








(٦٦ء الثاثثم اتطععم متيمم 

اساصه مقومة 

ِمبيو(زعََه ؤّب 

للعالمّن،رحمة المبعوث على وأسلم وأصلي العالمين، رب لله الحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا 

العلميةالجمعية تصدرها التي الجديده الهلثعة هذه تقديم عيني فيلعد، أما 
مقارنةدراٌة ~ الإمحلأمى الفقه فى البيتان ))تعارصن كتتاب من عودية الالقضائية 

بهاحفلي التي الرغبة مراحل من أحرى مرحلة باعتبارها الأربعة(( المذاهب بين 
قضاةبالعدالة المهتمين والباحثين العلم محللأب لدن من المتواضع العمل هذا 

.٢١٩٩٩عام صدرت التي الثانية طعته انتهاء بعد وذلك ومحامين، 
لبعضالجزئية ينات والتحالتتمات ببعض الطعة هذه حظيت وفد 
مخلةكانت التي المطبحية للأحطاء وبالتمويبات والألفافل، الأفاكار 

جهدي•بذلت أني بي وحالملحوظان، بكل الإحاطة أدعي ولا بالمعنى، 
شأنومن الملاحظات، من عليه يقفون بما إتحافى القراء من آماد 

الخلمأ،وظهر القصور انكشف وتكرر الفلر فيها أعيد كلما أنها البشر أعماله 
استيلاءعلى دليل وهو العتر، أعغلم *من 'نم'\ و:ف'الأصفهاني قال كما وهذا 

.البنرا؛ حملة على النقص 

مبادرتهاعلى رقفاء( حودية الالقضائية العلمية الجمعية وأشكر 
يجعلوأن الطبعة بهذْ ,لني أن بحانه المولى مائلا الكتاب، بشر الكريمة 

ألنهأف إلاش بمؤذ * xJيفع لا يوم ؤ لصاحبه نافعا تعالى لله خالصا الحمل 
-؟A[.AAا،: ]ص 4 " بمفتاو> 

وماتوةٍقيىإلأالأه

ئ..لاكطن• د ١• 
ه،١ ٤ ٤ ٢ محرم ١ في الرياض 





=رنخحالممدمت ====^^=====ت====^=^====^=^^=ت==^==صص 

قومدهاء رجال لادعى دعواهم الناس يعطى ))لو سم؛نش',£ويجوث)'.' نال ال-زإع، 
أنكر((را؛.من على واليمين المدعى على الثنة ولكن وأموالهم، 

والحكمير يفالخطب بينها فيما وتختلف تتعارض لم إذا والينات 
إلىالأمر ويحتاج الإشكال يفع وتختلف، تتعارض عندما لكنها واصح، 

اللهأمر به الذي العدل ويحمل حقه، الظلوم يأحذ حتى ودراية فقه 
والأرصى.الموات قامت وبه سبحانه، 

اللهمن الخوف قل عندما الونؤع هل مالمدكور التعارصر أصبح وقد 
اليومالظالم الإنسان على أمهل فلا الكذب، واستخف الظلم، ممر وص 
البينانفتتعارض به، لك أسهد وأنا مئت< ما ايع لحميهِهت يقول أن من 

أمامها.حائرآ القاصى ويقف 
وتعترضالقاصى عندها يقف، نقطة أصمّت، البينان تعارض كان ولما 

هذهحل في الإمكان بقدر هم لأملالثحن< عنوانا احترته الحيل، ميل 
بعالمالمتعلمة المواصيع بعض دراسة إلى أميل يت، إني ثم المشكلة، 

العصرهذا وفى العصور، كل في أهمية من مريعتنا في للقضاء لما القضاء 
فيمحله أحلوا الإسلام إلى ينتسبون ممن كيرأ إن حيمثإ حاصة، بصفة 

آ-لهإقةؤئمحءغ،ز البشرية لحكم تملح لا التي الوضعية القوانين الحكم 
•ْا.؛: ٧٧١]4 ّة؛ نحفلأ خي ذكأ آف ص تنس ذو تمن 

منالترمذي وأحرحه صحيح®، إسادْ *إن حجرت ابن ونال اللمفل، بهذا البيهقي أحرجه ( ١ ] 
علىواليمين المدعى على ررالبينة ت بلفظ جده عن أبيه، عن نّعسجح، بن عمرو حديث 

؛صإإفسولح؛LJالله رسول أن عباس ابن رعن للغوي• الثثت، شرح وفي عليه((، المدعى 
IJLa®البغويث قال عليه(((. المدعى على ررواليمتس نال• وأحبه المدعى(( على ررالبينة 
حجرلابن الأحكام، أدلة من المرام وبلؤغ )ا/'آهآ(، الكبرى الثنن صحيح®. حديث 

x١٠١/١0(،وشرح١ئ،سوي٣٩٩/٢^^ثي))صءأ"أ(،وّنى 



ننك

أوساطفي تلوح الثريعة تطبيق إلى الرحؤع مؤثرات بدأت وقد 
تلاومهاوعدم الجائرة، القوانين تلك صلاحية عدم أدركوا أن بعد لمين الم
الثمع.حاء بها التي والمصلخة انية الأنالفطرة مع 

الدراسةمن وافر بنصبب المرحلة— هذه —في القضاء عالم يحفل لم ؤإذا 
صولأتمن ليحموه بالبحث، العلم طلاب إليه يتجه لم ؤإذا المتجددة، 
المعنيينالخلف هذا عدول من ؛، JJJbليكونوا العابثين، وعبث القانونيين، 

عنهينفون عدوله حلف كل من العلم هازا ))يحمل ت بقوله
الجاهالين((ُآ؛.وتأويل المبطلين، وانتحال العالين تحريف 

؛الجمودقفاءنا ليصفوا المعرصين أمام مفتوحا الباب يبقى ف
الفضاء.غزو عصر في للتطثيق صالحة تعد لم بأنها وسريعتتا والتحجر، 

أصولفي وثيقا؛التعارض اتصالا يتصل الفقه في البينان تعارض إن 
أمكنبينهاإن الجمع يحاول البينان لديه تتعارض عندما فالقامحي الفقه، 

لديهتحارضت، إذا المجتهد وكيلك الترجيح، طرق من بطريق رجح ؤإلأ 
وهكان.ا.-مثلا- الترجيح نم بينها، الجمع حاول الأدلة 

الفقهبين مزيج عن عبارة البينان تعارض مباحئا بعض كان هنا، ومن 
منكثير عنه يغفل ما وهانا الأر، دون أحدهما يستقل لا اللذين وأصوله 

إذاوكذلك، الأصول، عن ؛4 ابتعدوا فقهنا موضوعا أحا-وا فإذا الباحثين، 
وذلك،الفقهية، والثمرات التهلبيقات من كثيرأ أغفلوا أصولنا موصوعا بحثوا 

الظاهرة.هذه تلافي في هام الإمفي رغبة زادني مما 

تعرضمن أحد فلم البنتان* *تعارض مومحؤع أهمية من الرغم وعلى 
القليل.سوى المؤلفين من فيه كتب من ولا علمية، رسالة في لبحثه 

الحدين،،أصحاب، شرفح أحمد؛ا. صححه  ١١طرق بعدة اJبغلاادي الخطيب، أحرجه ( ١ ) 
٣(.• )»_AY- اJغال١دى للخف، 



=المسمِا 

مختمحرآكتابأ ألف حث م  ١٠٢٧سنة ُعا- المتوفى البغدادي كغانم 
٠خهلوءلاتصمن وهويوحد المنان، عندتعارض القفاة ررملجا أسماه! 
وقدبالرياض، الإسلامية معود بن محمد الإمام بجامعة المركزية الكتبة 

المكرمة.بمكة القرى أم بجامعة الثريعة كلية طلاب أحد حققه 
كتاباألف، حيث م  ١٣٠٥صة المتوفى الثام مفتي حمزة وكمحمود 

وهوالكتاب هدا طبع وفد الراجحة، البينة إلى الواضحة ®الطريقة سماه! 
المدشيج.حنفي وكلاهما كابقه، جدأ مختمر 
قواعديضعا لم حيث التاليف، ني قديمة طريفة المؤلفان هدان اتخذ وفد 
ويدرجانالفقه، أبواب بعض بتراجم يأتيان ؤإنما إليها، يرجع للترجيح 

داخلبعض، على الثينان، بعض ؤيرجحان المفترصة، الأمثلة بعض تحتها 
الترجح.سب، ذكر ودون خقعل، الحنفي الدمج، 
بهالتعريف، حبثا من للتعارض يتعرضا لم فإنهما أحرى ناحية ومن 

بينللجمع يتهلرقا لم وكيلك، ومحله، وشروطه، أركانه، من حقيقته وبيان 
والترجيح.الجمع تعذر عند القاضي لونف ولا الثيتاُتإ، 
الرافعةأصول في القضاة ، ®وظائفبعنوان! كتاب على عنرمحثج وند 
الحسنبن الحز اممه. اليمنين القفاة لأحد ، البينالت، إحدى وترجيح 
الحنفيالمدمت، على وهومقتمر ه ١  ٢٨٩منة تأليفه من انتهى صدقي، 

ابقيه.ك

الثينايت،لتعارض يمملرق لم أنه لي اتضح الكتاب هدا في الaلالعة وبعد 
مائةيتجاوز لا جذآ مختمرا كان إذ صفحة، ونصف، واحدة صفحة فى إلا 

الأحرىوالشهادايت، الدعوى أحكام حفليتؤ وقد الصغير الورق من صفحة 
الإمامجامعة بمكتثاُته قديمة حجرية طبعة منه وتوجد منه... الأط يه بتصي
بالرياضر.الإسلامية سعود بنر ل. محم—





;٤^؛(ًً المسمزا 

لتقديمفتطرق الجمع! بطريق التعارض دفع في الخامس؛ والقمل 
وشروطه،وحكمه تعريفه حث من الجمع ولحقيقة الترجيح، على الجمع 

•اليينسارا من ينه الجمع يمكن لما متنوعة أمله ويكر 
عرفانتمل الترجيح بطريق التعارض دفع في ادس: انالقمل وكان 

بزيادةالترجيح الملك،، يس_، الترجيح وهي! رفه أسهر وبيان تعريفه 
بالتاريخ،الترجيح الخجة، بقوة الترجيح العدد، بزيادة الترجيح العدالة، 
بينةترجيح الأصل، عن الناقلة أو زيادة، المتضمنة أو المشتة، البينة ترجيح 
وحتمالعرفية، بالقرائن الترجيح باليد، الترجيح الخرز، بينة على الخلكح 

الترجيح.مع اليمين اجتماع القمل؛،حكم هذا 
علىاشتمل وفد الترجيح! تعذر عند العمل ففي الماع! القمل وأما 

ريفةوبيان الترجيح، أو الجمع إمكان عدم عند القاصي موقف، بيان 
استعمالمة، يالقالبينتين استعم.ال به، القاثلين عند البينتين امحتعمال 

بالقرعة.البينتين 

به،الشهود على وأمره الشهادة، اختلاف بيان الثامن! القمل وفى 
بيانثم واختلافها، ان البينتعارض بين الفرق لبيان الباحث فيه وتطرق 

كانالأى الخق مصدر وهو المب، على الشهادة في الاختلاف حكم 
أمثلةبيان مع مقداره، أو نوعه أو به الشهود جنس في أو ثبوته، في سبا 

الزمانفي الشهود اختلاف حكم ببيان القمل وختم الخالات، هذه لجميع 
الخاتمةوجاءت الفعل، أوعلى القول على اختلافهما كان مواء والمكان، 

البحث.أثناء إليها التوصل تم التي النتائج أهم متضمنة الفصول هده بعد 





مموةََت( رم 

لهقلُالآؤل
والإساتواثوعوى اهضاع 

الإسلأمٍة.الشريعة في ومكانته القضاء الأول؛ المبحث 
وصلتها؛القضاء.الدعوى الثاني! البحث 

النزنع.لفمي المنان إلى الحاجة الثالث؛ البحث 

هس———رِةرو0ٌط مسسدسسه 





الإسلاميز١يقريعم في ومكاسه انقضاء 

وفصلبه والإلزام الشرعي، الحكم ررتبض انه؛ الحنابلة عزفه ما ك— 
ا.الخصومات٠٠ُ 

متقاربةأنها إلا الم_ارارت،_ في كلها تتفق لم —ؤإن التعريف—ائت، وهذه 
المفتي؛بخلاف به، ويلزم الحق يئن القاصي أن تفيد فكلها — المعنى في 

الستةالقضاء أركان تضمنست، أنها كما فقط، يبينه ؤإنما بالحق يلزم لا فإنه 
—عله المقضي فيه— —المقصي له المقضي به— —المقضي القاصي وهي! 

٠القضاء وكيفية 

القضاءتمشروعية أدلة ثانيا! 
ومكانته.القضاء مشروعية على الأمة  ٤١٥٠ؤإ■؟والسنة القرآن دل لقد 

منها!كثيرة فايات الكتاب ما أه 
تعالى!ه ا-قول

ت'ا[.ا،:لاك

ؤآحدزهزشأمإآم ثبة ولا آنئذ بب يمآ آح؛ؤيئهر وقوله!ءؤوأتي ٣- 
تنضردنيهمصمم آن -بيدآديئ همؤأءآعي١ِ^١ ^ن إثلف آق اهمل بمتمرْآ ءن بمنؤق 

ا<؛-.0[.]؛u_: شفو0مح؛ه 

اهلهاو؛نأذشتهميثآهمإى إفآمحذيانرزقؤ • وقوله ٤- 
.٨ء[ زانم—ا'ء: أثئ؛ه إةإلاسكالسذاٌنا ̂ ؤ

ذللثحيتأتى ولا والقط بالعدل بالحكم الأمرة الأيات مس ذللث، غير إلى 
القضاء.بوجود إلا 

شرحصالإرسصتي)مهتأ(.)١( 





الإسلاميم؛الشريط فى وملكنته القضاء 

نبويومقام علي منصب القضاء— ت —يعني ررلأنه فرحوزت ابن يقول 
ملكهاشت والأموال وتنكح، تحرم والأضاع وتسنح، تعمم الدماء )4 
ويندب"ويكرم ويحرم منها يجوز ما يطم والمعاملأين، لب، وي

بهعني إذ الإسلامي؛ الفقه كتب في مرموقا مكانا احتل فقد وليلك؛ 
وصلةتهلسقا الفقه أبواب أكنر من فهو خاصا اهتماما به واهتموا العلماء 
؛الحماة.

إلىيقدمون الماس ®كان -I تعالى الله رحمه - أنس بن مالك نال 
العلوم...رارآ،.من كغيره ولمس القضاء، علم عن ليسألوا اللأي من المرية 

—ؤإنكالمهبب ماحور فيه المخهلئ أن ومكانته قفله على يدل ومما 
باجتهاده.المحق  Xaiالمخهلئ دام الأحر-ما ذلك مقدار في تفاضلا 

)ا/ه،!(.له الحكام، تمرة ( ١ت 
الابق)ا/أ(.المرجع ]٢( 



صهجل1اقئوةلص

صالممث 
باهضاعوصلتها الدعوى 
Cو()ءَة م٦ 

وذلكذكرها، السالف القضاء أركان من أركان ثلاثة الدعوى تحتل 
منالدعوى منه نمير الذي وهو ميع وحد إذا تتصور إنما الدعوى أن 

وهوبه ومدعى عاليه، الدعوى تكون وهوالذي عليه ومدعى الخصمين، 
أهميةعليه المدعى من الخصمين من المدعي ولمعرفة المدعى، الشيء 

القاصي.أمام الحكم ووضوح الإشكال لرفع كيرة 
عاليهالمدعى من المدعى عرف رحل ا راأيمساليب،؛ بن معيد يقول 

اكضاء((را/فِه يشكل لم 
باليعوىالتعريف ينغي بينهما القرف، في الفقهاء قاله ما بعض ذكر ومل 

أكثر.الفرق، يتضح بتعريفها إذ 
الدعوى:تعريف، 

دعاوى،وجمعها غيره، على ان الإنيدعيه لما م املغة: الدعوى 
٠٢٢بامحللارأو حما له أن زعم أي: كذا؛ وادعى ودعاو 

ذمةفي أوما معين، ااطاو_ا بأنها: القرافي عزفها قد اصطلاحا: وأما 
العادة((ر'آ؛.تك،وبها لا شرعا، معتثرة أحدهما، عليه يترض، ما أو معين، 
التعريف،:شؤح 
المكتوبة.والدعوى بالقول الدعوى يثمل راءللِحاا فغل ل- 

كدعوىالمدعى؛ الحق في العلومئة اشتراؤل يفيد معين،٠  ١٠فقد ل- 
منه.عصبتؤ أنها أو فادن من العينة لعة الاشترى أنه الشخصي 

شرحفي والبهجة (، ١١٨الفروق)؛/بهامش المالكي علي لمحمد الفروق، تهذيب ر١( 
)؛/ه'؛(.ولي للتالتحفة، 

(٣٢٩)٤; للفيروزآ;ادى الحّءل، القاموس )دعا(، ( ٩٨٧، ٩٨٦)ا/ اربح لمان )٢( 
)الداعي(.( ٢٨٧)؛/الوسط والعجم )الدعاء(، 

(.الفروق)أ/٢٧)٣( 



؛؛)^٩٦. بالقضاء وصلتها اثدعوى 

آخرذمة في شخص يدعيها لم والكالديون ت معين ذمة في ما و أ— 
علىالدية كدعوى بالمفة معين أو —مثلا— كزيد بالشخص إما معين، 

جماعة.على واكل العاقلة، 

علىالردة أو الطلاق المرأة عوى كد أحدهماI عليه يترب ما و أ— 
لماممات أباه أن لم المالوارث ودعوى ها، نفحون لها فيترتب زوجها 
المعن،المرامحنح له فترمحب 

—،يترن لا فانه سممه عثر دعوى من احتراز مرعاI عتبرة م— 

به.الدعوى الحاكم يمع فلا شرعي نفع عليه 
لتكديكظتيجع فلا منه أمن هو من بنوة كدعوى العادة: تكدبها لا — 
لهاراء.العادة 

الوقائعص، عليه والمدعى المدعي بين التمييز دقة وتتفاوت 
بعض،في وظهر الصور، بعض في ينهما التفريق يخفى فقد والدعوى، 

علىوهو ثريحا ؤإن ذللئا، في كبيرأ دورآ وفهلنته القاصي ذكاء ويلعب، 
لنأنه أرى وكنت، القضاء ت، راولييقول: الفائقة وفطنته القضائية موهبته 
المدعيبين الفرق علق أثكل إلي رفت قفية وأول فيه، علي يشكل 

؛.٢٠عليه((والمدعى 

القاضيأمام - الفقهاء وضحها التي الضوابعل معرفة إلى يحتاج كما 
ذلك،:فمن ينهما، للتفرقة 

يجبرلا الخصومة ترك إذا من ارالمدعي أن ارمز ال؛كاساني ذكره أ_ما 
اء ١٠٠عليه يجبر الجواب، ترك إذا من عليه والمدعى عليها، 

٥()ص؛ الخكام معين )٢( المابق. المر-ح ( ١ ) 
٢(.٢ ٤ )أ/ له الشرائع، ترتب في الصناع يداتع )٣( 



أوأصل حلاف على قوله لكن من المدعي أن من ذكرْ وما - ب
أوءرف'اُ.أصل وفق على نوله كان من علمه والمدعى عرف 
الظاهرقوله يخالف من المدعي ارإن الزملي! قول منه وقريب ج- 

يوافقه(اُأ*,من علمه والمدعى 

عليهوالمدعى يكن، لم ترك إذا من قيامة•' ابن وفول د- 
منإذاتركسكت،«^/

بعضا.يؤيد بعضها إن بل المذكورة؛ الضوابءل بين ولامنافاة 

)ا(اموق،ل،)أ/ه؟(.

(.٣٣٩)A/ له المنهاج، ض إل المحتاج نهاية ، ٢١
(.٢٧١/٩اJض،لخ))٣(



=بالقضاء وصلتها ١دJعوى 

امحاكالمث 

الخزاخممض المنان إر الخاجة 
مد(ىََتا يب٦ 

لكداء،عقبة اجتاز فقد عليه المدعى من الدعي القاصي عرف إذا 
لقولالمدعي، من المنة طلت، أن فعليه ذلك، عند الأمر يتوقف، لم ولكن 

أنكر((.من على واليمين الدعي على )رالبينة مئسء0وطت الرمول 
التيالأنان، ؤلرق من طريق إلى الالتجاء بدون المزلغ نمل يمكن فلا 

ادعاءكل إذ الاعتبار، افهلة ّالدعوى كانت وإلا الدعوى مصير يتقرر بها 
يبقىحق وكل والبرهان، بالحجة إلا به يوحد لا فول وكل دبل، إلى يحتاج 
آ.لإثLتر ١Jيدعم لم ما والضيء1ع مهددا صعيفا 

الإثباتعبء أصح عليه المدعى من جانبا أصعق المرعي كان ولمسا 
عاتقه.على ملقى 

منكل فتقدم الطيعى مجراها عن القضبة تخرج ما ممرا ولكن 
منهماكل شخصين أمام القاصي ويصبح لصالمحه، مقبولة بينة الخصمين 

والبرهان.بالحجة فوله ؤيدعم الحق، يدعي 
بينهما؟الجمع يحاول فهل البينتين؟ تيتلث، أمام القاصي يتصرف، فكيف، 

ؤإذاالأحرى؟ دون بإحداهما يعمل أنه أو غيرهما؟ عن فيبحث، تتاقهنان أو 
يترك؟وأيهما يعمل؟ فبأيهما كيلك، الأمر كان 

..ه

محمدالشخصية، والأحوال المدنية المعاملات في الإسلامية الشريعة فى الإثبات وسائل !١( 
ْمطنىاسم)ص؛م•





ممث(جََه ٦

0

ل؛تلمل؛افى
الياتتعارض معنى بيان 

التعارض.التعريف الأول؛ المبحث 

البينة.معنى تحقيق الثاني! المبحثؤ 

البئتات()تعارضر المركبة العبارة معتؤر الثالث؛ المبحث، 

1

اد



الأولالممث 

بالخعارضالخعرض 
أَمد(رآََةم

اللغوي:التعريف الأول: المطلب 

إلاكيره، معان في تعملة موجدها اللغة في ررعرض؛؛ مادة مع من 
بدلا الامحتعمالأت ذكر وقبل منها، بموصوعنا صلة له ما على محتقتصر أننا 
يقول:إذ ذلك، في فارس ابن قاله بما ونكفي البناء، أصل بيان من 

أصلإلى ترجع كثرتها مع وهي فروعه تكثر بناء والفال والراء ررالعين 
علمودققه الفلر حقق ومن الطول، يخالفج الذي العرض وهو واحد، 
قالناه((؛ا/ما صحة 

فيه:اسعمالتإ مما نعتينا الي المعاني وس 
تعترضكالخشبة ومانعا؛ عارصا صار الشيء اعترض يقال: المنع: — ١ 

الملريق.تللث، لوك مالمارة فتمنع والهلريق، النهر في 
•؛ حالدونه' أي: الشيء؛ دون الشيء واعترض 

[.٢٢٤]القرة: ^اؤأنتروإ4 ؤ تعالى: قوله ومنه 
تبروا'"ا*.أن عن وحائلة مانحة أي: 

به،لئ، التممن تمنع لأنها الدليل؛ على الاعتراصايثخ أيضا: ومنه 
نفوذها'؛'.وتمنع الأحرى تعترض واحدة كل لأن البثناُتح؛ تعارض ائ، وكل.ل

(،مادة؛)عرض(.٢٦٩عقاسساسة،ل)أ/)١( 
I,(VTVمطور)آ/لاين العرب>، ان وي)عرض(، مائة: (، ١ • ٨ ٤ للجوهري)r/ الصحاح، )٢( 

)عرض(.مادْ: 
(.١٧٦الحرالمط،لأبيمان)آ/)٣( 
الفيوميللمقرى المنير، الممساح وانظر: ٤(. ١ ٥ ٤، ١ للزمخثرى)ص٤ البلاغة، أٌاس )٤( 

)آ/أآ()ءرض(.



رةآن؛ع= بالت|دارض التعريف 

محهُأ/وعدل جانبه أي: عارصه؛  iJIa؛ينه: والعدول الشيء 'آ_مجانبة 
الأحرىعند ما مقتفى تجانب منهما واحدة كل المتعارصتان فالبنتان 

عنه.وتعدل 

منظورIابن نال به، فاباله إذا بالشيء الشيء عارض المقابلةت ٣- 
نا؛التهااُأي! بكتابه؛ كتابي وعارمحت قابله، بالثيءت الشيء *عارض 
الّىإلي، ®أسر هفمحتيا؛ فاطمة عن عائشة عن الحديث، ني حاء ما ومنه 

العامعارضني وإنه نة ّكل بالقرآن بعارصني كان جبريل ))أن مإبمسبجت 
أجالي((«رآ*.حفر إلا أراه ولا مرتين، 

بمعنى!المعارصة؛ من القرآن من نزل ما جميع يدارمحه كان أي؛ 
اوقا؛لةل،.

ا،رْ؛.قابله ؛الكتاب،! الكتاب، عارض  ٠١قال! حسث، الرازي ذكره ما ومثله 

قا؛لهاار٦ُ.الكتاب! ءاعارصى المحي3لاا! ررالقاموس في ومثله 

طريقفي الأحر وأحد طريق في أحد إذا فلأنا فلأن عارض ويقال! 
وتقابلا.فالتقيا 

الأحرىوجه فى منهما واحدة كل وقفت، تعارصتا إذا البنتين فكان 
وجهتهاؤإلى النفوذ من فمنعتها وقابلتها، 

اويامفع.الآ فحل إذا فلأنا! محلان عارض يقال! والمثل! ؛-المساواة 
له.ومماداs لفعله 

)عرض(.( ٧٣٧)T/ العرب ولمان )عرض(، ١( •  ٨٤)م/ للجومرى الصحاح، )١( 
(UYU/X)ل العرب، لأن )٢( 

.( ١ ٩ ٠ ٥ / )٤ مسالم وصحح ، ( ٤ ٣ / اكح)٩ ح ي 
لأينحجر)ا</مأ(.)؛(3،،؛_، 

)عرض(.( ٤٢)ص؛ له الصحاح، مختار ( ٥ ) 
)ا-(الفيرو3آبادى)آ/ح؛م()ءرض(.



•تآءهمحإصئسة

يمثلإليه أتت أي! صنع؛ ما بمثل اروعارصته ت ا، العرب ان رانفي جاء 
فعل((ُاُ.ما مثل وقعك أتى، ما 

كمرضفعله عرض كان المعارصة *ومنه *القاموس®؛ في ما ومثله 
عرضمثل الشيء عرض كان *أي: بقوله: التاج® ررصاحب وشرحه فعلمه® 

الزيفعاوه((ءأ؛.الشيء 

إليهأتى صنع ما بمثل *عارصه المحاح®: *مختار في أيضا حاء و— 
1_®^.ما بثل 

إلاالتعارض يعتبرون لا والفقهاء الأصوليين أكثر فإن المعنى ولهذا 
القوةجهة ومن للدللن، بالمة والدلالة الشوت جهة من امحن متبين 

مثالآر؛'.للميتين بالشبة، والحجية 

سارض:الاصطلاحي ااممريم اممني:انمس، 
اصطلاحهمفي التعارض عن والفقهاء الأصوليون به عز ما إلى نفلر من 

بينمن احترناها التي اللغوية المعاني عن بعيدأ يخرجوا لم ألهم يرى 
عباراتهم، تختالفلم وكذلك )العرض(، مائة: فيها استحملت، التي العاني 

وبينالأصوليون، يبحثه الذي التعارض بين الفارق وجود من الرغم على 
الفقهاء.يبحثه الذي التعارض 

كاحتلافهمأصولية ائل مفي بينهم ، الخلافوجود من الرغم على و- 
فيوكاحتلافهم القهلعية، أو الظنية الأدلة بين التعارض وفؤع جواز في 

اثتراحله.وعدم التعارصين بين اوي المساشتراحل. 

)ا(ام:)أ/س()ءرض(.
ناجالموس،مهي)ه/أ؛()تمض(.)٢( 
انظر;)صهأ؛()مض(.)٣( 
(.٧٧، ٧٦للخاري)r/ الأسرار، كشف الزدومح،وءله أصول، انظر: )٤( 



تتتتبالتعارص التعريف 

منمثالين أو بمثال -مكتفين قالوها التي العبارات بعض وسدكر 
المعنىبين النسمة لتتفح الأربعة— المدام، من ب، مذهكل نمموص 
هو:حسثا من للتعارض والاصعللاحي اللغوي 

الخفية:أولا: 

/الخجتين.ب.ءر تقابل هو ٠١محال: كابل، 

 _Y واء((رآ؛.العلى الحجتين نقابل  ١٠هو: يقول إذ النفي ومثله
المالكية:من 'انيا: 

هووالتمايل والتعادل؛م، ياكابل التعارض عن عبر الحاجّ-، ابن 
التساوي.

الشافعية:من ءالئا: 

بينالتعارض حكم آلة مفي طال والتمايل اسابل ذكر الأمدي - ١ 
علىوالإثبات باكي المتقابلة العقلية الأدلة في ا،اتففوا العقلية: الأدلة 

؛'.١١١بينهماالتعادل اسمتحالة 

 _Y عنحديثهما عند التعادل ذكرا المساكي وابن البيضاوي، وكيلك
ارضرًُ•اكء

اكاقض(اا'"،.التعارض: معنى  ١٠فقال: الغزالي أما ٣- 
ةالأدللأن والتناقض؛ اد التضبمعنى:  ١١أنه: ا أيضالغزالي ويضيف 

.١١١١١وساقفة متضادة تكون ة المتعارض

ل)_U1\(.المار، انظر: )٢( (. ١٢الرخى)أ/ )ا(أصلا 
اينالخاب)آ/حهأ(.)٣(.خصر 

)؛(الإحكامفيأصولالأحكام،ل،)أ/ْآ"أ(.
(.٣٥٧المحلي)آ/ بشرح الجوامع وجمع (،  ٤٣٢ول)إ/النهاية وشرحه الخهاج )٥( 
٢(,٢ ٦ لإ/ الرحموت) فواتح ومعه له، الخمفى، )٦( 
 )V( (.٣٩٥، ٢٢٦المابق)٢; انرجع



الحنابلة:ومن رابعا: 

هوالتعارصن أن م ٠لوا•ءالنال: حسنا التناقض بأنه قيامة ابن عرفه — ١ 
قبله.الغزالي عليه جرى ما على جرى ففد اكنانضااُأ'، 

علىولوعامين دليلين تقابل راوالتعارض بقوله؛ المرداوي 3عو'ى ٢- 
ُ.ُ  ١١الممانعة بيل م

ارالتعارضفقال: التعارض بمعنى: والتنابل التعادل البهونى وذكر ٣- 
.٠٣١١١نقابلتاإذا البثتتان تعارصت يقال: وجه كل من التعادل 

يقول:إذ التعارض بمعنى: والتفابل التعادل ذكر مفلح ابن وكذلك ٤- 
بمثلأتت أي• صنع؛ ما بمثل عارصنه تقول: تقابلتا إذا البينتان ُرتعارفت 

وبالعكس؛الأحرى أثبتته ما بقى إحداهما تشهدا أن فتعارضهما أتى، ما 
وجه*ُ؛'•كل من القابل فالتعارض 

علىالدليلين تقابل الاصهللاح: فى التعارض الفحولاا: ®إرشاد وفى 
سبيلاوْانمةاْءه

وأنالمعنى، فى متقاربة أنها نجد الحبارايتح من ذكروه ما إلى وبالنفلر 
يره؛التقابل.نفعلى اتفقوا متهم الغالبية 
صورمن ان صورتا وهموالتناقض، بالضاد عبر الغزالي أن إلا 

فتقاي،الأولى أنبتته ما حلاف، نشت، أن إما الثانية الحجة لأن التعارض؛ 
فتناقض-الأولى أثبتته ما تنفي أن ؤإما 

(.V'AUله)»_المناظر، وجنة الناظر روضة انفلر: )١( 
وشرحهلالمتوحي)صهآأ(.التحرير،له، انظر: )٢( 
(.٣٩٣ ١٦له)الإنناع، ص ص القناع كشاف انظر؛ )٣( 
١(. ٧٣/ ١ )٠ له المقنع، شرح المبلح )؛( 

(.٢٤١)ص للشوكانى الفحول،، إرشاد ٢ ٠ ر 





صيج|ا1كئو؛س

الحجة،تقديره! لمحذوف صمة زالمنة( تكون التقدمة المعاني وعلى 
وأصحابالعروساا، ءتاج صاحب كلام من يفهم والدي الشهادة. أو 

صفق.لا م امأنها الوسسهلاا ارالعج_م 
أومحسوسةكاك عقلية واصحة دلالة ااواائة العروساا؛ ررتاج في حاء 
واليمينالمدعى عر ))البينة ٠ ءلا-آلخلأ' لقوله بينة، الشاهدين شهادة وممت 

الوميهل®؛ءالعجم في ومثله '، ئات*ر والجمع! '، أنتكر(('من على 
الواضحة«>ص.الحجة ررالئة! 

الحجةبمعنى! فهي صفة أم امما )البثنة( أكاس، مواء حال، أي وعلى 
والدلالة،الحجة عش فهي اسما اءتبرuها فإذا الواضحة؛ والدلالة 

الصفةؤإنام الموصوف ف حن. باب من يكون فإنه صفة اعتبرناها ؤإذا 
والجمهوربتثة، جمع واليات الاعسارين، كلأ على واحد فالمولى مقامه، 

التواتر،أنواعها أحد لأن الشهادة؛ أنولع ار باعتبالجمع بميغة ياوكرونها 
تكونوقد مهود، أربعة تكون قد العادية والية العادية، البينة أنواعها ومن 

واٌرأتض•رجلا' أو شاهدين، 
منوأما فمهل، الشهود أنها يرون لأنهم لجمحها؛ الجمهور تفسير فهدا 

التيالتنات أنويع باعتبار يجمعونها فهؤلاء الشهود، من أعم أنها يرى 
بها!يقولون 

اختلافمع القاصي وعلم واليمين، والكول وكالإقرار كالشهادة، 
الإناتُ؛ا.هازه بعض في بينهم 

)بض(.١(  ١٠٣، ٥ • )آ/ انظر: )٢( • ٢٧)ص قي تخريجه سق )١( 
)بان(.٨(، ٠ / ١ ر لجماعة الومسط، المعجم )٣( 

(.٢٨٧؛/ ر حيدر لعلى الأحكام، مجلة سرح الحكام.، دور ( ٤ ) 



=ادشت مضى تحقيق 

اممفهاء:اصطلاح في اثث اكاني: انمطيب 
تمهيد:

ذلكعن ومرع الاصطلاح، في الية معنى في الفقهاء احتلف 
فيمحصورة هي هل الإبان؛ طرق حول يدور آخر اختلاف الاختلاف 
يحكمأل؛ وللماصي محصورة غير أوأنها نتعداها، لا الطرق من مجموعة 

لديه.الحق به شنتا ما بكل 

موضعأما الية، تحريف في اختلافهم هو هنا الأن يهمنا والذي 
ثاءإل؛ بعد فتما نيحثه فحصرها، وعدم الإبان ومسائل حصر في الخلاف 

تعالى.الله 

فيا يبينهI الجملة في مذاهس، ثلاثة ة البئنير نففي ذهبوا وقد 
الإتية:الفرؤع 

تالفقهاء جمهور عند البينة الأول؛ المؤع 
يلي؛بما واستدلوا ؛، الش_هادةرهي البينة أن إلى ذهبوا وقد 

مواصعفي للاثثاينح ا أمامالشهادة اعتبار من القرآن في ورد بما أولا؛ 
منها؛مختلفة، 

تعالى:١_قوله 
إحديهثاإخدينقماقتدًًؤر صل ال الئهدت ين ئتصوف يثن وإمنمحان محل 

ءؤلأبقًإداثابمئر4قوله: ولى شآنيJث■ادام١دلجأه..١ 
[.٢٨٢]المرة: 

الحقإظهار عليه ب، يترتلأنه البيع على بالإمهاد ;ننّح،اطوتاق أمر فقد 
الأحوطفهو التجاحد عند وبيانه 

وطربقالقفاه وروضة (، ٤ ٦ ١ / ٤ ) المحتاج مغني )أ"ا/"ااا(، للرحى المبسوتل، ( ١ ) 
القيروانيزيلّ أبي ابن رسالة على الل.واوي والفواكه )صا"أّا(، للمناني الجاه، 

(.٢٧)\إ\المعود لأيي ؛_؛، ^]١،!ر ,؛ ١JUI^ إرثاد )٢( 





تحقيق===^==^=^==^^^:= 

اثساينصم:اكرعاكانيت
أما.القاصي علم وعلى الشهود على تطلق الية أن حزم ابن برى 
الأول،القول أصحاب، به امتدل بما الشهود على البينة لإطلاق واستدل 

البئتةأن على يدل ما ذكر بعالمه القاصي قفاء جواز على استدلاله وعند 
أويمينه((،))ستالئ، نالت أنه البي عن صح إنه قال؛ حث تشمله 

الحاكم،،رآ؛.علم صحة منها أبين لا الني، النة ومن  ٠١ذلك؛ بعد نال ثم 
القاصي.وعالم النهود تشمل ءنا-ه البينة أن على يدل الكلام وهذا 
))ستاكهرواية؛ وفى أويمينه((، ))ثاهداك بالحديثح! عليه اعترض وفد 

المدعييثتة من ليس القاصي وعلم للث، تنهد التي الية أي؛ ؛ أويمينه(( 
بها"'*.فيدلي منه تهلال_، النير 

مدلولهعلى بقاؤ، الشمع حهلاب< في الأصل بأن عليه اعترض كما 
علىالبينة بقاء من مانع ولا عنه، له صارفة قرينة توحد حتى اللغوي 
اللخولأ،.مدلولها 

وابنالقيم ابن وتلميذْ تيمية ابن الإسلام شخ عتل. البينة الثاك؛ الف-رع 
دافقهم؛دمن فرحون 

اسمالبئنة أن إلى وغرهم فرحون، وابن المم، وابن، تيمية ابن ذهب 
كلامفي *البثتة القيم؛ ابن يقول ذلك وفي ويظهرْ*؛'، الحق يبثن ما لكل 
الثيةمن أعم فهي الحق، يبثن ما لكل اسم الصحابة وكلام ورسوله، الله 
ولاواليمين، الشاهد أو ين بالناهل. حموها حيمثج الفقهاء، اصطلاح في 

المءر،لبم)ه/حآ>ل(.)ا(
والإنات،كونمسن،)ص•؛(.الدعوى في الوجٍز )٢( 

)'آ(.ن>قالإنات)صلا(.
ؤإعلأم(، ٣٩٥، ٣٩٤ fro)يب ابن الإسلام نخ وفاوى الحكام)_A\•(، معين )٤( 

xy-yالحكام)\/وتمرة )ل/ا'ه(ؤ المم لابن انوشن، 



^وئو؛ص

بدلكفيع عاليه ورموله الله كلام حمل يضمن لم ما الاصطلاح في حجر 
.ر منها،، المتكلم مراد غير على وحملها النصوص، فهم في الغلهل 

الحقيبين ما لكل اسم البينة أن اراعلم بة-ول1 إذ فرحون ابن ومثله 
وارتفاعبقولهم البيان لوقؤع ستة الشهود الني وسمى ويغلهرْ، 
لسانفي وردت البية أن القول هذا أصحاب وحجة ، ٠٢بشهادتهم،،'الإشكال 

وحدهم،الشهود مرادأبها فيه تأت ولم والدليل، الحجة بها مرادآ الشمع 
عاليهيلزم إنه يل مخصص؛ بلا تخصيص غيرهم دون الشهود على فحملها 

حائز.غير وذلك منه مرادأ لين ما على الشاؤع كلام حمل 
يثنما لكل ام الثية أن على تدل القرآن من أمثلة القيم ابن ذكر وقد 

الحق_منها:

الثوكاني:قال [، ٥٧]١^،(: ؤضإيىؤلإ>منرقه تعالى: ا-قوله 
علىلا ويقين ربي من برهان على إني أي؛ والرهان؛ الحجة ءالبية: 
ا.وشكاااُ هوى 

صْشاهدطفنلهمحتعالى؛ ؟'-وقوله 
الحق"؛.على يدل الذي البرهان البينة: ومعنى ا،  ١٧]مود; ُوّئبمماطحنةه 

)جثنوو لإ آليؤ،انَكتز اهل ئنأ 
والبراهين"،.الحجج واليات: 

؛[ ١٣٢]طه: أثئ؛ا4 الاك ماذالفخف تته ئص ووج تعالى: ؛-ونال 
٠٠أيضاُ' والبرهان البيان الية: ومعنى 

له)ا/آ*'أ(.الحكام، تمرة )٢( (. ٩٦له)ا/ المؤتمن، اعلأم ر١( 
؛(.U_(AA/>r؛،v-_Ji)؛()م<ذحالقدير،لهرأآ/\[اا(. 

(.٣٩٤)T/ الأبق الرجع )٦( ١(.  ٦٥)م/ الأبق الرجع ( د) 



تسيقسىاثت===^==^=== 

علىأي: ؛ •٤[ لُاًلمِ: ئاضؤتثن،بمهه ٥-ونالتعالى: 
'.الكتابُذلك من واضحة ظاهرة حجة 

ني4]انمد:ْآ[؛أي:االمجزات
الفلاهرةُآ*.والشراع البينة 

ما-وذالتعالى:

\-r[.]ال_ة:

لمقلفمه يختص لم كثير وهدا  ١٠الايات: هذه ذكر أن بعد القيم ابن قال 
البتةااُ'آ؛.فيهما الكتاب في استعمل ولا بل يالناهدين؛ الببمة 

ومنالقيم ابن وتلمسده تيمية ابن الإملأم شيخ أدلة على يعترض وقد 
'؛؛.^١١١٤محل هو الذي الدعوى إثبات مقام في وارده ليت بأنها وافقهما 

أنالشؤع اب حهلفي الأصل أن من ذكره تقدم بما عنه يجاب لكنه 
يقولون:والدين عنه، بمرقه صارف يوجد حتى اللغوي مدلوله على يحمل 

ذلكفي لهم المخالفين مع اتفقوا شل الشهادة بمعنى: الاصعللاح، في إنها 
يسالملا الحمر أدلة من ذكروه وما وأثمل أوسع اللغوي معناها أن على 

معارض.من 

البية:في الراجح القول بيان الواع: الفرع 
—واللهيظهر فالذي بينها، والموارنة وأدلتها الأراء تللئ، عرض بعد 

بأنها:البينة عزفوا الذين الثالث، القول أصحاب إليه ذهب ما رجحان أعلم— 
ويفلهرْ®•المحق بنن ما رركل 

والبرهانالحجة البينة أن على الدالة القرآنية الأيات من تقدم لما - ١ 
•فهونتة الحق بنن أودلل برهان أو حجة فكل والإيضاح واليان 

\y(Y.)،،___(VU/a)(. المجعاUض)٤/ء٥٣)١(
٢(.٤ / ١ ٤ ) له الثرب، الماسة ني الحكمة المرق (،  ٩٧/ ١ ) له اJرنمن، اعلأم )٣( 

)؛(س>قالإنات)ص؛ا(.
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هذافي وخاصة الحقوق، وحفغل العدل من الرأي هذا في 'آ_ولما 
كيراستخدام على ذلك اعد مالحدث م العالفيه تقدم الذي الحصر 

وآلاتالممات، كامتخدام الحز؛ جانب بها يئت التي ائل الوممن 
الخ.التسجيل... 

فيه،مناحة لا والاصهللاح الاصطلاح، في هو إنما الخلاف وهال.ا 
حمرها.م وعل■ الإثبات وسائل حصر في الاختلاف عند الثمرة تنلهر ؤإنما 

وعدمالإثبات وسائل حمر ض الءيدف ببان الثالث: الْطلب 
حصرها:

تمهيد:

اختلافعنه يتف-رع الية محنى في الاختلاف أن إلى الإشارة سبقت، 
رونيفعندما الفقهاء جمهور أن شاك ولا الإثبات، وسائل حصر في آخر 

الشهود،في ات الإثبواتل حصر يقصدون لا فإنهم بالشهادة البثنة 
يذكرونلأنهم الشهود؛ إلى انصرفت أهللقت إذا البينة أن مرادهم ؤإنما 
واليمين،الواضحة، والقرينة كالإفرار، بها؛ ؤيعملون للإثبات أخرى ءلرقا 

بأسمائهايسمونها وإنما بينة، عندهم ثنى لا العلرق ه هل، أن إلا والنكول، 
كانإذا باليمين والقضاء به الإثبات كان إذا بالإقرار القضاء مثلا: فيقولون 

وهكاJا٠بها، الإثبات 

أقادتهما عنلب وقفوا حيث ءناله_م، نسبيا يظل الحصر عدم لكن 
الفريقأن حين في غيره، إلى يتعدوْ ولم الإثبات، وائل من النموص 

أونص فيه ورد سواء — وأظهرْ الحق أبان ما لكل البينة شمول يرى الأخر 
نص.فيه يرد لم 

علىالإثبات— ومسائل حصر —في مختلفون الفقهاء أن تقدم مما ويتضح 
قولينفى'آلجملة:
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يجوزلا معين عدد في محمورة الإثبات ومحائل أن الأول؛ القول "؛؛•■ 
مختلفمن الفقهاء جمهور ذهب ؤإليه غيره، إلى يتعداه أن للقاضي 

اوذاهب'أء.

