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ABSTRACT 

Is the jurisprudence of the pleadings of the important science thatscientists do God have 

mercy on the great efforts should take care of itlooks, and rooting, and seeks this research, 

which is titled (ara' shaykh al'islam abn timit fi 'iijra'at almurafaeat dirasatan fqhyt mqarnt bi'anzimat 

kingdom of saudi Arabia ) By asking what his Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah Almighty 

God's mercy in this area to study some of the issues of this science from the standpoint of 

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah God inductive as stated by the Almighty God's mercy in 

this art than Euclid in his books and his fatwas study have mercy on him, and transferred 

by his students, and analyze it on according to the decision of the imams and scholars of 

the four schools mercy of God, and choose what evidence assigned by them With a male 

as decided by the judicial regulations of the Kingdom of Saudi Arabia, were his views of 

God have mercy on the substrate basis for a starting point for the study of the required 

scientific issues. In this research were studied ways and methods to plead before the 

courts, and the position of judge of the disputing parties, and how to call them, and dealing 

with them during pleading with achieving justice Pinhm.ouma follow this inductive 

approach in collecting information - for those issues - and analytical statement of safety, 

and comparative with the decision of the Distinguished scientists, linking it to those 

judicial systems mentioned I came to that favored by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah God's 

mercy is likely to in general, only a few issues. 
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 المقدمة

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده إنَّ 
ه، ومن يضلل فًل هادي له، وأشهد أن ال إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن اهلل فًل مضلَّ ل

ا عبده ورسوله  .حممدا
(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

(1)
. 

ٿ )  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
(2)

.   

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

  (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
(3)

. 
يف عباداهتم، وسائر أمور  وبعد، فإن الشريعة اإلسًلمية جاءت لتحقيق مصاحل الناس

وشيده  ،وأحكم القواعد ،شرعه املطهر على أحسن الطرائق اهلل تعاىل أسسوقد ، معاشهم
 .بالتقوى والعدل وجلب املصاحل ودرء املفاسد

ذه املصاحل، فبه حتمى ووجود القضاء يف اجملتمع اإلنساين، هو إحدى الوسائل احملققة هل
احلقوق وتصان عن االنتهاك، ويزال بوساطته تعدي الناس بعضهم على بعض، وهو أحد 

لذا عين العلماء بعلم القضاء وفقهه،  املناصب العظيمة اليت حتقق العدل ومتنع الظلم، وترسي احلق
 .وإجراءات الرتافع على وجه التحديد

؛ وأشرفها ذكراا  وأعزها مكاناا  قدراا  فهو من أجلها (4)ليس كغريه من العلوموعلم القضاء 
(ڃ چ چ): يكفيه ما جاء يف قوله تعاىل مقام علي  فمقامه 

(5)
فأمر تواله اهلل جل شأنه ال .

                                 
 .122اآلية: سورة آل عمران( 1)
 .1اآلية: سورة النساء( 2)
 .71-72اآليتان: سورة األحزاب( 3)
 (.1/12)1ط النوادر والزياداتنقل ذلك ابن أيب زيدون عن اإلمام مالك رمحه اهلل يف ( 4)
 .22:سورة غافر جزء من اآلية( 5)
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ڳ ڳ ڳ ) :تعاىل قال اهلل منصب نبويكما أن القضاء  مياري أحد يف أمهيته وفضله

ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ڭ    (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
 لىفأثىن سبحانه وتعاىل ع(1)

 .وفهمه وجه الصواب ،داود باجتهاده يف احلكم، وأثىن على سليمان باجتهاده

وعرفوا ، وقد أدرك الناس قيمة القضاء، وأثره يف واقعهم، وجمتمعاهتم عرب العصور املتعاقبة
الذي يضبط للقاضي حاجتهم له واضطرارهم إليه ومن هذا املنطلق جاءت أمهية علم القضاء 

 .طريق نظره يف خصومات الناس وفق أدلة الشرع

أن أكون حماوالا لبيان شيء من جهود علمائنا األجًلء يف  يف هذا البحث ويشرفين
ضبطهم لعلم القضاء بقواعده، وإجراءات الرتافع عند قيام الدعاوى، وسائر أموره من خًلل هذا 

إجراءات المرافعات دراسة في شيخ اإلسالم ابن تيمية آراء ) البحث الذي اخرتت له عنوان 
وعلم القضاء علم عظيم متشعب، وشيخ  ( بأنظمة المملكة العربية السعودية مقارنةفقهية 

اإلسًلم له مكانة مرموقة كبرية بني أهل العلم يف شىت الفنون، ومنها الفقه اإلسًلمي، والقضاء 
ذا الفقه اإلسًلمي الذي أواله شيخ اإلسًلم عناية وفقهه وإجراءات الرتافع فيه هو جزء من ه

 .بالغة مجعاا، وحتريراا، وتدقيقاا؛ للوصول إىل الراجح من أقوال العلماء فيه

 :أهمية الموضوع

 :تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية

ها منوما يوجد  اليت تعىن بالفقه القضائي وإجراءات الرتافع عند هذا اإلمام، قلة البحوث -1
 .وهذا يتيح بإذن اهلل فرصة كبرية إلنتاج حبث فيه مغايرة عما سبقه ،ففيه نقص كبري

ومل تكن البحوث مهتمة  ،البحوث السابقة سيقت مساق االختيارات جملموعة من املسائل -2
كما سريد ذكره   ولكنها مجعت بعض املسائل اليت هي يف كتاب القضاء رافعات القضائية،بفقه امل

                                 
 .78-71:سورة األنبياء اآليتان( 1)
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 . ابقةيف الدراسات الس

 :وهي ،حداثة األنظمة القضائية السعودية -3
( 71/م)باملرسوم امللكي ذي الرقم  ونظام ديوان املظامل اليت صدرت مجيعاا  نظام القضاء .أ 

 .هـ18/8/1421والتاريخ 
 .هـ13/1/1433يف ( 53/م)الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام التنفيذ .ب 

 .هـ22/1/1435يف  (1/م)رقم  الصادر باملرسوم امللكي ظام املرافعات الشرعيةن .ج 
 . هـ22/1/1435يف ( 2/م)الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام اإلجراءات اجلزائية .د 
 .هـ22/1/1435يف ( 3/م)الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام املرافعات أما ديوان املظامل .ه 

املوضوع  أمهية مجع، واستقصاء اختيارات شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف هذا -4
وهو رمحه اهلل تعاىل الذي شهد له العلماء قدمياا، وحديثاا بالفضل، والريادة ذلك أن ما وجد من 
دراسات حول اختياراته رمحه اهلل تعاىل مل تكن وافية يف اجلانب القضائي عامة، وشق إجراءات 

 .املرافعة خاصة كما سريد الحقاا
يف إجراءات ل فن يف فنهم، ومن ذلك القضاة رمحه اهلل تعاىل يهتم هبا أهل ك اختياراته -5

عن اختياراته رمحه اهلل تعاىل يف املسائل العلمية اليت تكون فيها  املرافعات لديهم فضًلا 
املخاصمات بني الناس، وحيتاج القضاة لدراسة أقوال أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فيها للوصول إىل 

 .الراجح من أقواهلم

 :الموضوع اختيارأسباب 

 :تتمثل أسباب اختيار املوضوع يف اجلوانب املهمة التالية

 ا، وعلمه، واليت متت اإلشارة إليها، فإن للبحث مساسا القضاءعًلوة على أمهية : األول
هـ، وإىل 1415بعملي الوظيفي القضائي، فأنا من منسويب القضاء السعودي، وذلك من عام 

، وقضاء التنفيذ يف سبع -ائي ز واجل العام –املوضوع  عملت خًلل هذه املدة يف قضاء. اآلن
 .يل مشاركة يف إعداد اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ تحماكم، وكان
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شدة احلاجة لدراسة، وتوضيح هذا الفقه ألصحاب الفضيلة القضاة السيما اختيارات هذا : الثاين
وحديثاا باختياراته وآرائه، وقد ي هو علم من أعًلم املسلمني الذي اهتم أهل العلم قدمياا العامل الذ

وال خيتلف عاملان متحليان باإلنصاف أن : " قال فيها تلميذه العًلمة ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
وشيخهما أيب  ،وأيب اخلطاب بل ،اختيارات شيخ اإلسًلم ال تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل
 ،ا يف اإلسًلم وحيكم هبا احلاكميعلى، فإذا كانت اختيارات هؤالء، وأمثاهلم وجوها يفىت هب

 .(1)" فًلختيارات شيخ اإلسًلم أسوة هبا إن مل ترجح عليها، واهلل املستعان وعليه التكًلن

راسات مل حتظ بالد اجدة، وحداثة األنظمة حمل الدراسة كما مر بيانه مما يعين أهن: الثالث
والقضائية على وجه اخلصوص ملثل حاجة املكتبة الفقهية على وجه العموم الكافية حىت اآلن، و 

 .حاجة ماسة هذه الدراسات

ضعف الثقافة القانونية لدى الناس مما يتطلب تقدمي ما حيتاجونه إليهم عن طريق : الرابع
تسهيله هلم مبحاولة استقصاء أطراف املوضوع من الناحية الشرعية عن طريق اختيارات أحد 

 .محه اهلل مقروناا ببيان اجلانب النظامياألئمة األعًلم كشيخ اإلسًلم ابن تيمية ر 

 :إشكالية البحث

العملية و  ،كثرت مشاركات شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف اجملاالت الشرعية العلمية
التدريس، والفتيا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحث الناس واملشاركة يف قتال  –املختلفة 

إال أن  له مسائل عديدة !! ، وعلى الرغم من أن  شيخ اإلسًلم مل يتول  مناصب القضاء -التتار 
فيما خيص مسائل الرتافع، وما يقوم به القاضي من عمل مع اخلصوم أثناء مساع الدعوى، 

وما يلزم جللسة احملاكمة بي نها رمحه اهلل تعاىل خالف اجلمهور يف بعضها، ووافقهم يف  وجواهبا،
ما األمور اليت ناقشها شيخ اإلسًلم ابن البعض اآلخر، واإلشكالية املطروحة يف هذه الرسالة هي 

 ي يف إجراءات املرافعات القضائية؟نتاجه العلم وما ؟تيمية رمحه اهلل تعاىل

                                 
 (.4/82)1ط إعالم الموقعينابن القيم ( 1)
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 : أسئلة البحث

خبصوص كيفية مساع القاضي للدعوى  ما مفهوم املرافعات، وشروطها وما يرتبط هبا -1
 وجواهبا؟

رمحه اهلل تعاىل خبصوص مساع  ابن تيمية اليت تكلم عنها شيخ اإلسًلم جراءات املرافعةإما  -2
 الدعوى وجواهبا؟

ور اليت مل تتفق ما األمور اليت وافقته فيها أنظمة القضاء يف اململكة العربية السعودية، واألم -3
 ؟معه عليها

 :أهداف البحث

 :يهدف البحث إىل بيان ما يلي
وشروطها وما يرتبط هبا من إجراءات، وما يلزم القاضي حني مساعه ، حتديد مفهوم املرافعة -1

 .الدعوى وجواهبا

التعرف على إجراءات املرافعة عند شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، ويف األنظمة  -2
 .ة يف اململكة العربية السعوديةالقضائي

حتديد اإلجراءات املقررة يف األنظمة القضائية يف اململكة العربية السعودية اليت اتفقت مع  -3
 آراء شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، وما الذي اختلفوا عليه؟

 .الدراسات السابقة

قتصرت على بعض االختيارات بذكرها الدراسات السابقة هلذا املوضوع منها أشياء قدمية، وهذه ا
فقط دون أن يكون معها دراسة هلا من الناحية الفقهية، ومقارنتها بغريها، ومل يكن فيها أي 
تعرض للناحية النظامية، وال التطبيقية، وهذه الكتب هي اختيارات ابن تيمية للبعلي، وكذلك 

 .القيم رمحهم اهلل تعاىل ابن البن عبد اهلادي، والبن
وقد طبعت هذه الكتب حمققة بذل فيها احملققون جهوداا مباركة يف التحقيق للنص من 
غري دراسة فقهية عميقة، وال نظامية، وال تطبيقية ملا جاء فيها من اختيارات إال ما كان من 
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إن الدكتور أمحد موايف يف رسالته اليت قدمها بعد حتقيقه ملا مجعه الربهان رمحه اهلل كما سريد الحقاا 
 .شاء اهلل تعاىل

وباطًلعي على فهرس حتقيق سامي بن حممد بن جاد اهلل ملا مجعه ابن عبد اهلادي، وملا 
 .مجعه الربهان ابن ابن القيم رمحهم اهلل مل أجد فيهما أي مسألة من مسائل القضاء 

كما أن الدكتور خالد بن ناصر الغامدي قام بإعادة صياغة اختيارات البعلي رمحه اهلل 
التساؤالت الشرعية على االختيارات الفقهية لشيخ ) لى هيئة سؤال وجواب بكتاب مساه ع

هـ، وذكر يف املقدمة عمله يف الكتاب، وأنه 1428طبع الطبعة األوىل عام ( اإلسًلم ابن تيمية 
 .وضع أسئلة لكل فقرة رأى أمهيتها، ومل يتدخل يف اجلواب إال يف القليل النادر 

 :املعاصرة فهيأما الدراسات 

 :الدراسة األولى

للدكتور أمحد موايف، وهو  (تيسير الفقه الجامع لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )
رسالة ماجستري تقدم به الباحث لكلية دار العلوم جبامعة القاهرة بعد ما حقق اختيارات ابن تيمية 

هـ جعل الباحث نصيب القضاء 1413ت عام رمحه اهلل اليت ذكرها الربهان ابن ابن القيم وطبع
منه القسم اخلامس، وفيه أحد عشر مسألة هي اليت ختص فقه القضاء على وجه العموم، وأحلق 
هبذا القسم مسائل اجلنايات، والعقل، والديات، ومل يتطرق يف البحث ألي جانب نظامي، أو 

 .تطبيقي
 :الدراسة الثانية

للباحث عبد اهلل بن عبد العزيز الصغري وهو  (ة في القضاء اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمي) 
حبث تكميلي لدرجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسًلمية 

األول للشروط  الفصل فصول جعل  ةهـ قسمه الباحث إىل متهيد، وأربع1411بالرياض قدم عام 
الثاين خصصه آلداب القاضي، وسلطته  ذكر فيه مسألة  ل الفصاملطلوب توفرها يف القاضي، و 
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شراء احلاكم حلاجياته بنفسه، وحكم أخذه اهلدية، وحد واليته الشرعي، ومعاملة القاضي للخصم 
الثالث فهو يف حكم القاضي، وحبث فيه ذكر األدلة على احلكم، وحكم  الفصل الغائب، وأما 

جز عن معرفة احلق ونقض حكم من ال يصلح للقضاء التقليد للقاضي إذا ضاق به الوقت، أو ع
َحكَّم بني اخلصمني، و 

ُ
الرابع يف عزل القضاة،  الفصل إذا خالف الصواب، ومىت ينفذ حكم امل

ستة  ةوجاء البحث مع مقدمته، وفهارسه يف مئتني وستة وسبعني صفحة وعدد املسائل املبحوث
 .عشر مسألة

ني حبثي الذي أرغبه من حيث الشمول لفقه وهبذا يظهر الفرق بني هذا البحث، وب
املرافعات اليت ذكر منها الباحث بضع مسائل فقط، واملقارنة بأنظمة القضاء املعمول هبا يف 

 .اململكة العربية السعودية

 :الدراسة الثالثة

( اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهية من أول باب الخلع إلى نهاية كتاب اإلقرار )
الدكتور زيد بن سعد بن مبارك الغنام حبث مقدم لقسم الفقه يف كلية الشريعة جبامعة  للباحث

هـ، 1432طبعت ونشرت عام درجة الدكتوراه، و  لنيل اإلمام حممد بن سعود اإلسًلمية بالرياض
الرابع من الباب الثاين، ومل يشمل مجيع فقه شيخ اإلسًلم يف  الفصل وكان نصيب القضاء منها 

اقتصر على اختياراته رمحه اهلل اليت خالف فيها األئمة األربعة، أو خالف فيها املشهور  القضاء بل
من مذهب احلنابلة، ومل تستوف هذه الدراسة مجيع آراء شيخ اإلسًلم يف فقه القضاء وال فقه 

 .التطبيقي، وال النظامي عات منه كما أهنا مل تعنت باجلانباملراف

 :الدراسة الرابعة

مجعها سامي بن حممد ابن جاد اهلل،  (شيخ اإلسالم ابن تيمية لدى مترجميه اختيارات )
وبلغت املسائل اليت ذكر فيها االختيارات ثًلثني مسألة، وهي املسائل اليت ذكر مرتمجوا شيخ 

 .اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل أنه اختارها، وليس منها شيء يف القضاء
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شاء اهلل تعاىل على استيفاء ومجع اختيارات شيخ وبعد هذا يظهر أنين سأعمل جاهداا إن 
اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل يف املرافعات القضائية مع بيان اجلوانب الفقهية والنظامية وشيء من 

 .تطبيقات واليت مت إغفال كثري منها يف الدراسات السابقة

   :منهجي في البحث

عملت على استقراء كتب شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وكتب من اعتنوا باختياراته من 
وذلك  –علم فقه القضاء  -طًلبه ومن جاء بعد ذلك من أهل العلم الذين كتبوا يف هذا العلم 

ملعرفة للوقوف على ما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل من مسائل إجراءات املرافعات 
 .آرائه واختياراته فيها

بتوفيق اهلل تعاىل استعنت اهلل سبحانه على حتليلها  العلميةوبعد أن اجتمعت املادة 
وما  ،ودراستها دراسة موضوعية مع الرجوع ملا قرره علماؤنا األجًلء يف معاين النصوص الشرعية

ل الراجح من األقوال الواردة وذلك للوصول إىل القو  ،بي نوه رمحهم اهلل تعاىل من قواعد شرعية
 .عنهم يف مسائل البحث

مث قارنت ما عليه األنظمة القضائية املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية مع ما ترجح 
أو املخالفة بني ما ترجح  ،من أقوال أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل للوصول إىل معرفة أوجه االتفاق

 . ىل وبني ما تقرر يف تلك األنظمةمن أقوال الفقهاء رمحهم اهلل تعا

 :ا سرت عليه، يف إعداد هذا البحث يتمثل يف النقاط التاليةوقد جعلت لنفسي، منهجا 

باستقراء ، وذلك على استيفاء البحث، يف مسائل ومواضيع البحث قدر اإلمكان تحرص -1
مسائل فقه القضاء يف عن  -قدر املستطاع  -وتتبع كًلم شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

 :مظانه يف كتبه، وكتب من اعتىن بعلومه رمحه اهلل تعاىل، مث حتليله بدراسته دراسة

 .موضوعية جتمع متفرقه - أ
 .تأصيلية تعتمد الدليل - ب



9 

 

 .فقهية مقارنة - ت
مربوطة باجلانب النظامي القضائي املعمول به يف اململكة العربية السعودية من خًلل  - ث

 .األنظمة حمل الدراسة

توثيق النقول عنه رمحه اهلل تعاىل من كتبه، فإذا وجد النص يف أكثر من كتاب،  علىد حرصت وق
فإنين أثبتها كلها، وإذا وجد النص يف الكتب اليت تعىن بنقل كًلمه، وترجيحاته من كتب طًلبه، 

 .، فأثبتها كلها تيسرياا على من أراد الوقوف على شيء من ذلكوتًلمذته رمحهم اهلل تعاىل

 .واالصطًلح ،مبا حيتاج إىل ذلك مما يهم البحث، وذلك يف اللغة تفر ع -2

مما مل خيتلف فيها، أو مل أجد فيها، فيما أطلعت عليه  املسألةوأما عند ذكر املسائل، فإن كانت 
 .، ومرجعهامع دليلها إن وجد اهتكر ذ غري ما دونته، ف

 :فاتبعت فيها ما يلي فيهاأما املسائل املختلف 

(  احلنفي، و املالكي، و والشافعي، و احلنبلي )على أقوال املذاهب األربعة املشهورة اقتصرت  .أ 
، ولكنه رمحهم اهلل تعاىل الب، ولكن قد أذكر قول من أقف على قوله من أهل العلمغوهذا يف ال

 .ليس على الدوام بل حسب اإلمكان
حسب من قال هبا من املذاهب  بة ترتيباا زمنيااتر ، مرمحهم اهلل تعاىلأقوال أهل العلم  تذكر .ب 

 .اهت، وأتبع كل قول مبن قال به منهم، وإن كان لبعضهم أكثر من قول، ذكر األربعة
 .من مصادرها األساسية رمحهم اهلل تعاىل عملت على توثيق أقوال أهل العلم.ج 
ول على ذلك بذكر أدلة كل ق تمنسوبة هلم، أتبع رمحهم اهلل تعاىل بعد ذكر أقوال أهل العلم .د 

الدليل من املنقول، مث املعقول، وحاولت االستقصاء فيها  تذكر سب ترتيب ذكر األقوال، فح
 .حسب االستطاعة

ذلك مبا يرد عليه من  ته مع وجه االستدالل منه، مث أتبعتذكر فأما الدليل النقلي ف
 .ن تيسر ذلكإوما جياب عليها  ،مناقشة

أو  ،ُأجيبَ  )املناقشة بلفظ  تجعلبالنسبة ألدلة القول املرجوح أن وقد كانت الطريقة يف ذلك 
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 (. ابأو جيُ  ،جيبَ أُ  )ه بلفظ دت، مث رد( اعرُتض )ا بلفظ هتصدر أما القول الراجح ف(  ابجيُ 
ا يف كتاب واحد فإن ه مع ذكر مرجعه يف اهلامش، فإن كان مذكورا تذكر ا، فوإن كان الدليل عقليا 

أو زدت فيه؛ إليضاحه فأترك القوسني، وعلى  ،وإن كان مبعناه " " قوسني ذكرته بنصه جعلته بني
ا يف أكثر من كتابني فهو يف وإن كان مذكورا . هذه الطريقة سرت يف مجيع النقول يف البحث

خر، ا على ضمها إىل بعضها؛ ليكمل نقص كل واحد اآلجاهدا  تالغالب متعدد الصيغ، فعمل
 تيف اهلامش مراجع ذلك، وأتبع تة قدر اإلمكان، مث ذكر على عدم اإلخًلل بالعبار  تحرصو 

 .الدليل مبا يرد عليه من مناقشة بالطريقة سالفة الذكر
 )فرقت بني اجلواب الوارد على األدلة، و ما عليها من اعرتاض بني صيغتني، فإن ُصدر بـ  .ه 

وإن صدر بـ . اهلامشا يف هتذكر ل من كتب أهل العلم، و فهذه إشارة إىل أن اجلواب منقو (  ُأجيبَ 
والطاقة يف أن أجيب عنه، وعليه يكون اجلواب  ،فهذا مما اجتهدت فيه حسب الوسع ،( ابُ جيُ  )

 .ا من مرجععاريا 

ا على ؛ اعتمادا رمحهم اهلل تعاىل بذلت جهدي يف الرتجيح بني ما ورد ذكره من أقوال أهل العلم .و 
وقد أذكر يف الرتجيح ما ال يصلح أن  ما ذكر يف األدلة، وما ورد عليها من مناقشة وغريها،

 .يستقل كدليل بنفسه، ولكن يصلح لًلعتماد عليه عند الرتجيح
حىت املقاربة، بل وال السري يف طريق االجتهاد ؛ حىت  وال ،وال أدعي لنفسي بذلك بلوغ

 رأي ه هووأقواهلم وأدلتهم، ولكن ما عملت رمحهم اهلل تعاىل ا على أهل العلمأنصب نفسي حكما 
ومؤيدة له، وأن الدليل يسنده،  ،ا أنه يتمشى مع أصول الشريعة، وقواعدها موافقةملت إليه ظان  

، من األمر بلزوم الدليل، وترك رمحهم اهلل تعاىلوشجعين على ذلك ما اشتهر عن أئمة أهل العلم 
 .أقواهلم إن ظهر من الدليل ما خيالفها

عة األدلة فيها، وهذا نتيجة ترابط املسائل يف بعض املسائل، إىل مسائل أخر؛ ملراج تأحل .ز 
 .وتداخلها

 .قمت بعزو اآليات بأرقامها إىل سورها ، وذلك يف اهلامش.ح 
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إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فجت األحاديث الواردة من كتب السنة، خر  .ط 
ذكر  اكتفيت بذكر ذلك؛ لإلمجاع على صحة ما فيهما، وإن مل يكن فيهما فجهدت يف خترجيه، و 

عنه، وهذا عند أول ورود للحديث فقط،  رمحهم اهلل تعاىلأهل العلم  أهل االختصاص من كًلم
 .واكتفي يف املرات الًلحقة، باإلشارة إىل أسبقية خترجيه

ها، ويف ذكرت بعض املسائل األصولية، والقواعد الفقهية يف البحث، إما ضمن األدلة أو غري . 6
يف اهلامش ملن أراد االستزادة فيها، ومثل هذه املسائل،  املسألةإىل مراجع  تر أش هذه احلال

هلا مراجع، ملن رغب  تمسائل فقهية ليست من صميم البحث وردت اإلشارة إليها، فذكر 
 .االستزادة يف االطًلع

، فإين هصلة بالبحث، ولكنها ليست من صميمله  اتفاصيل، أو تقاسيم، أو أمرا  تإن وجد.  7
 .اهلامش، وكذلك ما كان حيتاج إىل تعليق أشري إىل ذلك يف

هلا  يف كل مسألة من األنظمة حمل الدراسة ذكرت النظام القائم يف اململكة العربية السعودية  .8
متعلق نظامي، وذلك بذكر نصوص مواد األنظمة، أو مضموهنا حسب ما يقتضيه احلال، وهذا 

النظامية بعنوان مستقل هلا متييزاا هلا عن غريها، وأتبع ذلك بذكر موافقة النظام ملا  املسألةبإفراد 
 .قرره العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف كتبهم من عدمها

 ،ذكر كتب كل مذهب حسب أقدمية املذاهب تعند ذكر املراجع يف اهلامش، قدم.  8
 .ل الفقهية اليت يشار إليها إشارة عابرةفاحلنفي، مث املالكي ، وهكذا، ومثل ذلك يف مراجع املسائ

أما املسائل النظامية فأثبت يف اهلامش رقم املادة من النظام، أو الفقرة من لوائح األنظمة 
 .مع النص على اسم النظام

ترمجت ترمجة خمتصرة لألعًلم الوارد ذكرهم يف البحث غري اخللفاء الراشدين، وأمهات . 12
؛ لعدم رمحهم اهلل تعاىلواألئمة األربعة  كالعشرة املبشرين باجلنة   ومشاهري الصحابةاملؤمنني، 

 .حاجتهم إىل ذلك
وهي فهرس اآليات القرآنية، وفهرس األحاديث النبوية  ،لبحث الفهارس الًلزمة لهلت وضع. 11
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، واآلثار السلفية، وفهرس األعًلم املرتجم هلم ، مث فهرس املراجع، وأخرياا فهرس موضوعات 
 .البحث

 .وبعض التوصياتنتائج البحث، ذكرت فيها أهم ختمت البحث خبامتة . 12
 : البحثحدود 

 .فقه التقاضي واسع، ومسائله كثرية متشعبة، وهذا البحث له حدوده املوضوعية، واملكانية
هي اقتصار البحث على دراسة إجراءات املرافعات عند شيخ اإلسًلم ابن : فاحلدود املوضوعية

اهلل تعاىل من خًلل ما جاء يف كتبه، وفتاواه، وما نقله عنه تًلميذه، واملعتنون بنقل تيمية رمحه 
 .اختياراته

هي األنظمة القضائية يف اململكة العربية السعودية واليت مت اعتمادها عام : واحلدود املكانية
 :هـ وما بعده إىل حني كتابة هذا البحث، وهي األنظمة التالية1421

( 71/م)باملرسوم امللكي ذي الرقم  ونظام ديوان املظامل اليت صدرت مجيعاا  نظام القضاء -1
 .هـ18/8/1421والتاريخ 

 .هـ13/1/1433يف ( 53/م)الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام التنفيذ -2
 .هـ22/1/1435يف  (1/م)الصادر باملرسوم امللكي رقم  ظام املرافعات الشرعيةن -3
 . هـ22/1/1435يف ( 2/م)ر باملرسوم امللكي رقم الصاد نظام اإلجراءات اجلزائية -4
 .هـ22/1/1435يف ( 3/م)الصادر باملرسوم امللكي رقم  نظام املرافعات أما ديوان املظامل -5
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يتمهيدال الفصل   

 وفيه ثًلثة مباحث

واليت حازها بتوفيق اهلل  ،العاليةالعلميَّة  تعاىل مكانته رمحه اهلل ابن تيميَّة شيخ اإلسًلمكانت ل
تتلمذ عليهم، وأخذ  نالقدر الرفيع للعلماء األعًلم الذيمنها أمور دة ه، مث بسبب عتعاىل ومن  

وأعًلم  ،من أساطني العلمالذين كانوا  من العلماء األفذاذ ى يديهخترَّج عل العلم منهم، مث من
أخذت  بتيف ك العلوم اإلسًلمية يف خمتلف من عْلم نه، ودو  ما أخرجهإضافة إىل  .العصر

عند أهل  هلا أثر بنِي  اختياراته يف العلومجاءت فيها و ، وذاعت ،شاعتالصدارة بني الكتب، ف
 .االختصاص

 وهذه املكانة العلمية كانت ِلما من  اهلل سبحانه وتعاىل به على شيخ اإلسًلم رمحه اهلل
 –ء العلمي املعريف املقرون بالعمل مبا يعلم من قدرات سخرها بتوفيق من اهلل تعاىل يف العطا تعاىل

ا  ،فيما أحسب واهلل حسيبه من البيئة ره عز وجل له ملا سخ  ، و -وال أزكي على اهلل تعاىل أحدا
 .العلمية اليت نشأ فيها
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.اهللترجمة شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه مختصر : األول المبحث  
 وفيه مخسة مطالب

 .ونسبه ،اسمه: األول المطلب

شهرته  " حياته، وبعد وفاته رمحه اهلل تعاىل فـــاإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل حني أطبقت شهرة شيخ
 ،الشيخ ،علم األعًلم، (2) إمام وقته فهو ،(1) "تغين عن اإلطناب يف ذكره، واإلسهاب يف أمره

املفسر، الفقيه، اجملتهد، البارع،  العًلمة، ،حبر العلوم ،مفيت األمة ،الربايب العامل العامل ،اإلمام
ذو التصانيف الباهرة، والذكاء  فريد الدهر، شيخ اإلسًلم، نادرة العصر، الناقد، احلافظ، احملدث،

تقي الدين  ،(4)غريب زمانه ،(3)( اجملتهد املطلق ) بصري بالكتاب والسنة،البحر زخار، ال ،املفرط
الشيخ اإلمام  بناعبد احلليم  الشيخ اإلمام العًلمة شهاب الدين أيب احملاسن بناأمحد أبو العباس 

عبد السًلم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر بن  العًلمة شيخ اإلسًلم جمد الدين أيب الربكات

                                 
 ( .1/46) 1ط طبقات المفسرين، والداوودي (4/483)1طذيل طبقات الحنابلة  ابن رجب( 1)

الدين ابن تيمية أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ وُشهرة إمامة الشيخ تقي ) وقال ابن حجر يف تقريظه على الرد الوافر 
ا كما كان باألمس  الرد الوافر صفي  الدين احلنفي ( اإلسًلم يف عصره باق إىل اآلن على األلسنة الزكيَّة، ويستمرُّ غدا

 ( .1/12)1ط
 1طكرة الحفاظ تذ ، والذهيب (3: )ص 1ط العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةاهلادي  عبدابن  (2)
، والكتيب 522ص 1ططبقات الحفاظ ، والسيوطي 321 – 321ط ص.دذيل تاريخ اإلسالم ، والذهيب (4/182)

 (.1/233) 1طأعيان العصر وأعوان النصر ، والصفدي (1/74) 1ط فوات الوفيات
 ( .1/63)ط .دالبدر الطالع  الشوكاين( 3)
ا رأيه يف ا مبينا رمحهم اهلل كتب معتذرا  أنه حني عاتب الذهيب السبكي( 4/523) 1ط ذيل الطبقات ذكر ابن رجب يف( 4)

وكان احلافظ أبو : " ، مث قال ابن رجب" وغرابة مثله يف هذا الزمان بل من أزمان : " ... شيخ اإلسًلم ابن تيمية بقوله
وبلغين من طريق صحيح . ر مثله منذ أربعمائة سنةمل يُ : والثناء عليه، حىت كان يقول ،يبالغ يف تعظيم الشيخ: احلجاج املزي

: وغالب ظنه. الشك من الناقل -مل ير من مخسمائة سنة، أو أربعمائة سنة : أنه سئل عن الشيخ ؟ فقال: عن ابن الزملكاين
 ".من مخسمائة أحفظ منه : أنه قال
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ا (2) احلراين (1)النمريي ةيَّ مِ يْ بن تَـ ابن عبد اهلل احممد بن اخلضر بن علي   منشأا  مث الدمشقي ،مولدا
 .مذهباا احلنبلي

بن اوقيل ست املنعم بنت عبد الرمحن بن علي  ،ست النعمرة، الشيخة الصاحلة املعم  وأمه 
 .ذاك مخسة ومخسني عاماا إذوكان عمر شيخ اإلسًلم  ،(3)هـ 716سنة  توفيتعبدوس احلرانية 

ن جده كانت أمه ذلك أسبب و  ،جلده األعلىأنَّ تيمية لقب  رمحه اهلل وذكر مرتمجوه
 .سب إليها، وعرف هبا، وكانت واعظة، فنُ ( تيمية )تسمى 

فلما رجع ، فرأى هناك طفلة، (1)إن جده حممد بن اخلضر حج على درب تيماء: وقيل
يعين أهنا تشبه ! يا تيمية! يا تيمية: إىل حران وجد امرأته قد وضعت جارية، فلما رفعوها إليه قال

 .(2)افسمي هب ،اليت رأى بتيماء

                                 
 ( .2/322) 1ط التبيان لبديعة البيانابن ناصر الدين  الدمشقي( 1)

ي بضم النون، وفتح امليم، وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها، هذه النسبة إىل بىن يمري، وهو يمري ريْ مَ النُ : " السمعاينوقال 
 ( .12/144) 1ط األنسابالسمعاين ". بن عامر بن صعصعة ا
اين، بعد الراء الساكنة نون على غري بفتح الراء، وتشديد الراء، وآخره نون، والنسبة إليها حرن: نسبة إىل بلدة حرَّان، وهي( 2)

قياس، والقياس حر اين، وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبني الر ها يوم وبني الر ق ة 
 ؛ ألنه أول من بناهايومان، وهي على طريق املوصل، والشام، والروم، مسيت هباران، وقيل حر ان بن آزر أخي إبراهيم 

فعر بت فقيل حر ان، وذكر قوم أهنا أول مدينة بنيت على األرض بعد الطوفان،  وكانت منازل الصابئة وهم احلراني ون الذين 
 .يذكرهم أصحاب كتب امللل والنحل

وُحرَاُن بالضم، وختفيف . وأخطأ من نسب ابن تيمية رمحه اهلل إليها -وهناك حران من قرى حلب، وحران قرية بغوطة دمشق
 .سكة معروفة بأصبهان، ويروى بتشديد الراء أيضاا: راءال

 3طمعجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضع ، والبكري (4/783) 1ط تفسير مقاتل بن سليمانمقاتل 
 1ط مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع، والقطيعي (236-2/235) 1ط معجم البلدان، واحلموي (2/435)
(1/318.) 

احلراين نسبة إىل بلدة مشهورة يف اجلزيرة بني الشام، : " 16ص المداخل إلى آثار شيخ اإلسالمر أبو زيد يف وقال بك
 ".والعراق ليست هي اليت بقرب دمشق، وال اليت يف تركيا، وال اليت بقرب حلب 

 (.2/256) 1ط تاريخ ابن الورديابن الوردي ، و (11/158) 1ط البداية والنهايةكثري   ابن (3)
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 .واشتغاله بالعلم تعلًما وتعليًما ،ونشأته ،مولده :الثاني المطلب

من اهلجرة  ه661 عامثاين عشر من ربيع األول ال:  عاشر، وقيلالولد رمحه اهلل يوم االثنني، 
 .يف حر ان ـالنبوية على صاحبها أفضل الصًلة وأمت التسليم

أغار التتار حينما هـ 667نشأ يف دمشق بعد انتقاله إليها مع عائلته واستقرارهم هبا سنة 
ألن والده الشيخ عبد  ؛(4)ةريَّ كَّ ، وعاش فيها مع والده يف دار احلديث السُ (3)م حر انعلى بلده

 (5)هـ612احلليم كان شيخ الدار وهبا كان يسكن، وكان عمر شيخ اإلسًلم عند وفاة والده عام 
ا وعشرين عاماا  . واحدا

نشأ من حني نشأ يف حجور ف ،ء دمشق وهو حدث السنطلب العلم على أيدي علماف
له أهَّ  انبوغا فنبغ  ،(6)الكتب اجلامعة لكل فن من الفنون ودوحات ،ا يف رياض التفقهالعلماء، راتعا 

والفتوى قبل أن يتم  ،مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس أن وصل إىل إىلتعاىل  بتوفيق اهلل
صغره مستغرق األوقات يف اجلهد واالجتهاد وختم  أياممنذ  "ه عاش حياتف ،العشرين من عمره

ا مث اشتغل حبفظ احلديث والفقه والعربية حىت برع يف ذلك مع مًلزمة جمالس الذكر القران صغريا 
وقل  كتاب من فنون العلم إال وقف عليه، كأن اهلل قد خصه بسرعة  .واآلثارومساع األحاديث 

                                 
هي بلدة من أم هات القرى، وهى كثرية الن خل، والتني، والعنب بني املدينة النبوية، والشام على طريق حاج الشام ( 1)

 .ودمشق
 (.2/67) 1ط معجم البلدان، واحلموي (1/328) 3ط معجم ما استعجمالبكري 

 .وهي اآلن حمافظة قائمة جنوب مدينة تبوك
 العقود الدرية، وابن عبد اهلادي (1/87) نباهة البلد الخامل بمن ورده من األماثلالمسمى  تاريخ اربل املستويفابن ( 2)

 (.7/11) 1طالوافي بالوفيات ، والصفدي (22/218) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (4: )ص 1ط
 .4ص  1ط العقود الدريةابن عبد اهلادي ( 3)
وجاءت يف غاية ( هـ738)مث رممت عام ( هـ612)بناؤها عام وهي مدرسة بدمشق بالقصاعني داخل باب اجلابية، ومت ( 4)

 .احلسن يف شكالتها وبنائها
 (.1/56) 1ط الدارس في تاريخ المدارس، والنعيمي (11/428) 1ط البداية والنهاية كثري ابن

 ( .17/582) 1طالبداية والنهاية كثري   ابن( 5)
 .1ص 1ط العقود الدريةابن عبد اهلادي ( 6)
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ا إال ويبقى على خاطره، احلفظ، وإبطاء النسيان مل يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا 
انبهر أهل "  قدو ، (1) "وسائره ،ودمه ،كأنه قد اختلط بلحمهإما بلفظه أو معناه، وكان العلم  

 .(2) "ذهنه، وقوة حافظته، وسرعة إدراكهرط ذكائه، وسيًلن فدمشق من 

بدار احلديث وكان  ،قد لشيخ اإلسًلم رمحه اهلل أول درسهـ عُ 2/1/613يف يوم االثنني و 
، وكان وأطنبوا بذكره وشكره تعاىل، واستحسنوه منه رمحه اهلل ،مجع من العلماءوحضره  ،السكرية

عشرين اثنني و حداثة سنه وصغره، فكان عمره إذ ذاك رغم فوائد، ال ري، كث حافًلا ا هائًلا درسا 
ابتدأ الشيخ بعد صًلة اجلمعة  (3)اجلامع األموي وعلى منرب ،هـ12/2/613يوم اجلمعة  ويف ،سنة

لتفسري القرآن العزيز، فابتدأ من أوله يف تفسريه، وكان جيتمع عنده اخللق الكثري واجلم درسه 
والعبادة، سارت بذكره  ،والزهادة ،العلوم املتنوعة احملررة مع الديانةالغفري، من كثرة ما كان يورد من 

يف ازدياد من " .(4) الركبان يف سائر األقاليم والبلدان، واستمر على ذلك مدة سنني متطاولة
وبث العلم ونشره، واالجتهاد يف سبل اخلري حىت انتهت إليه اإلمامة يف العلم والعمل،  ... العلوم

والزهد والورع، والشجاعة والكرم، والتواضع واحللم واإلنابة، واجلًللة واملهابة، واألمر باملعروف 
، والنهي عن املنكر، وسائر أنواع اجلهاد مع الصدق والعفة والصيانة، وحسن القصد واإلخًلص

واالبتهال إىل اهلل وكثرة اخلوف منه، وكثرة املراقبة له وشدة التمسك باألثر، والدعاء إىل اهلل وحسن 
األخًلق، ونفع اخللق، واإلحسان إليهم والصرب على من آذاه، والصفح عنه والدعاء له، وسائر 

(5)" أنواع اخلري
. 

                                 
 .22-21ص 1طاألعالم العلية في مناقب ابن تيمية  البزار( 1)
 .6ص 1طالعقود الدرية عبد اهلادي  ابن( 2)
 .جامع دمشق بناه أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك بن مروان وهو( 3)

 (.12/562) 1ط البداية والنهايةابن كثري 
 (.17/583) السابقاملرجع ( 4)
 .8ص العقود الدريةابن عبد اهلادي ( 5)
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ليت جعلها اهلل تعاىل للعاملني املذكورة يف من الربكة ا تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخولعل 
فقد ذكر أهل التفسري أن  ،(1)   (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ) :قول تعاىل

هي و  ،ولوطاا عليهما الصًلة والسًلم ملا أجنامها اهلل سبحانه من العراق إىل أرض الشام ،إبراهيم
شيخ اإلسًلم ابن وينسب إليها  ،اليت منها (2) قد نزال حبرانف ،األرض اليت بارك اهلل فيها للعاملني

 .تعاىل تيمية رمحه اهلل

 .وُخلقه وصف َخْلقه: الثالث المطلب

واللحية، قليل  ،أبيض، أسود الرأس " كانأوصافه وأنه   تعاىل ذكر معاصروه من مرتمجيه رمحه اهلل
الشيب، شعره إىل شحمة أذنيه، كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، بعيد ما بني 

 .املنكبني، جهوري الصوت، فصيحاا، سريع القراءة

يعرتيه حدة، مث يقهرها حبلم وصفح، وإليه املنتهى يف فرط الشجاعة، والسماحة، وقوة 
 .(3) "الذكاء

، اعفيفا  اا بأمه، ورعا ، برا ا، تقيا يأخذ منها ما تيسر  امللبس واملأكليف اقتصدا موكان رمحه اهلل 
 يف سائر األحوال والقضايا، وقافاا عند حدود اهلل تعاىل ا إىل اهلل، رجاعا تعاىل هلل ا، ذاكرا اعابدا 

 ا عن املنكر، ال تكاد نفسه تشبع من العلم، فًل تروىباملعروف ناهيا  اوأوامره ونواهيه، آمرا  تعاىل،
 .(4) من املطالعة، وال متل من االشتغال، وال تكل من البحث

                                 
 .71اآلية : سورة األنبياء( 1)
، (315-16/313) 1ط جامع البيان عن تأويل آي القرآنجحه الطربي يف تفسريه وهذا القول هو القول الذي ير ( 2)

تفسير ابن كثري ". إىل حران  (ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ): قال كعب األحبار يف قوله: " وقال ابن كثري يف تفسريه
 (.5/353) 2طالقرآن العظيم 

 .328ط ص .دذيل تاريخ اإلسالم الذهيب ( 3)
 .1ص  العقود الدريةابن عبد اهلادي ( 4)
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 .مؤلفاته: بعار ال المطلب

وتأثريه يف غريه كثرة   ،يف العلمشيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل علو قدر  على دالئلالن إن م
تعاىل  ذكر مجلة من أهل العلم ممن ترجم لشيخ اإلسًلم أن مؤلفاته رمحه اهلل ه، ومؤلفاته حيث كتب
فقل بلد إال وفيه  ،انتشرت يف البلدانوقد يصعب إحصاؤها، ف ،كثرةجاوزت حد ال اوصغارا  ،اكبارا 

فًل  ،لكثرة مكتوبه، وسرعة كتابته، إضافة إىل أنه يكتب من حفظه من غري نقل ؛منها شيء
قد كتبت يف هذا، فًل يدري أين هو؟ : فيقول ،ل عن الشيءأسحيتاج إىل مكان معني للكتابة، ويُ 

وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه ال يردونه، ومن  ،ردوا خطي: فيلتفت إىل أصحابه، ويقول
 .وال يعرف امسه ،عجزهم ال ينقلونه، فيذهب

خاف أصحابه من إظهار كتبه، وتفرقوا يف البلدان، رمحه اهلل وملا حبس شيخ اإلسًلم 
.(1)أو يقدر على ختليصها  ،فًل يستطيع أن يطلبها ،كتبهومنهم من تسرق  

 :ومن أبرز كتبه ما يلي

 . االستقامة .1
 .اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم .2
 .بيان تلبيس اجلهمية  .3
 .جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحا  .4
 .درء تعارض العقل والنقل  .5
 .الصفدية  .6
 .الشيعة القدريةبوية يف نقض كًلم منهاج السنة الن  .7
 .النبوات .1
 .العقيدة الواسطية .8

                                 
األعالم العلية ، والبزار (4/522) 1طذيل طبقات الحنابلة ، وابن رجب 73-72ص العقود الدريةابن عبد اهلادي ( 1)

 .25ص 1طفي مناقب ابن تيمية 
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 .وفاته رحمه اهلل: الخامس المطلب

وبعد مضي سنتان وثًلثة أشهر على  ،(هـ721)يف ليلة االثنني لعشرين من ذي القعدة من سنة 
بقلعة معتقًلا مريضاا تويف  مث ،رمحه اهلل تعاىل مرض أليام يسرية ابن تيمية اإلسًلم سجن شيخ

وقد اجتمع الناس  ،ا فيها، وأُذن للناس بالدخول فيها، مث ُغسل فيهااليت كان حمبوسا  (1)دمشق
واجلند  ،والطريق إىل جامع دمشق، وُصلي عليه بالقلعة، مث وضعت جنازته يف اجلامع ،بالقلعة

وامتأل اجلامع باملصلني   ،حيفظوهنا من الناس من شدة الزحام، مث ُصلي عليه بعد صًلة الظهر
، مث محلت اجلنازة، واشتد الزحام، فقد أغلق الناس حوانيتهم، ومل يتخلف عن يوم اجلمعةكهيئة 

احلضور إال القليل من الناس، أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم، وتارة 
، وهي شديدة الزحام ،يتأخر، وتارة يقف حىت مير الناس، وخرج الناس من اجلامع من أبوابه كلها

وقيل إهنم بلغوا مخسمئة ألف ،وأقل ما قيل يف عدد من شهده مخسون ألفاا وخرجوا لتشييعه،
(2)

.

                                 
ملا انتزع دمشق من أيدي العبيديني، ( هـ468)أوف اخلوارزمي عام هي حصن منيع بدمشق ابتدأ عمارته امللك أتسز بن ( 1)

وملا انتزع ملك البلد منه امللك تنش بن ألب أرسًلن السلجوقي أكملها وأحسن عمارهتا، مث جدد امللك الظاهر بيربس منها 
 .الربج الغريب القبلي

 (.16/58)1ط البداية والنهايةابن كثري 
األعالم العلية في مناقب ، والبزار 214ص العقود الدرية، وابن عبد اهلادي 332ط ص.دم ذيل تاريخ اإلسالالذهيب ( 2)

 .72ص 1طابن تيمية 
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.اواصطالحً  ،تعريف المرافعات لغة: ثانيال المبحث  
 .تعريف المرافعات لغة: األول المطلب

ومصادرها األصلية، وإن كان  ،مل يكن مصطلح املرافعات مصطلحاا غريباا عن معاجم لغتنا العربية
 .ء اهلل يف بيان املعىن االصطًلحيغري مذكور يف كتب أهل العلم من الفقهاء كما سريد إن شا

 ،فهو مراِفع ،راَفع يراِفع ترافع يرتافع ُمرَافعة (1).رافعه إىل احلاكممجع مرافعة أي  :والمرافعات
واحد، املأخوذ من الفعل رفع الذي هو أصل  (2)وُمرتاَفع إليه، وهي مصدر رافع ،ومراَفع ،ومرتاِفع

 .وهو خًلف اخلفض؛ ارفعت الشيء رفعا : تقول. يدل على خًلف الوضع

ومن ذلك  ،كثرية  (3)واالشتقاقات املأخوذة من الفعل رفع كما ذكر أهل اللغة يف كتبهم
، احتكما إليه: وترافعا إىل احلاكم ،إىل احلاكم اورافـَْعُت فًلنا  شكاه إليه، رافـََعه إىل احلاِكمِ قوهلم 

رفع كل منهما  .تراَفع َخصمان إىل القاضيو  ، ، فالرتافع معناه ترافعوا إىل احلاكم،وشكاه ليحاكمه
 .رفيعته، أي قصته إليه، وهو جماز

َعةُ  ما  وَرَفَع فًلٌن على العامل َرِفيَعةا، وهويقال  .ما تـَْرفـَُعه على غريك عند السُّْلطان: والرَِّفيـْ
 .هتارَْكتُ : ورَافـَْعُته، داَوَرين كلَّ ُمداَورَة   أي :وخاَفَضين ،ورافـََعين فًلن .يـَْرفـَُعُه من قصته ويبلغها

                                 
 1ط شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوماحلمريى  (2/317)ط .دمعجم ديوان األدب الفارايب ( 1)
(4/2515-2517.) 
 (.811-817/ 2) 1طلمعاصرة معجم اللغة العربية افريق عمل  أمحد خمتار مبساعدة( 2)
المحكم ، وابن سيده (2/423)ط .د معجم مقاييس اللغة، وابن فارس (3/1221) 4طالصحاح اجلوهري ( 3)

 1ط القاموس المحيط، والفريوز آبادى (1/368) 1ط أساس البالغة، والزخمشري ( 2/121) 1طوالمحيط األعظم 
معجم اللغة العربية ، و (مادة رفع112 -21/125( )مادة حكم 31/512) 1طتاج العروس ، والزبيدي (722: )ص

 (.اجلميع مادة رفع )  (811-817/ 2) 1طالمعاصرة 
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املرافعة يف  "فـ ،(1)فإن مصطلح مرافعة مصطلح صحيح لغة ،ومن هذا نعرف أنه من حيث اللغة
 .شكاية شخص آلخر عند احلاكم، وهي (2) "املعىن منسوبة إىل ما يقدمه اخلصمان أمام احلاكم

 .تعريف المرافعات اصطالًحا: الثاني المطلب

ون املعاصرون يف حبوثهم نقوالا عن السابقني من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فيها ثمل يذكر الباح
، وهذا (3) "على من عرفه من علمائنا األقدمني "تعريف للمرافعة، بل صرح بعضهم أنه مل يقف 

استعملوه يف ما يعين املرافعة لدى  اطراحهم هلذا املصطلح، وعدم ذكرهم له، بلال يدل على 
 .(4)القاضي من غري أن يذكروا له تعريفاا

 :، فذكروا عدة تعاريفبعض املعاصرين لتعريف املرافعات ولقد تصدر

والقواعد اليت تنظم سري املرافعة، وما يتعلق به منذ بداية الدعوى حىت  ،األحكام " :األولالتعريف 
 .(5)  "فيها الفصل 

                                 
الذي وضعه جمموعة 2طالمعجم الوسيط أقر جممع اللغة يف القاهرة استعمال لفظ مرافعة كما متت اإلشارة إىل ذلك يف ( 1)

 ( .1/361)  من أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة
 .27ص 1ط أصول المرافعات الشرعيةعان الدر ( 2)
 .26ص 1طالمدخل إلى فقه المرافعات آل خنني ( 3)
االختيار " ال يبطل حق صاحبه  -أي الزوجني –مرافعة أحدمها (: " هـ613: املتوىف)ومن ذلك قال املوصلي احلنفي ( 4)

 (.3/112)ط .دلتعليل المختار 
ال أرى للحكم أن حيكم بينهم وال يعرض هلم، فإن ترافعوا إليه كان خمريا إن شاء (: " هـ178: توىفامل)وقال اإلمام مالك 

 (.3/412) 1ط المدونة". حكم، وإن شاء ترك 
وإذا اختلعت املرأة الذمية من زوجها خبمر بعينه أو بصفة فدفعتها إليه مث جاءوا (: " هـ224: املتوىف)وقال اإلمام الشافعي 

أجزنا اخللع ومل نرده عليها بشيء ولو مل تدفعها إليه مث ترافعوا إلينا أجزنا اخللع وأبطلنا اخلمر وجعلنا له عليها مهر  بعد إلينا
 (.5/221)1طاألم " مثلها 

لو ترافع إليه خصمان، وهو يف موضع واليته، من غري أهل واليته، كان له احلكم ( " هـ622: املتوىف)وقال ابن قدامة احلنبلي 
 (.14/12)3طالمغني " نهما؛ ألن االعتبار مبوضعهما بي
 .26ص 1طالمدخل إلى فقه المرافعات آل خنني ( 5)
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، وهو ال ينطبق على ما يفعله القاضي مع املتداعيني (سري )  وهذا التعريف فيه ذكر للفظ
 (.أو مساع  ،نظر) إال على سبيل اجملاز، واألوىل استعمال لفظ 

 .، وال يسوغ ذكر املعرف يف تعريفهوهو املراد تعريفه ،( املرافعة )وفيه أيضاا لفظ 

مع أنه يشعر أنه ال أحكام للمرافعة إال ما يكون منذ بدايتها، ( بداية الدعوى )  :وقوله
 .ذلك مثل حتديد مكان إقامة الدعوىيوجد من األحكام أحكام ختتص مبا هو قبل البدء، و 

وما يتبعها من بينات إلثبات  ،والقواعد اإلجرائية اليت تتعلق بالدعوى ،األصول " :الثاينالتعريف 
 .(1) "احلق، أو إبطال املطالبة به، وما يرتتب على ذلك من حكم قضائي يتم تنفيذه

جمموعة املواد النظامية اليت تعىن بتنظيم إجراءات سري الدعوى غري اجلنائية أمام  " :الثالثالتعريف 
 .(2) " حىت انقضاء موضوعها ،من ابتداء القضيةاحملاكم الشرعية، 

السلطة  –وهذا التعريف فيه حصر للمرافعات بأهنا األمور اليت توضع من قبل ويل األمر 
 .ات النظامية للمرافعات دون غريها، فهو تعريف لإلجراء-التنظيمية 

أياا كان موضوع رعية املقصود تعريف املرافعات الشو  ضايا اجلنائية،الق استثىن هكما أن
 .الدعوى فيها

واألحكام الشرعية اليت تنظم الدعوى أمام  ،اخلطوات العملية احملكمة بالقواعد " :الرابعالتعريف 
 . (3) "القضاء، ابتداء من رفعها حىت تنفيذ احلكم

                                 
 .27ص 1طالمبسوط في أصول المرافعات الدرعان ( 1)
 .12ص 1ط تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذاخلليفة ( 2)
وهذا التعريف يف أصله ( 4/488) 1ط اإلسالميةالمصطلحات الخاصة باإلجراءات القضائية في الشريعة  يليالزح( 3)

 (. وتسمى مرافعات، أو أصول احملاكمات: ) موضوع لتعريف اإلجراءات وقال بعده
جمموعة القواعد، واألحكام اليت توصل إىل محاية احلقوق العامة، : ) وقال الزحيلي يف سياق كًلمه عن التنظيم القضائي

من وسائل ووسائط وأجهزة وهيئات وعناصر  صدار األحكام وتنفيذها، وما حيتاج إليهوفصل اخلصومات، وقطع املنازعات، وإ
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 .(1)  "حىت هنايتها ،الطرائق اليت ينبغي أن تتبع منذ بداية احملاكمة " :التعريف اخلامس

لكان أدل على املقصود؛ فيشرع ( ينبغي ) بدالا عن لفظ  ( يشرع اتباعها) وهذا التعريف لو قال 
أمور واجبة، وأخرى مستحبة، تشمل الواجب واملستحب، ومعلوم أن من األمور املتعلقة باملرافعة 

 .وهكذا

 :التعريف المختار

راءات املرافعات معنية باألمور فًلبد لتعريف املرافعات أن جنعل نصب أعيننا أن إج ،وبعد هذا
اليت تنظم سري القاضي يف نظر الدعوى ال احلكم الذي سيصدره فيما هو معروض عليه من 

 .ال يتطرق له فقه املرافعات بشيء خصومة، فاحلكم

 :خُيلص إىل تعريف املرافعات أهنامن جمموع هذه التعاريف و 

؛ لرفع الدعوى أمام القضاء، ومساع األحكام، والقواعد، واإلجراءات الشرعية والنظامية
 .القاضي هلا حىت تنفيذ احلكم

َُقرَّرَُة؛ لرفع الدعوى أمام القضاء ،الشرعية الطرائقأو يقال 
، ومساع القاضي هلا والنظامية امل

 .حىت تنفيذ احلكم

 .والطرائق تشمل األحكام، و القواعد، واإلجراءات

اب، وكراهة، الفقهية الكلية من وجوب، وحرمة، واستحبواألحكام يف التعريف يراد هبا األحكام 
 .وإباحة، وصحة، وفساد

                                 
وقد ساقه بأحسن من هذه العبارة يف موضع . (.4/25)ضمن موسوعة قضايا إسًلمية معاصرة  1ط القضاء في اإلسالم( 

( جمموعة القواعد واألحكام اليت توصل إىل محاية احلقوق العامة واخلاصة، وفصل اخلصومات، وإقامة الشرع : ) آخر فقال
 .( 4/146)قضايا إسًلمية معاصرة ضمن موسوعة  1ط التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية

 ( .2/45) 3طحكم نظام ال القامسي( 1)
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 .(تشرع يف جانب أقوى املتداعيني  اليمني) أما القواعد فاملقصود هبا الفقهية أيضاا مثل 

ألحكام يف واإلجراءات هي األمور اليت استحدثت كطريقة طلب اخلصوم، وطريقة كتابة ا
 .الضبط، والصك وحنو ذلك

تبني موضوع فقه املرافعات، وأن منه األمور املرتبة نظاماا ( والنظامية  ،الشرعية) ومجلة 
املوضوعة من قبل ويل األمر املبينة لألسس اليت يسري عليه القاضي يف سبيل حتقيقه للعدالة بني 
اخلصوم مثل ترتيب املواعيد، واجللسات، وتنظيم طرق االعرتاض على األحكام وحنو هذه 

 .(1)ياء، وكل ذلك إلثبات احلق واإللزام به، الذي هو فصل اخلصومة األش

جاءت يف التعريف لبيان أن فصل اخلصومة ال يتم إال بتنفيذ ( حىت تنفيذ احلكم )ومجلة 
احلكم فهو داخل يف املرافعة، وما يلزم له من إجراءات كاحلجز، وبيع املال احملجوز لسداد ما على 

 . (2)احملكوم عليه من الدين

                                 
 .27ص 1طالمدخل إلى فقه المرافعات نني ابن خ( 1)
 .13ص 1ط تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذاخلليفة ( 2)
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.ية تنظيم فقه المرافعات القضائيةمشروع: ثالثال المبحث  
ه يف كل شيء من مو حكِ ليُ  هذا الدين القومي؛يف عباده أن شرع هلم وتعاىل  سبحانه من حكمة اهلل

املفاسد، وتندفع عنهم  ،صاحلفتتحقق هلم امل، صومات بينهمدوث اخلحعند أمورهم، ومن ذلك 
وال سبيل ملعرفة احلكم الشرعي إال عن  لتحقيق العدل واإلنصاف، سبيًلا وجعل القضاء الشرعي 

 .يتناول كل ما يصدر عن العبادالذي  وأصوله علم الفقهطريق 

يخ اإلسًلم إىل أقسام، وبني  شيئاا من ذلك ش رمحهم اهلل تعاىل وعلم الفقه قسمه العلماء
مث  ...بع املعامًلت بع العبادات على رُ رُ م الفقهاء يف كتبهم قد   ": بقوله اهلل تعاىل ابن تيمية رمحه

 .(1)" بع اجلناياتمث ملا ذكروا املصاحل ذكروا ما يدفع املفاسد يف رُ . .. بع املناكحاتذكروا رُ 

مبن حوله، وكان لعلم القضاء  اإلنسانتنظيم عًلقة تناول كل ما يتصل ب اإلسًلمي الفقهف
من الفقه اإلسًلمي وفقهائه حظ وافر من العناية ببيان أحكامه، وأصوله، وشرائطه املنصوص 
عليها يف أدلة الشرع، أو ما جاء موافقاا للمصلحة حمققاا هلا دارئاا للمفسدة جمنباا هلا، فاستفاض 

 ،قه، أو تلك اخلاصة بأحكام القضاءيف كتبهم العامة يف الف تعاىل حديث الفقهاء رمحهم اهلل
فذكروا شروط الدعاوي، ومكان إقامتها، وكيفية الدعوة إىل جمالس القضاء، وكيفية االدعاء، 

احلكم، وتدقيقه،  والدفع إىل غري ذلك من إجراءات نظر الدعوى، وما يلحق ذلك من كتابة
 .ونقضه، وتنفيذه

ة يف التنظيم القضائي، وأقام عليها كلي  ف الشرَ ومن هذا يتبني أن الفقه اإلسًلمي عَ  "
مجلة من األحكام والقواعد، واعتربها الفقهاء من وجوه املصلحة الشرعية اليت مىت اقتضتها أحوال 

 .(2)" الناس، وترتبت عليها مصاحلهم؛ فثم شرع اهلل ما دامت متفقة مع مقاصد الدين وال ختالفه

                                 
 (.32/231)ط .دمجموع الفتاوى ، و (4/467) 1ط الفتاوى الكبرى البن تيميةابن تيمية ( 1)
 . 41ص 1ط المبسوط في أصول المرافعات الشرعيةالدرعان ( 2)
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 كثري من النظم ملا أوجبت تغري   األعمال إجراءاتكثري من   تغري  وكثرة الناس، وتطور احلياة املادية، و 
حيقق مصلحة اجملتمع، ويدفع عنهم غائلة ضياع احلقوق، أو تعدي ضعاف النفوس على حريات 

 .(1)" والقول اجلامع أن الشريعة ال هتمل مصلحة قط "اآلخرين بدون مسبب شرعي، 

وانفتاح  ،وتزايد املشاكل واخلصومات ،والتشابك ،ومع اجتاه التعامل حنو التعقيد
وتنظم عرض  ،اجتهد الفقهاء يف وضع اإلجراءات اليت تسهل التقاضياجملتمعات على بعضها 

 كانالذي  خبًلف ما كان عليه احلال يف السابق الدعاوي مبا يتناسب مع متغريات كل عصر، 
لزم بطريق معني ، وال يُ اشفاها إىل القاضي أينما وجده، ويبسط عليه قضيته  بدعواه املدعي يتقدم

وما حيصل بينهم من أمور  ،الناس كان هذا هو ما يتناسب مع طبيعةو  ،جراءإ أي أو ،رفع دعواهل
 .حقق العدالة بأيسر السبلإىل وقت قريب؛ فتت الصدر األولمنذ التقاضي  توجب

ومن املعلوم شرعاا أن من واجبات ويل األمر إقامة العدل بني الناس، وضمان ما حيقق 
تعود اليت  أن يضع من اإلجراءاتاملساواة بينهم بأسرع طريق، وأسهل السبل؛ ولتحقيق ذلك له 

دون  لجميعل هويسهل ،يوفر حق التقاضيل ؛مما ال يتعارض مع الشرع إىل الضبط واالستيثاق،
فهذه األمور من املصاحل  ،ينتظم به نظر الدعاويو  ،تتحقق املساواة بينهمل ؛لناسا تفريق بني

 أن يرى اجملتهد أن هذا الفعل جيلب منفعة راجحة، وليس يف الشرع ما ينفيه " :املرسلة، واليت هي
"(2). 

، وأن ذلك ال -فقه القضاء  -ومما مضى يتضح لنا جلياا مشروعية تنظيم فقه املرافعات 
 .هو املتفق مع أدلة الشرع، ومقاصدهبل  ،فيه شرعااحمذور 

فهو أمر فين يف  ،يف فقرات، أو مواد منظمة مرتباا هجعل (3)على أنه إن أريد بتنظيم فقه املرافعات
 .والتعليل ،االلتزام بالدليل من يفعل هذه الطريقةاألصل فيه اجلواز واإلباحة، وعلى فالتأليف، 

                                 
 (.5/23) مجموعة الرسائل والمسائل البن تيميةابن تيمية ( 1)
 (.5/22)املرجع السابق ( 2)
 .132-123ص 1طالمدخل إلى فقه المرافعات ابن خنني (  3)
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تسع ت فإن إجراءات التقاضي مما ،املرافعات اإللزام هبذا التنظيمأما إن أريد بتنظيم فقه 
واملرتافعني طريق سري الدعوى، ويعني على وصول احلقوق  ، للقاضيبني  يُ  ذلك ألن ا؛لإللزام هب

ألصحاهبا بأتقن الطرق وأضبطها وأقرهبا للحكم باحلق، وإذا حتققت املصلحة يف اإللزام به وجب 
مما تقتضيه املصلحة الشرعية، ومن أسباب حفظ  وهذا ألهنا كما مضى، وتنفيذه ،األخذ بذلك

 .ااحلقوق على أرباهب

 :تنظيم فقه املرافعة، واإللزام به، الضوابط التاليةل ويشرتط

 .وتقرير األحكام من مصادرها الشرعية ،أن يكون استمداه حسب مناهج استنباط: والا أ

واالصطًلحات الشرعية، بعيداا  ،ل فيها اللغة العربيةأن تكون صياغتها بلغة علمية تستعم: ثانياا
واستقًلله إعًلء  ،عن التبعية العمياء ألنظمة األمم األجنبية، فإن فقه األمة جزء من دينها، ورفعته

 .لشأن األمة وحضارهتا

أن يُراعى فيها حتقيقها لألهداف الشرعية اليت استدعت تقريرها، فًل يكون فيها مشقة على : ثالثاا
 .الناس تربو على مصلحة تقريرها

 .اواستنباطه ،أن يكون مقررها ممن توفرت فيه أهلية تقرير األحكام الشرعية: رابعاا
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 الباب األول
 أطرافهاو  ،الدعوى

 .، وبيان أطرافها، وأنواعهاويشتمل على تعريف الدعوى، وشروطها
 فصالنوفيه توطئة و 

.تعريف الدعوى: توطئة 
 .وشروطها ،أنواع الدعوى: األول  الفصل 

 .، وحملهاأطراف الدعوى: الثاين  الفصل 
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 .الدعوى تعريفتوطئة 

األنظمة حمل مل أجد يف كًلم شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعريفاا للدعوى، كما مل يرد يف 
ألن تعريف الدعوى ليس من األمور  ؛، وهذا ال لنقص يف تلك األنظمة، وإيماالدراسة تعريف هلا

وال أثر لًلختًلف يف حتديد معىن الدعوى على األمور  ،اإلجرائية اليت هتتم بذكرها هذه األنظمة
 .جرائية اليت نظمتها هذه األنظمةاإل

وألنه درج أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على أن يقدموا لكل شيء بذكر تعريفه ُمقِدمني 
يف  فسأذكر شيئاا خمتصراا من كًلم العلماء ،املعىن االصطًلحي عند أهل الفنمث  ،ملدلوله اللغوي

 .تعريف الدعوى لغة، واصطًلحاا

 .تعريف الدعوى في اللغة: أواًل 

يل متُ واحلرف املعتل أصل واحد، وهو أن  ،والعني ،الدال "و  ،( دعو )الدعوى يف اللغة أصل 
 .(1)" دعوت أدعو دعاء: تقول. وكًلم يكون منك ،الشيء إليك بصوت

أو  اادعى حقا : تقول .أو لغريك ،أن تدعي حقاا لك وهو مصدر اد عى: (2)اإلدعاءُ و 
ْعَوُة والدَّعاوُة، ويكسران: ، وقيلالدَّعوىواالسم  .باطًلا   ،ومجع الدعوى الدعاوى بكسر الواو.الدَّ

وادعيته طلبته  ،ادعيت الشيء متنيتهيقال  وهو الطلب ،فعلى من الدعاء وهي، (3)وفتحها
(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): قول اهلل تعاىل كما يف.لنفسي

، ومن معانيها الدعاء، ومن (4)
(ڃ چ چ چ): ذلك قوله تعاىل

زعم أنه  أي :ادعى كذا، ومنها أيضاا الزعم يقال (5)
                                 

 (.دعو)مادة ( 2/278)ط .د معجم مقاييس اللغةابن فارس ( 1)
 1ط القاموس المحيطفريوز أبادي ، وال327ص 1ط مجمل اللغة، وابن فارس (2/1258)1طجمهرة اللغة األزدي ( 2)

 .(دعو)مادة  67ص 3ط الكلياتوالكفوي ، (1/184)2طالمصباح المنير ، الفيومي 1213ص
بناءا على أن  ما بعد ألف اجلمع ال ، ذكر الفيومي القولني، وذكر أن الذي يفهم من كًلم سيبويه أن  الكسر هو األوىل( 3)

 (.1/185) 2طالمصباح المنير . يكون إال  مكسوراا 
 .57اآلية : سورة يس( 4)
 .12جزء من اآلية : سورة يونس( 5)
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ڀ )، ومنه قوله تعاىل أو باطًلا  ،اله حقا  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

،  ، ونقله بعضهم عن ابن عباستكذبون :أي  (ڀ  )قال املفسرون يف معىن .  (1) (ٺ
: ي هو من الدعوى، أ، فوتأويله يف اللغة هذا الذي كنتم من أجله تدعون األباطيل واألكاذيب

 .(2)أنه باطل 

 .تعريف الدعوى في االصطالح: ثانًيا

غري أن قطب الرحى يف املعىن املراد  ،يف تعريفهم للدعوى تعاىل تعددت عبارات الفقهاء رمحهم اهلل
بيانه يف التعريف االصطًلحي هو إضافة اإلنسان إليه شيئاا، سواء كان ذلك بإضافته لنفسه 

 .لهاملفهوم منها مطالبته به، أو التصريح بطلبه، أو اإلخبار باستحقاقه له لُيعلم من ذلك طلبه 

، وسأعرض إن شاء اهلل تعاىل أشهر (3)شيئاا  املدعي إىل نفسهالدعوى إيما تقوم بإضافة ف
مسيت دعوى؛ ألن املدعي يدعو  " إيما :قيل، وقد تعاىل تعاريف الدعوى عند الفقهاء رمحهم اهلل

 .(4)" صاحبه إىل جملس احلكم ليخرج من دعواه

 :تعريف الحنفية

ا   " :وقيل ، (5) " نفسه يف حالة املنازعةإضافة الشيء إىل  ": عر ف فقهاء احلنفية الدعوى بأهن 
قول مقبول عند القاضي  ": وقيل  ،(6) " هي مطالبة حق يف جملس من له اخلًلص عند ثبوته

 .(1) " عن حق نفسه أو دفعه يقصد به طلب حق قبل غريه

                                 
لك( 1)

ُ
 .27اآلية : سورة امل

الجامع ألحكام ، والقرطيب (32/75) 1طمفاتيح الغيب ، والرازي (5/221) 1ط معاني القرآن وإعرابه الزجاج( 2)
 (.11/221) 1طالقرآن 

 (.8/313) 1طالبناية شرح الهداية يىن ، والع(6/222)  2طبدائع الصنائع الكاساين ( 3)
 (.6/388) 1ط مغني المحتاجيين الشرب( 4)
 (.8/313) 1طالبناية شرح الهداية ، و العيىن (4/282) 1طتبيين الحقائق الزيلعي ( 5)
 (.1/158) 1طالعناية شرح الهداية ، والبابريت (8/313)1طالبناية شرح الهداية العيىن ( 6)
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 :مبا يلي التعاريفعلى هذه  اعرُتضوقد 

أهنا تعريف للدعوى بشرطها وهو املطالبة، وال يستقيم ذلك للمباينة بينهما، ورد هذا بأن  :أوالا 
 .(2)املباينة لصحة الشيء ال تقتضي املباينة لذلك الشيء 

يتعارض مع معىن من معاين أصل الدعوى اللغوي، وهو االدعاء، الذي ( مقبول ) قوهلم  :ثانياا
 .(3) وأكثر ما يقع الزعم على الباطلوال يقني،  ،غري صحة منالقول هو الزعم، ومعناه 

أنه حيدد الدعوى مبا إذا كانت مقبولة، والدعوى ال ميكن ( مقبول ) كما يؤخذ على قوهلم  :ثالثاا
معرفة قبوهلا من عدمه إال بعد مساع القاضي هلا، ومساع القاضي هلا كاف يف تسميتها دعوى سواء  

 .(4)كانت منتجة، أو ال 

، ومل مينعوا القاضي من ( دعوى باطلة) يستعملون مصطلح  تعاىل رمحهم اهلل والفقهاء
 .(5)مساعها ابتداءا، وجيعلوهنا يف مقابلة الدعوى املقبولة الصحيحة 

                                 
 ( .1/512) 1طالدر المختار احلصفكي ( 1)
 (1/158) 1طنتائج األفكار قاضي زاده ( 2)
 (.3/12)ط .دمعجم مقاييس اللغة وابن فارس ( 2/116) 1طجمهرة اللغة األزدي ( 3)
إطًلق اسم املدعي يف عرف اللسان يتناول من ال حجة له، وال يتناول من له حجة فإن القاضي  ": قال السرخسي( 4)

 (.17/28)ط .د المبسوط "فأما بعد إقامة البينة يسميه حمقاا ال مدعياا  ،يسميه مدعياا قبل إقامة البينة
 :الفقهاء قسموا الدعوى إىل ثًلثة أقسام( 5)

وهي الدعوى اليت يرتتب عليها أحكام إحضار اخلصم ومطالبة اخلصم باجلواب، الدعوى الصحيحة  -القسم األول " 
 .واإلثبات بالبينة لدى اإلنكار ووجوب اليمني، وإحضار املدعى عليه

الدعوى الفاسدة وهي الدعوى الصحيحة أصًلا إال أهنا غري مشروعة باعتبار أوصافها اخلارجية كأن يكون  -القسم الثاين 
 .وهذه الدعوى قابلة للتصحيح( 1618)ينظر املادة . املدعى به جمهوالا 
الدعوى غري قابلة للتصحيح، وال يرتتب عليها أحكام  الدعوى الباطلة، وهي الغري الصحيحة أصًل، وهذه -القسم الثالث 

 .أي أنه لو ثبتت الدعوى ال يرتتب على اخلصم شيء
 .يعطيين صدقة مع كوين فقريا فليعطين صدقة فدعواه غري صحيحةإن جاري فًلناا غين، وهو ال : مثًل لو ادعى أحد قائًلا 

كذلك لو ادعى أحد على آخر بأنه وكيله، وأنكر املدعى عليه فدعواه غري صحيحة وحيث إهنا غري قابلة للتصحيح فالقاضي 
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 :تعريف المالكية

عر فها القرايف
أو أمر يرتتب له عليه  ،أو ما يف ذمة معني ،طلب معني ": فقال تعاىل اهللرمحه  (1)

 .(2) " انفع معترب شرعا 

على هذا التعريف أنه غري مانع إذ يدخل فيه الدعوى مبعناها اللغوي؛ ذلك  اعرُتضوقد 
، خصوصاا، وأن التعريف اعتىن بذكر أمام القاضي، وال يف جملس القضاءأنه مل يقيدها بأن تكون 

 .(3)بعض الشروط

 :تعريف الشافعية

إخبار عن وجوب حق للمخرب على غريه  ": دعوى بتعاريف متقاربة منها قوهلمعرف الشافعية ال
 .(4)" للمخرب "، وبعضهم حيذف كلمة " ليلزمه به "، ويزيد بعضهم " عند حاكم

دعى ونسبته إليه، وهذا ويؤخذ على هذه التعاريفات أهنا مل تبني طلب املدعي للحق امل
 .من مهمات التعريف

 :تعريف الحنابلة

                                 
 (.176 -4/175)طبعة خاصة  درر الحكام في شرح مجلة األحكامعلي حيدر " يردها يف احلال 

الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي البهفشيمي البهنسي املصري أحد األعًلم  بشهاهو ( 1)
املشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رمحه اهلل تعاىل، كان إماماا يف أصول الدين وأصول الفقه، عاملا مبذهب 

ط، واإلحكام يف .فقه، واألصول، منها أنوار الربوق يف أنواء الفروق دله مصنفات جليلة يف ال. مالك، وبالتفسري، وعلوم أخر
 .هـ 614كانت وفاته رمحه اهلل سنة 1متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام ،والذخرية ط

 (.1/236)ط.دالديباج المذهب ، وابن فرحون (51/176) 1طتاريخ اإلسالم الذهيب 
 (.11/5) 1طالذخيرة القرايف  (2)
 .65ص 1ط الدعوى القضائية في الفقه اإلسالمي، والدقيًلن 12طبعة خاصة صنظرية الدعوى نعيم  حممد( 3)
اإلقناع في حل ، والشربيين (215/ 12) ط.دتحفة المحتاج ، واهليتمي (2/227)ط .دفتح الوهاب األنصاري ( 4)

فتح المعين بشرح قرة العين ، واملليباري (6/388) 1طمغني المحتاج ، والشربيين (2/627)3ط ألفاظ أبي شجاع
 .632ص 1ط بمهمات الدين
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الدعوى بتعريف تبعه عليه كثري ممن جاء بعده من فقهاء  تعاىل رمحه اهلل (1)عرف ابن قدامة
 .(2)" أو ذمته ،إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه ": احلنابلة فقال

 :على هذا التعريف بأنه اعرُتضوقد 

 يؤخذ غري جامع لعدم دخول بعض الدعوى يف مشموله مثل دعوى النسب؛ إذ هو الأنه  :أوالا 
 .يكون يف الذمةباليد، وال 

غري مانع لشموله كل ما يضيفه اإلنسان إىل نفسه عند احلاكم، وعند غريه حال  أنه :ثانياا
 .(3)اخلصومة، ويف غريها، فًل يفرق بني الدعوى مبعناها اللغوي عنها مبعناها الشرعي 

 :تعريف الدعوى عند فقهاء القانون

سلطة االلتجاء إىل  ": وأهنا هي ،لقانونينينقل بعض من كتبوا يف القانون تعريف الدعوى عند ا
سلطة االلتجاء إىل القضاء بقصد  ": ، وقالوا أيضاا" أو حلمايته ،القضاء للحصول على تقرير حق

 .(4)" يف القانون ةمحاية لقاعدة مقرر  ": ، وكذلك قالوا " الوصول إىل احرتام القانون

وعند التأمل يف هذه التعريفات يتبني منها أهنا مل تأت موافقة لسنن العلماء يف تعريف 
املصطلحات، فًل حد يف هذه التعريفات، وال حقيقة، وال حكم، بل وال حىت مثال، فالسلطة 
املذكورة يف هذه التعريفات ليست من الدعوى يف شيء، فكل من له على آخر حق، أو التزام 

                                 
موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي األصويل األديب شيخ  الشيخ الفقيه العًلمة هو( 1)

خلًلف، وقد خدم املذهب من قرى نابلس بفلسطني، وكان إماماا يف علم ا( هـ541)احلنابلة يف زمانه ولد جبماعيل عام 
روضة ( )املقنع( )الكايف)، (املغين)احلنبلي خدمة جليلة يف كتبه فإذا أطلق الشيخ فيها فهو املراد وله تصانيف كثرية منها 

 .رمحه اهلل( هـ622)وغريها، تويف بدمشق عام ( الناظر
 ( .2/151) 1ط فوات الوفيات، والكتيب (3/211) 1طذيل طبقات الحنابلة  ابن رجب

 ( .14/275) 3طالمغني  قدامةابن ( 2)
 .68ص 1ط الدعوى القضائية في الفقه اإلسالمي، والدقيًلن 13طبعة خاصة ص نظرية الدعوىحممد نعيم  (3)
 .137ص المرافعات المدنية والتجاريةأمحد أبو الوفاء ( 4)
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إىل القضاء بدعوى، ولكن ال توجد الدعوى مبجرد استحقاقه هلذا احلق اجملرد  يستطيع التقدم
املتمثل يف استطاعته التقدم إىل القضاء، فًلبد من رفع الدعوى لدى احملكمة، وإقامتها عند 

 .لتسمى دعوى ؛القاضي

يف التعريف يشعر بأن اجملتمع هو من حيكم نفسه ( سلطة ) مث إن استعمال مصطلح 
 وهذا أمر ال يرد يف اجملتمعات املسلمة اليت رضيت باهلل سبحانه وتعاىل رباا، ومبحمد بنفسه، 

، وباإلسًلم ديناا  .نبياا، ورسوالا

 :التعريف المختار

قول  ": وبعد هذا العرض هلذه التعريفات اختار بعض املعاصرين تعريفاا للدعوى فقال هي 
 أو محايته، به إنسان طلب حق له، أو من ميث له مقبول، أو ما يقوم مقامه يف جملس القضاء يقصد

"(1). 

بأي . ووجه اختيار هذا التعريف على غريه أنه جاء فيه ذكر الدعوى مبعناها الشرعي فقط
وسيلة جاءت قولياة، أو فعلياة بالكتابة، أو اإلشارة عند عدم القدرة على القول، واشرتط أن تكون 

، أو ولياا، أو  عند القاضي يف جملس قضائه، وأن يطلب ، أو وكيًلا فيها املدعي سواء كان أصيًلا
وصياا ما يريد احلكم له به، كما أنه مي ز الدعوى عن التصر فات األخرى أمام القضاء كالشهادة 

 .لكوهنا ليست مطالبة حبق، وحنوها من طرق اإلثبات

دي يعين واحلق املذكور يف التعريف عام، فهو شامل للحق الوجودي والعدمي، فالوجو 
خمتلف أنواع احلقوق من ملكي ة وحنوها، والعدمي يراد به حق اإلنسان يف أن ه ال يتعر ض أحد حلق ه 

وهو طلب اإلنسان عدم ، فيدخل فيها دعوى منع التعر ض ألن ه طلب حق عدمي، الوجودي
 .التعر ض حلق ه لدى احلاكم

                                 
 . 13طبعة خاصة صنظرية الدعوى حممد نعيم  (1)
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عليها ما سبق بيانه عند نقد تعريف فيه ( مقبول ) وهذا التعريف على متانته إال أن ذكر كلمة 
 .احلنفية، فحذفها أوىل من إثباهتا
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.وشروطها ،أنواع الدعوى: األول الفصل   

 :هي باحثوفيه ستة م

 .أنواع الدعاوى: األول املبحث
 .شروط صحة الدعوى: الثاين املبحث
 .تصحيح الدعوى: الثالث املبحث
 .طريق إىل الوصول إىل احلقوق: الرابع املبحث
 .وما ال يسمع منها ،ما يسمع من الدعاوى: اخلامس املبحث
 .اإلجراءات النظامية لتقدمي الدعوى: السادس املبحث
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.أنواع الدعاوى: األول المبحث  
 .تعالىالتي ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل  الدعوىأنواع : أواًل 

أن األحكام القضائية تأيت يف احلدود، واحلقوق، وأهنا  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخبنيَّ 
واحلقوق اليت ليست لقوم معينني؛ بل منفعتها ملطلق  ،احلدود ": قال األولعلى قسمني 

مثل حد قطاع : وتسمى حدود اهلل وحقوق اهلل ،وكلهم حمتاج إليها ،أو نوع منهم ،املسلمني
الطريق والسراق والزناة وحنوهم ومثل احلكم يف األموال السلطانية والوقوف والوصايا اليت ليست 

هو األمر باملعروف : مقصوده األكرب ...وهذا القسم  "،  (1)" ملعني فهذه من أهم أمور الواليات
األمر أن يأمر بالصلوات املكتوبات مجيع من يقدر على فالواجب على ويل  ... والنهي عن املنكر

 .(2) " ويعاقب التارك بإمجاع املسلمني ،أمره

، مث (3)" واحلقوق اليت آلدمي معني ،احلدود ": وأنه  ،القسم الثاين تعاىل مث ذكر رمحه اهلل
والقصاص يف  ... والقصاص يف اجلراح ... فمنها النفوس ": عدد أنواعها فقال رمحه اهلل تعاىل
                                 

 (.21/287)ط .دموع الفتاوى مجابن تيمية ( 1)
وعقوبات إما مقدرة وإما .عبادات كالصًلة والزكاة والصيام: واجبات الشريعة اليت هي حق هلل ثًلثة أقسام: " وقال ابن تيمية

: فالعبادات البدنية. وإىل مركب منهما. وإىل مايل. بدين: وكفارات وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إىل.مفوضة 
كاهلدي : واملركبة. كالصيام: والبدنية. كاإلطعام: والكفارات املالية. كاحلج: واملركبة. كالزكاة: واملالية. الصيامكالصًلة و 

كجلد السارق من غري حرز وتضعيف : واملركبة. كإتًلف أوعية اخلمر: واملالية. كالقتل والقطع: والعقوبات البدنية. بذبح
 (.113-112/ 21)ط .د مجموع الفتاوى". الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أمواهلم 

وقسم ابن قدامة احلقوق يف فصل الشهادة يف احلقوق، وجعلها على ضربني أحدمها، حق آلدمي معني، كاحلقوق املالية، 
 .ا آلدمي غري معني، كالوقف على الفقراءوالضرب الثاين، ما كان حقا .والنكاح

ضربني أحدمها، ما هو حق آلدمي وهو ينقسم قسمني؛ أحدمها، ما هو أما يف فصل اليمني فجعل ابن قدامة احلقوق على 
القسم الثاين، ما ليس مبال، وال املقصود منه املال، وهو كل ما ال يثبت . مال، أو املقصود منه املال، فهذا تشرع فيه اليمني،
 .إال بشاهدين؛ كالقصاص، وحد القذف، والنكاح

النوع الثاين احلقوق املالية كدعوى الساعي الزكاة على رب ... أحدمها احلدود: عانوالضرب الثاين حقوق اهلل تعاىل وهي نو 
 ( .236 -228/ 14) 3طالمغني . املال وأن احلول قد مت وكمل النصاب

 (.21/327)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 2)
 (.372/ 21)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)



39 

 

فيجب  ": قالف األموالمث ذكر  ،" ومن احلقوق األبضاع...  منه حد القذف...  األعراض
 احلكم بني الناس فيها بالعدل كما أمر اهلل ورسوله مثل قسم املواريث بني الورثة على ما جاء به

بايعات وكذلك يف املعامًلت من امل ،وقد تنازع املسلمون يف مسائل من ذلك ،الكتاب والسنة
واإلجارات والوكاالت واملشاركات واهلبات والوقوف والوصايا وحنو ذلك من املعامًلت املتعلقة 

 .(1)" واآلخرة إال به ،بالعقود والقبوض؛ فإن العدل فيها هو قوام العاملني ال تصلح الدنيا

، وكان (2)باعتبارينوملا تكلم الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل عن أنواع الدعاوى قسموها أقساماا 
ال وهو ، أيف ذلك كًلم مثني يف أحد هذين االعتبارين تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخل

 (.حمل الدعوى ) أنواع الدعاوى من حيث تنوع األمر املدعى 

مث أخذ رمحه اهلل يف ، " وغري هتمة ،دعوى هتمة: قسمان فالدعاوى " :تعاىل قال رمحه اهلل
 حيرم فدعوى التهمة أن يدعي فعًلا  ": تفصيل الكًلم عن هذه األنواع وبدأ بالنوع األول فقال 

أو غري ذلك من أنواع العدوان  ،أو سرقة، أو قطع طريق ،مثل قتل ،يوجب عقوبته ،على املطلوب
 .ات يف العادةبه مبا يتعذر إقامة البينة عليه يف غالب األوق ىاحملرم كالذي يستخف

أو دعوى ال  ،أو ضمان ،أو رهن ،أو قرض ،وغري التهمة أن يدعي دعوى عقد من بيع
أو دية  ،أو صداق ،أو قرض ،مثل دين ثابت يف الذمة من مثن بيع ،يكون فيها سبب فعل حمرم

 .(3)" أو غري ذلك ،خطأ

                                 
 ( .315 -21/314)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
 .واالعتبار الثاين من هذين االعتبارين هو اعتبار قبول الدعوى، وردها( 2)

وزاد املاوردي . وأما القرايف رمحه اهلل فجعل األقسام صحيحة وباطلة. وقسمها السرخسي هبذا االعتبار إىل صحيحة، وفاسدة
: أما املعاصرون فيجعلوهنا ثًلثة أقسام فقط هي. ذبةاألقسام، فجعلها صحيحة، وفاسدة، وجمملة، وناقصة، وزائدة، وكا

 .صحيحة، وفاسدة، وباطلة
 (.17/281) 1طالحاوي الكبير ، واملاوردي (4/72)ط .دالفروق ، والقرايف (17/32)ط .د المبسوطالسرخسي 

، وقد نقل هذا التقسيم مرتضياا له منسوباا لشيخ اإلسًلم ابن القيم (382-35/318)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
 .نه جواب لسؤال وجه لشيخ اإلسًلم ابن تيميةأ، وكان نقله له على 12ص 1ط الطرق الحكميةيف 
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ألن الدعوى شرعت حلفظ حقوق البشر املقررة يف  ؛وهذا التقسيم للدعاوى هبذا االعتبار إيما جاء
الشرع، واليت تعود إىل بقاء نسله، أو بقاء نفسه، وما يتبع ذلك؛ لذا تنوعت حبسب تنوع هذه 

 .(1)احلقوق

فكل من  ": تعاىلوهلذا زاد شيخ اإلسًلم توضيح هذا التقسيم، وفروعه فقال رمحه اهلل 
: ا آلدميا حمضا وقد يكون حقا  .ض كالشرب والزناالقسمني قد يكون دعوى حد هلل عز وجل حم

 .(2)" وقطع الطريق ،وقد يكون فيه األمران كالسرقة .كاألموال

رمحه اهلل تعاىل إىل ثًلثة  وهذا التقسيم للدعاوى باعتبار احلق املدعى قسمها القرايف
 :أقسام، وهي

 .كدعوى القريب الوديعةما تصدقها العادة  : األول

 .كدعوى احلاضر األجنيب ملك دار يف يد زيد، وهو حاضر يراه يهدم العادة اتكذهبما : والثاين

 .(3) ما مل تقض العادة بصدقها، وال بكذهبا كدعوى املعاملة :والثالث

الذي تلزمه البينة يف هذه الدعاوى فإن بيان ذلك من فوائد هذا التقسيم، وقد  أما من
وأدلة  ،فيه تعاىل بتفصيل أقوال العلماء رمحهم اهلل تعاىل رمحه اهلل ابن تيمية نه شيخ اإلسًلمبي  

 .ذلك ليس داخًلا يف خطة هذا البحثألن  ؛أقواهلم، وتركته

 .في أنظمة القضاء السعودي الدعاوىأنواع : ثانًيا

أنواع الدعاوى، وإيما جاء النظام السعودي  -حمل الدراسة  -مل تذكر األنظمة القضائية السعودية 
احملاكم إىل عدة أقسام بالنظر إىل اختصاص كل حمكمة، فأول التقسيم هو تقسيم القضاء مقِسماا 

                                 
 ( .6/137) 1ط العناية شرح بداية المبتدي، والبابريت (6/137) 1ط تكملة فتح القديرقاضي زاده ( 1)
 (.35/382)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية (2)
 ( .74-4/73)ط .دالفروق  القرايف( 3)
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، ونظام ديوان نظام القضاء، وهذا ظاهر من (املظامل ) والقضاء اإلداري  ،إىل القضاء العام
، وجعل لكل حمكمة مسمى يتناسب وفصل النظام ما يندرج حتت كل جهة من حماكم ،(1)املظامل

 .اختصاصاهتامع 

عدم ذكر أنواع للدعاوى يف النظم عامة؛ حىت يستطيع من يدعي له حقاا عند غريه لعل و 
أن يتقدم لدى احملكمة اليت يظن أهنا هي املختصة بالنظر يف دعواه، واحملكمة إذا كانت ترى أهنا 

د النظام ته، وأرشدته إىل املختص بالنظر يف دعواه، ولذا حدغري خمتصة بالنظر يف دعواه رد  
يت يف ذلك، ومن هو املختص بذلك سيأ الفصل السعودي عند حصول التدافع بني احملاكم كيفية 

 .(2)الفصل السادس من هذا  املبحثإن شاء اهلل بيان ذلك يف 

 .فوائد تنويع الدعاوى: ثالثًا

 :(3)هلذا التنويع، والتقسيم للدعاوى عدة فوائد هي

ما البينة املطلوبة، وحتديد نصاب الشهادة، وقبول  معرفة كيفية إثبات الدعوى من حيث .1
 .ك، وما حتتاجه الدعوى من إجراءاتاألميان فيها من عدمه، وحنو ذل

إذا ُعرِفت الدعوى ما هي أمكن التعرف على ما يشرتط هلا لتكون مقبولة من عدمها، وقد  .2
دعاوى عند بعض العلماء ال تقبل الإىل أن بعض  تعاىل ابن تيمية رمحه اهلل شيخ اإلسًلم أشار

رمحه اهلل  (4)قال ابن القيم املدعي بكذب احلال قرائنمن أي أحد على ذي اهليئة إذا شهدت 
 الدينء يدعي أن: مثل وذلك ... له حيلف وال دعواه، إىل يلتفت ال أنه مالك مذهب ": تعاىل

                                 
 .هـ18/8/1421والتاريخ ( 71/م)وهذه األنظمة صدرت مجيعاا باملرسوم امللكي ذي الرقم ( 1)
 .من هذا البحث( 161)ينظر ص ( 2)
 .238رسالة دكتوراه ص 1ط الدعوى القضائية الدقيًلن( 3)
العًلمة مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، إمام اجلوزية، وابن قيمها ولد عام هو الشيخ ( 4)
تتلمذ على ابن تيمية والزمه وانتصر له، وقد سجن معه . واحد من كبار الفقهاء( هـ 751)وتويف رمحه اهلل سنة ( هـ 681)

 .لطرق احلكمية، و مفتاح دار السعادة، والفروسية، ومدارج السالكنيا: من تصانيفه.كتب خبطه كثرياا وألف كثرياا. بدمشق
الدرر الكامنة في ، وابن حجر (2/185) 1طالوافي بالوفيات ، والصفدي (11/523) 1طالبداية والنهاية كثري   ابن

 (.3/422)ط .د أعيان المئة الثامنة
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 شيخنا ومسعت .ذلك وحنو بابه، وكنس دوابه، لعلف والقدر اهليئة ذي أو األمري، استئجار
 بعض فادعى جانبه، إىل وأنا السلطنة، نائب عند كنا: يقول روحه اهلل قدس تيمية ابن - العًلمة

 وكان - املالكية لقاضي فقلت وإحًليف، ،معه إجًلسي وسأل وديعة، قبلي له أن احلاضرين
 تعزير: قال ذلك؟ مثل يف مذهبك فما: فقلت ال،: فقال وتسمع؟ الدعوى هذه أتسوغ - احاضرا 

 .(1)" وأخرج املدعي، فأقيم ،مبذهبك فاحكم: فقلت املدعي،
.احملكمة املختصة بنظر تلك الدعوى عرفةم .3

                                 
 .88ص 1طالطرق الحكمية ابن القيم ( 1)
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.شروط صحة الدعوى: الثاني المبحث  
؛ لذا فًل (1)اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل كتاب فقهي مكتمل شيخمما هو معلوم أنه ال يوجد ل

هذه هي شروط يستطيع أحد أن حيصر شروط صحة الدعوى يف شيء من الشروط، ويقول 
، وإيما املوجود فتاوى، ورسائل يذكر صحة الدعوى عند شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

مسائل من مسائل القضاء حسب احلال، وميكن أن نستخلص منها رأيه رمحه  تعاىل فيها رمحه اهلل
 .فيما جعله الفقهاء شروطاا للدعوى تعاىل اهلل

 ." ، وجوابها من ذي صفة، أو وكيلهالدعوىكون  "شرط الصفة : أوالً 

اإلسًلم  شيخمر معنا أن الدعاوى، واحلقوق منها ما هو هلل تعاىل، ومنها ما هو للعبد، وقد ذكر 
 ،ط للدعوى أن يوجد فيها مدعفًل يشرت  ،أنه إذا كان احلق هلل تعاىل تعاىل ابن تيمية رمحه اهلل

مث بني حرمة  " وإقامته من غري دعوى أحد به ،وهذا القسم جيب على الوالة البحث عنه ": فقال
، قاطع الطريق على أن -فيما أعلم  - وهلذا اتفق العلماء ": ، وقال بعدهاالشفاعة يف احلدود

؛ بل جتب إقامته (2)مث تابوا بعد ذلك مل يسقط احلد عنهم ،واللص وحنومها إذا رفعوا إىل ويل األمر
حديث  تعاىل مث ذكر رمحه اهلل " فإن كانوا صادقني يف التوبة كان احلد كفارة هلم ،وإن تابوا
ففي هذا احلديث إنه ملا بذل عن املذنب هذا املال لدفع  ": تعاىل مث قال رمحه اهلل ،(3)العسيف

                                 
سًلم ابن تيمية أنه شرح العمدة البن قدامة، ولكنه مل يكمله، فًل يوجد من الكتاب إال القسم ذكر من ترجم لشيخ اإل( 1)

 .اخلاص بالعبادات، ومل يصل ابن تيمية رمحه اهلل يف الشرح إىل كتاب القضاء، وما خيص حبث هذه الرسالة
ا، : " قال القرطيب يف تفسريه( 2) إن السارق، والسارقة : وهلذا قال علماؤنا ال خًلف فيما أعلمه أن التوبة ال تسقط حدا

: ولكن هذا يعارضه ما ذكره البغوي يف تفسريه فقد قال". والقاذف مىت تابوا، وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم احلدود 
كل عقوبة جتب حقاا هلل عز وجل من عقوبات قطع : وقيل. أما من تاب بعد القدرة عليه فًل يسقط عنه شيء منها" 

 ".يق، وقطع السرقة، وحد الزنا، والشرب تسقط بالتوبة بكل حال، واألكثرون على أهنا ال تسقط الطر 
 (.6/151) 1طالجامع ألحكام القرآن ، والقرطيب (3/52) 1طمعالم التنزيل البغوي 

إن رجًلا من : أهنما قاال  العسيف خمرج يف الصحيحني، وغريمها عن أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلهين  حديث( 3)
وهو أفقه منه، : يا رسول اهلل، أنشدك اهلل إال قضيت يل بكتاب اهلل، فقال اخلصم اآلخر: ، فقالاألعراب أتى رسول اهلل 

إن ابين كان عسيفاا على هذا، فزىن بامرأته، وإين : قل، قال :  نعم فاقض بيننا بكتاب اهلل، وأذن يل، فقال رسول اهلل 
أن على ابين الرجم، فافتديت منه مبائة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخربوين أيما على ابين جلد مائة وتغريب أخربت 
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ومل يأخذ املال للمسلمني من  ،وأمر بإقامة احلد ،بدفع املال إىل صاحبه احلد عنه أمر النيب 
هناك مدع ألجل أن يقيم مل يطلب أن يكون  ، وهنا الرسول (1) " وغريهم ،والفقراء ،اجملاهدين
 .عليه احلد

العباد فإنه من املقرر عند أهل العلم أن الدعوى ال تقام إال ممن يدعي فيها  حقوقأما 
بني ما إذا  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخشيئاا لنفسه، أو ملن أنابه يف ذلك، وقد فصل 

املعروضة أمام القضاء مما طريق إثباهتا هو الفقه احملض، وبني ما كان طريق إثباهتا  املسألةكانت 
ولو مل يكن  ،البي نات، وبـَنيَّ أن ما كان طريقه اإلثبات يكفي يف الدعوى حضور أحد املستحقني

أو أعيان  ،والقضية الواحدة املشتملة على أشخاص ": تعاىل فقال رمحه اهلل ،وكيًلا عن الباقني
أو  ،أو غريه لشخص آخر ،أو له خبًلف ما حكم هو ،فهل للحاكم أن حيكم على شخص

مث  ،بعض ولد األبوين فيقضي له بالتشريك (2)أو عني مثل أن يدعي يف مسألة احلمارية ،عليه
 ،أو يكون حاكم غريه قد حكم بنفي التشريك لشخص ،يدعى عنده فيقضي عليه بنفي التشريك

أو احلكم عليه حكم  ،فهذا ينبين على أن احلكم ألحد الشريكني ،أو عليه فيحكم هو خبًلفه
وغريهم لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب  ،ر ذلك الفقهاء من أصحابناوقد ذك ،عليه وله

                                 
والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهلل، الوليدة والغنم رد، » : عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهلل 

فغدا عليها، فاعرتفت، فأمر : ، قال «أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، اغد يا 
 .، فرمجتهبا رسول اهلل 

يف  1ط صحيح مسلم، و(2/276( )2724)يف كتاب الشروط باب الشروط اليت ال حتل يف احلدود رقم  صحيح البخاري
 (.2/111( )1687/1681)كتاب احلدود باب من اعرتف على نفسه بالزىن رقم 

 (.323 - 21/287)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
جامع " وهي زوٌج، وأم ، وابنان من ولد األم، وبعض ولد األبوين ... اليت ُتسمَّى املشرتكة : " قال عنها ابن تيمية إهنا( 2)

ها زوج، وأم، أو جدة، كل مسألة اجتمع في: " ، وقال ابن قدامة عنها(282/ 2) 1ط المسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية
ا من ولد األم، وعصبة من ولد األبوين وإيما مسيت املشركة؛ ألن بعض أهل العلم شرك فيها بني ولد األبوين . واثنان فصاعدا

أسقط ولد األبوين، فقال  وولد األم يف فرض ولد األم، فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى احلمارية؛ ألنه يروى أن عمر 
إن بعض الصحابة قال ذلك : ويقال. يا أمري املؤمنني هب أن أبانا كان محارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم: بعضهم

 (.8/24) 3طالمغني ". فسميت احلمارية لذلك 
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فهنا  ،أما إذا كان طريقه الفقه احملض .ومعارضته ،من قدح الشهود (1)هنفيما طريقه الثبوت لتمك
 .(2) " والغائب ،ال فرق بني اخلصم احلاضر

 ، ونص(اهلل  حقوق) دعاوى احلسبة املدعي يف  أما نظام القضاء السعودي فقد حدد
ال ترفع أي دعوى حسبة إال عن طريق املدعي العام بعد موافقة امللك، وال تسمع بعد  ) :على أنه
 .(3)( يوماا من تاريخ نشوء احلق املدعى به( ستني)مضي 

بأن تكون من صاحبها، أو وكيله  احلقوقية، وذلك الصفة يف الدعوى النظام أيضاا وشرط
 يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعةال  ) فـ يف حقوق العباد

 .(5)فالنص على صاحب الطلب، والدفع اشرتاط للصفة يف الدعوى ،(4)(

 .أن تكون الدعوى محررة: ثانًيا

فاحلق هو ما اعرتف ق اليت حفظتها الشريعة اإلسًلمية شروعة حلماية احلقو املل ائوسمن الالدعوى 
ن اذهأومتييزه يف  ،ميكن تصوُّره، وهذا احلق البد من وضوحه، حبيث القضاءبحماه ف ،به الشرع

والقاضي، فًل تُقام الدعوى يف شيء جمهول؛ ألنه يف هذه احلال ال يتحدد  ،أطراف الدعوى
موضع الدعوى، وال ميكن مساع جواب املدعى عليه، وال ميكن مساع البينة على الشيء موضوع و 

 .لزام به فيما لو افرتض صدور حكم فيهاملدعى، كما ال ميكن اإل

                                 
أوىل من التعبري ( تمكينه ل) وهو ال شك خطأ كما أن التعبري بـ  ،(متليكه)جاء هذا النص يف الفتاوى الكربى بلفظ ( 1)

املذكور يف املصادر املثبت يف املنت؛ ألن املقصود أن الغائب يتمكن من اإلدالء حبجته عند حضوره، فاملقصود أمر مستقبلي 
 .ال يفيده إفادة كاملة لداللته على أمر مضى( لتمكنه ) والتعبري بـ 

خبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن األ، والبعلي (563/ 5) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 2)
 (.5/161) 1ط المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، وابن قاسم 481ص 1ط تيمية

 .من نظام املرافعات الشرعية( 4)كما يف املادة ( 3)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 3)كما يف املادة ( 4)
 ( .1/35) 2طالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ابن خنني ( 5)
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وهلذا ذهب أصحاب املذاهب األربعة من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل اشرتاط 
 .(1)معلومية املدعى، وحترير املدعي لدعواه فيما يدعيه؛ حىت تكون صحيحة مسموعة 

بني حترير الدعوى، وبني معلومية املدعى، فجعل حترير  (2)وقد فَصل بعض الباحثني
ا على شرط معلومية املدعى، وذكر أن الشافعية، واحلنابلة هم من  الدعوى شرطاا مستقًلا زائدا
استعمل لفظ حترير الدعوى، وأهنم يـَْعُنون بتحرير الدعوى تبيني، وتفصيل الدعوى؛ لريت ب احلكم 

 .ليهاع

، واملعلومية، وجعلهما أمرين خمتلفني ال يساعده ما ذكره علماء بني التحرير الفصل وهذا 
 .هذه املذاهب يف كتبهم املعتمدة

، وقال سري الدعوى حني حضور اخلصمني يف فصًلا  تعاىل رمحه اهلل (3)فقد عقد املاوردي
فهذا  " الفصل ، مث قال يف آخر (1)" لتنتفي عنها اجلهالة ؛ابتداء املدعي بتحرير الدعوى ": فيه

 .(2)" شرح ما تصري الدعوى به معلومة يصح مساعها

                                 
 3طروضة الطالبين ، والنووي (6/ 11) 1طالذخيرة ، والقرايف (3/111) 1ط تحفة الفقهاء السمرقنديأبو بكر  (1)
 (.14/67) 3طالمغني ، وابن قدامة (12/1)

 .معلوم إال احلنابلة فقالوا أن تكون حمررة وعرب فقهاء املذاهب الثًلثة بلفظ أن تكون معلومة، أو بشيء 
 .213ص 1ط الدعوى القضائيةالدقيًلن ( 2)

بعد ( حُيضره: " )من قوله يف شأن الدعوى على الغائب ( 12/182) ط.دتحفة المحتاج ما ذكره مما جاء يف  فهمولعله 
يف شرحه ( 741-12/731) 1ط ستقنعالروض المربع في شرح زاد الم، ومما جاء يف كًلم البهويت يف "حترير الدعوى 

( معلومة ) وبني ( حمررة ) ؛ حيث فصل بني قوله "وال تصح الدعوى إال حمررة معلومة املدعى به :" لقول احلجاوي قوله 
 ( ".معلومة املدعى به ) وال تصح أيضاا إال : " ببيان دليل التحرير، مث قال 

عيناا غائبة، أو )به ( وإن كان املدعى(: ")6/346)ط .دكشاف القناع  وهذا الفهم يرده قول البهويت نفسه رمحه اهلل يف
ذكر )كمبيع يف الذمة، ومسلم فيه، ونفقة، وكسوة، وحنوها ( يف الذمة)كان املدعى عيناا ( من ذوات األمثال، أو)وهي ( تالفة

فهذا منه يبني معىن " الدعوى هبا  من األوصاف اليت تنضبط هبا غالباا؛ ألن ذلك هو حترير( من صفتها ما يكفي يف السلم
 .حترير الدعوى، وأنه هو معلومية املدعى

هو العًلمة القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي، فقيه شافعي، أصويل، مفسر، أديب ولد بالبصرة عام ( 3)
، وقد توىل قضاء بلدان  (هـ452)سنة ، ونسبه إىل بيع ماء الورد، وقد انتقل من البصرة إىل بغداد حيث تويف هبا (هـ364)
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كما أهنم عند تعدادهم لشروط الدعوى ال يذكرون منها حترير الدعوى كشرط مستقل، وإيما 
 .(4)" ُمفصَّلة "أو  ،(3)" أن تكون معلومة " :يكتفون بقوهلم

علم به املدعى ا يُ حتريرا مل تسمع الدعوى إال حمررة  ": يقول تعاىل رمحه اهلل وهذا ابن قدامة
 .(5)" عليه

حترير  ": فقال تعاىل رمحه اهلل (6)بن عثيمنياوزاد هذا األمر توضيحاا مع بيان معىن التحرير 
دعى به، ونوعه، وصفته، وقدره، 

ُ
الشيء مبعىن تنقيته عن كل الشوائب، وذلك بأن يذكر جنس امل

 ( معلومة املدعى به)  :شوائب اجلهل، وهذا معىن قولها من ا، خملصا ا، حمررا ا، ظاهرا حىت يبقى متميزا 
وال تصح حىت  ،ا، فهذه دعوى غري مسموعةأنا أدعي عليه طعاما : فًل يكفي أن يقول املدعي

 .(7)" حيررها

                                 
أدب )و ( األحكام السلطانية)و ( احلاوي الكبري)كثرية وهو من وجوه فقهاء الشافعية وكبارهم، وله تصانيف كثرية من أمهها 

 .، وغريها كثري(الدنيا والدين
 ( .287/ 21)  1طالوافي بالوفيات ، والصفدي (11/64) 2طسير أعالم النبالء الذهيب 

 (.16/325) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 1)
 ( .327/ 16)املرجع السابق ( 2)
 (1/ 12) 3طروضة الطالبين  النووي( 3)
نقل قول ( 5/421)ط .د بحاشية الجمل على شرح المنهجاملعروف فتوحات الوهاب سليمان بن عمر يف  ونقل( 4)

 :-وهكذا غريه من فقهاء الشافعية حني يذكرون النظم ال يذكرون اسم الناظم  - الناظم من غري أن يسميه
 تفصيلها مع إلزام وتعيني... لكل دعوى شروط ستة مجعت 

 تكليف كل ونفي احلرب للدين... أن ال يناقضها دعوى تغايرها 
 (.4/387)ط .د اإلقناع، وقريباا منه قاله احلجاوي يف 147ط ص.د عمدة الفقه قدامةابن ( 5)
هو الفقيه األصويل املفسر أبو عبد اهلل حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن بن عثمان الوهييب التميمي ، ( 6)

عني عضواا هليئة كبار . هـ1347من شهر رمضان عام  27وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمني فاشتهر به ولد يف ليلة 
هـ له مؤلفات كثرية منها القواعد املثلى 1421هـ وبقي فيها حىت مات سنة 1427السعودية عام العلماء يف اململكة العربية 

 .القول املفيد على كتاب التوحيد وفتح ذي اجلًلل واإلكرام بشرح بلوغ املرام وشرح العقيدة الواسطية وشرح رياض الصاحلني و
 . shtml.Shaikh/all/com.ibnothaimeen.www://httpموقع الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

 (.15/326) 1طالشرح الممتع  ابن عثيمني( 7)

http://www.ibnothaimeen.com/all/Shaikh.shtml
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وأيضاا فإن استفصال القاضي عما يلزم من أطراف الدعوى مما جيب عليه يف نظر 
معنا بعد قليل  هذا سريدو  ،تعاىل ابن تيمية رمحه اهلل اإلسًلم كما نص على ذلك شيخ  ،الدعوى

 .تعاىل إن شاء اهلل

إذا تقرر هذا، فإن اشرتاط معلومية املدعى، وحترير الدعوى به هي حمل اشرتاط املذاهب 
: يف ذلك كًلم جاء فيه قوله تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخاألربعة كلهم كما مر معنا، ول

ا غري يف دعواه على اآلخر أرضا  (1)حلديث احلضرمي ؛وفروعها ضعيفة ،ر الدعوىومسألة حتري "
 استفصله احلاكم فالواجب أن من ادعى جممًلا  ،موصوفة، وإذا قيل ال تسمع الدعوى إال حمررة

"(2). 

 اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوفقه اهلل من هذا النص من  (3)وقد فهم أحد الباحثني
 .عدم اشرتاط حترير الدعوىأنه يرى  تعاىل

ه ءال يعين إلغا( ضعيفة ) يف النص السابق  تعاىل ابن تيمية رمحه اهلل ولكن قول شيخ اإلسًلم
ألنه جيب على القاضي أن  ؛الشرتاط ذلك، وإيما لعله يريد أن ذلك غري منتج تعاىل رمحه اهلل
ا صرح به عما جيب حتريره، وتوضيحه إلصدار احلكم قبل إصداره، وهذا م من اخلصوم يستفصل

 .تعاىل يف آخر كًلمه رمحه اهلل

                                 
يا رسول اهلل، إن هذا قد غلبين على أرض يل كانت : ، فقال احلضرميوهو أن احلضرمي والكندي جاءا إىل النيب  (1)

: قال  «ألك بينة ؟  »: للحضرمي هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول اهلل : أليب، فقال الكندي
: يتورع من شيء، فقال يا رسول اهلل، إن الرجل فاجر ال يبايل على ما حلف عليه، وليس : ، قال «فلك ميينه  »: ال، قال 

أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماا، ليلقني  »: ملا أدبر  ، فانطلق ليحلف، فقال رسول اهلل «ليس لك منه إال ذلك  »
 .«اهلل وهو عنه معرض 

رقم  1/123)كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع بيمينه حق مسلم بيمني فاجرة بالنار   صحيح مسلم أحرجه مسلم يف
223). 

المستدرك على ، وابن قاسم (5/562) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 482ص 1ط األخبار العلميةالبعلي  (2)
 (.11/167) 1ط الفروع، وابن مفلح (5/175) 1ط مجموع الفتاوى

 (.12/141)رسالة دكتوراه  1ط اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهيةالغنام زيد ( 3)



49 

 

إيما يقدح يف صحة الدعوى جهالة  ": رمحه اهلل تعاىل، فقال (1) ذلك ابن الصًلحوقد بني  
ا أن مرتددا  جمهوالا  ىوذلك حيث يكون املدع ،وتوجيه املطالبة حنوه ،متنع من استيفاء احملكوم به

ا حباصر أو كان حمصورا  ،أما إذا سلم املدعي من هذا ،أو كذلك ،أو هكذا ،وذاك ،يكون هذا
 .(3)فًل  (2)" يضبطه

 إذا وردت إلى القاضي دعوى غير محررة فماذا عليه؟: مسألة

بني  فيما  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخإذا وردت إىل القاضي دعوى غري حمررة، فإن 
 .القاضي االستفصال عما يلزم لذلك سبق من كًلمه أنه جيب على

هو الذي ذكره، وارتضاه ابن فرحون املالكي رمحه اهلل  بن تيمية رمحه اهلل تعاىلااإلسًلم  ورأي شيخ
، وهو أحد الوجهني عند الشافعية، واحلنابلة، ولكن الشافعية صرحوا بأن ذلك على (4)يف تبصرته
 .(6)أما احلنابلة، فجعلوه على اجلواز (5)ستحباب، والندبسبيل اال

، وهو أنه ال (2)، واحلنابلة(1)والوجه الثاين عند الشافعية ،(7)وهو قول احلنفية :والقول الثاين
ألن هذا من  ؛، وقال احلنفيةإعانة أحد اخلصمني يف حكومته من فيهيستفصل منه عن شيء؛ ملا 

                                 
عامل يف احلديث والفقه . احلافظ أبو عمرو، تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن، املعروف بابن الصًلحهو العًلمة ( 1)

له مصنفات كثرية . هـ577عام  - تابع إلربل مشايل العراقبلد  - ُولد يف شرخان، بلد قرب شهرزور. والتفسري وأمساء الرجال
ًلح؛ األمايل؛ الفتاوى؛ شرح الوسيط؛ فوائد الرحلة؛ أدب املفيت معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الص: منها

 ..هـ643ُتويف يف دمشق سنة . واملستفيت؛ طبقات الفقهاء الشافعية
 (.17/211) 1طالبداية والنهاية ، وابن كثري (22/26) 1طالوافي بالوفيات الصفدي 

 (.2/538) 1ط فتاوى ومسائل ابن الصالحابن الصًلح ( 2)
وهي ( فًل)أ وفيه زيادة 3عن الغزي يف أدب القضاء ق 348صنظرية الدعوى لكًلم بنصه نقله حممد نعيم يف هذا ا( 3)

ضرورية ألهنا هي اليت يتبني معها املقصود، واملتوقع أن الغزي أخذ الكًلم من ابن الصًلح؛ ألن ابن الصًلح أسبق يف الوفاة 
 ـ ـه788مبئة وستة ومخسني سنة من الغزي املتوىف سنة 

 (.124 - 1/31) 1طتبصرة الحكام ابن فرحون ( 4)
 (.7/317) 3طنهاية المحتاج الرملي ، و (13/16) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ( 5)
 (.12/68) 3طالمغني ابن قدامة  (6)
 (.1/23) 1طالمحيط البرهاني ، وابن َمازََة (16/71)ط .د المبسوط السرخسي (7)
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وإيما يقيمه ليصحح دعواه، وقيل عندهم ، وهو مما ال ينبغي للقاضي فعله مع اخلصمني ،(3)التلقني
دعواك هذه فاسدة، فًل ) : ولكن يقول لهإنه أيضاا ال يفعل ذلك ألنه تلقني لتصحيح الدعوى، 

إن دعواك فاسدة؛ ألنه : بل هو فتوى بالفساد، وإيما يقول له اوهذا ليس تلقينا  ،( يلزمين مساعها
قبل عليه، ومل يسأل اجلواب مل يقل له ذلك رمبا يتهمه املدعي بامليل إىل خصمه حيث مل يُ لو 
 .(4)ا عليه ذلك، ليعلم املدعي أنه إيما مل يسأله؛ ألن السؤال مل يكن مستحقا بنِي فيُ 

م اإلسًل شيخهو ما ذهب إليه  -واهلل أعلم  -وعند النظر يف هذه األقوال جند أن الراجح منها 
 :لعدة أمور تعاىل؛ يمية رمحه اهللابن ت

يف حقيقته، وإيما هو سؤال لفهم الدعوى، وحتقق القاضي، تلقيناا أن هذا االستفصال ليس  :أوالا 
للدعوى، واحلكم بعد ذلك يصادف حمًلا  ملدعى فيها؛ ليكون اجلواب مًلقوأطرافها من الشيء ا

وحيرم تلقني أحد اخلصمني، وشاهده إال تثبتاا  ": تعاىلرمحه اهلل  (5)قال الشوكاين .قابًلا للتنفيذ
فذلك من  ،وما ال جيب يف وجه الشرع ،جيبما  أو أحدمها ،فإذا أوضح احلاكم للخصمني... 

وأما إذا كان التلقني بتنبيه  ،ا أنزل اهللمبو  ،والعدل ،ومن متام ما يتحصل به احلكم باحلق ،عهدته
فهذا من  ،وحنو ذلك ،احلق واعرتافه مبا جيب عليهأحد اخلصمني على ما يدل على عدم إقراره ب

                                 
 (.7/317) 3طنهاية المحتاج الرملي ، و (13/16) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ( 1)
 (.12/68) 3طالمغني ابن قدامة  (2)
 2طشرح صحيح البخاري  "وأما التلقني الذى ال حيل، فتلقني اخلصمني ىف احلقوق وتداعي الناس  ": قال ابن بطال( 3)
(1/446.) 

