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أثر الغفلة وكثرة الغلط يف الشهادة
أ .د .ماهر ذيب أبو شاويش

أستاذ الفقه بقسم الدراسات اإلسالمية

يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة طيبة ابملدينة املنورة
امللخص:

يتناول البحث قادحتني من قوادح الشههداديف ا اله ا اإلم ه مه ،و ه الغهلة ،وكثريف الغلط ،ويددف البحث إىل
ر
لرد اا وقد درم اله دا من هب ه ههحا ا ا ب
بيان مدى أتثري الغهلة وكثريف الغلط على الش ه ههداديف ،واعتبار ا م ه ههببا د
اله دية ا عتربيف على اعتبار الغهلة وكثريف الغلط من ال وادح اليت تؤثر ا الشهداديف ،واصبهل ه دن الشهداديف ا عتربيف ،واليت
عها يوجب التدهة ا الشه ه هها د ،ووجود ما يوجب
هايه ،ه الشه ه ههداديف اليت بلو د
يعت دد هبا ،ويبىن عليدا احلكم ال ضه ه ه د
تي ظا وحترزه ،و ا يسههتل م التعرياب غلغهلة وكثريف الغلط ،وح ي تدها عند اله دا  ،وبيان حكم اههداد ها ،ومههبب
رد ا ،وبيان ما يسههتثىن قبولا من ا النوم من الشههداداتا وقد خلص الباحث إىل ه دن الغهلة وكثريف الغلط مؤثدريف ا
د
رد الشداديف؛ حملل التدهة ،إال إذا كان الغلط هو الغهلة اندريفا
د
الكلمات املفتاحية :الغهلة ،الغلط ،الشداديفا
The Effect of Negligence and The Great Error in The Certificate
Prof. Maher Dib Abo - Shawish
Professor, Department of Islamic Studies
Faculty of Arts and Human Sciences. Tayba University

Abstract:
The research deals with two of the most difficult evidence in Islamic jurisprudence, which
is negligence, and a lot of mistake. The research aims to indicate the extent of the effect of
negligence and the great mistake on the certificate, and consider it a reason to respond, in
the second is the reason for the testimony of the buster and many of the mistakes, and in the
fourth, what is excluded from the ruling of the testimony of the buster and many mistakes,
The researcher concluded that negligence and a great deal of error are important in the
response of the testimony; to the place of accusation, unless the mistake or negligence is
rare.
Keywords: Negligence, The Great Error, The Certificate.
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مقدمة:

احلهد هلل ر العا ني ،والص يف والس م اصمتان اصكه ن ،على هفضل اخللق والرمل ميدان حمهد عليا
الص يف والس م ،وعلى آلا وبحبا همجعني ،ومن تبعدم إبحسان إىل يوم الدين ،ه ََّما بعد:
َّ
فإن موضوم طرق اإلثبات ا الشريعة اإلم مية ُّ
يعد من هكثر ا وضوعات اله ديدة عهليدة وحيويدة؛ إذ يتوقاب
احلق ،وفصل اخلصومات بني العباد ،وف ا للعدالة الرغنيدة اليت هراد ا هللا مبحانا وتعاىلا
عليا مي ان العدالة وإح اق د
وت داد همهية البحث ا ومايل اإلثبات لتعل دا حبيايف النداس وهمواهلم وهعراضدم ،و ه من ا ابد اصمامية
اليت جا ت الشريعة اإلم مية حلهظداا
وتعد الشداديف من ه م ومايل اإلثبات على اإلط ق؛ إذ همر هللا – مبحانا وتعاىل – إبقامة الشداديف ا

كتابا،

ﱾﲐﱠ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱿ

( ،)1وهنى – مبحانا وتعاىل – عن كتهاهنا،

ﱊ ﱌﱍﱎﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕ
ﱋ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱠ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ ( ،)2وما همر الشارم إبقامة
ﱡ
ﱚﱜﱝﱞ ﱟ
ﱛ
ﱖﱘﱙ
ﱗ
الشداديف وهنى عن كتهاهنا دإال صمهيتدا ا اصحكام الشرعية عهوماا

و ه الشداديف ال تُ بل وال يبىن عليدا حكم ا الشريعة اإلم مية دإال إذا توفرت فيدا اروط معينة معتربيف،
لرد ا وعدم اعتبار اا
وكانت ما ة من ال وادح اليت تكون مببا د
و ا البحث يعىن ببيان ٍ
جانب من اجلوانب اليت ت دح ا الشداديف ،و ه الغهلة وكثر الغلط فيداا
مشكلة الدراسة:
تكهن مشكلة الدرامة ا اإلجابة عن السؤال اآليت :ما هثر الغهلة وكثريف الغلط ا الشداديف على قبوهلا؟
الدراسات السابقة:

ونصوا عليدا ا
تناول اله دا ا ت دمون من هبحا ا ا ب ا عتربيف مسألة غهلة الشا د وكثريف غلطا ،د
كتا الشداديف ،إال هنين مل هجد – بعد البحث – من هفرد ه ا سألة من ا عابرين ببحث مست ل؛ للتأبيل هلا
وحت ي دا ،ومجع متهرقا ا ،و و ما يسعى ا البحث لتح ي اا
ومن الدرامات اليت تناولت موضوم الغهلة هو الغلط – و ه بعيديف عن ا وضوم الرييس هل ا البحث – واليت
ُُيكن االمتهاديف مندا:
1ا نظرية الغلط وهثره ا الع ود ا اله ا اإلم مه درامة م ارنة ،صمحد عبدالرمحن رمضانا
( )1موريف الط ق ،آية 2
( )2موريف الب ريف ،آية 283
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2ا ما ية الغلط واصحكام ا تعل ة هبا ف دا وقانوان ،لعبد احله ال امم عهرا

3ا الغهلة مهدومدا وخطر ا وع ما ا وهمباهبا وع جدا لسعيد ال حطايندا
منهج الدراسة:
ي وم البحث ا ه الدرامة على ا ندج العلهه ال ايم على:
1ا ا ندج االمت رايه :و و ا ندج الرييس ا ا البحث؛ ص دن امتخ ص هثر الغهلة وكثريف الغلط ا الشداديف
ي تضه امت را ما جا ت با النصوص الشرعيدة ،وما هورده اله دا ا ا البا ا
2ا ا ندج االمتنباطه :وقد اعتهدت عليا ا حتليل وتعليل ما متد امت راؤها
خطة الدراسة:
البحث ا
اقتضى
ُ

ه ا سألة هن يكون ا م دمة ،وهربعة مطالب ،وخامتة ،على النحو اآليت:

املطلب األول :التعرياب غ صطلحات الوارديف ا البحثا
املطلب الثاين :حكم اداديف ا غهل ومن كثر غلطاا

رد الشداديف بسبب الغهلة هو كثريف الغلطا
املطلب الثالث :مبب د

املطلب الرابع :ما يستثىن من حكم اداديف ا غهل ومن كثر غلطاا
اخلامتة
وهللا من ورا ال صد ،وهمأل هللا تعاىل هن جيعل ا العهل خالصا لوجدا الكرمي ،إنا مسيع عليما
املطلب األول :التعريف ابملصطلحات الواردة يف البحث
يتضهن ا ا طلب تعريها أب م ا صطلحات الوارديف ا البحث ،و ه :الغهلة ،الغلط ،الشداديف ،وبيان ذلك
ا ث ثة فروم على النحو اآليت:
الفرع األول :التعريف ابلغفلة