معين!بعدد الإثبات ومحائل حصر في ينفقوا لم القول هدا أصحاب إن ثم 
والكول،والإقرار، البينة، هي؛ بعة سفي بعضهم حصرها فقد - ١ 

إلىذهب القاطعة، والقرمة تولته، بعد القاضي وعالم امة، والقواليمين، 
نحم؛ابن يقول الحصفكي، الدين وعلأء نجٍم، كابن الحنفية؛ بعض ذللن، 

أوقسامة، أو يمين، أو يمين، عن نكول أو إقرار، أو عائلة، بينة ررالحجة؛ 
قاطعةاارُأ؛.قرينة أو توليته، بعد القاضي علم 

وقالوا:والنكول، واليمبثن الئة، ت هي ثلاث في حصرها هؤلاء وبعض 
أنإلى يحتاج لا الإقرار لأن مجاز؛ بالإقرار والقضاء حجة، لست، القرينة إن 

القاصيعلى فليس ه، ينفللحق فهوموجبا به، لثحكم ناص عند يكون 
فيداخلة امة والقيه، أقر ما بدفع عليه المدعى يامر أن إلا الإقرار حال في 

٠•ُ عندهم مرجؤع القاضي وعلم اليمين، 
®وعلىفقال؛ الحنفية بعض ذكره نحوآمما المالكي جزي ابن وذكر ٢- 

منهايتركب وما أشياء ثعة صوهي ظاهرة، بحجة يحكم فإنما المدهت، 
أولويث،المالك، في أوحوز أونكول، أويمين، أونهاية، ، ، اعترافوهي؛ 

٢(،• ٢ )Y/ للحمكفى الختار، الدار وشرح ٢(، )»_Ui نجم لأبن و١لثلالر، الأشاء )١( 
الروضعر نام ابن وحاب (، ٤ ٦ ١ أ/ المحتاج) ومض ، ٢٨٣ر؛/ لماذي دالء-ردذ،، 
(.٩٦/١(،وأمخماسمنمن)٥٧٥/٧الربع)

X٢•٢/٢(،وثرح١نمراسار)واسما•ر،لخ)ص٧٤٢الأشاْ )آ(
محمدليدي الأحبار(، عيون قرة الدرالمختار)الخما؛ على المحتار رد تكملة انفلرت ( ٣١

(.٤٣٨افدي)U/ علاءالدين 
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نال;أن إلى اللقطة... في والوكاء العماص أومعرفة الا.ماء، في امة القمع 
ولأفف.ياعلمهاارآ؛.

أحرى،أمور منها يتركب ع الهذه أن منه يفهم حزى ابن كلام أن إلا 
نهود؛بأربعة إلا يئت لا الحقوق فبعفى وأنولع، مراتب النهاية لأن وذللث، 
شهادةمن فيه بد لا وبعضها فمهل بشاهدين يثت وبعضها مثالأ كالزنا 

بأنوحال.ها تكون قد اليمين وكذلك اء، بالنيختص وبعضها الرحال، 
اللعان،في كما أربعة الأيمان تكون وفد بينهما، فيه المتنانع فيمسم يتحالما 

فىومتفاوتة أيضآ متنوعة والقرائن امة، القفى كما ين حمتكون وقد 
القرافي!فول ذلك ويؤيد القوة 

الناهيان،ت حجة عشرة مع الحاكم بها يقضي التي ®الحجاج 
والمرأتانواليمين، والشاهد الزنا، في والأربعة واليمين، والثاهدان 

وأربعةوالنكول، واليمين والنكول، والمرأتان والنكول، والشاهد واليمين، 
العيوبفى فقعل والمرأتان امة، القفى يمينا ون وحماللعان، في أيمان 

لكلفيقضي بينهما ويقم يتحالفا بأن وحدها واليمين اء، بالنالمتعلقة 
الؤيهئانوقمهلُه والقافة، الصبيان، وشهادة والإقرار، بيميته، منهما واحد 

العداها وما الحاكم بها يقضي التي الحجاج هي فهده واليد. وشواهدها، 
يقضيالني الطرق في نومعا أكثر هذا على فالمالكية عندنا((؛٣؛؛ به يقضي 

الالحنفية فإن ذلك في غرابة ولا الأول القول أصحاب من القاصي بها 
وأنبحجة، ت، ليالقرينة أن يرى وبعضهم واليمين ؛الثساهد القضاء يرون 

١(.٩ د)ص؛ الفقهة، القوانض )١( 
القصب،من يعمل الذي اليم، حص جمع والأحماص الأحماص، تثيبه ما المم-ط; ( ٢ر 

انلسالقمط.. تيه لليي بالخص ممض خص في رحلان إيه احممم ثمّيحا أن وروي 

عندماهوحجة قاعدة بين والماشان والثلاثون الثامن والمرق (، ٨٣/ ة له) انظرت'المروق، )٣( 
عندهم.بحجة لهى وما الحكام 
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شهادةيرون لا وكيلك المجاز، باب من إلا القضاء طرق من يعد لا الإقرار 

اكس-انرا'طريقألالقضاء.
محللم، اوالك؛ة بها يقول الخي الطرق أن إلى القرايي أثار وفد 

بينواختلاف شبهايت، اروفيها مردهات بعد قال إذ العلماء بين اتفاق 
العلمماءءر'؛.

اتفاقمحل هي التي الشهادة إلى بالإضافة - الثانمة مآ_وفدىل 
مرحوحاالقاصي بعلم القضاء كان ؤإن الجملة في المذكورة الطرق باغلمؤ 

للحنابلةأقف ولم الروايادن،ُ'أ'، إحدى في عندهم راجح فإنه غيرهم عند 
منغيرهم يرام ما يرون أنهم يظهر بالاستقراء أنه إلا معين حمر على 

إحدىعلى والكول واليمين، بالإقرار، أحدوا فقد الجملة، في الطرق 
رواية.في القاصي وعلم الواضحة، والقرائن امة، والقالرواياينج، 

طي!بما الهلرق حمر على الجمهور استدل وقد 
بالإضافةالشهادة بها الراد البثثة أن على الدالة الأدلة من سق ما أولا: 

ذكروهاالتي الأحرى بالمرق العمل على الدالة الأدلة من نم، ما إلى 
علىالقاصي وعلم والقرينة، امة، والقوالكول، واليمين، كالإقرار 
وحب،انموص، تللثح فهم في لاختلافهم تبحا ذللئج في بينهم اختلاف، 

اللهثاء إن بيانه مبأتي ما —على وضوحها وعدم الدلالة وضوح في تفاوتها 
محله.تعالى-فى 

هيؤإنما الحقيقة ني عنده شهادة وليت مالك وقبلها الجمهور ردها المسان شهادة ( ١ ) 
رشدلأبن المجتهد، بداية يخببوا. لئلا يتمرؤوا لا أن فيها اشترحل وليلك حسال. قرينة 

الفروق،له)؛/ّآار(.)آ(
بيي)آ/يمفأء؛(،س>قالإساترصيآ>(.
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بهاقالوا التي الهلرق من عداها وما الشهادة في الئة حمروا فهم 
أنللقاضي يجوزوا ولم أنواعها، من النموص أقادته ما عند فيها ونفوا 
بغيرهارأ'.يحكم 

الإبانتقنيي القضاء نظام يقتضي إنه قالواI المعقول ومن ثانيات 
والأموالالنفوس تتمرض لا لكي النفوس إليها تطمئن ممنة بوسائل 
أوضعيفة أمارة إلى استنادا الظالمين القضاة أيدي بين والإتلأف للضياع 

١^١^الدعاوى أصحاب أمام الباب يفتح أنه كما واهية، قرائن من غيرها 
والحقوقُآ؛.يتلاعبون الدين 

مصلحةحابا روعي أنه حين في عليهم المدعى مصلحة بمحقق فهدا 
طرفحق يضح لا حتى المنضبطة القضائية الهلرق أعملت حبثإ المدعين، 

الطرفين.من 

يلي؛بما الجمهور أدلة داعترصي،علمح، 
بهالمقصود الكريم القرآن في ورد ما بأن والآيارت،ت استدلالهم على - ١ 
القاضى.محي للائبات، أنه يدكر ولم وحفظها، الحقوق توثيق 

النصوص;أقادتها أنها بحجة معينة طرق عند ونوقهم على واعترض ٢- 
ماوغاية ذكروها التي الطرق في الحمر تفيد لا المذكورة النصوص بأن 

الأحكام.بها تثت صحيحة الطرق هده أن تفيد! 
الصحابةفإن وليلك إتيان: ولا بنفي الهلرق من لغيرها تتعرض فلم 
عدةواستخدموا طرق عدة قبلوا المجتهدين والأئمة والتابعين رْقتخ 

طرقأن أيضا يؤكد مما حديث فيها يرد ولم والإثبات القضاء في اتل ومح
العددأم.محدودة لبنت، الإثبات 

لااال.ممورالث_خصيث، والأ-مال المدتٍة المعاملات قي الإملأمة الشريعت دّاتل'الإتات'في ( ٢ر 
•٦(.الزحيلي)صري ممّطمى محمد 

مصطفىلمصي الإبان، ووائل (، ١ ٣> )١; المونمن أملام انظر: للاطة )٣( 
(.)_Y\Tالرملي 
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ؤإليه— وتظهره الحق تبين حجة أية قبول أصحابه يرى الثاني؛ القول ءأب 
دغ؛رهم•فرحون وابن ١^٣؛ ابن وتلميذه يمنة ابن الإسلام شيح ذهب 

٠.والمعقول والئنة، بالقرآن، لولك، واستدلوا 
*القرآن:

Uكل تشمل الية أن على الدالة القرآنية اوات من ذكره سق بما - ١ 
•أوغيرها نهاية كان سواء الحق يظهر 

*الثنة:

 _Y على))البينة وقوله: بينة(( ))ألك للمدعى: الرمول بقول
الموعى((.

الرادإن القيم ابن قال فقد الدعي، على الثقة أيضا عمر بقول ٣- 
صدقظهر فإذا أودلالة، شهود من ويذلهرْ الحق يبين ما هذا كل فى بالبينة 

المواضعجميع في الشاؤع ®فإن قال: له حكم العلرق من بطريق الدعي 
عليهأدلة هي التي اليايت، من به ظهوره يمكن بما الحق ظهور يقصد 

وعبادهالله حقوق فيضيع أبدأ، بدليله ظهر قد حفا يرد ولا له وشواهد 
بهتخصبصه في فائدة لا معين أمر على الحق ظهور يقم، ولا ؤيعطالها، 

جحدهيمكن لا ترجيحا عليه أورجحانه الحق ظهور في غيره مساواة مع 
رأسهعلى من صورة في اليد مجرد على الحال شاهد كترحيح ودفعه 

عادةولا إثره يعدو الرأس مكشوف، حلفه وآخر عمامة وبيده عمامة، 
المدعيصا>ق ظهور من تفيد هنا ودلالته الحال فبثة رأسه، بكثف له 

البينةهذه منل يهمل لا فالنايع أحد، كل عند اليد مجرد يفيد ما أصعاف، 
منهذا ظن لما بل وحجته؛ ظهوره أحد كل يعلم حمآ يضيع ولا والدلالة 

٢(.• ٢ الحكام)١; وتمرة اووسن)ا/ا-ا،(، راعلأم (، ٣٩٤يب)هم/ ابن ناوي )١( 



٥^٠ةوسل ص

علىعندهم ثبوتها لتوقف الحقوق من كير فقاع الحكم محلويق ضيعوا ظنه 
يريدما فيفعل وفجوره ظلمه من ممكنا الفاجر الظالم وصار معين، طريق 

ونمادْ؛؛'لله حفوق ففاءتs ان اثنشاهدان بدلك علي يقوم لا ويقول■ 
اراعلأمكتابيه: في عأه الحديث وأطال ذلك في تعالى الله رحمه أفاض فقد 

ابنذلك في ومثله الشرعية® السياسة في الحكمية الطرق و* الموقعين®، 
الحقظهر فمتى قال: القيم ابن ذكره ما ببعض استشهاده فبعد فرحون، 

ودينهُ'أ/الله ش-رع فثم الخيل طريق وأسفريتح 
وماثلحمر عدم على وافقه ومن القيم ابن تدلال اسبين انفصام ولا 
بالمعنىتمسكوا لأنهم البينة؛ محنى على ذكره المتقدم واستدلالهم الإبان 

والحجة،للدلالة، شاملة فاعتبروها القرآن في به جاءت الذي للبينه الخام 
والأمارة'"''؛.والخلأمة، والتمرة، والأية والبرهان، 

المعقول:ءو 

ط.الماس؛القليقوم كتبه وأنزل له رمأرمل الله ارإن القيم: ابن يقول 
وأسفرالحق أمارة ظهرت فإذا والأرض السماوات قامت به الذي وهوالخيل 

أنوأعدل وأحكم أعلم بحانه سوالله ودينه، الله ّمع فثم كان طريق بأي 
وأقوىمنها هوأظهر ما ينفي ثم بشيء وأعلامه وأماراته الخيل طرق يخص 
بموجها.وقيامها وجودها عند بمحكم ولا منها يجعلها فلا أمارة وأبين دلالة 

عباده،بين الخ.ل إقامة مقصوده أن الطرق: س سرعه يما بحانه سبتن قد بل 
الدينس فهي مل والقالخيل بها استخرج طريق فأي هل، بالقالماس وقيام 

له®'؛'.مخالفة ليمت 

٢(.• ل)ا/٤ اسكام، )'؛(تمرة (. ٩١، ٩٠ا/ل) المرنمن، أيلام )١( 
اابق)صأا(.)؛(الرجع الحكمة)صآا(. )٣( 



تنتح= الضم مض تحقيق 

ولادليلا تكذب ولا حمأ ترد لا الشريعة أن راوالمقمبم_ودت أيفأ; ويمول 
الفاسقحبر في والتين بالتثت سحانه الله أمر وفد صحيحة أمارة تبطل 
مابعد الحق رد وال ولا لحاكم يجوز ®فلا ت يقول ثم ا، حملة برده يامر ولم 
ُ.الناس®' من أحد بقول أماراته وظهرت تبين 

عليهاويقاس الحق بظهور معللة القفاء طرق أن يرون فهم هدا، وعلى 
القضاء'أمام يحدث أو نجد يما كل 

والترحح؛الخلاف منشأ 
وردتالتي الإبان طرق هل الثوكاني؛ يقول هوكما الخلاف ومرجع 

ولابها الله تعبدنا وقد فيها للعقل مجال لا تعبدية أحكام الكريم القرآن في 
منغيرها يقبل ولا بها والتقيد عندها والوقوف بها القفاء إلا للحاكم يؤغ 

مقصودةغير أنها أم العلم، إلى ونودي وقوية صحيحة ت، ولوكانالوسائل، 
القصدوأن الحاكم أمام بها الراجح الفلز أو الحلم لحصول يل باليات؛ 

الحقيقية،العلم؛الواقعة إلى والوصول الخصومة وقمل الحق، هوإحقاق 
باتأم—مجرد واليمين والإقرار الشهادة من الكريم القرآن فى ورد ما وأن 

بها،القضاء وصح للحكم سبا كانت الغاية هذه بغيرها ت، تحققفإذا للحكم 
والتواترأم-القاضي بعلم كالحكم أوالقاطع اليقيني العلم توفر إذا وبالأولى 

تعبديةأحكاما لست، الإنبات وطرق القضاء أحكام أن هو والظاهر 
حاضعةوأنها ؤإثباته الحق إظهار فيها العلة وأن للتعليل قابلة ولكنها 

للاجتهاد"/

حصرعلى يدل ما فيها ليس الجمهور أدلة أن يظهر الأدلة نعراضى امحيحل 
لمفالرمحول عته، الخروج يجوز لا معين، عدد في الإثبات طرق 

(.٩١•٩، ابو)صإ\(،راظر:سمماسمض)ا/ الالرجح )١( 
(.٦١)ص\للزحلي الإبان، وائل )٢( 
٦(.١ للزبو)ص0 1^0، وسائل )٤( ١(.  ٩٩له)٩; الأوطار، يل )٣( 



تمح(قامحلمحههص؛

لنابمرح ولم الوسائل، ْن الكريم القرآن في ورد ما على قضائه ني يمتمر 
غنويدؤئمحِالصحاية عمل ولذ منها، لكه مفيما محصورة القضاء طرق بأن 

لمائل وسواصتخدموا بأمور، المجتهدون والأئمة بعدهم من والتابعون، 
؛•أ حديث، فيها يرد 

ولذلكعليه، نمى فيما محصورة لست، الإبايت، طرق أن يؤكد مما 
وتالمياو0تيمية ابن الإسلام نيح إليه ذهب، ما هو المدهبتن من يترجح فالذي 

هووذللثح تحمر، لا الإبان، طرق أن من وغيرهم فرحون وابن المم، ابن 
علىالحقوق وحفغل العدل، دعائم توطيد من الئ_ارع مقصد يوافق الذي 

أربابها•

بعدها.وما ٢( )ص؛ الحكمية العترق انظرت للامثلة 



{٦٥٦— مضى 

امحاكالخمث، 

اليينات(رتعارض المركيه انمارة ْعأس 

اييتات:تعارض تعريف الأول: ارْاطإوب 
وجهعلى المتاوسن، الحجتض تقابل راهو بقوله: رحى العزفه 

والقي،والحرمة، كالحل الأحرى؛ توجبه ما صد منهما واحد كل يوجب 
والأمان®'".

التبن؛بين والعارض الدليلين، بين التعارض يثمل التعربف، ومدا 
>ملهما يالحجتن لمثل لأن 

والنفيوالحرمة، كالحل يقوله: الرحى يه مثل الذي المنال وكيلك 
يدلأحدهما يكون كان الدليلض؛ بين للتعارض مثالأ بملح والإثبات، 

كماوالأحرنافسا، مثبتا، أوأحدهما الحرمة، على يدل والأحر الحل، على 
لمانافية والثانية مثبتة، إحداهما تكون كأن الئتمن؛ مثالألتعارض بملح 

الأحرى.تثبته 
منهماكل اشتمال هو البثتض اتعارض بقوله: عرفة ابن وعزفه 

بهياالجليل" ارموامتإ في الحط-ابج واكتفى الأحرىا،ُآ*، يتاني ما على 
فقال:التعريف 

الآحر*ُ"أ'.ينافي ما على منهما كل وهواشتمال عرفة: ابن *وفال 
بتاوىولا الجمع إمكان بعدم يقيد لم أنه التعريف، هدا من وواضح 

اشتمالهومهللق البينتين تعارض اعتبر ؤإنما ونحوها، القوة، فى الثئتسن 
ينافيأمر على إحداهما تشتمل فقد الأحرى، ينافي ما على إحداهما 
يكونوقد بينهما، فيجمع آخر وجه من ينافيها ولا وجه، من الأحرى 

أصولالرحس)أ/آا(.)١( 
حاشةاللمفىضاسهم،سردير)أ/ا،ا:؛(.)٢( 

٢(.' ل)آ/٨ خمل، سنمّر ئى طل 



==^———=—هئإه»اص 

فترححالحجية في أو القوة في متفاوسان لكنهما وجه كل من بينهما التنافي 
الأحرى.على إحداهما 

ماا منهِْكل تثت بان الئتين اروتعارض I بقوله الحنابلة بعض وعزفه 
اءءإان((أآ/فتتالجمع يمكن لا حيث الأحرى، مت 

لمولذلك بينهما، الجمع معه يمكن لا الحنابلة، عند البئتين فتعارض 
المالكية،عاليه حرى ما عكر على المرجحات، في ولا الجمع همي يتوسعوا 

جمعالمتعارتجن- -أي؛ اليين بين جمع أمكن ®ؤإن قولهم؛ اطرد ففد 
رالثهادة(ا؛مة؛ الالتعريفاُت، أصحاب عند بالبثنة 'والمقمود وإلأرجح*أ 

وأنالشهادة، إلى انمرفت< أطلمتج إذا البينة أن من عندهم محروق، هو كما 
داحلةوليسسن، بها، الخاصة أسمازها لها بها يقولون التي الأحرى الهلرق 

وجهين؛من جامعة، غير الس—الفة التعريفايت، فان هذا وعلى البينة، مستى في 
—الشهادة —غير الأحرى الثثنامحتح تعارض تشمل لا أنها أحدهما؛ 

إلخ•واليمين••• والقرائن كالإفرار، 
كأنببمين؛ من أكشر بين يكون الن-ي التعارض نشمل لا ألها الثاني؛ 

بناتهم.فتتعارض أكثر أو أطراف،، ثلاثة بين الزنع يكون 
الشمولمنتهى في الزحيلي ممهلفى محمد الدكتور تعريف، كان ولقد 

هو!بأنه البثنات تعارض ، عزففقد غيره، عن اخترته ولذللئح والوصوح، 
الأحر،دعوى ويفي دعواْ، يؤيد دليلا، الخصومة في طرف، كل يقدم ارأن 
.٠٣به(('له لحكم أحدهما دليل انفرد لو ثح بحي

منأكثر بين النزلع كان إذا ما يشمل طرف،® كل يقدم *أن قوله! ف- 
فاكثر؟ثلاثة بين يكون فد لأنه طرفين؛ 

(.١١٧٣; • والمدع) (، ٣٩٣القاع)ا■/ كشا؛، )١( 
وحاشية٢(، * ٨ را"/ الجليل ومواهِ، ٢(، ٤ ٩ )V/ الإكليل جواهر مع خليل مختمر )٢( 

(.٢١٩)ل/الكسر الترح على الدموني 
(.X٨٠ الشخصية)ص والأحوال المدنية العاملامحت، في الإسلامية الثريعة ني الإثباُت، وساتل )٣( 



رقتحاثسات( !تمركسترتع1رص ^ L_J1معنى 

منالدعوى صحة ييثن دليل كل يشمل ٠ دعواهء يؤيد رردليلأ I قوله و- 
•الأخرى اليتالتا من وعرها سهاده، 

فيالحصر يفيد ؛،! Ajله لحكم أحدهما انفرد لو بحيث ١١قولهI و— 
ليسبحجة•ويخلجما حجة، هي التي اليات 

اسوبم:موىسنممرض
مناليات وتعارض الفقه، أصول مباحث من الأدلة تعارض إن - ١ 

الفقه.مباحث 

فيوالبحث المجتهدين وظائف من الأدلة تعارض في ٢-البحث 
القضاة.وظائف، من الياُت، تعارض 

هوتعارضوإنما الحقيقة في واقعا ليس الأدلة بين التعارض إن تم ٣- 
تعالىالله عند من الشرعية الأدلة لأن للمجتهد؛ ينلهر ما بحب الفلاه_ر في 
الذيالأحر التعارض أما ؛، الأمرر حقيقة في بينها التعارض يحصل فلا 

فيواقعا يكون فقد الإباُتح، طرق من غيرهم بين أو الشهود بين يكون 
حقهم.في الخطأ ولجواز البشر، علم لقحور الأمر، نفس 

علىكلها تنطبق لا قد الأصولي التعارض دفع طرق فان وأيضا ٤- 
المح؛بطريق يدفع قد الأدلة تعارض أن ذللئ، ومن الفقهي، التعارض دفع 
دغفي ذللئ، يتأتى ولا للأخر، ناسخا المعارضين الدليلين أحد يكون كان 

الشرعية.بالأدلة خاص المسح لأن البثنانح؛ عن التعارض 

٨(.٠ ٢ ٨، ٠ ا )صر المابق المر-ثع 







ئمحذل.ئوثص

الأولالممث 

الخعارضاركان 
مىرحَه م٦ 

واصطلاحا:ممه كي'، او ف تمر الأول: اثمطإل 

ب\فشك'.■

شديد؛ركن إلى يأوي وهو الأقوى، جانبه الشيء راركن الجوهري: قال 
الجوانبلأحد أنه  ٠٠الومعل راالمعجم وفي ؛، ١٠٠٠ومتعة عز إلى أي; 

الشيءحقيقة أحزاء من وجزء بها، ؤيقوم الشيء إليها تي بالتي 
التيجوانبه شيء كل ارأركان رراللسالاا: ومحي الوفوءرأ؛ وركن الصلاة ركن 

.، ٣٠٠٠بها ويقوم إليها تد ي
واصطلاحا!

وركنالصلاة، ركن القيام كقولهم! الماهية جزء على الفقهاء يهللقه 
عرفة.وقوف الحج 

الشيءاار؛ا.به يقوم ارما بأنه! بعضهم وعزفه 
ثرؤلهبخلاف،  ٠٠فيه وهوداخل الشيء به يتم راما بأنه! آخرون وعزفه 

فهوحارجعنهُْ؛•
أمران!المدكورة التعاريمح، من فتيين 

حزءوالركن ومفريهاركن بها، يقوم التي أج>زاؤْ الشيء أركان أن - ١ 
أجزائها.من جزء الصلاة في كالقيام الأجزاء؛ تلك، من 

)ركن(.( ٣٧١، ٣٧•اوعجمازط)ا/ )٢( (رركن(. ٢١٢٦/٥اكحاح،لخ))١(
 )٣(jU  /١( ٢ ١ ٩ العرب)ا .)ركن(.)صلأ\١( للجرحاني ١^^،، )٤( )ركن(
السابق.المرجع )٥( 





GD

عنده.متمانمين تكونا لم بينهما الجمع أمكن ؤإن 
.الممانعة١٠سيل على الدليلين ررتقابل ؛ إنهُ يقول1 الش-وكاني وكيلك 

نستخلصأن يمكن وأركانه التعارض تعريف في الأقاويل هذه ذكر وبعد 
هي;عندهم التعارض أركان أن 

واحدة.حجة فى التعارض يتحقق فلا فأكثر، حجتين وجود - ١ 

الحجتتن•؟-تقابل 

القوة.في الحجتين بين ٣-التساوي 
وهوالمعبررحي، والكالبزدوي بعضهم؛ عند الحكمين ؛-تفاد 

كالرهاوي.آخر بعض عند الحجتين، بين والتمانع يالتا-افع، عنه 
حجةلكان منهما كل انفرد لو بحيث حجتين، المتعارصين كون ٥- 
ثرعآ.مقبولة 

علىعندكلامهم الجملة— —في والفقهاء الأصوليون، ذكره ما أهم فهذا 
التعارض.أركان 

الشيءماهية جزءآمن كان ما وهوأنه الركن، محنى بالنفلرإلى ولكنه 
إنبل للتحارض؛ أركانا كلها الأمور هذه اعتبار يمكن لا فإنه فيه؛ داخلا 
الركنإطلاق اعترتا إلاإذا عنها، خارج وبعضها الماهية، في داخل بعضها 

فيهفيدخل منه أعم هو ما واردة الركن، بإطلاق المجاز، باب من عليها 
الماهيةمن لقربه الركن عليه يطلق أن يجوز الثرمحل أن ار باعتبأو الشرط، 
للر،ه-اويلآ*•كما -مثلا- الافتتاح كتكيره 

الفحول)ص؛أأآ(.)؛(إرثاد 
اكرب،الأدلة ين والترجيح العارض وانفلر: (، ٦٦٨، )ص٧٦٦الأوي حانية )٢( 

الأصوليين،محي والرجيح انمارض في دداّات، دانثلر: (، ٢٦٣-١٢٦ )ا/ ليرزنجي 
يعدها.وما ( )ص٨٥٢لعرض 



٢٥٣٦= التعارض أرك1ن 

للمصسرولا الأركان صمن هنا الشروط لإقصام داعي لا أنه وأرى 
ركنايكون أن بملح ما منه لأستخالص قالوه ما ذكرت وند المجاز( إلى 

بملحاللاحق-ما المبحث _ذي الشروط إلى ولأصسف الفقهي للتعارض 
له.شروطا يكون أن 

وتقدمالبحث( محل هو الإبان وسائل ين التعارض أن إلى وبالنظر 
هو؛له المختار التعريف( أن 

دعوىوينفي دعواه يؤيد الخصومة في طرف كل يقدم *أن 
يلي؛كما — التعارض من النؤع هذا أركان اعتبار فيمكن ١^٠٠ الأحر... 

وذلل؛(واحدة( حجة في التعارض يتحقق لا إذ فأكثر( حجتين وحول _ ١ 
دليلأرا.طرف كل يقدم ررأن بقوله؛ التعريف( أشارإليه ما 

وإليهفأكثر( الحجتين من مفهومين مختلفين -فاكشر- حكمين وحول ٢- 
•الأحرا؛ دعوى وينفى دعواه( اريويل. بقوله؛ التحريف( فى الإثارة 

وسائلبتعارض خاص الركن وهذا المزنع( في فأكثر طرفين وحوي - ٣ 
فيه.ركنا ذلك فلمس الأدلة تعارض أما الإبان 
فيالشروط ذكر وعند مروطا( اعتباره يمكن الأركان ه هن. عدا وما ا هن. 

وصرحا.الأمر يزداد التالي الخبحث( 



اثثانيالممث 
امحعارءسشروط 

الشرط:معنى بيان الأول؛ المطلب 
الشرط،معنى سان التعارض، روط ث معرفة على يساعد مما لعل 

•بينهما الاختلاف ومحل الركن، وبين بينه الاتفاق ومحل 
لغة!الشرط تعرض أولا! 

والتزامه؛الشيء، إلزام بمعنى! مصدر اللغة! في الراء— كون —بالشرط 
العلامة،معناه! الراء وبتحريلثا ثروط وجمعه ونحوه، البيع في كالشرط 
ؤولبمهلروفإلأتعالى! قوله فى الساعة أثراط ومنه أثراط، وجمعه! 

علامتها؛أي! ؛ [ ١٨أقريله\يم جاء دمن بعته ئأيهر 
اصطلاحا;تعريفه ثانيا! 

للشرطمنها والأنسب والنفهاءرأ،، الأصولن عبارايتؤ فيه احتلمت، وفد 
ولاالماهية، عدم عدمه من يلزم ارما بأنه! تعريفه هنا، هوالمقصود الذي 
لذاتهءا.ولاعدم وجود وجوده من يلزم 

اللأته المانعأ؛ا؛ يخرج ا؛! الماهية عدم عدمه من يلزم راما الأول! فالقيد 
شيء.عدمه من يلزم 

فانهالسبب يخرج عدمءا! ولا وجود وجوده من يلزم راولأ الثاني! والقيا 
العدم.عدمه ومن الوجود، وجوده من يلزم 

»لازاتهاا.الثالث: بالقيد وخرج 

الفحولوإرشاد 
٦(.٢ / ١ ر الغروق ءا-م• ولا وجود عدمه من تلزم ولا العدم، وجوده من يلزم الذي هو المانع )٣( 



التعارْسشروط 

بباللأجل الوجود فيلزم بب، اللوجود وجود0 المقارن الشرط 
١^١؛.لدات لا 

فالمادةالزكاة، لوجوب الحول وكمال للمملأة، الهلهارة I أمثلته ومن 
الزكاةووجوب الصلاة، تصح لا الطهارة وبدون الملهارة على متوقفة 
عدمهمن يلزم الحول وكمال العلهارة من وكل الحول، كمال على متوقف 

الصلاةوجود القلهارة وجود من يلزم ولا الزكاة، أو الصلاة، وجود عدم 
يستلزمولم الشرط وجد ففد مشلأ، الوقت، لحول قبل توضأ فلو الواقع، في 

عدمه.ولا المشروط وجود دللث، 

وجودعليه يتوقف منهما كلأ أن في والركن الشرط يتفق هنا ومن 
جزءأوكان وجوده، على الشيء وجود يتوقف هوما الركن أن إلا الشيء 

حارحاوكان الشيء، وحول عليه ، يتوقفما هو والشرط راماهيتهاا حقيقته من 
))ماهنهءرأ؛.حقيقته عن 

وجودعليه يتوقف، منهما كلأ أن في متفقين والركن الشرط كان ولما 
الأصوليتن•من كير على التبسا الشيء 

الخعارض:شروط بيان الثاني؛ المطلب 
بصمةأركانه ينكروا لم التعارض على نكلموا ممن الكثير أن كما 
تعريفاتهمن نستنتج وإنما تعدادأ، الشروط يذكروا لم أيضا فكذللثظ متميزة، 

٠يبيب ما المروط من العريفاين، تلل من خلصر يما وأهم للتعسارصرا، 
المتعارضتينالبينتين في متحدأ الحكم محل يكون أن الأول؛ الشرط ؛؛؛" 

السيارةهن.ه أن الأحرى هد وتثسلزيد بارة الأن البينتين إحدى تشهد كأن 

•٦( • )١/ الخروق وتهذيب (، ٦٢الخروق)١/ )١( 
الزحيلي)>صهه(.لوهة الخقه، أصول فى الوسط )٢( 



QD ئ>محلاواةئصم——

احتالففإن الواحدة؛ جارة الوهو الحكم محل اتحد فقد لعمرو بعينها 
وتشهدلفلان البيضاء السيارة أن بينة تشهد كأن تعارض؛ فلا الحكم محل 

الحكميقع لم أي; المحل؛ احتلف قد فهنا لغيره السوداء السيارة أن أحرى 
السيارتين.لتغاير واحد محل على 

لختفرأؤ الزوجة حل عالي الدال الدليل الأدلة! في مثاله و- 
ؤو\ف،1تأمها حرمة على الدال والدليل [، ٢٢٣]اكرة; يئتره أئ ئامإ"زع 

تعارضلا فانه المحرمات على معهلوفا حاء حيث [ ٢٣]١^،: ه i-،-—ادآًكم 
الحكم.محل وهواتحاد الشرمحل لتخلفا بينهما 
بينالزمان احتلف، فإذا فيهما متحدأ الزمان يكون أن الثاني! الشرمحل ؛•؛ 

لزيدملكآ كان البيت، أن البينتين إحدى تشهد كأن ؛؛ تع.ارضر فلا البينتين 
شهدتلو أما زيد، من اليوم اشتراه عمرأ أن أحرى وتشهد مثلأ محنة منذ 

لعمروفقدمالك، الأن أنه الأحرى وشهدت لزيد، لثج مالالأن أنه إحداهما 
الزمان.فى البيتين وهواتحاد الشرمحل، لتوفر التعارض حمل 

علىالدال الدليل الأدلة من الزمان اتحاد شرمحل فيه تخلف ما مثال و- 
يومه،في تحريمهما على الدال والدليل الصيام، ليلة والشرب، الأكل إباحة 
،محآشلكل-آلأيرتعالى! قوله وهما 

١٨٧.]

لأنقطعيين؛ المتعارضتين الحجتين كون عدم ث،: الثالالشرمحل ؛أ؛ 
متواترآحرمع المتواتر يتعارض فلا بيتهما، التعارض يتأتى لا القطعيتين 

مسيأتى.كما 

لأقربالمالك وبلغة (، ١٨٩/٢)الأنماري الشوت، ملم ثرح الرحموت نواتح .١( 
(.٣٧٣)٢;السالك 





امحالثالخبحث 

اكعارضمحل 

اسبماذوضعفها:قوة باعتيار اكعارض معل الأول؛ 
فسن!إلى والظن جث من الشرعية الإثبات ومائل م تنق

مقتضاهبصحة والقهلع اليقيني العالم يفيد قهلعي هو ما الأول! المم 
الكذبعلى تواؤلوهم يمتنع حماعة حبر التواتر لأن القاصي؛ وعلم كالنوائر 

توامحلوهميتمور لا قوم نة ألعلى الثابت أوهوالخبر محسوس، أمر عن 
.١٢١ليقينيرالعلم فهويفيد أولعدالتهم، لكثرتهم، الكذب على 

سملعأو القضية برؤية ه، ينفبه اكتالذي القاصي علم وكذلك 
شنىُألعلم فهو به المدعى روية أو الأقوال، 

الصدقجاب فيه ويترجح الغالب الفلز يفيد فلني هو ما اكانى؛ القس—٠٢ 
والقرائن.واليمين، والإقرار، كالشهادة، الكذب؛ ست، جانعلى 

صاحب،غير من مدو لأنها الصدق؛ ب، جانفيها يترجح فالشهادة 
ذلك،في وْثلها الشهودء'، في المتوفرة العدالة إلى بالإصافة الدعوى 
كانإذا إلا بماله أو به، ممر بشيء ه نفعلى يقر لا الحافل لأن الإقرار؛ 

علىالصدق سبإ جانفيها نرجح ا فانالإثبات، وسائل باقي وكذلك، فيه صادقا 
الإناتٍلرق كانم، وإذا الشك'؛؛، يحلها قلية تغلل أثما إلا الكذب جاتبخ 

)صه"آآ(.الشام •مني حمزة لمحمود الراجحة، الين إلى الواصحة الطريقة )١( 
ذ(.الإثات، ووسائل (، ١ )»_UT الإناِت، >ق س ( ٢ر 

•٢(.٩/١ر٣(تمرةاسمم)
المرافعاتفي القضائية والأصول (، ٢٨١)\إ زادة لقاي القدير، فتح ثرح تكملة )٤( 

نراعة.لعلى الشرعية، 





تت؛

المرجحاتمن مرجح هو وما للابات، شرعا معتبرة وسائل منها هو 
والأسحابرموالظاهر لكلأصل الأولهءاء؛ 
التعارضأن هي حقيقة بيان من بد لا القملة هذه عن الخروج وقبل 

الشهادةمع كالشهادة واحدة؛ نوة في هي التي الحجج محله الأصل في 
..وهكذا. -مثلا- القرينة مع والقرينة 

أقوىالحجتين إحدى دامت ما يحصل لا التعارض أن الحقيقة وفي 
محصفإذا وهلة، أول في لالناءلر التعارض يفلهر فد أنه إلا الأحرى، من 
النؤعهدا الفقهاء مى ّؤإن الضعيف،، على القوى الدليل فدم الدليلين قوة 

بينهماأوالترجيح الجمع أمكن إذا لأنه أيض_اُ'ا*؛ التجوز بايبح فمن تعارضا 
التعارض.زال فقل 

ابتداءفي الماظر يتخيله ما التعارض أن اعتبار على الفقهاء مع وسيرأ 
الظنيةالإثبات اثل ومبين يقع قد الاعتبار هذا على التعارض فإن • • نفلره. 
المرجحاتبين أيضا بمحصل أنه كما وصعقا، قوة تفاوتت ؤإن كلها، 

منطرف، كل لثط يتمفقد الأرى الإثبات وسائل وبين وبينها الأولية، 
غالب،أو بعرق والأض بأصل أحدهما يتمسلث، أو بأصل، الزلع أطراف، 

٠, مرعية. بينة الأخر فيقيم غالت، أو عرف، أو بأصل أحدهما لث، يتم. وقاّ
الأتية:انمطالب في لها والتمثيل الحالات -طلث، وبيان 

الأتمعالي الخصمن أحو جاب القاصي بها يرجح التي الأمور هي الأدلة المرجحات )١( 
الذمةيراءْ الأصل كقولهم؛ الأصل ومنها علمه، المدعى وبين منهما المدعى ين يميز 

العرفؤينمل الظاهر ومنها عيه، محوالاJءى فبر جابا أثوى به المنهك لنكون 
١(.١ ٩ أ/ المروق) تهذب الحال. استصحاب ومنها والغال-،، والخالة 

.Ujboوالطاتر، الأشاْ )٢( 
اظر:ئءشوّاتلالإنات،ص)٣( 





ينهما:فيما الاصالين تعارض الثالث: 
معالأصل يتعارض ففد بينها فيما تتعارض المرجحات فان وكذلك 

بينهما،فيما ظاهران يتعارهمر فد كما الحال، ظاهر مع أو ٠ آحرُ أصل 
منطرف كل لن، تمفإذا ت الأصلين تعارض على الطل_، هذا في والكلام 

شرعيةحجة منهما واحد لدى تكن ولم الأصول من بأصل الدعوى ؛، طر٠٢
أحدهماكان فإن المتعارصين الأصلين إلى ينظر فانه المزلع؛ لقهلع معتبرة 

يرجحوكذلك الأحر، على رجح وجوهرْ الزلع بموضع تعلقا أكثر 
متهماجانبه ترجح ومن أحرى، أوقواعد آخر أصل يؤيده الذي الأصل 

دعواهصحة تح يثبلم المدعي دام وما ميع، والأحر عليه، مدعى يعتبر 
يمينه.مع عليه المدعى قول فالقول 

أوآخر، بأصل الأمحر على الJئرفين أحد جانب، يترجح لم إذا ما أ- 
الحالةهذه فى الغالب- _فى يختلفون الفقهاء فإن الفلر، وجوه من بوجه 

منيقدم وفيما قوته، وعدم المرجح قوة على الحكم في لاختلافهم تبحا 
ذللث،!توصح أمثلة يلي وفيما يوخررآُ، وما المرجحات 

الأحر!على الأصلين أحد فيه ترجح لما الأمثلة 
لث،يتمالمولع فإن الوديعة، رد في والمولع الويع اختلف، إذا — ١ 
عارصىالرد لأن الرد؛ عدم باصل لث، يتموالويع الن.مة براءة بأمل 

الموثعبه لئ، تمالذي الأصل أن إلا العادم، الحارصة الأمور في والأصل 
فيرجحالضمان، وعدم اكا.ق الأمتن في الأصل أن هو! آخر باض معضد 
.٣١>الرد'عدم المولع ت، يثبحتى اليمين مع قوله القول ويكون جانبه 

بلمتناتض كلام هذا فإن الترجح في واحد وزن على تقابلهما الأصلين يتعارض المراد ليس )١( 
الأثباهرجح. فكره حقق فإذا اريهما ننظره ابتداء في للناظر يتخيل بحيث التعارصى المراد 

رهس\/ا"(.للسيرطي والفداتر، 
(.رجب)ص٥٣٣ابن وتواعد )ص٨٦(، للسيرطي والنظائر، الأشباه )٢( 
التحفةشرح في والبهجة لليبوسي، النظر، تأسيس مع مطبؤع (، ١١)صى"؟ الكرحي قواعد )٣( 

(.٣١٢/١(،وتمرةانملكم)٢٦/١)





CZD محسئوثمح

هذافي فيكون الأحر، على أحدهما يقوي مرجح وحول وعدم لتعادلهما 
المذامطمختلف ين تارة — للعلماء أنوال الغالب— —في الأخر النؤع 
الواحدرمالمذهب أصحاب ين وتارة 
المذكورة:الحالات تتضح يالأمئلة و- 

اتفاقا:الظاهر وألغى بالأصل ب عمل ما فمنال 
الظاهرفإن آخر، على دينا والصلاح بالتقوى عرف من ادعى ذا إ- 
إلايدعي لا أنه الغالب والصلاح بالتقوى عرف من لأن المدعي؛ صدق 
هناالأصل اعتبار على الفقهاء اتفق وفد الذمة براءة الأصل ولكن حما، 

يمبه'آ/مع عليه المدعى فول القول فيكون القناهر، ؤإلغاء 
ادءاء0لأن والصلاح؛ بالتقوى يعرف لم المدعي كان إذا أولى باب، ومن 

الأصل.على يقوى لا احتمال مجرد 
المعارضالظاهر يكون أن الظاهر على الأصل فيه يندم ما ونحايعل 

مجردااحتمالا للأصل 
اتفاقا:الأصل ويلغى بالفلاهر ب يعمل ما ومنال 

العدلينصدق القناهر فإن عليه؛ المدعى ذمة بثغل عدلأن ثهد —إذا 
امأقاا؛*.الأصل ويلغى بالفناهر)الشهادة( فيعمل الذمة، براءة والأصل 

إلىتدأ مالظاهر يكون أن الأصل على الظاهر فيه يقدم ما ومحايعل 
والروايةُْ'.كالشهادة قرعا منصوب مسب 

ابنوتواعد ٦(، ٍوطي)ص؛ للوالنظانر، والأشباه (، ١ ٢ ■ إ/ المروق) تهن-تب )١( 
)ْرآم(.رجب 

لالقرافىوالمروق، (، ١  ٢٣فرحون)؛/ لابن والتمرة، (، ٢٧التحفة)\إ نرح الهجة؛ي )٢، 
نجبم)ٍرآه(.ابن وأثساه (، ٧٦)أ/ 

(.٣٤•رجب)ص ابن وقواعد ٦(، لليرض)ص؛ والطاتر، الأيباه )٣( 
بوشللوالطاثر، والأشاه (، ٧٦والفروق)أ/ (، ٢٢٥الخناتع)٦; بيانع )٤( 

رجبونواعلابن 
٦(.للسور)ص؛ والظاتر، والأشباه (، ١ ٢ • الفروق)؛/ تهذب )ْ( 



)٤]،= التعارض محق 

الظاهر!وتقديم الأصل تقديم بين الخلاف فيه جرى ما ومثال 
الحاصرزوجها على المرأة فادهمت النفقة، في الزوجان اختلف إذا - ١ 
أنوالذلاهر الإنفاق عدم فالأصل أنفق، إنه وقال؛ عليها ينفق لم أنه معها 

عليها.أنفق فد يكون الأطعمة- كنه مإلى ينقل الزوج-وهويشاهد 
إنفقالوا؛ الفلاهر وألغوا بالأصل والحنابلة والشافعية الحنفية مك ن— 
.١^^١٠ذمة في النفقة وبقاء الإنفاق عدم الأصل لأن المرأة؛ فول القول 
الأصليعتبروا ولم بالظاهر تيمية ابن الدين نقى والشخ اّلكية أحد و- 

النفقةوهوينقل يشاهد كان إذا أنه الغالب، لأنه الزوج؛ قول القول إن وقالوا؛ 
بمالءهُأ؛.للفلن منيرة الغالبة العادة فإن بيته؛ إلى وثرايت، طعام من 

تعالى؛لقوله الغالب، فيقدم والغالب، الأصل تعارض *اذا ولي؛ التيقول 
بهيعمل ألا وجب، العرف كذبه شيء فكل ا ١  ٩٩]الأعراف: أدئز|واه ُؤوإمر 

الحلمفي وأعلاهم الماس أتقى يدعيه كان إذا اللبن دعوى مالة فى إلا 
الغالبعلى الأصل فيقدم الأمة براءة والأصل صدقه، الغالمح فإن والابن 

التعارضاار'أ؛.صور جمح في الأصل الشافعية وقدم اّلكية عند هل، في 
فغلهرحرة، أنها على بها وزوجه غره الأمة سيد أن الزوج ادعى إذا ٢- 

هذهفى روايتان مالل؛، فلاصحابط أمة إنها وقال؛ اليد وأنكر أمة أنها 
القولفيكون الغرور، عدم فالأصل وغالب أصل تعارض لأنه المسالة؛ 

الإماءزواج على الأحول عدم ب، والغالمحنون، نال وبه يد، القول 
المادر،على الغالب، فيقدم نادر، للإماء الأحرار وزواج بهز، الرص—١ وعدم 

أثهب،؛؛ُ.نال وبهيا الزوج، قول القول ويكون 

٥(،٤ اللام)ّ؛/ عبد بن للعز الأحلكم، وقواعد نجٍم)ص٨٥(، لابن والطائر، الأشباْ )١( 
(.٣٤رحب)ص' ابن وقواعد يوطي)ءسآه(، ليوالنظانر، والأشباه 

(.٧٧الإسلام)n/ شخ وناوى (، ١  ٢٣/ ا الحاكام) وتممِة (، ١ ٢ ٠ إ/ الفروق) تهديسح )٢( 
(.٢٧/١اJهجأتفىشرحالخفة،لخ))٣( 
(.١٢١الفروق)أ/ وتهدبب (، ١  ٢٣الحكام)١/ تمرة )؛( 



QD محفإصئو؛ص—=—

ستحايةلأحدهما بية ولا المهر قدر في الزوجان اختلف ّآ_إذا 
الحالة؛هده في روايتان 

منذمته براءة والأصل وغارم منكر لأنه الزوج؛ قول القول إحداهما! 
به.هومقر ما على الزاني القدر 

لهُا'.يشهد الظاهر لأن منهما؛ المثل مهر مدعي قول القول والثانية؛ 
١^١هرين؛تمارض الخاص؛ اسلب 

علىأحرى ما عليهما يجرى فإنه بينهما؛ فيما الذلاهران تعارضن إذا 
أوبأصل الأخر على أحدهما تقديم من بق_ سكما — التعارصين الأصلين 

الرجيح•طرق من ذلك أوغير آخر بظاهر 
ذلك؛مثال 

منا وهمسبالزوحية له المقر الرجل وصدقها يالنكاح امرأة أقرت ذا إ— 
ذلك.على ية يقيما ولم منهما الإقرار ب حمل الذي البلد أهل 

هذاأن إلا به، الإقرار على اتفقا فيما صدقهما الظاهر الحالة؛ هذه ففي 
ويسهلغالبا حالهما يعرف البلديين أن هو آخر، بظاهر معارض الفلاهر 
بها.فيهنالبان البينة إقامة عليهما 

معللقآ؛صدقا البلد أهل من يكونا لم إذا أنهما الحالة هذه في فالحكم 
أهلمن كانا ؤإن باختياره ه نفعلى به يقر فيما ان الإنصدق الأصل لأن 

إءلأنهلأ٠.الغالب لأن الزكاح؛ لا بذلك إقرار لأنه الميراث؛ في صدقا اللي 
العرفيصدقه منهما كل الحالة هذه ففي جلدأ جزاران تنانع إذا ؤ— 

قوله؛القول أصبح أحدهما بند الجلد كان إذا أنه إلا الفلاهران، فتعارض 
قالييمعا بيديهما الجلد كان ؤإن اليد، هو آخر ظاهر عصيه الفلاهر لأنه 

بينهمارآأ.فيقسم منهما لكل ظاهرة 

الأكليلوجواهر )؛/I؛؛(، الحكام وتمرة )صرمآتمأ(، للموض والننام، الأشاْ )٢( 
(.٣٦٣)\إ 

اوهجةفىشرحاسة)؛/^(.)٣( 



مم بيولآَت( ه

لفتدالنإج'
اثاتمن سعارض ما 

الشهادات.الأول: المحث 

القاصي.علم الثاني: المحث 

الإقرار.الثالث: المحث، 

القرائن.الراع: المح.ث، 
الكتابة.الخامس: المحث 

الي.هؤين.السادّس: الميح، 

i

ادِ مسسس0 





=الشهادات _^==^:=^^=== 

واصطلاحا:ممة الخهادة تعريف الأول: المطلب 

لغة؛تعريفها أولا؛ 
العربية،اللغة في معان عدة على تطلق يجدها )شهد( لمادة المتتبع إن 

والحضورالإخبار للشهادة، الاصهللاحي للمعنى المعاني هده وأقرب 
الرحلشهد منه تمول قاطع حبر ارالشهادة الجوهري؛ نال والمعايتة، 

فهوشاهد،حفره أي؛ شهودأ؛ وشهده المعاينة، والمشاهدة كذا... على 
راكعمثل؛ أيضا ونهد - مصدر الأصل وهوفي حفور أي• شهود؛ ونوم 

وركع...«>ا'.
الشيءراوشهدُت، فيه؛ حاء حيث، المنيرا؛ ءالممياح في ما ومثله 

وزنامعاينة عاينته مثل؛ مشاهدة وشاهدته . ١ شاهد. فانا وعاينته عليه اطلع.ت، 
.٠٢..؛ارشاهد. فانا حضرته المجلّس وشهدلن، ومعنى.... 

