة وكاحلظ مذخوعية الخباخة،في مبحث  ،عسخ وعثسان  À هللا
 وكاحلظ يخجاع إلاى أىال الخباخة باالجػائح وماا ياشقز ماغ الثساارأجخة السثل وميخ السثل، و 

، وبسدااائل الزااخر مسااا يحجثااو اإلندااان عمااى جاااره فااي ومااا يتكااخر سااببو ومااا ال يتكااخر
 .يا بيغ الشاسيجخؼ التشاز  في كثيخة ججا تحجيج قيسة أنػا البيػت أو الصخقات، و 

                                         

 (.٘ٔٔ/ٗالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٔ)
  (.ٓٔٙٔ) العجلية، السادة: مجمة األحكام (ٕ)
فقيو حشفي مغ عمساء ، دمحم عبلء الجيغ بغ دمحم أميغ بغ عسخ بغ عبج العديد عابجيغ الحديشي (ٖ)

 قخة عيػن األ يار، مغ مؤلفاتو ولي كثيخا مغ مشاصب القزاءه، ٖٙٓٔ، بيا ولج وتػفي دمذق
 (.ٕٛٗ/ٖرفيغ، إسساعيل باشا، )ىجية العا –(. ٕٓٚ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –واليجية العبلئية. 

 (.ٕٓٙ/ٛقخة عيػن األ يار، عبلء الجيغ ابغ عابجيغ، ) (ٗ)
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 .(ٔ)قااػل أىاال السعخفااة(فااي القزاااء ب: )الباااب التاسااع والعذااخون قااال الصخابمدااي
ثاع ذكاخا  .(ٕ): )الباب الثامغ والخسداػن فاي القزااء بقاػل أىال السعخفاة(وقال ابغ فخحػن 

 أنػاعا كثيخة يدتعيغ فييا القاضي بأرباب التجخبة والخبخة والسعخفة.
، كاال فااي نصاااق ا تراصااو القاسااع والستااخجعرجااػ  القاضااي لقااػل السدكااي و  -٘

فمن  فيت عمياو القايع في الحاوؼ في معخض كبلمو عغ صفات القاسع: ) الساوردؼ قال
ورجااع الحاااكع فااي التقااػيع  ال ااتبلف األجشاااس السقػمااة، لااع يكااغ ذلااظ تقراايخا فااي صاافتو

 ستااو مااغ كيااخىع، ولاايذ يكسااليوىااع أعمااع بقا إلااى كيااخه، ألن لكاال جااشذ ونااػ  أىاال  بااخة
 .(ٖ)(قيع األجشاس كميا أحج معخفة

األصاااابع  براااساتقاااػل  بياااخ لفاااي القزاااايا السداااتججة يخجاااع القاضاااي وكاااحلظ 
، وىااااحا ماااا ساااايأتي تقشيااااة االلكتخونياااةلالتحالياااال السخبخياااة، وا بياااخ و  والراااػت والرااااػرة،

 الحجيث عشو في باب القخائغ القزائية إن شاء هللا تعالى.
 

     
  

                                         

 (.ٖٓٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص (ٔ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٔٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)
 (.ٕٔٓ/ٙٔالحاوؼ الكبيخ، الساوردؼ، ) (ٖ)
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 امفصل اثلاوي
 امقرعة

 .وفيو ثبلثة مباحث

 السبحث األكؿ: تعخلف القخعة.  **
 السبحث الثاني: مذخكعية القخعة.  **
 .ما يقزى فيه بالقخعةالسبحث الثالث:   **
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 السبحث األكؿ: تعخلف القخعة
 التعخلف المغؾي: 

 ،معطاع البااب ضاخب الذاايء اوالعايغ اف والاخاءقاالالقخعاة: مراجر الفعال قاخ ، 
 واإلقاااخا  ،اومقارعاااة األبصاااال: قاااخ  بعزااايع بعزااا ،ضاااخبتو اء أقخعاااوالذاااي يقاااال قخعااات

سااسيت بااحلظ ألنياااا شاايء كأناااو ، والشرااايب ةعااة الداايسوالقخ  ،السدااااىسة يوالسقارعااة: ىاا
إذا  أقاخ  القاػم وتقاارعػا بياشيع، دوناو ةالقخعي وقارعت فبلنا فقخعتو، أؼ أصابتش، يزخب
، وفاي معجاع المغاة العخبياة السعاصاخة (ٔ)، أماختيع أن يقتخعاػاوأقخعات بايغ القاػم، تداىسػا

 .(ٕ)ا تيار بصخيقة يتج ل فييا الحعىي: 

 التعخلف االصظالحي: 
 :عخف الفقياء القخعة بعجة حجود أذكخ مشيا

 . (ٖ)فعمو غيظ مسا بيشيع بسا يستشع عمسو حيوىي فعل ما يعيغ حع كل شخ  -
بم خاج يستشع فياو  مغ مختمط بو ج اسسوو خخ و بالعتق ل يمبيع ف ييغلقب لتع -
 .(ٗ)قرج عيشو
إذا لاااع يسكاااغ تعييشاااو  اشخيقاااة تعسااال لتعيااايغ ذات أو نرااايب ماااغ بااايغ أمثالاااو -

 .  (٘)بحجة

                                         
المغة،  مقاييذ معجع -(. ٜٙٚ/ٕالمغة، ابغ دريج، ) جسيخة –(. ٖٛٚ/ٖالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)

لدان العخب، ابغ  –(. ٕٓٓ/ٔالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) –(. ٕٚ/٘ابغ فارس، )
 (.ٕٙٙ/ٛمشطػر، )

(، ٕٓٛٔ/ٖ، )بسداعجة فخيق عسل اأحسج مختار عبج الحسيج، معجع المغة العخبية السعاصخة (ٕ)
 م.ٕٛٓٓأولى،  لصبعة، عالع الكتب

 (.ٖٛٚشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص (ٖ)
 (.ٛٔ٘شخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص (ٗ)
 (.ٕٚٗ/ٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) (٘)



ٗٗ٘ 

 

 .(ٔ)يتعيغ بيا سيع اإلندان أؼ نريبو حيمةعخفيا دمحم عسيع البخكتي:  -
 .(ٕ)استيام يتعيغ بو نريب االندان: قمعجي عخفيا الجكتػر دمحم رواس -

تياار لسعايغ ماغ بايغ أمثالاو، إذا لاع يسكاغ تعييشاو بحجاة أقاػػا فالقخعة وسايمة ا 
 لفس الشدا  في القزية القائسة بصخيقة تصيب القمػب وتجفع األحقاد.

 
     

  

                                         

 (.ٖٚٔالتعخيفات، البخكتي، )ص (ٔ)
 (.ٖٔٙ، )قمعجي ،معجع لغة الفقياء (ٕ)

 



ٗٗٙ 

 

 السبحث الثاني: مذخكعية القخعة
 مدتجليغ عمى ذلظ بسا يمي: (ٔ)اتفق الفقياء عمى مذخوعية القخعة بالجسمة

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱٱٹٱٹٱ -ٔ

 .(ٕ)َّمع جع مظ حط مض خض حض جض

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱٹٱٹٱ -ٕ

 .(ٖ)َّمم ام يل

في قرة السقتخعيغ عماى  فأصل القخعة في كتاب هللا قال اإلمام الذافعي: )
                                         

 يعتبخونيا شخيقا لفرل الشدا  إال أن الحشفية ومن أقخوا بسذخوعية القخعة عمى الجسمةا إال أنيع ال (ٔ)
بيغ الستخاصسيغ، وقالػا تقام القخعة استحبابا وبالسػاضع التي يجػز تخكيا فييا، ومنسا تقام 

 لتصييب القمػب ودفع الزغائغ فقط.
وال  بلف بيغ أىل العمع في جػاز (: )ٓٚٗ/ٛقال الجراص في شخح مخترخ الصحاوؼ، )

ييب الشفػس، ل بل يدبق إلى ضغ بعزيع أن كيخه أوثخ القخعة في القدسة، والسعشى فييا تص
 (.ولػ اقتدسػىا بغيخ قخعة جاز باالتفاق أيزا، عميو، وليذ فييا إبصال حق واحج مشيع

ثع يقخ   ...أن يقخ  بيشيع بعج الفخال مغ القدسة،(: )ٜٔ/ٚقال الكاساني في بجائع الرشائع، ) -
تصييب الشفػسا ولػرود الدشة بياا وألن ذلظ أنفى بيشيعا ال ألن القخعة يتعمق بيا حكعا بل ل

 (.لمتيسة فكان سشة
ونحغ ال نشفي شخعية القخعة في الجسمة (: )ٜٗٗو ٖٜٗ/ٗقال ابغ اليسام في فتح القجيخ،) -

والحاصل أنيا إنسا تدتعسل في ... بل نثبتيا شخعا لتصييب القمػب ودفع األحقاد والزغائغ
 (.السػاضع التي يجػز تخكيا فييا

ليذ السذيػر عغ أبي حشيفة إبصال القخعة، (: )ٖٕٗ/ٖٔوقال العيشي في عسجة القارؼ، ) -
 (.وأبػ حشيفة لع يقل كحلظ، ومنسا قال: القياس يأباىا

وىحا الشقػل تػضح أن الحشفية يقخون بسذخوعية القخعة لكشيع ال يعتبخونيا وسيمة قزائية لفس 
 الشدا .

 .(ٗٗسػرة آل عسخان، آية: ) (ٕ)
 (.ٔٗٔ-ٜٖٔسػرة الرافات، آية: ) (ٖ)



ٗٗٚ 

 

فااي كاال مػضااع  À وقخعااة الشباايإلااى أن قااال: ) (مجتسعااة  يااػنذ يوالسقااارع امااخيع
 .(ٔ)(ة مخيع سػاء ال يخالفوأقخ  فيو في مثل معشى الحيغ اقتخعػا عمى كفال

وقاااج قاااخر األصاااػليػن أن شاااخ  ماااغ قبمشاااا شاااخ  لشاااا إن لاااع ياااخد فاااي شاااخعشا ماااا 
 يعارضو، فكيف إذا ورد في شخعشا ما يؤيجه عمى ما يأتي بيانو.

ِإنََّسااا َأَنااا َبَذااخ  َوِمنَُّكااْع َتْخَتِرااُسػَن ) قااال: Àأن رسااػل هللا  عااغ أم ساامسة  -ٖ
ِتااِو ِمااْغ َبْعااس  َوَأْقِزااَي َلااُو َعَمااى َنْحااِػ َمااا َأْسااَسُع َفَسااْغ َوَلَعاالَّ َبْعَزااُكْع أَ  ْن َيُكااػَن َأْلَحااَغ ِبُحجَّ

وعشاج أحساج،  ،(ٕ)(َقَزْيُت َلُو ِمْغ َحقِّ َأِ يِو َشْيً ا َفبَل َيْأُ ْح َفِمنََّسا َأْقَصُع َلاُو ِقْصَعاًة ِماَغ الشَّاارِ 
َفَبَكااى الااخَُّجبَلِن َوَقاااَل ُكاال  َواِحااج  يث وفيااو: )ود، والحاااكع، وكيااخىع تتسااة ليااحا الحااجو أبااي داو 

َياا اْلَحاقَّ  :À َحقِّي َلَظ َفَقاَل َلُيَسا الشَِّباي   :ِمْشُيَسا اا ِإْذ َفَعْمُتَساا َماا َفَعْمُتَساا َفاْقَتِداَسا َوَتَػ َّ ثُاعَّ  ،َأمَّ
   .(ٖ)(اْسَتَيَسا ُثعَّ َتَحاالَّ 

 أَْعَتَق ِستََّة َمْسُمػِكيَغ َلُو ِعْشاَج َمْػِتاِو َلاْع َأنَّ َرُجبلً ) ، عغ عسخان بغ حريغ -ٗ
ِ  ،َيُكْغ َلُو َمال  َكْيُخُىعْ  َفاَأْعَتَق اْثَشاْيِغ  ،ثُاعَّ َأْقاَخَ  َبْياَشُيعْ  ،َفَجادَّأَُىْع َأْثبَلثًاا Àَفَجَعا ِبِيْع َرُساػُل َّللاَّ

 .(ٗ)(َوَقاَل َلُو َقْػاًل َشِجيًجا ،َوَأَرقَّ َأْرَبَعةً 
َقاااْج َشمََّقَياااا َزْوُجَياااا،  À َجااااَءْت اْماااَخَأة  ِإَلاااى الشَِّبااايِّ ) قاااال: عاااغ أباااي ىخياااخة  -٘

: اْسااَتِيَسا ِفيااِو، َفَقاااَل الخَُّجااُل: َمااْغ َيُحااػُل َبْيِشااي Àَفااَأَراَدْت َأْن َتْأُ ااَح َوَلااَجَىا، َفَقاااَل َرُسااػُل هللِا 
 .(٘)(: اْ َتْخ َأيَُّيَسا ِشْ َت، َفاْ َتاَر ُأمَُّو، َفَحَىَبْت ِبوِ ِلبِلْبغِ  Àَفَقاَل َرُسػُل هللِا  ،َوَبْيَغ اْبِشي؟

َلاْيَذ  Àَأنَّ َرُجَمْيِغ اْ َتَرَسا ِفاي َمتَاا   ِإَلاى الشَِّبايِّ ): قال عغ أبي ىخيخة  -ٙ
                                         

 (. ٖ/ٛاألم، الذافعي، ) (ٔ)
 (.ٖٖسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
السدتجرك، الحاكع،  –(. ٖٛٗ/٘، )ودو داسشغ أبي  -(. ٖٛٓ/ٗٗالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٖ)

 (.ٕٖٗ/ٕٔمدشج أبي يعمى، ) –(، وقال: صحيح عمى شخط مدمع، ووافقو الحىبي. ٚٓٔ/ٗ)
 (.ٕٛٛٔ/ٖح، مدمع، باب مغ أعتق شخكا لو في عبج، )الجامع الرحي (ٗ)
 السدتجرك، الحاكع، –(. ٜٛ٘/ٖ، )ودو داسشغ أبي  –(. ٓٛٗ/٘ٔالسدشج، ابغ حشبل، ) (٘)

 (، وقال: صحيح اإلسشاد، ووافقو الحىبي.ٛٓٔ/ٗ)

 



ٗٗٛ 

 

 .(ٔ)(ا َذِلَظ َأْو َكِخَىااْسَتِيَسا َعَمى اْلَيِسيِغ َما َكاَن َأَحبَّ  :Àِلَػاِحج  ِمْشُيَسا َبيَِّشة  َفَقاَل الشَِّبي  
ِفاي َشاْيء   Àاْ َتَراَع َرُجابَلِن ِإَلاى َرُساػِل َّللاَِّ عغ ساعيج باغ السدايب قاال: ) -ٚ

ة  َواِحَجة   ِ  ،َفَجاَء ُكل  َواِحج  ِمْشُيَسا ِبُذَيَجاَء ُعُجول  َعَمى ِعجَّ َوَقااَل:  Àَفَداَيَع َبْيَشُيَساا َرُساػُل َّللاَّ
 .(ٕ)(ِزي َبْيَشُيَساالمَُّيعَّ َأْنَت َتقْ 
ِإَذا َأَراَد َسااااَفًخا َأْقااااَخَ  َبااااْيَغ  Àَكاااااَن َرُسااااػُل هللِا قالاااات: )  عااااغ عائذااااة -ٛ

 .(ٖ)(َ َخَج ِبَيا َمَعوُ  ،َفَأيَُّتُيغَّ َ َخَج َسْيُسَيا ،ِنَداِئوِ 
 : وقاااااال أباااااػ ىخياااااخة.. .بااااااب القخعاااااة فاااااي السذاااااكبلت)ب البخاااااارؼ: باااااػّ  -ٜ

 .(ٗ)(َفَأَمَخ َأْن ُيْدِيَع َبْيَشُيْع َأي ُيْع َيْحِمفُ  ،َمى َقْػم  اْلَيِسيَغ َفَأْسَخُعػاعَ  À َعَخَض الشَِّبي  )
َقااَل: َلاْػ َيْعَماُع الشَّااُس َماا ِفاي الشِّاَجاِء  Àَأنَّ َرُسػَل هللِا ) ،عغ أبي ىخيخة  -ٓٔ

ِل ُثعَّ َلْع َيِجُجوا ِإالَّ َأْن َيْداَتِيُسػا َعمَ  فِّ اأَلوَّ َوَلاْػ َيْعَمُساػَن َماا ِفاي التَّْيِجياِخ  ،ْياِو اَلْساَتَيُسػاَوالرَّ
ْبِح أَلَتْػُىَسا َوَلْػ َحْبًػا ،اَلْسَتَبُقػا ِإَلْيوِ   .(٘)(َوَلْػ َيْعَمُسػَن َما ِفي اْلَعَتَسِة َوالر 

قااج جاااءت بالقخعااة،  ػ فيااحه الدااشة كسااا تااخ فااي الصااخق الحكسيااة: )ابااغ القاايع قااال 
 .(ٙ)(بعجه À، وفعميا أصحاب رسػل هللا كسا جاء بيا الكتاب

واستعسال القخعة إجسا  أو كاإلجسا  ماغ أىال في اإلقشا : ) (ٚ)ابغ القصانقال 
                                         

 الدشغ الرغيخ، البييقي، –(. ٕ٘٘/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) -(، ٚٙٗ/٘، )ودو داسشغ أبي  (ٔ)
ود: و أبي دا في تحقيقيسا لدشغ مَحسَّج كاِمل قخه بمميالباحثان شعيب األرناؤوط و (. قالٕٜٔ/ٗ)

 إسشاده صحيح.
(، وقال: ليحا شاىج مغ ٖٜٔ/ٗالدشغ الرغيخ، البييقي، ) –(. ٕٛٛود، )صو مخاسيل أبي دا (ٕ)

(، وقال: ٕٚٚ/ٛ، )إرواء الغميل، األلباني –(. ٜ٘ٙ/ٜالبجر السشيخ، ابغ السمقغ، ) -وجو آ خ. 
 إسشاده صحيح مخسل.

 (.ٖٕٛ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القخعة في السذكبلت، ) (ٖ)
 (.ٖٕٚ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القخعة في السذكبلت، ) (ٗ)
 (.ٖٕٛ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القخعة في السذكبلت، ) (٘)
 (.ٕٙٗالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٙ)
 =مغ حفاظ، ابغ القصانالسعخوف ب عمي بغ دمحم بغ عبج السمظ الكتامي الحسيخؼ الفاسي (ٚ)

 



ٜٗٗ 

 

أىااال العماااع فيساااا يقداااع بااايغ الذاااخكاء، فااابل معشاااى لساااغ لاااع يقااال بياااا وردىاااا، وحاااػل اآلثاااار 
 .(ٔ)(الستػاتخة الػاردة بميجابيا

 .(ٕ)(استعساليا في القدسةأجسع العمساء عمى في السغشي: )ابغ قجامة قال 
 

     

 
  

                                         
الجساعة،  ، ولي قزاءفييامخاكذي الجار، رأس شمبة العمع  قخشبي األصل ،الحجيث ونقجتو =

 –(. ٚٗ/ٕٕالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) –ه، مغ مؤلفاتو بيان الػىع واإلييام. ٕٛٙتػفي 
ديػان  –(. ٖٙٓ/ٕٕسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٖٗٔ/ٗاظ، الحىبي، )تحكخة الحف

 (.ٜٗ/ٗاإلسبلم، الغدؼ، )
 (.ٕٚٓ/ٕاإلقشا ، ابغ القصان، ) (ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٓٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٕ)

 



ٗ٘ٓ 

 

 بحث الثالث: ما يقزى فيه بالقخعةالس
 ا تمف الفقياء فيسا يقزى فيو بالقخعة عمى قػليغ:

القخعاة أن  ، إلى(ٔ)ذىب جسيػر الفقياء مغ السالكية والذافعية والحشابمة: األكؿ
الحقاػق والسراالح ال يكػن إال في  ياالعسل بوسيمة لفس الشدا  بيغ الستخاصسيغ، لكغ 

التااي لااع يسكاغ فراال الشاادا  فييااا بحجاة أ ااخػ أقااػػ تاخجح أحااج الجااانبيغ عمااى  الستدااوية
   اآل خ.

فاااابل تكااااػن القخعااااة وهللا أعمااااع إال باااايغ قااااػم مدااااتػيغ فااااي قااااال اإلمااااام الذااااافعي: )
 .(ٕ)(الحجة

اعمااع أنااو متااى تعيشاات السراامحة أو : )-الفااخوق -فااي أنااػار البااخوق القخافااي قااال 
ضااايا  ذلاااظ الحاااق  ألن فاااي القخعاااة اي جياااة ال يجاااػز اإلقاااخا  بيشاااو وبااايغ كياااخهالحاااق فااا

فياااحا ىااػ مػضاااع  االستعاايغ أو السراامحة الستعيشاااة، ومتااى تدااااوت الحقااػق أو السرااالح
 .(ٖ)(والخضا بسا جخت بو األقجار، دفعا لمزغائغ واألحقاد ،القخعة عشج التشاز 

 .(ٗ)(ضع اإلبيامالقخعة مذخوعة في مػ في السبج : ) ابغ مفمح قال

والقخعاة فاي السذاكبلت ساشة عشاج جسياػر الفقيااء في اإلقشاا : )ابغ القصان قال 
وتخفاع الطشاة عساغ تاػلى القداسة  ،في السدتػيغ في الحجةا ليعجل بياشيع وتصسا غ قماػبيع

 .(٘)(بيشيع
                                         

(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٔٔٔ/ٗالفخوق، القخافي، ) (ٔ)
السغشي، ابغ قجامة،  -(. ٖٕٓ/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٖ/ٛالذافعي، )األم،  -
 (.ٕٔٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٖٔ/ٓٔ)

 (. ٖ/ٛاألم، الذافعي، ) (ٕ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٕٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٔٔٔ/ٗالفخوق، القخافي، ) (ٖ)
 .(ٕٔٙ/ٛالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٗ)
 (.ٕٚٓ/ٕاإلقشا ، ابغ القصان، ) (٘)
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ػاضاااع التاااي ذىاااب فقيااااء الحشفياااة إلاااى أن القخعاااة ال تكاااػن إال فاااي الس :الثػػػاني
اا فبل ترمح لفس ندا  وال يرح القزاء فييا بذيء ماغ القزاايا ميساا يجػز فييا تخكي

 .(ٔ)نػ  مغ القسار والسيدخألنيا في القزاء  كان نػعياا
 ولتػضااايح مداااألة القخعاااة ساااأذكخ بعاااس السػاضاااع التاااي ا تماااف فيياااا الفقيااااء فاااي

 القزاء بالقخعة:

 .أعتق عبيج  كليذ له ماؿ غيخهؼ : رياالسؾضع األكؿ  **
 يااااء لياااحه السداااألة فاااي عراااػرىع عشاااجما كاااان الاااخّق مػجاااػدًا، لكشيااااتعاااخض الفق

أصاابحت اآلن فااي ذمااة التاااريخ بعااج إلغاااء الااخق فااي العااالع بسػجااب القااخارات واالتفاقااات 
الجولياااة العالسياااة، وقاااج وافقااات عمياااو الاااجول اإلسااابلمية وصاااادقتو، فأصااابح الكااابلم عميياااا 

 با ترار. أذكخ قػلي الفقياء مع ذلظنطخيا لعجم وجػد الخق في الػاقع الحؼ نعيذو، و 
ذىب السالكية والذافعية والحشابمة، إلى القخعة فيساا بياشيع، فيعتاق ثماثيع،  :األكؿ

 .(ٕ)ويبقى الثمثيغ أرقاء
َأنَّ َرُجابًل أَْعتَاَق ِساتََّة َمْسُماػِكيَغ َلاُو ِعْشاَج ) ، عسخان بغ حرايغواستجلػا بحجيث 

ِ  ،َكْياااُخُىعْ َمْػِتااِو َلاااْع َيُكاااْغ َلااُو َماااال    ،ثُاااعَّ َأْقاااَخَ  َبْياااَشُيعْ  ،َفَجااادَّأَُىْع َأْثبَلثًااا Àَفاااَجَعا ِبِيااْع َرُساااػُل َّللاَّ
 .(ٖ)(َوَقاَل َلُو َقْػاًل َشِجيًجا ،َفَأْعَتَق اْثَشْيِغ َوَأَرقَّ َأْرَبَعةً 

، : ذىب الحشفية، إلى أنو يعتق مغ كل عبج ثمثو، ويدعى في ثمثاي قيستاوالثاني
 .(ٗ)العبيج استػوا في االستحقاق، فبل يجػز إعصاء البعس وحخمان اآل خ وحجتيع أن

                                         

عسجة القارؼ، العيشي،  -(. ٕٛ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٕٙٗ/ٛالعشاية، البابختي، ) (ٔ)
 (.ٖٕٚ/ٕمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٖٕٗ/ٖٔ)

، الذامل –(. ٖٗٚٚ/ٛالتبرخة، المخسي، ) –(. ٖٜ٘/ٚالجامع لسدائل السجونة، الرقمي، ) (ٕ)
العديد شخح الػجيد، الخافعي،  –(. ٚٙٔ/ٛبحخ السحىب، الخوياني، ) –(. ٜٜ٘/ٕالجميخؼ، )

السغشي، ابغ  –(. ٔٗٗاإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٖٖٚ/ٛالبيان، العسخاني، ) –(. ٖٔ٘/ٖٔ)
 (.ٖٛٔ/ٖاإلقشا ، الحجاوؼ، ) –(. ٕٖٔ/ٓٔقجامة، )

 (.ٚٗٗصسبق تخخيجو، ) (ٖ)
 =فتح القجيخ، –(.ٕٛ/ٛالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٘ٚ/ٚ)السبدػط، الدخ دي،  (ٗ)
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 .ريا طمق إحجى ندائه كنديها أك لؼ يعيؽ كاحجة مشهؽ :السؾضع الثاني  **

 ا تمف الفقياء في ىحه السدألة عمى ثبلثة أقػال:
ذىب الحشفية والذافعية، إلى عجم القخعة فاي ىاحه الحالاة، وياؤمخ الادوج  :األكؿ

 .(ٔ)يغ واحجة مشيغ، فمن عيشيا شمقتأن يع
ذىب السالكية، إلى أن الصبلق فاي ىاحه الحالاة يقاع عماى جسياع نداائو،  :الثاني
 .(ٕ)وال يقخ  بيشيغ
واحاجة قال لدوجاتو: إحجاكغ شالق، ولع يشاػ ذىب الحشابمة، إلى أنو إذا  :الثالث

 .(ٖ)القخعة السصمقة مشيغ لتخخجبعيشيا، أقخ  بيشيغ، 

 .بيج ثالث، كأقاما بيشة ف يجعي ريالف حقاأ :الثالثالسؾضع   **

 ثبلثة أقػال:  ا تمف الفقياء في ىحه السدألة عمى
: ذىااب الحشفيااة والسالكيااة، وقااػل لمذااافعية، إلااى أن القاضااي يقدااع الحااق األكؿ

 .(ٗ)بيغ الستخاصسيغ في حال لع تتخجح لجيو بيشة عمى أ خػ 
                                         

 (.ٕٕ٘/ٔمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٖٜٗ/ٗابغ اليسام، ) =
تبييغ الحقائق،  –(. ٖٖٔ/ٔدرر الحكام، مبل  دخو، ) –(. ٕ٘ٔ/ٖفتح القجيخ، ابغ اليسام، ) (ٔ)

روضة  –(. ٕٔٗ/٘ط، الغدالي، )الػسي –(. ٕٓٛ/٘(. األم، الذافعي، )ٗٓٔ/ٕالديمعي، )
 (. ٜ٘/ٙالصالبيغ، الشػوؼ، )

شفاء  –(. ٕ٘٘/ٚالجامع لسدائل السجونة، الرقمي، ) -(. ٕٗٔ/٘الشػادر والديادات، القيخواني، ) (ٕ)
 (.ٕ٘٘/ٔالغميل، السكشاسي، )

 –(. ٔٗٔ/ٜاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٖٖٗ/٘شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) (ٖ)
 (.ٚٓٗ/ٙج ، ابغ مفمح، )السب

مجسع األنيخ، داماد أفشجؼ،  –(. ٖٔٛ/ٜ(. البشاية، العيشي، )ٕ٘ٗ/ٛالعشاية، البابختي، ) (ٗ)
 –(. ٚٓ٘/ٚٔالجامع لسدائل السجونة، الرقمي، ) –(. ٘ٗ/ٗالسجونة، مالظ، ) –(. ٖٕٚ/ٕ)

(. ٜٗ/ٜٔػيشي، )نياية السصمب، الج –(. ٛٛٗ/ٗٔ(، و)ٕٖ/ٜالشػادر والديادات، القيخواني، )
 (.ٖٔٗ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٕٛٔ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) -
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ن خ البيشتااايغ وساااقػشيسا فااابل ترااامحاياااات: ذىاااب الذاااافعية فاااي قاااػل، إلاااى تالثػػػاني
 .(ٔ)لبلحتجاج بيسا
: ذىااااب الذااااافعية فااااي قااااػل، والحشابمااااة، إلااااى أن القاضااااي يفراااال بيشيسااااا الثالػػػػث

 .(ٕ)بالقخعة
كسا وذكخ الفقياء في فخو  الفقو مدائل متفخقة، ا تمفػا فييا ىل يقخ  فيياا بايغ 

 الستشازعيغ عمى اآل خ. الستخاصسيغ، أم ال؟، وكميا مدائل ال تتخجح فييا بيشة أحج
 

     

 
  

                                         

الشجع  –(. ٕٛٔ/ٖٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) -(. ٜٗ/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٔ)
 (.ٖٔٗ/ٓٔالػىاج، الجميخؼ، )

الشجع  –(. ٕٛٔ/ٖٔ، الخافعي، )العديد شخح الػجيد -(. ٜٗ/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٕ)
الصخق الحكسية،  –(. ٕٙٚ/ٕمدائل اإلمام أحسج، الكػسح، ) –(. ٖٔٗ/ٓٔالػىاج، الجميخؼ، )

الفخو ، ابغ مفمح  –(. ٜٕٖ/٘مشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) –(. ٕٕٚابغ القيع، )ص
 (.ٕٛ٘/ٔٔالخاميشي، )
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 ابلاب اثلامث
 امقرائي امقضائية

 
 كفيه أربعة فرؾؿ. 

 الفرا األكؿ: التعخلف بالقخائؽ.  **
 الفرا الثاني: القيافة.  **
 الفرا الثالث: الحيازة كالترخؼ.  **
ة.  **   الفرا الخابع: القخائؽ السدتججَّ
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 امفصل األول
 اتلعريف بامقرائي

 ستة مباحث.وفيو 

 السبحث األكؿ: تعخلف القخائؽ. **
 السبحث الثاني: مذخكعية القخائؽ. **
 السبحث الثالث: أقداـ القخائؽ. **
 السبحث الخابع: أهسية القخائؽ. **
 السبحث الخامذ: ضؾابط االستجالؿ بالقخائؽ. **
 السبحث الدادس: ما يقزى فيه بالقخائؽ. **
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 السبحث األكؿ: تعخلف القخائؽ
 تعخلف المغؾي:ال 

القاف والخاء  ،القخائغ: جسع قخيشة، وىي اسع مذتق مغ مرجر الفعل قخن 
شيء  عمى والشػن أصبلن صحيحان، أحجىسا يجل عمى جسع شيء إلى شيء، واآل خ

مؤنث القخيغ، فيي فعيمة بسعشى مفعػلة مغ االقتخان، وىي ما  القخيشةو ، يشتأ بقػة وشجة
فيو، مأ ػذة مغ السقارنة بسعشى السراحبة  يجل عمى الذيء مغ كيخ استعسال

و بو، وقارن الذيء توصمأقخنو قخناا شجدتو و  الذيء بالذيء تيقال قخن، والسبلزمة
 مقارنة وقخانًا اقتخن بو وصاحبو، وفبلن قخيغ لفبلن أؼ مراحب لو، ومشو قػلو تعالى:

 وقػليع: عغ السخء ال تدأل وأبرخ قخيشو فمن، (ٔ)َّمت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱ
، والقخيغ الذيصان السقخون باإلندان ال يفارقو، فيػ مراحبو (ٕ)القخيغ بالسقارن مقتجؼ

، وقال (ٖ)ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱٹٱٹٱ ومبلزمو،
À( : َِّما ِمْشُكْع ِمْغ َأَحج  ِإالَّ َوَقْج ُوكَِّل ِبِو َقِخيُشُو ِمَغ اْلِجغ)(ٗ) عمى  القخيشة وتصمق، كسا

قػة السراحبة قتخانيا بدوجيا و عمى الدوجة ال أيزا تصمقو  ،ا بونفذ اإلندان القتخاني
، والقخان الجسع بيغ الحح والعسخة، والقخان أن بيشيسا، يقال: فبلنة قخيشة فبلن أؼ زوجتو

األمخ و وسسيت القخيشة بيحا االسع ألن ليا صمة بالذيء تجسع بيغ تسختيغ تأكميسا معا، 
 .(٘)الحؼ يدتجل بيا عميو

                                         
 (.ٔ٘سػرة الرافات، آية: ) (ٔ)
عغ السخء ال تدأل وسل عغ ، ويخوػ أيزا، بغ العبج، وقيل ىػ لعجؼ بغ زيج ىحا البيت لصخفة (ٕ)

أحسج بغ دمحم بغ يعقػب ، تجارب األمع وتعاقب اليسع -قخيشو فكل قخيغ بالسقارن يقتجؼ. 
مخآة الجشان وعبخة اليقطان في  -م. ٕٓٓٓشبعة ثانية، ، سخوش، شيخان(، ٕٕ٘/ٚ، )مدكػيو

(، ٖٚٔ، )صعبج هللا بغ أسعج بغ عمي بغ سميسان اليافعي، مانمعخفة ما يعتبخ مغ حػادث الد 
 م.ٜٜٚٔ أولى، شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت

 (.ٖٙسػرة الد خف، آية: ) (ٖ)
 (.ٕٚٙٔ/ٗالجامع الرحيح، مدمع، باب تحخير الذيصان وبعثو سخاياه لفتشة الشاس، ) (ٗ)
 =،األزىخؼ  تيحيب المغة، - (.ٜٗٚ/ٕ، )دريج ابغ جسيخة المغة، -(. ٖٖٛ/ٖالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (٘)
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 االصظالحي: التعخلف 
باااالخكع ماااغ اتفااااق الفقيااااء القاااجامى عماااى اعتباااار القاااخائغ واساااتخجاميع لياااا فاااي 

لع يحاجوا لياا تعخيفاا جامعاا  -حدب ما اشمعت عميو–استشباط األحكام والقزاء إال أنيع 
باالسعشى المغاػؼ،  لاجييع اكتفااء ولعل الدابب فاي ذلاظ وضاػح معشاىاادقيقا يبيغ ماىيتيا، 

ات، والعبلمااات مااا يدااتخجمػنيا بألفاااظ مخادفااة ليااا فااي السعشااى، كاألمااار لااحا نجااجىع كثيااخًا 
، (ٕ))ىاي أماخ يذايخ إلاى السصماػب(فعخفياا بقػلاو:  (ٔ)حتى جااء الفقياو الجخجااني الحشفاي

الجالاة عماى ماا يصماب الحكاع باو الحشفي لتعخيا القخيشة بقػلاو: ) (ٖ)وألسح الفقيو ابغ نجيع
التااي ، وتابعاو ابااغ عابااجيغ فقااال: )(ٗ)(السقصااػ  بااوخه فاي حيااد داللاة واضااحة بحيااث تراايّ 

، وىااي تعاااريا عامااة متزااسشة لمسعشااى المغااػؼ، (٘)(خ األمااخ فااي حيااد السقصااػ  بااوتراايّ 
 ،متعااجدة بتعااريا تعخياا القخيشااةغ تعخضااػا ليغ السعاصاخ يغ والباااحثيالفقياااء السحاجث لكاغ

 أذكخ مشيا:
ىاااي األماااارة البالغاااة حاااج  تعخياااا مجماااة األحكاااام العجلياااة: )القخيشاااة القاشعاااة -ٔ

                                         
 –(. ٕٔٛٔ/ٙالرحاح، الجػىخؼ، ) – (.ٖٚٛ/٘، )ابغ عبادالسحيط في المغة،  - (.ٖٜ/٘) =

(. ٖٙٙ/ٙالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) –(. ٙٚ/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، )
 (. ٖٖٙ/ٖٔطػر، )لدان العخب، ابغ مش -(. ٖٚ/ٕأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) –

فيمدػف مغ كبار العمساء بالعخبية، ولج في تاكػ فقيو حشفي و ج بغ عمي الجخجاني، اعمي بغ محس (ٔ)
الزػء البلمع،  – ج العمػم.ي، مغ مؤلفاتو: التعخيفات ومقالهٙٔٛيا ودرس في شيخاز وتػفي في

غ، كحالة، معجع السؤلفي –(. ٜٖٙالتاج السكمل، القشػجي، )ص –(. ٕٖٛ/٘الدخاوؼ، )
 (. ٛٚٙ/ٕمعجع السصبػعات، سخكيذ، ) –(. ٕٙٔ/ٚ)

 (.ٗٚٔصجخجاني، )الالتعخيفات،  (ٕ)
السحققيغ مغ كبار فقياء الحشفية،  تام أصػلي ، السرخؼ  إبخاىيع بغ دمحم بغ نجيعزيغ الجيغ بغ  (ٖ)

، بحخ الخائقلو مرشفات مشيا: األشباه والشطائخ وال ،والسفتيغ أ ح عغ العبلمة قاسع بغ قصمػبغا
ىجية العارفيغ، إسساعيل باشا،  –(. ٖٛ٘/ٛشحرات الحىب، ابغ العساد، ) –ه. ٜٓٚتػفي 

 (.ٕٜٔ/ٗ) معجع السؤلفيغ، كحالة، –(. ٗٙ/ٖاألعبلم، الدركمي، ) -(. ٕٕٗ)ص
 (.ٕ٘ٓ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) (ٗ)
 (.ٖٗ٘/٘رد السحتار، ابغ عابجيغ، ) (٘)
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 .(ٔ)اليقيغ(
تػجاااج عشاااج اإلنداااان عمساااا  يالتااا تعخياااا مػساااػعة الفقاااو اإلسااابلمي: )ىاااي -ٕ

 .(ٕ)(واالستجالل يكاد يكػن مساثبل لمعمع الحاصل مغ السذاىجة والعيان ،بسػضػ  الشدا 
تعخيااااا الذاااايخ أحسااااج إبااااخاىيع: )اسااااتشباط القاضااااي أمااااخا مجيااااػال مااااغ أمااااخ  -ٖ

 .(ٖ)معمػم(
)وىي ما يجل عمى الساخاد ماغ كياخ كػناو  الذيخ دمحم عسيع البخكتي:تعخيا  -ٗ

 .(ٗ)صخيحًا(
)كاال أمااارة ضاااىخة تقااارن شااي ًا  فيااًا فتااجل  :تعخيااا الذاايخ مرااصفى الدرقااا -٘

 .(٘)عميو(
تعخيااا الذاايخ عبااج العااال عصااػة: )ىااي األمااارة التااي تااجل عمااى أمااخ  فااي  -ٙ

 .(ٙ)و كيخىا(مراحب ليا بػاسصة نز أو عخف أو سشة أ
تعخيا الجكتػر دمحم فااروق الشبياان: )األماخ الاحؼ يذايخ إلاى الفعال أو ياجل  -ٚ

 .(ٚ)عميو عغ شخيق السقال أو الحال(

                                         

 (.ٔٗٚٔ: )السادة ،ةمجمة األحكام العجلي (ٔ)
 (.ٛٙٔ/ٕمػسػعة الفقو اإلسبلمي، ) (ٕ)
 (.ٖٛٙشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٖ)
(. وا تاره الجكتػر دمحم رواس قمعجي في كتابو معجع لغة الفقياء، ٖٚٔالتعخيفات، البخكتي، )ص (ٗ)

 (. ٙ٘ٔ/ٖٖ، )ية أيزاالسػسػعة الفقيية الكػيت(. و ٕٖٙ)ص
 ،(، دار القمع، دمذق، شبعة أولىٖٜٙ/ٕالفقيي العام، مرصفى أحسج الدرقا، )السج ل  (٘)

 (.ٜٛٗ/ٕوا تاره الجكتػر دمحم الدحيمي في كتابو وسائل اإلثبات، ) م.ٜٜٛٔ
 ٖٔٔاإلثبات الجشائي بالقخائغ، عبج الحافع عابج، )ص -(. ٖٙاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٙ)

 م.ٖٕٓٓلمكتاب، (، اليي ة السرخية العامة ٘ٔٔو ٖٔٔ)ص
(، دار القمع، بيخوت، ٕٕٛمباحث في التذخيع الجشائي اإلسبلمي، دمحم فاروق الشبيان، )ص (ٚ)

 م.ٜٚٚٔشبعة أولى، 
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تعخياااا الاااجكتػر فاااتح هللا زياااج، )ىاااي األماااارة التاااي ناااز عميياااا الذاااار ، أو  -ٛ
، وماااا اساااتشبصيا أئساااة الذاااخيعة باجتياااادىع، أو اساااتشتجيا القاضاااي ماااغ الحادثاااة وضخوفياااا

 .(ٔ)يكتشفيا مغ أحػال(
تعخيااااا الااااجكتػر دمحم سااااعيج رمزااااان البااااػشي: )ىااااي كاااال أمااااخ يذاااايخ إلااااى  -ٜ

 .(ٕ)السصمػب عمى سبيل التخجيح ال اليقيغ(
)ىااي األمااارة التااي نااز عمييااا الذااار ، أو  :تعخيااا الااجكتػر أنااػر دبااػر -ٓٔ

ة وضخوفياااا وماااا اساااتشبصيا أئساااة الذاااخيعة باجتياااادىع، أو اساااتشتجيا القاضاااي ماااغ الحادثااا
 .(ٖ)يكتشفيا مغ أحػال(

 .(ٗ)الباحثيغ لع تخخج عغ ىحه السعاني لكثيخ مغأ خػ  اتوىشاك تعخيف -
بتعاااريا عااجة، بعزاايا صاايْ  القخنياةتعخيااا  الػضااعية غينػاالقااوتشااول مذااخعػ 

 عمى شكل مػاد ونرػص في القانػن، وبعزيا شخح وتفريل لشز السادة.
ىي القخائغ ) :(، القخيشة بشروٕٜرؼ في السادة: )فقج عخف قانػن البيشات الدػ 

                                         

(، رسالة األستاذية، مقجمة إلى جامعة ٛحجية القخائغ في الذخيعة والقانػن، فتح هللا زيج، )ص (ٔ)
 ه.ٖ٘٘ٔ(، ٕٗاألزىخ، كمية الذخيعة والقانػن تحت رقع )

(، دار الفكخ، شبعة ثانية ٜ٘ٔمحاضخات في الفقو السقارن، دمحم سعيج رمزان البػشي، )ص (ٕ)
 م.ٜٔٛٔ

، دار الثقافة (ٜدبػر، )صأنػر محسػد ، في الفقو الجشائي اإلسبلمي القخائغ ودورىا في اإلثبات (ٖ)
 م.ٜ٘ٛٔالثقافة العخبية، القاىخة، 

القخائغ وحجيتيا،  -(. ٖٙبالقخائغ، الفائد، )صاإلثبات  -(. ٖٚمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص (ٗ)
عدايدة،  عجنان ،في الذخيعة اإلسبلمية حجية القخائغ -(. ٓٙوحجيتيا، عساد ربيع، )ص

 -(. ٛٗٗالشطام القزائي، رأفت، )ص -م. ٜٜٓٔ، دار عسار، عسان، شبعة أولى، (ٖٙ)ص
قزاء بقخائغ ال - (.ٜٜحجية القخائغ، التخىػني، )ص -(. ٘ٔٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص

الػسائل العمسية في ميدان اإلثبات الذخعي، مشرػر الحفشاوؼ،  -(. ٕٓاألحػال، ديخشػؼ، )ص
الدمصة القزائية في اإلسبلم،  -م. ٜٜٔٔ(، مصبعة األمانة، مرخ، شبعة أولى، ٔٚ)ص

 م.ٕٜٛٔ(، دار الخشيج، الخياض، شبعة أولى، ٖٕٙشػكت عميان، )ص
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وأن  ،وأمكااغ القاضااي أن يدتخمراايا مااغ ضااخوف الااجعػػ  االتااي لااع يااشز عمييااا القااانػن 
 .(يقتشع بأن ليا داللة معيشة

 :القخيشاة بشرايا مغ قانػن السحاكسات السجنياة المبشااني(، ٜٜٕ: )السادةوعخفت 
خ القاضااي مااغ واقعااة معخوفااة لبلسااتجالل أو تقااجي ،ىااي نتااائح تدااتخمز بحكااع القااانػن )

 .(عمى واقعة كيخ معخوفة
استشباط أمخ مجيػل ماغ واقعاة )بأنيا: القخيشة وعخفت محكسة الشقس السرخية 

ثابتاااة معمػماااة بحياااث إذا كانااات ىاااحه الػاقعاااة محتسماااة وكياااخ ثابتاااة بيقااايغ فمنياااا ال ترااامح 
 .(ٔ)(مرجرًا لبلستشباط

 :بأنيااالقخنياة (، عماى تعخياا ٜٖٗٔ: )السادةفقج نز في القانػن الفخندي أما 
االسااااتشتاجات التااااي يدااااتشتجيا القااااانػن أو القاضااااي مااااغ واقعااااة معمػمااااة لسعخفااااة واقعااااة )

 .(ٕ)(مجيػلة
: اسااتشباط القاضااي ألمااخ مجيااػل مااغ ونااز كثيااخ مااغ فقياااء القااانػن أن القخيشااة

 .(ٖ)أمخ معمػم
القخيشااااة  ػاعخفاااالذااااخعييغ الباااااحثيغ ا وبااااالشطخ إلااااى التعاااااريا الدااااابقة يتباااايغ أن

                                         

اإلثبات الجشائي في ضػء القزاء والفقو، عبج الحسيج  -(. ٖٙٗ/ٕالػسيط، الدشيػرؼ، ) (ٔ)
 م.ٜٛٛٔ(، مشذأة السعارف، االسكشجرية، ٕٔٔالذػاربي، )ص

 (.ٔ(، ىامر، )ٙٛٔ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) -(. ٕٖٛ/ٕالػسيط، الدشيػرؼ، ) (ٕ)
مػجد  - (.ٕ٘ٗاإلثبات في السػاد السجنية، قاسع، )ص -(. ٚٛٔ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) (ٖ)

(، دار الشذخ لمجامعات السرخية، ٓٚٔأصػل اإلثبات في السػاد السجنية، سميسان مخقذ، )ص
اإلثبات في السػاد السجنية، دمحم يحيى  -(. ٕٔٔمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص -م. ٜٚ٘ٔ

 شخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، -م. ٜٚٛٔ(، الجار الجامعية، ٚٙٔمصخ، )ص
 (. ٖٛٙ)ص

اإلثبات الجشائي،  -(. ٜٕٖ/ٕالػسيط، الدشيػرؼ، ) -تعاريا أ خػ لمقخيشة يشطخ في: وىشاك 
السػسػعة الجشائية في  -(. ٘ٛٗو ٜٚٗالتحقيق العسمي، مخاد، )ص -(. ٕٔٔالذػاربي، )ص

 م.ٜٜٔٔ(، دار الشيزة لمصباعة، بيخوت، ٛٛٔ/ٗالفقو اإلسبلمي، أحسج فتحي بيشدي، )
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لعبلماة، وبااحثي القااانػن تصخقاػا آلثاار القخيشاة وشاخق اسااتشتاجيا باالسخادف وىاػ األماارة وا
 ال حقيقتيا وماىيتيا.

تعخيفاااًا أراه األقاااخب إلاااى  يااااساااتخمز مشأوبعاااج ساااخد ىاااحه التعااااريا يسكششاااي أن 
 بحقيقتيا وماىيتيا. يشةألنو يعخف القخ  وهللا أعمعا الرػاب

أو  ،أو عااخف ،بااشز اىااي: أمااخ ضاااىخ يراااحب شااي ًا  فيااًا يااجل عميااو القخيشااة
 عمى سبيل التخجيح. ،استشباط القاضي

إماااا لفطياااو أو معشػياااة، وقاااج تكاااػن داللتياااا قػياااة أو  القخيشاااة عماااى أقداااام، فيااايو 
أو تيابط إلاى  ،قػة السراحبة وضعفيا، فتختقي أحيانًا لجرجة القصع عمى حدب اضعيفة

والفصشااة  ،والسخجااع فااي ضاابصيا واسااتخخاجيا قااػة الااحىغ واليقطااة، يااجدرجااة االحتسااال البع
 سيأتي تفريل ذلظ في مبحث  اص إن شاء هللا تعالى.، و (ٔ)عشج اإلندان

 
     

 
  

                                         

 (.ٛالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص -(. ٜٚٙأحسج إبخاىيع، )صشخق اإلثبات الذخعية،  (ٔ)
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 السبحث الثاني: مذخكعية القخائؽ
ع لااع يفااخدوا لمقخيشااة بابااا أو مبحثااا يااخػ أنياا الستقااجميغ إن الستتبااع لكتااب الفقياااء

ذكخوىا في مػاضع كثيخة ججا مغ أباػاب الفقاو، باجءا ماغ العباادات إلاى  اصا بيا لكشيع 
السعامبلت بأنػاعيا، إلى األحػال الذخرية، والعبلقاات الجولياة، فالقزااء واإلثباات وماا 

عتسااااجة ال يخماااػ مااااحىب مااااغ ماااحاىب السداااامسيغ الس يتعماااق بيسااااا أو يفزاااي إلييسااااا، وأنااااو
وأن ، (ٔ)ضسغ األدلاة القزاائية يا صخاحةونز عميبل عسل بالقخيشة  فقيومغ  السذيػرة

لياا  يخرراػاأو لاع  ،ومن لع يحكخوا القخائغ صاخاحة فاي بااب البيشاات الفقياء الكثيخ مغ
 جوا إليياااشكيااخ أنيااع قااج اساات ،(ٕ)واليساايغ والقدااامة قااخارمدااتقبًل كالذاايادة واإل اصااا بحثااًا 

أو صاااخح الااابعس  ،ومن وقاااف الااابعس اآل اااخ ماااشيع مػقفاااًا حاااحراً ، جساااالاإل عماااى سااابيل
 .(ٖ)اآل خ بعجم اعتبارىا واأل ح بيا

 ى قػليغ:إل كجليل قزائيتقديع أقػال الفقياء في مذخوعية القخائغ  شييسكشو 
جااااػاز عمااااى ا ااااتبلف مااااحاىبيع، إلااااى  ذىااااب إلااااى ذلااااظ جسيااااػر الفقياااااء :األكؿ

فيساا  ا، وا تمفاػ واعتبارىا وسيمة مغ وساائل اإلثباات كجليل قزائي،االعتساد عمى القخائغ 
، وساااايأتي (ٗ)ومااااال يعااااج كاااحلظ ،بياااشيع بااااالفخو  فيساااا يعااااج قخيشاااة صااااالحة لبلحتجااااج بيااااا

                                         

   مغ الحشفية: الديمعي، وابغ الغخس، والصخابمدي، وابغ عابجيغ. (ٔ)
 مغ السالكية: ابغ الفخس، والسارزؼ، وابغ فخحػن، وابغ العخبي. -
 مغ الذافعية: ابغ أبي الجم، والعد بغ عبج الدبلم، والكيااليخاسي. -
 ابغ تيسيو، وابغ القيع، وابغ رجب الحشبمي. مغ الحشابمة: -

أفخد بعس الفقياء مثل الصخابمدي، وابغ فخحػن، وابغ القيع، لمقزاء بقخائغ األحػال مباحث  (ٕ)
(. ٙٙٔ(، معيغ الحكام، الصخابمدي، )صالقزاء بسا يطيخ مغ قخائغ األحػال)-بعشاويغ  اصة. 

(، ٚٔٔ/ٕ) تبرخة الحكام، ابغ فخحػن، -(، تالقزاء بسا يطيخ مغ قخائغ األحػال واألمارا)–
 (. ٜ/ٖ(، إعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، )األ ح بالقخائغ وشػاىج األحػال)-شبعة الكميات األزىخية. 

 (. ٖٓٗ/ٕالتذخيع الجشائي اإلسبلمي، عػدة، ) -(. ٚٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٖ)
البحخ  –(. ٚٙٔو ٙٙٔالحكام، الصخابمدي، )ص معيغ -(. ٜٜٕ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (ٗ)

 =رد السحتار، -(. ٖٜٕاألشباه والشطائخ، ابغ نجيع، )ص -(. ٕ٘ٓ/ٚالخائق، ابغ نجيع، )
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 .تفريل ا تبلفيع في مبحث ما يقزى فيو بالقخائغ
وقااج  ،ىااحا القااػلالسااجافعيغ عااغ  ويعتبااخ ابااغ قاايع الجػزيااة مااغ أشااج الستحسداايغ
ا ذكااخه الفقياااء لساا غ وأن السدااتقخ  ،أفاااض الكاابلم فااي الحااجيث عااغ وجااػب العساال بالقخيشااة

ولاع يادل حاحاق الحكاام )قاال: ، حياث (ٔ)في كتابيع يجاج أنياع يعتساجون عميياا فاي اإلثباات
والػالة يدتخخجػن الحقػق بالفخاسة واألمارات فمذا ضيخت لع يقجمػا عمييا شيادة تخالفياا 

ػعيغ وال ياتسكغ السفتاي وال الحااكع ماغ الفتاػػ والحكاع باالحق إال بشا، وقاال: )(ٕ)(قخاراً إوال 
واسااااتشباط عمااااع حقيقااااة مااااا وقااااع بااااالقخائغ  ،فيااااع الػاقااااع والفقااااو فيااااو :أحااااجىسا ،مااااغ الفيااااع

وىااػ  ،فياع الػاجاب فاي الػاقاع :والشاػ  الثااني ،واألماارات والعبلماات حتاى يحايط باو عمساا
ثااع يصبااق  ،أو عمااى لدااان رسااػلو فااي ىااحا الػاقااع ،فيااع حكااع هللا الااحؼ حكااع بااو فااي كتابااو

 .(ٖ)(أحجىسا عمى اآل خ
االعتسااااد عماااى  عاااجم مذاااخوعية ، إلاااىذىاااب بعاااس الحشفياااة والسالكياااة الثػػػاني:

، فيااااي ليداااات دلاااايبل قزااااائيا يتػصاااال بااااو إلااااى فراااال الشاااادا  باااايغ القااااخائغ فااااي اإلثبااااات
 .(ٗ)الستخاصسيغ

                                         
 

 -(، شبعة الكميات األزىخية. ٚٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٖٗ٘/٘ابغ عابجيغ، ) =
القػانيغ الفقيية، ابغ جدؼ،  -(. ٓ٘و ٔٗ/ٖ(، و)ٖٖٙ/ٔأحكام القخآن، ابغ العخبي، )

أحكام القخآن،  -(. ٕٙٔ/ٕقػاعج األحكام، ابغ عبج الدبلم، ) -(. ٖٖ٘و ٜٖٗو ٕٜٕ)ص
القػاعج في الفقو  -(. ٘ٗٔاألحكام الدمصانية، الساوردؼ، )ص -(. ٜٕٕ/ٗالكيااليخاسي، )

رخ، (، مصبعة الرجق الخيخية، مٕٕٚو ٕٕٙاإلسبلمي، عبج الخحسغ بغ رجب الحشبمي، )ص
مصالب أولي  -(. ٖٙٓ/٘ٔ(. )ٜ/ٖإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) -م. ٖٖٜٔشبعة أولى، 

 (. ٖٙٙ/ٙالشيى، الخحيباني، )
(، وعجد ابغ القيع الكثيخ مغ األحكام نقميا عغ قزاة الدمف ٕٗالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٔ)

تابو أن سبب تأليفو لمكتاب ىػ أنيع قزػا بالقخيشة برفحات متتالية، حتى أنو ذكخ في مقجمة ك
 سؤالو عغ الحكع بالفخاسة والقخائغ.

 (. ٕٗالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
 (. ٚٛ/ٔإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) (ٖ)
 =الخالق، مشحة -(. ٕ٘ٓ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٖ٘ٛ/ٗأحكام القخآن، الجراص، ) (ٗ)
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كساااا أن قاااخائغ األحاااػال ال نثبااات بياااا األحكاااام قاااال القخافاااي فاااي أناااػار الباااخوق: )
ألن الذاااخ  لاااع  ايشاااات واألقيداااة وأ باااار اآلحاااادوالفتاااوػ، ومن حرااامت ضشاااا أكثاااخ ماااغ الب

 .(ٔ)(يجعميا مجركا لمفتػػ والقزاء

، قاااال الصخابمداااي: بالكتااااب والداااشة والسعقاااػل اسػػػتجؿ أصػػػحاب القػػػؾؿ األكؿ  **
 .(ٕ)(ذلظ مغ الكتاب والدشة وعسل سمف األمة الجليل عمى)

   آيات مشيا:ف فسؽ الكتاب

 مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب ُّٱٹٱٹٱ - ٔ

 .(ٖ)َّ لك اك يق ىق يف ىفيث ىث

تػصل إلى الحقيقة وىي كحب أوالده بقخيشاة عاجم  أن يعقػب  :كيه الجاللة
 تسديق الثػب.

قاخن هللا بياحه  السا أرادوا أن يجعمػا الجم عبلماة عماى صاجقيع)قال ابغ العخبي: 
والعبلمااات إذا تعارضاات  ،العبلمااة عبلمااة تعارضاايا وىااي ساابلمة القساايز مااغ التشييااب

 .(ٗ)(فيقزى بجانب الخجحان تعيغ التخجيح
قااااال عمساؤنااااا رحسااااة هللا عمااااييع: لسااااا أرادوا أن يجعمااااػا الااااجم ): (٘)قااااال القخشبااااي

                                         
الفخوق،  –(. ٘ٗ/ٛعيػن األ يار، عبلء الجيغ بغ عابجيغ، ) قخة –(. ٕ٘ٓ/ٚابغ عابجيغ، ) =

 (.٘ٙ/ٗالقخافي، )
 (.٘ٙ/ٗالفخوق، القخافي، ) (ٔ)
 (.ٙٙٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص (ٕ)
 (.ٛٔسػرة يػسف، آية: ) (ٖ)
 (. ٓٗ/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (ٗ)
مام متفشغ متبحخ إ ،القخشبي نجلديدمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ الخدرجي األ (٘)

مغ أىل قخشبة رحل إلى مرخ وتػفي فييا  في العمع مغ كبار السفدخيغ، صالح متعبج،
الػافي بالػفيات،  –والتحكخة بأحػال السػتى.  الجامع ألحكام القخآن ه، مغ مؤلفاتؤٚٙ

التمسداني، نفح الصيب،  –(. ٖٛٓ/ٕالجيباج السحىب، ابغ فخحػن، ) –(. ٚٛ/ٕالرفجؼ، )
 (.ٖٖ٘/٘شحرات الحىب، ابغ العساد، ) -(. ٕٓٔ/ٕ)



ٗٙ٘ 

 

عبلمة عمى صاجقيع قاخن هللا بياحه العبلماة عبلماة تعارضايا، وىاي سابلمة القسايز ماغ 
وىااػ البااذ القساايز ويداامع القساايز   التشييااب، إذ ال يسكااغ افتااخاس الااحئب ليػسااف

القساايز فمااع يجااج فيااو  خقااا وال أثااخا اسااتجل بااحلظ  ا تأماال يعقااػب مااغ التخخيااق، ولساا
عمااااااى كااااااحبيع، وقااااااال ليااااااع: متااااااى كااااااان ىااااااحا الااااااحئب حكيسااااااا يأكاااااال يػسااااااف وال يخااااااخق 

عساال األماارات فاي مداائل إ اساتجل الفقيااء بياحه اآلياة عماى )وقال أيزًا: ، (ٔ)(؟القسيز
 .(ٕ)(حة القسيزاستجل عمى كحبيع بر  وأجسعػا عمى أن يعقػب،... مغ الفقو

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٹٱٹٱ - ٕ
 .(ٖ)َّمب خب حب

تػصااال بقخيشاااة شاااق الثاااػب إلاااى تسيياااد الراااادق ماااغ  جو د أن الااا كيػػػه الجاللػػػة:
 .عمى صجق يػسف وقج جعل هللا تعالى ىحه القخيشة أمارة  ،الكاذب

وكاااان شاااخيح وميااااس باااغ معاوياااة يعسااابلن عماااى العبلماااات فاااي قاااال القخشباااي: )
 .(ٗ)(وأصل ذلظ ىحه اآلية، وهللا أعمعالحكػمات، 

ىحه اآلياة يحاتح بياا ماغ العمسااء ماغ )قػلو:  (٘)ونقل ابغ فخحػن عغ ابغ الفخس

                                         

(، شبعة الكميات ٚٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ) -(. ٜٗٔ/ٜالجامع ألحكام القخآن، القخشبي، ) (ٔ)
 األزىخية.

(، شبعة الكميات ٚٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ) -(. ٓ٘ٔ/ٜالجامع ألحكام القخآن، القخشبي، ) (ٕ)
 األزىخية.

 (.ٕٛ-ٕٙية: )سػرة يػسف، آ (ٖ)
 (.ٗٚٔ/ٜالجامع ألحكام القخآن، القخشبي، ) (ٗ)
شيخ السالكية في السعخوف بابغ الفخس، بغ أحسج الخدرجي عبج السشعع بغ دمحم بغ عبج الخحيع  (٘)

مغ  درس الفقو واألصػل والمغة، األنجلذ،في كخناشة، ولي القزاء بأماكغ عجة مغ ببلد 
الػافي  –(. ٖٖٔ/ٕالجيباج السحىب، ابغ فخحػن، ) –ه. ٜٜ٘، تػفي أحكام القخآن مؤلفاتو

سيخ أعبلم الشببلء،  -(. ٙٔٔ/ٖبغية الػعاة، الديػشي، ) –(. ٔ٘ٔ/ٜٔبالػفيات، الرفجؼ، )
 (. ٖٗٙ/ٕٔالحىبي، )

 



ٗٙٙ 

 

 .(ٔ)(يخػ الحكع باألمارات فيسا ال تحزخه البيشات
بااو باال حكاىااا مقااخرا ذكااخ هللا شاايادتو، ولااع يشكااخ عميااو، ولااع يعِ قااال ابااغ القاايع: )

 .(ٕ)(ليا
يفياع ماغ ىاحه اآلياة لادوم الحكاع بالقخيشاة )أضاػاء البياان: في  (ٖ)الذشقيصي وقال

 .(ٗ)(الػاضحة الجالة عمى صجق أحج الخرسيغ وكحب اآل خ
 ويعتخض عمى ىاتيغ اآليتيغ:

فمن قيل إن تمظ )قال ابغ فخحػن: ، : أنيا شخيعة مغ قبمشا وال تمدمشاأكالً 
ا أندلو لفائجة فيو ومشفعة لشا الذخيعة ال تمدمشا فالجػاب أن كل ما أندلو هللا عميشا فمنس

مقتجػ بيا  فآية يػسف ، (٘)َّمف خف جفحف مغ جغ معُّٱٱٹٱٹ
 .(ٙ)(معسػل عمييا

عمساء األصػل أن شخ  مغ قبمشا شخ  لشا إذا لع ياخد ماا يعارضاو فساغ  قج قخرو 
بااااب أولاااى إذا ورد ماااا يجعساااو ويؤياااجه وقاااج ورد ذلاااظ فاااي الكتااااب والداااشة فاااي مشاسااابات 

بااال إن اال اااتبلف  ،من السراااالح والعاااادات ال تختماااف فيياااا الذاااخائعفااا ماااغ ثَاااعّ و ، (ٚ)كثياااخة

                                         

 (، شبعة الكميات األزىخية.ٛٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٔ)
 (.٘الصخق الحكسية، ابغ القيع،)ص (ٕ)
مفدخ مجّرس مغ عمساء ششقيط ، يغ بغ دمحم السختار بغ عبج القادر الجكشي الذشقيصيدمحم األم (ٖ)

ه، ٖٜٖٔ وتػفي بسكة، استقخ مجرسا في السجيشة السشػرة ثع الخياض، ثع ولج وتعمع بيا ،مػريتانيا
معجع  –(. ٘ٗ/ٙاألعبلم، الدركمي، ) –. بالقخآن أضػاء البيان في تفديخ القخآنمغ مؤلفاتو 

 (.ٜٛٔشبقات الشدابيغ، بكخ، )ص –(. ٜٙٗ/ٕغ، نػييس، )السفدخي
(، دار ٕ٘ٔ/ٕأضػاء البيان في إيزاح القخآن بالقخآن، دمحم األميغ بغ دمحم مختار الذشقيصي، ) (ٗ)

 م. ٜٜ٘ٔالفكخ بيخوت، 
 (.ٜٓسػرة األنعام، آية: ) (٘)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٛٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٙ)
 (.ٜٔٗاألصػلييغ في ىحه السدألة، يشطخ، )ص سبق وأن ذكخت أقػال (ٚ)



ٗٙٚ 

 

أمااا إذا وجاااجت فااابل باااج ماااغ  ،يااا تػجاااج فاااي وقااات دون اآل اااخحياااث إنيكااػن فاااي وجػدىاااا 
 .(ٔ)اعتبارىا

ِعي): À: أن ىحا االستجالل مشاقس لقػلو ثانياً  َواْلَيِسايُغ َعَماى  ،اْلَبيَِّشُة َعَماى اْلُساجَّ
 .(ٕ)(خَ كَ نْ أَ  غْ مَ 

ِعي): Àولااايذ ىاااحا مشااااقس لقػلاااو ): (ٖ)اباااغ العخباااي أجااااب َشاااُة َعَماااى اْلُساااجَّ  ،اْلَبيِّ
ودرجااات البيااان تختمااف بعبلمااة  ،ألن البيشااة إنسااا ىااي البيااان (ٗ)(خَ َكاانْ أَ  غْ َواْلَيِساايُغ َعَمااى َماا

 .(٘)(وبذاىج أيزًا وبذاىجيغ ثع بأربع ،تارة وبأمارة أ خػ 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٹٱٹٱ - ٖ
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 .(ٙ)َّجح مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب

 يمجن ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ - ٗ
 .(ٚ)َّمن خن حن

وىاااي حاااال يطياااخ عماااى الذاااخز  ،أن هللا تعاااالى جعااال الدااايسا كيػػػه الجاللػػػة:
                                         

 (.ٓ٘/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (ٔ)
 (. ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
ولج  ي، فقيو مالكيالسعخوف بابغ العخبالسعافخؼ اإلشبيمي دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج هللا  (ٖ)

 تام  نجلذ،القاىخة واالسكشجرية ثع عاد إلى األو  بغجاد ورحل إلىشبيمية وولي القزاء بيا، مب
مخترخ  –وعارضة األحػذؼ.  أحكام القخآن ه، مغ مؤلفاتوٖٗ٘، تػفي وآ خ أئستيا ئياعمسا

الجيباج  –(. ٜٛٔ/ٕٓسيخ أعبلم الشببلء، الحىبي، ) –(. ٖٖٙ/ٕٕتاريخ دمذق، ابغ مشطػر، )
 (.ٜٜٔ/ٔ، )شجخة الشػر، مخمػف –(. ٕٕ٘/ٕالسحىب، ابغ فخحػن، )

 (.ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (.ٔ٘/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (٘)
 (.ٖٕٚسػرة البقخة، آية: ) (ٙ)
 (.ٖٓسػرة دمحم، آية: ) (ٚ)

 



ٗٙٛ 

 

سااػاء أكااان  اعمااى حااال اإلندااان ومااا انصااػت عميااو نفدااو Àشخيقااًا يتعااخف مشااو الخسااػل 
كااان مااغ السشااافقيغ الحاقااجيغ كسااا فااي  مأ ،ولااىمااغ السااؤمشيغ الستعففاايغ كسااا فااي اآليااة األ

 .اآلية الثانية
فيااااو دليااال عمااااى أن لمدااايسا أثاااخا فااااي اعتباااار مااااغ يطياااخ عميااااو قاااال القخشباااي: )

 .(ٔ)(ذلظ
 كمؽ الدشة أحاديث مشها:

َواَل  ،اَل تُااْشَكُح اأْلَيِّااُع َحتَّااى ُتْدااَتْأَمخَ )قااال:  Àأن الشبااي  عااغ أبااي ىخيااخة  - ٔ
ِ َوَكْيَف ِإْذُنَيا :َقاُلػا ،ُخ َحتَّى ُتْدَتْأَذنَ ُتْشَكُح اْلِبكْ   .(ٕ)(َأْن َتْدُكتَ  :َقالَ  ؟،َيا َرُسػَل َّللاَّ

 .جعل سكػت البشت دليل عمى رضاىا بعقج الدواج À: أن الشبي كيه الجاللة
وىااااحا مااااغ أقااااػػ األدلااااة عمااااى الحكااااع ): فااااي ابااااغ فخحااااػن تبرااااخة الحكااااامقااااال 

 .(ٖ)(بالقخائغ
أَْىاااَل َ ْيَباااَخ َفَقااااَتَمُيْع َحتَّاااى  À َأتَاااْى َرُساااػُل هللاِ ) ، قاااال:خ عاااغ اباااغ عسااا - ٕ

ْرِ  والشَّْخاِل، َفَرااَلُحْػُه َعَماى َأْن َيْجُماْػا ِمْشَياا  َأْلَجَأُىْع ِإَلى َقْراِخِىْع وَكَماَبُيْع َعَماى اأَلْرِض والادَّ
ْفَخا ُء والَبْيَزااُء، وَشاَخَط َعَماْيِيْع َأالَّ َيْكُتُساْػا وُيَغيُِّباْػا وَلُيْع َما َحَسَمْت ِرَكاُبُيْع، وِلَخُسْػِل هللِا الرَّ

ااَة َلُيااْع وال َعْيااَج، َفَغيَُّبااْػا ِمْدااَكًا ِفْيااِو َمااْال  وِحِمااي  ِلَحِياايّ  ْبااِغ َأْ َصاا َب َشااْيَ ًا، َفااِمْن َفَعُمااْػا َفاابل ِذمَّ
ِلَعاعِّ َحِيايّ  ْباِغ  Àَبُشاْػ الشَِّزاْيِخ، َفَقااَل َرُساػُل هللِا َكاَن اْحَتَسَمُو َمَعاُو ِإَلاْى َ ْيَباَخ ِحاْيَغ ُأْجِمَياْت 

َأْ َصاااَب: َماااا َفَعاااَل ِمْداااُظ َحِيااايّ  الَّاااِحْؼ َجااااْاَء ِباااِو ِماااْغ َبِشاااْي الش َزاااْيِخ، َقاااْاَل: َأْذَىَبْتاااُو الشََّفقااااُت 
َبْياااِخ  Àُعاااُو َرُساااػُل هللِا والُحاااُخْوُب، َقااااَل: اْلَعْياااُج َقِخْياااب  والَسااااُل َأْكثَاااُخ ِماااْغ َذِلاااَظ، َفَجفَ  ِإَلاااى الد 

، وَقااْج َكاااَن َقْبااَل َذِلااَظ َدَ ااَل  ْخَبااًة، َفَقاااَل: َقااْج َرَأْيااُت َحِييَّااًا َيُصااْػُف ِفااْي  ْخَبااة   ااُو ِبَعااَحاب  َفَسدَّ
ْي َأِبْي اْلَحِقْياِق ِبالشَّْكاِث َىُيَشا، َفَحَىُبْػا َفَصاُفْػا َفَػَجُجوا اْلِسْدَظ ِفي اْلِخْخَبِة، َفَقَتَل َرُسػُل هللِا ِاْبشَ 

                                         
 (.ٖٔٗ/ٖالجامع ألحكام القخآن، القخشبي، ) (ٔ)
 –(. ٖٕ/ٚالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ال يشكح األب وكيخه البكخ والثيب إال بخضاىا، ) (ٕ)

 (. ٖٙٓٔ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، باب است حان الثيب في الشكاح بالشصق والبكخ بالدكػت، )
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٕٓٔ/ٕتبرخ الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)



ٜٗٙ 

 

 .(ٔ)(الَِّحْؼ َنَكُثْػا
فكثاخة  ،حكع بالقخيشة عمى كحب عع حياي باغ أ صاب Àأن الشبي  :كيه الجاللة

 السال وضيق الػقت يجل عمى عجم نفاذ ىحا السال.
ففااي ىااحه الدااشة الرااحيحة االعتساااد عمااى شاااػاىج )وفااي ذلااظ يقااػل ابااغ القاايع: 

 .(ٕ)(اىخةالحال واألمارات الط
ِه َقاالَ  - ٖ افِّ َياْػَم : )عغ عبج الخحسغ بغ عػف َعْغ َججِّ َبْيَشاا َأَناا َواِقاف  ِفاي الرَّ

َفَشَطْخُت َعْغ َيِسيِشي َوِشاَساِلي َفاِمَذا َأَناا ِبُغبَلَماْيِغ ِماَغ اأَلْنَرااِر َحِجيثَاة  َأْساَشاُنُيَسا َتَسشَّْياُت  ،َبْجر  
 :ُقْمااتُ  ؟،َياا َعااعِّ َىااْل َتْعااِخُف َأَبااا َجْياال   :َفَغَسَدِنااي َأَحااُجُىَسا َفَقااالَ  ،ُيَساااَأْن َأُكاػَن َبااْيَغ َأْضااَمَع ِمشْ 

َوالَّاِحؼ َنْفِداي  ،Àُأْ ِباْخُت َأنَّاُو َيُداب  َرُساػَل هللِا  :َقاالَ ؟، َما َحاَجُتَظ ِإَلْياِو َياا اْباَغ َأِ اي ،َنَععْ 
ْباُت ِلاَحِلظَ  ،َسَػاَدُه َحتَّى َيُساػَت اأَلْعَجاُل ِمشَّااِبَيِجِه َلِ ْغ َرَأْيُتُو اَل ُيَفاِرُق َسَػاِدؼ  َفَغَسَدِناي  ،َفَتَعجَّ

َأاَل  :ُقْماتُ  ،َفَماْع َأْنَذاْب َأْن َنَطاْخُت ِإَلاى َأِباي َجْيال  َيُجاػُل ِفاي الشَّااسِ  ،اآلَ ُخ َفَقااَل ِلاي ِمْثَمَياا
ثُاعَّ اْنَراَخَفا ِإَلاى  ،اهُ ِبَدْيَفْيِيَسا َفَزَخَباُه َحتَّاى َقاَتبَلهُ َفاْبَتَجرَ  ،ِإنَّ َىَحا َصاِحُبُكَسا الَِّحؼ َسَأْلُتَساِني

َأَنااا َقَتْمتُااُو، َفَقاااَل: َىااْل  :َقاااَل ُكاال  َواِحااج  ِمْشُيَسااا ؟،َأي ُكَسااا َقَتَمااوُ  :َفَقااالَ  ،َفااَأْ َبَخاهُ  Àَرُسااػِل َّللاَُّ 
ااا ،الَ  :َقااااال ؟،َمَداااْحُتَسا َساااْيَفْيُكَسا َساااَمُبُو ِلُسَعااااِذ ْباااِغ  ،ِكبَلُكَساااا َقَتَماااوُ  :ْيَفْيِغ َفَقاااالَ َفَشَطاااَخ ِفاااي الدَّ
 .(ٖ)(َوَكاَنا ُمَعاَذ اْبَغ َعْفَخاَء َوُمَعاَذ ْبَغ َعْسِخو ْبِغ اْلَجُسػحِ  ،َعْسِخو ْبِغ اْلَجُسػحِ 

قزى بالدمب ألحجىسا اعتسادا عماى قخيشاة أثاخ الاجم  Àأن الشبي  كيه الجاللة:
 عمى الديف.

وىحا مغ أحدغ األحكام وأحقيا باالتبا  فالجم في الشرل شاىج )القيع: قال ابغ 
 .(ٗ)(عجيب

َفَأَتْيااُت َرُسااػَل  ،َأَرْدُت اْلُخاُخوَج ِإَلااى َ ْيَبااخَ : )قااال  عاغ جااابخ بااغ عبااج هللا - ٗ
                                         

 (.ٖٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٛالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
 (.ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٔٔ، )صالصخق الحكسية، ابغ القيع (ٗ)

 



ٗٚٓ 

 

ااي َأَرْدُت اْلُخااُخوَج ِإَلااى َ ْيَبااخَ  :َوُقْمااُت َلااوُ  ،َفَداامَّْسُت َعَمْيااوِ  Àَّللاَِّ  ِإَذا َأَتْيااَت َوِكيِمااي  :الَ َفَقاا ،ِإنِّ
 .(ٔ)(َفَزْع َيَجَك َعَمى َتْخُقَػِتوِ  ،َفِمْن اْبَتَغى ِمْشَظ آَيةً  ،َفُخْح ِمْشُو َ ْسَدَة َعَذَخ َوْسًقا

وأقامياا  اعتسج عمى العبلمة في الاجفع إلاى جاابخ  Àأن الشبي  كيه الجاللة:
 مقام الذاىج.

َكاَنااْت اْمَخَأتَاااِن َمَعُيَسااا اْبَشاُىَسااا ): قااال Àأن رسااػل هللا  عااغ أبااي ىخيااخة  - ٘
ْئُب َفااَحَىَب ِباااْبِغ ِإْحااَجاُىَسا  :َوَقاَلااْت اأْلُْ ااَخػ  ،ِإنََّسااا َذَىااَب ِباْبِشااظِ  :َفَقاَلااْت َصاااِحَبُتَيا ،َجاااَء الااحِّ

َد وُ َتا َعَمى ُساَمْيَساَن ْباِغ َداو َفَخَخجَ  ،َد َفَقَزى ِبِو ِلْمُكْبَخػ وُ َفَتَحاَكَسَتا ِإَلى َداو  ،ِإنََّسا َذَىَب ِباْبِشظِ 
كِّيِغ َأُشق ُو َبْيَشُيَسا :َفَقالَ  ،َفَأْ َبَخَتاهُ  اْغَخػ  ،اْئُتػِني ِبالدِّ ُىاَػ  ،اَل َتْفَعاْل َيْخَحُساَظ َّللاَُّ  :َفَقاَلاْت الر 

ْغَخػ  ،اْبُشَيا  .(ٕ)(َفَقَزى ِبِو ِلمر 
ب الكبخػ بقخيشة رضااىا استجل عمى كح أن نبي هللا سميسان  كيه الجاللة:

 .قتيا عميو فقزى ليا بوفوعمى صجق الرغخػ بقخيشة ش ،بذق الػلج
يقصعاو حقيقاة ومنساا أراد ا تباار شافقتيا لتتسياد  وولاع يكاغ ماخاده أنا)قال الشػوؼ: 

 .(ٖ)(لو األم فمسا تسيدت بسا ذكخت عخفيا
ُقَخْيَطااَة َفَكاااَن َمااْغ َيااْػَم  À ُعِخْضااَشا َعَمااى الشَِّباايِّ )ي قااال: ضااعااغ عصيااة القخ  - ٙ

 .  (ٗ)(َأْنَبَت ُقِتَل َوَمْغ َلْع ُيْشِبْت ُ مَِّي َسِبيُمُو َفُكْشُت ِمسَّْغ َلْع ُيْشِبْت َفُخمَِّي َسِبيِمي
                                         

(. ٕٕٚ/٘سشغ الجارقصشي، ) –(. ٓٛ/ٙالدشغ الكبخػ، البييقي،) –(. ٘ٚٗ/٘سشغ أبي داوود، ) (ٔ)
كيدان عشو  مغ شخيق وىب بغ ودو داأبػ (، وقال: رواه ٖٕٔ/ٖالتمخيز الحبيخ، ابغ حجخ، ) –

(، ٕٗٚ/ٕتحفة السحتاج إلى أدلة السشياج، عسخ بغ عمي بغ أحسج بغ السمقغ، ) –. بدشج حدغ
. ولع يزعفو ابعشعشة ابغ إسحاق ودو دارواه أبػ ه، وقال: ٙٓٗٔدار حخاء، مكة، شبعة أولى، 

أعمو ابغ القصان بابغ إسحاق، وأنكخ عمى عبج الحق (، وقال: ٜٗ/ٗنرب الخاية، الديمعي، ) –
  سكػتو عشو، فيػ صحيح عشجه.

الجامع الرحيح، مدمع،  –(. ٜ٘ٔ/ٛالجامع الرحيح، البخارؼ، باب إذا ادعت السخأة ابشا، ) (ٕ)
 (.ٖٗٗٔ/ٖباب بيان ا تبلف السجتيجيغ، )

 (. ٛٔ/ٕٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) (ٖ)
 =-(، وقال حجيث حدغ صحيح. ٘ٗٔ/ٗسشغ التخمحؼ، ) - (.ٚٙ/ٖٔ) حشبل، ابغ السدشج، (ٗ)

 



ٗٚٔ 

 

اعتساااجوا قخيشاااة اإلنباااات فاااي الحكاااع  والراااحابة  Àأن الشباااي  كيػػػه الجاللػػػة:
 .بالبمػل عمى مغ أشكل عمييع مغ ذكػر بشي قخيطة

والعساال عمااى ىااحا عشااج بعااس أىاال العمااع أنيااع يااخون اإلنبااات : )(ٔ)ؼقااال التخمااح
 .(ٕ)(بمػكا، إن لع يعخف احتبلمو وال سشو

فكااان الرااحابة يكذاافػن عااغ مااؤتدرىع فيعمسااػن بااحلظ البااالْ قااال ابااغ فخحااػن: )
 .(ٖ)(مغ كيخه، وىحا مغ الحكع باألمارات

 Àَعَماى َعْياِج َرُساػِل هللِا  َأنَّ اْماَخَأًة َ َخَجاْت ، )عغ عمقسة باغ وائال عاغ أبياو - ٚ
بَلَة، َفَتَمقَّاَىا َرُجل  َفَتَجمََّمَيا، َفَقَزى َحاَجَتُو ِمْشَيا، َفَرااَحْت، َفااْنَصَمَق، َوَماخَّ َعَمْيَياا  ُتِخيُج الرَّ

، َفَقاَلْت: ِإنَّ َذاَك الخَُّجَل َفَعَل ِبي َكَحا َوَكَحا، َوَمخَّْت ِبِعَرااَبة  ِماَغ اْلسُ  َيااِجِخيَغ، َفَقاَلاْت: َرُجل 
ِإنَّ َذاَك الخَُّجااَل َفَعااَل ِبااي َكااَحا َوَكااَحا، َفاااْنَصَمُقػا، َفَأَ ااُحوا الخَُّجااَل الَّااِحؼ َضشَّااْت َأنَّااُو َوَقااَع َعَمْيَيااا 

ااا َأَمااَخ ِبااِو ِلُيااْخَجَع َقاا ،Àَوَأَتْػَىااا، َفَقاَلااْت: َنَعااْع ُىااَػ َىااَحا، َفااَأَتْػا ِبااِو َرُسااػَل هللِا  اَم َصاااِحُبَيا َفَمسَّ
الَِّحؼ َوَقَع َعَمْيَياا، َفَقااَل: َياا َرُساػَل هللِا، َأَناا َصااِحُبَيا، َفَقااَل َلَياا: اْذَىِباي َفَقاْج َكَفاَخ َّللاَُّ َلاِظ، 

ْػَباًة َلاْػ َوَقاَل ِلمخَُّجِل َقاْػاًل َحَداًشا، َوَقااَل ِلمخَُّجاِل الَّاِحؼ َوَقاَع َعَمْيَياا: اْرُجُساػُه، َوَقااَل: َلَقاْج تَااَب تَ 
 .(ٗ)(َتاَبَيا أَْىُل اْلَسِجيَشِة َلُقِبَل ِمْشُيعْ 

                                         
صححو : (، وقالٚٓٔ/ٖالتمخيز الحبيخ، ابغ حجخ، ) –(. ٛٚ٘/ٖسشغ ابغ ماجو، ) =

 .والحاكع وقال عمى شخط الرحيح ،وابغ حبان ،التخمحؼ
أئسة عمساء الحجيث وحفاضو،  أحج دمحم بغ عيدى بغ سػرة بغ مػسى الدمسي البػكي التخمحؼ، (ٔ)

، هٜٕٚ، تػفي تتمسح لمبخارؼّ ، إلى  خاسان والعخاق والحجازرحل  وبيا تػفي، مغ أىل تخمح
وفيات األعيان،  – الجامع الرحيح والذسائل الشبػية.، مغ مؤلفاتو وشاركو في بعس شيػ و

العبخ، الحىبي،  –(. ٕٚٓ/ٗالػافي بالػفيات، الرفجؼ، ) –(. ٕٛٚ/ٗابغ  مكان، )
 (.ٚٗٙ/ٗالبجاية والشياية، ابغ كثيخ، ) –(. ٕٓٗ/ٔ)

 (. ٘ٗٔ/ٗسشغ التخمحؼ، ) (ٕ)
 . (، شبعة الكميات األزىخيةٜٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)
(، وقال: حجيث حدغ كخيب ٙ٘/ٗسشغ التخمحؼ، ) -(. ٕٗٔ/٘ٗالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٗ)

 (. ٕٖٗ/ٙسشغ أبي داوود، ) -صحيح. 

