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.املشهورة
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Abstract 
 

 

Title of the study: Sections of Imam Al-Shawkani in judicial authorities 

"ComparativeJuristic Study"  

This study aims to identify the selections of Imam Al-Shawkani in judicial 

authorities, and comparing it with the famous juristic doctrines 

The researcher used the historical approach in order to know the life, writings 

and students of Imam Al-Shawkani. Also, he used the descriptive approach in 

order to extract the opinions of Al-Shawkani in judicial authorities.  

The study consists of an introduction, preface, three sections and conclusion. 

They are as follows:  

The introduction: It has the aims, approach of the study and the previous 

studies.  

The preface: It has autobiography about Imam Al-Shawkani.  

The first section: It is about judicial authorities at Imam Al-Shawkani, and it 

has chapters and searches.  

The second section: Is about the testimonies at Imam Al-Shawkani, and it has 

searches and chapters.   

The third chapter: It is about the declaration at Imam Al-Shawkani, and it has 

searches and chapters.   

The research reached to many resultsfrom which are he followings: 

1- The importance of in judicial authorities at Imam Al-Shawkani  

2- Imam Al-Shawkani determinedspecifications of the judge.  

3- Declaration is an evidence at Imam Al-Shawkani  

Also, the resrecaher recommended the followings:  

1- Making use of the selections of Imam Al-Shawkani, and especially in the 

chapter of in judicial authorities.  

2- Providing the Islamic Libraries with writings of Imam Al-Shawkani. 

3- Islamic universities and institute of researches  should print and achieve 

what have been registered in Books of Al-Shawkani 
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 شكر وتقدير
الوثلشةاملتولررةواملتجلددة،احلمدهللربالعاملني،أمحدهتعااعلليآقهلهالل قحترليونعمله

ادقاألمني،وبعد:لوالرالةوالسالمعليسيداألولنيواآلخرينحممدبنعبداهللالر
ةلل نمللننعللماهللتعللااعللليأنيسللريلاختيللارهللذااملوضللوعللوتابللةةيللهوإن للاءاهللسللو 

صللةاملهتمللنيمللنهمبفقللهاإلمللام،مثعنللدعمللومالبللاحثنيوخايلقلليهللذاالبحللثالقبللولعنللداهللأوق 
."رمحهاهلل"الشوكا 

ويفهللذااملقللامأخللكبالشللوراجلزيلللوالثنللاءاجلميلللجامعللةاملدينللةالعامليللةاللل كللانيلالشللر 
العظلليمأنأكللونأحللدمنسللوبيهامثأثللد للور وتقللدير ملللديرهااألسللتاذالللدكتور حممللدبللنخليفللة

يولللونراهلللدهلللذاالرلللرحالعلملللياملبلللارتوأسلللألهسلللبحانهأنتبلللارتوتعلللااالتميملللي.اللللذ  لللرّةهاهلل
وتعااأنجيعلجهدههذايفميزانحسناتهإنهعليكل يءقدير.

عليكثرة-امثأخكبالشورسعادةاألستاذالدكتور هشاميسر العريبالذ تفضلمشوور 
عليرسال .ابقبولهأنيوونمشرة -مشاملله
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 اإله         داء
 

 .إاوالديتعاةاهااهلل 

 .إاوالد رمحةاهلل 

 .إازوج وةقهااهلل 

 .إاأبناهيوبنايت 

 .إاكلطالاعلموطالبةعلم 

 .إاكلمنلهحقعليالباحث 


لقاءماعملواوأحسنوا.اأهد هذااجلهداملتواضع.وجزاهماهللخش 
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 مقدمة 
حممدوعليآلهوصحبهأمجعني.والسالمعلينبّينااحلمدهللربالعاملنيوالرالة

أمابعد:
،وحيلث نإة نالقضاءمنأهماملهماتومماتلدعوإليلهحاجلاتالنلاميفكللزملانويفكللمولان 

قمتلله،وحيللثبلللهمللنالعلللمأعللالهوقللدبلللهةيللهذروتلله،و"رمحللهاهلل"اإلمللامحممللدبللنعللليالشللوكا 
وجدتّللهةلل ذاولّيللتوجهللكقلب لللعلللمالتفسللش"رمحللهاهلل"ومللازلللتبوتبللهواختياراتللهاكنللت للغوة دنللإ

،أوعلللماحللللديثوملشهللاملللنهلللتإاعلللماألصلللول،أوعلللمالفقللله،وإذااجتاملفّسللرواحملقلللقواملللدّقق
"رمحلهاهلل"ذللكالعللميفعرلرهالعلومرأيتهضربيفكلعلمبسهمواةر،بلرمبايولونحامللرايلة

علّيومنحقهذااإلمامعلّيأنأساهميفخدمة؛ألجلذلكوملشهرأيتأنمنحقطلبةالعلم
يفالقضلاءوأردتأنأقلارنبلنيملااختلارهوارتضلاهوبلنيأقلوال–رمحلهاهلل–علمهوخاصةملااختلاره

نيفة،واإلماممالك،واإلمامالشلاةعي،واإلملامالعلماءوخباصةأصحاباملذاهامنهماإلمامأبوح
يلاراتاإلملامدملأقفعليكتابأورسلالةعلميلةحتلدثتعلناختحيثإن"رمحهماهللمجيعا "أمحد

،ومنهذااملنطلقكانتهذهالرسالةالعلميةوال ع نلْو ْنُتهللابلل"اختياراتاإلملامالشوكا يفالقضاء
".دراسةةقهيةمقارنة يفالقضاءالشوكا

ذلكوالقادرعليه،،،واهللأسألأنيوةقاجلميعأنهويلي
 موضوع البحث : 

جيدهايفأمللااملوضلوعات"رمحهاهلل"املتأمليفكتاالشيخاإلمامحممدبنعليالشوكا 
نخللاللاإلسللالميةمللنتفسللشوحللديثوةقللهوأصللولوملشهللاةللأردتالرتكيللزعللليموضللوعالقضللاءملل

هذهالوتاومسيتهذاالبحث"اختياراتاإلمامالشوكا يفالقضاءدراسةةقهيةمقارنة".
 أسئلة البحث : 

ةلل نهللذاالبحللثسللو حيللاولاإلجابللةوقللدتوللونأسللبلةالبحللثهلليأمهيللةالبحللثيفاحلقيقللة
"رمحللهاهلل"علنالسللاالاللرهيسالتللايل:ملااقختيللاراتالفقهيلةيفالقضللاءعنلداإلمللامحمملدالشللوكا 

ويتفرعهذاالساالمنأسبلةةرعيةكمايلي:


 ماآراءاإلمامالشوكا يفالقضاء؟ -1
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 أهمةاملذاهااإلسالمية؟كيفتقارنبنيآراءاإلمامالشوكا وملشهمن -2

 مامقوماتالقاضيوآدابهعنداإلمامالشوكا ؟ -3

 ماآراءاإلمامالشوكا يفالشهادات؟ -4

 ماآراءاإلمامالشوكا يفاإلقرار؟ -5

 أهمية البحث : 
يستمدالبحثأمهيتهمنعدةجواناأمهها:

ديمللنأهللممراجللعةقللهالقضللاءأمهيتللهتومللنيفكللونكتللاب"القضللاء"والللذ البحللثةيللهيُعلل -1
 لإلمامالشوكا .

منأكابرحفاظهاالذينأةنواحياهتميفخدملةوكوناإلمامالشوكا منأ هرعلماءاألمة -2
العلمو رحهوتبيينه،ورملمموانتلهملحيلببالدراسلةالواةيلةملنهجلهيفالقضلاء،ةحاوللتإبلرازعللم

 الشيخيفهذااجملال.

وحاجلللةالنلللاميفهلللذاالزملللانهللللذهاآلراءءاإلملللامالشلللوكا واختياراتلللهيفالقضلللاءإظهلللارآرا -3
.واقختيارات

 الدراسات السابقة : 
ملأجلللددراسلللةسلللابقةعلللناختيلللاراتاإلملللامالشلللوكا يفالقضلللاءحسلللاعلملللي،وإ لللاهنلللات

.رساهلاهتمتباإلمامالشوكا منجواناأخرى
وقدوقفتعليتلكالرساهلوهي:

" اختي  ارات اإلم  ام الش  وكاني ف  ي التفس  ير م  ن خ  الل كتاب  ه ف  تح الق  دير " م  ن أول س  ورة  – 0
رسلالةماجسلتشأعلدهاالطاللا:ةلايزبلنحبيلاودراس ة " . اإلى آخ ر س ورة الن اس جمع  الكهف

يفاجلامعةاإلسالميةباملدينةاملنورة.بندخيلالرَّمجي
 الرسالة :  ملخص

زتالرسللللالةعللللليورّكللللوةهللللارم،أبللللواب،وخامتللللة،ةقسللللمالباحللللثرسللللالتهإامقدمللللة،وثالثلللل
"اختيللللاراتالشللللوكا يفالتفسللللشمللللنخللللاللكتابللللهةللللتإالقللللدير"،وملتتطللللرقالرسللللالةإااختيللللارات

الشوكا يفالقضاءال هتد هلارسال هذه.
 منهج البحث : 
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اللذ سلرتعليلههلوامللنهجحتلددنلوعامللنهجاملسلتادمةيلهللذاةل نامللنهجطبيعةهذاالبحلث
،وامللللنهجالتحليللللي،وامللللنهجاملقلللارن،حيلللثأصلللفوأحلللللوأقلللارنوقلللدحرصلللتعللللياتبلللاعالوصلللفي

اخلطواتالتالية:
يمللا.وقللدتتبعللتاختياراتللهالفقهيللةوترجيحاتللهةإبللرازاختيللاراإلمللامالشللوكا يفاملسللألةأوق  -1

 يتعلقبالقضاء.

مقارنةآراءالشوكا معملشهمنأهمةاملذاهااإلسلالميةوخاصلةاألهملةاألربعلة:أبوحنيفلة، -2
وماللللك،والشلللاةعي،وأمحلللدرمحهلللماهللتعلللاا؛حيلللثأذكلللرآراءهلللميفاملسلللألة،وأقترلللريفاملقارنلللة

 عليآراءأهمةأهلالسنةواجلماعة.

 املسألةال أتناوهلاحسااجتهاد .بيانالرأ الراجإيف -3

اعتملللدتيفمجلللعامللللادةالعلميلللةعلللليأمهلللاتاملراجلللعالفقهيلللةاملعتملللدةوعلللليكتلللاالشللليخ -4
 وبعضةتاويه.

أّملللاملللايتعللللقبتوثيلللقاآليلللاتواألحاديلللثاللللواردةيفالبحلللثةلللأعزواآليلللاتإاالسلللورةالللل  -5
لللراجاألحاديلللثملللنمرلللادرهام ،ةللل نوجلللديفأحلللدمهاعلللليالرلللحيحنيأوق اعتملللد وردتةيهلللا.ُأخ 

 اكتفيتبه،ة ذامليونةيهماخّرجتهمنالسننوملشها.

 سو أترجملألعالمملشاملشهوريناملذكورينيفصلاالبحث. -6

 "اختيارات اإلمام الشوكاني في باب العام والخاص من خالل كتابه . إرشاد الفحول" .  – 3
درجللةاملاجسللتشيفأصللولالفقللهمللنجامعللةاإلميللانمللناجلمهوريللةاليمنيللةحبللثتوميللليلنيللل

تقدمهباالطالا حممدعبدامللكأمحدعرازة.
 ملخص الرسالة : 

قسللمالباحللثرسللالتهإا:مقدمللة،ومتهيللد،وةرلللني،وخامتللةوركللزتالرسللالةعلللياختيللارات
الشوكا يفبابالعامواخلاصوملتتطرقإاآراءواختياراتالشوكا يفالقضاء.

 "  ا"اإلمام الشوكاني مفسر   – 2
أمالقللرىمبوللةلنيلللأطروحللةدكتللوراهتقللدمهبللاالطالللا حممللدحسللنبللنأمحللدالغمللار جلامعللة

.م1981هل 1411درجةالدكتوراه
 ملخص الرسالة : 
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قّسمالباحثالرسالةإا:مقدمة،وثالثةأبواب:
الباباألول:عررالشوكا وةيهمخسةةرول.

البابالثا :مدخلإاتفسشالشوكا وةيهثالثةةرول.
وةيهامانيةةرول.البابالثالث:منهجالشوكا يفالتفسش

ومليلللتولمالباحلللثقملللنقريلللاوقملللنبعيلللدعلللنأحلللوالالقضلللاءعنلللداإلملللامالشلللوكا ؛ألن
؛لوّنرسال تتحدثعناختياراتالشوكا يفالقضاء.االرسالةتتولمعنالشوكا مفسر 

وةولره،لللدكتور حسلنيهناتدراسةأخرىبعنوان:))اإلمامالشوكا راهلدعرلرهدراسلةيفةقهله
م.1991هل 1411بنعبداهللالعمر ،مطبوعةيفدارالفوراملعاصريفلبنانسنة

وهنلللاترسلللالةأخلللرىبعنلللوان:))اإلملللامالشلللوكا ومنهجلللهيفكتابلللةنيللللاألوطلللار لللرحمنتقلللي
هللل 1411ةاألخبللار،للباحللثخالللدأمحللداخلطيللاسس،وهلليرسللالةماجسللتشجبامعللةأمالقللرىسللن

م.1991
 سللعيديللاتبلنيالسللفوالزيديلة،للباحلثيفاإلهلاقعتقاديلةورسلالة:اإلملامالشلوكا وآثلاره

م.1986هل 1416إبراهيمسيدأمحد،رسالةماجستشجبامعةأمالقرىسنة
لتوجيلللهاملعلللىنيفتفسلللشه،رسلللالةماجسلللتشظيلللفالشلللوكا  لللاهدالنحلللوالشلللعر ورسلللالة:تو

هل.1424للباحث صاحلبنعليبنزابنالسلمي،جبامعةأمالقرىكذلكسنة
:حممدبنعليالشوكا وجهودهالرتبوية،رسلالةماجسلتشللباحلث عبلداللطيفحمملدورسالة

هل.1418بالطو،جبامعةأمالقرىسنة
 خطة البحث : 

وذللكوةهلارم،،مة،ومتهيدوثالثةأبواب،وخامتلةطبيعةالبحثأنيرتسميفمقدلقداقتضت
كمايلي:
وتشملأهدا البحث،وأمهيته،ومنهجالبحث،والدراساتالسابقة.المقدمة :
ويشتملعليترمجةموجزةلإلمامالشوكا .التمهيد :

 ووةاته.املبحثاألول:يفمعرةةامسهونسبهوتاريخوقدته
 .املبحثالثا : يوخهوتالميذهوأهمآثارهالعلمية
 .املبحثالثالث:أقوالالعلماءةيه
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 .املبحثالرابع:منهجهيفالبحثوالتأليف
 . عند اإلمام الشوكانيالباب األول : القضاء 

 عند اإلمام الشوكاني الفصل األول : تعريف القضاء وبيان مشروعيته وشروطه  . 
  ااملبحثاألولتعريفالقضاءلغةواصطالح.
 .املبحثالثا :الغرضمنالقضاءوبيانمشروعيته
 .املبحثالثالث:الرتملياوالرتهيامنتويلالقضاء
 عنداإلمامالشوكا املبحثالرابع: روطالقاضي.
o .املطلااألول:الشروطاملتفقعليها
o املاتلفةيها.املطلاالثا :الشروط
 عند اإلمام الشوكاني الفصل الثاني : مقومات القاضي وآدابه  . 
 . املبحثاألول:مقوماتالقاضيعنداإلمامالشوكا
o .املطلااألول:ماحيتاجإليهالقاضييفحومه
o ملذهاالقاضي.ااتباعاحلقولوكانخمالف باملطلاالثا :وجو
o .املطلاالثالث:حومالقاضيبعلمه
o .املطلاالرابع:حومالقاضيقحيلاحلرام
 عنداإلمامالشوكا املبحثالثا :آدابالقاضي:

:مطالاوةيهعدة
إر ادالقاضيللضالوتعليماجلاهل.املطلااألول:
تسويةالقاضيبنياخلروم.املطلاالثا :
قبولالقاضيللهدية.:املطلاالثالث
حومالقاضيوهوملضبان.املطلاالرابع:
الر وةللقاضي.املطلااخلامس:
أنيشفعيفاخلروم.املطلاالسادم:
أنيستوضعالقاضيللاروم.املطلاالسابع:
اقنبساطللاروم.املطلاالثامن:
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  الشوكانيعند اإلمام الفصل الثالث : أحكام الدعوى . 
 .املبحثاألول:تعريفالدعوىوأركاهنا
o  ااملطلااألول:تعريفالدعوىلغةواصطالح.
o .املطلاالثا :تعريفاملدعيواملدعيعليه
o .املطلاالثالث:أركانالدعوى
 .املبحثالثا :مساعالبّينات
o .املطلااألول:ليسمن روطالبينةأنتوونمركبة
o .املطلاالثا :منثبتعليهدينأوعني
o .املطلاالثالث:الدعوىإذاسبقتمبنيوذهبا
 .املبحثالثالث:مايلزماملنور
o .املطلااألول:املنورتلزمهاليمنيةقط
o .املطلاالثا :إذامليونللمدعيبينة
o .املطلاالثالث:اليمنيتوونعليالقطع
o لرابع:حومتوراراليمني.املطلاا
o .املطلااخلامس:مىتقتلزماليمنياملنور
o .املطلاالسادم:مىتجتااليمنيعلياملنور
o البّيناتاملطلاالسابع:حومتعارض.

 :  عند اإلمام الشوكاني الباب الثاني : أحكام الشهادات
  . الفصل األول : تعريف الشهادات وأدلة مشروعيتها وأركانها 
  ااملبحثاألول:تعريفالشهادةلغةواصطالح.
 مشروعيةالشهادةاملبحثالثا :أدلة.
 املبحثالثالث:بيانأركانالشهادة.
  عند اإلمام الشوكانيالفصل الثاني : شهادة غير العدل : 
 العدالةيفالشاهدعندالشوكا .املبحثاألول:املرادب
 .املبحثالثا :حوم هادةملشالعدلإذارضيبهاخلرم
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 يف هادةالفاسق.الشوكا املبحثالثالث:مارجحه
  عند اإلمام الشوكانيالفصل الثالث : شهادة الكافر . 
 .املبحثاألول: هادةالواةرعلياملسلم
 .املبحثالثا : هادةالواةرعليالواةر
  عند اإلمام الشوكانيالفصل الرابع : الجرح والتعديل في الشهود : 
 .املبحثاألول:مايثبتبهجرحالشهود
 .املبحثالثا :إذاتعارضاجلرحوالتعديل
 .املبحثالثالث:إذامللاظناحلاكمصدقاجلارحأواملعدل 

 عند اإلمام الشوكانيامس: أحكام تحمل الشهادة الفصل الخ . 

 .املبحثاألول:حتملالشهادة 

 .املبحثالثا :وجوبتأديةالشهادة 

 .املبحثالثالث:حوم هادةاخلاهنوذ العداوة 

 هادةالقريالقريبه.املبحثالرابع : 

 هادةأحدالزوجنيلراحبه.املبحثاخلامس : 

 هادةاألعمي.السادماملبحث : 

 هادةاألخرم.املبحثالسابع : 

 هادةالبدو عليصاحاالقرية.املبحثالثامن : 

 .املبحثالتاسع: هادةالعبد 

  عند اإلمام الشوكاني الفصل السادس : شهادة المرأة : 

 .املبحثاألول: هادةالرجلواملرأتني 

 رأةةيماقيطلععليهالرجال.املبحثالثا :جواز هادةامل 

 .املبحثالثالث:جواز هادةامرأتنيمعاليمني 

  عند اإلمام الشوكانيالفصل السابع : اإلرعاء في الشهادة : 

 .املبحثاألول:معىناإلرعاءيفالشهادة 

 .املبحثالثا :حوماإلرعاء 
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 .املبحثالثالث:جواز هادةالفرعنيعلياألصلني 

  عند اإلمام الشوكانيالفصل الثامن : حكم الحاكم بعلمه : 

 .املبحثاألول:جوازاحلومبعلماحلاكمالعدل 

 .املبحثالثا :حوماحلاكماملتهم 

 .املبحثالثالث:إذاتعارضت هادةالشهودمععلماحلاكم 

 عند اإلمام الشوكانيع : أمور تتعلق بالشهادة الفصل التاس . 

 .املبحثاألول:حوم هادةاإلنسانلنفسه 

 .املبحثالثا :رجوعالشهودعنالشهادة 

 .املبحثالثالث:هليضمنالشهودإذاكتمواالشهادة 

 .املبحثالرابع:إذارجعاملزكيللعدول 

 .املبحثاخلامس:إذااختلفالشاهدانيفالزمانواملوان 

 .املبحثالسادم:إذااختلفالشاهدانيفقدراملقربه 

 : عند اإلمام الشوكانيالباب الثالث : اإلقرار 

  : الفصل األول : تعريف اإلقرار وبيان حجيته وأركانه 

  شروعيته.وبيانمااملبحثاألول:تعريفاإلقرارلغةواصطالح 

 .املبحثالثا :حجيةاإلقرار 

 .املبحثالثالث:أركاناإلقرار 

 عند اإلمام الشوكاني الفصل الثاني : شروط صحة اإلقرار  . 

  ااملبحثاألول:أنيووناملقرمولف. 

 اخمتار املقراملبحثالثا :أنيوون. 

 اقاصد املقرّاملبحثالثالث:أنيوون. 

  عند اإلمام الشوكانيالفصل الثالث : أمور تتعلق باإلقرار . 

 .املبحثاألول:إقراراألخرم 

  إقرارالوكيلةيماأذنله.املبحثالثا: 

 اإلقرارمناحملجورعليه.املبحثالثالث: 
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 اإلقرارللمعني.املبحثالرابع: 

 اإلقراربنساأوسبا.بحثاخلامسامل: 

 الرجوععناإلقرار.السادماملبحث: 

 .املبحثالسابع:إقرارالعبد 

  . الخاتمة :وفيها أهم النتائج والتوصيات 

  : الفهارس العلمية 

 .ةهرماآلياتالقرآنية 

 .ةهرماألحاديثالنبوية 

 .ثبتاملرادرواملراجع 
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ترجمة موجزة لإلمام الشوكاني وفيه أربعة  في
 مباحث:

 

اس   مه ونس   به وت   اريخ و دت   ه ف   ي معرف   ة المبح   ث األول: 
  ووفاته

 المبحث الثاني: شيوخه وتالميذه وأهم آثاره العلمية.

 المبحث الثالث: أقوال العلماء فيه . 

 المبحث الرابع : منهجه في البحث والتأليف.
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 األولالمبحث 
 في معرفة اسمه ونسبه وتاريخ و دته ووفاته

 اسمه ونسبه : 
علللليبلللنحمملللدبلللنعبلللداهللالشللللوكا مثتلللرجماإلملللامالشلللوكا لنفسللله،ةقلللال:"حمملللدبللللن

.س1)الرنعا "
 إا نسبة ةهو : الشوكا  السحأّما قرى من قرية وهي  وكان، قباهلهجرة إحدى امية،

.س2)خوقن
.س3)عا :ةنسبةإامدينةصنعاءال استوطنهاوالدهونشأةيهابعدوقدتهيفاهلجرةالرنوأّما

 تاريخ و دته : 
عللنخللطوالللدهةيقللول:"ولللدحسللبماُوجللديللذكرالشللوكا يفترمجتللهلنفسللهتللاريخمولللدهنقللال 

هللللس،1123خبلللطواللللدهيفوسلللطهنلللاريلللوماقثنلللني،الثلللامنوالعشلللرينملللن لللهرذ القعلللدةسلللنة)
.س4)ثالثوسبعنيوماهةوألف

يفبيلتالعللموالفضللةنشلأنشلأةدينيلةطلاهرة،تلقليىببرنعاءاليمن،وتر"رمحهاهلل"ونشأ
يواللدهوأهللالعللموالفضلليفبلدتله،ةحفلبالقلرآنالولر وجلّوده،مثحفلبةيهامعارةهاألواعل

للحريلللر ،خمترلللرالفلللراهضللُعرللليفش وامللحلللةكتلللاب"األزهلللار"لإلملللام"املهلللد "يفةقلللهالزيديلللة،و
والواةيللةالشللاةيةقبللناحلاجللا،وملللشذلللكمللناملتللوناللل اعتللادحفظهللاطللالبالعلللميفالقللرون

.ةاملتأخر
حبفلللبكثلللشاقنشلللغالمبطالعلللةكتلللاالتلللاريخ،واألدب،وهلللوقيلللزالمشلللتغال "رمحلللهاهلل"وكلللان

القرآنالور .

                                           
،ومعجلمامللالفنيلعملر298 6األعلالم،للزركللي.481 1سالبدرالطالعمبحاسنمنبعلدالقلرنالسلابع،للشلوكا ،1)

.53 11كحالة
.481 1سالبدرالطالعمبجالسمنبعدالقرنالسابع،2)
.481 1ساملرجعالسابق،3)
.481 1ساملرجعالسابق4)
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ومملللاسلللاعداإلملللامالشلللوكا علللليطللللاالعللللموالنبلللويفاملبولللر:وجلللودهوتربيتلللهيفبيلللتالعللللم
كللانمللنالعلمللاءامللللزينيفذلللكالعرللر،كمللاأنأكثللرأهلللهللذه"رمحللهاهلل"والفضللل.ةلل نوالللده

كذلكمنأهلالعلموالفضل.–القريةكانوا
وهذهاهلجلرةمعملورةبأهللالفضللوالرلالحواللدينملنقلد الزملان،قيللووجلودعلاململنهم

دسلفاألهمةجاللةيفكلزمن،ولونهيوونتارةيفبعضالبطون،وتارةيفبطنآخر،وهلمعن
عظيمللة،وةلليهمر سللاءكبللار،ناصللروااألهمللة،وقسلليمايفحللروباألتللرات،ةلل نهلللميفذلللكاليللد

.س1)البيضاء،وكانةيهمإذذاتعلماءوةضالء،يعرةونيفساهرالبالداخلوقنيةبالقضاء"
 ه :    وفات

مجلللادىاآلخلللرة،سلللنةمخلللسومخسلللنيبعلللد:"كانلللتوةاتلللهيف لللهرس2)قلللالالعالملللةالقنلللوجي
.س3)"املاهتنيواأللف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                           
.481 1سالبدرالطالعمبحاسنمنبعدالقرنالسابع،للشوكا 1)
بلدهقنوجمناألقطاراهلنديةهل،ونشأيفموطنه1248سأبوالطياصديقبنحسنبنعليالقنوجيالباار ،ولدسنة2)

س.221 3دالعلوملرديقبنحسنالقنوجي)انظر:أجب
.23 2سأجبدالعلومللقنوجي،3)
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 المبحث الثاني 

 (0)وتالميذه وأهم آثاره العلمية ش يوخه

 
حبرلر ليو،،وتالميلذومالفلاتاإلملامالشلوكا "حفظلهاهلل"الشيخحممدصبحيحاّلقمقا

 فاءاأُلوام"وذكرمن يوخه:ييفمقدمةحتقيقهلوتاب"ويلالغمامعل"رمحهاهلل"
 مس.1283-1215هل=1192-1122العالّمةأمحدبنعامراحلداهي) -1

-1121السلليدالعالمللةإمساعيلللبللناحلسللناملهللد بللنأمحللدبللناإلمللامالقاسللمبللنحممللد) -2
 هلس.1216

 مس.1222-1223هل 1212-1135السيداإلمامعبدالقادربنأمحدالووكبا ) -3

 مس.1222-1424هل 1212-1135دالرمحنبنحسناألكوع)القاضيعب -4

 هلس.1218-1141)العالمةاحلسنبنإمساعيلاملغريب -5

 .مس1294-1412هل 1219-1141عامر)السيدالعالمةعليبنإبراهيمبنأمحدبن -6

 مس.1294-1414هل 1219-1162العالّمةالقاسمبنحيىياحلوق ) -2

 هلس.1211والدهعليبنحممدالشوكا )ت -8

 مس.1296-1219هل 1211-1121السيدعبدالرمحنبنقاسماملدا ) -9

 هلس.1228-1151العالّمةعبداهللبنإمساعيلالنهمي) -11

 مس.1831-1242هل 1242-1161السيدالعار حيىيبنحممداحلو ي) -11

 أمحدبنحممداحلراز . -12

 هلس.1236-1164عرها)عليبنهاد  -13

 هاد بنحسنالقار . -14

 هلس.1213-1141يوسفبنحممدبنعالءاملزجاجي) -15

 هلس.1222-1158أمحدبنحممدبنمطهرالقايلي) -16

                                           
.11سوبلالغمامعلي فاءاألوام،للشوكا ،ص1)
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عبداهللبناحلسنبنعليبناحلسنبنعليبناإلماماملتوكلعلياهللإمساعيلبنالقاسلم -12
هلس.1165-1211)

 (0)تالمي    ذه
"رمحللهيُعللدياإلمللامالشللوكا مللنالعلمللاءالللذينكللانهلللمتالميللذمللّلزونيف للىتالعلللومومللنتالميللذه

:اهلل"
 هلس.1212-1121أمحدبنعبداهللالعمر الضمد ) -1

 .هلس1222-1151إمساعيلبنالقاسم)السيدأمحدبنعليبنحممدبناملتوكلعلياهلل -2

 هلسوهوابناإلمامالشوكا .1281-1299القاضيأمحدبنحممدالشوكا ) -3

 هلس.1221-1219أمحدبنناصرالوبسي) -4

 هلس.1238-1186أمحدبنحسنيالوزّانالرنعا ) -5

 هلس.1221-1219أمحدبنزيدالوبسيالرنعا ) -6

ابناإلملاماملهلد للديناهللالعبلاماملتوكلعلياهللربالعاملنيأمحدبناإلماماملنرورعلي -2
ابناإلماماملنرورباهللحسنيابناإلماماملتوكلعلياهللالقاسمبناحلسنيبنأمحدبلنحسلنيابلن

 هلس.1221-1121اإلمامالقاسم)

 هلس.1282-1191أمحدبنلطفالبار بنأمحدبنعبدالقادرالورد) -8

 .هلس1229-1191)ا،والرداعيمولد الرَّْعد أصال أمحدبنعليحمسنبنأمحدالطشي -9

،وللللديفاأمحلللدبلللنحمملللدبلللنأمحلللدبلللنمظهلللرالقلللابلياحللللراز نلسلللّبهواللللدهاللللذمار موللللد  -11
 هلس.1158)

يبللنحسللنابللناإلمللاماملتوكلللالسلليدالعالّمللةأمحللدبللنحممللدبللنحسللنيبللنحسللنيبللنعللل -11
 هل.1211م،عليهمالسالم.ولديفعاماهللإمساعيلبناإلمامالقاسعلي

 هلس.1151أمحدبنيوسفالريباعي،ولديفصنعاءعام) -12

 القاضيالعالّمةأمحدبنعليالعود . -13

                                           
.13سوبلالغمامللشوكا ،ص1)
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بلناإلملاماملهلد حمملدبلناحلسلنالسيدالعالّمةإمساعيلبنإبلراهيمبلناحلسلنبلنيوسلفا -14
 هلس.1232-1165بناإلمامالقاسم)

 هلس.1199العالّمةإبراهيمبنأمحدبنيوسفالريباعي،ولدعام)القاضي -15

 السيدالعالمةالو رلعإمساعيلبنأمحدالوبسيامللّقااملفلس. -16

 هلس.1229-1191أمحدبنعليبنحممدبنأمحدالطشياملعد ) -12

 هلس.1155أمحدبنيوسفالريباعي،ولدعام) -18

 هلس.1232-1165السيدإمساعيلبنإبراهيم) -19

 هلس.1226-1191القاضيالعالّمةاحلسنيبنقاسماجملاهد) -21

علليرأمالقلرنالثلا عشلر،وتلويفاحسنبلنأمحلدبلنيوسلفالريبلاعيالرلنعا .وللدتقريب ل -21
 هل.1226عام

 هلس.1234-1191القاضيالعالّمةاحلسنحممدبنصاحلالسحويل) -22

 هلس،ولدونشأيفصنعاء.1225-1129احلسنيبنعليالغمار الرنعا ) -23

عا الووكبللللللا ،ولللللللديفالقاضلللللليالعامللللللةاحلسللللللنيبللللللنحممللللللدبللللللنعبللللللداهللالعنسلللللليالرللللللن -24
 .هلس1188)

 هلس.1161القاضيالعالمةاحلسنيبنحيىيالسلفيالرنعا ،ولدبعدسنة) -25

 هل.1234هل،وتركهاعام1234،وةدإاصنعاءعامسيفبنموسيبنجعفرالبحرا  -26

 هلس.1241-1159السيد ر الدينبنأمحد) -22

 هلس1219-1151الشيخصديقاملزجاجيالزبيد ) -28

 هلس.1211القاضيالعالّمةصاحلبنأمحدالعنسيالرنعا ،ولدعام) -29

 هلس.1235-1181عليبنأمحدهاجرالرنعا ) -31

 هلس.1226-1121 ر الديناملهلل)عبداهللبن -31

 هلس.1421-1121عبداهللبنحمسناحليميمثالرنعا ) -32

 هلس.1224-1125السيدعبداهللبنعيسيالووكبا ) -33

 هلس.1235-1211السيدعبدالوهاببنحسنيبنحيىيالديلمياملبار ) -34

 هلس.1236-1152السيدعليبنحيىيأبوطالا) -35
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 هلس.1251-1161عبدالرمحنبنحيىياآلنسيمثالرنعا )العالّمة -36

 هل.1286الشيخاملعمرعبداحلقاهلند املتويفيفسفرهللحجسنة -32

 هلس.1181القاضيعليبنأمحدبنعطية،ولديفُخبان)اليمناألوسطسعام) -38

 .هلس1231-1191عبداهللبنعليبنحممدبنعبداهللالعنسيالرنعا ) -39

 هتس.1121عبداهللبنحمسناحليميالرنعا ،ولدعام) -41

 هلسأوبعدهابقليل.1121عبدالرمحنبنحسنيالرامييالذمار ولدعام) -41

 هلس.1222-1181عبدالرمحنبنأمحدالبهوليالضمد ) -42

نالقاسلمالسيدعلليبلنإمساعيللبلنالقاسلمبلنأمحلدابلناإلملاماملتوكللعللياهللإمساعيللبل -43
 هلس.1231هلأو1229-1151بنحممد)

 هلس.1251-هل1212عليبنحممدعليالشوكا ابناإلمامالشوكا ) -44

 هل.1196السيدالعالّمةعبداهللبنعامراحلوثيمثالرنعا ،ولديفصنعاءعام -45

 العالّمةاألدياعبداهللبنعلياجلاليل،ولديفأواهلالقرنالثالثعشر. -46

 هلس.1251-1181القاضيالعالمةعبداهللبنعليسهيل) -42

 هل.1125القاضيالعالمةعبداحلميدبنأمحدبنحممدقاطن،ولديفمجادىاألوا -48

 هلس.1121عبداهللبن ر الديناجلبلي،ولديف) -49

السيدالعالّمةعبداهللبنعبامبلناحلسلنبلنيوسلفبلناإلملاماملهلد حمملدبلنأمحلدبلن -51
 هل.1196حسنابناإلمامالقاسم،ولدعام

ولديفأواهللالقلرنالثاللثعشلرالسيدالعالمةعليبنأمحدبناحلسنبنعبداهللالظفر ، -51
 هل.1221وتويفيفصنعاءعام

عبللداهللاحليمللي،ولللدعللليرأماملاهللةالثانيللةعشللرةأوقبلهللاأوبعللدهاالقاضلليالعالّمللةعلللي -52
 هل.1256بقليل.وماتعام

 هلس.1211-هل1131القاضيالعالّمةعليبنحممدبنعبداهللالشوكا ) -53

 هلس.1298اإلمامالعبامبنعبدالرمحنالشهار ،تويفعام) -54

 ا .عبدالرمحنبنحممدالعمرا الرنع -55

 السيدعبداهللبنحسنيبلفقيهاحلضرمي. -56
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السيدالقاسمبنإبراهيمبناحلسنبلنيوسلفبلناملهلد حمملدبلناإلملاماملهلد أمحلدبلن -52
 هل.1222.وتويفعاماهلتقريب 1162هلأويف1165سنةاحلسنابناإلمامالقاسم.ولدبعد

دمشلساللدينابلناإلملاماملهلد أمحلدبلنحيلىيالسيدالعالمةالقاسمبنأمحدنعمانبنأمح -58
 هلس.1223-هل1166)

القاسمابنأمشاملامننياملتوكلعلياهللأمحدبنأمشاملامننيرمحهاهللاملنرورباهللعليبن -59
 هلس.1239-هل1221املهد العباسي)

 .اهلتقريب 1181الفقيهالعالمةقاسمبنلطفاجلبليولدعام -61

 هلس.1243-1189فقيهلطفاهللبنأمحدبنلطفجحا )ال -61

 هلس.1266-1191السيدحمسنبنعبدالور بنأمحدبنإسحاقالرنعا ) -62

 هلس.1236-1128حممدبنأمحدسعيدالسود ) -63

 هلس.1223-1186القاضيالعالمةحممدبنأمحدبنحممدبنأمحدمشحمالرنعا ) -64

 هلس.1245-1194نأمحداحلراز )القاضيالعالّمةحممدب -65

 هلس.1252-1191القاضيالعالّمةحمسنبناحلسنيبنعليبنحسناملغريب) -66

 هلس.1255-هل1211القاضيحممدبنأمحدالشاطيبالرنعا ) -62

 هلس.1224-1194حممدبنإمساعيلبناحلسنيالشامي) -68

 هلس.1121القاضيالعالّمةحممدبنحسنالسماو ولدعام) -69

القاضلليحممللدبللنحسللنالشللجدالللذمار .صللاحا)النقرللارةيجيللدزمللنعالمللةاألقللاليم -21
 مس.1286-1211واألمرارسوقدذكرةيهمشايه)

 هلس.1263-1188الفقيهالعالّمةحممدبنصاحلالعراميالرنعا ) -21

 هلس.1232-1181السيدالعالّمةحممدبنعزالدينالنعميالتهامي) -22

 هلس.1252-1121السيدالعالّمةحممدبناحلسناحملتسا) -23

 هلس.1264-1194الفقيهالعالمةحممدبنعليبنحسنالعمرا الرنعا ) -24

الشلليخحممللدالوللرد ،أصلللهمللنأكللرادقريللةقللاورةلبغللداد،قللدمإاصللنعاءيفأواهلللالقللرن -25
 الثالثعشر.
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مللدبللنمللراداأليللويباألنرللار الّسللند املوللي،الشليخحممللدعابللدبللنعللليبللنأمحللدبلنحم -26
 هل.1252ترددإاصنعاءوأقامهبامدةطويلة.تويفعام

 هلس.1251-1128السيدحممدبنحممدبنها مبنحيىيالشامي) -22

السلللليدالعالّمللللةحممللللدبللللنحيللللىيإمساعيلللللاألخفلللل احلسللللدالرللللنعا ،ولللللديفصللللنعاءعللللام -28
 هل،تويفيفالقرنالثالثعشر.1211

 هلس.1266-1211القاضيالعالّمةحممدبنحيىيسعيدبنحسنيالعنسيالذمار ) -29

 هلس.1245-1198القاضيحممدبنعلياألريا ) -81

 هل.1222ردالرنعا .تويفعامالقاضيحممدبنلطفالو -81

 القاضيحممدبنحممداحلراز الرنعا . -82

 السيدحممدبنالوبسيالرنعا .وتويفيفالقرنالثالثعشر. -83

اهللستقريب ل1269-1193القاضيحممدبنمهد الضمد احلملاطيالتهلاميالرلنعاملد) -84
. 

،وهللومللناجليلللالثللا للشللوكا .وقللدتللويفحممللدبللنحممللدزيللارةاحلسللداليمللدالرللنعا  -85
 م.1962-1381عام

 هلس.1312-1248السيدحممدصديقحسنخان) -86

 هلس.1235-1164الفقيهالعالمةهاد حسنيالقار الرنعا ) -82

أوعللللام-1185السللليدحيللللىيبللللنمأمحللللدأيبأمحللللداللللديلمياحلسللللدالللللذمار ،ولللللدعللللام) -88
 هلس.1191

أو1262-1191العالّمةحيىيبنعليبنحممدبلنعبلداهللالشلوكا الرلنعا )القاضي -89
 هلس.1262

 هلس.1229-1213العالّمةحيىيبنعليالردمي) -91

هلللللللأو1262-1215أو1214أو1216السلللللليدالعالّمللللللةحيللللللىيبللللللنحممللللللداألخفلللللل ) -91
 هلس.1263

حيلىيبلناحلسلنيبلناإلملامالقاسلمبلنحمملدالسيدالعالّمةحيىيبنالوطهربنإمساعيلبلن -92
هلس.1268-1191احلسيدالرنعا )
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،وإقةهلممبلاتاونوتفيبذكرماسبقمنتالميذالشلوكا ،وعلددهماثنلانوتسلعونتلميلذ 
بلألو .

 :(0)أهم آثاره العلمية 
اإلسالميةوقدرملزحبلر بةامتازتكتاالشوكا بسعتهاوإةادهتاجلميعالتارراتيفاملوت

واللذ مجلعةيلهمالفله،"ةتلاوىاإلملامالشلوكا مناملوجودةيفكتاب"الفتإالربا " "للرساهل
تلاريخالوتلاعلليتُوقلدرتبلطبوعلة،اململلشوثلشملنرسلاهلاإلملامالشلوكا حممدصبحيحلالقال
ةمنها:تأليفاإلمامالشوكا 

 س) س.هل1212األوا)"حوماملاابرة"مجادى -1

 س) س.هل1213"رضاعالوبشهليقتضيالتحر ")سنة -2

 س.هل1214"لزوماإلمساتإذاعلمبدخول هررمضانأثناءالنهار" هررمضانسنة) -3

 .استقريب هل1215" فاءالُعلليفزيادةالثمنجملرداألجل") -4

 س) س.هل1216اجلمعة هرحمرم)يومدعوىاقختالليفحلاإل والية""إبطال -5

 س) س.هل1212"اإلجبارعلياإلطالق"سنة) -6

س،طبلعضلمن"ذخلاهرعلملاءهلل1212"العقداملنضديفجيلدمسلاهلعالملةضلمد"سلنة) -2
 سولهاسمآخروهو"عقودالزبرجديفجيدعالمةضمد".238-219اليمن"للجرايفص)

 س) س.هل1212مسنة)"الذكريفاملسجد"ملرةحمر -8

ومليقضلههلليقلعالطلالق"سلنة–إن لاءاهلل–ا"منقال:امرأتهطالقليقضلنيملرميلهمللد  -9
 س) س.1212)

 .استقريب هل1212"الوصيةبالثلث") -11

 س.هل1212عحاضرلباد"س)بي) رححديث"ق -11

 .استقريب هل1212"قبولالعدلةيفعوراتالنساء") -12

 .استقريب هل1212"الطالققيتبعالطالق") -13

                                           
.39-31ساقختياراتالعلميةيفاملساهلالفقهية،لعبدالرمحنبنحممدالعيزر ،ص1)
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هداةمناألحياءإااألموات"صبإاخلميس لهرربيلعاألواسلنة -14
ُ
"حلوقثوابالقراءةامل

 س.) س.هل1218)

 س.) س.هل1218"إنشاءاتالنساء"مجادىاألواسنة) -15

 .) س.هلس1218)خرة) رححديث:"اجعللكصاليتكلها"سيومالسبتمجادىاآل -16

 .) س.استقريب هل1218"الوقفعليالذرية") -12

 س.) س.هل1218")سنة--"اقستبجارعليالرالةعليالنيب -18

 س.) س.هل1218"بيعاملشاعمنملشتعيني"سنة) -19

 س.) س.هل1218"الوقفعلياألوقددونالزوجة" هرمجادىاألواسنة) -21

س.طدارهللللل1219املسللللفريفحتللللر كلللللمسللللورومفللللرت" للللهرربيللللعاألولسللللنة)"البحللللث -21
 الباار ،د عبدالور العمر .