ؤدشتؤ_ثتعالى؛ قوله الحضور لمعنى: الشهادة؛ مجيء ومن 
وهورمضان شهر حضر من أي؛ ؛ [ ١٨٥لانهمة: منمحكارآشهرىصّمهه 

؛ؤبجِؤ،مابمنيلتعالى؛ وقوله الصومر"'؛، عليه فيجب، افر مغير مقيم 
حضولأ؛*.أي؛ ٧[؛ زاووج: 

الاصطلاح؛في الشهادة تعريف، ثانيا؛ 
تعريفهافي اختلفوا بل للشهادة؛ معين تعريف، على الفقهاء يتفق لم 

تعريفاتهمتعاود>ؤت، ولذللئه بها، المتعلقة الأحكام بحض في لاختلافهم تبعا 
ؤبتعريفمكتفين التعريفايت، تللثج من اشتهر ما على نقممر ويوتنوعن، لها 

الأربعة؛المن.اه؛ح من مدهج، لكل واحد 

(٣١٧)ا/ا-ام، انحط القاموس دانفلر: )شهد(، ( ٤٩٤)T/له الصحاح، ام: )ا(
)الثهادة(.

القالير،سركاتي)ا/آآحا(.يتح )٣( )أ(اوصاحالمر)ا/؛مأم()ئهد(. 
ابقره/أاا؛(.ال)٤(اJرجع 



—هثإبمقئو؛ءإلآة&•نتأ 

الحنفية!تعريف ولا! أه 
مجلسفى الشهادة بالمقل حق لإثبات صدق ارإحبار بانها؛ عرفوها 

يكفىفلا أدائها فى الشهادة لمقل يشترؤلون هذا على فالحنمة ٠؛ الفضاء٠٠ 
ذلك.ونحو وأتيهن... أعلم الشاهد! قول عندهم 

غيرفي الإخبار لأن القضاء؛ مجلس في تكون أن يشترتلون وكيلك! 
عرفا.شهادة يعتبر لا القفاء مجلس 

المالكية!تعرف أوثانيا! 

ليحكمعام يأمر ولو علم بما حاكما سل ءإحثار بأنها! بعضهم عرفها 
بمقتضاهءرآ،.

التعرض!شؤح 
مفعوله،واءحاكما٠٠ لفاعله المحير إضافة من عدل؛؛! اءإحبار قوله! 

محكما.أو أي! راحاكما٠٠؛ وقوله! 
شاك.أو خلن عن لا علم عن أي: ؛ ٠٠علم »بما وقوله: 
رزيةفإن الشهر؛ برؤيتهم العدول كإعلأم وذلك، عام،،: بأمر ولو  ٠٠وقوله: 

.٠٣١اإشهادةعلى دعوى يتقدم التقييد يشترط- فلا هذا وعلى عام، أمر الشهر 
أإ؛-ئلثا:ضضاكافعية:

حاص،ار؛ُببلففل شيء عن ءاحبار بأنها: الشافعية من الرملي عرفها 

(٣)-.

(،١٦١ليممكمي)آ/ المختار، الدر وشرح الهمام)٦!٢(، لابن الةا-ت-ر، ،شرح؛-ح ١١
(.١٣٨٧)المائة: (، ٣٤)ص' العدلة الأحكام ومجلة 

(،١  ٦٥، ١  ٦٤)؛/ والدسوئي (، ٣٤٨/ iULJ، (Tبلغة؛بهامش للدردبر الممر، الشرح )٢( 
(.١٥١)٦/ حلل مختمر على الجلل ومرامح 

الشهادةعلى عوى الو ثمدم أن بد فلا لله فيه الحق يتمحض لم أمر كل أن ذلك: هابط- )٣( 
دعوى،تندم على فيها النهاية ثوقف فلا لله فيها الحق تمحص التي الأمرر واما ب، 
(.٣٤٨آ/ المالك) بلغة انثلر; بمثهد. لم ؤإن يشهد أن فعلمه مة لمها الشهادة لأن 

(.٢٧٧لهالمحتاج، لهاية )٤( 



؛؛(٤٢١^ السهادات 

الحنابلة!تعريف ءورابعا! 
آ.حاصرإااُ ولأنظ علمه بما شّختس ®إخبار بانها! الحنايلة عزفها 

تعريفعدا ما خاص® رالفغل ب تقيد أنها نجد التعرفات هده إلى بالنلر 
وعدمرLمذلها الث_هادة أداء اشتراط في مختلخون الفقهاء لأن وذلك المالكية، 
^^>،•على اشتراطه 

يكونوأن بلفظها يكون أن الشهادة لأداء يشترط أنه الأول! الشول ءإب 
موالفالمشاهدة ويتضمن الحال على يدل لأنه )أشهد(؛ المضائ بصيغة 

والحنا؛الةُ'أ'.والشافعية الحنفية ذللث، إلى نه_، وأتيقن كاعلم غيره يقبل فلا 
يلى!بما واستدلوا 

الث،تلمومن الشهادة يلمظ والئثة القرآن موص من ورد ما أولا! 
النصوص!

[.٢٨٢ناكرة: ^نمحبمابر4 ؤإنتقهدإ ؤ تعالى: أ_قوله 
طات4زلأضّثمحتعالى: وقوله - ب 
[.٢٨٢لالقِة: 

ؤةُءانرهلئهد4يصقئنها نمن ألقهنده تعالى: ج-وقوله 
٢٨٣.]

٢[.زاسلاق: تعالى: د_وقوله 
فال:نعم: نال الشمى؟(( نرى ))هل ائل: للموقوله ه_ 
دع((ُآا.أو فاشهد مثلها ))على 

)ا(كثافاكاع)ا-/أ<\<-اد
(،٤٦٢، ٤٦١اض)ه لأبى وردالمضار، (، ١ ٢ ، ١ ١ الهمام)٦! اكوير،لأين شح ترح )٢( 

نهدمحت،®. ١١:بلفظ أيضا الحنابلة وأجازها (، ٢١٦ا  ٩١والمغني (، ٢٧١^المحتاج)٨/ ونهاية 
(.٥٨* ابزناّسم)لأ! حاشية مع المريع الروض انظر: 

علىإلا نشهد لا محاس ابن ررا لي: •فقال بالنقل: باس ابن ص المدرك في الحاكم أخرجه )■٢( 
وكدللث،الشمرا، إلى بيده صزاسءفي4ص الله رمول وأومأ الشص(( هدْ كمياء للخ، يضيء ما 

•صححهحجر: ابن وفال الإسناد، صحيح إنه الحاكم؛ ونال منه، تريب، بلفغل البيهقي أحرجه 
وبلوغ(، ١  ٥٦ل/ )• للبيهقي اعري، والمن (، ٩٨)؛/المدرك انظر: فاحطأء. الحاكم 

الرام)ص>آأ(.





٥^(= الشهادات =^^^^=========^^===^== 

ررثهد(; _lJالأحبار مجرد على الشهادة لمغل عباس ابن أطلق وقد 
نهىالله رمول أن عمر عندي وأرخاهم مرصيون رجال عندي 

تغرب*ُحتى العصر ويعد الشص تشرق حتى الصبح يعد الصلاة عن 
القضاء؛أمام الحق عن بالأخبار تختمي لا الموصى هذه في فالشهادة 

ا.اتساكفىسنىالإنىارعائُ 
فقالواتيالعقل امتارلوا كما 
الفكدلك الإسلام في الدخول عند لمغل)أشهد( يشترط لا كما إنه 
علىيدل يما الشهادة في العبرة إن ثم القاصي. أمام اللفغل هدا يشترط 

يعينييه أحبر ما رأيت إني I بقوله يحمل وذلك الشاهد، من العلم حصول 
'•أنولُ مما رأسيؤإنيمتأكد 

'■^^١
إذأدائها في الشهادة لمغل اشتراط عدم أعلم- -والله يظهر والدي 

اوليستعالى• الله رحمه القيم ابن كمانال صريح يردنمى لم 
علىيدل واحد موضع صأضسخ الله رسول نة مفي ولا الله كتاب في 

ولاقياس، ولا الصحابة، من واحد رحل عن ولا الشهادة لمغل اشتراط 
الصحابةوأنوال والئثة الكتاب من المتضافرة الأدلة يل يقتضيه؛ اسباط 

ذلك®*؛/تنمي الحرب ولغة 
اشتراطعلى يدل لا الموصى من الأول القول أصحاب يه امتدل وما 

وأداؤها،الشهادة إقامة الموصى تلك، يه تآمر ما غاية إن يل الشهادة؛ لمقل 
خاصة.)أشهد( يلمغل! الأداء يكون أن ذلك، يستلزم ولا 

٥(. ٦٧/ لم)١ موصحح (، ٥٣القح)T/ ح البخاري لاJخاري. واللففل ،،، Jlfrمتفق )١( 
)أ(اللرقالحكب)صم'آ(.

الإبان،ووسائل (، ٤٣٥، ٤٣٤)ا</والمحلى (، ٢٦٢، ٢٦١)؛/الذهام نمرة )٣( 
)ص-ا؛(.لازحٍلي 

الطرقا)مة،ل)ص؟>أ،آ-أ(.)؛(





=الشهادات ===^=^==^======^:=====^==^^==:= 

ةش؛أ'ث'4/ تعالى: وقوله د- 
آ*أ.-اء!]الن

اليتامىإلى الأموال ساليم حال بالإثهاد الأولياء تكإونحق أمر فقد 
القبضإنكار في المنازعات وقطع وتوثيقها الحقوق لحفظ البلؤغ بعد 

اليمُ/والتسّ
أزقاقهنيمشق قأهساؤس صذ ^داتلمس أؤ الطلاق؛ في تعالى ه—وقوله 

منذلك غير إلى ٢[ لاسق: شإ١يتئقمح تحممحف 
الحقوق.مختلف فى الشهادة مشروعية على الدالة الأيات 

ءأينانيا:سالئق:
التنانععند وتاديتها الشهادة طلب في الكثيرة الأحاديث من ورد ما 

الأحاديث؛تلك ومن والتخاصم... 
؛٠أويمينه((راهداك )رشصإآثدنينوغ؛ فوله — ١ 

الشهادةعن مثل صإبمنسظ الله رسول أن عباس ابن وروى - ٢ 
أومتالهافاشهد ))على قال؛ نعم. قال؛ الثمن؟(( ترى )رهل للسائل؛ فقال 
وأنهاالشهادة مشروعية في الصريحة الأحاديث من ذلك غير إلى '. دع((ُ 

القضاء.أمام للإثبات وسيلة 
الإحماع:هىكآ:

يلةووسشرعية، حجة وأنها الشهادة مشروعية على الأمة أجمعت فقد 
سرِاتلالإناظأ'.

ٍراسى>؛/آلأا(،زضاينهم)ا/؛هأ(.:ا(ش
٧(.١ تخريجه)ص سق )٣( (. ٣٢تخريجه)ص سق ؛٢( 
ومغنيبعدها، وما 'أ( الحاكام)ا/ه*وتمرة )أ"ا/'آاا(، رحي للمالمبسوط، ؛((

را-/ا<ا<"ا(.القاع ، وكثات(، ١٤٦)ه/0أا، والمني  ir-\/i)l)المحتاج 



أم<ئمحإهقء»ص

المعقول!ابعا! ره 

وانتهكتالحقوق، لفاعت هي ولولا الناس لحياة ضرورية النهاية إن 
اسلأ*.وسفكت الأعراض، 

وأدانها:مملها وحكم الشهادة مثروي حكمة الثاني: اسلب 
حكمتها!أولا! 

فيمفاصلين وطباعيم أحلاقهم، متاضة الخالق ه اللحلق لقد 
فيهم،الله سن من بينهم والتخاصم الفللم ونؤع كان لن، ولدلالرزق، 

الشاعر!فال كما 

لمُآ؛يفللا لة فلعة عفذا ؛؛؛- تجد فإن النفوس شيم من والفللم 
يعيشواحتى الضيلع من حقوقهم تحففل بها التي للشهادة فاحتيج 

اللهأمرهم التي وأعراضهم وأموالهم، هم، أنفعلى وأمان سعادة، 
الحقوق،على الإشهاد منها التي ائل الوملهم وهيا بحففلها، سبماهؤن\ق 
شقاق.أو نزلع يحمل لا حتى كتمانها وحرم الشهادة، أداء وأوحب، 
مشروعيتهاحكمة رند! ابن فقال حكمتها اوأما فرحون! ابن قال 

سبماهؤُاكالله لأمر امتنال أنها الشهادة! محامن ومن ٠، الحقوقااُ صيانة 
أنميكؤ محؤ ثم شذة أقنط قمح، تاننوإَؤغأ أكن ^؟!^١ قوله! في 

وآلهنة ئئمإ ملأ يهما أزق ةث4 أزقة عنيا يآ==فر، زلأمحآان 
[،١٣٥،: ]١٧سلوفيرإأة؛4 بما ئن نيئ 

،١٣^^١ؤ.م-ثثقئ-هدتإفيطزلآبجرضتفزؤوقوله! 
حبماريماؤآئمآأثأِإثآثم ممقهوثت> فييهىألامدمحأأغدمحاهوامث ثتتان 

٨[.]الماندة: ك-ملورئ'ّله 

الحكاموتمرة (، ١٢٤)!/ والمروق )ءسهه(، الحكام وممض ١(، )1ا/أ'ا وط المب)١( 
؟(.r\n)\</واسي )ا/ه>آ(، 

٢(.• ٩ له)ا/ الحكام، تمرة )٣( (. ٥٧انمي)صراديوان )٢( 



CUUI)= الشهادات ===^^^^=======^===== 

وأدائها؛الشهادة حمل حكم ثانيا؛ 
التحمل:حكم ولا: أه 

لا،أو باستشهاد كان مواء أولأ به بالمثهود العلم يالتحمل، والمراد 
كفاية.فرض يكون وفد عين دض يكون وفد 

همن/،^^0؛فرض فيكون 
فانهذلك يحمل من فيه ليس موضع في الرجل يكون أن الأولى؛ الحالة 

٠.خاصته؛ في عليه الفرض يتعين 
يجوزلا فإنه بعينه مخص من الشهادة تحمل حللب إذا الثانية! الحالة 

صررآه بقيلحق لا فإنه ضرر؛ يلحقه؛دللث، كان إذا إلا حينئذ، الأمتناع له 
[٢٨٢]الشِئ: محأزئابجزلأبثمح تعالى: لقوله غيره شع أجل من 

الجملة(التحمل)في لوجوب ؤيدل ضرار((؛ ولا ضرر ))لا وللحديث: 
الأداء.لوحوب تاولألا الأمسعند سيأتي ما 
الشهادة:أداء حكم انيا؛ ث٠ 

وجهين:على ونللث٠ أواصتحففله الشاهد علمه ما أداء به والمراد 
وهوفسمان:تعالى، لله حقا به المشهود يكون أن الأول،؛ الوجه 

أشبهوما الخمر، وشرب كالزنا المحرم ارتكاب فيه تلءام يلا م ق- ١ 
تر.الفيه الأولى بل الشهادة؛ أداء فيه لايجب، فهذا ذلك 

والعفووالرضيع والمللاق، كالحتق المحرم ارتكاب فيه تدام يقم - ٢ 
أداءفيه يلزم فهذا المرافعة. عدم _ءند الأحباصن وتمللث، القصاص عن 

محرمرم'افعل على يتمادى لا لتكي الحاكم، عقل بها والقيام الشهادة، 

٢(•* ٥ الحكام))/ تمرة )١( 
ماجهابن وأحرجه مرملا، أيه عن يحيى، بن عمرو عن الموطأ نى مالك أحرجه )٢( 

ممدأبى حديث من والدارتطنى المهمى وأحرجه الصامت، بن عادة عن موصولا' 
وسنن(، ٩٦)ا"/اليهقي وسن (، ٤٧٨ )T/ ماجه ابن وسن ٧(، ٤ ٠ آ/ الموطأ) الخيري، 

(.٢٢٧)(/الدارمحكي 
الخكام)ا/آ-آ،ي'آ(.تمرة )٣( 





==رآتآالسهادات ===صصصص===ص=ص^^======== 

التحملتشمل ؤإقامتها الشهادة ياقامة امر الثلاث! الأخيرة ؛الأيات 
معارا؛.والأداء 
فمنهاIالسنة وأما — ب 

قبلبشهادته ياتى الذي الشهداء بخير أحبركم ))ألا صيبمم«ظ! قوله - ١ 
أن;الها((رم

صئسينيّزالله رمول بايعنا  ١١قال؛ ;صؤيفيته الصامت بن عبادة وعن ٢— 
أثرةوعلى والمكرم، والمنشهل والبر، العسر في والطاعة المع على 

نخافلا كنا، حتما ، الحت ل نف أو م نف أن و أهاله الأمم ۶ نناز لا أن و نا، عل

لأنم«ر"ا؛.لومة  ٠١٧١في 
بالحقالقيام ومن به، والقيام الحق، قول وجوب على دليل فالحديث 

أداء.أم تحملا ذلك، أكان مواء الشهادة 
الإجماع؛وأما - ج 

؛؛.الجملة في الشهادة أداء قرصية على الملمون أجمع فقد 

الشهادة:شروط الثالث: المطلسأ 

يتعلقوبعضها بالشاهد يتعلق بعضها كثيرة نرومحل الشهادة فى يشترط 
روط!الوأهم ها، نفبالشهادة 

ويدللم، العلى الكافر هاية نتقبل فلا الإسلام: أولا: -ة- 
لمي:ما لذلك 

(.٣٧٩/٤(،)٢/•٣(،)٥٦0/١)١(تمراينهم)

.١٤٧(،صححص)٣/•٥/١٣(.)١٩٢/١٣عاص)
الحكام،وممن (، ٦٣، ٦ ٢ نجم)U/ لأبن الرائق، والبحر (، ٤  ٦٣ه/ ) ءابددن ابن حانب )٤( 

(،٣٢٣)T/للشيرازي والمهدب، )ا/ْ'آ(، الحكام وتمرة (، )ص٨٦ي للهلرابل
(.٣٩٩القناع)٦/ وكثاف (، ١٤٦)٩; واJغنى 



===——=====نتأ 

ذكياثجأفؤ ^^٠ بمالخفم ين مح؟نثفءنإببزخ ُؤ تعار؛ قوله - ١ 
[.٢٨٢]\بدأ: هطنيونمحامحق4 

ذرصا0'آ؛.ممن ولا رحالظ، من ليس والكافر 

ليسر والكاف٢[، أسق: ؤنيدلأدوىثيلآؤه ؟'-وقول: 

الكفارعن ئبمائوق\ك الله أخر فقد الكذب، يجتب لا الكافر ولأن - ٣ 
بهااؤو؛قحئوأ ت تعالى فال حق، بأنها علمهم مع عنادآ، الأيات ينكرون أنهم 

[،١٤]المل: كيناجا4 عته هم؛ةشكان 
شهادته.تقبل لا والكذاب متهم، كذبا ذلك، فكان 

الأدمي،على الملمين من بالزور يشهد من شهادة تقبل لم إذا ولأنه ٤- 
أولىُماتعالى الله على بالزور شهد من شهادة تقبل لا فلأن 

السمر؛ؤى المرن له ■ط مى اترصه الك^مه لمهجادة يضهلر يعم، 
آؤلمثفهجمت-رئؤانيث ءامزاًعت. اقن  i^،j؛ؤ تتعالى لقوله 
ألأني1، صتنئنِ اذئتم عه ثى اوءا"مإن .من؛ؤ دؤاعدنااثنان 
ىنهملأك/يمادفعسثاؤمى محنودهت\ 'انؤت 

ا[.-ا"؛: ULJI]آقأمادالخالأِصروه■ كاذ 
فيذلك، كون اشترامحل على يدل ؤءي؛كإبنزؤا^نيفيه فقوله! 

للضرورةعنه عوصآ الكافر فيؤخذ العالم، في لم ميوجد لا حيمثؤ الفر، 
فىالشهادةا؛ء.

ازبق.(. ١٨٥)ه/)ا(اوغنى 
)؛(أحلكمالقرآن،لأيناسمبي)أ/مآي(.)*ا(.ضاسج)ة/يأ؛(. 



الشهادات

فيهموالضبط العدالة كلة الصبان شهادة تقبل فلا البلؤغ■ انيا■ ثه 
ؤإنماالحقيقة، في عنده ثهادة ولستا الجراح، في مالك وقبلها 

أويلقنوا، لئلا الأداء قبل يتفرقوا ألا فيها اشترط ولذلك حال، قرينة هي 
؛.يخببوال 

ولموالثافعية'"لأ، والمالكية، الحنفية، اشترطها وقد الحرية! ثالتا! ؛!؛ 
واإفلاAريةل٤'.الحنابلة يشترطها 

العقل،فاقد شهادة تصح لا أنه على الفقهاء اتفق فقد العمل! رابعا! ء؛ئ 
مكاوفاُْ؛.غير ولأنه صبهله لعدم 

أمران!لها ويشترط العدالة! حاما! ؛٦ 

وعدمالمحارم، اجتناب صلاحه على ويدل الدين، صلاح الأول! الأمر 
صغيرة.على يدمن ولا كبيرة، يرتكب لا المعتقد صالح يكون بان الفسق، 

يذمما وفعل بفعله، يذم ما ترك وهي بالمروءة، التحلي الثاني! الأمر 
علىمبنية بالمروءة المخلة والأوصاف شرعا، محرما يكن لم ؤإن بتركه، 
شهادةتقبل ررولأ بقوله! ذللئ، إلى الهوتي أشار ومد بتمره، وتتمر العرف 

أوأوظهره، أوبطنه، رأسا، ككشف تغطيته العادة ما يدنه من يكثف، من 
/فيهءُ' بكشفه العادة تجر لم موصع في صدره 

وكشاف(، ٤٢٧)إ/ المحتاج ومغتي ٧(، • )ص الحكام وممن (، ٢٨)آ"/ الهدير كح شرح )١( 
(.٤١١)آ•/القاع 

(JاةالجهJبا)(.٤٩٦/٢)٢
٤(. ٢٧المحتاج)؛/وسي ٤(،  ٩٦)أ/المجتهد وبداة ٧(، 

(،)ص٥٦١الحكمة والءبىِق، )ه/؛ها-أآا(، والمغني (، ٤٢)I/• القناع )؛(كشاف 
والمحالى

وروصة)؛/ْآا(، الكسر الشرح على وحاشية (، ٧٠)ص الحكام مين )د( 
(.٤١١)آ/المناع وكثاف (، ٢٢٢ا/)١ للمووي الخالين، 

(.٤١٧/٦ابق)ال)!(المرجع 



الثاهديكون أن ومحمد حنيفة أبو الإمام امحترط فقد البصر؛ ادما! ؛أب 
٠.الأداءر فى لا التحمل فى البصر يئترمحل أبويوسف ونال بميرأ، 

إذاالأقوال فى الأعمى شهادة تنل والحنابلة: والثاقب اJالكية وقال 
الأفعالفى الأصم شهادة تقبل كما الأفعال، في تقبل ولا الصوت، تحقق 

.١^١٧٢٠دون 
مهللقاكالصهب^ مقبولة الأعمى شهادة أن حزم ابن ؤيرى 

ينترؤلولم الجمهور، عند الأخرس شهادة تقبل فلا النطق؛ ابعا؛ م؛؛' 
الإخبار،معنى يودى لمغل أو صيغة بكل يكتفون لأنهم الطز؛ المالكية 

وال،كتابةُ؛*.ارة بالإثذللت، يودي والأخرس والشهادة، 
لفعلها،النهاية لأداء يشترمحلون فاتهم والحنابلة والشافعية الحنفية أما 

ذلك،أْ؛.منه يتأتى لا والأخرس 
التهمةالقوية؛يالتهمةالمشترمحلانتفاؤها؛ والمراد انتفاءالتهمة؛ ؛أبثامنا؛ 

هنفإلى يجر وكمن وزوجه، وفصوله لأصوله بالناهد اللاحقة كالتهمة 
لأناندماله؛ فبل مورثه بجرح يشهد الذي الواريئ، مثل نفعا، بالشهادة 

أوه، لنفشهد فكأنه الدية، وأخذ الشاهد ذللث، ورثه مات لو المجروح 
شهودبأن يشهدون الذين العاقلة مثل بالنهاية، صررآ ه نفعن يدفع من 

فوحدتلدفعوها بالشهادة الدية بت لو لأنهم عدول؛ غير الخطأ القتل 
والخصمءدو0 على العدو كثهادة التهمة فيه مما ذللئ، غير إلى . . التهمة. 

خممهعلى 

(.٢٨٦)آ/ ناغ انم بداغ ( ١ ) 
١(. ٨٩والمني)(،/ (، ٢ ه ٩ / ١ انمالمن)١ وروضة (، ١  ٦٧/ انم>رفى)٤ حانة ( ٢ر 

(وبهاتاسوي.١١٧٩/٧لخشي))٤(المحرره/مم؛(. )٣( 
(.١٩•والخض)٩; (، ٢٧٧المحتاج)٨; (،ونهاة ٢٦٨/٦بدائعانمنانع))٥( 
الفضة)ص٢•٢،والقواين (، ٤٩٧المجهد)آ/وبداية (، ٢٧٢/٦)انمنانع بيانع )٦( 

(.١٩٣-١٩١/٩)والمني )؛/آم؛(، الحا'ج ومضي م-آ(، 



رخةن؛آ== السهادات =========^==؛=^^:=====^=^^====^ 

فإنالعدد؛ فيه يئترؤل فيما به شهدوا فيما النهود! اتفاق تاسعا! "؛؛؛" 

القتل!على الشاهدين أحد قال بان شهادتهم، تقبل لم بينهم اختلاف حمل 
كاثإذا إلا زيد، قتله إنما الأخر! الشاهد وقال عمرو، قتله المقتول إن 

فياختلاف الشهود بين وحصل الأقاويل، من ونحوم إقرار على الشهادة 
إنالسابع الفصل في ذللئ، بيان وسيأتي يضررآ؛، لا فإنه المكان أو الزمان 

تعار.الق شاء 

الشهادات:أنواع الرابع:في اسالم، 
تعار!قال للشاهيء، الغالب، أوالفلز العلم حصول من الشهادة فبل بد لا 

))لاعباس! لابن >ئؤبثأثةيىوظ وقال [، ٨١]يوسف: ومانيددآإلأبمايجن\مح 
اسالأمهذا وعلى النمس((، هذه كضياء لك يفيء ما على إلا هي نن

أنولع!إلى صاحبها تن،.. مباعتبار الشهادة م تنق
أوأوتواتر، مشاهدة، عن الناشئة وهي القملع، شهادة الأول! النؤع ؛؛؛" 

والتواتره، بحواّيدرك بما الشخص كشهادة فالمشاهدة العقل، حكم عن 
كالشهادةالعقل وح،كم الماضية، والأعمار الأمصار، بوحود كالشهادة 

الواحدلأ،.من أكشر الاثنين أن كالشهادة بالفرورات؛ 
منهكثر ما على الشخمى شهادة وهي ملع، الشهادة الثاني! التؤع ءأآ 

لها!ويشترط مختلفة أزمان فى سماعه 

مثلا!- أوشهرين عهدكشهر حا-ين، كان فيما تقبل فلا الزمان محلول _ ١ 
منمائة القبيلة وفي اثنان؛السماع، شهد فإن ب،، الريمن السلامة  ٠٢

ذللئ،علم يكون أن إلا شهادتهما تقبل لم لئج ذلعن شيئا يعرفون لا أسنانهجا 
فيهم.قاسيا 

٢(.• ٥ ٢، • ٤ )ا/ الحكام تمرة )٢( (. ٢٧٨)آ■/ فانع !^ 





اثشهادات

'.وأحمدر حنيفة أبو فيها يقبلها لم ف- 
^٧٢؛.في والشافعي مالك قبلها و- 

شردطهاتدس 
البعيدةكغيبتها ر0 تعأو لموتهما، الأصل ناهدي وجود تعذر - ١ 

مرصهما.أو 
أصلا.أحدهما ليس اثنان أصل كل عن ينقل أل ٢- 

مأ_ألأكذبالأءلامعذلاسم.
قكالفالفرع؛ أداء قبل الأصل شهادة قبول ْن يطرأ ؛_ألأ 
والعداوة.

مؤياهما.ويالأصل ناهدي \]ض؛أ اهد نيعين أل ٥— 
علىأشهد ت ه لفيقول مع، القثاهل. الأصل شساهد ترعي يأن — ا 

إلخ'م■• كذا•• على أثهل- أني ثهادتي 
والحس؛العقل بين مزيج تنوها ومالختل، على الئهادة الراع! النؤع ؛أي 

تمثالالعقل في م فيرتلها صاحبها مزاولة وفت، في الكتابة يدرك فالحس 
ذلك،بحد رأى فإذا والأعيان الأشخاص تماثيل فيه م ترتكما الخيل، لل>لائج 
اويهما،بتفحكم فلأن، لختل ذهنه في المرسم بالتمنال قارنه حطا 

'.؛ كتابته' ت، وفيره ولولم فلأن، ختل الخط. هذا أن يشهد 
الخلعلى اكهادة وتقم 

بالكتابة،يتذكرها ولم الواقعة ني إذا ه نفحتل على الشاهد شهادة - ١ 
الأداء'"-'.جواز فى محدند الحالماء احتلن، وفد 

•٢(ء٦/٩(،واض)٢٨١/٦ايم)بدائع )١( 
;٤  ٥٣المحاج)٤; ومض (، ٣٥٣/ الحكام)١ تمرة )٢( 
ادغنى)ه/ي*فىه-آ(.)٣( 

ك٣٥٧،٣٥٦/١)٤(تم٠رة'اسمم)
(.١٦٠والمض)ا</ (، ٣٦٤الحكام)؛/تمرة )٥( 



QD ئ>«ظاءئاقفاسظ

المقر.حهل على النهاية ٢- 

أومرصه،أوغيبته لموته أداوم تعدر الذي الناهد حط على الشهادة ٣- 
الشهادة.على للشهادة يشترط ما لها ويشترط 

معيشترط وهل الأخيرين، متن القمع اليمين تلزم هل واختلف 
محمىمن عين يعرف الخعلّ صاحب، أن على الشهادة الخيل على الشهادة 

فىالوتشة'ا'.

الملعشهادة وأن القشر شهادة أقواها الن.كورة الأنولع أن يتبين وبهيا 
منمعها لابد وأنه الحائز، يد من تنقل لا أنها من تقدم لما منها، أصعق 
استعمالها.مجال ولضيق اليمين، 

أومحماعاكانت، قشا الأولى الشهادة فتتبع الشهادة على الشهادة ما أ- 
منها،أصعق فهي الأصل شهادة على زائدة شروط من لها يشترط لما و- 

أصلأ.قبولها في للاختلاف الأنولغ ط، أصعمح الخهل على والشهادة 

الشهادات:بين Jكائرض ْت؛وعمح ^^ ٠١الخامس: المهللب 

المدعيأقام فإذا الشهادة لقبول الفقهاء اشترمحليا التي الشروط تقدمت، 
لهحكم الشرعية شروطها الشهادة وامحتوفتج عليه المدعى على البينة 

علىالية أن الأصل لأن واحد؛ ميع إلا يوجد لم إذا وهذا بمقتضاها، 
ذلك.في إشكال ولا - عليه المدعى على واليمين المدعي 

دعواه،على بينة منهما كل وأقام مدعيان وجد إذا الإشكال محل لكن 
أمالذكم؟ عن أنتوقف، الحال؟ يكون فماذا اليتين بين التعارض وحمل 

لأحدهما؟به نحكم أم حميحا؟ عين للمد بالحق نحكم 

٣(, ٥٨/ ١ ) الحكام نّصرة ( ' 



)ق،= الشهادات =^=^^^^ًٍ==^^^=ًٍٍ==ٍٍٍٍس 

ذك:ش أمثلة 
يشهدانبشاهدين وحاء له إنه زيدت فنال وعمروربعأ زيد تداعى إذا - ١ 

لهيشهدان بشاهدين وحاء له إنه عمرو! نال ه نفالوقت وفى بذلك. له 

الأحرى.تثبته ما تنمي منهما واحدة كل لأن المهادنان؛ تعارصت فهنا بدلك 
قوةفي متاويان لأنهما ميع؛ كلاهما الحالة هذه في والطرفان 

والنهاياتجانبه، بها ليقوى منهما واحد بيد لست، فالعين الجاو_،، 

فتعادلتح.الشروط فيها متوفرة 

له،أنها على بئنة منهما كل وأقام يدعيها لا ثالث، بيد وهي عينا ادعيا ٢- 
البقتين.بين التعارض حمل أيضا الحالة هذْ في 

وفىعليه مدعى والأحر مدعيا ا أحدهه—فيه يكون Jالثإت مثال ٣- 
بقتاهما!تتعارض ه نفت، الوق

لهأنها على بينة منهما كل وأقام منهما واحد بتي هي عينا ادعيا إذا 
عليه،مدعى اليد محاحث، أن إلا ان البيتن، تعارصأيما فهنا للأخر ولبت، 
ملعّيده في العين ن، ليوالدي 

يهللقونيده في العين ت، ليومن )الداخل(، يده في هي من ويني 
ءليه)الخارج(رأ'.

فادعىنى المالمهر قدر في الزوجان احتلف، إذا رابع؛ ؛-مثال 
كلوأقام بألفين تزوجها أنه المرأة والعن، بالفح، المرأة تزوج أنه الزوج 

أيمامتعارضتان فالبقتان ادعى ما صحه على البينة ا منهمس

(.٤٥٧الأحكام)؛/ثرح،ج،ة الحكام درر :١( 
١٧٣^٧ ( ١٢٩رقم)مخطوطة البغا-ادي، لخاتم النات، ض مار عند القفاة ملجأ ( ٢ّ 

الأمام.جامعة بمكتة 



GD  )<ق(هصو®^

العملطريقة أما اليض. بيض التعارض ومع حملي الأمثلة بعض تلك 
تعالى.الله ثاء إن لاحما عاليها الكلام يأتي فتعارفهما عند 



)تيهنآ= القاصي علم 

امحانىااْمث، 

،١^٥٠٢^
~cمظخكأ( لآٌ 

٠يمهّمد 
٠٠^٠٠"

المقرألماخل مع مسبان أمامه المشورة الحادثة بحقيقة القاصي علم إذا 
..القتل.. أو الإتلاف أورأى الهللاق، ألماخل سمع أو القضاء، مجلس خارج 

الإثباتوسائل على إلا يعتمد أولا الحكم؟ في ذللئ، علمه على يعتمد فهل 
توليهبعد له حصل العلم يكون أن يشترمحل فهل بالجواز، قيل ؤإذا الأخرى 
خارجه.لا ولايته مكان في له حصل يكون أن بل. لا وهل قبله؟ لا القضاء 

الحكم؟فما - اليات من غيره ْع علمه تعارض ؤإذا 
الأنين:المهللين في ذلك عن جاب ي- 

بمريالقاضي قضاء حكم شي الخلاف بيان الأول: المطالب 
ظلمه:

ويمكنيعلمه القاصي قضاء حكم في ورواياتهم الفقهاء آراء تعددين، 
أقوال:ثلاثة في الأراء ■_ حصر 
منحد في لا مهللقا علمه بمجرد يقضي لا القاضي إن الأول: القول ■؛!؛" 

ولايتهمكان في به اكتكان ولو الأخرى، الحقوق من حز في ولا الحدود 
القفاء.توليه وبعد 

الغزالي،رجحه للشافعية وهوقول أصحابه، وأكثر مالك ب، ذهؤإليه 
الخلأم_،ُاُ.فناهر هي أحمد عن ورواية 

الإمامفمه في والوحيز ٣(، )t/• الحكام ة وتمم (، ٤ ١ / التحفة)١ ثرح في البهجة ( ١إ 
للمجدالفقه، في وانمرو المضاج)؛/هأ'م، ومغي (، ٢٤١للغزالي)٢; الشافعي، 

(.٥٣)ه/والمعز )آ/ا-'آ(، 





==)٤٦(القاصي علم =====^========^======= 

لا.قالوا; صتم؟(( ))أر وقال: القصة وذكر الناس فخطب المنبر ًتإبمموغ 
النبرصعد ثم فأعطاهم، الله رسول فنزل الهاجرون، بهم فهم 

نمم«ءاا.قالوا: ))أرصنم(( قال: نم فخف، 
ولمالأولى المرة في الناس برصى ^>^ ٠٥علمه منه: الدلالة وجه 

٠.الحكم' فى علمه على يعتمد لا القاصي أن على فدل به، عليهم يحكم 
والكندي:الحضرمي تنانع قضية في قال طبمنسزلح البي '؟-أن 
٠.يمينه((' أو ))شاهداك 

علىفدل أواليمين، الناهيين في الإثبات حمر أنه منه: الدلالة وجه 
واح-دآمنهما'؛؛.ليس لأنه به؛ القضاء يجوز لا القاصي علم أن 

*لو;ضمحمحنبمن: عوف بن الرحمن لعبد قال أنه ;يغنيغن عمر عن روى ما - ٤ 
رحلشهادة شهادتلث، فقال: أمير؟ ت، وأنسرقة أو زنا حد على رجلا رأين، 

صدءتاا'ُْ,قال: لمسالمين، اس 

القرافي:قال للقاصي ذللثح في اللاحقة فللتهمّة المعنى جهة من وأما ه_ 
أوولي، له المحكوم فلعل يعله، بالقضاء فئتهم معصوم غير الحاكم *إن 

لمصسبصونا المائة فحمنا ذللثح، نحن نعلم ولا عدو، عليه المحكوم 
ارل،.التهم عن القضاء 

الصحيح.رجال ورحاله ءاسست حديث من وأحمد اتي والمماجه وابن داود أبو أحرجه )١( 
وسنن(، ٨٨١ماجه)آ/ ابن وسن ه-آ'ْ(، ٤ المجهود)\\ا بدل، مع داود أبي سن 

(.١٩٥م\مآ(،وذيلالأوطار)م/ الناتي)خ/'مه(،والختحاروانىرس،تل.أحمد)آ\إ 
(،٤٤)؛/والمروق ٥(، ٠ ٤ )X/ رثد لابن المقتصد، ة ونهايالمجتهد ة بداي)٢( 

)بم/هه(.والمغنى 
•( ٣٢رص ش حريجه سق حح صث 

اكروقرأ/ةة(،س>قالإنات)صوآا(.)ة(
لكنهمقتلع البخاري به ذكره الذي ند الُُإن حجر• ابن ونال معلقا، البخاري أحرجه ( ٥ ) 

فتحالرحمن،؛، لعيد قال أته عمر عن عكرمة عن الجزري الكريم عبد عن الثّوري وصاله 
١(.٥ ٩ ، ١  ٥٨)T^/البخاري صحيح مع الباري 

^^مداةالخجثهد)آ/؛،ه(،واض)ه/هه(.



