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لقد كاف مكضكع البحث (الفرؽ بيف الركاية الشيادة عند األصكلييف) لما لو مف األثر الكبير

 ثـ بياف، كقد حاكلت بياف معنى الركاية ثـ الشيادة لغة كاصطبلحا،عمى كثير مف التطبيقات الفقيية

، كفرقت بيف الركاية كالشيادة،الشركط المعتبرة في قبكؿ الشاىد كالراكم كبينت ضكابط أسماء الخبر
 نسأؿ اهلل أف يعفكا عنا ما كاف، كىذا جيد المقؿ.كىك صمب المكضكع مع بعض التطبيقات الفقيية

. كالحمد هلل رب العالميف، كأستغفر اهلل العظيـ أكال كأخي ار، كأف يرزقنا فضؿ الصكاب،مف الزلؿ

. كاالصكليكف، كالركاية، الشيادة:الكممات المفتاحية

The difference between a certificate and a novel in fundamentalists
Instructor: Salem Hussain Tamer al-Shammari
Ministry of Education/Institute of Fine Arts-minister's office
Dr.salim.alshammari@gmail.com
abstract:
The subject of the research (the difference between the novel and the
testimony of fundamentalists) was because of its great impact on many
jurisprudential applications, and I tried to show the meaning of the novel and
then the certificate language and terminology, and then to indicate the
conditions considered in the acceptance of the witness and narrator and
showed the names of the news, and differentiate between the novel and the
Testimony, And it is the crux of the topic with some of the application and
Alfafahi. And this effort of the eyeballs, ask the people to forgive us what
was falsehood, to make the best of the right, and for the great first and last,
praise be to God.
Keywords: certificate, novel, fundamentals.
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المقدمة:
إف لمعمـ الشرعي مكانة كبرل كمنزلة عظمى في ىذا الديف ،كاف مف أجؿ العمكـ الشرعية قدرا،
كأعظميا أث ار كأكبرىا فائدة عمـ أصكؿ الفقو ،لتكقؼ معرفة أحكاؿ األدلة الشرعية عمى استنباط

األحكاـ الفقيية مف مداركيا .كليذا األمر جعمت بحثي بعنكاف ( الفرؽ بيف الشيادة كالركاية عند

األصكلييف ) كاشتممت خطة البحث عمى مقدمة كمبحثيف كخاتمة.
منهجية البحث

ُ -لما كاف البحث في مكضكع الشيادة كالركاية بينت معنى الشيادة كالركاية في المغة كاالصطبلح.
ِ -كضحت شركط الشاىد كالراكم

ّ -تناكلت الفرؽ بيف الركاية كالشيادة .

ْ -تكثيؽ اآليات المباركة كعزكتيا إلى السكر ،مخرجا األحاديث الكاردة كالحكـ عمييا مف كتب
الحديث.

ٓ -كضعت ترجمة لؤلعبلـ مقتص ار عمى الذيف لـ يعرفكا كلـ يشتيركا.

ٔ -التعريؼ بالمصادر عند ذكرىا لممرة األكلى كذلؾ ببياف بطاقة الكتاب كاممة.
فت فييا
كالستكماؿ ىذا البحث عمى أحسف صكرة كضعت لو خطة تتككف مف ىذه المقدمة التي َّ
عر ي
كبينت أىميتو ،مع اإلشارة إلى خطة البحث ،كمنيجي فيو ،كمبحثيف ،كخاتمة.
بالمكضكعٌ ،
خطة البحث

قسمت البحث عمى  :مقدمة كمبحثيف كخاتمة .

المبحث األكؿ :تعريؼ الشيادة كالركاية كشركطيما كفيو أربعة مطالب

المطمب األكؿ  :تعريؼ الشيادة لغة كاصطبلحا .

المطمب الثاني  :الشركط المعتبرة في قبكؿ الشاىد.

المطمب الثالث  :تعريؼ الركاية لغة كاصطبلحا .

المطمب الرابع  :الشركط المعتبرة في قبكؿ الراكم .

المبحث الثاني  :الفرؽ بيف الركاية كالشيادة كفيو ثبلثة مطالب .
المطمب األكؿ :ضابط أسماء الخبر .

المطمب الثاني  :الفرؽ بيف الركاية كالشيادة .

المطمب الثالث :تطبيقات فقيية.
الخاتمة .

المصادر كالمراجع .
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المبحث األول /تعريف الشهادة والرواية لغة واصطالحا وشروطهما:

لما كاف مكضكع البحث الفرؽ بيف الركاية كالشيادة عند األصكلييف ،كاف لزاما عمينا بياف معنى

الشيادة كالركاية في المغة كاالصطبلح ،ليتضح كؿ كاحد منيما ،لذا سيتضمف ىذا المبحث أربعة

مطالب.

المطمب األول /تعريف الشهادة لغة واصطالحا:

لغة :خبر قاطع ،تقكؿ منو ىش ًي ىد الرجؿ عمى كذا ،كربما قالكا ىش ٍي ىد الرجؿ بسككف الياء لمتخفيؼ،
المشاىدة :المعاينة .
كقكليـ أ ٍشيى يد بكذا أم أحمؼ ،ك
ى
ك ىش ًي ىده يشيكدا :أم حضره فيك ً
شاىد ،كقكـ يشييكد أم حضكر .
كىك في األصؿ مصدر ،ك يشيَّد أيضا ،ك ىش ًيد لو بكذا شيادة ،أم أدل ما عنده مف الشيادة ،فيك

شاىد ،كالجمع ىش ٍيد كجمع ىش ٍيد يشيكد كأشياد .
الشاىد كالجمع ال يشيداء ،ك ً
ً
الشاىد المساف ،كالشاىد الممؾ(ُ).
كالشييد:
ى
شاى ىد ً
شاىدم يا ً
كاف انر نًعمةن  ...عمى ً
قاؿ األعشى(ِ) :فبل تى ٍحسبٌني ً
اهلل فىا ٍش ًيًد.
ىى
ٍى
اصطالحا :عند تعريؼ الشيادة اصطبلحا ،يجب عمينا أف نذكر تعريؼ المذاىب لما يترتب عميو مف
الخبلؼ الفقيي.
عرؼ عمماء الحنفية الشيادة بعدة تعريفات منيا :اإلخبار الصدؽ بمفظ الشيادة إلثبات الحؽ

(ّ) .

كعرؼ عمماء المالكية بعدة تعريفات منيا :الشيادة قكؿ بحيث يكجب عمى الحاكـ سماعو ،الحكـ
بمقتضاه إف عدؿ قائمو مع تعدده أك حمؼ طالبو(ْ).

كعرؼ عمماء الشافعية الشيادة بعدة تعريفات منيا :إخبار بحؽ لمغير عمى الغير(ٓ).
عرؼ عمماء الحنابمة الشيادة بعدة تعريفات منيا :اإلخبار بما عممو بمفظ خاص(ٔ).

كعرفيا األصكليكف بتعريفات كثيرة كلكنيا متقاربة فقالكا :الشيادة ىي اإلخبار عف شيء مع العمـ

بو(ٕ).

كالراجح مف التعاريؼ كاهلل أعمـ.

ىك ما عرفو الشافعية بأف الشيادة ىي إخبار بحؽ لمغير عمى الغير ،كذلؾ ألف الشيادة ىي إخبار

باالتفاؽ ،كأف تككف عمى الغير كما مبيف في شركطيا.

المطمب الثاني /الشروط المعتبرة في قبول الشاهد:

اشترط أىؿ العمـ شركطا يجب تكافرىا في الشاىد لتقبؿ شيادتو:

قاؿ الماكردم(ٖ) :إف الشركط المعتبرة في قبكؿ الشاىد ىي خمسة(ٗ).

يد ٍي ًف ًم ٍف
استى ٍش ًي يدكا ىش ًي ى
(ك ٍ
األول :اإلسالم .فبل تقبؿ شيادة كافر عمى مسمـ ،كالدليؿ قكلو تعالى :ى
(َُ)
ً
م ىع ٍد وؿ ًم ٍن يك ٍـ)(ُُ) ،كالكافر ليس كذلؾ ،كيستثنى مف ذلؾ
(كأى ٍش ًي يدكا ىذ ىك ٍ
ًر ىجال يك ٍـ)  ،كقكلو تعالى :ى
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ادةي ب ٍينً يكـ إً ىذا حضر أىح ىد يكـ اٍلمك ي ً
ًَّ
يف
االضطرار إلى شيادتو قاؿ تعالى :ى
ت ح ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكا ىشيى ى ى ٍ
ى ىى ى ي ىٍ
يف ى
صي ً
اٍلك ً
آخ ىر ً
َّة اثٍىن ً
اف ًم ٍف ىغ ٍي ًريك ٍـ)(ُِ).
اف ىذ ىكا ىع ٍد وؿ ًم ٍن يك ٍـ أ ٍىك ى
ى
(ُّ)
الثاني :البموغ ،فبل تقبؿ شيادة الصبي اتفاقا إال لصبي عمى صبي في دـ  ،ما لـ يتفرقكا فإف
تفرقكا لـ تقبؿ(ُْ) ،ألنو ال يقدر عمى األداء إال بالتحفظ كالتحفظ بالتذكر كالتذكر بالتفكر ،كال يكجد

مف الصبي عادة ،كألف الشيادة فييا معنى الكالية ،كالصبي مكصى عميو ،كألنو لك كاف لو شيادة

ٍب ُّ
اء ًإ ىذا ىما يد يعكا)(ُٓ) .أم
(كىال ىيأ ى
الشيى ىد ي
لمزمتو اإلجابة عند الدعكة لآلية الكريمة كىك قكلو تعالى :ى
دعكا لؤلداء فبل يمزمو إجماعا(ُٔ).

الثالث :الحرية ،اختمؼ أىؿ العمـ في شيادة العبد ،لذا فقد كرد عف الصحابة كالتابعيف أقكاال مختمفة

في ذلؾ(ُٕ).

قاؿ الماكردم في الحاكم ( :فأما شيادة العبيد ،فمردكدة عمى األحرار كالعبيد في كثير الماؿ كقميمو،
كىك قكؿ جميكر الصحابة كالتابعيف كالفقياء ،كىك مذىب الشافعي كأبي حنيفة كمالؾ .كحكي عف

عمي بف أبي طالب عميو السبلـ :أف شيادة العبد مقبكلة عمى العبيد دكف األحرار .كحكي عف

الشعبي كالنخعي :أف شيادتو مقبكلة في القميؿ دكف الكثير .كحكي عف داكد كأحمد كاسحاؽ كأبي
ثكر أف شيادة العبيد مقبكلة في األحكاؿ كميا .كبو قاؿ مف الصحابة أنس بف مالؾ ،كمف التابعيف

شريح ،كقيؿ :إف عبدا شيد عنده فقبؿ شيادتو ،فقيؿ لو :إنو عبد فقاؿ :قـ كمكـ ابف عبد كأمة )(ُٖ).
(ُٗ)

كقاؿ الشافعي( :كرد شيادة العبد إنما ىك تأكيؿ ليس ببيف)

كذكر بعض أصحاب الشافعي أنو ال يعمـ لمف رد شيادة العبد مستندا أك كجيا(َِ).

كتفصيؿ ىذا الخبلؼ مبسكط في كتب الفقو .

الرابع :العقل ،فبل تصح شيادة المجنكف اتفاقا(ُِ) ،ألف مف ال عقؿ لو ال يعرؼ الشيادة فكيؼ يقدر
عمى أدائيا(ِِ).

الخامس :العدالة اشترط الفقياء كاألصكليكف العدالة في الشيادات باعتبار كجكب التكقؼ كىك قكلو
ؽ بًىنبوإ فىتىبييَّنكا أىف تي ً
ً
ص ييبكا قى ٍك نما بً ىجيىالى وة)(ِّ) ،أم تكقفكا في خبر الفاسؽ(ِْ).
ٍ
اء يك ٍـ فىاس ه ى ى
تعالى( :إً ٍف ىج ى
كقاؿ ابف الحاجب(ِٓ) في حد العدالة (ىي محافظة دينية تحمؿ عمى مبلزمة التقكل كالمركءة ليس
(ِٔ)

معيا بدعة )

.

(ِٕ)

كعرفيا الشككاني

فقاؿ ( :إنيا التمسؾ بآداب الشرع ،فمف تمسؾ بيا فعبل كتركا ،فيك العدؿ

المرضي ،كمف أخؿ بشيء منيا ،فإف كاف اإلخبلؿ بذلؾ يقدح في ديف فاعمو أك تاركو ،كفعؿ حراـ

كترؾ الكاجب فميس بعدؿ )

(ِٖ)

.

كىناؾ شركط أخرل لمشاىد مثؿ شرط البصر ،كىذا عند الحنفية فقط (ِٗ).
كالراجح قكؿ الجميكر في عدـ اشتراطو في الشيادة عمى األقكاؿ(َّ).
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كشرط آخر كىك النطؽ عند الجميكر ،الشتراطيـ لفظ شيدت أك أشيد.
كالراجح عدـ اشتراط النطؽ ،بؿ يقبؿ كؿ ما يدؿ عمى معنى الشيادة مف لفظ أك كتابة أك إشارة

عاجز ،كىك رأم المالكية(ُّ) .كاشترطكا أيضا انتفاء التيمة القكية ،كشاىدة الشاىد لعمكدم نسبو ،أك

عمى عدكه ،أك بما يجمب لو نفعا أك يدفع عنو ضر ار (ِّ).

المطمب الثالث /تعريف الرواية لغة واصطالحا:

لغة ( :ركم ) الراء كالكاك كالياء أصؿ كاحد ،ثـ يشتؽ منو ،فاألصؿ ما كاف خبلؼ العطش ،ثـ
يصرؼ في الكبلـ لحامؿ ما يركل منو ،كاألصؿ ركيت الماء ريا.