 س.) س.هل1219"لقولاحملرريفلبساملعرفروساهرأنواعاألمحر"ربيعاآلخرة) -22

 .اس،قتزالخمطوط هل1219"تشنيفالسمعب بطالأدلةاجلمع"قبلسنة) -23

 س.) س.هل1219يهذو احلجيعليحومبيعالرجا" هرصفر)"تنب -24

"هنلاريللومالسللبتا لرححللديث:"لعللناهللاليهلودوالنرللارىارللذواقبلورأنبيللاههممسللاجد  -25
 س) س.هل1219 هرمجادىاألواسنة)

"اطلللللالعأربلللللابالوملللللالعلللللليملللللايفرسلللللالةاجللللللالليفاهللللللاللملللللناقخلللللتالل"قبللللللسلللللنة -26
 .اسقزالخمطوط هل1219)

 ) س.استقريب هل1219"حومصبيانالذمينيإذاماتأبوهم") -22

"استقريب للهللل1219"إر للاداملسللتفيدإادةللعكللالمابللندقيللقالعيللديفاإلطللالقوالتقييللد") -28
 خمطوط".

هالتاسلللع"القللولاملقبللوليفةيضللانالغيللولوالسلليول"الثلللثاألوسللطمللنليلللةاجلمعللة،لعللل -29
 س.) س.هل1211والعشرينمن هرربيعاآلخرة)

 .استقريب هل1211"منقرأالفاحتةومليشققالقا "عام) -31

1211"بياناخلتال األهملةيفمقلدارامللدةالل يقتضليالرضلاعيفمثلهلاالتحلر "سلنة) -31
 س) س.هل
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 ..) ساس،تقريب هل1211"حبثأمناءالشريعة") -32

"نيلللاألوطللارمللنأسللرارمنتقللياألخبللارمللنأحاديللثسلليداألخيللار"بللدأيفهمللنتللاريخ -33
س،طدارالوتلاالعلميلةهلل1211س،وانتهليمنلهعلام)1214الربعاألخشمن هررجالعلام)

 هل.1413سنة

 .) س.هلس1212رابع هرذ احلجة)"عقداجُلمانيف أنحدودالبلدان" -34

 .اس.تقريب هل1212رماهلنديةاملسلولةعليالرياضالندية")"الروا -35

"القللولاجللللييفحللللبللامالنسللاءللحلللي"الثلللثاألوسللطليلللةالثللا والعشللرينمللن للهر -36
 س.) س.هل1213رجاسنة)

 .س.) سهل1213التأجش،والشركةوالرهان")سنة"األحباثاحلساناملتعلقةبالعارية،و -32

1213لالغمامعلي فاءاألوام"ليلةاجلمعةقثدعشرةخلتملن لهررجلاسلنة)"وب -38
 هل،حتقيقحالق.1416 1سط.موتبةابنتيميةطهل

1213"البدرالطالعمبحاسنمنبعدالقرنالسلابع"،ليللةاألربعلاءثلا  لهرذ احلجلة) -39
 س.طداراملعرةة.معتعليقاتاملار،زيارة.هل

 س.) س.هل1213"اختال النقداملتعاملبه"ذواحلجة) -41

 س.) س.هل1213"الطالقاملشروط"عشرذ احلجة) -41

"نفقلللللةالزوجلللللات"النرلللللفاألولملللللنليللللللةاألحلللللدالسلللللادموالعشلللللرون لللللهرذ احلجلللللة -42
 س.) س.هل1213)

 ..) ساستقريب هل1213"نقضاحلومإذامليواةقاحلق"،) -43

 .) س.استقريب هل1213"جوابأسبلةأمحدبنيوسفزيارة") -44

"حتريللراللللدقهلعللليمقلللدارملللاجيللوزبلللنياإلمللاموامللللا،ملللناقرتفللاع،واق فلللاض،والبعلللد -45
1214واحلاهللل"النرللفاألولمللنليلللةاقثنللنياملسللفرعللناخلللامسوالعشللرينمللن للهرصللفرسللنة)

 س.) س.هل

ألعيانمللليترلحيإملايفعقلوداجُلملانطالنرلفاألولملنليللةاقثنلنيإحلدى"إر ادا -46
 س.) س.هل1214ليايل هرمجادىاآلخرةسنة)
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س،طدارالبيللانهللل1214عللليجللوازالوصلليةللللوارث")"إقنللاعالباحللثبللدةعمللاظنللهدللليال  -42
 بتحقيقعبدالرمحنالعيزر وأعوجسش.

-3س،طبعضمن"الرساهلالسلفية"ص)هل1214إخالصالتوحيد")"الدرالنضيديف -48
 سالرسالةالثامنة.49

 ) س.استقريب هل1214"حتر الزكاةعلياهلامشي") -49

"تنبيلللهاألعلللالمعلللليتفسلللشاملشلللتبهاتملللناحللللاللواحللللرام"اجلمعلللةليللللةتاسلللع لللهرحملللرم -51
 سالرسالةالسادسة.24-3س،طبعضمنالرساهلالسلفية،ص)هل1215)

 س.) س.هل1215"حوماحملاريا"مجادىاآلخرةسنة) -51

 س.) س.هل1215"رةعاخلراميفاحلومبالعلممناحلوام"سنة) -52

 س.) س.هل1215"جوازامتاعالزوجةحىتيسمياملهر") -53

،ليلللةيللومعشللرين"بللدر للعبانالطللالعيفمسللاءالعرةللان"الثلللثاألوسللطمللنليلللةاخلملليس -54
 س.) س.هل1216 هرصفرسنة)

س،طبلللعهلللل1212"إر للادالسلللاهلإادقهلللل"ليلللةاألحلللد،لعللللهالعشللرينملللنحملللرمسللنة) -55
 سالرسالةالرابعة.51-39ضمن"الرساهلالسلفية"ص)

سهلللل1212"إ لللراقالنلللشينيفبيلللاناحلولللمإذارللللفعلللنالوعلللدأحلللداخلرلللمني" لللعبان) -56
 ) س.

س،طبلعدارالعاصلمةبتحقيلقعبلداهللبلنهلل1212"الدرالبهيةيفاملساهلالفقهية"سنة) -52
 صاحلالعبيد.

 .) س.هلس1212" هرذ القعدةسنة)حومروماألراضي"هدايةالقاضيإا -58

 س.) س.هل1212"دةعمنقالباستحبابالرةعيفالسجود") -59

 .استقريب هل1212عليالبيعمعالضرار")"رةعمناراجلارباإلجبار -61

.طبلللعضلللمن"الرسلللاهلالسللللفية"استقريب لللهلللل1212" لللرحالرلللدوريفحتلللر رةلللعالقبلللور") -61
 "الرسالةاألوا".

 س) س.هل1212"منحةاملنانيفأجرةالقاضيوالسجانواألعوان") -62

 .) ساستقريب هل1218"الدةعةيفضربوجهالقرعة"سنة) -63
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 ) س..اهلستقريب 1218"الذريعةإادةعاألجوبةاملنيعةعناألحباثالبديعة"سنة) -64

 س.) س.هل1218"إيضاحالقوليفإثباتالعول"سنة) -65

 س) س.هل1218"األحباثالبديعةيفوجوباإلجابةإاحوامالشريعة"سنة) -66

بللعوالعشللرينمللنمجللادىاألوا"كشللفالللرينعللنحللديثذ اليللدين"صللبإيللوماألحللدالرا -62
 س.) س.هل1218سنة)

"اللمعللةيفاقعتللدادبلل دراتالركعللةمللناجلمعللة"،اخلملليس،لعلللهالسللادممللن للهر للوال -68
 سط.دارابنحزم.هل1218سنة)

 ) س.استقريب هل1218"جواباتتتعلقبالرالة") -69

 .) س.اقريب ستهل1218العملبقولاملف :"صإعند ") -21

 .) س.استقريب هل1219"دةعاقعرتاضاتعليإيضاحالدققت"سنة) -21

"إيضللاحالللدققتعللليأحوللاماخليللارات"الثلللثاألولمللنليلللةاجلمعللة،لعلهللاليلللةثالثللني -22
 س.) س.هل1219من هرحمرمسنة)

 س.) س.هل1219"كشفاألستارعنحومالشفعةباجلبار" هررجا) -23

 .) س.استقريب هل1221"اجلهربالبسملة"سنة) -24

س.طموتبةاإلر لادهل1221 رحالدررالبهيةيفاملساهلالفقهية"سنة)املضّية"الدرار  -25
 بتحقيقحالق.

 .) س.استقريب هل1221"قاذ الرجلواملناقشةعليه"سنة) -26

.طدارابلنحلزم.اس.تقريب لهلل1221الثمانيلة")"بلويفالسلاهلأمانيلهبلالتولمعلليأطلرا  -22
 حتقيقعبداهللاحلا د .

 .) س.استقريب هل1221"املباحثالدريةيفاملسألةاحلمارية") -28

 .) س.استقريب هل1221"العنياملسروقةإذاوجدهامالوها") -29

 س.هل1221 رححديث"بداإلسالمعليمخس") -81

 س.) س.هل1221الوةيةيفالشركةالعرةية"هناريوماألحدهناية هرحمرمسنة)"املباحث -81

.طبللعضللمن"الرسللاهلالسلللفية"استقريب للهللل1221"الللدواءالعاجللليفدةللعالعللدوالرللاهل") -82
 س.38-22)ص
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 .) س.استقريب هل1222"املسلكالفتإيفحطاجلواهإ") -83

 .) س.استقريب هل1222ااصمون")"مينيالتعنتال يطلقهااملت -84

 ) س..اهلستقريب 1222"تنبيهاألمثالعليعدمجوازاقستعانةمنخالكاملال") -85

 .استقريب هل1222"اجلواباملنشعليقاضيعسش") -86

 .) س.استقريب هل1223"دمابنآدمودماخليلهلهوطاهرأنجنس؟"سنة) -82

 .) س.استقريب هل1223هتامة")"أجوبةمساهلمن -88

 س) س.هل1223"التعريفبتزييفمايفالتعريف"سنة) -89

"اإليضاحملعىنالتوبلةواإلصلالح"،هنلاريلومالسلبتلعللهاحللاد والعشلرون لهرحملرمسلنة -91
 س.) س.هل1224)

 .) س.استقريب هل1225"إةادةالساهليفالعشراملساهل"سنة) -91

 .) س.استقريب هل1225وابعليأسبلةالفقيهقاسملطفاهلل")"اجل -92

 .استقريب هل1225"جوابسااليفجناسةامليتة") -93

طبللللعبتحقيللللقعبللللداآلخللللراستقريب للللهللللل1222"األجوبللللةالشللللوكانيةعلللللياألسللللبلةاحلفظيللللة") -94
 الغنيمي.

 ) س.استقريب هل1222"رةعاألساملفواهدحديثابنعبام") -95

استقريب لهلل1222"القولالواضإيفصالةاقستحاضةوحنوهامنأهللالعلللواجللراهإ"سلنة) -96
 ) س.

 .) س.استقريب هل1222")ا"حومالطالقثالث  -92

.طبلللعضلللمن"ذخلللاهرعلملللاءاس،تقريب لللهلللل1222"سلللجوداملنفلللردعبلللادةمسلللتقلةبذاتللله") -98
 اليمن".

 .استقريب هل1222أنيقضي") رححديث"ةديناهللأحق -99

 .) س.استقريب هل1228"كثرةاجلماعاتيفاملسجدالواحد") -111

سطداراحللللرمنيهلللل1228"رةلللعالبلللأمعلللنحلللديثاهللللم،واللللنفس،والوسلللوام") -111
 مبرر.بتحقيقصاحلالوادعي.
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ومالسلللبتضلللحوةيللل""ةلللتإالقلللديراجللللامعبلللنيةلللدالروايلللةوالدرايلللةملللنعللللمالتفسلللش -112
 هلس.1413ط.دارالفورعام)هلس1229الثامنوالعشرونمن هررجاسنة)

 س.) س.هل1231"تشنيفالسمعجبواباملساهلالسبع"بعدسنة) -113

.طاملوتلااستقريب لهلل1231"الفواهداجملموعلةيفاألحاديلثاملوضلوعة"قبللسلنة) -114
 اإلسالميبتحقيقاملعلمي.

 ) س.استقريب هل1231اقترالبالسالطني")"رةعاألساطنييفحوم -115

 .) س.استقريب هل1231"الوسو هليوونيفوقتمعنيأميتلف؟") -116

 .خمطوط.استقريب هل1231"جوابسااقتوردتمنأيبعوي ") -112

"إر للادالفحللولإاحتقيللقاحلللقمللنعلللماألصللول"يللوماألربعللاءلعلللهالرابللعمللن للهر -118
 ،طدارالسالممبرر،بتحقيق:د  عبانحممدإمساعيل.هل1231حمرمسنة

 .) س.استقريب هل1232"جوابسااقتوصلتمنكوكبان") -119

 ) س.استقريب هل1232"الرالةعليمنعليهدين") -111

س.طدارإحيلاءاللرتاثهلل1235"حتفةالذاكرين لرحعلدةاحلرلناحلرلني")سلنة -111
 العريب.

س،طدارهلللل1235لاجلللراراملتللدةقعلللليحللداهقاألزهللار"سللللخحمللرم)سللنة"السللي -112
 الوتاالعلمية.حتقيقحممودإبراهيمزاهد.

سط.دارابلللنحلللزمهلللل1235"بللللويفاملللللىنيفحولللماقسلللتمناء" لللهررجلللاسلللنة) -113
 هل.1415بتحقيقمشهورحسن

 "الرباوالنسيبة"بعدالسيلاجلرار.) س. -114

 .) س.استقريب هل1232"ةاهقالوسايفجوابعاملاحلسا") -115

"قطلللراللللويلعلللليحلللديثاللللويل"هنلللاراقثنلللني،لعللللهسلللابععشلللرذ العقلللدةسلللنة -116
 سط.دارإحياءالرتاثالعريببتحقيقإبراهيمهاللزهل1239)

 س) س.هل1243"جوابعليبعضاألحاديثاملتعارضةيفاألذكار"،سنة) -112
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موعللةرسللاهلهاملللذكورةأوأكثرهللا"الفللتإالربللا مللنةتللاوىاإلمللامالشللوكا "وهللوق -118
بتحقيللقاأل،حممللدحللالق،وأكثللرقللراءيتلرسللاهلهقبلللطبعللةبللثالثسللنوات،وإ للااوقللدطبللعقريب لل

 .اأحببتأنأعزوإليه؛لوجودهمطبوع 

الفولللربتحقيلللقاللللدكتور".دارعشلللر"أسلللالتاجللللوهريفنظلللمقلللددالقلللرنالثاللللث -119
.احسنيالعمر وهوحيو بعضاألجوبةالفقهيةاملنظومةوهيخمتلفةزمن 
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 المبحث الثالث
 أقوال العلماء في اإلمام الشوكاني

رملمأناإلمامالشلوكا كلانملنمتلأخر العلملاءواللذينقحيظلونعلادةبلنفسالتقلديروالثنلاء
نمللنعلمللاءاألمللة،إقأنالشللوكا ميثلللاسللتثناءمللنتلللكالقاعللدةالللذ حيظلليبللهاألولللونوالسللابقو

ةثناءالنامعليهعريضوتقديرهملعلومهجزيلوهذهطاهفةمنأقوالمعاصريهعنه:
قللالالعالمللةحسللنالسللبعياألنرللار :"الشللوكا إمللاماألهمللةومفلل األمللة،حبللرالعلللومومشللس

عرللرهونللادرةالللدهر، لليخاإلسللالمالفهللوم،سللنداجملتهللدين،احلفللاملةللارماملعللا واأللفللامل،ةريللد
رأماملوحلدين،عالمةالزملان،ترمجلاناحللديثوالقلرآن،عللمالزهلاد،أوحلدالعبلاد،قلامعاملبتلدعني،

تللاجاملتبعللني،صللاحاالترللانيفاللل مليسللبقإامثلهللا،قاضلليقضللاةأهلللالسللنةواجلماعللة، لليخ
الروايلللةوالسلللماععللللياإلسلللناد،السلللابقيفميلللداناقجتهلللاد،املطللللععلللليحقلللاهقالشلللريعةومواردهلللا

.س1)العار بغوامضهاومقاصدها"
"قاضياجلماعة، يخاإلسالم،احملققالعالملةاإلملام،سللطان:س2)قالعنهالعالمةالبهوليو

العلماء،إمامالدنيا،خامتةاحلفاملبالمراء،احلجةالنقادعلياإلسلناديفميلداناقجتهلاد،وعللي
ل للاوورع للااجلمللةةمللارأىمثلللنفسله،وقأرىمللنرآهمثلللهعلم  بلاحلق،بقللوةجنللانوسللالطةا،وقياس 

.س3)لسان"
قللالعنللهالعالمللةصللديقحسللنخللان:"أحللرزمجيللعاملعللار ،واتفللقعللليحتقيقللهاملاللالفو

للهمعرةةملوامضالشلريعةعنلدالرهلانواملاالفوصاراملشارإليهيفعلوماقجتهادبالبنان،واجمللييف
.س4)املالفاتاجلليلةاملمتعةاملفيدةالناةعة"

لونللا :"هللواإلمللامخامتللةحمللدثياملشللرقوأثريلله،العالمللةالنظللارقللالعنللهاإلمللامعبللداحلللياو
اجلهبذالقاضي،كان امةيفوجهالقرناملنررم،وملرةيفجبنيالدهر،انتهجمنمنلاهجالعللمملا

                                           
.3 1نيلاألوطار،سمقدمة1)
سالعالمةحسنبنأمحدالبهولي،ملنأهللهتاملةالليمنوللدونشلأةيهلاوانتقللإازبيلديفصلنعا،وتلويفمبدينلةأيبعلري 2)

.183 2األعالمللزركلي-هل1289سنة
.451سالتاجاملولل،للتنوجي،ص3)
.451سالتاجاملولل،ص4)
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عميعليكثشمنقبله،وأويتةيهمنطالقةالقلموالزعامةماملينطقبهقلمملشه،ةهلوملنمفلاخر
.س1)العرب"الدينبل
قللالعنللهالوجيللهعبللداللللرمحنبللناألهللدل:"إمللامعرلللرنايفسللاهرالعلللوم،وخطيللادهرنلللايفو

إيضاحدقاهقاملنطوقواملفهوم،احلاةباملسنداحلجلة،اهللاد يفإيضلاحالسلننالنبلو إااحملجلةعلز
.س2)اإلسالمحممدبنعليالشوكا "

عللناإلمللامالشللوكا :"وقللدمللنإاهللهللذااإلمللامثالثللةقللالالعالمللةالونللا يفموضللعآخللرو
أمللورقأعلللمأهنللايفهللذاالللزمناألخللشمجعللتلغللشه:األول:سللعةالتبحللريفالعلللومعلللياخللتال 
أجناسللهاوأنواعهللا،والثللا :كثللرةالتالميللذاحملققللنيأوااألةهللاماخلارقللة.الثالثللة:سللعةالتلل ليفاحملللررة

.س3)"
زعلليمأربللابالتأويللل،مسللعوصللنفوأطللرباألمسللاعقللالعنللهإبللراهيمبللنعبللداهللاحلللوثي:"و

بللالفتوىو للنف،وحبللثوأةللاد،وطللارتأوراقةتاويللهيفالللبالد،وا للتهربالضللبطوالتحريللر،وانتهللت
نيديفإليللهرهاسللةالعلللميفاحلللديثوالتفسللشواألصللولوالفللروعوالتللاريخومعرةللةالرجللالوحللالاألسللا

.س4)حتريلالعوايلومتييزالعايلمنالنازل"
قللالعمللركحالللةيفمعجللماملللالفنيعنلله:مفسللرحمللدث،ةقيللهأصللويل،مللار،أديللا،حنللو و

.س5)يفالبالديفحياتهوانتفعالنامهبابعدوةاته"ترانيفهمنطقي،متولمحويم،صارت
ةاللرامللللةوعللزاإلسللالموحسللنةألهلللاللليمنقلليضقللالعنللهالعالمللةاأللوسللي"مثإناهللتعللاا

الليللايلواأليللام،القاضلليحممللدبللنعللليالشللوكا ةقمللعبللهالبدعللة،وأزالبللهالضللاللة،وقهللربللهأهللل
"اطري االنحلواملذاهاالباطلة،كالزيديةوملشها،ةأصبإاإلميانيفاليمنونواحيهاملض 

.س6)
"كلانحممللدبلنعللليالشلوكا عللليمبلللهنأمحلدالغمللار :ابللوقلالعنللهاللدكتورحممللدحسلن

زارةمادتللهيفخمتلللفعظلليممللنالعلللم للهدلللهبللذلكعلمللاءعرللرهومللنأتلليبعللدهبسللعةعلمللهومللل
                                           

.316لشوكا مفسر ا،حملمدحسنالغمار ،صساإلماما1)
.128-126سالنفساليما والروحالرحيا لألهدل،ص2)
319ساإلمامالشوكا مفسر ا،الغمار ،ص3)
.318ساملرجعالسابق،ص4)
.53 11سمعجماملالفني،5)
316ساإلمامالشوكا مفسر ا،ص6)
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وكاتبلهاملللوتوالعلملاءملنخمتللفاألقلاليموأللفيف لىتالعللوميفاونثلر اوامتدحهالنلام لعر الفنون
وللهالشلعرالراهلقوالنثلراوالفقلهوالنحلوواملنطلقوالتلاريخواألصلولواألدبالتفسشواحلديثوعلومهمل

صارتمالفاتهمنتجعالعلماءوسارهباالركبانيفحياته،وانتفعهباالنامبعدوةاته.البليه
ملاتفرقيفانفتفسشهالعظيمةوانجامع لف"نيلاألوطار"ةابدعوأودعةيهالفراهد،وصألّ

للهأنأعجابوأنهليعجاالناظركيفهتيّلشهوترجمألعيانمنبعدالقرنالسابعةأتيبالعجاالمل
هعللاممعهللممللعأنالوثللشمللنهممليوونللوامللنأبنللاءاللليمنالللذ ليلللمبللرتاجمأعيللانسللتةقللرونكأنلل

نرا ونزاهة. عامالشوكا ةيهترجملولواحدمنهمب
"ةأبلللدعةيلللهوأحسلللنوأللللف"السللليلاجللللرار"اللللذ ملرلللطاملضلللّيةفيفالفقللله"اللللدرار وألّللل

بناتاألةوارمبثلهأقامالدليلوزيفالرأ احملضوأللف"الفواهلداجملموعلةيفاألحاديلثاملوضلوعة"
ممللاةللاهتمونبللهعللليأوهللامهميفاحلوللمعلللياواسللتدرتعللليابللناجلللوز والسلليوطيوابللنعللراقكثللش 

بالوضع.بعضاألحاديث
وأماأصولالدينةهلوةلارمميلداهناوحامللمشلعلهاةقلدحلاربالشلرتوالبلدعوأبللييفسلبيل

اقتللداءباألنبيللاءواملرسلللنيوالللدعاةاملالرللنيةلقلليمللنالنللامالعنللتاالعقيللدةاإلسللالميةبللالءحسللن 
.س1)واألودوناصبوهالعداءورموهعنقومواحدة..."

وقلالعنلهخلشاللدينالزلرلْكلللي:"ةقيلهقتهلدملنكبلارعلمللاءالليمن،ملنأهللصلنعاء...وكللان
.س2)"يرىحتر التقليد

  

                                           
.312اإلمامالشوكا مفسر ا،صس1)
.298 6ساألعالمللزركلي،2)
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 المبحث الرابع
 (0)منهجه في البحث والتأليف 

ملللناألهملللةاللللذينبلغلللوامرتبلللةاقجتهلللادةهلللويلللرىحتلللر التقليلللد؛بلللل"رمحلللهاهلل"يُعلللديالشلللوكا 
إااقجتهادومنذلك:اويدعوداهم 

تقدميهالوتابوالسنةعليملشمهلاملناآلراءيقلوليفسليلاجللرار:"وإذاثبلتالشلرعطاحلت -1
وهلللذايلللدّلعلللليأناإلملللامالشلللوكا يقلللّدم.س2)األقيسلللةوبطللللتاقجتهلللاداتالعاطللللةعلللناللللدليل"

 الوتابوالسنةعليهما.

ديثالرللحيإوأكللدذلللكيفكتابللهالسلليلاجلللرارنبللذهللحللديثالضللعيفواعتمللادهعلللياحللل -2
بقوللله:"قحجللةيفضللعيف،يقللال:إنللهمرةللوعة نللهللليسقللردذكللرالرةللعمللاتقللومبللهاحلجللةحللىت

 .س3)وطاعة"ايثبت،ة ذاثبتمسع 

حىتعلّدهبعلضالعلملاءملنالظاهريلة،وذللكلوثلرةتتبعلهك؛اإلمامالشوكا يعتمدعليالن -3
للل–رمحلللهاهلل– يلللرددإذاعرةلللتاللللدليلعمللللتبللله،وإذانظلللرتيفعللللومالوتلللابااللللدليلوكلللانداهم 

إليلللهقإاداودالظلللاهر ؛ألنابظلللاهرالشلللرعمنسلللوب ،أ :علللامال اوالسلللنةحلللقالنظلللركنلللتظاهري للل
 نسبتكونسبةداودإاالظاهرمتفقة.

يفاختياراتلهاراجلمعوهلذهالقاعلدةيسلتعملهاكثلش قيلجأإاالرتجيإبنياألدلةإقإذاتعذّ -4
 .س4)دونالتعسفيفذلكإاالرتجيإاالفقهية،ة نهيقدماجلمعبنياألدلةإذاكانممون 

بللهلألمللة،والفعلللخللاص قولعللام يبصلللياهللعليللهوسلللممللعةعلللهةللالإذاتعللارضقللولالنلل -5
.س5)صلياهللعليهوسلم
راجلللامعبللنيةللدالروايللةاسللتعراضمللنهجالشللوكا يفبعللضكتبللهجنللدهيفكتابلله"ةللتإالقللديومللنخللالل

مللنعلللمالتفسللش"قللدراعللياألثللر،ووقللفعلللياملنقللولواخلللل،وةيلله للبهيفاملللنهجمللنابللنكثللش؛لونللهوالدرايللة،

                                           
.19ساقختياراتالعلميةيفاملساهلالفقهية،ص1)
.451 4سالسيلاجلرار،للشوكا 2)
.442 4ساملرجعالسابق،3)
 ت.2،1سمقدمةوهبةالزحيلي،لوتابنيلاألوطار،دارالرميعي،ط4)
.69 1سالسيلاجلرار،5)
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نتقدملللهدونتقليلللدإقيفالرلللدورأظهلللراسلللتعمالالعربيلللة،واعتلللىنبالبالمللللة،يعتملللدةيملللايلللذكرهعلللليالنقللللعمللل
عن"الللدراملنثللور"للسلليوطية نللهاسللتفادمنللهالوثللشمللناآلثللاروهللومليقللفعللليأسللانيدها،وهللويفاجلملللةنللاةع 

.س1)مفيد
وقللالالقطللانعللنتفسللشالشللوكا :"تفسللشاعتمللدةيللهعللليةحللولاملفسللرينكالنحللام،وابللن

.س2)جهاتكثشةمنأحناءالعاملاإلسالمي"عطية،والقرطيب،وهومتداوليف
:أسلوبهمبزاياكثشةمنها"يتميز"نيلاألوطار رحمنتقياألخياروجنداإلمامالشوكا يفكتابهاملتميز

 رريجاحلديثوبياندرجتهمنصحةوضعفوأقوالأهمةاحلديثةيه. -1

 .او رع اإيضاحمعا ألفاملاحلديثلغةواصطالح  -2

 استنباطاألحوامالشرعيةوأدلتهامنملشتعراوقتعسف. -3

 إيرادأقوالالرحابةوالتابعنيومذاهاعلماءاألمراروأهمةاملذاها. -4

.س3)اقعتمادعليالقواعداألصوليةوالشرعيةالولية،وبيانكيفيةتطبيقاألحوامالشرعيةالفرعيةعليها -5
تفقللللهالشللللوكا رمحللللهاهللعللللليمللللذهاالزيديللللة،إقأنللللهمليلبللللثأنرللللليعللللنالتقليللللداأخللللش 
علليامبا لر ا،وأصبإقيتقيدبفرقةمنالفرقأومذهامناملذاها،بللاعتملداعتملاد والتمذها

الوتللابوالسللنة،وأصللبإمللناجملتهللدينيفالبحللثعللناحلوللمالشللرعيوالللرأ العقاهللد مللنخللالل
لةواللاهني،قمنطريقالتقليدوالتلقني،وقدوصلإاهذهاملرتبةوهودونالثالثنيمنعمره،األد

ألدوارمللناوكانللتدعوتللهإااقجتهللادونبللذالتقليللدوالرجللوعبالتشللريعإاطريللقالسلللفمتثلللامتللداد 
،و لليخاإلسللالمابللنسللبقهمللناجملللددينواملرلللحني،كاإلمللاممالللك،وأيبحنيفللة،وأمحللدبللنحنبللل

 ،واإلملللامحمملللدبلللنعبلللدالوهلللابتيميلللة،وابلللنالقللليم،وكلللابناللللوزير،واملقبللللي،واألملللشالرلللنعا
واملقللللدينيفعرلللره،رمحهلللماهلل.وقلللدتعلللرضيفسلللبيلاللللدعوةألذىكثلللشملللناملتعرلللبنيونظلللاهرهم

التهملةوهلذا للأهنمملعكللعللاملواهتملواباللدعوةإاهلدممللذهاأهللالبيلت،وهللوبلر ءملنهللذه

                                           
.332ساملقدماتاألساسيةيفعلومالقرآن،ص1)
.411سمباحثيفعلومالقرآن،ص2)
 تس.1سنيلاألوطار،)3)
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لصلفاتاهللتعلاااللواردةيفالقلرآنمحلف،ملنلقتهدآخذبالدليل،وعقيدةالشوكا عقيدةالسل
.س1)والسنةعليظاهرهامنملشتأويلوقحتريف،وقدألفرسالةمساها)التحفمبذهاالسلفس


  

                                           
.211 2سالتفسشواملفسرون،حممدحسنيالذهيب،1)
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 وفيه ثالثة فصول:

 ول: تعريف القضاء وبيان مشروعيتهالفصل األ

 وشروطه عند اإلمام الشوكاني.

 الفصل الثاني : مقومات القاضي وآدابه

 عند اإلمام الشوكاني .

الفصل الثالث: أحكام الدعوى عند اإلمام 

 الشوكاني.

 

 

 : القضـاء الباب األول
 الشوكانيعند اإلمام 
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وبيان مشروعيته وشروطه عند تعريف القضاء 
 اإلمام الشوكاني:
 وفيه أربعة مباحث

 االمبح  ث األول : تعري  ف القض  اء لغ  ة واص  طالح  
 . 

المبح     ث الث     اني : الغ     را م     ن القض     اء وبي     ان 
 مشروعيته. 

المبح  ث الثال  ث : الترغي  ب والترهي  ب ف  ي ت  ولي 
 القضاء . 

المبح    ث الراب    ع : ش    روط القاض    ي عن    د اإلم    ام 
 الشوكاني.

 الفصل األول
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 المبحث األول
 اتعريف القضاء لغة واصطالح  

 تعريف القضاء في اللغة : 
يفاللغللةمبعللىن:احلوللموالفرلللوالقطللعيُقللال:قضللييقضلليقضللاءةهللو-القضللاء-جللاءلفللب

إذاحوموةرل،والقاضي"القاطعلألموراحملومهلاالذ يقضيبنيالنامبالشرع". قاض 
احلوم"يأيتمبعىن:العلموالفضةوالقضاءبالعدلوهومردرحومحيومويردلفبالقضاء"و

عليوجوهكثشةمنها:
 [.23]اإلسراء:چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ األمر،مثلقولهتعاا: -1

 [41]يوسف:چھ  ھ     ے  ے  ۓ  چ الوجوبوالوقوع،مثلقولهتعاا: -2

 [29]القرك:چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اإلمتامواإلكمالمثلقولهتعاا: -3

 [44]القرك:چٻ  پ  پ   پ  پ     چ العهدواإليراء،مقلقولهتعاا: -4

.س1)دينه،أ أدىدينهوأعطاهاألداء،يقال:قضي -5
أّماالقضاءيفاقصطالحالشرعي:

 فقد عّرفوه بتعاريف كثيرة منها : 
،وقالالواسا :"القضاءهلواحلولمس2)احلنفية:"ةرلاخلروماتوقطعاملنازعات"تعريف -1

 .س3)بنيالنامباحلقواحلوممباأنزلاهلل"

 .س4)تعريفاملالوية:هو:"اإلخبارعنحوم رعيعليسبيلاإللزام" -2

 .س5)تعريفالشاةعية:"ةرلاخلرومةبنيخرمنيةأكثرحبوماهللتعاا" -3

.س6)احلنابلة:"تبيينهواإللزامبهوةرلاحلوومات"تعريف -4

                                           
.186 15ور،مادة"قضي"،و"لسانالعرب"قبنمنظ226سخمتارالرحاحللراز ،مادة"قضي"ص1)
.21 8.حا يةابنعابدين211 3سالفتاوىاهلندية،2)
.4128 9سبداهعالرناهعلعالءالدينالواسا ،3)
.86 6.مواهااجلليلبشرحخمتررخليل،أليبعبداهللحممداخلطاب،12 1ستبررةاحلوام،للهانالديناليعمر ،4)
.322 4احملتاج،حملمدالشربيد،سمغد5)
.431 4.نيلامل رب،لعبداهللالبسام،285 6سكشا القناع،ملنروربنيوسفالبهويت،6)
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واألقللربواهللأعلللمأنيقللاليفالقضللاء:هللوالنظللريفمللنلللهالوقيللةيفاخلرللوماتعللليوجلله
.س1)خاصواحلومامللزمةيها

  

                                           
 حا يةالروضاملربعقبنالقاسمس1)



32 
 

 المبحث الثاني
 الغرا من القضاء وبيان مشروعيته

 الغرا من القضاء : 
لوللنقبللدللحيللاةالبشللريةمنهللاةفلليكلللزمللانوموللانيوجللدق للكأنالقضللاءمهمللةصللعبة؛

،ة رجلاعاحلقلوقإاأصلحاهبا،وقطلعاخلرلوماتاهناتأنامظاملونيأخذونحقلوقبعضلهمبعض ل
ءواألخلذعلليسلبيلإحقلاقاحللقوكشلفأهللاألهلواقبدلهمنُقضلاةخملرلونيبلذلونأنفسلهميف

منويسوداقستقراريفاجملتمعات.قراألأيد الظلمةوالعابثني؛كييست
 مشروعية القضاء: 

مبلهمللشه،حيلثيقلول:جلوبالقضلاءعلليالقلادرإذامليقلو"رمحلهاهلل"يرىاإلملامالشلوكا 
"ةالقاضيالقادرعللياحلولمبلاحلقوالعلدلومبلاأنلزلاهللإذاامتنلعملناللدخوليفالقضلاءةقلدأمهلل

قوللهإذاعرةلتهلذاةلاعلمأنلهق لكيفوجلوباللدخوليفالقضلاءعلليماأوجبلهاهللعليله..إا
.س1)منقيشيعنهملشه"

وإذانظرالقارئإامذاهاالعلماءيفمشروعيةالقضاءجيدهاكالتايل:
 : مذهب الحنفية :  أو   

فلروضذكرالواسا يفالبداهعأنتنرياالقاضيةرضوعللذلكبأنهينرلاإلقاملةأملرم
ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی        ېئ  ېئ  چ وهلللللللوالقضلللللللاءودلعلللللللليذللللللللكقوللللللللهتعلللللللاا:

[،مثقلالالواسلا 48]املاهلدة:چڑ  ڑ  ک  ک  کچ [وقولهتعلاا:26]ص:چجئ
يفبيللانوجللهاقسللتدقلبللاآليت:"والقضللاءهللواحلوللمبللنيالنللامبللاحلق،واحلوللممبللاأنللزلاهللةوللان

.س2)نراالقاضيإلقامةالفرض"
 : مذهب المالكية :  اثاني  

أحلدإققالابنةرحونمناملالوية:"أّماحومالقضاء:ةهلوةلرضكفايلة،وقيتعلنيعللي

                                           
.262 2سالسيلاجلرار،1)
.2 2سبداهعالرناهع،2)
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.س1)أنقجيدعنهعوضوقداجتمعتةيه راهطالقضاءةيجلعليه"
 : مذهب الشافعية :  اثالث  

قللالاإلمللامالنللوو رمحللهاهلل:"القضللاء،واإلمامللةةللرضكفايللةباإلمجللاعةلل نقللامبللهمللنيرلللإ
.س2)سقطالفرضعنالباقنيوإنامتنعاجلميعأاموا"

 : مذهب الحنابلة :  ارابع  
:"لليسالقضلاءملنةلروضالوفايلاتوقيتعلنيعللياجملتهلدالروايلةهراظلقالاإلمامأمحلديف

.س3)الدخولةيهوإنمليوجدملشه"
أماالروايةاألخرىيفمذهاأمحدةهيمواةقةمللذهااجلمهلورأنالقضلاءةلرضكفايلةويتعلني

.س4)علياجملتهدإذاملجيدملشه
وبعدعرضرأ اإلملامحمملدبلنعلليالشلوكا يفمشلروعيةالقضلاءوعلرضآراءأهملةامللذها
املعروةنييتبنيأناإلمامالشوكا يرىوجوبالقضاءإذامليقلمبلهأحلدوملنقملوعملاسلبقيظهلر

ماللكذاهااألربعلةأيبحنيفلة،وأنماقالبهاإلمامالشوكا هومذهااجلمهورملنأصلحاباملل
،وهللوس5)،وهللوالللذ رجحلله لليخاإلسللالمابللنتيميللةرمحللهاهللاوالشللاةعي،وأمحللدرمحهللماهللمجيع لل
الذ تطمبنالنفسإليهواهللأعلم.


  

                                           
.8 1ستبررةاحلوام،1)
.92 11روضةالطالبني،للنوو ،س2)
.92 11 ،ذهااإلمامأمحدبنحنبل،للمرداوساإلنرا يفمعرةةالراجإمناخلال عليم3)
.154 11ساملرجعالسابق،4)
.82 31سقموعةتاوى يخاإلسالمأمحدبنتيمية،قبنقاسم،5)
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 المبحث الثالث
 الترغيب والترهيب في تولي القضاء

علللليهممسلللاوليةصلللعبة،ةالقاضلللياللللذ يلللرىملللن"أنالقضلللاةرمحلللهاهلل"يلللرىاإلملللامالشلللوكا 
نفسهالقدرةعليتلويلالقضلاءة نلهجيلايفحقلهتلويلهلذااملنرلااملهلم،خاصلةإذامليولنهنلات

علملهأويفإدراكلهأويفدينلهمنيقوممقامهويرىحتر القضاءعليمنقيرلإلهإّمالقرلوريف
لةيملالليسهلوملن لأنهةملنأحاديلثالرتمليلايفالقضلاءملاألنهرمباتلبسمباقيرلإله،ودخ

إن:))ثبتيفصحيإمسلممنحديثعبداهللبنعمرقال:قالرسولاهللصلياهللعليهوسلم
عللدلونيفحومهللماهللعللليمنللابرمللننللورعللنميللنيالللرمحنوكلتللايديللهميللنيالللذينيعنللداملقسللطني

.س1)سسوأهليهموماولوا
بلللللنالعلللللاصرضلللللياهللعنهملللللاويفالرلللللحيحنيوملشمهلللللاملللللنحلللللديثأيبهريلللللرةوعملللللروثبلللللت

علنالنليبصللياهللعليلهوسللمأنلهقلال:))إذااجتهلداحللاكمةأخطلأةللهأجلر،وإناجتهلدةأصللاب
.س2)ةلهأجرانسس

ةفلللياألحاديلللثالسلللابقةبيلللانتلللاملفضللليلةالقاضلللي؛ألنلللهصللللياهللعليلللهوسللللمجعللللللللهيف
عللياخلطلأ،ةل ذاكانلتهلذهمرتبلةابلحىتجعلهصلياهللعليهوسلمملأجور أوأجرينا حومهأجر

ةيهعليهالرالةوالسالمملنكانجيلديف القاضيةال كأنهمنراالقضاءمنراعظيم،رملاَّ
صللياهللعليلهياهلهإاهذااملنرالونيفاملقابللجنلدهانفسهقدرةوملنكانيعلممننفسهعلم 

وسلميفأحاديثأخرىيرهامنهذااملنرا،بلوحيثعنالبعدعنهةمنهذهاألحاديلثعللي
وأ أحلاللكملاأحلااسبيلاملثالقاحلرلرقوللهصللياهللعليلهوسللم:))يلاأبلاذرأراتضلعيف 

.س3)لنفسيقتأمرنعلياثننيوقتولنيماليتيمسس
منالقضاءلعدةأمور:االشارعاحلويمرهّو

                                           
يلةاإلمامالعادلوعقوبةاجلاهرواحلثعليالرةقبالرعيةوالنهيعنإدخالاملشقةسصحيإمسلم،كتاباإلمارة،بابةض1)

س.1822،رقماحلديث)1458 3عليهم،
سصلللحيإالباللللار ،كتلللاباقعترللللامبالوتلللابوالسللللنة،بللللابأجلللراحلللللاكمإذااجتهلللدةأصللللابأوأخطلللأرقللللماحلللللديث2)
س.1216بيانأجراحلاكمإذااجتهدةأصابأوأخطأ،رقماحلديث)س،وصحيإمسلم،كتاباألقضية،باب6919)
س.1826 1،رقماحلديث)1452 3سصحيإمسلم،كتاباإلمارة:بابكراهيةاإلمارةبغشضرورة،3)
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أنالقاضيإنسانوبشروقدحيرلمنهميلإاأحداخلرمنيةيحوملهبغلشاحللق،وذللك -1
 لعدةأسبابمنهاالقرابةأوالرداقةأواملنفعةوملشهامناألسباب.

بلللهيفاللللدنياذّللللهإانفسلللهوععالقاضللليملللاملجيلللر،ةللل ذاجلللاروكأناهللسلللبحانهوتعلللاامللل -2
واآلخرة.