مطلمآ.بعلمه يقضي القاصي إن الثاني! القول ؛،؛■ 
٠.الظاهريةر وهومذهب لالحنالأ ورواية الشافعية بعض ذم ؤإليه 

نصه؛ما الدم أبي لابن المهاءا؛ ررأدب في حاء 
أصحهما:قولان: فيه به؟ يقضي هل به انفرد الذي بالعلم القضاء أما  ١٠
يرىالشافعي كان الرييع: نال المزني، وهواختيار نال: نعم، البغوي: عند 

.الموء٠١ قضاة من خوفا به يفني لا لكنه بالعلم القض—اء 
فقال:أحمد عن ثلاثا روايايتج الجد ونقل 

ه-مجلفي والإقرار الية غير في -أي؛ ذلك غير في بعلمه حكمه "وأما 
الحدود*رفي إلا يجوز وعنه جوازه، وعنه عنه، الأشهر في يجوز فلا 

استثناء:بدون جوازم موكدآ حزم ابن وقال 
والأموال،والقصاص، الدماء، في بعله يحكم أن الحاكم على وفرض  ١١

ماوأقوى ولايته، أوبحد ولايته نبل ذلك، علم وسواء والحدود، والفروج 
الحقاا'م.يقين لأنه علمه يه حكم 

منها:بأدلة واستدلوا 

تعالى؛نوله أولا؛ 
آلهنىاوقجلأسنوإ ييتفزشنا\وهثإت\ئن ^لايزآن 

[. ١٣٥لاس: 

عل،بالقبالقوامه عامة المزمنين أمر الله أن الأية: من الدلالة ووجه 
الخصمينأحد أن الحاكم يحلم أن المسهل من وليس حملتهم، من والحاكم 

حالهُ؛؛.على منهما كلأ ويترك ظالم والأخر مظلوم 
٣(،• ٤ أ/ المهيب) (، ١ الدم)ءسبه ر لأبن القضاء، وأدب (، ٣٩٨الضاج)أ/مغني  ٢١١

X٤٢٦/٩(،وص)٥٣/٩•٢(،وِ)٦/٢وبرمالفقهر
اوحر،له)ه/آأأ(.)٣( -مآ(. الممد،له)آ/ا-)آ(
١(.٣ • ، ١ ٣ ١ رص الإناث، والحر)آ/هآأ(،.ن>ق (، ٤ ٥ / اشروق،)٤ )٤( 





QD  ظصقاو؛؛!ص^—

راحمآكنت، ت))لو السوء تظهر لكنت التي المرأة في قوله - ١ 
منالقاصي منع أفاد الحديثؤ هذا إن ففالوات ؛، لرجمتها((ر بينة بغير أحدأ 

للهالحالمة الحدود سائر إلى الحكم هدا وعدوا الزنا، في بعلمه القضاء 
المسامحةر''ُ.على مبنة الله وحقوق لله ص فيه كلأ أن بجامع تعالى 

الحدود))ادرأوا نالت الله رسول أن روى ؟-بما 
الأءلمئنانلأيوريث، لأنه بهة؛ ثفيه القاصي علم إن وقالواث بهات،((أآ؛، ؛الن

لملدا الكافة، به تهلال_، الدى الله يحق يتعلق فيما وخاصة الجميع عند 
الحقوق'؛*.من المؤع هدا في علمه بمجرد يقضي أن للقاضي يجز 

علىرحلا ارلورأيت قال؛ أنه هغلحبمه الصديق بكر أبي عن روى ما - ٣ 
علقأنه منه: الاستدلال ووجه ءثلىااُْ'. الية تقوم حتى أحده لم حد 

أنعلى فدل الحل-، يوحي، ما بعينه رأى ولولكن البينة، قيام على الحد 
الحاو.ودُ*؛.في بعلمه يقضي لا القاصي 

علىبالقياس ومكانها الولاية بزمن العلم لتخصيص حنيفة أبو واستدل 
يحكملا مصرها، غير أوفي الولاية قبل الشهود مجن سمعه ما لأن النهاية؛ 

غيرمصرهارا*.أوفي الولاية قيل ماعلمه فكذلك به 
■٢٩■ في)صر تخريجه س ٢ ١ ١ 

 )٢(xr_(،(.١٣٣، ) من>قالإناث
ولغظ\ماجه وابن استطعم((، ما الملمين عن الحدود بلف-ظت))ادرؤوا الترمذي أحرجه )٣( 

داحادغر مدا نحر روى اوفد الترمذي: نال مدفعا(( لها وجئتم ما الخدود ))ادفعوا 
بهذاالالمظ:الثوكاني وذكره ذلك•، مثل نالوا ألهم ءهسسرخم الله رسول أصحاب من 

(،٤٣٨)أ/ الترمذي نن طرق. عدة من روي أنه ونال: باكبهات(( الخدود ))الرؤيا 
(.٢٧٢)U/ الأوطار ونيل (، ٨٥• )آ/ ماجه ابن وسنن 

الإباتؤ)صس(.>ق وانظر: ٧(، المناع)U/ بيانع )٤( 
ابنارواه الفتح: في حجر ابن الحافنل ونال مقطع، إنه وقال: سننه في المهقي رواْ )٠( 

الكبرى،المحن اسناده. ومحم فذكره إلح* بكر••• أبا أن الصك بن نبتي عن شهاب 
الأوطارونل (، ٤٢٨/٩)والمحلى (، ١٦٠)آ)/ اuري وفتح ا/أ؛ا(، )٠ للمهفي 

)U/٧(.اكاتع ^ JU)٧( (. ٥٥والمني)٩; (، ٤٣٠ المهذب)٢; )٦( 



==)تةآت(القاصى علم ========^^=^=^=^^^====== 

أنىإلا واعتراضات مناقشات من الثلاثة الأقوال أدلة لم ثولم مدا 
ختمار.للأ ومراعاة بالإيجاز، بوعدي وفاء أغفلتها، 

الترجح؛
مدآمهلكأ بعالمه القاضي قفاء بمنع القول أعلم- -والله الراجح 

جادةعن اكاص أغلب فيه ابتعد الذي الزمان هدا في ميما لا للدرانع 
الربيعقول نقلنا وقريا محوء قفاة من يخلوزمان أن ويندر الحق، طريق 
مخافةبه يبوح ولا بالعلم القضاء يرى كان الشافعي وهوأن ثانية نقله ونعيي 
وءُآ*.القفاة

لوجبابعلمه الحاكم حكم هو الحق لوكان رروحتى ت القيم ابن ويقول 
ذلك((رى.من الزمان قفاة منع 

القيمابن عمر في نم رهنغفيغنن الشافعي عصر في كيلك الأمر كان وإذا 
الحاصر؟عصرنا في  ٠٧؛، فكيفتعالى— الله —رحمه 

البينان:من غيره مع القاضي عالم تعارض الثاني: الْطلب 
قضائهفي القاصي اعتماد جواز يعدم القول هو الراجح أن ذكرت 

ست،التي المحوسة المعروفة الإبان وماثل من بد لا وأنه علمه، على 
لديه.الحق 

عيه؟بخلاف القضاء يجوزله فهل ه، 

بماتشهد قد وغيرها، نهاية من الإثبات وسماثل أن ذللثح توضيح و- 
محتواهافيعلم بعينيه واقعة القاضي يرى قد إذ القاضي علمه ما مع يتعارض 

البينةتشهد الواقعة، ؛ فى؛lIUالمخممهان لديه يحفر ما وعند وتفاصيلها، 

معاينة.ورآه القاضي علمه ما بخلاف عي للمد 

ال>قالس،ل)صوها)آأ(ضالممحاج)؛/هه\(. 



ءت؛هثلص»ص

١ظتءرذس:
أناليقين عالم يعلم والقاصي عمرآ، قتل زيدآ أن بينة نهدت لو - ١ 
عمرأ.قتل ى الو هو خالدآ 
عمرآأن القاصي علم لعمرووند بمال زيد إقرار على ولوشهدت - ٢ 

منه.المال هدا أواستوفى نيدآ ابرأ 
أوؤللأنامحرميه بينهما أن يعلم والقاصي اثنين بزوجيه أوشهدت ٣- 

ونحوهاالحالات هذه في القاصي أن تعالى— الله —رحمهم الفقهاء يرى بائنا. 
اعتمادايقضي لا القاصي يكون وعاليه لعلمه، المخالفة البينة بتلك يقضي لا 

ه.نفالوقت، في —أيضا— عالمه بخلاف يقضي ولا علمه على منه 
بموحبهاالحكم قبل بالبينة يقتنع أن بد لا القاصي أن على يدل ا وهن. 

ْعمتعارصة كانت إذا بها يقضي فلا موانعها، وانتنهتج شروطها ولوتوفرت 
ذللت،:على الإجماع الفقهاء من كثير حكى وفد علمه، 

اءولأبحلمه: القاصي قضاء عن ث، الحديمعرض في - الروي قال 
رالإحماع((لاا.عالمه بخلاف يقضي 

الرضع:هذا عن حديثه رشدفي ابن وقال 
العديلفي بحلمه يقضي القاضي أن على أجمعوا العلماء أن وذللت، . ار.١ 

٠.يقفس؛هااُ لم علمه التهود؛فل. شهل. إذا وأنه والجرح 
هويعلم بما عدول شهود القاضي عند شهد ررؤإذا فرحون: ابن ؤيقول 

الخصمينويدفع بشهادتهم، يقضي ولا منهم، مع يأن له يحل فلا حلاقه، 
ا.إليهآآُ ان يتحاكم—من عند ا ش—اهل. ويكون ه، نفعن 

حلأف«ا؛'.بلا عالمه بخلاف يقضي لا للت، ااوكاJ الدم: أبي ابن ؤيقول 
بالشهادةيحكم القاصي بان الشافعية عند وجهاآخر حكى الماوردي لكن 

)آ(داوا؛ةانمتهل،لخ)\/م-ه(.)ا(ضاسج)أ/خآم. 
١(.)»_U0 له القضاء، أدب )٤( ؛J .)Y*(\/Aالحكام، تمرة )٣( 



=رقت(القاصى علم ^^===ص====ص=^^==س== 

علىاع الإجم—وغيره النووي نقل على بذلك فاعترض لعلمه، المخالفة 
تقدحلا المذهب في الأوجه بان الاعتراض الش_رسنيص فاحاب خلافه، 

٢•ااراجحُ على الإجماع ؛، ٢٠
شيء،العدول، عنده نهد إذا القاصي أن المالكية من المواز ابن ويرى 
ينفذهاإنه بل شهادتهم رد يجوز فلا باطل، به شهدوا الذي أن وهويعلم 

بمخالفةالمالكية من الإجماع نقلوا الذين يعبأ ولم '، البيرر الأنتذلار بحد 
'•ر متهم للجمهرر المواز ابن 

غيرهمع علمه تعارض حالة في القاصي م-أن أعاليذلهر_والله والذي 
ويوديغيوم، إلك، الأمر يرفع إنه بل منها؛ بواحد يحكم لا اليات، من 

فيه.شهادته 

قضاءجواز ءا.م على واحد غير نقله الذي الإجم؛ع من تقاوم لما 
أحدمن يخلو لا الحالة هذه في القاصي ولأن علمه؛ بخلافح القاصي 

احتماليزت

لكانبها قضى ولو لحلمه المخالفة بالية يقضى أن الأول; الاحتمال 
•محرم'؛* بالباطل والحكم حكمه، ببطلان قاطعا 

بمجردوالقضاء للبية، ، المخالفبعالمه يقضي أن الثاني; الاحتمال 
فضاؤهيجوز ألا أولى بايب، فمن مرجوح، أحرى بيمة تعارضه لا الذي العلم 
صده.الشهود شهد الذي بعالمه 

)ا(مغنياسج)إ/خهم.
'٥ء٣/٢المجتهد))"آ(بداين ٢(. ٤ ٩ \/ الحكام) تمرة )٢( 

ابن)؛(م>شانمتاج)أ/حهمهوماعل 



امحالثاسمحث 

الإفراد

الإقرار:تعريف الأول؛ المطلب 
لغة;تعريفه _ أ 

للحقالإذعان ؛اوالإئرار مفلورت لابن انمرب؛؛ ارلسان في جاء 
غيرهويروه عليه، قرره وقد به، اعترف أي؛ بالحق؛ أمر به، والاعتراف 

•٢١٠٠٠أفرحتى بالحق 
غيرهوقرره به، اعترف بالحق وأقر  ١١قالت حيث الرازي ذكره ما ومثله 

.٠٢٠١٠به أقر حتى بالحق 
>مالكتابن لقول قعاليل وزن على أقارير ت القياسي وجمعه 

ارتقارأ،الثلاثة فوق ما جمع في ه ا انطقه وثبهوبقعاليل 
اصطلاحا;تعريفه ب. 

ائلمفي لأ-حتلافهم تبعا للاقرار تعريفهم في الفقهاء عبارات احتلمت 
أحكامه;من جزئية، 

للغيرحق ثبوت عن ررإحبار بأنه الحنفية فقهاء جمهور ا-فمفه 
.٠٤٠١١ه نفعلى 

بلففلهفقّهل قائله على صدقه حكم يوجب حبر  ١١بأنه; المالكية وعرفه — ٢ 
نائبهاارًآ.لففل أو 

)القر(.١( رلإ/'٢ المحط القاموس وانظر؛ )قرر(، ( ٥٥العرب)٣! سان ل)١( 
,(.٦٨٦المنير)ص المباح وانظر؛ رنو(، ٠( ٢ له)٩ المحاح، مختار )٢( 
٤(.٥ ٤ )T/ للعني الثراهد، ومعه لها، الأثموني ثرح مع مالك ابن ألمت )٣( 

)؛(ذحاسير)أ/آلإلإ(،ونيناص)ه/آ(ّ
وتمرة٣(، ١ ٧ التحفة)X/ ثرح في والبهجة (، ٨٧، ٨٦العا-وى)٦! وبهامشه الخرني آ ْ ١ 

(لأ٣٩/٢الحكام)





تتت؛ه|ص.ص

فلأن،على له حق لا بأنه يفر لكن ماليا أم دينا، لزيد عليه بأن يفر كأن إيجابيا 
عاJهأ١؛.الذي دينه أمقهل أوباءنه 

الإخبارعلى يدل مما مقامه، يقوم ما أو اللمفل، وهي الصيغة ت الرابع 
بء.على لشر الحق شون 

اسممْالخ:ومجال ااثانى:سالإهمار اسلب 

المدعىلأن القاصي؛ أمام النزلع إنهاء في م الحامحهوالفيصل الإقرار 
الإثبات،عبء عن المدعي وأعفي ، ١^١٤انقطع المدعى بالحق أقر إذا عليه 
منوسلة الإسلامية الشريعة واعتبرته الأدلة، سيد بانه الإقرار وصف ولذا 

والعقول.والإحماع والثنة الكتاب ذلك على ودل الإثبات، وسائل أقوى 
أ-الكتاب:ص• 

منها:الإقرار اعشار على تدل كثيرة قرآنية آيات وردت لقد 
-محنيمتزلا دْآءءءئم لا مققؤ ئثذدا ؤو؛ذ ت تعالى قوله - ١ 

[.٨٤رق؛4 ص>رلآمحيدوف 
ثقءكمؤينحجنب يثنىامحذقآةاث0ؤ محإذأخدآثه ؤ تعالى؛ وقال ٢- 

ءاممحرقال وتنمتحزكنحُ بوث لتامتً=ئرلئوي-ن محيى تنول ئرجآءً=فر 
ل؛محاب<القهدت يل وأثاًئر قال امى،ؤأٌء وأخد.ؤ 

[.٨١عمران; ]آل 

ِشوؤعئفهدق يافنط تامثوأَؤغإؤْيرت افن ^؟^؛١ تعالى؛ وقال ٣- 
١٣٠لاس: 4 أتزؤ 

بالحقوق.إقرار النفس على والشهادة 

الحكام)آ/ا<م>أ(.)■ا(نءمة (. ٢٢١-)ص٩١٢خمل مخمر 



=)آجالإقرار 

فمنها!السنة وأما — ب ؛■؛ 
عندهنمه على أثر لنا ماعز برحم أمر عيمصْوصم أنه من بت ما - ١ 

بالزناراد

يالزنارآ؛.باعترافها الغامدية المرأة رجم كما ٢- 
هذاامرأة إلى أنيس يا ))واغل ت العميق حدث في وقال ٣- 

ذارحمها((ر"آ؛.اعترت فان 

الإجماع:ثأ؛-ج_ 
الصحابة،به عمل إذ حجة، الإمرار أن على المملين فقهاء وأجمع 

ولمهذا، يومنا حتى '،^؛ui^^، محمد يينا حمزمن من المداهب وأئمة 
أحدُ؛ُ.ذلك، في يخالم، 

المعقول!— د ءو 

صادقآكان إلاإذا أوماله ه بنمصار بشيء ه نفعلى يقر لا العاقل فان 
فوجباتكالد_،، جهة على راجحة الإقرار في المدق جهة فكانتا فيه، 

بهرْء.والعمل قوله 
النهاية،استعمال مجال من أصيق فإنه الإقرار استعمال مجال أما 
لأنغيره؛ إلى يتعداه لا المقر نفى على قاصرة حجة الإقرار لأن وذلك 
سواُْ'"'.دون عليه كلامه ري فيه نفعلى إلا له ولاية لا المقر 

الأمرلأن والقرائن؛ الكتابة وكذلك، متعدية حجة فإنها الشهادة أما 
جميعإلى ية ؛النوواقعا ثابتا يكون الأحرى الومحاتل هذه باحد ث، اكا؛

(.١٣١٨)T/ الم موصحح القح ْع البخاري صحح عليه. متفق )١( 
لحر)م/ااآ(.صحح )٢( 
٢(.٤  ١٣لم)٣; موصحح ٣(، ٠ ٢ القح)ه/ مع الخاوي صحح علته. متفق )٢( 
^rvA/rالممحاج)ومضي (، ١٩•الساللته)Y/ وبلغة (، ٢٨١الءدير)I/ نتح تكملة )٤( 

لقرائ)_U1(.القفايآ، الأصول )٦( (. ٢٨١القدير)I/ نتح تكملة )ء( 



^—==^^=قامحإواقهوأ؛اص تثج 

المقرحق في فنفذ القضاء إلى يفتقر لا الإقرار فإن أحرى جهة ومن الناس، 
عامةولاية وللقاصى يالقفاء حجة تصير فإنها الأخرى البيات أما وحدْ، 
أقوىوأنه الأدلة سيد الإقرار كون بمافي لا وذلك الكلءاء، إلى فصدي 

الإقرار!وقصور الشهادة تعدى ذكر أن بعد زادة القاصي يقول الشهادة، من 
الشهادةفوق شرعية حجة الإقرار أن ذكروا ما ينافي لا هذا أن *واعلم 

والاقتصار،التعدية وراء والمعن، القوة لأن فيه؛ التهمة انتفاء على بناء 
الالغير إلى والشهادة؛التعدية المقر نفس على بالاقتمار الإقرار فاتمافج 

التهمةانتفاء على بناء إليه بالنية بالضعف، واتصافها بالقوة اتصافه ينافي 
.٠٢٠١١دونها فيه 

إلىيتعداْ ولا ه نفالممر على قاصرة حجة الإيرار كون على أمثلة 
ضرْ*

رىيولا وماله ه نفعلى إقراره لزم بالرق المسب، مجهول لوأنر - ١ 
ءلىأولأدْرأ،.

 _Y فييلزم إقراره فإن أونبح، الين، على بدين الورثة أحد أنر إذا
الورثة.بقية اء أنمبإلى يتعداه ولا التركة من نصيبه 

هنفعلى ينفذ إقراره فإن غيره، وعلى عليه مشترك! بدين أقر إذا ٣— 
لها؛،ّأويأذن يصدقه لم ما شريكه على رى ولايماله في فيؤاخذبه فقعل 

الإثيات:في الخهادة مع الإقرار اجتماع الخالث: المطالب 
الأمر،بذللثج عليه المهود وأقر الأمور من أمر على المهالة هامت، إذا 

احتمالين!أحد يخلومن لا فإنه 

(.٧٤٨، ٧٤للزحلي الإبان، ورسائل (، ٢٨٢القدير)٦! فتح تكملة )١( 
(.٢٨٢نحامر،لخ)%/تكلأ )٢( 
(.٧٤للزحٍلي)_n الإبان،، وسائل )٤( لعليئراية)ص٧٦(. القضابة، الأصول،)٣( 



دثججالإقرار 

تعالى.لله حما به المقر يكون أن الأول! الاحتمال 
العباد.حقوق من به المقر يكون أن الثاني! الاحتمال 

عنيرجع أو إقراره على المقر تمر يأن قاما الاحتمالين كلأ وعلى 
الأتيتين:القطتين في الحالين سك بيان ومياتي إقراره 

لله:حقا به المقر كان إذا أولا! أ؛ئ 
لأنعنه؛ الحق فيممقعل إقراره عن الرحؤع للمقر يجوز الحالة هذه وفي 

فإذاوالوبة، المتر فيها فيمللب السامح على مبنية نبماقنوةأاق الله حقوق 
يهلثقالحكم فإن المهود؛ به نسهل لما الموافق إقراره على المقر استمر 

إنباكهادة غيره إلى الحكم ويعيى للشهادة، الموافق لإقراره طبقا عليه 
الالمقر على قاصرة حجة الإقرار لأن وذلك الإقرار، على زيادة فيها كان 

متعا؛-يةرآ*.حجة والمهادة غيره إلى يتعداه 

فقدإقراره عن رجع ثم وأقر الحد، بموحتا البينة عليه قامت، إذا أما 
ذك:ض العلماء احتلم، 

عليهيقام أنه إلى الحز بن ومحمد وأحمد مالك الإمام فيهبط - ١ 
بعدها؛أو المهود شهادة قبل منه الإقرار صدر مواء لرجوعه عثرة ولا الحد 

أصلا،يعترف لم لو كما الحال فوجب، بشروطها عليه قامت، المهالة لأن 
عنهالرحؤع حمل ولو صدقها على ويدل البثثة يؤكد الإقرار وجود ولأن 

'.لهاءمفعما ولا للبئنة قطأ مالإقرار وجود يجعل أن يمكن فلا 
ر-،عثم المهالة مع اجتمع إذا الإقرار أن إلى الحنفية بعض وذهب، — ٢ 
والمهادةبالرجؤع انتقى فد إقراره لأن الحد؛ عليه يجب، لم إقراره عن المقر 

الإزكار.مد إلا إليها بمار لا لأنها الإقرار؛ وجود حالة في لها اممار لا 
أصلأ'"أ'اموجود غير وهو 

ي.الراجع )؛(
 )٢(/U(والمنضرأ"/١٤٣المتقى،لياجي،)١٦٧(،ويينالحقائق)م٤٧.)
٨(.)ه/ الرائق، البحر السابقة، المرام )٣( 



ذلك؛ني التفصيل إلى مذهبهم من المشهور ني اقب الثوذهب ٣- 
عنرجع لم ذلك بعد عليه المشهود وأقر بالمنة الحد لمتا إذا إنه فقالوات 
الحدعنه لوأمحقطتا لأنا بالبينة الثات، الحد يمط لا رجوعه فإن إقراره 
لإسقاطذريعة الإقرار لكان إقراره عن رجوعه ثب ببالبينة، الثايت، 

ليضلعنه يرجع ثم الإقرار إلى بالية الحد عليه لمت من فيبمأ الحقوبات؛، 
وهكذا.الحد 

وحكمته.التثرع روح مع يتنافى وهل.ا 

الإّص فرجع بمه أفر ما على الئة ئات أولأنم أقر كان إذا ما أ- 
الحالة:فىهده رأيان فالكافعية 

فهوالبينة حجة لبقاء الحد عف، يقه؛ل لا رجوعه أن الأول: الرأي - ١ 
الحدعليه يقام فاته منهم، أربعة شهادة فردتا بالزنا شمانية عليه لوشهد كما 

الشهود.من المايج لبقاء 

بعدلها أنر لا البينة لأن برجوعه؛ عنه يضل الحد أن الثاني: الرأي - ٢ 
ءنهر١؛١بالرجؤع بطل قد والإقرار الإقرار، وجود 

لزوممن الأول القول أصحاب إليه ذم، ما - أعلم والله - والراجح 
قبلمنه الإقرار صدر محواء إقراره، عن رجع المقر كان ولو بالشهادة الحال. 

علماءبإ الحد لإثبايتنح وسيلة الشهادة لأن بعدها؛ أو الشهود شهادة 
المسليزرأ'.

الحدود،لإثات،.رجباتؤ العامة الطرية الأنوال; لكل واننلر (، ٤ ١ • الممحاج)U/ نهاية :١( 
(.١٣٤، ١٣٣الركاذرآ/الله همد للدكتور 

٣(،)ه/ للقرطي القرآن، لأحكام الجاهع بيروت، (، ٢٨• )v/ للجماص القرآن، أحكام ؛٢( 
تر،الشعلم ني المسير زاد (، ٢١، ٢٠ره/ لل.سيوحلي بالمأنور، الضير في المنثور الل.ر 
(.الجوزي)أ/٤٣لاين 







=رقجالإقرار س=======د==^^===^= 

ذلكعلى ولهم الوجوه، بعض من بينهما اختلاف بأنه عنه العبير ويمكن 
الثهادةتتعارض ثم ده يفبما الإقرار وصل بحث في خاصة كثيرة، أمثلة 

تالأمثلة تللئ، من بعضا ي، المنذلك مع 
بأنده يفبما إقراره وصل لكنه آخر، قتل أنه نخص أنر لو - ١ 
شاهدانفجاء نفي، عن دفعه على أقدر ولم فتلمي أراد لأنه فلأنا قتك 

وهووجه، من متفقان والنهاية فالإقرار وعدوانا، ظالما قتله أنه يشهدان 
يفيدفالإقرار القتل، هونؤع آخر، وجه من مختلفان لكنهما القتل حمول 

منأنه يقيدان والناهدان هدر، المقتول دم وأن الصائل دفع باب من أنه 
القماص.ففيه العمد قتل اب ب

بماالإقرار يوصل عبرة ولا الشهود بشهادة يحكم الحالة هذه وفي 
فلمشرعا، القصاص موجس، لإثبايت، تكفي وحدها الشهادة لأن ده؛ يف

المذكور.الإقرار بمللها 

 _Y فجاءإياها، قفيته وقد دينار مائة علي لفلان كان قال: لو وكذلك
يقمهلم وأنه له بها إقراره معا مأنهما على يشهدان بشاهدين هذا فلأن 

أيضا.بالشهادة يعمل الحالة هذه وفى إياهالأ'، 
يهالبينة وقامت خطا رجل بقتل أقر رجلا أن لو آخر)مغاير(: منال "آِ 

حملفيمن الشهادة مع الإقرار تعارض الحالة هذه ففي آخر، رجل على 
أنهالولي ادعى من الدية فتلزم الولي دعوى ذلك في والفيصل القتل، منه 

منهما.القاتل 

رخيالذكر فقد الخطأ، القتل في اشتراكهما الولي ادعى لو ولكن 
الأخر؛على له شيء ولا الدية ، نمقالمقر على للولي أن الحالة هال.ه في 
فيالولي صدقه وقد بالقتل انقري أنه زعم حين كاملة بديته أقر قد المقر لأن 

أقرما صض في المقر وتصديق القتل، في اشتركا أنهما زعم حين الصفح 

 /A(٥ • المحر )١٣٧٨)انالة ٢:



أةت0

ييعلم الولي لكن كاملة بدية علته شهدوا الشهود فإن الأحر أما صحيح، به 
مقبولة؛تكون لا المدعي ادعاه مما باكثر والشهادة الدية، ، نمقإلا عليه 
شهودهالمدعى ونكديمس( به، شهدوا ما يعفس فى لشهوده مكييا صار لأنه 

تكديس(ولكن به، أقر ما بعض في أيضا للمقر مكذبا وصار شهادتهم، يبهلل 
الأحرأمالبعض في التصديق من يمتعه لا البعض في للمقر المدعي 

آخر:إقرار مع الإقرار تعارض الخامس: المطيب 
المقرعلى به يحكم فإنه شروطه متوفرة حمل إذا الإقرار أن تقدم 

تمتعكثيرة أمور تعتريه قد الإقرار هازا ولكن غيره إلى يتعداه ولا ه، نف
المقركان إذا الإقرار فيلغى إقراره عن المقر يربع فقد أوتضعمه، به العمل 

لفلانكان المقرن قول( كأن يغيره بما الإقرار يوصل وفد تعالى، لله حما به 
الشهادةمع الإقرار يتعارض وقد ونحوذللث(، إياه قضيته أني إلا كذا علي 

الواقعة.ظروف، حس( — أوالعكس الإقرار ويلغى بها فيعمل 
يصدرأن الإقرار في الأصل أن مع _أيضا_ الإقراران يتعارض قد و- 

بمقتضاه.عليه فيحكم وا-يد شخص من 
واحدشخص من صادرين إقرارين بين يكون أن إما التعارض وذلك 

يعفدلم —كمامتها— آلة المه وهال شخصين، من صائرين إقرايين أوبين 
ثنايافي وافتراصات( أمثلة يذكرون أنهم إلا بها، خاصا عنوانا الفقهاء لها 

يسموهلم ؤإن بينها، فيما تتعارض قد الأقارير أن منها يستنتج الإقرار كتاب( 
وحسبوالأقارير، الوقاع لاختلأف، تبعا يختلف، ذللث( في والحكم تعارضا، 

إمكانه.وعم ا يينهم—الجمع إمكان 
متهاتالاعتبار في وضعها لابدمن أصول، وهنا 

بهُآ'.أقر فيما ه نفعلى بإقراره الإنسان معاملة الأصل ن أ- 

،١ )ص■؛ الكرم نواس )٢( (٠ ١ ٢ ٦ ١( ٢ 0 / ١ )٨ رض ليالموط( 



==لآحالإقرار ==============ص^^=^^==^^^^=^^ 

إذاكما إخبار الإقرار لأن به؛ المقر تعدد يقتضي لا الإقرار تكرير أن و— 
واحدة.ألف إلا يلرمه لم بألف، الأحد يوم له وأقر بألم، بت، اليوم لزيد أقر 

يحكمفحينند واحد، على والتنزيل الجمع يمنع ما عرض إذا إلا 
منبألفج الأحد ويرم سيارة، ثمن من بألم، السبته بوم أقر كأن ؛المغايرة 

علىالتنزيل يمنع ما عرض لأنه الألمان؛ تلزمه فإنه أحرى بضاعت لمن 
المثمنينبين الموجودة الغائرة فاءتبررءتإ واحد، 

فيلأخر بمثله أقر ثم التركة بمستغرق بدين الواريث، لوأقر اثج كلاو— 
كماتشاركا واحد مجلس في كانا ؤإن الأول، الثاني يشارك لم آخر مجلس 

٠.الحنابلة؛ فقهاء من واح. غير ذكره كما واحد بالمغل معا لهما أقر لو 

شخصين؛من الصائرين الإقرارين تمارض 
فأقرلفلان، الدار هذه وقال! أقر رجل يد في دار المسألة', وتصؤير 

ولكنهانهل انمارلي هالْ ماكانت، قال؛ آخربأن لرحل بالدار المقرله فلأن 
آخر.رحلا به يريد لفلان 

أقرما له يثبت، اكاني له المقر أن التعارض من النؤع هذا في والحكم 
يكذبه.لم إذا الثاني المقر به له 

درهما،كذا ذمتي فى للث، بقوله؛ لأخر نخص أقر إذا أيضا؛ ذلك، ومثال 
يكونذللثح، وصينه لفلان هو ؤإنحا لي ليي الثلغ هذا الأخر؛ ونال 
 ^١٠٣٧.

(.٩٧/ ١ )١ للنووي المهذب، ثرح المجمؤع بحاشية لالرا»عي، الوجيز، ئرح العزيز يتح )١( 
اس)أ/ماإ،ئائ(،وايم)إ/ا'هم(،ومماباموع)ا'/-مآ•(.

)■\(شرحاب،لأتاس)إ/اآه(،اسة)>بم0ا(.



الرابعالممث 

اممراس
مو(زءَه يب٦ 

واصطلاحا:ممه اهرينه تعريف الأول: المطالب 
لغة؛تعريفها أ— 

يدلأحدهما صححان، أصلان والموز والراء ءالفاف فارس؛ ابن يقول 
وثدة«را؛.قوة بمتأ ء ني والآخر شيء إلى ء ني جمع على 

يراناIوقارنه به... وصلته بالشيء! الشيء *نرنتح *الصحاح*؛ وفي 
١٠صاحبته

ث،مؤنوهى المصاحبة، بمعنى؛ المقارنة من فالقرينة هدا، وعلى 
فعيلةا'آ؛.وزن وعلى القرين، 

اصطلاحا;تعريفها _ ي، 

اعتبروهاؤإنما كاملا، تعريفا القرينة ، ؛تمرينالقدامى، الفقهاء يعتن لم 
لها.مرادفة أي؛ الأمارة؛ بمعنى 

هيواصهللاحأ؛ العلامة، ارلغة؛ بانها؛ الجرجاني عزفها والأمارة 
للمطر؛بة بالنكالغيم الد.لول بوجود الظن بها العلم من يلزم ١^٢؛، 
*أمربأنها! القرينة وعزفح المهلرار؛*، بوجود الظن به العلم من يلزم فانه 

*البينةأن فلكر ذللث، من أكثر القيم ابن وتوسع الهللوبااُْ'، إلى يشم 
فىمتقاربة والأمارة والعلامة والتمرة والأية والبرهان والحجة وانملألة 

.٠٦١المعنى...*

)ترن(.( ٢١٨١)،■/الصحاح )٢( )نرن(. ( ٧٦له)؛،/ اللغة، ُقامحس ا )١ 
)_U'Y(.ازُق المجع )٤( )ءسآعا(. للجرجاني اكمماذ،، )•٣( 
١(.)_Y له الحكب، الطرق )٦( ١(. ابق انرن( 



==)تج•القرانن ===^==—==_==^=_==ص 

بالبحث،يفردوها لم أنهم بتعريفها القدامى اعتناء عدم في الب ولعل 
منها:يتعريفات عرفوها المحدين الفقهاء أن إلا محيهم، أولوصرحها 

الأمارةهي القاطعة القرينة أن  ١١من العدلية الأحكام مجلة ذكرته ما - ١ 
.٠١١١١اليقين حد البالغة 

تقارنظاهرة أمارة اركل بأنها؛ الزرقاء مصطفى تاذ الأسوعرفها ٢- 
الأمارةكونها عن القرينة يخرجا لم والتعريفان ، ٠٢١١١عليه فتدل حفيا نيئا 

القاطعة.القرينة على قاصر الجلة تعريف إن ثم اإذ1اهرة، 

ولوالمعتبرة، القرائن أنولع لجمح لشموله أنسب الزرقاء ، تعريفولعل 
أثمل.لكان ١^١^١١ أو نفيأ  ١١إليه أصيف، 

حفنانيئا تقارن ظاهرة أمارة كل القرينة  ١١المختار: التعريفايتؤ فيصبح 
. ١١إثباتا أو نقنا عليه فتدل 

لفلان.ليس فيه المتنانع الحق أن على تدل كان نفيا• علته فتدل 
مثلا.— له أنه على تدل كأن إثباتا: أو 

اهرانن:أنواع اثثاني: اسق 
قوتهاص، م فتنقمختالفة، باتثاراينح أنولع عدة إلى القرائن تتنؤع 
إلىأيضا كللاثح مصدرها بحب، م تنقكما ام، أقثلاثة إلى وصعقها 

ام:أقثلاثة 
والضعف:القوة حب، القرائن ام أقأولا؛ 

طرفينلها أن يجد وصعقها قوتها يامحبار القرائن لأنولع المتتبع إن 
واسطة:وبينهما 

(.١٧٤١اوادْ)(، ١٠٩• للأتاسي)ه/ ثري، \ب■.ع )١( 
اواوحلاكهيانمام،لخر\/هاه(.)٢( 



القاطعةالقرائن ت ويمي القرائن أنولع أقوى وهو ١^١،؛ الطرف - ١
آخردليل إلى يحتاج لا مستقلا دليلا يعتبر النؤع وهذا القوية، والقرائن 

دبرمن القميص بقد الاستدلال من يوسف نمة فى حاء ما ومثاله; يقويه، 
^^٥١قث وشهدئاهد ؤ تعالى; الله فول في وذلك، المرأة، كذب، على 

مدر قيمه و1نَين رئي؛ ؤئزمن ضتوذ محل ( jtئد قيمهُ حفاف إن 
منإيه•. قال ينم ثن مد قت/ يءا ظنا ر؛أأ أدثنيقن ص نهو دبيءاءفدبمثج ثن 

من»يفهم الشقيطى; يقول >[، rA-T-i]__:لآمحطئظئريئ<ه 
الخميجمينأحد صدق على الدالة الواصحة بالقرائن الحكم لزوم الأبة هده 

يتلكالاستدلال تسلم معرض في القصة لهد0 الله ذكر لأن الأحر؛ وكدب 
لأنوصواب؛ حق ذلك بمثل الحكم أن على يدل يوسف براءة على القرينة 

وهيعنها هارب أنه على واصح دليل دبره جهة من مشقوئ القميعس كون 
أ.(ا١ حلفه من تنوشه 

الكاذبةالقرينة مونه! ؤيالقرائن أنويع وهوأصعق الأخرت القلرف ٢- 
ومثالهاتالإثبات في عليها يعول لا وسلثج احتمال مجرد فهي المتوهمة أو 

والتتييب،التمزيق من القميص سلامة مع يوسف ةمي-3س على الدم وحول 
يق،لخفنكعمإه-f عنيعقوب،; حكاية تعالى الله قال ولذللث، 
وهىمنها أقوى بقرينة أبطالها عفيدآلثلأ' يعقوب، لكن قرينة لدم فا [؛ ١٨زيوش؛ 

حلماالذئبح كان متى الله، يحان حمقال; أنه روي إذ القميمى، ثق عدم 
،٠قمم4ُ يثق ولا ، يومحفيقتل كبا 

عمامةيحمل وحد كمن منها، أقوى قرينة أو دليل قارنها إذا وكاليل- 
ذلكؤ،في له عادة ولا الرأس حاسر يعدووراءه وآخر عمامة، رأسه وعلى 

الأخرىُ'''ُ.القرينة إزاء لضعفها الخاطف، يد بقرينة عثرة فلا 

(.٦٩له)"؛/ بالقرآن، القرآن إضاح م الثان اصواء )١( 
٧(.• المان)V/ أضواء وانظر: (، ١ ٤ ٩ للقرطي)٩; القرآن، لأحكام الجامع )٢( 
الحب)_U(.الرق )٣( 



(TTr=)القرانن 

ولاالقطب مرتبة غي لت قرائن فهي الطرفين بين الواسطة أما ٣- 
دلتاsيكون القرائن من النؤع وهدا المتوهمة، القرائن مرتبة إلى نازلة هي 

إلىيقم أن بد لا بل وحدْ؛ عليه يعتمد فلا له، وموكدأ معه لما مرجحا 
متاعمن سيء في الزوجان لوتنانع ما ت ومثاله أحرى، آحرأوقرينة دليل 

إلىتنقم مثلا اء للنالتاع صلاحية قرينة فإن بينة؛ له منهما وكل الين 
•٠ ١ ٠ الرجل حجة من أقوى حجة مجموعهما فيكون فترجحها المرأة بينة 

مصدرها!بمج القرائن يم تقثانيا؛ 
؟^؛؛؛!محلأة إلى مهدرها حمي، القرائن م تنق

بعينها...أوالئنة الكتاب، من نص بها ورد نمئة قرائن الأول،؛ الؤع 
ه.داهبمِ ؤجاءوؤزفميصخممب ؤ يومحنج قمة في المن.كور الثوب، على كالدم 

٠آ ١ ٨ لووس_م،! 

سضىمحإومم3أيضا الثويج شز وكقرينة 
لمّم;ه رج؛ ق3ألشيفن رم ى قد ذيمهُ الةذبم؛|:؛ 

فيوالشبه الزوج، إلى الولد سة على وقرينة أمارة ت الغرام، ومثل ،"آ-'اآ[ 
رصاهارآأ'.على قرينة الكر وصماتر امة، القفي واللويثج القافة، 

أمورعلى أدلة وجعلوها الفقهاء استخرجها قرائن الثاني؛ المؤع 
وارثهلغير أو لوارثه الوين، مرض المريض ضع أمثلتهات ومن أحرى، 

هدالأن الاحرون؛ الورثة أجازه إذا إلا ماله ، LJuعلى زاد فيما يبهلل فإنه 
بالوردةُ'آ'.الإصرار إرادته على قرينة ، التصرف

ممارسةبحكم القضاة تنبطها يالأي، وهم، قضائية قرائن الثالث،؛ المؤع 
الدعاوىظروف من الأمارايتج ويستخرجون العلأماُتإ فيلاحفلون القفاء 

٢(.الحكمة)ص؛؛ والطرق ٣(، ١ ١ / الحكام)١ تممِة )١( 
الءكام)آ/"لل؛،؛ا؛(.)؛(تمرة 

الإبان،بالقرائن،سىورإيرامماكام)صآي(.)٣( 



تتتت؛■

ومنالحق، معرفة إلى ، iJLJJbليصلوا والذكاء والفطنة الفراسة طريق عن 

أمها:

ديرعلى قرينة يعتبر فإنه متاحر نهر عن _مثلأ_ محل كراء دفع لبون 
ابقةُالأوالشهور الشهر كراء 

باللمسأو بالظر تدرك الني الملموسة المائية القرائن أيضا وهناك 
أوالممزقة والأوراق والمتوية الدموية والبقع الأقدام وآثار كالثصمان، 
أهميةلها المادية القرائن وهده مضمونها، وعرف ن، احتمعإذا المحروقة 

الذيالحاصر عصرنا فى سئما ولا وعيرها الجنايالت، إثثالت، مجال في كبرى 
ائؤ،.الوهفيه تقدمنن، 

القدامى:الفقهاء بين حلاف فيها وقع الخي القرائن ومن 
_الكول..الفراسة. -القيافة. 

امة.الق_اللوثفى .الإشاره. 

