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 إعداد

 د . فهد بن نافل عبد العزيز الصغري 

 هىجز عي البحث

 ةٌ أماكوفننَّ الؼضاء مـصٌب رفقٌع الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل, وبعد: 

ويعترب قضاء الؼاضل بعؾؿف مـ الؿسائؾ الؿفؿة والخطقرة, والؼاضل مؿـقٌع  ,طظقؿةٌ 

 َّٓ قؿا يؼع أمامف يف مجؾس الؼضاء ففؿ, وتعديؾ وأ الشفقد يف جرحمـ الؼضاء بعؾؿف إ

, كؿا أنَّ الؼاضل مؿـقٌع أيضًا مـ الؼضاء إلقف9 مـ البقـات الؿعتربة شرطًا بعد التحاكؿ

 .بخالف طؾؿف, ولق قامت طؾقف البقـة

 ة,الـؿقافؼ لؿؼاصد الشريع الؼقل قوالؼقل بؿـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف ه

ها يف سد الذرائع, وقد تقافرت إدلة مـ ومراطاهتا لؾؿصالح ودرئفا لؾؿػاسد, وققاطد

يف ُتفؿة  ضاهرٌ  الؼضاء بالعؾؿ سبٌب ذلؽ, كؿا أنَّ وأثار والؼقاس طؾك  الؽتاب والسـة

ومؿا ٓ خالف فقف بقـ أهؾ العؾؿ أنَّ التُّفؿة لفا أثٌر يف إحؽام  بالظؾؿ, الؼاضل

, بالظؾؿلسقء بالحؽؿ وسقؾة لؼضاة الؽان 9 بالعؾؿؼضاء التح باب فُ  , ولقالشرطقة
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وشققع الشبفات,  ,مستـد الحؽؿ إلك العؾؿ, خاصًة مع فساد الزمان واإلحالة يف

َّٓ بؿـع سببفا, وهق:  والشفقات والؿغريات, وهذه مػسدٌة طظقؿٌة, وٓ يؿؽـ إغالقفا إ

, ولفذا مـع كظاما الؿرافعات الشرطقة واإلجراءات الجزائقة الؼاضل مـ عؾؿالؼضاء بال

 ء بعؾؿف.الؼضا

ـ  و الذي يـؼدح  والتخؿقـ الؿراد بؼضاء الؼاضل بػراستف: هق قضاؤه استـادًا إلك الظ

د فِراستف ِؿف أثـاء كظره  يف كػسف بؿجرَّ , ومـحاكؿتف والبقـات لدطقىيف اوتقسُّ

 لؾؿتداطققـ, ففق ٓ يستـد إلك مشاهدٍة أو سؿاٍع أو كظٍر يف البقـات.

د فِراستفٓ خالف بقـ أهؾ العؾؿ أكَّ و  ,ف ٓ يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل استـادًا إلك مجرَّ

لؿ الؿعصقم  أنَّ الـبل ومـ الثابت , الؼضاءآستـاد إلك صريٍؼ معتربٍ مـ صرق  دون

 ., فغقُره مـ باب أولكالصادقة َيْؼِض بِػراستف

يف يجقز لؾؼاضل أْن يتقصؾ بِػراستف وفِطـتف وذكائف إلك بقـٍة شرطقٍة معتربٍة ولؽـ 

 الؼضاء9 كاإلقرار, أو الؼريـة الظاهرة

وباهلل التقفقؼ, وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد, وطؾك التابعقـ لف بنحساٍن إلك يقم 

 الديـ.

َقَضاُء , الَؼاِضل , ِدَراَسٌة َتْلِصْقؾِقٌَّة ُمَؼاَرَكٌة , الِػْؼِف الـُؿَؼاَرِن  :  الؽؾؿات الؿػتاحقة

ُعقِديَّةِ إَْكظَِؿِة الَؼَضائِقَّ   ِة , الـَؿْؿَؾَؽـِة الَعَربِقَِّة السُّ
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The judge Ruled With His Knowledge And Physiognomy  

An Original Comparative Study Between Comparative Jurisprudence And The Judicial 

Systems In The Kingdom Of Saudi Arabia.  

Fahd bin Nafel Abdul Aziz Al-Saghir 
Department of Comparative Jurisprudence, Higher Institute of the Judiciary, Saudi Arabia 
E-mail : f.h.d.182@hotmail.com  
Abstract:  

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the Messenger of Allah, and so on: The 
judge is an honorable position and comes with a great responsibility, and ruling based on the 
judge’s knowledge is considered one of the insidious and dangerous means. The judge is 
prohibited from ruling based on his knowledge except in validation or invalidation of witnesses, 
and according to what is considered legal evidence to what happens before him in the judicial 
court after seeking his judgement. The judge is also prohibited from ruling contrary to his 
knowledge, even if the evidence was presented.  

And the saying that the judge is prevented from ruling based on his knowledge is the one 
that corresponds to the purposes of the Sharia, consideration of interests, prevention of 
mischief, and its regulations in prevention of pretexts. The evidence is based on the Qur’an, 
Sunnah, Athar and analogies. In addition, ruling based on the judge's knowledge is a valid 
reason to accuse the judge of injustice, and there is no dispute among knowledgeable scholars 
about the accusation having an impact on legal rulings. If ruling based on the judge's 
knowledge was to be allowed, It would be a means for bad judges to rule with injustice, and to 
base the ruling on their knowledge alone, especially in these times of corruption, the 
prevalence of suspicions, desires and temptations. It is a great corruption, and it can only be 
prevented by cutting off its means, which is: Ruling based on knowledge. For this reason, the 
System of Legal Pleadings and Penal Procedures prevent the judge from ruling based on his 
knowledge. 

 What is meant by ruling based on the judge's discernment: is his ruling based on conjecture 
and assumption, which is done according to his discernment and his intuition when judging the 
case, the evidence, and claimants. It is not based on witness, hearings or evidence. There is no 
disagreement among the knowledgeable scholars that it is not permissible for the judge to rule 
based on just his discernment without relying on a valid way of judgment. 

However, it is permissible for the judge to reach to a valid, legal evidence in judicial terms 
based on his wit, acumen and intelligence; like acknowledgement or evident presumption. May 
Allah grant success, and may Allah’s peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and 
his followers until the Day of Judgment. 
Keywords:   Judiciary, The Judge, A Comparative Original Study, Comparative Jurisprudence, 
The Judicial Systems, The Kingdom. 
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 هقدهت

ـْ َبْعُد قبؾ أْن يؽقن,  الحؿد هلل    الـعـالِــؿ بـؿا كان, وما يؽقن, وبـؿا يؽقن ولـؿا َيُؽ

, وٓ تـخػك طؾقف خافِقٌة يف إرض وٓ يف السؿاء, طالـؿ وٓ يزال طـالِـؿـًافؾـؿ يزْل طـالِـؿـًا, 

باصـفا وضاهرها, دققؼفا وجؾقؾفا, خاصفا  أحاط ِطؾؿُف بـجؿقع إشقاء 9الغقب والشفادة, 

وطامفا, سرها وطالكقتفا, والصالة والسالم طؾك سقد ولد آدم, وأتؼاهؿ لرب ف, وأطؾؿفؿ 

َبُف, فلحسـ ُف ُربُُّف بشرطف9 مـ َطؾَّؿَ  ر,  , وأدَّ تعؾقؿف, وتلديبف, وأكزل طؾقف شرطف الـؿطفَّ

ؾف إماكة العظقؿة, وبعثف إلك  واصطػاه طؾك كافة البشر, فلكرمف بالرسالة الشريػة, وحـؿَّ

الثؼؾقـ بشقرًا وكذيرًا, وسراجًا مـقرًا9 لقخرجفؿ مـ الظؾؿات إلك الـقر, ويفديفؿ بنذن ربـفؿ 

 صراٍط مستؼقٍؿ, فصؾقات اهلل  إلك  ,وسالمف طؾقف أزكك الصؾقات, وأتـؿ التسؾقؿات

وطؾك أزواجف أمفاتـا إصفار, وأهؾ بقتف إبرار, والسابؼقـ مـ الؿفاجريـ وإكصار, وكافة 

ا بعد: فننَّ الؼضاء  صحبف إخقار, والتابعقـ لفؿ بنحسان إلك يقم البعث والؼرار, ثـؿ أمَّ

ـؿا طـاية, وشرع مـصٌب رفقعٌ  9 مسمولقتف خطقرٌة, وأماكتف طظقؿٌة, اطتـك بف الشارع الحؽقؿ أيَّ

لف مـ إحؽام ما يتؼقى بف متؼؾده مـ الضعػ, ويستـقر بف مـ الجفؾ, ويعتصؿ بف الظؾؿ, 

ويسؾؽف مـ الطرق, ويستدل بف مـ إسباب, ولعظؿ أماكتف, وخطقرة مسمولقتف, َيـْحـُرُم طؾك 

9 العالـؿ بالسر ػسف أهالً لف, قادرًا طؾقف, أْن يتؼؾَّد مـصبف9 فنكَُّف ُمْؼبٌِؾ طؾك اهلل مـ ٓ يرى ك

َّٓ لؿـ التزم تؾؽ الطرق وإحؽام  وأخػك, فؿحاسبف حسابًا دققؼًا, ٓ مالذ فقف, وٓ كجاة, إ

ء, الؿشروطة, وطؿؾ هبا دون حقٍػ, أو زيٍغ, ومـ جؿؾة صرق الؼضاء التل اطتـك هبا الػؼفا

وأحاصقها بآهتؿام البالغ, وأسفبقا يف بقان أحؽامفا, وتػصقؾ فروطفا9 صقاكًة لؾؼضاء, 

ْيغ, هل مسللة:  َبف, والتَُّفؿ, والزَّ , وهل مـ "قضاء الؼاضل بعؾؿف"وطصؿًة لؾؼاضل9 مـ الشُّ

الـؿؼضل طؾقف, وكػقذه يف الحؽؿ طؾقف: بغرم  بالغة الخطقرة9 لسؾطة الؼاضل طؾكالؿسائؾ ال

, أو جرٍم, أو ضرٍب جسٍد, أو هدر دٍم,  ـٍ ٍف, أو حبٍس يف دي ماٍل, أو فسخ كؽاٍح, أو حجر تصرُّ

 وكحق ذلؽ.
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-وبؿا أنَّ أكظؿة الؼضاء يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية وٕهؿقة هذا الؿقضقع البالغة, 

اد تستـد إلك أحؽام الشريعة اإلسالمقة, وٓ تتعارض معفا9 فؼد أر -وكرمف بحؿد اهلل 

الباحث دراستف, وأْن تؽقن هذه الدراسة فؼفقًة مؼاركًة بقـ الػؼف الؿؼارن, وإكظؿة الؼضائقة, 

ـَ الِػْؼِف الـُؿَؼاَرِن "فؽاكت بعـقان:  َقَضاُء الَؼاِضل بِِعْؾِؿِف َوفَراَستِِف, ِدَراَسٌة َتْلِصْقؾِقٌَّة ُمَؼاَرَكٌة َبْق

 الـ
ْ
قَِّة فِـل

ُعقِديَّةِ َوإَْكظَِؿِة الَؼَضائِ أْن ُيؾِفَؿف الـحـؼَّ  , ويسلل اهلل "َؿْؿَؾَؽـِة الَعَربِقَِّة السُّ

والصقاب, وأْن يتجاوز طـ الزلؾ والؼصقر, وأْن يجعؾ هذا العؿؾ القسقر كافعًا لؼارئف, 

 وذخرًا لصاحبف يقم التَّالق, إكَّف كريٌؿ, سؿقٌع, مجقب الدطاء.

 

راسة هذا الؿقضقع مؿا ُيْشِعر بعـاية الشريعة اإلسالمقة بـزاهة الؼضاء, وصقاكة أنَّ د -1

 ُقضاتِفا, مـ الزيغ, والحقػ, والتُّفؿ, والشبفات, والشفقات. إحؽام, وتحصقـ

أنَّ بعض مسائؾ هذه الدراسة محؾ إجؿاٍع أو اتػاٍق طـد أهؾ العؾؿ, وبعضفا أخر  -3

ضع اإلجؿاع باستدٓٓهتا, ومقاضع الخالف9 يستدطل بقان مقا محؾ خالٍف9 مؿا

 باستدٓٓهتا, ومـاقشاهتا, والرتجقح فقفا.

خدمة الؿؽتبة الػؼفقة, وصالب العؾؿ طؾك وجف العؿقم, ومـ تقلَّك الؼضاء مـفؿ طؾك  -2

.  وجف الخصقص,  هبذا الجفد الـُؿِؼؾ 

إكظؿة الؼضائقة, يف الحاجة لدراسة هذا الؿقضقع دراسًة مؼاركًة, بقـ الػؼف الؿؼارن, و -3

السعقدية9 ٕكَّف مؿا يعرض لؾؼضاء, وُتْشؽُِؾ مسائؾف وفروطف طؾك جؿؾة  الؿؿؾؽة العربقة

 مـ إفراد.

أنَّ هذا الؿقضقع مؿا اطتـك بف كظاما: الؿرافعات الشرطقة, واإلجراءات الجزائقة9  -4

فؼفاء الؿذاهب  يتطؾب بسط تؾؽ العـاية, ومؼاركتفا بؿا قرره ٕهؿقتف, وخطقرتف9 مؿا

 حقل هذا الؿقضقع.
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ُر الؿسللة الؿراَد بحثفا تصقيرًا دققؼًا أوًٓ  9 لقتضح الؿؼصقد -قبؾ بقان حؽؿفا-: أصق 

 مـ دراستفا.

: إذا كاكت الؿسللُة محؾ اتػاق: فلذكُر حؽؿفا بدلقؾف, مع تقثقؼف مـ مظاكف الؿعتربة, ثاكقًا

حؾف, وأذكر أققال الؿذاهب الػؼفقة الؿعتربة, وتقثقؼفا مـ وإذا كاكت محؾ خالف: فلحرر م

كتب الؿذهب الؿعتؿدة, وآطتؿاد طؾك أمفات الؿصادر والؿراجع إصؾقة, واستؼصاء 

إدلة, والؿـاقشات, وإجقبة, مع العـاية بذكر أققال الصحابة, ومـ تبعفؿ, والرتجقح, مع 

 بقان سببف.

 مـ الؼضايا وإكظؿة9 مؿا لف صؾة واضحة بالبحث. : العـاية بدراسة ما جدَّ ثالثًا

: ترققؿ أيات, وبقان سقرها, وتخريج إحاديث, وبقان ما ذكره أهؾ الشلن يف رابعًا

درجتفا إْن لؿ تؽـ يف الصحقحقـ, أو أحدهؿا, وكذلؽ تخريج أثار مـ مصادرها إصؾقة, 

 والحؽؿ طؾقفا.

لغريب, مع العـاية بؼقاطد الؾغة, واإلمالء, : التعريػ بالؿصطؾحات, وشرح اخامسًا

 وطالمات الرتققؿ.

ا تضؿـف, مع سادسًا : تؽقن الخاتؿة طبارة طـ مؾخص لؾبحث9 يعطل فؽرة واضحة طؿَّ

 إبراز أهؿ الـتائج.

 : الػفارس, وتتضؿـ: سابعًا

.ففرس الؿصادر والؿراجع 

.ففرس الؿقضقطات 

 

  الؿؼدمة: وتشتؿل عؾى:

 ة الؿوضوع, وأسباب اختقاره.أهؿق 
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  .مـفج البحث 

  .خطة البحث 

  التؿفقد, ويتضؿن: التعريف بؿػردات عـوان البحث لغًة واصطالحًا, وصورة مسللة

 البحث, وفقه مطؾبان:

 .الؿطؾب إول: التعريف بؿػردات عـوان البحث: لغًة واصطالحًا 

  ستـد الؼاضي إلقفا يف حؽؿهأكواع العؾوم التي ي"الؿطؾب الثاين: صورة مسللة البحث". 

 .الؿبحث إول: حؽم قضاء الؼاضي بعؾؿه يف الػؼه 

 .الؿبحث الثاين: ثؿرة الخالف 

 :الؿبحث الثالث: قضاء الؼاضي بِػراسته, وفقه ثالثة مطالب 

 .الؿطؾب إول: التعريف بالِػراسة: لغًة, واصطالحًا 

 .الؿطؾب الثاين: صورة الؿسللة 

 ضاء الؼاضي بِػراسته يف الػؼه.الؿطؾب الثالث: حؽم ق 

 :الؿبحث الرابع: حؽم قضاء الؼاضي بعؾؿه وفِراسته يف إكظؿة الؼضائقة, وفقه مطؾبان 

 .الؿطؾب إول: كظام الؿرافعات الشرعقة, وٓئحته التـػقذية 

 .الؿطؾب الثاين: كظام اإلجراءات الجزائقة, وٓئحته التـػقذية 

  أهؿ الـتائج"الخاتؿة". 

 وتتضؿن:الػفارس , 

 .ففرس الؿصادر والؿراجع 

 .ففرس الؿقضقطات 
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 التوهيد

ويتضؿن: التعريف بؿػردات عـوان البحث لغًة واصطالحًا, وصورة مسللة البحث, وفقه 

 مطؾبان: وفقه مطؾبان:

 :أوًٓ: قضاء 

اد والحرف الؿعتَّؾ أصٌؾ صحقٌح يدلُّ طؾك إحؽام أمٍر, الؼاف والض"قال ابـ فارٍس:  لغًة:

 .(1)"وإتؼاكف, وإكػاذه لجفتف

قال الزهري: الؼضاء يف الؾغة طؾك وجقٍه, مرجعفا إلك اكؼطاع الشلء, وتؿامف, وكؾ ما 

َي أداًء أو ُأوِجَب, أو ُأْطؾَِؿ, أو ُأكِػَذ, أو ُأم , أو ُختَِؿ, أو ُأد  , ُأْحؽِؿ طؿؾف, أو ُأتِؿَّ
َ
, فؼد ُقِضل

َ
ِضل

وقد جاءت هذه القجقه كؾفا يف الحديث, وآكؼضاء: ذهاب الشلء, وفـاؤه, واكصرامف, 

اه, واستؼضاه: صؾب إلقف أْن يؼضقف, وتؼاضاه الديـ: قبضف مـف, ورجٌؾ  وَقَضَك الغريؿ ديـف: أدَّ

: سريع الؼضاء
ٌ
 .(3)َقِضل

ـ لؿا جاءت القاء بعد إلػ الزائدة وأصؾ هذه الؽؾؿة: َقَضاٌي9 ٕكَّـفا مـ قضقت, ولؽ

 صرفًا ُهِؿزت, وجؿع الؼضاء: أقضقة.

 ومن أبرز إطالقاته: وُيطؾق الؼضاء يف الؾغة عؾى معاٍن متعددٍة,

  ُيطؾُؼ: طؾك الػصؾ والحؽؿ, فُقؼال: قضك الؼاضل بقـ الخصقم, أي: فصؾ الحؽؿ

بَِّك َلُؼِضَي َبق ِمن تَسَبؼَ  َكِؾَؿة َٓ َوَلو﴿ :بقـفؿ, ومـ هذا اإلصالق ققلف  , أي: (2)﴾ـَُفمرَّ

 لػصؾ الحؽؿ بقـفؿ.

                                                        

 (.4/88يـظر: مؼايقس الؾغة: )1) )

 (.213-28/212(, تاج العروس: )1/234(, الؼامقس الؿحقط: )14/175يـظر: لسان العرب: )3) )

 (.111( سقرة هقد, أية: )2)
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  وُيطؾؼ كذلؽ: طؾك إمر, ومـ هذا اإلصالق: ققلف: ﴿َتع َّٓ َّٓ  ُبُدٓواْ َوَقَضٰى َربَُّك َأ  إِيَّاهُ  إِ

لَِدينِ َوبا ـًا لَوٰ  , أي: أمر َربَُّؽ.(1)﴾إِحَسٰ

 مـ ذلؽ: ققلف , و(3)وُيطؾؼ كذلؽ: طؾك خؾؼ الشلء وصـعف وإحؽامف: ﴿ ََّفَؼَضٰقُفن

وَ  عَ َسب , أي: خؾؼفـ وصـعفـ وقطعفـ وأحؽؿ خؾؼفـ, ومـ ذلؽ: (2)﴾َيوَمقنِ  فِيات َسَؿٰ

وبالؼضاء: الَخؾؼ, والؼضاء والؼدر  الؼضاء الؿؼرون بالَؼَدر, والؿراد بالَؼَدر: التَّْؼِديُر,

ـزلة إساس, وهق الؼدر, أمران متالزمان ٓ يـػؽ أحدهؿا طـ أخر9 ٕنَّ أحدهؿا بؿ

 وأخر بؿـزلة البـاء, وهق الؼضاء.

  ُف, وقضك وُيطؾؼ كذلؽ: طؾك إداء واإلهناء والػراغ مـ الشلء, فُقؼال: قضك فالٌن َحجَّ

اها, وفرغ مـفا, ومـ هذا اإلصالق: ققلف  اه, وقضك فالٌن صالتف, أي: أدَّ فالٌن َدْيـَُف, أي: أدَّ

: ﴿َّللَ ٱ ذُكُرواْ فا ـَِٰسَؽُؽممَّ  ُتمَفنَِذا َقَضق﴾
َؾٰوةَ ٱ ُتمُ َفنَِذا َقَضق: ﴿, وققلف (3)  َّللَ ٱ ذُكُرواْ فا لصَّ

, وقد استعؿؾ أهؾ العؾؿ لػظ الؼضاء يف العبادة التل ُتْػَعُؾ (4)﴾ُجـُوبُِؽما َوَعَؾٰى ِقَقٰؿا َوُقُعود

ِد شرطًا, وإداء إذا ُفِعَؾْت يف وقتفا  ِد شرطًا, وهذا اإلصالق خارج وقتفا الـُؿَحدَّ الـُؿَحدَّ

 ُمـخـَـالٌِػ لؾقضع الؾغقي, ولؽـف اصطالح اصطؾح طؾقف العؾؿاء9 لؾتؿققز بقـ الققتقـ.

  ,وُيطؾؼ الؼضاء أيضًا: طؾك العؿؾ, فُقؼال: قضقت هذه الثقب, أو هذه الدار, أي: طؿؾتفا

 ؿؾ ما أكت طامؾ., أي: فاط(5)﴾َقاضٍ  َأكَت  َما قضِ فا﴿ :ومـ هذا اإلصالق: ققلف 

  وُيطؾؼ أيضًا: طؾك اإلخبار واإلطالم, ومـ هذا اإلصالق: ققلف: ﴿َبـِيٓ  إَِلىٰ  ـَاَوَقَضق 

                                                        

 (.32( سقرة اإلسراء, أية: )1)

(, تاج العروس: 1/234(, الؼامقس الؿحقط: )14/175(, لسان العرب: )4/88يـظر: مؼايقس الؾغة: )3) )

(28/211-211.) 

 (.13( سقرة فصؾت, أية: )2)

 (.311: ), أية( سقرة البؼرة3)

 (112: ), أيةسقرة الـساء (4)

 (.63( سقرة صف, أية: )5)
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ِءيَل  َتقنِ  َٕرضِ ٱ فِي َلُتػِسُدنَّ  لؽَِتِٰب ٱ فِي إِسَرٰٓ , أي: أخربكاهؿ, (1)﴾ا َكبِقراُعُؾوّ  َولََتعُؾنَّ  َمرَّ

 وأطؾؿـاهؿ إطالمًا قاصعًا.

 ك البقان, ومـ هذا اإلصالق: ققلف وُيطؾؼ أيضًا: طؾ: ﴿َتع َٓ  َأن لِ بقَ  ِمن لُؼرَءانِ با َجلَو

 , أي: مـ قبؾ أْن ُيبقَّـ لؽ بقاكف.(3)﴾َوحُقهُ  إَِلقَك  ُيؼَضىٰٓ 

  وُيطؾؼ أيضًا: طؾك الؿقت, فُقؼال: قضك فالٌن كحبف, أي: مات, وتطؾؼ الؼاضقة: طؾك

قت الـَؿــِـقَّـُة قض الـؿـــقَّـة,  اًء9 ٕكَّف أمٌر ُيـَػُذ يف ابـ آدم, وغقره مـ الخؾؼ.وُسؿ 

  وُيطؾؼ أيضًا: طؾك الؼتؾ, فُقؼال: ضرب فالٌن فالكًا فؼضك طؾقف, أي: قتؾف, ومـ هذا

 .(3()2)﴾َعَؾقهِ  َفَؼَضىٰ  ُموَسىٰ  ۥَفَوَكَزهُ ﴿  :اإلصالق: ققلف 

 رهبا يف الؿعـك:تعددت تعريػات فؼفاء الؿذاهب لؾؼضاء اصطالحًا, مع تؼا اصطالحا:

 :فه الحـػقة بلكَّه  .(4)فصؾ الخصقمات, وقطع الؿـازطات فعرَّ

 :فه بعضفم بلكَّه  .(5)اإلخبار طـ حؽٍؿ شرطل, طؾك سبقؾ اإللزام وعرَّ

  :فه الؿالؽقة بلكَّه  .(6)اإلخبار طـ حؽٍؿ شرطل, طؾك سبقؾ اإللزاموعرَّ

 :فه الشافعقة بلكَّه  .(7)الشرع إلزام مـ لف اإللزام, بحؽؿ وعرَّ

                                                        

 (.3: ), أية( سقرة اإلسراء1)

 (.113( سقرة صف, أية: )3)

 (.14الؼصص, أية: ) ( سقرة2)

(, 365(, الزاهر لألزهري: )161-8/158(, هتذيب الؾغة: )1/375(, الزاهر لألكباري: )4/174يـظر: العقـ: )3) )

(, 67/ 3(, الـفاية يف غريب الحديث وإثر: )4422-7/4423(, شؿس العؾقم: )3353 -5/3352الصحاح: )

(, الؼامقس الؿحقط: 416/ 3(, الؿصباح الؿـقر: )177-14/175(, لسان العرب: )1/344مختار الصحاح: )

 (.215-28/211(, تاج العروس: )1/234)

 (.8/2(. ويـظر: البـاية: )352(, الدر الؿختار: )317لسان الحؽام: )4) )

 (.6معقـ الحؽام: )5) )

 (.6/335شرح الزرقاين وحاشقة البـاين: )(, 1/11تبصرة الحؽام: )6) )

 (.7/324(, هناية الؿحتاج: )11/111(, تحػة الؿحتاج: )4/223)فتقحات القهاب: 7) )



–
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 :فه الحـابؾة بلكَّه تبققـ الحؽؿ الشرطل, واإللزام بف, وفصؾ الحؽقمات  وعرَّ

 .(1))الخصقمات(

 :فه بعضفم بلكَّه  .(3)الـظر بقـ الؿرتافعقـ لف9 لإللزام, وفصؾ الخصقمات وعرَّ

:ثاكقًا: الؼاضي 

ق قاٍض9 إذا َحَؽَؿ َقَضك, َيْؼِضل, َقَضاًء, فف لػظة الؼاضل لغًة: مشتؼٌة مـ ققلفؿ: لغًة:

 وَفَصَؾ, وقد سبؼ قريبًا بقان معاين الؼضاء يف الؾغة.

َفَؼَضٰقُفنَّ ﴿ :الؼاصع لألمقر, الـُؿْحؽِؿ لفا, ومـ ذلؽ ققلف  والؼاضي لغًة ُيطؾق عؾى:

َوات فِي َيوَمقنِ   , أي: فؼطعفـ, وأحؽؿ خؾؼفـ.(2)﴾َسبَع َسَؿٰ

, أي: صار ق
َ
ؾطان ويؼال: قضك فالٌن واْسُتْؼِضل ك السُّ اضقًا, يحؽؿ بقـ الـاس, َوَقضَّ

َر َأمِقرًا, وُسؿل الـَحاكِؿ قاضقًا9 ٕكَّف ُيـْؿِضل إحؽام  ُه9 كؿا ُيؼال: َأمَّ َّٓ قاضقًا, أي: و

ل قاضقًا9 إليجابف الحؽؿ طؾك  ويحؽؿفا, ويؽقن قضك بؿعـك: أوجب, فقجقز أْن يؽقن ُسؿ 

ل حاكؿًا9 لـؿـعف  الظَّالِـؿ مـ الظُّؾؿ, فُقؼال: حؽؿت الرجؾ, وأحؽؿتف, مـ يجب طؾقف, وُسؿ 

ابَّة مـ لقيفا رأسفا, والـحؽَؿة: ُسؿقت  قت ِحؽَؿًة9 لؿـعفا الدَّ ابَّة: ُسؿ  أي: مـعتف, َوِحؽَؿة الدَّ

 .(3)ِحؽَؿًة9 لـؿـعفا الـَّػس مـ هقاها

َذ ﴿ :الـحاكؿ والػتَّاح, قال  ويؼال لؾؼاضي:  ُكـُتم إِن لَػتُح ٱا َوَيُؼوُلوَن َمَتٰى َهٰ

                                                        

(, كشػ الؿخدرات: 2/374(, دقائؼ أولل الـفك: )613(, الروض الؿربع: )4/353مـتفك اإلرادات: )1) )

 ."فصؾ الخصقمات", وطربَّ بعضفؿ أخر بــ: "فصؾ الحؽقمات"(. وقد طربَّ بعضفؿ بـ: 3/716)

 (.7/128الؿبدع: )3) )

 (.13: ), أية( سقرة فصؾت2)

(, الصحاح: 365(, الزاهر لألزهري: )161-8/161(, هتذيب الؾغة: )1/375يـظر: الزاهر لألكباري: )3) )

(, 67/ 3(, الـفاية يف غريب الحديث وإثر: )7/4423(, شؿس العؾقم: )4/88(, مؼايقس الؾغة: )5/3353)

(, لسان العرب: 367(, الؿطؾع طؾك ألػاظ الؿؼـع: )221) (, تحرير ألػاظ التـبقف:1/344مختار الصحاح: )

(14/175.) 



–

222  

ِدِققنَ   رُ َوَأكَت َخق لَحقِّ با َقوِمـَا َوَبقنَ  َبقـَـَا فَتحٱَربَّـَا ﴿ :, أي: متك هذا الؼضاء, وقال (1)﴾َصٰ

تِِحقنَ ٱ  َربَّـَا احؽؿ بقــا, واقض بقــا. , أي:(3)﴾لَػٰ

 الؿعـك آصطالحل لؾؼاضل مطابٌؼ لؾؿعـك الؾغقي لف, وٓ يخرج طـف.اصطالحا: 

:ثالثًا: بعؾؿه 

العقـ والالم والؿقؿ أصٌؾ صحقٌح, يدلُّ طؾك أثٍر بالشلء, يتؿقز بف "قال ابـ فارٍس:  لغًة:

 .(2)"طـ غقره

  والعؾؿ: كؼقض الجفؾ, فقؼال: َطؾَِؿ الشلء, َيْعَؾُؿُف, ِطؾَؿًا, أي: طرفف, وتقؼـ مـف, ورجٌؾ

َمٌة9 صػة مبالغٍة بالقصػ بالعؾؿ, أي: رجٌؾ َطالِ   ـٌؿ جدًا, والفاء لؾؿبالغة.طالَّ

  : مُ ومـ صػات اهلل طزَّ وجؾَّ  َخَؾَق  لَِّذيٱ َس  ََو َلقأ﴿ :, قال الَعؾِقؿ, والعالِـُؿ, والَعالَّ

ِت ٱ َوٰ َؿٰ ِدرٍ  َٕرَض ٱوَ  لسَّ ُق ٱ َوُهوَ  َبَؾىٰ  ِمثَؾُفم َيخُؾَق  َأن َعَؾىٰٓ  بَِؼٰ ُقِل ﴿ :, وقال (3)﴾لَعِؾقمُ ٱ لَخؾَّٰ

ُفمَّ ٱ ِت ٱ َفاطِرَ  لؾَّ َوٰ َؿٰ ِؾمَ  َٕرضِ ٱوَ  لسَّ َدةِ ٱوَ  َغقِب لٱ َعٰ َفٰ  فِقهِ  َكاُكواْ  َما فِي ِعَباِدكَ  َبقنَ  َتحُؽمُ  َأكَت  لشَّ

ُسَل ٱ َّللُ ٱ َيجَؿعُ  مَ َيو﴿ :, وقال (4)﴾َيخَتِؾُػونَ  َك  َلـَا ِعؾمَ  َٓ  َقاُلواْ  ُأِجبُتم َماَذٓا َفَقُؼوُل  لرُّ  إِكَّ

 .(5)﴾لُغُقوِب ٱ َعؾَّٰمُ  َأكَت 

ه, ولف الؿثؾ , لقس كالعؾؿ يف حؼ الؿخؾقق, تعالك اهلل والعؾؿ يف حؼ اهلل  , وتـزَّ

ٌه طـ َسابِؼِة الـجفؾ, وطـ آكتساب9 ٕكَُّف  إطؾك يف السؿاوات وإرض, ففق   ُمـَزَّ

ؿـًا, وٓ الـعـالِــُؿ بـؿا كان, وما يؽقن, وبـؿا يؽقن ولـؿا يؽـ بعد قبؾ أْن يؽقن, لـؿ يزْل طـالـِ

                                                        

 (.37( سقرة السجدة, أية: )1)

 (.78( سقرة إطراف, أية: )3)

 (.3/118مؼايقس الؾغة: )2) )

 (.71), أية: يس ( سقرة3)

 (.35), أية: الزمر ( سقرة4)

 (.118)( سقرة الؿائدة, أية: 5)
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أحاط  يؽقن, وٓ تـخػك طؾقف خافقٌة يف إرض وٓ يف السؿاء, يزال طـالِـؿـًا بـؿا كان, وما 

باصـفا وضاهرها, دققؼفا وجؾقؾفا, طؾك أتـؿ  اإلمؽان, بـخالف  ِطؾؿف بـجؿقع إشقاء,

 الـؿخؾقق9 فننَّ طؾؿف كاقٌص, ضعقٌػ, مـحدوٌد, ُمْؽتسٌب, مسبقٌق بالـجفؾ.

 قاس هذا إصؾ: الَعَؾُؿ, وجؿعف: َأْطاَلٌم, وُيطؾؼ طؾك: الَعاَلَمِة وإََثـِر, فُقؼال: ومـ ق

َأْطَؾَؿ الػارس كػسف9 إذا كاكت لف َطاَلَمٌة يف  وُيؼال: َطؾَّْؿُت طؾك الشلء َطاَلَمًة, أي: وسؿتف,

اَيةُ  َوالَعَؾُؿ: الحرب ُيعرف هبا, طؾك: الـؿـارة, وطؾك:  التل يجتؿع إلقفا الـُجـد, وُيطؾؼ الرَّ

 .(1)﴾َٕطَؾَٰؿِ ٱكَ  لَبحرِ ٱ فِل اُت   َلُؿـَش ٱ لَجَقارِ ٱَوَلُف ﴿ :الـجـبـؾ, ومـ هذا اإلصالق: ققلف 

  9وُتطؾؼ الَعاَلَمُة: طؾك الػصؾ يؽقن بقـ إرضقـ, وطؾك: الشلء الؿـصقب يف الطريؼ

 ؼ مـ إثر, والجؿع: الـَؿَعالِـُؿ.لقفتدي بف الضالة فقف, والـَؿْعَؾُؿ: ما ُيستدل بف طؾك الطري

  والِعْؾُؿ والَعَؾُؿ َوالَعاَلَمُة: مـ ققاٍس واحٍد, والدلقؾ طؾك أكَّـفا مـ ققاٍس واحٍد: قراءة بعض

اء, يف ققلف  هُ ﴿ :الُؼرَّ اَعةِ َلعَ  ۥَوإِكَّ , بػتح العقـ والالم الثاكقة, أي: كزول طقسك (3)﴾َؾٌم لِّؾسَّ

 بِِف ُيْعَؾُؿ ُقْرُب الساطة.طؾقف الصالة والسالم, ف

 ,ْؿ أكَّف كان كذا, بـؿعـك: اْطَؾْؿ, وأْطَؾَؿُف  :والعرب تؼقل َوَتَعؾَّْؿُت الشلء: َأَخذُت ِطؾَؿُف َتَعؾَّ

ق سقبقيف بقـفؿا,  إيَّاه, فَتَعؾََّؿُف, وهق صريٌح يف أنَّ التَّْعؾقَؿ واإلْطالَم شلٌء واحٌد, وفــرَّ

اغب"ْكُت, وأْطَؾْؿُت: َكـآَذْكُت َطؾَّْؿُت: َكـَلذَّ "فؼال:  َّٓ أنَّ اإلطالم اختصَّ بـؿا ": , وقال الرَّ إِ

كان بنخباٍر سريٍع, والتَّعؾقؿ اختصَّ بـؿا يؽقن بتؽريٍر وتؽثقٍر, حقـ يـحصُؾ مـف أثـٌر يف 

ر الـؿعاين, َتـــبُّـف  :والتَّعؾُّؿ كػس الـؿـَتَعؾ ؿ, وقال بعضفؿ: التَّعؾقُؿ: تـبقف الـَّػس9 لتصقُّ

ر ذلؽ, : وربؿا اسُتعِؿؾ يف معـك اإِلْطالم إذا كان فقف تؽثقٌر9 كحق ققلف  الـَّػس9 لَتصقُّ

ق َبَُٰت ٱ َلُؽؿُ  ُأِحؾَّ  ُقؾ  ُؾقَكَؽ َماَذآ ُأِحؾَّ َلُفؿ  ََيس﴿ ـَ  َطؾَّؿُتؿ َوَما لطَّ ـَ  لَجَقاِرِح ٱ م  بِق  ُمَؽؾ 

                                                        

 (.33), أية: الــرحـؿــ ( سقرة1)

 (.51), أية: الـزخـرف ( سقرة3)
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َـّ  ا ُتَعؾ ُؿقَكُف  .(1)﴾هللُ ٱ َطؾََّؿُؽؿُ  مِؿَّ

 :ُم طؾك َب بف, صار ذلؽ كالعالمة يف صاحبف. ;الـِحـَّاءِ  وُيطؾؼ الُعالَّ  ٕكَّف إذا ُخض 

 :كان أْطَؾَؿ مـف. َغَؾَبُف ِطْؾًؿا9 بلنْ  أي: أْتَؼـَُف, وطاَلَؿف َفَعَؾَؿُف, وَطؾَِؿ إمر 

 :ُت بف.ما َشَعرْ  أي: فُقؼال: ما طؾِْؿُت بـخرب ُقدومِف, َشَعَر, وَطؾِؿ بف 

 .وُتطؾؼ أطالم الـَحَرِم: طؾك حدوده الـؿضروبة طؾقف 

 .اَبة, وهق مـ الِعْؾِؿ  وُيطؾؼ الَعالَّمُة والَعالَُّم: طؾك الـَّسَّ

 .ْرِع  وتطؾؼ الَعْؾَؿاُء: طؾك الدَّ

 .قاب ولؾخقر  وُيطؾؼ الـُؿَعؾَُّؿ: طؾك الـُؿْؾَفِؿ لؾصَّ

  ُجعؾ فقف َطاَلَمًة,  وقد َأْطَؾَؿف: : َرْقُؿف يف أصرافف,وُيطؾؼ الَعَؾُؿ: طؾك َرْسُؿ الثقب, وَطَؾُؿف

اُر الثقب, ففق: ُمْعؾٌِؿ, والثقب: ُمْعَؾٌؿ.  وجعؾ لف َطَؾؿًا, وَأطَؾَؿ الَؼصَّ

 :طؾك البحر, وطؾك: الؿاء الذي َطَؾْتف إرض, وهق الؿـدفـ تحتفا, وطؾك:  ويطؾؼ الَعْقَؾُؿ

ْبعاُن, وهق  لَعقالِـُؿ, ويطؾؼ الَعْقالُم طؾك:ا والجؿع: البئر القاسعة, وطؾك: الضػدع, الض 

باع.  َذَكُر الض 

  ُُجُؾ َأْطَؾُؿ9 ٕكَّف  وُيطؾؼ الَعَؾؿ َػِة الُعْؾَقا, فُقؼال: رَّ ؼ  يف الشَّ والُعْؾَؿُة والَعَؾَؿُة: طؾك الشَّ

َػِة السػؾك, ففق: ؼُّ يف الشَّ وأما إذا كان يف  ,أْفَؾُح  كالَعاَلَمِة باإلكسان, وأما إذا كان الشَّ

, ففق:  وأما إذا كان يف إُُذِن, ففق: أْخَرُم, ففق: إكػ, ـِ أْخَرُب, وأما إذا كان يف الـَجْػ

 أْشَتُر.

  :وقد ُيطؾؼ الِعْؾُؿ, ويراد بف: الَعَؿُؾ, ومـ ذلؽ ققلف﴿ : ا َدَخُؾوْا ِمن  َأَمَرُهم َحقُث َوَلؿَّ

ا َأُبوُهم نَ  َعـُفم ـِيُيغ َكانَ  مَّ  ٱ مِّ
ِ
َّٓ  ءٍ  ِمن َ يَّلل هُ ٰقَفا َقَض  َيعُؼوَب  سِ فِي َكػ َحاَجة إِ  ِعؾم َلُذو ۥَوإِكَّ

                                                        

 (.3), أية: الـؿـائـدة ( سقرة1)
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َر بعض العؾؿاء معـك العؾؿ هـا: (1)﴾َؾُؿونَ َٓ َيع لـَّاسِ ٱ َأكَثرَ  َوَلٰؽِنَّ  ـَٰهُ لَِّؿا َعؾَّؿ , فؼد َفسَّ

, مـ أنَّ الَعـالِـَؿ: هق بالعؿؾ, أي: لذو طؿٍؾ, ومؿا ُيمي د هذا: ما قالف بف بعض أهؾ العؾؿ

 .(3)الذي يعؿؾ بؿا يعؾؿ

فه أهل العؾم بعدة تعريػاٍت, ومن أبرزها:  اصطالحا: عرَّ

:َف بلكَّه  .(2)آطتؼاد الجازم, الثابت, الؿطابؼ لؾقاقع ُعرِّ

:َف بلكَّه  .(3)صػٌة ُتقِجُب َتؿققزًا, ٓ يحتؿؾ الـَّؼقض وُعرِّ

:َف بلكَّه  .(4)لء يف الَعْؼؾُحصقُل صقرة الش وُعرِّ

ب, والتؼؾقد,  وكوقش هذا التعريف إخقر: , والجفؾ الؿركَّ َـّ بلكَّف يشؿؾ ويتـاول: الظَّ

, والقهؿ, وتسؿقتفا طؾؿًا: ُيـخـالػ استعؿال الؾغة, والعرف, والشرع9 إذ ٓ يطؾؼ  والشؽَّ

اك  والقاهؿ: أكَّف ط بًا, وٓ طؾك الظَّان والشَّ الـٌؿ يف شلٍء مـ تؾؽ طؾك الجاهؾ جفالً مركَّ

                                                        

 (.57), أية: يـقسػ ( سقرة1)

(, شؿس العؾقم: 111-3/118(, مؼايقس الؾغة: )344-343/ 3(, هتذيب الؾغة: )142-3/143يـظر: العقـ: )3) )

(, لسان العرب: 1/316(, مختار الصحاح: )2/383(, الـفاية يف غريب الحديث وإثر: )6/3631-3633)

-22/136(, تاج العروس: )1/1131(, الؼامقس الؿحقط: )3/336(, الؿصباح الؿـقر: )315-331/ 13)

127.) 