كجاء في مختار الصحاح :كركل الحديث كالشعر يركم بالكسر ًركاية فيك راك في الشعر كالماء

ً
أركاهي أيضا حممو عمى ًرىكايتو(ّّ).
كالحديث مف قكـ يرىكاة ،ى
كرَّكاه الشعر تىٍركىيةن ك ى
الرًاكية)
( الر ُّ
اء (ك َّ
م مف الماء فيك ىريَّاف كىي ىريَّا كىـ ىك يى َّف ًرىك ه
م ) بالكسر خبلؼ العطش ،ييقاؿ ىرًك ى
المزادة مف ثبلثة جمكد (كمنيا) قكلو اشترل ىرًاكية فييا ماء كشؽ ىرًاكىيةن لرجؿ كفي الس ىير ظفركا بً ىرىك ىايا
ى

فييا ماء كأصميا بعير السقاء ألنو ىي ٍركم الماء أم يحممو (كمنو) راكم الحديث كراكيتو كالتاء لممبالغة
ييقاؿ ىركل الحديث كالشعر ًرىكاية ىكىرَّكٍيتيوي ٌإياه ىح ىمٍمتيو عمى ًرىك ىايتًو كمنو َّإنا يرك ىينا في األخبار(ّْ).
اصطالحا :ىناؾ تعاريؼ كثيرة لمركاية نذكر منيا ثبلثة .
(ّٓ)

األكؿ :قاؿ المازرم

 :ىي اإلخبار عف عاـ ال ترافع فيو إلى الحكاـ(ّٔ).

الثاني :إخبار عف عاـ ال يختص بمعيف ،كال ترافع فيو ممكف عند الحكاـ ،كعكسو الشيادة (ّٕ).

الثالث :كعند عمماء الحديث (ىك حمؿ الحديث كنقمو كاسناده إلى مف عزم إليو بصيغة مف صيغ
األداء)(ّٖ).

المطمب الرابع /الشروط المعتبرة في قبول الراوي:
يشترط في الراكم عدة شركط بعضيا محؿ كفاؽ ،كالبعض اآلخر محؿ خبلؼ ،كأىميا ما يمي:

األول :اإلسالم .

كالدليؿ عمى اشتراطو ،أف اهلل أكجب التكقؼ في خبر الفاسؽ ،فالكافر أكلى بذلؾ.
ؽ بًىنبوإ فىتىبييَّنكا أىف تي ً
ً
ًَّ
ص ييبكا قى ٍك نما بً ىجيىالى وة)(ّٗ) ،كما أف
ٍ
اء يك ٍـ فىاس ه ى ى
قاؿ تعالى :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آم ينكا إً ٍف ىج ى
يف ى
الكافر متيـ باإلضرار بالديف كالكذب عميو ،فبل يقبؿ قكلو فيو ،كىك أيضا ال يميؽ بالسياسة تحكيمو

في ديف ال يعتقد تعظيمو (َْ).

كىذا الشرط محؿ كفاؽ ،كلكف المراد اشتراط ىذا الشرط عند األداء ال عند التحمؿ ،أم أف الكافر لك

سمع حديثا مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حاؿ كفره ثـ ركاه بعد إسبلمو قبؿ منو(ُْ).
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الثاني :العدالة
أجمع جماىير أئمة الحديث كالفقو كاألصكؿ ،عمى أنو يشترط فيمف يحتج بركايتو ،أف يككف عدال

ضابطا لما يركم(ِْ).

كالعدالة ىي صفة راسخة في النفس ،تحمؿ المتصؼ بيا عمى مبلزمة التقكل كترؾ الكبائر ،كما يخؿ
بالمركءة مف الصغائر ،كيعنكف بما يخؿ بالمركءة ،األعماؿ الخسيسة التي ال تناسب مكارـ األخبلؽ،

كالغش في التكافو كغيرىا.

ؽ بًىنبوإ فىتىبييَّنكا أىف تي ً
ً
ًَّ
ص ييبكا قى ٍك نما
ٍ
اء يك ٍـ فىاس ه ى ى
كالدليؿ عمى اشتراطيا قكلو تعالى :ى
(يا أىيُّيىا الذ ى
آمينكا إً ٍف ىج ى
يف ى
بً ىجيىالى وة)(ّْ).
حيث أكجب التكقؼ في خبر الفاسؽ ،كعدـ الحكـ بو ،حتى يركل مف طريؽ آخر ركاتو عدكؿ ،كألف

الفاسؽ متيـ بالكذب فبل يقبؿ قكلو(ْْ).

كالدليؿ عمى اشتراطو أف مف كثر منو الغمط فيما ينقمو كيركيو ،ال يغمب عمى الظف صدقو ،كمف ال

يغمب عمى الظف صدقو ،ال يقبؿ خبره في الديف(ْٓ).

الثالث :الضبط

لغة :ضبط الشيء حفظو بالحزـ كبابو (ضرب) كرجؿ ضابط أم حازـ(ْٔ).

كاصطبلحا :أصؿ الضبط إمساؾ الشيء باليد ،أك اليديف ،إمسا نكا يؤمف مع الفكات ،ثـ استعمؿ -
مجاز -في حفظ الكالي كنحكه الببلد بالحزـ كحسف السياسة ،كفي حفظ المعاني بألفاظيا ،أك بدكنيا
نا
بالقكة الحافظة.

كيستعمؿ في اصطبلح المحدثيف في التحرم كالتشديد في النقؿ ،كالمبالغة في إيضاح الخط

باإلعراب ،كالشكؿ ،كالنقط (ْٕ).

فمف كاف عند التحمؿ غير مميز ،أك كاف مغفبل ال يحسف ضبط ما حفظو ،ليؤديو عمى كجيو ،فبل
ثقة بقكلو ،كاف لـ يكف فاسقا (ْٖ).

كمف يككف مختؿ الطبع ،ال يقدر عمى الحفظ أصبل ،ال يقبؿ خبره البتة ،ككذا مف يعتريو السيك
غالبا ،كرب مف يضبط قصار األحاديث دكف طكاليا ،لقدرتو عمى ضبط تمؾ دكف ىذه ،فتقبؿ ركايتو

فيما عمـ ضبطو إياه(ْٗ).

كيعرؼ ككف الراكم ضابطا بمقياس قرره العمماء ،كاختبركا بو ضبط الركاة ،كىك كما لخصو ابف

الصبلح

(َٓ)

بقكلو :أف نعتبر أم نكازف ركاياتو ،بركايات الثقات المعركفيف بالضبط كاإلتقاف ،فإف

كجدنا ركاياتو مكافقة كلك مف حيث المعنى لركايتيـ ،أك مكافقة ليا في األغمب ،كالمخالفة نادرة ،عرفنا

حينئذ ككنو ضابطا ،كاف كجدناه كثير المخالفة ليـ ،عرفنا اختبلؿ ضبطو ،كلـ نحتج بحديثو(ُٓ).
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الرابع  :التكميف
التكميؼ :بأف يككف بالغا عاقبل ،إذ ال كازع ،أم :ال مانع لمصبي كالمجنكف عف الكذب ،لعدـ تعقميما

الثكاب كالعقاب ،كال عبادة ليما شرعا(ِٓ) ،فبل تقبؿ ركاية المجنكف كالصبي مراىقا كاف أك لـ يكف،
ممي از كاف أك لـ يكف.

أما المجنكف كالصبي الذم ال يميز ،فمعدـ الضبط كعدـ التمكف مف االحتراز عف الخمؿ .
كأما المميز فؤلف الفاسؽ إذا لـ تقبؿ ركايتو ،مع ككنو يخاؼ اهلل كيخشى عقابو ،فالصبي الذم ال
يمنعو خشية اهلل ،كال يردعو رادع ديني ،لعدـ تعمؽ التكميؼ بو ،أكلى بأف ال تقبؿ(ّٓ) ،أم :ال يترتب

عمى عبادتيما حكـ شرعي ،كعقد بيع ،أك نكاح ،أك فسخ عقد ،أك طبلؽ ،فإف سمع الراكم صغيرا،

أم :حاؿ صغره ،كركل بالغا :أم بعد بمكغو ،قبؿ قكلو ،كركايتو كالشيادة ،كصبياف الصحابة(ْٓ).

المبحث الثاني /الفرق بين الشهادة والرواية.

المطمب األول /أسماء الخبر:
تمهيد:

مف المباحث التي اعتنى بيا عمماء األصكؿ مسألة الفرؽ بيف الشيادة كالركاية ،لما يترتب عمى
التفريؽ بينيما مف معرفة أسباب الخبلؼ كالترجيح في عدد مف المسائؿ األصكلية كالفقيية.

حيث قاؿ القرافي

(ٓٓ)

في كتابو الفركؽ ( :أقمت مدة أسأؿ الفضبلء عف الفرؽ بينيما كتحقيؽ ماىية

كؿ كاحدة منيما ،فإف كؿ كاحدة منيما خبر ،فيقكلكف الفرؽ بينيما ،أف الشيادة يشترط فييا العدد
كالذككرية كالحرية ،بخبلؼ الركاية فإنيا تصح مف الكاحد كالمرأة كالعبد ،فأقكؿ ليـ اشتراط ذلؾ فييا
فرع تصكرىا كتمييزىا عف الركاية ،فمك عرفت بأحكاميا كآثارىا التي ال تعرؼ إال بعد معرفتيا لزـ

الدكر ،حتى ظفرت بو في كبلـ المازرم ،فقاؿ رحمو اهلل :الشيادة كالركاية خبراف ،غير أف المخبر
عنو إف كاف أم ار عاما ال يختص بمعيف فيك الركاية ،كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ (( إنما األعماؿ

بالنيات))(ٔٓ) ،كالشفعة فيما ال يقسـ ال يختص بشخص معيف ،بؿ ذلؾ عمى جميع الخمؽ ،في جميع
األعصار كاألمصار ،بخبلؼ قكؿ العدؿ عند الحاكـ ،ليذا عند ىذا دينار إلزاـ لمعيف ال يتعداه إلى

غيره ،فيذا ىك الشيادة المحضة(ٕٓ) .كلك لـ يحصؿ كبلـ المازرم صعب عمينا ذلؾ) (ٖٓ).

كقبؿ البدء في الخكض في الفرؽ بيف الشيادة كالركاية ال بد لنا مف معرفة ضابط أسماء الخبر في
مختمؼ أحكالو ،ألنو مفيكـ شامؿ.

لذا فالخبر :إف كاف حكما عاما يتعمؽ باألمة ،ككاف مستنده السماع فيك الركاية.
كاف كاف مستنده الفيـ فيك الفتكل ،كاف كاف خب ار جزئيا يتعمؽ بمعيف ،مستنده المشاىدة أك العمـ فيك

الشيادة.

بالمخبر عنو ،كالمخبر بو ىك مستحقو أك نائبو فيك الدعكل .
كاف كاف ىك خب ار عف حؽ يتعمؽ
ى
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كاف كاف ىك خب ار عف تصديؽ ىذا الخبر فيك اإلقرار.
كاف كاف ىك خب ار عف ىكًذبًو فيك اإلنكار.

يحمؿ عميو الدليؿ مطمكبا.
كاف كاف ىذا خب ار نشأ عف دليؿ فيك النتيجة ،كيسمى قبؿ أف ى
كاف كاف ىذا خب ار عف شيء يقصد منو نتيجتو ،فيك دليؿ كجزؤه ً
مقد ىمتو(ٗٓ).
المطمب الثاني /الفرق بين الشهادة والرواية:
بعد أف عرفنا ضابط أسماء الخبر ،عمينا أف نعرؼ الفرؽ بيف الشيادة كالركاية ،كمف ىذه

الفركؽ:

أوال :العدد

( ال يشترط العدد في الركاية بخبلؼ الشيادة ،كالمناسبة في اشتراط العدد في الشيادة دكف الركاية،

مف جية أف إلزاـ المعيف ،كىك الغالب في الشيادة ،نتكقع فيو عداكة باطنية لـ يطمع عمييا الحاكـ،

فتبعث العدك عمى إل ازـ عدكه ما لـ يكف الزما لو ،فاحتاط الشارع لذلؾ كاشترط معو آخر ،إبعادا ليذا
االحتماؿ فإذا اتفقا في المقاؿ قرب الصدؽ جدا بخبلؼ الكاحد.

كالركاية مف حيث عمكـ مقتضاىا غالبا يكفي فييا الكاحد ،إذ ال يتيـ أحد في عداكة جميع الخمؽ إلى

يكـ القيامة ،فبل يحتاج االستظيار بالغير ،فباب الركاية بعيد عف التيـ جدا) (َٔ).

فالعدد يشترط في الشيادة اثناف عند اإلمكاف ،حتى ال يشترط العدد في كؿ مكضع ال يمكف فيو

العدد عرفا كشيادة القابمة(ُٔ).

كالركاية يكتفي فييا بكاحد ،كما يكتفي بو في األصؿ ،ألف الفرع ال يزيد عمى األصؿ ،كىذا ىك

الصحيح ،كنقمو اآلمدم ،كاليندم ،عف األكثريف( .كألف العدد ال يشترط في قبكؿ الخبر ،فبل يشترط
في جرح ركايتيـ أك تعديميـ بخبلؼ الشيادة) (ِٔ).

كشرط العدد في الشيادة أيضا ،ألف الخبر الصادر مف اثنيف آكد ظنا ،كأقكل حسبانا مف الخبر
المستفاد مف قكؿ الكاحد ،ككمما كثر المخبركف ،كثر الظف بكثرة عددىـ ،إلى أف ينتيي خبرىـ إلى
االعتقاد ،فإف تكرر بعد حصكؿ االعتقاد انتيى إلى إفادة العمـ ،كىذا معمكـ باطراد العادات فيما

يندرج فيو مف الخبر المتكاتر ،كيجب عمى ىذا أف تتكارد الشيادتاف عمى شيء متحد ،فإذا شيد كاحد

عمى قتؿ أك قبض أك غصب أك قتؿ أك قذؼ أك بيع أك إجارة في يكـ األحد ،كشيد آخر عمى كقكع
ذلؾ يكـ االثنيف ،لـ يثبت؛ ألف الشيادتيف لـ يتعمقا بشيء كاحد ،حتى يتأكد الظف ،كمف خالؼ في

ذلؾ فقد أخطأ(ّٔ).