الغفلة يف اللغة :مصدر َغ َه َل ،واجلهع َغ َه ت و َغ ْه ت ،وغهلة ا ر  :غيبة الشه عن غلا ،وعدم ت كره
لا( ،)1ي ال :على حني َغ ْهلة :هي فجأيف ،على حني رغدريف :هي على غري انتظار ،وا غهلة منا :هي غري منتبا ،وموت
الغهلة :ما أيخ االنسان بغتة ،و و موت السكتة()2ا

( )1ينظر :اجلو ري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح اتم اللغة وبحاح العربية ،دار العلم لله يني ،بريوت ،طا الرابعة1978 ،م ،م ،4ص 111ماديف غَ َه َل ،والهيومه ،همحد
بن حمهد ،ا صباح ا نري ا غريب الشرح الكبري ،ا كتبة العلهية ،بريوت ،طا الثالثة1986 ،م ،م ،1ص159
( )2ينظر :اجلو ري ،الصحاح " اتم اللغة وبحاح العربية " ،م ،4ص ،1385ال ايت ،وإبرا يم مصطهى وآخرون ،ا عجم الوميط ،دار إحيا الرتاث العريب ،طا الثانية،
1998م ،م ،2ص77
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وهغهل الشه  :همهلا ،وهغهلا :مألا وقت اغلا ومل ينتظر فراغا ،وهغهلا عن الشه  :جعلا غاف عنا ،و َغ َهل

يغهل غهوال ،وغهلة ،وهغهلا عن غريه :تركا ومدا عنا ()1ا
عنا ُ
وخ بة ذلك هن الغهلة غيا الشه عن غل اإلنسان وعدم ت كره لاا

اللغوي؛ إذ يراد هبا غيبة الشه عن
الغفلة يف االصطالح :ال خيرم معىن الغهلة ا االبط ح عن معنا ا
د
غل اإلنسان ،وعدم ت كره لاا
()2
اا ا الكه ب ولا " :من ال يهدم ما يشدد
وا غهل و ال ي لا دقويف التنبا ومل يستعهل قوتا  ،وقد ح دده ال ر د
فيا ،هو ت ب عليا اصمور ،فيحهل الشه على خ ف ما و عليا "()3ا
وفرق اله دا بينا وبني البليد :أب دن البليد ٍ
خال من قويف التنبا مطل ا ،خب ف ا غهل فإ دن ه ال ويف عنده دإال
د
هندا مل يستعهلدا()4ا
الفرع الثاين :التعريف ابلغَلَط
امم ،ومعا هغ ط ،وا هعول مغلوط فيا ،و و اخلطأ ،وكل ما ي ع من غري بوا  ،ي ال غلط
الغَلَط لغةٌ :
ط
ا احلسا  :هي هخطأ ومل يعرف وجا الصوا فيا ،وال يغلط ا اللغة :هي ال يرتكب خطأ لغواي هو حنواي ،و َغلر َ
ا ح ا :هي هخطأ ا ح ا(.)5

اللغوي؛ فدو اخلطأ؛ ي ال :غلط ا
حه للغلط عن معناه
د
الغلط يف االصطالح :ال خيرم ا عىن االبط د
منط ا ،إذا هخطأ وجا الصوا ()6ا
الفرع الثالث :تعريف الشهادة
الشهادة يف اللغة :مصدر الهعل ادد ،مبعىن هخرب ،وحضر ،وعاين ،وعلم( ،)7يُ ال :ادد بك ا ،هي هدى ما
ﲘﲶﱠ ()8ا
ﲙ
عنده ،وادد الشه  :هي عاينا ،ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔﲕﲖﲗ

( )1ينظر :ابن فارس ،همحد بن فارس ،م اييس اللغة ،دار الهكر ،بريوت ،طا اخلامسة1992 ،م ،م ،3ص ،234وابن منظور ،حمهد بن مكرم ،لسان العر  ،دار بادر،
بريوت ،طا الثالثة 1414 ،ه ،م ،13ص  ،503ماديف َغ َه َل ،والهيومه ،ا صباح ا نري ،م ،1ص449
( )2ينظر :اخلراه ،حمهد بن عبدهللا ،حااية اخلراه على خمتصر خليل ،دار الهكر ،بريوت ،طا الثانية2010 ،م ،م ،8ص ،212والدموقه ،حمهد بن همحد ،حااية
الدموقه على الشرح الكبري ،دار الهكر ،بريوت ،طا اصوىل1994 ،م ،م64 ،6
( )3ال خرييف ا فروم ا الكية ،دار الغر اإلم مه ،بريوت ،طا الثانية1997 ،م ،م ،8ص281
( )4ينظر :ال رقاين ،حمهد بن عبد الباقه ،ارح ال رقاين على خمتصر خليل ،مكتبة الث افة الدينية ،ال ا ريف ،طا اصوىل 1424 ،ه ،م ،7ص ،295والدموقه ،حااية
الدموقه على الشرح الكبري ،م64 ،6
( )5ينظر :ال بيدي ،حمهد بن حمهد احلسيين ،اتم العروس ،دار اهلداية ،بريوت ،طا الثالثة2003 ،م ،م ،8ص ،90والهريوزآغدي ،جمد الدين هبو طا ر حمهد بن يع و ،
ال اموس احمليط ،مؤمسة الرمالة ،طا الثانية2004 ،م ،م ،1ص ،294وابن منظور ،لسان العر  ،م ،4ص 153وال ايت ،ا عجم الوميط ،م ،1ص338
( )6ينظر :ا ناوي ،عبدالرؤوف بن اتم العارفني ،التوقياب على مدهات التعارياب ،دار عامل الكتب ،طا الثانية2011 ،م ،م ،2ص115
( )7ينظر :ابن منظور ،لسان العر  ،م ،3ص ،242 -238وال بيدي ،اتم العروس من جوا ر ال اموس ،م ،3ص351
( )8موريف الب ريف ،آية 185
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وي ال ادد اجمللس :هي حضره ،وقوم ادود :هي حضور  ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ()2ا
وادد الشا د عند احلاكم :هي بني ما يعلها وهظدره()3ا

اآليت:

الشهادة يف االصطالح:
اختلهت عباريف اله دا ا بيان ح ي ة الشداديف ،وبيان تعريهدا ا ا ا ب اله ديدة ا شدوريف على النحو
تعريف احلنفية:
ني ،ال عن حسب ٍ
وبْ ره ٍ
حبق للغري على آخر عن ي ٍ
إخبار ٍ
ني"()4ا
ان َ
ُ َْ
عرف ابن جنيم الشداديف ب ولاٌ " :
د
وعرفدا ابن اهلهام أبهنا" :إخبار بدق إلثبات حق بلهظ الشداديف ا جملس ال ضا "()5ا
َّ
اخلاصا
ويرد على التعريهني :ههنها هطل ا اإلخبار دون ت ييده غللدهظ
رد
عرف الشداديف ب كر بعض اروطدا ،والتعرياب إدّنا و بيان ا ية
ويرد ك لك على تعرياب ابن اهلهام :هنا َّ