(, تاج العروس: 868(, الؽؾقات: )335(, التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ: )144التعريػات لؾجرجاين: )2) )

(, بقان 16/337(, الؿجؿقع: )1/115(. ويـظر: شرح الؿـفج الؿـتخب: )141(, التعريػات الػؼفقة: )22/136)

 (.33(, إجابة السائؾ لؾصـعاين: )332(, رفع الحاجب: )1/21(, اإلهباج: )1/12الؿختصر لألصػفاين: )

(, تؼريب القصقل 22/136(, تاج العروس: )335(, التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ: )1/323مرقاة الؿػاتقح: )3) )

(, الالمع الصبقح: 1/33(, بقان الؿختصر لألصػفاين: )2/126(, فتقح الغقب لؾطقبل: )131ٓبـ جزي: )

(, شرح مختصر 1/384(, مـحة الباري: )1/167(, إرشاد الساري: )1/325(, تػسقر الـقسابقري: )1/286)

(, إرشاد 21قل ٓبـ الؿربد: )(, غاية الس24(, الؿختصر يف أصقل الػؼف ٓبـ الؾحام: )1/161الروضة لؾطقيف: )

 (.1/31الػحقل: )

(, تاج 335(, التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ: )123(, معجؿ مؼالقد العؾقم: )144التعريػات لؾجرجاين: )4) )

 (.1/31(, إرشاد الػحقل: )22/136العروس: )
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 .(1)آستعؿآت, بـخالف التؼؾقد, فؼد ُيطؾؼ طؾقف العؾؿ مجازًا, وٓ مشاحة يف آصطالح

 :َف بلكَّه ـًا وُعرِّ  .(3)صػٌة يـؽشُػ بـفا الـؿطؾقُب اكؽَِشافًا تـامَّ

:اِغُب ين: الِعْؾُؿ: إدراك الشلء بحؼقؼتف, وذلؽ ضربان: إدراك ذات الشلء, والثا وقال الرَّ

 طـف, فإول: هق  الـحؽؿ طؾك
ٌّ
 شلٍء هق مـػل

ّ
الشلء, بقجقد شلٍء هق مقجقٌد لف, أو كػل

ي إلك مػعقٍل واحٍد9 كحق ققلف  َٓ َتعَؾُؿقَكُفُؿ : ﴿الـؿتعد  ـَ مِـ ُدوكِِفؿ  هلُل ٱَوَءاَخِري

َـّ مُ : ﴿, والثاين: إلك مػعقلقـ9 كحق ققلف (2)﴾َيعَؾُؿُفؿ َـّ َفنِن َطؾِؿُتُؿقُه ممِـََٰت َفاَل َترِجُعقُه

ارِ ٱإَِلك  َٓ ِعؾَم َلـَا إِكََّك َأكَت ٱَّللُ ٱَيوَم َيجَؿُع ﴿ :وققلف  ,(3)﴾لُؽػَّ ُسَل َفَقُؼوُل َماَذٓا ُأِجبُتم َقاُلوْا  لرُّ

ُم  , فالـظري: ما إذا ُطؾَِؿ فؼد َكُؿَؾ (4)﴾لُغُقوِب ٱَعؾَّٰ
ٌّ
, وطؿؾل 9 , والِعْؾُؿ مـ وجٍف ضربان: كظريٌّ

: ما ٓ يتؿُّ إٓ بلْن ُيْعَؾَؿ9 كالِعْؾِؿ بالعبادات, ومـ وجٍف  ُّ
كحق الِعْؾِؿ بؿقجقدات العاَلـؿ, والعؿؾل

  آخَر ضربان:
ٌّ
, وسؿعل

ٌّ
 .(5)طؼؾل

يستـد الؼاضل إلقفا يف حؽؿف الؼضائل, ففل ٓ  هل العؾقم التل الؿراد بؿسللة البحث:

ًٓ يف هذا  ٍد بعقـف, بؾ لفا أكقاٌع متعددٌة, وسقعرض الباحث صقرها إجؿا تؼتصر طؾك كقٍع ُمـحدَّ

, ثؿ مبقـًا الؿطؾب, ثؿ ُيبق ـ أحؽام الؼضاء هبا, يف الؿباحث أتقة, فقؼقل مستعقـًا باهلل 

                                                        

(, أبجد العؾقم: 1/31)(, إرشاد الػحقل: 3/1331(, كشاف اصطالحات الػـقن: )1/3يـظر: كشػ الظـقن: )1) )

(23.) 

 (.23(, أبجد العؾقم: )1/31إرشاد الػحقل: )3) )

 (.51), أية: إكـػـال ( سقرة2)

 (.11), أية: الـؿـؿـتـحـــة ( سقرة3)

 (.118)( سقرة الؿائدة, أية: 4)

(, تاج 3/77تؿققز: )(, بصائر ذوي ال113-2/111(. ويـظر: طؿدة الحػاظ: )471الؿػردات يف غريب الؼرآن: )5) )

 (.22/136العروس: )



–

  227    

 ٕكقاطفا بؿا يؾل:

لعؾؿ الذي اكتسبف الؼاضل قبؾ التحاكؿ إلقف, أو يؽتسبف بعد التحاكؿ إلقف, ا الـوع إول:

خارج مجؾس الؼضاء9 بسؿاٍع مباشٍر, أو مشاهدٍة مباشرٍة9 كسؿاطف خارج مجؾس الؼضاء: 

تطؾقؼ رجٍؾ ٓمرأتف, أو إقرار رجٍؾ باقرتاضف مـ رجٍؾ آخر, أو قذف رجٍؾ ٔخر, 

سداده, أو جـاية  الؿدطل قرضًا لؾؿدطك طؾقف, أوقؿ وكؿشاهدتف خارج مجؾس الؼضاء: تسؾ

 رجٍؾ طؾك آخر يف الـػس, أو دوهنا, أو غصبف مالف, وكحق ذلؽ.

العؾؿ الذي يؽتسبف الؼاضل بعد التحاكؿ إلقف, يف مجؾس الؼضاء9 بسؿاٍع الـوع الثاين: 

أو إقرار مباشٍر, أو مشاهدٍة مباشرٍة9 كسؿاطف يف مجؾس الؼضاء: تطؾقؼ الـؿدطل ٓمرأتف, 

رجٍؾ باقرتاضف مـ رجٍؾ آخٍر, أو بؼذفف, وكؿشاهدتف يف مجؾس الؼضاء: تسؾقؿ الؿدطك طؾقف 

ًٓ لؾؿدطل, أو اسرتدا حقازٍة, وكحق ذلؽ.  ما

دة, وفطـتف, أثـاء كظره لؾدطقى,  الـوع الثالث: العؾؿ الذي يؽتسبف الؼاضل بِػراستف الؿجرَّ

اب الظـ, فقغؾب طؾك ضـ الؼاضل9 بقاسطة ومـحاكؿتف لؾؿتداطققـ, وهذا العؾؿ مـ ب

دة,  ٓ بؿشاهدتف, أو سؿاطف, أو كظره يف البق ـات وإدلة والؼرائـ, واستـاده -فِراستف الؿجرَّ

, أنَّ الـحؼَّ يف هذه الدطقى لػالٍن طؾك فالٍن9 استـادًا طؾك الِػراسة والظـ, -إلك شلٍء مـفا

 بق ـات معتربٍة.الذي يـؼدح يف كػسف فؼط, دون مستـٍد مـ 

العؾؿ الذي يؽتسبف الؼاضل مـ غقره9 بقاسطة البق ـات9 كالشفقد يف مجؾس الـوع الرابع: 

الؼضاء9 بلْن يليت الشفقد إلك الؼاضل, يف مجؾس الؼضاء, فقشفدون أمامف, بعد أن 

, أو يستشفدهؿ: بلنَّ فالكًا أقرض فالكًا كذا مـ الؿال, أو غصبف متاطف, أو جـك طؾقف بالـػس

دوهنا, أو أنَّ فالكًا صؾَّؼ امرأتف, وكلْن يليت الـخبقر إلك الؼاضل, يف مجؾس الؼضاء, فُقرتجؿ لف 

دطقى الؿدطل, أو إجابة الؿدطك طؾقف, أو يبعث الخبقر كتابف إلك الؼاضل9 بتؼدير ققؿة 

 .(1)مـ غقرهمسُروٍق, أو ُمتَؾٍػ, أو أرش ِجـايٍة, وكحق ذلؽ مـ العؾقم, التل يؽتسبفا الؼاضل 

                                                        

والػرق بقـ الـقع الثاين والـقع الرابع: أنَّ العؾؿ القارد يف الـقع الثاين: هق العؾؿ الذي يؽتسبف الؼاضل مـ الـؿتداطققـ 1) )
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 الوبحث األول

 حكن قضاء القاضي بعلوه في الفقه

أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يعؿؾ بعؾؿف يف جرح الشفقد أوًٓ: 

بلنَّ طؿؾ الؼاضل بعؾؿف يف الجرح والتعديؾ فقف دفٌع لؾتسؾسؾ9  واستدلوا لذلك:وتعديؾفؿ, 

بعؾؿف يف الجرح والتعديؾ, فنكَّف سقحتاج إلك بقـٍة تشفد بالجرح أو التعديؾ, ٕكَّف إذا لـؿ يعؿؾ 

وتحتاج هذه البقـة إلك بقـٍة أخرى تشفد لفا بالجرح أو التعديؾ, وهؽذا, فجاز العؿؾ بالعؾؿ9 

 دفعًا لؾتسؾسؾ.

وٕنَّ ُمقِجُب الحؽؿ هق الشفادة, ولقس الجرح والتعديؾ, وأما طؿؾ الؼاضل بالجرح 

يؼقم بالتعديؾ, ويؼقم غقره بالجرح, أوعديؾ, فؾقس حؽؿًا قضائقًا9 ٕنَّ الؼاضل قد ُيؼقم والت

 هق بالجرح, ويؼقم غقره بالتعديؾ, ولق كان طؿؾف هذا حؽؿًا قضائقًا لؿا كان لغقره كؼضف.

وٕنَّ التُّفؿة ٓ تؾحؼ الؼاضل يف جرحف أو تعديؾف9 ٕنَّ صػات الشفقد معـًك ضاهٌر 

 .(1)فقفؿ

أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف فقؿا يؼع أمامف يف  ثاكقًا:

                                                                                                                                                                   

ذي يؽتسبف الؼاضل بـػسف دون واسطٍة9 كسؿاٍع مباشٍر, أو مشاهدةٍ مباشرة, أما العؾؿ القارد يف الـقع الرابع: ففق العؾؿ ال

 بقاسطة غقره مـ البقـات9 كالشفادة, واإلقرار, وققل أهؾ الخربة, وكحق ذلؽ.

(, 4/355(, رد الؿحتار: )3/178(, مجؿع إهنر: )6/52يـظر: البحر الرائؼ ومـحة الخالؼ وتؽؿؾة الطقري: )1)  )

(, طؼد الجقاهر 3/342ة الؿجتفد: )(, بداي3/811(, الؽايف ٓبـ طبد الرب: )3/47الؾباب يف شرح الؽتاب: )

(, و: 81-11/81(, الذخقرة: )355(, جامع إمفات: )3/135(, اإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع: )2/1118الثؿقـة: )

(, فتح العزيز: 17/471(, هناية الؿطؾب: )15/231(, الحاوي الؽبقر: )7/251(, مـح الجؾقؾ: )11/83)

(, 4/333(, الغرر البفقة: )11/145(, روضة الطالبقـ: )31/153ع: )(, الؿجؿق3/225(, التدريب: )13/377)

(, الطرق الحؽؿقة: 11/335(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/41(, الؿغـل: )5/385مغـل الؿحتاج: )

(, اإلكصاف: 7/175(, الؿبدع: )6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/168(, الػروع: )3/416)

 (.2/418(, دقائؼ أولل الـفك: )5/224ف الؼـاع: )(, كشا11/374)
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بلنَّ هذه هل  واستدلوا لذلك:مجؾس الؼضاء بعد التحاكؿ إلقف مـ البقـات الؿعتربة شرطًا, 

مفؿة الؼضاء, ووضقػة الؼاضل, فتدخؾ يف طؿقم إدلة الدالة طؾك مشروطقة الؼضاء بقـ 

 الؿتخاصؿقـ.

 حػظًا لؾحؼقق ٕصحاهبا مـ الفدر والضقاع.و

 وٕنَّ التفؿة مـتػقٌة طـ مجؾس الحؽؿ غالبًا.

وٕنَّ مستـد الؼضاء يف هذه الحالة هق الحجة والبقـة الشرطقة, ٓ مجرد طؾؿف 

 .(1)الشخصل

: فاتػؼت الؿذاهب وأما الؼضاء بنقرار الخصم وإكؽاره الذي يؼع يف مجؾس الؼضاء

: الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة طؾك أكَّف يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل الػؼفقة إربعة

بؿقجبف مطؾؼًا, سقاء َأْشَفَد الؼاضل طؾك هذا اإلقرار شاهديـ, أم 9ٓ كسائر البقـات الؿعتربة 

ولقس مـ شرط  شرطًا, بؾ إنَّ اإلقرار أكثرها ثبقتًا, وأقطعفا حجًة, وأبعدها طـ التُّفؿة,

أْن يؽقن بؿحضر شاهديـ, فؽذلؽ ٓ يعترب يف صريؼف أْن يؽقن بؿحضر  صحة الحؽؿ:

ف, وٓ يؼاس طؾقف, أو ُيؾحؼ بف شاهديـ, ولقس هذا بؿـزلة ما رآه, أو سؿعف, يف غقر مجؾس

بقجٍف مـ القجقه9 ٕنَّ مستـد الؼاضل يف قضائف يف هذه الحالة هق إقرار أحد الؿتداطققـ, ٓ 

 مجرد طؾؿف الشخصل.

: أكَّف اشرتط لؾؼضاء بنقرار الخصؿ وإكؽاره الذي يؼع يف مجؾس عن اإلمام مالكوُروي 

الؼضاء: أْن يحضر الؼاضل شاهديـ9 إلقرار الخصؿ وإكؽاره, وهبذا قال: بعض الؿالؽقة, 

                                                        

(, 354(, جامع إمفات: )3/342(, بداية الؿجتفد: )7/54(, الـقادر والزيادات: )3/343يـظر: التػريع: )1) )

(, الحاوي الؽبقر: 7/118(, التاج واإلكؾقؾ: )8/136(, الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )6/321التقضقح لخؾقؾ: )

(, الطرق الحؽؿقة: 11/41(, الؿغـل: )5/386(, مغـل الؿحتاج: )11/145وضة الطالبقـ: )(, ر15/233)

(, 7/174(, الؿبدع: )6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/168(, الػروع: )3/414-415)

 (.2/417(, دقائؼ أولل الـفك: )5/224(, كشاف الؼـاع: )11/341اإلكصاف: )
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وعؾؾوا وبعض الشافعقة, ورواية طـ اإلمام أحؿد, قال هبا: بعض الحـابؾة9 كالؼاضل, 

 ؾؿف, إْن لـؿ ُيشفد طؾك هذا اإلقرار.لئال يحؽؿ الؼاضل بع لؼولفم:

بلنَّ الؼضاء بنقرار أحد الؿتداطققـ يف مجؾس الؼضاء, لقس بؿـزلة ما  ويجاب عن ذلك:

الؼضاء, وٓ يؼاس طؾقف, أو ُيؾحؼ بف بقجٍف مـ القجقه9 ٕنَّ  رآه, أو سؿعف, يف غقر مجؾس

قـ, ٓ مجرد طؾؿف الشخصل9 مستـد الؼاضل يف قضائف يف هذه الحالة هق إقرار أحد الؿتداطق

 .(1)فافرتقا

اتػؼت الؿذاهب الػؼفقة إربعة: الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة, طؾك أنَّ  ثالثًا:

: أنَّ الحدود ويُدلُّ لذلك, الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف الحدود الخالصة هلل 

حدود ُيحتاط يف درئفا, وتسؼط بالشبفة, ُيستحب السرت يف أسباهبا. وٕنَّ ال الخالصة هلل 

وقضاء الؼاضل فقفا بعؾؿف مقرد شبفٍة9 ٕنَّ الؼاضل كائٌب طـ إمام الؿسؾؿقـ, وإمام 

الؿسؾؿقـ إكَّؿا يستقفقفا طؾك سبقؾ الـقابة, مـ غقر أْن يؽقن هـاك خصٌؿ ُيطالب هبا مـ 

, يف حؼقق كػسف, ولُربَّؿا اتَّفؿف العباد, فؾق اكتػك يف إقامتفا بعؾؿ كػسف9 فؽلكَّف قضك لـػسف

 بعض الـاس بنقامتفا جقرًا بغقر حٍؼ, وهق ملمقٌر أْن يصقن قضاءه وكػسف طـ ذلؽ.

وٕنَّ الحجة يف إقامتفا هل البقـة, ومعـك البقـة وإْن ُوِجد, فؼد فاتت صقرهتا, وفقات 

 والحدود تدرأ بالشبفات. الصقرة يقرث شبفًة,

حؼقق الؿتعؾؼة بأدمققـ9 فؽؿا أنَّ حؼقق أدمققـ ٓ ُيؼضك فقفا وققاسًا أولقيًا طؾك ال

                                                        

(, 354(, جامع إمفات: )3/342(, بداية الؿجتفد: )7/54(, الـقادر والزيادات: )3/343يـظر: التػريع: )1) )

(, الحاوي الؽبقر: 7/118(, التاج واإلكؾقؾ: )8/136(, الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )6/321التقضقح لخؾقؾ: )

ق الحؽؿقة: (, الطر11/41(, الؿغـل: )5/386(, مغـل الؿحتاج: )11/145(, روضة الطالبقـ: )15/233)

(, 7/174(, الؿبدع: )6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/168(, الػروع: )3/414-415)

 (.2/417(, دقائؼ أولل الـفك: )5/224(, كشاف الؼـاع: )11/341اإلكصاف: )

فؿ طؾك أكَّف شرط وقد َكصَّ بعض طؾؿاء الؿالؽقة طؾك أنَّ اشرتاط اإلمام مالؽ لؾشاهديـ هق شرط وجقٍب, وَكصَّ بعض

 استحباٍب مـ اإلمام, ٓ شرط وجقب. يـظر: الؿصادر السابؼة لؾؿالؽقة.
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الخالصة مـ باب أولك9 بجامع أنَّ مستـد الؼضاء يف كٍؾ مـفؿا  اهلل  بالعؾؿ, فؽذلؽ حدود

 .(1)الخالصة تسؼط بالشبفة طؾؿ الؼاضل, وحؼقق أدمققـ ٓ تسؼط بالشبفة, وحدود اهلل 

ك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف الحدود : طؾوقد كؼل اتػاق أهل العؾم

 .(3): جؿاطٌة مـ العؾؿاءالخالصة هلل 

: يف تخريج مذهب اإلمام الشافعل يف هذه الؿسللة, فحؽك ولؽن خالف بعض الشافعقة

9 كحؼقق أدمققـ, طؾك أبق العباس بـ سريج, وأبق طؾل بـ أبل هريرة: أنَّ حؼقق اهلل 

                                                        

(, التجريد لؾؼدوري: 43-7/43يـظر لتحرير آتػاق وآستدٓل: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )1) )

لؿختار: (, الدر ا3/77(, آختقار: )6/6(, بدائع الصـائع: )15/113(, الؿبسقط لؾسرخسل: )13/5443)

(, البقان والتحصقؾ: 33/316(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )413(, طققن الؿسائؾ: )3/343(, التػريع: )4/328)

(, 8/136(, الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )321-6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )11/81(, الذخقرة: )15/212)

(, روضة الطالبقـ: 31/153) (, الؿجؿقع:377-13/376(, فتح العزيز: )7/183التفذيب لؾبغقي: )

(, 7/351(, هناية الؿحتاج: )532(, فتح الؿعقـ: )4/333(, الغرر البفقة: )17/321(, كػاية الـبقف: )11/145)

(, 3/358(, إطاكة الطالبقـ: )11/138(, تحػة الؿحتاج وحقاشل الشرواين والعبادي: )4/238فتقحات القهاب: )

(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: 11/37(, الؿغـل: )1/321بـ قدامة: )(, الؿؼـع 382ٓاإلرشاد لؾفاشؿل: )

 (.35/173(, اإلكصاف: )6/257(, الؿبدع: )3/318(, الؿؿتع شرح الؿؼـع: )11/333)

 واستثـى جؿٌع من الؿتلخرين من عؾؿاء الشافعقة من هذا آتػاق ما يؾي:

دة, أوًٓ: فنكَّف يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل طؾقف بحد  الردة9 بـاًء طؾك طؾؿف السابؼ  لق طؾؿ الؼاضل بنسالم مؽؾٍَّػ, ثؿ أضفر الر 

تف.  بنسالمف قبؾ ردَّ

 لق اطرتف الـُؿِؼرُّ يف مجؾس الحؽؿ بؿقجب حٍد, ولـؿ يرجع طـف. ثاكقًا:

ٍة, وشرب خؿٍر, فنكَّف يجقز ثالثًا: لؾؼاضل أْن  لق ضفر ُمقجب الحد مـ شخٍص يف مجؾس الحؽؿ طؾك ُرُؤوس إشفاد9 كردَّ

 يؼضل طؾقف بعؾؿف.

(, 3/242(, التجريد لـػع العبقد: )4/238(, فتقحات القهاب: )7/351(, هناية الؿحتاج: )3/225يـظر: التدريب: )

 (.261(, هناية الزيـ: )3/358(, إطاكة الطالبقـ: )11/138تحػة الؿحتاج وحقاشل الشرواين والعبادي: )

: يظفر أكَّـفا لقست مـ الؼضاء بالعؾؿ, فإولك: قضاء بؿقجب اإلقرار, والثاكقة: قضاء تقنوعـد التلمل يف الؿسللتقن إخقر

بؿقجب العؾؿ القاقع يف مجؾس الؼضاء, ولقس مـ العؾؿ الشخصل القاقع خارج مجؾس الحؽؿ والؼضاء, فال ُتـَعـدُّ 

 .مستثـاة مـ آتػاق

 يـظر: الؿصادر السابؼة.3) )
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 , والعدم.ققلقـ: بالجقاز

فؼالقا: إكَّؿا الؼقٓن يف حؼقق أدمققـ,  وخالػفم يف ذلك إكثرون من أصحاب اإلمام,

ًٓ واحداً وأما حؼقق اهلل   .(1), فال يجقز لؾؼاضل أْن يحؽؿ بعؾؿف فقفا قق

فذهب إلك جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف مطؾؼًا, حتك  كؿا خالف ابن حزٍم يف هذه الؿسللة:

 .(3)يف الحدود

اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بخالف طؾؿف, ولق قامت  ابعًا:ر

طؾقف البقـة, بؾ كصَّ جؿاطٌة مـفؿ طؾك اإلجؿاع يف هذه الؿسللة, وكصَّ جؿاطٌة مـفؿ طؾك كػل 

 الخالف والـزاع فقفا.

ؼاضل يعؾؿ لق أقام الؿدطل بقـًة طؾك مطالبة الؿدطك طؾقف بؼرٍض, وكان ال ومثال ذلك:

شفد شفقٌد طؾك مقت  سداد الؿدطك طؾقف لفذا الؼرض الذي ادطاه الؿدطل بعقـف, وكؿا لق

كؿا لق شفد إكساٍن بتاريٍخ محدٍد, وكان الؼاضل يعؾؿ أكَّف كان حقًا يف ذلؽ التاريخ الؿحدد, و

, فنكَّف يف هذه شاهدان بزوجقَّة بقـ اثـقـ, وكان الؼاضل يعؾؿ أنَّ الزوج قد صؾَّؼفا صالقًا بائـًا

 الحآت: ٓ يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل بتؾؽ البقـة الؿخالػة لعؾؿف.

ا: ﴿ققلف  ويدلُّ لذلك: َٓ  َّللُ ٱ َأَرٰيَك  بَِؿا لـَّاسِ ٱ َبقنَ  لَِتحُؽمَ  لَحقِّ با لؽَِتَٰب ٱ إَِلقَك  ـَاَأكَزل إِكَّ  َو

 ًا يحؽؿ بف., ومع طؾؿف بضده لؿ يره شقئ(2)﴾ـِقَن َخِصقؿائِ لِّؾَخا َتُؽن

 وٕكَّف لق قضك هبا لؽان قاصعًا ببطالن حؽؿف الذي يعؾؿ خالفف, والحؽؿ بالباصؾ حراٌم.

وٕكَّف لـؿا كان ملمقرًا أْن يتققػ يف الؼضاء9 لريبٍة تؾحؼ الشفقد, فؽقػ يستجقز الؼضاء 

                                                        

(, روضة الطالبقـ: 31/153(, الؿجؿقع: )377-13/376(, فتح العزيز: )7/183قي: )يـظر: التفذيب لؾبغ1) )

(11/145.) 

 (.7/432يـظر: الؿحؾك بأثار: )3) )

 (.114سقرة الـساء, أية: )2) )
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 .(1)بشفادهتؿ الذي يستقؼـ كذهبؿ فقفا9 طؿدًا, أو خطلً 

                                                        

(, اإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع: 3/342(, بداية الؿجتفد: )6/82يـظر لتحرير آتػاق وآستدٓل: آستذكار: )1) )

(, التفذيب 6/218(, القسقط لؾغزالل: )17/471(, هناية الؿطؾب: )7/251(, مـح الجؾقؾ: )3/135-136)

(, الغرر البفقة: 11/145(, روضة الطالبقـ: )3/224(, التدريب: )13/377(, فتح العزيز: )7/183لؾبغقي: )

(, فتقحات القهاب: 7/348(, هناية الؿحتاج: )532(, فتح الؿعقـ: )5/385(, مغـل الؿحتاج: )4/333)

(, 6/348(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/167(, الػروع: )3/357(, إطاكة الطالبقـ: )4/238)

 (.5/418(, مطالب أولل الـفك: )2/417دقائؼ أولل الـفك: )

طؾؿف, وإن شفد طـده : طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بخالف وقد كصَّ جؿاعٌة من أهل العؾم عؾى اتػاق أهل العؾم

(, وابـ تقؿقة يف الصارم الؿسؾقل: 136-3/135بذلؽ العدول, ومـفؿ: ابـ الؼطان يف اإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع: )

 (.3/437(, وابـ الؼقؿ يف إطالم الؿققعقـ: )233)

طؾؿف, ولق قامت بف  : طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يحؽؿ بخالفوكصَّ جؿاعٌة من أهل العؾم عؾى إجؿاع أهل العؾم

(, وابـ طبد 7/337البقـة, وشفد بف طدوٌل كثقرون, ومؿـ كؼؾ هذا اإلجؿاع: ابـ بطال يف شرح صحقح البخاري: )

(, والـقوي يف 3/342(, وابـ رشد الحػقد يف بداية الؿجتفد: )6/82(, ويف آستذكار: )33/316الرب يف التؿفقد: )

(, 23/361(, وابـ الؿؾؼـ يف التقضقح لشرح الجامع الصحقح: )228: )(, ويف مـفاج الطالبقـ337فتاواه: )

(, وأحؿد الرمؾل يف فتح 3/216(, وإكصاري يف أسـك الؿطالب: )3/381وإسققصل يف جقاهر العؼقد: )

 (.235(, ومحؿد الرمؾل يف غاية البقان: )5/385(, والشربقـل يف مغـل الؿحتاج: )871الرحؿـ: )

: يف أنَّ الؼاضل ٓ يؼضل بخالف طؾؿف, ولق قامت بف البقـة, أهل العؾم عؾى أكَّه ٓ كزاع أو ٓ خالف وكصَّ جؿاعٌة من

(, وابـ الرفعة يف كػاية الـبقف: ) 13/377(, والرافعل يف فتح العزيز: )1/136ومـفؿ: ابـ الؼاص يف أدب الؼاضل: )

 (.6/348(, والزركشل يف شرحف طؾك مختصر الخرقل: )17/323

 :ـبقه: استثـى بعض أهل العؾم من هذا آتػاق مسللتانت

, إولى: , وقد طؾؿ الؼاضل أنَّ الـُؿَؼـرَّ لف قد أبــَرَأُه, وكان ذلؽ اإلبراُء بحضقر الـُؿـِؼــر  ـٍ  ما لق أقرَّ الخصُؿ طـد الؼاضل بدي

, وَطرَّ  ـــَرُه الؼاضل هبذا اإلبراء, أو لؿ يؽـ بحضقر الـُؿـِؼــر  أطرُف ما صدَر مـُف  :فؼال الـُؿـِؼــرُّ  فُف الؼاضل باإلبراِء,وذكَّ

, فننَّ الؼاضل يؼضل طؾك الـُؿـِؼــر  بـؿا أقرَّ بف, حتك وإْن كان ذلؽ طؾك خالف ما  َّ
مـ اإلبراء, ومع ذلؽ فدْيـُُف باٍق طؾل

 راره الؿتلخر طـ اإلبراء رافٌع لؾؿتؼدم.َطــؾِـَؿـُف الؼاضل9 ٕنَّ الخصؿ قد َأَقــرَّ بـؿا يـرفـُع طؾؿ الؼاضل, فنق

لق رأى الؼاضل شخًصا يزكِل, وطؾؿ ِزَكاُه, وقَذَفُف شخٌص بالزكا, وثبت طـد الؼاضل أكَُّف قذَفُف الؼذَف الؿقجب لؾحد,  الثاكقة:

ف إذا لـؿ يلت بالشفداء يـُجْقَبُف لذلؽ9 ٕنَّ الؼاذ وصؾب الؿؼذوف مـ الؼاضل أْن َيـُحـدَّ الؼاذف, فنكَّف طؾك الؼاضل أنْ 

ٓ يؼضل الؼاضل فقفا بعؾؿف, فقؼضل فقفا يف هذه الحالة  , فُقؼام طؾقف الـحد, وحدود اهلل ففق كاذٌب يف حؽؿ اهلل 

 (.7/348(, هناية الؿحتاج: )3/224يـظر: التدريب: ) بخالف طؾؿف.
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فقؿا لق  ردي والروياين والشاشل وابـ الرفعة: وجفان9 كالؿاووحؽى بعض الشافعقة

 َشِفَد طـد الؼاضل شاهدان بؿا يعؾؿ خالفف: هؾ يجقز حؽؿف بشفادهتؿا؟

 الشفادة هل الؿعتربة يف حؽؿف, دون طؾؿف.كعؿ9 ٕنَّ  :أحدهؿا

, ٓ يجقز لف أْن يحؽؿ بالشفادة9 ٕكَّف  .(1)متحؼٌؼ لؽذهبؿ والثاين: وهق َأَصحُّ

, مـفؿ ابـ حجر والشربقـل, فؼآ: ق جؿاعٌة من عؾؿاء الشافعقة عؾى ذلكوقد عؾَّ 

اطرتض طؾك الؿصـ ػ دطقاه اإلجؿاع9 بقجٍف حؽاه الؿاوردي9 بلكَّف يحؽؿ بالشفادة "

بلنَّ لـا ِخالفًا يف أنَّ إوجف: هؾ تؼدح يف اإلجؿاع؟ بـاًء طؾك أنَّ  وُأِجقَب:الؿخالػة لعؾؿف, 

 .(3)"هق مذهٌب, أو ٓ؟ والراجح: أكَّف لقس بؿذهٍب, فال تؼدح فقفٓزم الؿذهب: هؾ 

وهذا الذي قرراه: هق ما قرره الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ, وإصقلققن يف هذه الؿسللة, 

 .(2)واهلل سبحاكف وتعالك أطؾؿ

 واختؾف أهل العؾم فقؿا عدا هذه الؿواضع, عؾى خؿسة أقواٍل:

َّٓ بالبقـات أنَّ الؼاضل ٓ يجقالؼول إول:  ز لف أْن يؼضل بعؾؿف مطؾؼًا, ولقس لف الؼضاء إ

أو اإلقرار, وهذا هق ما ذهب إلقف الؿتلخرون مـ الحـػقة, الذي استؼر طؾقف مذهبفؿ, 

وفتقاهؿ, وأحد ققلل الشافعل, وبف قال بعض الشافعقة, ومذهب الؿالؽقة, ومذهب 

 طبقٍد, وشريٍح, الحـابؾة, وبف قال أيضًا جؿٌع مـ السؾػ, مـفؿ: أبق

 واستدلوا لذلك بؿا يؾي:, (3)والشعبل, وابـ أبل لقؾك, وإوزاطل, وإسحاق, وغقرهؿ

                                                        

(, الـجؿ القهاج: 17/323ة الـبقف: )(, كػاي13/67(, بحر الؿذهب: )15/234يـظر: الحاوي الؽبقر: )1) )

(11/318.) 

 (.5/385(, مغـل الؿحتاج: )11/136يـظر: تحػة الؿحتاج: )3) )

(, الغقث 1/313(, تشـقػ الؿسامع: )7/133(, البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )3/336يـظر: الػروق لؾؼرايف: )2) )

 (.327(, إجابة السائؾ لؾصـعاين: )4/331ـ: )(, إطالم الؿققعق31/316(, مجؿقع الػتاوى: )144الفامع: )

(, رد 2/443(, الـفر الػائؼ: )3/156(, الؿحقط الربهاين: )7/44يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )3) )

(, 7/54(, الـقادر والزيادات: )3/343(, التػريع: )3/314(, درر الحؽام: )8/354(, و: )4/328الؿحتار: )
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م جِؾُدوهُ افَ  ُ َفَدٓاءَ  بَِلرَبَعةِ  َيلُتواْ  َلم ُثمَّ  لُؿحَصـَِٰت ٱ َيرُمونَ  لَِّذينَ ٱوَ ﴿ :ققلف  الدلقل إول:

ـِقنَ  َٓ َتؼ َجؾَدة َثَؿٰ َدةً  َلُفم َبُؾواْ َو ِسُؼونَ ٱا َوُأْوَلٰٓئَِك ُهُم َأَبد َ َفٰ  .(1)﴾لَػٰ

دلت هذه أية الؽريؿة طؾك جؾد الؼاذف إذا لـؿ ُيِؼْؿ الشفادة طؾك صدق  وجه الدٓلة:

, وقركف طؾؿ الؼاضل, ولق جاز الؼضاء بالعؾؿ9 ٓستثـاه اهلل  ققلف وقذفف, ولـؿ يستثـ اهلل 

 .(3)بالشفادة

قال:  طـفا وأرضاها, أنَّ رسقل اهلل  أم سؾؿة رضل اهلل  طـ أم الؿممـقـ الدلقل الثاين:

ـَ بحجتف مـ بعٍض, " , ولعؾَّ بعضؽؿ أْن يؽقن أْلـَحـ َّ
إكَّؿا أكا بشٌر, وإكَّؽؿ تختصؿقن إلل

فلقضل طؾك كحق ما أسؿع, فؿـ قضقت لف مـ حؼ  أخقف شقئًا فال يلخذه, فنكَّؿا أقطع لف قطعًة 

 .(2)"مـ الـار

َققََّد الـُحؽؿ يف هذا الحديث بؿؼتضك ما يسؿع مـ  أنَّ الـبل : وجه الدٓلة

الؿتخاصؿقـ, يف مجؾس الحؽؿ, ٓ بؿؼتضك ما كان يعؾؿف قبؾ تحاكؿ الخصقم إلقف, وهق 

الصادق إمقـ الؿعصقم مـ الخطل, فؽقػ بغقره, ويف هذا الـص  دٓلٌة قاصعٌة, وصريحٌة 

                                                                                                                                                                   

(, بداية 33/318(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )3/851إلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )(, ا413طققن الؿسائؾ: )

(, الؼقاكقـ 11/78(, الذخقرة: )3/1246(, روضة الؿستبقـ: )354(, جامع إمفات: )3/342الؿجتفد: )

فذيب (, الت17/471(, هناية الؿطؾب: )15/233(, الحاوي الؽبقر: )6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )183الػؼفقة: )

(, كػاية الـبقف: 11/145(, روضة الطالبقـ: )31/153(, الؿجؿقع: )13/375(, فتح العزيز: )7/183لؾبغقي: )

(, 3/433(, الؿؿتع يف شرح الؿؼـع: )11/333(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/37(, الؿغـل: )17/321)

(, الؿبدع: 6/342صر الخرقل: )(, شرح الزركشل طؾك مخت11/168(, الػروع: )3/416الطرق الحؽؿقة: )

 (.5/224(, كشاف الؼـاع: )11/341(, اإلكصاف: )7/174)

 (.3الـقر, أية: ) ( سقرة1)

(, البقان 15/233(, الحاوي الؽبقر: )11/83(, الذخقرة: )853-3/851يـظر: اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )3) )

 (.112-12/113لؾعؿراين: )

(, ومسؾؿ: 6157كتاب: إحؽام, باب: مقطظة اإلمام لؾخصقم, حديث رقؿ: ) (,8/58أخرجف: البخاري: )2) )

 (.1612(, كتاب: إقضقة, باب: الحؽؿ بالظاهر, والؾحـ بالحجة, حديث رقؿ: )2/1226)
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 .(1)طؾك طدم جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف

طـفا وأرضاها, أنَّ  طـ أم الؿممـقـ الطاهرة الؿطفرة طائشة رضل اهلل الدلقل الثالث: 

ًقابعث أبا َجْفٍؿ بـ حذيػة  الـبل  فُ (3)ُمَصد  رجٌؾ يف صدقتف, فضربف أبق َجْفٍؿ,  (2), َفاَلجَّ

ُف, فلتقا الـبل  , فؾؿ "لؽؿ كذا وكذا": , فؼالقا: الؼقد يا رسقل اهلل, فؼال الـبل فشجَّ

, فرضقا, فؼال "فؾؽؿ كذا وكذا": , فؾؿ َيْرَضْقا, قال "فؾؽؿ كذا وكذا": َيْرَضْقا, قال 

, فؼال: , قالقا: كعؿ, فخطب الـبل "إك ل خاصٌب طؾك الـاس, ومخربهؿ برضاكؿ": الـبل 

ـَ أتقين يريدون الؼقد, فعرضت إنَّ همٓء "  "رضقتؿ؟طؾقفؿ كذا وكذا, فرضقا, أالؾَّقـثِــق ـق

قا, ثؿ دطاهؿ, فزادهؿ, وقال  قالقا: ٓ, َفَفؿَّ الؿفاجرون هبؿ, فلمر الـبل  قا, َفَؽػُّ : أْن َيُؽػُّ

, قالقا: "فنك ل خاصٌب طؾك الـاس, ومخربهؿ برضاكؿ": , قالقا: كعؿ, قال الـبل "أرضقتؿ"

 .(3), قالقا كعؿ"أرضقتؿ", ثؿ قال: كعؿ, فخطب الـبل 

                                                        

(, الذخقرة: 4/451(, إكؿال الؿعؾؿ: )82-6/83(, آستذكار: )33/318يـظر: التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )1) )

(, 14-18/13(, الؽقكب القهاج: )6-13/3(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ: )3/348فؼات: )(, الؿقا11/78)

 (.5/351كشػ الؾثام: )

ُق: بػتح الصاد وتخػقػفا, وكسر الدال وتشديدها: هق طامؾ الصدقة التل يلخذها, وأما بتشديد الصاد, ففق 3) ) الـُؿَصد 

ُق, ُأدغؿت التاء يف الصاد طقن  (,176-96/175 لتؼارب مخرجفؿا. يـظر: صرح التثريب: )الـُؿعطل, وأصؾف الـُؿتصد 

 (.13/163الؿعبقد: )

ُف: مـ الؾجاج, أي: تؿادى يف خصقمتف. يـظر: صرح التثريب: )2) )  (.13/163طقن الؿعبقد: ) (,176-6/175فالجَّ

مس طشر إكصار, مسـد (, الؿؾحؼ الؿستدرك مـ مسـد إكصار, بؼقة خا32/111أخرجف اإلمام أحؿد يف مسـده: )3) )

يؼ رضل اهلل  يؼة طائشة بـت الصد  (, وابـ ماجة يف ســف: 34847طـفؿا وأرضاهؿا, حديث رقؿ: ) الصد 

(, 3/171(, وأبق داو يف ســف: )3527(, أبقاب: الديات, باب: الجارح يػتدى بالؼقد, حديث رقؿ: )2/545)

(, 5/236(, والـسائل يف الســ الؽربى: )3423يث رقؿ: )كتاب: الديات, باب: العامؾ يصاب طؾك يده خطل, حد

(, كتاب: 7/76(, والبقفؼل يف الســ الؽربى: )5843كتاب: الؼسامة, السؾطان يصاب طؾك يده, حديث رقؿ: )

الجراح )الجـايات(, جؿاع أبقاب صػة قتؾ العؿد وشبف العؿد, باب: ما جاء يف قتؾ اإلمام وجرحف, ويف معرفة الســ 

 (, كتاب: الجراح, قتؾ اإلمام.13/47ار: )وأث

 (.13/47معرفة الســ وأثار: ). يـظر: "وَمْعَؿُر بـ راشٍد حافٌظ, قد أقام إسـاده9 فؼامت بف الحجة"قال البقفؼل: 
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لـؿ  لَّ هذا الحديث صراحًة طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يؼضل بعؾؿف9 ٕنَّ الـبل دوجه الدٓلة: 

الصادق, إمقـ,  يؼض طؾقفؿ بعؾؿف برضاهؿ إول, وإذا كان هذا يف حؼ  الـبل 

َّٓ يؼضل بعؾؿف  .(1)الؿعصقم, والؿـزه طـ الظؾؿ والخطل, فغقره مـ الؼضاة مـ باب أولك أ

 طـفؿا وأرضاهؿا, قال: كـَّا مع الـبل  بداهلل رضل اهلل طـ جابر بـ ط الدلقل الرابع:

رجٌؾ مـ الؿفاجريـ رجالً مـ إكصار, فؼال إكصاري: يا لألكصار, وقال (3)يف غزاٍة, َفَؽَسعَ 

, قالقا: يا رسقل "ما َباُل دطقى الجاهؾقة؟": الؿفاجري: يا لؾؿفاجريـ, فؼالرسقل اهلل 

, فسؿعفا "َدُطقَها, فنكَّفا ُمـْتِـَة": فؼال  يـ رجالً مـ إكصار,اهلل, َكَسَع رجٌؾ مـ الؿفاجر

, قال  َـّ إطزُّ مـفا إذلَّ , فؼال: قد فعؾقها, واهلل لئـ رجعـا إلك الؿديـة َلُقْخِرَج  
طبداهلل بـ ُأَبل

َدْطُف, ٓ ": : دطـل يا رسقل اهلل أضرب ُطـؼ هذا الؿـافؼ, فؼال طؿر بـ الخطاب 

 .(2)"ُث الـاس أنَّ محؿدًا يؼتؾ أصحابفيتحدَّ 

كان يعؾؿ بحال همٓء الؿـافؼقـ, وكػرهؿ, ولؿ يؼض  أنَّ سّقد الحؽام وجه الدٓلة:  

بلكَّف يؼتؾ أصحابف, وإذا كان هذا يف  فقفؿ بعؾؿف, بؾ امتـع طـ ذلؽ ُمعؾ الً: خشقة أْن ُيتََّفَؿ 

الل والظؾؿ, وأصدق الـاس, وأصفرهؿ, حؼ  الحاكؿ الؿعصقم, والؿـزه طـ الخطل والض

وطباده الؿممـقـ مـ كؾ هتؿٍة, فغقره مؿـ ٓ طصؿة لفؿ, وتؾحؼفؿ  وبراءتف قاصعٌة طـد اهلل 

                                                                                                                                                                   

(, صحقح وضعقػ ســ 2/255. يـظر: إرواء الغؾقؾ: )"وإسـاده صحقٌح طؾك شرط الشقخقـ"وصححف إلباين, وقال: 

 (.3(, صحقح وضعقػ ســ أبل داود: )5/127) ابـ ماجة:

معالؿ الســ:  (,6/82(, آستذكار: )33/316(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )11/133يـظر: الجقهر الـؼل: )1) )

 (.3/237التحبقر لؾصـعاين: ) (,6/177صرح التثريب: ) (,3/31-31)

(, 7/43ػ طؾك ممخره. يـظر: إكؿال الؿعؾؿ: )كسع: أي: ضربف مـ خؾػف بقده, أو رجؾف, وققؾ: ضربف بالسق3) )

(, إرشاد 3/731(, ققت الؿغتذي: )7/541(, فتح  الباري ٓبـ حجر: )32/312التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ:  )

 (.6/278الساري: )

َجعـَا إَِلك ﴿ :(, كتاب: تػسقر الؼرآن, باب: ققلف 5/143أخرجف البخاري: )2) ) َـّ  لَؿِديـَةِ ٱَيُؼقُلقَن َلئِـ رَّ  ََٕطزُّ ٱَلُقخِرَج

ةُ ٱَولِؾَِّف  ََٕذلَّ ٱمِـَفا  َـّ  ۦَولَِرُسقلِفِ  لِعزَّ
ؽِ ـَ َوَلَٰ ـَ ٱَولِؾُؿممِـِق (, 3/1887(, ومسؾؿ: )3816﴾, حديث رقؿ: )َٓ َيعَؾُؿقنَ  لُؿـََِٰػِؼق

 (.3473كتاب: الرب والصؾة وأداب, باب: كصح إخ ضالؿًا, أو مظؾقمًا, حديث رقؿ: )
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يب مـ باب أولك التَُّفُؿ والر 
(1). 