ككذلؾ العدد في الشيادة دكف الركاية :منيا أف الغالب عمى المسمميف ميابة الكذب عمى رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ ،بخبلؼ شيادة الزكر ،فاحتيج إلى ذلؾ االستظيار فييا ،كمنيا أنو قد ينفرد
بالحديث النبكم شاىد كاحد ،فمك لـ يقبؿ ،لفات عمى أىؿ  ،تمؾ المصمحة العامة ،بخبلؼ فكات حؽ
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كاحد عمى شخص كاحد في المحاكمات ،كبيذا يظير أف العمؿ بتزكية الكاحد في الركاية ىك
األحكط.

إحن كعداكات كثارات قد تحمميـ عمى شيادة الزكر بخبلؼ األخبار
كمنيا أف بيف كثير مف المسمميف َ

النبكية(ْٔ).

( ككذلؾ الشيادة ليا نصاب ،إذا كجد كقضى بيا القاضي ،أما الركاية فميس ليا نصاب ،كليذا قد

تصؿ الركاية إلى التكاتر أك االستفاضة ،كقد تقؼ عند درجة اآلحاد ،كلذا يرجح الخبر الذم ركاتو

أكثر عمى الخبر الذم ركاتو أقؿ ،كعميو قالكا بصحة الترجيح بالكثرة في األخبار)(ٓٔ).

ثانيا :الذكورية

كالمناسبة في اشتراط الذككرية في الشيادة دكف الركاية مف كجييف:

أحدىما :أف إلزاـ المعيف سمطاف كغمبة كقير كاستيبلء ،تأباه النفكس األبية كتمنعو الحمية ،كىك مف

النساء أشد نكاية لنقصانيف ،فإف استيبلء الناقص أك األقؿ أشد في ضرر االستيبلء ،فخفؼ ذلؾ

عف النفكس بدفع األنكثة.

( كقبكؿ شيادة األنثى في األمكاؿ ،كفي المكاطف التي يتعذر فييا اطبلع الرجاؿ ،إنما كاف إللجاء
الضركرة إلى ذلؾ ،كالقكاعد يستثنى منيا محاؿ الضركرات ،ثـ إف الشرع جعؿ المرأة كالرجؿ في

محؿ تعذر اطبلعو الطبلقي ،كجعميا مثمو بشرط االستظيار بأخرل في محؿ تعذر اطبلعو االتفاقي،
ألف إذعاف النفكس بمقتضى الضركرات االطبلقية ،أشد مف إذعانيا بمقتضى الضركرات

االتفاقية)(ٔٔ).

ثانييما( :أف الشيادة مف حيث خصكص مقتضاىا ،كالنساء ناقصات عقؿ كديف ،ناسب أف ال
ينصبف نصبا عاما في مكاردىا ،لئبل يعـ ضررىف بالنسياف كالغمط ،بخبلؼ مقتضى الركاية فإنو

عاـ ،كاألمكر العامة تتأسى فييا النفكس ،كيتسمى بعضيا ببعض فيخؼ األلـ)(ٕٔ).

كمضت السنة أنو تجكز شيادة النساء ،فيما ال يطمع عميو غيرىف مف كالدة النساء كعيكبيف(ٖٔ).

ثالثا :الحرية

تشترط الحرية في الشيادة مطمقا ،بخبلؼ الركاية ،كالمناسبة في اشتراط الحرية في الشيادة دكف
الركاية مف كجييف أيضا:

أحدىما :أف النفكس األبية تأبى قيرىا بالعبيد األدنى ،كما تأباه بالنساء ،بؿ أكلى كيخؼ ذلؾ عمييا

باألحرار كسراة الناس.

الثاني :أف في العبد تحقؽ العداكة ،بسبب ما فاتو مف الحرية كاالستقبلؿ بالكسب كالمنافع ،كليس في
الحر إال مجرد احتماؿ العداكة ،فربما بعث العبد رقو المكجب لمضغائف كاألحقاد ،بسبب ما ذكر عمى

الكذب عمى المعيف كاذايتو(ٗٔ).
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رابعا :البموغ
الركاية ال يشترط فييا البمكغ عند التحمؿ ،كلكف يشترط عند األداء ،بخبلؼ الشيادة ،فإنو يشترط فييا
البمكغ(َٕ).

( كالبمكغ مظنة اإلدراؾ ،كفيـ أحكاـ الشريعة ،لذلؾ نيط التكميؼ بو ،كالمراد بالبمكغ العقؿ مع إدراؾ
سف اإلحتبلـ ،لذلؾ اكتفى الشافعي بذكر العقؿ(ُٕ) ،ألنو ال يتصكر اإلدراؾ كالعقؿ ،دكف البمكغ عند

العاقؿ.

فاشترط العمماء البمكغ فيو ،احت ار از عف حديث الصغير ،إذ إنو ال يعرؼ أثر الكذب كال عقكبتو،

فالبمكغ كالعقؿ يزجراف المكمؼ عف الكذب.

أما إذا تحمؿ صغي ار كأدل كبي ار  ،قبمت ركايتو ،كلـ يتردد أحد في قبكؿ ركاية عبد اهلل بف عباس،

كابف الزبير(ِٕ) ،كالنعماف بف بشير(ّٕ) ،كالحسف كالحسيف)(ْٕ).

أما الشيادة فيصح سماعو كتحممو لمشيادة قبؿ البمكغ إذا كاف ممي از(ٕٓ).

كعميو اختمؼ األصكليكف في اشتراطو ،كتردد الفقياء في ذلؾ أيضا ،كعميو بنكا اختبلفيـ المشيكر
(ٕٔ)

في قبكؿ قكلو في رؤية اليبلؿ ،كالقاضي

يرل رد ركايتو كىك المختار عند الشافعية(ٕٕ).

( كعند األئمة األربعة كغيرىـ ال تقبؿ ركاية كشيادة غير البالغ ،ألنو غير مكمؼ فبل يخاؼ

العقاب)(ٖٕ)( ،كركاية الصبي في باب الديف مقبكلة ،كاف لـ يكف مقبكؿ الشيادة) (ٕٗ) ،كمنيا أف
الصبي ال تقبؿ ركايتو في األخبار)(َٖ).

خامسا :التائب من الكذب

تقبؿ شيادة التائب مف الكذب دكف ركايتو ،فمف كذب ثـ تاب قبمت شيادتو ،كمف كذب في حديث
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ تاب لـ يقبؿ حديثو بعد ذلؾ عند المحدثيف ،كبو قاؿ أبك بكر

الصيرفي ،كابف القطاف ،كالقفاؿ ،كالماكردم ،كالركياني(ُٖ).

إف الراكم إذا كذب في حديث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،ردت جميع أحاديثو السالفة ،ككجب
نقض ما عمؿ بو منيا ،كاف لـ ينقض الحكـ بشيادة مف حدث فسقو ،ألف الحديث حجة الزمة لجميع

الناس ،كفي جميع األمصار ،فكاف حكمو أغمظ مف الشيادة الخاصة(ِٖ).

سادسا :ال تجوز شهادة جار إلى نفسه وال دافع عنها بخالف الرواية

تجكز الركاية بما يعكد نفعو عمى الراكم ،كال يجكز ذلؾ في الشيادة ،الشتراؾ الناس في السنف

كالديانات كافتراقيـ في الشيادات(ّٖ).

قاؿ الشافعي رحمو اهلل :كال تجكز شيادة جار إلى نفسو ،كال دافع عنيا .قاؿ الماكردم :كىذا صحيح،
ألف مف شركط قبكؿ الشيادة أف يخمك مف التيـ ،لقكلو تعالى ( :ىذلً يكـ أى ٍق ىسطي ًع ٍن ىد المَّ ًو كأى ٍقكـ لً َّ
اد ًة
مشيى ى
ٍ
ى ىي
ىكأ ٍىد ىنى أ َّىال تىٍرتى يابكا)(ْٖ) ،كالتيمة ريبة .
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كركل القاسـ بف محمد(ٖٓ) ،عف ابف عمر ،أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال تقبؿ شيادة خصـ

كال ظنيف كال ذم اإلحنة ) (ٖٔ).

فالخصـ المنازع ،كالظنيف :المتيـ ،كذم اإلحنة :العدك.

كيجكز أف يشيد لخصمو ،كاف لـ يشيد عميو ،فمف المتيميف في الشيادة كاف كانكا عدكال ،مف يجر
بشيادتو إلى نفسو نفعا ،أك يدفع عنيا ضررا ،فبل تقبؿ شيادتو.

فمف جر النفع ،أف يشيد السيد لعبده أك مكاتبو مف ال تقبؿ شيادتو ،ألنو مالؾ لمالؾ عبده ،كمستحؽ
أخذ الماؿ مف مكاتبو لجكاز عكده إلى رقو ،كمنيا أف يشيد الككيؿ لمككمو فيما ىك ككيؿ فيو مف ال
تقبؿ شيادتو ،لجكاز تصرفو فيو إذا ثبت ،فكاف نفعا  .كفي جكاز شيادتو لو في غير ما ىك

ككيؿ(ٕٖ).

سابعا :جواز أخذ األجرة عمى الرواية بخالف الشهادة
في ىذه المسألة قكالف لمعمماء :قكؿ بالمنع ،كآخر بالجكاز.

القول األول :ذىب جميكر الفقياء إلى أنو ال يحؿ لمشاىد أخذ األجرة عمى أدائو الشيادة إذا تعينت
عميو ألف إقامتيا فرض  ،قاؿ تعالى( :كأ ًىقيمكا َّ
ادةى لًمَّ ًو )(ٖٖ)) (ٖٗ) .
الشيى ى
ى ي
أما إذا لـ تتعيف عميو ،ككاف محتاجا ،ككاف أداؤىا يستدعي ترؾ عممو كتحمؿ المشقة ،فذىب جميكر
(كىال
الفقياء إلى :عدـ جكاز أخذ األجرة عمييا ،لكف لو أجرة الرككب إلى مكضع األداء  .قاؿ تعالى :ى
يد )(َٗ) )(ُٗ).
ب ىكىال ىش ًي ه
ض َّار ىكاتً ه
يي ى

القول الثاني :ذىب بعض الشافعية كالحنابمة إلى الجكاز؛ كذلؾ ألف إنفاؽ اإلنساف عمى عيالو فرض
عيف ،كالشيادة فرض كفاية ،فبل يشتغؿ عف فرض العيف بفرض الكفاية ،فإذا أخذ الرزؽ جمع بيف

األمريف .كألف الشيادة كىي لـ تتعيف عميو يجكز أف يأخذ عمييا أجرة كما يجكز عمى كتب

الكثيقة(ِٗ).

سد ىذا الباب لما يترتب عمى أخذ
كاألكلى في مثؿ ىذه المسائؿ التي تتعمؽ بحقكؽ الناس ،األكلى ٌ
الماؿ مف الفساد فقد يشيد بالزكر ليأخذ بالماؿ(ّٗ).
كقاؿ ابف الصبلح :إف أخذ األجرة عمى الحديث ،شبيو بأخذ األجرة عمى تعميـ القرآف كنحك ،غير أف
ىذا مف حيث العرؼ خرقا لممركءة ،كالظف يساء بفاعمو كذلؾ ،إال أف يقترف بقدر ينفي عنو ،كما لك

كاف فقي ار معيبل ،ككاف االشتغاؿ بالتحديث يمنعو مف االكتساب لعيالو(ْٗ).

ثامنا :جواز الرواية بالمعنى بخالف الشهادة

قاؿ الشعبي :تجكز الركاية بالمعنى بخبلؼ الشيادة (ٓٗ) ،كمف الركاة مف يحفظ المضمكف فقط كال

يتقيد بالمفظ ،كىك ما نسميو الركاية بالمعنى ،كفي جكاز أداء الحديث بيا خبلؼ بيف العمماء.
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قاؿ الشافعي في الرسالة  :تجكز شيادتيـ كال أقبؿ حديثيـ ،مف قبؿ ما يدخؿ في الحديث مف كثرة

اإلحالة ،كازالة بعض ألفاظ المعاني(ٔٗ).

كاالختيار في الركاية أف يركل الخبر بمفظو لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ (( نضر اهلل ام أر سمع مقالتي

فكعاىا ثـ أداىا كما سمع رب حامؿ فقو إلى مف ىك تفقو منو))(ٕٗ).

فإف أكرد الركاية بالمعنى نظرت ،فإف كاف ممف ال يعرؼ معنى الحديث لـ يجز ،ألنو ال يؤمف أف

يغير معنى الحديث.

كاف كاف ممف يعرؼ معنى الحديث نظرت ،فإف كاف ذلؾ في خبر محتمؿ ،لـ يجز أف يركل بالمعنى
ألنو ربما نقؿ بمفظ ال يؤدل مراد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فبل يجكز أف يتصرؼ في لفظو.

كاف كاف خب ار ظاى ار ففيو كجياف :

األكؿ :ال يجكز ألنو ربما كاف التعبد بالمفظ ،منيا تكبير الصبلة  ،تكبيرات العيد.

الثاني :إنو يجكز ،كىك األظير ألنو يؤدل معناه فقاـ مقامو ،كمحؿ الجكاز فيما إذا كاف الراكم رفيع
المنزلة ،مشيك ار بالضبط كاإلتقاف ،بحيث ال يظف بو زيادة ،ما لـ يسمعو أك نقصاف ما سمعو بخبلؼ

مف ليس كذلؾ(ٖٗ).

تاسعا :االختصاص

أف الركاية يختص ليا قكـ محصكركف ،ينشأكف عمى العمـ كالديف كالتحرز عف الكذب ،كالشيادة
ييحتاج فييا إلى جميع الناس ،ألف المعامبلت كالحكادث التي ييحتاج إلى الشيادة عمييا تتفؽ لكؿ
أحد ،كال يحضرىا غالبان إال أكساط الناس كعامتيـ ،الذيف ينشأكف عمى التساىؿ.

فمعقكؿ أنو لك يردت شيادة كؿ مف يجربت عميو كذبة ،لضاعت حقكؽ كثيرة جدان ،كال كذلؾ الركاية،
نعـ الفمتة كاليفكة التي ال ضرر فييا كيعقبيا الندـ ،كما يقع مف اإلنساف في أكائؿ عمره ،ثـ ييقمع عنو
كيتكب منو ،كما يدفع بو ضرر شديد كال ضرر فيو ،كصاحبو مع ذلؾ مستكحش منو ،ربما

ييغتىفر(ٗٗ).