وقال علماء (.لقن)مادة " الكًلم ألقاه إليه ليعيده ( لقنه(: " )2/135)2طالمعجم الوسيط والتلقني قال عنه علماء 
 ".وال خيرج استعمال الفقهاء له عن هذه املعاين اللغوية ( " 13/285)2طالموسوعة الفقهية الكويتية 

 (.1/23) 1طالمحيط البرهاني ابن َمازََة  (4)
فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن ، ولد . علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين حممد بنهو العًلمة الفقيه األصويل ( 5)

من مصنفاته ( هـ1252)ببلدة شوكان باليمن ونشأ يف صنعاء، اشتغل بالقضاء واإلفتاء تويف بصنعاء سنة ( هـ1173)عام 
 .نيل األوطار ،وفتح القدير

 .(281/ 6) 15ط األعالم، والزركلي (2/214)ط .دالبدر الطالع الشوكاين 
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وليس الفاعل هلذا منزل نفسه منزلة احلكم بني اخلصمني بل منزلة خصم ثالث  ،أعظم احملرمات
 .(1)" وأدخلها يف اخلصومة ،أخرج نفسه من القضاء

مل  هذا القول أدعى لقطع اخلصومات بني الناس، وقطُعها من أهم مهمات القضاء، ولو :ثانياا
 - كما هو مشاهد  - يفعل القاضي ذلك الستمرت اخلصومة بني الطرفني، فليس كل أحد

يستطيع ذكر ما يلزم لسماع القاضي لدعواه، مع أنه يستطيع أن جييب القاضي عن كل سؤاالته، 
فًل يؤمن أن تتطور اخلصومة بني الطرفني إىل ما هو أكرب منها،  ،فإذا ترك القاضي االستفصال

 .عما يلزم لتحرير دعواه ضي املدعيَ عدم سؤال القا وسبب ذلك

هذا االستفصال رمبا احتاجه القاضي مع املدعى عليه حينما جييب على دعوى املدعي  :ثالثاا
بدفع يذكر فيه ما يلزمه إثباته كادعاء الوفاء، أو احلوالة، وحنوها، فهو يف هذه احلال يكون مدعياا، 

 .نه تلقني، فإن اخلصومة لن تنتهيأل ؛ل، ومنعنا القاضي منهفإن كان جوابه حيتاج إىل استفصا

يقدمون  املسألةحينما يذكرون  أن فقهاء الشافعية، واحلنابلة الذين ذكروا اخلًلف عندهم :رابعاا
القول باالستفصال مما يدل، أو يشعر بتضعيف القول الثاين لديهم، واحلنفية نصوا على أن تلقني 

 .ومل يقولوا عنه حمرم ،(غي ال ينب )القاضي للخصوم 

على القاضي أن  ) :فنص تعاىل ابن تيمية رمحه اهللاإلسًلم  وقد اختار املنظم السعودي رأي شيخ
يسأل املدعي عما هو الزم لتحرير دعواه قبل استجواب املدعى عليه، وليس له السري فيها قبل 

 .(2)( بصرف النظر عن الدعوىذلك، وإذا عجز عن حتريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي 

وبينت الئحة هذه املادة أن هذا احلكم خاضع لطرق االعرتاض، وأنه مىت حرر املدعي 
 .الدائرة اليت صرفت النظر سابقاا دعواه مسعها منه قاضي

 .تحرير الدعوى على ذوي الهيئة: مسألة

                                 
 .125 -124ص 1طالسيل الجرار  الشوكاين( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 66)كما يف املادة ( 2)
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الدعوى أن من الدعاوي ما يلزم مما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف مسألة حترير 
حتريرها عند القاضي قبل طلب املدعى عليه فيها، وهي الدعاوي اليت تقام على ذوي اهليئات ممن 
يبعد وجود فرصة للتعامل بني املدعي فيها وبينهم، فإن مثل هذه الدعاوي ال هتدر مباشرة، وإيما 

تنفك عما يكذهبا ردت  ت مما التأكد من حتريرها، فإن كانوي ،يستفصل القاضي من مدعيها
مباشرة، أما إن تبني أهنا متوجهة، فيطلب حضور املدعى عليه هذا ما رجحه شيخ اإلسًلم ابن 

 ،على القاضي املعزول يَ عِ واعلم أنه إذا ادُّ  ": رمحه اهلل تعاىل (1)قال املرداوي تعاىل تيمية رمحه اهلل
أنه البد من  تعاىل ، وبعد بيانه رمحه اهلل" حقه فالصحيح من املذهب أنه يعترب حترير الدعوى يف

ختصيص احلاكم املعزول : قال الشيخ تقي الدين ": مراسلته قبل إحضاره إىل جملس احلكم قال 
والشيخ  ،بتحرير الدعوى يف حقه ال معىن له، فإن اخلليفة وحنوه يف معناه، وكذلك العامل الكبري

 .(2)" املتبوع

وسط بني القول القائل تعاىل وهذا القول الذي قال به شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل 
، وبني (3)بأن مثل هذه الدعوى ترد؛ لكوهنا اشتملت على ما يكذهبا عادة الذي قال به املالكية
 .(4)القول القائل بسماع الدعوى ممن ادعى هبا على أي أحد وجهها إليه، وهو قول الشافعية

 .الدعوى على المبهم: ةمسأل

                                 
هو الشيخ العًلمة احملق ق أعجوبة الد هر، شيخ املذهب احلنبلي، وإمامه، ومصححه، ومنق حه عًلء الدين علي ابن ( 1)

وانتقل يف كربه إىل ( هـ117)عام ( قرب نابلس)لدمشقي احلنبلي، ولد يف مردا سليمان بن أمحد املرداوي وبه يعرف مث ا
التنقيح املشبع يف حترير أحكام ) و ( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف ) من كتبه ( هـ115)دمشق فتويف فيها سبة 

 (.املقنع 
 (.8/512) 1طشذرات الذهب ، وابن العماد (5/225) 1طالضوء الالمع ألهل القرن التاسع السخاوي 

 (.5/172) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى ، وذكره ابن قاسم يف (231-11/232) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 2)
 (.11/7) 1طالذخيرة ، والقرايف (4/73)ط .دالفروق القرايف ( 3)
 (.12/288)ط .على حتفة احملتاج د حاشية الشروانيالشرواين ( 4)
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مسألة الدعوى تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخمن فروع مسألة حترير الدعوى اليت ذكرها 
  ،نحصر يف قوموقد ي ،اقد يكون مطلقا  بهمامل، وأن الدعوى عليه صحيحة، وأن (1)على املبهم

 .(2)زوجيت إحدامها :وقوله ،نكحين أحدمها :كقوهلا

ودعوى املسروق منه ، (3)صاحبهم لدعوى األنصار قتعلى ذلك بتعاىل وقد استدل رمحه اهلل 
 .(1)على بين األبريق

                                 
مأخوذ من قوهلم حائط مبهم إذا مل يكن فيه . هو الذي ال مأيت له فلم جيعل له وجهاا يعرفه به: املبهم: قال أهل اللغة( 1)

 .استغلق: باب، واستبهم عليه األمر
 1طتاج العروس ، والزبيدي (12/57) 3طلسان العرب ، وابن منظور (15/ 1) 1طأساس البالغة  الزخمشري

 (.هبم)مادة ( 31/315)
ما يصعب على احلاسة إدراكه إن كان حمسوساا، وعلى : فقالوا ( املبهم)معاين( 74/ 1)2ط المعجم الوسيطوأوجز علماء 

الفهم إن كان معقوالا، ومن األشياء اخلالص الذي ال شية فيه متيزه، ومن األجسام املصمت، ومن الكًلم الغامض ال يتحدد 
 .املقصود منه

فالدعوى به ذكرها العلماء يف أبواب خمتلفة من أبواب الفقه كاإلقرار، والسرقة،  وختتلف الدعوى على املبهم عن الدعوى به،
ضربان ضرب ال يكون ثابتاا، وإيما يطلب ثبوته،  -إن اجملهول من احلقوق: "والوصية وغريها، وذكر السبكي هذه املسألة فقال

يطلب من احلاكم : نقول: م تعيينه، وبعبارة ثالثةيكون ثبوته موقوفاا على تعيينه، واملطلوب من احلاك: وبعبارة أخرى نقول
 .وليس مما حنن فيه، وذلك كاملتعة، واحلكومة، واملفروض للزوجة. بًل خًلف -مع اجلهالة-إنشاء تقديره، فتسمع الدعوى به 

 :وضرب يكون ناشئاا ال حيتاج إىل إنشاء احلاكم إثباته، وال يف تعيينه وهو ثًلثة
 .األمر، وهو املبهم كالوصية مبجهول  اجملهول يف نفس: األول 
 .وهو اإلقرار باجملهول، والصحيح التحاقه باألول. اجملهول عند املدعي، ولكنه معلوم يف نفس األمر: الثاين 

أن يكون معلوماا عند املدعي غري أنه جيهله على احلاكم، وال يبينه له، فهذا هو الذي ال تصح الدعوى به، وال : الثالث 
كما ذكر السيوطي املسألة أيضاا وجعل مسائل الدعوى باجملهول  (.1/432) 1ط األشباه والنظائر". يستثىن منه شيء 

غمز عيون البصائر ، وفصل القول فيها شهاب الدين احلسيين يف 678ص  1طاألشباه والنظائر  يف. مخساا وثًلثني مسألة
 .وما بعدها( 2/316) 1البن جنيم  طفي شرح األشباه والنظائر 

 1طالفتاوى الكبرى ، وابن تيمية 481ص 1طاألخبار العلمية ، والبعلي (161-167/ 11)1ط الفروعابن مفلح ( 2)
 (.5/175) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى ، القاسم (5/562)
وهو حديث القسامة، وفيه أنه خرج عبد اهلل بن سهل بن زيد، وحميصة بن مسعود بن زيد، حىت إذا كانا خبيرب تفرقا يف ( 3)

بد هو وحويصة بن مسعود، وع بعض ما هنالك، مث إذا حميصة جيد عبد اهلل بن سهل قتيًل فدفنه، مث أقبل إىل رسول اهلل 
كرب الكرب يف »:  الرمحن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرمحن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اهلل 
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قبل الدعوى، ونظر فيها  ويظهر أن وجه استدالله رمحه اهلل من هاتني احلادثتني هو أن الرسول 
 توجهت الدعوى من املدعني  (2)قبل أن حيِدد املدعي فيها املدعى عليه، ففي حادثة القسامة

                                 
أحتلفون »: مقتل عبد اهلل بن سهل، فقال هلم ، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اهلل «السن

: ، قالوا«فتربئكم يهود خبمسني ميينا»: يف حنلف، ومل نشهد؟ قالوك: ، قالوا«مخسني ميينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم
 متفق عليه .أعطى عقله وكيف نقبل أميان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اهلل 

واللفظ له يف القسامة، باب  صحيح مسلم، و(6181رقم  4/272)كتاب الديات باب القسامة   صحيح البخاري
 (.1668رقم  3/1281)القسامة 

بشري وبشر ومبشر، : كان أهل بيت منا يقال هلم بنو أبريق: ، وفيه قصة منها عن قتادة بن النعمان قالطويلاحلديث ( 1)
مث إن رفاعة بن زيد ابتاع طعاماا فجعله يف مشربة له، ويف .. وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة ... وكان مبشر رجًلا منافقاا، 

... يصلحهما، فعدي عليه من حتت الليل فنقبت املشربة فأخذ الطعام والسًلح، درعان وسيفامها وما : املشربة سًلح له
قد رأينا بين أبريق استوقدوا يف هذه الليلة، وال نرى فيما نرى إال على بعض طعامكم : فتحسسنا يف الدار وسألنا فقالوا: قال
قال فسألنا يف الدار حىت ... إال لبيد بن سهل،  واهلل ما نرى صاحبكم: وقد كان بنو أبريق قالوا، وحنن نسأل يف الدار: قال

فأتيت رسول اهلل : فذكرت له ذلك؟ قال قتادة يا ابن أخي، لو أتيت رسول اهلل : مل يشك أهنم أصحاهبا فقال يل عمي
 وا يا رسول اهلل، إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إىل عمي رفاعة بن زيد، فنقبوا مشربة له فأخذ: فذكرت ذلك فقلت

، فلما مسع ذلك « سآمر يف ذلك»: سًلحه وطعامه، فلريدوا علينا سًلحنا، فأما الطعام فًل حاجة لنا به فقال رسول اهلل 
 بنو أبريق أتوا رجًل منهم يقال له أسيد بن عروة فكلموه يف ذلك، واجتمع إليه أناس من أهل الدار، فأتوا رسول اهلل 

ن النعمان وعمه عمدوا إىل أهل بيت منا أهل إسًلم وصًلح يرموهنم بالسرقة من غري بينة وال يا رسول اهلل، إن قتادة ب: فقالوا
عمدت إىل أهل بيت ذكر منهم إسًلم وصًلح ترميهم بالسرقة عن غري » : فقال فأتيت رسول اهلل : ثبت قال قتادة
يا : يف ذلك، فأتاين عمي فقال اهلل  فرجعت، ولوددت أين خرجت من بعض مايل، ومل أكلم رسول: قال« ثبت، وال بينة 

ې ې ى )فلم يلبث أن نزل القرآن : قال. اهلل املستعان: فقال ابن أخي، ما صنعت؟ فأخربته مبا قال رسول اهلل 

سورة النساء   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
 .بالسًلح فرده إىل رفاعة فلما نزل القرآن ُأيت رسول اهلل : قال... 126-125:اآليتان
، واحلاكم يف (3236رقم  5/244)كتاب التفسري باب ومن سورة النساء   2ط سنن الترمذي الرتمذي يف أخرجه

 (.15رقم  18/8) المعجم الكبير،الطرباين يف (1164رقم  4/426)كتاب احلدود   2طالمستدرك 
ى شرط مسلم، ومل خيرجاه، وسكت عن ذلك الذهيب قال الرتمذي هذا حديث غريب، وقال احلاكم هذا حديث صحيح عل

 (.3/226)  1ط صحيح سنن الترمذيرمحه اهلل وحسنه األلباين حممد ناصر الدين يف 
 :للقسامة عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل تعريفات كثرية منها( 2)

أثر يقول كل منهم واهلل ما قتلته وال أميان يقسم هبا أهل حملة أو دار أو غري ذلك وجد فيها قتيل به : " عند احلفية هي
 ".علمت له قاتًلا 

 ".حلف مخسني ميينا أو جزئها على إثبات الدم : " وعند املالكية هي
 ".اسم لألميان اليت تقسم على أولياء الدم : " وعند الشافعية هي
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د فيها السارق على وجه التعيني، فهو واحد من ثًلثة  على غري معني، ومثلها حادثة السرقة مل حُيدَّ
(1). 

يظهر منه أن جواز االدعاء على  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوظاهر النقل عن 
عدم التمكن من وجود احلاجة إليه كًلق، ولكن عند املبهم ليس هو األصل، وال هو على اإلط

حىت إذا حتدد املدعى  ،ليقوم بالتحقق من األمر ؛معرفته إال عن طريق رفع الدعوى إىل احلاكم
، فلها أحكامها عليه توجهت إليه الدعوى، وهذا هو ما حصل يف حادثة السرقة، أما القسامة

 .اخلاصة

 ظاهر ) ،و ( قد يكون مبهماا )االحتمالية جاء بصيغة  تعاىل اإلسًلم رمحه اهلل شيخفالنقل عن 
بوجوب استفصال القاضي عما يلزم إلصدار  تعاىل رمحه اهلل ه، وهذه الصيغ يُبِينها تصرحي(2)(

، واستدل هبا، وهي تعاىل كما أن األمثلة اليت ذكرها رمحه اهلل  ،(3)احلكم كما مر معنا سابقاا
بناء على دعوى على  احكما  رسول اهلل  صدر فيهاحادثة القسامة، وحادثة بين األبريق مل يُ 

؛ ألنه ال ميكن جتاهلها يف مثل تلك الوقائع املهمة اليت لو ترك فيها بل مسعها رسول اهلل  ،مبهم
والتعيني، لرمبا أفضى ذاك إىل  ،حىت يتنب فيها املدعى عليه على وجه التحديد ،مساع الدعوى

الوصول إىل حقوقهم، وأخذها من اآلخرين، وهلذا يقال فوضى، واعتماد الناس على أنفسهم يف 

                                 
 ".األميان املكررة يف دعوى القتل : " وعند احلنابلة هي

 1ط مغني المحتاج، والشربيين (1/358)طبعة خاصة  مواهب الجليل، واحلطاب (1/446) 2طالبحر الرائق ابن جنيم 
 (.12/111) 3ط المغني، وابن قدامة (5/371)
 (.152-12/151)رسالة دكتوراه  1ط اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهيةالغنام ( 1)
بأن املدعى عليه قد يكون مبهماا كدعوى األنصار قتل صاحبهم ودعوى  -يعين ابن تيمية  -: وقال: " قال ابن مفلح (2)

(. وقوله زوجيت إحدامها : املسروق منه على بين األبريق مث اجملهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر يف قوم كقوهلا نكحين أحدمها
الدعوى على املهم كدعوى األنصار قتل صاحبهم ودعوى املسروق منه على بين  وظاهر كًلم أيب العباس صحة)وقال البعلي 
 ".مث املبهم قد يكون مطلقا وقد ينحصر يف قوم كقوهلا أنكحين أحدمها وزوجين أحدمها . أبريق وغريهم

 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 481ص 1طاألخبار العلمية ، والبعلي (161-167/ 11)  1ابن مفلح الفروع ط
 (.5/175) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى ، القاسم (5/562)
 .من هذا البحث( 51)صينظر ( 3)
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مل يكن على اإلطًلق، وإيما هو يف حال الضرورة، تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخإن رأي 
 ،أو احلاجة املنزلة منزلة الضرورة، ومن املقرر شرعاا، وعقًلا أنه ال ميكن أن يصدر حكم على مبهم

فًل يُعلم من ميكن تكليفه بتنفيذه، فهذا لغو تنزه عنه أحكام الشريعة كما ال يليق أن ينسب 
، وهو من تعاىل ه اهللالقول فيها إىل علماء اإلسًلم األجًلء ال سيما شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمح

 .، وعلمااهو فضًلا 

احلاجة إليه قول  ه عند، وأنتعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوهذا التخريج لرأي 
مسألة االدعاء على  تعاىل رمحه اهلل (1)ابن رجب فقد ذكر ُسبق إليه شيخ اإلسًلم ابن تيمية

وحيلف كل  ،افإن مثله يقع كثريا  ،للحاجةالدعوى سمع تل أن اتمفذكر فيها قوالا باح ،املبهم
 .(2) واحد منهم

 هل ذكر شروط العقد من تحرير الدعوى؟: مسألة

يتعلق بتحرير الدعوى، وبيان معلومية املدعى ذكر شروط العقد حمل الدعوى، وقد فصل ومما 
ومساعها ذكر  ،العلماء رمحهم اهلل يف كتبهم هذه املسائل، وجعل بعضهم مما يلزم لصحة الدعوى

ا، وهذا يف حال كانت الدعوى متوجهة  شروط العقد الذي هو حمل الدعوى إن كان املدعى عقدا
ته، ومن مث اإللزام مبوجباته ال لًلستحقاق الناشئ عن العقد بعد متام القيام مبا فيه، للعقد إلثبا

فمن باع عيناا مل يقبض مثنها، مث أقام الدعوى على املشرتي بالثمن الذي مل يقبض لتأجيله، أو 

                                 
هو احلافظ العًلمة زين الدين ومجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، البغدادي، مث الدمشقي، ( 1)

له (.ه785)، ونشأ بدمشق، وتويف هبا سنة (هـ736)بغداد عام اإلمام احلافظ، احملد ث، الفقيه، ولد يف . احلنبلي، الواعظ
شرح الرتمذي؛ شرح علل الرتمذي؛ طبقات احلنابلة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري مل يتمه؛ : مصنفات عديدة، منها

 .وجامع العلوم واحلكم شرح مخسني حديثاا من جوامع الكلم، وغريها
البدر ، والشوكاين (6/338) 1طشذرات الذهب ، والعكربي (1/462) العمرإنباء الغمر بأبناء ابن حجر العسقًلين 

 (.1/321)ط .دالطالع 
، ونقله عن كتاب الرتغيب، وهو ترغيب القاصد يف تقريب املقاصد وهو لفخر الدين 234ط ص.د القواعدابن رجب ( 2)

يب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي ابن تيمية، وهو عم جد شيخ اإلسًلم، وفخر الدين هو أبو عبد اهلل حممد بن أ
 .بن عبد اهلل ابن تيميةا
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لتأخر املشرتي عن دفعه، فهنا الدعوى ال تتوجه إلثبات العقد، وإيما هي لطلب دفع قيمة ما 
فهنا تكون الدعوى  ،عه، وأقبضه أما لو باع عيناا، ومل يقبضها املشرتي، ومل يقبض البائع القيمةبا

 .(1)دعوى بالعقد سواء قدمت الدعوى من البائع، أو املشرتي

 ، وظاهر النقل عنه رمحه اهلل(2)اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل اشرتاط ذكر شروط النكاح شيخواختار 
 .سائر العقوددعاوي من  االنكاح دون غريه دعوى اقتصار اشرتاط ذكر الشروط العقد على تعاىل

سواء كان عقد نكاح، أو غريه مما  يف الدعوى ومسالة اشرتاط ذكر شروط العقد املدعى
 :نيلىل على قو اختلف فيها أهل العلم رمحهم اهلل تعا

 .أنه يشرتط ذكر شروط العقد املدعى :القول األول

                                 

الدعوى  يقال هذا يف توجيه معىن الدعوى بالعقد؛ ألن أهل العلم ذكروا مسألة اشرتاط ذكر سبب االستحقاق يف( 1)
منقولة، أو كانت  واختلفوا فيها، ومجاهريهم على عدم اشرتاط ذكر سبب االستحقاق سواء كانت الدعوى بعني ثابتة، أو

من يرى وجوب ذلك يف بعض الصور، ومن أوجب ذكر سبب االستحقاق مل  -بعض احلنفية، واملالكية  –بدين، ومنهم 
لو ادعى مثن حمدود مل يشرتط : " يوجب ذكر تفاصيل العقد، وشروطه عندما تكون الدعوى بثمن مبيع قال ابن جنيم احلنفي

جامع الفصولني، ولو ادعى مثن مبيع مل يقبض ال بد من إحضار املبيع جملس احلكم، بيان حدوده كذا يف السراجية، ويف 
" اهـ . حىت يثبت البيع عند القاضي خبًلف ما لو ادعى مثن مبيع قبض، فإنه ال جيب إحضاره؛ ألنه دعوى الدين حقيقة

من أين وجب لك ما : لطالبجيب على القاضي أن يقول ل: " ، وقال ابن فرحون املالكي(7/181) 2البحر الرائق ط
أن القاضي ال يكلفه  -واهلل أعلم  -ادعيت ؟ فإن قال من سلف، أو بيع، أو ضمان مل يكلفه أكثر من ذلك انتهى، يعين 

(. 1/41) 1تبصرة احلكام ط" أن يذكر له كيف كان عقد السلف، وأي شيء كان املدفوع إليه، أو كيف كان عقد البيع 
ى هذه املسألة أنه يلزم حتديد العقار يف دعوى مثن العقار املبيع إذا مل يقبض ذلك العقار أي إذا ومقتض: " وقال علي حيدر

كما أن املرداوي رمحه اهلل نص يف تصحيح (.4/221)درر احلكام يف شرح جملة األحكام طبعة خاصة " مل يسلم للمشرتي 
أهنا مل تدع : يعين : " قال " دامة الزوجية وجهان ويف است: " عند قول ابن مفلح( 11/172)الفروع مطبوع مع الفروع 

 ".العقد، وإيما ادعت استدامته 
عدد  مجلة العدلوقد فصل القول يف مسألة اشرتاط ذكر سبب االستحقاق الباحث عبد السًلم العيدي يف حبثه املنشور يف 

 . اشتراط ذكر سبب االستحقاق في الدعوىبعنوان ( 123)ص ( 54)
 (.11/172) 1ط الفروعابن مفلح  (2)
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شرتط للدعوى هبا وأصحاب هذا القول، وهم احلنفية، واحلنابلة اختلفوا يف تفصيل العقود اليت ي
 :ذكر شروطها فيها

فاحلنفية يوجبون ابتداءا بيان سبب االستحقاق يف الدعوى، وهو العقد الذي بسببه 
ن ما  يستحق املدعي ما يدعيه، وبعد ذكره للعقد يوجبون عليه ذكر شروطه إن كانت كثرية دو 

كان من العقود شروطها قليلة معروفة لدى العامة، فُيكتفى فيه أن يقول املدعي بسبب كذا 
ا يف حال نفاذ تصرفه أو راغبا  ،اطائعا : والرغبة بأن يقول ،البد من بيان الطوع صحيحاا، و
 .(1) كراهالحتمال اإل 

ادعاء أي عقد من العقود واحلنابلة ال يوجبون ذكر سبب االستحقاق يف الدعوى، ولكنهم عند 
 .(2) يشرتطون ذكر شروطه من املدعي يف دعواه

 .ال يشرتط ذكر شروط العقد املدعى أنه :القول الثاين

، وقول عند (3)وأصحاب هذا القول منهم من جيعل ذلك عاماا يف كل العقود، وهو قول املالكية
الشافعية، ومنهم من خيصص عقد النكاح دون غريه من العقود فُيوجبون ذكر شروطه يف الدعوى 
به، أما دعوى استدامة النكاح، فًل جيب فيها ذكر شروطه؛ ألن النكاح مما يشتهر أمره، فأغىن 

، (4)عية، وهذا املعتمد من قول الشافإيما يدعي خروجها عن طاعتهذلك عن ذكر شروطه، وألنه 
كما مر، وعند   تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخ، وهو اختيار (5)ووجه عند احلنابلة

                                 
طبعة بوالق الفتاوى الهندية ، وجلنة علماء برئاسة نظام الدين (8/1) 1طالمحيط البرهاني البخاري يف  َماَزةَ ابن  (1)
 .(7/222) 2طالبحر الرائق ، وابن جنيم (4/3)
 عاإلقنا ، واحلجاوي (11/277) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (278-14/276) 3طالمغني ابن قدامة ( 2)
 (.4/381)ط.د
 (.1/311) 1طمنح الجليل ، وعليش (4/73)ط .دالفروق القرايف ( 3)
 (.281-12/287)ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي 261ص 1طالتنبية في الفقه الشافعي الشريازي ( 4)
 (.271-11/277) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 5)
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، وبعض متأخري الشافعية جيعل (1) يعترب يف النكاح وصفه بالصحةالشافعية، وبعض احلنابلة أنه 
على أن  ، ونقل احلنفية عن بعضهم أنه جيب أن ينص املدعي(2)ذلك كافياا من العارف دون غريه

 .(3)العقد حمل الدعوى كان صحيحاا، وال جيب عليه ذكر الشروط 

 :ةــــــــــــــــــــاألدل

 :أدلة القول األول

، فهم يوجبون ذكر ا على النكاحقياسا ، فقالوا على ما قالوا بالقياس استدل أصحاب القول األول
شروط النكاح عند دعواه، ويقيسون عليه غريه من العقود؛ ألن الشروط قد ختفى على الناس مما 
ميكن معه أن جتري بينهم العقود على غري املقتضى الشرعي، فيحكم القاضي بينهم على أن 

مع جهله  أن حيكم بصحتهله وال ينبغي العقد كان صحيحاا، وهو غري ذلك يف اعتقاد احلاكم، 
 .(4)هبا، وال يعلم هبا ما مل تذكر الشروط، وتقم البينة هبا

وأجيب على ذلك بوجود الفرق املانع من القياس، فاألموال مما يتساهل فيها، وال حيتاط 
 .(5)وال يعرفها ،والعقود تكثر شروطها، ورمبا ال حيسن املدعي عدهاهلا، 

بعدم التسليم باحلكم وميكن ملن يرى عدم اشرتاط ذكر شروط النكاح عند االدعاء به أن يقول 
 .املقيس عليه

                                 
 ( .11/171) 1ط الفروعابن مفلح ( 1)
 . (12/288)ط .د الشرواني على تحفة المحتاجحاشية  الشرواين (2)
 1طالمحيط البرهاني هو القاضي اإلمام مشس اإلسًلم حممود األوزجندي كما نقل ذلك عنه ابن َمازََة البخاري يف  (3)
 .(4/3)طبعة بوالق  الفتاوى الهندية و، (8/1)
 (.11/418)1ط التنبيه كفاية النبيه في شرح ابن الرفعةو  ،(14/271) 3طالمغني ابن قدامة  (4)
 .(14/271) 3طالمغني ابن قدامة  (5)
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ومن قصر اشرتاط ذكر الشروط على ما يكثر شروطه علل بأن مثل تلك العقود شروطها 
ال يقف عليها إال اخلواص من الناس، ورمبا نطق املدعي  "، و (1) يف بعضهاالعلماء خيتلف 
 .(2)، وأما غريها، فشروطها قليلة ال ختفى على العامة " يف نفسه اوال يكون صحيحا  ،صحته

يف  ذكرها شرتطيله شروط ال  بدليل البيع ،شروطهب هأن دعوى الشيء يتناولوأجيب على ذلك ب
 .(3) دعواه

 :أدلة القول الثاين

 :فقالوا ،استدل أصحاب القول الثاينو 

مطلق اإلقرار بالعقد يتناول الصحيح " ، و (4)الصحة  والغالب يف عقود املسلمني ،األصل: أوالا 
 .(5)" من العقد

: أن يقول يف النكاححيتاج إنه ال يشرتط يف دعوى العقد ذكر انتفاء املوانع، فمثًلا ال : ثانياا
 .(6) وال مرتدة ،وليست معتدة

 .(1)واجلواب على ذلك أن األصل انتفاء املوانع، وانعدامها 

                                 
 ( .185/ 7) 2طمنحة الخالق على البحر الرائق ابن عابدين ( 1)
 (.8/1) 1طالمحيط البرهاني البخاري  َمازَةابن ( 2)
 (.4/73)ط .دالفروق ، والقرايف (11/7) 1طالذخيرة  القرايف (3)
 (.1/311) 1طمنح الجليل ، وعليش (4/73)ط .دالفروق  القرايف( 4)

ويعنون بذلك أن الظاهر من أحوال املسلمني . رمحهم اهلل تعاىل أن من القواعد قاعدة األصل يف العقود الصحة العلماءذكر 
 .أهنم ال يتعاقدون إال على ما صح من العقود

 القواعد، وابن رجب (1/317)2ط القواعد الفقهيةالمنثور في ، والزركشي (1/253) 1ط األشباه والنظائرالسبكي 
 .67ص 1ط األشباه والنظائر، والسيوطي 342ط ص.د
 (.11/111)ط .د المبسوط السرخسي( 5)
 (.14/276) 3طالمغني  قدامةابن ( 6)
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فاملنقول جواز الدعوى  ،أو أخربه عدل حبق له ،اإلنسان وجد وثيقة يف تركة مورثه نلو أ: ثالثاا
 .(2) مبثل هذا، واحللف مبجرده مع أن هذه األسباب ال تفيد إال الظن

 فكذلك غريمها فيها للشروط فًل يشرتط التعرض ،ةدَّ والعِ  ،والردة ،البيع دعوى القياس على: رابعاا
(3). 

اب عن هذا بأنه ميكن ملن يرى اشرتاط ذكر شروط النكاح عند االدعاء به أن يقول وجيُ 
 .بعدم التسليم باحلكم املقيس عليه

 :دون غريه بلزوم ذكر الشروط يقول ومن خيصص النكاح

وال تنحصر، ورمبا خفي على املستحق سبب  ة،ري كثاالستحقاق لغري النكاح  أسباب  -1
ورمبا ال حيسن املدعي عدها  ...العقود تكثر شروطها،  "كما أن   (4) استحقاقه، فًل يكلف بيانه

وال يعرفها، واألموال مما يتساهل فيها؛ ولذلك افرتقا يف اشرتاط الويل والشهود يف عقوده، فافرتقا 
 ف الناس فيه، واألصل عدمها وال ختتلف به األغراضوعدم العدة والردة، مل خيتل. يف الدعوى

"(5). 

 .(6) فاالستدراك حينئذ نادر ال عربة به، الصحة مع بي نتهأن غالب دعوى املسلم  جيبَ أُ و 

العلماء اختلفوا يف شروط النكاح، وعليه فقد يدعي نكاحاا يعتقده صحيحاا، واحلاكم ال  -2
وال يعلم هبا ما مل تذكر الشروط، ، مع جهله هبا بصحتهيرى صحته، وال ينبغي للحاكم أن حيكم 

 .(7) وتقم البينة هبا
                                 

 (.1/342) 3ط نهاية المحتاجوالرملي ، (12/287)ط .دتحفة المحتاج  اهليتمي( 1)
 .(4/73)ط .دالفروق القرايف  (2)
 (.11/7)1طالذخيرة املرجع السابق، والقرايف  (3)
 ( .14/271) 3طالمغني ابن قدامة (4)
 .املرجع السابق( 5)
 (.11/7) 1طالذخيرة ، والقرايف (4/73)ط .دالفروق القرايف ( 6)
 (.14/276) 3طالمغني ابن قدامة ( 7)
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حتاط فيُ  ،ارا فكان خطِ  النكاح واإلباحة خبًلف ،قصود من مجيع العقود يدخله البدلامل -3
 .(1)فيه

 .(2)ة ال يدخلهما البدل، ويكفي اإلطًلق فيهمادَّ والعِ  ،الردة وُأجيَب على ذلك بأن

 :القياس، وذلك من وجهني -4
 –وحق العبد  ،حق اهلل تعاىل -القياس على القصاص، ذلك أن النكاح يوجد فيه حقوق : األول

هلا خطر توجب االحتياط، فتقاس الدعوى به على دعوى القصاص؛ إذ مل خيتلف العلماء فيها 
بأنه جيب ذكر شروط حتقق العمد العدوان يف القتل جبامع عدم إمكان استدراك ما يكون بعد 

 .(3)مها القتل والوطء وقوعهما، و 
 من حرمة النكاح، وهو الفرق املانع من القياس عظمالقتل خطره أعلى هذا القياس بأن  أجيبَ و 

(4). 

خبًلف غريه  اوغريهواإلشهاد،  ،ص النكاح بشروط زائدة على البيع من الصداقملا اختُ : الثاين
 .(5) على املدعى به ا للدعوىقياسا  غريه الف دعواه دعاوىأوجب ذلك أن خت من العقود

ا كالبيع له ذكره تاج إىلفًل حيُ  ،تناول شروطهتأن دعوى الشيء ب وأجيَب على ذلك
 .(6) شروط ال تشرتط يف دعواه

 :الترجيـــــــــــــــــــــــــــــــح

                                 
 (.11/7) 1طالذخيرة ، والقرايف (4/73)ط .دالفروق القرايف ( 1)
 (.11/7) 1طالذخيرة ، والقرايف (4/73)ط .دالفروق القرايف  (2)
 (.12/287)ط .دتحفة المحتاج املراجع السابقة، واهليتمي ( 3)
 (.4/73)ط .دالفروق ، والقرايف (11/7) 1طالذخيرة القرايف ( 4)
 (.12/288)ط .دتحفة المحتاج املراجع السابقة، واهليتمي ( 5)
 (.11/7) 1طالذخيرة ، والقرايف (4/73)ط .دالفروق القرايف  (6)
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وبعد عرض األقوال، وأدلتها، وبيان املناقشات الواردة على أدلة كل فريق، فإنه ميكن القول بأن 
الراجح من هذه األقوال هو القول القائل بعدم اشرتاط ذكر شيء من الشروط ألي عقد ادعي، 

لتصري الدعوى معلومة، فيمكن ولكن  احلاكم يلزمه أن يسأل، ويستوضح مما جيب استيضاحه 
رتاط ذكر شروط عند ترجيحه عدم اشتعاىل ك ابن قدامة رمحه اهلل لكما علل بذ  م احلكم هبااحلاك

 .العقود غري النكاح

وإذا ادعى أحد اخلصوم شيئاا مينع صحة العقد، فتصري دعوى جديدة يسأل عنها الطرف اآلخر، 
 .(1) تعاىل اهللفإن أقر هبا، وإال فعلى مدع املانع اإلثبات، وهذا ما رجحه ابن عثيمني رمحه 

ومما يؤيد هذا الرتجيح ما سبق بيانه عند الكًلم على استيضاح القاضي ما يلزم من 
 .ا إذا تضمن ما حيتاج إىل استيضاحاخلصوم للسري يف الدعوى، وجواهب

 ،وإذا اشرتطنا ذكر شروط العقد املدعى، ومل يذكر املدعي شروطه، فهذا يوجب رد دعواه
لعدم إدراكهم الشروط على وجه  ؛رمبا كان مضيعاا حلقوق املدعني حىت حيررها، وهذا األمر

 .الشريعة بتضييع احلقوق بل حبفظهاالتفصيل، ومل تأت 

ورد الدعوى لعدم ذكر الشروط دون االستفصال من املدعي عما يلزم حينما يكون مهماا 
 .لقاضي جيور عليه، وينحاز مع خصمهلتوضيح الدعوى يورث يف قلب املدعي أن ا

ورمبا كان أشد منه استفصال القاضي عما يكون من الشروط ليس مهماا للوصول إىل 
ص ب نفسه حمامياا عن املدعى احلكم، فيظن معه املدعي أن القاضي سيجور عليه يف احلكم حني ن

 .عليه

 .ن الدعوى غير مسبوقة بما يناقضهاأن تكو : ثالثًا

                                 
 (.15/331) 1طالشرح الممتع ابن عثيمني ( 1)
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 -رمحهم اهلل تعاىل أنه البد أن تكون الدعوى غري مسبوقة مبا يناقضها  (1)ذكر فقهاء املذاهب
باا -(2)يوجب بطًلهنا سبق كًلم من املدعي مناقض لدعواهوهو أن ي ؛ ألن ذلك يكون مكذ 

للمدعي فيما يدعيه، فمن غري املعقول أن ُتسمع دعوى من شخص هو أول املكذبني الستحقاقه 
 .نفسه، ويطلب هلا ما يُِقرُّ هو بعدم استحقاقه لهفيما يدعيه فيها، فكيف يضيف ل

ادعى شخص عمره عشرون كما لو   -وما يناقض الدعوى إما أن يكون أمراا حيِتمه العقل 
 .-كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل   –أو أمراا أقر به املدعي  ،- بنوة من هو أكرب منه عاماا

وال تقبل الدعوى مبا  ": فقال املسألةتعاىل هذه اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخوقرر 
مث  ،ومن أقر مبلك ":  هذا مبثال فقال، وبني  (3)" يناقض إقراره، إال أن يذكر شبهة جتري هبا العادة

ولو أباهنا  ": ، وقال  (4)" ل إقراره ال يقبل ما يناقض إقراره إال مع شبهة معتادةبْ ادعى شراءه قَـ 
وأبرأها مع علمه باخلًلف مل يكن له دعوى ما  ،وأقبضها ،فأقر وارث شافعي أهنا وارثة ،يف مرضه
 .(5)" وال يسوغ احلكم له ،يناقضه

                                 
 .فقهاء احلنفية، والشافعية هبذا الشرط، وأشارت إليه الفروع اليت يذكرها املالكية، واحلنابلة صرح (1)

-8/48)ط .دحفة المحتاج ت، واهليتمي (7-11/6) 1طالذخيرة ، والقرايف (86/ 17)ط  .د المبسوطالسرخسي 
 (.11/163) 1ط الفروع،وابن مفلح ( 12/323

ومما يذكره الفقهاء من أمثلة ذلك لو ادعى على شخص أنه هو من قتل والده لوحده، مث ادعى على آخر أنه كان شريكاا له، 
 .أو ادعى على من عمره عشرون عاماا أنه قتل والده قبل ثًلثني عاماا

 .(4/176)طبعة خاصة  ام في شرح مجلة األحكامدرر الحكحيدر علي ( 2)
 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم 621ط ص.دمختصر الفتاوى المصرية البن تيمية البعلي ( 3)
(5/218.) 
 1ط الفروع، وابن مفلح  (5/514)1ط الفتاوى الكبرىوابن تيمية  ،533ص 1ط األخبار العلميةالبعلي ( 4)
 .(5/222) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم (11/445)
 .املراجع السابقة( 5)
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والشبهة اليت جتري هبا العادة اليت جاءت يف كًلمه رمحه اهلل ذكرها العلماء رمحهم اهلل 
ممن  التوفيق الفعلي صولح عدم، منها (1)تعاىل، فقرروا أن هذا التناقض يشرتط له عدة شروط

 .ًلمه توفيقاا مقبوالا قبلت دعواهتناقض قوله مع دعواه، فمن وفَّق بني ك

راجعة للقاضي، وما يقدره مناسباا للنظر يف  –شبهة جتري هبا العادة  –وكوهنا هبذا العموم 
الدعوى اليت بني يديه، وما يبديه اخلصوم فيها من أقوال، ودفوع؛ لعموم أن القاضي حيكم بنحو 

، أو (3)له تكذيب احلاكم هذا أوىل من ختصيصها بشيء كرتكه لكًلمه األول، و (2)مما يسمع
مبا صدر من املدعي املتناقض  (5)قرار اخلصم، أو حىت إ(4)تكذيب املدعي لنفسه، وتغليطه هلا 

آخراا؛ ذلك أن ناظر الدعوى أقرب إىل تقرير ما يصلح جملريات الدعوى ال سيما، وأن أحد 
 .خلصمني رمبا رضي ما صدر عن اآلخرا

                                 
 :وهذه الشروط هي( 1)
صدور التناقض من شخص واحد، وهو املدعي، أو من شخصني مها يف حكم الشخص الواحد، كما يف الوكيل  .1

 .واملوِكل، والوارث واملورث
 .أن ال يكون الكًلم األول قد كذب شرعاا بالقضاء .2

 (.8/48) ط.دتحفة المحتاج ، واهليتمي (17/87)  ط.د المبسوطالسرخسي 
إنكم ختتصمون إيل، ولعل » : جاء يف احلديث املتفق عليه من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل  (2)

ه شيئا، فًل يأخذه، بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له على حنو مما أمسع منه، فمن قطعت له من حق أخي
 .«فإيما أقطع له به قطعة من النار 

كتاب األقضية   صحيح مسلم، و(2612رقم  2/261)كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمني   صحيح البخاري
 .واللفظ له( 1713رقم  3/1337)باب احلكم بالظاهر، واللحن باحلجة 

جامع " إذا كان أقوم هبا منه، وأقدر على إظهارها واحملاججة هبا من خصمه  :فًلن أحلن حبجته من فًلن: " قال ابن األثري
 (.11/745) 1ط األصول في أحاديث الرسول

 (.7/35) منحة الخالق، وابن عابدين 2طالبحر الرائق ابن جنيم ( 3)
 (.11/163) 1ط الفروعابن مفلح ( 4)
، واحلنابلة (8/48) ط.دتحفة المحتاج ، واهليتمي (35/ 7) منحة الخالق، وابن عابدين 2طالبحر الرائق ابن جنيم ( 5)

 1ط الفروعابن مفلح . من هذا فًل جيعلون تصديق اخلصم رافعاا للتناقض إال مع تكذيبه، أو تغليطه نفسهمينعون 
(11/163.) 
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وجعل تصديق اخلصم للطرف اآلخر على التناقض رافعاا له أمر مشكل يف احلقيقة؛ ذلك 
فكيف يتحقق تصديق اخلصم  (1)سمع، وال يطلب اجلواب عليهاأن الدعوى املتناقضة ال ت

 .للتناقض

 .إباحة الحق المدعى شرًعا: ًعاراب

عن العقود احملرمة، وبي نوا أن ما ينتج منها من قيمة، واستحقاق  تعاىل تكلم الفقهاء رمحهم اهلل
 وكًلمهم رمحه اهلل ،يطلبه أحد الطرفني من اآلخر أهنا ليست من األرباح املباحة بل هي حمرمة

مبين على حرمة هذه األشياء، ومن املعلوم شرعاا أن املال احملرم غري متمول، وال متقوم،  تعاىل
ويعلم من هذا أن من شرط صحة الدعوى أن تكون بأمر يصح املعاوضة عنه؛ إذ ال ميكن أن 

إلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل ا شيخيناا ملن خيالف أوامره، وقد أشار عِ يكون الشرع حامياا ملا حيرمه مُ 
إىل حرمة تعاطي مثل هذه األمور، وأن الكسب منها حمرم، وال جيوز املطالبة بإعادة ما ُدفع 

ن هذا معونة بسببها، وال مبا يعتقد أنه ُيستحق منها؛ لكون هذه أمثان أشياء حمرمة، وذلك أل
هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن   يف، و ضمجع له بني العوض واملعوَّ  فيه إذ ة؛على املعصيلعاصي ل

لوا غرضهم منه، مث ال يعطونه كل من استأجروه على عمل يستعينون به على املعصية قد حص  
 .(2)، فهذه الدعوى غري مسموعة ا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلكشيئا 

إن شاء اهلل  الفصل اخلامس من هذا  املبحثيف  املسألةفصيل أكثر هلذه وسريد معنا ت
 .(3)عاىلت

                                 
ى بتناقض فًل وتلغو الدعو : " 634ص 1ط فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الديناملليباري يف  املعربيقال ( 1)

غري قابلة للتصحيح، فريدها القاضي بدون استجواب املدعى عليه " ، وهذا شأن أي دعوى "يطلب من املدعى عليه جواهبا 
 (.4/626) طبعة خاصة درر الحكام في شرح مجلة األحكام" 
 2طاقتضاء الصراط المستقيم ، وابن تيمية (28/328( )667-21/666) ط.دمجموع الفتاوى ابن تيمية  (2)
 .52-41ص 1ط فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب منها، وابن تيمية (2/47-41)
 .من هذا البحث( 162)وهذا يف الصفحة ( 3)
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 فهو مال حرام بـَنيَّ شيخ ،وعدم مساع هذه الدعوى ال يعين إباحة املال املأخوذ ملن أخذه
هل يتصدقون هبا، : عطوا أجورهم مث تابواإذا أُ  ": فقال ،تعاىل حكمه ابن تيمية رمحه اهلل اإلسًلم

الفساق الذين ا ال نردها على أن  : أو جيب أن يردوها على من أعطامهوها؟ فيها قوالن أصحهما
وال يباح األخذ بل يتصدق هبا، وتصرف يف مصاحل املسلمني، كما نص  ،بذلوها يف املنفعة احملرمة

 .عليه أمحد يف أجرة محال اخلمر

ومن ظن أهنا ترد على الباذل املستأجر؛ ألهنا مقبوضة بعقد فاسد، فيجب ردها عليه كاملقبوض 
املقبوض بالعقد الفاسد جيب فيه الرتاد من اجلانبني، : له فيقال .بالربا، أو حنوه من العقود الفاسدة

املقبوض بالعقد : فريد كل منهما على اآلخر ما قبضه منه، كما يف تقابض الربا عند من يقول
وأيضا، فإن هذا الذي .. . (2)وأمحد (1)الفاسد ال ميلك كما هو املعروف من مذهب الشافعي

ا ا منه، خبًلف ما لو كان العوض مخرا وعوضها مجيعا  ،منفعتهاستوفيت منفعته عليه ضرر يف أخذ 
 ،، فإن تلك ال ضرر عليه يف فواهتا، فإهنا لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناءأو ميتةا 
لو مل تفت لتوفرت عليه، حبيث كان يتمكن من صرف تلك املنفعة يف أمر آخر، أعين من  والنوح

حنن ال : قيل. فينبغي أن يقضوا هبا إذا طالب بقبضها: قال على هذافي. صرف القوة اليت عمل هبا
وال بردها كعقود الكفار احملرمة، فإهنم إذا أسلموا قبل القبض مل حنكم بالقبض، ولو  ،نأمر بدفعها

ا مل حنكم بالرد، ولكن يف حق املسلم حترم هذه األجرة عليه؛ ألنه كان معتقدا  أسلموا بعد القبض
أنت فرطت، حيث صرفت قوتك : ف الكافر، وذلك ألنه إذا طلب األجرة قلنا لهلتحرميها خبًل

هذا املال اقضوا يل برده، فإيما : مث قال الدافع ،فإذا قبضها. يف عمل حمرم، فًل يقضى لك بأجرة
دفعته مبعاوضة رضيت هبا، فإذا طلبت اسرتجاع ما : قلنا له. ا عن منفعة حمرمةأقبضته إياه عوضا 

إليه ما أخذت إذا كان له يف بقائه معه منفعة، فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من  فاردد ،أخذ

                                 
 (.4/386)ط .د تحفة المحتاج هليتميا (1)
 (.4/473) ط.د اإلنصافملرداوي ا (2)
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، مث طلب أن يعاد (1)فمشرتي اخلمر إذا أقبض مثنها وقبضها وشراها ،اواخلمر، وأيضا  ،مثن امليتة
 .(2) " وال يباح للبائع ،إليه الثمن كان األوجه أن يرد إليه الثمن

 .يدخله حكم الحاكم، ال المسائل العلمية الكليةكون الدعوى فيما : خامًسا

املتعلقة بأمر معاشهم؛  اخلصوماتشرع اهلل تعاىل القضاء للفصل بني العباد فيما يكون بينهم من 
لتحقيق مصاحلهم، ودفع املفاسد عنهم بإذن اهلل سبحانه، والدعوى كما مر  معنا يف تعريفها 

فهذا احلق املطلوب بذاته، أو محايته ال  ،أو محايته، ث لهيَقِصد اإلنسان هبا طلب حق له، أو ملن مي
 ،يكون إال فيما يكون بني العباد بعضهم البعض، أما ما يتعلق فيما بينهم، وبني رهبم عز وجل

فهذا ال مدخل للقضاء فيه، فكل حق تنازع الناس فيه تكون املطالبة فيه أمام القضاء الشرعي، 
 ما كان منها جماله الفتوى كاشرتاط بعض األمور لصحة عبادة، وال يسع املسلمون غري ذلك، إال

أو تقرير حرمة الشيء، أو كراهته، أو إباحته، وهو مما ال يتعلق مبا يكون بني العباد من حقوق، 
 .يف معىن آية كرمية، أو حديث شريفبل بني العبد وربه، أو يف االختًلف 

 ،مثل التفسري: مسائل العلم الكلية ": تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخقال 
واألمة إذا  ،وفيه ما تنازعت فيه ،وهذا فيه ما اتفقت عليه األمة ،وغري ذلك ،والفقه ،واحلديث
 ،مل يكن صحة أحد القولني -أو طليب  ،أو حكم خربي ،أو حديث ،يف معىن آية -تنازعت 

ولو  ،ه يف األمور املعينة دون العامةا مبجرد حكم حاكم، فإنه إيما ينفذ حكموفساد اآلخر ثابتا 
چ چ چ): جاز هذا جلاز أن حيكم حاكم بأن قوله تعاىل  ،هو احليض (3) (ڃ چ 

                                 

ومل يتعقبها حمقق الكتاب بشيء؛ وألنه يظهر أهنا خطأ نساخ، فقد حبثت عن اقتضاء الصراط املستقيم هكذا هي يف  (1)
ملخصة من كًلم ( 1/576) 1ط أحكام أهل الذمةهذا النص، فوجدت املسألة بتفاصيلها وأقواهلا عند ابن القيم يف كتاب 

( وشرهبا ) ن القيم بلفظ شيخه ابن تيمية، وابن القيم من أعلم الناس بُكُتب، وخط شيخه، وكانت هذه الكلمة عند اب
 .ولعلها أقرب إىل الصحة

 (.41-2/47) 2طاقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية  (2)
 .221جزء من اآلية : سورة البقرة( 3)
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ې ) : أو حيكم بأن اللمس يف قوله تعاىل ،ا يلزم مجيع الناس قولهويكون هذا حكما  (1)واألطهار

(ې ې
 ،أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ،فيما دونه (3)هو الوطء، واملباشرة (2) 

 .(4)" والسيد ،أو األب

 :، وهي على النحو التايلاملسألةه وبنيَّ رمحه اهلل أدلة هذ

 ، وحكمه فيهاال يقوله أحد اإلمجاع على أن هذه األمور ال يدخلها حكم احلاكم، فهذا :األول
 .باإلمجاع احملرم من احلكم الباطل

ونشر  ،الوالية قد متكنه من قول حق حكم احلاكم يف مثل هذه األمور، إال أنعدم فائدة  :الثاين
كقول ، فقوله  وعدمه ،والعجز غري باب االستحقاق ،علم قد كان يعجز عنه بدوهنا، وباب القدرة

والوالية ال جيعل  ،واملنصب ،ا كان مبنزلة العامة املقلدينوإن كان مقلدا  ،آحاد العلماء إن كان عاملاا 
وهذا مبنزلة الكتب  ،وبعدها سواء ،فيكون كًلمه قبل الوالية ،اجمتهدا  ا عاملاا جمتهدا  من ليس عاملاا 

 .اليت يصنفها يف العلم

واملنصب لكان اخلليفة والسلطان أحق بالكًلم  ،والدين بالوالية ،لو كان الكًلم يف العلم :الثالث
فإذا كان  ،ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم يف العلم والدين ،لناسوبأن يستفتيه ا ،يف العلم والدين

وال يلزم الرعية حكمه يف ذلك بقول دون قول إال  ،اخلليفة والسلطان ال يدعي ذلك لنفسه
وال يقيم  ،طوره فمن هو دون السلطان يف الوالية أوىل بأن ال يتعدى ،وسنة رسوله ،بكتاب اهلل

                                 
كما يف مثال ( أو)بواو العطف، ولعل هذا خطأ ناسخ، والصحيح بـ  مجموع الفتاوىهكذا وردت يف املطبوع من   (1)

 .املقصود مبن بيده عقدة النكاح
 .43جزء من اآلية : سورة النساء( 2)
كما يف مثال ( أو)بواو العطف، ولعل هذا خطأ ناسخ، والصحيح بـ  مجموع الفتاوىهكذا وردت يف املطبوع من   (3)

 .املقصود مبن بيده عقدة النكاح
، وأشار إىل (35/362)ط .دمجموع الفتاوى ، ومثله جاء يف ( 238-3/231) ط.دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)

 (.5/132) 3منهاج السنة النبوية طهذه املسألة رمحه اهلل يف 
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وهم اخللفاء الراشدون  -وعلي  ،وعثمان ،وعمر ،م فيه أبو بكرنفسه يف منصب ال يستحق القيا
 .وسنة نبيهم  ،إيما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب رهبم  عمن هو دوهنم؛ فإهنم فضًلا  -

ا لشخص يف حق من احلقوق مل جيز أن حيكم احلاكم على أنه لو كان احلاكم خصما  :الرابع
وغريه من العلماء يف  ،إذا تنازع حاكم (املسائل العلمية  )وكذلك  ،خصمه بإمجاع املسلمني

فإهنما  ،أو بعض مسائل العلم مل يكن للحاكم أن حيكم عليه باإلمجاع ،حديث أو ،تفسري آية
 .(1) واحلاكم ال حيكم على خصمه باإلمجاع ،خصمان فيما تنازعا فيه

 :مها املسألةملحظني مهمني يف هذه إىل  تعاىل وقد أشار رمحه اهلل

أن منع القاضي من نظر هذه املسائل الكلية ليس على إطًلقه، بل إنه يلزمه أن ينظر  وهو :األول
فيما يعرض عليه من أمور حصل فيها نزاع بني طرفني، ولو كان احلكم ينبين على ترجيح أحد 

قال رمحه اهلل  ،(2)العلمية الكلية، وحيكم مبا يظهر له، ويُلزم الطرفان هبذا القول املسألةالقولني يف 
وقد تنازع ورثته  ،ت ماتحاكم فيها إليه مثل مي  تَ ليس له أن حيكم إال يف املعينة اليت يُـ  ": تعاىل

وإذا حكم هنا بأحد قويل العلماء ألزم اخلصم  ،فيقسمها بينهم إذا حتاكموا إليه ،يف قسم تركته
وكذلك إذا حتاكم إليه اثنان  ،خرومل يكن له أن يقول أنا ال أرضى حىت حيكم بالقول اآل ،حبكمه

وليس  ،وألزم احملكوم عليه مبا حكم به ،يف دعوى يدعيها أحدمها فصل بينهما كما أمر اهلل ورسوله
أنت حكمت علي بالقول الذي ال أختاره؛ فإن احلاكم عليه أن جيتهد كما قال النيب : له أن يقول

  :«  وعلى ...  (3) « اجتهد فأخطأ فله أجرإذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا
 .احلكام أن ال حيكموا إال بالعدل

                                 
 (.322-27/286)ط .دمجموع الفتاوى  تيميةابن ( 1)
ثًلثة ) كما لو طلق رجل زوجته، مث راجعها، فتوقف أمر إثبات الرجعة من عدمها على تفسري القرؤ الوارد يف قوله تعاىل ( 2)

 1طجامع البيان ، فمنهم من قال القرء هو احليض، ومنهم من قال هو الطهر كما ذكر ابن جرير الطربي يف تفسريه (قروء 
(4/17.) 
إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ) بلفظ  ن العاص متفق عليه من حديث عمرو ب( 3)

 4/372)يف كتاب االعتصام باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  صحيح البخاري( مث أخطأ فله أجر 
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ۉ ): والعدل هو ما أنزل اهلل كما قال تعاىل ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۈئ ېئ ېئ ): مث قال تعاىل ،(1) (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ىت  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

وأوجب على األمة إذا  ،فأوجب اهلل طاعة أويل األمر مع طاعة الرسول، (2)  ( يت جث مث ىث
 .(3)" وسنة رسوله ،تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إىل اهلل ورسوله إىل كتاب اهلل

يف تقرير أدلة وجوب إقامة العدل بتحكيم شرع اهلل تعاىل، وأن تعاىل وبعد ذلك اسرتسل رمحه اهلل 
وليس املراد بالشرع الًلزم جلميع  ": تعاىلالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، مث قال رمحه اهلل 

ولو كان احلاكم أفضل أهل زمانه؛ بل حكم احلاكم العامل العادل يلزم  -حكم احلاكم  -اخللق 
م اهلل تعاىل وهذا هو ما ذكره أهل العلم رمحه (4)" ليه يف قضية معينةا معينني حتاكموا إقوما 

 .(5)(حكم احلاكم يرفع اخلًلف ) : وقصدوه حينما قالوا

ومذهبه ال  ،ا من أمور املسلمنين ويل أمرا عم   تعاىل سئل رمحه اهللوالثاين ما قاله عندما 
 فهل جيوز له منع الناس؟ ،(6)ز  شركة األبدان وِ جيُ 

                                 
رقم  2/121)يف كتاب األقضية باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ   صحيح مسلم، و(7352رقم

1716.) 
 .51اآلية : سورة النساء( 1)
 .58اآلية : سورة النساء( 2)
 (.361-35/362)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
 (.35/372)ط .دمجموع الفتاوى  تيميةابن ( 4)
ذكر العلماء رمحهم اهلل أن قاعدة حكم احلاكم يرفع اخلًلف ليست على إطًلقها، فاحلكم ال يرفع اخلًلف على ( 5)

احلقيقة، وإيما يرفع آثاره بني املتخاصمني، حىت يغدو ما بينهما كاملسألة اليت ال خًلف فيها، ولتفصيل كًلم العلماء الكًلم 
ط .قواعد األحكام في مصالح األنام دالدين عبد العزيز بن عبد السًلم  حول هذه القاعدة يراجع سلطان العلماء عز

 (.2/68( )1/83) 2طالمنثور في القواعد الفقهية ، والزركشي (41/ 4( )2/123)ط .دالفروق ، والقرايف (2/41)
 :قال ابن تيمية شركة األبدان نوعان( 6)

كأهل الصناعات من اخلياطة، والتجارة، واحلياكة، وحنو ذلك من : أن يشرتكا فيما يتقبًلن من العمل يف ذمتهما : أحدمها 
الذين تقدر أجرهتم بالعمل ال بالزمان، ويسمى األجري املشرتك، ويكون العمل يف ذمة أحدهم حبيث يسوغ له أن يقيم غريه 
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وال من نظائره مما يسوغ فيه  ،ليس له منع الناس من مثل ذلك " :رمحه اهلل تعاىل فأجاب
. .. وال ما هو يف معىن ذلك ،وال إمجاع ،وال سنة ،وليس معه باملنع نص من كتاب ،االجتهاد

وال للعامل واملفيت أن يلزم  ،وهذا كما أن احلاكم ليس له أن ينقض حكم غريه يف مثل هذه املسائل
وهلذا قال العلماء املصنفون يف األمر باملعروف والنهي عن ...  الناس باتباعه يف مثل هذه املسائل

وليس  ،إن مثل هذه املسائل االجتهادية ال تنكر باليد: وغريه ،(1)املنكر من أصحاب الشافعي
فمن تبني له صحة أحد  ،حلجج العلميةولكن يتكلم فيها با ،ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيها

 .(2) " فًل إنكار عليه ،ومن قلد أهل القول اآلخر ،القولني تبعه

أما النظام املعمول به يف اململكة العربية السعودية، فإن املطلع على األنظمة القضائية يعلم 
أهنا مل يذكر فيها املسائل العلمية الكلية، فهذه املسائل واليت خيتلف العلماء فيها سواء ما كان 

ل هلا املنظم منها قدمي، أو مما حيتاجه الناس يف معاشهم مما استجد من العقود وحنوها، فهذه جع
السعودي جهة خاصة هبا، وهي الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، واليت فيها اللجنة الدائمة 
للفتوى، وكذلك تنبثق منها هيئة كبار العلماء غري أن هذه الفتاوى اليت تصدر من هذه اجلهات 

حكام على الوقائع غري ملزمة للقضاء بشيء، ذلك أن القضاء هو الذي يضطلع بدور تنزيل األ
املعروضة عليه، كما أنه إذا كان أحد هذه املسائل عرض على القضاء، فعلى القاضي النظر فيها، 
وإصدار احلكم فيها حسب ما يظهر من احلجج والبينات، ومن أمثلة ذلك مسائل نبش املقابر، 

بين على هـ امل24/1/1423يف ( ت /12/152) فقد صدر من معايل وزير العدل التعميم رقم 
أال يبت يف شؤون  "هـ، وجاء فيه 25/7/1423يف (  17661) خطاب املقام السامي رقم 

                                 
 .أن يعمل ذلك العمل

 .اصةإجارة خ: إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبداهنما ودابتيهما: النوع الثاين 
 (.227 -4/226) 1طالفتاوى الكبرى ، و(75-32/73)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية 

 (.2/23) 1ط شرح صحيح مسلملنووي ا( 1)
 (.12-32/78)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 2)
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نبش املقابر بأي حال من األحوال إال بإذن من دار اإلفتاء، أو حكم من احملكمة فيما فيه 
 .(1)" خصومة

                                 
 (.3/642) التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارةوزارة العدل ( 1)
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.تصحيح الدعوى: الثالث المبحث  
تصحيح الدعوى يف كًلمهم على شروط الدعوى، وقصدوا  تعاىل ذكر العلماء رمحهم اهلل

سواء كان التصحيح من املدعي  (1)السابق املبحثبتصحيحها حتريرها على ما هو مفصل يف 
ابتداءا بأن يأيت هبا صحيحة حمررة، أو بطلب من القاضي باستفصاله عما يلزم الستكمال حتريرها 

وهبذا ميكن القول بأن املقصود بتصحيح الدعوى للسري يف نظر الدعوى للوصول فيها إىل حكم، 
 .الدعوى مسموعةهو عمل ما تكون به 

ولو أقر املوقوف عليه  ": إلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل قولها شيخوقد جاء يف كًلم 
أنه يستحق أكثر حكم له بمث ظهر شرط الواقف  ،اا معلوما أنه ال يستحق يف هذا الوقف إال مقدارا 

 .(2)" وال مينع من ذلك إقراره املتقدم ،شرط الواقفمبقتضى 

تعاىل اإلسًلم ابن تيمية من هذا النص منه رمحه اهلل  شيخوفهم بعض الباحثني يف علوم 
، وجعل بعضهم ذلك (3)أنه إذا ادعى املدعي ما هو أقل من حقه حكم له حبقه ال مبا ادعاه

 .(4)تصحيحاا للطلب األصلي يف الدعوى

(  ... مث ظهر له شرط الواقف) : وقوله ": تعاىل رمحه اهلل (5)الفهم قول البهويتويؤيد هذا 
ذا يؤاخذ بإقراره؛ كبشرط الواقف، وأقر بأنه ال يستحق إال كذا   أنه لو كان عاملاا  :إخل يفهم منه

                                 
 .من هذا البحث( 45)كما يف الصفحة ( 1)

وهو بيد  واملدعى به أنواع، فإن كانت الدعوى يف شيء من األعيان،. فصل يف كيفية تصحيح الدعوى: " ابن فرحون قال
 ( .1/142) 1ط تبصرة الحكام" املدعى عليه، فتصحيح الدعوى أن يبني ما يدعي 

المستدرك على وابن قاسم  ،(433/ 5) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ، و (262) 1ط األخبار العلمية البعلي( 2)
 (.7/57) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (4/81) 1طمجموع الفتاوى 

 (.5فقرة  2/675) موسوعة فقه ابن تيميةقلعة جي  (3)
 ( .1/428) 2ط الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديابن خنني ( 4)
صًلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي البالغ هو العًلمة شيخ احلنابلة مبصر يف عصره منصور بن يونس بن ( 5)

( هبوت)نسبته إىل  كان عاملاا عامًلا ورعاا متبحراا ىف العلوم الدينية انتهى إليه اإلفتاء والتدريس( هـ1222)الشهرة ولد عام 
، وكشاف القناع عن منت  له كتب، منها الروض املربع شرح زاد املستقنع( هـ1251)غرب مصر تويف رمحه اهلل سنة البهويت 

 .اإلقناع ، ودقائق أويل النهى لشرح املنتهى
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هو ما ذكره البهويت  تعاىل رمحه اهلل تيمية ناإلسًلم اب ، ويؤيد أن مقصود شيخ(1)" ألنه ال عذر له
ولو أباهنا يف  ": الذي مر معنا سابقاا تيمية رمحه اهلل تعاىل ناإلسًلم اب قول شيخ تعاىل رمحه اهلل

وأبرأها مع علمه باخلًلف مل يكن له دعوى ما  ،وأقبضها ،فأقر وارث شافعي أهنا وارثة ،مرضه
 .(2) " وال يسوغ احلكم له ،يناقضه

مل يذكر مطالبة املدعي مبا اتضح  اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلشيخ ويلحظ هنا أن 
له بعد تقريره دعواه، وهذا ال يعين إغفال مطالبة املدعي مبا يصحح إليه دعواه، فتصحيح الدعوى 
ال يتصور وجوده من املدعي دون أن يطلب املدعي احلكم له مبا يصحح دعواه إليه، وإال فًل 

خًلل  ، هذا يف حال صحَّح املدعي دعواه ابتداءا ال ألمر ظهر منيكون تصحيحاا للدعوى
 .إجراءات املرافعة

أما إن كان تصحيح الدعوى ظهر من خًلل إقرار املدعى عليه، أو شهادة البينة، أو 
احملاسبة، وحنو هذه األشياء، فهل يلزم املدعي أن يصحح دعواه، ويطلب احلكم له مبا ظهر 

 ؟ الحقاا

أن القاضي ال حيكم بعد إقرار املدعى  (4)، واحلنابلة(3)هاء من الشافعيةذكر بعض الفق
ألن احلق باحلكم للمدعي فًل يستوىف إال بطلبه، : بعد طلب املدعي احلكم له، وقالواعليه إال 

فًل حيكم به  ،ما يف الدعوى على وهذا يدل على أنه مىت ظهر من جمريات املرافعة أمر يزيد
أن : تعاىل رمحه اهلل (5)املالكي بن أيب زيد القريواينالقاضي إال بعد أن يطالب به مستحقه، ونقل ا

                                 
 (.7/327) 15ط األعالم، والزركلي (4/426)ط .د خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشراحمليب احلموي 

 (.4/264)ط .د  كشاف القناع البهويت (1)
 1ط الفروعوابن مفلح ، (5/514) 1ط الكبرىالفتاوى ابن تيمية  ،533ص 1ط األخبار العلميةالبعلي  (2)
 .(5/222) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوىوابن قاسم  ،(11/445)
 (.3/385) 1ط في فقة اإلمام الشافعي المهذبالشريازي ( 3)
 (.1/112) 1ط المبدع في شرح المقنع، وابن مفلح برهان الدين (14/68) 3طالمغني ابن قدامة ( 4)
القدوة، الفقيه، عامل أهل املغرب، أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد القريواين، املالكي، ولد بالقريوان عام هو العًلمة، ( 5)
قال عنه القاضي .، إليه انتهت رئاسة املذهب.مالك الصغري: ، وكان أحد من برز يف العلم والعمل، وكان يقال له( هـ312)
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 ىمبن شهد له عل ىفأت ،فكلف البينة ،وكتب دعواه ،أو مزرعة عند قاض ،يف عرصة ىادع "من 
ما  ىألهنما لو شهدا عل ؛له بشهادهتما إذا ادعاها ىيقض :قال ىأو مزرعة غري اليت ادع ،عرصة
 .(1)" وطلب مجيع ذلك كان ذلك له ،وزادا معه سواه ،ادعاه

وبذلك يظهر أن من يقول هبذا القول ال جييز للقاضي أن يطلب من املدعي أن يصحح 
 .من التلقني الذي مُينع منه القاضيحىت حيكم له به، وكأهنم جعلوا هذا  ؛دعواه ملا استجد

إن القاضي حيكم بعد اإلقرار، أو الشهادة، وال يشرتط أن يطلب : قالوا (2)ولكن احلنفية
رأي احلنفية؛ اكتفاء بداللة  تعاىل رمحه اهلل (3)املدعي احلكم له على خصمه، ورجح ابن قدامة

ا من ألن كثريا احلال على ذلك، فاملدعي ما ادعى بدعواه إال ألنه يريد احلكم له على خصمه، و 
فيضيع حقه، وألنه مل ينقل عن النيب  ،لبة احلاكم بذلك، فيرتك مطالبته جلهلهالناس ال يعرف مطا

 ،وال عن أحد من خلفائه، فاشرتاطه ينايف ظاهر حاهلم. 

أنه ال يلزم أن يطلب من ظهر له تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخوظاهر كًلم 
بل حيكم القاضي مبا ظهر، وال يكلف املدعي تصحيح  ،زيادة حق من جمريات املرافعة بعد ظهوره

االقتصار يف الدعوى  ": بقولهالدعوى، واملطالبة مبا استجد، وهو ما أكده الشوكاين رمحه اهلل 
فإن هذه الزيادة قد تثبت باملستند  ،على البعض ال يوجب إمهال ما شهد به الشهود من الزيادة

فمن ادعى أن هذا السبب  ،شرع كما يف الكتاب والسنةا حلكم الالشرعي الذي جعله اهلل سببا 
والسنة مبا ليس  ،فقد ادعى تقييد الكتاب ،ا إال إذا طابق الدعوىالشرعي للحكم ال يكون سببا 

فإذا أقام  ،بل ليس عليه وجه من وجوه الرأي املستقيم عند من يعمل به ،عليه أثارة من علم
فقد  ،أو أدعى بعض هذا املقدار ،ادع من قبل شيئا وهو مل ي ،شاهدين شهدا له بألف على فًلن

                                 
كتاب النوادر والزيادات، خمتصر املدونة،  : من تصانيفه(. هـ316)ان سنة وتويف يف شعب" حاز رئاسة الدين والدنيا : " عياض

 .كتاب الرسالة، اعجاز القرآن
 (.4/477) 1طشذرات الذهب ، وابن العماد (17/12) 2طسير أعالم النبالء الذهيب 

 (.8/81) 1طالنوادر والزيادات ابن أيب زيد ( 1)
 (.6/211) 2طالبحر الرائق ابن جنيم ( 2)
 .(14/68) 3ط المغنيقدامة بن ا( 3)
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، ويؤيد ذلك ما قرره ابن قدامة رمحه (1)" وسنة رسوله ،وجب احلكم له باأللف حبكم كتاب اهلل
فصدقه  ،ليس من شرط صحة اإلقرار تقدم الدعوى، بل مىت أقر اإلنسان بشيءأنه  تعاىل اهلل
ومعلوم أن املدعي هنا لو مل يكن مصدقاا للمدعى عليه بإقراره لنفاه، أو إذا ، (2)له، ثبت رُّ املقَ 

، كما أن -حيل له ال إذ األصل يف املسلم التورع عن أخذ ما  -حكم له القاضي رفض أخذه 
 .دعي يريد احلكم له هبذه الزيادةداللة احلال تدل على أن امل

ملا ظهر من جمريات املرافعة هلا نظائر  وهي احلكم للمدعي بأكثر مما يدعي ،املسألةوهذه 
 :ومل يطلبه مستحقه منها ،احلكم على خًلف ما يف الدعوى هايف الفقه اإلسًلمي جاء في

فإنه يلزم رجوعهم إىل قيمة  ،مسألة اختًلف املتبايعني يف مثن املبيع بعد تلفه: األوىل املسألة
، فلو كانت (4)املسألةيف هذه  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوهو ما اختاره  (3)املثل

 .هبا القيمة أكثر مما يدعيه املدعي، وهو املشرتي حكم له

م فسخ العقد، وكان املسلم سلِ مُ ـإذا تعذر املسلم فيه وقت حلول األجل، واختار ال :الثانية املسألة
يأخذ  أو بعض املال املدفوع إليه وقت عقد السلم، فإن املسلم يستحق أن ،إليه استهلك كل

وقيمته إن كان  ،ا، والعوض مثله إن كان مثليا كرأس مال للسلم  هما فات عليه مما دفع عوض
 .، وال ينظر إىل ما حدده هو يف دعواه(5)امتقوما 

                                 
ظفر الالظي ، ونقله عنه مرتضياا له القنوجي البخاري صديق بن حسن خان يف 747ص  1طالسيل الجرار الشوكاين ( 1)

 .272ص 1ط بما يجب في القضاء على القاضي
 .(7/328) 3طالمغني ابن قدامة ( 2)
روضة ، والنووي (6/428) 1طالنوادر والزيادات ، وابن أيب زيد القريواين (8/362) 1طالبناية شرح الهداية العيين ( 3)

 ( .6/177) 1ط الروض المربع، والبهويت (3/514) 3طالطالبين 
 .166ص 1ط نظرية العقد المسمى العقودابن تيمية ( 4)
البيان في مذهب اإلمام الشافعي اين ، والعمر (5/271) 1طالذخيرة ، والقرايف (6/172) 2طالبحر الرائق ابن جنيم ( 5)

 (.3/321)ط .د  كشاف القناع، والبهويت (5/453) 1ط
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حمرماا كخمر، فإنه حيكم هلا مبهر املثل ال إذا طالبت املرأة مبهرها، وكان املهر ماالا : الثالثة املسألة
 .(1)مبا ادعته، ولو كان ما ادعت به أقل من مهر مثلها

ففي هذه املسائل، وسائر العقود إذا فسدت، وكان االجتاه إىل فسخها، واملصري إىل 
 ، فإذا حدد املدعي يف دعواه مبلغاا من املال، وبعد الرجوع إىل أهل اخلربة قدروا(2)عوض املثل

 .فإنه حيكم له مبا قدره أهل اخلربة ال مبا جاء يف دعواه ،أكثر مما طلبه يف دعواه

حديث  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخما ذهب إليه ولعل مما يستأنس به لرتجيح 
يا رسول اهلل، أنشدك اهلل إال : ، فقال من األعراب أتى رسول اهلل ن رجًلا الذي فيه أ العسيف

فاقض بيننا بكتاب اهلل، وأذن  ،وهو أفقه منه، نعم: بكتاب اهلل، فقال اخلصم اآلخرقضيت يل 
ا على هذا، فزىن بامرأته، وإين أخربت إن ابين كان عسيفا : ، قال« قل »: يل، فقال رسول اهلل 

أن على ابين الرجم، فافتديت منه مبئة شاة، ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخربوين أيما على ابين 
والذي نفسي بيده  »: د مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهلل جل

ألقضني بينكما بكتاب اهلل، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام، اغد يا أنيس 
، فغدا عليها، فاعرتفت، فأمر هبا رسول اهلل : ، قال« إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها

 .(3)تفرمج

القضاء بكتاب اهلل تعاىل دون تصريح  فهنا الوالد، والزوج طلبوا من رسول اهلل 
أو يطلب بعد ذكره  ،باملطالبة، وحتديد ملا يطلبه كل واحد منهما، مث ذكر الوالد الواقعة، ومل يدع

الزوج عن   بعدما مسع الواقعة هل يطلب شيئاا، كما مل يسأل هلا شيئاا، ومل يسأله رسول اهلل 

                                 
 3طروضة الطالبين ، والنووي (4/315) 1طالذخيرة ، القرايف (5/175) 1طالبناية شرح الهداية العيين ( 1)
 ( .1/474) 1ط الروض المربع، والبهويت (7/257)
طويلة يذكروهنا أثناء كًلمهم على كل عقد مبفرده، ومن أراد االستزادة، فإن علماء ألهل العلم يف ذلك تفاصيل كثرية ( 2)

املوسوعة الفقهية الكويتية وفقهم اهلل ذكروا نبذة من كًلم العلماء، وأشاروا إىل أماكن حبث العلماء للمسائل حتت فقرة 
 (.32/123) 2طالموسوعة الفقهية الكويتية  (سقوط املسمى يف التصرفات الفاسدة)
 (.46)سبق خترجيه ص ( 3)
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، وهذا يدل ذكور من الطرفني قبل سرد الواقعةذلك، ومع ذلك حكم له اكتفاء بالطلب األول امل
 .ة احلال، وعدم ضرورة إعادة الطلبعلى االكتفاء بالطلب األول مراعاة لدالل

أم ماذا ؟ ومع ذلك حكم  ،كما أن الوالد مل حيدد ما يطلبه هل هو رد املال الذي دفع
فعة، فًل حاجة إلعادة وهذا فيه داللة على أنه مىت تبني احلكم من جمريات املرا ،به الرسول 

 .املطالبة به

 .تعاىلاإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخوبذلك يظهر رجحان ما قرره 

فإنه حيكم مبا ظهر له، ويفهم املدعي  شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل،ومن مل يأخذ بقول 
ا على الدعوى يف الشهادة، وحنوها كاحملاسبة، وغريها، فإن  بعد حكمه بأن له املطالبة مبا جاء زائدا

، وهذا ليس من التلقني (1)ادعاه يف تلك اجللسة، فللقاضي أن يسمع الدعوى، وحيكم له بذلك
شهد على إقرار خصمه إذا أقر املدعي ليُ  القاضي أن ينبهملمنوع منه القاضي، بل هو مثل ا

 .(2)بالدعوى

                                 
 .وال جيوز للقاضي أن يرجع عن حكمه األول، وإيما يكون حكمه الثاين ناسخاا لألول( 1)

وهل يصح رجوع القاضي عنه ففي اخلًلصة والبزازية للقاضي أن يرجع عن قضائه إن كان خطأ رجع : " قال ابن جنيم احلنفي
 2ط البحر الرائق" فيما يأيت مبا هو عنده فإن ظهر له نص خبًلف قضائه نقضه ورده، وإن كان خمتلفا فيه أمضاه وقضى

(6/211.) 
 (.1/351) 1ط منح الجليل" نقل عن ابن عبد احلكم أنه ليس له رجوع عما حكم به : " وقال عليش املالكي

نة كما قاله غريه ووجهه أن قال السبكي وليس للحاكم أن يرجع عن حكمه إن كان بعلمه أو ببي: " وقال اهليتمي الشافعي
حكمه إن كان باطن األمر فيه كظاهره نفذ ظاهرا وباطنا وإال بأن مل يتبني احلال نفذ ظاهرا فلم جيز له الرجوع إال إن بني 

 (.12/278)ط .د تحفة المحتاج" مستنده فيه كما علم مما مر يف القضاء 
وإذا حكم احلاكم وقع : " )كم إال بعد طلب املدعي احلكم له قالوقال الرحيباين احلنبلي بعد أن بني  أن القاضي ال حي 

الرحيباىن ". حيث وافق الصواب ( نقضه)احلكم، وال جيوز له، وال لغريه : أي( الرجوع فيه)للحاكم ( احلكم الزماا ال جيوز
( 4/382)ط .د، وكًلم الرحيباين هذا تفصيل لكًلم احلجاوي يف اإلقناع (526 -6/525) 1طمطالب أولي النهى 

 ".وإذا حكم وقع احلكم الزما ال جيوز الرجوع فيه وال نقضه : " حيث قال
( وللحاكم تنبيهه: " )، وقال عليش يف شرح ذلك"تنبيهه عليه : فله اإلشهاد عليه، وللحاكم: " جاء يف خمتصر خليل( 2)

لنزاع وحتصني احلق، وليس من تلقني اخلصم أي اإلشهاد إن غفل عنه ملا فيه من تقليل اخلصام وقطع ا( عليه)أي املدعى 
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 .في القضاء السعودي تصحيح الدعوى نظاًما

 ،املطالبة مبا استجد على الدعوى من جمريات املرافعة ذُكرت يف الئحة نظام املرافعات الشرعية
 ،أو تقرير اخلرباء ،أو الشهود ،إذا تبني ألحد اخلصمني من أقوال خصمه ": فجاء فيها ما نصه

وَله تعديل  ،فله إضافته بطلب عارض ،وحنوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غري السبب الذي ذكره
وَله تعديل موضوع الطلب األصلي للسبب الذي حدده يف دعواه  ،سبب استحقاقه يف املوضوع

 .(1)" األصلية

جمريات املرافعة  ملن ظهر له شيء من -يف دعاوى احلقوق اخلاصة  -وهذا النص جييز 
تتصحَّح به دعواه أن يطلب التصحيح، ولكن هذا ال مينع القاضي من أن حيكم مبا ظهر ولو مل 

 .طلب منه ذلك اكتفاء بداللة احلاليُ 

نظام اإلجراءات اجلزائية أن احملكمة بعد مساعها الدعوى،  أما الدعوى العامة فبني  
احلاجة هلا، فإهنا تصدر حكماا بعدم إدانة املتهم،  واإلجابة، والبينات، وتعديلها، وحنو ذلك عند

على أن احملكمة تفصل يف الطلب املقدم من املدعي  ، ونص النظامأو إدانته، وتوقيع العقوبة عليه
للمحكمة أن تنظر يف وقائع غري مدعى هبا من املدعي العام مما  "، وجعل النظام (2)باحلق اخلاص

يعين أن احلق العام ال حيتاج إىل طلب إيقاع العقوبة بعد ثبوت ، وهذا (3)" حيتاج إىل حتقيق ال
 .ا جنائياااحلق اخلاص، فيطبق عليه ما يطبق على احلقوق املالية، وإن كان حقا  اموجبها، أم

 

 :ة النظامية لطلب تصحيح الدعوى هيالطريق

                                 
مث نقل عن أشهب للقاضي أن يشد عضد أحدمها إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ليبسط أمله ورجاءه يف ...حجة 

 (.1/318) 1طمنح الجليل ". العدل، ويلقنه حجة عمي عنها إيما مينع تلقني أحدمها الفجور 
 .نظام املرافعات الشرعيةمن الئحة  (13/12)كما يف الفقرة   (1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 173) املادةكما يف ( 2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية (6)كما يف املادة ( 3)
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من الطلبات العارضة اليت  ، وأنهتصحيح الدعوى جاء منصوصاا عليه يف نظام املرافعات الشرعية
أن تقدمي املدعي هلذا التصحيح يكون بصحيفة تُبلَّغ للخصوم  النظام وبني   ،(1)يتقدم هبا طالبها

، (2)قبل يوم اجللسة، أو بطلب شفهي يتقدم به املدعي يف أثناء انعقاد اجللسة يف حضور اخلصم
 .(3)قدم قبل قفل باب املرافعةويشرتط يف هذا التصحيح، ويف غريه من الطلبات العارضة أن ت

 - فقد جعل إما بطلب من املدعي ،تصحيح الدعوى يف نظام اإلجراءات اجلزائيةأما 
أو من احملكمة من تلقاء  ،-أو مدعي احلق اخلاص يف الدعوى اجلنائية  العام، سواء كان املدعي

 .نفسها

أن  بشرط -شفهياا، أو كتابياا  – هذا يكون يف أي وقتف ، أو اخلاص،فإذا كان من املدعي العام
 .(4) املتهم بهرَب وخيُ  ،قبل قفل باب املرافعةذلك يتم 

 :فهذا يكون يف األحوال التالية ،أما إذا كان من احملكمة من تلقاء نفسها

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 13)كما يف املادة ( 1)
فرق بني الطريقتني إال من الناحية وهذا التنويع لطريقة تقدمي التصحيح هو من باب التيسري على أطراف الدعوى، وال ( 2)

الفنية اإللكرتونية للنظام الشامل املعمول به يف احملاكم؛ إذ الطلب املكتوب يأخذ رقم إحالة مستقل، وينفتح به هلذا الطلب 
جمال مستقل يف النظام لضبطه، وصدور ما يقرره القاضي جتاه الطلب حبيث يستقل من الناحية اإللكرتونية عن الطلب 

 .صلياأل
 .من نظام املرافعات الشرعية( 12)كما يف املادة ( 3)

، فهل يعين هذا (12)رمبا ورد تساؤل عما إذا تقدم املدعي بطلبه العارض بعد قفل باب املرافعة، ورُفض كما هو نص املادة 
 سقوط حق املدعي فيما يريده يف طلبه العارض سواء كان تصحيحاا للدعوى، أو غريه؟

باب املرافعة ال يعين سقوط حق املدعي الذي يريده مما يف طلبه العارض، بل يستطيع أن يتقدم به يف دعوى  إن قفل: فيقال 
مستقلة، أو يتقدم به أثناء طلبه االعرتاض، واستئنافه للحكم عند حمكمة االستئناف، كما يستطيع أن يتقدم به على هيئة 

 .طلب التماس إعادة نظر بطرقه النظامية
من لوائح نظام التنفيذ نصت على أن أي دفع أمكن ذكره لدى قاضي املوضوع، ( 3/1)بالتذكري به أن الفقرة ومن اجلدير 

فًل يلتفت إليه قاضي التنفيذ، ولكن ملن يريد أن يستفيد وقف التنفيذ بعد اكتساب احلكم القطعية أن يتقدم بطلب التماس 
نظام التنفيذ، وللمحكمة املختصة نظاماا بنظر االلتماس األمر بوقف  من( 12/1)إعادة نظر بالطريق النظامي كما يف الفقرة 

 .التنفيذ
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 158)كما يف املادة ( 4)
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الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة  أقيمتتبني للمحكمة أن هناك متهمني غري من  إذا :أوالا 
حىت يتم التحقيق معهم، وتصحيح املعروضة، فعليها إبًلغ من رفع الدعوى بذلك ؛  بالتهمة

 .(1)الدعوى على ضوء نتائج التحقيق

 يفتتقيد احملكمة بالوصف الوارد ينطبق على فعل املتهم، فًل  الإذا جاء يف الدعوى وصف  :ثانياا
جرى التعديل وجب على ، وإذا تراهالئحة الدعوى، وعليها أن تُعِطي الفعل الوصف الذي 

 .(2)بذلكاحملكمة أن تبلغ املتهم 

وإن   ،فعلى احملكمة أن تصححه، ميكن تصحيحه ات رفع الدعوىإجراء يفعيب  إذا وجد :ثالثاا
وال مينع هذا احلكم . بعدم مساع هذه الدعوى احملكمة فتحكم، تصحيحهال ميكن  العيب كان

 .(3)الشروط النظامية لذلك من إعادة رفعها إذا توافرت

ومما يلحظ أن تصحيح الدعوى يف نظام املرافعات الشرعية يكون بدؤه، وطلبه من أحد 
، أو لدعوى يكون من املدعي العامافإن تصحيح  ،اخلصوم، أما يف نظام اإلجراءات اجلزائية

هر من أحد حسب ما يظ جرياا على األصل، أو من احملكمة من تلقاء نفسها بدون طلب اخلاص
 .من وقائع املرافعة

 :ىالشروط النظامية لتقدمي تصحيح الدعو 

 :(4)جاءت الشروط النظامية لتقدمي طلب تصحيح الدعوى كالتايل

 .(6)ةقبل قفل باب املرافع، وذلك (5)يف وقته تصحيحأن يقدَّم طلب ال .1

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 18-17)كما يف املادتني ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 151)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 181-118)كما يف املادتني ( 3)
 .من نظام املرافعات، ولوائحها التنفيذية( 13-12)كما يف املادتني (4)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 158)وهذا الشرط أكدته أيضاا املادة ( 5)
فتحه بطلب أحد اخلصوم، أو أن قفل باب املرافعة يكون مبجرد انتهاء اخلصوم من مرافعتهم، وجيوز ( 68)بينت املادة ( 6)



83 

 

 .أو تبينت بعد رفع الدعوى ،طرأتأن تكون الظروف املوجبة للتصحيح  .2
أو ، اتصاالا ال يقبل التجزئةعدم إمكان فصل التصحيح عن الدعوى بل تكون متصلة هبا  .3

مع موضوع الدعوى  التصحيحعلى املدعي أن يوضح ارتباط ا، و  هب، أو متصًلا اا عليهمرتتبا 
 .أو سببها ،األصلية

 .عدم خمالفة التصحيح للطلب األصلي .4

على احملكمة رفضه، وميكن للمدعي  وهذه الشروط إذا مل تتحقق يف التصحيح، فيتعني  
من الئحة نظام املرافعات الشرعية، واملادة ( 13/4)أن يتقدم بدعوى مستقلة به كما يف الفقرة 

 .احلادية والثمانون بعد املئة من نظام اإلجراءات اجلزائية

 :يكن أن يرد فيها تصحيح الدعوى فهأما األمور اليت نصت األنظمة حمل الدراسة على أهنا مي

 .(1)وحنوه ،ظهر له تلفهاا إذا أو بدهلاة، املدعمثن العني  املدعي طلب .1
 .(2)أثناء نظر الدعوى تبني له أن املدعى عليه قد ماته إذا ورثة املدعى علي املدعي مطالبة .2
فله تعديل  ،، فظهر له قدره أثناء املرافعةيءإذا طالب املدعي ببيان قدر استحقاقه من ش .3

 .(3)قموضوع دعواه باملطالبة بتسليمه ذلك االستحقا

فله تعديل دعواه إىل طلب الفسخ  ،وتأخر احلكم يف ذلك ،إذا طالب املشرتي بتسليم العني .4
 .(4)لفوات الغرض بالتأخري

ا إىل ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمه ،إذا طالب املدعي بأجرة .5
 .(1)املطلوبة يف الدعوىاألجرة 

                                 
 .بدونه قبل النطق باحلكم إذا كان ذلك ألسباب مقبولة

وجاء يف اللفقرة األوىل من لوائح هذه املادة أنه يقصد بقفل باب املرافعة هتيؤ الدعوى للحكم فيها، وذلك بعد إبداء اخلصوم 
 .أقواهلم، وطلباهتم اخلتامية يف جلسة املرافعة

 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/5)كما يف الفقرة ( 1)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/6)كما يف الفقرة ( 2)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/7)كما يف الفقرة ( 3)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/1)كما يف الفقرة ( 4)
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املطالبة مبا يزيد من التعويضات اليت ُتستحق بعد تقدمي الطلبات اخلتامية، ويكون للمدعي  .6
نه زيادة على ما طُلب فيها أل ؛الرفع إىل حمكمة االستئناف اإلدارية، وهذا تصحيح للدعوى

 .(2)أصًلا 
واضع مبلكية عقار يف يد أثناء مطالبته املدعي بأجرة املدة املاضية على واضع اليد  ةطالبم .7

 .(3)اليد
مبلكية أثناء مطالبته  أو إعادته إىل ما كان عليه ،املدعي بإزالة اإلحداث يف العقار ةطالبم .1

 .(4)واضع اليدعقار يف يد 
 .(5)إبطال وصية مورثهأثناء مطالبته  الرتكة تسليمه نصيبه من ة الوارثلباطم .8

إذا  أحد أطراف الدعوى لسبب استحقاقه ما يدعيه املذكور منه سابقاا، تعديلزيادة، أو  .12
 .(6)وحنوهم ،أو تقرير اخلرباء ،أو الشهود ،من أقوال خصمه له ذلك تبني
 سابقاا،دد موضوع الطلب األصلي للسبب الذي حُ  أحد أطراف الدعوى تعديلزيادة، أو  .11

 .(7)وحنوهم ،قرير اخلرباءأو ت ،أو الشهود ،من أقوال خصمه موجب ذلك إذا تبني
 .(1)أو إظهار للحقيقة ،يف إدخاله مصلحة للعدالة يكونإدخال من طلب  .12
موجهة ضد عدد من األشخاص فللمدعي طلب استثناء األصلية إذا كانت الدعوى  .13

 .(8)أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة
أو العكس إذا حدث ما  ،تعديل دعواه يف منع التعرض للحيازة إىل اسرتدادها للمدعي .14

 .(1)يوجب

                                 
 .فعات الشرعيةمن الئحة نظام املرا( 13/8)كما يف الفقرة ( 1)
 .من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل( 42)كما يف املادة ( 2)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/12)كما يف الفقرة ( 3)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/12)كما يف الفقرة ( 4)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/11)كما يف الفقرة ( 5)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/12)كما يف الفقرة ( 6)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/12)كما يف الفقرة ( 7)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 18)من نظام املرافعات، واملادة ( 12-78)كما يف املادتني (1)
 .الشرعيةمن الئحة نظام املرافعات ( 13/14)كما يف الفقرة ( 8)
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شرع املدعى عليه يف القيام هبا يف اليت  ديدةاجلعمال األ بدعوى مستعجلة لوقف من تقدم .15
فتأخر صدور أمر احملكمة بوقفها فاكتملت، فللمدعي أن  ملكه ومن شأهنا اإلضرار باملدعي

الدعاوى يصحح دعواه إلزالة الضرر من هذه اإلحداثات وال تكون هذه الدعوى من 
 .(2)املستعجلة

املطالبة بأضرار التقاضي من الطلبات العارضة، وللمدعي أن يقدم طلباته العارضة أثناء  .16
، وأما وقت احلكم هبذه (3)مطالبته بدعواه األصلية، وبذلك يكون هذا من تصحيح الدعوى

أمكن ذلك، حتكم احملكمة يف موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى األصلية كلما  "األضرار فــ
 .(4)" وإال استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد حتقيقه

وقد أوجب نظام املرافعات الشرعية على احملكمة إذا استجابت لطلب املدعي منع املدعى  .17
عليه من السفر، فأصدرت أمراا مبنعه أن حتكم مع احلكم يف الدعوى األصلية يف استحقاق 

 .(5)طلبه منع املدعى عليه من السفرالتعويض املدفوع كتأمني من املدعي؛ ل
 ،فله طلب االقتصار عليه ،إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره يف صحيفة دعواه .11

 .(6)وتعديل طلبه األصلي

فإن القاضي سريد دعواه  ،ولعل مما حيسن التنبيه إليه أن ما جاء يف هذه الفقرة إن مل يطلبه املدعي
مبا زاد على استحقاقه، ولن حيكم له به، وبذلك فرمبا يقال إنه ال فائدة بعد ذلك هلذه الفقرة، 
ولكن تظهر فائدهتا يف استعجال حصول احلكم على القطعية فيما إذا كان املدعي ويل قاصر، أو 

 ،كم بأقل مما جاءت به دعواهممىت كان احلإنه ف ،ناظر وقف، أو الوصي، أو ممثل لدائرة حكومية
الويل أو  –هذه الفقرة يستفيد املدعي  ما جاء يف ، ومع(7)فيلزم رفع احلكم حملكمة االستئناف

                                 
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 228/4)كما يف الفقرة ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية( 212)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 12)، واملادة (14)من املادة ( ب)كما يف الفقرة ( 3)
 .ت الشرعيةمن نظام املرافعا( 15)كما يف املادة (  4)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 221)كما يف املادة ( 5)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 13/13)كما يف الفقرة ( 6)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 165)كما يف املادة ( 7)
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أن يستعجل التنفيذ الكتساب احلكم القطعية إذا  -الناظر أو الوصي أو ممثل الدائرة احلكومية 
مبن يف ذلك  بكل طلباتهال جيوز االعرتاض على احلكم ممن حكم له  " هقبله احملكوم عليه؛ ألن

 .(1)" قاصر وناظر الوقف ومن يف حكمهمويل ال

ومن يف حكمهم أن  ،أو ناظر الوقف ،ولعل األوىل أن يقال إنه ال ينبغي لويل القاصر
 13/13)  الفقرةما جاء يف واقتصاره على بعضه بناء على  ،يقرر تصحيح دعواه بتقليل ما يدعيه

من الئحة نظام املرافعات الشرعية، وإيما يطلب من القاضي أن يأمر بتنفيذ احلكم على وجه ( 
لتدقيقه لكون احلكم جاء بأقل  ؛ألن احملكوم عليه اقتنع به مع رفعه حملكمة االستئناف ؛(2)العجلة

وهبذه الطريقة جيمع بني إمكانية احلفاظ على حقوق املوىل  عليهم بتدقيق  ،مما يف الدعوى
 .واألولياء مع االستعجال يف التنفيذ ،، ودرءاا للتهمة عن النظار(3)احلكم

                                 
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 177/1)كما يف الفقرة ( 1)
 .ن نظام املرافعات الشرعيةم( 167)يف املادة كما ( 2)
من نظام املرافعات الشرعية أنه إذا كان احملكوم عليه ناظر وقف، أو وصياا، أو ( 115)جاء يف الفقرة الرابعة من املادة ( 3)

ولياا، أو ممثل جهة حكومية وحنوه، ومل يطلب االستئناف أو طلب االستئناف أو التدقيق ومل يقدم مذكرة االعرتاض خًلل 
 .املقررة نظاماا، فعلى احملكمة أن ترفع احلكم إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع احلكم املدة
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.الوصول إلى الحقوق طريق: الرابع المبحث  
واجب فرض الشرع املطهر للناس حقوقاا، وأوجب هلم أموراا على بعضهم البعض منها ما هو 

بأصل الشرع، ومنها ما وجوبه نتيجة تعامل مت بني أكثر من طرف، أو تعدي أحد على آخر 
بقصد، أو غري قصد، وأولت الشريعة هذه احلقوق عناية كبرية، فجاءت أدلة الشرع على وجوب 
حفظ، ورعاية هذه احلقوق، وحرمة التعدي عليها، أو التفريط فيها يظهر هذا من خًلل أدلة  

(  ژ ژ ڑ ڑ ک): قول اهلل تعاىل أبرزها كثرية من
اإلمجاع على وجوب و  ،(1)

 الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال :احملافظة على الضروريات اخلمس املقررة يف الشرع وهي

(2). 

وألن اجملتمعات البشرية ال ختلو من اختًلف يف وجهات النظر اليت هبا ميكن أن يظن 
غريه، وهو على خًلف ذلك، أو أن غريه ال جيب له عليه شيء من اإلنسان أن له حقاا لدى 

احلقوق، بل إنه يكون فيها متعد بقصد، أو بغري قصد على احلقوق اليت حفظتها الشريعة ألهلها 
يف حني أن األصل أن يأخذ من له حق حقه بطيب نفس من اآلخر ،ولكن؛ وألنه ميكن أن 

للقضاء فصل اخلصومات، ورد احلقوق إىل أهلها، ذلك ال يكون كذلك كانت الوظيفة األساس 
 ؟ع للقضاء فكيف ميكنه احلصول عليه وإذا مل يتمكن ذو احلق من حقه حىت مع الرف

سنتعرف بإذن اهلل تعاىل على الطريق اليت بي نها الشرع املطهر لوصول  املطلبويف هذا 
 :همة التاليةمن خًلل معرفة األمور امل. البشر إىل حقوقهم اليت لدى اآلخرين

 .ما حيتاج إىل القضاء .1
 .ما ال حيتاج إىل القضاء .2
 ؟(3)هل حيكم ألحد بدون طلبه .3

                                 
 .1من اآلية : سورة املائدة( 1)
: على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس وهي -بل سائر امللل-اتفقت األمة  ": قال الشاطيب( 2)

 (.1/31) 1طالموافقات الشاطيب  "والنسل، واملال، والعقل ، الدين، والنفس
هذه املسألة هي من مسائل هذا املطلب يف خطة البحث، وما مضى يف املطلب السابق كاف يف بيان املقصود هبذه ( 3)
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وما حيتاج القضاء، أو ال حيتاجه أمور ال جيمعها شيء واحد، فمنها ما هو من احلقوق املالية، 
سيكون حبث هذه املسائل متسلسلة حسب ترابطها كمسائل ال على  لذاومنها ما هو من غريها؛ 

تبني هل هي مما أساس أهنا هي ما حيتاج إىل القضاء، أو ال حيتاج، ومع هناية حبث كل مسألة ي
 .أو ال حيتاجحيتاج إىل القضاء ؟ 

أن يؤدي املسلم ما عليه من احلقوق لغريه طِيبة هبا نفسه، وال حيوج  وال شك أن األصل
وهو بذلك ينفع نفسه بتخففه من حقوق اآلخرين قبل أن ينتفع الناس . غريه إىل املطالبة، واملرافعة

مبا هلم عنده من حقوق إذا أخذوها منه، ومن َحِرص على أداء ما عليه من احلقوق خصوصاا 
ن النيب ع املالية منها أعانه اهلل على أدائها، وجنا بذلك من الوعيد، ففي احلديث عن أيب هريرة 

 من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذها يريد إتًلفها، أتلفه اهلل »: قال 
 ، فهذا حيث املسلم على طلب عون اهلل تعاىل له بأن يقصد الوفاء مبا يأخذه من الناس(1)«

ا على سداد ما عليه؛ فاهلل سبحانه وتعاىل سيعينه يبعد عن ، وأن حيرص على أن ويعمل جاهدا
، فضًلا عن جحدها، وعدم رد ما يأخذه من الناس عدم أسباب إتًلف اهلل تعاىل له فًل ينوي

 .سدادها

وتتفق العقول على حاجاهتا العظمى اليت تكفل هلا بإذن اهلل تعاىل احلفاظ على حقوقها 
ينظم  اليت هبا مقومات حياهتا، ومعيشتها بأفضل السبل، وأيسرها، ومن ذلك ضرورة وجود قائد

 .اجونه يف أمورهم املشرتكة العامةهلم ما حيت

وقال يف  ،فصًلا يف وجوب اختاذ اإلمارة تعاىل رمحه اهلل اإلسًلم ابن تيمية شيخوقد عقد 
 هبا جيتلبون يفعلوهنا أمور من هلم بد فًل اجتمعوا فإذا ،بالطبع مدين اإلنسان ": بيان أمهية ذلك

 والناهي ،املقاصد بتلك لآلمر مطيعني ويكونون ،املفسدة من فيها ملا جيتنبوهنا وأمور ،املصلحة
                                 

 .ملسألةا
رقم  2/171)كتاب االستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتًلفها   صحيح البخاريأخرجه البخاري ( 1)

2317.) 
ظاهره أن اإلتًلف يقع له يف الدنيا، وذلك يف معاشه، أو يف نفسه، وهو علم من : ) قال ابن حجر« أتلفه اهلل » : قوله 

 (.5/54)ط  .ابن حجر فتح الباري د( شاهدة ممن يتعاطى شيئاا من األمرين أعًلم النبوة؛ ملا نراه بامل
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 أمر والية أن عرفيُ  أن جيب...  وناه آمر طاعة من هلم بد ال آدم بين فجميع ،املفاسد تلك عن
 إال مصلحتهم تتم ال آدم بين فإن ،هبا إال للدين قيام ال بل ،الدين واجبات أعظم من الناس

 تعاىل اهلل وألن...  رأس من االجتماع عند هلم والبد ،بعض إىل بعضهم حلاجة ؛باالجتماع
 أوجبه ما سائر وكذلك،  وإمارة بقوة إال ذلك تتم وال ،املنكر عن والنهى باملعروف األمر أوجب

 إال تتم ال احلدود وإقامة ،املظلوم ونصر ،واألعياد ،واجلمع ،احلج وإقامة ،والعدل ،اجلهاد من
 .(1)" واإلمارة ،بالقوة

وقد نص أهل العلم رمحهم اهلل على أن من واجبات اإلمارة فصل اخلصومات بني الناس، 
رمحهم اهلل  نقل غري واحد من العلماءأو تولية من يصلح للقضاء، وفصل اخلصومات بني الناس، ف

 وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل.(3)، وأنه من فروض الكفايات(2)اإلمجاع على مشروعية القضاء تعاىل
 .(4) " !أتذهب حقوق الناس  ،البد للمسلمني من حاكم ": عاىلت

قامة قاض  يف قطر من إن التمادي يف ترك أعن الفقهاء  تعاىل أهل العلم رمحهم اهلل ونقل
نه البد للناس من أي ال حاكم فيه جتب اهلجرة منه، و ن البلد الذأو  هله،أاألقطار معصية تعم 

 .(5)بعضهم من بعض  وينصف الناس ،واملظلوم ،حاكم يأخذ على يد الظامل

: تعاىل رمحه اهلل (6)مكانة القضاء قال احلجاوي رمحهم اهلل تعاىل ولذلك عظ م أهل العلم
 .(1) " شرعية ونصبة ،دينية رتبة وواليته "

                                 
 (.65-21/62)و (21/382)ط .دمجموع الفتاوى ، و138-136ص 1ط السياسة الشرعيةابن تيمية ( 1)
 (.6/251) 1طمغني المحتاج ، والشربيين يف (14/5) 3طالمغني نقل اإلمجاع على ذلك ابن قدامة يف ( 2)
 (.11/82) 3طروضة الطالبين النووي ( 3)
 (.14/5) 3طالمغني ، وابن قدامة 24ط ص.د األحكام السلطانيةالقاضي أبو يعلى ( 4)
 (.4/287) 1ط الفتاوى الكبرى الفقهيةاهليتمي ( 5)

جاوي يف ، وقال احل( جيب على اإلمام أن يويل يف كل مسافة عدوى قاضياا ( )6/258) 1طمغني المحتاج قال الشربيين يف 
 ( .4/363( )وإذا أمجع أهل بلد على تركه أمثوا )ط .د اإلقناع

مفيت احلنابلة . هو الشيخ، العًلمة، موسى بن أمحد بن موسي بن سامل، شرف الدين أبو النجا احلجاوي الصاحلي( 6)
من ( . هـ861)ى، تويف رمحه اهلل سنة انتهت إلية مشيخة احلنابلة والفتو .كان إماماا بارعاا أصولياا فقيهاا حمدثاا ورعاا. بدمشق
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 رمحهم اهلل تعاىل ومهمة القضاء األساسية هي فصل اخلصومات بني الناس، وقد اتفق العلماء
 ": بقوله تعاىل رمحه اهلل (2)القرطيبعلى أمور أنه ال سبيل للناس إليها إال عن طريق القضاء بي نها 

 ،رض عليهم النهوض بالقصاصال خًلف أن القصاص يف القتل ال يقيمه إال أولو األمر الذين فُ 
تهيأ ألن اهلل سبحانه خاطب مجيع املؤمنني بالقصاص، مث ال ي ؛وغري ذلك ،وإقامة احلدود
ا أن جيتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم يف إقامة القصاص للمؤمنني مجيعا 

على أنه ال جيوز ملستحق القصاص  تعاىل ، كما أكد أهل العلم رمحهم اهلل(3)" وغريه من احلدود
ل يف النفس، أو ما دوهنا من األطراف أخذه ممن وجب عليه بدون الرجوع إىل اإلمام، ومن فع

 .(4)ذلك استحق التعزير عليه الفتياته على اإلمام يف ذلك، ولكن ال يُقتص منه

ثبت باتفاق اجلميع أن املأمورين بإقامة هذه احلدود  " :تعاىل رمحه اهلل (5)وقال أبو بكر الرازي
ال خًلف أن املخاطب هبذا األمر باجللد اإلمام،  ": ، وقال أيضاا(1)" على األحرار هم األئمة

                                 
 (.زاد املستقنع يف اختصار املقنع ) جرد فيه الصحيح من مذهب األمام أمحد؛ و( اإلقناع لطالب االنتفاع : ) تصانيفه

 .(12/472) 1طشذرات الذهب  ، وابن العماد(3/182) 1ط الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة جنم الدين الغزي
 ( .4/363)ط  .د اإلقناع احلجاوي( 1)
هو العًلمة املتفنن املتبحر أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح بإسكان الراء واحلاء املهملة األنصاري ( 2)

من أبرز كتبه تفسريه . ، ورحل إىل صعيد مصر واستقر فيه(هـ622)فقيه مفسر عامل باللغة ُولد يف مدينة قرطبة عام . اخلزرجي
اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، والتذكرة بأحوال املوتى، واألسىن يف األمساء احلسىن تويف رمحه اهلل تعاىل ودفن يف صعيد  الكبري

 (.هـ671)مصر سنة 
 (.52/74) 1ط تاريخ اإلسالم، والذهيب (2/17) 1طالوافي بالوفيات الصفدي 

، وأيضاا نقل (3/18)، وكذلك نقل اإلمجاع يف موضع آخر يف تفسريه (3/66) 1طالجامع ألحكام القرآن القرطيب ( 3)
 (.1/517) 2طشرح صحيح البخاري ، وابن بطال يف (361/ 3)و(1/151) 3ط أحكام القرآناإلمجاع ابن العريب يف 

اإلمام، أو من ينوب عنه،  ذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلة إىل أن استيفاء القصاص ال جيوز إال بإذن (4)
وأن من استوىف القصاص بدون إذن اإلمام له به، فعليه التعزير لًلفتيات على حق اإلمام، وظاهر مذهب احلنفية أنه ال شيء 

 .عليه إال إن استوىف القصاص بالنفس بغري السيف، فيعزر عندهم من استوىف القصاص بغري السيف
، والنووي 487ص 1ط جامع األمهات، وابن احلاجب (6/7)طبعة بوالق اوى الهندية الفتجلنة علماء برئاسة نظام الدين 

 (.8/417) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (8/221) 3طروضة الطالبين 
هو العًلمة، املفيت، اجملتهد، علم العراق الفقيه احلنفي أحد أئمة أصحاب الرأي، أبو بكر أمحد بن علي الرازي املعروف ( 5)

، صاحب التصانيف منها أحكام القرآن، وشرح اجلامع الكبري حملمد بن احلسن (هـ325)باجلص ولد عام  باجلصاص لعمله
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أن اإلمجاع منعقد على عدم جواز أن يقيم  تعاىل ، وذكر ابن حزم رمحه اهلل(2)" ناب عنه ومن
 .(3)ا هلل تعاىلإن فعل ذلك كان عند األمة كلها عاصيا املسلم احلد على نفسه، وأنه 

عن إقامة احلد على امرأة حرة من غري  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوقد سئل 
 لكنو ، (4)" وعليهم اإلمث يف ذلك ،وال غريه ،ال جيوز هلم إقامة احلد عليها بقتل ": فقال ،اإلمام

 :أنه جيوز لآلحاد إقامة احلدود حسبة، كاألمر باملعروف مث قال قوالا  تعاىل رمحه اهلل (5)ذكر النووي
 .(6)" وليس بشيء" 

كتطلب اإلمام له   لقرينة،ا جدتو إذا أنه  تعاىل رمحه اهلل تيمية نسًلم ابإلا شيخواختار 
 .(7)ونائبه قتله ،فيجوز لغري اإلمام ،ليقتله

بواجب إعانة الرعية  عن املنكر، وقيام لألمر باملعروف والنهي ا االختيار منه رمحه اهلل إعمالوهذ
 .(1)لإلمام لتحقيق شرع اهلل تعاىل، وإقامة حدوده، ومن باب أنه الجيوز إيواء احملدث 

                                 
 (.هـ372)الشيباين، وكان مع براعته يف العلم ذا زهد وتعبد، عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه تويف سنة 

 (.15/422) 1طالبداية والنهاية ، ابن كثري (16/342)  1سير أعالم النبالء طالذهيب 
 (.3/361)ط .د أحكام القرآنالرازي اجلصاص ( 1)
 (.3/334)املرجع السابق ( 2)
 .(12/27) 2طالمحلى ابن حزم  (3)
 .482ط ص.دمختصر الفتاوى المصرية البن تيمية ، و(34/171)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)
. األمة حميي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف احلوراين الشافعي هو احلافظ األوحد القدوة شيخ اإلسًلم علم األولياء مفيت( 5)

هتذيب : وله من التصانيف. ويل مشيخة دار احلديث األشرفية. كان إماماا بارعاا حافظاا أتقن علوماا شىت( هـ631)ولد عام 
 (.هـ676) سنة تويف. األمساء واللغات، واملنهاج يف شرح مسلم، ورياض الصاحلني وهو كتاب جامع ومشهور وغريها

 .(4/264)1ط فوات الوفيات، والكتيب (4/174) 1ط تذكرة الحفاظالذهيب 
 (.12/122) 3طروضة الطالبين النووي ( 6)
 (.12/152) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 7)
، وحنوهم ممن وجب عليه حد، أو حق هلل تعاىل أو  ": قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية( 1) من آوى حمارباا، أو سارقاا أو قاتًلا

آلدمي، ومنعه ممن يستويف منه الواجب بًل عدوان، فهو شريكه يف اجلرم، وقد لعنه اهلل ورسوله روى مسلم يف صحيحه 
، وإذا ظفر هبذا «ثاا، أو آوى حمدثاا لعن اهلل من أحدث حد»  قال رسول اهلل : قال عن علي بن أيب طالب ( 1871)
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ووجد من يستطيع ذلك غيره  ،لها اأو كان مضيعً  ،إقامة الحدود لو عجز اإلمام عن: مسألة
 ؟ من الرعية فما العمل

تسلم إىل السلطان إذا كان  ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف ذلك أن احلدود الشيخ اإلسًلم اختار 
خاطب د قألن إقامتها فرض على الكفاية و  ،ا عنها مع إمكان حفظها بدونها هلا، أو عاجزا مضيعا 

هي السلطان؛ فلهذا وجب و  (القدرة  )والبد هلا من  اا مطلقا حلدود واحلقوق خطابا با اهلل املؤمنني
أو إضاعته  ،واحلقوق ،عن إقامة احلدود هلو فرض عجز و  .إقامة احلدود على ذي السلطان ونوابه

، فإهنا إذا مل يكن يف إقامتها فساد يزيد على إضاعتها .لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه
من باب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، فإن كان يف ذلك من فساد والة األمر، أو الرعية ما 

 .(1) ضاعتها مل يدفع فساد بأفسد منهإيزيد على 

 :يظهر اآليت تعاىل ابن تيمية رمحه اهلل اإلسًلم شيخ وعند التأمل يف كًلم

 .وإيما تقام من دونه عند تضييعه هلا، أو عجزه عنهاأن احلدود األصل فيها أهنا للسلطان،  :أوالا 

أن املقيم غري السلطان البد أن يكون قادراا عليها، وأنه يكفي واحد عندما يستطيع ذلك،  :ثانياا
 .وال يلزم أكثر منه، ومىت مل تقم احلدود إال بعدد أقيمت هبم

                                 
الذي آوى احملدث، فإنه طُلب منه إحضاره، أو اإلعًلم به، فإن امتنع عوقب باحلبس، والضرب مرة بعد مرة؛ حىت ميكن من 

فمن وجب حضوره من النفوس، واألموال يعاقب من منع . ذلك احملدث كما ذكرنا أنه يعاقب املمتنع من أداء املال الواجب
ولو كان رجًلا يعرف مكان املال املطلوب حبق، أو الرجل املطلوب حبق، وهو الذي مينعه، فإنه جيب عليه اإلعًلم . رهاحضو 

ط .دمجموع الفتاوى . "فإن هذا من باب التعاون على الرب والتقوى وذلك واجب . وال جيوز كتمانه. به، والداللة عليه
(21/323.) 