, أنَّ هالل بـ أمقَّة قذف امرأتف بَشِريؽ ابـ طـ أكس بـ مالؽ الدلقل الخامس: 

مالؽ ٕمف, وكان أول رجٍؾ ٓطـ يف اإلسالم, قال: فالطـفا,  سحؿاء, وكان أخا الرباء بـ

ـِ ": فؼال رسقل اهلل  , ففق لفالل بـ (3)أبصروها, فنْن جاءت بف: أبقض, َسبًِطا, َقِضلَء الَعقـَق

اققـ , قال: َفُلْكبِْئُت ", ففق لَشِريِؽ ابـ سحؿاء(2)أمقَّة, وإْن جاءت بف: أْكَحَؾ, جعدًا, َحْؿَش السَّ

اققـ, وزاد البخاري: أنَّ الـبل أكَّ  لقٓ ما "قال:  فا جاءت بف: أْكَحَؾ, جعدًا, َحْؿَش السَّ

 .(3)", لؽان لل ولفا َشْلنٌ مضك مـ كتاِب اهلل 

ـِؿـِف الذي ٓ يخطئ حال الؿرأة, ووقع ما  أنَّ الـبل وجه الدٓلة:  َطؾَِؿ بِِػراستف وَتَقسُّ

َؿ بف  َس وَتَقسَّ يف  , ومع ذلؽ لؿ يؼؿ الحدَّ طؾك الؿرأة9 بسبب ما أكزلف اهلل َطؾَِؿ وَتَػرَّ

لؿ يؼض بعؾؿف, وهق الحاكؿ الؿعصقم,  كتابف العزيز9 مـ أيؿان الؾعان, وإذا كان الـبل 

ًٓ, فغقره أولك  َّٓ حؼًا وِصدقًا وطد وأصدق الـاس, وأصفرهؿ, وأزكاهؿ, وٓ يؼقل إ

 .(4)بالؿـع

                                                        

(, روضة الؿستبقـ: 33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )3/851: اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )يـظر1) )

 (.3/423(, الطرق الحؽؿقة: )15/233(, الحاوي الؽبقر: )3/1247)

سبطًا قضلء العقـقـ: السبط: هق سفؾ الشعر مسرتسؾف, وهق ضد الجعد. وقضلء العقـقـ: فاسدهؿا9 بؽثرة دمٍع, أو 3) )

(, اإلفصاح طـ معاين 15/233(, الؽقكب القهاج: )11/138, أو غقر ذلؽ. يـظر: شرح الـقوي طؾك مسؾؿ: )ُحؿرةٍ 

 (.2/211(, كشػ الؿشؽؾ: )4/233الصحاح: )

أكحؾ: أي: أسقد أجػان العقـ خؾؼة9 كالؽحؾ. وحؿش الساققـ: أي دققؼفؿا. يـظر: شرح الـقوي طؾك مسؾؿ: 2) )

 (.2/211(, كشػ الؿشؽؾ: )4/233(, اإلفصاح طـ معاين الصحاح: )15/233(, الؽقكب القهاج: )11/138)

﴿ويدرأ طـفا العذاب أْن تشفد أربع شفاداٍت باهلل  :(, كتاب: تػسقر الؼرآن, باب: ققلف 5/111أخرجف: البخاري: )3) )

اكؼضاء طدة  (, كتاب: الطالق, باب:3/1123(, ومسؾؿ والؾػظ لف: )3636إكَّف لؿـ الؽاذبقـ﴾, حديث رقؿ: )

 (.1385الؿتقىف طـفا زوجفا وغقرها بقضع الحؿؾ, حديث رقؿ: )

(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: 338-7/337(, شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال: )4/3153يـظر: مرقاة الؿػاتقح: )4) )

-3/287(, تحػة إبرار: )3/361(, الؿقافؼات: )11/81(, الذخقرة: )81-4/77(, إكؿال الؿعؾؿ: )33/318)
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, قال: كان بقـل وبقـ رجٍؾ خصقمٌة يف شلٍء, بـ ققس  طـ إشعث الدلقل السادس:

, فؼؾت لف: إكَّف إذًا يحؾػ, وٓ "شاهداك, أو يؿقـف": , فؼال فاختصؿـا إلك رسقل اهلل 

ًٓ, هق فقفا فاجٌر, لؼل اهلل طزَّ "قال:  فؼال الـبل  يبالل, , يستحؼ هبا ما ـٍ مـ حؾػ طؾك يؿق

 .(1)"وجؾ, وهق طؾقف غضبان

, فجاء رجٌؾ مـ , قال: كـت طـد رسقل اهلل طـ وائؾ بـ حجر  السابع: الدلقل

, فؼال الحضرمل: يا رسقل اهلل, هذا غؾبـل طؾك حضرمقت, ورجٌؾ مـ كـدة, إلك الـبل 

, فؼال: إنَّ الرجؾ فاجٌر, ٓ "فؾؽ يؿقـف": , قال: ٓ, قال "ألؽ ببقـة": أرٍض لل, فؼال 

ع مـ شلٍء, فؼال رسقل اهلل يبالل طؾك ما حؾػ طؾقف, ولق َّٓ ": س يتقرَّ لقس لؽ مـف إ

 .(3)"ذلؽ

حصر الؼضاء: بالبقـة, أو القؿقـ, ولقس  أنَّ الـبل  وجه الدٓلة من الحديثقن السابؼقن:

 .(2)طؾؿ الؼاضل مـفؿا9 فؾؿ يجز لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف

اشرتى مـ أطرابل  اهلل  , أنَّ رسقلطـ الـعؿان بـ بشقٍر إكصاري  الدلقل الثامن:

فرسًا, َفَجَحَدُه إطرابل, فجاء خزيؿة بـ ثابت, فؼال: يا أطرابل, َأَتْجَحُدُه؟ أكا أشفد طؾقؽ 

 خزيؿة بـ ثابٍت فلططـل الثؿـ, فؼال رسقل اهلل 
َّ
: أكَّؽ بعتف, فؼال إطرابل: إْن يشفد طؾل

ُقَؽ , "يا خزيؿة, إكَّا لـؿ ُكْشِفْدَك, فؽقػ َتْشَفُد؟" ُقَؽ طؾك خرب السؿاء, أٓ ُأَصد  قال: أكا ُأَصد 

                                                                                                                                                                   

-15/233(, الؽقكب القهاج: )23/363(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )6/3246(, شرح الؿشؽاة لؾطقبل: )311

234.) 

(, كتاب: الشفادات, باب: القؿقـ طؾك الؿدطك طؾقف يف إمقال والحدود, 2/167أخرجف البخاري, والؾػظ لف: )1) )

ـٍ فاجرٍة بالـار, (, كتاب: اإليؿان, با1/132(, ومسؾؿ: )3558حديث رقؿ: ) ب: وطقد مـ اقتطع حؼ مسؾٍؿ بقؿق

 (.127حديث رقؿ: )

 (.128(, كتاب: اإليؿان, باب: وطقد مـ اقتطع حؼ مسؾؿ بقؿقـ فاجرة بالـار, حديث رقؿ )1/132أخرجف: مسؾؿ: )3) )

(, 12/112ؿراين: )(, البقان لؾع15/233(, الحاوي الؽبقر: )1/64(, البفجة لؾتسقلل: )11/83يـظر: الذخقرة: )2) )

 (.5/224(, كشاف الؼـاع: )3/437(, الطرق الحؽؿقة: )17/321(, كػاية الـبقف: )31/153الؿجؿقع: )
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 شفادتف بشفادة رجؾقـ, طؾك إطرابل, فجعؾ رسقل اهلل 

 .(1)فؾؿ يؽـ يف اإلسالم رجٌؾ تجقز َشَفاَدُتُف بشفادة رجؾقـ غقر خزيؿة بـ ثابت

ـزه طـ وهق الحاكؿ الصادق, إمقـ, الؿعصقم طـ الخطل, والؿ أنَّ الـبل  وجه الدٓلة:

لـؿ  الظؾؿ, لـؿ يؼض لـػسف بعؾؿف, وهق يعؾؿ صدقف, وكذب إطرابل, وإذا كان الـبل 

يب مـ باب أولك  .(3)يؼض بعؾؿف, فغقره مـ الؼضاة الذيـ ٓ طصؿة لفؿ, وتؾحؼفؿ التَُّفُؿ والر 

دع "قال:  طـف وأرضاه, أنَّ رسقل اهلل  طـ الحسـ بـ طؾل رضل اهلل الدلقل التاسع: 

                                                        

-25/314(, وأحؿد يف مسـده: )18(, مسـد خزيؿة بـ ثابت, حديث رقؿ: )1/26أخرجف ابـ أبل شقبة يف مسـده: )1) )

 (, تتؿة315

(, كتاب: إقضقة, باب: إذا 2/217(, وأبق داود يف ســف: )31772رقؿ: ) مسـد إكصار, حديث خزيؿة بـ ثابت, حديث

 طؾؿ الحاكؿ

(, كتاب: الؿـاقب, 3/821(, والحارث يف مسـده: )2516صدق الشاهد القاحد يجقز لف أْن يحؽؿ بف, حديث رقؿ: )

, مسـد مـ يعرف (33/268(, والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: )1135, حديث رقؿ: )باب فضؾ خزيؿة بـ ثابت 

(, كتاب: البققع, وأما 3/31(, والحاكؿ يف مستدركف: )835بالؽـك, أخق خزيؿة بـ ثابت لف صحبة, حديث رقؿ: )

(, كتاب: 3/131(, والبقفؼل يف الســ الصغقر: )3176حديث اسؿاطقؾ بـ جعػر بـ أبل كثقر, حديث رقؿ: )

(, كتاب: الشفادات, 13/337رفة الســ وأثار: )(, ويف مع2373الشفادات, باب: الشفادات, حديث رقؿ: )

 (.18734الشفادة يف البققع, حديث رقؿ: )

َجاه . يـظر: الؿستدرك طؾك "قال الحاكؿ: هذا حديٌث صحقح اإلسـاد, ورجالف باتػاق الشقخقـ ثؼاٌت, ولؿ ُيـَخر 

 (.3/31الصحقحقـ: )

 (.4/67لتحؼقؼ: ). يـظر: تـؼقح ا"وهق حديٌث صحقٌح "وقال ابـ طبدالفادي: 

 (.8/231. يـظر: مجؿع الزوائد: )"رواه الطرباين, ورجالف كؾفؿ ثؼاٌت "وقال الفقثؿل: 

أخرجف أبق داود وابـ خزيؿة, طـ محؿد بـ يحقك الذهؾل, فقافؼـاهؿا فقف بعؾق,  ,هذا حديٌث صحقٌح "وقال ابـ حجٍر: 

ل طتقؼ, وأخرجف الـسائل مـ صريؼ الزبقدي, وأخرجف الحاكؿ مـ وجف آخر, طـ أبل القؿان, ومـ صريؼ ابـ أب

والبقفؼل مـ صريؼ طبقد اهلل بـ زياد الرصايف, ثالثتفؿ طـ الزهري, وطؿارة بـ خزيؿة وثَّؼف الـسائل وابـ سعد وابـ 

 (.3/17. يـظر: مقافؼة الخرب الخرب: )"حبان, ولؿ أر ٕحٍد فقف صعـًا

(, صحقح وضعقػ ســ 11/318(, صحقح وضعقػ ســ الـسائل: )4/136وصححف إلباين. يـظر: إرواء الغؾقؾ: )

 (.3أبل داود: )

 (.1/137(, أدب الؼاضل: )358-3/357(, الؿقافؼات: )11/82يـظر: الذخقرة: )3) )
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 .(1)"ا َيِريُبؽ, إلك ما ٓ َيِريُبؽم

إنَّ الحالل " يؼقل: سؿعت رسقل اهلل  , قال:طـ الـعؿان بـ بشقر  الدلقل العا ر:

بفات9  , وبقـفؿا مشتبفاٌت, ٓ يعؾؿفـ كثقٌر مـ الـاس, فؿـ اتَّؼك الشُّ ـٌ , وإنَّ الحرام بق  ـٌ بق 

الحرام9 كالراطل يرطك حقل الحؿك,  استربأ لديـف, وطرضف, ومـ وقع يف الشبفات9 وقع يف

محارمف, أٓ وإنَّ يف  يقشؽ أْن يرتع فقف, أٓ وإنَّ لؽؾ َمؾٍِؽ ِحؿًك, أٓ وإنَّ ِحَؿك اهلل 

أٓ وهل  وإذا فسدت فسد الجسد كؾف, الجسد ُمْضَغًة, إذا صؾحت صؾح الجسد كؾف,

                                                        

(, كتاب: إشربة, يف الـبقذ يف الؼقارير, والشرب فقفا, حديث رقؿ: 4/78أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف: )1) )

طـفؿ وأرضاهؿ, مسـد  (, مسـد الؿؽثريـ مـ الصحابة رضل اهلل 31/32مام أحؿد يف مسـده: )(, واإل32864)

(, ومـ كتاب البققع, 2/1537(, والدارمل يف ســف: )13441طـف وأرضاه, حديث رقؿ: ) أكس بـ مالؽ رضل اهلل 

(, أبقاب: صػة الؼقامة 3/557(, والرتمذي يف ســف: )3463باب: دع ما يريبؽ إلك ما ٓ يريبؽ, حديث رقؿ: )

(, كتاب: إشربة, الحث طؾك ترك 4/116(, والـسائل يف الســ الؽربى: )3417والرقائؼ والقرع, حديث رقؿ: )

(, كتاب: الرقائؼ, باب: القرع والتقكؾ, ذكر 3/387(, وابـ حبان يف صحقحف: )4311الشبفات, حديث رقؿ: )

(, 3/14(, والحاكؿ يف مستدركف: )633ا الػاكقة الزائؾة, حديث رقؿ: )الزجر طؿا يريب الؿرء مـ أسباب هذه الدكق

(, والبقفؼل يف الســ الؽربى: 3158كتاب: البققع, وأما حديث إسؿاطقؾ بـ جعػر بـ أبل كثقر, حديث رقؿ: )

ـ أكثر (, كتاب: البققع, جؿاع أبقاب الخراج بالضؿان, والرد بالعققب, وغقر ذلؽ, باب: كراهقة مبايعة م4/435)

 (.11718مالف مـ الربا, أو ثؿـ الؿحرم, حديث رقؿ: )

 (.3/557. يـظر: ســ الرتمذي: )"وهذا حديٌث صحقٌح "قال الرتمذي: 

َجاه, وقد روي بؾػٍظ آخَر صحقٍح "وقال الحاكؿ:  . يـظر: الؿستدرك طؾك "هذا حديث صحقح اإلسـاد, ولؿ ُيـَخـر 

. يـظر: الؿستدرك طؾك "سـده ققي"أخرج إسـادًا آخر لفذه الحديث:  (, وقال أيضًا بعد أْن 3/14الصحقحقـ: )

 (. 3/111الصحقحقـ: )

الحقراء: اسؿف ربقعة بـ  مـ حديث شعبة, وصححف الرتمذي, وأبل رواه الرتمذي والـسائل,"وقال ابـ طبدالفادي: 

ؾقلل شقبان, وقد وثَّؼف الـسائل  (.1/278. يـظر: تـؼقح التحؼقؼ: )"ثؼةٌ  وابـ حبَّان, وُبريد بـ أبل مريؿ السَّ

 (.4/3417. يـظر: مختصر تؾخقص الذهبل: )"سـده ققٌي "وقال ابـ الؿؾؼـ: 

(, صحقح وضعقػ ســ الـسائل: 4581صحقح وضعقػ الجامع الصغقر وزيادتف: )وصححف إلباين. يـظر: 

(13/311.) 
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 .(1)"الؼؾب

يثان الشريػان طؾك أنَّ الؿسؾؿ ملمقٌر دلَّ هذان الحدوجه الدٓلة من الحديثقن السابؼقن: 

بلْن يدع ما يريبف, إلك ما ٓ يريبف, وأنَّ طؾقف أْن يتؼل الشبفات9 استرباًء لديـف, وطرضف, ويدخؾ 

ًٓ أولقًا يف طؿقم هذا الخطاب, فنكَّف أولك مـ يتعقَّـ طؾقف أْن يدع ما يريبف, وأْن  الؼاضل دخق

بفات يف قضائف بعؾؿف9 ات باطًا لؾـصقص الشرطقة الصريحة, التل تؿـعف مـ الؼضاء يتؼل الشُّ

يب والطُّعقن وسقء الظـقن, ولفذا قال بعض السؾػ:  بعؾؿف, وصقاكة لعرضف مـ التَُّفؿ والر 

َـّ مـ أساء بف الظـ" , وإذا قضك الؼاضل بعؾؿف, فننَّ هذا "مـ طرض كػسف لؾُتَفِؿ, فال يؾقم

بفات الؼضاء وسقؾة إلك القققع يف الحرام, يب والشُّ ويف التَُّفؿ والر 
(3). 

طـفؿ وأرضاهؿ, فؼد جاء مـع  إجؿاع الصحابة رضل اهلل الدلقل الحادي عشر: 

يؼ, وطؿر بـ الخطاب,  الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف طـ طدٍد مـفؿ9 كلبل بؽر الصد 

طـفؿ  وطبدالرحؿـ بـ طقف, وطبداهلل بـ طباس, ومعاوية بـ أبل سػقان, رضل اهلل 

 .(2)أرضاهؿ, وٓ ُيعرف لفؿ مخالٌػ مـ الصحابة9 فؽان إجؿاطًا مـفؿ طؾك ذلؽو

يؼ إثر الؿروي طـ الزهري رحؿف اهلل  الدلقل الثاين عشر: , قال: قال أبق بؽر الصد 

 :" لق َوَجْدت رجالً طؾك حٍد مـ حدود اهلل ُه أكا, ولـؿ َأْدُع لف أحدًا, حتك , لـؿ َأُحدَّ

                                                        

(, ومسؾؿ: 43استربأ لديـف, حديث رقؿ: )(, كتاب: اإليؿان, باب: فضؾ مـ 1/31يـظر: أخرجف البخاري: )1) )

 (.1488(, كتاب: الؿساقاة, باب: أخد الحالل, وترك الشبفات, حديث رقؿ: )2/1318)

(, 36-32(, شرح إربعقـ الـقوية ٓبـ دققؼ العقد: )182-5/183يـظر: شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال: )3) )

(, 312-1/311(, جامع العؾقم والحؽؿ: )336-1/333ب: )(, فتح الباري ٓبـ رج3/543العدة ٓبـ العطار: )

 (.418-5/411(, كشػ الؾثام: )3/238(, الخصائص الؽربى: )3/21اإلطالم ٓبـ الؿؾؼـ: )

(, اإلشراف لؾؼاضل 13/5443(, التجريد لؾؼدوري: )43-7/42يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )2) )

(, 33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )7/337بـ بطال: )(, شرح صحقح البخاري 3/853ٓطبدالقهاب: )

(, الشرح الؽبقر 23/363(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )17/321(, كػاية الـبقف: )232-15/233الحاوي الؽبقر: )

 (.5/354(, كشػ الؾثام: )3/421(, الطرق الحؽؿقة: )11/335ٓبـ قدامة: )
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 .(1)"يؽقن معل غقري

صراحًة طؾك أنَّ الؼاضل ٓ  دلَّ هذا إثر طـ الخؾقػة الراشد أبل بؽر وجه الدٓلة: 

 .(3)بؿجرد طؾؿف يجقز لف أْن يحؽؿ يف حدود اهلل 

قال  , أنَّ طؿر بـ الخطاب إثر الؿروي طـ طؽرمة رحؿف اهلل  الدلقل الثالث عشر:

أرى ", قال: "رجالً َقَتَؾ أو َسَرَق أو َزَكك؟ َأَرَأْيَت لق َرَأْيُت ": لعبدالرحؿـ بـ طقف 

 .(2)"أصبت", قال: "شفاَدَتَؽ شفادة رجٍؾ مـ الؿسؾؿقـ

طؾك أنَّ الؼاضل ٓ  دلَّ هذا إثر طـ الخؾقػة الراشد طؿر بـ الخطاب وجه الدٓلة: 

ُغ لف  الشفادة بؿا اصؾع يجقز لف أْن يستـد يف حؽؿف يف الحدود طؾك طؾؿف, وأنَّ طؾؿف إكَّؿا ُيَسق 

طؾقف, فحالف كحال غقره مـ الؿسؾؿقـ, يف أداء الشفادة طؾك القاقعة التل اصَّؾع طؾقفا, دون 

                                                        

(, باب: ما يستحب لؾؿرء مـ سرت طقرة أخقف الؿسؾؿ, وما لف مـ الثقاب, 136أخرجف الخرائطل يف مؽارم إخالق: )1) )

(, كتاب: آداب الؼاضل, جؿاع أبقاب ما طؾك الؼاضل 11/333(, والبقفؼل يف الســ الؽربى: )321حديث رقؿ: )

 (.31414يف الخصقم والشفقد, باب: مـ قال لقس لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف, حديث رقؿ: )

 (.11/332ل إلك اكؼطاع إسـاده بعد روايتف لف. يـظر: الســ الؽربى: )وقد أشار البقفؼ

َّٓ أنَّ فقف اكؼطاطًا, وأخرجف البقفؼل مـ وجٍف آخر مـؼطعًا"وقال ابـ حجر:  . يـظر: التؾخقص الحبقر: "بسـٍد صحقٍح, إ

(5/2315.) 

(, فتح الباري ٓبـ حجر: 23/363(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )7/338يـظر: شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال: )3) )

 (.5/354(, كشػ الؾثام: )12/151)

(, كتاب: الحدود, باب: يف القالل يرى الرجؾ طؾك حٍد, وهق وحده, أيؼقؿف طؾقف أم 4/441أخرجف ابـ أبل شقبة: )2) )

ما طؾك (, كتاب: آداب الؼاضل, جؿاع أبقاب 11/332(, والبقفؼل يف الســ الؽربى: )37766ٓ؟ حديث رقؿ: )

 (.31415الؼاضل يف الخصقم والشفقد, باب: مـ قال لقس لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف, حديث رقؿ: )

 (.11/332وقد أشار البقفؼل إلك اكؼطاع إسـاده بعد روايتف لف. يـظر: الســ الؽربى: )

 (.4/388. يـظر: تغؾقؼ التعؾقؼ: )"فقف اكؼطاعٌ "وقال ابـ حجٍر: 

فتح الباري ٓبـ  ٕثر مـؼطٌع9 ٕنَّ طؽرمة لؿ يدرك طبد الرحؿـ بـ طقف, فضالً طـ طؿر. يـظر:ففذا اوبـاًء طؾك ما سبؼ: 

 (.11/331إرشاد الساري: ) (,12/148حجر: )
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 .(1)الؼضاء هبا

 طـ رجٍؾ  الدلقل الرابع عشر:
َّ
طـ سػقان قال: حدثـل ابـ شربمة, قال: سللت الشعبل

 شريٌح يف ذلؽ  كاكت طـده شفادٌة,
َ
ائت إمقر, وأكا أشفد ", فؼال: َفُجِعَؾ قاضقًا, فؼال: ُأتِل

 .(3)"لؽ

امتـع طـ الؼضاء بعؾؿف, وصؾب مؿـ استؼضاه  أنَّ شريحًا رحؿف اهلل  وجه الدٓلة:

لقؼضل لف بعؾؿف, أْن يذهب إلك إمقر9 لقشفد لف شريٌح بؿا طؾؿف, ويف امتـاع شريٍح طـ 

 .(2)ؾؿفالؼضاء بعؾؿف دٓلٌة طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بع

أنَّ الؼضاء بالعؾؿ سبٌب ضاهٌر يف هتؿة الؼاضل9 بالؼضاء طؾك الدلقل الخامس عشر: 

طدوه, أو بؿا يشتفل, ويحقؾ طؾك طؾؿف9 ٕنَّ الؼاضل لقس معصقمًا, ويجقز طؾقف الؿقؾ 

َّٓ مـ جفتف, ومؿا ٓ خالف فقف بقـ  والفقى, وإذا قضك بعؾؿف كان مدطقًا طؾؿ ما لـؿ يعؾؿ إ

ره جؿٌع مـ أهؾ العؾؿ: أهؾ ال عؾؿ: أنَّ التفؿة لفا أثٌر يف إحؽام الشرطقة, ومـ ذلؽ: ما قرَّ

                                                        

(, كشػ 11/331(, إرشاد الساري: )12/148(, فتح الباري ٓبـ حجر: )11/115يـظر: شرح السـة لؾبغقي: )1) )

 (.5/354الؾثام: )

(, كتاب: آداب الؼاضل, جؿاع أبقاب ما طؾك الؼاضل يف الخصقم 11/332ؼل يف الســ الؽربى: )أخرجف البقف3) )

 (.31417والشفقد, باب: مـ قال لقس لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف, حديث رقؿ: )

 (.11/332وقد أشار البقفؼل إلك َوْصِؾ هذا إثر بعد روايتف لف. يـظر: الســ الؽربى: )

سػقان الثقري يف جامعف, طـ طبد اهلل بـ شربمة, طـ الشعبل, قال: َأْشَفَد رجٌؾ شريحًا, ثؿ جاء  َوَصَؾفُ  "وقال ابـ حجر:

فخاصؿ إلقف, فؼال: اْئِت إمقر, وأكا أشفد لؽ, وأخرجف طبد الرزاق طـ بـ ُطَقْقـَة, طـ بـ شربمة, قال: قؾت لؾشعبل: 

 شريٌح فقفا, وأكا جالٌس, يا أبا َطْؿٍرو, َأَرَأْيَت رجؾقـ اْسُتْشِفَدا طؾك ش
َ
 أَخُر, فؼال: ُأتِل

َ
فادٍة فؿات أحدهؿا, واْسُتْؼِضل

 (.12/148. يـظر: فتح الباري: )"فؼال: اْئِت إمقر, وأكا أشفد لؽ

. يـظر: "وهذا وصؾف سػقان الثقري, يف جامعف, طـ طبد اهلل بـ شربمة, طـ الشعبل, طـف, ولؿ يسؿ إمقر"وقال الؼسطالين: 

 (.11/331اد الساري: )إرش

(, 12/148(, فتح الباري ٓبـ حجر: )23/361(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )11/115يـظر: شرح السـة لؾبغقي: )2) )

 (.11/331إرشاد الساري: )
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مـ طدم تقريث الؼاتؾ طؿدًا مؿـ قَتَؾف, وَرد  شفادة إصؾ لػرطف, والػرع ٕصؾف, والسقد 

لعبده, والعبد لسقده, والشريؽ لشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, والعدو طؾك طدوه, وبطالن إقرار 

ره الؿر يض مرض الؿقت لقارثف, أو صالقف ٓمرأتف9 لحرماهنا مـ الؿقراث, وغقر ذلؽ مؿا قرَّ

َيِب   .(1)أهؾ العؾؿ, فُقؿـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف9 صقكا لؿـصب الؼضاء مـ التَُّفِؿ والر 

, فؿؿا جاءت بف الشريعة اإلسالمقة وقررتف: العؿؾ (3)سد الذرائعالدلقل السادس عشر: 

, وٓ شؽَّ أنَّ قضاء (2)ئع9 فـفت ومـعت كؾَّ ما كان وسقؾًة إلك مػسدٍة ضاهرةٍ بسد الذرا

وهل ات فام الؼاضل بالجقر والظؾؿ, أو الؼضاء بؿا الؼاضل بعؾؿف ذريعة إلك مػسدٍة طظقؿٍة, 

, وٓ (3)تؿؾقف شفقاتف, ويحؼؼ رغباتف, والتُّفؿة كؿا هق متؼرٌر, لفا أثٌر بالٌغ يف إحؽام الشرطقة

َّٓ بؿـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف.  ُيؿؽـ سدُّ هذه الذريعة إ

رة:  الدلقل السابع عشر:  , فؼد دلت هذه "الضرر ٓ ُيزال بالضرر"الؼاطدة الػؼفقة الؿؼرَّ

الؼاطدة طؾك أنَّ الضرر ٓ ُيزال بضرر آخر9 إذا كان ُمساويًا لف, أو فققف, وأكَّف إذا ترتب طؾك 

                                                        

(, بداية 6/82(, آستذكار: )33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )3/851يـظر: اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )1) )

(, 17/471(, هناية الؿطؾب: )1/64(, البفجة لؾتسقلل: )6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )3/343) الؿجتفد:

(, الطرق الحؽؿقة: 11/335(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )13/375(, فتح العزيز: )7/183التفذيب لؾبغقي: )

(3/421.) 

إلك فعؾ الؿحظقر9 كلْن يبقع السؾعة بؿائٍة إلك والؿراد بسد الذرائع: هل الؿسللة التل ضاهرها اإلباحة, ويتقصؾ هبا 3) )

 أجٍؾ, ويشرتيفا بخؿسقـ كؼدًا9 لقتقصؾ بذلؽ إلك بقع خؿسقـ كؼدًا بؿائٍة إلك أجؾ.

(, إرشاد 3/323(, شرح الؽقكب الؿـقر: )7/78(, البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: )214-213يـظر: اإلشارة لؾباجل: )

 (.3/182الػحقل: )

(, إرشاد الػحقل: 4/55(, إطالم الؿققعقـ: )57-3/48(, الؿقافؼات: )366-2/363وق لؾؼرايف: )يـظر: الػر2) )

(3/182-185.) 

(, بداية 6/82(, آستذكار: )33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )3/851يـظر: اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )3) )

(, 17/471(, هناية الؿطؾب: )1/64ل: )(, البفجة لؾتسقل6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )3/343الؿجتفد: )

(, الطرق الحؽؿقة: 11/335(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )13/375(, فتح العزيز: )7/183التفذيب لؾبغقي: )

(3/421.) 
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, فُقجتـب الضرر الـُؿساوي, وإغؾظ, (1)ف ُيـظر ٕخػفؿا وأغؾظفؿاحؽٍؿ وطدمف ضرران, فنكَّ 

 وٓ شؽَّ أنَّ الضرر بالؼضاء بالعؾؿ أطظؿ وأغؾظ مـ مـع الؼضاء بالعؾؿ مـ وجفقـ:

طظقؿٍة9 كتفؿة الؼاضل بالظؾؿ, أنَّ قضاء الؼاضل بعؾؿف فقف مػاسد  الوجه إول:

, فال هتؿة فقف, بؾ هق مـ طدلف وكزاتف, الؼضاء بالتشفل, بخالف طدم قضائف بعؾؿف أو

 وصقاكتف لؿـصب الؼضاء, ولعرضف مـ التُّفؿ.

أنَّ الضرر الذي كصَّ طؾقف الؿخالػ بعدم كصرة  الؿظؾقم, وضقاع حؼف, إذا  الوجه الثاين:

امتـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف, يؿؽـ إزالتف9 بلْن يشفد الؼاضل هبذا الحؼ9 كصرًة لؾؿظؾقم, 

ؾك ذلؽ يزول الضرران جؿقعًا, وهؿا: ضرر هتؿة الؼاضل بؼضائف بعؾؿف, وضرر وبـاًء ط

 . (3)خذٓن الؿظؾقم, وضقاطف حؼف

رها أهؾ العؾؿ:  الدلقل الثامن عشر: أنَّ مـ إصقل الشرطقة التل أمرت هبا الشريعة, وقرَّ

ه , وهق سقد البشر, واأنَّ الحؽؿ إكَّؿا يؽقن بالظاهر9 كؿا كان يػعؾ الـبل  لؿعصقم الؿـزَّ

طـ الخطل, ُيجري إمقر طؾك ضقاهرها, حتك وإْن َطؾَِؿ أنَّ بقاصـفا بخالف ضقاهرها9 كؿا 

َػقا طـف, واطتذروا إلقف, فؼبؾ مـفؿ طالكقتفؿ وضقاهرهؿ, ووكؾ  فعؾ  مع الذيـ َتَخؾَّ

, وإذا مع الؿالطـة, وغقرهؿ مع الؿـافؼقـ, وكؿا فعؾ  , وكؿا فعؾ سرائرهؿ إلك اهلل 

يب, والحقػ والخطل  ه طـ التُّفؿ والر  , فؽقػ بغقره مـ كان هذا هق حال الؿعصقم الؿـزَّ

يب, والحقػ والخطل,  ة البشر9 الذيـ ٓ طصؿة لفؿ مـ التُّفؿ والر  البشر, والؼاضل كعامَّ

َّٓ بـاءً  َّٓ يحؽؿ إ ـُ طؾقف أ طـف التفؿة,  طؾك دلقٍؾ ومستـٍد ضاهٍر ضفقرًا شرطقًا9 يـػل فقتعقَّ

 الباصـ الذي يخالػ الظاهر لغقره, فنكَّف ُمخالٌػ لفذا 
 
ويدفع الريبة, وإذا حؽؿ بعؾؿف الخػل

                                                        

(, الؿـثقر يف الؼقاطد الػؼفقة: 1/31(, إشباه والـظائر لؾسبؽل: )63يـظر: إشباه والـظائر ٓبـ كجقؿ: )1) )

 (.332-3/333(, شرح الؽقكب الؿـقر: )75ٕشباه والـظائر لؾسققصل: )(, ا3/231)

(, كشػ 421-3/438(, الطرق الحؽؿقة: )1/65(, البفجة لؾتسقلل: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )3) )

 (.5/353الؾثام: )
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ر يف الشريعة إصؾ الؿؼرَّ
(1). 

ققاس قضاء الؼاضل بعؾؿف يف حؼقق أدمققـ, طؾك قضائف بعؾؿف يف الدلقل التاسع عشر: 

ضل أْن يحؽؿ بعؾؿف يف الحدود الخالصة هلل , فؽؿا أكَّف ٓ يجقز لؾؼاالحدود الخالصة هلل 

 ٓ فؽذلؽ ٓ يجقز لف أْن يحؽؿ بعؾؿف يف حؼقق أدمققـ9 بجامع أنَّ كالً مـفؿا قضاء ,

 .(3)يستـد إلك بقـة معتربٍة, وإكَّؿا لؿجرد العؾؿ

ققاس الؼاضل طؾك الشاهد9 فؽؿا أنَّ الشاهد ٓ يجقز لف أْن يشفد  الدلقل العشرون:

ف, فؽذلؽ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يحؽؿ بعؾؿ كػسف9 بجامع أنَّ كالً مـفؿا يشفد بصدق كػس

 .(2)إذا حؽؿ بعؾؿ كػسف, فؼد شفد طـد كػسف, بصدق كػسف 9 ٕنَّ الؼاضلبصدق كػسف

أكَّف لق جاز قضاء الؼاضل بعؾؿف َلـَصـحَّ طؼد الـؽاح بحضقره  الدلقل الحادي والعشرون:

 .(3)يـ, ويف امتـاع هذا, دلقٌؾ طؾك مـعف مـ الؼضاء بعؾؿفوحده9 لؼقامف مؼام الشاهد

أكَّف لق جاز قضاء الؼاضل بعؾؿف لـَصـاَر إثبات الحؼ بشفادة الدلقل الثاين والعشرون: 

 .(4)واحٍد, ويف امتـاع هذا, دلقٌؾ طؾك مـعف مـ الؼضاء بعؾؿف

ا أنَّ الشاهد مـدوٌب لإلثبات, والؼاضل م الدلقل الثالث والعشرون: ـدوٌب لؾحؽؿ, فَؾؿَّ

                                                        

(, 3/1254ـ: )(, روضة الؿستبق1/514(, بقان الؿختصر ٓبـ الحاجب: )1/483يـظر: الردود والـؼقد: )1) )

(, العدة 11/44(, الحاوي الؽبقر: )3/152(, معالؿ الســ: )231-218(, إم: )358-3/356الؿقافؼات: )

(, حاشقة السققصل 3/21(, اإلطالم ٓبـ الؿؾؼـ: )2/213(, كشػ الؿـاهج والتـاققح: )3/543ٓبـ العطار: )

 (.412-3/415(, إطالم الؿققعقـ: )324-7/323طؾك ســ الـسائل: )

(, الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ 3/853(, اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )13/5441يـظر: التجريد لؾؼدوري: )3) )

 (.1413الؿديـة: )

(, البفجة يف شرح التحػة: 7/57(, الـقادر والزيادات: )7/44يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )2) )

(1/65.) 

 (.11/311(, الـجؿ القهاج: )17/321(, كػاية الـبقف: )31/153ؿجؿقع: )(, ال15/232يـظر: الحاوي الؽبقر: )3) )

 (.15/232يـظر: الحاوي الؽبقر: )4) )
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 .(1)لـؿ َيـُجـْز أْن يؽقن الشاهد قاضقًا بشفادتف, لـؿ َيـُجـْز أْن يؽقن الؼاضل شاهدًا لـُحؽِؿف

أنَّ فتح باب قضاء الؼاضل بعؾؿف وسقؾة وذريعة لؼضاة السقء9  الدلقل الرابع والعشرون:

إلك العؾؿ, خاصًة مع  بالؿقؾ, والحقػ والجقر, والتشفل, يف الحؽؿ, واإلحالة يف مستـده

 َّٓ فساد الزمان, وشققع الشفقات والؿغريات, وهذه مػسدٌة طظقؿٌة, وٓ يؿؽـ إغالقفا إ

 .(3)بؿـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف

يؿؽـ أْن ُيستدل لفؿ: أكَّف لؿ يرد كٌص صحقٌح صريُح, أو الدلقل الخامس والعشرون:  

 طـ الـبل 
ٌ
 أو كافة الصحابة أجؿعقـ, رضل اهلل , أو الخؾػاء الراشديـ, حؽؿ طؿؾل

َّٓ بؿا شرطف  طـفؿ, وأرضاهؿ, يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف, والؼضاء الشرطل ٓ ُيشرع إ

 ., ولقس طؾؿ الؼاضل مؿا شرطف الحؼ يف كتابف الؽريؿ, أو طؾك لسان رسقلف  اهلل 

الؼاضل قد استػاد هذا  , سقاٌء: أكانأنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف الؼول الثاين:

, وُيستثـك مـ ذلؽ: العؾؿ قبؾ القٓية, أم بعدها, وسقاٌء أيضًا: أكان يف القاقعة بقـٌة, أم ٓ

, فنكَّف ٓ يجقز لف أْن يؼضل فقفا بعؾؿف, وهذا هق ما ذهب الحدود والتَّعازير الـخالصة هلل 

, ورواية طـ اإلمام أحؿد, وبف إلقف أبق يقسػ مـ الحـػقة, والشافعقة يف إضفر مـ مذهبفؿ

 واستدلوا لذلك بؿا يؾي:, (2)قال أبق ثقرٍ 

                                                        

 (.15/232(, الحاوي الؽبقر: )1/215يـظر: روضة الؼضاة: )1) )

(, الؿغـل: 17/321(, كػاية الـبقف: )6/217(, القسقط يف الؿذهب لؾغزالل: )1/137يـظر: أدب الؼاضل: )3) )

(11/41.) 

(, الؿبسقط لؾسرخسل: 13/5437(, التجريد لؾؼدوري: )7/43يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )2) )

(, 15/233(, الحاوي الؽبقر: )3/77(, آختقار: )7/36(, الؿحقط الربهاين: )6/6(, بدائع الصـائع: )15/114)

(, 3/225(, التدريب: )376-13/375: )(, فتح العزيز7/183(, التفذيب لؾبغقي: )17/471هناية الؿطؾب: )

(, فتقحات 7/348(, هناية الؿحتاج: )4/333(, الغرر البفقة: )11/145(, روضة الطالبقـ: )31/153الؿجؿقع: )

(, اإلرشاد 3/358(, إطاكة الطالبقـ: )11/138(, تحػة الؿحتاج وحقاشل الشرواين والعبادي: )4/238القهاب: )

(, 3/433(, الؿؿتع يف شرح الؿؼـع: )11/333(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/37(, الؿغـل: )382لؾفاشؿل: )

(, الؿبدع: 6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/168(, الػروع: )433-3/416الطرق الحؽؿقة: )
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َٓ َتؼ﴿ :ققلف الدلقل إول:  ؿعَ ٱ إِنَّ  ِعؾمٌ  ِۦبهِ  َلَك  َلقَس  َما ُف َو  ُكلُّ  لُػَمادَ ٱوَ  لَبَصرَ ٱوَ  لسَّ

 .(1)﴾وٓ  َُمس هُ َك َكاَن َعـُأْوَلٰٓئِ 

يؼػقا اإلكسان ما لقس لف بف طؾؿ, فدلَّ ذلؽ  هنت هذه أية الؽريؿة طـ أنَّ  وجه الدٓلة:

طؾك أكَّف يجقز لف أْن يؼػقا ما لف بف طؾؿ, ويدخؾ الؼاضل يف طؿقم هذه أية الؽريؿة, فقجقز 

 .(3)لف أْن يؼضل بؿا لف بف طؾؿٌ 

 وكوقش من أربعة أوجٍه:

, ولؿ ترد يف أكَّف ٓ دٓلة يف أية الؽريؿة طؾك جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿفالوجه إول: 

 سقاق الحؽؿ والؼضاء.

أنَّ الؼاضل إكَّؿا يؽـ قػقه بؿا لف بف طؾٌؿ بطريؼ الشفادة بؿا طؾؿف, ٓ بطريؼ الوجه الثاين: 

التشفل, بخالف  يبٍة, ومظـَّة هتؿٍة9 بالحقػ, أوالؼضاء بعؾؿف9 ٕنَّ الؼضاء بالعؾؿ مقضع ر

 الشفادة بالعؾؿ, فال ريبة فقفا, وٓ هتؿة.