عاشرا :شهادة المحدود في قذف وروايته

ال تقبؿ شيادة المحدكد في قذؼ بعد التكبة ،كتقبؿ ركايتو(ََُ) .ككجكب رد شيادة المحدكد في قذؼ

عند الحنفية ،إذا تاب مف ذلؾ بأف أكذب نفسو في قذفو عند مف قذفو بو ،كأصمح عممو عمى ما ىك
(َُُ)
ً
ً
َّ ًَّ
كف)(َُِ) ،فينتفي عنو الفسؽ
يف تى يابكا)
(كأيكلىئ ىؾ يى يـ اٍلفىاسقي ى
األشبو لقصر( إًال الذ ى
عمى ما يميو كىك ى
ال غير ،كيبقى كأف ال تقبؿ شيادة أبدا عمى حكمو(َُّ) ،خبلفا لمشافعي ،كمالؾ ،كأحمد(َُْ).
الحادي عشر :رجوع العدل عن حديثه يقبل منه بخالف الشهادة.

إذا حدث العدؿ بحديث ،رجع عنو لغمط كجده في أصؿ كتابو ،أك حفظ عاد إليو ،قبؿ منو رجكعو،

ككذا الزيادة بالمفظ ،كىذا بخبلؼ الشيادة ،يحكـ بيا القاضي ثـ يرجع الشاىد ،ألنو يثبت حقكقا
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لآلدمييف ال تزكؿ بالرجكع ،كمضى الحكـ بيا ،كالمخبر بيا يدخؿ في جممة المخبريف ،كانما ىك
مستدعى يؤدم ما استدعى لو ،كليس يطعف عمى المحدث ،إال قكلو تعمدت الكذب فيك كاذب ،في

األكؿ كال يقبؿ خبره بعد ذلؾ(َُٓ).

الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر :الشهادة إنما تصح ،بدعوى سابقة ،وطمب لها ،وعند
()106

حاكم ،بخالف الرواية

أف الشيادة ببل دعكل مقبكلة في حقكؽ اهلل تعالى ،ألف القاضي يككف نائبا عف اهلل تعالى ،فتككف

شيادة عمى خصـ فتقبؿ ،كغير مقبكلة في حقكؽ العبد ،كىذا أصؿ متفؽ عميو(َُٕ) ،كسمي الشاىد

شاىدا ألنو بيف عند الحاكـ الحؽ مف الباطؿ(َُٖ).

كأما الركاية فيي إخبار بما لـ يحصؿ فيو الترافع ،كلـ يقصد بو فصؿ القضاء كبت الحكـ ،بؿ قصد

بو مجرد عزكه لقائمو ،بحيث لك رجع عنو رجع الراكم(َُٗ) ،كمف تعريؼ المالكية لمشيادة :بأنيا

إخبار عدؿ حاكما بما عمـ ،كلك بأمر عاـ ليحكـ بمقتضاه(َُُ) .يتأكد لنا بأف الشيادة أماـ الحاكـ،
بخبلؼ الركاية .

الخامس عشر :الشهادة لها ألفاظ مخصوصة بخالف الرواية
قاؿ الشافعي رحمو اهلل :أقبؿ في الحديث حدثني فبلف إذا لـ يكف مدلسا ،كال أقبؿ في الشيادة إال

سمعت أك رأيت أك أشيدني(ُُُ).

كفيما افترقت فيو الشيادة عف الركاية ،فإف لمشيادة ألفاظ مخصكصة دكف الركاية(ُُِ) .كاف الشيادة
تصح بمفظ المضارع ،دكف الماضي كاسـ الفاعؿ ،فيقكؿ الشاىد أشيد بكذا عندؾ ،كلك قاؿ شيدت

بكذا ،أك أنا شاىد بكذا ،لـ تقبؿ منو(ُُّ) .فمفظ أشيد ال يكفي غيرىا كأعمـ كأجزـ كأتحقؽ(ُُْ).

لذا فمفظ أشيد في الشيادة ،فإنيا تعينت كلـ يقـ غيرىا مقاميا ،بخبلؼ الركاية(ُُٓ).

السادس عشر :يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة عمى األصح .

المختار إنو يثبت الجرح كالتعديؿ بكاحد في الركاية فقط ،أم بخبلؼ الشيادة ،ال يثبتاف فييا إال
بعدد ،رعاية لمتناسب فييما.

فإف الكاحد يقبؿ في الركاية دكف الشيادة ،كقيؿ ال يثبتاف إال بعدد ،فييما نظ ار إلى أف ذلؾ شيادة،

كقيؿ يكفى في ثبكتيما فييما كاحد نظ ار إلى أف ذلؾ خبر(ُُٔ).

كال يخفى أف العدالة شرط في قبكؿ الشيادة كالركاية ،كالشرط ال يزيد في إثباتو عمى مشركطو ،فكاف

إلحاؽ الشرط بالمشركط في طريؽ إثباتو أكلى مف إلحاقو بغيره.

كقد اعتبر العدد في قبكؿ الشيادة دكف قبكؿ الركاية ،فكاف الحكـ في شرط كؿ كاحد منيما ما ىك

الحكـ في مشركطو(ُُٕ).

السابع عشر :ال تقبل الشهادة عمى الشهادة بخالف الرواية .
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إف الشيادة عمى الشيادة تفتقر إلى االسترعاء(ُُٖ) ،كىك أف يقكؿ شاىد األصؿ لشاىدم الفرع :اشيدا
عمى شيادتي ،فمما افتقرت إلى االسترعاء ،افتقرت إلى تسمية األصؿ ،كليس كذلؾ اإلخبار ،ألنو ال

يفتقر إلى استرعاء ،بؿ إذا سمع منو حديثان ،جاز نقمة كالعمؿ عميو ،كاف لـ يقؿ اسمع مني ،فإف

سامع الخبر يجكز لو اإلخبار بو عف راكيو ،كاف لـ يقؿ لو الراكم اركه عني.

كمف سمع رجبل يقكؿ :أشيد لفبلف عمى فبلف بكذا ،لـ يجز لو أف يشيد عمى شيادتو حتى يقكؿ لو:

أشيد عمى شيادتي بذلؾ ،فيحمميا إياه فعممت بطبلف اعتبار اإلخبار بالشيادة عمى الشيادة مف ىذا

الكجو(ُُٗ).

ككذلؾ ال تصح الشيادة عمى الشيادة مف كراء حجاب(َُِ) ،لذا ال تقبؿ الشيادة عمى الشيادة ،إال

عند تعذر األصؿ بخبلؼ الركاية(ُُِ).

الثامن عشر :ال تقبل شهادة الفرع مع حضور األصل بخالف الرواية.
ال يعكؿ عمى شيادة الفرع مع إمكاف سماع األصؿ ،كيجكز اعتماد ركاية الفرع مف غير مراجعة
شيخو مع اإلمكاف ،كىذا مجمع عميو .ألف شيادة الفرع في حكـ البدؿ ،كليذا ال يصار إليو إال عند

العجز عف حضكر األصؿ ،بمكتو ،أك مرضو ،أك غيبتو ،كالشخص الكاحد في الشيادة ال يككف

أصبل كبدال في حادثة كاحدة(ُِِ).

كلك حضر شيكد األصؿ عند شيادة شيكد الفرع ،كقبؿ الحكـ ،امتنع القاضي مف ترتب الحكـ عمى
شيادة الفرع ،قياسا عمى ما لك كجد المتيمـ لعدـ الماء ،الماء بعد التيمـ كقبؿ الصبلة(ُِّ).

كمنيا أف ال تسمع شيادة الفرع مع القدرة عمى األصؿ ،كالركاية بخبلفو ،فإف الصحابة كاف بعضيـ

يركم عف بعض ،مع القدرة عمى مراجعة النبي صمى اهلل عميو كسمـ (ُِْ).

ذلؾ ألف باب الشيادة أضيؽ مف باب الركاية ،بدليؿ أف شيادة الفرع ال تسمع مع القدرة عمى شيادة

األصؿ ،كالركاية بخبلفيا(ُِٓ).

التاسع عشر :الشهادة بالقتل

إذا شيدا بمكجب قتؿ ثـ رجعا كقاال :تعمدنا ،لزميما القصاص ،كلك أشكمت حادثة عمى حاكـ فتكقؼ
فركل شخص خب انر عف النبي صمى المٌو عميو كسمـ فييا ،كقتؿ الحاكـ بو رجبلن ثـ رجع الراكم كقاؿ:
كذبت كتعمدت ،ففي فتاكل البغكم ينبغي أف يجب القصاص ،كالشاىد إذا رجع.

قاؿ الرافعي :كالذم ذكره القفاؿ في الفتاكم :أنو ال قصاص بخبلؼ الشيادة ،فإنيا تتعمؽ بالحادثة،

كالخبر ال يختص بو(ُِٔ).

العشرون :إذا شهد دون أربعة بالزنا
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إذا شيد دكف أربعة بالزنا حدكا لمقذؼ في األظير ،كال تقبؿ شيادتيـ قبؿ التكبة ،كفي قبكؿ ركايتيـ
كجياف ،كالمشيكر منيا القبكؿ ،ذكره الماكردم في الحاكم ،كنقمو عنو ابف الرفعة في الكفاية،
كاإلسنكم في األلغاز(ُِٕ).

المطمب الثالث /تطبيقات فقهية:

القائف:

كفيو خبلؼ لتردده بيف الركاية كالشيادة(ُِٖ) .كالقائؼ ىك الذم يتتبع اآلثار ،كيعرفيا ،كيعرؼ شبو الرجؿ

بأخيو كبأبيو(ُِٗ).

القائؼ في إثبات األنساب بالخمؽ ىؿ يشترط فيو العدد أـ ال قكالف ،لحصكؿ الشبييف مف جية

أنو يخبر أف زيدا ابف عمر ،كليس ابف خالد ،كىك حكـ جرل عمى شخص معيف ال يتعداه إلى غيره،

فأشبو الشيادة ،فيشترط العدد.

كمف جية أف القائؼ منتصب انتصابا عاما لمناس أجمعيف ،أشبو الركاية فيكفي الكاحد ،غير أف

شبو الشيادة ىنا أقكل لمقضاء عمى المعيف ،كتكقع العداكة كالتيمة في الشخص المعيف .

كككنو منتصبا انتصابا عاما ،مشترؾ بينو كبيف الشاىد ،فإنو منتصب لكؿ مف تتعيف عميو

شيادة يؤدييا عند الحاكـ ،فيذا الشبو ضعيؼ.

فإف قمت  :الفرؽ بينو كبيف الشاىد :أف القائؼ يختص بقبيمة معينة كىـ بنك مدلج ،فينصب

الحاكـ منيـ مف يراه أىبل لذلؾ ،فدخكؿ نصب الحاكـ لذلؾ ،كاجتياده كتكسط نظره ،يبعد احتماؿ
العداكة ،كيخفؼ الضغينة في قمب المحككـ عميو ،بخبلؼ الشاىد ،فإف مف تعينت عميو شيادة أداىا،

كاف كاف مجيكال عند الحاكـ ،كيأتي مف يزكيو كينفذ الحكـ كال يتكسط نظر الحاكـ ،فتقكل داعية
العداكة كتنفر النفكس مف سمطنة المخبر عمييا باإللزاـ.

كىك فرؽ حسف ،كىك المستند لمعتقدم ترجيح شبو الركاية ،غير أف الفرؽ قد رجح في النفس

إضافة الحكـ إلى المشترؾ دكنو لقكتو ،أال ترل أف القائؼ قد يقبؿ قكلو مف غير نصب اإلماـ لذلؾ

مجزز المدلجي في نسب أسامة بف زيد ،كلـ
الشخص ،كما قبؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكؿ ٌ
ينقؿ لنا أنو نصبو لذلؾ .
كلك كجد مف الناس ،أك مف القبائؿ في عصر مف اإلعصار مف يكدعو اهلل تعالى تمؾ

الخاصية ،التي أكدعيا في بني مدلج قبؿ قكلو أيضا ،فعممنا أف عند كثرة البحث كالكشؼ تقكل

شائبة الشيادة(َُّ).

كىناؾ خبلؼ آخر ىؿ ىك كحاكـ ،أك شاىد ،أك مخبر ،في المسألة أقكاؿ.

كينبنى عمى ىذا الخبلؼ مسائؿ:

منيا :إذا كاف حاكما فتشترط حريتو ،كاف كاف شاىدا فبل تشترط حريتو ،بناء عمى قبكؿ شيادة العبد.
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كفي المسألة كجياف .
أحدىما :كىك الذم جزـ بو القاضي كأبك محمد في المغنى كصاحب المستكعب اشتراط حريتو بناء

عمى أنو حاكـ.

كالثاني :كىك ظاىر كبلـ أبى محمد في المقنع كالكافي كأبى الخطاب عدـ االشتراط بناء عمى أنو

شاىد.

كمنيا :ىؿ يشترط تعدد القائؼ أـ ال في المسألة ركايتاف.
إحداىما :يشترط نص عمى ذلؾ في ركاية محمد بف داكد المصيصى كاألثرـ كجعفر بف محمد

النسائي.

كالثانية :يكفي كاحد نص عميو في ركاية أبى طالب كاسماعيؿ بف سعيد كاختاره القاضي كصاحب

المستكعب.

كىذا الخبلؼ مبنى عند طائفة ،عمى أنو شاىد أك حاكـ فبل ،كعند طائفة ليس الخبلؼ مبنيا عمى

ذلؾ ،بؿ الخبلؼ جار سكاء قمنا القائؼ حاكـ أك شاىد ،ألنا إف قمنا ىك حاكـ فبل يمتنع التعدد في

الحاكـ ،كما نعتبر حكميف في جزاء الصيد ،كاف قمنا شاىد فبل يمتنع قبكؿ شيادة الكاحد كما في
المرأة حيث قبمنا شيادتيا .