عرف وح ي تا ،وارط الشه خارم عن ما يتا وذاتاا
ا َّ

تعريف املالكية:
هورد ابن عرفا تعرياب الشداديف ب ولا" :قول و حبيث يوجب على احلاكم مساعا احلكم مب تضاه إ ْن عُ درد َل
قايلا مع تعد ر
ُّده هو حلاب طالبا"( ،)6ويرد على التعرياب :إدخالا اصحكام ضهن احلد ،و ا حمل نظر ،وك لك يرد
()7
عرف الشداديف أبثر ا ،و و وجو
عليا هن فيا دورا ؛ "صن احلكم غفت اره للتعدد فرم عن كونا اداديف ،وهنا َّ
وعرف
عرفَّ ،
السهام واحلكم ،وهندا ذكر اروط الشداديف من العدالة والنصا  ،والشرط ليس داخ ا ما ية ا َّ
الدردير الشداديف بتعرياب آخر ،ف ال " :إخبار حاكم عن علم لي ضه مب تضاه"()8ا
تعريف الشافعية:
إخبار عن اه بلهظ خاص"()9ا
َّ
عرف الشربيين وغريه من الشافعية الشداديف أبهناٌ ":
( )1قال ابن ال طام " :اددت الشه ادودا ،حضرتا ،ومنا الشديد؛ صن الرمحة حتضره "ا ينظر :كتا اصفعال ،م ،2ص21
( )2موريف النور ،آية 2
( )3ينظر :اجلو ري ،الصحاح "اتم اللغة وبحاح العربية" ،م ،4ص ،1385وال ايت ،إبرا يم مصطهى وآخرون ،ا عجم الوميط ،م ،2ص77
( )4البحر الرايق ارح كن الدقايق ،دار الكتا اإلم مه ،طا الثانية 1418 ،ه ،م ،7ص60
( )5ارح فتح ال دير ،دار إحيا الرتاث العريب ،بريوت ،طا الثانية1998 ،م ،م ،7ص364
( )6ابن الربام ،حمهد اصنصاري ،ارح حدود ابن عرفة ،دار الغر اإلم مه ،طا اصوىل1993 ،م ،ص445
( )7احلطا  ،حمهد بن حمهد الطرابلسه ،موا ب اجلليل ارح خمتصر خليل ،دار الهكر ،بريوت ،طا الثالثة1992 ،م ،م ،6ص151
( )8الدردير ،همحد بن حمهد ،الشرح الكبري ،مطبوم هبامش حااية الدموقه ،دار إحيا الكتب العربية ،طا الثانية1998 ،م ،م ،4ص164
( )9الشربيين ،حمهد بن حمهد ،مغين احملتام إىل معرفة معاين هلهاظ ا ندام ،دار إحيا الرتاث العريب ،طا الثانية 1421 ،ه ،م ،2ص ،260وينظر :الشرقاوي ،عبدهللا بن
حجازي ،حااية الشرقاوي على حتهة الط  ،دار الهكر ،طا الثانية1995 ،م ،م ،4ص496
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ويرد عليا :هنا مل حيدد مكان الشداديف؛ حيث إن موقعدا جملس ال ضا هو جملس احلكهني ،ومل ي كر بدق
اخلرب ،وال ا صد من الشداديفا
تعريف احلنابلة:
هورد البدويت تعرياب الشداديف ب ولا " :اإلخبار مبا علها بلهظ خاص "()1ا
ويَرُد عليا هندا غري مانع؛ صن اإلقرار هيضا و إخبار مبا علها من حق لغ ٍري عليا بلهظ ُّ
يدل ،والدعوى إخبار
مبا علها من حق لا على غريه بلهظ ُّ
يدل علياا
وتعرياب احلنابلة قريب من تعرياب الشافعية ،ويَرُد عليا ما يرد على تعرياب الشافعية ،دإال َّ
هن تعرياب احلنابلة
هدق؛ إذ َّإهنم خصوا ا ْخ َربَ با بكونا مما علها الشا دا
ُ
الكه؛ فدو همشل ه التعريهات وهدقدا؛ ف د دبني ههنا إخبار عن علم
ا
الدردير
ياب
ر
تع
و
وال ي هرجحا
د
لتخرم ب لك اداديف ال ور ،والشداديف عن غري علم ،وذكر اجلدة اليت يشدد عند ا فشهلت ال اضه واحلكهني،
وذكر ا صد مندا  -و و ال ضا مب تضى الشداديف  -ليصل احلق إىل باحبا ،وإذا كان ال ضا يبىن عليدا فتكون
ا كل ما ي ضى با من ح وق هللا وحق اآلدمه وا نافع واصعيانا
املطلب الثاين :حكم شهادة املغفل ومن كثر غلطه :اتهق اله دا من حيث اجلهلة على هندا يشرتط ل بول

الشداديف احلهظ والضبط( ،)2وقد نصوا على ضروريف توفر الي ظة ا يراه ويسهعا()3ا
رد اداديف ا غهل ومن كثر
ونص اله دا على د
و ا الشرط ينعدم حت ا ا اداديف ا غهل ومن كثر غلطا ،د
()4
يؤم ُن هن يغلط ا ادادتا ،فض عن ذلك
غلطا ؛ إذ إ دن ا غهل ال حهظ وال ضبط عنده ،ف د هضاعدها ،وال َ
مانع من جوديف الضبط للشداديف حته وهدا ا
فإ دن ا غهل مشوش ال ن ،و ا ٌ