أكَّف مع طدم التسؾقؿ بدٓلة هذه أية الؽريؿة طؾك جقاز قضاء الؼاضل  الثالث:الوجه 

ٓلة, طؾك طدم جقاز  بعؾؿف, فنكَّفا معارضٌة  بالـصقص الؼاصعة يف الثبقت, والصريحة يف الدَّ

                                                                                                                                                                   

 (. 11/341(, اإلكصاف: )7/174-175)

ه لؾؼضاء ضرورة, فال يـػذ قضاؤه بعؾؿف9 إذا ٓ ضرورة لتـػقذ : ما لق كان الؼاضل فاسؼًا, وتؿ تؼؾقدواستثـى بعض الشافعقة

(, فتقحات القهاب: 5/386(, مغـل الؿحتاج: )4/333هذه الجزئقة الـادرة, مع فسؼف الظاهر. يـظر: الغرر البفقة: )

(4/238.) 

 وا ترط الشافعقة لـُُػوِذ قضاء الؼاضي بعؾؿه  رطان:

 ؾؿت أنَّ لف طؾقؽ ما ادَّطاه.أْن يؼقل الؼاضل لؾؿـؽر: قد ط إول:

ْذ حؽؿف. يـظر:  الثاين: أن يؼقل الؼاضل لؾؿـؽر: وحؽؿت طؾقؽ بعؾؿل, فنْن لؿ يتقفرا, أو اقتصر طؾك أحدهؿا, لؿ ُيـَػَّ

 الؿصادر السابؼة لؾشافعقة.

 (.25, أية: )( سقرة اإلسراء1)

(, البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف: 15/232(, الحاوي الؽبقر: )5438-13/5437يـظر: التجريد لؾؼدوري: )3) )

 (.4/3217(, الػتح الرباين: )1/112)



–

251  

 قضاء الؼاضل بعؾؿف.

عؾؿف يف أكَّف يرتتب طؾك هذا آستدٓل: أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بالوجه الرابع: 

, وأْن يؼضل بعؾؿف كذلؽ بؿا طؾؿف مـ حؼقٍق لقالده, وولده, الحدود الخالصة هلل 

وزوجف, وشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, وأْن يؼضل طؾك طدوه, وهذا ٓ يؼقل بف حتك الؿجقزون 

لؼضاء الؼاضل بعؾؿف, فنْن قال الؿخالػ: إنَّ هذه الؿسائؾ مستثـاٌة بـصقٍص خاصٍة, قؾـا: إنَّ 

 .(1)ضاء بالعؾؿ كذلؽ مستثـًك بـصقٍص خاصةٍ الؼ

ُيِحبُّ  هللَ ٱإِنَّ  لِؼسطِ ٱِب  َبقـَُفؿ حُؽؿٱَف  َحَؽؿَت َوإِن ﴿ :ققلف الدلقل الثاين: 

ـَ ٱ  .(3)﴾لُؿؼِسطِق

َليَُّفا ﴿ :ققلف الدلقل الثالث:  ِمقنَ  ُكوُكواْ  َءاَمـُواْ  لَِّذينَ ٱَيٰٓ هِ  ُ َفَدٓاءَ  لِؼسطِ با َقوَّٰ  َعَؾىٰٓ  وَولَ  لِؾَّ

لَِدينِ ٱ َأوِ  َأكُػِسُؽم  .(2)﴾ َٕقَربِقنَ ٱوَ  لَوٰ

ا دُ ۥَيَٰداوُ ﴿ :ققلف الدلقل الرابع:   لَحقِّ اِس بلـَّاٱ َبقنَ  حُؽمفا َٕرضِ ٱ فِي َخِؾقَػة َجَعؾـََٰك  إِكَّ

 َٓ  ٱ َسبِقلِ  َعن َفُقِضؾََّك  لَفَوىٰ ٱ َتتَّبِعِ  َو
ِ
 .(3)﴾َّلل

أمر يف هذه أيات الؽريؿات أْن يؽقن  أنَّ اهلل  ثة السابؼة:وجه الدٓلة من أيات الثال

الحؽؿ بقـ الـاس بالحؼ  والؼسط والعدل, ولقس مـ الؼسط والعدل: أْن يعؾؿ الؼاضل أنَّ 

9 بالحؽؿ  أحد الخصؿقـ مظؾقٌم, وأخر ضالٌؿ, ثؿ يرتك كالً مـفؿا يف حالف, فال ُيحؼَّ الحؼَّ

ق اهلل  أْن يحؽؿ الؼاضل بالؼسط بالبقـة,  يف هذه أيات الؽريؿات بقـ لؾؿظؾقم, ولؿ يػر 

                                                        

(, 1414(, الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة: )7/57(, الـقادر والزيادات: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )1) )

 (.3/437(, الطرق الحؽؿقة: )1/21(, اإلتؼان واإلحؽام: )11/83الذخقرة: )

 (.33ؿـائــدة, أية: ): الـ( سقرة3)

 (.124, أية: )( سقرة الـــساء2)

 (.35, أية: )( سقرة ص3)
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 .(1)أو بعؾؿف

 وكوقش آستدٓل بتؾك أيات الؽريؿات من أربعة أوجٍه:

أنَّ ققام الؼاضل بالؼسط إكَّؿا يؽقن بلدائف لؾشفادة فقؿا طؾؿف, ٓ بالحؽؿ بف9  الوجه إول:

, وأما الؼضاء وردت يف سقاق الشفادة بالحؼ هلل بدٓلة أنَّ أية الؽريؿة إولك, إكَّؿا 

بالعؾؿ, فؾقس مـ الؼسط, بؾ هق مؿا َيـْحـُرُم طؾقف9 ٕكَّف مؿا ُيتََّفؿ بف, والؼاضل ملمقٌر بصقن 

يب.  قضائف وكػسف طـ التَُّفؿ والر 

الؿظؾقم,  ضائف بعؾؿف9 ٕنَّ صاحب الحؼ, أوأنَّ الؼاضل معذوٌر يف طدم قالوجه الثاين: 

هق الؿطالب بنقامة الحجة والبقـة طؾك حؼف, ولقس طؾؿ الؼاضل مـ الحجج والبق ـات 

 الؿعتربة يف الؼضاء.

أكَّف مع طدم دٓلة هذه أيات الؽريؿات طؾك جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف,  الوجه الثالث:

ٓلة, طؾك طدم جقاز قضاء  فنكَّفا معارضٌة بالـصقص الؼاصعة يف الثبقت, والصريحة يف الدَّ

 الؼاضل بعؾؿف.

أكَّف يرتتب طؾك هذا آستدٓل: أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف الوجه الرابع: 

, وأْن يؼضل بعؾؿف كذلؽ بؿا طؾؿف مـ حؼقٍق لقالده, وولده, الحدود الخالصة هلل 

ون وزوجف, وشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, وأْن يؼضل طؾك طدوه, وهذا ٓ يؼقل بف حتك الؿجقز

لؼضاء الؼاضل بعؾؿف, فنْن قال الؿخالػ: إنَّ هذه الؿسائؾ مستثـاٌة بـصقٍص خاصٍة, قؾـا: إنَّ 

 .(3)الؼضاء بالعؾؿ كذلؽ مستثـًك بـصقٍص خاصةٍ 

طـفا وأرضاها:  طـ أم الؿممـقـ الطاهرة الؿطفرة, طائشة رضل اهلل  الدلقل الخامس:

                                                        

(, كػاية 12/112(, البقان لؾعؿراين: )33/331(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )1) )

 (.7/435ك: )(, الؿحؾ3/437(, الطرق الحؽؿقة: )11/311(, الـجؿ القهاج: )17/321الـبقف: )

(, 1414(, الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة: )7/57(, الـقادر والزيادات: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )3) )

 (.3/437(, الطرق الحؽؿقة: )1/21(, اإلتؼان واإلحؽام: )11/83الذخقرة: )
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أبا سػقان رجٌؾ شحقٌح, ولقس يعطقـل ما يؽػقـل  أنَّ هـد بـت طتبة قالت: يا رسقل اهلل: إنَّ 

َّٓ ما أخذت مـف, وهق ٓ يعؾؿ, فؼال   .(1)"خذي ما يؽػقؽ وولدك بالؿعروف": وولدي إ

قضك بعؾؿف يف القاقعة القاردة يف هذا الحديث, فؾـؿ ُيَؽؾ ػ هـدًا  أنَّ الـبل  وجه الدٓلة:

مـ حال أبل سػقاٍن  بصدقفا9 لؿا طؾؿف  بعؾؿف9 لعؾؿف  البقـة طؾك دطقاها9 بؾ قضك 

 .(3)طـف رضل اهلل 

 وكوقش من وجفقن:

يف هذه القاقعة حؽؿًا قضائقًا, بؾ هق  طدم التسؾقؿ بلنَّ ما صدر طـ الـبل  الوجه إول:

َغَفا , وهـدًا قد استػتف ُمَبؾ ٌغ طـ اهلل  9 ٕكَّف فتقى أفتك هبا  غ الجقاب, والتبؾق , َفَبؾَّ

فتقًا, ولقس حؽؿًا قضائقًا: أنَّ أبا سػقان كان  فتقا, ومؿا يدل طؾك أنَّ ما صدر طـ الـبل 

حاضرًا يف البؾد, وٓ خالف يف أنَّ الؼاضل ٓ يؼضل طؾك حاضٍر بالبؾد مع غقبتف طـ مجؾس 

 الحؽؿ, مع إمؽان حضقره, وسؿاع جقابف.

 والؼضاء لفا بالـػؼة, بؾ سللت الـبل الحؽؿ  أنَّ هـدًا لؿ تسلل الـبل الوجه الثاين: 

ًٓ محددًا, واستػتتف: هؾ يجقز لفا أْن تلخذ مـ مالف ما يؽػقفا, ويؽػل بـقفا؟ فلجاهبا  , سما

 .(2)وهذا مجرد استػتاٍء محضٍ 

أن رجؾقـ اختصؿا "طـ طبد اهلل بـ طباس رضل اهلل طـفؿا وأرضاهؿا:  الدلقل السادس:

الطالب البقـة, فؾؿ تؽـ لف بقـة, فاستحؾػ الؿطؾقب, فحؾػ  , فسلل الـبل إلك الـبل 

                                                        

أة أْن تلخذ بغقر طؾؿف ما يؽػقفا وولدها (, كتاب: الـػؼات, باب: إذا لـؿ يـػؼ الرجؾ, فؾؾؿر6/54أخرجف البخاري: )1) )

 (.1613(, كتاب: إقضقة, باب: قضقة هـد, حديث رقؿ: )2/1227(, ومسؾؿ: )4253بالؿعروف, حديث رقؿ: )

(, الشرح الؽبقر ٓبـ 23/358(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )12/112(, البقان لؾعؿراين: )6/83يـظر: آستذكار: )3) )

 (.5/353ػ الؾثام: )(, كش11/334قدامة: )

(, الؿؿتع يف شرح الؿؼـع: 11/335(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/41(, الؿغـل: )11/82يـظر: الذخقرة: )2) )

(, كشػ الؾثام: 6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )434-3/433(, الطرق الحؽؿقة: )3/432)

(5/353.) 
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بؾك قد فعؾت, ولؽـ قد ُغِػَر لؽ بنخالص ": باهلل الذي ٓ إلف إٓ هق, فؼال رسقل اهلل 

إكَّف كاذٌب, ", فؼال: , ويف رواية: أنَّ جربيؾ طؾقف السالم, كزل طؾك الـبل "ققل: ٓ إلف إٓ اهلل

ف, فلم  .(1)"ره أْن يعطقف حؼفإنَّ لف طـده حؼَّ

                                                        

طـفؿ وأرضاهؿ, مسـد طبداهلل  (, مسـد الؿؽثريـ مـ الصحابة رضل اهلل 8/366أخرجف: اإلمام أحؿد يف مسـده: )1) )

(, كتاب: إيؿان 2/337(, وأبق داود يف ســف: )4268طـفؿا وأرضاهؿا, حديث رقؿ: ) بـ طؿر رضل اهلل 

ا اكتفك (, م1/63(, والطرباين يف مسـد الشامققـ: )2364والـذور, باب: فقؿـ يحؾػ كاذبًا متعؿدًا, حديث رقؿ: )

اد  إلقـا مـ مسـد إبراهقؿ بـ أبل طبؾة, وأراد بلبل طبؾة: شؿر بـ يؼضان, ويؽـك أبا سعٍد, إبراهقؿ بـ أبل طبؾة, طـ حؿَّ

(, كتاب: إيؿان, باب: ما جاء يف القؿقـ الغؿقس, 11/54(, والبقفؼل يف الســ الؽربى: )78بـ زيد, حديث رقؿ: )

(, كتاب: إيؿان والـذور, باب: القؿقـ الغؿقس, حديث رقؿ: 3/87صغقر: )(, ويف الســ ال18765حديث رقؿ: )

 (.6124(, كتاب: إحؽام, حديث رقؿ: )3/116(, والحاكؿ يف مستدركف: )2151)

د رواتف, فبعض ُصرقف صحقٌح, وبعضفا ضعقٌػ, وبعضفا مرسٌؾ.  وهذا الحديث تعددت ُصرقف, وتعدَّ

السائب, وهؾ ُسِؿَع مـف قبؾ آختالط, أم بعده, ولفذا اختؾػ أهؾ العؾؿ يف تصحقحف:  فؼد اخُتؾِػ يف إسـاده طؾك ططاء بـ

 فحؽؿ بعضفؿ طؾك الطريؼ الذي رواه مجردًا طـ غقره مـ الطرق, وبعضفؿ كؼؾ ُصرقف وحؽؿ طؾك كؾ صريؼ بؿػرده.

َجاه"قال الحاكؿ:   (.3/116صحقحقـ: ). يـظر: الؿستدرك طؾك ال"هذا حديٌث صحقح اإلسـاد, ولؿ ُيـَخر 

يف استحالفف الؿطؾقب, فحؾػ  وروي طـ ططاء بـ السائب, طـ أبل يحقك, طـ ابـ طباس, طـ الـبل "وقال البقفؼل: 

, ففذا اإلسـاد "قد فعؾت, ولؽـ غػر لؽ بنخالص ققل ٓ إلف إٓ اهلل": باهلل الذي ٓ إلف إٓ هق, فؼال رسقل اهلل 

, وتارة طـ , ولقس بالؼقي, وروي مـ وجف آخر طـ ثابت, طـ أكس, طـ الـبل مختؾٌػ فقف طؾك ططاء بـ السائب

وروي مـ حديث ثابت, طـ أكس "(, وقال أيضا: 3/87. يـظر: الســ الصغقر: )"ابـ طؿر, وروي طـ الحسـ مرسال

ائب فقؿـ وحديث ططاء بـ السَّ "(, وقال أيضًا: 11/54. يـظر: الســ الؽربى: )"طـف, ولقس بالؼقي رضل اهلل 

َّٓ اهلل": َفؼال الـبل  حؾػ باهلل الذي ٓ إلف إٓ هق, , حديث "بؾك قد فعؾت, ولؽـ قد ُغِػَر لؽ بنخالصؽ ٓ إلف إ

ُمختؾٌػ يف إسـاده طؾك ططاء, فؼقؾ: طـف, طـ أبل يحقك, طـ ابـ طباس, وققؾ: طـف, طـ أبل الَبْخَتري, طـ طبقدة, طـ 

طـف يف هذا الؿعـك ُمختؾٌػ يف إسـاده, فرواه طـف أبق قدامة هؽذا,  طـ أكس رضل اهلل ابـ الزبقر, وحديث ثابت, 

اد بـ سؾؿة, طـ ثابت, طـ ابـ طؿر رضل اهلل   طـفؿا وأرضاهؿا, وقد ُروي طـ الحسـ, طـ  الـبل  ورواه حؿَّ

طـفؿا  طـ رواية ابـ طؿر رضل اهلل (. وقال الفقثؿل 13/153. يـظر: معرفة الســ وأثار: )"ُمـؼطعًا, فاهلل أطؾؿ

َّٓ أنَّ حؿاد بـ سؾؿة قال: لؿ يسؿع ثابٌت هذا "وأرضاهؿا:  رواه أحؿد, وأبق يعؾك بـحقه, ورجالفؿا رجال الصحقح, إ

رواه أحؿد, وفقف ططاء بـ السائب, وقد "طـفؿا:  رواية ابـ طباس رضل اهلل  وقال: طـ. "مـ ابـ طؿر, بقـفؿا رجٌؾ 

َّٓ أكَّف قال: "طـف وأرضاه,:  قال طـ رواية أكس بـ مالؽ رضل اهلل . و"اختؾط َر "رواه البزار, وأبق يعؾك بـحقه, إ َكػَّ

 . وقال طـ رواية ابـ الزبقر رضل اهلل ", ورجالفؿا رجال الصحقح"طـؽ كذبؽ بتصديؼؽ بال إلف إٓ اهلل اهلل 
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وهذا دلقٌؾ ألزم الؿدطك طؾقف بالدطقى, وأبطؾ يؿقـف9 بعؾؿف,  أنَّ الـبل  وجه الدٓلة:

 .(1)طؾك مشروطقة قضاء الؼاضل بعؾؿف

 وكوقش من وجفقن:

أنَّ جربيؾ يف هذه القاقعة إكَّؿا كان بالقحل9 بدٓلة رواية:  أنَّ قضاء الـبل الوجه إول: 

ف, فلمره أْن يعطقف حؼف", فؼال: , كزل طؾك الـبل طؾقف السالم , "إكَّف كاذٌب, إنَّ لف طـده حؼَّ

 الذي ُيقحك إلقف, غقره مـ البشر. فؽقػ ُيؼاس طؾك الـبل 

يبة, وهل مـتػقٌة,  الوجه الثاين: أنَّ مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف إكَّؿا هق ٕجؾ التُّفؿة والر 

ادق إمقـ, والؿعصقم, والؿـزه طـ الحقػ, والخطل,  ومعؾقمة آكتػاء قطعًا, طـ الصَّ

والتُّفؿ, 
(3). 

                                                                                                                                                                   

: رواه الطرباين, ورجالف "الذي ٓ إلف إٓ هق كاذبًا فُغِػر لف  أنَّ رجالً حؾػ باهلل": طـفؿا وأرضاهؿا, طـ الـبل 

 (.11/72. يـظر: مجؿع الزوائد: )"رجال الصحقح

(, وطؾؾ 3(, صحقح وضعقػ ســ أبل داود: )171-6/171وصححف إلباين. يـظر: سؾسؾة إحاديث الصحقحة: )

الســ " مــ ,"الؼضاء "ف البقفؼل, ووصؾف الـسائل يفرواه طـ ططاء: سػقان الثقري, كؿا طؾَّؼ"تصحقحف لف بؼقلف: 

تحػة الؿزي: " مــ صريؼ محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ سؿرة, وهق ثؼٌة, طـ وكقٍع, طـ سػقاٍن بف, كؿا يف ,"الؽربى

وهبذه الطريؼ يصقر الحديث صحقحًا9 ٕنَّ سػقان الثقري سؿع مـ ططاء قبؾ آختالط اتػاقًا, وأبق  (,3/281)

 (.171-6/171. يـظر: سؾسؾة إحاديث الصحقحة: )", ووثؼف غقره"زياٌد, كقيفٌ ثؼةٌ  اسؿف "يحل:

(, الروضة الـدية والتعؾقؼات 8/62(, طقن الؿعبقد: )3/271(, الدراري الؿضقئة: )7/222يـظر: كقؾ إوصار: )1) )

 (.2/341الرضقة: )

 (.3/434يـظر: الطرق الحؽؿقة: )3) )

: هق بقان أنَّ الذكب وإْن طظؿ لؿ يؽـ وهل أنَّ الؿؼصقد مـ هذا الحديث مسللة يجدر التـبقه إلقفا:وقد كبَّه أهل العؾم إلى 

. يـظر: "ُمقجبا لؾـار, متك ما صحت العؼقدة, وكان مؿـ سبؼت لف الؿغػرة, ولقس هذا التَّعققـ ٕحد بعد الـبل 

 (.3/327(, الملئ الؿصـقطة: )11/55الســ الؽربى لؾبقفؼل: )

َّٓ  قس الؿؼصقد مـ الحديث أنَّ كؾَّ مـ حؾػ باهلل فؾ الذي ٓ إلف إٓ هق كاذبًا, فنكَّف يغػر لف كذبف بنخالص ققل ٓ إلف إ

: اهلل9 ٕنَّ الؽاذب الػاجر يف يؿقـف الغؿقس مرتؽٌب لؽبقرٍة طظقؿٍة, ومتقطٌد بغضب اهلل جؾَّ وطال, وبالـار9 كؿا قال 

ـٍ يستحؼ هب" ًٓ, هق فقفا فاجٌر, لؼل اهلل طزَّ وجؾ وهق طؾقف غضبانمـ حؾػ طؾك يؿق , وأمره إلك اهلل طزَّ وجؾ, "ا ما
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ًٓ, طـ سعد بـ إصقل الدلقل السابع:  , أنَّ أخاه مات, وترك ثالثؿائة درهٍؿ, وترك طقا

, "إنَّ أخاك محتبٌس بَِدْيـِِف, فاقض طـف": قال: فلردت أْن أكػؼفا طؾك طقالف, فؼال الـبل 

يت طـف,فؼال: يا رسقل   اهلل: قد أدَّ

َّٓ ديـاريـ, ادَّطتفؿا امرأٌة, ولقست لفا بقـة, فؼال   ـةٌ ": إ , ويف "أططفا, فنكَّـفا ُمـِحـؼَّ

 أططفا, فنكَّـفا"رواية: 

 .(1)"صادقةٌ  

طتفؿا, فدلَّ  أنَّ الـبل  وجه الدٓلة: قضك بعؾؿف9 باستحؼاق الؿرأة لؾديـاريـ الؾذيـ ادَّ

 .(3)ز لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿفذلؽ طؾك أكَّف يجق

 وكوقش من وجفقن:

, قد طؾؿ ذلؽ طـ صريؼ القحل مـ اهلل  أكَّف يحتؿؾ أْن يؽقن الـبل الوجه إول: 

                                                                                                                                                                   

بف.  وتحت مشقئتف سبحاكف وتعالك, إْن شاء غػر لف, وإْن شاء طذَّ

(, واإلمام أحؿد يف مسـده: 518(, سعد بـ إصقل, حديث رقؿ: )3/134أخرجف ابـ أبل شقبة يف مسـده: )1) )

(, 3/712(, وابـ ماجة يف ســف: )31165البصريقـ, بؼقة حديث سعد بـ إصقل, حديث رقؿ: ) (, مسـد22/353)

(, مسـد سعد بـ 2/71(, وأبق يعؾك يف مسـده: )3322كتاب: الصدقات, باب: أداء الديـ طـ الؿقت, حديث رقؿ: )

ما أسـد سعد بـ إصقل, (, باب: السقـ, 5/35(, والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: )1411إصقل, حديث رقؿ: )

(, كتاب: آداب الؼاضل, جؿاع أبقاب ما طؾك الؼاضل 11/331(, والبقفؼل يف الســ الؽربى: )4355حديث رقؿ: )

 (.31388يف الخصقم والشفقد, باب: مـ قال لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف, حديث رقؿ: )

. يـظر: مجؿع الزوائد: "ؼات, ولؿ أجد مـ ترجؿفوفقف طبدالؿؾؽ أبق جعػر, وقد ذكره ابـ حبان يف الث"قال الفقثؿل: 

(3/138 .) 

لقس لسعٍد هذا طـد ابـ ماجة سقى هذا الحديث, ولقس لف شلٌء يف الؽتب الخؿسة, وإسـاد حديثف "وقال البقصقري: 

 يـظر: مصباح ."صحقٌح9 طبد الؿؾؽ أبق جعػر: ذكره ابـ حبان يف الثؼات, وباقل رجال اإلسـاد طؾك شرط الشقخقـ

(, أحؽام 4/322(. وصححف إلباين, يـظر: صحقح وضعقػ ســ ابـ ماجة: )2/61الزجاجة يف زوائد ابـ ماجة: )

 (.1/14الجـائز: )

(, الطرق 6/3173(, شرح الؿشؽاة: )32/327(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )4/1853يـظر: مرقاة الؿػاتقح: )3) )

 (.5/53(, كقؾ إوصار: )3/434الحؽؿقة: )
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ف   ., فال يؼاس غقره طؾقف فقؽقن ذلؽ مـ خقاص 

يبة, وهل الوجه الثاين:  أنَّ مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف9 إكَّؿا هق ٕجؾ التُّفؿة والر 

ادق, إمقـ, والؿعصقم, والؿـزه طـ الحقػ, مـ تػقٌة, ومعؾقمة آكتػاء قطعًا, طـ الصَّ

والخطل, والتُّفؿ, 
(1). 

مـ رأى مـؽؿ مـؽرًا "يؼقل:  , قال: سؿعت رسقل اهلل طـ أبل سعقد  الدلقل الثامن:

 .(3)"انفؾقغقره بقده, فنْن لؿ يستطع فبؾساكف, فنْن لؿ يستطع فبؼؾبف, وذلؽ أضعػ اإليؿ

دلَّ هذا الحديث الشريػ طؾك أنَّ الؿسؾؿ ملمقٌر بتغققر الؿـؽر حسب  وجه الدٓلة:

استطاطتف, والؼاضل يدخؾ يف طؿقم هذا الـص الشريػ, فنذا رأى الؼاضل: طدوان رجٍؾ 

طؾك آخر بغصب ماٍل, أو سؿع صالق رجٍؾ ٓمرأٍة, أو طتؼ سق ٍد لعبٍد, أو قتؾ رجٍؾ لؿعصقٍم, 

لرجؾ الغاصب مستؿرًا يف آستقالء طؾك ما غصبف, أو الرجؾ الـُؿـَطــؾ َؼ مستؿرًا يف ثؿ رأى ا

إمساك الؿرأة, أو السق د الـُؿْعتَِؼ يبقع طبده الذي أطتؼف, أو الرجؾ الؼاتؾ صؾقٌؼ لؿ ُيَؼْد ويؼتص 

ه بالحؽؿ مـف, وسؽت طـ ذلؽ, فنكَّف يؽقن قد أقرَّ الؿـؽر, ولؿ يغقره, وهق قادٌر طؾك تغققر

 .(2)فقف, فقخالػ بذلؽ مدلقل الحديث الشريػ

 وكوقش من أربعة أوجٍه:

أنَّ الؼاضل ملمقٌر بتغققر الؿـؽر الذي يعؾؿ الـاس أكَّف مـؽٌر حؼًا, وٓ تتطرق  الوجه إول:

إلك امرأٍة,  , فقحؽؿ طؾقف بنطادة ما غصبف, أوإلقف التُّفؿة يف تغققره, وأما أْن يعؿد إلك رجؾٍ 

ؽؿ طؾقفا بؿػارقة زوجفا, أو إلك طبٍد, فقحؽؿ طؾقف بنمضاء طتؼف مـ سقده, أو إلك فقح

                                                        

(, كقؾ إوصار: 3/434(, الطرق الحؽؿقة: )6/3173(, شرح الؿشؽاة: )4/1853يـظر: مرقاة الؿػاتقح: )1) )

(5/53.) 

(, كتاب: اإليؿان, باب: بقان كقن الـفل طـ الؿـؽر مـ اإليؿان, وأنَّ اإليؿان يزيد ويـؼص, 1/58أخرجف مسؾؿ: )3) )

 (.67ث رقؿ: )وأنَّ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر واجبان, حدي

 (.436-7/435(, الؿحؾك: )5/353(, كشػ الؾثام: )3/438يـظر: الطرق الحؽؿقة: )2) )
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معصقم الدم, فقحؽؿ طؾقف بؼتؾف, ويزطؿ أكَّف قد حؽؿ بذلؽ بـاًء طؾك طؾؿف الشخصل لقحده, 

يشفد بف, فننَّ ضاهر هذا  يطَّؾِع طؾقف أحٌد مـ الـاس, أو الذي اكػرد بف, ولؿ ُيـِؼّر بف صاحبف, أو

ُث الـاس ال ه إلك أْن ُيتََّفؿ بلكَّف غقََّر الؿعروف بالؿـؽر, وسقتحدَّ عؿؾ مـ الؼاضل سقجرُّ

بات ـفامف, والقققع يف طرضف, والؼدح يف الطريؼ الذي استـد إلقف يف حؽؿف, ثؿ يزطؿ أكَّف مـ 

ٌر طـ ذلؽ كؾف, ٌه, وُمطفَّ رع يف حؼقؼة إمر ُمـزَّ ر, والشَّ رع الؿطفَّ وطـ كؾ  طؿٍؾ  الؼضاء بالشَّ

يب,  ارع الحؽقؿ قد صان أحؽامف, وُصرقف, مـ التُّفؿ والر  يؽقن ذريعًة إلك الؼدح فقف9 ٕنَّ الشَّ

يب, وتؼدح يف كزاهة إحؽام.  وَمـََع كؾ الطرق التل ُتثقر التُّفؿ والر 

فقتحؼؼ  أنَّ الؼاضل يستطقع إكؽار هذا الؿـؽر9 باإلخبار بف, والشفادة طؾقف, الوجه الثاين:

يببذلؽ إكؽاره لؾؿـؽر, ويسؾؿ مـ  وهق معذوٌر يف هذه الحآت, يف طدم قضائف , التُّفؿ والر 

بعؾؿف9 ٕنَّ صاحب الحؼ, أو الؿظؾقم, هق الؿطالب بنقامة الحجة والبقـة طؾك حؼف, ولقس 

 طؾؿ الؼاضل مـ الحجج والبقـات الؿعتربة يف الؼضاء.

, ٓ طصؿة لفؿ, وقد يعرتيفؿ مـ الزيغ والضالل ما قد أنَّ الؼضاة بشرٌ الوجه الثالث: 

يعرتي كافة البشر, ولق ُفتَِح هذا الباب, ٓ سقؿا مع فساد بعض الؼضاة يف إزمـة الؿتلخرة9 

قطعف, أو جؾده,  ل الحؽؿ9 بؼتؾ طدوه, أو رجؿف, أولقجد كؾ قاٍض لف طدٌو السبقؾ مـ خال

استباحة طرضف, ويحقؾ يف  ل مالف, أو تػسقؼف, أوأو استحال أو التػريؼ بقـف وبقـ امرأتف,

مستـد حؽؿف إلك طؾؿف, وٓ سقؿا إذا كاكت العداوة خػقًة, ٓ يؿؽـ لعدوه إثباهتا, وهذه 

الؿػسدة العظقؿة كافقٌة يف مـع قضاء الؼاضل بعؾؿف, حتك ولق كان يف أصؾف جائزًا, فؽقػ وقد 

الصريحة يف الدٓلة, طؾك مـع الؼاضل مـ تقافرت وتقاترت الـصقص الؼطعقة يف الثبقت, و

 .الؼضاء بعؾؿف

أكَّف يرتتب طؾك هذا آستدٓل: أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف الوجه الرابع: 

, وأْن يؼضل بعؾؿف كذلؽ بؿا طؾؿف مـ حؼقٍق لقالده, وولده, الحدود الخالصة هلل 

طدوه, وهذا ٓ يؼقل بف حتك الؿجقزون وزوجف, وشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, وأْن يؼضل طؾك 



–

258  

بـصقٍص خاصٍة, قؾـا: إنَّ  لؼضاء الؼاضل بعؾؿف, فنْن قال الؿخالػ: إنَّ هذه الؿسائؾ مستثـاةٌ 

 .(1)الؼضاء بالعؾؿ كذلؽ مستثـًك بـصقٍص خاصةٍ 

, طؾك السؿع بايعـا رسقل اهلل ", قال: طـ طبادة بـ الصامت الدلقل التاسع: 

والؿؽره, وأْن ٓ كـازع إمر أهؾف, وأْن كؼقم أو كؼقل بالحؼ, حقثؿا  ـشط,والطاطة, يف الؿ

 .(3)"لقمة ٓئؿٍ  كـا, ٓ كخاف يف اهلل 

أمر يف هذا الحديث الشريػ أْن يؼقم ويؼقل الؿممـ الحؼَّ   أنَّ الـبل وجه الدٓلة:

إذا طرف بـػسف  حقثؿا كان, ٓ يخاف فقف لقمة ٓئٍؿ, ويدخؾ يف طؿقم هذا إمر الؼاضل9

حؼًا, فنكَّف يجب طؾقف أْن يؼقم ويؼقل بف, وذلؽ بالحؽؿ فقف, وإذا لؿ يؼؿ بذلؽ, فنكَّف ُمخالٍػ 

 .(2)لألمر القاجب طؾقف, بـص  هذا الحديث الشريػ

ٓ يؿـعـ أحدكؿ ": , قال: قال رسقل اهلل طـ أبل سعقٍد الخدري الدلقل العا ر: 

 .(3)"إذا رآه, أو شفده, أو سؿعف هقبة الـاس, أْن يؼقل يف حٍؼ 

                                                        

(, كشػ 421-3/438(, الطرق الحؽؿقة: )1/64(, البفجة لؾتسقلل: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )1) )

 (.5/353الؾثام: )

(, ومسؾؿ يف 6188اإلمام الـاس, حديث رقؿ: ) (, كتاب: إحؽام, باب: كقػ يبايع8/66أخرجف البخاري: )3) )

(, كتاب: اإلمارة, باب: وجقب صاطة إمراء يف غقر معصقٍة, وتحريؿفا يف الؿعصقة, حديث 2/1361صحقحف: )

 (.1618رقؿ: )

 (.13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )2) )

طـفؿ وأرضاهؿا, مسـد أبل  ضل اهلل (, مسـد الؿؽثريـ مـ الصحابة ر16/51أخرجف اإلمام أحؿد يف مسـده: )3) )

(, كتاب: الػتـ, باب: إمر 3/1237(, وابـ ماجة يف ســف: )11116طـف, حديث رقؿ: ) سعقد الخدري رضل اهلل 

(, أبقاب الػتـ, باب: ما جاء ما 3/372(, والرتمذي يف ســف: )3116بالؿعروف, والـفل طـ الؿـؽر, حديث رقؿ: )

ـٌ إلك يقم الؼقامة, حديث رقؿ: )أصحابف ب أخرب الـبل  (, مـ مسـد 3/318(, وأبق يعؾك يف مسـده: )3181ؿا هق كائ

(, كتاب: الرب 1/418(, وابـ حبان يف صحقحف: )1313طـف, حديث رقؿ: ) أبل سعقد الخدري رضل اهلل 

لؼقل بالحؼ, وإْن واإلحسان, باب: الصدق, وإمر بالؿعروف, والـفل طـ الؿـؽر, ذكر ما يجب طؾك الؿرء مـ ا

(, 3815(, باب: العقـ, مـ اسؿف طؿرو, حديث رقؿ: )4/133(, والطرباين يف إوسط: )364كرهف, حديث رقؿ: )

 (.638(, باب: العقـ, مـ اسؿف طؿرو, حديث رقؿ: )3/23ويف الؿعجؿ الصغقر: )
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س أْن يؼقل الحؼَّ إذا رآه, هنك الؿممـ أْن تؿـعف مفابة الـا  أنَّ الـبل وجه الدٓلة:

شفده,  الؼاضل9 إذا رأى بـػسف حؼًا, أو شفده, أو سؿعف, ويدخؾ يف طؿقم هذا الـفل أو

ؿ يؼؿ بذلؽ, فنكَّف مرتؽٌب سؿعف, فنكَّف يجب طؾقف أْن يؼقل بف, وذلؽ بالحؽؿ فقف, وإذا ل أو

 .(1)يف هذا الحديث الشريػ  لؿا هنك طـف الـبل

 وكوقش الدلقالن السابؼان من أربعة أوجٍه:

أنَّ ققل الحؼ  والؼقام بف, ٓ يتعقَّـ طؾك الؼاضل بطريؼ الؼضاء بعؾؿف فؼط, الوجه إول: 

ًٓ طؾقف,  بؾ يستطقع الؼقام بف باإلخبار بف, والشفادة طؾقف, وأما الحؽؿ بف, فؾقس هذا الـَصُّ دا

ومـفا: ات فام الؼاضل9 بالجقر والظؾؿ,  بؾ إنَّ الحؽؿ بؿجرد العؾؿ ذريعة إلك مػاسد طظقؿة,

 .أو الؼضاء بؿا تؿؾقف شفقاتف, ويحؼؼ رغباتف

الؿظؾقم,  ضائف بعؾؿف9 ٕنَّ صاحب الحؼ, أوأنَّ الؼاضل معذوٌر يف طدم ق الوجه الثاين:

بنقامة الحجة والبقـة طؾك حؼف, ولقس طؾؿ الؼاضل مـ الحجج والبقـات هق الؿطالب 

 الؿعتربة يف الؼضاء.

أنَّ هذا آستدٓل مع طدم وجاهتف, فنكَّف يف مؼابؾ الـصقص الؼاصعة الوجه الثالث:  

 ثبقتًا, والصريحة دٓلًة طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف.

ستدٓل: أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف أكَّف يرتتب طؾك هذا آالوجه الرابع: 

, وأْن يؼضل بعؾؿف كذلؽ بؿا طؾؿف مـ حؼقٍق لقالده, وولده, الحدود الخالصة هلل 

                                                                                                                                                                   

ـٌ "قال الرتمذي:   (.3/372. يـظر: ســ الرتمذي: )"وهذا حديٌث حس

ٌد بسـٍد رواتف ثؼاٌت, ولػظف: قال رسقل اهلل "ي: وقال البقصقر أٓ ٓ يؿـعـ أحدكؿ هقبة الـاس أْن يؼقل ": ورواه ُمَسدَّ

َر بعظقؿٍ  , أو ُيَذك  ُب مـ أجٍؾ, وٓ ُيَباِطُد مـ رزٍق, أْن يؼقل بحؼٍّ . يـظر: إتحاف "الحؼ إذا رآه أو شفده, فنكَّف ٓ ُيَؼر 

 (.7/56الخقرة الؿفرة: )

 (.3/316(, صحقح مقارد الظؿآن: )8/6إلباين. يـظر: صحقح وضعقػ ســ ابـ ماجة: )وصححف 

(, الؿجؿقع: 15/232(, الحاوي الؽبقر: )11/83(, الذخقرة: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )1) )

 (.5/353(, كشػ الؾثام: )421-3/438(, الطرق الحؽؿقة: )17/321(, كػاية الـبقف: )31/153)
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وزوجف, وشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, وأْن يؼضل طؾك طدوه, وهذا ٓ يؼقل بف حتك الؿجقزون 

ؾ مستثـاٌة بـصقٍص خاصٍة, قؾـا: إنَّ لؼضاء الؼاضل بعؾؿف, فنْن قال الؿخالػ: إنَّ هذه الؿسائ

 .(1)الؼضاء بالعؾؿ كذلؽ مستثـًك بـصقٍص خاصةٍ 

طـفا  طـ أم الؿممـقـ, الطاهرة الؿطفرة, طائشة رضل اهلل الدلقل الحادي عشر: 

يؼ أنَّ فاصؿة رضل اهلل طـفا وأرضاها, والعباس  وأرضاها:  رضل اهلل , أتقا أبا بؽٍر الصد 

: بؽر  مـ فدك, وسفؿف مـ خقرب, فؼال أبق تؿسان مقراثفؿا9 أرضف يؾطـف وأرضاه, 

آل محؿٍد يف هذا الؿال, واهلل  ٓ كقرث, ما تركـا صدقة, إكَّؿا يلكؾ"يؼقل:  سؿعت الـبل 

 .(3)"أحبُّ إلل أْن َأِصَؾ مـ قرابتل لؼرابة رسقل اهلل 

طـفؿا  لعباس رضل اهلل قضك بعؾؿف يف مـع فاصؿة وا أنَّ أبا بؽٍر  وجه الدٓلة:

أنَّ إكبقاء طؾقفؿ  9 ٕكَّف كان يعؾؿ مسبؼًا مـ الـبل  وأرضاهؿا مـ مقراثفؿا مـ رسقل اهلل

الصالة والسالم ٓ ُيقرثقن, وأنَّ ما تركقه صدقة, فدلَّ ذلؽ طؾك جقاز قضاء الؼاضل 

 .(2)بعؾؿف

 وكوقش من وجفقن:

حؽؿًا قضائقًا, ولقس يف هذا  بف أبق بؽٍر الصديؼ  طدم التسؾقؿ بلنَّ ما قامالوجه إول: 

إثر دٓلة طؾك دطقى وتؼاٍض, بؾ هق سماٌل مـ سقدة كساء العالؿقـ فاصؿة, والعباس رضل 

, بؿا طؾؿف وسؿعف مـ الـبل  طـفؿا وأرضاهؿا, وإخباٌر مـ خؾقػة الؿسؾؿقـ  اهلل 

 طـفؿا وأرضاهؿا. وخػل طـفؿا رضل اهلل 

                                                        

(, اإلتؼان واإلحؽام: 1414(, الؿعقكة: )7/57(, الـقادر والزيادات: )13/5438ر: التجريد لؾؼدوري: )يـظ1) )

(1/21.) 