كعند طائفة ىذا الخبلؼ مبنى عمى أنو شاىد أك مخبر ،فإف جعمناه شاىدا اعتبر العدد كاف جعمناه

مخب ار لـ نعتبره كالخبر عف األمكر الدينية ،كأبدل الحارثي تخريجا أنو يكتفي بقائؼ كاحد إذا لـ يكجد
سكاه ،أخذا مف نص اإلماـ أحمد عمى االكتفاء بالطبيب كالبيطار إذا لـ يكجد سكاه كأكلى فإف القافة

أعز كجكدا منيا.

كمنيا :ىؿ يعتبر لفظ الشيادة في القائؼ أـ ال قاؿ بعض المتأخريف إذا قمنا بالتعدد فيعتبر لفظ

الشيادة منيما كاال فبل كعزاه إلى نص اإلماـ أحمد.

كىذا فيو نظر إذ مف أصمنا قبكؿ شيادة الكاحد في مكاضع.
كعمى المذىب فيعتبر منو لفظ الشيادة كقاؿ أبك الخطاب في االنتصار ال يعتبر لفظ الشيادة كلك قمنا

بالتعدد كقياسا عمى المقريف(ُُّ).

اشتراط التعدد في القائؼ ىك ركاية عند مالؾ ،كقكؿ ألحمد ،كقكؿ عند الشافعية في مقابؿ

األصح(ُِّ).

الخاتمة:

قد يسر اهلل سبحانو كتعالى لي كتابة ىذا البحث ،كلـ ىي ٍع ىر بحمد اهلل مف أثكاب الفائدة ،كانطبلقان
مف قاعدة -أف الحكـ عمى شيء فرع عف تصكره -فالضركرة داعية لتمييزىما ،حتى يزكؿ ما قد يثكر
في الذىف مف اإلشكاؿ أك االشتباه ،الذم يمكف أف يككف حكلو الخبلؼ ،كألف الشيادة خاصة احتاط
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الشارع لتكقع العداكة ،كاشترط ليا شركطا بخبلؼ الركاية ألنيا عامة كىي أبعد عف التيـ ،لعدـ كجكد
مف يعادم الخمؽ جميعا ،كلذا جعؿ ليما شركطا كضكابطا يمكف مف خبلليا تجنب الخبلؼ ،الذم

يبنى عميو كثير مف المسائؿ الفقيية ،كلما لؤلىمية الكبيرة لمناقؿ قد بينت الفرؽ بيف الشاىد كالراكم

كشركطيما ،ككذا المنقكؿ كىك الخبر ،فقد بينت أسماءه مف ركاية كشيادة كاقرار كدعكل كانكار
كنتيجة كغيرىا ،ثـ اتبعتيا بتطبيقات فقيية عف القائؼ ليتسنى معرفة تأثير الركاية كالشيادة عمى

الكقائع.

كمع اعترافي بالعجز ،جعمني كمف نظر إليو بعيف التغاضي ،إذ ما مف أحد ً
غير ىمف عصمو
اهلل يسمـ ،مف صالحي أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،كاهلل سبحانو كتعالى المسؤكؿ أف يكفقنا لكؿ

عمؿ جميؿ ،كىك حسبنا كنعـ الككيؿ ،كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ.

الهوامش:
)ُ) الصحاح في المغة  :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ( المتكفىّّٗ:ق) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار،
الناشر :دار العمـ لممبلييف ػ ػ بيركت ،الطبعة الرابعة َُْٕق ػ ػ ُٕٖٗـ ُ.ُّٕ/

)ِ) ميمكف بف قيس بف جندؿ مف بني قيس بف ثعمبة الكائمي ،أبك بصير ،المعركؼ بأعشى قيس ،كيقاؿ لو أعشى بكر بف كائؿ
فسمي (صناجة العرب)،
كاألعشى الكبير ،مف شعراء الطبقة األكلى في الجاىمية كأحد أصحاب المعمقات ،ككاف يي ٌ
غني بشعره ٌ
قاؿ البغدادم :كاف يفد عمى الممكؾ كال سيما ممكؾ فارس فكثرت األلفاظ الفارسية في شعره ،عاش عم انر طكيبلن كأدرؾ

اإلسبلـ كلـ يسمـ ،كلقب باألعشى لضعؼ بصره ،كعمي في أكاخر عمره.

)ّ) درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر ،ت فيمي الحسيني ،دار الكتب العممية ،لبناف ،بيركت. َّٖ/ْ ،

)ْ) مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي،

المعركؼ بالحطاب الرُّعيني (المتكفى ْٗٓ :ىػ) ،ت :زكريا عميرات ،دار عالـ الكتب ،طبعة خاصة ُِّْىػ ََِّ -ـ ،

ٖ.ُُٔ/

)ٓ) فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ،العبلمة أبي عبد اهلل محمد بف قاسـ الغزم الشافعي ،تحقيؽ :بساـ عبد الكىاب
الجابي ،دار ابف حزـ ُِْٓىػ ػ ػ ػ ػ ََّٓـ ،طُ . ُٗ/ُ ،

)ٔ) شرح منتيى اإلرادات ،المؤلؼ منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (المتكفى َُُٓ :ىػ) ،الناشر :عالـ الكتبُُْْ ،ىػ ػ

ػ ػ ػ ُّٗٗـ الطبعة األكلى ُِ ، ُّْ/كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،المؤلؼ منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي

(المتكفى َُُٓىػ) ِِ. ِْٔ/

الحؽ البغدادم الحنبمي (ٖٓٔ ػ ّٕٗىػ)،
)ٕ) تيسير الكصكؿ إلى قكاعد األصكؿ كمقاصد الفصكؿ ،لئلماـ عبد المؤمف بف عبد
ٌ
مقدمة الطبعة الثانية. َِٗ/ُ ،
)ٖ) اإلماـ العبلمة ،أقضى القضاة ،أبك الحسف ،عمي بف محمد بف حبيب البصرم ،الماكردم ،الشافعي ،كلي قضاء ببلد كثيرة،
ىك صاحب التصانيؼ ،لو كتاب الحاكم ، ،كلو تفسير القرآف سماه النكت ،كأدب الدنيا كالديف ،كاألحكاـ السمطانية ،كقانكف

الك ازرة كسياسة الممؾ كاإلقناع ،مات في ربيع األكؿ سنة خمسيف كأربع مائة ،كقد بمغ ستا كثمانيف سنة .ينظر :سير أعبلـ

النببلء ُٖ. ْٔ/

)ٗ) الحاكم الكبير لمماكردم ،المؤلؼ ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم
(المتكفى َْٓ :ىػ) ،الناشر ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى ُُْْىػ ُُٔ/ُٕ ُْٗٗ -

)َُ) سكرة البقرة ِِٖ :
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)ُُ) سكرة الطبلؽ ِ :

)ُِ) سكرة المائدة َُٔ :

)ُّ) منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،لمعميش ،طبعة :دار الفكر بيركت. ّٕ/ ُٖ ،
)ُْ) الحاكم الكبير لمماكردمَُُِٕ /
)ُٓ) البقرة ِِٖ :

)ُٔ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،المؤلؼ أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني عبلء الديف (المتكفىٖٕٓ :ىػ)
ُْ.َُّ/

)ُٕ) البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،المؤلؼ بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ،ت ْٕٗىػ ،تحقيؽ ضبط
نصكصو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو د .محمد محمد تامر ،الناشر دار الكتب العممية ،سنة النشر ُُِْىػ َََِ -ـ،

لبناف ،بيركت ٔ ، ُٕٖ /نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،المؤلؼ محمد بف عمي بف محمد
الشككاني ،الناشر إدارة الطباعة المنيرية ،ّٕٕ/ُّ ،المحمى ،المؤلؼ :عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىرم أبك محمد،

ّّٖىػ ْٔٓىػ ،تحقيؽ لجنة إحياء التراث العربي ،الناشر دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت ٖ ،ّٖٓ/المغني في فقو اإلماـ أحمد
بف حنبؿ الشيباني ،المؤلؼ عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ،الناشر دار الفكر ،بيركت ،الطبعة األكلى،

َُْٓ.،ِِّ /ِّ ،

)ُٖ) الحاكم الكبير ُٕ. ٖٓ/
)ُٗ) األـ لمشافعيٕ. ٓٓ/

)َِ) شرح الكككب المنير تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار تِٕٗىػ،
تح محمد الزحيمي كنزيو حماد ،الناشر مكتبة العبيكاف ،الطبعة الثانية ُُْٖىػ  ُٕٗٗ -مػ. ُٖٔ/ْ ،

)ُِ) بدائع الصنائع ٔ ، ِٕٔ/التاج كاإلكميؿ ،ألبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ العبدرم المالكي الشيير بالمكاؽ المتكفى سنة
ٕٖٗىػ طبعة دار الكتب العممية بيركت ،ُِٔ/ٖ ،تحفة المحتاج ،البف حجر الييتمي طبعة دار إحياء التراث العربي،
ُ ،ُِِ/الفركع ،البف مفمح المقدسي الحنبمي المتكفى سنة ّٕٔىػ طبعة عالـ الكتب بيركت.َٓٔ/ُ ،

)ِِ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ُْ. َُّ /
)ِّ) الحجراتٔ :

)ِْ) أصكؿ السرخسي ،المؤلؼ أبى بكر محمد بف احمد بف أبى سيؿ السرخسى المتكفى سنة َْٗىػ ،الناشر دار الكتاب
العممية بيركت لبناف ،الطبعة األكلى ُُْْ ىػ ُّٗٗ -ـ.َِٕ/ُ ،

)ِٓ) الشيخ ،اإلماـ ،العبلمة ،المقرئ ،األصكلي ،الفقيو ،النحكم ،أبك عمرك عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس الكردم،
الدكيني األصؿ ،المالكي ،صاحب التصانيؼ ،كلد سنة سبعيف كخمس مائة ،أك سنة إحدل ،كحفظ القرآف ،كأخذ بعض

القراءات عف الشاطبي ،تكفي في السادس كالعشريف مف شكاؿ ،سنة ست كأربعيف كست مائة .ينظر :سير أعبلـ النببلء

ِّ. ِْٔ/

)ِٔ) رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب ،المؤلؼ تاج الديف أبي النصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي ،دار
النشر عالـ الكتب ،لبناف  ،بيركت ُٗٗٗ ـ  ُُْٗ -ىػ ،الطبعة األكلى.ّٕٔ/ِ ،

)ِٕ) محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني ،فقيو مجتيد مف كبار عمماء البحث ،مف أىؿ صنعاء كلد بيجرة شككاف
مف ببلد خكالف باليمف ،كنشأ بصنعاء ككلي قضاءىا سنة ُِِٗى كمات حاكمان بيإُُّ ،ىػ َُِٓىػ.

)ِٖ) إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ في عمـ األصكؿ ،المؤلؼ محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،المحقؽ :الشيخ أحمد عزك
عناية ،دمشؽ ،كفر بطنا ،قدـ لو الشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر ،الناشر دار الكتاب العربي ،الطبعة

الطبعة األكلى ُُْٗىػ ُٗٗٗ -ـ ُُْْ/

)ِٗ) بدائع الصنائع ٔ.ِٖٔ/
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)َّ) التاج كاإلكميؿ ،ُٔٔ/ٖ ،تحفة المحتاج ،المؤلؼ :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي
المصرم ،ت َْٖىػ ،تح :عبد اهلل بف سعاؼ المحياني ،الناشر :دار حراء  -مكة المكرمة ،الطبعة األكلىِٕٓ/َُْٔ،ُ ،

 ،الفركع.َٖٓ/ٔ ،

)ُّ) التاج كاإلكميؿ ٖ.ُٔٔ/
)ِّ) التاج كاإلكميؿ ٖ.ُٔٔ/

)ّّ) مختار الصحاح :محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،تحقيؽ :محمكد خاطر ،الناشر :مكتبة لبناف ناشركف  -بيركت،
الطبعة طبعة جديدة.ِٕٔ/ُ،ُٗٗٓ - ُُْٓ ،

)ّْ) المغرب في ترتيب المعرب ،المؤلؼ :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ بف عمى أبك الفتح ،برىاف الديف الخكارزمي
ل (المتكفىَُٔ :ىػ) .ُْٕ/ِ،
المطىرًز ٌ
ي
) )35المازرم محمد بف عمي بف عمر التميمي المازرم ،أبك عبد اهلل :محدث ،مف فقياء المالكية .نسبتو إلى (مازر) بجزيرة
صقمية ،ككفاتو بالميدية ّٓٔ - ّْٓ(،ىػ = َُُٔ  ُُُْ -ـ).ينظر األعالم للزركلي.722/6

)ّٔ) األشباه كالنظائر ،المؤلؼ :اإلماـ العبلمة تاج الديف عبد الكىاب بف عمي ابف عبد الكافي السبكي ،الناشر دار الكتب
العممية ،الطبعة األكلى ُُُْ ىػ ُُٗٗ -ـ ،ُْٔ/ْ.حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي :لحسف بف محمد بيف

محمكد العطار الشافعي ،دار الكتب العممية بيركت.ُّْ/ْ ،

)ّٕ) الكككب المنير شرح مختصر التحرير ُ.ِْْ/
)ّٖ) مقدمة تدريب الراكم ُ.ْ/
)ّٗ) الحجرات .ٔ:

)َْ) ركضة الناظر كجنة المناظر ،المؤلؼ :عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ،الناشر :جامعة اإلماـ محمد بف
سعكد  -الرياض ،الطبعة الثانية ،ُّٗٗ ،تحقيؽ د .عبد العزيز عبد الرحمف السعيد ْٓ.ّْٕ/

)ُْ) أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو ،تأليؼ :أ.د .عياض بف نامي السممي.ٕٕ/ُ ،

ِْ
كيعرؼ بمقدمة ابف الصبلح ،المؤلؼ :عثماف بف عبد الرحمف ،أبك عمرك ،تقي الديف المعركؼ
) ) معرفة أنكاع عمكـ الحديث ،ي

بابف الصبلح  ،ت ّْٔىػ ،تح  :نكر الديف عتر ،الناشر :دار الفكر -سكريا ،دار الفكر المعاصر  -بيركت ،سنة النشر :

َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ ُ.َُٔ/

)ّْ) الحجرات ٔ :

)ْْ) شرح الكككب المنير ،ّٖٓ-ّْٖ/ِ ،كارشاد الفحكؿُٓ.