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ قلللللالتعلللللاا:

[26]ص:چىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج    مبحب  خب
بلنيالنلاماوعنأيبهريرةرضياهللعنهعنالنيبصلياهللعليلهوسللمقلال:))ملنجعللقاضلي 

سسس1)ةقدذبإبغشسوني
لذلكقسمالنيبصلياهللعليهوسلمالقضاةثالثةأقسام:

 احلقواحلومالشرعيةقضيبهةهذامنأهلاجلنة.عر األول:قاض 
عر احلق،ومال هلواهوحومبغشاحلقةهذايفالنار.الثا قاض 

مليعر ،ومليفهماحلومالشرعيةقضيجبهلةهذايفالنار. الثالث:قاض 
القضللاةثالثللة:واحللديف"ةعللنبريللدةرضللياهللعنللهأنرسللولاهللصلللياهللعليللهوسلللمقللال:

اجلنةواثنانيفالنارةأّماالذ يفاجلنةةرجلعر احلقةقضيبهورجلعر احلقةجاريفاحلوم
.س2)النارورجلقضيللنامعليجهلةهويفالنار"ةهويف

للللذاجيلللاعلللليالقاضلللياملسللللمأنحيولللمبلللنيالنلللاممبلللاأنلللزلاهللملللنالشلللريعةاإلسلللالميةالللل 
جاءتبتحقيقمراحلاخللقيفالدنياواآلخرة؛وليحذراحلومبغشماأنزلاهللمهماكانلتاألحلوال

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ وظللللللموةسلللللق.قلللللالتعلللللاا:؛ألناحلولللللمبغلللللشملللللاأنلللللزلاهللكفلللللر

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ [.وقللللالتعللللاا:44]املاهللللدة:چھ  ھ  ھ  

.[45]املاهدة:چوئ
                                           

األحولام،والرتملذ :كتلابس3522،رقلماحللديث)298 3سسننأيبداود:كتاباألقضية،بابيفطلاالقضلاء،1)
سوابللنماجلللة:كتللاباألحوللام،بللابذكلللر1325بللابمللاجللاءعللنرسلللولاهللصلللياهللعليللهوسلللميفالقضلللاء،حللديثرقللم)

.س6191سوصححهاأللبا يفصحيإاجلامعبرقم)2318القضاء،حديثرقم)
والطللللا يفاملعجلللماألوسلللطس2315،رقلللماحلللديث)99 3سسللننأيبداود:كتلللاباألقضلللية،بللابيفالقاضلللييطللل 2)
.س4446،وصححهاأللبا يفصحيإاجلامعبرقم)39 2
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[.42]املاهدة:چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ وقالعزمنقاهل:
-لوقياتتعرتيهاألحواماخلمسة:وتواالقضاءوحنوهمنا

للقضللاءدونمللللشهقنفللرادهبشلللروطه،ةحينبللذ يفلللرتضعليلللهإنكللانملللنيتللوقهأهلللال :اواجب لللةيوللون
التقليللدصلليانةحلقللوقالعبللادوإخللالءللعللاملعللنالفسللاد؛وألنالقضللاءةللرضكفايللةوقيوجللدسللواه

يقدرعليالقيامبهةتعنيعليهكغسلامليتوتوفينه،وساهرةروضالوفاية.
لرللاحاعلللمخفلليقيعرةللهالنللام،ووجللدتةيلله للروطالقاضللي؛وذلللكليشللمر:اويوللونمنللدوب 

علمهللنامةينتفعبه.
لفاقدأهليةالقضاء.:اويوونحرام 

ملنيا العجزعنه؛وقيأمنعلينفسهاحليفةيه.:اويوونموروه 
للعدلاجملتهدالراحلللقضاءالذ يثقبنفسهأنياد ةرضلهوقيتعلنيعليلهلوجلود:اويوونمباح 
.س1)ملشهمثله

  

                                           
-295 4،القليويب،وعمشة:222 2،جواهراإلكليل،لألزهر :364-362 6سةتإالقدير،قبناهلماماحلنفي:1)

.8-2 14،املغد،قبنقدامة:296
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 المبحث الرابع
 عند اإلمام الشوكاني شروط القاضي

وحتتهمطلبان:
املطلااألول:الشروطاملتفقعليها.
املطلاالثا :الشروطاملاتلفةيها:

 
 المتفق عليها : المطلب األول : الشروط

:ةللاليرللإوقيللةالوللاةر؛ألنالقضللاءوقيللة،وقوقيللةللوللاةرعلللياأنيوللونالقاضلليمسلللم –1
[.141]النساء:چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ املسلمقالاهللتعاا:

.اأنيوونبالغ –2
.أنيوونعاقال –3
.اأنيوونحر –4
.أنيوونعدق –5

قلالاإلملامالشلوكا :"وملنقزمالقضلاءأنيوللفالعبلادمبلاتقتضليهالشلريعةاملطهلرةةيوللف
اأنمنلوزامالقضاءأنيوونحلر "رمحهاهلل"ويقردس1)يرلإلذلكمنمليرلإلتوليفنفسه"

.كماسبق
ر للد:"أّمللاوهللذهالشللروطاخلمسللةاملتفللقعليهللاعنللدأكثللراملللذاهااإلسللالميةحللىتقللال:ابللن

.س2)"،عدق ،عاقال ا،ذكر ا،بالغ االرفاتاملشرتطةيفاجلوازةأنيوونحر 
يفالذكوريللةومليللذكراخلللال يفبللاقيالشللروط،ممللايللدلعللليأنلله"رمحللهاهلل"مثذكللراخلللال 

املرلاحلالل حلثعليهلاومتعلنيفملوةيرىأهنا روطثابتةقمععليهاواحلقيقةأنمنكانتلديه
لوللنهللذااخلللال للليسقللديوللونيفبعضللهاخللال ،للليعلمعلللماليقللنيأنهللذهالشللروطاإلسللالم
.اوليسقوي امشهور 

                                           
.224 4سالسيلاجلرار:1)
،تبررةاحلوام:82 6،مواهااجلليل:2291 4،بدايةاجملتهد295 3،الفتاوىاهلندية:85 9بداهعالرناهع:س2)
.1199 3،منارالسبيل:11 14،املغد:325 4،مغداحملتاج:23 1
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ة ذانُظرإاهذهاألموروال منها:
للقضللاء؛ألنللهليسللتلللهوقيللةعلللينفسلله،والقاضللياحلريللة:جنللدأنالعبللدقللدقيوللونأهللال –1
وقيلةوالعبلدعلليخلال ذللكةهلومللكلغلشهووقتلهلليسلله،بللووقيلة،سلطةذابغيأنيوونين

هولسيدهأوسيدته.
قيولونللهالبلويف:ةاليترورأنيتواهذااملنراصيب صغشقيعر ملاذايقلول،بللرمبلا–2

.س1)عقلحريفمثلالوبش
 :  المطلب الثاني : الشروط المختلف فيها

 السالمة من العمى والخرس :  – 0
ومعرةللللةملشللللاهداخلرللللوم؛:"القاضلللليحيتللللاجإاالبرللللر""رمحللللهاهلل""قللللالاإلمللللامالشللللوكا 

ةوقيلللللةاألعملللليأواألخلللللرمبللللالء مرللللليوتعللللللي،كالمهللللمأحللللواهلم،وحيتلللللاجإاالسللللمع؛لسلللللماع
.س2)اخلروم"

األوابالقاضيأنيوونساملاحلوام.أنويتبنيمنكالمالشوكا أنهيرى
لقللولأكثللرالعلمللاءالللذينيللرونأنيوللوناخالة لل"رمحللهاهلل"س3)وهللذاالللذ مللالإليلله لليخاإلسللالم

.س4)االقاضيبرش 

 
ملنالعمليواخللرماوإذاعلمهذاظهربهماذهاإليلهاإلملامالشلوكا ملنكلونالقاضليسلامل

قعليسبيلالوجوبلونعليسبيلاألةضليةةهوقولمتوجهقو .
 ا جتهاد :  – 3

:"املقللدق"رمحهاهلل"يقولاإلمامالشوكا ايلزمالقاضيعنداإلمامالشوكا أنيوونقتهد 
واحلقوالباطل،وعلليعليأنيقدرعليالتمييزبنيالعدلواجلوريقدرعليتعقلحججاهللةضال 

                                           
 11 14،املغد2291 4بدايةاجملتهدس1)

.224 4سالسيلاجلرار،2)
.259-258 28قموعالفتاوىس3)
.12 14،املغد2291 4بدايةاجملتهد:،325 4مغداحملتاج:،129 4،حا يةالدسوقي:3 2سبداهعالرناهع4)
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واةلقا.وملاذهلاإليلهاإلملامالشلوكا ملنكلونالقاضلييلزملهأنيولونقتهلد س1)احلوممبلاأراهاهلل"
.س2)ةيهمذهااإلماممالك،والشاةعيوأمحد

تلميلذهحمملدبلناحلسلنفلهلا،وخس3)اجيلوزأنيولونالعلاميقاضلي "رمحهاهلل"وعندأيبحنيفة
.س5)قالابناهلمامواملاتارخالةهس4)"اةقال:"إناملقلدقجيوزأنيوونقاضي 

؛اإذاعلللمهللذاالللذ تقللدمة نللهيظهللرواهللأعلللمأنللهإذاتعللذروجللوداجملتهللد،أوكللانموجللود 
أناقجتهلاديقبللالتجزهلةاض للونهقيستطيعاقجتهادإّمالضيقالوقتوإّمالتولاةااألدللةوعللمأي

،يفملللشهايفمسللألةأوصللنفمللنالعلللم،وقيوللونقتهللد اواقنقسللام،بلللقللديوللونالرجلللقتهللد 
.س6)اعلمأنرأ اإلمامالشوكا قديوونأقربللروابمنكونهيلزمالقاضيأنيوونقتهد 

 الذكورية :  – 2
النسللاءبللأهننقللدوصللفرسلولاهللصلللياهللعليللهوسللم)):"رمحلهاهلل"قلالاإلمللامالشللوكا 

ومنكانهبذهاملنلزلةقيرلإلتويلاحلومبنيعباداهلل،وةرلاخلرلوماتسسناقراتعقلودين
.وملللاذهلللاإليلللهاإلملللامالشلللوكا هلللوملللذهااجلمهلللورملللنس2)،ةالقضلللاءحيتلللاجإااجتهلللادورأ "

أيببورةأنالنيبصللياهللعليلهوسللممللا.ودليلهميفذلكحديثس8)نابلةاملالوية،والشاةعية،واحل
.س9)بلغهأنبنتكسرىوقهاقومهاقال:))لنيفلإقومولوأمرهمامرأةسس

بينمللايللذهااحلنفيللةإاجللوازتللويلاملللرأةالقضللاء؛ألنالذكوريللةليسللتمللن للرطجللوازالتقليللديف
.س11)اجلملة؛وألناملرأةمنأهلالشهادةيفاجلملة

                                           
.225 4سالسيلاجلرار،مرجعسابق1)
.12 14،املغد2291 4،بدايةاجملتهد129 4سحا يةالدسوقي:2)
.3 2اهعسبداهعالرن3)
.28س رححا يةإبراهيمأمني،ص4)
.256 2سةتإالقدير5)
.442 4سنيلامل ربيفهتذيا رحعمدةالطالا،قبنبسام،6)
.223 4سالسيلاجلرار:2)
.12 14،املغد2291 4،بدايةاجملتهد91 6سمواهااجلليل،8)
س.4425،رقم)1232 4ز ،بابكتابالنيبصلياهللعليهوسلم،إاكسرىسالباار ،كتاباملغا9)
.3 2سبداهعالرناهع،11)
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يفعللدمتللويلاملللرأةمنرللا"رمحللهاهلل"الللراجإ:يظهللرممللاتقللدمرجحللانقللولاإلمللامالشللوكا 
.كملاتقلدم،وضلعفس1)اجلمهلورملناملالويلة،والشلاةعية،واحلنابللةالقضاءلألدلةالسلابقةوهلوقلول
قولاحلنفيةوأدلتهمواهللأعلم.

 العدالة :  – 2
،ةللالس2)تعتلللالعدالللةمللنالشللروطاللل قللالهبللامجهللورالفقهللاءمللناملالويللةوالشللاةعية،واحلنابلللة

ٺ  چ .قللالتعللاا:الوثللوقبقولللهجيللوزعنللدهمتللويلالفاسللقوقمللنكللانمرةللوضالشللهادةلعللدم

[.6]احلجرات:چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
.س3)صإقضا هللحاجةاةاسق ااإلمامقاضي وقالاحلنفية:لوعنّي

حيوللللللمبللللللاحلقويللللللرىاإلمللللللامالشللللللوكا أنللللللهقجيللللللوزأنيتللللللواالقضللللللاءإقمللللللنكللللللانعللللللادق 
.س4)هللومباأراها

اإلمامالشوكا هوقولاجلمهورمناملالوية،والشلاةعية،واحلنابللةكملاسلبقوهذاالذ اختاره
وهواألقربللروابإن اءاهللتعاا.











                                           
.12 14،املغد2291 4بدايةاجملتهد،325 4مغداحملتاج:،129 4سحا يةالدسوقي1)
.12 14،املغد:2291 4،بدايةاجملتهد129 4سحا يةالدسوقي:2)
.3 2سبداهعالرناهع3)
.225 4سالسيلاجلرار:4)
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 مقومات القاضي وآدابه عند اإلمام الشوكاني
 وفيه مبحثان:

 
المبح   ث األول : مقوم   ات القاض   ي عن   د اإلم   ام 

 الشوكاني.
 

عن     د اإلم     ام  المبح     ث الث     اني : آداب القاض     ي
 الشوكاني .

 

 الفصل الثاني
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 مقومات القاضي عند اإلمام الشوكاني 
 وفيه أربعة مطالب 

 
 األول: ما يحتاج إليه القاضي في حكمه . 

الث    اني: وج    وب اتب    اع القاض    ي للح    ق ول    و ك    ان 
 لمذهب إمامه .  امخالف  

 الثالث : حكم القاضي بعلمه. 
 حكم القاضي   يحلل الحرام . الرابع :

 

 املبحث األول
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 المطلب األول
 ما يحتاج إليه القاضي في حكمه

هللذااملنرلااملهلم،ببعضالرفاتالل جتعللهملاهال اقبدللقاضييفحومهأنيوونمترف 
عللناومللنتلللكالرللفاتمللاقالللهاإلمللامالشللوكا ،حيللثقللال:"قبللدللقاضلليمللنأنيوللونورع لل

.س1)بالسوية"ايفالقضية،حاكم أموالالنام،عدق 
إنالقاضلليجيللاأنحيوللمبالعللدلبللنيأنللهيللرى"رمحللهاهلل"وعلللممللنكللالماإلمللامالشللوكا 

النللاموأنيسللاو بيللنهميفاجمللللسوالوللالموهللذاالللذ سللو نتعللر عليللهيفاملطالللاالقادمللةإن
 اءاهللتعاا.

يقلول:"احللاكمحمتلاجإاثالثلةأ لياءقيرلإلله"رمحلهاهلل"لونهناتكالمقيمقبنالقيم
األسبابوالبينات:احلومإقهبا:معرةةاألدلةو

ةاألدلة:تعرّةهاحلومالشرعي.–1
واألسباب:تعرّةهثبوتهيفاحمللاملعنيأوانتفاءهعنه.–2
والبّينات:تعرّةهطرقاحلومعندالتنازع.–3

ومللىتأخطللأيفواحللدمللنهللذهالثالثللةأخطللأيفاحلوللم،ومجيللعخطللأاحلوللاممللدارهعلللياخلطللأ
بعضها.ةيهاأويف

يفردسللللعةمشلللرتاهبعيلللا،ةحوملللهموقلللو علللليالعللللممثلللالذللللك:إذاتنلللازععنلللدهاثنلللان
باللدليلالشللرعيالللذ يسلللطاملشلرت عللليالللردوهللوإمجللاعاألملةاملسللتندإاحللديثاملرللارةوملللشه،

يسلللطايب للوعللليالعلللمبالسللبااملثبللتحبوللمالشللارعيفهللذاالبيللعاملعللني،وهللوكللونهللذاالوصللفع
علليالللردأملليسبعيللاوهلذاقيتوقللفالعللمبللهعلليالشللرع،بللعلللياحللسأوالعللادةوالعللر أو

.س2)اخللوملشذلك،وعليالبينةال هيطريقاحلومبنياملتنازعني
:"قيتموناملف وقاحلاكممنالفتوى،واحلومإقبنوعنيمنالفهم:"رمحهاهلل":قالاثاني 

أحللدمها:ةهللمالواقللعوالفقللهةيلله،واسللتنباطعلللمحقيقللةمللاوقللعبللالقراهنواألمللاراتوالعالمللات،
.احىتحييطبهعلم 

                                           
.312 2سالدرار املضّية رحالدرالبهية،للشوكا 1)
.314-313 2سبداهعالفواهد،قبنقيماجلوزية:2)
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لليلسلانوالنوعالثا :ةهوالواجايفالواقعوهلويفحولماهللاللذ حولمبلهيفكتابلهأوع
يفهلذاالواقللعمثيطبلقأحللدمهاعللياآلخللر،ةملنبللذلجهلدهواسللتفريفسلبله،ويفذلللكملرسلوله

.ايعدأجرينأوأجر 
يفموضلعآخلر:احللاكمإذامليولنةقيلهاللنفسيفاإلملاراتودقهللاحللال"رمحلهاهلل"وقال

للحواممنهما:كفقههيفكلياتاألحوامضبعاحلقوقةهاهناةقهانقبد
ةقهيفأحواماحلوادثالولية.–1
واملبطلل،مثيطبلقبلنيهلذاوهلذاوةقهيفالواقعوأحوالالناممييزبنيالرادقوالواذبواحمللق–2

وبنيالواقعوالواجا،ةيعطيالواقعحومهمنالواجا.
ا،وأناخللللقإلصللالحطللالععللليكماهلللاوعللدهلاوسللعتهاومرلللحتهومللنلللهذوقيفالشللريعةوا

لل اهلللمبللدوهناالبتللة،علللمأنالسياسللةالعادلللةجللزءمللنأجزاههللاوةللرعمللنةروعهللاوأنمللنأحللاطعلم 
.س1)مبقاصدهاووضعهاملحيتجمعهاسياسةملشهاالبتة

للوممللاحيتللاجإليللهالقاضللييفحومللهأ
 
يفحومللهيتحللرىالعللدلواقجتهللاديفاورع للانيوللونعامل

إقامللةاحلللق؛ألنذلللكنللذكرهلللهمبللاجيللاعليللهةعللله،وإعانللةلللهيفإقامللةاحلللق،وتقويللةتغلبلله،وألن
العدلحمبوبباتفاقأهلاألرض،وهلوملناملعلرو اللذ تعرةلهالقللوب،كملاأنالظللمملناملنولر

الذ تبغضهالقلوبوتذمه.
  

                                           
.128 2،بداهعالفواهد:64 1،مدارجالسالوني:21-69 1سإعالماملوقعني:1)
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 نيالمطلب الثا
 لمذهب إمامه اوجوب اتباع القاضي للحق ولو كان مخالف  

لللللل ملللللللذهاأمامللللللهبقللللللولاإلمللللللاماينبغلللللليللقاضلللللليأنيتبللللللعاحلللللللقولللللللوكللللللانهللللللذااحلللللللقخمالف 
قحيلللللقاضليأنيعتمللدعللليمللذهاإمامله؛ألناهللسللبحانهطلللامنلله:""رمحللهاهلل"الشلوكا 

.ة نأمراإلمامبشيءيالفمايديناهللبهأوضإللهاحلجلةأنحيومباحلقوالعدلومباأراهاهلل..
.س1)ة نقبلهاةذات،وإنمليقبلهاةقدرلكمنمعرّهاملاالفةملاأوجبهاهللعليه"

ويتضللإمللنكللالماإلمللامالشللوكا أنللهيللرىوجللوباتبللاعالقاضلليللحللقوأنحيوللممبللاأراهاهلل
بالوتلابوالسلنةواقجتملاعوالقيلامجيلااةل ذاثبلتعنلدهالقلولمايلد سبحانهوتعااقيقلولأحلد

أنيقضلليبللرأ قتهللدآخللرأةقللهجيللوزللقاضللي"رمحللهاهلل"حنيفللةعليللهالعملللبلله،وعنللداإلمللامأيب
لالجتهلادةللهأنيقضليمبلارأ .وإنكلانمللشه.والرحيإعنداملالويةأنالقاضيإذاكانأهلال منه

لكألنالتقليللللدعنللللدهمقيرلللللإللمجتهلللدةيمللللايللللرىخالةللللهباإلمجللللاعوإنمليوللللنأعللللممنللللهبللللذ
.س2)اختارقولاألةقهواألورعمناجملتهدينحبسااعتقادهاالقاضيقتهد 

ة نمليوجدقتهدةيجاعليالقاضيأنيقضيمبلاثبلتعنلدهبطلرقاإلتيلانالشلرعية:وهلي
نطلللرقاإلثبلللات،وأقجيلللنإالقاضللليإااتبلللاعأ ملللذهاكلللان،البينلللةواإلقلللرارواليملللنيوملشهلللامللل

للحلللقمتحلللر اةالقاضللليسلللو يسلللألبلللنييلللد اهللعلللنهلللذاالقضلللاءاللللذ قضللليبلللهأكلللانمواةق للل
للروابأمكانمههةقطتقليدمذهاةالنوةالن،إقةليتقلياهللكللملنويلمنرلاالقضلاءبلأن

األمةحىتينالعظيماألجروينتشرالعدلبنيالنام.حيومبالعدلوينشرالقسطبنيأةراد
هللواألقللربللرللوابوذلللكأن"رمحللهاهلل"وعلللمممللاسللبقأنمللاذهللاإليللهاإلمللامالشللوكا 

:))إ لللاالطاعلللةيفاملعلللرو سسطاعلللةاهللورسلللولهمقدملللةعلللليطاعلللةكللللأحلللدوكملللاقلللال:النللليب
يفكلأمرهوهنيه،هلوخلال مطاعةملشالنيبوالقولبلز.يقول يخاإلسالمابنتيمية:))س3)
.س4)مجاع،وجوازهةيهماةيهسساإل

                                           
.222 4السيلاجلرار،س1)
.5 2،بداهعالرناهع68 16ساملبسوط2)
س.ومسللللم،كتلللاب"اإلملللارة"بلللاب4185سالباللار ،الوتلللاباملغلللاز ،بلللابسللريةعبلللداهللبلللنحذاةلللة،حلللديثرقللم)3)

س.1841وجوبطاعةاألمراءيفملشمعريةوحترميهايفاملعرية،حديثرقم)
.226اراتالفقهية،صساقختي4)
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 المطلب الثالث 
 حكم القاضي بعلمه

ق لكوقريلاأنلهجيلوزللحلاكمأنحيوللمبعلمله؛ألن لهادةالشلاهدينوالشلهودقتبللله
.س1)إامرتبةالعلماحلاصلعنالشهادة

كونهجيوزللحاكمأنحيولمبعلمله:"وأما"رمحهاهلل"ويفموضعآخريقولاإلمامالشوكا 
األدللةملايلدلعللياملنلعملنةألنذلكمنالعدلواحلقاللذينأمرهاهللتعااباحلومهبماوليسيف

.س2)ذلك"
:بعلمهكالتايللةوهيحومالقاضيهذهاملسأيفومماسبقنستطيعأننقسمكالمالعلماء

اتفقواعليجوازقضاءالقاضيبعلمهةيمايلي:–1
أنللقاضيأنحيومبعلمهةيماحيدثيفقلسحومهك قراراخلرم.–أ

أنلهاحلومبعلمهيفالتجريإوالتعديل.–ب
نلدملنعاة،ويلدةعاخلرلمنيعلننفسلهويولون لاهد قحيولمخبلال علملهوللوملعالبينلأنه–ج

يتحاكمانإليه.
مثاباهن لاأنهحيومبعلمهيفحقاهللتعااعليوجهاحلسبة،كلأنيسلمعملنيطللقزوجتلهطالق ل–د

.س3)يدعيالزوجيةبعدذلك
اختلفواةيماعداذلكوهي:–2
،وروايلةرين،واإلملامماللكوقلولللشلاةعي.وهذارأ املتلأخاأنالقاضيقيقضيبعلمهمطلق –أ

.س4)عنأمحد
.وهذاهواملشهورعندالشاةعية،وإحدىالرواياتعناإلملاماأنالقاضيحيومبعلمهمطلق –ب

.س5)أمحد،وابنحزمالظاهر 

                                           
.644 4سنيلاألوطار،1)
.334 2سالدرار املضّية2)
.463-439 5،حا يةابنعابدين26 2،تبررةاحلوام368 2،أدبالقاضيللماورد 116 16ساملبسوط3)
.31و31 14،املغد398 4،مغداحملتاج44 4،الفروقللقرايف439 5سحا يةابنعابدين4)
.629-522 11،احمللي283 2،اإل را يفمساهلاخلال 31 14ساملغد5)
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و لرباخلمللرللشلبهةالدارهللةللحللدأنالقاضليقحيوللمبعلملهيفاحلللدوداخلالرلةهللكللالز ،–ج
ألنهالقضاءيفموانوقيتهوزماهنابعلمهإذاحرللهالعلمبعدتوليوعدموجوداملطالا.وحيوم

أبللوحنيفللةواملتقللدمونمللنيللهعلمللهاحلللادثيفزمللنتوليللهالقضللاءةأ للبهالبينللةالقاهمللةةيلله،وذهللاإل
.س1)احلنفية

يقلول:"ملاكلانملنحقلوقاهللكاحللدوداخلالرلةلله،"رمحلهاهلل"واخلالصة:أنأباحنيفة
قحيومةيهالقاضيبعلمه؛ألنحقوقاهللمبنيةعلياملساهلةواملساحمة،وأّماحقوقالناماملدنية،
ةماعلمهالقاضيقبلوقيتهملحيومبهوماعلمهيفوقيتله،حولمبله،واملعتملدعنلداملتلأخرينملن

.س2)يفزماننالفسادقضاةالزمن"اىتبه:عدمجوازقضاءالقاضيبعلمهمطلق احلنفيةوهواملف
وقالالشاةعي:"األظهرأنالقاضييقضليبعلملهقبللوقيتلهأويفأثنلاءوقيتله،أويفمللش
حمللوقيتله،سلواء أكلانيفالواقعلةبينلهأمق،إقيفحلدوداهللتعلااوعلليهلذاةيجلوزللقاضليأن

،ويفالقراصوحدالقذ علياألظهر؛ألنهإذاحوممبايفيدالظلنايقضيبعلمهيفاألموالقطع 
بةو رباملسوراتوهوالشاهدان،ةقضا هبالعلمأوا.وأمااحلدوداخلالرةهللكالزناوالسرقةواحملار
انمبوجلااحللديفةاليقضيبعلمهةيها؛ألهنلاتلدرأبالشلبهاتوينلدبسلرتها؛لولنإناعلرت إنسل

.س3)قلساحلومقضيةيهبعلمه
قلولضلعيفوالقلولاللراجإاومماسبقيتضإواهللأعلمأنالقولحبومالقاضليبعلملهمطلق ل

:"ولقللدكلللانسلليداحلولللام"رمحللهاهلل"يقلللولابللنالقللليماواهللأعلللمأنالقاضلليقحيولللمبعلمللهمطلق لل
مللايبلليإدمللاههموأمللواهلم،ويتحقللقذلللك،وقحيوللمةلليهمصلللواتاهللوسللالمهعليللهيعلللماملنللاةقني

يقتللابعلمه،معبراءتهعنداهللومالهوتهوعبلادهامللامننيملنكللهتملة،للباليقلولالنلام:إنحمملد 
كماإهنلاصلفيةبنلتحيليسعزوجتهصلفيةبنلتحيليقلال:)رويلدأصحابه،وملارآهبعضأصحابهم

له،ومنتدبرالشريعةوماا تملتعليهمناملرلاحلوسلداللذراهعتبلنيللهلباليقعيفنفوسهماهتمة
.س4)التوةيق"ويلالروابيفهذهاملسألة.واهلل

                                           
.438 5سحا يةابنعابدين1)
.369 4سالدراملاتار رحتنويراألبرار:2)
.398 4سمغداحملتاج:3)
.291سالطرقاحلومية،ص4)
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 المطلب الرابع
 ل الحرامحكم القاضي   يح

يرىاإلمامالشوكا رمحهأنحولمالقاضليقحيلللاحللرامألجللذللكيقلول:"وباجلمللةةلال
وحيلللاحلللرام،وقلدجلاءيفهللذااوباطن لااحلنفيلةملنأنحوللماحللاكمينفلذظللاهر وجلهمللاذهبلتإليلله

.س1)لهيفالعلمقدم"ناملقاممباقيتفقعليم
ألننامأمورونباتباعالظلاهر؛ألناقباطن اومجهورالعلماءيرونأنقضاءالقاضيينفذظاهر 

لقوللهصللياهللعليلهوسللم:))إنولمرترلمونس2)االسراهرسرهاإااهللةالحيلحومالقاضليحرام ل
إيّلولعلبعضومأنيوونأحلنحبجتهمنبعضةأقضيلهعلليحنلومملاأمسلع،ةملنقضليتللهيف

.س3)متفقعليهالنارسسحقأخيهبشيءةاليأخذهة  اأقطعلهقطعةمن
قحُيللّلحرام للاوقحيللّرُمحللالق  للي  ثالثللة ؛ةلل ّنومعللىنذلللكأّنالقاضل للاأوقللعطلقللات  ،ةلللوأّنزوج 

للامللللش ه،وقيُنفَّللُذحوللُمالقاضللليإذاحوللمحبللاهلللا،ألّن زوجت للهقحتللّلللللهبعللدذلللكحلللىّتتللنوإ زوج 
لللّلاحللللرام ،أّملللاإذاكلللا لللهقحيُل اجتهلللادَ ؛ةللل ّنُحولللم القاضلللييرةلللعُحْوم  خلللال   الطّلقلللاتل نيفنلللوعل

الّسلللابقةل،ويشللهدللللذلكقولُلللهصلللّلياهللُعليللهوآلللللهوسلللّلم: بالّضلللوابطل و إلنَُّولللْم"اخلللال   لللر  إل َّ للاأ ن لللاب ش 
ُجَّتلهلملْنبل  أ حلْ ن حبل إليل َّ،و ل ع لَّبل ْعض ُوْمأ ْني ُوون  ُمون  لْنق ض لْيُتل لُهر ْت رل م اأ مْس لُع،ة م  ،ة أ ْقضليحن ْو  ْعض 
النَّارل ْيب ا،ة ال ي ْأُخْذُه،ة  ل َّ اأ ْقط ُعل ُهقلْطع ة ملن  يهل   أ خل .س4)"متفقعليهحبل قا

"قللالالنّللوو ي: وأمحللد ومجللاهشلعلمللاءلاإلسللالمل والّشللاةعيا مالللك  دقلللة ملللذهال ويفهللذااحلللديثل
ق الّرحابةلوالّتابعنيةم نبْعد هم،أّنُحْولم احللاكمل حُييللالبلاطن وقحيُللّلحرام لاوةقهاءلاألمرارلملن 

ةحوللمبللهاحلللاكُم؛ملحي للللَّل مبللال  ازور إلنسللان  اةلل ذا للهد للاهلد  لللهذلللكاملللاُل،ولللو للهلد  لمحوللومل
ابللالّزورلأنّللهطلّللقامرأت للهملحي للللَّملللنعلللم ما،وإن للهلد  للهبوللذهبل ملحي للللَّللللويلاقتلُللهمللععلمل عليللهبقتللل 
 ،وقالأبوحنيفة رضلياهللُعنله:حيُللّلحولُماحللاكمل القاضيبالّطالقل ماأنيتزّوج هابعدحومل بوذهبل

                                           
.291 4،السيلاجلرار664 4وطار،نيلاأل328 2سالدرار املضّية1)
.289،رمحة األمةيفاختال األهمةص2293 4،بدايةاجملتهد25 14،املغد392 4سمغداحملتاج:2)
س.وصلحيإمسللم،2326سصحيإالباار ،كتاباملظامل،باب:إمثمنخاصميفباطلوهويعلمه،حديثرقلم)3)

س.1213باباحلومبالظاهرواللحنباحلجة،وحديثرقم)كتاباألقضية،
س،ومسللللمكتلللاب2326سصلللحيإالبالللار ،كتلللاباملظلللامل،بلللابأمثملللنخاصلللميفباطللللوهلللويعلمللله،حلللديثرقلللم)4)

س.1213األقضية،باباحلومبالظاهرواللحنواحلجة،حديثرقم)
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هلذااحلالفروج دو ،ةقال:حيُلّلنواح املذكورةل،وهذاخماللف  م لنقبللهناألموالل وإلمجلاعل الّرلحيإل ديثل
لقاعدة واةقهووملشُهعليها،وهيأّن: األ ْمو الل»وخمالف  ملن  بلاقْحتلي اطل .س1)"األ ْبض اعأ ْوا 

للللذلككلللالعقوداحملللللقلللابال ،حيلللثكلللاناوباطن لللاوقللالأبلللوحنيفلللة:ينفلللذقضلللاءالقاضللليظلللاهر 
وإنكللانهللواألقللربواألوجللهيفمللذهاوالفسللو،،والقاضلليملللشعللاملبللزورالشللهود،وهللذاالقللول

احلنفية،إقأناملف بهعندهمهوقولالراحبنياملواةقلبقيةاألهمة،وهوأنقضاءالقاضيينفلذ
.س2)قضيبهالقاضي،بلماواةقاحلقوما،أ ليساحلاللعنداهللهاةقطقباطن اظاهر 

تعلللااوهلللواللللذ يلللدلعليلللهاحللللديث"رمحلللهاهلل"وهلللذاالولللالممواةلللقلولللالماإلملللامالشلللوكا 
امهللوالقللولحوللمالقاضلليقحيلللاحلللرهللورالعلمللاءوعللليهللذاةللالقولبللأنالسللابقويايللدهقللولمج

.الراجإ.واهللأعلم













  

                                           
.6 12س رحمسلمللنوو :1)
.462 4،الدرراملاتار492 5، رحةتإالقدير15 2هعالرناهع:سبدا2)
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 آداب القاضي عند اإلمام الشوكاني  
 وفيه عدة مطالب:

المطل     ب األول : إرش     اد القاض     ي للض     ال وتعل     يم 
 الجاهل. 

 المطلب الثاني : تسوية القاضي بين الخصوم.
 المطلب الثالث : قبول القاضي للهدية.

 المطلب الرابع : حكم القاضي وهو غضبان.
 المطلب الخامس: الرشوة للقاضي . 

 سادس : أن يشفع في الخصوم. المطلب ال
 المطلب السابع : أن يستوضع القاضي للخضوع .

 المطلب الثامن : ا نبساط للخصوم
 

 املبحث الثاني
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 لضال وتعليم الجاهل: إرشاد القاضي ل المطلب األول
وهللللللللذهمللللللللناآلدابالعامللللللللةاللللللللل ينبغلللللللليللقاضلللللللليمراعاهتللللللللاوالتللللللللأدبهبللللللللايقللللللللولاإلمللللللللام

:"ينبغلليللقاضللياألمللربللاملعرو والنهلليعللناملنوللرواألخللذعلللييللدالظللامل"رمحللهاهلل"الشللوكا 
.س1)وإر ادالضالوتعليماجلاهلوالدةععنالرعية"

حيلللثيفهلللذهاملسلللألةعلللليعلللدةأملللورينبغللليللقاضللليأنيتاللللقهبلللامنهلللا"رمحلللهاهلل"ةهلللو
منحنوحديثةلوأنالقاضيقحبعليأحداخلرمنيجهال ،ومنهاتعليماجلاهل،إر ادالضال

أوإسبالثيابومللشهةلالملانعملنأنالقاضلييعللمهلذااجلاهلل،كملاكانلتسلنةرسلولاهللصللي
املدينةالنبوية.اهللعليهوسلميفتعليمأصحابهوتعليماألعرابالذينيقدمون

  المطلب الثاني : تسوية القاضي بين الخصوم
للقاضي،حيلثقلال:))جيلا"رمحةاهلل"وهذهمنأهمالرفاتال ذكرهااإلمامالشوكا 

.س2)عليالقاضيأنيسو بنياخلرومسس
عللليالقاضلليأنيسللو بللنياخلرللمنييفكللل لليءيفحلظللةاةاإلمللامالشللوكا يللرىوجوب لل

ولفظللهوقلسللهقللالابللنر للد:"امجعللواعللليأنللهواجللاعللليالقاضلليأنيسللو بللنياخلرللمنييف
دهمدونوعلياحلاكمأوالقاضيأقيرةعأحداخلرمنيعلياآلخروأقيقبللعلليأحلس3)اجمللس"

احبهوضلللعفهعلللنالقيلللامحبجتلللهةللل ذاأةعللللالقاضللليهلللذانوسلللارقللللاصلللمللللشللللباليولللونذريعلللةيفا
وسللاوىبللنياخلرللمنيةلل نالعللدلسللو يسللودوإنالرتاةللعإاذلللكالقاضلليسللو يوثللرملللااألدب

يعلمهالناممنعدلهوإنراةهبنياخلروم.وتاهلللوالتزمالقضاةهبذااألدبالرةيعلنالكلقاضلي
منالناموهذااملأمليفقضاتناوةقهماهلل.مثالثناءاألجرمناهللأوق 

و لكمنهذاأنهينبغيأنيعدلالقاضيبنياخلرمنييفاجلللوم،واإلقبلال،ةيجلسلهما
بنييديه،قعنميينهوقعنيساره،وأنيسو بينهمايفالنظلروالنطلقواإل لارةواخلللوةةلاليسلار

للتهمة،وقيضحكيفوجهأحلدمها؛ألنلهاوقيلقنهحجةمنع أحدمهاأويلوبه،وقيششإليه،
منهمللا؛ألنللهيللذهامبهابللةالقضللاء،وقيضلليفأحللدمها،وقاجيللرتئعليلله،وقميازحهمللاوقواحللد 

                                           
.32سالرساهلالسلفيةيفإحياءسنةخشاللية،ص1)
.325 2سالدرار املضّية2)
.2315 4سبدايةاجملتهد3)
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يرةعصوتهعليأحدمها،وقيوللمأحلدمهابلغلةقيعرةهلااآلخلر،وإذاتوللمأحلدمهااسلوتاآلخلر
رأيه.ايفهم،مثيستنطقاآلخر،حىتيفهممتام حىتيسمعكالمه،و

 المطلب الثالث : قبول القاضي للهدية 
يرىاإلمامالشوكا أناهلديةللقاضينلوعملنالر لوةألنكللةلردملنأةلرادالنلامميولنأن

،والرلناهعملزرعاحللايفالقللوب..والقاضلياملتلورعأمعلاجال يوجدلهمللر يراةعلهإليله،إنآجلال 
س1)نيأنتولللونقبللللالوقيلللةأوبعلللدهايفدينللله،املتحلللر لنفسللله،يلللأىبقبلللولاهلديلللةملللنمللللشةلللرقبللل

واهلديةقرلومنأحوال:
 .،ةهذهحمرمة،إذهيمنالر وةاأنيوونالغرضمناإلهداءأنحيومالقاضيلهجور  -1

 وإنكانبينهماقرابة.انممنلهخرومهعندالقاضي،ةهذهحترمأيض أنتوو -2

أنتوللوناهلديللةممللنجللرتعادتللهعهللاداةالقاضللي،وللليسلللهخرللومةةهللذهجيللوزللقاضللي -3
 أخذهاماملتزدعليماكانيهديهمنقبل.

قاضليأنلهأنتووناهلديةممنجرتعادتهمبهاداةالقاضيوليسلهخرومةلولنأحسلنال -4
 يقدمهابنييد اخلرومةةهذهجياعليالقاضيردها.

أنتووناهلديةممنملجترعادتهمبهاداةالقاضي،وليسلهخرومه. -5
ةذهااجلمهورإاأنهقجيوزللقاضيقبولاهلديةمنملجترعادتهمبهاداته،وإنكانلليس

نه،وةيهقولهصللياهللعليلهوسللم:))ملابلاللهخرومه،حلديثابنمحيدالساعد رضياهللع
عاملأبعثهةيقول:هذالوم،وهذاأهد يل.أةالقعديفبيتأبيهوأمهحىتينظرأيهلد إليلهأم

.س3)سسس2)ق...
:حيرمعليالقاضيقبولهديةإقإذاكانتاهلديةممنكانيهاديهقبلوقيتلهس4)قالالبهويت

                                           
.315 2سوبلالغمامعلي فاءاألوام،1)
سوصللحيإمسلللم،كتللاباإلمللارة،6528سصللحيإالباللار ،كتللاباحليللل،بللاباحتيللالالعاملللليهللد للله،حللديثرقللم)2)

س.1832بابحتر هداياالعمال،حديثرقم)
.59-58 14،املغد313 2،حا يةقليويبوعمشةعليمنهاجالطالبني121 6،مواهااجلليل253 2ةتإالقديرس3)
سمنروربنيونسبنصالحالدينبنحسنبنإدريسالبهويتاحلنبلينسبةإا"هبوت"يفملربيةمررله،الروضاملربع4)

س.312 2هلرمحهاهللتعاا)األعالم1151 رحزاداملستنقعوملشهاتويفسنة
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والسلبايفذلللكواهللأعللمأهنللميقوللونيفهللذهاحلالللةس1)حووملةةلللهأخلذهاكمقللتإذاملتولنللله
.س2)اانتفتالتهمة،كماأنهجيوزأخذهديةللمف مطلق 

وعلللمممللاسللبقأنالقاضلليقيقبلللهديللةأحللدإقمللنذ رحللمحمللرم،أوممللنجللرتعادتلله
رحم،ويفالثلللا اسلللتدامةاملعتلللاد.واحلاصلللرأنقبللللالقضلللاءمبهاداتللله؛ألناملقرلللوديفاألولصللللةالللل

اهلديلةتلدعوإاامليللاملهد إذاكانلهخرومةيفاحلالحيلرمقبلولهديتله؛ألهنلامبعلىنالر لوةوألن
وينوسللرهبللاقلللاخرللمه.وهللذاكلللهدليلللعللليحتللر قبللولاهلديللةعلللياحلللاكمبعللدتللويلللمهللد 

طبللعاإلنسللان،والقلللوبقبولللةعللليحللامللنأحسللنإليهللا،ةرمبللايفاالقضللاء؛ألنلإلحسللانتللأثش 
يلللاثريفامليللللعلللناحللللقعنلللدوجلللودخرلللومهبلللنياملهلللد وبلللنيمللللشه،ماللللتنفسلللهإااملهلللد مللليال 

والقاضيقيشعربذلك،ويظنأنهمليرجعنالرواببسباماقدزرعهاإلحسانيفقلبه.
ضلليوقخرللومةللله،جللازقبللولهديتلله؛ألنللهقهتمللةةيللهوإنمللنالقااوإنكللاناملهللد قريب لل

عنالقاضيقتقبلهديته؛ألنهقديوونللهمل ربيفاملسلتقبل،إقإذاكلانللهاكاناملهد أجنبي 
عادةباملهاداةقبلتقلدالقضاء،ةيجوزقبوهلابشرطأقتزيداهلديةعليالقدراملعتاد.

 ضي وهو غضبان المطلب الرابع: حكم القا
.س3):"واحلقأنحوماحلاكمحالالغضاحرام""رمحهاهلل"يقولاإلمامالشوكا 

وقال:والنهيعناحلومحالةالغضاقديتجلاوزباحللاكمإااحلولمبغلشاحللقةمنلع،وبلذلكقلال
.س4)ةقهاءاألمرار

نلقوللللهصللللياهللعليلللهوقلللالوا:جيلللاأنيتاللللقالقاضللليهبلللذااخلللللقوأقحيولللموهلللوملضلللبا
.س5)قيقضيحاكمبنياثننيوهوملضبانسسوسلم:))

ويرىاحلنفية:أنحومالقاضيوهوملضبانيعدمنآدابالقاضي.
.قاضيأنيقضيوهوعليتلكاحلالةللوهوقولعنداملالويةةشونأنهيورهُ:أّماالشاةعية

                                           
.218سالروضاملربع رحزاداملستنقع،ص1)
.531 2عليزاداملستنقعقبنقاسم،سحا يةالروضاملربع2)
.312 2سوبلالغمام3)
.323 2سالدرار املضّية4)
سوصحيإمسلم،6239سصحيإالباار ،كتاباألحوام،بابهليقضيالقاضيأويف وهوملضبان،حديثرقم)5)

.س1212كتاباألقضية،بابكراهيةقضاءالقاضيوهوملضبان،حديثرقم)
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ةلللشوناحلرملللةوإذاعرضلللتللقاضللليحاللللةملللنتللللكأّملللااحلنابللللة،وهلللوقلللولعنلللداملالويلللة:
.س1)احلاقتوهويفقلسالقضاءجازلهوقفالنظريفاخلروماتواقنررا 

وبعلدملاسلبقيتضلإرأ اإلملامالشلوكا يفحوللمالقاضليوهلوملضلبانوأنلهيواةلقاحلنابلللة
.أعلمذلكواهللر حتواملالويةيف

 : الرشوة للقاضي  الخامسالمطلب 
الوحلللديثأيبهريللرةرضللياهللعنللهقللال:قللامالر للوةللقاضلليواهلديللةألجلللكونللهقاضللي حتللر

.س3)سسس2)لعنةاهللعليالرا يواملرتشييفاحلومرسولاهللصلياهللعليهوسلم:))
إذاأعطلاهار و وألمهيةالر وةوخطورهتاعلياجملتمععرةتبأهنااقسممنقوهلمر اهير وه

اجلعلللل،وهللليملللأخوذةملللنملللادة)رموسالللل تلللدلعلللليالتسلللباللشللليءبرةلللقومالينلللة،تقلللول:
تر يتالرجلإذاقبنتهومنذلكقولامرئالقيس.