إلقفؿ يف دية الرجؾقـ,  (, كتاب: الؿغازي, باب: حديث بـل الـضقر, ومخرج رسقل اهلل 4/81أخرجف البخاري: )3) )

 (.3124, حديث رقؿ: )وما أرادوا مـ الغدر برسقل اهلل 

 (.3/436يـظر: الطرق الحؽؿقة: )2) )
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9 أنَّ ما أخرب مؿا يؼطع بلنَّ هذه القاقعة لقست حؽؿًا قضائقًا مـ أبل بؽٍر  اين:الوجه الث

, بف أبق بؽٍر مؿا طؾؿف جؿٌع مـ الصحابة, واستػاض بقـفؿ, ولقس طؾؿًا اكػرد بف أبق بؽر 

طـفؿا وأرضاهؿا, وَيُدلُّ لذلؽ  وقضك بؿقجبف, ومؿـ طؾؿف طؿر وطائشة رضل اهلل 

ـا, الطا إنَّ أزواج "طـفا وأرضاها, أكَّفا قالت:  هرة الؿطفرة, طائشة رضل اهلل حديث ُأم 

 , أردن أْن يبعثـ طثؿان بـ طػان إلك أبل بؽٍر رضل اهلل حقـ تقيف رسقل اهلل  الـبل 

, فؼالت طائشة لفـ: ألقس قد قال رسقل اهلل طـفؿا وأرضاهؿا, فقسللـف مقراثفـ مـ الـبل 

 :"فليـ هذا مـ قضاء الؼاضل بعؾؿف9 الذي اكػرد (1)"ففق صدقةٌ  ٓ كقرث, ما تركـا ,

 .   (3)الؼاضل بعؾؿف, ولؿ يؼؿ بف حجة طؾك الخصؿ

جاء رجٌؾ مـ بـك مخزوم إلك طؿر  ", قال:طـ مجاهد رحؿف اهلل  الدلقل الثاين عشر:

 يستعديف طؾك أبل سػقان ,بؿؽة,  , قال: يا أمقر الؿممـقـ, إنَّ أبا سػقان ضؾؿـل حدي

أكا أطؾؿ بذلؽ الحد, ولربَّؿا لعبت أكا وأكت طؾقف وكحـ غؾؿان, فنذا قدمُت ": فؼال طؿر 

معف  فاكطؾؼ طؿر  مؽة, أتاه الؿخزومل, وجاء بلبل سػقان, , فؾؿا قدم طؿر "مؽة فاتـل

غقَّرت يا أبا سػقان, فخذ هذا الحجر مـ ها هـا, فضعف ها " إلك ذلؽ الحد, فؼال:

َـّ ": واهلل ٓ أفعؾ, فؼال طؿر  ل:فؼا ,"هـا  فعاله طؿر  , فؼال: ٓ أفعؾ,"واهلل لتػعؾ

ة, ثؿ قال: , , فلخذه أبق سػقان, فقضعف يف الؿقضع الذي أمره طؿر "خذه ٓ أم لؽ" بالدرَّ

الؾفؿ لؽ الحؿد, إذ لؿ تؿتـل " فاستؼبؾ البقت, وقال: فدخؾف مؿا صـع بلبل سػقان شلء,

فاستؼبؾ أبق سػقان البقت,  ,"ن طؾك هقاه, وذلؾتف لل باإلسالمحتك غؾبت أبا سػقا

اإلسالم ما ذلؾتـل بف  الؾفؿ لؽ الحؿد, إذ لؿ تؿتـل حتك أدخؾت يف قؾبل مـ وقال:

                                                        

, حديث "ٓ كقرث, ما تركـا ففق صدقة": (, كتاب: الجفاد والسقر, باب: ققل الـبل 2/1268أخرجف مسؾؿ: )1) )

 (.1647رقؿ: )

 (.3/436(, الطرق الحؽؿقة: )2/278يـظر: الـقادر والزيادات: )3) )
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 ."(1)لعؿر

طـف وأرضاه قضك بعؾؿف يف هذه القاقعة, َفَدلَّ ذلؽ  أنَّ طؿر رضل اهلل  وجه الدٓلة:

 .(3)الؼاضل بعؾؿف طؾك جقاز قضاء

 وكوقش من ثالثة أوجٍه:

 .لؿ يدرك طؿر أنَّ هذا إثر مـؼطع اإلسـاد9 ٕنَّ مجاهدًا رحؿف اهلل الوجه إول: 

 مـ طؿر رضل اهلل الوجه الثاين: 
ٌ
 طؾك فرض صحتف, فال ُيَسؾَُّؿ بلنَّ هذا حؽٌؿ قضائل

م الؿسؾؿقـ, ويدلُّ طـف وأرضاه, بؾ إكَّف مـ باب إكؽار الؿـؽر, وإزالتف9 الذي يؼقم بف إما

 لذلؽ: أكَّف لؿ يقجد مـفؿ دطقى وإكؽار بشروصفؿا.

 مـ طؿر الوجه الثالث:  
ٌ
, فنكَُّف معارٌض طؾك فرض صحتف, وأكَّف حؽٌؿ قضائل

بالـصقص الصريحة دٓلًة, والؼاصعة ثبقتًا بؿـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف, ومعارٌض أيضًا 

 .(2)لؼضاء بالعؾؿ, مـ طدم مشروطقة ابؿا روي طـ طؿر 

                                                        

وائؾ إشقاء التل حدثت بؿؽة, يف قديؿ الدهر إلك يقمـا هذا, وأول (, ذكر أ2/323أخرجف الػاكفل يف أخبار مؽة: )1) )

أنَّ آدم طؾقف الصالة والسالم لؿا قدم مؽة لؿ يزل هبا مؼقؿًا, صؾك "أطؾؿ:  مـ أحدثفا وفعؾفا مـ الـاس, ُيؼال واهلل 

لاللؽائل يف شرح (, وا3166, حديث رقؿ: )"اهلل طؾك محؿد, وطؾقف وسؾؿ, حتك مات هبا, فدفـ يف مسجد الخقػ

طـفؿ وأرضاهؿ, سقاق ما  (, باب: جؿاع فضائؾ الصحابة رضل اهلل 7/1424أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة: )

 (. 3683يف فضائؾ أبل طبدالرحؿـ معاوية بـ أبل سػقان رضل اهلل طـفؿا, حديث رقؿ: ) روي طـ الـبل 

9 كؿا بقَّـ ذلؽ أهؾ , ومجاهد لؿ يدرك طؿر , طـ طؿرحؿف اهلل وهذا إثر مـؼطع9 ٕكَّف مـ رواية مجاهد بـ جرب ر

(, تحػة 2/43(, مسـد الػاروق: )4/311(, الؿحؾك: )313-312العؾؿ. يـظر: الؿراسقؾ ٓبـ أبل حاتؿ: )

 (.384-383التحصقؾ: )

(, 11/83(, الذخقرة: )6/84(, آستذكار: )33/317(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: )11/132يـظر: الجقهر الـؼل: )3) )

(. ويـظر 11/334(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/38(, الؿغـل: )138-8/137الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )

 ٓكؼطاع اإلسـاد: الحاشقة السابؼة.

(, الؿؿتع يف شرح الؿؼـع: 11/335(,  الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/41(, الؿغـل: )11/83يـظر: الذخقرة: )2) )

(3/433.) 
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ققاس قضاء الؼاضل بعؾؿف يف غقر الجرح والتعديؾ, طؾك قضائف الدلقل الثالث عشر: 

بعؾؿف يف الجرح والتعديؾ9 فؽؿا أكَّف يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف يف الجرح والتعديؾ, 

, يستـد ف
ٌ
قف فؽذلؽ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف غقرهؿا9 بجامع أنَّ كالً مـفؿا حؽٌؿ قضائل

 .(1)الؼاضل إلك طؾؿف

 وكوقش من ثالثة أوجٍه:

طدم التسؾقؿ بصحة الؼقاس9 ٕنَّ طؿؾ الؼاضل بالجرح والتعديؾ لقس  الوجه إول:

حؽؿًا قضائقًا9 ٕنَّ الؼاضل قد ُيؼقم بالتعديؾ, ويؼقم غقره بالجرح, أو يؼقم هق بالجرح 

 .(3)لؿا كان لغقره كؼضفويؼقم غقره بالتعديؾ, ولق كان طؿؾف هذا حؽؿًا قضائقًا 

طؾك فرض التسؾقؿ بصحة الؼقاس, وأنَّ طؿؾ الؼاضل بالجرح والتعديؾ الوجه الثاين: 

يبة ٓ تؾحؼ الؼاضل يف جرحف أو  حؽٌؿ قضائل, فنكَّف ققاٌس مع الػارق9 ٕنَّ التُّفؿة والر 

يبة يف  قضاء الؼاضل بعؾؿف, تعديؾف9 ٕنَّ صػات الشفقد معـًك ضاهٌر فقفؿ, بخالف التُّفؿة والر 

طل طؾؿ ما ٓ يعؾؿف غقره  .(2)فنكَّفا تؾحؼ بف9 ٕكَّف يدَّ

يؿؽـ أْن يـاقش هذا آستدٓل أيضًا: بلنَّ طؿؾ الؼاضل بعؾؿف يف الجرح الوجه الثالث: 

ٕكَّف مؿا أجؿع أهؾ العؾؿ طؾك جقازه9 دفعًا لؾتسؾسؾ, ٕكَّف لق  والتعديؾ خارج محؾ الـزاع9

بعؾؿف يف الجرح والتعديؾ, فنكَّف سقحتاج إلك بقـة تشفد بالجرح أو التعديؾ, وتحتاج لـؿ يعؿؾ 

هذه البقـة إلك بقـة أخرى تشفد لفا بالجرح أو التعديؾ, وهؽذا9 فجاز العؿؾ فقف بالعؾؿ9 دفعًا 

                                                        

(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: 11/37(, الؿغـل: )3/331(, الؽايف ٓبـ قدامة: )15/232يـظر: الحاوي الؽبقر: )1) )

 (.7/175(, الؿبدع: )11/334)

(, كشاف الؼـاع: 11/374(, اإلكصاف: )7/175(, الؿبدع: )11/168(, الػروع: )11/83يـظر: الذخقرة: )3) )

(5/224.) 

(, كشاف الؼـاع: 11/374(, اإلكصاف: )7/175(, الؿبدع: )11/168(, الػروع: )11/41ؿغـل: )يـظر: ال2) )

(5/224.) 
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 .(1)لؾتسؾسؾ

ـ ققاس طؿؾ الؼاضل بعؾؿف, طؾك طؿؾ الؿؽؾَّػ بؿا رآه أو سؿعف مالدلقل الرابع عشر: 

9 فؽؿا أنَّ الؿؽؾَّػ يجب طؾقف مباشرًة, أو بؿا أخرب بف وكؼؾف الرواة طـ الـبل  الـبل 

, فؽذلؽ مباشرًة, أو بؿا أخرب بف وكؼؾف الرواة طـ الـبل  العؿؾ بؿا رآه أو سؿعف مـ الـبل 

ف ما طايـف أو سؿعف مباشرًة, أو شفدت بف وكؼؾتف البقـة9 ققاسًا  طؾك الؼاضل يستقي يف حؼ 

ى  الرواية بطريؼ إولك9 ٕنَّ الرواية ُتْثبُِت شرطًا طامًا, والؼضاء إكَّؿا يؼع طؾك فرٍد ٓ يتعدَّ

 .(3)لغقره

 وكوقش من وجفقن:

أكَّف ققاٌس باصٌؾ9 ٕكَّف يف مؼابؾ الـصقص الؼاصعة ثبقتًا, والصريحة دٓلًة, الوجه إول: 

 طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف.

يبة, ويستقي  اين:الوجه الث أكَّف ققاٌس مع الػارق9 ٕنَّ الرواية ٓ تتطرق إلقفا التُّفؿة والر 

الجؿقع يف العؾؿ هبا, وٓ معارض فقفا, بخالف الحؽؿ الؼضائل9 فنكَّف تتطرق إلقف التُّفؿة 

طل فقف طؾؿ ما لؿ يعؾؿف غقره يبة9 ٕنَّ الؼاضل يدَّ والر 
(2). 

ارع الحؽقؿ قد أمر بالؼضاء بالبقـة, ولقس الؿؼصقد مـ أنَّ الشالدلقل الخامس عشر: 

                                                        

(, جامع 2/1118(, طؼد الجقاهر الثؿقـة: )3/342(, بداية الؿجتفد: )3/811يـظر: الؽايف ٓبـ طبد الرب: )1) )

(, 15/231(, الحاوي الؽبقر: )7/251(, مـح الجؾقؾ: )11/83(, و: )81-11/81(, الذخقرة: )355إمفات: )

(, روضة 31/153(, الؿجؿقع: )3/225(, التدريب: )13/377(, فتح العزيز: )17/471هناية الؿطؾب: )

(, الشرح الؽبقر ٓبـ 11/41(, الؿغـل: )5/385(, مغـل الؿحتاج: )4/333(, الغرر البفقة: )11/145الطالبقـ: )

 (,11/168(, الػروع: )3/416(, الطرق الحؽؿقة: )11/335قدامة: )

(, كشاف الؼـاع: 11/374(, اإلكصاف: )7/175(, الؿبدع: )6/347شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )

 (.2/418(, دقائؼ أولل الـفك: )5/224)

 (.15/232(, الحاوي الؽبقر: )11/82يـظر: الذخقرة: )3) )

 .(1/64(, البفجة يف شرح التحػة: )11/83يـظر: الذخقرة: )2) )
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البقـة هق طقـفا, بؾ الؿؼصقد مـفا: هق حصقل العؾؿ بحؽؿ القاقعة, وطؾؿ الؼاضل الؿبـل 

ـٌ لف, قاصٌع بصحتف9 فؽان أولك البقـات بالؼبقل,  طؾك معايـتف أو سؿاطف الؿباشر, هق طؾؿ متقؼ

لق   .(1)ًافقؼاس طؾك سائر البقـات ققاسًا أوَّ

ققاس قضاء الؼاضل بعؾؿف, طؾك قضائف بؿا يػقد الظـ9 وهق الدلقل السادس عشر: 

ضل أْن يؼضل بشفادة الشاهديـ, الشاهدان, أو الشاهد والقؿقـ9 فؽؿا أكَّف يجقز لؾؼا

الشاهد مع يؿقـ الؿدطل, وهل ضـقة9 فؿـ باب أولك أكَّف يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف  أو

ٕنَّ العؾؿ الحاصؾ لف9 بجامع أنَّ كالً مـفؿا قضاء يستـد إلك العؾؿ9  الؿؼطقع بف, والؿتقؼـ

لؾؼاضل بؿعايـة السبب, فقق العؾؿ الحاصؾ لف بالشفادة9 ٕنَّ الشفادة تحتؿؾ الؽذب, وٓ 

ـٌ مـف  .(3)احتؿال يف الؿعايـة9 ٕنَّ العؾؿ هبا مؼطقٌع بف, ومتقؼ

ا ققاٌس باصٌؾ, ومع الػارق, ولق سؾؿـا بلنَّ الؼقاس فقفؿوكوقش الدلقالن السابؼان: 

 بصحتف, ففق مرجقٌح ٓ راجٌح, وبقان ذلؽ مـ خؿسة أوجٍف:

أكَّف ققاٌس باصٌؾ9 ٕكَّف ققاٌس يف مؼابؾ الـصقص الؼاصعة ثبقتًا, والصريحة  الوجه إول:

 دٓلًة, طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف.

الؼضاء بالعؾؿ الحاصؾ بطريؼ الشفادة, ٓ تتطرق  أكَّف ققاٌس مع الػارق9 ٕنَّ  الوجه الثاين:

إلقف هتؿة الؼاضل بالجقر والظؾؿ, أو الؼضاء بالتشفل, بخالف الؼضاء الحاصؾ بطريؼ طؾؿ 

يبة, وذريع الؼاضل بشخصف, فنكَّف تتطرق إلقف ٌة إلك اهتامف بالجقر والظؾؿ, التُّفؿة والر 

 الؼضاء بؿا تؿؾقف شفقاتف, ويحؼؼ رغباتف. أو

                                                        

 (.6/6يـظر: بدائع الصـائع: )1) )

(, 3/77(, آختقار: )7/36(, الؿحقط الربهاين: )6/6(, بدائع الصـائع: )15/114يـظر: الؿبسقط لؾسرخسل: )3) )

(, 7/183(, التفذيب لؾبغقي: )17/471(, هناية الؿطؾب: )82-11/83(, الذخقرة: )6/82آستذكار: )

(, الشرح الؽبقر 11/37(, الؿغـل: )5/385(, مغـل الؿحتاج: )4/333: )(, الغرر البفقة31/153الؿجؿقع: )

 (.6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )3/432(, الؿؿتع يف شرح الؿؼـع: )11/334ٓبـ قدامة: )
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اجح قد الوجه الثالث:  طؾك التسؾقؿ بصحة الؼقاس, فنكَّف مـ الؿتؼرر يف الشريعة: أنَّ الرَّ

يؽقن مرجقحًا9 إذا ترتب طؾقف أو طارضف ما يستدطل ذلؽ, ويشؿؾ ذلؽ قضاء الؼاضل 

َّٓ أ ـٌ لف, إ كَّف بعؾؿف, فنكَّف وإْن كان قضاء الؼاضل بعؾؿف راجحًا بالـسبة إلقف9 ٕكَّف مؼطقٌع ومتقؼ

ترتب طؾقف وطارضف ما يستدطل أْن يؽقن مرجقحًا طؾك الؼضاء بالظـ بطريؼ الشفادة, وهل 

اجح حقـئٍذ مرجقحًا,  ,التُّفؿ والؿػاسد الؿتعددة التل تؾحؼ بحؽؿ الؼاضل بعؾؿف فقؽقن الرَّ

 والؿرجقح راجحًا.

بٍد, أققى مـ العؾؿ أكَّف مـ الؿؼطقع بف: أنَّ العؾؿ الحاصؾ يف شفادة مائة طالوجه الرابع: 

يـ, ومع ذلؽ مـع جؿفقر أهؾ العؾؿ الؼضاء بشفادة العبقد مفؿا بؾغقا  الحاصؾ يف شفادة حرَّ

مـ الصدق والقرع والدياكة, ولق بؾغ طددهؿ التقاتر9 ٕدلة خاصٍة, ويف الؿؼابؾ أجازوا 

يـ, وإْن كاكقا أقؾَّ مـفؿ طددًا وورطًا ودياكًة, وبـاًء طؾك ذ لؽ فؾقس مدار الؼضاء شفادة الحرَّ

 .هق مجرد وققع العؾؿ لؾؼاضل, دون الـظر فقؿا طداه مـ اطتباراٍت راطاها الشارع الحؽقؿ

أنَّ قضاء الؼاضل بالبقـات9 كالشفادة, واإلقرار, وققل أهؾ الخربة,  الوجه الخامس:

ورة9 وكحقها, مؿا تدطق إلقفا الضرورة, بخالف الؼضاء بالعؾؿ, فؾقس مؿا تدطق إلقف الضر

ٕكَّف ٓ يتعقَّـ الؼضاء بف طؾك ذات الؼاضل, فقؿؽـ أْن يؼضل يف القاقعة اإلمام, أو قاٍض 

 .(1)غقره, ويشفد هق بالحؼ لصاحبف

ػضل إلك: َتَققُِّػ إحؽام, أنَّ مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف يُ الدلقل السابع عشر: 

رجالً ُيطؾ ؼ زوجتف ثالثًا,  اضلفسؼ الحؽام, ويظفر ذلؽ يف حآٍت, مـفا: لق سؿع الؼ أو

طبده, ثؿ أكؽر هذا الرجؾ إيؼاطف لؾطالق, أو العتؼ, فننَّ الؼاضل ٓ يخؾق حالف مـ  ُيْعتُِؼ  أو

ـَ  َيسَتحؾَِػ أمريـ: إما أْن  اسرتقاق طبده  ف مـ استحالل مطؾؼتف البائـة, أوهذا الرجؾ, ثؿ ُيـؿؽ 

                                                        

(, 1414(, الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة: )7/57(, الـقادر والزيادات: )13/5442يـظر: التجريد لؾؼدوري: )1) )

(, الؿؿتع يف 11/41(, الؿغـل: )1/64(, البفجة يف شرح التحػة: )1/21(, اإلتؼان واإلحؽام: )11/83الذخقرة: )

 (.3/437(, الطرق الحؽؿقة: )3/432شرح الؿؼـع: )
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َتققَّػ الحؽؿ,  َيسَتحؾِػُف,ف قضك بالباصؾ, وإْن لـؿ الـُؿـعـَتِؼ9 فقػسؼ الحاكؿ حقـئٍذ9 ٕكَّ 

 .(1)بخالف ما لق قضك بعؾؿف, فنكَّف يسؾؿ مـ هذيـ إمريـ

 وكوقش من أربعة أوجٍه:

أنَّ الؼاضل يؿؽـف أْن يسؾؿ مـ هذيـ إمريـ9 بآمتـاع طـ الحؽؿ يف  الوجه إول:

قـئٍذ: ٓ يؼضل بالباصؾ, وٓ يؽتؿ الحؼ9 القاقعة التل يعؾؿفا, وأْن يؼقؿ الشفادة طؾقفا, وح

 فسؾؿ مـ إمريـ.

أنَّ ترك الحؽؿ لقس بحؽٍؿ, وترك الؼضاء طـد العجز طـف لقس فسؼًا9  الوجه الثاين:

والؼاضل معذوٌر يف طدم قضائف بعؾؿف9 ٕنَّ صاحب الحؼ, أو الؿظؾقم, هق الؿطالب بنقامة 

 البقـات الؿعتربة يف الؼضاء.الحجة والبقـة, ولقس طؾؿ الؼاضل مـ الحجج و

أنَّ الؼاضل لق قضك بعؾؿف يف هذه الحآت, فنكَّف لـ يسؾؿ مـ الحرمة  الوجه الثالث:

والؿػسدة9 ٕنَّ قضاءه بعؾؿف ُمحرٌم طؾقف9 بدٓلة الـصقص الؼاصعة يف الثبقت, والصريحة يف 

ر والظؾؿ, أو التشفل وتحؼقؼ الدٓلة, كؿا أكَّف سقرتتب طؾك هذا الؼضاء مػسدة ات فامف9 بالجق

 الرغبات.

يؿؽـ أْن يـاقش هذا آستدٓل أيضًا: بلنَّ قضاء الؼاضل بعؾؿف يف هذه  الوجه الرابع:

الؿسللة, خارج محؾ الـزاع9 ٕنَّ الؿذاهب إربعة: الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة, 

طؾؿف, ولق قامت طؾقف البقـة, فؽقػ قد اتػؼت طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بخالف 

 . (3)ولؿ تؼؿ بقـٌة طؾك خالف طؾؿف

أكف لؿا اتػؼت إمة طؾك جقاز آقتصار طؾك قاٍض واحٍد يف إكػاذ  الدلقل الثامن عشر:

                                                        

 (.15/232(, الحاوي الؽبقر: )11/82يـظر: الذخقرة: )1) )

(, 1414(, الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة: )7/57ات: )(, الـقادر والزياد13/5442يـظر: التجريد لؾؼدوري: )3) )

(, 421-3/438(, الطرق الحؽؿقة: )1/65(, البفجة لؾتسقلل: )1/21(, اإلتؼان واإلحؽام: )11/83الذخقرة: )

 (.5/353كشػ الؾثام: )
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دلَّ ذلؽ طؾك  ولؿ يحتج إلك اكضؿام غقره إلقف, إحؽام فقؿا ٓ يؽقن الؼاضل خصؿًا فقف,

ف جائٌز لف أْن يحؽؿ بعؾؿف9 أٓ ترى أنَّ الشاهد القاحد لؿا لؿ يؼبؾ ققلف أنَّ ققلف مؼبقٌل فقف, وأكَّ 

 وحده, احتقج يف صحة شفادتف اكضؿام غقره إلقف, ومعؾقٌم أكَّف لق قضك بخالف الحؼ طـده,

 .(1)لؿ يـػذ حؽؿف, فَدلَّ ذلؽ طؾك لزوم ققلف, وكػقذ حؽؿف بعؾؿف9 فقؿا ٓ يؽقن خصؿًا فقف

 وكوقش من وجفقن:

أكَّف ققاٌس باصٌؾ9 ٕكَّف يف مؼابؾ الـصقص الؼاصعة ثبقتًا, والصريحة دٓلًة,  لوجه إول:ا

 طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف.

يبة, أكَّ  الوجه الثاين: ف ققاٌس مع الػارق9 ٕنَّ قضاء الؼاضل بعؾؿف, تتطرق إلقف التُّفؿة والر 

ولفذا ُمـَِع ء بؿا تؿؾقف شفقاتف, ويحؼؼ رغابتف, وذريعٌة إلك ات فامف بالجقر والظؾؿ, أو الؼضا

يب  .(3)الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف9 صقكًا لؿـصب الؼضاء مـ التُّفؿ والر 

أنَّ الؼاضل هق الؿمتؿـ طؾك الحؽؿ, فنذا سللف الؿدطل أْن يحؽؿ  الدلقل التاسع عشر:

 .(2)لف, وكان طالؿًا بصدقف فقؿا يدطقف, جاز لف الحؽؿ

 ثة أوجٍه:وكوقش من ثال

أكَّف ققاٌس باصٌؾ9 ٕكَّف يف مؼابؾ الـصقص الؼاصعة ثبقتًا, والصريحة دٓلًة,  الوجه إول:

 طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف.

يبة, أكَّ  الوجه الثاين: ف ققاٌس مع الػارق9 ٕنَّ قضاء الؼاضل بعؾؿف, تتطرق إلقف التُّفؿة والر 

ولفذا ُمـَِع ؿ, أو الؼضاء بؿا تؿؾقف شفقاتف, ويحؼؼ رغابتف, وذريعٌة إلك ات فامف بالجقر والظؾ

                                                        

 (.3/77(, آختقار: )43-7/41يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )1) )

(, 6/82(, آستذكار: )33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )3/851ل طبدالقهاب: )يـظر: اإلشراف لؾؼاض3) )

(, 13/375(, فتح العزيز: )7/183(, التفذيب لؾبغقي: )1/64(, البفجة لؾتسقلل: )6/321التقضقح لخؾقؾ: )

 (.3/421(, الطرق الحؽؿقة: )11/335الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )

 (.13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )2) )
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يب.  الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف9 صقكًا لؿـصب الؼضاء مـ التُّفؿ والر 

أكَّف يرتتب طؾك هذا آستدٓل: أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف الوجه الثالث: 

مـ حؼقٍق لقالده, وولده,  , وأْن يؼضل بعؾؿف كذلؽ بؿا طؾؿفالحدود الخالصة هلل 

وزوجف, وشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, وأْن يؼضل طؾك طدوه, وهذا ٓ يؼقل بف حتك الؿجقزون 

لؼضاء الؼاضل بعؾؿف, فنْن قال الؿخالػ: إنَّ هذه الؿسائؾ مستثـاٌة بـصقٍص خاصٍة, قؾـا: إنَّ 

 .(1)الؼضاء بالعؾؿ كذلؽ مستثـًك بـصقٍص خاصةٍ 

بإدلة , فاستدلوا له: الؼاضي بعؾؿه يف الحدود الخالصة َّلل  وأما عدم جواز قضاء

السابؼة التل استدل هبا أصحاب الؼقل إول9 الؼائؾقـ بؿـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف 

ُيستحب  9 ٕنَّ الحدود الخالصة هلل مطؾؼًا, وحؿؾقا الؿـع طؾك الحدود الخالصة هلل 

 السرت يف أسباهبا. 

تاط يف درئفا, وتسؼط بالشبفة, وقضاء الؼاضل فقفا بعؾؿف مقرد شبفٍة9 وٕنَّ الحدود ُيح

ٕنَّ الؼاضل كائٌب طـ إمام الؿسؾؿقـ, وإمام الؿسؾؿقـ إكَّؿا يستقفقفا طؾك سبقؾ الـقابة, مـ 

غقر أْن يؽقن هـاك خصٌؿ ُيطالب هبا مـ العباد, فؾق اكتػك يف إقامتفا بعؾؿ كػسف9 فؽلكَّف قضك 

ق كػسف, ولُربَّؿا اتَّفؿف بعض الـاس بنقامتفا جقرًا بغقر حٍؼ, وهق ملمقٌر أْن لـػسف, يف حؼق

 يصقن قضاءه وكػسف طـ ذلؽ.

وٕنَّ الحجة يف إقامتفا هل البقـة, ومعـك البقـة وإْن ُوِجد, فؼد فاتت صقرهتا, وفقات 

 .(3)الصقرة يقرث شبفًة, والحدود تدرأ بالشبفات

                                                        

(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: 3/851(, اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )13/5438يـظر: التجريد لؾؼدوري: )1) )

(, التفذيب لؾبغقي: 1/64(, البفجة لؾتسقلل: )6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )6/82(, آستذكار: )33/276)

 (.3/421(, الطرق الحؽؿقة: )11/335(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )13/375(, فتح العزيز: )7/183)

(, بدائع الصـائع: 15/113(, الؿبسقط لؾسرخسل: )43-7/43يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )3) )

 (, التػريع: 6/6)
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 وكوقش من وجفقن:

أنَّ التػريؼ يف جقاز الؼضاء بالعؾؿ: بقـ حؼقق أدمققـ, والحدود الخالصة  :الوجه إول

, ٓ كصَّ فقف, وٓ دلقؾ طؾقف9 مـ كتاٍب, أو سـٍة, أو إجؿاٍع, أو ققاٍس صحقٍح9 فال طربة هلل 

 .(1)بف

أنَّ أدلة مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف: جاء بعضفا يف غقر الحدود, وجاء الوجه الثاين: 

ا مطؾؼًا يف الحدود وغقرها, وجاء بعضفا خاصًا يف الحدود, وهذا دلقٌؾ طؾك أنَّ مـع بعضف

 .(3)الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف مـٌع مطؾٌؼ9 يف الحدود, وغقرها

أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف مطؾؼًا9 سقاٌء أكان ذلؽ يف حؼقق اهلل  الؼول الثالث:

ٌء أكان ذلؽ يف الحدود الخالصة هلل سبحاكف وتعالك, طزَّ وجؾ, أو يف حؼقق أدمققـ, وسقا

أو يف الحدود الؿتعؾؼة بأدمققـ, والدماء, والؼصاص, وهذا الؼقل رواية طـ اإلمام أحؿد, 

بؽافة إدلة السابؼة, التل استدل هبا أصحاب الؼقل  واستدالوا لذلك:, (2)وبف قال ابـ حزمٍ 

, وحؿؾقها طؾك ؾؿف يف غقر الحدود الخالصة هلل الثاين9 الؼائؾقن بجقاز قضاء الؼاضل بع

 .(3)اإلصالق

 .(4)بؿا كققشت بف تؾؽ إدلة يف مقاضعفا وكوقشت:

                                                                                                                                                                   

(, الؿجؿقع: 377-13/376(, فتح العزيز: )15/212(, البقان والتحصقؾ: )413(, طققن الؿسائؾ: )3/343)

 (, فتح الؿعقـ:31/153)

 (.6/347(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/168(, الػروع: )382(, اإلرشاد لؾفاشؿل: )532)

 (.7/434يـظر: الؿحؾك: )1) )

 (, مـ هذا البحث.37-17يـظر لفذه إدلة وأوجف دٓلتفا: ص: )3) )

(, 11/341(, اإلكصاف: )175-7/174(, الؿبدع: )6/347يـظر: شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )2) )

 (.7/432الؿحؾك بأثار: )

 (, مـ هذا البحث.33-37يـظر لفذه إدلة, وأوجف دٓلتفا: ص: )3) )

 (, مـ هذا البحث.32-37يـظر ٕوجف الؿـاقشات طؾك إدلة: ص: )4) )
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أنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف حؼقق أدمققـ9 فقؿا طؾؿف يف زمـ  الؼول الرابع:

دلوا عؾى جواز قضاء واست, (1)وٓيتف, ومؽان وٓيتف, وهبذا قال اإلمام أبق حـقػة, ومـ وافؼف

كافة إدلة السابؼة, التل استدل هبا أصحاب الؼقل الؼاضي بعؾؿه بفذه الضوابط الثالثة بــ: 

الثاين, الؼائؾقن بجقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف يف غقر الحدود الخالصة هلل 
, وحؿؾقا هذه (3)

ة الؼاضل9 ٕنَّ العؾؿ إدلة طؾك حالة الؼضاء بالعؾؿ يف حؼقق أدمققـ9 يف زمان ومؽان وٓي

الحاصؾ لؾؼاضل يف زمان ومؽان وٓيتف هق طؾٌؿ حاصٌؾ لف يف وقٍت هق مؽؾٌػ فقف بالؼضاء9 

فلصبح بؿـزلة البقـة الؼائؿة لديف9 كشفادة الشفقد, بخالف العؾؿ الحاصؾ لف يف غقر زمان 

, فؾؿ يصبح ذلؽ ومؽان وٓيتف, فنكَّف طؾٌؿ حاصٌؾ لف يف وقٍت هق غقر مؽؾٍَّػ فقف بالؼضاء

 .(2)بؿـزلة البقـة الؼائؿة لديف9 يف زمان ومؽان وٓيتف9 فؾؿ يجز لف الؼضاء فقف بعؾؿف

 .(3)بؿا كققشت بف تؾؽ إدلة يف مقاضعفا وكوقشت:

أنَّ الحدود  , بــ:الحدود الخالصة َّلل واستدلوا عؾى عدم جواز قضاء الؼاضي بعؾؿه يف 

سباهبا, وٕنَّ الحدود ُيحتاط يف درئفا, وتسؼط بالشبفة, يستحب السرت يف أ الخالصة هلل 

وقضاء الؼاضل فقفا بعؾؿف مقرد شبفٍة9 ٕنَّ الؼاضل كائٌب طـ إمام الؿسؾؿقـ, وإمام 

الؿسؾؿقـ إكَّؿا يستقفقفا طؾك سبقؾ الـقابة, مـ غقر أْن يؽقن هـاك خصٌؿ ُيطالب هبا مـ 

امتفا بعؾؿ كػسف9 فؽلكَّف قضك لـػسف يف حؼقق العباد, ففق بؿؼام الخصؿ9 فؾق اكتػك يف إق

كػسف, ولُربَّؿا اتَّفؿف بعض الـاس بنقامتفا جقرًا بغقر حٍؼ, وهق ملمقر بلْن يصقن قضاءه وكػسف 

طـ ذلؽ, وٕنَّ الحجة يف إقامتفا هل البقـة, ومعـك البقـة وإْن وجد, فؼد فاتت صقرهتا, 

                                                        

(, 6-6/5(, بدائع الصـائع: )15/114(, الؿبسقط لؾسرخسل: )7/41يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )1) )

 (.4/327(, رد الؿحتار: )3/156(, مجؿع إهنر: )3/77(, آختقار: )7/36حقط الربهاين: )الؿ

 (, مـ هذا البحث.33-37يـظر لفذه إدلة, وأوجف دٓلتفا: ص: )3) )

 (.3/77(, آختقار: )6/6(, بدائع الصـائع: )15/114يـظر: الؿبسقط: )2) )

 (, مـ هذا البحث.32-37يـظر ٕوجف الؿـاقشات طؾك إدلة: ص: )3) )
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 . (1)الشبفاتوفقات الصقرة يقرث شبفًة, والحدود تدرأ ب

 وكوقش من وجفقن:

أكَّف ٓ كصَّ وٓ دلقؾ مـ9 كتاٍب, أو سـٍة, أو إجؿاٍع, أو ققاٍس صحقٍح, طؾك الوجه إول: 

تخصقص جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف هبذه الضقابط الثالثة, وٓ قالف أحٌد قبؾ اإلمام أبل 

 . (3)حـقػة

ف: جاء بعضفا يف غقر الحدود, وجاء أنَّ أدلة مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿالوجه الثاين: 

بعضفا مطؾؼًا يف الحدود وغقرها, وجاء بعضفا خاصًا يف الحدود, وهذا دلقٌؾ طؾك أنَّ مـع 

 .(2)الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف مـٌع مطؾٌؼ9 يف الحدود, وغقرها

َّٓ إذا كان يف حؼقق أدمققـ, الؼول الخامس:  أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف إ

وأقام الطالب شاهدًا واحدًا, فقحؽؿ الؼاضل حقـئٍذ بعؾؿف مع ذلؽ الشاهد, وهبذا قال الؾقث 

 واستدلوا لذلك بـدلقؾقن:, (3)بـ سعد, ومحؿد بـ الحسـ مـ الحـػقة, ووجٌف طـد الشافعقة

أنَّ طؾؿ الؼاضل مع شفادة شاهٍد آخر, يؽقن يف معـك شفادة الشاهديـ,  الدلقل إول:

 .(4)قز بشفادة الشاهديـوالحؽؿ يج

                                                        

(, الؿبسقط لؾسرخسل: 13/5443(, التجريد لؾؼدوري: )43-7/43يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )1) )

 (.4/328(, رد الؿحتار: )3/77(, آختقار: )7/36(, الؿحقط الربهاين: )6/6(, بدائع الصـائع: )15/113)

 (.7/433يـظر: الؿحؾك: )3) )

 (, مـ هذا البحث.37-17ة: ص: )يـظر لفذه إدل2) )

(, 8/354(, الؿحقط الربهاين: )1/215(, روضة الؼضاة: )2/261يـظر: مختصر اختالف العؾؿاء لؾطحاوي: )3) )

(, بحر 17/473(, هناية الؿطؾب: )1/137(, أدب الؼاضل: )3/314(, درر الحؽام: )1/213العؼقد الدرية: )

(, 11/145(, روضة الطالبقـ: )13/376(, فتح العزيز: )6/218(, القسقط لؾغزالل: )13/67الؿذهب: )

 (.7/433الؿحؾك: )

ًٓ بجقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف, ثؿ رجع طـ هذا الؼقل يف آخر طؿره, إلك الؼقل بلكَّف  وكان اإلمام محؿد بـ الحسـ يؼقل أو

َّٓ إْن شفد مع طؾؿف شاهد آخر. يـظر: الؿصاد  ر السابؼة لؾحـػقة.ٓ يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف إ

(, القسقط لؾغزالل: 3/314(, درر الحؽام: )1/213(, العؼقد الدرية: )8/354يـظر: الؿحقط الربهاين: )4) )
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أنَّ مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف إكَّؿا كان بسبب التُّفؿة التل تؾحؼ  الدلقل الثاين:

بالؼاضل إذا حؽؿ بعؾؿف, وإذا شفد مع طؾؿ الؼاضل شاهٌد آخر, فننَّ هذه التُّفؿة تـتػل 

 .(1)الشاهد أخر أو الغؾط يف طؾؿف, مع وجقد وتزول طـ الؼاضل, كؿا أكَّف يـتػل طـف الخطل,

  وكوقش من أربعة أوجٍه:

أكَّف ٓ كصَّ وٓ دلقؾ9 مـ كتاٍب, أو سـٍة, أو إجؿاٍع, أو ققاٍس صحقٍح, طؾك  الوجه إول:

 تخصقص جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف9 بؿا إذا شفد بالحؼ مع طؾؿ الؼاضل شاهٌد واحٌد.

ؿا قضك بعؾؿف9 ٕنَّ الحجة والبقـة أنَّ حؼقؼة هذا الؼقل, هق أنَّ الؼاضل إكَّ  الوجه الثاين:

 الشرطقة لؿ تؽتؿؾ وتتؿ9 ٕنَّ الشاهد القاحد الؿجرد لقس مـ صرق الحؽؿ والؼضاء.

يبة والتُّفؿة بالجقر والظؾؿ, أو الؼضاء بالتشفل, التل تؾحؼ بالؼاضل  الوجه الثالث: أنَّ الر 

اهُد آخر, ففل كؿا لق قضك لق قضك بعؾؿف, ٓ تـتػل وٓ تزول طـف, حتك ولق شفد معف ش

بعؾؿف بدون هذه الشفادة9 ٕنَّ مستـده يف الحؽؿ يف كال الحالتقـ: هق قضاؤه بعؾؿف, ٓ 

دة لقست مـ الطرق والبقـات الؿعتربة يف  بشفادة الشاهد9 ٕنَّ شفادة الشاهد القاحد الؿجرَّ

 .(3)اإلثبات

جاء بعضفا يف غقر الحدود, وجاء  أنَّ أدلة مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف:الوجه الرابع: 

بعضفا مطؾؼًا يف الحدود وغقرها, وجاء بعضفا خاصًا يف الحدود, وهذا دلقٌؾ طؾك أنَّ مـع 

 .(2)الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف مـٌع مطؾٌؼ9 يف الحدود, وغقرها

أطؾؿ وأحؽؿ, هق الؼقل إول, وهق أكَّف ٓ يجقز لؾؼاضل أْن  الراجح واهلل الترجقح: 

                                                                                                                                                                   

(6/218.) 

(, 1/137(, أدب الؼاضل: )3/314(, درر الحؽام: )1/213(, العؼقد الدرية: )8/354يـظر: الؿحقط الربهاين: )1) )

 (.13/376فتح العزيز: )

 (.434-7/433(, الؿحؾك: )13/376(, فتح العزيز: )17/473ر: هناية الؿطؾب: )يـظ3) )

 (, مـ هذا البحث.37-17يـظر لفذه إدلة: ص: )2) )
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 بعؾؿف مطؾؼًا. يؼضل

 وسبب ترجقح هذا الؼول ما يؾي:

ققة أدلة هذا الؼقل, فجؿؾٌة مـفا قاصعٌة يف الثبقت والصحة, وصريحٌة يف الدٓلة  أوًٓ:

 طؾك تحريؿ قضاء الؼاضل بعؾؿف مطؾؼًا.

 ضعػ استدٓٓت الؿخالػقـ طؾك أققالفؿ, واإلجابة طـفا مـ طدة أوجٍف. ثاكقًا:

جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف يرتتب طؾقف مػاسد طظقؿة, مـفا: أكَّف يػتح أنَّ الؼقل ب ثالثًا:

يب يف شخص الؼاضل, بخالف الؼقل  أبقاب الؼدح والطعـ يف كزاهة الؼضاء, والتُّفؿ والر 

بؿـع قضاء الؼاضل بعؾؿف9 فنكَّف مؿا يحؼؼ صقاكة الؼضاء, وكزاهة صرقف, وُمتؼؾ ِديف, وُيغؾؼ بابًا 

 لؼدح يف كزاهة الؼضاء, وشخص الؼاضل طظقؿًا مـ أبقاب ا

 وُتفؿتف بالجقر والظؾؿ, والؼضاء بالتشفل, وتحؼقؼ مصالحف ورغباتف.

أنَّ هذا الؼقل هق الـؿقافؼ لؿؼاصد الشريعة الحؽقؿة, ومراطاهتا لؾؿصالح, ودرئفا  رابعًا:

د كؼؾ لؾؿػاسد, وققاطدها يف سد الذرائع, وقد تقاترت كصقص العؾؿاء يف هذا الشلن, فؼ

جؿٌع مـ طؾؿاء الشافعقة, طـ اإلمام الشافعل: أكَّف كان يرى الؼضاء بالعؾؿ, وٓ يبقح بف9 

ويؾزم مـ أجاز لؾؼاضل أْن يؼضل بعؾؿف مطؾؼًا9 أكَّف لق "مخافة قضاة السقء, فؼال بعضفؿ: 

ق بقـف َطَؿَد إلك رجٍؾ مستقٍر, لـؿ ُيعفد مـف فجقٌر قٌط, أْن يرُجؿف, ويدطل أكَّف رآه يزين , أو يػر 

وبقـ زوجتف, ويزطؿ أكَّف سؿعف ُيطؾ ؼفا, أو بقـف وبقـ َأَمتِِف, ويزطؿ أكَّف سؿعف ُيعتِؼفا, فننَّ هذا 

الباب لق ُفتح9 لقجد ُكؾُّ قاٍض السبقؾ إلك قتؾ طدوه, وتػسقؼف, والتػريؼ بقـف وبقـ مـ ُيحب, 

. اكتفك, وإذا "لؾحاكؿ أْن يحؽؿ بعؾؿفلقٓ قضاة السقء9 لؼؾت إنَّ "ومـ ثؿَّ قال الشافعل: 

ـُ كان هذا يف الزمان إول, فؿا الظـ بالؿتلخر,  حسؿ مادة تجقيز الؼضاء بالعؾؿ يف هذه  َفَقَتَعقَّ

, وقال (1)"إزمان الؿتلخرة9 لؽثرة مـ يتقلك الحؽؿ مؿـ ٓ ُيممـ طؾك ذلؽ, واهلل أطؾؿ

                                                        

(, إرشاد الساري: 12/151(, فتح الباري ٓبـ حجر: )11/311(, الـجؿ القهاج: )13/66يـظر: بحر الؿذهب: )1) )
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كؿ: أْن يليت إلك رجٍؾ مستقٍر بقـ الـَّاس, غقر وهؾ يسقغ لؾحا": اإلمام ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل 

رأيتف يزين؟ أو  طؾقف شاهٌد واحٌد هبا, فقرجؿف, ويؼقل: مشفقٍر بػاحشٍة, ولؿ يؼؿ

ق بقـ الزوجقـ, ويؼقل: يؼتؾف, ؟ أو يػر  َّٓ  ويؼقل: سؿعتف َيُسبُّ سؿعتف ُيطؾ ؼ؟ وهؾ هذا إ

9 لقجد كؾ قاٍض لف طدوٌّ -ة الزمانوٓ سقؿا لؼضا-محض التُّفؿة؟ ولق فتح هذا الباب 

إلك قتؾ طدوه, ورجؿف, وتػسقؼف, والتػريؼ بقـف وبقـ امرأتف, وٓ سقؿا إذا كاكت  السبقؾ

العداوة خػقًة, ٓ يؿؽـ لعدوه إثباهتا, وحتَّك لق كان الحؼُّ هق حؽؿ الحاكؿ بعؾؿف9 لقجب 

قر, وإياس بـ معاوية, مـع قضاة الزمان مـ ذلؽ, وهذا إذا ققؾ يف شريٍح, وكعب بـ س

ثم  ,(1)"وحػص بـ غقاث, وأضراهبؿ, كان فقف ما فقف والحسـ البصري, وطؿران الطؾحل,

ومـ تدبَّر الشريعة, وما اشتؿؾت طؾقف مـ الؿصالح, وسد  الذرائع, " قال يف موضٍع ٓحٍق:

 .(3)"تبقَّـ لف الصقاب يف هذه الؿسللة, وباهلل التقفقؼ

                                                                                                                                                                   

 (.7/221(, كقؾ إوصار: )11/333)

 (.354-5/353(. ويـظر: كشػ الؾثام: )421-3/438طرق الحؽؿقة: )ال1) )

 (.3/423الطرق الحؽؿقة: )3) )
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 لخالفالوبحث الثاًي: ثورة ا

 تظفر ثؿرة الخالف: فقؿا لو قضى الؼاضي بعؾؿه, فؿا حؽم قضائه يف هذه الحالة:   

  ,طؾك الؼقل إول: يعترب قضاؤه باصالً, ويتعقَّـ كؼضف9 ٕكَّف ُبـِل طؾك صريٍؼ مؿـقٍع

 ومستـٍد محرٍم.