)ْٓ) التقرير كالتحبير في عمـ األصكؿ ،ابف أمير الحاج  ،محمد بف محمد (المتكفى ٖٕٗ :ىػ) ،الناشر :دار الفكرُُْٕ ،ىػ -
ُٔٗٗـ بيركت ،شرح ابف أمير الحاج عمى تحرير ابف اليماـ في عمـ األصكؿ ،الجامع بيف اصطبلحي الحنفية كالشافعية
. ِّْ/ّ ،

)ْٔ) مختار الصحاح َُّْ/

)ْٕ) شرح مختصر الركضة ،سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم ،أبك الربيع ،نجـ الديف تُٕٔىػ ،المحقؽ:
عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،الطبعة :األكلى َُْٕ ،ىػ ػ ُٕٖٗ ـ.ُْْ/ِ ،

)ْٖ) المستصفى في عمـ األصكؿ ،المؤلؼ :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ت َٓٓىػ ،المحقؽ :محمد بف سميماف
األشقر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػُٗٗ/ـ.َِٗ/ُ ،

)ْٗ) اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم ،المؤلؼ :عمي بف عبد الكافي السبكي ،الناشر:
دار الكتب العممية  -بيركت ،الطبعة األكلى ،َُْْ ،تحقيؽ :جماعة مف العمماء ُّ.ْٖٔ/

)َٓ) ابف الصبلح ،اإلماـ الحافظ العبلمة شيخ اإلسبلـ تقي الديف أبك عمرك عثماف ابف المفتي صبلح الديف عبد الرحمف بف
عثماف بف مكسى الكردم الشيرزكرم المكصمي الشافعي ،كتفقو عمى كالده بشيرزكر ،ثـ اشتغؿ بالمكصؿ مدة ،لو كتاب
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معرفة أنكاع عمـ الحديث ،يعرؼ بمقدمة ابف الصبلح ،كأدب المفتي كالمستفتي ،طبقات الفقياء الشافعيةّْٔ - ٕٕٓ( ،

ىػ = ُُُٖ  ُِْٓ -ـ) .ينظر:األعبلـ لمزركميْ.َِٕ/

)ُٓ) مقدمة ابف الصبلح ُ ،َُٔ/الشذا الفياح مف عمكـ ابف الصبلح ،المؤلؼ :إبراىيـ بف مكسى بف أيكب ،برىاف الديف أبك
إسحاؽ األبناسي ،ثـ القاىرم ،الشافعي ت َِٖىػ ،المحقؽ :صبلح فتحي ىمؿ ،الناشر :مكتبة الرشد.ِّٔ/ُ ،

)ِٓ) شرح مختصر الركضة ِ.ُّْ/

)ّٓ) اإلبياج في شرح المنياج ّ.ّْٓ/
)ْٓ) شرح مختصر الركضة ُِّْ/

)ٓٓ) أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف أبك العباس شياب الديف ،الصنياجي ،القرافى مف عمماء المالكية ،كالقرافى نسب إلى

القرافة ،محمة بالقاىرة ،كىك مصرل المكلد كالمنشأ كالكفاة (ْٖٔ ىػ = ُِٖٓ ـ) ،لو مصنفات جميمة فى الفقة كاألصكؿ،
منيا (أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ) ،ك(الذخيرة) في فقو المالكية ،ك(اليكاقيت في أحكاـ المكاقيت ) ك(شرح تنقيح الفصكؿ

) في األصكؿ ك(مختصر تنقيح الفصكؿ ) ك(الخصائص ) في قكاعد العربية ،ك(األجكبة الفاخرة في الرد عمى األسئمة

الفاجرة) ،ينظر :مكسكعة األعبلـ ُ ، ِْْ/األعبلـ لمزركمي ُ.ْٗ/

)ٔٓ) عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ(:إنما األعماؿ بالنيات ،كانما لكؿ

امرئ ما نكل ،فمف كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا ،أك إلى امرأة ينكحيا ،فيجرتو إلى ما ىاجر إليو) .أخرجو البخارم ،كتاب

بدء الكحي ُ.ِ/

)ٕٓ) أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ ،المؤلؼ :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس المالكي الشيير بالقرافي ت ْٖٔىػ
ُ.ُٗ/

)ٖٓ) أنكار الفركؽ في أنكاع الفركؽ ُ.ِّ/

)ٗٓ) الحاكم الكبير ُٕ ،َّْ /البحر المحيط في أصكؿ الفقو ّ.ّْٖ/

)َٔ) الفركؽ مع ىكامشو ،أك الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ( مع اليكامش ) ،المؤلؼ :أبك العباس أحمد بف إدريس

الصنياجي القرافي ػ ت ْٖٔىػ ،تح :خميؿ المنصكر ،الناشر :دار الكتب العمميةُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ ُ ، ُٔ/أنكار

البركؽ في أنكاء الفركؽ ُ ، ّٓ/البحر المحيط في أصكؿ الفقو ّ.ِّّ/

)ُٔ) شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ،المؤلؼ :عبيد اهلل بف مسعكد المحبكبي البخارم الحنفي .ت
ُٕٗىػ ،تح :زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العممية ،سنة النشرُُْٔ :ىػ ُٗٗٔ -ـ بيركت.ِّ /ِ ،

)ِٔ) البحر المحيط في أصكؿ الفقو ّ.ِّّ/

)ّٔ) قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي
الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء ت َٔٔىػ ،تح  :محمكد بف التبلميد الشنقيطي ،دار المعارؼ ،بيركت  -لبناف.ّٕ/ِ ،

)ْٔ) البحر المحيط في أصكؿ الفقو ّ.ّْٕ/

)ٓٔ) أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو ُ ، ِّٗ/فقو الراكم ُ.ِْٗ/
)ٔٔ) أنكاع البركؽ في أنكاع الفركؽ ُ.ْٔ/
)ٕٔ) المصدر نفسو.

)ٖٔ) التقرير كالتحرير في عمـ األصكؿ ٓ.ُْْ/
)ٗٔ) أنكاع البركؽ في أنكاع الفركؽ ُ.ْٕ/
)َٕ) حاشية العطار ْ.ُّّ/

)ُٕ) الرسالة ،اإلماـ الحجة محمد بف إدريس الشافعي ،تح  :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العممية َّٕ.

)ِٕ) عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ القرشي االسدم ،أبك بكر ،كأكؿ مكلكد في المدينة بعد اليجرة ،شيد فتح إفريقية زمف عثماف،
كبكيع لو بالخبلفة سنة ْٔ ىػ عقيب مكت يزيد بف معاكية ،فحكـ مصر كالحجاز كاليمف كخراساف كالعراؽ كأكثر الشاـ،
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كجعؿ قاعدة ممكو المدينة .ككانت لو مع األمكييف كقائع ىائمة ّٕ - ُ( ،ىػ = ِِٔ  ِٔٗ -ـ) .ينظر:األعبلـ لمزركمي

ْ.ٖٕ/

)ّٕ) النعماف بف بشير بف سعد بف ثعمبة الخزرجي االنصارم ،أبك عبد اهلل :أمير ،خطيب ،شاعر ،مف أجبلء الصحابة ،مف
أىؿ المدينة ،لو ُِْ حديثا .شيد صفيف مع معاكية ،ككلي القضاء بدمشؽ ،سنة ّٓ ىػ  ،ككاله حمص ،كاستمر فييا إلى

أف مات يزيد بف معاكية ٔٓ - ِ( ،ىػ = ِّٔ  ْٖٔ -ـ) .ينظر األعبلـ لمزركمي.ّٔ/ ٖ :

)ْٕ) أثر عمؿ الحديث في اختبلؼ الفقياء ،ماىر ياسيف فحؿ ،اعتنى بو أسامة بف الزىراءْ ،ّْ/ظفر األماني يشرح مختصر

الجرجاني ،تأليؼ محمد عبد الحي المكنكم اليندم ،تحقيؽ :الشيخ عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :مكتب المطبكعات

اإلسبلمية ػ ػ ػ حمب ُُْٓق ػ ػ ػُٓٗٗـ ّْٕ ،ػ ػ ػْْٕ.

)ٕٓ) أصكؿ السرخسي ِ.ّْٕ/

)ٕٔ) المركزم إبراىيـ بف أحمد المركزم ،أبك إسحاؽ :فقيو انتيت إليو رياسة الشافعية بالعراؽ بعد ابف سريج ،مكلده بمرك

الشاىجاف (قصبة خراساف) كأقاـ ببغداد أكثر أيامو .كتكفي بمصر َّْ - َََ( .ىػ = َََ  ُٗٓ -ـ) .ينظر األعبلـ

لمزركميُ. ِٖ/

)ٕٕ) البرىاف في أصكؿ الفقو ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني أبك المعالي ،دار الكفاء  -المنصكرة  -مصر ،الطبعة
الرابعة .ّٗٓ/ُ ،ُُْٖ ،

)ٖٕ) التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو.ُِٖٓ/ْ ،
)ٕٗ) التقرير كالتحرير في عمـ األصكؿ ْ.ِٗ/

)َٖ) التمخيص في أصكؿ الفقو ،أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل الجكيني ُْٗىػ ػ ْٖٕىػ ،تح :عبد اهلل جكلـ النبالي كبشير
العمرم ،دار البشائر اإلسبلمية ،سنة النشرُُْٕ :ىػُٗٗٔ -ـ ،بيركت ِ.َّٓ /

)ُٖ) األشباه كالنظائر ُ ،َّٓ/كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم ،المؤلؼ :عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء
الديف البخارم تَّٕىػ ،تح  :عبد اهلل محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُ ُُْٖىػُٕٗٗ/ـ.َٓٗ/ِ ،

)ِٖ) الحاكم الكبير لمماكردم ُٔ ، ُِٖ/البحر المحيط ّ.ْٕٗ/
)ّٖ) الحاكم الكبير لمماكردم ُٔ.ُٕٕ/
)ْٖ) البقرةِِٖ:

)ٖٓ) القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ رحميـ اهلل تعالى ،كأمو أـ كلد يكنى ،أبا محمد ،تكفي سنة ثماف كمائة كقيؿ سنة
تسع كىك ابف سبعيف أك اثنتيف كسبعيف سنة ككاف قد ذىب بصره  .ينظر :صفة الصفكة ِ.ٖٖ/

)ٖٔ) عف طمحة بف عبد اهلل بف عكؼ  :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعث مناديا حتى انتيى إلى الثنية (أنو ال تجكز
شيادة خصـ كال ظنيف كاليميف عمى المدعى عميو) .أخرجو أبك داكد مع حديث األعرج فى المراسيؿ ،كالبييقي في السنف

الكبرل ،باب ال تقبؿ شيادة خائف كال ضنيف َُ ،َُِ/كجاء في المكطأ :انو بمغو أف عمر بف الخطاب :قاؿ( :ال تجكز

شيادة خصـ كال ظنيف) ،باب ما جاء في الشيادات ِ ،َِٕ/كقاؿ الحاكـ :ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ ،كلـ

يخرجاه ،كعمؽ الذىبي في التمخيص عمى شرط البخارم كمسمـ .المستدرؾ عمى الصحيح لمحاكـ ،كتاب األحكاـ ْ.ُُُ/

)ٕٖ) الحاكم الكبير ُٕ.ُٓٗ/
)ٖٖ) سكرة الطبلؽِ:

)ٖٗ) الشرح الكبيرُِ ،ٓ/المغنيُِ.ٗ/
)َٗ) سكرة البقرة .ِِٖ:

)ُٗ) الدر المختارْ ،َّٕ/حاشية الدسكقيْ.ُٗٗ/
)ِٗ) المغنيُِ ،ُٗ/الميذبِ.ِّٓ/

)ّٗ) شرح زاد المستقنع لمحمد ،المؤلؼ :الشيخ حمد بف عبد اهلل الحمد.ْٔ/َّ،
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)ْٗ) تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،مكتبة الرياض الحديثة  -الرياض،
تح :عبد الكىاب عبد المطيؼ.ّّّ/ُ ،

)ٓٗ) البحر المحيط في أصكؿ الفقو ّ.ُْٖ/
)ٔٗ) الرسالة ُ.ّّٕ/

)ٕٗ) عف محمد بف جبر بف مطعـ عف أبيو قاؿ :قاـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالخيؼ فقاؿ(( :نضر اهلل عبدا سمع
مقالتي فكعاىا ،ثـ أداىا إلى مف لـ يسمعيا ،فرب حامؿ فقو ال فقو لو ،كرب حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو منو ،ثبلث ال يغؿ

عمييف قمب مؤمف ،إخبلص العمؿ هلل ،كالطاعة لذكم األمر ،كلزكـ جماعة المسمميف ،فإف دعكتيـ تحيط مف كرائيـ )) ركاه

ابف حباف في صحيحو ،كالحاكـ أبك عبد اهلل في المستدرؾ عمى الصحيحيف ،كقاؿ :صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه.