نزيللللللللفإذاقاملللللللللتلوجللللللللهمتايللللللللللت



ترا لللللللليالفللللللللاادالللللللللرخكأقرللللللللرتا


الضمسومجعهارل يوُر ا.وقالاجلوهر :يقالالر وة)بالوسرسوالُر وة)ب

وقالابنمنظور:الر وةعلالر وةواملرا اةاحملاباة.
.س4)وقالابناألثش:الرا ي:منيعطيالذ يعينهعليالباطل،واملرتشي:اآلخذ

تعريللفللر لوةهلليملاعرةللهالفيلوميحيللثقلالالر للوة:"ملايعطيللهالشلاكحلللاكموأةضلل
.س5)وملشهليحوملهأوحيملهعليمايريد"

.س6)وكذاعرةهااجلرجا بقوله:الر وة:"مايُعطيإلبطالحقأوإحقاقباطل"

                                           
،آدابالقضلاءقبلن143-139 11،روضةالطلالبني391 4،مغداحملتاج35 1،تبررةاحلوام9 2سبداهعالرناهع1)

.316 6،كشا القناع421 3، رحمنتهياإلرادات114أيبالدمص
ا يواملرتشييفاحلوم،حديثسسننالرتمذ ،كتاباألحوامعنرسولاهللصلياهللعليهوسلم،بابماجاءيفالر2)

وصلححهاأللبلا يفصلحيإس22422سومسندأمحد،باقيمسنداملوثرين،مسندأيبهريرةرضلياهللعنلهرقلم)1336رقم)
.س5193اجلامعبرقم)

.321 2سالدررا املضّية3)
.226 2ة"قبناألثش،لسانالعرب)ر وس،النهاي2352 6،الرحاح392 2سمقاييساللغة4)
.228ساملرباحاملنشللفيومي،ص5)
.122،والتوقيفعليمهماتالتعاريفللمناو ص116سالتعريفاتللجرجا ص6)
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:س1)ومنمضارالر وة
هيمغضبةللرب،خمالفةلسنةالرسولصلياهللعليهوسلم.–1
تسبااهلالتواخلسرانيفالدين.–2
وحموومني.اإةساداجملتمعحوام –3
تبطلحقوقالضعفاءوتنشرالظلم.–4
تفسدأحوالاجملتمعوتويلملشالوفء.–5

 : أن يشفع في الخصوم  المطلب السادس
س3):"جيللللللوزللحللللللاكمالشللللللفاعةواقستيضللللللاعس2)تعللللللاا"رمحللللللهاهلل"مالشللللللوكا يقللللللولاإلمللللللا

واإلر للادإاالرلللإحلللديثكعللابللنمالللكيفالرللحيحنيوملشمهللاةارتفعللتأصللواهتماحللىتمسعهللا
ولاهللصلياهللعليلهوسللمرسولاهللصلياهللعليهوسلموهويفبيتهةارجإليهماحىتكشفرس

مندينكهذا"وأومأإليلهقال:لبيكيارسولاهلل.قال:ضعةنادى:"ياكعا"جرتهحس4)سجف
.س5)".قال:"قمةأقضهيارسولاهللرقال:قدةعلتأ الشط

ةوالماإلمامالشوكا يدلعليأنهيرىأن لفاعةالقاضلييفاخلرلومبلأنيسللكالقاضلي
أناسللتطاعالقاضللي للىتالطللرقلإلصللالحبللنياخلرللومةلل ذااسللتطاعالقاضلليأنيرلللإبللنياخلرللوم

ةجللديرامللاخللشبللنيأمللرينإقاختللارأيسللرمهامللامليوللنإام للةجللوةكبللشةيفاجملتمللعةالرسللوليسللد
بقضاةاملسلمنيأنيسعواإاهذااألدبوتطبيقهذاالسلوتاإلسالميالرةيع.

 : أن يستوضع القاضي للخصوم السابعالمطلب 
والشللفاعةوُحسللننلللهالللدينواإلر للادإاالرلللإ،ينللدبللقاضلليالشللفاعةواقستيضللاعمملل

وأنيبتعللدالقاضلليعللنرللومدأبالقاضللياإلصللالحبللنياخل،وأنيوللونس6)التوسللطبللنياملتااصللمني
                                           

.4551 11سموسوعةنضرةالنعيم،1)
.322 2سالدرار املضّية2)
 196 5اقستيضاع:اإلسقاطورفيفاحلمل،النهاية:س3)

 144 9السجف:السرت.لسانالعرب:س4)

س445سصلللحيإالبالللار ،كتلللابالرلللالة،أبلللواباسلللتقبالالقبللللة،بلللابالتقاضللليواملالزملللةيفاملسلللجدرقلللماحللللديق)5)
س.1558وصحيإمسلم،كتاباملساقات،باباستحبابالوضعمنالدَّينرقماحلديث)

.632 4سنيلاألوطار6)
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،ويولوناإلململاضواحليلفةيلهعلليباحلوممبايرضيبهالقلادرصلاحااجللاه،ويولونللهةيلهاحلل
ولناملظللومملنأخلذحقله،وهلذاظللمالضعيف،ويظنبعدذلكأنهذاالقاضيقدأصلإ،وقمي

ضحقللهبغللشحمابللاةلرللاحابلللميوللناملظلللوممللناسللتيفاءحقلله،مثيطلللاإليللهبرضللاهأنيللرتتبعلل
.س1)اجلاه،وقيشتبهباإلكراهلآلخربالحاباهوحنوها

 ط للخصوم : ا نبسا المطلب الثامن
،ةهللذهمللناآلداباللل س2)حللىتقجيهللدةيقرللريفاحلوللم"وينللدبللقاضللياقنبسللاطقللليال 

جعلللمللنأخللالقالقاضللياملهمللةاللل "رمحللهاهلل"ينبغلليأنيتحللليهبللاالقاضللي،بلللإنابللنالقلليم
ينبغلليلللهأنيهللماحللللمواألنللاةواألخللالقالطيبللةوالبعللدعللنالطللي والعجلللةواحلللدةوالتسللرعوعللدم
الثبلللات؛ةلللاحللمقيسلللتفزهالبلللدوات،وقيسلللتافهاللللذينقيعلملللونوقيقلقلللهأهللللالطلللي واخلفلللة

ةنداءس3)ندورودأواهلاألمورعليهوقمتلوهأواهلهاواجلهل،بلهووقورثابتذوأناةميلكنفسهع
رسلولاهللإاكلحلاكموإاكللملنترلدرإاالقضلاءأوإااحلولمبلنيالنلامبلأنجيعللسلنة

هلذهاألملةواتباعهديهبنيعينهوطريقيسلوهويتبعهيفكلوقتويفكلحنيةالواهلليرللإآخلر
.إقمباصلإبهأوهلا




  

                                           
.232 4إعالماملوقعنيس1)
.31سالرساهلالسلفية،ص2)
.218 4سإعالماملوقعني3)
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 أحكام الدعوى عند اإلمام الشوكاني 
 وفيه ثالثة مباحث:

 
 المبحث األول : تعريف الدعوى وأركانها .

 
 المبحث الثاني :  سماع البيِّنات  .

 
 المبحث الثالث : ما يلزم المنك  ر.

 

 الفصل الثالث
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 تعريف الدعوى وأركانها 
 وفيه ثالثة مطالب :

 
 .ااألول : تعريف الدعوى لغة واصطالح   المطلب

 
المطلب الث اني : تعري ف الم دعي والم دعى علي ه 

. 
 

 المطلب الثالث : أركان الدعوى .

 

 املبحث األول
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 اتعريف الدعوى لغة واصطالح  : المطلب األول 
،واقسلللللماللللللدعوةواللللللدعاوةأوبلللللاطال الغلللللة:ادعللللليكلللللذا:أ زعلللللمأنللللللهحق لللللىاللللللدعو

.س1)ويوسران.واألدعيةواألدعوةمضمومتان:مايتداعونبهواملدعاة:احملاجة
 أما تعريف الدعوة في ا صطالح : 

ةهليقلولمقبلولأوملايقلوممقاملهيفقللسالقضلاء،يقرلدبلهإنسلانطللاحلقللهأوملللن
.س2)ميثلهأومحايته

اإلنسلانإجيلاباحللقعلليمللشهبأنالدعوىلغة،قوليقردبهستطيعأنأخلكماسبقوأ
[وجتمععليدعاوىودعاوى.52هيالطلاوالتمد،قالتعاا:}وهلممايدعون{]يس:أو

:إخبارحبقلإلنسانعليملشهعنداحلاكم.او رع 
 تعريف المدعي والمدعى عليه :  المطلب الثاني

عيواملدعيعليهاآليت: بهاملدمنأةضلماُعرا
 آخر.ا،واملدعيعليهمنينفي يب ااملدعي:منيثبت يب  -1

 .اجلي ا،واملدعيعليهمنيدعيأمرظاهر اخفي باطال ااملدعي:منيدعيأمر  -2

 املدعيمنإذاترتدعواهترتةالجيلعليها،واملدعيعليهخبالةهأ جيل. -3

بقولهأخذ يءمنيلدمللشهأوإثبلاتحلقيفذمتله،وامللدعيعليلهملناملدعيمنيلتمس -4
 ينورذلك.

مللنآخللرةالطالللا:هللواملللدعي،واملطلللوبهللواملللدعيامللنتقللدمإااحملومللةيطلللاحق لل -5
.س3)عليه

ومماسبقيتبنيأنمساهلالدعوىمتوقفةعليمعرةةاملدعيواملدعيعليله،وهليملنأهلمملا
تبتلللىنعليلللهاللللدعوى،قسللليماةيملللايتعللللقمبلللايللللزمبلللهأحلللدمهاملللنالبينلللةأواليملللنيوحنومهلللا،كلللانملللن

                                           
.261 14سةرلالدال،بابالواووالياء،لسانالعرب229 4سالقاموماحمليط:)1)
،285 11حملتللاج،حتفلةا22 4وق:،الفلر221 1،تنلويراألبرلار:29 12،املبسلوط:83سنظريلةاللدعوى:ص2)

.225 14املغد
،السللليل225 14،املغلللد:25 4،الفلللروق:159 8،ةلللتإالقلللديرملللعتوملتللله:285 8سحا للليةابلللنعابلللدين:3)

.141 4اجلرار:
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:،ويفتعيينهتعريفات ىت،منهاالضرور تعينياملترفبرفةاملدعيواملدعيعليه
دعي:منقجيلعلياخلرومةإذاتركها؛ألنهمطالا.أوهومنخالفقولهالظاهر.امل

واملللدعيعليلله:مللنجيلللعلللياخلرللومة؛ألنللهمطلللوب.أوهللومللنواةللققللولالظللاهر،والظللاهرهللو
اللاءة.

وقيلاملدعي:منيلتمسبقولهأخذ يءمنيدملشه،أوإثباتحقيفذمته.
واملدعيعليه:منينورذلك.

.س1)وقيل:املدعيعليه:هواملنور،واآلخرهواملدعي
 أركان الدعوى : المطلب الثالث 

أهنا:املدعي،واملدعيعليلهاختلفالفقهاءرمحهماهلليفأركانالدعوىلوناجلمهورعلي
واملدعي،والقولالذ يردرعناملدعييقردبهطلاحقلنفسهأوملنميثله.

وعنللداحلنفيللة:ركللنالللدعوىهللوالتعبللشاملقبللولالللذ يرللدرعللنإنسللانيفقلللسالقضللاء
.س3)وكالمأيبحنيفةهوالذ اختارهالشوكا .س2)يقردبهطلاحقلهأوملنميثله
عليةالن،أوقبلةالنكذا،أوقضيتحقةالن،أوأبرأ عنوركنها:هوقولالرجل:يل

حقه،وحنوها.
أخرىمنها:اوبعضهمعدأركان 

أهليلللةالعقللللأوالتمييلللز:يشلللرتطأنيولللونامللللدعيوامللللدعيعليلللهعلللاقلني،ةلللالترلللإ:أوق 
دعللوىاجملنللونوالرلليبملللشاملميللز،كمللاقترللإالللدعوىعليهمللا،ةللاليلزمللانباإلجابللةعللليدعللوى

الغشعليهما،وقتسمعالبينةعليهما.
هذااجمللس.أنتوونيفقلسالقضاء:ألنالدعوىقترإيفملش:اثاني 
أنتوللوندعللوىاملللدعيعللليخرللمحاضللرلللدىاحلللاكمعنللدمسللاعالللدعوىوالبينللة:اثالث لل

اوالقضللاء،ةللالتقبلللالللدعوىعللليملاهللا،كمللاقيقضلليعللليملاهللاعنللداحلنفيللة،سللواءأكللانملاهب لل
اضللي.وقعللنقلللسالقاضلليأمعللنالبلللداللل ةيهللاالقاوقللتالشللهادةأمبعللدها،وسللواءأكللانملاهب لل

                                           
.226 14،املغدقبنقدامةاحلنبلي:224 6سبداهعالرناهع:1)
381-321ص،تقرياالطرقاحلومية،291 4،تبينياحلقاهق:411 8سبداهعالرناهع:2)
 .142 4السيلاجلرارس3)
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يشرتطهذاالشرطيفاملذاهااألخرى.
وقللدسلللبقأناملالويللةوالشلللاةعيةواحلنابللللةيفاألرجللإ:جيلللوزونالقضلللاءعللليالغاهلللاإذاأقلللام

ةهللتعاا.لاملدعيالبينةعليصحةدعواه،وذلكيفاحلقوقاملدنيةقيفاحلدوداخلالر
علمهإماباإل ارةإليهعندالقاضليإذاكلانالشليء:وامعلوم اأنيووناملدعيبه يب :ارابع 

للتحديللللدكاألراضلللليوالللللدوروسللللاهرالعقللللارات،أومللللناملنقللللوقت،أوببيللللانحللللدودهإذاكللللانقللللابال 
للتحديدكحجرالرحي،أوببيلانبوشفجيريهالقاضيأومنينوبعنهإذامليوناملدعيبهقابال 

ا،كالنقودوالُلوالشعش؛ألناللدينقيرلشمعلوم لااملدعيبهدين جنسهونوعهوقدرهوصفتهإذاكان
إقببيلللانهلللذهاألملللور.والسلللبايفا لللرتاطالعللللمبامللللدعيبللله:هلللوأنامللللدعيعليلللهقيللللزمب جابلللة

وىامللللدعيإقبعلللدمعرةلللةامللللدعيبللله،وكلللذلكالشلللهودقميولللنهمالشلللهادةعلللليقهلللول،مثإنلدعللل
.امعلوم امونمنإصداراحلومأوالقضاءبالدعوىإقإذاكاناملدعيبه يب القاضيقيت
لل ميوللنإلللزاماملللدعيعليللهبلله،أ أنيوللونالطلللااأنيوللونموضللوعالللدعوىأمللر :اخامس 

يفمفهومنااحلاضر:املزم امشروع 
يإنسللانأنللهةلل ذامليوللنباإلموللانإلللزاماملللدعيعليللهبشلليء،ةللالتقبلللالللدعوى،كللأنيللدع

وكيلللهللذااخلرللمعنللدالقاضللييفأمللرمللنأمللوره،أويللدعيعلللي للاكبطلللاصللدقةأوبتنفيللذ
مقتضيعقلدباطلل،ةل نالقاضليقيسلمعدعلواههلذهإذاأنولراخلرلمذللك؛ألنالوكاللةعقلدمللش

قزم،ةيمونهعزلمدعيالوكالةيفاحلال.
لل وت:ألندعللوىمللايسللتحيلوجللودهحقيقللةأوأنيوللوناملللدعيبللهممللاحيتملللالثبلل:اسادس 

منللله:هلللذاابلللد،قتسلللمعدعلللواه؛اعلللادة،تولللوندعلللوىكاذبلللة،ةللللوقلللال لللاكمللللنهلللوأكللللسلللن 
منله،وكلذاإذاقلالملعلرو النسلاملنالغلش:امللنهلوأصلغرسلن اابن لاقستحالةأنيووناألكللسلن 

.س1)هذاابد،قتسمعدعواه
يفالوالمالسابقجيدهأقربللشروطمناألركانواهللأعلم.لوناملتأمل




                                           
،الللدرراملاتللار:224-222 6،بللداهعالرللناهع:141–132 6مللعتوملتلله:،ةللتإالقللدير12 39ساملبسللوط:1)
4 438.
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 سماع البيِّنات عند اإلمام الشوكاني
 وفيه ثالثة مطالب :

 
المطلب األول : ليس من شروط البيِّن ة أن تك ون 

 مركبة.
 

 المطلب الثاني : من ثبت عليه دين أو عين .
 

المطل     ب الثال      ث : ال      دعوى إذا س      بقت بم      ن 
 يكذبها .

 

 املبحث الثاني
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 ليس من شروط البينة أن تكون مركبة:  المطلب األول
اشهاوبيان البيانةلغة:البيانمابنيبهالشيءمنالدقلةومل .س1):اتضإ،ةهوبنيا

أماتعريفالبينةيفاقصطالح:
ةقداختلفالفقهاءيفمعناهاعليثالثةأقوال:

 القول األول : 
.س2)ذهامجهورالفقهاء:أناملقرودبالبّينةهي هادةالشهود

 القول الثاني : 
.س3)أهناتطلقعليالشهودوعلمالقاضي،وهوقولابنحزم

 القول الثالث : 
.س4)أنالبّينةاسملولمابنياحلقويظهره،وهذاقولابنتيميةوابنةرحونوابنحجروملشهم

ةل نهلذاارمحهوليسمن روطالبينلةأنتولونمركبلةوملنجعلله لرط ا يقولاإلمامالشوك
اق للرتاطقيرجللعإانقلللوقعقلللوقروايللةوقدرايللة،ويللاهللالعجللا:مللااملللانعمللنقبللول للهادة

وملللا–العللدولعللليأطلللرا ممللاتعلقلللتبللهاخلرلللومةمللعكمللالنرلللابكللل لللهادةعللليكللللطللرق
وجاق رتاطأنتوونالشهادةعليقموعتلكاألطرا  هادةواحدة؟امل

ومااملْقت ضيهلذااإلجياب؟وماهواملانعمنخالةه؟ة نلشهادةالشهوداملاتلفنيعلليكلل
يفاللنفسةلوقموقلعالشلهادةالواحلدةاطرقمناألطرا معكمالكل هادةعليكلطر موقع ل

علللليقملللوعاألطلللرا ،وهلللذامعللللومبالوجلللدان،ةملللاالوجلللهإلمهلللالملللاهلللوأقلللوىوأدخلللليفحترللليل
السباالشرعيوليسهذااألمرعوسقالاالعملبأحواماهللعلزوجلل،وتلرجيإمرجوحهلاعللي

.س5)راجحها

                                           
.82 1حاملنش:،املربا62 13سلسانالعرب:1)
،461 4،مغلللداحملتلللاج:212 1،تبرلللرةاحلولللام:418 8،بلللداهعالرلللناهع:23-22 8سحا للليةابلللنعابلللدين:2)

.428 6كشا القناع:
.428 9ساحمللي:3)
.212 26،املوسوعةالفقهيةالوويتية:283 5،ةتإالبار :394 35سقموعالفتاوى:4)
.145-144 4سالسيلاجلرار5)
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عدالللللةيفالبينللللات،كمللللايفقولللللهسللللبحانهالوتللللابوالسللللنةعلللللياعتبللللارالوعلللللمممللللاسللللبقأن
چگ  گ  ڳ  ڳچ ،وقوللللللللللللللللهعلللللللللللللللزوجلللللللللللللللل:[2]الطلللللللللللللللالق:چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ
[،ومعلللومأناألصلللبللراءةالذمللةمللناحلقللوقةللالتثبللتإقبللأمريعتمللدعليلله،وقريللاأن282البقللرة:]

العداللةيفالبينلةوامللزكني هادةالفساقواجملهولنيقجيلوزاقعتملادعليهلا،ةاتضلإبلذلكأنلهقبلدملن
هلللا،واجلللارحنيهلللاأوللمللزكني؛وهلللذاصللرحأهلللالعلللمبللأنالشللهادةوالتزكيللةواجلللرحإ للاتقبلللمللنذو 
العدالةواملعرةةحبالالبينةاملزكاةواجملروحة،ةعلمهبذاكلهأنهقبدمنالتحققمنحالالبينةال يعتملد

ةضيإاالتسلسلحىتيرلإاالعداللةاملطلوبلةحسلااإلمولانةل ذاملاحلاكمعليهايفاحلومولوأ
يتيسللرذلللكسللايفلللهاحلوللممبللايغلللاعللليالظللنثبللوتاحلللقولللوأةضلليذلللكإاحتليللفاملللدعيمللع

بينته.
ملنتلواطبهمعللياأماتفريقالشهودعندأداءالشهادةةينبغليأنيعمللبلهعنلداحلاجلةخوة ل

.س1)الوذب
 من ثبت عليه دين أو عين: الثاني  المطلب

دليلاقسترحابيقتضيبقاءهذاالثبوتوعدمارتفاعهةاليرةعهقردالدعوى؛ألنذلكقيرلإ
،ةالبللدمللنناقللليقتضلليارتفللاعذلللكاقسترللحاب،وهللوالبيّنللةاملتضللمنةلوللونذلللكالثبللوتقللداللنقللاتفاق لل
،أواهذاإذاكانيدعيدعلوىمقبوللة،وهليأنيلدعيأنللهيفذللكاللذ قلدثبلتحق لاأوبعض ارتفعكال 

بلأنيقلول:سقطعليهبعضه،وأّماإذاادعيأنذلكاحلقلغشهوإنكانللهيفهلذهاللدعوىةاهلدةيرجلعإليله
وملةهللذهاللدعوىملنهذاقدثبتةيهحقلفالنأواسلتأجرتهمنلهأواسلتعرتهأوحنلوذللك،ةهلذهالعالقلةمسل

هذهاحليثيةة نهنضمنادعيلهاحلقةيهباللهلانةلذاتوإقكانلتاللدعوىباطللةوملاترتلاعليهلاملناليلد
.س2)كذلك

ودليلللاقسترللحابالللذ اسللتدلبللهاإلمللامالشللوكا هللوآخللرمللدارالفتللوى،وقيفللزعإليلله
علليالقلولبأنله–اعأوالقيلامأوقلولالرلحايبإقبعدةقداللدليلملنالوتلابأوالسلنةأواإلمجل

                                           
.615ساقختباراتالفقهيةيفمساهلالعباداتواملعامالتللعجمي،ص1)
.145 4سالسيلاجلرار2)
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.س1)هوانتفاههمالدليلالناقلمثالقطعأوالظنبعدطلرحةالعملبهالبحثاجلادعنحجة،ويشرت
بها: المطلب الثالث   الدعوى إذا سبقت بمن يكذِّ

وجللههللذهالللدعوىاللل قللدعلللمكللذهبامبللاتقللدمهاقحيللل"رمحللهاهلل"يقللولاإلمللامالشللوكا 
ذبللهإذاكللانذلللكالللذ قبوهلللاوقمساعهللا؛ألنذلللكاتعللاباملللدعيعليللهمبللاقللداعللرت املللدعيبو

اهباقميوناجلمعبينهوبنيالدعوىالالحقةلهبوجهصحيإ.تقدميفإكذ
مللدعيبأهنلاباطللة،واإلقلرارسلباقلو ملنةاحلاصلإنمستندإبطالهذهالدعوةهلوإقلرارا

أسللباباحلوللم،بلللهللوأقللوىاألسللباباللل وردهبللاالشللرع،ةلل ذاكلفنللامللنوقعللتعليللهاللللدعوى
لل للابيلان للاب جابتهللاوأدخلنللاهيفاخلرللومةكللانذلللكظلم  عللنالعللدلوخمالفللة،وهللذاظللاهرقا،وخروج 

.س2)يفي
.س3)وواةقةيهاجلمهورالذ ذهاإليهالشوكا هووهذا









  

                                           
،معاملأصولالفقه،اجليزا ،342 1،إعالماملوقعني165 29،قموعالفتاوى29سروضةالناظر،قبنقدامة،ص1)

.218ص
.146 4السيلاجلرارس2)
.164 5،املغد43 3،املهذب52 2،تبررةاحلوام،184 12ساملبسوط3)
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 وفيه سبعة مطالب :
 المطلب األول : المنكر تلزمه اليمين.

 المطلب الثاني : إذا لم يكن للمدعي بيِّنة .
 المطلب الثالث : اليمين تكون على القطع .

 المطلب الرابع : حكم تكرار اليمين .
 المطلب الخامس : متى   تلزم اليمين المنكر . 
المطل     ب الس     ادس: مت     ى تج     ب اليم     ين عل     ى 

 المنكر. 
 المطلب السابع : حكم تعارا البيِّنات .
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 المنكر تلزمه اليمين:  المطلب األول
:"واليمللنيعللليكلللمنوللريلللزمبلل قرارهحللقآلدمللي..وقللد"رمحللهاهلل"قللالاإلمللامالشللوكا 

جاءتالسنةيفخروصهذهاخلروصيةأنعلياملدعيالبينةوعلياملنوراليمني.ةويفقجتا
.س1)مناليمني"علياملنورالذ يلزمب قرارهحقآلدميماأوجبهرسولاهلل

يملنيبلالخلال بلنيأهللالعللممللاروىواهللإذاملتونهناتبّينةةفليهلذهاحلاللةتشلرعال
:"..ةقالاحلضرمي:يارسولاهللإنهذاقلدمللبلدعلليأرضيلكانلتأليبةقلالبنحجر

؟للحضلرمي:"أللكبيانلةالوند :هيأرضييفيد أزرعهاليسلهةيهاحقةقلالرسلولاهلل
.س2)قال:ققال:تلكميينه"
وىيفمللالأواملقرللودمنللهاملللالوكانللتيللداملللدعيعليللهيللدأمانللةةللذهاوإنكانللتالللدع

احلنفية،وقولعنداملالوية.
"س3):"واليملنيعلليملنأنولروبهقلالالشلاةعية،وأكثلراحلنابللةأنلهيسلتحلفلعملومقولله

مللنيظللنبللهوذهللامالللكيفروايللة،وهللونللكأمحللدأنللهقيسللتحلفإقأنيللتهمواملللرادبللاملتهم:
.ويظهلللرأنكلللالماإلملللامالشلللوكا يواةلللقكلللالمس4)التسلللاهليفاحلفلللبأوأكللللأملللوالالنلللامبالباطلللل

اجلمهورأناملنورإذاأقرأويلزمباليمني.
اهناتحقوقجيوزةيهااليمنيباقتفاق،وحقوققجيوزةيهلااليملنياتفاق لوعلممماتقدمأن

 وحقوقخمتلفةيهاعليالتفريلالتايل:

كالزنلاااتفقالفقهاءعليعدمجوازالتحليفيفحقلوقاهللتعلاااحملضلة،سلواءأكانلتحلدود -1
والسرقةو رباملسورات،أمعباداتكالرالةوالرلومواحللجوالنلذروالوفلارة،إقإذاتعللقهبلاحلق

الشبهات،وقيقضيةيهابلالنوولعنلداحلنفيلةواحلنابللة؛ألنلهمايلآلدميةيجوز؛ألناحلدودتدرأب
بللذلعنللدأيبحنيفللة،وإقللرارةيلله للبهةالعللدمعنللدأمحللدوالرللاحبني،واحلللدودقحتتملللالبللذل،وق
تثبتبدليلةيه بهة؛ألنالنوولقلاهممقلاماإلقلرار،وقجيلوزإقاملةاحللدمبلايقلوممقلاممللشه.وألنله

                                           
.156 4سالسيلاجلرار1)
س.139سصحيإمسلم،كتاباإلميان،بابوعيدمناقتطعحقمسلمبيمنيةاجرةبالنار،حديثرقم)2)
 283 5ّسنهاحلاةبابنحجريفالفتإ:،وح252 11أخرجهالبيهقييفسننه:س3)

.236 14،املغد265 2،الوجيز299 2،الفواكهالدوا 2318 4،بدايةاجملتهد649 4سدرراحلوام4)
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رجلللع،قبللللمنلللهوخلللليملللنمللللشميلللني،ةلللألنقيسلللتحلفملللععلللدماإلقلللرارأوا،وألنلللهللللوأقلللر،مث
 يستحاسرته.

وأماأنالعباداتقيستحلفةيها،ةألهناعالقةبنيالعبدوربه،ةاليتلدخلةيهلاأحلد،قلال
ةل ذاادعليالسلاعيالزكلاةعلليربامللالوأناحللول"،قحيلفالنامعليصدقاهتم"اإلمامأمحد:

قلد،وكمللالنرلاب،ةللالقولعنلدأمحلدقلولرباملللالملنمللشميلني.ونقلللابلنقداملةعلنالشللاةعي
وأيبيوسلفوحممللدأنللهيسللتحلف؛ألهنللادعللوىمسلموعة،ةتشللبهحللقاآلدمللي.أمللاإذاتعلللقباحلللدود

قة،ةيجوزةيهااقستحال .وملشهاحقمايلللعبادكاملاليفالسر
عللليجللوازاليمللنييفاألمللوال،ومللايللاولإااملللال،ةيحلَّللفاملللدعيعليللهاواتفللقالفقهللاءأيض لل-2

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  چ ،لقولللللللهتعللللللاا:اونفي للللللاإثبات لللللل

ل]آچىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  
لللويعطلليالنللامبللدعواهم،قدعلليأنللامدمللاءقللوم»[وللحللديثالسللابقعنللداجلماعللة:22عمللران:

«.وأمواهلم،ولوناليمنيعلياملدعيعليه
واتفقالفقهاءعليجلوازالتحليلفيفاجلنايلاتملنقرلاصوجلروحويفبعلضمسلاهلاألحلوال-3

الثالثة:الشارية.واختلفوايفبعضمساهلهذاالنوععليأقو
ةقالاملالويلة:إنالتحليلفمللشجلاهزيفالنولاحةقلط؛ألنلهجيلاةيلهالشلهادةواإلعلالن،إذامل-أ

يوجدالشهودمليرإالنواح،ةاليقبلةيهاليمنيلتحققالتهمةوالوذب،وألنلهللوأقلربالنولاحق
.س1)يثبتوقيلزم

ةيهللاالتحليللفوهلليالنوللاحوالطللالقوالنسللا،وقللالأبللوحنيفللة:يسللتثىنسللبعمسللاهلقجيللوز-ب
والفيءيفاإليالء،والعتق،والوقء،واقستيالد،وزاداحلنابلةالقلود؛ألنالقرلدملنتوجيلهاليملنيهلو
النولللولعلللناحلللللف،والقضلللاءبنلللاءعليللله،والنولللولبلللذلوإباحلللةوتلللرتللمنازعلللةيفرأ أيبحنيفلللة،

،وألنالنوولاساهلقجيوزةيهاالبذلواإلباحة،كماتقدمسابق صياملةعنالوذباحلرام،وهذهامل
يفرأ أمحلللدوالرلللاحبنيوإنجللللرىقلللرىاإلقللللرار،ةلللليسبللل قرارصللللحيإصلللريإ،قيللللراقبلللهالللللدم
مبجللرده،وقمللعميللنياملللدعيإقيفالقسللامةللَّللْوث.واملفللىتبللهعنللداحلنفيللةهللورأ الرللاحبنيكمللا

                                           
.158 4سالشرحالوبش،للدسوقي:1)



24 
 

وزالتحليفيفهذهاألمورإقيفاحلدودوالقراصواللعلان.ةل نكلاناملقرلودملنتقدم،وهوأنهجي
الدعوىيفهلذهاملسلاهلامللال،ةيسلتحلفامللدعيعليله،ويثبلتامللالدونالنولاحوالنسلاوالرجعلة،
كلأنتلدعيامللرأةعلليرجللأنللهمليلدةعهلللانرلفاملهلرقبلللاللدخول،أونفقلةالعللدةبعلدالللدخول،

 .س1)فةيحل

وعنللداحلنابلللةروايتللانأرجحهمللاأنللهقيسللتحلفاملللدعيعليلله،وقتعللرضعليللهاليمللنيةيمللا
كللللملللاقيثبلللتإقبشلللاهدينكالقرلللاصوحلللدالقلللذ لللليسمبلللال،وقاملقرلللودمنلللهامللللال:وهلللو

تإقوالنوللاحوالطللالقوالرجعللةوالعتللقوالنسللاواقسللتيالدوالللوقءوالللرق؛ألنهللذهاحلللاقتقتثبلل
.س2)بشاهدينذكرين،ةالتعرضةيهااليمنيكاحلدود

:جيلللوزالتحليلللفيفهلللذهاملسلللاهل،أنلللهوقلللالالشلللاةعيةوالرلللاحبانوبرأيهملللايفلللىتعنلللداحلنفيلللة،-ج
البينلةعلليامللدعي،واليملنيعللي»وحيلفاملنوريفإثباهتاأونفيها،للحديثالسلابقعنلدالرتملذ :

بعمومللهكلللمللدعيعليلله،ةل ذاملتتللواةرالبينللة،حلللفاملللدعيعليللهعللليإنوللارهيتنللاول«امللدعيعليلله
حللقاملللدعي.وقللدحلللفالنلليبصللّلياهللعليللهوسلللمرُكانللةبللنعبللديزيللدعللليطللالقامرأتللهالبتللةةيمللا

إقواحدة؟ةقالركانة:واهللماأردُتإقواحدةةردهاعرواهالبيهقيقاهال   ليه.له:واهللماأردت 

 .س3)وهذاالرأ هوالراجإلد لعمومالنروصوقوةاألدلةال اعتمدواعليها

علنالعمللمببلدأحتليفالشهوداليمني:جلأالقضاةيفعررنااحلاضربسباكثرةالنامبلدق 
تزكيةالشهوداللجوءإاحتليفالشاهداليمني،وقمانعملنهلذايفرأيلي،بلدليلحتليلفالنليبصلّلي
اهللعليهوسلمرُكانةعليمايريدمنتطليقامرأتهطلقةواحدةأمأكثر.وقدأخذهبذااللرأ ابلنأيب
ليللليوحمملللدبلللنبشلللشقاضللليقرطبللة،ورجحلللهابلللنجنللليماملرلللر وهللورأ ابلللنالقللليم.وأخلللذتقللللة

احلللللاكمإذاأحلاملشللللهودعليللللهعلللللي"سعللللليأنلللله:1222األحوللللامالعدليللللةبللللذلك،ةنرللللتاملللللادة)
بتحليلللفالشلللهودبلللأهنممليوونلللوايف لللهادهتمكلللاذبني،وكلللانهنلللاتللللزوملتقويلللةالشلللهادةبلللاليمني،

.س4)"ةللحاكمأنحيلافالشهود،ولهأنيقولهلم:إنحلفتمقبلت هادتوم،وإقةال

                                           
.222 6سبداهعالرناهع:1)
.225 14ساملغد:2)
.421 4سمغداحملتاج:3)
.214الطرقاحلومية:صس4)
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 إذا لم يكن للمدعي بيِّنة: المطلب الثاني 
بذ اليمنيألناألسبابال وردهباالشرعنيعليهحمدعيبيانةومليقرةتجاإذامليونلل

هياإلقرارأوالبيانةأواليمنية ذاحرلواحدمنهذهعليوجهالرحةةقدرحابهحوم
نتالعنيبيداثننيوادعامهاكل،وهذاالذ عليهمجهورالعلماءقالابنقدامة"وإذاكاس1)الشرع
.س2)دمهابيانةعليدعواهةالعنيلهوقنعلميفهذاخال وأنوراآلخر،وأقامأحمنهما

وخالصللةمللاسللبق:وأمللالللوأنوللراملللدعيعليللهإعللادةالللثمنالللذ اسللتلمهأوجللزءمنللهمللثال 
انلديلهبينلةحاضلرةمسعهلاالقاضلية نالقاضييسألاملدعي:ألديكبّينلةتثبلتملاادعيتله؟ةل نكل

وإنملتونالبينةحاضرةوطلااملدعيإمهالهمدةيسشةإلحضارهاأْمهلهالقاضي.
وأملللاإذامليولللنللللدىامللللدعيبّينلللة،ة نلللهيعلللرضعليلللهميلللنيامللللدعيعليللله،ةيقلللولللملللدعي:
أترملايفمينياملدعيعليه؟ة نرملااملدعييفمينياملدعيعليهحلفالقاضيامللدعيعليله،بلأن

.منهأنحيلفباهللتعااعليأنهمليفعلكذامثال يطلا
ة ذاحلفاملدعيعليههذهاليمني،انتهتالدعوىباحلومبعدمثبوتالدعوى،وقحُيوم

للمدعيبشيء.
أماإذاكانلدىاملدعيبّينةموصلةتثبتاحلقاملدعيبه،ومليقدحةيهااملدعيعليهبقادح

حيومللمدعيبثبوتماادعاه.ماثر،ة ّنالقاضي
وكذالوأنوراملدعيعليهعناليمني،وامتنععنأداهها،ة ّنالقاضيحيومعليه.

 
 
 

 اليمين تكون على القطع: المطلب الثالث 
عليلهمملاميولناحللالفأن،وإنكاناحملللو "رمحهاهلل"لشوكا قالاإلمامحممدبنعليا

يقطعبهجازحتليفهعليذلكوإنكانمملاقيسلتطيعةيلهالعللموقطريلقإاالقطلعةيله،ةلالجيلا

                                           
.158 4سالسيلاجلرار1)
.285 14،املغد:222 4،الشرحالوبش،للدسوقي:222 6سبداهعالفواهد:2)
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.س1)عليهأنحيلفإقعليالعلم
أمللاعللليمللاذاحيللللف.واليمللنيجيللاأنتوللونجازمللةققللالةيهللاللللرتددوالظللنوالتامللني

أمللاإذا؛للليأنالشللاكحيلللفعللليالبللتوالقطللععللليةعلللنفسللهاإلنسللان؟ةقللداتفللقالفقهللاءع
كلانعللليةعلللملللشهةفيللهخللال بللنيالفقهللاءمللنهممللنقللالعلللينفلليالعلللممطلقللاومللنهممللنقللال

 .س2)حيلفعلينفيالعلميفالنفيدوناإلثبات

لاخلرللومةونقرللدهبللااليمللنيالقضللاهيةاملوجهللةمللنالقاضلليأوناهبللهلفرلل-كمللاأناليمللني
ةتوللونباتفللاقالفقهللاءعلللينيللةاملسللتحلفوهللوالقاضللي،ةللاليرللإةيهللاالتوريللةوقينفللع-والنللزاع
.س3)اقستثناء

 حكم تكرار اليمين: المطلب الرابع 
اليمنيالشرعيةحترلباحللفباهللعزوجل،ة ذاةعلذلكةقدةعلماجياعليهقبولملا

اأومتعللدد االتولرار،وقةللرقبللنيأنيوللوناحلللقاللذ ادعللاهاملللدعيواحللد يطلبلهلللهمللناليمللنيمللن
مسلتقلةوهولذاإذاكلانانعمإذاكاناحلقجلماعةكانلولواحدمنهمأنحُي لافمنعليهاحللقميين ل

.س4)احلقعليمجاعةكانعليكلواحدمنهممينيمستقلة،ولونليسهذاالتوراريف يء
جلازأأنهيقرلدبلالتورارلليملنيأ تغليظهلاوقلد"رمحهاهلل"كالماإلمامالشوكا وعلممن

الفقهللاءمللنالسللنةوالشلليعةمللاعللدااحلنابلللةوالظاهريللةتغللليباليمللنيبللاللفب،والتغللليبعنللداملالويللة
هللوعللاملبللاهللالللذ قإلللهإق»وعنللداجلمهللور:«بللاهللالللذ قإلللهإقهللو»يوللونبقللولاحلللالف:

وحنوه،حلديثابنعبام«الغياوالشهادة،الرمحنالرحيم،الذ يعلممنالسرمايعلممنالعالنية
«ذ قإللهإقهلو،ماللهعنلدت ليءاحلفبلاهللالل»املتقدموقولالنيبصّلياهللعليهوسلملرجل:

املأبللهيفالزجلر،وأمنلعوهذاهواللراجإللد ؛ألنالقرلدبلاليمنيالزجلرعلنالولذب،وهلذهاأللفل
 مناإلقدامعليالوذب.

                                           
.165 4سالسيلاجلرار1)
.212 2سالبحرالراهق:2)
.242 6،كشا القناع:425 4سمغداحملتاج:3)
.165 4سالسيلاجلرار:4)
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الظاهريةةلمجييزواتغلليباليملني،ويوتفليبلفلباجلالللةةقلط؛ألنلهيتضلمنكللواحلنابلةأما
چڻ  ڻ  چ،مثلللللللللل:س1)علللللللللليملللللللللاورديفالقلللللللللرآنامعلللللللللا الرتمليلللللللللاوالرتهيلللللللللا،واقترلللللللللار 

 .[116]املاهدة:

للمسلللموملللشاملسلللم،مثاتغللليباليمللنيبالزمللانواملوللانمطلق للوقللالاملالويللةوالشللاةعية:جيللوز
لوية:تغللباليملنيباملولانيفالقسلامةواللعلان،وحيللفاحللالفايفالتغليبباملوان،ةقالاملااختلفو

إنكلللانيفاملدينلللةعلللليمنللللرسلللولاهللصلللّلياهللعليلللهوسللللم،وإنكلللانيفمللللشاملدينلللةحيللللفيف
.اعات،وقيشرتطاحللفعلياملنليفساهراملساجد،وحيلفقاهم مساجداجلما

 .س2)وتغليباليمنيبالزمانيوونباللعانوالقسامةةقطدونملشمها،ةيوونبعدصالةالعرر

وقلللالالشلللاةعية:حيللللفاملسللللميفمولللةبلللنياللللركنواملقلللام،ويفاملدينلللةعنلللدمنللللرسلللولاهلل
للمالويةلاويفساهرالبلدانيفاجلوامععنداملنللخالة صّلياهللعليهوسلم،

ويفبيتاملقدمعندالرارة.وتغلبيفالزمانباقستحال بعلدالعرلر.وهلذاهلواللراجإ
لد لقوةأدلتهم.