( )1البدويت ،منصور بن يوماب ،كشاف ال نام عن منت اإلقنام ،دار إحيا الرتاث العريب ،طا اصوىل 1420 ،ه ،م ،6ص404
( )2ينظر :البابريت ،حمهد بن حمهود ،العناية ارح اهلداية ،دار الطباعة ا نريية ،طا الثالثة1992 ،م ،م ،3ص ،316وابن جنيم ،البحر الرايق ،م ،3ص ،249وابن عابدين،
حمهد همني ،حااية رد احملتار على الدر ا ختار ،دار الهكر ،بريوت ،لبنان ،طا الثانية ،1979 ،م ،3ص ،110واصز ري ،باحل عبدالسهيع ،جوا ر اإلكليل ارح خمتصر
خليل ،دار اإلُيان ،بريوت ،طا اصوىل2008 ،م ،م ،1ص ،429واحلطا  ،موا ب اجلليل ارح خمتصر خليل ،م ،5ص ،268والشربيين ،مغين احملتام ،م ،3ص،391
ابن مهلح ،بر ان الدين هبو إمحاق ،ا بدم ارح ا نع ،دار الكتب العلهية ،بريوت ،طا اصوىل 1408 ،ه ،م ،6ص ،190والبدويت ،كشاف ال نام ،م ،6ص142
نص على ه دن عدالتا غقية ال مطعن فيدا؛ وذلك هن
* تنبيا :إ دن د
كثر غلطا ال يعين ذلك عدم عدالتا ،بل إ دن من اله دا كالنووي ،والبدويت من د
رد اداديف ا غهل هو من ُ
دمن على بغرييف ،والثاين :امتعهال ا رو يفا
العدالة ت وم على همرين :اصول :الص ح ا الدين :و و هدا الهرايض بسنندا ،واجتنا احملارم :أبن ال أييت كبرييف ،وال ي ُ
وباب الشا د غلهسق ،هو خيرم عن العدالة للغهلة هو لكثريف الغلطا ينظر :النووي ،حميه الدين حيىي بن
فهن توفر فيا ين اصمرين كان عدال ،و ا د
يدل على هندا ال يُ ُ
ارف ،روضة الطالبني وعهديف ا هتني ،دار ا كتب اإلم مه ،طا اصوىل 1412 ،ه ،م ،11ص ،241والبدويت ،كشاف ال نام ،م ،6ص142
( )3ينظر :ابن ج ي ،حمهد بن حمهد ،ال وانني اله دية ،دار احلديث ،طا الثانية1999 ،م ،ص ،202وابن مراقة ،حمهد بن حيىي ،هد الشدود ،دار بادر ،طا اصوىل،
2013م ،ص ،130والبعله ،عبدالرمحن بن عبدهللا ،كشاب ا خدرات والرايض ا رات لشرح هخصر ا ختصرات ،دار النشر اإلم مية ،طا اصوىل2012 ،م ،م،2
ص257
( )4ينظر :ابن اهلهام ،فتح ال دير ،م ،7ص ،411وابن عابدين ،تكهلة ابن عابدين ،م ،7ص ،64وابن احلاجب ،عثهان بن عهر ،جامع اصمدات ،اليهامة للطباعة
والنشر والتوزيع ،طا اصوىل2010 ،م ،ص ،471وال راا ،ال خرييف ،م ،8ص ، 281والونشريسه ،همحد بن حيىي ،ا عيار ا عر واجلامع ا غر عن فتاوى ه ل إفري ية
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وك لك من كثر غلطا ال حتصل الث ة ب ولا؛ الحتهال هن تكون ادادتا مما غلط فيا ،ومن كانت بهتا
الظن بدقا()1؛ إذ إ دن
ك ا – هي ال حهظ لا وال ضبط عنده ،هو من ال حيصل الث ة ب ولا – فإندا ال يغلب على د
ظن الصدق  -و مبىن قبول الشداديف ،و و منعدم ا اداديف ا غهل ومن كثر غلطاا
ذلك – هي غلبة ُّ
ونصوص اله دا ا إثبات ذلك وأتكيده كثرييف ،ي ول ابن جنيم " :ال ت بل اداديف ال وم واصجري وا غهل
وا تدم والهامق "( ،)2وي ول الدموقه" :وا غهل من ال يستعهل ال ويف ا نبدة مع وجود ا فيا ،و دهما البليد فدو خال
مندا ،ف تصح ادادتا مطل ا"( ،)3وي ول النووي – ا معرض بيانا صمبا رد الشداديف" :السبب الرابع :الغهلة
وكثريف الغلط ،وال ت بل اداديف ا غهلاااا وال ت بل اداديف من كثر غلطا ونسيانا"( ،)4وي ول احلجاوي" :ف ت بل
اداديف مغهل وال معروف بكثريف غلط ونسيان"()5ا
رد اداديف ٍ
كل من ا غهل ومن كثر غلطا ،وعدم قبوهلا،
وقد دلدت اصدلة الشرعية والع ليدة على مشروعية د
وبيان ذلك على النحو اآليت:
أوالً :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﳐﱠ()6ا

َمر هللا – مبحانا وتعاىل  -با ا ؤمنني من الكتابة للحق إذا
وجه الداللة :ه دن اآلية الكرُية د
تبني أب دن ال ي ه َ
هثبت للشا د( ،)7وهب ا حيصل عدم االرتيا  ،و و
كان مؤج و هقسط عند هللا ،هي العدل ،وهقوم للشداديف ،هي ُ
يدل على ه دن الشداديف ا عتربيف ا بولة ه اليت حيصل هلا االطهئنان وال تُثري الريبا
الشك ا الشداديف( ،)8و ا د
يدل على ه دن الغهلة وكثريف الغلط مؤثريف ا
وإذا كان الريب ا اآلية الكرُية و الشك ا الشداديف ،فإندا د
الشداديف ،وتُ ُّرد هبا؛ صهندا من الريبا

واصندلس وا غر  ،دار مكتبة احليايف ،طا الثانية1992 ،م ،م ،10ص ،25وابن فرحون ،مشس الدين حمهد ،تبصريف احلكام ا هبول اصقضية ومنا ج احلكام ،مكتبة
الكليات اصز رية ،طا اصوىل 1406 ،ه ،م ،1ص ، 184وابن راد ،حمهد بن همحد ،ا دمات ا هددات ،دار الغر اإلم مه ،بريوت ،طا الثانية1989 ،م ،م،2
ص ،285وابن مراقة ،هد الشدود ،ص ،149والنووي ،روضة الطالبني وعهديف ا هتني ،م ،11ص ،241والبعله ،كشاب ا خدرات ،م ،2ص ،257وا رداوي ،ع
الدين هيب احلسن ،اإلنصاف ا معرفة الراجح من اخل ف ،مطبعة السنة احملهدية ،طا اصوىل 1376 ،ه ،م ،9ص ،335وابن مهلح ،ا بدم ،م ،10ص،218والبدويت،
منصور بن يوماب ،الروض ا ربع ارح زاد ا ست نع ،دار الكتب العلهية ،بريوت ،طا الثالثة 1422 ،ه ،م ،3ص134
( )1ابن ال امم ،عبدالرمحن بن حمهد ،حااية الروض ا ربع ،دار الهكر ،طا الثالثة1994 ،م ،م ،7ص593
( )2البحر الرايق ارح كن الدقايق ،م ،7ص60
( )3حااية الدموقه على الشرح الكبري ،م64 ،6
( )4روضة الطالبني ،م ،8ص241
( )5البدويت ،كشاف ال نام ،م ،6ص529
( )6موريف الب ريف ،آية 282
( )7ينظر :ابن كثري  ،عهاد الدين هيب الهدا  ،تهسري ال رآن العظيم ،دار ابن اجلوزي ،طا الثالثة2011 ،م ،م ،1ص562
البغوي ،احلسني بن مسعود ،معامل التن يل ،دار طيبة ،طا اصوىل1989 ،م ،م ،1ص351
( )8ينظر:
د
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اثنياً:

ﱼﱾ ﱿﲀﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇﲈ
ﱽ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲍﳐﱠ ()1ا
ﲎ
ﲉﲊ ﲋ ﲌ
وجه الداللة :ه دن ا غهل ومن يكثر غلطا ممن ال يرضى للشداديف لن ص ع لا هو ولعدم قدرتا على ضبط
رد اداد ها وعدم قبوهلا وبنا احلكم عليدا()2ا
الشداديف ،و ا مما ي تضه د