مشروعيته:وح^ْق بالقرائن العمل أدلة ١^١^: المطلب 

وإنكثيرة، ائل مفى الجملة- —في بالقرائن لمين المفقهاء أحد لقد 
منبالقرينة العمل في لا '.;، l-jالجزبعض في هو فإنما بينهم حلاف وحد 

يصرحوالم بل مستقلا؛ بابا لها يفردوا لم منهم الكثيرين أن معر - أصلها 
فياحتياطهم ذللن، في المسبح ولعل ه، نفالوقت، في ها عملهم مع ما 

الدهنوحدة العقل رجحان إلى يحتاج القرائن استعمال لأن القضاء؛ 
بهاللعمل وبدل والتعسمح للفللم أداة تمثح لكيلا والملاح، الوؤع ونيادة 

والمعقول.والسئه الكتاُ—، 

لأرحال)صْهأ(ءالإبان،، وائل 



زثْتلأ= القرانن —

الكتاب;أولا؛ أ؛أ 
خمحصشمغبممح،فبمؤ يوسف: نمة في تعالى الله قال - ١ 

لِز-نه؛\اا[,

علامةليكون القميص على الدم يوسف إخوة جعل منه; الدلالة ووجه 
قرينةعارصتها القرينة هذه ولكن ليوسف، الذئب بأكل صدقهم على وقرينة 
«التتثيب من الوب ملامة وهى منها، أقوى أخرى 

ْكائرقهدثاهديذاهإهآأف ؤ أيضا; يوسف، نمة فى تعالى ؟-وقال 
ممخ ئد قيمحهُ ئنَةل ئ ١لكذد^ل يل تئن محيقف ين ين قد و شيئه 

قرخَقيطئأدم•- دبنجةل محيثن قناتءاقميصهُ رج؛ آلصندقن ؤهزمن شذوتت 
ا"مر-هئ:ا.لمّس: إنكتخظؤ>جه 

أحدصدق على قرينة الثوب مز نيحايدؤتأق جعله منه؛ الدلالة ووجه 
انمازءينرم

همزممحفيمتعالى; -؟-وقال 

المماق.على قرينة القول لحن جعل نبمطؤناق الله أن منه; الدلالة ووجه 
أأت-ئنيا;منالثثة;

٠.الحجر((ُ وللعاهر للفراش ))الولد ًتاأسيظ: ا_قوله 

ؤإنزالالمشروعة المخالطة على قرينة الفراش أن منه; الدلالة وجه 
والرسولقريثة، فالفراش الولد، إليه ي، فينزوجنه، رحم في الزوج ماء 

■٠ به الني، يثبون حكم حنقستتيبئز 

٢(.• ٢ )T/ الحكام وتمرة (، ١ ٤ ٩ )ا،/ لكرطي الجاُع ( )١ 
 )٢( ،Vكير شر؛ /Y(٤٧٥ ،) البٍان وأضواء /T■(٦٩.)
■٨ • )Y/ ملم وصحيح (، ٣٣، ٣٢)\\االفتح مع الخاري صحيح عؤه, متفق )٣( 
)صإ'ه(.الإنات، ومائل ر؛( 





؛(Twy= القرانن 

وأماراتهالعدل طرق يخص أن من وأعدل وأحكم م أعالسبحانه راوالله 
فلاأمارة وأبين دلالة وأنوى منه، هوأظهر ما ينمي يم بشيء وأعلامه 

'.١٠١١منهايجعله 

بالقرائن؛العمل مشروعية حكمة 

بالحق،عاليه المدعى يقر ولم الشهادة، إقامة عن المدعي عجز إذا 
ينويعلا عليه المدعى أن إلا المدعي، صدق على تدل والأمارات والدلائل 

المدعي...لدى الأدلة لفقدان طربا وييه إليها فيبادر اتكاذ؛ة الأيمان عن 
إنهبل باطلهم؛ على الظالم ا هل أمثال بيع لا الحالة هزه في القاصي فإن 

صاحبه،إلى الحق يرد حتى الحقيئة إلى للوصول الوسائل ثنى إلى يلجأ 
إذمشروعيتها حكمة وتتضح القرائن أهمية تاتي الحالة هزه أمثال وفي 

عنهاتغني لا اليمين أن ثك ولا الأدلة، من غيرها يتعل.ر أن كثيرآ يحصل 
أموالأكل أحل من الماطل على بالأيمان ؤسرع الحلف إلى سائر من لكثرة 
٠•٠ حفوقهم وهضم الناس 

الإثبات:ومانل من غيرها مع القرينة uئروش الرابع: الْطف 

الحكم،في عليها يعتمد التي هي القاطعة القرائن أن إلى الإثارة سبقت 
ندفإنها ولللاثج يقويه، آحر دليل إلى يحتاج لا مستقلا دليلا تعتبر وأنها 
معها.تعارضها عند الأحرى البينان من غيرها على تقدم 

ئدالشهادة وكزا القرينة، إزاء يلغى قد الأدلة— —وهوممميد الإقرار فإن 
أيضا.القرينة إزاء تلغى 

١(.له)ءسأ الحكمية، الهلرق ( ١أ 
•؛(وسارالإبذ،،مض)صا0،ه؛هء:



)قتأ

الإقرار:على القرية مدبم فشال 
بحثحدا، وهوصغير بالبلؤغ، بالمال عاليه المدعى الصغير قرار إ— 

٠.تكذبه؛ الحية القرينة لأن به؛ عبرة لا إقراره فان ذلك، حثته تتحمل لا 
الشهادة:على تقديمها ومثال 

امنأنه يقتضى الظاهر وكان أبوآحر، ث—خصا بأن يئة مهدت ذا إ— 
النهاية.وتلغى بها يعمل هنا ن القرينة فإن منه، 

أمهرتة سمن لأقل ولدت ثم عدتها بانقضاء المرأة لوأقرت كدللئ، و— 
لتكذيب،العدة، انقضاء ادعائها فى وتكذب، إقرارها يلغى فإنه الإقرار؛ بعد 

\>\حالشرعية القرينة 

قصةفى ءده؛لتلأم سليمان عن روى ما الإقرار على القرينة تقديم من و— 
سليمان:فقال للكرى- ءفي،آلثلأم' داود به -فحكم الولد ادعتا اللتين المرأتين 

الصغرى:وقالت، الكبرى؛ذ.الئح، محنتخ فبينكما، اسقه كين بالائتوني 
منقتهاقرينة مقدما للصغرى، به فقضى ابنها، هو الله يرحملئ، تفعل لا 

منهافنلهر نصفين نقه قبلت، التي للأخرى به إقرارها على بالابن ورحمتها 
ءليهُ'أ؛.والنفقة الرحمة عدم 

كثيرةانله وملقوته، الأدلة من غيره على يقدم القرائن من النؤخ فهذا 
يجمعها،عام بضا؛3ل صثهلها يمكن أنه إلا المقام هذا فى حصرها يمعِح 

أوالإقرار كان أوعادة محالاعقلأ به أوالمشهود به، المقر كان كلما أنه هو 
القرينة؛؛'.بتللثح ويعمل فيلغيان >\طؤوا.أ به الشهادة 

المجلة.محن ( ١  ٥٧٧)المائة ٦(، ٠ ٩ / ؛ ) الأيامى لحمد العدلية، الأحكام مجلة مرح ( ١ ) 
.( ٥ ٧ ٢ ، ٥ ٧ ١ )ص اضماكة لجيدحميد اكضاية، ^كام 

منهريرة أبي ثإ حديمن ائي المأحرجه ن، يحد في والقحة رصرر٥(، الحكمية الطرق )٣( 
(.٢٣٥)A/ ائي المنن ًلرق. نلاث 

(.٨٣قراعت لعالي القفاية، الأصول ( )٤ 



=DTGالقرانن 

فيمابينها:١^١^ تعارض ااخامس: 

الالقرائن لأن وذللئ، الوفؤع، كير فإنه سنها فيما القرائن تعارض أما 
الغالب--في الوقائع من تنتجها يالذي هو القاصي أن إذ كنرة تحصى 

بعضذكر ويستحسن تعارصها، أحرى قرينة يستنتج وند إلا قريتة من وما 
قضائية.أم فقهية أم نصية أكانت مواء بينها فيما القرائن لتعارصى الأمثلة 

يوسفنمة فى حاء ما بينها؛ فيما النصية القرائن تمارءض مثال ف— 

هيأحرى قرينة مع القميص على الدم وجود قريتة تعارض من ءفيءآلثلأ 
كذبءفيه؛لثلأ' يعقوب اكتشف فقد التمزيق من وسلامته الثوب تنييب عدم 
الثوب.على الا.م قرينة وألغى القرينة بهاوه يوسف أخوة 

يجعلواأن أرادوا لما عليهم— الله -رحمة علماؤنا قال  ١١القرءلبيت قال 
سلامةوص تعارضها علامة العلامة بهذه الله قرن صدقهم على علامة الدم 

القميصوهولابس ليوسف، الذئب افتراسي يمكن لا إذ التنييب من القميص 
حرقافيه يجد فلم القميص، يعقوب تامل ولما التمزيق، من القميص لم وي

يأكلحليما الذئب كان متى لهم: وقال كذبهم، على بذلك استد.ل أنرأ ولا 
الأّمي2ساابمصرق ولا يوسف 

وعليهالإسلام دار في ميتا رأينا إذا الفقهية؛ القراض تعارض أمثلة من و— 
وحولإحا.اهما؛ ، أيفاُ قرينتان تءارصِتنا فهنا مختون، غير وهو زنار، 

زنارعليه كونه والثانية• به، له يحكم أن تقتفي التي الإسلام دار في ت، المي
وهذهمختون، وغير لم— المعن ليمتاز وسهله الذمي به يند ما هو و— 

وفيلمين، المغير أحكام عليه فتجرى لم مغير أنه على تدل القرينة 

الحكاموتمرة •٧(، ، T\/T)'المان وأضواء ١(، )ا'/ا،؛ ل اكر1ن، لأحلكم l__؛ )١( 

(.TUA/Xجواهر1_))٢( 





==وآل(ابن الكن 

الخامسالممث 

اسابة

مبيو(لآََة لآّ 

أنواعها:وبيان الكتابة تعريف الأ'وو: المطلب 
لغة؛الكتابة تعرض 

جمععلى يدل واحد أصل والباء، والتاء، ®الكاف، فارس؛ ابن يقول 
كتبا،الكتاب، كتبمتج يقال؛ والكتابة، الكتاب،، ذللئح ومن شيء، إلى نيء 

٠.بحلقه®' رحمها نفري ن، حمعإذا البغلة، كتبت، ويقولون! 

يخ0لالكاسب، لأن والخعل؛ الجمع بمعنى اللغة في فالكتابة هذا؛ وعلى 
بعما•إر بعمها ويضم المحروق 

الاصطلاح؛في الكتابة تعريف 
بممريم،يخمرها لم القدامى الفقهاء فإن الاصعللاح فى الكتابة أما 
ومنللاثبايتط، دليلا باعتبارها محتلمة ألفاؤلآ عليها أؤللقوا ؤإنما يميزها، 

JJj ،الوثيقة.المجل، المحقر، الصالث،، الألماءل'آ'ت ؛

الذيالخل ®هى بأنها؛ الزحيلى مصعلفى محمد فها عث المحدثين ومن 
الإثثاُت،®عند إليه للرحؤع بها، يتعلق وما الحقوق توثيق فى عليه يعتمد 

مح،بها الأمر ورد إذ الحقوق نوبق في الكتابة مشروعية فى حلاف ولا 
أجن،أف بلي ءأن؛وأإداذتذؤخأ يثاقاآكيِنن ؤ تعالى؛ قوله في الكريم القرآن 

[.٢٨٢-ِة: لا'-نعن؛كأض؛،أكلبم 

■)كتب،( ١(  ٥٨)ه/ له اللتة، عقاسس )١( 
اشروزآبادى>ا/هآل()ى(.)آ(
الشخصية،والأحوال،  LJjlJ؛اوعاملأ.ت، في الإّلأمة الشريعة في الإبان، وائل )٣( 

)صَااأ(.له 





(=)٣٢٦الكت_ا،يخ 

الكتابةفي بينهم الخلاف حمل ؤإنما ذكرها، السالف الكتابة ام أق
الإثباتوسائل من الأولين-كوسيلة مين القفي -أي: المقروءة الظاهرة 

وفيالداهسا، مخلف بين فيها الأقوال كثرت وند القاصي، عند 
الواحد.اللهس، 

تقولين في فيها الأراء إجمال ويمكن 
عندالإبان وسائل من يالة ومتعبر لا الكابة أن الأول: القول 

٠.روا|وةر في والحنابلة افعية، والنالحنفية، ب، ذهؤإليه القاصي، 
أهمها:من عقلية بأدلة واستدلوا 

أنهاكما بعض، عن بعفها تمييز ي، ومعتتشابه، الخملوؤل أن - ١ 
حجةُأ*.تكون لا الاحتمال هدا وحول ومع والافتعال، الزوير، تحتمل 

حجة.تعتبر فلا والتسلية، واللعب،، للتجربة، تكون قد الكتابة أن - ٢ 

 yمنهارم.الكتابة وليست، معين عدد في تنحصر الإثبات أدلة ن أ
عليهايعتمد ات الإثبواتل من وسيلة الكتابة أن الثاني: القول ■؛:؛ 

والحنابالةالمالكية، ذهب، ؤإليه صحتها. لديه ثبتهت، إذا حكمه فى القاصي 

فيرواة،ل
أهمها:والعقول ثة والالكتاصؤ من أدلة ولهم 

الكتاتر:من أولا: ءإ؛" 
ئداينتمإدا ؛١^١ ١^^ ثنائها ؤ تعالى؛ قوله 
آئنهعثته حكما ذمحب لة حكاتن، زياي، إاك.في ئبمءفزكذ؛ح وك،كثِح 

الممحاجومض (، ٤٣٥ءادبن)ه/ ابن وحاثب (، ٢١٧نجم)لابن والظانر، الأيام )١( 
(.٧٦رآ/والض •٣(، )آ/٦ والهذُب (، ٣٩٩)أ/

اوقة.أال.المراجع )٢( 
واتلالإبان،،لالزيي)ص؛آأإهآ؛(.)٣( 
٢(.• الحكب)_U والطرق (، ٣٥٦/ تمرةالذكام)١ )٤( 



ًكاوشأ منه شض 3؛؟ رذمُ أق وفى عثوانحى أدى ونبملل محكب 
^إلوإئهدتيهااوصعما\ا؛حلإغ'ة أرى 

لحفظوسيلة الكتابة اعيار تقرر الكريمة الأية أن الدلالة.■ روحه 
عندعليها الاعتماد الحقوق حففل رّسالة وقانية المعاملات فى الحقوق 

القضاءرأ'.أمام بها والاحتجاج الانكار، 
الثنة!من  iLJljءت' 

المجالات،ثتى في الكتابة امحتعمل ءتئ؛ننضولخ الله رمحول أن 
والمعاهاJات،الشرعية، الأحكام كتابة وفي الة، الرمناليغ في فامتعملها 
والجيوثى،السرايا، في والقادة والملمرك الرؤساء ومع والصلح، والأمان، 

بعالهرآُ.من والتابعون الصحابة واستعملها 

المعقول؛من ثالثآ! ؛؛آ 
عنيمتاز الخط إن بل المقصد؛ عن التعسر في كاللمقل الخيل فإن 

علىحجة المقروءة الغلاهرة الكتابة تكون ولذللئح والقبط، بالثبات، اللففل 

بتهانست، إذا صاحبها 

الترجتح؛
المانعينأن يتضح والمجوزون المانعون به استدل ما إلى بالطر 

منقوية أدلة فلهم المجيزون وأما محتملة، عقلية، أدلة مجرد إلى يستندون 
أيضا.المعقول ومن والتابعين، الصحابة وعمل والثنة، القرآن 

الحقوقلإثبات وميالة الوثيقة باعتبار القول أن يظهر قاليي ولدا؛ 
_.الأدلة من تقدم لما — أرجح 

(.٣٨٤للقرطى)*؛/القرأن، لأحلكم )ا(تسراينممر)ا/ْمم(،واسح 
٢(.> U-Y• )صء الحكمة الطرق )٢( 
٢(.• )صم\ الحكب واسرق (، ٤٣٧ءادين)ه/ابن حاثب )٣( 



=لآآت(الكن—ابز 

القولوفي الإبان، في الكتابة استعمال إلى تدعو الحاجة ولأن 
فدفإنهم التحمل، وفت، وحدوا ؤإن النهود فإن ومشقة؛ حرج، بإلغائها 
أويموتون.ون أوينالأداء عن يعيثون 

المعولأن له تبين الكتابة— حجية —في كلها الفقهاء أقوال تبع ومن 
فإنفيها، بهة ثوجود وعدم عروالكتابة، صحة من التاكد هو عندهم، عليه 

فلارالؤإلأ بيا صل ونحوذس... المحاكاة 

تيلي بما المانعون بها استدل التي العقلية الأدلة عن ويجاب 
تتشابه!الخملوط إن فقولهم! - ١ 

ولوكانالأحكام، عليه تبنى لا والمادر نادر، التشابه أن بعنه يجاب 
عندالخيل على الشهادة من لمنع مانعا، والمحاكاة الاشتباه، وقؤع احتمال 
الحاكاةاآ<.لجواز عنه غاب إذا معاينته 

الخ!والتسلية... واللعب، للتجربة تكون فد الكتابة إن وهولهم! ٢- 

الدينبكتابة حهله ويجرب يلهو، أن العاقل ثان من ليس بأنه عنه يجاب 
وإثثاُت،الحقوق، بكتابة ذلك، يفعل أن تبعن. الممن وكيلك، ه، نفعلى 

بعيداحتمال مجرد على مبني الدليل هدا فإن وبالجملة للأخرين، الديون 
.٠٣دأ'ج نادر 

منها!الكتابة ولست، منحصرة، الإثباُت، ومسائل إن وهولهم! ٣- 

منها'؛٠.الكتابة إن بل ذكروه؛ فيما اليم؛انحصارها التبعدم عنه يجاب 

(.١٧٣٦اسة))صسلةالأحلكم)١( 
٢(.الحكمية،)صy٠ الطرق )٢( 
الطرقالخىيةرصيىآ(.)ة(وسارالإبت،لأص)ص؛أ؛(. )٣( 





=رجآو(

اليائسالميحت 

ايمين

مشروعيتها:وأدثق وشرعا ثغة اثيمين تعريف الأول: ال٠ءلأف 
لغة!اليمين تعريف أولأ؛ 

منها:وجوه على العرب كلام هي المن استعملت 
محي،عقنافصآلآةق؛ة ؤ ت تعالى يوله ومنه والقدرة، القوة _ ١ 

عباسابن رأى على والقدرة بالقوة أي: ؛ ؛؛-ه؛[ ]الحاف: منهبأبينل||ه 
ومجاهدرا'.

الثاعررآ؛:وقول 

باليمينعرابة ئلماها ؛؛؛" لمجد رفعت راية ما إذا 

اليمنىاليد أن المعنيين بين والصلة يمين، لها يقال اليمنى واليد ٢- 
تعالى:قوله ومنه البهلش، في وأشد البرى من أقوى 

لألهايديه؛ يمين أى: ؛ [ ٩٣لانماف'ت: لهإمح-اإلهخرة؛4 
أقواهماُ"ر،.

وصعأقسموا إذا كانوا لأنهم يمينا؛ محمي والشمم، ، الحلقواليمين ّأ_ 
الممبفم أيمن وجمعها مؤنث والمتن صاحبه، يمين على يمينه منهم كل 

وأيمانُ؛'.

الحراس،شم1ن)ه/آآمل)١( 
فتها•يقول التي قصيدته من واليت عرابة، يمدح الذبياني صرار بن الثماخ ت القاثل ( ٢ ) 

القرينمقطع الخيرات إلى * مر يالأوسي عرابة رأيت 
٣(.١ )ص؟ لثماخ ١ ديوان انظرن 
اوحر1لممط،لأنىمان)ب/آآم.)م(
(^^.٢٢٢١\(),من(،واساح)آ/ • انالعرب)م/\/"؛ ل)٤( 



الشرعي:الاصطلاح في اليمين تعريف ثانيآ: 
اختلافهمحب وذلك اليمين، ، تعريففي الفقهاء عبارات اختلمت، 

اليميننؤع إلى نفلرهم اختلاف وحب حهة، من بها المتعالمة الأحكام في 
•أخرى جهة من تعريفها المراد 

مذهب؛لكل تعريف، بن•كر منها اكتفى كثيرة بتحريفات فمفوها 

بأنها:الخفية من الزيلعى عزمها أولأت 
أوالترك،،راا.الفعل على الحالف عزم به نوى لأعمد 
اسمبن.كر يجب لم ما ®تحقيق هي نال: المالكية من خليل النسخ ثانيا: 

؛.٢٠((صفته أو تعالى الله 

غيرأمر ®تحقيق بأنها: الشافعية من الثربيني الخء؛لب_، عزفها نالنا: 
كانت،صادقة أوممتنعا، ممكنا أوإنباتا، نفيا تقبلا، أومكان مانحيا ثابمتح، 

'.((١٣به الجهل أو بالخال م العالمع أوكاذبة، 
الخكم®توكيد بأنها: الخنابلة من الإقناع متن صاحب عزفها رابعا: 

مخصوص*'؛'.وجه على معظم بذكر 
،تعريفثمالتج الفوارق— من بينها عما الفلر —بغض التعريفات وهذه 

تنفيهأو الخق تثبت التي اليمين تذكر لم أنها إلا العام، بمعناها اليمين 
نحنالتي الشرعية الإثبات وسائل من وميالة تعتبر والتي القفاء عند 

بحثها.بصدد 

يلمح،•بما الأعشار هذا علمح، اليمين تحريف ليمكن 
الهللب((.بحد الخكم مجالس في ®الله(( بالقفل: أونفيه الخق، ثبوت ®توكيد 

٣(.•• الراتق)٤; البحر ٣(، أ/ القدير) نح وانظر: (، ١ • ٧ له)م الحقانق، نين ( ١ت 
(.٣٢)٣(ُغنياساج)٤/•)■ا(مخصرضل،له)صهه(. 

؛؛(كنافاكاع)آ"/ا'آآ(.



=ؤعآلآالمميز 

فيأونفيه الحق إثبات إلى يثير أنه وراسادقيه التعريف هذا بين والفرق 
لدلك.تتعرض لم فإنها الأحرى التعريفات بخلاف الحكم مجلس 

التعريف!شرح 
تاكيدفهي العامة اليمين أحرج نفيه<ا أو الحق ثبوت رراكد ولما! ق_ 
يمين ٠٠الحق رانوت قولنا: في ؤيدحل المقبل، في أوتركه أمر فعل على 

عليه.اّ.ءى يمين  ٠٠ارأونفيه قولنا! وفي المدعي 
•؛ ر حق كل في اليمين في م الأمهدا اشترامحل يفيد  ٠١الله رربلففل! قولنا! وء 

غيرالإبان وسائل من أخرى بوسيلة الحق بون تأكيد وأخرج 
اليمينيخرج قيد  ٠٠الحكم مجالس راقي ولفظ! _ ونحوها كالشهادة الحلف 
الإثبات.في بها عبرة فلا الحكم مجلي خارج 
قبلأفم فلو ذلك القاصي _ا ءلليعد أي! الء؛للباا؛ اريعد قولنا! و_ 
الحكم.مجلس في ولوكان يمينه تقبل لم القاصي حللب 

القضاء!في اليمين مشروعية أدلة ثالثا! 
محفي اليمين مشروعية على تدل والسنة الكتاب من نموصس وردت 

ذلكر٢؛٠على الأمة وأجمعت النزلغ، 
القرآن!ءأت-فمن 

حلأاقؤت اداحصزمحدؤ آامبإضهنده \ؤُل ؟١^١ # تعالى: قوف، 
ثلدوإعن.فيءازآاون آتتتان اؤصثة 

ثبؤ لأئئم؛ى ١رئبئهم أن بمدأصغ مى مصبته'آئثزب 
١[.٦• لاJانلة: لمنآلأستيرجه 

(.٢٢٦/٩اص)(،وام:^صرص)ص١٧٢
للزدبى)م؟-ا(.الحقائق، ::آ(نين 





=D؛Gاليمين 

 _Y حاإفها الامتغلهار يمينJ ماللحفظ احتياطا التامة بينته مع المدعي
ونحوهما.والغائب كالميت ه نفعن الل.ذع يمكنه لا من 

 -Y" ثاهدْ.مع الدعي يحالفها للمنماب المكملة اليمين
عنها.عليه الد.ءى نكول يعد الدعي على نرد المردودة اليمين - ٤ 

٠.الخمومةُ ترفع لأنها الرافعة؛ ت بعضهم ميها ويالمنكر ه_يمين 
واليمينالمدعي على ))البثنة الحديث: عليها نص التي هي اليمين وهده 

عرمزانكر(('"'.

حلفهوبعد عليه المدعى واستحلف الإثبات عن المدعى عجز فإذا 

هدهفقي عليه، المدعى على بالحق له يشهل.ون ثهودآ المدعي أحفر 
صحيحةكاملة ببينة متمسكا اله1رفين من كل أصبح الحالة 

قولين:على متهما تقدم التي في الفقهاء اختلف وقد 
الماعىيمين لأن بها؛ ويحتكم مع تالمدعي بثنة أن الأول: القول ؛!؛" 

وهوالحنفية حمهور ذلك إلى ذهب — فقط. مؤقتا الخصومة تقهلع إنما عليه 
الجمهورلكن المالكية، بعض به نال كما والحنابلة الشافعية عند المدهب 

كعدمابتداء البينة ار إحض.م ءا-في عذر له الل.عي يكون أن يشترط متهم 
.٤ بعضهم عند نلاث، على يحلم، أن بد ولا لها نسيانه أو بها علمه 

القول:هذا في وجهته تبين مده_، لكل نصوصا وأنقل 

١(.٥ ١ الفروق)أ/ وتياِ,ب (، ٢٧٢الأبق)ا/الرجع )١( 
■٧( ش)ص تخرحه سق )٢( 
اهدينششهادة مع والنا_؟ هي تعارض ند للماب المكملة اليمين فإل وكيلك )٣( 

الشهادتين؛تعارض من الحمنة في لأنه الترجيح؛ نمل إلى المسورة بث وأرجأت، 
الواحد.الناهد محاحب، لبينة مممة هى إنما اليمين لأن، 

وتبصرة(، ٤٤٣القاع)ا•/ وكناف (، ٤  ٧٧المحتاج)؛/ ومضي ٢(، ٢ ٩ الصانع)n/ بيانع )٤( 
(.٢٨٤الءكام)ا/"آامأ، 



انقطاعفهو اليمين- _أىت أدائه حكم رروأما ت الصنائعا( رابدائع في حاء 
عامةمحي الية إحضار غاية إلى موقتأ بل مطلقا؛ لا للحال الخصومة 

لوأقامحض الإطلاق على الخصومة انقهلاع حكمه يعفهم: ونال العلماء. 
محيتقبل ولم العامة محي بينته قبلت عليه المدعى يمين بعد البينة المدعى 

مضهمااُم
الخصومةنطع تفيد المردودة غير ٠لواليمين المحتاج®! ارمغنى وفي 

حلففلو عاليه المدعى لذمة براءة تفيد ولا الحال فى المطالبة وعدم 
بهاحكم فأكثر... شاهدن ادءا0، بما بينة الماّءى أنام نم عليه المدعى 

؛.٢٠الحلف((حين المدعى نفاها ؤإن 
الحققهل تولا الخصومة تقهلع •راليمين ^٤٠! ١١كشاف  ١٠فى ومثله 

''؛.اليمين®''بعد البينة مع فت
بمينإلى ودعا مالأ رجل قل رجل ادعى "إذا فرحوذت ابن ليقول 
كنولم العام، بما له تشهد بينة وجد أنه زعم نم له، ا فحلفالمطلوُبا 

الحاكميسمع نم استحلافه، حين فى بها علم ما أنه ا يحلففإنه بها يعلم 
مزببمه•
بهاالقيام وله إياه استحلافه يفره لا الماحشوزت وابن مطرقا ونال 

علىيتجرأ ولا يحلفخ لا أنه ظننتج يقول! أن حجته من لأن بها؛ ويقضي 
حينئذ®'؛؛.له يقر وأنه اليمين 

يالى؛بما واستدلوا 

رحلاألزم  ٠٠الله رسول أن يئممبمغ' محامن ابن عن روى ما - ١ 
ا.١" ٠ _® كذبه علم كأنه - صاحبه حق عن بالخروج حلفج ما بعد 
(.٤٧٧)أ/ الممحاج ض )٢( ٢(. ٢ ٩ )،■/ انمنانع بيانع )١( 

(.٢٨٤)أ(بمةالحلكم،له)؛/"احأ، 
وسكتالإساد، صمح الحاكم; وقال، المعنى، بهذا وأبوداود، وأحمد الحاكم أخرجه ره، 

أبيوسن (، ١٧٥/١٤لخني)١ ترتيب الرباني والفتح آ، ٩ ٤ را*/ آلمتدرك أبوياود• عنه 



=-تهتأالس-ن 

ؤإلزامهالحالف لكذب معرفته الحديث،؛ من الدلالة وجه 
ميمالا الحق، من يبرئ لا الحلف مجرد أن تفيد لصاحبه الحق بترك إياه 

يمينعلى ترجح المدعي بينة أن على ذلل؛، فدل المدعي، بثتة عارضته إذا 
عاليه.المدعى 

اليمينمن حير الخادلة ®اليتنة قال؛ أنه ;ْءأإيؤغن مريح عن روى ما ٢- 
*.الفاجرة*' اليمين من أحق الخادلة ا١الئة رواية؛ في الفاجرة*، 

بوجهين•استدلوا الفل من، ٣- 

كالحلفواليمين الأجني كلام لأنها المين؛ من أقوى النة أن - أ 
بعللالأصل جاء ؤإذا للضرورة إليه صير وفد ه نفالخصم كلام لأنها عنها 

حكماسف،'ى.
مقدموالمثبت، نافية عليه الما..ءى ويمين مثبتة، المدعي بينة أن — ب 

وتقهنيالمدعي، بينة على مقدمة عليه المدعى يمين أن الثاني! القول 
عليهالمدعى استحلاف، بعد المدعي بينة مع تفلا الحق وتبت الخصومة 

ليسالمدعى كون حالة فى المالكية وجمهور الحفية بعضن ت، ذهإليه ؤ— 
مذيباوهو عاليه المدعى يمين محللبه حين البينة إقامة عدم في عذر له 

القناهربة'؛'.

انمaلاعاليمين— _أيث حكمه بعضهم؛ ونال  ٠٠اني؛ الكامقول نقل وتقدم 
عانىالإْللأق«'ْ؛.الخصومة 

)ا(صمحالخ1رىُعاص)ه/سأ(.
فتحابرىرم/م\أم--ه*آ(.)٣( 
Y )آ•/ انمناتع بدّاتع )٤(  Y١/ وتمرة (، ٩(الحكامY٨٤ ،) (.٣٧١)و/والمحلى

(.YY'\/Y__،))ت(باوائع 



——تئثتأ

إمالها تاركا بنته علمه مع استحلفه إل ءاما الح_كاماات ®تمرة وفي 
لهاا'آ؛.حق فلا أوغانمة حاصرة وهى عنها معرصا أو تصريحا 

الماجنونوابن مطرق فيه حالف بل ذلالث٠؛ على المالكية يتفق ولم 
تقدم.يا مطلقا اية ول 
الشهادة*فليت الأول! القول أصحاب على الرد في حزم ابن ؤيقول 

—ممكن كليهما في والكديب ممكن كليهمسا في الصدق إذ اليمين من أولى 
ولابه يعتد لا النكر حالف وأن النة يانفاذ تامرنا أوسنة قرآن بنص إلا 

'.٢١١٠بيقين القول سوا قعل فأصلأ نص ذلك في يوحد 
يلي!بما واستدلوا 

))هلللرجل! قال الله رسول *أن عباس! ابن رواء )-ما 
))فلك؛منه((ا،رآ'.قال: لا، شة؟((قال: لك 

الدعوىقطع في واليمين النة بين مساواته منه: الدلالة وجه 
الشالأحرى والرواية كالئة الحق تقطع المن أن على فدل الحق، ؤإبات، 

))لمسلكءنهإلأذوك((ل؛'بفيها: 

حالةفى الطلوب يمين أو ابتداء بينته إلا له ليس الهلالب أن على تدل 
الجزعنانةلًء.

أنكر((من على والثمثن المدعى على ))الببمة ')-قوله 
كالئةالحق تقطع اليمين أن على دل إذ السالف الحديث كدلألة ودلالخه 

ذلك.بعد البينة مع تلم الحق انقهلع ؤإذا 

(.٣٧٢)<<ا له ، JbKjl)٢( (. ٢٨٤)ا/ الحكام تمرة ( ١ ) 
(.١٣•)ص ش تخريجه )؛(سق (. ٣٢)ص ز ممريجه سبق )٣( 
(.٣٧٢حزم)٩; لاين اوحر، )ه(



=)W(اسن 

ويلهمنهما كلأ أن يجامع الشهادة على اليمين بقياءس امحتدلوا كما ٣— 
الحكميعد القضاء يفقس ولا يها يحكم الشهادة كانت وإذا صحيحة، إباُتا 

اويةُأُ.تسممع ولا يعدها الحكم ينقض ولا يها يحكم اليمين فكذلك يها 
فكداالاستحلاف، ولاية له تبقى لا ايتداء البينة أقام لو أنه وكما ٤- 

يملكفلا أحدهما في حقه لأن البينة؛ إقامة ولاية له تبقى لا استحلف، إذا 
يينهمارى.الجمع 

الترحح؛
سملعفي صريح ء ني فيها ليس أنه تمن الفريقين أدلة إلى النظر بعد 

.عدمه في ولا الاستحلاف يعد البينة 
الاستحلاف؛يعد البينة سماع يعدم الثاني القول هو الراجح أن وأرى 

كاذيا.يالله يحلفه لا وأنه والتقوى الصلاح لم المفي الأصل لأن 
إلغائهاففي منه وطلبها عليه المدعى يمين فثل فد المدعي وأن خاصة 

يئنالتسوية أوحسا الحكيم والشاؤع له، ؤإهانة لكرامته إهدار ذلك يعد 
والمدعىيالثيتة المدعى ، فكلفالإثيايتج، ء عب، فى بينهما وسوى الحصمين، 

يالحقُله حكم الإثبات في حقه منهما تخدم اسفمن ياليمين، عليه 
إلىيودي الزمن ولوطال الاستحلاف يعد البينة يقبول القول إن نم 

علىيقدم لا أن المدعي على لكن الزور، لشهادة الباب، ويفتح اشزيأ طول 
الوسائل.حميع عن البحث، يعد إلا ححمه استحلاف بؤ طل

بينها:فيما الإيمان تعارض الثالث: المطلب 

من، ؛التحالفالفقهاء ميه يفيما الأيمان يئن التعارض يحصل ند 
وجهكل من مدعيا أحدهما يكون أن إما الخصمين أن وذللث، الجهتين، 

لأنللتحالف،؛ مجال لا الحالة هذه وفي وجه، كل من عليه ميعن والأخر 
(.٢٢٩الصانع)I/ يانع )٢( للزحض الإنات، وماثل )١( 
الكرض)ص؛ا؛(.تواعد )٣( 



(Cm  سواقصص=^=^—

حالفخصمه يمين وطالب شت لم فان الإثات بعبء يكلف المدعي 
عليه.المدعى 

دعواهمايثبتا ولم آحر وجه من منكرآ وجه من ميعنا منهما كل أويكون 
صاحبهدعوى نفي على منهما كل يحالف بان يتحالفان، الحالة هذه في و— 

متعارصتيزرا؛.يميناهما فتصبح دعواه ؤاثبايتج 
نقتمرالفقه أبواب من كثيرة أبواب فى المذكور ، التحالفويدحل 

وما- مثال، كل فى اليمينض تعارض حكم بيان مع أمثلة ثلاثة ذكر على منها 
Iذكرناه ما على يقاس عته مكنتنا 

إلىيرجع اختلافهما أن فرحون ابن وذكر المتابعين، احتلافح ؛وأولأت 
هي!عثر أحد في منها التحالف، يفع نوعا عثر ثمانية 

ثوب.الاحر• ويقول دنانير أحدهما• فيقول الثمن جنس في يختلفا أن ت الأول 
شعير.الأحرت ويقول قمح أحدهما! فيقول الثمءن نؤع في يختلفا أن الثاني؛ 

ؤيقولبعشرين أحدهما! فيقول الثمن مقدار في يختنلفا أن الثالث،! 
بعثرة.الأحر! 

وقالنقد الباع! فقال وتاجيله الثمن تعجيل في احتلنا إذا الرابع! 
يثة.نتري. الم

والت•الختار و اخلفا إذا الخام،: 
والحميل.الرهن في اخفا إذا الماص! 

الشفم،•نل المح عين قمح، اخفا إذا المابع؛ 
الشد.بيع في الممون قدر في احتلنا إذا الثامن: 
لم.العقد س بالقرب فته لم المقدر في اختلفا إذا التاسع! 
الجودة.في إليه والمسلم الملم رب اختلفا إذا العاشر! 

٢(.)صلآ"آ" محراعة لعلي القضائية، الأصول ( ١ ) 



=)vrGاليمين 

٠.المواصعُ في نولهما وتباعد القضاء موصع في اختلفا إذا عثرت الحائي 
التحالضُآُ.يعد القح كلها الأنولع هالْ في فالحكم 

دراهمبأن عدده أو المهر نؤع في الزوجين اختلاف انيات ث# 
بينةمنهما واحد يقم لم فإذا ألفان، وقالت، ألف، دال٠ت أو دنانير، وقالتات 

•' المثل؛ بمهر بينهما ؤيحكم فيتحالفان وتهاترنا أقاماهما أو أصلا 
فإنالبيع بحلاف لصحته يشرمحل ت، ليالمكاح في المهر مية تلأن 

فيالتفامخ تحالفهما ثمرة كانت، ولدللئ، لمحته، شرْل فيه الثمن مية ت
الكاح؛؛'.في التفامخ وعدم البيع 

منالثناء نبل المهر في الزوجين اختلاف كان إن للمالكية: نول وفي 
.* ت يفخ؛ المكاح فإن طلاق ولا موت، غير 

ولامنهما واحد يد تحت، ليست( عين في الخصمين اختلاق الثا: ث٠ 
بينهماالعين يم تقحلفهما ورمرة يحالفان فإنهما لهما بينة 

الأيمانتعارض عند الحكم في القاعدة أن الأمثلة هذه من ويتنن 
علاقةعينلا في النبع كان إذا والتقسيم العند، في المنبع كان إذا الفخ 

بالعقدالأء.لها

٣(.•  AT• ٥ / )١ الحكام تمرة )١( 
تمرةبداماد، المروق الاه نمد (، ٢٦٣)X/الأبحر تض شرح ض الأنهر مجمع )٢( 

(.٢٤٦)ص>0د الدم أبي لابن القضاء، وادب، )\/ه>م-خ>م(، الحكام 
(.)٣(٠عينالحكام)ص٦٢١

(.الأمولالخضايت،سقرسم)ص٢٧٢)؛( 
)ه(تمرةالخكام)ا/بىم(.

(.١٣٨٦/٦كاع)(،ومماذ،٤٨٠/٤صاساج)
١(. ٠٨، ١  ٥٧رأ/ الفروق، تهدمح )٧( 





م-م مو()حََة ٦ ج=0 

٢٠لمصإ؛اق\مس ا ٦
9ضاتتطريقاسع ٩
إالترحح قبل بالجمع البدء ئي الخلاف يبان الأول! لمبحث ا غ

االتعارض. حصول ند ع ا
 sالجمع.حقيقة الثاني! البحث

الجمع.طرق الثالث! المحنج 

0—^دء1ٍطآَةارس( )ر 



(SID

الأولانممث 

حصولس اكرحيح شل بالجمع ال؛دء في الخلاف بيان 
التعارض

؛َمو()آَإءم

•يمميد 

الذيالمرش في الفقهاء اختلف فقد البيات بين التعارض ظهر إذا 
الخلافعلى مني الخلاف وهذا التعارض، ذلك من القاصي يقمه 

بيتها،النعارِر ظهور عند الشرعية الأدلة من المجتتهد مؤنق في الأصولي 
منالأصوليين ولجمهور حملوه، خطوة المجتهد عليه ير يمنهج فللخنفية 
آخر.متهج الأخرى المذامج مختلف، 

وذللث،بينهما، والترجيح الذكورين المنهجين بيان البعصنإ هذا وفي 
الآ;ية:الثلاثة المطالم، في 

وأدلتهمالءدس منهج الأول: المطيب 
عن؛البحث، البدء الشرعية الأدلة تعارض عند الخفية منهج كان نا ل- 

البيتانتحارصى عند اتبعوا — فالتافمل الجمع، يم الترجيح، لم المخ، 
الأتية:الخرق 

الترجيحطرق من بطريق الثثنات بين الترجيح محاولة الأول: الطريق م■ 
الله.ثاء إن القادم الفصل في بيانها وسيأتي الفقهاء، ذكرها التي 

ترجيحتعذر ما إذا وذللا، البتنات، بين والتوفيق الجمع الثاني: الطريق ؛أي 
الفصل.هذا في ميأتي ما على بعض على بعضها 

الحاج.أمر لأبن ٣(،  IXوالتمر)التقرير (، ١  ٨٩آ/ الثوت) لم مبشرح الرحموت ئواتح :١( 



اثارضحصول س امجيح ض

يمكنولم بينها الترج؛ح تعذر إذا البينان اق3ل تالثالث؛ الطريق ؛؛آ 
بجميعهاالعمل 

يلي؛بما الترتيب هذا على واستدلوا 
يحمللم التعارض فإن الأحر، على الدليلين أحد ترجح إذا أنه - ١ 
والتعارضالتعارض على مبني الترجيح لأن ترجيحا؛ هذا يعتبر محلا أصلا 
يعملؤإنما تعارض، ولا تماثل فلا الترجيح وعند اوي، النعلى مبني 

عبديقول، للأنوى، بالنسبة العدم حكم في لكونه الأصعف، ؤيترك بالأقوى 
الجمع:على الترحح تقديم وجوب على استدلاله في الدين نقنام بن العلي 

إهمالهفي فليس دليلا، ليس الراجح مقايلة في المرجوح أن فيه ر ءوال
دليل«رأ/إهمال 

أصحت،اين، البثنإحدى ترجحن، ؤإذا الشؤع، في حجة البينة ولأن ٢- 
به؛العمل فيجب، الشرعية، الأحكام في ملحق؛المتيقن الراجح لأن متقينة؛ 

والإجماع^.بلإنتركهحلأفاJعقولإ 
يقولذللث، وتعليل المذكور، النحو على الطرق، ترتيب، بيان وفى 

حيث،من المللث، أصل في تعارضتا إذا البقتين أن فالأصل اني؛»... الكاّ
البينةلأن بالراجح؛ يعمل الأحرى على إحداهما ترجيح أمكن فان الظاهر، 

obالشؤع، أحكام في يالمتقن ملحق، والراجح الشمع، حجج من حجة 
وجبوجه، كل من منهما واحدة بكل العمل أمكن فإن الترجيح، تعذر 

منبهما العمل وأمكن وجه كل من بهما العمل تعذر لأن يهما، العمل 
o\jالإمكان، بقدر واجب، بالدليلين العمل لأن بهما؛ العمل وجب، وجه، 

سإصالاصمأورسبم،لهصش)بْأ:
ل4)'اآ/هها(.الثبوت، مسالم يشرح الرحموت فواح ( ٢) 

(,٢٣٢)\ا الصنائع بيانع المسابق، المرجمر )٣( 



=—=اقصمئمحipتأ!ت؛ 

معحجة لا إذ العدم، وألحقتا اعتبارهما سمههل أصلا بهما العمل تعذر 
الماقضة،ُمع حجة لا كما المعارصة 

الجمهور:منهج ١^^،؛ المطيب 
منالبخاري العزيز وعبد الأحرى الدامس، ، مختلفمن الجمهور أما 
ينالتعارض في قواعدهم مع جربا آخر تربب إلى ذموا فقد الحشة 

اقهلُاكثم المح ثم الترجيح نم بالجمع، يبدأ أنه الأدلة 
هدهيلك، أن القاصي فعلى الدعوى في الياينؤ تعارصن، إذا فقالوات 

الترتيب،:هذا على الثلاثة الطرق 

بوجهالمتعارصة اليينات، بين والتوفيق الجمع محاولة الأول،: الهلريق ؛•؛ 
ذكرها.الأتي الجمع وجوه من ممول 
المتعارصةالبينان، بين الجمع القاصي على تعذر إذا الماني: الهلريق ءأ' 

•الترحح وجوم من بوجه الترجيح إل5، لجأ 
الئاُن،تساقطت الترجتح ولا الجمع يمكن لم إذا اكالث،: الطريق ؛؛؛- 

أويتوقف،أوالقرعة، مة، القبهلريق استعملت، أو منها، بنيء يعمل ولم 
بيانه.محياني ، حلافذلك، في القاصي. 

يأتي:بما ذللئج على وامحتدلوا 
لأنالأحر؛ وإهمال أحدهما إعمال من حير بالدليلين العمل بأن — ١ 

بينهماؤالترجيح إلى ر-ح إعمالهما، تعذر فان إعمالهما، الدليلين في الأصل 
حرمانيجوز ولا لازم، تعارصها عند الماس حقوق بين الجمع ولأن ٢- 
منهار"'،.أحدهم 

(.٢٣٢)؛(بيانع
الفحول،وارثاي (، ٣٩٥)أ/ المص >>_rA(، للشرازي الفف، أصول، ض اللمع )٢( 

(.٧٨ fx)للخارى الأمحرار، وكثفط )ص؛أآ(، 
)>_؟T\(.الز-حير لوهبة الفقه، أصول، ني والوسط. ٨(، ■ لأ للزحيلم،)ص الأسان، دساتل )٣( 



التعارضحصول عند الترجيح فبل بالجمع البدء في الخلاف بيان 

منهجهم؛توضح الترتيب هذا أصحاب كلام من النصوص بعض وأسوق 
التعارض:دفع ؤلرق على كلامه في الحرمين إمام يقول 
كلبحمل بينهما جمع المتعارضين— —أي؛ بينهما الجمع أمكن ®فإن 

يعلملم إن فيهما يتوقف بينهما الجمع يمكن لم ؤإن حال، على منهما 
أحدهماااُا/يفلهرترجيح أن إلى التاريخ 

جمع،بينهما الجمع وأمكن البثتتان، تعارصنن، ررإذا فرحون؛ ابن ويقول 
بينالترجيح يمكن لم ^١ أٌكن• إن الترجيح إلى رجع يمكن لم محإل 

اتنثلتاأااآء.