ويندبعندهمتغليبمينياملدعي)اليمنياملردودةأومعالشاهدواليمنيسومينيامللدعيعليله
اخلرللمتغليظهللاةيمللاللليسمبللالوقيقرللدبللهاملللالكنوللاحوطللالقولعللانوقللودوعتللقوإنمليطلللا

.س3)وإيالدووصايةووكالة،وتغلبيفماليبلهنرابالزكاة
 
 
 

 المدعي يمين المنكر في حال انعدام بيَّنةحكم : المطلب الخامس 
ةلحللللللللديث،اإذامليوللللللللنللمللللللللدعيبّينللللللللهةللللللللليسلللللللللهإقميللللللللنيصللللللللاحبهولللللللللوكللللللللانةللللللللاجر 

األ لللللللعثبلللللللنقللللللليسيفالرلللللللحيحنيقلللللللال:كلللللللانبيلللللللدوبلللللللنيرجللللللللخرلللللللومهيفببلللللللرةاخرلللللللمنا
حيلفوقيبايل،ةقال:"منحللفعلليميلنياةقال:" اهداتأوميينه"ةقلتإذ إارسولاهلل

                                           
.468 9،احمللي:222 14ساملغد:1)
.322 2،املهذب:2293 4سبدايةاجملتهد:2)
.316،القواننيالفقهية:ص422 4سمغداحملتاج:3)
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.س2)"س1)يقتطعهبامالامرئمسلملقياهللوهوعليهملضبان
عيعليلللهباتفلللاقالفقهلللاء:إهنلللاءالنلللزاعبلللنياملتلللداعينيويرتتلللاعلللليحللللفاليملللنيملللنامللللد

إاملايللةإحضللارا،بلللموقت للاوسللقوطالللدعوى،وكللذاانقطللاعاخلرللومةواملطالبللةيفاحلللال،قمطلق لل
البينللةيفرأ اجلمهللورملللشاملالويلللة،ةللالتلللأذملللةاملللدعيعليللهمللناحللللق،وتظلللمشللغولةبلللهإاأن

تدعواهبوسيلةأخرىمنوساهلاإلثبات.يتموناملدعيمنإثبا
،ةلليسللملدعيأنيقليماوقالاملالوية:يرتتاعليمينياملدعيعليهسقوطاللدعوىمطلق ل

البينةبعلداحلولمبلاليمني،إقلعلذركنسليانوعلدمعللمبالشلهادة،مثعلملههبلا،ةتقبللمنله،وحيللف
.س3)عليعذرهاميين 

 بينه المدعي بعد يمين المنكرحكم : المطلب السادس 
وأّمللللللللاكوهنللللللللاقتقبلللللللللالبّينللللللللةبعللللللللداليمللللللللني"رمحللللللللهاهلل"قللللللللالالشلللللللليخاإلمللللللللامالشللللللللوكا 

ةاليمنيإذاكانتتطللاملنامللدعيةيلهمسلتندللحولمس4):)) اهداتأوميينهةلمايفيدهقوله
واحلدمنهملاإققلردظلن،وقصحيإوقيقبلاملستنداملاالفهلابعدةعلها؛ألنهقحيرلللولل

.س5)الظنبالظن،وقدذهاإاهذابعضأهلالعلمواخلال معرو ينقض

ُ
القاضليهبلام و لح ،نلةيارامللدعيبل ض لسلبيلهمثأحْمُاكلياحلْ ل خ و رُولنْقالاجلمهورإذاحلفامل

يلةللحق.زلوملتوناليمنيمُ
.س6)قبلمنهوقالالظاهريةقتُ

                                           
.341 2سالدرار املضّية1)
{حلديثسصحيإالباار ،كتاباإلميانوالنلذور،بلابقلولاهلل2) تعلاا:}إناللذينيشلرتونبعهلداهللوأميلاهنمامن لاقلليال 

.س138وأخرجهمسلم،كتاباإلميان،بابوعيدمناقتطعحقمسلمبيمنيةاجرة،حديثرقم)س6299رقم)
ا لللللية،ح146 4،الشلللللرحالوبلللللشللدسلللللوقي:454 2،بدايلللللةاجملتهلللللد:119 16،املبسلللللوط:229 6سالبلللللداهع:3)

.428 4،مغداحملتاج:112،الطرقاحلومية:ص512 2الشرقاو :
{حديثرقم4) سصحيإالباار ،كتاباإلميانوالنذور،بابقولهتعاا:}إنالذينيشرتونبعهداهللوأمياهنمامن اقليال 
س.6299)
.342 2سالدرار املضّية5)
522 11،احمللي:233 14،املغد:288 8،روضةالطالبني:223 1،تبررةاحلوام:351 6سبداهعالرناهع:6)
.
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وعلممماسبقأنهمىتحلفاملدعيعليهاليمنيردتدعوىاملدعيبلالخلال ،ةل ذاأعلاد
واهللأعلللممللارجحللهالشللوكا يفاملللدعيبعللدميللنيعليللهوعللرضالبينللةةهلللتقبلللدعللواه؟الرللحيإ

نأنالبينةبعداليمنيقتقبل؛وذلكألنهذاالرأ قالبهاجلمهور،وأدلّتهمأقوىالسابقمهكالم
منأدلةالظاهريةالذينقالوابعدمالقبول.

 حكم تعارا البيِّنات: المطلب السابع 
،وململلاأهنللاملوللةدونصللاحبههلللوتنللازعرجللالنيفعللنيدابللةأوملشهللاةللادعيكلللواحللدمن

يونبينهمابينلة،وكانلتالعلنييفيلديهما،ةوللواحلدملدحيفنرلف،وملدعيعليلهيفنرلفأو
.س1)أقامالبينةكلواحدعليدعواهتساقطتاوصارتاكالعدم

ة ماأنتوون:امماسبقأنهإذاتداعيإنسانعين ويظهر
العنيليستبيدأحد.–1
أوتوونالعنييفأيديهما.–2
 ليستبيدأحدمها:اعياثنانعين اة ذاتد
ة ذامليونهلمابّينةةظاهركالماإلمامأمحدوبهقلالابلنحلزمأنلهيقلرعبينهملاوذهلااملالويلة–أ

،والشلللاةعيةإاالعلللنيتقسلللمبينهملللا،وذهلللااحلنفيلللةإاالتوقلللفإاأنتظهلللرحقيقلللةاحللللال؛ألن
.س2)حدمهاكاذبواآلخرصادقأ

.ر؛ألنالبيانةُتظهرصاحااحلقوإذاكانألحدمهابيانة:حوملههبابعداإلعذارإااآلخ–ب
وإذاكلللانلوللللمنهملللابيانلللة:ةامللللذهاعنلللداحلنابللللةأنلللهيفلللزعبينهملللاوذهلللااحلنفيلللة،وهلللو–ج

املشهورعنداملالويةواألظهرعندالشاةعيةأنهيقسمبينهماوذهامالك:إاأنهيوقفاألمرحىت
.س3)يتبنيأويرطلحاعليه

 نعينايفأيديهما:وأماإذاتداعياثنا
يونهلمابيانةةقداختلفةيمنيقضيلهبالعنيعليقولني:ة ذامل-أ

األول:أهنماحيلفانعليدعوامها،ويقضيهبابينهما،وبهقالمجهورأهلالعلم.

                                           
.341 2،الدرار املضّية219 4،والسيلاجلرار652 4سنيلاألوطار1)
.159 11ساملبدع2)
.293 2،اختال األهمةالعلماءص285 14ساملغد3)
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الثا :أنهيقرعبينهما،ةمنخرجسهمهحلفوقضيلهبالعني.
وهذاروايةعناإلمامأمحد.

ملللاروىأبلللوس1)نلللة.ةللذهامجهلللورأهلللالعللللمأنللهيقضللليهبللابينهملللاوإذاكللانلوللللمنهمللابيا–ب
،ةبعللثكلللواحللدمنهمللا للاهدينعللليعهللدالنلليباإنرجلللنيادعيللابعللش "موسللياأل للعر 

:"احللديثمعللول".وينلاق 252 11،قالالبيهقييفالسننس2)بينهمانرفني"ةقسمهالنيب
بأناحلديثضعيف.

.س3)الشاةعيةيفقولوروايةعنأمحدإاأنهيقرعبينهماوذها



  

                                           
 293 2،اختال األهمةالعلماء:285 14،املغد:422 4،مغىناحملتاج:2293 4بدايةاجملتهد:س1)

والنسلاهي،كتلابس3613سسننأيبداود،كتاباألقضلية،بلاباللرجلني"يلدعيان ليب اليسلتهلملابيانلة،حلديثرقلم)2)
،وضلّعفهس2329نالسلعة،حديثرقلم)سوابنماجه،كتاباألحوام،بابالرجالنيدعيا5424آدابالقضاء،حديثرقم)

.س3615األلبا يفضعيفسننأيبداود،حديثرقم)
.285 14،املغد2316 4سبدايةاجملتهد3)
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 أحكام الشهادات عند اإلمام الشوكاني

 وفيه تسعة فصول :
الفص   ل األول : تعري   ف الش   هادات وأدل   ة مش   روعيتها 

 وأركانها . 
 الفصل الثاني : شهادة غير العدل . 
 الفصل الثالث : شهادة الكافر . 

 الفصل الرابع : الجرح والتعديل في الشهود. 
 الفصل الخامس : تحمل الشهادة . 
 الفصل السادس: شهادة المرأة . 

 الفصل السابع : اإلدعاء في الشهادة . 
 الفصل الثامن : حكم الحاكم بعلمه . 
 الفصل التاسع : أمور تتعلق بالشهادة .

 

 الباب الثاني
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 المبحث األول 
 اتعريف الشهادة لغة  واصطالح  

  

 تعريف الشهادات وأدلة مشروعيتها وأركانها
 وفيه ثالثة مباحث :

 
 .االمبحث األول: تعريف الشهادة لغة واصطالح  

 
 المبحث الثاني : أدلة مشروعية الشهادة . 

 
 المبحث الثالث : بيان أركان الشهادة . 

 

 الفصل األول
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 المبحث األول: 
 اتعريف الشهادة لغة واصطالح  

 الشهادة لغة :
"الشللهادةخلللقللاطعتقللولمنلله: للهدالرجلللعللليكللذا،ورمبللاقللالوا: للهدقللاليف"لسللانالعللرب

الرجل،بسووناهلاءللتافيف.والشاهد:العاملالذ يبنيملاعلمله.و لهدالشلاهدعنلداحللاكم؛
أ :بنّيمايعلمهوأظهره.وقاليف"املفردات"الشهودوالشهادة:احلضورمعاملشلاهدةإملابالبرلر

رشة.أوالب
 ومن معاني الشهادة في اللغة : 

املعاينة،ةتقول هدتالشيء،أ اطلعتعليهوعاينته.–1
[.185]البقرة:چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ احلضور،قالتعاا:–2
[.1]املناةقون:چک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ  احلللف،قالتعاا:–3
[18]آلعمران:چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ العلم،قالتعاا:–4
اإلدرات،تقول: هدتاجلمعة،أ :أدركتها.–5
،قللالاقاطع للا،ةنقللول: للهدةللالنعلليكللذاأ :أخلللبللهخللل اقاطع للااإلخبلار،بالشلليءخللل –6

املشلللاهدةعلللليصلللاحا"الونللللز":هللليإخبلللارعلللنمشلللاهدةوعيلللانقعلللنرملللنيوحسلللبانوتطللللق
.س1)اإلدراتباحلوامالباطنة"

وتطللللللقعللللللياحلضلللللور،واحلللللللف،س2)علللللليالعللللللموالبيلللللاناوتطللللللقالشلللللهادةيفاللغلللللةأيض للللل
.س3)واإلخبار



                                           
،أحوللامالقللرآنقبللنالعللريب114،التعريفللات،للجرجللا ص315 1،القللاموماحمللليط239 3سانظللر:لسللانالعللرب1)
.23،طراهقاحلوم،للزهرا ص262،معجممفرداتألفاملالقرآن،لألصفها ص211 2
.241 3سلسانالعرب:2)
.349 1ساملرباحاملنش:3)
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تعريفالشهادةيفاصطالحالفقهاء:
قخلللتالةهميفاهللللاأكثللرملللنتعريلللف،حيللثاختلفلللوايفتعريفهللاتبع لللالشللهادةيفاصلللطالحالفقهللاء
األحواماملتعلقةهباعندهم.

ةعرةهااحلنفيةبأهنا:"إخبارصادقيفقلساحلومبلفبالشهادةإلثباتحق".
مباعلمولوبأمرعامليحوممبقتضاه".اوعرةهااملالويةبأهنا:"إخبارعدلحاكم 

وعرةهاالشاةعية:"إخبارحاكمأوحمومعن يءبلفبخاص".
.س1)وعرةهااحلنابلةبأهنا:"اإلخبارمباعلمهبلفبأ هدأو هدت"

والتعريفاملاتارواألقلربواهللأعللمهلوأنالشلهادة:اإلخبلارعملايعلملهبلفلب لهدتأو
أ للهد،وحنومهللاكسللمعت،ورأيللتوحتققللت،وعلمللت،وحنللوذلللك،وعللليهللذامللاقيشللرتطيفأداء

.س2)الشهادةلفبمعني،بلتربإبوللفبدلعلياليقنيوهذاالقولهوقولاملالوية
مللنالشلللهادةبعللثاقطمبنلللانإاعلللمالقاضللليأوملللشهبلللأنمللا لللهدبللهحلللقألناملقرللود

وصدق،وهذاقيتوقفعليلفبمعني.
واختارهذاالقول يخاإلسالمابنتيميلةوتلميلذهابلنالقليموذكلرأنلهروايلةعلنأمحلدبقلول

وققولوسنةرسوله يخاإلسالمابنتيمية:"إنا رتاطلفبالشهادةقأصللهيفكتاباهلل
.س3)أحدمنالرحابةرضياهللعنهموقيتوقفإطالقلفبالشهادةلغة عليذلك


  

                                           
،كشلا 322 5،حا ليةاجلملل426 4،مغلداحملتلاج111 16،املبسلوط266 6،بداهعالرناهع2 6القديرس رحةتإ1)

.314 4،منتهياإلرادات581 2،حا يةالروضاملربعلزاداملستنقع242 4القناع
.164 4سحا يةالدسوقيعليالشرحالوبش:2)
.8 1:،بداهعالفواهد121 14سقموعالفتاوى:3)



85 
 

 المبحث الثاني 
 أدلة مشروعية الشهادة

اتفلللقالفقهلللاءعلللليأنالشلللهادةطريلللقمللللنطلللرقاإلثبلللاتأملللامالقضلللاء،وحجلللةيفإصللللدار
األحوامواستدلواعليذلكبالوتابوالسنةواإلمجاعواملعقول.

أّماالوتاب،ة ياتكثشةمنها:–أ
[.282]البقرة:چڈ  ژ   ژ  ڑچ قولهتعاا:–1
[.2]الطالق:چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ قولهتعاا:–2

وجهالدقلةيفهذهاآلياتأناهللتعااأمرباإل هاد.
تطلاالشهادةصراحةةقلال:)) لاهداتأماالسنة:ةأحاديثكثشةوردتعنرسولاهلل–ب

لفرلاخلرومةوحسلمالنللزاع،وإذاللومليولنمعتللةمللاطلبهلا،ةاعتلحجةودليال س1)أوميينهسس
ولونهطلبهاةوانتمعتلة.لالرسو
حللىتعرللرنااحلاضللرعللليمشللروعيةالعملللبالشللهادةوملاإلمجللاع:أمجعللتاألمللةمللنعرللره–ج

.س2)يالفيفذلكأحدمناملسلمني
.س3)أمااملعقول:ةألناحلاجةداعيةإليهاحلرولالتجاحدبنيالنام،ةوجاالرجوعإليها–د

 
  

                                           
س.وصحيإمسلم2229،حديثرقم)سصحيإالباار ،كتابالشربواملساقاة،باباخلرومةيفالببروالقضاءةيها1)

س.138كتاباإلميان،بابمناقتطعحقمسلمبيمنيةاجرةبالنار،حديثرقم)
.262ساإلمجاعقبناملنذر:2)
،املغللدمللعالشللرح426 4،مغللداحملتللاج34 4،الفللروقللقللرايف111 16،املبسللوط239 2سةللتإالقللديرمللعتوملتلله3)

.4-2 12الوبش
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 المبحث الثالث 
 بيان أركان الشهادة
أّماأركانالشهادةعنداجلمهورةهيمخسةأمور:

 الشاهد. -1

 املشهودله:وهواملدعي. -2

 املشهودعليه:وهو:املدعيعليه. -3

 املشهودبه:وهو:احلقاملقضيبه. -4

هلوعنلداحلنفيلةوهلوقلولالشلاهد:"أ لهدبولذا"ةلالركن–أ :الشهادة–الريغةوركنها -5
.س1)الريغةعندهم
















                                           
،الللروضاملربللع للرحزاداملسللتنقع426 4،مغللداحملتللاج81 11،حا لليةابللنعابللدينمللعتوملتلله3 9سبللداهعالرللناهع1)

.219ص
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 المبحث األول 
 المراد بالعدالة في الشاهد عند الشوكاني

  

 الشوكانيشهادة غير الع  دل عند اإلمام 
 وفيه ثالثة مباحث :

 
المبحث األول : المراد بالعدالة في الشاهد عن د 

 الشوكاني.
 

المبح  ث الث  اني :  حك  م ش  هادة غي  ر الع  دل إذا 
 رضي به الخصم . 

 
 المبحث الثالث : ما رجحه في شهادة الفاسق . 

 

 الفصل الثاني
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 المبحث األول :
 بالعدالة في الشاهد عند الشوكانيالمراد 

قبلأننتعر عليالعدالةيفالشاهدعندالشوكا نعر العدالةةنقولهي:
.س1)لغة:اقستقامةمنالعدلضداجلور

.س2).وهذاعنداحلنابلة:استواءأحوالهيفدينهواعتدالأقوالهوأةعالهاو رع 
نمباأوجبهاهللعليهمالتاركنيملاهنلواعنلهملن:"العدالةيفالشهودهمالقاهموقالالشوكا 

.س3)الوذبوملشه"
وقللالابللنر للد:"أمللاالعدالللةةلل ناملسلللمنياتفقللواعللليا للرتاطهايفقبللول للهادةالشللاهد

ڈ  ڈ  ژ  چ[ولقوللللللهتعلللللاا:282]البقللللرة:چگ  گ  ڳ  ڳ  چ لقولللللهتعلللللاا:

[.2]الطالق:چژ
اواختلفواةيماهيالعدالةةقالاجلمهور:هليصلفةزاهلدةعللياإلسلالمهلوأنيولونملتزم ل

.س4)للمحرماتواملوروهاتا،قتنب باتالشرعومستحباتهلواج
وعر احلنفيةالعدالةةقالوا:العدلمنمليطعنعليهيفبطنوقةرج.

يمالزمللةالتقللوىباجتنللابالوبللاهرتعريللفاملالويللة:العدالللةهيبللةراسللاةيفالللنفسحتللثعللل
وتويفالرغاهر،والتحا يعندالرذاهلاملباحة.

تعريفالشاةعية:ملوة،أ هيبةراساةيفالنفسمتنعمناقرتا كبشةأوصغشةدالةعلي
اخلسة،أومباحيلباملروءة.

وعر ابنحزمالعدلبأنه:منملتعر لهكبشةوققاهزةبرغشة.
.س5)وقال يخاإلسالم:"ورد هادةمنعر بالوذبمتفقعليهبنيالفقهاء"

                                           
.431 11سلسانالعرب:1)
.221:صسالروضاملربع2)
.192 4سالسيلاجلرار3)
.2296 4سبدايةاجملتهدوهنايةاملقترد4)
،احمللللللي294 8،هنايللللةاحملتللللاج212-216 1،تبرللللرةاحلوللللام421 2،ةللللتإالقللللدير465 5سحا لللليةابللللنعابللللدين5)

.62 1،منهاجالسنة564 11
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 لمبحث الثاني ا

 حكم شهادة غير العدل إذا رضي به الخصم
بالشللهادةيللدةعكلللعلللةتللرد:أمَّللارضللااخلرللمةهللذاالرضللا"رمحللهاهلل"قللالاإلمللامالشللوكا 

ةوأنلهقلدرضليب ثبلاتملا لهدتعليلهبلهإذامليولنالرضلالقرلوريفةهملهوإدراكلهكملنعليها
.س1)يظنأنقرد هادةالشهودعليهعليأ صفةكانتموجبةلثبوتاحلقعليه

أنيولونالشلاكمللشمسلتقيم"رمحلهاهلل"ال يقردهااإلمامالشلوكا ل هادةملشالعد
ومللعذلللكإذارضللياخلرللمبشللهادةاألنصللالحالللدينلللهأثللرإذملللشاملسللتقيمرمبللايشللهدزور الللدين

ملشالعدلة نهذاجاهزعليمارّجحهاإلمامالشوكا .


  

                                           
.193 4سالسيلاجلرار1)
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 المبحث الثالث 
 ما رّجحه الشوكاني في شهادة الفاسق

نعقللال:"أنالفسللقمللانالشللهادةحيللثأنالفاسللقمينللعملل"رمحللهاهلل"يللرىاإلمللامالشللوكا 
ةاألصلعدموجوده،ةيبىنعليهذااألصلاسقوإنكانمانع البدمنحتقيقعدمه،بلنقول:الفة

.س1)حىتيقومماينقلعنه"
يفدينللله،ةللل ناوذكلللرابلللنالقللليميفالطلللرقاحلوميلللة:أنالفاسلللقباعتقلللادهإذاكلللانمتحفظ للل

همكالراةضللللةواخلللللوارجدعواألهللللواءالللللذينقنوفللللر للللهادتهمقبولللللة،وإنحومنللللابفسللللقهكأهلللللالبلللل
.س2)واملعتلزلة

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ قللالابللنر للد:اتفقللواعللليأن للهادةالفاسللققتقبللللقولللهتعللاا:

[وإنمليتلفلللللللللللللللواأنالفاسلللللللللللللللقتقبلللللللللللللللل لللللللللللللللهادتهإذاعرةلللللللللللللللت6]احلجلللللللللللللللرات:چٿ  ٿ  ٿ  
ادتهوإنتلللاب".حنيفلللةيقلللول:"قتقبلللل لللهةملللنقبللللالقلللذ ةللل نأبلللاةسلللقإقملللنكلللانتوبتللله

.س3):"تقبل"واجلمهوريقولون
والراجإواهللأعلمأنالفاسقتقبل لهادتهسلواءكلانبفعللكلزانوديلونأواعتقلادكالراةضلة

يلأمربلردخللالفاسلق،بللأملربالتثبيلتاهللمل:"ألن"رمحلهاهلل"والقدريةواجلهميةقالابنالقيم
رداقبللقوللهوعمللبله،وةسلقهعليله،وإنكلانكاذب لاهلهوصلادقأوكلاذبةل نكلانصلادق منه

.س4)خلهومليلتفتإليه"


  

                                           
.192 4:سالسيلاجلرار1)
.253سالطرقاحلومية:ص2)
.2296 4سبدايةاجملتهدوهنايةاملقترد:3)
.126-125سالطرقاحلومية،ص4)
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 شهادة الكافر عند اإلمام الشوكاني
 وفيه مبحثان :

 
 المبحث األول : شهادة الكافر على المسلم.

 
 المبحث الثاني : شهادة الكافر على الكافر . 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 المبحث األول 
 شهادة الكافر على المسلم

.س1)والنررا عليمثله جواز هادةاليهود"رمحهاهلل"يرىاإلمامالشوكا 
وللعلماءرمحهماهلليف هادةالواةرعلياملسلمأقوال:

األول:جواز هادةالواةرالوتايبعلياملسلميفالوصيةخاصةيفالسفرعنلدعلدموجلود
اكتمللا،وقا للرتيابللهامن للمللاخانلا،وق–عنللدالريبللة– لهودمللناملسلللمنيويسللتلحفانبعلدالعرللر

الظاهريللةو للريإاإلمللامأمحللد،وولللوكللانذاقللرىب،وقنوللتم للهادةاهللإنللاإذاملللناآلامللني.وبللهقللال
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ،لقولللللهتعللللاا:س2)والناعللللي،واألوزاعللللي

  ڱژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

ے   ے  ۓ     ھڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

[.116]املاهدة:چۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  
الباللار عللنابللنعبللامرضللياهللعنهمللاقللال:خللرجرجلللمللنبللدسللهممللعمتلليموملللاروى

مللناام للالللدار وعللد بللنبللداء،ةمللاتالسللهميبللأرضللليسهبللامسلللم،ةلمللاقللدمابرتكتللهةقللدواج
.س"..(3ةاحلفهمارسولاهلل"منذها،اةضةخمروص 

.سواء يفالوصيةيفالسفرأويفملشهااالثا :عدمجواز هادةالواةرعلياملسلمإطالق 
ڈ  ژ   چلقوللهتعلاا:س4)وبهقالأبوحنيفلة،وماللكوالشلاةعي،وهلوروايلةعلنأمحلد

گ  گ  ڳ  چ [والوفلللللللارليسلللللللواملللللللنرجالنلللللللا.وقوللللللللهتعلللللللاا:282]البقلللللللرة:چژ  ڑ

[والوفارليسواممننرضاه.282]البقرة:چڳ
قللال:))قترللدقواأهلللأيبهريللرةرضللياهللعنللهأنالنلليبوملللاروىالباللار بسللندهعللن

                                           
.195 4،السيلاجلرار641 4سنيلاألوطار1)
.91 1،إعالماملوقعني358،اقختياراتالفقهية،ص39 12ساإلنرا :2)
س2968الباار ،كتابالوصايا،بابقولهتعاا:}ياأيهاالذينآمنوا هادةبينوم{حديثرقم)سصحيإ3)
-156 5،املدونلةالوللى422 4،ومغلداحملتلاج223 2،احملررومعهالنوتوالفواهدالسلنية224 4ستبينياحلقاهق4)

152.
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.س1)الوتابوقتوذبوهموقولواآمناباهللوماأنزلناإليناسس
،وعلللناإلملللامأمحلللد:تقبللللس2)وبلللهقلللال للليخاإلسلللالماالثاللللث:اجللللوازعنلللدالضلللرورةمطلق للل

ةشلليخاإلسللالميللرىأنجللواز.س3) للهادةالوللاةرعلللياملسلللميفالوصلليةيفالسللفرإذامليوجللدملللشه
 هادةالواةرعلياملسلم،قتوونإقعندالضرورةالقروى،وإمامأهللالسلنةواجلماعلة،أمحلدبلن

نيشهدةيه.حنبل"رمحهاهلل"يرىذلكيفالسفرةقط؛لعدموجودم



  

                                           
س.4215:)قولواأمناباهللوماأنزلإليناسحديثرقم)سصحيإالباار ،كتابتفسشالقرآن،باب1)
.358ساقختياراتالفقهيةص2)
.41 21ساإلنرا يفمعرةةالراجإمناخلال 3)
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 المبحث الثاني 
 شهادة الكافر على الكافر

،س1)،والفاسلللق"علللليالولللاةر:"قتقبلللل لللهادةالولللاةر"رمحلللهاهلل"قلللالاإلملللامالشلللوكا 
واختلفالفقهاءيف هادةالواةرعليالواةرعليثالثةأقوال:

األول:علللدمقبلللول لللهادةالوفلللاربعضلللهمعلللليبعلللضوذهلللاإاهلللذاالقلللول:املالويلللة،
.س2)والشاةعية،احلنابلة،الظاهرية

.س3)الثا :جواز هادةالوفاربعضهمعليبعضوبهقالأبوحنيفة
ويظهلللرواهللأعللللمأنكلللالماجلمهلللورأرجلللإيفهلللذهاملسلللألةلقلللوةأدللللتهموهلللذااللللذ رجحللله

."رمحهاهلل"اإلمامالشوكا 










  

                                           
.191 4،السيلاجلرار642 4،نيلاألوطار128 2سةتإالقدير1)
.638 11،احمللي39 12إلنرا ،وا224 4،مغداحملتاج156 5ساملدونةالولى2)
.93 2،البحرالراهق223 4ستبينياحلقاهق3)
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الجرح والتعديل في الشهود عند اإلمام 
 الشوكاني

 وفيه ثالثة مباحث :
 

 المبحث األول : ما يثبت به جرح الشهود .
 

 المبحث الثاني : إذا تعارا الجرح والتعديل . 
 

المبح  ث الثال  ث : إذا غل  ب ظ  ن الح  اكم ص  دق 
 الجارح أو المعدل . 

 

 الفصل الرابع
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 المبحث األول 
 ما يثبت به جرح الشهود

عليمايثبتبهجرحالشهودةقال:ويثبتجرحالشلهود"رمحهاهلل"وتولماإلمامالشوكا 
.س1)مبايوجاالقدحيفالعدالةاملعتلة،وقوجهلقوهلم:قجرحإقجبمععليه.."
،ويظهللرمللنكللالمس2)ومللنأسللبابجللرحالشللهودالتهمللةبالوللذب،والفسللق،والبدعللةاملوفللرة

ثبتبهةالشاهدلونقبدمنمعرةةمبات هادردكلمايقدحيفالعدالةيوجااإلمامالشوكا أن
.س3)ثبتبشيبنيتنريكاملعدلني،واقستفاضةتالعدالةوالعدالة

 تفصيل القول في المسألة : 
اختلفالفقهاءيفا رتاطالعدالةيفالشاهدعليمذهبني:

.س4)والشاةعية،واحلنابلةاملذهااألول:ذهاإاأنالعدالة رطيفالشاهد،وهوقولاملالوية،
يفأداءالشهادةةيجوز لهادةالفاسلق،وهلوقلولااملذهاالثا :ذهاإاأنالعدالةليست رط 

.س5)احلنفية
 : شوكانيترجيح ال

.س6)الرأ القاهل:با رتاطالعدالةيفالشهادة،وهوبذلكقدواةقاجلمهوررّجإ
يفترجيحللهلقللولاجلمهللورالقاضللياللل اسللتندإليهللاالشللوكا راتيفاألدلللةوامللللوبعللدالنظللر

ألقللربللرللوابإن للاءاهللتعللااوهللذاهللوابا للرتاطالعدالللةيفالشللهادةةللالتقبللل للهادةالفاسللق
وذلكلقوةأدلةاجلمهوروضعفأدلةملشهم.




                                           
.333-331 2،الدرار املضّية322-316 2سوبلالغمام:1)
.95سدراساتيفاجلرحوالتعديل،ص2)
.112سعلمأصولاجلرحوالتعديلص3)
341 6،مغلداحملتلاج:339 4،أسىناملطاللا:225 2الفواكهالدوا :،191-191 5ساملنتقي رحاملوطأ:4)

.43 2،اإلنرا :162 11،املغد:
.221 6،بداهعالرناهع:129 16ساملبسوط:5)
.331 2سالدرار املضّية:6)
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 المبحث الثاني 
 إذا تعارا الجرح والتعديل 

قللدماجلللرحعللليالتعللديل،واجلللرحوالتعللديلخلللق للهادة؛ألنإذاتعللارضاجلللرحوالتعللديلي
.س1)املعتليفالشهادةالعدالةوالعدد

وتقللد اجلللرحعللليالتعللديلبشللروطهبنللاء عللليأناجلللارحأتلليبزيللادةعلللم،مليللأتهبللاأومل
.س2)يطلععليهامنعدله،وليسيفتقدميهقدح يفاملعدلهبذااقعتبار

:ابنحلزم:"التجلريإيغللاالتعلديل؛ألنلهعللمزاهلدعنلداجمللراحمليولناملعلدل،ولليسقال
.س3)"اللذ عدل،بلهوترديقهلمامع اهذاتوذيب 

قلللالأبلللوعملللربلللنالرلللالح:"إذااجتملللعيف لللاكجلللرحوتعلللديل،ةلللاجلرحمقلللدم؛ألن
خفلللللليعلللللللياملعللللللدل،ةلللللل نكللللللاناملعللللللدليلللللللعمللللللاظهللللللرمللللللنحاللللللله،واجلللللللارحيلللللللعللللللنبللللللاطن

علللللللدداملعلللللللدلنيأكثلللللللرةقلللللللدقبللللللللالتعلللللللديلأوا،والرلللللللحيإاللللللللذ عليلللللللهاجلمهلللللللورأناجللللللللرحأوا
.س4)ملاذكرناه.واهللأعلم"انتهي

وهللذاالللذ قالللهابللنالرللالحهللومللذهامجهللورأهلللالعلللم،قللالاخلطيللاالبغللداد :إذا
ملناملعلدلني،ةل نالللذ عليلهمجهلورالعلملاءأناحلولمللجللرحاوجرحلهاقلللعلدد علدلمجاعلةرجلال 

والعللدلبللهأوا،وقالللتطاهفللة:بلللاحلوللمللعدالللة،وهللذاخطللأألجلللمللاذكرنللاهمللنأناجلللارحني
.س5)يردقوناملعدلنييفالعلمبالظاهرويقولون:عندنازيادةعلمملتعلموهمنباطنأمره

إملااحيلثحيتمللاحللال لو نطللاالتفسلشملنكللأحلد،بللإ لانطلبلهق:"س6)وقالالسبوي
يفاقجتهاد أولتهمة يسشةيفاجلارح،أوحنوذلكمماقيوجاسقوطقولاجلارحوقينتهي،قختال  

بل نْي  لر أماإذاانتفتالظنونوانتفتاللتيهُم،وكلا،إااقعتباربهعلياإلطالق،بليوونبل نْي  بلْ اناجللارحح 

                                           
.211 4سالسيلاجلرار1)
.182ديثص،قواعدالتح555 1سحتريرعلوماحلديث2)
.146 2ساإلحواميفأصولاألحوام3)
.138سالتقييدواإليضاح،ص4)
.336 1سالوفاية:5)
سهوعليبنعبدالوايفبنعليالسبوي،أبواحلسنالشاةعي،املفسراحللاةباألصلويل،كلانحمقق لا،ملدقق ا،لله" لرح6)

.318 8،و ذراتالذها38 2هلسانظرالدررالوامنة256)املنهاج"يفالفقهماتمبررسنة
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بنيالنقاد،ةالنتلعثمعنلدابالضعفمرتوك اعنمظانالتهمة،أوكاناجملروحمشهور امنأحباراألمة،مل 
لغيبةقحاجةإليها .س1)"جرحهوقحُنْولُجاجلارحإاتفسش،بلطلاالتفسشمنهلواحلالةهذهلطلا 

يفرللونيفالغاللاإذاذكلروااجللرح،ةملابنلوهعلليالسللوتملنوعلماءاجلرحوالتعديلمليوونوا
،لزيللادةالعلللمعنللدهإقأنيعللر أنللهقللدجيللرحاذلللكةينبغلليأنيُقللدمةيللهقللولاجملللرحعلللياملعللدلمطلق لل

بالسبااليسش.
  

                                           
.21 2سطبقاتالشاةعيةالولى1)
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 المبحث الثالث 
 إذا غلب ظن الحاكم صدق الجارح أو المعدل

ارحأواملعللدلعملللعللليإذامللللاظللناحلللاكمصللدقاجللل"رمحللهاهلل"قللالاإلمللامالشللوكا 
.س1)"اذلكوقةرقبنيأنيووناجلرحقبلاحلومأوبعده،وقيشرتطأنيوونمبفسقإمجاع 

وجيوزللحاكماحلومبشهادةالرجللالواحلدإذاملللاعلليظنلهصلدقهيفمللشاحللدودومليوجلااهلل
.س2)بشاهدينأصال علياحلوامأنقحيومواإق

وعليللهإذامللللاعللليظللنالقاضلليصللدقاجلللارحأوصللدقاملعللدلة نللهيأخللذمبللايغلللاعلللي
.اظنهةتغلياالظنيفاألمورالغشمتحققةومعروةةأصليرارإليهملالب 

،وذهللااإلمللامأبللوحنيفللة،وأبللويوسللف:إاس3)إاهللذاذهللااملالويللة،والشللاةعية،واحلنابلللة
احديوفيلتلزكيةالسر،أماتزكيةالعالنيةة نهيشرتطهلامجيعمايشرتطيفالشهادةمنحريلةأنالو
.س4)وعدد






  

                                           
.211 4سالسيلاجلرار1)
.314 3سالسلسبيليفمعرةةالدليل2)
.85 14،املغد:124 8،روضةالطالبني:158 6سالتاجواإلكليل:3)
.62 2سالبحرالراهق:4)
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 أحكام تحمل الشهادة عند اإلمام الشوكاني
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 المبحث الثاني : وجوب تأدية الشهادة. 
 شهادة الخائن وذي العداوة.المبحث الثالث : حكم 

 المبحث الرابع: شهادة القريب لقريبه . 
 المبحث الخامس: شهادة أحد الزوجين لصاحبه. 

 المبحث السادس : شهادة األعمى . 
 المبحث السابع : شهادة األخرس .

 المبحث الثامن : شهادة البدوي على صاحب القرية. 
 المبحث التاسع : شهادة العبد . 

 

 اخلامس الفصل



111 
 

 المبحث األول 
 تحمل الشهادة

وجللوبحتمللالشللهادةعلليمللندعلليإليهلا،وعللليوجللوب"رمحللهاهلل"يلرىاإلمللامالشلوكا 
.س1)تأديتهاملنطلاتأديتهاإااحلاكم

ومجهورالفقهاءعليأنحتملالشهادةوأداههامنةروضالوفايات،وحمللإمثاملمتنلعإذامل
س2)يوللنعليللهضللرروكانللت للهادتهمفيللدةناةعللة،ةلل نكللانعليللهضللرريفالتحملللأواألداءمليلزملله

[.282]البقرة:چەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئچ لقولهتعاا:
:"وجيلللاعلللليملللنطلبلللتمنلللهالشلللهادةأدا هلللابللللإذاامتنلللعقلللال للليخاإلسلللالميرمحلللهاهلل

.س3)اجلماعةمنالشهادةأامواكلهمباتفاقالعلماء"
.س4):"التحملواألداءحقيأمثبرتكه""رمحهاهلل"وقالابنالقيم





  

                                           
.191 4سالسيلاجلرار1)
،أدبالقضلللاء216 1،تبرللرةاحلوللام68،معللنياحلوللامص52 2،البحللرالراهلللق435 2سجللواهرالعقللودللسلليوطي2)

.185 5،املنتقي رحاملوطأ322قبنأيبالدمص
.613 1سخمتررالفتاوىاملررية3)
.212سالطرقاحلوميةص4)
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 المبحث الثاني 
 وجوب تأدية الشهادة 

وجوبتأديةالشهادةملنطلاذلكإااحلاكمومملايلدل"رمحهاهلل"ذهااإلمامالشوكا 
]البقلللللللرة:چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤچ علللللللليالوجلللللللوبقوللللللللهتعلللللللاا:

قللدتقللرروجللوباألمللربللاملعرو والنهلليعللناملنوللرباألدلللةالقطعيللة،ووجللوبتأديللةا[،وأيض لل283
الشلللهادةملللنالقبيللللقسللليماعنلللدخشللليةةلللوتاحللللقوعلللليهلللذامحللللحلللديث:))أقأخللللكمخبلللل

.س2)اأوظني اوقةرقبنيأنيووناحلققطعي س1)الشهداء؟الذ تأيت هادتهقبلأنيسأهلاسس
يتعللنياألداءعلللياثنللنيبللأنمليشللهدعلللياحلللقسللوامها،أويوللونقللد للهدعليللهأقللولقللد

إقاقثنللنية نللهيتعللنيعليهمللااألداءإذادعيللاإليلله؛ألنامجاعللةلوللنهمملللابواأومللاتواأوكللانواةسللاق 
.س3)املقرودقحيرلإقهبما





  

                                           
س.1219م،كتاباألقضية،باببيانخلالشهود،حديثرقم)سصحيإمسل1)
.191 4سالسيلاجلرار2)
.435 2،جواهرالعقود52 2،البحرالراهق128 14ساملغد،3)
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 المبحث الثالث 
 حكم شهادة الخائن وذي العداوة

:"قجيللوز للهادةخللاهنوقخاهنللة؛ألناخليانللةقللدتوللون"رمحللهاهلل"قللالاإلمللامالشللوكا 
يفحقوقاهللكماتوونيفحقوقالنام..إاأنقال:واحلقعدم هادةالعدوعليعلدوهلقيلام

.س1)الدليلعليذلك،واألدلةقتعارضمبحضاآلراء"
تقبللل للهادةالعللدوعللليعللدوهإذاكانللتالعللداوةبينهمللاذهللامجهللورالفقهللاء:إاأنللهق

وذهلللاأبلللوادنيويلللة؛العلللداوةألجللللاللللدنياحلللرام،وملللنيعلللاد ألجلهلللاقيلللامنملللنأنيشلللهدزور 
،حنيفة،وهوروايةيفمذهااحلنابلة:إاأنهتقبل هادةالعلدوعلليعلدوهإذاكلانالشلاهدعلدق 

.س2)لعموماتأدلةالشهادة
هاإليلهاإلملامالشلوكا ملنعلدمجلواز لهادةالعلدوألنذللكرمبلاذوالراجإواهللأعلمما

الواجلا"رمحلهاهلل"أةضيلتحقيقبعلضأنلواعالعلدواتألجللذللكيقلول ليخاإلسلالمابلنتيميلة
عدالتهمايفالعدوأوالرديقوحنومهاإنعلممنهماالعدالةاحلقيقيةقبلت هادهتما،وأّماإنكانت

.س3)ظاهرةمعإموانأنيوونالباطنخبال ملتقبلويتوجهمثلهذايفاألبوحنوه
حيللثقللال:"الشللريعةمنعللتمللن"رمحللهاهلل"كللذلكمثلللهللذاالوللالميبينللهاإلمللامابللنالقلليم

.س4)قبول هادةالعدوعليعدوهلباليتاذذلكذريعةإابلويفملرضهمنعدوهبالشهادةالباطلة"


  

                                           
.199 4،والسيلاجلرار336 2،الدرراملضّية642 4سنيلاألوطار1)
225 2،تبررةاحلوام24 12،اقنرا 121 4ةالدسوقي،حا ي435 4احملتاج،مغد221 4ستبينياحلقاهق2)
.296ساقختياراتالفقهيةص3)
.123 3سإعالماملوقعني4)
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 المبحث الرابع
 شهادة القريب لقريبه 

لالوونلهقريب لاباحملاباةنظلر اأنمنكانمتهم "رمحهاهلل"يرىاإلمامالشوكا  أومللشهاأوزوج 
.س1)ةشهادتهملشمقبوله؛ألنهمنذو الظنةومنمليونكذلكةتقبل هادته

وذهلللااحلنفيلللة،والشلللاةعية،واحلنابللللة،والظاهريلللة،إاقبلللول لللهادةالقرابلللةبعضلللهمللللبعض،
لعمومآياتالشهادة.

وذهللااملالويللةيفاملشللهورمللنمللذهبهم:إاقبللول للهادةاأل،ألخيللهيفاألمللوالوالنسللا
وتقبل لهادةالرلديقامطلق يفالعدالةوقالاألوزاعي:أنهقجتوز هادةاأل،ألخيهاإذاكانبارز 

.س2)لرديقهلعموماآلياتوانتفاءالتهمة،وتقبل هادةالعتيقملوقهللعمومات
."رمحهاهلل"والراجإواهللأعلمقولاجلمهورلقوةأدلتهموهوظاهركالمالشوكا 





  

                                           
.199 4سالسيلاجلرار1)
.596 3، رحمنتهياإلرادات،2311 4،بدايةاجملتهد894 2،الوايفيفةقهأهلاملدينة224 1ستبررةاحلوام2)
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 المبحث الخامس
 شهادة أحد الزوجين لصاحبه 

إاقبلول لهادةأحلدالللزوجنيلرلاحبهإذامليولنهنللات"اهللرمحلله"ذهلااإلملامالشلوكا 
.س1)ظنةإماإذاوجدتحماباةوملشةالجيوز

هادةاللزوجتقبلللزوجتلهوالعولسوذهاالشاةعية،والظاهرية،وأمحديفروايلة:إلفليأن ل
لعمومأدلةالشهادة.