 لصة هلل وطؾك الؼقل الثاين: التػصقؾ: فنْن كان هذا الؼضاء يف غقر الحدود والتعازير الخا

 ٌصحقٌح, وكافٌذ9 ٕكَّف ُبـِل طؾك صريٍؼ مشروٍع, ومستـٍد جائٍز, وأما إْن كان  , فنكَّف قضاء

, فنكَّف قضاٌء باصٌؾ, ويتعقَّـ كؼضف9 ٕكَّف هذا الؼضاء يف الحدود والتعازير الخالصة هلل 

 ُبـِل طؾك صريٍؼ مؿـقٍع, ومستـٍد محرٍم.

  صحقٌح, وكافٌذ9 ٕكَّف ُبـِل طؾك صريٍؼ مشروٍع, ومستـٍد وطؾك الؼقل الثالث: يعترب قضاؤه

 جائٍز.

  وطؾك الؼقل الرابع: التػصقؾ: فنْن كان هذا الؼضاء يف حؼقق أدمققـ, وفقؿا طؾؿف

الؼاضل يف زمـ وٓيتف, ومحؾ وٓيتف, فنكَّف قضاٌء صحقٌح, وكافٌذ9 ٕكَّف ُبـِل طؾك صريٍؼ 

كان هذا الؼضاء يف غقر ذلؽ, فنكَّف قضاٌء باصٌؾ, ويتعقَّـ مشروٍع, ومستـٍد جائٍز, وأما إْن 

 كؼضف9 ٕكَّف ُبـِل طؾك صريٍؼ مؿـقٍع, ومستـٍد محرٍم.

  وطؾك الؼقل الخامس: التػصقؾ, فنْن كان هذا الؼضاء يف حؼقق أدمققـ, وأقام الطالب

ُبـِل طؾك صريٍؼ الؿؼضل بف, فنكَّف قضاٌء صحقٌح, وكافٌذ9 ٕكَّف  شاهدًا واحدًا طؾك الحؼ

مشروٍع, ومستـٍد جائٍز, وأما إْن كان هذا الؼضاء يف غقر ذلؽ, فنكَّف قضاٌء باصٌؾ, ويتعقَّـ 

 كؼضف9 ٕكَّف ُبـِل طؾك صريٍؼ مؿـقٍع, ومستـٍد محرٍم.
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 الوبحث الثالث: قضاء القاضي بفِراسته

 وفقه ثالثة مطالب:

فِ "قال ابـ فارٍس: لغًة:  اء والسقـ أصقٌؾ, يدلُّ طؾك وْطِء الشلء, وَدق   .(1)"الػاء والرَّ

   :ل بف9 لَدق ف ووصِئِف إرض بحقافره9 ٕنَّ أصؾ الَػْرِس والَػَرُس: واحد الَخْقِؾ, وُسؿ 

ُق, وُيطؾؼ الَػَرُس طؾك الذكر وإكثك سقاء, فُقؼال: هق الَػَرُس, وهل الػَ  َرُس, وتصغقر الدَّ

الذكر: ُفَرْيٌس, وتصغقر إكثك: ُفَرْيَسٌة, وُتجؿع طؾك َأْفَراٍس, كؿا ُتجؿع طؾك غقر لػظفا, 

 فُقؼال: َخْقٌؾ.

  .كؿا ُيطؾؼ الَػَرُس طؾك َكْجٍؿ معروٍف9 لؿشاكؾتف الَػَرَس يف صقرتف 

  ا9 وهل مـ وُتطؾؼ الَػَراَسة بػتح الػاء طؾك: العؾؿ والِحذُق بركقب الخقؾ, وركضف

ل الرجؾ فارسًا.  الػروسقة, وهبا ُسؿ 

   والَػاِرُس: هق الراكب طؾك الَحافِِر9 فرسًا كان, أو بغالً, أو حؿارًا, وقال بعضفؿ: ٓ ُيؼال

اٌر. اٌل, وَحؿَّ  لصاحب البغؾ والحؿار فارٌس, ولؽـ ُيؼال: َبغَّ

  ُف, وكسره, ُيؼال: َفَرَس إسد فريستف, يػرسفا َفْرَسًا, واْفَتَرَسفا9  وَفَرَس الشلء َفْرسًا: َدقَّ

اٌس, أي: كثقر آفرتاس, ثؿ ُأصؾؼ الَػْرُس طؾك كؾ قتٍؾ,  إذا َدقَّ ُطـؼفا, وكسرها, وأسٌد َفرَّ

 طـف.
ٌ
 وَفَرَس الذابح ذبقحتف, أي: كسر ُطـؼفا قبؾ مقهتا, وهق مـفل

  ٍؿ وُتطؾؼ الِػَراَسُة بؽسر الػاء طؾك: مـ كان فارسًا بعقـف, وكظ ره, وذا ِطؾٍؿ وبصٍر وتقسُّ

ـُ الِػراسة, ومـف ققلفؿ: رجٌؾ فارٌس بإمر, أي: طالٌؿ بف, بصقٌر, وُيؼاُل:  بإمر, ففق َبق 

ائب, وفالٌن أْفَرُس مـ فالٍن, أي:  ـ  الصَّ ْفُتُف بالظَّ ْؿُتف فقف, وَتَعرَّ ْست فقف الخقر, أي: َتَقسَّ َتَػرَّ

                                                        

 (.3/374مؼايقس الؾغة: )1) )
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 .(1)أبصر مـف, وأطرف

ففا أهل العؾم بعدة تعريػاٍت, ومن أبرزها:اصطالحًا  : عرَّ

  :فت بلكَّفا  .(3)العالمة التل يستدل هبا, طؾك مطؾقب غقرها ُعرِّ

  :فت بلكَّفا  .(2)آستدٓل بإمقر الظاهرة, طؾك إمقر الخػقَّة وُعرِّ

  :فت بلكَّفا ُف مـف إخالق اإلكساكقة9 بسبب آستدٓل بالخَ  وُعرِّ ؾؼ الظاهر, طؾٌؿ ُيَتعرَّ

 .(3)طؾك الُخؾؼ الباصـ

  :فت بلكَّفا ه وُعرِّ  .(4)خاصٌر يفجؿ طؾك الؼؾب, فقـػل ما ُيضادُّ

  :وذكر جؿٌع من أهل العؾم: أنَّ الِػراسة ُتطؾق يف آصطالح عؾى معـققن 

يف قؾقب أولقائِِف, فقعؾؿقن أحقال بعض الـاس9 بـقٍع مـ  ما ُيقِقُعُف اهلل  إول:

 وإصابة الظـ والحدس.الؽرامات, 

ٓئؾ, والتَّجارب, والَخْؾِؼ, وإَْخاَلِق9 فُتعرف بف أحقال الـاس. الثاين: ُؿ بالدَّ  ِطؾٌؿ ُيتعؾَّ

 .(5) والعؾؿ القارد يف الـقع الثاين: ُصـ َػْت فقف طدٌد مـ التصاكقػ: الؼديؿة, والحديثة

 :م بعض أهل العؾم الِػراسة إلى ثالثة أقسام  مسللة: َقسَّ

يف قؾب طبده, وخاصٌر َيفُجُؿ طؾك  الِػراسة اإليؿاكقة: وهل كقٌر يؼذفف اهلل  الؼسم إول:

                                                        

(, لسان العرب: 7/4141(, شؿس العؾقم: )375-3/374(, مؼايقس الؾغة: )847-2/846يـظر: الصحاح: )1) )

 (.221-15/232(, تاج العروس: )3/356(, الؿصباح الؿـقر: )5/148-152)

(, مدارج 5/371(, البحر الؿحقط يف التػسقر: )11/32(, تػسقر الؼرصبل: )2/115أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: ) 3))

 (.1/138السالؽقـ: )

 (.152(, التعريػات الػؼفقة: )3/1354كشاف اصطالحات العؾقم والػـقن: ) 2) )

(, ترتقب العؾقم: 3/1331(, كشػ الظـقن: )2/382حؽام: )(, شرح اإللؿام بلحاديث ا3/333ٕمػاتقح الغقب: )3) )

 (.1/45(, كشاف اصطالحات العؾقم والػـقن: )181)

 (.2/135(, الربيؼة الؿحؿقدية: )331(, معجؿ مؼالقد العؾقم: )3/275الرسالة الؼشقرية: )4) )

(, 3/664قت الؿغتذي: )(, ق2/337(, الـفاية يف غريب الحديث وإثر: )514-3/513الؿجؿقع الؿغقث: )5) )

 (.238-15/237(, تاج العروس: )1/235(, التـقير لؾصـعاين: )13/115مجؿع بحار إكقار: )
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ُق بف بقـ الحؼَّ والباصؾ, والصادق والؽاذب, وهذه الػراسة طؾك  ُه9 ُيػر  قؾبف, يـػل ما ُيَضادُّ

ة إيؿان العبد, فؿـ كان أققى إيؿاكًا كان أَحدُّ فِراسًة.  حسب قــقَّ

فر والتَّخؾ ل9 ٕنَّ الـػس  :الؼسم الثاين الِػراسة الرياضقة: وهل التل َتْحُصُؾ بالجقع والسَّ

دها, وهذه الِػراسة  دت مـ العقائؼ9 صار لفا مـ الِػراسة والؽشػ بحسب تجر  إذا تجرَّ

مشرتكة بقـ الؿممـ والؽافر, وٓ تدل طؾك إيؿاٍن, وٓ طؾك وٓيٍة, وٓ تؽشػ طـ حٍؼ كافٍع, 

 يٍؼ مستؼقٍؿ.وٓ طـ صر

الِػراسة الـَخـْؾـِؼـقَّـة: وهل التل صـَّػ فقفا إصباء, وغقرهؿ, واستدلقا  الؼسم الثالث:

9 كآستدٓل بالـَخـْؾـِؼ طؾك الـُخـُؾـِؼ9 لؿا بقـفؿا مـ آرتباط التل اقتضتف حؽؿة اهلل 

دِر طؾك سعة بصغر الرأس الخارج طـ العادة طؾك صغر العؼؾ, وبؽربه طؾك كربه, وسعة ا لصَّ

 .(1)الـُخـُؾـِؼ, وبضقؼف طؾك ضقؼف, وكحق ذلؽ

 :مسللة: ذكر بعض أهل العؾم أنَّ لؾِػراسة سببان 

ة قؾبف, وُحسـ فطـتف.  إول: ِس, وِحدَّ  جقدة ذهـ الـُؿـَتـَػـر 

س فقف, فنذا اجتؿع السببان, لؿ تؽد ُتخْ  الثاين: طُِئ ضفقر العالمات, وإدلة طؾك الـُؿـَتـَػـرَّ

لؾعبد فِراسٌة, وإذا اكتػقا لؿ تؽد تصح لف فِراسٌة, وإذا ققي أحدهؿا, وضعػ أخر, كاكت 

ـَ  ـَ َبْق  .(3)فراستف َبْق

دة,  الؿراد بفذه الؿسللة: هل قضاء الؼاضل استـادًا إلك طؾؿف الذي يؽتسبف بِػراستف الـُؿجـرَّ

حاكؿتف لؾؿتداطققـ, وهذا العؾؿ يعترب مـ باب الظـ والتخؿقـ أثـاء كظره يف الدطقى, ومـ

دة وتخؿقـف  الذي يـؼدح يف كػس الؼاضل, دون بقـٍة, فقغؾب طؾك ضـف بقاسطة فِراستف الـُؿجـرَّ

                                                        

-181(, ترتقب العؾقم: )412-1/413(, شرح الطحاوية ٓبـ أبل العز: )346-3/342يـظر: مدارج السالؽقـ: )1) )

183.) 

 (.3/346يـظر: مدارج السالؽقـ: )3) )
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أنَّ  -ٓ بؿشاهدتف, أو سؿاطف, أو كظره يف البق ـات وإدلة والؼرائـ, واستـاده إلك شلٍء مـفا-

 قى لػالٍن طؾك فالٍن.الـحـؼَّ يف هذه الدط

ٓ خالف بقـ الؿذاهب الػؼفقة إربعة: الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة, يف أكَّف ٓ 

د فِراستف, يجقز لؾؼاضل أْن يؼضل بقـ متخاصؿقـ استـادًا إلك ُمجرَّ
دون آستـاد إلك صريٍؼ  

 ويدل لذلك ما يؾي:, (1)والحؽؿ واإلثبات معتربٍ, مـ صرق الؼضاء

كافة إدلة التل استدل هبا أصحاب الؼقل إول, الؼائؾقن بؿـع الؼاضل  الدلقل إول:

حؽؿ قضاء الؼاضل بعؾؿف "مـ الؼضاء بعؾؿف مطؾؼًا, والقاردة بالؿبحث إول, يف مسللة: 

ؿؾتفا, تؿـع الؼاضل مـ الؼضاء , فنذا كاكت هذه إدلة الصحقحة الصريحة يف ج(3)"يف الػؼف

بعؾؿف الؿمكد والؼاصع والقؼقـل الذي شاهده بعقـف, أو سؿعف بلذكف9 فؿـ باب أولك أْن تؿـعف 

ـٍ وشؽٍّ مـف, وٓ يستـد إلك  ٍؿ وتخؿق د َتَقسُّ مـ الؼضاء بِػراستف وضـ ف وتخؿقـف, الذي هق مجرَّ

 بقـٍة, أو أمارٍة معتربٍة.

جاء صريحًا يف الدٓلة طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بِػراستف  بؾ إنَّ بعض هذه إدلة

ؿف9 كحديث  , أنَّ هالل بـ أمقَّة قذف امرأتف بَِشِريِؽ ابـ َسحَؿاَء, أكس بـ مالؽ وَتقسُّ

ـَ يف اإلسالم, قال: فالطـفا, فؼال رسقل  َط َٓ وكان أخا الرباء بـ مالؽ ٕمف, وكان أول رجٍؾ 

اءت بف: أبقض, َسبًِطا, َقِضلَء العقـقـ, ففق لفالل بـ أمقَّة, وإْن أبصروها9 فنْن ج": اهلل 

ـِ َسحَؿاءَ  اققـ, ففق لَشِريِؽ اب , قال: َفُلْكبِْئُت أكَّفا جاءت "جاءت بف: أْكَحَؾ, جعدًا, َحْؿَش السَّ

                                                        

(, الؿقافؼات: 6/284(, التقضقح لخؾقؾ: )2/116(, أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: )157ـ الحؽام: )يـظر: معق 1))

(, 7/76(, التاج واإلكؾقؾ: )3/132(, بدائع السؾؽ: )3/125(, و: )1/21(, تبصرة الحؽام: )3/346-351)

لؾدردير وحاشقة الدسققل:  (, الشرح الؽبقر6/323(, شرح الزرقاين وحاشقة البـاين: )1/12اإلتؼان واإلحؽام: )

 (.1/236(, التـقير لؾصـعاين: )1/216(, الػـقن ٓبـ طؼقؾ: )7/362(, مـح الجؾقؾ: )3/123)

 (, مـ هذا البحث.37-17يـظر: لفذه إدلة: ص: ) 3) )
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اققـ, وزاد البخاري: أنَّ الـبل  اب لقٓ ما مضك مـ كت"قال:  بف: أْكَحَؾ, جعدًا, َحْؿَش السَّ

ه طـ الخطل, والذي ٓ يـطؼ  , فنذا كان الـبل (1)", لؽان لل ولفا شْلنٌ اهلل  الؿعصقم الؿـزَّ

َؿ حال  َس وَتَقسَّ ًٓ, وأصدق الـاس فِراسة, قد َتَػرَّ َّٓ حؼًا وصدقًا وطد طـ الفقى, وٓ يؼقل إ

َؿ بف  َس وَتَقسَّ ْؼِض بِػراستف الصادقة, , ومع ذلؽ لؿ يَ الؿرأة يف هذه القاقعة, ووقع ما َتَػرَّ

ولؿ يعترب الِػراسة دلقالً ُيعتؿد طؾقف يف الحؽؿ, ولؿ ِيِؼِؿ الحدَّ طؾك الؿرأة9 بسبب ما أكزلف اهلل 

 يحؽؿ بِػراستف َّٓ  .(3)يف كتابف العزيز مـ أيؿان الؾعان, فغقُره مـ باب أولك أ

ـ   الدلقل الثاين: ارع الحؽقؿ قد ذمَّ العؿؾ بالظ د9 الذي ٓ يستـد إلك طؾٍؿ, أو  أنَّ الشَّ الـُؿجرَّ

ٌد, وهنك طـ اتباطف, وذمَّ  أمارٍة, تدلُّ طؾك صدقف, وإكَّؿا هق شٌؽ, أو وهٌؿ, أو إت ـفاٌم ُمـجرَّ

 ٱ َسبِقلِ  َعن ُيِضؾُّوكَ  َٕرضِ ٱ فِي َمن َأكَثرَ َوإِن ُتطِع ﴿ :يف كتابف الؽريؿ فاطؾف, فؼال 
ِ
 إِن َّلل

َّٓ  َيتَّبُِعونَ  َّٓ  ُهمَوإِن  لظَّنَّ ٱ إِ  ٱ ُدونِ  ِمن َيدُعونَ  لَِّذينَ ٱَوَما َيتَّبُِع ﴿ :, وقال (2)﴾َيخُرُصونَ  إِ
ِ
 َّلل

َّٓ  َيتَّبُِعونَ  إِن ُ َرَكٓاءَ  َّٓ  ُهم َوإِن لظَّنَّ ٱ إِ ْا فِقِه َلِػي خَتَؾُػوٱ لَِّذينَ ٱَوإِنَّ ﴿ :وقال  , (3)﴾َيخُرُصونَ  إِ

ـ َّٓ  ِعؾمٍ  ِمن ۦبِهِ  َلُفم َما هُ َ ّك مِّ َباعَ ٱ إِ َّٓ  َثُرُهمَوَما َيتَّبُِع َأك﴿ :وقال  , (4)﴾لظَّنِّ ٱ تِّ  لظَّنَّ ٱ إِنَّ  َظـًّا إِ

َؿاٱ ـَاَوَما َخَؾؼ﴿ :, وقال (5)﴾َيػَعُؾونَ  ِبَؿا َعِؾقمُ  َّللَ ٱإِنَّ  ا  ًَ ق لَحقِّ ٱ ِمنَ  ُيغـِي َٓ   َٕرَض ٱوَ  ءَ لسَّ

لَِك  الَبٰطِ  َبقـَُفَؿا َوَما لُِؽم ﴿ :وقال  ,(6)﴾لـَّارِ ٱِذيَن َكَػُروْا ِمَن لِّؾَّ  َفَويل َكَػُرواْ  لَِّذينَ ٱ َظنُّ  َذٰ َوَذٰ

                                                        

 (.31سبؼ تخريجف, ص: )1) )

-3/287(, تحػة إبرار: )3/361)(, الؿقافؼات: 81-4/77(, إكؿال الؿعؾؿ: )4/3153يـظر: مرقاة الؿػاتقح: )3) )

 (.234-15/233(, الؽقكب القهاج: )6/3246(, شرح الؿشؽاة لؾطقبل: )311

 (.115: إكعام, أية: )( سقرة2)

 (.55: يقكس, أية: )( سقرة3)

 (.146الـساء:, أية: ) ( سقرة4)

 (.25: يقكس, أية: )( سقرة5)

 (.36: ص, أية: )( سقرة6)
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نَ  َفَلصَبحُتم َأرَدٰيُؽم بَِربُِّؽم َظـَـُتم لَِّذيٱ َظـُُّؽمُ  ِسرِينَ ٱ مِّ ن ِعـَدُكم َهل ُقل﴿ :, وقال (1)﴾لَخٰ  مِّ

َّٓ  بُِعونَ َتتَّ  إِن َلـَٓا رُِجوهُ َفُتخ ِعؾم َّٓ  َأكُتم َوإِن لظَّنَّ ٱ إِ َّٓ ﴿ :, وقال (3)﴾َتخُرُصونَ  إِ َوَقاُلوْا َما ِهَي إِ

كَقاٱَحَقاُتـَا  َّٓ  ِؾُؽـَاُيف َوَما َوَكحَقا َكُؿوُت  لدُّ هرُ ٱ إِ لَِك ِمن  َوَما لدَّ َّٓ  ُهم إِن ِعؾمٍ َلُفم ِبَذٰ , (2)﴾َيُظـُّونَ  إِ

 ٱ َد َوع َوإَِذا ِققَل إِنَّ ﴿ :وقال 
ِ
اَعةُ ٱوَ  َحّق  َّلل ا ُقؾُتم فِقَفا َريَب  َٓ  لسَّ اَعةُ ٱ َما َكدِري مَّ  كَُّظنُّ  إِن لسَّ

 َّٓ َفا ﴿ :, وقال (3)﴾بُِؿسَتقِؼـِقنَ  َكحنُ  َوَما َظـّا إِ َليُّ نَ  َكثِقرا جَتـُِبواْ ٱ َءاَمـُواْ  لَِّذينَ ٱَيٰٓ  إِنَّ  لظَّنِّ ٱ مِّ

َّٓ  ِهيَ  ِن إ﴿ :ال وق ,(4)﴾إِثم لظَّنِّ ٱ َبعَض  قُتُؿوَهٓا ءَؿاَأس إِ ٓا ُؤُكمَوَءاَبا َأكُتم َسؿَّ  بَِفا َّللُ ٱ َأكَزَل  مَّ

َّٓ  َيتَّبُِعونَ  إِن ُسؾَطٰنٍ  ِمن ن َجٓاَءُهم َوَلَؼد َٕكُػُس ٱ َوىَما َتفوَ  لظَّنَّ ٱ إِ بِِّفمُ  مِّ  :وقال  ,(5)﴾لُفَدىٰٓ ٱ رَّ

َّٓ  تَّبُِعونَ يَ  إِن ِعؾمٍ  ِمن ۦَوَما َلُفم بِهِ ﴿ وحديث أبل  ,(6)﴾ا  َ ق لَحقِّ ٱ ِمنَ  ُيغـِي َٓ  لظَّنَّ ٱ َوإِنَّ  لظَّنَّ ٱ إِ

َـّ أكذب الحديث"قال:  , وفقف: أنَّ الـبل هريرة  , فننَّ الظ َـّ , وإذا كان هذا (7)"إيَّاكؿ والظ

ـ  الصريح,  والذمالـفل الؼاصع,  د الؼقل بالظ د9 الذي ٓ  والتحذير, والتشديد مـ ُمجرَّ الـُؿجرَّ

, وٓ شؽَّ أنَّ (8)يستـد إلك طؾٍؿ, أو أمارٍة, تدلُّ طؾك صدقف, فؽقػ بحؽؿ الؼاضل بـاًء طؾقف

                                                        

 (.32ؾت, أية: ): فص( سقرة1)

 (.137: إكعام, أية: )( سقرة3)

 (.33: الجاثقة, أية: )( سقرة2)

 (.23: الجاثقة, أية: )( سقرة3)

 (.13: الحجرات, أية: )( سقرة4)

 (.32: الـجؿ, أية: )( سقرة5)

 (.37: الـجؿ, أية: )( سقرة6)

(, 3/1874(, ومسؾؿ: )5633ؾقؿ الػرائض, حديث رقؿ: )(, كتاب: الػرائض, باب: تع7/137أخرجف البخاري: ) 7))

 (.3452كتاب: الرب والصؾة وأداب, باب: تحريؿ الظـ, والتجسس, والتـافس والتـاجش وكحقهؿا, حديث رقؿ: )

(,  إكؿال 8/351(, شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال: )7/2136(, مرقاة الؿػاتقح: )157يـظر: معقـ الحؽام: ) 8))

(, التقضقح ٓبـ 118-15/117(, شرح الـقوي طؾك مسؾؿ: )2/3178(,أطالم الحديث: )7/37الؿعؾؿ: )

(, كشػ الؿشؽؾ مـ حديث 14/111(, الالمع الصبقح: )82-7/83(, صرح التثريب: )37/313الؿؾؼـ: )

(, 122(, الروض الـدي: )3/113(, كشاف الؼـاع: )116-12/111(, مجؿقع الػتاوى: )2/413الصحقحقـ: )

 (.3215-4/3213(, الػتح الرباين: )3/112(, تقضقح إفؽار لؾصـعاين: )1/755لب أولل الـفك: )مطا
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دة, التل ٓ تستـد إلك بقـٍة, أو أمارٍة وقريـٍة ضاهرٍة تدل طؾك صدقفا,  الحؽؿ بالِػراسة الؿجرَّ

م9 الذي ُيعترب هق ـ  والحرز والتَّخؿقـ الؿحرَّ  .(1)مـ الؼاضل  ضؾٌؿ وجقٌر وفسٌؼ حؽٌؿ بالظ

أنَّ مدارك إحؽام الؼضائقة معؾقمٌة شرطًا, ومدركٌة قطعًا, ولقست  الدلقل الثالث:

دها الِػراسة مـفا, فؾؿ يجز الؼضاء بؿجرَّ
(3). 

أنَّ الؼضاء بالِػراسة يحؿؾ الؼاضل طؾك تعطقؾ الطرق الشرطقة9 مـ  الدلقل الرابع:

 .(2)البقـات, وإيؿان

هاء والؿؽر الؿذمقم لدلقل الخامس:ا  .(3)أنَّ الِػراسة قد تحؿؾ صاحبفا طؾك الدَّ

َس بظـ ف وتخؿقـف وحرزه قد يػفؿ مـ أحقال الخصقم ما ٓ  الدلقل السادس: أنَّ الـُؿـتـَػر 

 .(4)يخطر ببالفؿ, ثؿ يبـل حؽؿف طؾقف, وهذا مـ أطظؿ الجقر والظؾؿ

ه باست وجد  ؼرائه بجفده الـُؿِؼلِّ يف مسللة حؽم قضاء الؼاضي بِػراسته:وُيـَبُِّه الباحث إلى أكَّ

أنَّ جؿؾًة مـ فؼفاء الؿذاهب قد كصَّ صراحًة طؾك تحريؿ قضاء الؼاضل بِػراستف التل تؼع يف 

كػسف, دون أْن تستـد إلك بقـٍة أو قريـٍة ضاهرٍة صحقحٍة معتربٍة يف الشرع, وجؿؾًة مـفؿ لؿ 

لديفؿ مـ الـُؿَسؾَّؿات الظاهرة, والتل ٓ تحتاج إلك بقاٍن وإيضاٍح9 ٕكَّفؿ يتطرققا لفا9 ٕكَّفا 

يؿـعقن الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف الؼاصع, والؿمكد لف بؿعايـٍة ومشاهدٍة, أو سؿاٍع مباشٍر, 

                                                        

(, التقضقح لخؾقؾ: 11/123(, الذخقرة: )354(, جامع آمفات: )2/1115يـظر: طؼد الجقاهر الثؿقـة: )1) )

(, التاج 3/132السؾؽ: )(, بدائع 8/137(, الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )3/125(, تبصرة الحؽام: )6/338)

 (.7/225(, مـح الجؾقؾ: )1/28(, البفجة لؾتسقلل: )7/126واإلكؾقؾ: )

(, تبصرة الحؽام: 3/346(, الؿقافؼات: )11/34(, تػسقر الؼرصبل: )2/116يـظر: أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: ) 3))

 (.3/132(, بدائع السؾؽ: )157(, معقـ الحؽام: )3/125)

(, شرح الزرقاين وحاشقة 1/12(, اإلتؼان واإلحؽام: )1/21(, تبصرة الحؽام: )347-3/346ؼات: )يـظر: الؿقاف2) )

 (.3/123(, الشرح الؽبقر لؾدردير وحاشقة الدسققل: )6/323البـاين: )

(, التاج 8/116(, الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )6/284(, التقضقح لخؾقؾ: )1/57يـظر: سراج الؿؾقك: )3) )

 (.7/362(, مـح الجؾقؾ: )3/878(, شػاء الغؾقؾ: )7/76)واإلكؾقؾ: 

 يـظر: الؿصادر السابؼة.4) )
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ـٍ وحدٍس وشٍؽ  د ض فؿـ باب أولك أْن يؿـعقن الؼاضل مـ الؼضاء بِػراستف التل هل مجرَّ

. ـٍ  وتخؿق

َّٓ أنَّ  الؼاضل الشامل الؿالؽل: أكَّف كان يحؽؿ بالِػراسة يف  بعض الػؼفاء حؽقا طـ إ

 .(1)ا, وأكؽروا طؾقف ذلؽبغداد9 جريًا طؾك صريؼة إياس بـ معاوية, أيام كان قاضقف

طددًا مـ أثار والققائع طـ  (3)كابـ الؼقؿ يف الطرق الحؽؿقة وقد كؼل بعض الػؼفاء؛

السؾػ, وأشار إلك أنَّ مستـدهؿ يف معرفة الحؼ فقفا: هل  الصحابة, والتابعقـ, وقضاة

الػراِسة, وإَمارات, وقد ففؿ مـفا البعض أنَّ اإلمام ابـ الؼقؿ يجقز الؼضاء بالِػراسة 

 , ـٌ ـٌ وحدٌس وتخؿق دة, والتل ٓ تستـد إلك بقـاٍت ودٍٓٓت وأَماراٍت, وإكَّؿا هل ض الؿجرَّ

صحقٍح إصالقًا, ولؿ يؽـ مرادًا لإلمام ابـ الؼقؿ9 ٕنَّ يـؼدح يف كػس الؼاضل, وهذا غقر 

مراده ومؼصقده: هق أْن يتقصؾ الؼاضل بِػراستف وفطـتف وحذقف وذكائف إلك بقـٍة شرطقٍة 

معتربٍة9 كاإلقرار, أو الؼريـة الظاهرة الصحقحة الؿعتربة شرطًا, وكحق ذلؽ مـ البقـات, 

أو الؼريـة الؿعتربة, التل استـتجفا بِػراستف, ٓ فقحؽؿ الؼاضل حقـئٍذ بؿقجب هذه البقـة, 

دة9 فتؽقن الِػراسة وسقؾًة ٓستـتاج الدلقؾ الشرطل9 كالبقـة, أو الؼريـة  بِػراستف الؿجرَّ

 ومؿا يدل عؾى ذلك ما يؾي:الؿعتربة, ٓ دلقالً يف الحؽؿ, 

ُف:  أوًٓ: قالل يحؽؿ بالػراسة, طـ الحاكؿ, أو ال وسللَت "ما قالف اإلمام ابـ الؼقؿ, وَكصُّ

د ضقاهر البقـات  والؼرائـ , وآستدٓل بإَمارات, وٓ يؼػ مع مجرَّ التل يظفر لف هبا الحؼَّ

مـف أكَّف مبطٌؾ, وربَّؿا ضربف, وربَّؿا  إذا ضفر لف حتك إكَّف ربَّؿا يتفدد أحد الخصؿقـ واإلقرار,

خطٌل؟ ففذه مسللٌة كبقرٌة,  الحال, ففؾ ذلؽ صقاٌب, أم سللف طـ أشقاء تدلف طؾك صقرة

ا كثقرًا, وأقام باصالً كبقرًا,  طظقؿة الـػع, جؾقؾة الؼدر, إْن أهؿؾفا الحاكؿ أو القالل أضاع حؼًّ

                                                        

(, بدائع 3/125(, تبصرة الحؽام: )34-11/33(, تػسقر الؼرصبل: )2/116يـظر: أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: ) 1))

 (.3/132السؾؽ: )

 (.81-1/54يـظر: الطرق الحؽؿقة: )3) )
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ع فقفا, وجعؾ معّقلف طؾقفا دون إوضاع الشرطقة, وقع يف أكقاٍع مـ الظؾؿ  وإْن تقسَّ

ال: لقس ذلؽ حؽؿًا بالِػراسة, فؼ , وقد سئؾ أبق القفاء ابـ طؼقؾ طـ هذه الؿسللة,والػساد

ز التعقيؾ طؾك ذلؽ, وقد ذهب  بؾ حؽٌؿ بإَمارات, وإذا تلمؾتؿ الشرع وجدتؿقه ُيـجق 

إِن ﴿ :إلك التقصؾ باإلقرار بؿا يراه الحاكؿ9 وذلؽ مستـٌد إلك ققلف  رحؿف اهلل  مالؽ

وكثرة الخشب يف الحائط,  إََزج, ولذا حؽؿـا بعؼد (1)﴾َفَصَدَقت ُقُبؾ مِـ ُقدَّ  ۥَكاَن َقِؿقُصفُ 

والرجؾ يف الدطاوى, ويف مسللة العطَّار والدبَّاغ  ومعاقد الؼؿط يف الُخص, وما يصؾح لؾؿرأة

ار والخقَّاط إذا تـازطا يف الؿـشار والؼدوم, والطبَّاخ والخبَّاز إذا  إذا اختصؿا يف الجؾد, والـجَّ

 َّٓ آطتؿاد طؾك إَمارات؟ وكذلؽ الحؽؿ  تـازطا يف الِؼدِر, وكحق ذلؽ, ففؾ ذلؽ إ

والـظر يف أمر الخـثك, وإَمارات الدالة طؾك أحد حالقف, والـظر يف أَمارات الؼبؾة,  بالؼافة,

الحاكؿ إذا لؿ يؽـ فؼقف الـػس يف إَمارات, ودٓئؾ الحال, ومعرفة يف الؼسامة, و والؾقث

إحؽام, أضاع حؼققًا كثقرًة طؾك  يف كؾقاتشقاهده, ويف الؼرائـ الحالقة والؿؼالقة9 كػؼفف 

أصحاهبا, وحؽؿ بؿا يعؾؿ الـاس بطالكف, وٓ يشؽقن فقف9 اطتؿادًا مـف طؾك كقٍع ضاهٍر, لؿ 

ام" وقال أيضًا:, (3)"أحقالف باصـف, وقرائـ يؾتػت إلك اق الحؽَّ والقٓة  ولؿ يزل حذَّ

مقا طؾقفا شفادة تخالػفا, وٓ  يستخرجقن الحؼقق بالِػراسة, وإَمارات,فنذا ضفرت لؿ ُيؼد 

 .(2)"إقراراً 

: ضاهرة الدٓلة طؾك أكَّف َقَصَد وَأَراَد استعؿال الِػراسة ففذه الـُّؼول عن اإلمام ابن الؼقم

دة9 سقاٌء:  كقسقؾٍة إلك استـتاج واستخراج البقـة, فقؽقن الحؽؿ بالبقـة, ٓ بالِػراسة الؿجرَّ

ريـًة وأمارًة ضاهرًة صحقحًة معتربًة شرطًا, ولؿ َيؼِصد وُيِرد الحؽؿ أكاكت البقـة إقرارًا, أو ق

س, والتل ٓ تعدو أْن تؽقن  بؿجرد الِػراسة التل تؼع يف كػس الؿتػر 

                                                        

 (.35سقرة: يقسػ, أية: )1) )

 (.5-1/2الطرق الحؽؿقة: )3) )

 (.1/54الطرق الحؽؿقة: )2) )
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 ضـًا وتخؿقـًا وشؽًا, أو تقهؿًا, أو اهتامًا, ٓ مستـد لفا9 مـ بقـٍة معتربٍة يف الشرع. 

ؿ قضاء الؼاضل بعؾؿف الؼاصع, والؿمكد لف9 بؿشاهدٍة أنَّ اإلمام ابـ الؼقؿ يرى تحريثاكقًا: 

د اإلكؽار يف ذلؽ,  وهؾ يسقغ لؾحاكؿ: " :فؼال رحؿه اَّلل مباشرٍة, أو سؿاٍع مباشٍر, بؾ شدَّ

طؾقف شاهٌد واحٌد هبا,  أْن يليت إلك رجٍؾ مستقٍر بقـ الـَّاس, غقر مشفقٍر بػاحشٍة, ولؿ يؼؿ

ق بقـ  ويؼقل: تؾف,رأيتف يزين؟ أو يؼ فقرجؿف, ويؼقل: ؟ أو يػر  سؿعتف َيُسبُّ

َّٓ محض التُّفؿة؟ ولق فتح هذا الباب  ويؼقل: الزوجقـ, وٓ -سؿعتف ُيطؾ ؼ؟ وهؾ هذا إ

إلك قتؾ طدوه, ورجؿف, وتػسقؼف,  9 لقجد كؾ قاٍض لف طدوٌّ السبقؾ-سقؿا لؼضاة الزمان

ػقًة, ٓ يؿؽـ لعدوه إثباهتا, وحتَّك لق والتػريؼ بقـف وبقـ امرأتف, وٓ سقؿا إذا كاكت العداوة خ

كان الحؼُّ هق حؽؿ الحاكؿ بعؾؿف9 لقجب مـع قضاة الزمان مـ ذلؽ, وهذا إذا ققؾ يف 

وحػص  شريٍح, وكعب بـ سقر, وإياس بـ معاوية, والحسـ البصري, وطؿران الطؾحل,

دبَّر الشريعة, وما ومـ ت" ثم قال يف موضٍع ٓحٍق: ,(1)"بـ غقاث, وأضراهبؿ, كان فقف ما فقف

اشتؿؾت طؾقف مـ الؿصالح, وسد  الذرائع, تبقَّـ لف الصقاب يف هذه الؿسللة, وباهلل 

 .(3)"التقفقؼ

فنذا كان اإلمام ابـ الؼقؿ يرى مـع الؼاضل مـ الؼضاء بعؾؿف الؼاصع القؼقـل, والؿمكد لف9 

د اإلكؽار يف ذلؽ,  فؽقػ ُيؼال طـف: أكَّف يجقز بؿشاهدٍة مباشرٍة, أو سؿاٍع مباشٍر, وُيشد 

, وٓ تستـد  ـٍ ـٍ وحرٍز وشٍؽ وتخؿق د ض دة9 التل هل مجرَّ لؾؼاضل أْن يؼضل بِػراستف الـُؿـجـرَّ

 إلك بقـٍة شرطقٍة, أو أَمارة وقريـٍة ضاهرٍة صحقحٍة معتربٍة شرطًا.