 



ٕٗٚ 

 

أماااخ باااخجع الخجااال السغياااث اعتساااادا عماااى القخيشاااة  Àأن الشباااي  كيػػػه الجاللػػػة:
 .(ٔ)، وسكػتو سكػت السخيبوىي ىخوبو وصخاخ السخأة بأنو اعتجػ عمييا، الطاىخة

مااخ بااخجع أكيااف  :لفاامن قياا، حدااغ مااغ ىااحاأوال فتااػػ وال حكااع قااال ابااغ القاايع: )
ولاع يحاتح  ،ولع يشكاخ ،ىػ ىحا :وقالت ا حأولكغ لسا  ،نكخ لع يخجسوألػ  :قيلؼء؟، البخ 

وساااكػتو  اوقاااػل الساااخأة ىاااحا ىاااػ االقاااػم باااو فاااي صاااػرة السخياااب يءاتفاااق مجااا ،عاااغ نفداااو
 .(ٕ)(سكػت السخيب

وىشاااك أحاديااث كثيااخة تااجل عمااى مذااخوعية القااخائغ واألمااارات ذكخىااا الفقياااء فااي 
بيع لبلسااتجالل عمااى مذااخوعية القزاااء بيااا حتااى أن بعااس السعاصااخيغ نقاال اإلجسااا  كتاا

ىاااحا باإلضاااافة إلاااى كثياااخ ماااغ أقاااػال الدااامف وأحكااااميع وقزاااائيع فاااي ، (ٖ)عماااى حجيتياااا
 .(ٗ)مذخوعية القخائغ ذكخىا ابغ القيع في الصخق الحكسية ومعبلم السػقعيغ

 مؽ السعقؾؿ:ك 
غ فااي الذااخ  مااغ شااأنو أن يعصاال كثيااخًا مااغ عساال بالعبلمااات والقااخائلإن إىااجار ا

فاامذا  ،و اصااة مااع تصااػر أساااليب وسااائل اإلجااخام اويزاايع كثيااخًا مااغ الحقااػق  ،األحكااام
ىااحا سااػف يااؤدؼ إلااى عااجم القااجرة عمااى الكذااف من ألغياات القااخائغ مااغ وسااائل اإلثبااات فاا

اصاج وىاحا مخاالف لسق ،وعجم القجرة عمى إثباات الحقاػق ألصاحابيا ،عغ مختكبي الجخائع
 .(٘)الذخيعة اإلسبلمية 

 
                                         

 (.ٕٛٗالشطام القزائي، رأفت، )ص -(. ٖٕ٘اإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٔ)
 (.ٖٔٚ/ٗإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) (ٕ)
 (.ٚٓٔاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٖ)
وذكخىا  -(. ٜ/ٖإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) -(. ٖٗو ٕٗالصخق الحكيسة، ابغ القيع، )ص (ٗ)

 (.ٙٓٚ-ٜٛٙاألستاذ أحسج إبخاىيع في كتابو شخق اإلثبات الذخعية )ص
القخائغ ودورىا،  -(. ٖٔٔاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٚٛالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (٘)

 (.ٕٙ، )صدبػر



ٖٗٚ 

 

 :بالدشة كالسعقؾؿ استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني  **
َلْػ ُكْشُت َراِجًساا َأَحاًجا ِبَغْياِخ ) Àقال: قال رسػل هللا   عغ ابغ عباس - ٔ

يَبُة ِفي َمْشِصِقَيا َوَىْيَ ِتَيا َوَمْغ َيجْ  ،َبيَِّشة  َلَخَجْسُت ُفبَلَنةَ   .  (ٔ)(ُ ُل َعَمْيَياَفَقْج َضَيَخ ِمْشَيا الخِّ
 Àلاػ كاان مذاخوعًا ألقاام الشباي و  لع يعسال بالقخيشاة، Àالشبي أن  كيه الجاللة:

ولكشااو لااع يفعاال فااجّل عمااى  ،الحااج عمااى ىااحه السااخأة بعااج ضيااػر قااخائغ الفاحذااة مااغ جانبيااا
 .(ٕ)عجم مذخوعية العسل بالقخائغ

 :ويعتخض عمى ىحا االستجالل
ه السخأة ألناو لاع يتاػفخ لجياو قاخائغ قػياة الجاللاة لع يقع الحج عمى ىح Àأن الشبي 

ن الدنااا عااادة يقااع فااي الخفاااء ويحتاااج فااي إثباتااو إلااى قااخائغ قػيااة إإذ  ،عمااى وقااػ  الدنااا
ولاايذ لعااجم مذااخوعية القااخائغ، عمااى أنااو يسكااغ القااػل بااأن القااخائغ ال تثباات بيااا  ،الجاللااة

 –فياو باالقخائغ  ىيقزا وسايأتي الحاجيث عاغ ىاحا األماخ فاي مبحاث ماا –الحجود  اصة 
ألن الحجود تجرأ بالذبيات وىحا ال يعشي عجم االحتجاج بالقخائغ فاي كياخ الحاجود لػجاػد 

 .(ٖ)الفخق بيغ الحجود والحقػق األ خػ 
 À َأنَّ ِىبَلَل ْبَغ ُأَميََّة َقَحَف اْمَخَأَتُو ِعْشَج الشَِّبيِّ ) ، اسعغ ابغ عبّ  - ٕ

َشَة َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ : Àَل الشَِّبي  ِبَذِخيِظ ْبِغ َسْحَساَء َفَقا ِإَذا  ،َيا َرُسػَل هللاِ  :َفَقالَ  ،اْلَبيِّ
َشةَ  ،َرَأػ َأَحُجَنا َعَمى اْمَخَأِتِو َرُجبلً  َشَة َوِمالَّ َحج   :َيُقػلُ  À َفَجَعَل الشَِّبي   ،َيْشَصِمُق َيْمَتِسُذ اْلَبيِّ اْلَبيِّ

ي َلَراِدق   :َفَقاَل ِىبَلل   ،ِفي َضْيِخكَ  َفَمُيْشِدَلغَّ َّللاَُّ َما ُيَبخُِّغ َضْيِخؼ  ،َوالَِّحؼ َبَعَثَظ ِباْلَحقِّ ِإنِّ
 مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱ، َفَشَدَل ِجْبِخيُل َوَأْنَدَل َعَمْيوِ  ،ِمَغ اْلَحجِّ 

                                         
ىحا إسشاد صحيح (، وقال: ٙٓٔ/ٖ، )الكشاني ،مرباح الدجاجة -(. ٖٜ٘/ٖسشغ ابغ ماجو، ) (ٔ)

 .ولو شاىج في الرحيحيغ وكيخىسا مغ حجيث ابغ عباس أيزا ،رجالو ثقات
وسائل  -(. ٘ٔٔاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٓٛمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص (ٕ)

 (. ٜٓ٘/ٕاإلثبات، دمحم الدحيمي، )
الدمصة القزائية،  -(. ٙٙالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص -(. ٘ٔٔاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٖ)

 (. ٕٔٚعميان، )ص

 



ٗٚٗ 

 

َفَأْرَسَل  Àَفاْنَرَخَف الشَِّبي  ، َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
َفَيْل ِمْشُكَسا  ،َيُقػُل: ِإنَّ َّللاََّ َيْعَمُع َأنَّ َأَحَجُكَسا َكاِذب   Àَوالشَِّبي   ،َفَذِيجَ  َفَجاَء ِىبَلل   ،ِإَلْيَيا
قال ابغ  ،ِإنََّيا ُمػِجَبة   :َفَمسَّا َكاَنْت ِعْشَج اْلَخاِمَدِة َوقَُّفػَىا َوَقاُلػا ،ُثعَّ َقاَمْت َفَذِيَجْت  ؟،َتاِئب  

 ،اَل َأْفَزُح َقْػِمي َساِئَخ اْلَيْػمِ  :ُثعَّ َقاَلْت  ،َحتَّى َضَششَّا َأنََّيا َتْخِجعُ  َفَتَمكََّأْت َوَنَكَرْت  :عّباس
َْ اأَلْلَيَتْيِغ َ َجلََّح  Àَفَسَزْت َفَقاَل الشَِّبي   َأْبِرُخوَىا َفِمْن َجاَءْت ِبِو َأْكَحَل اْلَعْيَشْيِغ َساِب

اَقْيِغ َفْيَػ ِلَذِخيِظ ْبِغ َسْحَساءَ  َلْػاَل َما َمَزى ِمْغ : Àَفَقاَل الشَِّبي   ،َفَجاَءْت ِبِو َكَحِلظَ  ،الدَّ
 .(ٔ)(ِكَتاِب هللِا َلَكاَن ِلي َوَلَيا َشْأن  

لااع يمحااق الػلااج بذااخيظ ركااع وجااػد قخيشااة الذاابو بااو،  À: أن الشبااي كيػػه الجاللػػة
 ،شاة الذابولع يقاع الحاج عماى الساخأة بشااء عماى قخي Àومنسا ألحقو براحب الفخاش، والشبي 

 .(ٕ)وكل ىحا يؤيج بأن القخائغ ليدت مغ وسائل اإلثبات
َكاَن ُعْتَباُة باغ أباي وقااص َعِياَج ِإَلاى َأِ ياِو َساْعج  )قالت:  عغ عائذة – ٖ

اا َكااَن َعااَم اْلَفاْتِح َأَ اَحُه َساْعج   ،َأنَّ اْبَغ َوِليَجِة َزْمَعاَة ِمشِّاي َفاْقِبْزاُو ِإَلْياظَ بغ أبي وقاص،   َفَمسَّ
َفَقااَم َعْباُج ْباُغ َزْمَعاَة َفَقااَل َأِ اي َواْباُغ َوِلياَجِة  ،َعِيَج ِإَليَّ ِفياوِ وقاص وقال: ابغ أ ي  يبِ ْبُغ أَ 

ِ اْباُغ َأِ اي َقاْج َكاااَن  :َفَقااَل َساْعج   À َفَتَداااَوَقا ِإَلاى الشَِّبايِّ  ،َأِباي ُوِلاَج َعَماى ِفَخاِشاوِ  َيااا َرُساػَل َّللاَّ
 رساػل هللاَفَقااَل  ،َأِ ي َواْبُغ َوِليَجِة َأِبي ُوِلَج َعَمى ِفَخاِشوِ  :َفَقاَل َعْبُج ْبُغ َزْمَعةَ  ،َعِيَج ِإَليَّ ِفيوِ 

À:  ثااع قااال الشبااي ُىااَػ َلااَظ َيااا َعْبااُج ْبااَغ َزْمَعااَةÀ  ُثُااعَّ َقاااَل  ،اْلَػَلااُج ِلْمِفااَخاِش َوِلْمَعاااِىِخ اْلَحَجااخ
 .(ٖ)(َفَسا َرآَىا َحتَّى َلِقَي َّللاََّ  ،ْشُو ِلَسا َرَأػ ِمْغ َشَبِيِو ِبُعْتَبةَ اْحَتِجِبي مِ  :ِلَدْػَدَة ِبْشِت َزْمَعةَ 

ولاع  ،قزى بالغبلم لعبج باغ زمعاة بشااء عماى الفاخاش Àأن الشبي  كيه الجاللة:
ولاػ كاان القزااء باالقخائغ  ،يقس بو لدعج بغ أبي وقاص مع أنو كان شبييًا بأ ياو عباج

 . (ٗ)دعج بشاء عمى الذبول Àمذخوعًا لقزى بو الشبي 
                                         

الجامع الرحيح، مدمع،  -(. ٕٙٔ/ٙالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما جاء في سػرة الشػر، ) (ٔ)
 (. ٖ٘ٔٔ/ٕكتاب المعان، )

 (.ٓٚالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص (ٕ)
 (. ٔٚٔتخخيجو، )صسبق  (ٖ)
 (.ٛٙالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص (ٗ)



ٗٚ٘ 

 

بالذاابو  Àواسااتجلػا أيزااًا بجسمااة مااغ األحاديااث التااي لااع يحكااع فييااا الشبااي  - ٗ
 مع وجػده والذبو يعتبخ نػعًا مغ القخائغ.
 ويعتخض عمى ىحه االستجالالت:

وىااي أقااػػ مااغ  الااع يمحااق الػلااج الذاابيو بشاااء عمااى قخيشااة الفااخاش Àأن الشبااي  -
ومنساا يحكااع بالذابو فاي مػضاع لااع  ،ج لمفااخاش ولمعااىخ الحجاخ: الػلاÀقخيشاة الذابو لقػلاو 

 .(ٔ)يػجج شيء أقػػ مشو كالحكع بالقافة
لااع يقااع الحااج عمااى زوجااة ىاابلل ألنيااا العشاات والمعااان مدااقط لمحااج،  Àأمااا أنااو 

َلااْػاَل َمااا َمَزااى ِمااْغ ): Àومااغ ثااع فاامن فااي الحااجيث دلياال عمااى العساال بالقخيشااة حيااث قااال 
أؼ لااػال مااا ساابق مااغ حكااع هللا أن المعااان يااجفع الحااج عااغ  (َن ِلااي َوَلَيااا َشااْأن  َلَكااا هللاِ ِكتَاااِب 

 .(ٕ)السخأة ألقست عمييا الحج مغ أجل الذبو الطاىخ بالحؼ رميت بو
 Àألن الشبااي  اففيااو دلياال عماى العساال بالقخيشااة أماا حااجيث الداايجة عائذاة 

نسااا ورد بشاااء عمااى فاامن أمااخه ليااا باالحتجاااب إ ،احتجبااي مشااو :زوجتااو قااال لدااػدة 
   .(ٖ)قخيشة الذبو بعتبة

ِعي): Àقػلو  – ٘  .(ٗ)(خَ كَ نْ أَ  غْ َواْلَيِسيُغ َعَمى مَ  ،اْلَبيَِّشُة َعَمى اْلُسجَّ
 .(٘)عغ ىحا الحجيث والجػاب عشو تشػيووسبق ال

 كمؽ السعقؾؿ:
وقااج تبااجو  ،إن القاخائغ ليداات مصااخدة الجاللااة وال مشزاابصة فابل يشبشااي عمييااا حكااع

 .(ٙ)غ قػية ثع يعتخييا الزعفالقخائ
                                         

معالع الدشغ،  -(، مكتبة شبخية، الخياض. ٛٚ/ٗإكسال إكسال السعمع، دمحم بغ  مفو األبي، ) (ٔ)
 م.ٕٖٜٔ(، السصبعة العمسية، حمب، شبعة أولى، ٕٓٛ/ٖحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع الخصابي، )

 (.ٕٓٛ/ٖمعالع الدشغ، الخصابي، ) -. (ٛٚ/ٗإكسال إكسال السعمع، األبي، ) (ٕ)
 (.ٖٙ٘/ٗإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) (ٖ)
 (. ٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (.ٚٙٗيشطخ، )ص (٘)
 =اإلثبات -(. ٓٛمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص -(. ٕٔٚالدمصة القزائية، عميان، )ص (ٙ)

 

 



ٗٚٙ 

 

ناو ال إإذ  ،بأن االعتسااد عماى القاخائغ القػياة ىاػ أسااس الحكاع ،وأجيب عغ ىحا
والعتباار القاخائغ القػياة نجاج الفقيااء ، يجػز االعتسااد عماى القاخائغ ذات الجاللاة الزاعيفة

كساغ ياجعي قصاع  ،يشرػن عمى رد الجعػػ إذا كاان ضااىخ الحاال أو كاان الػاقاع يكاحبيا
فاامن العبااخة بقااػة  ،وأمااا أن تكااػن القااخائغ قػيااة ثااع يعتخييااا الزااعف، يااجه ويااجاه صااحيحتان

 ،ومااغ ثااع فاامن وسااائل اإلثبااات جسيعيااا ليداات قصعيااة الجاللااة ،القخيشااة عشااج القزاااء بيااا
فاالقخائغ ليدات فخياجة فاي  ،ومنسا ىي ضشية تفيج تخجيح جانب الرجق عمى جاناب الكاحب

 .(ٔ)ىحا السجال
فااي القااػل األول رجحااان  وهللا أعمااعأدلااة القااػليغ الدااابقيغ، يتباايغ  وبااالشطخ إلااى

أدلاتيع فاي الجاللاة  قاػةل وذلاظ، (ٕ)القاخائغ واعتبارىاا عماى العساػممذخوعية االعتسااد عماى 
ألن القاااخائغ ال ، وضاااعف أدلاااة الساااانعيغ وكثاااخة االعتاااخاض عميياااا، و عماااى السقراااػد مشياااا

ن فااي الااجعاوػ أو البيشااات أو كيخىسااا مااغ يخمااػ كتاااب مااغ كتااب الفقااو مااغ األ ااح بيااا إ
فيااو لكثيااخ مااغ الحقااػق و ازاايا  ل يااؤدؼ ألن إىسااال القااخائغ واألمااارات، و السدااائل الفقييااة

قاال اباغ القايع: ، مسا يتشافى ماع مقاصاج الذاخيعة فاي القزااء، كثيخ مغ األحكاملتعصيل 
ًا ماااغ األحكاااام فسااغ أىاااجر ىاااحه العبلماااات واألماااارات فاااي الذااخ  بالكمياااة فقاااج عصااال كثياااخ )

   .(ٖ)(وضيع كثيخًا مغ الحقػق 
 

                                         
القخائغ ودورىا،  -(. ٓٔ٘/ٕ)وسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي،  -(. ٙٔٔبالقخائغ، الفائد، )ص =

 (.ٕٚدبػر، )ص
القخائغ  -(. ٓٔ٘/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) -(. ٙٔٔاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٔ)

 (.ٕٕٚالدمصة القزائية، عميان، )ص -(. ٕٚودورىا، دبػر، )ص
 -(. ٜٔٔالفائد، )صاإلثبات بالقخائغ،  -رجح ىحا القػل الكثيخ مغ الباحثيغ السعاصخيغ مشيع:  (ٕ)

شخائق الحكع،  -(. ٙٚالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص -(. ٔٔ٘/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، )
مشياج الصالب، عبج  -(. ٕ٘ٗالقزاء ونطامو، الحسيزي، )ص -(. ٖٖٛزىخاني، )ص
الشطام القزائي، رأفت،  -(. ٙٙٔحجية القخائغ، التخىػني، )ص -(. ٕٚٗالدسيع، )ص

 -(. ٕٙ٘اإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص -(. ٜ٘القخائغ، الدجالن، )ص -(. ٓٚٗ)ص
 الدمصة -(. ٗٛمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص -(. ٗٗالقخائغ وحجيتيا، عساد ربيع، )ص

 (. ٕٕٚالقزائية، عميان، )ص
 (.ٚٛالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)



ٗٚٚ 

 

 
 
 
 

 
 السبحث الثالث: أقداـ القخائؽ

 
عااااجة يقااااػم كاااال مشيااااا عمااااى اعتبااااار  أقدااااام ائغ إلااااىفقياااااء القااااخ القدااااع 

وىااحا  ، وحيثيااة مختمفااةا حدااب السرااجر أو القااػة أو السااجلػل أو الاادمغ، اااص
 صمبيغ.ما سأتشاولو في م

  

  .ة مؽ حيث مرجرهاأقداـ القخلش سظمب األكؿ:ال  **
 .الثاني: أقداـ القخلشة مؽ حيث قؾة داللتها ظمبالس  **

  

 



ٗٚٛ 

 

 أقداـ القخلشة مؽ حيث مرجرها سظمب األكؿ:ال
 أنػا : أربعة القخيشة باعتبار مرجرىا إلى تقدع

 ، قخائغ قانػنية.قخائغ قزائية، قخائغ فقيية، قخائغ نرية
  الشؾع األكؿ: القخائؽ الشرية:الشؾع األكؿ: القخائؽ الشرية: *

كيعمها الذارع كيعمها الذارع   ،،القخائؽ التي كردت في الكتاب أك الدشةالقخائؽ التي كردت في الكتاب أك الدشةهي هي   ::ةةالقخائؽ الشريالقخائؽ الشري
    كأمثمتها مؽ الكتاب كالدشة كثيخة.كأمثمتها مؽ الكتاب كالدشة كثيخة.  ،،((11))دلياًل عمى أمخ معيؽدلياًل عمى أمخ معيؽ

 مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب ُّٱٹٱٹٱ - ٔ

 .(ٕ)َّلك اك يق ىق يف يثىف ىث

عمى دعػاىع أمام أبييع بقخيشة وجػد الاجم  قال الفقياء: استجل أ ػة يػسف 
وىااي بقااع الااجم عمااى  اوزعسااػا أن الااحئب قااج أكمااو وتااخك آثااار ذلااظ ،عمااى مبلبااذ أ ااييع

وىاحه القخيشاة  ،استجل بقخيشة تشفاي ماا يجعياو األبشااء ولكغ نبي هللا يعقػب  ،القسيز
متى كان الاحئب حكيساًا  :حتى أنو قال ،ىي سبلمة القسيز مغ الخخق والتسديق االشافية

 .(ٖ)؟يأكل يػسف ولع يخخق القسيز

 .(ٗ)َّ جه ين ىن خنمنُّٱٱٱٱٹٱٹ - ٕ

نرت ىحه اآلية عمى أن هللا وضع العبلمات واألماارات لييتاجؼ بياا الشااس فاي 
                                         

الػسائل العمسية،  -(. ٓٗعدايدة، )ص حجية القخائغ، -(. ٕ٘ٔحجية القخائغ، التخىػني، )ص (ٔ)
اإلثبات بالقخائغ، الفائد،  -(. ٖٚٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص -(. ٜٗو ٚٚالحفشاوؼ، )ص

 (.ٕٓ٘اإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص -(. ٓٚ)ص
 (. ٛٔسػرة يػسف، آية: ) (ٕ)
تبرخة  -(. ٜٗٔ/ٜشبي، )الجامع ألحكام القخآن، القخ  –(. ٓٗ/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (ٖ)

أحكام القخآن، الكيااليخاسي،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٚٔٔ/ٕالحكام، ابغ فخ ػن، )
(ٗ/ٕٖٔ.) 

 (.ٙٔسػرة الشحل، آية: ) (ٗ)



ٜٗٚ 

 

ومااا ىااحه العبلمااات إال  ،كالداافخ ومعخفااة جيااة القبمااة لمراابلة اأمااػرىع الجيشيااة والجنيػيااة
 .(ٔ)قخائغ دالة عمى ما وضعت لو

ى َأِ ياِو َساْعج  َكاَن ُعْتَباُة باغ أباي وقااص َعِياَج ِإَلا)قالت:  عغ عائذة – ٖ
اا َكااَن َعااَم اْلَفاْتِح َأَ اَحُه َساْعج   ،َأنَّ اْبَغ َوِليَجِة َزْمَعاَة ِمشِّاي َفاْقِبْزاُو ِإَلْياظَ بغ أبي وقاص،  َفَمسَّ

َفَقااَم َعْباُج ْباُغ َزْمَعاَة َفَقااَل َأِ اي َواْباُغ َوِلياَجِة  ،َعِيَج ِإَليَّ ِفياوِ وقاص وقال: ابغ أ ي  يبِ ْبُغ أَ 
ِ اْباُغ َأِ اي َقاْج َكاااَن  :َفَقااَل َساْعج   À َفَتَداااَوَقا ِإَلاى الشَِّبايِّ  ،ُوِلاَج َعَماى ِفَخاِشاوِ َأِباي  َيااا َرُساػَل َّللاَّ

 رساػل هللاَفَقااَل  ،َأِ ي َواْبُغ َوِليَجِة َأِبي ُوِلَج َعَمى ِفَخاِشوِ  :َفَقاَل َعْبُج ْبُغ َزْمَعةَ  ،َعِيَج ِإَليَّ ِفيوِ 
À:  ثااع قااال الشبااي َعْبااُج ْبااَغ َزْمَعااَة ُىااَػ َلااَظ َياااÀ  ُثُااعَّ َقاااَل  ،اْلَػَلااُج ِلْمِفااَخاِش َوِلْمَعاااِىِخ اْلَحَجااخ

 .(ٕ)(َفَسا َرآَىا َحتَّى َلِقَي َّللاََّ  ،اْحَتِجِبي ِمْشُو ِلَسا َرَأػ ِمْغ َشَبِيِو ِبُعْتَبةَ  :ِلَدْػَدَة ِبْشِت َزْمَعةَ 
لفاااخاش، وىاااي قخيشاااة نراااية فاااي عماااى قخيشاااة ا Àففاااي ىاااحا الحاااجيث ناااز الشباااي 

 إثبات ندب السػلػد عشج التشاز  إال أن يكػن لعان.
قااال لعااع حيااي بااغ  Àعااغ فااتح  يبااخ وفيااو أن الشبااي   حااجيث ابااغ عسااخ -ٗ

 .(ٖ)(ظَ لِ ذَ  غْ مِ  خُ ثَ كْ أَ  الُ سَ الْ وَ  يب  خِ ُج قَ يْ عَ الْ )أ صب: 
كحب عاع عمى  كثخة السال وضيق الػقت بقخيشة Àففي ىحا الحجيث حكع الشبي 

 . (ٗ)فكثخة السال وضيق الػقت يجل عمى عجم نفاذ السال ،حيي بغ أ صب
اَل تُاااْشَكُح اأْلَيِّاااُع َحتَّاااى ُتْداااَتْأَمَخ َواَل )قاااال:  Àأن الشباااي  عاااغ أباااي ىخياااخة  - ٘

ِ َوَكْيَف ِإْذُنَيا َقاَل َأْن تَ   .(٘)(ْدُكتَ ُتْشَكُح اْلِبْكُخ َحتَّى ُتْدَتْأَذَن َقاُلػا َيا َرُسػَل َّللاَّ
                                         

القخائغ ودورىا،  -(. ٔٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٖٚٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص (ٔ)
 (.ٕٔ٘ائية، تخكساني، )صاإلجخاءات الجش –(. ٛٛدبػر، )ص

 (. ٔٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (. ٖٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
إعبلم السػقعيغ، ابغ القيع،  –(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٓٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخ ػن، ) (ٗ)

 (.ٚالصخق الحكيسة، ابغ القيع، )ص -(. ٛٛ/ٔ)
 (.ٛٙٗسبق تخخيجو، )ص (٘)

 



ٗٛٓ 

 

فاي ىاحا الحاجيث عماى أن ساكػت البكاخ قخيشاة عماى رضااىا  Àفقج ناز الشباي 
 .(ٔ)، وىحا مغ األحكام الفقيية الستفق عمييا بيغ الفقياءبعقج الدواج

  الشؾع الثاني: القخائؽ الفقهية:الشؾع الثاني: القخائؽ الفقهية: *
ىااي القااخائغ التااي اسااتشبصيا الفقياااء وجعمػىااا أدلااة عمااى أمااػر : القػػخائؽ الفقهيػػة

وىااحه  ،وقااج نرااػا عمييااا فااي مؤلفاااتيع ،جلػا بيااا فااي باااب الااجعاوػ والقزاااءواساات ،أ ااخػ 
 .(ٕ)القخائغ في الػاقع ثسخة اجتيادىع

كثيااخة ومتفخقااة فااي شااتى األبااػاب والسدااائل الفقييااة، وليداات عمااى وىااحه القااخائغ 
اتفاق الفقيااء عماى اعتسادىاا ماا سشيا درجة ومختبة واحجة مغ حيث اعتبارىا واأل ح بيا، ف

 .اعتبارىا واالعتجاد بيا، وىحه بعس األمثمة ومشيا ما ا تمفػا في ، ح بياواأل
 مغ القخائغ التي اتفق الفقياء عمى اعتبارىا:

وكااحلظ قبااػل إذنيااع فااي  ،قبااػل قااػل الراابيان فااي اليااجايا التااي تخساال معيااع -
 اكتفاء بالقخائغ الطاىخة. االج ػل إلى السشازل

إنائاو ويشاام فاي فخاشاو دون اسات حان  الزيف يصخق باب مزيفو ويذاخب ماغ -
 .(ٖ)اعتسادًا عمى القخيشة العخفية اص لكل عسل يقػم بوا 

 :ومغ القخائغ التي ا تمف الفقياء في اعتبارىا
والحشابماااة فاااي  ،والسالكياااة ،فقاااج أجاااازه فقيااااء الحشفياااة ،انعقااااد البياااع بالسعاشااااة -

                                         

حجية القخائغ، التخىػني،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٓٔ/ٕ، )تبرخة الحكام، ابغ فخ ػن  (ٔ)
 (.ٜٛالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص -(. ٖٚٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص -(. ٜٕٔ)ص

حجية  -(. ٕٕ٘اإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص - (.ٜٖٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص (ٕ)
اإلثبات بالقخائغ، الفائد،  -(. ٓٗعدايدة، )صحجية القخائغ،  -(. ٜٕٔالقخائغ، التخىػني، )ص

 (. ٜٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص -(. ٕٚ)ص
(، شبعة الكميات ٕٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٙٙٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص (ٖ)

 (.ٕٓالصخق الكسية، ابغ القيع، )ص -(. ٕٖٔ/ٕقػاعج األحكام، ابغ عبج الدبلم، ) -األزىخية. 



ٗٛٔ 

 

وأحسااج فااي  ،شسااا ذىااب الذااافعيةيب ،إذا كااان يااجل داللااة واضااحة عمااى الخضااا ،(ٔ)السعتسااج
 إلى عجم صحتو ولػ كان الفعل دااًل عمى الخضا. ،(ٕ)رواية

إقامااة حااج شااخب الخسااخ عمااى مااغ تقيااأ الخسااخ، ومقامااة حااج الدنااا عمااى الحاماال  -
 .(ٖ)التي ال زوج ليا ولع تجعي اإلكخاه، وسيأتي في مبحث ما يقزى فيو بالقخائغ

  الشؾع الثالث: القخائؽ القزائيةالشؾع الثالث: القخائؽ القزائية *

ىاااااي القاااااخائغ التاااااي يداااااتشبصيا القزااااااة ماااااغ واقاااااع القزاااااايا لقاااااخائغ القزاااااائية: ا
سعااخفتيع وباإلضااافة لمسارسااتيع لمقزاااء  وبعااج مااجة مااغ ،والحااػادث التااي تعااخض عمااييع

واسااتخخاج القااخائغ مااغ  ،باألحكااام الذااخعية تتكااػن لااجييع ممكااة يدااتصيعػن االسااتجالل بيااا
 .(ٗ)الحكاءضخوف كل دعػػ ومبلبداتيا عغ شخيق الفصشة و 

باال يختمااف بااا تبلف قااجرة  اوىااحا الشااػ  مااغ القااخائغ ال يداايخ عمااى وتيااخة واحااجة
يجاااب أن يحااااط بالحيصاااة ، لاااحا وا اااتبلف القزاااايا وضخوفياااا ،القاضاااي عماااى االساااتشباط

 .(٘)والححر وعجم التعػيل عميو إال ضسغ القػاعج والزػابط الدميسة
ومغ بعجىع ماغ القزااة كثياخة  واألمثمة عمى ذلظ مغ أقزية الرحابة والتابعيغ

                                         

التػضيح،  ميل الجشجؼ،  –(. ٕٙٙ/ٗتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -(. ٔٔ٘/ٔٔالبشاية، العيشي، ) (ٔ)
 –(. ٚٛٔ/ٖبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) -(. ٖ٘ٗ/ٗمشح الجميل، عمير، ) -(. ٜٓٔ/٘)

 (.ٔٙٗ/ٕكذاف القشا ، البيػتي، ) -(. ٖ/ٕالكافي، ابغ قجامة، )
كذاف القشا ، البيػتي،  -(. ٛ/ٖالػسيط، الغدالي، ) – (.ٖٜٖ/٘نياية السصمب، الجػيشي، ) (ٕ)

 (.ٖ/ٕالكافي، ابغ قجامة، ) –(. ٔٙٗ/ٕ)
 (.ٜٗٗيشطخ، )ص (ٖ)
القخائغ ودورىا،  -(. ٖٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٓٗٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص (ٗ)

-(. ٔٗعدايدة، )ص حجية القخائغ، -(. ٜٕٔحجية القخائغ، التخىػني، )ص -(. ٖٜدبػر، )ص
السج ل  -(. ٕٔ٘اإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص -(. ٔٓٔالػسائل العمسية، الحفشاوؼ، )ص

 (.ٕ٘ٙالدمصة القزائية، عميان، )ص -(. ٜٖٜ/ٕالفقيي العام، زرقا، )
 (.ٖٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (٘)

 



ٕٗٛ 

 

 .(ٔ)، ذكخىا عمساء الديخ والفقياء في مؤلفاتيع كسا سبق ذكخهومتشػعة

بااايغ معااااذ باااغ عفاااخاء ومعااااذ باااغ عساااخو بااايغ  Àقزااااء الشباااي  وماااغ ىاااحا الشاااػ 
 الجسػح، بعج الشطخ في سيفييسا.

ِه َقاَل   عغ عبج الخحسغ بغ عػف - افِّ َياْػَم َبْيَشا َأَناا َواِقاف  ِفاي )َعْغ َججِّ الرَّ
َفَشَطْخُت َعْغ َيِسيِشي َوِشاَساِلي َفاِمَذا َأَناا ِبُغبَلَماْيِغ ِماَغ اأَلْنَرااِر َحِجيثَاة  َأْساَشاُنُيَسا َتَسشَّْياُت  ،َبْجر  

 :ْمااتُ قُ  ؟،َياا َعااعِّ َىااْل َتْعااِخُف َأَبااا َجْياال   :َفَغَسَدِنااي َأَحااُجُىَسا َفَقااالَ  ،َأْن َأُكاػَن َبااْيَغ َأْضااَمَع ِمْشُيَسااا
َوالَّاِحؼ َنْفِداي  ،Àُأْ ِباْخُت َأنَّاُو َيُداب  َرُساػَل هللِا  :َقاالَ ؟، َما َحاَجُتَظ ِإَلْياِو َياا اْباَغ َأِ اي ،َنَععْ 

ْباُت ِلاَحِلظَ  ،ِبَيِجِه َلِ ْغ َرَأْيُتُو اَل ُيَفاِرُق َسَػاِدؼ َسَػاَدُه َحتَّى َيُساػَت اأَلْعَجاُل ِمشَّاا َفَغَسَدِناي  ،َفَتَعجَّ
َأاَل  :ُقْماتُ  ،َفَماْع َأْنَذاْب َأْن َنَطاْخُت ِإَلاى َأِباي َجْيال  َيُجاػُل ِفاي الشَّااسِ  ،َ ُخ َفَقااَل ِلاي ِمْثَمَياااآل

ثُاعَّ اْنَراَخَفا ِإَلاى  ،َفاْبَتَجَراهُ ِبَدْيَفْيِيَسا َفَزَخَباُه َحتَّاى َقاَتبَلهُ  ،ِإنَّ َىَحا َصاِحُبُكَسا الَِّحؼ َسَأْلُتَساِني
َأَنااا َقَتْمتُااُو، َفَقاااَل: َىااْل  :َقاااَل ُكاال  َواِحااج  ِمْشُيَسااا ؟،َأي ُكَسااا َقَتَمااوُ  :َفَقااالَ  ،َفااَأْ َبَخاهُ  À َرُسااػِل َّللاَُّ 

اااْيَفْيِغ َفَقاااالَ  ،الَ  :َقااااال ؟،َمَداااْحُتَسا َساااْيَفْيُكَسا َساااَمُبُو ِلُسَعااااِذ ْباااِغ  ،ِكبَلُكَساااا َقَتَماااوُ  :َفَشَطاااَخ ِفاااي الدَّ
 .  (ٕ)(َوَكاَنا ُمَعاَذ اْبَغ َعْفَخاَء َوُمَعاَذ ْبَغ َعْسِخو ْبِغ اْلَجُسػحِ  ،ُسػحِ َعْسِخو ْبِغ اْلجَ 

بايغ  ماغ قزااء نباي هللا ساميسان  Àماا ذكاخه الشباي ومغ ىحا الشاػ  أيزاا: 
 امخأتيغ ا تمفتا عمى ولج تجعي كل مشيسا أنو ابشيا.

اِن َمَعُيَسا اْبَشاُىَسا َجااَء َكاَنْت اْمَخَأتَ )قال:  Àأن رسػل هللا  عغ أبي ىخيخة  -
ْئُب َفَحَىَب ِباْبِغ ِإْحاَجاُىَسا َفَقاَلاْت َصااِحَبُتَيا ِإنََّساا َذَىاَب ِباْبِشاِظ َوَقاَلاْت اأْلُْ اَخػ ِإنََّساا َذَىابَ   الحِّ

َد َفَأْ َبَختَاااُه وُ َداو  َد َفَقَزااى ِبااِو ِلْمُكْبااَخػ َفَخَخَجتَااا َعَمااى ُسااَمْيَساَن ْبااغِ وُ ِباْبِشااِظ َفَتَحاَكَستَااا ِإَلااى َداو 
اْغَخػ اَل َتْفَعاْل َيْخَحُساَظ َّللاَُّ ُىاَػ اْبُشَياا َفقَ  اكِّيِغ َأُشاق ُو َبْيَشُيَساا َفَقاَلاْت الر  َزاى َفَقاَل اْئُتػِني ِبالدِّ

ْغَخػ     .(ٖ)(ِبِو ِلمر 

                                         

 (.ٛٙٗيشطخ، )ص (ٔ)
 (.ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٓٚٗ: )صسبق تخخيجو (ٖ)



ٖٗٛ 

 

عمى كاحب الكباخػ بقخيشاة رضااىا بذاق الػلاج   حيث استجل نبي هللا سميسان
ولاااع يكاااغ ماااخاده أن يقصعاااو )قاااال الشاااػوؼ: ، راااغخػ بقخيشاااة شااافقتيا عمياااووعماااى صاااجق ال

 .(ٔ)(حقيقة ومنسا أراد ا تبار شفقتيا لتتسيد لو األم فمسا تسيدت بسا ذكخت عخفيا
ماااااغ قاااااانػن أصاااااػل  (،ٕٖٓ: )عّخفااااات الساااااادةأمااااا فاااااي القاااااانػن الػضاااااعي فقاااااج 

 ،ز عمييااااا القااااانػن التااااي لااااع يااااشىااااي ) فقالاااات: السحاكسااااات المبشاااااني القخيشااااة القزااااائية
 .(ويدتشبصيا القاضي مغ ضخوف ووقائع الجعػػ بسالو مغ سمصة التقجيخ

القااخائغ ) :ماغ قااانػن البيشاات الداػرؼ فشراات عماى أنياا (،ٕٜ: )الساادة يااوعّخفت
وأن  ،وأمكااغ القاضااي أن يدتخمراايا مااغ ضااخوف الااجعػػ  ،التااي لااع يااشز عميااو القااانػن 

 .(يقتشع بأن ليا داللة معيشة
ئغ القزااااااائية أمااااااخ يدااااااتشبصو القاضااااااي باجتياااااااده وذكائااااااو مااااااغ الػقااااااائع فااااااالقخا

السعخوضااة عميااو فااي الااجعػػ وضخوفيااا ومبلبداااتيا، فيراال مشيااا إلااى االقتشااا  برااحة 
 .(ٕ)وقائع أ خػ، فيي أدلة كيخ مباشخة تقػم عمى االستشتاج وتعتسج عمى الفصشة والحكاء

 قخيشااة أؼمااة فااي اسااتشباط ىااحا وقااج تااخك السذااخ  الػضااعي لمقاضااي الحخيااة الكام
 .(ٖ)ومن لع يشز عمييا القانػن  مغ الػاقعة لتكػيغ قشاعتو،

 ىااعتبخ في ،قيساة ىاحه القاخائغ أقال ماغ كيخىااالقانػن الػضعي يعتبخ ومغ َثعَّ فمن 

                                         

 (. ٛٔ/ٕٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) (ٔ)
 -(. ٘ٔٗو ٚٛٔ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) -(. ٛ/ٚٔمػسػعة أصػل السحاكسات، إدوار، ) (ٕ)

 -(. ٘ٚٔاإلثبات في السػاد السجنية، مصخ، )ص -(. ٕٔٔاإلثبات الجشائي، الذػاربي، )ص
القخائغ  -(. ٕٗٔات الجشائي، عابج، )صاإلثب -(. ٚٔٔمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص

 (.ٜٛوحجيتيا في اإلثبات، عساد ربيع، )ص
اإلثبات  -(. ٘ٚٔاإلثبات في السػاد السجنية، مصخ، )ص -(. ٚٔٗ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) (ٖ)

مغ شخق  -(. ٕٚٔمػجد أصػل اإلثبات، مخقذ، )ص -(. ٕٕٔالجشائي، الذػاربي، )ص
(، مغ قانػن أصػل السحاكسات المبشاني، ٕٖٓويشطخ السادة: ) -(. ٛٔٔاإلثبات، البيي، )ص

 (، مغ قانػن البيشات الدػرؼ.ٕٜوالسادة: )

 



ٗٛٗ 

 

ويراح إثباات  ، اح بذايادة الذايػدأ اح بياا إال حياث يأبل يف ،بسثابة الذيادة في اإلثبات
دوماا والسخجع في ذلظ  ،انت قخيشة مداوية ليا أو أقػػ مشياولػ ك ،عكديا بكافة الصخق 

 .(ٔ)ىػ اقتشا  القاضي

 .الشػ  الخابع: القخائغ القانػنيةالشػ  الخابع: القخائغ القانػنية  **
ىااي القااخائغ التااي نااز عمييااا السذااخ  الػضااعي نرااًا صااخيحًا القااخائغ القانػنيااة: 

وتعفااي مااغ صااجرت لسراامحتو مااغ أيااة شخيقااة  ،بسااا ال يااج  مجااااًل لمسجادلااة فااي صااحتيا
 وىي نػعان:، (ٕ)ولحلظ سسيت قانػنية ،لئلثبات ػ أ خ 

وىااي التااي ال تقباال داللتيااا إثبااات  :القااخائغ القانػنيااة السصمقااة أو القاشعااة :األكؿ
ويجااااػز إثبااااات عكداااايا باااااإلقخار  ،عكداااايا بػسااااائل اإلثبااااات العاديااااة كالكتابااااة والذاااايػد

 القزائي.
ر حكااع قزااائي ولااع قخيشااة قااػة الذاايء السحكااػم بااو، بسعشااى أنااو إذا صااج :مثاليااا

بحياث ال يجاػز ألحاج أن يحااول  ،اعتبخ ذلظ قخيشة عماى صاحة الحكاع ،يعج قاببًل لمصعغ
إثبات مخالفتو لمحقيقة، وذلظ حفاضًا عماى اساتقخار األحكاام القزاائية ولسشاع تجاجد الشادا  

 .(ٖ)ببل حج وال نياية
                                         

 -(. ٖٖٗو ٖٓٔ/ٕالػسيط الدشيػرؼ، ) -(. ٘ٛٙشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٔ)
مػسػعة  -(. ٘ٔٗ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) -(. ٔٚٔمػجد أصػل اإلثبات، مخقذ، )ص

 -(. ٜٛالقخائغ وحجيتيا في اإلثبات، عساد ربيع، )ص -(. ٙ/ٚٔالسحاكسات، إدوار، ) أصػل
(، مغ قانػن أصػل ٕٖٓويشطخ السادة: ) -(. ٗٚٔاإلثبات في السػاد السجنية، مصخ، )ص

 (، مغ قانػن البيشات الدػرؼ.ٕٜالسحاكسات المبشاني، والسادة: )
رسالة  -(. ٜٚ٘/ٕالػسيط، الدشيػرؼ، ) -(. ٖٛٙشخق اإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص (ٕ)

اإلثبات  -(. ٖ٘/ٚٔمػسػعة أصػل السحاكسات، إدوار، ) -(. ٚٛٔ/ٕاإلثبات، نذأت، )
اإلثبات  -(. ٜٙٔاإلثبات في السػاد السجنية، مصخ، )ص -(. ٕٔٔالجشائي، الذػاربي، )ص

السحاكسات المبشاني، (، مغ قانػن أصػل ٖٔٓويشطخ السادة: ) -(. ٕٗٔالجشائي، عابج، )ص
 (، مغ قانػن اإلثبات السرخؼ.ٜٜ(، مغ قانػن البيشات الدػرؼ، والسادة: )ٜٛوالسادة: )

 =مػجد أصػل -(. ٜٛٔو ٖٜٔ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) -(. ٖٔٙ/ٕالػسيط، الدشيػرؼ، ) (ٖ)



ٗٛ٘ 

 

الشداااابة : القااااخائغ القانػنيااااة البداااايصة: وىااااي التااااي تعفااااي مااااغ اإلثبااااات بالثػػػػاني
لمذخز التي وضعت لسرمحتو، ولكغ يحق لمخراع نقاس داللتياا بمثباات عكدايا، وال 

 .(ٔ)يحتاج األمخ في ذلظ إلى نز  اص
مثالياااا: قخيشاااة الحياااازة تاااجل عماااى التسماااظ ولكشياااا كياااخ قاشعاااة قابماااة إلثباااات ماااا 

 .(ٕ)يشقزيا بكافة شخق اإلثبات
 

     

 
 

                                         
 

مػسػعة  -(. ٘ٔٔمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص -(. ٕٜٔو ٜٛٔاإلثبات، مخقذ، )ص =
شخق  -(. ٔٗٔو ٕٗٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص -(. ٖ٘/ٚٔػل السحاكسات، إدوار، )أص

 (.ٗٛٙاإلثبات الذخعية، أحسج إبخاىيع، )ص
مػجد أصػل  -(. ٕٓٗو ٖٜٔ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) -(. ٕٗٙ/ٕالػسيط، الدشيػرؼ، ) (ٔ)

ة أصػل مػسػع -(. ٙٔٔمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص -(. ٕٜٔاإلثبات، مخقذ، )ص
التحقيق  -(. ٕٗٔو ٕٗٔاإلثبات الجشائي، عابج، )ص -(. ٜ٘/ٚٔالسحاكسات، إدوار، )

 (.ٓٛٗالعسمي، مخاد، )ص
 (.ٕٗٔاإلثبات الجشائي، الذػاربي، )ص -(. ٖٓٙو ٖٜٔ/ٕرسالة اإلثبات، نذأت، ) (ٕ)

 



ٗٛٙ 

 

 ث قؾة داللتهاالثاني: أقداـ القخلشة مؽ حي ظمبالس
 .تقدع القخائغ مغ حيث قػة داللتيا إلى أربعة أنػا 

 .قخائغ كاذبة أو ممغاة، قخائغ ضعيفة، قخائغ مخجحة، قخائغ قػية
  ..الشؾع األكؿ: قخائؽ ذات داللة قؾلةالشؾع األكؿ: قخائؽ ذات داللة قؾلة *

وىااي القااخائغ الػاضااحة التااي تجعاال األمااخ فااي حيااد السقصااػ  بااو ويصمااق عمييااا 
 .(ٔ)لغة حج اليقيغالقخائغ القصعية واألمارات البا

وقاج ذكختياا فاي  وقج سبق أمثمة ىحا الشػ  في القخائغ الشرية مغ الكتاب والداشة
، ومااغ -قخيشااة الفااخاش فااي إثبااات الشدااب، وسااكػت البكااخ عااغ الاادواج –السصمااب الدااابق 

إذا  اخج رجال ماغ )(، ٔٗٚٔ: )ما ذكختو مجمة األحكام العجلياة فاي الساادة ،أمثمتو أيزاً 
فااج مت الااجار فااي الحااال وشااػىج  ،فااًا مجىػشااًا فااي يااجه سااكيغ ممػثااة بالااجمدار  اليااة  ائ

وال تمتفات إلاى  ،فبل يذتبو في أن قاتمو ىاػ ذلاظ الخجال ،فييا رجل محبػح في ذلظ الػقت
، وىاحه القخيشااة (ٕ)(كاالقػل إن الخجال ربسااا قتال نفداو ،حتسااالت التاي ىاي محااس تاػىعاال

مجماة  نيا مغ القخائغ القػياة، وتبعاتيع فاي ذلاظومن ذكخىا بعس الفقياء في زمشيع عمى أ
األحكاااام العجلياااةا إال أنياااا فاااي وقتشاااا الحاضاااخ فيياااا نطاااخ، وباساااتصاعة وساااائل التحقياااق 
الحجيثة أن تحجد الػقت التقخيبي لػقػ  القتل ويفّرل األمخ في القزية، فقج تكػن قخيشاة 

غااة، بحداب التقخياخ الاحؼ قػية أو قخيشة مخجحة أو ذات داللة ضعيفة، أو حتى قخيشة مم
 يرجره الصبيب الذخعي عغ الداعة واآللة المتان تع بيسا وقػ  الجخيسة.

                                         

حجية  -. (ٛٚالػسائل العمسية، الحفشاوؼ، )ص -(. ٔٗٚٔمجمة األحكام العجلية، السادة: ) (ٔ)
القخائغ ودورىا، دبػر،  -(. ٚٙاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٕٖٔالقخائغ، التخىػني، )ص

 (.ٜٙ)ص
مجمة األحكام  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٕ٘ٔ/ٕ(، و)ٕٜٖ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)

مصة القزائية، عميان، الد -(. ٕٖٜ/ٕالسج ل الفقيي العام، زرقا، ) -(. ٔٗٚٔالعجلية، السادة: )
 (.ٕٗٙ)ص



ٗٛٚ 

 

  ..الشؾع الثاني: قخائؽ ذات داللة مخيحةالشؾع الثاني: قخائؽ ذات داللة مخيحة *
وىاااااي قاااااخائغ كياااااخ قصعياااااة الجاللاااااة ولكاااااغ لياااااا األكمبياااااة وتقبااااال داللتياااااا إثباااااات 

 .(ٔ)العكذ
عادتااو ذلااظ، وآ ااخ لااػ رأيشااا رجاابًل مكذااػف الااخأس ولاايذ مااغ  :ومثااال ىااحا الشااػ 

ىاربااًا وبيااجه عسامااة وعمااى رأسااو عسامااة أ ااخػ، يتااخجح فااي ىااحه الحالااة أن العسامااة ىااي 
 . (ٕ)لسكذػف الخأس

  ..الشؾع الثالث: قخائؽ ذات داللة ضعيفةالشؾع الثالث: قخائؽ ذات داللة ضعيفة *
 .(ٖ)وىي القخائغ التي تصخق إلييا الذظ واالحتسال والذبية

ان مطمااااع أو مااااا إذا وجااااج رجاااال مااااع امااااخأة أجشبيااااة فااااي مكاااا :ومثااااال ىااااحا الشااااػ 
فامن وجػدىساا فاي مػضاع مطماع  اولع ياخ أحاج عمييساا ماا يداتػجب إقاماة الحاج ،مشفخديغ

إال أنااو ال يعتسااج عمييااا فااي الحكااع لتصااخق الذااظ  ،أو بااانفخاد قخيشااة عمااى وجااػد الفاحذااة
 .(ٗ)واالحتسال

  ..الشؾع الخابع: قخائؽ ذات داللة ممغاة أك كاذبةالشؾع الخابع: قخائؽ ذات داللة ممغاة أك كاذبة *
، (٘)ومنسااا ىااي محااس تااػىع وتخساايغ امااغ العمااعوىااي القااخائغ التااي ال تفيااج شااي ًا 

مااع ساابلمتو مااغ التسديااق فيااحه  وجااػد الااجم عمااى قساايز يػسااف  :ومثااال ىااحا الشااػ 
                                         

السج ل  -(. ٜٕٗاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص -(. ٖٖٔحجية القخائغ، التخىػني، )ص (ٔ)
 (.ٜٖٜ/ٕالفقيي العام، زرقا، )

 الصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص(. (ٕ)
غ ودورىا، القخائ -(. ٛٙاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٖٗٔحجية القخائغ، التخىػني، )ص (ٖ)

اإلجخاءات الجشائية، تخكساني،  -(. ٘ٛالػسائل العمسية، الحفشاوؼ، )ص -(. ٜٚدبػر، )ص
 (.ٕٓ٘)ص

 (.ٛٙاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٗ)
الػسائل العمسية،  -(. ٜٖحجية القخائغ، عدايدة، )ص -(. ٜٛالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص (٘)

 (.ٛٙلفائد، )صاإلثبات بالقخائغ، ا -(. ٕٜالحفشاوؼ، )ص

 



ٗٛٛ 

 

 .(ٔ)القخيشة ممغاة
والسعااػل عميااو فااي تسيياااد نااػ  القخيشااة ودرجااة قػتياااا ىااػ القخيشااة نفداايا، وماااجػ 

، فاامن قػياات حكااع والسعااػل فااي ذلااظ عمااى القااخائغارتباشيااا بالػاقعااة، قااال ابااغ فخحااػن: )
وسامظ شخيااق  ،بياا، ومن ضاعفت لاع يمتفاات إليياا، ومن تػساصت تػقاف فييااا وكذاف عشياا

 .(ٕ)(ىحا كمو ما لع يعارض معارض، فمن عارض ذلظ شيء نطخ فيو، االحتياط
 

     

 
  

                                         

 (.ٜٙاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص (ٔ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٖٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)



ٜٗٛ 

 

 السبحث الخابع: أهسية القخائؽ
قاج الاػاز  تتجمى أىسية القخائغ في تػجيو دفة القزاء ألحج الستخاصاسيغ، عشاج ف

الجيشي الحؼ يخد  السدمع عاغ أكال أماػال الشااس بالباشال أو االعتاجاء عماييع أو اتيااميع 
بسا ليذ فييع، أو عشج فقج األدلة السادية مغ البيشة واإلقخار بيغ يجؼ القاضاي، فقاج يمجاأ 
اإلندااان إلااى شاايػد الاادور بالسااال أو الجاااه أو القااػةا لئليقااا  باااآل خيغ أو أكاال أمااػاليع 

غياااخ وجاااو حاااق أو اتيااااميع لمتذاااييخ بياااع والاااتخمز ماااشيع، وقاااج يحماااف اليسااايغ الكاذباااة ب
الغسػس لمحرػل عماى مبتغااه، وقاج ياجبخ السكائاج فيقتال أو يداخق فاي الخفااء بعياجا عاغ 
العيػن، وقج عجد الساجِعي عاغ إثباات حقاو بالذايادة، وال سابيل إلقاخار الطاالع السعتاجؼ، 

 فكيف الػصػل إلى الحقيقة؟.
فاي القزايةا ألنياا تتاخك عشاج  -بذاتى أنػاعياا–تأتي أىسية القخائغ والاجالئل  ىشا

القاضااي انصباعااا بااأن أحااج الستخاصااسيغ كاااذب كيااخ محااق، واآل ااخ مطمااػم عاااجد عااغ 
حقاو أو دفااع الجااػر عااغ نفداو، وسااػف أذكااخ ىشااا مداألتيغ، إحااجاىسا: أّن السااجعي عجااد 

حق لعجم وجػد دليل يجيشو، ويبجو عمياو عغ إثبات حقو بالذيادة، والسجَعى عميو مشكخ لم
الرمف والجحػد، والسبادرة لحمف اليسيغ دون مباالة، ويتيو فخحاا لفقاجان األدلاة ماغ بايغ 
يجؼ السجِعي، الثانياة: أّن الساجِعي أثبات بذايادة الادور ساخقة آ اخ لاو لئلشاحاة واإليقاا  

السداألتيغ وجاجت  ، وفاي كابل-وىاحا واقاع فعابل-بو، ألجل أؼ سبب أو مرمحة دنيػياة، 
دالئل وقخائغ تجل عمى أماػر  فياة فاي السخاصاسة، ساػاء كانات القاخائغ مجااورة لمقزاية 
أو انقجحت في ذىغ القاضي أثشااء التحقياق، فيال يتاخك القاضاي الحاق ىكاحا ىبااء ويقاخ 
الطالع عمى فعمو، ويقزي بخد القزية لعاجم ثبػتياا فاي األولاى، أو يقزاي بالذايادة فاي 

 وجػد القخائغ التي تغيخ مغ تػجيو سيخ القزاء في كمييسا؟.الثانية، مع 
إن نطاااخة ساااخيعة فاااي تااااريخ القزااااة مشاااح صاااجر اإلسااابلم، ماااغ قزااااة الراااحابة 
والتااابعيغ إلااى مااغ بعااجىع، تااجل عمااى أنيااع كااانػا ال يااجعػن أمثااال ىااؤالء السبصماايغ عمااى 

واألماارات وكيخىاا فاي بصبلنيع، بل كانػا يمجؤون إلى شتى الػسائل مغ القخائغ والاجالئل 
ساابيل الػصااػل إلااى الحقيقااة والعااجل، سااػاء عااغ شخيااق التخكيااب أو التخىيااب، أو االتيااام 
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، أو السشاقذة العقمية في تفاصيل الحجث مسا يجعل السبصل إماا أن يتحاجث (ٔ)أو التيجيج
مااا كااان ليتااخك عااع حيااي بعااج أن  Àأو يذاايخ إلااى بصبلنااو بااأؼ وساايمة كاناات، وأن الشبااي 

، (ٕ)السال كثيخ والعياج قخياب :Àذىاب السال ولػ شيج معو بشػ ييػد، بل قال لو اّدعى 
فسداو بعاحاب فاأقخ واعتاخف بػجاػد  وىحه قخيشة عمى عجم نفاذ السال، ثاع دفعاو لمدبياخ 

السال، وىكحا كان يفعل القزاة مغ بعاجه وقاج ذكاخ اباغ القايع أمثماة عماى ذلاظ ماغ قزااة 
قخائغ وسيمة إثبات تامة مدتجال بقزائيع، كسا سابق فاي الرحابة والتابعيغ، بل وجعل ال

تعاالى فاي مبحاث ماا يقزاى فياو  مبحث مذاخوعية القاخائغ وسايأتي التفرايل إن شااء هللا
 ودالئاال الحااال ،الحاااكع إذا لااع يكااغ فقيااو الااشفذ فااي األمااارات) :بااالقخائغ، قااال ابااغ القاايع

 افاااي جدئياااات وكمياااات األحكاااام كفقياااو اومعخفاااة شاااػاىجه، وفاااي القاااخائغ الحالياااة والسقالياااة
وحكاااع بساااا يعمااااع الشااااس بصبلنااااو ال يذاااكػن فيااااو،  ،أضاااا  حقػقاااا كثيااااخة عماااى أصااااحابيا

ىشااا نػعااان مااغ  فيااا ،اعتسااادا مشااو عمااى نااػ  ضاااىخ لااع يمتفاات إلااى باششااو وقااخائغ أحػالااو
الفقو، ال بج لمحاكع مشيسا: فقو في أحكاام الحاػادث الكمياة، وفقاو فاي نفاذ الػاقاع وأحاػال 

ثاااع يصاااابق بااايغ ىاااحا وىاااحا  ،الشااااس، يسياااد باااو بااايغ الراااادق والكااااذب، والسحاااق والسبصااال
ومااغ لااو ذوق فااي  ،فيعصااي الػاقااع حكسااو مااغ الػاجااب، وال يجعاال الػاجااب مخالفااا لمػاقااع

الذااخيعة، واشاابل  عمااى كساالتيااا وتزااسشيا لغايااة مرااالح العباااد فااي السعاااش والسعاااد، 
ئق، وأنو ال عجل فػق عجليا، وال مرامحة فاػق ماا ومجي يا بغاية العجل الحؼ يدع الخبل

تبيغ لو أن الدياسة العادلة جدء مغ أجدائيا، وفاخ  ماغ فخوعياا،  ،تزسشتو مغ السرالح
لااع يحااتح معيااا إلااى سياسااة  ،وأن مااغ لااو معخفااة بسقاصااجىا ووضااعيا وحدااغ فيسااو فييااا

 .(ٖ)(لبتةاكيخىا 
ماااااغ ضاااااخوف القزاااااية وبكااااال األحاااااػال فااااامن القاااااخائغ التاااااي يداااااتشبصيا القاضاااااي 

ومبلبدااااتيا، ال تعاااارض األدلاااة األ اااخػ عشاااج الحكاااع الشياااائي فاااي القزاااية، ألنياااا مجاااخد 

                                         

 (.ٗٔ٘/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٔ)
 (.  ٖٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٗالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
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وأمااارة يدتخمراايا القاضااي لتبخيااخ مػقااف أ ااحه مااغ أحااج الستخاصااسيغ  اسااتشتاج وعبلمااة
أثشاء سيخ الجعػػ ليمج و إلى الحقيقاة وياخده إلاى الراػاب، فالقاضاي ال يمجاأ لمقخيشاة إال 

األدلة الطاىخة، أو تكػن األدلة كياخ مقشعاة لاو، أو يختااب فاي مراجاقية أحاج عشجما يفقج 
 الستخاصسيغ.
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 السبحث الخامذ: ضؾابط االستجالؿ بالقخائؽ.
تعتباااخ القاااخائغ ماااغ أدلاااة اإلثباااات كياااخ السباشاااخة، ألنياااا تداااتخمز ماااغ ضاااخوف 

اضااااي بفصشتااااو وذكائااااو الػاقعااااة السشطااااػر فييااااا أمااااام القاضااااي ومبلبداااااتيا، ويدااااتسجىا الق
معتسجا عمى االستشباط العقمي والسشصقي، لحا فيي مقيجة بعجة شخوط وضاػابط ال باج ماغ 
تػفخىااااا فييااااا حتااااى يرااااح االعتساااااد عمييااااا، وتعتبااااخ ىااااحه الزااااػابط بسثابااااة الزااااسانات 

 :(ٔ)األساسية التي تجعميا أكثخ دقة، وىي
 البج مغ تػفخ ركشي القخيشةا السادؼ والسعشػؼ. -

 غ السادؼ: ىػ واقعة ثابتة يختارىا القاضي مغ القزية. الخك
الااااخكغ السعشااااػؼ: ىااااػ عسميااااة االسااااتشباط مااااغ الػاقعااااة السختااااارة إلثبااااات الػاقعااااة 

 السجيػلة.
ويذااااتخط فااااي الااااخكغ السااااادؼ أن يكااااػن ضاااااىخا ومعخوفااااا وثابتااااا ليكااااػن أساسااااا 

 خضية محتسمة الػقػ .لبلعتساد عميو في االستجالل، فبل يجػز االعتساد عمى القخائغ الف
ويذاااتخط فاااي الاااخكغ السعشاااػؼ دقاااة االساااتشباط والتاااأني فاااي الػصاااػل إلاااى القخيشاااة 

 السجيػلة السخاد إثباتيا.
أن تكااااػن ىشاااااك عبلقااااة وِصاااامة سااااببية مشصقيااااة باااايغ األمااااخ الطاااااىخ الثاباااات  -

 والػاقعااة السجيػلاااة الساااخاد إثباتياااا فاااي عسمياااة االسااتشباط، مثااال قااايء الخساااخ واقعاااة ثابتاااة،
 ومثبات شخبو واقعة مجيػلة، والعبلقة والرمة بيشيسا أنو ما قاءىا إال بعج أن شخبيا.

أن تكػن القخيشاة قػياة الجاللاة عماى الساخاد مشياا، فابل عباخة باالقخائغ الزاعيفة،  -
والسعاػل فاي ذلاظ عماى القاخائغ، فامن قػيات حكاع بياا، ومن ضاعفت لاع قال ابغ فخحاػن: )

ىاحا كماو ماا ، ف فيياا وكذاف عشياا وسامظ شخياق االحتيااطيمتفت إلييا، ومن تػسصت تػق
 .(ٕ)(لع يعارض معارض، فمن عارض ذلظ شيء نطخ فيو

                                         

القخائغ،  –(. ٖٗٔحجية القخائغ، التخىػني، )ص –. (ٜٛٗ/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٔ)
 (. ٖٚالدجالن، )ص

 (، شبعة الكميات األزىخية.ٖٔٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٕ)
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أن يتػفخ في القاضي أو السحقق القجرة عمى استشباط القخائغ السفيجة في  -
تػجيو سيخ القزية، وىحا يتصمب مديجا مغ الفصشة والحكاء، وسعة األفق وأسمػب 

ود وسميسان عمييسا الربلة والدبلم، و شا ما حرل مع نبييو داحػار، وقج قز هللا عمي
مع عطيع فزميسا ومكانتيسا، ففيسيا سميسان عميو الربلة والدبلم ليقزى بيا، 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱٱٹٱٹٱ

 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

 .(ٔ)َّ مث هت ختمت حت جت

 
     

 
  

                                         

 (.ٜٚو ٛٚسػرة األنبياء، آية: ) (ٔ)
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 حث الدادس: ما يقزى فيه بالقخائؽالسب
في مذخوعية اإلثباات  الفقياء ا تمفػا أنّ  في السبحث الثاني أن ذكختو سبق 

وتبعاااًا  ا أتعتباااخ ماااغ األدلاااة القزاااائية التاااي يداااتشج إليياااا القاضاااي أم ال؟،باااالقخائغ
 لحلظ فمنيع قج ا تمفػا فيسا يقزى فيو بيا. 

إلاى أناو  ،كابغ تيسياة واباغ القايع واباغ فخحاػن وماغ وافقياع ،فحىب بعزيع -
واسااتجلػا بعسااػم  ،قخائغ إلثبااات جسيااع الحقااػق حتااى الحااجود والقراااصيعساال بااال

 األدلة الستقجمة مغ الكتاب والدشة وعسل الدمف والسعقػل.
بيشساااا ذىاااب الجسياااػر إلاااى أناااو يقزاااى باااالقخائغ فاااي بعاااس الحقاااػق دون  -
وا تمفااػا فيسااا بيااشيع فااي القخيشااة الرااالحة لئلثبااات بيااا وفااي الحقااػق التااي  ،اآل ااخ

 ا بالقخائغ.يقزى فيي
ألباايغ  ،الفقياااءفييااا السدااائل التااي ا تمااف  ىااعأل صخق وفااي ىااحا السبحااث سااأت

 مصالب: ثسانية وأقف عمى الخاجح مشيا في ،آراءىع وأدلتيع
 .السظمب األكؿ: إثبات حج الدنا بقخلشة الحسا  **
 .السظمب الثاني: إثبات حج الدنا بقخلشة امتشاع الدكية عؽ المعاف  **
 إثبات حج القحؼ بقخلشة امتشاع الدكج عؽ المعاف.: السظمب الثالث  **
 إثبات حج القحؼ بقخلشة التعخلض. السظمب الخابع:  **
 قخلشة قيئه أك رائحته.إثبات حج شخب الخسخ بالسظمب الخامذ:   **
 السظمب الدادس: إثبات حج الدخقة بالقخائؽ.  **
 .القراص بالقخائؽحج إثبات السظمب الدابع:   **

  : التعدلخ بالقخائؽ.السظمب الثامؽ  **
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 السظمب األكؿ: إثبات حج الدنا بقخلشة الحسا
، ولااع تااحكخ سااببا لمحساال، ولاااع إذا ضيااخ الحساال عمااى امااخأة ال زوج ليااا وال ساايج

فيااال يعتباااخ  تااجعي إكخاىاااا أو وطء شااابة، وانتفااات وساااائل اإلثباااات ماااغ الذااايادة واإلقاااخار،
أم ال يعتباخ  ؟،دناا فيقاام عميياا حاجهمجخد ضيػر الحسل دليبًل وقخيشة عماى أنياا ارتكبات ال

وأقػال الرحابة مختمفة فاي ذلاظ حتاى باالْ بعاس ، قال ابغ مفمح: )كحلظ فبل حج عمييا
تحساال مااغ كيااخ وطء، بااأن تااج ل ماااء الخجاال فااي فخجيااا، قااج العمساااء، وقااال: إن السااخأة 

 .(ٔ)(وليحا ترػر حسل البكخ ووجج
 :ألةالفقياء في ىحه السد وسأذكخ قػلي

إلاااى أن ضياااػر  ،(ٕ)والحشابماااة فاااي السعتساااج ،والذاااافعية ،: ذىاااب الحشفياااةكؿاأل   **
 فبل يقام عمييا الحج. ،الحسل ليذ قخيشة عمى الدنا

إلاى  ،(ٖ)وابغ تيسياة وماغ وافقاو ،وأحسج في رواية عشو ،: ذىب السالكيةالثاني  **
إال  اكاخاه إلاوال يقبال دعػاىاا  ،ويقاام عميياا الحاج باحلظ ،أن ضيػر الحسل قخيشة عماى الدناا

وىاااحا ىاااػ الساااأثػر عاااغ الخمفااااء ، قاااال اباااغ تيسياااة: )إذا وجاااجت قخيشاااة تاااجل عماااى صاااجقيا
                                         

 (. ٓٓٗ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٔ)
بجاية السجتيج،  –(. ٔٛٔ/ٖ) القجورؼ والغشيسي، ،بالمباالكتاب و  -(. ٖٕٙ/ٙالبشاية، العيشي، ) (ٕ)

البيان، العسخاني،  -(. ٕ٘٘/ٖالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) -(. ٖٕٕ/ٗابغ رشج، )
(. ٖٓٔ/ٚروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) -  (.ٕٕٚ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) -(. ٜٖ٘/ٕٔ)
زاد  الخوض السخبع بذخح -(. ٓٓٗ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) -(. ٜٚ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –

(، دار الكتاب العخبي، بيخوت، ٚٓ٘السدتقشع، مشرػر بغ يػنذ بغ إدريذ البيػتي، )ص
(. ٙ٘ٔ/ٕالسحخر، ابغ تيسية، ) –(. ٜٜٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –م. ٜٙٛٔشبعة ثانية، 

 (.ٕٙٔ/ٚنيل األوشار، الذػكاني، ) -
بجاية السجتيج،  –(. ٕ٘٘/ٖ)السقجمات السسيجات، ابغ رشج،  -(. ٜٖٛٔالسعػنة، الثعمبي، )ص (ٖ)

 –(، شبعة الكميات األزىخية. ٜٚ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٖٕٕ/ٗابغ رشج، )
الدياسة الذخعية، ابغ  -(. ٜٜٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) -(. ٙ٘ٔ/ٕالسحخر، ابغ تيسية، )

 (.ٜٔٔ/ٕلقيع، )إعبلم السػقعيغ، ابغ ا -(. ٙالصخق الكسية، ابغ القيع، )ص -(. ٖٛتيسية، )ص
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فااامن االحتسااااالت  ،وىاااػ ماااحىب أىااال السجيشاااة ،وىاااػ األشااابو بأصاااػل الذاااخيعة ،الخاشاااجيغ
 .(ٔ)(الشادرة ال يمتفت إلييا

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **
عااغ الشاادال بااغ ساابخة  -

َة ِإْذ َنْحااُغ ِباااْمَخَأة  اْجَتَسااَع َعَمْيَيااا الشَّاااُس ِإنَّااا َلِبَسكَّاا)قااال:  
 يَ َوِىااا ِبَياااا ُعَساااُخ ْباااُغ اْلَخصَّااااِب  يَ َفاااُأتِ  ،َزَناااْت َزَناااْت  :َحتَّاااى َكااااَد َأْن َيْقُتُمػَىاااا َوُىاااْع َيُقػُلاااػنَ 

َقاَلاْت:  ،َعْغ َأْماِخكِ  يَأْ ِبِخيشِ  : َفَقاَل ُعَسخُ  ،َفَأْثَشْػا َعَمْيَيا َ ْيًخا اَوَجاَء َمَعَيا َقْػُمَيا، ُحْبَمى
َفُقْساُت  ،َفَرامَّْيُت َذاَت َلْيَماة  ثُاعَّ ِنْساتُ  اُكْشاُت اْماَخَأًة ُأِصايُب ِماْغ َىاَحا المَّْيالِ  ،َيا َأِميَخ اْلُساْؤِمِشيغَ 

َياِب ُثعَّ َذَىبَ  يَّ َفَقَحَف فِ  يَّ َوَرُجل  َبْيَغ ِرْجمَ  َقَتاَل َىاِحِه َماْغ َباْيَغ  : َلػْ َفَقاَل ُعَسُخ  ،ِمْثَل الذِّ
َوَكتَاَب ِإَلاى اآلَفااِق: َأْن اَل َتْقُتُماػا  ،َفَخمَّاى َساِبيَمَيا ،َلَعاحََّبُيُع َّللاَُّ  -َأْو َقاَل اأَلْ َذَبْيغِ -اْلَجَبَمْيِغ 

 .(ٕ)(يَأَحًجا ِإالَّ ِبِمْذنِ 
َْ ُعَساااخَ )قاااال:   عاااغ شاااارق باااغ شاااياب - ااا ، َبَمااا َجًة َحَسَماااْت، َأنَّ اْماااَخَأًة ُمَتَعبِّ
: ُأَراَىااا َقاَمااْت ِمااَغ المَّْيااِل ُتَراامِّي َفَخَذااَعْت َفَدااَجَجْت َفأَتاَىااا َكاااو  ِمااَغ اْلُغااَػاِة  َفَقاااَل ُعَسااخُ 

َسَيا َسَياجَ َفتَ -، َفَتَحذَّ َثْتُو ِبَحِلَظ َسَػاًء َفَخمَّى َسِبيَمَيا -َفَتَحتََّسَيا، ذَّ  .(ٖ)(َفَأَتْتُو َفَحجَّ
لع يقع الحج عماى الساخأة التاي حسمات وال   أن عسخ بغ الخصاب :كيه الجاللة

ولسااا قباال  اولااػ كااان مجااخد وجااػد الحساال كافيااًا إلقامااة الحااج لسااا تخكااو ،زوج ليااا وال ساايج
 دعػاىا في االستكخاه عمى الدنا.

 :كمؽ السعقؾؿ
بأنو ال يمدم مغ ضيػر الحسل عمى السخأة التي ال زوج لياا وال سايج أن تكاػن قاج 

                                         

 (. ٗٛالدياسة الذخعية، ابغ تيسية، )ص (ٔ)
 (. ٕٔ٘/٘السرشف، ابغ أبي شيبة، ) -(. ٖٕٙ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) (ٕ)

إرواء الغميل في تخخيح  -. وىحا إسشاد صحيح عمى شخط البخارؼ وصححو األلباني وقال: 
 شبعة، بيخوت، السكتب اإلسبلمي (،ٖٓ/ٛ، )دمحم ناصخ الجيغ األلباني، أحاديث مشار الدبيل

 م.ٜ٘ٛٔ، ثانية
 (. ٔٔ٘/٘السرشف، ابغ أبي شيبة، ) -(. ٜٓٗ/ٚالسرشف، عبج الخزاق، ) (ٖ)



ٜٗٚ 

 

مت ماغ الدناا ألنياا قاج تكاػن مكخىاة، أو قاج يكاػن حسمياا ماغ وطء شابية، أو أن مااء حس
، وال شاظ أن كال (ٔ)الخجل د ل إلى رحسيا مغ كيخ إيبلج أو كيخ ذلظ مغ االحتسااالت

ِاْدَرُؤْوا الُحاُجْوَد َعااِغ الُسْداِمِسْيَغ َمااا ) :À ىاحه االحتساااالت تعتباخ شاابيًا ياجرأ بيااا الحاج لقػلااو
ْع، َفااْمْن َكاااَن َلااُو َمْخااَخج  َفَخم ااْػا َسااِبْيَمُو، فااِمّن اإِلَماااَم أَلْن ُيْخِصااَئ ِبااالَعْفِػ َ ْيااخ  ِمااْغ َأْن اْسااَتَصْعتُ 

 .(ٕ)ُيْخِصَئ ِفي الُعُقْػَبِة(

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **
َلَقاْج َ ِذاْيُت َأْن َيُصاْػَل ) :قال: قال عسخ بغ الخصاب  عغ ابغ عباس  -

َزَمااان  َحتَّااى َيُقااْػَل َقاِئاال  ال َنِجااُج الااخَّْجَع ِفااي ِكتَاااِب هللِا َفَيِزاام ْػا ِبتَااْخِك َفِخْيَزااة  َأْنَدَلَيااا  ِبالشَّاااسِ 
َشاااُة، َأو َكااااَن الَحَباااُل َأو  هللُا، َأال وِمنَّ الاااخَّْجَع َحاااق  َعَماااى َماااْغ َزَناااا وَقاااْج َأْحَراااَغ ِإَذا َقاَماااْت الَبيِّ

 .(ٖ)االْعِتَخاُف(
َأي َياا ) أناو قاال: عاغ عماي ، عباج الاخحسغ باغ عباج هللا باغ مداعػد عغ  -

َنااى ِزَناااَءان: ِزَناا ، َوِزَناا االشَّاااُس، ِإنَّ الدِّ ااخِّ  اَعبَلِنَيااة ، َفِدَناا اِسااخّ  ااُيػُد َفَتُكااػَن  :الدِّ َأْن َيْذااَيَج الذ 
َل َمااااْغ َيْخِمااااي، ثُااااعَّ اإِلَماااااُم، ثُااااعَّ الشَّاااااُس، َوزِ  ااااُيػُد َأوَّ َأِو  اَأْن َيْطَيااااَخ اْلَحَباااالُ  :اْلَعبَلِنَيااااةِ  اَنااااالذ 

َل َمااْغ َيْخِمااي، ، َقاااَل: َفَخَماَىااا ِبَحَجااخ   ااِلْعِتااَخاُف، َفَيُكااػُن اإِلَماااُم َأوَّ َوِفااي َيااِجِه َثبَلثَااُة َأْحَجااار 
 .(ٗ)(َفَأَصاَب ِصَساَ َيا َفاْسَتَجاَرْت، َوَرَمى الشَّاُس 

أناو  عاغ عماي  عساخو باغ ناافع يحاجثساسعت  :عغ شعبة عغ الحكع قاال -
اااُيػُد ثُاااعَّ اإِلَمااااُم ثُاااعَّ  :الاااخَّْجُع َرْجَساااانِ ) قاااال: َفاااَخْجع  َياااْخُجُع اإِلَمااااُم ثُاااعَّ الشَّااااُس، َوَرْجاااع  َياااْخُجُع الذ 

قاااال: إذا ولاااجت أو أقاااخت، ورجاااع الذااايػد إذا  ،، فقمااات لمحكاااع: ماااا رجاااع اإلماااام؟(الشَّااااُس 
 .(٘)(شيجوا

                                         
الكافي، ابغ قجامة،  –(. ٜٖ٘/ٕٔالبيان، العسخاني، ) –(. ٕٕٚ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٔ)

 (.ٜٖٔ/٘) أضػاء البيان، الذشقيصي، -(.ٜٚ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٓٔٔ/ٗ)
 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٕٗٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (. ٕٖٓ/ٖنرب الخاية، الديمعي، ) -(. ٗٗ٘/٘السرشف، ابغ أبي شيبة، ) (ٗ)
 (.ٗٗ٘/٘السرشف، ابغ أبي شيبة، ) (٘)

 



ٜٗٛ 

 

رضاااي هللا عشيساااا ن عسااخ باااغ الخصااااب وعمااي باااغ أباااي شالااب أ كيػػػه الجاللػػػة:
جعبل قخيشة الحسال وسايمة إثباات عماى الساخأة التاي ال زوج لياا وال سايج حياث ذكاخا الحسال 

 مع االعتخاف فجل ذلظ عمى وجػب إقامة الحج بو.
وقج استجل بحلظ مغ قاال أن الساخأة تحاج إذا )في نيل األوشار:  (ٔ)الذػكاني قال

 .(ٕ)(وال زوج ليا وال سيج ولع تحكخ شبيةوججت حامبًل 
 :يساعاإل

والرااحابة معااو متااػاتخون بااخجع  حكااع عسااخ بااغ الخصاااب قااال ابااغ فخحااػن: )
 .(ٖ)(السخأة إذا ضيخ بيا حسل وال زوج ليا

: فشقاال بعااج أن سااخد أدلااتيع عااغ السالكيااة، اإلجسااا  عمااى ذلااظ، نقاال ابااغ قجامااةو 
 .(ٗ)(فيكػن اجساعاً  افي عرخىع مخالفوىحا قػل سادة الرحابة ولع يطيخ ليع )

: إن السخأة التي ضيخ عمييا الحسال وهللا أعمع وبعج الشطخ في أدلة الفخيقيغ أقػل
وال زوج لياااا وال سااايج إن ذكاااخت ساااببًا لمحسااال أو شااابية أو ادعااات إكخاىاااًا عماااى الدناااا قبااال 

ساببًا وال شابية ولاع  قػليا في ذلظ وال يقام عمييا الحج ألنو يجرأ بالذبية، أما إذا لع تاحكخ
اإلكخاه فمن الحسل عشج ذلظ يعتبخ قخيشة عمى زناىا، ألن الحسل إما أن يكاػن ماغ  عيتجّ 

شخيااق مذااخو  كااالدواج أو مااغ شاابية كااالػطء بذاابية أو اإلكااخاه، أو مااغ محااخم ال يػجااب 
واستج ال مشي أجشبي، أو مغ محخم يػجب الحاج كالدناا،  ،الحج كاإليبلج فيسا دون الفخج

                                         

مغ كبار عمساء اليسغ، ولج بيجخة  مفدخ فقيو مجتيج، دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني (ٔ)
نيل األوشار مغ ه، مغ مؤلفاتو ٕٓ٘ٔ كان ونذأ برشعاء وولي قزاءىا ومات حاكسا بياشػ 

 –(. ٖٗٗالتاج السكمل، القشػجي، )ص –وفتح القجيخ في التفديخ.  أسخار مشتقى األ بار
معجع السفدخيغ،  -(. ٖ٘/ٔٔمعجع السؤلفيغ، كحالة، ) –(. ٜٕٛ/ٙاألعبلم، الدركمي، )

 (.ٖٜ٘/ٕنػييس، )
 (.ٕٙٔ/ٚاألوشار، الذػكاني، )نيل  (ٕ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٕٓٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)
 (.ٜٚ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٗ)



ٜٜٗ 

 

، ا لع تحكخ السخأة سببًا أو شبية مساا سابق باان باأن الحسال ماغ الدناا فيقاام عميياا الحاجفمذ
: أال ومن  حياااث قاااال أمياااخ الساااؤمشيغ عساااخ ،بااايغ أدلاااة الفاااخيقيغ جسعاااتياااحا القاااػل بو 

وقاج أحراغ إذا قامات البيشاة أو كاان الحبال أو االعتاخاف، وماغ  االخجع حق عمى ماغ زنا
 .كخاه َثّع قبل قػل السخأة في االست

 
     

 
  

 



٘ٓٓ 

 

 السظمب الثاني: إثبات حج الدنا بقخلشة امتشاع الدكية عؽ المعاف
 وفيو ثبلث مدائل.

 السدألة األولى: تعخيا المعان.  **

 السدألة الثانية: مذخوعية المعان.  **

 السدألة الثالثة: إثبات الحج بقخيشة امتشا  الدوجة عشو.  **

 
     

 
  



٘ٓٔ 

 

 لمعاف.السدألة األكلى: تعخلف ا 

 التعخلف المغؾي: 
الاابلم والعاايغ والشااػن أصاال صااحيح يااجل عمااى المعااان: المعااان مااغ الفعاال لعااغ، 

وشخده، والمعان مراجر لمفعال  أبعجه عغ الخيخ والجشة اولعغ هللا الذيصان، إبعاد ومشخاد
المعاااغ بااايغ اثشااايغ السباىماااة و  اوالمعاااان والسبلعشاااةالعاااغ وىاااػ ساااساعيا والقيااااس مبلعشاااة، 

 .  (ٔ)ألنو ال يشفظ عشج العسل بو مغ شخد ومبعاد ااسسي ىحا الحكع لعانو  ،فراعجا

 التعخلف االصظالحي: 
مؤكااجات باأليسااان مقخونااة بااالمعغ قائسااة مقااام تعخيااا الحشفيااة: )ىااػ شاايادات  -

 .(ٕ)(حج القحف في حقو، ومقام حج الدنا في حقيا
 ،ياااا الااابلزم لاااوحماااف الااادوج عماااى زناااا زوجتاااو أو نفاااي حسمتعخياااا السالكياااة: ) -

 .(ٖ)(إن أوجب نكػليا حجىا بحكع قاض اوحمفيا عمى تكحيبو
عباااارة عاااغ كمساااات معمػماااة جعمااات حجاااة لمسزاااصخ إلاااى تعخياااا الذاااافعية: ) -

 .(ٗ)(قحف مغ لصخ فخاشو وألحق العار بو
شاااايادات مؤكااااجات بأيسااااان مااااغ الجااااانبيغ مقخونااااة بمعااااغ تعخيااااا الحشابمااااة: ) -

                                         

أساس  –(. ٕٕ٘/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) -(. ٜٕٙٔ/ٙالرحاح، الجػىخؼ، ) (ٔ)
تاج العخوس،  –(. ٖٛٛ/ٖٔلدان العخب، ابغ مشطػر، ) –(. ٔٚٔ/ٕالببلكة، الدمخذخؼ، )

 (.ٕٕٔ/ٖٙالدبيجؼ، )
كشد  -(. ٖ٘ٗ/ٖالسحيط البخىاني، ابغ مازه، ) –(. ٕٚٔ/ٕتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٕ)

 (. ٖٔٓالجقائق، الشدفي، )ص
 –(. ٕٓٔشخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص -(. ٖٓٙ/ٗالسخترخ الفقيي، ابغ عخفة، ) (ٖ)

 (.ٕٖٖ/ٗشخح الدرقاني، الدرقاني، )
الغخر  –(. ٕٖٚ/ٗٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) –(. ٖٖٖ/ٜالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) (ٗ)

 (.ٖٕٖ/ٗالبيية، األنرارؼ، )

 



ٕ٘ٓ 

 

، وقيااال: (ٔ)(وحاااج زناااا فاااي جانبياااا ،عدياااخ فاااي جانباااووكزاااب قائساااة مقاااام حاااج قاااحف أو ت
 .(ٕ)(وحبذ مغ جانبيا)

 
     

 
  

                                         

 (. ٜ٘/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) -(. ٔٗ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) (ٔ)
 (.ٕٗٙ/ٕنيل السآرب، الذيباني، ) –(. ٜٖٙ/ٗمشتيى اإلرادات، ابغ الشجار، ) (ٕ)



ٖ٘ٓ 

 

 السدألة الثانية: مذخكعية المعاف. 
بسااا ورد فااي أجسااع فقياااء األمااة عمااى مذااخوعية المعااان باايغ الاادوجيغ، مدااتجليغ 

 .(ٔ)الكتاب والدشة واإلجسا  والسعقػل

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ -
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 .(ٕ)َّ هل مل خل حل

 ، اسعغ ابغ عبّ ف Àوقج حجث أول لعان في اإلسبلم في عرخ الشبي  -
َشَة اْلبَ : Àَفَقاَل الشَِّبي   ،ِبَذِخيِظ ْبِغ َسْحَساءَ  À َأنَّ ِىبَلَل ْبَغ ُأَميََّة َقَحَف اْمَخَأَتُو ِعْشَج الشَِّبيِّ ) يِّ

َيْشَصِمُق َيْمَتِسُذ  ،ِإَذا َرَأػ َأَحُجَنا َعَمى اْمَخَأِتِو َرُجبلً  ،َيا َرُسػَل هللاِ  :َفَقالَ  ،َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ 
ِباْلَحقِّ َوالَِّحؼ َبَعَثَظ  :َفَقاَل ِىبَلل   ،اْلَبيَِّشَة َوِمالَّ َحج  ِفي َضْيِخكَ  :َيُقػلُ  À َفَجَعَل الشَِّبي   ،اْلَبيَِّشةَ 

 حب ُّٱٱ، َفَشَدَل ِجْبِخيُل َوَأْنَدَل َعَمْيوِ  ،َفَمُيْشِدَلغَّ َّللاَُّ َما ُيَبخُِّغ َضْيِخؼ ِمَغ اْلَحجِّ  ،ِإنِّي َلَراِدق  
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
َيُقػُل: ِإنَّ  Àَوالشَِّبي   ،َفَجاَء ِىبَلل  َفَذِيجَ  ،َفَأْرَسَل ِإَلْيَيا Àَفاْنَرَخَف الشَِّبي  ، َّجس

َفَمسَّا َكاَنْت ِعْشَج  ،ُثعَّ َقاَمْت َفَذِيَجْت  ؟،َفَيْل ِمْشُكَسا َتاِئب   ،َّللاََّ َيْعَمُع َأنَّ َأَحَجُكَسا َكاِذب  
ا َفَتَمكََّأْت َوَنَكَرْت َحتَّى َضَششَّا َأنَّيَ  :قال ابغ عّباس ،ِإنََّيا ُمػِجَبة   :اْلَخاِمَدِة َوقَُّفػَىا َوَقاُلػا

                                         

السحيط البخىاني، ابغ  –(. ٕٚٔ/ٕتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) -(. ٕٗ/٘ل، الذيباني، )األص (ٔ)
السقجمات  –(. ٕٕ٘ٗ/٘التبرخة، المخسي، ) –(. ٕٖ٘/ٕالسجونة، مالظ، ) –(. ٖ٘ٗ/ٖمازه، )

اإلقشا ، ابغ  –(. ٖٖٔ/ٖبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) –(. ٜٕٙ/ٔالسسيجات، ابغ رشج، )
بحخ السحىب، الخوياني،  –(. ٘/٘ٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٚٙ/ٕالقصان، )

السبج ، ابغ  –(. ٚٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٛٛٔ/ٙالتيحيب، البغػؼ، ) –(. ٖٚٓ/ٓٔ)
 (.ٔٚٗالعجة، السقجسي، )ص –(. ٔٗ/ٚمفمح، )

 (.ٜ-ٙسػرة الشػر، آية: ) (ٕ)

 



٘ٓٗ 

 

َأْبِرُخوَىا َفِمْن  Àَفَسَزْت َفَقاَل الشَِّبي   ،اَل َأْفَزُح َقْػِمي َساِئَخ اْلَيْػمِ  :ُثعَّ َقاَلْت  ،َتْخِجعُ 
اَقْيِغ َفْيَػ ِلَذِخيِظ ْبِغ َسْحَساءَ  َْ اأَلْلَيَتْيِغ َ َجلََّح الدَّ َفَجاَءْت  ،َجاَءْت ِبِو َأْكَحَل اْلَعْيَشْيِغ َساِب

 .(ٔ)(َلْػاَل َما َمَزى ِمْغ ِكَتاِب هللِا َلَكاَن ِلي َوَلَيا َشْأن  : Àَفَقاَل الشَِّبي   ،ِبِو َكَحِلظَ 
َجااااَء ِإَلاااى  يَّ اْلَعْجبَلِنااا َأْ َباااَخُه َأنَّ ُعاااَػْيِسخاً ، )عاااغ سااايل باااغ ساااعج الدااااعجؼ  -

ْػ َأنَّ َرُجااابًل َوَجاااَج َماااَع َأَرَأْياااَت َياااا َعاِصاااُع َلااا :َفَقااااَل َلاااوُ ،  ؼِّ اأَلْنَراااارِ  ؼّ  َعاِصاااِع ْباااِغ َعاااجِ 
 ،Àَعاْغ َذِلاَظ َياا َعاِصاُع َرُساػَل َّللاَِّ  يَفَداْل ِلا ؟،اْمَخَأِتِو َرُجبًل َأَيْقُتُمُو َفَتْقُتُمػَنُو َأْم َكْياَف َيْفَعالُ 

َعَماى َعاِصاع  اْلَسَدااِئَل َوَعاَبَياا َحتَّاى َكُباَخ  Àَفَكاِخَه َرُساػُل َّللاَِّ  ،Àَفَدَأَل َعاِصع  َرُساػَل َّللاَِّ 
 ِ ااا َرَجااَع َعاِصااع  ِإَلااى أَْىِمااِو َجاااَءُه ُعااَػْيِسخ  َفَقااالَ  ،Àَمااا َسااِسَع ِمااْغ َرُسااػِل َّللاَّ َيااا َعاِصااُع  :َفَمسَّ
 ِ ِ  ،ِبَخْياخ   يَلاْع تَاْأِتشِ  :َقااَل َعاِصاع  ِلُعاَػْيِسخ   ،Àَمااَذا َقااَل َلاَظ َرُساػُل َّللاَّ  Àَقاْج َكاِخَه َرُسااػُل َّللاَّ

ِ اَل َأْنَتِيااى َحتَّااى َأْسااَأَلُو َعْشَيااا :َقاااَل ُعااَػْيِسخ   ،َسااَأْلُتُو َعْشَيااا يَلَة الَِّتاااْلَسْدااأَ  َفَأْقَبااَل ُعااَػْيِسخ   ،َوَّللاَّ
 ِ َأَرَأْيااَت َرُجاابًل َوَجااَج َمااَع اْمَخَأِتااِو  ،َيااا َرُسااػَل َّللاَِّ  :َفَقااالَ  ،َوَسااَط الشَّاااسِ  Àَحتَّااى َأتَااى َرُسااػَل َّللاَّ

َقااْج َنااَدَل ِفيااَظ َوِفااى َصاااِحَبِتَظ  :Àَفَقاااَل َرُسااػُل َّللاَِّ  ؟،َيْقُتُمااُو َفَتْقُتُمػَنااُو َأْم َكْيااَف َيْفَعاالُ َرُجاابًل أَ 
ِ  :َقااَل َسااْيل   ،َفاْذَىاْب َفاْأِت ِبَيااا ااا َفَخَكاا َقاااَل  ،Àَفَتبَلَعَشاا َوَأَنااا َماَع الشَّااِس ِعْشااَج َرُساػِل َّللاَّ َفَمسَّ

ِ ِإْن َأْمَدااْكُتَياَكااَحْبُت  :ُعااَػْيِسخ   ِ  ،َعَمْيَيااا َيااا َرُسااػَل َّللاَّ َفَصمََّقَيااا َثبَلثًااا َقْبااَل َأْن َيااْأُمَخُه َرُسااػُل َّللاَّ
À)(ٕ). 