ةرضللياهللعنهللاعنللدأيببوللروملللارو عللنعللليبللنأيبطالللارضللياهللعنلله للهدلفاطملل
.س2)الرديقرضياهللعنهومعهأمأمين

وألنكلال:أن هادةالزوجقتقبللزوجتلهوالعولسس3)وذهااحلنفية،واملالوية،واحلنابلة
ألنللهتوسللطوجعلللذلللكوالللراجإواهللأعلللمهللوقللولاإلمللامالشللوكا تبسللطيفمللالاآلخللر.منهمللاي
.أماإذاوجدتهناتحماباةبنيالزوجنية نذلكقجيوزبالظنةامقرون 

أمااحلديثالذ استدلبهاجلمهورةهوحديثضعيفقتقومبهاحلجلةوللوثبلتلولانو
يفالنلزاع.ةرال 

  

                                           
.199 4سالسيلاجلرار1)
سلللللننأيبداود،كتلللللاباخللللللراجواإلملللللارةوالفللللليء،بلللللابصلللللفايارسلللللولاهللصللللللياهللعليلللللهوسللللللمملللللناألملللللوال،حلللللديثس2)

س2922وضّعفهاأللبا يفضعيفسننأيبداودبرقم)س2922رقم)
.596 3،منتهياإلرادات224 1،تبررةاحلوام12 15ساملبسوط3)
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 المبحث السادس
 شهادة األعم  ى

أن هادةاألعميقتقبلةيماقبلدللهملنر يلة،ةل نةعلل"رمحهاهلل"يرىاإلمامالشوكا 
ار يةة نالشهادةتولونخبال الشهادةعليالروتوعليساهرماقيقتررإاكاذب اكانقازة 
.س1)مقبولة

واختلفالفقهاءيفقبول هادةاألعميعليأقوال:
.اطلق األول:أنهتقبل هادةاألعميةيماطريقهالسماعم

لشللاةعية،وابللنحللزمالظللاهر وإاهللذاذهللااملالويللة،وزةللرمللناحلنفيللة،واحلنابلللةوبعللضا
[.282]البقرة:چڈ  ژ   ژ  ڑچ :آياتالشهادة،ومنهاقولهتعاالعموم

:))إنبللالق ملللاروىالباللار ومسلللمعللنعبللداهللبللنعمللررضللياهللعنهمللاقللالالنلليب
.س2)ةولواوأ ربواحىتياذنأوقال:حىتتسمعواآذانابنأمموتومسس،ياذنبليل

.س3)عليمساعأذانابنأمموتوموهورجلضريراأمرباإلمساتاعتماد ة نالنيب
وإاهذاذهااإلمامأبلوحنيفلة،وبلهقلالاإلملاماالثا :أنهقتقبل هادةاألعميمطلق 

منهلذاثالثلةأ لياء:ملاطريقلةاقستفاضلةكالنسلا،وامللوت،والرتمجلة،وإذاالشاةعيإقأنهاستثىن
أقرأاملدعيعليهعندآذاناألعميبنحوطالق.
رجللأعمللي،ةقاللتأخلتاملشللهودعليله:أنللهمللاوردأنله للهدعنلدعلليبللنأيبطاللا

.س4)ةرد هادتهأعمي،ةذكرذلكلعلي
،:بأنهقيرإعنعلي؛ألنهمنطريلقاألسلودبلنقليسعلنأ لياوقالابنحزمعندهذا

.س5)ةوقدروىابنعبامخال هذاةسقطهذاالقولعنقومه،أوعناحلجاجبنأرطا

                                           
.199 4سالسيلاجلرار1)
ومسلللم،كتللابس592سصللحيإالباللار ،كتللاباألذان،بللابقميللنعنأحللدكمآذانبللاللعللنسللحوره،حللديثرقللم)2)

.س1192بيانأنالدخوليفالرومحيرلبطلوعالفجر،حديثرقم)الريام،باب
.511 18،اجملموع128 14،املغد12 16،املبسوط154 6سمواهااجلليل3)
.511 18،اجملموع رحاملهذب12 16ساملبسوط4)
.639-638 11ساحمللي:5)
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الثالللث:أهنللاتقبللل للهادةاألعملليبامسللهونسللبه؛ألنللهيشللهدعللليمللايعلملله،حيللثصللإحتمللله
.س1)يوسف،واحلسنالبرر ،والشاةعيوهوقولملالكوأمحدبطريقثبتلهالعلمبهوإليهذهاأبو

  

                                           
.128 14،املغد154 6واهااجلليل،م81 2تبررةاحلوام،12 16ساملبسوط1)
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 المبحث السابع
 شهادة األخرس 

:وترللللإ للللهادةاألخللللرمألنالشللللهادةترللللإباإل للللارة"رمحللللهاهلل"قللللالاإلمللللامالشللللوكا 
عنملشقادر.املفهمةمنقادرعليالنطقةضال 

واختلفالفقهاءيفهذاالشرطعليثالثةأقوال:
األول:ذهلللااإلملللامماللللك،والشلللاةعي،وابلللناملنلللذر:إاأن لللهادةاألخلللرممقبوللللةإذا

.س1)أداهاب  ارةمفهومة
[.41]آلعمللللللللللران:چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳچ لقولللللللللللهتعللللللللللاا:

سللتثىن،ومللناملقللررأناملسللتثىنمللنجللنساملوالرمللزيفهللذهاآليللةمسللتثىنمللنالوللالماسللتثناءمترللال 
وهواإل ارةمنالوالمةيعطيحومالوالم.زمنه،ةدلذلكعليأنالرم

تلهوهلويفبيصلليرسلولاهلل))وملاروىالباار علنعاهشلةرضلياهللعنهلاأهنلاقاللت:
ةرليجالس  .س2)سس،ةأ ارإليهمأناجلسوااقيام اوصليوراءهقوم ا ات 

.س3)ةدلعليأناإل ارةطريقةحيرلبهالعلم
الثا :ذهااحلنابلة،وبعضالشاةعيةإاأن هادةاألخرمملشجاهزةولوعرةلتإ لارته
حىتلوكتبهابيلده.ودلليلهم:أنإقاملةإ لارةاألخلرممقلامعبارتلهيفأحواملهاخلاصلةبلهللضلرورة

أّماالشهادةةتعتلةيهااليقني.
الثالث:ذهابعضاحلنابلة:إاجوازقبول هادةاألخرمإذاأداهلاخبطله؛ألنخطلهصلريإيف
،ة هنلاق الدقلةعليمقردهومراده،وأمامنمسعهقميونهمنالشهادةعلياملقرأواملتولمبروتعلال 

مسعله؛لقوللهتعلااحوايلةعلنجتوز هادته؛ألنهملحيرللهالعلممبلادارملنكلالنأوإقلراربسلباعلدم
[81]يوسف:چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ إخوةيوسفعليهالسالم

حمللللللعلللللنيقلللللنيقبللللللوملللللامسعلللللهاألصلللللمقبللللللإصلللللابتهة نلللللهجيلللللوزللللللهالشلللللهادةبلللللهحلرلللللولالت

                                           
.195 4سالسيلاجلرار1)
حديثرقم)س2) القاعد، بابصالة الرالة، كتابتقرش الباار ، باباهتمام1162صحيإ كتابالرالة، ومسلم، س

س412املأمومباإلمام،حديثرقم)
.561 6مفلإ،الفروعقبن292 8،هنايةاحملتاج151 6سمواهااجلليل3)
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حرولاملانعمنه.
ة نلهجتلوز لهادته؛ألنمللشاألعملييضلبطاألةعلالببرلرهاأمااألةعالإذاكاناألصممبرر 

.س1)ايقيني ادوناألقوالال يتوقفضبطهاعليالسمع،وحيرللهبالر يةعلم 
  

                                           
.581 6،الفروعقبنمفلإ214 1،تبررةاحلوام446 4،مغداحملتاج316-293 8سهنايةاحملتاج1)
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 المبحث الثامن
 شهادة البدوي على صاحب القرية

يللرىاإلمللامالشللوكا جللواز للهادةالبللدو علللياحلضللر أوصللاحاالقريللةإذاعرةللتعدالللة
ةهلللذامللللشمناسلللالقواعلللداالبلللدو ؛وألنالبلللدو إذاعرةلللتعدالتلللهورث لللهادتهلعللللهكونلللهبلللدوي 

.س1)الشريعة؛ألناملساكنقتأثشهلايفالردوالقبول
كملللاذهلللاأبلللوحنيفلللة،والشلللاةعي،واحلنابللللة:إاأن لللهادةالبلللدو عللللياحلضلللر تقبلللل

املالوية:إاأن هادةالبدو علياحلضر تقبليفاجللراح؛للعموماتوذهاإذاكانعدق امطلق 
.س2)والقتلخاصة،وقتقبلةيماعداذلكمناحلقوق

والللراجإواهللأعلللمقللولاإلمللامالشللوكا الللذ أيللدهمللذهااألحنللا والشللاةعية،واحلنابلللة
ان،ةيرعاإحضارهألداءلقوةأدلتهموضعفأدلةاآلخرين؛وألنالغالاأنالبدو قيستقرمبو

الشهادةكمايرعااستحضارمنيسألهاحلاكمعنعدالته.
قللالاخلطللايب:"يشللبهأنيوللونإ للاكللره للهادةأهلللالبللدوملللاةلليهممللناجلفللاء،يفالللدين
واجلهالةبأحوامالشريعةوألهنميفالغالاقيضبطونالشهادةعليوجههلاوقيقيموهنلاعلليحقهلا

.س3)ورعلمهمعماحيلهاويغشهاعنوجههالقر
  

                                           
.339 2،الدرراملضّية648 4سنيلاألوطار1)
.21 4،الفروقللقرايف299،رمحةاألمةيفاختال األهمةص443 2سجواهرالعقود2)
219 5السنن:سمعامل3)
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 المبحث التاسع
 ش    هادة العب  د

يلللرىاإلملللامالشلللوكا علللدمقبلللول لللهادةالعبلللدوذللللكألنلللهملللنأولالظنلللةخاصلللةإذاكانلللت
.س1) هادةالعبدلسيدة

ةيللهواملشللهورعنللداحلنابلللة،وبللهقللالسللفيانالثللور :أن للهادةالعبللدتقبللليفكلللمللاتقبللل
ڈ  ژ   ژ  چ ؛لعملللللللللللللومقوللللللللللللللهتعلللللللللللللاا:س2) لللللللللللللهادةاحللللللللللللللرملللللللللللللاملتولللللللللللللنلسللللللللللللليده

[والعبللدداخللل2]الطللالق:چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ [وقولللهتعللاا:282]البقللرة:چڑ
يفعمومهاتنياآليتنيوماروىالباار عنعقبةبناحلارثأنهتزوجأمحيلىيبنلتأيبإهلابقلال:

أرضعتوما،ةذكرتذلكالنيبصلياهللعليهوسللمةلأعرضعلد،ةجاءتأمهسوداءةقالت:قد
قال:ةتنحيلتةلذكرتذللكلله،قلال:وكيلفوقلدزعملتأهنلاقلدأرضلعتوما؟ةنهلاهعنهلاوملارواه
"الباار يفصحيحهعنأنسبنمالكرضياهللعنهأنهقال:" هادةالعبدجلاهزةإذاكلانعلدق 

.س3)
مناحلنفية،واملالوية،والشاةعيةوبعضاحلنابلة:إاأن هادةالعبدوذهامجهورالفقهاء

.س4)ة هناتقبلا،أماإذاأداهابعدأنيربإحر املشمقبولةإذاأداهاوهومايزالرقيق 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ وذللللللللكلقوللللللللهتعلللللللاا:

[والشللللهادة لللليءةللللاليقللللدرالعبللللد25]النحللللل:چڍ  ڍ  ڇچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
عليأداههابظاهرةهذهاآليةالورمية.

ونللوق :وإ للاضللرباهللتعللاااملثلللبعبللدمللنعبللادههللذهصللفته،وقللدتوجللدهللذهالرللفةيف
كثشمناألحرار.قالابنالقيم:"وقبول هادةالعبدهوموجاالوتابوالسنة،وأقوالالرحابة

                                           
.199 4سالسيلاجلرار1)
.168.الطرقاحلوميةص419 35،قموعةتاوىابنتيمية551 3س رحمنتهياإلرادات2)
س1152ت،باب هادةاإلماءوالعبيد،حديثرقم)سصحيإالباار ،كتابالشهادا3)
،رمحلة154 5،املدونلة391 3،تفسشالقرطيب2298 4اجملتهد،بداية364 2،ةتإالقدير92 2سالبحرالراهق4)

.291األمةيفاختال األهمةص
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.س1)القياموأصولالشرع،وليسمعمنردهاكتابوقسنة،وقإمجاعوققيام"وصريإ
:"املسلمونعدولبعضهمعليدخليفقولعمربناخلطابرضياهللعنهاملسلميوالعبد

.س2)"بعض
وقللدقللالبعللضالعلمللاءبللأن للهادتهمللىتتعينللتحللرمعللليسلليدهمنعللهوقيللل:بللأنمللنأجللاز

.س3)زلسيدهمنعهمعقيامها هادتهملجي








  

                                           
.166سالطرقاحلوميةص1)
241 8سوقالعنهاأللبا :صحيإ،إرواءالغليل:512أخرجهالدارقطد،برقم)س2)
.581 6سالفروعقبنمفلإ3)
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 شهادة المرأة عند اإلمام الشوكاني
 وفيه ثالثة مباحث :

 
 المبحث األول : شهادة الرجل والمرأتين .

 

المبحث الثاني: جواز شهادة المرأة فيما   يطلع 
 عليه الرجال . 

 

المبح     ث الثال     ث : ج     واز ش     هادة ام     رأتين م     ع 
 اليمين. 

 

 السادسالفصل 
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 المبحث األول 
 شهادة الرجل والمرأتين

ورجإاحلومبشهادةرجلنيأورجلوامرأتنيإذاعدمالرجلل"رمحهاهلل"قرراإلمامالشوكا 
واتفلقالفقهلاءعلليقبلول لهادةالرجللوامللرأتنييفامللالس1)وقالهلذالليسةيلهخلال لوجلوداللنك

ڈ  ژ   ژ  چ.لقوللللهتعلللاا:س2)وملللايعلللودإليلللهملللنبيلللعو لللراء،ورهلللن،وإجلللازة،وملشهلللا

[282]البقرة:چک  ک  ک  ک  گ  گ     ڑڑ
وقلللالابلللنالقللليم:"وقلللداتفلللقاملسللللمونعلللليأنلللهيقبلللليفاألملللوالرجللللوامرأتلللان،وكلللذلك
توابعهامنالبيع،واألجلةيهواخليارةيه،والرهن،والوصيةللمعنيوهبتهاملوقفعليله،وضلمانامللال

.س3)وإتالةه،ودعوىرققهولالنساوتسميةاملهر،وتسميةاخللعيقبليفذلكرجلوامرأتان"




  

                                           
.331 2،الدرراملضّية213 4سالسيلاجلرار1)
،احمللللي149،الطللرقاحلوميللةص115 16،املبسللوط262 1،تبرللرةاحلوللام411سأدبالقضللاءقبللنأيبالللدمص2)

.56 11قبنحزم
.112 1سإعالماملوقعني3)
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 المبحث الثاني 
 جواز شهادة المرأة العدل فيما   يطلع عليه الرجال

.س1)يقبلقولاملرضعةإذا هدتبالرضاعة"رمحهاهلل"الشيخاإلمامالشوكا قال
عللليمشللروعيةقبللول للهادةالنسللاء-باسللتثناءزةللرمللناحلنفيللة–واتفللقالفقهللاءيفاجلملللة

ة،وعيللوبالنسللاءاللل حتللتبوللارة،والثيوبللوحللدهنةيمللاقيطلللععليللهالرجللال،وكللذلكالللوقدةوال
.س2)الثيابحيثرفيعليمنسواهنكلص،ورتقوقرن

قيفوقدة،وقيفوقالزةر:بعدجواز هادةالنساءمنفلرداتدونرجلليف ليءأصلال 
رضاع،وقيفعيوبالنساءوقيفملشذلك.

ادةامرأةواحدةةيماقيطلععليلهوذهااحلنفية،واإلمامأمحديفقول:إاأنهيوتفيبشه
.س3)مناخلال االرجال،والثنتانوالثالثأحوطخروج 

عليالرجال:إاأنهيشرتطلشهادةالنساءةيمااوذهااملالوية،واإلمامأمحديفقولقياس 
.س4)قيطلععليهالرجالامرأتان


  

                                           
.423 2،السيلاجلرار53 2سالدرراملضّية:1)
،احمللي431 6،كشا القناع86-85 12،اإلنرا 134 14،املغد61 2،البحرالراهق142 16املبسوطس2)

.29،الطرقاحلوميةص524 11قبنحزم
.633 6،مطالاأواالنهييف رحملايةاملنتهي95-94،معنياحلوامص143 16ساملبسوط3)
،احملللللللليقبللللللنحللللللزم154،الطللللللرقاحلوميللللللةص398،أدبالقضللللللاءقبللللللنأيبالللللللدمص82و48 2ساألمللشللللللاةعي4)

11 569.
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 المبحث الثالث 
 جواز شهادة امرأتين مع اليمين 

.س1)جواز هادةامرأتنيمعاليمني"رمحهاهلل"قرراإلمامالشوكا 
وهذهاملسألةاختلفةيهاالفقهاء:

ةللذهاالشللاةعية،واحلنابلللة:أنللهقجيللوزالقضللاءبشللهادةاملللرأتنيوميللنياملللدعي؛ألن للهادةاملللرأتني
.س2)يقبلضعيفةتفوتبالرجل،واليمنيضعيفة،ةيضمضعيفإاضعيفةال

وذهااملالوية،واإلمامأمحديفرواية،واختارهابنتيميةوابنالقيموقالبهابنحزم:إاأنلهجيلوز
ک  ک  ک  ک  گ  چ ؛لقولللللللللهتعللللللللاا:س3)القضللللللللاءبشللللللللهادةاملللللللللرأتنيوميللللللللنياملللللللللدعيةيهللللللللا

[.282]البقرة:چگ
."رمحهاهلل":هواألقربللروابلقوةأدلتهوهوالذ رجحهاإلمامالشوكا والقولالثا 













                                           
.213 4سالسيلاجلرار1)
.132 14،املغد429 6،كشا القناع213 1ستبررةاحلوام2)
،التسللا قتالشللرعيةعلللي1138 3يف للرحالللدليل،منللارالسللبيل2316 4،بدايللةاجملتهللد392 3ستفسللشالقللرطيب3)

،298،رمحةاألمةيفاختال األهمةص234،الطرقاحلومية،ص261اقختياراتالفقهيةص
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 اإلرعاء في الشهادة عند اإلمام الشوكاني

 وفيه ثالثة مباحث :
 

 المبحث األول : معنى اإلرعاء في الشهادة .
 

 المبحث الثاني : حكم اإلرعاء . 
 

المبح   ث الثال   ث : ج   واز ش   هادة الف   رعين عل   ى 
 األصلين . 

 

 الفصل السابع
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 المبحث األول 
 معنى اإلرعاء في الشهادة

ااإلرعاءهو:"الشهادةعلي هادةاآلخرلضرورةكمرضالشلاهداألصللي،أوسلفرهموان ل
.س1)"ابعيد 

 المبحث الثاني 
 حكم اإلرعاء 

جواهراإلرعاءإذااقتضلتهالضلرورةويلدخليفذللكالقرلاص"رمحهاهلل"قرراإلمامالشوكا 
زاإلرعاءةيهمعالعذر،وقيقبلاإلرعاءيفاحلدود؛ألناحللدودتسلقطاوقوجهقستثناهه،بلجيو

.س2)بالشبهوقديأيتالشاهديف هادتهمبايفيدالشبه
كاألموالوماياولإليهلاويفحقلوقاهللالل وتقبلالشهادةعليالشهادةيفحقوقاآلدميني

.س3)قحيتاطلدرههابالشبهات
إذقديعجزاألصللعلنأداءالشلهادةلعلذرملناألعلذار،ةللوملجتلزالشلهادةعللي لهادته،
أدىإاضلللياعاحلقلللوق.وقتقبللللالشلللهادةعلللليالشلللهادةيفاحللللدودوالقرلللاص،وإ لللاتشلللرتطةيهلللا

تسقطبالشبهةكماعرةنا.األصالة؛ألهنا
وجتوزيفالشهادةعليالشهادة هادة اهدينعلي هادة اهدين؛ألننقلالشهادةمن

وقمجلللةاحلقللوق،وقللد للهداحبللق،مثحبللقآخللر،ةتقبللل؛ألن للهادةالشللهادتنيعللليحقللنيجللاهزة.
تقبل هادةواحدعلي هادةواحد؛ألن هادةالفردقتثبتاحلق.

اإل هاديفالشهادةعليالشهادة:أنيقلول لاهداألصلللشلاهدالفلرع:ا لهدعلليوصفة
 للهاديتأ أ للهدأنةللالنابللنةللالنأقللرعنللد بوللذا،وأ للهد علللينفسلله؛ألنللهقبللدأنيشللهد

 اهداألصلعندالفرعكمايشهدالقاضيلينقلهإاقلسالقضاء.
جازذلك؛ألنمنمسعإقرار«أ هد علينفسه»هيوإنمليقلالعبارةاألخشةالسابقةو

ملشه،حللهالشهادة،وإنمليقلله:ا هد.

                                           
.212 4سالسيلاجلرار1)
.213 4ساملردرالسابق2)
.453 4،مغداحملتاج121 2سالبحرالراهق3)
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أ لهد عللي لهادتهأنلهيشلهدأناويقول اهدالفرععنداألداءملاحتملله:أ لهدأنةالن ل
رأقلللرعنلللدهبولللذا،وقلللاليل:ا لللهدعللللي لللهاديتبلللذلك؛ألنلللهقبلللدملللن لللهادةالفلللرع،وذكلللاةالن للل

 هادةاألصل،وذكرحتميلهالشهادة.
وقللاليفالللدراملاتللار:األقرللرأنيقللولاألصللل:ا للهدعلللي للهاديتبوللذا،ويقللولالفللرع:

أ هدعلي هادتهبوذا.وهذاماأةىتبهالسرخسيوملشه،وابنالومال،وهواألصإ.
األصلللعنللدوقتقبللل للهادةالفللرعإقأنيتعللذرحضللور للهوداألصللل،كللأنميللوت للهود

حبيثقيستطيعونمعهحضوراقوي ا،أوميرضوامرض ااألداء،أويغيبوامسشةسفرثالثةأيامةراعد 
قلساحلاكم؛ألنجوازهذهالشهادةللحاجة،وإمامتلساحلاجلةعنلدعجلزاألصلل،وهبلذهاأل لياء

أهللالتزكيلة،ةرلإتعلديلهم،يتحققالعجز.وتقبلتزكية لهوداألصللبشلهودالفلرع؛ألنالفلروعملن
ةلل نمليزكلللوهمنظللرالقاضلللييفرأ أيبيوسللفيفحلللال لللهوداألصللل،كملللالللوحضلللروابأنفسلللهم
و للهدوا.وهللذاهللوالللرأ األصللإوظللاهرالروايللة.وقللالحممللد:قتقبلللتزكيللةاألصللولبللالفروع؛ألهنللم

ينقلونالشهادة،وق هادةبدونالعدالة.
الشهادةبأنقالوا:مالنلا لهادةعلليهلذهاحلادثلة،وملاتواأومللابوا،وإنأنور هوداألصل

مثجاءالفلروعيشلهدونعللي لهادهتم،أوأنولر لهوداألصللحتميللالشلهادةلغلشهمبلأنقلالوا:مل
نشهدهمعللي لهادتنا،وملاتواأومللابوا،ملتقبلل لهادة لهودالفلرع؛ألنالتحميلل لرط،ومليتلواةر

.س1)ارضاخللينذلكبسباتع
وخالصةمللاسلبقأنالفقهلاءرمحهلماهللاختلفلوايفجلوازإثبلاتاحللدودوالقرلاصبالشلهادة

عليالشهادة"اإلرعاء"عليعدةأقوال:
األول:ذهااإلماممالكيفاملشهودعنه،والشاةعييفأظهرقوليهوأمحلديفإحلدىروايتله

اأنالشهادةعليالشهادةتقبليفكل يءيفاألحوام.وابنحزم،وأبونور،والليث:إ
الثلللا :ذهلللاالشلللاةعيةيفأظهلللرأقلللواهلم:إاأنالشلللهادةعلللليالشلللهادةتقبلللليفحقلللوق
اآلدميللنيمللنالعقوبللاتكالقرللاص،وحللدالقللذ ،خبللال عقوبللةهللتعللااكحللدالللز والشللرب.

علياملساهلةخبال حقاآلدمي.ووجههذاالقول:أنحقاهللتعاامبد

                                           
.232 4،تبينياحلقاهق:21-68 4:ساللباب رحالوتاب1)
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الثالث:ذهااحلنفية،واحلنابلة:إاأنالشهادةعليالشهادةقتقبليفاحلدوداخلالرلة
هللتعاا؛لوجودالشبهةيفهذهالشهادةمنحيثوجودالبدلية،وزيلادةاحتملالالولذبأوالغللط

.س1)أوالسهو


  

                                           
،453 4،مغللداحملتللاج911 2،الوللايفيفةقللهأهلللاملدينللة264 1،القضللاةوطريللقالنجللاة121 2سالبحللرالراهللق1)

.524 11،احملليقبنحزم632 6كشا القناع
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 المبحث الثالث 
 الفرعين على األصلينجواز شهادة 

جلللوازأنيتحمللللالواحلللدعلللنالواحلللد،أوكللللواحلللدملللن"رمحلللهاهلل"قلللرراإلملللامالشلللوكا 
.س1)الفرعنيعنكلواحدمناألصلينيولونمعالعذراملسوعلذلك

واختلفالفقهاءيفهذهاملسألةعليقولني:
األول:عنللداحلنفيللة،واملالويللة،وهللوقللولعنللدالشللاةعيةوروايللةعنللداإلمللامأمحللد،قبللدأن
يشلللهدعلللليكللللواحلللدملللن لللاهد األصلللل لللاهدان؛ألنالشلللهادةحلللقثابلللتيفذملللةالشلللاهد،
واحلقلوقالثابتلةيفالللذمقينقلهلاإاالقاضليإق للاهدانلقلولعلليبللنأيبطاللارضلياهللعنلله:

.س2)جيوزعلي هادةرجلإق هادةرجلنيق
الثا :ذهااإلمامأمحديفرواية.وبهقالالثور ،و ريإ،وابن لمة،وابنأيبليلي،

.س3)وابنحزم:إاأنهجيوزأنيشهدعلي هادةكل اهدأصلواحد اهدةرعواحد




  

                                           
.213-212 4سالسيلاجلرار1)
.592 6،الفروع455 4،مغداحملتاج341 2الدرديرهبام بلغةالسالك، رح4159 9سبداهعالرناهع2)
.642 11،احمللي812 2،هدايةالرملالشرحعمدةالطالا435 6،كشا القناع592 6سالفروع:3)
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 حكم الحاكم بعلمه عند اإلمام الشوكاني
 وفيه ثالثة مباحث :

 
المبح     ث األول: ج     واز الحك     م بعل     م الح     اكم 

 العدل.
 

 المبحث الثاني : حكم الحاكم المتهم . 
 

المبح  ث الثال  ث : إذا تعارض  ت ش  هادة الش  هود 
 مع علم الحاكم  . 

 

 الفصل الثامن
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 المبحث األول
 جواز الحكم بعلم الحاكم العدل

جوازحوماحلاكمبعلمه،حيثقلال:"وق لكوقريلا"رمحهاهلل"يرىاإلمامالشوكا 
أنللهجيللوزللحللاكمأنحيوللمبعلملله؛ألن للهادةالشللاهدينوالشللهودقتبلللهإامرتبللةالعلللماحلاصللل

.س1)عناملشاهدة؛أوماجير قرها"
سللواءعلللمذلللكقبلللقللالاملالويللةواحلنابلللة:قيقضللياحلللاكمبعلللمنفسللهيفحللدوقملللشه،

.ودلليلهمعللياالقضاءوبعده،وجيوزلهأنيقضيمباعلمهيفقلسالقضاء،بأنأقربنييديهطاهع 
إ لاأنلابشلر،وإنولمرترلمونإيل،ولعللَّبعضلومأن"عدماجلوازقلولالنليبصلّلياهللعليلهوسللم:

،ةلللالاتللللهملللنحلللقأخيللله للليب يولللونأحللللنحبجتلللهملللنبعلللض،ةأقضللليبنحلللو مملللاأمسلللع،ةملللنقضلللي
ةللدلعللليأنللهيقضلليمبللايسللمع،قمبللايعلللم.وقللالالنلليب،س2)"يأخللذه،ة  للاأقطللعلللهقطعللةمللنالنللار

،س3)" للاهداتأوميينلله،للليسلللكمنللهإقذات"صللّلياهللعليللهوسلللميفقضلليةاحلضللرميوالونللد :
.س4)منفسهوهناتآثارعنبعضالرحابةتايدعدمجوازالقضاءبعل

وقالاحلنفية:القضاءبعلمالقاضيبنفسه:باملعاينة،أوبسماعاإلقرار،أومبشاهدةاألحوال،
ةيهتفريل:

إنقضليالقاضلليبعلللمحللدثللله،يفزمللنالقضلاءويفموانلله،يفاحلقللوقاملدنيللةكللاإلقرارمبللال-1
هليقلذ رجللأوقتللإنسلان،جلازلرجل،أوالشاريةكطالقرجلامرأته،أويفبعضاجلراهم:و

قضا ه.وقجيلوزقضلا هبعللمنفسلهيفجلراهماحللدوداخلالرلةهللعلزوجلل،إقأنيفالسلرقةيقضلي
باملال،قبالقطع؛ألناحلدودحيتاطيفدرهها،وليسمناقحتياطةيهااقكتفاءبعلمالقاضي.

لقضلاء،أوبعلدأنقللد،لولنقبللأنيرللإذاقضيالقاضيبعلمنفسهقبلأنيقلدمنراا-2
.إاالبلدالذ ويلقضاءه،ة نهقجيوزعندأيبحنيفةأصال 

                                           
.644 4سنيلاألوطار:1)
س،ومسللللمكتلللاب2326م)يعلمللله،حلللديثرقلللسصلللحيإالبالللار ،كتلللاباملظلللامل،بلللابأمثملللنخاصلللميفباطللللوهلللو2)

س.1213باباحلومبالظاهرواللحنواحلجة،حديثرقم)األقضية
{حلديثرقلم3) سصحيإالباار ،كتاباألميانوالنذور،بابقولهتعاا:}إنالذينيشلرتونبعهلداهللوأميلاهنماملنقلليال 
س.6299)
.2311 4تهد:،بدايةاجمل31 14ساملغد:4)
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علليجلوازقضلاههةيملااوعندالراحبني:جيوزةيماسوىاحلدوداخلالرةهللعزوجل،قياس 
علمهيفزمنالقضاء.

مللنالقضللاءعلللميفوقللتيوللونوردأبللوحنيفللةبللأنالقيللاممللعالفللارق،ةللالعلماملسللتفاديفز
بالقضللاء،ةأ للبهالبينللةالقاهمللةةيلله،أمللاالعلللماحلاصللليفملللشزمللانالقضللاء:ةهللواالقاضلليةيللهمولف لل

ةيللهبالقضللاء،ةللاليرلللإ؛ألنللهللليسيفمعللىنالبينللة،ةلللمجيللزاعلللميفوقللتقيوللونالقاضلليمولف لل
لشهوديفوقيته،أماملايعلملهقبللوقيتلهةهلومبنزللةالقضاءبه؛ألنالبينةاملعتلةأنيسمعالقاضيا
.س1)مايسمعهمنالشهودقبلوقيته،وهوققيمةله


  

                                           
.2 2،بداهعالرناهع:93 16ساملبسوط:1)
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 المبحث الثاني 
 حكم الحاكم المتهم 

قيقبلللحوللماحلللاكماملللتهميفدينللهأوعدالتللهعنللداإلمللامالشللوكا ،حيللثقللال:"مللنق
اخلرومقبوله،وهبذايبطللالغلرضملننرلبهملعكونلهمظنلةللحولمعدالةلهقيوثقحبومهوقيلزم

.س1)أنهاحلقلغرضمناألملراضالدنيوية،ة نةاقدالعدالةقيتورعمن يء"اخبال احلقزاعم 
ااملل مث،بعيلد اعلناحمللارممتوقي لاوالعدالةأنيولونالقاضليصلادقاللهجلةظلاهراألمانلةعفيف ل

ملروءةمثلهيفدينهودنياه.يفالرضاوالغضا،مستعمال امن منالريا،مأمو
واختلفالفقهاءيفتوليةالفاسقعليقولني:

القلللولاألول:قجيلللوزتوليلللةالفاسلللقوهلللذاملللذهامجهلللورالفقهلللاءوزاداحلنابللللةإقإذاخلللال
تتوةرةيهالشروطويلاألمثلةاألمثل .س2)الزمانمنقاض 

:جيوزتوليةالفاسق،وهذامذهاأيبحنيفة،إقأنلهقلالقينبغليتوليتلهةل ذاالقولالثا 
.س3)عليالشهادةاويلجازقياس 

 ة:   األدل 
 أدلة القول األول : من القرآن والقياس : 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ  القللللللللللللللرآن:قلللللللللللللللالتعلللللللللللللللاا:–أ

[.6]احلجرات:چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
وجهالدقلة:ةقدأمراهللسبحانهبالتبينيعنلدقلولالفاسلقوقجيلوزأنيولونالقاضليمملن

قيقبلقوله،وجياالتبنيعندحومه.
أوا.اةلباليوونقاضي االقيام:قالوا:وألنالفاسققجيوزأنيوون اهد –ب
 

 أدلة القول الثاني : 
                                           

.226 4سالسيلاجلرار:1)
،الفللروع:326 6،كشللا القنللاع:338 8،هنايللةاحملتللاج:221 2،جللواهراإلكليللل:2291 4سبدايللةاجملتهللد:2)
6 424.
.235 2 رحةتإالقديرمعتوملته:،283 6،البحرالراهق:111 3ساهلداية:3)
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أبلللاذرإنلللهسللليوونبعلللد املللراءمييتلللونالرلللالة،ةرللللالرلللالة،لوقتهلللاةللل ن:"يلللاقولللله
.س1)صليتلوقتهاكانتلكناةلة،واآلمنتقدأحرزتصالتك"

وجلللهالدقللللة:ةهللللاقءاألملللراءأخلللرواالرللللالةعلللنوقتهللللاوتلللأخشالرلللالةعللللنوقتهلللاةسللللق،
أخلبرحةوقيتهمهلذاجيوزتوليةالفاسق.ةالنتيجةأهنمةساق،والرسول
 وأجيب على هذا الدليل : 

أخلبوقوعكوهنمأمراء،قمبشروعيةذلك،والنلزاعإ اهويفصحةالتوليلةقبأنالرسول
يفوجودهلللا،وقلللديعفلللييفاقسلللتمرارملللاقيعفلللييفاقبتلللداء،ولعللللامللللرادباحللللديث:أملللراءةسلللاق

هذا يءوتوليةالقضاء يءآخر.يغلبونة
:"وإذاعللللّمالفسللللوقومللللللاأهلللللاألرضةلللللومنعللللتإمامللللة"رمحللللهاهلل"قللللال:ابللللنالقلللليم

الفساقو هادهتموأحوامهموةتاويهمووقياهتملعطلتاألحوام،وةسدنظاماخلللقوبطللتأكثلر
اقختيلاروأملاعنلدالضلرورةوالغلبلةاحلقوق،ومعهذاةالواجااألصلإةاألصلإ،وهذاعندالقدرةو

.س2)بالباطلةليسإقاقصطبار،والقيامبأضعفمراتااإلنوار
 الرأي الراجح : 

اآلخلر؛وألنالقضلاءأمانلةلهوملاذهلاإليلهمجهلورالفقهلاءلقلوةأدللتهموضلعفأدللةالقلو
ورعلله،و،تقلواه،وهللذاعنللدعظيملة،يفاألمللوالواألبضلاعوالنفللوم،ةللاليقلومبوةاههللاإقملنكمللل

توةرهذهالشروط،أّماإنخالالزمانمنتلكالشروطةيقدماألمثلةاألمثلل،وإقضلاعتاحلقلوق
ودعمتالفوضيبنيالنام،ةللضرورةأحوامجيامراعاهتاعندتطبيقاألحوامالشرعية.


  

                                           
سصللحيإمسلللم،كتللاباملسللاجدومواضللعالرللالة،بللابكراهيللةتللأخشالرللالةعللنوقتهللااملاتللارومللايفعلللهاملللأمونإذا1)

س.648أخرهااإلمام،حديثرقم)
.169-151 4سإعالماملوقعني:2)
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 المبحث الثالث
 إذا تعارضت شهادة الشهود مع علم الحاكم

:"إذاتعارضللت للهادةالشللهود،أوميللنياملنوللر،أواإلقللرار"رمحللهاهلل"قللالاإلمللامالشللوكا 
.س1)مععلماحلاكم،ةيقدمعلمه"

 واختلف العلماء في جواز ذلك على ثالثة أقوال: 
أمملللشه،وسللواء ا،أ سللواءكللاناحلوللمحللد االقللولاألول:قجيللوزأنحيوللمبعلمللهمطلق لل

مهقبلالوقيلةأمبعلدها.وهلذاملذهاماللك،وأحلدقلويلالشلاةعي،وظلاهرةملذهاأمحلدأكانبعل
وقولحممدبناحلسن،و ريإ.

،وهلذاالقلولالثلا للشلاةعيوروايلةيفملذهاأمحلدوهلواالقولالثا :جيوزلهذلكمطلق 
يقضليةيهلابعلملهعللياللراجإقولابنحزم،وأيبيوسف،وأيبثور،واستثىنالشاةعيةاحلدودةلال

.س2)عندهم
القللولالثالللث:التفرلليل:ةمللاكللانمللنحقللوقاهللقحيوللمةيللهبعلملله،ومللاكللانمللنحقللوق

ولمةيلهبعلملهوهلذاقلولأيباآلدمينيةماعلمهقبلوقيتهملحيومةبهبعلمهوماعلمهيفوقيتلهح
.س3)حنيفة

وذلكملايلي:احومالقاضيبعلمهمطلق والرأ الراجإواهللأعلمعدمجواز
النروصال احتجهباملنقلالبلاملنعصلحيحةوقويلةيفدقلتهلاعلليمنلعالقاضليملناحلولم–1

بعلمه.
حوللامالسللوءلتحقيللقرملبللاهتمو للهواهتم،ةوللانمللنيسللتغلهإنالقللولجبللوازهةيللهةللتإبللاب للر–2

املفاسدأوامنجلااملراحل.إملالقهذاالبابةدرءااملرلحة رع 
إنقضاءالقاضيبعلمهةيههتمة،والتهمةماثرةيفبابالشهادةواألقضية.–3



                                           
.2328-2292 5سرسالة"رةعاخلراميفاحلومبعلماحلوام"ضمنالفتإالربا 1)
.113 6،مواهااجلليل:45 2،تبررةاألحوام952 2 الوايف:4سبدايةاجملتهد:2)
.259 8،هنايةاحملتاج:313 2ساملهذب:3)
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 أمور تتعلق بالشهادة عند اإلمام الشوكاني
 وفيه عدة  مباحث :

 المبحث األول : حكم شهادة اإلنسان لنفسه .
 المبحث الثاني : رجوع الشهود عن الشهادة . 

المبح  ث الثال  ث : ه  ل يض  من الش  هود إذا كتم  وا 
 الشهادة.

 المبحث الرابع: إذا رجع المزكي للعدول.
المبح    ث الخ    امس: إذا اختل    ف الش    اهدان ف    ي 

 الزمان والمكان.
المبح    ث الس    ادس: إذا اختل    ف الش    اهدان ف    ي 

 قدر المقّر به. 

 الفصل التاسع
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 المبحث األول 
 حكم شهادة اإلنسان لنفسه 

علدم"رمحلهاهلل"أمَّامن هدلنفسهبسقوطحقعليهةقدرجإاإلمامحممدعليالشلوكا 
.س1)قبوهلا

مباأنالشهادةقجتوزإقمباعلمهالشاهد،ةالحيلللشاهدعندأكثرالعلملاءأنيشلهدمبلا
يفالشلهادةالعللمباحلادثلة،والشليءاملشلتبهةيلهواملطلوب،رآهمنخطنفسه،إقأنيتذكرالشهادة

قيفيدالعلم،ة نتذكرالقضيةأوالشهادة،يشهدحينبذعليماعلمقعليأنهخطه.
وقللالأبللويوسللفوحممللدويفروايللةعنللداحلنابلللة:جيللوزللشللاهدأنيشللهدمبللاجيللدهمللنخللط

.س2)نفسه
 أنواع ما يتحمله الشاهد :
نوعان:أحدمها:ملايثبلتحوملهبنفسله.وهلوملايعلر بالسلماعاملبا لرمايتحملهالشاهد

ةللشلللاهدإذامسلللعأورأىأنيشلللهدبللله،،كلللالبيعواإلقلللرار،أور يلللةالفعللللباللللذاتكالغرلللاوالقتلللل
ويقللول:أ للهدأنللهبللاع،وقيقللول:أ للهد ؛ألنللهكللذب.ولللومسللعمللنوراءاحلجللابقجيللوزلللهأن

شبهالنغمة.يشهد؛ألنالنغمةت
والثا :ماقيثبتحومهبنفسه:وهوماقيوجاالشلهادةبنفسله،وإ لابالنقللإاقللس

يشهدبشيءملجيلزأنيشلهدبنفسلهعللي لهادتهإقأناالقضاءواإلنابةيفاألداء.ة ذامسع اهد 
دالشلاهدعللي لهادتهعنله.وكلذلكللومسعلهيشلهايشهدهعلي لهادته،ويلأمرهبأداههلاليولونناهب ل

.س3)ويأمرهبأداههامليسعالسامعلهأنيشهد؛ألنهملحيملهالشهادة،وإ امحلملشه


  

                                           
.341 2سالدرار املضّيةللشوكا :1)
.258 14،املغد:193 4،الشرحالوبشللدردير:59 4،اللباب:19 6سةتإالقدير:2)
،ومابعدها.58 4ساللباب رحالوتاب:3)
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 المبحث الثاني 
 رجوع الشهود عن الشهادة 

:"أنمللنرجللععللن للهادتهبطلللت،سللواءقبلللاحلوللمأو"رمحللهاهلل"قللرراإلمللامالشللوكا 
.س1)بعدهيفاحلدودأوالقراصأوملشها"

وهذاالذ رجحهالشيخاإلمامالشوكا هومارجحهمجهورالفقهاءملناحلنفيلة،واملالويلة
وزللقاضلليوالشللاةعية،واحلنابلللةوذكللرواأنللهرجللعالشللهودقبلللاحلوللمبشللهادهتمة هنللاتسللقط،وقجيلل

.س2)القضاءهبا؛ألنهحرلتناقضيفكالمالشهود،والقاضيقيقضيبالتناقض
ق لهادةوأّملابعلداحلولموقبللاقسلتيفاءاوإذارجعالشهوديفالز قبلالقضاءينعقلدقلذة 

لنوعاحملوومبه.اةياتلفاحلوميفهذهاحلالةتبع 
 دود،والقرللاصملجيللزاقسللتيفاء؛ألنالشللهادةمللنةلل نكللانمللايللدرأبالشللبهاتوهللياحللل

.س3)أعظمالشبهاتوهبذاقالمجهورالفقهاء،وهناتقولملالك:قينقضاحلوم
  أوملللشهمللناحلقللوق،ةقللداختلللفالفقهللاءيفنقللضاحلوللمعللليوإنكللاناحملوللومبللهمللاق

قولني.
،ومحلاد،واألوزاعلي،وسلعيدبلناملسليا،األول:أنهجيانقضه،وهبذاقالاحلسنالبرلر 

.س4)وابنحزم
الثا :أنهقينقضاحلوم،وهبذاقالمجهورالفقهاء؛ألنكالمالشهودمتناقضةوماق

.س5)او رع حيومباملتناقضقينقضاحلومباملتناقض؛ألنالوالماملتناقضساقطالعلةعقال 
راصأوحدةقداختلفواعليقولني:وإذاكانرجوعالشهودعنق

األول:أنلللهيقلللتكملللنالشلللهودعنلللدرجلللوعهميفهلللذهاحللللاقت،ذهلللاإاهلللذاالقلللول:
الشاةعيةواحلنابلة،وبعضاملالوية.

                                           
.218 4سالسيلاجلرار:1)
255 14املغد:،296 11الطالبني،روضة211 6،التاجواإلكليلهبام مواهااجلليل:128 2سالبحرالراهق:2)
.99 12،اإلنرا :296 11،روضةالطالبني212-216 4سحا يةالدسوقيعليالشرحالوبش:3)
.631 11،احمللي:256 14،املغد:189 4سةقهسعيدبناملسيا:4)
،اإلنرا :318 4طالبني:،إعانةال212-216 4،حا يةالدسوقيعليالشرحالوبش:244 4ستبينياحلقاهق:5)

.562 3، رحمنتهياإلرادات:92 12
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الثا :أنهقيقتكمنالشهودعندرجوعهميفهذهاحلاقتوإ اعليهمالضماناملايل.
فيللة،وبعللضاملالويللة؛ألهنللموإنتسللببوايفقتلللهليسللوامبلببللني؛إذالللويلوذهللاإاهللذاالقللول:احلن

باخليارإن اءقتلوإن اءعفا.
وإنرجعبعضالشهودوكانالباقيمنهميبلهنرابالشهادةة نهق يءعليالراجإمن

فيلة،واملالويلةضمانوملشه؛ألنهاملعتلعندهمبقاءحلىتبقليقرجلوعملنرجلعوهلذاملذهااحلن
.س1)والشاةعيةعلياألصإ

وذهااحلنابلةإاالقولبتضمنيالراجععنالشهادةبالقرلاصأوالديلةوالضلمانبقلدرملا
ملللنهللواعللدوان اكللانوايفالشللهادة؛ألناإلتللال حرلللبشللهادهتموالراجللعمقللرباملشللاركةةيللهعمللد 

.س2)كتهميفمبا رةقتلهمثلهيفذلك،ةلزمهالقراصكمالوأقرمبشار
ملللنأنرجلللوعالشلللهودعلللن"رمحلللهاهلل"واللللراجإواهللأعللللمملللاذهلللاإليلللهاإلملللامالشلللوكا 

 هادهتميبطلها.
قال يخاإلسالمابنتيمية:"ملن لهدبعلداحلولم لهادةتنلايف لهادتهاألواةورجوعله

.س3)عنالشهادةاألوا"


  

                                           
،روضلللة643 6،مطاللللاأويلالنهلللي:228 2،خمترلللرخليلللل:483-429 2سةلللتإالقلللديروالعنايلللةعللللياهلدايلللة:1)

.312-292 11الطالبني
.256 14ساملغد:2)
.415 35سقموعةتاوىابنتيمية:3)
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 المبحث الثالث 
 هل يضمن الشهود إذا كتموا الشهادة 

.س1)أنالشهودإذاكتمواالشهادةقيضمنون"رمحهاهلل"يرىاإلمامالشوكا 
وذهابعضاملالويلة،والشلاةعية،إاالقلولبتضلمنيالشلهودبعلدصلدوراحلولم؛ألناحللق

.س2)ثبتللمشهودلهعليهةوانلهاستيفا هكمالومليرجعواعنالشهادة
.س3)أوملشهوذهااجلمهورإاالقولبعدمتضمنيالشهودسواء كانماق 

والللراجإواهللأعلللممللاذهللاإليللهاإلمللامالشللوكا وأيللدهاجلمهللورمللناحلنفيللةوأكثللراملالويللة
والشاةعيةواحلنابلة.