اثلثاً :ه دن ا غهل قد يست لا اخلصم كان غهلتا ،فيشدد بغري ادادتا ،فلم يكن موثوقا ا ادادتا من هجل
ذلك()3ا
يؤمن عليا؛ لغهلتا هن يلبدس عليا ،ومن كان حالا ك لك ال ت بل ادادتا؛ إذ ينبين
رابعاً :ه دن ا غهل ال ُ
ضايه عليدا()4ا
احلكم ال د

خامساً" :ه دن ا غهل ال حيصل الث ة ب ولا الحتهال هن تكون ادادتا مما غلط فيدا ومدا"( ،)5ف حيصل
فرتد وال ت بلا
غلبة الظن بصدق ادادتا ،د

سادساً :ه دن من كثر غلطا ال يوثق ب ولا وادادتا الحتهال هن يكون ا شدود من غلطاتا ا عتاديف ،فيشدد
مبا مل يستشدد عليا ،هو لغري من ادد لا ،هو على غري من امتشدد عليا()6ا

املطلب الثالث :سبب ر ّد الشهادة بسبب الغفلة أو كثرة الغلط
تُ ُّ
رد الشداديف ،وقادحة ا بحتدا ،وُيكن
ُّد َهة
السبب الرييس ا جعل الغهلة هو كثريف الغلط مؤثدريف ا د
عد الته ْ
َ
وبيان ذلك ا هربعة فروم على النحو اآليت:
الفرع األول :مفهوم التّهمة
الومهة ،بهتح اهلا من و م ،واجلهع ُ م( ،)7وتطلق على عديف معان ،مندا :الشك،
ُّد َهة ا اللغة :هبلدا َ
الته ْ
الظن()8ا
والريبة ،و د
( )1موريف الب ريف ،آية 282
( )2ينظر :ابن قدامة ،عبدالرمحن بن حمهد ،الشرح الكبري على منت ا نع ،دار الكتا العريب للنشر والتوزيع ،طا الثانية ،2010 ،م ،29ص330
( )3ينظر :النووي ،روضة الطالبني ،م ،11ص ، 241وابن قدامة ،حمهد بن عبدهللا ،ا غين ارح خمتصر اخلرقه ،دار عامل الكتب ،طا الرابعة1394 ،م ،م ،9ص،188
والبدويت ،كشاف ال نام ،م ،6ص529
( )4اخلراه ،حااية اخلراه على خمتصر خليل ،م ،8ص212
( )5ينظر :اإلقنام ،دار طيبة ،طا اصوىل1989 ،م ،م ،6ص529
( )6ينظر :ابن قدامة ،ا غين ،م ،9ص ،188والرمله ،حمهد بن هيب العباس ،هناية احملتام إىل ارح ا ندام ،مطبعة البايب احلليب مبصر 13578 ،ه ،م ،8ص ،289الشوكاين،
السيل اجلرار ا تدفق على حدايق اصز ار ،دار ابن ح م ،طا الثانية1996 ،م ،م ،4ص ،194وابن مهلح ،ا بدم ،م ،1ص ،218والبدويت ،منصور بن يوماب ،ارح
منتدى اإلرادات ،دار الكتب العلهية ،طا اصوىل1992 ،م ،م ،2ص545
( )7ينظر :اجلو ري ،الصحاح " اتم اللغة وبحاح العربية " ،م ،2ص ،739ابن منظور ،لسان العر  ،م ،12ص644
( )8ينظر :ابن منظور ،لسان العر  ،م ،12ص644
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التددهة ابط حا :ما خالاب احمل ق ا النهس من ظ ٍن نُ رسب إىل ٍ
إنسان عند وجود ال راينا
َ

ي ول عليش " :كل ما خالاب التح يق فدو هة ،اااا مثد قالُ :يني التدهة هعين ا ابلة للهح ة ،تتوجا
على ال ول هبا ،وإن كان ا دعى عليا ليس من ه ل التدم"()1ا
()2
وي ول ابن حجر" :التددهة بضم ا ثنايف ،وفتح اهلا  ،من يتدم ب لك من غري هن يتح ق فيا ،ولو عاديف"ا
الفرع الثاين :إمجاع الفقهاء على اعتبار التّهمة مؤثرة يف الشهادة
()3
اا" :اعلم َّ
رد
هن اصمة جمهعة على د
همجع اله دا على ه دن التدهة د
ترد هبا الشداديف من حيث اجلهلة  ،ي ول ال ر د
()4
ترد غلتدهة"( ،)5وهل ا يشرتط
الشداديف غلتدهة من حيث اجلهلة"  ،وي ول السرخسه" :اصبل هن الشداديف د

لصحة الشداديف انتها التدهة()6؛ وما ذلك دإال لغاية ضهان م مة الشداديف من هي مؤثرات خارجية تعدل هبا عن

احلق إىل الظلم ،حت ي ا ل ولا

تعاىل:ﭐﱡﭐﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ()7ا

اا قاعديف ا ا البا ون ل اإلمجام عليدا ،ف ال" :التدهة ت دح ا التصرفات إمجاعا"()8ا
وقد هورد ال ر د

الفرع الثالث :سبب اعتبار التهمة مؤثرة يف الشهادة
ا كان احلكم غلشداديف يؤدي إىل إل ام ا شدود عليا غ شدود با ،موا هكان ح ا ماليا ،هم بدنيا ،هم غري
ٍ
وتشاب ونهع للهشدود لا ،وهمل وضرر على ا شدود عليا ،وخوفا من هن يكون الشا د
ذلك ،و ا فيا مصلحة
كاذغ ،وقصد هب ه الشداديف ايئا من ه ا نافع ،هو اصضرار ،و ا كان ا ال صد همرا خهيًّا ا ال لب ،بني العلها
فإهنا تُ ُرد ادادتا ،ومن هعظهدا التدهة ال ادحة ا ؤثريفا
الداليل والع مات اليت إذا وجد اه مندا ا الشا د د
الظن أب دن الشا د حيايب ا شدود لا
والتدهة ا الشداديف :هن يكون بني الشا د وا شدود لا ما يبعث على د
بشدادتا ،هو هن يكون للشا د مصلحة تعود عليا من هدا الشداديف()9ا

( )1ينظر :عليش ،منح اجلليل على خمتصر خليل ،م ،8ص570
( )2فتح الباري ارح بحيح البخاري ،دار الهكر العريب ،طا الثالثة1995 ،م ،م ،12ص ،180وينظر :ا ناوي ،التوقياب على مدهات التعارياب ،م ،2ص،112
( )3ينظر :الب وري ،حمهد بن إبرا يم ،ترتيب الهروق واختصار ا ،دار بادر ،طا اصوىل2006 ،م،م ،2ص ،244والنووي ،مندام الطالبني وعهديف ا هتني ،ص ،152وابن
مهلح ،ا بدم ،م ،10ص ،247والشوكاين ،السيل اجلرار ا تدفق على حدايق اصز ار ،م ،4ص198
( )4الهروق ،م ،4ص70
( )5ا بسوط ،دار ا عرفة ،بريوت ،طا الثانية2010 ،م ،م ،16ص142
البغوي ،ارح السنة ،م ،10ص124
( )6ينظر:
د
( )7موريف الب ريف ،آية 282
()8
اا ،الهروق ،م ،4ص43
ال ر د
( )9ينظر :عوديف ،عبد ال ادر ،التشريع اجلنايه ا اإلم م ،دار الكتب العلهية ،طا الثالثة1935 ،م ،م ،2ص409
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الفرع الرابع :التّهم اليت تتضمنها الغفلة وكثرة الغلط
َّ
عد اله دا الغهلة وكثريف الغلط من اصمور ا ورثة للتددهة ،بل مندم من وباب التددهة اليت تورثدا الغهلة وكثريف
الغلط غلشديديف ،و و ُّ
يدل على دههنا قادحة ا الشداديفا