لسا كان الفخاش مػجبا لمحػق الشداب كاان اإلجسا  والسعقػل: قال ابغ رشج:  -
عان، فالمعاان بالشاس ضخورة إلى شخيق يشفػنو بو إذا تحققػا فداده، وتمظ الصخيق ىي الم

حكع ثابت بالكتاب، والدشة، والقياس، واإلجسا ، إذ ال  ابلف فاي ذلاظ أعمساو، فياحا ىاػ 
 .(ٖ)القػل في إثبات حكسو

      

                                         

 (. ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٜٕٔٔ/ٕتاب المعان، )الجامع الرحيح، مدمع، ك (ٕ)
 (.ٖٖٔ/ٖبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٖ)



٘ٓ٘ 

 

 السدألة الثالثة: إثبات الحج بقخلشة امتشاع الدكية عؽ المعاف. 
فامتشعاات  اثااع العشيااا اقااحف الخجاال زوجتااو بالدنااامااا إذا مااا ا تمااف الفقياااء فااي 

عمااى ؟، أم ال الدنااا عااغ لعانااو، فياال يعااج امتشاعيااا ىااحا قخيشااة عمااى زناىااا فيقااام عمييااا حااج
 قػليغ:

أن امتشاااا  إلاااى  ،(ٔ)واباااغ القااايع وماااغ وافقاااو ،والذاااافعية ،ذىاااب السالكياااة األكؿ:
 ، وأن امتشاعيا قخيشة عمى زناىا.يياإقامة حج الدنا عمالدوجة عغ مبلعشة زوجيا يػجب 

إلى أناو ال يجاب الحاج عماى الساخأة السستشعاة  ،(ٕ)والحشابمة ،ةذىب الحشفي الثاني:
فيختفااع ساابب وجااػب لعانيااا،  أو ترااجقو ،عااغ مبلعشااة زوجيااا، باال تحاابذ حتااى تبلعشااو

 .(ٖ)ألن الحج ال يجب عمييا لػ أقخت مخة واحجة فكيف يجب عمييا بسجخد ترجيقو

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ -
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 .(ٗ)َّ هل

                                         
أحكام القخآن، ابغ  -(. ٖٚٙعيػن السدائل، الثعمبي، )ص –(. ٕٔٙٗ/٘التبرخة، المخسي، ) (ٔ)

نياية  –(. ٕٖٚ/ٕحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، ) -(. ٖٙ٘/ٖالعخبي، )
(. ٚٓٔ/ٙالػسيط، الغدالي، ) -(. ٔٚٗ/٘لذيخازؼ، )السيحب، ا –(. ٙ/٘ٔالسصمب، الجػيشي، )

نيل األوشار،  –(. ٕٖٚ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) -(. ٓٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص -
 (.ٖٕٗ/ٙالذػكاني، )

(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٕٛ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٗٗ/٘األصل، الذيباني، ) (ٕ)
الكتاب والمباب،  –(. ٕ٘ٔ/ٗالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٙٔ/ٖلديمعي، )تبييغ الحقائق، ا -

(. ٖٜ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٓٔاإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٘ٚ/ٖالقجورؼ والغشيسي، )
 (.ٖٔ٘/٘شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٙ٘/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –

 غ عجد مخات اإلقخار بالدنا، وا تبلف الفقياء فيو.سبق في فرل اإلقخار، الكبلم ع (ٖ)
 (.ٜ-ٙسػرة الشػر، آية: ) (ٗ)

 



٘ٓٙ 

 

 كيه الجاللة مؽ عجة كيؾ : 
أن هللا تعالى بّيغ في ىحه اآليات أن سبب العحاب الجنيػؼ قج وجج بسبلعشة  -

 جع مظُّالدوج، وأن ىحا العحاب ال يجفع إال إذا ال عشت الدوجة، حيث قال: 
ىػ حج الدنا السحكػر في اآليات  اقرػد بالعحاب السجفػ  في ىحه اآليةوالس، َّمع

وعمى ىحا فأل في كمسة ، َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعالى:  الدابقة بقػلو
وال يرح صخفو إلى عقػبة أ خػ كيخ محكػرة في المفع كالحبذ أو  ،العحاب لمعيج

 .(ٔ)كيخه
 وذلظ في قػلو اربعةأن هللا تعالى جعل لعان الدوج قائسًا مقام الذيػد األ -

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّٱٱتعالى: 
، وجب أن يتختب ةفمذا كان لعان الدوج قائسًا مقام الذيػد األربع، َّ جس مخ جخ

 .(ٕ)عميو إقامة الحج، كسا يتختب عمى شيادة الذيػد
دارئااًا  أن هللا تعااالى جعاال لعااان الاادوج دارئااًا لحااج القااحف عشااو، ولعااان الدوجااة -

لاااع يبلعااغ يحاااج حاااج القااحف، فكاااحلظ الدوجاااة إذا لاااع إذا  الااادوج ناااا عشياااا، فكسااا أنلحااج الد 
 .(ٖ)تبلعغ وجب عمييا حج الدنا

 كمؽ الدشة:
 ،ثُااعَّ َدَعاَىااا َفَػَعَطَيااا َوَذكََّخَىاااوفياو: ) -حااجيث الستبلعشاايغ-: عاغ ابااغ عسااخ -

ْنَيا أَْىاااَػُن ِماااْغ َعاااَحاِب اآلِ ااا اَل َوالَّاااِحػ َبَعثَاااَظ ِبااااْلَحقِّ ِإنَّاااُو  :َقاَلاااْت  ،َخةِ َوَأْ َبَخَىاااا َأنَّ َعاااَحاَب الاااج 
 ..(ٗ)((َلَكاِذب  

                                         

زاد السعاد،  -(. ٗٙٗ/٘أضػاء البيان، الذشقيصي، ) -(. ٖٙ٘/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (ٔ)
 (. ٓٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص -(. ٕٖٖ/٘ابغ القيع، )

 (. ٕٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) -(. ٖٖ٘/ٖأحكام القخآن، ابغ العخبي، ) (ٕ)
 (.ٗٙٗ/٘أضػاء البيان، الذشقيصي، ) -(. ٕٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٖ)
 (.ٖٔٔٔ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، كتاب المعان، ) (ٗ)



٘ٓٚ 

 

بايغ لدوجاة ىابلل أن عاحاب الاجنيا أىاػن ماغ عاحاب   Àأن الشباي : كيه الجاللة
 اآل خة، وقج بيشت اآليات والدشة أن عحاب الجنيا ىػ الحج.

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱٹٱٹٱ -
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 .(ٔ)َّ هل

وذلظ كسا في  ،أن العحاب السقرػد في ىحه اآلية ىػ الحبذ كيه الجاللة:
أؼ ، (ٕ)َّ جغ مع جع مظ حط ُّٱٱ قػلو تعالى في قرة سميسان:

 .(ٖ)ألحبدشو
ومعشاى السشااع يػجاج فااي  ،ألن العااحاب يشبائ عاغ معشااى السشاع): (ٗ)الكاساانيقاال 

 .(٘)(الحبذ
 وأجيب عغ ىحا االستجالل:

باااأن العاااحاب الساااحكػر فاااي اآلياااة إماااا أن يكاااػن عاااحاب الاااجنيا أو عاااحاب اآل اااخة، 
وحسل العحاب عمى عحاب اآل خة باشال ألن لعانياا ال يجفعاو عشياا إذا كانات كاذباة وىاػ 

وىاحا العاحاب سابق  ،جصادق، وعميو فيكاػن العاحاب السقراػد ىاػ عاحاب الاجنيا وىاػ الحا

                                         

 (.ٜ-ٙسػرة الشػر، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٔسػرة الشسل، آية: ) (ٕ)
البحخ الخائق، ابغ نجيع،  -ار الكتب العمسية. (، شبعة دٖٕٛ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)

(ٗ/ٕٔ٘ .) 
 (.ٕٕٓسبقت تخجستو، )ص (ٗ)
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٖٕٛ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) (٘)

 



٘ٓٛ 

 

 .(ٔ)﴾ّٰ ِّ: ﴿تعالى العيج بو بقػلو

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ -

 .(ٕ)َّىم

.(ٖ)َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٹٱٹٱ -

ِ قااال: ) عااغ أبااي ىخيااخة  - َفَشاااَداهُ ، َوُىااَػ ِفااي اْلَسْدااِججِ  Àَأتَااى َرُجاال  َرُسااػَل َّللاَّ
ِ ِإنِّي َزَنْيتُ  :َفَقالَ  ،َفَأْعخَ  ،َيا َرُسػَل َّللاَّ َد َعَمْيِو َأْرَباَع َماخَّات  اا َشاِيَج َعَماى  َض َعْشُو َحتَّى َردَّ َفَمسَّ

؟ َفَقاااَل: Àَنْفِدااِو َأْرَبااَع َشااَياَدات  َدَعاااُه الشَِّبااي   . َفَيااْل َأْحَرااْشَت؟ :َقااالَ  .الَ  :َقااالَ . َأِبااَظ ُجُشااػن 
.(ٗ)(اْذَىُبػا ِبِو َفاْرُجُسػهُ  Àَفَقاَل الشَِّبي   َنَعْع. َقاَل:

أن ىاااحه الشراااػص تاااجل عماااى أن الدناااا ال يثبااات إال بااااإلقخار أو  كيػػػه الجاللػػػة:
بذيادة أربعة ذكاػر، وامتشاا  الدوجاة عاغ المعاان لايذ واحاجًا مشياا فاجل عماى عاجم إقاماة 

 .(٘)الحج بو
 :وأجيب عغ ىحا االستجالل

باااأن ىاااحه الشراااػص ال تاااجل عماااى حراااخ شاااخق إثباااات حاااج الدناااا بالذااايادة أو 
باال دلاات عمااى أنيسااا مااغ وسااائل اإلثبااات، وىااحا ال يسشااع مااغ اإلثبااات بغيخىسااا  باااإلقخار،

، كسااا مااخ فااي السصمااب (ٙ)بااجليل أن حااج الدنااا يثباات عشااج بعااس الرااحابة بقخيشااة الحساال
 األول مغ ىحا السبحث.

ِاْدَرُؤْوا الُحااُجْوَد ):Àالشرااػص التااي تااجل عمااى درء الحااجود بالذاابيات كقػلااو  -
                                         

 (.ٕٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٔ)
 (.٘ٔسػرة الشداء، آية: ) (ٕ)
 (. ٗسػرة الشػر، آية: ) (ٖ)
 (.ٖٕٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
 (. ٖٜ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٚٔ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (٘)
 (.ٖٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٙ)



ٜ٘ٓ 

 

َمااا اْسااَتَصْعُتْع، َفااْمْن َكاااَن َلااُو َمْخااَخج  َفَخم ااْػا َسااِبْيَمُو، فااِمّن اإِلَماااَم أَلْن ُيْخِصااَئ َعااِغ الُسْدااِمِسْيَغ 
 .(ٔ)ِبالَعْفِػ َ ْيخ  ِمْغ َأْن ُيْخِصَئ ِفي الُعُقْػَبِة(

فيااحه الشرااػص تااجل عمااى تااخك إقامااة الحااج مااع وجااػد الذاابية، وداللااة امتشااا  
حتساال أن يكااػن قااج امتشعاات حياااء أو  ػفااًا مااغ ىااحا الدوجااة عااغ المعااان فييااا شاابية، إذ ي

 .(ٕ)أو لغيخ ذلظ مغ األسباب ،السػقف السخدؼ، أو لرػن نفديا عغ المعغ والغزب
 وأجيب عغ ىحا االستجالل:

بااأن الحاااج لاااع يجاااب عميياااا بسجاااخد نكػليااا عاااغ المعاااان فقاااط، ومنساااا وجاااب عميياااا 
، ألن الاادوج يكااخه أن يشدااب الدنااا الاادوج وشاايادة الحااال مبلعشااةبشكػليااا مااع القااجرة عميااو و 

لدوجتو لسا في ذلظ مغ الفزيحة والعار و اخاب لبيتاو، وماغ ثاع فامن المعاان شاخ  لتاجافع 
 .(ٖ)عغ نفديا وشخفيا ضج اتيام الدوج ليا، فكيف ال تفعمو مع القجرة عمييا

 كمؽ السعقؾؿ:
 .(ٗ)استجلػا بأدلة كثيخة مشيا

قياساًا  ،ج لسا كاان لياا أن تداقصو بمعانياالػ كان مجخد لعان الدوج مػجبًا لمح -
 .(٘)سقاشيا الحج بتكحيب الذيػدإعمى عجم جػاز 
 كأييب:

بأن حكع المعان أصل قائع بحاتو مدتقل بشفدو كياخ ماخدود إلاى أحكاام الاجعاوػ 
 .(ٙ)والبيشات لحا ال يرح قياسو عمى كيخه كالذيادة

                                         

 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٖٜ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٕ)
 (.ٓٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص -(.ٖٖٖ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٖ)
 (. ٖٖٛ/٘-ٕٖٖ/٘يشطخ تفريل ىحه األدلة والخد عميو في زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٗ)
 (.ٜٗ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٖ٘/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (٘)
 (.٘ٙٗ/٘أضػاء البيان، الذشقيصي، ) -(. ٖٖ٘/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٙ)

 



٘ٔٓ 

 

 ،لقػة أدلتو االقػل األولوبالشطخ في أدلة الفخيقيغ يتبيغ وهللا أعمع رجحان 
والعحاب كسا ورد في نفذ الدػرة  ،َّٱمع جع مظُّػافقتو لطاىخ قػلو تعالى: سول

وألن مفيػم اآلية أن  ،ىػ الحج، َّ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ: بقػلو تعالى
وألن مبلعشة الدوج قامت مقام الذيػد  العحاب يجب عمييا إذا امتشعت عغ المعان،

تفديخ بالسعشى  -كسا فدخه أصحاب القػل الثاني– ذوألن تفديخ العحاب بالحب األربعة،
 أو العخفي لمعحاب ال السعشى الذخعي. المغػؼ 

إن نكػل السخأة مغ أقػػ األمارات عمى صجق الدوج فقاام لعاناو )قال ابغ القيع: 
فياحا ىاػ القاػل الراحيح الاحؼ ال نعتقاج ساػاه وال )وقال أيزاًا: ، (ٔ)(ونكػليا مقام الذيػد

 .(ٕ)(نخضى إال إياه
 

     

 
 

                                         

 (.ٔٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٔ)
 (.ٖٖٚ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٕ)



٘ٔٔ 

 

 ؼ بقخلشة امتشاع الدكج عؽ المعافإثبات حج القحالسظمب الثالث: 
أربعة –رمى الخجل زوجتو بالدناا فمن الػاجب عميو أن يثبت كبلمو بالبيشة  إذا

اْلَبيَِّشَة َأْو : )Àكسا قال الشبي  -شيػد وسبق الكبلم عغ إثبات الدنا في فرل الذيادة
، فمن أثبت كبلمو أقيع عمييا حج الدنا، ومن لع يثبت ما قحفيا بو (ٔ)(َحج  ِفي َضْيِخكَ 

 خت حت جت هب مب خب حبُّٱفعميو أن يبلعشيا، كسا ورد في قػلو تعالى: 
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

، فمن لع يبلعغا فيل يعج امتشاعو عغ المعان قخيشة عمى كحبو فيقام عميو (ٕ)َّمض
 حج القحف أم ال؟.
 فقياء في ىحه السدألة عمى قػليغ:ا تمف ال
، إلااااى أن (ٖ)ذىاااب جسياااػر الفقيااااء ماااغ السالكياااة، والذاااافعية، والحشابماااة األكؿ:

أو أن  الخجااال إذا قاااحف زوجتاااو بالدنااااا فااامن الػاجاااب عمياااو إماااا أن يثبااات كبلماااو بالبيشاااة،
يبلعااغ زوجتااو، فاامن لااع يثباات ولااع يبلعااغا أقاايع عميااو حااج القااحف، ألن نكػلااو عااغ المعااان 

خيشااة عمااى كحبااو، فسػجااب قااحف الخجاال لدوجتااو عشااج الجسيااػر ىااػ الحااج، ولااو إسااقاشو ق
إن مػجاااب قاااحف الااادوج كسػجاااب قاااحف األجشباااي وىاااػ الحاااج، قاااال اباااغ القااايع: )بالمعاااان، 

 .(ٗ)(فجعل هللا سبحانو لو شخيقا إلى التخمز مشو بالمعان
                                         

 (. ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 (.ٚ-ٙسػرة الشػر، آية: ) (ٕ)
أحكام القخآن، ابغ  -(. ٖٚٙعيػن السدائل، الثعمبي، )ص –(. ٕٔٙٗ/٘التبرخة، المخسي، ) (ٖ)

نياية  –(. ٕٖٚ/ٕحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي، ) -(. ٖٙ٘/ٖالعخبي، )
(. ٚٓٔ/ٙالػسيط، الغدالي، ) -(. ٔٚٗ/٘السيحب، الذيخازؼ، ) –(. ٙ/٘ٔب، الجػيشي، )السصم

السبج ، ابغ مفمح،  –(. ٖٜ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٖٓٔاإلرشاد، الياشسي، )ص –
معالع الدشغ، الخصابي،  –(. ٖٔ٘/٘شخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٙ٘/ٚ)
 (. ٖٖٓ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) –(. ٜٖٔ/ٙذػكاني، )نيل األوشار، ال –(. ٕٛٙ/ٖ)

 (.ٖٖٓ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٗ)

 



ٕ٘ٔ 

 

ل يحاابذ ، إلااى أنااو ال يقااام عمااى الاادوج حااج القااحف، باا(ٔ)ذىااب الحشفيااة الثػػاني:
فالحشفياة ال يػجباػن حاج القاحف عماى الادوج، وال  حتى يسػت أو يبلعغ، أو يكحب نفداو،

، إذا امتشاع أؼ مشيساا عاغ المعاان، إنساا الحابذ حتاى -كساا سابق–حج الدنا عمى الدوجاة 
السبلعشاااة أو الساااػت، أو اإلقاااخار، ألن مػجاااب قاااحف الخجااال لدوجتاااو عشاااجىع ىاااػ المعاااان 

  .ومغ جانبيا قائع مقام حج الدنا ،مقام حج القحفمغ جانبو قائع نفدو، فيػ 
 استجؿ الجسهؾر:

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱٹٱٹٱ -
 .(ٕ)َّ ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل

أوجب الحج عمى كل مغ قاحف اماخأة محراشة لاع يثبات  : أن هللا كيه الجاللة
قاط كبلمااة بالبيشااة، وىااحا لفااع عااام يذااسل الاادوج وكيااخه، ومنسااا  ااز الاادوج بالمعااان إلساا

 الحج عشو، فمذا امتشع عغ المعان وجب عميو حج القحف.
ِبَذااِخيِظ  À َأنَّ ِىاابَلَل ْبااَغ ُأَميَّااَة َقااَحَف اْمَخَأتَااُو ِعْشااَج الشَِّباايِّ ) ، اسعااغ ابااغ عّباا -
َذا َرَأػ َأَحاُجَنا إِ  ،َيا َرُساػَل هللاِ  :َفَقالَ  ،اْلَبيَِّشَة َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ : Àَفَقاَل الشَِّبي   ،ْبِغ َسْحَساءَ 

َشاااةَ  ،َعَماااى اْمَخَأِتاااِو َرُجااابلً  َشاااَة َوِمالَّ َحاااج  ِفاااي  :َيُقاااػلُ  À َفَجَعاااَل الشَِّباااي   ،َيْشَصِماااُق َيْماااَتِسُذ اْلَبيِّ اْلَبيِّ
 .(ٖ)(َضْيِخكَ 

َل ِلَعااْان  َكااْاَن ِفااْي اإِلْساابلِما َأنَّ ِىاابلَل ْبااَغ )قااال:  عااغ أنااذ بااغ مالااظ  - ِإنَّ َأوَّ
اااْحَسْاِء ِباْمَخَأِتااِو، َفااَأَتْى الشَِّبااايَّ ُأَميَّاا  :À فااَأْ َبَخُه ِباااَحِلَظ. َفَقااْاَل الشَِّباااي   À َة َقااَحَف َشاااِخْيَظ ْبااَغ الدَّ

ُد َذِلَظ َعَمْيِو ِمَخاَراً   .(ٗ)(َأْرَبَعُة ُشَيَجْاَء وِمال َفَحج  ِفْي َضْيِخَك، ُيَخدِّ

                                         

(، شبعة دار الكتب ٖٕٛ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٗٗ/٘األصل، الذيباني، ) (ٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ٗالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٙٔ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) -العمسية. 

 (.ٗلشػر، آية: )سػرة ا (ٕ)
 (. ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٕٕٗسبق تخخيجو، )ص (ٗ)



ٖ٘ٔ 

 

البيشااة، وأمااخ ىاابلاًل بالبيشااة عمااق وجااػب الحااج عمااى  À: أن الشبااي كيػػه الجاللػػة
 عمى دعػاه، إال أقام عميو حج القحف.

َوَوَعَطاااُو َوَذكَّاااَخُه َوَأْ َباااَخُه َأنَّ وفياااو: ) -حاااجيث الستبلعشااايغ-: عاااغ اباااغ عساااخ -
ْنَيا أَْىَػُن ِمْغ َعَحاِب اآلِ َخةِ   ..(ٔ)((َيااَل َوالَِّحػ َبَعَثَظ ِباْلَحقِّ َما َكَحْبُت َعَميْ  :َقالَ  ،َعَحاَب الج 

بيغ ليبلل أن عحاب الجنيا أىػن ماغ عاحاب اآل اخة،  À: أن الشبي كيه الجاللة
 وقج بيشت اآليات والدشة أن عحاب الجنيا ىػ الحج.

 كمؽ السعقؾؿ:
الااادوج قاااحف زوجتاااو وىاااي محراااشة، والقاااحف جشاياااة عماااى العاااخض، فكساااا  نأ -

، ألن قحفااو ليااا ألجشباايكقااحف االقااحف  يجااخؼ بيشيسااا القااػد كاااألجشبي، يجااخؼ بيشيسااا حااج
 .(ٕ)جشاية عمى عخضيا(

أنو لػ العشيا ثع كحب نفدو وجب عميو الحج باالتفاق، فكحلظ إذا امتشاع عاغ  -
 .(ٖ)المعان ألن االمتشا  تكحيب لشفدو

 استجؿ الحشفية:

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّٱ ٹٱٹ -
 .(ٗ)َّمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

ل مػجااب قااحف الخجاال لدوجتااو المعااان فقااط، ولااع جعاا : أن هللا كيػػه الجاللػػة
 .(٘)يحكخ الحج مع المعان

                                         

 (.ٖٔٔٔ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، كتاب المعان، ) (ٔ)
 (.ٖٖٚو ٖٖٓ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) -(. ٕٛٙ/ٖمعالع الدشغ، الخصابي، ) (ٕ)
 (.ٖٖٚ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) (ٖ)
 (.ٚ-ٙسػرة الشػر، آية: ) (ٗ)
تبييغ الحقائق، الديمعي،  -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٕٛ/ٖجائع الرشائع، الكاساني، )ب (٘)

 (.٘ٚ/ٖ) الكتاب والمباب، القجورؼ والغشيسي، –(. ٕ٘ٔ/ٗالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٙٔ/ٖ)

 



٘ٔٗ 

 

ثااع  ،مػجااب قااحف الدوجااة كااان الحااج قباال ناادول آيااة المعااانقااال الكاساااني: )إن 
ىكااحا ىااػ  ،فيشدااخ الخاااص الستااأ خ العااام الستقااجم بقااجره اندااخ فااي الدوجااات بآيااة المعااان

 .(ٔ)(محىب عامة مذايخشا
 ،لقػة أدلتو االقػل األوليتبيغ وهللا أعمع رجحان وبالشطخ في أدلة الفخيقيغ 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ ػافقتو لقػلو تعالى:سول
َشَة َأْو َحج  ِفي : )Àالشبي ، وقػل (ٕ)َّ ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل اْلَبيِّ

وألن الحقػق جسيعيا قائسة بيغ الدوجيغ كاألجشبي، ومنسا شخ  المعان لجرء ، (ٖ)(َضْيِخكَ 
وج حيث ال بيشة لجيو، فمذا امتشع عغ المعان كان كاذبا في قحفو فاستحق الحج عغ الد 

 العقػبة وىي الحج.
 

     

 
  

                                         

 (، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٕٛ/ٖبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 (.ٗسػرة الشػر، آية: ) (ٕ)
 (. ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٖ)



٘ٔ٘ 

 

 إثبات حج القحؼ بقخلشة التعخلض السظمب الخابع:
 يقدع الكبلم مغ حيث مجلػلو إلى صخيح وكشاية:

بحياااث يدااابق إلاااى أفياااام  اعشاااج الداااامع باااو ضااااىخ الساااخاد لفاااعفالراااخيح ىاااػ: 
أو مااخاد السااتكمع مشااو، ويدااتجل  معشاااهفيااو اسااتتخ لفااع والكشايااة ىااي ، السااخاد مشااو الدااامعيغ

، الكشايااة يكاػن مدااػقا لسػصاػف كيااخ مااحكػر أنااػا  نااػ  ماغ، والتعاخيس (ٔ)عميياا بقخيشااة
لتعاخيس أن ياحكخ ، وايحكخ الذايء بغياخ لفطاو السػضاػ  لاووالفخق بيشيسا أن الكشاية أن 

 .شي ا يجل بو عمى شيء لع يحكخه
 ،فاالتعخيس باو حاخام أيزاا اكل ما حخم الترخيح بو لعيشووقج نز الفقياء أن 

فاااالتعخيس باااو  اأو حاااخم ال لعيشاااو بااال لعاااارض ،وماااا حااال التراااخيح باااو ،كالقاااحف والكفاااخ
 .(ٕ)جائد كخصبة السعتجة

وقااج ذكااخ الفقياااء أحكااام الرااخيح والكشايااة ومااا يتعمااق بيسااا مااغ أحكااام فااي شااتى 
والذااخاء، والخصبااة والاادواج، والصاابلق والخجعااة والخمااع، واإلياابلء أبااػاب الفقااو، مااغ البيااع 

 والطيار، والقحف مػضػ  البحث ىشا.
فالقحف إما بمفع صخيح كقػلو: أنت زان أو أنت زانية، وىحا يػجب عمى قائمو 

 يف ىف ُّٱحج القحف إن لع يثبت كبلمو بالبيشةا بمجسا  الفقياء، لقػلو تعالى: 
 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .(ٗ)(اْلَبيَِّشَة َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ : )Àالشبي ، وقػل (ٖ)َّ ين ىن

                                         

 –(، دار الكتاب العخبي، بيخوت. ٗٙأصػل الذاشي، أحسج بغ دمحم بغ إسحاق الذاشي، )ص (ٔ)
 (. ٜٕٗ/ٕالبحخ السحيط، الدركذي، ) –(. ٔٓٔ/ٔفرػل البجائع، الفشخؼ، )

حخ الب –(. ٖٓٙ/ٔالسشثػر في القػاعج، الدركذي، ) -(. ٜٕٓ/ٕكذف األسخار، البخارؼ، ) (ٕ)
 (. ٜٕٗ/ٕالسحيط، الدركذي، )

 (.ٗسػرة الشػر، آية: ) (ٖ)
 (. ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
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أما إذا كان القحف بصخيق الكشاية والتعخيسا كاأن يقاػل لغياخه: ماا أناا بادان، أو 
أماااا أناااا فعفياااف، أو كيخىساااا ماااغ األلفااااظ الستعاااارف عميياااا بااايغ الشااااسا والتاااي تختماااف 

مذا قااال أحااج ألفاااظ التعااخيس مااع وجااػد قخيشااة تااجل بااا تبلف البي ااة والدمااان والسكااان، فاا
 عمى القحف، فسا الحكع؟.

ا تمف الفقياء في وجاػب الحاج بالقاحف بألفااظ الكشاياة أو التعاخيس عماى ثبلثاة 
 أقػال:

، إلاى أن القاحف (ٔ)ذىب جسياػر الفقيااء ماغ الحشفياة، ورواياة عاغ أحساج األكؿ:
 بالكشاية أو التعخيس ال يػجب الحج.

، إلااى أن القااحف بالكشايااة أو (ٕ)ىااب السالكيااة، وروايااة أ ااخػ عااغ أحسااجذ الثػػاني:
 التعخيس يػجب الحج عمى القاذف.

، إلاااى التفخياااق بااايغ الكشاياااة والتعاااخيس، وأن القااااذف (ٖ)ذىاااب الذاااافعية الثالػػػث:
 يدأل عغ نيتو، فمن أراد القحف ُحّج ومال فبل ويحمف عمى نيتو وليذ لو أن يحمف كحبا.

 .(ٗ)(صخيح وكشاية وتعخيس :وفيو ثبلثة أقدام ألفاظ القحفقال الغدالي: )

                                         

بجائع  -(. ٕٓٔ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٗٓ/ٙشخح مخترخ الصحاوؼ، الجراص، ) (ٔ)
الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٗ/ٚالرشائع، الكاساني، )

السبج ، ابغ  –(. ٜٛ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٗٚٗالياشسي، )صاإلرشاد،  –(. ٛ٘ٔ/ٕ)
 (.ٕٓٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٓٔٗ/ٚمفمح، )

السقجمات السسيجات، ابغ  –(. ٕٓ٘ٙ/ٖٔالتبرخة، المخسي، ) -(. ٜٗٗ/ٗالسجونة، مالظ، ) (ٕ)
 –(. ٜٗ/ٕٔ)الح يخة، القخافي،  –(. ٖٙٚعيػن السدائل، الثعمبي، )ص –(. ٕٙٙ/ٖرشج، )

السبج ، ابغ مفمح،  –(. ٜٛ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٗٚٗاإلرشاد، الياشسي، )ص
 (.ٕٓٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٓٔٗ/ٚ)

 –(. ٕٚ/٘ٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٜٗ/ٖٔو ٕٓٔ/ٔٔبحخ السحىب، الخوياني، ) (ٖ)
 (. ٖٖٖ/ٜعي، )العديد شخح الػجيد، الخاف –(. ٔٚ/ٙالػسيط، الغدالي، )

 (.ٔٚ/ٙالػسيط، الغدالي، ) (ٗ)
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والكشاياة كقػلاو لمقخشاي: ، وصاخيحيا أن يقاػل: زنيات أو ياا زانايوقال الخافعي: )
ولاايذ لااو أن يحمااف كاذبااا  ومن أنكااخ فعميااو اليساايغ ،فاامن أراد الدنااا فيااػ قااحف ،يااا نبصااي

فيػ تعخيس ليذ بكشاياة  ،بدان بغ الحبلل وأما أنا فمدت وأما قػلو: يا ،عمى إ فاء نيتو
 .(ٔ)(وال صخيح

 استجل الحشفية ومغ وافقيع:

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٹٱٹٱ -

 .(ٕ)َّيئ

أن ىاحه اآلياة قاج بيشات حكاع التعاخيس فاي مداألة يحاخم التراخيح  كيه الجاللة:
بياااا، مساااا يػضاااح أن لمتراااخيح أحكاماااا مغاااايخة ألحكاااام التعاااخيسا ومال لساااا ذكاااخه بحكاااع 

 الترخيح بالقحف يػقف الحج لمشز بخبلف التعخيس. اص، ف
ِإنَّ  :َجاااَءُه أَْعَخاِبااي  َفَقاااَل َيااا َرُسااػَل هللاِ  À َأنَّ َرُسااػَل هللاِ ، )عااغ أبااي ىخيااخة  -

 ؟،َماا َأْلَػاُنَياا :À َقاالَ  ،َنَعاعْ  :َقاالَ  ؟،: َىْل َلَظ ِمْغ ِإِبل  À اْمَخَأِتي َوَلَجْت ُكبَلًما َأْسَػَد، َفَقالَ 
ُأَراهُ  :َقاااالَ  ؟،َفااَأنَّى َكاااَن َذِلااظَ  :À َنَعااْع َقااالَ  :َقااالَ  ؟،ِفيَيااا ِمااْغ َأْوَرقَ  :À َقااالَ  ،ُحْسااخ   :َقااالَ 

 .(ٖ)(َفَمَعلَّ اْبَشَظ َىَحا َنَدَعُو ِعْخق   :À َقالَ  ،ِعْخق  َنَدَعوُ 
: أن الخجل وقع في نفدو الخيبة مغ حسل زوجتو، وتكماع عشياا أماام كيه الجاللة

ولاع يبايغ لاو متعمقاات  Àبعبارة فييا التعخيس بالدنا، ومع ذلاظ لاع يحاجه الشباي  Àي الشب
كبلمو، بل ناقذاو بساا ياجفع عشاو تػىساو ماغ أماػر يعمسياا ويخالصياا، ولاػ كاان التعاخيس 

 .Àيػجب الحج لشبيو وححره 
ِ، ِإنَّ َتْحِتاي اْماخَ ، )عغ ابغ عباس  - َأًة اَل تَاُخد  َأنَّ َرُجابًل َقااَل: َياا َرُساػَل َّللاَّ

                                         

 (.ٖٖٖ/ٜالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) (ٔ)
 (.ٖٕ٘سػرة البقخة، آية: ) (ٕ)
الجامع الرحيح، مدمع،  –(. ٕ٘ٔ/ٛالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ما جاء في التعخيس، ) (ٖ)

 (.ٖٚٔٔ/ٕكتاب المعان، )
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، َقالَ   .(ٔ)(: َفَأْمِدْكَياÀ َعْشَيا، َقالَ  َقاَل: ِإنِّي اَل َأْصِبخُ  ،َشمِّْقَيا :À َيَج اَلِمذ 
بساا يفياع مشاو التعاخيس فاي سامػك  À: أن الخجال تكماع أماام الشباي كيه الجاللة

 لصبلقيا ولع يقع عميو الحج. Àزوجتو، فأرشجه الشبي 
 ومغ السعقػل:

ظ التعاااخيس بالقاااحف عباااارات تحتسااال عاااجة معاااان مشياااا القاااحف، وىاااحه أن ألفاااا -
 .(ٕ)االحتساالت شبية تصخأ عمى المفع، ومغ الستفق عميو أن الحجود تجرأ بالذبيات

 استجل السالكية ومغ وافقيع:

 حج مث هت ُّٱ:مشا قػلو تعالى عغ قػم شعيبقال القخافي: )دلي -

 .(ٗ)(وىػ كثيخ في القخآن ،ومخادىع ضج ذلظ، (ٖ)َّمج

 َأنَّ َرُجَماْيِغ اْساَتبَّا ِفاي َزَمااِن ُعَساَخ ْباِغ اْلَخصَّاابِ عغ عساخة بشات عباج الاخحسغ: ) -
  ِاي ِبَداِنَياة   :َفَقاَل َأَحاُجُىَسا ِلآْلَ اخ ِ َماا َأِباي ِباَدان  َواَل ُأمِّ َفاْسَتَذااَر ِفاي َذِلاَظ ُعَساُخ ْباُغ  ،َوَّللاَّ

ِو َمْجح  َكْياُخ َىاَحا ،َأَباُه َوُأمَّوُ َفَقاَل َقاِئل  َمَجَح  ، اْلَخصَّابِ   اَوَقاَل آَ ُخوَن َقْج َكاَن أِلَِبيِو َوُأمِّ
 .(٘)(اْلَحجَّ َثَساِنيغَ  َفَجَمَجُه ُعَسخُ  ،َنَخػ َأْن َتْجِمَجُه اْلَحجَّ 

                                         

نرب الخاية، الديمعي،  –(. ٗ٘ٔ/ٚبخػ، البييقي، )الدشغ الك –(. ٓٚٔ/ٙسشغ الشدائي، ) (ٔ)
رجال ىحا الحجيث  وقال السشحرؼ:(ا وقال: ٓٛٔ/ٛالبجر السشيخ، ابغ السمقغ، ) –(. ٖٖ٘/ٖ)

 –. الشػوؼ: ىحا حجيث مذيػر صحيح، وقال محتح بيع في الرحيحيغ عمى االتفاق واالنفخاد
 شػوؼ عميو الرحة.(ا وقال: وأشمق ال٘ٛٗ/ٖالتمخيز الحبيخ، ابغ حجخ، )

بجائع  -(. ٕٓٔ/ٜالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٗٓ/ٙشخح مخترخ الصحاوؼ، الجراص، ) (ٕ)
الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٗ/ٚالرشائع، الكاساني، )

السبج ، ابغ  –(. ٜٛ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٗٚٗاإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٛ٘ٔ/ٕ)
 (. ٕٓٔ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٓٔٗ/ٚ، )مفمح

 (. ٚٛسػرة ىػد، آية: ) (ٖ)
 (. ٜٗ/ٕٔالح يخة، القخافي، ) (ٗ)
 =أبي ابغ السرشف، -(. ٕٕ٘/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –(. ٜٕٛ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) (٘)
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: َيااا اْبااَغ َشااامَِّة اْلااَػْذِر، َفاْسااَتْعجَ ، )َأنَّ عااغ معاويااة بااغ قااخة - ػ َرُجاابًل، َقاااَل ِلَخُجاال 
 .(ٔ)(ِإنََّسا َعَشْيُت َكَحا َوَكَحا، َفَأَمَخ ِبِو ُعْثَساُن َفُجِمَج اْلَحجَّ  ، َفَقاَل: َعَمْيِو ُعْثَساَن ْبَغ َعفَّانَ 
قج أقاما حج القحف عمى مغ عاخض فاي  À: أن  ميفتي رسػل هللا كيه الجاللة

مااة الحااج بقخيشااة كبلمااو، وكااان بسذااػرة الرااحابة رضااػان هللا عمااييع، وىااحا واضااح فااي إقا
 التعخيس بالقحف.

 كمؽ السعقؾؿ:
أن التعااخيس كاابلم يفيااع مشااو الدااامع القااحف، ويتااأذػ بااو عخضااو، فػجااب أن  -

يعامل كالرخيحا ألن الغاية مغ حاج القاحف رفاع السعاخة التاي أوقعياا القااذف فاي عاخض 
 .(ٕ)السقحوف، وىحه السعخة حاصمة بالتعخيس، فػجب رفعيا بالحج

 .(ٖ)التعخيس يقػمان مقام الترخيح بعخف العادة واالستعسالأن الكشاية و  -
ألنا إنسا تعبجنا بالسعاني ال باأللفاظ، قال ابغ رشج في السقجمات السسيجات: )

فمذا فيع مخاد الستكمع بيا وقرجه مشيا  ،ألن األلفاظ قج تخد وضاىخىا  بلف السخاد بيا
فيحا لفع  ،(ٗ)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ قال هللا عد وجل: ،كان الحكع لو ال لمفع

ضاىخه األمخ والسخاد بو السفيػم مشو الشيي الحؼ ىػ ضج األمخ، فقام السفيػم مغ المفع 
وقال هللا ، وىحا كثيخ مػجػد في القخآن ولدان العخبا عشج سامعو مقام الترخيح لو بو

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱعد وجل:
                                         

: وىحا إسشاد صححو األلباني وقال –(. ٖٖ٘/ٖنرب الخاية، الديمعي، ) –(. ٓٓ٘/٘شيبة، ) =
 (.ٜٖ/ٛصحيح، إرواء الغميل، لو، )

إتحاف السيخة بالفػائج  -(. ٓٓ٘/٘شيبة، ) أبي ابغ السرشف، -(. ٜٕٓ/ٗقصشي، )سشغ الجار  (ٔ)
(، مجسع ٙٛ/ٔٔ، )حجخ العدقبلني أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ، السبتكخة مغ أشخاف العذخة

 (. ٘ٙ٘/٘كشد العسال، اليشجؼ، ) –م. ٜٜٗٔالسمظ فيج، السجيشة السشػرة، شبعة أولى، 
 (. ٜٗ/ٕٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٕٙٙ/ٖالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) (ٕ)
 (.ٜٗ/ٕٔالح يخة، القخافي، ) –(. ٕٙٙ/ٖالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) (ٖ)
 (. ٘ٔسػرة الدمخ، آية: ) (ٗ)
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ق الدفيو، فالكبلم أرادوا إنظ ألنت األحس، (ٔ)َّمج حج مث هت ختمت حت
وكحلظ قج  ،ضاىخه السجح والسفيػم مشو الدب واالستيداء فيػ أبمْ مغ الترخيح بالدب

يكػن مغ التعخيس ما ىػ أبمْ مغ الترخيح بالقحف، مثل أن يتداب الخجبلن فيقػل 
أحجىسا لراحبو يا بغ الفاعمة يا بغ الرانعة يا بغ العفيفة التي لع تدن قط وال ألست 

؟(، ثع رد فيل يذظ أحج أو يستخؼ أن ىحا أبمْ وأشج مغ قػلو يا بغ الدانية ،بفاحذة
ىػ احتجاج فاسج يمدمو عمى مغ احتح بآية التعخيس في الخصبة حال العجة فقال: )

ألن هللا أباح التعخيس في الشكاح في الحال السسشػ   ،عميو أن يبيح التعخيس بالقحف
 .(ٕ) (مشو

وأدلتياااااا أقاااااػل وهللا أعماااااع: إن معااااااني الكمساااااات  وباااااالشطخ فاااااي األقاااااػال الداااااابقة
و اصة الستعمقة بالميجات العامية الكثيخة السشتذخة والستجاولة حاليا بيغ الشاس في واقعشاا 
تختمااف فااي معانييااا وداللتيااا ا تبلفااا كبيااخا مااغ مكااان إلااى آ ااخ بحدااب العااخف والعااادة 

ل التعااخيس ويحتساال عااجة واالسااتعسال، فسااا يكااػن مشيااا فااي بي ااة كبلمااا يحساال عمااى ساابي
معان كيخ الفاحذة، يكػن ىاػ ذاتاو فاي بي اة أ اخػ ىاػ التراخيح عيشاو وال يفياع مشاو إال 
القحف بالفاحذة، والعكذ صاحيح، فعماى القاضاي أن يكاػن فصشاا مصمعاا عماى األعاخاف 
عارفااا بميجااات البمااج الااحؼ ولااي القزاااء عميااو، وبااحلظ أقااػل وهللا أعمااع، إذا كاناات العبااارة 

ض بيااا مسااا يتفااق أىاال البمااج عمااى أنيااا مااغ قبياال القااحف وىااي تدااتخجم فااي عااخفيع السعااخ 
وليجااتيع لمجاللااة عمااى الدنااا فيااي كااحلظ وعمييااا الحااج، كسااا لااػ قحفااو بالفارسااية أو أؼ لغااة 

ومن كانات العباارة مساا يختماف فيياا أىال البماج وتحتسال معشاى آ اخ أعجسية كيخ العخبياة، 
 بالذابية، وعماى القاضاي تعدياخه بساا يشاساب تأديباا لاو،كيخ القحفا فابل حاج عميياا لجرئاو 

وألن الغاياة ماغ  مغ حػلو في العبارة، ثع جمجه القااذف تعخيزاا، بجليل استذارة عسخ 
مذااخوعية حااج القااحف حفااع العااخض مااغ الجشايااة عميااوا وىااحا حاصاال بااالتعخيس، ولاا بل 

لى تعباجنا بالسعااني يكػن التعخيس ذريعة لابعس الشااس لمياخوب ماغ الحاج، وألن هللا تعاا

                                         

 (. ٚٛسػرة ىػد، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٚٙ/ٖ) السقجمات السسيجات، ابغ رشج، (ٕ)
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أيزااا كسااا تعبااجنا باأللفاااظ، وىااحا الااخأؼ فيستااو مااغ قخاءتااي لكاابلم فقياااء الذااافعية حيااث 
قالػا بالتفخيق بيغ الكشاية والتعخيس، وسؤال الستكمع عاغ نيتاو وقراجه باالكبلم ماع إلداماو 

 الحمف عمى ذلظ.
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 رائحتهقخلشة قيئه أك إثبات حج شخب الخسخ بالسظمب الخامذ: 
 الخسخ في المغة: 

، الخاء والسيع والخاء أصل واحج ياجل عماى التغصياة والسخالصاة فاي ساتخالخسخ: 
ماا تخساخ وأساكخ ماغ عرايخ والتخسيخ التغصياة، و ساخت اإلنااء كصيتاو، فياي اساع لكال 

 .(ٔ)وا تسارىا تغيخ ريحيا ،نيا تخكت فا تسختالعشب وكيخه، سسيت بحلظ أل

 الخسخ في االصظالح: 

 .(ٕ)ىػ اسع لمشيء مغ ماء العشب إذا كمى واشتجتعخيا الحشفية: 
قاال اباغ  ،(ٖ)شخب السدمع السكمف ماا يداكخ جشداو مختااراتعخيا السالكية: ىػ 

 .(ٗ)(يقع عمى كل مدكخ مغ التسخ والعشب وكيخىسارشج: )و 
 الاحؼ إذا اشاتج ، وقيال:عرايخ العشاب الشايء إذا صاار مداكخاتعخيا الذافعية: 

ىااػ عراايخ العشااب إذا صااار مدااكخا بحااجوث الذااجة ، وقااال الساااوردؼ: )(٘)دبااجوقااحف بال
 .(ٙ)(ة فيوبالسصخ 

 .(ٚ)أؼ شيء كان مغكل شخاب أسكخ كثيخة فقميمو حخام تعخيا الحشابمة: 
                                         

معجع مقايذ المغة، ابغ  –(. ٕٜ٘/ٔ(. جسيخة المغة، ابغ دريج، )ٕٗٗ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
  -(. ٕ٘ٔ/ٕفارس، )

(، شبعة دار الكتب ٕٔٔ/٘بجائع الرشائع، الكاساني، ) -(. ٕ/ٕٗالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)
 (. ٗٚٔ/ٕة، الحجادؼ، )الجػىخة الشيخ  –(. ٕٖ٘/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) –العمسية. 

شفاء الغميل،  –(. ٖٖٓ/ٛالتػضيح،  ميل الجشجؼ، ) –(. ٙٚٔٔ/ٖعقج الجػاىخ، ابغ شاس، ) (ٖ)
 (.ٜٕٚ/ٓٔالسخترخ الفقيي، ابغ عخفة، ) –(. ٕٙٔٔ/ٕالسكشاسي، )

 (.ٜٖٗ/ٔالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) (ٗ)
كفاية  –(. ٕٗٚ/ٔٔلػجيد، الخافعي، )العديد شخح ا –(. ٖٕ٘/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (٘)

 (.ٕٕٔ/ٜالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٜٖٙ/ٚٔالشبيو، ابغ الخفعة، )
 (. ٖٙٚ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٙ)
 =السبج ، ابغ مفمح، –(. ٕٙٔ/ٕالسحخر، ابغ تيسية، ) -(. ٛ٘ٔ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٚ)
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وقااااج ثباااات تحااااخيع الخسااااخ بالكتاااااب والدااااشة ومجسااااا  األمااااة مااااغ عيااااج الرااااحابة 
 رضػان هللا عمييع. 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱٱٹٱٹٱٱ -
 . (ٔ)َّ مل خل حل جل

َوُكال  ُمْداِكخ   ،ُكل  ُمْدِكخ  َ ْسخ  : )Àقال: قال رسػل هللا  عغ ابغ عسخ  -
ْنَيا َفَساَت َوُىَػ ُيْجِمُشَيا َلْع َيُتْب  يَوَمْغ َشِخَب اْلَخْسَخ فِ  ،َحَخام    .(ٕ)(اآلِ َخةِ  يَلْع َيْذَخْبَيا فِ  االج 

َفَدااَأَلُو َعااْغ  ،َبَعثَااُو ِإَلااى اْلااَيَسغِ  Àلشَِّباايَّ َأنَّ ا، )عااغ أبااي مػسااى األشااعخؼ  -
 .(ٖ)(ُكل  ُمْدِكخ  َحَخام   :À َفَقالَ  ،اْلِبْتُع َواْلِسْدرُ  :َقالَ  ؟،َوَما ِىيَ  :َفَقالَ  ،َأْشِخَبة  ُتْرَشُع ِبَيا

وقج اتفق الفقياء عمى أن شخب الخسخ يثبت فيقام الحج عمى شااربو بااإلقخار أو 
 ،تقياأ شاخز  ساخاً لكاغ مااذا لاػ  -ا سبق الكبلم فاي بااب األدلاة القزاائيةكس -الذيادة 

إلثباات شاخب  رائحاة الخساخ، فيال يعتباخ ذلاظ دلايبًل كافيااً ماغ فساو شبعث ت أو وجج سكخاناً 
 أم ال بج مغ اإلقخار أو الذيادة عميو بحلظ؟.إقامة الحج عميو، الخسخ عميو ومغ َثع 

 ا تمف الفقياء في ذلظ عمى قػليغ:
شااخب الخسااخ  إلااى أن ،(ٗ)والحشابمااة فاي قااػل ،والذااافعية ،ذىاب الحشفيااة األكؿ:

ال يجاااب عمياااو الحاااج  ال يثبااات باااالتقيؤ أو بالخائحاااة، أو العثاااػر عمياااو ساااكخانا، وماااغ ثَاااع
                                         

 (.ٕٕٛ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٘ٔٗ/ٚ) =
 (.ٜٓسػرة السائجة، آية: ) (ٔ)
 (.  ٚٛ٘ٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، بيان أن كل مدكخ  سخ وأن كل  سخ حخام، ) (ٕ)
 (.  ٕٗٓ/٘إلى اليسغ، ) الجامع الرحيح، البخارؼ، باب بعث أبي مػسى ومعاذ  (ٖ)
، الديمعي، تبييغ الحقائق -(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٔٔ/٘بجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)

 -(. ٚ٘ٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، ) –(. ٗٛٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص -(. ٜٙٔ/ٖ)
الحاوؼ، الساوردؼ،  -(. ٖٖٓ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) -(. ٛٓ٘/ٙالػسيط، الغدالي، )

السغشي،  –(. ٖٔٔ/ٗالكافي، ابغ قجامة، ) -(. ٕٛ٘/ٕٔالبيان، العسخاني، ) -(. ٜٓٗ/ٖٔ)
 (.ٖٖٕ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٓٗ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٖٙٔ/ٜقجامة، ) ابغ
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 ذلظ. بذيء في
أنااو يقااام حااج شااخب الخسااخ إلااى  ،(ٔ)والحشابمااة فااي قااػل ،ذىااب السالكيااة الثػػاني:

 .انا، ألنو ما تقيأ إال ألنو شخبعمى مغ تقيأ الخسخ أو وجج سكخ 

 استجؿ أصحاب القؾؿ األكؿ:  **

 .(ٕ)َّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱٹٱٹٱ -

فمااع يجااد لااو أن  الاايذ لااو بالخائحااة عمااع متحقااق قااال الساااوردؼ: كيػػه الجاللػػة:
 .(ٖ)يحكع بو

ا Àَأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ )،  عغ ابغ عباس -  َوَقااَل اْباغُ ، َلْع َيِقْت ِفي اْلَخْساِخ َحاجًّ
اا َحااَذػ  ،Àَفااْنُصِمَق ِباِو ِإَلاى الشَِّبايِّ  اَفُمِقاَي َيِسياُل ِفاي اْلَفاحِّ  اَشاِخَب َرُجال  َفَداِكخَ  :َعبَّاس   َفَمسَّ

 :َفَزااِحَظ َوَقااالَ  ،Àَفااُحِكَخ َذِلااَظ ِلمشَِّباايِّ  ،ِبااَجاِر اْلَعبَّاااِس اْنَفَمااَت َفااَجَ َل َعَمااى اْلَعبَّاااِس َفاْلَتَدَمااوُ 
 .(ٗ)(َلْع َيْأُمْخ ِفيِو ِبَذْيء  وَ ؟! َأَفَعَمَيا

لاااع يقاااع الحاااج عماااى الداااكخان الاااحؼ وجاااج يتسايااال فاااي  Àأن الشباااي  كيػػػه الجاللػػػة:
 .الخائحة أو ولػ كان ذلظ واجبًا لسا تخكو، فجل عمى أن الحج ال يقام بقخيشة الدكخ ،الصخيق

                                         

تبرخة الحكام، ابغ  -(. ٕٕٛ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) –(. ٕ٘ٙٔ/ٗالتبرخة، المخسي، ) (ٔ)
حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٜٗ/ٕفخحػن، )

السبج ،  –(. ٖٙٔ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٕٖٔ/ٗلكافي، ابغ قجامة، )ا -(. ٛٗ٘/ٗ)
إعبلم السػقعيغ، ابغ القيع،  –(. ٖٖٕ/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٕٓٗ/ٚابغ مفمح، )

(ٖ/ٜ.) 
 (. ٖٙسػرة االسخاء، آية: ) (ٕ)
 (. ٜٓٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٖ)
قال: ىحا الحجيث مسا تفخَّد بو (، و ٕ٘٘/ٙود، )و دا سشغ أبي -(. ٙٔٔ/٘السدشج، ابغ حشبل، ) (ٗ)

 –(. ٖ٘٘/ٚإتحاف السيخة، ابغ حجخ، ) –(. ٖ٘ٔ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –. أىُل السجيشةِ 
(، شبعة ٖٔٓ/ٖوقال الباحث أحسج دمحم شاكخ في تحقيقو لسدشج اإلمام أحسج: إسشاده صحيح، )

 دار الحجيث، القاىخة.
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ْع، َفاااْمْن َكااااَن َلاااُو َمْخاااَخج  ِاْدَرُؤْوا الُحاااُجْوَد َعاااِغ الُسْداااِمِسْيَغ َماااا اْساااَتَصْعتُ ) :À قػلاااو -
   .(ٔ)َفَخم ْػا َسِبْيَمُو، فِمّن اإِلَماَم أَلْن ُيْخِصَئ ِبالَعْفِػ َ ْيخ  ِمْغ َأْن ُيْخِصَئ ِفي الُعُقْػَبِة(

يعااج إقامااة  التقيااؤ أو الخائحااة إن إقامااة الحااج بسجااخد وجااػد قخيشااة :كيػػه الجاللػػة
أو أن  ، صاأمزاصخا أو شاخبيا مكخىاًا أو  لمحج مع وجاػد الذابية، ألناو يحتسال أن يكاػن 

ال يجاػز االعتسااد لاحا ، كذاخاب التفااح والدافخجل ماثبل ىحه الخائحة شابيية بخائحاة الخساخ
 .(ٕ)ىحه االحتساالتكل عمى ىحه القخائغ مع وجػد 

 كمؽ السعقؾؿ:
والطااااغ والتخساااايغ، ألن  يشفااااي عشيااااا ضشااااػن االشااااتباه الخسااااخ مذاااااىجة جدااااع أن

ماغ شاخاب كياخ مداكخ، وماا ضااىخه الداكخ قاج يػجاج ماغ عماة وماخض، الخائحاة قاج تػجاج 
 .(ٖ)لحا ال يثبت شخب الخسخ إال بيقيغ وبيشة وىػ اإلقخار أو الذيادة

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **

َفَقااااَم َرُجااال   ؟،َأَشاااِخَب َ ْساااًخا) ::À الشباااي َفَقاااالَ ، وفياااو حاااجيث إقاااخار مااااعد  -
 .(ٗ)(ِمْشُو ِريَح َ ْسخ  َفاْسَتْشَكَيُو َفَمْع َيِجْج 

عاغ ساؤالو  Àالخجل قاام ليذاتع رائحاة فاع مااعد ليجياب الشباي أن  كيه الجاللة:
 أشخب الخسخ؟، ألن رائحة الخسخ مغ الفع تعج دليبل عمى شخبو، ومال ما فعمو.

 ،ثااااائخ الذااااعخ، متغيااااخ المااااػن، مقااااخا بالدنااااارأػ الخجاااال  Àوأجيااااب: بااااأن الشبااااي 
ات عقماو أو زوالاو، فاأراد ا تباار حالاو باساتشكاىو، ولاع يعماق فاشتبيت عميو حالتو فاي ثبا

                                         

 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٜٓٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) –(. ٜٕ٘/ٕٔالبيان، العسخاني، ) (ٕ)

(ٜ/ٖٔٙ .) 
السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٜٓٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) –(. ٜٕ٘/ٕٔالبيان، العسخاني، ) (ٖ)

(ٜ/ٖٔٙ.) 
 (.ٕٖٔٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب مغ اعتخف عمى نفدو بالدنا، ) (ٗ)
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 .(ٔ)شخعيا وال عقػبة باالستشكاه حكسا
اي  :َ اَخَج َعَماْيِيْع َفَقاالَ   َأنَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّابِ ):  عغ الدائب بغ يديج - ِإنِّ

اابَلءِ  ااا َشااِخبَ وَ  ،َوَجااْجُت ِمااْغ ُفاابَلن  ِريااَح َشااَخاب  َفااَدَعَع َأنَّااُو َشااَخاُب الصِّ َفااِمْن َكاااَن  اَأَنااا َساااِئل  َعسَّ
 .(ٕ)(تاماً  اْلَحجَّ  َفَجَمَجُه ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب  ،ُمْدِكًخا َجَمْجُتوُ 

ِ ِريااَح َشااَخاب   : َوَقاااَل ُعَسااخُ )وفااي روايااة البخااارؼ:  َوَأَنااا  ،َوَجااْجُت ِمااْغ ُعَبْيااِج َّللاَّ
 .(ٖ)(ْجُتوُ َفِمْن َكاَن ُيْدِكُخ َجمَ ، َساِئل  َعْشوُ 

بسجاااخد وجاااػد عماااى ابشاااو  أقاااام الحاااج أن عساااخ باااغ الخصااااب  كيػػػه الجاللػػػة:
 .(ٗ) ولػ لع تكغ دليبًل معتبخًا إلثبات الحج لسا عسل بو ،الخائحة

بأنو لايذ فاي ىاحا الاشز تراخيح بأناو جماج بالخائحاة، بال ضااىخ ساياقو  وأجيب:
ساأل، وتأكاج ماغ أن ماا شاخبو قخار الذاارب ألناو لاع يجماجه حتاى إيقتزي أنو اعتسج عمى 

فمناو ساأل ابشاو حايغ شاع مشاو الخائحاة، فااعتخف  وأما عساخ، قال الساوردؼ: (٘)كان مدكخاً 
 .(ٙ)بذخب الصبل، فحجه باعتخافو

 َقاالَ  ،َما َىَكاَحا ُأْنِدَلاْت  :َفَقاَل َرُجل   ،أنو قخأ ُسػَرَة ُيػُسفَ )،  عغ ابغ مدعػد -
 ،َوَوَجاااَج ِمْشاااُو ِرياااَح اْلَخْساااخِ  اَأْحَداااْشتَ  :َفَقاااالَ  ،À هللاػِل َقاااَخْأُت َعَماااى َرُسااا :اباااغ مداااعػد 

َب ِبِكَتاِب هللِا َوَتْذَخَب اْلَخْسخَ  :َفَقالَ  َقااَل ، وفاي رواياة: ).(ٚ)(َفَزَخَبُو اْلَحاجَّ  ؟،َأَتْجَسُع َأْن ُتَكحِّ

                                         

 (. ٜٓٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٔ)
 –(. ٔٚٗ/٘قصشي، )سشغ الجار  –(. ٕٖٙ/ٛسشغ الشدائي، ) –(. ٕٗٛ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) (ٕ)

نرب الخاية،  –(. ٖٖ٘/ٔٔشخح الدشة، البغػؼ، ) –(. ٖ٘ٔ/ٛالدشغ الكبخػ، البييقي، )
 قصشي بدشج صحيح.(، وقال: أ خجو الجار ٜٖٗ/ٖمعي، )الدي

 (.ٜٖٔ/ٚلرحيح، البخارؼ، باب الباذق ومغ نيى عغ كل مدكخ مغ األشخبة، )الجامع ا (ٖ)
 (، شبعة الكميات األزىخية. ٜٗ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٗ)
 (.ٜٓٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (٘)
 (.ٜٓٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٙ)
 . (ٖٕٓ/ٙ، )Àالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القخاء مغ أصحاب الشبي  (ٚ)



ٕ٘ٚ 

 

ِ َلَقااااْج َقَخْأُتَيااااا َعَمااااى َرُسااااػلِ  :ُقْمااااتُ : ابااااغ مدااااعػد َقاااااَل )  ي:َفَقاااااَل ِلاااا À َّللاَِّ  َوْيَحااااَظ َوَّللاَّ
ُب  :َفُقْماتُ  :َقاالَ  ،َفَبْيَشَسا َأَنا ُأَكمُِّسُو ِإْذ َوَجْجُت ِمْشُو ِريَح اْلَخْساخِ  ،َأْحَدْشتَ  َأَتْذاَخُب اْلَخْساَخ َوُتَكاحِّ
 .(ٔ)(َفَجَمْجُتُو اْلَحجَّ : َقالَ ، َأْجِمَجكَ  ىاَل َتْبَخُح َحتَّ  ؟،ِباْلِكَتابِ 

الاحؼ أنكاخ قخاءتاو بعاج أن أقاام الحاج عماى الخجال  داعػد أن اباغ م كيه الجاللة:
 . اشتع مشو رائحة الخسخ، فجل عمى أنيا قخيشة معتبخة إلثبات الحج بيا ومال لسا فعمو

ااانَ )قااال:  عااغ الحزاايغ بااغ السشااحر الخقاشااي - َوُأِتااَي  ،َشااِيْجُت ُعْثَساااَن ْبااَغ َعفَّ
َيْعِشاااي  ،َفَذاااِيَج َأَحااُجُىَسا َأنَّااُو َرآهُ َشااِخَبَيا ،ُحْسااَخاُن َوَرُجاال  آَ ااخُ  ِباْلَػِليااِج ْبااِغ ُعْقَبااَة َفَذااِيَج َعَمْياااوِ 

َفَقااَل ِلَعِمايّ   ،ِإنَّاُو َلاْع َيَتَقيَّاْأ َحتَّاى َشاِخَبَيا ، َفَقاَل ُعْثَسانُ  ،اْلَخْسَخ َوَشِيَج اآْلَ ُخ َأنَُّو َرآهُ َيَتَقيَّأُ 
:  ََّفَقاااَل اْلَحَدااغُ  ،َأِقااْع َعَمْيااِو اْلَحااجَّ  : ِمااي  ِلْمَحَدااغِ َفَقاااَل عَ  ،َأِقااْع َعَمْيااِو اْلَحااج :  َِّول

ِ ْباِغ َجْعَفاخ   ،َمْغ َتَػلَّى َقارََّىاا َحارََّىا َفَأَ اَح : َقاالَ ، َأِقاْع َعَمْياِو اْلَحاجَّ  :َفَقااَل َعِماي  ِلَعْباِج َّللاَّ
اااْػَط َفَجَماااَجُه َوَعِماااي   اااا َبَمااا ،َيُعاااج   الدَّ  ،َأْرَبِعااايغَ  Àَجَماااَج الشَِّباااي   ،َحْداااُبظَ  :َْ َأْرَبِعااايَغ َقاااالَ َفَمسَّ

َأَحااااب   َوَىااااَحا ،َوُكاااال  ُسااااشَّة   ،َثَساااااِنيغَ   َوُعَسااااخُ  ،َأْرَبِعاااايغَ  َوَجَمااااَج َأُبااااػ َبْكااااخ   :َأْحَدااااُبُو َقااااالَ 
 .(ٕ)(ِإَليّ 

 اأماخ بمقاماة الحاج عماى ماغ تقياأ الخساخ أّن عثساان باغ عفاان  كيه الجاللػة:
، وأقاخه عماي باغ أباي شالاب جعل الذيادة عمى التقيؤ مكسمة لمذيادة عماى الذاخاب، و 

، قااال ابااغ القاايع: أحااج ساااالرااحابة ولااع يشكااخ عميي كبااار وكااان ىااحا بسحزااخ مااغوتابعااو، 
 .(ٖ)(إقامة الحجود بالخائحة والقيء كسا اتفق عميو الرحابة)

 كمؽ السعقؾؿ: 
ا شااخب السكمااف وجشدااو، فػجااب أن أن القاايء والخائحااة معشااى يعمااع بااو صاافة ماا

يكػن شخيقًا إلى إثبات الحج مثل الخؤية والسذاىجة، بل ىػ أقػػ ألن الخؤية ال يعماع بياا 
                                         

 (.ٔ٘٘/ٔالجامع الرحيح، مدمع، باب استحباب قخاءة القخآن عمى أىل الفزل والححاق فيو، ) (ٔ)
الدشغ  –(. ٕٛ٘/ٙسشغ أبي داوود، ) -(. ٖٖٔٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب حج الخسخ، ) (ٕ)

 (. والمفع ليسا.ٖٙٔ/ٛالكبخػ، البييقي، )
 (.ٜ/ٖإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) (ٖ)

 



ٕ٘ٛ 

 

 .(ٔ)ومنسا يعمع ذلظ بخائحتو ؟،الذخاب أمدكخ ىػ أم ال
ولكشيااا كيااخ  ،بااأن الخائحااة أو القايء قااج تكاػن دلاايبًل عماى شااخب الخساخ :كأييػب

، وقااج تكااػن الخائحااة مكخىااًا أو  صااأ أو مزااصخًا لغرااة مػجبااة لمحااج، كسااغ شااخب الخسااخ
 .شبيية لخائحة الخسخ
إن الخجال الاحؼ وجاج  وهللا أعماع: الشطخ في أدلة الفاخيقيغ أقاػلب: و القؾؿ الخايح

كاأن قاال: مقشعا لذاخبو ًا بسبلمقاضي إن بّيغ  امشو رائحة الخسخ أو قاءىا أو وجج سكخاناً 
ىػ عرايخ الدافخجل أو  ساليذ بخسخ إن وشخبتما أو  مزصخا لغرة،أو  ،شخبت مكخىاً 

قبل قػلو في ذلظ وال يقاام عمياو الحاج، ألن ىاحه األماػر ُشاَبو  ،يذبو رائحة الخسخو  التفاح
، ولمقاضي تعدياخه بساا ياخاه مشاسابا بحداب ماا يتػصال لاو اجتيااده ماغ والحج يجرأ بالذبية

عمااى  دلاايبلكااان ذلااظ  خ مقشااعا، أو ذكااخ سااببا كيااساابباً  يااحكخ أمااا إذا لااعقااخائغ األحااػال، 
ألن القايء أو الداكخ أشاج إيزااحا وأكثاخ داللاة ماغ  شخبو الخسخ ويقام عميو الحج بحلظ،

 وىحا القػل يجسع بيغ أدلة الفخيقيغ.السذاىجة إذ قج يذاىج ما ال يحج عميو، 
 

     

 
  

                                         

 (، شبعة الكميات األزىخية.ٜٗ/ٕخة الحكام، ابغ فخحػن، )تبر (ٔ)



ٕٜ٘ 

 

 قخائؽالسظمب الدادس: إثبات حج الدخقة بال
 الدخقة في المغة: 

يقاال  ،لديغ والخاء والقاف أصل ياجل عماى أ اح شايء فاي  فااء وساتخاالدخقة: 
أ اااح ، فياااي: وساااخق الذااايء إذا  فااايوساااَخقا فياااػ ساااارق ومداااخوق،  ساااخق يداااخق ساااخقة

 .(ٔ)أو الحيمة الذيء مغ الغيخ عمى وجو الخفية

 الدخقة في االصظالح: 
 ع:، وزاد بعزااي(ٕ)الدااخقة أ ااح مااال الغيااخ عمااى ساابيل الخفيااةتعخيااا الحشفيااة: 

 .(ٖ)مغ كيخ تأويل وال شبية ،نرابا محخزا لمتسػل كيخ متدار  إليو الفداد
 .(ٗ) فية مغ كيخ أن يؤتسغ عميو الغيخ أ ح مالتعخيا السالكية: 

أو ماااًل محتخماًا لغياخه  احاخًا ال يعقال لراغخه أ ح مكماف  : ىي (٘)وقال ابغ عخفة
 .(ٙ)يوال شبية لو ف ،نرابًا، أ خجو مغ حخزه بقرج واحج  فيو

                                         

السحكع  –(. ٗ٘ٔ/ٖمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) –(. ٜٔٚ/ٕجسيخة المغة، ابغ دريج، ) (ٔ)
السغخب،  –(. ٔ٘ٗ/ٔأساس الببلكة، الدمخذخؼ، ) –(. ٖٕٔ/ٙوالسحيط األعطع، ابغ سيجه، )

 (.  ٕٕٗالسصخزؼ، )ص
 –(. ٜٗٔ/ٖتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) -(. ٖٕٚ/ٙوؼ، الجراص، )شخح مخترخ الصحا (ٕ)

 (.ٖٗ٘/٘فتح القجيخ، ابغ اليسام، ) –(. ٖٙٔ/ٕالجػىخة الشيخة، الحجادؼ، )
 (.ٖٗ٘/٘فتح القجيخ، ابغ اليسام، ) –(. ٖٗ٘/٘العشاية، البابختي، ) (ٖ)
الذامل،  –(. ٜٕٚ/ٛالتػضيح، ابغ الحاجب، ) -(. ٜٕٕ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) (ٗ)

 (.ٖٙٓ/ٙمػاىب الجميل، الحصاب، ) –(. ٕٖٜ/ٕالجميخؼ، )
األصػلي البياني السشصقي شيخ  يدمحم بغ دمحم بغ عخفة الػركسي، اإلمام العبلمة السقخغ الفخوع (٘)

، أىع مؤلفاتو الحجود والسخترخ هٖٓٛ الذيػخ إمام تػنذ وعالسيا و صيبيا، مػلجه ووفاتو فييا
الجيباج السحىب، ابغ  -(. ٖٖٕ/ٔٔالزػء البلمع، الدخاوؼ، ) –ليجاية الكافية. وا الكبيخ

 (.ٖٗ/ٚاألعبلم، الدركمي، ) -(. ٖٛ/ٚشحرات الحىب، ابغ العساد، ) –(. ٖٖٔ/ٕفخحػن، )
 (.ٖٓ٘شخح حجود ابغ عخفة، الخصا ، )ص –(. ٖٕٗ/ٓٔالسخترخ الفقيي، ابغ عخقة، ) (ٙ)

 



ٖ٘ٓ 

 

 .(ٔ)مغ حخز مثمو ةأ ح مال الغيخ  فيتعخيا الذافعية: 
 .(ٕ)واالستتاراء فت أ ح السال عمى وجو االتعخيا الحشابمة: 

وقج ثبت تحخيع الدخقة بالكتاب والدشة ومجسا  األماة ماغ عياج الراحابة رضاػان 
 هللا عمييع. 
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٹٱٹٱٱ -

 . (ٖ)َّٰر ٰذ يي ميىي خي

اَل َيْدِني الدَّاِناي ِحايَغ َيْدِناي َوْىاَػ : )Àقال: قال رسػل هللا  عغ أبي ىخيخة  -
، َواَل َيْدِخُق ِحيَغ َيْدِخُق َوْىَػ ُمْؤِمغ   ، َواَل َيْذَخُب اْلَخْسَخ ِحيَغ َيْذَخُب َوْىَػ ُمْؤِمغ   .(ٗ)(ُمْؤِمغ 

 .(ٗ)(ُمْؤِمغ  
 َباااِيُعػِني َعَماااى َأْن الَ قاااال: ) Àرسااػل هللا ، أن عااغ عبااادة باااغ الرااامت  -

ِ َشااْيً ا، َواَل َتْدااِخُقػا، َواَل َتْدُنااػا، َواَل َتْقُتُمااػا َأْواَلَدُكااْع، َواَل تَااْأُتػا ِبُبْيتَااان  تَ  ْفَتُخوَنااُو َبااْيَغ ُتْذااِخُكػا ِباااََّّ
ِ، َوَماا ، َفَسااْغ َوَفااى ِمااْشُكْع َفااَأْجُخُه َعَمااى َّللاَّ ْغ َأَصاااَب َأْيااِجيُكْع َوَأْرُجِمُكااْع، َواَل َتْعُرااػا ِفااي َمْعااُخوف 

ااَرة  َلاُو، َوَماْغ َأَصااَب ِماْغ َذِلاَظ َشاْيً ا ثُاعَّ َساَتَخُه َّللاَُّ  ْنَيا َفُياَػ َكفَّ  ،ِمْغ َذِلَظ َشْيً ا َفُعػِقاَب ِفاي الاج 
ِ، ِإْن َشاَء َعَفا َعْشُو َوِمْن َشاَء َعاَقَبوُ   .(٘)(َفَباَيْعَشاُه َعَمى َذِلظَ  .َفُيَػ ِإَلى َّللاَّ

ااِرَق َيْداِخُق اْلَبْيَزاَة : )Àقال: قال رساػل هللا   عغ أبي ىخيخة - َلَعاَغ َّللاَُّ الدَّ

                                         
كفاية األ يار،  –(. ٜٗٔ/ٜالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) -(. ٕ٘ٚ/ٚٔة، )كفاية الشبيو، ابغ الخفع (ٔ)

الغخر البيية، األنرارؼ،  –(. ٕٗٔ/ٜتحفة السحتاج، الييتسي، ) –(. ٖٛٗالحرشي، )ص
(٘/ٜٛ.) 

 –(. ٖٖٗ/ٙشخح الدركذي عمى الخخقي، الدركذي، ) –(. ٗٓٔ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٕ)
 (.ٕٛٗ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٖٕ٘/ٓٔاإلنراف، السخداوؼ، )

 (.ٖٛسػرة السائجة، آية: ) (ٖ)
الجامع الرحيح،  -(. ٛٚٔ/ٖالجامع الرحيح، البخارؼ، باب الشيبى بغيخ إذن صاحبو، ) (ٗ)

 (.  ٙٚ/ٔمدمع، باب بيان نقز اإليسان بالسعاصي، )
 (. ٔٔ/ٔالجامع الرحيح، البخارؼ، باب عبلمة اإليسان حب األنرار، ) (٘)



ٖ٘ٔ 

 

 .(ٔ)(َوَيْدِخُق اْلَحْبَل َفُتْقَصُع َيُجهُ  ،َفُتْقَصُع َيُجهُ 
وقاااج اتفاااق الفقيااااء عماااى أن الداااخقة تثبااات فيقاااام الحاااج عماااى فاعمياااا بااااإلقخار أو 

غ لػ وجج السداخوق بياج الساتيعا لك -كسا سبق الكبلم في باب األدلة القزائية-الذيادة 
فياال  أو وجياات اليساايغ لمسااتيع بالدااخقة ونكاال عشيااا، ،فااي بيتااو أو يبيعااو فااي الدااػق مااثبل

أم ال بااج مااغ إقامااة الحااج عميااو، إلثبااات الدااخقة ومااغ ثَااع  دلاايبًل كافياااً أيااا مسااا ذكااخ  يعتبااخ
 اإلقخار أو الذيادة عميو بحلظ؟. وسأتشاول ىحا السصمب في مدألتيغ:

 ألة األولى: وجػد السدخوق بيج الستيع.السد
 . (ٕ)السدألة الثانية: نكػل الستيع بالدخقة عغ اليسيغ، أو )اليسيغ السخدودة(

 
     

 
  

                                         

 = َّمه جه ين ىنُّٱٱالجامع الرحيح، البخارؼ، باب قػل هللا تعالى: (ٔ)
 

 (.  ٖٗٔٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب حج الدخقة ونرابيا، ) -(. ٕٓٓ/ٛ) =
سبق الكبلم في باب األدلة القزائية، عغ ا تبلف الفقياء في مدألتي: الشكػل واليسيغ  (ٕ)

يسيغ السخدودة، ليذسل جسيع السحاىب، مغ السخدودة، والقزاء بيسا، فحكخت عبارة الشكػل وال
 يقػل بالشكػل مجخدا، ومغ يقػل باليسيغ السخدودة.

 



ٖٕ٘ 

 

 السدألة األكلى: كيؾد السدخكؽ بيج الستهؼ. 
، عماى (ٔ)اتفق فقياء السحاىب األربعاة ماغ الحشفياة والسالكياة والذاافعية والحشابماة

ثباات إال باااإلقخار أو الذاايادة بذااخوشيا، وأن وجااػد السدااخوق عشااج السااتيع أن الدااخقة ال ت
ليذ دلايبل إلثباات ساخقتو، وماغ ثاع ال يقاام الحاج عمياو باحلظ، الحتساال وصاػل السداخوق 
إلياااو عاااغ شخياااق مذاااخو ، كساااغ اشاااتخػ ماااغ الداااػق بزااااعة بداااعخ مثمياااا ثاااع تبااايغ أنياااا 

: Àقاااال رساااػل هللا قػياااة، وقاااج مداااخوقة، ولاااحا فااامن وجاااػد السداااخوق عشاااج الساااتيع شااابية 
َم ِاْدَرُؤْوا الُحُجْوَد َعِغ الُسْدِمِسْيَغ َما اْسَتَصْعُتْع، َفاْمْن َكااَن َلاُو َمْخاَخج  َفَخم اْػا َساِبْيَمُو، فاِمّن اإِلَماا)

 .(ٕ)أَلْن ُيْخِصَئ ِبالَعْفِػ َ ْيخ  ِمْغ َأْن ُيْخِصَئ ِفي الُعُقْػَبِة(
ولاع تادل األئساة والخمفااء يحكساػن باالقصع إذا ل: )و الف في ذلاظ اباغ القايع فقاا

وجااج السااال السدااخوق مااع السااتيع، وىااحه القخيشااة أقااػػ مااغ البيشااة واإلقااخار، فمنيسااا  بااخان 
، (ٖ)(يتصخق إلييسا الرجق والكحب، ووجػد السال معو نز صخيح ال يتصاخق إلياو شابية

 .(ٗ)(وجج السدخوق عشجه الرحيح أنو يقام الحج عمى الستيع بالدخقة إذاوقال أيزا: )
وىاحا قاػل مخجاػح إذ إن مجااخد وجاػد السداخوق عشااج الساتيع ال يختقاي ألن يكااػن 
دلااايبل إلثباااات الداااخقة عمياااو، و اصاااة فاااي زمانشاااا وماااع تصاااػر وساااائل وأسااااليب الجخيساااة 

                                         

الجػىخة الشيخة، الحجادؼ،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٖٜ/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
(. ٘ٔٙ/ٔمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٕٕٚ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) –(. ٘ٙٔ/ٕ)
الجامع لسدائل السجونة، الرقمي،  –(. ٕٕٓ/ٖالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) –
(. ٕٕٚ/ٗبجاية السجتيج، ابغ رشج، ) –(. ٜٙٔٔ/ٖ(. ي عقج الجػاىخ، ابغ شاس، )ٖٕٓ/ٕٕ)
العديد شخح  –(. ٓٛٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٕٓٚ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –

السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٖٗ٘/ٚة الصالبيغ، الشػوؼ، )روض –(. ٕٕٚ/ٔالػجيد، الخافعي، )
كذف  –(. ٕٗٛ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) –(. ٜ٘ٔ/ٕالسحخر، ابغ تيسية، ) –(. ٖٚٔ/ٜ)

 (.ٙٙٚ/ٕالسخجرات، البعمي، )
 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٙالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
 (.ٜ/ٖإعبلم السػقعيغ، ابغ القيع، ) (ٗ)
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ومشيااا الدااخقة، والحتسااال وصااػل السدااخوق إليااو عااغ شخيااق مذااخو ا كسااغ اشااتخػ مااغ 
ثااع تباايغ أنيااا مدااخوقة، أو أن السدااخوق وصاال إليااو بصخيااق الدااػق بزاااعة بدااعخ مثميااا 

كيااجؼ لئليقااا  بااو والااتخمز مشااو، وىااحا حاصاال وواقااع فعاابل، وألن الحااجود تااجرأ بالذاابية، 
وألن ما استشج إليو ابغ القيع ال يعاجو أن يكاػن دلايبل عقمياا ال يشصباق عماى كال القزاايا، 

 ة.ومن سمسشا بػجػده في بعس السدائل والحػادث الجاري
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السدػػػػألة الثانيػػػػة: نكػػػػؾؿ السػػػػتهؼ بالدػػػػخقة عػػػػؽ اليسػػػػيؽ، أك )اليسػػػػيؽ  
 . (1)السخدكدة(

 عمى قػليغ:في مدألة نكػل الستيع بالدخقة عغ اليسيغ ا تمف الفقياء 
، إلااى (ٕ): ذىااب الحشفيااة، والسالكيااة، وبعااس الذااافعية، والحشابمااة فااي قااػلاألكؿ

وكحلظ اليسايغ الساخدودة -يغ ليذ دليبل إلثبات الدخقة، أن نكػل الستيع بالدخقة عغ اليس
 وأنو ال يقام الحج بو، ألن الشكػل شبية والحج ال يقام بالذبية. -عشج مغ يقػل بيا
، إلااى أن اليساايغ السااخدودة (ٖ): ذىااب بعااس الذااافعية، والحشابمااة فااي قااػلالثػػاني

ى صااجق السااجعي، )حمااف السااجعي بعااج نكااػل السااجعى عميااو( تعتبااخ قخيشااة قػيااة تااجل عماا
وضعف حجة الساتيع بالداخقة، فيجاب اعتبارىاا ومال لزااعت الحقاػق وتعصمات األحكاام، 

 ألن الدخقة ال تكػن إال في تدتخ و فاء، وليذ مغ الديل اإلشياد عمييا دائسا.
وأجيااب: إن الذااخ  فااخض إلقامااة الحااج شااخوشا  اصااة البااج مااغ تحققيااا لمتثباات 

إلااى درجااة التثباات، ومنسااا يااجل عمااى ضااغ وتخساايغ،  مااغ وقااػ  الدااخقة، والشكااػل ال يخقااى
                                         

الكبلم عغ ا تبلف الفقياء في مدألتي: الشكػل واليسيغ السخدودة،  في باب األدلة القزائية سبق (ٔ)
والقزاء بيسا، فحكخت عبارة الشكػل واليسيغ السخدودة، ليذسل جسيع السحاىب، مغ يقػل بالشكػل 

 مجخدا، ومغ يقػل باليسيغ السخدودة.
تحفة الفقياء، الدسخقشجؼ،  –ب العمسية. (، شبعة دار الكتٕ٘/ٚبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)

(. ٘ٔٙ/ٔمجسع األنيخ، داماد أفشجؼ، ) –(. ٙٛ/ٗرد السحتار، ابغ عابجيغ، ) –(. ٖٛٔ/ٖ)
الجامع لسدائل السجونة، الرقمي،  –(. ٕٕٓ/ٖالسقجمات السسيجات، ابغ رشج، ) –
(. ٕٕٚ/ٗشج، )بجاية السجتيج، ابغ ر  –(. ٜٙٔٔ/ٖ(. ي عقج الجػاىخ، ابغ شاس، )ٖٕٓ/ٕٕ)
العديد شخح  –(. ٓٛٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٕٓٚ/ٚٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –

السغشي، ابغ قجامة،  –(. ٖٗ٘/ٚروضة الصالبيغ، الشػوؼ، ) –(. ٕٕٚ/ٔالػجيد، الخافعي، )
كذف  –(. ٕٗٛ/ٗاإلقشا ، الحجاوؼ، ) –(. ٜ٘ٔ/ٕالسحخر، ابغ تيسية، ) –(. ٖٗٔ/ٜ)

 (. ٙٙٚ/ٕبعمي، )السخجرات، ال
روضة الصالبيغ،  –(. ٕٕٚ/ٔالعديد شخح الػجيد، الخافعي، ) –(. ٓٛٗ/ٙالػسيط، الغدالي، ) (ٖ)

 (.ٖٗٔ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٙٛٔ/ٜالشجع الػىاج، الجميخؼ، ) –(. ٖٗ٘/ٚالشػوؼ، )
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 Àوالحاااجود تاااجرأ بالذااابية فكياااف تقاااام باااالطغ، وىاااحا ىاااػ الاااخاجح وهللا أعماااع، ألن الشباااي 
 À َأنَّ الشَِّباايَّ ) :أبااي أميااة السخدومااي عااخض لمسقااخ بالدااخقة لمخجااػ  عااغ إقااخاره، فعااغ 

َما َأَ اُلاَظ َساَخْقَت،  :Àْج َمَعُو َمَتا  ، َفَقاَل رسػل هللا ُأِتَي ِبِمّز  َقِج اْعَتَخَف اْعَتَخاَفًا وَلْع ُيْػجَ 
َتْيِغ َأو َثبلَثًا، َفَأَمَخ ِبِو َفُقِصعَ     .(ٔ)(َقاَل: َبَمْى. َفَأَعاَد َعَمْيِو َمخَّ

 
     

 
  

                                         

 (.ٛ٘ٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
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 القراص بالقخائؽحج إثبات السظمب الدابع: 
 القراص في المغة: 

القاااف والراااد أصاال صااحيح يااجل  القراااص: بكدااخ القاااف مااغ الفعاال قااّز،
ومغ ذلظ اشتقاق القراص في الجخاح، وذلظ أنو يفعل باو مثال فعماو  ،عمى تتبع الذيء

والِقرااااُص: التَّقااااّص فاااي الجخاحاااات والحقاااػق، شااايء بعاااج ، بااااألول، فكأناااو اقاااتز أثاااخه
 ،أ اح مشاو :اقُتّز مشاوو واالستقراص واإلقراص لكل معشى،  االقتراص شيء، ومشو

أؼ شمب أن ُيقاّز مشاو، وأقّراو األمياخ مشاو: أقااده، واستقّراو: ساألو أن  ،مشوواستقّز 
 .(ٔ)، والقراص مأ ػذ مغ مقاصة ولي القتل لمقاتليقّرو مشو

 القراص في االصظالح: 
بااالسجشي عميااو، أو ىااػ:  أن يفعاال بالفاعاال الجاااني مثاال مااا فعاال القراااص: ىااػ

 .(ٕ)الصخف ومتبلف الصخف بمزاء اتبلف ،القتل بمزاء القتل
وقاااج ثبتااات مذاااخوعية القرااااص فاااي الكتااااب والداااشة ومجساااا  األماااة ماااغ عياااج 

 الرحابة رضػان هللا عمييع.