  

                                           
.191 4السيلاجلرار:س1)
.318 4،وإعانةالطالبني:212-216 4سحا يةالدسوقيعليالشرحالوبش:2)
،مطالللاأويلالنهللي:228 2، للرحاخلر لليعللليخمترللرخليللل:483-429 2سةللتإالقللديروالعنايللةعلللياهلدايللة:3)
312-292 11،روضةالطالبني642 6
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 المبحث الرابع 
 إذا رجع المزكي للعدول عن تزكيته

.س1):"أناملزكيإذارجعةاليضمنإذاتراجععنالتزكية""اهللرمحه"قرراإلمامالشوكا 
ويتضللإمللنكللالماإلمللامالشللوكا أنللهقملللرمعللليمللزتإذارجللعاملزكللي؛ألناحلوللمتعلللق

أّمللاباطنللهعلملللهإااهللأخلللوابظللاهرحللالالشللهودومبشللهادةالشللهود،وقتعلللقلللهبللاملزكني؛ألهنلل
اختللللارهالشللللوكا هللللومللللاعليللللهمجهللللورالفقهللللاءمللللناحلنفيللللةواملالويللللةوالشللللاةعيةتعللللاا،وهللللذاالللللذ 

.س2)واحلنابلة
:"وللوزكليالشلهودمثظهلرةسلقهمضلمناملزكلون"رمحلهاهلل"قال يخاإلسالمابنتيمية

قيعرةللهةسللألعنلله،ةزكللاهاأووالي للاوكللذلكجيللاأنيوللونيفالوقيللةلللوأراداإلمللامأنيللواقاضللي 
أقوامووصفوهمبايرللإمعلهللوقيلةمثرجعلوا،أوظهلربطلالنتلزكيتهم،ةينبغليأنيضلمنواملاأةسلده
الللوايلوالقاضلللي،وكلللذلكللللوأ لللارواعليلللهوأملللروابوقيتللله،لولللناللللذ قريلللايفضلللمانهملللنتعهلللد

،أويلأمربوقيتله،أويولونقيعللمحاللهذللكةأوالعجز،ويلعنلهخبلال املعريةمنهمثلاخليان
،وعللليهللذااويزكيلله،أويشللشللله،ة مللاأنأعتقللدصللالحهوأخطللأةهللذهمعللذوروالسللباللليسحمرم لل

.س3)ةاملزكيللعاملمناملفرتضواملشرت بالوكيلكذلك
  

                                           
.192 4اجلرار:سالسيل1)
.126 14،املغد:296 11،روضةالطالبني:211 6،التاجاإلكليل:128 2سالبحرالراهق:2)
.292ساقختياراتالفقهية،ص3)
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 المبحث الخامس 
 إذا اختلف الشاهدان في الزمان والمكان 

تعلللااأنلللهإذااختللللفالشلللاهدانيفالزملللانواملولللان،ةللل ن"رمحلللهاهلل"يلللرىاإلملللامالشلللوكا 
أمولنمحلللهعللليتعللددالواقعللةمللنملللشمللانعةللذات،وإنمليوللناحلملللةهللوقللادحيفالشللهادةحللىت

.س1)يتبنياحلال
فةلللهتللدلومللىتكانللتالشللهادةعللليةعللل،ةللاختلفالشللاهدانيفزمنللهأوموانلله،أوصلل

ويشهدعليتغايرالفعلني،ملتومل هادهتما،مثلأنيشهدأحدمهاأنهملربهدينارايومالسبت
اآلخرأنهملربهدينارايوماجلمعلة،أويشلهدأحلدمهاأنلهملرلبهبدمشلق،ويشلهداآلخلرأنلهملرلبه

ةالتوملالشهادة؛ألنمبرر،أويشهدأحدمهاأنهملربهدينارا،ويشهداآلخرأنهملربهثوبا،
كللللةعللللمليشلللهدبللله لللاهدان.وهولللذاإناختلفلللايفزملللنالقتلللل،أوموانللله،أوصلللفته،أويف
 رباخلمر،أوالقذ ،ملتوملالشهادة؛ألنملا لهدبلهأحلدالشلاهدينمللشاللذ  لهدبله

علليقلولأيببولر،ةل ناآلخر،ةلميشهدبولواحدمنالفعللنيإق لاهدواحلد،ةللميقبللإق
ويثبللتاملشللهودبللهإذااختلفللايفالزمللانواملوللان،ةأمللاإناختلفللايفصللفة،هللذهالشللهادةملتومللل

الفعلةشهدأحلدمهاأنلهسلرقملعاللزوالكيسلاأبليض،و لهدآخلرأنلهسلرقملعاللزوالكيسلاأسلود
سللرقهعشلليا،ملتوملللالشللهادة.أو للهدأحللدمهاأنللهسللرقهللذاالولليسملللدوة،و للهداآلخللرأنلله

ذكرهابنحامد.وقالأبلوبولر:توملل.واألولأصلإ؛ألنكللةعللمليشلهدبلهإقواحلدعللي
مللاقللدمناه.وإناختلفللايفصللفةاملشللهودبللهاختالةللايوجللاتغايرمهللا،مثلللأنيشللهدأحللدمهابثللوب

نللهقميوللنإجياهبمللامجيعللا؛ألنللهيوللونواآلخللربللدينار،ةللالخللال يفأنالشللهادةقتومللل؛أل
إجياباباحلقعليهبشهادةواحد،وقإجيابأحلدمهابعينله؛ألناآلخلرمليشلهدبله،ولليسأحلدمها

ةأماإن هدبولةعل اهدان،واختلفايفالزمان،أواملوان،أوالرفة،ثبتلا،أوامناآلخر
بلهبينلةعادللة،للوانفلردتأثبتلتاحللق،و لهادةاألخلرىمجيعا؛ألنكلواحدمنهماقد لهدت

قتعارضلللها؛إلمولللاناجلملللعبينهملللا،إقأنيولللونالفعللللمملللاقميولللنتولللرره،كقتللللرجللللبعينللله
ةتتعارضالبينتان،لعلمناأنإحدامهاكاذبة،وقنعلمأيتهملاهلي،خبلال ملايتولرروميولنصلدق

                                           
.216 4سالسيلاجلرار:1)
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مجيعايثبتانإنادعامها،وإنمليلدعإقإحلدامها،ثبلتللهملاادعلاهدونملاملالبينتنيةيه،ة هنما
يدعلله.وإن للهداثنللانأنللهسللرقمللعالللزوالكيسللاأسللود،و للهدآخللرانأنللهسللرقمللعالللزوالكيسللا
أبيض،أو هداثنانأنهسرقهلذاالوليسمللدوة،و لهدآخلرانأنلهسلرقهعشليا،ةقلالالقاضلي:

وهومذهاالشاةعي.كمالوكلاناملشلهودبلهقلتال.والرلحيإأنهلذاقتعلارضةيله،يتعارضان
ألنللهميوللنصللدقالبينتللني،بللأنيسللرقعنللدالللزوالكيسللنيأبلليضوأسللود،ةتشللهدكلللبينللةبأحللدمها
وميولللنأنيسلللرقكيسلللامللللدوةمثيعلللودإاصلللاحبهأومللللشه،ةيسلللرقهعشللليا،وملللعإمولللاناجلملللعق

.ةعلللليهلللذا،إنادعامهلللااملشلللهودلللله،ثبتلللاللللهيفالرلللورةاألوا،وأملللايفالرلللورةالثانيلللةتعلللارض
ةيثبتلهالويساملشهودبهحسا؛ة ناملشهودبلهوإنكلانةعللني،لونهملايفحمللواحلد،ةلال

اآلخللروإنمليللدعاملشللهودلللهإقأحللدالويسللني،ثبللتللله،ومليثبللتللله،جيللاأكثللرمللنضللمانه
لعدمدعواهإيلاه.وإن لهدلله لاهدبسلرقةكليسيفيلوم،و لهدآخلربسلرقةكليسيفيلومآخلر،
أو هدأحدمهايفموان،و هدآخربسرقةيفموانآخر،أو هدأحدمهابغراكيسأبيض
و هدآخربغراكيسأسلود،ةادعامهلااملشلهودلله،ةللهأنحيللفملعكللواحلدمنهملا،وحيولم
لللهبلله؛ألنللهمللالقللد للهدلللهبلله للاهد،وإنمليللدعإقأحللدمها،ثبللتلللهمللاادعللاه،ومليثبللتللله

اآلخرلعدمدعواهإياه.
ةل نكلاناقخلتال يفاإلقللراروخالصلة مللاسلبقأناخلتال الشلاهدانيفالزمللانواملولان:

الشهادتنيبسماعاإلقراريفزماننيأوةتقبلالشهادة؛ألناإلقرارحيتملالتورار،ةيمونالتوةيقبني
.موانني

وإنكللاناقخللتال يفالفعلللكالقتلللوالغرللاوإنشللاءالبيللعوالطللالقوالنوللاحوحنوهللا،ة نلله
مينعقبولالشهادة،قختالةها؛ألناألةعالقحتتملالتورار،ةلاختال الزملانواملولانةيهلايوجلا

قتللاكللحاللة لاهدانقيقبلل.ةللو لهد لاهدانأنزيلد اختال الشهادتني،ةمامليوجلدعللي
يلللومالنحللللرمبوللللة،و للللهدآخللللرانأنللللهقتللللليلللومالنحللللربالووةللللة،ملتقبلللللالشللللهادتانللتلللليقنبوللللذب

إحدامها.
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ولوادعيرجلعلليآخلرقلرضأللفدرهلم،ةشلهد لاهدان:أحلدمهاعلليالقلرض،واآلخلر
قضللليبشلللهادهتماعلللليالقلللرض،وقيقضللليبلللاألداءيفعلللليالقلللرضوالقضلللاء،أ أنلللهأدىاللللدين،ي

.س1)ظاهرالرواية؛ألنالشهادتنياتفقتاعليالقرض،ةيقضيبه،واختلفايفاألداء،ةاليقضيبه
  

                                           
.212-123 14د:،املغ415 4،الدرراملاتار:52 6،ةتإالقدير:228 6سراجعبداهعالرناهع:1)
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 المبحث السادس 
 إذا اختلف الشاهدان في قدر المقر به 

الواقعةلونهقيللزمإقإذااختلفالشاهدانيفقدراملقّربهةهووإنأمونمحلهعليتعداد
.س1)مااتفقناعليه؛ألنهالذ ،عليهنرابالشهادة

أنيلدعيرجللعلليآخلرألفليدرهلم،ويثبلتادعلاءهبالبينلة،وأمااقختال يفالقدر:ةهو
ةيشلللهدلللله لللاهدبلللألفني،واآلخلللربلللألف،ةلللالتقبللللالشلللهادةعنلللدأيبحنيفلللة؛ألنلللهيشلللرتطاتفلللاق

؛ألنأحلدمهامفلرد،واآلخلرمثلىن،واخلتال ابواملعلىن،وهنلااختللفالشلاهدانلفظ لالشاهدينباللف
لوللالماوتثنيللةيللدلعلللياخللتال املعللا الدالللةعليهللا،ةوللانكللالمكلللمنهمللامباين للااأللفللاملإةللراد 

اآلخر،ةراركماإذااختلفجنساملال،وهذاهوالرحيإ.
ألفدرهم؛ألنالشاهديناتفقاعلياأللف،وتفلردوتقبلهذهالشهادةعندالراحبنيعلي

أحدمهابالزيادة،ةيثبتاحلقةيمااتفقاعليهدونماتفردبهأحدمها.
وهللذااقخللتال جيللر ةيمللاإذا للهدأحللدالشللاهدينعللليطلقللة،واآلخللرعللليطلقتللنيأو

ثالث،قتقبلالشهادةعندأيبحنيفة،وتقبلعلياألقلعندالراحبني.
ومخللسمبللة،ةشللهدأحللداواتفللقأبللوحنيفللةمللعصللاحبيهعللليأنللهإذاكللاناملللدعييللدعيألف لل

الشاهدينعلياأللف،واآلخرعليألفومخسمبة،تقبللالشلهادةعللياألللف،قتفلاقالشلاهدين
ومعللىن؛ألناأللللفواخلمللسمبللةمجلتللانعطفللتإحللدامهاعلللياألخللرى،والعطللفيقللرراعليهللالفظ لل
عليهوياكده،خبال األلفواأللفني،ةليسبينهماحر العطف.املعطو 

واةقيفاختيارههذارأ اجلمهورمناحلنفيلةواملالويلة"رمحهاهلل"وكا ويظهرأناإلمامالش
.س2)والشاةعية،واحلنابلة






                                           
.215 4سالسيلاجلرار:1)
.152 3،اإلنرا :132 4،روضةالطالبني:222 13،املدونة:228 6سبداهعالرناهع:2)
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 أحكام اإلقرار عند اإلمام الشوكاني
 وفيه ثالثة فصول:

 
اإلق     رار وبي     ان حجت     ه  الفص     ل األول : تعري     ف
 وأركانه .

 
 الفصل الثاني : شروط صحة اإلقرار . 

 
 الفصل الثالث : أمور تتعلق باإلقرار .

 

 الباب الثالث
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 تعريف اإلقرار وبيان حجته وأركانه 
 عند اإلمام الشوكاني 
 وفيه ثالثة مباحث :

 
 اواص  طالح   المبح  ث األول : تعري  ف اإلق  رار لغ  ة
 وبيان مشروعيته  .

 
 المبحث الثاني : حجية اإلقرار . 

 
 المبحث الثالث : أركان اإلقرار . 

 

 الفصل األول
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 المبحث األول 
 وبيان مشروعيته اتعريف اإلقرار لغة واصطالح  

 اإلقرار لغة : 
،أ :اعللللرت .قلللاليفاللسللللان:"مللللنقلللرروأقللللر،وهللللواقعللللرتا ،ةيقلللال:أقللللّربللللاحلق

.س1):أ بينتهحىتعرةهاوأقررتالوالملفالنإقرار 
 أّما تعريف اإلقرار في ا صطالح : 

ةقدعرّةهاجلمهوربأنه:إخبارعنثبوتحقللغشعللياملالل.وذهلابعلضاحلنفيلة:إا
أنهإنشاء ،وذهاآخرونمنهم:إاأنهإخبارمنوجهوإنشاء منوجه 
.س2)

 مشروعية اإلقرار : 
تثبتمشروعيةاإلقراريفالوتابوالسنةواإلمجاعواملعقول.

 أّما الكتاب :  –أ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ چ كقوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهتعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاا:

[.135]النساء:چڀ
.س3)وجهالدقلة:أمراهللسبحانهالعبدبأنيشهدعلينفسهباحلقويسمياإلقرار هادة

 أّما السنة :  –ب 
ة ذاوجااحلدعلينفسهةاملالأواأنجيا.س4)رجمماعزوالغامديةب قرارمهاألنه

 أّما اإلجماع :  –ج 
ة ناألهمةأمجعتعليصحةاإلقرار؛وألناإلقرارإخبارعليوجهينفليعنلهالتهملةوالريبلة
ة نالعاقللقيولذبعللينفسلهيضلرهبلا،وهللذاكلانآكلدملنالشلهادةةل نامللدعيعليلهقتسلمع

                                           
.681 2،واملرباحاملنش84 5سلسانالعرب:1)
،هنايللةاحملتللاج216 5،مواهللااجلليللل2 5هق،تبيللنياحلقللا351 8،حا لليةابللنعابللدين156 4سالفتللاوىاهلنديللة2)
.452 6،كشا القناع64 5
.516 1سأحوامالقرآنقبنالعريب3)
س،وحديثالغامدية4422س،ومسلم:حديثرقم)6824سحديثرجمماعز:أخرجهالباار يفصحيحه،برقم)4)

س.4434:أخرجهمسلمبرقم)
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.س1)عليهالشهادة،وإ اتسمعإذاأنور،ولوكذباملدعيببينةملتسمع
 عقول : أّما الم –د 

ةألنالعقلقيقرعلينفسهكذبمباةيهضررعلينفسهأوماله،ةرتجحتجهلةالرلدق
.س2)يفحقنفسهلعدمالتهمة،وكمالالوقية


  

                                           
.262 2ساملغد:1)
.612 6،املغد326 3،حا يةالطحطاو 3 5ستبينياحلقاهق2)
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 المبحث الثاني
 حجية اإلقرار

للرلللدقوالوللذبظللاهره،ولونلللهجعلللحجلللةلظهللوررجحلللاناإلقللرارخللل،ةولللانحمللتمال 
.س1)جاناالردقةيه،إذاملقرملشمتهمةيمايقربهعلينفسه

واألصلأناإلقرارحجلةبنفسله،وقحيتلاجلثبلوتاحللقإاالقضلاء،ةهلوأولملاحيولمبله،
أثرهإاملشهةيلزممبلاأقلربلهوقوهومقدمعليالبينة،واإلقرارحجةمقرورةعلياملقر،قيتعدى

هللتعلاامملايلدرأبالشلبهاتكالزنلا،والسلرقة،ةللهالرجلوعاينفعهالرجلوععلنإقلرارهإقةيملاكلانحلد 
لونيلزمهالرداقواملال.

وأّماحقوقاآلدمينيوحقوقاهللال قتدرأبالشبهاتكالزكاةوالوفلارات،ةلاليقبللرجوعله
.س2)قالذلكابنقدامةيفاملغدانعلميفهذاخالة عنها،وق

:إناإلملللام"رمحلللهاهلل"أّملللاملللايسلللتحاللقاضللليةعللللهملللعاملقلللر:قلللالاإلملللامابلللنالقللليم
.س3)يستحالهأنيُعرضللمقربأنقيقروأنهجيااستفساراملقر

  

                                           
.121 4سالسيلاجلرار1)
،املغلللللد43 3،املهلللللذب54 2،تبرلللللرةاحلولللللام3 5،تبيلللللنياحلقلللللاهق393 2،بدايلللللةاجملتهلللللد184 12ساملبسلللللوط2)
.6 4،سبلالسالم164 5
.33 5املعادسزاد3)
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 المبحث الثالث 
 أركان اإلقرار

 أركان اإلقرار عند الجمهور أربعة : 
الريغةوهي:لفبأومايقوممقامهيدلعليتوجهاحلققبللاملقلر،وقصلفاءبرلريإألفاظله-1

ويقوممقاماللفباإل ارةوالوتابةوالسوون،ويشرتطلإل ارةةهماملراد.
:وهوإقرارالرجلأواملرأةعلينفسهأوعليملش-2 ُقلري

ه،أوعلينفسهوملشه.امل
له:وهوصاحا-3 ُقري

لالستحقاق،وأنقيولذباملقلراحلقاملقرله،ويشرتطأنيوونأهال امل
ةاليرإاإلقرارللجمادوللحيوان،وإذاكذباملقرلهاملقرمثرجعمليفدهرجوعهإقأنيرجعاملقر

إااإلقرار.
به:وهواحلق-4 ُقري

للعبد.اهللتعااأوحق االذ أخلعنهاملقر،وهوإماأنيوونحق امل
.س1)أّماعنداحلنفية:"ةركناإلقرارالريغةةقط،صراحةكانتأودقلة"





  

                                           
-39 2،تبرلرةاحلولام122،معلنياحلولامللطرابلسليص122 11،بلداهعالرلناهع332 8سةتإالقلديرملعتوملتله1)

.282 2،أسىناملطالا65 5،هنايةاحملتاج216 5،التاجواإلكليل42
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 شروط صحة اإلقرار عند اإلمام الشوكاني
 وفيه ثالثة مباحث :

 
 .  االمبحث األول : أن يكون المقر مكلف  

 
 .  االثاني : أن يكون المقر مختار  المبحث 

 
 .  االمبحث الثالث :  أن يكون المقر قاصد  

 

 الفصل الثاني
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 المبحث األول 
 اأن يكون المقر مكلف  

ارأنيولونمولف للأنملن لروطصللحةالللُمقل"رمحللهاهلل" الشلوكاحمملدبللنعلليقلرراإلملام
.س1)واجملنونوالريبممنوعانمنالترر مباهلما

حبلللقمعللللومملللنحقلللوق قلللالابلللنهبلللشةيفاإلةرلللاح:"واتفقلللواعلللليأناحللللرالبلللالهإذاأقلللرَّ
:"واتفقللواعللليأناجملنللون،والرلليبملللشااآلدميللنيلزمللهإقللراره،ومليوللنلللهالرجللوعةيللهوقللال:أيض لل

.س2)موقطالقهموقتلزمعقودهم"9نلهقيقبلإقرارهاملميز،والرغشملشاملأذو
كماأنالفقهاءرمحهماهللاتفقواعليصحةاإلقرارحبقمناحلرالبالهاملاتلارمللشامللتهميف

.س3)إقراره
قللالسلليدسللابق:"ويشللرتطيفصللحةاإلقللرار:العقلللوالبلللويفوالرضللاوجللوازالترللر ،وأنق

أوعلادة.ةلاليرلإإقلراراجملنلونوقالرلغشوقاملولرهوأنيولوناقلرمبحلالعقلال ،يووناملقرهازق 
وقاحملجللورعليللهوقاهلللازلوقمبللاحييلللهالعقلللأوالعللادة؛ألنللهكذبللةيفهللذهاألحللوالمعلللوموقحيللل

.س4)احلومبالوذب"
  

                                           
.121 4سالسيلاجلرار1)
.14 2ساإلةراحقبنهبشة:2)
،املهلللللذب192 4،الشلللللرحالوبلللللشلللللللدردير26 2،اللبلللللاب281 6،ةلللللتإالقلللللديرملللللعتوملتللللله222 2البلللللداهع:س3)
.263 2،املغد238 2،مغىناحملتاج343 2
.321 3سةقهالسنة:4)
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 المبحث الثاني 
 امختار   المقر أن يكون

ُقرخمتار واختاراإلمامالشوكا 
.س1)ملشمورهاأنمن روطصحةاإلقرارأنيوونامل

[.116]النحل:چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ لقولهتعاا:اوهذامردق 
.س2):))وضععنأم اخلطأوالنسيانومااستورهواعليهسسوقوله

ُقللرقبللدأنيوللونخمتللار "رمحللهاهلل"والللذ اختللارهاإلمللامالشللوكا 
هللومللذهاامللنكللونامل

مجهورالفقهاءمناحلنفية،واملالوية،والشاةعية،واحلنابلةةهميرونأناإلكلراهعللياإلقلرارقجيلوز،
.س3)بلإناإلكراهياد إابطالنهذااإلقرار





  

                                           
.121 4سالسيلاجلرار1)
س.11236،حديثرقم)84 6سسننالبيهقي،كتاباإلقرار،بابمنقجيوزإقراره2)
،حا ليةاللروض223 5املغدمعالشلرحالوبلش:54 2،تبررةاحلوام622 5سالدرراملاتارمعحا يتهرداملاتار3)

.631 2املربع،قبنقاسم:
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 المبحث الثالث 
 اقاصد   المقر أن يكون

ةلللووقللعاإلقللرارمللنامللن للروطصللحةاإلقللراركللوناملقللرقاصللد كمللاقللرراإلمللامالشللوكا أن
.س1)ملشقردملجيزذلك

وعليهذامحلالفقهاءإقرارالسورانوةرلوايفذلكعليقولني:
األول:أنيوونالسورمبباحكاملضطرواملورهمنملشقردةباقتفلاقعلليعلدممااخذتله؛

ألنهملشقاصدهلذاالسور.
يرلإويااخلذبلهوهلذاهاررةل نإقلاقاصلد اخمتلار اراملب االثا :أنيسورمبحرمبأن ربهطاهع 

قللولاجلمهللور،وذهللااملالويللة،وروايللةعللناحلنابلللة،وهللياختيللار لليخاإلسللالمابللنتيميللة،وابللن
.س2)القيمإاأنإقرارالسورانقيرإةيهوقيااخذبه

إعندالباحثأنالشروطال ذكراإلمامحممدبنعليالشلوكا يفوعليهذاةالذ يرتج
صحةاإلقراروهي:

.اأنيووناملقرمولف –1
.اأنيوونخمتار –2
كلهللادلعليهلاالللدليلوهلليصلحيحةكمللامللّريفاملباحلثالسللابقةواهللتعللاااأنيولونقاصللد –3

أعلم.


  

                                           
.121 4سالسيلاجلرار1)
،قملللوع15 12،اإلنرلللا :324 4،روضلللةالطلللالبني:392 3،حا للليةالدسلللوقي:232 2بلللداهعالرلللناهع:س2)

.33 5،زاداملعاد:112 33الفتاوى:
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 أمور تتعلق باإلقرار عند اإلمام الشوكاني 
 وفيه سبعة مباحث :
 المبحث األول : إقرار األخرس  .

 المبحث الثاني : إقرار الوكيل فيما أذن له . 
 المبحث الثالث : اإلقرار من الحجور عليه.

 المبحث الرابع : اإلقرار للمعين . 
 المبحث الخامس : اإلقرار بنسب أو سبب . 

 سادس: الرجوع عن اإلقرار .المبحث ال
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 المبحث األول 
 إقرار األخرس

نهميونهأنيششإ ارةيفهمعندهامراده،وذللكيفاحلقيقلةمإذإمناألخرويرإاإلقرار
.س1)هومعىناإلقرار

اتفللقاألهمللةعللليأناألخللرمإذاأقللربالزنللابوتابللةأوإ للارةولللوكانللتمفهومللةقيقللامعليلله
.ويلرتجإس2)احلدللشبهةبعدمالرراحةيفاإلقراربعدمالرراحةيفاإلقراروهيتلدرأاحللدعلناللزا 

والذ عليهمجهورالعلماء."رمحهاهلل"واهللأعلمقولاإلمامالشوكا 
  

                                           
.122 4سالسيلاجلرار1)
،خمترلللر121 23ل،التمهيلللدقبلللنعبلللدالللل222 3،حتفلللةالفقهلللاء112 4، لللرحالزرقلللا 421 6سالتلللاجواإلكليلللل2)

،كشللا 486 2،النوللتوالفواهللدالسللنيةعللليمشللولاحملللرر224 1،التنبيلله116 1،اإلقنللاعللمللاورد 221 1اخلليللل
.453 6القناع
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 المبحث الثاني
 إقرار الوكيل فيما أذن له

بوللحلقملنملالأوقرلاصأوحلد إذاوجحلداملقتضليلرلحةيرإإقلرارالوكيللبلاإلقرار
.س1)اإلقراروالنفياملانعمنصحته

واألصللليفالتوكيلللاجلللوازوكللذلكالنيابللةكمللاهللومللذهااحلنفيللةواملالويللةواحلنابلللةويفقللول
لللعنلللدالشلللاةعيةإذا ؛ألنةعللللالوكيللللكفعللللاملوكللللااإلخبلللارملللناملوكللللحقيقلللة،وملللنالوكيللللحوم 

ةوللأناإلقللرارصللدرممللنعليللهاحلللق،وصللرحالشللاةعيةبللأنإقللرارالوكيلللبالترللر إذاأنوللرهاملوكلللق
رقينفذكماصلرحاملالويلةبلأنإقلرارالوكيلليللزماملوكلل،واألصلإعنلدالشلاةعية:أنالوكيلليفاإلقلرا

لثبلوتاحللقعليله،وبالنسلبةإلقلرارالوكيللباخلرلومةة نلهقاجيوز.نعميولونبالتوكيللبلاإلقرارمقلر 
يقبلإقرارهيقضيالدينإقإذاكانقدةوضيفذلكعنداملالويةوالشاةعيةواحلنابلةوابنأيبليللي؛

وألناإلذنيفاخلرللللومةقيقتضلللليويناةيهللللاةللللالميلوللللهالوكيللللل؛ألناإلقللللرارمعللللدبقطللللعاخلرللللومة
.اإلقرار

ةل نأقلربشليءمليللزماملوكللملاأقلربلهويولونالوكيللكمشلاهدوقلالأبلوحنيفلةوحمملدبلن
احلسلن:يقبلللإقلرارهيفقلللساحلولمةيمللاعللدااحللدودوالقرللاص،وقلالأبللويوسلفيقبلللإقللرارهيف

،ةرللإمللنالوكيلللباخلرللومةكمللايرللإمنللهعوىقلللساحلوللموملللشه؛ألناإلقللرارأحللدصللوايبالللد
اإلنوار،لوناحلنفيةيتفقونعليأناملوكلإذانكيفعقلدالوكاللةعلليأنالوكيلللليسللهاإلقلرار
مليونلهحقاإلقراريفظاهرالرواية،ةلوأقرعندالقاضليقيرلإ،وخلرجبلهعلنالوكاللة،كملا

.س2)للشاةعيةاخالة ايرإ،وقيرشاملوكلمبجردالتوكيلمقر نرواعليأنالتوكيلباإلقرار


  

                                           
.122 4سالسيلاجلرار1)
هنايلللةاللللزين،164 4،ملللنإاجلليلللل459 2،حا للليةالعلللدوى616 5،اللللدرراملاتلللار542 4ساملبسلللوطللسرخسلللي2)
.321 3،وةقهالسنة123 11، رحمسلمللنوو 65 12،عوناملعبود354 5،ةتإالبار 631 6،املغد221 1
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 المبحث الثالث
 اإلقرار من المحجور عليه

عللنالترللر ةيمللاةيللهنفللع،اأناحملجللورعليللهصللارموفوة لل"رمحللهاهلل"قللرراإلمللامالشللوكا 
.س1)عليهاعنإخراججزءمناملالباإلقرار،ةاليرإمنهاإلقرارمادامحمجور ةضال 

ومجلتهأنلهإذاأقلرأمبلالكاللدينأومبلايوجبلهكجنايلةاخلطلأو لبهالعملدواتلال امللالوملرلبه
نلوقلنلاعليهحلظةةلميرإإقرارهباملالكالريبواجملنون،وألاوسرقتهمليقبلإقراربه؛ألنهحمجور 

إقرارهيفمالهمعىناحلجر؛ألنهيترر مالهمثيقربهةليأخذهاملقرله؛وألنهأقرمبلاهلوممنلوعملن
الترلر ةيلهكلل قراراللراهنعلللياللرهنواملفللسعللليامللال،ومقتضلليقلولاخلرقليأنللهيللوممللاأقلربلله

ألنللهمولللفأقللرمبللاقيلزمللهيفبعللدةللكاحلجللرعنلله،وهللوظللاهرمللنقللولأصللحابناوقللولأيبثللور؛
احلالةلزمهبعدةكاحلجرعنهكالعبديقربدينالراهنعليالرهنواملفلسعلياملال،وحيتملأنق
يرلإإقللرارهوقياخلذبللهيفاحلولمحبللال،وهلذامللذهاالشلاةعي؛ألنللهحمجلورعليللهلعلدمر للدهةلللم

إقللرارهيفحللالإ للاثبللتنللونوألناملنللعمللننفللوذحوللمإقللرارهبعللدةللكاحلجللرعنللهكالرلليبواجمليلزملله
.س2)حلفزمالهوعليهودةعالضررعنه

ورعليلللهقل:بلللأنإقلللراراحملجللل"رمحلللهاهلل"ويلللرتجإواهللأعللللمملللاذهلللاإليلللهاإلملللامالشلللوكا 
اةعيةكمامّر.لاجلمهورنكعليهاحلنابلةوالشعنالترر وهذامذهاايرإألنهصارموفوة 

  

                                           
.123 4سالسيلاجلرار1)
،وحتفللللة115 12،اإلنرللللا 631 6،املغللللد122 2،اجململلللوع392 3،حا لللليةالدسللللوقي3 5ستبيللللنياحلقللللاهق2)

.236،منهاجاملسلمص62 3،سبلالسالم155 9األحوز 
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 المبحث الرابع
 اإلقرار للمعين

:وقيرللإاإلقللرارملعللنيإقمبرللادقته؛ألنللهقللديوذبللهمث"رمحللهاهلل"قللالاإلمللامالشللوكا 
قهيفدهليإليلهاحللال،أملاللوكلاناملقلرقلدصلاتيظهرلهبعدذلكأناإلقرارصحيإةاقعتبارمباين

.س1)إلقرارهالسابق،ةاليااخذبه،وهذاظاهرقيفيالتوذياكانمبطال 
وهذاالذ ذكرهاإلمامالشلوكا :هلوملذهاالشلاةعيةواحلنفيلةملنكلوناإلقلرارملعلنيإذق

وعللليهلذاأمجلعالفقهللاءعلليأناجلهاللةالفاحشللةبلاملقرللهقيرللإيرلإأنيولوناملقللرللهقهلوق 
؛إذقجيلاملقرعليالبيلانملنمللشتعيلنياملسلتحق،القيرلإمستحق معهااإلقرار؛ألناجملهو

وهناتاجتاهان:اةاليفيداإلقرار يب 
األول:ماذهاإليهالشاةعيةأناإلقرارصحيإإذاكانيفمثلصورةألحلدهلاقءالعشلرة،

أوألحدأهلالبلدوكانواحمرورين.
راحلنفيلة،واختلارهالسرخسلي:ملنأنأ جهاللةتُبطللاإلقلرار؛الثا :ماذهاإليلهمجهلو

.س2)نياملدعييعجيلاملقرعليالبيان،منملشتوقاحق تألناجملهولقيرلإمس



  

                                           
.124 4سالسيلاجلرار1)
.9 5،منتهياإلرادات222 2،اجملموع222 13،املدونة222 18ساملبسوط2)
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 المبحث الخامس
 اإلقرار بنسب أو سبب 

علللياإلقللرارهللوأقللوىاألسللبابيفثبللوتاحلقللوقواحلللدودواألنسللابواألسللباب،ةلل ذاوقللع
بلللهإذاكلللانملللنمجيلللعملللنللللهدخلللليفذللللكالنسلللاأوالسلللبا،مثقلللالوجلللهالرلللحةكلللانمعملللوق 

وألوجللهلفللرقبللنياإلقللرارباملللالواإلقللراربالنسللاوالسللبابلللقللردالقبللولولللوبالسللووتيوفللييف
.س1)اجلميع

أربعلللةلرلللحةإقلللراراإلنسلللانبنسلللاعللللينفسلللهأ باسلللتلحاقاوقلللدا لللرتتالفقهلللاء لللروط 
النسامننفسهوهي:

 .ملشه،مليرإاستلحاقهباإلقرارأنيووناملقربهقهولالنسا:ة نكانمعرو النسامن -1

 أوقينازعهةيهمنازعاأنيووناملقربهحمتملالثبوتمننسااملقر،ةاليوذبهاحلسنظاهر  -2

 .اللترديقبأنيوونمولف يردقاملقرلهباإلقرارإنكانأهال أن -3

أقيوونةيهمحلالنساعليالغشسواء كذبهاملقرلهأمصدقه -4
.س2)

يفاإلقلراربالنسلبةوهليإنأقلرإنسلانبنسلاصلغشأوقنلوناأولي وهناتأمورتدخلدخوق 
قربنساامليتاجملهولالنساقيرثمنه؛لقولالنيبقهولالنساأنهأنبهثبتنسبه،إقأنامل

أمواهلم،ولوناليملنيعلليوصلياهللعليهوسلم"لويعطيالنامبدعواهمألدعينامدماءرجال
ةوجللهاقسللتدقلأناملقللربالنسللاهنللاإ للاهللومقللرصللورة،مللديإللمللالحقيقللة،س3)املللدعيعليلله"

ومبجردالدعوىقيستحقاملال.
منله؛ألنلهقاعتبلارلتهملةيقبللوذهاالشاةعية،واحلنابلة:إاأناملقربنساامليلتاجملهلولالنسلا

.س4)هذايثبتنسبهللمقرويرثمنهاملشاث؛ألنالنساحيتاطةيهمهماكانتاألطوال،وعلي


                                           
.124 4سالسيلاجلرار1)
.6122 8سالفقهاإلسالميللزحيلي2)
س،وصحيإمسلم،2524باليمنيعلياملدعيعليهيفاألموالواحلدودرقم)سصحيإالباار ،كتابالشهادات،با3)

س.121كتاباألقضية،باباليمنيعلياملدعيعليه،حديثرقم)
.1151 3،منارالسبيل:231،الروضاملربع:ص261 2سمغداحملتاج4)
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 المبحث السادس
 الرجوع عن اإلقرار

قيرلللإالرجلللوععلللناإلقلللرارإذاوقلللعملللنبلللالهعاقلللل؛ألنرجوعلللهعلللناإلقلللراررجلللوعباطلللل
يستلزمإبطالحلقعلليملنأقلرللهبله،وذللكظللموالظللمحلرامخملالفللعلدلاللذ أملراهللعبلاده

.س1)باحلومبه
كانيقول:رجعتعنإقرار ،أوكذبتةيه،أودقلةكلبيلوتاقديوونصرحي والرجوع

عندإقامةاحلد،إذاهلربدليلالرجوع،ة نكانحبقمنحقوقاهللال تسقطبالشبهةكالزا ة ن
عمجهللورالفقهللاء:احلنفيللةواملشللهورعنللداملالويللةومللذهاكلللمللنالشللاةعيةواحلنابلللةعللليأنالرجللو

وهللواإلنولار،وحيتملللأنيوللونعيفالرجللوايعتلل،ويسللقطاحللدعنلله؛ألنللهحيتمللأنيوللونصلادق 
يفاإلنوللاريوللونايفاإلقللرار،وإنكللانكاذب للايفاإلنوللاريوللونكللذاب اةيلله،ةلل نكللانصللادق اكاذب لل
يفاإلقرار،ةيلورث لبهةيفظهلوراحللد،واحللدود،قتسلتويفملعالشلبهات،وقلدرو أن:اصادق 
للسللقوطبللالرجوعمللابللالز لقنللهالرجللوع"ةلللومليوللنحمللتمال ملللاأقللربللنييللد رسللولاهللا"مللاعز 

نيولللونكلللانللتلقلللنيمعلللىن،سلللواءأرجلللعقبللللالقضلللاءأمبعلللده،قبللللاإلمضلللاءأمبعلللده،ويسلللتو أ
الرجلللوعبلللالقولأوبالفعللللبلللأنيهلللربعنلللدإقاملللةاحللللدعليللله،وإنولللاراإلقلللراررجلللوع،ةللللوأقلللرعنلللد
القاضيبالز أربعمرات،ةأمرالقاضيبرمجهةقال:ماأقررتبشيءيدرأعنهاحلد.وألنمن لرط

كّفعنه،وهبذاقالعطاءإقامةاحلدباإلقرارالبقاءعليأنمتاماحلد،ة نرجععنإقرارهأوهرب
وحيللىيبللنيعمللروالزهللر ومحللادومالللكوالثللور والشللاةعيوإسللحاقوأبللوحنيفللةوأبللويوسللف.وقللال
احلسنوسعيدبنجبشوابنأيبليلي:يقلامعليلهاحللدوقيلرتت،ألنملاعزاهلربةقتللوهومليرتكلوه،

،ةللميقبللرجوعلهكسلاهراحلقلوق،وحوليالديلة،وألنلهحلقوجلابل قرارهولوقبللرجوعلهلللزمتهم
عللناألوزاعلليأنللهإنرجللعحللدللفريللةعلللينفسلله،وإنرجللععللنالسللرقةوالشللربضللربدوناحلللد.
ونقلللللالشللللشاز عللللنأيبثللللورأنللللهقيقبلللللرجوعلللله؛ألنللللهحللللقثبللللتبللللاإلقرارةلللللميسللللقطبللللالرجوع

كالقراصوحدالقذ .
هللرب،ةللذكرذلللكللنلليباباعتبللارالرجللوعبللأن"مللاعز واسللتدلابللنقدامللةللجمهللورالقللاهلني

                                           
.183 4سالسيلاجلرار1)



155 
 

.س2)س1)هالتركتموهيتوبةيتوباهللعليه؟""صلياهللعليهوسلمةقال:
ةفلليهللذاأوضللإالللدقهلعللليأنللهيقبلللرجوعلله،وألناإلقللرارإحللدىبينلل احلللد،ةيسللقط

اضللمانمللاعللزعللليالللذينقتلللوهبعللدبللالرجوععنللهكالشللهودإذارجعللواقبلللإقامللةاحلللد.وإ للاملجيلل
رجلعصلراحةبلأنقلال:كلذبتيفإقلرار أورجعلتعنلهإذاهربه،ألنهليسيرلريإيفالرجلوع،أملا

أوملأةعللللملللاأقلللررتبلللهوجلللاتركللله،ةللل نقتللللهقاتللللبعلللدذللللكوجلللاضلللمانه؛ألنلللهقلللدزالإقلللراره
.لالختال الرجوعةوان بهةلقاتلبالرجوععنهةراركمنمليقر،وققراصعليا

وقيّللداإلمللاممالللكيفالروايللةملللشاملشللهورةعنللهقبللولرجللوعاملقللريفحقللوقاهللاللل تسللقط
بالشبهبأنيوونالرجوعلوجود بهة،أمالورجععنإقرارهبغش بهةةاليعتدبرجوعه،ةقدنك

أ هاعليأنهقيعذرإقإذارجعبشبهة،ورو ذلكعنمالك،وبهقالابناملاجشون.
والشاةعيةيفاألصإعندهمقيعتلونإقالرجلوعالرلريإ.وقيلرونمثللاهللروبعنلدتنفيلذ

يفا،ةلوقلالاملقلر:اتركلو أوقحتلديو ،أوهلربقبللحلّدهيفأثناهلهقيولونرجوع لااحلدرجوع 
،ة نصرحةذاتوإقأقيمعليلهاحللد،وإنملاألصإ؛ألنهمليررحبه،وإنكانجيارليتهحاق 

مليوجاعليهميفخلماعز".يلمليضمن،"ألنالنيب
كالقرللاصوحللد–أمللامللنأقللرحبللقمللنحقللوقالعبللادأوحبللقهللتعللااقيسللقطبالشللبهة

ألنلهحلقمثرجعيفإقرارهة نهقيقبلرجوعهعنهامنمللشخلال ،–القذ وكالزكاةوالوفارات
ثبللتلغللشهةلللمميلللكإسللقاطهبغللشرضللاه؛ألنحللقالعبللدبعللدمللاثبللتقحيتملللالسللقوطبللالرجوع،

وألنحقوقالعبادمبنيةعلياملشاحة،ومادامقدثبتلهةالميونإسقاطهبغشرضاه.
األصللوقدوضإالقلرايفاإلقلراراللذ يقبللالرجلوععنلهواللذ قيقبللالرجلوععنله،ةقلال:

يفاإلقرارالللزومملنالللوالفلاجر؛ألنلهعلليخلال الطبلع.وضلابطملاقجيلوزالرجلوععنله،هلوملا
ليسلهةيهعذرعاد ،وضابطماجيوزالرجوععنه،أنيوونلهيفالرجوععنهعذرعلاد ،ةل ذا

مثجللاء للهودأخلللوهأنأقللرالللوارثللورثللةأنمللاتركللهأبللوهمللشاثبيللنهمعللليمللاعهللديفالشللريعة،
ب خبلاراأباهأ هدهمأنهتردقعليهيفصغرههبذهالداروحازهاله،ة نلهإذارجلععلنإقلرارمعتلذر 

                                           
ومسللنداإلمللامأمحللد،مسللنداألنرللاررضللياهللس4419احلللدود،بللابيفالللرجم،رقللماحلللديث)سسللننأيبداود،كتللاب1)

352 2سوقالعنهاأللبا :إسنادحسن،إرواءالغليل:21383عنهم،حديثرقم)
.228 2ساملغد:2)
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لل
 
بللذلك،ة نللهتسللمعدعللواهوعللذره،ويقلليمبينتلله،وقيوللونإقللرارهالسللابقاالبيانللةللله،وأنللهمليوللنعامل

.س1)يفاإلقرارةيها،ةيقبلالرجوعاللبينةوقادح اموذب 
ةحلفاملقرله،ةرجعاملقلروقلال:–أومعميينه–وإذاقال:لهعليماهةدرهمإنحلف

مللاظننللتأنللهحيلللف،قيلللزماملقللر لليء،ألنالعللادةجللرتبللأنهللذااق للرتاطيقضلليعللدماعتقللاد
ململنأقلرحبلقملاللوقلزومماأقربه،والعادةجرتعليأنهلذالليسبل قرار،ويقلولابلنجلزئ:

ةلل نرجللعإاملللش للبهةةفيللهقللوقن:قللولينفللهالرجللوع،وإنأقللرحبللقهللتعللااكللالز و للرباخلللل
.س2)للحسنالبرر األيبحنيفةوالشاةعي،وقيل:قيقبلمنهوةاق ايقولمنهوةاق 

يفعلللدمقبلللول"رمحلللهاهلل"وبعلللداسلللتعراضاألقلللواليلللرتجإواهللأعللللمقلللولاإلملللامالشلللوكا 
الرجوععناإلقرارخاصةيفحقوقاآلدميني.