ي ول ال راا – ا معرض حديثا عن موانع الشداديف  " :-ا انع السابع :هة عدم الضبط من جدة
()1
ترد
التغهل"  ،وي ول ال اضه زكراي اصنصاري " :وال ت بل اداديف ا غهل ال ي ال يضبطاااا وكثري الغلط والنسيان د
ادادتا للتدهة "( ،)2وي ول ابن مهلحَّ " :
صن الغهلة وكثريف الغلط تورث هة اديديف فهنعت الشداديف"()3ا
ومن التددم اليت تتضهندا اداديف ا غهل:
أوالً :ه دن ا غهل ي بل التل ني( ،)4و ا ي تضه هندا رمبا يست لا الغري فيشدد مبا يريده ا الشخص ،وكيهها
هراد ،ف حتصل الث ة بشدادتا( ،)5ي ول ال راا " :هة عدم الضبط من جدة التغهلااا وقد يتل ن في بل التل ني"(،)6
يؤمن عليا لغهلتا هن يلبدس عليا ف
وي ول اخلراه" :قال ابن عبد احلكم :قد يكون الرجل د
اخلري الهاضل ضعيها ال ُ
()7
بوام دقوام
عجهه
رجل
ا
–
احلسن
بن
حمهد
هي
–
حمهد
قال
"
عابدين:
ابن
حااية
ا
وجا
،
ت بل ادادتا"
د
ار من الهامق ا الشداديف "()8ا
مغهل ،خيشى عليا هن يل ن فيأخ با ،قال :ا ٌ
ر
اب غلغهلة – و ا مدعايف لتدهتا
اثنياً :ه دن ا غهل ت ب عليا اصمور ،وال يهدم ما يشدد فيا – ول لك ُوب َ
حبهل الشه على خ ف ما و عليا( ،)9ي ول البدويت " :ف ت بل اداديف مغهل صندا رمبا ادد على غري من
امتشدد عليا ،هو بغري ما ادد با ،هو لغري من هاداده "()10ا
اثلثاً :ه دن ا غهل ليس عنده ضبط هب هو غالبا لألخبار عهوما( ،)11واصمر ها دد ا الشداديف مندا ا
قضايه ،وفصل اخلصومات بني ا تنازعني ،وال اك ه دن ذلك هة تورث
اصخبار؛ إذ إ دن الشداديف ينبين عليا حكم
د
( )1ال خرييف ،م ،8ص281
( )2همىن ا طالب ارح روض الطالب ،دار ابن اجلوزي ،طا اصوىل2011 ،م ،م ،9ص213
( )3ا بدم ،م ،8ص327
( )4ينظر :ال راا ،ال خرييف ،م ،8ص281
( )5ينظر :ال يلعه ،تبيني احل ايق ،م ،4ص ،224والكاماين ،بدايع الصنايع ،م ،9ص ،5وابن ج ي ،ال وانني اله دية ،ص ،202واخلراه ،حااية اخلراه ،م،7
ص175
( )6ال خرييف ،م ،8ص281
( )7حااية اخلراه ،م ،8ص 22
( )8حااية ابن عابدين ،م ،3ص110
( )9ينظر :ابن الرفعة ،همحد بن حمهد ،كهاية النبيا ارح التنبيا ا ف ا اإلمام الشافعه ،دار الكتب العلهية ،طا اصوىل1992 ،م ،م ،10ص ،235الكو جه ،عبدهللا بن
الشيخ ،زاد احملتام بشرح ا ندام ،وزاريف الشؤون الدينية ب طر ،طا اصوىل1982 ،م ،م ،3ص254
( )10كشاف ال نام ،م ،6ص529
( )11ينظر :اصنصاري ،همىن ا طالب ارح روض الطالب ،م ،9ص82
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()1

عدم الث ة بشدادتا؛ الحتهال هن تكون ادادتا مما غلط فيدا ومدا  ،و ه التدم تورث الريبة ا اداديف ا غهل،
وجتعل ادادتا ال يؤمن الغلط فيداا
وك لك احلال غلنسبة ن عرف بكثريف الغلط ،فإن ادادتا تتضهن التددهة ال ُيكن قبول ادادتا صجلدا:
فدو متدم ا ضبطا ،وهدايا للشداديف على وجددا دون زايديف هو ن ص ،فكثريف غلطا بل بغلبة بدقا ،و ا يورث
التددهة ا كون ادادتا حمل بدق( ،)2وجيعل ادادتا وخربه ال يوثق هبهاا
ومنع قبول اداديف ا غهل ومن كثر غلطا إدّنا و من غ مد ال رايع()3؛ ال دن التدم اليت تتضهندا اداد ها
فإهنا تؤثر ا اصحكام ،وإن كانت غري متح ة ا مجيع الناس ،وإدّنا
ٌم قوية وتورث الريب ،والتددهة إذا كانت قوية د
ذلك مدا ل ريعة الوقوم ا احملظورا
املطلب الرابع :ما يستثىن من شهادة حكم شهادة املغفل ومن كثر غلطه
ت دم فيها مبق ه دن اصبل عدم قبول اداديف ا غهل ومن كثر غلطا ،ورد ا؛ للتددهة اليت تتضهندا ه
الشداديف ،دإال هندا يستثىن من ذلك اصبل العام اداديف ا غهل على وجا خال من التددهة ،فإ دن ه الشداديف إذا حت ق
فإهنا ت بل( ،)4ويتح ق ذلك من خ ل هحد همرين(:)5
خلو ا من التددهة د
األول :هن يهسر ا غهل الشداديف ،ويبيندا على وجا خال من اللبس ،واالحتهالا
الثاين :هن يكون اصمر ا شدود فيا جليا ،واضحا ،بينا ال يلبس فيا على ٍ
هحد البتةا
د
د
د ُ
فهه اتني احلالتني تنتهه التددهة؛ فت بل ادادتا ،ي ول النووي " :فإن ادد مهسرا ،وبني وقت التحهل
ومكانا ف الت الريبة عن ادادتا قبلت "()6ا
ومن همثلة اداديف ا غهل ا هسريف :أبن يشدد أبندا رهى ا الشخص ي طع يد ا هو أيخ مالا( ،)7هو
()8
وفصل ادادتا ،مما يدفع
فسر ا د
رهيت ا الشخص قتل ا ،هو مسعتا قال ه طالق  ،فإنا ا ه الشداديف د
التدهة عن ادادتاا