ينظر :البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثارُ.ِٕٓ/

)ٖٗ) البياف المممع عف ألفاظ الممع ألبي إسحاؽ الشيرازل ،تأليؼ :أحمد سيؿ بف أبى ىاشـ محمد محفكظ سبلـ الحاجينى،
ُ.ُّٔ/

)ٗٗ) التنكيؿ ،تأليؼ :العبلمة الشيخ عبد الرحمف بف يحيى المعممي العتمي اليماني ( ُُُّّّٖ -ىػ ) ،تحقيؽ كتعميؽ :محمد
ناصر األلباني.ُُٔ/ُ ،

)ََُ) األشباه كالنظائر ُ.ّٕٗ/
)َُُ) النكر ٓ:
)َُِ) النكر ْ:

)َُّ) التقرير كالتحبير ِِ.َُِ/

)َُْ) األـ ٔ ،َِٗ/المحرر في الفقوِ ،ِْٓ/الذخيرة َُ.ُِٓ/
)َُٓ) البحر المحيط في أصكؿ الفقو ّ.ّْٖ/

)َُٔ) األشباه كالنظائر ُٕ.ُِّ/

)َُٕ) غمز عيكف البصائر :لمحمكم طبعة :دار الكتب العممية بيركت.َِْ/ْ ،
)َُٖ) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير.َُٖ/ُٕ ،
)َُٗ) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرُٕ.َُٖ/

)َُُ) حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ،المؤلؼ :أحمد بف محمد الصاكم ،ت ُُِْىػ).ّٖٔ/ٗ ،
)ُُُ) الرسالة ُ.ّّٕ/

)ُُِ) ركضة الناظر كجنة المناظر ْٓ.ُْْ/
)ُُّ) أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽُ.ُِٗ/
)ُُْ) األشباه كالنظائر ُ.ْٕٗ/

)ُُٓ) اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم.ّْٔ/ُ ،
)ُُٔ) طريؽ الكصكؿ عمى غاية األصكؿ ُ.َْٕ/

)ُُٕ) اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،المؤلؼ :عمي بف محمد اآلمدم أبك الحسف ،دار الكتاب العربي  -بيركت ،الطبعة األكلى،
َُْْق.ٕٗ/ِ ،

)ُُٖ) ( استرعاه ) الشيء استحفظو إياه أك طمب منو أف يرعاه كفي المثؿ ( مف استرعى الذئب فقد ظمـ ) ،اصطبلحا :قكؿ
شاىد األصؿ لشاىد الفرع اشيد عمى ركايتي كأحفظيا.ينظر :مختار الصحاحُ ،ِٕٔ/المكسكعة الفقيية الككيتيةِٔ.َِْ/

)ُُٗ) العدة في أصكؿ الفقو ،المؤلؼ :القاضي أبك يعمى ،محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء (المتكفى ْٖٓ :ىػ)،
حققو كعمؽ عميو كخرج نصو :د أحمد بف عمي بف سير المباركي ّ ،ُٗٓ/الفصكؿ في األصكؿ ،المؤلؼ :اإلماـ أحمد بف
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عمي الرازم الجصاصَّٕ-َّٓ( ،ىػ) ،المحقؽ :د.عجيؿ جاسـ النشمي ،الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية دكلة
الككيت ،الطبعة األكلى ٕ.َِّ/

)َُِ) األحكاـ لآلمدم ِ.َُِ/

)ُُِ) غمز عيكف البصائر ٕ.َِّ/
)ُِِ) المبسكط ُٔ.ِٔٔ/

)ُِّ) المنثكر في القكاعد ،المؤلؼ :بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي ت ْٕٗىػ ،طبعة :ك ازرة األكقاؼ
الككيتية.ُٕٗ/ُ،

)ُِْ) ركضة الناظر كجنة المناظر.ُِّ/ُ ،
)ُِٓ) شرح مختصر الركضة.ُِٕ/ِ ،
)ُِٔ) األشباه النظائر ُٕ.ُِّ/
)ُِٕ) المصدر نفسو.

) )178األشباه كالنظائر ُْٕٕ/

)ُِٗ) تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تأليؼ :محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ،دار اليداية ،تح مجمكعة مف المحققيف

ُِِْٗ/

)َُّ) أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ ُِِ/

)ُُّ) القكاعد كالفكائد األصكلية كما يتبعيا مف األحكاـ الفرعية ،تأليؼ :ابف المحاـ ،عبلء الديف أبي الحسف عمي بف محمد بف

عباس البعمي الدمشقي الحنبمي ت َّٖ :ىػ ،تح :عبد الكريـ الفضيمي ،المكتبة العصرية ،ط  َُِْ :ىػ  ُٗٗٗ -ـّّٖ/ُ ،

.

ُِّ

) ) شرح تنقيح الفصكؿ ،تأليؼ :شياب الديف أحمد بف إدريس الصنياجي القرافي( تْٖٔىػ) ّ. ُْٖ/

المصادر والمراجع:
القرآف الكريـ .
ُ -اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم ،ت ٖٕٓق ،تأليؼ :تقي الديف أبك
الحسف عم ي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيى السبكي ،دار الكتب العممية ػ ػ بيركت ُُْٔق

ػ ػُٓٗٗـ.
ِ -أثر عمؿ الحديث في اختبلؼ الفقياء ،ماىر ياسيف فحؿ ،اعتنى بو أسامة بف الزىراء ،الناشر :دار عمار لمنشر
عماف ،الطبعة األكلى َُِْق ػ ػَََِـ .

ّ -اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،المؤلؼ :أبك الحسف سيد عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم ،المتكفىُّٔق ،
الناشر :دار الكتاب العربي  -بيركت ،الطبعة األكلىَُْْ ،ق.
ْ -إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ في عمـ األصكؿ ،المؤلؼ محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،المحقؽ :الشيخ
أحمد عزك عناية ،دمشؽ ،الناشر دار الكتاب العربي ،الطبعة األكلى ُُْٗىػ ُٗٗٗ -ـ.

ٓ -األشباه كالنظائر ،المؤلؼ  :اإلماـ العبلمة تاج الديف عبد الكىاب بف عمي ابف عبد الكافي السبكي ،الناشر دار
الكتب العممية ،الطبعة األكلى ُُُْ ىػ ُُٗٗ -ـ.
ٔ -أصكؿ السرخسي ،المؤلؼ أبى بكر محمد بف احمد بف أبى سيؿ السرخسى المتكفى سنة َْٗىػ ،الناشر دار
الكتاب العممية بيركت لبناف ،الطبعة األكلى ُُْْ ىػ ُّٗٗ -ـ.
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ٕ -أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو ،تأليؼ :عياض بف نامي السممي ،الناشر :دار التدمرية ُِْٔىػ ػ ػ ػ ػ
ََِٓـ  ،الطبعة األكلى .
ٖ -األعبلـ لمزرك مي ،خير الديف بف محمكد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي( ،المتكفى ُّٔٗىػ ػ ) ،الناشر :دار
العمـ لممبلييف  ،الطبعة الخامسة عشرََِِـ .

ٗ -اإلماـ البخارم في تصحيح األحاديث كتعميميا ( مف خبلؿ الجامع الصحيح ) ،تأليؼ أبك بكر كافي ،دار ابف
حزـ بيركت ،الطبعة :األكلى ُِِْ ،ىػ  َََِ /ـ.
َُ -أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عيد الرحمف المالكي الشيير
بالقرافي( المتكفى ْٖٔىػػ) ،الناشر  :عالـ الكتب .

ُِ -البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،المؤلؼ بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي ،ت ْٕٗىػ ،تحقيؽ
ضبط نصكصو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو د .محمد محمد تامر ،الناشر :دار الكتب العممية ،سنة النشر ُُِْىػ -
َََِـ ،لبناف ػ ػ ػ بيركت .
ُّ -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،المؤلؼ أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي عبلء الديف (المتكفى:
ٕٖٓىػ) الناشر :المطبعة الجمالية ُِّٖىػ ػ الطبعة الثانية َُْٔى ػ ػ ػ ُٖٔٗـ.

ُْ -البرىاف في أصكؿ الفقو ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني أبك المعالي ،دار الكفاء  -المنصكرة -
مصر ،الطبعة الرابعة ُُْٖ ،ق.
ُٓ -البياف المممع عف ألفاظ الممع ألبي إسحاؽ الشيرازل ،تأليؼ :أحمد سيؿ بف أبى ىاشـ محمد محفكظ سبلـ
الحاجينى.

ُٔ -تحفة المحتاج ،المؤلؼ :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم ،ت
َْٖىػ ،تح :عبد اهلل بف سعاؼ المحياني ،الناشر :دار حراء  -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى.
ُٕ -تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،مكتبة الرياض الحديثة -
الرياض ،تح :عبد الكىاب عبد المطيؼ.

ُٖ -التقرير كالتحبير في عمـ األصكؿ ،ابف أمير الحاج ،محمد بف محمد (المتكفىٖٕٗ :ىػ) ،الناشر :دار الفكر،
ُُْٕىػ ُٗٗٔ -ـ .بيركت.
ُٗ -التمخيص في أصكؿ الفقو ،أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني ُْٗىػ ػ ْٖٕىػ ،تح :عبد
اهلل جكلـ النبالي كبشير أحمد العمرم ،دار البشائر اإلسبلمية ،سنة النشرُُْٕ :ىػُٗٗٔ -ـ ،مكاف النشر  :بيركت

.

َِ -التنكيؿ ،تأليؼ :العبلمة الشيخ عبد الرحمف بف يحيى المعممي العتمي اليماني ( ُُُّّّٖ -ىػ) ،تحقيؽ
كتعميؽ :محمد ناصر األلباني.
الحؽ البغدادم الحنبمي
ُِ -تيسير الكصكؿ إلى قكاعد األصكؿ كمقاصد الفصكؿ  ،لئلماـ عبد المؤمف بف عبد
ٌ
(ٖٓٔ ػ ػ ػ ّٕٗىػ)  ،شرح عبد اهلل بف صالح الفكزاف ،دار ابف الجكزم ،مقدمة الطبعة الثانية.
ِِ -الحاكم الكبير لمماكردم ،المؤلؼ ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير
بالماكردم (المتكفىَْٓ :ىػ) ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى ُُْْىػ ُْٗٗ -ـ.
ِّ -حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي :حسف بف محمد بيف محمكد العطار الشافعي ،المتكفى َُِٓىػػ،
دار الكتب العممية ػ ػ ػ بيركت.
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ِْ -درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر ،تعريب :فيمي الحسيني ،دار الكتب العممية ،لبناف .
ِٓ -الرسالة ،اإلماـ الحجة أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس الشافعي (المتكفى َِْق) تح :أحمد محمد
شاكر ،الناشر :مكتبة الحمبي مصر الطبعة األكلى ُّٖٓق ػ ػ ػ َُْٗـ .

ِٔ -ركضة الناظر كجنة المناظر ،المؤلؼ :عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ،الناشر :جامعة اإلماـ
محمد بف سعكد  -الرياض ،الطبعة الثانية ،ُّٗٗ ،تحقيؽ د .عبد العزيز عبد الرحمف السعيد.
ِٕ -شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ،المؤلؼ :عبيد اهلل بف مسعكد المحبكبي البخارم
الحنفي .ت ُٕٗىػ ،تح :زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العممية ،سنة النشرُُْٔ :ىػ ُٗٗٔ -ـ بيركت.
ِٖ -شرح الكككب المنير تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف
النجار تِٕٗىػ ،تح محمد الزحيمي كنزيو حماد ،الناشر مكتبة العبيكاف ،الطبعة الثانية ُُْٖىػ ُٕٗٗ -مػ.

ِٗ -شرح مختصر الركضة ،سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم ،أبك الربيع ،نجـ الديف تُٕٔىػ،
المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة،الطبعة :األكلى َُْٕ ،ىػ ػ ُٕٖٗ ـ.
َّ -شرح منتيى اإلرادات ،المؤلؼ منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (المتكفى َُُٓ :ىػ) ،الناشر :عالـ
الكتبُُْْ ،ىػ ػ ػ ػ ػ ُّٗٗـ الطبعة األكلى.

ُّ -الصحاح في المغة  :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ( المتكفىّّٗ:ق) ،تحقيؽ :أحمد عبد
الغفكر عطار ،الناشر :دار العمـ لممبلييف ػ ػ بيركت ،الطبعة الرابعة َُْٕق ػ ػ ُٕٖٗـ .
ِّ -ظفر األماني يشرح مختصر الجرجاني ،تأليؼ محمد عبد الحي المكنكم اليندم ،تحقيؽ :الشيخ عبد الفتاح أبك
غدة ،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية ػ ػ ػ حمب ُُْٓق ػ ػ ػُٓٗٗـ .

ّّ -العدة في أصكؿ الفقو ،المؤلؼ :القاضي أبك يعمى ،محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء (المتكفى :
ْٖٓىػ) ،حققو كعمؽ عميو كخرج نصو :د أحمد بف عمي بف سير المباركي.
ّْ -غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر ،تأليؼ :ابف نجيـ المصرم ،شياب الديف الحمكم ،الناشر:
دار الكتب العممية بيركتَُْٓق ػ ػ ػ ُٖٓٗـ  ،الطبعة األكلى .

ّٓ -فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ،العبلمة أبي عبد اهلل محمد بف قاسـ الغزم الشافعي ،تحقيؽ :بساـ
عبد الكىاب الجابي ،دار ابف حزـ ُِْٓىػ ػ ػ ػ ػ ََّٓـ ،طُ .
ّٔ -الفركؽ مع ىكامشو ،أك الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ (مع اليكامش) ،المؤلؼ :أبك العباس أحمد بف
إدريس الصنياجي القرافي ػ ت ْٖٔىػ ،تح :خميؿ المنصكر ،الناشر :دار الكتب العمميةُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ .

ّٕ -قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف
السممي الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء ت َٔٔىػ ،تح  :محمكد بف التبلميد الشنقيطي ،دار المعارؼ ،بيركت -
لبناف.
ّٖ -كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم ،المؤلؼ :عبد العزيز بف أحمد بف محمد ،عبلء الديف البخارم
تَّٕىػ ،تح :عبد اهلل محمكد محمد عمر ،دار الكتب العممية -بيركت ،الطبعة :األكلى ُُْٖىػُٕٗٗ/ـ.

ّٗ -المحمى ،المؤلؼ :عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىرم أبك محمدّّٖ ،ىػ ْٔٓىػ ،تحقيؽ :لجنة إحياء
التراث العربي ،الناشر :دار اآلفاؽ الجديدة ػ ػ ػ بيركت .
َْ -المستصفى في عمـ األصكؿ ،المؤلؼ :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ت َٓٓىػ ،المحقؽ :محمد
بف سميماف األشقر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلىُُْٕ ،ىػُٗٗ/ـ.
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ُْ -مختار الصحاح :محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،تحقيؽ :محمكد خاطر ،الناشر :مكتبة لبناف ناشركف
 بيركت ،طبعة جديدة. ُٗٗٓ - ُُْٓ ،ِْ -المغرب في ترتيب المعرب ،المؤلؼ :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ بف عمى أبك الفتح ،برىاف الديف
ل (المتكفىَُٔ :ىػ) ،تحقيؽ :محمكد فاخكرم ػ ػ عبد الحميد مختار ،الناشر :مكتبة أسامة بف زيد
المطىرًز ٌ
الخكارزمي ي
ػ ػ ػ حمبُّٗٗ ،ى ػ ػ ػ ػ ػ ُٕٗٗـ .