  

                                           
.212 1سالفروق،للقرايف:1)
،كشلللللا القنلللللاع412 5،منتهلللللياإلرادات411 4،روضلللللةالطلللللالبني86 18،املبسلللللوط213 2سبلللللداهعالرلللللناهع2)
6 422.
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 المبحث السابع 
 إقرار العبد

قللرراإلمللامالشللوكا عللدمصللحةإقللرارالعبللدبقوللله:"قيرللإإقللرارالعبللدإقمللاقضللررةيلله
كةهلوقلدأقلرمبللاقعلليسليده،ألنلهمليلأذنللهبلذلكةل نأقلرمبلايلزملهومليواةقلهالسليدعلليذلل

يطالللابللهالعبللدإذاعتللق،هللذاحيللثمليثبللتذلللكاضللررةيللهعللليالسلليد،ةيوللونإقللرارهصللحيح 
.س1)عليهإقب قراره"

واختلللفالفقهللاءيفالعبللداملللأذونلللهإذاأقللرحبللقلزمللهقيتعلللقبللأمرالتجللارةكللالفرضوأرم
اجلناية،وقتلاخلطأوالغضا،ةقالأبوحنيفةوأمحديفإحدىالروايتني:"يتعللقاحللقبرقبتله،وق

متهمليلزمالسيد".يتعلقبذمةالسيد،بليباعالعبدةيهإذاطالاالغرماء،ة نزادذلكعليقي
وعنأمحدمنروايةأخرى:"أنذلكيتعلقبذمةالسيد".

:"يتعلللقالعبللدويلللزمذمتللهإقأنللهقيبللاعةيهللا،بللليتبللعهبللاإذا"رمحللهاهلل"وقللالالشللاةعي
عتق".

:"جنايللاتاخلطللأإذااعللرت هبللاالعبللدقتثبللتيفحللقالسلليد،وق"رمحللهاهلل"وقللالمالللك
يقضيعليالعبدهبابليقبلإقرارهعلينفسهويتبعبهبعدالعتلق،ةل نأقلرعللينفسلهجبنايلةبدنيلة
قبللاعرتاةللههبللاواقللتكمنلله،واتفقللوا:أنالعبللداملللأذونلللهواحملجللورعليللهيقبلللإقللرارهبقتلللالعمللد،إق

.س2)أمحدة نهقال:"قيقبلإقرارهويتبعحنييعتق"
اهللأعلمأنماللزمالعبلدبغلشإذنسليدهةهلومتعللقبالعبلديطاللابلهإذاعتلقوللووالراجإو

كانذلكمماجياةيهالقراصة نهقيقامعليهإذاعتقإقأنيثبتعليهبلهانملشاإلقلراروهلذا
."رمحهاهلل"مضمونكالماإلمامالشوكا 






                                           
.123 4سالسيلاجلرار1)
.166 1،عمدةالفقه128 2،اجملموع611 1،الثمرالدا يف رحرسالةالقشوا 3 5ستبينياحلقاهق2)
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 وتشمل:

 

 : نتائج البحث .  أو   

 : توصيات البحث اثاني  

 

 

 اخلامتــــــــــــة
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 خاتمة البحث
 :النتائج : أو   

هذاالبحث،أمحداهللعلينعمهالظاهرةوالباطنةوأ ورهعليمامّنبهعلّيمنإمتامهذايفختام
صلتإليهمننتاهج:والبحث،مثيطيايلأنأذكرمات

 الشوكا وجوبالقضاء،إذامليقمبهأحد.اختاراإلمام -1

 يرىاإلمامالشوكا أنمنلوازمالقاضي،أنيوونحرّا . -2

 ذهااإلمامالشوكا إاأناألوابالقاضي،أنيوونساملاحلواّم. -3

عّقلاختاراإلمامالشوكا أنمنلوازمالقاضيأنيوونقتهدا ،قمقّلدا ؛ألناملقّلدقيقدرعليت -4
 حججاهلل،ةضال عنالتمييزبنيالعدلواجلور،واحلقوالباطل.

يرىاإلمامالشوكا أنمنلوازمالقضاء،أنيوونالقاضيذكرا ،قأنثي؛ألنالرسولصلياهللعليه -5
 وسلموصفالنساءبأهنّن:ناقراتعقلودين.

 نكانعدق ،حيومباحلق،ومباأراهاهلل.ذهااإلمامالشوكا أنهقجيوزأنيتوّاالقضاءإقم -6

 يرىاإلمامالشوكا وجوباتباعالقاضيللحق،ولوكانخمالفا ملذهاإمامه. -2

 ذهااإلمامالشوكا إاجوازحومالقاضيبعلمه. -8

 اختاراإلمامالشوكا أنحومالقاضيوهوملضبانحرام. -9

للمدعي -11 يون مل إذا أنه الشوكا  اإلمام ألناختار اليمني؛ حينبذ  ةتجاعليه يقّر، ومل بّينة
 األسبابال وردهباالشرعهياإلقرار،أوالبّينة،أواليمني.

ذهااإلمامالشوكا أنهإذاتعارضتالبّيناتوأقامكلواحدالبّينةعليدعواهتساقطتا،وصارتا -11
 كالعدم.

 الشاهدهيقيامهمباأوجبهاهللعليهوترتماهناهعنه.يرىاإلمامالشوكا أنالعدالةاحلقيقيةيف -12

 ذهااإلمامالشوكا إامنعالفاسقمنالشهادة. -13

 اختاراإلمامالشوكا جواز هادةاليهود والنررا عليمثله. -14

 يرىاإلمامالشوكا عدمقبول هادةالواةرعليالواةر. -15

 ّنهبردقاجلارحأواملعّدل.اختاراإلمامالشوكا عملاحلاكمبغلبةظ -16

 يرىاإلمامالشوكا وجوبحتّملالشهادةعليمنُدعيإليها. -12

اختاراإلمامالشوكا أنمنكانمّتهما باحملاباة؛نظرا لوونهقريبا أوزوجا أوملشه،ةشهادتهملش -18
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 مقبولة.

مليو -19 إذا الزوجنيلراحبه، أحد الشوكا قبول هادة اإلمام ة ناختار وحماباة. نهناتظلّنة 
دتةالتُقبل.  ُوجل

 يرىاإلمامالشوكا أن هادةاألعمي،قتقبلةيماقبّدلهمنر ية. -21

ُْفهلم ةمنقادرعلي -21
اختاراإلمامالشوكا جواز هادةاألخرم؛ألنالشهادةترّإباإل ارةامل

 النطق،ةضال عنملشالقادر.

 واز هادةالبدو علياحلضر ،أوصاحاالقريةإذاُعرلة تعدالته.اختاراإلمامالشوكا ج -22

 قّرراإلمامالشوكا جواز هادةامرأتنيمعاليمني. -23

عليه،ة ن هادتهقتقبل. -24  اختاراإلمامالشوكا أنمن هدلنفسهبسقوطحقٍّ

 يرىاإلمامالشوكا صّحةإقراراألخرم. -25

 يرّإالرجوععناإلقرار،إذاوقعمنبالهعاقل.اختاراإلمامالشوكا أنهق -26

ذهااإلمامالشوكا أنهقيرّإإقرارالعبدمامليأذنلهيفذلك،إقةيماقضررةيهعلي -22
 سيده.
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 التوصيات::  اثاني  
عليهإهلداءبعلضابعدأنوةقاهللسبحانهوتعااالباحثمناقنتهاءمنهذاالبحثة نهيرىلزام 

التوصياتاملهمةوال منها:
مناألمهيةمبوانالتعر عليترجيحاتاإلمامحمملدبلنعلليالشلوكا ودراسلتهادراسلةعلميلة س1

 قستنباطهذهالرتجيحاتواقستفادةمنهايفالواقعاملعاصر.

،ملامتتازبهملنسلهولةضرورةتزويداملوتباتاإلسالميةمبالفاتاإلمامحممدبنعليالشوكا  س2
 يفاألسلوب،ووضوحيفالعبارة،وسالمةيفالعقيدة.

اقيللاماجلامعللاتاإلسللالمية،ومعاهللدالبحللوثودورالنشللربالعنايللةبطبللعوحتقيللقمللاكللانخمطوط لل س3
 منكتااإلمامحممدبنعليالشوكا .

 .تفادةمنهايفاحملاكماإلسالميةواقسدراسةوحبثأقوالواختياراتاإلمامالشوكا يفالقضاء س4

عملويفسلواهإنلهمسيلعقريلاقيلاويفاخلتامأسألاهللتعاااإلخالصوالروابوالقبوليفهذاال
وصلياهللعلينبيناحممدوعليآلهوصحبهأمجعني.
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة السورة رقمهااآليللللة م

84البقرة185چھۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 1
93-69البقرة282 چگ  گ  ڳ  ڳچ 
-111-93-84البقرة282چڑڈ  ژ   ژ  ڑچ 2

115-118-
111-113

111البقرة283چڤٹ  ٹ  ڤچ 3
84آلعمران18چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ 4
119آلعمران41چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 5
23آلعمران22چەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 6
عالنساء65چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ 2
141النساء135چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 8
41النساء141چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ 9
41املاهدة44چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ 11
 41املاهدة45چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 11

 42املاهدة42چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ 12

32املاهدة48چکڑ  ڑ  ک  ک  کچ 13
93-25املاهدة116چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ 14
22املاهدة116 چڻ  ڻ  چ
35يوسف41چھ  ھ     ے  ے  ۓ  چ 15
119يوسف81چک  ک  گ  گ  گ  چ 16
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 الصفحة السورة رقمهااآليللللة م

112النحل25چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ڤچ 12
142النحل116چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 18
35اإلسراء23چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ 19
35القرك29چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 21
35القرك44چٻ  پ  پ   پ  پ     چ 21
39-32ص26چېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    چ 22
126-91-45احلجرات6چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  چ 23
84املناةقون1چک   ک  گ  چ 24
118-82-69الطالق1چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ 25
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث م

39-ع))إذاحوماحلاكمةاجتهد....سس1
22))ألكبيانة....سس2
113))أقأخلكمخبلالشهداء....سس3
ياذنبليل....سس4 118))إنبالق 
81رجلنيادعيابعش ا....سس))إن5
53))إنومرترمونإيّل....سس6
51))إ االطاعةيفاملعرو ....سس2
121-53))إ اأنابشروإنومرترمونإيّل....سس8
-84-22)) اهداتأوميينه....سس9

121
112)) هادةالعبدجاهزة....سس11
93))ةاحلفهمارسولاهلل....سس11
41ثالثة....سس))القضاة12
94))قتردقواأهلالوتاب....سس13
58))قيقضيحاكمبنياثنني....سس14
59))لعنةاهللعليالرا ي....سس15
23))لويعطيالنامبدعواهم...سس16
52))مابالعاملأبعثه....سس12
39))املقسطنيعنداهللعليمنابر....سس18
41))منجعلقاضي ابنيالنام....سس19
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 الصفحة طرف الحديث م

156))هالتركتموهيتوب....سس21
142وضععنأم اخلطأ....سس))21
39))ياأباذرأراتضعيف ا....سس22
122))ياأباذرإنهسيوونبعد أمراء....سس22
61))ياكعا.قاللبيك....سس23
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 المصادر والمراجع فهرس
 : القرآن الكريم .  أو   
 : كتب التفسير:  اثاني  
أحولللامالقلللرآن،أبلللوبولللرحمملللدبلللنعبلللداهللاملعلللرو بلللل)ابلللنالعلللريبس،حتقيلللق:حمملللدعبلللد -1

 هل.1418القادرعطا،دارالوتاالعلمية،بشوت،سنة

تفسشالقرطيب)اجلامعألحوامالقرآنس،أليبعبداهللحممدبلنأمحلدالقلرطيب،حتقيلق:عبلد -2
 م.2111-هل3،1421الرزاقاملهد ،دارالوتابالعريب،بشوت،ط

 : كتب السنة وشروحها :  اثالث  

إحيلللاءحتفلللةاألحلللوذ بشلللرحالرتملللذ ،أيبالعلللالءحمملللدبلللنعبلللداللللرمحناملبلللاركفور ،دار -3
 م.2111-هل1422،سنة3الرتاثالعريب،بشوت،ط

ملريل،زسبلالسلالم لرحبللويفامللرام،األملشحمملدبنإمساعيللالرلنعا ،حتقيلق:ةلوازأمحلد -4
 هل.1412،سنة4إبراهيماجلملة،دارالرياضللرتاث،القاهرة،ط

جسلللتا األزد ،دارالسلللالم،سلللننأيبداود،للحلللاةبأيبداودسلللليمانبلللناأل لللعثالس -5
 هل.1421الرياض،سنة

،موتبللةيهقلليسللننالبيهقللي)السللننالولللىسللحللاةبأيببوللرأمحللدبللناحلسللنيبللنعللليالي -6
 هل.1414الباز،موةاملورمة،سنة

سننالرتمذ )اجلامعالرحيإس،حممدبلنعيسليبلنسلورةالرتملذ ،حتقيلق:أمحلدحمملد -2
 ،دارإحياءالرتاثالعريب،بشوت،د.ت. اكروآخرون

 هل.1421صحيإالباار ،حملمدبنإمساعيلالباار ،دارالسالم،الرياض،سنة -8

صللحيإمسلللمبشللرحالنللوو ،حيللىيبللن للر النللوو ،دارالوتللاالعلميللة،بللشوت،سللنة -9
 م.2111-هل1421

 هل.1421،سنة3طصحيإمسلم،ملسلمبناحلجاج،دارالسالم،الرياض، -11

عللللوناملعبللللودبشللللرحسللللننأيبداود،لشللللمساحلللللقالعظلللليمآبللللاد أبللللوالطيللللا،دارالوتللللا -11
 م.1995العلمية،بشوت،سنة

ةللتإالبللار  للرحصللحيإالباللار ،أمحللدبللنعللليبللنحجللرالعسللقال ،موتبللةالفيحللاء، -12
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 هل.1418دمشق،سنة

هيماخلطلللايب،حتقيلللق:أمحلللدبلللنحمملللد لللاكر،معلللاملالسلللنن،أليبسلللليمانحمملللدبلللنإبلللرا -13
 وحممدحامدالفقي،داراملعرةة،بشوت،د.ت.

 :  كتب أصول الفقه:  ارابع  

السلللالماجلوزيلللة،رتبلللهوضلللبطه:حمملللدعبدإعلللالمامللللوقعنيعلللنربالعلللاملني،حمملللدبلللنقللليم -14
 هل.1414،سنة2إبراهيم،دارالوتاالعلمية،بشوت،ط

روضةالناظروجنةاملناظر:ملوةقالدينعبداهللبنأمحدبنقدامةاملقدسي،ومعها لرحنزهلة -15
 هل.1342بدران،املطبعةالسلفية،مرر،بناخلاطرالعاطرلعبدالقادر

معللاملأصللولالفقللهعنللدأهلللالسللنةواجلماعللة:حممللدبللنحسللنياجليللزا ،دارابللناجلللوز ، -16
 م.1996هل 1416الدمام،سنة

 : كتب الفقه الحنفي :  اخامس  

البحرالراهقيف رحكنلزالدقاهق،زينالعابدينبنإبراهيماملعرو بلابنجنيماحلنفي،دار -12
 ،د.ت.2املعرةة،بشوت،ط

بلللداهعالرلللناهعيفترتيلللاالشلللراهع،لعلللالءاللللدينالواسلللا ،دارالوتلللابالعلللريب،بلللشوت، -18
 م.1982،سنة2ط

تبينياحلقاهق رحكنلزالدقاهق،عثمانبنعليالزيلعي،دارالوتاباإلسلالمي،القلاهرة، -19
 ،د.ت.2ط

 هل.1415حتفةالفقهاء،عالءالدينالسمرقند ،دارالوتاالعلمية،بشوت،سنة -21

تلار، لرحتنويراألبراروجامعالبحلار،حمملدبلنعبلداهللاخلطيلا،ضلمنكتلاباللدراملا -21
 .هل1386،سنة2ليب،القاهرة،طتنويراألبرار،حملمدبنعالءالديناحلروفي،موتبةاحل

حا لليةابللنعابللدين)رداحملتللارعللليالللدراملاتللارس:حممللدأمللنيالشللهشبللابنعابللدين،دار -22
 هل.1386،سنة2الفور،بشوت،ط

حا يةابنعابدينمعتوملته،حممدأمنيالشهشبابنعابدين،دارإحياءالرتاثالعريب، -23
 م.1982،سنة2بشوت،ط

حا يةالطحطاو علي رحمراقيالفالح رحنوراإليضاح،ألمحدبنحمملدالطحطلاو  -24
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 ،د.ت.3،طبعةبوققمبرر،ط

عللالءالللديناحلرللوفي،موتبللةاحلللليب،القللاهرة،الللدراملاتللار للرحتنللويراألبرللار،حممللد -25
 هل.1386،سنة2ط

درراحلوام رحملرراألحوام،حممدبنةرامرزبنعليالشلهش.علال،دارإحيلاءالوتلا -26
 العربية،بشوت،د.ت.

،2 رحةتإالقدير:كمالالدينحممدبنعبدالواحدالسيواسي،دارالفولر،بلشوت،ط -22
 د.ت؟

الفتللاوىاهلنديللة،للشلليخنظللمومجاعللةمللنعلمللاءاهلنللد،دارالوتللاالعلميللة،بللشوت،سللنة -28
 هل.1421

ةتإالقدير) رحاهلدايةس،كمالالدينحممدبنعبلدالواحلداملعلرو بلابناهلملاماحلنفلي، -29
 بشوت،دارإحياءالرتاثالعريب،د.ت.

يفكشللللفالرمللللوزواألسللللرارلشللللمسالللللدينأمحللللدةللللتإالقللللديرمللللعتوملتلللله،نتللللاهجاألةوللللار -31
 املعرو بقاضيزاده،موتبةومطبعةعيسيالبايباحلليب،مرر،د.ت.

اللبللابيف للرحالوتللاب،عبللدالغللدالدمشللقيامليللدا ،دارالوتللاالعلميللة،بللشوت،سللنة -31
 م.2111

 م.1398،سنة3املبسوط،حممدبنأمحدالسرخسي،داراملعرةة،بشوت،ط -32

معنياحلوامةيماترددبنياخلرمنيمناألحولام:علليبلنخليللالطرابلسلي،دارالفولر، -33
 بشوت،د.ت.

 : كتب الفقه المالكي :  اسادس  

اإل للرا علللينوللتمسللاهلاخلللال ،للقاضلليعبللدالوهللاب،دارابللنالقلليم،الريللاض، -34
 م.2118-هل1429سنة

قترد،أيبالوليدحممدبنر دالقرطيب،حتقيق:حممدسلاملعيسلي،بدايةاجملتهدوهنايةامل -35
 هل.1412و عبانحممدإمساعيل،موتبةالولياتاألزهرية،مرر،

التلللاجواإلكليللللملاترلللرخليلللل،أليبعبلللداهللحمملللدبلللنيوسلللفالعبلللدر الشلللهشبلللاملواق، -36
 هل.1412،سنة3مطبوعهبام مواهااجلليل،دارالفور،بشوت،ط
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تبررةاحلواميفأصولاألقضيةومناهجاألحوام،للهلاناللدينحمملدبلنةرحلوناليعملر ، -32
 هل.1416دارالوتاالعلمية،بشوت،سنة

التمهيدملايفاملوطأمناملعا واألسانيد،يوسفبنعبداهللبلنعبلداللل،حتقيلق:مرلطفي -38
بنأمحدالعلو ،وحممدعبدالور البور .وزارةعموماألوقا والشاوناإلسالمية،املغرب،سنة

 هل.1382

سللتاذالشلليخصللاحلبللنالثمللرالللدا يفتقريللااملعللا ، للرحرسللالةأيبزيللدالقللشوا مجللعاأل -39
 عبدالسميعاأليباألزهر املوتبةالثقاةية،بشوت،د.ت.

جواهراإلكليل رحخمتررخليلصاحلبنعبدالسميعاأليباألزهر ،دارالفور،بشوت، -41
 د.ت.

حا لليةالدسللوقيعللليالشللرحالوبللش،حممللدبللنعرةللةالدسللوقي،حتقيللقحممللدعلللي ،دار -41
 د.ت.الفور،بشوت،

حا يةالعدو عللي لرحاخلر ليملاترلرخليلل،علليالرلعيد العلدو ،مطبلوعهبلام  -42
 الشرحاملذكور،دارالوتاباإلسالميالقاهرة،د.ت.

 رحالزرقا عليموطأاإلماممالك،حممدبلنعبلدالبلاقيبلنيوسلفالزرقلا ،دارالوتلا -43
 هل.1411العلمية،بشوت،سنة

،للقطاالشهشأمحدبنحممدالدردير،مطبلوعهبلام بلغلةالسلالك،مطبعلةالشرحالرغش -44
 هل.1322مرطفيالبايباحلليبوأوقدهمبرر،سنة

الشللرحالوبللشحبا لليةالدسللوقي،أليباللكللاتسلليد أمحللدالللدردير،دارالفوللرللطباعلللة، -45
 بشوت،د.ت.

،وتبةاإلسالمية،تركيا،داراملعرةلة،بلشوتالفروق،أبوالعبام هابالدينالقرايف،امل -46
 .د.ت

الفواكلللهاللللدوا علللليرسلللالةابلللنأيبزيلللدالقلللشوا :أمحلللدبلللنملنللليمالنفلللراو ،دارالفولللر، -42
 هل.1415بشوت،سنة

 القواننيالفقهية،حممدبنأمحدجز ،دارالقلم،بشوت،د.ت. -48

الوايفيفةقهأهلاملدينة،يوسفبنعبداهللبنعبدالل،حتقيق:حمملدأحيلدروللدقاديلك -49
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 هل.1398املريتا ،موتبةالرياضاحلديثة،سنة

الوفايلللة)كفايلللةالطاللللاالربلللا لرسلللالةابلللنأيبزيلللدالقلللشوا سأبلللواحلسلللنامللللالوي،حتقيلللق: -51
 هل.1412شوت،سنةيوسفالشايحممدالبقاعي،دارالفور،ب

 املدونةالولى،اإلماممالكبنأنسروايةسحنونالتنوخي،دارصادر،بشوت،د.ت. -51

 املنتقي رحاملوطأ،سليمانبنخلفالباجي،دارالوتاباإلسالمي،القاهرة،د.ت. -52

 منإاجلليلعليخمتررخليل،للشيخحممدعلي ،دارصادر،لبنان،د.ت. -53

ليللشرحخمتررخليل،أليبعبداهللحممدبلنحمملدالعلريباملعلرو باخلطلاب،مواهااجل -54
 هل.1388دارالفور،بشوت،سنة

 : كتب الفقه الشافعي :  اسابع  

أدبالقاضي،عليبنحبيااملاورد ،حتقيق:حميهاللسرحان،مطبعةالعا ،بغداد، -55
 هل.1322سنة

احلمو ، هابالدينأيبإسحاقإبلراهيمبلنعبلداهلل،حتقيلقأدبالقضاء،قبنأيبالدم -56
 م.1992حممدالزحيلي،دارالبشاهراإلسالمية،بشوت،سنة

إعانلللةالطلللالبنيعلللليحللللألفلللاملةلللتإاملعلللني،أليببولللراملشلللهوربالسللليدالبولللر اللللدمياطي -52
 هل.1414املرر ،دارالفور،بشوت،سنة

شلاةعي:أبلواحلسللنعلليبلنحمملدبللنحمملدالبغلداد الشلهشباملللاورد ،اإلقنلاعيفالفقلهال -58
 داراملعرةة،بشوت،د.ت.

األم،حممللدبللنإدريللسالشللاةعي،حتقيللق:أمحللدبللدرالللدينحسللون،دارقتيبللة،بللشوت، -59
 هل.1416سنة

دارالوتلللاباملطاللللا) لللرحروضالطاللللاس:لإلملللامايبزكريلللااألنرلللار الشلللاةعي،ىنأسللل -61
 اإلسالمي،القاهرة،د.ت.

 حتفةاحملتاجبشرحاملنهاج،أمحدبنحممدبنحجراهليثمي،دارالفور،بشوت،د.ت. -61

التنبيهيفالفقهالشاةعي،إبلراهيمبلنعلليبلنيوسلفالشلشاز ،دارعلاملالوتلا،بلشوت، -62
 هت.1413سنة

جلللواهرالعقلللودومعلللنيالقضلللاةوامللللوقعنيوالشلللهود،مشلللساللللدينحمملللدبلللنأمحلللدالسللليوطي، -63
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 هل.1324،سنة2احملقق:حممدحامدالفقي،مطبعةالسنةاحملمدية،ط

حا يةاجلملعلي رحامللنهجلزكريلااألنرلار ،سلليماناجلملل،دارإحيلاءاللرتاثالعلريب، -64
 هل.1352بشوت،سنة

لشللرقاو عللليحتفللةالطللالببشللرححتريللرتنقلليإاللبللاب،عبللداهللبللنحجللاز بللنحا لليةا -65
 هل.1414إبراهيماخللو األزهر ،دارالفور،سنة

ر، ،دارإحيللاءالوتللاالعربيللة،مبرللقليللويبوعمللشةعللليمنهللاجالطللالبني،للنللووحا لليتا -66
 د.ت.

،أليبزكريللللاحميلللليالللللدينحيللللىيبللللن للللر النللللوو ،املوتللللاروضللللةالطللللالبنيوعمللللدةاملفتيللللني -62
 هل.1415اإلسالمي،بشوت،سنة

اجململللوع لللرحاملهلللذبللشلللشاز ،حيلللىيبلللن لللر النلللوو ،حتقيلللق:حمملللداملطيلعللليموتبلللة -68
 اإلر اد،جدة،د.ت.

عربية،بشوت،سنةمغداحملتاجإامعرةةألفاملاملنهاج،حملمدالشربيداخلطيادارالوتاال -69
 هلز1415

 هنايةالزين،حملمدبنعمربنعلياجلاو ،دارالفور،بشوت،د.ت. -21

هنايلللةاحملتلللاجإا لللرحاملنهلللاج،حمملللد،بلللنأمحلللدالرملللليالشلللهشبلللل)الشلللاةعيالرلللغشسدار -21
 هل.1414الفور،بشوت،سنة

 : كتب الفقه الحنبلي :  اثامن  

ماء،حيىيبنهبشة،حتقيق:السيديوسفأمحد،دارالوتاالعلميلة،اختال األهمةالعل -22
 م.2112-هل1423بشوت،سنة

اقختياراتالعلميةيفاملساهلالفقهية،عبدالرمحنبنحممدالعلز ،دارابنحزم،بلشوت، -23
 م.2115-هل1426سنة

عللالءالللدينأبللواحلسللنعللليبللناقختيللاراتالفقهيللةمللنةتللاوى لليخاإلسللالمابللنتيميللة، -24
 م.2111-هل1421حممدبالعلي،دارالوتاالعلمية،بشوت،

اإلةراحعنمعا الرحاح،الوزيرأبواملظفرحيىيبنحممدبلنهبلشة،املدرسلةالسلعدية، -25
 هل1398بالرياض،سنة
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 اإلقناع،موسياحلجاو املقدسي،داراملعرةة،بشوت،د.ت. -26

اإلنرلللا يفمعرةلللةالراجلللعملللناخللللال علللليملللذهااإلملللاماملبجللللأمحلللدبنحنبلللل،علللالء -22
الدينأيباحلسنيبنسليماناملرداو احلنبلي،حتقيقحممدحامدالفقي،دارإحياءاللرتاثالعلريب،

 هل.1416،سنة2ط

 بداهعالفواهد،حممدابنقيماجلوزية،دارالوتابالعريب،بشوت،د.ت. -28

التسلللا قتالفقهيلللةعللللياقختيلللاراتالفقهيلللة،خاللللدبلللنناصلللرالغاملللد ،موتبلللةالر لللد، -29
 م.2118-هل1429الرياض،سنة

هلل1423تقرياالطرقاحلومية،صلاحلأمحلدالشلامي،املوتلااإلسلالمي،بلشوت،سلنة -81
 م.2112-

،سنة9حا يةالروضاملربع رحزاداملستنقع،عبدالرمحنبنحممدبنقاسمالنجد ،ط -81
 هل.1423

،3الروضاملربع رحزاداملستنقع،منروربنيونسالبهويت،ماسسةالرسلالة،بلشوت،ط -82
 م.2115-هل1426سنة

،سلنة4ملعلار ،الريلاض،طالسلسبيليفمعرةةالدليل،صلاحلبلنإبلراهيمالبليهلي،موتبلةا -83
 م.1986-هل1412

  رحمنتهياإلرادات،منروربنيونسالبهويت،عاملالوتا،بشوت،د.ت. -84

الطرقاحلومية،حممدبنأيببوربنقيماجلوزية،حتقيق:حممدمجيلمللاز ،مطبعلةامللد  -85
 ،القاهرة،د.ت.

عمدةالفقهملوةقالدينعبداهللبنأمحدبلنقداملةاملقدسلي،حا لية،عبلداهللالبسلام،دار -86
 م.2115-هل1426امليمان،الرياض،سنة

الفللروع،حممللدبللنمفلللإاملقدسللي،حتقيللق:حللازمالقاضللي،دارالوتللاالعلميللة،بللشوت، -82
 هل.1418سنة

بنيونسالبهويت،دارالوتاالعلميلة،بلشوت،سلنةكشا القناعمنمنتاإلقناع،ملنرور -88
 هل.1418

هلل1411املبدعيف رحاملقنع،إبراهيمبنحممدبنمفللإاملوتلااإلسلالمي،بلشوتسلنة -89
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 م.1981-

قمللوعةتللاوى للليخاإلسللالمابللنتيميلللة،لشلليخاإلسللالمأمحلللدبللنتيميللةمجلللعوترتيللاعبلللد -91
 م؟2112-هل1423حممد،سنةالرمحنبنحممدقاسموابنه

احملللررجملللدالللدينبللنتيميللةومعللهالنوللتوالفواهللدالسللنيةعللليمشللولاحملللرر،لشللمسالللدين -91
حممدبنمفلإحتقيق:عبلداهللابلنعبلداحملسلنالرتكلي،وحمملدمعتلزكلر اللدين،ماسسلةالرسلالة،

 م.2112-هل1428بشوت،سنة

بللدراللدينعبللداهللبللنحممللداحلنبلليالبعلللي،احملقللق:حممللدحامللدخمترلرالفتللاوىاملرللرية، -92
 الفقي،دارالوتاالعلمية،بشوت،د.ت.

مطالاأويلالُنهي، رحملايةاملنتهي،ملرطفيالسليوطيالرحيبلا ،املوتلااإلسلالمي، -93
 م.1961دمشق،سنة

عبداهللبلنعبلداحملسلنالرتكليوعبلدالفتلاحاملغد،ملوةقالدينبنقدامةاملقدسي،حتقيق: -94
 م.2115-هل1426،سنة5احللو،دارعاملالوتاللطباعةوالنشر،الرياض،ط

منللارالسللبيليف للرحالللدليل،إبللراهيمبللنحممللدبللنضللويان،حتقيللق:نظللرمللنالفاريللايب،دار -95
 م.1999-هل1421،سنة2الرميعي،الرياض،ط

ذيا للرحعمللدةالطالللا،عبللداهللبللنعبللدالللرمحنالبسللام،دارامليمللان،نيلللامللل ربيفهتلل -96
 م.2115-هل1426،سنة3الرياض،ط

اهلدايللللة،أليباخلطللللابحمفللللوملبللللنأمحللللدالولللللوذا ،حتقيللللق:الشلللليخإمساعيلللللاألنرللللار  -92
 هل.1391والشيخصاحلالسليمانالعمر ،مطابعالقريم،سنة

عملللدةالطاللللا،عثملللانبلللنأمحلللدالنجلللد ،حتقيلللق:حسلللنيحمملللدهدايلللةالرامللللالشلللرح -98
 م.1996-هل1412خملو ،دارحممد،الطاهف،سنة

 : كتب الفقه الظاهري :  اتاسع  

احملللليباآلثللار،عللليبللنأمحللدبللنحللزم،حتقيللق:أمحللد للاكر،دارإحيللاءالللرتاثالعللريب، -99
 م.2111-هل1422،سنة2بشوت،ط

 : كتب التراجم والسير :  عاشرا

 م.1928أحبدالعلوم،صديقبنحسن،دارالوتاالعلمية،بشوت،سنة -111
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 م.1992،سنة11األعالم،خشالدينالزركلي،دارالعلمللماليني،بشوت،ط -111

البللدرالطللالعمبحاسللنمللنبعللدالقللرنالسللابع،حململلدبللنعللليالشللوكاين،حتقيللق: -112
 م.2116-هل1422حالق،دارابنكثش،دمشق،سنةحممدبنصبحي

الدررالوامنةيفأعياناملاهةالثامنة،احلاةب هابالدينأيبالفضلأمحلدبلنعللي -113
 .م1922-هل1392،سنة2،اهلند،طالعسقال ،قلسداهرةاملعار العثمانية،حيدرآباد

بللداحللليبللنالعمللاراحلنبلللي، للذراتالللذهايفأخبللارمللنذهللا؛أليبالفللالحع -114
 هل.1416دارابنكثش،دمشق،سنة

طبقللللاتالشللللاةعيةالولللللى،لتللللاجالللللدينأيبالنرللللرعبللللدالوهللللابالسللللبوي،هجللللر، -115
 هل.1413القاهرة،سنة

 .هلل1414رضاكحالة،ماسسةالرسالة،بشوت،سنةعمرمعجماملالفني،ل -116

 :  الحادي عشر : كتب اللغة والمعاجم

التعريفلللللات،علللللليبلللللنحمملللللداجلرجلللللا ،مطبعلللللةمرلللللطفياحللللللليب،مرلللللر،سلللللنة -112
 هل.1352

التوقيللفعللليمهمللاتالتعللاريف،زيللنالللدينحممللدبللنعبللدالللرءو املنللاو ،عللامل -118
 م.1991-هل1411الوتا،القاهرة،سنة

الرحاح،إلمساعيلبنمحاداجلوهر ،حتقيق:أمحدعطار،دارالوتلابالعلريب، -119
 مرر،د.ت.

،3القللاموماحمللليط،حممللدبللنيعقللوبالفشوزآبللاد ،ماسسللةالرسللالة،سللوريا،ط -111
 هل.1413سنة

 هل.1388،دارصادر،بشوت،سنةلسانالعرب،حممدمورمبنمنظور -111

،سللللنة2،موتبللللةلبنللللان،بللللشوت،طالللللراز حممللللدبللللنأيببوللللرخمتللللارالرللللحاح، -112
 م.1995-هل1415

املرللللباحاملنللللشيفملريللللاالشللللرحالوبللللشللراةعللللي،أمحللللدبللللنحممللللدبللللنعلللللياملقللللر  -113
 الفيومي،حتقيق:عبدالعظيمالشناو ،داراملعار القاهرة،د.ت.

علرو بالرامللااألصلفها ،دارمعجممفلرداتألفلاملالقلرآن،احلسلنيبلنحمملدامل -114
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 م.1992-هل1418الوتاالعلمية،بشوت،سنة

،راز ،دارالوتلاالعلميلة،بلشوتمعجممقاييساللغة،أمحلدبلنةلارمبلنزكريلاالل -115
 هل.1421سنة

النهايللةيفملريللااحلللديثواألثللر،أبللوالسللعاداتاملبللارتبللنحممللداجلللزر ،حتقيللق: -116
 طاهرالزاو ،وحممودالطناحي،املوتبةالعلمية،بشوت،د.ت.

 الثاني عشر : كتب أخرى : 

اإلمجاع،أبوبولرحمملدبلنإبلراهيمبلناملنلذرالنيسلابور ،حتقيلق:ةلاادعبلدامللنعم -112
 م.2114هل 1425سلم،الرياض،سنةأمحد،دارامل

 هل.1411،حممدبنحسنالغمار ،دارالشروق،جدة،ااإلمامالشوكا مفسر  -118

التللللاجاملوللللللمللللنجللللواهرملللل ثرالطللللرازاآلخللللرواألول،حممللللدصللللديقحسللللنخللللان -119
 م.1881هل 1298القنوجي،املطبعالرديقييفهبوبالسنة

 دحسنيالذهيب،داراألرقمبنأيباألرقم،بشوت،د.ت.التفسشواملفسرون،حمم -121

التقيدواإليضاحملاأطلقوأمللقمنمقدملةابلنالرلالح،زيلناللدينعبلداللرحيمابلن -121
 م.1996-هل1416،سنة4احلسنيالعراقي،ماسسةالوتاالثقاةية،بشوت،ط

يحللللالق،موتبللللةالللللدرار املضللللّية،حممللللدعللللليالشللللوكا ،حتقيللللق:حممللللدصللللبح -122
 م.1999-هل1419،سنة3اإلر اد،صنعاء،ط

دراساتعللياجللرحوالتعلديل،حمملدضلياءاللرمحناألعظملي،دارالسلالم،الريلاض، -123
 هل.1424،سنة2ط

رمحللللةاألمللللةيفاخللللتال األهمللللة،أليبعبللللداهللحممللللدبللللنعبللللدالللللرمحنالدمشللللقي، -124
هللللل،وطبعللللةأخللللرىيفاملوتبللللة1386،سللللنة2ه،مرللللر،طمطبعللللةمرللللطفيالبللللايباحلللللليبوأوقد

 التوةيقية،د.ت.

الرسلللاهلالسللللفيةيفإحيلللاءسلللنةخلللشالليلللة،حمملللدبلللنعلللليالشلللوكا ،دارالوتلللا -125
 م.1931-هل1348العلمية،بشوت،سنة

ةسزاداملعاديفهد خشالعباد،حممدبنأيببورالزرعياملشهوربلل)ابلنقليماجلوزيل -126
هلل1411،سلنة14حتقيق: عيااألرناوط،وعبدالقادراألرناوط،ماسسةالرسالة،بلشوت،ط
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 م.1991-

السيلاجلراراملتدةقعليحلداهقاألزهلار،حململدبلنعلليالشلوكا ،حتقيلق:حمملد -122
 إبراهيمزايد،دارالوتاالعلمية،بشوت،د.ت.

اتلللللفةيهللللايفالشللللريعةاإلسللللالميةمللللعبيللللانحوللللمطراهللللقاحلوللللماملتفللللقعليهللللاوامل -128
هلل1414القاضيباألدلةاجلناهيةاملعاصرة،سعيدبلندرويل الزاهلرا ،موتبلةالرلحابة،مرلر،سلنة

 م.1994-

عللللللمأصلللللولاجللللللرحوالتعلللللديل،حمملللللدأملللللنيأبلللللوق ،دارابلللللنعفلللللان،اخللللللل،سلللللنة -129
 م.2113-هل1424

مامالشوكا ،حممدبنعليالشوكا ،حتقيقوتوثيق:أبلوالفتإالربا منةتاوىاإل -131
 هل.1423مرعاحممدصبحيحالق،موتبةاجليلاجلديد،صنعاءاليمن،سنة

هللل1425،سلنة4الفقلهاإلسلالميوأدلتلله،وهبلةالزحيلللي،دارالفولر،دمشللق،ط -131
 م.2114-

ةقهاإلمامسعيدبناملسيا،ها ممجيلعبداهلل،رهاسةديواناألوقا ،بغلداد، -132
 هل.1394

 م.2111-هل1422ةقهالسنة،السيدسابق،موتبةالر د،الرياض،سنة -133

قواعدالتحديثمنةنونمرطلإاحلديث،حممدمجالالدينالقلامسي،دارالوتلا -134
 العلمية،بشوت،د.ت.

-هلللل1413عللللومالقلللرآن،منلللاعالقطلللان،داراملعلللار ،الريلللاض،سلللنةمباحلللثيف -135
 م.1992

ملللدارجالسلللالونيبلللنيمنلللازلإيلللاتنعبلللدوإيلللاتنسلللتعني،حمملللدابلللنقللليماجلوزيلللة،دار -136
 م.2111-هل1421،سنة6الوتابالعريب،بشوت،ط

ماسسلةالريلاض،املقدماتاألساسيةيفعلومالقلرآن،عبلداهللبلنيوسلفاجللديع، -132
 م.2114-هل1424بشوت،سنة

منهلللاجالسلللنةالنبويلللة،لشللليخاإلسلللالمأمحلللدبلللنعبلللداحللللليمبلللنتيميلللةاحللللرا أبلللو -138
 هل.1416العبام،ماسسةقرطبة،سنة
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-هللل1421منهللاجاملسلللم،أبللوبوللرجللابراجلزاهللر ،موتبللةالر للد،الريللاض،سللنة -139
 م.2111

املوسوعةالفقهية،قموعةملنالبلاحثنيب  لرا وزارةاألوقلا والشلاوناإلسلالمية، -141
 هل.1413الوويت،مطابعدارالرفوة،مرر،سنة

موسلوعةنضللرةالنعليم،صللاحلبللنعبلداهللبللنمحيللدوآخلرون،دارالوسلليلة،جللدة، -141
 م.2116-هل1426،سنة4ط

ناملراةعللاتاملدنيللةوالتجاريللة،حممللدنعلليمياسللني،نظريللةالللدعوىبللنيالشللريعةوقللانو -142
 منشوراتوزارةاألوقا والشاونواملقدساتاإلسالمية،اململوةاألردنيةاهلامشية،د.ت.

النفساليما والروحالرحيا يفإجازةالقضلاةبلدالشلوكا ،موتبلةاإلر لاد،الليمن -143
 م.2111هل 1431،سنة

تقللياألخبللار،حململلدعللليالشللوكا ،دارالرللمعي،الريللاض،نيلللاألوطللار للرحمن -144
 م.1998-هل1418سنة

وبللللالغمللللامعلللللي للللفاءاألوام،حململلللدبللللنعللللليالشللللوكا ،حتقيللللق:حممللللدصللللحيب -145
 هل.1416حالق،موتبةابنتيمية،القاهرة،سنة

رابنرجا،مرر،الوجيزيفةقهالسنةوالوتابالعزيز،عبدالعظيمبنبدو ،دا -146
 م.2111-هل1421سنة


 