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ -

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

 .(ٖ)َّمح جح
                                         

أساس الببلكة،  –(. ٔٔ/٘ة، ابغ فارس، )معجع مقاييذ المغ -(. ٜٖٙ/ٖالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
 (.ٕٓٔ/ٙالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) –(. ٕٛ/ٕالدمخذخؼ، )

 -ه. ٖٔٔٔ، السصبعة العامخة، بغجاد(، ٖٙٔ، )صالشدفي جعسخ بغ دمحم بغ أحس، شمبة الصمبة (ٕ)
لفقيية السػسػعة ا -(. ٗٚٔالتعخيفات، البخكتي، )ص –(. ٙٚٔالتعخيفات، الجخجاني، )ص

 (.ٔٔ/٘مػسػعة الفقو اإلسبلمي، ) -(. ٜٕ٘/ٖٖالكػيتية، )
 (.ٜٚٔو ٛٚٔسػرة البقخة: آية: ) (ٖ)
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َدُم اْماِخغ  ُمْداِمع  َيْذاَيُج  اَل َيِحال  : )Àقال: قال رسػل هللا  عغ ابغ عسخ  -
ااااي َرُسااااػُل هللِا ِإالَّ ِبِمْحااااَجػ ثَاااابَلث   ااااُب الدَّاِنااااي ،الااااشَّْفُذ ِبااااالشَّْفذِ  ،َأْن اَل ِإَلااااَو ِإالَّ َّللاَُّ َوَأنِّ  ،َوالثَّيِّ

يِغ التَّاِرُك اْلَجَساَعةَ   .(ٔ)(َواْلَساِرُق ِمَغ الجِّ
اااِع أُ ، )عاااغ أناااذ  - َبيِّ مَّ َحاِرثَااااَة َجَخَحاااْت ِإْنَدااااًنا َفاْ َتَراااُسػا ِإَلااااى َأنَّ ُأْ اااَت الخ 

ِبيااااعِ  ،اْلِقَراااااَص اْلِقَراااااَص  ::À َفَقاااااَل َرُسااااػُل َّللاَِّ  À الشَِّبااااىِّ  ِ  :َفَقاَلااااْت ُأم  الخَّ َيااااا َرُسااااػَل َّللاَّ
ِ اَل ُيْقاااااَتز  ِمْشَياااااا، َأُيْقاااااَتز  ِماااااْغ ُفبَلَناااااةَ  ِبياااااِع ُساااااْبَحا ::À َفَقااااااَل الشَِّباااااى   ،َوَّللاَّ ِ َياااااا ُأمَّ الخَّ َن َّللاَّ

ِ اَل ُيْقاااَتز  ِمْشَياااا َأَباااًجا :َقاَلاااْت ، اْلِقَرااااُص ِكتَااااُب َّللاَِّ  َفَساااا َزاَلاااْت َحتَّاااى َقِبُماااػا  :َقاااالَ ، اَل َوَّللاَّ
َيةَ  ِ أَلَبخَّ : À َفَقاَل َرُسػُل َّللاَِّ  ،الجِّ ِ َمْغ َلْػ َأْقَدَع َعَمى َّللاَّ  .(ٕ)(هُ ِإنَّ ِمْغ ِعَباِد َّللاَّ

وقج اتفق الفقياء عمى أن القراص يثبت عماى الجااني فيقاام عمياو الحاج بالبيشاة 
، وا تمفاااػا فاااي القداااامة كساااا -كساااا سااابق الكااابلم فاااي بااااب األدلاااة القزاااائية-أو اإلقاااخار، 

ساابق، لكااغ الفقياااء ذكااخوا عااجة قااخائغ تػجااج فااي ساااحة الحااجث أو مااع وقااػ  جخيسااة القتاال 
وىااػ ممااػث بالااجماء سااخيع الحخكااة  ار ومعااو سااكيغ فااي يااجهلااػ ضيااخ إندااان مااغ دامشيااا: 

فػجااجوا بيااا إندااانًا مااحبػحًا  اعميااو أثااخ الخااػف، فااج مػا الااجار فااي ذلااظ الػقاات عمااى الفااػر
أماا القاخائغ الحجيثاة كالبراسات ماثبل فدايأتي الحاجيث عشياا فاي فرال -، في ذلظ الحيغ

 ىيا، أم ال؟.، فيل يثبت القراص بيحه القخيشة وأشبا- اص إن شاء هللا
ا تماااف الفقيااااء فاااي مذاااخوعية إثباااات القرااااص باااالقخائغ ماااغ كياااخ قداااامة عماااى 

 قػليغ:
الحشفيااااااة والسالكيااااااة  السااااااحاىب األربعااااااة، ذىااااااب جسيااااااػر الفقياااااااء مااااااغ األكؿ:

باسااتثشاء ماااا -أيااا كاناات،  بااالقخائغأن القراااص ال يثبااات  إلااى ،(ٖ)والذااافعية والحشابمااة
                                         

 –(. ٙ/ٜالجامع الرحيح، البخارؼ، باب قػل هللا تعالى: أن الشفذ بالشفذ والعيغ بالعيغ، ) (ٔ)
 (.ٕٖٓٔ/ٖالجامع الرحيح، مدمع، باب ما يباح بو دم السدمع، )

 (.ٕٖٓٔ/ٖ، مدمع، باب إثبات القراص في األسشان، )الجامع الرحيح (ٕ)
نياية السحتاج،  –(. ٖٜ/ٜمشح الجميل، عمير، ) -(. ٕ٘ٓ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) (ٖ)

اإلنراف، السخداوؼ،  –(. ٔٔٔ/٘الجسل عمى شخح السشيح، الجسل، ) -(. ٜٖٚ/ٚالخممي، )
 (.ٜٛمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص -(. ٜٚ/ٕٔ)
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 .-القدامة سبق في
اباغ القايع و  ،السالكياة ، واباغ فخحاػن ماغماغ الحشفياة (ٔ)غ الغخسابذىب  الثاني:

إذا كانات قػياة، وأ احت باحلظ مجماة  إلى جػاز إثبات القرااص باالقخائغ ،(ٕ)الحشابمةمغ 
القخيشة القاشعة ىي األماارة البالغاة (، حيث نرت: )ٔٗٚٔاألحكام العجلية في السادة: )

 ، ائفا مجىػشا وفي يجه ساكيغ ممػثاة بالاجم مثبل إذا  خج أحج مغ دار  الية ،حج اليقيغ
فبل يذتبو في كػنو قاتال ذلاظ  ،فج ل في الجار ورئي فييا شخز محبػح في ذلظ الػقت

كااااأن يكااااػن ذلااااظ الذااااخز  اوال يمتفاااات إلااااى االحتساااااالت الػىسيااااة الرااااخفة ،الذااااخز
 (.السحكػر ربسا قتل نفدو

بات الاجماء عماى ا اتبلف القزاء بالشكػل في إثبالحشفية يقػلػن فقياء  كسا وأن
فيسااااا بيااااشيع، فاإلمااااام أبااااػ حشيفااااة أثباااات القراااااص بااااالشكػل فيسااااا دون الااااشفذ، وأوجااااب 

 .(ٖ)وما القزاء بالشكػل إال عسبًل بالقخيشة، الراحبان بو األرش في الشفذ أو ما دونيا
 استجل الجسيػر:

ْقتُاااػاًل ِبَخْيَباااَخ َأْصاااَبَح َرُجااال  ِماااْغ األَْنَرااااِر مَ )أناااو قاااال:   عاااغ رافاااع باااغ  اااجيح -
َلُكااااْع َشاااااِىَجاِن َيْذااااَيَجاِن َعَمااااى َقْتااااِل  :َفَقااااالَ  ،َفااااَحَكُخوا َذِلااااَظ َلااااوُ  À الشَِّباااايِّ  َفاااااْنَصَمَق َأْوِلَياااااُؤُه ِإَلااااى

ْج َيْجَتِخُئااػَن َوِمنََّسااا ُىااْع َيُيااػُد َوَقاا ،َلااْع َيُكااْغ ثَااعَّ َأَحااج  ِمااْغ اْلُسْدااِمِسيغَ  :َقاااُلػا َيااا َرُسااػَل َّللاَِّ  ،َصاااِحِبُكعْ 
 ِمااغْ  Àَفااَأَبْػا َفااَػَداهُ الشَِّبااي   ،َفاْ تَاااُروا ِمااْشُيْع َ ْسِداايَغ َفاْسااَتْحَمُفػُىعْ  :َقااالَ  ،َعَمااى أَْعَطااَع ِمااْغ َىااَحا

 .(ٗ)(ِعْشِجهِ 
                                         

ه، أقخأ ٜٗٛ مػلجه ووفاتو بالقاىخة ،مغ فقياء الحشفية، بغ دمحم بغ  ميل البجر بغ الغخس دمحم (ٔ)
األقزية  يالفػاكو البجرية فه، مغ مؤلفاتو ٜٗٛ، تػفي الحكاء يكان كاية فالصمبة بسكة، 

الزػء البلمع، الدخاوؼ،  –. العقائج الشدفية يف يشخح التفتازان ىعم ةالحكسية وحاشي
ىجية  -(. ٖٔٓ/ٔٔمعجع السؤلفيغ، كحالة، ) –(. ٕ٘/ٚاألعبلم، الدركمي، ) –(. ٕٕٓ/ٜ)

 (.ٕٓٙ/ٕالعارفيغ، إسساعيل باشا، )
(، ٕ٘ٔ/ٕ(، و)ٕٜٖ/ٔتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) -(. ٕ٘ٓ/ٚالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) (ٕ)

 (.ٙالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص –شبعة الكميات األزىخية. 
 (.ٜٔمعيغ الحكام، الصخابمدي، )ص -(. ٜٓٔ/ٛابغ اليسام، )فتح القجيخ،  (ٖ)
 =السعجع الكبيخ، –(. ٛٗٔ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –(. ٓٛ٘/ٙسشغ أبي داوود، ) (ٗ)
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لع يقبل في دعاوؼ الجم أقال ماغ الذااىجيغ أو أيساان  Àأن الشبي  كيه الجاللة:
 ، وىحا يجل عمى أن القخائغ ال تكفي في إثبات القتل.القدامة عشج عجم وجػد الذاىجيغ

ن التشريز عمى الذاىجيغ والقدامة ال يشفي قبػل كيخىساا، كساا ماخ إ وأجيب:
في القزاء بالذاىج واليسيغ ومذخوعية القزاء باالقخائغ، وعماى ىاحا فابل دليال فاي ىاحيغ 

بالذااااىجيغ أو  إذ ىساااا يشراااان عماااى أن الاااجم يثبااات االشرااايغ عماااى مشاااع العسااال باااالقخائغ
 .(ٔ)القدامة ولع يشرا عمى عجم قبػل كيخىسا

ِاْدَرُؤْوا الُحاااااُجْوَد َعاااااِغ ) :À واساااااتجلػا بالقاعاااااجة العاماااااة التاااااي دل عميياااااا قػلاااااو -
ِػ الُسْداِمِسْيَغ َمااا اْساَتَصْعُتْع، َفااْمْن َكااَن َلااُو َمْخاَخج  َفَخم ااْػا َساِبْيَمُو، فااِمّن اإِلَمااَم أَلْن ُيْخِصااَئ ِبااالَعفْ 

ألن القراااص إراقااة  ،، وىااي درء الحااجود بالذاابيات(ٕ)َ ْيااخ  ِمااْغ َأْن ُيْخِصااَئ ِفااي الُعُقْػَبااِة(
واالحتياااط فااي  ،دم وىااػ عقػبااة عمااى جشايااة، فيحتاااط إلثباتااو كسااا يحتاااط إلثبااات الحااجود

 .(ٖ)ئغاومغ االحتياط مشع العسل بالقخ  ،ىحا الباب واجب

 استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني:  **
وقااالػا فااي تػجيااو  ،ة التااي أفااادت جااػاز العساال بااالقخائغ مااغ الكتاااب والدااشةباألدلاا

االستجالل بيا أنيا عامة في جسيع الحقػق تذسل الجماء والحجود، وىع يخون أنيا ليدات 
 .(ٗ)عسمػا بوىػ ما وأن ىحا ىػ ما فيسو الرحابة و  ،قاصخة عمى مػاردىا
أفاادت جاػاز العسال باالقخائغ ال بأن ىحا كيخ مدّمع باو ألن األدلاة التاي  :كأييب

                                         
 

في تحقيقيسا لدشغ  مَحسَّج كاِمل قخه بممي(. قال الباحثان شعيب األرناؤوط وٕٚٚ/ٗالصبخاني، ) =
 ود: صحيح لغيخه.و أبي دا

 (.ٕٗٚثبات بالقخائغ، الفائد، )صاإل (ٔ)
 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
القخائغ  -(. ٕٗٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٓٓٔمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص (ٖ)

 (.ٖٚٔودورىا، دبػر، )ص
الصخق الحكسية، ابغ القيع،  -(، شبعة الكميات األزىخية. ٖٛٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٗ)

 (.ٕٕٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٜٜغ شخق اإلثبات، البيي، )صم -(. ٙ)ص
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وماغ ثَاعَّ فامن القخيشاة قاج تفياج وقاػ  القتال، ، دليل عمى عسػميا حتى يعسل بيا فاي الاجماء
ولكشياا ال تفياج الدابب الاحؼ وقاع  اولكشيا ال تفياج ىال كاان عساجًا أو  صاأ، وقاج تفياج ذلاظ

ألماخ كامزااًا ماغ أجماو القتاال كالاجفا  عاغ الااشفذ أو العاخض أو كيماة وضمسااًا، وماا دام ا
 .(ٔ)مع ما أفادتو القخيشة فمحا ال يسكغ التعػيل عمييا في إثبات الجماء

القاػل بعاجم إثباات القرااص رجحاان  يتبايغ وهللا أعماعالشطخ في أدلة الفخيقيغ بو 
بالقخائغ وذلظ اعتبارًا لمسرمحة التي تعػد عمى السجتسع مغ تخك العسل بيا، لسا يكتشفياا 

ن االحتياط في باب الجماء واجب لمسحافطاة عماى حيااة وأرواح مغ الغسػض والمبذ، وأل
وضحايا التعػيل عماى القاخائغ فاي السحااكع الجشائياة كثياخون، واألمثماة عماى ذلاظ ، الشاس

و اصااة مااع تصااػر وسااائل وأساااليب الجخيسااة، وكثااخة مااغ الػاقااع فااي حياتشااا كثيااخة جااجًا، 
يقتاال القاتاال ويتراال عمااى مااغ يخيااج الحياال والكيااج لئليقااا  بالخرااػم بذااتى الػسااائل، فقااج 

ولاػ جااز القزااء باالقخائغ فاي الاجماء الكيج بو ليكػن في مدخح الجخيسة وقت حرػليا، 
 لااحىبت حياااة أفااخاد بخي ااة، وىااحا يتشاااقس مااع مبااجأ االحتياااط واجتشاااب الػقااػ  فااي الخصااأ

َصْعُتْع، َفاااْمْن َكاااَن َلااُو َمْخاااَخج  ِاْدَرُؤْوا الُحااُجْوَد َعااِغ الُسْداااِمِسْيَغ َمااا اْسااتَ ) :بقػلاااو À الااحؼ بيشااو
 .(ٕ)َفَخم ْػا َسِبْيَمُو، فِمّن اإِلَماَم أَلْن ُيْخِصَئ ِبالَعْفِػ َ ْيخ  ِمْغ َأْن ُيْخِصَئ ِفي الُعُقْػَبِة(

 
     

 
  

                                         

القخائغ  -(. ٕٕٚاإلثبات بالقخائغ، الفائد، )ص -(. ٓٓٔمغ شخق اإلثبات، البيي، )ص (ٔ)
 (.ٕٚٔودورىا، دبػر، )ص

 (.ٚٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
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 السظمب الثامؽ: التعدلخ بالقخائؽ
 التعدلخ في المغة: 

التعطاااايع  :إحااااجاىسا ،كمستااااان والااااخاء ؼالعاااايغ والااااداالتعديااااخ: مااااغ الفعاااال عاااادر، 
جاااشذ ماااغ  :والكمساااة األ اااخػ  ونراااخه وأعاناااو وقاااػاه، فخساااو وعطساااوأؼ  وعااادره والشراااخ،
وعاادره عااغ الذاايء: ، والعاادر يصمااق عمااى السشااع والمااػم، عاادره يعاادره عاادرا، مااغ الزااخب

ضخب دون الحج لسشعو الجاني مغ السعااودة وردعاو  :والعدر والتعديخ ،وعدره رده، مشعو
 وقياال:، عمااي إذا مااا كشاات كيااخ مخيااب ولاايذ بتعديااخ األميااخ  دايااة يةا قااال:عااغ السعراا

، والعاادر: التػقيااف عمااى باااب الااجيغ ،وعاادره ضااخبو ذلااظ الزااخب ،أشااج الزااخبالتعديااخ 
 .(ٔ)، والحؼ يج ل في البحث ىػ السعشى الثانيفالتعديخ والعدر مغ ألفاظ الزج

 التعدلخ في االصظالح: 
 .(ٕ)مقجرة، وتأديب دون الحج تعخيا الحشفية: زواجخ كيخ

وزجاخ عماى ذناػب لاع يذاخ  فيياا حاجود وال  ،تأدياب استرابلحتعخيا السالكياة: 
 .(ٖ)كفارات

 .(ٗ)ذنب ليذ فيو حج وال كفارة ىتأديب عمتعخيا الذافعية: 

                                         

جسيخة المغة،  –(. ٖٔٔ/ٗمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) -(. ٘ٗٔ/ٖالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
لدان العخب، ابغ  –(. ٙٔ٘/ٔالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) -(. ٘ٓٚ/ٕابغ دريج، )

 (.ٔٙ٘/ٗمشطػر، )
البحخ الخائق، ابغ نجيع،  –(. ٖٗٗ/٘العشاية، البابختي، ) –(. ٕٚٓ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (ٕ)

(٘/ٗٗ .) 
أسيل السجارك، الكذشاوؼ،  –(، شبعة الكميات األزىخية. ٕٛٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)

(ٖ/ٜٕٔ.) 
الغخر البيية،  –(. ٖٗٗ/ٚٔكفاية الشبيو، ابغ الخفعة، ) -(. ٕٗٗ/ٖٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٗ)

 (.ٗٓٔ/٘األنرارؼ، )
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 .(ٔ)العقػبة السذخوعة عمى جشاية ال حج فيياتعخيا الحشابمة: 
اإلىانااة والتأديااب، بسااا دون الحااج، كسااا وعخفااو بعااس الفقياااء بأنااو: الزااخب أو 

 .(ٕ)لسشع الجاني مغ معاودة الحنب
 ويتزح مسا سبق ما يمي:

أن تعاريا الفقياء لمتعديخ كمياا متقارباة فاي السعشاى، ومداتشبصة ماغ السعشاى  -
 المغػؼ.

أن التعديااخ ىااػ مااغ العقػبااات كيااخ السقااجرة شااخعا، وىااي إنسااا شااخ  لمتأديااب  -
 ع يخد عمييا عقػبةا حتى ال يعػد إلييا الجاني مخة أ خػ.والدجخ عغ السعرية التي ل

أن العقػباااااات فاااااي التعدياااااخ تختماااااف باااااا تبلف الجااااااني والجشاياااااة، وضاااااخوف  -
 ومبلبدات الػاقعة.

أن القاضااااي يقااااخر التعديااااخ حدااااب اجتياااااده بسااااا يتشاسااااب مااااع حااااال الجاااااني  -
 والقزية السشطػرة أمامو.

البالْ العاقلا وعمى كيخه كالرابيان  أن التعديخ يػقعو القاضي عمى السكمف -
 استربلحا ليع، بخبلف الحجود فمنيا ال تقام إال عمى السكمفيغ.

أن التعديخ قج يكػن عمى حق مغ حقػق هللا تعالىا كمفصار الباالْ فاي نياار  -
رمزان بغيخ عحر، أو حق مغ حقاػق العبااد كالسساشماة فاي أداء الاجيغ ماع القاجرة عماى 

 الػفاء.
ة التعديخ متشػعة متفاوتة، فيي تبجأ مغ التػبيخ والتأنيب والعدل ماغ أن عقػب -

الػضيفة والحبذ، إلى التعديخ بالسال والغخامة، وقاج ترال إلاى عقػباة القتال واالعاجام إذا 

                                         

  -(. ٖٕٗ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٙٚٔ/ٜالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٔ)
التعخيفات، البخكتي،  -(. ٕٙالتعخيفات، الجخجاني، )ص –(. ٖٗٔصشمبة الصمبة، الشدفي، ) (ٕ)

 (. ٖٙٔمعجع لغة الفقياء، قمعجي، )ص –(. ٓٗ/ٕٔالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) –(. ٛ٘)ص
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 .(ٔ)اقتزت ضخوف أمغ األمة والسجتسع كقتل الجاسػس السدمع
تفق العمسااء عماى أن اوقج اتفق الفقياء عمى مذخوعية التعديخ، قال ابغ القيع: )

وىاااي نػعاااان: تاااخك واجاااب، أو فعااال  ،التعدياااخ مذاااخو  فاااي كااال معراااية، لااايذ فيياااا حاااج
 .(ٕ)(محخم

، بعاج حياث حابذ فاي تيساة، ودفاع عاّع حياي لمدبياخ  Àواستجلػا بفعل الشباي 
فاااي تعدياااخه عماااى  À، بعاااحاب فااااعتخفا واعتساااج الشباااي أن أنكاااخ الساااال فسداااو الدبياااخ 

السااااال، والحاااابذ والسااااذ بعااااحاب تعديااااخ بالفعاااال، كسااااا وقااااال  قخيشااااة قااااخب العيااااج وكثااااخة
 ألصحابو عغ شارب الخسخ: بكتػه، والتبكيت تعديخ بالكبلم.

َحااَبَذ َرُجاابًل ِفااي  Àَأنَّ الشَِّباايَّ ) :عااغ بيااد بااغ حكاايع عااغ أبيااو عااغ جااجه  -
 .(ٖ)ُتْيَسة  ُثعَّ َ مَّى َعْشُو(

أَْىاَل َ ْيَباَخ َفَقااَتَمُيْع َحتَّاى َأْلَجاَأُىْع  À َأَتْى َرُساػُل هللاِ ) ، قال:عغ ابغ عسخ  -
ْرِ  والشَّْخِل، َفَراَلُحْػُه َعَماى َأْن َيْجُماْػا ِمْشَياا وَلُياْع َماا  ِإَلى َقْرِخِىْع وَكَمَبُيْع َعَمى اأَلْرِض والدَّ

ااْفَخاُء والَبْيَزاااُء، وَشااَخَط َعَمااْييِ  ُبااْػا َشااْيَ ًا، َحَسَمااْت ِرَكاااُبُيْع، وِلَخُسااْػِل هللِا الرَّ ْع َأالَّ َيْكُتُسااْػا وُيَغيِّ
ااَة َلُيااْع وال َعْيااَج، َفَغيَُّبااْػا ِمْدااَكًا ِفْيااِو َمااْال  وِحِمااي  ِلَحِياايّ  ْبااِغ َأْ َصااَب َكاااَن  َفااِمْن َفَعُمااْػا َفاابل ِذمَّ

ِلَعاااعِّ َحِيااايّ  ْباااِغ  Àُل هللِا اْحَتَسَماااُو َمَعاااُو ِإَلاااْى َ ْيَباااَخ ِحاااْيَغ ُأْجِمَياااْت َبُشاااْػ الشَِّزاااْيِخ، َفَقااااَل َرُساااػ 
َأْ َصاااَب: َماااا َفَعاااَل ِمْداااُظ َحِيااايّ  الَّاااِحْؼ َجااااْاَء ِباااِو ِماااْغ َبِشاااْي الش َزاااْيِخ، َقاااْاَل: َأْذَىَبْتاااُو الشََّفقااااُت 

َبْياااِخ ِإَلاااى الد   Àوالُحاااُخْوُب، َقااااَل: اْلَعْياااُج َقِخْياااب  والَسااااُل َأْكثَاااُخ ِماااْغ َذِلاااَظ، َفَجَفُعاااُو َرُساااػُل هللِا 
ُو ِبَعَحاب    .(ٗ)(َفَسدَّ

                                         

والتعديخ بالقتل إذا لع تحرل السرمحة بجونو مدألة اجتيادية كقتل الجاسػس قال ابغ تيسية: ) (ٔ)
وىػ  ،يجػز قتمو :أحجىسا ،معخوفان وىسا قػالن في محىب أحسجلمعمساء فيو قػالن  ،السدمع

وىػ محىب أبي حشيفة والذافعي  ،ال يجػز قتمو :والثاني ،محىب مالظ وا تيار ابغ عقيل
 (. ٘ٚٔ/ٙ(. مشياج الدشة، لو، )وا تيار القاضي أبي يعمى وكيخه

 (.ٖٜالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
 (.ٖٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٖ)
 (.ٖٖٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
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 .اْضااِخُبػهُ  :ُأِتااَي ِبَخُجاال  َقااْج َشااِخَب َفَقااالَ  Àَأنَّ َرُسااػَل َّللاَِّ ، )عااغ أبااي ىخيااخة  -
اِرُب ِبَيِجهِ  : قال أبػ ىخيخة اِرُب ِبَشْعِماوِ  ،َفِسشَّا الزَّ ااِرُب ِبَثْػِباوِ  ،َوالزَّ اا اْنَراَخَف  ،َوالزَّ َفَمسَّ
ِ  ،َأْ ااااَداَك َّللاَُّ  :َقااااْػمِ َقاااااَل َبْعااااُس الْ  اَل ُتِعيُشااااػا َعَمْيااااِو  ااَل َتُقػُلااااػا َىَكااااَحا: Àَفَقاااااَل َرُسااااػُل َّللاَّ

اااْيَصانَ  أِلَْصاااَحاِبِو : À ثُاااعَّ َقااااَل َرُساااػُل َّللاَِّ : )قاااال فياااو بعاااج الزاااخب، وفاااي رواياااة، (ٔ)(الذَّ
َوَماا اْساَتْحَيْيَت ِماْغ َرُساػِل  !؟،َماا َ ِذايَت َّللاََّ  !؟،َماا اتََّقْياَت َّللاََّ  :َفَأْقَبُمػا َعَمْيِو َيُقػُلاػنَ  ،َبكُِّتػهُ 
 ِ  .(ٕ)(ُثعَّ َأْرَسُمػهُ !؟، Àَّللاَّ

ولساااااا كاااااان الشااااااس ال يختاااااجعػن عاااااغ ارتكااااااب السحخماااااات قاااااال اباااااغ فخحاااااػن: )
والسشيياااات إال بالحاااجود والعقػباااة والدواجاااخ، شاااخ  ذلاااظ عماااى شبقاااات مختمفاااة، فالعقػباااة 

أو تخك واجب أو سشة أو فعل مكخوه، ومشيا ما ىاػ مقاجر، ومشياا  تكػن عمى فعل محخم
مااااا ىااااػ كيااااخ مقااااجر، وتختمااااف مقاديخىااااا وأجشاساااايا وصاااافاتيا بااااا تبلف الجااااخائع وكبخىااااا 

 .(ٖ)(وصغخىا، وبحدب حال السجخم في نفدو
عااااغ شاااايء مشيااااا فااااي القاااااخائغ  وأمااااا العساااال بااااالقخائغ فااااي السعااااامبلت فتكمساااات

فقيااااء فاااي الساااحاىب األربعاااة قاااج نراااػا عماااى كثياااخ مشياااا فاااي أن ال قاااج ذكاااختو  (ٗ)الفقيياااة
 .(٘)مشيا ما اتفقػا عميو ومشيا ما ا تمفػا فيو ،مػاضيع متفخقة مغ مؤلفاتيع

      
                                         

(. قال الباحث أحسج دمحم شاكخ ٕٙ٘/ٙود، )و سشغ أبي دا -(. ٖٙٙ/ٖٔالسدشج، ابغ حشبل، ) (ٔ)
في تحقيقو لسدشج اإلمام أحسج: إسشاده صحيح، وقال الباحثػن شعيب األرناؤوط وعادل مخشج 

وقال الباحثان  ،إسشاده صحيح عمى شخط الذيخيغورفاقيسا في تحقيقيع لسدشج اإلمام أحسج: 
 ود: إسشاده صحيح.و في تحقيقيسا لدشغ أبي دا مَحسَّج كاِمل قخه بمميشعيب األرناؤوط و

في تحقيقيسا  مَحسَّج كاِمل قخه بممي(. قال الباحثان شعيب األرناؤوط وٕٙ٘/ٙود، )و سشغ أبي دا (ٕ)
 ود: إسشاده صحيح.و لدشغ أبي دا

 عة الكميات األزىخية.(، شبٜٕٛ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)
ومسغ عجدىا وأفخدىا بالبحث مغ الفقياء، الصخابمدي، وابغ قخحػن، وابغ القيع، حيث ذكخوا  (ٗ)

 القخائغ بذتى أنػاعيا وأبػابيا، مغ ترخفات الزيف عشج مزيفو، إلى إثبات الحجود والقراص.
 (. ٖٓٗ/ٕالتذخيع الجشائي، عػدة، ) (٘)
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 ف القيافةالسبحث األكؿ: تعخل
 التعخلف المغؾي: 

القااف والاػاو والفااء كمساة، وىاي القيافة: بكدخ القااف ماغ الفعال الثبلثاي قاػف، 
القفااػ ، و بسعشااى يقفااػ ،يقػلااػن: ىااػ يقااػف األثااخ ويقتافااو، مااغ باااب القمااب وليداات أصاابل

ماااأ ػذ ماااغ القيافاااة، وىاااػ تتباااع األثاااخ، يقاااال: قاااج قااااف القاااائف يقاااػف فياااػ قاااائف قيافاااة، 
قااف أثاخه يقػفاو قػفاا، واقتااف أثاخه اقتيافاا: إذا : يقاال لمقاائف، و الفاء وأ خت الػاوتقجمت 

اا، ، ويقااػف، ويقتااافهأثااخ  ىااػ يقفااػو  وتبعاا ااِخُكْع وورد قااػليع: خا وَيْقَتِفااُخ، وَيَتَقف  َفااِمنِّي َعااْغ َتَقف 
 لقيافاةومشو قيل لمحؼ يشطخ إلى شبو الػلج بأبيو قائف، وجسعاو القافاة، ومراجره ا، َمِكيثُ 

الااحؼ يتتبااع اآلثااار، وىاي: التعااخف عمااى ندااب الػلاج بااالشطخ إلااى أعزااائو، والقاائف ىااػ: 
 .(ٔ)ويعخفيا ويعخف شبو الخجل بأ يو وأبيو

 التعخلف االصظالحي: 
كمييساا تتباع  حياث إنلع يخخج السعشى االصصبلحي لمقيافة عغ السعشاى المغاػؼ 

السػسااػعة الفقييااة الكػيتيااة: )القيافااة مااغ األثااخ ومعخفااة الذاابو باايغ الػالااج والػلااج، ذكااخت 
 ،الحؼ يتتبع اآلثار ويعخفيا، ويعخف شابو الخجال بأ ياو وأبياو، والجساع القافاةالقائف وىػ 

، والفقيااء ماشيع ماغ عاخف القيافاة (ٕ)(وال يخخج السعشى االصصبلحي عاغ السعشاى المغاػؼ 
 أو القافة، ومشيع مغ عخف القائف.

الاحؼ يعاخف الشداب بفخاساتو ونطاخه إلاى أعزااء  القاائف ىاػتعخيا الحشفياة:  -

                                         

(، ٔٚٚ، )صكخا  الشسلالسمقب بعمي بغ الحدغ الُيشائي ، عخبالسشتخب مغ كخيب كبلم ال (ٔ)
معجع مقاييذ  -(. ٖٖٓ/ٜتيحيب المغة، الدىخؼ، ) –م. ٜٜٛٔ، شبعة أولى، جامعة أم القخػ 

السحكع والسحيط األعطع، ابغ  –(. ٘/ٗاإلبانة، العػتبي، ) –(. ٕٗ/٘المغة، ابغ فارس، )
تاج العخوس، الدبيجؼ،  –(. ٖٜٕ/ٜ)لدان العخب، ابغ مشطػر،  –(. ٙٚ٘/ٙسيجه، )

(ٕٗ/ٕٜٔ.) 
 (.ٚٚ/ٕٖالسػسػعة الفقيية الكػيتية، ) (ٕ)
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 .(ٔ)السػلػد
اقتفااء الذابو لتخايال الخمقاة، وىاػ عماع  از هللا تعخيا السالكية: القافة ىي  -

 .(ٕ)بو آحادا أو أفخادا مغ العباد
 .(ٖ)القيافة ىي اعتبار األشباه إللحاق األنداب تعخيا الذافعية: -
فااػن األنداااب بالذاابو، وال يخااتز ذلااظ ىااع قااػم يعخ تعخيااا الحشابمااة: القافااة  -

 .(ٗ)خف مشو السعخفة بحلظ وتكخرت مشو اإلصابة فيػ قائفبقبيمة معيشة، بل مغ عُ 
ىاػ الااحؼ يعاخف الشدااب بفخاساتو ونطااِخه إلاى أعزاااء تعخياا الذايخ البخكتااي:  -

 . (٘)السػلػد
ثاااخ الاااحؼ يعاااخف الاااحؼ يتتباااع األالقاااائف ىاااػ  تعخياااا الذااايخ رواس قمعجاااي: -

 .(ٙ) بفخاستو ونطخه إلى أعزاء السػلػدالشدب 
تعخيااا الذاايخ دمحم الدحيمااي: القيافااة ىااي إلحاااق الػلااج بأصااػلو لػجااػد الذاابو  -
 .(ٚ)بيشو وبيشيع
 

     
  

                                         

 (.ٔٚٔالتعخيفات، الجخجاني، )ص (ٔ)
 (.ٖٗ٘/٘مشاىح التحريل، الخجخاجي، ) (ٕ)
  (.ٛٔٗ/ٔإحكام األحكام، ابغ دقيق العيج، ) (ٖ)
 (.ٙٗٔ/٘السبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٚٔ/ٙالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٗ)
 (.ٜٙٔالتعخيفات، البخكتي، )ص (٘)
 (.ٖٖ٘معجع لغة الفقياء، قمعجي، )ص (ٙ)
 (.ٕٗ٘/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٚ)
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 السبحث الثاني: مذخكعية القيافة
مسااا ساابق يتباايغ أن القيافااة عمااع يعااخف بااو الذاابو باايغ األصااػل والفااخو  بػاسااصة 

 نسا ُيحتاج إلييا عشج التشاز  في الػلج إلثبات ندبو.الخبخة والفخاسة، وىي إ
 ا تمف الفقياء في جػاز االعتساد عمى القيافة في إثبات الشدب عمى قػليغ:

، إلاااى مذاااخوعية (ٔ)ذىاااب جسياااػر الفقيااااء، السالكياااة والذاااافعية والحشابماااة األكؿ:
فقااجان الااجليل  العساال بالقيافااة فااي إثبااات الشدااب عشااج التشاااز  بشاااء عمااى قااػل القااائف عشااج

 األقػػ مشيا.
 ، إلى عجم مذخوعية العسل بالقيافة في ثبػت الشدب.(ٕ)ذىب الحشفية الثاني:

بالداااشة وعسااال الراااحابة رضاااػان هللا عماااييع اسػػػتجؿ أصػػػحاب القػػػؾؿ األكؿ   **
 .والسعقػل

 اَذاَت َيااْػم  َوْىااَػ َمْدااُخور   Àَدَ ااَل َعَماايَّ َرُسااػُل هللِا قالاات: ) عااغ عائذااة  -
ًزا اْلُسْجِلِجيَّ َدَ اَل َفاَخَأػ ُأَسااَمَة َوَزْياًجا َوَعَمْيِيَساا َقِصيَفاة  َقاْج  ،َيا َعاِئَذةُ  :الَ َفقَ  َأَلْع َتَخْؼ َأنَّ ُمَجدِّ

 .(ٖ)(َكصََّيا ُرُؤوَسُيَسا َوَبَجْت َأْقَجاُمُيَسا َفَقاَل ِإنَّ َىِحِه اأَلْقَجاَم َبْعُزَيا ِمْغ َبْعس  
، فاخح وساخ بساا قاال القاائف عاغ أساامة وزياج  Àي : أن الشباكيه الجاللة

فمااػ لااع )ال يكااػن عمااى شاايء باشاال أو كيااخ مذااخو ، قااال اإلمااام الذااافعي:  Àوسااخوره 
                                         

عيػن األدلة، ابغ القرار،  -(.ٜٙٛ/ٕاإلشخاف، الثعمبي، ) –(. ٕٛٔ/ٕالتفخيع، الجبلب، ) (ٔ)
 -(. ٕٙٗ/ٛسدني، )مخترخ السدني، ال -(. ٕٛ٘ٔ/٘التبرخة، المخسي، ) –(. ٕٓٗٔ/ٖ)

بحخ السحىب،  –(. ٛٚٔ/ٜٔنياية السصمب، الجػيشي، ) –(. ٖٓٛ/ٚٔالحاوؼ، الساوردؼ، )
 –(. ٕٚٔ/ٙالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٕٙ٘اإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٗٚٗ/ٗٔالخوياني، )

 (.٘٘ٗ/ٙاإلنراف، السخداوؼ، ) –(. ٜٗٔ/٘السبج ، ابغ مفمح، )
بجائع  -(. ٓٚ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٕٛ/ٛجراص، )شخح مخترخ الصحاوؼ، ال (ٕ)

 (.ٓ٘/٘العشاية، البابختي، ) –(، شبعة الكتب العمسية. ٕٗٗ/ٙالرشائع، الكاساني، )
الجامع الرحيح، مدمع، باب العسل  -(. ٜ٘ٔ/ٛالجامع الرحيح، البخارؼ، باب القائف، ) (ٖ)

 (.ٔٛٓٔ/ٕبملحاق القائف، )
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ولػ لاع يكاغ عمساا لقاال لاو: ال  ،يكغ في القافة إال ىحا انبغى أن يكػن فيو داللة أنو عمع
وفااي  ص ااظ  اتقاال ىااحاا ألنااظ إن أصاابت فااي شاايء لااع آمااغ عميااظ أن تخصاائ فااي كيااخه

 وال يداااخ إال باااالحق ،إال أناااو رضااايو ورآه عمساااا ،وماااا أقاااخه ،قاااحف محراااشة أو نفاااي نداااب
À)(ٔ) ألن الشبااي قااال الشااػوؼ: )، وÀ  فااخح لكػنااو وجااج فااي أمتااو مااغ يسيااد أندااابيا عشااج

أىال : )(ٖ)، وقاال اباغ حجاخ(ٕ)(ولػ كانت القيافة باشمة لع يحرل بحلظ ساخور ،اشتباىيا
ىميااة يقااجحػن فااي ندااب أسااامة ألنااو كااان أسااػد شااجيج الدااػاد وكااان الشدااب كااانػا فااي الجا

 Àسااخ الشبااي  ،فمسااا قااال القاائف مااا قااال مااع ا ااتبلف المااػن  ،أباػه زيااج أباايس مااغ القصااغ
تقخياخ لراحة قاػل  À، وسخور الشبي (ٗ)(بحلظ لكػنو كافا ليع عغ الصعغ فيو العتقادىع

القافاااة  دليااال عماااى ثباااػت أماااخ فياااو: )(٘)القاااائف وىاااػ ال يقاااخ عماااى باشااال، قاااال الخصاااابي
ال يطيااخ الدااخور إاّل بسااا ىااػ  Àوذلااظ أن رسااػل هللا  ،وصااحة لقااػليع فااي إلحاااق الػلااج

زيااج أباايس  نوكااا ،حااق عشااجه، وكااان الشاااس قااج ارتااابػا بااأمخ زيااج بااغ حارثااة وابشااو أسااامو
 ،ساساعو Àوجاء أسامة أسػد، فمسا رأػ الشاس ذلظ وتكمسػا بقاػل كاان يداػء رساػل هللا 

 .(ٙ)(À سا سسع ىحا القػل مغ مجدز فخح بو وسخؼ عشوفم
 وساخوره بسااا قالاو القاائف، أنااو À واعتاخض الحشفياة عماى االسااتجالل بفاخح الشباي

باال لػجااو آ ااخ وىااػ أن الكفااار كااانػا يصعشااػن فااي  ،لااع يكااغ العتباااره قااػل القااائف حجااة
                                         

بحخ السحىب،  –(. ٖٓٛ/ٚٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) –(. ٕٙٗ/ٛسدني، )مخترخ السدني، ال (ٔ)
 (.ٗٚٗ/ٗٔالخوياني، )

 (.ٔٗ/ٓٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) (ٕ)
 (.ٖٚٚسبقت تخجستو، )ص (ٖ)
 (.ٚ٘/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (ٗ)
 كان ،بلد كابلب الخصابي، يشدب إلى بدت مغ حسج بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ الخصاب البدتيّ  (٘)

قجم بغجاد والبرخة ومكة ثع رجع إلى نيدابػر وتػفي ببدت  الفقو والحجيث والمغة، يإماما ف
وفيات األعيان، ابغ  مكان،  –. شخح صحيح البخارؼ، ومعالع الدشغ ه، مغ مؤلفاتوٖٛٛ

تاريخ  –(. ٖٓٛ/ٕاألنداب، الدسعاني، ) –(. ٕٗ٘التقييج، البغجادؼ، )ص –(. ٕٗٔ/ٕ)
 (.ٕٕٛ/ٖشبقات الذافعية، الدبكي، ) –(. ٘ٙٔ/ٕٚم، الحىبي، )اإلسبل

  (.ٕ٘ٚ/ٖمعالع الدشغ، الخصابي، ) (ٙ)
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لطياػر  Àهللا  فمسا قال القائف ذلاظ فاخح رساػل ،وكانػا يعتقجون القيافة ندب أسامة 
فكاان فخحاو فاي الحقيقاة بادوال الصعاغ بساا ىاػ دليال  ،بصبلن قػليع بساا ىاػ حجاة عشاجىع

 .(ٔ)الدوال عشجىع والسحتسل ال يرمح حجة
ال يقاخ  Àبدخوره وفخحو بقػل القائف، أقخ قػلو، والشباي  Àوأجيب: بأن الشبي 

 الباشل وال يدخ بو.
 À َميََّة َقَحَف اْمَخَأَتُو ِعْشَج الشَِّبيِّ َأنَّ ِىبَلَل ْبَغ أُ ) ، اسعغ ابغ عبّ  -

ِإَذا  ،َيا َرُسػَل هللاِ  :َفَقالَ  ،اْلَبيَِّشَة َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ : Àْبِغ َسْحَساَء َفَقاَل الشَِّبي  اِبَذِخيِظ 
َشةَ  ،َرَأػ َأَحُجَنا َعَمى اْمَخَأِتِو َرُجبلً  َشَة َوِمالَّ َحج   :َيُقػلُ  À الشَِّبي  َفَجَعَل  ،َيْشَصِمُق َيْمَتِسُذ اْلَبيِّ اْلَبيِّ

ي َلَراِدق   :َفَقاَل ِىبَلل   ،ِفي َضْيِخكَ  َفَمُيْشِدَلغَّ َّللاَُّ َما ُيَبخُِّغ َضْيِخؼ  ،َوالَِّحؼ َبَعَثَظ ِباْلَحقِّ ِإنِّ
 مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱ، َفَشَدَل ِجْبِخيُل َوَأْنَدَل َعَمْيوِ  ،ِمَغ اْلَحجِّ 
َفَأْرَسَل  Àَفاْنَرَخَف الشَِّبي  ، َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

َفَيْل ِمْشُكَسا  ،َيُقػُل: ِإنَّ َّللاََّ َيْعَمُع َأنَّ َأَحَجُكَسا َكاِذب   Àَوالشَِّبي   ،َفَجاَء ِىبَلل  َفَذِيجَ  ،ِإَلْيَيا
قال ابغ  ،ِإنََّيا ُمػِجَبة   :ُفػَىا َوَقاُلػاَفَمسَّا َكاَنْت ِعْشَج اْلَخاِمَدِة َوقَّ  ،ُثعَّ َقاَمْت َفَذِيَجْت  ؟،َتاِئب  

 ،اَل َأْفَزُح َقْػِمي َساِئَخ اْلَيْػمِ  :ُثعَّ َقاَلْت  ،َفَتَمكََّأْت َوَنَكَرْت َحتَّى َضَششَّا َأنََّيا َتْخِجعُ  :عّباس
َْ اأَلْلَيَتْيِغ َ َجلََّح َأْبِرُخوَىا َفِمْن َجاَءْت ِبِو َأْكَحَل اْلَعْيَشْيِغ  Àَفَسَزْت َفَقاَل الشَِّبي   َساِب

اَقْيِغ َفْيَػ ِلَذِخيِظ ْبِغ َسْحَساءَ  َلْػاَل َما َمَزى ِمْغ : Àَفَقاَل الشَِّبي   ،َفَجاَءْت ِبِو َكَحِلظَ  ،الدَّ
 ،َأْبِرُخوَىا َفِمْن َجاَءْت ِبِو َأْبَيَس َسِبًصا، وفي رواية: )(ٕ)(ِكَتاِب هللِا َلَكاَن ِلي َوَلَيا َشْأن  

اَقْيغِ  ،َفُيَػ ِلِيبَلِل ْبِغ ُأَميَّةَ  ،اْلَعْيَشْيغِ  يءَ َقِز  َفُيَػ  ،َوِمْن َجاَءْت ِبِو َأْكَحَل َجْعًجا َحْسَر الدَّ
 .(ٖ)(ْبِغ َسْحَساءَ ا ِلَذِخيظِ 

اعتبخ الذبو، حيث قال: أبرخوىا فمن جاءت باو...  À: أن الشبي كيه الجاللة
                                         

بجائع  -(. ٓٚ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) -(. ٕٕٛ/ٛشخح مخترخ الصحاوؼ، الجراص، ) (ٔ)
 (.ٓ٘/٘العشاية، البابختي، ) –(، شبعة الكتب العمسية. ٕٗٗ/ٙالرشائع، الكاساني، )

 (. ٕٖٛخخيجو، )صسبق ت (ٕ)
 (.ٖٗٔٔ/ٕالجامع الرحيح، مدمع، كتاب المعان، ) (ٖ)



٘٘ٔ 

 

َلاااْػاَل اأْلَْيَسااااُن َلَكااااَن ِلاااي َوَلَياااا ى، وفاااي رواياااة: )ومن جااااءت باااو... ثاااع قاااال: لاااػال ماااا مزااا
، أؼ لااػال أيسااان المعااان، وىااي نااز أقااػػ مااغ قااػل القااائف، وحيااث اعتبخنااا قااػل (ٔ)(َشااْأن  

القااائف، فمنسااا عشااج عااجم وجااػد ساابب أقااػػ مشااو، وليااحا ال يعتبااخ قااػل القااائف مااع وجااػد 
 الفخاش أو المعانا ألنيسا أقػػ مشو.

باغ َكاَن ُعْتَبُة بغ أبي وقاص َعِيَج ِإَلاى َأِ ياِو َساْعج  )قالت:  عغ عائذة -
اا َكااَن َعااَم اْلَفاْتِح َأَ اَحُه َساْعج  ْباُغ  ،َأنَّ اْبَغ َوِليَجِة َزْمَعَة ِمشِّاي َفاْقِبْزاُو ِإَلْياظَ أبي وقاص،  َفَمسَّ

ْمَعَة َفَقااَل َأِ اي َواْباُغ َوِلياَجِة َأِباي َفَقاَم َعْبُج ْبُغ زَ  ،َعِيَج ِإَليَّ ِفيوِ وقاص وقال: ابغ أ ي  يبِ أَ 
ِ اْباُغ َأِ اي َقاْج َكااَن َعِياَج  :َفَقااَل َساْعج   À َفَتَدااَوَقا ِإَلاى الشَِّبايِّ  ،ُوِلَج َعَمى ِفَخاِشوِ  َياا َرُساػَل َّللاَّ

 :À رساػل هللاَفَقااَل  ،ِفَخاِشاوِ َأِ ي َواْبُغ َوِليَجِة َأِبي ُوِلَج َعَماى  :َفَقاَل َعْبُج ْبُغ َزْمَعةَ  ،ِإَليَّ ِفيوِ 
ثُاعَّ َقااَل ِلَداْػَدَة  ،اْلَػَلاُج ِلْمِفاَخاِش َوِلْمَعااِىِخ اْلَحَجاخُ  Àثع قاال الشباي  ،ُىَػ َلَظ َيا َعْبُج ْبَغ َزْمَعةَ 

 .(ٕ)(َفَسا َرآَىا َحتَّى َلِقَي َّللاََّ  ،اْحَتِجِبي ِمْشُو ِلَسا َرَأػ ِمْغ َشَبِيِو ِبُعْتَبةَ  : ِبْشِت َزْمَعةَ 
 اعتبااخ الذاابو، حيااث قااال أمااخ زوجتااو سااػدة  Àأن الشبااي  :كيػػه الجاللػػة

مشاو لساا رأػ ماغ شابيو بعتباة، وماا األماخ باالحتجااب إال إعساال لمذابو، قاال  باالحتجاب
دلياال عمااى أن الذاابو وحكااع القافااة إنسااا يعتسااج إذا لااع يكااغ ىشاااك أقااػػ مشااو )ىااحا الشااػوؼ: 
 .(ٖ)(كالفخاش

َثْت َأنََّياااا َسااَأَلْت َنِبااا َأنَّ ُأمَّ ُساااَمْيع  ، )مالااظ عااغ أنااذ باااغ  -  Àَّللاَِّ  يَّ َحااجَّ
ِ  ،َعاااِغ اْلَساااْخَأِة تَاااَخػ ِفاااى َمَشاِمَياااا َماااا َياااَخػ الخَُّجااالُ  ِإَذا َرَأْت َذِلاااِظ اْلَساااْخَأةُ : Àَفَقااااَل َرُساااػُل َّللاَّ

َّللاَِّ  ي  َفَقاااَل َنِباا ؟،َوَىااْل َيُكااػُن َىااَحا :َقاَلااْت  ،ْغ َذِلااظَ َواْسااَتْحَيْيُت ِماا :َفْمَتْغَتِدااْل. َفَقاَلااْت ُأم  ُسااَمْيع  
À:  َْبوُ  ،َنَعع  ،َوَمااَء اْلَساْخَأِة َرِقياق  َأْصاَفخُ  ،ِإنَّ َماَء الخَُّجِل َكِميع  َأْبَيُس  ؟،َفِسْغ َأْيَغ َيُكػُن الذَّ

َبوُ  َتْحاَتِمُع  : ُأم  َساَمَسةَ  َفَقاَلاْت وفاي رواياة، ) ،(ٗ)(َفِسْغ َأيِِّيَسا َعبَل َأْو َسَبَق َيُكػُن ِمْشُو الذَّ
                                         

 (.ٗٔٗ/ٗقصشي، )سشغ الجار  –(. ٓٚ٘/ٖود، )و سشغ أبي دا (ٔ)
 (. ٔٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٜٖ/ٓٔشخح الشػوؼ عمى صحيح مدمع، الشػوؼ، ) (ٖ)
 (.ٕٓ٘/ٔا، )الجامع الرحيح، مدمع، باب وجػب الغدل عمى السخأة بخخوج السشي مشي (ٗ)
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 .(ٔ)(َفِبَسا ُيْذِبُو اْلَػَلجُ  :، َفَقاَل َرُسػُل هللاِ ؟اْلَسْخَأةُ 
َىااااْل َتْغَتِدااااُل اْلَسااااْخَأةُ ِإَذا : Àَأنَّ اْمااااَخَأًة َقاَلااااْت ِلَخُسااااػِل َّللاَِّ ، )عااااغ عائذااااة  -

، َتِخَبااْت َيااَجاِك َوُألَّااْت  : َفَقاَلااْت َلَيااا َعاِئَذااةُ ، َنَعااعْ  :À َفَقااالَ  ؟،اْحَتَمَسااْت َوَأْبَرااَخِت اْلَساااءَ 
ِ  :َقاَلْت  اَبُو ِإالَّ ِماْغ ِقَباِل َذِلاظِ  ،َدِعيَيا: Àَفَقاَل َرُسػُل َّللاَّ ِإَذا َعابَل َماُؤَىاا  !؟،َوَىاْل َيُكاػُن الذَّ

 .(ٕ)(ُء الخَُّجِل َماَءَىا َأْشَبَو أَْعَساَموُ َوِمَذا َعبَل َما ،َماَء الخَُّجِل َأْشَبَو اْلَػَلُج َأْ َػاَلوُ 
اعتبااخ الذاابو فااي لحااػق الشدااب عشااجما باايغ أساابابو  Àأن الشبااي  ::كيػػه الجاللػػة

مشاااط شااخعي يجااب اعتباااره واالعتااجاد بااو، وىااحا ىااػ  Àوشخيقتااو ومااا يماادم مشااو، وم باااره 
 معتسج قػل القائف، إذا لع يػجج سػاه.

 عمييع بالقيافاة ماع عاجم اإلنكاار عماييع، فقاج عسل كبار الرحابة رضػان هللا -
َأْواَلَد  (ٖ)َكاااَن ُيِماايطُ   َأنَّ ُعَسااَخ ْبااَغ اْلَخصَّااابِ اإلمااام مالااظ عااغ سااميسان بااغ يدااار، ) ورػ 

ْسبَلمِ  َعاُىْع ِفي اإْلِ ِعي َوَلاَج اْماَخَأة   ،اْلَجاِىِميَِّة ِبَسْغ ادَّ َساُخ ْباُغ َفاَجَعا عُ  ،َفَأَتى َرُجبَلِن ِكبَلُىَسا َيجَّ
َفَزاَخَبُو ُعَساُخ ْباُغ اْلَخصَّااِب  ،َلَقاْج اْشاَتَخَكا ِفياوِ  :َقاِئًفا َفَشَطَخ ِإَلْيِيَسا َفَقاَل اْلَقاِئفُ  اْلَخصَّاِب 

  ِرَّة ِتيِشي َكاااَن َىااَحا أِلََحااِج الااخَُّجَمْيِغ َيااأْ  :َفَقاَلااْت  ،َأْ ِبِخيِشااي َ َبااَخكِ  :ثُااعَّ َدَعااا اْلَسااْخَأَة َفَقااالَ  ،ِبالااجِّ
 َوِىااَي ِفااي ِإِباال  أِلَْىِمَيااا َفاابَل ُيَفاِرُقَيااا َحتَّااى َيُطااغَّ َوَتُطااغَّ َأنَّااُو َقااْج اْسااَتَسخَّ ِبَيااا َحَباال  ثُااعَّ اْنَرااَخفَ 

َقااَل  ،ُثعَّ َ َمَف َعَمْيَيا َىَحا َتْعِشي اآْلَ َخ َفبَل َأْدِرؼ ِمْغ َأيِِّيَسا ُىػَ  ،َعْشَيا َفُأْىِخيَقْت َعَمْيِو ِدَماء  
، وورد العسال بالقيافاة عاغ عساخ (ٗ)(ِلْمُغبَلِم َواِل َأيَُّيَسا ِشْ تَ  : َفَقاَل ُعَسخُ  ،َفَكبََّخ اْلَقاِئفُ 

بغ الخصاب، وعمي بغ أبي شالب، وأبي مػسى األشعخؼ، واباغ عبااس رضاي هللا عاشيع 
                                         

الجامع الرحيح، البخارؼ، باب قػل هللا تعالى: ومذ قال ربظ لمسبلئكة إني جاعل في األرض  (ٔ)
 (. ٓٙٔ/ٗ ميفة، )

 (.ٕٔ٘/ٔالجامع الرحيح، مدمع، باب وجػب الغدل عمى السخأة بخخوج السشي مشيا، ) (ٕ)
 يميط: أؼ يمحق ويمرق، مغ أالشو يميصو، إذا ألرقو بو. (ٖ)
البجر السشيخ، ابغ  –(. ٖٕٙ/ٓٔالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –(. ٓٗٚ/ٕأ مالظ، الميثي،)مػش (ٗ)

(. ورواتو ثقات، ولو شخق متعجة، ٛٚٔ/ٖالتمخيز الحبيخ، ابغ حجخ، ) -(. ٜٚٔ/ٚالسمقغ، )
قال األلباني في إرواء الغميل: وىحا إسشاد صحيح،  –قال البييقي: وىحه الخواية مغ الذػاىج. 

(ٙ/ٕ٘.) 
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وقاج دلات عميياا  الحكع بالقافة:ابغ القيع: )، قال (ٔ)أجسعيغ، وكثيخ مغ التابعيغ وتابعييع
بعاااجىع، ماااشيع عساااخ باااغ  والراااحابة ماااغ، وعسااال  مفائاااو الخاشاااجيغ ،Àساااشة رساااػل هللا 

وأبػ مػسى األشعخؼ، وابغ عباس، وأنذ بغ مالاظ، وال  ،وعمي بغ أبي شالب، الخصاب
مخااالف ليااع فااي الرااحابة، وقااال بيااا مااغ التااابعيغ: سااعيج بااغ السداايب، وعصاااء بااغ أبااي 

معاوياااة، وقتاااادة، وكعاااب باااغ ساااػار، وماااغ تاااابعي التاااابعيغ: ربااااح، والدىاااخؼ، وميااااس باااغ 
الميث بغ سعج، ومالظ بغ أنذ، وأصحابو، ومسغ بعجىع: الذافعي وأصاحابو، ومساحاق، 

 .(ٕ)(وبالجسمة فيحا قػل جسيػر األمة، وأبػ ثػر، وأىل الطاىخ كميع
وماااغ السعقاااػل: أن العسااال بالقيافاااة يداااتشج إلاااى الخباااخة والعماااع والطاااغ الاااخاجح،  -

والعقاال يااخجح قبااػل الػلااج بسااغ يذاابيو مااع عااجم وجااػد دلياال أقااػػ، والذااار  يتذااػف إلااى 
ألن  اوالقيااس وأصاػل الذاخيعة تذايج لمقافاةحفع األنداب ال ضياعيا، قاال اباغ القايع: )

 فية وضاىخة، تػجاب لماشفذ ساكػنا، فػجاب اعتبااره القػل بيا حكع يدتشج إلى درك أمػر 
 .(ٖ)(كشقج الشاقج، وتقػيع السقػم

 بالدشة وعسل الرحابة والسعقػل.استجؿ أصحاب القؾؿ الثاني   **
باغ َكاَن ُعْتَبُة بغ أبي وقاص َعِيَج ِإَلاى َأِ ياِو َساْعج  )قالت:  عغ عائذة -

اا َكااَن َعااَم اْلَفاْتِح َأَ اَحُه َساْعج  ْباُغ  ،ي َفاْقِبْزاُو ِإَلْياظَ َأنَّ اْبَغ َوِليَجِة َزْمَعَة ِمشِّاأبي وقاص،  َفَمسَّ
َفَقاَم َعْبُج ْبُغ َزْمَعَة َفَقااَل َأِ اي َواْباُغ َوِلياَجِة َأِباي  ،َعِيَج ِإَليَّ ِفيوِ وقاص وقال: ابغ أ ي  يبِ أَ 

ِ اْباُغ َأِ اي َقاْج َكااَن َعِياَج  :ْعج  َفَقااَل َسا À َفَتَدااَوَقا ِإَلاى الشَِّبايِّ  ،ُوِلَج َعَمى ِفَخاِشوِ  َياا َرُساػَل َّللاَّ
 :À رساػل هللاَفَقااَل  ،َأِ ي َواْبُغ َوِليَجِة َأِبي ُوِلَج َعَماى ِفَخاِشاوِ  :َفَقاَل َعْبُج ْبُغ َزْمَعةَ  ،ِإَليَّ ِفيوِ 

ثُاعَّ َقااَل ِلَداْػَدَة  ،اِىِخ اْلَحَجاخُ اْلَػَلاُج ِلْمِفاَخاِش َوِلْمَعا Àثاع قاال الشباي ُىَػ َلَظ َياا َعْباُج ْباَغ َزْمَعاَة 
 .(ٗ)(َفَسا َرآَىا َحتَّى َلِقَي َّللاََّ  ،اْحَتِجِبي ِمْشُو ِلَسا َرَأػ ِمْغ َشَبِيِو ِبُعْتَبةَ  :ِبْشِت َزْمَعةَ 

                                         

 (.ٖٖ٘/ٙنيل األوشار، الذػكاني، ) –(. ٔٛٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٔ)
 (.ٔٛٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٕ)
 (.ٗٛٔالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٖ)
 (. ٔٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٗ)
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: أن في ىاحا الحاجيث ناز وقزااء واضاح الجاللاة عماى الحكاع فاي كيه الجاللة
أن الػلااج لمفااخاش، وىااػ أساااس الحكااع فااي  نااز عمااى Àحااال التشاااز  فااي الػلااج، فااالشبي 

باايغ الػلااج  Àإلحاااق الشدااب، ثااع حكااع بالػلااج لعبااج بااغ زمعااة ركااع وجااػد الذاابو الااحؼ رآه 
وعتبة، فجل عماى أناو ال عباخة بالقيافاة فاي إلحااق الشداب، ولاػ كاان الذابو والقيافاة حكساا 

 .ونز عميو ثع حكع بو Àالعتسجه 
القيافة ليذ عمى إشبلقو، بل عشاج فقاجان وأجيب عغ ىحا االستجالل: أن القػل ب

األدلااة، أو تعارضاايا باابل مااخجح، فيااػ مخرااػص بعااجم وجااػد أدلااة أقااػػ مشيااا، قااال ابااغ 
واسااتجل بااو عمااى أن القااائف إنسااا يعتسااج فااي الذاابو إذا لااع يعارضااو مااا ىااػ أقااػػ حجااخ: )

، ثاع (ٔ)(والتفات إلياو فاي قراة زياج باغ حارثاة ،ألن الذار  لع يمتفات ىشاا إلاى الذابو ،مشو
ىاػ لاو  ،أحاجىسا :لمفاخاش معشيااننقل عاغ اإلماام الذاافعي السقراػد ماغ الفاخاش بقػلاو: )

 إذا تشاااز  رب الفااخاش ،والثاااني ،فاامذا نفاااه بسااا شااخ  لااو كالمعااان انتفااى عشااو امااا لااع يشفااو
 .(ٕ)(والعاىخ فالػلج لخب الفخاش

ِإنَّ  :ي  َفَقاااَل َيااا َرُسااػَل هللاِ َجاااَءُه أَْعَخاِباا À َأنَّ َرُسااػَل هللاِ ، )عااغ أبااي ىخيااخة  -
 ؟،َماا َأْلَػاُنَياا :À َقاالَ  ،َنَعاعْ  :َقاالَ  ؟،: َىْل َلَظ ِمْغ ِإِبل  À اْمَخَأِتي َوَلَجْت ُكبَلًما َأْسَػَد، َفَقالَ 

َراهُ أُ  :َقاااالَ  ؟،َفااَأنَّى َكاااَن َذِلااظَ  :À َنَعااْع َقااالَ  :َقااالَ  ؟،ِفيَيااا ِمااْغ َأْوَرقَ  :À َقااالَ  ،ُحْسااخ   :َقااالَ 
 .(ٖ)(َفَمَعلَّ اْبَشَظ َىَحا َنَدَعُو ِعْخق   :À َقالَ  ،ِعْخق  َنَدَعوُ 

لع يعتبخ عجم الذبو بيغ الخجل وأوالده شاي ا، بال نباو  À: أن الشبي كيه الجاللة
الخجااااال أن الذااااابو كياااااخ معتاااااج باااااوا فاإلنداااااان قاااااج يذااااابو أبااااااه األدناااااى أو األعماااااى، قاااااال 

قج يذبو الػلج أباه األدنى، وقج يذابو األب األعماى مجخد الذبو كيخ معتبخ فالدخ دي: )
 .(ٗ)(Àالخسػل  الحؼ باعتباره يريخ مشدػبا إلى األجانب في الحال، ومليو أشار

                                         

 (.ٖ٘/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (ٔ)
 (.ٖ٘/ٕٔفتح البارؼ، ابغ حجخ، ) (ٕ)
 (.ٚٔ٘)صسبق تخخيجو،  (ٖ)
 (.ٓٚ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٗ)
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  َأنَّ ُعَساخَ عسل الرحابة رضاػان هللا عماييع، فقاج روػ الذاعبي ومباخاىيع: ) -
إلااى شااخيح  ، وكتااب (ٔ)(ا، َوُىااَػ ِلْمَباااِقي ِمْشُكَساااَقاااَل ِلااَخُجَمْيِغ تَااَجاَعَيا َوَلااَج اْمااَخَأة : ُىااَػ اْبُشُكَساا

أنو ارتفع إليو رجبلن كذيا جارية فاي شياخ واحاج، القاضي ردا عمى سؤال يدتفتيو فيو، 
ا َلبََّداا َفُمابَِّذ َعَمْيِيَساا، َوَلاْػ َبيََّشاا َلُبيَِّشاا َسايُ نَّ أَ : )، فكتاب عساخفجاءت بػلاج، فادعيااه جسيعااً 

، وورد عااغ عمااي بااغ أبااي شالااب (ٕ)(ُشُيَسااا َيِخَثاِنااِو َوَيِخُثُيَسااا، َوُىااَػ ِلْمَباااِقي ِمْشُيَساااَلُيَسااا، ُىااَػ ابْ 
( ، َفَقااَل: اْلَػَلاُج َبْيَشُكَساا، َوُىاَػ ِلْمَبااِقي ، َأنَُّو َأتَااُه َرُجابَلِن، َوَقَعاا َعَماى اْماَخَأة  ِفاي ُشْياخ  َواِحاج 

، قاال الكاسااني، (ٗ)بة وال إنكاار فكاان إجساعاا، وكل ذلظ كان بسحزاخ الراحا(ٖ)(ِمْشُكَسا
ألن سبب استحقاق الشداب بأصال السماظ وقاج وجاج لكال واحاج مشيساا فيثبات بقاجر السماظ )

فيثباات نداابو مااغ كاال واحااج مشيسااا عمااى  ؤ،حرااة لمشدااب ثااع يتعااجػ لزااخورة عااجم التجااد 
 .(٘)(الكسال

وا ألناو نقاال وأجياب: أن ادعاااء اإلجساا  عمااى عاجم العساال بالقيافاة كيااخ مدامع باا
وكيخه مغ الرحابة رضػان  عغ عسخ بغ الخصاب -كسا سبق في أدلة القػل األول–

 هللا عمييع العسل بيا ولع يشكخ عمييع.
ومغ السعقػل: أن عمع القافة يتحرل بالطغ والتخسيغ، وىػ رجع بالغيب ال  -

شدب، وبو يعتسج عمى دليل، فكيف يرح في إثبات أعطع األمػر في نفذ اإلندان وىػ ال
األحكام  والحزانة والتخبية وكثيخ مغ -محخم أو كيخ محخم–يتعمق السيخاث والدواج 

                                         

 (.ٖٛٔ/ٕٕاالستحكار، ابغ عبج البخ، ) (ٔ)
(، شبعة الكتب العمسية. ٕٗٗ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٚٔٔ/ٙاألصل، الذيباني، ) (ٕ)

، سبط أبي الفخج ابغ الجػزؼ  يقدكم يػسف بغ، إيثار اإلنراف في آثار الخبلف -
 ه. ٛٓٗٔ، شبعة أولى، القاىخة، دار الدبلم(، ٖ٘٘)ص

الدشغ الرغيخ،  –(. ٕٙٛ/ٙالسرشف، ابغ أبي شيبة، ) –(. ٜٖ٘/ٚالسرشف، عبج الخزاق، ) (ٖ)
 (.ٖٛٔ/ٕٕاالستحكار، ابغ عبج البخ، ) -(. ٜٚٔ/ٗالبييقي، )

(، شبعة الكتب العمسية. ٕٗٗ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) –(. ٚٔٔ/ٙاألصل، الذيباني، ) (ٗ)
 (.ٖ٘٘)ص ي،قدكم، ار اإلنرافإيث -

 (، شبعة الكتب العمسية. ٕٗٗ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (٘)
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ودعػػ لسا استأثخ هللا عد  ،ألن قػل القائف رجع بالغيبالذخعية، قال الدخ دي: )
 .(ٕ)،(ٔ)َّحك جك مق حق ُّٱٹٱٹٱكسا  ،وىػ ما في األرحاما وجل بعمسو

قااػة أدلااة الفخيااق القائاال بسذااخوعية  أعمااع وهللاوبااالشطخ إلااى أدلااة الفااخيقيغ، يتباايغ 
إلحاق الشدب بالقيافة عشاج عاجم وجاػد دليال أقاػػ مشياا كاالفخاش ماثبل، وصاحة اساتشادىع 

وال مشكاااخ عماااييع، وأن أدلاااة الحشفياااة  ،Àعمييااا، وىاااػ الثابااات عاااغ كباااار أصاااحاب الشباااي 
خ األدلااة كيااخ صااخيحة عمااى السشااع، باال يسكااغ الجسااع باايغ كاال مااا أوردوه، بااأن القيافااة آ اا

فااي القزااااء باألنداااب يمجاااأ إليياااا لمزااخورة ماااع عااجم وجاااػد دليااال أو قخيشااة أقاااػػ مشياااا، 
وبااحلظ يتحقااق مقرااج الذااار  فااي الحفاااظ عمااى األنداااب، وملحاقيااا بااأقخب الذاابو إلييااا، 

و ال يحكاع بانقصاعياا إال عشاج تعاحر إثباتياا، وفاي زمانشاا وماع تصاػر تقشياات عماع حيث إن
أىسيااا البرااسة الػراثيااة، أصاابح االعتساااد عمااى القافااة شاابو مشعااجم، الجيشااات والبرااسات و 

 وسيأتي الكبلم عغ القخائغ الحجيثة إن شاء هللا تعالى.
 

     
  

                                         

 (.ٖٗسػرة لقسان، آية: ) (ٔ)
 (.ٓٚ/ٚٔالسبدػط، الدخ دي، ) (ٕ)
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 امفصل اثلامث
 احليازة واتلرصف

 وفيو مبحثان.

 السبحث األكؿ: تعخلف الحيازة كالترخؼ.  **
 السبحث الثاني: الحيازة كالترخؼ قخلشة تسمػ.  **
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 حث األكؿ: تعخلف الحيازة كالترخؼالسب
 التعخلف المغؾي: 

، انقمباات ياااء لكدااخة مااا قبميااا الااػاو وىااحهالحيااازة بكدااخ الحاااء مااغ الفعاال حااػز، 
إذا  يءحاااز الذااا، وىااي مرااجر أصاال واحااج، وىااػ الجسااع والتجسااع ؼالحاااء والااػاو والاادا
، جدت باااو وممكتاااوإذا اساااتب وحياااازاا وحااادت الذااايء أحاااػزه حاااػزا حياااازة، ضاااسو إلاااى نفداااو

وكاال مااغ ضااع ، يقااال حاااز السااال وحاااز العقااارو  ،الذاايء حيااازة ضااسو وممكااوويقااال حاااز 
 .(ٔ)شي ا إلى نفدو مغ مال أو كيخ ذلظ فقج حازه حػزا وحيازة، وحازه إليو واحتازه إليو

 التعخلف االصظالحي: 
خفياا أكثخ تعبيخ الفقياء عغ معشى الحيازة ىػ الياج ووضاع الياج، ولاع أجاج ماغ ع

 بالسعشى السقرػد ىشا في البحث إال فقياء السالكية، ومع ذلظ حجوىا بػضع اليج.
والترااااخف  ىااااي وضااااع اليااااج عمااااى الذاااايء واالسااااتيبلء عميااااوتعخيااااا السالكيااااة: 

 .(ٕ)فيو
االنفااااخاد بالترااااخف بصخيااااق مذااااخو ،  وعخفيااااا الااااجكتػر دمحم قمعجااااي بقػلااااو: ىااااي

 .(ٖ)ووضع اليج عمى الذيء
الحيازة ووضع اليج متخادفان، كسا وعباخوا عاغ تساام الحياازة  ومسا سبق يتبيغ أن

 بالترخف في الذيء السحػز، وسيأتي.
  

                                         

معجع مقاييذ المغة،  -(. ٖٓ٘/ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) -(. ٖٔٚ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
أساس الببلكة،  –(. ٕٛٗ/ٖوالسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) السحكع –(.ٚٔٔ/ٕابغ فارس، )
تاج العخوس، الدبيجؼ،  –(. ٖٔٗ/٘لدان العخب، ابغ مشطػر، ) –(. ٕٕٔ/ٔالدمخذخؼ، )

(ٔ٘/ٕٔٓ.) 
الذخح الكبيخ،  –(. ٖٜٚ/ٕشخح زروق، زروق، ) –(. ٖٚٛ/ٚشخح الدرقاني، الدرقاني، ) (ٕ)

 (.ٚ٘ٔ/ٗفقيية الكػيتية، )(. وبو أ حت السػسػعة الٖٖٕ/ٗالجرديخ، )
 (.ٛٛٔوص ٙٗٔمعجع لغة الفقياء، قمعجي، )ص (ٖ)
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 اني: الحيازة كالترخؼ قخلشة تسمػالسبحث الث
تصااخق الفقياااء لمحيااازة بسعشياايغ: أحااجىسا تسااام القاابس مااغ البيااع أو اليبااة أو مااا 

 شابييسا، والثاني قخيشة السمظ بػضع اليج عمى الذيء.
مذا وضع شخز يجه عمى عقار أو مشقػل بحيث يدتصيع الترخف فيو لكػناو ف

في حيازتاو، فامن وضاع الياج والحياازة يعتبخىاا القاضاي قخيشاة عماى التسماظ إذا لاع تعاارض 
 .(ٔ)بسا ىػ أقػػ مشيا

وقااج قدااع الفقياااء اليااج إلااى أقدااام متعااجدة أىسيااا ثبلثااة: محقااة ومبصمااة ومحتسمااة، 
ج قااج تكااػن محقااة، وقااج تكااػن مبصمااة، وقااج تكااػن يااج ممااظ، وقااج ألن اليااقااال الكاساااني: )

فااامن )، وقاااال الجاااػيشي: (ٕ)(تكاااػن ياااج أماناااة، فكانااات محتسماااة، والسحتسااال ال يرااامح حجاااة
 .(ٖ)(األيجؼ تشقدع، وتقع عمى أنحاء وجيات مختمفة

، يشدااب ممكيتيااا (ٗ)اليااج السحقااة: وىااي اليااج التااي تكااػن عمااى الذاايء لسااجة شػيمااة
فامن انزاع إلاى الياج تراخف ذؼ الياج، فيياا كيفساا شااء، قاال الجاػيشي: ) لشفدو ويترخف

والسعشااّي بااو ترااخف الساابلك، كااالشقس والبشاااء، والااخىغ، والبيااع، والفدااخ بعااجه، فيااحا ىااػ 
                                         

 (.ٛ٘٘/ٕوسائل اإلثبات، دمحم الدحيمي، ) (ٔ)
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٗٚ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
 (.ٜٓٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٖ)
ة بخسذ عذخة سشة، والسالكية بعذخ سشػات، ا تمف الفقياء في تحجيج السجة، فحجدىا الحشفي (ٗ)

ال تدسع (، )ٓٙٙٔوالذافعية بحدب العخف، ونرت مجمة األحكام العجلية في السادة: )
والسقاشعة  الجعاوػ كيخ العائجة ألصل الػقف أو لمعسػم كالجيغ الػديعة والعقار السمظ والسيخاث

لسذخوشة والغمة بعج تخكيا  سذ عذخة في العقارات السػقػفة أو الترخف باإلجارتيغ والتػلية ا
وال تجػز الذيادة عمى ممظ بسجخد يج، وال بيج وترخف (. قال الشػوؼ في متغ السشياج: )سشة

الجامع لسدائل السجونة،  –(. ويشطخ، في األصح -عخفا- في مجة قريخة، وتجػز في شػيمة
 –لكميات األزىخية. (، شبعة أٓٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) –(. ٘ٔ٘/ٚٔالرقمي، )

 ٔٙٙٔالسػاد ) -(. ٕٖٓ/ٛنياية السحتاج، الخممي، ) –(. ٖٔٙ/ٓٔالشجع الػىاج، الجميخؼ، )
 (، مغ مجمة األحكام العجلية. ٖٙٙٔو ٕٙٙٔو
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، فمااػ ترااخف صاااحب اليااج، ثااع جاااء آ ااخ حاضااخ مذاااىج (ٔ)(السعشااي  بترااخفات الساابلك
وال يحكخ حقا لاو، وال ماانع ماغ مصالبتاو  لسا يفعل األول شيمة ىحه السجة، ال يعارضو فيو

، ثااع جااء بعااج ىااحه الساجة يااجعي الذاايء (ٕ)كخاػف أو مااخض أو جاػر حاااكع ضااالع متدامط
لشفدو، ويخيج إثباتو لشفداو، فاجعػاه كياخ مداسػعة ألن القاخائغ اجتسعات عماى كاحبيا، قاال 

ن مااغ أؼ الحيااازات كااا ،مااا حااازه األجشبااي عمااى األجشبااي بحزااختو وعمسااوابااغ فخحااػن: )
صااغخ شااأنو أو عطااع، أو كيااخ ذلااظ مااغ وجااػه  ،سااكشى فقااط، أو ازدرا  أو ىااجم أو بشيااان

( الحيازات كمياا، فاحلظ تػجياو لحاائده، وتقصاع حجاة صااحبو، وىاي كالذايادة عماى السماظ
يذااتخط فااي الحيااازة أن يكااػن السحااػز عميااو كيااخ  ااائف مااغ الحااائد، وال إلااى أن قااال: )و 

 .(ٖ)(وال مرادقة وال شخكةبيشو وبيشو قخابة وال مراىخة 
اليج السبصمة: ىي اليج التي تجل القخائغ عمى كحبيا، كيج الغاصاب والداارق وياج 

، فيااحه اليااج ال تااجل (ٗ)(قااج تكااػن مبصمااة كيااج الغرااب والدااخقةاألجيااخ، قااال الكاساااني: )
 عمى ممكيةا ولػ شالت سشػات عجيجة.

قراايخة، وقااج تكااػن يااج  اليااج السحتسمااة: وىااي اليااج التااي تكااػن عمااى الذاايء لسااجة
ممااظ وقااج تكااػن يااج أمانااة أو إعااارة، لااحا فيااي محتسمااة ألن تكااػن محقااة أو تكااػن مبصمااة، 
كسااا ساابق مااغ كاابلم الكاساااني، وىااحه اليااج يعتبخىااا القاضااي مااغ السخجحااات األوليااة لجيااو، 
فمذا لاع يػجاج دليال أو بيشاة أو قخيشاة أ اخػ تعارضايا حكاع بسػجبياا، ألن الغالاب أن الياج 

كاػن ي ؼ في السخاصسة صاحب اليج، حتىاليج السجخدة ُتقػّ ل التسمظ، قال الجػيشي: )دلي
                                         

 (.ٜٓٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٔ)
اؤوا وقج وججت بشفدي الكثيخ مغ الشاس يذاىجون أمبلكيع بيج كيخىع يترخفػن بيا حيث ش (ٕ)

باليجم والترميح والتأجيخ لحدابيع مجة شػيمة، وأصحابيا متألسػن متحدخون عمى أمػاليع وىع 
أشج حاجة ليا، لكشيع ال يجخؤون عمى الكبلم إال سخا أو ضسغ إشار ضيق بأن ىحا العقار لي 
أو ألبي، ألنو سيػد  في كياىب الدجػن، فيفزل الدكػت عغ السصالبة بحقو  ػفا عمى نفدو 

 والده، حتى يقزي هللا أمخه، فيحه اليج باشمة ومن شالت وشالت عذخات الدشيغ.وأ
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٓٓٔ/ٕتبرخة الحكام، ابغ فخحػن، ) (ٖ)
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٕٕٗ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٗ)
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 .(ٔ)(القػل قػلو مع يسيشو إذا  مت الخرػمة عغ البيشة
وقااج قدااع ابااغ فخحااػن السااالكي الحيااازة إلااى ساات مخاتااب، واعتبااخ أضااعفيا حيااازة 

أو باجونيا، ثااع  األب واالباغ عماى بعزايسا، ثاع حياازة األقااارب عماى بعزايع ماع الذاخاكة
حيازة السػالي واأل تان، ثع حيازة األجانب مع الذاخاكة أو باجون شاخاكة وىاحه أقاػػ أناػا  

 . (ٕ)الحيازة
 

     

 
  

                                         

 (.ٔٔٙ/ٛٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (ٔ)
 (، شبعة الكميات األزىخية.ٗٓٔ/ٕحػن، )تبرخة الحكام، ابغ فخ  (ٕ)
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 امفصل الرابع
ة   امقرائي املستجدَّ

 :تسهيج
قبل أن أتصخق لمكبلم عغ القخائغ السدتججة وأنػاعيا البج لي مغ وقفة بيغ ياجؼ 

تصااػر الدااخيع الااحؼ مااّخ عمااى حياااة الشاااس وفااي كافااة جػانااب الاادمغ أوضااح فيااو مااجػ ال
الحياااة، ومشيااا الػسااائل ذات الراامة بالسعااامبلت والعقااػدا ومااا يتعمااق بيسااا مااغ التقااابس 
والحػاالت، حتى الجخيسة شاليا التصػيخ واالبتكار في الػسيمة واألداة، فقج كاان اإلنداان 

حياااة بداايصة إلااى حااج مااا، فااالبيع  فااي الشرااف األول مااغ القااخن العذااخيغ ومااا قباال يعااير
والذخاء، واإلقخار والذيادة، وكافة السعامبلت والخرػمات، كانت تتع بالحزػر الحداي 

 -قتاااال، سااااخقة، شااااخب  سااااخ، مخااااجرات–الجدااااجؼ السذاااااىج، وكااااحلظ الجخيسااااة بأنػاعيااااا 
أساااليبيا بجائيااة بداايصة متقاربااة تتشاسااب مااع شبيعااة حياااة الشاااس، فكاناات الجااخائع محااجودة 

 وكاااان ماااغ الدااايل عماااى رجاااال األماااغشااابو محراااػرةا ووساااائميا معتاااادة إلاااى حاااج ماااا، و 
ثاااع الحكااااع فيياااا وفاااق وساااائل اإلثبااااات  اكتذاااافيا والتػصااال إلااااى الحقيقاااة فيياااا، والقزااااة

الستبعة، أما فاي الشراف الثااني ماغ القاخن السشراخم وحتاى زمانشاا وماا زالات فاي ازدياادا 
جااالت الحيااة ومشياا عاالع االتراال والتػاصال، فقج شيج العالع نيزاة نػعياة فاي كافاة م

فأصبح باستصاعة اإلندان أن يبيع ويذتخؼ ويقخض ويدتقخض بل ويعقاج الرافقات ماغ 
، وال تػثيااق وال عقااػد وال شاايػد -األنتخناات-حداااباتو البشكيااةا بػاسااصة الذااابكة الحجيثااة 

ى، وكااحلظ شااايج إال السعااامبلت اإللكتخونيااة، وحداااابو البشكااي ماااع جيااة التحػيااال مااغ وملااا
سااخخوا ، و تفااشغ السجخمااػن فااي أساااليبيع اإلجخاميااةالعااالع شفااخة كبيااخة فااي عااالع الجخيسااة، ف

 ،واألسمحة الحجيثاة واالتراالت، السػاصبلتكل ما تػصل إليو العمع والتصػر مغ لحلظ 
، فرار القتال وكيخ ذلظ مسا تػصل إليو العمع مغ التقشياتوالذابكة، والياتف والكيخباء 

الحبحبات البلسمكية، او بمحجػ وساائل االتراال، والداخقة عباخ الاج ػل اإللكتخوناي عبخ 
، وضياااخت السخاااجرات -ىااااكخز-كياااخ الذاااخعي إلاااى الحداااابات البشكياااة، وساااخقة ماااا فيياااا 
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الدااسعية والخقسيااة، وكيخىااا الكثيااخ مااغ السعااامبلت أو الجااخائع التااي كاناات تعتبااخ قباال فتااخة 
أمااغ السجتسااع لػن عااغ و ي الػقاات ذاتااو كااان السدااؤ فاامااغ الاادمغ ضااخبا مااغ الخيااال، لكااغ 

والحزاارة، فصاػروا وسااائل  والتصاػر قاج أ احوا بحاع وافاخ مااغ ثساار التقاجم وسابلمة أفاخاده
شااااكبل  اكتذاااااف الجخيسااااة والتعااااخف عمااااى فاعمييااااا، فتصااااػر مااااا يدااااسى بالصااااب الذااااخعي

 الجقيقااة، ووجااجت التحالياال السخبخيااة بأنػاعااو السختمفااة، وضيااخ عمااع البرااسات ومزااسػنا،
ووجااااجت الخقابااااة عمااااى أكمااااب وسااااائل االترااااال، وكااااحلظ التدااااجيل السخئااااي والرااااػتي، 

ووضااعت األسااذ وشااخعت القااػانيغ البلزمااة الستعمقااة بالسعااامبلت والجااخائع اإللكتخونيااة، 
لزاااابط حقااااػق الشاااااس بالذااااكل الرااااحيح  العمسيااااة لكيفيااااة االسااااتفادة مااااغ ىااااحه الػسااااائل

 السشزبط إلى حج كبيخ.
فياي كثياخة ومتعاجدة  ججةال لغ أستصيع أن ألّع بجسيع القاخائغ السداتوبصبيعة الح

ومنساااا ساااأكتفي  ،متذاااعب األشاااخاف جاااجا وماااا زالااات متجاااجدة يػماااا بعاااج ياااػم، ومػضاااػعيا
وساأعخض ذلاظ رأؼ فقياء الذخيعة اإلسبلمية والقانػن مشيا، بجراسة بعزيا ألقف عمى 

 ستة مباحث. في

 السبحث األكؿ: البرسات.   **
 ث الثاني: التحاليا السخبخلة.السبح  **
 السبحث الثالث: البرسة الؾراثية.  **
 السبحث الخابع: التدجيا السخئي كالرؾتي.  **
 السبحث الخامذ: كسائا االتراؿ كالتؾاصا اإللكتخكنية.   **
 السبحث الدادس: الجخائؼ اإللكتخكنية.  **
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 السبحث األكؿ: البرسات

 
 وفيو أربعة مصالب.

 األكؿ: تعخلف البرسة.السظمب   **
 السظمب الثاني: أنؾاع البرسة.  **
 السظمب الثالث: خرائص البرسة.  **
 السظمب الخابع: قيسة البرسة في اإلثبات.  **
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 األكؿ: تعخلف البرسة السظمب
 التعخلف المغؾي: 

لااااع أجااااج فيسااااا اشمعاااات عميااااو مااااغ مرااااادر ومخاجااااع معاااااجع المغااااة العخبيااااة أنيااااا 
سة بالسعشى الحؼ أتشاولو فاي البحاث ىشاا ال ماغ قخياب وال ماغ تعخضت لبيان معشى البر

بعيج، مسا يجل أن ىحا المفع والسدسى بيحا السعشاى ماغ األلفااظ السداتججة كسجلػلاو، لكاغ 
أربااع أصااابع مااا باايغ وجااجت أن فقياااء المغااة قااج تعخضااػا لمفااع الُبرااع بزااع الباااء أنااو: 

اساع فخجاة بايغ ، أو ىاػ (ٕ)والبشراخالفػت ما بيغ الخشراخ ، أو ىػ (ٔ)الخشرخ والدبابة
 ،(ٖ)الخشرخ والبشرخ

وىاااحا لاااو صااامو بمحاااجػ أناااػا  البراااسة التاااي ساااتخد فاااي البحاااث، وادعاااى بعاااس 
، أماا فاي السعااجع الحجيثاة (ٗ)السدتذخقيغ أن لفع براع ماغ األلفااظ السشقػلاة إلاى العخبياة

 فقج وججت ذكخا لمفع البرسة وترخيفا لو عمى الذكل التالي:
غ الفعاال براااع يبرااع براااسا، بسعشااى  اااتع بصااخف أصااابعو، وبراااع البرااسة: مااا

أثاااخ الخاااتع أو أثاااخ اإلصااابع فاااي شااايء ماااا،  بسعشاااى شباااع، والبراااسة العبلماااة، والبراااسة،
 .(٘)تصمب مغ األمييغ برساتيع عمى العقػد وكيخىا، و باإلصبع

                                         

(، اليي ة العامة لمسصابع األميخية، القاىخة، ٕٛٛ/ٔالجيع، إسحاق بغ مخار الذيباني بالػالء، ) (ٔ)
 م.ٜٗٚٔ

تاج  –(. ٜٚ/ٗالقامػس السحيط، الفيخوز آبادؼ، ) –(. ٖٓ٘/ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) (ٕ)
 (.ٜٕٓ/ٖٔالعخوس، الدبيجؼ، )

 (.ٖٙٗ/ٛالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) –(. ٕٚٔ/ٔالمغة، ابغ فارس، )مجسل  (ٖ)
(، أن Reinhart, pieter Anne, Dozy)ريشيارت بيتخ آن ُدوِزؼ ذكخ السدتذخق اليػلشجؼ  (ٗ)

تكسمة السعاجع  -(. يشطخ في، شبع أؼ َبْرَسق، )معخبة مغ المفطة التخكيةأصل ىحه الكمسة 
، جسال الخياطو  دمحم سميع الشَعيسي، نقمو إلى العخبية وعمق عميو، خ آن ُدوِزؼ ريشيارت بيت، العخبية

 م.ٜٜٚٔ أولى، شبعة، وزارة الثقافة واإلعبلم، الجسيػرية العخاقية(، ٖٔٙ/ٔ)
تكسمة السعاجع،  –(، دار الجعػة. ٓٙ/ٔالسعجع الػسيط، مجسع المغة العخبية في القاىخة، ) (٘)

 =،عسل فخيقومعو  أحسج مختار عبج الحسيج، مغة العخبية السعاصخةمعجع ال -(. ٖٛٔ/٘دوزؼ، )
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 التعخلف االصظالحي: 
مغ الفقياء، أما البرسة في االصصبلح الفقيي فمع أجج ليا تعخيفا عشج أحج 

ولعل الدبب في ذلظ عجم اكتذاف أنػاعيا و رائريا في زمانيع، ولعل الستأ خيغ 
مشيع اكتفػا بسا يثبتو أىل التخرز مغ العمساء والباحثيغ بكل نػ  مغ أنػا  البرسات 
والتي ما زالت في تصػر وازدىار، وأول مغ تصخق لمكبلم عغ البرسات مغ عمساء 

 حل ُّٱ، في تفديخه لقػلو تعالى: (ٔ)الذيخ ششصاوؼ جػىخؼ الذخيعة حدب اشبلعي ىػ 

 مل خل هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

 ٱيه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

، حيث يقػل: )اعمع (ٖ)َّين ىن نن من زن رن ُّٱٱ، وقػلو تعالى:(ٕ)َّ يئ ىئ نئ
ع، ومغ أعجب السعجدات القخآنية، وقج أن تدػية البشان مغ أبج  ما جاء بو الحكخ الحكي

سبق الكبلم في تفديخ سػرة فرمت، وىشاك تقخأ تاريخ برسات األصابع، وأنو تاريخ 
حجيث الشذأة، ابتجأ ابتجاء حقيقيا في أيام حياتشا نحغ سكان األرض اآلن، أؼ في 

-...أوا خ القخن التاسع عذخ، ود ل اآلن في دور التشفيح الفعمي في الذخق والغخب،
، هللا أكبخ، إذن ذكخ البشان في القخآن الكخيع لحكسة لع يطيخ أثخىا في -إلى أن يقػل

الحياة الجنيا أثخا واضحا إال في زمانشا، إن رحسة هللا تجمت في القخآن، وفي اآلفاق 

                                         
 م.ٕٛٓٓ أولى، شبعة، عالع الكتب(، ٕٗٔ/ٔ) =
التحق  ،، لو اشتغال بالتفديخ والعمػم الحجيثةوأديب فاضلعالع  ،ششصاوؼ بغ جػىخؼ السرخؼ  (ٔ)

في تفديخ القخآن أشيخىا الجػاىخ متعجدة صشف كتبا ، دار العمػممغ بالجامع االزىخ وتخخج 
معجع  –(. ٕٗ/٘معجع السؤلفيغ، كحالة، ) –(. ٖٕٓ/ٖاألعبلم، الدركمي، ) –. الكخيع

 (.ٕٕٗ/ٔالسفدخيغ، نػييس، )
 (.ٕٕ-ٕٓسػرة فرمت، آية: ) (ٕ)
  (.ٗسػرة القيامة، آية: ) (ٖ)
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 .(ٔ)معجدات ومعجدات(

وسيأتي الكبلم عغ أنػا  البراسات وكابلم السخترايغ فيياا، ولعماي أساتشتح مساا 
الخاص الاحؼ مياد هللا باو كال إنداان عاغ  -العبلمة-ت تعخيفا لمبرسة بأنيا: الصابع قخأ

كيااخه، بحيااث ال يتذااابو فييااا أحااج مااع كيااخه أبااجا حتااى مااع تػأمااو، وىااي مااغ معجاادات هللا 
 تعالى في  مق اإلندان.