ّْ -المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،المؤلؼ عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ،الناشر
دار الفكر  ،بيركت ،الطبعة األكلىَُْٓ ،ق .
ْْ -معرفة أنكاع عمكـ الحديث (مقدمة ابف الصبلح)  ،تأليؼ :عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم تقي الديف ابف
الصبلح ،تحقيؽ :نكر الديف عتر َُْٔق ػ ػ ػ ُٖٔٗـ.

ْٓ -مقدمة تدريب الراكم ،أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي أبك الفضؿ ،تحقيؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ،
الناشر  :دار العاصمة ُِْْىػ ػ ػ ػََِّـ  ،الطبعة األكلى .
ْٔ -المنثكر في القكاعد ،المؤلؼ :بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي ت ْٕٗىػ ،تحقيؽ :محمد حسف
محمد حسف إسماعيؿ ،الناشر :دار الكتب العمميةُُِْق ػ ػ ػ َََِـ .

ْٕ -منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،لمعميش ،محمد بف أحمد بف محمد عميش أبك عبد اهلل المالكي ،المتكفى
ُِٗٗىػ ػ  ،الناشر :دار الفكر بيركت َُْٗق ػ ػ ػُٖٗٗـ.
ْٖ -مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي
الرعيني (المتكفى ْٗٓ :ىػ) ،ت  :زكريا عميرات ،دار عالـ الكتب ،طبعة خاصة
المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ

ُِّْىػ ََِّ -ـ.

ْٗ -نيؿ األكط ار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،المؤلؼ محمد بف عمي بف محمد الشككاني اليمني(
المتكفىَُِٓ :ىػ) ،تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،الطبعة األكلى ُُّْى ػ
ػ ػ ػُّٗٗـ.

Sources and References:
The Holy Qur'an.
1. Cheer in explaining the curriculum to the platform for access to the Baydawi of asset Science,
785, by: Taqi al-Din Abulhasan Ali bin Abdul-Kafi bin Ali bin Tammam bin Hamed bin Yahya
al-Sabky, Scientific Books House Beirut, 1995.
2. The impact of the hadeeth on the differences between the Fuqaha ', Maher Yassin, and he was
taken care of by Osama bin Zahra, Publisher: Ammar Publishing house Amman, 1st edition 1420
H 2000 m.
3. Judgements in the origins of judgements, author: Abulhasan Sayed Ali bin Mohammed bin
Salem al-Thalabi, deceased 631 Ah, Publisher: Arab Book House, Beirut, first edition, 1404 AH.
4-Guide The Stallions to the realization of the right to the science of assets, author Mohammed
bin Ali bin Mohammed al-Shawwani, investigator: Sheikh Ahmed Izzo Enaya, Damascus,
publisher of Arab Book House, first edition 1419 E. 1999.
5. Likeness and Isotopes, author: Imam al-Tag Taj al-Din Abdulwahab bin Ali ibn Abdul-Kafi alSabky, publisher of Scientific Books, first edition 1411 AH-1991.
6. The origins of Al-Sarkhisi, author Abi Bakr Muhammad ibn Ahmed ibn Abi Sahl al-Sakrakhsi,
deceased in 490 ah, publisher of the scientific Book House Beirut Lebanon, first edition 1414
AH-1993.

166

هـ2419 - م2028  الوجلذ الثاًي لسٌة222 العذد

هجلة األستار

7. The origins of Fiqh, which the jurist cannot be ignorant of, authorship: Iyadh bin Nami alSalma, publisher: Dar al-Tadmourah 1426 A.H. 2005, first edition.
8. Flags of Zarkli, Khair al-Din bin Mahmoud ibn Ali ibn Fares Zarkli al-Damascene, (deceased
1396), Publisher: Dar al-Alam for millions, 15th edition 2002.
9. Imam al-Bukhaari in correcting and explaining the ahaadeeth (through the right mosque), by
Abu Bakr Kafi, Dar ibn Hazm Beirut, ed. 1, 1422 AH/2000.
10-Anwar Al Lightnings in adversity differences, Abu Abbas Shahabuddeen Ahmed ben Idris bin
Eid al-Rahman al-Maliki, alias (deceased 684 AH), Publisher: World of Books.
12. The surrounding sea in the origins of fiqh, author Badreddine Mohamed Ben Bahadur ibn
Abdullah al-Zarkshi, 794 H, to achieve the seizure of his texts and the speech was narrated and
commented on him Dr. Mohamed Mohamed Tamer, Publisher: Scientific Books House, year of
publication 1421 H-2000 m, Lebanon Beirut.
13-The works of the sharia in the order of the canons, author Abu Bakr ibn Masood ibn Ahmed
al-Kasani Hanafi Aladdin (deceased: 587 AH) Publisher: Aesthetic Printing Press (1328), second
edition, 1406 Ah 1986.
14-proof in the origins of Fiqh, Abdulmalik bin Abdullah bin Yousef al-Jouini, Dar al-WafaMansoura-Egypt, fourth edition, 1418 AH.
15-The Polish statement about the words of the Father Isaac Shirazi, written by: Ahmed Sahl bin
Abi Hashim Mohamed Mahfouz Salam al-Haajini.
16-The Masterpiece of the needy, author: Ibn al-Teleprompse Abu Hafs Omar ibn Ali ibn Ahmed
al-Shafi'i al-Masri, p. Allahiani
17. Training Al-Rawi in explaining the approximation of al-Nuawi, Author: Abdulrahman bin
Abi Bakr al-Al Suyuti, Riyadh Modern Library-Riyadh, by: Abdulwahab Abdul Latif.
18. Report and inking in the science of origin, Ibn Amir al-Hajj, Mohammed bin Mohammed
(deceased: 879 AH), Publisher: Dar al-Fikr, 1417, 1996. Beirut.
19-Summary of the origins of Fiqh, Abu al-Ma'ali Abdulmalik bin Abdullah bin Yousef al-Jouini
419 H 478 H,: Abdullah Golmalalbali and Bashir Ahmed al Omari, Dar al Bashaer Islamic, year
of publication: 1417 H-1996, Publishing Place: Beirut.
20-persecution, authorship: The Mark Sheikh Abdulrahman bin Yahya al-Mutamami (1313-138
AH), inquiry and Comment: Muhammad Nasser al-Albaani.
21. Facilitating access to the rules of assets and the purposes of the chapters, Imam Abdul Momen
bin Abdul Haq al-Baghdadi Hanbali (658 739 AH), explained Abdullah ibn Saleh al-Fawzaan,
Dar ibn Jawzi, introduction of the second edition.
22-Al-Kabir al-Masdi, author, Abu al-Hasan Ali bin Mohammed bin Habib al-Basri al-Baghdadi,
alias (deceased: 450 AH), Publisher: Scientific Books House, first edition 1414 AH-1994.
23-Al-Attar's entourage on the local explanation of al-Jalal: Hassan Ben Mohamed between
Mahmoud al-Attar al-Shafei, deceased 1250 h, Scientific Books house, Beirut.
24-Pearls of the rulers explaining the magazine of Judgments, Ali Haidar, Arabization: Fahmy El
Husseini, Scientific Books House, Lebanon.
25. The letter, Imam al-Hajjah Abu Abdullah Muhammad ibn Idriss ibn Abbas al-Shafi'i
(deceased 204): Ahmed Mohamed Shaker, Publisher: al-Halabi Bookshop Egypt first edition
1358 ah 1940 M.
26-Al-Nazer and the corresponding cheek, author: Abdullah bin Ahmed bin Imam al-Maqdisi
Abu Mohammed, Publisher: Al-Emam Mohammed bin Saud University-Riyadh, 2nd edition,
1399, Dr. Abdulaziz Abdulrahman al-Saeed.
27-Explaining the wave of clarification to the Board of the revision in the origins of Fiqh, author:
Obaidullah Ben Massoud al-Hanafi Bukhari. 719 h: Zakaria Omrat, Publisher: Scientific Books
House, publication year: 1416 – 1996, Beirut.
28. The enlightening planet, Taqi al-Din Abu al-Survival, Mohammed bin Ahmed bin Abdulaziz
bin Ali al-Fathawi, known as Ibn al-Najjar, is Mohammed al-Zahili and Nazih Hammad,
publisher of Obeikan Bookshop, 2nd edition 1418 H-1997.

167

هـ2419 - م2028  الوجلذ الثاًي لسٌة222 العذد

هجلة األستار

29-Description of Al Rawdah, Sulaiman bin Abdul-Forces bin al-Karim al-Touin, Abu al-Rabie,
Najm al-Din t 716, Investigator: Abdullah bin Abdulmohsen al-Turki, Publisher: Al-Message
Foundation, ed., No. 1, 1407 AH 1987.
30-Explanation of the most will, author Mansour ben Younis ibn Idriss Albhoti (deceased: 1051),
Publisher: World of Books, 1414 1993 first edition.
31-The language: Abu Nasr Ismail bin Hammad al-Farabi (deceased: 393 AH), inquiry: Ahmed
Abdul Ghafoor Attar, Publisher: Dar Al Alam for millions Beirut, fourth edition 1407, 1987.
32-Zafar Al-Amani explains the summary of Al-Jarjani, by Mohammed Abdul Hai al-Kalnawi,
an investigation: Sheikh Abdel Fattah Abu Ghuddah, Publisher: Islamic Publications Office,
Aleppo, 1995.
33. The various principles of fiqh, author: Judge Abu-Mahmoud, Mohammed bin al-Hussein bin
Mohammed bin Khalaf ibn al-Furfur (deceased: 458 h), achieved and commented on and came
out the text: Dr Ahmed bin Ali bin Sir Mbarki.
34-Blink of the eyes of the Quran the book of the Likes and Isotopes, by: Ibn Najeim al-Masri,
Shehab al-Hamawi, Publisher: Scientific Books House Beirut 1405 (1985), first edition.
35. The close respondent in explaining the words of rounding, the mark Abi Abdallah
Muhammad ibn Qasim al-Shafei, opened the investigation: Bassam Abdul Wahab al-Jabi, Dar ibn
Hazm 1425 Ah 3005, 1st floor.
36. Differences with margins, differences or lightnings in adversity differences (with margins),
author: Abu al-Abbas Ahmed Ben Idris al-Senhaji Qarfi,: Khalil Al Mansour, Publisher:
Scientific Books House, 1418 e-1998.
37. Rules of judgements in the interests of Anam, Abu Muhammad Ezzeldin Abdulaziz bin
Abdul-Salam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Salma al-Damascene, aka Sultan al-Ulama 660
H.: Mahmoud ibn Talamed al-Chinguetti, Dar al-Ma'aref, Beirut-Lebanon
38. Disclosure of the secrets of the origins of the Pride of Islam Bisdawi, Author: Abdulaziz bin
Ahmed bin Mohammed, Alaa al-Din al-Bukhaari 730 H.: Abdullah Mahmood Mohammed Omar,
Scientific Books House-Beirut, ed. (1) (1997).
39-Local Author: Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm al Dhaheri, 383 Ah 456, inquiry: Arab
Heritage Revival Committee, Publisher: New Horizons House, Beirut.
40-The author of the asset Science, authors: Abu Hamed Mohammed bin Mohammed al-Ghazali,
a 505, investigator: Mohammed bin Sulaiman al-Ashqar, Publisher: Al-Message Foundation,
Beirut, Lebanon, ed. 1, 1417 AH/199 m.
41-Mokhtar Al-Sahmah: Mohammed bin Abi Bakr bin Abdulqader al-Razi, investigation:
Mahmoud Khater, Publisher: Lebanon Library Publishers-Beirut, New edition, 1415-1995.
Embroidered (Deceased: 610 h), investigation: Mahmoud Fakhouri Abdulhamid Mokhtar,
Publisher: Osama bin Zaid's library Aleppo, 1399 Ah 1979.
43-Singer in the fiqh of Imam Ahmed bin Hanbal Shibani, author Abdullah bin Ahmed bin
Qudaamah al-Maqdisi Abu Muhammad, publisher of Dar Al Fikr, Beirut, first edition, 1405 AH.
44-knowledge of the types of hadith sciences (intro ibn al-Salah), by: Othman bin Abdulrahman
Alshahrzori Taqi al-Din Ibn al-Salah, investigation: Nour El din atter 1406 (1986).
45. Introduction training of Al-Rawi, Abi Bakr Jalaluddin al-Al Suyuti Abu al-Fadl, by: Tariq bin
Awad Allah bin Mohammed, Publisher: Dar al-Capital 1424, 2003, first edition.
46-The flower in the rules, author: Bader al-Din Mohammed bin Abdullah bin Bahadur alZarkshi, inquiry: Mohamed Hassan Mohamed Hassan Ismail, Publisher: Scientific Books House
1421 AH 2000.
47. Al-Jaleel was granted a brief explanation of Khalil, al-Alila, Mohammed bin Ahmed bin
Mohammed al-Maliki, deceased 1299, Publisher: Dar al fikr Beirut 1409 Ah 1989.
48. Talents of Galilee to explain the brief of Khalil, Shamshdin Abu Abdullah Mohammed bin
Mohammed bin Abdulrahman al-Trabelsi al-Mughrabi, known as Hattab Alroeni (deceased: 954
h), T: Zakaria Omerat, House of Books World, special edition 1423 E-2003.
49-Neil Alawtar from the talks of the good news picker, author Mohammed bin Ali bin
Mohammed al-Shawwani (deceased: 1250 h), realization: Essam el-Din al-Sabbabti, Publisher:
Dar El Hadith, Egypt, 1st edition 1413 CE 1993.

168