•ؤإلأرجحااُآُ جمع اليمين محن جمع أمكن ؤإن  ١١• رامختصرحليل" وجاءفي 
ه؛؛*.نفالترنيم-، على من؛عا-ه ثراحه درج وقد 

المنهجين:بين الترجيج الثالث؛ المهللب 

أصحاببه امتدل وفيما المتقدمين المنهجين في النفلر إمعان بعد 
الحنفيةمدمس، من عليه ير بالأولى الجمهور منهم أن انقم منهما كل 
يلى:لما 

بالجمعرفعه أمكنه فإذا للقاضي، الفلاهر في يحصل التعارض لأن أولا؛ 
عنهاوانتمتج الشروؤل، فيها توفرين، صحيحة أمامه؛يناُت، أصبح البينايت، بين 

آخربعض بترجيح يعضها ترك يجوز ولا جميعا، بها الحمل فيجب الموانع 
أولا.الجمع فوجب ممكنآ منها كل دام ما عليه، 

١(.الفحولإرثاد بهاش ل الورنأت )١( 
(.٢٢٧)ص انظر: )٣( ٣(. ١ ١ ٣، • ٩ ا/ له) الحلكم، تمرة )٢( 
الكيرالشرح على الوّوفى وحاثست ٢(، • ٨ ا■/ ) حلل مخمر على الجلل موامح )٤( 

(.٢٤٩حلماي)آ/ مخمر على الإكلمل وجواهر (، ٣٧٣المالك)٢; وبلغة (، ٢١٩)؛/



فجساوالصحة السلامة على تحمل أن البيات في الأصل ولأن ثانيا• 
أثبتتبأن وجه كل من العارض وتحقق ذلك، تعذر إذا لكنه معا بها العمل 

سس.صأإلىاّرأ
إهماله،من أولى الكلام إعمال بأن القاصية الكلة ولكاعدة الثا: 

بينهاالجمع نرك وفي الكلام لجميع إعمال البيات بين الجمع دذي، 
سهر٢؛.إهمال 

الجمهور،مذكه الذي الأخير المنهج اخترت ففد تميم لما ونظرا 
التعارض.دفع طرق في البحث فمحول رتيت، وعليه 

٨(.لا' لازحيلي)ص الإنات، وائل ٢ ١ ١ 
منأولى الكلام إعمال الكليأ الهاعاوة كاب وانفلر: (، نجيم)صه"آل لأبن دايظاتر، الأشاْ ، ٢ر 

إءماله،لهرصش)صا"هأ(.



نقتنن(-= الجمع حقيصت 

امحانيالهمث 
اتجمعحميقه 

٣و(رعََه يب٦ 

بهالمراد وبيان واصطلاحا ممة باتجمع التعريف الأول: المطلب 
ها:

لغة؛الجمع 
هناها من جمع ما والمجمؤع المفترق، تاليمؤ إنه فارس؛ ابن يقول 

نائلمن أخلاطهم الناس الواحد، ء كالئي يجعل لم ؤإن هنا وها 
إلىبعضه وانضم تجمع ما وكل شتى، 

الشيء.جمعت، قولك؛ مصدر ®والجمع ®اللسازا؛! صاحب ؤيقول 
ُ.ثيءءُ إلى شيئا تجمع أن والجمع 
واصطلاحا؛

منعليه ونمت فيما الاصعللاحي بالمعنى تعريف على له أقف لم 
الحججمدلولأت بين اهوالتوفيق بأنه تعريفه يمكن أنه إلا التقدمين كب 

ؤيمكنالتعارض يزول ثج بحتالوجوه من بوجه الظاهر في المتعارضة 
كلها٠٠.بالحجج الحمل 

والقاف*الواووالماء فارس؛ ابن عنه يقول اللغة؛ في التوفيق و— 
الثيثان؛واتفق الموافقة. الوفق! منه النيتين، ملأءمة على تدل كلمة 

'.ا*' وتلاءما تقارب

)جمع(.( ١٤)T/ المحعل والقاموس )جمع(، ( ٩^١٤ا/ اللغة) ممايس )١( 
>ه()جمع(.')أ(لمانالمب)ا/ا/ا<إ،

)ونق(.( ٩٩٥  frالرب)لسان وانظر: )وفق(، ١(  ٢٨الس)!/ مقايى )٣( 



هت(همحإمحئوةإم

يمدالذي وهوالمعنى مدلول، جمعت المدلولأت و— 
إمكانحالة في التعارض أن إلى يثير الذلاه_ر في التعارصة قولمات و— 

العارض.زال الحجج بين جمع فإذا فمهل، هوظاهري إنما الجمع 

ذكرها.الأتي الجمع وحوم من بوحه أي: الوجوم؛ من وجه ب— 
الحمّلتعنءر فإن أمكن إذا وجه كل من أثبتته فيما منها كل بإعمال وذلك 

العمللأن بها؛ العلم وجب وجه، من بها العمل وأمكن وجه، كل من بها 
الإْكانُا؛هبقدر واجب ؛اكليالين 

وشروطه؛اتجمع حكم الثأني: المطلب 
الترجيحعلى البقات بين الجمع تقديم في احتلموا _وإن الفقهاء إن 
حصولبعد الجمع أكان مواء والتوفيق الجمع طلب في يختلفوا لم بينها— 

الترجيحتعذر يعد الجمهور—أم يقول كما الترجيح وقبل هري ( Jiilالتعارهمر 
الحنفيةأ٢آ.جمهور يقول كما البينان— بين 

منها:كثيرة أدلة البينان بين الجمع مشروعية على دل وقد 
متوفرةالبينان كانت فإذا الإعمال، الشرعية البينان في الأصل أن - ١ 

الإمكانبمدر بها العمل يجب فانه الموانع؛ عنها منتفية الشروحل فيها 
تقدم.كما 

،.الإء٠ال١٣الأدلة و الأصل أن الأصول طماء قرر فقد وكذلك ٢- 

(.٢٣٢يانعاكالح)أ/)١( 
الحلكموتمرة (، ٢٤٩/٢)الجليل ومواهب (، ٢٣٢)ا■/المانع بيانع )٢( 

)صرآد(،واللمّع )ءسبأ"ا(، الفحول إرشاد بهامش الورنات على انمادى وثرح 
والمغني(، ٤٨٠)ة/ المحتاج ومغني 

وكثف،(، ٢٤)ص؛ الفحول اد ؤإرث(، ٣٩٥)أ/والممفى )ص٣٨(، اللمع )٣( 
(.٧٨)٣;الأسرار 



ثنفزابع========^^=====^============ 

الإمكانيقدر بينها والتوفيق بها العمل يجب المتعارصة الأدلة كانت وإذا 
الوجوه.من ولوبوجه بينها التوفيق يجب المتعارصة البينان فكدللث، 

ولالازم تعارصها عند الناس حقوق بين الجمع أن من تقدم ولما ٣- 
تضييعإمكانه مع البقتين إعمال عدم وفي منها، أحدهم حرمان يجوز 

الحقوق.لبعض 

المتمارضةالبقات بين الجمع توفرهاليتأتى من لابد شروؤلآ هناك إلاأن 
الشروط:نالك، ومن 

انفردتلو يحسن، شرعا، كلها مقبولة المتعارضة البينان تكون أن — ١ 
فلامقبولة البقتين إحدى تكن لم فإذا بموجبها، لصاحبها لحكم إحداها 
مقابلةفي الضعيف، لأن غيرها؛ على المقبولة وتقدم جمع ولا تعارض 

له.تأثير لا الصحيح 
بحيّثحوالتفاد التناقص سيل على البقتين تعارض يكون لا 'ا-أن 

عليهدلت، ما جمح نفي على قددلت، متهما كلأ لأن بيتهما؛ الجمع تحيل ي
بقةمنهما لكل ونهدت امرأة، نكاح في اثنان احتلف، إذا كما الأحرى. 

الحللأن معا؛ العمل؛البينتين يتعذر الحالة هذه ففي لها، زوج أنه على 
عليهما.ثيء ولا مرجح، لا حبث، بينهم القاصي فيفرق للاشتراك، قابل غير 

؛الكالية،منهماواحاJة بهللأن إلى البقتين بين الجمع يودى لا ٣-أن 
؛2لالت،فإذا معا يهما العمل البينتين بين الجمع من المقصود لأن وذللئ، 

ذللن.انتفي إحداهما 

بهاالعمل يمكن حنى القوة في المتعارضتين النتين بين التساوي ٤- 
.١ الأحرى. ت، وألغيبها عمل الأحرى من أقوى إحداهما ت، كانفإذا معا، 
الججّعأاُّإلى بيل سفلا ها أحل. تخلف، إذا التي الشروط أهم فهده 

:٤ ٤ الدم)ْسه ر لأبن القضاء، أدب، وانثلر: ٣(، ٤ • اوهذد،)أ/ 







QZD

اكخصص:طريق عن الجمع الأول؛ المطيب 
عامأحدهما المتعارصان كان إذا وذلك التخصص، 'لريق عن الجمع 

فيعملالخاص بدلك التخصيص عاليه يدخل العام فإن خاص؛ والأخر 
منلفظه يتناوله فيما يالخاص ويعمل التخصيص بعد بفي فيما بالعام 
.٠١٣أفراد 

ؤتعالى؛ فوله الأدلة؛ في ذلك مثال 
[.٢٢٨ة: ]اك 

وغيربها خول والمد وغيرها الحامل ال٠طاإقاتث كل في عامة الأية فهدم 
ى٣)؟ - يصنل أن أجلهن اهئزذ ؤامحلت ۶ تعالى؛ وقال بها المدحول 

الحمل.وصع وأنها الحامل عدة بيان في خاصة الأية فهذه [• ٤ لالط-لأق; 

الأيةوهذه [. ٤٩لالأمح;اب; يجاه هض ثن ئتا ئسؤئق لإان إس 
لها.عدة لا وأنها الدخول قبل المهللقة في أيضا خاصة 

والمدلولالبقرة، آية عموم بين تعارض يوحد أنه يوهم الآياتا ظاهر 
بانالآيا<ت، بين جمعوا العلماء لكن الأخيرتين، الأيتين من لكل الخاص 

بالأيتينفتعمل الأحيرتين، الأيتض في، بما مخصوص الأولمح، في، العام 
الخاصُآ*.وراء فيما )الأولى( العامة بالأية ويعمل عليه دلتا فيما الأخيرتين 
طريزعن بينها جمع فد الفإاهر في المتعارضة الأدلة تكون وبهذا 

التخصيص.

الأتي؛المثال في كما التخصيص، طريق عن الئانتح بين يجمع وكذلك 

(.١ ٩ ٤ آ/ ) اكوت لم مثرح الرحموت فوازح ٢ ١ ن 
(.٢٣/ ا الجوامع) عرجمع المحلي رح عرث الناني حاثب ؛٢( 



الجمعطرق ^=^:===^===========^^=^^======= 

ئةونهدت زوجاته، طلق أنه ئة فئ—هدت زوجات أربع لزيد كان إذا 
وفلانة.وفلانة فلانة ثلاثة، طلق أنه أخرى 

الأولىفتخمص التحميص، ؤلريق عن بينهما بمجمع اليين فإل 
الرابعةوتبقى المسميات، الثلاث الزوجات طلاق فى بهما وبعمل بالثانية، 

الرابعة.ترافعه لم إذا وهذا عصمته، في 

الخشيد:طريق عن الجمع الثاني؛ ^^ ٥٠١١
والأخرمهللق أحدهمسا المممارصان كان فإذا التقييد طريق عن الجمع 

التعارضفيزول المقيد، على المطلق يحمل بينهما يجمع فانه مقيد؛ 
الحمل.بدلكؤ 

تتعالى بقوله الأدلة في النؤع لهدا التمثيل يمكن و— 
 :_[٩٢.]

٠!^ؤق؛ؤنالفلهار: كفارة في وقوله 
٣[.لاوجاد1ة: محنرمحِمحمآنبماثا4 

فيحملمطلقة، الثانية الأية وفى بالإيمان مقيدة الأولى الأية فى فالرقبة 
المقيد.على الخللق 

الآبمءن'آآ■ش به القائلين مذهب على وهدا 
أحرىبينة وتشهد رجلا، قتل زيدأ أن بثنة تشهد أن I الشهادة فى مثاله و— 

والأوصافوالمكان الزمان في البيتان واتفقت، فادن بني من رجالا قتل أنه 
ويعتبرا بهم—ويعمل المقيدة البينة على المهلالقة البينة فتتحمل الأخرى، 
فلأن.بني من واحدأ رجلا التول 

(.٢٧٢\/ ir)(U؛٤ امآن،لكرطي)ه/ لأعام الجامع 



اسو؛اختلاف اسع التالث: اسلب 
حمليمكن المتعارصان لكن إذا وذلك الحسال، احتلاف الجمع 

أخرى.حال على والأحر حال على أحدهما 
سقبالوافلا الغائط أنيتم ))إذا ت قوله الأدلةت فى ذلك مثال و— 
غردوا((ُآُ.أو شرفوا ولكن غائط، ولا ببول تدبرؤها تولا القبلة 

لبعضحفحة بت ظهر فوق اارتقست، قال! أنه عمر ابن وعن 
تقثلمالقبلة تدبر محاجته يقضي الله رمول نرأيت، حاجتي 

الشام*؛''؛.
قفاءعند بارها واستل. القبلة استقبال حكم في متعارصان فالحد.ئان 

جمعلكن الثاني، الحديث، وأجازه الأول، الحديث، ذللئ، فحرم الحاجة 
الصحراءفي الحاجة فضاء حال على الأول الحديث، في الهي بمحمل بينهما 

البنيانل"أا.في الحاجة ففاء حال على عمر ابن حديث، وحمل ساتر دون 
أحرىوشهديت، لالمل.ءى بينة شهل.دتا إذا البينارت،ت في مثاله و— 

عنيكون الحون لأن محا؛ تصيفان البينتين فان فقمحل، بالحور عليه للمدعى 
حال.على متهما واحدة كل حمل فأمكن مللثؤ غير وعن مللثه 

المحل؛باحتلأف والجمع الحكم، باختلاف الجمع منه بح وفري
زوجتهطلق أنه بينة شهدلتؤ إذا الحكم باحتلأف الجمع مثال ف— 

ؤيعتقالزوجة وتهللق اليين بين فيجمع هميه، أعتل( أنه أحرى وشهدت 
مختلفازأ؛؛.والعناق— العللاق —وهما الحكمين لأن العبد؛ 

المحلتباختلاف الجمع مثال و— 

٢(.٢ ٤ / لم)١ موصحيح (، ٢ ٤ ٥ / القح)١ *ع الخاري صحح عف• ثق )١، 
٢(.٢ ٥ / الم)١ سسوصحح ٢(، ٥ القح)١/• ح الخاري صحح 

لأوطار)ل/هه(،وخماللأممحبلوغهمام،
للمتُاني)ل/يلل(.

الحكام)؛/؛؛"؛(.)؛(تمرة 



)غْلأ= الجمع طرق ^======^^=====^==^^^= 

طالقأنه أحرى ونهدت الكبرى زوجته طلق أنه بية شهدت إذا 
.٠١ممارالاثنين طلاق ؤيقع بينهما يجمع فإنه المغرى؛ 
بالتوزيع:الجمع الرابع؛ انمهللب 

يجعلأن معناه! إذ بالتنويع، الجمع من قريب وهو بالتوريع الجمع 
الأخر.بالمعارض منما وبعضها المتعارضين بأحد ثابتا الحكم أفراد يعص 
اللهعبل. عن روى بما الأدلة بين الجمع من النؤع لهذا التمثيل يمكن و— 

ر)منمئنحءا؛هولخ! الله رسول قال قالت! ;؟كمحذلما حفصة عن ;هغيزظ' عمر بن 
له((رر'.صيام فلا الفجر مل الصيام يجمع لم 

بعضعلى يدخل كان أنه عانثة عن روى وما 
صانم(('"؟*.)رفانى نال! لا، قالوا فإن غداء؟((؛ من ))هل فيقول! أنواحه 

لصحةالنية تبييت اشتراط على الأول دل مث متعارضان، ينان فالحي. 
حديث،بحمل بينهما حمِع وقد ذللثح، اشتراط عدم على الثاني ودل الصوم، 

فبثترطالواحستق، الصوم على النية تبييتح اشتراط على يدلأل الأى — عمر ابن 
لهيجبا فلا النافلة صوم على الثاني الحديث ويحمل الية، تبيينا لصحته 
لاويةر؛ء.التثست،

البيات!تعارض في التوزيع طريق عن الجمع مثال و- 
يدنحنح ولبا كرم والأخر نخل هما أحل. تانين بان اثنتا.اءى إذا 

تانانوالبله، اائ، ملاتين البأن بينة منهما واحد لكل وشهدت أحدهما 

•٢(.٨/٦الجاJل))ا(موام، 
الترماوي!وهال، حفصة، حدين، من وأحمد اني والنرأبوداود ي الترمل. أحرجه ( ٢ ) 

(،٠٣٣ / ١ )١ داود أبي نن ومح١(،  ١٧)Y/ى الترمي. نن ٠ داود* أبو عنه وّكتح غريس، 
(.٢٧٥ا ند الهتريح الرباني والفتح (، ١٩٦)؛/النائي ومنن 
(.A'A/Y؛)JL)٣(أحرجه 

(.٢٧١،٢٦٩/٤)٤(نلالأوطار)



سو؛اققإوة!ص

الكرمتان وبلأحدهما النخل تان ب باعطاء البينتين بين فيجمع متجاوران، 
بالقرعة.للأخر 

ويتوقفالمتعارصة الحجج بين للجمع ساللئ، التي الطرق أنهر الك ن- 
فيكير دور والذكاء وللفطنة أوالقاصى المجتهد معرفة مدى على تطبيقها 

المجال.هدا 

للمتعارصينالواحد الخال في الجمع نوعية في العلماء يختلف وقل 
٠ينهما غيره بها جمع التي غير بطريق بينهما فجمع 
الالاصطلاح في اختلاف الئات بين للجمع بالمة ذلك، أن إلا 

فه.احة مث







ثجتحصص حكمه وبيان الترجيح تعريف في 

عندالأحرى على الشات إحدى ترجيح على —اء الفقه اتفق وفد 
*•ملهُ أو الجمع تعدر يعد الترجيح كون عن النفلر بغض بينها التعارض 

باختلافوتختلف حمر، تحت تدخل لا الترجيح طرق كانت لما و- 
نظرا؛والدرامة بالبحث، المرجحامت، أهم أفرد ف، وموضوعها الدعوى 

الآت؛ةتالم؛احن، فى وذللث، تحتها، تدخل البقية لأن 

واللمع٣(، • ٩ الحكام)؛/ وتمرة ٢(، • ٨ / الجلل)ا وُواهب (، ٢٣٢الصانع)I/ بيانع ;١( 
(.٢٤الفحول)ص٤ ؤإرثاد (، ٢٧٦واسي)\<إ 0هم(، و\سنى)^أ )صم\/(، 

والفروق٣(، ٠ ٩ / الحكام)١ وتمرة (، ١ الواصحت)محرآ والريقة (، ٢٣٧الرائق)U/ البحر ( ٢ت 
والغنى)ا</-مآ(.)أ/أأ(، 



الأولالممث 

الملكسبب اكرحيح 
مو()ءَت< م٦ 

اشيعلى المسبب ذكرت اشي اتة ترجيح الأول: المطالب 
اطلفت:

الأمرفإن الملك؛ سمسسؤ بينها الترحيح وطلسؤ الئايتؤ تعارض ند ع— 
له:ذكرها وعدم الملك لسبب لذكرها بالنبة ثلايث، حالات، يخلومن لا 

للشيءالماللقؤ مبب الئثات من واحدة تذكر ألا الأولى: الحالة -ة- 
المتّائب•

هممّببالالكصالأحرى.
الحالةهذْ وفي المالك، سب اليتين من كل تذكر أن الثالتة: الحالة ؛؛: 

بينة:كل تقول كأن أومت*حدين وهبة، كثراء مختلفين بيان اليكون أن إما 
امحترى.له هود المإن 

ياثنأو لاثنين با ثنأن فإما لا؟ أم مختلفين بيان الأكان وسواء 
االمحن من أي ذم عدم وهي الأولى؛ الحالة ففي واحد، لشخص 

الخلل؛،.سثب غير آخر مرحع عن يبحثؤ فإنه للللئ، 
وأؤلكؤالللثح سب، البيتين إحدى ذكرت، أن وهي الثانية: الحالة وفي 
تذكرْ؛'*.لم الي على سب، الذكرت الض فترحح الأخرى، 

الحكامونمرة (، ٣٧٣)٢;وبلغت بعدها، وما ( ٢٣٢)٦;الصانع بيانع 
٢(،• ٧ )a/ الجلل مواهب، بهامش للمواق حلل، لمخممر والإكليل، والتاج ٣(، ١ ' / ١ ) 

علىالعادي قام وابن الشرواني وحواشي ٥(، • )y،،■ لل—نوطي والفلاتر، والأشباه 
مفلحلابن والمروع، (، ٣٢٧)-\إ الهتمي حجر لابن المنهاج، بشرح المحتاج تحفة 

)صهآا(ودالراجحة النة إلى الواضحة والطرقة (، ٢٨١والمغني)ه/ (، ٥٤•)آ■/ 
(.٢٨١)و/ الممي بدس. يرجح لا أنه للحنالة رواية وفي ثعدها، 



^٦(٥٢}=: الملك بسبب الترجيح 

ونهدتوأطلقت، لزيد ملك هذا بأن ئة شهدت إذا ذلك! مثال 
ورثهأو كتبه أو جه نمالت بأن ملكه س، وشت لعمرو، ملك، بأنه أحرى 

بيانلزيادتها أطلقت من على تقدم فإنها _مثلأ_ اصطاده أو عده نتج أو 
حمىوالأخرى بسم، المعرفة وهو علم زيادة تتضمن فهي الملك، س_، 
ذللأ،راء.عليها 

بحثهسيأتي U فدلك ، ٧٧١سبب، كوبية ذكرت إن وأما الثالثة; الحالة 
الثاني;الم3لالج، فى 

الأقوى:بالسب والترحيح الب اختلاف الثاني: انطلب 
والنتاجوالإرمثه والصدقة، والهبة، الثراء، منها; كثيرة أسائح للمالك، 
سأتى;كما وصعقا قوة الأساص، هده وتتفاوت والمهر... 

يكونأن فإما سه، منهما كل وذكرت مللئ،، فى بيتان تعارصت، ؤإذا 
بينةت، وتثبامتراها، لزيد ملك، العين أن بية تت، تثثكان متحل.ا المللثف ست، 
العينإن البينتين; إحدى تقول أو استراها، لحمرو ملكح العين أن أحرى 
هناثبين البثن ترجيح فلا لعمرو وهبت إثما الأخرى• وتقول لزياس، وهبتح 

ببارأ'.الذات عن خارج بمرحح كان إذا إلا لاتحادهما 
أمريزتأحس من الحال يخلو فلا مختلفا، الملك، سبّت، كان إذا وأما 

إليهبته نالل-ى غير لشخص ببا حمبينة كل تنب، أن الأول; الأمر ؛؛ي 
وصحفه.السبب، قوة عن النظر بغض بينة بكل فيعمل الأخرى 
ذلك،;مثال 

أنهابية آخر وأقام فلأن، من اشتراها ملكه الدار هده أن رحل ادعى إذا 
دعواه،على الثيمة منهما كل وأقام منه وقبضها آخر، فلأن له وهبها ملكه 
الهثة•من أقوى المع أن عن النظر بغض نصفين بينهما بالدار قفي، 

i_(T.)^(TUn/T)الأمة. ;ا(اوراجع 





الملكبسبب الترجيح 

تقدم.لما مواء فهما و\ذصدقق الهبه وأما 
يبسإلى الأحرى بته ونثب سإلى المللث■، اليينتن إحن.ى ثمتؤ نفإذا 

عملالقوة في الأساب تماوت ؤإن الأقوى، الم، ذات بالية عمل آخر 
ذلك؛مثال . . الإمكان. يقدر معا ياليتض 

بالهبةلث، المالالأخر وادعى فلأن من بالشراء المللث، أحدهما ادعى - ١ 
تقدم.لما — الثراء بينة قدمتر ذللث، على بينتين وأقاما منه والقبمى 

بالصدقةمنه الماالث١ والأخر بالشراء فلأن من المللث، هما أحي. ادعى ٢- 
أيضآ.الشراء ية قدمت، والقثّمس 

وقيفبمهاارتهانها الأخر وادعى فلأن من عين سراء أحدهما ادعى ٣— 
الث،لأكدلالشراء ية قدمت، منه 

والقبضالمال.قة أو الهثة والأخر والقبض الرهن أحدهما ؛-ادعى 
الرهن.بينة قدمت، 

ذللث،فلأنا أن آخر ميع وادعى العين مهرها فلأنا أن امرأة ادعت، ٥- 
قدمتجبينة• منهما واحد كل وأقام وقبضها عليه بها تصدق أو له وهبها 

المهر.ينه 

منه،الثراء على البينة آخر رحل فأقام رحل بد فى أمة كانت، إذا ٦- 
أولىالتدبير أو العتق ية فان التدبير أو العتق على البية الأمة وأقامت، 

لماتقدمراُ؟
المللئهالأحر وادعى فلأن، من والقبض بالهبة المللثح أحدهما ادعى ٧- 

والهبةالصدقة لتساوي نصفين بينهما قضي هدا، فلأن من والقبض بالصدقة 
•١^١٢٠قمح، 

(. ٢٩٣، )ءسه الراجحة النة إر الواصحة والطريقة ٦(، • / ١ )٧ رحس للالموط، ( ١ ) 
(.٢٣١لألهر)؟/هبآ(،واهملاكابمكرائ)ص'مآ، 



محازةمف!امحئائافل،لمحملإلسءرتت0 

لأكناج:اكرحج المطلب 
أسبابمن بب مؤكل بدلك ؤيلحز ا، ُ الملك في الولادة هوت النتاج 

الشابكح ٠^٤، إلا شح لا التي الشاب في كالمج يتكرر لا الملك 
ونحوذلك.الجبن واتخاذ الصوف، وجز اللض، وحلب القطن وغزل المعلمة 

وذلكمعناه، في ولمت، بالتانج تلحق فلا تتكرر التي الأباب وأما 
والحبوب.الحنطة وزراعة والغرس الثناء مثل 

فه.الخبرة لأهل رحع عدمه من التكرار أثكل ؤإن 
ياوعهولم معناه، في ما أو الماج أحدهما وادعى اثنان تنانع فلو 
انماج،مدعي ينة قدمت، دعواه، صحة على سنة منهما كل وأقام الأحر، 

البستان1ورت، تمنهما واحل يد المن تكن ولم الماج، على معا برهنا ؤإن 
للنتاج.بالنة 

بهايقضي فإنه انماج؛ على معا وبرهنا منهما واحد يد كانت، إذا وأما 
اودُآُ.لماحب، 

واحدكل وأقام دابة تل.اعيا رحالين ارأن الله! عبد بن جابر رواه لما - ١ 
هىللذي الله رمرل بها فقضى نتجها دابته أنها البقة منهما 

يتكرر؟لا لأنه الماج؛ مللثط في والتاحير بق النمور ولانعدام - ٢ 

(.٢٣٤الصانع)n/بيانع )١( 
خرولملأ الأم >ر شرح في الحكام وص (، ٢٣٥)٦; المابق ازرجح  ٢٢)

 X(/٣٤٧ ،) رحث ني والبهجة (، ٥٧٦، ٥٧٥)ه/المحتار ورد (، ٦٤/  ١٧)والمبوحل
(،الدم)ص٣٢٣أبي لابن القضاء، وأدب، (، ٣٧٣الاللث،)آ/ وبلغة (، ١ ٦ ٤ ل/ اكحفة) 
١(.• ٧ / ١ )• للغوي اللمث، وشرح (، ٥ • )ص٦ للموؤلي والنلاتر، والأيام 

بضعيف، وإسادْ ٢(، ■ ٩ ؛/ ) الدارنهلني وسن ٢(، ه ٦ ا/ ■ ) للبيهقي الكبرى، النش  ٢٣١
٥(.٩ / )١ اكهذسط تقريب متروك• إنه حجر؛ ابن نال مروة، أبي ابن إسحاقا 



الملكبسبب الترجيح 

قترجحآخر وجه من الترجيح معلل التكرار يحتمل لا التاج ولأن ٣- 
'^'.jiJLاليدصاحب ئة 

مسألةاستثنوا فإنهم مع تلا اليد صاحب بينة بان القائلون الحنفية وحتى 
ةالواأولذلك فمهل، الخارج بينة س—ماع عندهم الأصل أن مع هذه، النتاج 

ونحوهاأوإجارة أووديعة كغمب، فعلا اليد ذى على الخارج بلع لم ما 
بالعين.له فضي ذلك من ثيئآ الخارج ادعى فإن 

إلابه يلحق فلا القياس؛الثثة من مخصوص النتاج إن أيضا: وقالوا 
وقل.التكرار، عدم التاج معنى فى ما ومحابعل وحهرآُ، كل من معناه فى ما 

لأنهمالخبرة؛ لأهل فيه فيرجع والمنتوحايث، الأحوال باحتلأف يختلف 
تةدمُآ،لأكما به أعرف، 

(.للزحٍلي)ءسه٢٨الإثبات، وسائل )١( 
الممحارورد ؛r(، U/Y)الأذكام >ر ثرح في الحكام ودرر (، ٦٤; ١٧)السوط )٢( 

(oUn،oU،5/o.)

مجمعاهم)آ/؟؟أ(.)٣( 



CnD•

اثثانيالخمث 

العوامبريادة الترحيح 
أٌبيق(زةََةم

زيادتها؟تكون وبم هنا، المرادب١ساJمح بيان الأول: المهللب 
شرطأنها يرون والحنمة الجمهور، عند الشهادة لمول ثرط العدالة 

وهيالشهادة، لقبول ترطآ ليت، ولكنها الحكم القاصي على يوجب 
ال<روءةُاُ.على المحافظة مع الصغاتر على الإصرار وعدم الكبائر اجتناب، 

ندتكون أوأن أ رأمحالإنسان من نمير لا أن الكبائر باجتناب والمراد 
منها.نويته عرفتإ لكن منه صدرت؛ 

الذيالمباح فعل على المحاففلة بهات الراد المروءة على والمحاففلة 
فيه.بمثله ذلائإ يزري بلد في للمليء الانتعال كترك عرفا، الذم تركه يوجبج 

عرفآكالأكلالذم فعله يوجب، الذي المباح ترك عش المحاففلة وكذلمئ، 
الغريبج،لغير الطباخ حانويت، وفي أهالها، من ليس لن ية بالنالسوق في 
المادرالفعل يفر ولا مثلا، - البلد ذللثج أهل عرف فى عيبا ذللث، كان إن 

فيانقاوها يشترط إنما المغيرة ت، كانإذا لأنه المادحة؛ الباحايتج لبعض 
ا.الروءة١٢في المادح المباح فأحرى عليها الإصرار وعدم ب، الغال

زمن.إلى زمن ومن بلد إلى بلد من ، تختلفوالعدالة 

فإنالذكورة؛ الشروط فيهم تتوفر من فيه يوجد لا البلد كان فإذا 
الصالح،تضيع لتلا فجورآ وأقلهم البلد ذلك، أهل أصلح يقبل القاصي 

العدول.فيه يتوفر بلد في يقبل لا مثلهم كان ؤإن 

٢(، ٢١٧، ١ ٦ / ا الحكام) وتمرة (، ٤٧٢المضار)>،/ ورد (، ٢٧• المانع)٦; بيانع )١( 
ومض(، ٣٦الدم)ص•أض لأبن القضاء، وأدبه (، ٣٤٩.< riA/yالماللئه)وبلغة 

(٥٦■رآ/ عنلح لابن والمرؤع، (، ١٦٧)آ/والمغني (، ٤٢٧)؛/الضاج 
والقوانض(، ٨٧، ٨٦اكحفة)١;نرح في والبهجة (، ١٥٢، ١٥١)٢(.واه.لمالمليل)٦; 
(.١٦٩)ه/خآا، والملي الفقهية)صرم•٢(، 



٢٦^٦٤}تتص الساوِا بزيادة الترجبح 

يخالطهمالا حتى والمروءة العناعة يمعض أن يمكن لا ان الأنإن ثم 
ولذلك٠، ١ أمرُْ من وأغلب أنلهر هو ما إلى ينظر نإنه وحينئذ غالبا غيرهما 

يمحص Sljlيكون؛أن إلا نعلمه أحد الناس من ليس  ٠٠ت الشافعي يقول 
وتركالمعصية ولايمعحض بمعصية، يخلهلهما لا حتى والمروءة الطاعة 

الأغلبكان فإذا والمروءة، العناعة من بشيء يخلعلها لا حتى المروءة 
الأفلهرالأغلب، كان ؤإذا شهادته، قبلت، والمروءة العناعة أمرْ من الأظهر 

شهادته((رآٌ.ودت المروءة وحلاف، المعصية منأمرْ 
لأندائما؛ الونؤع ومغلنة محتملا العدالة في التماوت، كان هنا ومن 

لمايظهر ما وكذللئ، الأمر، نفى في والمروءة الطاعة في يتفاوتون الماس 
مكلفاوليس يفلهر بما يحكم أن القاض على ولكن حقهم، في الأعلم، أنه 

رائر.العن ؛البحث، 

فيبالوحي يؤخذون كانوا أناسا ررإن خممحيبمدت الخطابج بن عمر لقول 
بماالأن نأخذكم وإنما انقعلع فد الوحي ؤإن الله'؛؛^١٥^^ رسول عهد 
منإلينا وليس ْ وتربنا ٠ آمنا خيرأ لما أظهر فمن أعمالكم، من لما ظهر 

ولمنأمنه لم سوءآ لما أظهر ومن سريرته، في يحاسبه الله شيء، مريرته 
/نهءأ حسريرته إن نال؛ ؤإن نمينه 

الشهودبعمى في يظهر بما تكون العدالة زيادة فإن الأمركدللث، كان ؤإذا 
.٠٤والمروءةروالاستقامة، والملاح، والمقوي، الوؤع، زيادة من 

(.٣٩٣حزم)٩; لأبن والحر، ٢(،  ١٧الحلكم)؛/ تمرة )١( 
ر؛(شرحانق،سوى)«ا/يأا(.

٢(.٥ ١ )ه/ الفتح ْع البخاري صحيح )٣( 
(،ورامالإبت،مض)ص7اح(.



وتآقمحلوقاق.ص

معانموالة بزيادة الترحيح شي اساء أشوال بيان اكاني؛ اسملب 
الأدلة:

أكنرالشض إحدى وكانت نة منهما كل وأقام شيئا اثنان تداعى إذا 
أوويع كزيادة الأوصاف من تقدم ما بعض زيادة من فيها يظهمّ بما عدالة 
المذكورةالزيادة لذات اكرجنح في الفقهاء اختلف فقد استقامة... زيادة 

ءلىالأرى-عليىمح؛
والحنابلةوالنافعية الحنفية من الفقهاء لجمهور الأول! القول ؛!؛" 

البئتتينإحدى ترجح لا العدالة زيادة أن رواية، في ومالك والفلاهرية 
الأخرىرا<.على المتعارضتين 

منهاتبوجوه لذلك واستدلوا 

يقعمحلا للأعدلية حد ولا العدالة، أصل الشاهد محي المعبر أن  ٠١
بهارأ*•الترجيح 

 _Y ية، الش-رع في مقدرة الشهادة أنJمنتخلف لا الدية أن فكما كال
الالشهادة فكاولك . ١ وعدالة. ما القتولون ولواختلف آخر إلى شخص 
الخيالة^.في الشهود ولوتفاوت آخر، إلى عدل من تختلفا 
الواحل.الشخص شهادة قبول العدالة، بزيادة الترجيح ْن يلزم ولأنه ٣- 

ولمثخصين بقوة الشخص ذلك عدالة كانت إذا لين، إلا؛عل. يثبت لا فيما 

وأدب(، ٤٨٢)أ/المحاج ومخي (، ٥٧٦)ه/الحار ورد (، ٣٤٨)آ/الحكام )١(درر 
(،٥٣٧hطح)لأن والفروع، (، ٢٨٢والمني)٩; (، الدم)ص٧٣٣أبي لأبن القضاء، 

رشدلأن والتحصيل، والمان ٣(، ■ ٩ / الحكام)ل وتمرة (، ٤٣٨حزم)آ/ لأن و١لحر، 

(.٣٤٨/٢)٢(دررالحك١م)
الثروانىوحواشي والمجر)اء/مآ؛(، (، ٢٨٣/٩والمخي)(، ١ • ٦ الفروق،)؛/ تهذب )٣( 

(.٣٣١ا/والمادي)• 



=اسال،ت بريادة الترجيح 

نهدولو به يقص لم يعللاق الصحابة أقفل لوشهد إذ أحد بهيا يقل 
قضىالماس عامة من عدلأن به 

إحدىترجح العدالة نيادة أن للحناطةت ورواية للمالكية الثاذىت القول ءي 
•بهار بحكم الأحرى على اليتض 

أممها؛بوجوه لذلك واستدلوا 

أقوى؛الأعدل في والفلز الظن، من تثيره لما اعتيرينج إنما البينة أن - ١ 
هوالمعترُ"آ/فيكون الصدق إلى أقرب الأعدل مقيم لأن 

أنفكما حبر، منهما كلأ أن يجامع الرواية على الشهادة 'آ-قياس 
علىترجح الأعدل نهاية فكدلك غيره، رواية على ترجح الأعدل رواية 

.؛ غيره شهادة 

الأقوال:بين اكرجيح الثالث: المطالب 

بزيادةالترجيح عدم من الجمهور إليه ذهب ما ترجيح لي يفلهر الذي 
العدالة:

أدكهم.-لقوة 
البياتبين المقارنة لزوم إلى بوئي الميالة بزيادة الترجيح لأن و~ 

علىالمهل من وليس عدالة، أكثرها عن والبحمتؤ تعارضها محي العائلة 
بأمورزيادتها تكون الدالة أن إذ الواقف، كل في ذللثج إدراك القاضي 
الئات،إحدى في الأوقات بعض في كلها الأمور تلك تزيد فقد مخلفة، 

البينةفي آحر بعص ويزيد بينة، في بعضها يزيد أن يحمل قد لكنه 

•٣(،الحكام)\/٨ وتمرة ٢(، • • رص الفقهّة والقوانس ٢(، •  ٨hالجيل)موامث ر٢( 
؛،(.)n/wمفلح لابن والخروع، (، ٢٨٢)^إوالمغني (، ٦٤)؛/ للقراني والفروق،، 

(.٢٨٢واوض)ه/ (، ١ • ٦ الفروق)؛/ تهييج )٣( 
(.٦٤الفروق)أ/ اJرجعان١٧^، ر؛( 



قاوزثلكةاؤ؛أقلامحممحل.أ،؛، ٦٨)؛

منأصلح والأخرى الوجوم بعض من صلاحا أكثر ئة تكون بأن الأحرى 
آخرُا؛.وجه 

الئةتميز يصعب هتا ومن ... أنو١٤والمروءة أنولع، الصلاح إذ 
يعدبموجبهما الحكم في الشين بين التفرقة عدم الأولى فيكون الأعدل 

للحكم.الوجبة الكاملة العدالة توفر 
يرنبما الثار القول أصحاب يه استدل عما ويجاب 

فيوالظن الظن، غلبة من تثيره لما اعتبرت إنما البثنة إن قولهم• - ١ 
أقوى؟الأعدل 

تقدملما له اعتبار لا الشين بين هنا الفلز قوة تماوت بان عنه يجاب 
حكمإحداهما انفردت لو بحيث العدالة مجرد فيهما المهللوب أن من 

الترجيح.توجب لا إحداهما في ١^١٧ فزيادة بموجبها 
عنتخالف الشهادة بان الرواية على الشهادة قياس عن ويجاب ٢- 

فيهاد يحي. فلم الرواية أما فيتبع، نصابها الثاؤع حدد الشهادة لأن الرواية؛ 
الظسنُأ'•تأرجح فتها فيعمل معين نصاب 

لإحدىمرجحة العدالة نيادة اعتبارهم بحد المالكية احتلم، وقد 
كانت،فإذا اهيين نبمئابة أوأنها واحد، كثاهل. العدالة زيادة هل الشين 

يشتما كل من إليه يؤول وما المال ر إلا بها يرجح فلا واحل شاهد بمثابة 
والطلاقكالمكاح بشاهدين إلا ست، لا مما غيره في لا واليمين، بالثاهد 

والعتق•والحدود 

البسةءاص_إ تحليق واحد اهل. ثاعتبارها؛مثابة مآن أيضا يلزم كما 
العدالة.نيادة بمقتضى الراجحة 

(.٢٣٠)ا(حاشيةالخلوىضسمش)يم 
ب\ه.لازحيلي الإئات، و'وّائل (،  ٤٨٢المحاج)؛/ مغني )٢( 



=اسادت بزيادة الترجيح 

تعارصتالما الستين فكأن الواحد الشاهد بمثابة أنها عندهم والمشهور 
الواحدالعدل مقام إحداهما في الموجودة العدالة زيادة فقامت تافهلتا 
ثبتفيما واليمين، المقدر بالشاهد الحكم ويكون باليمين المحاب فيكمل 

بهماكالأموالونحوها؛

الجيلومواهب الحكام)ا/ه•'؟(، وتمرة التحفة)آ/هأا(، شرح ني البهجة "١( 
سوىصالأحكام،سرافى،اسماليم)صباآ(،

(.٣٧٣)Y/ المالك يالغة بهامش للدردبر الصغير الشرح 





(TyT—)اسد بريادة الترجيح 

الخرحيح:مع الث1لئمح اضورة في الخلاف بيان الثاني: المطلب 
 rالثالئة:لصورة ا

الشهودويكون التواتر حد البينتين من واحدة ني النهود عدد يبلخ لا أن 
البئتةترجيح في الفقهاء احتلف وقد الأحرى، من عددأ أكثر إحداهما ني 

قولين:عش الأكثر انمدد ذاُت، 
ترجحهالا الستين إحدى في الشهود عدد زيادة أن الأول،: القول، أو 
والشافعيةوالمالكية الحنفية عند المشهور الذهب هو وهدا الأحرى، على 

والحنابلة*

يلي؛بما لدللئج واستدلوا 
كانتفإذا للحكم موجس، معين بنماب، الئ-رع في مقدرة الشهادة أن - ١ 

٠.الحجة* تمام بعد العدد لزيادة تأثير فلا العلرفين، من كاملة الحجة 
التنازعينأحد أقام فلو بالكثرة، لا بالقوة يكون إنما الترجيح ولأن ٢- 

كماتامة علة اهيين نكل شهادة لأن سراء؛ فهما أربعة والأحر ناهيين، 
وليلكبالقوة يرجح ولكن بها يرجح لا الخلل وكثرة الانفراد، حالة في 

فيهبقوة يرجح ؤإنما له، اوي الخبالخبر الخبر ولا بالأية الأية ترجح لا 
يقول_كما ا أحدهمسيكون أو  ٠٠احادا. والأخر متواترآ أحدهما يكون كان 

ُ.محت٠اs والأحر رأ مفالحنفية- 

انادة)صاه"ا(، والجلة )ه/أ'يه(، الحار ورد الحكام درر )١( 
واكاج)؛/آ•"؛(، الحكام وتمرة (، ٩١٣/٢)الر مد لأبن والكاب (، ١٧٣٢)

الدمأبي لابن القفاء، وأدب، ٢(، * ٧/٦)الجليل عوام، بهامش للواق والإكلمل 
UrT_( ،) الثروانيحواشي بهامش المحتاج وتحفة (، ٤٨٢)؛/المحتاج ومغني

(،والفروع،١٢٨٢(،والمش)\</ •  ٨/١(،وشرحالئئة،للغوي)• ٣٣١ا/ والمادي)• 
(.٥٣٦مفلح)٦;لأبن 

(.٢٨٣/٩(،واسير٤٨٢/٤)٢(م؛نياساج)
(.٢٨•الأنهر)٢; ومجمع (، ٠٧٦المحتار)ه/ ورد (، ٣٤٨الحكام)أ/درر )٣( 



CwD  &ًهثإلووئس—

فيالمطالوب المصاب على الشهود عدد زيادة أن الثاني: القول ؛أب 
عدلأنالمتنازبن لأحد شهد فلو الأحرى، على ترجحها البينتتن إحدى 

لهفيحكم الأولى على ترجح الأخيرة فإن عدول؛ أوأربعة ثلاثة وللاحر 
والشافعيالمالكية وبعض قول فى الحنفية ذهب القول هدا وإلى بموجبها 

والمحنعطاء، عن مروى أنه حزم ابن وذكر رواية، في والحنابلة القديم في 
أبىبن وعلمي 

يالي:بما واستدلوا 
والروايةإخبار، منهما كلأ أن يجامع الرواية على الشهادة ١-قياس 

الشهادة؛آ/فكذلك العالد بزيادة تترجح 
لمااعتبرت إنما والشهادة أفرى به الفلز كان كثر كالما العدد أن ٢- 

الزيادة؛ذات ترجيح فيجب واجب، يالأقوى والعمل الفلن غلبة من تفيده 
،.قولالأكثر١٣والقلبأ٠يلإلى لأنالذلن؛هاأووى 

الترجح؛
ذهب،ما ترجيح - أعالم —والله لي يفلهر وألكها الأقوال استعراض بعد 

•الببمتن إحدى في العدد بزيادة الترجيح عدم من الجمهور إليه 
أدكهم.قوة ل- 
الزور.لشهود الباب فتح من بالزيادة اكرجح على يترتب، لما و- 
الخصوماتوطول المزلخ كثرة إلى يقصي فانه القرافيت يقول كما و- 

عددزيادة في الأخر معي عدد بمزيد الخصمين أحد جانبخ ترجح فكلما 
الأحكامر؛ُ.وتعهلل الخصومة فتمملمول بينته 

وض٣(، • ٩ / )١ الحلكم وتمرة (، ٣٧٣)آ/ ازلك _ J،(YA•.جمعالأنهر)'ا/ )١( 
(،٢٨٢)ا</ والمغني )صب'اّآ(، الدم أبي لابن التقاء، وأدب (، ٤٨٢)أ/ المحتاج 
والمحلى)ا</خمإ(.(، ٥٣٦مفلح)٦;لابن وامّوع، 

^^ي)ه/آخأ(،ووحالإئات،،لأزسلي)صم؛خ(.
(.٢٨٢•خأ(،والغ.ي)ه/مجمعاهم)أ/ )٣( 
الفروق)إ/هأ(.)؛(



دجقآ؛\اسد بزيادة امجبح 

تقدمما عنه الجواب في فيكفي الثاني القول أصحاب به استدل ما وأما 
العدالة.بزياده بالترحح القول أدلة جواب في 





نثهتل(= الحجم بقوة الترجيح ===^=^=^^^:==^:=^== 

والمرأتينالرجل شهادة على الرجلين نهاية ترجح لا الأول: القول '؛؛؛* 
وهوالمالكية، وبعض الحنفية قول وهدا القوة، من واحدة بمنزلة وهما 

ا.والحنارالةُ الشافعية عند المدمي، 

يرنبما لذلك، وامتدلوا 

بجلفذؤبا ؤ ^j، نجالخكز ثن ثآنقهدإ ؤ تعالى: وله ن- 
يشهدأن بين المستشهد خثر تعالى الله فإن [ ٢٨٢انش؛; ]ه 

رجلانشهد فلو حجة، فهو منهما اشهد ضن وامرأتين رجلا أو رجلين 
بتنفرفا لا فإنه آخر ضحوف المحق ، iLJ-Xوامرأتان؛رجل وشهد ا لطرفبحق 

بينهمارأ؛.القرآن لخماواة الشهادتين 

ذهب،والمرأتين، الشاهد على يرجحان الشاهدن إن الثاني: القول "؛؛؛" 
للحنا؛الةُآ/ووجه للشافعية، وهوقول المالكية، جمهور ذللثح إلى 

منأعدل المرأتين مع الذي الرجل يكون لا أن المالكية واشترتل 
والمرأتيزر؛؛.الرجل شهادة ترجحن، منهما أعدل كان فإن الشاهين 

ير:بما لدللئ، واستدلوا 

جعلحين، ءنؤب؛ؤبابجلنيحميل،قأمإيانه الا؛قة: ل-بالآية 
ولذللث،الشاهين، وجود عدم عند والمرأتين، الرجل مرتبة سحاونرم\ق الله 

السالكوبلغت (، ١٥٠ )\ا للجصاص المران، واحكام (، ٩٢الح،كام)ًساهج ممن )١( 
/X(٣٧٣ ،) والأكلمل والخاج (، ٣١• )ا/ الحكام وتمرة •A/1( ،)القضاء،وأدب ٢

(،٥٣٧)آ*/ مملح لأبن والمرؤع، (،  ٤٨٢)؛/المحتاج ومغني (، )ص٧٣٣الدم ابي لابن 
(.٢٨٣)آ/واسى 

(،٣٩١رم القرآن، لأتام والجامع ٢(،  ٥٢ا/ ر العربي لابن القرآن، أحكام ( ٣ر 
(.٥٨)آ/للألوّي اسنيخ وروح 

(،X'A)1/والإكلمل والتاج (، ٣٧٣>x/وبلغة (، ٣١را/• الحاكام تمرة )٣( 
المحتاجومغي (، )ص٧٣٣الدم أبي لأبن القضاء، وأدب (، ١٢٣ ، ٢٣• )U/ والخرني 

(.٥٣٧)،■/مفلح لأبن والفروع، (، ٤٨٢)؛/ 
(.٢٣١والخرشي)U/ ٢(، • ٨ والإكلل)٦! والتاج (، ٣٧٣المالك)X/ بلغة )؛( 



 nG(&قومح|وقيصس

اجأإرولا فرعا، والمرأتين الرجل وشهادة أصلا، الرجلين شهادة كانت، 
اهمعإلأسسدالأصلرا/

ويوثقوالمرأتين، بالوجل يبت لا ما بهما يبت الرجلين آ-ولأن 
الرحلشهادة على فترجح أقوى، شهادتهما فكانت، أكثر بقولهما 

والمرأبزرآد
الترجح:

بينةترجيح عدم من الدامس، جمهور إليه دمثا ما الراجح ولعل 
ووسيلةكاملة حجة الئتين من كلأ لأن والمرأتين؛ الرجل ببمة على الرجلين 
فلاوتعارضتا، اجتمعتا فاذا الالا في حجة منهما وكل بالاتفاق، للاثثاُتج 

بمرجح؛م.إلا الأحرى على لترجيحإحداهما وجه 
واJرأتينالرجل إن وقولهم: بالأية الثاني القول أصحاب، استدلال وأما 

فقدفرعا... شهادتهما فكانت، ٠. رجلين. وجود عدم عند إلا يشهدان لا 
ترجيحعلى بالأية لين التل. المالكية من وهو العربي، ابن عته أجابا 

ُؤؤنمحِتعالى: قوله عالمازنا ررئال فقال: والمرأتين. الرجل على الرجلين 
الأن يقتضي فناهره فكان الال الإبألفافل من . ؛؟؛ ميل بجلأتج 

الشريعةأبدال ائر مكحكم الرجال شهادة عدم عند إلا اء النمشهادة تجوز 
يوجدلم فإن لمال ذللث، ربنا ولوأراد زعموه كما ليس ا وهل. مبدلاتها، مع 

الوجودحالة يتناول ا فهل. ؛{؛* ؤيآؤب\ ءن قال: وقد فأما فرجل، رجلان 
والعدم،؛'؛؛.