 
     

 
  

                                         

(، مصبعة مرصفى البابي ٖٛٓ/ٕٗالجػاىخ في تفديخ القخآن الكخيع، ششصاوؼ جػىخؼ، ) (ٔ)
 ه.ٖٔ٘ٔلحمبي، القاىخة، ا
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 السظمب الثاني: أنؾاع البرسة
براسات  اصاة باو يتسياد بياا  أثبتت البحػث والجراسات العمسية أن لكال إنداان

عغ كيخه، وأن ىحه البرسات ال يسكغ أن تتذابو بايغ شخرايغ فاي كال الجدئياات حتاى 
، وقاج ذكاخ (ٔ)بيغ التػأميغ، وىاي كياخ قابماة لمتغيياخ تحاتفع بذاكميا ماغ السياج إلاى المحاج

السخترااااػن أن لمبرااااسة أنػاعااااا متعااااجدة تكاااااد تذااااسل كاااال أعزاااااء اإلندااااان، فمؤلصااااابع 
البرسة األكثاخ اشاتيارا واساتعساال، ولمعايغ براسة وىاي األسايل اساتخجاما،  برسة وىحه

ولاااؤلذن براااسة، ولؤلساااشان براااسة، ولسداااام الجماااج براااسة، ولمراااػت براااسة، والبراااسة 
 الػراثية.

يحاذيياااااا  صاااااػط أ اااااخػ ىاااااي  صاااااػط ونتاااااػءات باااااارزة : برػػػػػسة األصػػػػػابع -
غ عماى أشاكال مختمفاة ا فخاكات في أشخاف األصابع وفاي بااشغ الياجيسيتخمميمشخفزة، 

 .(ٕ)، وىحه الخصػط تتخك أثخا وشابعا عمى أؼ جدع تمسدووتعاريح متعجدة
وتبااجأ ىااحه الخصااػط فااي التكااػيغ عشااج الجشاايغ وىااػ فااي بصااغ أمااو أثشاااء الذاايخ 
الخابااع مااغ الحساال، وتحااافع عمااى شااكميا إلااى أن يتمااف الجمااج، وقااج تختفااي ىااحه الخصااػط 

إال أنياا  أو باأداة إل فااء الفاعال ىػيتاوا م الخذاشةنتيجة العسل ماع األجداابعس الذيء 
أو تعسااااج  ال تمباااث أن تعااااػد لحالتيااااا األصاااامية بعااااج فتااااخة وجياااادة مااااغ تااااخك مداولااااة العساااال

اإل فااااء، إال فاااي حالاااة الحاااخوق إلاااى درجاااة يحاااجدىا الصاااب فمنياااا تشرااايخ وال تعاااػد كساااا 
 .(ٖ)كانت، وىحا مسا ال يخفى عمى أىل اال تراص

 فااي ثاابلث مجسػعااات رئيدااية ىااي: األصااابع ن برااساتوقااج صااشف السخترااػ 
                                         

 -م. ٜ٘ٙٔ(، شبع عمى نفقو السؤلف، األردن، ٚالعمع والجخيسة، عبج هللا السرخؼ، )ص (ٔ)
 (.ٕ٘ٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص

 -م.   ٜٜٛٔ(، دار السدتقبل العخبي، بيخوت، ٖٔٔالكذف عغ الجخيسة، زكخيا الجروؼ، )ص (ٕ)
 (.ٖ٘ٔقخائغ، عدايدة، )صحجية ال -(. ٕ٘ٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص

 ٔٔعمع البرسات، نطيخ شسز وفػزؼ  زيخ، )ص -(. ٚالعمع والجخيسة، السرخؼ، )ص (ٖ)
 (.٘٘ٔحجية القخائغ، عدايدة، )ص -م. ٕٜٛٔ(، مكتبة الحياة، بيخوت، ٕٔو
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 .(ٔ)السقػسات والسشحجرات والسدتجيخات
: وتستاز بأن  صػشياا تكاػن مشحشياة مقػساة ماغ األعماى، ولايذ بياا السقؾسات

 زاوية. 
: وىي نػعاان مشحاجرات إلاى اليسايغ، ومشحاجرات إلاى اليداار، وتستااز السشحجرات

 ا زاوية بحدب اتجاه انحجارىا. بالتػاء  صػشيا حػل نفديا، ويػجج بي
: وتستاز بأن نػاة البرسة تتخح شكبل دائخيا أو بيزاػيا بايغ زاويتايغ السدتجيخات

 متقابمتيغ.
ولكل مجسػعة مغ ىحه السجسػعات تفخعات عجة يسيد أصاحاب الخباخة بعزايا 

 مغ بعس.
أنياااا أكثاااخ دقاااة ومخوناااة فاااي فاااي كساااغ أىسياااة براااسة العااايغ : تبرػػػسة العػػػيؽ -

حياااث إنياااا تعتباااخ األسااايل تصبيقاااًا ماااغ بااايغ أناااػا  البراااسات ، عماااى األشاااخاص التعاااخف
 ا وذلااظاأل ااخػ، وذلااظ لعااجم عمااع أو حتااى شااعػر الذااخز أنااو يااتع قااخاءة برااسة عيشااو

ال يػجااااج عيشااااان اءتيااااا، و بػاسااااصة كاااااميخات الفيااااجيػ ذات الجقااااة العاليااااة التااااي تدااااتخجم لقخ 
يجعال مشياا ، بحيث ل برسة العيغحجد شكلػجػد عجة عػامل ت متذابيتان في كل شيء

بصاقااة شخرااية متسياادة ومتفااخدة، وقااج أكااج العمساااء أنااو مااغ السدااتحيل أن تتذااابو عيشااان 
ياتع أ اح براسة العايغ عاغ و تذابيًا تامًا حتى ولػ اشتخكتا في أكثخ ماغ  اصاية تقاارب، 

 ، واآلنشخيااق الشطااخ فااي عجسااة الجياااز الااحؼ يقااػم بااجوره بالتقاااط صااػرة لذاابكية العاايغ
تدتخجميا الكثيخ مغ الجول في مجااالت شاتى مشياا األمشياة والقزاائية، ومشياا التشطيسياة 
الػقائيااة، وىااحه أكثااخ اعتسادىااا عمااى التقشيااات الترااػيخية، بعااج تخااديغ برااسة العاايغ لكاال 

 .(ٕ)شخز في الحافطات اإللكتخونية
                                         

 -(. ٘ٔ-ٖٔعمع البرسات، شسز و زيخ، )ص -(. ٖٗالعمع والجخيسة، السرخؼ، )ص (ٔ)
حجية  - (.ٜٔٔالقزاء بقخائغ األحػال، ديخشػؼ، )ص -(. ٖٜٔبػر، )صاإلثبات بالخبخة، شش

 (.ٓٙٔالقخائغ، عدايدة، )ص
(، دار الشفائذ، ٗٚٔأثخ الصب الذخعي في إثبات الحقػق والجخائع، شارق صالح عدام، )ص (ٕ)

 م.ٜٕٓٓعسان، شبعة أولى، 
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: تتسيد أذن كل إندان بصاابع وصاػرة تختماف عاغ كيخىاا، وتاتع برسة األذف -
عسمية السزاىاة بعج تحجيج الرػرة والخصػط والتعخجاات السػجاػدة فاي األذن ماغ حياث 

مثال براسة  الذكل والسقاييذ البذاخية، وىاي براسة لاع يكاغ لياا ذلاظ االنتذاار السمحاػظ
 حيااااث إناألصااااابع أو العاااايغا وذلااااظ النعااااجام اسااااتخجاميا بذااااكل مباشااااخ فااااي الجخيسااااة، 

ثشااء تشفياح الجخيساة، ومنساا جااءت أىسيتياا ماغ أن أىسيتيا تكسغ في اساتخاق الداسع قبال وأ
السجخميغ كالبا يغصػن أكفياع ووجاػىيع، لكاشيع يتخكاػن آذانياع مكذاػفة الساتخجاميا فاي 
التجداااذ واالساااتسا  بػضاااعيا عماااى البااااب أو الشافاااحة، فبػاساااصة براااسة األذن يداااتصيع 

 ماااغ باااجالً السختراااػن التعاااخف عماااى ىػياااة األشاااخاص، ثاااع تصاااػرت شخيقاااة السزااااىاة ف
غ مااغ يغ السحققاايسّكااإلكتخونااي مزاااىاة صااػر اآلذان بذااكل يااجوػ، فقااج تااع تااػفيخ نطااام 

البحااث فاااي قاعااجة معمػماااات  اصاااة ببرااسات اآلذان، حياااث أوضاااح الباااحثػن أناااو ماااغ 
الداايل أ ااح برااسات األذناايغ، ألن السجااخميغ يختااجون القفااازات عااادة، لكااشيع ال يغصااػن 

 .(ٔ)آذانيع
أتي الكااابلم عشياااا فاااي مبحاااث  ااااص بعاااج التحاليااال : وسااايالبرػػػسة الؾراثيػػػة -

 السخبخية، ألنيا تعتسج عمى تحميل أجداء مغ جدع اإلندان في السختبخات الحجيثة.
 

     

 
  

                                         

 (.ٗٚٔأثخ الصب الذخعي، شارق، )ص (ٔ)
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 لبرسةالسظمب الثالث: خرائص ا
مااغ أىااع وسااائل التحقااق مااغ يااخػ الباااحثػن أن البرااسات بذااتى أنػاعيااا تعتبااخ 

 ع بيا مغ  رائز ومدايا أىسيا:شخرية اإلندان وأكثخىا قػة لسا تتست
 ػفااةعجم قابمية البرسة لمتغيياخ، ألنياا تحاافع عماى شاكميا ماغ الاػالدة إلاى ال -

األصاابع، أو اإلصاابة  إال في حاالت اإلصابة البالغة التي تتاخك أثاخًا دائساًا عماى براسة
 .بعاىة بالشدبة لبرسة العيغ أو األذن

ت عجياااجة ماااغ جاناااب السجاااخميغ أن ىشااااك محااااوال السختراااػن و  وياااحكخ الخباااخاء
تبػء بالفذل، فسا لع يدتأصال المحاع حتاى مشصقاة نساػ  ياإال أن أصابعيع لتذػيو برسات

 .(ٔ)لذكميا األول الجمج فمن البرسة تشسػ مغ ججيج وتعػد
فخدية البراسة فقاج أكاجت الجراساات أن لكال إنداان براسات  اصاة باو، وأن  -

 .(ٕ)ز آ خ ولػ كان تػأمًا لوتتذابو مع شخيسكغ أن ىحه البرسات ال 
وبااحلظ يطيااخ مااجػ تسااايد البذااخ فااي برااساتيع واسااتحالة تساثاال شخراايغ فااي 

وعميااو فاامن البرااسات وسااائل عمسيااة اسااتعسمتيا ، برااسة ليااا ذات الخرااائز والسسياادات
 .(ٖ)الجيات األمشية لتحجيج ىػية األفخاد برػرة مؤكجة

أن البرسات بأنػاعيا يسكاغ داللتيا عمى صفات صاحبيا فقج ذكخ الباحثػن  -
االسااتفادة مشيااا فااي تحجيااج بعااس الراافات الذخرااية لؤلفااخادا مثاال معخفااة سااغ اإلندااان 
وحالتااو الرااحية، كسااا ويسكااغ االسااتفادة مشيااا فااي معخفااة حخفتااو وعسمااو، وكاال ىااحه أمااػر 

 تداعج القاضي أو السحقق في سيخ القزية.
ام األجيااادة الحجيثاااة سااايػلة رفاااع البراااسات ومزااااىاتيا و اصاااة بعاااج اساااتخج -

                                         

 (.ٗٔعمع البرسات، شسز و زيخ، )ص -(. ٛ)صالعمع والجخيسة، السرخؼ،  (ٔ)
الػجيد في الصب الذخعي والدسػم، عبج الػىاب  -(. ٛالعمع والجخيسة، السرخؼ، )ص (ٕ)

 م.ٜٜٛٔ(، دار الحامج، شبعة أولى، ٖٓٔالبصخاوؼ، )ص
 (.ٖٛٗشخائق الحكع، زىخاني، )ص (ٖ)
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ذات الجقااة العاليااة، وقااج تحراال السزاااىاة والستابعااة دون عمااع صاااحبيا كسااا فااي برااسة 
 العاايغ أو األذن، فيااتع التقاااط الرااػر مااغ كاااميخات الستابعااة ثااع مزاااىاتيا عبااخ األجياادة

 .(ٔ)والحافطات اإللكتخونية، ويتع التػصل إلى ىػية الذخز
 

     

 
  

                                         

الػجيد  -(. ٗٔ، )صعمع البرسات، شسز و زيخ -(. ٛالعمع والجخيسة، السرخؼ، )ص (ٔ)
 (.ٖٛٗشخائق الحكع، زىخاني، )ص -(. ٖٓٔفي الصب الذخعي والدسػم، البصخاوؼ، )ص
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 البرسة في اإلثبات الخابع: قيسة السظمب
اسااتخجام قخيشااة البرااسات فااي إثبااات السعااامبلت الساليااة أو مااا يااؤول  ال يترااػر

إلييا، ومنسا تدتخجم في إثبات الجخائع كالقتل والدخقة واالكتراب والحخاباة، كساا وأناو ال 
الجاااخائع بػاساااصة ىاااحه العثاااػر فاااي السراااادر الفقيياااة عماااى حكاااع شاااخعي إلثباااات  يتراااػر

 ألنو عمع حجيث الشذأة مغ حيث االستفادة مشو في مجال اإلثبات.البرسات، ذلظ 
وبشاء عميو فمنو البج ماغ تكيياف مداألة اإلثباات بالبراسات شاخعًا فاي ضاػء ماا 

مثال القزااء بقخيشاة القيافاة  يساثميا أو يقاربيا مغ السدائل التي أوردىا الفقياء في كتابيع
اف بػاسااصة البرااسات قااائع عمااى أساااس مااع األ ااح بعاايغ االعتبااار أن االسااتعخ  أو الخبااخة

ملى أؼ ماااجػ يسكاااغ فااا ماااع ذلاااظو  فياااػ أقاااػػ ماااغ القيافاااة، عمساااي ال يتصاااخق إلياااو الذاااظ،
 االستفادة مغ قخيشة البرسات في اإلثبات.

 صااااحبيا أن جل عماااىيااافاااي مكاااان الحاااادث األصاااابع إن وجاااػد براااسات فساااثبل 
و مااغ قااام بالجخيسااة فعاابًل، إذ إال أنااو ال يااجل عمااى أناا اداللااة يقيشيااة وجااج فااي ذات السكااان

يحتساال أن برااساتو وجااجت بعااج الحادثااة كسااغ د اال بيتااًا فػجااج فيااو قتاايبًل فأمدااظ الدااكيغ 
كسا في قرة الجدار الحؼ د ال الخخباة فػجاج القتيال فأمداظ -بيجه وتخك برساتو عمييا 
 أو يحتسال أن السقتاػل قاج صاال عماى الساتيع فماع يجاج وسايمة -الدكيغ بيجه فأ حه الاجرك

ودفاع الراائل أماخ مذاخو ، وكال ىاحه األماػر شابو تاجرأ  المتخمز مشو إال القزااء عمياو
وكحلظ وجػد برسات شاخز فاي السكاان الاحؼ تسات الداخقة عغ الستيع،  القراص حج

ومااع ذلااظ فاامن التيسااة مشااو يااجل عمااى وجااػده يقيشااا فيااوا لكااغ ال يااجل عمااى أنااو الدااارق، 
زاخ مكاان الحاادث لغاخض مذاخو  ليشفاي عاغ تبقى تجور حػل الستيع ما لع يثبت أناو ح

حا فامن الاجور األكباخ لمبراسات إنساا يال، ومال فبل مباخر لػجاػده إال الجخيساة، نفدو التيسة
واإلقاااخار يكاااػن فاااي أثشااااء التحقياااق ماااع الساااتيع، ألن ماااغ شاااأنيا أن تجاااخه إلاااى االعتاااخاف 

غ وجاػده فاي ممقشع لمقاضي عشجما يػاجو بذيادة برساتو عميو، وعجده عغ بيان سبب 
 .(ٔ)مكان الحادث

                                         

 (.ٜٗٔالقزاء بقخائغ األحػال، ديخشػؼ، )ص -(. ٕٓٓاإلثبات بالخبخة، ششبػر، )ص (ٔ)

 



٘ٚٗ 

 

وقااج بااالْ بعااس الباااحثيغ الذااخعييغ فااي االعتساااد عمااى البرااسات فااي اإلثبااات 
إال أن ىحا ال يتفق مع الذخيعة في مباجأ درء الحاجود  ،أقػػ مغ الذيادة مجخدة واعتبارىا

، والقااػل بعااجم اعتبارىااا مجااخدة (ٔ)بالذاابيات وحسايااة الااجماء وصااػنيا مااغ الزاايا  واليااجر
 مذا كاناااات البرااااسات ال تكفااااي إلقامااااة حااااجاإلثبااااات لاااايذ معشاااااه إىساليااااا بالكميااااة فاااافااااي 

إال أنياااا تذاااكل لػثاااًا قػياااًا يجياااد ألوليااااء القتيااال أن  بالقتااالا عماااى الساااتيعالقرااااص ماااثبل 
يقاػل ، القداامةالكبلم عغ أحكام سبق ، وتصبق عميو أحكاميا، وقج يحمفػا أيسان القدامة

ػن البرااسة فااي جااخائع القتاال مثاال قخيشااة المااػث، فااي حااال الااجكتػر وىبااة الدحيمااي: )وتكاا
 .(ٕ)إثبات القتل بأيسان القدامة(

وفااااي جااااخائع الدااااخقة يغااااخم الجاااااني قيسااااة السدااااخوقا ويعاااادره القاضااااي بحدااااب 
مبلبدات جخمو وتكخار سخقتو بسا ياخاه مشاسابا، فعاجم ثباػت الحاج بقخيشاة البراسات، لايذ 

ومال لاااع ياااأمغ الشااااس عماااى أعخاضااايع ودماااائيع  معشااااه تاااخك العقػباااة الخادعاااة لمسجاااخميغ،
 وأمػاليع.

يقااػل الااجكتػر عمااي القااخه داكااي: )ولكااغ درء الحااجود ال يعشااي عااجم وجااػد عقػبااة 
رادعااااة مشاسااااابة حداااااب شبيعاااااة الجخيساااااة و صػرتياااااا وضخوفياااااا ومبلبدااااااتيا السذاااااجدة أو 

 .(ٖ)السخففة(
لقزااائية السدااتحجثة إحااجػ القااخائغ افتعتبااخ البرااسات مااغ الشاحيااة القانػنيااة  أمااا

وأداة ماااااغ أدوات اإلثباااااات نطاااااخًا لساااااا تتستاااااع باااااو ماااااغ الثباااااات وعاااااجم قابميتياااااا لمتغياااااخ أو 
 .(ٗ)التبجيل

وتدااتخجم فااي مجاااالت عجيااجة مشيااا الكذااف عااغ شخرااية الجاااني، ولكااغ يثااػر 
الخبلف فيسا لاػ لاع تكاغ ىشااك أدلاة أ اخػ لئلثباات كياخ البراسات فيال يسكاغ االعتسااد 

                                         

 (.ٔٛٔحجية القخائغ، عدايدة، )ص -(. ٕٛٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص (ٔ)
 (.ٕٛىبة الدحيمي، )صالبرسة الػراثية، و  (ٕ)
 (. ٔٚالبرسة الػراثية، القخه داكي، )ص (ٖ)
 (.ٕٛٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص - (. ٖٖٛاإلثبات الجشائي، عابج، )ص (ٗ)



٘ٚ٘ 

 

 م ال؟.عمييا وحجىا أ
ثبات بياا باعتبارىاا ذىب بعس الباحثيغ القانػنييغ وقزاة الشقس إلى جػاز اإل

الااجليل السدااتسج مااغ تصااابق )وقااج قزاات محكسااة الااشقس السرااخية بااأن: ، دلاايبًل مدااتقبلً 
البراسات دليال لاو قيستاو وقػتاو االساتجاللية عمااى أسااس عمساي ودقياق ال ياػىغ مشياا مااا 

تساااال وجااػد تساثااال كياااخ تاااام بااايغ براااسات شاااخز يدااتشبصو الصااااعغ فاااي شعشاااو ماااغ اح
، يقااػل الذاايخ ششصاااوؼ جااػىخؼ: )وبااحلظ قاماات حجااة عمااى الدااارقيغ والقاااتميغ، (ٔ)(آ ااخ

في أوربا والذخق األقرى واألدنىا ومشيا ببلدنا السرخية، فالقزاة في السحاكع يعػلػن 
 .(ٕ)عمى برسات األصابع(

ل إال أنياا ماغ القاخائغ القزاائية فالقانػن يعصي لمبرسات اعتبارىاا فاي االساتجال
القاضااي فيااػ صاااحب الحااق فااي األ ااح بيااا أو شخحيااا متااى كااان  التااي تخزااع القتشااا 

 .(ٖ)ذلظ سائغًا ومصابقًا لمػاقع
 

     
  

                                         

 (.ٜٕٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص - (. ٖٛٙاإلثبات الجشائي، عابج، )ص (ٔ)
 (.ٖٛٓ/ٕٗالجػاىخ في تفديخ القخآن، جػىخؼ، ) (ٕ)
 (.ٕٛٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص - (. ٖٓٚلجشائي، عابج، )صاإلثبات ا (ٖ)

 



٘ٚٙ 

 

 
 
 
 

 لسبحث الثاني: التحاليا السخبخلةا
 

يقاااػم الخباااخاء والسختراااػن ماااغ العمسااااء بم زاااا  أجاااداء ماااغ مكػناااات 
ياااال السخبااااخؼ الحااااجيث بيااااجف التعااااخف عمااااى مااااجػ صاااامة جدااااع اإلندااااان لمتحم

وماااغ ىاااحه الذاااخز بالحاااادث أو الجخيساااة أو القزاااية السشطاااػرة أماااام القاضاااي، 
والطفخ والذعخ، وكل ما يسكغ االستفادة مشاو فاي  ، والسشي،والبػل ،األجداء الجم

 ، وسأتشاول ىح السبحث في مصمبيغ.األقزية والجعاوػ في فرل السشازعات و 
  

 األكؿ: التعخلف بالجـ كغيخ . السظمب  **
 السظمب الثاني: قيسة التحاليا السخبخلة في اإلثبات.  **

  



٘ٚٚ 

 

 سظمب األكؿ: التعخلف بالجـ كغيخ ال
 تعخلف الجـ:

 في المغة: 
الاااجم: أصااامو دماااػ بفاااتح السااايع، أو دماااي بفتحياااا وساااكػنيا، ويجساااع عماااى دمااااء 

ندااان اإل الااحؼ يجااخؼ فااي عااخوق حسااخ الدااائل األوُدِمااّي، والقصعااة مشااو دمااة واحااجة، وىااػ 
 .(ٔ)والحيػان

 في االصظالح:  
ىااااػ ذلااااظ الدااااائل األحسااااخ الااااحؼ يجااااخؼ فااااي عااااخوق تعخيااااا البخكتااااي: الااااجم: 

 .(ٕ)الحيػانات
تعخيااا عمااع الصااب: الااجم: ىااػ نداايح سااائل معااتع لاادج أحسااخ المااػن مااغ أشااكال 

انقباااض عزااامة  الشداايح الزااام، يشااجفع إلااى األوعياااة الجمػيااة واألوردة والذااخاييغ بفزاال
 .(ٖ)القمب، ويؤدؼ وضائف حيػية دا ل الجدع

ويتخكااب الاااجم مااغ أرباااع مكػنااات لكااال مشياااا وضااائف  اصاااة بيااا، ىاااي الببلزماااا 
والكخيات الحسخاء والكخيات البيزاء والرفائح الجمػية، ويشقدع إلى أربع فرائل رئيداية 

فراائل فاي مجاال (، يذاتخك فيياا كال الشااس، ويداتفاد ماغ ىاحه الA, B, AB, Oوىاي: )
التحقيااق فااي الجخيسااة مااغ  اابلل تحمياال التمػثااات الجمػيااة السػجااػدة فااي ساااحة الجخيسااة 

                                         

الرحاح، الجػىخؼ،  -(. ٙٛٙ/ٕجسيخة المغة، ابغ دريج، ) -(. ٜٗ/ٕالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٔ)
 (.ٕٓٔمعجع لغة الفقياء، قمعجي، )ص -(. ٖٕٓٗ/ٙ)

(. وىػ قخيب ٕٚٔ/ٖٗ(. وبو أ حت السػسػعة الفقيية الكػيتية، )ٜٚالتعخيفات، البخكتي، )ص (ٕ)
 مغ تعخيا عمع الصب.

م. ٖٜٜٔ(، دار السدتقبل لمشذخ، شبعة أولى، ٖبشػك الجم، عبج السجيج الذاعخ وآ خون، )ص (ٖ)
أثخ الجم والبرسة الػراثية في اإلثبات، بدام  –(. ٖٓٔالجم ومذتقاتو، زيشب الدبكي، )ص –

 م.ٓٔٓٔ(، دار الشفائذ، عسان، شبعة أولى، ٚٗدمحم القػاسسي، )ص
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ومقارنتيااا بااجماء الستيساايغ، كسااا ويدااتفاد مشيااا فااي مػضااػ  تصااابق فراايمة دم اآلباااء مااع 
األبشاء، كسا ويدتفاد مغ تحميال الاجم فاي مداألة تعااشي الساتيع لمسداكخات أو السخاجرات، 

 .(ٔ)وسيأتي

 تعخلف السشي:
 في المغة: 

السااايع والشاااػن والحاااخف  ،ُمْشاااي   مااااء الخجااال والساااخأة، وجسعاااو، مذاااجد اليااااء السشاااي،
، والسشااي ىاػ: ماااء السعتال أصال واحااج صاحيح، ياجل عمااى تقاجيخ شايء ونفاااذ القزااء باو

يقاااجر مشاااو  ألناااو مااااء اإلنداااان مشاااي،الخجااال ماااغ شااايػتو الاااحؼ يكاااػن مشاااو الػلاااج، وساااسي 
 .(ٕ) مقتو

 االصظالح:في  
السااااء األبااايس الغمااايع الاااحؼ يشكداااخ باااو الاااحكخ وتشقصاااع باااو عخفاااو الحشفياااة: ىاااػ 

 .(ٖ)الذيػة
رائحتاااو  ،ىاااػ السااااء الاااجافق يخاااخج عشاااج الماااحة الكباااخػ بالجساااا وعخفاااو السالكياااة: 

 .(ٗ)كخائحة الصمع، وماء السخأة رقيق أصفخ
، ويعقاب أبايس ثخايغ دافاق ذو دفعاات، يخاخج بذايػةوعخفو الذافعية: ىاػ مااء 
 .(٘) خوجو فتػرًا، ورائحتو رائحة الصمع

ىػ الساء الغميع الجافق الحؼ يخاخج عشاج اشاتجاد الذايػة، ومشاي وعخفو الحشابمة: 
 .(ٙ)السخأة رقيق أصفخ

                                         
 (.ٛٔٔأثخ الصب الذخعي، شارق، )ص (ٔ)
 (.ٕٙٚ/٘معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) –(. ٜٙٔ/ٗالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٕ)
 (.ٕٚ/ٔتحفة الفقياء، الدسخقشجؼ، ) (ٖ)
 (.٘ٗٔ/ٔالجامع لسدائل السجونة، الرقمي، ) (ٗ)
 (.ٖٗٔ/ٔنياية السصمب، الجػيشي، ) (٘)
 .(ٙٗٔ/ٔالسغشي، ابغ قجامة، ) (ٙ)



ٜ٘ٚ 

 

وأىااع إجاااخاءات تحمياال السشاااي ىااػ التأكاااج مااغ التمػثاااات بأنيااا مشاااي فعاابل، لػجاااػد 
ة، ويداااتفاد ماااغ تحميااال السشاااي فاااي تذاااابو بيشاااو وبااايغ أماااػر عاااجة مشياااا اإلفاااخازات السيبميااا

 .(ٔ)حاالت عجة مشيا ادعاء االكتراب

 تعخلف البؾؿ:
 في المغة: 

، فااألول والثااني الاخو  ،أحاجىسا مااء يتحماب ،الباء والاػاو والابلم أصابلنالبػل، 
البااػل: سااائل تفااخزه الكميتااان فيجتسااع فااي البااػل وىااػ معااخوف، وفااي معجااع لغااة الفقياااء، 

 .(ٕ)السثانة إلى  ارج الجدعالسثانة، ثع تجفعو 

 في االصظالح: 
لااع أجااج عشااج الفقياااء تعخيفااا لمبااػل ألنااو واضااح مااغ كيااخ حااج  اااص بااو، ومنسااا 

 عخفو عمساء الصبا لتسييده عغ إفخازات الجدع األ خػ.
ىااػ سااائل سااام يشااتح فااي جدااع اإلندااان كشاااتح عااغ عسميااة تعااخف عمااع الصااب: 

 .(ٖ)تشقية الجم أثشاء مخوره في الكميتيغ
ثع تفخزاناو ماغ  ابلل الحالاب ليرال  ،لدائل تدتخمرو الكميتان مغ الجموىحا ا 

 ،ليخااخج مااغ الجدااع لمااتخمز مااغ األماابلح والسياااه الدائااجة فااي الجدااع ،السثانااة ثااع اإلحمياال
وذلااظ تبعااًا لشداابة البػلااة والساااء فيااو، فكمسااا زادت البػلااة مااال  ،ويكااػن عااادة أصاافخ المااػن 

ويفاخز الباػل إلاى  اارج الجداع فاي عسمياو  ،السااء ماال إلاى لػناوإلاى االصافخار، ومذا زاد 
 .(ٗ)معخوفو بالتبػل

                                         

 (.ٖٕٙاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص (ٔ)
معجع لغة  –(. ٕٖٔ/ٔمعجع مقاييذ المغة، ابغ فارس، ) –(. ٗٚٔ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٕ)

 (.ٔٔٔالفقياء، قمعجي، )ص
 (.ٖٕٙاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص (ٖ)
 (.ٕٗٙاإلجخاءات الجشائية، تخكساني، )ص (ٗ)

 



٘ٛٓ 

 

بعااس األمااخاض، وذلااظ عااغ  وكذااف ذااخيزوأىااع إجااخاءات تحمياال البااػل ىااػ ت
، وكااحلظ تدااتخجم الجيااات األمشيااة السخترااة تحمياال البااػل وتحميميااا مشااو عيشااة شخيااق أ ااح

 .(ٔ)سدتخجمة، والكسية اللسعخفة مجػ تعاشي الستيع لمسخجرات والسدكخات
وال يقترااخ التحمياال السخبااخؼ الكيسيااائي عمااى ىااحه األمااػر الثبلثااة التااي ذكختيااا، 
بااال يذاااسل كااال ماااا يعثاااخ عمياااو فاااي مداااخح الجخيساااة مساااا يتعماااق بجداااع اإلنداااانا كالجماااج 

 والذعخ والطفخ، أو مغ السػاد األ خػ كالسػاد الدامة والصمقات الشارية، وكيخىا. 
 

     

 
  

                                         

 (.ٕٗٙكساني، )صاإلجخاءات الجشائية، تخ (ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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 سة التحاليا السخبخلة في اإلثباتي: قيالسظمب الثان
مخ في مبحث مذخوعية القخائغ بعزا مغ الشرػص الذخعية التي تجل عمى 

 رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب ُّٱٱاعتبار داللة الجم، مشيا قػلو تعالى: 

َىْل َمَدْحُتَسا ) :À، وقػلو (ٔ)َّ لك اك يق ىق يف يثىف ىث مثنث زث
جليل يتػصل بو إلى حقيقة أمخ، وأيزا ، فيحه نرػص لع تيسل الجم ك(ٕ)؟(َسْيَفْيُكَسا

، دل عمى أن ندول دم حيس (ٖ)َّمب زب رب يئ ىئ ُّٱٱقػلو تعالى: 
 السصمقة مخة بعج مخة، يعتبخ دليبل عمى انتياء عجتيا وبخاءة رحسيا مغ الحسل. 

تاااجل عماااى أنياااع اعتساااجوا عماااى  وردت بعاااس اآلثاااار عاااغ الراااحابة  وكاااحلظ
أن  فسااغ ىااحه اآلثااار صمقااػا عمييااا ذات االسااعاع يالتحالياال السخبخيااة بصااخق بداايصة ومن لاا

فمساا لاع  ،أتي بامخأة قج تعمقت بذااب ماغ األنراار وكانات تياػاه ) ،عسخ بغ الخصاب 
يداعجىا احتالات عمياو فأ احت بيزاة فألقات صافارىا وصابت البيااض عماى ثػبياا وبايغ 

فقالاااات: ىااااحا الخجاااال كمبشااااي عمااااى نفدااااي  ،صااااار ة  ثااااع جاااااءت إلااااى عسااااخ ،فخااااحييا
فقماغ لاو: إّن بباجنيا وثػبياا  ،الشدااء  فداأل عساخ ،فزحشي في أىمي وىحا أثاخ فعالاوو 

فجعل يدتغيث ويقػل: يا أميخ السؤمشيغ تثبات فاي أماخؼ  ،فيّع بعقػبة الذاب ،أثخ السشي
 فقاال عسااخ ،فقااج راودتشاي عااغ نفداي فاعترااست ،هللا ماا أتياات فاحذاة وال ىسساات بياا ػَ َفا
فشطااخ عمااي  ،أمخىسااا؟ : يااا أبااا الحدااغ مااا تااخػ فااي ثااع دعااا  ،إلااى مااا عمااى الثااػب

 اقاوثاع أ احه واشاتسو وذ ،بساء حار شاجيج الغمياان فراب عماى الثاػب فجساج ذلاظ البيااض
بامجخاء   عماي  ، ففاي ىاحه الحادثاة قاام(ٗ)(وزجاخ الساخأة فاعتخفات ،فعخف شعع البايس

 اىاحه الساادة ليتعاخف عماى نػعياة حدب ما يتاػفخ لجياو ماغ وساائلا بديط مخبخؼ  تحميل

                                         

 (.ٛٔسػرة يػسف، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٖٛسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٕٕٛسػرة البقخة، آية: ) (ٖ)
 (.ٗٗالصخق الحكسية، ابغ القيع، )ص (ٗ)
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ىاي  ا، إنسااليدات مشيا ىاحه الساادة عاخف أنتػصل إلى كحب السخأة في ادعائيا اإلكاخاه و ف
 .بياض البيس

فااامن اساااتخجام التحاليااال لسدااااعجة القاضاااي أماااخ  لكااال ماااا سااابق ماااغ الشراااػصو 
لكاغ ىال مذخو  في القزاء الذخعي، ألنيا سبب ووسيمة لمػصػل إلى الحقيقة والعاجل، 

، لاجليل عماى كال القزاايا وفاي كال الاجعاوؼ ساػاء أكاان حاجًا أو تعدياخاً يجخؼ تعسيع ىحا ا
ىاااحه العثاااػر فاااي السراااادر الفقيياااة عماااى حكاااع شاااخعي إلثباااات و اصاااة أناااو ال يتراااػر 

حااجيث الشذااأة مااغ  ابتكااار وا تااخا ، ذلااظ ألنااو تحالياال السخبخيااة الحجيثااةالجااخائع بػاسااصة ال
، كسااا وأنااو ال يترااػر اسااتخجام ثباااتاالسااتفادة مشااو فااي مجااال اإلوجااػده، ومااغ ثااع حيااث 

ىااحه التحالياال فااي إثبااات السعااامبلت الساليااة أو مااا يااؤول إلييااا، ومنسااا تدااتخجم فااي إثبااات 
ىاااحا فاااي وساااأتشاول الجاااخائع كذاااخب الخساااخ والسخاااجرات، والقتااال، والدناااا أو االكترااااب، 

الكابلم  أثخ التحاليل السخبخية في إثبات شاخب الخساخ، وأرجائسصمب الكبلم عغ مدألة ال
عاااغ إثباااات القتااال والدناااا أو االكترااااب إلاااى مبحاااث البراااسة الػراثياااةا ألنياااا ماااغ أناااػا  
التحاليااال السخبخياااة إال أنياااا أشاااسل وأكثاااخ دقاااة ماااغ تحميااال الاااجم والباااػل والسشاااي، فحكسياااا 

 يذسميع باألولػية، عمى ما سيأتي بيانو إن شاء هللا تعالى.
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 بات شخب الخسخ.مدألة: أثخ التحاليا في إث 
أو  إذا ثبتااات عاااغ شخياااق تحميااال الاااجم أو الباااػل باااأن الساااتيع شاااخب ماااادة مداااكخة

 ؟.فيل يقام عميو الحج بحلظ أم ال تعاشى نػعا مغ أنػا  السخجرات،
بال  ،ىحه السدألة إلى ا تبلف الفقياء في إقاماة حاج شاخب الخساخ باالقخائغتعػد 

ا الفقيااء، ساالتاي ناز عميي أو القايء ائحاةإن داللة التحميل السخباخؼ أقاػػ ماغ داللاة الخ 
   .(ٔ)بسبحث  اصوا تبلف الفقياء فييا مع أدلتيع  غ ىحه القخائغعوقج سبق الكبلم 

الحؼ وجاج فاي نتيجاة تحميال دماو أو  ستيعن ال، وىػ أوما ذكختو ىشاك أعيجه ىشا
أو  ،ىاااً كااأن قااال: شااخبت مكخ مقشعااا لذااخبو ًا بساابلمقاضااي إن بااّيغ  ،بػلااو السااادة السدااكخة

يذاابو و  ىااػ عراايخ الداافخجل أو التفاااح سااالاايذ بخسااخ إن وشااخبتمااا أو  مزااصخا لغرااة،
قباال قػلااو فااي ذلااظ وال يقااام عميااو الحااج، ألن ىااحه األمااػر ُشااَبو والحااج يااجرأ  ،رائحااة الخسااخ

، ولمقاضاااي تعدياااخه بساااا ياااخاه مشاسااابا بحداااب ماااا يتػصااال لاااو اجتيااااده ماااغ قاااخائغ بالذااابية
عمااى شااخبو  دلاايبلكااان ذلااظ  ، أو ذكااخ سااببا كيااخ مقشااعاساابباً  خيااحك أمااا إذا لااعاألحااػال، 

ألن التحاليل السخبخية الجقيقة أقػػ فاي الجاللاة ماغ القايء  الخسخ ويقام عميو الحج بحلظ،
أو الخائحة، ويعتبخ ذلظ كماو أشاج إيزااحا وأكثاخ داللاة ماغ السذااىجة إذ قاج يذااىج ماا ال 

يااء فاي ا اتبلفيع الداابق فاي إقاماة حاج شاخب فقوىحا القػل يجسع بيغ أدلاة اليحج عميو، 
الخساااخ بالقخيشاااة، وأيزاااا حتاااى يطياااخ أثاااخ العقػباااة السذاااخوعة فاااي الػاقاااع العسماااي بذاااكل 
تصبيقااي فتشااتح فاعميتيااا الخادعااة فااي محاربااة الجخيسااة وساابلمة أفااخاد السجتسااع، وبااحلظ ال 

نػاعياااا، يفمااات العرااااة ماااغ العقػباااة السقاااخرة عماااى شاااخب السداااكخات والسخاااجرات بذاااتى أ
 فالذار  الحكيع ما شخ  ىحه العقػبات إال لربلح الفخد والسجتسع.

يقااػل الااجكتػر عسااخ الداابيل: )كيااخ أنااو يسكااغ القااػل بسذااخوعية األ ااح بالبرااسة 
أيزااا فااي قزااايا  -وىااي مااغ التحالياال السخبخيااة األكثااخ دقااة عمااى مااا ساايأتي-الػراثيااة 

اء ماااغ إثباااات بعاااس الحاااجود الحاااجود والقرااااص بشااااء عماااى ماااا ذىاااب إلياااو بعاااس الفقيااا

                                         

 (.ٕٕ٘يشطخ، )ص (ٔ)

 



٘ٛٗ 

 

وذكاااخ مشياااا حاااج الخساااخ باااالقيء -والقرااااص باااالقخائغ واألماااارات الجالاااة عماااى مػجبياااا، 
ومن لااع يثباات ذلااظ بالذاايادة واإلقااخار، فمااػ قيداات البرااسة الػراثيااة عمااى ىااحه  -والخائحااة

 (ٔ)السدائل لع يكغ األ ح بيا والحكع بسقتزاىا بعيجا عغ الحق، وال مجانبا لمرػاب(
ضيخ في اآلونة األ يخة ما يدسى بالسخجرات الخقسياة الداسعية، وىاي تعتساج وقج 

عمى ذبحبات صػتية ومقاشع الكتخونية، تبث تخددات معيشة، وتختمف ىحه التاخددات ماغ 
أذن ألذن، وىااااااي أنااااااػا  متعااااااجدة كسااااااا السخااااااجرات الكيسيائيااااااة، وتغيااااااب ىااااااحه السخااااااجرات 

أو الغياااب عااغ الااػعي، وليااا أثااار  مدااتخجميا عااغ محيصااو، وتػصاامو إلااى درجااة اليااحيان
سي ة عمى سمػك اإلندان وصحتو، وماازال العمسااء والسختراػن يجرساػن ىاحا الشاػ  ماغ 
السخااااجرات، ويبيشااااػن أضااااخاره وتااااأثيخه عمااااى ساااابلمة الفااااخد والسجتسااااع، ليزااااعػا الػسااااائل 
الػقائيااااة والعبلجيااااة مشااااو، ومااااغ ثااااع ضااااخورة تذااااخيع قااااانػن يجااااخم متعاشيااااو، وىشااااا ال بااااج 

جااامع الفقييااة ودور اإلفتاااء فااي الااببلد اإلساابلمية مااغ دراسااة ىااحه السخااجرات بسداااعجة لمس
 عمساء متخرريغ ثع إصجار حكع شخعي فييا.

 
     

 
  

                                         

 (.ٔٛو ٓٛالبرسة الػراثية، الدبيل، )ص (ٔ)
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 السبحث الثالث: البرسة الؾراثية
 

مااغ اآليااات العطيسااة التااي كذااف العمااع عشيااا فااي مجااال  مااق اإلندااان 
راثيااة، التااي تعتبااخ مااغ أسااخار هللا فااي وأسااخار تكػيشااو التعااخف عمااى البرااسة الػ 

 مقااو، فيااي الكتاااب الااػراثي لئلندااان جاايبل بعااج جياال مشااح بجايااة الخمااق إلااى أن 
ياااخث هللا األرض وماااغ عميياااا، ويتسثااال الجااااني العسماااي لياااا فاااي اعتبارىاااا دلااايبل 
عمسيا ججيجا يداعج القزاء في معخفة الجشاة، وتحاخؼ الجقاة فاي األحكاام، وىاي 

ججياج ستػضاع تحات مجياخ الفقاو اإلسابلمي وأدلتاو ماغ حيااث  كاأؼ دليال عمساي
قبػلياااا أو رفزااايا، بعاااج التعاااخف عماااى حقيقتياااا وماىيتياااا، ودرجاااة الثقاااة فيياااا، 

 وسأتشاول ىحال السبحث في مصمبيغ.
  

 ب األكؿ: تعخلف البرسة الؾراثية.مالسظ  **
 السظمب الثاني: قيسة البرسة الؾراثية في اإلثبات.  **
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 تعخلف البرسة الؾراثيةمب األكؿ: السظ
 التعخلف المغؾي: 

البرااسة الػراثيااة مدااسى حااجيث مدااتجج فااي أبحاااث الفقااو اإلساابلمي وىااػ يتااألف 
 مغ شقيغ: البرسة والػراثية.

 .(ٔ)البرسة: وقج سبق تعخيفيا في مبحث البرسات فبل داعي إلعادتو ىشا
، الػرث والسيخاث كمسة واحجة، ىي الػاو والخاء والثاءالػراثية: مغ الفعل ورث، 

، وىػ أن يكػن الذيء لقػم ثع يريخ إلى آ خيغ بشدب أو سبباالنتقال،  أصموو 
وقيل ، واحج والسيخاث الػرث واإلرث والػراث واإلراث والتخاثواإليخاث اإلبقاء لمذيء، 
، وكبل السعشييغ ورد في القخآن الكخيع، واإلرث في الحدب ،الػرث والسيخاث في السال

 َّ ٍّ ُّٱٹٱٹٱ، (ٕ)َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱٹٱٹٱ
َُّّ(ٖ)،(ٗ). 

 كاال يحساال بحيااث الفااخو ، إلااى األصااػل مااغ الػراثيااة الراافات والػراثااة: انتقااال
 .(٘)األم مغ اآل خ والشرف األب، مغ الػراثية صفاتو نرف مػلػد

 أما عمع الػراثة فمو عجة تعاريا مشيا:
فدااايخ عماااع يبحاااث فاااي انتقاااال صااافات الكاااائغ الحاااّي ماااغ جيااال إلاااى آ اااخ، وت -

                                         

 (.٘ٙ٘يشطخ، )ص (ٔ)
 (.ٕٔسػرة الشداء، آية: ) (ٕ)
 (.ٙٔ)سػرة الشسل، آية:  (ٖ)
معجع مقاييذ المغة، ابغ  -(. ٜٕٙ/ٔالرحاح، الجػىخؼ، ) –(. ٕٖٙ/ٗالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (ٗ)

لدان العخب، ابغ  –(. ٕٓٔ/ٓٔالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) –(. ٘ٓٔ/ٙفارس، )
 (. ٕٓٓ/ٕمشطػر، )

حث مقجم إلى مؤتسخ (، بٗالػراثة واليشجسة الػراثية مغ مشطػر إسبلمي، دمحم جبخ األلفي، )ص (٘)
 م. ٕٕٔٓمجمذ مجسع الفقو اإلسبلمي، الجورة العذخون، 
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 .  (ٔ)الطَّػاىخ الستعمِّقة بصخيقة ىحا االنتقال
انتقاال الراافات الجدااسية ماغ األصااػل إلااى الفااخو ، وبياان أثااخ ىااحه الطااػاىخ  -

 .(ٕ)اكميا، وما إلييا في المغة اإلندانية نذأتيا وانتذارىا وتصػرى
العمااع الااحؼ يبحااث فااي تخكيااب السااادة الػراثيااة، وانتقااال صاافات الكااائغ الحااي  -

 .(ٖ)يل إلى آ خ، وتفديخ الطػاىخ الستعمقة بصخيقة ىحا االنتقالمغ ج
األثخ ذو الرفات الثابتة السشتقل مغ كائغ حي إلى فخعو وفق قػانيغ محاجدة  -

 .  (ٗ)يسكغ تعمسيا
أما البرسة الػراثية بيحه اإلضافة فمغ أجج ليا تعخيفا لغػيا، ويسكششي أن أجساع 

ماااة الخاصاااة بدااابللة اإلنداااان والتاااي تشتقااال ماااغ ماااغ تعخياااا الذاااقيغ: ىاااي الصاااابع والعبل
 اآلباء إلى األبشاء.

 التعخلف االصظالحي: 
بسااااا أن مرااااصمح البرااااسة الػراثيااااة مرااااصمح مدااااتجج لااااع يتصااااخق إليااااو الفقياااااء 
الدااابقيغ، ومااغ ثَااع فقااج اجتيااج الفقياااء والعمساااء السعاصااخون باالسااتعانة مااع ذوؼ الخبااخة 

ء فاااي السجاااامع الفقيياااة أو األبحااااث والشاااجوات واال ترااااص ماااغ األشبااااء وكياااخىع، ساااػا
العمسياااة لػضاااع تعخياااا مشاساااب لمبراااسة الػراثياااة باعتبارىاااا ماااغ السراااصمحات العمسياااة 

 الحجيثة تتشاوليا األحكام الذخعية، فكانت عمى الشحػ اآلتي:

                                         

معجع المغة العخبية السعاصخة، مختار،  -(. ٕٗٓٔ/ٕالسعجع الػسيط، مجسع المغة، ) (ٔ)
(ٖ/ٕٕٕٗ .) 

 (، نيزة مرخ لمصباعة والشذخ، شبعة أولى.ٖٖعمع المغة، عمي عبج الػاحج وافي، )ص (ٕ)
 (.ٗة الػراثية، دمحم األلفي، )صالػراثة واليشجس (ٖ)
البرسة الػراثية في ضػء اإلسبلم ومجاالت االستفادة مشيا في جػانب الشدب والجخائع وتحقيق  (ٗ)

(، بحث مقجم إلى مجسع الفقو اإلسبلمي، ٕٖٔالذخرية، عبج الدتار فتح هللا سعيج، )ص
 م.ٕٕٓٓالجورة الدادسة عذخة، 
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البراسة الػراثيااة: ىااي البشيااة الجيشيااة ندابة إلااى الجيشااات السػرثااات التفراايمية  -
 .(ٔ)إندان بعيشوالتي تجل عمى 

 .(ٕ)البرسة الػراثية: ىي السادة السػرثة السػجػدة في  بليا جسيع الكائشات -
البرااسة الػراثيااة: تحجيااج ىػيااة اإلندااان عااغ شخيااق تحمياال جاادء مااغ الحسااس  -

 .(ٖ)الشػوؼ الستخكد في نػاة أؼ  مية مغ  بليا الجدع
اآلباااء إلااى األبشاااء،  البرااسة الػراثيااة: ىااي العبلمااة أو األثااخ الااحؼ يشتقاال مااغ -

 .(ٗ)ومغ األصػل إلى الفخو 
البرسة الػراثية: ىي الساادة الحامماة لمعػامال الػراثياة والجيشاات فاي الكائشاات  -

 .(٘)الحية
، وجسيعياااا ياااجور حاااػل (ٙ)وىشااااك تعااااريا أ اااخػ قخيباااة مساااا ذكاااخ معشاااى وعباااارة

                                         

لمعمػم الصبية، اإلسبلم والسذكبلت الصبية السعاصخةا في نجوة  ىحا تعخيا السشطسة اإلسبلمية (ٔ)
الػراثة واليشجسة الػراثية والجيشػم البذخؼ والعبلج الجيشي رؤية إسبلميةا التػصية الخابعة، 

وأقخ السجسع الفقيي لخابصة  -م. ٜٜٛٔ(، السشعقجة في الكػيت، تذخيغ األول، ٓ٘ٓٔ)ص
التعخياا في القخار الدابع مغ الجورة الدادسة عذخة،  العالع اإلسبلمي بسكة السكخمة ىحا

 م. ٕٕٓٓ(، كانػن الثاني، ٖٖٗ)ص
(، بحث مقجم إلى ٘ٔالبرسة الػراثية ومجاالت االستفادة مشيا، وىبة مرصفى الدحيمي، )ص (ٕ)

 م.ٕٕٓٓمجسع الفقو اإلسبلمي، الجورة الدادسة عذخة، 
(، بحث مقجم إلى مجسع ٚٛ، نرخ فخيج واصل، )صالبرسة الػراثية ومجاالت االستفادة مشيا (ٖ)

البرسة الػراثية وعبلئقيا الذخعية، سعج  -م. ٕٕٓٓالفقو اإلسبلمي، الجورة الدادسة عذخة، 
 م.ٕٓٓٓ(، مجمذ الشذخ العمسي، جامعة الكػيت، ٖ٘الجيغ مدعج ىبللي، )ص

  -. (ٕ٘البرسة الػراثية، ىبللي، )ص -(. ٚٛالبرسة الػراثية، واصل، )ص (ٗ)
(، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، ٓ٘ٔالبػليذ العمسي أو فغ التحقيق، رمديذ بيشام، )ص (٘)

 م.ٜٜٙٔ
البرسة الػراثية ومجػ استخجاميا في الشدب والجشاية،  -يشطخ تعخيا البرسة الػراثية في:  (ٙ)

 =البرسة –م. ٕٕٓٓ(، دار الفزيمة، الخياض، شبعة أولى، ٔٔعسخ دمحم الدبيل، )ص
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التخكيااب والجيشااات  دراسااةلػراثيااة مااغ األصااػل إلااى الفااخو ، و معشياايغ: انتقااال الراافات ا
 الػراثية.

 
     

 
  

                                         
(، السكتبة السرخية، ٕٔالػراثية ودورىا في اإلثبات الجشائي، فؤاد عبج السشعع أحسج، )ص =

دور البرسة الػراثية في إثبات األبػة، رزق الشجار وصجيقة العػضي،  –اإلسكشجرية. 
(، بحث مقجم إلى السشطسة اإلسبلمية لمعمػم الصبية، في نجوة الػراثة واليشجسة الػراثية ٖٚٗ)ص

م. ٜٜٛٔالبذخؼ والعبلج الجيشي رؤية إسبلمية، السشعقجة في الكػيت، تذخيغ األول،  والجيشػم
(، بحث مقجم ٖٗٚالبرسة الػراثية ومجػ حجيتيا في إثبات البشػة، سفيان العدػلي، )ص –

إلى السشطسة اإلسبلمية لمعمػم الصبية، في نجوة الػراثة واليشجسة الػراثية والجيشػم البذخؼ 
البرسة  -م. ٜٜٛٔي رؤية إسبلمية، السشعقجة في الكػيت، تذخيغ األول، والعبلج الجيش

البرسة  –(. ٕٙٔوٕ٘ٔأثخ الصب الذخعي، شارق، )ص -(. ٖ٘ٔالػراثية، عبج الدتار، )ص
(، دار الشفائذ، عسان، ٗٗالػراثية وأثخىا عمى األحكام الذخعية،  ميفة عمي الكعبي، )ص

حجية البرسة  -(. ٖٙسة الػراثية، القػاسسي، )صأثخ الجم والبر –م. ٕٙٓٓشبعة أولى، 
(، السخكد القػمي لئلصجارات ٚ٘الػراثية في اإلثبات الجشائي، سالع  سيذ الطشحاني، )ص

اليشجسة الػراثية والبرسة الػراثية مفيػميا  -م. ٕٗٔٓالقانػنية، القاىخة، شبعة أولى، 
سع الفقو اإلسبلمي الجولي (، بحث مقجم إلى مجٓٛوتصبيقاتيا، حدان شسدي باشا، )ص

 م.ٖٕٔٓبالتعاون مع السشطسة اإلسبلمية لمعمػم الصبية بجولة الكػيت، شباط، 
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 يسة البرسة الؾراثية في اإلثباتالسظمب الثاني: ق
لسدااعجة القاضاي أماخ مذااخو   سابق وأن ذكاخت أن اساتخجام التحاليال السخبخياة

فاااي القزااااء الذاااخعي، ألنياااا سااابب ووسااايمة لمػصاااػل إلاااى الحقيقاااة والعاااجل، وماااغ ىاااحه 
تبااخ أعماااى التحالياال السخبخيااة مراااجاقية وأكثخىااا دقاااة، التحالياال البرااسة الػراثياااة التااي تع

، وأكثخ ماا تعاخض لاو العمسااء فاي (ٔ)ويعتبخىا السخترػن مغ القخائغ القصعية في الجاللة
بحااثيع عااغ البرااسة الػراثيااة مااغ الشاحيااة القزااائية ىااػ الشدااب ومااا يتعمااق بااو مااغ إثبااات 

ػر حالياااا إثباااات السعاااامبلت الدناااا أو االكترااااب، ثاااع إثباااات القتااال والداااخقة، إذ ال يترااا
الساليااة ومااا يااؤول إلييااا بالبرااسة الػراثيااة، وفااي ذلااظ يقااػل الااجكتػر دمحم سااميسان األشااقخ: 
يؤماااال السخترااااػن االسااااتفادة مااااغ ىااااحه التقشيااااة فااااي مجاااااالت كثيااااخة مشيااااا: تحجيااااج ىػيااااة 
الذخز وانتحال الذخرية، وتحجيج األب الصبيعاي لمذاخز والشداب، وحااالت االتياام 

 :ائلمدأربعة  فيسصمب وسأتشاول ىحا ال، (ٕ)ا، والكذف عغ مختكبي جخائع القتلبالدن
 لسدألة األولى: أثخ البرسة الػراثية في إثبات الشدب ونفيو.  **

إثبااات جاااخائع  البرااسة الػراثيااة فاايأثااخ التحالياال السخبخيااة و  السدااألة الثانيااة:  **
 .القتل

إثبااات الدنااا أو رااسة الػراثيااة فااي الب: أثااخ التحالياال السخبخيااة و السدااألة الثالثااة  **
 االكتراب.
السدااااألة الخابعااااة: قااااخار وتػصاااايات مجسااااع الفقااااو اإلساااابلمي بذااااأن البرااااسة   **

  الػراثية.

                                         

ذكخ السخترػن والباحثػن الذخعيػن في مؤتسخاتيع ونجواتيع الصبية والفقيية، أن البرسة الػراثية  (ٔ)
%(، وفي ٜٜ) ذات مرجاقية عالية ججا ودقيقة ترل إلى درجة القصعا ففي حالة اإلثبات،

 %(. ٓٓٔحالة الشفي، )
(، بحث مقجم إلى السشطسة ٗ٘ٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، دمحم سميسان األشقخ، )ص (ٕ)

اإلسبلمية لمعمػم الصبية، في نجوة الػراثة واليشجسة الػراثية والجيشػم البذخؼ والعبلج الجيشي رؤية 
 م. ٜٜٛٔإسبلمية، السشعقجة في الكػيت، تذخيغ األول، 
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السدألة األكلى: أثخ البرسة الؾراثية في إثبات الشدب كنفيه. كفيها سبع 
 نقاط.

 الشقصة األولى: مكانة الشدب.  **

 عغ الشدب.الشقصة الثانية: األحكام التي تشذأ   **

 الشقصة الثالثة: أسباب الشدب.  **

 الشقصة الخابعة: مثبتات الشدب.  **

 الشقصة الخامدة: البرسة الػراثية ومثبات الشدب.  **

 الشقصة الدادسة: نفي الشدب.  **

 الشقصة الدابعة: البرسة الػراثية ونفي الشدب.  **
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 الشقظة األكلى: مكانة الشدب. 
إلسبلمية أمخ لو  صػرتو البالغة، وأىسيتو الستغمغمة في الشدب في الذخيعة ا

كافة جػانب الحياة، لحا أولتو الذخيعة اإلسبلمية عشاية  اصة، واعتبختو مغ السقاصج 
الذخعية الكبخػ التي جاءت بالسحافطة عمييا، فيػ األساس األول لبشاء السجتسع، وىػ 

التي شخعيا هللا تعالى، وقج بيغ هللا  السحػر الحؼ تثبت بو الكثيخ مغ الحقػق والػاجبات
تعالى أن رابصة الشدب بيغ البذخ وما يتحقق فييا مغ السرالح الكبيخة آية مغ آياتو 

 حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٹٱٹٱالجالة عمى قجرتو وحكستو، 
، ومغ ىشا كخمت الذخيعة الشدب وأحاشتو بدياج مغ الخعاية (ٔ)َّ خك حك جك

متعمقات معشػية ومادية، وما َيشتح عشو مغ تشطيع األسخة والحفعا لسا يتختب عميو مغ 
وحفع أفخادىا، فأوجبت عمى الجسيع أن يجعى ألبيو، وأن ال يشدب لشفدو مغ ليذ 

 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱٹٱٹٱمشو، 
 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت
 ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك
 خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
، كسا واعتبخت إنكار الشدب الرحيح أو إلحاق الشدب الباشل كبيخة (ٕ)َّهت مت

يقػل:  À، أنو سسع الشبي مغ الكبائخ شّجدت الشكيخ عمى مختكبيا، فعغ أبي ذر 
َعى ِلَغْيِخ َأِبيِو َوْىَػ َيْعَمُسُو ِإالَّ َكَفخَ ) َعى َقْػًما َلْيَذ َلُو ِفي ،َلْيَذ ِمْغ َرُجل  ادَّ  ،ِيعْ َوَمِغ ادَّ

  يقػل:  À  أنو سسع الشبي ،، وعغ سعج بغ أبي وقاص (ٖ)(َفْمَيَتَبػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشَّار
َعى ِإَلى َكْيِخ َأِبيِو َوْىَػ َيْعَمُع َفاْلَجشَُّة َعَمْيِو َحَخام  ) ؤ  ِمْغ : )Àوقال  ،،(ٗ)((َمِغ ادَّ ُكْفخ  َتَبخ 

                                         
 (.ٗ٘سػرة الفخقان، آية: ) (ٔ)
 (.٘وٗسػرة األحداب، آية: ) (ٕ)
الجامع الرحيح،  –(. ٜٕٔ/ٗالجامع الرحيح، البخارؼ، باب ندبة اليسغ إلى إسساعيل، ) (ٖ)

 (.ٜٚ/ٔمدمع، باب بيان حال إيسان مغ ركب عغ أبيو وىػ يعمع، )
 =الجامع الرحيح، –(. ٜٜٔ/٘) الجامع الرحيح، البخارؼ، باب كدوة الصائف في شػال، (ٗ)
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، وليحا جاء اىتسام الفقياء عمى مخ األزمان (ٔ)دّق، أو اّدعى ندبًا ال ُيعخف( َنَدب  َوِمنْ 
 الصخق التي يثبت بيا.ومتعمقاتو، واألدلة والػسائل و  بأحكام الشدب

 
     

 
  

                                         
 (.ٓٛ/ٔمدمع، باب بيان حال إيسان مغ ركب عغ أبيو وىػ يعمع، ) =
 (.ٚٙٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
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 الشقظة الثانية: األحكاـ التي تشذأ عؽ الشدب. 
 يشذأ عغ الشدب أحكام كثيخة أىسيا:

 يك ىك ُّٱٹٱٹٱالشدب سبب مغ أسباب اإلرث لؤلمػر السالية،  -
 جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يلىل مل

 مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ
 حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ
 مم خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق خفمف
 ، وكحلظ إرث سائخ الحقػقا كحق القراص.(ٔ)َّ حن جن

الشدب سبب لتحسل نريبا مغ الجية ضسغ عاقمة القاتل  صاأ أو شابو عساج،  -
َجِشيِغ اْماَخَأة  ِماْغ َبِشاى ِلْحَيااَن َساَقَط َميِّتًاا  يفِ  À َقَزى َرُسػُل َّللاَِّ قال: ) أبي ىخيخة فعغ 

ِ  ،َعَمْيَيااا ِباااْلُغخَِّة ُتُػفَِّيااْت  يَ ُقِزاا يثُااعَّ ِإنَّ اْلَسااْخَأَة الَِّتاا ،ِبُغااخَّة  َعْبااج  َأْو َأَمااة    Àَفَقَزااى َرُسااػُل َّللاَّ
 .(ٕ)(َوَأنَّ اْلَعْقَل َعَمى َعَرَبِتَيا ،ِشيَيا َوَزْوِجَياِبَأنَّ ِميَخاَثَيا ِلبَ 

الشدب سبب لتحخيع الدواجا فبل يحل لمخجل أن يتدوج بأ تو أو عستو أو  -
 مث زث رث يت ىت نتُّٱٱٹٱٹٱابشتو، 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ
                                         

 (.ٔٔسػرة الشداء، آية: ) (ٔ)
الجامع الرحيح، البخارؼ، باب جشيغ السخأة وأن العقل عمى الػالج وعربة الػالج ال عمى الػلج،  (ٕ)

، مدمع، باب دية الجشيغ ووجػب الجية في القتل الخصأ وشبو العسج الجامع الرحيح –(. ٗٔ/ٜ)
 (.ٜٖٓٔ/ٖعمى عاقمة الجاني، )
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 .(ٔ)َّ جح

الشدب سبب لمسحخمياة التاي تقتزاي جاػاز ا اتبلط الخجال بسحارماو، والدافخ  -
 واإلقامة.

الشدااب ساابب لػجااػب حفااع القاصااخ والػاليااة عميااو، والػاليااة فااي عقااج الاادواجا  -
ال ِنَكااَح ِإال ) قاال: Àالشَِّبايِّ َأنَّ ، عائذاة عاغ فيي لاؤلب ثاع لمجاج عشاج فقاج األب، ف

، َوَشاِىَجْؼ َعجَ   .(ٕ)(ل  ِبَػِليّ 

 ام يل ُّٱٹٱٹٱالشدب سبب لبيان حقػق األبػيغ مغ البخ والرمة،  -
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 جي يه ىه ُّٱٹٱٹٱ، وكحلظ األقارب واألرحام، (ٖ)َّ جس مخ جخ مح
 .(ٗ)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي

 
     

 
  

                                         

 (.ٖٕسػرة الشداء، آية: ) (ٔ)
 (.ٖٕٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٕٗوٖٕسػرة اإلسخاء، آية: ) (ٖ)
 (.ٔسػرة الشداء، آية: ) (ٗ)

 



ٜ٘ٙ 

 

 الشقظة الثالثة: أسباب الشدب. 
لااااػالدة الداااابب الااااخئيذ لمشدااااب، وعبخىااااا تثباااات جيتااااا الشداااابا األمػمااااة تعتبااااخ ا

وفخوعياااا، واألباااػة وفخوعياااا، ألن الباااحرة التاااي  ماااق مشياااا الػلياااج تتكاااػن ماااغ مااااء الخجااال 
وبػيزة األنثى، وقج حجدت الذاخيعة اإلسابلمية األساباب الذاخعية لماػالدة وحراختيا فاي 

 سببيغ ىسا أصل عبلقة الشدب:
عقج الحؼ يؤدؼ إلى حل استستا  أحج الدوجيغ باآل خا الشكاح: وىػ ال -

 ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،Àبزػابصو وشخوشو، وقج شخ  بكتاب هللا وسشة رسػلو 
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 خن حن جن مم خم ُّٱٱٹٱٹٱو ،(ٔ)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي
 مب هئ هيمئ مي خي حي جي ٰه مه جه هن من
 :َفَقالَ  À يِّ ل  ِإَلى الشَّبِ َجاَء َرجُ ) :، وعغ معقل بغ يدار (ٕ)َّمث هت مت هب

ُجَيا ،َأَصْبُت اْمَخَأًة َذاَت َحَدب  َوَجَسال  َوِمنََّيا اَل َتِمجُ  يِإنِّ  ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِنَيَة  ،اَل  :َقالَ  ؟،َأَفَأَتَدوَّ
 .(ٖ)(ُمَكاِثخ  ِبُكُع اأُلَمعَ  يَفِمنِّ  ،َتَدوَُّجػا اْلَػُدوَد اْلَػُلػدَ  :َفَقالَ  ،ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِلَثةَ  ،َفَشَياهُ 

االستيبلد: وىػ شمب الخجل الػلج مغ أمتو السسمػكة لو، وتدسى بعاج إنجابياا  -
وَن ؤ َمااا َباااُل ِرَجااال  َيَصاا)َقاااَل:  َأنَّ ُعَسااَخ ْبااَغ اْلَخصَّاااِب ، أم ولااج، عااغ ابااغ عسااخ 

ُف َسيُِّجَىا َأْن َقْج َأَلعَّ ِبَيا ِإال َقْج َأْلَحْقاُت ِباِو َوَلاَجَىا، َوالِئَجُىْع ُثعَّ َيْعِدُلػَن، ال َتْأِتيِشي َوِليَجة  َيْعَتخِ 
وىحا الدابب أصابح اآلن فاي ذماة التااريخ بعاج إلغااء الاخق فاي ، (ٗ)(َفاْعِدُلػا َبْعُج َأِو اْتُخُكػا

                                         
 (.ٔسػرة الشداء، آية: ) (ٔ)
 (.ٕٚسػرة الشحل، آية: ) (ٕ)
 –(. ٘ٙ/ٙسشغ الشدائي، ) –(. ٜٖ٘/ٖود، )و سشغ أبي دا – (.ٖٗٙ/ٜصحيح ابغ حبان، ) (ٖ)

 (، وقال: صحيح اإلسشاد، ووافقو الحىبي. ٖ٘ٗ/ٕالسدتجرك، الحاكع، )
(، شخكة ٗٚ/ٖالسدشج، دمحم بغ إدريذ بغ العباس الذافعي، ) -(. ٕٗٚ/ٕمػشأ مالظ، الميثي، ) (ٗ)

البجر السشيخ،  –(. ٖٔٗ/ٚالدشغ الكبخػ، البييقي، ) –م. ٕٗٓٓكخاس، الكػيت، شبعة أولى، 
 (، وقال: ىحا األثخ صحيح.ٕ٘ٙ/ٛابغ السمقغ، )



ٜ٘ٚ 

 

العااالع بسػجااب القااخارات واالتفاقااات الجوليااة العالسيااة، وقااج وافقاات عميااو الااجول اإلساابلمية 
 و، فمحلظ ال أجج داعيا لئلشالة في الكبلم عشو ونقل ا تبلف الفقياء فيو.وصادقت

 
     

 
  

 



ٜ٘ٛ 

 

 الشقظة الخابعة: مثبتات الشدب. 
يثباات الشدااب فااي الذااخيعة اإلساابلمية إذا وجااج دلياال مااغ األدلااة السعتبااخة شااخعا، 

، (ٔ)فيثباات مااغ الشدااب مااغ جيااة األم بااالػالدة مشياااا سااػاء كاناات مااغ زواج صااحيح أم ال
وىااااحا أمااااخ واضااااح ال يكاااااد يخفااااى، وال يقااااع فيااااو اإلشااااكال كالباااااا إال فااااي حاااااالت نااااادرة 
كاأل صاااء التااي تحراال فااي مدتذاافيات الااػالدة وا ااتبلط السػاليااج الجااجد، أو عشااج ضاايا  

 الػلج صغيخا قبل استصاعتو الكبلم الػاضح ليعبخ عغ نفدو وأىمو.
ػر ضااااىخة تثبتاااو وتاااجل قاااج ربصااات الذاااخيعة الشداااب باااو باااأمأماااا ماااغ جياااة األب ف

 عميو، وىي: 
اإلقخار: وىاػ إ باار بشداب الػلاج ماغ أبياو، ولاو شاخوط وضاػابط سابق ذكخىاا  -

 .(ٕ)في فرل اإلقخار
الذيادة: مّخ في فرل الذيادة الكبلم عغ مخاتبياا والعاجد السصماػب فاي كال  -

عماااى مختباااة، فيقبااال فاااي إثباااات الشداااب شااايادة رجمااايغ إجساعاااا، وشااايادة رجااال واماااخأتيغ 
   .(ٖ)الخبلف السحكػر في مػضعو

، وىاااػ كشاياااة عاااغ (ٗ)ىاااػ كاااػن الساااخأة متعيشاااة لماااػالدة لذاااخز واحاااجالفاااخاش: و  -
العبلقااة الدوجيااة القائسااة باايغ الاادوجيغ، فالخجاال الااحؼ تااختبط بااو السااخأة بعقااج الاادواج، ىااػ 

وقااج ، (٘)(اْلَحَجااخُ  اْلَػَلااُج ِلْمِفااَخاِش َوِلْمَعاااِىخِ ) :Àقااال الشبااي األب الااحؼ يشدااب إليااو ولااجىا، 
 ا تمف الفقياء في مدألة ثبػت الفخاش عمى ثبلثة أقػال:

فمااػ إلااى أن الفااخاش يثباات بسجااخد العقااج عمااى الدوجااة،  ،(ٙ)ذىااب الحشفيااة األكؿ:
                                         

 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٖٕٗ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٔ)
 (.ٛٙٔيشطخ، )ص (ٕ)
 (.ٕٕٕيشطخ، )ص (ٖ)
 (.ٖٙٔ، )صالتعخيفات الفقيية، البخكتي –(. ٙٙٔالتعخيفات، الجخجاني، )ص (ٗ)
 (. ٔٚٔسبق تخخيجو، )ص (٘)
تبييغ الحقائق، الديمعي،  –(، شبعة دار الكتب العمسية. ٕٖٖ/ٕبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٙ)

 (.ٜٙٔ/ٗالبحخ الخائق، ابغ نجيع، ) -(. ٕٖٙ/٘البشاية، العيشي، ) –(. ٜٖ/ٖ)



ٜٜ٘ 

 

تدوج مذخقي بسغخبية، ولع يفارق أحجىسا وششو، فجاءت بػلج لدتة أشايخ أو أكثاخ يثبات 
اْلَػَلااااُج ِلْمِفاااَخاِش َوِلْمَعاااااِىِخ ) :Àالشباااي اا لقااااػل الشداااب، ومن لاااع يتااااػىع الاااج ػل لبعااااجه عشيااا

وكاحا لاػ قاال الكاسااني: ) ، ولع يحكخ الػطء، وألن العقج عمى الدوجة كالػطء،(ٔ)(اْلَحَجخُ 
تادوج السذااخقي بسغخبياة، فجاااءت بػلاج يثباات الشدااب، ومن لاع يػجااج الاج ػل حقيقااة لػجااػد 

عقاااج  :أحاااجىسا ،يخ فخاشاااا بأحاااج أماااخيغالساااخأة ترااا)، وقاااال أيزاااا: (ٕ)(ساااببو وىاااػ الشكااااح
إال أن عقاااج الشكااااح يػجاااب الفاااخاش بشفداااو لكػناااو عقاااجا  ،مماااظ اليسااايغ :والثااااني: الشكااااح

، وحتااااى لااااػ شمااااق الخجاااال زوجتااااو بعااااج العقااااج وقباااال (ٖ)(مػضااااػعا لحرااااػل الػلااااج شااااخعا
الااج ػل، فاامن الػلاااج يشدااب إليااو إذا جااااءت بااو ألقاال ماااغ سااتة أشاايخ ماااغ الصاابلق، قاااال 

ومغ شمق امخأة قبل الج ػل بيا، فجاءت بػلاج ألقال ماغ ساتة أشايخ مشاح : )(ٗ)الجراص
وذلاظ ألنياا إذا جااءت باو ، يػم شمق لدمو، ومن جاءت بو لدتة أشايخ أو أكثاخ لاع يمدماو

العمػق في حال الفاخاش، وأنياا شمقات وىاي حامال،  ألقل مغ ستة أشيخ، فقج عمسشا كػن 
 .(٘)(وكػن العمػق في الفخاش يػجب ثبػت الشدب

، إلاااى أن الفاااخاش يثبااات بممكاااان (ٙ)ذىاااب السالكياااة والذاااافعية والحشابماااة الثػػػاني:
                                         

 (. ٔٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٔ)
 شبعة دار الكتب العمسية. (،ٕٖٖ/ٕبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٕ)
 (، شبعة دار الكتب العمسية.ٖٕٗ/ٙبجائع الرشائع، الكاساني، ) (ٖ)
مغ أىل الخؼ، سكغ بغجاد ومات السعخوف بالجراص، فقيو حشفي مجتيج  أحسج بغ عمي الخَّازؼ  (ٗ)

كان ذا زىج وعبادة امتشع عغ  ،ومليو انتيت رياسة العمع ألصحاب أبي حشيفة ببغجاد، ومات فييا
شبقات  – وشخح مخترخ الصحاوؼ. أحكام القخآنه، مغ مؤلفاتو ٖٓٚالية القزاء، تػفي و 

سيخ أعبلم الشببلء،  –(. ٗٛ/ٔالجػاىخ السزية، ابغ نرخ، ) –(. ٗٗٔالفقياء، الذيخازؼ، )ص
 (.ٜٙتاج التخاجع، الدػدوني، )ص –(. ٖٓٗ/ٙٔالحىبي، )

 (.ٜٕٔ/٘شخح مخترخ الصحاوؼ، الجراص، ) (٘)
بجاية السجتيج، ابغ  -(. ٖٛٔ/ٛالتسييج، ابغ عبج البخ، ) -(. ٜٓٚ/ٕشخاف، الثعمبي، )اإل (ٙ)

الجسل  –(. ٗٛ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٚ٘ٔ/ٔٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) –(. ٕٗٔ/ٗرشج، )
السبج ، ابغ مفمح،  –(. ٕٙٚاإلرشاد، الياشسي، )ص –(. ٖٛٗ/ٗعمى شخح السشيح، الجسل، )

 (.ٓٛ/ٛابغ قجامة، )السغشي،  –(. ٘ٙ/ٚ)

 



ٙٓٓ 

 

ال بسجاااخد العقاااج، فماااػ تااادوج مذاااخقي بسغخبياااة، ولاااع  بعاااج عقاااج الشكااااح -الاااج ػل–الاااػطء 
وكحلظ لػ شمقيا بعاج -يفارق أحجىسا وششو، فجاءت بػلج لدتة أشيخ أو أكثخ لع يمحقو، 

وأجسعت الجساعة ماغ ان وقػعو مشو، قال ابغ عبج البخ: )لعجم إمك -العقج وقبل الج ػل
ولااج الحااخة ، وقااال الساااوردؼ: )(ٔ)(العمسااء أن الحااخة فااخاش بالعقااج عمييااا مااع إمكااان الااػطء

والػلااااج يمحااااق الاااادوج بثبااااػت ، )(ٖ)، وقااااال الياشااااسي(ٕ)(يمحااااق بالعقااااج مااااع إمكااااان الااااػطء
 .(ٗ)(الفخاش، وممكان الػطء

، إلاى أن الفاخاش (٘)في رواية ا تارىاا بعاس الحشابماةذىب اإلمام أحسج  الثالث:
 الفخاش ال يثبت إال بالج ػل السحقق.

 وىحه السثبتات الثبلثة باتفاق الفقياء.
القيافة: وقج سبق ا تبلف الفقياء في مذخوعية إثباات الشداب بياا فاي فرال  -

 .(ٙ)القيافة
     

  

                                         

 (.ٖٛٔ/ٛالتسييج، ابغ عبج البخ، ) (ٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ٔٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) (ٕ)
ان ، كغ أىل بغجاد مػلجا ووفاة، مدمحم بغ أحسج بغ أبي مػسى الياشسي، شيخ الحشابمة وعالسيع (ٖ)

اإلرشاد  مؤلفاتو، تػلى القزاء، مغ أثيخا عشج اإلماميغ القادر باََّّ والقائع بأمخ هللا العباسييغ
ذيل شبقات  –(. ٕٓٗ/ٜٕتاريخ اإلسبلم، الحىبي، ) – ه.ٕٛٗ، تػفي شخح كتاب الخخقيو 

شحرات الحىب، ابغ العساد،  –(. ٕٖٗ/ٕالسقرج األرشج، ابغ مفمح، ) –(. ٜٚٔ/ٕالحشابمة، )
(ٕ/ٕٖٛ.) 

 (.ٕٙٚاإلرشاد، الياشسي، )ص (ٗ)
ل ابغ تيسية: وال تريخ السخأة فخاشا إال بالج ػل (. وقإٙٔ/ٜالفخو ، ابغ مفمح الخاميشي، ) (٘)

 (. ٕٖٚ/٘زاد السعاد، ابغ القيع، ) –السحقق. ووافقو تمسيحه ابغ القيع 
 (.ٛٗ٘يشطخ، )ص (ٙ)



ٙٓٔ 

 

 الشقظة الخامدة: البرسة الؾراثية كإثبات الشدب. 
الفقياء سابقا والحقا عمى أن قخيشة الفخاش وثباػت الشداب بياا ال تعارضايا  اتفق

نااو إذا كااان ىشاااك تشاااز  عمااى ولااج فاامن الػلااج يشدااب إأؼ أؼ قخيشااة أ ااخػ ميسااا كاناات، 
بقاػل  فيي قاعجة شاخعية ثابتاة باالشز الراخيح ،(ٔ)بعج ثبػتو قػال واحجا لراحب الفخاش

، فكال نداب ثبات بصخياق شاخعي صاحيح ال (ٕ)(ْمَعاِىِخ اْلَحَجاخُ اْلَػَلُج ِلْمِفَخاِش َولِ ) :Àالشبي 
يجاػز إبصالااو، وال تجااػز معارضااتو بذاايء مااغ الػسااائل العمسيااة ميسااا بمغاات مرااجاقيتيا، 

ال يجاااػز أن تقاااجم عشاااج  –البراااسة الػراثياااة–إنياااا ) :يقاااػل الاااجكتػر دمحم ساااميسان األشاااقخ
، ويقاااػل فاااي (ٖ)(عماااى الذااااىجيغوال  ،وال عماااى شااايادة التداااامع ،التعاااارض عماااى الفاااخاش

حالة عجم ثبػت الشداب بصاخق شاخعي كحالاة مجياػل الشداب ادعااه اثشاان، وماا شاابييا: 
شخيااق صااحيحة  -اإلثبااات بالبرااسة الػراثيااة–)الااحؼ يطيااخ لااي، باال أكاااد أجاادم بااو أنااو 

 .(ٗ)شخعا، لعجة أمػر(
ذكخىااا ومجااال العساال بالبرااسة الػراثيااة حااال اإلثبااات يكااػن فااي حاااالت متعااجدة 

الباحثػن ونز عميياا مجساع الفقاو اإلسابلمي فاي دورتاو الدادساة عذاخة، القاخار الداابع، 
 البشج الخامذ، بعج تجاوليا فيسا بيشيع، ووقع عمى القخار  سدة عذخ عالسا وباحثا:

 امداااًا: يجاااػز االعتسااااد عماااى البراااسة الػراثياااة فاااي مجاااال إثباااات الشداااب فاااي 
 تية: الحاالت اآل

                                         

اتفق كل مغ كتب في البرسة الػراثية مغ العمساء السعاصخيغ، عمى أنيا ال يجػز أن تقجم عمى  (ٔ)
إلثبات الستفق عميياا كالذيادة واإلقخار بذخوشيسا. الفخاش، وال عمى أؼ وسيمة مغ وسائل ا

أبحاث السشطسة  –م. ٕٕٓٓأبحاث السجسع الفقيي في دورتو الدادسة عذخة،  –يشطخ 
م. وقج ذكخت ٜٜٛٔرؤية سبلمية، -اإلسبلمية لمعمػم الصبية، نجوة الػراثة واليشجسة الػراثية 

 ضعيا.أقػال الباحثيغ في شيات ىحا السبحث متفخقة حدب مػا
 (. ٔٚٔسبق تخخيجو، )ص (ٕ)
 (.ٚ٘ٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، األشقخ، )ص (ٖ)
 (، وما بعجىا.٘٘ٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، األشقخ، )ص (ٗ)

 



ٕٙٓ 

 

  عمااااى مجيااااػل الشدااااب بسختمااااف صااااػر التشاااااز  التااااي ذكخىااااا حاااااالت التشاااااز  -
سػاء أكان التشاز  عمى مجيػل الشدب بدبب انتفاء األدلاة أو تدااوييا، أم كاان  ،الفقياء

 ػه.بدبب االشتخاك في وطء الذبية ونح
حااااااالت االشاااااتباه فاااااي السػالياااااج فاااااي السدتذااااافيات، ومخاكاااااد رعاياااااة األشفاااااال  -

 ب.فال األنابيونحػىا، وكحا االشتباه في أش
حااااااااالت ضااااااايا  األشفاااااااال وا اااااااتبلشيع، بدااااااابب الحاااااااػادث أو الكاااااااػارث أو  -

الحخوب، وتعحر معخفة أىميع، أو وجػد جثاث لاع يسكاغ التعاخف عمااى ىػيتياا، أو بقراج 
 .التحقق مغ ىػيات أسخػ الحخوب والسفقاػدياغ
الشدااب عتساااد البراسة الػراثيااة فاي اثبااات ا )يقاػل الذاايخ دمحم السختاار الداابلمي: 

 يفخض مخاعاة األمػر التالية:
التأكااج الكاماال واالشس شااان التااام أن القااائسيغ عمااى قااخاءة البرااسة مػثااػق فااي  -

 كفاءتيع.
أن يكااااػن المجااااػء إلااااى قااااخاءة البرااااسة فااااي أحااااػال محااااجدةا مشيااااا إذا ا ااااتمط  -

خ وفاي ىاحا الحاال قاج تطياخ مخااش السػلػد بغيخه، وتشاز  اآلباء في األشفال السختمصايغ،
إذ يسكااغ أن يػجااج مااغ باايغ ىااؤالء السػاليااج مااغ حسمتااو أمااو مااغ كيااخ زوجيااا  اشااكاالتمو 

 .(ٔ)(فتشكذف الحقيقة السخة
يقااػل الااجكتػر سااعج العشاادؼ: )إن البرااسة الػراثيااة تعتبااخ دلاايبل تكسيميااا ومدااانجا 
إلثباااات الشدااااب ونفيااااو، وىااااػ ا تيااااار لااااو مراااجاقية عمسيااااة و اصااااة فااااي حالااااة ا ااااتبلف 

 .(ٕ)عػػ ندب االبغ(الدوجيغ في د
                                         

(، بحث مقجم إلى السشطسة ٘ٓٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، دمحم السختار الدبلمي، )ص (ٔ)
جوة الػراثة واليشجسة الػراثية والجيشػم البذخؼ والعبلج الجيشي رؤية اإلسبلمية لمعمػم الصبية، في ن

 م.ٜٜٛٔإسبلمية، السشعقجة في الكػيت، تذخيغ األول، 
(، بحث مقجم ٖٕٗالبرسة الػراثية ومجػ حجيتيا في إثبات الشدب ونفيو، سعج العشدؼ، )ص (ٕ)

جسة الػراثية والجيشػم البذخؼ والعبلج إلى السشطسة اإلسبلمية لمعمػم الصبية، في نجوة الػراثة واليش
 م. ٜٜٛٔالجيشي رؤية إسبلمية، السشعقجة في الكػيت، تذخيغ األول، 



ٖٙٓ 

 

 مكانة البرسة الؾراثية مؽ األدلة القزائية حاؿ اإلثبات.
عماااى  -البراااسة الػراثياااة–يجاااب أن تقاااجم ) :يقاااػل الاااجكتػر دمحم ساااميسان األشاااقخ

بل القيافة شخيقة بجائية بالشدبة إلى ىحه الصخيقة الستقشة التي يكااد يجادم براجق ، القيافة
 .(ٔ)(نتائجيا

الدحيماي: )قاخار البراسة الػراثياة قصعايا ألناو يثبات الشداب  يقاػل الاجكتػر وىباة
 .(ٕ)%(، فأكثخ، وىحا أوثق مغ القيافة(ٜٜأو يشفيو بشدبة )

أقاااػػ بكثياااخ ماااغ  -البراااسة الػراثياااة–يقاااػل الاااجكتػر عماااي القاااخه داكاااي: )ىاااي 
 . (ٖ)القيافة(

أقاخه يقػل الجكتػر سعج العشدؼ: )فمذا كاان اساتمحاق البشاػة عاغ شخياق القافاة قاج 
اإلسابلم ماع أنااو مبشاي عمااى الفخاساة والخبااخة، فكياف أمااام الحقاائق العمسيااة الثابتاة بصخيااق 

 .(ٗ)البرسة الػراثية(
يقاااػل الاااجكتػر عساااخ دمحم الدااابيل: )األ اااح بالبراااسة الػراثياااة فاااي مجاااال إثباااات 
الشدااب فااي الحاااالت التااي يجااػز فييااا الحكااع بثبااػت الشدااب بشاااء عمااى قااػل القافااة، أمااخ 

 .(٘)لرحة والجػاز(ضاىخ ا
 

     
  

                                         

 (.ٚ٘ٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، األشقخ، )ص (ٔ)
 (.ٕٓالبرسة الػراثية، وىبة الدحيمي، )ص (ٕ)
(، بحث ٘ٙداكي، )ص البرسة الػراثية مغ مشطػر الفقو اإلسبلمي، عمي محيي الجيغ القخه (ٖ)

 م. ٕٕٓٓمقجم إلى مجسع الفقو اإلسبلمي، الجورة الدادسة عذخة، 
 (.ٖٕٗالبرسة الػراثية، العشدؼ، )ص (ٗ)
 (.ٙٗالبرسة الػراثية، الدبيل، )ص (٘)

 



ٙٓٗ 

 

 الشقظة الدادسة: نفي الشدب. 
حاااجدت الذاااخيعة اإلسااابلمية الػسااايمة الػحياااجة لشفاااي الشداااب بعاااج ثباااػت الدوجياااة 
والفااخاش، بالمعااان، فاابل يشتفااي ندااب بعااج ثبااػت الدوجيااة والفااخاش إال بالمعااان، وقااج ساابق 

 .(ٔ)لمعانتعخيفو ودليل مذخوعيتو في مبحث إثبات حج الدنا بقخيشة ا
وأما نفي الشدب بغيخ لعان فيعػد لسدألتيغ: ثباػت الفاخاش ماغ عجماو، وممكانياة 

 لحػق الػلج بأبيو مغ عجمو.
وأما إمكانية لحقاػق الػلاج ، (ٕ)وقج سبق ا تبلف الفقياء في مدألة ثبػت الفخاش

ات بأبياو فيشااك حاااالت اتفاق الفقياااء عماى نفااي الشداب فيياا بغيااخ لعاان لعااجم إمكانياة إثباا
 :(ٖ)الشدب مغ الدوج أصبل، مشيا

أن يتاادوج صااغيخ ال يػلااج لسثمااو امااخأة، ثااع تااأتي زوجتااو بػلااج لدااتة أشاايخ أو  -
 أكثخ. 