يريد من آوى جانياا، أو أجاره من خصمه، وحال بينه، وبني أن يقتص : دثاا، فعليه لعنة اهللوقوله من آوى حم ": وقال اخلطايب
 (.18-4/11) 1ط معالم السنناخلطايب . " منه، فعليه لعنة اهلل، واملًلئكة، والناس أمجعني

 (.176-34/175)ط .د مجموع الفتاويابن تيمية ( 1)
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 ك الفعل، إذ كما يقول أهل العلمأنه البد من النظر يف املفاسد واملصاحل الناجتة عن ذل :ثالثاا
هذا الفعل قد جير مفسدة عظيمة ف ،(1)دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل رمحهم اهلل تعاىل

، ويقطع، ويضرب، اب اإلجرام على مصارعة، فكل يقتليصعب سد باهبا، فيفضي إىل فتح ب
ذا يعم اخلوف، وتظهر ا حلدوده، وهبويزعم ذلك منه إقامة لشرع اهلل تبارك وتعاىل، وتطبيقا 

 .(2)االضطرابات، وخيتفي األمن وهتدر الدماء، وتتزلزل قاعدة الشريعة يف حفظ األنفس

من أهل العلم، والبصرية يف إال إنه ال يكون الناظر يف تقدير املصاحل، واملفاسد والبد من التنبه إىل 
الذي هم علماء امللة احلريصني على قيام  الدين أهل الرسوخ فيه املستمسكني بالكتاب، والسنة

 .(3)الدين احلق يف األمة

 .مث إنه عند تطبيق هذا يف الواقع جند أن مصاحل ذلك التكاد تقارن مبفاسده، بل لعلها ال توجد

 ؟ (5)، أو يعزرهعلى عبده (4)لسيد أن يقيم الحدل هل: مسألة

بني فقهاء  أنه ال يعلم خًلفاا جمملة، وبني   املسألةهذه  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخذكر 
وال خًلف بني  ،والقذف والشرب ،احلد مثل حد الزنا ى عبدهأن يقيم عل لسيداحلديث أن ل

                                 
 1ط األشباه والنظائر، وابن جنيم 17ص 1ط األشباه والنظائر، والسيوطي (1/125) 1ط األشباه والنظائر السبكي( 1)

 .71ص
 (.3/1432) 1ط تيسير الفقه الجامع لالختبارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيميةأمحد موايف ( 2)
 :أن العلماء ينقسمون ثًلثة أقسام: وذكر ابن عثيمني رمحه اهلل( 3)

الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له أدلة متشاهبة، فيتبعون ما تشابه من األدلة إرضاءا  وهم. علماء دولة: األول
 .للدولة، وهلم أمثلة كثرية يف غابر الزمان وحديثه

 .وهؤالء ليس هلم دخل يف الدولة، لكن ينظرون ما يصلح لألمة والعامة، فيقولون به إرضاءا هلم. علماء أمة: الثاين
 .وهم الذين ال يريدون إال أن يكون دين اهلل هو األعلى وكلمته هي العليا، وال يبالون بدولة وال بعوام. اء ملةعلم: الثالث

 (.465-8/463) 1طالشرح الممتع 
 (.5/2)2ط البحر الرائق" العقوبة املقدرة شرعاا " قال ابن جنيم يف تعريف احلد هو ( 4)
 "زير هو تأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود التع: "قال املاوردي وأبو يعلى الفراء( 5)

 .278ص 2ط األحكام السلطانية، وأبو يعلى الفراء 312ص األحكام السلطانيةاملاوردي 
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أو لسبه  ،ا مثل قتله لردتهأو قطعا  ،واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتًلا  ،يعزره املسلمني أن له أن
 :وقطعه للسرقة؟ وفيه عن اإلمام أمحد روايتان ،النيب 

كأحد الوجهني ألصحاب   (3)ال جيوز: واألخرى ،(2)وهو منصوص عن الشافعي ،(1)جيوز :إحدامها
يرجح أن للسيد أن  تعاىل ، وذكر جزءاا من األدلة، وهو رمحه اهلل(5)وهو قول مالك ،(4)الشافعي

 .(6)ولو كان قتًلا على عبده ،يقيم احلد

 :يقال إنه يتضمن ثًلث مسائل تعاىل ولتفصيل هذا الكًلم اجململ منه رمحه اهلل

ا: األوىل  .جلد السيد عبده حدا

 .تعزير السيد عبده: الثانية

ا ؟يد هل للسيد قتل عبده، أو قطع: الثالثة  ه حدا

 .جلد السيد عبده حًدا :األولى المسألة

تقدم احلديث عن والية إقامة احلدود عموماا، وأهنا من ضمن واليات اإلمام اليت الجيوز ألحد 
 أشار شيخا فقد كان رقيقا  ، أما لواكان احملدود حرا   ذاإمبا  صوصوما مضى خمالتعدي عليها، 

ود بني يف كًلمه املذكور آنفاا إشارة لطيفة إىل اخلًلف املوج تعاىل رمحه اهلل تيمية ناإلسًلم اب
 :على قولني املسألةيف هذه  تعاىل العلماء يف ذلك، وأهل العلم رمحهم اهلل

                                 
 .135ط ص.د عمدة الفقهابن قدامة ( 1)
 (.341/ 3) 1ط المهذبالشريازي ( 2)
 (.12/151) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 3)
 (.12/377) 1طم الشافعي البيان في مذهب اإلماالعمراين ( 4)
ا هذا بالنسبة للقتل والقطع والرجم ، أما اجللد (5)  .فيقولون جبواز إقامة السيد احلد على مملوكه إن كان جلدا

 (.12/15) 1ط الذخيرةالقرايف 
 (.34/225)ط .دمجموع الفتاوى ، و216-215ط ص.د الصارم المسلولابن تيمية ( 6)
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أن إقامة احلدود للسلطان دون غريه، فًل جيوز للسيد أن يقيم احلدود على عبده،  :القول األول
 .(2)، ورواية عند احلنابلة(1)وهذا القول هو قول احلنفية

ا من حدود اهلل تعاىل كالشرب :القول الثاين وزنا  ،والقذف ،جواز جلد السيد عبده إلتيانه حدا
، والشافعية يف (3)وهذا القول قال به املالكية. أو بالبينة ،غري احملصن سواء ثبت عليه احلد بإقراره

، (8)، والطربي(1)واألسود ،(7)وعلقمة، (6)احلسن، وقال به (5)، واحلنابلة(4)أحد الوجهني
أما إن احتاج إثبات احلد إىل  (13)، وابن حزم(12)، وقول فقهاء املدينة(11)، والثوري(12)وزاعياألو 

 .(14)مساع بينة فللشافعية وجهان

 :األدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

                                 
 1طالبناية شرح الهداية ، والعيين (7/57) 2طبدائع الصنائع ، الكاساين (8/12)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
(6/278.) 
، (12/151)  1ط اإلنصاف، واملرداوي (2/164) 2طلمحرر في الفقه ابن تيمية أبو الربكات جمد الدين ا( 2)

 (.3/146)ط  .د اإلقناعواحلجاوي 
 (.8/266) 1طالجليل منح ، وعليش (12/15) 1طالذخيرة القرايف ( 3)
 (.12/377)  1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ، العمراين (341/ 3) 1ط المهذبالشريازي ( 4)
 .135ط ص.د عمدة الفقهابن قدامة ( 5)
 (.7/288) 1ط اإلشراف على مذاهب العلماء، وابن (12/335) 3طالمغني ابن قدامة ( 6)
 ( .13625رقم  7/384) باب زنا األمة  المصنفعبدالرزاق يف ( 7)
 ( .13625رقم  7/384) باب زنا األمة  المصنفعبدالرزاق يف ( 1)
 ( .6/626) 1طجامع البيان الطربي ( 8)
 (.7/521) 2طاالستذكار ابن عبد الرب ( 12)
 (.7/288) 1ط اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر ( 11)
ال ينبغي ألحد أن : ) ن الفقهاء الذين ينتهي إىل قوهلم من أهل املدينة، كانوا يقولونعن ابن أيب الزناد، عن أبيه، ع( 12)

 2ط السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( يقيم شيئا من احلدود دون السلطان إال أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته 
 (.17113رقم  421/ 1)يف احلدود باب حد الرجل أمته إذا زنت 

 (.12/76) 2طالمحلى م ابن حز ( 13)
 (.3/342) 1ط المهذبالشريازي ( 14)
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 :أدلة القول األول هي ما يلي

 .(1)منها احلدودوذكر «  أربع إىل الوالة »: ذكر أنه روي يف احلديث ما: الدليل األول

بأن هذا احلديث غري ثابت كما يف خترجيه، ولو ثبت، فيقال عنه إنه عام  هذاوجياب على 
اليت تدل على اختصاص السيد هبذا احلكم  خمصوص مبا ورد من األحاديث، وآثار الصحابة 

 .مع مماليكه، أما األحرار فإقامة احلدود على مستحقها منهم لإلمام ال لغريه

ثبت باتفاق اجلميع أن املأمورين وملا  ": قرره أبو بكر الرازي رمحه اهلل تعاىل بقوله :لثاينالدليل ا
 ،بني احملدودين من األحرار (2)ومل تفرق هذه اآليات ،بإقامة هذه احلدود على األحرار هم األئمة

 ،ى األحراروأن يكون األئمة هم املخاطبون بإقامة احلدود عل ،اوالعبيد وجب أن يكون فيهم مجيعا 
 .(3)" والعبيد دون املوايل

وإقامتهم  ،ن هذا االستدالل ال يستقيم مع ثبوت فعل الصحابة عرتض على ذلك بأويُ 
أو قطع مملوكه؛  ،حد اجللد على مماليكهم، ولكن هذا االستدالل يستقيم يف منع السيد من قتل

 .اهلل تعاىلك حمل نظر كما سيأيت إن شاء يف ذل ألن ما ورد عن الصحابة 

                                 
نصب هذا احلديث يذكره الفقهاء خصوصاا احلنفية يف كتبهم بدون أن يسندوه، أو يذكروا له خترجياا، وقد قال الزيلعي يف ( 1)

ط .دهداية الدراية في تخريج أحاديث ال، ، وقال ابن حجر يف "غريب ( " 326/ 3) 1ط الراية ألحاديث الهداية
، وقال "ال أصل له، وال يثبت بوجه من الوجوه "  131ص 1طالسيل الجرار ، وقال الشوكاين يف "مل أجده ( " 2/88)

: ) وال أصل هلا، فيما كان من هذا النوع( اهلداية ) وهذه عادته يف األحاديث اليت تقع يف : " األلباين بعد نقله لكًلم الزيلعي
 (.2/44) 1طسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ". اصطًلح خاص به  فاحفظ هذا فإنه(!. غريب 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ): اآليات املقصودة هي قوله تعاىل( 2)
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) :، وقوله تعاىل[2:النور] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڃ) :،وقوله تعاىل[31:املائدة]

 .[25:النساء]   (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ې
 (.5/131)ط .د أحكام القرآنالرازي ( 3)
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 " :يقول عنه  وكان ابن عمر رجل من أصحاب النيب  (1)عن أيب عبد اهلل :الدليل الثالث
 .(2)" الزكاة واحلدود والفيء واجلمعة إىل السلطان " :لاق " هو عامل فخذوا عنه

وال نعلم عن أحد من الصحابة  ": رمحه اهلل تعاىل بعد ذكره هلذا األثر (3)قال الطحاوي
 .(5) احلدود إىل السلطانعن بعض التابعني أن  جاء يف األثرما  ، ويؤيده(4)" خًلفه

وأجيَب على هذا بأن هذا احلديث غري صحيح كما هو مذكور يف خترجيه، وعلى فرض ثبوته، 
أن ال يقيم احلدود على املماليك ساداهتم، فليس فيه وال يف احلديث السابق، وال األثر املذكور 

 ؛ا إىل السلطان، لكن خيص من ذلك حدود املماليك إىل ساداهتماحلدود عموما  أن وإيما فيه ذكر

                                 
غري معروف من هو على وجه التحديد وقد ذكر ابن األثري يف أسد الغابة، وابن  وهذا الصحايب اجلليل أبو عبد اهلل ( 1)

كلهم يكىن بأيب عبد اهلل غري منسوب، وال معرف، ومل يذكروا شيئاا من الرتاجم هلم   حجر يف اإلصابة أربعة من الصحابة 
هذه الكىن : ) ، وأشار ابن حجر إىل هذا احلديث يف ترمجة أحدهم، وقال ابن األثري إال ذكر بعض األحاديث اليت رووها 

، وضعف ابن حجر اجلزم (ها، ولعلها أيضا متداخلة اليت هي أبو عبد اهلل، هلا أمساء، ولعل أكثرها قد تقدم ذكرها عند أمسائ
 .باسم أحد منهم على وجه التحديد

 ( .12/422) 1طاإلصابة ، ابن حجر (182/ 6)  1أسد الغابة ط ابن األثري
رقم  1152/ 3)يف كتاب الصدقة وأحكامها وسننها باب السنة يف دفع الزكاة للسلطان  1ط كتاب األموالابن زجنويه ( 2)

أربع إىل السلطان اجلمعة، " ولفظه ( 412رقم  47/ 8)ط كتاب الكىن باب العني .دالتاريخ الكبير والبخاري يف  ،(2143
 ".والفئ، والزكاة 

ضعيف من ( " 7645رقم  587: ص)واحلديث يف سنده حيىي البكاء وحيىي هذا قال عنه ابن حجر يف تقريب التهذيب 
 ".الرابعة 

الكبري، حمدث الديار املصرية وفقيهها أبو جعفر أمحد بن حممد بن سًلمة بن سلمة بن عبد امللك هو العًلمة، احلافظ ( 3)
الطحاوي نسبة إىل طحا وهي قرية بصعيد مصر، الفقيه احلنفي، صاحب املصنفات املفيدة والفوائد، وهو أحد الثقات 

من مؤلفاته أحكام القرآن، واختًلف العلماء، ( هـ321)وتويف رمحه اهلل سنة ( هـ238)األثبات، واحلفاظ اجلهابذة ولد عام 
 .ومعاين اآلثار، والتاريخ الكبري

 (.15/71) 1طالبداية والنهاية ، وابن كثري (15/27) 2طسير أعالم النبالء الذهيب 
 (.3/288)اختصره الرازي أبو بكر اجلصاص  2ط مختصر اختالف العلماءالطحاوي ( 4)
رقم  526/ 5) المصنفروي هذا األثر عن احلسن، وعبداهلل بن حمرييز، وعطاء اخلرساين أخرجه ابن أيب شيبه يف ( 5)

ومل يتعقبها بشيء، وكذلك ابن ( 3/326) 1طنصب الراية ، وقد ذكره الزيلعي يف ( 21442 -21438 – 21431
 (.4/127) 1طالتلخيص الحبير حجر يف 
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ورود ذلك يف األحاديث املذكورة يف أدلة القول الثاين ، واملرويات الثابتة عن مجاعة من  بدليل
بأن السيد هو من يقيم احلد، وهذه الروايات ترد ما جاء عن التابعني من  الصحابة 

 .(1)بعدهم

 .، فكلهم بشر، واحلد حق هلل تعاىل فيكون إىل اإلمام(2)قياس على احلرال :ابعالدليل الر 

فًل ، وحيتاج إىل اجتهاد، الفساد فياملقصود منه ن، و أن احلد حق اهلل تعاىل :الدليل اخلامس
، فيسقط حق العبده خبًلف التعزير؛ ألن، وهو اإلمام، أو نوابه يف ذلك، وهو يستوفيه إال نائبه

 .(3) تعزير الصيب، وحقوق الشرع موضوعة عنهبإسقاطه له، كما أنه جيوز 

 :هي ما يلي الثاينل و قالأدلة 

 ذاإ »: عن األمة إذا زنت، ومل حتصن؟ قال قال سئل النيب  ما رواه أبو هريرة  :الدليل األول
ويف رواية  ،«ولو بضفري  ،زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث بيعوها

فليجلدها احلد، واليثرب عليها، مث إن زنت فليجلدها احلد ،  ،فتبني زناها أحدكم إذا زنت أمة »
 .(4) «فليبعها ولو حببل من شعر  ،واليثرب عليها، مث إن زنت الثالثة

، كما أسند البيع إليه (5)اجللد إىل السيد ووجه االستدالل ظاهر من إسناد الرسول 
"  :خطب فقالأنه   أيب طالبعلي بن ما جاء عن ، ويؤيد هذا يف الرواية الثانية اخصوصا 

 :قال ه ويف رواية أن (6) " أيها الناس أقيمو على أرقائكم احلد، من أحصن منهم ومن مل حيصن

                                 
 (.12/76) 2طالمحلى ابن حزم ( 1)
 (.12/17) 1طالذخيرة القرايف ( 2)
 (.5/12) 2طالبحر الرائق ، وابن جنيم (4/17)ط .داالختيار لتعليل المختار املوصلي ( 3)
 صحيح مسلم، و (6137،6131رقم  4/262)يف كتاب احلدود باب إذا زنت األمة  صحيح البخاريمتفق عليه ( 4)

 (.1723رقم  3/1321) الزنا يف كتاب احلدود باب رجم اليهود وأهل الذمة يف
 (.12/163)ط .د فتح الباريابن حجر ( 5)
 (.1725رقم  3/1332)يف كتاب احلدود باب تأخري احلد عن النفساء رقم  صحيح مسلمأخرجه مسلم ( 6)
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صريح موجه إىل  هذا األمرو  ،(1) «أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم  »:  رسول اهللقال 
 .بإقامة احلد على األرقاء السيد

 :على هذا االستدالل بعدة أمور هي اعرُتضو 

املأمور هبا، خمصوصة بإذن اإلمام، فإذا أذن للسيد هبا على رقيقه جاز  السيد للحد أن إقامة :والا أ
 .له ذلك

 :هذا من وجهني أجيَب عنو 

 .أن اإلطًلق يف األحاديث مينع هذا التقييد .1
 .(2)لتقييد يسقط فائدة اخلرب؛ ألن اإلمام لو أذن لغري السيد جاز له ذلكأن ا .2

 .ى أن يقتصر على التثريب دون احلدعلاملراد هني السيد وقيل  :ثانياا

 .(3)السياق من ملا يفهم خمالفهذا بأنه  اب عنوجي

                                 
 6/452)كتاب الرجم إقامة الرجل احلد على وليدته إذا هي زنت   1ط السنن الكبرىأخرج هذه الرواية النسائي يف ( 1)

، ويف باب تأخري احلد عن الوليدة إذا زنت حىت تضع محلها وجيف عنها الدم، وذكر اختًلف ألفاظ الناقلني (7221رقم 
ط يف كتاب احلدود باب إقامة حد املريض .د سنن أبي داود، وأبو داود يف (7228رقم  458/ 6)خلرب عبد األعلى فيه 

يف كتاب  السنن الكبرى، والبيهقي يف (1231و 1137و 736رقم  131/ 2) المسندـ، وأمحد يف (4473رقم 4/161)
ويف باب حد الرجل أمته إذا زنت ( 17225رقم  388/ 1)احلدود باب اليقام حد اجللد على احلبلى وال على مريض دنف 

يقال له عبد وغريهم، ويف السند راو (  762رقم  3/16) البحر الزخار، والبزار يف مسنده (17125رقم  427/ 1)
وهذا : )، وقد حسن األلباين هذه الرواية، وقال عن إسنادها(ليس بذلك القوي ) األعلى بن عامر الثعليب قال عنه النسائي 

( أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم)إن قوله : وذلك ملتابعة أيب مجيلة لعبد األعلى إال أنه قال( إسناد حسن إن شاء اهلل
 (.2325رقم  7/358)1طإرواء الغليل . ؛ لذلك ضعف هذه الزيادةوليست من كًلم رسول اهلل مدرجة يف احلديث، 

 (.13/245) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 2)
 (.13/317) نيل األوطارالشوكاين ( 3)
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مينعه حب  احلد، والريفع أمر الرقيق إىل اإلمام حىت يقيم عليه للسيد ل حثاحلديث  قالوا :ثالثاا
 ، فيكوناملال عدم رفع ذلك إىل اإلمام، فتكون اإلقامة بطريق التسبيب بالسعي يف ذلك حسبه

 ؛سبب أخرىتوإىل امل ،الشيء إىل املباشر تارة ةضافمن إ وفهواملرافعة إىل اإلمام،  ،سببتاملراد ال
وىل إقامة احلد على عبده وال جيب على امل ،ألن ظاهره مرتوك باإلمجاع، ألنه يقتضي الوجوب

 .(1) باإلمجاع

على ذلك مبا يف سريد يف وجه الداللة املذكور يف الدليل الثاين، وبوروده عن  ابُ وجي
 .تعاىل يف األدلة اآلتية ر من غريهم كما سريد إن شاء اهللجمموعة من الصحابة بدون إنكا

ا مل ا له حدا من ضرب غًلما  »: يقول مسعت رسول اهلل : قال عن ابن عمر  :الدليل الثاين
 .(2)« يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه

ألنه جعله هو األمر املقتضي  ؛إسناد ضرب احلد يف هذا احلديث للسيدجه الداللة ما يظهر من و 
فإن السلطان سيقيم احلد على الرقيق بعد  ،لإلعتاق، فمن املعلوم أنه لو رفع أمره إىل السلطان

 لرقيق، أو قيام البينة عليه، وهذا يعين أن ضرب السيد لعبده احلد كان منه مباشرة الإقرار ا
 .بالتسبب بالرفع به إىل السلطان

كلكم راع، وكلكم  »: يقول مسعت رسول اهلل : لا، ق بن عمرعن ا: الدليل الثالث
 ول عن رعيته،ؤ عيته، والرجل راع يف أهله وهو مسول عن ر ؤ ول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤ مس

                                 
 1طالبناية شرح الهداية ، والعيين (8/12)ط  .د المبسوط، والسرخسي (7/51) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)
(6/211.) 

وقد ذكروا رمحهم اهلل عدة احتماالت غري ما جرى إثباته يف املنت، ولكنها التقوى على صرف احلديث كاملثبت يف صلب 
البحث، وهذه االحتماالت هي احتمال كون اخلطاب لقوم معلومني يعلم الرسول منهم بالوحي أهنم يقيمون احلدود دون 

ق عبيدهم، والتخصص؛ لرتغيبهم يف تويل ذلك بأنفسهم دون تفويضه لغريهم، تقصري، واحتمال كون اخلطاب لألئمة يف ح
وهذه االحتماالت كما يظهر منها التقوى على . واحتمال كون املراد بذلك احلد هو التعزير؛ لوجود معىن احلد فيه وهو املنع

 .واهلل أعلم. صرف الدليل
 (.1657رقم  3/1278)ماليك، وكفارة من لطم عبده يف كتاب األميان باب صحبة امل صحيح مسلمأخرجه مسلم ( 2)
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 ول عن رعيتهؤ ها، واخلادم راع يف مال سيده ومسولة عن رعيتؤ واملرأة راعية يف بيت زوجها ومس
»(1). 

 ،داللة على أن للسيد أن يقيم احلد على عبيده "فيه : تعاىل رمحه اهلل (2)قال اخلطايب
، ومسؤول أهله يف رجل راعجعل ال  ، ولعل وجه الداللة من هذا احلديث هو أنه(3)" وإمائه
كما هي رعاية، ومسؤولية اإلمام عن رعيته، وهي رعاية عامة شاملة منها إقامة احلد على  .عنهم

جعل  رعاية املرأة، واخلادم رعاية  من استوجبه؛ ودليل عموم رعاية السيد على مماليكه أنه 
 .خاصة للمال ال لغريه

 اإلمام إن بأنه يرفع أمر مماليكه إىل هذا مقيد يقول ولكن ميكن ملن يقول بعدم اجلواز بأن
ا من احلدود  .أتوا حدا

، أن إقامة احلد على الرقيق من العبيد، واإلماء هو الوارد عن عدد من الصحابة  :الدليل الرابع
، ومن ذلك ما (5)، فدل على أنه إمجاع ال خًلف فيه(4) ومل يعرف هلم خمالف من الصحابة

 :يلي

 .(6)جلدت أمة هلا زنت أن فاطمة رضي اهلل عنها بنت الرسول  .1

                                 
 5111ورقم  183رقم  1/214)يف كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف القرى واملدن  صحيح البخاريمتفق عليه البخاري ( 1)

يف كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على  صحيح مسلم، ومسلم ( 7131ورقم  5222ورقم 
 (.1128رقم  1458/ 3)الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم 

هو احلافظ الفقيه العًلمة احملقق أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خط اب اخلط ايب الُبْسيت نسبة إىل ُبست مدينة ( 2)
غريب »و « معامل السنن»له تصانيف نافعة جامعة، منها . الشافعي، ولد عام بضع عشرة وثًلث مائة. -كابلمن بًلد  
 (.هـ311)تويف رمحه اهلل سنة . وغريها« إصًلح غلط احملد ثني»و « احلديث
 (.4/471) 1طشذرات الذهب ، وابن العماد (17/23) 2طسير أعالم النبالء الذهيب 

 (.3/2) 1طسنن معالم الاخلطايب ( 3)
 (.12/378) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ، والعمراين (7/521) 2طاالستذكار ابن عبد الرب ( 4)
 (.12/378) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ( 5)
، (1511رقم  275/ 3)ترتيب سنجر يف كتاب احلدود باب جلد األمة احلد إذا زنت  مسندهأخرجه الشافعي يف ( 6)
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: ، فقال " اجلدها" :فقال " إن أمة يل زنت؟ " :، فقال له بن مسعودارجل إىل جاء و  .2
 .(1)" إحصاهنا إسًلمها" :  بن مسعودافقال  " إهنا مل حتصن؟" : الرجل

 .(2) أو مل يتزوجن ،يضرب إماءه احلد إذا زنني، تزوجن أنس بن مالك وكان  .3

 .(3) حد جارية له وكذلك زيد  .4

يف األمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على )  : عن ابن عمرو  .5
، (4) ( احملصنات من العذاب جيلدها سيدها، فإن كانت من ذوات األزواج رفع أمرها إىل السلطان

 .(6) زنت أمة له فجلدها، و (5)زنا عبد له فجلده و
 .(1)ضرب أمة له فجرت   (7)برزة وأب .6

وهم يضربون الوليدة  ،أدركت بقايا األنصار ": تعاىل رمحه اهلل (8)عبد الرمحن بن أيب ليلى وقال .7
مضت السنة  " :قوله تعاىل رمحه اهلل (2)جاء عن الزهري، و (1)" من والئدهم يف جمالسهم إذا زنت

                                 
يف   السنن الكبرىوالبيهقي يف (. 13623، 13622رقم   7/384)كتاب اللقطة باب زنا األمة   المصنفوعبدالرزاق يف 

ا ابن حزم يف (17127رقم 427/ 1)كتاب احلدود باب حد الرجل أمته إذا زنت  ، (12/74) 2طالمحلى ، وذكره مسندا
النقطاعه فإن احلسن بن حممد بن علي مل يسمع من فاطمة رضي إسناده ضعيف : " وقال حمقق مسند الشافعي ماهر الفحل

 ".اهلل عنها 
، والطرباين (17283رقم  423/ 1)يف كتاب احلدود باب ما جاء يف حد املماليك  السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 1)

رواه ) (: 6/274)ط .دمجمع الزوائد ، وقال اهليثمي (8683و  8682و  8681رقم  387/ 8) المعجم الكبير
 (.الطرباين بأسانيد، ورجال هذا، وغريه رجال الصحيح 

، وباب حد (17284رقم  423/ 1)يف كتاب احلدود باب ما جاء يف حد املماليك  السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 2)
 (.17121رقم  1/421)الرجل أمته إذا زنت 

 ( .17112رقم  421/ 1)ته إذا زنت يف كتاب احلدود باب حد الرجل أم السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 3)
وقد صحح سنده ابن حجر ( 13612رقم  7/385)يف كتاب الطًلق باب زنا األمة  المصنفأخرجه عبدالرزاق يف ( 4)

 (.12/75)  2طالمحلى وذكره ابن حزم يف ( 12/163)ط .د فتح البارييف 
 (.11878رقم  12/238)يف كتاب اللقطة باب سرقة العبد  مصنفهأخرجه عبد الرزاق يف ( 5)
 (.17128رقم  1/421)يف كتاب احلدود باب حد الرجل أمته إذا زنت  السنن الكبرىأخرجه البيهقي يف ( 6)
 ،وقيل نضلة بن عبد اهلل، أسلم قدمياا. هو الصحايب اجلليل أبو برزة األسلمي اختلف يف امسه فقيل عبد اهلل بن نضلة( 7)

 .غزوات منها خيرب، سكن البصرة فتح مكة وغزا مع رسول اهلل وشهد مع رسول اهلل 
 (.5/2612) 1ط معرفة الصحابة، أبو نعيم (4/281) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

 ( .17111رقم  1/421)يف كتاب احلدود باب حد الرجل أمته إذا زنت  السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 1)
هو التابعي اجلليل أبو عيسى عبد الرمحن بن أيب ليلى وهو يسار، وقيل داود، بن بًلل بن أحيحة ابن اجلًلح ( 8)
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أن يرفع أمرمها إىل السلطان، فليس ألحد أن أن حيد العبد، واألمة أهلومها يف الفاحشة، إال 
 .(3)" يفتات على السلطان

وتسلط املوىل على شرط إقامة احلد وجود السلطة ملن يقيمه على مستحقه،  :الدليل اخلامس
ميلك اإلقرار عليه بالدين، وميلك عليه التصرفات،  وهفمملوكه فوق تسلط السلطان على رعيته، 

 .(4)أوىل سيدللسلطان فال إقامة احلد فلما ثبت جواز ،ذلك ا منواإلمام ال ميلك شيئا 

 ،ملصلحة العباد أن والية إقامة احلدود ثابتة لإلمام بطريق التعينيعلى ذلك ب اعرُتضو 
يساوي اإلمام يف هذا املعىن؛ ألن ذلك يقف والسيد ال  وهي صيانة أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم

خبًلف  اوجربا  ،اوانقياد الرعية له قهرا  ،ومنعته ،اإلقامة؛ لشوكتهعلى اإلمامة، واإلمام قادر على 
أو شدة الرقيق، وإذا قدر  ،عنها لضعفه ورمبا ال يقدر ،رمبا يقدر على اإلقامة نفسهاالسيد الذي 

والسرقة، أو خياف سراية  ،قد ال يقيم؛ ملا يف اإلقامة من نقصان قيمته بسبب عيب الزناعليها ف
 .(5)ًلكاجللدات إىل اهل

 مماليكه، فملكه السيد، كما ملك تأديب، وضرب قالوا إن اجللد إيما هو تأديب :الدليل السادس
 .(6)على أي ذنب، واحلد من جنس ذلك

                                 
 (.هـ13)مات سنة  ، مسع مجلة من الصحابة األنصاري، ولد لست سنني بقيت من خًلفة عمر 

 (.1/323)ط.دتهذيب األسماء واللغات ، والنووي (5/361)ط .دالتاريخ الكبير البخاري 
 (.17112رقم  421/ 1)يف احلدود باب حد الرجل أمته إذا زنت  السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 1)
، (هـ52)هو التابعي اجلليل أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبداهلل بن شهاب الزهري القرشي املدين ولد عام ( 2)

جليل رأى عشرة من الصحابة وروى عنهم، ويعرف بالزهري وابن شهاب،  أحد األئمة األعًلم وعامل احلجاز والشام، تابعي
 (.هـ124)وكان من أحفظ أهل زمانه تويف بشغب سنة 

 (.1/13)  1طتذكرة الحفاظ ، والذهيب (1/222)ط .دالتاريخ الكبير البخاري 
 (.13627-13626رقم  7/385)باب زىن األمة  المصنفأخرجه عبدالرزاق يف ( 3)
 (.7/57) 2طبدائع الصنائع ين الكاسا( 4)
 (.51-57/ 7)املرجع السابق ( 5)
 (.12/336) 3طالمغني ابن قدامة ( 6)
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، والتأديب يكون مبا ال يكون (1)على ذلك بأن احلد، والتأديب يفرتقان بالتقدير، وعدمه اعرُتضو 
 ًل ميتنعوينقاد به اململوك لسيده كالتوبيخ والسجن، فبه احلد مما يستطيعه السادة مع مماليكهم، 

ا فيه، خبًلف ا يف مالية العبد وال تعييبا عن هذا القدر من اإليًلم؛ ألنه ال يوجب نقصانا  السيد
 .(2)احلد

بأن هذا التقدير، ال أثر له يف منع السيد منه؛ الحتاد اجلنس خبًلف القتل،  أجيبَ و 
 .(3)والقطع

 السيدأسباب التعزير يكثر وجودها، فيحتاج فيف التعزير ضرورة ليست يف احلد؛ أن أيضاا  اعرُتضو 
وزمان حرج عظيم  ،ويف كل ساعة، ويف الرفع إىل اإلمام يف كل حني ،ر مملوكه يف كل يوميعز تإىل 

؛ ألنه ال يكثر وجوده؛ النعدام كثرة أسباب فًلا احلد أم .التعزير إليه ؛ ففوضسيدعلى ال
 .(4)وجوبه

 حيـــــــــــــــــــــــــــــالترج

أن الراجح، هو القول جبواز إقامة السيد على رقيقه  الفريقني من ظاهر أدلة - واهلل أعلم - يتبني
وسًلمة االستدالل هبا من املعارضات، أما أدلة املانعني فهي غري  ،؛ لقوة األدلةاحلد باجللد

 .رضة نصوص صحيحة صرحية الداللةمعافًل تقوى على  ،صحيحة، أو قياسات لو صحت

ويؤيد ذلك أنه عند النظر يف عقوبة اجللد، جند املعاقب فيها يف احلدود، هو الزاين غري احملصن، أو 
القاذف، أو شارب اخلمر فقط، ومبا أن احلدود األوىل فيها السرت، وعدم اإلفشاء، وهذا من 

هذه احلدود؛ لوافق هذا املقصد من مقاصد الشارع فيها؛ فلذلك لو أقام السيد على رقيقه، 
 .الشارع؛ ألن جلد السيد رقيقه لن ينتشر انتشار جلد اإلمام له، فكان يف ذلك سرت له

                                 
 .املرجع السابق( 1)
 (.7/51) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 2)
 (.12/336) 3طالمغني ابن قدامة ( 3)
 (.7/51) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 4)
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جيوز للسيد فعله برقيقه  - الضرب –واجللد ليس فيها إتًلف للنفس، وال لبعضها، وجنسه 
 .واهلل أعلم. حىت يسد باهبا ،، فلم يكن هناك ذريعة ختشىاتأديبا 

جواز إقامة السيد احلد على عبيده بشرط أن  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخرجح وقد 
 .(1)" ا على عقوبتهم حبيث يقره السلطان على ذلك يف العرف الذي اعتاد الناسقادرا  "يكون 

 :وعلى هذا يكون إقامة احلد منه ما هو حمتاج إىل القضاء، ومنه ما ال حيتاج على النحو التايل

ا، أو غريه، فإن  .1 إقامته مما حيتاج إىل قضاء؛ إذا كان مستحق احلد حراا سواء كان احلد جلدا
 .ألن هذا مما هو موكول إىل اإلمام ونوابه

فإن الراجح أن للسيد أن يقيمه عليه إن كان احلد  ا،إذا كان مستحق احلد على رقيقا  .2
ا ، أو قطعاا فهذا سيتم يكون مما ال حيتاج إىل قضاء، أما إن كان احلبذلك ف ،جلدا حبثه إن د قتًلا

 .شاء اهلل تعاىل بعد قليل

 .تعزير السيد عبده :الثانية المسألة

، -ويف رواية جلد األمة  - ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد »: قال ن النيب جاء يف احلديث أ
 ،أحدُكم خادَمهإذا ضرب  »: قال عن النيب   وعن أيب هريرة،(2)« مث جيامعها يف آخر اليوم

 .(4) « ضعوا السوط حيث يراه اخلادم »: مرفوعاا عن ابن عباس و  ،(3)«ليجتنب الوجه ف

                                 
 (.34/225)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
واللفظ له، ( 5224رقم  3/382)نساءه يف غري بيوهتن  كتاب النكاح باب هجرة النيب   صحيح البخاريمتفق عليه ( 2)
رقم  4/2181)، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء صحيح مسلمو

 .من حديث عبد اهلل بن َزمعة( 2155
وذكره األلباين يف ( 174رقم  84: ص)باب ليجتنب الوجه يف الضرب  1طاألدب المفرد جه البخاري يف أخر ( 3)

 ".صحيح : " ، وقال16ص 4لإلمام البخاري طصحيح األدب المفرد 
التيسير قال املناوي . من طريق مندل عن ابن أيب ليلى( 5244رقم  11/424) مسنده البحر الزخارأخرجه البزار يف  (4)

وابن أيب ليلى سيء احلفظ، ومندل هو ابن علي : "، وقال األلباين"إسناده حسن (: " 2/111) 3ط بشرح الجامع الصغير
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جواز تأديب الرقيق  تعاىل اهلل ممن هذه األحاديث وغريها أخذ العلماء رمحه
 لرجل أن يرتك خدمه مهًلا ل ، وال ينبغي(2)ًل خًلف أن له التأديب بعلمهف ،(1)بالضرب

يف  وال يتعدى ،ال يفعل ذلك حلظ نفسه بل يقصد اإلصًلحو  ،بالتأديببل يتعاهدهم 
 .(3)الًلئق التأديب

 .يد مملوكه مما ال حيتاج إىل قضاءوبذلك فإن تعزير الس

 ، أو قطع يده حًدا ؟هل للسيد قتل عبده :الثالثة المسألة

اإلسًلم ابن تيمية رمحه  شيخ واحلد مستوجب للقتل، أو القطع، فقد بني   ،اإذا كان احملدود رقيقا 
وعدمه، واختار أنه  ،يف ذلك أنه على قولني اجلواز تعاىل اهلل ماختًلف أهل العلم رمحه تعاىل اهلل

 .(4)جيوز للسيد أن يقيم هذه احلدود على الرقيق املستوجب هلا

ا، فقالوا فالذين   ليس إال لإلمام ، والقطعالقتلال جيوز للسيد قتل، أو قطع مملولكه حدا
، ووجه ألصحاب (6)، واملالكية(5)رمحهم اهلل تعاىل من األحناف اجلمهور من أهل العلم هم

 .(1)، واملذهب عند احلنابلة(7)الشافعي

                                 
 (.1447يف احلديث رقم  3/432)طبعة جديدة منقحة  سلسلة األحاديث الصحيحة" العنزي ضعيف

 (.22/183)ط .دعمدة القاري العيين  ، و(8/323)ط .د فتح الباريابن حجر ( 1)
 الوسيط في المذهب، والغزايل (12/118)و( 12/16) 1طالذخيرة القرايف  318ص 1ط الدر المختاراحلصكفي ( 2)

 (.12/242) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (6/513) 1ط
 (.2/111) 3طالتيسير بشرح الجامع الصغير املناوي ( 3)
 .216-215ط ص.د الصارم المسلولابن تيمية ( 4)
 1طالبناية شرح الهداية ، والعيين (7/57) 2طبدائع الصنائع ، الكاساين (8/12)ط .د المبسوطالسرخسي ( 5)
(6/278.) 
 (.8/266) 1طمنح الجليل ، وعليش (15/ 12) 1طالذخيرة القرايف ( 6)
 1ط المهذب، والشريازي (241/ 13) 1طالحاوي الكبير ، واملاوردي (12/123) 3طروضة الطالبين النووي ( 7)
(3/342.) 
 اإلقناع، واحلجاوي (12/151) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (2/164) 2طالمحرر في الفقه ابن تيمية أبو الربكات ( 1)
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يف قتل  تعاىل ،وهو قول لإلمام أمحد رمحه اهلل(1)الشافعيــة قول  ووالقول القائل باجلواز ه
 .تعاىلرمحه اهلل  (3)ابن حزم، وقال به (2)الردة

 :األدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 :أدلة القائلني باملنع

ُيستدل للجمهور القائلني باملنع، فًل جيوز للسيد أن يقيم حد القتل، أو القتل على مملوكه بأدلة 
 ،من مينع من إقامة حد اجللد على املماليك، فالقتل، والقطع من باب أوىل؛ ألن األمر فيهما أشد

 .وال ميكن تدارك ما حيصل منهما م،وأعظ

 :هي املسألةخاصة على هذه  وكذلك يستدل هلم بأدلة

ولو  ،إذا سرق اململوك بعه »: قال رسول اهلل : ، قال أيب هريرة حديث :الدليل األول
فقد أمر  ،حد اجللد، فجاء األمر يف هذا احلديث بالبيع دون التطرق للحد خبًلف (5)« (4)بنش

                                 
 (.4/245)ط  .د
 1طالمهذب ، والشريازي (13/241) 1طالحاوي الكبير ، واملاوردي (12/123) 3طروضة الطالبين النووي ( 1)
(3/342.) 
 (.12/151) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 2/164) 2طالمحرر في الفقه ابن تيمية أبو الربكات ( 2)
 (.12/73) 2طالمحلى ابن حزم ( 3)
 .(576/ 3)1ط جامع األصول"  الِنش هو النصف من كل شيء: " قال ابن األثري  (4)
كناب كتاب   يف سنن أبي داود، وأبو داود (165رقم  18: ص)باب إذا سرق العبداألدب المفرد أخرجه البخاري يف ( 5)

/ 7)باب ما يفعل باململوك إذا سرق  السنن الكبرى، النسائي (4412رقم  143/ 4)احلدود باب بيع اململوك إذا سرق 
، وأمحد يف (2518رقم  617/ 3)يف أبواب احلدود باب العبد يسرق  1ط سنن ابن ماجة، وابن ماجة (7431رقم  42

 (.2464رقم  4/122) 1ط ندهمس، والطيالسي يف (1438رقم  157/ 14) المسند
" صاحل إن شاء اهلل : " واحلديث يف سنده عمر بن أيب سلمة وقد تفرد به عن أبيه، وهو خمتلف فيه قال عنه اإلمام أمحد

وعمر هذا ضعيف، وإن : " ، وضعفه ابن القطان فقال(1/418) 2رواية ابنه عبد اهلل ط العلل ومعرفة الرجالاإلمام أمحد 
: وقال ابن معني: " ، وقال الذهيب(5/122) 1ط بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامبن القطان ا" كان صدوقاا 

ليس : وقال النسائي وغريه... وذكره ابن حبان يف الثقات، . ليس به بأس: وقال يف رواية أمحد بن أيب خيثمة عنه. ضعيف
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بإقامته كما يف األحاديث املذكورة سابقاا، مث البيع، ومر معنا أن األمر باجللد الصحيح  الرسول 
 .(1)مسند إىل السادة مباشرة ال تسبباا أنه

إذا جاز للسيد أن يقيم احلد على مملوكه جاز له أن يسمع الشهادة عليه مبا يوجب  :الدليل الثاين
، فيجب عليهم أن يضمنوا ،مث رجع الشهود عن شهادهتم ،أو قتله ،وقطعه ،فإذا مسعها ،احلد

أحد من الناس  أي ومعلوم أن ،بإجياب الضمان عليهمعليهم لنفسه  وبذلك يكون السيد حاكماا
وال  ،فعلمنا أن املوىل ال ميلك استماع البينة على عبده بذلك ،ال جيوز له أن حيكم لنفسه

 .(2)قطعه

فلو مل يشهدوا مل  ،لهم يضمنون ال حكمه عليهمعرتض عليه بأن رجوعهم هو ما جعيُ 
 أن كما أن تضمني السيد للشهود ال يكون إال حبكم حاكم  .يقم السيد على مملوكه هذا احلد

وجوبه عليهم ، واحلاكم هو الذي يمث رجوعهم عنها هي سبب وحوب الضمان عليهم ،شهادهتم
 .ال السيد

 .(3)ويدعي أنه سرق ،للتمثيل بهقالوا متكني السيد من قطع مملوكة للسرقة ذريعة  :الدليل الثالث

وال  ،ه إذا سرقمملوك فًل يقطع ؛نفسه أن يقيم هذه احلدود علىال ميلك  السيد أن :الدليل الرابع
 .(4)وقتله ،يقتله إذا ارتد، ويكون اإلمام أحق بقطعه

                                 
 "مث قال، ولعمر عن أبيه مناكري ... هو عندي صاحل احلديث: وقال أبو حامت أيضا. ال حيتج به: وقال أبو حامت. بالقوي
 (.222-3/221) 1طميزان االعتدال الذهيب 

ولعله لتقويه  -يقصد السيوطي–رمز حلسنه : ) ، وقال املناوي(5/781) 1ط بيان الوهموضعف ابن القطان احلديث يف 
 2ط فيض القديراملناوي ( بتعدد طرقه وإال ففيه عمر بن أيب سلمة قال النسائي غري قوي ويف املنار سنده ضعيف 

 (.1/315) 1ط تحقيقه لمسند اإلمام أحمد" إسناده صحيح " ل أمحد شاكر ، وقا(1/375)
 .من هذه الرسالة( 122)ذكرت األحاديث ووجه الداللة منها يف ص  (1)
 (.5/131)ط .د أحكام القرآنالرازي ( 2)
 (.12/15) 1طالذخيرة القرايف ( 3)
 (.13/241) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 4)
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ه، وجيوز له أن يقيمه على يد أن يقيمه على نفسعرتض على ذلك بأن حد اجللد ال ميلك السويُ 
 .مملوكه

اويستدل من يقول بـأن للسيد قتل عبده  :بأدلة هي ، أو قطعه يده حدا

ا، واليت مر ما استدل به أصحاب القول القائل جبواز جلد ا :الدليل األول لسيد رقيقه حدا
 .(1)ذكرها

تداركه، أو تكفريه إذا أقيم خبًلف اجللد، اب عن هذا بأن احلد يف القتل، والقطع ال ميكن وجيُ 
أو طلب السيد العفو من اململوك، فالقتل يذهب  ،فإنه ميكن تداركه إذا كان فيه خطأ بالعتق

 .ة، كما أنه حيصل معه تفويت منافعالنفس، والقطع يبقى معه أثره ال ميكن تداركه البت

ا: قالوا :الدليل الثاين هو املنقول عن بعض الصحابة، ومن  إن قتل السيد لرقيقه، أو قطعه يده حدا
 :ذلك

جارية هلا سحرهتا،  قتلت اأهن  بنت عمر حفصة املؤمنني زوج النيب أم ما روي عن  .1
 .(3)فقتلت ،، فأمرت هبا(2)اهتْ رَ بَـّ وقد كانت دَ 

 .(1)هيد طعتفقُ فأمرت به  لعائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها عبد سرق .2

                                 
 .من هذا البحث( 122)مت هذا يف صفحة ( 1)
 .تعليق عتق العبد مبوت سيده: التدبري (2)

 (.12/216)1ط جامع األصول ابن األثري
، والشافعي يف (3247رقم  5/1211)يف العقول باب ما جاء يف الغيلة والسحر موطأ مالك  الموطأأخرجه مالك يف ( 3)

، والبيهقي يف (1613رقم  3/283)ترتيب سنجر يف كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة باب قتل السحرة  مسنده
رقم  234/ 1)يف كتاب القسامة باب تكفري الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كًلم كفر صريح  السنن الكبرى

، وعبد الرزاق يف (3132رقم  266/ 3)يف كتاب الديات باب السحر له حقيقة  1ط السنن الصغير، ويف (16488
يف الديات باب  1ط المصنفوابن أيب شيبة يف ( 11747رقم  12/112،111)يف اللقطة باب قتل الساحر   مصنفه

رقم  5/561)، ويف احلدود باب ما قالوا يف الساحر، ما يصنع به؟ (27812رقم  453/ 5)الدم يقضي فيه األمراء 
وقال حمقق جامع األصول الشيخ عبدالقادر األرنؤوط إسناده ( 323رقم  117/ 23) بيرالمعجم الك، والطرباين (21812

 .، ولكن صححه ماهر الفحل يف حتقيقه ملسند الشافعي لكونه جاء موصوالا عند البيهقي وغريه(12/216)منقطع 
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ا فيه فسرق منهم جرابا  ،رضي اهلل عنها فمر على غلمة لعائشة  أبق غًلم البن عمر .3
وهو أمري على  ، فبعث به إىل سعيد بن العاص ، فأيت به ابن عمر، ا هلموركب محارا ، متر

وإيما ، إيما غلميت غلمتك: فأرسلت إليه عائشة: قال، " مسعت أال يقطع آبق ": املدينة فقال
(2)( فقطعه ابن عمر) فًل تقطعه ، وركب احلمار يتبلغ عليه ،جاع

. 

مث إن  ،فًل تقوم به حجة (3)ضعيف، فهو منقطع رضي اهلل عنها حفصة عن هذا بأن أثر أجيبَ 
، فلو ثبت األثر ،ألهنا افتاتت عليه،  وما ذلك إال (4)وشق ذلك عليه ،تغيظ عليها   عثمان

اإلنكار من أحد فقهاء الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني، قال ابن فًل يعترب حجة مع هذا 
 .(5)" قوله أوىل من قوهلا"  :تعاىل رمحه اهلل قدامة

 .متصًلا كما ذكر يف خترجيهمروياا ولكن يُرد ذلك بأن احلديث جاء 

                                 
 مسندهالشافعي يف ، و (3271رقم  1217/ 5)يف كتاب احلدود باب ما جيب فيه القطع  الموطأأخرجه مالك يف ( 1)

 السنن الكبرى، والبيهقي ( 1511رقم  278/ 3)ترتيب سنجر يف كتاب احلدود باب باب حد السرقة وقيمة ما فيه القطع 
يف كتاب احلدود باب االعرتاف  السنن الصغير،ويف (17212رقم  412/ 1)يف كتاب السرقة باب قطع اململوك بإقراره 

 ".إسناده صحيح " ماهر الفحل يف حتققه ملسند الشافعي وقال ( 3323رقم  317/ 3)بالسرقة 
 مسنده، والشافعي يف (3211رقم  5/1211)يف كتاب السرقة ما جاء يف قطع اآلبق السارق  الموطأأخرجه مالك يف ( 2)

 مصنفه، وعبد الرزاق يف (1583رقم  3/212)يف القطع ومضاعفة غرم العاقلة : ترتيب سنجر يف كتاب احلدود باب منه
، (3471رقم  4/216) 1ط سنن الدارقطني، والدارقطين (11816 -11813رقم  241-12/242)باب سرقة اآلبق 

يف كتاب السرقة  السنن الكبرى، والبيهقي (11878رقم  238/ 12)باب سرقة العبد  مصنفهوخمتصراا رواه عبد الرزاق يف 
كتاب احلدود باب قطع العبد اآلبق   السنن الصغير، يف (17234رقم  466/ 1)باب ما جاء يف العبد اآلبق إذا سرق 

، وقال شعيب األرناؤوط (1/631) 1طالبدر المنير وسكت عن األثر ابن امللقن يف ( . 3215رقم  312/ 3)والنباش 
 ".إسناده صحيح ( " 12/317)يف حتقيقه لشرح السنة للبغوي 

 .وحممد مل يلق حفصة. بلغه أن حفصه فقد رواه حممد بن عبدالرمحن بن سعد بن زراره أنه( 3)
يف   المصنف، وعبد الرزاق يف (1/136)يف القسامة باب تكفري الساحر وقتله  السنن الكبرىأخرجه البيهقي يف ( 4)

وورد عند ( 323رقم  117/ 23) المعجم الكبير، والطرباين (11747رقم  12/112)كتاب اللقطة باب قتل الساحر 
 (.ما تنكر على أم املؤمنني من امرأة سحرت واعرتفت، فسكت عثمان : ال ابن عمرفق) عبد الرزاق بزيادة 

 (.12/337) 3ط المغنيابن قدامة ( 5)



111 

 

 ابن عمر فقد أنكر هذا اإلنكار منه عليها أخوها عبد اهلل  ،عليها عثمان  وأما إنكار
 .فسكت عثمان 

، (1)" ال تقتل نفس دوين أن ": كتب إىل أمراء األجناد   عمرعن هذه اآلثار بأن  كما جيابُ 
الرقيق ليس للسادة، هو أن قتل  مما يعين أن رأيه . وهذا يشمل احلر، والرقيق على حد سواء

ة على فليس قول أحدهم حج تعارضت وإيما هو لإلمام فقط، وبذلك فهذه آراء للصحابة 
 . من غريهماآلخر، وإن كان هناك تقدمي قول على آخر فرأي اخللفاء أوىل

فينهاها،  ، وتقع فيه،أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النيب   ابن عباسعن  :الدليل الثالث
، وتشتمه، فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع يف النيب : فًل تنتهي، ويزجرها فًل تنزجر، قال

فوضعه يف بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بني رجليها طفل، فلطخت ما هناك  (2)لوَ غْ فأخذ املِ 
 فعل ما فعل أنشد اهلل رجًلا  »: ، فجمع الناس فقالبالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول اهلل 

، ، فقام األعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حىت قعد بني يدي النيب « يل عليه حق إال قام
يا رسول اهلل، أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك، فأهناها فًل تنتهي، وأزجرها، فًل : فقال

تنزجر، ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني، وكانت يب رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك، وتقع 
أال  »: فيك، فأخذت املغول فوضعته يف بطنها، واتكأت عليها حىت قتلتها، فقال النيب 

 .(3)« دمها هدر شهدوا أنا

                                 
، وأورده (27812رقم  5/453)يف كتاب الديات باب الدم يقضي فيه األمراء  مصنفهأخرجه ابن أيب شيبة يف ( 1)

 .116ص 1طكتاب المحاضرات والمحاورات السيوطي بسنده يف 
وقيل حديدة دقيقة هلا . املغول بكسر امليم وسكون الغني املعجمة شبه سيف قصري يشتمل به الرجل حتت ثيابه، فيغطيه( 2)

 .هو سوط يف جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس وقيل. حد ماض
 (.7/121) 2ط على سنن النسائيحاشية السيوطي ، والسيوطي (3/387) 1ط النهاية في غريب الحديثابن األثري 

، والنسائي (4361رقم  4/128) يف كتاب احلدود باب احلكم فيمن سب النيب  سنن أبي داودأخرجه أبو داود ( 3)
يف كتاب  المستدرك ، واحلاكم(3518رقم  3/445) كتاب حترمي الدم باب احلكم فيمن سب النيب السنن الكبرى يف 

، والطرباين (3185-3184رقم  4/116)يف كتاب احلدود والديات  سننهلدارقطين يف ، وا(1244رقم  4/384)احلدود 
 ( .171-177رقم  12/157) 3ط المختارة، والضياء يف (11814رقم  11/351) المعجم الكبيريف 

، وقال عنه احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، واحلديث سكت عنه أبو داود
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مث  ،بعد ذكره للقول القائل باجلوازتعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخوهذا احلديث أشار إليه 
 .(1)" اففي احلديث حجة هلذا القول أيضا  ": قال

جيعل  تعاىل من هذا احلديث السيما، وهو رمحه اهللتعاىل ومل يظهر يل وجه استشهاده رمحه اهلل 
اإلسًلم ابن تيمية  من باب تغيري املنكر، ولو ظهر وجه استشهاد شيخ فعل ذلكم الصحايب 

بأن هذا يعترب  تعاىل عرتض عليه مبا قرره هو رمحه اهللهبذا احلديث، فيمكن أن يُ  رمحه اهلل تعاىل
لإلمام أن ، وجيوز افتتيات على اإلمام يف إقامة احلد، وقد كان يف ذلك الوقت هو الرسول 

 .مع ذلك الصحايب  ، وهذا ما فعله (2)يعفو عمن افتتات عليه

من بني  وجه االستدالل باحلديث على مسألة أخرى، وهي حكم قتل  تعاىل كما أنه رمحه اهلل
 .له ةأو مملوك ،وهذه املرأة إما أن تكون زوجة هلذا الرجل ": تعاىل فقال رمحه اهلل سب النيب 

وأن دمها كان  ،اها كان حمرما لَ له أن قتْـ   النيب نيَّ ا لبَـ ها جائزا لُ يكن قتْـ فلو مل  ،وعلى التقديرين
اشهدوا » : فلما قال .له ةوالدية إن مل تكن مملوك ،عليه الكفارة بقتل املعصوم وألوجب ،امعصوما 

وهنا ا مع كعلم أنه كان مباحا  .وال كفارة ،وال دية ،واهلدر الذي ال يضمن بقود، « دمها هدر أن
إيما أهدر دمها عقب إخباره بأهنا  فعلم أن السب أباح دمها ال سيما والنيب  ،كانت ذمية

 .(3)" والقصة ظاهرة الداللة يف ذلك ،فعلم أنه املوجب لذلك ،ألجل السب لتتِ قُ 

إن احلد حق هلل تعاىل، فملك السيد إقامته على عبده إذا   :فقالوا ،استدلوا بالقياس :الدليل الرابع
 .(4)اكان قتًلا، كما ميلك جلده يف الزن

 .(1)ازن احلر إذا كرجم  فكان لإلمام ،أجيب بأنه ما دام أن احلق فيه هلل سبحانه وتعاىل

                                 
 3/45) 1ط صحيح سنن أبي داود، وصححه األلباين يف "ورواته ثقات "  454ص 1طبلوغ المرام وقال ابن حجر يف 

 (.4361رقم 
 .216ط ص.دالصارم المسلول ابن تيمية ( 1)
 .املرجع السابق( 2)
 ( .72: )املرجع السابق ص( 3)
 (.12/272) 3طالمغني ابن قدامة ( 4)
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يستحقونه علة إقامة احلدود على العبيد من ساداهتم دون ما هو قالوا ملك الرقبة  :الدليل اخلامس
واألب يستحق تأديب ولده يف  ،ألن الزوج يستحق تأديب زوجته يف النشوز ؛من التأديب

 .(2)االستصًلح، واليستحق واحد منهما إقامة احلدود

العلة يف إقامة احلد عليه من السلطان  ايمإأن هذه هي العلة، و باب عن ذلك بعدم التسليم جيُ و 
 .ن السيد وإن ملك الرقبة، إال أنه الميلك إراقة دمهاهي كون احلد هلل سبحانه وتعاىل، مث إ

 .يف حمل النزاع استدالل وأيضاا فإن هذا االستدالل

 .يحــــــــــــالترج

 الزهريويدل عليه قول  ،الذي يظهر واهلل تعاىل أعًل وأعلم بالصواب أن قول اجلمهور هو الراجح

واألمة أهلومها يف الفاحشة، إال أن يرفع أمرمها مضت السنة أن حيد العبد،  " :قوله تعاىل رمحه اهلل
ويؤيد ذلك أنه لو ترك للسادة تنفيذ ، (3)" إىل السلطان، فليس ألحد أن يفتات على السلطان

احلدود اليت فيها قتل على عبيدهم، ألفضى ذلك إىل مفاسد عظيمة، إذ يقتل السيد عبده، مث 
افتيات  االدماء، ويف قتل السيد عبده حدا  عظم أمريدعى أنه أقام عليه احلد، وحنو ذلك، ومعلوم 

، وهذا من شأنه -أقرب الناس هلم -إخًلل بأمن الرقيق على أرواحهم من سادهتم و على اإلمام، 
لو سلمت أدلة أن يبعث على كره العبيد لألحرار عموماا ويكون سبباا يف شيوع الفتنة بينهم، ف

ريعة العظيمة املفضية إىل هتك حرمة األنفس، اليت حفظها ، فإنه مينع سداا للذقائلني جبواز ذلكال
 .الشرع بل جعلها من ضرورياته اخلمس األساسية

 :يكون إقامة احلد منه ما هو حمتاج إىل القضاء، ومنه ما ال حيتاج على النحو التايل هذاوعلى 

                                 
 .املرجع السابق( 1)
 (.241، 13/246) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 2)
 )(.سبق خترجيه ص ( 3)
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ا، أو غريه، فإن إقامته مما حيتاج إىل قضاء؛  :أوالا  إذا كان مستحق احلد حراا سواء كان احلد جلدا
 .ألن الوالية فيه لإلمام دون غريه

ا فيكون مما  :ثانياا إذا كان مستحق احلد رقيقاا فالراجح أن للسيد أن يقيمه عليه إن كان احلد جلدا
السيد كافية يف إقامته عليه، وال يشرتط أن يكون   ال حيتاج إىل قضاء؛ ألن والية السيد على مملوكه

 .قاضياا

، أو قطعاا فهذا مما حيتاج إىل قضاء ألنه سيتم رفعه إىل اإلمام وال جيوز للسيد  أما إن كان احلد قتًلا
 .أن يقيمه

 .يد للملوكه، فًل حيتاج إىل القضاءأما تعزير الس

 كته فال يقيم عليهم الحد؟هل يجوز للسيد أن يعفو عن مملوكه، أو مملو : مسألة

، املسألةيف هذه  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخاختيار  تعاىل ساق ابن مفلح رمحه اهلل
فينبغي أن ال  ،اوإن عصى سرا ، وقال شيخنا إن عصى الرقيق عًلنية أقام السيد عليه احلد ": فقال

واستتابته حبسب املصلحة يف ذلك، كما خيري الشهود على  ، بني سرتهجيب عليه إقامته بل خيري  
واستتابته حبسب املصلحة، فإن  ،وبني السرت على املشهود عليه ،إقامة احلد بني إقامتها عند اإلمام

كان يف الراجح رفعه إىل  يف ترك إقامة احلد عليه ضرر الناس ترجح أنه يتوب سرتوه، وإن كان
وذلك ألنه لو  ؛ا إال أن له إقامة احلد بعلمه، ومل يقولوا إن ذلك عليهاإلمام، وهلذا مل يقل أصحابن

ألفضى ذلك إىل وجوب  ؛مع إمكان استتابته ا أن يقيمه عليهوجب على من علم من رقيقه حدا 
ا سرته اهلل من سرت مسلما  »:  هتك كل رقيق، وأنه ال يسرت على أحد منهم، وقد قال النيب 

 .(2)"ذا قالك  (1)« واآلخرة ،يف الدنيا

                                 
كتاب الذكر والدعاء باب فضل االجتماع على تًلوة القرآن   صحيح مسلم أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة ( 1)
 (. 2688رقم  4/2274)
، ابن 442ص 1طخبار العلمية األ، والبعلي (12/151) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (12/31) 1ط الفروعابن مفلح ( 2)
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فيلزمه إقامته ، السيد يف إقامته كاإلمام: ويقال ": مث ذكر قوالا آخر، وناقش اختيار شيخه قائًلا 
 (1)ألنه ؛للسيد إقامته: وإيما قال األصحاب، وال يلزم ما ذكره بدليل اإلمام، بثبوته عنده كاإلمام
وغايته ختصيص ظاهر األخبار ، ويتوجه من قول شيخنا ختريج يف اإلمام، استثنوه من التحرمي

 .(2)" والتقييد ،ولكن الشأن يف حتقيق دليل التخصيص، وهو جائز، وتقييد مطلقها

 ، وبني  أن العلماء غري احلسن البصري رمحهم اهللاملسألةذكر هذه  تعاىل رمحه اهلل (3)وابن املنذر
وال يسعه  ،ته على رقيقهال إقامًل يسعه إمجيعاا يقولون بأنه جيب على السيد أن يقيم احلد، ف تعاىل

رأي  تعاىل ، واختار رمحه اهللكما ال يسع السلطان أن يعفو عن حد إذا علمه  العفو عنه،
 .(4)اجلمهور

هبذا الرأي بل روي القول جبواز عفو السيد عن حد الرقيق عن  تعاىل ومل ينفرد احلسن رمحه اهلل
ال تفعل، رد  ": فقد هنى رجًلا أراد دفع جاريته لإلمام ليقيم عليها احلد فقال ،أنس بن مالك 

                                 
 (.5/127) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى قاسم 

عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع :-رمحه اهلل تعاىل  -سئل : ) أنه( 171/ 34)ط.دمجموع الفتاوى وقد جاء يف 
إذا » : أنه قال عن النيب على سيد األمة إذا زنت أن يقيم عليها احلد كما يف الصحيحني : النصارى، واملسلمني؟ فأجاب

والظفري « زنت أمة أحدكم فليجلدها؛ مث إن زنت فليجلدها؛ مث إن زنت فليجلدها؛ مث إن زنت يف الرابعة فليبعها ولو بظفري 
، (إخل ... وكان إصراره على املعصية قادحاا يف عدالته. كان عاصياا هلل ورسوله  فإن مل يفعل ما أمره به رسول اهلل . احلبل

وهذا النص منه رمحه اهلل تعاىل ال خيالف ما ذكره عنه ابن مفلح، وغريه ألن ما جاء يف هذه الفتوى يتعلق باإلماء املسؤول 
 .واب عن واقعة عنيعنهن، وقد جاء يف السؤال بيان حاهلن وأنه انتشر منهن فعل الفاحشة، فاجل

 مختصر الفتاوى المصريةيقال هذا حىت ال يظن أنه رمحه اهلل خيتار غري ما هو مثبت يف املنت؛ ألن الذي نص عليه صاحب 
 " .وجيب على سيد األمة إذا زنت أن يقيم عليها احلد "  482ط ص.البن تيمية د

 .فظ، واهلل أعلمحىت يستقيم الل( ألهنم ) هكذا يف املطبوع ولعل الصحيح ( 1)
 (.12/31) 1ط الفروعابن مفلح ( 2)
هو احلافظ، العًلمة، شيخ اإلسًلم أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، كان فقيهاا عاملاا مطلعاا، ولد عام ( 3)
" و" ب االشراف كتا" ، رمحه اهلل تعاىل، ومن كتبه املشهورة يف اختًلف العلماء ( هـ 318)وتويف مبكة سنة ( هـ242)

 ".اإلمجاع " و " املبسوط 
 (482/ 14)  1سير أعالم النبالء ط، والذهيب (227/ 4)   وفيات األعيانابن خلكان 

 1طالجامع ألحكام القرآن ، ونقله عنه القرطيب يف (7/321)   1ط اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر  (4)
(6/242.) 
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ال تفعل،  ": قال له أنس. " ما أنا بفاعل حىت أدفعها" : قال. " واسرت عليها ،جاريتك، واتق اهلل
أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب، : فلم يزل يراجعين حىت قلت له" : قالف " وأطعين
، وأيضاا هو املروي عن إبراهيم النخعي (1)فردها: قال. " نعم ": فقال أنس: قال " ضامن؟فأنت 

 .(2)تعاىل رمحه اهلل

فمر على غلمة  ، أبق غًلم البن عمروهذا القول باجلواز ميكن أن ُيستدل له مبا جاء أنه 
فبعث  ، به ابن عمرفأيت ، ا هلموركب محارا ، ا فيه مترفسرق منهم جرابا  رضي اهلل عنها، لعائشة

: قال، " امسعت أال يقطع آبقا  ": وهو أمري على املدينة فقال ، به إىل سعيد بن العاص
) فًل تقطعه ، وركب احلمار يتبلغ عليه ،وإيما جاع، إيما غلميت غلمتك: فأرسلت إليه عائشة

 .(3)(فقطعه ابن عمر

، وهذا يدل على د عند ابن عمر ووجه الداللة هو أن عائشة رضي اهلل عنها شفعت هلذا العب
أهنا رضي اهلل عنها ترى أنه جيوز له أن يعفو السيد عن رقيقه املرتكب ملوجب احلد؛ ألهنا عللت 

واحد، ومل تعلل بأن العبد كان آبقاا، أو أنه أخذ من شيء له فيه  بأن ماهلا، ومال ابن عمر 
ملا أقام احلد على العبد مل تنكر، أو  أن ابن عمر  كماشبهة، وحنو ذلك مما يسقط احلد،  

 .بأنه أقام احلد على غري مستحقه تثر ب عليه ال هي، وال غريها من الصحابة 

                                 
وهذان " وقال؛ ( 12/75) 2طالمحلى ، وذكره ابن حزم يف (13623رقم  381/ 7) مصنفهأخرجه عبد الرزاق يف ( 1)

؛ ألن عبد الرزاق رواه عن "؛ ألهنما عمن مل يسم -، وأثر إبراهيم النخعي املذكور بعده يريد أثر أنس  –أثران ساقطان 
ط .د الموطأ من المعاني واألسانيدالتمهيد لما في رجل، ومل يسمه، مث ذكر باقي رجاله، ولكن وأورده ابن عبد الرب يف 

أنه جيلد إماءه إذا زنني كما سيأيت إن شاء  ومل يتعقبه بتضعيف مع أنه أشار إىل أنه يعارض ما جاء عن أنس ( 8/123)
وهذا إسناد : " قال( عن رجل ) عن سند رواه عبد الرزاق ( 1/ 12) 1ط سلسلة األحاديث الضعيفةاهلل، وقال األلباين يف 

 ".جلهالة الرجل الذي مل يسم . لضعفظاهر ا
: قال" وتأخذ به؟ : " قلنا له" وما أحسنه : " قال عبد الرزاق( 13622رقم  381/ 7) المصنفالصنعاين عبد الرزاق ( 2)

 (.12/75) 2طالمحلى ، الذي يف املصنف إبراهيم وذكره ابن حزم وبني  أنه النخعي "نعم " 
 ) ( .سبق خترجيه ص  (3)
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 مل يقبل منها هذه الشفاعة، ولكنه مل ينكرها هو، وال غريه من الصحابة  كما أن عبد اهلل 
هلا رضي اهلل  موافقته  ، وهذا يدل على(1)مع القطع بأهنم يعلمون حرمة الشفاعة يف احلدود

 .عنها يف هذا الرأي

أن رسول ومنها  ،ومما يؤيد هذا الرأي النصوص الواردة يف احلث على العفو عن مستحقي احلدود
 .(2)« فقد وجب ،تعافوا احلدود فيما بينكم، فما بلغين من حد »: قال اهلل 

فًل خيرجه عنها شيء،  ،«فيما بينكم  »: يف هذا احلديث فالسيد مع رقيقه يصدق عليه قوله 
خبًلف اإلمام، والنص املؤكد هلذا املعىن آخر احلديث، والذي فيه اختصاص اإلمام بوجوب إقامته 

أن رسول اهلل  ابن عمر  احلدود إذا بلغته، كما أن السيد مشمول بالعموم الوارد يف حديث
(3)« ا سرته اهلل يوم القيامةومن سرت مسلما  »: ، قال. 

 هي املخصص، واملقيد الذي طلبه ابن مفلح رمحه اهلل وهذه النصوص، والنقول عن الصحابة 
 .تعاىلاإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  شيخيف نقده الختيار شيخه  تعاىل

                                 
 .«من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل يف أمره » : قال رسول اهلل : قال ن عمر عن اب( 1)

رقم  325/ 3)يف كتاب األقضية باب فيمن يعني على خصومة من غري أن يعلم أمرها  سنن أبي داودأخرجه أبو داود يف 
يف كتاب الوكالة باب إمث من خاصم، أو  الكبرىالسنن ، والبيهقي (5315رقم  213/ 8) المسند، وأمحد يف ( 3587

، وسكت عنه الذهيب، (1157رقم  4/424) المستدرك، واحلاكم يف (11441رقم  6/135)أعان يف خصومة بباطل 
 (.7/348)1طإرواء الغليل وصححه األاباين يف 

، (4376رقم  4/133)غ السلطان كتاب احلدود باب باب العفو عن احلدود ما مل تبل  سنن أبي داودأخرجه أبو داود ( 2)
السنن ، والبيهقي يف (7331رقم  7/12)كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزا وما ال يكون   السنن الكبرىوالنسائي يف 

كتاب احلدود   السنن الصغير، ويف (17611رقم  1/575)كتاب األشربة باب ما جاء يف السرت على أهل احلدود   الكبرى
هذا حديث صحيح : " ، وقال(1156رقم  4/424) المستدرك، واحلاكم يف (3316رقم  3/322)باب ما ال قطع فيه 
وسنده (: " 12/17)ط .د فتح الباري، وقال ابن حجر يف "صحيح : " وقال الذهيب يف التلخيص" اإلسناد، ومل خيرجاه 

 (.3/48) 1ط صحيح سنن أبي داود، وصححه األلباين يف "إىل عمرو بن شعيب صحيح 
، (2442رقم  2/182)يف كتاب املظامل والغصب باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه  صحيح البخاريعليه  متفق( 3)

 (.2512رقم  4/1886)يف كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظلم  وصحيح مسلم
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، وهو قياس السيد على اإلمام، فيلزمه إقامة احلد تعاىل وأما القياس الذي ذكره ابن مفلح رمحه اهلل
فهو قياس مع الفارق؛ لورود النص امللزم لإلمام بإقامة احلد مع احلث على أن يتعافا على الرقيق، 

كما أن عموم والية اإلمام أمشل من والية السيد على رقيقه، والضرر . الناس احلدود فيما بينهم
احلاصل من عفو اإلمام عن مرتكب احلد، أو تضييعها، وعدم إقامتها ال يوجد يف عفو السيد عن 

 .دود، فقد يعفو سيد، وال يعفو آخره، فًل يفضي إىل تضييع احلرقيق

من جواز عفو السيد عن  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوبذلك فالراجح هو ما اختاره 
 .مبعصيته املوجبة للحد رقيقه الذي مل يعلن

السابقة هو بشأن وبعد هذا يظهر مما سبق أن ما قرره أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف املسائل 
 .منها إىل القضاء، وما ال جيتاجه ، وما حيتاج - ، والتعزيرواحلدود ،القصاص –العقوبات 

أنه ال  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخأما احلقوق اليت هي غري العقوبات، فقد ذكر 
من  ": فقال ،خًلف بني العلماء على عقوبة من يتخلف عن أداء ما عليه، وهو قادر عليه

واحلبس مرة بعد  ،فإنه يعاقب بالضرب ،وامتنع من أدائه ،وهو قادر على أدائه ،وجب عليه حق
أو  ،(3)أو عارية ،(2)أو مال غصب ،عنده (1)أو وديعة ،ا عليهيؤدي سواء كان احلق دينا  مرة حىت

وعمل األجري ما  ،كتمكني املرأة زوجها من االستمتاع هبا: أو كان احلق عمًلا  ، للمسلمنيماالا 
الفقهاء  املسألةوقد ذكر هذه ...  وهذا ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع. وجب عليه من املنفعة

وغريه إذا أصر على  ،وقد ذكروا بأن املمتنع من أداء الواجب من الدين. اوال أعلم فيه خًلفا  ...
بل يفرق عليه  ،ى ضربه مرةوال يقتصر عل ،ويضرب مرة بعد مرة حىت يؤديه ،فإنه يعاقب ،االمتناع

وقد أمجع العلماء على أن التعزير مشروع يف كل معصية ال . الضرب يف أيام متعددة حىت يؤدي

                                 
 (.6/324) 3ط روضة الطالبين" املال املوضوع عند أجنيب ليحفظه : هي" الوديعة قال النووي ( 1)
الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال لآلخذ غاصب وللمال )من جملة األحكام ( 111)جاء يف املادة ( 2)

 (.2/484)1ط درر الحكام في شرح مجلة األحكامعلي حيدر ( املضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه
 (.3/141) 1ط منتهى اإلرادات" العني املأخوذة لًلنتفاع هبا مطلقا بًل عوض : العارية" النجار  ابنقال ( 3)
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فمن ترك أداء الواجب مع القدرة . وفعل حمرم ،ترك واجب: وال كفارة واملعاصي فرعان ،حد فيها
 .(1)" والتعزير ،عليه فهو عاص مستحق للعقوبة

والعقوبات ال يتوصل إليها إال عن طريق القضاء؛ ألنه لو توصل الناس إليها  ،وهذه احلقوق
ألفضى ذلك إىل الفوضى، ومل يكن لوجود القضاء فائدة، ولكن هناك من احلقوق ما  ؛بأيديهم

تكلم عنه العلماء رمحهم اهلل تعاىل، وقرروا جواز أن يتوصل اإلنسان إىل حقه بنفسه دون القضاء، 
، فذكر األقوال فيها، واستدل هلا، املسألةهذه  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخوقد فص ل 

 .ا يعرف عند العلماء مبسألة الظفرهي م املسألةوناقشها، وذلك يف عدد من املواضع، وهذه 

 :في اللغة بالحق تعريف الظفر

 ،والفوز ،على القهر، يدل أحدمها ني صحيحنيأصل ، وتدل علىوالراء ،والفاء ،الظاءمادته هي 
 .مها متقاربانو  ،والغلبة، واآلخر على قوة يف الشيء

الظفر ف .لبالذي سُ  احلقالظفر ب: الفوز باملطلوب، واملراد هنا هو. والفاء ،الظفر بفتح الظاءو 
خذ حقه من غرميه فاز مبا أخذ، أي ويقال ملن أَ  "، (2)والفلح على من خاصمت ،الفوز مبا طلبت

 .(3)" واختص به ،سلم له

 :ظفر ببغيته كما يقال :وخيتلف الظفر عن الفوز بأنه أعم منه، فهو يتضمن معىن العلو، فيقال
يقتضي وجود قتال  ، وألن الظفر ال (4)فاز ببغيته، ولكن يقال ظفر بعدوه، وال يقال فاز بعدوه

                                 
 (.38 -32/37)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
تهذيب األسماء ، والنووي (3/465)ط .دمعجم مقاييس اللغة ، وابن فارس (732/ 2) 4طالصحاح اجلوهري ( 2)

 (.ظفر ) مادة ( 518/ 4) 3طلسان العرب منظور  ، وابن(183/ 3)ط .دواللغات 
 (.فاز ) مادة ( 2/413) 2طالمصباح المنير الفيومي ( 3)
 .211-212ط ص.د الفروق اللغويةكري العس( 4)
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 :أي (1)  (ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :يف قوله تعاىل ؛ وهلذا جاء التعبري القرآينأعم من النصر كان
 .(2) وأن تعودوا إىل العمرة يف العام القابل ،وهو هدنة الصلح ،من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم

وهذه املعاين تفيدنا أن الظفر من حيث العموم يعين احلصول على احلق بالغلبة الذاتية املأخوذة 
 .احلال اخلالية من االستعانة بأحدمن العلو يف تلك 

 :في االصطالحتعريف الظفر 

ولعل  ،مل أجد فيما حبثت فيه من كتب أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل تعريفاا اصطًلحياا للحق
مع  املسألة، وصورة (3)" ال خيرج املعىن االصطًلحي عن املعىن اللغوي "السبب يف  ذلك أنه 

 .التعريف اللغوي يبني  املقصود بالظفر باحلق

 :صورتها

 شيخومسألة الظفر تكون يف احلقوق املالية سواء منها الديون، أو األعيان، وصورهتا كما قال 
فهل  ،أو دين ،إذا كان لرجل عند غريه حق من عني ": هي تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل

 (4)" ؟ أو نظريه بغري إذنه ،يأخذه

 :عتحرير محل النزا 

 :إنه خيرج منها األمور التالية املسألةيقال يف حترير حمل النزاع يف هذه 

                                 
 .24من اآلية جزء : سورة الفتح( 1)
 (.26/116) 12طالتحرير والتنوير  ابن عاشور( 2)
 (.28/156) 2طالموسوعة الفقهية الكويتية ( 3)
المسائل ، وابن تيمية (32/371)ط  .املطبوع مع جمموع الفتاوى دإقامة الدليل على إبطال التحليل ابن تيمية كتاب ( 4)

 .223ط ص.دالماردينية 
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أنه إذا كان الذي عليه احلق مقراا به باذالا له، فإن صاحب احلق ال جيوز له أخذ شيء منه  :أوالا 
بًل خًلف بني أهل العلم، فإن أخذ من  "أن هذا  تعاىل إال بإذنه، وقد ذكر ابن قدامة رمحه اهلل

ا من أعيان وإن كان قدر حقه؛ ألنه ال جيوز أن ميلك عليه عينا ا بغري إذنه، لزمه رده إليه، ماله شيئا 
ماله، بغري اختياره، لغري ضرورة، وإن كانت من جنس حقه؛ ألنه قد يكون لإلنسان غرض يف 

 .(1) " العني

واإلعسار مل  ،ألمر يبيح املنع، كالتأجيل " أنه إذا كان الذي عليه احلق مقراا به غري باذل له؛ :ثانياا
 .(2)" بغري خًلف ذ شيء من مالهجيز أخ

ا أن يكون سبب االستحقاق ظاهرا  ": بقوله تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخما بي نه  :ثالثاا
 ،واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده ،ال حيتاج إىل إثبات مثل استحقاق املرأة النفقة على زوجها

فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه احلق بًل  ،(3)واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به
إن أبا : يا رسول اهلل ": قالت (4)كما ثبت يف الصحيحني أن هند بنت عتبة بن ربيعة؛  ريب

                                 
 المهذب، وقريب منه قاله أبو اسحاق الشريازي بدون تعرض لنفي اخلًلف يف (14/338) 3طالمغني  قدامةابن ( 1)

 (.17/412) 1طالحاوي الكبير ، وكذلك املاوردي يف (424/ 3) 1ط
 (.14/338) 3طالمغني  قدامةابن ( 2)
 البيان والتحصيل، وابن رشد القرطيب (245/ 7) 1ط شرح مشكل اآلثارآراء الفقهاء يف املسألة ذكرها الطحاوي ( 3)

المبدع في شرح ، ابن مفلح برهان الدين (4/522) 1ط البيان في مذهب اإلمام الشافعي، والعمراين (11/212) 2ط
 (.1/146) 2ط المحلى، وابن حزم (1/22) 1ط المقنع

اجلليلة ذات العقل، والرأي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشية العبشمية زوجة  الصحابيةهي ( 4)
على نكاحهما،  ا أيب سفيان بن حرب، فأقرمها رسول اللَّه ، أسلمت عام الفتح بعد إسًلم زوجهأيب سفيان أم معاوية 

وكان بينهما يف اإلسًلم ليلة واحدة، شهدت الريموك، وحرضت على قتال الروم مع زوجها أيب سفيان،قيل إهنا توفيت يف 
خًلفة عثمان والصحيح أهنا ماتت يف . خًلفة عمر بن اخلطاب يف اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أيب بكر الصديق

. 
االستيعاب في ، وابن عبد الرب (6/3462) 1ط معرفة الصحابة، وأبو نعيم ( 1/235) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

 (.4/1822) 1ط معرفة األصحاب
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خذي ما يكفيك  »: فقال ،" وبين ،وإنه ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ،رجل شحيح (1)سفيان
 .(3) " فأذن هلا أن تأخذ نفقتها باملعروف بدون إذن وليه (2) « وولدك باملعروف

إنك  ": فقال   النيب سألأنه   (4)عقبة بن عامرحديث  تعاىل وذكر ابن القيم رمحه اهلل
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي  »  فقال ،" ، فما ترى؟(1)فننزل بقوم ال يقروننا ،تبعثنا

                                 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف أبو سفيان سيد البطحاء، وأبو األمراء، مولده  اجلليلهو الصحايب ( 1)

، كان ربعة عظيم اهلامة، تويف قبل الفيل بعشر سنني، وإسًلمه عام الفتح ليلة الفتح، شهد حنينا والطائف مع رسول اهلل 
بعدما  باملدينة وصلى عليه عثمان بن عفان ( 32: )، وقيل(31)وأبو سفيان عامله على جنران تويف سنة  رسول اهلل 
 .عمي بصره

 (.2/714) 1ط االستيعاب في معرفة األصحاب، وابن عبد الرب (3/1528) 1ط معرفة الصحابةأبو نعيم 
 2/115)يف كتاب البيوع باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم يف البيوع  صحيح البخاريمتفق عليه ( 2)

رقم 3/421)وهل على املرأة منه شيء؟ ( ۇئ وئ وئ ەئ ەئ)باب : ، ويف كتاب النفقات(2211احلديث رقم 
، ويف كتاب النفقات باب (7112رقم احلديث 4/321)، ويف كتاب األحكام باب القضاء على الغائب،(5372احلديث

صحيح ، و (5364رقم احلديث  3/427)باملعروف إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه  ما يكفيها وولدها 
 (.1714رقم احلديث  3/1331)يف كتاب األقضية باب قضية هند  مسلم

 اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية، واختصر الفتوى ابن عبد اهلادي يف (32/371)ط .دمجموع الفتاوى تيمية  ابن( 3)
 .116ص 1املطبوع مع املسائل واألجوبة ط

أمجعني أنه يوجد ثًلثة كلهم يسمى عقبة بن عامر، األول منهم ُسلمي قد  كتب تراجم الصحابة   منالذي ظهر ( 4)
ا سنة اثنيت عشرة، وذلك يف شهد العقبة، وشهد سائر املشاهد مع رسول اهلل  ، وشهد يوم اليمامة، وقتل يومئذ شهيدا

 .، واالثنان اآلخران منهم من جهينةخًلفة أيب بكر الصديق 
أحاديث عقبة بن عامر تسعة أحاديث، وجعلها كلها للجهين، ومل يذكر غريه ابن حجر  عددابن حجر رمحه اهلل أن  وذكر 

، واجلهنيان (8/13) 6طإرشاد الساري ، والذي جزم به القسطًلين أن راوي احلديث جهين (1/475)ط.د فتح الباري
، وقد ذهب إىل مصر، ولعله هو راوي ، وقتل يف النهروان، واآلخر كان مع معاوية أحدمها كان من أصحاب علي 

 (.5/121)ط .د الفتحاحلديث ذلك أن رجال السند كلهم مصريون كما ذكر ذلك ابن حجر يف 
وأبو  أبو لبيد، وأبو عمرو،: هو الصحايب اجلليل املشهور عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو اجلهين يكىن أبا محاد، وقيل

. ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن.عبس، وأبو أسيد، وأبو أسد، وغري ذلك، وهو من أصحاب الصفة، ومن الرماة املذكورين
شهد صفني مع . وهو كان الربيد إىل عمر بفتح دمشق. وكان عاملاا، مقرئاا، فصيحاا، فقيهاا، فرضياا، شاعراا، كبري الشأن

، ودفن باملقطم (هـ51)سنة  ها ملعاوية، وبىن هبا داراا، وتويف يف آخر خًلفة معاوية معاوية، وحتول إىل مصر فنزهلا وولي
 .مقربة أهل مصر

، (4/2151)1ط معرفة الصحابة، وأبو نعيم (481/ 7( )344-343/ 4( )561/ 3) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
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وغريه من  ،(2)« فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم مل يفعلوا للضيف فاقبلوا، فإن
وهو دليل على وجوب الضيافة، وعلى أخذ  ": األحاديث يف وجوب ضيافة الضيف، مث قال

اإلنسان نظري حقه ممن هو عليه إذا أىب دفعه، وقد استدل به يف مسألة الظفر، وال دليل فيه؛ 
(3)" تقدم يف قصة هند مع أيب سفيانلظهور سبب احلق ههنا، فًل يتهم اآلخذ كما 

. 

من  "اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل أنه ال يدخل يف أحكام مسألة الظفر  شيخلك بني  وكذ :رابعاا
 ،أو نظريه من مال الغاصب ،فأخذ املغصوب ،ا يعرفه الناسا ظاهرا صب منه ماله غصبا علم أنه غُ 

 .(4) " وحنو ذلك ،فأخذ من ماله بقدره ،وهو ميطله ،وكذلك لو كان له دين عند احلاكم

                                 
اإلصابة في تمييز ، وابن حجر (4/51) 2طأسد الغابة ، وابن االثري (461-2/467) 2طسير أعالم النبالء والذهيب 
 (.432-4/428) 1ط الصحابة

قال أهل " ، وقال أيضاا (32/ 12) 1ط شرح صحيح مسلم" بفتح أوله يقال قريت الضيف أقريه قرى : " قال النووي( 1)
يضيفه به قرى بكسر اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسر القاف مقصور وقراء بفتح القاف، واملد، ويقال للطعام الذي 

يف كتاب ( 1518رقم  4/141)2ط سنن الترمذي" فًل هم ُيَضِيفونا " ، وجاء يف رواية الرتمذي (222/ 2" )القاف 
 . السري، باب ما حيل من أموال الذمة

رقم  2/185)كتاب املظامل والغصب، باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله   صحيح البخارياحلديث متفق عليه ( 2)
صحيح ، و(6137رقم احلديث  4/116)، ويف كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (2461احلديث 

 ( .1727رقم احلديث  1/1353)كتاب اللقطة باب الضيافة وحنوها   مسلم
 ( .4/282)2ط قعينإعالم المو ابن قيم اجلوزية ( 3)
 ( .375-32/371)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)

مل يظهر يل وجه تفريق شيخ اإلسًلم ابن تيمية بني أن يكون الدين على احلاكم، أو غريه، كما أن تصرف احلاكم الذي 
ا من أهل العلم رمحهم اهلل  مجيعاا قال بالفرق بني أن يكون أوجب هذا الدين هل كان لشخصه، أم بصفته والياا؟ ومل أجد أحدا

الدين على احلاكم، أو على غريه يف أحكام هذه املسألة، إال أن يكون ملحظ شيخ اإلسًلم ابن تيمية أن أخذ احلاكم جيري 
 .جمرى الغصب لقوة السلطان، وغلبته الناس بذلك

مل جيز هلم الظفر؛ ألنه ال : املال قالوا علماا أن بعض الشافعية أورد مسالة، وهي لو منع السلطان حق املستحقني من بيت
أنه يأخذ كفاية : له أن يأخذ كل يوم قدر قوته، وثالثها: يكون يف األموال العامة، وهذا أحد أقوال أربعة عندهم، وثانيها

 (.111/ 3) 3ط حاشية قليوبيالقليويب . أن يأخذ قدر ما كان يعطيه اإلمام: سنة، ورابعها
فوا يف إقامة حد السرقة على من سرق من بيت املال، فمنهم من يوجب إقامة احلد على السارق، كما أن أهل العلم اختل

 .ومنهم من مينع إقامة احلد لوجود الشبهة، ومن املعلوم أنه مىت سقط احلد لشبهة فيبقى التعزير
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 ،ا فجائزخذ منه بقدره جهرا فأُ  ،ا جهرا أما من غصب ماالا  ": تعاىل رمحه اهلل (1)وقال ابن مفلح
 .(2)" وغريه ،وليس من هذا الباب ذكره شيخنا

 تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخإن مل يكن احلق ثابتاا ثبوتاا شرعياا، فقد قال  :خامساا
عل مثله ويكون جُ  ،يفرض له (3)علل على عمل جبُ ستعمَ كمن يُ  ": موضحاا عدم جواز األخذ

 ،فإن هذا حرام ،له بناء على أنه يأخذ متام حقهبعض مال مستعمِ  (4)لغُ فيَـ  ،أكثر من ذلك اجلعل
وسائر أموال بيت  ،والصدقات ،واخلراج ،ل على مال الفيءل السلطان املستعمَ سواء كان املستعمِ 

 ،لنيأو غريمها كاملوكَّ  ،واألوقاف ،وأموال اليتامى ،ل على مال الصدقاتاملال، أو احلاكم املستعمَ 
 (5)فإنه كاذب يف كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه كما لو ظن البائع، أو املكري ،نيواملوصَّ 

ا لو كان وهو جائز أيضا  ،ستحقأنه يستحق زيادة على املسمى يف العقد بناء على أنه العوض امل
 .(6)" ااالستحقاق ثابتا 

ومما ينبغي أن يكون خارج حمل النزاع حفاظاا على حق السلطان، وحىت ال يتجرأ الناس  :سادساا
 تعاىل ما ذكره ابن قدامة رمحه اهلل. على بعضهم، وقوة السلطان اليت حتجزهم عن بعضهم موجودة

 جيز له مل أو السلطان، ،حق، وقدر على استخًلصه باحلاكم ا له بغريوإن كان مانعا  ": بقوله
                                 

 1طالمحتاج  مغني، و اخلطيب الشربيين (4/548) المدونة، اإلمام مالك (111/ 8)ط  .د المبسوطالسرخسي 
 (.12/311) 2طالمحلى ، وابن حزم (12/461) 3ط المغني، وابن قدامة (5/472)
ين أبو عبد اهلل حممد بن مفلح بن حممد بن مفر ج ( 1) مة، وحيد دهره، وأحد األئمة األعًلم مشس الد  هو الشيخ العًل 

وفيها نشأ، كان آية وغاية يف نقل مذهب اإلمام  (هـ721)املقدسي مث الص احلي الر اميين احلنبلي ولد يف بيت املقدس عام 
 .من تصانيفه كتاب الفروع ، واآلداب الشرعية الكربى(.هـ763)وتوىف بصاحلية دمشق سنة . أمحد رمحه اهلل

المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام ، وبرهان الدين ابن مفلح (5/268) 1ط أعيان العصر وأعوان النصرالصفدي 
 .(2/517) 1ط أحمد

 (.11/226) 1ط الفروعابن مفلح ( 2)
 .يعين بأجرة( 3)
النهاية في غريب ". وكل من خان يف شيء خفية، فقد غل . غل يف املغنم يغل غلوالا فهو غال: يقال: " ابن األثري قال( 4)

 (.غلل)مادة ( 3/312) 1ط الحديث
 (.كري)مادة ( 5/173)ط .د معجم مقاييس اللغةابن فارس . يعين املؤجر( 5)
 (111/ 6) 1ط الفتاوى الكبرىتيمية  ابن( 6)
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األخذ أيضا بغريه؛ ألنه قدر على استيفاء حقه مبن يقوم مقامه، فأشبه ما لو قدر على استيفائه 
اإلمجاع على عقوبة من يتخلف  تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخ، وقد ساق (1) " من وكيله

وامتنع من  ،من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه ": وهو قادر عليه فقال ،عن أداء ما عليه
 ،والسنة ،وهذا ثابت بالكتاب ... يؤدي واحلبس مرة بعد مرة حىت ،فإنه يعاقب بالضرب ،أدائه

 ،(4)وأمحد ،(3)والشافعي ،(2)الفقهاء من أصحاب مالك املسألةوقد ذكر هذه ...  واإلمجاع
وغريه إذا أصر  ،وقد ذكروا بأن املمتنع من أداء الواجب من الدين. اوال أعلم فيه خًلفا  (5)وغريهم

وقد أمجع العلماء على أن التعزير مشروع يف كل معصية ال حد . ..فإنه يعاقب  ،على االمتناع
 فمن ترك أداء الواجب مع القدرة عليه ،وفعل حمرم ،ترك واجب: واملعاصي فرعان ،وال كفارة ،فيها

 .(6)" فهو عاص مستحق للعقوبة والتعزير

الفرق بني ما حيتاج فقرر قاعدة يف  ،بعض هذه األمور تعاىل رمحه اهلل (7)وقد أمجل القرايف
وتلخيص الفرق أن كل أمر جممع على ثبوته، وتعني  ": فقال ،وبني ما ال حيتاج إليها ،للدعوى

فيجوز أخذه من غري  ،أو عضو ،فساد عرضوال ، احلق فيه، وال يؤدي أخذه لفتنة، وال تشاجر

                                 
البيان في ، والعمراين (3/424) 1ط المهذبوقريب منه جاء عند الشريازي ( 14/342)  3طالمغني ابن قدامة ( 1)

 (.13/217) 1طمذهب اإلمام الشافعي 
 (.2/321) 1ط المقدمات الممهداتابن رشد ( 2)
 (.4/137) 3ط الطالبين روضةالنووي ( 3)
 (.2/86) 1ط الكافيابن قدامة ( 4)
 (.22/11)ط .د المبسوطالسرخسي . منهم احلنفية( 5)
 (.38 -32/37)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 6)
القرايف هو العامل الشهري، األصويل، الشيخ اإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، الصنهاجي ( 7)

وهو . بالقاهرة( احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي)، وإىل القرافة (من برابرة املغرب)من علماء املالكية نسبته إىل قبيلة صنهاجة 
أنوار الربوق )، له مصنفات جليلة يف الفقه واألصول، منها (هـ614)وكانت وفاته رمحه اهلل سنة . مصري املولد واملنشأ والوفاة

 (.الذخرية)و ( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام)، و (واء الفروقيف أن
 (.1/236)ط .دالديباج المذهب ، وابن فرحون (6/146) 1طالوافي بالوفيات الصفدي 
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أو ورثها، وال خياف  ،أو وجد عني سلعته اليت اشرتاها ،فمن أخذ عني املغصوب ،رفع للحاكم
 .(1)"من أخذها ضررا فله أخذها 

أال يكون  ": بقوله تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخكما قرره   املسألةويبقى بعد ذلك حمل 
 " وال بينة للمدعي ،أو جحد الغصب ،ا مثل أن يكون قد جحد دينههرا سبب االستحقاق ظا

(2). 

 .(3)" إعًلن هذا األخذ من غري ضرر "وضابط الظهور هو أن يتمكن اآلخذ من 

، فقال فيها املسألةهذه  رمحه اهلل تعاىل تيمية ناإلسًلم اب وقد قرر شيخ : ببيان األقوال فيها إمجاالا
 :قوالن "

 .(5)وأمحد ،(4)وهو مذهب مالك ،أن يأخذ ليس له: أحدمها

فيسوغ األخذ من  ،وأما أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل، (6)وهو مذهب الشافعي ،له أن يأخذ: والثاين
فًل جيوز إال برضا  ،ألنه معاوضة ؛وال يسوغ األخذ من غري اجلنس ،؛ ألنه استيفاء(7)جنس احلق

 .(1) " الغرمي

، فهي املسألةهذه هي األقوال يف   :ة أقوالأربع إمجاالا أما تفصيًلا

                                 
 (.77-4/76)ط .دالفروق القرايف ( 1)
 (.375-32/371)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 2)
 ( .6/118) 1املطبوع ضمن الفتاوى الكربى ط إقامة الدليل على إبطال التحليلابن تيمية ( 3)
 (.4/445) 1طالمدونة اإلمام مالك ( 4)
 (.2/113) 1ط مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالحأمحد  اإلمام( 5)
 ( .217/ 13) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ين العمرا( 6)
 (.7/71) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 7)
 اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية، واختصر الفتوى ابن عبد اهلادي يف (32/372)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)

 .116ص
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وليس له أن يأخذ  ،قدر حقه، إذا ظفر جبنس ماله جيوز له أن يستويفقال احلنفية  :ولالقول األ
، وهو حمكي عن بعض (5()4) ، ووكيع(3()2) وهو قول سفيان الثوري، (1)من غري اجلنس

اللجوء إىل القاضي، والقاضي ال ، واحلنفية يزيدون على ذلك أن على صاحب احلق (6)الشافعية
فإن أىب حبسه حىت يبيعه بنفسه، وإن كان غائباا انتظر؛ إذ  ،يبيع على املدين ماله بل يأمره ببيعه

 .(7)فًل ينفذ قضاؤه عليه ،ال والية للقاضي على الغائب

وهو  ،تعاىل رمحه اهلل(1) مالك ما نص عليه اإلمام وهذاأخذ، أنه ليس له أن ي :ينالثاالقول 
 تعاىل ، ونص اإلمام أمحد رمحه اهلل(8)املالكية، وبعضهم جيعله على الكراهة مذهب يف شهورامل

                                 
 1طالمحيط البرهاني ، ابن مازة (7/71) 2طبدائع الصنائع ، والكاساين (11/121)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
(1/244.) 
هو شيخ اإلسًلم، إمام احلفاظ، سيد العلماء العاملني يف زمانه اجملتهد أبو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري  (2)

تويف سنة ( هـ87)من أهل الكوفة وكان إماما من أئمة املسلمني، وعلماا من أعًلم الدين ثقة حافظ إمام حجة ولد عام 
 (.هـ161)

 تاريخ بغداد، واخلطيب البغدادي (4/82)ط .دالتاريخ الكبير ، والبخاري (6/371) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 (.8/153) 2ط
 (.1/226) 2ط شرح السنةوالبغوي  ،(22852رقم  538/ 4)المصنف ابن أيب شيبة ( 3)
وكان من ( هـ128)ولد عام الكويف .ِمن قَيس َعيًَلن. هو اإلمام أبو سفيان وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي الرُّؤاِسيُّ ( 4)

مث انصرف من احلج، فمات ( هـ186)حبور العلم، وأئمة احلفظ، وكان ثقة مأموناا عاملاا رفيعاا كثري احلديث حجة حج عام 
 (.هـ187)بفيد يف احملرم سنة 

 بغدادتاريخ ، اخلطيب البغدادي (1/178)ط .دالتاريخ الكبير ، البخاري (384/ 6) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 .(13/471) 2ط
 ( .22851-22844رقم  538/ 4)المصنف ابن أيب شيبة ( 5)
 ( .217/ 13) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ين العمرا( 6)
 (.211/ 1) 1طالمحيط البرهاني ابن مازة ( 7)
 (.4/445) 1طالمدونة اإلمام مالك ( 1)
 (.15/ 11) 1طالذخيرة ، والقرايف (11/483) 2طالبيان والتحصيل ابن رشد  (8)
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وإن أتلفها، أو تلفت  " :تعاىل ، وقال ابن قدامة رمحه اهلل(2)احلنابلة مذهب ، وهو(1)على املنع
 .(4) " املذهب، يف قياس (3)اصا يف ذمته، وكان الثابت يف ذمته من جنس حقه تقافصارت دينا 

 .(12()8)عطاء اخلراساين، و (1()7)واحلسن ،(6()5)ن قال بعدم اجلواز بكل حال جماهدومم

ما  وهذامطلقاا،  أو غري جنسه ،قدر حقه، إذا ظفر جبنسه يأخذجيوز له أن أنه  :لثاثالالقول 
إمجاع أكثر من حفظت عنه  ": ، فقال عن هذا القولتعاىل نص عليه اإلمام الشافعي رمحه اهلل

                                 
 (.2/113) 1ط مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالحأمحد  اإلمام( 1)
 (.11/321) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 2)
 2ط المصباح المنيرالفيومي ". أن يكون لك عليه مثل ما له عليك، فتجعل الدين يف مقابلة الدين : " املقاصَّة هي( 3)
 (.قص)مادة ( 2/525)
 ( .14/342) 3طالمغني ابن قدامة ( 4)
هو التابعي اجلليل اإلمام، شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج جماهد بن جرب وقيل جبري موىل السائب بن أيب السائب ( 5)

ثًلثني  موىل قيس بن احلارث املخزومي عرض القرآن على ابن عباس : موىل عبد اهلل بن السائب ويقال: وقيل.املخزومي
 ( .هـ124)وقيل ( هـ123)وقيل ( هـ122)عرضة وكان فقيها عاملاا تويف مبكة سنة 

 (.4/448) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (5/466) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 (.22846رقم  4/538) المصنفابن أيب شيبة ( 6)
ألم  هو التابعي اجلليل أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت األنصاري وكانت أمه موالة( 7)

فيذكرون أن أمه كانت رمبا غابت، فيبكي الصيب، فتعطيه  ، وولد احلسن باملدينة يف آخر خًلفة عمر سلمة زوج النيب 
 (.هـ112)أم سلمة ثديها تعلله به إىل أن جتيء أمه، فدر عليها ثديها، فشربه كان عاملاا فقيهاا واعظاا تويف سنة 

 (.4/563) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (156/ 7) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 (.22847رقم  4/538)المصنف ابن أيب شيبة ( 1)
هو احملدث، الواعظ، أبو حممد ويقال أبو صاحل عطاء بن أيب مسلم واسم أيب مسلم ميسرة ويقال عبد اهلل البلخي، ( 8)

ودفن ( هـ135)هو موىل املهلب بن أيب صفرة تويف بأرحيا سنة سكن الشام فنزل دمشق والقدس و ( هـ52)ولد عام . اخلراساين
 .ببيت املقدس

 (.6/142) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (6/474)ط .دالتاريخ الكبير البخاري 
 (.3/248(  )2/355) 1طالجامع ألحكام القرآن ، القرطيب (5/187) ط.دحلية األولياء أبو نعيم األصبهاين ( 12)
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يقدر ، وهو املذهب عند الشافعية، وعندهم وجه آخر، وهو بشرط أن ال (1) " من أهل العلم قبلنا
 .(2) على أخذه باحلاكم

، وخرَّجه بعض األصحاب من احلنابلة وجهاا لديهم (3)وقال مبثل مذهب الشافعية بعض املالكية
مل يكن عليه دين، فإن كان عليه دين مل يكن له أن  إيما هذا إذا ": ، وبعض املالكية يقول(4)

 .(6)" (5)يأخذ إال قدر ما جيب له يف احملاصة

بشرط أن  (2)، وبه قال األوزاعي(1()11)والنخعي ،(12()8)وابن سريين،(1()7)هو قول الشعيباجلواز و 
تمن صاحب احلق ئيكون املال الذي وجده صاحب احلق للمدين مل يأمتنه عليه، فإن كان املدين ا

 .(3)على شيء من ماله مل جيز له أن يأخذ حقه من األمانة اليت عنده للمدين 

                                 
 ( .123/ 5) 1ط األم الشافعي يف( 1)
 (.13/217) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ، والعمراين (424/ 3) 1ط المهذب الشريازي( 2)
 (.11/483) 2طالبيان والتحصيل ابن رشد ( 3)
 (.14/342) 3طالمغني ابن قدامة ( 4)
 1ط المحكم والمحيط األعظم". قامسه فاخذ كل واحد منهما حصته : حاصة حماصة، وحصاصاا" قال ابن سيده ( 5)
(2/483.) 
 ( .11/15) 1طالذخيرة ، والقرايف (11/483) 2طالبيان والتحصيل ابن رشد ( 6)
ابن عبد ذي قباز، الشعيب من شعب : وقيل -هو التابعي اجلليل أبو عمرو عامر بن شراحيل وقيل ابن عبد اهلل ابن عبد( 7)

 (.هـ124)ومات سنة( هـ21)ولد عام  مهدان، وهو كويف، أدرك مخسمئة من أصحاب النيب 
 (.4/284) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (6/452)ط .دالتاريخ الكبير البخاري 

 (.22852ورقم 22838رقم  4/531) المصنفابن أيب شيبة ( 1)
كان ثقة اإلمام، شيخ اإلسًلم أبو بكر حممد بن سريين، البصري، أبوه موىل أنس بن مالك  هو التابعي اجلليل( 8)

ورأى ثًلثني من  مأمونا، عاليا رفيعا، فقيها إماما، كثري العلم، ورعا، وكان به صمم ولد رمحه اهلل يف خًلفة عثمان 
 (.هـ112)الصحابة تويف سنة 

 (.4/626) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (7/183) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 (.22841رقم  4/531) المصنفابن أيب شيبة ( 12)
مرو بن ربيعة هو التابعي اجلليل اإلمام، احلافظ، فقيه العراق، أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن ع( 11)

رأى عائشة رضي اهلل عنها صغرياا ومل يرو عنها تويف بالكوفة أيام احلجاج سنة . النخعي، اليماين، مث الكويف، أحد األعًلم
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حصل على غري جنس  فإن، فرض عليه أن يأخذوقال به ابن حزم رمحه اهلل، وأنه يُ  :القول الرابع
أو مل  ،كان قد خاصمه  يف ذلك إن وسواء ،وإن شاء أخذه لنفسه حًلالا  ،شاء باعه حقه، فإن

وخاف إن أقر أن يغرم فلينكر وليحلف،  ،فإن طولب بذلك ،أو مل يستحلفه ،صمه، استحلفهخيا
فهو عاص هلل عز وجل إال أن حيلله ويربيه فهو  ،فإن مل يفعل ذلك ،وهو مأجور يف ذلك

 .(6)استحباب األخذب رمحه اهلل من املالكية (5)ابن املاجشون قالو ، (4)مأجور

 :األدلــــــــــــــــــــــــــــــــة

 :استدل أصحاب القول األول بأدلة هي: أدلة القول األول

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ): قوله تعاىل :الدليل األول (ک 
ۅ )، وقوله تعاىل  (7)

ھ ): ، وقوله تعاىل (1)  (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

(ھ ے ے ۓ
 (1( )2). 

                                 
 (.هـ68)

 (.4/522) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (6/272) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 ( .22843-22843رقم  531/ 4)  المصنف ابن أيب شيبة ( 1)
شام إمام ديارهم يف الفقه والزهد أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي ولد هو شيخ اإلسًلم، وعامل أهل ال( 2)

، ونشأ يف البقاع، سكن مبحلة األوزاع وهي قرية بدمشق واألوزاع قبيلة مهدان وإليها ينسب ومل يكن (هـ11)يف بعلبك  عام 
 (.هـ157)منها وسكن بريوت وتويف هبا سنة منهم وإيما نزل فيهم وحتول 

 (.7/127) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (7/411) 1طالطبقات الكبرى  ابن سعد
 (.4/171) 2اختصار الرازي ط مختصر اختالف العلماءالطحاوي ( 3)
 (.6/481) 2طالمحلى ابن حزم ( 4)
ابن اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة ابن املاجشون التيمي  هو العًلمة الفقيه مفيت املدينة أبو مروان عبد امللك( 5)

 (.هـ214)وقيل (هـ213)سكن بغداد مدة كان فصيحاا كبري الشأن تويف سنة . موالهم املدين املالكي، تلميذ اإلمام مالك
 (.12/358) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (5/442) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

 (.11/483) 2طالبيان والتحصيل رشد  ابن( 6)
 .184من اآلية : سورة البقرة( 7)
 .126:اآلية : سورة النحل( 1)
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معتد بفعله ذلك، فيجوز مقابلة  وهفشك أن من جحد ما عليه  ل هو أنه الالجه االستدو 
اعتدائه مبثله كما يف هذه اآليات الكرميات اليت جاءت على سبيل االزدواج، واملقابلة كما قرر 

األوىل من صاحبها هلل تبارك  السيئة (3) (ھ ھ ے ے ۓ): جل ثناؤه هلو قالعلماء، ففي 
فهما وإن اتفق  ،ألهنا من اهلل جزاء للعاصي على املعصيةعدل فاألخرى  مامعصية، أ وهي وتعاىل

گ ڳ): وكذلك قوله ،ا املعىنتلفظامها خمتلف (ک ک ک ک 
فالعدوان األول ظلم، ،  (4)

؛ (5) والثاين جزاء ال ظلم، بل هو عدل؛ ألنه عقوبة للظامل على ظلمه وإن وافق لفظه لفظ األول
لكن حبكم احلاكم ال . من أباح دمك فمباح دمه لك ": تعاىل رمحه اهلل (6)قال ابن العريبولذلك 

وال خًلف فيه، وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا متكنت منه إذا   ،باستطالتك وأخذ  لثأرك بيدك
 .(7) " اا بذهب، وقد أِمنَت أن تعدَّ سارقا ا بطعام، وذهبا كان من جنس مالك طعاما 

أن املقابلة املذكورة فيها، من أهل العلم من  جياب على هذا االستدالل هبذه اآليات الكرمياتو 
يف قوله  تعاىل جعل معناها خاصاا بقتال املشركني مث قال إهنا منسوخة، قال الطربي رمحه اهلل

(ک ڳ ): تعاىل
فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال حنو  ،فمن اعتدى عليكم يف احلرم: معناه"  (1)

ا، فمن استحل منكم أيها املؤمنون ألين قد جعلت احلرمات قصاصا  ؛اعتدائه عليكم بقتاله إياكم

                                 
 .42من اآلية: سورة الشورى( 1)
منح ، وعليش (6/515) 2طشرح صحيح البخاري ، وابن بطال (22841رقم 531/ 4)المصنف ابن أيب شيبة ( 2)

 (.12/462)و( 3/248) 1طحكام القرآن الجامع أل، والقرطيب تفسريه (7/44) 1طالجليل 
 .42اآلية : سورة الشورى( 3)
 .184من اآلية: سورة البقرة( 4)
 (.1/215) 1طمعالم التنزيل  يف تفسريه ، البغوي(1/314) 1طجامع البيان الطربي يف تفسريه ( 5)
األندلسي االشبيلي املعروف بابن العريب ولد هو العًلمة، احلافظ، القاضي أبو بكر حممد بن عبداهلل بن حممد املعافري ( 6)

كان أقرب إىل االجتهاد . وهو فقيه حمِدث مفسر أصويل أديب متكِلم. وكان إماماا من أئمة املالكية( ه461)بأشبيليا عام 
الفقه؛  كتاب اخلًلفيات؛ كتاب اإلنصاف؛ احملصول يف أصول: ، له مؤلفات كثرية منها(ه543)تويف سنة . منه إىل التقليد

 .عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي
 (.3/266) 1طالوافي بالوفيات والصفدي ( 187/ 22) 2طسير أعالم النبالء الذهيب 

 (.1/151)  أحكام القرآنابن العريب ( 7)
 .184من اآلية: سورة البقرة( 1)
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وهذه اآلية منسوخة بإذن اهلل لنبيه بقتال  ،من املشركني حرمة يف حرمي، فاستحلوا منه مثله فيه
 .(2)" (1)  (ۅ ۉ ۉ ): أهل احلرم ابتداء يف احلرم وقوله

وآية الشورى عند كًلمه على تفسري آية  ،دعوى النسخ يف آية البقرة تعاىل وقد رد رمحه اهلل
أن حتمل اآلية على الظاهر ما مل ينقله إىل الباطن ما : غري أن الصواب عندنا ": الشورى فقال

جيب التسليم له، وأن ال حيكم حلكم يف آية بالنسخ إال خبرب يقطع العذر أو حجة جيب التسليم 
(ھ ھ ے ے ۓ): هلا، ومل تثبت حجة يف قوله

مراد به املشركون دون املسلمني، وال  أنه (3) 
 .(4)" بأن هذه اآلية منسوخة، فنسلم هلا بأن ذلك كذلك

 ،« اأو مظلوما  ،انصر أخاك ظاملاا  »: قال رسول اهلل : قال أنس  حديث :الدليل الثاين
 »: ا، أفرأيت إن كان ظاملا، كيف أنصره؟ قالمظلوما  يا رسول اهلل، أنصره إذا كان: فقال رجل

 .(5)« حتجزه أو متنعه الظلم، فإن ذلك نصره

ومما يؤيد هذا أن اهلل  (6)" وإن أخذ احلق من الظامل نصر له " :قال القرطيب رمحه اهلل تعاىل
: تعاىل قوله يف (7)بدون عدوان ممن بغى عليه -من دون ختصيص - محد كل منتصر حبقسبحانه 

                                 
 .36من اآلية: سورة التوبة( 1)
 (.3/311) 1طجامع البيان الطربي يف تفسريه ( 2)
 .42اآلية : سورة الشورى( 3)
 ( .22/526) 1طجامع البيان الطربي يف تفسريه ( 4)
يف كتاب اإلكراه، باب ميني الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو حنوه  صحيح البخاريأخرجه البخاري ( 5)
( 2444 – 2443رقم  182/ 2)، وأيضاا يف كتاب املظامل، باب أعن أخاك ظاملاا أو مظلوماا، (6852رقم  4/217)

يا رسول اهلل، هذا ننصره مظلوماا، فكيف ننصره ظاملاا ؟ : قالوا« انصر أخاك ظاملا أو مظلوماا » : بلفظ قال رسول اهلل 
 .« تأخذ فوق يده » : قال

 ( .3/248)  3الجامع ألحكام القرآن طالقرطيب يف تفسريه ( 6)
 .ا اهلل هكذا قال السدي، وصَوبه ابن جرير رمحهم( 7)
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ہ ہ ھ ھ) (ۀ ہ ہ 
يف إقامة الظامل على  ملا ؛املدح، واستحق من فعل ذلك هذا (1)

 .(2)هل تقومي ،وعقوبته مبا هو له أهل ،سبيل احلق

 .صر ال يكون مبا هو حمرم يف الشرعوجياب عن االستدالل مبثل هذا احلديث بأن الن

فهو أحق  ،من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان قد أفلس »: قول الرسول  :الدليل الثالث
 .(3) « به من غريه

ا يف املوضوع؛ فإنه وإن مل يكن صرحيا  ": قال أحد الباحثني مبيـ ناا وجه االستدالل من هذا احلديث
إذا ليس فيه إباحة األخذ من غري إذن من عليه احلق بل فيه تقدمي صاحب املتاع على غريه من 

 ا علىأثبت لصاحب احلق سلطانا  الغرماء إال أنه ميكن االستدالل به من جهة أن الرسول 
واسُتدل  ": يف شرح هذا احلديث تعاىل رمحه اهلل (5)احلافظ ابن حجر هقالمث أيد قوله مبا  (4)" حقه

به على أن لصاحب املتاع أن يأخذه وهو األصح من قويل العلماء، والقول اآلخر يتوقف على 
 .(6)" حكم احلاكم

                                 
 . 38:سورة الشورى اآلية ( 1)
 (.22/524) 1طجامع البيان الطربي يف تفسري ( 2)
يف كتاب االستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس يف البيع  صحيح البخاري، متفق عليه من حديث أيب هريرة ( 3)

يف كتاب املساقاة، باب من أدرك ما باعه عند املشرتي وقد أفلس، فله  صحيح مسلم، و(2422رقم  2/175) والقرض
 (.1558رقم 3/1183)الرجوع فيه  

 (.11/225) 1، وابن مفلح الفروع ط(14/342) 3طالمغني ابن قدامة 
 (.1/513) 1ط القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرعبد الرمحن العبد اللطيف ( 4)
املؤر خ، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد الكناين العسقًلين، ولد يف مصر عام هو احلافظ ( 5)
رحل الناس إليه من األقطار، وويل القضاء، ودر س يف عدد من املدارس الشهرية يف مصر، وصن ف تصانيف كثرية ( هـ773)

يف متييز 1اإلصابة ط)، و (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)صانيف ، وله من الت(هـ152)نافعة يف باهبا تويف رمحه اهلل سنة 
 (.الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة)، و(الصحابة

 .552ص 1ط طبقات الحفاظ، والسيوطي (1/74)1طشذرات الذهب ابن العماد 
 (.5/65)ط .د فتح الباريابن حجر  (6)
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، مث تعاىل رمحه اهلل جرحن بوجياب على هذا بأنه ال يسلم؛ لوجود اخلًلف املشار إليه يف كًلم ا
إنه يوجد كثري من األدلة الشرعية جعلت احلقوق للناس، ولو فُهم منها أن مستحقيها يأخذوهنا 
بأنفسهم ألفضى ذلك إىل فوضى بني الناس، وهو أمر اشرتط من يقول باجلواز عدم حصوله من 

 .خذ اإلنسان حقه بنفسه ظفراا حبقهجراء أ

، وقد (1) (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ) : حق القصاصكما أنه جاء قوله تعاىل يف
حية يف أن له على على أن القصاص ال مدخل ملسألة الظفر فيه مع أن اآلية صر  (2)أمجع العلماء

 .القاتل سلطاناا

 .(3)« واللسان ،إن لصاحب احلق اليدُ  »: استدلوا بعموم حديث :الدليل الرابع

 .(4) " ماله ممن حيتجبه، وأخذ مثله مع فوت عينه ناولُ يده تَ  ": يف وجه االستدالل قالوا

 .ن احلديث غري صحيح كما يف خترجيهوجياب على هذا بأ

                                 
 .33اآلية : سورة اإلسراء( 1)
 (.1/151) ام القرآنأحكابن العريب ( 2)
، وذكره ابن (4553رقم  5/415)كتاب األقضية واألحكام وغري ذلك باب الشفعة   سنن الدارقطنيأخرجه الدارقطين ( 3)

 .وذكر أنه منكر بسبب حممد بن معاوية( 7/534) 1ط الكامل في ضعفاء الرجالعدي يف 
وهذا منكر، وحممد بن معاوية ( 4/1837) 1ط واأللفاظذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف وقال ابن القيسراين يف 

عن حممد بن معاوية أحد ( 2/188)ط .دالدراية في تخريج أحاديث الهداية وقال ابن حجر يف . مرتوك احلديث
 .الساقطني

عما أخرجه ( 25363رقم  18/558) 1طإتحاف المهرة  ، وابن حجر يف(4/166)1طنصب الراية وذكر الزيلعي يف 
 .ين أنه مرسل من مكحول عن رسول اهلل الدارقط

كتاب   صحيح البخاري « إن لصاحب احلق مقاالا » : قول الرسول  ولكن ثبت يف الصحيحني وغريمها عن أيب هريرة 
كتاب املساقاة  باب من   صحيح مسلم،و( 2628رقم  2/238) اهلبة باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق 

 (.1621رقم  3/1225)رياا منه، وخريكم أحسنكم قضاء استسلف شيئاا فقضى خ
 (.17/413) 1طالحاوي الكبير دي ، واملاور (3/364) 1ط مختصر خالفيات البيهقي اإلشبيلىاللَّخمى  (4)
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استحقاق الدائن مًلزمة مدينه، وحبسه، وأما اللسان : فإن معىن اليد فيه أي ،وعلى فرض صحته
فكما  ،وماله ،ألن قضاء الدين مستحق على املديون من كسبه "؛(1)فيعين مطالبته، ومقاضاته له

أنه إذا كان له مال كان للطالب أن يطالبه بقضاء الدين منه، فكذلك إذا كان له كسب كان له 
وذلك إيما يتحقق باملًلزمة حىت إذا فضل من كسبه شيء عن  ،أن يطالبه بقضاء الدين من كسبه

 .(2)" نفقته أخذه بدينه

بة رضي اهلل عنها السابق الذي القياس على ما جاء يف حديث هند بنت عت :الدليل اخلامس
به  وااحتج، ف(3)أن تأخذ باملعروف من مال زوجها نفقة هلا وألوالدها جعل هلا فيه رسول اهلل 

على مسألة الظفر، وأن لإلنسان أن يأخذ من مال غرميه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده 
 .(4) وز له االقتصاص منهأو جحده أنه جي ،كل من وجب عليه حق مل يوفه  يهف، فأدخلوا إياه

ألنه عليه هم أيضاا يستدلون هبذا احلديث على أنه ال فرق بني جواز األخذ من اجلنس، أو غريه؛ و 
بل هو  ،وهذا هو التقومي بعينه ،الصًلة والسًلم أذن هلند أن تفرض لنفسها وعياهلا قدر الواجب

 .(5)وأعسر ،أدق منه

 :هي األمرين متنع صحة القياس على هذا القياس بوجود فروق بني بَ وأجي

خبًلف  (6)وهو الزوجية معلوم، ظاهر يف حديث هند بنت عتبة رضي اهلل عنهاسبب احلق  :أوالا 
 .املنهي عنهايانة اخل ها من مال زوجها بدون علمه منفًل يكون أخذمسألتنا، 

                                 
املاوردي ، و (4/241) 1ط النهاية في غريب الحديث واألثر، وابن األثري (2/175) 1ط غريب الحديثأبو ُعبيد ( 1)

 .(6/333) 1طالحاوي الكبير 
 (.5/111)ط .د المبسوطالسرخسي  (2)
 .من هذا البحث( 122)مر معنا احلديث، وخترجيه يف ص ( 3)
 3ط زاد المعاد، وابن القيم (14/341) 3طالمغني ، وابن قدامة (6/515) 2طشرح صحيح البخاري ابن بطال ( 4)
 (.7/44) 1طمنح الجليل ، وعليش (448/ 5)
 (.8/512)ط .د فتح الباريابن حجر ( 5)
شرح الزركشي على مختصر ، والزركشي (5/448) 3ط زاد المعاد، وابن القيم (14/341) 3طالمغني ابن قدامة ( 6)
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 .(2)" وإن علم ثبوت احلق املسألةألن  ؛وفيه شيء ": تعاىل رمحه اهلل (1)قال الزركشي

احلق  ها، حبكم العادة ما يؤثر يف إباحة أخذاهزوج ة من التبسط يف مالزوجأن لل :ثانياا
 .(3)صاحب احلق مع مدينهباملعروف، خبًلف 

صرب عنه، وال سبيل إىل تركه، أن النفقة تراد إلحياء النفس، وإبقاء املهجة، وهذا مما ال يُ  :ثالثاا
، ناا مبضي وقتهايْـ دَ  لو صارت النفقةبل إن ين، ع به هذه احلاجة، خبًلف، الدَّ فجاز أخذ ما تندف

 .(4)أخذها لزوجةمل يكن ل

أن إلزام الزوجة بأن يكون أخذها حقها يف النفقة عن طريق احلاكم كلما وجبت فيه مشقة،  :رابعاا
 .(5)ينوحرج عظيم؛ لكوهنا متجددة كل يوم، ومستمرة خبًلف الدَّ 

أن إلزام الزوجة بالرفع للحاكم رمبا أدى ذلك إىل الفراق إما بطلب منها، أو ابتداءا من  :مساااخ
ة عليها مع متكنها من ويف ذلك مضر   الزوج بسبب كثرة املطالبات، وإلزامه احلضور عند القاضي،

 .وجودة يف معاملة الغرمي مع غرميه، وهذه األمور غري م(6)بدون هذه املضر ة  أخذ حقها

 .جعل األخذ باملعروف وهذه املشقة، واملضرة معتربة بدليل أن الرسول 

                                 
 (.7/423) 1ط الخرقي

مة مشس الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي املصري فقيه حنبلي( 1) فقه عن أخذ ال، ا يف املذهبكان إماما ، هو الشيخ العًل 
شرح قطعة من :من أهم مصنفاته . قاضي القضاة موفق الدين عبد اهلل احلجاوُي وكان عاملا متفننا يف الفقه واحلديث وغريه

 (.هـ 772)تويف رمحه اهلل بالقاهرة سنة . شرح خمتصر اخلرقي، احملرر
 (.1/71) 1ط شرح الزركشي، واجلربين مقدمة حتقيق (1/314) 1طشذرات الذهب ابن العماد 

 (.7/423) 1ط شرح الزركشيالزركشي ( 2)
 (.14/341) 3طالمغني ابن قدامة ( 3)
 .املرجع السابق( 4)
 (.423/ 7) 1طشرح الزركشي ، والزركشي (5/452) 3ط زاد المعاداملرجع السابق، وابن القيم ( 5)
 (.5/452) 3ط زاد المعادابن القيم ( 6)
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ال  ا منه حكما فيدل على أنه كان قضاءا، و  ،أمر « خذي »: يف احلديث  أن قوله :سادساا
 .فيه أصًلا للجوء فيه إىل احلاكم عليه ال داللةو  ،(1)فتيا

السابق يف استحقاق الضيف   عقبة بن عامرالقياس على ما يف حديث  :لدليل السادسا
وأن الضيف يأخذ من مال املضيف  هو دليل على وجوب الضيافة،: قالوا (2)الضيافة على مضيفه

أخذ اإلنسان نظري حقه ممن هو عليه إذا أىب  يهعلقاسوا و  إذا امتنع من الضيافة بدون إذنه،
 .(3)دفعه

كان من جنس ما عليه، أو من غري وهذا احلديث دليل على أن اجلواز عام يف مال املدين سواء  
جنسه، فمن املعلوم أن الضيافة باملعروف على قدر استطاعة املضيف، وهذه أمور غري حمددة، 
فإذا جاز للضيف األخذ، فًل شك أنه سيأخذ بالتقدير الذي هو على سبيل املعاوضة؛ إذ ال 

للضيف خذ من  ضيف؛ حىت يقالميكن معرفة جنس الضيافة اليت سيضعها املضيف هلذا ال
 .جنسها

دل به يف مسألة الظفر، وال وقد استُ  ": عن هذا االستدالل بقوله تعاىل وأجاب ابن القيم رمحه اهلل
 .(4) " دليل فيه؛ لظهور سبب احلق ههنا، فًل يتهم اآلخذ

 :جياب على استدالهلم حبديث الضيافة، والقياس عليه أن يقال كذلكو 

                                 
يف هذا احلديث هل هو  ، وقد وقع بني العلماء خًلف يف قول الرسول (8/511)ط  .د فتح الباريابن حجر ( 1)

، وزاد يف التفصيل واإليضاح ابن حسني يف (1/221)ط .دالفروق حكم أم فتوى؟ ذكر ابن حجر طرفاا منه، والقرايف 
 (.1/227)ط .املطبوع على هامش الفروق دتهذيب الفروق 

 .من هذا البحث( 124)يف ص مر معنا احلديث، وخترجيه ( 2)
، وهو ظاهر صنيع البخاري رمحه اهلل يف الصحيح ألنه أورد احلديث حتت (282/ 4) 2ط إعالم الموقعينابن القيم ( 3)

ط .د الفتحكما مر يف التخريج، وقد أشار إىل ذلك ابن حجر رمحه اهلل يف ( باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله)باب 
(5/121.) 
 (.4/282) 2ط إعالم الموقعينابن القيم ( 4)
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فمنهم من يرى أهنا كانت واجبة، تعاىل، بني العلماء رمحهم اهلل  الضيافة خمتلف يف حكمها :أوالا 
بأدلة أخرى غري احلديث املستدل به، أو أهنا سنة، والوجوب خاص باملضطرين،  (1)مث نسخت

، وأشار إىل اختًلف العلماء يف وجوب تعاىل وهو قول اجلمهور كما ذكر ابن حجر رمحه اهلل
، وهذا أيضاا مما ُيضعف القياس على حكم (2)شيئاا منع منهالعوض على الضيف املضطر إذا أخذ 

 .الضيافة

يف معىن  (3)ولوم، وقال ذلك جماهد ،بتَ إن حق الضيف على من منعه قراه عَ  ": يقال أيضاا :ثانياا
اإلسًلم ابن  شيخ، وقال (5)"(4) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ): قول اهلل عز وجل

، وبذلك مل يكن له حق (6)" ا فلم يقروهنزلت فيمن ضاف قوما  ": عن اآلية تعاىل تيمية رمحه اهلل
 .فيه من املضيف الذي منعه الضيافةمايل يستو 

                                 
 (.4/242) 1طشرح معاني اآلثار الطحاوي ( 1)
قرى الضيف واجب، كما دلت عليه األحاديث الصحيحة : " ، وقال ابن تيمية(121/ 5)ط .د فتح الباريابن حجر ( 2)

 (.5/144) 1ط منهاج السنة النبوية" 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): يف قوله تعاىل، عن جماهد ، حيدث ، مسعت املثىن بن الصباح : قال عبد الرزاق يف تفسريه( 3)

: " فقال، فلما خرج أخرب الناس ، فلم يؤد إليه حق ضيافته ، أضاف رجل رجًل : قال، اآلية [ 141: النساء] (پ پ
الصنعاين ". من ظلم حني مل يؤد إليه اآلخر من ضيافته  فذلك جهر بالسوء إال، فلم يؤد إيل حق ضيافيت، ضفت فًلناا 

 (.654رقم  1/414) 1ط تفسير عبد الرزاق
تفسير جماهد . وهذا التفسري جملاهد مذكور بلفظ آخر قريب منه يف تفسريه املطبوع، ولكن بسند أطول من سند عبد الرزاق

 .285ص 1ط مجاهد
 .141من اآلية: سورة النساء( 4)
 (.11/213) 2طلبيان والتحصيل اابن رشد ( 5)
 (.5/144) 1ط منهاج السنة النبويةابن تيمية ( 6)

 ڀ ڀپ )فنزلت ، نزلت يف رجل ضاف رجًلا بفًلة من األرض فلم يضفه: " أورد الطربي بسنده يف تفسريه عن جماهد قوله
 (.7/628) 1ط جامع البيانالطربي "  (ڀ
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ر العيب كْ وذِ  ،بأن األخذ من العرض "أن بعضهم تعقَّب هذا  تعاىل وذكر ابن حجر رمحه اهلل
 األخذ من مال املدين بدون ، ولكن مثل هذا يقال يف(1) " ب يف الشرع إىل تركه ال إىل فعلهدِ نُ 

 .علمه

؛ لذا والقهر ،خذ منهم بطريق الظفراأل أن فيه يسل احلكم املذكور يف أحاديث الضيافة :ثالثاا
ليلة الضيف واجبة على كل  »: لاق رسول اهلل فيكون خمصوصاا مبا جاء يف احلديث اآلخر أن 

 .(2) «ا له عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه ا، كان دينا مسلم، فإن أصبح بفنائه حمروما 

وينصره املسلمون ليصل إىل  ،ويطالب ،ظاهر هذا احلديث أنه يقتضي " (3)جاء يف طرح التثريب
 .(4)" واهلل أعلم ،حقه ال أنه يأخذ ذلك بيده من غري علم أحد

يأخذ من أمواهلم مبقدار له أن الضيُف هل  عما إذا مل يضيَّفَ  تعاىل وسئل اإلمام أمحد رمحه اهلل
فقد نص على أن له املطالبة . " وله أن يطالبهم حبقه ،ال يأخذ إال بعلم أهله ": ما يضيفه؟ قال

 .(5)بذلك

                                 
 (.5/128)ط .د فتح الباريابن حجر ( 1)
، و ابن ماجة (3752رقم  3/342)يف السنن كتاب األطعمة باب ما جاء يف الضيافة  سنن أبي داودأخرجه أبو داود ( 2)

رقم  21/428)المسند ، واإلمام أمحد يف (3677رقم 642/ 4)يف كتاب األدب باب حق الضيف سنن ابن ماجة
 (.744رقم384: ص)باب إذا أصبح بفنائه  األدب المفرد، والبخاري يف (17173و  17172

كما قال ذلك ابن " وإسناده على شرط الصحيح "  واحلديث من رواية الصحايب اجلليل املقدام بن معدي كرب أيب كرمية 
سلسلة األحاديث الصحيحة ". إسناده صحيح، رجاله ثقات: " ، وقال األلباين(4/283) 1طالتلخيص الحبير حجر 

 (.5/238)طبعة جديدة منقحة 
وهو شرح على املنت املسمى ) كتب على الصفحات األوىل من أجزائه الثمانية ، كتاب يف أحاديث األحكام الفقهيةهو  ( 3)

تقريب األسانيد وترتيب املسانيد لإلمام األوحد حافظ عصره، وشيخ وقته جمدد املئة الثامنة زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم 
هـ، وهذا الشرح له، ولولده احلافظ الفقيه املتفنن قاضي مصر ويل الدين 126ىف عام املتو  725بن احلسني العراقي املولود عام 

 (.هـ رمحهما اهلل ونفع هبما 126هـ املتوىف عام 762أيب زرعة العراقي املولود عام 
 دعون المعبود شرح سنن أبي داو ، وقال العظيم آبادي يف (1/227)ط . د طرح التثريب في شرح التقريبالعراقي ( 4)

 ".أي طلب حقه ( اقتضى(: " )154/ 12) 1ط
 .151ص 2ط األحكام السلطانيةالقاضي أبو يعلى الفراء ( 5)
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وجود فرق بني مسألة الضيافة، ومسألة الظفر مينع القياس، فالضيافة يتعلق هبا حاجة آنية  :رابعاا
 .(1)تفوت خبًلف غريها من احلقوق اليت ميكن ألصحاهبا أن يتقدموا إىل القضاء 

: ، قالأيب هريرة  القياس على انتفاع املرهتن بالعني املرهونة الوارد يف حديث :الدليل السابع
ا، ولنب الدر يشرب بنفقته، إذا كان الرهن يركب بنفقته، إذا كان مرهونا  »: اهلل قال رسول 

 .(2)« ا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةمرهونا 

 ،(3)" وهو نفقة املركوب ،املرهتن ينفق ويأخذ عوض حقه جعل  " وجه االستدالل هو أنه
أن من أهل العلم من محل استحقاق املرهتن االنتفاع باملرهون  تعاىل وذكر ابن حجر رمحه اهلل

على ما إذا امتنع الراهن من اإلنفاق على املال املرهون  ديثاحل مقابل اإلنفاق عليه الوارد يف هذا
 وهي من مجلة مسائل الظفر ": مث قال أو قيمته على قدر علفه ،بشرط أن ال يزيد قدر ذلك

"(4). 