(.٢٣١اهم،وثمش)ي/ سعسممامآن)م/ 
(.٤٨٢/٤)٢(.غنىاسج)

(.٢٨٣واسي)ا</ (، ١٣٣ ا/ الممحاج)٠ تحفة )٣( 
لم)ا/أهآ(ؤالقرآن، )أ(أحكام 



زحقتا= الحج،س بقوة اJتر■>دح 

عشواامارأتين الرجل أو الشاهدين ترحيج شى اائاسمٍ،: ^ ٧٥٠١١
واليمين:الشاهد 

للأخروشهد وامرأتان أورحل رجلان لأحدهما فنهد اثنان تنانع إذا 
واامرأتين،والرجل الرجلتن ترجح في الفقهاء احتلف ففد يمنه، مع رجل 
ئولين؛على واليمتن الناهد على 

ئةمن أقوى والمرأتين والشاهد الشاهدين بينة أن الأول! القول ؛!؛" 
عاليها.فترجحان واليمين، الشاهد 

الوجهفي والحنايالة عدهم، الأظهر في والشافعية الماوكية ذهب ؤإليه 
٠.أصلار بينة واليمين الشاهد يعتبرون لا والحنفية أيضا، الأصح 

بماالقول هذا أصحايج واحتج 
الرجالينوشهادة بهما، الإبان في مختلف واليمين الشاهد أن ِ ١ 

إجماعاررا.معتبرتان والمرأتين والرجل 
بينةالأجنبيين وشهادة التهمة، إليها فتتوجه ه لنمفوله اليمين ولأن ٢— 

تقديمهارفوجب كاملة 

الشاهدعلى والمرأتين الرجل أو الشاهدين بينة ترجح لا الثاني! القول ؛!؛ 
—' للحنايلة١٤ووجه للشافعية وهوفول القوة، في متساويتان وهما واليمين 

المروقوتهذيب (، ٢٣١، ٢٣٠)U/ والخزتسئ (، ١٥٠ / )ا للجماص أحكام )١( 
المحتاجومغني (، ١٣٣ / ١ ٠ ) المحتاج وتحفة ٣(، ١ ٠ / ١ ) الحكام وتمرة (، ١ ٠ / إ) 

لأبنوالفروع، (، ٢٨٣)ا</ والمغني (، )ص٧٣٣ادم أبي لأبن القضا،، وأدُب (، ٤٨٢)؛/ 
(.٥٣٧)ا■/ثلح 

(.٢٨٣تمرةالحكام).ا/امم(،والغي)ه/)٢( 
(.(،حالإبات،مماليرص٢٨٣/٩٦١٨ص))٣( 

(،٢٨٣)ه/ والمني (،  ٤٨٢إ/ ) المحتاج ومنتي (، )ص٧٣٣الدم أبي لأبن القضاء، أدب ( ٤ ) 
(.٥٣٧/٦والفروع،لأبن٠فالح)



العملنوي فاملوانفردت، المال في حجة الثلاث اليات من سنة كل لأن 
المالءاء.إثبات في بجا 

والرحلالشاهدين بترحح الأول القول أعالم— —والله والراجح 
ولاختلافهماالتعليل من تقدم لما — واليمين الشاهد على والمراتين 

الاصهلراوفي إليها يلجأ ناقمة واليمين الشاهد حجة إن إذ القوة في 
الأحرى.بخلاف 

(.٢٨٣ضاساج)؛/أخ؛(،واض)ه/



CjvT)— بالتاريخ الترجيح 

ااخاماسارم؛حث 

سر؛خادوص 
ممو(ىَة 

اسلفة:اينغ \وؤوخةض الث ترجيح الأول: اسيب 

ئةأحدهما وأقام — عاليها لأحدهما يد —لا عين ملك، اثنان ادعى لو 
فقدالتاريخ، دون فقط الماللث، ذكرين، ستة الأحر وأقام الملك، تاريخ وذكرت 
أطلقن،التي أوترجح التاريخ ذكرت التي السنة ترجح هل الفقهاء اختلف 

آخرمرحح أويوحد التعارض فيتحقق اويان تتأوأنهما تاريخا؟ تذكر ولم 
التاريخ؟ذكر غير 

وروايةللث—افعية مرجوح وهوقول والمالكية للحنفية الأول؛ القول 
ُالمطلقة البينة على تقدم المؤرخة البينة أن للحناطة! 

نخمرمسنلأإلى المدعين إلى الملك، انتقال يكون أن الحنفية واشترط 
منالشراء على الئة منهما كل أقام كرجلين شخصين من لوكان أما واحد 
بينهما؛المدعى بقسم يقفى فإنه الأخرى؛ نوينط ولم إحداهما ت، ووقتآخر 
أقدمالأخرى تكون أن لجواز ملمكح تقدم على يدل لا إحداهما ت، توقيلأن 

وأنهببيعه منه الم-للاج أن على اتفقا قد فإنهما واحدآ البائع كان إذا ما ، يحلاف
الأخرىهع تاريخ ولا يق أمالوقنا صاحبة أن بالتاريخ ظهر وفد حادثا، أمر 

٢.٠ أولىُ التاريخ صاحبة فكانت، تاريخه بعلم ولا حادث أمر والشراء 

شيوالخ (. ٢٨• الأنهر)آ/ ومجمع (، ٥٨، ٥٧والسوط)U؛/ (، ٣٤٥الحلكم)Y/ درر :١( 
 /U(•٢٣ ،)/الممحاجومخي ١(،  ٤٦الخحفة)١; نرح في والهجة (، ٦٢والفروق)؛

(.٥٣٧/٦(اوالفروع،لأبنثلح)٤٨٢/٤)
(.٥٨،٥٧/١٧كوالهط)١٢٣٣/٦كانع)(،يم ٢:٢٨(ُج٠عالألهر)٢/•



ئمحإلوٍقةوث1متممء 

بينفرق لا والحتالة الشافعية مذهب من وهوالمعتمد الثاني! القول ءو 
لوالمهللمة البينة أن لاحتمال بمرجح ليس التارخ فمجرد وغيرها المؤرخة 

الأخرىُآ،.Jاريخ من أقدم رت فرت استق
الترجتح•
إليهذهب وهوما أولى المؤرخة البينة ترجح أن أعلم— —والله يفلهر الذي 

والأخرىمتيقنآ فأصح معين وفت في الملك أثبتت لأنها الفقهاء؛ جمهور 
بالمثلون.العمل من أولى بالمتيقن والعمل أوبعدها، قبلها تكون أن يحمل 

والأخرىوتاريخه، المسي، ذكر وهو علم زيادة تضمنت، المؤرخة ولأن 
ذللئج.عليها خفي 

الخاريخ:بمقدم اكرجيح الئاني؛ المطلب 
تاؤيخمن أقدم إحداهما تاريخ وكان مؤرختان بينتان تعارصن، إذا 

الأخروقيم ٌتة، منذ ملكه العين أن بينة المتنازعين أحد يقيم كان الأخرى 
اعتبارأويمهل تاريخا لأمنهما يحكم فهل مثلا شهر منذ ملكه أنها بينة 
التاريخ؟م تقل. 

قولين:على ةللثv في الفقهاء اختالنم، 
وروايةالشافعية مذهب، من والأفلمهر والمالكية للحنفية الأول! القول أ؛' 

الوقت في المللث، تثست، لأنها تاريخا؛ البنتين أسبق ترجح الحنابلة: عن 
محلفي فتتاقهنان الأخرى فيه تعارصها وقت، وفي الأخرى، فيه تعارفها 
الحالاستصحاب فيبقى التعارض، محل قبل فيما موجبها ويثبتا التعارض 

التعارضأُأ*.عن خاليآ الأقدم التاريخ لصاحبة 
الحاجومض (، ٣٣٢الحاج)-\إ وتحفة الدم)صا-مم(، أبي لابن القضاء، أدب )١( 

(.٥٣٨ثلح)،■/لابن والفروع، (، ٢٨٢والغني)ا</ (، ٤٨٢)أ/ 
والخرشي(، ٣٤٥)آ/ الحلكم ودرر (، ٢٨•)آ/ الأنهر ومجمع الموط )٢( 

 /U( *٢٣ ،) ومعي(، ١ ٤ ٥ / ١ ) التحفة ثرح غي والبهجة ٣(، ١ ' / ١ ) الحكام وتبمّرة
(،٢٨٢والغي)٩؛ (، ٣٢٣، ٣٢الدم)ص٢ أبي لأبن القفا،، وأدب (، ٤٨٢الحاج)٤; 

(.٣٩٢القاع)ا■/وكثاف، 



)TaT(= ؛ادآويخ >^ ٧١

الحنانةعن أحرى ورواية الثافعية قولي أحد وهو الثانيت لمول اه 
لأنأحرى؛ على لنة مرححآ التاريخ تقدم يعتبر لا أنه ت المذهب هي 

ولأنذلك، فى مناوئتان وهما الحال في الملك إثبات البينة من القصد 
أنوالأصل الأولى به نسهدت مما أحدين، بملك، نهدت التاريخ متاحرة 

أقلفلا التاريخ متقدمة على ترجح لم فإذا أوثانه لأقرب يضاف الحادث 
اويُا،.ساك

الترجيح؛
بقالأمالبينة ترجيح من الجمهور إليه ذم، ما أعلم والله الراجح 

اللك،ت، أثبتولأنها التعليل؛ من بق مما لقوة التاريخ متاحرة على تاريخ_ا 
فإنوكذلك بيقين، إلا يرتفع لا واليقين متيقنا فأصبح معارض بدون للاقدم 
منهما.للأول متصحبا مالحكم فيبقى كان ما على كان ما بقاء الأصل 

وهماالحال في الخلك، إثبات البيتين من القصد إن المخالفيزت ونول 
فيه.مناوئتان 

الحال.في الخللأ، إثبات في تساوتا البينتين بان عنه يجاب 
ت،أثبتأنها هي ادة بزيالأحرى عن ت، احتمالتاريخ متةا.مة ولكن 

الأحرى.فيه تعارضها لا ونت، في اللك، 
أوقاته.لأقرب إضافته الحادث في الأصل إن وقولهم: 

أوقاتهبعد لا يضاف فقل. إمحللاقها، على ليتإ القاءالة بان عنه يجاب 
١هنا كما ين، ثا لأص١ مجن ن، لث

والمنمي(، ٣٢٣، الدم)ص٢٢٣أبي لابن القفاء، أدب (، ٤٨٢)إ/المحتاج شي زا( 
(.٥٣٨/٦)ضح لابن والفروع، (، ٢٨٢)و/



ةئاؤفإاء؛افقمحصرص؛ 

السادسالمبحث 

عنأواداقلت زيادة، أوالمسممة الْشسمح، او؛ينة ترحيج 
الأصل

بءة%ولإحََة ٦— 

الخافية:على المقيتة اليسة ترجيح الأول: المطيب 
إحداهماتشهد كان ناقة؛ والأخرى مثبتة إحداهما بينتان تعارخت إذا 
الافية؛أُ.على تقدم المنية فإن يكن؛ لم أنه الأحرى وتشهد كان، أنه بشيء 

ذلك:مثال 

أويقضه، لم أنه وشهدأحران دينه فلأنا ففي زيدا أن شاهدان شهد إذا 
شهدأو له، أقر أو مدقه أنه آخران وشهد له، يقر أولم يقذفه، لم أنه شهدا 

شهادةهدا مثل في فالشهادة طلق•.. ممعوه أنهم آخران وشهد يطلق لم أنه 
نفي.من شهادة لا أثبت من 

يعدمالأخرى وشهدت الرهن بحوز البينتين إحدى نهدئ—، إذا وكدلله 
تقدمُبالحور الشاهدة فإن الحوز؛ 

يالي:ما النفي بينة على الإثبات ية لتقديم لبدل، 
صئسض،فالله رسول بأن أخبر بلألأ;?ءمحيس ارأن الحل-بثه: في حاء ما - ١ 
الكعبة«.في صلى 

بلأل؛"آ*.بشهادة الناس فأخذ ا'، يصل ارلم القفل: وقال 

الباريوفتح (، ١ • ٩ / الفروق)٤ وتهذيب (، ٢ • • أ/ الشوت) ملم سرح ارحموت فواتح ( ١١ 
(.٣١• (،وحاشتالنخدْانآلالنخعلىالقع)؛/ ٢٥• )ه/ 

(.٩١٢، ١٩١ الثر)آ/ عد الكافي،لأبن )٢( 
وحديث،;لأل،(، ٢٥٠)م/ الفتح مع البخاري صحيح معلقا. اللفغل ;هذا البخاري أخرجه )٣( 

الذيالكان يوحى عمر- ا;ن -أي: ركان بلفنل: عمر ابن ثه حديمن مرفوعا أخرجه 
٤(.^١٦ الفتح)"T/ مع البخاري صحيح ءيهااّ صلى دقسنبمبّن الله رسول أن بلال أجرم 



رجق^أالأصل عن أوالنافيت زيادة. المنضمنم او اثمثسن، البسن ترجيح 

وقالشيء أونهود ساهد شهد إذا راباب ت بقوله البخاري له ترحم وقد 
شهد®من بقول بمحكم بدلك علمنا ما آخرون 
للامان^'.الأصل فى شرعت اليات ولأن ٢- 
الأ-خرى'"؟،.هع تكن لم وعلم اطلاع زيادة المثتة النة مع ولأن ٣- 

للزيادة؛المتضمنة اليينة ترحيج ١^،^: الهطالب 
أووالنقصان الزيادة تحتمل التي الأمور من أمر في التنانع كان إذا 
أوالهر، قدر أوفي الثمن قدر أوفي الع قدر في كاكازع والقلة، الكثرة 

•ذلك ونحو • • • الأحل مقدار في 
الباعينة كانت بان يصالحه، له تشهد بثتة المتنازعين من كل وأحفر 

كائنأو مائه، خمانه ست الصرى وبينة ألف، مقداره الممل أن بعت }
واحدة،يارة سأنه تثبت البائع وبينة يارتان، سالبيع أن تثبت المشتري بينة 

منأكثر الزوجة بينة وأثبتت، مائة، مقداره الهر بان الزوج بينة ت، أوأثثت
مثلفمي شهران، أنه المدن ت، ويثبشهر الأجل أن ت، يثثالدائن أوكان ذلك 
الأحرىعلى إحداهما وتزيد معين قدر على البينتان تتفق الحالأيت، هذه 

عنها.به تختص مقدار ؛ائثاُت، 

فيماباليتين أويعمل الزيادة ذايت، الثية تقدم هل الفقهاء احتلفح وقد 
قولين:على الزيادة وتلغى فمهل عليه اتفقتا 

الحنفيةب، ذهوإليه غيرها، على تقدم الزيادة بية أن الأول: القول 
ذللث،:في وحجتهم والثافعيةر؛ُ والمالكية، 

ه٢(.صححالخاريعاكح)ه/٠ )١( 
الأمولاكاب،سمائ)صمآ(.)٢( 

(،ومواهب١٧٦٢(،انادة)٣٥(،ومجلتالأحلكمالدية)صرا،٢٤١بدائعانمانع)٦; ر٤( 
X٣٤٦/٨(،ونيايةاسLج)٨٢٥١/٥•٢(،وذحاUرىر



ساءاق،»مرقتأ 

أوالأخرى أغفلته ما وحفظت أئنت بالزيادة سهدت التي الينة أن - أ 
*•بالتمديزُ أحق فهي به، ن

بهاالعمل فيجب الزائد المدر في لها معارض لا الزيادة ئة *ولأن - ب 
الباقي،في بالعمل إلا يمكن ولا المعارض، عن لخلوها القدر ذللئ، في 

الزيادة«؛أ'؛.في بها الحمل وجوب صرورة الماني في بها العمل فجب 
التيالزيادة وتلغى الئتان عليه اتفقت، ما يثبتح أنه الثاني! القول، ءأ' 

الشينأن ذلك،: في وحجتهم الخابالةأ٣ُ، ذم، ؤإليه إحداهما بها انفردت 
ؤيلغىفيه، اتفقتا فيما بهما فيعمل الزيادة في وتعارضتا الأقل، على اتفقتا 

فيهأ؛ُ.تعارضتا ما 

الزيادةلأن تقدم الزيادة بينة بأن الأول القول أعلم— —والله والراجح 
احتمالين.أحل. تخلومن لا البينتين إحا.ى بها احتصت، التي 

بنفي،الزائد للقدر تتعرض لم المعارضة البينة تكون أن الأول! الاحتمال 
لها.معارض دون بها شهدت الزيادة أثثتت، التي كأن الحالة؛ هن.0 وفي 

الزائد،القدر ذللئ، نفت ند العارمة البثنة تكون أن الثاني! الاحتمال 
المثبتةالبينة أن وتقدم الإثبات، وبينة التفي بينة تعارض بات من فتكون 

المافية.على تقوم 

بالزيادةإحداهما وانفردت الأقل على اتفقتا البيتين بأن التعليل أما 
مكونبأن حجر ابن عنه أجاب فقد عليه... اتفقتا فيما إلا بهما يعمل فلا 

علىمقدم والإثبات لها، نفيها حكم في الزيادة عن الستين إحدى 

٢(,٠ ١ \و\وي)o/ يفتح والتحمل)'ا/٨٨(، الم-ان )١( 
٢(.٤ ١ انمناغ)'٦! بداغ )٢( 
(،وااشرحامر)آ/حم(.٢٦٥، ٢٦٤اسي)ه/ )٣( 
(.٢٥١الباري)ه/فع )٥( السابقان. المرجعان )؛(



)ثههلعتتص الأصل عن الناقلم آو زيادة، الممممم آو المقست، البسن ترجيح 

المسنممغعش الأصل عن السغ ترحيج امحايث: المطلب 
له:

يدعيمن سنة وكانت للإثبات، الأصل في شرعت البينان كانت لما 
الشيءانتقال تثبت التي البيئة تندم قالوا: سمع، التي هي ^ ٧٥١١حلاف 

فيستعمل أص_الآ وجعلوه عليه، بقاءه سبت، التي على وترجح أصله عن 
مثالذللث،:رمحال4اترا'. 

يعلمونهالا مده منذ بناها لزيد مللن، الدار هده أن بينة تشهد أن - ١ 
الثيةفإن زيد، من لعمرواشتراها أنها أحرى بينة وتشهد ملكه، عن حرحنن، 

ماوأئثتت، علمتج لأنها عمروتقدم إلى زيد من الدار مللث، انتقال ت، سبالتي، 
؛.سثتهُلم وما الأحرى تعلمه لم 

والأحرملم أحدهما ابنين عن دينه أصل عرف رحل مات 'آ-إذا 
علىبينة المحراني وأنام الما، مسمات أنه على سنة الملم فأقام نصراني 

كانالأب، أن علم فإن تقدم؛ الأصل عن الاقلة البتثة فإن نصرايا مات أنه 
٠النصراني بينة قدمت لما مكان أنه علم ؤإن لم، البينة قدمت نصرانيا 

ناقلةالإكراه فبيته الهلؤع، بينة على الإكراه بينة تقديم الأمل هذا ومن 
بالطواعيةشهدت فمن العلواعية، الناس أفعال في الأصل لأن الأصل عن 
ءنهُ؛ُ.ناقلة فهي بالإكرام شهدت ومن بالأصل شهدت فقد 

التعدلرْ/على الجرح تقديم الأصل هدا من وكذللث، 
(،٤٨٦السياج)أ/ وضي ٢(، ١ ٠ والإكلل)٦; اج والت٣(، ١ ١ الحكام)؛/ تمرة )١( 

(.٣١٣و\كنني)\'إ 
٣(.١ ١ / الذكام)١ وتمرة (، ١٤٧التحفة)؛/شرح في الهجة )٢( 

(.٣١٣/٩(،واسي)٤٨٦/٤)٣(.ديانمتاج)
تعارضعند القضاة وملجأ (،  ٤٨٦المحتاج)؛/ومغني (، ١٤٧التحفة)؛/رح ث في البهجة )٤( 

الرياض.الأئ،، جامعة بمكتة ( رقم)٩٣(مخطوط ٩٢النات)اللوحة 
الأمولالقضابة،لعليةراءة)صهمآ(.)ء( 



السابعالميحث 

الهمحوزبينه على الملك بينه ترجيج 
مق(هََه يب٦ 

بانيثة للمدعي ومهدت أحدهما، بحوزة هي عين في اثنان تنانع إدا 
لمالحالة هدم ففي بحوزته، أنها بينة العين بيده لمن ومهدت ملكه، العين 

كلبه مهدت ما بين التنافي لعدم الحقيقة في الشن بين التعارض يتحقق 
والحورفمهل، بالحور تنهل والأحرى تشهد؛الملك،، إحداهما أن إذ منهما، 

إلح... غص،. عن أو إعارة، عن أو إجارة عن أو أمانة، عن يكون فد 
كان_وإن الترجيح ؛منر في والحور المللاح تعارض أوردت ؤإنما 

؛التعارضالمراد لأن التعارض— تحقق عند إلا إليه يلجا لا الترجيح 
فدالمزلع دام وما نظرة، أول، في للناظر بخيل ما بحثه بمدد نحن الذي 

منكل مضمون في الفلر من بد فلا لصالحه بينة طرف، كل وأقام حصل 
والعملبينهما، أوالترجيح معا، بهما العمل ثم • • بينهما• والموارنة البقتين، 

بالمللثجالبقتين إحدى مهالة حالة وفي المرجوحة، ؤإلغاء باراححة 
المللث،يثينة العمل ويكون به مهدتا فيما تصيفان فإنهما بالحور؛ والأحرى 

عنيكون ند الحور لأن الحور؛ بينة تكديم، دللثه تلرم يولا بها، فيحكم 
ااث،تذلمثال، تقدم' كما ملك، غير 

بينةالأحر وأقام الحوز، على بينة أحدهما وأقام دارآ، رجلان تداعى إذا 
بمقتضاها'يحكم مهدت؛الملك، التي البينة فإن المللئح، على 

وُوامب(، ٣١١الحلكم)؛/ونمرة ٥(، ٤ / ١٧والمرط)٢(،  ٤٢الصانع)ا■/ بيانع :١( 
(،والمض٣٢٨؛/(،وتحفةانمشاج)• ٢١• (،والتاجوالإكلل)ا•/ ٠٢١ اسل)\-إ 

(.٥٣٧مفلح)٦; لابن والفموع، (، ٣٧٩)آ/ 
(.٥٣٦الشهيد)أ/للمدر للخماف، القاصي أدب ثرح وانظر؛ ال—ايقة، المراجع ا '٢ 



=تتإجغآ؛(باليد الترجيح ت==تت=^^==تتتتت=ت^تتت:تعت=تتت=^=^تي== 

الثامنالميحث 

باسالترحيح 
ؤٌةجمَ^؛م

٠تحممل 
٠٦٣٠

فيه.والتصرف الثيء حيازة باليت المراد 

عينعلى يده وضع هوالذي ارذواليد العدلية! الأحكام مجلمة في اء ح_ 
اللأكاارآُ.تصرف تصرفه ثبت الذي أو بالفعل، 

علمإذا أما بحق، أنها علم أو أصلها جهل التي هي هنا المعتبرة واليد 
الهلرقمن ذلك أوغير أو كالغصب اللك عدم تقتضي بعلريق أنها 

.٠٢البتة؛ مرححة تكون لا فإنها ملك، غير من اليد وضع المقتضية 
فيكونعليها، الموضوعة الأشياء اختلاف حسب ، يختلفاليل. ووضع 

وفيالتصرف، على المدرة مع الفتاح حون أو بسكناها مثلا الدار في 
المرأةوفي أوالصندوق..• الجيمي، في وضعها أو باليد بقبضها القول 

.٠٣١١٠؛الدحول، من أوتمكنه واحد، بم، إلى الرحل مع حولها ل- 
بلصورأ؛ وأكثرها نطاقا المرجحات أوسع من الترجيح؛اليل. إن نم 

منأو ب، قريمن فيه المرجح هذا ( لحولمن عين في نزلع يخلو قلما إنه 
الأحرى،المرجحات من غيره مقابل في صعينط باليد الترجيح أن إلا ؛عيل.، 

أصلأ'؛،اؤمرجح يوجد لم إذا إلا باليد الترجيح إلى يلجأ لا ولذلك، 

بلخاصة؛ المحاكة ح،ل شرفه نى كونه المراد ولمس (، ١  ٦٧٩الجلة)صه*امآ()،(:١( 
فيشيثآ أورأى غيره يد في عقار على يده أحدث فن نلها أو المحاكة حال كان مواء 

٦(.، رصء الواضحة الهلريئة ; انفلر يد. ذا بهذا يصر لم ملكه أنه على فاحن-ه غيره يد 
(.٢٤٩القدير)A/ فتح ذكالة )٣( (. ١٣• الفروق)٤; وتهذيب (، ٧٨أ/ الفروق) ;٢( 
٣(.• ٩ الحكام)١/ وتمرة (، ١  ٤٦المحفة)١/ رح ث في البهجة ;؛( 



(Cm قرمحلواقئ.سق

للتعارضيالمحمملة الصور من لدكر0 ماسة الحاجة أرى ما سأذكر ؤإني 
الأية;المطاف في وذك الطولة، للكتب الأحرى اليد صور استيفاء تاركا 

سس:استْاة الحالات بيان الأول: اسلب 
تأشام ثلاثة إلى الدعوى تشمم 

أ-دعرىعينفىيد•
ذمة.فى مال دعوى — ب 

شنعة...وحق ونماص قذف وحد كنكاح، ثرعية حقوق دعوى - ج 
والثد'آ'.الترجيح فيه يكون هوالذي الأول م والفذلك،، وغير 

كلعليه المدعى من المدعى معرفة ني كبيرة أهمية وللمي 
هوفيه المتنانع الشيء على يده يضع ممن الألمان، عبء من ينميثه منهما 

يدعيومن اليمين، عليه ؤإنما بالبينة مهنالب غير أنه والأصل عليه المدعى 
البينة.وعليه هوالمدعي عليه له يل، ولا الشيء 

والداخلالخارج مصطلحي والترحيح التعارض ني الفقهاء ويستعمل 
اليد.مجماحب ويالداخل المدعي بالخارج ويعنون 

فزكونانفيه المنانع الشيء على المتازعين من كل يد تكون وفد 
خارجين،فيصبحان عليه منهما لواحد يل. لا المتنازعين يكون وند داخلين، 

يلي!ما لليد بالمة المحتملة الحالأُن، فتكون 
يدلا والأخر العين على التنازعين أحد يد تكون أن الأولىت الحالة ءإب 

عاليها.له 

معا.يياليه٠ا الين تكون أن الثانيةت لحالة اه 
عليهارآً.منهما لواحد  Jbلا الين تكون أن الثالئةت الحالة ءب 

(.١٩•)ص الدم أيي لأبن القضاء، أدب ( ١ ) 
مأ(،وِةاسام)ا/ح'م،ه-م(،وضاساج)أ/>خ؛،

وماساوها.٣( ١ ٦ ندامت)n/ لابن الكير، والشرح (، ٤٨١



مجهتآ= باليد الترجيح 

غيرهمايد أوفي فلاة، في الين نكرن أن إما الأحيرة الحالة هذه وفي 
يقرأو معا لهما يقر أو دعواهما ينكر أن فإما غيرهما، يد فى كانت ؤإن 

أحضرإذا الخالات هدْ من حالة كل في الخكم فما الأحر، دون لإحداهما 
اليد؟غير مرجع ولا دعواْ، صدق تثبت بينة المتنازعين من واحد كل 

الجواب؛

غيرهمايد في أو فلاة، في أو معا يدهما في العين كون حالة في أنه 
الخالاتهذه يحث، ومياتى — التعارض يتحمق معا، لهما أويقر يتكرهما 

الترحح•تعذر عن العمل نمل ني 
غيرهماأوبيد الأحر، دون أحدهما بيد والعين البثتتان ننعارصت إذا أما 

منبينة ترجح وهل باليد، اليد صاحب بئنة ترجح فهل — منهما لواحد وأفر 
أفرلممنهيفيددْ؛دلكالإقرار؟

الأتيين؛المهللسن في بيانه سيأتي ما هذا 

الداخل:بينة مع الخارج بينة نعارض الئاني: المطالب 
صاحبوادعاها مالكه أنها ئة وأقام آخر يد في عينا شخص ادعى إذا 

بالعينيحكم فهل اليد، غير مرجح هناك يكن ولم ملكه أنها بينة وأقام اليد 
)الداخل(؟اليد نماحيا بها أويحكم للخارج 

عليهؤإنما الداخل بينة مع تولا أولى، الخارج بينة أن الأول! القول أ؛ب 
والظاهريةعندهم، المشهور في والخابلة الخفية، ذلك إلى ذهب _ اليمين 
.٠١ال٠الكيةرمن الملك وعبد 

يلي؛يما واستدلوا 

والفروع(، ٢٧٠)آ/والمني )آ/أأآ(، الحكام ودرر (، ٢٣٢)n/اكائع ا(دانع ;
مالتالخفة واحي -م(، )ا/\<الحكام وتمرة ؛(، )("/i-rوالمر )ا-/همه(، 

(.٢٣٣الصنائع)آ*/ ^١^ أسق. اليد ذي تاريخ كان إذا ما وحالة ونحوم، النتاج 



صكهمح|صقاوس

يعطىقاوت))لو الله رمول أن عامي ابن عن روي ما - ١ 
علىالمن ولكن وأموالهم، رجال دماء ناس لادعى دعواهم الناس 

ءاليه((راُ.المدعى 

المدعىعلى المن جعل الله رصول أن ت منه الدلالة وجه 
غيرلأنها بيته؛ عبرة فلا أصلا، الية له يجعل ولم الداخل، وهو عليه 

.منهر٢'؛ مطلوبة 

^ثةءلىاودصوالمنئىسأكر((ءم/
علىيجعل ولم الدعي، على الية جنس جعل أنه منه؛ الدلالة ووجه 

ييهُ؛ُ.تمع فلا المن إلا عليه المدعى 
أو))ببملئح والكندي: الحضرمي قمة في ٣-وبقوله 

اك((رْ<.ذلإلا مه للئح ))لمس بمينه((... 

عليه،للمدعى واليمين للمدعى، البينة ألمت، أنه ت منه الدلالة ووجه 
يمم،لم لأنه عليه المدعى ية إلى يلتمت، لا أنه على فدل ذللث، غير ونفى 

بها

له؛اللك،شهدوا لأنهم اليد؛ بق مله ضرت الخارج ية ولأن ٤- 
العلميحمل ولا بعلمهم إلا الطلق النهاية؛الللث، لهم تحل ولا الطلق 
فيالمال كون أثبتوا فقد للخارج، نهدوا فإذا وهواليد، بدليله، إلا بالللئح 

مابقة،الخارج يد فكاننج الحال( في نابنا اليد ذتح، بد في المال وكون بدْ، 
.١٠؛١٧القضاء فكان 

(.٢٣٢اكانع)٦; بيانع )٢( ٧(. ني)ص تخريجه ض )١( 
(.UUn/،()_juJ)؛(؛٧(. رص في تخريجه ص )٣( 

(.٤٣٦/٩و١ص)u٢٣٢/٦)٦(بد١لعافاتع))ْ(صتخر.جهفى)ص'ما(. 
(.٢٣٢انماثع)ا■/بيانع )٧( 



باليدالترجيح 

الخارجيثة على تقدم اليد( )صاحب الداخل بينة أن اائ١ذى• القول ؛•' 
والشافعيةالمالكية إليه ذهب ما وهدا بالثدرال ترجحت لأنها رالمرعي( 

•٠٢روابةرفي وأحمد 
تيلي بما لدلك واسيلوا 

واحلكل وأقام دابة، تداعيا رجلين ارأن الله! عبد بن جابر رواْ ما — ١ 
هيلليي الله رسول بها فقضى نتجها دابته أنها البينة ا منهمِ

فيس«ُم•
فكانوالنتاج الملك في تعارصتا الشس أن الأحالدثت من الدلالة وجه 

ماعلى يدم إبقاء فوجب لجابه، مقويا المتنازبن أحد يد فى الدابة وجود 
*؛ بنه منهما نياح^^س تك^ن لم لؤه كما فها 

تعارض^ذا قياس، أحدهما ْع اللذين الخربن على البمين قياس - ٢ 
بينتانتعارصن، إذا فكدللن، يقدم، فإنه قياس أحدهما مع وكان حبران 

٠.تذدمر فإنها لإحداهما تنهد اليد ت، وكان
بينةهناك يكن لولم ما حالة في صاحبها لجانبج مرجحة اليد ولأن ٣- 

البينتينتعادل حالة في جانبه ترجح فكدللث، 

بعدإلا سمع لا ينته لأن مدعبآ أصبح اليد صاحب أن يرى القول هدا أصحاب بعض )١( 
ينتهفترجح حقه في مشروعة البينة فتكرن جانبه يضعف وحينند الخارج، بينة سميع 
قالواتولدللث، حاتز0، يد الشيء مقي انهلتا تتحارصتا لما البيتين أن يرى وبعضهم باليد، 

زيادةمن الخارج ينة يرجح محا وجد فإن أصاد، مرجع يوجل لم إذا باليد يرجح إنما 
•الخارج ينة يقدمون فإنهم مطلقة اليد ذى ينة وكانت ونحرم الئ٠ ١لمالسبب كدكر علم 

المحتاجومغني ٣(، • ٩ / )١ الخكام وتبصره (، ١ ٤ ٦ / )١ التحفة ترح في البهجة انثلر; 
(.٢٩٨، ٢٩٧)الدم ض لابن ،، l_lوأدب (، ٤٨١)أ/ 

(،٤٨)؛/•المحتاج ومغني (، ١ ٠ ٧ / )٤ الفروق وتهذيب ٣(، • ٩ / )١ الخكام تمرة ر٢( 
والمغني(، ١ • ٧ ا/ )• للبغوى الئث، وثرح ٢(، )ص٧٩ الدم أبي لابن القفا،، وأدب 

(.BTo)[•/والمروع (، ٢٧٦، ٢٧٥)و/ 
(.٢٧٦/٩)٤(المتني))"ا(سبقتخريجه)صأ1ا(. 

(•١ • ٧ الفروق)؟/ تهذيب )٦( (. ٤٨• المحتاج)٤/ مغني ( ت) 





)غيتآ= باليد الترجيح =^====== 

أيفاتاحتمالين أحد من يخلو ولا ثالث ييد العين تكون أن الثاني■ الأمر 
لأحدأنها وينكر ه، لتفيدعيها العين بيده من يكون أن الأولرت الاحتمال 

موجهمالتناقض البتنتين قومحل بقلنا إن الحالة هدء وفى البئتتين، صاحبى 
ئةلا كمن أصبحا والمدعيان منكر، لأنه له وهى منهما واحد لكل حلف 
وهلاليد، صاحب من العين تننع تمهنان لا البئنتين بان القول وعلى لهما، 

الجوابمياتى '؟ بالقرءةُ البينتين إحدى ترجح أو المدعيين، بين م تق
محله.فى ذللث، على 

يعترفكان فإن ه، لفبيده هي من يدعيها لا أن الثاني! الاحتمال 
الحالةهده ففي كاللقهلة، بعينه لتخصى به—ا يقر ولا ملكه عن خارجة بأنها 

كحالةالبينتين بين العارصى ^مق 

معا.المتنازعين بيدي العين كون 

بينةمتهما واحل. كل أقام أن بعد بعينه لأحدهما اليل. صاحسّب بها أقر وإن 
أثبتتاالبينتين لأن بإقراره؛ يرجح لم البيتتتين سقومحل بعدم القول فعلى له، أنها 

'٠إقرارءُ يقبل البينتين قوؤل بالقول وعلى كالأجنبي، قمار ملكه زوال 

٣(.• ٣ )؛/ والشع (، ٣٣٣)آ•/ الكبتر والشرح (، ٤٨•)إ/ الممحاج مض )١( 
الدمابي لابن القضاء، أدب وانظر: (, T'rll)واسع (، ٣٣٣)I/الكثير الشرح )٢( 

 A_(٩٣٢ < ٠٣٦ ،) بلمقرآ؛ يعد لا الحالة هذه في أنه مع ٣(، ١ ١ ا/ ) الحكام ونصرة
الترجيحباب من الترجيح فيكون والشهادة، الإلرار بين الغرق من مبق لما شاهدآ يعد 

العدد.ادة يد 





؛؛(٢٩٤;== الترجيح 

أنالشافعية ويرى ، وحليها كثيابها للمساء يهلح بما وللمرأة مثلأ، 
لوتنازعاكما الحالة هذه في بينهما المت_اع حميع م ويقيحلفان الزوجين 

٠.فيهار يكنان دارأ 

(،٣٢)صى؛ رحب لأبن الإملامي، الفقه ني الفقهية والقواعد (، ١ ٢ ٥ / )١ المحكام تمرة ( ١ ] 
(.٢٦٨)أ/ الأنهر ومجمع (، ١٤)صروالإّلاعي الفقه في بالقرانن والإن_ات 

اوهذب،،لاشرازى)^خامذ]٢( 



dED ئوظا$ةاكهسة

العاشرالميحث 

الخرجيحمع اسن 
٣و(لآََث، يب٦ 

الأحرىعلى إحداهما ترححت ثم الظاهر في البيان تعارصت إذا 
ليحكمببمه ترجحن من يحلف فهل الذكر، الأمة المرجحات من بمرجح 

يمين؟بدون له فيحكم ، يحلفلا أو بموجبها له 
يمينغير من الراجحة البينة لصاحمب، يقفى أنه الجمهور! ذهبا م— 

والشافعيةالمالكية وبعض والحنابلة الحنفية الئs ذلإلى ذهبج مطلقا، 
الراجحةالبينة دامت ما اليمين إلى الحاجة لعدم عندهم. الشهور في 

٢.موجودة؛ 

إلىمرجوح فول فى والشافعية عندهم المشهور في المالكية با ذهو— 
أحديد في العين تح كانفإذا باليد، الترجيح حالة في منها )د لا اليمين أن 

المدصاحب لبينة لقفي فانه له أنه بينة منهما واحد كل وأقام المتنازعين 
يمينه.مع 

المتنانعالشيء وبقي مقهلتا تعارضتا لما البينتين أن ذللثج في وحجتهم 
أصلارى.البينتين انعدام حالة في يحلفح كما فيحلفؤ حائزة بيد فيه 

إحداهماتح وكانتعارضنا إذا البينتتين أن المالكية بعفى يرى وكدللثح 
القول،.هدا بيان وتقدم صاحبها، يمين مع بها يقضي فإنه عدالة أكثر 

الممحاجوض (، ٦٤والفرو،،)؛/ (، ٤٩٠س)؛/ لأبن والكاش، (، ٢٧٦المخي)ا،/)١( 
)؛/•ار؛(،والهالب)آ/آ\'م(.