أن يتدوج مغ يدتحيل مشاو اإلنادال واإليابلجا كسقصاػ  الاحكخ واألنثيايغ اماخأة،  -
 ثع تأتي زوجتو بػلج لدتة أشيخ أو أكثخ.

وجتااو بػلااج فااي أقاال مااغ سااتة أشاايخ أن يتاادوج رجاال صااحيح امااخأة، ثااع تااأتي ز  -
 مغ زواجو بيا.

ثااع تااأتي زوجتااو بػلاااج  ة ولااع يفااارق أحااجىسا وششااو،أن يتاادوج مذااخقي بسغخبياا -

                                         

 (.ٓٓ٘يشطخ، )ص (ٔ)
 (.ٜٛ٘يشطخ، )ص (ٕ)
خ الخائق، ابغ نجيع، البح –(. ٕٖٙ/٘البشاية، العيشي، ) -(. ٜٖ/ٖتبييغ الحقائق، الديمعي، ) (ٖ)

بجاية  -(. ٖٛٔ/ٛالتسييج، ابغ عبج البخ، ) -(. ٜٓٚ/ٕاإلشخاف، الثعمبي، ) -(. ٜٙٔ/ٗ)
التشبيو، الذيخازؼ،  –(. ٚ٘ٔ/ٔٔالحاوؼ، الساوردؼ، ) -(. ٕٗٔ/ٗالسجتيج، ابغ رشج، )

 –(. ٖٛٗ/ٗالجسل عمى شخح السشيح، الجسل، ) –(. ٗٛ/ٙالػسيط، الغدالي، ) –(. ٜٔٔ)ص
 (.ٓٛ/ٛالسغشي، ابغ قجامة، ) –(. ٗٙ/ٚالسبج ، ابغ مفمح، ) –(. ٕٙٚإلرشاد، الياشسي، )صا



ٙٓ٘ 

 

لداااتة أشااايخ أو أكثاااخ، عماااى رأؼ ماااغ يقاااػل بعاااجم ثباااػت الفاااخاشا وقاااج تكمسااات عشياااا فاااي 
 مدألة ثبػت الفخاش.

لعااجم إمكانيااة ففااي مثاال ىااحه الحاااالت يشتفااي الػلااج مااغ كيااخ الحاجااة إلااى لعااان، 
 انتداب الػلج لمدوج.

 
     

 
  

 



ٙٓٙ 

 

 الشقظة الدابعة: البرسة الؾراثية كنفي الشدب.  
ا تمف الفقياء السعاصخون في مدألة نفاي الشداب بالبراسة الػراثياة ماع المعاان 

 أو بجونو، وتعجدت آراؤىع عمى الذكل التالي:
، إلى أنو (ٔ)سبلميذىب جسيػر العمساء السعاصخيغ في مجسع الفقو اإل األكؿ:

ال يجػز شاخعا االعتسااد عماى البراسة الػراثياة فاي نفاي الشداب، وال يجاػز تقاجيسيا عماى 
المعاااان، ألن البراااسة الػراثياااة ال يمجاااأ إليياااا إال عشاااج الحياااخة، فااامن حداااع األماااخ بصخياااق 

 .(ٕ)شخعي فبل حاجة لغيخه
الػراثية تحال  ، إلى أن البرسة(ٗ)، وآ خون (ٖ)ذىب الذيخ دمحم الدبلمي الثاني:

محال المعاان، فايسكغ االساتغشاء عشاو واالكتفاااء بشتيجاة البراسة الػراثياة، يقاػل الذاايخ دمحم 
الدبلمي: إذا تيقغ الدوج أن زوجتو لع تحسال مشاو ألناو اساتبخأىا بحيزاة ولاع يسدايا بعاج 
ذلااظ وضيااخ مشيااا الحساال، فمنااو يدااتأني بااو إلااى الػضااع، ثااع يقااجم القااارغ بعااج التثباات مااا 

لو القخاءة مغ اترال بايغ األب والسػلاػد أو عاجم اتراال، ويكاػن ىاحا مغشياا عاغ  كذفتو
، فسع التقجم العمسي لع يبق الدوج وحيجا ال سشج لو، بل أصبح لاو -إلى أن قال-المعان، 

شاااىج، فاامن كااان مػثػقااا بااو تبعااا لسااا بيشاااه مااغ ضااسانات، فمنااو يكااػن رافعااا التيااام الاادوج 
 .(٘)بالكحب

، إلاااى أناااو إذا كانااات (ٚ)، وآ اااخون (ٙ)لاااجكتػر نراااخ فخياااج واصااالذىاااب ا الثالػػػث:

                                         
السجسع الفقيي لخابصة العالع اإلسبلمي بسكة السكخمة، البشج الثالث، مغ القخار الدابع، مغ الجورة  (ٔ)

 م.ٕٕٓٓ(، كانػن الثاني، ٖٗٗالدادسة عذخة، )ص
لذيخ عبج هللا بغ بيو، والذيخ عبج هللا السشيع، والجكتػر ناصخ مشيع: الجكتػر وىبة الدحيمي، وا (ٕ)

 السيسان، والجكتػر أحسج الكخدؼ، والجكتػر عسخ دمحم الدبيل، والجكتػر عبج الدتار فتح هللا سعيج.
 (.٘ٓٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، الدبلمي، )ص (ٖ)
  عبج هللا.مشيع: الجكتػر يػسف القخضاوؼ، والجكتػر عبج هللا دمحم (ٗ)
 (.٘ٓٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، الدبلمي، )ص (٘)
 (.ٜٓٔالبرسة الػراثية، واصل، )ص (ٙ)
 وبحلظ أ حت دار اإلفتاء السرخية. (ٚ)



ٙٓٚ 

 

البرسة الػراثية تعارض قػل الدوج في المعان والشفي، فمن ندب الصفال يثبات حتاى ولاػ 
العغ الدوج، أما إذا كانت تػافق قػل الدوج فمنيا تعتبخ قخيشة تكسيمية إقخارا لمحق، يقاػل 

رسة الػراثية بعج لعان الدوج، تؤكج نفاي الجكتػر نرخ فخيج واصل: إذا جاءت نتيجة الب
ندااب الصفاال، فمنااو يشتفااي إقااخارا لمحااق ودفعااا لؤلنداااب الباشمااةا والبااج مااغ إجااخاء المعااان 
لشفي الشدب، أما إذا جاءت نتيجة البرسة الػراثية بثباػت نداب الصفال إلاى الادوج، فمناو 

إثبااات الشدااب ال يشتفااي ندااب الصفاال حتااى ولااػ العااغ الاادوج، ألن الذااار  يتذااػف إلااى 
رعاية لحق الرغيخا  اصة وأن نتاائح الراسة الػراثياة دقيقاة ويقيشياة قصعياة، وفاي ذلاظ 

، ونااز قاخار دار اإلفتاااء السراخية عمااى (ٔ)إقاخار لمحاق واسااتقخار لؤلوضاا  فااي السجتساع
أناااو: ال يشبغاااي إساااقاط الشداااب عاااغ الصفااال حتاااى ولاااػ تسااات السبلعشاااة بااايغ الااادوجيغ إال 

كاال مااغ ولااج لااو ولااج عمااى فااخاش الدوجيااة فيااػ لااو، وألن الذااار   بيقاايغ، ألن األصاال أن
يتذػف إلى إثبات الشدب رعاية وحفاضا عمى حق الصفل السػلػد، وأناو إذا جااءت الساخأة 
بالصفل شابييا بػالاجه صااحب الفاخاش فاي الذاكل، أو أثبات العماع عاغ شخياق الفحػصاات 

إلاى زوجياا صااحب الفاخاش،  والتحاليل الصبية أنو لايذ ىشااك ماا يسشاع ماغ نداب الصفال
 .(ٕ)فمنو يؤ ح بالخأؼ العمسي في ذلظ، وال يشفى ندب الصفل في ىحه الحالة

، إلاااى أناااو إذا ثبااات (ٗ)، وآ اااخون (ٖ)ذىاااب الاااجكتػر دمحم ساااميسان األشاااقخ الخابػػػع:
                                         

 (.ٜٓٔالبرسة الػراثية، واصل، )ص (ٔ)
، (ٖ٘ٙفتػػ دار اإلفتاء السرخية، ردا عمى القزية السقجمة مغ محكسة شسال القاىخة، رقع، ) (ٕ)

 (.ٚٔٔالبرسة الػراثية، واصل، )ص -(، البشج الخامذ. نقبل عغ ٜٜ٘ٔلعام، )
 (.ٓٙٗإثبات الشدب بالبرسة الػراثية، األشقخ، )ص (ٖ)
مشيع: الجكتػر سعج العشدؼ، والجكتػر عمي القخه داكي، والجكتػر عسخ دمحم الدبيل، والجكتػر عبج  (ٗ)

عشدؼ إلى أمخ ىام في حال إثبات البرسة وقج نبو الجكتػر سعج ال -عبج الخحسغ آل محسػد. 
الػراثية صحة ندب السػلػد لمدوج ونفيو الػلج بالمعان، وىػ أن عمى القاضي أن يشبو الدوج إلى 
حقيقة البرسة الػراثية لعمو يخجع إلى صػابوا ومال فمو الحق في المعانا ألن المعان دليل شخعي 

بيشسا ذىب الجكتػر عمي القخه  –(. ٜٕٗ)صالبرسة الػراثية، العشدؼ،  –ال يرح إلغاؤه. 
داكي، إلى أن عمى القاضي أن يجبخ الدوج العازم عمى المعان عمى إجخاء البرسة الػراثية، 
وعميو أن يسشعو مغ المعان عشجما تأتي نتيجة البرسة تؤيج ندب الػلج مشو، وأنو ال يجػز لمدوج 

 (.ٔٙو ٓٙي، )صالبرسة الػراثية، القخه داك –أن يرخ عمى المعان. 

 



ٙٓٛ 

 

با تبااارات البرااسة الػراثيااة أن الاادوج ىااػ األب الصبيعااي لمسػلااػدا فاامن ذلااظ يسشااع نفااي 
 يدااقط حقااو فااي إجااخاء المعااان، ألن السااخأة ربسااا حسماات مااغ زوجيااا ثااع الػلااج عشااو، لكااغ ال

زناات أو العكااذ، أمااا إن أثبتاات البرااسة الػراثيااة أن الاادوج لاايذ األب الصبيعااي لمسػلااػد 
 فيكػن ذلظ مقػيا لمتيسة في نفذ الدوج في مصالبتو إجخاء المعان ونفي الػلج.

، إلاى أن البراسة (ٕ)خون ، وآ ا(ٔ)ذىاب الاجكتػر عباج الداتار أباػ كاجة الخامذ:
الػراثية قخيشة، وأن المعان ىػ الصخيق الذخعي لشفي الشدب، فيي ال تمغاي المعاانا ولكاغ 

 المعان يمحق بيا.
 

     
  

                                         

 (.٘ٓ٘مشاقذات جمدة الجػانب الفقيية لمبرسة الػراثية، نجوة الػراثة، )ص (ٔ)
 مشيع الجكتػر أحسج الحجي الكخدؼ، والجكتػر حدان حتحػت. (ٕ)



ٜٙٓ 

 

 السدألة الثانية: أثخ التحاليا السخبخلة كالبرسة الؾراثية في إثبات القتا. 
عياا أدػ نتاائح بااىخة فاي اكتذاف البرسات الػراثية والتحاليل السخبخية بأنػا  إن

دم الساااتيع، أو أؼ جااادء ماااغ جداااجه كالذاااعخ  فاااالعثػر عماااى عاااالع الكذاااف عاااغ الجخيساااة،
وجااػد السااتيع  جل عمااىأو عمااى جدااع القتياالا ياافااي مكااان الحااادث و بليااا الجمااج،  والطفااخ

ومن إال أناااو ال ياااجل عماااى أناااو ماااغ قاااام بالجخيساااة فعااابًل،  ،داللاااة يقيشياااة فاااي ذات السكاااان
تو عمى القتل يقيشاا إال أنو ال يجل عمى أنو ارتكب الجخيسة عماى وجاو يػجاب سمست دالل

ما إذا كاان قاج قتماو عاماجا أو  صاأ أو ماجافعا عاغ نفداو، فيحتسال  العقاب، فبل يجل عمى
 اوسايمة لماتخمز مشاو إال القزااء عمياوالقاتال السقتػل قج صال عمى الستيع فماع يجاج أن 

عاغ الساتيع، وماع  القرااص األماػر شابو تاجرأ حاج ودفع الرائل أماخ مذاخو ، وكال ىاحه
سابب وجاػد ىاحه األجاداء ماغ جداجه ذلظ فمن التيسة تبقى تجور حػل الستيع ما لع يثبات 

ليشفااي عااغ نفدااو  فااي مكااان الحااادث أو عمااى جدااج القتياال بداابب مذااخو  مقشااع لمقاضااي
الياال السخبخيااة تححا فاامن الااجور األكبااخ لمياال، ومال فاابل مبااخر لػجااػده إال الجخيسااة، التيسااة

إنسا يكػن في أثشاء التحقيق مع الساتيع، ألن ماغ شاأنيا أن تجاخه  كسا مخ في البرسات،
أجااداء مااغ جدااجه تااجل داللااة يقيشيااة عمااى عشااجما يػاجااو بذاايادة واإلقااخار إلااى االعتااخاف 

ماااغ وجاااػده فاااي مكاااان مقشاااع لمقاضاااي عجاااده عاااغ بياااان سااابب ماااع ، وجاااػده ماااع السقتاااػل
 .(ٔ)الحادث

-تحاليااال السخبخياااة عاااس البااااحثيغ الذاااخعييغ فاااي االعتسااااد عماااى الباااالْ ب وقاااج
، يقاػل الاجكتػر أقاػػ ماغ الذايادة مجاخدة في اإلثبات واعتبارىاا -وأىسيا البرسة الػراثية

عسخ الدبيل: )كيخ أنو يسكغ القػل بسذخوعية األ ح بالبرسة الػراثية أيزاا فاي قزاايا 
لفقيااااء ماااغ إثباااات بعاااس الحاااجود الحاااجود والقرااااص بشااااء عماااى ماااا ذىاااب إلياااو بعاااس ا

والقراص بالقخائغ واألمارات الجالة عماى مػجبياا، ومن لاع يثبات ذلاظ بالذايادة واإلقاخار، 
فمػ قيدت البرسة الػراثية عمى ىحه السدائل لع يكغ األ ح بياا والحكاع بسقتزااىا بعياجا 

 أنااو يااجرأ ، ومااشيع مسااغ يعتبخىااا أقااػػ مااغ الذاايادة إال(ٕ)عااغ الحااق، وال مجانبااا لمرااػاب(
                                         

 (.ٜٗٔالقزاء بقخائغ األحػال، ديخشػؼ، )ص -(. ٕٓٓاإلثبات بالخبخة، ششبػر، )ص (ٔ)
 (.ٔٛو ٓٛالبرسة الػراثية، الدبيل، )ص (ٕ)
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 -القاخائغ-الحج، يقػل الجكتػر عمي القخه داكي: )إن مػضػ  البراسة أقاػػ بكثياخ مشياا 
ومااغ الذاايادة التااي تسثاال الرااجق والكااحب، حتااى مااغ اإلقااخار، فااي حاايغ أن الكذااف عااغ 
شخياااق البراااسة قصعياااة أو شااابو قصعياااة عماااى األقااال، لاااحلظ فالاااحؼ أراه راجحاااا أنياااا دليااال 

مختكبياااا فيداااتحق العقااااب السشاساااب لاااو ماااا عاااجا التاااي يتذاااػف يثبااات ندااابة الجخيساااة إلاااى 
الذار  إلاى التداامح فيياا عشاج وجاػد الذابو الجارئاة لياا، ولكاغ درء الحاجود ال يعشاي عاجم 
وجااااػد عقػبااااة رادعااااة مشاساااابة قااااج تراااال إلااااى القتاااال حدااااب شبيعااااة الجخيسااااة و صػرتيااااا 

 .(ٔ)وضخوفيا ومبلبداتيا السذجدة أو السخففة(
ال يتفااق مااع الذااخيعة فااي مبااجأ درء  ىااا مجااخدة ومثبااات الحااجود بياااوالقااػل باعتبار 

، كسااا أن القااػل بعااجم (ٕ)الحااجود بالذاابيات وحسايااة الااجماء وصااػنيا مااغ الزاايا  واليااجر
ال  التحاليال السخبخيااةمذا كانات اعتبارىاا مجاخدة فاي اإلثباات لايذ معشااه إىسالياا بالكمياة فا

يجياد جاجا إال أنياا تذاكل لػثاًا قػياًا  القتالاب عماى الساتيعالقراص مثبل  تكفي إلقامة حج
ساابق ، وتصبااق عميااو عشجئااح أحكااام القدااامة، وقااج ألولياااء القتياال أن يحمفااػا أيسااان القدااامة

 الكبلم عشيا في فرل القدامة.
يقااااػل الااااجكتػر وىبااااة الدحيمااااي: )وتكااااػن البرااااسة فااااي جااااخائع القتاااال مثاااال قخيشااااة 

 .(ٖ)(المػث، في حال إثبات القتل بأيسان القدامة
جاااء فااي قااخار السجسااع الفقيااي فااي دورتااو الدادسااة عذااخة، القااخار الدااابع، البشااج 

ال مانع شخعًا مغ االعتساد عمى البرسة الػراثية في التحقيق الجشاائي، واعتبارىاا األول: 
وذلااظ يحقااق العجالااة  ،وساايمة إثبااات فااي الجااخائع التااي لاايذ فييااا حااج شااخعي وال قراااص

ى نياال السجااخم عقابااو وتبخئااة السااتيع، وىااحا مقرااج ميااع مااغ واألمااغ لمسجتسااع، ويااؤدؼ إلاا
 .مقاصج الذخيعة

يقااػل الااجكتػر نجااع عبااج الػاحااج: )يسكااغ اسااتعسال البرااسة الػراثيااة كااجليل وبيشااة 
                                         

 (. ٔٚالبرسة الػراثية، القخه داكي، )ص (ٔ)
 (.ٔٛٔحجية القخائغ، عدايدة، )ص -(. ٕٛٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص (ٕ)
 (.ٕٛالبرسة الػراثية، وىبة الدحيمي، )ص (ٖ)
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 .(ٔ)قػية كأدلة جشائية في الجخائع التي ال يتختب عمييا حج شخعي(
قخيشاة قصعياة  يقػل الجكتػر نرخ واصل: )ومع أن البرسة الػراثية في حقيقتياا

قػية إال إنيا ال تخقاى إلاى درجاة دليال اإلداناة فاي الجاخائع و اصاة الحاجود، ولاحلظ يجاب 
عمى القاضي إعسال الدامصة التقجيخياة فاي قبػلياا بحداب ماا يصسا غ إلياو قماب القاضاي، 
ويسكشو استخجام البرسة الػراثية في االساتجالل عماى مختكاب الجخيساة فاي الداخقة والقتال 

إن البرسة الػراثية كقخيشة قاشعة  -إلى أن قال-والمػاط والجخائع الجشدية، واالكتراب 
 .(ٕ)ال ترمح وحجىا إلثبات جخائع الحجود، ولكغ ىحا ال يسشع مغ معاقبتو تعديخا(

أقاااػل وهللا أعماااع: إن اساااتخجام البراااسة الػراثياااة فاااي الجاااخائع والجشاياااات كالقتااال 
ألن نتائجيا كسا يقػل السخترػن شابو يقيشياة، والدخقة، أمخ ميع ججا في معخفة الجشاة، 

وميقااا  العقػبااة الخادعااة عمااى الجاااني لاايذ بالزااخورة أن يكااػن بمقامااة حااج القراااص أو 
القصع، بل بالتعديخ والتغاخيع، ففاي جاخائع القتال تعتباخ البراسة الػراثياة لػثاا يحاق ألوليااء 

ذىااب إليااو الااجكتػر وىبااة  القتياال أن يحمفااػا أيسااان القدااامة، وتصبااق عمااييع أحكاميااا كسااا
وكيااااخه، وفااااي جااااخائع الداااااخقة يغااااخم الجاااااني قيسااااة السداااااخوقا ويعاااادره القاضااااي بحداااااب 
مبلبدات جخمو وتكخار سخقتو بساا ياخاه مشاسابا، فعاجم ثباػت الحاج بقخيشاة البراسة الػراثياة 
والتحاليااال السخبخياااة، لااايذ معشااااه تاااخك العقػباااة الخادعاااة لمسجاااخميغ، ومال لاااع ياااأمغ الشااااس 

والحقيقة أن إىسال ىحه القخائغ فيو تزاييع لػساائل ميساة أنفديع ودمائيع وأمػاليع، عمى 
 كفيمة بمثبات الحقائق، أو تعديدىا وتػجيييا الػجية الرحيحة عمى أقل تقجيخ.

 
      

                                         

(، بحث مقجم إلى ٕ٘ٗالبرسة الػراثية وتأثيخىا عمى الشدب، نجع عبج هللا عبج الػاحج، )ص (ٔ)
 م.ٕٕٓٓمي، الجورة الدادسة عذخة، مجسع الفقو اإلسبل

 (.ٕٗٔو ٕٕٔالبرسة الػراثية، واصل، )ص (ٕ)
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السدألة الثالثة: أثخ التحاليا السخبخلة كالبرسة الؾراثيػة فػي إثبػات الدنػا  
 أك االغتراب.

عة اإلساااابلمية فااااي إثبااااات الدنااااا احتياشااااا كبيااااخا لتعمقااااو باألنداااااب تحتاااااط الذااااخي
واألعخاض، وألنو في الغالب ال يحرل إال في الغخف السغمقة بعيجا عغ األنطار، فالدناا 
ال يثبات شااخعا إال بامقخار بااالْ عاقال، أو شاايادة أربعاة ذكااػر عاجول يراافػن الدناا وصاافا 

-ي اإلقخار والذايادة، لكاغ مااذا لاػ ادعات دقيقا، كسا مّخ في باب األلة القزائيةا فرم
عمى رجل باكترابيا وزناه بياا بااإلكخاه، فعخضايا القاضاي عماى  -امخأة متدوجة أو بكخ

أىاااال اال تراااااص مااااغ األشباااااء والسخبااااخييغ، فػجااااجوا فااااي جدااااجىا عبلمااااات االعتااااجاء، 
ؼ وتحااات أضفارىاااا أجاااداء ماااغ  بلياااا جماااج الساااجعى عمياااو، أو وجاااجوا بعاااج التحميااال السخباااخ 

لمدااػائل السيبميااة بقايااا مااغ مشّيااو فااي فخجيااا، وماااذا لااػ حسماات السااخأة مااغ ىااحا االكتراااب 
الااحؼ تجعيااو، وشالباات باامجخاء البرااسة الػراثيااة عمااى مػلػدىااا مااع الخجاال السااجعى عميااو 
باالكترااااابا فطياااااخت الشتيجااااة تػافاااااق ادعاءىااااا، فساااااا ىااااػ مػقاااااف القاضااااي ماااااغ ىاااااحه 

ا بااإلكخاه اساتشادا عماى نتيجاة التحاليال أم ال؟، ومذا التحاليل؟، ىل يثبت عماى الساتيع الدنا
كااان فقياااء السالكيااة قااج أوجبااػا حااج الدنااا عمااى السااخأة الحاماال التااي ال زوج ليااا ولااع تااجعي 
إكخاىا أو وطء شبية، فيل يسكغ االعتساد عمى البرسة الػراثية إلقامة الحاج عماى الدنااة 

جكتػر وىباة الدحيماي عماى ىاح التدااؤل قياسا عمى ضيػر الحسل عشج السالكية؟. يجيب ال
فيقااػل: )ال نجااج فااي كتبشااا الفقييااة وكيخىااا مااا يجيااد ذلااظ، لكااغ البرااسة أكثااخ داللااة مااغ 

، (ٔ)ضيااػر الحساال، وضيااػر الحساال يقرااخ إقامااة الحااج عمااى السااخأة الحاماال دون الدانااي(
إن –سايقع  ومدألتشا ادعاء الساخأة االكترااب والدناا بااإلكخاه، فياي السجشاي عميياا، فالحاج

 عمى الستيع باالعتجاء ال عمى السخأة. -ثبت
يقااػل الااجكتػر عسااخ الداابيل: )كيااخ أنااو يسكااغ القااػل بسذااخوعية األ ااح بالبرااسة 
الػراثية أيزا فاي قزاايا الحاجود والقرااص بشااء عماى ماا ذىاب إلياو بعاس الفقيااء ماغ 

وذكااخ مشيااا - إثبااات بعااس الحااجود والقراااص بااالقخائغ واألمااارات الجالااة عمااى مػجبيااا،
ومن لع يثبت ذلظ بالذيادة واإلقخار، فمػ قيدت البراسة  -إقامة حج الدنا بالحسل والمعان
                                         

 (.ٕٚالبرسة الػراثية، وىبة الدحيمي، )ص (ٔ)
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الػراثيااة عمااى ىااحه السدااائل لااع يكااغ األ ااح بيااا والحكااع بسقتزاااىا بعيااجا عااغ الحااق، وال 
 ،(ٔ)مجانبا لمرػاب(

ه ويقااػل الااجكتػر وىبااة الدحمااي: )إنااو مااغ الرااعب القااػل بمقامااة حااج الدنااا وكيااخ 
عمااى الدناااة بسجااخد البرااسة الػراثيااة، لػجااػد احتساااالت وشاابيات ال فااي نتيجااة البرااسة 
الػراثيااااة ذاتيااااا، ومنسااااا بسااااا يبلبداااايا أو يخالصيااااا مااااغ شاااابيات تتعمااااق بطااااخوف محيصااااة 

 .(ٕ)بيا(
يقػل الجكتػر نرخ واصل: )ومع أن البرسة الػراثية في حقيقتياا قخيشاة قصعياة 

جاة دليال اإلداناة فاي الجاخائع و اصاة الحاجود، ولاحلظ يجاب قػية إال إنيا ال تخقاى إلاى در 
عمى القاضي إعسال الدامصة التقجيخياة فاي قبػلياا بحداب ماا يصسا غ إلياو قماب القاضاي، 
ويسكشو استخجام البرسة الػراثية في االساتجالل عماى مختكاب الجخيساة فاي الداخقة والقتال 

كااغ ىااحا ال يسشااع مااغ معاقبتااو ول -إلااى أن قااال-واالكتراااب والمااػاط والجااخائع الجشدااية، 
 .(ٖ)تعديخا(

أقااػل وهللا أعمااع: إن اسااتخجام البرااسة الػراثيااة فااي الجااخائع الجشدااية، أمااخ ميااع 
ججا في معخفة صجق االدعاء مغ كحبو، ولزخورة صابلح السجتساع، فشتائجياا كساا يقاػل 

كااػن السخترااػن شاابو يقيشيااة، وميقااا  العقػبااة الخادعااة عمااى الجاااني لاايذ بالزااخورة أن ي
بمقاماااة حاااج الدناااا ألناااو مساااا شاااجدت الذاااخيعة فاااي إثباتاااو، ودرأتاااو باااأدنى شااابية، ولػجاااػد 
االحتساااالت الحقيقيااة الػاقعااة لكااػن السااخأة كاذبااة، بااأن تكااػن ىااي مااغ أد ماات مشيااة فااي 
 فخجيااا بااأؼ وساايمة أو حيمااة بعااج اسااتجخار السااجعى عميااو، أو تكااػن مااع الخجاال بخضاااىا

، ومغ وجو آ خ ىشااك زناا بااإلكخاه واعتاجاء عماى ماا (ٗ)افتكػن كاذبة في ادعاء اكترابي
دون الشفذ، وفي حال كػن السخأة بكخا ال زوج لياا وحسمات ماغ االكترااب ىشااك مػلاػد 

                                         

 (.ٔٛو ٓٛالبرسة الػراثية، الدبيل، )ص (ٔ)
 (.ٕٛالبرسة الػراثية، وىبة الدحيمي، )ص (ٕ)
 (.ٕٗٔو ٕٕٔالبرسة الػراثية، واصل، )ص (ٖ)
 (، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية.ٖٙٔي، رمديذ بيشام، )صعمع الشفذ القزائ (ٗ)
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وندب، وحال كػنيا متدوجة، ىشااك فاخاش وزوج ال يخضاى أن يشداب لاو ماغ لايذ مشاوا 
مغمطاااة أو –خ فيزاااصخ إلاااى نفياااو بالمعاااان، فاااالسخخج ماااغ ذلاااظ شاااخعا ىاااػ عقػباااة التعديااا

التااي يحااجدىا القاضااي وفااق مااا لجيااو مااغ معصيااات ومبلبدااات، باإلضااافة إلااى  -مخففااة
الغخامة السالية كسيخ السثل، أو دياة فاس البكاارة قياساا عماى دياة االعتاجاء عماى العزاػ 

ا فغذااء البكاارة ماغ بااب (ٔ)كالثجؼ والحمسة، وقج ذكخ الفقياء دية قصع جانبي فخج السخأة 
ػت عمى السخأة مشفعة عطيسة، فعاجم ثباػت حاج الدناا بقخيشاة البراسة الػراثياة أولى ألنو يف

والتحاليااال السخبخياااة، لااايذ معشااااه تاااخك العقػباااة الخادعاااة لمسجاااخميغ والسغترااابيغ، ومال لاااع 
والحقيقااة أن إىسااال ىااحه القااخائغ فيااو تزااييع لػسااائل ميسااة  يااأمغ الشاااس عمااى أعخاضاايع،

 وتػجيييا الػجية الرحيحة عمى أقل تقجيخ. كفيمة بمثبات الحقائق، أو تعديدىا
 

     

 
 

                                         

ذكخ الفقياء في معخض كبلميع عغ الجية جسيع أجداء جدع اإلندان ومشيا فخج السخأة يقػل ابغ  (ٔ)
أؼ الخريتيغ  واألنثييغعابجيغ في شخحو عمى الجر السختار وىػ يعجد أنػا  الجية وتفريميا: )

 وكحا فخج السخأة مغ الجانبيغ ،يغ إذا استأصميسا ومال فحكػمة عجلوحمستييسا واألليت وثجيي السخأة 
 (.ٚٚ٘/ٙ(. رد السحتار، ابغ عابجيغ، )الجية
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السدػػألة الخابعػػة: قػػخار كتؾصػػيات مجسػػع الفقػػه اإلسػػالمي بذػػأف البرػػسة  
 الؾراثية.

تصاااخق العمسااااء والباااااحثػن فاااي السجسااااع الفقياااي اإلسااابلمي فااااي مكاااة السكخمااااةا 
ورة الدادساااة التحاليااال السخبخياااة والبراااسة الػراثياااة فاااي دورات عاااجةا أىسياااا الاااجلسػضاااػ  

، تذااااااخيغ ٘-ٔه(، السػافااااااق ل: )ٕٕٗٔ، شااااااػال، ٕٙ-ٕٔعذااااااخة السشعقااااااجة بتاااااااريخ: )
م(، وبحزااااااػر ومذاااااااركة ثمااااااة مااااااغ الفقياااااااء والعمساااااااء السعاصااااااخيغ، مااااااع ٕٕٓٓاألول، 

مجسػعاااااة ماااااغ األشبااااااء والسخترااااايغ ماااااغ السخباااااخييغ، وقاااااامػا بدياااااارات لعاااااجة مختباااااخات 
وماىيتيا، وأنقل القخار كسا صجر ماع ذكاخ ا تراصية، لبلشبل  عمييا ومعخفة حقيقتيا 

 أسساء السػقعيغ عميو.
 ا.ة مشيدالقخار الدابع: بذأن البرسة الػراثية ومجاالت االستفا

 عج:ما بأنبي بعجه،  عمى مغ ال والدبلم وحجه والربلة  الحسج
ساابلمي فااي دورتااو الدادسااة عذااخة السشعقااجة بسكااة السكخمااة ن مجمااذ الفقااو اإلمفاا

، تذاااااااخيغ األول، ٘-ٔه(، السػافاااااااق ل: )ٕٕٗٔ، شاااااااػال، ٕٙ-ٕٔ) غمااااااافاااااااي الساااااااجة 
لااى التعخياااا الاااحؼ ساابق لمسجساااع اعتسااااده فااي دورتاااو الخامداااة إوبعااج الشطاااخ  م(،ٕٕٓٓ

 -أؼ السػرثاات ندابة الاى الجيشاات-البرسة الػراثية ىاي البشياة الجيشياة : )ونرو ،عذخة
نيااا مااغ ألجراسااات العمسيااة فااادت البحااػث واأو  ،(ندااان بعيشااوإالتااي تااجل عمااى ىػيااة كاال 

 ااحىا مااغ أسكااغ ي، ويالشاحيااة العمسيااة وساايمة تستاااز بالجقااة، لتدااييل ميسااة الصااب الذااخع
 .و كيخهأو البػل أو السشي أو المعاب أأؼ  مية بذخية مغ الجم 

اشتسل عميو تقخيخ المجشاة التاي كمفياا السجساع فاي الاجورة  وبعج االشبل  عمى ما
 ،جاااخاء دراساااة ميجانياااة مدتاااافيزة لمبراااسة الػراثياااةإبلل عاااجاده ماااغ  ااامالخامداااة عذاااخة ب

شباااااء والخبااااخاء، السػضااااػ  مااااغ الفقياااااء واألفااااي واالشاااابل  عمااااى البحااااػث التااااي قااااجمت 
ن نتااااائح البرااااسة ألااااى السشاقذااااات التااااي دارت حػلااااو، تباااايغ مااااغ ذلااااظ كمااااو إواالسااااتسا  

نفااييع عشيسااا، وفااي و أوالد الااى الػالااجيغ ثبااات نداابة األإالػراثيااة تكاااد تكااػن قصعيااة فااي 
لاى صااحبيا، إعاب( التي تػجج في مدخح الحادث مو الأو السشي أسشاد العيشة )مغ الجم إ
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ثبات الشدب بػجػد الذبو الجداساني بايغ إ :قػػ بكثيخ مغ القيافة العادية التي ىيأفيي 
نسااا الخصااأ من الخصااأ فااي البرااسة الػراثيااة لاايذ واردا مااغ حيااث ىااي، و أصال والفااخ ، و األ

 .و عػامل التمػث ونحػ ذلظألجيج البذخؼ في ا
 يأتي: سبق قخر ما عمى ما وبشاء
مااانع شااخعا مااغ االعتساااد عمااى البرااسة الػراثيااة فااي التحقيااق الجشااائي  : الكالأ

 :لخباااخ اثباااات فاااي الجاااخائع التاااي لااايذ فيياااا حاااج شاااخعي وال قرااااصإواعتبارىاااا وسااايمة 
مااااغ لمسجتسااااع، ويااااؤدؼ الااااى نياااال ا الحااااجود بالذاااابيات(، وذلااااظ يحقااااق العجالااااة واألو )ادرؤ 

 .السجخم عقابو وتبخئة الستيع، وىحا مقرج ميع مغ مقاصج الذخيعة
ن يحاااط بسشتيااى أن اسااتعسال البرااسة الػراثيااة فااي مجااال الشدااب البااج إ: ثانيػػا

ن تقاجم الشراػص والقػاعاج الذاخعية عماى البراسة أولحلظ الباج  ،الححر والحيصة والدخية
 ة.الػراثي

يجاػز  وال ،شخعا االعتساد عمى البرسة الػراثية فاي نفاي الشداب يجػز ال: ثالثا
 .تقجيسيا عمى المعان

ندااااب يجاااػز اساااتخجام البراااسة الػراثياااة بقراااج التأكاااج ماااغ صاااحة األ : الرابعػػػا
ن فااي أل اويجااب عمااى الجيااات السخترااة مشعااو وفااخض العقػبااات الداجااخة، الثابتااة شااخعا

 .ابيعندعخاض الشاس وصػنا ألذلظ السشع حساية أل
ثباااات الشداااب فاااي إ: يجاااػز االعتسااااد عماااى البراااسة الػراثياااة فاااي مجاااال خامدػػػا

 ة.الحاالت اآلتي
بسختماااف صاااػر التشااااز  التاااي ذكخىاااا  االتشااااز  عماااى مجياااػل الشداااب التحاااا –

م كاان أو تدااوييا، أدلاة سػاء كان التشاز  عمى مجيػل الشداب بدابب انتفااء األ، الفقياء
 .ونحػهبدب االشتخاك في وطء الذبية 

 ،حاالت االشتباه في السػاليج في السدتذفيات ومخاكد رعاية االشفاال ونحػىاا –
 .نابيبشفال األأوكحا االشتباه في 
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و أو الكاااااااػارث أشفاااااااال وا اااااااتبلشيع، بدااااااابب الحاااااااػادث حااااااااالت ضااااااايا  األ -
و بقراج أو وجاػد جثاث لاع يسكاغ التعاخف عماى ىػيتياا، أىميع، أ وتعحر معخفة  ،الحخوب

 .سخػ الحخوب والسفقػديغأػيات التحقق مغ ى
و لفااخد، ألؼ كااخض، ألذااعب  وأيجاػز بيااع الجيشااػم البذااخؼ لجاشذ  : السادسػػا

 .و ىبتيا مغ مفاسجألسا يتختب عمى بيعيا  اؼ جيةتجػز ىبتيا أل كسا ال
 تي:يػصي السجسع الفقيي بسا يأ :سابعا

مااااغ  ال بصماااابإجااااخاء الفحااااز الخاااااص بالبرااااسة الػراثيااااة إن تسشااااع الجولااااة أ –
ن تسشاع القصاا  الخااص الياادف أن يكػن في مختبخات لمجياات السختراة، و أو  ،القزاء

 .لمخبح مغ مداولة ىحا الفحز، لسا يتختب عمى ذلظ مغ السخاشخ الكبخػ 
يذاااااااتخك فيياااااااا  تكاااااااػيغ لجشاااااااة  اصاااااااة بالبراااااااسة الػراثياااااااة فاااااااي كااااااال دولاااااااة، –

خاف عمااااى نتااااائح شااااوتكااااػن ميستيااااا اإل ،داريااااػن شباااااء واإلالستخررااااػن الذااااخعيػن واأل
 .البرسة الػراثية واعتساد نتائجيا

يتعماااق  ن تػضااع آليااة دقيقااة لسشااع االنتحااال والغاار، ومشااع التمااػث وكاال ماااأ -
بالجيااج البذااخؼ فااي حقاال مختبااخات البرااسة الػراثيااة، حتااى تكااػن الشتااائح مصابقااة لمػاقااع، 

السدااااتعسمة الجيشااااات - ن يكااااػن عااااجد السػرثاااااتأو  كااااج مااااغ دقااااة السختبااااخات،أن يااااتع التأو 
 .بالقجر الحؼ يخاه السخترػن ضخوريا دفعا لمذظ -لمفحز

 . Àوهللا ولي التػفيق، وصمى هللا عمى نبيشا دمحم
 

 الدادة األفاضل السػقعػن عمى ىحا القخار وبالتختيب السحكػر فيو.
دمحم بغ إبخاىيع بغ جبياخ، د. صاالح باغ صاالح الفاػزان، د. دمحم رشايج راكاب قبااني، 

ساااايخبتر، د. نرااااخ فخيااااج واصاااال، د. الرااااجيق دمحم األماااايغ الزااااخيخ، د. دمحم د. مرااااصفى 
رضااا هللا دمحم  الحبيااب بااغ الخػجااو، دمحم سااالع بااغ عبااج الااػدود، دمحم بااغ عبااج هللا الداابيل، د.

وىباة مراصفى الدحيماي،  العثساني، د. إدريذ السباركفػرؼ، د. عبج الكخيع زيجان، دمحم تقي
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اوؼ، د. عباااج الداااتار فاااتح هللا ساااعيج، د. صاااالح باااغ زاباااغ د. يػساااف باااغ عباااج هللا القخضااا
 السخزوقي، د. عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، عبج العديد بغ عبج هللا آل الذيخ.

 وقج كتب األبحاث السذاركة في ىحا السػضػ  الدادة األفاضل:
 البرسة الػراثية ومجاالت االستفادة مشيا، د. وىبة مرصفى الدحيمي. -
الػراثياااة ماااغ مشطاااػر الفقاااو اإلسااابلمي، د. عماااي محياااي الاااجيغ القاااخه  البراااسة -

 داكي.
 البرسة الػراثية ومجاالت االستفادة مشيا، د. نرخ فخيج واصل. -
البراااسة الػراثياااة فاااي ضاااػء اإلسااابلم ومجااااالت االساااتفادة مشياااا فاااي جػاناااب  -

 الشدب والجخائع وتحقيق الذخرية، د. عبج الدتار فتح هللا سعيج.
سة الػراثية ومجػ مذخوعيتيا واستخجاميا في الشدب والجشاية، د. عساخ البر -

 دمحم الدبيل.
البراااسة الػراثياااة وتأثيخىاااا عماااى الشداااب إثباتاااا أو نفياااا، د. نجاااع عباااج هللا عباااج  -

 الػاحج.
البرسة الػراثية ومجاالت االستفادة مشيا دراسة فقيية مقارنة، د. سعج الاجيغ  -

 ىبللي.
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 الخابع: التدجيا السخئي كالرؾتي السبحث
سدااتخجمة حاليااا الػسااائل الحجيثااة الأىااع مااغ  -الفيااجيػ-يعتبااخ التدااجيل السخئااي 

لستابعاااااة األحاااااجاث التفرااااايمية التاااااي تجاااااخؼ بااااايغ الشااااااس فاااااي الذاااااػار ، أو فاااااي الاااااجوائخ 
الحكػمياااااة، أو كيخىسااااااا كاااااالسحبلت التجارياااااة والسبااااااني والعساااااارات، وكاااااحلظ التداااااجيل 

وىااػ يقااػم شااخز عبااخ السرااػرات الثابتااة أو الستحخكااة  ر، فقااج يرااػَ سدااسػ الرااػتي ال
وقاج يقاػم بياحا التداجيل شاخز ل آل خ اعتخافو بدخقة أو قتال، باقتخاف جخيسة، أو يدجَ 

لحسايااة نفدااو فااي محمااو أو بيتااو، أو جيااة حكػميااة لزاابط أمااغ السجتسااع وحسايااة األفااخاد 
ائع كذافتيا الجياات السختراة ماغ متابعتيااا والسستمكاات، والػاقاع يذايج أن كثياخا ماغ الجاخ 

فيااال ، (ٔ)السثبتاااة فاااي شاااػار  الساااجن وسااااحاتيا وأساااػاقيا -كااااميخات الفياااجيػ–لمسراااػرات 
فاااي إدانتاااو  ثباااات يعتساااج عمياااو القاضااايإيعتباااخ ىاااحا التداااجيل السخئاااي أو الراااػتي دليااال 

 ؟.لمستيع أم ال
تدااجيل بأنػاعااو لبيااان حكااع اسااتخجام ا وقباال اإلجابااة عااغ ىااحا الدااؤال البااج مااغ

ا مااغ صاااحب العبلقااة عمااع ومذنالخفاااء مااغ كيااخ الدااخ و  فاايسااػاء كااان مااغ قباال األفااخاد 
 ىاااااػ ماااااا يداااااسىو كالتداااااجيل الاااااحؼ يكاااااػن دا ااااال البياااااػت أو فاااااي الجمداااااات الخاصاااااة، 

ذ، أو كااان التدااجيل مااغ جيااة عامااة أو  اصااة لسراامحة، ويعمااع جسيااع الشاااس التجدااب
  واألسااااػاق، أو مااااا يزااااعو أصااااحاب السحااااال بػجااااػدها كالتدااااجيل السػجااااػد فااااي الذااااػار 

 التجارية، وبعس الشاس أمام مشازليع بقرج حساية أنفديع ومستمكاتيع.

 خل ُّٱ التجدذ مدتجليغ بقػلو تعالى: تحخيعففي الذخ  ذىب الفقياء إلى 
 مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

                                         

في دولة الكػيت مثبل كان لمسرػرات الثابتة في الذػار  واألسػاق بكافة أنػاعيا، دورا كبيخا في  (ٔ)
ميو، واآللة السدتخجمة في كذف الكثيخ مغ األحجاث والجخائع، وتػضيح السعتجؼ مغ السعتجػ ع

الجخيسة، وساعجت القزاء في تفاصيل القزية والتػصل لمحقيقة بأقرخ مجة، كسا وكان ليا 
األثخ في كذف شيجاء الدور في تفاصيل القزية السشطػرة، ومثل ىحا في الببلد العخبية 

 واإلسبلمية وكيخىا، الذيء الكثيخ.

 



ٕٙٓ 

 

 .(ٔ)َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه

)َمااْغ َتَحمَّااَع ِبُحُمااع  َلااْع َيااَخُه ُكمِّااَف َأْن قااال:  Àشبااي ، عااغ الابااغ عباااسوعااغ 
وَن  ،َيْعِقااَج َبااْيَغ َشااِعيَخَتْيِغ َوَلااْغ َيْفَعاالَ  َوَمااِغ اْسااَتَسَع ِإَلااى َحااِجيِث َقااْػم  َوُىااْع َلااُو َكاااِرُىػَن، َأْو َيِفااخ 

رَ  اِمْشااوُ  ِب َوُكمِّااَف َأْن َيااْشُفَخ ِفيَيااا  ُصاابَّ ِفااي ُأُذِنااِو اآلُنااُظ َيااْػَم اْلِقَياَمااِة، َوَمااْغ َصااػَّ ُصااػَرًة ُعااحِّ
)  ، والشرػص في الشيي عغ التجدذ كثيخة.(ٕ)َوَلْيَذ ِبَشاِفخ 

بذااكل صااخيح، نطااخًا  التدااجيل الدااخؼ  وفااي القااانػن: لااع تتشاااول نرػصااو مدااألة
، ألنيا رأت فيياا سشع، كيخ أن القزاء والسحاكع قالت كمستيا فييا بال(ٖ)لحجاثة السػضػ 

تاااجاء عماااى الحخياااة الذخراااية لكااال إنداااان اساااتشادًا إلاااى القاعاااجة التاااي تقزاااي بتحاااخيع اع
شاايادة السااخء ضااج نفدااو باسااتعسال التيجيااج أو القااػة أو التااج ل الصبااي الااحؼ يااؤثخ عمااى 

 .(ٗ)إرادة الفخد
وقااج كاناات ىااحه السدااألة محااط نقاااش وحااػار فااي الحمقااة الجراسااية التابعااة لمجشااة 

فكااان حكسيااع فييااا باايغ الحطااخ  م،ٖٜٙٔ :غ ىي ااة األمااع عااامحقااػق اإلندااان السشبثقااة عاا
السصمااق أو الجااػاز السقيااج بذااخوط، وذلااظ لسااا فااي ىااحه السدااألة مااغ التعااجؼ عمااى حخيااة 

 .(٘)األفخاد، ولديػلة تدويخىا
أما استخجام السرػرات في الذػار  واألسػاق وأمام السحال، فياػ ماغ السراالح 

 السخسمة لحساية األفخاد والسجتسع.
ولكششا إذا كززشا الصخف عغ مدألة التجدذ، فسا ىػ حكاع ىاحه التداجيبلت 

                                         

 (.ٕٔسػرة الحجخات، آية: ) (ٔ)
 (.ٗ٘/ٜالرحيح، البخارؼ، باب مغ كحب في حمسو، ) الجامع (ٕ)
سيأتي في مبحث وسائل االترال والتػاصل والجخائع اإللكتخونية، أن بعس الجول العخبية  (ٖ)

وكيخىا نحت باتجاه تذخيع القػانيغ تزبط الترػيخ والتدجيل لمشفذ أو الغيخ، وتجخم 
 بغيخ الػسائل السذخوعة. مدتخجميا

 (.ٕٔٔو ٕٓٔالقزاء بقخائغ األحػال، ديخشػؼ، )ص -(. ٜٕٔا، دبػر، )صالقخائغ ودورى (ٗ)
 (، نقبًل عغ السحقق الجشائي لمسخصفاوؼ.ٕٕٓالقخائغ ودورىا، دبػر، )ص (٘)



ٕٙٔ 

 

 السخئية أو السدسػعة في اإلثبات.
 عمااى حااجث مااا -الفيااجيػ-أو الستحخكااة  -الفػتغخافيااة–الثابتااة إن داللااة الرااػر 

 :لعجة أمػر مشيا داللة ضعيفة ال يسكغ االعتساد عمييا، وذلظ
التخكيب بيغ الرػر لسكاانيغ مختمفايغ فيياا  احتسال، و مكان وسيػلة التدويخإ -

   )الفػتػشػب أو الجبمجة أو السػنتاج(. با ىبػاسصة ما يدس
 .ارقةفة مالتذابو بيغ صػر األشخاص أحيانًا إذا لع يػجج عبل -
 .(ٔ)القجرة عمى الخسع بسا يذبو الرػرة -
لػجاااػد  اقخيشاااة ضاااعيفةأيزاااا لاااجليل السداااتحجث ماااغ التداااجيل الراااػتي يعاااج وا

إحااجاث تغييااخ فييااا بحااحف أو  وأ أو محاكاتيااا، التذااابو فااي األصااػات وممكانيااة تقميااجىا
ماا لاع يؤياجىا اعتاخاف مساغ صاجرت  ضاعيفةولحلظ فمن داللة ىاحه القاخائغ ، تقجيع وتأ يخ

ومتااى مااا رأػ ، مشااو، ولكااغ ال مااانع مااغ اسااتخجاميا أثشاااء التحقيااق والبحااث عااغ الجاااني
، فعمياااو االساااتعانة بأصاااحاب فاااي اإلثباااات التداااجيل أو القاضاااي تاااخجيح جاناااب الراااػرة

 ىاحه القاخائغ ومن أمكاغ تعديادالخبخة واال تراص ليتعخف عمى الحقيقاي والسادور مشياا، 
األماخ راجاع إلاى ، و عشج الحاجاة إليياا خائغاالستفادة مغ ىحه الق، وتكػن بغيخىا فيػ أولى

فتااااء السراااخية، فاااي ، ونرااات فتاااػػ دار اإل(ٕ)ماااا يتستاااع باااو القاضاااي ماااغ فصشاااة وذكااااء
، األماااااػر السداااااتحجثة ٜٕٓٓ، لعاااااام: ٗ٘، والسقياااااج بالصماااااب رقاااااع: ٖٙٙٗالفتاااااػػ رقاااااع: 

والػسااااائل العمسيااااة الستقجمااااة التااااي ضيااااخت ويسكااااغ االسااااتفادة مشيااااا، كالترااااػيخ السخئااااي 
 والتدجيل الرػتي، ال تعجو أن تكػن قخائغ ال تخقى ألن تدتقل باإلثبات.

                                         

باإلضافة إلى وجػد حيل كثيخة تخج  الكاميخا، مثل األقشعة الجمجية بأشكال الػجػه السختمفة،  (ٔ)
صػرتيع والطيػر برػرة مختمفة تساما، وكحلظ ما أصبح ويدتخجميا السجخمػن وكيخىع إل فاء 

يدسى بعسميات السكياج والتجسيل، وىي تغيخ مغ صػرة الذخز لجرجة تزيع فييا معالسو 
 الحقيقية، فكمسا تصػرت وسائل اإلثبات تصػرت معيا وسائل الجخيسة وأساليبيا.

بقخائغ  القزاء -(. ٕٔ٘صشخائق الحكع، زىخاني، ) -(. ٕٚٓحجية القخائغ، عدايدة، )ص (ٕ)
 (.ٖٖٔاألحػال، ديخشػؼ، )ص

 



ٕٕٙ 

 

، و اصاااة التاااي -الفياااجيػ-م السراااػرات الستحخكاااة أقاااػل وهللا أعماااع: إن اساااتخجا
تزاااعيا الجياااات األمشياااة السختراااة لزااابط أماااغ السجتساااع، أماااخ مياااع جاااجا فاااي القزااااء 
و اصة أثشاء التحقياق لسعخفاة مجخياات األحاجاث ومػاجياة الساتيع بياا، مساا يحسماو عماى 

الحااجود  اإلقاخار بسزااسػنيا، وكػنياا ال تختقااي ألن تكااػن دليال إثبااات مشفااخدة و اصاة فااي
والقراااااص، ال يعشااااي إىساليااااا ومسااااقاشيا مااااغ االعتبااااار، باااال وجػدىااااا يعصااااي لمقاضااااي 
صاابلحية لدااجغ السااتيع وتعديااخه و اصااة فيسااا يتعمااق بحقااػق العباااد كالدااخقة مااثبلا فمنااو 

 يزسغ ومن لع يقع عميو الحج بيا.
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 ئا االتراؿ كالتؾاصا اإللكتخكنيةالسبحث الخامذ: كسا
االترال والتػاصل في الساضي تحرال بمحاجػ شاخيقتيغ: بالمقااء  كانت وسائل

السباشااخ باايغ األفااخاد مذااافية مااع صاااحب العبلقااة أو عبااخ وكيمااو، أو بالسخاساامة بالبخيااج 
الاحؼ ماّخ بعااجة مخاحال، ثاع ضيااخ اليااتف والبااخق، ليطياخ بعاجىسا التػاصاال عباخ الذااابكة 

، وتاااع ا تااخا  ماااا يداااسى بااااألجيدة ، وتصاااػرت الذاااابكة وبخامجيااا شاااي ا فذاااي ا-األنتخناات-
الحكياااة، والباااخامح الحجيثاااة الستصاااػرة، وصاااارت تداااتخجم فاااي كافاااة شاااؤون الحيااااة تقخيبااااا 

 ,whatsapp) يخىا وشخىا، وضيخت بخامح السحادثة السباشخة بالرػت والرػرة مثل: 
facebook, viber, tango, youtube,) وكيخىا كثيخ، التي استعان بيا الشاس فاي ،

ء حااػائجيع ومرااالحيع، وعقااػدىع ومعااامبلتيع، حيااث إنيااا قخباات السدااافات البعيااجة قزااا
باايغ األفااخاد، واسااتعسميا آ ااخون فااي الجخيسااة بذااتى أنػاعيااا وصااػرىا، ومااا يخااز بحثااي 

، وكشت قاج ألسحات (ٔ)مشيا ىػ استخجاميا كجليل قزائي في اإلثبات، ومجػ حجيتيا فيو
ا: إدالء الذاايادة أو اإلقااخار أو حمااف اليساايغ فااي الفرااػل الدااابقة إلااى عااجة مدااائل مشياا

بالراػت والراػرة عباخ وساائل االتراال الحجيثاة، فقاج يداافخ الذااىج إلاى الاببلد البعيااجة 
ويرااااعب حزااااػره مجمااااذ القزاااااء لداااابب مااااا، وقااااج يخساااال شااااخز عبخىااااا اعتخافااااات 
بالرااػت والرااػرة بأنااو فعاال وفعاال، باإلضااافة إلااى أمااػر أ ااخػ قااج حراامت فااي واقعشااا 

اصااخ بااأن اجتسااع أفااخاد مااغ أسااخة عمااى الذااابكة عبااخ أحااج البااخامح الحجيثااة بالرااػت السع
، أو اجتساااع متبايعاااان عبخىاااا لعقاااج صااافقات تجارياااة، وقاااج يراااػر (ٕ)والراااػرة لعقاااج زواج

                                         

الججل في مذخوعية استخجام وسائل التػاصل الحجيثة ليذ  اصا باألدلة القزائية فقط، بل عع  (ٔ)
كافة استعساالتيا، فالقّخاء مثبل ا تمفػا في صحة القخاءة واإلقخاء عبخ ما أسسػه السقخأة 

 . أم ال ءة عبخىااإللكتخونية، وىل ترح اإلجازة بالقخا
مغ الطمع والتذخيج والمجػء في الببلد الػاسعة السدمسة وكيخ  شا لو نحغ الدػرييغبدبب ما تعخض (ٕ)

، ضيخت الكثيخ مغ السدائل التي البعس عغ بعزيع ة الػاحجةالسدمسة، وتفخق أفخاد األسخ 
مكان آ خ،  في مكان وأسختو في -الػلي-تحتاج إلى تػصيف شخعي، فسثبل: قج يكػن األب 

وال يدتصيع الحزػر إلييع، وال يػجج القاضي الذخعي ليقػم مقامو، فيػكل عبخ ىحه الػسائل مغ 
 يشػب عشو لعقج زواج ابشتو، والسدائل السدتججة أكثخ مغ أن تحرى. 

 



ٕٙٗ 

 

اإلندان نفدو وىػ يختكب جخما كدخقة أو فاحذة، أو يحتدي  سخا، وىاحا حاصال بكثاخة 
داارعت بعاس الاجول اإلسابلمية وكيخىاا لػضاع مع ضعف اإليسان والػاز  الجيشي، وقاج ت

قػانيغ تزبط ىحه الػسائل، وتجخم استعساليا الخااشئ والستعاجؼ، واعتباخت كال مداتخجم 
مدااؤوال عااغ ترااخفاتو مااغ األقااػال واألفعااال التااي يشذااخىا ويرااػرىا بشفدااو، وبشاات عمااى 

جاخائع تقشياة ذلظ كافة األحكام، ففي دولة اإلمارات والكػيت مثبل صجرت قػانيغ مكافحة 
 السعمػمات، وسيأتي الكبلم عشيا في السبحث القادم إن شاء هللا.

وفتذاااات فااااي أبحاااااث السجسااااع الفقيااااي فااااي مكااااة السكخمااااة فااااي دوراتااااو االثشتاااايغ 
والعذاااخيغ فمااااع أجااااج أنيااااع بحثااااػا مدااااألة اإلثبااااات بػسااااائل االترااااال والتػاصاااال الحجيثااااة، 

أعااخض عميااو بعااس السدااائل مااغ فاسااتخخت هللا تعااالى لخفااع مااحكخة إلااى مجمااذ السجسااع 
السدااتججات إلدراجيااا ضااسغ  صااة البحااث فااي دورات السجسااع القادمااة عميااا تجااج شخيقااا 

 لمتشفيح، إن شاء هللا تعالى.
يراح  -الفياجيػ-وما ذكختو فاي مداألة التراػيخ السخئاي بالسراػرات الستحخكاة 
ي أثشااء التحقياق ىشا فيي ركع أىسيتيا ال تعجو أن تكػن قاخائغ إثباات يداتعيغ بياا القاضا

لسػاجيااة السااتيع بيااا، مسااا يحسمااو عمااى اإلقااخار بسزااسػنيا، وكػنيااا ال تختقااي ألن تكااػن 
دليااال إثباااات مشفاااخدة و اصاااة فاااي الحاااجود والقرااااص، ال يعشاااي إىسالياااا ومساااقاشيا ماااغ 
االعتباااار، بااال وجػدىاااا يعصاااي لمقاضاااي صااابلحية لداااجغ الساااتيع وتعدياااخه و اصاااة فيساااا 

 يتعمق بحقػق العباد.
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 بحث الدادس: الجخائؼ اإللكتخكنيةالس

مع ضيػر تقشية السعمػماات الحجيثاة تصاػرت أسااليب الحيااة بذاكل عاام، 
فااي كافااة شااؤون حياااتيع، ومااع  -األنتخناات-فأقباال الشاااس عمااى اسااتخجام الذااابكة 

اتدااا  اساااتخجام ىاااحه التقشياااات ازداد االعتاااجاء عمااى أماااػال الشااااس وأعخاضااايع بااال 
وىاحه ساشة هللا فاي الحيااة الاجنياا فساا ماغ ا تاخا  يفياج الشااس فاي حيااتيع  وأنفديع،

إال ويطيااخ أناااس تدااتغمو لئلضااخار بغيااخىع، ومػضااػ  الجااخائع اإللكتخونيااة حاليااا 
أمخ ال يخفى عمى أؼ إندان لدعة انتذاره، وإلصجار كثيخ ماغ الاببلد اإلسابلمية 

عخبيااة الدااعػدية صااجر السخسااػم وكيخىااا لااو القااػانيغ الشاضسااة لااو، ففااي السسمكااة ال
، سكافحااااااة جااااااخائع السعمػماتيااااااةه، الستعمااااااق بٕٛٗٔ(، لدااااااشة ٚٔالسمكااااااي رقااااااع: )

(، لداااشة ٕوتزاااسغ سااات عذاااخة ماااادة، وفاااي دولاااة اإلماااارات صاااجر قاااانػن رقاااع: )
، -الجاااااخائع اإللكتخونياااااة-م، الستعماااااق بسكافحاااااة جاااااخائع تقشياااااة السعمػماااااات ٕٙٓٓ

(، لداشة ٖٙلكػيات صاجر قاانػن رقاع: )وتزسغ تدع وعذخون ماادة، وفاي دولاة ا
م، وتزااسغ ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٚم، أيزااا وتااع نذااخه فااي الجخيااجة الخسااسية بتاااريخ: ٕ٘ٔٓ

القااااانػن فرااااميغ: األول فااااي التعخيااااا بالسرااااصمحات اإللكتخونيااااة، والثاااااني فااااي 
العقػباااات السقاااخرة عماااى كااال جاااخم إلكتخوناااي، كساااا وأعاااجت الاااجول أجيااادة  اصاااة 

 ، سأتشاول ىحا السبحث في مصمبيغ:لسبلحقة ومكافحة ىحه الجخائع

 السظمب األكؿ: تعخلف الجخائؼ اإللكتخكنية.  **
 السظمب الثاني: إثبات الجخائؼ اإللكتخكنية.  **
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 ألكؿ: تعخلف الجخائؼ اإللكتخكنيةالسظمب ا
 التعخلف المغؾي: 

مداااسى حاااجيث مدااااتجج فاااي أبحااااث الفقاااو اإلسااابلمي وىااااػ الجاااخائع اإللكتخونياااة 
 الجخيسة واإللكتخون.: يتألف مغ شقيغ

 تعخلف الجخلسة في المغة: 
، أصل واحج يخجع إليو الفخو الجخيسة: اسع مغ الفعل جخم، الجيع والخاء والسيع 

 ،وشجخة جخيسة ،جخمو يجخمو جخما قصعو، فالجخم القصع ويأتي عمى عجة معان،
م وأجخم، فيػ جخم يجخم جخما واجتخ وفعمو اإلجخام، و  الحنب،و  والجخم التعجؼ، مقصػعة

جشى جشاية، وجخم إذا عطع جخمو أؼ  ،وجخم إلييع وعمييع جخيسة وأجخم، مجخم وجخيع
، وتطيخ داللة الفعل مغ ورودىا في القخآن والسجخم السحنب ،والجارم الجاني ،أذنب

 زت رت يب ُّٱٹٱٹٱالكخيع مخات كثيخة، أن السجخم مغ ارتكب ذنبا، 

 ٱُّٱٱٹٹٱو ،(ٕ)َّمي زي ري ُّٱٱٹٱٹٱ، و(ٔ)َّ ىت نت مت

ِإنَّ ) :Àقال رسػل هللا  وفي الحجيث ،(ٖ)َّ حت جت هب مب خب حب
َم ِمْغ َأْجِل َمْدَأَلِتوِ  ْم َفُحخِّ ، والجخم (ٗ)(أَْعَطَع اْلُسْدِمِسيَغ ُجْخًما َمْغ َسَأَل َعْغ َشْيء  َلْع ُيَحخَّ

، كاسبيع وجخيسة القػم، يتكدب ويصمب ويحتال ،وىػ يجخم ألىمو ويجتخمالكدب: 
وقػليع: فبلن حدغ الجخم  ،لجخم الجدع، وان جارم أىمو وجخيستيع أؼ كاسبيعيقال: فبل

 .(٘)جخوم وأجخام ووجسع الجدع،أؼ حدغ 
                                         

 (.٘٘سػرة األنعام، آية: ) (ٔ)
 (.ٓٗسػرة األعخاف، آية: ) (ٕ)
 (.ٙٗسػرة إبخاىيع، آية: ) (ٖ)
 –(. ٚٔٔ/ٜالرحيح، البخارؼ، باب ما يكخه مغ كثخة الدؤال وتكمف ما ال يعشيو، ) الجامع (ٗ)

 (.ٖٔٛٔ/ٗوتخك إكثار سؤالو عسا ال ضخورة إليو، ) Àالجامع الرحيح، مدمع، باب تػقيخه 
 =معجع مقاييذ المغة، -(. ٘ٙٗ/ٔجسيخة المغة، ابغ دريج، ) -(. ٖٕٗ/ٔالعيغ، الفخاىيجؼ، ) (٘)
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 تعخلف الجخلسة في االصظالح: 
 ورد لمجخيسة تعخيفات متعجدة أذكخ مشيا:

 .(ٔ)محطػرات شخعية زجخ هللا تعالى عشيا بحّج أو تعديد ىي: الجخائع -
مااااغ الذاااار  عمااااى أفعاااال معيشااااة، والتعدياااخ عقػبااااة يقااااجرىا  والحاااج عقػبااااة مقاااجرة
 القاضي كسا مخ في البحث.

 .(ٕ)فعل أو تخك نرت الذخيعة عمى تحخيسو والعقاب عميو ىي: الجخائع -
ويتباايغ مااغ تعخيااا الجخيسااة أن الفعاال أو التااخك ال يعتبااخ جخيسااة إال إذا تقااخرت 

الجخيساة تعشاي فعال ، ففمايذ بجخيساةفمن لع تكغ عمى الفعل أو تخك عقػباة  ،عميو عقػبة
، ويعباااخ أكثاااخ الفقيااااء عماااى الجخيساااة بمفاااع ماااا نياااي هللا عشاااو، وعرااايان ماااا أماااخ هللا باااو

 .جداءبال ةالعقػبالجشاية، إال إنيا أعع مغ الجشاية، وعغ 

 تعخلف اإللكتخكف في المغة: 
المغػياة  اإللكتخون لفع مدتجج لع يعخفو الباحثػن إال مؤ خا، وقاج أقختاو السجاامع

دقيقاة ذات شاحشة كيخبائياة ىاػ،  لكتاخون اإلوضستو إلى مفخداتياا، ففاي السعجاع الػسايط: 
، وفاااي معجاااع المغاااة العخبياااة (ٖ)ساااالبة شاااحشتيا ىاااي الجااادء الاااحؼ ال يتجااادأ ماااغ الكيخبائياااة

ا ذو شااااحشة ، لكتخوناااااتإ جسعااااو مفااااخدالسعاصااااخة: اإللكتااااخون  جاااادء مااااغ الااااحَّرة دقيااااق جااااجًّ
 .(ٗ)كيخبائّية سالبة

 

                                         
لدان العخب،  -(. ٗٔٗ/ٚالسحكع والسحيط األعطع، ابغ سيجه، ) -(. ٘ٗٗ/ٔابغ فارس، ) =

 (.ٜ٘-ٜٓ/ٕٔابغ مشطػر، )
 (.ٕٚ٘األحكام الدمصانية، الفخاء، )ص –(. ٕٕٖاألحكام الدمصانية، الساوردؼ، )ص (ٔ)
 (.ٕٓالجخيسة، أبػ زىخة، )ص –(. ٙٙ/ٔالتذخيع الجشائي، عػدة، ) (ٕ)
 (.ٕٗمغة، )صالسعجع الػسيط، مجسع ال (ٖ)
 (.ٔٔٔ/ٔمعجع المغة العخبية، مختار، ) (ٗ)
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 تعخلف الجخائؼ اإللكتخكنية: 
ا تماااااف البااااااحثػن وأكثااااااخىع ماااااغ الحقاااااػقييغ والقااااااانػنييغ فاااااي تعخياااااا الجااااااخائع 
اإللكتخونياااة، نطاااخا لحاااجاثتيا، وال اااتبلفيع فيساااا ياااج ل فيياااا، وال اااتبلفيع فاااي السباااجأ الاااحؼ 
يشصمق مشو الباحث في ترػرىاا فخؤية الباحث الذخعي السداتشج عماى أصاػل االساتشباط 

صااػلية الذااخعية تختمااف عااغ رؤيااة القااانػني السحااس، وقااج تصخقااػا ليااا بعااجة تعخيفااات األ
 مشيا:

كااال سااامػك إجخاماااي تختكباااو مجسػعاااة ماااغ األشاااخاص يحتخفاااػن اإلجاااخام ىاااي  -
تكاػن إلكتخونياة إذا ثبات لجياات التحقياق ، و لتحقيق أىجافيع ضسغ نصاق أكثاخ ماغ دولاة

خفااااة العمسيااااة وأدواتيااااا وأساااااليب التقشيااااة والتحااااخؼ أنيااااا تعتسااااج عمااااى الااااشيح العمسااااي والسع
 .(ٔ)الحجيثة، ومال سقط عغ ىحه الجخيسة صفة إلكتخونية

أو الذااابكة السعمػماتياااة  ،أؼ فعااال يختكاااب متزاااسشا اساااتخجام الحاساااب اآللاااي -
 .(ٕ)الشطام بالسخالفة ألحكام

كااال فعااال إجخاماااي ضاااج شااابكات الكسبياااػتخ، أو اساااتخجام شااابكات الكسبياااػتخ  -
 .(ٖ)ختب عميو تيجيجا لعشاصخ أمغ السعمػماتاستخجاما يت
 .(ٗ)كل اعتجاء يقع عمى الحاسب اآللي وشبكاتو أو بػاسصتو -

                                         

 م.ٜٜٛٔتعخيا الجامعة العخبية في نجوتيا لمتعخيا بالجخيسة السشطسة، الثاني مغ شباط،  (ٔ)
الفقخة الثامشة مغ السادة األولى، نطام مكافحة جخائع السعمػماتية في السسمكة العخبية الدعػدية،  (ٕ)

 ه. ٕٛٗٔ(، لدشة ٚٔرقع: )الرادر بالسخسػم السمكي 
(، دار كشػز إشبيميا، الخياض، شبعة أولى، ٕٕاالعتجاء اإللكتخوني، عبج العديد الذبل، )ص (ٖ)

الدخقة اإللكتخونية، ضياء مرصفى عثسان،  -م، نقبل عغ مرجر أجشبي متخجع. ٕٕٔٓ
في الذخق م، نقبل عغ الجخيسة اإللكتخونية ٕٔٔٓ(، دار الشفائذ، عسان، شبعة أولى، ٖٚ)ص

 األوسط، دمحم الجشجؼ.
(، دار الثقافة، عسان، شبعة رابعة، ٔٔجخائع الحاسػب واألنتخنت، دمحم أميغ الذػابكة، )ص (ٗ)

 م.ٕٔٔٓ



ٕٜٙ 

 

نذااااااط كياااااخ مذاااااخو  مػجاااااو لشداااااخ أو تغيياااااخ أو حاااااحف، أو الػصاااااػل إلاااااى  -
 .(ٔ)السعمػمات السخدنة دا ل الحاسب اآللي

 .(ٕ)الجخائع الشاش ة عغ االستخجام كيخ السذخو  لذبكة األنتخنت -
ويتباااايغ ماااااغ ىاااااحه التعااااااريا أن الجخيسااااة اإللكتخونياااااة مراااااصمح شاااااائع يراااااف 

، والتاي تختكاب ماغ -األنتخنات-األعسال اإلجخامية الستعمقاة بساا ساسى العاالع االفتخاضاي 
ي كل فعل ضار يأتيو الفاخد أو الجساعاة عباخ اساتعسالو األجيادة  بللو، أو بػاسصتوا في

 .عمى كيخه مغ األفخاد اإللكتخونية، ويكػن ليحا الفعل أثخ ضار
 

     
  

                                         

(، ٖٚجخائع الحاسب اآللي واألنتخنت، أسامة السشاعدة، وجبلل الدعبي، وصايل اليػاوشة، )ص (ٔ)
 (.ٕٕاإللكتخوني، الذبل، )صاالعتجاء  -م. ٕٔٓٓدار وائل، عسان، شبعة أولى، 

(، دار ٕٖالجخائع الشاش ة عغ االستخجام كيخ السذخو  لذبكة األنتخنت، دمحم عبيج الكعبي، )ص (ٕ)
 م.ٜٕٓٓالشيزة العخبية، القاىخة، شبعة ثانية، 
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 ثاني: إثبات الجخائؼ اإللكتخكنيةالسظمب ال
مااغ اآلثااار  -األنتخناات-تعتبااخ الجااخائع السختكبااة بتقشيااة السعمػمااات عبااخ الذااابكة 

الدااااامبية التاااااي  مفياااااا بخكاااااان االبتكاااااارات واال تخاعاااااات الحجيثاااااة، وقاااااج تشػعااااات الجخيساااااة 
الحياااااة، حتااااى مااااا يجااااب فيااااو الحااااج شالااااو  بػاسااااصتيا حتااااى شااااسمت كثيااااخا مااااغ متعمقااااات

اسااتعساليا كالقااحف والدااخقة، فالقااحف بػسااائل االترااال والتػاصاال بشذااخ الرااػر السخكبااة 
التاااي تاااجل عماااى الفاحذاااة، أو الكتاباااة والتداااجيل عباااخ الحدااااب الذخراااي فاااي وساااائل 

ي التػاصل بسا فيو قحف لسدمع، والدخقة عبخ الج ػل إلكتخونياا إلاى الحداابات الداخية فا
البشػك وسخقتيا، وأما ماال يجب فيو حج فكثيخ ججا كالدباب والذتائع ونذخ مػاقع الكفاخ 

 واإللحاد واإلفداد األ بلقي، وليذ انتياء بالغر والتجليذ والتدويخ بػاسصتيا.
ففاي القاػانيغ الػضااعية ساارعت الاجول إلااى ساغ قاػانيغ ولااػائح وعقػباات تزاابط 

سااتخجام الخاااشئ الستعااجؼ ليااا كاال دولااة حدااب اسااتخجام شاابكة السعمػمااات، وجخماات اال
 .(ٔ)دستػرىا وسياستيا وانتسائيا ومخجعيتيا، كسا مخ آنفا

أما في الذخيعة فمن الكبلم عغ إثبات الجخائع اإللكتخونية إلكتخونياا حاجيث عياج 
كسااا القااخائغ السدااتحجثة: البرااسات والتحالياال السخبخيااة والبرااسة الػراثيااة -بالبحااث وىااي 

قاااخائغ بااايغ ياااجؼ القاضاااي يداااتعيغ بياااا بعاااج التثبااات ماااغ ذوؼ الخباااخة  -لسخئااايوالتداااجيل ا
واال تراااص، بحدااب القزااية السشطااػرة باايغ يجيااو ومبلبداااتيا وضخوفيااا وقااػة وضااعف 
القاااخائغ التاااي تمتاااف حػلياااا، و اصاااة أن العثاااػر عماااى السعتاااجؼ إلكتخونياااا لااايذ بااااألمخ 

قبااات وصااعػبات، لعاال مااغ الداايل الياايغ، باال ىااػ كسااا يقااػل السخترااػن محاااط بعااجة ع
أىسيااا كياااب الااجليل السخئااي، وساايػلة إ فاااء السحتااخفيغ مااشيع لمااجليل، باإلضااافة إلااى أن 
الجخائع اإللكتخونية جخائع عابخة لمقارات واألقاليع، فقج يقحف أو يدخق مغ ىػ في أقراى 

إن –الذااخق القاااششيغ فااي أقرااى الغااخب، ولاايذ معشااى ىااحا أن يتااخك الجاااني إلكتخونيااا 
ىاػ  -ماالع يعتاخف الساتيع–ببل حداب وال عقاب، بل يبقى التعديخ  -كغ الػصػل إليوأم

                                         

مثل السسمكة العخبية الدعػدية، ودولة اإلمارات، ودولة الكػيت، وكيخىع مغ الجول العخبية  (ٔ)
 ية.واإلسبلم
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العقػبااة التااي يقااجرىا القاضااي عمااى الجاااني حفاضااا عمااى أمااػال الشاااس وأعخاضاايع، وأمااغ 
السجتسع واألفخاد، وحتى ال يبقى السجخم شميقاا بابل عقااب وال حدااب، بال وجاػد اإلثباات 

ة لدااجغ السااتيع وتعديااخه و اصااة فيسااا يتعمااق بحقااػق اإللكتخونااي يعصااي لمقاضااي صاابلحي
 العباد.
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 خاتسة
بعااج االنتياااء مااغ ىااحا البحااث فااي فقااو مدااتججات األدلااة القزااائية الااحؼ شفاات 
معااااو فااااي أميااااات السرااااادر المغػيااااة والذااااخعية فااااي الفقااااو اإلساااابلمي بسحاىبااااو األربعااااة 

ية عماى تحقياق العجالاة وشايػ  السعتبخة، حيث اتزح مغ  بللاو حاخص الذاخيعة اإلسابلم
األمغ واالستقخار في السجتسع بكافة الػسائل السذخوعة التاي بيشتياا الشراػص الذاخعية، 
أو اسااتشبصيا فقياااء العرااخ بسااا يتشاسااب مااع مدااتججاتو، وفااي ىااحا حفااع لحقااػق الشاااس 

 ودمائيع وأعخاضيع مغ أن يتدمط عمييا الجائخون.
صيات والسبلحطاات التاي اعتخضاتشي فاي ويسكششي أن أجسل بعس الشتائح والتػ 

 ىحا البحث بسا يمي: 
أن الذااايادة واإلقاااخار ماااغ األدلاااة القزاااائية الذاااخعية الثابتاااة بالكتااااب والداااشة،  -

وتبقاااى صااابلحية اإلثباااات بيساااا معتباااخة لكااال ماااا يداااتجج ماااغ قزاااايا وأحاااجاث بذاااخوشيسا 
 الػاردة.

حااج الستخاصااسيغ دون لمقااخائغ دور ىااام وأثااخ بااالْ فااي تػجيااو دفااة القزاااء أل -
 القخائغ لتحقيق العجالة بيغ الستخاصسيغ. هوالقاضي الحاذق الفصغ يدتثسخ ىح اآل خ،

تعتخيياااا الذااابو التاااي تاااجرأ  -ميساااا كانااات قػياااة عمسياااا- كااال القاااخائغ السداااتججة -
 الحج، لحا ال تقام الحجود بالقخائغ السدتججة السدتحجثة.

ل قزائي ليذ معشاه إىسالياا ومساقاشيا كجلي -مشفخدة-عجم االعتجاد بالقخائغ  -
 مغ االعتبار، بل ىي ميسة ججا ويتختب عمييا عقاب دون الحج.

البرسة الػراثياة دليال شابو يقيشاي إال أن قخيشاة الفاخاش أقاػػ مشاو، ألن الداتخ  -
 مغ مقاصج الذخيعة األساسية.

بااو لمذااخيعة مقاصااجىا فااي الشدااب فساااء الدانااي ميااجور ال قيسااة لااو وال يثباات  -
 ندب، ومن أثبتتو البرسة الػراثية بيػلػجيا.

ضاااااخورة اساااااتفادة كافاااااة مؤسداااااات القزااااااء الذاااااخعي ماااااغ الػساااااائل العمسياااااة  -



ٖٖٙ 

 

واألجياااادة الحجيثااااة واسااااتخجام التقشيااااات العمسيااااة وكاااال مااااا يداااااعج القاضااااي عمااااى إضيااااار 
 الحقيقة وفرل الشدا  بسا يحقق األمغ لمسجتسع.

الجاااخائع اإللكتخونياااة ومتعمقاتياااا إلاااى حاجاااة الكثياااخ ماااغ السداااتججات و اصاااة  -
الجراسااة والبحااث فااي السجااامع الفقييااة أو كيخىاااا ألنيااا مااغ السدااائل اليامااة التااي تحتاااج 

، التذخيع اإلسبلمي كفيل بأن يمبي حاجات السجتسع ميساا تعاجدتإلى اجتياد جساعي، و 
، إال وساابق وأن عقااجت بعااس الشااجوات والجمدااات العمسيااة لاابعس السدااتججات القزااائية

إنياااا ال تفاااي باااالغخض، ولعااال بعاااس الفقيااااء اكتفاااػا بساااا ساااشتو بعاااس الاااجول ماااغ قاااػانيغ 
 لتزبط ىحه السدتججات.

تقجمت بصمبات لبعس دوائخ اإلفتاء في الببلد اإلسابلمية مدتفداخا عاغ حكاع  -
 بعس السدائل السدتججة ولع تكغ اإلجابات تفي بالغخض مغ الدؤال، فمع أتصخق إلييا.

 
 كأخيخا:

إن مثل ىحه الجراساة وكيخىاا ماغ كال ماا يتعماق بالسداتججات العمسياة مصمػباة  -
ماغ شمبااة العمااع، ولااػ كانات األنطسااة الدااائجة حاليااا وضاعية وال تمتفاات إلااى حكااع الذااخيعة 

 في سغ قػانيشيا وتذخيعاتيا، لعجة أسباب مشيا:
ػا أن بيااان الحااق واجااب سااػاء عساال بااو الشاااس أم ال، أقبمااػا عميااو أم أعخضاا -أ 

عشاااو، وماااا ياااجرؼ أحاااجنا لعااال الساااػازيغ تشقماااب واألوضاااا  الداااائجة تتغياااخ وترااابح بعاااس 
السجتسعات بحاجاة ماساة إليياا، كساا ىاػ الحاصال حالياا فاي بعاس السشااشق التاي تحكاع 
ذاتيااا، فيااع فااي أشااج الحاجااة إلااى شااخعييغ يفراامػن فااي مشازعااات األفااخاد حدااب الذااخيعة 

 اإلسبلمية.
السحافطاااة عماااى شاااعمة أحكاااام الذاااخيعة اإلسااابلمية، أن ميساااة شمباااة العماااع  –ب 

وبيان مداياىا في القزاء وكيخه، لكي تبقى متقجة لؤلجبال القادماة، ومذا كاان الحكاام فاي 
وقتشا السعاصاخ قاج اساتغشػا عشياا باألحكاام الػضاعية، فقاج ياأتي ماغ يقبال عميياا ويداتشيخ 

 



ٖٙٗ 

 

ساااابلمي مرااااجرا أساساااايا بيااااا لتصبيااااق شااااخيعة هللا فااااي األرض، ويجعاااال مااااغ التذااااخيع اإل
 لمتذخيع، وما ذلظ عمى هللا بعديد.

 
وهللا أساأل أن يكاػن عسماي  الراًا لػجياو  ،: ىحا ما أردت أن أبيشوكفي الختاـ

ن أحدااشت فسااغ فاام ، وأن يشفعشااي بااو والسداامسيغ،وأن أكااػن قااج وفقاات فيسااا كتباات ،الكااخيع
يااخ ذلااظ فسااغ نفدااي فزاال هللا تبااارك وتعااالى وكخمااو عمااي، ثااع دعاااء والااجّؼ لااي، ومن ك

 .وتقريخؼ 
 À عماى سايجنا دمحموسامع وصامى هللا في البجء والختام، والحسج  رب العالسيغ 

 وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.
 

 دعػاىع أن الحسج  رب العالسيغوآ خ 
 

 الصالب

 دمحم زكخيا محسػد صارؼ الذافعي الحمبي

 ه. ٖٚٗٔ/ ذو الحجة /  ٖ
 م.ٕٙٔٓ/  أيامااػل  / ٘

  



ٖٙ٘ 

 

 

 
 
 

 الفهارس العامة
 

 .القخآنية فهخس اآليات

 فهخس األحاديث الذخلفة كاآلثار.

 فهخس أسساء األعالـ الستخيسة.

 فهخس السرادر كالسخايع.

 فهخس السؾضؾعات.
 