( )1ينظر :البدويت ،كشاف ال نام ،م ،6ص529
( )2ينظر :ال ركشه ،حمهد بن عبدهللا ،ارح ال ركشه على خمتصر اخلرقه ،دار العبيكان ،طا اصوىل1993 ،م ،م ،7ص346
يتطرق إىل ما ال جيوز ،ينظر :الشاطيب ،إبرا يم بن مومى الغرانطه ،ت  1388ه ،ا واف ات ،دار ا عرفة ،بريوت ،ط1992 ،4م ،م،4
( )3م دد ال رايع :منع ما جيوز لئ
د
ص323
( )4ينظر :اصيب ،جوا ر اإلكليل ،م ،2ص ،232والنووي ،روضة الطالبني ،م ،11ص ،241والشربيين ،مغين احملتام ،م ،4ص ،414والبدويت ،كشاف ال نام ،م،6
ص529
( )5ينظر :ال راا ،ال خرييف ،م ،8ص ، 281وابن الرفعة ،كهاية النبيا ارح التنبيا ا ف ا اإلمام الشافعه ،م ،10ص ،235وابن ج ي ،ال وانني اله دية ،ص202
( )6روضة الطالبني ،م ،11ص241
( )7ينظر :الدموقه ،حااية الدموقه ،م ،6ص64
( )8ينظر :احلطا  ،موا ب اجلليل ،م ،8ص167
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غإلضافة إىل ما ت دم فإ دن الغهلة إذا كانت اندريف غلنسبة إىل الشا د ،هي هندا غالبا ال يوباب غلغهلة ،بل

نص اله دا على
معروف غلي ظة واالنتباه ،مثد حصلت الغهلة منا على مبيل النددريف ،حبيث هندا ال يُوباب هبا ،ف د د
قبول ادادتا( ،)1ي ول ال ركشه " :وال ُينع من الشداديف وجود غلط اندر ،هو غهلة اندريف"( ،)2وقد عللوا ذلك :أبنا
من النادر ،والنادر ال عربيف با( ،)3وص دن ال يوجد هحد يسلم من الغلط والنسيان هبدا()4ا
ف بكثريف الغلط فإندا ال ت بل ادادتا كها ت دم ،دإال ه دن الغلط اليسري ال يؤثر ا قبول الشداديف،
ومن عُر َ
وذلك يعود لسببني:
األول :ه دن ذلك قلدها من يسلم منا – هي الغلط اليسري  -فلو َمنَ َع ذلك الشداديف النسد غهبا()5ا
الثاين :ه دن الشا د قد خيطئ ام ال اضه و يبتا ،هو هليبة م ام ال ضا عهوما ،هو صم ٍر يعرتي الشا د
رد ادادتاا
حال هدايا للشداديف ،فإذا وجد ذلك وكان يسريا ،فإندا ال يوجب د
جا ا همىن ا طالب" :وال يضر قليل الغلط والنسيان ا قبول الشداديف"( ،)6وي ول ابن قدامة " :وال ُينع
من الشداديف وجود غلط اندر ،هو غهلة اندريف؛ صن هحدا ال يسلم من ذلك ،فلو منع ذلك الشداديف النسد غهبا،
فاعتربان الكثريف ا ا نع ،كها اعتربان كثريف ا عابه ا االخ ل"()7ا
اخلامتة

ا خامتة

ا البحث توبلت إىل النتايج اآلتية:

أوالً :الغهلة :غيبة الشه عن غل اإلنسان ،وعدم ت كره لاا

اثنياً :غهلة الشا د وكثريف غلطا ه إحدى ال وادح اليت ت دح ا الشداديف ،وحتول بيندا وبني ا صود مندا،
ضايه عليداا
و و قبوهلا وبنا احلكم ال د
ف بكثريف الغلط و التدهة؛ إذ إ دن ك مها
اثلثاً :السبب الرييس ال ي ي وم عليا رد اداديف ا غهل هو من عُ ر َ

ال حهظ وال ضبط عنده ،و ا يؤدي إىل عدم الث ة بشدادتا حته هو هدا ا

( )1ينظر :النووي ،روضة الطالبني ،م ،11ص ،241والشربيين ،مغين احملتام ،م ،4ص ،414واصنصاري ،همىن ا طالب ،م ،9ص ،122وابن قدامة ،ا غين ،م،9
ص ،188وابن مهلح ،ا بدم ،م ،1ص ،218والبدويت ،ارح منتدى اإلرادات ،م ،2ص ،545كشاف ال نام ،م ،6ص529
( )2ارح ال ركشه على خمتصر اخلرقه ،م ،7ص346
( )3ينظر :الرازي ،حمهد بن عهر احملصول ،مؤمسة الرمالة ،طا الثالثة1997 ،م ،م ،1ص ،404وال راا ،ادا الدين همحد بن إدريس ،نهايس اصبول ا ارح احملصول،
مكتبة ن ار مصطهى الباز ،طا الثانية1993 ،م ،م ،3ص ،1068اصرموي ،بهه الدين حمهد بن عبدالرحيم ،هناية الوبول ا دراية اصبول ،ا كتبة التجارية ،طا اصوىل،
2016م ،م ،8ص3832
( )4ايصنصاري ،همىن ا طالب ،م ،9ص ،122البدويت ،كشاف ال نام ،م ،6ص529
( )5ينظر :ابن قدامة ،ا غين ،م ،9ص188
( )6اصنصاري ،م ،9ص122
( )7ا غين ،م ،9ص188
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دم اليت تتضهندا اداديف ا غهل :قبولا للتل ني ،وذ ا اصمور عليا ،وعدم فدها ا يشدد با،
رابعاً :التُ ُ
ومحلا للشه على خ ف ما وعلياا
ف بكثريف الغلط :عدم الوثوق بضبطا ،مما جيعل ادادتا مدعايف
خامساً :التُدم اليت تتضهنا اداديف من عُر َ
حلهل الشه على خ ف ما و علياا

فسر ا وبيدندا على وجا خال من اللبس واالحتهال؛ لعدم التدهة؛ إذ إ دن
سادساً :ت بل اداديف ا غهل إذا د
التدهة ه الوباب ا ؤثر ا احلكم ،فيجب تعليق احلكم با ،وجودا وعدماا
سابعاً :الغلط اليسري ال يؤثر ا قبول اداديف الشا د ،فإن الشا د ام ال اضه و يبتا ،هو صمر ما اعرتاه

رد ادادتاا
حال هدايا للشداديف ،فإذا وجد ذلك وكان يسريا ،فإندا ال يوجب د
املصادر واملراجع:

 أدب الشهود ،حمهد بن حيىي بن مراقة ،دار بادر ،طا اصوىل2013 ،م أسىن املطالب شرح روض الطالب ،زكراي بن حمهد اصنصاري ،دار ابن اجلوزي ،طا اصوىل2011 ،م اإلقناع ،ارف الدين هيب النجا احلجاوي ،دار طيبة ،طا اصوىل1989 ،م اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عاصوىل 1376 ،ه

الدين هيب احلسن ا رداوي ،مطبعة السنة احملهدية ،طا

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،عثهان بن عله ال يلعه ،دار الكتا اإلم مه ،طا الثانية 1418 ،ه -اتج العروس ،حمهد بن حمهد احلسيين ال بيدي ،دار اهلداية ،بريوت ،طا الثالثة2003 ،م

 تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام ،مشس الدين حمهد بن فرحون ،مكتبة الكلياتاصز رية ،طا اصوىل 1406 ،ه
 ترتيب الفروق واختصارها ،حمهد بن إبرا يم الب وري ،دار بادر ،طا اصوىل2006 ،م التشريع اجلنائي يف اإلسالم ،عبد ال ادر عوديف ،دار الكتب العلهية ،طا الثالثة1935 ،م تفسري القرآن العظيم ،عهاد الدين هيب الهدا بن كثري ،دار ابن اجلوزي ،طا الثالثة2011 ،م التوقيف على مهمات التعاريف ،عبدالرؤوف بن اتم العارفني ا ناوي ،دار عامل الكتب ،طا الثانية،2011م
 جامع األمهات ،عثهان بن عهر بن احلاجب ،اليهامة للطباعة والنشر والتوزيع ،طا اصوىل2010 ،م جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل ،باحل عبدالسهيع اصز ري ،دار اإلُيان ،بريوت ،طا اصوىل،2008م
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 حاشية اخلرشي على خمتصر خليل ،حمهد بن عبدهللا ،دار الهكر ،بريوت ،طا الثانية2010 ،م حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حمهد بن همحد الدموقه ،دار الهكر ،بريوت ،طا اصوىل1994 ،م حاشية رد احملتار على الدر املختار ،حمهد همني ابن عابدين ،دار الهكر ،بريوت ،لبنان ،طا الثانية،1979م
 حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب ،عبدهللا بن حجازي الشرقاوي ،دار الهكر ،طا الثانية1995 ،م الذخرية يف فروع املالكية ،ادا الدين همحد بن إدريس ال راا ،دار الغر اإلم مه ،بريوت ،طاالثانية1997 ،م
 الروض املربع شرح زاد املستقنع ،منصور بن يوماب البدويت ،دار الكتب العلهية ،بريوت ،طا الثالثة، 1422ه
 -روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حميه الدين حيىي بن ارف النووي ،دار ا كتب اإلم مه ،طا اصوىل،

 1412ه

 زاد احملتاج بشرح املنهاج ،عبدهللا بن الشيخ الكو جه ،وزاريف الشؤون الدينية ب طر ،طا اصوىل1982 ،م السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار ،حمهد بن عله الشوكاين ،دار ابن ح م ،طا الثانية1996 ،م شرح حدود ابن عرفة ،حمهد اصنصاري بن الربام ،دار الغر اإلم مه ،طا اصوىل1993 ،م شرح الزرقاين على خمتصر خليل ،حمهد بن عبد الباقه ال رقاين ،مكتبة الث افة الدينية ،ال ا ريف ،طااصوىل 1424 ،ه
 شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،حمهد بن عبدهللا ال ركشه ،دار العبيكان ،طا اصوىل1993 ،مامه بن اهلهام ،دار إحيا الرتاث العريب،
 -شرح فتح القدير ،كهال الدين حمهد بن عبد الواحد السيو د

بريوت ،طا الثانية1998 ،م

 الشرح الكبري ،همحد بن حمهد الدردير ،مطبوم هبامش حااية الدموقه ،دار إحيا الكتب العربية ،طاالثانية1998 ،م
الشرح الكبري على منت املقنع ،عبدالرمحن بن حمهد بن قدامة ،دار الكتا العريب للنشر والتوزيع ،طاالثانية2010 ،
 -شرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يوماب البدويت ،دار الكتب العلهية ،طا اصوىل1992 ،م

 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيل بن محاد اجلو ري ،دار العلم لله يني ،بريوت ،طاالرابعة1978م
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 العناية شرح اهلداية ،حمهد بن حمهود البابريت ،دار الطباعة ا نريية ،طا الثالثة1992 ،م فتح الباري شرح صحيح البخاري ،همحد بن عله بن حجر ،دار الهكر العريب ،طا الثالثة1995 ،م القاموس احمليط ،جمد الدين هبو طا ر حمهد بن يع و الهريوزآغدي مؤمسة الرمالة ،طا الثانية،2004م
 القوانني الفقهية ،حمهد بن حمهد بن ج ي ،دار احلديث ،طا الثانية1999 ،م– كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البدويت ،منصور بن يوماب ،دار إحيا الرتاث العريب ،طا اصوىل،
 1420ه
 كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات ،عبدالرمحن بن عبدهللا البعله ،دارالنشر اإلم مية ،طا اصوىل2012 ،م
 -كفاية النبيه شرح التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي ،همحد بن حمهدبن الرفعة ،دار الكتب العلهية ،طا

اصوىل1992 ،م

 لسان العرب ،حمهد بن مكرم ابن منظور دار بادر ،بريوت ،طا الثالثة 1414 ،ه املبدع شرح املقنع ،بر ان الدين هبو إمحاق ،دار الكتب العلهية ،بريوت ،طا اصوىل 1408 ،ه املبسوط ،حمهد بن همحد بن هيب مدل السرخسه ،دار ا عرفة ،بريوت ،طا الثانية2010 ،م احملصول ،حمهد بن عهر الرازي ،مؤمسة الرمالة ،طا الثالثة1997 ،م ،م ،1ص404 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،همحد بن حمهد الهيومه ،ا كتبة العلهية ،بريوت ،طا الثالثة،1986م - 1ال ايت ،وإبرا يم مصطهى وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار إحيا الرتاث العريب ،طا الثانية1998 ،م
 -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،همحد بن حمهد الهيومه ،ا كتبة العلهية ،بريوت ،طا الثالثة،

1986م

 معامل التنزيل ،احلسني بن مسعود البغوي ،دار طيبة ،طا اصوىل1989 ،م املعجم الوسيط ،إبرا يم مصطهى ال ايت وآخرون ،دار إحيا الرتاث العريب ،طا الثانية1998 ،ماملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،همحد بن حيىي الونشريسه،دار مكتبة احليايف ،طا الثانية1992 ،م
 املغين شرح خمتصر اخلرقي ،حمهد بن عبدهللا بن قدامة ،دار عامل الكتب ،طا الرابعة1394 ،م مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حمهد بن حمهد الشربيين ،دار إحيا الرتاث العريب ،طاالثانية 1421 ،ه
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 مقاييس اللغة ،همحد بن فارس ،دار الهكر ،بريوت ،طا اخلامسة1992 ،م املقدمات املمهدات ،حمهد بن همحد بن راد ،دار الغر اإلم مه ،بريوت ،طا الثانية1989 ،م املوافقات ،إبرا يم بن مومى الغرانطه الشاطيب ،دار ا عرفة ،بريوت ،ط1992 ،4م مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،حمهد بن حمهد الطرابلسه احلطا  ،دار الهكر ،بريوت ،طا الثالثة،1992م
 نفائس األصول يف شرح احملصول ،ادامكتبة ن ار مصطهى الباز ،طا الثانية1993 ،م

الدين همحد بن إدريس ال راا

 هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،حمهد بن هيب العباس الرمله ،مطبعة البايب احلليب مبصر 13578 ،ه هناية الوصول يف دراية األصول ،بهه الدين حمهد بن عبدالرحيم اصرموي ،ا كتبة التجارية ،طا اصوىل،2016ما
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