ؾ فقفا ضفر  أثار والققائع التل أوردها اإلمام ابـ الؼقؿ, واستشفد هبا, فننَّ مـ ثالثًا: تلمَّ

لف جؾقًا أنَّ الؼضاء فقفا إكَّؿا استـد إلك أدلٍة وبقـاٍت شرطقٍة9 كاإلقرار, أو الؼرائـ وإمارات 

                                                        

 (.354-5/353(. ويـظر: كشػ الؾثام: )421-3/438الطرق الحؽؿقة: )1) )

 (.3/423الطرق الحؽؿقة: )3) )
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ـ  والتخؿقـ الذي يؼع يف كػس الحاكؿ, وإكَّؿا  الظاهرة الصحقحة, ٓ إلك مجرد الِػراسة والظ

وإدلة والؼرائـ وإَمارات  تكاكت الِػراسة فقفا وسقؾًة وصريؼًا ُمقصالً إلك تؾؽ البقـا

 .(1)الؿعتربة

وٓ ", بؼقلف: "لقس هذا فِراسة"تعؼقب اإلمام ابـ الؼقؿ طؾك ققل ابـ طؼقٍؾ:  رابعًا:

الِػراسة وأهؾفا يف مقاضع مـ  محذور يف تسؿقتف فِراسة9 فنكَّفا فِراسٌة صادقٌة, وقد مدح اهلل 

َٓيٰت إ﴿ :كتابف, قال  َٕ َك 
لِ ِؿقنَ لِّؾ ِنَّ فِي َذٰ , وهؿ: الؿتػرسقن الذيـ يلخذون (3)﴾ُؿَتَوسِّ

تقسؿت فقؽ كذا, أي: تػرستف9 كلكؽ أخذت مـ السقؿا,  بالسقؿا, وهل: العالمة, ويؼال:

ََريـََٰؽُفم َكَشٓاءُ َوَلو ﴿ :وهل فعالً مـ السؿة, وهل: العالمة, وقال  ُفم َفَؾَعَرفَتُفم َٕ , (2)﴾ بِِسقَؿٰ

ِف ٱ ِمنَ  َأغـَِقٓاءَ  لَجاِهُل ٱ َسُبُفمُ َيح﴿ :وقال  ُفم َتعِرُفُفم لتََّعػُّ , ويف الرتمذي مرفقطًا: (3)﴾بِِسقَؿٰ

َٓيٰت ﴿ :, ثؿ قرأ ققلف "اتؼقا فِراسة الؿممـ9 فنكَّف يـظر بـقر اهلل " َٕ لَِك  إِنَّ فِي َذٰ

ِؿقنَ لِّؾ  .(1)", واهلل أطؾؿ(5()4)"﴾ُؿَتَوسِّ

                                                        

 (.81-1/54يـظر: الطرق الحؽؿقة: )1) )

 (.64سقرة الحجر, أية: )3) )

 (.21سقرة محؿد, أية: )2) )

 (.362بؼرة, أية: )سقرة: ال3) )

 (.64سقرة الحجر, أية: )4) )

(, والطرباين يف 2136(, أبقاب: تػسقر الؼرآن, باب: ومـ سقرة الحجر, حديث رقؿ: )4/387أخرجف: الرتمذي: ) 5))

(, وأبق كعقؿ يف 6386(, باب: الصاد, راشد بـ سعد الؿؼرائل, طـ أبل أمامة, حديث رقؿ: )7/113الؿعجؿ الؽبقر: )

 (, فؿـ الطبؼة إولك مـ التابعقـ, راشد بـ سعد الؿؼرائل.5/117حؾقة: )ال

إِنَّ فِل  ﴿ هذا حديٌث غريٌب, إكَّؿا كعرفف مـ هذا القجف, وقد روي طـ بعض أهؾ العؾؿ يف تػسقر هذه أية:"قال الرتمذي: 

ـَ  ِؿق ؾُؿَتَقس  َيَٰت ل  َٕ لَِؽ  سقـَذَٰ  (.4/387ي: ). يـظر: ســ الرتمذ"﴾, قال: لؾؿتػر 

ـٌ "وقال الفقثؿل:   (. 11/356. يـظر: مجؿع الزوائد: )"رواه الطرباين, وإسـاده حس

. يـظر: الملئ "وأما حديث َأبل ُأمامة, فنكَّف بؿػرده طؾك شرط الحسـ, وطبد اهلل بـ صالح ٓ بْلس بف"وقال السققصل: 

, هذا معـك كالم صاحب الملئ, وطـدي أنَّ إسـاده طؾك شرط الحسـ"(. وقال الشقكاين: 3/368الؿصـقطة: )

ـٌ لغقره, وأما صحقٌح فال  (.333. يـظر: الػقائد الؿجؿقطة: )"الحديث حس
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9 كجؿفقر الػؼفاء, بؾ أنَّ اإلمام ابـ الؼقؿ  خامسًا: ـٍ ٓ يحصر ُصرق اإلثبات بعدٍد معق

يرى أنَّ ُصرق اإلثبات غقر محصقرٍة, وأنَّ البقـة: اسٌؿ لؽؾ  ما يبقـ الحؼ, ويظفره, ويقضحف, 

وأنَّ مـ خصفا بالشاهديـ, أو إربعة, أو الشاهد, لؿ يقف مسؿاها حؼف, ولؿ تلت البقـة قٌط 

والدلقؾ والربهان, مػردة  دان, وإكَّؿا أتت مرادًا هبا الحجةيف الؼرآن ُمرادًا هبا الشاه

ر ققل الـبل (3)ومجؿقطة  مـ , ففق يرى العؿؾ بالؼرائـ وإَمارات الؿعتربة, ولفذا فسَّ

 "ولؽـ البقـة طؾك الؿدطل, والقؿقـ طؾك مـ أكؽر"طـفؿا:  حديث ابـ طباس رضل اهلل 

دطقاه, الشاهدان مـ البقـة, وٓ ريب أنَّ غقرها مـ أكقاع الؿراد بف: بقان ما يصحح  ", بؼقلف:(2)

البقـة قد تؽقن أققى مـفؿا9 كدٓلة الحال طؾك صدق الؿدطل, فنكَّفا أققى مـ دٓلة إخبار 

الشاهد, والبقـة والحجة والدٓلة والربهان وأية والتبصرة9 كالؿرتادفة9 لتؼارب معاكقفا, 

رائـ, وٓ دٓٓت الحال, بؾ مـ استؼرأ مصادر الشرع والؿؼصقد: أنَّ الشرع لؿ يؾغ الؼ

                                                                                                                                                                   

 (.1131(, الجامع الصغقر وزيادتف: )6/136وضعػف إلباين. يـظر: صحقح وضعقػ ســ الرتمذي: )

 (.118-2/117(, بدائع الػقائد: )37-1/36الطرق الحؽؿقة: )1) )

 (.3/637(, إغاثة الؾفػان: )2/117(, بدائع الػقائد: )1/61(, إطالم الؿققعقـ: )1/34ـظر: الطرق الحؽؿقة: )ي3) )

(, كتاب: الدطقى والبقـات, باب: البقـة طؾك الؿدطل, والقؿقـ طؾك 336 /11أخرجف البقفؼل يف الســ الؽربى: )2) )

(, كتاب: الدطقى والبقـات, باب: البقـة طؾك 3/177(, ويف الســ الصغقر: )31311الؿدطك طؾقف, حديث رقؿ: )

(, كتاب: الدطقى, 13/241(, ويف معرفة الســ وأثار: )2275الؿدطل, والقؿقـ طؾك مـ أكؽر, حديث رقؿ: )

 (.31342حديث رقؿ: )

ـٍ أو صحقٍح زيادة طـ ابـ طباٍس طـ الـبل "قال الـقوي:  لق يعطك الـاس "ال: ق وجاء يف رواية البقفؼل وغقره بنسـاٍد حس

. يـظر: شرح الـقوي طؾك "بدطقاهؿ ٓدَّطك ققٌم دماء ققٍم وأمقالفؿ, ولؽـ البقـة طؾك الؿدطل, والقؿقـ طؾك مـ أكؽر

 (.13/2مسؾؿ: )

َح هذه الرواية الحافظ ابـ حجر. يـظر: بؾقغ الؿرام: )  (.1/321وقد صحَّ

اس بدطقاهؿ ٓدطك كاٌس دماَء رجال وأمقالفؿ, ولؽـ القؿقـ طؾك لق ُيعطك الـ"وهذا الحديث أصؾف يف الصحقحقـ بؾػظ: 

طك طؾقف إن الذيـ يشرتون بعفد اهلل وأيؿاهنؿ ": (, كتاب: تػسقر الؼرآن, باب: ققلف 5/24أخرجف البخاري: ). "الؿدَّ

قؿقـ طؾك (, كتاب: إقضقة, باب: ال2/1225(, ومسؾؿ: )3443, حديث رقؿ )"ثؿـًا قؾقالً أولئؽ ٓ خالق لفؿ

 (.1611الؿدطك طؾقف, حديث رقؿ: )
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 .(1)"ومقارده, وجده شاهدًا لفا بآطتبار, ُمرت بًا طؾقفا إحؽام

د الِػراسة9 التل تؼع  وبـاًء عؾى ما سبق: ة أهؾ العؾؿ ٓ يجقزون الؼضاء بؿجرَّ يتضح أنَّ طامَّ

ـٍ وحرٍز, دو ـٍ وتخؿق د ض ن أْن يؽقن لفا مستـٌد9 مـ بقـٍة يف كػس الؼاضل, والتل هل مجرَّ

ة أهؾ العؾؿ الذيـ كؼؾ الباحث  شرطقٍة, أو قريـٍة ضاهرٍة صحقحٍة معتربٍة يف الشرع, بؾ إنَّ كافَّ

طـفؿ الؼقل بجقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف الؼاصع, والؿمكد لف بؿشاهدٍة مباشرٍة, أو سؿاٍع 

 سبحاكف وتعالك9 كلصحاب الؼقل مباشٍر, سقاٌء: مـ أجاز ذلؽ يف غقر الحدود الخالصة هلل

الثاين, أو أجازه طؾك اإلصالق, يف الحدود وغقرها9 كلصحاب الؼقل الثالث, أو ققَّده بضقابط 

9 كلصحاب  محددٍة9 كلصحاب الؼقل الرابع, أو ققَّده بؿا إذا قام مع طؾؿ الؼاضل شاهٌد بالحؼ 

دة9 التل الؼقل الخامس, ففمٓء جؿقعفؿ: لؿ يجز أحٌد مـفؿ قضاء ال ؼاضل بِػراستف الؿجرَّ

ـٍ وحرٍز, وٓ تستـد إلك بقـٍة شرطقٍة, أو قريـٍة ضاهرٍة  ـٍ وتخؿق د ض تؼع يف كػسف, والتل هل مجرَّ

 صحقحٍة معتربٍة يف الشرع.

الؼاضل الشامل الؿالؽل مـ أكَّف كان يحؽؿ بالِػراسة يف بغداد9 جريًا طؾك وما ُكؼِؾ طـ 

ففو قوٌل ضعقٌف, ٓ عبرة به, وٓ حجة؛ من عدة , (3)اأيام كان قاضقف صريؼة إياس بـ معاوية,

 أوجٍه:

وهق الؿعصقم  وهق أنَّ الـبل الوجه إول: وهو كٌص صحقٌح صريٌح يف هذه الؿسللة: 

َس  ًٓ, قد َتَػرَّ َّٓ حؼًا وصدقًا وطد ه طـ الخطل, والذي ٓ يـطؼ طـ الفقى, وٓ يؼقل إ الؿـزَّ

َؿ حال  امرأة هالل بـ أمقة, حقـ قذففا هالل بـ أمقَّة بَشِريؽ ابـ سحؿاء, ووقع ما وَتَقسَّ

َؿ بف  َس وَتَقسَّ بِػراستف الصادقة, وهق أصدق الـاس فِراسة, ولؿ  , ومع ذلؽ لؿ َيْؼِض َتَػرَّ

يف   يعترب الِػراسة دلقالً ُيعتؿد طؾقف يف الحؽؿ, ولؿ يِِؼِؿ الحدَّ طؾك الؿرأة9 بسبب ما أكزلف اهلل

                                                        

 (.2/117بدائع الػقائد: )1) )

(, بدائع 3/125(, تبصرة الحؽام: )34-11/33(, تػسقر الؼرصبل: )2/116يـظر: أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: )3) )

 (.3/132السؾؽ: )
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يجقزها,  طـفا, فؽقػ لغقره أنْ  كتابف العزيز مـ أيؿان الؾعان, فنذا امتـع الـبل الؿعصقم 

 ويؼضل هبا.

أنَّ الؼاضل إذا كان مؿـقطًا مـ الؼضاء بعؾؿف الؼاصع, والؿمكد لف9 بؿعايـٍة الوجه الثاين: 

ثبقتًا, والصريحة ومشاهدٍة مباشرٍة, أو سؿاٍع مباشٍر9 بدٓلة الـصقص الشرطقة, الؼاصعة 

ـٍ وحدٍس وشٍؽ  د ض دٓلًة, فؿـ باب أولك أْن يؿـع مـ الؼضاء بِػراستف التل هل مـجـرَّ

, بؾ إنَّ كافة إدلة التل استدل هبا أصحاب الؼقل إول9 بؿـع الؼاضل مـ الؼضاء  ـٍ وتخؿق

 .(1)ولكبعؾؿف الؿمكد الؿتقؼـ, هل أدلٌة طؾك مـع الؼاضل مـ الؼضاء بِػراستف مـ باب أ

وقد امتـع الصادق إمقـ, والؿعصقم الؿـزه طـ الخطل والظؾؿ, مـ قضائف بعؾؿف, يف 

دٍة9 كؿا يف واقعة  ـَ وقائع متعد  , وكؿا يف واقعة (3)الذيـ صالبقا بالؼقد مـ أبل جفؿ الؾَّقـثِــق ـق

ا يف واقعة شفادة , وكؿ(2)بلكَّف يؼتؾ أصحابف امتـاطف طـ قتؾ الؿـافؼقـ9 خشقة أْن ُيتََّفَؿ 

ه, (3), وكذب إطرابلخزيؿة بـ ثابت, وهق يعؾؿ صدقف  , فنذا كان الصادق الؿعصقم الؿـزَّ

يب قاصعٌة طـد اهلل  وطباده الؿممـقـ, , والذي ٓ تؾحؼف أدكك ُتفؿٍة, وبراءتف مـ التُّفؿ والر 

يب والش بفات أْن يؼضل بظـ ف لؿ يؼض بعؾؿف الؼاصع, فؽقػ لغقره مؿـ تؾحؼف التُّفؿ والر 

 وتخؿقـف.

                                                        

(, التؿفقد ٓبـ طبد الرب: 338-7/337(, شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال: )4/3153يـظر: مرقاة الؿػاتقح: )1) )

-3/287(, تحػة إبرار: )3/361(, الؿقافؼات: )11/81(, الذخقرة: )81-4/77(, إكؿال الؿعؾؿ: )33/318)

-15/233(, الؽقكب القهاج: )23/363(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )6/3246(, شرح الؿشؽاة لؾطقبل: )311

234.) 

معالؿ الســ:  (,6/82(, آستذكار: )33/316ؿفقد ٓبـ طبد الرب: )(, الت11/133يـظر: الجقهر الـؼل: )3) )

 (.3/237التحبقر لؾصـعاين: ) (,6/177صرح التثريب: ) (,3/31-31)

(, روضة الؿستبقـ: 33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )3/851يـظر: اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )2) )

 (.3/423الحؽؿقة: )(, الطرق 15/233(, الحاوي الؽبقر: )3/1247)

 (.1/137(, أدب الؼاضل: )358-3/357(, الؿقافؼات: )11/82يـظر: الذخقرة: )3) )
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ة أهؾ العؾؿ9 مـ طدم جقاز قضاء الؼاضل  الوجه الثالث: أكَّف ُمـخالٌػ لؿا طؾقف طامَّ

ـٍ وشٍؽ, وٓ  ـٍ وتخؿق د ض دة9 التل تـؼدح يف كػسف, وٓ تعدو أْن تؽقن ُمـجرَّ بِػراستف الؿجرَّ

 .(1) الشرعتستـد إلك بقـٍة شرطقٍة, أو قريـٍة ضاهرٍة صحقحٍة معتربٍة يف

حسب استؼصاء الباحث -أكَّف لؿ يسبؼف أو يتابعف أحٌد معتربٌ مـ أهؾ العؾؿ,  الوجه الرابع:

 يف ققلف هذا. -الـُؿِؼؾ  

اإلكؽار طؾقف مـ أهؾ العؾؿ9 فؼد أكؽر طؾقف أهؾ العؾؿ الذيـ كؼؾقا طـف  الوجه الخامس:

 .(3)ذلؽ

تعطقؾ شرع اهلل سبحاكف وتعالك يف أنَّ هذا الؼقل يحؿؾ الؼاضل طؾك  الوجه السادس:

 .(2)الؼضاء بالطرق الشرطقة9 مـ البقـات, وإيؿان

أنَّ جؿقع مـ كؼؾ طـف مـ أهؾ العؾؿ, الذيـ أوردهؿ الباحث, لؿ يـؼؾقا طـف  الوجه السابع:

وقائع وكصقص أحؽامف بالِػراسة, ولعؾف أْن يؽقن إكَّؿا استـد إلك الِػراسة يف استـتاج 

لبقـة9 كاإلقرار, أو الؼريـة الظاهرة الصحقحة الؿعتربة, فقؽقن حؽؿف حقـئٍذ واستـباط ا

دة, ويؽقن  بؿقجب البقـة, أو الؼريـة الؿعتربة, التل استـتجفا بِػراستف, ٓ بِػراستف الؿجرَّ

ؿ بعض مـ كسب إلك ابـ الؼقؿ الؼضاء بالِػراسة,  الـؼؾ طـف بالؼضاء بالػراسة تقهؿا9 كؿا تقهَّ

 حاكف وتعالك أجؾُّ وأطؾؿ وأحؽؿ.واهلل سب

                                                        

(, الؿقافؼات: 6/284(, التقضقح لخؾقؾ: )2/116(, أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: )157يـظر: معقـ الحؽام: ) 1))

(, 7/76(, التاج واإلكؾقؾ: )3/132(, بدائع السؾؽ: )3/125(, و: )1/21(, تبصرة الحؽام: )3/346-351)

(, الشرح الؽبقر لؾدردير وحاشقة الدسققل: 6/323(, شرح الزرقاين وحاشقة البـاين: )1/12اإلتؼان واإلحؽام: )

 (.1/236(, التـقير لؾصـعاين: )1/216(, الػـقن ٓبـ طؼقؾ: )7/362(, مـح الجؾقؾ: )3/123)

(, بدائع 3/125(, تبصرة الحؽام: )34-11/33, تػسقر الؼرصبل: )(2/116يـظر: أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: )3) )

 (.3/132السؾؽ: )

(, شرح الزرقاين وحاشقة 1/12(, اإلتؼان واإلحؽام: )1/21(, تبصرة الحؽام: )347-3/346يـظر: الؿقافؼات: )2) )

 (.3/123(, الشرح الؽبقر لؾدردير وحاشقة الدسققل: )6/323البـاين: )
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 وهذا ٓ يعـي أنَّ أهل العؾم ٓ يرون أهؿقة الِػراسة الؿعتدلة, والذكاء, والػطـة يف الؼاضي,

والتل ٓ تخرج طـ الحد  الؿعتاد والؿللقف9 لتؽقن طقكًا لف يف استـتاج البقـة الشرطقة9 

رع, طؾك صدق أحد الؿتداطققـ9 مـ كاإلقرار, أو الؼريـة الظاهرة الصحقحة الؿعتربة يف الش

 خالل محاورة ومـاقشة الخصقم, والشفقد, والـظر يف البقـات وإدلة, وإَمارات. 

ؾ بُؾطػ الحقؾة  أنَّ الِػراسة إذا كاكت بل كصَّ بعض أهل العؾم عؾى: بالؿؼدار الذي ُيتقصَّ

9 بعد ضفقر اإلَمارة الؿعتربة يف استـاد ا لحؽؿ إلقفا, ففل مـ ُمستحسـ هبا إلك استخراج الحؼَّ

 .(1)ما ُيَعدُّ مـ ذكاء الؿتصػ هبا

قا وباستؼراء الباحث لؾشروط التي ا ترطفا فؼفاء الؿذاهب يف الؼاضي : َوَجَد أكَّفؿ كصَّ

طؾك أنَّ مـ شروط تقلقة الؼاضل: أْن يؽقن الؼاضل الـُؿــَقلَّك: مسؾؿًا, طاقالً, بالغًا, حرًا, 

ًٓ, تامَّ العؼؾ, كامؾ الرأي, فطـًا, متقؼظًا, حذقًا, مجتفدًا, متلكقًا, سؿقعًا, كاصؼًا, ذكراً  , طد

 .(3)حاضر الػؽر, غقر مشقش الذهـ

تامَّ العؼؾ, كامؾ أْن يؽقن يتبقَّـ أنَّ مـ شروط الؼاضل:  ومن خالل الشروط الؿاضقة:

 الرأي, فطـًا, متقؼظًا, حذقًا, متلكقًا, حاضر الػؽر.

                                                        

 (.3/133السؾؽ: )يـظر: بدائع 1) )

-3/164(, تبققـ الحؼائؼ وحاشقة الشؾبل: )6/2(, بدائع الصـائع: )661-661/ 3يـظر: الـتػ يف الػتاوى: )3) )

(, 8/3(, البـاية شرح الفداية: )331-3/331(, الجقهرة الـقرة: )342-6/343(, العـاية شرح الفداية: )165

(, بداية الؿجتفد: 67-3/66(, الؾباب يف شرح الؽتاب: )5/372البحر الرائؼ ومـحة الخالؼ وتؽؿؾة الطقري: )

(, 184(, الؼقاكقـ الػؼفقة: )353(, جامع إمفات: )1112-2/1113(, طؼد الجقاهر الثؿقـة: )3/332-333)

(, أسفؾ 55-7/52(, التاج واإلكؾقؾ: )86-8/85(, الؿختصر الػؼفل ٓبـ طرفة: )276/ 6التقضقح لخؾقؾ: )

(, فتح العزيز: 31-12/16(, البقان لؾعؿراين: )151-15/143(, الحاوي الؽبقر: )2/185الؿدارك: )

(, فتح 441-438(, كػاية إخقار: )86-11/83(, روضة الطالبقـ: )3/218(, التدريب: )13/314-317)

(, الؿؿتع يف شرح 27-11/25(, الؿغـل: )332-3/333(, إطاكة الطالبقـ: )235-233) :الؼريب الؿجقب

(, كقؾ 2/383(, دقائؼ أولل الـفك: )144-7/142(, الؿبدع: )116-11/113(, الػروع: )3/416ؿؼـع: )ال

 (.731-3/731(, كشػ الؿخدرات: )341-3/336الؿآرب: )
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الذهـ, وققة إدراكف لؿعاين الؽالم, والؿتقؼظ: هق الؿتـبف غقر والػطـة: هل جقدة 

أْن يؽقن صحقح التؿققز, بعقدًا طـ السفق والغػؾة9 حتك يتقصؾ بذكائف الؿغػؾ, وهذا يعـل 

ز مـ الحقؾ9 فال ُيمتك مـ  وأنْ  ,إلك مقضع ما أشؽؾ, وفصؾ ما أطضؾ يؽقن كثقر التحرُّ

ؾ والـاقص غػؾٍة, وٓ ُيخدع مـ غّرة, وٓ بتحسق ـ الؽالم, وما يتؿ مثؾف طؾك الؿغػَّ

الخصقم, والؿتفاون, وٓ يـتبف لؿا ُيقجب اإلقرار, أو اإلكؽار, وتـاقض الؽالم, وحقؾ 

 .(1)والشفقد

ؿ والػطـة والحذق بالحد  الؿعتاد والؿللقف9  وهبذا يتبّقـ أنَّ استعؿال الِػراسة والتقسُّ

, والقصقل إلقف9 بالبقـة الشرطقة9 كاإلقرار, أو الؼريـة كقسقؾٍة يف استـتاج واستـباط الحؼ  

الظاهرة الصحقحة الؿعتربة طؾك صدق أحد الؿتداطققـ9 مـ خالل محاورة الخصقم, 

والشفقد, والـظر يف الققائع, والبقـات, وإدلة, والؼرائـ وإَمارات, هل مؿا يـبغل أْن 

, وقد جاءت بذلؽ الـصقص: مـ يتصػ هبا الؼاضل, وفاطؾفا مؿدوٌح, ومحؿقٌد شرطًا

 الؽتاب, والسـة, وثبتت هبا الققائع الؿشفقرة الؿستػقضة طـ الصحابة الؽرام رضل اهلل 

ومؿا يدلُّ , (3)أجؿعقـ طـفؿ وأرضاهؿ, وإئؿة, والتابعقـ, وقضاة السؾػ, رحؿفؿ اهلل

 عؾى ذلك ما يؾي:

َٓيٰت: ﴿ققلف  الدلقل إول: َٕ لَِك  ِؿقنَ لِّؾ إِنَّ فِي َذٰ  .(2)﴾ُؿَتَوسِّ

                                                        

(, 1/38(, تبصرة الحؽام: )11/17(, الذخقرة: )2/1112(, طؼد الجقاهر الثؿقـة: )13يـظر: معقـ الحؽام: )1) )

(, أسفؾ 7/348(, مـح الجؾقؾ: )3/176(, بؾغة السالؽ: )3/138ر وحاشقة الدسققل: )الشرح الؽبقر لؾدردي

(, فتح الرحؿـ 312(, معالؿ الؼربة: )12/33(, البقان لؾعؿراين: )11/147(, بحر الؿذهب: )2/185الؿدارك: )

(, الؿؿتع يف 11/283(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/31(, الؿغـل: )3/332(, إطاكة الطالبقـ: )162لؾرمؾل: )

(, 3/733(, كشػ الؿخدرات: )5/211(, كشاف الؼـاع: )3/266(, اإلقـاع لؾحجاوي: )3/433شرح الؿؼـع: )

 (.5/362مطالب أولل الـفك: )

 (.37-1/36يـظر: الطرق الحؽؿقة: )3) )

 (.64سقرة: الحجر, أية: ) 2))
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يف هذه أية الؽريؿة: أنَّ ما أَحؾَُّف وأكزَلُف بؼقم لقٍط مـ  بقَّـ الَحؼُّ  وجه الدٓلة:

ؿـُقن كؿا كصَّ جؿٌع مـ  ِؿقـ, والـُؿـتقس  العذاب9 ٔياٍت وطالماٍت ودٍٓٓت لؾُؿـَتقس 

ُسقن لء, الــُؿـتـثـب ــُتـقن يف الؿػسريـ: هؿ الـُؿـتػـر   .(1)الـَّظر9 حتك يعرفقا حؼقؼة ِسؿة الشَّ

اتؼقا فِراسة الؿممـ9 فنكَّف يـظر بـقر "قال:  , طـ الـبل طـ أبل أمامة الدلقل الثاين: 

 ."(3)اهلل 

ُف اهلل  وجه الدٓلة: مـ  دلَّ هذا الحديث الشريػ طؾك أنَّ الؿممـ قد يـَؿـَُحُف ويـَُخصُّ

ؿ والع س والتَّقسُّ المات والـَّظر والَتثبُّت والبصقرة ما ُيدِرُك بف باصـ الشلء مـ ضاهره, التَّػر 

 .(2)وما َشِفَد مـف طؾك ما غاب طـف

طباًدا يعرفقن الـاس  إنَّ هلل "قال:  , طـ الـبل طـ أكس الدلقل الثالث: 

ؿ  .(3)"بالتَّقسُّ

ؿ قد اصطػك ب دلَّ هذا الحديث الشريػ طؾك أنَّ اهلل وجه الدٓلة:  عض طباده بالتَّقسُّ

                                                        

(, تػسقر الؼرآن العزيز 6/3361تػسقر ابـ أبل حاتؿ: ) (,13/84(, تػسقر الطربي: )316يـظر: تػسقر مجاهد: )1) )

-11/32(, تػسقر الؼرصبل: )485(, القجقز لؾقاحدي: )2/156(, تػسقر الؿاوردي: )3/278ٓبـ أبل زمـقـ: )

 (.4/81(, الدر الؿـثقر: )318(, تـقير الؿؼباس: )3/432(, تػسقر ابـ كثقر: )33

 (. 47سبؼ تخريجف: )3) )

(, الؽقكب القهاج: 1/175(, فقض الؼدير: )3/275(, الرسالة الؼشقرية: )2/135يؼة الؿحؿقدية: )يـظر: الرب2) )

 (.3/24(, التـقير لؾصـعاين: )138-1/137(, مدارج السالؽقـ: )32/313)

(, والطرباين يف 5824, حديث رقؿ: )(, مسـد أبل حؿزة أكس بـ مالؽ 12/235أخرجف: البزار يف مسـده: ) 3))

(, وأبق كعقؿ يف الطب 3824(, باب: إلػ, باب: مـ اسؿف إبراهقؿ, حديث رقؿ: )2/316ؿ إوسط: )الؿعج

(, الؿؼالة إولك يف تؼديؿ الؿعرفة, وفضؾ صـاطة الطب, باب: يف استعؿال الػراسة, وآستدٓل يف 1/315الـبقي: )

 (.56صـاطة الطب, حديث رقؿ: )

ـٌ رواه البزار والطربا"قال الفقثؿل:   (.11/356. يـظر: مجؿع الزوائد: )"ين يف إوسط, وإسـاده حس

ـف السخاوي. يـظر: الؿؼاصد الحسـة: )  (.1/51وحسَّ

ـف أيضًا: العجؾقين يف كشػ الخػاء: )  (.1/41وحسَّ

ـف كذلؽ إلباين يف: الجامع الصغقر وزيادتف: )  (.3/356(, ويف: سؾسؾة إحاديث الصحقحة: )2821وحسَّ
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ؿات9 فقدركقن حؼقؼة باصـ الشلء, مـ طالمات  س, يتثبَُّتقن بالـَّظر والدٓئؾ والس  والتَّػرُّ

ٕنَّ طؾك إشقاء دٓئِؾ وسؿاٍت,  ضاهره, ويستدلقن بؿا يشاهدوكف, طؾك ما غاب طـفؿ9

 .(1)خؾؼف هبا وسؿ اهلل 

س ُأثِــَر طـالدلقل الرابع:  طـفؿ وأرضاهؿ, وطـ  جؿٍع مـ الصحابة رضل اهلل  أنَّ التَّػرُّ

أجؿعقـ9 يف حؽاياٍت مشتفرٍة,  جؿٍع مـ إئؿة, والتابعقـ, وقضاة السؾػ, رحؿفؿ اهلل

 .(3)ووقائع مستػقضٍة, ٓ تخػك

قد َوَسَؿ خؾؼف بعالماٍت ودٓئِؾ وسؿاٍت ُيْعرفقن هبا9 كؿا قال  أنَّ اهلل  الدلقل الخامس:

﴿ :ٱ َسبِقلِ  فِي ُأحِصُرواْ  لَِّذينَ ٱ ٓاءِ ُػَؼرَ لِؾ 
ِ
ُل لَجاهِ ٱ َسُبُفمُ َيح َٕرضِ ٱا فِي َضرب َيسَتطِقُعونَ  َٓ  َّلل

ِف ٱ ِمنَ  ءَ ـَِقاَأغ ُفم َتعرُِفُفم لتََّعػُّ  ءُ َكَشاَوَلو : ﴿, وقال (2)﴾اإِلَحاف لـَّاَس ٱ ُؾونَ   ََيس َٓ  بِِسقَؿٰ

ََريـََٰؽُفم َؾُؽم َيعَؾمُ  َّللُ ٱوَ  لَؼولِ ٱ نِ َلح فِي َوَلَتعرَِفـَُّفم ُفمِبِسقؿَٰ  َفَؾَعَرفَتُفم َٕ , ومـ َمـَُحُف (4()3)﴾َأعَؿٰ

ؿُ  س, فنكَّف َيتقسَّ ؿ والتَّػرُّ  اهلل جؾَّ وطال الؼدرة طؾك التَّقسُّ

بقاصـ إمقر9 مـ العالمات والدٓئؾ والسؿات الظاهرة, وهذا مؿا يعقـف طؾك آهتداء 

, ومعرف  .(5)تفإلك الحؼ 

                                                        

 (. 3/24(, التـقير لؾصـعاين: )73-71(, أدب الدكقا والديـ: )5/2817: الفداية إلك بؾقغ الـفاية: )يـظر1) )

(, الرسالة الؼشقرية: 125-3/124(, تبصرة الحؽام: )11/33(, تػسقر الؼرصبل: )157يـظر: معقـ الحؽام: ) 3))

(, التـقير 3/344لؽقـ: )(, مدارج السا177-1/175(, الؿستدرك طؾك مجؿقع الػتاوى: )3/275-276)

 (.3/24لؾصـعاين: )

 (.362سقرة: الـبـؼـرة, أية: )2) )

 (.21سقرة: مـحــؿــد, أية: )3) )

(, تػسقر 3/431(, تػسقر ابـ أبل حاتؿ: )4/14(, معاين الؼرآن لؾزجاج: )33/173يـظر: تػسقر الطربي: )4) )

(, التػسقر الؼقؿ: 2/238(, تػسقر الـسػل: )3/342(, التػسقر البسقط لؾقاحدي: )236-1/235الؿاوردي: )

(241.) 

(, إرشاد الساري: 3/343(, مدارج السالؽقـ: )241(, التػسقر الؼقؿ: )2/116يـظر: أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل: )5) )

 (.6/631(, مـحة الباري: )6/181)
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هاء والؿؽر  هاء؛ التي يشتفر بفا صاحبفا, حتى تستوصي به إلى الدَّ وأما زيادة الػطـة والدَّ

َفا جؿٌع مـ والخبث والخداع, وهي فوق الؿعتاد : فال تجب, وٓ ُتستحب, بؾ كرهفا وذمَّ

, أهؾ العؾؿ9 ٕهنا تحؿؾ صاحبفا طؾك الحؽؿ بالِػراسة, وتعطقؾ الُطرق الشرطقة9 مـ البقـات

 وإيؿان.

هاء, قد يػفؿ مـ كالم الخصقم وأحقالفؿ ما ٓ يؽقن  وٕنَّ زائد الػطـة الؿشفقر هبا وبالدَّ

ببالفؿ, بؾ قد ُتقدي بف إلك الؿؽر والخداع9 فقؼع يف الحرام, ويحؽؿ  مؼصقدًا لفؿ, ولؿ يخطر

 .(1)بالباصؾ, ويؽقن الـاس مـف يف حذٍر, وهق مـ كػسف يف تعٍب 

سبق بقاكه, وتػصقؾه, يستخؾص الباحث: أنَّ استعؿال الػراسة يف الؼضاء: ٓ وبـاًء عؾى ما 

 يخرج عن حالتقن: 

أْن يستعؿؾ الؼاضل الِػراسة بالحد  الؿعتاد الؿللقف9 كقسقؾٍة يف استـتاج  الحالة إولى:

, والقصقل إلقف9 بالبقـة الشرطقة9 كاإلقرار, أو الؼريـة الظاهرة الصحقح ة واستـباط الحؼ 

الؿعتربة يف الشرع, طؾك صدق أحد الؿتداطققـ9 مـ خالل محاورة الخصقم, والشفقد, 

والـظر يف الققائع, والبقـات, وإدلة, والؼرائـ وإَمارات, ففذه مؿا يـبغل أْن يتصػ هبا 

 الؼاضل, وفاطؾفا مؿدوٌح, ومحؿقٌد شرطًا.

ة التل تـؼدح يف كػسف9 كطريٍؼ مباشٍر أْن يستعؿؾ الؼاضل الِػراسة الـؿـجـردَّ  الحالة الثاكقة:

يف قضائف9 مـ بقـٍة شرطقٍة,  يف الحؽؿ والػصؾ والؼضاء بقـ الـاس, دون أْن يؽقن لف مستـدٌ 

قريـٍة ضاهرٍة صحقحٍة معتربٍة يف الشرع, ففذه ُمحرمٌة, ٓ خالف يف تحريؿفا طـد الؿذاهب  أو

ة أهؾ العؾؿ, وفاطؾفا مذمق , وآثٌؿ يف هنجف, وضاٌل ٌم, وطاٍص لربف الػؼفقة, بؾ وطـد طامَّ

ـٍ  ـٌ ٕماكتف9 ٕكَّف مستـٌد يف حؽؿف إلك ض يف صريؼف, وجائٌر يف حؽؿف, وفاسٌؼ يف فعؾف, وخائ

, وهذا مـ أطظؿ الظؾؿ والباصؾ, واهلل  ـٍ  أجؾُّ وأحؽؿ وأطؾؿ. وشٍؽ وحرٍز وتخقؿق

                                                        

(, تبصرة 6/284(, التقضقح لخؾقؾ: )18-11/17(, الذخقرة: )353(, جامع إمفات: )13يـظر: معقـ الحؽام: )1) )

(, الشرح الؽبقر لؾدردير 6/323(, شرح الزرقاين وحاشقة البـاين: )7/76(, التاج واإلكؾقؾ: )1/38الحؽام: )

 (.7/362(, مـح الجؾقؾ: )3/182(, بؾغة السالؽ: )3/123وحاشقة الدسققل: )
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 الوبحث الثالث

 وت القضائيتحكن قضاء القاضي بعلوه وفِراسته في األًظ

 وفقه مطؾبان:

َق لؿسللة قضاء الؼاضل بعؾؿف, هؿا:  باستؼراء إكظؿة الؼضائقة: وجد الباحث أنَّ ما َتَطرَّ

كظام الؿرافعات الشرطقة, وكظام اإلجراءات الجزائقة, ولقائحفؿا التـػقذية, وبقاهنا يف 

 الؿطؾبقـ أتققـ:

 :يؽقن الؼاضل "جاء يف الؿادة الرابعة والتسعقـ مـ كظام الؿرافعات الشرطقة, ما كصف

 الدطقى, وسؿاطفا, ولق لؿ يطؾب ذلؽ أحد الخصقم, يف إحقال أتقة: مؿـقطًا مـ كظر

 إذا كان زوجًا ٕحد الخصقم, أو كان قريبًا, أو صفرًا لف إلك الدرجة الرابعة.  - أ

 أو لزوجتف خصقمة قائؿة مع أحد الخصقم يف الدطقى, أو مع زوجتف.إذا كان لف  - ب

كان  طؾقف, أو مظـقكة وراثتف لف, أو إذا كان وكقالً ٕحد الخصقم, أو وصقًا, أو قـقـ ؿًا - ج

مصاهرة إلك  طؾقف, أو كاكت لف صؾة قرابة, أو زوجًا لقصل أحدالخصقم, أو الؼقـ ؿ

 ـ ؿ.الدرجة الرابعة9 هبذا القصل, أو الؼق

إذا كان لف مصؾحة يف الدطقى الؼائؿة, أو لزوجتف, أو ٕحد أقاربف, أو أصفاره طؾك  - د

 طؿقد الـسب, أو لؿـ يؽقن هق وكقالً طـف, أو وصقًا, أو قـقـ ؿا طؾقف.

إذا كان قد أفتك, أو ترافع طـ أحد الخصقم يف الدطقى, أو كتب فقفا, ولقكان ذلؽ قبؾ  -ه

ؿًا, أواشتغالف بالؼضاء, أو كان قد  كان قد  سبؼ لف كظرها قاضقًا, أو خبقرًا, أو ُمحؽ 

 .(1)"أدَّى شفادًة فقفا, أو باشر إجراًء مـ إجراءات التحؼقؼ فقفا

  يؼع باصالً طؿؾ "وجاء يف الؿادة الخامسة والتسعقـ مـ كظام الؿرافعات الشرطقة, ما كصف

                                                        

 هـ.33/1/1324(, وتاريخ: 1ل, رقؿ: )م/( يـظر: كظام الؿرافعات الشرطقة, الصادر بالؿرسؿ الؿؾؽ1)
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عة والتسعقـ( مـ هذا الـظام, الؼاضل, أو قضاؤه9 يف إحقال الؿتؼدمة9 يف الؿادة )الراب

ولق تؿَّ بات ػاق الخصقم, وإْن وقع هذا البطالن يف حؽٍؿ مميٍد, جاز لؾخصؿ أْن يطؾب مـ 

 .(1)"الؿحؽؿة العؾقا كؼض الحؽؿ, وإطادة كظر الدطقى أمام دائرٍة أخرى

 الــتـعـؾـقـق

ت الػؼرة: )هـ(, مـ الؿادة الرابعة والتسعقـ, طؾك أنَّ الؼاضل  يؽقن مؿـقطًا مـ كظر كصَّ

إذا كان قد أفتك, أو ترافع طـ أحد "الدطقى, وسؿاطفا, ولق لؿ يطؾب ذلؽ أحد الخصقم: 

الخصقم يف الدطقى, أو كتب فقفا, ولق كان ذلؽ قبؾ اشتغالف بالؼضاء, أو كان قد سبؼ لف 

ؿًا, أو كان قد أدَّى شفادًة فقفا, أو باشر  إجراًء مـ إجراءات كظرها قاضقًا, أو خبقرًا, أو ُمحؽ 

 ."التحؼقؼ فقفا

وهذه الؿادة صريحٌة يف مـع الؼاضل مـ كظر الدطقى, وسؿاطفا مـ أساسفا, فضالً طـ 

الؼضاء بعؾؿف فقفا9 يف هذه الحآت الؿحددة, والتل ُتشعر بلنَّ الؼاضل كان طؾك صؾٍة وطؾٍؿ 

أْن يؼضل بعؾؿف فقؿا طدا هذه  مسبٍؼ هبذه القاقعة, وهذا التحديد ٓ يعـل أنَّ الؼاضل يجقز لف

الحآت9 ٕنَّ الؼضاء بالعؾؿ لقس مـ الطرق الشرطقة والبقـات التل أجاز الشرع ثؿ الـظام 

لؾؼاضل أْن يؼضل بؿقجبفا, وإكَّؿا الؿؼصقد مـ هذا التحديد: التلكقد طؾك أنَّ الؼاضل مؿـقٌع 

ت, حتك ولق كان سقستـد يف حؽؿف مـعًا مطؾؼًا مـ كظر وسؿاع الدطقى ابتداًء يف هذه الحآ

اإلقرار, أو القؿقـ, أو ققل الخربة, وكحق ذلؽ مـ  ك غقر طؾؿف الؿسبؼ9 كالشفادة, أوإل

 البقـات الشرطقة الؿعتربة.

كؿا دلَّت الؿادة الخامسة والتسعقن طؾك أنَّ الؼاضل إذا خالػ هذا الؿـع, فـظر الدطقى 

وسؿاطف, وحؽؿف, وكافة إجراءاتف التل قام هبا  وسؿعفا, وحؽؿ بؿقجبفا, فننَّ كظره هذا,

تعترب باصؾة, ولق كاكت بات ػاق الخصقم, وأنَّ الحؽؿ لق كان مميدًا فنكَّف يجقز لؾخصؿ أْن 

                                                        

 ( يـظر: الؿصدر السابؼ.1)
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 يطؾب مـ الؿحؽؿة العؾقا كؼضف, وإطادة كظر الدطقى أمام دائرة أخرى.

ـظر والؼضاء استـادًا إلك وهذا الؿـع واإلبطال, يتـاول مطؾؼ الـظر والؼضاء9 سقاٌء أكان ال

 العؾؿ, أو كان الـظر والؼضاء استـادًا إلك غقر العؾؿ9 مـ البقـات الشرطقة الؿعتربة.

يقافؼ ما ذهب إلقف أصحاب  فإول, وهو: الؿـع من الـظر والؼضاء استـادًا إلى العؾم,

هؿ الؿتلخرون مـ الؼقل إول, الؼائؾقـ بلنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف مطؾؼًا, و

الحـػقة الذي استؼر طؾقف مذهبفؿ وفتقاهؿ, وأحد ققلل الشافعل, وبعض الشافعقة, ومذهب 

الؿالؽقة, ومذهب الحـابؾة, وجؿٌع مـ السؾػ, مـفؿ: أبق طبقٍد, وشريٍح, والشعبل, وابـ 

 أبل لقؾك, وإوزاطل, وإسحاٍق, وغقرهؿ.

 استـادًا إلى غقر العؾم؛ من البقـات الشرعقة؛وأما الثاين, وهو: الؿـع من الـظر والؼضاء 

فألنَّ كظر الؼاضل وقضائف يف هذه الحآت مظـة هتؿٍة لف, ومؿا ٓ خالف فقف بقـ أهؾ العؾؿ: 

أنَّ التفؿة لفا أثٌر بالٌغ يف إحؽام الشرطقة, وقد بـك طؾقفا الشارع الحؽقؿ جؿؾًة مـ 

ٕصؾف, والسقد لعبده, والعبد لسقده, والشريؽ  إحؽام, فَرد  شفادة إصؾ لػرطف, والػرع

رار الؿريض مرض الؿقت لقارثف, لشريؽف فقؿا اشرتكا فقف, والعدو طؾك طدوه, وأبطؾ إق

صالقف ٓمرأتف9 لحرماهنا مـ الؿقراث, وغقر ذلؽ مؿا قضك بف الشارع الحؽقؿ, وإذا كاكت  أو

ؼاضل مـ باب أولك9 ٕكَّف مطالٌب أْن التفؿة ممثرة يف شلن طامة الـاس, ففل ممثرة يف حؼ ال

َبف َيِب والشُّ يصقن حؽؿف, ومـصبف9 مـ كافة التَُّفِؿ والر 
(1). 

وإذا أثبتت هاتان الؿادتان مطؾؼ الؿـع9 مـ الؼضاء بالعؾؿ, أو بغقره مـ البقـات, يف تؾؽ 

 فؿن باب أولى أْن تؿـع الؼاضي من أمرين:الحآت الؿحددة, وأبطؾتف, 

                                                        

(, بداية 6/82(, آستذكار: )33/276(, الجامع لؿسائؾ الؿدوكة: )3/851يـظر: اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )1) )

(, 17/471(, هناية الؿطؾب: )1/64(, البفجة لؾتسقلل: )6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )3/343الؿجتفد: )

(, الطرق الحؽؿقة: 11/335(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )13/375(, فتح العزيز: )7/183تفذيب لؾبغقي: )ال

(3/421.) 
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ؼضاء بالِػراسة9 والتل ٓ تعدو أْن تؽقن ضـًا وشؽًا وتخؿقـًا9 ٕنَّ الؼاضل ال إول:

مؿـقٌع يف هذه الحآت مـ الـظر يف الدطقى مـ أساسفا, فضال طـ الؼضاء فقفا9 بعؾؿف 

الؿمكد, أو البقـات الشرطقة الؿعتربة, وإذا ُمـِع مـ الؼضاء9 بالعؾؿ الؿمكد, أو البقـات 

 ؿـ باب أولك أن ُيؿـََع مـ الؼضاء فقفا بِػراستف وضـ ف وتخؿقـف. الشرطقة الؿعتربة, ف

استخدام الؼاضل لِػراستف يف استـتاج واستـباط الحؼ  بطرق اإلثبات الشرطقة  الثاين:

الؿعتربة9 كاإلقرار, أو الؼرائـ الظاهرة الصحقحة الؿعتربة يف الشرع9 ٕكَّف مؿـقع يف تؾؽ 

ساسفا, فضالً طـ إجراءات السؿاع, وآستجقاب, الحآت مـ كظر الدطقى مـ أ

 واستـباط الحؽؿ بطرقف الؿشروطة. 