  

 



ٖٙٙ 

 

 فهخس اآليات
 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 ٚٛ ٛٔ َّ مي خي حي جي يه ىه ُّٱ البقخة 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يم ىم مم خم حم
 َّ ىن من خن حن جن

ٛٗ ٕٖٔ 

 ٚٛ ٔٚٔ َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

 ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ

 ىل مل يك ىك مك اكلك يق

 ين ىن نن من زن رن مم يلام

 يي ىي ميني زي ري ٰى

 مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

 حج مث هت مت خت حت جت هب

ٱَّمح جح مج

ٔٚٛ-
ٜٔٚ 

ٖٖٗ – ٖ٘ٙ 

 جئ يي ىي ني ُّ
 َّحئ

ٔٛ٘ ٔٛٗ 

 ٔٛ٘ ٕٕٛٱَّمب زب رب يئ ىئ ٱُّ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
ٱَّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ٕٖ٘ ٘ٔٚ 

 ٚٙٗ ٖٕٚ ين ىن نن من زنُّٱ



ٖٙٚ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 ىي ني مي زي ري ٰى
 مئ خئ حئ جئ يي
 مب خب حب جب هئ
 حج مث هت مت خت حت هبجت
ٱَّجح مج

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 حن يمجن ىم مم خم

 ىه مه جه ىنين من خن
 يي ميىي خي حي جي يه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 نث زثمث رث يت ىت
 اك يق ىق ىفيف يث ىث
 ىل مل يك ىك مك لك
 زن رن مم ام يل
 مي زي ري ٰى ين ننىن من
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي
 مت خت حت جت هب خبمب حب

 جخ مح جح مج حج مث هت
 مس خس حس جس مخ

ٕٕٛ ٕٗ – ٜٕ -ٕٔٔ 
– ٜٔٛ – ٜٔٚ 
– ٕٕٔ – ٕٖٓ 
– ٕٖٖ – ٕٖٙ 
– ٕٗٓ – ٕٗٚ 
– ٕ٘ٓ – ٕ٘ٙ 
– ٕٙٓ – ٕٙٗ 
– ٕٙٚ – ٕٚٗ 
– ٖٛ٘ – ٖٜٖ 

- ٗٓٓ 

 



ٖٙٛ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 خض جضحض مص خص حص
 جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض
 خك جكحك مق حق مف خف
 هل مل حلخل جل مك لك

ٱ خم حم جم  حم جم يل ىل مل ٱ

 خن حن يمجن ىم مم خم
 ىه مه جه ين ىن من
 ييٰذ ىي مي حيخي جي يه
 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ٱَّزئ رئ

 ٰى ٰر ييٰذ ىي ميُّ
ٱَّ َّ ٍّ ٌّ

ٕٖٛ ٜٔٛ – ٜٔٛ – 
ٕ٘ٙ 

 ٖ٘ٗ ٕٙٛٱَّخص حص مس خس حس جسُّ

آل  
 عسخان

 ٗٛٔ ٛٔٱَّ يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ

 ٖٜ ٖٙ َّخص حص مسٱُّ

 حس مخجس جخ مح جح مج حجُّ

 جض مص خص حص مس خس

 جع مظ حط مض خض حض

ٱَّمع

ٗٗ ٗٗٙ 

 ٖٔٓ - ٜٕٚ ٚٚ حق مف خف حف جف مغ ُّ



ٖٜٙ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 حل جل مك لك خك حك جك مق

 مم خم حم جم هل مل خل

ٱَّجه هن من خن حن جن

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ
 جئ يي ىي ني مي
 جب هئ مئ خئ حئ
 حت جت هب مب حبخب
 مح جح حجمج مث متهت خت
ٱَّ حس جس مخ جخ

ٛٔ ٕٕٔ 

 
 
 
 
 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ الشداء
 ىن من خن حن جن يم ىم مم
 خي حي جي يه ىه جهمه ين
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

ٔ ٜ٘٘ – ٜ٘ٙ 

 جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ
 حق خفمف حف جف مغ جغ مع
 خل حل جل لكمك خك حك جك مق
 مم خم حم جم ملهل
 مه جه هن من خن حنجن
 َّ هي مي خي حي ٰهجي

ٙ ٜٔٓ 

 مم ام ىليل مل يك ىك ٱُّٱ
 ٰى ين ىن نن زنمن رن

ٔٔ ٜ٘ٗ 

 



ٙٗٓ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 حئ جئ ىييي ني مي زي ري
 مب خب حب هئجب مئ خئ
 حجمج مث هت مت خت حت جت هب
 حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
 مق حق خفمف حف جف مغ جغ
 خل جلحل مك لك خك حك جك
 َّ حن جن مم خم حم هلجم مل

 ٙٛ٘ ٕٔ َّيف ىف يث ىث نثٱُّٱ

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱ

 جن ىميم مم خم حم

 ين ىن من خن حن

 حي جي يه ىه مه جه

 َّخي

ٔ٘ ٕٕٗ – ٖٖٙ - 
٘ٓٛ 

 رث يت ىت نتُّٱ
 نث مث زث
 يف ىف يث ىث
 اك يق ىق
 يك ىك مك لك
 ام يل ىل مل
 نن من زن رن مم

ٕٖ ٜ٘٘ 



ٙٗٔ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 ني مي زي ري ٰى ين ىن
 حئ جئ يي ىي
 حب جب هئ مئ خئ
 هت ختمت حت جت هب مب خب
ٱَّ جح مج حج مث

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ
 َّ يم ىم مم خم

ٖٗ ٜٕ 

 رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ

ٱَّين ىن نن من زن

ٖٛ ٖٕٗ 

 رن مم ام يل ىل مل ُّٱ
 َّ نن من زن

ٖٔٓ ٙ٘ 

 مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
 َّخف حف جف مغ جغ

ٔٓ٘ ٜٔ 

 خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ
 َّحن جن يم ىم مم

ٖٔ٘ ٕٔٔ – ٜٔٛ – 
ٖٙٚ – ٖٕٚ 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
 َّ مئ

ٔٗٔ ٛٗ - ٕٙٓ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ السائجة 

 خت حت جت مبهب خب

 جخ مح جح حجمج مث هت مت

ٛ ٜٔٛ - ٖٙٚ - 
ٖٖٚ 

 



ٕٙٗ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 جض مص خص حص خسمس حس مخجس

 َّ خض حض

 مه جه ين ىن ُّٱ
 يي ىيمي خي حي جي يه ىه
ٱَّٰر ٰذ

ٖٛ ٖ٘ٓ 

 مي خي حي جي ٱُّٱ
 َّىي

ٕٗ ٚٔ 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ
 َّ حب جب هئ

ٗٗ ٜٓ 

 مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
 َّ حف جف مغ جغ

ٗ٘ ٜٓ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱ
 َّ ىب نب مب

ٗٚ ٜٓ 

 ٛٓٔ – ٜٔ ٜٗٱَّحس جس مخ جخ مح جح ُّٱ

 ٘ٛ ٔ٘ َّخن حن جن ُّ

 من خن حن جن مم خم ُّ

ٱَّهن

ٙٗ ٕٙٗ 

 ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱ
ٱَّىي ني مي زي ري

ٜٛ ٕٜٗ - ٕٜٚ 

 ٖٕ٘ ٜٓ مق حق مف خف حف جف ُّٱ



ٖٙٗ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 جل مك لك خك حك جك
ٱَّ مل خل حل

 خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ
 هت مت خت حت هبجت مب
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 َّ مس خس

ٜ٘ ٜٛ – ٖٕٗ 

 زث رث يت ىت نت مت زتُّٱ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث
ٱٱَّٱىك مك لك اك يق

ٔٓٙ ٕٕٔ – ٕٖٔ – 
ٕٖٚ – ٕ٘ٔ – 
ٕٙٓ – ٕٕٙ – 
ٕٙٚ – ٖٓٗ – 

ٖٓٚ - ٖٔٚ 
 مت زت رت يب ُّ األنعام 

ٱَّ ىت نت

٘٘ ٕٕٙ 

 خف جفحف مغ جغ مع ُّ
 َّمف

ٜٓ ٗٙٙ 

 ٖٗٓ ٜٓٔ َّٱٱٱٱٱٱٱجع         مظ  حط  مضٱٱٱٱٱٱُّ

 ٖٖٖ ٕٔ َّ مق حق مف خف حف ُّٱ األعخاف 

 ٕٙٙ ٓٗٱَّمي زي ري ُّٱ
 جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ األنفال 

 َّ جس مخ

ٙٓ ٕ٘ٙ 

 ٖٕٙ ٖٚٱَّ خب حب جب هئ ٱُّٱ

 



ٙٗٗ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 ٙ٘ ٕٗ َّخي حي جي يه ىه مهُّ التػبة 

 ىث نث مث زث رثٱُّ
 لك اك يق ىق يف ىف يث
 َّ  يل ىل مل يك مكىك

ٕٔٓ ٕٕٔ 

 ٕٔ ٕٕٔ َّ حك جك مق ُّٱ

 ٖٜٔ ٖٙ َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ يػنذ 

 هي مي خي حي ٰهجي مه جهٱُّٱ
ٱَّمت هب مب مئهئ

ٖ٘ ٕٜٛ 

 حئ جئ يي ىي نيُّٱ: ىػد 
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 حج مث هت ختمت حت جت
 َّ مج

ٛٚ ٘ٔٛ - ٕ٘ٓ 

 ىت نت زتمت رت يب ىب نب ٱُّٱ يػسف 
 يف يثىف ىث مثنث زث رث يت
 َّ لك اك يق ىق

ٔٛ ٗٙٗ – ٗٚٛ – 
٘ٛٔ 

 جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 مث هت مت خت حت جت هب مب
 جس مخ جخ مح جح مج حج
 جض مص خص حص مس خس حس
ٱَّ مظ حط مض حضخض

ٕٙ-
ٕٛ 

ٖٛٔ – ٗٙ٘ 



ٙٗ٘ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ
 َّ مب

٘٘ ٛٔ 

 يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 َّ ام يل ىل

ٛٔ ٗٙ – ٔٛ٘ - 
ٜٖٔ 

 إبخاىيع 
 جت هب مب خب حب ُّٱ

ٱَّ حت
ٗٙ ٕٙٙ 

 مت خت حت جت هب مب ُّٱ الشحل 
ٱَّ مث هت

ٗ ٙٛ 

 ٙ٘ ٜٱٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

 ٛٚٗ ٙٔٱَّ جه ين ىن خنمنُّٱ

 ٖ٘ٗ - ٕٖٗ ٖٗٱَّ ين ىن من خن حن جن يم ُّٱ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ
 َّ ٌّ ٰى ٰر

ٗٗ ٕ٘ 

 من خن حن جن مم خم ٱُّٱ
 حي جي ٰه مه جه هن
 مب هئ هيمئ مي خي
ٱَّمث هت مت هب

ٕٚ ٜ٘ٙ 

 رت يب ىب نب مب زبُّ
 رث يت ىت نت مت زت

ٜٓ ٚٔ 

 



ٙٗٙ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 َّيث ىث نث زثمث

 مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
 يل ىل مل يك ىك
 ين ىن نن زنمن رن مم ام
 َّ ري ٰى

ٜٔ ٕٜٚ 

 نن من زن رن مم ام يل ُّٱ اإلسخاء 
 ني مي زي ري ٰى ىنين
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 خت حت جت هب مب خب حب
 مح جح مج حج مث هت مت
 َّ جس مخ جخ

ٕٖ-
ٕٗ 

ٙ٘ – ٜ٘٘ 

 رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱ
 ري ٰى ين ىن نن زنمن
 مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي
ٱَّهئ

ٖٖ ٖٖٚ 

 لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 هل مل خل حل جل مك
 َّ جم

ٖٙ ٜٔٗ - ٕ٘ٗ 

 ٖٜٕ ٚٔ  مب زب رب يئ ٱُّٱ شو 

 ٖٜٕ ٜٙ َّىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

 ٔٚ ٛٔ ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱ األنبياء 



ٙٗٚ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 َّرن مم

 من زن رن مم ام يلُّٱ
 مي زي ري ٰى ين ىن نن
 خئ جئحئ يي ىي ني
 هب مب خب جبحب هئ مئ
 هت ختمت حت جت
ٱَّمث

ٚٛ-
ٜٚ 

ٜٖٗ 

 لك اك يق ىق يف ىفُّ الشػر 
 يل ىل مل يك ىك مك
 ىن نن زنمن رن مم ام
ٱَّين

ٗ ٕٔٛ – ٕٕٗ – 
ٖٖٙ – ٘ٓٛ – 
ٕ٘ٔ – ٘ٔٗ – 

٘ٔ٘ 

 حت جت هب مب خب حب ُّٱ
 جح مج حج مث هت مت خت
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 حل جل مك لك خك حك جك مق
ٱَّ هل مل خل

ٙ-ٜ ٔٛٗ – ٖ٘ٓ – 
٘ٓ٘ – ٘ٓٚ – 

٘ٔٔ - ٖ٘ٔ 

 زث رث يت نتىت مت زت رت يب ُّٱ
ٱَّ يف ىف يث ىث نث مث

ٖٔ ٕٕٗ - ٖٙٗ 

 ٔٙ ٖٕ رن مم ام يل ىل ُّٱ

 



ٙٗٛ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 ٰى ين ىن نن من زن
 َّ  زي ري

 الفخقان 

 ىب نب مب زب ربُّ
 َّمت زت رت يب

٘ ٖٛ٘ 

 خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ
ٱَّ خك حك جك حقمق مف

٘ٗ ٜٕ٘ 

 ٙٛ٘ ٙٔٱَُّّ َّ ٍّ ُّٱ الشسل 

 ٚٓ٘ ٕٔٱَّ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ

 مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ
 ٰى ين ىن نن من زن رن
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 َّ مث هت مت خت حت جت

ٕٛ-
ٖٔ 

ٖٜٖ - ٗٔٔ 

 يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 يك ىك مك لك اك يق ىق
 َّ مل

ٜٗ ٔٛ٘ - ٖٖٖ 

 ٙ٘ ٜٔ َّ جي ٰه مه ُّٱ لقسان 

 ٙ٘٘ ٖٗٱَّحك جك مق حق ٱُّٱ

 نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ األحداب 
 نت مت زت رت يب
 ىثيث نث مث زث يترث ىت

ٗ-٘ ٔٙٚ - ٜٕ٘ 



ٜٙٗ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 مك لك اك ىقيق يف ىف
 مم ام يل ىل مل يك ىك
 ري ٰى ين ىن مننن زن رن
 حئ جئ ىييي ني مي زي
 خب حب جب هئ مئ خئ
 مت خت حت هبجت مب
ٱَّهت

 يب نبىب مب زب رب يئ ىئُّٱ سبأ 
 زث رث ىتيت نت مت زت رت
 ىق يف ىف يث ىث نث مث
 مل يك ىك مك لك اك يق
ٱَّمم ام يل ىل

ٖ ٕٜٚ 

 مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ين ىن من خن جنحن يم ىم

ٱَّ خي حي جي يه مهىه جه

ٔ٘ ٕٜٖ 

 ٛٛ ٜٔ َّ يل ىل مل خل ُّٱ فاشخ 

 ٜٕٗ ٗٔٱَّ مي زي ري ٰى ُّٱ

 ٙ٘ٗ ٔ٘ٱَّمت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱ الرافات 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ
 ام يل ىل مل يك ىك

ٖٜٔ-
ٔٗٔ 

ٗٗٙ 

 



ٙ٘ٓ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 َّ رن مم

 ٜٔ٘ ٘ٔ َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ الدمخ 
 ٘ٙ ٕٔ َّ جم يل ىل مل خل ٱُّٱ فرمت 

 خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ
 من خن حن جن مم
 خم جمحم يل ىل مل خل هن

 ىن خنمن حن جن يم ىم مم
 حي جي ٱيه ىه مه جه ين
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
ٱَّ يئ ىئ نئ مئ

ٕٓ-
ٕٕ 

٘ٙٙ 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ الد خف 
 ََّّ ٍّ ٌّ ٰى

ٖٙ ٗ٘ٙ 

 خض حض جض مص خص حص ُّ
 َّمغ جغ مع جع مظ حط مض

ٛٙ ٗ٘ – ٜٖٔ 

 يل ىل مل خل ُّٱ دمحم 
 خن حن يمجن ىم مم خم جمحم
 َّمن

ٖٓ ٗٙٚ 

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّ الحجخات 
 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم
 خي حي جي يه مهىه جه ين

ٕٔ ٕٙٓ 



ٙ٘ٔ 

 

 الرفحة رقؼ اآلية اآلية الدؾرة الخقؼ
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي
ُّ ِّ ّٰ َّ 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ الحجيج 
 يم ىم مم خم حم
 َّ جن

ٕ٘ ٚٔ 

 يت ىت نت مت زت رت ُّٱ الصبلق 

 يث ىث نث مث زث رث

 يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف

 نن من زن رن اممم يل ىل مل

 َّين ىن

ٕ ٜٔٓ – ٜٜٔ – 
ٕٕٔ – ٕٖٓ – 
ٕٖٚ – ٕ٘ٓ – 
ٕ٘ٙ – ٕٙٓ – 
ٕٙٚ  

 ٜٕٗ ٖٱَّ ىق يف ىف ُّٱ يعالتحخ  

 ٖٜٕ ٘ٗٱَّ مث زث رث ُّٱ الحاقة 
 ٜٜٔ ٖٖ َّ حف جف مغ جغ ُّٱ السعارج 
 ٙٙ٘ ٗٱَّين ىن نن من زن رن ُّٱ القيامة 

 
     

 



ٕٙ٘ 

 

 كاآلثار فهخس األحاديث
 

 الرفحة طخؼ الحجيث الخقؼ
 ٓ٘٘  اْلَعْيَشْيغِ  يءَ َقِز  ،َأْبِرُخوَىا َفِمْن َجاَءْت ِبِو َأْبَيَس َسِبًصا  ــ 1
؟َأِبَظ   ــ 2  ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ ُجُشْػن 
 ٕٚ٘-ٕٙ٘ َأَتْحِمُفػَن َوَتْدَتِحق ػَن َدَم َصاِحِبُكعْ   ــ 3
-ٖٖٚ-ٖٛٔ َأَتْدَتِحق ػَن َقِتيَمُكْع َأْو َقاَل َصاِحَبُكعْ   ــ 4

ٖٗٚ-ٖ٘ٓ 
ُىاااَػ ِفاااي اْلَسْداااِجِج، َفَشااااَداهُ َفَقااااَل: َياااا ك À َأتَاااْى َرُجااال  َرُساااػَل هللاِ   ــ 5

ْي َزَنْيتُ   َرُسػَل هللِا ِإنِّ
ٔ٘ٗ 

 ٚٚٔ َوُىَػ ِفي اْلَسْدِججِ  À َأَتى َرُجل  ِمْغ َأْسَمَع َرُسػَل َّللاَِّ   ــ 6
-ٛٙٗ-ٖٖٔ أَْىَل َ ْيَبَخ َفَقاَتَمُيْع َحتَّى َأْلَجَأُىعْ  Àَأَتْى َرُسػُل هللِا   ــ 7

ٖ٘ٗ 
 ٔٛ٘ أتي بامخأة قج تعمقت بذاب مغ األنرار وكانت تيػاه   ــ 8
خ   ُأِتَي ِبَخُجل  ُوِجَج ِفي ِ ْخَبة    ــ 9  ٔ٘ٔ ِبَيِجِه ِسكِّْيغ  ُمَتَمصِّ

 ٖٖٗ ِبَداِرق  َقْج َسَخَق َثْػًبا  ُأِتَي ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب   ــ 11
 ٓ٘ٔ ُأِتَي ُعَسُخ ْبُغ الَخصَّاِب ِباْمَخَأة  َقج َتَعمََّقْت ِبَذابّ    ــ 11
 ٖٕٙ َشَيااَدَة َرُجل  واْمَخَأَتْيِغ ِفْي الشَِّكااح   Àَأَجاَز َرُسػُل هللِا   ــ 12
 ٖٕٙ َأَجاَز َشَياَدَة أَْىِل اْلِكَتاِب، َبْعِزِيْع َعَمى َبْعس    ــ 13
ْبَع الُسْػِبَقاِت   ــ 14  ٔٙ ِاْجَتِشُبْػا الدَّ
 ٘٘ٔ-ٜٗٔ ،اْجَتِشُبػا َىِحِه اْلَقاُذوَرَة الَِّتي َنَيى َّللاَُّ َعْشَيا  ــ 15
 ٗٓ٘ ؼّ  َعجِ  َجاَء ِإَلى َعاِصِع ْبغِ  يَّ اْلَعْجبَلنِ  َأْ َبَخُه َأنَّ ُعَػْيِسخاً   ــ 16
-ٔٛٔ-ٔٚٔ ِاْدَرُؤْوا الُحُجْوَد َعِغ الُسْدِمِسْيَغ َما اْسَتَصْعُتعْ   ــ 17

ٖٚ٘-ٜٗٚ-



ٖٙ٘ 

 

 الرفحة طخؼ الحجيث الخقؼ
ٕ٘٘-ٖٕ٘-
ٖٜ٘-٘ٗٓ 

 ٜٖٔ إذا ا تمفتع أنتع وزيج بغ ثابت في شيء مغ  ــ 18
ِل َحتَّى  ــ 19  ٛٛ ِإَذا َتَقاَضى ِإَلْيَظ َرُجبَلِن، َفبَل َتْقِس ِلؤَلوَّ
 ٜٔ-ٗٚ-ٖٙ َتَيَج ثعَّ َأَصاَب َفَمُو َأْجَخانِ ِإَذا َحَكَع اْلَحاِكُع َفاجْ   ــ 21
ِ  ،َأَرْدُت اْلُخُخوَج ِإَلى َ ْيَبخَ   ــ 21  ٜٙٗ َفَدمَّْستُ  Àَفَأَتْيُت َرُسػَل َّللاَّ
 ٕ٘٘ َفَقاَم َرُجل  َفاْسَتْشَكَيُو َفَمعْ  ؟،َأَشِخَب َ ْسًخا  ــ 22
 َمَق َأْوِلَياُؤُه ِإَلىَأْصَبَح َرُجل  ِمْغ اأَلْنَراِر َمْقُتػاًل ِبَخْيَبَخ َفاْنصَ   ــ 23

 À الشَِّبيِّ 
ٖ٘ٛ 

 ٖٕٔ َأِقْع َشاِىَجْيِغ َعَمى َمْغ َقَتَمُو، َأْدَفُعُو ِإَلْيُكْع ِبُخمَِّتوِ   ــ 24
 ٜٖ٘ اْكُتُبػا ِلي َمْغ َتَمفََّع ِباإِلْسبَلِم ِمَغ الشَّاسِ   ــ 25
َيَجاءِ   ــ 26  ٜٜٔ-ٜٔٔ َأال ُأْ ِبُخُكْع ِبَخْيِخ الذ 
ُ ُكعْ   ــ 27  ٖٕٛ ِبَأْكَبِخ اْلَكَباِئِخ ُقْمَشا َبَمى َيا َرُسػَل هللاِ  َأاَل ُأَنبِّ
 ٕ٘ٔ َأاَل اَل َتُجْػُز َشَيااُدُة َ اْرع  واَل َضاِشْيغ    ــ 28
-ٜٜٕ-ٗ٘ َأَلَظ َبيَِّشة ؟(، َقاَل: )ال(. َقال: )َفَمَظ َيِسْيُشوُ   ــ 29

ٖٔٓ- 
: اِ   ــ 31 -ٜٕٛ-ٖ٘ ْحِمْف َأَلَظ َبيَِّشة ؟(، ُقْمُت: )ال(. َفَقاَل ِلْمَيُيْػِدؼِّ

ٖٔٓ 
 ٙٛ َأَلْع َتْعَمْع َأنَّ اْلَقَمَع ُرِفَع َعْغ َثبَلَثة    ــ 31
-ٖٕٙ-ٖٕٗ َأَلْيَذ َشَياَدُة الَسْخَأِة ِمْثُل ِنْرِف َشَياَدِة الخَُّجلِ   ــ 32

ٕٗٚ 
-ٜٖٚ-ٖٙ٘ َوِممَّا َأْن ُيْؤِذُنػا ِبَحْخب   ،ِإمَّا َأْن َيُجوا َصاِحَبُكعْ   ــ 33

ٕٗٔ 

 



ٙ٘ٗ 

 

 الرفحة طخؼ الحجيث الخقؼ
 ٖٙٗ َفِمَحْقِغ ِدَماِئُكْع، َوَأمَّا َأْمَػاُلُكْع َفِمُػُجػدِ  َأمَّا َأْيَساُنُكعْ   ــ 34
 ٜٙ-ٙٚ-ٗٚ َأمَّا َبْعُج َفِمنَّ اْلَقَزاَء َفِخيَزة  ُمْحَكَسة    ــ 35
 ٖٖٗ قج وليت  الجا قتال يأما بعج، فمن  ــ 36
ِ، اْكُتْب ِإَليَّ  َأنَّ َأَبا َثْعَمَبَة اْلُخَذِشيَّ   ــ 37  ٜٖٙ ، َقاَل: َيا َرُسػَل َّللاَّ
 ٖٖٚ-ٖٛٙ ِإنَّ َأَ اَك ُمْحَتَبذ  ِبَجْيِشوِ   ــ 38
َبيِِّع ُأمَّ َحاِرَثَة َجَخَحْت ِإْنَداًنا َفاْ َتَرُسػا ِإَلى الشَِّبىِّ   ــ 39  َأنَّ ُأْ َت الخ 

À 
ٖ٘ٚ 

 ٕٙٙ  ِإنَّ أَْعَطَع اْلُسْدِمِسيَغ ُجْخًما َمْغ َسَألَ   ــ 41
 ٖٔٔ شِّْدَيانَ ِإنَّ هللَا َتَجاَوَز َعْغ ُأمَِّتي الَخَصَأ وال  ــ 41
ُس ُأمًَّة ال ُيْعُصػنَ   ــ 42  ٕٚ ِإنَّ َّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ ال ُيَقجِّ
 ٖٚٔ اْسَتْقَخَض ِمْغ ُعْثَساَن ْبِغ َعفَّانَ   َأنَّ اْلِسْقَجادَ   ــ 43
ِ َعَمى َمَشاِبَخ ِمْغ ُنػر    ــ 44  ٗٚ ِإنَّ اْلُسْقِدِصيَغ ِعْشَج َّللاَّ
 ٕٔ٘ ِمْغ أَْعَخاِبيّ  َفاْسَتْتَبَعوُ  اْبَتاَ  َفَخَساً  Àَأنَّ الشَِّبيَّ   ــ 45
-ٓٛٔ-ٛ٘ٔ ُأِتَي ِبِمّز  َقِج اْعَتَخَف اْعَتَخاَفاً  À َأنَّ الشَِّبيَّ   ــ 46

ٖ٘٘ 
 ٕٙٗ َأَجاَز َشَياَدَة الَقاِبَمةِ  Àأّن الشبّي   ــ 47
 ٖٗ٘-ٖٖٔ َحَبَذ َرُجبًل ِفي ُتْيَسة  ُثعَّ َ مَّى َعْشوُ  Àَأنَّ الشَِّبيَّ   ــ 48
َسانِ  Àيَّ َأنَّ الشَّبِ   ــ 49  ٖ٘ٗ َقَزى َأنَّ الَخَخاَج ِبالزَّ
َعى َعَمْيوِ  À نَّ الشَِّبيَّ أ  ــ 51  ٜٖٗ َقَزى َأنَّ اْلَيِسيَغ َعَمى اْلُسجَّ
اِىجِ  Àَأنَّ الشَِّبيَّ   ــ 51  ٜٖٓ-ٕٔٗ َقَزى ِبالَيِسْيِغ َمَع الذَّ
ِخيَِّة ِكَتاًبا َوَقاَل: اَل تَ  Àالشَِّبيِّ َأنَّ   ــ 52  ٜٖٗ ْقَخْأهُ َحتَّىَكَتَب أَلِميِخ الدَّ
 ٖٖٚ اْلَجاِىِميَّةِ  يَأَقخَّ اْلَقَداَمَة َعَمى َما َكاَنْت َعَمْيِو فِ  À يَّ بِ الشَّ  نَّ أَ   ــ 53
ًقا Àأن الشبي   ــ 54 ُو َرُجل   ،َبَعَث َأَبا َجْيِع ْبَغ ُحَحْيَفَة ُمَرجِّ  ٖٗٙ َفبَلجَّ
 ٖٕ٘ ْغ َأْشِخَبة  َفَدَأَلُو عَ  ،َبَعَثُو ِإَلى اْلَيَسغِ  Àَأنَّ الشَِّبيَّ   ــ 55



ٙ٘٘ 
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َثْت َأنََّيا َسَأَلْت َنبِ  َأنَّ ُأمَّ ُسَمْيع    ــ 56  ٔ٘٘ َعِغ اْلَسْخأَةِ  Àَّللاَِّ  يَّ َحجَّ
بَلةَ  Àَأنَّ اْمَخَأًة َ َخَجْت َعَمى َعْيِج َرُسػِل هللِا   ــ 57  ٔٚٗ ُتِخيُج الرَّ
 ٕٕ٘ َسْخَأةُ َىْل َتْغَتِدُل الْ : Àَأنَّ اْمَخَأًة َقاَلْت ِلَخُسػِل َّللاَِّ   ــ 58
َل َقَداَمة  َكاَنْت ِفي اْلَجاِىِميَِّة َلِفيَشا َبِشي َىاِشع  َكانَ   ــ 59  ٜٖٖ ِإنَّ َأوَّ
َل ِلَعااااْان  َكااااْاَن ِفااااْي اإِلْساااابلِما َأنَّ ِىاااابلَل ْبااااَغ ُأَميَّااااَة َقااااَحَف   ــ 61 ِإنَّ َأوَّ

 َشِخْيظَ 
ٕ٘ٔ 

 ٓٙ ْع َحَخام  ِإنَّ ِدَماَءُكْع َوَأْمَػاَلُكْع َوأَْعَخاَضُكْع َعَمْيكُ   ــ 61
 ٔ٘ٗ-ٚٗٗ َأنَّ َرُجبًل أَْعَتَق ِستََّة َمْسُمػِكيَغ َلُو ِعْشَج َمْػِتوِ   ــ 62
ِ، ِإنَّ َتْحِتي اْمَخَأًة اَل َتُخد  َيجَ   ــ 63  ٚٔ٘ َأنَّ َرُجبًل َقاَل: َيا َرُسػَل َّللاَّ
 َفَقااَل: َياا َرُساػَل هللاِ  Àِإنَّ َرُجبًل ِماغ اأَلْعاَخاِب َأتَاى َرُساػَل هللِا   ــ 64

 َأْنُذُجَك هللاَ 
ٕٔٗ-ٔٗٚ 

-ٖ٘ٚ-ٜٖٙ َأنَّ َرُجبًل ِمْغ َبِشي َمْخُدوم  اْسَتْعَجػ ُعَسخَ   ــ 65
ٖٕٛ 

: َيا اْبَغ َشامَِّة اْلَػْذرِ َأنَّ   ــ 66  ٜٔ٘ َرُجبًل، َقاَل ِلَخُجل 
ِعَي  À ، َفَدااَأَل الشَِّبااي  Àَأنَّ َرُجَمااْيِغ اْ َتَرااَسا ِإَلااى الشَِّباايِّ   ــ 67 اْلُسااجَّ

 ةَ اْلَبيِّشَ 
ٕٜٜ-ٖٓ٘-
ٖٙٛ-ٖٚٗ 

 ٚٗٗ Àَأنَّ َرُجَمْيِغ اْ َتَرَسا ِفي َمَتا   ِإَلى الشَِّبيِّ   ــ 68
َفَقاَل   َأنَّ َرُجَمْيِغ اْسَتبَّا ِفي َزَماِن ُعَسَخ ْبِغ اْلَخصَّابِ   ــ 69

 َأَحُجُىَسا
٘ٔٛ 

 ٗٗ٘ اْضِخُبػهُ  :ُأِتَي ِبَخُجل  َقْج َشِخَب َفَقالَ  Àَأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ   ــ 71
 ٖٜٕ ُأِتَي ِبَمَبغ  َقْج ِشيَب ِبَساء   Àَأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ   ــ 71
َوْىَػ َيِديُخ ِفي  َأْدَرَك ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب  Àَأنَّ َرُسػَل هللِا   ــ 72

 َرْكب  َيْحِمُف ِبَأِبيوِ 

ٖٖٓ-ٖٕٜ 

 



ٙ٘ٙ 
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 ٘٘ٙ َوَأَمَخُه َأنْ  ،َبَعَث ِبِكَتاِبِو َرُجبلً  Àَأنَّ َرُسػَل هللِا   ــ 73
ِإنَّ اْمَخَأِتاي  :َجاَءُه أَْعَخاِبي  َفَقااَل َياا َرُساػَل هللاِ  À ُسػَل هللاِ َأنَّ رَ   ــ 74

 َوَلَجْت 
٘ٔٚ-٘٘ٗ 

 ٜٖٓ-ٕٔٗ َقَزى ِبَيِسْيغ  وَشاِىج   Àهللِا  َأنَّ َرُسْػلَ   ــ 75
 ٜٖ٘ َكَتَب ِإَلى َقْيَرَخ َيْجُعػُه ِإَلى اإِلْسبَلمِ  Àَأنَّ َرُسػَل هللِا   ــ 76
 ٕٗٔ-ٜٖٙ َأْن َورِّْث اْمَخَأةَ  ،َكَتَب ِإَلْيوِ  Àَأنَّ َرُسػَل هللِا   ــ 77
 ٛٗٗ َقاَل: َلْػ َيْعَمُع الشَّاُس َما ِفي الشَِّجاءِ  Àَأنَّ َرُسػَل هللِا   ــ 78
ا Àَأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ   ــ 79  ٕٗ٘ َلْع َيِقْت ِفي اْلَخْسِخ َحجًّ
 ٖٔٛ َيَجهُ َمخَّ َعَمى ُصْبَخِة َشَعام  َفَأْدَ َل  À َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ   ــ 81
ةً   َأنَّ َساِرًقا َسَخَق ِفي َزَماِن ُعْثَسانَ   ــ 81  ٖٗٗ ُأْتُخجَّ
-ٖٖٚ-ٖٛٔ َأنَّ َعْبَج هللِا ْبَغ َسْيل  َوُمَحيَِّرَة ْبَغ َمْدُعػد  َأَتَيا َ ْيَبخَ   ــ 82

ٖٗٚ 
ِ ْبَغ َسْيل  َوُمَحيَِّرَة َ َخَجا ِإَلى  ــ 83 -ٜٖٚ-ٖٙ٘ َ ْيَبخَ  َأنَّ َعْبَج َّللاَّ

ٕٗٔ 
 ٖٙٔ َئة  ِدْرىعاَباَ  ُكبَلًما َلُو ِبَثَساِنسِ   ْبَغ ُعَسخَ َعْبَج هللِا  َأنَّ   ــ 84
 ٘٘٘ َقاَل ِلَخُجَمْيِغ َتَجاَعَيا َوَلَج اْمَخَأة : ُىَػ اْبُشُكَسا  َأنَّ ُعَسخَ   ــ 85
 ٖٕٚ أّن عسخ أجاز شيادة الشداء في الصبلق  ــ 86
 ٖٕٚ أّن عسخ أجاز شيادة رجل  وامخأتيغ في الشكاح  ــ 87
 ٕ٘٘ َأْواَلَد اْلَجاِىِميَِّة ِبَسغْ  َكاَن ُيِميطُ   نَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّابِ أَ   ــ 88
 ٖٕٚ أنَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َأَجاَز شيادَة رجل  َواْمَخَأَتْيغِ   ــ 89
اي َوَجاْجُت ِماْغ  :َ اَخَج َعَماْيِيْع َفَقاالَ   َأنَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّابِ   ــ 91 ِإنِّ

 ُفبَلن  
ٕ٘ٙ 

َماُم ِبِعْمِسِو، َواَل َأْن اَل   ــ 91  ٖٙٙ  َيْأُ َح اإْلِ



ٙ٘ٚ 
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 ٖٖٗ َأنَّ َناًسا َكاَن ِبِيْع َسَقع  َقاُلػا: َيا َرُسػَل هللِا آِوَنا َوَأْشِعْسَشا  ــ 92
 ٜٖٙ َوِمَلى َقْيَرخَ  ،َكَتَب ِإَلى ِكْدَخػ  Àَأنَّ َنِبىَّ َّللاَِّ   ــ 93
-ٖٚٗ-ٖٔٛ ِبَذِخيظِ  À الشَِّبيِّ  َأنَّ ِىبَلَل ْبَغ ُأَميََّة َقَحَف اْمَخَأَتُو ِعْشجَ   ــ 94

ٖ٘ٓ-٘٘ٓ-
ٕ٘ٔ 

 ٜٙٗ ِإنَّا َلِبَسكََّة ِإْذ َنْحُغ ِباْمَخَأة  اْجَتَسَع َعَمْيَيا الشَّاُس َحتَّى َكادَ   ــ 95
 ٜٖٓ ،اَل َنتَِّيُسظَ  ِإنََّظ َرُجل  َشاب  َعاِقل    ــ 96
 ٔٛ ِإنَُّكْع َسَتْحِخُصػَن َعَمى اإِلَماَرةِ   ــ 97
 ٛٗٔ ِبالشِّيَّاِت، ِإنََّسا اأَلْعَسالُ   ــ 98
-ٖٗٙ-ٖٖ ِإنََّسا َأَنا َبَذخ  َوِمنَُّكْع َتْخَتِرُسػَن َوَلَعلَّ َبْعَزُكْع َأْن َيُكػنَ   ــ 99

ٗٗٚ 
 ٖٖ نََّسا َأَنا َبَذخ  َوِمنَُّو َيْأِتيِشي اْلَخْرعُ إِ   ــ 111
 ٕٙٗ أّنو أجاز شيادة القابمة وحجىا في االستيبلل  ــ 111
 ٕٙ٘ ،َما َىَكَحا ُأْنِدَلْت  :َرُجل   َفَقالَ  ،أنو قخأ ُسػَرَة ُيػُسفَ   ــ 112
 ٘٘٘ ا َلبََّدا َفُمبَِّذ َعَمْيِيَساسَ يُ نَّ أَ   ــ 113
 ٜٚٗ َأي َيا الشَّاُس، ِإنَّ الدَِّنى ِزَناَءان:  ــ 114
ِ َشْيً ا، َواَل َتْدِخُقػا  ــ 115  ٖٓ٘ َباِيُعػِني َعَمى َأْن اَل ُتْذِخُكػا ِباََّّ
 ٗٗ٘ !؟،َما اتََّقْيَت َّللاََّ  :ػُلػنَ َفَأْقَبُمػا َعَمْيِو َيقُ  ،َبكُِّتػهُ   ــ 116
-ٜٖٙ-ٖٛٙ َبْل ُىَػ ِعْشَجَك اْدَفْع ِإَلْيِو َحقَّوُ   ــ 117

ٖٚٗ 
َْ ُعَسخَ   ــ 118  ٜٙٗ َأنَّ اْمَخَأًة ُمَتَعبَِّجًة َحَسَمْت، ، َبَم
فِّ َيْػَم َبْجر    ــ 119 -ٜٙٗ-ٕٖٛ َفَشَطْختُ  ،َبْيَشا َأَنا َواِقف  ِفي الرَّ

ٕٗٛ 
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 ٕٖٚ ِدَلُة َأَحق  ِمَغ اْلَيِسيِغ اْلَفاِجَخةِ اْلَبيَِّشُة اْلَعا  ــ 111
-ٖٚٗ-ٖٔٛ اْلَبيَِّشَة َأْو َحج  ِفي َضْيِخكَ   ــ 111

ٖ٘ٓ-٘ٔٔ-
ٕ٘ٔ-٘ٔٗ-
٘ٔ٘-٘٘ٓ 

-ٖ٘-ٖٔ   َوالَيِسْيُغ َعَمى َمْغ َأْنَكخ ،الَبيَِّشُة َعَمى الُسجَِّعي  ــ 112
ٖٖٔ-ٕٗٔ-
ٕٜٛ-ٖٜٓ-
ٖٔٗ-ٖٔٙ-
ٖٕٕ-ٖٜٗ-
ٗٙٚ-ٗٚ٘ 

َشااااُة َعَمااااى َمااااغِ   ــ 113 َعااااى اْلَبيِّ  ِفاااايِإالَّ  اَواْلَيِساااايُغ َعَمااااى َمااااْغ َأْنَكااااخَ  ،ادَّ
 اْلَقَداَمةِ 

ٖ٘ٓ 

َيْخُصُب الشَّاَس َيْػَم اْلُجُسَعِة، َأتَااُه َرُجال  ِماْغ  Àَبْيَشَسا َرُسْػُل هللِا   ــ 114
 َبشْي َلْيث  

ٔٗٙ 

 ٕ٘٘ َفِبَسا ُيْذِبُو اْلَػَلجُ  :، َفَقاَل َرُسػُل هللاِ ؟َتْحَتِمُع اْلَسْخَأةُ   ــ 115
ْمااُت َحَساَلااًة َفَأَتْيااُت الشَِّباايَّ   ــ 116 : يااا قبيرااة Àَأْسااَأَلُو، َفَقاااَل  À َتَحسَّ

 َأِقْع ِعْشَجَنا
ٕٕٛ 

ْبِعيَغ،  ــ 117 ُذوا ِباِ ِمْغ َرْأِس الدَّ  ٙٛ َتَعػَّ
ُىغَّ َجج  وَىْدُلُيغَّ َجج    ــ 118  ٖ٘ٔ َثبلث  َجج 
ِة َثبَلَثة  اَل ُيَكمُِّسُيُع َّللاَُّ َيْػَم َثبَلَثة  اَل ُيَكمُِّسُيُع َّللاَُّ َيْػَم اْلِقَيامَ   ــ 119

 اْلِقَياَمةِ 

ٖٓٔ-ٖٓٚ 

 ٕٗ ُيِحب ػَن الّدَساَنةَ  َقْػم   ُثعَّ َيْخُمفُ   ــ 121
 ٕٖٓ َفَقاَل َيا َرُسػَل هللِا َما اْلَكَباِئخُ  Àَجاَء أَْعَخاِبي  ِإَلى الشَِّبيِّ   ــ 121



ٜٙ٘ 
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ْي َرَأْيُت الِيبللَ َفَقاَل: إَ  Àَجاَء أَْعَخاِبي  ِإَلى الشَِّبيِّ   ــ 122  ٕٕ٘ نِّ
 ٜٙ٘ َأَصْبُت اْمَخَأًة َذاَت َحَدب   يِإنِّ  :َفَقالَ  À يِّ َجاَء َرُجل  ِإَلى الشَّبِ   ــ 123
-ٜٔٔ-ٗ٘ Àَجْاَء َرُجل  ِمْغ َحْزَخَمْػَت وَرُجل  ِمْغ ِكْشَجَة ِإَلى الشَِّبيِّ   ــ 124

ٕٗٓ-ٕٜٛ-
ٖٔٓ 

 ٖٕٙ جاءِت الييػُد بخجل وامخأِة مشيع َزَنيا  ــ 125
 ٚٗٗ َقْج َشمََّقَيا َزْوُجَيا، Àاَءْت اْمَخَأة  ِإَلى الشَِّبيِّ جَ   ــ 126
 َوَأِبي َبْكخ   Àَجاَءَنا ُرُسُل ُكفَّاِر ُقَخْير  َيْجَعُمػَن ِفي َرُسػِل هللِا   ــ 127

 
ٖٜٖ 

اء    ــ 128 اِرؼِّ وعَجؼِّ ْبِغ َبجَّ  ٕٔٙ َ َخَج َرُجل  ِمْغ َبِشْي َسْياع  َمَع َتِسْيع  الجَّ
 ٕٗ   ُثعَّ الَِّحْيَغ َيُمْػَنُيعْ  ،َقْخِني ُكعْ َ ْيخُ   ــ 129
َياااا  :َفَقاااالَ  اَذاَت َياااْػم  َوْىاااَػ َمْداااُخور   Àَدَ اااَل َعَمااايَّ َرُساااػُل هللِا   ــ 131

 َعاِئَذةُ 
ٖٕٗ-٘ٗٛ 

 ٖٖٚ-ٖٚٙ Àَدَ َمْت ِىْشج  ِبْشُت ُعْتَبَة اْمَخَأةُ َأِبى ُسْفَياَن َعَمى َرُسػِل َّللاَِّ   ــ 131
 ٖٜٖ ْنَراَر ِلَيْكُتَب َلُيْع ِباْلَبْحَخْيغِ األَ  À َدَعا الشَِّبي    ــ 132
 ٖٖٗ َدَعاِني ُعَسُخ ْبُغ َعْبِج اْلَعِديِد، َفَقاَل: ِإنِّي ُأِريُج َأْن َأَدَ  اْلَقَداَمةَ   ــ 133
 ٕٕ ُربَّ َحاِمِل ِفْقو  ِإَلى َمْغ ُىَػ َأْفَقُو ِمْشوُ   ــ 134
 ٜٚٗ الشَّاُس َفَخْجع  َيْخُجُع اإِلَماُم ُثعَّ  :الخَّْجُع َرْجَسانِ   ــ 135
 ٖٚٔ َردَّ اْلَيِسيَغ َعَمى َشاِلِب اْلَحقِّ   ــ 136
-ٕٛٔ-ٙٛ ُرِفَع الَقَمُع َعْغ َثبلَثة : َعِغ الشَّاِئعِ   ــ 137

ٖٔٓ 
-ٕٓٗ-ٜٓٔ َشاِىَجاَك َأْو َيِسْيُشوُ   ــ 138

ٕ٘ٔ-ٕٜٛ-
ٖٔٓ 

 



ٙٙٓ 

 

 الرفحة طخؼ الحجيث الخقؼ
ِبيِّ   ــ 139 ِبيِّ َعَمى الرَّ  ٕٚ٘ َشَياَدُة الرَّ
 ٕٗٗ الُ جَ َيْدَتِصْيُع الخِّ  َشَياَدُة الشَِّداِء َجاِئَدة  ِفْيَسا الَ   ــ 141
 ٖٕٗ َشَياَدُة اْمَخَأَتْيِغ ِمْشُكغَّ ِبَذَياَدِة َرُجل    ــ 141
اااانَ   ــ 142 َوُأِتاااَي ِباْلَػِلياااِج ْباااِغ ُعْقَباااَة َفَذاااِيَج  ،َشاااِيْجُت ُعْثَسااااَن ْباااَغ َعفَّ

 َعَمْيوِ 
ٕ٘ٚ 

ْخِني َيا َرُسْػَل هللاِ   ــ 143  ٜٗٔ َشيِّ
 ٛٗٗ َيِسيغَ َعَمى َقْػم  الْ  À َعَخَض الشَِّبي    ــ 144
 ٓٚٗ َيْػَم ُقَخْيَطَة َفَكاَن َمغْ  À ُعِخْضَشا َعَمى الشَِّبيِّ   ــ 145
-ٛٙٗ-ٖٖٔ ظَ لِ ذَ  غْ مِ  خُ ثَ كْ أَ  الُ سَ الْ وَ  يب  خِ ُج قَ يْ عَ الْ   ــ 146

ٜٗٚ-ٖ٘ٗ 
 ٚٗٗ َفَبَكى الخَُّجبَلِن َوَقاَل ُكل  َواِحج  ِمْشُيَسا  ــ 147
-ٖٚٗ-ٖٖٚ ُيعْ َفُتْبِخُئُكْع َيُيػُد ِبَأْيَساِن َ ْسِديَغ ِمشْ   ــ 148

ٖ٘ٓ 
 ٕٖٗ  ةً ئَ اَأْن ُيْبِصَل َدَمُو َفَػَداهُ مِ  Àَفَكِخَه َرُسػُل هللِا   ــ 149
 ٕٖٗ  ة  َأْن ُيَصلَّ َدُمُو َفَفَجاهُ ِبِسائَ  Àَفَكِخَه َنِبي  َّللاَِّ   ــ 151
ِ ِإنِّي أُلْعِصي الخَُّجلَ   ــ 151  ٖٗٓ َفَوَّللاَّ
ِ َما َيْخَفى َعَميَّ ُ ُذػُعُكعْ   ــ 152  ٖٗٓ َفَوَّللاَّ
 ٜٕٔ ِفي َرُجَمْيِغ َشِيَجا َعَمى َرُجل  َأنَُّو َسَخقَ   ــ 153
اِرؼ  َرُجال  ِماْغ َلْخاع ، َفَقااَل: َياا َرُساػَل َّللاَِّ   ــ 154  َقاَم َتِسايع  ْباُغ َأْوس  الاجَّ

À  
ٖٜ٘ 

 ٜٓ َقْج َأَتى َعَمْيَشا َزَمان  َوَما ُنْدَأُل، َوَما َنْحُغ ُىَشاكَ   ــ 155
 ٖٕٔ َرُجل  ِمْغ أَْىِل الِعَخاقِ  صَّاِب َقِجَم َعَمى ُعَسَخ ْبِغ الخَ   ــ 156
 ٕٜ-ٜٓ-ٕٙ  َواِحج  ِفي اْلَجشَّةِ  :اْلُقَزاُة َثبَلَثة    ــ 157



ٙٙٔ 

 

 الرفحة طخؼ الحجيث الخقؼ
 ٜٗ٘  َجِشيِغ اْمَخَأة  ِمْغ َبِشى ِلْحَيانَ  يفِ  À َقَزى َرُسػُل َّللاَِّ   ــ 158
 ٖٖٗ َيْبَعُث اْبَغ َرَواَحَة ِإَلى اْلَيُيػدِ  À الشَِّبي   َكانَ   ــ 159
 ٖ٘ َوَبْيَغ َرُجل  ِمَغ الَيُيْػِد َأْرض  َفَجَحَجِنيَكاَن َبْيِشي   ــ 161
 ٛٗٗ  ِإَذا َأَراَد َسَفًخا َأْقَخَ  َبْيَغ ِنَداِئوِ  Àَكاَن َرُسػُل هللِا   ــ 161
 ٔٚٔ َكاَن ُعْتَبُة ْبُغ َأِبْي َوقَّاص  َعِيَج ِإَلْى َأِ ْيوِ   ــ 162
ْئبُ   ــ 163  ٕٛٗ-ٓٚٗ َكاَنْت اْمَخَأَتاِن َمَعُيَسا اْبَشاُىَسا َجاَء الحِّ
، َفاْ َتَراااْسَشا ِإَلاااى   ــ 164 َكاَناااْت َبْيِشاااْي وَباااْيَغ َرُجااال  ُ ُراااْػَمة  ِفاااي ِبْ اااخ 

 Àَرُسْػِل هللِا 
ٜٔٓ-ٕٜٛ-
ٖٔٓ 

 ٜٖٗ َفِقيَل َلوُ  ،ِكَتاًبا، َأْو َأَراَد َأْن َيْكُتبَ  Àَكَتَب الشَِّبي    ــ 165
 ٜٖٗ Àهللِا  َىَحا َما اْشَتَخػ ُمَحسَّج  َرُسػلُ ، À َكَتَب ِلي الشَِّبي    ــ 166
ؤ  ِمْغ َنَدب  َوِمنْ   ــ 167  ٖٜ٘-ٚٙٔ دّق أو اّدعى ندبًا ال ُيعخف ُكْفخ  َتَبخ 
 ٖٕ٘ َوَمْغ َشِخبَ  ،َوُكل  ُمْدِكخ  َحَخام   ،ُكل  ُمْدِكخ  َ ْسخ    ــ 168
ُس َأمَّة  اَل َتْأُ ُح ِلَزِعيِفَيا  ــ 169  ٕٚ َكْيَف ُتَقجَّ
 ٜٛ ي ِكَتاِب هللاِ َكْيَف َتْقِزي؟، َفَقاَل: َأْقِزي ِبَسا فِ   ــ 171
 ٕ٘ٗ اَل َتُجػُز َشَياَدُة الشَِّداِء ِإالَّ َعَمى َما اَل َيصَِّمُع َعَمْيِو ِإالَّ   ــ 171
 ٕ٘ٔ-ٕٕٔ َواَل ِذؼ َكْسخ   اَل َتُجػُز َشَياَدُة َ اِئغ  َواَل َ اِئَشة    ــ 172
 ٕ٘ٔ-ٕٕٔ ال َتُجْػُز َشَياَدُة َ اِئغ  وال َ اِئَشة ، وال َمْجُمػد    ــ 173
ـْصٍم وَلا ظاـنِْينَلا تاج    ــ 174 ة  خا اد  هـا  ٕ٘ٔ ْىز  شا
 ٕٗٙ ال تخث ممَّة ممَّة، وال تجػز شيادة  ــ 175
 ٓٙٙ ال َتْذَيْج ِإاّل َعَمى َما ُيِزْيُء َلَظ َكِزَياِء َىَحهِ   ــ 176
 ٜٚٗ-ٛٙٗ اَل ُتْشَكُح اأْلَيُِّع َحتَّى ُتْدَتْأَمخَ   ــ 177
 ٗٚ اَل َحَدَج ِإالَّ ِفي اْثَشَتْيغِ   ــ 178
، َوَشاِىَجْؼ َعَجل  ال ِنَكاَح إِ   ــ 179 -ٖٕٚ-ٖٕٔ ال ِبَػِليّ 

 



ٕٙٙ 
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ٜ٘٘ 

 ٖٚ٘ اَل َيِحل  َدُم اْمِخغ  ُمْدِمع  َيْذَيُج َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ   ــ 181
 ٖٓ٘ اَل َيْدِني الدَّاِني ِحيَغ َيْدِني َوْىَػ ُمْؤِمغ    ــ 181
 ٜ٘ َيْقِزَيغَّ َحَكع  َبْيَغ اْثَشْيِغ َوْىَػ َكْزَبانُ  الَ   ــ 182
 ٙ٘ٔ َقبَّْمتَ  َلَعمَّظَ   ــ 183
اِرَق َيْدِخُق اْلَبْيَزَة َفُتْقَصُع َيُجهُ   ــ 184  ٖٓ٘ ،َلَعَغ َّللاَُّ الدَّ
 ٜٚٗ-ٕٗٔ َلَقْج َ ِذْيُت َأْن َيُصْػَل ِبالشَّاِس َزَمان  َحتَّى َيُقْػَل َقاِئل    ــ 185
ِ ْبِغ ُجْجَعاَن ِحْمًفا  ــ 186  ٕٓٔ  َلَقْج َشِيْجُت ِفى َداِر َعْبِج َّللاَّ
 ٖٕٔ عْ كُ احبِ اِتِل َص ى قَ مَ جاِن عَ يَ ذْ اِن يَ جَ اىِ ُكع شَ لَ   ــ 187
 ٜٖٗ َوَجُعُو َقاَل اْئُتػِني ِبِكَتاب  َأْكُتبُ  À َلسَّا اْشَتجَّ ِبالشَِّبيِّ   ــ 188
 ٖٜٖ أَْىَل اْلُحَجْيِبَيِة َكَتَب  À َلسَّا َصاَلَح َرُسػُل هللاِ   ــ 189
 ٜٖٗ اسِ َمكََّة َقاَم ِفي الشَّ  Àَلسَّا َفَتَح َّللاَُّ َعَمى َرُسػِلِو   ــ 191
 ٕٜ َلْغ ُيْفِمَح َقْػم  َولَّْػا َأْمَخُىُع اْمَخَأةً   ــ 191
يغِ   ــ 192  ٕٔ المَُّيعَّ َفقِّْيُو ِفي الجِّ
 ٖٙٙ َأوْ  َلْػ َرَأْيَت َرُجبًل َعَمى َحجّ  ِزًنا  ــ 193
 ٖٙٙ لػ رأيت رجبًل عمى حج لع أحجه بو حتى  ــ 194
 ٖٚٗ ُت ُفبَلَنةَ َلْػ ُكْشُت َراِجًسا َأَحًجا ِبَغْيِخ َبيَِّشة  َلَخَجسْ   ــ 195
 ٖ٘ٚ-ٖ٘ٙ َلْػ ُكْشُت َراِجًسا َأَحًجا ِبَغْيِخ َبيَِّشة  َلَخَجْسُتَيا  ــ 196
 ٙٚٔ-ٙ٘ٔ َلْػ ُكْشَت َسَتْخَتُو ِبَثْػِبَظ، َكاَن َ ْيًخا ِمسَّا َصَشْعَت ِبوِ   ــ 197
ُه َأَنا  ــ 198 ِ َلْع َأُحجَّ  ٖٙٙ َلْػ َوَجْجُت َرُجبًل َعَمى َحجّ  ِمْغ ُحُجوِد َّللاَّ
َعى َناس   َلػ  ــ 199 -ٖ٘-ٖٔ ُيْعَصى الشَّاُس ِبَجْعَػاُىْع، الدَّ

ٕٜٛ-ٖٜٓ-
ٖٔٗ-ٖٔٙ-



ٖٙٙ 
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ٖٕٕ-ٖٜٗ 

 ٔ٘٘ َلْػاَل اأْلَْيَساُن َلَكاَن ِلي َوَلَيا َشْأن    ــ 211
-ٕٖٛ-ٖ٘ٚ َلْػاَل َما َمَزى ِمْغ ِكَتاِب هللِا َلَكاَن ِلي َوَلَيا َشْأن    ــ 211

ٗٚٗ-٘ٓٗ-
٘٘ٓ 

َعى ِلَغْيِخ   ــ 212  ٕٜ٘ َأِبيِو َوْىَػ َيْعَمُسوُ َلْيَذ ِمْغ َرُجل  ادَّ
 ٜٙ٘ وَن َوالِئَجُىْع ُثعَّ َيْعِدُلػَن،ؤ َما َباُل ِرَجال  َيصَ   ــ 213
 ٜٖ٘-ٗٚٔ َما َحق  اْمِخغ  ُمْدِمع  َلُو َشْيء  ُيْػِصْي ِفْيوِ   ــ 214
 ٜٖٗ-ٜٖٓ َأَحج  َأْكَثَخ َحِجيًثا َعْشُو ِمشِّي À َما ِمْغ َأْصَحاِب الشَِّبيِّ   ــ 215
 ٙ٘ٗ ِمْغ َأَحج  ِإالَّ َوَقْج ُوكَِّل ِبوِ َما ِمْشُكْع   ــ 216
َعى َعَمْيِو َأْوَلى ِباْلَيِسيغِ   ــ 217  ٖٛٔ اْلُسجَّ
شَُّة َأْن َتُجػَز َشَياَدُة الشَِّداِء ِفيَسا اَل َيصَِّمُع َعَمْيوِ   ــ 218  ٕٗٗ َمَزِت الد 
والخميفتيغ مغ بعجه أنو ال  Àمزت الدّشة مغ رسػل هللا   ــ 219

 تجػز شيادة الشداء
ٕٖٛ 

 ٖٚ َمْغ اْبَتَغى الَقَزاَء َوَسَأَل ِفيِو ُشَفَعاءَ   ــ 211
َعى ِإَلى َكْيِخ َأِبيِو َوْىَػ َيْعَمعُ   ــ 211  ٖٜ٘ َمِغ ادَّ
 ٖٔٓ َمِغ اْقَتَصَع َماَل اْمِخغ  ُمْدِمع  ِبَيِسيغ  َكاِذَبة    ــ 212
 ٕٓٙ َمْغ َتَحمََّع ِبُحُمع  َلْع َيَخُه ُكمَِّف َأْن َيْعِقَج َبْيَغ َشِعيَخَتْيغِ   ــ 213
 ٜٕٖ-ٖٖٓ َمْغ َحَمَف ِبَغْيِخ هللِا َفَقْج َكَفَخ َأْو َأْشَخكَ   ــ 214
 ٖٚٓ َمْغ َحَمَف َعَمى ِمْشَبِخؼ َىَحا ِبَيِسيغ  آِثَسة    ــ 215
-ٜٕٛ-ٜٓٔ َمْغ َحَمَف َعَمى َيِسْيغ  َيْدَتِحق  ِبَيا َماالً   ــ 216

ٖٔٓ-ٖٕٚ 
 ٕٖٓ َمْغ َحَمَف َيِسيَغ َصْبخ  ِلَيْقَتِصَع ِبَيا  ــ 217

 



ٙٙٗ 
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 ٕٓٓ َتَخ ُمْدِمَسًا َسَتَخُه هللاُ َمْغ سَ   ــ 218
 ٕٕ٘ َمْغ َقَتَل َقِتيبًل، َلُو َعَمْيِو َبيَِّشة : َفَمُو َسَمُبوُ   ــ 219
، َفَعَمْيِو اْلَبيَِّشةُ   ــ 221  ٖٛٔ َمْغ َكاَنْت َلُو َشِمَبة  ِعْشَج َأَحج 
 ٖٚ َمْغ َوِلَي الَقَزاَء، َأْو ُجِعَل َقاِضًيا َبْيَغ الشَّاسِ   ــ 221
-ٛٚٔ-ٙٚٔ ُتُسػُه َلَعمَُّو َيُتػُب، َفَيُتػَب هللُا َعَمْيوِ َىبلَّ َتَخكْ   ــ 222

ٕٔٛ 
 ٔٚٔ ُىَػ َأُ ْػَك َيا َعْبجُ   ــ 223
يلِ   َوَأُبػ َبْكخ   À َواْسَتْأَجَخ َرُسػُل هللاِ   ــ 224  ٖٖٗ َرُجبًل ِمْغ َبِشي الجِّ
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 ه.ٕٗٗٔأولى،  شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت

 األحكاـ.  -22

 عبج السمظ بغ حبيب بغ سميسان.
 م.ٕٗٔٓوزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية، قصخ، شبعة أولى، 

 



ٙٚٗ 

 

 .إحكاـ األحكاـ شخح عسجة األحكاـ -23
 ه.ٕٓٚ، ت بغ دقيق العيج دمحم بغ عمي تقي الجيغ

 م.ٕ٘ٓٓأولى، ، بيخوت، شبعة مؤسدة الخسالة
 .األحكاـ الدمظانية -24

 ه.ٓ٘ٗ، ت عمي بغ دمحم بغ حبيب الساوردؼ
 دار الحجيث، القاىخة.

 األحكاـ الدمظانية. -25

 ه. ٛ٘ٗدمحم بغ الحديغ دمحم بغ  مف الفخاء، ت 
 .ٕٓٓٓدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .في أصؾؿ األحكاـ اإلحكاـ -26
 ه.ٖٔٙ، ت اآلمجؼ  بغ سالععمي بغ دمحم

 .هٕٓٗٔ ،السكتب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية
 .أحكاـ القخآف لإلماـ الذافعي -27

 ه.ٛ٘ٗ، ت أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى البييقي
 .مٜٜٗٔ، شبعة أولىالقاىخة، ، مكتبة الخانجي

 .أحكاـ القخآف -28
 ه.ٖٓٚ، ت الخازؼ الجراص الذييخ بأبي بكخ أحسج بغ عمي

 .مٜ٘ٛٔحياء التخاث العخبي، بيخوت، إدار 
 .أحكاـ القخآف -29

 ه.ٖٗ٘، ت ابغ العخبيبأبي بكخ  ذييخال دمحم بغ عبج هللا
 م.ٖٕٓٓثالثة، دار الكتب العمسية، شبعة 

 .أحكاـ القخآف -31
 ه.ٗٓ٘، ت بالكيااليخاسي ذييخالصبخؼ ال بغ عمي دمحم عمي بغ

 .مٜ٘ٛٔ، بيخوت، شبعة ثانية دار الكتب العمسية،



ٙٚ٘ 

 

 أخبار مكة في قجيؼ الجهخ كحجيثه. -31

 ه.ٕٕٚدمحم بغ إسحاق بغ العباس الفاكيي، ت 
 ه.ٗٔٗٔدار  زخ، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .االختيارات الفقهية مؽ فتاكى ابؽ تيسية -32
 اه.ٖٓٛ ، تعمي بغ دمحم بغ عباس البعمي

 م.ٜٛٚٔ، بيخوت، سعخفةدار ال
 .سختاراالختيار لتعميا ال -33

 اه.ٖٛٙ ، تعبج هللا بغ محسػد بغ مػدود السػصمي
   .مٜ٘ٚٔ، شبعة ثالثة دار السعخفة، بيخوت،

 اإلرشاد إلى سبيا الخشاد. -34

 ه.ٕٛٗدمحم بغ أحسج بغ أبي مػسى الياشسي، ت 
 م.ٜٜٛٔمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة أولى، 

 إركاء الغميا في تخخلج أحاديث مشار الدبيا. -35

 ه.ٕٓٗٔاأللباني، ت  دمحم ناصخ الجيغ
 م.٘ٛٔالسكتب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية، 

   .أساس البالغة -36

 ه.ٖٛ٘. ت الدمخذخؼ و بغ أحسج محسػد بغ عسخ 
 م.ٜٜٛٔدار الكتب العمسية، لبشان، شبعة أولى،  

 الجامع لسحاهب فقهاء األمرار كعمساء األقظار. كارحاالست -37
 ه.ٖٙٗ ، تسخؼ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الش

 .مٖٜٜٔ شبعة أولى، دار قتيبة، بيخوت،
 .االستيعاب في معخفة األصحاب -38

 ه.ٖٙٗ، ت يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الشسخؼ 
 .مٕٜٜٔ، دار الجيل، بيخوت، شبعة أولى

 



ٙٚٙ 

 

 أسشى السظالب في شخح ركض الظالب. -39

 ه. ٕٜٙزكخيا بغ دمحم بغ أحسج بغ زكخيا األنرارؼ، ت 
 اب اإلسبلمي.دار الكت

 .شخح إرشاد الدالػ في محهب إماـ األئسة مالػأسها السجارؾ  -41

 ه.ٜٖٚٔ ، تأبػ بكخ بغ حدغ بغ عبج هللا الكذشاوؼ 
 دار الفكخ، بيخوت، لبشان.

 عمى محهب أبي حشيفة الشعساف. األشبا  كالشغائخ -41
 ه.ٜٓٚ، تنجيع دمحم الذييخ، بابغ خاىيع بغبغ إبزيغ الجيغ 

 .مٖٜٛٔ، شبعة أولى دار الفكخ، دمذق،
 .األشبا  كالشغائخ -42

 ه.ٜٔٔ، ت جبلل الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي
 .مٜٜٗٔمؤسدة الكتب الثقافية، شبعة أولى، 

 .االشتقاؽ -43
 ىاا ٕٖٔدمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدرؼ تا 
 مٜٜٚٔمكتبة السثشى، بغجاد، شبعة ثانية 

 اإلشخاؼ عمى نكت مدائا الخالؼ.  -44

 ه.ٕٕٗب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي السالكي، ت عبج الػىا
 م.ٜٜٜٔدار ابغ حدم، شبعة أولى، 

 األصا. -45

 ه.ٜٛٔدمحم بغ الحدغ بغ فخقج الذيباني، ت 

 م.ٕٕٔٓدار ابغ حدم، بيخوت، شبعة أولى، 

 .أصؾؿ اإلثبات في السؾاد السجنية -46
 .د. دمحم حدغ قاسع

 .مٕٕٓٓمشذػرات دار الحمبي، بيخوت، 



ٙٚٚ 

 

 .أصؾؿ الدخخدي -47
 ه. ٖٛٗ، ت  بغ أحسج بغ أبي سيل الدخ ديدمحم

 ه.ٕٖٚٔ دار الكتاب العخبي، القاىخة،
 .أصؾؿ الفقه اإلسالمي -48

 .أحسج فخاج حديغ وعبج الػدود الدخيتيد. 

 م.ٜٜٓٔجرية، كشة الثقافة الجامعية، اإلسدمؤس

 .أصؾؿ الفقه اإلسالمي -ٜٗ

 .أميخ عبج العديدد. 

 م.ٜٜٚٔلى، دار الدبلم لمصباعة، القاىخة، شبعة أو 

 .أصؾؿ الفقه اإلسالمي -ٓ٘

 .دمحم مرصفى شمبيد. 

 الجار الجامعية، لبشان.

 أصؾؿ الفقه اإلسالمي -51
 .د. وىبة الدحيمي

 .مٜٙٛٔ ،دار الفكخ، دمذق، شبعة أولى
 أضؾاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف -52

   ه.ٖٜٖٔ، ت دمحم األميغ بغ دمحم مختار الذشقيصي
 .مٜٜ٘ٔدار الفكخ، بيخوت، 

 عمى حا ألفاظ فتح السعيؽ عانة الظالبيؽإ -53
 ه.ٖٓٓٔ، ت صا الجمياشي البكخؼ شعثسان بغ دمحم 

 م.ٜٜٚٔلفكخ، شبعة أولى، دار ا
 إعالء الدشؽ -54

 ه.ٜٖٗٔ، ت التيانػؼ  ضفخ أحسج العثساني
 .مٜٜٚٔ ،دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى

 



ٙٚٛ 

 

 .األعالـ -55
 ه.ٜٖٙٔ، ت  يخ الجيغ بغ محسػد الدركمي

 م.ٕٕٓٓ، عذخ سدة عمع لمسبلييغ، بيخوت، شبعة دار ال
 اإلعالـ بشؾازؿ األحكاـ كقظخ مؽ سيخ الحكاـ، )ديؾاف األحكاـ الكبخى(. -56

 ه.ٙٛٗعيدى يغ سيل بغ عبج هللا الجياني، ت 
 م.ٕٚٓٓدار الحجيث، القاىخة، 

 .إعالـ السؾقعيؽ عؽ رب العالسيؽ -57
 ه.ٔ٘ٚ، ت يةقيع الجػز  أبي بكخ بغ أيػب، الذييخ بابغ دمحم بغ
 م.ٖٜٚٔجيل، بيخوت، دار ال

 .أعياف العرخ كأعؾاف الشرخ -58

 ه.ٗٙٚ، ت صبلح الجيغ  ميل بغ أيبظ الرفجؼ
 م.ٜٜٛٔأولى،  شبعة، دمذقو  دار الفكخ السعاصخ، بيخوت

 .اإلقشاع -ٜ٘

 ه.ٖٛٔ، ت دابػرؼ يبخاىيع بغ السشحر الشإدمحم بغ 
 ه.ٗٔٗٔ ،شبعة ثانية ،الخياض ،مكتبة الخشج

 في حا ألفاظ أبي شجاع.اإلقشاع  -61

 ه.ٜٚٚدمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي، ت 
 دار الفكخ، بيخوت. 

 اإلقشاع في فقه اإلماـ أحسج بؽ حشبا. -61

 ه.ٜٛٙمػسى بغ أحسج بغ مػسى الحجاوؼ، ت 
 دار السعخفة، بيخوت.

 اإلقشاع في الفقه الذافعي. -62

 .  ٓ٘ٗعمي بغ دمحم بغ حبيب الساوردؼ، ت 



ٜٙٚ 

 

 يساع.اإلقشاع في مدائا اإل -63

 ه.ٕٛٙعمي بغ دمحم بغ عبج السمظ بغ القصان، ت 
 م.ٕٗٓٓدار الفاروق لمصباعة، شبعة أولى، 

 .مؽ مغازي رسؾؿ هللا كالثالثة الخمفاءاالكتفاء بسا تزسشه  -64

دار ه.ٖٗٙت  سااميسان بااغ مػسااى بااغ سااالع بااغ حدااان الكبلعااي الحسيااخؼ، 
 ه.ٕٓٗٔالكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 .ؿ السعمؼإكساؿ إكسا -65
 ه. ٕٚٛ، ت  مفة األبي دمحم بغ

 .مكتبة شبخية، الخياض
 .إكساؿ السعمؼ بفؾائج مدمؼ -66

 ه.ٗٗ٘، ت عياض بغ مػسى بغ عياض اليحربي
 .مٜٜٛٔأولى، دار الػفاء، مرخ، شبعة 

 .األـ -67
 ه.ٕٗٓ ، تالذافعي بغ العباس دريذإ اإلمام دمحم بغ

 م.ٜٓٛٔ، شبعة أولى، دار الفكخ، بيخوت
 .األمؾاؿ -68

 ه.ٕٕٗأبػ عبيج القاسع بغ سبلم، ت 
 دار الفكخ، بيخوت.

 األمؾاؿ. -69

 ه.ٕٔ٘حسيج بغ مخمج بغ قتيبة، الذييخ بابغ زنجػيو، ت 
 م.ٜٙٛٔمخكد السمظ فيرل، الخياض، شبعة أولى، 

 .إنباء األمخاء بأنباء الؾزراء -71

 



ٙٛٓ 

 

 ه.ٖٜ٘، تدمحم بغ عمي بغ  سارويو بغ شػلػن 
 م.ٜٜٛٔأولى،  شبعة، دار البذائخ االسبلمية، بيخوت

 .األنداب -71

 ه.ٕٙ٘، ت عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر الدسعاني
 .دار الجشان، مخكد الخجمات واالبحاث الثقافية

اإلنرػػاؼ فػػي معخفػػة الػػخايح مػػؽ الخػػالؼ عمػػى مػػحهب اإلمػػاـ أحسػػج بػػؽ  -72
 .حشبا

 ه.٘ٛٛ، ت عمي بغ سميسان السخداوؼ 
 ثانية.حياء التخاث العخبي، شبعة إدار 

 (.الفخكؽ البخكؽ في أنؾاء الفخكؽ، )أنؾار  -73
 ه.ٗٛٙ، ت خ بالقخافييالذي ،دريذ بغ عبج الخحسغإأحسج بغ 

 عالع الكتب.

 أنؾار التشدلا كأسخار التأكلا. -74

 ه.٘ٛٙعبج هللا بغ عسخ بغ دمحم البيزاوؼ، ت 
 ه.ٛٔٗٔشبعة أولى،  دار إحياء التخاث، بيخوت،

 .البحخ الخائق شخح كشد الجقائق -75
 ه.ٜٓٚ، تنجيع دمحم، الذييخ بابغ خاىيع بغغ إببزيغ الجيغ 

 دار الكتاب اإلسبلمي، شبعة ثانية.
 .البحخ السحيط -ٙٚ

 ه.ٜٗٚ، ت الدركذي بغ عبج هللا يادربدمحم بغ 

 م.ٕٜٜٔوزارة االوقاف بالكػيت، الكػيت، شبعة ثانية، 

 .البحخ السحيط -77



ٙٛٔ 

 

 ه.٘ٗٚ، ت الذييخ بأبي حيانبغ عمي،  دمحم بغ يػسف
 ه.ٕٓٗٔبيخوت، ، دار الفكخ

 بحخ السحهب في فخكع السحهب الذافعي. -78

 ه.ٕٓ٘عبج الػاحج بغ إسساعيل بغ أحسج الخوياني، ت 
 م.ٜٕٓٓدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 .بجائع الرشائع في تختيب الذخائع -79
 ه.ٚٛ٘، ت الكاسانيبغ أحسج أبػ بكخ بغ مدعػد 

 .  مٜٓٔٔمصبعة الجسالية، مرخ شبعة أولى 
 .مٜٙٛٔر الكتب العمسية، بيخوت دا
 .بجاية السجتهج كنهاية السقترج -81

، الذاييخ اباغ رشاج الحفياج، ت رشاج القخشباي أحساج باغ باغ باغ دمحم دمحم بغ أحسج
 ه.ٜ٘٘
 م.ٕٗٓٓلحجيث، القاىخة، دار ا

 البجاية كالشهاية. -81

 ه.ٗٚٚإسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ الجمذقي، ت 
 م.ٜٜٚٔدار ىجخ لمصباعة، شبعة أولى، 

 .البجر الظالع بسحاسؽ مؽ بعج القخف الدابع -82

 ه.ٕٓ٘ٔ، ت دمحم بغ عمي بغ دمحم الذػكاني
 .بيخوت، دار السعخفة

 البجر السشيخ في تخخلج األحاديث كاآلثار في الذخح الكبيخ. -83

 ه.ٗٓٛعسخ بغ عمي بغ أحسج بغ السمقغ، ت 
 م.ٕٗٓٓدار اليجخة، الخياض، شبعة أولى، 

 اإلسالـ كمجاالت االستفادة مشها.البرسة الؾراثية في ضؾء  -84

 



ٕٙٛ 

 

 د. عبج الدتار فتح هللا سعيج.
بحااث مقااجم إلااى مجسااع الفقااو اإلساابلمي بسكااة السكخمااة، الااجورة الدادسااة عذااخة، 

 م.ٕٕٓٓ
 البرسة الؾراثية مؽ مشغؾر إسالمي. -85

 د. عمي محي الجيغ القخه داكي.
دسااة عذااخة، بحااث مقااجم إلااى مجسااع الفقااو اإلساابلمي بسكااة السكخمااة، الااجورة الدا

 م.ٕٕٓٓ

 البرسة الؾراثية كأثخها عمى األحكاـ الذخعية. -86

  ميفة عمي الكعبي.
 م. ٕٙٓٓدار الشفائذ، عسان، شبعة أولى، 

 البرسة الؾراثية كتأثيخها عمى الشدب. -87

 د. نجع الجيغ عبج الػاحج.
بحااث مقااجم إلااى مجسااع الفقااو اإلساابلمي بسكااة السكخمااة، الااجورة الدادسااة عذااخة، 

 م.ٕٕٓٓ

 رسة الؾراثية كدكرها في اإلثبات الجشائي.الب -88

 د. فؤاد عبج السشعع أحسج.
 .السكتبة العرخية، اإلسكشجرية

 .البرسة الؾراثية كعالئقها الذخعية -89
 .د. سعج الجيغ مدعج ىبللي

 مٕٓٓٓمجمذ الشذخ العمسي،  ،جامعة الكػيت

 البرسة الؾراثية ككيفية االستفادة مشها. -91

 د. نرخ فخيج واصل.
م إلااى مجسااع الفقااو اإلساابلمي بسكااة السكخمااة، الااجورة الدادسااة عذااخة، بحااث مقااج

 م.ٕٕٓٓ

 البرسة الؾراثية ككيفية االستفادة مشها. -91



ٖٙٛ 

 

 د. وىبة مرصفى الدحيمي.
بحااث مقااجم إلااى مجسااع الفقااو اإلساابلمي بسكااة السكخمااة، الااجورة الدادسااة عذااخة، 

 م.ٕٕٓٓ

 البرسة الؾراثية كمجى حجيتها في إثبات البشؾة. -92

 ان دمحم العدػلي.د. سفي
بحااث مقااجم إلااى السشطسااة اإلساابلمية لمعمااػم الصبيااة، فااي نااجوة الػراثااة واليشجسااة 
الػراثيااة والجيشااػم البذااخؼ والعاابلج الجيشااي رؤيااة إساابلمية، السشعقااجة فااي الكػياات، تذااخيغ 

 م.ٜٜٛٔاألول، 

 البرسة الؾراثية كمجى حجيتها في إثبات الشدب كنفيه. -93

 د. سعج العشدؼ.
إلااى السشطسااة اإلساابلمية لمعمااػم الصبيااة، فااي نااجوة الػراثااة واليشجسااة بحااث مقااجم 

الػراثيااة والجيشااػم البذااخؼ والعاابلج الجيشااي رؤيااة إساابلمية، السشعقااجة فااي الكػياات، تذااخيغ 
 م.ٜٜٛٔاألول، 

 البرسة الؾراثية كمجى مذخكعية استخجامها في الشدب كالجشاية. -94

 د. عسخ دمحم الدبيل.
 م.ٕٕٓٓبعة أولى، دار الفزيمة، الخياض، ش

بغية الباحث عػؽ زكائػج مدػشج الحػارث بػؽ دمحم الذػهيخ بػابؽ أبػي أسػامة،   -95
 ق.282ت

 ه.ٚٓٛعمي بغ أبي بكخ بغ سميسان الييثسي، ت 
 م.ٕٜٜٔمخكد  جمة الدشة، السجيشة السشػرة، شبعة أولى، 

 .بغية الظمب في تارلخ حمب  -96

 ه.ٓٙٙ، ت كسال الجيغ ابغ العجيع العقيميعسخ بغ أحسج 
   .دار الفكخ

 .بغية الؾعاة في طبقات المغؾليؽ كالشحاة  -97

 



ٙٛٗ 

 

 ه.ٜٔٔ، جبلل الجيغ عبج الخحسغ الديػشي
   ، صيجا، لبشان.السكتبة العرخية

 .بمغة الدالػ ألقخب السدالػ  -98
 ه.ٕٔٗٔ، ت الراوؼ ب بغ دمحم الخمػتي، الذييخ أحسج

 .مٜٜ٘ٔ، دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى
 .ي معخفة أحؾاؿ العخببمؾغ األرب ف  -99

 ه.ٕٖٗٔالبغجادؼ، ت  األلػسيبغ عبج هللا  محسػد شكخؼ 
 .مٕٜٗٔ، السصبعة الخحسانية، مرخ، شبعة ثانية

 بمؾغ السخاـ مؽ أدلة األحكاـ   -111
 ه.ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ العدقبلني، ت 

 فمق، الخياض، شبعة سابعة.دار ال
 .بشاء الذخرية اإلسالمية السعاصخة  -111
  .اسسة العدميب

 .وىبة الدحيمي أ د.شخاف ، إمٜٜٙٔ، كمية األوزاعيل مقجمة رسالة دكتػراه 
 .لبشاية عمى الهجايةا  -112

 ه.٘٘ٛ، ت العيشي بغ مػسى محسػد بغ أحسج
    م.ٕٓٓٓر الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، دا

 بشؾؾ الجـ.   -ٖٓٔ

 عبج السجيج الذاعخ وآ خون.
 م.ٖٜٜٔ، دار السدتقبل لمشذخ، شبعة أولى

 البؾليذ العمسي، )فؽ التحقيق(.    -114

 رمديذ بيشام.
 م.ٜٜٙٔمشذأة السعارف، اإلسكشجرية، 

 .البياف في محهب اإلماـ الذافعي  -115



ٙٛ٘ 

 

 ه.ٛ٘٘ ، تسالع العسخاني أبي الخيخ بغ يحيى بغ
 .مٕٓٓٓ ،دار السشياج، بيخوت، شبعة أولى

 .(العتبية)خخية البياف كالتحريا كالذخح كالتؾييه كالتعميا لسدائا السدت  -116

 ه.ٕٓ٘، الذييخ بابغ رشج الجج، ت دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي
 م.ٜٛٛٔدار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية، 

 بياف الؾهؼ كاإليهاـ في كتاب األحكاـ.  -117

 ه.ٕٛٙعمي بغ دمحم بغ عبج السمظ بغ القصان، ت 
 م.ٜٜٚٔدار شيبة، الخياض، شبعة أولى، 

 .صؾؿ في أحاديث الخسؾؿالتاج الجامع لأل  -118
 ه.ٖٔٚٔ، ت مشرػر عمي ناصيف

 .مٜٜٚٔ ،دار الفكخ
 . تاج التخايؼ  -119

 ه.ٜٚٛ، ت أبػ العجل قاسع بغ ُقصُمػبغا الدػدوني
   م.ٕٜٜٔ أولى، شبعة، دمذق، دار القمع

 .تاج العخكس مؽ يؾاهخ القامؾس  -111
   ه.ٕ٘ٓٔ، ت دمحم مختزى الحديشي الدبيجؼ

 م.ٕٔٓٓكػيت، شبعة أولى، السجمذ الػششي لمثقافة، ال
 .التاج السكما مؽ يؾاهخ مآثخ الظخاز اآلخخ كاألكؿ  -111

 ه.ٖٚٓٔ، دمحم صجيق  ان بغ حدغ البخارؼ الِقشَّػجي
 م.ٕٚٓٓ أولى، شبعة، وزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية، قصخ

 .التاج كاالكميا لسخترخ خميا  -112
 ه.ٜٚٛ، ت الذييخ بالسػاق ،دمحم بغ يػسف بغ أبي القاسع العبجرؼ 

 ه.ٜٕٖٔصبعة الدعادة، مرخ، م
 تارلخ اإلسالـ ككفيات السذاهيخ كاألعالـ.  -113

 



ٙٛٙ 

 

 ه.ٛٗٚ، ت دمحم بغ أحسج بغ عثسان الحىبي
 م.ٜٚٛٔ، بيخوت، لبشان، دار الكتاب العخبي

 .أحؾاؿ أنفذ الشفيذ تارلخ الخسيذ في  -114

يار َبْكخؼ   ه.ٜٙٙ، ت حديغ بغ دمحم بغ الحدغ الجِّ
 .بيخوت، دار صادر

 تارلخ الخسا كالسمؾؾ، )تارلخ الظبخي(.  -115

 ه.ٖٓٔدمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ، الذييخ بأبي جعفخ الصبخؼ، ت 
 ه.ٖٚٛٔدار التخاث، بيخوت، شبعة ثانية، 

 تارلخ القزاء في اإلسالـ.  -116

 د. دمحم مرصفى الدحيمي.

 م.ٜٜ٘ٔدار الفكخ، شبعة أولى، 

 تارلخ القزاء في اإلسالـ.  -ٚٔٔ

 س.د. محسػد عخنػ 

 السصبعة األىمية، القاىخة.

 .)السخقبة العميا فيسؽ يدتحق القزاء كالفتيا(، تارلخ قزاة األنجلذ  -118

 ، ت ه.أبػ الحدغ بغ عبج هللا بغ الحدغ السالقي
 م.ٖٜٛٔ، شبعة  امدة، بيخوت، دار اآلفاق الججيجة

 .تارلخ القؾانيؽ  -119
 .عمي دمحم جعفخد. 

 .مٜٜٛٔ، شبعة أولى، خوتبي ،السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ
 تارلخ الشغؼ االيتساعية كالقانؾنية   -121

 .د. أحسج حدغ، و د. عبج السجيج الحفشاوؼ 
 .مٕٜٜٔالجار الجامعية، بيخوت، 

 .تارلخ الشغؼ القانؾنية كااليتساعية  -121



ٙٛٚ 

 

 .د. شارق السجحوب، و د. عكاشة دمحم عبج العال
 .مٕٕٓٓمشذػرات الحمبي، بيخوت، 

 ؾنية كااليتساعيةتارلخ الشغؼ القان  -122
 .د. عكاشة عبج العالو  د. ىذام صادق

 .مٜٛٛٔالجار الجامعية، بيخوت، 
 التبرخة.  -123

 ه.ٛٚٗعمي بغ دمحم الخبعي المخسي، ت 
 م.ٕٔٔٓوزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية، قصخ، شبعة أولى، 

 .تبرخة الحكاـ في أصؾؿ األقزية كمشاهج األحكاـ  -124
 اه.ٜٜٚ، ت خحػن اليعسخؼ دمحم بغ ف عمي بغ بخاىيع بغإ

 ه.ٕٖٓٔ، مرخ، السصبعة البيية
 .مٜٙٛٔ، مكتبة الكميات األزىخية، شبعة أولى

 .تبيؽ الحقائق شخح كشد الجقائق  -125
 ه.ٖٗٚ، ت الديمعيبغ محجغ عثسان بغ عمي 

 ه.ٖ٘ٔٔ ،مرخ ،السصبعة الكبخػ األميخية
 .كتعاقب الهسؼتجارب األمؼ   -126

 ه.ٕٔٗت ، أحسج بغ دمحم بغ يعقػب مدكػيو
 م.ٕٓٓٓشبعة ثانية، ، سخوش، شيخان 
 .تحفة األحؾذي بذخح يامع التخمحي  -127

 ه. ٖٖ٘ٔ، ت دمحم عبج الخحسغ بغ عبج الخحيع السباركفػرؼ 
 .، بيخوتلكتب العمسيةدار ا
 (.حاشية البيجيخمي عمى الخظيبتحفة الحبيب عمى شخح الخظيب، )  -128

 



ٙٛٛ 

 

 ه.ٕٕٔٔ، ت البيجيخميبغ دمحم بغ عسخ سميسان 
 م.ٜٜ٘ٔالفكخ، ر دا

 .تحفة الظالب بذخح تحخلخ تشقيح المباب  -129
 ه. ٕٜٙزكخيا بغ دمحم بغ أحسج بغ زكخيا األنرارؼ، ت 

 .مٜٔٗٔ، مرصفى البابي الحمبي
 تحفة الفقهاء.  -131

 ه.ٓٗ٘دمحم بغ أحسج بغ أبي أحسج الدسخقشجؼ، ت 
 م.ٜٜٗٔدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .ارلخ السجيشة الذخلفةالتحفة المظيفة في ت  -ٖٔٔ
 ه.ٕٜٓ، ت دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ الدخاوؼ 

 م.ٖٜٜٔ، ولىأ شبعة، لبشان، الكتب العمسيو، بيخوت
 تحفة السحتاج إلى أدلة السشهاج.  -132

 ه.ٗٓٛعسخ بغ عمي بغ أحسج بغ السمقغ، ت 
 ه.ٙٓٗٔدار حخاء، مكة، شبعة أولى، 

 .تحفة السحتاج بذخح السشهاج  -133
 ه.ٜٗٚي، ت الييتس حجخ عمي بغ بغ دمحم حسجأ

 م. ٖٜٛٔ، مصبعة مرصفى دمحم، مرخالسكتبة التجارية الكبخػ لراحبيا 
 .تحكخة الحفاظ  -134

 ه.ٛٗٚ، دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ َقاْيساز الحىبي
 م.ٜٜٛٔأولى،  شبعة، لبشان، بيخوت ،دار الكتب العمسية

 التدهيا لعمـؾ التشدلا.  -135

 ه.ٔٗٚدمحم بغ جدؼ، ت  دمحم بغ أحسج بغ
 .هٙٔٗٔدار األرقع، بيخوت، شبعة أولى، 

 .التذخلع الجشائي اإلسالمي  -136



ٜٙٛ 

 

 .عبج القادر عػدة
 ، بيخوت.العخبيالكتاب دار 
 .تعارض البيشات في الفقه اإلسالمي  -137

 .د. دمحم عبج هللا الذشقيصي
 .مٜٜٜٔ ،الخياض، شبعة أولى ،أكاديسية نايا

 اإلثبات.التعارض كالتخييح في طخؽ   -138

 سميع عمي الخجػب. 
   م.ٕٕٔٓدار الشفائذ، شبعة أولى، 

 .التعخلفات  -139
 ه.ٙٔٛ، ت عمي بغ دمحم بغ عمي الجخجاني

 م.ٖٜٛٔدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 
 التعخلفات الفقهية.   -141

 دمحم عسيع اإلحدان البخكتي.
 م.ٖٕٓٓدار الكتب العمسية، شبعة أولى، 

 .خلعة اإلسالميةالتعخلف السبدط لمذ  -141
 .حدان هللاإرضية 

 .مٜٜٜٔ ،دار الفارابي، بيخوت، شبعة أولى
 التفخلع في فقه اإلماـ مالػ.  -142

 ه.ٖٛٚعبيج هللا بغ الحديغ بغ الحدغ بغ الجبلب، ت 
 م.ٕٚٓٓدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 القخآف العغيؼ، )تفديخ ابؽ كثيخ(.تفديخ   -143
 ه.ٗٚٚالجمذقي، ت إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ 

 .مٜٜٜٔشيبة لمشذخ، شبعة ثانية، دار 
 التفديخ الكبيخ أك )مفاتيح الغيب(.  -144

 



ٜٙٓ 

 

 ه.ٙٓٙ، ت الخازؼ بغ الحديغ، الذييخ بفخخ الجيغ  دمحم بغ عسخ بغ الحدغ
 .شبعة ثالثة بيخوت، حياء التخاث العخبي،إدار 
 .التقييج لسعخفة ركاة الدشؽ كالسدانيج  -145

 ه.ٜٕٙ، غجادؼ أبػ بكخدمحم بغ عبج الغشي الب
   ه.ٛٓٗٔ، دار الكتب العمسية

 التمخيص الحبيخ في تخخلج أحاديث الخافعي الكبيخ. -ٙٗٔ

 ه.ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ العدقبلني، ت 
 م.ٜٜٛٔدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 التمقيؽ.  -ٚٗٔ

 ه.ٕٕٗعبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي، ت 
 م.ٕٗٓٓشبعة أولى، دار الكتب العمسية، 

 التمؾلح عمى التؾضيح  -ٛٗٔ

 ه.ٕٜٚ، تالتفتازانيبغ عبج هللا مدعػد بغ عسخ 

 مكتبة صبيح، القاىخة.

 .التسهيج في تخخلج الفخكع عمى األصؾؿ  -149

 ه.ٕٚٚ، ت األسشػؼ  بغ عمي عبج الخحيع بغ الحدغ

 ه.ٓٓٗٔمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة أولى، 
 ني كاألسانيج.لسا في السؾطأ مؽ السعا التسهيج  -151

 ه. ٖٙٗ، ت يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الشسخؼ 
 .مٕٜٛٔ، مصبعة فزالة، السغخب، شبعة ثانيةوزارة األوقاف، و 

 التشبيه في الفقه الذافعي. -ٔ٘ٔ

 ه.ٙٚٗإبخاىيع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ، ت 
 عالع الكتب. 



ٜٙٔ 

 

 .التشغيؼ القزائي في الفقه اإلسالمي  -ٕ٘ٔ

 .دحيميدمحم مرصفى الد. 