 :باألمور التاليةجياب عن هذا و 

ل الراهن، وإيما الشارع جوز له بَ املرهتن مل يكن له حق قِ  "القياس غري مستقيم؛ ألن  اهذ :أوالا 
 .(5)" ا باألصلح، لئًل يفوت الركوب على الراهن جمانا املعاوضة عمًلا 

 .(6)أن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل اختلفوا يف معىن احلديث، ونسخه من عدمه :ثانياا

                                 
 .113ص 1ط استيفاء الحقوق من غير قضاءاليحىي ( 1)
وبرقم ( 2512رقم  2/211)يف كتاب الرهن باب الرهن مركوب وحملوب  صحيح البخاريأخرجه البخاري يف ( 2)
 .نبسند ولفظ آخري( 2511)
 (.7/423) 1ط شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي ( 3)
 (.5/144)ط .د فتح الباريابن حجر ( 4)
 (.7/423) 1ط شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي ( 5)
شرح ، وابن بطال (4/81) 1طشرح معاني اآلثار ، والطحاوي (15/452) 1ط شرح مشكل اآلثارالطحاوي ( 6)

 (.6/223) 1طالحاوي الكبير ، واملاوردي (7/21) 2ط صحيح البخاري
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، وتقييد (1)على محل احلديث على املعىن املذكور، بأن هذا خًلف الظاهر اعرُتضكما أنه   :ثالثاا
 .(2) مبا مل يقيد به الشارع للحديث

 جعلتموه فهًل  : فإن قيل ": بقوله تعاىل ومن أدلة اجمليزين ما قرر ابن القيم رمحه اهلل :الدليل الثامن
فائه باحلاكم، كاملغصوب ماله إذا رآه ىف يد الغاصب، ا حلقه بنفسه، إذ عجز عن استيمستوفيا 

إنه ال حيل له أخذ عني ماله، وهو يشاهده ىف يد الظامل : وقدر على أخذه منه قهراا؟ فهل تقولون
 ال حيل له إخراجه من داره وأرضه؟املعتدى؟ و 

حيرم على ا، حبيث ال يتهم فهل وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها، وعقد عليها ظاهرا 
 .(3)" الزوج األول انتزاع زوجته منه، خشية التهمة؟ وهذا ال تقولونه أنتم، وال أحد من أهل العلم

أو  ،أو أمته ،وليس هذا مبنزلة من رأى عني ماله ": اجلواب على ذلك فقال تعاىل مث بني  رمحه اهلل
العني، خبًلف صاحب  ههذ  حقه يفا، فإنه قد تعني  صها منه قهرا زوجته بيد غاصب ظامل، فخل  

منها، وألنه ال يتكتم بذلك، وال  الدين، فإن حقه مل يتعني ىف تلك العني الىت يريد أن يستويف
يستخفى به، كما يفعل اخلائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه، ويستعني عليه بالناس، 

فإحلاق أحدمها  ،وسارق ،ر بصورة خائنم مستخف، متصوِ نسب إىل خيانة، واألول متكتِ فًل يُ 
 .(4) " باآلخر باطل، واهلل أعلم

ويستدل اجمليزون على أنه ال فرق بني أن يظفر صاحب احلق من مال غرميه على  :الدليل التاسع
من احلقوق املختلفة ما يتعذر وجود جنسها يف ماله، فدل " أو غريه بأن  ،شيء من جنس حقه

وألن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه على جواز أخذه من غري جنسه ومن جنسه، 
 .ا على أخذ الدراهم بالدنانري، والدنانري، بالدراهممع تعذر اجلنس أن يأخذ من غري جنسه قياسا 

جاز أن يقضي منه دينه، جاز أن يتوصل مستحقه إىل أخذه، إذا امتنع حبسب املمكن وألن من 
                                 

 (.4/316) 1ط تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذياملباركفوري ( 1)
 (.5/131) 2ط سبل السالمالصنعاين ( 2)
 (.2/763) 1طإغاثة اللهفان ابن قيم اجلوزية ( 3)
 (.2/764)املرجع السابق ( 4)
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امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت املعاوضة بدون  "ومن املعلوم أن من  ،(1)" ا على احملاكمةقياسا 
، ويف احلديث (3)به اأن يف منعه من أخذ ماله يف هذا احلال إضرارا ويؤيد هذا ، (2)" إذنه للحاجة

 .(4) « ال ضرر وال ضرار »: أنه قال املروي عن رسول اهلل 

واجلواب عن هذا االستدالل أن يقال إنه استدالل مبحل النزاع، وهذا ال يسوغ؛ ذلك أن من مينع 
 .(5)األخذ يوجب اللجوء إىل احلاكم بأي حال، فإن مل ميكنه فًل يأخذ 

 .فًل يتم ،كما أن القياس على احملاكمة قياس بني  الفرق

 :أدلة القول الثاين

 :ما يلياستدل القائلون باملنع بأدلة هي 

                                 
 (.17/414) 1ط الحاوي الكبيراملاوردي ( 1)
 (.32/372)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 2)
 (.3/425) 1ط المهذبالشريازي ( 3)
رقم  432/ 3)كتاب األحكام باب من بىن يف حقه ما يضر جباره سنن ابن ماجه   سنن ابن ماجةأخرجه ابن ماجة ( 4)

وقال ( 2345 رقم 66/ 2)كتاب البيوع   المستدرك، واحلاكم يف (2165رقم  55/ 5) المسند، وأمحد يف (2341
 .حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب

، مث نقل (2/227) 1طجامع العلوم والحكم ابن رجب . له طرق يقوى بعضها ببعض": األربعني النووية " قال النووي يف 
احلديث وحيسنه، وقد تقبله  ابن رجب عن أيب عمرو بن الصًلح أنه قال عن هذا احلديث أنه روي من وجوه وجمموعها يقوي

 (.186رقم  421/ 3) 1طإرواء الغليل ، وصححه األلباين يف (2/211. )مجاهري أهل العلم واحتجوا به
أن كل من وجب عليه حق، وامتنع من إيفاء ما صار مستحقاا : األصل عندها"  1ط المحيط البرهانيقال ابن مازة يف ( 5)

 (.1/244" )فإن القاضي يقوم مقامه يف إيفاء ذلك احلق املستحق عليه عليه، وذلك مما جيري فيه النيابة، 
من حرم عليه االمتناع من بدل شيء ( : القاعدة الثالثة والعشرون: " )32-31ط ص.د القواعدقال ابن رجب رمحه اهلل يف 

 :سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعترب، وجيربه احلاكم عليه هذا نوعان
" أن يكون املطلوب منه تصرفاا لعقد أو فسخ أو غريمها ( : النوع الثاين...)أن يكون املطلوب منه إذنا جمرداا : ( أحدمها)

 .وذكر فروعاا لكل نوع كلها جيري فيها اخلًلف إما أن يعترب إذنه أو ال يعترب
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من حلف على ميني يقتطع هبا  »: قال عن النيب  بن مسعود  عن عبد اهلل :الدليل األول
ەئ وئ ): فأنزل اهلل تعاىل ،« مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي اهلل وهو عليه غضبان

ۆئ ۆئ ۈئ  ۇئ ۇئ  (... وئ 
ما حدثكم أبو عبد " : ، فقال(2)اآلية، فجاء األشعث (1)

ما : ، قلت« شهودك »: أنزلت هذه اآلية، كانت يل بئر يف أرض ابن عم يل، فقال يل الرمحن يف  
هذا احلديث، فأنزل  حيلف، فذكر النيب  نيا رسول اهلل، إذ: ، قلت« فيمينه »: يل شهود، قال

 .(3) "ا لهاهلل ذلك تصديقا 

ورجل من كندة إىل النيب  ،جاء رجل من حضرموت: قال  (4)بن حجر وائلعن  :الدليل الثاين
فقال " يا رسول اهلل، إن هذا قد غلبين على أرض يل كانت أليب" : ، فقال احلضرمي ،

 »: للحضرمي ، فقال رسول اهلل " هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق" : الكندي
فاجر ال يبايل يا رسول اهلل، إن الرجل " : ، قال« فلك ميينه »: ، قال" ال " :قال«  ؟ ألك بينة

، فانطلق « ليس لك منه إال ذلك »: ، فقال" على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء

                                 
 .77من اآلية : سورة آل عمران( 1)
 ." هو ابن قيس الكندي" ( 4/186) 6طإرشاد الساري قال القسطًلين يف ( 2)

وقيل امسه معدي كرب بن ، وهو الصحايب اجلليل األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أحد بين احلارث بن معاوية 
استعمله عثمان ، سنة عشر يف وفد كندة، وكان رئيسهم قيس، وهو األشج بن معدي كرب ويكىن أبا حممد وفد إىل النيب 

 .الريموك،شهد القادسية، واملدائن، وجلوالء، وهناوند، وشهد صفني مع علي  على أذربيجان ذهبت عينه يوم
 2طأسد الغابة ، وابن األثري (215/ 1) 1ط معرفة الصحابة، وأبو نعيم (6/22) 1ط الطبقات الكبرىعد ابن س

(1/248.) 
رقم  2/163)واللفظ له كتاب الشرب واملساقاة باب اخلصومة يف البئر والقضاء فيها  صحيح البخاريمتفق عليه ( 3)

 123 - 122/ 1)كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار صحيح مسلم ، و( 2356-2357
 ( .131رقم 

مي، يكىن أبا هنيدة كان قيًلا من وهو الصحايب اجلليل وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل الكندي، احلضر ( 4)
على أقيال  واستعمله  إنه بش ر به رسول اهلل : ويقال أقيال حضرموت، وَكان أبوه من ملوكهم، وفد على رسول اهلل 

 .من حضرموت
 1أسد الغابة ط، ابن األثري (1562/ 4) 1ط االستيعاب، وابن عبد الرب (5/2711) 1ط معرفة الصحابةأبو نعيم 

(5/425.) 
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، ليلقني اهلل وهو أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماا  »: ملا أدبر ليحلف، فقال رسول اهلل 
 .(1)« عنه معرض

بني البينة  ملدعيا ردد أنه  هو إبطال مسألة الظفرووجه الداللة من هذه األحاديث على 
ليس لك منه  »: هبقول  ونفى غريه ،هذاكد أبل واليمني، فدل على عدم األخذ بغري ذلك، 

 .(2)« إال ذلك

لكن من منع : " من أدلتهم ما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل فقال :الدليل الثالث
أد  »: أنه قال عن النيب   األخذ مع عدم ظهور احلق استدل مبا يف السنن عن أيب هريرة

: أنه قال (1)ويف املسند عن بشري بن اخلصاصية ،(3)« األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك

                                 
 - 1/122)كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار صحيح مسلم مسلم  اإلمامأخرجه ( 1)

 (.138رقم 123
  صحيحهفائدة على احلديث الذي خرجه البخاري يف ( 4/282)يف  وذكر، (12/188)ط .دعمدة القاري العيىن ( 2)

رأيت أبا : وهو ما رواه أبو صاحل السمان، قال( 528رقم  1/177)بني يديه  يرد املصلي من مر: كتاب الصًلة باب باب
سعيد اخلدري يف يوم مجعة يصلي إىل شيء يسرته من الناس، فأراد شاب من بين أيب معيط أن جيتاز بني يديه، فدفع أبو 

د أشد من األوىل، فنال من أيب سعيد يف صدره، فنظر الشاب فلم جيد مساغاا إال بني يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعي
ما لك والبن : سعيد، مث دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أيب سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال

إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه، » : يقول مسعت النيب : أخيك يا أبا سعيد؟ قال
فيه أن يف املنازعات ال بد من الرفع إىل احلاكم وال ينتقم اخلصم بنفسه : " ، قال«فليقاتله فإيما هو شيطان  فليدفعه فإن أىب

 .، ومل يظهر يل وجه استنباطه هذا رمحه اهلل؛ ذلك أن الفعل فعل تابعي كما أنه جلأ إىل احلاكم، وهذا خارج عن حمل النزاع"
،والرتمذي ( 3535رقم  3/282)لبيوع باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت يده كتاب ا  سنن أبي داودأخرجه أبو داود ( 3)

 سنن الدارمي، والدارمي (1264رقم  3/556)، وقال حديث َحس ن غريب (31)يف كتاب البيوع باب رقم  سنن الترمذي
ه الذهيب يف ، واحلاكم وصححه ووافق(2638رقم  3/1682)كتاب البيوع باب يف أداء األمانة واجتناب اخليانة   1ط

شعب ، والبيهقي يف (15424رقم  24/152) المسند، واإلمام أمحد يف ( 2287 – 2286رقم  2/53) المستدرك
 2/375) السنن الصغير، والبيهقي (4173رقم  7/181)باب يف األمانات وما جيب من أدائها إىل أهلها  1ط اإليمان

 المعجم األوسط، والطرباين يف ( 2836رقم  3/443)كتاب البيوع باب الصلح   سنن الدارقطنيوالدارقطين (  2338رقم 
 (.3585رقم  4/55)ط .د

 1ط علل الحديث، وذكر ابن أيب حامت يف "ليس هذا بثابت عند أهل احلديث ( " 124/ 5)  1طاألم وقال الشافعي يف 
نقل عن أمحد ( 3/212) 1طالتلخيص الحبير ر ، وقال ابن حج(3/584" )منكر : " أن والده رمحه اهلل قال عن احلديث
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وال فاذة إال أخذوها فإذا قدرنا هلم على شيء  ،ا ال يدعون لنا شاذةيا رسول اهلل إن لنا جريانا " 
 .(2)«  وال ختن من خانك ،ال أد األمانة إىل من ائتمنك »: قال"  أنأخذه؟

إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما " : أنه قيل له ويف السنن عن النيب 
 .(1) " (3) «ال  » :قال" يعتدون علينا؟ 

                                 
 1ط العلل المتناهية في األحاديث الواهيةوقال ابن اجلوزي يف .. هذا حديث باطل ال أعرفه من وجه يصح: أنه قال

أن املانع ( 3/534) 1طبيان الوهم واإليهام ، وذكر ابن القطان يف "هذا احلديث من مجيع طرقه ال يصح ( " 2/123)
 .، وهو كونه من رواية شريك، وقيس بن الربيع، وهم خمتلف فيهم لسوء حفظهممن تصحيحه

وال خيفى أن وروده هبذه الطرق املتعددة مع تصحيح إمامني من األئمة ( " 11/15) 1طنيل األوطار وقال الشوكاين يف 
سلسلة األحاديث ه األلباين يف ، وصحح"املعتربين لبعضها وحتسني إمام ثالث منهم مما يصري به احلديث منتهضا لًلحتجاج 

وهذا من مبالغاته، : قلت: " فقال بعد ذكره لكًلم ابن اجلوزي( 424)رقم  ( 714/ 1)طبعة جديدة منقحة  الصحيحة 
واهلل .فاحلديث من الطريق األوىل حسن، وهذه الشواهد والطرق ترقيه إىل درجة الصحة الختًلف خمارجها، وخللوها عن متهم

 ".أعلم 
لكن : قلت" بعد أن ذكر أن للحديث ستة طرق وما فيها من مقال  31ص 1طالمقاصد الحسنة لسخاوي يف وقال ا

 ".بانضمامها يقوى احلديث 
واخلصاصية أمه، ونسب إىل أمه وهو بشري بن معبد بن شراحيل بن سبع  ابن اخلصاصية  هو الصحايب اجلليل بشري(1)

 .يزيد بن معبد بن ضباب بن سبيع، كان امسه يف اجلاهلية َزْحم بن معبد بشري بن : بن ضباب بن سدوس السدوسي، وقيل
 (.1/386) 2طأسد الغابة األثري  وابن، (1/422) 1ط معرفة الصحابةأبو نعيم 

برقم  15/ 4) مصنفه ، وعبد الرزاق يف(22716-22715)برقم ( 311/ 34) المسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 2)
وما كان امسه : باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة، ولفظه عند اإلمام أمحد قال ديسم قلنا لبشري بن اخلصاصية، قال(  6111

بشرياا، إن لنا جرية من بين متيم، ال تشد لنا قاصية إال ذهبوا هبا، وإهنا ختفي لنا من أمواهلم أشياء  بشرياا، فسماه رسول اهلل 
 «... أد األمانة » وليس عند اإلمام أمحد وال عند عبد الرزاق زيادة " ال : " الأفنأخذها؟ ق

رجل ( )2615رقم الرتمجة  2/28) 1طميزان االعتدال احلديث يف سنده رجل امسه ديسم السدوسي قال عنه الذهيب يف 
، وقال عنه ابن (4/222) 1ط كتاب الثقات، وديسم هذا ذكره أبو حامت الُبسيت يف (من بىن سدوس ال يدري من هو 

 ".مقبول من الثالثة ( " 1133)رقم الرتمجة  221ص 3ط تقريب التهذيبحجر يف 
» : ولفظه قال( 1517و  1516رقم  125/ 2)كتاب الزكاة باب رضا املصدق   سنن أبي داودأخرجه أبو داود يف ( 3)

 ، ورواه عبد الرزاق يف«ال : قلنا يا رسوَل اهلل، إن أصحاب الصدقة يـَْعَتُدوَن علينا، أَفـََنْكُتم من َأموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال
كتاب الزكاة باب ال يكتم   السنن الكبرى باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة، والبيهقي يف(  6111برقم  15/ 4) مصنفه

 (.7326رقم  4/175)شيئا من مال الزكاة وال يغل 
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فهذه : " وقال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل مبيِـناا وجه االستدالل من هذه األحاديث
خيانة مل  هُ ذُ خْ أَ  (2)وا، ن حق املظلوم يف نفس األمر إذا كان سببه ليس ظاهرا األحاديث تبني أ

 ،وإن كان هو يقصد أخذ نظري حقه؛ لكنه خان الذي ائتمنه فإنه ملا سلم إليه ماله ،يكن له ذلك
 .اا كان خائنا واالستحقاق ليس ظاهرا  ،فأخذ بعضه بغري إذنه

وصار كما لو  ،اا معلوما األمر مل يكن ما ادعاه ظاهرا أنا مستحق ملا أخذته يف نفس : وإذا قال
فأنكرت نكاحه وال بينة له فإذا قهرها على الوطء من غري حجة ظاهرة فإنه ليس له  ،تزوج امرأة

ولو قدر أن احلاكم حكم على رجل بطًلق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة يف  ،ذلك
ا نع منه ظاهرا فإن قيل ال ريب أن هذا ميُ  ،عليه يف الباطن الباطن مل يكن له أن يطأها ملا هو األمر

لكن  ،وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ ألهنم مأمورون بإنكار ذلك؛ ألنه حرام يف الظاهر
ا يقتضي مفاسد كثرية منهي عنها ل ذلك سر  عْ فِ : ا فيما بينه وبني اهلل؟ قيلالشأن إذا كان يعلم سرا 

فقد  ،يتشبه به من ليس حاله كحاله يف الباطنأن  (3)و ،هور والشهرةذلك يف مظنة الظ فإن فعل
 .يظن اإلنسان خفاء ذلك فيظهر مفاسد كثرية ويفتح أيضا باب التأويل

الذي ال ميكنه االنتصار إال بالظلم كاملقتص الذي ال ميكنه االقتصاص إال  (4)وصار هذا كاملظلوم
فًل جيوز استيفاء احلق . نفس اخليانة حمرمة اجلنس وذلك أن. بعدوان فإنه ال جيوز له االقتصاص

                                 
ضعيف أبي ويف سند احلديث ديسم السدوسي املذكور حاله يف احلديث السابق ولذلك ضعفه األلباين حممد ناصر الدين 

 (.1516)رقم  122ص 1ط ضعيف أبي داود، وأشار إىل ذلك يف (2/128) 1ط األم –داود 
، وقال ابن مفلح يف (2/221)ط .د مختصر سنن أبي داودوقد سكت عن احلديث أبو داود يف سننه ومثله املنذري يف 

 ".إسناده جيد ( " 4/327) 1ط الفروع
 .226-224ط ص .دالمسائل الماردينية ، و(373 -32/372)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
 ط.دالمسائل الماردينية املطبوعة، ولكنها يف ( 373/ 32)ط .دمجموع الفتاوى حرف الواو هنا ليس يف نسخة ( 2)

 .وال شك أن وجودها يبني املعىن على الوجه الصحيح( 227)موجودة ص 
ط .د المسائل الماردينيةولعله خطأ نساخ واملثبت هو من ( وفيه أال)( 32/374)ط .دمجموع الفتاوى الذي يف ( 3)

 .227ص
حذف ، ولعل الصحيح 221ط ص .د المسائل الماردينيةو( 32/374)ط .دمجموع الفتاوى  هكذا وردت يف( 4)

 .حرف الكاف
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مل يكن له أن يفعل ذلك؛ فإن هذا حمرم : ا أو تلوط به أو شهد عليه بالزورهبا؛ كما لو جرعه مخرا 
 .(1)" واخليانة من جنس الكذب. اجلنس

 :وقد أعرتض من يقول باجلواز على هذا االستدالل مبا يلي

 .(2)قالوا األحاديث ضعيفة، وليست صحيحة :أوالا 

، وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل بعد  (3)واجلواب على هذا أهنا صحيحة كما هو مثبت يف خترجيها
فهذه اآلثار، مع : "  (4)« أد األمانة إىل من ائتمنك »بيانه جلملة من طرق، وشواهد حديث 

، وال يشبه األخذ فيها األخذ ىف املوضعني اتعدد طرقها واختًلف خمارجها، يشد بعضها بعضا 
اللذين أباح رسول اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وآله وسلم فيهما األخذ لظهور سبب احلق، فًل 

 .(5)" يُنسب اآلخذ إىل اخليانة، وال يتطرق إليه هتمة

على فرض صحته ال  «، وال ختن من خانك أد األمانة إىل من ائتمنك »قالوا حديث و  :ثانياا
 ،يسمى خائنااوال ومل يزد عليه مل خين من خانه،  ،ألن من أخذ قدر حقه؛ ًلستدالل بهلينهض 

 اخذ له درمها يأوإيما اخليانة أن  ،ا أذن بأخذه مباخليانة ، فًل تكون وإيما أنصف نفسه ممن ظلمه
ا  .(6)ه يف درمه هكما خان  هخونه بدرمهيف حقه،بعد استيفائه  زائدا

                                 
 .املراجع السابقة( 1)
 .(6/483) 2طالمحلى م حز  ، و ابن(5/124) 1طاألم الشافعي ( 2)
 .من هذا البحث( 146)كما يف الصفحة ( 3)
 .من هذا البحث( 145)سبق خترجيه ص ( 4)
 (.2/762) 1طإغاثة اللهفان ابن القيم ( 5)
شرح صحيح البخاري ابن بطال ، و (6/483) 2طالمحلى م ، وابن حز (17/412) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 6)

 .،(11/483) 2طوالتحصيل  البيانوابن رشد ، (6/515) 2ط
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األمانة هي الوديعة، " احلديث ال ينطبق على من يأخذ حقه من وديعة عنده لغرميه؛ ألن  :الثااث
فليس « وال ختن من خانك  »: وقوله ،تؤدى إىل مالكها، وليس مال الغرمي وديعة، يكون أمانة

 .(1)" ا، فلم يتوجه إليه اخلطابمستويف حقه خائنا 

هذا ليس : فإن قيل: " وأجاب شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل عن هذه األمور فقال
ال  وهو أن يأخذ من ماله ما ،هنى عن خيانة من خان والنيب  ،خبيانة؛ بل هو استيفاء حق

 :لوجوه ؛قيل هذا ضعيف .يستحق نظريه

أفنأخذ من أمواهلم  ،ذة إال أخذوهاوال فا ،ا ال يدعون لنا شاذةأن قوما " أن احلديث فيه : أحدها
وكذلك  ،(2)« وال ختن من خانك ،أد األمانة إىل من ائتمنك ،ال »: فقال، "بقدر ما يأخذون؟ 

 .(3)« ال »: فقال" أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ " : قوله يف حديث الزكاة

ولو أراد باخليانة األخذ على طريق املقابلة مل يكن فرق  ،« وال ختن من خانك »: أنه قال: الثاين
وال ختن  »: وقد قال ،هذا ظاهر ال حيتاج إىل بيان وسؤال وحترمي مثل ،بني من خانه ومن مل خينه

فإذا أودع  ،فتفعل به مثل ما فعل بك ،فعلم أنه أراد أنك ال تقابله على خيانته ،« من خانك
 »: فهذا هو املراد بقوله ، أودع األول نظريه ففعل به مثل ما فعلمث ، فخانه يف بعضهالرجل ماالا 

 .« وال ختن من خانك

وإيما الشأن يف جوازه على وجه القصاص؛ فإن األمور  ،أن كون هذا خيانة ال ريب فيه: الثالث
: ومنها ما ال يباح فيه القصاص ،وأخذ املال ،وقطع الطريق ،كالقتل) منها ما يباح فيه القصاص 

(ھ ھ ے ے ۓ): وحنو ذلك قال تعاىل يف األول ،والكذب ،كالفواحش (4)(
: وقال ،(5) 

                                 
 (.17/414) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 1)
 .من هذا البحث( 145)سبق خترجيه ص ( 2)
 .من هذا البحث( 146)خترجيه ص  سبق( 3)
ط وال شك أن .د الفتاوى الماردينيةط وليست يف املطبوع من .دمجموع الفتاوى اجلملة بني القوسني موجودة يف ( 4)

 .زيغ بصر من الناسخ الحتاد كلمة القصاص، ورمبا كانت األوىل فوق الثانيةذلك 
 . 42:سورة الشورى اآلية ( 5)
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گ گ گ ): وقال ،(1)  (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) ک ک ک گ  ک 

(ڳ ڳ
علم أن «  وال ختن من خانك »: فلما قال هاهنا ،واالعتداء باملثل ،فأباح العقوبة ، (2)

 .(4)"  املنافق حمرمة حلق اهلل تعاىل خصال" و  ،(3)" هذا مما ال يباح فيه العقوبة باملثل

عامة تشمل ما كان مبقدار حقه، وما كان أكثر  «وال ختن  »جياب بأن لفظة " وأيضاا : الرابع
 .(5)( "وال تعتدي على من خانك : ) منه، ولو كان املراد جمرد األكثر لقال

حيل مال امرئ مسلم إال ال  »  اهلل لاستدلوا بعموم احلديث املروي عن رسو و  :الدليل الرابع
 .(6)« عن طيب نفس منه

أخذه بغري طيب نفس ه بغري علمه، فقد مدين أخذ حقه من مالووجه االستدالل منه أن من 
 .(7)فيدخل يف عموم اخلرب منه، 

صاحب الدين من  (1)محله على أن ال يدفع" االستدالل هبذا احلديث بأن عن اجمليزون  عرتضوأ
 .(8)" دينه، وهو مظلوم، أوىل من محله على من عليه الدين، وهو ظامل

                                 
 . 126:سورة النحل اآلية ( 1)
 . 184:سورة البقرة اآلية ( 2)
 .228-221ص  ط.د الفتاوى الماردينيةو، (375-32/374)ط .دمجموع الفتاوى تيمية ابن ( 3)
 (.11/225) 1ط الفروعابن مفلح ( 4)
 (.12/167) 1ط اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقهيةالغنام زيد ( 5)
باب يف قبض اليد عن األموال احملرمة  شعب اإليمان، والبيهقي يف (22685رقم  288/ 34) المسندأخرجه أمحد يف ( 6)

كتاب الغصب باب باب من   السنن الكبرى، والبيهقي (5125رقم  346/ 7)ويدخل فيه حترمي السرقة وقطع الطريق 
رقم 3/142) المسندوصلي يف ، و أبو يعلى امل(11545رقم  166/ 6)غصب لوحا فأدخله يف سفينة أو بىن عليه جداراا 

 5/278) 1طإرواء الغليل وصححه األلباين يف (. 2116-2115رقم  424/ 3) سنن الدارقطني، والدار قطين (1572
 (.1458رقم 

 ( .14/341) 3طالمغني ابن قدامة ( 7)
 .فهي أوضح يف الداللة واهلل أعلم( مُينع ) ولعل الصحيح أهنا  هكذا هي يف املطبوع من احلاوي الكبري( 1)
 (.17/414) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 8)
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، وأيب أمامة (1)من أدلة املنع أنه هو املروي عن الصحابة عبد اهلل بن املغفل :الدليل اخلامس
(2)الباهلي


(3). 

                                 
هو الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مغفل أو املغفل بن عبد هنم وقيل ابن عبد غنم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة املزين ( 1)

يوم احلديبية، نزل باملدينة، مث حتول إىل  د، وهو ممن بايع رسول اهلل يكىن أبا زياد، وقيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو سعي
سنة  البصرة، وكان أحد النفر الذين بعثهم عمر بن اخلطاب إىل أهل البصرة يفقهوهنم، تويف هبا يف آخر والية معاوية 

 .إحدى وستني: ستني، وقيل
 2طأسد الغابة ، وابن األثري (4/1712) 1ط الصحابةمعرفة ، وأبو نعيم (7/13) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

(3/385.) 
الصدي  أوصدي  بن عجًلن بن احلارث وقيل ابن وهب السهمي بطن من : هو الصحايب اجلليل أبو أمامة الباهلي وامسه( 2)

حابة هبا موتاا فأكثر، شهد صفني وسكن مصر مث انتقل إىل محص وتويف بالشام وكان آخر الص بين قتيبة، روى عن النيب 
 .سنة ست ومثانني، يف خًلفة عبد امللك بن مروان، وله واحد وتسعون عاماا

 2طأسد الغابة ، وابن األثري (3/1526) 1ط معرفة الصحابة، وأبو نعيم (7/411) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
 (.6/14)و( 3/15)
اب الرجل مير باحلائط أله أن يأكل منه أم ال؟ ب( 6644رقم  243/ 4) 1طشرح معاني اآلثار أخرج الطحاوي يف ( 3)

فآوانا الليل إىل قرية ، كنت مع سعد بن أيب وقاص يف سفر : قال عن عبد الرمحن موىل سعد بن أيب وقاص ) بسنده 
جائعني  فًل تأكل منها شيئاا فبتنا، إن كنت تريد أن تكون مسلماا حقاا : " فقال يل سعد. وإذا اإلبل عليها أمحاهلا، دهقان 

." 
ا حقاا: " مث قال الطحاوي فًل تأكل منها شيئاا فًل يكون ذلك إال وقد ثبت ، فهذا سعد يقول إن سرك أن تكون مسلما

فذلك دليل أنه مل تكن حينئذ . ومل يأخذ أهل القرية حبق الضيافة، إذ كان عنده من أمور اإلسًلم، حقيقة علمه به، عنده
 ".عاىل أعلم واهلل سبحانه وت، الضيافة واجبة

ا  ، وأنه يرى عدم جواز أن يأخذ كان يعلم حكم الضيافة، ففيه بيان رأي سعد   ولكن إذا محلنا هذا على أن سعدا
منهم حق الضيافة بيده؛ ألنه ال يستطيع املطالبة عند أحد يف تلك القرية، ومل يكن معه مجاعة يستطيعون أن مينعوا أنفسهم 

سافر ناس من األنصار، : هراا، كما جاء فيما قاله عبد الرمحن بن أيب ليلى رمحه اهلل، قالإذا أخذوا منهم حق الضيافة ق
فأصابوا منهم، فذهبت األعراب ، فضبطوهم ، أو الشرى، فأبوا ، فأرملوا، فأتوا على حي من أحياء العرب، فسألوهم القرى 

ون ابن السبيل ما خيلف اهلل يف ضروع اإلبل متنع: " ، وقالفهم هبم عمر ، ، وأشفقت األنصار من ذلك إىل عمر 
 ".والغنم بالليل والنهار؛ ابن السبيل أحق باملاء من التانئ عليه 

كتاب الضحايا باب صاحب املال ال   السنن الكبرى، والبيهقي يف (2/777) تاريخ المدينةأخرجه ابن شبة النمريي يف 
: " وقال عن إسناده 1ط مسند الفاروق، وأورده ابن كثري يف (18668رقم  6-12/5)مينع املضطر فضًلا إن كان عنده 

قتل وكان عبد الرمحن بن أيب ليلى رمحه اهلل صغرياا له ست سنني كما ذكر ذلك  ، ولكن عمر (1/362" )إسناد جيد 
( ) 1422عند احلديث رقم  3/111)، وهلذا قال النسائي يف السنن (3113عند احلديث رقم 281/ 5)الرتمذي يف سننه 
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الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، مث يقدر له على مال، عن   غفلاملابن فقد سئل 
 .(1)" ال يعارضه، يؤدي وديعته" : قال

أو يكون يل عليه  ،الرجل أستودعه الوديعة" : فقال  أمامة الباهلي اأبسأل  رجًلا وروي أن 
اهلل مسعت رسول  " ال " :قال " أو يكون له عندي الشيء أفأجحده؟ ،فيجحدين، مث يستودعين

 (2)« أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك »: يقول. 

 :أدلة القول الثالث

وليس له أن يأخذ من غري  ،قدر حقه، إذا ظفر جبنس ماله جيوز له أن يستويفأما من قال 
 ،، فأدلتهم هي أدلة القائلني باجلواز املطلق، واشرتاطهم كون املال من جنس ما على املديناجلنس

فًل جيوز إال  ،ألنه معاوضة ": بقوله تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخفدليلهم عليه ما ذكره 
 .(3)" برضا الغرمي

للقائلني باجلواز الرد على هذا الدليل، حيث ذكر أن اجلواز  تعاىل ويفهم من استدالله رمحه اهلل
، فًل داعي احلاجة هي الباعثة على اجلواز، وما دام أن (4)عندهم بدون اإلذن منه هنا للحاجة 

 .إلذنه

                                 
 .، وبذلك يكون هذا األثر منقطعاا( عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من عمر 

 531/ 4)باب الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده  كتاب البيوع واألقضية يف مصنفه أخرجه ابن أيب شيبة يف( 1)
 ( . 22831رقم 

رقم  312/ 14)كتاب الدعوى باب أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه   1ط معرفة السنن واآلثاريف  رواه البيهقي( 2)
قاله الدارقطين فيما . جمهول، ومكحول مل يسمع من أيب أمامةوهذا منقطع وأبو حفص الدمشقي هذا "  :وقال( 22312

وإن كان فيه ضعف، فهو يقوى بانضمام هذه  ": ، وقال ابن القيم" أخربين أبو عبد الرمحن السلمي، عنه يف موضع آخر
 (.2/761) 1طإغاثة اللهفان «  أد األمانة »يقصد شواهد حديث  "األحاديث إليه 

 (.14/341)   3طالمغني ، وقد ذكر هذا الدليل أيضاا ابن قدامة يف (32/372)ط .دفتاوى مجموع الابن تيمية ( 3)
 (.32/372)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)

http://moamlat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=528&BookID=621&TOCID=2
http://moamlat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=528&BookID=621&TOCID=2
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رضي اهلل عنها يظهر منه عدم الفرق، وأنه أذن هلا أن  (1)أن حديث هندبعليهم  ضعرت كما يُ 
منزل الشحيح ال تأخذ من كل مال زوجها، ومل يقل هلا خذي مما تكون منه النفقة دون غريه، و 

وقد أطلق هلا اإلذن يف أخذ  ،املرافق الًلزمة وسائر ،والكسوة ،جيمع كل ما حيتاج إليه من النفقة
 .(2)الكفاية من ماله 

والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما  ": تعاىل قال ابن حجر رمحه اهلللكن و 
فاستأذنت أن تأخذ زيادة على  ،إال أنه كان ال ميكنها إال من القدر الذي أشارت إليه .حيتاج إليه

 .(3) " لمهذلك بغري ع

 :أدلة القول الرابع

ة القائلني باجلواز هو اآليات املذكورة يف أدل (4)البن حزم رمحه اهلل على إجيابه األخذ الدليل األول
(ژ ڑ ڑ): وبقوله تعاىل

ۇئ ): وقوله تعاىل ،(5)  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
(6). 

وكأنه رمحه اهلل تعاىل جيعل األمر الوارد يف هذه اآليات للوجوب، ولكن جاء يف غريها احلث على 
الصرب على ما وقع على املسلم من غريه، وترك ذلك احتساباا، وطلباا لألجر من عند اهلل تعاىل يف 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): قوله تعاىل ى ائ ائ ەئ ەئ  (ى 
ىئ ىئ ىئ ی ) :،وقوله(7) 

(ی ی ی جئ حئ
 .أن يكون األمر يف اآليات للوجوب مينع وهذا، (1) 

                                 
 .من هذا البحث( 122)نص احلديث وخترجيه ص ( 1)
 (.8/512)ط  .د فتح الباري، وابن حجر (3/167) 1طمعالم السنن اخلطايب ( 2)
 (.8/512)ط  .د الباريفتح حجر  ابن( 3)
 (.6/481) 2طالمحلى حزم ابن ( 4)
 .184جزء من اآلية: سورة البقرة( 5)
 .227جزء من اآلية : سورة الشعراء( 6)
 .127-126اآليات : سورة النحل( 7)
 .43اآلية : سورة الشورى( 1)
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 (2)،وحديث عقبة بن عامر (1)حبديث هند بنت عتبة تعاىل وكذلك استدل رمحه اهلل :الدليل الثاين
  قول رسول اهلل السابقني، وكذلك خذوا ما  »: لغرماء الذي أصيب يف مثار ابتاعها

لصاحب احلق على  وهذا إطًلق منه  ": تعاىل قال رمحه اهلل (3)« وليس لكم إال ذلك ،وجدمت
 .(4)" ما وجد للذي له عليه احلق

غري ظاهر؛ ذلك أن التحاكم إىل  بأنه االستدالل هبذا احلديث على مسألة الظفرجُياب على و 
 .ال غرميه دون الرتافع إىل القاضيفيها ظاهر، ومسألتنا فيمن ظفر حبقه من م الرسول 

هذا احلديث جاء ليس على كل مال هذا الغرمي، بل على ما يف  كما أن يف قول الرسول 
أمر الصحابة  على هذا الغرمي، فاحلديث فيه أن الرسول اهلل  اجتمع من صدقات الصحابة 

 فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال « تصدقوا عليه »: فقال ،بالصدقة ،
وهذا يبني  أن إطًلق أصحاب  « وليس لكم إال ذلكخذوا ما وجدمت،  »: لغرمائه رسول اهلل 

 .ا وجدوا من تلك الصدقات ال غريهااحلقوق على م

 « خذوا ما وجدمت، وليس لكم إال ذلك »: يف هذا احلديث للغرماء بقوله  وأيضاا أْمُر الرسول 
 بالصدقة يف قوله  ليس للوجوب؛ ألنه لوكان للوجوب لتوجه القول بالوجوب يف أمره 

، ولوجب على الغرماء أن يضعوا من الديون اليت هلم على ذلك « تصدقوا عليه »: للصحابة 
ذي على الغرمي صدقة منهم عليه، ولوجب على الصحابة أن جيمعوا من أموال أنفسهم كل املال ال

 .الغرمي، وهذا كله مل ينقل

                                 
 .من هذا البحث( 122)نص احلديث وخترجيه يف ص ( 1)
 .من هذا البحث( 124)نص احلديث وخترجيه يف ص ( 2)
 3/1181)كتاب املساقاة باب استحباب الوضع من الدين   صحيح مسلم عيد اخلدري أخرجه مسلم عن أيب س( 3)

 (.1556رقم 
 (.6/482) 2طالمحلى م ابن حز ( 4)
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إن مل يفعل : وأما قولنا ": فقال ،دليله على باقي قوله تعاىل بني  ابن حزم رمحه اهلل :الدليل الثالث
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ): فهو عاص هلل تعاىل، فلقول اهلل عز وجل (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 (1) ،
فمن ظفر مبثل ما ظلم فيه هو، أو مسلم، أو ذمي، فلم يزله عن يد الظامل ويرد إىل املظلوم حقه 

 .والعدوان، هذا أمر يعلم ضرورةفهو أحد الظاملني، مل يعن على الرب والتقوى بل أعان على اإلمث 

فمن قدر  ،(2)« ا أن يغريه بيده إن استطاعمن رأى منكم منكرا  »: وكذلك أمر رسول اهلل 
فقد قدر على إنكار املنكر فلم  ،فلم يفعل ،وإعطاء كل ذي حق حقه ،وقطعه ،على كف الظلم

فقد  ،من حق نفسهإال أن حيلله  ،وخالف أمر رسول اهلل  ،فقد عصى اهلل عز وجل ،يفعل
 .(3) " اأحسن بًل خًلف، والدالئل على هذا تكثر جدا 

عرتض على ذلك بأن من يقولون بعدم اجلواز مينعون األخذ؛ ألن هذا من اختصاص ولكن يُ 
احلاكم والقاضي، فاألخذ عندهم يكون من االفتيات على احلاكم، كما أهنم جيعلون األخذ بدون 

ار املنكر ال يكون بفعل منكر نفسه، ومن املعلوم شرعاا أن إنكالرجوع إىل احلاكم معصية يف 
 .آخر

(4) " وهو قول علي بن أيب طالب ": أنه قال تعاىل ومن أدلة ابن حزم رمحه اهلل :الدليل الرابع
. 

ا؛ ليعرف ثبوته عنه من عدمه، كما أن  مل يذكر هلذا النقل عن علي  تعاىل ولكنه رمحه اهلل سندا
من أهل العلم ممن سبقوا ابن حزم، أو جاءوا بعده مل ينقل أحد منهم عن  املسألةمن تكلموا عن 

 .فيها شيئاا علي 

                                 
 .2جزء من اآلية : سورة املائدة( 1)
كتاب اإلميان باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن   صحيح مسلمأخرجه مسلم ( 2)

 (.48رقم 68/ 1)األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان 
 .«من رأى منكم منكراا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان » ولفظ احلديث 

 (.6/482) 2طالمحلى م حز ابن ( 3)
 .املرجع السابق( 4)
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 الترجيـــــــــــــــــــــــــــــح

 شيخرجحان ما رجحه  -واهلل أعلم  -املهمة، فالذي يظهر هو  املسألةوبعد هذا العرض هلذه 
لقوة دليله، وأخذه جبميع األدلة عامها  الثاينتعاىل وهو القول  اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل

عن طريق الوالية الشرعية  وخاصها، والتزامه األصل العام، وعدم تعديه على حقوق اآلخرين إال
 .العامة

 :ومن مرجحات هذا القول أيضاا ما يلي

ڭ ): قوله تعاىل :أوالا  ۓ ڭ ڭ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ې ې ې ى ى  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ی ی (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
في ف، (1) 

 هذه اآلية دليل صريح على أن اإلنسان عليه أن يعامل من عصى اهلل فيه، بأن يطيع اهلل فيه "
"(2). 

عن ، و (3)« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة »: يقول مسعت النيب  : ابن عمرقال  :ثانياا
رجل أعطى يب مث : ثًلثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهلل »: ، قال، عن النيب أيب هريرة 

، فهذه (4) «ا فاستوىف منه ومل يعط أجره ا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا غدر، ورجل باع حرا 
األحاديث جاءت عامة، ويدخل فيها من أخذ حقه ممن هو عليه من حيث استأمنه، أو مل 

 .(5)الوفاء كما قال أهل اللغة يستأمنه، فالغدر ترك

                                 
 .2اآلية : سورة املائدة( 1)
 (.2/1) 1طأضواء البيان يطي قالشن( 2)
رقم  2/321) كتاب الفنت باب إذا قال عند قوم شيئا، مث خرج فقال خبًلفه   صحيح البخارياحلديث متفق عليه ( 3)

 (.1736رقم  2/1362)كتاب اجلهاد والسري باب حترمي الغدر   صحيح مسلم، و( 7111
 (.2227رقم 2/122)كتاب البيوع باب إمث من باع حرا   صحيح البخاريأخرجه البخاري ( 4)
( 5/1) 3طلسان العرب ابن منظور ( 223/ 13)1طتاج العروس ، والزبيدي (2/766) 4ط الصحاحاجلوهري ( 5)

 (.غدر)مادة 
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ا فليطلبه يف عفاف، من طلب حقا  »: قال ، أن رسول اهلل  وعائشة ،عن ابن عمر :ثالثاا
خذ حقك  »: قال لصاحب احلق ، أن رسول اهلل  عن أيب هريرة، و (1)«واف أو غري واف 

 .(2) «يف عفاف، واف أو غري واف 

، مما ال حيل استعمالهه الزجر عن ضدو  احلث على العفاف أثناء املطالبة، ففي هذه األحاديث
مما ال حيل استعماهلا شرعاا، واألمر يف هذه األحاديث ظاهر  ليست من العفاف، وهي واخليانة

، وهذا مما يؤكد أن الوصول إىل احلق ال يكون عن حقه كلقبض الطالب  ي مل وإن ،حبسن املطالبة
 .(3)قطريق الظفر باحلقو 

أنه استنكر هذا القول؛  تعاىل ومن مرجحات هذا القول ما جاء عن اإلمام أمحد رمحه اهلل :رابعاا
 ملكو  ها،يطأحيل له أن كيف ألنه يلزم منه أن يتملك صاحب احلق جارية املدين إذا ظفر هبا، و 

، أو ممن (4)املالك ون منأو متليك يك ،أو صدقة ،أو هبة ،ببيع املدين ثابت عليها، وال يزول إال
له والية أن يبيع عليه، ومل حيدث شيء من ذلك، ومعلوم أن مقتضى القول جبواز األخذ من 

                                 
، وابن ( 2421رقم  484/ 3)يف الصدقات باب حسن املطالبة وأخذ احلق يف عفاف  السننه يف أخرجه ابن ماج( 1)

السنن ، والبيهقي (5884رقم  247/ 12) المسند، والبزار يف (5212رقم  11/474)كتاب الدعوى   صحيحهحبان يف 
رقم  516/ 5)به يف عفاف ومن طلب حقاا فليطل، كتاب البيوع باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع  الكبرى

، وصححه األلباين (2231/128رقم  2/31)كتاب البيوع   المستدرك، واحلاكم وصححه، ووافقه الذهيب (12812
 (.1812رقم  212/ 2) 1ط صحيح سنن ابن ماجة

، ، واحلاكم (2422رقم  3/484)يف الصدقات باب حسن املطالبة وأخذ احلق يف عفاف  السنناجه يف أخرجه ابن م( 2)
 صحيح سنن ابن ماجةاأللباين " حسن صحيح : " ، وقال األلباين(2238/112رقم  31/ 2)كتاب البيوع   المستدرك

 (.1811رقم  2/212) 1ط
 (.6/211) 2طي شرح صحيح البخار ، وابن بطال (11/474) صحيح ابن حبانابن حبان ( 3)

اعيا يف عدم الوقوع يف احملارم فليطلبه حال كونه س: العفاف بالفتح الكف عن احملارم، أي( يف عفاف: )قوله: " قال السندي
مهما أمكن مت له العفاف أم ال، قالوا فيمن وىف الشيء إذا مت، وهذا املعىن هو ظاهر اللفظ وحيتمل أن جيعل واف حاال عن 

احلق، فًل يتعدى إىل : هو واف، أي: ر يف اللفظ على اجلوار، وحيتمل أن يكون مرفوعا واجلملة حال، أياحلق على أنه جمرو 
 (.2/71)ط .د شرح سنن ابن ماجهالسندي ". احملارم سواء وصل إليه وافيا أم ال، وهذا املعىن أمنت 

 (.114 -2/113) 1ط مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالحابن حنبل أمحد ( 4)
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اجلنس، ومن غري اجلنس عند بعض من يقولون به كما تقدم أن يتملك ما أخذ، وجيوز له االنتفاع 
 .اء الصحيحبه كانتفاعه بغريه مما ملكه بالشر 

 .سعوديةالعمل في المملكة العربية ال

يف ( 82/أ)نص النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية الصادر باألمر امللكي رقم 
أن الدولة حتمي حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسًلمية، ( 26)هـ كما يف املادة  27/1/1412

أوجب ( 41)بني  النظام أن احلكم فيها مستمد من الكتاب، والسنة، ويف املادة ( 7)ويف املادة 
على احملاكم أن تطبق على القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة وفقاا ملا دل عليه الكتاب، 

، وال جرمية وال عقوبة إال بناء على نص شرعي ،أن العقوبة شخصية( 31)وجاء يف املادة  والسنة،
أو عن طريق من ينيبه تنفيذ األحكام  ،أوجبت على امللك شخصياا( 52)واملادة  .أو نص نظامي

وض ح النظام أن حق التقاضي أمام القضاء حق مشروع للجميع ( 47)ويف املادة  القضائية،
 .الًلزمة لذلكجراءات وتبني األنظمة اإلومكفول للناس كافة،  ،ونضمم بالتساوي، وهو

ما  ه، وجاء فيالدعوى اجلزائية رفعاجلزائية فصًلا يف الباب الثاين ُخِصص ل اإلجراءاتوعقد نظام 
بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرهتا  -وفقاا لنظامها  -التحقيق واالدعاء العام  هيئة ختتص: ) نصه
، وهذا يبني  أن أمر احلدود، والقصاص، وعامة اجلنايات أمرها إىل (1)( احملاكم املختصة أمام

واالدعاء العام، وهذا يف كل جرمية كان احلق فيها الدولة، واجلهة املختصة هبا هي هيئة التحقيق 
أما إذا كانت احلقوق خاصة، فإذا رفع اجملين عليه، أو ورثته دعوى جنائية إىل احملكمة، . عاماا

أو إجراء  اجلزائيةجتوز إقامة الدعوى  ال: ) أيضاا، و (2)فعلى احملكمة أن تبلغ املدعي العام باحلضور
ْن ممَ أو ، من اجملين عليه شكوىفيها حق خاص لألفراد إال بناءا على  التحقيق يف اجلرائم الواجب

إذا رأت هيئة التحقيق واالدعاء العام  إالأو وارثه من بعده إىل اجلهة املختصة؛ ، ينوب عنه
، وهبذا يظهر أن النظام مشل (3) ( اجلرائم هذهيف  لتحقيقوا مصلحة عامة يف رفع الدعوى

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 15)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 16)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 17)كما يف املادة ( 3)
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فالقتل . كان احلق فيها هلل سبحانه وتعاىل حمضاا، أو ليس كذلكالقصاص، واحلدود سواء ما  
مت التحقيق، ورفع الدعوى اجلنائية  (1)جرمية احلق فيها خاص لألفراد إذا تقدم مستحقه بطلبه

ومع ذلك إذا مل يتقدموا بطلب ذلك احلق، فللمدعي العام أن . مشتملة للحق اخلاص، والعام
 .(2)ه اجلنايةيتوىل رفع الدعوى العامة يف هذ

 شأهناإذا وقعت أفعال من  للمحكمة: ) وهو أنوجاء استثناء من هذا األصل العام املذكور آنفاا 
أحد أطراف  يفأو  ،أو التأثري يف أحد أعضائها ،أو باالحرتام الواجب هلا ،اإلخًلل بأوامرها

 ،األفعال تلكأو الشهود، وكان ذلك يف شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر يف  ،الدعوى
 .(3) ( الشرعي باملقتضىوحتكم فيها 

والفتوى الرمسية الصادرة من اللجنة الدائمة لإلفتاء نصت على أن أمر احلدود كلها للحاكم املسلم 
دون غريه، وال يقيم احلدود إال احلاكم املسلم ، أو من يقوم مقام احلاكم، وال جيوز ألفراد 

ويف حال عدم احلاكم املسلم  .  يقيم املسلم احلد على نفسهاملسلمني أن يقيموا احلدود، كما ال
كما يف البلدان غري املسلمة، فعلى العاصي االستغفار، والتوبة إىل اهلل، واإلكثار من العمل 

 .(4)الصاحل، فليس ألحد أن يفتات عليه فيقيم شيئاا منها مهما كان احلال

                                 
جمرد رفع الشكوى ممن أصابه ضرر بسبب أي جرمية يعترب مطالبة منه حبقه، وال يسقط حقه بعد رفعه الشكوى إال ( 1)
من ( 28)إقراره الصريح بإسقاطه، ويشرتط تصديق احملكمة على إقراره إن كان احلق يف القصاص أو القذف كما يف املادة ب

 .نظام اإلجراءات اجلزائية
 (.151)علماا أن ترك مدعي احلق اخلاص حلقه ال يؤثر على الدعوى اجلزائية العامة كما يف املادة 

أنه إذا صدر أمر حبفظ الدعوى فيلزم ( 124)حلفظ حقوق األفراد ما جاء يف املادة  من الضمانات الواردة يف النظام( 2)
 .إبًلغ اجملين عليه مدعي احلق اخلاص أو ورثته مجيعهم وأنه هلم حق املطالبة باحلق اخلاص أمام احملكمة املختصة

 .على هذا أيضاا(  144-143-142) من نظام اإلجراءات اجلزائية، وأكدت املواد ( 22)كما يف املادة ( 3)
فتاوى اللجنة جمموعة من العلماء (  6252 -11612 – 7411 – 17743 – 16115)الفتاوى ذوات األرقام ( 4)

 (.12إىل  22/5) 1اجملموعة األوىل ط الدائمة
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أو قطع  ،أو الرجم ،احلكم الصادر بالقتل وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية على أنه ال ينفذ
ا ،عضو قصاصاا اجللد فإن األمر بتنفيذه بعد  اأو تعزيراا إال بعد أمر امللك بتنفيذه أم ،أو حدا

 .(1)صدور احلكم به يكون من اختصاص أمري كل منطقة

 ،ودعوى ،والقصاص مما تكفلت الدولة يف اململكة العربية السعودية به حتقيقاا ،إذن فأمر احلدود
ا  ،وهذا يشمل اجلميع على حد سواء ال فرق بني حر ومملوك؛ ألن األنظمة مل تفرق ،وتنفيذا

اخلاصة مبنع (م 1826) صادقت على معاهدة جنيف من الدول اليت  العربية السعودية واململكة
 .(2)الرق

ساسي للحكم فإن النظام األ ،فعًلوة على ما ذكر آنفاا ،والقصاص من احلقوق ،أما غري احلدود
يف اململكة العربية السعودية أوجب على الدولة احملافظة على أموال الناس وملكياهتم اخلاصة كما 

ل يف اختصاصات احملاكم، فعلى من كان له حق جتاه ، مث إن نظام القضاء فص  (11)يف املادة 
احلكم، فالدولة غريه أن يتقدم بدعواه إىل احملكمة املختصة بنظر تلك الدعوى وبعد صدور 

تنفيذ يعملون من قضاة  حماكم، ودوائر للتنفيذ يقوم بالعمل فيها تكفلت بتنفيذه، وقد خصصت
له سلطة التنفيذ  خًلل نظام التنفيذ الذي جاء النص فيه على اختصاص قاضي التنفيذ وأن

 .(3)اجلربي يف القضايا احلقوقية

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 217-216)كما يف املادتني ( 1)
 م2/8/2221هـ املوافق 14/6/1422. دوربان. العاملي ملكافحة العنصرية املؤمتر. كلمة اململكة العربية السعودية( 2)

http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/Letters/Committees/Pages/NewsArticleID28671
.aspx 

 .1844هـ برقم 1312/ 12/6أعلن اخلرب يف اجلريدة الرمسية جريدة أم القرى يف عددها الصادر يوم اجلمعة 
 .من نظام التنفيذ( 2)كما يف املادة ( 3)

http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/Letters/Committees/Pages/NewsArticleID29671.aspx
http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/Letters/Committees/Pages/NewsArticleID29671.aspx
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.ع منهاوما ال يسم ،ما يسمع من الدعاوى: الخامس المبحث  
 املطلب، وما فيه من مباحث له تعلق مبا سبق حبثه من شروط صحة الدعوى يف املبحثهذا 

حث فيه باملسيكون مكم ًلا لتلك املسائل، وهذا  -بإذن اهلل تعاىل – املبحثالثاين، وما يف هذا 
 :ان مهامطلب

.االدعوى مبا ال جيوز شرعا : املطلب األول
 ؟والشهادة فيها  ،الدعوى الضمنيةهل تسمع : املطلب الثاين

 
 .الدعوى بما ال يجوز شرعاً : األول المطلب

پ ) :قال اهلل تعاىل االلتزام بأمر الشرع واجب على كل أمة حممد  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

اإلسراع يف ،ف(1)  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
، وامتثال أمرمها،  ورسولهعز وجل ، واهلرب من سخط اهلل  ورسوله تعاىل مرضاة اهلل

، ومن ذلك التزامهم بأن يكون التعامل فيما بينهم اتصف باإلميانهو سبيل من  واجتناب هنيهما،
 تعاىل وترك ما سواه، وقد قرر الفقهاء رمحهم اهلل فيما أباحه اهلل تعاىل هلم، وأباحه الرسول 

تكون الدعاوى فيما بينهم منطلقة من  ، وهذا يوجب أن(2)حرمة الدخول ابتداء يف العقود احملرمة
بل رمبا . واهاهذا األصل الشرعي، فالشريعة جاءت حلماية ما أقرته من احلقوق، وأهدرت س

فًل جيوز ألحد أن يدعي على آخر شيئاا حمرماا؛ ألن عماد الدعوى على  عاقبت على تعاطيها،
يدعيه عليه، وقد اشرتط العلماء للمدعى عليه فيما  -من القاضي  -اإللزام الذي ينشده املدعي 

                                 
 .36اآلية : األحزابسورة ( 1)
 اإلنصاف، واملرداوي (4/281)ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (3/16) 2طالمنثور في القواعد الفقهية ي الزركش( 2)

 (.4/473) 1ط
الرحيباين  "حكى بعضهم اإلمجاع على أنه ال جيوز ملكلف أن يقدم على فعل حىت يعلم حكم اهلل فيه : " قال الرحيباين

 (.3/3) 1طمطالب أولي النهى 
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يف الدعوى أن تكون ملزمة، مبعىن يُلزم القاضي املدعى عليه فيها شيئاا لو أقر هبا، تعاىل رمحهم اهلل 
 .(1)أو قامت عليه فيها البينة

 .دعى مما هو يف ذاته مباحاا شرعاايف ذلك أن يكون احلق املومن أهم ما يندرج 

حمرماا لذاتهى آخر أمراا وإذا ادعى أحد عل
 تعاىل اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل شيخفقد قرر  (2)

 :(3)موقف القاضي من مساع هذه الدعوى كالتايل 

كما لو باع مسلم على مسلم مخراا، فأخذ   ؛العوض برد على املستويف لو أعطاه إياه مل حيكم :أوالا 
فيها إلزام البائع بإعادة ما م املشرتي دعوى يطلب املشرتي اخلمر، ودفع الثمن للبائع، مث قد  

استلمه منه قيمة للخمر، أو استأجر امرأة ليزين هبا، ففعًل وأعطاها أجرها، مث قدم دعوى يطلب 
لمشرتي واملستأجر ن هذا معونة لوذلك أل يها؛ لكون هذه أمثان أشياء حمرمة؛إعادة ما دفعه إل

منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من يف هذا ، و مجع له بني العوض واملعوض فيه إذ ؛على املعاصي
ا، وما استأجروه على عمل يستعينون به على املعصية قد حصلوا غرضهم منه، مث ال يعطونه شيئا 

 .(4)، فهذه الدعوى غري مسموعة هم بأهل أن يعاونوا على ذلك

                                 
، والنووي (1/122) 1ط تبصرة الحكام، وابن فرحون (2/332)ط .د درر الحكام شرح غرر األحكاممًل خسرو ( 1)

 (.11/166) 1ط الفروع، وابن مفلح (12/12) 3طروضة الطالبين 
وهذا مثل اخلمر، أو مثن اخلمر، وأجرة الزنا، أما إذا كان التحرمي ال لذات الشيء، وإيما ألمر خارج عنه، كمن يبيع املباح ( 2)

فيه مبين على القول حبرمة املعاملة، أو جوازها، وأهل ملن يستعني به على معصية، وكالعصري ملن يتخذه مخراا، فهذا الكًلم 
منهم من يقول جبواز البيع وصحته، ومنهم من يقول حبرمة البيع مع صحته، ومنهم : العلم رمحهم اهلل تعاىل فيها على مذاهب

رج العني عن من يقول حبرمة البيع وعدم صحته، ومنهم من حيرم البيع، وال يقول بفسخه لكنه يوجب على املشرتي أن خي
 .ملكه

، (4/316)ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (4/443) 1طمنح الجليل ، وعليش (5/252) ط.درد المحتار ابن عابدين 
 (.318-317/ 6) 3طالمغني وابن قدامة 

، (41-2/47) 2طاقتضاء الصراط المستقيم ، و (28/328( )667-21/666)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية  (3)
 (.52-41) 1ط أوقع العقود المحرمة ثم تاب منها فصل فيمنو
عدم مساع هذه الدعوى ال يعين إباحة املال املأخوذ ملن أخذه، فهو مال حرام، ومل يـَُفت هذا على شيخ اإلسًلم ابن ( 4)

وها؟ فيها هل يتصدقون هبا، أو جيب أن يردوها على من أعطامه: إذا أعطوا أجورهم مث تابوا: " تيمية فقد بنَي حكمه فقال
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أن من استوىف منفعة حمرمة، مث طالب اآلخر حبقه أن دعواه تسمع، ولكن حيكم على  :ثانياا
يصرف يف و  من املمتنع عن دفعه بعد الدعوى، يؤخذ هذا املالستويف بالقيمة لبيت املال، فامل

 .مصاحل املسلمني

يظهر أن األمر األول ال ينبغي مساع الدعوى فيه، بل تُرد  تعاىل وعند التأمل يف كًلمه رمحه اهلل
 .على مدعيها، وال ُيسأل املدعى عليه اجلواب عليها؛ لكوهنا خمالفة لألمر الشرعي

أما األمر الثاين فإن الدعوى فيه مسموعة، ويسأل عنها املدعى عليه، وهو يف هذه احلال كما يف 
وعدم متكني املدعي، وهو . أَجرة، واحلكم عليهم بدفع املالاملثال سيكون املشرتي، أو املرأة املست

واستدل شيخ اإلسًلم رمحه  ،لًلثنني نه، وعدم احلكم هلم به هذا عقوبةالبائع، أو الزاين مما يدعو 
بأن حنرق احلانوت اليت تباع  -بياع اخلمر-ال سيما وحنن نعاقب اخلمار " : لذلك فقال  تعاىل اهلل

ا يباع حرق حانوتا  وغريه من العلماء؛ فإن عمر بن اخلطاب  ،ذلك أمحدفيها اخلمر، نص على 
 .(2)" (1)فيها اخلمر

كًلم حسن يف تقسيم الدعوى مبا ال جيوز شرعاا ذكر فيه أن هذه   تعاىل وللماوردي رمحه اهلل
 :الدعاوى على ثًلثة أضرب

جيب رفع اليد عنها يف حقوق ، فهذه أعيان واخلنزير ،عليه اليد كاخلمر قر  دعوى ما ال تُ : اأحده
 .فلم يكن للحاكم مساع الدعوى هبا املسلمني،

                                 
أنا ال نردها على الفساق الذين بذلوها يف املنفعة احملرمة، وال يباح األخذ بل يتصدق هبا، وتصرف يف : قوالن أصحهما

وقد نقلت ( 41-2/47) 2ط اقتضاء الصراط المستقيم...". مصاحل املسلمني، كما نص عليه أمحد يف أجرة محال اخلمر
 .من هذا البحث( 67)نص كًلمه يف ص

وأبو ُعبيد القاسم ابن سًل م ( .حانوتاا)، بدل ( بيتاا)،، وذكر أنه حرق ( 6/77) المصنفأخرجه عبد الرزاق بسنده يف  (1)
رقم 1/272) 1ط كتاب األموالومحيد بن زجنويه يف ، (312-282)رقم ( 184-1/113) 1ط كتاب األمواليف 

 .وصحح حمققا الكتابني األخريين احلديث (428-412
 (.41/ 2) 2ط اقتضاء الصراط المستقيم يميةتابن ( 2)
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جلد امليتة، و  كًلب املعلمة،الكعليه اليد، وال تصح املعاوضة عنه،   قر  تُ دعوى ما : الضرب الثاين
ا كانت الدعوى باطلة، ألنه ال يستحق بتلفها مثل كان تالفا و شيء من هذا، بالدعوى  كانتفإذا  

ة، إال أن فاسد، كانت الدعوى كالبيعمعاوضة،  سبب ب وادعاها اكان باقيا   أما إنوال قيمة، و 
ا عن يكون قد دفع مثنها، فتكون دعواه متوجهة إىل الثمن إن طلبه، ويكون ذكر ابتياعها إخبارا 

دعواه من أحد ثًلثة  صحتأما إذا ادعاها بغري معاوضة، ف. السبب املوجب السرتجاع الثمن
 .دعوى غصبها، ودعوى الوصية هبا، ودعوى هبتها: أوجه

فإن أطلق الدعوى ومل يفسرها، مبا تصح به أو تفسد، فقد اختلف فيما يكون من احلاكم فيها 
 وال يستفسر ميسك أو يستفسر ليعمل على تفسريه يف صحتها، وفسادها،ن أإما : على وجهني

 .(1)تفسري؛ حىت يقوم املدعي بالهمن

ا، وال جيوز أن ينتقل من مالك إىل مالك، وهذا  اليد عليه ملكا  قر  تُ دعوى ما : الضرب الثالث
كالوقف، فالدعوى فيه على املالك فاسدة، وال جيوز أن يسمعها القاضي على مالك، الستحالة 

يدعي  أو ،، ولكن تتوجه الدعوى عليه بطلب مثن هذه األعيانانتقاله عن ملكه إىل ملك غريه
 .(2)على من هي بيده أنه غصبه إياها

هنا، وما قرره يف قصة العسيف اليت مرت رمحه اهلل تعاىل اإلسًلم  شيخولعل الفرق بني ما قرره 
من عدم أخذ املال ملصاحل املسلمني أن العسيف دفع ليفتدي العقوبة، وهؤالء هنا تعاقدوا  (3)معنا

 .فقد أقيم عليه احلد ،يستوف شيئاا على أمر حمرم، كما أن العسيف مل

ال )  :السعوديشرعاا مما وردت اإلشارة إليه يف نظام املرافعات  اومباحا  اوكون الشيء املدعى جائزا 
فالنص على املصلحة  ،(1)( يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة

 .ة هو اشرتاط إلباحة األمر املدعىاملشروع

                                 
 .من هذا البحث( 48)تفصيل ذلك يف ص سبق ( 1)
 (.287-17/286) 1طالحاوي الكبير دي املاور ( 2)
 .من هذا البحث( 43)سبق ذكرها وخترجيها ص ( 3)
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؟ أي إذا تبين أن الدعوى والشهادة فيها  ،تسمع الدعوى الضمنيةهل : الثاني بلطالم
 .ليس فيها حق خاص للمدعي

األصل أن دعوى املدعي البد أن تكون متضمنة ملصلحة شخصية له يريد حتقيقها من دعواه، 
دعي فإذا مل توجد تلك املصلحة، فًل داعي لقيام تلك الدعوى، بل وال تسمع، ولكن إذا جاء امل

ملدعي ال حق له فيها بدعواه على أن فيها حقاا خاصاا له، مث تبني  للقاضي من خًلل البينة أن ا
 ستكمل مساعها؟خيصه، فهل يرد دعواه، أم ي

قال فيمن ادعى على خصمه أن بيده  " اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ذلك حينما شيخقرر 
 بينة باستيًلئه املدعي وأقام ،املدعى عليه فأنكر ،وأنه يستحقه ،نها استغله مدة معينة وعي  عقارا 
ألنه كفرع مع  ؛واإلشهاد به كما يلزم البينة أن تشهد به ،لزم احلاكم إثباته له ال باستحقاقه عليه
 ،ولو مل يلزم إعانة مدع بشهادة ذلك، حيث يقبل ، الشهادة به لزم فرعهوما لزم أصًلا  ،أصل

مث  ،وهو األمر بإعطائه ما ادعاه ،لزم الدور خبًلف احلكم ،عد ثبوت استحقاقهوإثبات وحنوه إال ب
 .(2)" جمهول يصرف يف املصاحل وإال فهو كمال   ،إن أقام بينة بأنه املستحق

ا على أنه هو املستحق ملا يدعيه، وهو العقار، ولكن البينة ن فاملدعي حني أقام الدعوى جاء هبإذ
وإيما شهدت على املدعى عليه مبا ال ينتفع منه املدعي انتفاعاا مباشراا، فقرر مل تشهد له مبا ادعاه، 

أن القاضي هنا ال يرد الدعوى، وإيما ينتزع العقار من يد املدعى تعاىل رمحه اهلل  اإلسًلم شيخ
 .عليه؛ ليصرف يف مصاحل املسلمني

؛ املسألةهلل تعاىل يف هذه اإلسًلم ابن تيمية رمحه ا شيخومل يوافق نظام القضاء السعودي رأي 
تقبل : ) وكانت تنص على ،ذلك أنه ألغى املادة اخلامسة اليت كانت يف نظام املرافعات السابق

من املواطنني يف كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا مل يكن يف البلد -على األقل-الدعوى من ثًلثة

                                 
 .مننظام املرافعات الشرعية( 3)كما يف املادة ( 1)
المستدرك على  ، وابن قاسم(483-482)ص 1طاألخبار العلمية والبعلي  ،(11/168) 1ط الفروعابن مفلح ( 2)

 (.5/176)1ط مجموع الفتاوى
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ال يقبل أي  -1 ) :أنهالنظام اجلديد ني اشرتط يف ح( جهة رمسية مسؤولة عن تلك املصلحة 
طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي املصلحة احملتملة إذا  

أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند  ،كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر حمدق
 .النزاع فيه

جب عليها رفضها، وهلا احلكم على من أو كيدية و  ،إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية -2
 .(1)( يثبت عليه ذلك بتعزير

 .مبي نة أن املصلحة املذكورة فيها تكون للمدعي ال لغريه ةاملاد ائحو لوجاءت 

اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، وبني نظام القضاء السعودي  شيخوهذا االختًلف بني رأي 
ليس اختًلفاا من مجيع الوجوه؛ ذلك أن النظام أوجب رد دعوى املدعي من حيث هو شخص 
ميثل نفسه لعدم استحقاقه ما يدعيه، فبِينته مل تثبت له ما يدعيه، ولكنه ويف نفس الوقت عاجل 

أو طلب معروض أمامها ما يستوجب إعادة النظر يف صك  ،قضية إذا ظهر لدائرة يف)  :هنبأهذا 
وقد يعود عليه  ،أو تكميله ،متلك عقار لوجود خطأ يف اإلجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه

 ( فرتفعه إىل احملكمة العليا لتقرر ما تراه بشأنه، وذلك كصدور الصك من غري خمتص ،بالنقض
ه فيه مبا يلتوجله أعلى سلطة قضائية قار أن تنظر يف صك متلكملن بيده الع، وهذا النص يتيح (2)

وأهنا لن تصادر منهم إال بناء على  ،يلزم، وهذا يبعث الطمأنينة يف نفوس الناس على ممتلكاهتم
 .(3)النظر القضائي

اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، أو  شيخسواء باألخذ برأي  املسألةوعند النظر يف مثل هذه 
فينظر هل َجدَّ للمدعى عليه  ،التمشي مبا عليه نظام القضاء السعودي البد أن يتنبه القاضي

فقام  ،سبب من أسباب امللك كما لو كان املستوىل عليه أرضاا مواتاا مل يطرأ عليها ملك معصوم
                                 

 .من نظام املرافعات الشرعية( 3)كما يف املادة ( 1)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 227/2)كما يف الفقرة ( 2)
املصادرة العامة لألموال، وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة حتظر ) من النظام األساسي للحكم أنه ( 18)نصت املادة ( 3)

 (.إال حبكم قضائي 
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رافعات نظام املذا السبب ال باالستيًلء عليها، فهو بإحيائها، فإنه واحلال هذه يكون متلكه هلا هب
إال إن كان خارج واليته  لقاضي النظر يف إثبات متلك العقار عند قيام الدعوى فيهى الع بجأو 

فيفصل فيه دون اختاذ إجراءات  ،إذا اقتضت احلال ضرورة اإلسراع يف فصل النزاعأو  ،املكانية
وينص يف صك احلكم على أن احلكم ال يستند إليه مبثل ما يستند إىل صكوك  ،االستحكام
 .(1)االستحكام

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 234)كما يف املادة ( 1)
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 .اإلجراءات النظامية لتقديم الدعوى: السادس المبحث
مما مييز النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية سهولة التقاضي فيه، وأن أصحاب احلقوق ال 

القاضي أحد، بل كل يستطيع التقدم إىل احملكمة بالدعوى اليت حيول بينهم، وبني الوصول إىل 
يريدها، ومن حقه أن تقيد دعواه، ويتم النظر فيها، وكل هذا يتم وفق إجراءات سهلة ميسورة وهلل 

 .احلمد واملنة

 ،سريعة لبعض املسائل النظامية لتقدمي الدعوى، وحتديد املواعيدسأشري فيه إشارات  حثباملوهذا 
 :وطلب اخلصوم، وما يتعلق هبذه األشياء، وذلك من خًلل املسائل التالية

 .تقدمي الدعوى، واحملكمة املختصة هبا: األوىل

 .توزيع الدعاوى على القضاة: الثانية

 .حتديد مواعيد اجللسات: الثالثة

 .املدد النظامية للجلسات: الرابعة

 .ى نظاماادعى عليه لسماع الدعو إجراءات دعوة امل: اخلامسة

 .ضبط نظام اجللسة: السادسة

 .يم الدعوى، والمحكمة المختصة بهاتقد: األولى المسألة

تقدمي الدعوى من األمور اليت أولتها أنظمة القضاء السعودي أمهية كبرية، فعقد له نظام املرافعات 
، كما عقد له نظام (1)(رفع الدعوى وقيدها ) الشرعية باباا خاصاا به هو الباب الثالث، وعنونه بـ 

، ويف هذين البابني  (2)املسمىاملرافعات أمام ديوان املظامل باباا خاصاا به هو الباب الثاين بنفس 

                                 
 (.41)إىل ( 41)وفيه املواد من ( 1)
 (.8)إىل ( 5)وفيه املواد من ( 2)
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 باسم رئيس (1)-أو ممن ميثله ،موقعة منه -بصحيفةكيفية تقدمي الدعوى، وأهنا ترفع من املدعي 
القيد العام  بقيد أصلها يف كمةتودع لدى احملو  ،ا للنموذج املعتمدوفقا  احملكمة املقدمة إليها

تدوين بيانات صحف الدعاوى  ميكن للمدعي، و بعدد املدعى عليهم ، وتصورللمحكمة
 .(3)، ويكون هلا حكم احملررات املكتوبة، وفقا لنظام التعامًلت االلكرتونية(2)اإلكرتونيا 

تشمل أمساء شكلية فصلتها بيانات على جيب أن تشمل صحيفة الدعوى ذكرت األنظمة أنه و 
األطراف، وعناوينهم، وحنو ذلك، ومع هذا فإن نقص شيء من األمور املذكورة يف املادة ال يعين 
سقوط الدعوى، أو بطًلن الصحيفة إال إن كان األمر الذي مل يذكر يف الصحيفة مؤثر، فًل 

الغاية من  إذا ثبت حتقق - برغم النص عليه - بالبطًلنال حيكم  على أنه (4)تتحقق الغاية منها
 .(6)صحيفته هل لتصحيحأن املدعي مي كما،  (5)قق الغاية راجع ملن ينظر الدعوىوحت .اإلجراء

أنه ال تقيد الصحيفة إال بعد استيفائها األمور املطلوبة نص نظام املرافعات له أما ديوان املظامل ف
فيها، وإذا مل تكن مستوفاة وقررت احملكمة عدم قيدها فعلى مقدم الطلب استيفاء النقص خًلل 

                                 
معاملة إىل احملكمة من جهة رمسية تتضمن دعوى إذا وردت : ) من الئحة نظام املرافعات أنه( 41/2)جاء يف الفقرة ( 1)

خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبًلغ املدعي بتقدمي صحيفة الدعوى لدى احملكمة مباشرة، وللمحكمة طلب املعاملة عند 
 .وهذا فيه ضمانة من ضمانات حق التقاضي وأنه ال يرد عنه أحد( االقتضاء 

وقية منها واجلنائية، أما الدعوى العامة فإن رفعها يكون من قبل هيئة التحقيق وهذه الفقرة خاصة بالدعاوى اخلاصة احلق
 . من نظام اإلجراءات اجلزائية( 15)واالدعاء العام كما يف املادة 

 .من نظام املرافعات الشرعية( 82)كما يف املادة ( 2)
دمي عموم الدعاوى يف قضاء املوضوع ومن اجلدير بالذكر أن وزارة العدل السعودية أتاحت عن طريق موقعها تق( 3)

 :واإلهناءات، وذلك عن طريق الرابط
http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Lawsuit/Pages/default.aspx 

 .من نظام املرافعات الشرعية( 5)كما يف املادة ( 4)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 5/1)كما يف الفقرة   (5)
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 75/5)كما يف الفقرة ( 6)

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Lawsuit/Pages/default.aspx
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وهذا يعين أن له التقدم مرة  (1)ثًلثني يوماا من تاريخ تبليغه فإن مل يفعل ُعد الطلب كأن مل يكن
 .نظام مل ينص على سقوط دعواهأخرى بطلب جديد؛ ذلك أن ال

يف صحيفة الدعوى بني عدة طلبات ال رابط  املدعي جيمع وقد منع نظام املرافعات الشرعية أن
 .بينها

ا حتال إىل الدائرة اليت خصصت للنظر فيها حسب جدول  وبعد قيد الدعوى، وإعطائها موعدا
 .(2)اإلحاالت ،كما سريد معنا إن شاء اهلل تعاىل الحقاا

املوضوع،  ضى هو ما ذكر يف نظامي املرافعات، وهي تُعىن يف الدعاوى املنظورة لدى قضاءما م
، وهو يف جممله (3)ما يلزم أن يكون عليه طلب التنفيذعلى نظام التنفيذ أما قضاء التنفيذ، فنص 

طالب تنفيذ، ومنفذ ضده، وأجازت تلك  فنير طمثل قضاء املوضوع، ولكن يكون مسمى ال
 .(4)والتبليغات إلكرتونياا ، اللوائح تدوين طلب التنفيذ

. إن وجد، وجهة صدوره، وتارخيه، والبد أن يذكر طالب التنفيذ يف الصحيفة رقم السند التنفيذي
العائد إذا مل يكن ديناا، ورقم احلساب البنكي ، أو مضمون الطلب، ووصفه إمجاالا ، ومقدار احلق

 .ع ما خيصه من حصيلة التنفيذ فيهالذي يرغب إيدا ، له

هذا ما خيص الناحية الشكلية النظامية لصحيفة الدعوى، وبعد اكتماهلا على الوجه املذكور يتقدم 
 .املدعي، أو طالب التنفيذ بصحيفته إىل احملكمة املختصة هبا مكاناا، ونوعاا

 :دي مقسم إىل قسمني مهافإن القضاء السعو  ،أما اختصاصات احملاكم

                                 
 .من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل( 6)كما يف املادة ( 1)
 .من هذا البحث( 172)ينظر ص ( 2)
 .من نظام التنفيذ( 34)كما يف لوائح املادة ( 3)
 :وذلك عن طريق الرابط( 4)

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/ExecutionReq/Pages/Executionreq.aspx 

http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/ExecutionReq/Pages/Executionreq.aspx
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.القضاء العام .1
 (.قضاء املظامل ) القضاء اإلداري  .2

القسمني اختصاصاته املوكلة إليه، وهي ختتلف نوعاا ومكاناا، وحبسب هذا  هذينولكل قسم من 
التقسيم تتحدد الوالية الشرعية على الدعوى املراد تقدميها، وهذا كله مفصل يف األنظمة حمل 

 .الدراسة

الدعاوى ، وهي على سبيل اإلمجال احملاكم اإلداريةبه ختتص تفصيل ما  (1)نظام ديوان املظاملففي 
للموظف يف األنظمة الوظيفية، ودعاوى إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة املتعلقة باحلقوق املقررة 

عاوى دوأيضاا  ،وكذلك القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العامحبق املوظف من جهة عمله، 
الدعاوى املتعلقة بالعقود ، و أو أعمال جهة اإلدارة ،التعويض اليت يقدمها ذوو الشأن عن قرارات

املنازعات ، و لدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة املختصةحكومية وغريها، وا جهة بني اليت تكون
.اإلدارية األخرى

كام األجنبية وأحكام احملكمني طلبات تنفيذ األحوكان من ضمن اختصاصات احملاكم اإلدارية 
ودوائر التنفيذ مبوجب األمر الصادر  ،ولكن رفع هذا االختصاص منهم، وجعل حملاكم ،األجنبية

 .هـ13/1/1433يف ( 53/م)باملرسوم امللكي رقم به نظام التنفيذ الصادر 

أو النظر يف  النظر يف الدعاوى املتعلقة بأعمال السيادة، من حماكم ديوان املظامل منظاال ومنع
من أحكام داخلة يف  ديوان املظامل اخلاضعة لنظام احملاكم غري االعرتاضات على ما تصدره احملاكم

 .(2)تواليتها، أو ما يصدره اجمللس األعلى للقضاء وجملس القضاء اإلداري من قرارا

دون إخًلل أنواع احملاكم للقضاء العام، و والية حماكم القضاء العام، وأهنا  (1)نظام القضاء وبني  
يف مجيع القضايا، وفق قواعد اختصاص احملاكم  الفصل ختتص ب مبا يقضي به نظام ديوان املظامل،
 .ونظام اإلجراءات اجلزائية ،املبينة يف نظام املرافعات الشرعية
                                 

 .من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل( 13)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل( 14)ة كما يف املاد( 2)
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الثاين من  الفصل حيث عقد لذلك  ،النوعية هلذه احملاكم وحدد نظام املرافعات الشرعية الوالية
 .(2)الباب الثاين وهو باب االختصاص

وأهنا خمتصة جبميع القضايا والية احملاكم اجلزائية النوعية،  كما خص نظام اإلجراءات اجلزائية
 الفصل  ىعلا املرفوعة أمامه اجلزائيةمجيع املسائل اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلزائية، و 

 .(3)، إال إذا نص النظام على خًلف ذلكفيه

، ودوائر التنفيذ ،وحدد نظام التنفيذ والذي صدر بعد صدور األنظمة املذكورة والية حماكم
اختصاص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ اجلربي، واإلشراف عليه للسندات التنفيذية عدا و 

يف منازعات التنفيذ،  الفصل األحكام، والقرارات الصادرة يف القضايا اإلدارية، واجلنائية، وله 
 .(4)والنظر يف دعاوى اإلعسار

العامة دوائر للتنفيذ، ولكنه ومن اجلدير بالذكر أن نظام القضاء نص على أن من دوائر احملاكم 
 .(5)بعد صدور نظام التنفيذ، وسريانه مت إنشاء حماكم خاصة بالتنفيذ يف بعض املناطق

واحملاكم ميكن معه تداخل بعض االختصاصات عند نظر بعض  ،وألن هذا التقسيم للقضاء
فقد بي نت مواد تلك األنظمة طريقة  ،اليت رمبا ال يتحدد معه االختصاص بشكل واضح ،الدعاوى
 .يف تنازع االختصاص بني احملاكم بشىت أنواعها بشكل مفصل الفصل 

 .توزيع الدعاوى على القضاة: الثانية المسألة

اعتمدت وزارة العدل يف نظامها اإللكرتوين تصنيفاا للدعاوى، وعند استقبال موظف قسم 
التصنيف املناسب حسب طبيعة الدعوى، صحائف الدعوى للدعوى يعطي كل دعوى مقدمة 

                                 
 .من نظام القضاء( 25و  22و  21و  22و  18و  8)كما يف املواد ( 1)
 (. 35إىل  31) وفيه املواد ( 2)
 (. 132إىل  121) كما يف املواد ( 3)
 (. 3و  2) كما يف املادتني ( 4)
 .من نظام التنفيذ( 1)ادة من نظام القضاء، وامل( 8)مت هذا بناء على املادة ( 5)
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وذلك من خًلل ما يظهر من صحيفة الدعوى، وإلكرتونياا من خًلل النظام يتم توزيع الدعاوى 
وذلك لتحقيق املساواة  ؛الواردة إىل احملكمة اليت يوجد فيها أكثر من قاض خمتص بالدعوى املقدمة

 .بني الدوائر القضائية املتماثلة يف احملكمة الواحدة

أو  ،لدى الدائرة دعوى أخرىيف حال أن الدعوى ستحال إىل دائرة خمصصة لكوهنا مرتبطة ب
ناشئة عن دعوى منظورة لديها، فإهنا حتسب هلا إحالة مبعىن أن هذه الدعوى ستحسب هلذه 

 .(1)الدائرة كدعوى جديدة

.تحديد مواعيد الجلسات: الثالثة المسألة

املدعي وقي د دعواه، فإنه يقوم بإدراج الدعوى يف جدول إذا استقبل موظف صحائف الدعوى 
ويسلم طلب تبليغ املدعى عليه باملوعد للمدعي ليبلغ  ،مواعيد الدائرة اليت أحيلت إليها الدعوى

أو يرسله إىل قسم حمضري اخلصوم والذي بدوره يقوم بإبًلغ املدعى عليه  ،املدعى عليه
فإن املعاملة  ،أو بتعذر تبليغه ،سواء بإبًلغ املدعى عليه فإذا متت إجراءات التبليغ ،(2)باملوعد

 .(3)ترسل إىل الدائرة القضائية للنظر يف ذلك

وجيب على املوظف أن يلتزم بان ال يزيد جلسات اليوم الواحد عن العدد الذي حيدده اجمللس 
دة مع مراعاة أن أقل م .حبسب االختصاص النوعي لكل حمكمةاألعلى للقضاء لكل حمكمة 

ويكون ذلك حسب جدول املواعيد لدى الدائرة القضائية احملالة  ،(4)للجلسة هي ثًلثون دقيقة
 .إليها الدعوى

                                 
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 33/6)و ( 31/8)كما يف الفقرتني ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 42)كما يف املادة ( 2)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 41/6)كما يف الفقرة ( 3)
 .الشرعيةمن لوائح نظام املرافعات ( 62/1)كما يف الفقرة ( 4)
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اليت مت حتديد موعد جلستها األوىل  -وبعد ذلك يبقى حتديد مواعيد اجللسات األخرى للمعاملة 
ج نظر الدعوى من اختصاص الدائرة اليت ستنظر الدعوى يف حال احتا  -من قبل قسم املواعيد 
 .كتحضري رد غري جاهز على الدعوى، أو مساع بي نة وحنو ذلك  ،إىل حتديد موعد آخر

 .المدد النظامية للجلسات: الرابعة المسألة

 .ومن يقوم به ،وكيفية حتديد مواعيدها ،مر معنا يف املسائل السابقة قيد صحيفة الدعوى

حيتاجه القضاء للفصل يف اخلصومة؛ هلذا وضح ومواعيد اجللسات هي مهل للخصوم للقيام مبا 
، فًلبد أن يكون بني قيد الدعوى واملوعد األول للنظر يف (1)النظام املدد الًلزمة هلذه اجللسات

أما إذا كانت  ،الدعوى ما ال يقل عن مثانية أيام إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام احملاكم العامة
وأوجب نظام . أربعة أيامف ،واألحوال الشخصية ،ريةوالتجا ،أمام احملاكم العماليةمرفوعة 
 أنهكما . إضافة ستني يوماا على املوعد األصل حال كان املراد تبليغه خارج اململكة (2)املرافعات

يف حال كان املراد تبليغه خارج الوالية  يراعى يف حتديد املوعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها
 .(3)املكانية للمحكمة

احملكمة  من كتايببإذن   عند الضرورة إىل أربع وعشرين ساعة،املذكورة  ديعااملو  هذه نقصجيوز و 
بشرط أن حيصل  كل ذلكو  ،يف الدعاوى الناشئة عن حوادث السري ، أواملرفوعة إليها الدعوى
 .(4)وأن يكون بإمكانه الوصول إىل احملكمة يف املوعد احملدد ، أو وكيلهالتبليغ للخصم نفسه

، وجيوز يف حالة الضرورة ن ساعةو أربع وعشر  هوف ميعاد احلضور يف الدعاوى املستعجلةأما 
 .(5)القصوى نقص هذا املوعد بأمر من احملكمة

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 44)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 21)كما يف املادة ( 2)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 22/2)كما يف الفقرة ( 3)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 44)كما يف املادة ( 4)
 .ات الشرعيةمن نظام املرافع( 227)كما يف املادة ( 5)
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وجتهزت  ،واتضحت لدى القاضي ،هذا كله يف املوعد األول جللسات املرافعة أما إذا متت املرافعة
وحتديد موعد آخر  ،للحكم فيها، ففي هذه احلال جيوز للقاضي إصدار احلكم، وله رفع اجللسة

 .(1)للنطق باحلكم بعد إقفاله لباب املرافعة

أو  ،إحضار دفع وأ ،أما إن كانت املرافعة مازالت حتتاج إىل مزيد إجراءات كاستجواب للخصوم
ى احملكمة حتديد موعد آخر يذكر يف الضبط مع فهنا عل ،وغري ذلك ،أو تزكية ،مساع بينة

 .فتم تأجيل اجللسة لتبليغه ،، ومثل ذلك لو أن املدعى عليه مل حيضر لعدم تبلغه باملوعد(2)سببه

بل هذا أمر موكول  ،أو اجللسات اليت تليها ،ومل يذكر النظام مدة معينة لتحديد اجللسة الثانية
املهلة ال  النظام جعلب مواعيد الدائرة القضائية، إال أن وحس ،واستعداد اخلصوم ،للنظر القضائي

من تلقاء نفسها أو بطلب  –تتجاوز مخسة عشر يوماا للجلسة املعقودة إلحضار من ترى احملكمة 
أن تكون مدة اجللسة احملددة ال وجب النظام أيف حني ، (3)إدخاله يف الدعوى -أحد اخلصوم 

 .(4)على طلب االستحكام جهة حكومية معارضةتقل عن شهر إذا كانت لسماع 

ال  لتقدمي االعرتاض عليه صورة صك احلكم للمحكوم عليه مدة تسليم الدائرة وحدد النظام
يف يوم النطق هذا يف حال مل ميكن أن يكون  ا، ويدون ذلك يف الضبطتجاوز عشرين يوما ت
 .(5)احلكمب

 .االدعوى نظامً المدعى عليه لسماع إجراءات دعوة : الخامسة المسألة

اهتم  ،وحرصاا على أن تنتهي املرافعات بأسرع وقت ،انطًلقاا من أن األصل براءة املدعى عليه
ويدافع  ،فيجيب على الدعوى ،النظام القضائي السعودي باملدعى عليه ودعوته حلضور املرافعة

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 158)كما يف املادة ( 1)
 .من الًلئحة( 71/5)من نظام املرافعات الشرعية، والفقرة ( 124)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 12)كما يف املادة ( 3)

 .املادة بطًلن اإلجراءال يرتتب على عدم التقيد باملدة املذكورة يف ( 12/3)وجاء يف الفقرة 
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 231/6)كما يف الفقرة ( 4)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 178/1)كما يف الفقرة ( 5)
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املدعى ففص ل طريق دعوة  ،فخصص لذلك جممل الباب األول من نظام املرافعات ،عن نفسه
مع إمكانية االستعانة  .وجعل للقيام به موظفني معينني ،وأحكام تبليغه بقيام الدعوى عليه ،عليه

وعمد  ،ومراكز الشرط ،على رؤساء املراكزوأوجب النظام  ،بالقطاع اخلاص يف حتضري اخلصوم
 .ومعريف القبائل أن يساعدوا احملضر على أداء مهمته يف حدود االختصاص ،األحياء

وعدم اطًلع غري املدعى عليه  ،ن أبرز ما ذكره النظام تأكيده على خصوصية صحيفة الدعوىوم
كما أنه أجاز   .تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف خمتوم رفق صورة ورقة التبليغف ،عليها

إذا  ه لدى اجلهات احلكوميةاملدعى علي أن تأمر بإيقاف خدمات - عند االقتضاء - للمحكمة
 .مل حيضر إىل احملكمة يف املوعد احملدد

بل رمبا تطورت  ،وطرق ذلك غري حمصورة ،ونظراا ألن املقصود من دعوة املدعى عليه هو حضوره
للمجلس األعلى لذا نص النظام على أن  ؛بعض األمور اليت ميكن االستفادة منها يف دعوته

 .هذه اإلجراءاتملثل للقضاء عند االقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل 

وسريد معنا إن شاء اهلل  ،كما أن النظام مل يغفل األحكام املرتتبة لتخلف حضور أحد الطرفني
وحقوقه  ،لغائباالدعوى على  منه الكًلم عن الثالث املطلبالقادم يف  املبحثتعاىل يف 

 .(1)النظامية

 .ضبط نظام الجلسة: السادسة المسألة

وال جيوز حبال السماح ألحد كائناا من كان أن يتخطى  ،ووقاره ،جملس القضاء جملس له هيبته
 .حدود األدب يف هذا اجمللس

يف سبيل ذلك لرئيس كل جلسة قضائية بإدارهتا، وجعل له  (2)وقد عهد النظام القضائي السعودي
 -على الفور -أن تأمر (1)أن خيرج من قاعة اجللسة من خيل بنظامها، فإن مل ميتثل كان للمحكمة

                                 
 .بحثالهذا من ( 235-227) ينظر ص( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 73)كما يف املادة ( 2)
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حببسه مدة ال تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها هنائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك 
 .األمر

ا، مع األمر باحلبس يف الضبط، ويبعث مضمونه بكتاب للجهة املختصة لتنفيذه فورا هذا يدون و 
 .االحتفاظ بصورة منه يف احملكمة

العقوبة ال مينع من تطبيق ذه فإن جمازاته هبمن احملامني وإذا حصل اإلخًلل بنظام اجللسة من أحد 
 .العقوبات عليه الواردة يف نظام احملاماة

                                 
 .حىت يشمل ما كانت الدعوى تنظر من قاض فرد أو من ثًلثة قضاةهكذا جاء تعبري النظام وهذا ( 1)
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.، ومحلهاأطراف الدعوى: الثاني الفصل   

ال خيفى أن كل دعوى ال ميكن هلا أن تقوم بدون أحد يتقدم هبا، وآخر تتوجه إليه هذه الدعوى، 
تعاىل على بعض املسائل اليت ختص  سنتعرف بإذن اهلل الفصل وهم أطراف الدعوى، ويف هذا 

 :أطراف الدعوى من خًلل توطئة ومخسة مباحث هي

 .تعريف املدعي، واملدعى عليه: توطئة 

 .أثر موت املدعي على الدعوى: ولاأل املبحث
 .ثر ذلكاألصل براءة املدعى عليه من الدعوى، وأ: الثاين املبحث
 .النظاميةعوى على الغائب، وحقوقه الد: الثالث املبحث
 .اا، ونظاما ري املتداعيني يف الدعوى فقها إدخال غ: الرابع املبحث
 .حمل الدعوى: اخلامس املبحث
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 .تعريف المدعي، والمدعى عليه: توطئة

دعى عليه، والتفريق بينهما من األمور اليت اهتم هبا العلماء؛ ألن ذلك هو أساس معرفة املدعي وامل
وقد روي الدخول الصحيح لسماع الدعوى، ومن مث الوصول إىل نتيجة صحيحة بإذن اهلل تعاىل، 

املدعي من املدعى عليه مل  أميا رجل عرف" : أنه قال رمحه اهلل تعاىل (1)عن سعيد بن املسيب
اهلل تعاىل على بيان حد، وتعريف  م، وهلذا حرص العلماء رمحه(2)" ما حيكم بينهمايلتبس عليه 

املدعي واملدعى عليه، ولكنهم اختلفوا يف ذلك وسأذكر مجلة بسيطة مما ذكروه يف ذلك تفي بإذن 
 .املبحثاهلل باملقصود إذ املطلوب هو التهيئة للدخول إىل املسائل اليت يراد حبثها يف هذا 

 ،وإذا ترك اخلصومة يرتك ،من يستدعي على الغري بقوله :املدعي: " نفية رمحهم اهلل تعاىلقال احل
 .(3)" وإذا ترك اخلصومة ال يرتك ،ستدعى عليه بقول الغريمن يُ  :واملدعى عليه

 ،ن مرجح غري شهادةعمن عريت دعواه  :املدعي: " وأما املالكية رمحهم اهلل تعاىل فعندهم
 (4)" من اقرتنت دعواه به :واملدعى عليه

من  :واملدعى عليه ،من خيالف قوله الظاهر :املدعي: " والشافعية رمحهم اهلل تعاىل يعرفوهنم بأن
 .(5)" يوافقه

                                 
وسيد التابعني يف زمانه اإلمام أبو حممد عامل العلماء فقيه الفقهاء سعيد بن املسيب بن حزن بن ، هو عامل أهل املدينة( 1)

أبوه املسيب، وجده حزن . عةأيب وهب بن عائذ بن عمران بن خمزوم، القرشي املخزومي املدين عامل أهل املدينة بًل مداف
 .هـ( 83)ومات سنة . صحابيان ولد يف خًلفة عمر ألربع مضني منها، وقيل لسنتني مضتا منها

تهذيب األسماء واللغات ، والنووي (3/512)ط .دالتاريخ الكبير ، والبخاري (2/378) 1ط الطبقات الكبرى ابن سعد
 (.1/218)ط .د
 (.78-12/71) 2طالبيان والتحصيل ، و (2/182) 1ط الممهداتالمقدمات ذكر ذلك ابن رشد يف ( 2)
 (.6/224) 2طبدائع الصنائع ، والكاساين (17/31)ط .د المبسوطخسي السر ( 3)
 (.2/628) 1طشرح حدود ابن عرفة الرصاع ( 4)
 (.6/424) 1طمغني المحتاج  الشربيين اخلطيب( 5)
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 من إذا سكت مل يرتك: من إذا سكت ترك، واملنكر: املدعي: " ويقول احلنابلة رمحهم اهلل تعاىل
"(1). 

: اهلل تعاىل للمدعي، واملدعى عليه يظهر منها أن املدعيهذه مجلة من تعاريف أهل العلم رمحهم 
هو من حيرص على أن تقوم الدعوى، وال يرتكها إذ قامت، ولو تركها، فًل أحد حيقق له ما جاء 
يف دعواه، ومع ذلك فإن جانبه يف البداية ضعيف؛ ألنه يطلب خًلف ما يظهر للعيان، ولكنه 

 .أو بالبينة اليت يقيمها لتأييد دعواهقد يتقوى بإقرار املدعى عليه بدعواه، 

أما املدعى عليه فإنه وإن كان جانبه هو األقوى؛ الستناده على ما يظهر كوضع اليد، وحنوه إال 
 .أنه إذا قامت الدعوى، فًل يرتك إال بعجز املدعي عن إثبات دعواه

                                 
 (.1/241) 1املطبوع مع املبدع يف شرح املقنع ط المقنعابن قدامة ( 1)
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.أثر موت المدعي على الدعوى: األول المبحث  
تون ال حمالة، فإذا مات املدعي، فما بين البشر يف هذه الدنيا، فهم مي  كتب اهلل تعاىل املوت على 

 هو مصري حقوقه؟

أنا أوىل باملؤمنني  »: قال رسول ن الأ:  هريرة  وأبجاء فيها احلديث الذي رواه  املسألةهذه 
وقد نُقل ، (1)«  فلورثتها، فعلي قضاؤه، ومن ترك ماالا من أنفسهم، فمن تويف من املؤمنني فرتك دينا 

 .(2)اإلمجاع على أن مال امليت لورثته

فإن احلقوق تورث   ،خرج خمرج الغالب" يف هذا احلديث  « ماالا  »:  ه لو قوقالوا أيضاا إن 
من ترك حقاا " ، وبعض الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يوردون احلديث يف كتبهم بلفظ (3) " كاألموال
 .(4) "أو ماالا 

امليت من أموال كانت حتت يده، أو يف ذمة اآلخرين سواء منها ما قدم به وهلذا فإن ما خيِلفه 
دعوى قبل مماته، أو مل يقدم، فإهنا تؤول إىل الورثة، وهذا كما مضى هو نص احلديث وما انعقد 

ا من املسلمني خيالف يف ذلك  .عليه اإلمجاع، بل وال يتصور أن أحدا

، وإ  .يما قد تؤول إىل املال، أو ال تؤول إليهوتبقى بعد ذلك احلقوق اليت ليست ماالا

، وميوت أصحاهبا سواء ما كان  وتكلم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل عن احلقوق اليت ليست ماالا
قدم مستحقها دعوى بطلبها، أم مل يتقدم، ويتبني من كًلمهم أن احلقوق منها ما يكون موروثاا، 

ان من احلقوق منافع ال ينتفع منها إال ما هو غري موروث، فما ك -وهو القليل  -ومنها 
                                 

 مسلم، وأخرجه ( 2281رقم احلديث 2/143)واللفظ له يف كتاب الكفالة باب الدين  صحيح البخاريمتفق عليه ( 1)
 (.1618رقم احلديث  3/1237)يف كتاب الفرائض باب من ترك ماالا فلورثته 

 (.8/427) 6طإرشاد الساري ين ، القسطًل(23/236)ط .دعمدة القاري العيين ( 2)
 (.3/41) 2ط فيض القدير، املناوي (6/231)ط .د طرح التثريبالعراقي ( 3)
 (.1/152) 3طالمغني ، وابن قدامة (26/157)ط .د المبسوطالسرخسي ( 4)

، "الثابت قوله ماالا يف الصحيح، وأما الزيادة األخرى فلم تثبت عندنا :" فقال( 7/285)   فتح القديرونبه ابن اهلمام يف 
 ".ومل أره كذلك ( " 3/125)  1طالتلخيص الحبير وقال ابن حجر يف 
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مستحقها بنفسه، فإهنا ال تورث كاحلقوق الزوجية بني الزوجني، وحنوها، أما غري ذلك من احلقوق 
 .(1)مالية كانت، أو غري مالية، فإهنا موروثة على اختًلف بينهم يف تفاصيل ذلك

كل ما كان : " محه اهلل تعاىل بأننه القرايف ر وضبط أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل ذلك بضابط بي  
وكل  ،فيورث ما يتعلق به من خيار وعمل ،ألن املال يورث ؛ا باملال انتقل للوارثأو متعلقا  ،ماالا 

ألن الوارث ال  ؛كخيار األجنيب ال ينتقل  -ا ببدن املوروث كالنكاح أو رأيه وعقله ما كان متعلقا 
 .(2)"وال بدنه  ،يرث عقله

إلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ليس له ما خيالف فيه أهل العلم رمحهم اهلل وبعد هذا فإن شيخ ا
فيما قرروه، وأمجعوا عليه من أن األموال تنتقل بعد موت أصحاهبا إىل مورثيهم، وهلم يف سبيل 

أما احلقوق األخرى غري املال، فهذه . ذلك سلوك الطريق املشروع الذي يناسبهم للحصول عليها
 .رمحه اهلل تعاىل تفاصيل يف أفراد املسائل املندرجة يف هذا املقام ذكروها يف أماكنها ألهل العلم

منها ما قرروا أن احلق ال يستحقه أحد بعد موت صاحبه سواء طالب به، أو مل يطالب كاحلقوق 
الزوجية بني الزوجني، فليس ألحد غري الزوجني استيفاء هذه احلقوق بعد وفاة اآلخر، ومنها ما 

 .تلفوا يف استحقاق الوارث املطالبة به بعد موت املورثاخ

وهبذا يُعلم أن موت صاحب احلق ال يؤثر مادام أن احلق من احلقوق املوروثة، أما احلقوق غري 
 .املوروثة، فإن موت مستحقها ال ينقل احلق إىل وارثه، وال يستحق الوارث ألجل ذلك شيئاا

رمحه اهلل تعاىل يف مسألة توصية املقتول بقتل قاتله، ومطالبته ولكن اختار شيخ اإلسًلم ابن تيمية 
بالقصاص قبل موته أنه ال يسوِغ للورثة ترك القصاص، والعفو عنه، بل حيتم عليهم املطالبة 

 .(3)بالقصاص

                                 
 .317-315ط ص. دالقواعد ابن رجب ( 1)
 (.6/51) 1طالذخيرة القرايف ( 2)
المستدرك على مجموع ، ابن قاسم 418ص 1طاألخبار العلمية ، والبعلي 315ط ص.د القواعدرجب ابن ( 3)

 (.5/86)1طالفتاوى 
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بن أيب اواستدل شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل هلذا االختيار بقول اخلليفة الراشد علي 
إن هلكت فاقتلوه كما قتلين، وإن بقيت : " لعنه اهلل (1)ينما قُتل، وأمسكوا قاتلهح طالب 

وبني  شيخ اإلسًلم ابن تيمية . (2)القاتل فقتله فأخذ ابنه احلسن  فمات "  رأيت فيه رأيي
عن رأيهم يف القصاص من القاتل أو  وعدم سؤاله ورثة أبيه  رمحه اهلل تعاىل أن فعل احلسن 

ا يف األرض، أو العفو يف ا، أو مفسدا  هذه احلادثة إذا مل خيرج على أن القتل هلذا القاتل لكونه مرتدا
ا لطلب أبيه  قاتل أئمة، فيخرج على أن احلسن  قتله تنفيذا

(3). 