  :ف وجاء يف الؿادة السادسة والخؿسقـ بعد الؿائة, مـ كظام الؿرافعات الشرطقة, ما كصُّ

ئع الدطقى, أو مـاقشة الخصقم, يجقز لؾؼاضل أْن يستـتج قريـًة, أو أكثر9 مـ وقا"

ن هبؿا معًا  الشفقد9 لتؽقن مستـداً  أو لحؽؿف, أو لقؽؿؾ هبا دلقالً كاقصًا ثبت لديف9 لقؽق 

 .(1)"اقتـاطف بثبقت الحؼ9 إلصدار الحؽؿ

  :ف  .(3)"إذا استـتجت الدائرة قريـًة, بقَّـت وجف دٓلتفا"وجاء يف ٓئحة هذه الؿادة, ما كصُّ

 الــتـعـؾـقـق

ت الؿادة السادسة والخؿسقن طؾك أنَّ الؼاض أكثر9 مـ  لف أْن يستـتج قريـًة, أول يجقز كصَّ

لقؽؿؾ هبا دلقالً  الشفقد9 لتؽقن مستـدًا لحؽؿف, أووقائع الدطقى, أو مـاقشة الخصقم, أو 

دت ٓئحة هذه  ن هبؿا معًا اقتـاطف بثبقت الحؼ9 إلصدار الحؽؿ, وأكَّ كاقصًا ثبت لديف9 لقؽق 

فا مـ الؼرائـ التل تستـتجفا الدائرة9 يف الؿادة طؾك الدائرة الؼضائقة: أْن تبق ـ وجف استدٓل

 إثبات الحؼقق, وإصدار إحؽام.

                                                        

 هـ.33/1/1324(, وتاريخ: 1( يـظر: كظام الؿرافعات الشرطقة, الصادر بالؿرسؿ الؿؾؽل رقؿ: )م/1)

(, وتاريخ: 28822رار معالل وزير العدل, رقؿ: )( يـظر: الالئحة التـػقذية لـظام الؿرافعات الشرطقة, الصادرة بؼ3)

 هـ.18/4/1324
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, وأققم مـفٍج,  ـٍ هاء الؿعتدل هل: خقر معق كاء والدَّ وٓ شؽَّ أنَّ الِػراسة والِػطـة والذَّ

, والقصقل إلقف9 بالبقـة  وأجدر وسقؾٍة يسؾؽفا الؼاضل يف ففؿ الدطقى, واستـتاج الحؼ 

, أو الؼريـة الظاهرة الصحقحة الؿعتربة طؾك صدق أحد الؿتداطققـ9 مـ الشرطقة9 كاإلقرار

خالل محاورة الخصقم, أو الشفقد, أو الـظر يف الققائع والبقـات وإدلة والؼرائـ 

وإَمارات9 ٕنَّ الِػراسة الؿعتدلة يف الؼاضل, هل مؿا يـبغل أْن يتصػ هبا الؼاضل, وفاطؾفا 

د جاءت بذلؽ الـصقص: مـ الؽتاب, والسـة, وثبتت هبا مؿدوٌح, ومحؿقٌد شرطًا, وق

طـفؿ وأرضاهؿ, وإئؿة,  الققائع الؿشفقرة الؿستػقضة9 طـ الصحابة الؽرام رضل اهلل 

 .(1)أجؿعقـ والتابعقـ, وقضاة السؾػ, رحؿفؿ اهلل 

رأي, تامَّ العؼؾ, كامؾ الأْن يؽقن كصَّ الػؼفاء طؾك أنَّ مـ شروط تقلقة الؼاضل: ولفذا 

 .(3)فطـًا, متقؼظًا, حذقًا, متلكقًا, حاضر الػؽر

  :ف جاء يف الؿادة التاسعة والسبعقـ بعد الؿائة, مـ كظام اإلجراءات الجزائقة, ما كصُّ

, وٓ يجقز لؾؼاضل حؽؿفا إلك إدلة الؿؼدمة إلقفا أثـاء كظر الؼضقة تستـد الؿحؽؿة يف"

 .(2)"أْن يؼضل بعؾؿف, وٓ بؿا يخالػ طؾؿف

 الــتـعـؾـقـق

ت هذه الؿادة صراحًة عؾى عدم جواز قضاء الؼاضي يف حالتقن:  كصَّ

                                                        

 (.37-1/36يـظر: الطرق الحؽؿقة: )1) )

(, 1/38(, تبصرة الحؽام: )11/17(, الذخقرة: )2/1112(, طؼد الجقاهر الثؿقـة: )13يـظر: معقـ الحؽام: )3) )

(, أسفؾ 7/348(, مـح الجؾقؾ: )3/176(, بؾغة السالؽ: )3/138الشرح الؽبقر لؾدردير وحاشقة الدسققل: )

(, فتح الرحؿـ 312(, معالؿ الؼربة: )12/33(, البقان لؾعؿراين: )11/147(, بحر الؿذهب: )2/185الؿدارك: )

(, الؿؿتع يف 11/283(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/31(, الؿغـل: )3/332(, إطاكة الطالبقـ: )162لؾرمؾل: )

(, 3/733(, كشػ الؿخدرات: )5/211(,كشاف الؼـاع: )3/266ـاع لؾحجاوي: )(, اإلق3/433شرح الؿؼـع: )

 (.5/362مطالب أولل الـفك: )

 هـ.33/11/1324(, وتاريخ: 3( يـظر: كظام اإلجراءات الجزائقة, الصادر بالؿرسقم الؿؾؽل, رقؿ: )م/2)
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أْن يؼضل بعؾؿف, وطدم جقاز قضاء الؼاضل بعؾؿف هق ما ذهب إلقف  الحالة إولى:

ف أْن يؼضل بعؾؿف مطؾؼًا, وهؿ أصحاب الؼقل إول, الؼائؾقن بلنَّ الؼاضل ٓ يجقز ل

الؿتلخرون مـ الحـػقة الذي استؼر طؾقف مذهبفؿ, وفتقاهؿ, وأحد ققلل الشافعل, وبعض 

الشافعقة, ومذهب الؿالؽقة, ومذهب الحـابؾة, وجؿٌع مـ السؾػ, مـفؿ: أبق طبقٍد, وشريٍح, 

 هق الراجح واهلل , وهذا الؼقل (1)والشعبل, وابـ أبل لقؾك, وإوزاطل, وإسحاٍق, وغقرهؿ

 َّٓ أطؾؿ, خالفًا لؿا ذهب إلقف أصحاب الؼقل الثاين: بلنَّ الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف إ

, فنكَّف ٓ يجقز لف أْن يؼضل فقفا بعؾؿف, وهؿ أبق يقسػ الحدود والتَّعازير الـخالصة هلل  يف

, (3)أحؿد, وبف قال أبق ثقرٍ مـ الحـػقة, والشافعقة يف إضفر مـ مذهبفؿ, ورواية طـ اإلمام 

وخالفًا لؿا ذهب إلقف اإلمام أحؿد يف رواية, وابـ حزٍم, يف الؼقل الثالث: بلنَّ الؼاضل يجقز 

, وخالفًا لؿا ذهب (2)لف أْن يؼضل بعؾؿف مطؾؼًا, حتك يف الحدود الخالصة هلل سبحاكف وتعالك

                                                        

(, رد 2/443الـفر الػائؼ: )(, 3/156(, الؿحقط الربهاين: )7/44يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )1) )

(, 413(, طققن الؿسائؾ: )7/54(, الـقادر والزيادات: )3/343(, التػريع: )8/354(, و: )4/328الؿحتار: )

(, روضة الؿستبقـ: 354(, جامع إمفات: )3/342(, بداية الؿجتفد: )3/851اإلشراف لؾؼاضل طبدالقهاب: )

(, الحاوي الؽبقر: 6/321(, التقضقح لخؾقؾ: )183ػؼفقة: )(, الؼقاكقـ ال11/78(, الذخقرة: )3/1246)

(, الؿجؿقع: 13/375(, فتح العزيز: )7/183(, التفذيب لؾبغقي: )17/471(, هناية الؿطؾب: )15/233)

(, الطرق الحؽؿقة: 3/433(, الؿؿتع يف شرح الؿؼـع: )11/37(, الؿغـل: )17/321(, كػاية الـبقف: )31/153)

 (.5/224(, كشاف الؼـاع: )11/341(, اإلكصاف: )7/174(, الؿبدع: )11/168) (, الػروع:3/416)

(, الؿحقط 6/6(, بدائع الصـائع: )15/114(, الؿبسقط لؾسرخسل: )13/5437يـظر: التجريد لؾؼدوري: )3) )

لؾبغقي: (, التفذيب 17/471(, هناية الؿطؾب: )15/233(, الحاوي الؽبقر: )3/77(, آختقار: )7/36الربهاين: )

(, روضة الطالبقـ: 31/153(, الؿجؿقع: )3/225(, التدريب: )376-13/375(, فتح العزيز: )7/183)

(, إطاكة الطالبقـ: 4/238(, فتقحات القهاب: )7/348(, هناية الؿحتاج: )4/333(, الغرر البفقة: )11/145)

(, الطرق 3/433ؿتع يف شرح الؿؼـع: )(, الؿ11/333(, الشرح الؽبقر ٓبـ قدامة: )11/37(, الؿغـل: )3/358)

(, اإلكصاف: 6/346(, شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )11/168(, الػروع: )433-3/416الحؽؿقة: )

 (.7/432(, الؿحؾك: )11/341)

(, 11/341(, اإلكصاف: )175-7/174(, الؿبدع: )6/347يـظر: شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل: )2) )

 (.7/432الؿحؾك بأثار: )
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الؼاضل يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف يف  إلقف اإلمام أبق حـقػة, ومـ وافؼف, يف الؼقل الرابع: بلنَّ 

, وخالفًا لؿا ذهب إلقف الؾقث بـ (1)حؼقق أدمققـ9 فقؿا طؾؿف يف زمـ وٓيتف, ومحؾ وٓيتف

سعد, ومحؿد بـ الحسـ مـ الحـػقة, ووجٌف طـد الشافعقة, يف الؼقل الخامس: بلنَّ الؼاضل 

َّٓ يف حؼقق أدمققـ9 إذ ا أقام الطالب بالحؼ  شاهدًا واحدًا, ٓ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف إ

 .(3)فقحؽؿ الؼاضل حقـئٍذ بعؾؿف مع ذلؽ الشاهد

وقد سبؼ بقان هذه إققال, وآستدٓل لفا, ومـاقشة إققال وآستدٓٓت 

 .(2)الؿرجقحة, والرتجقح, وأسبابف, كؾُّ ذلؽ مػصٌؾ يف ثـايا البحث

وطدم جقاز قضاء الؼاضل بؿا يخالػ طؾؿف أْن يؼضل بؿا يخالػ طؾؿف,  الحالة الثاكقة:

ولق قامت طؾقف البقـة: هق ما اتػؼ طؾقف أهؾ العؾؿ, بؾ كصَّ جؿٌع مـفؿ طؾك اإلجؿاع طؾقف, 

 .(3)وكصَّ جؿٌع آخر طؾك كػل الخالف والـزاع فقف

                                                        

(, 6-6/5(, بدائع الصـائع: )15/114(, الؿبسقط لؾسرخسل: )7/41يـظر: شرح مختصر الطحاوي لؾجصاص: )1) )

 (.4/327(, رد الؿحتار: )3/156(, مجؿع إهنر: )3/77(, آختقار: )7/36الؿحقط الربهاين: )

(, 8/354(, الؿحقط الربهاين: )1/215(, روضة الؼضاة: )2/261يـظر: مختصر اختالف العؾؿاء لؾطحاوي: )3) )

(, بحر 17/473(, هناية الؿطؾب: )1/137(, أدب الؼاضل: )3/314(, درر الحؽام: )1/213العؼقد الدرية: )

(, 11/145(, روضة الطالبقـ: )13/376(, فتح العزيز: )6/218(, القسقط لؾغزالل: )13/67الؿذهب: )

 (.7/433الؿحؾك: )

 ا البحث.(, مـ هذ36-16يـظر: ص: )2) )

فؼد كصَّ جؿاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طؾك اتػاق أهؾ العؾؿ طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بعؾؿف, وإن شفد طـده 3) )

(, وابـ تقؿقة يف الصارم الؿسؾقل: 136-3/135بذلؽ العدول, ومـفؿ: ابـ الؼطان يف اإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع: )

 (.3/437: )(, وابـ الؼقؿ يف إطالم الؿققعقـ233)

وكصَّ جؿاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طؾك إجؿاع أهؾ العؾؿ طؾك أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يحؽؿ بخالف طؾؿف, ولق قامت بف 

(, وابـ طبد 7/337البقـة, وشفد بف طدوٌل كثقرون, ومؿـ كؼؾ هذا اإلجؿاع: ابـ بطال يف شرح صحقح البخاري: )

(, والـقوي يف 3/342(, وابـ رشد الحػقد يف بداية الؿجتفد: )6/82ر: )(, ويف آستذكا33/316الرب يف التؿفقد: )

(, 23/361(, وابـ الؿؾؼـ يف التقضقح لشرح الجامع الصحقح: )228(, ويف مـفاج الطالبقـ: )337فتاواه: )

(, وأحؿد الرمؾل يف فتح 3/216(, وإكصاري يف أسـك الؿطالب: )3/381وإسققصل يف جقاهر العؼقد: )
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وقد سبؼ بقان ذلؽ, وآستدٓل لف, وما يستثـك مـف, وما حؽاه بعض الشافعقة مـ وجٍف 

هذا آتػاق, وما طؾؼَّ طؾقف جؿاطٌة مـفؿ, كُؾ ذلؽ مػصٌؾ يف ثـايا  ُيخالػ يف مذهبفؿ

 .(1)البحث

 :إذا امتـع "وجاء يف الؿادة الثامـة والعشريـ بعد الؿائة مـ ٓئحة آجراءات الجزائقة

ن ذلؽ يف  طؾك الؼاضل الحؽؿ يف قضقة9 لتقجف الحؽؿ فقفا بؿا يخالػ طؾؿف, فعؾقف أْن ُيدو 

 .(3)"طقى, ويخرب مرجعف الؿباشر بذلؽ9 ٓتخاذ ما يؾزم كظامًاضبط الد

 الــتـعـؾـقـق

ت طؾقف الؿادة التاسعة والسبعقن بعد الؿائة, مـ سبق قريبًا:  البقان والتعؾقؼ طؾك ما كصَّ

كظام اإلجراءات الجزائقة9 مـ أنَّ الؼاضل ٓ يجقز لف أْن يؼضل بؿا يخالػ طؾؿف, وهذه 

يف -لؾؼاضل بؿا يجب طؾقف أْن يتَّخذه مـ إجراءات, إذا كان الحؽؿ  الالئحة: هل تقجقفٌ 

ن ذلؽ يف ضبط الدطقى,  -قضقٍة مـظقرٍة أمامف متقجفًا بخالف طؾؿف, فننَّ طؾقف أْن يدو 

 ويخرب مرجعف الؿباشر بذلؽ9 ٓتخاذ ما يؾزم كظامًا.

ًا, وكظامًا, ولقس أمامف هق الـفج الؼقيؿ9 ٕكَّف مؿـقٌع مـ الحؽؿ فقفا شرط وهذا اإلجراء:

َّٓ أْن يرفعفا لؿـ هق فققف9 ٕكَّف هق الـؿعـل والؿختصُّ بالـظر يف هذا الشلن, والؿسمول طـ  إ

 اتخاذ الالزم فقف.

وهذا التـحل والرفع لؿـ هق أطؾك: يتقافؼ مع ما كصَّ طؾقف جؿاطٌة مـ أهؾ العؾؿ يف مثؾ 

                                                                                                                                                                   

 (.235(, ومحؿد الرمؾل يف غاية البقان: )5/385(, والشربقـل يف مغـل الؿحتاج: )871ؿـ: )الرح

وكصَّ جؿاطٌة مـ أهؾ العؾؿ طؾك أكَّف ٓ كزاع أو ٓ خالف يف أنَّ الؼاضل ٓ يؼضل بخالف طؾؿف, ومـفؿ: ابـ الؼاص يف أدب 

(, والزركشل يف 17/323فعة يف كػاية الـبقف: ) (, وابـ الر13/377(, والرافعل يف فتح العزيز: )1/136الؼاضل: )

 (.6/348شرحف طؾك مختصر الخرقل: )

 (, مـ هذا البحث.16-15يـظر: ص: )1) )

(, وتاريخ: 133( يـظر: الؾقائح التـػقذية لـظام اإلجراءات الجزائقة, الصادرة بؼرار مجؾس القزراء, رقؿ: )3)

 هـ.31/2/1325
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, فقؿا رواه سػقان, قال: حدثـل ابـ حؿف اهلل , ومع ما ُأثِــِر طـ شريٍح ر(1)هذه الحالة

 شريٌح يف 
َ
, طـ رجٍؾ كاكت طـده شفادٌة, َفُجِعَؾ قاضقًا, فؼال: ُأتِل

َّ
شربمة, قال: سللت الشعبل

 .(3)"ائت إمقر, وأكا أشفد لؽ"ذلؽ, فؼال: 

, امتـع طـ الؼضاء بعؾؿف يف هذه القاقعة, وصؾب مؿـ استؼضاه 9فشريٌح رحؿف اهلل 

ؼضل لف بعؾؿف: أْن يذهب إلك إمقر الذي فققف9 لقتقلك إمقر الـظر فقفا, ويشفد شريٌح بؿا لق

 .(2)طؾؿف فقفا

                                                        

عؾؿ طؾك أنَّ الؼاضل يجب طؾقف أْن يجتـب الـظر والؼضاء يف الدطقى بعؾؿ كػسف, وأما طؾؿف فؼد كصَّ جؿاطٌة مـ أهؾ ال1) )

: فقف أنَّ مـ يتقلك الـظر يف أحؽام الؼضاء, وكصب الؼضاة  فقؽقن شاهدًا بف طـد إمقر, أو قاٍض غقره, ومؿا ٓ شؽَّ

ض وتحديد كافة اختصاصاهتؿ وتـحقتفؿ وكحق ذلؽ, هق ولل أمقر الؿسؾؿقـ  وإمامفؿ, وحاكؿفؿ إطؾك, ولف أْن ُيػق 

(, البفجة لؾتسقلل: 11/85(, الذخقرة: )7/58ويؽؾ ػ يف ذلؽ مـ يراه مؿـ دوكف. يـظر: الـقادر والزيادات: )

(, 33/336(, طؿدة الؼاري: )12/148(, فتح الباري ٓبـ حجر: )23/412(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )1/65)

 (.11/316مـحة الباري: )

 (.34سبؼ تخريجف: )3) )

(, 12/148(, فتح الباري ٓبـ حجر: )23/361(, التقضقح ٓبـ الؿؾؼـ: )11/115يـظر: شرح السـة لؾبغقي: )2) )

 (.11/331إرشاد الساري: )
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 الخاتوت "أهن الٌتائج"

ؾت إلقه من كتائج  بعد عون اَّلل   وتوفقؼه يف ختام هذا البحث, فنكِّي ُأْجِؿُل َأهمَّ ما توصَّ

 فقؿا يؾي:

ٌَّ دساعخ يٕضٕع لضبء انمبضٙ ثؼ  -1 هًّ; يًب ُْٚشِؼش ثؼُبٚخ انششٚؼخ اإلعاليٛخ انجبنغخ ثُضاْخ أ

ى, ٔانشجٓبد,  انمضبء, ٔطٛبَزٓب نألزكبو, ٔزًبٚزٓب نهمضبح; يٍ انضٚغ, ٔانسٛف, ٔانزُّٓ

 ٔانشٕٓاد.

ٌَّ انؼهٕو انزٙ لذ ٚغزُذ انمبضٙ ئنٛٓب فٙ زكًّ: ال رمزظش ػهٗ ٍَٕع ُيـسذٍَّد ثؼُّٛ, ثم نٓب   -2 أ

ًُٓب: انؼهى انز٘ اكزغجّ ٔٚكزغجّ انمبضٙ خبسج يدهظ انمضبء; ثغًبٍع يجبشٍش, ف إَٔاٌع يزؼذدحٌ;

أٔ يشبْذٍح يجبششٍح, ٔيُٓب: انؼهى انز٘ ٚكزغجّ انمبضٙ ثؼذ انزسبكى ئنّٛ فٙ يدهظ انمضبء; 

ثغًبٍع يجبشٍش, أٔ يشبْذٍح يجبششٍح, ٔيُٓب: انؼهى انز٘ ٚكزغجّ انمبضٙ ثًِدشد فِشاعزّ أثُبء 

, ٔيـسبكًزّ نهًزذاػٍٛٛ, َٔظشِ فٙ انجُٛبد, ٔيُٓب: انؼهى انز٘ ٚكزغجّ انمبضٙ َظشِ نهذػٕٖ

بد; كبنشٕٓد, ٔأْم انخجشح, فٙ يدهظ انمضبء.  يٍ غٛشِ; ثٕاعطخ انجُِّٛ

ٌْ ٚؼًم ثؼهًّ فٙ اندشذ ٔانزؼذٚم.  -3 ٌَّ انمبضٙ ٚدٕص نّ أ  أخًغ أْم انؼهى ػهٗ أ

4-   ٌْ ٌَّ انمبضٙ ٚدٕص نّ أ ٚمضٙ ثؼهًّ فًٛب ٚمغ أيبيّ فٙ يدهظ انمضبء  أخًغ أْم انؼهى ػهٗ أ

 ئنّٛ; يٍ انجُٛبد انًؼزجشح ششػبً. ثؼذ انزسبكى

ٌْ ٚمضٙ ثؼهًّ ثالشاس انخظى ٔئَكبسِ   -5 ارفمذ انًزاْت انفمٓٛخ األسثؼخ ػهٗ أََّّ ٚدٕص نهمبضٙ أ

 أيبيّ فٙ يدهظ انمضبء يطهمبً. انز٘ ٚمغ

ٌَّ ان  -6 ٌْ ٚمضٙ ثؼهًّ فٙ انسذٔد ارفمذ انًزاْت انفمٓٛخ األسثؼخ ػهٗ أ مبضٙ ال ٚدٕص نّ أ

 .انخبنظخ هلل 

ٌْ ٚمضٙ ثخالف ػهًّ, ٔنٕ لبيذ ػهّٛ انجُٛخ, ثم   -7 ٌَّ انمبضٙ ال ٚدٕص نّ أ ارفك أْم انؼهى ػهٗ أ

خًبػخٌ يُٓى ػهٗ اإلخًبع فٙ ْزِ انًغأنخ, َٔضَّ خًبػخٌ يُٓى ػهٗ َفٙ انخالف ٔانُضاع  َضَّ 

 فٛٓب.

خًبع ٔاالرفبق انغبثمخ: اخزهف أْم انؼهى فٙ زكى لضبء انمبضٙ ثؼهًّ فًٛب ػذا يٕاضغ اإل  -8

ألٕاٍل: ٔانشاخر يُٓب ْٕ يب رْت ئنّٛ انًزأخشٌٔ يٍ انسُفٛخ, ٔاعزمش ػهّٛ  ػهٗ خًغخ

يزْجٓى, ٔفزٕاْى, ٔأزذ لٕنٙ انشبفؼٙ, ٔثّ لبل ثؼض انشبفؼٛخ, ٔيزْت انًبنكٛخ, ٔيزْت 

ٌَّ انمبضٙ ال ٚدٕ ٌْ ٚمضٙ ثؼهًّ يطهمبً, ٔنٛظ نّ انمضبء ئالَّ ثبنجُٛبد, أٔ انسُبثهخ, ْٕٔ: أ ص نّ أ

اإللشاس, ْٔزا انمٕل ْٕ انـًٕافك نًمبطذ انششٚؼخ, ٔيشاػبرٓب نهًظبنر, ٔدسئٓب نهًفبعذ, 

ٔلٕاػذْب فٙ عذ انزسائغ, ٔلذ رٕارشد َظٕص انؼهًبء فٙ ْزا انشأٌ, ٔرٕافشد األدنخ; يٍ 

 ٔاٜثبس, ٔانمٛبط, ػهٗ سخسبَّ. انكزبة انكشٚى, ٔانغُخ انًطٓشح,

ب ٚكٌٕ ثبنظبْش; كًب كبٌ انُجٙ طهٗ هللا ػهّٛ  -9 ٌَّ انسكى ئًََّ ٌَّ يٍ األطٕل انششػٛخ انًزمشسح: أ أ

 عٛذ انجشش, ٔانًؼظٕو انًُضِ ػٍ انخطأ, ُٚدش٘ األيٕس ػهٗ ظٕاْشْب. ٔعهى, ْٕٔ

ٌَّ انمضبء ثبنؼهى عجٌت ظبٌْش فٙ رًُٓخ انمبضٙ; ثبنمضبء ػهٗ  -11 ػذِٔ, أٔ ثًب ٚشزٓٙ, ٔٚسٛم أ
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ًخ نٓب أثٌش فٙ األزكبو انششػٛخ. ػهٗ ٌَّ انزُّٓ  ػهًّ, ٔيًب ال خالف فّٛ ثٍٛ أْم انؼهى أ

ٌَّ فزر ثبة لضبء انمبضٙ ثؼهًّ; ٔعٛهخ نمضبح انغٕء; ثبنسكى ثبنًٛم ٔاندٕس, ٔانزشٓٙ,  -11 أ

نشجٓبد, ٔانشٕٓاد يغزُذ انسكى ئنٗ انؼهى, خبطخً يغ فغبد انضيبٌ, ٔشٕٛع ا ٔاإلزبنخ فٙ

ٔانًغشٚبد, ْٔزِ يفغذحٌ ػظًٛخٌ, ٔال ًٚكٍ ئغاللٓب ئالَّ ثًُغ عججٓب, ْٕٔ: لضبء انمبضٙ 

 ثؼهًّ. 

12-  ٌٙ ػٍ انخهفبء  ػٍ انُجٙ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى, أٔنى ٚشد ٌَض طسٌٛر طشُٚر, أٔ زكٌى ػًه

سضبْى, ُٚـِدُٛض أٔ ػٍ كبفخ انظسبثخ أخًؼٍٛ, سضٙ هللا عجسبَّ ٔرؼبنٗ ػُٓى ٔأ انشاشذٍٚ,

ٌْ ٚمضٙ ثؼهًّ يطهمبً, ٔانمضبء ال ُٚششع ئالَّ ثًب ششػّ هللا عجسبَّ ٔرؼبنٗ فٙ كزبثّ  نهمبضٙ أ

انكشٚى, أٔ ػهٗ نغبٌ سعٕنّ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى, ٔنٛظ ػهى انمبضٙ يًب ششػّ انسكُّ خمَّ 

 خالنّ.

ٌَّ انمبضٙ يأيٌٕس ثزغٛٛش انًُكش انز٘ ٚؼهى انُبط أََّّ يُكشٌ  -13 زمبً, ٔال رزطشق ئنّٛ انزًٓخ فٙ  أ

ٌْ ٚمضٙ ثًٕخجّ. رغٛٛشِ, ٔأيب ًخ فّٛ, فال ٚدٕص نّ أ  يب رزطشق ئنّٛ انزُّٓ

ٌَّ انمضبء ثبنؼهى; انسبطم ثطشٚك انجُٛخ, ال رزط -14 انمضبء  شق ئنّٛ رًٓخ انمبضٙ; ثبندٕس, أٔأ

ًخ  ثبنزشٓٙ, ٚجخ, ٔرسٚؼخٌ ئنٗ ثخالف انمضبء انسبطم ثطشٚك ػهًّ, فاََّّ رزطشق ئنّٛ انزُّٓ ٔانشِّ

بيّ ثبندٕس, أٔ انمضبء ثًب رًهّٛ شٕٓارّ, ٔٚسمك سغبثزّ.  ارِّٓ

ٌَّ انشاخر لذ ٚكٌٕ يشخٕزبً; ئرا رشرت ػهّٛ, أٔ ػبسضّ يب ٚغزذػٙ  -15 سِ أْم انؼهى: أ ٌَّ يًب لشَّ أ

ٌْ كبٌ ساخسبً ثبنُغجخ ئنٗ انمبضٙ; ألََّّ ل رنك, ضبٌء ٔيٍ رنك: لضبء انمبضٙ ثؼهًّ, فاََّّ ٔئ

ٌْ ٚكٌٕ يشخٕزبً,  ثبنؼهى انمبطغ انًزٛمٍ ثبنُغجخ ئنّٛ, ئالَّ أََّّ رشرت ػهّٛ, ٔػبسضّ يب ٚغزذػٙ أ

ػهٗ انمضبء ثبنؼهى انًظٌُٕ; ثطشٚك انشٓبدح, فٛكٌٕ انشاخر زُٛئٍز يشخٕزبً, ٔانًشخٕذ 

ى ٔانًفبعذ انًزؼذدح, انزٙ رهسك ثبنمبضٙ فٙ زكًّ ثؼهًّ  .ساخسبً; نهزُّٓ

َضَّ ٔال دنٛم يٍ كزبٍة, أٔ عٍُخ, أٔ ئخًبٍع, أٔ لٛبٍط طسٍٛر, ػهٗ انزفشٚك ثٍٛ انسذٔد أََّّ ال  -16

فٙ خٕاص انمضبء ثبنؼهى, أٔ رخظٛض اندٕاص; ثًب ػهًّ انمبضٙ يٍ زمٕق اٜديٍٛٛ;  ٔغٛشْب;

فٙ صيٍ ٔالٚزّ, ٔيسم ٔالٚزّ, أٔ رخظٛض اندٕاص; ثًب ػهًّ انمبضٙ يٍ زمٕق اٜديٍٛٛ, 

 بنت ثبنسكِّ شبْذاً ٔازذاً ػهّٛ.ئرا ألبو انط

ٌَّ انفِشاعخ رُطهك فٙ االططالذ: ػهٗ يب ُٕٚلُِؼُّ هللا  -17 ِّ; فٛؼهًٌٕ أزٕال  أ فٙ لهٕة أٔنٛبئِ

ٍِّ ٔانسذط, ٔػهٗ انؼهى انز٘ ُٚزؼهَّى ثبنذَّالئم  ثؼض انُبط; ثُٕعٍ يٍ انكشايبد, ٔئطبثخ انظ

 أزٕال انُبط. ٔانزَّدبسة ٔانـَخـْهـِك ٔاألْخاَلِق; فزُؼشف ثّ

ط, ِٔزذَّح لهجّ, ٔزغٍ فطُزّ, ٔانثبَٙ: ظٕٓس  -18 ٌَّ نهفِشاعخ عججبٌ: األٔل: خٕدح رٍْ انًـُزفشِّ أ

ط فّٛ. انؼاليبد  ٔاألدنخ ػهٗ انًـُزفشَّ

د  -19 ٍِّ انز٘ ُٚمذذ فٙ َفغّ; ثًدشَّ انًشاد ثمضبء انمبضٙ ثفشاعزّ: ْٕ لضبؤِ اعزُبداً ئنٗ انظ

ّ, أثُبء َظش فِشاعزّ ًِ ِ نهذػٕٖ, ٔيـسبكًزّ نهًزذاػٍٛٛ, فٕٓ ال ٚغزُذ ئنٗ يشبْذٍح, أٔ ٔرٕعُّ

ٍٍ ُٚمذذ فٙ انُفظ. ٍٍّ ٔرخًٛ ب ئنٗ ظ  عًبٍع, أٔ َظٍش فٙ انجُٛبد, ٔئًََّ

د  -21 ٌْ ٚمضٙ ثٍٛ يزخبطًٍٛ اعزُبداً ئنٗ يدشَّ ال خالف ثٍٛ أْم انؼهى أََّّ ال ٚدٕص نهمبضٙ أ

فِشاعزّ,
 

انشبسع انسكٛى انؼًم  طشق انسكى ٔانمضبء, ٔلذ روَّ االعزُبد ئنٗ طشٍٚك يؼزجٍش يٍ  دٌٔ
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ِد; انز٘ ال ٚغزُذ ئنٗ ػهٍى, أٔ أيبسٍح رذلُّ ػهٗ طذ ًُدشَّ ٍِّ انـ ب ْٕ شٌك, أٔ ٌْٔى, ثبنظ لّ, ٔئًََّ

ٓبوٌ  أٔ  , َٔٓٗ ػٍ ارجبػّ.ئرِـّ

ٌَّ انُجٙ طهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى نى َْٚمِض ثفِشاعزّ, ْٕٔ أطذق انُبط فِشاعخ, ٔانًؼظٕو  -21 ِ أ انًُضَّ

 ٔانخطأ, ٔنى ٚؼزجش انفِشاعخ دنٛالً ُٚؼزًذ ػهّٛ فٙ انسكى, فغُٛشِ يٍ ثبة أٔنٗ. ػٍ انظهى,

ٌَّ انمضبء ثبنفِشاعخ ٚسًم انمبضٙ ػهٗ رؼطٛم انطشق انششػٛخ; يٍ انجُٛبد, ٔاألًٚبٌ, ٔلذ  -22 أ

ط لذ ٚفٓى يٍ رسًم ٌَّ انًزفشِّ أزٕال انخظٕو  انفِشاعخ طبزجٓب ػهٗ انذَّْبء ٔانًكش انًزيٕو; أل

 يب ال ٚخطش ثجبنٓى, ْٔزا يٍ أػظى اندٕس ٔانظهى.

ٌْ ٚزٕطم ثفِشاعزّ ٔفِطُزّ ٔززلّ ٔركبئّ ئنٗ ثٍُٛخ ششػٍٛخ يؼزجشٍح فٙ انمضبء;  -23 ٚدٕص نهمبضٙ أ

نجُٛخ, كبإللشاس, أٔانمشُٚخ انظبْشح انظسٛسخ انًؼزجشح فٙ انششع, فٛسكى زُٛئٍز ثًٕخت ْزِ ا

دح.انمشُٚخ انًؼزجشح; ا أٔ  نزٙ اعزُزدٓب ثفِشاعزّ, ال ثفِشاعزّ انًدشَّ

ٌْ ٚكٌٕ يغهًبً, ػبلالً, ثبنغبً, زشاً, عًٛؼبً, َبطمبً, ركشاً,  -24 يًب اشزشطّ انفمٓبء فٙ انمبضٙ: أ

انؼمم, كبيم انشأ٘, فطُبً, يزٛمظبً, ززلبً, يدزٓذاً, يزأَٛبً, زبضش انفكش, غٛش يشٕػ  ػذالً, ربو

 انزٍْ.

ٌَّ هللا  -25 عَ  أ َٔ ٔيٍ َيَُُسُّ هللا خمَّ ٔػال انمذسح  َى خهمّ ثؼاليبٍد ٔدالئم ٔعًبٍد ُْٚؼشفٌٕ ثٓب,لذ 

ط فاََّّ ٚزٕعَّى ثٕاطٍ األيٕس; يٍ انؼاليبد ٔانذالئم ٔانغًبد انظبْشح;  ػهٗ ى ٔانزَّفشُّ عُّ انزَّٕ

 يًب ٚؼُّٛ ػهٗ االْزذاء ئنٗ انسك, ٔيؼشفزّ.

ذَّْبء; انزٙ رٕطم طبزجٓب ئنٗ انًكش انًزيٕو, روَّ خًٌغ يٍ أْم انؼهى صٚبدح انفطُخ, ٔان -26

 .ٔانخجث, ٔانخذاع

ٌَّ انمبضٙ  -27 ذ انفمشح: )ْـ(, يٍ انًبدح انشاثؼخ ٔانزغؼٍٛ يٍ َظبو انًشافؼبد انششػٛخ ػهٗ: أ َظَّ

يًُٕػبً يٍ َظش انذػٕٖ, ٔعًبػٓب, ٔنٕ نى ٚطهت رنك أزذ انخظٕو: "ئرا كبٌ لذ أفزٗ,  ٚكٌٕ

فٙ انذػٕٖ, أٔ كزت فٛٓب, ٔنٕ كبٌ رنك لجم اشزغبنّ ثبنمضبء, أٔ  أٔ رشافغ ػٍ أزذ انخظٕو

ًبً, أٔ كبٌ لذ أدَّٖ شٓبدحً فٛٓب, أٔ ثبشش ئخشاًء  كبٌ لذ عجك نّ َظشْب لبضٛبً, أٔ خجٛشاً, أٔ ُيسكِّ

يٍ ئخشاءاد انزسمٛك فٛٓب", ْٔزِ انًبدح طشٚسخٌ فٙ يُغ انمبضٙ يٍ َظش انذػٕٖ, ٔعًبػٓب 

ٌَّ انمبضٙ  يٍ أعبعٓب, فضالً  ػٍ انمضبء ثؼهًّ فٛٓب; فٙ ْزِ انسبالد انًسذدح, ٔانزٙ رُشؼش ثأ

 كبٌ ػهٗ طهٍخ ٔػهٍى يغجٍك ثٓزِ انٕالؼخ.

ٌَّ انزسذٚذ انًجٍَّٛ فٙ انسبالد انٕاسدح فٙ انفمشح: )ْـ(, يٍ انًبدح انشاثؼخ ٔانزغؼٍٛ يٍ َظبو  -28 أ

ٌْ ٚم انًشافؼبد ٌَّ انمبضٙ ٚدٕص نّ أ ٌَّ انششػٛخ ال ٚؼُٙ أ ضٙ ثؼهًّ فًٛب ػذا ْزِ انسبالد; أل

ٌْ ٚمضٙ  انمضبء ثبنؼهى نٛظ يٍ انطشق انششػٛخ ٔانجُٛبد انزٙ أخبص انششع ثى انُظبو نهمبضٙ أ

ٌَّ انمبضٙ يًٌُٕع يُؼبً يطهمبً يٍ َظش  ب انًمظٕد يٍ ْزا انزسذٚذ: انزأكٛذ ػهٗ أ ثًٕخجٓب, ٔئًََّ

ٔنٕ كبٌ عٛغزُذ فٙ زكًّ ئنٗ غٛش ػهًّ ٔعًبع انذػٕٖ اثزذاًء فٙ ْزِ انسبالد, ززٗ 

 انًغجك.

ئرا خبنف انمبضٙ انًُغ انٕاسد فٙ انفمشح: )ْـ(, يٍ انًبدح انشاثؼخ ٔانزغؼٍٛ يٍ َظبو  -29

ٌَّ َظشِ ْزا, ٔعًبػّ,  انًشافؼبد انششػٛخ, فُظش انذػٕٖ ٔعًؼٓب, ٔزكى ثًٕخجٓب, فا

َذ ثبرِّفبق انخظٕو, ٔأيب نٕ كبٌ ٔزكًّ, ٔكبفخ ئخشاءارّ انزٙ لبو ثٓب رؼزجش ثبطهخ, ٔنٕ كب
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ٌْ ٚطهت يٍ انًسكًخ انؼهٛب َمضّ, ٔئػبدح َظش انذػٕٖ أيبو  انسكى يإٚذاً, فاََّّ ٚدٕص نهخظى أ

 دائشح أخشٖ.

ئرا كبٌ َظبو انًشافؼبد انششػٛخ لذ أثجذ يطهك انًُغ; يٍ انمضبء ثبنؼهى, أٔ ثغٛشِ يٍ  -31

ٌْ انسبالد انًسذدح فٙ انفمشح: )ْـ( انجُٛبد, فٙ , يٍ انًبدح انشاثؼخ ٔانزغؼٍٛ; فًٍ ثبة أٔنٗ أ

ٌْ ًُٚغ  ٌْ ركٌٕ ظُبً ٔشكبً ٔرخًُٛبً, ٔأ ًُٚغ انمبضٙ يٍ انمضبء ثبنفِشاعخ; انزٙ ال رؼذٔ أ

; ثطشق اإلثجبد انششػٛخ انًؼزجشح; ألََّّ  انمبضٙ كزنك يٍ اعزخذايّ نفِشاعزّ فٙ اعزُجبط انسكِّ

ٖ يٍ أعبعٓب, فضالً ػٍ ئخشاءاد انغًبع, يًُٕع فٙ رهك انسبالد يٍ َظش انذػٕ

 ٔاالعزدٕاة, ٔاعزُجبط انسكى ثطشلّ انًششٔػخ. 

31-  ٌْ ٌَّ انمبضٙ ٚدٕص نّ أ ذ انًبدح انغبدعخ ٔانخًغٌٕ يٍ َظبو انًشافؼبد انششػٛخ ػهٗ أ َظَّ

أٔ أكثش; يٍ ٔلبئغ انذػٕٖ, أٔ يُبلشخ انخظٕو, أٔ انشٕٓد; نزكٌٕ يغزُذاً  ٚغزُزح لشُٚخً,

ٌ ثًٓب يؼبً الزُبػّ ثثجٕد انسك; إلطذاس  نسكًّ, ِّٕ أٔ نٛكًم ثٓب دنٛالً َبلظبً ثجذ نذّٚ; نٛك

ٌْ رجٍِّٛ ٔخّ اعزذالنٓب يٍ انمشائٍ انزٙ  انسكى, ٔأكَّذد الئسخ ْزِ انًبدح ػهٗ انذائشح انمضبئٛخ: أ

ٌَّ انفِشاعخ ٔانفِ  طُخ ٔانزَّكبء رغزُزدٓب انذائشح; فٙ ئثجبد انسمٕق, ٔئطذاس األزكبو; ٔال شكَّ أ

, ٔألٕو يٍُٓح, ٔأخذس ٔعٛهٍخ ٚغهكٓب انمبضٙ فٙ فٓى انذػٕٖ,  ٍٍ ٔانذَّْبء انًؼزذل ْٙ: خٛش يؼٛ

, ٔانٕطٕل ئنّٛ; ثبنجُٛخ انششػٛخ.  ٔاعزُجبط انسكِّ

ذ انًبدح انزبعؼخ ٔانغجؼٌٕ ثؼذ انًبئخ, يٍ َظبو اإلخشاءاد اندضائٛخ ػهٗ أََّّ ال ٚدٕص  -32 َظَّ

ٌْ ٚمضٙ هًّ, ٔال ثًب ٚخبنف ػهًّ, ٔػذو خٕاص لضبء انمبضٙ ثؼهًّ: ْٕ يب رْت ثؼ نهمبضٙ أ

, ٔأيب ػذو , ْٕٔ انشاخر ثارٌ هللا ئنّٛ خًٕٓس أْم انؼهى, ٔخًٌغ يٍ انغهف سزًٓى هللا 

خٕاص لضبء انمبضٙ ثًب ٚخبنف ػهًّ, ٔنٕ لبيذ ػهّٛ انجُٛخ: فٕٓ يب ارفك ػهّٛ أْم انؼهى, ثم 

 خًبع ػهّٛ, َٔضَّ خًٌغ آخش ػهٗ َفٙ انخالف ٔانُضاع فّٛ.َضَّ خًٌغ يُٓى ػهٗ اإل

سبحاى ربي رب العزة عوا يصفه الوشركىى, وسالم على الورسليي, والحود هلل رب 

 ,,,العالويي
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