 م.ٜٓٛٔدار الفكخ، شبعة أولى، 

 تشقيح التحقيق في أحاديث التعميق.  -153

 ه.ٗٗٚدمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ بغ قجامة، ت 
 م.ٕٚٓٓأضػاء الدمف، الخياض، شبعة أولى، 

 .تشقيح التحقيق في أحاديث التعميق  -154

 ه.ٛٗٚ، ت دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ َقاْيساز الحىبي
 م.ٕٓٓ، شبعة أولى ،الخياض، دار الػشغ

 التهحيب في فقه اإلماـ الذافعي.  -155

 ه.ٙٔ٘الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم البغػؼ، ت 
 م.ٜٜٚٔدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 التهحيب في اخترار السجكنة.  -156

 ه.ٕٖٚ مف بغ دمحم بغ البخاذعي القيخواني، ت 
 م.ٕٕٓٓدار البحػث، دبي، شبعة أولى، 

 .تهحيب المغة  -157
 ه.ٖٓٚبغ األزىخؼ، ت   بغ أحسجدمحم

 .الجار السرخية لمتأليف
 التؾضيح في شخح مخترخ ابؽ الحايب.  -158

 ه.ٙٚٚ ميل بغ إسحاق بغ مػسى الجشجؼ، ت 
 م.ٕٛٓٓمخكد نجيبػيو لمسخصػشات، شبعة أولى، 

 التؾضيح لذخح الجامع الرحيح.  -159

 ه.ٗٓٛعسخ بغ عمي بغ أحسج بغ السمقغ، ت 
 م.ٕٛٓٓعة أولى، دار الشػادر، دمذق، شب

 



ٜٕٙ 

 

 الثقات مسؽ لؼ يقع في كتب الدتة.   -161

 ه.ٜٚٛقاسع بغ قصمػبغا الدػدوني، ت 
 م.ٕٔٔٓمخكد العثسان لمبحػث، صشعاء، شبعة أولى، 

 ، )تفديخ الظبخي(.يامع البياف في تفديخ القخآف  -161
 ه.ٖٓٔدمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ، الذييخ بأبي جعفخ الصبخؼ، ت 

 م.ٕٔٓٓى، دار ىجخ، شبعة أول

 .التخمحي( )سشؽ، الجامع الرحيح  -162
 ه.ٜٕٚ، ت دمحم بغ عيدى بغ سػرة التخمحؼ

 .بيخوت ،حياء التخاث العخبيإدار 
 .)صحيح البخاري(، الجامع الرحيح  -163

 ه.ٕٙ٘، ت البخارؼ  بغ إبخاىيع سساعيلإدمحم بغ 
 م.ٜٚٛٔدار الذعب، القاىخة، شبعة أولى، 

 .)صحيح مدمؼ(، الجامع الرحيح  -164
 ه.ٕٔٙ، ت القذيخؼ الشيدابػرؼ بغ مدمع مع بغ الحجاج مد

 دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت.
 ، )تفديخ القخطبي(.الجامع ألحكاـ القخآف  -165

 ه.ٔٚٙ، ت األنرارؼ القخشبي بغ أبي بكخ دمحم بغ أحسج
 م.ٜٗٙٔكتب السرخية، القاىخة، شبعة ثانية، دار ال

 الجامع لسدائا السجكنة.   -166

 ه.ٔ٘ٗ بغ يػنذ الرقمي، ت دمحم بغ عبج هللا
 م.ٖٕٔٓجامعة أم القخػ بالتعاون مع دار الفكخ، شبعة أولى، 

 يخائؼ الحاسب اآللي كاألنتخنت.  -167

 أسامة أحسج السشاعدة، وصايل اليػاوشة، وجبلل الدعبي.
 م.ٕٔٓٓدار وائل، عسان، شبعة أولى، 



ٜٖٙ 

 

 يخائؼ الحاسؾب كاألنتخنت.  -168

 دمحم أميغ الذػابكة.
 م.ٜٕٓٓذ، عسان، شبعة أولى، دار الشفائ

 الجخائؼ الشاشئة عؽ االستخجاـ غيخ السذخكع لذبكة األنتخنت.  -169

 دمحم عبيج الكعبي.
 دار الشيزة العخبية، القاىخة، شبعة ثانية.

 الجخلسة كالعقؾبة في الفقه اإلسالمي.  -171

 دمحم أبػ زىخة.
 دار الفكخ العخبي، القاىخة.

 .يسهخة المغة  -171
 ه. ٕٖٔ، ت يجدمحم بغ الحدغ بغ در 

 .مٜٚٛٔ، دار العمع لمسبلييغ، بيخوت، شبعة أولى
 .الجشاية عمى األطخاؼ في الفقه اإلسالمي  -172

 د. نجع عبجهللا العيداوؼ 
 .مٕٕٓٓ ،دار البحػث لمجراسات، دبي، شبعة أولى

 يؾاهخ العقؾد كمعيؽ القزاة كالسؾقعيؽ كالذهؾد.  -173

 ه.ٓٛٛدمحم بغ أحسج بغ عمي السشياجي، ت 
 م.ٜٜٙٔكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، دار ال

 الجؾاهخ في تفديخ القخآف الكخلؼ.  -174

 ه.ٖٛ٘ٔششصاوؼ الجػىخؼ، ت 
 ه. ٖٔ٘ٔمرصفة البابي الحمبي، القاىخة، 

 .الجؾاهخ السزية في طبقات الحشفية  -175

 ه.٘ٚٚت عبج القادر بغ دمحم بغ نرخ هللا القخشي، 
 .كخاتذي، ميخ دمحم كتب  انو

 



ٜٙٗ 

 

 ة عمى مخترخ القجكري.الجؾهخة الشيخ   -176

 ه.ٓٓٛأبػ بكخ بغ عمي بغ دمحم الحجادؼ، ت 
 ه.ٕٕٖٔالسصبعة الخيخية، شبعة ثانية، 

 .الجؾهخ السشزج في طبقات متأخخي أصحاب أحسج  -ٚٚٔ
 ه.ٜٜٓ، يػسف بغ حدغ بغ أحسج بغ عبج اليادؼ ابغ الِسْبَخد الحشبمي

 م.ٕٓٓٓأولى،  شبعة، مكتبة العبيكان، الخياض

 .  قي عمى سشؽ البيهقيالجؾهخ الش  -178
 ه.ٓ٘ٚ، ت الذييخ بابغ التخكساني عمي بغ عثسان بغ إبخاىيع بغ مرصفى

 ، بيخوت.دار الفكخ

 الجيؼ.  -179

 ه.ٕٙٓإسحاق بغ مخار الذيباني بالػالء، ت 
 م.ٜٗٚٔاليي ة العامة لمسصابع األميخية، القاىخة، 

 .حاشية الجسؾقي عمى الذخح الكبيخ  -181
 ه.ٖٕٓٔ ، تسػقيعخفة الجبغ أحسج بغ دمحم 

 .مٜٜٛٔ ،دار الفكخ، بيخوت، شبعة أولى
 حاشية الخكض السخبع شخح زاد السدتقشع.  -181

 ه.ٕٜٖٔعبج الخحسغ بغ دمحم العاصسي، ت 
 ه.ٜٖٚٔشبعة أولى،  

 .حاشية الذخقاكي عمى تحفة الظالب  -182
 ه. ٕٕٙٔ، ت بغ حجازؼ الذخقاوؼ  عبج هللا

 م. ٜٔٗٔمرصفى البابي الحمبي، القاىخة، 
 عمى شخح الخخشي. اشية العجكي ح  -183

 ه.ٜٛٔٔ، ت العجوؼ بغ أحسج بغ مكخم عمي 
 دار صادر، بيخوت. 



ٜٙ٘ 

 

 حاشية العجكي عمى شخح كفاية الظالب.  -184

 ه.ٜٛٔٔ، ت العجوؼ بغ أحسج بغ مكخم عمي 
 م.ٜٜٗٔدار الفكخ، بيخوت، 

 .حاشية عسيخة عمى شخح السشهاج  -185
 ه. ٜٚ٘، ت السمقب عسيخة ،البخلدي أحسج

 م.ٜٜ٘ٔخ، بيخوت، دار الفك
 .حاشية قميؾبي عمى شخح السشهاج  -186

 ه. ٜٙٓٔي، ت أحسج بغ أحسج بغ سبلمة القميػب
 م. ٜٜ٘ٔدار الفكخ، بيخوت، 

 حاشية المبجي عمى نيا السآرب.  -187

 عبج الغشي ياسيغ المبجؼ.
 م.ٜٜٜٔدار البذايخ اإلسبلمية، بيخوت، شبعة أولى، 

 .الحاكي الكبيخ شخح مخترخ السدني  -188
 ه. ٓ٘ٗ، ت غ دمحم بغ حبيب الساوردؼعمي ب

 .مٜٜٗٔ ،دار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى
 حجية البرسة الؾراثية في اإلثبات الجشائي.  -189

 د. سالع  سيذ الطشحاني.
 .مٕٗٔٓالسخكد القػمي لئلصجارت القانػنية، شبعة أولى، 

 .في اإلثبات الجدائي حجية الذهادة  -191
 .د. عساد دمحم ربيع

 .مٜٜٜٔ ،ر الثقافة، عّساان، شبعة أولىمكتبة دا
 .حجية القخائؽ في اإلثبات الجشائي  -191

 .دمحم أحسج التخىػنيد. 

 



ٜٙٙ 

 

 .مٖٜٜٔ ،جامعة قاريػنذ، ليبيا، شبعة أولى
 .حجية القخائؽ في الذخلعة اإلسالمية  -192

 دة.عجنان عداي
 .مٜٜٓٔ ،دار عسار، عسان، شبعة أولى

 حجية القخائؽ في الذخلعة كالقانؾف.  -193

 فتح هللا زيج.د. 
(، ٕٗرسااااالة األسااااتاذية، مقجمااااة إلااااى جامعااااة األزىااااخ، كميااااة الذااااخيعة، رقااااع: )

 ه.ٖ٘٘ٔ

 حدؽ الدمؾؾ الحافع دكلة السمؾؾ.  -194

 دمحم بغ عبج الكخيع السػصمي.

 .دار الػشغ، الخياض
 .حقؾؽ اإلنداف محؾر مقاصج الذخلعة  -195

 .د. دمحم الدحيمي
 ه. ٖٕٗٔ (،ٕٕ: )سشة (،ٛٚ: )كتاب األمة، العجد وزارة األوقاف قصخ،

 الخبخة في السؾاد السجنية.  -196

 محسػد جسال الجيغ زكي.
  ه.ٓٔٗٔجامعة القاىخة، 

 الخبخة كدكرها في إثبات مؾيبات التعدلخ.  -197

 حدغ دمحم الدىخاني.
 ه. ٕٓٗٔأكاديسية نايا لمعمػم األمشية، الخياض، 

 .الخخاج  -198
 ه.ٕٛٔ، الذييخ بالقاضي أبي يػسف، ت بخاىيعإيعقػب بغ 



ٜٙٚ 

 

 ه.ٖ٘ٛٔالسصبعة الدمفية، القاىخة، شبعة ثالثة، 
 .خالصة األثخ في أعياف القخف الحادي عذخ  -199

 ه.ٔٔٔٔ، تدمحم أميغ بغ فزل هللا بغ محب الجيغ بغ دمحم السحبي
 .بيخوت، دار صادر

 الجراية في تخخلج أحاديث الهجاية.  -211

 ه.ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ العدقبلني، ت 
 ة، بيخوت. دار السعخف

 درر الحكاـ شخح غخر األحكاـ.  -ٕٔٓ

 ه.٘ٛٛدمحم بغ قخامخز، السذيػر بسبل  دخو، ت 

 دار إحياء الكتب العمسية.

 .الجرر الكامشة في أعياف السائة الثامشة  -212

 ه.ٕ٘ٛ، أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقبلني
 م.ٕٜٚٔ ثانية، شبعة، اليشج، مجمذ دائخة السعارف العثسانية

 كيامع البحار. الجر السختار شخح تشؾلخ األبرار  -213
 ه.ٛٛٓٔ، ت الحركفيدمحم بغ عمي بغ دمحم الحرشي، الذييخ ب

 م.ٕٜٜٔدار الفكخ، بيخوت، 
 .الشهي لذخح مشتهى اإلرادات يدقائق أكل  -214

 ه. ٘ٔٓٔ، ت دريذ البيػتيإمشرػر بغ يػنذ بغ 
 .مٕٓٓٓ ،مؤسدة الخسالة، شبعة أولى

 .الجـ كمذتقاته  -215

 يشب الدبكي.ز 

 دكر البرسة الؾراثية في إثبات البشؾة.  -216

 صجيقة العػضي.د. رزق الشجار، و 

 



ٜٙٛ 

 

بحااث مقااجم إلااى السشطسااة اإلساابلمية لمعمااػم الصبيااة، فااي نااجوة الػراثااة واليشجسااة 
الػراثيااة والجيشااػم البذااخؼ والعاابلج الجيشااي رؤيااة إساابلمية، السشعقااجة فااي الكػياات، تذااخيغ 

 م.ٜٜٛٔاألول، 

 ى صحيح مدمؼ بؽ الحجاج.الجيباج عم  -217

 ه.ٜٔٔ، ت جبلل الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي
 م.ٜٜٙٔدار ابغ عفان، الدعػدية، شبعة أولى، 

 .الجيباج السحهب في معخفة أعياف عمساء السحهب  -218

 ه.ٜٜٚتإبخاىيع بغ عمي بغ دمحم، ابغ فخحػن، 
 .دار التخاث لمصبع والشذخ، القاىخة

 .ديؾاف اإلسالـ  -219

 ه.ٚٙٔٔ، ت بغ عبج الخحسغ بغ الغدؼ  دمحم

 م.ٜٜٓٔأولى،  شبعة، لبشان، دار الكتب العمسية، بيخوت

 .الحخيخة  -211
 ه. ٗٛٙ، ت القخافي بغ عبج الخحسغ دريذإأحسج بغ 

 م.ٜٜٗٔ ،سبلمي، بيخوت، شبعة أولىدار الغخب اإل
 .ذيا التقييج في ركاة الدشؽ كاألسانيج  -211

 ه.ٕٖٛ، ت يالحدشي الفاس دمحم بغ أحسج بغ عمي
 .مٜٜٓٔ أولى، شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشان

 .ذيا طبقات الحشابمة  -212

 ه.ٜ٘ٚت  عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب بغ الحدغ الَدبلمي،
   م.ٕ٘ٓٓ أولى، شبعة، الخياض، مكتبة العبيكان

 ، )حاشية ابؽ عابجيؽ(.رد السحتار عمى الجر السختار  -213
 ه.ٕٕ٘ٔ، ت الذييخ بابغ عابجيغديد، بغ عسخ بغ عبج الع دمحم أميغ



ٜٜٙ 

 

 م.ٕٜٜٔدار الفكخ، بيخوت، 
 .رسالة اإلثبات  -214

 .أحسج نذأتالسدتذار 
   .دار الفكخ العخبي، القاىخة، شبعة سابعة

 رسالة لظيفة في أحاديث متفخقة ضعيفة.  -215

 ه.ٗٗٚدمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ بغ قجامة، ت 
 م.ٖٜٛٔدار اليجػ، شبعة ثانية، 

 كعسجة السفتيؽ. البيؽركضة الظ  -216
 ه. ٙٚٙ، ت الشػوؼ  يحيى بغ شخف

 .بيخوت دار الكتب العمسية،
 .الخكض السخبع بذخح زاد السدتقشع  -217

 ه. ٔ٘ٓٔ، ت يػتيبدريذ الإمشرػر بغ يػنذ بغ 
 .مٜٙٛٔ ،دار الكتاب العخبي، بيخوت، شبعة ثانية

 .زاد السعاد في هجي خيخ العباد  -218
 ه.ٔ٘ٚ، ت قيع الجػزية يخ بابغأبي بكخ بغ أيػب، الذي دمحم بغ

 .مٜٜٗٔ، مؤسدة الخسالة، شبعة ثانية
 الدهخ في غخلب ألفاظ الذافعي.  -219

 ه.ٖٓٚدمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ، ت 
 دار الصبلئع.

 الداهخ في معاني كمسات الشاس.  -221

 ه.ٕٖٛدمحم بغ القاسع بغ دمحم األنبارؼ، ت 
 م.ٕٜٜٔمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .الدالـ شخح بمؾغ السخاـسبا   -221
 ه. ٕٛٔٔ، ت الرشعاني بغ صبلح سساعيلإدمحم بغ 

 



ٚٓٓ 

 

 حجيث.دار ال
 .الدخاج السشيخ -222

 ه. ٜٚٚدمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي، ت 
 .مٕٗٓٓدار إحياء التخاث، شبعة أولى، 

 الدخقة اإللكتخكنية.  -223

 ضياء مرصفى عثسان.
 م.ٕٔٔٓدار الشفائذ، عسان، شبعة أولى، 

 قزائية في اإلسالـ.الدمظة ال  -224

 د. شػكت العميان.
 م.ٕٜٛٔدار الخشيج، الخياض، شبعة أولى، 

 الدمظة القزائية كنغاـ القزاء في اإلسالـ.  -ٕٕ٘

 د. نرخ فخيج واصل.

 السكتبة التػفيقية، القاىخة.

 .سشؽ ابؽ مايه  -226
 ه. ٖٕٚ، الذييخ بابغ ماجو، ت دمحم بغ يديج القدويشي

 م.ٜٕٓٓلى، دار الخسالة العالسية، شبعة أو 
 .سشؽ أبي داككد  -227

 ه.ٕ٘ٚ، الذييخ بأبي داوود، ت الدجدتاني سميسان بغ األشعث
 .مَحسَّج كاِمل قخه بمميو تحقيق: شعيب األرناؤوط

 م.ٜٕٓٓدار الخسالة العالسية، شبعة أولى، 
 .قظشيسشؽ الجا  -228

 ه.ٖ٘ٛ ، تقصشيالجار ب بغ أحسج، الذييخ عمي بغ عسخ



ٚٓٔ 

 

 م.ٕٗٓٓة أولى، مؤسدة الخسالة، بيخوت، شبع
 الدشؽ الرغيخ.  -229

 ه. ٛ٘ٗ، ت أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي
 م.ٜٜٛٔجامعة الجراسات اإلسبلمية، باكدتان، شبعة أولى، 

 .الدشؽ الكبخى   -231
 ه. ٛ٘ٗ، ت أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي

 ه.ٖٗٗٔ، عة أولىبدائخة السعارف العثسانية الشطامية، اليشج، ش
 .سشؽ الشدائي  -231

 ه.ٖٖٓ، ت عمي بغ بحخ الشدائي بغ بغ شعيبأحسج 
 مكتب السصبػعات اإلسبلمية، حمب.

 الدياسة الذخعية في إصالح الخاعي كالخعية.  -232

 هٕٛٚأحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدبلم بغ عبج هللا بغ تيسية، ت 
 ه.ٕٛٗٔوزارة الذؤون اإلسبلمية، الدعػدية، 

 .سيخ أعالـ الشبالء  -233
 ه.ٛٗٚ، ت الحىبي دمحم بغ أحسج بغ عثسان

 م.ٜ٘ٛٔمؤسدة الخسالة، شبعة ثالثة، 
 .الديا الجخار الستجفق عمى حجائق األزهار  -234

 ه.ٕٓ٘ٔ، ت الذػكاني بغ دمحم دمحم بغ عمي
 حدم، شبعة أولى.دار ابغ 

 .الذاطبي كمقاصج الذخلعة  -235
 .حسادؼ العبيجؼ

 .مٕٜٜٔ ،مشذػرات كمية الجعػة، ليبيا، شبعة أولى
 اإلماـ مالػ.الذاما في فقه   -236

 



ٕٚٓ 

 

 ه.٘ٓٛبيخام بغ عبج هللا الجميخؼ، ت 
 م.ٕٛٓٓمخكد نجيبػيو لمسخصػشات، شبعة أولى، 

 .شجخة الشؾر الدكية في طبقات السالكية  -237

 ه.ٖٓٙٔ، دمحم بغ دمحم بغ عسخ بغ عمي ابغ سالع مخمػف
 .مٖٕٓٓ أولى، شبعة، دار الكتب العمسية، لبشان

 .شحرات الحهب في أخبار مؽ ذهب  -238
 اه.ٜٛٓٔ، ت السذيػر ابغ العساد، بغ دمحم العكخؼ  الحي بغ أحسجعبج 

 ه.ٙٓٗٔ، دار ابغ كثيخ، دمذق، شبعة أولى
 شخح التمقيؽ.  -239

 ه.ٖٙ٘دمحم بغ عمي بغ عسخ السارزؼ، ت 
 م. ٕٛٓٓدار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة أولى، 

 شخح التشؾخي عمى متؽ رسالة أبي زلج القيخكاني.  -241

 ه.ٖٚٛاجي الشتػ ي، ت قاسع بغ عيدى بغ ن
 م.ٕٚٓٓدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

شػػخح ، )الذػػافية لبيػػاف حقػػائق اإلمػػاـ ابػػؽ عخفػػة الؾافيػػةالهجايػػة الكافيػػة   -241
 (.حجكد ابؽ عخفة

 ه.ٜٗٛ، ت بالخصا  ذييخال ،األنرارؼ  بغ قاسع دمحم
 ه.ٖٓ٘ٔالسكتبة العمسية، شبعة أولى، 

 .شخح الخخشي عمى مخترخ خميا  -242
 ه.ٔٓٔٔ، ت دمحم بغ عبج هللا بغ عمي الخخشي

 .دار صادر، بيخوت
 شخح الدرقاني عمى مخترخ خميا.  -243



ٖٚٓ 

 

 ه.ٜٜٓٔعبج الباقي بغ يػسف بغ أحسج الدرقاني، ت 
 م.ٕٕٓٓدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 .شخح الدركذي عمى مخترخ الخخقي  -244
 ه.ٕٚٚ، ت الدركذي بغ عبج هللا دمحم

 .مٖٜٜٔ، كان، الخياض، شبعة أولىمكتبة العبي
 شخح زركؽ عمى متؽ رسالة أبي زلج القيخكاني.  -245

 ه.ٜٜٛأحسج بغ أحسج بغ دمحم الفاسي، الذييخ بدروق، ت 
 م.ٕٙٓٓدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 .شخح الدشة  -246
 ه.ٙٔ٘الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم البغػؼ، ت 
 .مٖٜٛٔ ،السكتب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية

 .الذخح الكبيخ عمى متؽ السقشع  -247
 ه.ٕٛٙ، ت عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أحسج بغ قجامة السقجسي

 ه. ٖٛٗٔمصبعة السشار، مرخ، شبعة أولى، 
 الذخح الكبيخ عمى مخترخ خميا.  -248

 ه.ٕٔٓٔأحسج بغ دمحم العجوؼ، الذييخ بالجرديخ، ت 
 دار الفكخ.

 .شخح مجمة األحكاـ العجلية  -249
 .زسميع رستع با

 م.ٜٜٛٔ، دار العمع لمجسيع، بيخوت، شبعة ثالثة
 مخترخ الظحاكي. شخح   -251

 ه.ٖٓٚ، ت الخازؼ الجراص الذييخ بأبي بكخ أحسج بغ عمي
 م.ٕٓٔٓدار البذايخ اإلسبلمية، شبعة أولى، 

 شخح مذكا اآلثار.  -251

 



ٚٓٗ 

 

 ه.ٕٖٔأحسج بغ دمحم بغ سبلمة بغ عبج السمظ، الذييخ بالصحاوؼ، ت 
 م.ٜٜٗٔعة أولى، مؤسدة الخسالة، شب

 شخح مذكا الؾسيط.  -252

 ه.ٖٗٙعثسان بغ عبج الخحسغ، الذييخ بابغ الربلح، ت 
 م.ٕٔٔٓدار كشػز، الدعػدية، شبعة أولى، 

 شعب اإليساف.  -253

 ه.ٛ٘ٗ، ت أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي
 م.ٖٕٓٓمكتبة الخشج، الخياض، شبعة أولى، 

 شفاء الغميا في حا مقفا خميا.  -254

 ه.ٜٜٔبغ كازؼ السكشاسي، ت دمحم بغ أحسج 
 م.ٕٛٓٓمخكد نجيبػيو لمسخصػشات، القاىخة، شبعة أولى، 

 .الذهادات دليا مؽ أدلة اإلثبات في الذخلعة اإلسالمية  -255
 .دمحم أبػ الخير

 .مٜٚٛٔ ،األمانة، مرخ، شبعة أولى مصبعة
 .الذهادة السقبؾلة في الفقه اإلسالمي -256

 د. دمحم حديغ قشجيل
 .مٜٛٛٔ ،ر، شبعة أولىمصبعة حدان، دمشيػ 

 الراـر السدمؾؿ عمى شاتؼ الخسؾؿ.  -257

 هٕٛٚأحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدبلم بغ عبج هللا بغ تيسية، ت 
 ه.ٚٔٗٔدار ابغ حدم، بيخوت، شبعة أولى، 

 .الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية  -258
 ه.ٖٜٖت  ،ساعيل بغ حساد الجػىخؼ إس

 .مٜٗٛٔثة، ثالدار العمع لمسبلييغ، ببيخوت، شبعة 
 .صحيح ابؽ حباف  -259



ٚٓ٘ 

 

 ه.ٖٗ٘، ت دمحم بغ حبان بغ أحسج بغ حبان
 .مٖٜٜٔ ،ةيمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة ثان

 صحيح ابؽ خدلسة.  -261

 ه.ٖٔٔدمحم بغ إسحاق بغ  ديسة الشيدابػرؼ، ت 
 م.ٜٓٚٔالسكتب اإلسبلمي، بيخوت، 

 صشؾاف القزاء كعشؾاف اإلفتاء.   -261

 ت ه. دمحم بغ إسساعيل األشفػرقاني،
 م.ٕٓٔٓوزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية، الكػيت، شبعة ثانية، 

 .الزؾء الالمع ألها القخف التاسع  -262

 ه.ٕٜٓ، تالدخاوؼ  دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ
 .بيخوت، مشذػرات دار مكتبة الحياة

 .طبقات الحفاظ  -263

 ه.ٜٔٔ، ت جبلل الجيغ الديػشي عبج الخحسغ بغ أبي بكخ
 .هٖٓٗٔ أولى، شبعة، بيخوت، مسيةدار الكتب الع

 .  طبقات الحشابمة  -264

 ه.ٕٙ٘، ت دمحم بغ أبي يعمى الفخاء البغجادؼ
 .بيخوت، دار السعخفة

 .طبقات الذافعية  -265

 ه.ٔ٘ٛ، أبػ بكخ بغ أحسج بغ دمحم تقي الجيغ ابغ قاضي شيبة
 .بيخوت، عالع الكتب

 .طبقات الذافعية الكبخى   -266
 ه.ٔٚٚ، ي الدبكيعبج الػىاب بغ عمي بغ عبج الكاف

 .مٕٜٜٔ ،دار ىجخ لمصباعة، مرخ، شبعة ثانية
 .طبقات الذافعييؽ  -267

 



ٚٓٙ 

 

 ه.ٗٚٚ، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي
 .مٖٜٜٔ، مكتبة الثقافة الجيشية

 .طبقات الفقهاء  -268

 ه.ٚٙٗ، أبػ اسحاق إبخاىيع بغ عمي الذيخازؼ 
 ه.ٔٔٚ، ىحبُو: دمحم بغ مكخم ابغ مشطػر

 .مٜٓٚٔأولى،  شبعة، لبشان ،ج العخبي، بيخوتدار الخائ
 .طبقات الشدابيؽ  -269

 ه.ٜٕٗٔ، ت بكخ بغ عبج هللا بغ دمحم
 .مٜٚٛٔ أولى، شبعة، دار الخشج، الخياض

 .طخائق الحكؼ الستفق عميها كالسختم  فيها في الذخلعة اإلسالمية  -271
 .سعيج الدىخاني

 .مٜٜٗٔ ،ججة، شبعة ثانية مكتبة الرحابة،
 .ات الذخعيةطخؽ اإلثب  -271

 .بخاىيع بظإأحسج 
 .مٖٕٓٓ ،السكتبة األزىخية لمتخاث، شبعة رابعة

 الظخؽ الحكسية في الدياسة الذخعية  -272
 ه.ٔ٘ٚ، ت قيع الجػزية أبي بكخ بغ أيػب، الذييخ بابغ دمحم بغ

 مكتبة دار البيان.
 طمبة الظمبة.  -273

 ه.ٖٚ٘عسخ بغ دمحم بغ أحسج الشدفي، ت 
 ه.ٖٔٔٔ السصبعة العامخة، بغجاد،

 عفخ الالضي فيسا يجب في القزاء عمى القاضي.  -274



ٚٓٚ 

 

 دمحم صجيق حدغ  ان.
 ه.ٜٕٗٔمصبعة بيػبال، اليشج، 

 .العبخ في خبخ مؽ غبخ  -275

 ، ت ه.دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ قايساز الحىبي
 .بيخوت، دار الكتب العمسية

 .في فقه أحسج بؽ حشبا العجة في شخح العسجة  -276
 ه.ٕٗٙ، ت لسقجسي الحشبميا بغ ابخاىيع عبج الخحسغ

 م.ٖٕٓٓدار الحجيث، القاىخة، 
 العدلد شخح الؾييد، )الذخح الكبيخ(.  -277

 ه.ٖٕٙعبج الكخيع بغ دمحم عبج الكخيع الخافعي، ت 
 م.ٜٜٚٔدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، 

 عقج الجؾاهخ الثسيشة في محهب أها السجيشة.  -278

 ه.ٙٔٙعبج هللا بغ نجع بغ شاس الدعجؼ، ت 
 م.ٖٕٓٓدار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة أولى، 

 .العقؾد الجرلة مؽ مشاقب شيخ اإلسالـ أحسج بؽ تيسية  -279

 ه.ٗٗٚ، ت دمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ بغ يػسف
 .بيخوت، دار الكاتب العخبي

 .عمؼ البرسات  -281
 .نطيخ شسز وفػزؼ  زيخ

 .مٕٜٛٔمكتبة الحياة، بيخوت، 
   .عمؼ القزاء  -281

 .خؼ أحسج الحر
 .مٜٜٚٔ، شبعة أولى، مكتبة الكميات األزىخية

 عمؼ المغة.  -282

 



ٚٓٛ 

 

 عمي عبج الػاحج وافي.
 نيزة مرخ لمصباعة، شبعة أولى.

 .عمؼ السقاصج الذخعية  -283
 .نػر الجيغ بغ مختار  ادمي

 .مٕٔٓٓالعبيكان، شبعة أولى،  مكتبة
 عمؼ الشفذ القزائي.  -284

 رمديذ بيشام.
 مشذأة السعارف، اإلسكشجرية.

 .كالجخلسة العمؼ  -285
 .د. عبج هللا السرخؼ 

 .مٜ٘ٙٔ، األردن، شبع عمى نفقة السؤلف
 عسجة القاري شخح صحيح البخاري.  -286

 ه.٘٘ٛ، ت العيشي بغ مػسى محسػد بغ أحسج
 دار إحياء التخاث، بيخوت.

 شخح الهجاية. العشاية  -287
 ه. ٙٛٚ، ت البابختي محسػد دمحم بغ دمحم بغ

 دار الفكخ.
 .العيؽ  -288

 ه.٘ٚٔ، ت ج الفخاىيجؼالخميل بغ أحس
 م.ٖٕٓٓ، شبعة أولى، بيخوت دار الكتب العمسية،

 عيؾف األدلة في مدائا الخالؼ بيؽ فقهاء األمرار.  -289

 ه.ٜٖٚعمي بغ عسخ بغ أحسج، الذييخ بابغ القرار، ت 
   م.ٕٙٓٓمكتبة السمظ فيج، الخياض، 

 عيؾف السدائا.  -291



ٜٚٓ 

 

 ه.ٕٕٗعبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي السالكي، ت 
 م.ٜٕٓٓدار ابغ حدم، بيخوت، شبعة أولى، 

 غاية البياف شخح زبج ابؽ رسالف.  -291

 ه.ٗٓٓٔدمحم بغ أحسج بغ حسدة الخممي، ت 
 دار السعخفة، بيخوت.

 .غاية السأمؾؿ شخح التاج الجامع لألصؾؿ -292
 ه.ٖٔٚٔ، ت مشرػر عمي ناصيف

 .مٜٜٚٔ ،دار الفكخ
 ي حشيفة.الغخة السشيفة في تحقيق بعض مدائا اإلماـ أب  -293

 ه.ٖٚٚعسخ بغ إسحاق بغ أحسج الغدنػؼ، ت 
 م.ٜٙٛٔمؤسدة الكتب الثقافية، شبعة أولى، 

 الغخر البهية في شخح البهجة الؾردية.  -294

 ه. ٕٜٙزكخيا بغ دمحم بغ أحسج بغ زكخيا األنرارؼ، ت 
 السصبعة السيسشية.

 .الغيث الهامع شخح يسع الجؾامع  -295

 .أحسج بغ إبخاىيع العخاقي
 م.ٕٗٓٓب العمسية، بيخوت، شبعة أولى، دار الكت

 .الفتاكى الهشجية  -296
 .الذيخ نطام وجساعة مغ عمساء اليشج

 .مٜٓٛٔحياء التخاث العخبي، بيخوت، شبعة ثالثةإدار 
 ه.ٖٓٔٔدار الفكخ، شبعة ثانية، 

 .فتح الباري شخح صحيح البخاري   -297

 



ٚٔٓ 

 

 ه.ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ العدقبلني، ت 
 ه.ٜٖٚٔبيخوت، دار السعخفة، 

 .فتح الجؾاد بذخح اإلرشاد  -298
 ه.ٜٗٚي، ت الييتس حجخ عمي بغ بغ دمحم أحسج

 ه.ٕٚٗٔ، مصبعة مرصفى البابي الحمبي
 .فتح القجيخ شخح الهجاية  -299

 ه.ٔٙٛ، ت ابغ اليسامب ، الذييخكسال الجيغ دمحم بغ عبج الػاحج
 الفكخ.دار 
 فتح القخلب السجيب في شخح ألفاظ التقخلب.  -311

 ه.ٜٛٔبغ قاسع بغ دمحم الغدؼ، ت دمحم 
 م.ٕ٘ٓٓدار ابغ حدم، بيخوت، شبعة أولى، 

 فتح السعيؽ بذخح قخة العيؽ بسهسات الجيؽ.  -311

 ه.ٜٚٛأحسج بغ عبج العديد بغ زيغ الجيغ السميبارؼ، ت 
 دار ابغ حدم، بيخوت، شبعة أولى.

حاشػية الجسػا عمػى شػخح فتؾحات الؾهاب بتؾضيح شخح مشهج الظالب، )  -312
 (.هجالسش

 ه.ٕٗٓٔ، ت الذييخ بالجسل بغ عسخ بغ مشرػر، سميسان
 الفكخ.دار 

 الفخكع.  -313

 ه.ٖٙٚدمحم بغ مفمح بغ دمحم بغ مفخج الخاميشي، ت 
 م.ٖٕٓٓمؤسدة الخسالة، شبعة أولى، 

 .فرؾؿ البجائع في أصؾؿ الذخائع  -ٖٗٓ



ٚٔٔ 

 

 ه.ٖٗٛ، ت الفشخؼ الخوميبغ دمحم دمحم بغ حسدة 

 م.ٕٙٓٓعة أولى، دار الكتب العمسية، بيخوت، شب

 .كأدلته الفقه اإلسالمي  -315
 .الدحيميمرصفى د. وىبة 

 .مٕٗٓٓ ،دار الفكخ السعاصخ، شبعة رابعة معجلة
 .الفقه الحشفي كأدلته  -316

 .أسعج دمحم سعيج الراكخجي
 .مٕٓٓٓ، دار الكمع الصيب، دمذق ا بيخوت، شبعة أولى

 .الفقه الذخعي السيدخ  -317
   .دمحم عمي الرابػني

 .ن لمصباعة والشذخمؤسدة الخيا
 .في الفقه اإلسالمي فمدفة مقاصج التذخلع  -318

 .د.  ميفة بابكخ الحدغ
 .مٕٓٓٓ، مكتبة وىبة، القاىخة، شبعة أولى

 .فهخس الفهارس كاألثبات كمعجؼ السعايؼ كالسذيخات كالسدمدالت  -319

 ه.ٕٖٛٔ، ت السعخوف بعبج الحي الكتاني، دمحم َعْبج الَحّي بغ عبج الكبيخ
 .مٕٜٛٔ، بيخوت، اإلسبلمي دار الغخب

 الفؾائج.  -311

 ه.ٗٔٗتسام بغ دمحم بغ عبج هللا البجمي، ت 
 ه.ٕٔٗٔمكتبة الخشج، الخياض، شبعة أولى، 

 .فؾات الؾفيات  -311

 ه.ٗٙٚ، السمقب صبلح الجيغ، دمحم بغ شاكخ بغ أحسج بغ عبج الخحسغ

 



ٕٚٔ 

 

 .أولى شبعة، بيخوت، دار صادر

 .خكانييقالفؾاكه الجكاني عمى رسالة أبي زلج ال  -312
 ه.ٕٙٔٔ، ت أحسج بغ كشيع بغ سالع بغ ميشا الشفخاوؼ 

 م.ٜٜ٘ٔ، فكخدار ال
 ط.القامؾس السحي  -313

 ه.ٚٔٛ، ت الفيخوز آبادؼ دمحم بغ يعقػب
 السصبعة األميخية، القاىخة، شبعة ثالثة.

 .القخائؽ كحجيتها في اإلثبات الجدائي  -314
 .د. عساد دمحم ربيع

 .ربجإدار الكشجؼ لمشذخ، 
 .كدكرها في اإلثبات في الذخلعة اإلسالمية القخائؽ  -315

 .صالح بغ كانع الدجالن
 ه. ٛٔٗٔدار بمشدية لمشذخ، الخياض، شبعة ثانية، 

 .القخائؽ كدكرها في اإلثبات في الفقه الجشائي اإلسالمي  -316
 .أنػر محسػد دبػر د.

  .مٜ٘ٛٔدار الثقافة العخبية، القاىخة، 
 (.تكسمة حاشية ابؽ عابجيؽ) قخة عيؽ األخيار لتكسمة رد السحتار،  -317

 ه.ٖٙٓٔ، ت دمحم عبلء الجيغ بغ دمحم أميغ بغ عابجيغ
 .، بيخوتلفكخدار ا

 .قرة الحزارة  -318
   .دمحم بجران وزكي محسػد :ول ديػرانت، تخجسة

 .اإلدارة الثقافية في جامعة الجول العخبية



ٖٚٔ 

 

 .بقخائؽ األحؾاؿ القزاء  -319
 .دمحم جشيج الجيخ شػؼ 

 .مٜٜٛٔ .بعة أولىدار الحافع، دمذق، ش
 .القزاء في اإلسالـ  -321

 .محسػد الذخبيشي
 .مٜٜٜٔ ،شبعة ثاتية ،اليي ة السرخية لمكتاب

 القزاء في اإلسالـ تارلخه كنغامه.  -321

 إبخاىيع نجيب دمحم.
   م.ٜ٘ٚٔاليي ة العامة لمسصابع األميخبة، القاىخة، 

   القزاء في الجكلة اإلسالمية.  -322

 سبلمة دمحم البمػؼ.
   م.ٜٜٗٔخبي لمجراسات األمشية، الخياض، السخكد الع

 .القزاء كنغامه في الكتاب كالدشة  -323
 الحسيزي.بخاىيع إعبج الخحسغ 

 .مٜٜٛٔشبعة أولى،  ،جامعة أم القخػ 
 .قؾاعج اإلثبات في القزايا السجنية كالتجارلة  -324

 .دوار عيجإد. 
 .مٜٔٙٔمصبعة الشدخ، بيخوت، 

 ناـاأل قؾاعج األحكاـ في اصالح   -325
 ه.ٓٙٙ، ت يغ بغ عبج العديد بغ عبج الدبلمعد الج

 م.ٜٜٔٔمكتبة الكميات األزىخية، القاىخة، 
 قؾاعج في عمـؾ الحجيث.  -326

 ه.ٜٖٗٔضفخ أحسج التيانػؼ، ت 

 



ٚٔٗ 

 

 تحقيق: عبج الفتاح أبػ كجة.
 م. ٕٜٚٔدار القمع، بيخوت، شبعة ثالثة، 

 .القؾاعج في الفقه اإلسالمي  -327
 ه.ٜ٘ٚ، ت يالحشبم رجب أحسج بغ عبج الخحسغ بغ

 .مٖٖٜٔ، مكتبة الرجق الخيخية، مرخ، شبعة أولى
   .القؾانيؽ الفقهية  -328

 ه. ٔٗٚ، ت دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ جدؼ الكمبي
 .مٜٜٛٔ ،دار الكتاب العخبي، بيخوت، شبعة ثانية

 .الكافي في فقه اإلماـ أحسج بؽ حشبا  -329
 ه.ٕٓٙ، ت عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة

 م.ٜٜٗٔ ،يخوتب ،دار الفكخ
 .الكافي في فقه أها السجيشة السالكي  -331

 ه.ٖٙٗ، ت يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الشسخؼ 
 م. ٜٓٛٔمكتبة الخياض الحجيثة، الخياض، شبعة ثانية، 

 الكتاب.  -331

 ه. ٕٛٗأحسج بغ دمحم بغ أحسج القجورؼ، ت 
 م.ٜٜٚٔدار الحجيث، بيخوت، شبعة رابعة، 

 ؾامض التشدلا.الكذاؼ عؽ حقائق غ  -332

 ه.ٖٛ٘محسػد بغ عسخو بغ أحسج الدمخذخؼ، ت 
 ه.ٚٓٗٔدار الكتاب العخبي، بيخوت، شبعة ثالثة، 

 .كذاؼ القشاع عؽ متؽ اإلقشاع  -333
 ه. ٔ٘ٓٔ، ت دريذ البيػتيإمشرػر بغ يػنذ بغ 



ٚٔ٘ 

 

 .مٜٜٚٔ ،عالع الكتب، بيخوت، شبعة أولى
 .كذ  األسخار شخح أصؾؿ البددكي   -ٖٖٗ

 ه.ٖٓٚ، ت البخااااااااااااااااااااارؼ  بااااااااااااااااااااغ دمحم عبااااااااااااااااااااج العديااااااااااااااااااااد بااااااااااااااااااااغ أحسااااااااااااااااااااج
 دار الكتاب اإلسبلمي.

 كذ  السخجرات كالخلاض السدهخات.  -335

 ه.ٕٜٔٔعبج الخحسغ بغ عبج هللا البعمي الخمػتي، ت 

 م.ٕٕٓٓدار البذايخ اإلسبلمية، بيخوت، شبعة أولى، 
 كفاية األخيار في حا غاية االخترار.  -336

 ه.ٜٕٛ، ت أبػ بكخ بغ دمحم بغ عبج السؤمغ الحديشي الحريشي
 م.ٜٜٗٔدار الخيخ، دمذق، 

 كفاية الشبيه في شخح التشبيه.  -337

 ه.ٓٔٚأحسج بغ دمحم بغ عمي، الذييخ بابغ الخفعة، ت 
 م.ٜٕٓٓدار الكتب العمسية، شبعة أولى، 

 كشد الجقائق.  -338

 ه.ٓٔٚعبج هللا بغ أحسج بغ محسػد الشدفي، ت 
 م.ٕٔٔٓدار البذايخ اإلسبلمية، شبعة أولى، 

 .)شخح السشهاج لمسحمي( ،غبيؽ شخح مشهاج الظالبيؽكشد الخا  -339
 ه.ٗٙٛ، ت السحمي بغ دمحم دمحم بغ أحسج

 م.ٜٜ٘ٔ، دار الفكخ، شبعة رابعة
 كشد العساؿ في سشؽ األقؾاؿ كاألفعاؿ.  -341

 ه.ٜ٘ٚعمي بغ حدام الجيغ الستقي اليشجؼ، ت 

 م.ٜٔٛٔمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة  امدة، 

 .بكشؾز الحهب في تارلخ حم  -341

 ه.ٗٛٛ، تأحسج بغ إبخاىيع بغ دمحم بغ  ميل، أبػ ذر سبط ابغ العجسي

 



ٚٔٙ 

 

 .هٚٔٗٔ أولى، شبعة، دار القمع، حمب

 .الكؾاكب الدائخة بأعياف السئة العاشخة  -342

 ه.ٔٙٓٔ، دمحم بغ دمحم الغدؼ 
 .مٜٜٚٔ أولى، شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت

 .)تفديخ الخازف( ،لباب التأكلا في معاني التشدلا  -343
 ه.ٕ٘ٚ، ت بالخازن  ذييخال ،البغجادؼبغ إبخاىيع  عمي بغ دمحم

 م.ٜٜٚٔ، بيخوت، دار الفكخ
 .المباب شخح الكتاب  -344

 .عبج الغشي الغشيسي
 .مٜٜٚٔ، دار الحجيث، بيخوت، شبعة رابعة

 المباب في الفقه الذافعي.  -345

 ه.٘ٔٗأحسج بغ دمحم بغ أحسج السحاممي، ت 
 ه.ٙٔٗٔدار البخارؼ، شبعة أولى، 

 لداف الحكاـ في معخفة األحكاـ.  -346

 ه.ٕٛٛأحسج بغ دمحم بغ الذحشة الحمبي، ت 
 م.ٖٜٚٔمرصفى البابي الحمبي، شبعة ثانية، 

 .  لداف العخب  -347

 ه.ٔٔٚ، ت مشطػرغ عمي بغ دمحم بغ مكخم ب
 .مٜ٘٘ٔدار صادر، بيخوت، 

 مباحث في التذخلع الجشائي اإلسالمي.  -348

 دمحم فاروق الشبيان.
 م.ٜٚٚٔخوت، شبعة أولى، دار القمع، بي



ٚٔٚ 

 

 السبجع في شخح السقشع.  -349

 ه.ٗٛٛإبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ مفمح، ت 
 م.ٜٜٚٔدار الكتب العمسية، شبعة أولى، 

 .السبدؾط  -351
 ه.ٖٛٗ، ت أبي سيل الدخ دي أحسج بغ دمحم بغ

 م.ٖٜٜٔدار السعخفة، بيخوت، 
 .مجسع األنهخ شخح ممتقى األبحخ  -351

 ه.ٛٚٓٔ، ت بجا ماد أفشجؼ ذييخال ،بغ سميسانعبج الخحسغ 
 ه.ٕٖٛٔحياء التخاث العخبي، بيخوت، إدار 
 .مجسع الدكائج كمشبع الفؾائج  -352

 ه.ٚٓٛ، ت نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ الييثسي
 .مٜٜٗٔدار الفكخ، بيخوت، 

 مجسع الزسانات.  -353

 ه.ٖٓٓٔكانع بغ دمحم البغجادؼ، ت 
 دار الكتاب اإلسبلمي.

 ة.مجسا المغ  -354

 ه.ٜٖ٘أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدويشي، ت 
 م.ٜٙٛٔمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .مجسؾع فتاكى ابؽ تيسية  -355
   هٕٛٚأحسج بغ عبج الحميع بغ عبج الدبلم بغ عبج هللا بغ تيسية، ت 

 م.ٜٜ٘ٔجسع السمظ فيج، م
 .محاضخات في الفقه السقارف   -356

 .د. دمحم سعيج رمزان البػشي

 



ٚٔٛ 

 

 م.ٕٕٓٓو ٜٔٛٔ خ، شبعة ثانية،دار الفك
 .السحبخ  -357

 ه.ٕ٘ٗبغ أمية بغ عسخو، ت  دمحم بغ حبيب
 .مٕٜٗٔ، مصبعة جسعية دائخة السعارف العثسانية

 السحخرات كحجيتها في اإلثبات في الفقه اإلسالمي كالقانؾف اليسشي.  -358

 عبج هللا أحسج فخوان.
 بحث مقجم إلى جامعة صشعاء.

 .اإلماـ أحسج بؽ حشباالسحخر في الفقه عمى محهب   -359
 ه. ٕ٘ٙ، ت تيسية  زخ بغ بغعبج الدبلم بغ عبج هللا 

 م.ٜٗٛٔمكتبة السعارف، الخياض، شبعة ثانية، 
 .السحرؾؿ في عمؼ أصؾؿ الفقه  -ٖٓٙ

بااااغ الحدااااغ بااااغ الحداااايغ، الذااااييخ بفخااااخ الااااجيغ الااااخازؼ، ت  دمحم بااااغ عسااااخ
 ه.ٙٓٙ

 .بيخوتمؤسدة الخسالة، 

 .السحكؼ كالسحيط األعغؼ  -361

 ه.ٛ٘ٗ، ت بغ إسساعيل بغ سيجهعمي 

 .مٕٓٓٓدار الكتب العمسية، لبشان، شبعة أولى، 

 .السحمى  -362
 ه.ٙ٘ٗ، ت عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حدم األنجلدي

 ه.ٖٔ٘ٔ ،ة، مرخيإدارة الصباعة السشيخ 
 السحيط البخهاني في الفقه الشعساني.   -363

 ه.ٙٔٙمحسػد بغ أحسج بغ مازه البخارؼ، ت 



ٜٚٔ 

 

 م.ٕٗٓٓشبعة أولى،  دار الكتب العمسية،

 .السحيط في المغة  -364
 ه.ٖ٘ٛ، ت سساعيل بغ عبادإالراحب 

 .مٜٜٗٔ ،عالع الكتب، بيخوت، شبعة أولى
 مخترخ تارلخ دمذق البؽ عداكخ.  -365

 ه.ٔٔٚدمحم بغ مكخم بغ عمي بغ مشطػر، ت 
 م.ٜٗٛٔدار الفكخ، دمذق، شبعة أولى، 

 السخترخ الفقهي.  -366

 ه.ٖٓٛت دمحم بغ دمحم بغ عخفة الػركسي، 
 م.ٕٗٔٓمؤسدة  مف أحسج، شبعة أولى، 

 .عمى محهب اإلماـ أحسج بؽ حشبا السخترخ في أصؾؿ الفقه  -367

 ه.ٖٓٛ، ت عمي بغ دمحم بغ عباس البعمي
 .  جامعة السمظ عبج العديد، مكة السكخمة

 مخترخ الُسدني.  -368

 ه.ٕٗٙإسساعيل بغ يحيى بغ إسساعيل، الذييخ بالُسدني، ت 
 م. ٜٜٓٔ، دار السعخفة، بيخوت

 .)تفديخ الشدفي( ،مجارؾ التشدلا كحقائق التأكلا  -369
 ه. ٓٔٚ، ت أحسج بغ محسػد الشدفيعبج هللا بغ 

 م.ٜٜٛٔدار الكمع الصيب، بيخوت، شبعة أولى، 
 .السجخا الفقهي العاـ -371

 .مرصفى أحسج الدرقا
 .مٜٜٛٔ، دار القمع، دمذق، شبعة أولى

 .السجخا في الفقه اإلسالمي  -371

 .مبيدمحم مرصفى ش

 



ٕٚٓ 

 

 م.ٜ٘ٛٔالجار الجامعية، لبشان، شبعة عاشخة، 

 .السجكنة الكبخى   -372
 .رواية سحشػن ه، ٜٚٔبغ عامخ األصبحي، ت  مالظ بغ أنذاإلمام 

 مٜٜٗٔدار الكتب العمسية، بيخوت، شبعة أولى 
 .كعبخة اليقغاف في معخفة ما يعتبخ مؽ حؾادث الدمافمخآة الجشاف   -373

 ه.ٛٙٚ، ت ان اليافعيعبج هللا بغ أسعج بغ عمي بغ سميس
 م. ٜٜٚٔأولى،  شبعة، دار الكتب العمسية، بيخوت

 .أبي داككد مخاسيا  -374
 ه.ٕ٘ٚ، الذييخ بأبي داوود، ت الدجدتاني سميسان بغ األشعث

 ه.ٛٓٗٔمؤسدة الخسالة، شبعة أولى، 

 مدائا اإلماـ أحسج كإسحاؽ بؽ راهؾلة.  -375

 .هٕٔ٘إسحاق بغ مشرػر بغ بيخام، الذييخ بالكػسح، ت 
 م.ٕٕٓٓالجامعة اإلسبلمية، السجيشة السشػرة، شبعة أولى، 

 السدائا الفقهية مؽ كتاب الخكايتيؽ كالؾيهيؽ.  -376

 ه.ٛ٘ٗدمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ الفخاء، ت 
 م.ٜ٘ٛٔمكتبة السعارف، الخياض، شبعة أولى، 

 .السدتجرؾ عمى الرحيحيؽ  -377
 ه.٘ٓٗاكع، ت دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم الشيدابػرؼ، الذييخ بالح

 م.ٜٜٓٔ، شبعة أولى، بيخوت الكتب العمسية،دار 
 .السدترفى مؽ عمؼ األصؾؿ  -378

 ه. ٘ٓ٘، الذييخ بأبي حامج، ت دمحم بغ دمحم الغدالي
 م.ٖٜٜٔدار الكتب العمسية، بيخوت، 

 ،السدشج  -379
 ه.ٕٔٗ، ت أحسج بغ دمحم بغ حشبلاإلمام  



ٕٚٔ 

 

 شعيب األرناؤوط وعادل مخشج ورفاقيسا.تحقيق: 
 م.ٕٔٓٓخسالة، بيخوت، شبعة أولى، ال

 السدشج.  -381

 ه. ٕٗٓاإلمام دمحم بغ إدريذ بغ العباس الذافعي، ت 
 م.ٕٗٓٓشخكة كخاس، الكػيت، شبعة أولى، 

 .مدشج أبي يعمى السؾصمي  -381
 ه. ٖٚٓ، ت أحسج بغ عمي بغ السثشى التسيسي

 .مٜ٘ٛٔ ،دار السأمػن لمتخاث، دمذق، شبعة أولى
 لجارمي(.مدشج الجارمي، )سشؽ ا  -382

 ه.ٕ٘٘عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ الفزل الجارمي، ت 
 م.ٖٕٔٓدار البذايخ، بيخوت، شبعة أولى، 

 مرباح الدياية في زكائج ابؽ مايه.  -383

 ه.ٓٗٛأحسج بغ أبي بكخ بغ إسساعيل الكشاني، ت 
 ه.ٖٓٗٔدار العخبية، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .السرباح السشيخ في تختيب الذخح الكبيخ  -384
 ه.ٓٚٚ، ت غ دمحم بغ عمي السقخؼ الفيػميب أحسج

 .مٕٕٜٔ  امدة،السصبعة األميخية، مرخ، شبعة 
 .السرش   -385

 ه.ٕٔٔ، ت الرشعاني م بغ نافععبج الخزاق بغ ىسا
 .مٖٜٛٔ ،السكتب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة ثانية

 في األحاديث كاآلثار. السرش   -386
 ه.ٖٕ٘، ت عبج هللا بغ دمحم بغ ابخاىيع بغ أبي شيبة

 .م ٕٗٓٓ، مكتبة الخشج، شبعة أولى
 مظالب أكلي الشهى في شخح غاية السشتهى.  -387

 



ٕٕٚ 

 

 ه.ٖٕٗٔمرصفى بغ سعج بغ عبجه الخحيباني الجمذقي، ت 
 م.ٜٜٗٔالسكتب اإلسبلمي، شبعة ثانية، 

 السظالب العالية بدكائج السدانيج الثسانية.  -388

 ه.ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ العدقبلني، ت 
 ه.ٜٕٗٔة، الدعػدية، شبعة ثانية، دار العاصس

 السعارؼ.  -389

 ه.ٕٙٚعبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ، ت 
  م.ٕٜٜٔاليي ة السرخية لمكتاب، القاىخة، شبعة ثانية، 

 .معالؼ الدشؽ  -391
 ه.ٖٛٛ، ت خاىيع الخصابيإبحسج بغ دمحم بغ 

 م.ٕٖٜٔالسصبعة العمسية، حمب، شبعة أولى، 
 السعجؼ.  -391

 ه.ٖٔٛبغ عاصع، الذييخ بابغ السقخغ، ت  دمحم بغ إبخاىيع
 م.ٜٜٛٔمكتبة الخشج، الخياض، شبعة أولى، 

 السعجؼ األكسط.  -392

 ه.ٖٓٙسميسان بغ أحسج بغ أيػب الصبخاني، ت 
 ه. ٘ٔٗٔدار الحخميغ، القاىخة، 

 السعجؼ الكبيخ.  -393

 ه.ٖٓٙسميسان بغ أحسج بغ أيػب الصبخاني، ت 

 ة.مكتبة ابغ تيسية، القاىخة، شبعة ثاني

 معجؼ المغة العخبية السعاصخة.  -394

 معو فخيق عسل.أحسج مختار و 
 م. ٕٛٓٓعالع الكتب، شبعة أولى، 



ٕٖٚ 

 

 معجؼ لغة الفقهاء.  -395

 .حامج صادق قشيبيو دمحم رواس قمعجي 
 م.ٜٛٛٔ ثانية، شبعة، عسان، دار الشفائذ

 .السعجؼ السختص بالسحجثيؽ  -396

 ه.ٛٗٚ، ت دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ َقاْيساز الحىبي
 .مٜٛٛٔ أولى، شبعة، مكتبة الرجيق، الصائف

 .معجؼ السظبؾعات العخبية كالسعخبة  -397

 ه.ٖٔ٘ٔ، يػسف بغ إليان بغ مػسى سخكيذ
 .مٕٜٛٔ، مرخ، مصبعة سخكيذ

 .ؽ صجر اإلسالـ كحتى العرخ الحاضخمعجؼ السفدخلؽ م  -398

 .عادل نػييس
 الثاااااة،ث شبعااااة، مؤسدااااة نااااػييس الثقافيااااة لمتااااأليف والتخجسااااة والشذااااخ، بيااااخوت

 م.ٜٛٛٔ

 .معجؼ السؤلفيؽ  -399

 .ٛٓٗٔ، ت عسخ بغ رضا بغ دمحم راكب بغ عبج الغشي كحالة
 .بيخوت ،بيخوت، دار إحياء التخاث العخبي، مكتبة السثشى

 الخسؾـ.معجؼ مقاليج العمؾـ في الحجكد ك   -411

 ه.ٜٔٔ، ت جبلل الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي
 م.ٕٗٓٓمكتبة اآلداب، القاىخة، 

 .جؼ مقاييذ المغةمع  -411

 ه. ٜٖ٘ت  القدويشي، أحسج بغ فارس بغ زكخيا

 م.ٜٜٚٔدار الفكخ، 

 



ٕٚٗ 

 

 السعجؼ الؾسيط  -412
 مجسع المغة العخبية.

 لجعػة.دار ا
 معخفة الدشؽ كاآلثار.  -413

 ه.ٛ٘ٗ، ت أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى البييقي
 .مٜٜٔٔجامعة الجراسات، الباكدتان، شبعة أولى، 

 الؼ السجيشة مالػ بؽ أنذ.السعؾنة عمى محهب ع  -414

 ه.ٕٕٗعبج الػىاب بغ عمي بغ نرخ الثعمبي، ت 
 السكتبة البخارية، مكة السكخمة.

 .معيؽ الحكاـ فيسا يتخدد بيؽ الخرسيؽ مؽ األحكاـ  -415
 ه. ٗٗٛ، ت عمي بغ  ميل الصخابمدي

 دار الفكخ.
 .السغخب في تختيب السعخب  -416

 ه.ٓٔٙ، ت السصخزؼ بغ عبج الديج بغ عمي ناصخ الجيغ 
 .مٜٜٚٔ ،حمب، شبعة أولى مكتبة أسامة بغ زيج،

 .السغشي  -417
 ه. ٖٓٙ، ت عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد بغ قجامة

 م.ٜٛٙٔمكتبة القاىخة، 
 .مغشي السحتاج إلى معخفة ألفاظ السشهاج  -418

 ه.ٜٚٚدمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي، ت 
 م.ٜٜٚٔدار السعخفة، بيخوت، شبعة أولى، 

 .العخب قبا اإلسالـ السفرا في تارلخ  -419
 .جػاد عمي

 .مٜٓٚٔدار العمع لمسبلييغ، شبعة أولى،



ٕٚ٘ 

 

 .مقاصج الذخلعة اإلسالمية  -411
 .دمحم الصاىخ بغ عاشػر
 .تػنذ، الذخكة التػندية لمتػزيع

 .مقاصج الذخلعة اإلسالمية في الذهادات  -411
 .بخكات بشي ممحع

 .مٕ٘ٓٓ ،دار الشفائذ، عسان، شبعة أولى
 .المية كعالقتها باألدلة الذخعيةمقاصج الذخلعة اإلس  -412

 .دمحم سعج اليػبي
 .مٜٜٛٔ، دار اليجخة لمشذخ، الخياض، شبعة أولى

 .مقاصج الذخلعة اإلسالمية كمكارمها  -413
 .عبلل الفاسي

 .مٖٜٙٔمكتبة الػحجة العخبية، الجار البيزاء، 
 .مقاصج الذخلعة الخاصة بالترخفات السالية  -414

 .د. عد الجيغ بغ زكيبة
 .مٕٔٓٓ ،ة الساجج، دبي، شبعة أولىمخكد جسع

 .مقاصج الذخلعة عشج ابؽ تيسية  -415
 .يػسف أحسج البجوؼ 

 .مٕٓٓٓ ،دار الشفائذ، عسان، شبعة أولى
 .مقاصج الذخلعة عشج إماـ الحخميؽ  -416

 .ىذام أحسج زاىخ
 .رسالة ماجدتيخ في الجامعة األردنية

 .مقاصج الذخلعة عشج اإلماـ العد بؽ عبج الدالـ  -417
 .الح بغ عسخعسخ بغ ص

 .مٖٕٓٓ ،دار الشفائذ، عسان، شبعة أولى

 



ٕٚٙ 

 

 .السقاصج العامة لذخلعة اإلسالمية  -418
 .يػسف حامج العالع

 .مٜٜٔٔ ،الػاليات الستحجة، شبعة أولى ،السعيج العالسي لمفكخ اإلسبلمي
 .السقجمات السسهجات  -419

 ه.ٕٓ٘، الذييخ بابغ رشج الجج، ت دمحم بغ أحسج بغ رشج القخشبي
 .مٜٛٛٔ، اإلسبلمي، بيخوت، شبعة أولى دار الغخب

 .السقرج األرشج في ذكخ أصحاب اإلماـ أحسج  -421

 ه.ٗٛٛت  إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم ابغ مفمح،
 .مٜٜٓٔ أولى، شبعة، الخياض، مكتبة الخشج

 السقشع في شخح مخترخ الخخقي  -421
 ه. ٔٚٗ، ت الحدغ بغ أحسج بغ عبج هللا بغ البشا

 .مٜٜٗٔ ،شبعة ثانية الخياض،مكتبة الخشج، 
 .ممتقى األبحخ  -422

 ه. ٜٙ٘، ت خاىيع الحمبيإبخاىيع بغ دمحم بغ إب
 .مٜٜٛٔ، الخسالة، شبعة أولى مؤسدة

 مشار الدبيا في شخح الجليا.  -423

 إبخاىيع بغ دمحم بغ ضػيان.
 م.ٜٜٛٔالسكتب اإلسبلمي، شبعة سابعة، 

 مشاهج التحريا كنتائج لظائ  التأكلا.  -ٕٗٗ

  ج الخجخاجي.عمي بغ سعي
 م.ٕٚٓٓدار ابغ حدم، شبعة أولى، 

 السشتخب مؽ غخلب كالـ العخب.  -ٕ٘ٗ

 ه.ٜٖٓعمي بغ الحدغ اليشائي، الذييخ بكخا  الشسل، ت  
 م.ٜٜٛٔجامعة أم القخػ، شبعة أولى، 



ٕٚٚ 

 

 .مشهاج الظالبيؽ كعسجة السفتيؽ  -426

 ه.ٙٚٙ، ت الشػوؼ  يحيى بغ شخف
 م.ٕ٘ٓٓ شبعة أولى،، دار الفكخ

 رادات.مشتهى اإل   -ٕٚٗ

 ه.ٕٜٚدمحم بغ أحسج الفتػحي، الذييخ بابغ الشجار، ت 
 م. ٜٜٜٔمؤسدة الخسالة، شبعة أولى، 

 السشثؾر في القؾاعج  -ٕٛٗ

 ه.ٜٗٚ، ت الدركذي بغ عبج هللا يادربدمحم بغ 

 م.ٜ٘ٛٔوزارة األوقاف بالكػيت، الكػيت، شبعة ثانية، 

 السشجج في المغة.  -429

 ه.ٜٖٓالشسل، ت  عمي بغ الحدغ اليشائي، الذييخ بكخا 
 م.ٜٛٛٔعالع الكتب، شبعة ثانية، 

 .مشحة الخالق عمى البحخ الخائق  -431
 ه.ٕٕ٘ٔ، ت الذييخ بابغ عابجيغبغ عسخ بغ عبج العديد،  دمحم أميغ

 دار الكتاب اإلسبلمي.
   .مشح الجميا شخح مخترخ سيجي خميا  -431

 ه. ٜٕٗٔ، ت دمحم عمير
 م.ٜٜٛٔ، بيخوت ،دار الفكخ

 .مؽ طخؽ اإلثبات  -432
 .أحسج عبج السشعع البيي

 .الفكخ العخبي دار
الشػػػؾكي عمػػػى صػػػحيح  شػػػخحالسشهػػػاج شػػػخح صػػػحيح مدػػػمؼ بػػػؽ الحجػػػاج، )  -433

 (.مدمؼ
 ه.ٙٚٙ، ت الشػوؼ  يحيى بغ شخف

 



ٕٚٛ 

 

 ه.ٕٜٖٔدار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، شبعة ثانية، 

 .الشبؾلة في نقض كالـ الذيعة القجرلةدشة مشهاج ال  -434
 ه.ٕٛٚتيسية، ت  ج الدبلم بغأحسج بغ عبج الحميع بغ عب

 ه.ٜٙٛٔ، شبعة أولىجامعة دمحم بغ سعػد، 
 .السهحب  -435
 ه.ٙٚٗ، ت بخاىيع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ إ

 .مٜٜٙٔ، دار القمع والجار الذامية، شبعة أولى
 .السؾافقات في أصؾؿ الفقه  -436
 ه. ٜٓٚ، ت بخاىيع بغ مػسى المخسي الذاشبيإ

 .مٜٜٚٔدار ابغ عفان، شبعة أولى، 
 مؾافقة الخبخ الخبخ في تخخلج أحاديث السخترخ.  -437

 ه.ٕ٘ٛأحسج بغ عمي بغ دمحم بغ حجخ العدقبلني، ت 
 م.ٜٜٛٔمكتبة الخشج، الخياض، شبعة ثالثة، 

 .لذخح مخترخ خميا مؾاهب الجميا  -438
 ه. ٜٗ٘، ت بالحصاب، الذييخ دمحم بغ دمحم بغ عبج الخحسغ

 م.ٕٜٜٔدار الفكخ، شبعة ثالثة، 
 .مٜٕٖٔ ،شبعة أولى ،مرخ ،عادةمصبعة الد

 .مؾيد أصؾؿ اإلثبات في السؾاد السجنية  -439
 .د. سميسان مخقذ

 .مٜٚ٘ٔ، دار الشذخ لمجامعات السرخية
 .مؾسؾعة اإلثبات في السؾاد السجنية كالتجارلة كالذخعية  -441

 .د. عبج الحكيع فػده
 .سكشجرية، اإلدار السصبػعات الجامعية

 بات كالتشفيح.مؾسؾعة أصؾؿ السحاكسات كاإلث  -441



ٕٜٚ 

 

 إدوار عيج.
 .السؾسؾعة الجشائية  -442

 .د. جشجؼ عبج السالظ
 .مٜٙٚٔ ،حياء التخاث العخبي، بيخوتإدار 
 .السؾسؾعة الجشائية في الفقه اإلسالمي  -443

 .أحسج فتحي بيشدي
 .مٜٜٔٔدار الشيزة لمصباعة، بيخوت، 

 السرخلة. مؾسؾعة الفقه اإلسالمي  -444
  ه.ٖٚٛٔ، القاىخة ،السجمذ األعمى لمذؤون اإلسبلمية

 .السؾسؾعة الفقهية  -445
 .مٖٜٜٔ، وزارة األوقاف والذؤون اإلسبلمية، الكػيت، شبعة رابعة

 مالػ، بخكاية دمحم بؽ الحدؽ الذيباني. مؾطأ  -446
 ه. ٜٚٔاألصبحي، ت  اإلمام مالظ بغ أنذ

   السكتبة العمسية، شبعة ثانية.

 مالػ، بخكاية يحيى الميثي. مؾطأ  -447
 ه. ٜٚٔاألصبحي، ت  ذاإلمام مالظ بغ أن

 إحياء التخاث العخبي، مرخ.دار 
 (.تكسمة فتح القجيخ، )نتائج األفكار  -448

 . أحسج بغ قػدر السعخوف بقاضي زاده
 الفكخ.دار 
 الشجؼ الؾهاج في شخح السشهاج.  -449

 ه.ٛٓٛدمحم بغ مػسى بغ عيدى الجميخؼ، ت 
 م.ٕٗٓٓدار السشياج، ججة، شبعة أولى،  

 .خلعةنحؾ تفعيا مقاصج الذ  -451
 .جسال الجيغ عصية
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 .مٕٔٓٓ ،دار الفكخ والسعيج العالسي لمفكخ اإلسبلمي، شبعة أولى
 نخب األفكار في نتقيح مباني األخبار في شخح معاني اآلثار.  -451

 ه.٘٘ٛمحسػد بغ أحسج بغ مػسى العيشي، ت 
   م.ٕٛٓٓوزارة األوقاف، قصخ، شبعة أولى، 

 .نرب الخاية ألحاديث الهجاية  -452
 ه.ٕٙٚ، ت الحشفي الديمعي بغ دمحم غ يػسفعبج هللا ب

 م.ٜٜٚٔمؤسدة الخيان، بيخوت، شبعة أولى، 
 نغاـ القزاء في الذخلعة اإلسالمية.  -ٖ٘ٗ

 عبج الكخيع زيجان.

 م.ٜٜٛٔمؤسدة الخسالة، شبعة ثانية، 

 .الشغاـ القزائي في الفقه اإلسالمي  -454
 .د. دمحم رأفت عثسان

 .مٜٜٙٔمصبعة األ ػة القاىخة، شبعة رابعة، 
 .نغخلة اإلثبات في الفقه الجشائي اإلسالمي  -455

 .أحسج فتحي بيشدي
 .مٖٜٛٔدار الذخوق، شبعة رابعة، 

 .نغخلة السقاصج عشج اإلماـ الذاطبي  -456
 .أحسج الخيدػني

 .مٜٜٔٔ .دار األمان لمشذخ، الخباط، شبعة أولى
 .نغؼ العقياف في أعياف األعياف  -457

 ه.ٜٔٔ، ديػشيعبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلل الجيغ ال
 .بيخوت، السكتبة العمسية

 .نفح الظيب مؽ غرؽ األنجلذ الخطيب  -458

 .أحسج بغ السقخؼ التمسداني



ٖٚٔ 

 

 .بيخوت، دار صادر

 .الشكت كالفؾائج الدشية عمى مذكا السحخر البؽ تيسية  -459
 ه.ٗٛٛإبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ مفمح، ت 

 دار الفكخ العخبي، بيخوت.
 .ج إلى شخح السشهاجنهاية السحتا  -461

 ه. ٗٓٓٔ، ت دمحم بغ أحسج بغ حسدة الخممي
 م. ٜٗٛٔدار الفكخ، بيخوت، 

 نهاية السظمب في دراية السحهب.  -ٔٙٗ

 ه.ٛٚٗعبج السمظ بغ عبج هللا الجػيشي، ت 

 م.ٕٚٓٓدار السشياج، شبعة أولى، 

 الشهخ الفائق شخح كشد الجقائق.  -462

 ه.٘ٓٓٔع، ت سخاج الجيغ عسخ بغ إبخاىيع بغ دمحم بغ نجي
 م.ٕٕٓٓدار الكتب العمسية، شبعة أولى، 

 الشؾادر كالدلادات عمى ما في السجكنة مؽ غيخها مؽ األمهات.  -463

 ه. ٖٙٛعبج هللا بغ أبي زيج القيخواني، ت 
   م.ٜٜٜٔدار الغخب اإلسبلمي، بيخوت، شبعة أولى، 

 .نيا االبتهاج بتظخلد الجيباج  -464

 ه.ٖٙٓٔ، ت أحسج بابا بغ أحسج بغ التكخورؼ 
 .ليبيا، دار الكاتب، شخابمذ

 .نيا األكطار مؽ أسخار مشتقى األخبار  -465
 ه.ٕٓ٘ٔ، ت الذػكاني بغ دمحم دمحم بغ عمي

 .مٖٜٜٔ ،شبعة أولىحجيث، مرخ، دار ال
 نيا السآرب بذخح دليا الظالب.  -466

 ه.ٖ٘ٔٔعبج القادر بغ عسخ الذيباني. ت 

 



ٖٕٚ 

 

 م.ٖٜٛٔمكتبة الفبلح، الكػيت، شبعة أولى، 

 .جاية شخح بجاية السبتجياله  -467
 ه. ٖٜ٘، ت عمي بغ أبي بكخ الفخكاني السخكيشاني

 .دار األرقع بغ أبي األرقع، بيخوت
 الهجاية عمى محهب اإلماـ أحسج بؽ حشبا.  -468

 ه.ٓٔ٘محفػظ بغ أحسج بغ الحدغ الكمػذاني، ت 
 م.ٕٗٓٓمؤسدة كخاس، شبعة أولى، 

 .شفيؽهجية العارفيؽ في أسساء السؤلفيؽ كآثار السر  -ٜٙٗ

 .إسساعيل باشا البغجادؼ
م. ٜٔ٘ٔ، شباااع بعشاياااة وكالاااة السعاااارف الجميماااة فاااي مصبعتياااا البيياااة اساااتانبػل

 .لبشان ،بيخوت ،دار إحياء التخاث العخبي وعادت شبعأ 

 .الهشجسة الؾراثية كالبرسة الؾراثية مفهؾمها كتظبيقاتها  -ٓٚٗ

 حدان شسدي باشا.
ي بالتعااون ماع السشطساة اإلسابلمية بحث مقجم إلى مجساع الفقاو اإلسابلمي الاجول

 م. ٖٕٔٓلمعمػم الصبية بجولة الكػيت، شباط، 

 .الؾاضح في أصؾؿ الفقه  -ٔٚٗ

 .عمي بغ عقيل البغجادؼ

 م.ٜٜٜٔمؤسدة الخسالة، بيخوت، شبعة أولى، 

 .الؾافي بالؾفيات  -472

 ه.ٙٚٗ، ت صبلح الجيغ  ميل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ
   .مٕٓٓٓ، بيخوت، دار إحياء التخاث

 .الؾييد في الظب الذخعي كالدسؾـ  -473
 د. عبج الػىاب البصخاوؼ 



ٖٖٚ 

 

 .مٜٜٛٔ ،شبعة أولى، دار الحامج
 الؾييد في فقه اإلماـ الذافعي.  -474

 ه.٘ٓ٘ت  دمحم بغ دمحم بغ دمحم، الذييخ بأبي حامج الغدالي،
   م.ٜٜٚٔدار األرقع بغ أبي األرقع، بيخوت، شبعة أولى، 

 .اإلسالميةكسائا اإلثبات في الذخلعة   -475
 .د. دمحم الدحيمي

 .مٜٜٗٔ ،مكتبة دار البيان، دمذق، شبعة ثانية
 الؾسائا العمسية في ميداف اإلثبات الذخعي.  -476

 مشرػر الحفشاوؼ.
 م.ٜٜٔٔمصبعة األمانة، مرخ، شبعة أولى، 

 .الؾسيط في تارلخ القانؾف كالشغؼ القانؾنية  -477
 .عبج الدبلم التخمانيشي

 .مٜٜٓٔ، مجيخية الكتب الجامعية
 .الؾسيط في شخح القانؾف السجني  -478

 .د. عبج الخزاق الدشيػرؼ 
 .مشذػرات دار الحمبي، بيخوت، و حياء التخاث العخبيإدار 
 .الؾسيط في السحهب  -479

 ه.٘ٓ٘، ت الغدالي بغ دمحم، الذييخ بأبي حامج دمحم بغ دمحم
 .مٜٜٚٔ ،شبعة أولى ،مرخ ،دار الدبلم لمصباعة

 .بشاء الدمافكفيات األعياف كأنباء أ  -ٓٛٗ

 ه.ٔٛٙ، أحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ  مكان
                  .بيخوت، دار صادر
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 ٜٕٗ .............................................. السصمب الدابع: شاىج واحج فقط.
 ٕ٘٘ .............................................. السصمب الثامغ: شيادة الربيان.
 ٕٛ٘ ............................................... السصمب التاسع: شيادة الكافخ. 

 ٜٕ٘ ................................... السدألة األولى: شيادة الكافخ عمى السدمع. 
 ٕٕٙ ..................................... السدألة الثانية: شيادة الكافخ عمى الكافخ.

 ٕٙٙ ....................................... ذيادة.السبحث الدادس: الذيادة عمى ال
 ٕٚٙ ................................ السصمب األول: مذخوعية الذيادة عمى الذيادة.

 ٜٕٙ ............................. السصمب الثاني: شخوط قبػل الذيادة عمى الذيادة.
 ٕٔٚ ........................... السصمب الثالث: مػاضع قبػل الذيادة عمى الذيادة.

 ٖٕٚ .................................. السبحث الدابع: مقاصج الذخيعة في الذيادة.



ٖٜٚ 

 

 الرفحة السؾضؾع
 ٕٙٚ .................................... ان. السبحث الثامغ: رّد الذيادة. وفيو مصمب

 ٕٚٚ ................................... السصمب األول: ا تبلف الذيػد في الذيادة.
 ٕٛٚ .............................. السدألة األولى: ا تبلف الذيػد في السذيػد بو. 

 ٕٔٛ ................ السدألة الثانية: ا تبلف الذيػد في زمان أو مكان السذيػد بو.
 ٖٕٛ .................................... السصمب الثاني: رجػ  الذيػد عغ الذيادة.

 ٕ٘ٛ ...................................... رجػ  الذيػد قبل الحكع. :السدألة األولى
 ٕٚٛ ....................................... ألة الثانية: رجػ  الذيػد بعج الحكع.السد

 ٕٜٕ ......................................................    اليسيغ. الفرل الثالث:
 ٖٜٕ ................................................ السبحث األول: تعخيا اليسيغ.

 ٜٕٚ .............................................. السبحث الثاني: مذخوعية اليسيغ.
 ٖٓٓ ............................................... السبحث الثالث: صيغة اليسيغ. 

 ٖٔٓ .................................. السصمب األول: حكع اليسيغ لسغ تػجيت إليو.
 ٖٖٓ ................................................ السصمب الثاني: صيغة اليسيغ.

 ٖٙٓ ................................................. لث: تغميع اليسيغ.السصمب الثا
 ٜٖٓ ................................................ السبحث الخابع: حاالت اليسيغ.

 ٕٖٔ ...................................................... السصمب األول: الشكػل. 
  ٖٖٔ ............................................... السدألة األولى: تعخيا الشكػل.

 ٖٗٔ .................................................. السدألة الثانية: أنػا  الشكػل.
 ٖ٘ٔ ......................... السصمب الثاني: يسيغ السجِعي بعج نكػل السجَعى عميو.

 ٕٖٓ .................................. السبحث الخامذ: الحقػق التي تثبت باليسيغ.
 ٖٕٖ ............................................... حث الدادس: أحكام اليسيغ.السب

 ٕٖٗ ............................................... السصمب األول: الشية في اليسيغ.

 



ٚٗٓ 

 

 الرفحة السؾضؾع
  ٕٖٙ .................................................. السصمب الثاني: حكع اليسيغ.

 ٜٕٖ .............................................. السصمب الثالث: الحمف بالصبلق.
 ٖٖٔ ...................................................... القدامة.  الفرل الخابع:

  ٖٖٖ .............................................. السبحث األول: تعخيا القدامة. 
 ٖٖٙ ............................................ السبحث الثاني: مذخوعية القدامة.

 ٕٖٗ ................................ ث: الحكسة مغ مذخوعية القدامة.السبحث الثال
 ٖ٘ٗ ................................................. السبحث الخابع: سبب القدامة.

 ٜٖٗ .............................................. السبحث الخامذ: أيسان القدامة.
 ٕٖ٘ ............................................. السبحث الدادس: شخوط القدامة.
 ٖ٘٘ .............................................. السبحث الدابع: مػجب القدامة.

 ٜٖ٘ ................................................ الفرل الخامذ: عمع القاضي.
 ٖٓٙ .......................................... السبحث األول: تعخيا عمع القاضي.

 ٕٖٙ ............................... لقزاء بعمع القاضي.السبحث الثاني: مذخوعية ا
 ٖٔٚ ................................... السبحث الثالث: ما يقزى فيو بعمع القاضي.

 ٖٛٚ ....................................... السبحث الخابع: السعايشة. وفيو مصمبان. 
 ٜٖٚ ............................................... السصمب األول: تعخيا السعايشة.

 ٖٔٛ ........................................... السصمب الثاني: مذخوعية السعايشة. 
 ٖٗٛ .............................................. الفرل الدادس: الكتابة والخط. 

 ٖ٘ٛ ......................................... السبحث األول: تعخيا الكتابة والخط.
 ٜٖٓ ................................................. لسبحث الثاني: أىسية الكتابة.ا

 ٕٜٖ ............................................. السبحث الثالث: مذخوعية الكتابة.
 ٜٖٛ ........................................... السبحث الخابع: الكتابة دليل قزائي.



ٚٗٔ 

 

 الرفحة السؾضؾع
 ٗٓٗ ................................................ السبحث الخامذ: أنػا  الكتابة.

 ٚٓٗ .............................................. السبحث الدادس: كتاب القاضي.
 ٛٓٗ ......................................... السصمب األول: تعخيا كتاب القاضي.

 ٔٔٗ ...................................... قاضي.السصمب الثاني: مذخوعية كتاب ال
 ٘ٔٗ ........................................ السصمب الثالث: شخوط كتاب القاضي.

 ٚٔٗ ................................. السصمب الخابع: ما يقزى فيو بكتاب القاضي.
 ٕٓٗ ............................................... السصمب الخامذ:  ط القاضي.

 ٕٕٗ ....................................... السبحث الدابع:  صػط األفخاد السجخدة.
 ٕٙٗ ..................................... السبحث الثامغ: الكتابة الخسسية السعاصخة.

 ٕٛٗ ....................................................... الفرل الدابع: الخبخة. 
 ٜٕٗ ................................................. لخبخة.السبحث األول: تعخيا ا

  ٕٖٗ .............................................. السبحث الثاني: مذخوعية الخبخة.
 ٖٚٗ ......................................... السبحث الثالث: ما يقزى فيو بالخبخة.

 ٖٗٗ ....................................................... الفرل الثامغ: القخعة. 
 ٗٗٗ ................................................ السبحث األول: تعخيا القخعة.

 ٙٗٗ .............................................. السبحث الثاني: مذخوعية القخعة.
 ٓ٘ٗ ........................................ السبحث الثالث: ما يقزى فيو بالقخعة.

 ٗ٘ٗ ...............................................   القخائغ القزائية. الباب الثالث:
 ٘٘ٗ ............................................... الفرل األول: التعخيا بالقخائغ.
 ٙ٘ٗ ................................................ السبحث األول: تعخيا القخائغ.

 ٕٙٗ ............................................. السبحث الثاني: مذخوعية القخائغ.
 ٚٚٗ ................................................. السبحث الثالث: أقدام القخائغ.

 



ٕٚٗ 

 

 الرفحة السؾضؾع
 ٛٚٗ ..............................  .أقدام القخيشة مغ حيث مرجرىا سصمب األول:ال

 ٙٛٗ ............................. .الثاني: أقدام القخيشة مغ حيث قػة داللتيا صمبالس
 ٜٛٗ .................................................. السبحث الخابع: أىسية القخائغ.

 ٕٜٗ .................................. السبحث الخامذ: ضػابط االستجالل بالقخائغ.
 ٜٗٗ ..................................... السبحث الدادس: ما يقزى فيو بالقخائغ. 

 ٜ٘ٗ .................................. .السصمب األول: إثبات حج الدنا بقخيشة الحسل
 ٓٓ٘ ................ .السصمب الثاني: إثبات حج الدنا بقخيشة امتشا  الدوجة عغ المعان

 ٔٓ٘ ................................................ المعان.السدألة األولى: تعخيا 
 ٖٓ٘ .............................................. السدألة الثانية: مذخوعية المعان.

 ٘ٓ٘ .......................... السدألة الثالثة: إثبات الحج بقخيشة امتشا  الدوجة عشو.
 ٔٔ٘ ............... إثبات حج القحف بقخيشة امتشا  الدوج عغ المعان.السصمب الثالث: 

 ٘ٔ٘ .............................. إثبات حج القحف بقخيشة التعخيس. السصمب الخابع:
 ٕٕ٘ ................ قخيشة قي و أو رائحتو.بإثبات حج شخب الخسخ السصمب الخامذ: 

 ٜٕ٘ ................................... السصمب الدادس: إثبات حج الدخقة بالقخائغ.
 ٕٖ٘ .................................... السدألة األولى: وجػد السدخوق بيج الستيع.

 ٖٗ٘ ............................... السدألة الثانية: نكػل الستيع بالدخقة عغ اليسيغ.
 ٖٙ٘ .................................. .القراص بالقخائغحج إثبات السصمب الدابع: 

 ٔٗ٘ .............................................. السصمب الثامغ: التعديخ بالقخائغ.
 ٘ٗ٘ ....................................................... الثاني: القيافة.  الفرل

 ٙٗ٘ ................................................ السبحث األول: تعخيا القيافة.
 ٛٗ٘ .............................................. السبحث الثاني: مذخوعية القيافة.
 ٚ٘٘ ...........................................    الفرل الثالث: الحيازة والترخف.



ٖٚٗ 

 

 الرفحة السؾضؾع
 ٛ٘٘ ...................................... السبحث األول: تعخيا الحيازة والترخف.

 ٜ٘٘ .................................. السبحث الثاني: الحيازة والترخف قخيشة تسمظ.
ة. القخائغ ال الفرل الخابع:  ٕٙ٘ .............................................. سدتججَّ

 ٗٙ٘ ................................................... السبحث األول: البرسات. 
 ٘ٙ٘ ............................................... السصمب األول: تعخيا البرسة.

 ٛٙ٘ ................................................. السصمب الثاني: أنػا  البرسة.
 ٔٚ٘ ........................................... السصمب الثالث:  رائز البرسة.

 ٖٚ٘ ...................................... السصمب الخابع: قيسة البرسة في اإلثبات.
 ٙٚ٘ ............................................ السبحث الثاني: التحاليل السخبخية. 
 ٚٚ٘ .......................................... .السصمب األول: التعخيا بالجم وكيخه

 ٔٛ٘ ............................ السصمب الثاني: قيسة التحاليل السخبخية في اإلثبات.
 ٘ٛ٘ .............................................. السبحث الثالث: البرسة الػراثية.

 ٙٛ٘ ....................................... ب األول: تعخيا البرسة الػراثية.مالسص
 ٜٓ٘ .............................. السصمب الثاني: قيسة البرسة الػراثية في اإلثبات.

 ٜٔ٘ ....................السدألة األولى: أثخ البرسة الػراثية في إثبات الشدب ونفيو.
 ٕٜ٘ .................................................. ة األولى: مكانة الشدب.الشقص

 ٜٗ٘ .................................. الشقصة الثانية: األحكام التي تشذأ عغ الشدب.
 ٜٙ٘ ................................................. الشقصة الثالثة: أسباب الشدب.

 ٜٛ٘ ................................................ الشقصة الخابعة: مثبتات الشدب.
 ٔٓٙ ............................... الشقصة الخامدة: البرسة الػراثية ومثبات الشدب.

 ٗٓٙ .................................................. الشقصة الدادسة: نفي الشدب.
 ٙٓٙ ..................................نفي الشدب.الشقصة الدابعة: البرسة الػراثية و 

 



ٚٗٗ 

 

 الرفحة السؾضؾع
 ٜٓٙ ... السدألة الثانية: أثخ التحاليل السخبخية والبرسة الػراثية في إثبات جخائع القتل.

السداااألة الثالثاااة: أثاااخ التحاليااال السخبخياااة والبراااسة الػراثياااة فاااي إثباااات الدناااا أو 
 ٕٔٙ .................................................................. االكتراب.

 ٘ٔٙ ... لبرسة الػراثية.السدألة الخابعة: قخار وتػصيات مجسع الفقو اإلسبلمي بذأن ا
 ٜٔٙ ..................................... السبحث الخابع: التدجيل السخئي والرػتي.

 ٖٕٙ ...................... السبحث الخامذ: وسائل االترال والتػاصل اإللكتخونية. 
 ٕ٘ٙ .......................................... السبحث الدادس: الجخائع اإللكتخونية.

 ٕٙٙ .................................... السصمب األول: تعخيا الجخائع اإللكتخونية.
 ٖٓٙ ..................................... السصمب الثاني: إثبات الجخائع اإللكتخونية.

 ٕٖٙ .......................................................................  اتسة 
 ٖٙٙ ......................................................... فيخس اآليات القخآنية.

 ٕ٘ٙ ...................................................... فيخس األحاديث واآلثار.
 ٙٙٙ ............................................................... فيخس األعبلم.

 ٔٚٙ ..................................................... فيخس السرادر والسخاجع.

 ٖٗٚ .................................................... فيخس مػضػعات البحث.
 