ومن أدلته رمحه اهلل تعاىل القياس على ما إذا عفا اجملين عليه عن القصاص، فيثبت العفو، وليس 
قصاص إذا مات اجملين عليه، فكذلك إذا طالب بالقصاص، فليس للويل أن للويل أن يطالب بال

 .(4)يعفو

فتبني أن اختياره رمحه اهلل تعاىل يف مسألة خاصة، وليس تأصيًلا ميكن أن يدخل فيه غري تلك 
 .املسألة

 :ما عليه النظام القضائي السعودي عند موت المدعي

القضاء السعودي فهي أمور مهمة؛ إذ إن وفاة املدعي أما أثر موت املدعي على الدعوى يف نظام 
 .(5)جمرية ألحكامها منذ حصوهلا ال من علم احملكمة هبا

                                 
 .هو اخلارجي املشؤوم ابن ملجم( 1)
 3/75)ط .د تهذيب اآلثار مسند علي، وابن جرير الطربي (161رقم  1/87) 2ط المعجم الكبيريف  رواه الطرباين( 2)

 (.137رقم 
: " وقال( 6/248)، وذكره قبل ذلك يف "وهو مرسل، وإسناده حسن (: " 8/145)ط .دمجمع الزوائد وقال اهليثمي يف 
 إرواء الغليلومل يتعقبه بشيء، بينما قال عنه األلباين يف ( 3/122) 1طنصب الراية ، وذكره الزيلعي يف "إسناده منقطع 

 ".إسناد ضعيف معضل (: " 6/76) 1ط
 (.5/86) 1ط درك على مجموع الفتاوىالمست، ابن قاسم 418ص 1طاألخبار العلمية البعلي  (3)
 .املراجع السابقة( 4)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 11/1)كما يف الفقرة ( 5)
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إذا  يكون الدعوى للحكم ، وهتيؤ(1)فإذا هتيأت الدعوى للحكم أقفلت احملكمة باب املرافعة
وقد  .(2)قطاعوطلباهتم اخلتامية يف جلسة املرافعة قبل وجود سبب االن ،أبدى اخلصوم أقواهلم

فص ل النظام أحكام موت املدعي فيما إذا هتيأت الدعوى للحكم فيها، أو مل تتهيأ، أو كانت 
 :الوفاة بعد صدور احلكم على النحو التايل

إذا   -، وللورثة (3)إذا مل تتهيأ الدعوى للحكم فيها، فإن سري الدعوى ينقطع بوفاة املدعي :أوالا 
 .(4)طلب استئناف السري يف الدعوى -مورثهم من احلقوق اليت تورث كان احلق الذي يطالب به 

فللمدعى عليه التقدم للمحكمة اليت تنظر فإن مل يتقدم الورثة بطلب استئناف السري يف الدعوى، 
والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى األصلية أو قبلها،   ،الدعوى األصلية إللغاء األوامر التحفظية

 .(5)اليت تنظر الدعوى واملنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرةكاحلجز التحفظي 

أما إذا كان املدعى عليه يتضرر من عدم البت يف الدعوى، فله هو أن يطلب استئناف السري 
فيها، ويكون ذلك بأن يُبلَّغ الورثة بذلك، فإن حضروا، وإال مت التعامل معهم وفق أحكام من ترك 

 .(6)دعواه

، (7)موت املدعي قبل اجللسة األوىل للدعوى، فإن على ورثته أن يتقدموا بطلب جديدأما إذا كان 
 .(1)وليس هلم حق استكمال طلب مورثهم

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 68)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 18)كما يف املادة ( 2)
 .رعيةمن نظام املرافعات الش( 11)كما يف املادة ( 3)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 81)كما يف املادة ( 4)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 225/6)كما يف الفقرة ( 5)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 56)كما يف املادة ( 6)
ال يفيد شيئاا  أن التقدمي من الورثة يكون حسب أحكام االختصاص املكاين، وهذا التحديد( 81/2)جاء يف الفقرة ( 7)

بالنسبة لورثة املدعي حينما تكون الدعوى منظورة لدى قضاء املوضوع؛ ذلك أن حتديد مكان نظر الدعوى يرجع إىل مكان 
سكن املدعى عليه ال املدعي، أما إذا كان الطلب املقدم من املتوىف لدى قضاء التنفيذ لتنفيذ سند تنفيذي، فإن للورثة احلق 
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إذا هتيأت الدعوى للحكم فيها، مث مات املدعي قبل النطق باحلكم، فلن حيضر للمحكمة  :ثانياا
ي فإن حضر الورثة أصالة، أو يف اجللسة املقررة للنطق باحلكم، وهذا خيضع ألحكام غياب املدع

أما إن مل حيضروا، وال من ميثلهم . حضر من ميثلهم، وطلبوا السري يف الدعوى، فلهم ذلك
ولكن إذا كانت الدعوى . فتشطب الدعوى إىل حني حضورهم، أو من ميثلهم لطلب السري فيها

الدعوى، ويعد  يتضرر من عدم احلكم فيها املدعى عليه، فله أن يطلب من احملكمة احلكم يف
احلكم يف حق ورثة املدعي غيابياا، وجيب إبًلغهم به، فإن كان احلكم عليهم، أو بأقل مما طالب 

 .(3)، وإال وجب رفعه حملكمة االستئناف(2)به مورثهم، ووافقوا عليه، فليس هلم حق االعرتاض

ية من املدعي، فيجب وجيب التنبه إىل أنه إن كان يف الورثة قاصر، أو ظهر من املرافعة وجود وص
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف، ولو وافق البالغون من والورثة؛ ألن احلكم تضمن احلكم على 

 .(4)القاصر والوصية، وهم ممن جيب رفع األحكام الصادرة عليهم إىل حمكمة االستئناف

فإذا مات  –حجج االستحكام  –ومما جتري فيه أحكام موت املدعي دعاوى إثبات األمًلك 
باسم يصدر صك االستحكام يف العقار املوروث قبل صدورها، فإن  -املنهي  –املدعي فيها 

 .(5)الورثة إن أمكن، وإال صدر باسم مورثهم

إذا كانت وفاة املدعي بعد صدور احلكم فيها، وكان امليت اعرتض على احلكم، سواء  :ثالثاا
أو مل يستلم، فيقف سريان مدة االعرتاض، استلم نسخته من احلكم لتقدمي اعرتاضه عليه، 

                                 
طلب التنفيذ غري الذي اختاره مورثهم؛ ألن االختصاص املكاين لطلب تنفيذ سند تنفيذي راجع  يف تغيري مكان تقدمي

 .من نظام التنفيذ( 4)الختيار طالب التنفيذ بني أحد أربعة أشياء مذكورة يف املادة 
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 81/2)كما يف الفقرة ( 1)
 .رافعات الشرعيةمن نظام امل( 177)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 56-55)وهذا هو املذكور يف املادتني ( 3)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 156)كما يف املادة ( 4)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 221/3)كما يف الفقرة ( 5)
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فريفع احلكم  هم،إذا تعذر تبليغ، و أو من ميثلهم ،ويستمر الوقف حىت إبًلغ احلكم إىل الورثة
 .(1)حملكمة االستئناف

أما إذا كان املدعي مل يطلب تدقيق احلكم، وإيما طلب استئنافه حيث جيوز له ذلك، فإن النظام 
يعيد القضية إىل حاهلا قبل احلكم فيها وهنا لن حيضر املستأنف نص على أن طلب االستئناف 

إىل حمكمة االستئناف؛ ألنه مات، فيكون ذلك متعلقاا بورثته؛ لقيامهم مقامه، و ألن القواعد 
الدرجة األوىل، ما مل ينص حماكم تسري على واإلجراءات املقررة حملاكم االستئناف هي ذاهتا اليت 

، ويف هذه احلال يعود األمر إىل هتيؤ الدعوى للحكم فيها من عدمه على (2)النظام على غري ذلك
 .ما سبق بيانه

وحمكمة االستئناف تقرر سقوط حق املستأنف باالستئناف إذا مل يراجع، أو مل حيضر أي جلسة 
 .(3)من جلسات املرافعة عندها، ولعلها مع ذلك أن تقرر أيضاا ما تراه يف الدعوى

للمحكمة اليت تنظر الدعوى األصلية النظر يف املسائل األولية مثل  إن: يقالومن متام القول أن 
 .(4)، ويكون ذلك يف ضبط الدعوىاء فيما خيص ما هو منظور لديهاولياألإقامة و  ،حصر الورثة

وهذا يعين أنه ميكن للمحكمة أن تتوىل إثبات احنصار الورثة فيمن يتقدم الستكمال نظر 
كمة االنتظار إىل أن يُثبت املدعون احنصار إرثهم عند احملكمة املختصة الدعوى، وال يلزم احمل

 .بذلك

 

                                 
 .لشرعيةولوائحها التنفيذية من نظام املرافعات ا( 112)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 114)كما يف ( 2)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 182/2)كما يف الفقرة ( 3)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 31/3)كما يف الفقرة ( 4)
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.األصل براءة المدعى عليه من الدعوى، وأثر ذلك: الثاني المبحث  
يدرك كل عاقل وجوب حفظ احلقوق من االعتداء عليها، وأن من أساسي ات حتقيق ذلك 
االنطًلق من أصل براءة ذمة املدعى عليه، فهي قاعدة شرعية عظيمة مهمة جتتمع عليها العقول 

املعترب القول ، فإذا أنكر املدعى عليه الدعوى، فعدم األصلي حىت يرد دليل ناقل عنهللاستصحاباا 
، واعتبار الرباءة من (1)ما خالف األصل ائهدععلى املدعي التكون وافقته األصل، والبينة مل هقول

احلقوق هو األصل أمر يَُطْمِئن الناس على ما يف أيديهم من أن يأخذها غريهم إال بدليل يوجب 
ر هذه أخذهم هلا، وُكُتُب أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف الفقه، وأصوله، وقواعده مليئة مبا يقر 

 .إن شاء اهلل تعاىل القاعدة مما سريد بعضه بعد قليل

بريئة قبل وجود ما ، وأن الذمة األصل الرباءةابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وض ح أن  اإلسًلموشيخ 
وانتفاؤه  ،هو البقاء على األصل فيما مل يعلم ثبوته ذلك استصحابو ، (2)هاشغليُ ظن أنه يُ 

 .(3)بالشرع

وهذا التأصيل منه رمحه اهلل تعاىل مل جيعله مطلقاا يف كل األحوال بل إنه رمحه اهلل تعاىل فص ل 
 :(4)، وجعل الكًلم فيها مقسماا حبسب اختًلف املدعى على قسمني مهااملسألة

أو دعوى ال يكون فيها سبب فعل حمرم؛ مثل دين ثابت حنوه، أو  ،د من بيعو وى عقادع :األول
 .أو غري ذلك ،أو دية خطأ ،أو صداق ،أو قرض ،مثن بيعيف الذمة من 

 .ل حمرمة توجب عقوبة املدعى عليه إذا ثبتت عليهادعاوى أفع :الثاين

                                 
 .182ص 5ط مذكرة في أصول الفقه، والشنقيطي حممد األمني 52ص  األشباه والنظائرم ابن جني( 1)
 (.2/283) 1ط جامع المسائلابن تيمية ( 2)
 (.5/21)تيمية   البن  مجموعة الرسائل والمسائل،و(11/342) ط.دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
 (.382-35/318)ط  .دمجموع الفتاوى ية ابن تيم( 4)
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: " وملا تكلم رمحه اهلل تعاىل عن القسم األول من هذه الدعاوى ذكر أن املدعى فيها قد يكون
القسمان  )فهذان  ،وقطع الطريق ،وقد يكون فيه األمران كالسرقة. كاألموال: ا آلدميا حمضا حقا 

، وما قرره شيخ (1)" وإال فالقول قول املدعى عليه مع ميينه ،إذا أقام املدعي فيه حجة شرعية (
وهذا : " اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل هنا نقل عليه إمجاع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فقال

قول املدعى عليه مع اليمني إذا مل يأت املدعي حبجة  أعين أن القول فيه. االقسم ال أعلم فيه نزاعا 
 .رمحهم اهلل تعاىل (3)، وهذا اإلمجاع نقله غريه من العلماء(2)" شرعية؛ وهي البينة

، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب : " رمحه اهلل تعاىل (4)قال الرتمذي
: " ، وقال ابن املنذر رمحه اهلل تعاىل(5)" عى عليهأن البينة على املدعي، واليمني على املد ،وغريهم

رمحه اهلل  (7)، وخص ابن بطال(6)" وأمجعوا على أن البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه
واليمني على املدعى  ي،واألمة جممعة أن البينة على املدع: " تعاىل هذا اإلمجاع يف األموال فقال

 .(1)" عليه ىف األموال

                                 
 (.35/382)ط .د الفتاوىمجموع  ابن تيمية( 1)
 (.35/384)ط .د مجموع الفتاوىابن تيمية ( 2)
، والسمعاين أبو (1/434) 2ط الفقيه والمتفقه، واخلطيب البغدادي (3/181) 1طشرح معاني اآلثار ي الطحاو ( 3)

 (.14/123) 3ط المغني، وابن قدامة (2/42) 1ط قواطع األدلة في األصولاملظفر 
الضحاك، الرتمذي، ولد يف حدود هو احلافظ، العلم، اإلمام، البارع أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن ( 4)

كان أحد األئمة الذين يقتدى هبم يف علم احلديث، وبه كان يضرب املثل، وهو تلميذ أيب عبد اهلل حممد بن ( هـ212)عام 
 (.هـ278)إمساعيل البخاري، وشاركه يف بعض شيوخه تويف سنة 

 (.13/272) 1ط سير أعالم النبالء، والذهيب (4/271) 1طوفيات األعيان ابن خلكان 
 (.3/618) سنن الترمذيالرتمذي ( 5)
 .16ص اإلجماعابن املنذر ( 6)
بابن اللجام كان من كبار املالكية، ومن : هو العًلمة، أبو احلسن علي بن خلف بن بطال البكري، القرطيب، ويعرف( 7)

 (.ه448)العلماء باحلديث شرح صحيح البخاري، تويف سنة 
 (.56/ 21)1ط الوافي بالوفيات، والصفدي (11/47) 1ط سير أعالم النبالءالذهيب 

 (.1/54)و (1/5) 2ط شرح صحيح البخاريابن بطال ( 1)
: األول: وقد اختلف العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف مشروعية ميني املدعى عليه املنكر يف غري األموال على قولني إمجاالا مها
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 :اإلمجاع له عدة أدلة تسنده منها وهذا

لو يعطى الناس بدعواهم،  »: أنه قال عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب  :الدليل األول
 ": ، وعنه رضي اهلل عنهما(1)« الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه

 .(2)" قضى باليمني على املدعى عليه أن النيب 

ففيه أنه ال يقبل  ،هذا احلديث قاعدة كبرية من قواعد أحكام الشرع: " لنووي رمحه اهلل تعاىلقال ا
، وقال شيخ (3)" أو تصديق املدعى عليه ،قول اإلنسان فيما يدعيه مبجرد دعواه بل حيتاج إىل بينة

ونص يف . دعواها ال يعطى مبجرد هذا احلديث نص أن أحدا : " اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
، وقال رمحه اهلل (4)" أن الدعوى املتضمنة لإلعطاء جتب فيها اليمني ابتداء على املدعى عليه

أن : ألن معه ؛فجانب املنكر أقوى من جانبه ، جمرد دعواهإذا مل يكن مع املدعي إالَّ : " تعاىل
ا، وال يكون له صادقا  براءة الذمة، ولكن قد يكون املدعي :األصل يف األيدي أهنا حمقة، واألصل

فيكون ميينه مع األصل حجة،  ،ا، فًل يدفع مبجرد األصل، بل حيلف املنكرحجة، وهذا كثري جدا 
 لدعوى هذا، كًلمها خرب مل يعلم صدقه فتعارضا، وترجح املنكر فيكون إنكار هذا مقابًلا 

وال تنقطع مطالبته  م حبجة للمدعي ما ادعاه مبجرد دعواه،سل  ال يُ  ،باألصل، فيبقى على ما كان
                                 

وأشار إىل . عدم مشروعيتها، فًل حيلف املدعى عليه املنكر: والثاين. ولمشروعيتها وأنه حيلف إذا أنكر ويقضى عليه بالنك
، (5/212)ط .د فتح الباري، وابن حجر (1/54) 2ط شرح صحيح البخارياخلًلف بأدلته وتفصيًلته ابن بطال يف 

، (7/85) 1ط األم، والشافعي (8/472) 2ط البيان والتحصيل، وابن رشد (6/226) 2ط بدائع الصنائعوالكاساين 
 (.11/325) 2ط المحلى، وابن حزم (14/237) 3ط المغنيوابن قدامة 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) كتاب التفسري باب  صحيح البخاريمتفق عليه أخرجه البخاري يف ( 1)

كتاب األقضية باب اليمني على املدعى   صحيح مسلم، ومسلم يف (4552رقم  3/227) [77:آل عمران] (ېئ ېئ
 .واللفظ له( 1711رقم  3/1336)عليه 

يف كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه فالبينة على  صحيح البخاريمتفق عليه أخرجه البخاري يف  (2)
ى املدعى عليه يف األموال ، ويف كتاب الشهادات باب اليمني عل(2514رقم  2/211)املدعي واليمني على املدعى عليه 

رقم  3/1336)كتاب األقضية باب اليمني على املدعى عليه   صحيح مسلم، ومسلم يف (2661رقم  2/251)واحلدود 
1711.) 

 (.12/3) 1ط شرح صحيح مسلمالنووي ( 3)
 (.35/382)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)
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كانت ميينه حجة فصلت اخلصومة،   ،ألنه مل يأت حبجة تدفعه، فإذا حلف املنكر ؛للمدعى عليه
 .(1)" وقطعت الدعوى

 (2)من حلف ميني صرب »: قال رسول اهلل : ، قالعن عبد اهلل بن مسعود  :الدليل الثاين
إن الذين : فأنزل اهلل تصديق ذلك«  ليقتطع هبا مال امرئ مسلم، لقي اهلل وهو عليه غضبان

فدخل : يشرتون بعهد اهلل وأمياهنم مثنا قليًل، أولئك ال خًلق هلم يف اآلخرة إىل آخر اآلية، قال
يف أنزلت كانت يل : كذا وكذا، قال: ما حيدثكم أبو عبد الرمحن؟ قلنا: األشعث بن قيس، وقال

ا حيلف يا رسول اهلل، فقال إذا : فقلت«  ميينهأو  ،بينتك »: بئر يف أرض ابن عم يل، قال النيب 
من حلف على ميني صرب، يقتطع هبا مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي اهلل  »: النيب 

وبني  ، ويف بعض روايات احلديث أن اخلصومة كانت بني األشعث (3)« وهو عليه غضبان
 .(4)يهودي

ورجل من كندة إىل النيب  ،من حضرموتجاء رجل : قال بن حجر  وائلعن  :الدليل الثالث
فقال " يا رسول اهلل، إن هذا قد غلبين على أرض يل كانت أليب" : ، فقال احلضرمي ،

 »: للحضرمي ، فقال رسول اهلل " هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق" : الكندي
إن الرجل فاجر ال يبايل  يا رسول اهلل،" : ، قال« فلك ميينه »: ، قال" ال " :قال«  ؟ ألك بينة

                                 
ناصر ال: حتقيق 2ط الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحليم ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احل( 1)

، وقريب منه قاله يف (464-6/463( )م1888-هـ1418دار العاصمة : الرياض) احلمدان محدان و العسكر إبراهيم و علي 
 (.3/311) 1ط الفتاوى الكبرى

إذا ألزمته هبا : إذا حل فته هبا جهد القسم، وصربته على اليمني: صربت اإلنسان مييناا ( ميني َصرْب : " )قال ابن األثري( 2)
 (.12/628) 1ط جامع األصول". وحبسته على احللف هبا

هلل وأمياهنم مثنا إن الذين يشرتون بعهد ا: "يف كتاب التفسري باب باب قول اهلل صحيحهمتفق عليه أخرجه البخاري يف  (3)
إن الذين يشرتون بعهد اهلل وأمياهنم مثنا : "، ويف كتاب األميان والنذور باب قول اهلل(4552-4548رقم  3/227)قليًل 
كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع حق مسلم   صحيحه، وأخرجه مسلم يف (6677ورقم  6676رقم  4/224" ) قليًلا 

 (.131-222رقم  1/122)بيمني فاجرة بالنار 
-2416رقم  111-2/112)كتاب اخلصومات باب كًلم اخلصوم بعضهم يف بعض   صحيحهأخرجها البخاري يف ( 4)

 (.2667-2666رقم 2/251) هل لك بينة؟ قبل اليمني : ويف كتاب الشهادات باب سؤال احلاكم املدعي( 2417
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، فانطلق « ليس لك منه إال ذلك »: ، فقال" على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء
ا، ليلقني اهلل وهو أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما  »: ملا أدبر ليحلف، فقال رسول اهلل 

 .(1)« عنه معرض

 »: قال هلم ، وفيه أن رسول اهلل صاحبهم لقت على اليهود دعوى األنصار :الدليل الرابع
: وكيف حنلف، ومل نشهد؟ قال: ، قالوا« أو قاتلكم ،فتستحقون صاحبكم ،اأحتلفون مخسني ميينا 

 (2)وكيف نقبل أميان قوم كفار؟ : ، قالوا« افتربئكم يهود خبمسني ميينا  »

املطلوب إال  يوجب على مل الرسول  ة أنصحيحثًلثة الديث الاحاأل ههذ ووجه الداللة من
، وهذا يبني أن دعوى املدعي ال تكفي مبجردها، (3)املدعى عليه اليمني مع ذكر املدعي لفجور

 .فًلبد إلثباهتا من إقرار املدعى عليه هبا، أو بينة تثبتها

مث إنه رمحة اهلل تعاىل عليه قسم املدعى عليه يف القسم الثاين من الدعاوى، وجعل املدعى عليه 
 ،واألفعال احملرمة مثل دعوى القتل ،دعوى اجلناية: " ة أقسام، فقال رمحه اهلل تعاىلفيها على ثًلث
ثًلثة  )فهذا ينقسم املدعى عليه إىل . والعدوان على اخللق بالضرب وغريه ،والسرقة ،وقطع الطريق

 أو ،ا من أهل تلك التهمةأو فاجرا  ،فإن املتهم إما أن يكون ليس من أهل تلك التهمة ،(أقسام 
 .(4)" يكون جمهول احلال ال يعرف احلاكم حاله

 :إذن فاألقسام الثًلثة هي

 .إذا كان املدعى عليه من أهل الرب: األول

                                 
 .سبق خترجيه ص( 1)
 .سبق ذكره، وخترجيه ص(2)
 (35/383)ط .دمجموع الفتاوى تيمية  ابن( 3)
، ويف (237-236/ 34)، وقريب منه جاء يف كًلمه رمحه اهلل يف (35/386)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية  (4)

بالدين، صنف معروف عند الناس :" جواباا لسؤال آخر إال أنه قال عن القسم األول ( 3/522) 1ط  الفتاوى الكبرى
 ."والورع وأنه ليس من أهل التهم 
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 .إذا كان املدعى عليه جمهول احلال: الثاين

 .اإذا كان املدعى عليه متهما : الثالث

 :وتفصيلها يف املسائل التالية

 .أهل البرالمدعى عليه من  إذا كان: األولى المسألة

من مثله فعل الشيء  ويستبعد ،والتقوى ،واالستقامة ،الصًلحإذا كان املتهم بالدعوى من أهل 
وال بينة، أو قرينة على التهمة، فهذا قال فيه شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  اهتم به، الذي
 معه عترباملعىن الذي قام هبذا الشخص ا فهذا ،(1)" ا مل جتز عقوبته باالتفاقفإن كان برا : " تعاىل
كانت   إذا، هأو توبيخ ه،أو ضرب ه،وال حبس ،جيوز لذلك القبض عليه وال ،ا براءة مطلقةبريئا 

 .من حقوق اهلل تعاىلالدعوى يف شيء 

احلبس على ضربني، حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة ال " : رمحه اهلل تعاىل قال اخلطايب
 .(2)" جب، وأما ما كان يف هتمة فإيما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءهتكون إال يف وا

پ پ ڀ ): وقال القرطيب رمحه اهلل تعاىل عند تفسري قوله تعاىل پ پ  ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

(ڄ ڄ
، مث بني " اخلري ا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهمال تظنوا بأهل اخلري سوءا : أي"  (3)

والنهي إيما هو هتمة ال  ،وحمل التحذير : "مث قال .الظن يف اآلية هو التهمةرمحه اهلل تعاىل أن 
.  ومل يظهر عليه ما يقتضي ذلكأو بشرب اخلمر مثًلا  ،سبب هلا يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة

                                 
فهذا ال حُيبس، وال ( " 34/236)ط .دمجموع الفتاوى ، وقال يف (35/386)ط .دمجموع الفتاوى مية ابن تي( 1)

، وابن (3/185)ط .درد المحتار  و قد ذكر هذا احلكم ابن عابدين".ُيضرب؛ بل وال ُيستحلف يف أحد قويل العلماء 
 .218ط ص.دالقوانين الفقهية جزي 

 (.4/178) 1طن معالم السناخلطايب ( 2)
 .12اآلية :سورة احلجرات( 3)
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قع له خاطر التهمة وذلك أنه قد ي (ڀ ٺ) :بعد هذا هودليل كون الظن هنا مبعىن التهمة قول
ويريد أن يتجسس خرب ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك  ،ابتداءا 
والذي مييز الظنون اليت جيب اجتناهبا عما : وإن شئت قلت.عن ذلك فنهى النيب . التهمة

لك وذ.ا واجب االجتنابوسبب ظاهر كان حراما  ،سواها، أن كل ما مل تعرف له أمارة صحيحة
والصًلح، وأونست منه األمانة يف الظاهر، فظن الفساد  ،إذا كان املظنون به ممن شوهد منه السرت

 .(1)" واجملاهرة باخلبائث ،به واخليانة حمرم، خبًلف من اشتهره الناس بتعاطي الريب

أن ننزل الناس  أمرنا رسول اهلل " ومما يسند هذا ما جاء يف حديث عائشة رضي اهلل عنها 
ومن منازل أهل الرب أن يستبعد منهم فعل ما يشني، وال يظن هبم إال اخلري هذا ما  ،(2)"منازهلم 

 .يُظن هبم، وال يُزكى على اهلل أحد، واهلل سبحانه وتعاىل حسيب اجلميع

 

 

 

                                 
 (.387-18/386) 1طالجامع ألحكام القرآن القرطيب ( 1)
، ولكن أبا (6: ص... )وذكر عن عائشة : " معلقاا من غري سند فقال مقدمة صحيحهذكره مسلم يف  احلديثهذا (2)

، ورواه (4/378)ط .دحلية األولياء ، ويف (57رقم  1/18) المسند المستخرج على صحيح مسلمنعيم ذكره بسنده يف 
، وأبو يعلى املوصلى يف (4142رقم  4/261)كتاب األدب، باب تنزيل الناس منازهلم   سنن أبي داودبسنده أبو داود 

 (.12418رقم  13/367) شعب اإليمان، والبيهقي يف (4126رقم  1/246) مسنده
، "ميمون مل يدرك عائشة" أبو داود حيث قال عقب روايته احلديث واحلديث منقطع فميمون مل يلق عائشة، وهلذا ضعفه 

 (.1184رقم  4/361) السلسلة الضعيفةوضعفه األلباين يف 
صيانة صحيح مسلم من اإلخالل ، وابن الصًلح يف (48: ص) معرفة علوم الحديثولكن صحح احلديث احلاكم يف 

، (1/18) شرحه لصحيح مسلمعلى ذلك النووي يف ، وأيده 14-13ص 1ط والغلط وحمايته من اإلسقاط والسقط
 .178رقم  83ص  المقاصد الحسنةوحسنه السخاوي لشواهده يف 

بيان تلبيس الجهمية في قد احتج باحلديث شيخ اإلسًلم ابن تيمية يف أكثر من موضع ومل يتعقبه بتضعييف كما يف 
 .(6/241) 1ط  جامع المسائل، و(4/316) 1ط تأسيس بدعهم الكالمية
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 .جهول الحالالمدعى عليه م إذا كان: الثانية المسألة

 تستو ا نا، فه، والفسقفجوربالوال  ، والصًلح،ستقامةالعرف بايُ م جمهول احلال ال املتهَ  إذا كان
فعله، وهذا  ستبعد منهال يُ املتهم فيه؛ إذ  بالفعل هوإمكان قيام ،األصلية من االهتام تهبراء

 –؛ حىت يتبني أي األمرين ق معه فيما اهتم بهيوالتحق يه،القبض علالتثبت من حاله، ب يستدعي
 .حقه أقوى؛ ليتم اخناذ الًلزم على ضوء ذلك يف -الرباءة، أو التهمة 

وال فجور،  ،من يكون جمهول احلال ال يعرف برب : "رمحه اهلل تعاىلاإلسًلم ابن تيمية  قال شيخ
 .(1) " فهذا حيبس حىت يكشف عن حاله

 :واستدل شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل على هذا مبا يلي

 .(3)( ااحتياطا ، وليلة ايوما ) ويف رواية  ،(2)(حبس يف هتمة )  أن النيب من األدلة  :الدليل األول

                                 
، وذكر هذا االختيار عن ابن تيمية (3/522) 1ط والفتاوى الكبرى، (34/236)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)

 (.11/185) 1ط الفروعابن مفلح يف 
كتاب الديات باب ما جاء يف احلبس يف التهمة   سنن الترمذيأخرجه عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده الرتمذي يف ( 2)
رقم  1/66)كتاب قطع السارق باب امتحان السارق بالضرب واحلبس   سنن النسائي، والنسائي (1417رقم  4/21)

(. 3632رقم  3/314)كتاب األقضية باب يف احلبس يف الدين وغريه   سنن أبي داود، وأبو داود (4176ورقم  4175
السنن ، والبيهقي يف (22218رقم  33/223) مسندوأمحد يف ( 881رقم  18/414) م الكبيرالمعجوالطرباين يف 

كتاب التفليس باب حبسه إذا اهتم، وختليته مىت علمت عسرته وحلف   السنن الكبرىو( 2258رقم  285/ 2) الصغرى
  المصنفلرزاق يف وعبد ا( 7263رقم  114/ 4)كتاب األحكام   المستدرك، واحلاكم (11281رقم  11/ 6)عليها 

 (.1223رقم  251: ص) 1ط المنتقى، وابن اجلارود يف (11181رقم  12/216)كتاب اللقطة باب التهمة 
 1طنصب الراية قال الرتمذي حديث حسن، وقال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، وكذلك الزيلعي يف 

ذكروا حتسني ( 4/141) 1طالتلخيص الحبير بن حجر يف ، وا(1/726) 1طالبدر المنير وابن امللقن ( 3/312)
: الرتمذي، وتصحيح احلاكم للحديث، ومل يتعقبوهم بشيء وذكروا صحة رواية هبز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال األلباين

 (.1/56) 1طإرواء الغليل ". وإيما هو حسن فقط للخًلف املعروف ىف هبز بن حكيم " 
، (422رقم  223: )ص أبواب الديات باب ما جاء يف احلبس يف التهمة 1ط العلل الكبيريف  الرتمذيأخرجه ( 3)

 السنن الكبرى، والبيهقي يف (احتياطاااستظهاراا و )بلفظ ( 7264رقم  4/114)كتاب األحكام   المستدركواحلاكم يف 
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التهمة فعلة من الوهم،  : "رمحه اهلل تعاىل (1)والتهمة الواردة يف هذا احلديث قال عنها ابن األثري
 .(2)" أي ظننت فيه ما نسب إليه: واهتمته. والتاء بدل من الواو، وقد تفتح اهلاء

 ،فلما جاز حبسه يف هتمة مل تثبت عليه: " وقال املاوردي رمحه اهلل تعاىل مستدالا هبذا احلديث
 .(3)" فأوىل أن جيوز حبسه يف دين ثبت عليه

 (4)مع مثامة بن أثال فعل الرسول  املسألةومما يشهد هلذا احلديث، واالستدالل به على هذه 
 د ذكر ابن بطال رمحه اهلل تعاىل حديث حبس ، فق(5)حينما حبسه قبل إسًلمه يف املسجد

وحديث مثامة أصل ىف ذلك، ألنه كان قد حل دمه بالكفر، والسنة : " بالتهمة مث قال الرسول 

                                 
 (.أخذ من متهم كفيًلا تثبتاا واحتياطاا)بلفظ ( 11414رقم  6/127)

وكان الصبيان ، كان إبراهيم كأنه جمنون: قال حيىي بن معني: " خثيم قال عنه الرتمذي بن سندها إبراهيم وهذه الرواية يف
ا ، يلعبون به   .وضعفه البيهقي، وقال الذهيب عنه يف تعليقه على املستدرك مرتوك". وضعفه جدا

الكرمي الشيباين اجلزري، أبو السعادات، جمد ، البارع املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد العًلمةهو القاضي، ( 1)
مرض والزمه هذا املرض إىل أن توىف يف إحدى ( هـ544)احملدث اللغوي األصويل ولد ونشأ يف جزيرة ابن عمر عام : الدين

 .من كتبه النهاية يف غريب احلديث، و جامع األصول يف أحاديث الرسول( هـ626)قرى املوصل سنة 
 (.21/411) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (4/141)1طعيان وفيات األابن خلكان 

 (.1/221)   النهايةابن األثري ( 2)
 (.6/334) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 3)
هو الصحايب اجلليل سيد أهل اليمامة مثامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن ( 4)

 .نفيالدول بن حنيفة احل
 (.1/213) 1طاالستيعاب في معرفة األصحاب ، وابن عبد الرب (5/552) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

خيًلا قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن  بعث رسول اهلل : ، قالكما يف حديث أيب هريرة ( 5)
: ، قال«ما عندك يا مثامة » : قال أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه رسول اهلل 

 .متفق عليه« أطلقوا مثامة » : عندي يا حممد خري، فذكر احلديث، قال
صحيح ، ومسلم (2422رقم  2/112)تاب اخلصومات باب التوثق ممن ختشى معرته ك  صحيح البخاريأخرجه البخاري 

 (.1764رقم  3/1316)يف كتاب اجلهاد باب ربط األسري وحسبه وجواز املن عليه  مسلم
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 يوأ ،عليه، فحبسه النىب حىت يرى فيه رأيه نُّ ىف مثله أن يقتل، أو يستعبد، أو يفادى به، أو ميَُ 
 .(1)" الوجوه أصلح للمسلمني ىف أمره

فهذه األحاديث تبني أن من كانت التهمة يف حقه قائمة ال يرتك جملرد إنكاره، بل البد من التأكد 
 .(2)مل يكتف بإنكار اليهودي املتهم بقتل اجلارية فمازال به حىت أقر من براءته، والرسول 

ادعى عليه أن هذه مبنزلة ما لو  : "قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل :الدليل الثاين
فكذلك  ،فإنه حيضر جملس ويل األمر احلاكم بينهما، وإن كان يف ذلك تعويقه عن أشغاله ،مدع

 .(3) " ا أطلقووجد بارا  ،علم أمره، مث إذا سأل عنهتعويق هذا إىل أن يُ 

 .تهًماالمدعى عليه م إذا كان: الثالثة المسألة

، فهذا ترجح جانب اهتامه للتهمة املنسوبة إليهأنه حمل و  ،ا بالفجورمعروفا  املدعى عليهن إذا كا
 .ة األصلية بسبب ما اشتهر عنهرباءالعلى جانب 

وإن وجد "  :رمحه اهلل تعاىل اإلسًلم ابن تيمية شيخ ويف هذا الصنف من أصناف املتهمني يقول
أو عرف  ،وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك (الصنف الثالث  )ا كان من فاجرا 

 ،وليس له مال ،والفواحش اليت ال تتأتى إال باملال ،ا بالقمارمعروفا  مثل أن يكون: أسباب السرقةب
فهذا لوث يف التهمة؛ وهلذا قالت طائفة من العلماء إن مثل هذا ميتحن بالضرب  ،وحنو ذلك

 من هذا وذكر رمحه اهلل تعاىل اتفاق املسلمني على عدم االكتفاء مبجرد قول، وإنكار .(4)"
من ظهر عنده مال جيب عليه إحضاره كاملدين إذا : " ، وذكر هلذا الصنف مثاالا فقال(5)حاله

                                 
 (.6/542) 2طشرح صحيح البخاري ابن بطال ( 1)
سؤال القاتل حىت يقر واإلقرار يف  يف كتاب الديات، باب عن أنس بن مالك  صحيح البخاريأخرجه البخاري يف ( 2)

 (.6176رقم  4/267)احلدود 
 (.3/522) 1ط  الفتاوى الكبرى، و(34/236)ط  .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
وذكر رمحه اهلل بعد ذلك ( 3/522) 1ط  الفتاوى الكبرى، و(237-34/236)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)

 الوايل، أو القاضي؟اخلًلف فيمن يضربه هل هو 
 (.3/522) 1ط الفتاوى الكبرى، و(34/234) ط.دمجموع الفتاوى مية ابن تي( 5)
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. ومل يردها إىل مستحقها ظهر كذبه ،وكمن عنده أمانة ،وأصر على احلبس ،ظهر أنه غيب ماله
، مث (1)" أو يعرف مكانه ،فإنه ال حيلف؛ لكن يضرب حىت حيضر املال الذي جيب إحضاره

للزبري بن العوام عام خيرب يف عم حيي بن  استدل على حكم هذا الصنف بقول الرسول 
ما  »: لعم حيي صاحلهم على أن له الذهب والفضة؛ فقال رسول اهلل  وكان النيب  ،أخطب

:  فقال. " واحلروب ،أذهبته النفقات" : فقال ،«فعل مسك حيي الذي جاء به من النضري؟ 
فدهلم عليه  إىل الزبري فمسه بعذاب ، فدفعه رسول اهلل « واملال أكثر من ذلك ،العهد قريب »

 .(2) يف خربة هناك

هذا أصل يف ضرب املتهم : " قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل تعليقاا على هذا احلديث
 .(3)" واهلل أعلم. اأو فعل حمرما  ،الم أنه ترك واجبا الذي عُ 

 ،فهذا ملا قال أذهبته النفقات:" وقال أيضاا رمحه اهلل تعاىل يف تقرير االستدالل هبذا احلديث 
بل أمر بعقوبته حىت دهلم على املال؛ فكذلك  ،والعادة تكذبه يف ذلك مل يلتفت إليه ،واحلروب

قال ، و (4) " وادعى ذهاهبا دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه ،من أخذ من أموال الناس
أن هذا الرجل الذي يعلم مكان املال الذي  ملا علم النيب : " رمحه اهلل تعاىل يف موضع آخر

ومن كتم ماله أوىل  ،وقد أخفاه أمر الزبري بعقوبته حىت دهلم على املال ،يستحقه النيب 

                                 
 (.3/524) 1ط الفتاوى الكبرى، و(34/242) ط.دمجموع الفتاوى مية ابن تي( 1)
مل يرها  باب من رأى قسمة األراضي املغنومة، ومن السنن الكبرىاهلل عنهما البيهقي يف  رضيأخرجه عن ابن عمر ( 2)
، وابن حبان يف (4/232)باب ما جرى بعد الفتح يف الكنز الذي كتموه  1ط دالئل النبوة، ويف (11317رقم  8/231)

 (.6721رقم  11/342) األوسط، وابن املنذر يف (5188رقم  11/627) صحيحه
 (.7/478)ط .د فتح الباري" أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات " قال ابن حجر 

 (.35/427)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
 (.14/378)   نيل األوطار "وأن معاقبة من يكتم ماالا جائزة ... وفيه من الفقه : " وقال الشوكاين

 (.3/524) 1ط الفتاوى الكبرى، و(34/242)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)
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 ،وغريهم ،(3)وأمحد ،(2)والشافعي ،(1)الفقهاء من أصحاب مالك املسألةوقد ذكر هذه  ،بالعقوبة
 .(4)" اوال أعلم فيه خًلفا 

حيتال عليه  "ه شيخ اإلسًلم رمحه اهلل تعاىل إىل أن القاضي البد أن يتنبه ملثل هذا املتهم، وأنهونب  
 .(5)" حىت يعرتف ؛والوالة مبن يظهر هلم فجوره ،مبا يقر به كما يفعل احلذاق من القضاة

 (6)ة رمحه اهلل تعاىل هو ما يقوله مجهور أهل العلموهذا التقسيم الذي ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمي
فًل حيبس  ،ما كان احلبس فيه أقصى عقوبة كاألموال رمحهم اهلل تعاىل، إال أن احلنفية يقولون

العلم رمحهم  ، وخالف يف سجن املتهم أياا كانت حاله بعض أهل(7)املتهم حىت تثبت حبجة كاملة
من  (8)، وقول أيب يوسف(1)للتهمة، وهذا مذهب ابن حزماهلل فقالوا بعدم جواز السجن 

 .(11)، ووجه عند احلنابلة(12)احلنفية

                                 
 .(2/321) 1ط المقدمات الممهداتابن رشد ( 1)
 (.4/137) 3ط وضة الطالبينر النووي ( 2)
 (.5/276) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 3)
 (.38-32/31)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية  (4)

وال يضرب احملبوس يف الدين، وال يقيد، وال يقام، وال يؤاجر؛ ألن هذه " ولكن خالف احلنفية يف ذلك، قال السرخسي 
 (.82/ 22)ط .د المبسوط" عقوبات زائدة ما ورد الشرع هبا، وإيما قلنا باحلبس؛ ليكون حامًلا له على قضاء الدين 

 (.3/522) 1ط فتاوى الكبرىال، و(34/233)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 5)
المغني ، وابن قدامة (216-215) 1ط األحكام السلطانية، واملاوردي (12/212) 2طالبيان والتحصيل ابن رشد ( 6)

 (.14/23) 3ط
 (.1/434) 1طالبناية شرح الهداية ، والعيين (7/65) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 7)
 (.12/25) 2طالمحلى ابن حزم ( 1)
( هـ113)احملدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي ولد عام اجملتهد  العًلمةهو ( 8)

ومات يف  صاحب اإلمام أبا حنيفة، وتتلمذ عليه، وهو أول من نشر مذهبه ويل القضاء ببغداد أيام املهدي واهلادي والرشيد
 (.أدب القاضي ) وهو مسند أيب حنيفة، و( اآلثار ) و( اخلراج ) تبه من ك(.هـ112)خًلفته، ببغداد، وهو على القضاء سنة 

 (.1/535) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (2/367) 1طشذرات الذهب ابن العماد 
 (176-175: ص()م1878-هـ1388دار املعرفة : بريوت) 1ط الخراجأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( 12)
ذكر رمحه اهلل أنه وجه عند الشافعية أيضاا، ومل أجد إشارة إىل ذلك فيما تيسر يل و ( 14/23) 3طالمغني ة ابن قدام( 11)
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وهذا القول يعتمد على تضعيف حديث أيب هريرة 
، وليس احلديث ضعيفاا كما مر بيانه يف (1)

 .(2)خترجيه

 :واستدلوا باألدلة التالية

، (3) (ڑ ڑ ک ک ک ک گ): التهمة ظن، وجاء النهي عن الظن يف قوله تعاىل :الدليل األول
 إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث »: ، قال، أن رسول اهلل  أيب هريرة ويف حديث

»(4). 

 ا مقام احلقا، وال يقوم أبدا ال جيدي شيئا  "ن الظن أوجياب على هذا االستدالل باآلية بأن معناها 
، ومن يقول جبواز حبس املتهم ال يقيم الظن، والتهمة مقام احلق الذي هو البينة املثبتة (5)"

للدعوى، وإيما هو إجراء احرتازي للتأكد من صحة التهمة، وثبوهتا، فيؤاخذ هبا املتهم، أو ال 
 .يؤاخذ كما فعله الرسول 

                                 
 .من كتب الشافعية واهلل أعلم

، وتبعته على ذلك 87ص 1ط أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالموقد نسب حسن أبو غدة يف كتابه 
ا من قوله ( 16/283) 2طالموسوعة الفقهية الكويتية  وغريهم نسبوا القول بعدم سجن املتهم إىل إمام احلرمني اجلويين أخذا

وما يتعلق مبا حنن فيه أن املتعلقني بضبط األحوال على حكم : " 228ص 2ط الغياثي غياث األمم في التياث الظلميف 
 ".السيئات والشرع ال يرخص يف ذلك االستصواب يف كل باب قد يرون ردع أصحاب التهم قبل إملامهم باهلنات و 

والذي يظهر يل أن هذا الكًلم من اجلويين ال يفهم منه القول بعدم سجن املتهم، وإيما أراد رمحه اهلل أنه جيب على الوالة 
فمن آداب الدين أال يقف اإلنسان يف : " األخذ على أيدي الناس ومنعهم من مقاربة أسباب التهمة وهلذا قال بعد ذلك

قف التهم فالوجه أن ينهى اإلمام من يتصدى هلا عن ذلك على جزم وبت فإن عاد عاقبه على خمالفته أمر سلطانه موا
 ".واستجرائه على وايل زمانه فيكون هذا تطرقا إىل الردع على موجب الشرع 

 (.12/25)و( 6/476) 2طالمحلى ابن حزم ( 1)
 ".وقد عرفت جودة حديث حكيم، ال كما قاله من ضعفه" (: 1/727) 1طالبدر المنير  قال ابن امللقن يف( 2)
 .36اآلية: سورة يونس  (3)
 3/373)النكاح، باب ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع  صحيح البخاريمتفق عليه أخرجه البخاري ( 4)

فس، والتناجش وحنوها كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظن، والتجسس، والتنا  صحيح مسلم، ومسلم (5143رقم  
 (.2563رقم  4/1815)
 (7/458)  2طتفسير القرآن العظيم ابن كثري  (5)
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 .(1)مال تبحثوا عن عيوب الناس، وال تتبعوا أخباره: معناهأما احلديث ف

 .(2)« إذا ظننت فًل حتقق »ديث وميكن أن يستدل هلم حب :الدليل الثاين

ا على وال يصدق أحدا  ،فرْ ال يأخذ بالقَ  كان النيب " : ، قال عن أنس :الدليل الثالث
 .(3)" أحد

 .(4)وفاء أي بالتهمة  ،وسكون الراء ،بفتح القاف: والَقْرف

 .ألهنا ضعيفة كما يف خترجيهاوال يستقيم االستدالل هبذه األحاديث 

إيما هو هتمة ال  عن الظن الذي هو التهمة يف هذه النصوص والنهي ،حمل التحذيروأيضاا فإن 
 .(5)ومل يظهر عليه ما يقتضي ذلك ،أو بشرب اخلمر ،سبب هلا بوجه كمن يتهم بالفاحشة

 .(6)« استطعتمادرءوا احلدود عن املسلمني ما  » :جاء يف احلديث :الدليل الرابع

                                 
 (.6/525) 1ط جامع األصولثري ابن األ( 1)
رقم  4/17) 1ط اآلحاد والمثاني، أبو بكر بن أيب عاصم (3227رقم  3/251) المعجم الكبيريف  الطرباينأخرجه ( 2)

1862.) 
، وقال "منكر احلديث(: "1/372)ط .دالتاريخ الكبير قال البخاري عنه يف .مروي من طريق إمساعيل بن أمية : احلديث

 ".ضعيف احلديث منكر احلديث حيدث باملناكري ال أعلم له حديثاا قائماا (: " 2/183) 1ط الجرح والتعديلأبو حامت يف 
، وضعفه األلباين حممد ناصر (12/213) ط.د فتح الباري" و معضل وهذا مرسل، أ: " وهلذا قال ابن حجر عن احلديث

 (.411)رقم  238،و ص(322)رقم 115ص 1ط غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرامالدين يف 
، وقال املناوي عن "غريب مل نكتبه إال من حديث قتيبة : " ، وقال(6/312)ط .دحلية األولياء أخرجه أبو نعيم يف ( 3)

رقم  8/231) السلسلة الضعيفة، وضعفه األلباين يف (2/263) 3طالتيسير بشرح الجامع الصغير ناده ضعيف إس
4228.) 

 (.2/263) 3طالتيسير بشرح الجامع الصغير املناوي ( 4)
 (.1/83)ط .د طرح التثريبالعراقي ( 5)
السنن ، والبيهقي (1424رقم  4/33)كتاب احلدود باب ما جاء يف درء احلدود   سنن الترمذيأخرجه الرتمذي ( 6)

، وضعفوه بسبب يزيد بن زياد الدمشقي، وأخرجه احلاكم (2343رقم  322/ 3)كتاب احلدود باب يف املستكره   الصغرى
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ينتفي ، وبذلك باحلجة ينايف الدرء اةاملدع التهمة احلبس للتهمة قبل ثبوتووجه الداللة هو أن 
 .(1)احلبس للتهمة

حرام إلفضائه إىل  وهو، القادح يف عدالته اهتام احلاكم بالتهاون ذلك يفضي إىلبأن  هعن أجيبَ و 
 .(2)لدفعه شرائعال تفساد العامل الذي شرع

 . (3)أن املنع من السجن هو املروي عن عمر  :خلامسالدليل ا

 .فعله وجياب عن هذا بأنه إن صح، فًل عربة مبا خيالف ما ثبت عن رسول اهلل 

 .(4)أن احلبس عذاب، فًل يتوجه على املدعى عليه قبل ثبوت احلق عليه :الدليل السادس

األموال، بل اإلضراب عن التعذيب يف اإلعراض عنه إبطال اسرتجاع " وأجيَب على ذلك بأن 
ا، إذ ال يعذب أحد جملرد الدعوى، بل مع اقرتان قرينة حتيك يف النفس، وتؤثر يف القلب أشد ضررا 

ا من الظن؛ فالتعذيب يف الغالب ال يصادف الربيء، وإن أمكن مصادفته فمغتفر، كما اغتفر نوعا 
 .(5)" يف تضمني الصناع

شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، ومما يؤيد ذلك ما قرره وبعد هذا يظهر رجحان ما قرره 
رمحه اهلل تعاىل يف بيانه للمصاحل املرسلة، فقد جعل سجن املتهم، وضربه عند قيام  (6)الشاطيب

                                 
 ".هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : " وقال( 1163رقم  4/426)كتاب احلدود   المستدركيف 

 1طالبدر المنير ، وابن امللقن يف (3/328) 1طنصب الراية الزيلعي يف وضعف احلديث مرفوعاا بعد النظر يف طرقه 
وذكروا ( 2355رقم  1/25) 1طإرواء الغليل ، واأللباين يف (4/124) 1طالتلخيص الحبير ، وابن حجر يف (1/611)

 .أن يصح موقوفاا على بعض الصحابة
 (.172-7/168) 1طالعناية شرح الهداية البابريت  (1)
 .(172-7/168) 1طالعناية شرح الهداية بريت البا( 2)
 (.11183رقم  12/217)كتاب اللقطة باب التهمة   المصنفيف عبد الرزاق ( 3)
 (.14/23) 3طالمغني امة ابن قد( 4)
 (.3/21) 1ط االعتصام الشاطيب( 5)
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي  هو العًلمة احملقق القدوة احلافظ اجلليل اجملتهد،األصويل املفسر الفقيه أبو إسحاق( 6)
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 ،إذا تقابلت املصلحةالتهمة يف حقه من أمثلة املصاحل املرسلة اليت تتًلءم مع تصرفات الشرع، و 
 .ترجيح املصلحة العامة على املصلحة اخلاصةو  واملضرة فشأن العقًلء النظر إىل التفاوت،

 :اعتبار أمورب بني  وهذا يت

 . من أدلته من أصوله، وال دليًلا املًلءمة ملقاصد الشرع حبيث ال تنايف أصًلا : أحدها

ناسبات املعقولة املعىن وجرى على ذوق امل ،أن عامة النظر فيها إيما هو فيما عقل معناه: والثاين
 .اليت إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول

باب ما ال يتم  منهذا أن حاصل املصاحل املرسلة يرجع إىل حفظ أمر ضروري، و : والثالث
 .(1)الواجب إال به فهي من الوسائل ال من املقاصد

 .ألثر النظامي لذلكا: الرابعة المسألة

خاص سواء كانت حبق مايل، أو غريه، فلهذا املدعي أن يتقدم فإذا كانت الدعوى يدعيها مدع 
بدعواه أمام احملكمة املختصة مىت أراد ذلك، وليس يف األنظمة القضائية، وال غريها يف اململكة 

ا أياا كان عن أن يتقدم بأي دعوى على من يريد أياا كان ، وهذه (2)العربية السعودية ما مينع أحدا
لعامة لنظر الدعوى من حيث اإلقرار هبا وإنكارها، وبينة اإلثبات، أو الدعوى ختضع للقواعد ا

                                 
تويف ( االعتصام)و ( املوافقات يف أصول الفقه)الغرناطي الشهري بالشاطيب، من أهل غرناطة، كان من أئمة املالكية من كتبه 

 (.هـ 782)سنة 
 (.1/75) 15ط األعالم، والزركلي (41: ص) 2ط نيل االبتهاج بتطريز الديباجالتنبكيت 

 (.41-3/22) 1ط اماالعتص الشاطيب (1)
على أن ملدع احلق اخلاص التقدم بدعواه مع املدعي العام، ويف املواد ( 16)نص نظام اإلجراءات اجلزائية يف مادته ( 2)
على أن له التقدم إىل احملكمة بدعواه، ولو قرر احملقق حفظ الدعوى يف احلق العام، وجيب على احملقق ( 64-124-147)

 .إبًلغه حبقه بذلك
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النفي، واألميان، وغري ذلك، واملدعى عليه هنا ميكنه تقدمي دعوى باملطالبة بالتعويض ممن ادعى 
 .(1)عليه بدعوى يُثبت فيها أن دعواه عليه كانت كيدية

يف نظام اإلجراءات اجلزائية فصًلا  أما إذا كانت التهمة حبق عام، فقد عقد املنظم السعودي
، وأوجب نظام (2)للتوقيف جاء فيه تقسيم اجلرائم إىل ما يوجب التوقيف، وما ال يوجبه ابتداءا 

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 215)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 112)كما يف املادة (2)

هـ املنشور يف جريدة أم 12/6/1435يف ( 2222)وقد صدر من وزير الداخلية حتديد اجلرائم املوجبة للتوقيف بالقرار رقم 
وفيه أن ( 14)هـ ص 1435مجادى اآلخرة  25تاريخ  اليوم اجلمعة ب( 4511)العدد رقم  –وهي اجلريدة الرمسية  –القرى 

أو شبه ، جرائم قتل العمد -2. جرائم احلدود املعاقب عليها بالقتل أو القطع -1: اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف هي 
بسجن  يزيد حده األعلى عن  اجلرائم املعاقب عليها -4. جرائم اإلرهاب ومتويله واجلرائم املخلة باألمن الوطين -3. العمد

 :سنتني الواردة يف األنظمة اآلتية
النظام اجلزائي اخلاص بتزييف وتقليد  -ت . نظام األسلحة والذخائر -ب . نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية -أ 

ال صفة رجل السلطة نظام عقوبات انتح -ح . نظام مكافحة الرشوة -ج . النظام اجلزائي جلرائم التزوير -ث . النقود
نظام  -ر . نظام التعامًلت اإللكرتونية -ذ . نظام مكافحة جرائم املعلوماتية -د . نظام مكافحة غسل األموال -خ . العامة

نظام تنفيذ اتفاقية  -ش . النظام العام للبيئة -س . نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص -ز . املتفجرات واملفرقعات 
نظام استرياد املواد الكيميائية  -ص . نتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحةحظر استحداث وإ

من املادة الثانية والثًلثني من نظام وحدات اإلخصاب ( 7،5،4،3،2)األفعال املنصوص عليها يف الفقرات  -ض . وإدارهتا 
نظام السجن  -ط . ا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجنإذا رأت جلنة النظر يف أحكام هذ، واألجنة وعًلج العقم

 . والتوقيف
األفعال املنصوص عليها يف  - 6. كل جرمية ورد بشأهنا نص خاص يف النظام بأهنا من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف  - 5

أو التنازل بني ، أو يف حالة الصلح ،ما مل يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، املعدلة من نظام األوراق التجارية( 111)املادة 
أو الشركات أو املؤسسات اليت ، أو أموال األجهزة ذات الشخصية املعنوية العامة، اختًلس األموال العامة - 7. األطراف

ولة يف أو أموال الشركات املسامهة أو الشركات اليت تساهم الد، تقوم بإدارة وتشغيل املرافق العامة أو تقوم مبباشرة خدمة عامة
قضايا  - 1. ما مل يُرد املبلغ املختلس، أو البنوك أو الشركات أو املؤسسات الفردية اليت تزاول أعماالا مصرفية، رأس ماهلا

أو تعطيل ، االعتداء عمداا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو - 8. ما مل يتم إهناء احلقوق اخلاصة، االحتيال املايل
 -12. أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن مخسة عشر يوماا ما مل يتنازل صاحب احلق اخلاص، منفعة أو جزء منهما

االعتداء عمداا على األموال أو املمتلكات العامة أو اخلاصة بأي وسيلة من وسائل اإلتًلف مبا يزيد قيمة التالف عن مخسة 
االعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما مل  -11. خلاصما مل يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب احلق ا، آالف لاير

السرقة غري  -13. أو املال، أو العرض،انتهاك حرمة املنازل بالدخول فيها بقصد االعتداء على النفس -12. حيصل تنازل
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يقبلوا البًلغات والشكاوى اليت ترد إليه يف  أن (1)رجل الضبط اجلنائياإلجراءات اجلزائية على 
تهم املقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دالئل كافية ا أقوال امليسمع فورا أن  ، وعليه(2)مجيع اجلرائم
خًلل أربع وعشرين ساعة إىل احملقق الذي جيب عليه أن يستجوب املتهم  ريسلهف ،على اهتامه

 .(3)أو اإلفراج عنه ،ساعة، مث يأمر بتوقيفه رينعليه خًلل أربع وعش املقبوض

                                 
و صنع أ -16. القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة -15. سرقة السيارات -14. احلدية اليت ترتكب من أكثر من شخص

حوادث السري أثناء قيادة املركبة حتت تأثري املسكر أو املخدر  -17. أو حيازهتا بقصد الرتويج، ترويج املسكرات، أو هتريبها
، أو قيادة املركبة يف اجتاه معاكس حلركة السري، أو جتاوز إشارة املرور الضوئية أثناء الضوء األمحر، أو التفحيط، أو املؤثر العقلي
. أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن مخسة عشر يوماا ، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، وفاة أو زوال عضوإذا نتج عنها 

. أو مبا يستخدمه من جتهيزات، أو اإلضرار مبركبته الرمسية، االعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته -11
وانتهاك األعراض بالتصوير، ، جرائم االبتزاز -22. عتداء أو التهديد بهاستعمال، أو إشهار السًلح الناري بقصد اال -18

 .أو النشر، أو التهديد بالنشر
 :وهذا القرار منشور يف موقع اجلريدة على الرابط التايل

http://www.uqn.gov.sa/Archive/Issue4511/Decisions/MinistryDecisions/Details/Pages/
1381241518217272122.aspx 

رجال الضبط اجلنائي هم األشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكيب اجلرائم ومجع املعلومات واألدلة الًلزمة للتحقيق ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 24)كما يف املادة . وتوجيه االهتام

 :من نظام اإلجراءات اجلزائية أهنم هم كل من( 26)ويف املادة 
 .يف جمال اختصاصهم، دعاء العامأعضاء هيئة التحقيق واال -1
 .مديري الشرط ومعاونيهم يف املدن واحملافظات واملراكز -2
يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص   -كل حبسب املهمات املوكولة إليه   -الضباط يف مجيع القطاعات العسكرية  -3

 .كل منهم
 .حمافظي احملافظات ورؤساء املراكز -4
 .وية، يف اجلرائم اليت ترتكب على متنهارؤساء املراكب السعودية البحرية واجل -5
 .رؤساء مراكز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يف حدود اختصاصهم -6
 .املوظفني واألشخاص الذين خولوا صًلحيات الضبط اجلنائي، مبوجب أنظمة خاصة -7
 .اجلهات واللجان واألشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، حبسب ما تقضي به األنظمة -1
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 27)يف املادة  كما(2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 34)كما يف املادة ( 3)



214 

 

م، وكانت هاملت تستوجب توقيف مصلحة التحقيقوجاء يف النظام أنه إذا هرب املتهم، أو كانت 
تزيد على مخسة أيام من تاريخ  الأمر بتوقيفه مدة  ارإصد احملققفعلى  أدلة اإلدانة كافية يف حقه،

 .(1)القبض عليه

رئيس وميكن متديد هذه املدة إذا انتهت ملدة ال تزيد على األربعني يوماا بعد عرض األوراق على 
التوقيف مدة أطول، يرفع  تتطلبويف احلاالت اليت ، ينيبه َمنْ  أو م،العا الدعاءوا التحقيقفرع هيئة 

 .(2)من نوابه يفوضه َمنْ األمر إىل رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام أو 

وبعد نقل القضية من رجل القبض اجلنائي إىل احملقق، جعل نظام اإلجراءات اجلزائية للمحقق أن 
أنه ال وجه  أو ،عدم الفائدة من مساعها، أو غري كافيةأن األدلة يوصي حبفظ الدعوى مىت رأى 

يكون األمر  فًل ،يف اجلرائم الكبرية إال، انافذا  كان  ذلكرئيس الدائرة ، فإذا أيد إلقامة الدعوى
 .(3)ينيبه َمنْ أو  ،رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام بتصديقا إال نافذا 

ن يكون القبض عليه حال التلبس باجلرمية، أو ليس وهذا يعين أن األصل العام هو أن املتهم إما أ
 .يف حال التلبس باجلرمية

فإن كان حال التلبس هبا فإن املتوجه على رجل القبض اجلنائي هو النظر يف األمور احمليطة 
 باحلادثة، والشخص، واجلرمية، وهل هي مما يستوجب التوقيف أم ال؟

يوجب عليه سجنه، وإيما جعل له حق اإلفراج عنه فإذا كانت مما ال يوجب التوقيف فالنظام مل 
 .مر بيانه قبل قليل اكم  مع رفع األوراق إىل احملقق

وهذا يعين أن لرجل الضبط اجلنائي اإلفراج عن املتهم إذا مل توجد دالئل كافية على اهتامه، 
 .وكذلك األمر بالنسبة للمحقق

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 113)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 114)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 124-85-63)كما يف املواد (3)
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والتقوى بأفعال  ،واالستقامة ،والرب ،الصًلحوهذا ينبغي أن يكون منطبقاا فقط على اهتام أهل 
يستبعد من أمثاهلم أن يفعلوها، حينما تكون التهمة عارية عما يؤيدها من تلبس باجلرمية، أو 

 .شهادة من عدل

ومما يبني ذلك أيضاا أن نظام نظام اإلجراءات اجلزائية أجاز للمحقق للضرورة اليت يقدرها احملقق 
ا الستجوابه(1)خارج جهة التحقيقنفسه أن يستجوب املتهم  ، وبذلك (2)، وأن يندب أحدا

يستطيع احملقق مساءلة املتهم عن التهمة بلباقة بدون أن خيربه بالتهمة هذا يف حال أراد التأكد 
 .قبل حفظ املعاملة

املتهم  تقوية االهتام ضد املدعى عليه شأهناوميكن فتح القضية من جديد مىت وجدت أدلة من 
ة إليه أياا كان حاله هت الدعوى املوجالذي حفظ

(3). 

أو جمهويل  ،ومرافقة أهل السوابق ،سواء املعروفني بالفجور .والصًلح ،أما غري املعروفني بالتقوى
فإن الواجب إعمال أصول النظام معهم من حيث القبض عليهم، وتوقيفهم، والتحقيق  ،احلال
 .معهم

جاء موافقاا ملا قرره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل يف وهبذا يظهر أن النظام القضائي السعودي 
 .اجلملة على التفصيل السابق

 

                                 
 . من نظام اإلجراءات اجلزائية( 122-66)كما يف املادتني (1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 66)كما يف املادة (2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 125)كما يف املادة ( 3)
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.عوى على الغائب، وحقوقه النظاميةالد: الثالث المبحث  

ال يتصور أن تقوم الدعوى بدون حضور املدعي، ولكن حضوره ال يعين حضور املدعى عليه، ويف 
بشيء من البيان على ضوء ما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية  املسألةسأتناول هذه  املبحثهذا 

:فيه مطلبان املبحثرمحه اهلل، وهذا   

.الدعوى على الغائب: األول املطلب  

.احقوق املدعى عليه الغائب نظاما : الثاين املطلب  
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 .الدعوى على الغائب: األول المطلب

تكلم عنها شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل بكًلم خمتصر، وذلك على عدة  املسألةهذه 
 :وجوه هي

 .ذكرها يف معرض االستدالل هبا: األول

وأصحابنا قاسوا ، ونسبه ،وكما جيوز أن يقضي على غائب بامسه: " وذلك بقوله رمحه اهلل تعاىل
 .(1)" شهادة األعمى على الشهادة على الغائب

 .يف معرض ذكرها مع غريها: الثاين

 ،فهنا ال فرق بني اخلصم احلاضر ،أما إذا كان طريقه الفقه احملض: " وذلك بقوله رمحه اهلل تعاىل
 .(2)" والغائب

 ،امسألة إحضار اخلصم إذا كان غائبا  :وههنا ثًلث مسائل متداخًلت: " وقوله رمحه اهلل تعاىل
 .ضي إىل القاضيومسألة كتاب القا ،ومسألة احلكم على الغائب

وأما . وهي تسليمه ،ألن فيه فائدة ؛اكم على الغائب إذا كان احملكوم به حاضرا حيإيما : ولو قيل
حىت يكون  ؛فينبغي أن يكاتب احلاكم مبا ثبت عنده من شهادة الشهود ،اإذا كان احملكوم به غائبا 
 .(3)" الكان متوجها  ؛احلكم يف بلد التسليم

 .ئلها، واليمني اليت تشرع معهالتقرير بعض مسا: الثالث
                                 

المستدرك على مجموع ، و(5/551) 1ط الفتاوى الكبرى، و(417-416) 1ط االختيارات العلميةالبعلي ( 1)
 (.5/151) 1طالفتاوى 

 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، و(5/563) 1ط الفتاوى الكبرى، و(481) 1ط االختيارات العلميةالبعلي ( 2)
(5/161.) 
المستدرك على مجموع الفتاوى ، و(5/567) 1ط الفتاوى الكبرى، و523ص 1ط االختيارات العلميةالبعلي ( 3)

 (.5/111) 1ط
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ويكتب إليه  ،وإن أمكن القاضي أن يرسل إىل الغائب رسوالا : " وهذا يف قوله رمحه اهلل تعاىل
 .(1)" فهذا هو الذي ينبغي ،والرسول ،وجياب عن الدعوى بالكتاب ،والدعوى ،الكتاب

ا أو اجملنون حق على غائب مبا لو كان املستحق بالغا  ،لو ثبت للصيب: " وقوله رمحه اهلل تعاىل
وال حيلف  ،واجملنون ،واالستيفاء يف أحد الوجهني حيكم به للصيب ، حللف على عدم اإلبراءعاقًلا 

 .(2)" كما نص عليه العلماء  ،هولي  

اليت ، ولتحرير حمل النزاع فيها أنقل أحوال غياب املدعى عليه املسألةوقبل الدخول يف حبث هذه 
 :(3)أحوال ثًلثذكرها العلماء رمحهم اهلل، وهي 

ال جيوز احلكم عليه إال بعد هذا ف ،ا يف جملسها عن احلكم حاضرا أن يكون غائبا : وىلاحلال األ
 .وإمضاء احلكم عليه بعد إعًلمه، وهذا متفق عليه ،حضوره

 .ا يف بلدها عن جملس احلكم حاضرا أن يكون غائبا : احلال الثانية

 .كما ا عن بلد احلأن يكون غائبا : الثالثةاحلال 

وبعد فمسألة مساع الدعوى على الغائب، والقضاء عليه يف احلالني الثانية، والثالثة املذكورة مما 
 .فص ل فيها أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل الكًلم على حسب حال املدعى عليه

                                 
المستدرك على مجموع ، و(562-5/558) 1ط الفتاوى الكبرى، و(418) 1ط االختيارات العلميةالبعلي ( 1)

 (.5/112)1طالفتاوى 
مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية ، و(5/562) 1ط الفتاوى الكبرى، و(486) 1ط االختيارات العلميةالبعلي ( 2)
 .مع اختًلف يف العبارة( 417: ص)ط.د
، والزركشي (11/183) 3طروضة الطالبين ، وأشار إليها النووي يف (287-16/286) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 3)

 (.7/218)   شرح الزركشي على مختصر الخرقي
واملالكية جيعلون الغيبة ثًلثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة وهذا كله بالنظر إىل بعد وقرب مسافة سكىن املدعى عليه عن 

 (.372 -1/371) 1طمنح الجليل عليش . احلاكم مكان
املوصلي ( 17/38)ط .د المبسوطالسرخسي . أما األحناف فيقولون بعدم جواز احلكم على الغائب عن جملس احلكم

 (.6/212) 2طالبحر الرائق ، وابن جنيم (2/17) ط.داالختيار لتعليل المختار 
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 .كما ا عن بلد احلغائبا كون املدعى عليه   الح :األول

 .ا يف بلدها عن جملس احلكم حاضرا غائبا  كون املدعى عليهحال   :يناالث

فإن مل ميكن . بالقو ة، أو ال ميكن ذلكوهذا إما أن يكون املدعى عليه ممن ميكن إحضاره 
 .إحضاره فهو ملحق باحلال األوىل

، أو كان في البلد وال يمكن كما ا عن بلد الحغائبً كون المدعى عليه   الح: الحال األولى
 .إحضاره

إذا مل يكن املدعى عليه يف البلد، أو كان فيها ولكن مل ميكن إحضاره بالقوة، فهذا مما اختلف يف 
 .مساع الدعوى عليه، واحلكم عليه أثناء غيابه أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل على قولني يف ذلك

، ووجه عند (1)نفيةمنع مساع الدعوى، والقضاء على الغائب حىت حيضر، وقال به احل :القول األول
، واستثىن احلنفية من كان مقراا مبا عليه من احلقوق، فجوزوا (3)ورواية عند احلنابلة ،(2)الشافعية

 .(4)القضاء عليه مع غيابه، ونقل بعضهم اإلمجاع على ذلك

جواز مساع الدعوى، والقضاء على الغائب الذي ال ميكن إحضاره أو كان خارج  :القول الثاين
، وهو اختيار شيخ اإلسًلم ابن تيمية (7)، واحلنابلة(6)، والشافعية(5)ال هبذا القول املالكيةالبلد، وق

 .رمحهم اهلل تعاىل

                                 
 (.6/222) 2طبدائع الصنائع ، والكاساين (17/38)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.11/184) 3طروضة الطالبين النووي ( 2)
 (.11/322) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 3)
 (.17/38)ط .د المبسوطالسرخسي ( 4)
 (.372 -1/371)  1طمنح الجليل عليش ( 5)
 (. 6/321) 1طمغني المحتاج ، والشربيين (11/184) 3طروضة الطالبين النووي ( 6)
 (.11/322) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 7)
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 :استدل أصحاب القول األول بعدة أدلة

ہ ہ): قوله تعاىل :الدليل األول (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ولو جاز ، (1)

 .(2)، وملا ذم على غيابها عليهمع غيبته مل يكن احلضور عند احلاكم مستحقا  على الغائب احلكم

 :اآلية من وجهنياالستدالال هبذه عن املاوردي رمحه اهلل تعاىل جاب وأ

 .ألن الدعاء يكون للحاضر دون الغائب ؛أهنا يف احلاضر: أحدمها

 .(3)ه عنهأنه ذمه باإلعراض، وذمه أحق بوجوب احلكم عليه من إسقاط: الثاين

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ) :قوله تعاىل :الدليل الثاين ىئ ی  ېئ ېئ ىئ ىئ 

جث مث ىث يث حج  .(4)  (حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

ن و يك الالكذب يف البي نة  ومع احتمال .احلق اسم للكائن الثابتجه الداللة هو أن و : قالوا
، وإال واملنازعات ،ا جعلت حجة لضرورة فصل اخلصوماتيموهي إ .ا باحلقاحلكم بالبينة حكما 

 .(5)ينبغي أن ال جيوز احلكم هبا أصًلا ف

 :وجُياب على ذلك بعدة أمور

عدم التسليم بأن احتمال الكذب يف البينة يصري  احلكم هبا حكماا بغري احلق؛ ذلك أن : األول
ې ې ى ): حكم بالبينة، وقد أمره اهلل تعاىل باحلكم مبا أنزل عليه فقال تعاىل الرسول 

                                 
 .41آية : سورة النور( 1)
 1طالذخيرة ، والقرايف (16/287) 1طالحاوي الكبير ، واملاوردي (1/252) 2طشرح صحيح البخاري ابن بطال ( 2)
(12/115.) 
 (.16/322)  1طالحاوي الكبير املاوردي ( 3)
 .26اآلية : سورة ص( 4)
 (.6/223) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 5)
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(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ى ائ ائ
، وهذا يدل على أن احلكم بالبينة حكم باحلق، (1)

 .واحتمال كذهبا ال يصري  احلكم هبا ليس حقاا من حيث األصل

فإهنا   يف حق كل الناس الستحقاق احلقوق، والدفاع عنها، البينة حجة مطلقةومن املعلوم أن 
 .(2)فهي حجة يف قول كافة الناسللحقوق،  نةكامسها مبي  

األمر الثابت  ، وهوواإلنصاف ،العدل نهإ قال املفسرون يف بيان معىن احلق الوارد يف اآلية: الثاين
العدل ال يتمكن منه، إال بعلم بالواجب، وعلم بالواقع، وقدرة على ، فهذا الذي يطابقه الواقع

 .(3)تنفيذ احلق

وتصرفاهتم يف  ،اعضا هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس بعضهم ب: احلق" لذا فــــ
باء اجملازية، جعل احلق   (ائ)والباء يف . ويتعني احلق بتعيني الشريعة ،وعامتهم ،خاصتهم

 .(4)" قطعه بالسكني، وضربه بالعصا: كاآللة اليت يعمل هبا العامل يف قولك

 .إىل أهلهاوهذا يعين أن احلق املذكور يف اآلية املقصود به األدوات اليت يتوصل هبا إىل رد احلقوق 

اإلقرار يتوجه إليه احتمال الكذب، واإلكراه عليه، وهذا مل خيرجه إىل أن يقال عنه ما قيل : الثالث
 .يف البينة، وتطرق احتمال الكذب إليها

ې ) :قوله تعاىلهي و لو صح ما جاء يف االستدالل باآلية، فيقال عنه إن اآلية اآلخرى، : الرابع

(ۈئ ېئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
فيها أمر اهلل  (5)

                                 
 (.125: )سورة النساء اآلية( 1)
 2طالبحر الرائق ، وابن جنيم (1/325) 1طالبناية شرح الهداية ، والعيين (4/327) 1طتبيين الحقائق الزيلعي ( 2)
(7/172.) 
نظم الدرر في تناسب اآليات ، والبقاعي (7/17) 1طمعالم التنزيل ، والبغوي (22/77) 1طجامع البيان الطربي ( 3)

 .712ص 1طتيسير الكريم الرحمن ، والسعدي (16/361) ط.د والسور
 (.23/243) 12ط التحرير والتنويرابن عاشور ( 4)
 .125اآلية : سورة النساء( 5)
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احلكم على  بأن حيكم باحلق، وهو الذي يريه اهلل تعاىل إياه وقد جاء عنه  سبحانه لرسوله 
 .(1)الغائب كما سيأيت يف أدلة القول الثاين

خب مب ىب يب جت حت خت): قوله تعاىل :الدليل الثالث ڻ ) :، وقوله تعاىل(2) (حب 

ہ ہ  .(3)  (ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ۀ ۀ 

بني اخلًلئق ال جيوز  الفصل أن من اآليات هي عدم جواز القضاء على الغائب وجه الداللة على 
 .(4)إال بإحضار الكل

وجُياب على ذلك بأن هذا االستدالل غري ظاهر، فأحكام اآلخرة ال تنطبق على الدنيا، فغياب 
 .أحد اخلصمني يف يوم القيامة غري وارد، وال متصور

، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من إنكم ختتصمون إيل »: قول النيب  :الدليل الرابع
له على حنو مما أمسع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فًل يأخذه، فإيما  يبعض، فأقض

 .(5)« أقطع له به قطعة من النار

يذكر وجه رمحه اهلل تعاىل هذا احلديث مستدالا به للقول بعدم اجلواز، ومل  (6)ذكر ابن رشد
له  يأن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقض »: االستدالل منه، ويظهر أن الشاهد يف قوله 

                                 
 .من هذا البحث( 216)هي مذكورة بداية من ص ( 1)
 .31اآلية : سورة الزَُّمر( 2)
 .31-36اآليات : سورة املرسًلت( 3)
 (.6/426) 1ط ائب القرآن ورغائب الفرقانغر النيسابوري نظام الدين ( 4)
كتاب الشهادات باب   صحيح البخارياحلديث متفق عليه من رواية أم املؤمنني أم سلمة رضي اهلل عنها واللفظ ملسلم ( 5)

صحيح ، (7168رقم  4/335)وكتاب باب موعظة اإلمام للخصموم ( 2612رقم  2/261)من أقام البينة بعد اليمني 
 (.1713رقم  3/1337)قضية باب احلكم بالظاهر، واللحن باحلجة كتاب األ  مسلم

 (.4/2313) 1طبداية المجتهد ابن رشد ( 6)
وابن رشد هو العًلمة، الفقيه فيلسوف الوقت، أبو الوليد حممد بن أمحد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي 

، و (بداية اجملتهد)والطب وويل قضاء قرطبة من تصانيفه برع يف الفقه، ( هـ522)قبل موت جده بشهر، عام: مولده
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مسع حجة الطرفني إذ ال يكون أحد أحلن من غريه  ، واليت تشعر بأنه « على حنو مما أمسع منه
 .وذلك الغري غري موجود، فيلزم من هذا حضورمها مجيعاا يف جملس القضاء

إىل اليمن قاضياا،  بعثين رسول اهلل : " قال حديث عليٍّ بن أيب طالب  :الدليل اخلامس
 »: ، فقال رسول اهلل "يا رسول اهلل ترسلين، وأنا حديث السن ، وال علم يل بالقضاء؟: فقلتُ 

إن اهلل سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصمان، فًل تقضني حىت تسمع 
فإنك إذا » ، ويف رواية (1)«  لك القضاءاألول، فإنه أحرى أن يتبني  من اآلخر، كما مسعت من 

 .(2)« مسعت ما يقول اآلخر عرفت كيف تقضي، إن اهلل سيثبت لسانك، ويهدي قلبك

وأهنا ال ترفع إال  ،متنعه من القضاء القاضي بكًلم اخلصم الغائب أن جهالةووجه الداللة هو 
منعه من القضاء ألحد اخلصمني حىت يسمع كًلم  النيب  "؛ وهلذا فإن (3)بسماع كًلمهما

 .(4)" اآلخر

 :وأجيَب على االستدالل هبذين احلديثني مبا يلي

 .(1)ضعيف، فقد ضعفه ابن حزم رمحه اهلل تعاىل حديث علي  .1

                                 
 (.هـ585)مات سنة ( خمتصر املستصفى)، و (الكليات)

 (.2/241)ط .دالديباج المذهب ، وابن فرحون (21/327) 2طسير أعالم النبالء الذهيب 
يف كتاب األحكام،  رمذيسنن التواللفظ له، والرتمذي –( 3512رقم  3/321) سنن أبي داودأخرجه أبو داود يف ( 1)

  السنن الكبرى، والنسائي (1331رقم  3/612)باب ما جاء يف القاضي ال يقضي بني اخلصمني حىت يسمع كًلمهما 
، وأمحد يف (1366رقم  7/422)« إن اهلل سيهدي قلبك، ويثبت لسانك»لعلي كتاب اخلصائص باب ذكر قول النيب 

 (.112رقم 2/225) المسند
، وصحح إسناده (13/171) ط.د فتح الباري( وهو حديث حسن: )رتمذي يف سننه، وقال ابن حجرواحلديث حسنه ال

ومجلة القول أن احلديث مبجموع الطرق حسن على : " ، وقال األلباين(745رقم  1/482) تحقيقه للمسندأمحد شاكر يف 
طبعة جديدة منقحة حاديث الصحيحة سلسلة األ، وأورده يف (221/ 1) 1طإرواء الغليل ". واهلل أعلم . أقل األحول

 (.1322رقم  3/211)
 (.4135رقم  4/132)كتاب آداب القاضي باب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود   السنن الصغيرالبيهقي ( 2)
 (.17/38)ط .د المبسوطالسرخسي ( 3)
 (.12/86) 2طشرح السنة البغوي ( 4)
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 .م، فقد تبني يف خترجيه أنه حسن، كما صرح بذلك العلماء رمحهم اهلل تعاىلسلَّ وهذا ال يُ 

ألنه ليس " ؛ ذين ميكن مساع كًلمهمالال حممولة على حال حضور الطرفني،األحاديث  .2
أن ال يقضى على غائب، بل فيها أن ال يقضى على حاضر بدعوى خصمه دون مساع : فيها

رتك استماع قول فإذا كان اخلصم غائباا مل جيز أن يُ " ، (2)" وهذا شيء ال خنالفهم فيه ،حجته
أو جاء  ،وأقام بينته ،القضية أن الغائب على حقه إذا حضر خصمه احلاضر إال  أنه يكتب يف

فقد استعمل معىن اخلرب يف استماع قول اخلصم اآلخر كاستماعه قول  ،وهو إذا فعل ذلك ،حبجته
 .(3)" األول

وال غائب بقول خصمه،  ،ال جيوز أن يقضى على حاضر: " قال ابن حزم رمحه اهلل تعاىل .3
 .(4)" ه من البينة العادلة فقطولكن بالذي أمر اهلل تعاىل ب

" : أتاه رجل قد فُقئت عينه فقال له عمر ما روي أن عمر بن اخلطاب  :الدليل السادس
: فقال له عمر " أما بك من الغضب إال ما أرى؟: يا أمري املؤمنني" : فقال له، "حُتضر خصمك 

إذا : " معاا فقال عمر، فحضر خصمه قد فُقئت عيناه " افلعلك قد َفقأت عيين خصمك معا " 
 .(5)"مسعت حجة اآلخر باَن القضاُء 

 .(6)وال يُعلم له خمالف يف ذلك من الصحابة رضوان اهلل عليهم: قالوا

 :(1)وأجاب ابن حزم رمحه اهلل على هذا األثر مبا يلي
                                 

ا مدلس، ومساك بن حرب يقبل التلقني، وحنش بن  أما اخلرب عن رسول اهلل : " قال ابن حزم( 1) فساقط؛ ألن شريكا
 (.1/436) 2طالمحلى " املعتمر ساقط مطرح 

 (1/437) 2طالمحلى ابن حزم ( 2)
 (.12/86) 2طشرح السنة ، والبغوي (4/162) 1طمعالم السنن املنذري ( 3)
 (.1/437) 2طالمحلى ابن حزم ( 4)
؛ ألن فيه جمهوالن وبني  أن سند هذا األثر ال يصح عن عمر (. 1/436) 2طلى المحذكره بسنده ابن حزم يف ( 5)

وال يدرى من مها يف خلق اهلل  -من طريق حممد الغفاري عن ابن أيب ذئب اجلهين : " عنه إنه( 1/437)وفيه انقطاع فقال 
 ". ومل يولد عمرو إال ليلة موت عمر -، مث عن عمرو بن عثمان بن عفان عن عمر -تعاىل 

 (.1/436) 2طالمحلى ابن حزم ( 6)
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 .عدم صحة هذا األثر كما يف خترجيه .1

 ال يقضى على غائب بدعوى خصمه هفليس فيه إال أن ، عن عمر هذا األثر لو صح .2
امتنع من مساع الدعوى، واحلكم فيها إىل حني حضور  أحد؛ فعمر  نكرهيوهذا حق ال  جمردة،

 .املدعى عليه إلمكان ذلك، وهلذا ملا حضر اخلصم تبني أنه قد فُقئت عيناه

خًلف هذا القول، وهو جواز القضاء على  ُيضاف إىل ذلك أن ه قد روي عن عمر  .3
 .(2)ئب إذا ثبتت البي نة عنده كما سريد يف أدلة القول الثاين إن شاء اهلل تعاىلالغا

ا جيب عليه فعله ممالقاضي مينع  يه فيهاواحلكم علمساع الدعوى على الغائب،  :الدليل السابع
 .(3)للمساواة بني اخلصمني إذ ال يتأتى ذلك مع عدم حضور أحدمها

إيما جتب حال حضور اخلصمني، أما حال غياب أحدمها، وجُياب عن هذا بأن هذه الواجبات 
 .فًل جتب مراعاهتا؛ لعدم موجبها، وانتفاء احليف، وهتمة القاضي بذلك

أو اخلصمني،  ،مجيع اآليات القرآنية اليت فيها ذكر احلكم بني اخلصوم: " قالوا :الدليل الثامن
ألن ذلك هو  ؛ا جملس احلاكموكذلك األحاديث النبوية مشعرة بأنه البد من حضورمها مجيعا 

 .(4)" جلست بني زيد وعمرو، وجلس بني القوم: كما يقال(  بني )مدلول لفظ 

ومساع الدعوى على الغائب، واحلكم عليه فيها يلزم منه مساع بي نة املدعي على دعواه، وهي ال 
ن دفع البينة، تكون ُحجة له على املدعى عليه إال إذا أنكر املدعى عليه الدعوى، وظهر عجزه ع

 .أو الطعن فيها، وال ميكن ذلك مع غيبته

                                 
 (1/437) 2طالمحلى ابن حزم ( 1)
 .من هذا البحث( 216)هذا مذكور يف ص ( 2)
 (.1/252) 2ط شرح صحيح البخاريابن بطال ( 3)
 (.8/4586)ط .د إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمينالشوكاين ( 4)
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كما أن  القضاء ُشرع من أجل قطع اخلصومة، وال خصومة يف حالة غيبة اخلصم لعدم حتقق 
اإلنكار من ِقَبله، فبغيبة املدعى عليه يفوت شرط من شروط صح ة الدعوى، وهو حصول النـزاع 

 .(1)كفوات ركنه يف امتناع العمل بهاملتيقن بإنكاره الدعوى، وفوات شرط الشيء  

إن املدعى عليه الغائب إما أن يكون مقر ا، أو أن يكون منكراا، فإن  : واجلواب على هذا بأن يقال
ما فات أما إن كان منكراا، وهو األصل، ف. كان مقر ا، فقد انعقد اإلمجاع على جواز احلكم عليه

وحكم هبا  ،ذا قبلت البينة عليهوهل ؛عي إىل حقهوإنكاره غري مؤثر يف إيصال املد ،إال إنكاره
 .(2)عليه

 :أدلة القول الثاين

(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ) :قوله تعاىل :الدليل األول
(3). 

 ،وما شهدت به البينة على الغائب حق: " ووجه االستدالل قال فيه املاوردي رمحه اهلل تعاىل
 .(4)" فوجب احلكم به

إن أبا سفيان رجل " : قالت رضي اهلل عنها بنت عتبة بن ربيعةهند حديث  :الدليل الثاين
فأذن  (5) « خذي ما يكفيك وولدك باملعروف »:  قال ،"، فأحتاج أن آخذ من ماله شحيح

 .(6) هلا أن تأخذ نفقتها باملعروف بدون إذن وليه

                                 
 (.4/181) 1طتبيين الحقائق ، والزيلعي (17/38)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.17/38)ط .د المبسوطالسرخسي ( 2)
 .26جزء من اآلية : سورة ص( 3)
 (.16/281) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 4)
 .خترجيه ص سبق ( 5)
شيخ اإلسالم ابن اختيارات ، واختصر الفتوى ابن عبد اهلادي يف ( 32/371) ط .دمجموع الفتاوى يمية ابن ت( 6)

 ( .116)ص تيمية
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 ؛ ولذلك قال (1)، ومل يكن حاضرااقضاء هلند على زوجها أيب سفيان  قالوا إن هذا منه 
، ولو أراد احلكم هلا عليه  أمر، وقطع، فيدل على أنه  ، وهذا« خذي »: هلا رضي اهلل عنها

 .(2) ؛ ألن املفيت ال يقطعأن تأخذي ، أو ال حرج عليكجيوز: لقال فتياال أراد 

هلذه الصحابية  واعرُتض على االستدالل هبذا احلديث بعدة اعرتاضات كلها ترجع إىل ما قاله 
رضي اهلل عنها هل كان على سبيل القضاء، أو الفتوى؟ فإن كان على سبيل الفتوى، فًل يصح 

 .(3)االستدالل به، أما إن كان على سبيل القضاء، فيصح به االستدالل

وال يصح : " فقال املسألةوأيضاا اعرتض النووي رمحه اهلل تعاىل على االستدالل هبذا احلديث هلذه 
 ،ا هباوكان أبو سفيان حاضرا  ،ألن هذه القضية كانت مبكة للمسألة؛تدالل هبذا احلديث االس

ومل  ،اأو متعذرا  ،ا ال يقدر عليهأو مسترتا  ،ا عن البلدوشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا 
بل هو إفتاء كما سبق  ،فًل يكون قضاء على الغائب ،ايكن هذا الشرط يف أيب سفيان موجودا 

 .(4)"أعلم  واهلل

                                 
البيان في مذهب اإلمام الشافعي ، والعمراين (1/213) 1طالذخيرة ، القرايف (17/38)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)

 2طشرح السنة ، والبغوي (1/438) 2طالمحلى ، وابن حزم (14/84) 3طالمغني ، وابن قدامة (11/111) 1ط
(1/225.) 
 1طمغني المحتاج ، والشربيين (8/511)ط .د فتح الباري، وابن حجر (16/281) 1طالحاوي الكبير ي املاورد( 2)
(6/321.) 
املاوردي يف هذا احلديث هل هو حكم أم فتوى ؟ ذكره  وقع بني العلماء رمحهم اهلل تعاىل خًلف يف قول الرسول  (3)

، وزاد يف (1/221)ط .دالفروق ، والقرايف (8/511)ط .د فتح الباري، وابن حجر (16/281) 1طالحاوي الكبير 
 (.1/227)ط .دتهذيب الفروق التفصيل واإليضاح ابن حسني يف 

إعالم الموقعين ، وابن القيم يف (4/46)ط .دالفروق ، والقرايف يف (12/1) 1ط شرح صحيح مسلمورجح النووي يف 
 .أنه فتوى( 6/277) 2ط سبل السالم، والصنعاين يف (4/172) 2ط

أنه قضاء، وهذا هو الذي يرجحه ابن حجر ( 11/312) 1ط اإلنصافورجح القاضي أبو يعلى كما ذكر عنه املرداوي يف 
 (.8/511)ط .د فتح الباري

 (.12/1) 1ط مسلمشرح صحيح  النووي (4)
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والذي يظهر يل أن البخاري مل يرد أن قصة : " وأجاب ابن حجر رمحه اهلل تعاىل على ذلك فقال
 ،بل استدل هبا على صحة القضاء على الغائب ،وهو غائب ،هند كانت قضاء على أيب سفيان

 ،بل ملا كان أبو سفيان غري حاضر معها يف اجمللس ،ولو مل يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه
فيحتاج  ،وأذن هلا أن تأخذ من ماله بغري إذنه قدر كفايتها كان يف ذلك نوع قضاء على الغائب

 .(1)" من منعه أن جييب عن هذا

بل  ،هذا من باب القضاء على الغائبليس "  ومما اعرُتض به على االستدالل هبذا احلديث أنه
 .(2)" وللقاضي والية النظر للغائب ،هو من باب النظر للغائب

مع هند  وجُياب على هذا بأن للقاضي والية النظر للغائب، وعليه، وما حصل من رسول اهلل 
رضي اهلل عنها هو تسليط هلا على مال زوجها لتأخذ منه نفقتها، ونفقة أوالدها بغري إذنه، ومل 

، - أيب سفيان  –على الغائب  -هند رضي اهلل عنها  –يكن حاضراا، وهذا نظر للحاضر 
؛ وهلذا فإن ما جاء يف االعرتاض إن صدق يف حق -أيب سفيان وأوالده  -يف حق الغائبني ونظر 

بالنسبة لنفقتهم، ال يصدق يف حق هند رضي اهلل عنها، وما تطلبه من  أيب سفيان وأوالده 
 .حقها يف النفقة

أما علمت أن " : ، قال له (4)، أن معاوية بن أيب سفيان(3)عن أيب موسى :الدليل الثالث
ومل يأت اآلخر قضى  ،كان إذا اختصم إليه اخلصمان، فاتعدا املوعد، فجاء أحدمها  رسول اهلل 

                                 
 (.8/511)ط .د فتح الباريحجر  ابن( 1)
 (.6/186) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 2)
اجلليل عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب األشعري التميمي أسلم مبكة، وهاجر إىل احلبشة، هو الصحايب ( 3)

 (.هـ42)، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم، وقرائهم، مات سنة وأول مشاهده خيرب
 (.5/22)ط .دالتاريخ الكبير ، والبخاري (4/125)1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

 بنل أمري املؤمنني، وخاهلم، أبو عبد الرمحن القرشي، األموي، املكي معاوية ابن أيب سفيان وهو صخر هو الصحايب اجللي( 4)
 حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي أسلم عام الفتح، وأول مشاهده حنني، وكان أحد كتاب رسول اهلل 

 (.هـ71)مات سنة 
 (.3/1416) 1ط االستيعابالرب ، وابن عبد (7/426) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 
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 ،إيما كان ذاك يف الدابة" : فقال أبو موسى " للذي جاء على الذي مل جيئ رسول اهلل 
 .(1)" أمر الناس هوالبعري، والذي حنن في ،والشاة

 خلفتوعد مسوغ للحكم، سواء كان املعلى امل يءرد عدم اجملجم ه جعلأنووجه الداللة واضح يف 
 اضرإلزام أحد اخلصمني بتسليم ما يدعيه خصمه إن كان احل اءالقضاملدعي، أو املدعى عليه، و 

 .هو املدعى عليه اضرأو إلزام أحد اخلصمني برتك املطالبة خلصمه إن كان احل ،هو املدعي

إشراق النريين يف بيان ) وقد كتب الشوكاين رمحه اهلل تعاىل رسالة خبصوص هذا احلديث مساها 
بني  فيها الرد على االستدالل هبذا احلديث من ستني (  احلكم إذا ختلف عن الوعد أحد اخلصمني

عم ، وهذه الوجوه على كثرهتا ذكر رمحه اهلل تعاىل أن بعضها يدخل يف بعض، وبعضها أ(2)وجهاا
، وأهم ما ذكره رمحه اهلل تعاىل غري ما هو مذكور يف (3)من اآلخر، وبعضها ال خيلو من تكلف

 :أدلة القول األول هو ما يلي

 .ما ذكر من ضعف أحد رواته كما يف خترجيه .1

                                 
، وقال مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب بردة إال خالد بن (7541رقم  7/286) المعجم األوسطأخرجه الطرباين ( 1)

 .نافع
وخالد هذا هو الكويف، وهو من اختلف العلماء يف حاله، واألكثر على تضعيفه، فقد ضعفه أبو زرعة، والنسائي، وقال أبو 

وهذا جتاوٌز يف احلد، فإن الرجل قد حدث عنه أمحد بن حنبل : رتوك احلديث، مث عقب الذهيب على ذلك فقالم: داود
 .ومسدد، فًل يستحق الرتك

 .وذكره ابن حبان يف الثقات. وقال عنه أبو حامت شيخ ليس بقوي يكتب حديثه
 1طميزان االعتدال ، والذهيب (6/264) 1ط الثقات، وابن حبان (3/355) 1ط الجرح والتعديلابن أيب حامت 

(1/644.) 
 (.4584-8/4583)ط .دإشراق النيرين الشوكاين ( 2)
وذكر أن هذا التكلف أوجبه ما ذكره أئمة األصول أنه يتعني تأويل ما كان معارضاا ملا هو أرجح منه مبا أمكن من طرف ( 3)

ا؛ ألن التأويل مجع وهو مقدم   .على الرتجيحالتأويل، ولو كان بعيدا
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وجُياب على هذا بأن بعض أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل قبلوا رواية راويه املنتقد كما يف التخريج، 
واعلم أين مل : " وسند احلديث ليس فيه إال هذا النقد كما ذكر الشوكاين رمحه اهلل تعاىل بقوله

 .(1)" ناأجد ألحد من احلفاظ كًلماا على إسناد هذا احلديث بعد البحث عنه إال ما ذكرته ه

اليت رمبا أوصلته إىل درجة احلسن لغريه كما قال الشوكاين رمحه  (2)وأيضاا للحديث بعض الشواهد
ال يبعد أن يكون كذلك؛ ألن الضعف إذا كان يسرياا صارت أحاديث الضعفاء إذا  : "اهلل تعاىل

ك انضم بعضها إىل بعض من قسم احلسن لغريه، خبًلف ما إذا كان كل واحد ممن يف تل
األحاديث فيه ضعف شديد، فإنه ال يصري حديثه مع غريه حسناا، وأحاديث الباب هي من 
القسم األول؛ ألن الضعفاء الذين يف أسانيدها ضعفهم منجرب، وال سيما وقد وثق بعضهم بعض 

 .(3)" احلفاظ

 .على من ختلف، وأن هذا هو هديه على كثرة قضاء الرسول  داللةاحلديث فيه  .2

هذا بأنه من املعلوم من أدلة الشرع بالضرورة أن وقوع الشيء ملرة واحدة كاف يف  علىوجُياب 
 .(4)إذا مل يأت ما يدل دليل على ختصيص احلكم بتلك املرة التشريع

                                 
 (.8/4582)ط .دإشراق النيرين الشوكاين ( 1)
 (.221)وهي اليت ستذكر إن شاء اهلل تعاىل يف الدليل الرابع اآليت ص ( 2)
 (.8/4625)ط .دإشراق النيرين الشوكاين ( 3)
امة كلية سواء هذه املسألة وذكر أن األدلة الشرعية تكون ع( 3/241)، و(2/427) 1ط الموافقات الشاطيب يف بني  ( 4)

 .كان سبب تشريعها كلياا، أو جزئياا إال ما خصه الدليل
هل هذا هلم خاصة أم لعموم الناس؟ ومن ذلك حديث كفاية جذع املعز  رسول اهلل  يدل لذلك سؤال بعض الصحابة 

نعم ولن جتزي عن » : له يف ذحبها فقال  دون غريه حينما استأذن من رسول اهلل  عن ذلك الصحايب املضحي 
  صحيح مسلم، و(855رقم  1/323)كتاب العيدين باب األكل يوم النحر   صحيح البخاريمتفق عليه « أحد بعدك 

 (.1861رقم  3/1552)كتاب األضاحي باب وقتها 
ہ ھ ھ ھ )عن ذلك فأنزل اهلل تعاىل قوله سبحانه  وحديث الرجل الذي قب ل امرة فجاء يسأل رسول اهلل 

جلميع » : يا رسول اهلل أيل هذا؟ قال: ، فقال الرجل[114:هود] (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆھ 
صحيح ، و(526رقم  1/113)كتاب مواقيت الصًلة، باب الصًلة كفارة   صحيح البخاريمتفق عليه . «أميت كلهم 
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مما مر ذكره من أدلة  ا هو أرجح منهملمعارض هذا احلديث على فرض صحته، فهو  .3
عوى، وعرضها على املدعى عليه، فإن أقر هبا، يف مساع الد للقواعد الشرعية وخمالف، القول األول

 .وإال مُسعت عليه البينة، أو أخذت منه اليمني إىل آخر جمريات الدعوى املقررة شرعاا

 .وجُياب على هذا بعموم ما ورد يف الرد على أدلة القول األول السابق ذكرها

عدة احتماالت  ذكر الشوكاين رمحه اهلل تعاىل يف بعض الوجوه أنه يتطرق إىل احلديث .4
اختصما إىل ) هو من واعدهم بعد أن اختصموا لديه كما يشعر به مجلة  منها أن رسول اهلل 

، فعلم من الدعوى، واجلواب احملق منهما، وكان هو من حضر، فحكم له، أو أنه ( رسول اهلل 
  فحكم له ،احملق من اخلصمنيبمن يثق به  هخرب ، أو أأن الذي سيوافيه هو احملقعلم بالوحي 

من  الراوي أن احلكم ألجل املوافاة وعدمها، ومل يعلم مبا علمه النيب  ، وظنهلذه األسباب
 .، أو إخبار املخربالوحي

، أو أنه هذا يكون أن يكون القضاء املذكور يف احلديث جمازاا عن تأخري املطالبةومن احملتمل أيضاا 
 .ال فيما هو أعظم منها والبعري، ،والشاة ،الدابةيف األمور احملتقرة ك

وجياب على هذه االحتماالت بأنه إذا قام هبا دليل يعضد احتماليتها صارت احتماالا يقوى على 
عليه  ، ولكن الظاهر من كًلم معاوية، ورد أيب موسى األشعري (1)إسقاط االستدالل بالدليل

                                 
 (.2763رقم  2116-4/2115) (ۓ ڭ ڭ ڭ ): كتاب التوبة، باب قوله تعاىل  مسلم

االحتمال املرجوح ال يقدح يف داللة اللفظ وإال لسقطت داللة العمومات كلها لتطرق احتمال : " قرايفقال ال( 1)
التخصيص إليها بل تسقط داللة مجيع األدلة السمعية لتطرق احتمال اجملاز واالشرتاك إىل مجيع األلفاظ لكن ذلك باطل 

ط .دالفروق ". مال املساوي أو املقارب أما املرجوح فًل فتعني حينئذ أن االحتمال الذي يوجب اإلمجال إيما هو االحت
(2/17.) 

 (.21/56)ط .دمجموع الفتاوى " كل احتمال ال يستند إىل أمارة شرعية مل يلتفت إليه : "  وقال شيخ اإلسًلم ابن تيمية
رتاض على األدلة باحملتمًلت كما أن الشاطيب عقد فصًلا بني  فيه أن االعرتاض على ظواهر األدلة غري مسموع ورد جواز االع

الضعيفة ألنه لو جاز االعرتاض على احملتمًلت مل يبق للشريعة دليل يعتمد، لورود االحتماالت وإن ضعفت، واالعرتاض 
 1طالموافقات . أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق 4املسموع مثله يضعف الدليل؛ فيؤدي إىل القول بضعف مجيع

(5/421.) 
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ن يكون ذلك يف نفى أ عام ال خيصصه شيء؛ فأبو موسى  أن ما كان يفعله رسول اهلل 
 .أمر العامة فقط، وهذا يدل على العموم

) ؛ ألن لفظ ، فلعل معناها أهنم تواعدوا أن خيتصموا إىل رسول اهلل (اختصما ) وأما كلمة 
يدل على أن املواعدة، وحتديد وقتها كانت منهما، ولو كانوا رفعوا أمرهم إىل رسول اهلل ( اتعدا 
  قبل ذلك لكان حتديد الوقت من رسول اهلل  ال منهما، فتحديد هذا من شأن القاضي ال

 .من شأن اخلصوم

 ،الدابةكانوا فقراء، ف وأما كون ذلك يف األمور احملتقرة، فيقال إن عامة صحابة رسول اهلل 
 .ة بالنسبة للفقراءميعظال هي من األشياء والبعري ،والشاة

رط على اخلصمني عند التواعد أن من مل حيضر منهما كان قد ش أن يكون النيب  .5
 .احلكم عليه، ومن حضر كان احلكم له

قد  إذوجُياب على ذلك بأن هذا االشرتاط ال يوجد ما يشري إليه يف احلديث، وهو خمالف للعدل؛ 
يكون املتخلف عن احلضور له عذر يف ختلفه، ومن يقول جبواز مساع الدعوى على الغائب، 

م عليه فيها جيعل للغائب حق املدافعة عن نفسه إذا حضر فيما بعد، ومقتضى هذا الشرط واحلك
 .إسقاط هذا احلق

لف ختعدم املوافاة على الوعد مسوغة للحكم، سواء كان  جمردفيه أن  احلديثهذا  .6
وسهواا  ،أم نسياناا ،أو عناداا ،لفه متردااختأو لغري عذر، وسواء كان  ،خلف لعذر شرعي كاملرضتامل

 .عن الوعد املضروب

وجُياب عن هذا بأن من يقول جبواز مساع الدعوى على الغائب، واحلكم فيها جيعل للغائب حق 
الدفاع عن نفسه حال حضوره، وهذا يعين أنه لن يُبخس من حقه شيئاا إن مل يكن احلكم موافقاا 

 .ملا يريده
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فهو من قسم املعمول  ،حسناا لغريهليصري مبا له من الشواهد رتقي احلديث ي هذا إذا كان .7
به، فيجب املصري إىل تأويله بوجه من الوجوه اليت قدمنا ذكرها، فاجلمع مقدم على الرتجيح، فإن 
تعذر فًل شك أن األحاديث اليت هي خمالفة هلذه األحاديث أرجح منها، وكيف يكون أرجح 

 .وهي من القواعد املعلومة من دين اإلسًلم ،منها

وأي معارضة بني هذا احلديث وما : " ى هذا مبا ذكره الشوكاين رمحه اهلل تعاىل بقولهواجلواب عل
واليمني ال  ،فإن األحاديث الواردة يف اعتبار الشهادة! شهد له، وبني تلك القواعد واألحاديث

 .(1)" تنفي اعتبار طريق أخرى؛ إذ ال حصر، وحينئذ فًل معارضة

 :تم هذه الوجوه بوجوه ذكر فيها أموراا هيمث إن الشوكاين رمحه اهلل تعاىل خ

األحاديث األخرى، والقواعد العامة  صلح لتخصيصي أن حديث أيب موسى األشعري : أوالا 
مبن مل حيضر على الوعد مترداا وعصياناا، وكذلك من أىب أن جييب إىل حاكم من  يف مساع الدعوى

أو بإسقاط حق له  ،يلزمه تسليمهو حكام املسلمني، فإنه جيوز للحاكم أن حيكم عليه حبق الغري 
 .على الغري، وهذا يتعني املصري إليه

وز لكل حاكم، بل إيما جيوز ملن  أن هذا الرتجيح الذي ذكرناه يف الوجه الذي قبل هذا ال جي: ثانياا
كان مبحل من الورع، ومبكان من العلم، حبيث مييز بني مصاحل الشريعة ومفاسدها على وجه 

وأما من كان مقصراا فهو ال مييز املصلحة من املفسدة على . صحيح، وال يكون كذلك إال اجملتهد
املصاحل مفاسد، وهكذا من من املفاسد مصاحل، وما هو من  وجه صحيح، فقد يظن جلهله ما هو

 .(2)مل يكن مبحل من الورع، فإنه قد جيعل ذلك ذريعة إىل مقاصده الفاسدة

والشاة والبعري، وما  ،يف الدابة خمصص مبا جاء فيه من احلكم  موسى يبأحديث أن : ثالثاا
 ،وقع التمردولكن إذا  ،مل يقل ذلك برأيه، بل قاله حاكياا ملا كان يفعله النيب  ه ن؛ ألشاهبها
 .فذلك مبيح للدم، فضًلا عن كثري من املال ،والتصميم عليه ،والعناد

                                 
 (.8/4625)ط .دإشراق النيرين الشوكاين ( 1)
 .يشري هبذا إىل أن القاضي الذي ليس لديه آلة النظر يف األدلة، والرتجيح بينها، فحقه هو تقليده إلمامه كأنه( 2)
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فدعى أحدمها  ،إذا طالب الرجل اآلخر» : كان يقول أن رسول اهلل ما روي  :رابعال الدليل
 .(1) «فًل حق له  ،صاحبه إىل الذي يقضي بينهما، فأىب أن جييء

 « ال حق له، دعي إىل سلطان فلم جيب، فهو ظاملمن  »: أنه قال عن رسول اهلل وما روي 
(2). 

إذا خاصم الرجل اآلخر، فدعا أحدمها صاحبه إىل  » :كان يقول  أن رسول اهلل روي أيضاا و 
 .(3) « الرسول ليقضي بينهما، من أىب أن جييء فًل حق له

فهو ظامل  ،من دعي إىل حاكم من حكام املسلمني فلم جيب »: قال رسول اهلل وما يروى أن 
 .(4) « ال حق له

                                 
 مسنده البحر الزخار، والبزار يف (7271رقم  7/311) المعجم الكبيرالطرباين  أخرجه عن مسرة بن جندب ( 1)
 (.4612 رقم 12/476)

الكامل في ونقل ابن عدي يف (4/181)ط .دمجمع الزوائد قال اهليثمي يف إسناده يوسف بن خالد السميت وهو ضعيف 
عن أئمة اجلرح والتعديل حيىي بن معني، والنسائي، وأمحد بن احلسني الصويف أنه كذاب ضعيف مرتوك  ضعفاء الرجال

 .(1/482)احلديث 
 (.6838رقم  272/ 7) المعجم الكبيرالطرباين  أخرجه عن مسرة بن جندب ( 2)

وهذا : ) ، وقال األلباين عن سند هذا احلديث(4/258)البن أيب حامت  علل الحديث" هذا حديث منكر : " قال أبو حامت
، وذكر أن هذه العلل هي االنقطاع، واإلرسال، وضعف راويني من رواته مها شاهني بن حيان (إسناد ضعيف مسلسل بالعلل 

 (.12/384)   السلسلة الضعيفةوروح بن عطاء 
 شرح مشكل اآلثار، والطحاوي يف (7271رقم  7/311) المعجم الكبيرالطرباين يف  عن مسرة بن جندب أخرجه (3)

 (.4635رقم  12/58) 1ط
 (.4/181)ط .دمجمع الزوائد يعين من ال يعرف، " ويف إسناده مساتري " قال اهليثمي 

، وأخرجه الدارقطين (3573رقم  8/48) مسنده البحر الزخاريف  عن عمران بن حصني  موصوالا أخرجه البزار ( 4)
 (.4482رقم  5/312)مرسًلا  عن احلسن يف كتاب األقضية واألحكام القضاء باليمني مع الشاهد  سنن الدارقطني

منكر احلديث اجلرح والتعديل البن أيب  امسه روح بن عطاء بن أيب ميمونة، قال عنه أبو حامت وآخرويف إسناده رجل جمهول 
 (.4/181)ط .دمجمع الزوائد  .، وقال اهليثمي وهو ضعيف، وقد وثقه ابن عدي (487/ 3)حامت 
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عليه  هلإن  وقال لرسول اهلل على رجل  هستعديي ما روي أن رجًلا جاء إىل رسول اهلل و 
 .(1) « فخذ له حقه ،اذهب معه»  :أليب بكر فقال رسول اهلل  .شطر متر

املسلم مسقط حلق من ميتنع،  إىل احلاكمذهاب أن االمتناع من الفهذه األحاديث فيها بيان 
 .فكيف مبن يتخلف عن اجمليء إىل احلاكم املسلم بعد دعوته إياه

 حكم على املدعى عليه بدون حضوره، وأمر أبا بكر  ويف األخري منها أن رسول اهلل 
 .بالذهاب مع املدعي لتنفيذ احلكم

 .رجيهاذه األحاديث بأهنا غري صحيحة كما يف ختاالستدالل هبعرتض على ويُ 

اب عن ذلك بأن هذه األحاديث، وإن كان يف أسانيدها مقال إال أنه يستأنس هبا للشهادة وجيُ 
 : "كما ذكر الشوكاين رمحه اهلل تعاىل بقوله  (2)السابق حلديث معاوية، وأيب موسى األشعري 

 .(3)" وقد وثق بعضهم بعض احلفاظ ،الضعفاء الذين يف أسانيدها ضعفهم منجرب، وال سيما

 .بل على األول منها فقط ،ال ينطبق عليها كلها تعاىل ولكن ما ذكره رمحه اهلل

حكم  كما أن األخري منها عًلوة على الضعف الشديد يف أحد رواته، فإن فيه أن رسول اهلل 
على املدعى عليه بدون طلبه، وإخباره بالدعوى اليت عليه بل مبجرد الدعوى فقط، وهذا خيالف 

 .اعد املعتربة الثابتة باألحاديث الصحيحة يف طرق السري يف الدعوىاألصول، والقو 

                                 
 (.5/182)  أحكام القرآنهذا احلديث بسنده أبو بكر الرازي اجلصاص يف ذكر ( 1)

يقلب األخبار ويسرقها . ذاهب احلديث. ليس بشيء. ويف سنده عبد اهلل بن شبيب وقد قال عنه علماء اجلرح والتعديل واه  
 .يروي املوضوعات عن الثقات. ال جيوز االحتجاج به 

 (.4/488) 1ط لسان الميزان، وابن حجر (2/431) 1طميزان االعتدال الذهيب 
 .من هذا البحث( 218)املذكور يف ص ( 2)
 (.8/4625)ط .د الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكانيالشوكاين ( 3)
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من احلكم على الغائب، يف وقائع انتشرت، ومل  ما روي عن بعض الصحابة  :الدليل اخلامس
 :، ومن هذه الوقائع(1)تنكر، فكان إمجاعاا منهم على ذلك 

إن  رجًلا من ُجهينة كان يشرتي الرواحل، فيغايل هبا، مث يسرع السري فيسبق احلاج ،  .1
أسيفع  (2)أما بعد أيها الناس فإنَّ اأُلسْيفع: " فقال فأفلس، فرُفع أمره إىل عمر بن اخلطاب 

 إال، وإنه قد اد ان معرضاا، فأصبح قد رِين. جهينة رضي من دينه، وأمانته أن يقال سبق احلاج  
 .(4)"، فمن كان له عليه َدين فليأتنا بالغداة، نقسم ماله بني غرمائه (3)به

 .(5)" اكان األسيفع غائبا : " قال القرايف رمحه اهلل تعاىل

 ،اسيفع كان غائبا ن األأليس فيه " ويناقش أصحاب القول باملنع االستدالل هبذا األثر بأنه 
 .(6)"ا عند الدعوى نه كان حاضرا أفيحمل على 

                                 
 (.12/114) 1طالذخيرة القرايف ( 1)
هو تصغري أسفع، واألسفع األمسر الشديد السمرة، وقيل األسفع الذي تعلو وجهه محزة تنحو إىل : " قال ابن عبد الرب( 2)

 (.7/324) 2طاالستذكار " السواد 
، واكتفى بذلك، مث ذكر بعض روايات هذه "حلاج  ، وكان يسبق اأدرك النيب . األسيفع اجلهين  : " وترجم له ابن حجر فقال

 (.1/343) 1طاإلصابة ابن حجر . القصة
" أي استدان متهاوناا بذلك فأصبح قد رين به أي أحيط به يريد أحاط به غرماؤه وأحاط الدين به : " قال ابن عبد الرب( 3)

 (.7/324) 2طاالستذكار 
  الصغرى، والبيهقي يف سننه (1رقم  772/ 2)كتاب الوصية باب جامع القضاء وكراهيته   الموطّأأخرجه مالك يف ( 4)

كتاب آداب القاضي باب من   الكبرى، و(2255رقم  2/284)كتاب البيوع باب احلجر على املفلس وبيع ماله يف ديونه 
ع واألقضية باب يف رجل يركبه كتاب البيو   مصنفه، وابن أيب شيبة يف (22482رقم  12/231)أجاز القضاء على الغائب 

 (.22815رقم  536/ 4)الدين 
، وهو كذلك كما (3/81)ط قرطبة 1وقال ابن حجر إن سنده منقطع وذكر أن الدارقطين ذكره موصول التلخيص احلبري ط

ا ، وضعفه(1/442) 2طالمحلى ، وصحح القصة ابن حزم يف (172رقم  2/147)يف العلل الواردة يف األحاديث النبوية 
 (.5/262) 1طإرواء الغليل األلباين بسبب أن سندها منقطع، ولكنه ذكر أنه قابل للتحسني 

 (.12/114) 1طالذخيرة القرايف ( 5)
 (.12/141) 1املطبوع يف ذيل السنن الكربى للبيهقي ط الجوهر النقي على سنن البيهقيابن الرتكماين ( 6)
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يف معركة، ومل يرض مبا أُعطي من  قصة الرجل الذي كان مع أيب موسى األشعري  .2
، فكتب إىل أيب سهمه يف الغنيمة، فضربه أبو موسى وحلق رأسه، فشكاه الرجُل إىل عمر 

فإن فًلن ابن فًلن أخربين بكذا وكذا، وإين أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت : " موسى 
منك، وإن كنت فعلت ما فعلت يف  (1)قتصايف مأل من الناس ف يف مأل من الناس جلست له

ال واهلل، ال أدعه " : اعف عنه، قال: قال له الناس " خًلء فاقعد له يف خًلء فليقتص منك
قد عفوت " : فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص رفع رأسه إىل السماء قال ،" ألحد من الناس

 .(2)" عنه هلل

أنه بلغين أن ناساا من قبلك دعوا : " كتابة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى أيضاا  .3
يا آل ضبة، فإذا أتاك كتايب هذا، فأهنكهم عقوبةا يف أمواهلم، وأجسامهم حىت : بدعوى اجلاهلية

 .(3)"يفرقوا، إذ مل يفقهوا 

، " (5)الصويت انقطع" : ا، مث قالاختذ بابا   (4) بن أيب وقاص اأن سعدا   بلغ عمرو  .4
، فاعتذر إليه " ههنا اجلس للناس" : مث أخرجه، وقال الباب حرقمن ، فأرسل إليه عمر 

 .(6)وحلف ما تكلم بالكلمة اليت بلغت أمري املؤمنني  ،سعد

                                 
 .كما هي اللفظة الثانية، واهلل أعلم( فليقتص ) والصواب هكذا هي يف املصادر ولعل ذلك خطأ نساخ ( 1)
، وابن أيب شيبة (16227رقم  1/82)كتاب اجلراح باب ما جاء يف قتل اإلمام وجرحه   السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 2)

، (3/128) تاريخ المدينة، وأورده بسنده ابن شبة يف (33126رقم  7/5)كتاب التأريخ باب ما ذكر يف تسرت   مصنفهيف 
 (.1/442)2ط المحلى، وصحح القصة ابن حزم يف (442-1/438)2وابن حزم يف احمللى ط

غريب ، واحلريب إبراهيم يف (124رقم  77ص )ط .د األمالي في آثار الصحابةهذا األثر أورده بسنده عبد الرزاق يف ( 3)
 .وصححه( 1/442) 2طالمحلى ، وابن حزم يف (2/581) 1ط الحديث

 (.6/28) 1ط اإلصابةصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص كما جزم بذلك ابن حجر يف هو ال( 4)
ط .دعمدة القاري ". لينقطع الصويت : كان السوق جماوراا له، فكان يتأذى بأصواهتم، فزعموا أنه قال: " قال العيين( 5)
(6/6) 
، (7321رقم  4/115)والصلة  كتاب الرب  المستدرك، واحلاكم (381رقم  1/448) المسندأخرجه أمحد يف ( 6)

 (.321رقم  1/144) المعجم الكبيروالطرباين 
، وقال "رجاله ثقات لكن فيه انقطاعاا (: " 8/638) 1ط المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةقال ابن حجر يف 

، وقال الذهيب "مع من عمررجاله رجال الصحيح، إال أن عباية بن رفاعة مل يس( "1/167)ط .دمجمع الزوائد اهليثمي يف 
أورد احلديث من طريق عبد ( 8/27)   الحليةولعل ذلك ألن أبا نعيم يف . يف تعليقه على مستدرك احلاكم سنده جيد
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قضاء كل  من عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان  .5
يف املفقود أن ترتبص امرأته أربع  (1)

 .سنني وأربعة أشهر وعشراا، مث تتزوج

سيفع كان ن األأليس فيه " ويناقش أصحاب القول باملنع االستدالل هبذه اآلثار بأن  األول 
 .(2)"ا عند الدعوى فيحمل على انه كان حاضرا  ،اغائبا 

 .وباقي هذه اآلثار بعدم التسليم بصحتها كما يف خترجيها

خًلف هذا احلكم وإن امرأة املفقود  أما حكم املفقود فقد روي عن علي بن أيب طالب و 
 .تنتظره حىت يأتيها خرب وفاته

يتضمن احلكم للمفقود، وهو على زوجته وهي  وميكن أن جُياب على ذلك بأن رأي علي 
 .حاضرة، وما دام ثبت احلكم له، فكذلك احلكم عليه

على ما إذا جواز مساع الدعوى، واحلكم على امليت، والطفل، و القياس على  :الدليل السادس
جبامع أن كل هؤالء يتعذر استماع كًلمهم، وكذلك  شهدت بينة على مجاعة بعضهم حاضر

 .(3)الغائب

 .(4) " وهي غائبة ،اإلمجاع على القضاء بالدية على العاقلة"  :الدليل السابع

                                 
 .الرمحن بن مهدي، هبذا اإلسناد، وجعله من حديث عباية عن حممد بن مسلمة، عن عمر، وهو بذلك يكون موصوالا 

، (12317رقم  7/15)كتاب الطًلق باب اليت ال تعلم مهلك زوجها   مصنفهعبد الرزاق يف  أخرجها عنهما ( 1)
رقم  7/732)تنتظر أربع سنني مث أربعة أشهر وعشرا مث حتل : كتاب العدد باب من قال  السنن الكبرىوالبيهقي 
 (.16717رقم  3/521)تعتد وتزوج وال تربص : كتاب النكاح باب ومن قال  مصنفه، وابن أيب شيبة (15567

 .على أسانيدها أهنا صحيحة( 8/431)  فتح الباريوحكم ابن حجر يف 
 (.12/141) 1املطبوع يف ذيل السنن الكربى للبيهقي ط الجوهر النقي على سنن البيهقيابن الرتكماين ( 2)
 (.12/114) 1طالذخيرة ، والقرايف (12/86) 2طشرح السنة البغوي ( 3)
 (.12/114) 1طالذخيرة القرايف ( 4)
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 ،فتضيع األموال ،وغابوا ،ألخذ الناس أموال الناس ؛الغائبأنه لوال احلكم على "  :الدليل الثامن
 .(1) "فيضيع احلق  ،وجيوز ذهاب مال الغائب قبل القدوم

 :الترجيـــــــــــــــــــــــــــح

، وما ورد عليها من مناقشات، وردود، واليت ظهر املسألةذه يف ه يف أدلة القولني النظروبعد هذا 
من خًلهلا تقارهبا من حيث القوة، والضعف، والداللة على املقصود، ومع استحضار ما سبق 

 .املسألةمن بيان الغائب املقصود يف هذه  املسألةبيانه يف صدر 

الدعوى على الغائب، هو القول الثاين القائل جبواز مساع  -واهلل تعاىل أعلم  -فإن الذي يرتجح 
واحلكم عليه فيها، ولكن ليس ذلك على اإلطًلق، بل مىت وجدت احلاجة إىل مساع الدعوى اليت 
يكون معها طلب سرعة وصول صاحب احلق إىل حقه مع عدم إغفال حق املدعى عليه يف أن 

ليه يسكن يف تقام الدعوى عليه يف بلده هو؛ ألن األصل براءة املدعى عليه، فما دام أن املدعى ع
ا  بلد فيها قاض شرعي، فًل يسوغ إقامة الدعوى عليه يف بلد آخر قريباا كان ذلك البلد، أو بعيدا
عن بلده؛ ألنه واحلال هذه سيرتتب على مساع الدعوى عليه حال غيابه أن يتم ذلك ممن ال والية 

 .له على املدعى عليه

 :ومما يسند هذا الرتجيح األمور التالية

ذكره أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل من مسائل فيها مساع للدعوى، واحلكم فيها، وهي من ما  :أوالا 
 :قبيل احلكم على الغائب، ومنها

 .(2)غيبة الزوج، وكوهنا سبب جلواز أن تطلب الزوجة الفرقة  .1
                                 

 (.12/114) 1طالذخيرة القرايف ( 1)
إذا أقامت : فأجاب. سئل عمن غاب زوجها، ومل يرتك هلا نفقة" ذكر ابن عابدين أنه جاء يف فتاوى قارئ اهلداية أنه ( 2)

 ط.درد المحتار ابن عابدين ". بينة على ذلك، وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه، ففسخ نفذ، وهو قضاء على الغائب 
(2/656.) 

واستحقاق املرأة أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبني زوجها بسبب تغيبه، وخشيتها على نفسها الفتنة، وهل جتاب إىل 
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 .(1)غيبة الويل ،وكوهنا سبب إلسقاط واليته يف التزويج .2

أن املنع من مساع الدعوى على الغائب، واحلكم عليه فيها مع ما يف ذمم الناس من تساهل  :ثانياا
يف حقوق اآلخرين، وكثرة ما ينزغ الشيطان بينهم من العداوات اليت من شأهنا أن جتعل املدعى 

 :عليه حيرص على اإلضرار باملدعي، ويؤخر احلق الذي له عليه يؤدي إىل ما يلي

 .والشقاق بني أفراد اجملتمعزيادة الفرقة،  -1

 .تأخر التنمية االقتصادية يف اجملتمع املسلم -2

فالتجار إذا عرف أنه لن يستطيع الوصول إىل حقه إال حبضور املدعى عليه للمحاكمة، فسيؤدي 
به ذلك إىل اإلحجام عن بذل جتارته للناس باآلجل إال بعد اختاذ بعض االحتياطات اليت يراها 

وهذا يؤخر التنمية االقتصادية، ويزيد العنت على عموم الناس املسفيدين من الزمة حلفظ حقه، 
 .جتارة هذا التاجر

ازدياد أعمال احملاكم، وتكدس املعامًلت، وتأخر البت فيها، ورمبا تعدى ذلك بأن يوصم  -3
 .هلا ألهلهااصإيالقضاء الشرعي بتهمة تضييع احلقوق، أو تأخري 

                                 
 .طلبها؟ اختلف العلماء فيه

 .فذهب احلنفية، والشافعية إىل عدم استحقاقها هلذا الطلب، وال جتاب لطلبها؛ ألن هذا ال يصلح سبباا للتفريق يف نظرهم
وذهب املالكية، واحلنابلة إىل استحقاق الزوجة املطالبة بذلك، وجييبها القاضي لذلك إذا كانت الغيبة طويلة بعد مكاتبة، 

  .وطلب عودته، أو جوابه على الدعوى، ولكنهم اختلفوا يف حد الغيبة الطويلة، وكوهنا بعذر، أو بدونه
 ج فقط أم هلما مجيعاا؟ومبىن هذا اخلًلف كله هو هل استدامة الوطء حق للزو 

ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي 141ط ص.دالقوانين الفقهية ، وابن جزي (2/656)ط .درد المحتار ابن عابدين 
 (.1/382) 1ط الفروع، ابن مفلح (1/253)
 .غياب الويل يف النكاح إما أن تكون غيبته قريبة، أو بعيدة، وهي ما يقول عنها الفقهاء منقطعة( 1)

نت غيبته قريبة، ورفض اجمليء، أو التوكيل، أو كانت غيبته مقطعة، فقد كادت كلمة أهل العلم أن تتفق على أن واليته فإذا كا
يف التزويج تسقط، وتنتقل إىل غريه إال زفر من احلنفية، ولكنهم اختلفوا يف من هو الغري هل هو الويل األقرب غري احلاكم أم 

 .ر هذا يكون بعد الرفع إىل احلاكم للنظر يف ذلكهو احلاكم مباشرة دون غريه؟ وتقري
، (2/428) 1ط المهذب، والشريازي (3/1258) 1طبداية المجتهد ، وابن رشد (2/127) 1طتبيين الحقائق الزيلعي 

 (.1/76) 1ط اإلنصافواملرداوي 
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رية ميكن أن يكون ذلك مشتتاا لألسر ملحقاا بكثري منها العنت، ويف جمال الدعاوى األس :ثالثاا
واملشقة لألوالد، واملدعي من الزوجني، وأهلهما خصوصاا املرأة إذا كانت هي املدعية، حينما 

 .يتأخر الطرف الثاين عن احلضور للمحاكمة إذا طلب ألجل نفقة، أو حضانة، أو تقرير زيارة

كرها، ومع توسع احلياة، وكثرة الناس، وازدياد املساحات اليت وهذه األمور اليت مر ذ  :ربعاا
يسكنوهنا يف املدينة الواحدة، وتفرقها، وحاجتهم للتعامل فيما بينهم مع تباعد مساكنهم إذا منع 

مساع الدعوى، واحلكم فيها على الغائب، فإن ذلك يسبب املشقة الشديدة عليهم، القاضي من 
 .ري يف الشرعواملشقة إذا وجدت وجد التيس

أن القول جبواز مساع الدعوى، واحلكم فيها على الغائب ال يعين إسقاط حقوق الغائب  :خامساا
يف املدافعة عن نفسه إذا كان له بي نة على ما سيقوله، فله االعرتاض على هذا احلكم مىت أراد 

 .ذلك، حىت وإن كان ذلك بعد تنفيذ احلكم عليه

 .ا في بلدها عن مجلس الحكم حاضرً غائبً  عى عليهالمدإذا كان : الحال الثانية

إذا كان املدعى عليه يف البلد، وأمكن إحضاره بالقوة، فقد أوجب أئمة املذاهب األربعة، ومجاهري 
أهل العلم رمحة اهلل تعاىل على اجلميع إحضاره، ومنعوا مساع الدعوى عليه حال غيابه، فًل جيوز 

 .(1)أن حُيكم عليه إال بعد إحضاره

وال يقضى على الغائب احلاضر يف البلد، مع إمكان : " تعاىل اهللرمحه  (2)قال ابن دقيق العيد
 .(1)" ومساعه للدعوى عليه، يف املشهور من مذاهب الفقهاء ،إحضاره

                                 
  3طروضة الطالبين ، والنووي (12/113) 1طالذخيرة ، والقرايف (17/38)ط  .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.11/321) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (11/184)
هو الفقيه احلافظ العًلمة شيخ اإلسًلم الزاهد الورع أبو الفتح، تقي الدين حممد بن علي بن وهب بن مطيع، القشريي، ( 2)

، ونشأ بقوص، (هـ625)عام قاض، من أكابر العلماء باألصول، جمتهد ولد بينبع : املعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد
له تصانيف، منها ( هـ 722)وتعلم بدمشق واإلسكندرية مث بالقاهرة وويل قضاء الديار املصرية إىل أن مات بالقاهرة سنة 

 (.اإلملام بأحاديث األحكام)و (إحكام األحكام )
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ومن أهل العلم من قال جبواز مساع الدعوى، واحلكم على الغائب مطلقاا، وإن كان يف البلد غري 
، (4)، وهو وجه عند الشافعية(3)، وابن حزم(2)ذا قال به ابن شربمةممتنع من احلضور، وه

 .(5)واحلنابلة

 .السابقة املسألةوأدلتهم هي أدلة القول الثاين يف 

إذا كان اخلصم يف : " وهذا القول هو اختيار شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل حيث قال
، وإذا  ي  عي به علدَّ من يعلمين مبا يُ  بل يقول أرسلوا إيل   ،البلد مل جيب عليه حضور جملس احلاكم

 ضره، فيجوز أن يقوم مقامه رسولوحيكان ال بد للقاضي من رسول إىل اخلصم يبلغه الدعوى 
 .(6)" أو إنكار ،ورد اجلواب بإقرار ،فإن املقصود من حضور اخلصم مساع الدعوى يبلغه الدعوى،

حضر املدعى عليه، ومُسع جوابه على الدعوى، ومن أفاديها لو وهذا القول يلزم منه أمور ميكن ت
 :هذه األمور

                                 
ط .دالبدر الطالع  ، والشوكاين(4/137) 1طالوافي بالوفيات ، والصفدي (4/111) 1طتذكرة الحفاظ الذهيب 

(2/228.) 
 (.2/282)ط .د إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكامابن دقيق العيد ( 1)
، وقد نسب ابن حزم إىل ابن شربمة (14/83) 3طالمغني ، وابن قدامة (16/287) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 2)

 (.1/434) 2طالمحلى القول بعدم جواز القضاء على الغائب يف 
هو التابعي اجلليل اإلمام، العًلمة، فقيه العراق أبو شرمة عبد اهلل بن شربمة بن الطفيل بن حسان بن املنذر بن  وابن شربمة

 (.هـ144)ضرار بن عمرو الضيب الكويف مات سنة 
 (.6/347) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (6/352) 1ط الطبقات الكبرىابن سعد 

 (.1/434) 2طالمحلى ابن حزم ( 3)
 (.321/ 6) 1طمغني المحتاج ، والشربيين (11/184) 3طروضة الطالبين النووي  (4)
 (.11/322) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 5)
المستدرك على مجموع ، و(562-5/558) 1ط الفتاوى الكبرى، (418) 1ط االختيارات العلميةالبعلي ( 6)

 (.5/112) 1طالفتاوى 
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احلكم على الغائب يلزم منه أن حيضر املدعي بي نة تشهد له مبا يدعيه، وهذا يلزم منه  -1
ڻ ) :إحلاق مشقة احلضور إىل جملس احلكم بالشهود؛ ألنه جيب عليهم احلضور لقوله تعاىل ں 

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 .عليه أوىل بأن تلحقه هذه املشقة من الشهود، واملدعى (1)

احلكم على الغائب يلزم منه أن حيلف املدعي مع بي نته لنفي استًلمه، أو إبرائه املدعى  -2
ىئ ): عليه مما يدعيه، وهذا فيه تكثري لألميان اليت أمر اهلل تعاىل حبفظها، وتقليلها بقوله

 .(2)  (ی

حجته إذا حضر، وهذا فيه تطويل ألمد احلكم على الغائب يتيح للغائب أن يقيم  -3
التقاضي، ويفضي إىل عدم استقرار األحكام مع إمكان تًليف ذلك بإحضار املدعى عليه املمكن 

 .إحضاره جرباا

 .السابقة املسألةومع هذا فإن الراجح هو القول الثاين وذلك ملا جاء يف مرجحات القول الثاين يف 

 

 .مع بّينته قبل الحكم له على الغائب تحليف المدعيوتأتي بعد ذلك مسألة 

القائلون بسماع الدعوى على الغائب، واحلكم فيها اختلفوا يف حتليف املدعي مع بينته على ما 
يدعيه، وأنه ما زال يف ذمة املدعى عليه مل يستوف منه شيئاا، ومل يربئه منه، أو من شيء منه على 

 .قولني

                                 
 .212جزء من آية : سورة البقرة( 1)

 .اإلجابة على الشاهد عند دعوته ألدائها هو قول جماهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وهو مذهب اجلمهورووجوب 
 (.1/725) 2طتفسير القرآن العظيم ، وابن كثري (1/351) 1طمعالم التنزيل البغوي 

 .18جزء من آية : سورة املائدة( 2)
 .ليل منهامن معاين حفظ اليمني الوارد يف اآلية احلث على التق

 (.1/155) 1طالجامع ألحكام القرآن ، والقرطيب (2/416) 3ط زاد المسير في علم التفسيرابن اجلوزي 
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وجوب حتليف القاضي للمدعي أن  (3)، ورواية للحنابلة(2)عيةوالشاف ،(1)يرى املالكية :القول األول
ن احلاكم أل ؛اليمني ه، وهذمل يستوفه، ومل يربئ منه املدعى عليه الغائبو  ،هو حقهيدعيه ما 

ألنه لو حضر  ؛الغائب، ومن االحتياط أن حيلف له املدعي حق املدعى عليه مأمور باالحتياط يف
 .(4)هئلرمبا ادعى ما يرب 

ألن القاضي حكم له  ؛لمدعي ليس بواجبالقاضي لأن حتليف  (5)ويرى احلنابلة :الثاين القول
البينة العادلة، وقد تضافرت األدلة الشرعية بأن البينة بعلى مقتضى األصول الشرعية  على الغائب

 .(7)هاع، فلم جتب اليمني م(6)« قضى أن اليمني على املدعى عليه» : على املدعي، والنيب 

الراجح من ذلك هو القول األول ذلك أن البي نة العادلة ستشهد باحلق، ولكنها ال تستطيع  ولعل
أن تشهد ببقاء هذا احلق يف ذمة املدعى عليه الغائب، وهذا مما حيتاجه القاضي ألجل أن حيكم 

ي على الغائب مبا شهدت به البينة، فبقاء هذا احلق يف ذمة املدعى عليه هو ما تثبته ميني املدع
 .النافية سقوط حقه ِقَبل املدعى عليه الغائب، وهي بذلك تؤيد دعواه

وتتأكد هذه اليمني حينما تكون بينة املدعي على دعواه على الغائب وثائق حتتاج لثبوهتا إلقرار 
املدعى عليه هبا، أو جمرد غياب املدعى عليه الذي سيعد ناكًلا عن اليمني اليت يفرتص أن تكون 

 .همنه عند إنكار 

                                 
 (.4/232)ط .د بلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي ( 1)
 (.3/422) 1ط المهذبالشريازي ( 2)
 (.11/322) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 3)
 (.12/166)ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (13/127) 1طفعي البيان في مذهب اإلمام الشاالعمراين ( 4)
 (.11/288) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 5)
كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه، فالبينة على املدعي،   عن ابن عباس  صحيحهأخرجه البخاري يف ( 6)

كتاب األحكام باب ما جاء يف أن البينة   سننه،كما أخرجه الرتمذي يف (2514رقم  211/ 2)واليمني على املدعى عليه 
عمل على هذا عند هذا حديث حسن صحيح وال: "مث قال(1342رقم  3/618)على املدعي، واليمني على املدعى عليه 

 "أن البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه: ، وغريهمأهل العلم من أصحاب النيب 
 (.14/85) 3طالمغني ابن قدامة ( 7)
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 .لمدعى عليه الغائبل النظامية حقوقال: الثاني المطلب

مساع الدعوى،  بعد ما مضى من أن الراجح من أقوال أهل العلم رمحهم اهلل هو القول القائل جبواز
مل خترج عن هذا  -حمل الدراسة  –واحلكم فيها على الغائب، فإن األنظمة القضائية السعودية 

 :الراجح من أقوال العلماء رمحهم اهلل، وهي على قسمني يف ذلك مها

 .قضاء املوضوع حقوقه يف :القسم األول

 .قضاء التنفيذ حقوقه يف :القسم الثاين

 .قضاء الموضوعحقوقه في : القسم األول

املدعى عليه، وإبًلغه بالدعوى مع وضع أوجبت أنظمة املرافعات القضائية السعودية ابتداءا طلب 
ترتيبات واضحة لطريقة حتديد املوعد، ومىت يكون، وكذلك مل تغفل طريقة تبليغ املدعى عليه مبا 

، ولكنه والحتمال غياب املدعى عليه ذكرت األنظمة بالتفصيل أحوال غياب (1)عليه من دعوى
، وهل  -كان، أو مجاعة، أو بعض اجلماعة   فرداا –املدعى عليه يف الدعاوى احلقوقية، واجلنائية 

، ومىت يعترب احلكم يف (2)كان ذلك بعد أن تبل غ بالدعوى، وموعدها الشخص نفسه، أو غريه
 .حق من مل حيضر حضورياا مع غيابه وقت صدوره، وما هي حقوقه يف كل األحوال

الدعوى، وعدد املدعى وعلى هذا فأحوال ختلف املدعى عليه عن احلضور ختتلف باختًلف نوع 
 .عليهم

 .الدعاوى احلقوقية: أوالا 
                                 

اإلجراءات النظامية لتقدمي الدعوى ص : وقد مر بيان ذلك يف املبحث السادس من الفصل  السابق والذي هو بعنوان (1)
 .من هذا البحث( 167)
ولوائحها التنفيذية أن تبليغ املدعى عليه بالدعوى وموعدها ميكن أن يكون ( 57)ذكر نظام املرافعات يف املادة ( 2)

 .للشخص نفسه، أو وكيله يف نفس القضية، وهو ما يسمى التبليغ للشخص
فإنه يسمى تبليغاا لغري  أما إذا كان التبليغ ألحد الساكنني معه، أو من يتوىل بعض شؤونه كسائقه، وخادمه، وحنوهم،

 .شخصه
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ا - أ  .إذا كان املدعى عليه واحدا

ا، فهو إما أن يكون تبلَّغ باملوعد لشخصه، أو أن يكون تبلَّغ به لغري  إذا كان املدعى عليه واحدا
 .شخصه

ودع هو، أو فإذا تبلغ املدعى عليه باملوعد لشخصه، أو وكيله يف نفس القضية مبوعد اجللسة، أو أ
وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل اجللسة، فغابوا عن اجللسة نظرت احملكمة الدعوى، وإذا 
احتاج األمر إىل عقد جلسات أخرى لسماع شهادة وحنوها، فًل يلزم تبليغ املدعى عليه هبا، 

ل سواء مت يف أو  ايا حضور يف حق املدعى عليه  ويعد حكمهاوحتكم احملكمة فيها دون تأجيل، 
 .(1)جلسة، أو بعد عدة جلسات

أو مكان إقامة خمتار يف اململكة بعد  ،له مكان إقامة معروفومثل من تبلغ لشخصه من مل يكن 
، ويعد من أول جلسة ، فتحكم احملكمة يف الدعوى(2)النظامذكورة يف ملللطريقة اا وفقا  ،إعًلنه

حمكمة االستئناف بعد صدوره مباشرة ، ولكنه يرفع إىل (3)احكمها يف حق املدعى عليه غيابيا 
 .(4)لتدقيقه دون تبليغه للمحكوم عليه

يف النظام على وجوب أن يكون التبليغ لشخص املدعى عليه أو وكيله يف حال نقص  وجاء النص
وهي املدة األقل لطلب املدعى عليه يف الدعاوى  –ميعاد اجللسة عن أربع وعشرين ساعة 

م التبليغ لشخص املدعى عليه، أو وكيله، فيجب إعادة التبليغ مع ، فإذا مل يت– (5)املستعجلة
مراعاة أنه يشرتط يف تلك األحوال أن يكون بإمكان املدعى عليه الوصول إىل احملكمة يف الوقت 

 .(6)احملدد، وأن يكون نقص املوعد بإذن كتايب من احملكمة
 ،واحلضانة ،سائل الزوجيةاملكما جعل النظام للمحكمة أن تأمر بإحضار املدعى عليه يف 

 .(7)ومن عضلها أولياؤها ،والزيارة ،والنفقة
                                 

 .من نظام املرافعات الشرعية، ولوائحه( 57/3)، والفقرة (57)من املادة ( 2)كما يف ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 17)كما يف املادة (2)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 57)من املادة ( 3)كما يف ( 3)
 .املرافعات الشرعية من لوائح نظام( 57/1)كما يف الفقرة ( 4)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 227)كما يف املادة ( 5)
 .من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه( 227/3)، والفقرة (227/2)، والفقرة (44)كما يف املادة ( 6)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 57)من املادة ( 4)كما يف (7)
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شخصه، ومل يتبلغ وكيله يف القضية نفسها، فغاب عن اجللسة ومل يودع  أما إذا تبلغ باملوعد لغري
مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل اجللسة، فُيؤجل القاضي النظر يف القضية إىل جلسة الحقة، ويعاد 

، فإن غاب عن اجللسة الثانية، أو جلسة بعدها دون عذر تقبله احملكمة، فتحكم تبليغه مرة أخرى
 .(1)اويعد حكمها يف حق املدعى عليه غيابيا لقضية، ااحملكمة يف 

وهذا يف غري الدعاوى اليت يعطيها النظام صفة االستعجال، فتلك الدعاوى ال يتم إعادة اإلعًلن 
النظام على احملكمة أن تننظر يف الدعوى، وحتكم فيها مرة أخرى إذا مت صحيحاا، بل أوجب 

 .(2)سواء أكان التبليغ لشخص املدعى عليه، أم لغري شخصه
 .(3)إذا كان املدعى عليهم مجاعة - ب

إذا كان املدعى عليهم أكثر من واحد، فهم إما أن يكونوا تبلَّغوا باملوعد ألشخاصهم أو يكون 
 .تبلَّغهم به لغري أشخاصهم

 .يتبلغ باملوعد بعضهم لشخصه، وبعضهم لغري شخصهوميكن أن 
غ لِ إذا تعدد املدعى عليهم، وكان بعضهم قد بُـ وعلى كل األحوال بني  النظام أحكام غياهبم بأنه 

أو تغيب من مل يبلغ لشخصه، وجب  ،اغ لشخصه، وتغيبوا مجيعا لَّ بَـ وبعضهم اآلخر مل يُـ  ،لشخصه
تأجيل نظر الدعوى إىل جلسة تالية يبلغ هبا من مل يبلغ  على احملكمة يف غري الدعاوى املستعجلة

، وال يسوغ التوقف وتنظر احملكمة الدعوى يف اجللسة الثانيةالغائبني،  املدعى عليهم لشخصه من
ويعد احلكم يف الدعوى يف حق من تبلغ من املدعى عليهم ، عن مساع الدعوى حىت حيضر اجلميع

 .اا حضوريا حكما 
ة نظر القضية واحلكم كمفعلى احمل ،بلغ لشخصهتوحضر من مل ي ،بلغ لشخصهت ب منإذا تغيَّ أما 

 .ا يف حقهمفيها، ويعد احلكم حضوريا 

                                 
وإيما هو راجع إىل ما يراه القاضي من خًلل ما يتبني له من مًلبسات يف القضية وهذا األمر ليس واجباا على احملكمة، 

 .املعروضة عليه، واحتياطاا ملثل هذه القضايا اليت هي أهم من غريها
 .من نظام املرافعات الشرعية( 57)من املادة ( 1)كما يف ( 1)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 227/3)كما يف الفقرة ( 2)
 .كأن يكونوا شركاء، أو ورثة يف دعوى على مورثهم( 3)
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ة النظر يف كمومل حيضر منهم أحد فعلى احمل، املستعجلة ت الدعوى من الدعاوىكانعلى أنه إذا  
 .(1)الدعوى واحلكم فيها

وهبذا يتبني لنا أن األصل يف نظام القضاء السعودي هو احلرص على تبليغ املدعى عليه سواء 
الفرد، أو اجلماعة بالدعوى، وموعدها؛ ليحضر فيسمعها، ويدافع عن نفسه، فإن من مل حيضر، 

مل يتبلغ لشخصه، أو وكيله بالدعوى،  -سواء الفرد، أو كل اجلماعة، أو بعضها  –وكان الغائب 
جيوز مساع الدعوى احلقوقية عليه، وال احلكم عليه فيها يف أول جلسة غاب عنها، بل جيب  فًل

تأجيل مساع الدعوى إىل جلسة أخرى يبلغ فيها املدعى عليه لشخصه، أو وكيله يف الدعوى، وإذا 
تغي ب عن اجللسة الثانية بعد تبلغه لشخصه، أو لغري شخصه، فتسمع الدعوى، فإن كان تبلغه 

 .ُعدَّ احلكم عليه حضورياا، وإن كان تبلغه لغري شخصه ُعدَّ احلكم غيابياا لشخصه

وهذا كله من االحتياط، واحلرص على حق املدعى عليه يف أن يتبلغ بالدعوى، كما أن فيه مراعاة 
 .حلق املدعي يف طلبه سرعة الوصول إىل حقه الذي يدعيه

 :ومما جتدر اإلشارة إليه األمور التالية

أما إذا حضر املدعى عليه . مضى هو بالنسبة للموعد األول احملدد للنظر يف الدعوى أن ما-1
بنفسه، أو وكيل عنه إحدى جلسات املرافعة يف القضايا احلقوقية، مث تغيب عن احلضور، فإن 

 .احلكم إذا صدر يعترب يف حق هذا الغائب عن حضور وقت صدوره حكماا حضورياا

من حضر قبل املوعد احملدد  -واجللسة مل تنعقد -، ال يعد غائبايف تطبيق األحكام السابقة-2
 .(2)افيعد حاضرا  ،واجللسة ال زالت منعقدة ،النتهاء اجللسة بثًلثني دقيقة، على أنه إذا حضر

حيصل عارض للخصومة  هذه األحكام لغياب املدعى عليه املذكورة يف النظام يقطعها أن -3
فصال كشطب الدعوى وحنوه، فجيب إعادة إجراءات أو حصول ان ،أو انقطاعها ،كوقفها
 .(1)الفصل ا حبسب إفادة التبليغ الواردة بعد أو غيابيا  ،اويكون احلكم حضوريا  ،التبليغ

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية، ولوائحها( 51)كما يف املادة (1)
 .من نظام املرافعات الشرعية( 58)كما يف املادة ( 2)
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 .الدعاوى اجلنائية: ثانياا

أوجب النظام على املتهم أن حيضر بنفسه إذا كانت التهمة املوجهة إليه يف جرمية كبرية، وجعل له 
 .االستعانة مبن يدافع عنهاحلق يف 

وللمحكمة يف كل األحوال أن تأمر  ،أما اجلرائم األخرى، فيجوز للمتهم أن يوكل من حيضر عنه
 .(2)ا أمامهاحبضوره شخصيا 

ا، أو مجاعة  .وإذا غاب املدعى عليه عن احلضور، فهو إما أن يكون واحدا

ا - أ  .إذا كان املدعى عليه واحدا
ا، فهو إما أن يكون تبلغ باملوعد لشخصه، أو يكون تبلغ به لغري  إذا كان املدعى عليه واحدا

 .شخصه
ويف كًل احلالتني إذا غاب املدعى عليه عن اجللسة سواء كان املدعي هو املدعي العام، أم مدع 
حبق خاص، وكان غياب املدعى عليه بدون عذر تقبله احملكمة ومل حيضر عنه وكيل فيما جيوز فيه 

ضي دعوى املدعي وبياناته، ويرصدها يف ضبط القضية، وحيدد جلسة أخرى التوكيل، فيسمع القا
يبلغ فيها املدعى عليه، وللقاضي أن ُيصدر أمراا بإيقاف املدعى عليه، وإحضاره إليه بالقوة 

 .(3)اجلربية
 .إذا كان املدعى عليهم مجاعة - ب

ألشخاصهم، أو يكون  إذا كان املدعى عليهم أكثر من واحد فهم إما أن يكونوا تبلغوا باملوعد
 .تبلغهم به لغري أشخاصهم

املدعي وبِيناته على اجلميع،  دعوى، فيسمع القاضي ففي كل األحوال إذا حضر بعضهم
 .مإال بعد حضوره الغائبنيويرصدها يف ضبط القضية ، وال حيكم على 

                                 
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 57/3)كما يف الفقرة ( 1)
 . اجلزائيةمن نظام اإلجراءات ( 138)كما يف املادة (2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 142)كما يف املادة ( 3)
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ال تسمع  أما إذا مل حيضر أحد من املدعى عليهم، وكانوا كلهم مل يتبلغوا ألشخاصهم، فهنا
 .(1)الدعوى، وتؤجل اجللسة؛ ليتم تبليغ املدعى عليهم تبليغاا صحيحاا

 .قضاء التنفيذحقوقه في : القسم الثاني

نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ اختصاص تنفيذ السندات التنفيذية يف غري األمور اإلدارية 
معه ما  (3)فطالب التنفيذ، وهذا االختصاص خيتلف عن باقي اختصاصات القضاء، (2)واجلنائية

، فموقفه موقف القوة، وال جمال (4)يُثبت حقه الذي يريد من القاضي أن يأخذه له من املنفذ ضده
ألن يقال إن األصل براءة املدعى عليه من الدعوى؛ ألن املنفذ ضده إن أراد أن يدفع عن نفسه 

ى عليه، وهذا هو ما يسمى طلب طالب التنفيذ، فسيكون هو املدعي، وطالب التنفيذ هو املدع
املنازعة التنفيذية، واليت هي دعوى يتقدم هبا املنفذ ضده؛ ليمنع طالب التنفيذ من الوصول إىل 
احلق الذي يريده منه إما لسداده ما عليه، أو الختًلف بينهم على أصل استحقاق طالب التنفيذ 

 .ملا يريده منه

 :يذ ينقسم قسمنيوانطًلقاا من هذا، فإن الغياب يف قضاء التنف

 .غياب عن التنفيذ :األول

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 141)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام التنفيذ( 2)كما يف املادة ( 2)
 .وهو من كان يسمى قبل صدور احلكم املدعي مث أصبح حمكوماا له، وهو اآلن عند التنفيذ طالب تننفيذ( 3)

ا  وتسمية طالب التنفيذ يف التنفيذ هبذا االسم؛ حىت يشمل من كان حمكوماا له، ومن مل يكن كذلك ممن حيمل معه سندا
 .تنفيذياا ليس حكماا كورقة جتارية، أو صلحاا، وحنوها

 .وهو من كان يسمى قبل صدور احلكم املدعى عليه، مث أصبح حمكوماا عليه، وهو اآلن عند التنفيذ منفذ ضده( 4)
ية املنفذ ضده يف التنفيذ هبذا االسم؛ حىت يشمل من كان حمكوماا عليه، ومن مل يكن كذلك ممن حيمل عليه طالب وتسم

ا ليس حكماا كورقة جتارية، أو صلحاا، وحنوها  .التنفيذ سندا
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وبيان هذا أن قاضي التنفيذ يأمر املنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي، ويعطيه هلذا األمر مخسة 
؛ ليقوم هو بذلك بدون إجبار، فإن مل يفعل هو، ومل يقدم ما ميكن بيعه الستيفاء ما عليه، (1)أيام

لشخصه أو تبلغ وكيله، فإن القاضي يأمر باإلفصاح عن أموال ومل حيضر إىل احملكمة بعد أن تبلغ 
املدين، وحجز ما يفي منها باملبلغ املطلوب، وله أن يأمر بتتبع أموال املنفذ ضده؛ ليتم التنفيذ 
عليها إن كان التنفيذ باملال، وميكن أن يصدر القاضي حكماا حببس املنفذ ضده؛ حىت ينفذ ما 

 .(2)عليه

تنفيذ على املال، وإيما كان املطلوب من املنفذ ضده هو عمل يقوم به كإخًلء أما إن مل يكن ال
عقار، وغري ذلك فهذا ما يسمى يف نظام التنفيذ بالتنفيذ املباشر، وإذا مل ينفذ املنفذ ضده، ومل 

، وأن يصدر (3)حيضر إىل احملكمة فلقاضي التنفيذ أن يأمر باستعمال القوة املختصة وهي الشرطة
م بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف لاير يومياا تودع يف حساب احملكمة عن كل يوم عليه حك

يتأخر فيه املنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ احلق يف إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر 
 .(5)، وللقاضي أن يصدر حكماا حببس املنفذ ضده؛ إللزامه بالتنفيذ(4)املنفذ ضده بالتنفيذ

 .غياب عن حضور املنازعة التنفيذية :الثاين

املدعي يف املنازعة التنفيذية هو املنفذ ضده أما طالب التنفيذ فهو املدعى عليه، والغياب عن هذه 
 .املنازعة كالغياب عن أي دعوى حقوقية، وقد سبق تفصيل أحكامها

                                 
 .من نظام التنفيذ( 34)كما يف املادة ( 1)

ذ، أو من حني مضت اخلمسة األيام بعد إعًلن أمر التنفيذ يف وهذه األيام اخلمسة تبدأ من حني تبلغ املنفذ ضده بأمر التنفي
 .اجلريدة يف حال مل يكن عنوان املنفذ ضده معروفاا، أو تعذر تبليغه باألمر

 .من نظام التنفيذ( 46)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام التنفيذ( 61)كما يف املادة ( 3)
 .من نظام التنفيذ( 68)كما يف املادة ( 4)
 .من نظام التنفيذ( 72)يف املادة كما ( 5)
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تيمية رمحه اهلل تعاىل، وذلك يتبني  أن نظام املرافعات السعودي وافق رأي شيخ اإلسًلم ابن  وهبذا
فيه مواكبة حلاجات هذا العصر الذي تزامحت فيه األعمال، وكثرت، وحرص الناس فيه على 

 .السرعة يف إجنازها؛ لكثرة األعمال املطلوب منهم القيام هبا
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.فقهاً، ونظاماً  إدخال غير المتداعيين في الدعوى: الرابع المبحث  
يف اخلصومة؛ إليصال احلقوق إىل أصحاهبا، وهذا  الفصل أن الغرض من القضاء هو  شكال 

األمر أحياناا ال ميكن الوصول إليه إال بإحضار غري املتداعيني؛ ملعرفة ما لديه، ورمبا كان هو الذي 
 .حُيكم عليه؛ هلذا جاءت احلاجة إىل إدخال الغري يف الدعوى

، لذا ال جند هلم تعريفاا هلذا (1)عوىرمحهم اهلل تعاىل مصطلح اإلدخال يف الد العلماءومل يذكر 
 .املصطلح

واملقصود من إدخال غري املتداعيني يف الدعوى كما يظهر من نظام املرافعات السعودي هو أن 
من كان يصح اختصامه تأمر احملكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد اخلصوم بإدخال 

 وإظهار ،لعدالةاصلحة طرفني، أو أحدمها، وذلك ملبأن يكون له ارتباط هبا، أو بال فيها عند رفعها
 .(2)حلقيقةا

مل يذكروا مصطلح اإلدخال يف الدعوى إال أهنم ذكروا مسائل  تعاىل ومع أن أهل العلم رمحهم اهلل
متفرقة يف أبواب شىت من أبواب الفقه قامت احلاجة فيها إىل إدخال غري املتداعيني يف اخلصومة، 

يف بعضها على طلب القاضي منه اجلواب على الدعوى،  تعاىل ونص بعض أهل العلم رمحهم اهلل
 :ومن ذلك

أي  -اليت بيد بكر له  -سيارة مثًلا  –إن العني  دعى زيد على بكر، فقاللو ا :األوىل املسألة
 .، فقال بكر إن هذه السيارة اليت بيدي ليست يل، وإيما هي حملمد-لزيد 

ا عن دعوى زيد ملكيته السيارة بسبب إقرار بكر؟ فإن  املسألةففي هذه  هل يسأل القاضي حممدا
 .يت قامت يف األصل بني زيد، وبكرسأله، فهذا إدخال حملمد يف اخلصومة ال

                                 
 .ولذلك مل تذكر موسوعة الفقه الكويتية هذا املصطلح، ومل يأت تعريف هلذا املصطلح ألهل العلم القدامى( 1)
 .من نظام املرفعات الشرعية ولوائحها التفسريية( 12-78)كما يف املادتني ( 2)
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ا عن : ، وأمثاهلا قال فيها فقهاء احلنفية رمحهم اهلل تعاىلاملسألةهذه  إن القاضي ال يسأل حممدا
الدعوى إال بعد أن يُثبت بكر ملكية حممد للسيارة بالبينة، ولكنهم مع ذلك نبَّهوا إىل أن القاضي 

 .(1)ق مع بكر على هذا اإلقرار للفرار فقط من دعوىينبغي له أن يتنبه الحتيال حممد، وكونه يتف

 .(2)لسماع الدعوى اووحممد مجيعا  بكر، رو ال بد من حضونب ه بعضهم على أنه 

ا عن الدعوى إن كان  (5)واحلنابلة، (4)والشافعية ،(3)وقال فقهاء املالكية إن القاضي يسأل حممدا
 .حاضراا

إذا كان وصوهلا إليه بسبب مشروع   -رجوع من استحقت العني اليت بيده لغريه  :الثانية املسألة
كما لو باع عمرو كتاباا على صاحل بيعاا صحيحاا، مث ادعى فهد أن . على من باعه -كالبيع 

ذلك الكتاب له، وأنه انتقل من ملكه بعقد غري صحيح، أو سرق منه، وحنو ذلك، وأراد فهد 
وهلا صور   ،(6)هذه صورة من صور ما يعرف عند أهل العلم بعهدة املبيعاسرتداد عني الكتاب، ف

كثرية، وقد نص العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف شىت صورها أن دعوى فهد تتوجه على صاحل؛ ألن 
العني بيده، فإذا أثبت استحقاقه هلا، وأخذها منه كان لصاحل الرجوع على عمرو بالثمن الذي 

 .(7)دفعه إليه

                                 
 (.2/116)ط  .د لتعليل المختاراالختيار ، واملوصلي (17/37)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.7/184) 2ط البحر الرائقابن جنيم ( 2)
 (.1/566) 1ط منح الجليلعليش ( 3)
 (.321-12/327)ط .د تحفة المحتاجاهليتمي ( 4)
 (.11/267) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (14/312) 3ط المغنيابن قدامة ( 5)
 .جد فيه عيبهي رجوع املشرتي بالثمن إن اسُتحق املبيع، أو و ( 6)

ط .د فتح العزيز بشرح الوجيز، الرافعي (12/352) 1ط الذخيرة، والقرايف (6/237) 2ط البحر الرائقابن جنيم 
 .281ص 1ط المطلع على ألفاظ المقنع، و البعلي (12/375)
اإلمام  البيان في مذهب، والعمراين (5/175) 1ط منح الجليل، وعليش (8/62) 1ط المحيط البرهانيابن مازة ( 7)

 (.7/421) 3ط المغني، وابن قدامة (6/342) 1ط الشافعي
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بدعوى فهد، أو ( صاحل ) ، واملشرتي (عمرو ) قدامة رمحه اهلل تعاىل أنه إذا أقر البائع وذكر ابن 
( صاحل ) إليه، أما إذا مل يقر املشرتي ( الكتاب ) أقام فهد البينة على دعواه استحق رجوع العني 
 .(1)إىل فهد( الكتاب ) بدعواه، أو مل يقم فهد البينة، فًل رجوع للعني 

فللمشرتي أن يرجع  ،اإذا ظهر املبيع مستحقا : " ًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلوقال شيخ اإلس
 ،ا حكم عليه إذا قامت احلجةفإذا كان القابض منه غائبا  ،أو ببدله ،بالثمن على من قبضه منه

 .(2)" وسلم إىل احملكوم له حقه من مال الغائب مع بقائه على حجته

 ،اإذا أخذ من مال ولده شيئا : " اهلل تعاىل مثاالا آخر فقال وذكر له شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه
 ،مثل أن يأخذ صداقها ،حبيث وجب رده إىل الذي كان مالكه ،مث انفسخ سبب استحقاقه

 ،وحنو ذلك ،مث يفلس الولد بالثمن ،أو يأخذ املبيع ،مث ترد السلعة بعيب ،أو يأخذ الثمن ،فتطلق
 .(3)" األول الرجوع على األبفاألقوى يف مجيع الصور أن للمالك 

وهنا إذا أقام هذا املستحق دعوى على أحد هؤالء األوالد، فإذا دفع أحدهم بأن أباه أخذ منه 
 .(4)أخذ اميف الدعوى، ويقضي عليه بإعادة  األب يُدِخل القاضيهذا املال، فهنا 

وإدخال الغري يف الدعوى ال جيب أن يستجيب القاضي ملن يطلبه من اخلصوم، وليس بًلزم على 
القاضي أن يدخل من رمبا كانت هناك مصلحة من إدخاله يف الدعوى؛  فالعلماء رمحهم اهلل 

تقل تعاىل حينما تطرقوا هلذه املسائل املذكورة آنفاا، أو غريها مما يشبهها مما فيه أن االستحقاق سين
من املدعى عليه إىل غريه، ورمبا تسلسل إىل أكثر من شخص، فإهنم مل يوجبوا على القاضي 
طلب ذلك الغري، وسؤاله؛ ألن األصل يف الدعوى أن تكون حمصورة بني املدعي، واملدعى عليه 

                                 
 (.7/421) 3ط المغنيابن قدامة ( 1)
 (.28/417)ط .د مجموع الفتاوىابن تيمية ( 2)
المستدرك على ، وابن قاسم (5/437) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 272ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 3)

 (.113/ 4) 1ط مجموع الفتاوى
 (.1/316)  2ط الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديابن خنني ( 4)
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فقط، وإقرار أحدهم ال يسري على غريه من الناس، وإذا انتهت الدعوى حبكم باتٍّ كان ملن 
 :رر بسبب هذا احلكم أن يدعي على من كان الضرر يف األصل منه، ويبني  هذا أمرانحلقه ض

، فدفع (1)( اوالعقد مجيعا  ،الشيء الواحد ال حيصل به الفسخ ): اليت تقول قاعدةال :األمر األول
الضرر الواقع على املتضرر األخري الذي أقام الدعوى ال يعين إلزام غري من وقع منه الضرر عليه 

ضور دعواه؛ ذلك أنه رمبا وجد ما مينع حتميل الضرر على غري من وقع منه الضرر لرضا، أو حب
 .علم باحلال، أو أخذ مقابل، وحنو ذلك

 .رجوع من حصل عليه الغرر يف العقود على من غره مبا غرمه يف ذلك العقد :األمر الثاين

أو النكاح، وغريها من العقود إذا تبني فقد ذكر أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل بأن املغرور يف البيع، 
له عيب، أو خًلف ما اشرتطه أن له حق الرجوع على من غر ه، فإذا دفع الغارُّ أن هذا الغرر وقع 
عليه من غريه سواء علم به، أو مل يعلم، فلم يقل العلماء رمحهم اهلل تعاىل إن على القاضي أن 

، فإدخال هذا الغري داعيني، بل كل يرجع على من غر هحُيضر هذا الغارَّ األول؛ حىت جيتمع مع املت
 .يفضي إىل تأخري وصل احلق إىل من وقع عليه الضرر أخرياا

من كان وهلذا أجاز نظام املرافعات السعودي للقاضي حسب سلطته التقديرية أن يأمر بإدخال 
قيم خارج الوالية كان املدخل يوإذا   .أو إظهار للحقيقة ،مصلحة للعدالة يف الدعوىيف إدخاله 

فتستخلف الدائرة حمكمة مقر إقامته، ما مل يقتض نظر الدعوى حضوره  ،املكانية للمحكمة
 .(2)أمامها

                                 
عند الكًلم يف بيع املبيع يف زمن اخليار، ومثله الرملي يف ( 1/322)ط .د فتح العزيزهذه القاعدة ذكرها الرافعي يف ( 1)

وذكر هلا صيغاا أخرى ( 1/158) 1ط األشباه والنظائر، ونقل هذه القاعدة السبكي يف (4/24) 3ط نهاية المحتاج
الشيء الواحد ال يتضمن اخلروج، : إذا تضمن الشيء اخلروج من أمر، فًل يتضمن الدخول يف مثله، وإن شئت قل: " فقال

 ".الشيء الواحد ال يتضمن قطع الشيء، ووصله : والدخول يف شيء واحد، أو
 .ها التنفيذيةمن نظام املرافعات الشرعية ولوائح( 12)كما يف املادة ( 2)
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن الئحة نظام املرافعات السعودي نب هت إىل أنه إذا كان املطلوب نزع 
 ًل يعتربف ،شركات أهليةوكان ذلك ملصلحة  ،أو غائب ،أو قاصر ،أو وصية ،وقفملكية عقار 

 ،بإذن يصدر من احملكمة واملصلحة يف البيع ،التحقق من الغبطةوجيب  ،للمصلحة العامة هذا
واملصلحة يف املبلغ املقدر  ،حمكمة االستئناف، ويف حال عدم حتقق الغبطة من تأييدي وجيب أن

أو الغائب مبا حيقق  ،أو القاصر ،أو الوصية ،تقوم احملكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب الوقف
 .(1)واملصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر احملكمة ما تراه ،الغبطة

                                 
 .من الئحة نظام املرافعات الشرعية( 226/2)كما يف الفقرة (  1)
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.ىو دعلا لمح: خامسال المبحث  
مضى الكًلم عن ماهية الدعوى، وأنواعها، وشروطها، وأطراف هذه الدعوى، وبقي حمل الدعوى 

 .(1) الذي هو الشيء الذي يطلبه املدعي

مكم ل ملا سبق من بيان أن أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل اشرتطوا أن تكون الدعوى  املبحثوهذا 
حمررة معلومة املدعى، وأن الراجح أنه ليس من شرط معلومية العقد املدعى ذكر شروطه، ولكن 
على القاضي أن يستفصل من األطراف عما يلزم لصحة الدعوى، وكوهنا معلومة املدعى، 

 .ودفعها، وتوجههما

ن املدعى به قد جيهله املدعي فًل يستطيع بيانه، وحترير الدعوى به، وتكون دعواه به من وأل
 فكيف يتم حترير الدعوى يف هذه احلال؟، (2)الدعاوى املسموعة

أوضح شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أنه إذا قامت الدعوى مع جهالة أو إهبام املدعى، 
 .(3)فًل يقضى للمدعي إال باملتعني  

                                 
الصحيح أن يعرب عنه بلفظ املدعى، وال يقال مدعى فيه، أو به، فهو خطأ، ولغو، ولكن تعبري املدعى به هو املشهور يف ( 1)

 .االستعمال، وبعضهم يقول اخلطأ املشهور أوىل من الصواب املهجور
شرح ، والرصاع 164ط ص.د المغرب في ترتيب المعرب، وأبو الفتح اخلوارزمي 134ط ص.د بة الطلبةطلالنسفي 

، علي حيدر 82ص  أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، والقونوي 468ص  1طحدود ابن عرفة 
 (.4/176) طبعة خاصة درر الحكام في شرح مجلة األحكام

إن كانت مبا يصح وقوع العقد عليه على ( اجملهول، أو املبهم ) رمحهم اهلل تعاىل أن الدعوى بغري املعلوم ذكر العلماء ( 2)
 .حاله، أو كانت هناك ضرورة،  فتسمع

ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (1/312) 1طمنح الجليل ، وعليش (11/236) 1طالبناية شرح الهداية العيين 
 .234ط .د القواعد، وابن رجب (5/382)

مسائل الدعوى باجملهول، وعددها فكانت مخساا وثًلثني مسألة، وسبقت  678ص 1ط األشباه والنظائروذكر السيوطي يف 
 .من هذا البحث( 53)اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش على الصفحة 

 (.5/574) 1ط  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (515)ص  1طاألخبار العلمية البعلي (  3)
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وطريق هذا التعيني إلزام املدعى عليه على بيانه كما نص على ذلك فقهاء املذاهب األربعة، 
 .(1)وبعضهم جيعل ذلك بالسجن، والضرب

من الدعاوى ما تقوم لتعيني احلق الذي يستحقه املدعي من املدعى  ومما جتدر اإلشارة إليه إىل أن
 .(2)عليه، وإلزامه به كاملطالبة بالنفقة، وحنوها

                                 
، (5/382)ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (216/ 8) 1طالذخيرة ، والقرايف (5/4) 1طتبيين الحقائق  الزيلعي( 1)

 (.12/224) 1ط اإلنصافواملرداوي 
عن شيخ اإلسًلم ابن تيمية أنه قال يف اجلناية اليت مل يثبت قودها بالنكول، ( 12/113) 1ط اإلنصافونقل املرداوي يف 

حيبس، فينبغي جواز ضربه، كما يضرب املمتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم، واملمتنع : ا قلناإذ" هل يلزم الناكل ديتها؟ 
 ".كما يضرب املقر باجملهول حىت يفسر . من قضاء الدين

 (.1/432) 1ط األشباه والنظائر، والسبكي (12/8) 3طروضة الطالبين النووي ( 2)
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 .جواب الدعوى: الثاني بابال
 .ويشتمل على كيفيته وأثره على الدعوى، وأثر االمتناع عنه

مستوفية للشرائط املطلوبة إذا تقدم املدعي بدعواه بني يدي القاضي، وتأكد القاضي منها، وأهنا 
لتكون دعوى صحيحة مسموعة، وكان املدعى عليه حاضراا، فإن على القاضي أن يتوجه إليه 

 .بالسؤال عن دعوى املدعي اليت مسعها، وعلى املدعى عليه أن جييب على هذه الدعوى

هيد، ويف هذا الباب سأتناول بعض أحكام جواب املدعى عليه على الدعوى، وذلك من خًلل مت
 .وفصلني

 .وفيه تعريف اجلواب، وكيفيته: متهيد
 .وأثره الفقهي والنظامي ،اإلقرار بالدعوى: األول الفصل 
 .النكول عن اجلواب االمتناع، و :الثاين الفصل 
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 .كيفيته، و جوابتعريف ال :هيدمت
أجابه عن : رديد الكًلم، واإلجابة رجع الكًلم، تقولمعروف وهو رجع، أو : يف اللغة اجلواب

 .اوجوابا  ،سؤاله، وقد أجابه إجابة

وال ، ا على سؤال، أو دعاء، أو دعوى، أو رسالة، أو اعرتاض وحنو ذلكواجلواب ما يكون ردا 
 .(1)ا إال بعد طلبيسمى جوابا 

أما املعىن االصطًلحي جلواب الدعوى، فربجوعي ملا تيسر يل من كتب الفقه املختلفة مل أجد أن 
ال  تعاىل ذكروا له تعريفاا، ولعل ذلك لكونه معروفاا كما ذكر أهل اللغة، وهو العلماء رمحهم اهلل

رد املدعى عليه، أو من ميثله على الدعوى : ، وميكن أن يقال يف تعريفه هوخيرج عن املعىن اللغوي
 .املرفوعة عليه لدى القاضي

جواب املدعى عليه على الدعوى وعند استقراء كًلم الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف تقريرهم ألحكام 
يتبني  منه أهنم رمحهم اهلل تعاىل حيكمون على اجلواب بأنه صحيح، أو غري ذلك، وال يشرتطون له 
، مطابقاا، صاحلاا ألن يكون جواباا على دعوى املدعي،  سوى أن يكون صرحياا، جمزوماا به، مقابًلا

وهذا هو ما ذكره شيخ اإلسًلم ابن  ،(2)عوىميكن املدعى عليه أن حيلف عليه إذا كان إنكاراا للد

                                 
المحكم والمحيط ، وابن سيده (1/124) 4ط الصحاح، واجلوهري (6/183)ط .دكتاب العين بن أمحد  اخلليل(  1)

، والزبيدي (1/213) 3طلسان العرب ، وابن منظور (1/113) 2طالمصباح المنير ، والفيومي (7/561) 1طاألعظم 
 (.جوب)مادة (. 2/223) 1طتاج العروس 

، أو ليس له عندي ما يدعيه، أو ال يصح ما يدعيه علي، إن جواب املدعى يصح كونه بلفظ نعم، أو أقر قالواوهلذا (  2)
 .وحنوها، واختلفوا يف قوله ليس له عندي، وال حبة، أو ال حق له عندي، أو ال أظن له عندي شيء وحنوها

النوادر القريواين ابن أيب زيد ( 11/12( )8/323) 1طالذخيرة ، والقرايف (7/221) 2طبدائع الصنائع  الكاساين
، (3/412) 1ط المهذب، والشريازي (12/324)و (5/365)ط .دتحفة المحتاج ، اهليتمي (8/222) 1ط والزيادات

 1ط اإلنصاف، واملرداوي (11/424)  1ط الفروع، وابن مفلح (2/227) 2طالمحرر في الفقه وابن تيمية اجملد 
(11/241.) 
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ألن املطلوب قد يعتقد أنه  ؛اإلمجال ليس جبواب صحيح : "تيمية رمحه اهلل تعاىل، وقرر أيضاا أن
 .(1)" ويكون واجباا عليه يف نفس األمر، أو يف مذهب احلاكم ،أو تأويل ،ليس عليه جلهل

، فيطلب (2)األمر بلفظ املًلقاة للدعوى وقد عرب  نظام املرافعات الشرعية السعودي عن هذا
ا ألمر ميكن للقاضي بعده أن يتخذ  القاضي من املدعى عليه جواباا مًلقياا للدعوى منتجاا مفيدا

 .إجراءا آخر يف حق أي من الطرفني

وهذا اجلواب من املدعى عليه قد يكون دفعاا الختصاص القاضي بسماع الدعوى؛ ألنه يسكن 
أو دفع  ،حمكمة أخرى خمتصة بالنظر فيها النزاع نفسه أماماملكانية، أو لقيام خارج والية القاضي 

، غري ذلكأو  ،منظورة أمام قاض آخر قيام دعوى أخرى مرتبطة هبااملؤقت الختصاص القاضي ك
وهذا األمر نص نظام املرافعات الشرعية على أنه حق للمدعى عليه يف البداية، وأنه إن مل يبدأ به 

 .(3)وإال سقط حقه فيه أو دفع بعدم القبول، ،أو دفاع يف الدعوى ،قبل أي طلب

أو قيمتها، أو الدفع بعدم  ،الدفع بعدم اختصاص احملكمة النتفاء واليتها بسبب نوع الدعوىأما 
أو ألي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز  ،أو املصلحة ،قبول الدعوى النعدام الصفة أو األهلية

يجوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به ففيها،  الفصل نظر الدعوى لسبق 
 .(4)احملكمة من تلقاء نفسها

وإذا دفع املدعى عليه بأحد هذه األشياء، واقتنعت احملكمة به، فعليها إجراء املوجب النظامي 
خرى املرتبطة أو إيقاف النظر إىل حني انتهاء القضية األ ،(5)إلرسال املعاملة للمحكمة املختصة

على وإذا مل تقتنع مبا دفع به املدعى عليه، فعليها أن حتكم يف هذه الدفوع  ،(6)مبا يتم نظره

                                 
 (.5/176)  1طمجموع الفتاوى  المستدرك على، ابن قاسم (484-483) 1طاألخبار العلمية البعلي (  1)
 .من نظام املرافعات الشرعية(  67) كما يف املادة (  2)
 .من نظام املرافعات الشرعية(  75) كما يف املادة (  3)
 .من نظام املرافعات الشرعية(  76) كما يف املادة (  4)
 .ئح نظام املرافعات الشرعيةمن لوا(  42/2) ولوائحها التنفيذية، والفقرة (  71) كما يف املادة (  5)
من نظام املرافعات الشرعية، ومبجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السري يف (  17) كما يف املادة (  6)
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 ، ما حكمت به يف كل من الدفوعاستقًلل، ما مل تقرر ضمها إىل موضوع الدعوى، وعندئذ تبني  
ا صدر من محمكمة االستئناف  ، فإذا ألغت(1)، وهذا احلكم خاضع لطرق االعرتاضواملوضوع

حمكمة الدرجة األوىل الصادر بعدم االختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السري يف 
 .(2)الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم للنظر يف موضوعها

                                 
 ..الدعوى

 .من نظام املرفعات الشرعية(  77) كما يف املادة (  1)
 .من نظام املرفعات الشرعية(  182) كما يف املادة (  2)
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.وأثره الفقهي والنظامي ،اإلقرار بالدعوى: األول الفصل   

احلصول على احلق الذي يذكره أنه له وهذا الغرض من سبل  لغرضيدعي املدعي يف دعواه 
دراسة ألحكام هذا اإلقرار وذلك من  املبحثوصول املدعي إليه إقرار املدعى عليه به ويف هذا 

 :خًلل مخسة عشر مبحثاا 

.حقيقة اإلخبار: األول املبحث
 .صيغة اإلقرار املثبتة للحق: الثاين املبحث
 .اإلقرار غري املثبتة للحقصيغة : الثالث املبحث
 .اإلقرار الصوري: الرابع املبحث
 .اشرتاط بلوغ املقر: اخلامس املبحث
 .إقرار املريض مرض املوت: السادس املبحث
 .إقرار العبد: السابع املبحث
 .اإلقرار  املعلق بشرط: الثامن املبحث
 ؟االدعاء خبًلف علم اخلًلف فهل لهمن أقر مبقتضى رأي مذهيب وهو ي: التاسع املبحث
.أحكام اإلقرار بالنسب: العاشر املبحث
 .االستثناء مع اإلقرار: احلادي عشر املبحث
 .الرجوع عن اإلقرار: الثاين عشر املبحث
 ؟هل يشرتط لصحة اإلقرار كون املقر به بيد املقر: الثالث عشر املبحث
 .فقهاا، ونظاماا أو حبسه ليقر ،ضرب املتهم: عشر رابعال املبحث
.ءات النظامية إلقرار املدعى عليهاإلجرا: اخلامس عشر املبحث
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.حقيقة اإلخبار: األول المبحث  
وإخبار اإلنسان مبا لديه مع قيام اخلصومة يُنظر فيه إىل . جتري الدعاوى بني الناس لفظاا، أو كتابة

تعاىل هذا األمر، وبني  ، وقد فص ل شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل اخلصومةحال هذا املخرب يف 
 :أنه إمجاالا يكون على ضربني

 .من أطراف اخلصومة :األول

 .من املؤمتنني: الثاين

املخرب إن أخرب مبا على نفسه فهو مقر، وإن أخرب مبا على غريه لنفسه : " فقال رمحه اهلل تعاىل
 .وإال فهو شاهدفهو مدع، وإن أخرب مبا على غريه لغريه، فإن كان مؤمتناا عليه فهو خمرب، 

واملأذون له كل هؤالء ما أدوه فهم مؤمتنون فيه، فإخبارهم  ،والوصي ،واملكاتب ،والوكيل ،فالقاضي
 .(1)" بعد العزل ليس إقراراا، وإيما هو خرب حمض

وأهل ديواهنم، وكتاب بيت  ،األمراءو  ،تاب السلطانكُ وذكر رمحه اهلل تعاىل أن ذوي الواليات ك
مؤمتنون، فما يقولونه يكون  وحنو ذلك ،وعامل الصدقة ،وسائر أهل الديوان، وناظر الوقف ،املال

 .(2)من باب اإلخبار ال اإلقرار

واجلمع ، أو كتابة ،تحدث به قوالا ويُ  ،نقلاسم ما يُ وذكر أهل اللغة أن اإلخبار من اخَلرَب، وهو 
 .(3)الكذب لذاته وأ ،لصدقل تمًلا ،وهو إنشاء فيكون حمالعلم بالشيء، وأصله من أخبار

                                 
 (.5/215) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم 527ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)
 (.4/33) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى ، وابن قاسم 223ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 2)
، والفيومي (5/178) 1طالمحكم والمحيط األعظم ، وابن سيده (4/251) ط.دكتاب العين الفراهيدي اخلليل ( 3)

شرح حدود ابن ، الرصاع (خرب)مادة ( 1/215) 2طالمعجم الوسيط ، وجمموعة علماء (1/162) 2طالمصباح المنير 
 .443ص 1طعرفة 
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وهذه املعاين اللغوية تنطبق على ما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، والذي يهمنا 
 .هو اإلخبار مبا على النفس للغري، وهو اإلقرار املبحثمنها يف هذا 

يره فيه، وهو ضد اإلذعان للحق، واالعرتاف به، واإلثبات له يف مكانه، وتقر : واإلقرار يف اللغة هو
 .اجلحود، واإلنكار الذي هو تغيري احلقيقة

 .(1)اأو هبما مجيعا  ،و بالقلبأ ،باللسانواإلقرار يكون 

 :أما تعريف اإلقرار يف االصطًلح فقد تعدد عبارات العلماء يف تعريفه

ر مبا عليه اإلخبا: " ، وقالوا(2)" والكذب ،خرب متمثل مرتدد بني الصدق: " فوه فقالوافاحلنفية عر  
 .(3)" من احلقوق

خرب يوجب حكم صدقه على : " ، وقالوا" ا على قائلهقول يوجب حقا : " أما املالكية فقالوا هو
 .(4)" أو لفظ نائبه ،قائله فقط بلفظه

 .(6)" إخبار الشخص حبق عليه: " ، و قالوا(5)" إخبار عن حق سابق : "هووقال الشافعية 

 ،اإظهار املكلف الرشيد املختار ما عليه لفظا  " :هوقالوا و  ،" االعرتاف: " أما احلنابلة فقالوا هو
، وأحياناا " أو موليه مبا ميكن صدقه فيه ،أو موروثه ،أو على موكله ،أو إشارة ،أو كتابة يف األقيس

 .(1)... " هو صيغة صادرة من مكلف" يعربون بــ 

                                 
المحكم ابن سيده ( 5/1)ط .دمعجم مقاييس اللغة ، وابن فارس (5/22)ط .د كتاب العيناخلليل بن أمحد ( 1)

 (.قر)مادة (. 13/385) 1طتاج العروس ، الزبيدي (6/124) 1ط والمحيط األعظم
 (.17/114)ط .د المبسوطالسرخسي ( 2)
 (.5/2) 1طتبيين الحقائق الزيلعي ( 3)
 .443ص 1طشرح حدود ابن عرفة الرصاع ( 4)
 (.4/348) 3طروضة الطالبين النووي ( 5)
 (.2/324) 3ط اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيين ( 6)
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 .لى ما يلزم لصحة اإلقرارولعل أقرب هذه التعاريف تعريف احلنابلة؛ الشتماله ع

                                 
 (.1/361) 1ط المبدع في شرح المقنع، وابن مفلح برهان الدين (2/358) 2طالمحرر في الفقه ابن تيمية اجملد ( 1)
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.صيغة اإلقرار المثبتة للحق: الثاني المبحث  
مرَّ معنا بيان أنه البد من أن يكون جواب املدعى عليه على الدعوى صحيحاا، وتزداد أمهية النظر 

 .يف صحة اجلواب إذا تضمن إقراراا من املدعى عليه بالدعوى

، (أنا ُمقر به : ) وقد ذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن املدعى عليه إذا اكتفى بقوله
ألن املفعول ما يف ومل يزد على ذلك أن هذه الصيغة صحيحة كافية يف إلزامه مبا جاء يف الدعوى؛ 

اجلواب اليت  ، كما أن هذا مندرج حتت القاعدة الفقهية اليت تقول السؤال معاد يف(1)الدعوى
، ومن هذا (3) رمحهم اهلل تعاىل، ومنهم شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل (2)قررها العلماء

يتبني أن إعادة املدعى عليه ملا جاء يف الدعوى ال يشرتط ألجل أن يكون جوابه عليها صحيحاا، 
على ما نص عليه  (4)فاقبل يكفي ما يدل على اإلقرار، وقد نقل القرايف رمحه اهلل تعاىل االت

فهذا ( نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت ) رمحهم اهلل تعاىل من أن املدعى عليه إذا قال  العلماء
 ،ال تستقل بنفسها مفهومة املعىن ، وهي(5) ألن هذه األلفاظ وضعت للتصديقيكفي يف اجلواب؛ 

دوات تعتمد على ما قبلها من مدلوالت هذه األهبا، ف ا للجوابتتقيد بالسؤال الذي كان سببا بل 
 .(6)تفصيل

وليس من شرط هذا اجلواب سواء تضمن إقراراا، أو نفياا أن يكون باللفظ، بل يصح باللفظ، 
، مث قرر أنه يؤخذ "واخلط كاللفظ : " وكذلك بالكتابة قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رحه اهلل تعاىل

 » :بقوله استخدم اإلشارة ، ومما يدل على ذلك أن الرسول (7)" باخلط، كما لو تلفظ بذلك "
                                 

 (.5/222) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم (5/514) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 1)
األشباه ، ابن جنيم 215ص 1ط األشباه والنظائر، والسيوطي (2/214) 2طالمنثور في القواعد الفقهية الزركشي ( 2)

 .121ص 1ط والنظائر
 (.1/443) 1ط الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (21/527)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
 (.8/272) 1طالذخيرة القرايف (  4)
 1ط الوسيط في المذهب، والغزايل (6/436) 1طمنح الجليل ، وعليش (11/6)ط .د المبسوطالسرخسي ( 5)
 (.7/336) 3طالمغني امة ، وابن قد(3/321)
 .321ص 4ط الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، والبورنو (1/271)ط .د أصول السرخسيالسرخسي ( 6)
مختصر الفتاوى المصرية البن ، والبعلي (11/321) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (11/232) 1ط الفروعابن مفلح ( 7)
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يف الثالثة وأشار بأصابعه كلها  )وهكذا  (وأشار بأصابعه العشر مرتني   )الشهر هكذا وهكذا، 
، والكتابة أصرح، وأدل على املقصود من اإلشارة، فالكتابة مبنزلة (1) «( أو خنس إهبامه  ،وحبس

 .(2)اخلطاب

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتني  إال ووصيته مكتوبة  »:   رسول اهلل وقال
 .(3)« عنده

كالنص يف جواز االعتماد على رمحه اهلل تعاىل عند االستدال هبذا احلديث أنه   ابن القيم وذكر
 .(4) فهي كاللفظ ،خط املوصي، وأن الكتابة تدل على املقصود

، ولو كانت ممن يستطيع النطق، وهذه (6)، والعقود(5)إذا نواهكما أنه ينعقد بالكتابة الطًلق 
األمور إنشاء ألمور مستقبلية، واإلقرار إظهار ألمر ماض، وتعريف اإلقرار يشمل اإلقرار بالكتابة  

 .كما سبق توضيحه

                                 
 (.5/112)، و (5/174) 1ط مجموع الفتاوىالمستدرك على ، وابن قاسم 621ط ص .دتيمية 

إذا رأيتم اهلًلل  فصوموا، : يف كتاب الصوم، باب قول النيب  صحيح البخاري متفق عليه من حديث ابن عمر ( 1)
يف كتاب الصيام، باب ( 1212رقم  2/761)واللفظ له  صحيح مسلم، و( 1821رقم  2/32)وإذا رأيتموه فأفطروا 

 .ة اهلًللوجوب صوم رمضان لرؤي
 (2/762( )وقبض إهبامه يف الثالثة)ومعىن خنس وحبس هو ما جاء مصرحاا به يف إحدى الروايات عند مسلم 

 (.6/211) 1طتبيين الحقائق الزيلعي ( 2)
وصية  الرجل  يف كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النيب  صحيح البخاري متفق عليه من حديث ابن عمر ( 3)

 (.1627رقم  3/1248)يف كتاب الوصية يف فاحتته صحيح مسلم، و(2731رقم  2/216)مكتوبة عنده 
 .175ص 1ط الطرق الحكميةابن القيم ( 4)
البيان في مذهب ، والعمراين 153ط ص.دالقوانين الفقهية ، وابن جزي (6/143)ط  .د المبسوطالسرخسي ( 5)

 (.1/472) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (12/124) 1ط الشافعي
، اهليتمي (3/3)ط .د حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، والدسوقي (2/32) 1ط تحفة الفقهاءلسمرقندي ا( 6)

 (.2/57)ط .د اإلقناع، واحلجاوي (4/222)ط .دتحفة المحتاج 



261 

 

وإذا تطرق االحتمال، أو الغموض على جواب املدعى عليه الكتايب، أو أراد القاضي االستثبات 
فيما كتبه، فقد مر  معنا أن على القاضي أن يستفصل عن كل ما يكون به حترير  من نيته

 .الدعوى، واجلواب، فإذا أجاب املدعى عليه كتابة سأله القاضي عن نيته، وقصده بالكتابة
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.صيغة اإلقرار غير المثبتة للحق: الثالث المبحث  
إشكال يف كونه جواباا صحيحاا، إذا أقر املدعى عليه، أو أنكر الدعوى بلفظ صريح، فهذا ال 

ولكن املدعى عليه قد ينفي اإلنكار دون أن يقر مبا يف الدعوى، وحنو ذلك، فهل تكون تلك 
 الصيغ إقراراا منه بالدعوى أم ال؟

 ،وأما إذا قال ال أنكر ما تدعيه: " ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل عن ذلك فقال اإلسًلمتكلم شيخ 
 .وهي السكوت ،مرتبةواإلقرار  ،فبني اإلنكار

إلنكار إن مل ينضم لفاملتوجه أنه جمرد نفي  ،ا لها مل يكن مصدقا ب فًلنا كذِ ولو قال الرجل أنا ال أُ 
 .(1)" اوإال مل يكن إقرارا  ،وقد ادعى عليه علمه ،مما يعلمه املطلوب ىإليه قرينة بأن يكون املدع

ال أنكر، أو لست منكراا : ) ، وقطعوا بأنه إذا قالاملسألةوأهل العلم رمحهم اهلل تعاىل ذكروا هذه 
ألن هذه بأن هذه الصيغة تفيد اإلقرار؛  -وذلك بالنفي مع ذكر املفعول  -(ما تدعيه، أو دعواك 

ال أنكر، أو لست : ) ولكنهم ذكروا أن املدعى عليه لو قال ،(2)لتصديقيدل على اا ممملة اجل
 فهل هذا يعترب إقراراا ؟ –عول وذلك بالنفي بدون ذكر املف -(منكراا 

 :اختلف فيها العلماء رمحة اهلل تعاىل عليهم على قولني مها املسألةوهذه 

                                 
، وابن قاسم (2/418) 2طالمحرر في الفقه ، وابن تيمية أبو الربكات 533ص  1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)

 (.5/222)1ط على مجموع الفتاوىالمستدرك 
 1ط الفروع، وابن مفلح 275ص  1طالتنبية في الفقه الشافعي ، والشريازي (8/272) 1طالذخيرة القرايف ( 2)
(11/423.) 

يل عليك : ومل أجد نصاا لألحناف رمحهم اهلل يف هذه الصيغة، ولكنه هو مقتضى ما ذكروه وعللوا به فيما لو قال املدعي
أما لو قال اتزن بدون اهلاء، فقالوا إنه ال يكون مقراا؛ ألنه مل توجد . فإن هذا يعترب إقراراا. اتزهنا: ملدعى عليهفقال ا. ألف

 (.7/221) 2طبدائع الصنائع الكاساين . اإلضافة إىل املدعى
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أن هذه الصيغة ال تعترب إقراراا، وهذا القول هو رأي اجلمهور، فهو قول عند  :القول األول
ملالكية يف كلمات ، وهو مقتضى رأي ا(3)وعند احلنابلة ،(2)وهو املذهب عند الشافعية ،(1)احلنفية
 .(4)شبيهة

 .(6)وعند احلنابلة ،(5)أن هذه الصيغة تعترب إقراراا، وهذا القول قول عند احلنفية :القول الثاين

 :واستدل اجلمهور مبا يلي

قوله ال ف ،(7)ا آخر، وهو السكوت عنهماال يلزم من عدم اإلنكار اإلقرار، فإن بينهما قسما  :أوالا 
 .(1)والسكوت إنكار ،عن اجلوابأنكر إخبار عن السكوت 

ال  أو ،أراد ال أنكر فضلك، أو ال أنكر وحدانية اهلل هألنه مل يسم ما مل ينكره، فيحتمل أن :ثانياا
 .(8)افلم يصر مع االحتمال مقر   ،اوحيتمل ال أنكر أن يكون حمقا  ،أنكر أن يكون مبطًلا 

 .(12)السؤال معاد يف اجلوابجُياب عن هذا بأنه من املقرر يف القاعدة الفقهية أن 

                                 
 (.6/226)  2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)
 (.3/474) 1ط ذبالمه، الشريازي (7/71) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 2)
 (.12/162) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 3)
، وحنوها مما مل يذكر معه (ال أنكر أو لست منكراا ) مل يذكر املالكية فيما اطلعت عليه من كتبهم على مثل هذا النص ( 4)

رجع على ما هو صيغة دالة على اإلقرار بسبب اإلتيان بالضمري الذي ي( لست منكراا هلا : ) املفعول ولكنهم جعلوا قول
 أن مرجع املسألة ، وهذا يبني  (6/436) 1ط منح الجليل، وعليش (8/272) 1ط الذخيرةالقرايف . مذكور يف الدعوى

 .عندهم هو وجود املفعول يف نص اجلواب، فإذا مل يوجد، فًل يستدل مبا جاء يف الدعوى عليه
 (.6/226) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 5)
 (.12/162) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 6)
 (.7/331) 3طالمغني ابن قدامة ( 7)
 (.6/226)  2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)
البيان في مذهب اإلمام ، والعمراين (3/474) 1ط المهذب، والشريازي (7/71) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 8)

 (.13/425) 1طالشافعي 
 .215ص 1ط األشباه والنظائر، والسيوطي (2/214) 2طالمنثور في القواعد الفقهية الزركشي ( 12)
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 :أما من قال بالقول الثاين فاستدلوا مبا يلي

 ذلك نو كفي ،النكرة يف سياق النفي تعم، و نكرة (أنكر )  الفعلفهذا  ،إذا قال ال أنكرأنه  :أوالا 
 .(1)منها إقرارا 

 .(2)ي بًلفِ نُ وهو يدل على احلال، واالستقبال حىت، ولو  ،مضارعفعل ( أنكر ) أن  :ثانياا

 .(3)انتفى أحدمها ثبت اآلخر فإذاواإلقرار نقيضان،  ،اإلنكار :ثالثاا

 عوده الضمري تعني  فلما مل يذكر املدعى عليه  الدعوى، املدعى عليه على جوابهذا هو  :رابعاا
 .(4)الدعوى ذكره يف على املتقدم

 .(5)ة على العرف ال على اللغةصيغ مبني  هذه ال :خامساا

 :الترجيــــــــــــــح

إنه البد من مرجح ألحد املعنيني، ومن هذه املرجحات النظر إىل العرف : لعل الراجح أن يقال
لدى املتخاصمني، فما تعارف عليه الناس يف صيغة اجلواب هو الذي يأخذ به القاضي؛ وهذا 

صمني كليهما كله يرجع كما هو مقرر يف القاعدة الفقهية الكلية، فكًلم اخل  (6)ألن العادة حمكمة
 .إىل ما تعارفا مها عليه، وهذا هو ما رجحه شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

                                 
 (148: ص) 2ط التمهيد في تخريج الفروع على األصولاإلسنوي ( 1)
 .املرجع السابق( 2)

. هذه املسألة من املسائل اخلًلفية بني النحاة أشار إليها ابن مالك، ورجح أن املضارع املنفي بًل صاحل للحال، ولًلستقبال
 .4ط ص الفوائد وتكميل المقاصدتسهيل ابن مالك 

 (.2/287)ط .د حاشية الرملي على أسنى المطالب في شرح روض الطالبالرملي ( 3)
 (.7/331) 3طالمغني ، ابن قدامة (8/272) 1طالذخيرة القرايف ( 4)
 (.6/436) 1طمنح الجليل عليش ( 5)
 .78ص  1ط والنظائراألشباه ، وابن جنيم 141ص 1ط األشباه والنظائرالسيوطي ( 6)
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فإن مل يكن للطرفني عرف واحد، فيأيت دور القاضي، وأن له أن يستفصل من الطرفني، أو 
 .(1)أحدمها ملا حيتاجه يف نظره الدعوى كما مر بيانه مقصًلا 

نبيه إىل أن تعريض املدعى عليه يف جوابه على الدعوى ال جيوز كما قرر وبعد هذا، فيحسن الت
 حرام؛ فيه فالتعريض بيانه، وجب ما كل: " ذلك شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل بقوله

 .(2)" عليه احللف يف والتعريض باحلق، االقرار هذا يف ويدخل وتدليس، كتمان، ألنه

                                 
 .من هذا البحث( 48)مت هذا على الصفحة ( 1)
 (.6/122) 1ط  الفتاوى الكبرى ابن تيمية( 2)
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.اإلقرار الصوري: الرابع المبحث  
رتدد اليت تر اخبتبني  معنا من خًلل كًلم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف تعريف اإلقرار أنه من األ

، فهو عليهكم يتم احلبه على املقر، و األصل أن اإلقرار حجة ، ومع ذلك فوالكذب ،بني الصدق
األدلة، ومع إقرار املدعى عليه ال يلزم ، فهو سيد كميستند عليه القاضي إلصدار احلأقوى ما 

 .املدعي أن يقيم البينة على دعواه

 عليه؟ولكن إذا صدر اإلقرار ممن أقر به خوفاا على ماله، وحنوه، فهل ترتتب آثار هذا اإلقرار 

 وإذا كان اإلنسان ببلد سلطان: " فقال املسألةيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل هذه ذكر ش
أو  ،أو املال الذي يرتكه لورثته ،فخاف أن يؤخذ ماله ،وحنوهم من الظلمة ،و قطاع طريقأ ظامل،

أو بًل حجة  ،أو حبجة أنه مال غائب ،املال الذي بيده للناس، إما حبجة أنه ميت ال وارث له
مثل أن يقر حلاضر  ،وحيفظ هذا املال لصاحبه ،هذا الظلم عنه فيجوز له اإلقرار مبا يدفع ،أصًلا 

أو يقر أن له عليه كذا وكذا، أو يقر أن املال الذي بيده لفًلن، ويتأول يف إقراره بأن  ،نه ابنهأ
 :وأن املال الذي بيده له أي، أخوة اإلسًلم(  أخي) أو بقوله  ،اكونه صغريا   (  ابين) يعين بقوله 

 ،الكن يشرتط أن يكون املقر له أمينا  ،قبضه لكوين قد وكلته يف إيصاله أيضا إىل مستحقه يةالو له 
 .(1)" وكذا ،ه تفسريه كذائلجتا أن هذا اإلقرار واالحتياط أن يشهد على املقر له أيضا 

 :وهذا التقرير منه رمحه اهلل تعاىل يتضمن عدة مسائل هي

 .حكم هذا اإلقرار: األوىل املسألة

 .آثار هذا اإلقرار: الثانية املسألة

                                 
 (.5/216) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم 527ص  1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)

رتدها، ويقصد ملك القبض، واالستيًلء كما أنه رمحه اهلل أفىت من كانت عنده وديعة، فسرقت، فحلف أهنا ملكه؛ ليس
عليها، فًل حنث عليه يف ذلك، وال إمث؛ وإن قصد أنه ملكه امللك املعروف فهذا كذب؛ لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع 

ط .دمجموع الفتاوى . الظلم، ويف املعاريض مندوحة عن الكذب، وليستغفر اهلل من ذلك، ويتب إليه، وال كفارة عليه
(32/384.) 
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 .اشرتاط كون املقر له أميناا: الثالثة املسألة

 .اإلشهاد على حال اإلقرار، وفائدته: الرابعة املسألة

 .حكم هذا اإلقرار: األولى المسألة

 ،(1){ مقحقمفخفحف}: جبل اهلل تعاىل الناس على حب املال قال سبحانه وتعاىل
؛ قوام معاش الناس، وبه والعام ة ،اخلاص ة الناس ضمان لقضاء مصاحلفاملال فيه بإذن اهلل تعاىل 

؛ (3)عن إضاعة املال ، وهلذا هنى الرسول (2)األساسية الشريعة املال أحد مقاصد ة علىفظافاحمل
 .وجملتمعه ،يستطيع اإلنسان أن حيقق اخلري لنفسه هألنه من خًلل

: املسلمني إىل احملافظة على أمواهلم، ولو أدى ذلك إىل املقاتلة دوهنا فقال وهلذا أرشد الرسول 
، جاء  رجل إىل رسول اهلل : ، قال عن أيب هريرة، و (4)« من قتل دون ماله فهو شهيد »

أرأيت : قال«  فًل تعطه مالك »: يا رسول اهلل، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال: فقال
أرأيت إن قتلته؟ : ، قال« فأنت شهيد »: أرأيت إن قتلين؟ قال: قال«  قاتله »: إن قاتلين؟ قال

 .(5)« هو يف النار »: قال

                                 
 .22اآلية: سورة الفجر( 1)
 (.1/31) 1طالموافقات الشاطيب ( 2)
ھ ے ے ): يف كتاب الزكاة باب قول اهلل عز وجل صحيحهالبخاري يف  متفق عليه عن املغرية بن شعبة ( 3)

يف كتاب األقضية باب النهي عن كثرة املسائل  صحيحه، ومسلم يف (1477رقم  1/457()273:البقرة) ( ۓ
 (.1715رقم  3/1342)
يف كتاب املظامل، باب من قاتل دون ماله،  صحيحهالبخاري يف  متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو ( 4)
ان يف كتاب اإلميان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق، ك صحيحه، ومسلم يف (2412رقم  2/222)

 (.226رقم  1/124)القاصد مهدر الدم يف حقه، وإن قتل كان يف النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 
يف كتاب اإلميان اإلميان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد  صحيحهأخرجه مسلم يف ( 5)

 (.225رقم  1/124)مهدر الدم حبقه 
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يف مسألة دفع الصائل على املال من األمر باملقاتلة، فإن  وإذا كان هذا ما أرشد إليه الرسول 
لى املال من باب للحفاظ ع -املذكور بعض أمثلتها يف كًلم شيخ اإلسًلم ابن تيمية  –التورية 

؛ وهلذا ذكر رمحه اهلل تعاىل أن من كان مضطراا ملثل هذا اإلقرار، فإنه جيوز له ذلك للحفاظ (1)أوىل
 .على ماله

ولكن األحرى أن حيرص هذا املقر على استعمال التورية، والتعريض، ففيها مندوحة عن الكذب، 
ا إال بالكذب الصريح، فًل حرج عليه يف رمحه اهلل تعاىل بن حزم ذلك، فقد نقل ا فإن مل جيد بُد 

 .(2) اتفاق العلماء رمحهم اهلل تعاىل على جواز الكذب لدفع املظامل

أسلم يف فتح  حينما   (3)ومما يدل على ذلك ما حدث للصحايب اجلليل احلجاج بن عًلط
زوجته،  من عند - وكان كثرياا  –أن يذهب إىل مكة ليأخذ ماله  خيرب، واستأذن رسول اهلل 

فأنا يف حل إن أنا أ: " وغرمائه فيها، وذكر أهنم إن علموا بإسًلمه، فلن يأخذ منه شيئاا، وقال
فلما وصل مكة أفشى  ،أن يقول  ما يشاء فأذن له رسول اهلل  ،" وقلت شيئاا؟، نلت منك

أتى ، و قد ُأسر وأصيبوا، وأن الرسول  ، والصحابة رضي اهلل عنهم هزموا، للناس أن الرسول 
ليشرتي مما غنمت اليهود من املسلمني، فلما مجع  ، وطلب منها أن جتمع ماله؛ حىت يسبق امرأته

الصحيح، وطلب منه كتم اخلرب ثًلثة أيام؛ حىت يستطيع  باخلرب  ما يريد مجعه أخرب العباس 
 .(4)خشية أن يطلبه املشركون، وخيرجوا يف أثره الذهاب، واللحاق برسول اهلل 

                                 
هم اهلل تعاىل يف مسألة املدافعة عن املال حال االعتداء عليه، فاجلمهور على عدم وجوب املدافعة، اختلف أهل العلم رمح( 1)

 .ومن أهل العلم من يوجبها مطلقاا، ومنهم من يوجبها إن خشي على نفسه اهلًلك برتك املال حلاجته إليه
، والنووي (4/357)ط  .د الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح ، والدسوقي (5/351)ط .د رد المحتارابن عابدين 

 (.12/163) 1ط الفروع، وابن مفلح (12/116) 3طروضة الطالبين 
 .156ط ص.دمراتب اإلجماع ابن حزم ( 2)
. أبا حممد:وقيل. هو الصحايب اجلليل احلجاج بن عًلط بن خالد بن نويرة بن حنثر السلمي مث البهزي يكىن أبا كًلب( 3)

ا شهد خيرب مع النيب . أبا عبد اهلل: وقيل ، وهو أول من وهو معدود يف أهل املدينة، سكن املدينة، وبىن هبا داراا ومسجدا
 .ليم، وأهداه سيفه املسمى ذا  الفقارمن عدن بين س بعث بصدقته إىل النيب 

 (.325/ 1) 1ط االستيعاب، وابن عبد الرب (2/721) 1ط معرفة الصحابةأبو نعيم 
كتاب السري باب الرجل يكون له املال  عند   السنن الكبرىالنسائي يف  القصة طويلة أخرجها من رواية أنس ( 4)



268 

 

وعلى  ،جواز كذب اإلنسان على نفسه: " ابن القيم رمحه اهلل تعاىل من فوائد هذه احلادثة وذكر
 .(1)" غريه إذا مل يتضمن ضرر ذلك الغري إذا كان يتوصل بالكذب إىل حقه

الكًلم وسيلة إىل املقاصد، فكل مقصود حممود ميكن حتصيله بغري : " والضابط يف هذا هو أن
مث إن كان حتصيل . إن مل ميكن حتصيله إال بالكذب جاز الكذبالكذب حيرم الكذب فيه، و 

فإذا اختفى مسلم  ،اكان الكذب واجبا    اا، وإن كان واجبا ا كان الكذب مباحا ذلك املقصود مباحا 
ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا  ىمن ظامل يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخف

 .أخذها، وجب الكذب بإخفائها، واألحوط يف هذا كله أن يوري لو كان عنده وديعة، وأراد ظامل
ا يف ا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا ا ليس هو كاذبا ا صحيحا أن يقصد بعبارته مقصودا : ومعىن التورية

وأطلق عبارة الكذب، فليس  ،ولو ترك التورية .ظاهر اللفظ، وبالنسبة إىل ما يفهمه املخاطب
 .(2)" حبرام يف هذا احلال

ه شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل إىل أن احملافظة على النفس واحلرمي أهم، وأوىل ولكن نب  
 ،؛ ألن بذل املال جائزمن احملافظة على املال يف حال حصول االعتداء، وأنه جيوز بذل املال

نسان جاز قتل اإل املعتدي وأما إذا كان مقصود. (3)أو باحلرمة غري جائز ،وبذل الفجور بالنفس
 .(1)ه الدفع عن نفسهلمعتدى عليل

                                 
 ، و ابن حبان يف(12428رقم  18/422) المسند، وأمحد يف (1582رقم  1/37)املشركني فيقول شيئاا خيرج به ماله 

رقم  12/382)عرضه لرعيته إذا كان يف ذلك صًلح أحواهلم يف الدين والدنيا  1باب ذكر ما يستحب لإلمام بذل صحيحه
راد غزوة كتاب السري باب من أ  السنن الكبرى، والبيهقي يف (3186رقم  247/ 3) المعجم الكبير، والطرباين يف (4532

، (8771رقم  466/ 5) المصنف، وعبد الرزاق يف (4/265) الدالئل، ويف (11454رقم  8/254)فورى بغريها 
 .وغريهم

وهذا ( "6/341)  1طالبداية والنهاية  ، وقال ابن كثري يف(1/326) 1ط االستيعابوصحح احلديث ابن عبد الرب يف 
 ".ورجاله رجال الصحيح( "155، 154/ 6)ط .دمع الزوائد مج، وقال اهليثمي يف "اإلسناد على شرط الشيخني

 (.3/312) 3طزاد المعاد ابن القيم ( 1)
 .552ص 1ط رياض الصالحينالنووي (  2)
العرض أعز على الكرمي من املال؛ ينبغي للكرمي أن يصون جسمه مباله، ويصون نفسه جبسمه، ويصون : " قال ابن حزم( 3)

 ".ضه وال يصون بدينه شيئاا أصًلا عرضه بنفسه، ويصون دينه بعر 
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 .آثار هذا اإلقرار: الثانية المسألة

يتضح مما قرره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف النص السابق أنه يرى أن هذا اإلقرار، 
وإن كانت صورته الصحة إال أنه ال يؤاخذ به ُمِقرُّه؛ ألنه غري قاصد حلقيقته، فإقراه به كان 

ا فيما تكلم به بل هو مكره صحيح معترب شرعا  وليس للمكره اختيار " ضطراراا، ومل يكن اختياراا، ا
ا لكونه إكراها  ؛اعتبار هذا اإلكراه يف انعدام اختياره به عليه، واإلكراه يضاد االختيار، فوجب 

 .(2)" ذلك ا يف بالباطل، ولكونه معذورا 

، ونقل (3)على بطًلن إقرار املكره، وعدم ترتب أثره عليه وقد نص فقهاء املذاهب رمحهم اهلل تعاىل
 .(5)رمحهما اهلل تعاىل اإلمجاع على ذلك (4)القرطيب، وابن عابدين

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ): ودليل هذا هو قول اهلل تعاىل

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  .(1)   (ڈ ژ ژ 

                                 
 2املطبوع مع رسائل ابن حزم األندلسي ط رسالة في مداواة النفوس وتهذيب األخالق والزهد في الرذائلابن حزم 

(1/422.) 
 (.21/322)ط  .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)

على قولني، وهذا إذا كان للناس سلطان فأما إذا  وذكر رمحه اهلل أن العلماء رمحهم اهلل تعاىل اختلفوا يف الدفاع عن النفس 
فتنة مثل أن خيتلف سلطانان للمسلمني، ويقتتًلن على امللك، فهل جيوز لإلنسان إذا دخل أحدمها  -والعياذ باهلل  -كان 

 .بلد اآلخر، وجرى السيف أن يدفع عن نفسه يف الفتنة، أو يستسلم، فًل يقاتل فيها؟ على قولني ألهل العلم
 (.24/57)ط .د المبسوطالسرخسي  (2)
البيان في مذهب اإلمام ، والعمراين (6/422) 1طمنح الجليل ، وعليش (5/627)ط .د رد المحتارابن عابدين ( 3)

 (.4/351) 1طالكافي ، وابن قدامة (13/411) 1طالشافعي 
فقيه الديار الشامية، وإمام احلنفية يف هو الشيخ العامل العًلمة، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ( 4)

يعرف حباشية ( رد احملتار على الدر املختار )، له من ملؤلفات (هـ1252)بدمشق ومات هبا سنة ( هـ1181)ولد عام . عصره
 (.العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية )ابن عابدين، و 

 (.6/42) 15ط األعالم، والزركلي 1232ص  2ط حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر البيطار
ط .د العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وابن عابدين (12/435) 1طالجامع ألحكام القرآن القرطيب ( 5)
(2/165.) 
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 ،وهو أصل الشريعة عند اإلكراه ،ملا مسح اهلل عز وجل بالكفر به ": رمحه اهلل تعاىل قال القرطيب
ومل  ،ومل يؤاخذ به، محل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع اإلكراه عليها مل يؤاخذ به

 .(2)" يرتتب عليه حكم

ولكن  ،منها ملعناه املراد الذي تكلم باللفظ قاصدا " ومما هو قريب من اإلقرار الصوري إقرار اهلازل 
إقرار : " ، قال الشوكاين رمحه اهلل تعاىل(3)" ومل يوقعه على طريقة اجلد ،أوقعه على طريقة اهلزل

 .(4)" اهلازل ليس هو اإلقرار الذي جيوز أخذه به

إن اإلقرار على وجه االعتذار، ودفع احلرج، : وقد ذهب علماء املالكية إىل أبعد من ذلك فقالوا
والثناء على احملسن، فكل ذلك ال يؤخذ به املقر، ومن أمثلة ذلك ما أو على وجه الشكر، 

 :(5)يلي

هذا مث مات  ،تصدقت به علي ابين فًلن: فقال ،فسئل اإلقالة ،ماالا  ى شخصاشرت لو  .1
 .إذا كان قال ما قال اعتذاراا عن اإلقالة لًلبن هبذا يءفًل ش الشخص،

يعتذر هبذا يريد  وهو ،اأشوارمه حىت هو البنيت   :إذا سئل أن يكري منزله من رجل فقالأو  .2
 .ماهتز ياوح ه،صدق ىنة علا إال ببي  مهل يءًل شف ، مث مات فادعت البنتان تريدان البيت،منعه

مث يدعي ذلك من  ،أو لرجل أجنيب ،هي لزوجيت :معتذراا ل له أتبيع جاريتك؟ فقاليقإذا  .3
 .هفًل شئ هلما إال أن يأتيا ببينة عليه بصدق ،أو بعد موته ،قر له يف حياتهأُ 

                                 
 .126اآلية: سورة النحل( 1)
 (.12/434) 1طالجامع ألحكام القرآن القرطيب ( 2)
 .423ص  1طالسيل الجرار الشوكاين ( 3)
 (.2/313) 1ط الدراري المضية شرح الدرر البهيةالشوكاين  (4)

 .وقد اختلف العلماء يف األخذ به على قولني، فمنهم من يأخذ به، ومنهم من ال يأخذ به
 1طمنح الجليل ، وعليش (4/125)   شرح مجلة األحكام، وحيدر علي (11/146)ط  .د المبسوطالسرخسي 

 (.12/222) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (1/54) 3طروضة الطالبين ، والنووي (3/268)
 1ط تبصرة الحكام، وابن فرحون (8/212) 1طالذخيرة ، والقرايف (8/182) 1طالنوادر والزيادات ابن أيب زيد ( 5)
(2/55.) 
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من أقر على من قام به له، ف والثناء لو أقر بشيء على وجه الشكر،: أما الشكر فقالوا .4
حبق عند قوم يف مساق حديث حيدثهم، أو شكر شكره به أحد فأثىن عليه به ملا قد مضى من 

ذلك املقر به، إذا كان على هذه وغريه من احلقوق، مث ادعى املقر له ذلك، فًل يلزم  ،سلف
وكما كان  ،أو شهدوا بذلك على جهته ،اجلهة، وال ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك، فإن جهلوا

 .ذا اإلقرارهب كم عليهساقه مل جيز أن حي

ألن ما كان من أمر جره  ؛يصدق إال ببينته ًلفسلطان  هذا خبًلف ما لو قال ذلك عند ذيو 
 .فًل يؤخذ به أحد، خبًلف اإلقرار يف موضع القضاء ،الشكر واإلخبار عن حال ،احلديث

 .اشتراط كون المقر له أميًنا: الثالثة المسألة

مع ما جبل اهلل تعاىل عليه اإلنسان على حب املال فقد جبل اهلل تعاىل أيضاا النفوس على الشح، 
(ٿ ٿ ٹ ٹ) :واحلرص على ما يكون هلا قال اهلل تعاىل

بيان في هذه اآلية الكرمية ف (1)
يف موضع آخر أنه اهلل تعاىل وأشار ، كأنه مًلزم هلا ال يفارقها  نفسللا ا حاضرا عل شيئا الشح، جُ  أن

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ): وهو قوله تعاىل ،ال يفلح أحد إال إذا وقاه اهلل شح نفسه ۓ 

(ۆ
عض العلماء من مل يوق شح نفسه مل يفلح وهو كذلك، وقيده ب ، ومفهوم الشرط أن  (2)

لزمها الشرع، أو تقتضيها املروءة، وإذا بلغ الشح إىل ذلك، بالشح املؤدي إىل منع احلقوق اليت يُ 
 .(3)ورذيلة، والعلم عند اهلل تعاىل ،فهو خبل

وهذه اجلِِبلَّة هي اليت جعلت شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يشرتط أن يكون املقر له 
نه هذا احلق املقر به، وهو يقصد فكاكه ممن يريد أخذه، فيضعه يف يد غري أميناا؛ حىت ال يضيع م

 .فيضيع ،أمينة

 .اإلشهاد على حال اإلقرار، وفائدته: الرابعة المسألة
                                 

 .121جزء من اآلية : سورة النساء( 1)
 .16جزء من اآلية: سورة التغابن( 2)
 (.522-1/521) 1ط أضواء البيانالشنقيطي ( 3)
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ذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن االحتياط للمقر أن ُيشهد على إقراره ذلك أنه أقر 
 .ال يقصد حقيقتهبه ملجأا إليه؛ لغرض حفظ ماله، و 

ومعلوم أن هذه الشهادة تفيد حال إنكار املقر له مبعرفة حال املقر وقت اإلقرار، وقصده منه 
ذلك الوقت، فالبينة إذا أدلت مبا لديها أثبتت أن اإلقرار مل يكن إال تلجئة، واضطراراا، فًل يثبت 

 .أن اإلقرار ملزممعه مقصود اإلقرار، وهو مؤاخذة املقر مبا أقر به؛ إذ إن األصل 

ٹ ٹ   ): ومما ينب ه له الشهود أن اهلل تعاىل قد هنى عن كتمان الشهادة بقوله تعاىل

(ڤ
ألن احلق مبين عليها ال يثبت بدوهنا، فكتمها من أعظم الذنوب، ويرتتب على ؛ (1)

ڄ ): وهلذا قال تعاىل ؛ذلك فوات حق من له احلق ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

(ڃ
 هموحفظ حقوق هم،حلامصحفظ و  بني الناس على العدلالشرع  ، وهذا يبني حرص(2) 

 .(3)هم، وانتظام أمر معاشبينهم وقطع املشاجرات واملنازعات

                                 
 .213جزء من اآلية : سورة البقرة(  1)
 .213جزء من اآلية : سورة البقرة(  2)
 .122ص 1ط تيسير الكريم الرحمنالسعدي ( 3)
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.اشتراط بلوغ المقر: الخامس المبحث  
كما ال يثبت   (1)احلكم ال يثبت بدون األهلية" من املقرر عند أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل أن 

على اشرتاط أن  كما نقل مجع من العلماء إمجاع أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل  ،(2)" بدون السبب
؛ حىت يُقبل إقراره، وهلذا ال يقبل إقرار من فقد عقله كاجملنون، أو كان يف (3)يكون املقر عاقًلا 

ند عقله قصوراا كالصغري غري املميز، أما املميز إن كان مأذوناا له، فإقراره فيما أذن له فيه مقبول ع
ويبقى من ادعى أنه كان حني أقر مل يكن بالغاا، وكان  ،(4)مجلة من العلماء رمحهم اهلل تعاىل

                                 
 مستوجب له: أي( هو أهل لكذا : ) مأخوذة من قوهلم: األهلية يف اللغة( 1)

 .لى وجه يعتد به شرعااالصًلحية للوجوب له وعليه شرعاا أو لصدور الفعل منه ع: ويف االصطًلح هي
 :يقسم العلماء األهلية قسمني مها

صًلحية اإلنسان لوجوب احلقوق املشروعة له وعليه، ومناطها احلياة اإلنسانية، ويستوي يف ذلك الصغري : أهلية وجوب وهي
 .والكبري

 .يزصًلحية اإلنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا ومناطها التمي: وأهلية األداء هي
ط .د كشف األسرار شرح أصول البزدوي، وعًلء الدين البخاري (344-2/332)ط .د أصول السرخسيالسرخسي 

 (.1/313) 1ط فصول البدائع في أصول الشرائع، ومشس الدين الرومي (4/237)
 (.أهل: )مادة( 11/28) 3طلسان العرب ،وابن منظور (4/356) 1طالمحكم والمحيط األعظم ابن سيده 

 (.2/345)ط .د كشف األسرارعًلء الدين البخاري ( 2)
 (.7/262) 3طالمغني ، وابن قدامة 55ط ص.دمراتب اإلجماع ، وابن حزم (3/233) 1طاألم الشافعي ( 3)
قبول إقرار الصيب املميز املأذون له هو قول احلنفية، واملذهب عند احلنابلة، وبعضهم يقبله يف األشياء اليسرية فقط لكونه ( 4)

ا منه، فدخل يف اإلذن كل ما كان طريقه التجارة،  من ضرورات التجارة؛ ألنه لو مل يصح إقراره ال يعامله أحد، فًل جيد بدا
 .وألن اإلذن يدل على عقله خبًلف ما ليس من باب التجارة

 «الصيب حىت يكرب» منهم و « رفع القلم عن ثًلثة » : وقالت املالكية، والشافعية بعدم قبوله، وهو قول بعض احلنابلة حلديث
، وأبو داود يف (1423رقم  4/32)كتاب احلدود باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد   سنن الترمذيأخرجه الرتمذي يف 

وحسنه الرتمذي، وصححه ( 4381رقم  138/ 4)كتاب احلدود باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا   سنن أبي داود
 (.287رقم  2/4) 1ط إرواء الغليلاأللباين يف 

، (3/472)  1ط المهذب، والشريازي (3/284)ط .د الشرح الكبير، والدردير (5/3) 1طتبيين الحقائق الزيلعي 
 (.5/348)  1ط اإلنصافواملرداوي 
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لزم مبا يف إقراره أم ال قبل قوله أم ال ؟ حىت يُعرف هل ييف ذلك الوقت هل ي (1)مشكوكاا يف بلوغه
 ؟

 (2)املنقول عن اإلمام أمحدعاىل، فذكر أن رمحه اهلل ت ابن تيمية اإلسًلمشيخ  املسألةأشار إىل هذه 
القول قول ف ،وقال املشرتي بعد بلوغك ،إذا قال البائع بعتك قبل أن أبلغ رمحه اهلل تعاىل أنه

 وسائر اإلقرار، وهكذا جييء يف : "عاىلرمحه اهلل ت شيخ اإلسًلم ابن تيميةوقال  املشرتي،
 .(3) "قبله ؟  أو البلوغ بعد وقعت هل اختلفا إذا التصرفات

 :ألهل العلم رمحهم اهلل تعاىل فيها قوالن مها املسألةوهذا 

واشرتطوا عدم الريبة اليت تلحق  -(5)، واملالكية(4)يقبل قوله بيمينه، وهذا قول احلنفية :القول األول
 .(7)، واحلنابلة-إن كان ذلك حمتمًلا  -(6)، والشافعية-مدع عدم البلوغ 

 ،حال معهودة تنايف الوجوب به وقت صباه، وهو إىل هإقرار  املقرُّ  أضاف، وقد ألن األصل الصغر
 .(1)ا بها للمال ال مقر  منكرا  بذلك يكونو  ،هدر فيه إقرار الصيبف

                                 
فقائل يقول قد احتلم وأدرك، . احمللف؛ ألن ذلك رمبا دعا إىل احللف: املشكوك يف احتًلمه من الغلمان يسمى يف اللغة( 1)

وكل شيء خيتلف فيه الناس وال يقفون منه على أمر صحيح . غري مدرك، وحيلف على قوله: على ذلك، وقائل يقولوحيلف 
 (.8/55)  3ط لسان العربابن منظور . فهو حملف، والعرب تقول للشيء املختلف فيه حملف وحمنث

 (.6/2132)1ط مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويهاسحاق بن منصور ( 2)
المستدرك على مجموع ، وابن قاسم 521ص 1طاألخبار العلمية ، والبعلي 341ط ص.د القواعدرجب  ابن( 3)

 (.5/217) 1ط الفتاوى
 (.11/61)ط .د المبسوطالسرخسي ( 4)
 (.284-3/283)ط .د الشرح الكبيرالدردير . وهم أيضاا جيعلون للمييز إذا بلغ، ورشد رد ما أجراه من عقود( 5)
 (.4/372) 3طروضة الطالبين النووي ( 6)
 (.8/263) 3طالمغني ابن قدامة ( 7)
 (.8/263)  3طالمغني ، وابن قدامة (4/372) 3طروضة الطالبين ، والنووي (11/61)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
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، بل هو ما نص (1)ال يقبل قوله، ويلزمه ما جاء يف إقراره، وهو وجه عند احلنابلة :القول الثاين
، وصوبه (3)رمحه اهلل تعاىل أنه هو املذهب،  ، وذكر ابن رجب(2)عليه اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل

 .(4)يف اإلنصاف

 .(5)ودليل هذا هو أن األصل صحة العقود

 :الترجيــــــــــــح

اختار شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل رأياا يأخذ باألصلني الذي اسُتدل هبما هلذين 
 كان التصرف وقت أنه يتيقن أن بني يفرق أن وإما عام، هذا يقال أن فإما" : القولني فقال

 ممن التصرف صدور تيقنا قد الشك تيقن مع فأما يتيقن، ال أو ببلوغه، حمكوم غري فيه مشكوكاا
 يف وأما الصحة، من مانع وذلك الصحة، شرط يف شككنا فقد عدمها، واألصل أهليته، تثبت مل

 األهلية، وقت صدوره والظاهر عدمها، وحال األهلية، حال يف صدوره جيوز فإنه األخرى احلالة
 .(6) " وجودها متيقن هنا فاألهلية وقتها، قبل عدمه واألصل

فهو رمحه اهلل تعاىل نظر إىل وقت اإلقرار هل الشك يف بلوغ املقر متيقن، أم أن الشك فيه غري 
 متيقن ؟

                                 
 (11/422)للمرداوي  وتصحيحه1ط الفروعابن مفلح ( 1)
 (.6/2132)1ط يهمسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهو اسحاق بن منصور ( 2)
 .341ط ص.د القواعدابن رجب ( 3)
 (.12/132) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 4)
 .341ط ص.د القواعدابن رجب ( 5)
المستدرك على مجموع ، وابن قاسم 521ص 1طاألخبار العلمية ، والبعلي 341ط ص.د القواعدابن رجب ( 6)

 (.5/217) 1ط الفتاوى
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هذه احلال أن املقر مل  فإذا تـُُيِقن أن املقر يف ذلك الوقت كان بلوغه مشكوكاا فيه، فإن األصل يف
، فيكون القول قوله أنه مل يبلغ مع ميينه على (1)يبلغ؛ ألنه هو اليقني، واليقني ال يزول بالشك

 .ذلك

أما إذا كان الشك يف بلوغه يف ذلك الوقت غري متيقن، مبعىن أن املقر قد ناهز البلوغ مما يضعف 
ألن البلوغ رمبا  -نا تنزل غلبة الظن ببلوغه فيه الشك يف عدم بلوغه، وتزيد غلبة الظن ببلوغه، فه

منزلة اليقني، فيكون قول مدع عدم البلوغ مردوداا، وال يلزم املَقر له ميني على  -حدث فجأة 
 .شيء؛ ألن األصل صحة العقود، فريد قول مدع عدم البلوغ

صًلن عمل األ إذا تعارضوما اختاره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل هو األرجح؛ ألنه 
، وهو رمحه اهلل تعاىل نظر إىل األصلني اللذين استند (2) باألرجح منهما العتضاده مبا يرجحه

 .عليهما القوالن فما ترجح مبرجح آخر أخذ به

ا القول األول يعضده لألخذ به عند تيقن الشك يف البلوغ أدلة أخرى غري األصل الذي نوه
 :يعتمد عليه هي

يشرتط اليمني لألخذ بقول مدع عدم البلوغ، واليمني تشرع يف جانب أن القول األول  .1
املنكر، وهنا هو الذي ينكر صحة العقد، كما أهنا تشرع يف جانب أقوى املتداعيني وهو األقوى؛ 

 .العتماده على الرباءة األصلية
 هذه اليمني ال ميكن أن تشرع يف جانب مدع صحة العقد؛ ألن معرفة البلوغ بغري األمور .2

 .الظاهرة أمر يرجع إىل الشخص نفسه ال إىل غريه
إذا قيل بأن األصل صحة العقود، فيقال أيضاا إن مدع عدم البلوغ غارم، وقوله مقدم على  .3

 .(1)غريه
                                 

 األشباه والنظائر، والسيوطي (1/13)1ط األشباه والنظائر، السبكي (2/116)ط .د أصول السرخسيالسرخسي ( 1)
 .52ص 1ط
 1ط األشباه والنظائر، والسيوطي 335ط ص.د القواعد، وابن رجب (1/32) 1ط األشباه والنظائرالسبكي ( 2)

 .114-112ص
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 :مسألة

وأما إذا كان مدع عدم البلوغ يدعيه اآلن، فيدعي أنه مازال مل يبلغ، فإنه يف حال الشك مع عدم 
فيبحث عن  ،(3)فإذا مل تكن هناك بينة على بلوغه ،(2)سن البلوغ معرفة سنه بدقة، وأنه أمت

عًلمات البلوغ الظاهرة، وهي اإلنبات، فُيكشف عنه؛ ليعرف هل أنبت شعر عانته، أم مل 
 ؟ (4)ينبت

فإن ظهر أنه أنبت الشعر اخلشن أُلزم مبا أقر به، وإن كان مل يُنبت، فًل يلزمه شيء مما أقر به كما 
ه صيب، والصيب ال ألنعلى عدم البلوغ يف ذلك الوقت، وإيما تطلب منه بعد بلوغه؛  ال يلزمه ميني

 .(5) تحليفهلحتليفه إبطال  كونفي ،بطل حلفهصباه يُ فت صباه، ابحيلف إلث

ألنه إن كان مل يبلغ  ؛يتوجه أن جيب عليه اليمني : "وقال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
 .(1)" وإن كان قد بلغ حجزته فأقر باحلق ،مل يضره

                                 
من مسائل الفقه ويف أبواب شىت وقد  التعليل بأن القول قول الغارم يستدل به العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف فروع كثرية( 1)

 .ذكر العلماء أن من القواعد الفقهية تقدمي قول الغارم على غريه
 .671ص 1ط األشباه والنظائر، والسيوطي (1/152) 2طالمنثور في القواعد الفقهية الزركشي 

رة سنة للفتاة، وعند املالكية مثاين اختلف الفقهاء فيه فقالت احلنفية مثاين عشرة وقيل تسع عشرة سنة للفىت، وسبع عش( 2)
 .عشرة سنة لكل من الذكر واألنثى ،وقال الشافعية واحلنابلة مخس عشرة سنة

، واملرداوي (2/112)  1طاألم ، والشافعي (6/17) 1طمنح الجليل ، وعليش (6/53)ط .د المبسوطالسرخسي 
 (.5/322) 1ط اإلنصاف

وإن أقر بالبلوغ من شك يف بلوغه مث أنكره مع الشك صدق ألن األصل : " مما ينبغي أن يًلحظ هنا ما قاله البهويت( 3)
 (.6/454)ط .د كشاف القناع" الصغر بًل ميني للحكم بعد بلوغه 

، فادعى أنه مل واختلف قول مالك فيمن وجب عليه حد، وقد أنبت، ومل يبلغ أقصى سن من ال حيتلم: " وما قاله ابن رشد
حيتلم، هل يصدق فيما ادعاه، أو يقام عليه احلد مبا ظهر من إنباته على قولني، األصح منهما تصديقه وأال يقام عليه احلد 

 (.2/345) 1ط المقدمات الممهدات( بشك يف احتًلمه 
 (.283/ 3) 1ط المبدع في شرح المقنعابن مفلح برهان الدين ( 4)
، وابن مفلح (13/411) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ، والعمراين (3/283)ط .د يرالشرح الكبالدردير ( 5)

 (.11/423) 1ط الفروع
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وهذا التوجيه منه رمحه اهلل تعاىل إلجياب اليمني على الصغري، وهو على تلك احلال له حظ من 
إذا كان هذا املراهق ممن تظهر عليهم عًلمات اخلوف من اهلل تعاىل، فمن هذا حاله هو  -النظر 

طع هبا اخلصومة، وال يبقى للمدعي فيها تعلق ذلك أن اليمني تنق –من حتجزه اليمني دون غريه 
يرجع به على املدعى عليه بعد بلوغه، فالدعاوى توغر النفوس على بعضها، وبقاء تعلقاهتا يزيد 

 .هذه األشياء

 ألن األصل عدم ما يدعيهوإن ادعى أنه أنبت بعًلج استعجل فيه اإلنبات، فًل يقبل منه ذلك؛ 

(2). 

                                 
النكت ،وبرهان الدين ابن مفلح (5/511)1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 521ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)

 المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم (367/ 2) 2املطبوع مع احملرر ط والفوائد السنية على مشكل المحرر
 (.5/217) 1ط
 (.6/454)ط .د كشاف القناعالبهويت (  2)
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.إقرار المريض مرض الموت: السادس المبحث  
 :تعريف مرض الموت

 .املرض، واملوت: كما هو ظاهر فإن مصطلح مرض املوت مكون من كلمتني مها

َرضُ أما 
َ
 .(1)كل شيء خرج به اإلنسان عن حد الصحة  :وهو. الُسْقمُ : يف اللغة فهو امل

ويوجب  ،به ةاخلاص والصحة ،يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدال ما: يف االصطًلح املرضو 
 .(2)اخللل يف أفعاله

 .والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء ،والواو ،امليمأما املوت يف اللغة، ف

احلي  ماتف .، وخًلفهاضدُّ احلياة: كما قال علماء اللغة، فهو  امعروف مات ميوت موتا : وهو
 .(3)ا فارقته احلياةموتا 

صطًلح ال خيرج عن املعىن اللغوي، فقد قال عنه شيخ اإلسًلم ابن ولعل تعريف املوت يف اال
 .(4)" مفارقة النفس البدن : "تيمية رمحه اهلل تعاىل بأنه

                                 
 (.مرض ) مادة ( 5/311)ط .دمعجم مقاييس اللغة ، وابن فارس (3/1126) 4ط الصحاحاجلوهري ( 1)
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، والبيضاوي 545ص 1ط نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي ( 2)

 .228ص التعريفات، اجلرجاين (1/45) 1ط
ط .دمعجم مقاييس اللغة ، ابن فارس (1/266) 4ط الصحاح، واجلوهري (1/411) 1طجمهرة اللغة األزدي ( 3)
 (.موت)مادة ( 2/182) 2طالمعجم الوسيط ، جمموعة علماء (5/213)
 (.8/272)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)

 (.زهوق الروح ) وهذا هو ما ذكره غريه من العلماء رمحهم اهلل، وبعضهم يقول 
 1طمغني المحتاج ، والشربيين (26/141)ط .د المبسوط، السرخسي (1/452) 1طجامع البيان الطربي يف تفسريه 

باأللفاظ العامية  التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، وابن حزم (6/5) 1طمطالب أولي النهى ، الرحيباين (2/3)
 (.4/171)املطبوع ضمن رسائل ابن حزم  واألمثلة الفقهية
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وعرف العلماء رمحهم اهلل تعاىل املرض املخوف بعدة تعاريف وجعلوا العربة فيه حدوث املوت منه 
ثقات، ومنهم من يكتفي بتعداد بعض األمثلة عادة، أو غالباا، أو ما يكون مميتاا مبعرفة األطباء ال

 .(1) له من األمراض

 .(2)" اهو الذي خياف منه املوت غالبا " : فعند احلنفية أنه

 .(3)"، ولو مل يكن غالباا  به بكثرة املوت بهنيالطب العارف أهل حكمما : " وقال املالكية هو

على العمل الصاحل، وقيل كل ما كل ما يستعد بسببه للموت باإلقبال : " وقال الشافعية هو
ال يشرتط يف املرض املخوف  : قال اإلمام" : رمحه اهلل تعاىل وقال النووي ،(4)" اتصل به املوت

 .(5)" ابل يكفي أال يكون نادرا  ،اكون املوت منه غالبا 

 نهإوما قال عدالن من أهل الطب : " وأما احلنابلة فإهنم يعرفونه بذكر بعض أمثلته، مث يقولون
 .(6)" خموف

ليس " : رمحه اهلل تعاىل إىل هذه املعاين ملرض املوت، فنقدها فقال ابن تيميةونظر شيخ اإلسًلم 
أو يتساوى يف الظن جانب البقاء  ،معىن املرض املخوف الذي يغلب على القلب املوت منه

وليس اهلًلك فيه غالباا، وال  ،(7)؛ ألن أصحابنا جعلوا ضرب املخاض من األمراض املخوفةواملوت
 .وجيوز حدوثه عنده ،فيضاف إليه ،وإيما الغرض أن يكون سبباا صاحلاا للموتمساوياا للسًلمة، 

                                 
 (.7/31)ط   .دتحفة المحتاج " مل يذكر حده لطول االختًلف فيه بني الفقهاء : " وهلذا قال اهليتمي( 1)
 (.3/224) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 2)
 (.3/326)ط .د حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي ( 3)
 (.7/31)ط .دتحفة المحتاج اهليتمي ( 4)
 (.6/132) 3طروضة الطالبين النووي ( 5)
 (5/212)املطبوع مع املبدع  المقنعابن قدامة (  6)
واحلامل إذا ضرهبا الطلق كاملريض حىت تنجو من نفاسها وعنه إذا صار هلا ( " 1/377) 2طالمحرر في الفقه جاء يف ( 7)

 .من املرض املخوف قال به فقهاء باقي املذاهب األربعةوجعل هذا ". ستة أشهر
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وال جيب أن ، فًل عربة مبا يندر وجود املوت منه. ما يكثر حصول املوت منه: وأقرب ما يقال
 .(1) " يكون املوت منه أكثر من السًلمة

األقوال يف تعريف مرض املوت جند أنه من الصعوبة حصر مرض املوت بأنواع وحني النظر يف هذه 
معدودة من األمراض دون غريها؛ ذلك أن األمراض ختتلف من زمان إىل آخر، فما عجز عنه 
الطب يف زمان، أو األطباء يف مكان، رمبا توصل إىل عًلجه أطباء آخرون يف مكان، أو زمان 

 »: قال ن النيب أ داق ما جاء يف احلديث عن أيب هريرة آخر، وهذا أمر مشاهد، وهو مص
علمه من علمه، وجهله من  »رواية أخرى زيادة ، ويف (2)« ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء

 .(3)« جهله

: ) القائلة -وهي من القواعد الفقهية الكلية  -وأما بقية األقوال فهي داخلة يف قاعدة العرف 
ولكن البد أن يكون الرجوع يف هذا العرف، والعادة إىل أهل االختصاص،  ،(4)(العادة حمكمة 

 .(5)فتكون من العرف اخلاص بأهل االختصاص، وهم أهل الطب

                                 
، والعمراين (3/326)ط .د حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، والدسوقي (4/151) 1طالعناية شرح الهداية البابريت 

 (.1/181) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي 
 .276ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)
 (5671رقم  4/32) كتاب الطب باب ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء    يحهصحأخرجه البخاري يف ( 2)
رقم  445/ 4)كتاب الطب   المستدرك، واحلاكم يف (3571رقم  6/52) المسندهذه الزيادة أخرجها أمحد يف ( 3)

 (.1/166) 1ط مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، وسكت عنها الذهيب، و صححها ابن باز (1222
 .78ص 1ط األشباه والنظائر، وابن جنيم 141ص 1ط األشباه والنظائرطي السيو ( 4)
 :العادة والعرف ثًلثة أنواع( 5)
 .أو عرف عام -عادة عرفية عامة  .1
 .عادة عرفية خاصة، أو عرف خاص .2
 .عادة عرفية شرعية أو العرف الشرعي .3

 .الطباع السليمة بالقبولما استقر يف النفوس من جهة العقول، وتلقته : وقد ُعِرف العرف بأنه
 .ما استمروا عليه عند حكم العقول، وعادوا له مرة بعد أخرى: والعادة

 .271 -274ص الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، والبورنو 617ص  3ط الكلياتالكفوي أيوب بن موسى 
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 به نيالطب العارف أهل حكمما : ) وعلى هذا، فلعل األوىل يف تعريف مرض املوت أن يقال هو
 (.، ولو مل يكن غالباا بكثرة املوت به

لكن يبقى ما ليس  : "، فقالاملسألةسًلم ابن تيمية رمحه اهلل إىل ملحظ مهم يف وقد نب ه شيخ اإل
ط حفيل ،والرجل مل يلتفت إىل ذلك ،واملريض قد خياف منه، أو هو خموف ،خموفاا عند أكثر الناس
 .(2) " وإن مل يكن خموفاا عند مجهور الناس ،(1)ما هو خموف للمتربع

املوت يُنظر فيه إىل املرض نفسه، وكونه يؤدي إىل املوت يف فهو رمحه اهلل تعاىل يرى أن مرض 
غالب األمر، وإىل شعور املريض مع مرضه الذي فيه، وظنه أن هًلكه سيكون يف هذا املرض، فًل 
يفِرق بينهما، فمىت وجد أحدمها عده رمحه اهلل تعاىل مرض موت، ومن املعلوم أن األمراض ختتلف 

 . آخرمن زمان، بل ورمبا ومكان إىل

وما ذكره رمحه اهلل تعاىل من اعتبار شعور املريض نفسه أثناء مرضه أن هًلكه يف هذا املرض؛ أمر 
 »: دخل على رجل يعوده، فقال أن رسول اهلل : ابن عباس رضي اهلل عنهمايشهد له ما رواه 

كًل، بل محى تفور، على شيخ كبري، كيما تزيره القبور، قال : فقال ،« ال بأس طهور إن شاء اهلل
 .(3)« فنعم إذا »: النيب 

وهذا الشعور رمبا سبب اختًلل أفعال املريض، وهو داخل يف معىن املرض كما يف تعريف املرض 
 .السابق

عاىل أصل حبث أما مسألة إقرار املريض مرض املوت، فقد بني  شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل ت
املريض : " ، وقال رمحه اهلل تعاىل(4)، وأنه قيام التهمة يف حق هذا املريضاملسألةالعلماء هلذه 

                                 
 .يقصد رمحه اهلل تعاىل املتربع يف مرض املوت( 1)
المستدرك على ، وابن قاسم (5/441) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 276ص  1ط األخبار العلميةالبعلي ( 2)

 (.4/116) 1ط مجموع الفتاوى
 (. 5662رقم  4/21)يف كتاب املرضى، باب ما يقال للمريض وما جييب  صحيحهأخرجه البخاري يف ( 3)
 (.4/426) 1ط  الفتاوى الكبرى، (35/426)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 4)
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، وهبذا (1)" ا عليه بالنسبة إليهممرض املوت قد تعلق الورثة مباله من حني املرض؛ وصار حمجورا 
 .(2)فهو متهم بقصد النقص، أو احلرمان لبعض الورثة من حقهم يف الرتكة

 :على النحو التايل املسألةوالكًلم عن هذه 

 .حكم هذا اإلقرار: أوال

 هل يقبل اإلقرار ؟: ثانياا

 .حكم هذا اإلقرار: أوال

أبان شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن هذا اإلقرار إما أن يكون حمرماا، أو هو من الرب 
 .رثته اآلخرينو  انقصد حرملبعض ورثته حبق بوالتقوى، فقد سئل رمحه اهلل تعاىل عن مريض أقر 

  ورسوله تعاىل، عاص هلل وفه ،يف هذا اإلقرار اكاذبا   املقر إذا كان رمحه اهلل تعاىل بأنه جابفأ
؛ من أهل الكبائر الداخلة يف الوعيد، فإن اجلور يف الوصية من الكبائر واملسلمني، بل ه باتفاق
 .(3)« قطع اهلل مرياثه من اجلنة ا فرضه اهلل،ومن قطع مرياثا  » حلديث

                                 
ا يف إقراره ألن التهمة ختل برجحان الصدق على جانب : " وقال الكاساين يف بيانه لشروط صحة اإلقرار أن ال يكون متهما

[ 135:النساء]( ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ )الكذب يف إقراره؛ ألن إقرار اإلنسان على نفسه شهادة قال اهلل تعاىل 
 (.7/223) 2طبدائع الصنائع ". ة وأهنا ترد بالتهمة والشهادة على نفسه إقرار دل أن اإلقرار شهاد

 (. 4/423) 1ط الفتاوى الكبرى، (31/372)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
األصل عند الشافعي أن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع حكم بصحته وال تعترب التهمة يف : " قال الزجناين الشافعي(  2)

وقال أبو حنيفة كل فعل متكنت التهمة فيه حكم بفساده . األسباب اجللية دون املعاين اخلفية األحكام ألن األحكام تتبع
 .لتعارض دليل الصحة والفساد

منها أن إقرار املريض لغرماء املرض كإقرار الغرماء الصحة فيتساويان يف استحقاق الرتكة إذ : ويتفرع عن هذا األصل مسائل
 .212ص 4ط تخريج الفروع على األصولالزجناين ". املرض اإلقرار مشروع يف حاليت الصحة و 

سنن سعيد ابن ، و(2723رقم  4/8)يف أبواب الوصايا باب احليف يف الوصية  سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه ( 3)
مصنف ابن أيب شيبة كتاب الفرائض ( 215رقم  1/111)واللفظ له كتاب الوصايا باب من قطع مرياثا فرضه اهلل  منصور

 (.31241رقم  6/242)ب ما قالوا يف تعليم الفرائض با
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): وقد قال تعاىل

ې ې ې ې ى ى ائ ۇئ  ۉ  ۇئ  وئ  ەئ وئ  ائ ەئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  (ۆئ 
(1). 

واملرأة بطاعة اهلل ستني سنة مث حيضرمها املوت فيضاران يف  ،إن الرجل ليعمل »: وقد قال النيب 
ے  ): ، مث قرأ أبو هريرة« الوصية فتجب هلما النار ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ھ  ۀ ۀ ہ  ڻ 

 .(3) (2) (ې ى ى ائ ): إىل قوله (ے

وغري ذلك، فكل  ،ومشري ،فهو شريك فيه من كاتب ،والظلم ،من أعان على هذا الكذبو 
فهو فاسق مردود  ،ومن لقنه اإلقرار الكذب من الشهود. هؤالء متعاونون على اإلمث والعدوان

 .الشهادة

                                 
ا كما قال السخاوي  كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما ، والعجلوين 413ص المقاصد الحسنةواحلديث ضعيف جدا

الفوائد المجموعة في األحاديث " ال يصح " ، وقال الشوكاين (2/251)ط .د اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس
 .264 ط ص.د الموضوعة

 .14-13اآليات : سورة النساء( 1)
 .13-12اآليات : سورة النساء( 2)
سنن أبي ، و(2117رقم  4/432)يف كتاب الوصايا باب ما جاء يف الضرار يف الوصية  سنن الترمذيأخرجه الرتمذي ( 3)

للبيهقي كتاب  نن الكبرىالس، و(2167رقم  113/ 3)يف كتاب الوصايا، باب ما جاء يف كراهية اإلضرار يف الوصية  داود
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) الوصايا باب ما جاء يف قوله عز وجل

 (.12515رقم  6/444)وما ينهى عنه من اإلضرار يف الوصية ( 8: )سورة النساء (ڍ ڍ
بن أمحد احلديث يف إسناده شهر بن حوشب، وقد انفرد به، وشهر هذا ذكر ابن عبد اهلادي احلنبلي مشس الدين حممد 

. أنه قد تكلم فيه غري واحد من األئمة ووثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وغريمها 125ص 1ط المحرر في الحديث
وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غري شهر بن حوشب، فإنه (: " 2/382) األم -ضعيف أبي داود وقال األلباين 

 .حديث حسن غريب: وقال الرتمذي". ضعيف لسوء حفظه 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه » : وهذا احلديث يشهد له قوله 

كتاب أحاديث األنبياء باب خلق آدم وذريته   صحيح البخاريمتفق عليه « الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار 
(. 2643رقم  4/2236)كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه كتاب القدر، باب    صحيح مسلم، و(3332رقم  2/451)

 .واحليف يف الوصية ليس من عمل أهل اجلنة
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مطيع هلل  .حمسن يف ذلك وفه ا،صادقا  املقر كان  ه إننأ رمحه اهلل تعاىل على ما مضىوأضاف 
 .، ومن أعان على ذلك ألجل اهلل تعاىل ولرسولهتعاىل، 

ال و  ،والتقوى ،وحنوه أن يعاونوا على الرب قراراإل اوالواجب على من عرف حقيقة األمر يف هذ
 .(1)اإلمث والعدوان ،يعاونون على

من  -عًلوة على ما فيه من الكذب احملرم  -فهو رمحه اهلل تعاىل جيعل هذا اإلقرار الكاذب 
ھ ھ ) :قوله سبحانه" اإلضرار يف الوصية الوارد فيه  ، فإن (2) (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ا، ا كان ذلك حراما اهلل سبحانه إيما قدم على املرياث وصية من مل يضار الورثة هبا، فإذا وصى ضرارا 
ڭ ): ن للورثة إبطاله، وحرم على املوصى له أخذه بدون رضاهم، ولذلك قال بعد ذلكوكا

ۇئ   ) :إىل قوله     ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 .(4)"(3) (ۆئ

 هل يقبل هذا اإلقرار ؟: ثانًيا

 .هذا املريض مرض املوت إما أن يكون إقراره لوارث، أو لغري وارث

أمجع كل من : " املنذر رمحه اهلل تعاىل اإلمجاع على ذلك، فقالفإن كان لغري وارث، فقد نقل ابن 
، وهذا ما (5)"حنفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار املريض يف مرضه بالدين لغري وارث جائز 

 .(6)ذكره فقهاء املذاهب املعتربة

                                 
 (.426-4/425) 1ط  الفتاوى الكبرى، و(427-35/426)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
 .12اآلية : سورة النساء( 2)
 .14-13: سورة النساء اآليات( 3)
 (.6/55) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 4)
 (.4/444) 1ط اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر ( 5)
 3طروضة الطالبين ، والنووي (3/388)ط .د حاشية الدسوقي، والدسوقي (7/224) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 6)
 (.7/126) 2طالمحلى ، ابن حزم (7/331) 3طالمغني ، ابن قدامة (4/353)
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و بعضهم، قه عليه الباقون، أأما إذا أقر املريض مرض املوت بدين، أو عني ألحد ورثته، فإن صد  
 .قه؛ لتصديقهم لهفهنا ينفذ هذا اإلقرار على من صد  

فقد ذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل خًلف العلماء رمحهم اهلل  ،قصد  أما من مل يُ 
وأما يف ظاهر احلكم فأكثر العلماء ال يقبلون هذا : " ، وبعض أدلتهم فقالاملسألةتعاىل يف هذه 

، وغريهم؛ ألن التهمة فيه ظاهرة؛ وألن حقوق الورثة (3)، وأمحد(2)، ومالك(1)اإلقرار، كأيب حنيفة
، (4)ا عليه يف حقهم، ليس له أن يتربع ألحدهم باإلمجاعفصار حمجورا  ،تعلقت مبال امليت باملرض

وأنه عند املوت ال  ،بناء على حسن الظن باملسلم (5)ومن العلماء من يقبل اإلقرار كالشافعي
 .(6)" ميكذب، وال يظل

ووجه ظهور التهمة يف حق املقر اليت ذكرها رمحه اهلل تعاىل هو وجود القرابة الباعثة على زيادة 
 .املودة بني املقر، واملقر له، أو وجود النفرة بني املقر، وباقي الورثة غري املقر له

                                 
 (.7/224) 2طبدائع الصنائع ، والكاساين (35-11/24)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)

 .ويرون أنه لو أقر املريض بدين لوارثه، وألجنيب مجيعاا بلفظ واحد باطل ملا فيه من منفعة الوارث
 (.8/251) 1طالذخيرة القرايف ( 2)
 (.7/332) 3طالمغني ابن قدامة ( 3)

ظ واحد فعلى وجهني األول يصح إقراره لألجنيب حبصته والثاين ال وعندهم أن املريض إذا أقر بدين لوارث وأجنيب مجيعاا بلف
 (.12/137) 1ط اإلنصافاملرداوي . يصح

اإلمجاع على أن هبة املريض  86ط ص .دمراتب اإلجماع ، وابن حزم يف (7/17) 1ط اإلشرافنقل ابن املنذر يف ( 4)
 .مرض املوت خترج من ثلثه الذي جيوز له أن يوصي به

." واهلل أعلم. عطية املريض يف مرض املوت املخوف مبنزلة وصيته بعد موته يف مثل ذلك باتفاق األئمة: " وقال ابن تيمية
 (.4/377) 1ط الفتاوى الكبرى، و(31/311)ط .د مجموع الفتاوى

ض مرض املوت من أن يهب وهبذا يكون اإلمجاع الذي ذكره ابن تيمية يف كًلمه املنقول يف املنت هو اإلمجاع على منع املري
ألحد ورثته شيئاا؛ ألن هذا سيخرج من ثلثه الذي جيوز له أن يوصي به، ولكن لغري وارث، وهبذا يكون هذا املريض ممنوعاا من 

 . التربع ألحد ورثته
 (.5/351)ط .دتحفة المحتاج اهليتمي ( 5)
 (.4/426) 1ط الفتاوى الكبرى،و(35/426)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 6)
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ة يف حق إذا قامت التهم –واستدل املانعون من قبول هذا اإلقرار، وهم احلنفية، واملالكية 
 :مبا يلي (5)، وشريح(4)، والنخعي(3)، ورأي لبعض الشافعية (2)، واملذهب عند احلنابلة(1)-املريض

 .، ووجه الداللة منه ظاهرة(6)«ال وصية لوارث، وال إقرار بدين  »: حديث :الدليل األول

، (7)« إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه، فًل وصية لوارث »جاء يف احلديث  :الدليل الثاين
ألنه لو جاز اإلقرار الرتفع بطًلن  ؛فاإلقرار أوىل" ، (1)وإذا كانت الوصية للوارث غري جائزة

                                 
، (3/381)ط .د حاشية الدسوقيالدسوقي . وميثلون لذلك بإقرار الزوج لزوجته اليت يُعلم ميله إليها بدين يف مرضه( 1)

 (.6/422) 1طمنح الجليل وعليش 
 (.12/136) 1ط اإلنصافاملرداوي . ويستثنون أن يقر المرأته مبهر مثلها، فيصح( 2)
 .(5/351)ط .دتحفة المحتاج اهليتمي ( 3)
 (.7/332) 3طالمغني ، وابن قدامة (4/443) 1ط اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر ( 4)
 (.5/375)ط .د فتح الباريابن املنذر وابن قدامة املراجع سابقة، وابن حجر ( 5)
سنن ، و(11458رقم  6/141)كتاب اإلقرار باب ما جاء يف إقرار املريض لوارثه   السنن الكبرىأخرجه البيهقي ( 6)

 (.4281رقم  5/261)يف الوصايا  الدارقطني
وهو مرسل، ونوح بن : " ، وقال الزيلعي"هو منقطع، راويه ضعيف ال حيتج مبثله " ويف سنده نوح بن دراج قال البيهقي عنه 

الدراية في تخريج أحاديث " وفيه مع إرساله ضعف : " وقال ابن حجر ،(4/111) 1طنصب الراية " دراج ضعيف 
 (.2/112)ط .دالهداية 

سنن أبو ، و (2122رقم  4/433)كتاب الوصايا باب ما جاء ال وصية لوارث   سنن الترمذيأخرجه الرتمذي يف ( 7)
كتاب الوصايا   السنن الكبرىيف ، و النسائي (2172رقم  3/114)كتاب لوصايا باب ما جاء يف الوصية للوارث   داود 

يف أبواب الوصايا باب ال وصية لوارث األرنؤوط  سنن ابن ماجه، و(6435رقم  6/151)باب إبطال الوصية للوارث 
 (22284رقم  36/621) المسند، وأمحد يف (2713رقم  4/11)

وهو حسن اإلسناد ، وقال ابن حجر "هذا حديث حسن صحيح ( " 4/434)وقال الرتمذي عن أحد طرق احلديث 
وباجلملة فالضعف يف : " مث قال( 7/268) 1طالبدر المنير ، ودرس طرقه ابن امللقن يف (3/181) 1طالتلخيص الحبير 

 ".بعض طرقه جيرب ما فيها الصحيحة، واحلسنة 
   1ط اإلشراف على مذاهب العلماءأمجع العلماء على عدم جواز الوصية للوارث كما نقل ذلك ابن املنذر ( 1)
المغني ، وابن قدامة (4/2237) 1طبداية المجتهد ، ابن رشد 113ط ص.دمراتب اإلجماع ، وابن حزم (4/424)

 (.1/386) 3ط
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ألنه ال يذهب بالوصية إال  ؛بل هو أوىل من الوصية ،ا لإليثارألنه مييل إىل اإلقرار اختيارا  ؛الوصية
 .(1)"الثلث، وباإلقرار يذهب مجيع املال 

 ،إذا أقر املريض  لوارثه مل جيز" : أهنما قاال وابنه عبد اهلل  ،رما روي عن عم :الدليل الثالث
 .افيكون إمجاعا  ،ومل يرو عن غريمها خًلف ذلك، (2)" وإذا أقر ألجنيب جاز

 .ولكن هذا احلديث، وهذه اآلثار ضعيفة كما يف خترجيها

والبغضاء  ،إيقاع العداوةفيه هذا إبطال حلق الباقني، و  ورثته لبعضاملريض  إقرار :الدليل الرابع
 .(3)ملا فيه من إيثار البعض على البعض ؛بينهم

، (4)واستدل الذين يقبولون هذا اإلقرار، وهو مذهب الشافعية، وهو قول احلسن البصري
 :رمحهم اهلل تعاىل مبا يلي (6)، وابن حزم(5)والبخاري

 .(7)  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ): قوله تعاىل :الدليل األول

 ،ومل يفصل ،والدين يف تقدميهما على املرياث ،الداللة أنه سبحانه وتعاىل سوى بني الوصيةووجه 
 إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه، فًل وصية لوارث »حبديث خرجت الوصية للوارث وقد 

                                 
 (.7/224) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)
 2طبدائع الصنائع ، والكاساين (11/24)ط  .د المبسوطالسرخسي . هذا األثر يذكره احلنفية يف كتبهم بدون ختريج( 2)
الدراية في " مل أجده : " وقال ابن حجر(. 4/111) 1طنصب الراية " غريب : " ،  وقد قال عنه الزيلعي(7/224)

 (.2/112)ط .دتخريج أحاديث الهداية 
 .وقد حبثت عن هذا األثر آلياا فلم أجده يف شيء من كتب األحاديث واآلثار واهلل أعًل وأعلم

 (.2/137)ط .داالختيار لتعليل المختار املوصلي ( 3)
 (.4/442) 1ط اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر ( 4)
 (.2/218) صحيح البخاريالبخاري ( 5)
 (7/126) 2طالمحلى ابن حزم ( 6)
 .11جزء من اآلية: سورة النساء( 7)
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  (ائ ەئ ەئ ): وقوله تعاىل ،وبقي اإلقرار بالدين على حاله ،(1)«
متعلق مبا تقدم من  (2)

 .(3)وكأنه قيل قسمة هذه األشياء تقع من بعد وصية ،املواريث كلها ال مبا يليه وحده

ل و ، وق(4) (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ): تعاىلل اهلل و ق :الدليل الثاين
(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ): اهلل تعاىل

(5). 

ويف آية النساء أمر بتأدية اإلقرار، وهنى عن الكتمان، ب أمر يف آية البقرة اهلل تعاىلووجه الداللة أن 
ا ومل خيصاألمانة،  أو  ،فيصح اإلقرار سواء كان للوارث،(6)من هذه األوامر يف هذه اآليات أحدا

 .لغريه

 :(7)وأجيَب على هذا االستدالل مبا يلي

من أين ُعلم أن ذمة هذا املريض كانت مشغولة مبا مل يقر به إال وهو على تلك احلال؟   .1
ا لنفعه، ويف ذلك ضرر صدا اأنه فعل ذلك ق هبذا اإلقرار يدل على ختصيصه بعض الورثةكما أن 

 .الغريه، والضرر مدفوع شرعا 
فًل  ،اا مضمونا نا فهذا ال يكون إال دي ،لئن سلمنا اشتغال ذمته يف نفس األمر مبا أقر به .2

 .على ذلك النساء يطلق عليه أمانة، فًل يصح االستدالل بآية
 عند باقي الورثة الواقع على مظنون حبسب الظاهر، والضرر هذا أمر كون الدين يف ذمته .3

 حمقق، فكيف يرتك العمل باحملقق ويعمل باملظنون؟ األخذ هبذا اإلقرار

                                 
 : )(.سبق خترجيه ص( 1)
 .11جزء من اآلية: سورة النساء( 2)
 (.5/375)ط  .د فتح الباريابن حجر ( 3)
 .212جزء من اآلية : سورة البقرة( 4)
 .51جزء من اآلية : سورة النساء( 5)
 (.3/425) 1ط مختصر خالفيات البيهقيواإلشبيلى الشافعي (. 2/218) صحيح البخاريالبخاري ( 6)
 (.14/42)ط .دعمدة القاري العيين ( 7)
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اآليات أهنا يف حال حصول موجب هذه  ومما ميكن أن جياب به على االستدالل هبذه .4
، وهي حتصل حال الصحة ال حال مرض املوت، فإن املريض –من عقود وغريها  –اإلقرارات 

مرض املوت متنعه حاله يف الغالب من إجراء العقود اليت تستوجب انشغال الذمة حبق للغري، وهي 
د يشهد حبصوهلا، وإذا مل ، فًل تكون إال حبضور أح-حال املرض  –إن وقعت مع تلك احلال 

 .على موجب ذلك اإلقرار وهو على علم مبرض مورثه فهو مفر ط -املقر له  -ُيشهد املورث 

اتفقوا على أن املريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن " أن العلماء  :الدليل الثالث
 .(1)" اإلقرار له باملال

 :الترجيــــــــــح

وأدلتهم واليت ظهر منها أهنا إما نصوص  املسألةيف هذه  العلماءوبعد النظر والتأمل يف أقوال 
ولكنها ليست يف الصحة  ،أو أدلة داللتها صرحية ،ولكن الداللة فيها غري صرحية ،صحيحة

وهذا جيعل ترجيح أحد القولني على اآلخر يلزم له أن يعتضد مبرجح آخر غري  ،باملكان املطلوب
وداخل الواقعة املطلوب هلا ترجيح أحد القولني  ،وإيما تكون من أمر خارج األدلة ،دلة املذكورةاأل
 .هلا

وهذا هو ما رجحه شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وأنه البد لألخذ بأحد هذين القولني 
ا فساد مطلقا  فإن يف قبول اإلقرار: " من مرجح له على اآلخر، وذلك يف كل واقعة حبسبها فقال

فإن وجد  ،ينبغي الكشف عن مثل هذه القضية: " ، وقال إنه(2) " عظيم، كذلك يف رده أيضاا
 .(3)" وإن ظهر شواهد كذبه أبطل ،شواهد خًلف هذا اإلقرار عمل به

وذكر رمحه اهلل تعاىل أن الشواهد املرجحة لألخذ بأحد القولني إما أن تكون راجعة إىل نفس 
 .مع املقر له( املريض املقر)و إىل املقر له، أو إىل حاله املريض املقر، أ

                                 
 (.5/376)ط .د فتح الباريابن حجر ( 1)
 (.5/211) 1ط ع الفتاوىالمستدرك على مجمو ابن قاسم ( 2)
 (.4/426) 1ط الفتاوى الكبرى، و(35/427)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
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 :فما يرجع إىل املريض املقر، فهو إما

فرتد يف حق من ترد شهادته له كاألب، خبًلف من ال  ،عل إقراره لوارث كالشهادةأن جيُ  .1
 .ترد
وحنوه  ،وغريه؛ فإن العدل معه من الدين ما مينعه من الكذب ،ق مطلقاا بني العدلفر  أن يُ  .2

 .(1)يف براءة ذمته، خبًلف الفاجر

وأما ما يرجع إىل املقر له فهو تصديقه للمريض املقر فيما أقر له به، وحلفه اليمني على صحة 
اإلقرار، واستحقاقه ملا أقر به امليت الذي أقر حال مرضه املخوف، وقد أكد على هذا شيخ 

ر له أن حيلف على ذلك ليستحق ما جاء يف إقرار اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وأنه يلزم املق
 .(2)املريض املقر

وأما ما يرجع إىل حال املريض املقر مع الوارث املقر له، فذلك بالنظر فيما هو قبل املرض، 
للوارث مثل أن يعرف أنه كان وحسب ما بينهما من تعامل يدل على صحة اإلقرار من عدمه 

 .املقر به املال مال حنو هذا يهألباملقر له، أو 

إقرار مبا حتقق " وهلذا فإنه رمحه اهلل تعاىل قطع بقبول إقرار املريض مرض املوت لزوجته باملهر؛ ألنه 
 :، وجعله رمحه اهلل على قسمني(3)"ومل يعلم الرباءة منه  ،سببه

ا، أو البينة ما يوافق مهر املثل، فهذا تستحقه املرأة بإقراره، وهذا يعين أنه ال حاجة ليمينه: األول
 .على ذلك

                                 
 (.5/211) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى ابن قاسم ( 1)
 (.5/211) 1طالمستدرك على مجموع الفتاوى ، وبن قاسم (4/372) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 2)
 (.2/373) 2ط والفوائد السنية على مشكل المحررالنكت ابن مفلح ( 3)
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فلم نبطل  ،األنا قد تيقنا أن هلا صداقا " ما زاد على مهر املثل، وهذا خيرج من ثلث امليت؛ : الثاين
ألنه ال طريق إىل معرفته من  ؛به يفكأنه ملك أن يوص ،ومل نعلم أن هذا كله واجب ،اإلقرار

 .(1)" ألنه غري مصدق للوارث ؛ووصيته من الثلث ،غريه

من املرياث؛ قي الورثة ابد حرمان ار أ ملقرااملريض  نات يعلم من بعضها أنبي  ف ،شواهد الكذبأما 
 .(2)فإن ظهر شواهد أحد اجلانبني ترجح ذلك اجلانب

وما ذكره رمحه اهلل تعاىل من اجلمع بني القولني باألخذ مبا تقويه الشواهد األخرى أوىل من األخذ 
 -مع عدم قيام شواهد ذلك –بأحدمها، وترك اآلخر السيما، وأن املريض املقر إن كان صادقاا 

 النيباىل لقول فيما أقر به ألحد وارثيه فهذا واجب عليه كما سبق بيانه، ولعله ينتفع به عند اهلل تع
 :« (3)« من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتًلفها أتلفه اهلل ،

وأما الوارث املقر له إن كان لديه بي نة غري إقرار املريض فستكفيه يف إثبات حقه وأما إن مل تكن 
املريض، ومن هذا لديه بينة على ذلك، فهو من فرط يف توثيق حقه حال الصحة قبل مرض 

حاله، فهو أوىل بالضمان كما أن استيفاءه حلقه من هذا املريض يف اآلخرة أنفع له إذا أدى اهلل 
تعاىل عن هذا املريض ما عليه من حقوق؛ لكونه أخذها يريد أداءها، أو كان ذلك عن طريق 

أتدرون  »: لقا أن رسول اهلل   أيب هريرة احلسنات والسيئات فيما بينهما كما يف حديث
إن املفلس من أميت يأيت يوم  »: فقال .وال متاع ،املفلس فينا من ال درهم له: قالوا«  ما املفلس؟

القيامة بصًلة، وصيام، وزكاة، ويأيت قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، 
ن يقضى ما وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أ

 .(4)« عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، مث طرح يف النار

                                 
 .املرجع السابق( 1)
 (.4/426) 1ط الفتاوى الكبرى، و(35/427)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 2)
باب االستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو  صحيح البخاري  أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة( 3)

 (.2317رقم  2/171)إتًلفها 
 (.2511رقم  4/1887)كتاب الرب والصلة باب حترمي الظلم   صحيح مسلمأخرجه مسلم (  4)
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.إقرار العبد: السابع المبحث  
 .- الرقمأخوذ من  - الرقيقوهو  - العبودةمأخوذ من  -: العبد

ا؛ ألهنم يرقون وإيما مسي العبيد رقيقا . وأرقاء ،أو أنثى، واجلمع رقيق ،ا كاناململوك ذكرا : والرقيق هو
 .(1)وخيضعون ،ملالكهم، ويذلون

) جاءت أحكام الشريعة اإلسًلمية شاملة جلميع تعامًلت الناس فيما بينهم، والذين منهم العبيد 
، وصحة هذا التعامل بني الناس مبناه على ثبوت –ذكوراا كانوا، أو إناثاا  -( األرقاء اململوكون 

 .عتداد بإقرارات من يتم التعامل معهوهذا التعامل حيتم اال. أهليتهم، وسًلمتها من النقص

وإقرار العبد لسيده ينبين على : " وقد قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف إقرار العبد
 .(2)"وفيها ثًلثة أوجه يف الصداق  ،اودواما  ،ثبوت مال السيد يف ذمة العبد ابتداءا 

 ،أو تعزير قذف صح ،أو قصاص ،بنكاح إذا أقر العبد وعل ق على ما ذكره فقهاء احلنابلة من أن
 .وكان لسيده ،وإن أقر لعبد غريه مبال صح ،وإن كذبه الويل

فإن العبد ال يصح  ،وهذا يف النكاح فيه نظر" : تعاىل شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهللقال ف
 .(3)"ديق السيد فًل يقبل إال بتص ،ا عليهألن يف ثبوت نكاح العبد ضررا  ؛نكاحه بدون إذن سيده

 :وهذا الكًلم منه رمحه اهلل تعاىل يتضمن املسائل التالية

                                 
 3طلسان العرب ، وابن منظور (25/357) 1طتاج العروس ، والزبيدي (1/235) 2طالمصباح المنير الفيومي ( 1)
 (.رق : ) ، مادة(12/124)
 1ط اإلنصاف، واملرداوي (512/ 5) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 532ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 2)
المستدرك على مجموع ، ابن قاسم (2/317) 2ط النكت والفوائد السنية، وبرهان الدين ابن مفلح (12/144)

 (.5/211) 1ط الفتاوى
 1ط اإلنصاف، واملرداوي (5/512) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 532ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 3)
 (.2/311) 2ط النكت والفوائد السنية، ابن مفلح (12/145)
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 .إقرار العبد بقصاص، أو حد، أو ما يوجب تعزير: األوىل

 .إقرار العبد بالنكاح: الثانية

 .إقرار العبد لسيده: الثالثة

 .إقرار العبد بقصاص، أو حد، أو ما يوجب تعزير: األولى المسألة

ا، أو تعزيراا، أنه قرر أهل العلم  رمحهم اهلل تعاىل أن إقرار العبد إذا أقر  مبا يوجب قصاصاا، أو حدا
، (3)، والشافعية(2)، واملالكية(1)قال هبذا احلنفية. إقرار صحيح يؤاخذ به، ويقام عليه موجبه

 .(4)واحلنابلة

ميكن أن جيب  وهذا اإلقرار من الرقيق قاصر على روحه، وبدنه ال يتعداه إىل مال سيده، فما
 .بسبب هذا اإلقرار من مال ال يلزم السيد إال بتصديقه الرقيق فيما أقر به

وهذه األحكام جتب  ،فيما يتعلق به خطاب الشرعسيده ت ملك حتال يدخل  لرقيقا ألنوذلك 
 ثبتالسيد  وملك- ،وذلك باآلدمية ،ا للعباد عن الفسادوزجرا  ،عقوبة جزاء على ارتكابه احملظور

 .فًل يبايل به ،وما ثبت من التعييب يف ضمنه ضروري ،- من حيث املالية على الرقيق

 ،سيدهدون لرقيق ليف التطهري من هذه األمور  احلقف، مبنزلة احلرمنه سيده فيما ال ميلكه والرقيق 
ويف هذا فساد  ،والتعازير على الرقيق ،والقصاص ،ت إقامة احلدودقبل إقراره به لتعطلولو مل يُ 

 .(1)وخمالفة لألوامر الشرعية ،عظيم
                                 

 (.2/85)ط  .داالختيار لتعليل المختار ، املوصلي (11/141)ط  .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.8/17) 1طمنح الجليل ، وعليش (12/177) 1طالذخيرة القرايف ( 2)

يتهم الرقيق، كما يف مسألة إقرار العبد بقتل عمد، فاستحياه ولكنهم ذكروا أن إقرار الرقيق بالقصاص بالنفس مقبول إذا مل 
 .ويل الدم على أن يأخذه، فإنه ال يقبل

 (.4/352) 3طروضة الطالبين النووي ( 3)
 .إال أهنم جعلوا تنفيذ القصاص يف النفس بعد عتق الرقيق إال أن يصدق السيد إقرار الرقيق باجلناية على النفس( 4)

 (12/141)  1ط اإلنصاف، واملرداوي (2/311) 2طالمحرر في الفقه مية أبو الربكات ابن تي
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 .إقرار العبد بالنكاح: الثانية المسألة

ڀ ) :بتزويج العبيد بقوله تعاىلاهلل تعاىل  مرأ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
(2). 

ونكاح العبد مشروط بإذن سيده ابتداء، فًل جيوز له أن يتزوج بدون إذن سيده؛ لقول الرسول 
 :« وأمجع العلماء رمحهم اهلل تعاىل على اشرتاط (3)« أميا عبد تزوج بغري إذن سيده فهو عاهر ،

ابن  وقال شيخ اإلسًلم. (4)إذن سيده له يف نكاحه، نقل ذلك مجع من العلماء رمحهم اهلل تعاىل
 .(5)"تزوج العبد بغري إذن سيده إذا مل جيزه السيد باطل باتفاق املسلمني : " تيميتة رمحه اهلل تعاىل

 فإذا أقر العبد حبصول العقد، فهل يصح إقراره ؟

تعق ب شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ما قرره فقهاء املذهب احلنبلي رمحهم اهلل تعاىل يف 
وهذا يف النكاح فيه " : العبد بالنكاح، وإن كذبه الويل، فقال رمحه اهلل تعاىلقوهلم بصحة إقرار 

فًل يقبل  ،ا عليهألن يف ثبوت نكاح العبد ضررا  ؛فإن العبد ال يصح نكاحه بدون إذن سيده ،نظر

                                 
  1طالكافي ، ابن قدامة (2/161) 1طتبيين الحقائق ، والزيلعي (11/141)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
(4/352.) 
 .32اآلية : سورة النور( 2)
، والرتمذي (2271رقم  2/221)كتاب النكاح باب يف نكاح العبد بغري إذن سيده   سنن أبي داودأخرجه أبو داود ( 3)

سنن ، والدارمي يف (1111رقم  3/412)كتاب النكاح باب ما جاء يف نكاح العبد بغري إذن سيده   سنن الترمذييف 
 سنن ابن ماجهيف  ، وابن ماجه(2278رقم  3/1433)كتاب النكاح باب يف العبد يتزوج بغري إذن من سيده   الدارمي

 (.14212رقم  22/122) المسند، وأمحد يف (1858رقم  3/135)أبواب النكاح باب تزويج العبد بغري إذن سيده 
أن نكاح العبد بغري إذن : وغريهم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب ... حديث حسن : " قال الرتمذي

 (.6/351) 1طإرواء الغليل ، وحسن األلباين احلديث يف "غريمها بًل اختًلف سيده ال جيوز، وهو قول أمحد، وإسحاق، و 
، (5/514) 2طاالستذكار ، ابن عبد الرب (2/347)ط .د أحكام القرآن، والرازي (5/41) 1طاألم الشافعي ( 4)

 (.8/436) 3طالمغني ، وابن قدامة (6/234) 1طالجامع ألحكام القرآن القرطيب 
 (.127-126/ 3) 1ط الفتاوى الكبرى، و(32/221)ط .دع الفتاوى مجمو ابن تيمية ( 5)
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، ولكنه رمحه اهلل تعاىل قال يف موضع آخر عن حكم نكاح العبد بغري إذن (1)"إال بتصديق السيد 
وأمحد يف إحدى  ،(3)ومالك ،(2)مذهب أيب حنيفة إذا أجازه السيد بعد العقد صح يف: " سيده

 .(7) " (6)وأمحد يف الرواية األخرى ،(5)ومل يصح يف مذهب الشافعي ،(4)الروايتني

م ابن تيمية رمحه اهلل ملا قرره فقهاء احلنابلة مبين على القول وهبذا يتضح أن تعق ب شيخ اإلسًل
، وال ميكن أن يصح بإجازة سيده  .بأن نكاح العبد بغري إذن سيده غري صحيح أصًلا

أما على القول بأن نكاحه صحيح إن أجازه سيده، فإن تعق ب شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل 
لة رمحهم اهلل تعاىل يتكلمون عن إقرار العبد حبصول النكاح ال تعاىل يف غري حمله؛ ألن فقهاء احلناب

ا  –عن صحة نكاحه الذي أقر به، واإلنسان  إذا أخرب عن نفسه، فهو  -حراا كان، أو عبدا
مؤاخذ مبا يقوله عن نفسه، فإقرار هذا العبد بأنه تزوج إقرار صحيح يفيد أنه مت منه عقد النكاح 

يف صحة تصرفه من حيث إنه نكح بإذن وليه، أو بغري إذن وليه، لنفسه، ويبقى بعد ذلك النظر 
 .وهو على ما متت اإلشارة إليه يف كًلم شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل آنف الذكر

، وإذن السيد، ولكن من حيث هو إقرار ال يتوقف على رضىفهذا اإلقرار بالنكاح من العبد 
 .هو صحة العقد الذي يتوقف على إذن السيد، وإجازته

غري أن  .إذا أقر بنكاح امرأة جاز إقرارهوهلذا فإن األحناف رمحهم اهلل تعاىل يصو بون أن العبد 
 .(1)املوىل له أن يفرق بينهما 

                                 
النكت والفوائد ، وبرهان الدين ابن مفلح (12/145) 1ط اإلنصاف، واملرداوي 532ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)

 (.2/311) 2ط السنية
 (.2/234) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 2)
 .(5/513) 2طاالستذكار ابن عبد الرب ( 3)
 (.8/436) 3طالمغني ابن قدامة ( 4)
 (.ويفرق بينهما ) ويقولون ( 5)

 .477ص 1ط بشرح قرة العين بمهمات الدين فتح المعين، واملليباري (4/212) 1طمغني المحتاج الشربيين 
 (.8/436) 3طالمغني ابن قدامة ( 6)
 (.127-126/ 3) 1ط الفتاوى الكبرى، و(222-32/221)ط  .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 7)
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ومل أجد فيما حبثت فيه من مراجع للمذهب املالكي ما ينص على حكم إقرار العبد بالنكاح، 
موقوفاا على إجازة السيد، فإن أجازه وإال فله أن يطِلق  وهم رمحهم اهلل تعاىل جيعلون هذا النكاح

 .، ومقتضى هذا القول تصحيح إقرار العبد بالنكاح(2)على رقيقه 

أو  ،لعبد بالنكاح قرَّ أُ " رمحهم اهلل تعاىل، فنصوا على أنه مىت  (4)، واحلنابلة(3)أما الشافعية
، (5)" أو كذبه ألن احلق له دون املوىل ،اإلقرار له صدقه السيد أو تعزير القذف صح ،القصاص

وهذا النص يفيد أن العبد إذا ادعى نكاح امرأة، فأقرت له صح هذا اإلقرار منها له؛ وألن دعوى 
املدعي هي يف حقيقتها إقرار منه بنسبة شيء لنفسه، وهذا يشري إىل أن إقرار العبد بالنكاح 

 .صحيح، ويبقى النظر يف صحة العقد الذي أقر به

 .إقرار العبد لسيده: الثالثة لمسألةا

ينبين على ثبوت مال السيد يف ذمة العبد  ذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ذلك، وأنه
 .(6)فيه ثًلثة أوجه يف الصداقأن ذلك و  ،اودواما  ،ابتداءا 

املطالبة مبا فيه؛ وعلى وهنا يقال من املعلوم أن اإلقرار يُثبت احلق املقر به للمقر له، واستحقاقه 
 .(7)يصح اإلقرار لكل من ثبت له احلق املقر بههذا، ف

                                 
 ( .2/161) 1طتبيين الحقائق ، الزيلعي (11/141)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.5/513) 2طاالستذكار ابن عبد الرب ( 2)
، ولو أجازه السيد( 3)  .وهم ال يقولون بإجازة السيد لنكاح العبد، بل جيعلون نكاحه باطًلا
 .كما مر يف صدر املسألةاحلنابلة يقولون بصحة إقرار العبد بالنكاح  ( 4)
 (.7/266) 3طالمغني ، وابن قدامة (472/ 3) 1ط المهذبالشريازي ( 5)
 النكت والفوائد السنية، وابن مفلح (12/144) 1ط اإلنصاف، واملرداوي 532ص  1طاألخبار العلمية البعلي ( 6)

 (5/211) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم (2/317) 2ط
 (.4/354) 1طالكافي ، وابن قدامة (13/422) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ( 7)
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ا؛ وهلذا نص  والرقيق هو وما يف يده مملوك ملواله، فإقراره مبا يف يده بأنه ملواله ال يفيد معىن جديدا
ة هذا احلنابلة على أن إقراره ملواله ال يصح، وذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن صح
 :اإلقرار مبنية على ما يف صداق األمة إذا زوجها موالها من عبده، ويف ذلك ثًلثة أوجه هي

 .من زوج عبده من أمته مل جيب مهرأن : األول

 .ويسقط ،جيب: الثاين

 .ويتبعه به السيد إذا عتق ،جيب: الثالث

بوجوب املهر؛ ألنه حق هلل  فقالوا (3)باألولني فقط، وأما املالكية (2)، والشافعية(1)قال احلنفية
ا، أما احلنابلة فجميع هذه األوجه الثًلثة (4)تعاىل، ولو خلى هذا العقد عن املهر فإنه يفسخ أبدا

 .هي أوجه يف املذهب عندهم

ال و  ،ألنه لو وجب كان للموىلواستدل من يقول بالوجه األول بأنه ال فائدة من إجياب املهر؛ 
وماليته مملوكة  ،إيما جيب يف مالية العبد؛ إذ لو وجب فالميكن أن جيب للسيد على عبده م

؛ ألن وال غريه ،السيد ال يثبت له على عبده دين بإتًلفف ،للموىل، فًل فائدة يف وجوبه أصًلا 
 .فًل يطالبه به بعد عتقه ملكية السيد للعبد متنع ابتداء استحقاقه شيئاا عليه، فتمنع أيضاا دوامه،

ضع ال ميلك إال ببدل، بالوجه الثاين بأن فائدة الوجوب هي جواز النكاح؛ فالبُ واستدل من يقول 
ولو مل جيب لكان النكاح خالياا عن العوض، وهذا ال جيوز ألحد إال لرسول اهلل 

وسقوط  ،(5)

                                 
 (.2/275) 2طبدائع الصنائع ، والكاساين (5/121)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.7/374)ط .دتحفة المحتاج ، اهليتمي (8/71) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 2)
 (.4/242)  1طالذخيرة ، والقرايف (4/547) 1طالنوادر والزيادات ابن أيب زيدون ( 3)
 (.1/251) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (2/34) 2طالمحرر في الفقه أبو الربكات ابن تيمية ( 4)
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ): قال اهلل تعاىل( 5)

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

سورة  (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئې ې ې 



299 

 

ال يثبت للسيد على املهر بعد وجوبه لتحقق ملكية املوىل لرقبة الزوجني مما يعين تعذر إثباته؛ ألنه 
 .(1)مال عبده

ومل أجد فيما اطلعت عليه من مراجع الفقه احلنبلي دليًلا للوجه الثالث، وميكن االستدالل له 
بأدلة الوجه القائل بوجوب املهر مع كون العقد متضمناا لتعليق استحقاق املوىل للمهر على عبده 

، فيخرج العقد هلذا النكاح على عتقه، فمىت عتق وجب عليه لسيده مهر زوجته اليت زوجه إياها
، وبالتعليق إىل العتق على بوجوب املهر عن كونه شبيهاا مبا هو من اختصاص رسول اهلل 

استحالة ثبوت املال يف ذمة العبد ملواله حال دوام الرق، فًل يستحق املوىل مطالبة العبد بشيء 
 .قبل عتقه

 .ولعل الوجه الثالث هو األوسط، واألرجح بني هذه األوجه

يقال إن إقرار العبد لسيده صحيح، ويتوقف استحقاق السيد باملطالبة مبا يتضمنه وعلى ذلك 
 .بعتق هذا العبد

                                 
 .52اآلية: األحزاب

 1طالحاوي الكبير ، واملاوردي (3/132) 1طالمحيط البرهاني ، وابن مازة (5/121)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.3/13) 1طالكافي ، و (12/152) 3طالمغني ، وابن قدامة (7/374)ط .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (8/71)
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.اإلقرار المعلق بشرط: الثامن المبحث  
 ،  أو أحل  م حًلالا ا حر  املسلمون على شروطهم، إال شرطا  »: جاء قول الرسول 

مبيناا اعتبار الشروط، ولزوم األخذ هبا فيما يكون بني الناس من عقود،  (1)« احراما 
 .وغريها

وهلذا جاءت احلاجة ملعرفة حكم تعليق اإلقرار بالشرط، وقد ذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه 
أو  ،اإلقرار ال يتعلق بشرط بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده: " ، فقالاملسألةاهلل تعاىل هذه 

وإيما  ،والصواب يف اإلقرار املعلق بشرط أن نفس اإلقرار ال يتعلق .على وجهني ؟ اإلقرار كله
 .أو يوجب أداءه دليل يظهره ،ا بسبب قد يوجبهألن املقر به قد يكون معلقا  ؛يتعلق املقر به

 ،اآلبق إن رد عبده :وكذلك إن قال .إذا قدم زيد فعلي لفًلن ألف صح :افاألول كما لو قال مقرا 
 .صح .فله ألف ،إن رد عبده اآلبق :فقال ،مث أقر هبا ،فله ألف

وأما التعليق  ،فله عندي ألف ،أو عفا عين ،إن طلقين: لو قالت (2)وكذلك اإلقرار بعوض اخللع
 .بالشهادة فقد يشبه التحكيم

فلذلك قد يرضى بشهادته وهو يف احلقيقة  ،لزمه عندنا. إن حكمت علي بكذا التزمته: ولو قال
 .(3)" التزام، وتزكية للشاهد، ورضى بشهادة واحد

                                 
رقم  3/626)يف الصلح بني الناس  كتاب األحكام باب ما ذكر عن رسول اهلل   سنن الترمذيأخرجه الرتمذي يف ( 1)

 (.3584رقم  3/324)كتاب األقضية باب يف الصلح   سنن أبي داود، وأبو داود يف (1352
أن احلديث : لة القولومج( " 5/145) 1طإرواء الغليل ، وقال األلباين "هذا حديث حسن صحيح : " قال الرتمذي

مما يصلح ، فسائرها ، وهى وإن كان ىف بعضها ضعف شديد ، مبجموع هذه الطرق يرتقى إىل درجة الصحيح لغريه 
 ".االستشهاد 

اخللع هو الفرقة : "، وقال ابن تيمية(374/ 7) 3ط روضة الطالبين" هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج : "قال النووي( 2)
 .هو ما يأخذه الزوج مقابل فسخ عقد النكاح: وعلى هذا فعوض اخللع(. 153/ 33)ط .د ىمجموع الفتاو " بعوض 

، وابن (2/425) 2ط النكت والفوائد السنية، وبرهان الدين ابن مفلح (5/514) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 3)
 (.5/223) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوىقاسم 



311 

 

 :كقول املرأة  ،(1)والتحقيق أنه إن كان الشرط مبا جيب به احلق صح تعليق اإلقرار به : "وقال أيضاا
 .(2)"وحنو ذلك  ،أو إن كان عمل يل ،أو إن طلقين ،فله علي ألف ،إن كان قد طلقين

فيها خًلف بني العلماء رمحهم اهلل  املسألةوكًلم شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يبني  أن 
 :تعاىل على قولني مها

، (4)، والشافعية(3)وال يلزم قائله شيء، وقال به احلنفية ،يصحأن هذا اإلقرار ال  :القول األول
 .(5)واحلنابلة

، وقال به (6)أن هذا اإلقرار يصح، ويلزم قائله ما جاء فيه، وهذا قول لبعض احلنفية :القول الثاين
 .(8)، واحلنابلة(1)،والشافعية(7)املالكية

 .ولكن املالكية اشرتطوا أن يكون ذلك جواباا لدعوى

إن شهد  يقول أوواشرتط الشافعية، واحلنابلة أن يعلقه على وقت، أو يذكر اإلقرار قبل الشرط، 
 .بكذا صدقته ن علي  فًل

 :األدلـــــــــــــــــــــــــة

                                 
الذي يف نكت ابن شيخ السًلمية عن الشيخ : هبامش األصل( )2/423)2ط لسنيةالنكت والفوائد اجاء يف هامش ( 1)

 "(والتحقيق أنه إن كان الشرط مما قد جيب الوفاء به صح تعليق اإلقرار به"تقي الدين أنه قال 
 (.2/423) 2ط النكت والفوائد السنيةبرهان الدين ابن مفلح ( 2)
 (6/222)2ط البحر الرائق، وابن النجيم ( 11/78)ط .د المبسوطالسرخسي ( 3)
 (.275: )ص1ط التنبية في الفقه الشافعيالشريازي ( 4)
 (.2/423)2ط المحرر في الفقهأبو الربكات ابن تيمية ( 5)
 (.6/222)2ط البحر الرائقابن جنيم ( 6)
الشرح الكبير الدردير . جاء يف اإلقرار ملن علقهأما إذا ذكر هذا يف غري جواب الدعوى، فإهنم يقولون بعدم لزوم ما ( 7)

 (.6/458)1ط منح الجليل، وعليش (3/428)ط .عليه د وحاشية الدسوقي
 (.275: )ص1ط التنبية في الفقه الشافعيالشريازي ( 1)
 (2/423) 2ط المحرر في الفقهأبو الربكات ابن تيمية ( 8)
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 :استدلوا على قوهلم بعدة تعليًلت هي :أدلة القول األول

بإقراره ما ال يلزمه ف ،والواقع ال يقبل التعليق على الشروط ،الواقع احملقق أن اإلقرار خرب عن :األول
 .(1)ا عليه بوجود الشرطال يصري واجبا حاالا 

والشرط ال  ،ألن املشروط عدم عند عدم شرطه ؛يف احلال اليس مقر  أنه هبذا التعليق  :الثاين
 .(2)يقتضى إجياب ذلك بل يقال جيب عند وجود الشرط

 .(3) نافاةمن املبينهما ؛ ملا أن اإلقرار إخبار حبق سابق، فًل يتعلق على شرط مستقبل :الثالث

 :استدل أصحاب القول الثاين مبا فيه من تفصيًلت بعدة أدلة هي :أدلة القول الثاين

ا يتغدى،  إذ جاء رجل أنه كان يوما   روي عن عمرميكن االستدالل هلذا القول مبا  :األول
،  خ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حىت جلس مع عمريعدو ويف يده سيف ملط  

 ما تقول؟" :  ،  فقال له عمر" ني إن هذا قتل صاحبنايا أمري املؤمن" : فجاء اآلخرون، فقالوا
فقال  ،" فقد قتلته ،فإن  كان بينهما أحد ،يا أمري املؤمنني إين ضربت فخذي امرأيت" : فقال "

 ،يا أمري املؤمنني  إنه ضرب بالسيف فوقع يف وسط الرجل : "قالوا" ما تقولون؟ " :  عمر
 .(4)" إن عاد فعد" : فهزه،  مث دفعه إليه، وقال ه،سيف  فأخذ عمر ،" وفخذي املرأة

                                 
البيان في مذهب اإلمام الشافعي ، والعمراين (3/475) 1ط ذبالمه، والشريازي (8/323) 1طالذخيرة القرايف ( 1)

 (.7/337) 3طالمغني ، وابن قدامة (13/432) 1ط
 (.2/423) 2ط النكت والفوائد السنيةابن مفلح ( 2)
، وابن قدامة (13/428)1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي ، والعمراين (8/453) 1طالبناية شرح الهداية العيين ( 3)

 .،(7/337) 3طي المغن
 .، وذكر أنه رواه سعيد بن منصور يف سننه(12/535) 3طالمغني هذا األثر ذكره بسنده ابن قدامة يف ( 4)

 .أهنم مل جيدوه 3ط المغنيوقد حبثت عنه يف مظانه يف املوجود من سنن سعيد بن منصور فلم أجده، وأيضاا قال حمققو 
 3طزاد المعاد وكذلك ابن القيم يف ( 34/168)ط .دمجموع الفتاوى وقد ذكر هذا األثر شيخ اإلسًلم ابن تيمية يف 

 .ومل يتعقبوه بشيء( 5/362)
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أنه يقر بقتل من اعتدى  وجه الداللة أن هذا القاتل أقر إقراارا معلقاا، َفِهم منه الفاروق عمر 
 .، وسأل املدعني عنه، فصادقوا عليه، فألزمهم مبا جاء فيهعلى زوجته، فقبل ذلك عمر 

إال كما جاء يف  مل حيكم عليهعلى شخص بنحو ما جاء يف التعليق لو شهد شاهدان  :الثاين
ذا اإلقرار املعلق، فيصح على ما أقر به؛ ألن إقرار اإلنسان على نفسه ، فهكذا إذا أقر هبشهادهتما

ڀ ): شهادة منه عليها كما قال تعاىل پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

(ڀ
(1)   (2). 

 حللول احلق وجميء الوقت يصلح أجًلا  ،مو ت واللز و ثبيف ال هاإلقرار على ظاهر  لفظ أن :الثالث
 .(3)ومحل كًلم املكلف على الصحة أوىل من التعليقات، خبًلف غريه

ال  إذا كان والشرط اإلقرار، يثبت حكم إنهف على الشرط يف اللفظ، اإلقراراملقر م قد  إذا  :الرابع
 .(4) سقطيف ،ثابت يف احلال ال يقف على الشرطالاحلق ؛ فبطلي يصلح أجًلا 

 الترجيـــــــــــــــــــــــــــــح

عند النظر، والتأمل يف هذه األقوال، وما ذكروه من األدلة، والتعليًلت جند أن الشافعية، واحلنابلة 
يفرقون بني كون لفظ اإلقرار يسبق التعليق، أو يلحقه، وهذا التفريق انتقده ابن القيم رمحه اهلل 

، فإن الكًلم بآخره، ولو بطل الشرط امللحق به لبطل اضعيف جدا وهذا : " تعاىل، فقال
والشرط .  الكًلم، وخيرجه من العموم إىل اخلصوصوالصفة، فإن ذلك يغري   ،والبدل ،االستثناء

وقد جاء تأخري الشرط ىف القرآن فيما هو ، خيرجه من اإلطًلق إىل التقييد، فهو أوىل بالصحة

                                 
 .135جزء من اآلية : سورة النساء( 1)
 (.3/212) 2طإعالم الموقعين ابن القيم ( 2)
 (.2/424)2طالمحرر في الفقه أبو الربكات ابن تيمية ( 3)
 .املرجع السابق( 4)
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ڦ ): ا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه، حاكيا كقوله تعاىل. أبلغ من اإلقرار ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(2)" (1)   (ڦ ڦ

ودخلنا معكم فيما أنتم فيه، فقد أعظمنا الفرية على اهلل  ،فإنا إن رجعنا إىل ملتكم: " ومعىن اآلية
 .(3)"ا يف جعل الشركاء معه أندادا 

اإلقرار اليت خترب عن حق ثابت، وهلذا فالقول بتصحيح اإلقرار إذا كان التعليق يتناسب مع طبيعة 
 .وتنص على ثبوت احلق املقر به، وليست منشئة له هو األرجح

وذلك ألن األدلة الدالة على ذلك أقوى من غريها من األدلة، وملا فيه من حفظ لقوة اإلقرار، 
 وعدم مصادرة قول املكلف الذي يفرتض فيه أنه ما أقر  مبا أقر به على تلك الصفة إال حترياا

 .للحق

ولك  ،أو طلقين ،فهو كقوهلا اخلعين ،ا وإيما هو التزامإقرارا  "ليس واإلقرار املعلق يف بعض صوره 
 .(4)" وحنو ذلك ،أو بألف ،أو علي ألف ،ألف

أن : واملقصود: " ولعل من فوائد مسألة اإلقرار املعلق ما أشار إليه ابن القيم بقوله رمحه اهلل تعاىل
إن ادعيت كذا من جهة كذا وكذا، : مظلوماا، فاحليلة ىف ختلصه، أن يقولاملدعى عليه إذا كان 

فأنا غري مقر به، وإن ادعيته من جهة كذا وكذا فأنا مقر به، كان جواباا صحيحاا، ومل يكن مقراا 
 .(5)" على اإلطًلق

                                 
 .18جزء من اآلية : سورة األعراف( 1)
 (.2/727) 1طإغاثة اللهفان ابن القيم ( 2)
 (.3/441) 2طتفسير القرآن العظيم ابن كثري ( 3)
 (.2/423) 2ط النكت والفوائد السنيةابن مفلح ( 4)
 (.3/212) 2طإعالم الموقعين بأمثلة أكثر يف ، وذكر فائدة املسألة (2/721) 1طإغاثة اللهفان ابن القيم ( 5)
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اإلقرار ال يتجزأ : ) املرافعات السعودي إىل مسألة اإلقرار املعلق فنص على أنه نظاموقد أشار 
ويرتك الصاحل له، بل يؤخذ مجلة واحدة، إال إذا انصب  ،على صاحبه، فًل يؤخذ منه الضار به

 .(1)( ا وجود الوقائع األخرىعلى وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها ال يستلزم حتما 

كان مشروط ببيان سبب األجل على أنه إذا   املقرتن بأجلأن عدم جتزؤ اإلقرار  الًلئحةوجاء يف 
 .(2) أو سببه، فيتجزأ ،على أصل احلقللمقر له بينة 

اإلقرار املكون من واقعتني كل واحدة منهما حصلت يف زمن  غري الزمن الذي حصلت فيه الواقعة و 
 .(3)األخرى يتجزأ على صاحبه، كاشتمال اإلقرار على الوفاء مع اإلقرار باحلق

 .شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلوعلى هذا فنظام املرافعات السعودي أخذ برأي 

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 112)كما يف املادة ( 1)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية( 112/1)كما يف الفقرة ( 2)
 .من لوائح نظام املرافعات الشرعية (112/2)يف الفقرة  كما( 3)



316 

 

؟م الخالف، فهل له االدعاء بخالفهمن أقر بمقتضى رأي مذهبي، وهو يعل:التاسع المبحث  
، ومن املقرر  أنه مىت أقر (1)هاناقضمر معنا سابقاا أن من شروط صحة الدعوى انفكاكها عما ي

 .اإلنسان بشيء فًل يقبل منه ما خيالفه

 ،يف مرضه (2)ولو أبان زوجته: " اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل يقول شيخ املبحث هذاويف مسألة 
مل يكن له دعوى ما  (4)ثها مع علمه باخلًلفوور   ،وأقبضها ة،وارث (3)فأقر وارث شافعي أنه

 .(5)" وال يسوغ احلكم ،يناقضه

جيب على املسلم أن يعمل مبا دل عليه الدليل، من الكتاب " اء رمحهم اهلل تعاىل أنه العلمبني  
جئ حئ مئ ): والسنة، سواء وافق املذهب الذي ينتسب إليه، أو مل يوافقه؛ لقول اهلل عز وجل

وال جيوز له أن . (6) (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث
ۆئ ): ينتقل من مذهب إىل مذهب جملرد هواه؛ لآلية املذكورة ، ولقوله سبحانه وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 .(1)" (7) (ۈئ ۈئ ېئ

                                 
 .من هذا البحث( 63)مت هذا يف ص ( 1)
النهاية في ". بانت املرأة من زوجها أي انفصلت عنه ووقع عليها طًلقه " قال ابن األثري . أي طلق زوجته طًلقاا بائناا( 2)

 (.1/175) 1ط غريب الحديث
أهنا : لعله: )قال الشيخ حممد العثيمني" يف املطبوع من املراجع، وعلق حمقق األخبار العلية ( بلفظ التذكري)هي هكذا ( 3)

 (".وارثة
 اختلف أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف مرياث املطلقة طًلقاا بائناا يف مرض املوت هل ترث أو ال ترث؟( 4)

. اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف القدمي على أهنا ترث إذا كان الزوج متهماا بقصد حرماهنا من املرياث
 .ترث وذهب الشافعية يف اجلديد إىل أهنا ال

، (1/47)ط  .دتحفة المحتاج ، واهليتمي (4/15) 1طمنح الجليل ، وعليش (3/211) 2طبدائع الصنائع الكاساين 
 (.8/185) 3طالمغني وابن قدامة 

المستدرك على ، وابن قاسم (5/514) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 533ص 1ط ألخبار العليةالبعلي ا( 5)
 (.5/222) 1ط مجموع الفتاوى

 .58جزء من اآلية : سورة النساء( 6)
 .12جزء من اآلية: سورة الشورى( 7)
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إذ غلب على ظنه أن بعض  املقلد: " وقال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف العامي
 .(2)"فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه  ،املسائل على مذهب فقيه أقوى

يوجب رجحان قول  له ما وأما إذا تبني  "  :فقال رمحه اهلل تعاىل املسألةولكنه نب ه إىل قيد يف هذه 
ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلني أعلم بتلك  ،لة إن كان يعرفهاعلى قول، إما باألدلة املفص  

من اآلخر، وهو أتقى هلل فيما يقوله، فريجع عن قول إىل قول ملثل هذا، فهذا جيوز بل  املسألة
 مذهباا يلتزم أن مثل ديين أمر لغري كان إن عنها واخلروج املذاهب، التزام أن ريب وال... جيب 

 يف عليه يذم بل عليه، حيمد ال مما فهذا ذلك، وحنو جاه، أو مال، من دنيوي غرض حلصول
 .(3) "األمر  نفس

مندرج حتت اخلًلف يف  املطلبوما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف مسالة هذا 
، أو قوالا يف مسألة، وعمل اا معينا العامي مذهبا إذا التزم مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي فيما 

 ؟(4)غريهآخر ويأخذ بقول  ما عمل به، خيالفو  يرجع عن تقليده، فهل جيوز له أن به،

                                 
 (.12/86)    فتاوى اللجنة الدائمةجمموعة من العلماء ( 1)
 .512ط ص.د المسودة في أصول الفقهآل تيمية ( 2)
 (.86-5/85) 1ط الفتاوى الكبرى،و(222-22/221)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 3)
العامي مذهبا معيناا فهل جيوز له أن خيالف إمامه يف بعض املسائل، ويأخذ بقول غريه؟ ألهل العلم يف ذلك إذا التزم ( 4)

 :أقوال هي
 .عدم اجلواز مطلقاا: األول
 .اجلواز مطلقاا: الثاين

 .إن كان قد عمل باملسألة مل جيز له االنتقال، وإال جاز: الثالث
 .لد فيها مل جيز له االنتقال، وإال جازإن كان بعد حدوث احلادثة اليت ق: الرابع

 .إن غلب على ظنه أن مذهب غري إمامه يف تلك املسألة أقوى من مذهبه جاز له، وإال مل جيز: اخلامس
 .إن كان املذهب الذي أراد االنتقال إليه مما ينقض احلكم مل جيز له االنتقال، وإال جاز: السادس
ا للتًلعب، وأن ال يكون ناقضاا ملا قد حكم عليه بهجيوز بشرط أن ينشرح له صدره، : السابع  .وأن ال يكون قاصدا

 1ط التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، واملرداوي (327-6/318) 2ط البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي 
 (.1127-2/1126) 1ط إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، والشوكاين (1/4285)
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وما قرره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل فيمن عمل مبذهب أحد اجملتهدين عاملـاا خبًلف 
هو املتوجه، واملوافق لشروط إقامة ف ،مت من جهتهغريه، فإنه ال يسوغ له التقدم بدعوى لنقض ما 

 .الدعوى الصحيحة

 :وهذا يعضده ما يلي

 .(1)أن من أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل من نقل اإلمجاع على ذلك :أوالا 

أن هذا الوارث أقبض الزوجة ما يعلم وجود اخلًلف فيه، فهو فعل ذلك خمتاراا، وما قبضته  :ثانياا
إما أنه حقها على القول القائل بأهنا وارثة، أو أن هذا الوارث وهبها ما أقبضها، فًل جيوز له 

يء مث العائد  يف هبته كالكلب يق »: النيب الرجوع فيما وهبه هو لغريه بطوعه، واختياره؛ لقول 
 .(2)« يعود يف قيئه

، (3)"من سعى يف نقض ما مت من جهته، فسعيه مردود عليه : " جاء يف القاعدة الفقهية أن :ثالثاا
 .(4)" مل يقبل. من باشر عقداا، أو باشره من له ذلك، مث اد عى ما ينقضه" و 

وبني  ،ومنافاة بني الشيء الذي مت من ِقَبله ،تعارضففعل هذا املدعي يتناقض مع دعواه، فهذا 
فيكون سعيه  ،اع الدعوىمسسعيه األخري يف نقضه، وهذا تدافع بني كًلمني متناقضني مينع 

                                 
بيان المختصر شرح ، ومشس الدين األصفهاين (4/231) 2ط اإلحكام في أصول األحكاممجاع اآلمدي نقل اإل( 1)

، وابن النجار الفتوحي 426ص 1ط نهاية السول شرح منهاج الوصول، واإلسنوي (3/368) 1ط مختصر ابن الحاجب
 (.4/578)ط . د مختصر التحرير شرح الكوكب المنير

وابن  ،ادعى اآلمدي( " 6/324) 2ط البحر المحيطقال الزركشي . سألة غري صحيحولكن  نقل اإلمجاع على هذه امل
 ".وليس كما قاال، ففي كًلم غريمها ما يقتضي جريان اخلًلف بعد . احلاجب أنه ال جيوز قبل العمل وال بعده باالتفاق

 .وقد مر معنا يف اهلامش السابق ذكر اخلًلف
رقم  2/234)كتاب اهلبة باب هبة الرجل المرأته واملرأة لزوجها    صحيح البخاري متفق عليه من حديث ابن عباس ( 2)

كتاب اهلبات باب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل   صحيح مسلم، و(2518
 (.1622رقم  3/1241)
 .185ص 1ط األشباه والنظائرابن جنيم ( 3)
 (.1/344) 1ط ئراألشباه والنظاالسبكي ( 4)
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، وقد مر  معنا اشرتاط أن تكون (1)الدعوى املتناقضة ال تسمع؛ ألن وغري معترب ،مردوداا عليه
 .(2)الدعوى غري مسبوقة مبا يناقضها

إمضاء الفعل كإمضاء القاضي ، وهلذا قيل إن (3)حكم احلاكم يرفع اخلًلف املعلوم أنمن  :رابعاا
 .(4)ال ينقض

التزما فتيا الفقيه مث تنازعا إىل " رمحه اهلل تعاىل يف اخلصمني إذا  (5)أبو املظفر السمعاينوهلذا قال 
 .(6)" يف الظاهروحكم احلاكم  ،فحكم بينهما بغريه لزمهما فتيا الفقيه يف الباطن ،احلاكم

جيب فيها على كل من " وقال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف العقود املختلف فيها 
والقول  ،اعتقد أن يعمل مبوجب اعتقاده له وعليه؛ ليس ألحد أن يعتقد أحد القولني فيها له

ا مل جيب عليه وإذا كان مشرتيا  ،ا استحق شفعة اجلواراآلخر فيها عليه كمن يعتقد أنه إذا كان جارا 
 .(7)" شفعة اجلار

                                 
 .362ص 1ط الوجيز، البورنو 475ص 2ط شرح القواعد الفقهيةالزرقا أمحد ( 1)
 .من هذا البحث( 63: )جاء ذلك يف ص( 2)
من هذا البحث إىل هذه القاعدة ومراجعها، وأن حكم احلاكم يرفع آثار املسألة بني ( 71: )متت اإلشارة يف هامش ص( 3)

 .ما كاملسألة اليت ال خًلف فيهااملتخاصمني حىت يغدو ما بينه
 (.1/51)ط .درد المحتار ابن عابدين ( 4)
هو اإلمام، العًلمة، احلافظ مفىت خراسان، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين ( 5)

منهاج ) ، له تصانيف كثرية، منها وهو مفسر، ومن العلماء باحلديث( هـ 426)التميمي احلنفي مث الشافعي، ولد مبرو عام 
 (.هـ 418)تويف رمحه اهلل تعاىل سنة ( الرد على القدرية ) و ( االنتصار ) و ( أهل السنة 

 (.114/ 18) 2طسير أعالم النبالء ، والذهيب (3/211) 1طوفيات األعيان وابن خلكان 
 (.2/361) 1ط قواطع األدلة في األصولالسمعاين أبو املظفر، منصور بن حممد ( 6)
 (.32/177)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 7)

 ".وليس لإلنسان أن يعتقد أحد القولني يف مسائل النزاع فيما له والقول اآلخر فيما عليه باتفاق املسلمني : " وقال ابن تيمية
المستدرك على مجموع ، وابن قاسم (5/563) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 487ص 1ط األخبار العليةالبعلي 
 (.5/167) 1ط الفتاوى
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.أحكام اإلقرار بالنسب: العاشر المبحث  
للناس ومنها النسل؛ وهلذا تشو ف الشارع إىل إحلاق  (1)حفظ الشرع الضروريات اخلمس

، وهذا له أثره (2)مهما أمكن، وال حيكم بانقطاع النسب إال حيث يتعذر إثباته األنساب، وإثباهتا
 .السرت على املسلمني وإشاعة الفضيلة بينهمو  ،متاسك األسر وترابطهايف 

 ،كاجلزية  بذلك هوو ن النسب فيه حق هلل تعاىل ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أ اإلسًلموذكر شيخ 
ا، ومل يثبت ادعى نسبا ومن  ،واألشبه أنه حق اآلدمي كالوالء ،كاملال  بذلك هوو حق آدمي  فيهو 

أو قال ال أب  ،غري معروف أب وانتسب إىل ،أو قال أنا فًلن ابن فًلن ،لعدم تصديق املقر له
 ا، أو ادعى أن له أبا  ،ا آخرمث ادعى بعد هذا نسبا  ،أو ال نسب يل ،يل

بناء  ؛فيكون إقراره بعد ذلك مقبوالا  ،نكر مل يثبت به نسبمل وأ ،لجهو اإلقرار مب وأ ،هذا النفيف
 .على أن اإلقرار املكذب وجوده كعدمه

وسر املسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن اإلقرار غري مقبول واإلقرار الذي مل 
 .(3) يتعلق به حق اهلل وال اآلدمي هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه

 (4)وال وارث حي   ،نسبه ومن أقر وهو جمهول: " قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلو 
 اجلدوذكره  ،وهو قول أيب حنيفة ،أو ال ،وأمكن قبل صدقه املوىل ،فصدقه املقر له ،أو عم ،(5)أخ

 .(2)" (1)اخترجيا 

                                 
 .من هذا البحث( 17)مت اإلشارة إىل شيء من هذا يف اهلامش من ص ( 1)
 .181ص 1ط الطرق الحكميةابن القيم ( 2)
 (.2/424) 2ط النكت والفوائد السنية، وابن مفلح 532-532ص 1ط األخبار العليةالبعلي ( 3)
أمحد اخلليل . يف حتقيق د امن احلياة، أم( حي  )هكذا ( 5/514)مع الفتاوى الكربى  يف املطبوع من اختيارات البعلي( 4)

 .غري مستقيمة( حىت)واجلملة حبرف اجلر ( حىت)لًلختيارات فقد وردت بلفظ 
هكذا وردت يف املطبوع ولعلها بأخ حىت يستقيم املعىن، فيكون املقر به هو األخ أو العم، وتكون العبارة صحيحة من ( 5)

 (.أخاا أو عماا)املفروض أن تنصب ( الباء)حيث اإلعراب فبدون حرف اجلر 
 (.بأخ)بلفظ ( 11/422) 1ط الفروععلماا أن العبارة أوردها ابن مفلح يف 
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 :وهذا الكًلم من شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يتضمن ثًلث مسائل هي

 هل احلق يف النسب هلل تعاىل، أم للعبد؟: األوىل املسألة

 من ادعى نسباا فلم يثبت، فهل تسمع دعواه إذا ادعى غريه؟: الثانية املسألة

 .أثر إقرار جمهول النسب بقريب: الثالثة املسألة

 هل الحق في النسب هلل تعالى أم للعبد؟: األولى المسألة

الناس حفظ أنساهبم، فمن حق الولد حفظ انتسابه  ذكر العلماء رمحهم اهلل تعاىل أن من حقوق
 قال قد؛ ف(4)كما أن من احملرم شرعاا انتساب اإلنسان لغري أبيه، وهذا التحرمي حلق الشرع. (3)ألبيه

 ،واملًلئكة ،من ادعى إىل غري أبيه، أو انتمى إىل غري  مواليه، فعليه لعنة اهلل »: رسول اهلل 
 .(6)« وهو يعلمه إال كفر ،ليس من رجل  ادعى لغري أبيه »: يضاا ، وقال أ(5)« والناس أمجعني

 ،أنه كفر النعمة :والثاين ،أنه يف حق املستحل :فيه تأويًلن أحدمها: " قال النووي رمحه اهلل تعاىل
 .(7)" وليس املراد الكفر الذي خيرجه من ملة اإلسًلم .وحق أبيه ،وحق اهلل تعاىل ،واإلحسان

                                 
 (.2/412) 2طالمحرر في الفقه أبو الربكات ابن تيمية ( 1)
 (.5/514) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية (532) 1ط األخبار العليةالبعلي ( 2)
 1طالحاوي الكبير ، املاوردي (11/5338) 1ط التبصرة، واللخمي (3/181) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 3)
 (.3/255) 1طالكافي ، وابن قدامة (11/283)
 (.8/336) 1طالمحيط البرهاني ابن مازة ( 4)
فيها بالربكة، وبيان حترميها، وحترمي  نيب كتاب احلج باب فضل املدينة، ودعاء ال  صحيح مسلمأخرجه اإلمام مسلم ( 5)

 (467رقم  2/881)صيدها  وشجرها، وبيان حدود حرمها 
  صحيح مسلم، و(3521رقم   2/526)كتاب املناقب باٌب   صحيح البخاري متفق عليه من حديث أيب ذر ( 6)

 (.112رقم  1/78)كتاب اإلميان باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
 (.2/52) 1ط شرح صحيح مسلمالنووي ( 7)



312 

 

قال ابن  (1)للناس بعضهم على بعض، وتتعلق به أحكام من حقوق اهلل تعاىلفالنسب فيه حق 
وحق لألب، ويرتتب عليه من  ،وحق للولد ،إثبات النسب فيه حق هلل: " القيم رمحه اهلل تعاىل

 .(2)" أحكام الوصل بني العباد ما به قوام مصاحلهم

 من ادعى نسًبا فلم يثبت، فهل تسمع دعواه إذا ادعى غيره؟: الثانية المسألة

مر معنا أن النسب فيه حق للناس، وحق هلل تعاىل، وهلذا شددت النصوص الشرعية على 
عن النيب االنتساب لغري األب، أو نفي النسب الذي يعرفه اإلنسان لنفسه؛ فقد جاء يف احلديث 

 والشرع (3) « ادعاء إىل َنسب ال  يُعرف وأنسب وإن دق، ُكْفٌر تربُّؤ من   »: أنه قال ،
زيد  –، فإذا علم أحد من جمهويل النسب (4)إال حيث يتعذر إثباتهيتشوف إلثبات النسب، 

، فادعاه بناء على ما مسع، ولكن هذه الدعوى -خالد مثًلا  –أن نسبه يرجع إىل فًلن  -مثًلا 
ومل يثبتها هذا املدعي، فإنه رمبا يأتيه من األخبار أن  -خالد، أو ورثته  –أنكرها من توجهت إليه 

على  –، فهنا هل تكون دعواه األوىل -بكر مثًلا  –نسبه يرجع إىل غري من ادعى عليه يف األول 
وهو بكر يف  –ه النسب إىل غري من مل تثبت دعواه عليه حائًلا أمام ادعائ -لد، أو ورثته خا

 .-املثال 

ها من ناقض يتقدمها ما يهلا ارتباط مبا سبق بيانه من أن من شروط صحة الدعوى أال   املسألة هذه
ميكن خترجيها  املسألة، ولكن ذكر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن هذه (5)املدعي نفسه

 .فكذلك غريه إنكاره له، األب باالبن بعدعلى قبول اعرتاف 

                                 
 (.7/362) 1ط الوسيط في المذهبالغزايل ( 1)
 .181ص 1ط الطرق الحكميةابن القيم ( 2)
، والبزار (2111رقم  167/ 3) المعجم األوسط، الطرباين (7218رقم  11/582) المسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 3)

 (.72رقم  138/ 1) البحر الزخار
، وكذلك حسن احلديث شعيب األرنؤوط ومن معه يف حتقيقهم (6/452) تحقيقه للمسندوحسن إسناده أمحد شاكر يف 

 (.2/437) 1ط صحيح الترغيب والترهيب" حسن صحيح " ، وقال األلباين (11/582)للمسند 
 .181ص 1ط الطرق الحكمية، وابن القيم (3/412)ط .د حاشية الدسوقيالدسوقي ( 4)
 .من هذا البحث( 63: )هذا يف صمت ( 5)
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 :يلي ومما يؤيد هذا التخريج ما

ا للمقر، مث بلغ أو جمنون جمهول النسب مما جيوز أن يكون ابنا  ،أقر رجل ببنوة صغري" لو  :أوالا 
ومل يصادقه املقر على إنكاره مل يسمع إنكاره؛  ،أو عقل اجملنون، فأنكر نسبه من املقر ،الصغري

، (2)" فسخ بعد ثبوتهالنسب ال يلحقه ال" ، فـ (1)" فًل يبطل بإنكاره ،ألن نسبه قد ثبت من املقر
 " النسب إذا ثبت مل يسقط، كالنسب الثابت بالفراش" حىت لو صادقه املقر على اإلنكار؛ ألن 

(3). 

النسب بعض املسائل، ومنها اإلقرار باملقر له إذا كذب املقر بطل إقراره، إال يف اإلقرار بأن  :ثانياا
 .(4)تمل النقضحي نه الأل

فإن رأي شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف مساع هذه ولتشوف الشرع لثبوت النسب، 
 .الدعوى موافق لألصل العام للشريعة، والذي يضمن حفظ النسل

كما أن العلماء رمحهم اهلل تعاىل ذكروا أن من أقر بنسب جمهول النسب، فنسبه إليه قُبل ذلك 
 :(5)منه بالشروط التالية

 .ابالنسب مكلفا املقر  أن يكون :األول

 .يكذبه احلس، بأن يولد مثله ملثله أال :الثاين

 .أال يكذبه الشرع، بأن يكون جمهول النسب، وال يدعيه شخص آخر :الثالث

                                 
 (.13/476) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ( 1)
 (.1/222) 1ط شرح مختصر الطحاويأبو بكر الرازي ( 2)
 (.13/476) 1طالبيان في مذهب اإلمام الشافعي العمراين ( 3)
 .215ص  1ط األشباه والنظائرابن جنيم ( 4)
البيان في مذهب ، والعمراين (3/412)ط .د حاشية الدسوقي، والدسوقي (7/221) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 5)

 (.8/221) 1ط الفروع، وابن مفلح (13/475) 1طاإلمام الشافعي 
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 .زاا أن يصدقه املقر له على إقراره إذا كان ممي   :الرابع

 ،ومثله يولد ملثله ،وصدقه ،لو أقر عبد جملهول، أنه ابنه : "وهنا لطيفة حيسن التنبيه عليها وهي أنه
وحكم به بطريقة مل تصح دعواه بعد ذلك؛ ألنه ابن لغري العبد املقر، وهي تصلح حيلة لدفع 

 .(1)" دعوى النسب

 .أثر إقرار مجهول النسب بقريب: الثالثة المسألة

أو  ،أخ يوال وارث ح ،ومن أقر وهو جمهول نسبه: " قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
 اجلدوذكره  ،(2)وهو قول أيب حنيفة ،أو ال ،وأمكن قبل صدقه املوىل ،فصدقه املقر له ،عم

 .(4)" (3)اخترجيا 

نصاا،  املسألةأما الشافعية، فلم أقف هلم على رأي يف مثل هذه  (5)وهذا هو أيضاا رأي املالكية
ولكنه هو املفهوم من تفصيًلهتم رمحهم اهلل تعاىل فيما إذا أقر الوارث الوحيد االبن مثًلا بأن 

 .(6)جمهول النسب هو ابن ألبيه فقالوا إذا صدقه املقر له ثبت نسبه، وورث معه

ة ومن جممل ما ذكره الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يتبني  أن قبول هذا اإلقرار بسبب عدم حتقق هتم
العلماء أنه يشرتط تصديق املوىل؛ ألنه  املقر إال يف حال وجود الوارث، أو الوالء، وهلذا ذكر

فإنه ال يشرتط  ،وهو أقرب للمقر ،أما إن وجد وارث آخر غري املقر له .سيسقط حقه يف املرياث
 .وهو غيب ال يعلم من يرث اآلخر ،تصديقه؛ ألن املرياث ال يكون إال باملوت

                                 
 .222ص 1ط األشباه والنظائرابن جنيم ( 1)
 (.8/477) 1طالبناية شرح الهداية العيين ( 2)
 (.2/412) 2طالمحرر في الفقه أبو الربكات ابن تيمية ( 3)
 (.5/514) 1ط الفتاوى الكبرى، بن تيمية (532) 1ط األخبار العليةالبعلي ( 4)
 (.14/211) 2طالبيان والتحصيل ابن رشد ( 5)
 (.3/311) 1طمغني المحتاج ، والشربيين (7/87) 1طالحاوي الكبير املاوردي ( 6)
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يخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل هو ما نص عليه فقهاء احلنابلة ممن جاءوا بعده وما ذكره ش
 .(1)رمحهم اهلل تعاىل

                                 
 (.6/661) 1طمطالب أولي النهى  ، والرحيباين(11/422) 1ط الفروعابن مفلح ( 1)
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.االستثناء مع اإلقرار: الحادي عشر المبحث  
واختار  ،اختار اهلل تعاىل هلذه الشريعة اخلالدة اخلامتة للشرائع هذا الرسول العريب الكرمي حممد 

ڳ ڳ ڱ ڱ ) : هبا قال اهلل تعاىل معه لغة العرب؛ لُينزل سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي عليه 

(ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ
، فكانت هذه اللغة هي لغة أصول هذه (1)

 .الشريعة القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة

استعمله العرب يف كًلمهم، واعتربوه يف ومن ألوان تراكيب مجل هذه اللغة العربية االستثناء الذي 
 .تعبرياهتم، وجاءت الشريعة مراعية لذلك

 :تعريف االستثناء

الثاء والنون والياء أصل واحد، وهو تكرير الشيء و مصدر استثىن، االستثناء  :التعريف اللغوي
استثنيت : لتقو  ومعىن االستثناء من قياس الباب، أو متباينني، ،مرتني، أو جعله شيئني متواليني

 .(2)االستثناء صرف العامل عن تناول املستثىنف، يعين حاشيته عن الدخول فيهالشيء من الشيء 

لًلستثناء اصطًلحان أحدمها عند النحويني، واآلخر عند أهل أصول  :التعريف االصطًلحي
 .الفقه

، (3)" منه غريهإخراج شيء  مم ا دخل فيه غريه، أو إدخال شيء فيما خرج " : فعند النحويني هو
 .(4)"  منزلة الداخلالا نز  أو مُ  ،أو إحدى أخواهتا ملا كان داخًلا  ،اإلخراج بإال" : هوأو 

 :أما أهل أصول الفقه، فلهم تعاريف كثرية لًلستثناء ال ختلوا من اعرتاض منها

                                 
 .185-183اآليات : سورة الشعراء( 1)
 1طتاج العروس ، والزبيدي (1/15) 2طالمصباح المنير ، والفيومي (1/381)ط .دمعجم مقاييس اللغة ابن فارس ( 2)
 (.ثين ) مادة (. 37/324)
 (.1/457) 1ط اللمحة في شرح الملحةابن الصايغ ( 3)
 (.1/522) 1ط رح األشمونى أللفية ابن مالكشاأُلمْشُوين ( 4)
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وكل  ،د بالقول األولرَ دال على أن املذكور فيه مل يُـ ، كًلم ذو صيغ خمصوصة حمصورة  " :األول
 .(1)" وكل ما هذه حاله فإنه استثناء، استثناء فهذه حاله

 .(2)" قول ذو صيغة متصل يدل على أن املذكور معه غري مراد بالقول األول"  :الثاين

أو أخواهتا على أن مدلوله غري مراد  ،لفظ متصل جبملة ال يستقل بنفسه دال حبرف إال"  :الثالث
 .(3)" وال غاية ،وال صفة ،مما اتصل به، ليس بشرط

فهو يشمل االستثناء الذي يكون بأحد حروف  ،ولعل التعريف الثاين أقرب هذه التعاربف
 .االستثناء، وما كان استثناءا بغري أحد هذه احلروف كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل

تيمية واألحكام املرتتبة على االستثناء كثرية متفرقة يف أبواب الفقه، وقد ذكر شيخ اإلسًلم ابن 
 :رمحه اهلل تعاىل من هذه األمور املسائل التالية

 .كل صلة كًلم مغرية له استثناءأن  : األوىل

 .أنه خيرجه بعد ما دخل يف األصح االستثناء مينع دخول املستثىن يف اللفظ الأن : الثانية

 .يف اإلقراراتدخول االستثناء : الثالثة

 

 

                                 
 (.3/126) 2ط( الصغري) التقريب واإلرشادالباقًلين ( 1)

، وأبو (2/178) 1ط المستصفى من علم األصولوتبعه على هذا التعريف مجلة من كبار األصوليني ومنهم الغزايل يف 
 (.3/122)ط .د األسرار شرح أصولكشف ، البزدوي (3/462) 1ط الواضح في أصول الفقهالوفاء ابن عقيل 

 (.2/12) 1ط روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلابن قدامة ( 2)
 (.2/217) 2ط اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي ( 3)
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رة له كل صلة كالم مغيّ : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: األولى المسألة
 .(3)"استثناء 

وهذه قاعدة تنفع يف فهم كًلم العامي الذي ال حيسن فهم اللغة العربية على ما جاءت عن 
جتري عليه أحكام العرب األوائل، فإذا عرب  َمن هذه حاله مبا يريد به استثناء ما يقوله مما قاله، فإنه 

 .االستثناء

فما ذكره شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ال يعين أن أدوات، وصيغ االستثناء غري حمصورة، 
ولكن وألن األصوليني حينما يذكرون تعريف . بل هي مثاين صيغ كما قرره أهل العلم بالعربية

 .(2)استثناء ا هو مذكور معه، فهوما أفاد خمالفة حكم شيء لغريه مم كلاالستثناء يقررون أن  

ألنه يف  ؛(له الدار، وهذا البيت منها يل  ): قول املقرالصحيح االستثناء املعنوي ك االستثناءفمن 
رأيت أهل البلد ، ومل أر  ) :القائل ، ومثله أيضاا قول (له مجيع الدار إال هذا البيت  ): قوة قوله

 .(3)( ازيدا 

قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل بعد نقله للتعريف األول من تعاريف االستثناء عند 
 ،فهذا منها ،وأما االستثناء يف عرف الفقهاء ،هذا هو االستثناء يف اصطًلح النحاة: " األصوليني

اء قد يكون فاالستثن ،وىل منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم ،وهلذا لو قال له هذه الدار
وهو العام كما أن  ،وقد يكون مبا هو أعم من ذلك كاجلملة ،وهو االستثناء اخلاص ،مبفرد

وليس استثناء يف العرف  ،والفقهاء ،والصحابة  شرتاط باملشيئة هو استثناء يف كًلم النيب اال
 .(4)" النحوي

                                 
  1ط فروعال، وابن مفلح (5/514) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 532ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 1)
(11/433.) 
 (.3/462) 1ط الواضح في أصول الفقه، وأبو الوفاء ابن عقيل (3/126) 2ط التقريب واإلرشادالباقًلين ( 2)
 (.2/217) 2ط اإلحكام في أصول األحكام، واآلمدي (3/411)ط .د حاشية الدسوقيالدسوقي ( 3)
 .154ص   المسودةآل تيمية ( 4)
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فأسلوب : أما لدى النحاة.. .أو بالفعل  ،ا بالقولاالستثناء يف اللغة هو اإلخراج مطلقا ف" إذن 
 .(1)" االستثناء هو األسلوب الذي يتحقق فيه اإلخراج بواسطة أداة من أدوات االستثناء

االستثناء يمنع دخول : " شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالىقال : الثانية المسألة
 .(1)" أنه يخرجه بعد ما دخل في األصح المستثنى في اللفظ ال

شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل إىل اخلًلف احلاصل بني أهل العلم رمحهم اهلل وهنا أشار 
 تعاىل يف االستثناء هل يرفع احلكم بعد وقوعه، أو مينع وقوعه يف األصل؟

وهي مسألة اختلف فيها األصوليون رغبة منهم يف نفي التناقض الذي رمبا يفهم من إسناد احلكم 
له علي عشرة : ) فيه عن املستثىن كيف يكون ذلك، فإذا أقر زيد فقالإىل جمموع الشيء، مث ن

ا ملن أقر له (دراهم إال ثًلثة  ، فالثًلثة املستثناة هل دخلت يف احلكم املذكور، وهو أهنا تلزم زيدا
 هبا، مث خرجت باالستثناء، أم أهنا مل تدخل؟

أن يكون بعد احلكم فيكون  اإلخراج فممتنع؛ ألن اإلخراج إمافإن كانت حقيقة االستثناء 
ى ): كما يف قوله تعاىل  االستثناء يف كًلم اهلل تعاىلقد وقع و وكيف يكون كذلك،  ،اتناقضا 

ۈئ ېئ ېئ ېئ  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
(3). 

وحقيقة اإلخراج ال تكون وهذا كيف يكون،  ،قبل احلكمم أن إخراج املستثىن من احلكم كان أ
ما مل يدخل يف واملستثىن غري داخل يف حكم صدر الكًلم، فيمتنع إخراج  ،إال بعد الدخول

 .احلكم

                                 
 .413ط ص.د النحو المصفىعيد حممد ( 1)
النكت والفوائد ، وابن مفلح (5/515) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 535ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 2)

 (.5/224) 1ط المستدرك على مجموع الفتاوى، وابن قاسم (2/451) 2ط السنية
 .14اآلية : سورة العنكبوت( 3)



321 

 

فهم رمحهم اهلل تعاىل قصدوا تنزيه كًلم اهلل عز وجل مما قد يفهم منه التناقض، ومن املعلوم أن 
 .التناقض ال يكون يف كًلم اهلل تعاىل البتة، وإيما ميكن أن يكون ذلك يف فهم الناس

 :ك قالواوللجواب على ذل

وحينئذ جيب املصري إىل ما قالوه، واعتقاد أن  ...أن متقدمي أهل العربية عرفوه باإلخراج، "  :أوالا 
 .(1) " ون من التناقض فيهائألهنم أهل اللغة، وهي وأهلها بري؛ ال تناقض يف ذلك 

االستثناء تكلم مبا عدا : قال احملققون: " قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل :ثانياا
وأخواهتا إيما كان قبل إسناد  ،دخول املستثىن يف املستثىن منه مث إخراجه بإال" ، إذن (2)"املستثىن 

القوم  : )ألنه مبنزلة قولك ؛( اجاءين القوم إال زيدا  : )أو شبهه إليه، فًل تناقض يف مثل ،الفعل
ا، لكن ال بد له وإن تأخر عنه لفظا  ،ن املنسوب إليه الفعلوذلك أل ؛( املخرج منهم زيد جاؤوين

واملنسوب سابقان على  ،ا على النسبة اليت يدل عليها الفعل، إذ املنسوب إليهمن التقدمي وجودا 
فًل بد من  ،واملستثىن ،النسبة بينهما ضرورة، واملنسوب إليه يف االستثناء هو املستثىن منه مع إال

 واإلخراج قبل النسبة، فًل تناقض ،ل النسبة، فًل بد إذن من حصول الدخولوجود هذه الثًلثة قب
"(3). 

من حيث إنه يفهم أن املستثىن : املستثىن داخل يف صدر الكًلم من حيث التناول أي "أن  :ثالثاا
فعلم  ،واإلخراج ليس من حيث التناول؛ ألن التناول بعد االستثناء باق ،امن صدر الكًلم وضعا 

) : ألن القائل يقول؛ اال معنويا  الفظيا  كان دخوالا   دخول؛ ألن ال(4)"أن حقيقة اإلخراج غري مرادة 

                                 
 (.2/512) 2ط شرح مختصر الروضةالطويف ( 1)
 (.4/322) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 2)
 .82ص 3ط الكلياتالكفوي ( 3)
 (.2/22)ط .د شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين ( 4)
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؛ عليه  ، ولذلك عطف(ثًلثة منها ليست عليه ) ، مع اعتقاده أن (له علي عشرة دراهم 
 .(1)مل يلزم منه تناقض اوإخراجه لفظيا  ،فاستثناه منهم، وإذا كان دخول املستثىن

ألف إال : فظن أنه إذا قال ،غلط بعضهم" اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل إىل أنه نبه شيخ و 
ا؛ ألنه مستعمل يف غري ما وضع له؛ ألنه موضوع جلملة العدد؛ ومل يرد كانت األلف جمازا . مخسني

مث يقال . ا عن صلة؛ وذلك الشرط قد زالهو موضوع له إذا كان منفردا : فيقال له. املتكلم ذلك
فصارت هذه األلفاظ . ألف إال مخسني؛ ال بنفس األلف: إيما فهم املعىن هنا مبجموع قوله: له

ا وهذه شبهة من رأى أن العام املخصوص ختصيصا . الثًلثة هي الدالة على تسعمئة ومخسني
 .(2)"  عند كثري من الناسا منفصًلا كالعام املخصوص ختصيصا . ا جمازا متصًلا 

في ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى أن االستثناء كما يأتي  :الثالثة المسألة
وغير المتقارب فيها متواصل : "وقال في اإلقرارات يأتي فكذلك ،ونحوه ،البيعكاإلنشاءات  

 .(1)"واإلقرار مع االستدراك متواصل 

اتفقت عليها املذاهب األربعة فكلهم يصححون االستثناء يف اإلقرار، ويشرتطون  املسألةوهذه 
 .(4)اتصاله باإلقرار مع اختًلف يف بعض التفاصيل

                                 
 (.2/512) 2ط شرح مختصر الروضةالطويف ( 1)
 (.4/322) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 2)
 (11/433) 1ط الفروع، وابن مفلح (5/514) 1ط الفتاوى الكبرىابن تيمية ( 3)
 3طروضة الطالبين ، والنووي 221ط ص.دالقوانين الفقهية ، وابن جزي 81ص 1ط مختصر القدوريالقدوري ( 4)
 (.7/272) 3طالمغني ، وابن قدامة (4/424)
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.الرجوع عن اإلقرار: الثاني عشر المبحث  
يف حق املقر ملن أقر  األصل يف اإلقرار اللزوم، ويتبني  من التعريف أن (1)سبق معنا تعريف اإلقرار

يتضمن أن اإلنسان يُلزم نفسه شيئاا لغريه، ولوال هذا اإلقرار ملا لزمه يف الدنيا، فاإلقرار  ألنه له؛
الذي فيه حرص اإلنسان على ما يف يده، وعدم تفريطه فيه،  (2)البشري على خًلف الطبع يأيت

 .فاإلقرار إذعان للحق، واعرتاف به

 أقر أن يرجع عن إقراره؟فإذا حصل اإلقرار الذي هذا شأنه، فهل جيوز ملن 

والرجوع عن اإلقرار  ،الرجوع عن الدعوى مقبول: " قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
فيصح الرجوع  ،وال آلدمي هو من باب الدعاوي ،واإلقرار الذي مل يتعلق به حق هلل ،غري مقبول

ن اإلقرار يف مجيع صوره، وله رمحه اهلل ، هكذا ذكر رمحه اهلل تعاىل مبيـ ناا رأيه يف الرجوع ع(3)"عنه 
سريد معنا  املسألةتعاىل تعليقات على بعض النصوص الشرعية ذكر فيها شيئاا من متطلبات هذه 

 :فيه ثًلثة مطالب هي املبحثذكرها، وهذا إن شاء اهلل تعاىل 

 .تعاىل الرجوع عن اإلقرار يف حقوق اهلل: األول املطلب

 .اإلقرار يف حقوق العباد الرجوع عن: الثاين املطلب

 .املبادئ النظامية يف الرجوع عن اإلقرار: الثالث املطلب

 

                                 
 .من هذا البحث( 256: )مت هذا يف ص( 1)
 (.4/31)ط .دالفروق القرايف ( 2)
 (.2/424) 2ط النكت والفوائد السنيةابن مفلح ( 3)
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 .اإلقرار في حقوق اهلل تعالى عنالرجوع : األول المطلب

خيتلف الرجوع عن اإلقرار حبق من حقوق اهلل تعاىل اليت يستحق مرتكبها العقوبة بني أن يأيت هو 
ا على ما فعل، وبني أن يُؤتى به متهماا بشيء من هذه األمور، مث من نفسه مقراا معرتفاا تائباا نادما 

 .يقر مبا اهتم به

فمن جاء من نفسه، فهذا يشرع يف حقه أن يسرت على نفسه، وال يعرتف، بل يتوب بينه وبني ربه 
عز ، كما يشرع يف حق القاضي أن يلقنه الرجوع عن إقراره، ويبقيه لتوبته مع ربه (1)سبحانه وتعاىل

 .وجل

أما من يؤتى به متهماا بشيء من هذه األمور، فيقر مبا اهتم به، مث ينكر ما أقر به، فهل يقبل منه 
 الرجوع؟

 :ل ثًلثة هيعلى أقوا املسألةيف هذه  اختلف العلماء

 وهذا هو قول أو عند تنفيذه، ،أو بعده ،سواء قبل احلكم اقبول رجوعه مطلقا  :القول األول
 .(5)، واحلنابلة(4)، والشافعية(3)، واملالكية يف املشهور عنهم(2)احلنفية اجلمهور وهم

ويقام عليه احلد  بناءا على إقراره األول، وهذا رواية عن ، اقبول رجوعه مطلقا عدم  :القول الثاين
 .(1)واختاره ابن حزم ،(7)ةوقول للشافعي، (6)اإلمام مالك

                                 
 (.125 -12/124)ط .د فتح الباريابن حجر ( 1)
 (.5/1)  2طالبحر الرائق ، وابن جنيم (7/61) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 2)
 (.12/61) 1ط الذخيرة، والقرايف (4/412) 1ط المدونةاإلمام مالك ( 3)
 (.12/85) 3طلبين روضة الطاوالنووي  ،274ص 1طالتنبية في الفقه الشافعي الشريازي ( 4)
 (.12/42)  1ط الفروع، وابن مفلح (6/322) 1ط شرح الزركشي، والزركشي (4/328) 1طالكافي قدامة  بنا( 5)
 (.8/257)  1طمنح الجليل ، عليش (1/384)ط خاصة مواهب الجليل احلطاب ( 6)
 .(5/452) 1طمغني المحتاج  ، والشربيين(12/85) 3طروضة الطالبين النووي ( 7)
 (.7/123) 2طالمحلى ابن حزم ( 1)
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، وقول اإلمام مالكهذا رواية عن و . وما ال فًل ،قبول رجوعه، إن كان له شبهة :القول الثالث
 .(1)لبعض املالكية

 :األدلـــــــــــــــــــــــــــــة

 :أدلة القول األول

 :استدل من قال بقبول رجوع املقر عن إقراره مبا يلي

معرتفاا بالزنا وطلب منه أن يطهره،  الذي جاء إىل الرسول  حديث الصحايب  :الدليل األول
 وحيك،  أرجع  فاستغفر اهلل، وتب إليه »: له  ، وقال(2)اأعرض عنه، وردده مرارا  أن النيب و 
» (3). 

ا هبعض ويف،  (4)« لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت »: قال له أن النيب  بعض الروايات ويف
: ويف رواية، (5)« فهًل  تركتموه »: قال للذين رمجوه حني هرب ملا وجد مس احلجارة أن النيب 

 .(1)« فيتوب اهلل عليه ،هًل تركتموه، لعله أن يتوب »

                                 
 (.4/318)ط .د حاشية الدسوقي، والدسوقي (12/61) 1طالذخيرة ، والقرايف (13/6225) 1ط التبصرةاللخمي ( 1)

ويف كتاب ( 5271رقم  3/426)يف كتاب الطًلق، باب الطًلق يف اإلغًلق  صحيح البخاريمتفق عليه البخاري ( 2)
يف كتاب احلدود باب من اعرتف على نفسه  صحيح مسلم، ومسلم (6115رقم  4/253)احلدود، باب ال يرجم اجملنون، 

 (.1682-1681رقم  3/1311)بالزنا 
 (1685رقم  3/1321)يف كتاب احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزنا  صحيح مسلمأخرجه مسلم ( 3)
 4/256)لعلك ملست، أو غمزت؟ : لمقريف كتاب احلدود، باب هل يقول اإلمام ل صحيح البخاريأخرجه البخاري ( 4)

 (.6124رقم 
كتاب احلدود باب رجم ماعز   سنن أبي داود، وأبوداود (8128رقم  15/522) المسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 5)
رقم  6/436)يف كتاب الرجم، باب إذا اعرتف بالزنا مث رجع عنه،  السنن الكبرى، والنسائي يف (4422رقم  4/145)

 1/15) المعجم األوسطوالطرباين يف (2554رقم  2/154)كتاب احلدود باب الرجم   سنن ابن ماجهاجه وابن م( 7166
 (.7113رقم 
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  :من وجهنيوجه االستدالل 

ملا  لو مل يكن لذلك فائدة أعرض عنه، وردده، وعرَّض له بالرجوع، و   أن الرسول: األول
 .(2)كان

دليل  أن اهلربوهذا دليل على " هًل  تركتموه: "قال ملن رمجه بعد هربه أن الرسول : الثاين
 .(3)الرجوع

رجع عن اإلقرار، وهذا أحد  ذا الصحايبه قيل إنرمحه اهلل تعاىل أنه  شيخ اإلسًلم ابن تيمية ذكر
 .(4)أجود واألول ،القولني فيه، يف مذهب أمحد وغريه، وهو ضعيف

 :أمرانويؤيد هذا 

مل ينكر على الصحابة الذين أقاموا عليه احلد حينما ذكروا له ذلك كما  أن الرسول : األول
قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا  »: فعل ذلك مع غريهم يف حوادث أقل شأناا من هذه احلادثة كقوله 

 .(5)«فإيما شفاء العي السؤال  ،إذ مل يعلموا

                                 
 (.7/354) 1طإرواء الغليل ، وجود إسناده يف (3/62) 1ط صحيح سنن أبي داودوحسنه األلباين يف 

 4/145)كتاب احلدود باب رجم ماعز   سنن أبي داود، وأبوداود ( 21182رقم  36/214) المسندأخرجه أمحد يف ( 1)
، (7167رقم  6/436)يف كتاب الرجم، باب إذا اعرتف بالزنا مث رجع عنه،  السنن الكبرى، والنسائي يف (4418رقم 

، (16851رقم   1/312)كتاب احلدود باب من أجاز أن ال حيضر اإلمام املرجومني وال الشهود   السنن الكبرىوالبيهقي 
إرواء وصححه ووافقه الذهيب، وحسن إسناده األلباين، يف ( 1212رقم  4/424)كتاب احلدود   دركالمستواحلاكم يف 

 (.7/351) 1طالغليل 
 (. 2241/ 4) 1ط بداية المجتهد ، وابن رشد(7/61) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 2)
 (.362-12/312) 3ط المغني، وابن قدامة ( 7/61)  2ط بدائع الصنائعالكاساين ( 3)
 (.32-16/31)ط .د مجموع الفتاوىابن تيمية ( 4)
كتاب الطهارة باب يف اجملروح يتيمم   سنن أبي داود، أبو داود (3256رقم  5/173) المسندأمحد يف  أخرجه اإلمام( 5)
وصححه ووافقه الذهيب، وحسن ( 631و  515رقم  1/272)كتاب الطهارة   المستدرك، واحلاكم يف (336رقم  1/83)

 .احلديث حمققو املسند
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أال كلما نفرنا غازين يف سبيل اهلل، خلف  »: خطب، فقالثبت عنه أنه بعد ذلك  بل إنه 
 ه عنهأحدهم له نبيب كنبيب التيس، مينح أحدهم الكثبة، أما واهلل، إن ميكين من أحدهم ألنكلن  

»(1). 

ملن سيتوىل  لو كان رجوعه عن اإلقرار مقبوالا إلسقاط إقامة احلد عليه لبي نه الرسول : الثاين
) ، والقاعدة فيها أن (2)مل حيضر الرجم كما هو ظاهر القصة ألنه  ؛الرجم من الصحابة 

 .(3)(تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز 

يف و  (4)« اادفعوا احلدود، ما وجدمت هلا  مدفعا  » أنه قال رسول اهلل عن ما روي  :ينالدليل الثا
 .(6)« وا احلدود بالشبهاتءدر ا » ، ويف آخر(5 « وا احلدود عن املسلمني ما استطعتمءادر  »لفظ 

                                 
 (.1682رقم  3/1318)باب من اعرتف على نفسه بالزنا  صحيح مسلممسلم أخرجه ( 1)
والظاهر ، مل أره مصرحاا به ىف شىء من هذه الطرق وال ىف غريها ( ومل حيضره ) قول املصنف رمحه اهلل : " قال األلباين( 2)

فلما رجعنا إىل : ) مثل قول جابر بن عبد اهلل ىف الطريق الثانية عنه، فإن ىف بعضها ما يدل على ذلك ، أنه ذكره باملعىن 
فإن ظاهرمها أن النىب ... ( فذكر ذلك له  مث أتى النىب : ) وله ىف حديث نعيم بن هزالوق... (.وأخربناه  رسول اهلل 

 (.7/351) 1ط إرواء الغليل" مل حيضر ذلك 
، والطويف (1/285) 1ط قواطع األدلة في األصول، والسمعاين (3/314) 1الصغري ط التقريب واإلرشادالباقًلين ( 3)

 (.2/611) 1ط شرح مختصر الروضة
رقم  2/152)يف كتاب احلدود، باب السرت على املؤمن ودفع احلدود بالشبهات  سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجة ( 4)

2545.) 
 1ط بلوغ المرام" إسناده ضعيف " ، وقال ابن حجر (12/58)2ط المحلىواحلديث ضعيف فقد ضعفه ابن حزم يف 

 (.1/26) 1ط إرواء الغليل، واأللباين يف 75ص 1ط المقاصد الحسنة، وضعفه السخاوي يف 462ص
، واحلاكم يف (1424رقم  4/33)يف أبواب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود  سنن الترمذيأخرجه الرتمذي ( 5)

كتاب احلدود باب ما جاء يف درء احلدود   السنن الكبرى، والبيهقي يف (1163رقم  4/426)كتاب احلدود   المستدرك
 (.17257رقم  1/413)بالشبهات 

 1ط إرواء الغليل، واأللباين يف 462ص 1ط بلوغ المراموابن حجر يف ( 12/58)2ط المحلىوضعفه ابن حزم يف 
(1/25.) 
: فيه املختار بن نافع، قال عنه البخاري" يف هذا اإلسناد ضعف: ، وقال(1/231)يف السنن الكربى  أخرجه البيهقي( 6)

وتلخيص احلبري ( 117، 12/58، 7/124)2احمللى ط  ."ضعيف: "826يف التقريب صمنكر احلديث، وقال ابن حجر 
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الحتمال كذبه يف إقراره فيدرأ احلد  ؛أن الرجوع عن اإلقرار حبد يُعد شبهة  :وجه االستدالل
 .(1)به

 .ويرد على هذا بأن احلديث ضعيف كما يف خترجيه

 هل الرجوع عن اإلقرار شبهة موجبة لًلشتباه، موقعة يف اللبس؟مث 

كما دلت عليه –إسقاط العقوبة بالتوبة : " رمحه اهلل تعاىل قال شيخ اإلسًلم ابن تيمية
أوىل من إسقاطها بالرجوع عن اإلقرار، واإلقرار شهادة منه على نفسه، ولو قُِبل  -النصوص

فالرجوع  -مع أنه قد يكون صادقاا –الرجوع ملا قام حد بإقرار، فإذا مل تقبل التوبة بعد اإلقرار 
 .(2)" الذي هو فيه كاذب أوىل

 : أدلة القول الثاين

 :استدل من قال بعدم قبول رجوع املقر عن إقراره مبا يلي

ڀ ٺ ): قوله تعاىل :الدليل األول ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڃ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .(3)   (ڃ ڃ چ

باحلق، ولو على نفسه، مما يدل على قبول  تعاىل أن املؤمن مأمور بالشهادة هلل: وجه االستدالل
 .(4)شهادته على نفسه، وأنه ال يقبل منه الرجوع فيها، وإال مل يكن لذلك فائدة

                                 
  (72-1/71)وكشف اخلفاء ( 26-1/25)1وإرواء الغليل ط( 4/125)
 (.12/362) 3طالمغني وابن قدامة  (7/61) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)
 .)16/32)ط .د مجموع الفتاوىيمية ابن ت( 2)
 .135اآلية : سورة النساء( 3)
 .131ص  1طالسيل الجرار ، والشوكاين (7/125) 2طالمحلى ابن حزم ( 4)
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ڀ ڀ ڀ ٺ ) :، وقد قال تعاىلوصف الزاين ،فقد صدق عليه ،على نفسه بالزنا أقرفإذا 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
ا على وصف ثبت بإقرار من اتصف به ؟ فإذا هذا احلكم الذي أمر اهلل به معلقا فكيف نرفع ، (1)

 .(2)ثبت الوصف ثبت احلد

فكل من ذكرنا مأمور باإلقرار باحلق على نفسه، ومن الباطل بأن : " رمحه اهلل تعاىل قال ابن حزم
 .(3)" يفرتض عليهم ما ال يقبل منهم

واغد يا أنيس على  امرأة هذا، فإن اعرتفت  »: وفيه قوله   حديث أيب هريرة: الدليل الثاين
 .(4)، فغدا عليها، فاعرتفت، فرمجها« فارمجها

مع  دعاء احلاجة إليه هنا،  (  ترجع عن اعرتافهاما مل) مل يقل  أن الرسول : لوجه االستدال
 .ايدل على عدم قبول الرجوع عن اإلقرار مطلقا 

 :دليل القول الثالث

مل أجد أن من قال به استدل بدليل، ولكن ميكن أن يقال إن أدلتهم هي أدلة القول األول مع 
له بذلك،   عرَّض حيث (5)« لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت »: بالزنا أقرن مل قوله 

عله يرجع عن إقراره، ويذكر لرجوعه شبهة تدرأ عنه احلد،  مما يدل على قبول رجوعه إن كان له ل
 .وما ال فًل ،شبهة

 :الترجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

                                 
 .2اآلية : سورة النور( 1)
 (11/278) 1ط شرح صحيح مسلم، والنووي (12/262) 3ط المغنيابن قدامة ( 2)
 (.7/125) 2طالمحلى ابن حزم ( 3)
 سبق خترجيه ص( 4)
 : )(.سبق خترجيه ص( 5)
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، ثاينراجع إىل القول ال القول الثالث أنبعد التأمل يف هذه األقوال يظهر واهلل تعاىل أعلم 
 يقبلون إقرار املكره وال يقولون بإقامة احلد عن إقراره ال رعدم قبول رجوع املقب قالواالذين علماء الف

 .ذلك الغياا غري معترب مع إقراره ونيعترب و عليه، 

يظهر واهلل تعاىل أعلم أن الراجح هو القول الثاين القائل بعدم قبول الرجوع عن اإلقرار يف  يوالذ
رمحه اهلل تعاىل فقد علق على حديث  شيخ اإلسًلم ابن تيميةحقوق اهلل تعاىل، وهذا ما رجحه 
ويقولون رجوعه  ،سقط احلد لكونه رجع عن اإلقرار: يقولون: " الصحايب الذي اعرتف بالزنا فقال

ا ومن أقر غري تائب فإسقاط العقوبة بل فرق بني من أقر تائبا  ،وهو ضعيف ،عن اإلقرار مقبول
أوىل من إسقاطها بالرجوع عن اإلقرار؛ واإلقرار شهادة منه  -كما دلت عليه النصوص   -بالتوبة 

فإذا مل تقبل التوبة بعد اإلقرار مع أنه قد يكون  ،م حد بإقرارعلى نفسه؛ ولو قبل الرجوع ملا قا
 .(1)" ا فالرجوع الذي هو فيه كاذب أوىلصادقا 

ندب إىل االستتار بسرت اهلل تعاىل ملن وقع يف شيء من األمور  ويؤيد هذا الرتجيح أن الرسول 
على أن ال تشركوا باهلل بايعوين  »: قال، وحوله عصابة من أصحابه رسول اهلل فقال  ،احملظورة

شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم، وال 
فعوقب يف  ،اتعصوا يف معروف، فمن وىف منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئا 

 ،فهو إىل اهلل، إن شاء عفا عنه ،مث سرته اهلل ،افهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا  ،الدنيا
 .(2)« وإن شاء عاقبه

 .فمن أبدى ما فعل، واعرتف به، فإن هذا احلديث ليس فيه ما يدل على أن رجوعه عنه مقبول

كما أن إقامة احلد على من اعرتف به ممن مل يأت هو بنفسه طالباا تطهريه، بل متت القدرة عليه 
عليه، ونفع ذلك لعموم املسلمني بينما قبول رجوعه عن إقراره هذا فيه فائدة إقامة شرع اهلل تعاىل 
 .إذا أقر نفعه له على وجه اخلصوص

                                 
 (.16/32)ط .دمجموع الفتاوى ابن تيمية ( 1)
 (11رقم   1/22)كتاب اإلميان باٌب   صحيح البخاريأخرجه البخاري ( 2)
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وإذا أقيم احلد على مستحقه باعرتافه الذي مل يقبل منه الرجوع عنه بعد ذلك فيه معاقبة ملن 
استحق العقوبة، حىت لو كانت تذهب بنفسه، ومن استحق ذلك، ومل يؤخذ به لرجوعه عن 

ه، فإن الشك يف عدم صدقه يف رجوعه عن اإلقرار لتوبته عما فعله أكثر بكثري من تصديقه إقرار 
يف أن رجوعه توبة منه هلل تعاىل خالصة عما وقع منه، وإذا ترك، فإن ضرره على من حوله 
سيبقى، بينما لو مل يرتك، وأخذ مبا أقر به، فإن إقامة احلد عليه كفارة له كما يف احلديث السابق، 

 .يف ذلك أيضاا رد لضرره املستقبلي عن غريهو 

رء احلُد عنه لرجوعه عن ديُ من يقبض عليه بعد إتيانه شيئاا من هذه احملرمات املعاقب عليها، مث ف
 .إقراره، فالواقع املشاهد أن مثل هؤالء ال ينزجروا عن أفعاهلم
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 .الرجوع عن اإلقرار في حقوق العباد :الثاني المطلب

 يف حقوق العباد هاملقر عن إقرار  قبول رجوعقرر أهل العلم رمحه اهلل تعاىل يف املذاهب األربعة عدم 

، ونقل ابن حزم رمحه اهلل (2)رمحه اهلل تعاىل علمه بوجود اخلًلف يف ذلكابن قدامة هلذا نفى ، و (1)
 .(3)تعاىل االتفاق على ذلك

 .ن اإلقرارفي الرجوع ع النظاميةالمبادئ : الثالث المطلب

يف اململكة العربية السعودية مسالة رجوع املتهم عما أقر به  لمحكمة العليالاهليئة العامة درست 
بأغلبية  - هـ32/2/1436وتاريخ ( م/16)قرار رقم مما موجبه العقوبة التعزيرية، فأصدرت ال

أن من أقر : ) ؛ ليكون مبدأ للقضاة يف حماكم الدرجة األوىل، وحماكم االستئناف، وفيه–القضاة 
وهو مكلف خمتار أمام حاكم القضية أثناء النظر يف  ،مبا موجبه عقوبة تعزيرية للحق العام

الدعوى، فًل يقبل رجوعه عنه ما مل يظهر ما يؤيد صحة الرجوع، وما عدا ذلك، فيعود للنظر 
.( وقرائن ،فق ما يظهر من أدلةو  ،القضائي

                                 
 (12/85) 3طروضة الطالبين والنووي  ،( 12/61) 1ط الذخيرة، والقرايف (7/61) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)

 (.6/322) 1ط شرح الزركشيوالزركشي 
 .(7/271) 3طالمغني ابن قدامة ( 2)
 (.7/123) 2طالمحلى ابن حزم ( 3)
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 هل يشترط لصحة اإلقرار كون المقر به بيد المقر؟: الثالث عشر المبحث
أما . على من أقر به دون غريه، فتصرف اإلنسان نافذ فيما هو حتت يده (1)اإلقرار حجة قاصرة

 .ما كان ليس ملكاا له، فًل تصر ف له به، وال يد له عليه

ر أن يقر اإلنسان بشيء ليس ملكاا له، وليس يف يده، فإذا فعل، فهل صو  ومع هذا، فإنه من املت
 يصح إقراره؟ وهل تتم مؤاخذته به؟ وإذا كان هذا كذلك فمىت تكون املؤاخذة؟

وال يشرتط يف صحة اإلقرار كون : " املسألةاإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف هذه  قال شيخ
 .(2)" املقر به بيد املقر

 :على ما يلي املسألةوتفصيل كًلم أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل يف هذه 

 .(3)وهذا قال به احلنفية. عدم اشرتاط كون املقر به بيد املقر حني اإلقرار :القول األول

، (4)وقال هبذا القول الشافعية. أنه يشرتط كون املقر به بيد املقر حني اإلقرار :القول الثاين
 .(5)واحلنابلة

،، فإهنم مل ينصوا على صحة اإلقرار، أو عدمها بشيء، ولكنهم ذكروا أثر هذا (1)املالكية أما
 .اإلقرار على من أقر به

                                 
 .217ص  1ط األشباه والنظائرابن جنيم ( 1)
المستدرك على ، وابن قاسم (5/514) 1ط الفتاوى الكبرى، وابن تيمية 532ص  1طاألخبار العلمية البعلي ( 2)

 (.5/221) 1طمجموع الفتاوى 
 (.7/248) 2طالبحر الرائق ابن جنيم ( 3)
 (.5/12) 3ط نهاية المحتاج، الرملي (3/127)   الفقهية الكبرىالفتاوى اهليتمي ( 4)
 1طمطالب أولي النهى ، والرحيباين (6/453)ط .د كشاف القناع،  والبهويت (11/387) 1ط الفروعابن مفلح ( 5)
(6/656.) 

كما أن من تعاريف . احلنبليهذه املراجع هي لعلماء جاءوا بعد ابن تيمية، ولكنها من الكتب املعتمدة يف تقرير املذهب 
صيغة صادرة من مكلف خمتار رشيد ملن هو أهل لًلستحقاق ما أقر به غري : " اإلقرار عند متقدمي علماء احلنابلة قوهلم أنه

 (.12/125) 1ط اإلنصاف املرداوي". مكذب للمقر، وما أقر به حتت حكمه غري مملوك له وقت اإلقرار به 
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ال جيعله منتجاا يف احلال؛ ألنه إن كان منتجاا آلثاره  -صحة اإلقرار  -ومن يقول بالقول األول 
، فسيرتتب عليه إلزام من بيده الشيء املقر به بدفعه للمقر له، وهذا فيه تعد  عليه، وعلى  حاالا

ال يلغيه بتاتاا، بل  –عدم صحة اإلقرار  –حقه بدون إقرار منه، كما أن من يقول بالقول الثاين 
 .يلزم به املقر يف حال انتقل املقر به إىل يده

من القول بأن إقرار من أقر بشيء ليس يف يده أنه صحيح، أو ليس  (2)وهبذا يتبني أنه ال مثرة
 .ألنه على كًل احلالتني ستكون نتيجة اإلقرار واحدة بصحيح؛

شيء،  –ملن أقر له بسبب هذا اإلقرار  -فًل تتم املؤاخذة ملن أقر هبذا اإلقرار يف احلال، وال يلزمه 
ولكن إذا انتقل املقر به إىل ملكه، فإنه يلزمه حكم إقراره، وهو موجب ما أقر به ملن أقر به، 

 .(3)األربعة رمحهم اهلل تعاىلهكذا قال فقهاء املذاهب 

إذا أراد المَقر له أن يتقدم بدعوى على المِقر فكيف يدعي؟ وكيف ُيصدر القاضي : مسألة
 الحكم؟

للجواب على ذلك يقال إن املَقر له إما أن يتقدم بدعواه قبل انتقل املقر به إىل ملك املقر، أو 
 .بعده

 .إن تقدم بالدعوى قبل انتقال املقر به إىل ملك املقر :احلال األوىل

فإن أراد إثبات هذا اإلقرار من املقر دون مؤاخذة ألحد به، فهذا ال حرج فيه؛ ألن إثبات هذا 
 .اإلقرار له يف مصلحة مستقبلية مظنونة

                                 
 (.4/87)ط .دالفروق ،و (8/268)1ط الذخيرةالقرايف ( 1)
عدم الثمرة يف هذا اخلًلف بناء على أن اإلقرار إخبار ال إنشاء؛ إذ لو كان اإلقرار إنشاء ملا صح اإلقرار مبا ليس يف ( 2)

 .526ص  1طالدر المختار احلصكفي . اليد
   تاوى الفقهية الكبرىالف، واهليتمي (4/87)ط .دالفروق ، والقرايف (7/248) 2طالبحر الرائق ابن جنيم ( 3)
 (.1/362) 1ط المبدع في شرح المقنع، وابن مفلح برهان الدين (3/127)
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ا عى عليه ثبت لدي أن املد: ) فيقول (1)وهنا يثبت القاضي إقرار املقر من دون أن يلزم به أحدا
، وال يُلزُِم املِقَر مبا جاء يف إقراره، فهذا إثبات (فًلناا أقر للمدعي فًلن مبا يلي، ويسرد نص إقراره 

املدعى عليه  –جمرد ال إمضاء معه ملا يف اإلقرار؛ ألن هذا اإلقرار ال يفيد إال يف حال امتًلك املقر 
 .(2)مل يتملك املقر به للمقر به، وامتناعه عن دفعه للمقر له، وهو حىت اآلن -

 –وهذا اإلثبات ال يسوغ تذييله بالصيغة التنفيذية ألنه ال إلزام مبا فيه إال بعد حتقق امتًلك املِقر
عن دفعه للمقر له،  -املدعى عليه  –للمقر به، فإذا حصل ذلك، وامتناع املِقر  -املدعى عليه 

املقر به، ويكون اإلثبات األول هو بينة فللمَقر له أن يقيم دعوى جديدة يطالبه فيها بتسليمه 
 .املدعي على هذه الدعوى

مؤاخذة املقر، فهذه الدعوى هي دعوى اإلقرار، وهي من  -املقر له  –أما إن أراد املدعي 
 :؛ ملا يلي(3)الدعاوي غري الصحيحة، فًل تسمع

دون اإلقرار، فإذا  احلق املقر بهألن حق املدعي  ؛بدعوى للحق تدعوى ليسأن هذه ال :أوالا 
 .فقد ادعى ما ليس له حبق له ،ادعى اإلقرار

وهو انتقال املقر به إىل  أن نفس اإلقرار ليس بسبب لوجوب املال إيما املوجب شيء آخر، :ثانياا
ملك املقر بأي سبب، وهذا مل حيصل بعد، وهذا جيعل املدعي كاذباا يف دعواه ألنه سينسب 

 .ال يفيده التملك، وهو جمرد إقرار املدعى عليهاستحقاقه املقر به إىل سبب 

                                 
 .فًل يلزم املقر، وال من بيده الشيء املقر به؛ ألن من بيده الشيء املقر به ليس مدعاا عليه بشيء( 1)
ن قطعنا مبلكه له، فًل حنكم بصحة اإلقرار وإذا كذبه الشرع بأن يكون املقر به يف يد غريه، فإ" جاء يف فتاوى السبكي ( 2)

بل بفساده، وإن مل نقطع إال بظاهر الشرع، فًل أثر لإلقرار اآلن، ولكن ميكن أثره يف املستقبل إذا صار يف يده كمن أقر حبرية 
ة احلكم عبد، مث اشرتاه، فًل إشكال يف أنه بعد الوصول إىل يده يصح احلكم بصحة إقراره السابق، أما قبل ذلك، فصح

 (.1/375)ط .د فتاوى السبكيالسبكي ". موقوفة على دعوى 
ط .د أسنى المطالب في شرح روض الطالب، واألنصاري زكريا (8/516) 1طالمحيط البرهاني ابن مازة ( 3)
 (.11/274) 1ط اإلنصاف، واملرداوي (2/321)
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ولكن شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل مل يرتض ذلك، وبني  أن الدعوى باإلقرار تتضمن 
 .(1)-املدعى عليه  -للمقر  -املقر له  –تصديق املدعي 

ن املدعى عليه ر هذه الدعوى قد يكون عسرياا؛ ألن املدعي إذا ادعى، فقال إومع هذا فإن تصو  
أقر يل بكذا، وسكت، فإن هذه الدعوى مل تكتمل، والبد للقاضي أن يسأله عما يريد كما مر  

، فإذا بني  املدعي دعواه، فهو إما أن يطلب إثبات اإلقرار، وهذا ال حرج فيه كما (2)بيانه سابقاا
نا يكتفي القاضي بإثبات بتسليمه ما أقر به، فه -املقر -طلب إلزام املدعى عليه يما إن إتقدم، و 

، وحيكم بعدم استحقاق املدعي ما يدعيه يف الوقت احلاضر، ويفهم –املدعى عليه  –إقرار املقر 
بأن عليه العمل بإقراره يف حال انتقلت ملكية املقر به إليه، كما يفهم  -املقر  -املدعى عليه 

ملكية املقر به إىل املدعى عليه  أن له حق التقدم بدعوى أخرى عند انتقال –املقر له  –املدعي 
 .وعدم بتنفيذه له –املقر  -

وإن كان املقر به بيد الغري مل يقض به، وإيما يؤثر اإلقرار فيما يف يد : " قال القرايف رمحه اهلل تعاىل
 .(3)" فيقضي عليه حينئذ مبوجب إقراره ،ا من الدهرأو ينتقل بيده يوما  ،املقر

فإن  –املدعى عليه  -إن تقدم املَقر له بدعواه بعد انتقال املقر به إىل ملك املقر  :احلال الثانية
على  -املقر له  –الدعوى هنا من الدعاوي الصحيحة املسموعة، ولكن تكون دعوى املدعي 

 .املقر بأن يقول أقر يل بكذا، وأطلب إلزامه بأن يدفعه يل

 :أمثلة تطبيقية

، وكان املِقر ال ميلك العقار املقر به، مث (1)احملكمة الكربى بالرياضقضية حدثت يف  :املثال األول
فتقدم املقر له بدعوى عليه يطلب إلزامه بتسليمه العقار، فحكم القاضي على املدعى ، ملكه

 .(2)عليه بتسليم املقر به للمقر له

                                 
 (.11/274) 1ط اإلنصافنقل ذلك عنه املرداوي ( 1)
 .من هذا البحث( 48: )مر هذا يف ص( 2)
 (.4/87)ط .دالفروق القرايف ( 3)
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وهذا املثال حدث معي أثناء عملي يف دائرة التنفيذ األوىل من دوائر التنفيذ مبحكمة  :املثال الثاين
التنفيذ باملدينة املنورة، فقد طلب أحدهم تنفيذ احلكم الصادر له على احملكوم عليه بإلزامه بأن 
خيلي ثًلث عقارات، ليتسلمها املدعي لكونه يدعي شراءها منه، وذلك مبوجب احلكم الصادر له 

هـ، فبدأت 24/1/1434يف ( 3422311)ن احملكمة العامة باملدينة املنورة بالصك رقم م
بإجراءات إلزام احملكوم عليه بالتنفيذ، فأخلى أحد العقارات، وسلمه لطالب التنفيذ، ولكنه امتنع 
من إخًلء العقارين الباقيني، وذكر أهنا ليست ملكاا له، وإيما هي مملوكة للغري مبوجب صكوك 

ية قبل صدور صك احلكم املطلوب تنفيذه، وهي مازالت حتت أيدي أصحاهبا، وال ميكنه شرع
إخًلؤها، وبالرجوع إىل صك احلكم تبني منه أنه صلح بني الطرفني اصطلحوا لدى فضيلة مصدر 
احلكم على إخًلء العقارات، ومل يبني  فيه هل العقارات ملك للمحكوم عليه، أو لغريه، وبعرض 

ر أنه ال يستطيع إخًلء العقارات الباقية ملا ذكره، وأبرز صكاا يثبت ملكية أحد ذلك عليه قر 
العقارات لصاحبه، فتمت مين الكتابة ملصدر احلكم للنظر يف ذلك، مث إن احملكوم عليه تقدم 

 .بطلب التماس إعادة نظر فقبل، ومت إيقاف التنفيذ، وحىت اآلن مل ترجع جمريات تنفيذ احلكم

                                 
 .هكذا كانت تسميتها أما اآلن، فمسماها احملكمة العامة بالرياض( 1)
مصدر احلكم هو فضيلة القاضي عبد احملسن بن ناصر العبيكان وهو من ذكر هذه الواقعة، ومل يذكر أنه مت رفع احلكم ( 2)

 أنه صدق، أو نقض، ولكنه ذكر أنه عرض احلكم على رئيس جملس القضاء األعلى إىل حمكمة التمييز يف ذلك الوقت، وال
ذكر ذلك يف موقعه الرمسي على الرابط . سابقاا الشيخ عبداهلل بن حممد بن محيد رمحه اهلل ووافقه على هذا احلكم، وأيده عليه

 :التايل
http://al3bikan.com/article/111-

%D89159D89169229D19A79D89149D89159D19B39D19A79D19A69D89149229D19A79D89149D8
9129D19B69D19A79D19A69D891A%D19A8:9229D19A79D89149D19A59D89129D89129D19B19

D19A79D19B1.html 

http://al3bikan.com/article/118-%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html
http://al3bikan.com/article/118-%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html
http://al3bikan.com/article/118-%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html
http://al3bikan.com/article/118-%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html
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.ضرب المتهم، أو حبسه ليقر فقًها، ونظاًما: بع عشرالرا المبحث  
 :يف تقسيم املدعى عليهم، وأهنم على ثًلثة أقسام هي (1)سبق احلديث

 .املدعى عليه من أهل الربإذا كان : األول

 .إذا كان املدعى عليه جمهول احلال: الثاين

 .اإذا كان املدعى عليه متهما : الثالث

نب الفقهي فيما خيص ضرب املتهم، وحبسه مبا يغين عن إعادته، وقد اعن اجل (2)احلديث ومت
التهديد من احلاكم : " فقال املسألةأمجل شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل الراجح يف هذه 

 ،ن كذبت عزرتكإأو  ،إيما يكون على أن يقول احلق ال على أن يقر مثل أن يقول اعرتف باحلق
فإن هذا  ،والبيان ،ويأمره بالصدق ،والكتمان، فيهدده على الكذب ،أدبتك يل كذبك أو إن تبني  

 ،وباطًلا  ،افهذا أمر مبا جيوز أن يكون حقا  ،ن كان التهديد على نفس اإلقرارإفأما  .حسن
ففرق بني أن يكرهه  ،وهو مسألة اإلكراه على اإلقرار ،رمحموالتهديد عليه  ،فاألمر به حرام ،اوحمرما 

 .(3)"أو على اإلقرار  ،امطلقا  على قول احلق

فلم  ،وال أنكر ،ال أقر: وقال ،أو ينكر ،ومن امتنع من أن يقر: " وقال ابن املنذر رمحه اهلل تعاىل
خيتلف العلماء أنه منحرف عما جيب عليه، وإذا كان منحرفاا عما وجب عليه أخذه احلاكم 

 .(4)" باخلروج مما وجب عليه بكل ما وجد السبيل إليه

 :اجلانب النظامي أما

 :فقد قسم املنظم السعودي اجلهات املوكول إليها التصدي للمجرمني إىل قسمني مها

                                 
 .من هذا البحث( 182)كان هذا يف ص( 1)
 .من هذا البحث( 185)كان هذا يف ص( 2)
 (.365-2/364) 2ط النكت والفوائد السنيةابن مفلح ( 3)
 (.2/152) 1ط اإلقناع في مسائل اإلجماعابن املنذر ( 4)
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 .جهات قبض، وحتقيق: األول

 .وهم رجال القبض اجلنائي، وحمققو هيئة التحقيق واالدعاء العام

 .جهات حكم، وهي احملاكم اجلزائية: الثاين

وز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو ال جي) وبني نظام اإلجراءات اجلزائية أنه 
أو معنوي ا،  ،وحُيَْظر إيذاء املقبوض عليه جسدياا...  سجنه، إال يف األحوال املنصوص عليها نظاماا

 .(1)( أو املعاملة املهينة للكرامة ،وحُيَْظر كذلك تعريضه للتعذيب

 ،ء التحقيق معه، أما بعد صدور احلكم عليهوهذا عام يف كل أحوال معاملة هذا املتهم سواء أثنا
 .فعلى ضوء ما يصدر عليه من حكم

كما منع املنظم السعودي سجن، أو توقيف أي شخص إال يف األماكن املخصصة لذلك، ومنع 
وموقع عليه  ،وحمدد املدة ،أمر مسبب) إدارات تلك السجون قبول إيقاف أي أحد إال مبوجب 

 .(2) (  تبقيه بعد املدة احملددة يف هذا األمرمن السلطة املختصة، وجيب أال

وجعل هليئة التحقيق واالدعاء العام حق اإلشراف، والرقابة على دور السجن والتفتيش عليها، 
على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إىل اهليئة بأمساء املوقوفني، وأوقات توقيفهم، ) وأوجب 

 .(3) ( وأسبابه، واملدة اليت أمضاها كل منهم

 .لضمان حق املتهم، وعدم إجباره على االعرتاف مبا مل يفعل وهذا كله

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 2)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 37)كما يف املادة ( 2)
 .من االئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية( 25)كما يف املادة ( 3)



339 

 

.اإلجراءات النظامية إلقرار المدعى عليه: الخامس عشر المبحث  
كقاعدة عامة للعمل باإلقرارات اشرتط املنظم السعودي؛ ألن يكون اإلقرار إقراراا منتجاا آلثاره 
يؤاخذ به من أقر به دون احلاجة ألي إثبات هلذا اإلقرار أن يصدر اإلقرار من املقر أمام القاضي 

، فًل يكون إقراراا املذكورةاختل فيه قيد من القيود أما إذا  ا بالواقعة املقر هباأثناء السري فيها، متعلقا 
قضائياا كافياا بذاته، فإذا أراد من صدر له إقرار من أحد أن يستدل به وأنكر من نسب إليه القرار 

 .(1)أحكام اإلثبات الشرعيةفتجري على اإلقرار املذكور 

 .والدعوى على املدعى عليه قد تكون يف حق خاص، أو يف حق عام

مساع الدعوى مفصلة، فللمحكمة إذا حضر لديها  كانت الدعوى يف حق خاص، فإذا مت  فإذا
 .، ويكون إقراره إقراراا قضائياا منتجاا(2)أحد اخلصوم أن تستجوبه عما لديها

أما إذا كانت الدعوى يف حق عام، فقد جعل املنظم السعودي من مهام احملقق أثناء التحقيق مع 
ويبعثه ، عليهتوقيعه يأخذ و  ،أثناء التحقيق يف الضبط حبضور كاتب الضبطاملتهم أن يدون اعرتافه 

 .(3)ق اعرتافه من احملكمة املختصةيصدللمحكمة املختصة لت

مث إذا عرض بعد ذلك على احملكمة للنظر يف دعوى املدع العام عليه، فإن اعرتف مبا يف الدعوى، 
مة ما تراه يف حقه، وإن أنكر اعرتافه الذي مت وما يف اعرتافه الذي مت التصديق عليه أصدرت احملك

 .(4)التصديق عليه، فهذا يكون راجع إىل نظر احملكمة يف قبول رجوعه عن إقراره من عدمه

أما إذا مل يعرتف املتهم مبا اهتم به، ومت عرضه على احملكمة؛ لتقرير ما يلزم حبقه بناء على ما يوجد 
إذا اعرتف املتهم يف أي وقت بالتهمة املنسوبة إليه، فعلى احملكمة أن تسمع من بينات، فإنه 

فإذا اطمأنت إىل أن االعرتاف صحيح، ورأت أنه ال حاجة إىل أدلة . أقواله تفصيًلا وتناقشه فيها

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية( 121)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام املرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية( 124)كما يف املادة ( 2)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 121)كما يف املادة ( 3)
 .من الًلئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية( 165)كما يف املادة ( 4)
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أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل يف القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت 
 .(1)لذلك داعياا

يكون املقر أن  )ع ما مضى من قوة اإلقرار الصادر أمام القضاء، فإن من شرط صحة اإلقرار وم
ا عليه غري حمجور عليه، ويقبل إقرار احملجور عليه للسفه يف كل ما ال يعد حمجورا  اا خمتارا  بالغا عاقًلا 

 .(2)( افيه شرعا 

                                 
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 161)كما يف املادة ( 1)
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية( 128)دة كما يف املا( 2)
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.عن الجواب االمتناع: الثاني الفصل   

 :وفيه مبحثان

 .األحكام الفقهية لًلمتناع عن اجلواب: األول املبحث
 .اإلجراءات النظامية عند االمتناع عن اجلواب على الدعوى: الثاين املبحث
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 .األحكام الفقية لالمتناع عن الجواب: األول المبحث
إذا صحت من املدعي الدعوى توجه القاضي بعد مساعه هلا إىل املدعى عليه ليسأله عنها، وجيب 

واجلواب نوعان  ،الدعوى أوجبت اجلواب عليه "أن جييب على الدعوى؛ فـ املدعى عليهعلى 
 .(1)" وإنكار ،إقرار

 .وألنه من املتوقع عقًلا أن جييب املدعى عليه جبواب غري مًلق، أو ميتنع عن اجلواب

فإن أجاب جبواب غري مًلق، فسبق معنا أن القاضي يستفصل من اخلصوم عما يلزم للسري يف 
 .(2)خلصومة إلهنائهاا

فإن استمر على اإلجابة بأجوبة غري مًلقية للدعوى، أو امتنع عن اجلواب فما موقف القاضي 
 منه؟

النكول عن اجلواب كالنكول : " قرر شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف ذلك قاعدة فقال
 .(3)" عن اليمني

ليست من مواطن االتفاق بني العلماء، بل هي مما اختلف فيها العلماء رمحهم  املسألةولكن هذه 
 :اهلل تعاىل على قولني مها

وحكمت عليك، ويكرر ذلك  ،وإال جعلتك ناكًلا  ،إن أجبت: يقول له القاضيأن  :القول األول
، (1)شافعية، وال(4)وقال هبذا احلنفية .وحكم عليه ،وإال جعله ناكًلا  ،، فإن أجابثًلثاا عليه

 .(2)واحلنابلة

                                 
 (.522/ 6) الحاوي الكبير، واملاوردي (6/225) 2طبدائع الصنائع الكاساين ( 1)
 .من هذا البحث( 48: )مت حبث هذه املسألة يف ص( 2)
المستدرك على ، وابن قاسم (5/464) 1ط الفتاوى الكبرى،وابن تيمية 318ص 1طاألخبار العلمية البعلي ( 3)

 (.4/177) 1ط مجموع الفتاوى
 (.223/ 7) 2ط البحر الرائق، وابن جنيم (2/128)ط .د االختيار لتعليل المختاراملوصلي ( 4)
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، (3)وقال هبذا املالكية .أو ينكر، فإن استمر حكم عليه ،حىت يقر ويؤدب حيبس :القول الثاين
 .(5)، وهو قول أيب يوسف من احلنفية، وعليه الفتوى عندهم(4)وهو قول عند احلنابلة

 .بًل ميني من املدعيوعند املالكية أنه حيكم عليه 

 :األدلـــــــــــــــــــــــــــــة

  :أدلة القول األول

 :استدل من يقول باعتبار سكوت املدعى عليه، وامتناعه عن اجلواب نكوالا بعدة تعليًلت هي

أن كل واحد : واجلامع بينهما" ، (6)" أنه ناكل عما يلزمه جوابه، فأشبه الناكل عن اليمني: " أوالا 
 .(7)" احلق من القولني طريق إىل ظهور

ال بد من محل و  ،نكاراإل وأ ،قرارباإلعليه اجلواب على املدعى أوجبت  املدعي أن دعوى: ثانياا
ألن العاقل املتدين ال يسكت عن  ؛واحلمل على اإلنكار أوىل ،أحدمها على املدعى عليه سكوت

 ،قدرته عليهوقد يسكت عن إظهار احلق لنفسه مع  ،إظهار احلق املستحق لغريه مع قدرته عليه
 .(1)ا داللةفكان السكوت إنكارا  ،فكان محل السكوت على اإلنكار أوىل

                                 
 (.3/422) 1ط المهذبالشريازي ( 1)
 (.11/264) 1ط اإلنصافاملرداوي ( 2)
 (.1/332) 1ط منح الجليلعليش ( 3)
 (.4/242) 1طالكافي ابن قدامة ( 4)
 (.223/ 7) 2ط البحر الرائقابن جنيم ( 5)
 (.4/241)1ط الكافيابن قدامة ( 6)
 (.1/181)1ط المبدع في شرح المقنعبرهان الدين ابن مفلح ( 7)
 (.226 -6/225) بدائع الصنائعالكاساين ( 1)
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اإلنكار منازعة ف ،والساكت كذلك ،انعممالسكوت قائم مقام اإلنكار أن املنكر ومما يبني  أن 
 .(1)والسكوت منازعة بالفعل ،بالقول

رب فًل جيوز أن جيُ  ،ويثبت به حق نفسه ،ألنه يدفع به املدعي عن نفسه ؛اإلنكار حق املنكر: ثالثاا
 .(2)على اإلتيان به

 .(3)أخرساملدعى عليه ا للضرر عن املدعي إال أن يكون دفعا  :رابعاا

  :أدلة القول الثاين

 :استدل من يقول حببس، وتأديب الساكت حىت جييب بإنكار، أو إقرار بعدة تعليًلت هي

وهذا  باإلنكار، فرع اجلواب حق عليه، وهي ن اليمنيأل ؛اأن امتناعه عن اجلواب يعد إقرارا : أوالا 
 .(4)مل جيب

امتنع من إيفاء ما هو ، ومن من واجب عليهعن اجلواب امتناع امتناعه أن سكوته، و : ثانياا
وامتنع  ،كما لو أقر مبال،  مستحق عليه مع قدرته على ذلك أجربه القاضي على إيفائه باحلبس

 .(5)من أدائه

بأن هذا الواجب على املدعى عليه هو من تركه، ولن يتضرر املدعي حني حيلف وجياب على هذا 
 .اليمني على إثبات دعواه، أو حيضر البينة اليت تشهد له كما لو أنكر املدعى عليه دعواه

                                 
 (.32/162)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 (.32/162)املرجع السابق ( 2)
 (.2/112)ط .د االختيار لتعليل المختاراملوصلي ( 3)
 1ط الكافي، وابن قدامة (1/332) 1ط منح الجليل، وعليش (151/ 4)ط .د حاشية الدسوقيالدسوقي ( 4)
(4/242.) 
المبدع في ، برهان الدين ابن مفلح (5/382)ط .د تحفة المحتاج، واهليتمي (32/162)ط .د المبسوطالسرخسي ( 5)

 (.1/181) 1ط شرح المقنع
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 ،فًل بد أن جيربه القاضي حىت جييب باإلقرار ،شرط قبول البينة إنكار املدعى عليه أن: ثالثاا
 .(1)فيتمكن من إثبات حقه بالبينة ،أو باإلنكار ،إىل حقه فيتوصل به املدعي

 .وجياب عن هذا بأن قبول البينة هنا للضرورة

 الترجيـــــــــــــــــــــــــــــح

أن  -واهلل أعلم بالصواب  -فإن األقرب  ،والذي يظهر بعد النظر يف هذه التعليًلت املتقاربة
 :القول األول أرجح، وذلك ملا يلي

 ،عما يقوله الناس جاء يف حادثة اإلفك أن عائشة رضي اهلل عنها ملا سأهلا رسول اهلل : األول
أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيربئك اهلل، »: هلا فقال 

اهلل تاب  وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهلل وتويب إليه، فإن العبد إذا اعرتف بذنبه مث تاب إىل
إين واهلل لقد علمت لقد مسعتم هذا احلديث، حىت استقر يف أنفسكم " : قالت« اهلل عليه

إين بريئة، واهلل يعلم أين بريئة ال تصدقوين بذلك، ولئن اعرتفت لكم : وصدقتم به فلئن، قلت لكم
ژ  ): ف، قالبأمر واهلل يعلم أين منه بريئة لتصدقين، واهلل ما أجد لكم مثًل إال قول أيب يوس

(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
 .(3)" مث حتولت فاضطجعت على فراشي: ، قالت (2)

مقرة بذلك بل اعتربها منكرة ملا  فهي رضي اهلل عنها مل تقر، ومل تنكر، ومل جيعلها رسول اهلل 
 .يقوله عنها الناس كما أنه مل حيبسها، أو يضرهبا حىت تقر، أو تنكر

                                 
 (.162/ 32)ط .د المبسوطالسرخسي ( 1)
 .11جزء من اآلية : سورة يوسف( 2)
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) متفق عليه من حديث عائشة البخاري صحيح البخاري كتاب التفسري باب( 3)

كتاب التوبة باب   صحيح مسلم، ومسلم (4752رقم  3/264) [13:النور] (ڑ ک): إىل قوله [12:النور] (  ڃ
 (.2772رقم  4/2128)يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف 
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الذي قرر أهل العلم أنه ال يُنسب له  -حق هذا الساكت فيه أخذ باالحتياط يف : الثاين
 .مع أن املدعي مل يفت عليه شيء من حقه؛ إذ يستطيع إثباته إما ببينته، أو ميينه -(1)قول

فًل حرج من األخذ بالقول الثاين حببس، وتأديب املمتنع عن اجلواب إذا رأى القاضي  ،ومع هذا
 :ما يربر ذلك مثل

ى ال يعرف إال من جهة املدعى عليه كعدد مسروق مثًلا فيما إذا لو كان األمر املدع -1
 .ثبتت السرقة بالبينة، وطالب املسروق منه حبقه

لو تبني  أن املدعى عليه أراد بذلك ابتذال املدعي بإجلائه إىل اليمني وهو ممن يتورعون  -2
راد ابتذاهلم بدعوهتم إىل وأ ،وقدر ،عنها، أو ابتذال الشهود ملعرفته أنه لن يشهد إال ممن له مكانة

 .جملس القضاء

                                 
موسوعة القواعد ، والبورنو (2/161) 1ط األشباه والنظائر، السبكي (434/ 1) 1ط روضة الناظرابن قدامة ( 1)

 (.1/1284) 1ط الفقهية
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.اإلجراءات النظامية عند االمتناع عن الجواب على الدعوى: الثاني المبحث  
، وإذا امتنع عن اجلواب، فقد نص ُمًلق  للدعوىمن الواجب على املدعى عليه أن يكون جوابه 

أو أجاب جبواب غري مًلق   امتنع املدعى عليه عن اجلواب كلياا،إذا : ) املنظم السعودي على أنه
فإذا أصر على ذلك  ،للدعوى، كرر عليه القاضي طلب اجلواب الصحيح ثًلثاا يف اجللسة نفسها

 .(1)( َعد ه ناكًلا بعد إنذاره، وأجرى يف القضية املقتضى الشرعي

أن اإلنذار هو إنذار لفظي، فًل حبس، وال ضرب ملن ميتنع عن  (2)التنفيذية الًلئحةوجاء يف 
 .جلوابا

 .املسألةوهبذا يتبني أن املنظم السعودي أخذ باملذهب احلنبلي يف هذه 

 .والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 

                                 
 .من نظام املرافعات الشرعية( 67)كما يف املادة ( 1)
 .من اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية( 67/1)كما يف الفقرة ( 2)
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 .الخاتمة، والتوصيات
 :الخاتمــــــــــــــــــــة

بأنظمة اململكة  مقارنةإجراءات املرافعات دراسة فقهية يف شيخ اإلسًلم ابن تيمية آراء وبعد فهذه 
متت دراستها دراسة فقهية مقارنة حسب اجلهد، والطاقة مع قلة البضاعة، وقد  العربية السعودية

 :تبني  يل من خًلل البحث األمور التالية

ما وهبه اهلل تعاىل لشيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل من العلم الغزير، والفهم الثاقب  .1
يه، ومما يدل على ذلك أنه رمحه اهلل تعاىل مل يكن قاضياا، بل لعله مل الذي من  اهلل تعاىل به عل

جيلس يف جمالس فصل اخلصومات إال مدعى عليه يف حمنته مع خصومه، ومع هذا فهذه آراؤه يف 
أمور دقيقة من جمريات املرافعات اليت يعتين هبا وبتحريرها القضاة أكثر من غريهم؛ ولعل هذا 

 .حيتفون به ويسألونه كتابة، ومشافهة بسبب أن القضاة كانوا
َُقرَّرَُة؛ لرفع الدعوى أمام القضاء، ومساع  الطرائق: أن املرافعة هي  .2

الشرعية، والنظامية امل
 .القاضي هلا حىت تنفيذ احلكم

قول، أو ما يقوم مقامه يف جملس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له، : والدعوى هي .3
 .أو محايته، أو من ميث له

 .وهذه الدعوى هلا أنواع، ويستفاد من تقسيمها معرفة املختص بنظرها .4
 .وهلا شروط ال تصح بدوهنا، وشروط ميكن أن تصحَّح أثناء نظرها .5
وال ، كل أمر جممع على ثبوته، وتعني احلق فيه، وال يؤدي أخذه لفتنة، وال تشاجرأن   .6

 .فيجوز أخذه من غري رفع للحاكم ،أو عضو ،فساد عرض
هو من حيرص على أن تقوم الدعوى، وال يرتكها إذ قامت، ولو تركها، فًل : يأن املدع .7

أحد حيقق له ما جاء يف دعواه، ومع ذلك فإن جانبه يف البداية ضعيف؛ ألنه يطلب خًلف ما 
 .يظهر للعيان، ولكنه قد يتقوى بإقرار املدعى عليه بدعواه، أو بالبينة اليت يقيمها لتأييد دعواه

يه فإنه وإن كان جانبه هو األقوى؛ الستناده على ما يظهر كوضع اليد، أما املدعى عل .1
 .وحنوه إال أنه إذا قامت الدعوى، فًل يرتك إال بعجز املدعي عن إثبات دعواه
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حفظ الشرع للمدعى عليه حقه فأوجب عدم مساع الدعوى عليه يف األصل إال حبضوره،  .2
سار نظام القضاء يف اململكة العربية  ويستثىن من ذلك ما إذا ختلف بدون عذر، وعلى هذا

 .السعودية
أوجب الشرع املطهر على املدعى عليه اجلواب على الدعوى الصحيحة املقامة ضده  .3

جبواب مًلق للدعوى، ومن ميتنع من ذلك قامت ميني املدعي، وبي نته مقام جوابه كما أن للقاضي 
 .مس ه بشيء من التأديب ليجيب على الدعوى

ائل الفقهية اليت متت دراستها يف هذا البحث مثان وستني مسألة، وقد ترجح بلغ عدد املس .4
رأي شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف واحد وثًلثني مسألة، وكان موافقاا للجمهور يف 

ني وعشرين مسألة منها، وباقي املسائل مل تكن من مسائل اخلًلف بني العلماء، أو هي مما تاثن
سًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ومل يذكر فيها راجحاا لديه، أو هي مما يساق لبيان ذكرها شيخ اإل

املسائل األخرى، أو توضيح وجهة نظر العلماء فيما يقررونه، أو مما تفرد شيخ اإلسًلم ابن تيمية 
 .رمحه اهلل تعاىل بتقريرها على الوجه املذكور يف البحث

دراستها يف هذا البحث من األنظمة القضائية يف  بلغ عدد املسائل النظامية اليت متت .5
اململكة العربية السعودية أربعاا وعشرين مسألة، ومجيعها ليس عليها خمالفات شرعية، بل هلا أصول 
يف الشريعة اإلسًلمية، وقد اتفقت األنظمة مع رأي شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف 

ة واحدة، وباقي املسائل هي من التنظيمات الداخلة يف ثًلث عشرة مسألة، وخالفته يف مسأل
 .السياسة الشرعية
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 :التوصــــــــــــــيات

ومن خًلل هذا البحث الذي هذه بعض نتائجه، فإن مما أوصي به إخويت طلبة العلم، وخصوصاا 
املشتغلني بالقضاء أن حيرصوا على استخراج ما أودعه علماؤنا األجًلء من درر يف بطون كتبهم، 

من مسائل علم وفتاواهم خصوصاا شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل، فهناك منها الكثري 
حيتاج إىل مجع،  -يكفي ألكثر من رسالة علمية  –يف كتبه، وفتاواه رمحه اهلل تعاىل لقضاء ا

م األنظمة احلديثة من خًلل دراستها منها السيما إذا كانت البحوث تقو   ودراسة؛ كي يستفاد
 .ألقوال أهل العلم رمحهم اهلل تعاىل املستقاة من املنابع األصلية هلذا الدين القومي

مل يتم التطرق له تعاىل لدى شيخ اإلسًلم ابن تيمية رمحه اهلل  األمورلة ما بقي من هذه ومن أمث
 :يف هذا البحث

 .شروط القاضي، وصفاته، وآدابه مع نفسه، ومع غريه .1
 .الوالية القضائية كيفية انعقادها، وحدها، ومكاهنا، وأنواعها .2
 .تعارضها، أو اطرق اإلثبات، وشروطها، وموقف القاضي عند عدمه .3
 .االستعانة بأهل اخلربة .4
 .احلكم، وتسبيبه وصياغته، وشروط صحته، وآثاره، وتنفيذه .5
 .التحكيم .6
 

 .واحلمد هلل رب العاملني أوالا وآخراا
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 ارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه

 .القرآنية فهرس اآليات .1
 .النبوية فهرس األحاديث .2
 .فهرس اآلثار .3
 .فهرس تراجم األعًلم .4
 .فهرس احملتويات .5
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة                اآلية ورقمها 
 سورة البقرة

گ گ گ گ ڳ ڳ)  (154-151-133-132........) (184) (ک ک ک ک 
چ چ چ)    (72).......................................................... (221) (ڃ چ 

ڄ  )  (284)........................ (212)       (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
 (277)............................................................. (213)      (ٹ ٹ ڤ  )
ڄ ڃ)  (277).......................... (213)  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 سورة آل عمران
 (145)....................................... (77) (... ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )
 (1)...................... (122) (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 سورة النساء
 (1)................................................ (1) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)
وئ وئ ۇئ ۇئ  )  (284-282)............................................... (11)  (ائ ەئ ەئ 

 (218)............ (13-12) (ې ى ى ائ ): إىل قوله( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) 
ۇ ۇ ۆ)  (282)............... .(14-13) (ۈئ ېئ ېئ ېئ ): إىل قوله( ڭ 

 (72)........................................................................ (43) (ې ې ې) 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)  (284-72)...................................... (51)(  ۇ ۆ ۆ ۈ 
 (312-72)............................ (58) (  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)  (216-215).................. (125) (ې ې ى 
ٹ ٹ)  (276).............................................................. (121) (ٿ ٿ 
 (333-328)...... (135)      ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)
 (142)..................................... (141)  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)
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 سورة المائدة
ڑ )  (11)...................................................... (1) (ڑ کژ ژ 
 (157-156)......................... (2) (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )
 (237)............................................................( .......18) (ىئ ی)

 سورة األعراف
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)  (312).............................................. (18) (ٹ ڤ ڤ 

 سورة التوبة
 (134)..................................................... (36) (ۅ ۉ ۉ )

 سورة يونس
 (32)............................................................. (12) (ڃ چ چ چ)

 (222)........................................................... (36) (ڑ ڑ ک ک ک ک گ) 
 سورة النحل

 (275)........... (126) (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)
 (151-132)................................ (126) (ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)
 (155).................. (127-126) (ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)

 اإلسراءسورة 
 (136).................................. (33) (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

 سورة األنبياء
 (11)........................... (71) (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)
 (2).......(78-71) (ڭ ڭ ۇ ۇ): إىل قوله( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 سورة النور
 (332).........................  (2) (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )
 (288)............................. (32) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)
ہ ہ ہ ہ)  (212).....................( 41) (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
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 سورة الشعراء
ۀ ۀ ہ): إىل قوله( ڳ ڳ ڱ ڱ)  (322)..............( 185-184-183) (ڻ 
 (154)............................ (227) (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ېئ)

 سورة األحراب
 (162).... (36) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)
 (1)............ (71-72) (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ)

 سورة يس
 (32)............................................... (57) (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

 سورة ص
ىئ ىئ ی)  (211-212).................................... (26) (ېئ ېئ ىئ 

 سورة الزمر
 (214)............................... (31) (حب خب مب ىب يب جت حت خت)

 سورة الشورى
 (312)........................................ (12) (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)
 (135).............................................. (38) (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)
 (152-134-133)........................................  (42) (ھ ھ ے ے ۓ)
 (154)...................................... (43) (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)

 سورة الفتح
ٺ ٺ )  (122)....................................................... (24) (ڀ ڀ ڀ ڀ 

 سورة الحجرات
 (183)............................ (12) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

 سورة التغابن
 (274).................................. (16) (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

 سورة الملك
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ٻ پ پ)  (33)........................................... (27)  (ٱ ٻ ٻ ٻ 
 سورة المرسالت

ھ ھھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ)  (214)................( 31-36) (ےہ ہ 
 سورة الفجر

 (268)................................................... (22) {مقحقمفخفحف}
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 (1)النبوية حاديثاألفهرس 
 الصفحة         حديثال

 حرف األلف
 (281)..................................................................« أتدرون ما املفلس؟ »
 (148-146)............................« أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك »
 (87).....................................................وذكر منها احلدود«  أربع إىل الوالة »

 (333-223)....................« ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم » :احلديث
 (333).............................................................« وا احلدود بالشبهاتءدر ا »
 (333).................................................« اادفعوا احلدود، ما وجدمت هلا مدفعا  »
 (72)................« إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »
 (88).....................................................................«زنت فاجلدوها  ذاإ »
 (128)....................................................« ولو بنش ،إذا سرق اململوك بعه »
 (222)................................................................« وإذا ظننت فًل حتقق »
 (127)........................................«ليجتنب الوجه ف ،إذا ضرب أحدُكم خادَمه »

 للحجاج بن عًلط  إذن الرسول
  أن ينال منه..............................(272) 

 (353).................«أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا  »حادثة اإلفك 
 (218)..................................... .واملرأة بطاعة اهلل ستني سنة ،إن الرجل ليعمل »
 (284-282)..................« إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه، فًل وصية لوارث »
 (136)....................................................« واللسان ،إن لصاحب احلق اليدُ  »
 (155-138-124)...............« إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف فاقبلوا »
 (112)........................................................« أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم »
 (113)..................................«  فعل ما فعل يل عليه حق إال قامأنشد اهلل رجًلا  »
 (113)............................................................« دمها هدر أال اشهدوا أن »

 (182-145-52).................................................حلديث احلضرمي
                                 

 .هذا الفهرس مرتب على حسب حروف اهلجاء بالنسبة ألول لفظ فيه( 1)
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 (215)............« ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعضإنكم ختتصمون إيل »
 (216)........« إن اهلل سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بني يديك اخلصمان »
 (134)........................................................« اأو مظلوما  ،انصر أخاك ظاملاا  »
 (221)...........................................« إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث »
 (322)............................................« أميا عبد تزوج بغري إذن سيده فهو عاهر »
  (122)...............................................«ملكت أميانكم  أقيموا احلدود على ما »
 

 حرف الباء
  (334)..................................« بايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئا، وال تسرقوا »
 

 حرف التاء
 (118)........................« فقد وجب ،تعافوا احلدود فيما بينكم، فما بلغين من حد »
 

 حرف الثاء
 (157).................«رجل أعطى يب مث غدر : ثًلثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال اهلل »
 

 حرف الخاء
 
 (151)...........................................«خذ حقك يف عفاف، واف أو غري واف  »
  (155)...............................................« وليس لكم إال ذلك ،خذوا ما وجدمت »
 (155-218-137-125-124)................« خذي ما يكفيك وولدك باملعروف »
 

 حرف الراء
 (277...)......................«الصيب حىت يكرب  »ومنهم  « رفع القلم عن ثًلثة »
 (142)................................................« االرهن يركب بنفقته، إذا كان مرهونا  »
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 حرف الضاد
 (127)......................................................« ضعوا السوط حيث يراه اخلادم »
 

 حرف العين
 (313)....................................« العائد  يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه »
 

 الفاءحرف 
 (272)........................................................................« فًل تعطه مالك »

 
 حرف الكاف

 (317).....................« ادعاء إىل َنسب ال  يُعرف وأُكْفٌر تربُّؤ من نسب وإن دق،   »
 (122)...............................................« ول عن رعيتهؤ كلكم راع، وكلكم مس »
 (183-55).......حديث القسامة«أحتلفون مخسني ميينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم»

 
 حرف الالم

 (147).....................«ال  » :قال" إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا " 
 (148-146)..........................« وال ختن من خانك ،ال أد األمانة إىل من ائتمنك »
 (216).............................................................« ال بأس طهور إن شاء اهلل »
 (144).......................................................................« ال ضرر وال ضرار »
 (281).......................................................«ال وصية لوارث، وال إقرار بدين  »
 (127).....................................................« ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد »
 (151)...................................« ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه »
 (223)......................................................................« جلميع أميت كلهم »
 (181)..............................................................« لو يعطى الناس بدعواهم »
  (141)...................................................«ليلة الضيف واجبة على كل مسلم  »

 حرف الميم
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 (215)....................................................« ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شفاء »
 (263)............................................« ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه »
 (187).......................................« أطلقوا مثامة »: قالمث ، « عندك يا مثامةما  »
 (188)....................................«ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضري؟  »
 (325).......« احراما  ،  أو أحل  م حًلالا ا حر  املسلمون على شروطهم، إال شرطا  »
 (286-18)..............................« أموال الناس يريد أداءها أدى اهلل عنهمن أخذ  »
 (135).....« فهو أحق به من غريه ،من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان قد أفلس »
 (317)................................................................« من ادعى إىل غري أبيه »
 (211)................................« ا فرضه اهلل، قطع اهلل مرياثه من اجلنةطع مرياثا من ق »
 (145)...................................« من حلف على ميني يقتطع هبا مال امرئ مسلم »
 (182)..................................« من حلف ميني صرب ليقتطع هبا مال امرئ مسلم »
 (156)....................................« ا أن يغريه بيده إن استطاعمن رأى منكم منكرا  »
 (116)........................................« واآلخرة ،ا سرته اهلل يف الدنيامن سرت مسلما  »
 (118)................................................« ا سرته اهلل يوم القيامةمن سرت مسلما  »
 (151)...................................................«ا فليطلبه يف عفاف من طلب حقا  »
 

 حرف النون
 (223)......................................................« نعم ولن جتزي عن أحد بعدك »
 

 حرف الواو
 (165-78-46).حديث العسيف« والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهلل »  
 (331)............................................« وحيك،  أرجع  فاستغفر اهلل، وتب إليه »

 حرف الياء
 (157).................................................« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة »
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 (1)ثاراآلفهرس 
 الصفحة         ثراأل

 حرف األلف
وركب ، ا فيه مترفسرق منهم جرابا  رضي اهلل عنها، فمر على غلمة لعائشة  أبق غًلم البن عمر

: وهو أمري على املدينة فقال ، فبعث به إىل سعيد بن العاص ، فأيت به ابن عمر، ا هلممحارا 
وركب  ،وإيما جاع، إيما غلميت غلمتك: إليه عائشةفأرسلت : قال، " مسعت أال يقطع آبق "

 (111-111).......................( فقطعه ابن عمر) فًل تقطعه ، احلمار يتبلغ عليه
 (283)........." إذا أقر املريض  لوارثه مل جيز" : أهنما قاال وابنه عبد اهلل  ،عن عمر
 (211).................................".إذا مسعت حجة اآلخر باَن القضاُء : " قال عمر

 (186)............."أن ننزل الناس منازهلم  أمرنا رسول اهلل " عائشة رضي اهلل عنها 
كان إذا   أما علمت أن رسول اهلل " : ، قال له أيب موسى، أن معاوية بن أيب سفيانعن 

للذي  ومل يأت اآلخر قضى رسول اهلل  ،اختصم إليه اخلصمان، فاتعدا املوعد، فجاء أحدمها
والبعري، والذي حنن  ،والشاة ،إيما كان ذاك يف الدابة" : فقال أبو موسى " جاء على الذي مل جيئ

 (222)...............................................................". أمر الناس هفي
 (182).................( املدعى عليهقضى باليمني على  أن النيب )   ابن عباس

 (123)...........................................". إحصاهنا إسًلمها" ،  بن مسعودا
 (115)...................." إن هلكت فاقتلوه كما قتلين: " علي بن أيب طالب 

 (328)...........................................". إن عاد فعد" : أنه قال  عن عمر
 (122).............. " أيها الناس أقيمو على أرقائكم احلد"  : أيب طالبعلي بن 

 

 حرف الجيم
 (122).....................تجلدت أمة هلا زن فاطمة رضي اهلل عنها بنت الرسول 

 

 حرف الحاء
                                 

 .هذا الفهرس مرتب على حسب حروف اهلجاء بالنسبة ألول لفظ فيه( 1)
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 زيد
 (123)................................................................... .حد جارية له 

 (187)......................................................... (س يف هتمة حب)  أن النيب 
 

 حرف الزاء
 (81)........................................" الزكاة واحلدود والفيء واجلمعة إىل السلطان "

 (123).............................زنت أمة له فجلدهازنا عبد له فجلده، و   ابن عمر
 

 حرف السين
 (111)................هيد طعتفقُ فأمرت به  لعائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها عبد سرق

 
 حرف الضاد

 برزة وأب
 (124).......................................................ضرب أمة له فجرت 

 

 حرف الفاء
يف األمة إذا كانت ليست بذات زوج، فزنت جلدت نصف ما على )  : عن ابن عمر

 (123)....................................................." احملصنات من العذاب جيلدها سيدها
 

 حرف القاف
قتلت جارية هلا سحرهتا، وقد كانت  اأهن  بنت عمر حفصة املؤمنني زوج النيب أم عن 

 (111)....................................................................تفقتل ،دبرهتا، فأمرت هبا

 (238).............« قضى أن اليمني على املدعى عليه» : النيب  عن ابن عباس 
 

 حرف الكاف
 (223)..........................." فرْ ال يأخذ بالقَ  كان النيب " : ، قال عن أنس

 

 حرف الالم
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ال " : ، فقد هنى رجًلا أراد دفع جاريته لإلمام ليقيم عليها احلد فقالعن أنس بن مالك 
" : قال له أنس. " ما أنا بفاعل حىت أدفعها" : قال. " واسرت عليها ،تفعل، رد جاريتك، واتق اهلل

أردها على أنه ما كان علي فيها من : فلم يزل يراجعين حىت قلت له" : قالف " ال تفعل، وأطعين
 (117).............................فردها: قال. " نعم" : فقال أنس: قال " ذنب، فأنت ضامن؟

: الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، مث يقدر له على مال، قالعن   غفلاملابن سئل 
 (153)...........................................................". ال يعارضه، يؤدي وديعته" 

 
 حرف الياء

 أنس بن مالك
 (123)...........أو مل يتزوجن ،يضرب إماءه احلد إذا زنني، تزوجن 
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 (1)األعالمفهرس تراجم 

 حرف األلف
 (131).......................................التابعي اجلليلأبو عمران  .إبراهيم بن يزيد

 (145)..........................................الصحايب اجلليل  األشعث بن قيس

 (152)........................الصحايب اجلليل. الصدي  : وامسه  أبو أمامة الباهلي

 (131)..............................أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي

 حرف الباء
 (124).........................................الصحايب اجلليل.  أبو برزة األسلمي

  (147)........................................الصحايب اجلليل  بشري بن اخلصاصية

 (182)..................................................ابن بطال علي بن خلف

 حرف التاء
 (182).............................................الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى

 حرف الجيم
 (135)............................... .أبو الفضل أمحد بن عليابن حجر العسقًلين 

 (187)..........................جلزري أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممدبن اا

 (81).............................................الرازي أبو بكر أمحد بن علي اجلصاص

                                 
 (.ابن، أبو، أل التعريف)هذا الفهرس مرتب على حسب حروف اهلجاء بالنسبة السم الشهرة للعلم مع إلغاء ( 1)
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 حرف الحاء
 (82)......... .....................النجا أبو موسي بن أمحد بن موسى احلجاوي

 (132)...........................التابعي اجلليل بن أيب احلسن يسار أبو سعيد احلسن

 حرف الخاء
 (122).............يتسْ بن إبراهيم بن خط اب البُ  محد بن حممد اخلط ايب أبو سليمان

 حرف الراء
 (51)......... .عبد الرمحن بن أمحدومجال الدين أبو الفرج زين الدين ابن رجب هو 

 لزاءحرف ا
 (137).........................................الزركشي مشس الدين حممد بن عبد اهلل

 حرف السين
 (314)................السمعاين أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزى

 حرف الشين
 (124)...........................التابعي اجلليل حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري

 (52)................................................الشوكاين حممد بن علي بن حممد

 حرف الصاد
 (124)...........................الصحايب اجلليل.  صخر بن حرب أبو سفيان

 (51)........بن عبد الرمحن، املعروفعثمان ابن الصًلح أبو عمرو، تقي الدين 

 حرف الطاء
 (81)........أبو جعفر أمحد بن حممد بن سًلمة بن سلمة بن عبد امللك الطحاوي



365 

 

 حرف العين
 (273)............حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقيابن عابدين 

 (131)....................................التابعي اجلليل أبو عمرو .عامر بن شراحيل

 (124).............................التابعي اجلليل أبو عيسى ليلىأيب عبد الرمحن بن 

 (152)........................................الصحايب اجلليل مغفل  عبد اهلل بن

 (81)..................................غري معروف الصحايب اجلليل أبو عبد اهلل 

 (48).........................................أبو عبد اهلل حممد بن صاحلابن عثيمني 

 (133)....................شبيلياأل اهلل بن حممد حممد بن عبد أبو بكر ابن العريب

 (132).............................................................عطاء بن أيب مسلم

 (124)...........................................الصحايب اجلليل  عقبة بن عامر

 حرف القاف
 (127)..........أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف شهاب الدين أبو العباس

 (36)...................و حممد عبداهلل بن أمحد بن حممدبن قدامة موفق الدين أبا

 (76).........................................القريواين أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد

  (43).....................مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعدابن القيم 

  (81)..................................أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب

 حرف الالم
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 (118)......................القرطيبأبو احلسن علي بن خلف بن بطال  ابن اللجام

 حرف الميم
 (132)...............بن املاجشون أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا

 (41)...................................املاوردي أبو  احلسن علي بن حممد بن حبيب

 (54)..................................علي بن سليمان بن أمحدعًلء الدين  املرداوي

 (132)......................................التابعي اجلليلاحلجاج  وجماهد بن جرب أب

 (122)...............................بن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوريا

 (131)........................................التابعي اجلليلأبو بكر ن حممد بن سريي

 (126)................................بن مفلح مشس الد ين أبو عبد اهلل حممدا

 حرف النون
 (82).............................النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا النووي أبو

  حرف الواو
  (145)...........................................الصحايب اجلليل  وائل بن حجر

 (128).....................................................سفيان ووكيع بن اجلراح أب

 حرف الهاء
 (123)..............................رضي اهلل عنها الصحابية اجلليلة هند بنت عتبة
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 (1)فهرس المراجع
 

 القرآن الكريم
 2ط اإلحكام في أصول األحكامأبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي اآلمدي  .1
 .(هـ1422 املكتب اإلسًلمي: بريوت) عفيفي عبد الرزاق: قيقحت
 في معرفة الصحابة أسد الغابةأبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد اجلزري ثري ابن األ .2
 دار الكتب العلمية: وتبري ) عبد املوجود عادل أمحد  ومعوض علي حممد : قيقحت 2ط

 (.م 2223-هـ1424

جامع األصول في أحاديث  ابن األثري اجلزري جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد .3
مكتبة  -مطبعة املًلح  -مكتبة احللواين : بريوت) األرنؤوط عبد القادر : حتقيق  1ط الرسول

 (. 1872 -هـ 1382 دار البيان

النهاية في غريب الحديث بن األثري اجلزري جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ا .4
املكتبة العلمية : بريوت)  حممود حممد الطناحي -طاهر أمحد الزاوى : حتقيق 1ط واألثر

 ( م1878 -هـ 1388

عمادة حتقيق ونشر  1ط مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راهويهسحاق بن منصور إ .5
 (.م2224-هـ1425) مي، اجلامعة اإلسًلمية باملدينة املنورةالبحث العل

دار : بريوت)رمزي  بعلبكي :قيقحت 1ط جمهرة اللغة األزدي أبو بكر حممد بن احلسن .6
 (.م1817 -ه 1417  العلم للمًليني

دار : بريوت) 1ط نهاية السول شرح منهاج الوصولاإلسنوي عبد الرحيم بن احلسن  .7
 (م1888 -هـ1422 الكتب العلمية

بيان المختصر شرح مختصر ابن األصفهاين مشس الدين حممود بن عبد الرمحن  .1
 (.م1816-هـ1426 دار املدين: جدة)حممد مظهر بقا : قيقحت 1ط الحاجب

اخلضريي : قيقحت 1ط مختصر خالفيات البيهقياإلشبيلى أمحد بن َفرح الشافعي  .8

                                 
 (.ابن، وأبو، أل التعريف)مت ترتيب هذا الفهرس ترتيباا هجائياا حسب اسم الشهرة للمؤلفني مع استبعاد ( 1)
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 (.م1887 -هـ 1417مكتبة الرشد : الرياض)إبراهيم 
محد حسن : حتقيق 1ط شرح األشمونى أللفية ابن مالكاأُلمْشُوين علي بن حممد  .12

 (.مـ1881 -هـ1418 دار الكتب العلمية: بريوت)

)  1ط غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحراماأللباين حممد ناصر الدين  .11
 (.م 1812 -هـ 1422 املكتب اإلسًلمي: بريوت

: بريوت ) 1ط اء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرو األلباين حممد ناصر الدين  .12
 .( م1878 -هـ  1388املكتب اإلسًلمي 

مكتبة املعارف : الرياض)  1ط صحيح سنن أبي داوداأللباين حممد ناصر الدين  .13
 (.م 1881-هـ1418

مكتبة املعارف : الرياض)  1ط صحيح سنن الترمذيحممد ناصر الدين  األلباين .14
 (.م 2222-هـ1422

 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين حممد ناصر الدين  .15
 (.م 1885-هـ1415 مكتبة املعارف: الرياض) طبعة جديدة منقحة 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في  حممد ناصر الدين األلباين .16
 .(م 1882 - هـ1412 مكتبة املعارف: الرياض)  1ط األمة

مكتبة : اجلبيل)  4ط لإلمام البخاري صحيح األدب المفرد حممد ناصر الدين األلباين .17
 (. م1887 -هـ 1411الدليل 

مؤسسة غراس  :الكويت)  1ط األم –ضعيف أبي داود  األلباين حممد ناصر الدين .11
 (.م 2222-هـ1423للنشر والتوزيع 

-هـ1418كتبة املعارف م: الرياض)  1ط ضعيف أبي داوداأللباين حممد ناصر الدين  .18
 (.م 1881

مكتبة املعارف : الرياض)  1ط صحيح سنن ابن ماجةاأللباين حممد ناصر الدين  .22
 (.م1887-هـ1417

عارف : الرياض) 1ط صحيح الترغيب والترهيباأللباين حممد ناصر الدين  .21
َ
مكَتبة امل

 (.م 2222 -هـ  1421
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 (.ت –ن  –ط .د)  البفتح الوهاب بشرح منهج الطاألنصاري أبو حيىي زكريا  .22

ن  –ط .د)  أسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري زكريا بن حممد أبو حيىي  .23
 (.ت –

دار : بريوت )تعليق املهدي عبد الرزاق  1ط العناية شرح الهدايةالبابريت حممد بن حممد  .24
 (.2223-هـ 1424الكتب العلمية 

أشرف على مجعه  1ط ومقاالت متنوعة مجموع فتاوىابن باز عبد العزيز بن عبد اهلل  .25
 (.ه1422دار القاسم : الرياض)حممد الشويعر : وطبعه

 أبو زنيد عبد احلميد: قيقحت 2ط( الصغري) التقريب واإلرشادالباقًلين حممد بن الطيب  .26
 (.م 1881 -هـ  1411 مؤسسة الرسالة: بريوت)

 األسرار شرح أصول البزدويكشف البخاري عًلء الدين عبد العزيز بن أمحد احلنفي  .27
 (.ت .دعريب دار الكتاب ال: بريوت)ط . د

: الرياض ) الزهريي مسري بن أمني  حتقيق 1ط األدب المفردالبخاري حممد بن إمساعيل  .21
 (. م1881 -هـ 1418 مكتبة املعارف

حتقيق اخلطيب حمب الدين ترقيم عبد  1ط الجامع الصحيحالبخاري حممد بن إمساعيل  .28
 (.هـ1422املطبعة السلفية : القاهرة) مد فؤاد الباقي حم

: حيدر آباد )خان حممد عبد املعيد : عناية التاريخ الكبيربن إمساعيل   البخاري حممد .32
 (ت . ددائرة املعارف العثمانية 

صًلح . املنجد د قيقحت 1ط األعالم العلية في مناقب ابن تيميةالبزَّاُر عمر بن علِي  .31
 (.م 1876-هـ1386اجلديد ب االكتدار : بريوت ) الدين 

 مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارالبزار أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق  .32
مكتبة : املدينة املنورة) وعبد اخلالق صربي ، عادلو سعد زين اهلل حمفوظ الرمحن،: قيقحت 1ط

 .(م1811-هـ1428العلوم واحلكم 
ألخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ االبعلي عًلء الدين علي بن حممد  .33

دار العاصمة : الرياض) أمحد . تعليق العثيمني حممد حتقيق اخلليل د 1ط اإلسالم ابن تيمية
 (.م1881-هـ1411
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تفسير ) المسمىمعالم التنزيل في تفسير القرآن البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود  .34
دار طيبة للنشر  :الرياض ) سليمان واخلرش عثمان وضمريية حممد النمر ق يقحت 1ط( البغوي
 (. م1818 -هـ  1428 والتوزيع

: بريوت) األرنؤوط شعيب : حتقيق 2ط شرح السنةحممد احلسني بن مسعود  أبوالبغوي  .35
 (. م1813 -هـ 1423املكتب اإلسًلمي 

 شرح صحيح البخارى البن بطالاحلسن علي بن خلف بن عبد امللك  أبو ابن بطال .36
 (. م2223 -هـ 1423مكتبة الرشد  :الرياض)  إبراهيم أبو متيم ياسر: حتقيق 2ط

 معجم ما استعجم من اسماء البالد والمواضعالبكري أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز  .37
 (. ه 1423 عامل الكتب: بريوت )  3ط

ار د: القاهرة) ط . د نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي إبراهيم بن عمر  .31
 (.ت .د الكتاب اإلسًلمي

 1ط الروض المربع في شرح زاد المستقنعالبهوتى منصور بن يونس بن صًلح الدين  .38
-هـ1432مدار الوطن : الرياض ) حتقيق الغصن إبراهيم واملشيقح خالد ختريج الغصن عبداهلل 

 (.م 2211

ط .د كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتى منصور بن يونس بن صًلح الدين  .42
 (.م1813-هـ1423كتب  الاملعدار : بريوت)

 موسوعة القواعد الفقهية حممد صدقي بن أمحد بن حممد أبو احلارث الغزي.دآل بورنو  .41
 (. م 2222 -هـ  1421مكتبة التوبة : رياضال) 1ط

الوجيز في إيضاح قواعد  حممد صدقي بن أمحد بن حممد أبو احلارث الغزي.دآل بورنو  .42
 (. م 1886 -هـ  1416 مؤسسة الرسالة: بريوت) 4ط الفقة الكلية

 1ط أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي .43
 (.1881 –ه 1411 دار إحياء الرتاث العريب: بريوت) حممد املرعشلي : قيقحت

قلعجي عبد . د: قيقحت 1ط دالئل النبوةبن احلسني بن علي  أمحدبو بكر أالبيهقي  .44
 (. م 2221 -هـ  1428دار الكتب العلمية : بريوت) املعطي 

عطا حممد عبد : قيقحت 2ط السنن الكبرىالبيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  .45
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 ( م 2223 -هـ  1424 دار الكتب العلمية: بريوت ) القادر 
قلعجي عبد : قيقحت 1ط معرفة السنن واآلثارالبيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  .46

 :والقاهرة دار الوعي،و  ،دار قتيبة :جامعة الدراسات اإلسًلمية، دمشق: كراتشي)املعطي أمني 
 (. م1881 -هـ 1411 دار الوفاء

قلعجي عبد : قيقحت 1ط السنن الصغيرالبيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  .47
 ( م1818 -هـ 1412 جامعة الدراسات اإلسًلمية: كراتشي)املعطي أمني 

 .عبد احلميد د: قيقحت 1ط شعب اإليمانالبيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  .41
 (. م 2223 -هـ  1423مكتبة الرشد للنشر : ياضالر ) حامد عبد العلي 

املطبوع يف  الجوهر النقي على سنن البيهقيالدين علي بن عثمان  عًلء ابن الرتكماين .48
 (.هـ1356مطبعة جملس دائرة املعارف : دناهل)  1ذيل السنن الكربى للبيهقي ط

 2ط الجامع الصحيح سنن الترمذيالرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة  .52
شركة مكتبة : مصر) عوض إبراهيم عطوة و عبد الباقي حممد فؤاد  وأمحد حممد شاكر  :حتقيق

 (.م 1875 -هـ  1385ومطبعة مصطفى البايب 
أبو طالب : رتبه 1ط علل الترمذي الكبيرالرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة  .51

عامل : بريوت)الصعيدي حممود خليل ، النوري أبو املعاطي، السامرائي صبحي: قيقحت القاضي
 (.م 1818-هـ1428 الكتب

) حممد رشاد حتقيق سامل  1ط منهاج السنة النبوية أمحد بن عبد احلليمابن تيمية  .52
 (.م 1816 -هـ  1426جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسًلمية : الرياض

 لمخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية .53
 (.م1881-هـ1418دار أشبيليا : الرياض )ناصر .حتقيق العقل د 2ط

عبد احلميد : قيقحت الصارم المسلول على شاتم الرسول عبد احلليم أمحد بنابن تيمية  .54
 (.م1813-هـ1423 احلرس الوطين السعودي: الرياض)  حممد حمي الدين

: حتقيق 2ط الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية أمحد بن عبد احلليم  .55
 (.م1888-هـ1418 دار العاصمة: الرياض)  محداناحلمدان  –إبراهيم العسكر  –علي  ناصر
حتقيق  فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب منها احلليم أمحد بن عبد ابن تيمية .56
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 (.هـ1422دار أصداء اجملتمع : بريدة)صاحل . السلطان د
حتقيق عطا  1ط الفتاوى الكبرى البن تيميةالدين أمحد بن عبد احلليم  بن تيمية تقيا .57

 (. م1817 -هـ 1421 دار الكتب العلمية :بريوت) مصطفى وعطا حممد 
: قيقحت 1ط العقود المسمىنظرية العقد محد بن عبد احلليم قي الدين أتابن تيمية  .51

 -هـ 1316 مطبعة السنة احملمدية: مصر ) حممد ناصر الدين األلباين  –حممد حامد الفقي 
 (.م1848

 شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمية مجموع فتاوىبن تيمية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ا .58
جممع امللك فهد لطباعة  :املدينة املنورة )  حممدابن قاسم  وعبد الرمحن  بن قاسممجعها ا

 (. م2224-هـ1425 املصحف الشريف
رضا رشيد تعليق  مجموعة الرسائل والمسائل البن تيميةعبد احلليم  بن تيمية أمحد بنا  .62
 (. جلنة الرتاث العريب) 

) سليم عبد اجمليد : قيقحت البن تيمية مختصر الفتاوى المصريةحممد بن علي البعلي  .61
 (.م 1815-هـ1425 دار الكتب العلمية :بريوت 

حتقيق جلنة إحياء الرتث العريب يف ، 1ط السياسة الشرعيةأمحد بن عبد احلليم  ابن تيمية .62
 (.م1813-هـ1423)اآلفاق اجلديدة دار 
جامع  املطبوع معإقامة الدليل على إبطال التحليل  عبد احلليم أمحد بنابن تيمية  .63

دار عامل : مكة املكرمة ) عزير حتقيق مشس حممد  1ط ابن تيميةشيخ اإلسالم المسائل ل
 (.ه1422 الفوائد للنشر والتوزيع

 دار الفًلح: مصر) املصري خالد بن حممد  ط حتقيق. د المسائل الماردينيةابن تيمية  .64
 (.ن . د

لمحرر في الفقه على مذهب اأبو الربكات جمد الدين عبد السًلم بن عبد اهلل  ابن تيمية .65
 (.م1852-هـ1368طبعة السنة احملمدية م: القاهرة)  2ط اإلمام أحمد بن حنبل

: جمد الدين عبد السًلم بن تيمية ، وأضاف إليها األب، : بدأ بتصنيفها اجلد  )آل تيمية  .66
. ب الفقهالمسودة في أصول  (أمحد بن تيمية : عبد احلليم بن تيمية، مث أكملها االبن احلفيد

 (.ت.ددار الكتاب العريب : بريوت)عبد احلميد حممد حميي الدين : قيقط حت
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 1ط المنتقى من السنن المسندةبن اجلارود أبو حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود ا .67
 (.م1811 – هـ1421مؤسسة الكتاب الثقافية : بريوت) البارودي عبد اهلل عمر : قيقحت

القمحاوي حممد : قيقط حت. د أحكام القرآن بن علي  اجلصاص الرازي أبو بكر أمحد .61
 (.م 1882 -هـ1412 دار إحياء الرتاث العريب: بريوت)  صادق

فًلته  :قيقحت 1ط شرح مختصر الطحاوياجلصاص الرازي أبو بكر أمحد بن علي  .68
 (.م 2212 -هـ  1431 ودار السراج :املدينة املنورة –دار البشائر اإلسًلمية : بريوت)زينب 

املعروف  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب يف عمر اجلمل سليمان بن .72
 .(ت  –ط .دإحياء الرتاث العريب : بريوت)  حاشية الجمل على شرح المنهجب

في األحاديث العلل المتناهية مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي  ابن اجلوزي .71
 (.م1878-هـ1388 إدارة العلوم األثرية: باكستان)  إرشاد احلق األثري: قيقحت 1ط الواهية

علم  نزهة األعين النواظر فين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي مجال الديابن اجلوزي  .72
 (.م1814 -هـ 1424مؤسسة الرسالة : بريوت)  الراضي حممد: قيقحت 1ط الوجوه والنظائر

أمحد عبد : حتقيق 4ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية محاد اجلوهري إمساعيل بن .73
 (.م  1817 -  هـ 1427 دار العلم للمًليني: بريوت)  الغفور عطار

 2ط غياث األمم في التياث الظلمالغياثي  عبد امللك بن عبد اهللاحلرمني  إماماجلويين  .74
 (.م1812-ه1421منشور يف قطر )حتقيق الديب عبد العظيم 

دائرة املعارف العثمانية حبيدر : اهلند) 1ط كتاب الثقاتأبو حامت حممد بن حبان الُبسيت  .75
 (.م 1873 -  ه1383 آباد

دار إحياء : بريوت)  1ط الجرح والتعديلن بن حممد ابن أيب حامت أبو حممد عبد الرمح .76
 (. م1852 - هـ1271 الرتاث العريب

) حتقيق األخضري أبو عبد الرمحن  1ط جامع األمهاتابن احلاجب عثمان بن عمر  .77
 (.م 1881-هـ1418امة اليم: دمشق

: حتقيق 2ط المستدرك على الصحيحيناحلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد  .71
 (.م2222 – هـ1422دار الكتب العلمية : بريوت)عطا مصطفى عبد القادر 

حسني السيد معظم : قيقحت معرفة علوم الحديثاحلاكم أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  .78
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 (. م1877 -هـ 1387املكتبة العلمية : املدينة املنورة) 

 اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن حبان أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد  .12
 مؤسسة الرسالة :بريوت) األرنؤوط شعيب  :قيقحتبن بلبان عًلء الدين علي ااألمري : ترتيب 1ط

 (. م 1881 -هـ  1412
ط .د اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبليف  دمحاحلجاوي أبو النجا موسى بن أ .11

 (.ت . ددار املعرفة :  بريوت)  عبد اللطيف حممد السبكي :تعليق 

عوامة حممد : قيقحت 3ط تقريب التهذيب العسقًلينأبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر  .12
 (.1881 – 1411دار الرشيد : سوريا) 

حتقيق ابن باز  شرح صحيح البخاري الباري فتحابن حجر أبو الفضل أمحد بن علي  .13
 (.1378 - املعرفة دار :بريوت)عبد العزيز ورقمه عبد الباقي حممد فؤاد 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من  يفبن حجر العسقًلين أبو الفضل أمحد بن علي ا .14
لطباعة  جممع امللك فهد:  املدينة النبوية) حتقيق مركز خدمة السنة والسرية  1ط أطراف العشرة

 (. م 1884 -هـ  1415املصحف الشريف 
ق يقط  حت.د الدراية في تخريج أحاديث الهدايةيف  بن حجر العسقًلين أمحد بن عليا .15

 (.ت . بدار املعرفة :  بريوت) اليماين عبد اهلل هاشم 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ابن حجر العسقًلين أبو الفضل أمحد بن علي  .16

-هـ1416مؤسسة قرطبة : مصر )بن قطب أبو عاصم حسن ا: حتقيق1ط الرافعي الكبير
 .( م1885

الفحل : قيقحت 1ط من أدلة األحكامبلوغ المرام أمحد بن علي العسقًلين ابن حجر  .17
 (. م 2214 -هـ  1435 دار القبس للنشر والتوزيع: ياضالر ) ماهر ياسني  .د

 1ط زوائد المسانيد الثمانيةالمطالب العالية بأمحد بن علي العسقًلين ابن حجر  .11
 (.م1881-هـ1418دار العاصمة، دار الغيث : الرياض) صاويل مجال ومجاعة : قيقحت

حتقيق الرتكي عبد  1ط اإلصابة في تمييز الصحابةابن حجر أبو الفضل أمحد بن علي  .18
 (.م2221-هـ1428دار هجر : القاهرة ) اهلل و ميامة عبد السند 

بريوت )ط . د في أعيان المئة الثامنة ر الكامنةر الدابن حجر أبو الفضل أمحد بن علي  .82
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 (.م1883-هـ1414دار اجليل : 

) حسن  حتقيق حبشي إنباء الغمر بأبناء العمرابن حجر العسقًلين أمحد بن علي  .81
 -هـ1318 جلنة إحياء الرتاث اإلسًلمي -اجمللس األعلى للشئون اإلسًلمية : القاهرة 
 (.م1868

مجعها عبد  1ط الكبرى الفقهية ىفتاو المحد بن حممد أمي شهاب الدين تبن حجر اهليا .82
دار الكتب العلمية : بريوت)القادر بن أمحد الفاكهي ضبط وتصحيح عبد اللطيف عبد الرمحن 

 (.م1887-هـ1417
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني  بن حجر اهليتمي أمحد بن حممدا .83

املكتبة : مصر )  العلماءعلى عدة نسخ مبعرفة جلنة من : روجعت وصححتطبعة  والعبادي
 (.م1813 -هـ  1357التجارية الكربى 

 :مكة املكرمة)  العايد سليمان :قيقحت 1ط غريب الحديث احلريب إبراهيم بن إسحاق .84
 (.م 1815-هـ1425 جامعة أم القرى

حتقيق البندري عبدالغفار  2ط لمحلى باآلثاراابن حزم أبو حممد علي بن أمحد الظاهري  .85
 (.م2223-هـ1424 – تب العلميةدار الك: بريوت )

باأللفاظ  التقريب لحد المنطق والمدخل إليه أبو حممد علي بن أمحد الظاهري ابن حزم .86
: بريوت) عباس إحسانحتقيق  رسائل ابن حزماملطبوع ضمن  1ط العامية واألمثلة الفقهية

 (.مكتبة احلياة 

غمز عيون البصائر في شرح األشباه احلسيين شهاب الدين أمحد بن حممد مكي  .87
 (. م1815 -هـ 1425 دار الكتب العلمية: بريوت)  1ط  البن نجيم والنظائر

الدر المختار شرح تنوير األبصار  احلصكفي عًلء الدين حممد بن علي بن حممد .81
 -هـ1423 دار الكتب العلمية: بريوت) إبراهيم عبد املنعم خليل : قيقحت 1ط وجامع البحار

 (.م 2222
مواهب الجليل في شرح مختصر احلطاب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد  .88

 .(م2223 -هـ 1423تب ك الاملعدار : بريوت)ط خاصة حتقيق عمريات زكريا  خليل

عباس وصي : قيقحت 2ة ابنه عبد اهلل طرواي العلل ومعرفة الرجالأمحد  اإلمامبن حنبل ا .122
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 (. م 2221 -هـ  1422 دار اخلاين: الرياض)  اهلل

األرنؤوط : قيقحت1ط حنبلمسند اإلمام أحمد بن بن حممد الشيباين  أمحدبن حنبل ا .121
 (. م 2221 -هـ  1421  مؤسسة الرسالة: بريوت)  مرشد عادل ، وآخرون وشعيب 

أبي الفضل  همسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن بن حممد الشيباين أمحد بن حنبلا .122
 (.م 1811-هـ1421الدار العلمية : اهلنددهلي ) حتقيق دين حممد فضل الرمحن1ط صالح

 -هـ 1416 دار احلديث :القاهرة) 1ط أحمد شاكر لمسند اإلمام أحمد حتقيق الشيخ .123
 (. م1885

 دار صادر: بريوت )  1ط معجم البلداناحلموي شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل  .124
 (.م  1877  -هـ1387

: قيقحت 1ط شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم سعيد احلمريى نشوان بن .125
 -هـ  1422دار الفكر  :دمشق ) د يوسف  عبد اهللو إلرياين مطهر   والعمري د حسني 

 (. م 1888
 احلسيين فهمي: تعريبطبعة خاصة  درر الحكام في شرح مجلة األحكام حيدر علي .126

 (. م2223 -هـ 1423دار عامل الكتب : الرياض ) 
) تصحيح الطباخ حممد راغب  1ط معالم السننسليمان محد بن حممد  أبواخلطايب  .127
 (.م 1832-هـ1351املطبعة العلمية : حلب

 )عطا مصطفى : حتقيق 2ط تاريخ بغداد أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي .121
 (.م2224-هـ1425دار الكتب العلمية : بريوت

)  الغرازي عادل: قيقحت 2ط الفقيه والمتفقهاخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي  .128
 (.م1886 – ه1417 جلوزيدار ا: الدمام 

 (.م2213-هـ1434: ن . د)  1ط تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذجد ة مااخلليف .112

 - 1422العاصمة  دار: الرياض) 1ط المدخل إلى فقه المرافعاتخنني عبداهلل  ابن .111
 (.م2221

 2ط الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديابن خنني عبد اهلل  .112
 (.م2221-هـ1428مكتبة العبيكان : الرياض )
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 دار: بريوت) ط .د المغرب في ترتيب المعرب أبو الفتح برهان الدين اخلوارزمي .113
 (. ت .د الكتاب العريب

االرنؤوط : قيقحت 1ط سنن الدارقطنيأبو احلسن علي بن عمر بن أمحد  الدارقطين .114
 مؤسسة الرسالة: بريوت )شعيب ، شليب حسن عبد املنعم ، حرز اهلل عبد اللطيف ، برهوم أمحد 

 (. م 2224 -هـ  1424
سنن )مسند الدارمي المعروف بـ الدارمي أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل  .115

 م 2222 -هـ  1412دار املغين للنشر : ياضالر )  الداراين حسني سليم: حتقيق 1ط (الدارمي
.) 

عبد : قيقط حت.د سنن أبي داودأبو داود الِسِجْستاين سليمان بن األشعث بن إسحاق  .116
 (.ن.د املكتبة العصرية: بريوت)احلميد حممد حميي الدين 

 دار الكتب العلمية: بريوت)  1ططبقات المفسرين  ن عليلداوودي حممد با .117
 (. م1813-هـ1423

مكتبة : الرياض )  1ط المبسوط في أصول المرافعات الشرعيةعبداهلل . ن دالدرعا .111
 ( م 2228-هـ1432التوبة 
: الدمام ) رسالة دكتوراه  1ط الدعوى القضائية في الفقه اإلسالميدنان ع. د الدقيًلن .118

 (.هـ 1428اجلوزي دار ابن 
حتقيق الفقي ط .د إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام دينتقي الالعيد  قيقابن د .122
 (.م1853-هـ1372 مطبعة السنة احملمدية: القاهرة) حممد 
: قطر ) حتيق حسني بن عكاشة  1ط لبديعة البيان التبيانالدين  ابن ناصر يالدمشق .121

 (.م 2221-هـ1428وزارة األوقاف والشؤون اإلسًلية 

 
 1ط ميزان االعتدال في نقد الرجالمشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب  .122
 (.م 1863 -هـ  1312دار املعرفة : بريوت ) علي  البجاوي: حتقيق
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد  الذهيب مشس .123
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 .(م 2222 -هـ  1421 العريبدار الكتاب : بريوت ) عمر  .د التدمري :قيقحت 1ط واألعالم

حواشيه وضع  1ط  تذكرة الحفاظ مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحدالذهيب  .124
 (. م1881 -هـ1418دار الكتب العلمية  :بريوت ) زكريا  عمريات

ط اعتىن به مازن .د ذيل تاريخ اإلسالم بن أمحداعبد اهلل حممد  مشس الدين أبوالذهيب  .125
 (.دار املغين)باوزير 

 جمموعة: قيقحت 2ط سير أعالم النبالء الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد .126
 .(م 1815/ هـ  1425 الرسالة مؤسسة :بريوت ) من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

مفاتيح الغيب أو = الرازي الفخر تفسير والرازي حممد فخر الدين بن ضياء الدين عمر  .127
 (.م1811 -هـ1421دار الفكر : بريوت )  1ط التفسير الكبير

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين ن بن أمحد بن رجب زين الدين عبد الرمحا .121
مؤسسة الرسالة : بريوت) باجس إبراهيم و ق األرنؤوط شعيب يقحت 1ط حديثا من جوامع الكلم

 (.م1888 -هـ 1418

د عبد الرمحن بن سليمان : احملقق ذيل طبقات الحنابلةعبد الرمحن بن أمحد ابن رجب  .128
 (. م 2225 -هـ  1425مكتبة العبيكان  :الرياض )  1ط العثيمني

 (.ت . ر دكفدار ال: بريوت)ط .د القواعد البن رجبعبد الرمحن بن أمحد ابن رجب  .132
) 1ط مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى بن سعد السيوطي الرحيباىن مصطفى .131

 (. م1861 -هـ 1311 مياملكتب اإلسًل: دمشق 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيبابن رشد  .132
 1421 اإلسًلميدار الغرب : بريوت) وآخرون  حجي حممد: قيقحت 2ط لمسائل المستخرجة

 (. م1811 -هـ 

عبد شرح وحتقيق العبادي  1ط بداية المجتهد ونهاية المقصدابن رشد أبو الوليد حممد  .133
 (.م1885-هـ1416دار السًلم : مصر) اهلل 

حتقيق أبو األجفان حممد واملعموري  1ط شرح حدود ابن عرفةد األنصاري الرصاع حمم .134
 (.م1883 -هـ 1413دار الغرب اإلسًلمي : بريوت)الطاهر 
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: قيقحت 1ط التنبيهكفاية النبيه في شرح  ابن الرفعة أمحد بن حممد بن علي األنصاري .135
 (.م2228  دار الكتب العلمية: بريوت) باسلوم جمدي حممد سرور 

 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجمشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد  الشافعيالرملي  .136
 (. م2223-هـ1424دار الكتب العلمية :  بريوت ) 3ط

أسنى المطالب في على حاشية الرملي  مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد الرملي .137
 .(1) (ش -ن  -ط .د) شرح روض الطالب

)  أبو مياين أمين علي: قيقحت 1ط مسند الرويانيالرُّوياين أبو بكر حممد بن هارون  .131
 (.م1885-هـ1416 مؤسسة قرطبة: القاهرة
وزارة اإلعًلم : الكويت )  1ط من جواهر القاموس تاج العروسالزَّبيدي حمم د بن حممد  .138

 (.م 1814-هـ1424
) عبد اجلليل . د شليب: قيقحت 1ط معاني القرآن وإعرابه لسريالزجاج إبراهيم بن ا .142

 (. م 1811 -هـ  1421 -عامل الكتب  :بريوت 

 المصطلحات الخاصة باإلجراءات القضائية في الشريعة اإلسالمية حممد.الزحيلي د .141
 (.م2228-هـ1432املكتيب دار : دمشق) ضمن موسوعة قضايا إسًلمية معاصرة  1ط

) ضمن موسوعة قضايا إسًلمية معاصرة  1ط القضاء في اإلسالم مدحم.الزحيلي د .142
 (.م2228-هـ1432دار املكتيب : دمشق 

ضمن موسوعة  1ط التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية حممد.الزحيلي د .143
 (.م2228-هـ1432دار املكتيب : دمشق ) قضايا إسًلمية معاصرة 

حتقيق حممود  2ط المنثور في القواعد الفقهيةبدر الدين حممد بن عبد اهلل  الزركشي .144
 (. م1815 -هـ 1425 وزارة األوقاف الكويتية: الكويت ) تيسري فائق 

 1ط شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي مشس الدين حممد بن عبد اهلل  .145
 (. م1883-هـ1413 دار العبيكان: الرياض) عبد اهلل . حتقيق اجلربين د

: حتقيق 2ط البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل .146

                                 
 .ينظر املرجع الذي قبله فهو مطبوع يف هامشه( 1)
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 .(م1882 -هـ 1413وزارة األوقاف : الكويت) العاين عبد القادر 
 (. م 2222 دار العلم للمًليني: بريوت)  15ط األعالمالزركلي خري الدين بن حممود  .147

دار القلم : دمشق) مصطفى  الزرقا :حيصحت 2ط شرح القواعد الفقهية أمحد الزرقا .141
 (. م1818 -هـ 1428

 ) باسل عيون السودحممد : حتقيق  أساس البالغة الزخمشري جار اهلل حممود بن عمرو .148
 (.م1881 -هـ  1418األوىل، : الطبعة دار الكتب العلمية: بريوت

: بريوت)حممد  حلالصا: قيقحت 4ط تخريج الفروع على األصول حممود بن أمحدالزجناين  .152
 (.1381 -ه1422 مؤسسة الرسالة

مركز امللك فيصل : الرياض)حتقيق شاكر فياض  1ط كتاب األموالابن زجنويه محيد يف  .151
 (.م 1816-هـ1426للبحوث 

يادات على ما في المدونة ز النوادر والأبو حممد عبد اهلل املالكي ابن أيب زيد القريواين  .152
 (. م 1888 دار الغرب اإلسًلمي: بريوت) حممد حتقيق الدباغ  1ط من غيرها من األُمهات

دار عامل : مكة املكرمة)  1ط المداخل إلى آثار شيخ اإلسالمبكر يف . دأبو زيد  .153
 (.هـ1422الفوائد 

 نصب الراية ألحاديث الهدايةالزيلعي مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف  .154
 (.م1887/هـ1411 دار القبلة جدةو  - ة الريانمؤسس: بريوت) عوامة حممد : قيقحت1ط

املطبعة الكربى : القاهرة)  1ط تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بن علي الزيلعي عثمان .155
 (. هـ 1313األمريية 

حتقيق عبد املوجود  1ط األشباه والنظائرالسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  .156
 (. م1881 -هـ1411 العلميةدار الكتب : بريوت) عادل ومعوض علي 

دار : بريوت)ط . د فتاوى السبكي تقي الدين علي بن عبد الكايف أبو احلسنالسبكي  .157
 (.ت. د املعارف

في بيان كثير  المقاصد الحسنةمشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن  السخاوي .151
دار الكتب : بريوت) تعليق الصديق عبد اهلل حممد  1ط من األحاديث المشتهرة على األلسنة

 (.م1878-هـ1388العلمية 
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الضوء الالمع ألهل القرن التاسع بن عبد الرمحن  السخاوي مشس الدين أبو اخلري حممد .158
 (.م1882-هـ1412دار اجليل : بريوت )  1ط

-هـ1428 -دار املعرفة :  بريوت ) ط. د المبسوطالسرخسي حممد بن أمحد  .162
 (.م1818

) إحسان عباس : قيقحت 1ط الطبقات الكبرى حممد بن سعد ابن سعد أبو عبد اهلل .161
 (.م 1861دار صادر :  بريوت

 1ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدي عبد الرمحن بن ناصر .162
 (.م 2222-هـ 1422 ناعبيكة الكتبم: الرياض) عبد الرمحن. داللوحيق : قيقحت

: قيقحت 1ط سنن سعيد بن منصورور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين سعيد بن منص .163
 (. م1812-هـ 1423الدار السلفية : بومباي اهلند) األعظمي حبيب الرمحن 

دار الكتب : بريوت ) 1طالسمرقندي أبو بكر عًلء الدين حممد بن أمحد حتفة الفقهاء  .164
 (. م 1814 -هـ  1425 العلمية
امساعيل : قيقحت 1ط قواطع األدلة في األصولاملظفر منصور بن حممد  السمعاين أبو .165

 (.م1888-ه1411 دار الكتب العلمية: بريوت ) حممد حسن

 -هـ  1424)أكرم البوشي : قيقحت 1ط األنساب عبد الكرمي بن حممداملروزي  لسمعاينا .166
 (.م1814

 (.ن.د دار اجليل: بريوت) ط . د سنن ابن ماجه شرحبن عبد اهلادي  السندي حممد .167

عبد .دق يقحت 1ط المحكم والمحيط األعظمبن سيده أبو احلسن علي بن إمساعيل ا .161
 (.م 2222 -هـ  1421دار الكتب العلمية : بريوت ) احلميد هنداوي

 1ط المحاضرات والمحاوراتكتاب  جًلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي  .168
 (.م2223 - هـ1424دار الغرب اإلسًلمي : بريوت )حتقيق اجلبوري حيىي 

دار  :بريوت)  1ط طبقات الحفاظ عبد الرمحن بن أيب بكرالسيوطي جًلل الدين  .172
 (.م 1813-ه1423الكتب العلمية 

حتقيق إمساعيل حممد 1ط األشباه والنظائرلسيوطي جًلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكرا .171
 (.م 2212 -هـ 1431 دار الكتب العلمية: بريوت ) حسن
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دار ابن اجلوزي : الدمام)هشام الصيين حتقيق  1ط االعتصامالشاطيب إبراهيم بن موسى  .172
 (.م 2221 -هـ  1428

دار ابن : اخلرب) سلمان  مشهور: قيقحت 1ط الموافقاتموسى  نبراهيم بالشاطيب إ .173
 (. م1887/ هـ1417 عفان

: مصر) حتقيق النجار حممد زهري  1ط األمالشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس  .174
 (.م 1861-هـ1311مكتبة الكليات األزهرية 

اجلاويل سنجر : رتبه 1ط مسند اإلمام الشافعيد اهلل حممد بن إدريس الشافعي أبو عب .175
 -هـ  1425 شركة غراس للنشر والتوزيع: الكويت) ماهر ياسني . دفحل : قيقحتبن عبد اهلل 

 (. م 2224
طبع جدة )  شلتوت فهيم: قيقحت ط.د تاريخ المدينةالنمريي  عمر بن شبة ابن شبة .176

 ـ(ـه 1388السيد حبيب حممود : على نفقة
 3ط اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيين اخلطيب مشس الدين، حممد بن أمحد  .177
 (.م2225 -هـ 1425 دار الكتب العلمية: بريوت) علي معوض وعادل عبد املوجود حتقيق 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  مشس الدين، حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب .171

 -هـ 1421 دار الكتب العلمية: بريوت) حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود  1ط المنهاج
 ( . م2222

 .(1)حتفة احملتاج يف شرح املنهاجاملطبوعة مع  حاشية الشروانياحلميد  عبدالشرواين  .178
 1ط الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار اهلل بن حممد بن إبراهيمشيبة أبو بكر عبد  بن أيبا .112

 (.م 1818-هـ1428مكتبة الرشد : الرياض) احلوت كمال يوسف : قيقحت
عامل دار : بريوت) 1ط أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي حممد األمني  .111
 (.هـ 1426 الفوائد
: املنورةاملدينة )  5ط مذكرة في أصول الفقهالشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار  .112

 (. م2221 -هـ1422 مكتبة العلوم واحلكم

                                 
 .معهفهو مطبوع  83 ينظر املرجع رقم( 1)
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إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد لي الشوكاين حممد بن ع .113
 حًلق حممد صبحيق يقحت ط. د الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكايناملطبوع مع  الخصمين

 (.م 2221 -هـ 1422مكتبة اجليل اجلديد،  :صنعاء) 
: قيقط حت. د الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعةحممد بن علي  الشوكاين .114

 .(ت . د دار الكتب العلمية: بريوت) املعلمي عبد الرمحن
حتقيق حًلق حممد  1ط من أسرار منتقى األخبار نيل األوطارالشوكاين حممد بن علي  .115

 (.ه1427دار ابن اجلوزي : الدمام ) صبحي 
)  1ط السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهارالشوكاين حممد بن علي بن حممد  .116
 (.م 2224-هـ1425 دار ابن حزم: بريوت
: القاهرة) ط .د البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعبن علي  الشوكاين حممد .117
 .(ت . سًلمي دلكتاب اإلدار ا
حتقيق  1ط إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين حممد بن علي  .111

 (.م2222-هـ1421دار الفضيلة : الرياض)العريب سامي 
عامل : بريوت)  1ط التنبية في الفقه الشافعي الشريازي أبو اسحاق إبراهيم بن علي .118

 (.م1813-هـ1423 الكتب
: بريوت) 1ط المهذب في فقة اإلمام الشافعيسحاق إبراهيم بن علي الشريازي أبو ا .182

 (.م 1885-هـ1416 دار الكتب العلمية

) الصاعدي إبراهيم : قيقحت1ط اللمحة في شرح الملحة غ حممد بن حسنيابن الصا .181
 (. م2224-ه1424 اجلامعة اإلسًلمية: املدينة املنورة

املعروف حباشية  ك ألقرب المسالكبلغة السال الصاوي أبو العباس أمحد بن حممد .182
 (. ت.د دار املعارف: القاهرة)  ط .د ختريج وصفي مصطفى الصاوي على الشرح الصغري

األرناؤوط أمحد : قيقحت 3طالوافي بالوفيات  الصفدي صًلح الدين خليل بن أيبك .183
 (. م2222 -هـ1422دار إحياء الرتاث : بريوت) تركي  مصطفىو 

أبو زيد  قيقحت 1ط أعيان العصر وأعوان النصرالصفدي صًلح الدين خليل بن أيبك  .184
 دار الفكر :دمشق ) حممود سامل  .دحممد حممد ،  .نبيل ، موعد د .علي ، أبو عشمة د .د
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 (.م 1881-هـ1411
مكتبة : الكويت ) حممد  الشيباين: قيقحت الرد الوافرصفي  الدين احلنفي حممد بن أمحد  .185
 (. تيميةابن 

قلعجي : قيقحت 1ط ابن الصالح ومسائل فتاوى عثمان بن عبد الرمحن ابن الصًلح .186
 (.م 1816-هـ1427دار املعرفة :  بريوت) عبد املعطي 

صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط وحمايته  الرمحن ابن الصًلح عثمان بن عبد .187
دار الغرب اإلسًلمي : بريوت) عبدالقادر موفق عبداهلل : قيقحت1ط من اإلسقاط والسقط

 (.م 1814 -هـ 1424
)  حممود حممدعبده : قيقحت 1ط تفسير عبد الرزاق بد الرزاق بن مهامالصنعاين ع .181
 (.م 1888 - هـ1418 دار الكتب العلمية: بريوت

إبراهيم : قيقبدون طبعة حت األمالي في آثار الصحابةالصنعاين عبد الرزاق بن مهام  .188
 (.ط . دمكتبة القرآن : القاهرة) جمدي 
: اهلند) الرمحن األعظمي حبيب : قيقحت 2ط المصنف الصنعاين عبد الرزاق بن مهام بن نافع .222

 (.م 1813-هـ1423 اجمللس العلمي
دار : الدمام) حتقيق حًلق حممد صبحي  2ط سبل السالمالصنعاين حممد بن إمساعيل  .221

 (.هـ 1421ابن اجلوزي 

 
األحاديث المختارة أو ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقدسي  .222

 3ط المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
 -هـ  1422دار خضر للطباعة والنشر : بريوت) عبد امللك بن عبد اهلل . دبن دهيش ا: حتقيق

 (. م 2222
، بن عوض اهلل طارقا: قيقط حت.د المعجم األوسطأمحد بن أيوب الطرباين سليمان بن  .223

 (.م 1885-هـ1415 دار احلرمني : ةر هاقال) احلسيين عبد احملسن بن إبراهيم 
عبد اجمليد محدي : قيقحت 2ط المعجم الكبيرالطرباين سليمان بن أمحد بن أيوب  .224

 (.ن .دمكتبة ابن تيمية : القاهرة ) السلفي
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تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل الطربي أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد  .225
 (.ن .دمطبعة املدين : ةر هاقال) شاكر حممود حممد : قيقط حت.د من األخبار

 الرتكي: حتقيق 1ط جامع البيان عن تأويل آي القرآنحممد بن جرير أبو جعفر  الطربي .226
دار هجر : القاهرة) وث والدراسات اإلسًلمية بدار هجر عبد اهلل بالتعاون مع مركز البح. د

 (.م 2221 -هـ  1422

ق النجار حممد زهري يقحت 1ط شرح معاني اآلثار الطحاوي أبو جعفر أمحد بن حممد .227
 (. م1878 -هـ 1388 عامل الكتب: بريوت)  جاد احلق حممد سيدو 

)  شعيباألرنؤوط  حتقيق 1ط شرح مشكل اآلثارو جعفر أمحد بن حممد أبالطحاوي  .221
 (. م1484-هـ1415مؤسسة الرسالة: بريوت

اختصره الرازي أبو بكر  مختصر اختالف العلماءالطحاوي أبو جعفر أمحد بن حممد  .228
م 1886-هـ1417دار البشائر اإلسًلمية : بريوت )نذير أمحد عبد اهلل : قيقأمحد اجلصاص حت

.) 

 عبد اهلل. دالرتكي  :قيقحت 2ط شرح مختصر الروضة الطويف سليمان بن عبد القوي .212
 (.م1881-هـ1418 مؤسسة الرسالة: بريوت)

: قيقحت 1ط مسند أبي داود الطيالسيالطيالسي أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود  .211
 (. م1888 -هـ  1422دار هجر: مصر) حممد .الرتكي د

 -ط . د) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصارحممد أمني  عابدينابن  .212
 (.ت  –ن 

 البحر الرائقمع املطبوع  منحة الخالقابن عابدين  .213

الدار التونسية للنشر : تونس)  12طالتحرير والتنوير بن عاشور حممد الطاهر بن حممد ا .214
 (. هـ 1814

. د: قيقحت 1ط اآلحاد والمثانيأيب عاصم أبو بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن ا .215
 (.م 1881 - هـ1411دار الراية : الرياض) اجلوابرة باسم فيصل 

 1ط االستيعاب في معرفة األصحابعبد الرب القرطيب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  ابن .216
 (. م1882 -هـ 1412دار اجليل : تبريو  ) البجاوي علي: قيقحت
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني ابن عبد الرب القرطيب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل  .217
م 1811-هـ1421وزارة األوقاف والشؤون اإلسًلمية : املغرب) أعراب سعيد : حتقيق دواألساني

.) 

العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ن عبد اهلادي مشس الدين حممد بن أمحد اب .211
 (.م2222-هـ1422الفاروق احلديثة : القاهرة )طلعت احللواين : قيقحت 1ط أحمد بن تيمية

: ق يقحت 1ط المحرر في الحديثس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي مشا .218
 .(م1815-ه1425 دار املعرفة: بريوت) الذهيب مجالو مسارة حممد، و املرعشلي يوسف، 

: مصر ) أبو أنس سيد بن رجب : قيقحت كتاب األمواليف أبو ُعبيد القاسم بن سًل م  .222
 (.م2227-هـ1421الفضيلة دار 

ق خان حممد عبد املعيد يقحت 1ط غريب الحديثأبو ُعبيد القاسم بن سًل م بن عبد اهلل  .221
حبيدر أباد  مطبعة دائرة املعارف العثمانيةدار الكتاب العريب مصورة من طبعة : بريوت) 

 .(م1876-هـ1386
دار ابن : الدمام )  1ط الشرح الممتع على زاد المستقنعحممد بن صاحل العثيمني  .222

 (. هـ 1421 اجلوزي

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث العجلوين إمساعيل بن حممد  .223
 (.ت . د مكتبة القدس: قاهرةال)ط . د على ألسنة الناس

 طرح التثريب في شرح التقريب العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني .224
 .(بدون تاريخ الرتاث العريبدار إحياء : بريوت) أمحد: أكمله ابنهط و . د

قواعد األحكام في مصالح عز الدين عبد العزيز  سلطان العلماء السًلم بن عبدالعز ا .225
 1881 -هـ  1414مكتبة الكليات األزهرية  : القاهرة ) ق عبد الرؤوف سعد طه يعلت األنام

 (.م
) إبراهيم حممد سليم ق يقحت الفروق اللغويةالعسكري أبو هًلل احلسن بن عبد اهلل  .226
 (.م 1887-هـ1411دار العلم والثقافة : القاهرة

 ) 1ط شرح سنن أبي داود عون المعبود مشس احلق حممدأبو الطيب العظيم آبادي  .227
 (.م 1882-هـ1412الكتب العلمية دار : بريوت
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 ) 1ط منح الجليل شرح مختصر خليلعليش أبو عبد اهلل املالكي حممد بن أمحد  .221
 (.م1814-هـ1424دار الفكر :  بريوت

ق يقحت 1ط شذرات الذهب في أخبار من ذهبعبد احلي بن أمحد  ريالعك ابن العماد .228
 1816 -هـ  1426 دار ابن كثري: دمشق) عبد القادر  األرنؤوط: حممود خرج أحاديثه األرنؤوط

 (. م

ق يقحت 1ط البيان في مذهب اإلمام الشافعيالعمراين أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري .232
 (. م 2222 -هـ 1421 دار املنهاج: بريوت )  قاسم حممدالنوري 

عبد . دالرتكي : حتقيق 1ط الواضح في أصول الفقهي بن عقيل عل الوفاء وأب ابن عقيل .231
 (.م1888-هـ1422 مؤسسة الرسالة: بريوت)اهلل 

: القاهرة )  1ط معجم اللغة العربية المعاصرة عمر د أمحد خمتار مبساعدة فريق عمل .232
 (.م 2221 -هـ  1428 الكتبعامل 

ط . د عمدة القاري شرح صحيح البخاريو حممد حممود بن أمحد العيىن بدر الدين أب .233
 (.ت . الفكر ددار : بريوت )

: بريوت ) حتقيق أمين شعبان  1ط البناية شرح الهدايةحممود بن أمحد  الدينالعيىن بدر  .234
 (.م 2222 -هـ  1422 دار الكتب العلمية

: الكويت) 1ط أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم حسنأبو غدة الدكتور  .235
 (.م1817-هـ1427مطبعة الفيصل 

األشقر : حتقيق 1ط من علم األصول المستصفىحممد  الغزايل أبو حامد حممد بن .236
 (.م1887-هـ1417مؤسسة الرسالة : بريوت)حممد 

تامر  ،وأمحد إبراهيم : قيقحت 1ط المذهبالوسيط في  أبو حامد حممد بن حممدالغزايل  .237
 (.م1887-هـ1417 دار السًلم : القاهرة) حممد 
وضع  1ط بأعيان المئة العاشرة السائرة الكواكب ن حممدالغزي جنم الدين حممد ب .231

 (.م1887-هـ1411دار الكتب العلمية: بريوت)حواشيه خليل املنصور 

: الرياض ) رسالة دكتوراه  1ط تيمية الفقهيةاختيارات شيخ اإلسالم ابن زيد . الغنام د .238
 (.م2228-هـ1432كنوز أشبيليا 
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) أمحد خمتار .دعمر : حتقيقمعجم ديوان األدب  الفارايب أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم .242
 (. م 2223 -هـ  1424مؤسسة دار الشعب : القاهرة 

عبد السًلم  هارون: قيقحت معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس القزويين الرازي بن فارسا .241
 (.م1878 -هـ 1388 دار الفكر )

املخزومي مهدي ، السامرائي : قيقط حت. د كتاب العين بن أمحد الفراهيدي اخلليل .242
 (.ت .د دار ومكتبة اهلًلل: بريوت)إبراهيم 

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج  لي بن حممدإبراهيم بن عابن فرحون  .243
 (.هـ1321ر الكتب العلميةدا: بريوت ) 1ط األحكام

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون إبراهيم بن علي بن حممد .244
 (.ت.ددار الرتاث : القاهرة ) حممد  .د أبو النور: حتقيق

 حتقيق 1ط فصول البدائع في أصول الشرائعمشس الدين حممد بن محزة  الفناري الرومي .245
 .(م2226 -هـ1427 دار الكتب العلمية :بريوت)إمساعيل حممد حسني 

: حتقيق 1ط القاموس المحيط الفريوزآبادى جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب .246
 (.م2225 -هـ  1426مؤسسة الرسالة : بريوت)  مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

)   2ط المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي أمحد بن حممد بن علي  .247
 (.ت . دار املعارف د: القاهرة 

) 1ط موع فتاوى شيخ اإلسالمالمستدرك على مج بن قاسم حممد بن عبد الرمحنا .241
 (.هـ1411ن .د

 (.م1817-1427دار النفائس : بريوت )  3طنظام الحكم القامسي ظافر  .248

 1ط نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرارقاضي زاده مشس الدين أمحد بن قدور  .252
-هـ 1424دار الكتب العلمية : بريوت)تعليق عبد الرزاق املهدي رح فتح القدير تكملة ش

2223). 

. عبداهلل، واحللو د. حتقيق الرتكي د 3ط المغنيابن قدامة موفق الدين عبد اهلل بن أمحد  .251
 (.م 1887-هـ1417دار عامل الكتب : الرياض) عبدالفتاح 

: بريوت ) عزوز أمحد : قيقحت الفقهعمدة د اهلل بن أمحد ابن قدامة موفق الدين عب .252
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 (. م2223 -هـ 1423 املكتبة العصرية

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ابن قدامة أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد  .253
املكتبة : مكة املكرمة)حتقيق إمساعيل شعبان  1ط الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

 (.م1881-هـ1418 مؤسسة الريان: املكتبة التدمرية، بريوت: املكية ، الرياض

)  ط .د  أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق  القرايف شهاب الدين أمحد بن إدريس .254
.(ت. د عامل الكتب: بريوت 
دار :  بريوت)  حممد بو خبزة :قيقحت1ط الذخيرة القرايف شهاب الدين أمحد بن إدريس .255

 (. م1884 الغرب اإلسًلمي

. الرتكي دحتقيق  1ط تفسير القرطبي= الجامع ألحكام القرآن  د بن أمحدحممالقرطيب  .256
 .( م 2226 -هـ 1427 - مؤسسة الرسالة: بريوت )عبداهلل وعرقسوسي حممد رضوان 

شرح  = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطًلين أمحد بن حممد بن أىب بكر  .257
 (. هـ1325 املطبعة الكربى األمريية: مصر ) 6ط القسطالني

 1ط بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامعلي بن حممد بن عبد امللك  ابن القطان .251
 (. م1887-هـ1417 دار طيبة: الرياض )احلسني آيت سعيد : قيقحت

)  1ط البقاعمراصد االطالع على اسماء االمكنة و القطيعي عبد املؤمن بن عبد احلق  .258
 (. هـ 1412 دار اجليل: بريوت 

مكتبة : مصر) املطبوع مع حاشية عمرية  3ط قليوبي ةحاشيأمحد سًلمة  القليويب .262
 (.م 1856-هـ1375مصطفى البايب 

ظفر الالظي بما يجب في القضاء على القنوجي البخاري صديق بن حسن خان يف  .261
 (.م2221-هـ1422دار ابن حزم : بريوت)حتقيق الباتين أبو عبد الرمحن  1ط القاضي

 أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاءم بن عبد اهلل القونوي قاس .262
 (.م2224 - هـ1424 دار الكتب العلمية: بريوت) مراد حيىي: قيقحت

 1ط ى الحروف واأللفاظالمخرج علذخيرة الحفاظ ابن القيسراين حممد بن طاهر  .263
 (.م1886-هـ1416دار السلف : الرياض) حتقيق الفريوائي عبدالرمحن 

 1ط أحكام أهل الذمة حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزيةابن قيم  .264
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 هـ1411رمادى للنشر :  الدمام )شاكر بن توفيق  العاروري والبكري يوسف بن أمحد : قيقحت
 (.م1887 -

حتقيق  3ط زاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب  .265
 (.م1881-هـ 1411 مؤسسة الرسالة: بريوت )األرنؤوط شعيب و األرنؤوط عبد القادر 

ط حتقيق  مصايد الشيطان فيإغاثة اللهفان حممد بن أيب بكر بن أيوب  ابن قيم اجلوزية .266
 (.ابن اجلوزي : مالدما)احلليب علي بن حسن 

حتقيق  إعالم الموقعين عن رب العالمين ابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب .267
 (. م1886 -هـ 1417دار الكتب العلمية  :يريوت) إبراهيم حممد عبد السًلم 

حتقيق عيون بشري حممد  1ط الطرق الحكميةابن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن أيوب  .261
 (.م1818-هـ1412يد دار املؤ : بريوت)

دار الكتب : بريوت)  2ط بدائع الصنائع الكاساين عًلء الدين، أبو بكر بن مسعود .268
 (. م1816 -هـ 1426 العلمية
دار صادر  :بريوت) إحسان . د ق عباسيقحت 1ط فوات الوفياتحممد بن شاكر  الكتيب .272

.) 

عبد اهلل . د الرتكيحتقيق  1ط البداية والنهاية بن عمر أبو الفداء إمساعيلابن كثري  .271
 .( م 1881 -هـ  1418دار هجر : مصر ) بالتعاون مع دار هجر 

سًلمة سامي : قيقحت 2ط تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري .272
 (. م 1888 -هـ 1422دار طيبة : الرياض ) بن حممد 

حفص عمر بن الخطاب مسند أمير المؤمنين أبي بن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر ا .273
دار الوفاء : املنصورة) قلعجي عبد املعطي : قيقحت 1ط رضي اهلل عنه وأقواله على أبواب العلم

 (. م1881 -هـ 1411

: بريوت) حممداملصري  –عدنان درويش : قيقحت 3ط الكليات أيوب بن موسىالكفوي  .274
 (.م1881-ه1418مؤسسة الرسالة 

وزارة األوقاف والشؤون : قطر)أمحد  جنيب: يقحتق 1ط التبصرةاللخمي علي بن حممد  .275
 (.م 2211 -هـ  1432 اإلسًلمية
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األرنؤوط : قيقحت 1ط ةسنن ابن ماجابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين  .276
دار الرسالة  :دمشق) حرز اهلل َعبد الل طيف  -قره بللي حممَّد كامل  -مرشد عادل  -شعيب 
 (. م 2228 -هـ  1432 العاملية
المحيط البرهاني في الفقه  املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن َماَزَة البخاري أبوا .277

 (. م 2224 -هـ  1424 دار الكتب العلمية: بريوت)  ق اجلندي عبد الكرمييقحت1ط النعماني
) األعظمي حممد مصطفى : قيقحت 1ط الموطأمالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين  .271

 م 2224 -هـ  1425 واإلنسانيةمؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية : اإلمارات
.) 

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو  املاوردي أبو احلسن علي بن حممد .278
دار الكتب : بريوت)وعبد املوجود عادل معوض علي حممد : قيقحت 1ط شرح مختصر المزني

 (.م1884-هـ1414العلمية 

حتقيق البغدادي أمحد  1ط األحكام السلطانية املاوردي أبو احلسن علي بن حممد .212
 (.م1818-هـ1428مكتبة دار ابن قتيبة : الكويت)

تحفة األحوذي بشرح جامع املباركفورى أبو العًل حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم  .211
 (.م1882 -هـ1412 دار الكتب العلمية: بريوت) 1ط الترمذي

دار الفكر : مصر) ق أبو النيل حممد يقحت 1ط تفسير مجاهدبن جرب أبو احلجاج جماهد  .212
 (. م1818 -هـ1412 اإلسًلمي

خالصة األثر في أعيان احمليب احلموي حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين الدمشقي  .213
 (.ت.ددار صادر : بريوت ) ط .د القرن الحادي عشر

 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ن سليماناملرداوي عًلء الدين أبو احلسن علي ب .214
هـ 1421مكتبة الرشد  :الرياض)اجلربين عبد الرمحن ،  القرين عوض ، السراح أمحد : قيقحت1ط
 (.م2222 -

اإلنصاف في معرفة الراجح من ملرداوي عًلء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ا .215
 (.م 1855 -هـ 1374 ناشربدون ) حتقيق الفقي حممد  1ط الخالف
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 .(1)مطبوع مع الفروع تصحيح الفروع عًلء الدين أبو احلسن علي بن سليماناملرداوي  .216

حتقيق إمساعيل  1ط المبدع في شرح المقنع ابن مفلح برهان الدين إبراهيم بن حممدو  .217
 (.م1887 -هـ 1411دار الكتب العلمية :  بريوت )حممد حسن 

 المحررالنكت والفوائد السنية هلى مشكل  برهان الدين إبراهيم بن حممد ابن مفلح .211
 .(2)املطبوع مع احملرر 2ط

المقصد االرشد  المقصد األرشد في ذكر رهان الدين إبراهيم بن حممد بابن مفلح  .218
 -هـ 1412مكتبة الرشد : الرياض )العثيمني عبد الرمحن : قيقحت 1ط أصحاب اإلمام أحمد

 (. م1882

: بريوت )  عبد اهلل. د الرتكي :قيقحت 1ط الفروعمد حممد بن مفلح بن حممفلح  ابن .282
 (.م2223 -هـ 1424 مؤسسة الرسالة

المسمى نباهة البلد الخامل  تاريخ اربلابن املستويف املبارك بن أمحد اللخمي اإِلربلي  .281
دار الرشيد للنشر وزارة الثقافة واإلعًلم، :  العراق) سامي  الصقار: قيقحت بمن ورده من األماثل

 (. م 1812

عبد : وترقيم قيقحت 1ط صحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  .282
 (.م 1881-هـ 1412كتب العربية دار إحياء ال: بريوت) الباقي حممد فؤاد 

عبد اهلل . د شحاته: قيقحت 1ط تفسير مقاتل بن سليمان مقاتل بن سليمان األزدي .283
 (. هـ 1423مؤسسة التاريخ العريب :  بريوت )حممود 

دار إحياء : بريوت)  ط.د درر الحكام شرح غرر األحكاممد بن فرامرز رو حممًل خس .284
 ( ن. د الكتب العربية

البدر المنير في تخريج األحاديث ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي  .285
دار : الرياض ) سليمان عبد اهللو  أيوب أمحد،: قيقحت 1ط بيرواألثار الواقعة في الشرح الك

 (. م2224-هـ1425اهلجرة 

                                 
 .فهو مطبوع يف هامشه 282 ينظر املرجع رقم( 1)
 .فهو مطبوع يف هامشه 65 ينظر املرجع رقم( 2)
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 فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدينالدين أمحد بن عبد العزيز  املليباري زين .286
 (.م2224 -هـ1424 دار بن حزم: بريوت ) حتقيق اجلايب بسام  1ط

 3ط التيسير بشرح الجامع الصغيراملناوي زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفني  .287
 (.م 1811-ـه1421مكتبة اإلمام الشافعي : الرياض)

 2ط فيض القدير شرح الجامع الصغيراملناوي زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفني  .281
 (.م 1872-هـ1381ة ر املعرفاد: بريوت) 

 حممد حنيف أبو محاد صغري أمحد: ق يقحت اإلجماع مد بن إبراهيمبن املنذر أبو بكر حما .288
 (. م1888-هـ1422مكتبة الفرقان :  اإلمارات) 

حتقيق  1ط اإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم  .322
 (.م2224-هـ1425مكتبة مكة الثقافية : رأس اخليمة)األنصاري أبو محاد صغري 

 1ط األوسط في السنن واإلجماع واالختالفبن املنذر أبو بكر حممد بن إبراهيم ا .321
 (.م1888هـ، 1422 دار طيبة: الرياض)  حممد حنيف أبو محاد صغري أمحد: حتقيق

 (. هـ1414دار صادر : بريوت ) 3ط لسان العربابن منظور حممد بن مكرم  .322

 1ط لشيخ اإلسالم ابن تيمية تيسير الفقه الجامع لالختبارات الفقهيةموايف أمحد  .323
 (.م1883-هـ1413دار ابن اجلوزي : الدمام)

تعليق أبو ط . د االختيار لتعليل المختارحي عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلد .324
 .(ت .د دار الكتب العلمية :بريوت)دقيقة حممود 

 كوكب المنيرمختصر التحرير شرح الأبو البقاء حممد بن أمحد  الفتوحيابن النجار  .325
 -هـ 1413مكتبة العبيكان : الرياض) محاد نزيه و الزحيلي حممد : قيقبدون رقم طبعة حت

 (.م1883

دار  ) 2ط  البحر الرائق شرح كنز الدقائق إبراهيم بن حممد ابن جنيم زين الدين بن .326
 .( ت .د الكتاب اإلسًلمي

ى أشرف عل 1ط السنن الكبرىالنسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  .327
 (. م 2221 -هـ  1421 مؤسسة الرسالة: بريوت) األرنؤوط شعيب : التحقيق

(.هـ1311 املطبعة العامرة: بغداد)  ط. د طلبة الطلبةمد عمر بن حم النسفي جنم الدين .321
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دار  :بريوت)  حلية األولياء وطبقات األصفياء أبو نعيم األصبهاين أمحد بن عبد اهلل .328
 (. م1886-هـ1416الفكر 

حتقيق اهلزازي عادل بن  1ط معرفة الصحابة األصبهاين ن أمحدعبد اهلل ب نعيم وأب .312
 (.م1881-هـ1418دار الوطن : الرياض)يوسف 

إبراهيم : قيقحت 1ط الدارس في تاريخ المدارسالنعيمي عبد القادر بن حممد الدمشقي  .311
 (. م1882 -هـ 1412 دار الكتب العلمية: بريوت)  مشس الدين

دار الكتب : بريوت )  تهذيب األسماء واللغاتين بن شرف حمي الد أبو زكريا النووي .312
 (ت. العلمية د

املطبعة : القاهرة)  1ط شرح صحيح مسلمأبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي  .313
 (.م 1828-هـ1347األزهرية باألزهر 

حتقيق  3ط فتينروضة الطالبين وعمدة المحميي الدين حيىي بن شرف  أبو زكرياالنووي  .314
 (.م 1881-هـ1412 املكتب اإلسًلمي: بريوت )  الشاويش زهري

ق يقحت 1ط غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري نظام الدين احلسن بن حممد  .315
 (.م1886-هـ 1416دار الكتب العلميه : بريوت) عمريات زكريا 

: قيقحت ومنبع الفوائدمجمع الزوائد اهليثمي أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر  .316
 (. م1884هـ،  1414 مكتبة القدسي: القاهرة )القدسي حسام الدين 

 دار الكتب العلمية: بريوت ) 1ط تاريخ ابن الورديابن الوردي املعري عمر بن مظفر  .317
 (. م1886 -هـ 1417
 املطبوعاتدار : األسكندرية ) المرافعات المدنية والتجاريةأمحد  الدكتور أبو الوفاء .311

 (.م2227اجلامعية 
نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية حممد نعيم . ياسني د .318

م بإذن من 2223-هـ1423طبعة خاصة من دار عامل الكتب الرياض ) رسالة دكتواره  التجارية
 (.دار النفائس 

دار  : ياضالر ) رسالة ماجستري  1ط استيفاء الحقوق من غير قضاءفهد . اليحىي د .322
 (.م 2225-هـ1426كنوز أشبيليا 
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أسد : قيقحت 1ط الموصلي مسند أبي يعلى أبو يعلى املوصلي أمحد بن علي بن املُثىن .321
 (.م 1816 – هـ1426دار املأمون للرتاث : دمشق) حسني سليم 

: ط تعليق. د األحكام السلطانية القاضي أبو يعلى الفراء ، حممد بن احلسني بن حممد .322
 (. م2222-هـ1421دار الكتب العلمية : بريوت )د حامد الفقي حمم

 

 

 