٣(،١ ٢ أ/ والمهدبح) ٣(، • ٩ / الحكام)١ وتمرة ٣(، • ْ آ/ لعيش) الالائ٠، اللي ضح )٢( 
عدنالمشهور الترحح، أساب من ما لم_ح اليد ذتم، بينة على الخارج بينة ترججت، ؤإن 

الخليفتح انفلرإ معها. يحلف ولا تقدم ومل: معها، صاحبها ويحلفا تندم أنها المالكية 
•٣(. ٩/١الحكام)•٣(،وص- ازلك)٢;0 



^)ققت(ام^ مع اليمين ========^^=====^=== 

واراجح؛
عدممن المذامب مختلف من الجمهور إليه ذهب ما أعلم والله 

صحيحةالراجحة البينة لأن مهللفا؛ الراجحة البينة مع اليمين إلى الحاجة 
المرجوحة.البينة ألغيت ؤإنما تلغ لم قائمة وهى شيء يعارصها لولم كما 





سَأ(س€صسصسسو

لثندصا إ
والخرحيح تعذر س العمل 

جأو الج«ع إمكان عدم عند القاصى موقف الأولت المبحث 
الترجح•
٠٠المتتازء )ئمة يالقمت البينتين استعمال الثاني؛ المبححج 

ص

يالقرعة.اليثتتين استعمال الثاك! البحث 



الأولالممث 

اكرحيحاو اتجمع إمكان عدم عند \}ق\ض موقف 
ؤٌصو(رةَةم

٠يمانميل 
٠٦٣٠

أوالجمع القاصي على تعذر بأن البيات بين التعارض تحقق إذا 
منيتخذ الذي الموقف فما الترجيح، طرق من طريق بأي بينها الترجيح 
الحالة؟هدم في البيات 
كانتؤإذا اعتبارها؟ نهل في' تتهاترر أو أحرى بعلرينة تعمل تهل 

بينفيه المتن—انع م بفت—تعمل هل تحمالها؟ امطريقة نما نس—تعمل 

اميوجد حتى ا بهالعمل عن أويتوقف ا؟ بينهميفرع أو المتنازعين 
بعض؟على ا بعضهيرجح 

ولاستعمل البيات إن قائل; ضن ت ذلك، في الفقهاء آراء احتلمت، 
الطريقةفي احتلفوا باستعمالها القائلين إن ثم تلغى، إنها هائل؛ ومن تسقهل، 

للأسنصال.تتخذ التي 
ئوكّانسننماسناهم:

غوط:وايا!لمطو بين اساده اويا،ث، ض: اسب، 

ئوليزتعلى تلغى أو المتعادلة البيات ستعمل هل الفقهاء احتلم، 

صاحمهعلى منهما كل ادعى الخصمازت وتهاتر ت، و؛طالت—اقطنا، الشهادامت،ت تهاترمث، 
علىيطلقون والفقهاء بعضا، بعضها يكالب، التي هي المتهاترة والشهادات، ، ١٧٠؛!

والطرقة(، ٨٧• )T/ الضر المباح قوٍل. والالتهانر لفظ المعارضة النات، إلغاء 
(.)_iTrالواضحان 



نتته— الترجيح أو الجمع إمكان عدم عند القاصي موشف === 

هذاؤإلى — قط نولا تعمل تالمتعادلة البقات إن الأول! القول أو 
للحناولةُآ/ورواية للشانمة، قول وهو والظاهرية، الحنفية ذهب 

يلي!يما واستدلوا 
اللهرسول عهد على بعيرأ ادعيا رجلين *أن موسى! أبو رواه ما - ١ 

بينهماالّما فقسمه بثاهدين منهما واحد كل بعث ف— 
. ٠٢ااُ نصفين 

ولوكانتاليمين يذكر ولم مة القذكر أنه الحديث! من الدلالة وجه 
الحلف.منهما لطلب اقهلتين حمالبقتان 
بقدرواجب يالدليالين والعمل الشؤع أدلة من دليل الثتنة إن وقالوا! ٢- 

إلاالحل كل في الملك بإفلهار بالبقتين العمل تعذر إن وهنا الإمكان، 
منهماواحد لكل فيقضي الصّف في الملك بإفلهار بهما العمل أمكن أنه 

بالصفءآ،.

إلىويمار لهما بينة لا كمن يصيران التنازعين أن الثاني! القول ؛!' 
قمحلفا وأن للحاك، بالدعى حكم أحدهما نكل فان الحالف، 

أخرىورواية الشافعية، نولى وهوأحد المالكية، بج ذههذا ؤإلى بينهما، 
لأحتاطة'؛ء.

والترع(، ٤٨•المحاج)أ/ ومنني (، ٤٣٦والمحلى)آ/(، ١٢٤ الصانع)٦; بدائع )١( 
أصلاتحير فإن أصلا؛ بنماالممل يكن لم إذا وهذا (، ١٣٣ ُدامة)٦; لأبن الكير، 

فيالح—اة على ومهدترالأحرى رفت،، في القتل على إحداهما لومهديت، ةطااكما ءس
(.١٦١للمزالي)آ/ الوجيز، ف. الونت، ذلك، 

وابنوالمهقي داود أبر وأخرجه الشيخين•، ثرط على اصحيح وغال! الحاكم، أحرجه ( ٢ ) 
لييهقيالكبرى، والمن •٣(، ١;٣ داود)٥ أبي وتن (، ٩٥المدرك)٤; ثسة. أبي 

XT\Wوالآ*ار)^االأحاديث، في والمنف، (، ٢٥٧ا/)• 
(.٤٨•المحاج)؛/ ومغني (، ٢٣٦المانع)٦; بدائع )٣( 
(،٤٨•المحتاج)؛/ ومخي •٢(، الفقهية)ص• والقوانين •٣(، ٨/١>الحكام نمرة )٤( 

والفروع،(، ١٣٣ فدان)أ/ لابن الكير، والشرح (، ١ • ٧ / ١ للغوي)• الثنت، وشرح 
علىيقترعان الخصمين أن الرواية ■، iu،على الحنابلة ويرى (. ٥٣٦ر٦/ ُغلح لابن 

(.٢٨٨)آ/ الغني فيه. المتنانع الشيء وأخذ حلمح، القرعة له خرجت، فمن اليمين، 



_Msmmتتتآ 

تهؤلاء وحجة 

الينكون لاستحالة موجبهما لتنافي متعذر بالشين العمل أن - ١ 
لمسإذ معا، فتبطلان واحد زمان في الكمال على لاثنين مملوكة الواحدة 

بالأحرى.العمل من بأولى بإحداهما العمل 
تعارضاإذا يمطان الخربن فإل الخرين، على المحن 'آ-ماس 

البينتانسقطت ؤإذا ارنا ونتعارضتا إذا س_قهلان البينتان فكذللئ، وماويا، 

التحالفءا،.إلى بمار 

أتكلمحلاقهم ذكر وبعد كيفيته، فى احتلموا بالاستعمال الهائلين إن نم 
بينكيلك، الترجيح وعلى قوط والبالاستعمال القولين بين الترجيح عن 

الامتعماككيفية فى الأقوال 
به:القانلين عند الاستعمال طريقه الثاني: المطلب 

واحدةطريقة على المتعارصة البينامحن، باستعمال القاتلون يتفق لم 
فىوحتى المذامس، مختلف، من وأقوالهم رواياتهم تعددت، بل للامحتعمال؛ 

الواحد.المن.هه_، 

آراءتثلاثة فى والروايامتؤ الأهوال تللئ، حصر ويمكن 
تحققحالة في المتنازعين بين فيه المتنانع م يقالأول; الرأي "'؛*■ 

فىوالشافعية والعناهرية الحنفية ذلك إلى ذهب، الئار،؛أ*، بين التعارض 
^٣،.في والحنابلة قول، 

للاشتراكقابلا ب المنازع الحل كان إذا مة الق>دق عن بمأنىاتمال'اثات إنما )٢( 
نردفلا للاشتراك نابل غير المحل كان إذا أما مة، القتمل همن ني انمان لونازع كما 

لايقبلمما أونحوذللئ، أوعرن_>، حية، امرأة نكاح على اثنان لوبرمحن كما مة الق
،٢٨٧والمني)آ/(، ٣٢٦ا/المحتاج)٠ وتحفة (، ٢٧٣الأنهر)٦!مجمع الاثحراك. 

(.لابنرح_،)ص٣٦٣(،والقواعد، ٢٨٨
مفني(، ٤٣٧)ا</المحلى (، ٢٧٢)أ/الأنهر مجمع (، ٢٣٦)آ/انمتانع بيانع )٣( 

لابنالقواعد، (، ٢٨٨، ٢٨٧/٩المني)< ir\y)٦! المهذب (، ٤٨•المحتاج)؛/ 
(.)ص٣٦٣رجب 



•حتج^ اوالترجيح الجمع إمكان عدم عند اثقاضى موقف 

يلي؛بما لذلك واستدلوا 
عهدعلى بعيرا ادعيا رحالين أن ٠٠ذكرْت المتقدم موسى أبي حدث - ١ 
النبيمه قمساهدين منهما واحد كل فعث البي 

٠ء' ؤمسدع ]سئمما 
'مس .٢٣" 

بقسمةقضى الله رمول أن الخديث! من الاستدلال وحه 
القرعتالحديث يدكر ولم السنتين، بين التعارض تحقق عند فيه المتنانع 

التعارضُا/حال في المطلوبة هي مة القأن على فدل التوقف، ولا 
فييتاويا أن فيجب فيه المتثانع دعوى في ناويا ولأنهما —٢ 

أعدل.مة القفكاث المتنازعين أحد تحرم أن بد لا والقرعة ، مته ق
فيكان إذا فيه المتنانع أن من حزم ابن ذكره ما أيضا العقل ومن ٣- 
فقدأيديهما في يكن لم وإن الأمر لهما ثلث، بلا فهو معا أيديهما 

فيقمته فوجستح الأحرى، من أولى البينتين إحدى وليس، لهما، به مهد 
كلذللث،؛ينهماءم.

يفضالمزلع فإن اينت، الثيتبين التعارض تحقق إذا الثاني؛ لرأي ا٠ 
لهوحكم جانبه ترجح المتنازعين من القرعت له حرجت، فمن بالقرعت، 
فيه.المننانع بالثيء 

القيم*؛'.ابن رجحها رواية في والحنابالة قول في الشافعية ذلل1، إلى ذمب، 
واسدلواعرذللتح:

اللهرصول إلى رجلان ؛ ٠٥٠٥٠١٠٠فال؛ ي—، المبن معيد عن روى بما 
واحدةعدة على عدول بشهود منهما واحد كل وجاء أمر، في صئل،انموص 

(.٤٣٧/٩(،واص)٢٧٣/٢)١(بجمعاهم)
)آ(اض)بم/خدآ(،وامقاست)صأآم.

(.٤٣٧المحاز)أ</)٣( 
 )٤(/X(١٦١الوجيز ،) رحبابن وثواعنّ ٢(،  ٨٨/ والمغنى)٩ (، ٤ ٨ • / المحتاج)٤ ومغني

rnr_( ،) (.٣٢٨الحكب)ص٢٣ْ-والطرق



CUD سووهوجص

بينهم((،تقضى أث ))اللهم ونال! الله رمول بيتهما فاسمهم 
.٠١٠٠هم،الله حرج للذي فقضى 

عدةعلى وكانتا تعارصتا لما البينتين أن الحالدث1 من الاستدلال وجه 
حرجتلمن وقضى المتخاصمين بين الله رمول أنؤع واحدة 

تفضالتي هي القرعة أن على فدل بينهما، فيه الخانع م يقولم القرعة له 
الحالةر٢؛.هده في الر١٤ 

فيهاتعارصت، التي القضية فى القاصى يتوقف الثالث: الرأي ؛:؛- 
أويصطلحالراجحة البثتة فتظهر الأمر ينكشف، أن إلى وجه كل من الئايت، 

الأدلةتكتمل حتى الدعوى بتاحيل الأن المحاكم في عنه ويعبر المتنازعان. 
المحكمة.لدى 

أحرىرواية أنه على رجب، ابن وذكره ليم، قول في الشافعية أحذ وبه 
لاإحنا؛لةرم.

؛إحل.اهاالعمل وليس معا، بها العمل يتعذر المتعارضة البثنايت، لأن 
إحدىتترجح حتى والانتظار التوقف، فوجب، بالأحرى، العمل من أولى 

أمكللأنه الأطراف،؛ يتمالح أو لصاحبه الخصمين أحد يقر أو البينان!، 
الأحربعد أحدهما وليان زوجها إذا كالمرأة انكشافه؛ يرجى فيما الحال 

؛١متهمار المسابق ى ون

فيالأحكام مهمتند هو الذي الظن لانتفاء هو إنما التوقف، ووجوب 
ظنُُْ.أو بعلم إلا الحكم يجوز لا إذ الجانبين، أحد رجحان 

وهو(،  ٤٣٨المحلى)(،/ طريقآحر. محن حزم ابن وأحرجه ٢(، ٥ ٩ ا/ الثيهقي)* أحرجه )١( 
الطريقثن•في سعيد مراسل من 

المص)صه\م(.الطرق )٢( 
لأينرحب)صأا-م(.ذاساج)<)/1آم(،والهوب)آ/أام(،واكوس 

(ضاساج)؛/'خأ(،واّناب)أ/آ)م(.
لازحيل)»_r؛A(.وماثلالإبان، )٥( 



ر£تج(= الترجيح آو الجمع إمكان عدم عند اثماضي موقف 

الترحح؛
تعذرعند القاصي موثق في به استدلوا وما العالماء أقوال عرض يعد 
علىيعتمد قول كل أن يظهر المتعارصة البيات بين والتترحيح الجمع 

فيالأمر وترك بينها الجمع الأولى فكان راجحة، أومصالحة صحيح دليل 
حبظن أو عالم من له يتحصل وما وذكائه، قطته ومدى للقاضي ذلك 

بكذبأوظن علم له يحصل فقد بها، الممهلة وظروفها القضايا اختلاف 
علىبعضها يرجح ما يجد حتى أويتوقف نهائيا فيلغيها صحمها أو البيات 
ولاطحن إليها يتوجه أن يمكن لا يحبث، القوة من البيات تكون وقد بعض، 
فيهافقديّتتعملوللطرفين للقضية المنامة فيقررإعمالهابالوميلة حدش 

الخصمينأحد حرمان على يترتب وكان لها قابلا المحل كان إذا مة الق
دة.ممأو صرر 

إذاتوجهتخاصة وقفاته الله الأمرلتقدير ويترك القرعة ستعمل وقد 
الخصمين.أحل. من أوضغينة حقدآ أوخاف التهمة إليه 

إذاكما المذكورة العلرق فيه ثتاتى فيما تكون ند الدعوى وأن ميما لا 
للقسمة.قابلة عين فى كانت 

٠،الحياةر قيد على امرأة نكاح بعضهاكدعوى فيه يتأتى فيما وقدتكون 
غيرفيها المحل فإن الشرعية الحقوق من ذلك ونحو نب دعوى أو 

مة.للققابل 

القتلعلى إحداهما لوشهدت كما قومل الإلا البيتين في يتأتى لا وقد 
وهكذارآ؛.ه نفالوقت في الحياة على الأحرى وشهدت وفت في 

واحدةكل مفردآ والقرعة مة يالقالامتحمال صورتي عن أتكلم وس
لأهميتهماؤنفلرآ وذلك نتقل، ميبحث 

سنهماوعلىبالنكاح يقضي انه العلماء بعض نكاحهابعدموتهامرى على لويرمن-ا أما ( ١ ل 
(.٢٧٣)آ/ الأنهر مجمِع واحد. زوج ممِاث ويرنان الهر، نمق، منهما واحي. كل 

•ارأ(،ُالخض)ا</ههآ(ؤالرحٍز)آ/اآا(،صاساج)أ/ :٢( 



=======—■==ئمحإهئوس دئج 

الثانيالممث 

شه(۶ الاس\ذ اممه لقسمة محا السنس*/ امتعمأل 

هتا:ما اد المر اف ؤ٠ مة القف تمر الأول: المهلك 

أُلأ:نمخ
أحدهمايدل صحيحان أصلان والميم ين والءالقاف فارست ابن يقول 

نالمحوهو ام القفالأول شيء، تجزئة على والأخر وحس حمال على 
والنصيبما فيء الف._م*تا مماسر م القالأحر والاصسل والجمال•■• 

القاف(اُا،.بكر م ق
النصيببالكر م والفمة، القوهي حزأ0 الومسأمه الاللسان®! وفي 

.٠٢١((والحفل 

اصطلاحا!تعريفها ثانيا! 

بعص(اُآ/من الأنمحباء بعمى ءاتمييز بأنها! الثربيتي الخطست، عرفها 
الأنصاء،اأ؛ا.ؤإفراز الحقوق تمييز  ٠١بأنها! الجرجاذي وعرفها 
فأكثرميز ففيه المتنانع النسيء جعل الموصؤع! ا هن■ في منها والمراد 

ويتعن.رالئايت، تتمارض عندما وذللن، من— قالمتخاصمين من كل وإعهلساء 
سهاأْ،•الرحح 

مةبالقوم المقالشيء منفعة تقولن، لا أن امتعمالها لمحة ويشترحل 
امرأةنكاح في الزنع لوكان كما ثرعي لمي معارضا ذللته يكون لا وأن 

الئتينلإحدى مرجح يوحد ولم زوجته أنها النة يمم الخصمس من وكل 
)نم(.( AV)م العرب  jU)٢( )نم(. ( ٨٦)؛،/ له اس مقامحس سم ( ١ ) 

١(.)_TA له اكعريفات، )٤( (. ٤١٨/٤له)المحتاج، مغني )٣( 
(.٨٣١)ص ولزجملى الأسان، 



رج7ت؛ا= فيه( المتنانخ رقسمم بالقسبمم استعهال 

المحلفي الاشتراك لحرمة الحالة هذه في مة القتمح فلا الأحرى، على 
؛.االشرعر

الثاتفيها مممْل قد الخم الصور بعض الثاني؛ المطلب 
بالمْق:

الأيدياوي نصور اليض بين التعارض فيها بمحقق التي، الصور من 
أوعدلا فيها رأى إن مة القإلى القاصي فيلجأ فيه، المتنانع الشيء في 

ذلك،:على الأمثلة بعض وإل-لأ، للمتخاصمين، مصلحة 
واحدأو_ مهللق ملك على بيتين وأقاما عين في اثنان تنانع إذا - ١ 

يتعذرعندما بينهما العين م يقأن فللقاصي معا يديهما في العين وكانن، 
اليمح،•بين( الترجيح 

بهيقر ولا ه لتفيدعيه لا لكنه غيرهما يد في ملكا اثنان ادعى إذا ٢— 
إحداهماترجيح وتعير صاحبه دون له أنه بينة منهما كل وأقام منهما لواحد 

الأخرى•على 
دونله أنها بينة منهما كل وأقام عليها لأحد يد لا عينا ادعيا أو — ٣ 

البئنتينيستعمل أن فللقاصي اليتين، إحدى يرجح ما يوحد ولم صاحبه 
.كلهار الصور هذه في بالقسمة 

السقاء:ش شه اوم؛؛؛ازع شمة مشروعين ارثارث: المطلب 

عرضةالحكم في القفاة إليها متني التي، الإبان ائل وسكانمتج لما 
آخرملجسأ إلى قائمة الحاجة أصثح،ّنن، والاحتلأف، وللتعارض للفقدان 

(.٣٣٧(،والشرحالكِر،لأبنقدامة)ا•/١٦١(،واس)٢/ ٢٨٧،٢٧٣/٢مجمعاض))١( 
(،٥٣٥الشه_او)أ/ مدو شرحه مع للخماف، القاصي، وأدب، (، ٢٣٦انمنائع)٦/ بيانع )٢( 

(،١  ٩٧الكير)أ/ الشرح على الدسوقي وحاب (، ١ ٤ ٩ / التحفة)١ ثرح في والهجة 
الدمأبي لابن اء، القفوأدب، (، ٣١٢)آ/والمهدب، (، ٤٨٠)أ/ المحتاج ومغني 
(.٤٣٦والمحلى)٩;(، رم،)ص٣٦٣ابن وقواعد (، ٢٨٨/٩والمغني)(، )ص٩٢٣



ئءمح1محئوستقج 

واحدمنهمكل ليتمكن الشركة صرر الشركاءمن ولتخليمى ال-زإع لفمل 
بينالمزلع لحل مة القفشرعت ال، الكم—على ملكه في التصرف من 

١'.الأيدي'واختلاف المشاركة محوء من الشركاء ولتحرر الخصوم، 
_ذيالقضاء في فيه المتنانع مة قمشروعية على الفقهاء اتفق وند 
تعمالهااسحالة فى أو أصلا، الئات فقدان حالة فى محواء الجملة— 
مةُآر.القواستعمال امحقاطها أو بالقسمة، 

دونله أنه منهما واحد كل وادعى محيء في الخصمان تنانع لو كما 
والترجتح•الجمع وتعذر وجه كل من ية تعارض ببمة وأنام محاهمه 

أهمها:النزلع في مة القمشروعية علي تدل أحاديث، وردت وقد 
رصسولعهد على بعيرأ ادعيا رجلين ®١)-، المتة-دمت موسى أبى حديث — ١ 

التبيفقسمه بشاهدين منهما واحد كل فبعث الله 
دم_مم*ءءيحمحا 

"مم "٦٦ 

النبينمه البعير في البيتان تعارصت، لما أنه الأمتيلأل: وجه 
القضاءفى مة القمشروعية على ذلاانإ فدل المتخاصمين؛ بين صإإقبجبُلخ 

الترجيح.ويتعذر الثيايت، تتعارض عندما 
اللهرمحول إلى اختصما رحلين ارأن أيضا: أبومومحى رواه ما ٢- 

نصفينااُبينهما فجعلها بينة منهما لواحد ليس دابة في 

٢(. ١٧لأبنقداصة)I/الكر، (،والشرح ٤١٨مغيالممحاج)؛/)١( 
الخحفةنرح غي والهجة (، ٢٧٢)آ/الأنهر ومجمع (، ٢٣٦)آ/المتانع )٢(بدائع 
والمهديبج(، ٤٨•الحتاج)أ/ح؛أ، ومغني (، ١٣١ / الحكام)ا وتمرة (، ١٤٩)ا/
(.٤٣٦واسى)ه/ج)صمآم(ا دج ابن وقواعد واسي (، ٣١٢)أ/ 

الحاكم!نال، والمهقي، والحاكم، وأحمد، محاجه، وابن والناني، داود، أبو أحرجه )٣( 
أبيبن سعد يحيى بن يمام حالمح وند يخرجاْ• ولم الشيخثن شرط- ^5، •صحيح 

٢(، ٤٨)٨/ ائي النوسنن ٣(، ٠ ٢ ا/ )٥ داود أبي سن ث،. الحدي^ا متن في عروبة 
والمتدركالدو ترتب الر؛از، والمح (، ٧٨٠رآ/ ماجه ابن وسن 

ء0أ(.، ٢٥٤ا/ ). للمهقي الكرى، والمن )أ/ها(، 



فيه(المتنانع )قسمم بالشيمم الستين استسال ;تءتتتٍتيء^ 

النبيم موقد بينة منهما لواحد تكن لم الرجلين أن الدلالة• وجه 
عندالقفاء في مشروعة القمة أن على فدل بينهما الدابة 

أيضا.الستين انعدام 
ش_اهديناامتهما واحد كل فبعث  ١٠بعضهم رواه الحديث وهدا 

بينة®.منهما لواحد ليس  ١٠ن وبعضهم؛المقل 
أيا-يهمافي والشيء واحدة القصة تكون أن يحتمل .ا ارفهانالبغويت قال 

لهمافحكم له بينة لا كمن فصارا تهاترت تعارضت لما الشهادات أن إلا 
البعيروكان مختلفة القصة تكون أن ويحتمل اليد، بحكم نصفين بالشيء 

شاهدينمنهما واحد كل أنام فلما الشن إقامة في المتداعيين غير يدي في 
يقولالمدعيين*لأل بين وجعل الد صاحب يدي من الشيء نزع دعراْ على 

معنيينعلى الإسنادين حمل لأن أظهر؛ الأخير ®والاحتمال الثوكاني: 
علمزيادة فيه ما ترجيح القاعدة ولأن واحد؛ محنى على حمالهما من أرجح 

'•غيرْ*ُ على 
علىتل.لأن الروايتين فإن محتلمة؛ أم واحدة القمة أكانت، وسواء 

الدعوى.تعارض عند القضاء فى مة القمشروعية 

فيالمتنازعين اختلاف عس المسمم طراس الرابع: ا1مطلب 
الدعوى:مقدار 

منهماواحد كل يدعي أن مثل: الدعوى، مقدار في المتنازعان اّتوى إذا 
،الأحر الصف الأحر ويدعي نمقها أحا.لأهما يدعي أو الحين، حميع 
.تمحقين؛ بينهما الحين م فتقمة القفي امحتويا 

)ا(شرحاائق،ل)'ا/لأ-ا،ه'\(.

مغنيواحد. محل حملي تردا لم التين لأن أصلا؛ التعارض مها بمحقق لم الحالة ومذء )٣( 
اوحتاج)؛/'ا/أ(.

•٢(.أأ(،وامانينالفقهيت)ص> ١ بدائعاكنالع)آ•/ )٤( 



========ص==^==ص===ههو؛وإسج ■تنتنا 

ويدعيالجميع، ا أحاره«_يدعي لكل الدعوى مقدار في اخلما ؤإن 
احتالففقد يدعيه، ما على بينة منهما واحد كل ويقيم —مثلا— النصفح الأخر 

الحالة.هده فى بها— العمل -عند مة القكيفية في اء العلمس
عندماالتعارض تحقق بصورتي التل.كير من بد لا الخلاف، ذكر وقبل 

أوعليه منهما لواحد بد لا المدعى يكون بأن الأيدي في الخصمان نوي ي
علىبينهما م قعليه يد منهما لواحد يكن لم فإن معا، يديهما هوتحن، 

يقضيفإنه أيديهما تحن، لكن ؤإن ٠، بالمس—مة؛ القائلين باتفاق الدعوى قدر 
لأنهمالخابلمة؛ عنطل المدهيح وهوظاهر الخفية، عحد بالكل الكل لمدعي 

تقدمالخارج وبينة داحالآ. النصف، ومدعي حارحا الكل مدعي يعتبرون 
ءندهمُى.الداخل نة على 

كماالدعوى ندر على يقم المدعى أن إلى المالكية جمهور -ذهب، 
منهما.واحد بيد يكن لولم 
فيهاويهما لتبالسوية بينهما يقم أن إلى وسحنون أشهبح ذمبا و— 

بالخيازهءص.

خارجينكونهما حالة في اتفاقآ إما الدعوى قدر على القسمة أردنا إذا ؤ— 
ففييديهما، تحت، المدعى كون حالة في المالكية عند المشهور أوعلى 
ئولازلاعلماء:كنفتها 

ويتركفيقسم فيه التنانع وقع الذي القدر ينفلرإلى أنه الأول،؛ القول 
الكلأحدهما ادعاء حالة ففي لمدعيه، سالمآ المنازعة عن خلا الذي الجزء 

وحاثب١(،  ٤٩الهجة)ا/بهامش انمامم وحلي (، ٢٤• ، ٢٣٩)ا•/اكانع )١(بيانع 
(.١٩٨/٤)الل.ّوفي 

(.٢٨٣والخني)\أ (، ٢٤•انمناخ)I/ بدائع )٢( 
علىوميارة (، ١ ٤ ٩ ا/ البهجة) بهامش انماصم وحلي (٠ ١  ٩٨الدسوقي)؛/حاشية )٣( 

)\اص.الخاصية 



نتتتآ•=^■ فيه( المتنانخ )قسمم بإلمسمم الستين استعهال ===^^= 

لمدعيالأخر الصف ويترك فيه المتنانع الصف م يقالصف والأخر 
رع.المحق ولمدعي أرباع ثلاثة الكل عي لن. فيكون الكل، 

المالكيةمن الماحشون وابن م، القاموابن أبوحنيفة ذللث، إلى ذهّج 
ذلك؛في وحجتهم وأحمد، 

فأصبحالجميع لدعي الأخر الصف في لم مقد المف، مدعي أن 
الميثا يدعي لأنه الكل؛ لدعي فسلم المنازعة من سالما الصف ذللثه 

والصفإليه. لم مغيره فيه ينازعه لا نيئآ ادعى ومن غيره، فيه ينازعه 
أرباعا،مة القن، فكاينهمن بتهما فيقم منارعتهما فيه امتويتف الأخر 

الص_فراا.لدعي وربع الكل لدعي أر؛اع ثلاثة 
ههاو ففي الفرائص، عول لك ممة القفي يسااك اكانيت القول ؛؛؛• 
الةالمتعول نصفها والأخر العين حميع أحدهما فيها يدعي التي الحالة 

علىم فنقواحدأ نمقا عي يل. والأخر نصفين عي يل. أحدهما لأن ،؛ بنصف
المدعىفيصبح واحد الصف ولل>ءي اثنان الجميع لدعي يكون ثلاثة 

الصف.لمدعي وثلث، الكل لل-ءي ثلثان أثلاثاI بينهما 
ذلكاتفي وحجتهم ومالك، الحنفية من ومحمل. يوسف، أبو ذلك إلى ذم، 

هّامالزادُن، إذا كالورثة ارا فصّفيه المتنانع في المتنازعين اوي ن
اكفليسفي تزاحمت، إذا المشتركة وكالديون الجميع، على لهم الواحبة 
الوصايارأ*.وكيلك، 

٢،• • الفقهِة)ص والقوانين (، ٥٧٦المضاج)ه/ورد (، ٢٤• ، ٢٣٩المائع)٦; بيانع )١( 
والمنمي)إ/،ره؛(، الدموقي وحاشية )\اص العاصيةعلى ومارة -آ(، ا

(.٢٨٣)آ/
البهجةبهامش المعاصم وحر (، ٥٧٦المحتار)ه/ ورد ٢(، ٤ ٠ ، ٢٣٩الصتانع)٦/ باوائع )٢( 

٢(.• ١ الفقهية)ص والقوانين (، ١٩٨اكّوفى)؛/وحاشية (، ١ ٤ ٩ / التحفة)١ ثرح 



غيرم يقفلا المانعة بطريق بالمسمن القول أعلم- -والرا-ءح-والله 
والحاجةالحقيقة، ني التعارض فيه حصل هوالذي لأنه فيه؛ الخنانع الجزء 

الحجةفي التعارض وفؤع عند النزلع فض هي إنما مة القإلى دعت التي 
النصفيدخل فلا الكل، لمدعي الأخر ا بالمحقسلم قد المحفا ومدعي 
القسمة.في النزلع عن الخارج 

فيهالتعارض وقع الذي المحل في المكن بالقدر باليتين عمل وفه 
واحدشدرا*,وهونصف 

اس.اورا-بمع انظر: :١( 



)جلج(= ثقرعش  Ijاوستين اسعمال 

امحايثااسمحث 

الشيناسعمال 
مو()عََ؛( يب٦ 

•_ أمه_،_1

لمظ:النتض تمارض عند القرعة إلى اللجوء على الفقهاء طلق 
استعمالفيه ليس بالقرعت العمل أن والملاحفل: ٠ بالقرعة البينتين ننعم١ل ااام

للستيناعبارأ القرعة في أن التعبير، ذلك، على حمالهم الذي ولكن لهما، 
أصلا.القرعة إلى احتيج لما الأحرى وألغينا إحداهما لواعتبرنا إذ 

الأتية:المهلالم_، في ،القرعة عنداستعمالهما—بهذاالمعنى— الكلام وسيكون 

اتجهم:همي ومشروعيته الفرعان تعريف الأول؛ المطلب 
لغة:القرعة 

هأصابتإذا فقرعه: قارعة ال: ويقاهمة الموالمقارعة: همة، ال
دونه.القرعة 

أفؤعأيما: ؤيقال ساهم، بمعنى: وأهمع بمعنى، وتقارعوا القوم وا٠ترع 
الصي_،ُآُ.على القرعة وطالق ، ٠١بينهمُ 

اهمةبالمي، الغالفى والحديث، القرآن فى القرعة عن التثعبير ؤيأتى 
.٠٣السهام إلقاء من 

واصطلاحا:

لمإذ حميعا بذكرها لاأحليل تعريفايتنج بحدة الفقهاء من مجموعة عزفها 
كيفيامحتت،من كيفية بيان على يقتصر فبعضها المثانثة، من منها الكثير الم ي
)ثرع(.( ٦٩المتر)Y/ والمتاح )قرع(، ( ٦٥الرب،)م  jU( ١ر 

(.٧٢٨/٢اJعجماب))٢(
والمرقآهآ-1آأ(، )ْ/ ال-ارى وشح (، ٦٢٢)أ/ العربي لابن القرآن، أحكام )٣( 

(.YAU)»_الحكمة 



تقلتء

القرعتمورد يهمل وبعضها فقط، مة القفي القرعة يذكر وبعضها القرعة، 
الاشتباه.أو والتزاحم، التساوي وهو 

حيت،العمار الله عبد الدكتور تحريف التعريفات، تللث، من وأختار 
بأنها:عزفها 

عيرتحق المتمييز أو تيه المأو المبهم المستحق لتعين وميلة  ١١
٠ه محصوصة بكيفية والتنانع لتاوي ١ عند معين ل١ 

دونتعيينه يجوز فيما القرعة يشمل لأنه التحريف، هذا اخترت وقد 
لتعيينوالقرعة المستحق، الشخص لتعيين القرعة يشمل أته كما قرعة. 
التعريف،؛مرح من يتضح كما الحق 

معين.إجراء أو طريقة أي• ؛ ٠١وسيلة  ١٠وله: ن— 
مقفي الشائع الجزء تعيين مثل • ٠٠البهم المستحق تعيين  ١١قوله؛ و— 

مثلا.المقومات في والأخن، للزوج النصفين بين كالقرعق التركة؛ 
تحقاقالاسبت إذا كما المعين" غير تحق المتمييز ررأو قوله؛ و— 

عتلّالصلاة أئمة بين كالقرعق وتنازعوا؛ بينهم المساوي وحمل لخحددين 
اليثتتان،تحارصت، إذا الخصمين أوبين توون، موهم الإمامة على تنازعهم 

•المبهم العتي، في أوانمدبن 
القرءةُأأ،.إجراء كيفية بها الراد ا< مخصوصة بكيفية  ١١وله: ق— 

استعملوهاشاءوا إن تجزئ منها واحدة وكل ومختلفة كثيرة صور ولها 
أسماءفيها يكتب، رقيع فيها تدرج مدورة طينة أو أعواد، أو بخواتمهم، 

(،٩٦رقم)القض، تم من دمحوراه رمالا الإّلاص، الفقه في تفقها ومجالات الأرعن )١( 
الحق،الحاء بفتح المستحق عن الدكتور عبر وند العمار، الله عبد إعدادت (، ١٨)؛/

ملائم.هر بما فاسدلتها الأمثلة بعض ني حطأ إلى ذلك، ذأدءا 
الرطلأالأبم)صه؛(.)أ(



رجح= بالقرممت الستين استعمال 

علىونونع الأنمباء فيها تكتب أو الأنصباء على تلقى ثم المتنازبن 
فيه.المتنانع باختلاف العملية الإجراءات هذه وتختلف ٠، المتنازعين١ 

يرفعوبها ال-زإع بها القاصي يمض التي الوسائل جملة من والهمعة 
واستعملهامتعددة، مواطن في المي؛ استعملها وقد الإشكال 

علىحجة قمار الاستعمال لذلك موافقة الثنة فجاءت قبله من الأنبياء 
القرعة.مشروعية 

اوريومحفيه تجوز فيها اختلفوا ؤإن الجملة، فى عليها متفقون والفقهاء 
القرعة.من موقفهم تبين الأربعة الذاهب مختلف، من الفقهاء عبارات بعض 
مة؛القمحروهل على كلامه عند للكامح—اني الصنائع٠٠ ؛ابدانع في اء ح— 

لمملييببل حكم بها يتعلق القرعة لأن لا مة— القبعد —أي• بينهم يضع ررثم 
ا.أ  ٠٠محنة فصار للتهمة أنفى لئ، ذلولأن بها السنة ولورود النفوس 

موضعهو فهذا المصالح أو الحقوق تساوت ومتى  ١٠القرافي؛ يقول و— 
،الأقدار محه ت ح يما صا ال ٠ الأحقاد و للضغاف■, دفعا ۶ التناز عند عة الق 

اب،:)ربالشهادات: كتاب، في البخاري قول عند ارىاا الثارفتح وفي 
حجر؛ابن قال الث.كلأتاا في القرعة 

تقطعفكما البيات حملة س أنها الشهادات؛ كتابح في إدخالها ووجه  ١٠
بالقرءة((أ؛ُ.مهلع كنلالثc بالمنة والنزلع الخصومة 

القرعة؛مشروعية أدلة ذكر أن بعد القيم ان يقول و— 
وفعلهاالكتاب، ؛ها حاء كما بالقرعق جاءت قد ترى— —كما الثنة ه فهن.  ١١

ا. ٥١ ٠٠ه خّشطهقثلر؛عل. الله رمح—ول أصحاب، 

١(، ٩٦)V/للماوردي القاصي، وأدب (، ١  ٦٨)Y/الإكلل جوام ُع حلل الشخ مخمر ( )١ 
(.٢٢٩٢، )صرا٩ الحكمية والطرق (، ١  ٢٣)آ/واسي (، ٤٢١المحاج)؛/ومني 

(.١ ١ ١ )؛/ الفروق )٣( (. ١٩)U/ الصانع بيانع )٢( 
(.YAA)._له الحكمية، الطرق )ه( (. ٢٩٣)ه/ فح )٤( 



نسأ

اليمين:على الأّتهام على كلامه عد الثوكاني يقول كذلك و- 
مرححبدون أحدهما فترحيح الخصمان اوي نإذا أنه I القرعة ءوحه 

وهوالقرعةالخصمين بين التسرية فيه ما إلى المصير إلا يبق فلم يؤخ لا 
الخمومء'بين يها المأمور التسوية من نهمع وهذا 

القرعةأن على متفقون الفقهاء أن هو الموصى هذه من يفهم فالذي 
صمااستيمالها اق نهليجعلون الحنفية أن إلا بها، العمل يجوز منروعة 

سياتىتكما — تعمالها امفى يتوسعون والاخرون 

فىالاستواء عند إلا تكون لا القرعة أن على أيما اتفقوا ما ك- 
الاقرنعيجوز لا فإنه جهة فى الحق أو المملحة تعينت إذا أما الامتحقاق، 

غيرها؛آ؛•وين محنها 
الجهة في الحق أو المصلحة تعينت متى أنه رراعلم القرافي! يقول 

أوالمتعين الحق ذلك ضياع القرعة في لأن غيره؛ وبين بينه يجونالإة-راع 
التعينة،اأ"أا.المالحة 

القرعةتكون رافلا تعالى-! الله -رحمه الشافعي الإمام قال وكذلك 
اار؛ء.الحجة في مستوين ثوم بين إلا أعلم والله 

العارضتحقق بعد إلا البستان تعارض عند القرعة إلى يلجأ لا ولذلك 
والعج-زصاضصينها•

ااثاني:مجالاّسالاب:اسلب 
قولين:على القرعة استعمال مجال ش الفقهاء احتلف 

قرعةبغير فيه الفعل يجوز فيما إلا تستعمل لا القرعة أن الأول! القول ؛■؛ 
ونحوذلك.القاصي عند الخصمين أحد وتقديم مة القبعد الصيب كتتعيين 

^ةااا(،ونيابدى)ْ/أ؟أ(،ومساينرب)صه؛م(.
له)أ/ااا(.الفروق، )٣( 
له)م/"ا(.!لأم، )٤( 



رجآنآَإباثمرع،ِا ا1بينتين اسعمال 

الخصمينتواء لاممتعبة مة القفان أوفقدانهما البينتين تعارضي عند أما 
وتحرملأحدهما الحق حميع نملي فإنها القرعة أما الاستحقاق، سبب في 

تهلييبلمجرد وذللن، تركها فيه يجوز فيما تعمل تؤإنما مبرر، دون الأحر 
تعينولا حكما ترحمت، فلا القاصى، نمس عن الميل تهمة وشى القلويتح 

الحنفيةُا/ذهب، ؤإليه قبل، من متحينآ يكن لم حفا 
رايممة القسروط في اني الكاسقول إلى الإمارة يقت، سوقد 

القوس؛ارآلكهلييمتؤ بل حكم؛ بها يتعلق القرعة لأن لا؛ بينهم 
يجوزفيما عندنا القرعة استعمال يجوز ا ااوإنمِت رحى الويقول 

واحدكل نصيب يعين أن للقاضي فإن مة القفي كما قرعة بغير فيه الفعل 
((رص.قرعة بغير منهم 

والقياس!بالننة تركها فيه يجوز ما غير في القرعة لمغ واستدلوا 
الثنة:آولأ: 

تعارضعند المتنازعين بين مة القفي ورديت، اكي بالأحاديث استدلوا 
—مة القبحنا في تقدم كما بينهم، الإنراع وعدم فقدانها أو حججهم 

الأحاديث،!تللث، وأهم 
اللهرسول عهد على بعيرأ ادعيا رحلين ®أن ;بمءأفؤظ1 موسى أبو رواه ما 

.نصفين(( بينهما الّثي فقسمه بثاهدين منهما كل فيحمثج 
الحديث،!من الاستدلال وجه 

علىفدل للقرعق، تعماله اسوعدم مة للقصإإ'سهظن الرسول استعمال 
مشروعةآ؛ا.غير القرعة أن 

ليبماصوأحكام (، ٢٧٣)Y/الأنهر ومجمع )U/؟؛(، انمتالع بدائع )١( 
(.Yvr)؛/الربي لأبن القرآن، وأحكام (، ٣١١)آ/

اكنائع)يما<ا(.)آ(بدانع 
^سط،لخ)با/أب(،وامملر:أحكامالقران،ساص)آ/اام(.)٣( 

(.٢٧٢الأنهر)آ/)؛(مجمع 



)قآتأ

ينمىلا الحالة هده فى للممة تعماله امحبان ت عنه وأحتب 
أمالا؛.بالثئة الثامة القرعة مشروعية 

القياستثانيا! 

بجاهعالقمار على بخروجها الاستحقاق يتعلق التي القرعة قاموا فقئ 
محرموالمسر ر، هوالميوالقمار المستحق، تعيين به يتعلق منهما كلأ أن 

نمار:بقول 

•٩[.ه ج ثهصقزيول قآجشؤا أكتهي 
تحفينمبين يجرى المجر لأن الفارق؛ مع قياس بأنه عنه! وأجي؟، 

الاستحقاقفي اوين متأؤلرافه بين تجرى والقرعة أصلا، مستحقين وغير 
استحقاقهتعارض ولكن بمفرده، تحقا ملكان متهم كل لوانفرد بحينا 

بشكلالهلرفين من واحد لكل مستحقا الشيء يكون أن يمكن ولا آحر مع 
فيوالقرعة هنا القرعة بين فرق ولا ذللث،، في القرعة إر فيرجع مستقل 

ا.ون،حوهار مة الق

أوالمبهم الحق تعين القضاء، في جائزة القرعة أن الثاني! القول ؛•؛ 
فعندالمعين. غير المستحق تميز كما بغيرها، تعيينه عن العجز عند المشتبه 
الشخصلتمييز القرعة إر يلجأ أن فللقاصي أوفقدانها البثتات تعارض 

حى.الم

،.والذلاهريةُ والحنابلة والشافعية المالكية ذللئ، إلى ذهب، 

والإجماع!والثنة بالكتاب، واستدلوا 

السابق.المرجع )٢( (. ٨٤)صر٠ للز-ىلي الإنات، واثل )١( 
والمهدب٤(، ٢ ١ )أ/ المحتاج وممني (، ١ ٧' )X/ الحكام وتمرة (، ١١١)؛/المروق )٣( 

(،وتواعدابزرحب)صمأ"ا(،٢٨٨(،والغنيره/٢٩٣(،^الماري)ه/٣١• )٦! 
(.٤٣٧المحلى)ا،/الحكمية)صآا<آآ(، وال>ق 



استع4ال

الكاب:أولا: 
يمايلى:الكتاب من لوا امتد 

زئاميم ثًغئل ايهم ؛^!^ ٥١ينمول إذ إديؤم حفث ننا ؤ تعالى: ا-قوله 
[.٤٤عمران: زآل أيي؛ه إنءئ؛همول لّيهم حكث 

مريمممالة عر للاقترنع كان الأقلام القاء أن الأية: من الدلالة ووجه 
خالتهابها أحق أنا زكريا: فقال ممالتها على وبنوإمرايل زكريا تنانع عندما 

ولكنعليها، فاقترعوا عالمنا بنت بها أحق تحن دنوإص-،رايلت وقال عندي، 
حجةُا/فصار شرعنا أقره الذي محيلنا من ش-رع من ذلاث١ 

آلشمب.آلئئك ر و ^^تله1د بجيش هفاب تعالى: وقوله ٢- 
[.١٤١٦٣٩ينآكزيق4لسفات: ^5 قاهز 

ونفذأفؤع أي: اهم؛ س٤^٢٣ يونس أن الأية: من تدلال الاسووجه 
مشروعةالقرعة أن على فدل كتابنا في ذلك الله أفر القرعة عن خرج ما 

ثرءناُآ؛.في 
:4iijl :UU

يليتما منها أذكر القرعة، مشروعية على تدل كثيرة وآثار أحاديث وردت 
سفرآأراد إدا الله رسول ارلكن قالت؛ غئجبمها عائشة عن — ١ 
معهءأم.بها خرج سهمها خرج فايتهن نسائه ين هما 

رجلانالله رسول أنى  ١٠قالت: ملمة أم وعن ٢- 
أنا))إنما فمال: دعواهما إلا ئة لهما يكن لم لهما مواريث في يختصمان 

بضمن بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلى تختصمون وإنكم بشر 

ال-اريوضح (، لاقريي)إ/٦٨اقرأن، لأحكام والجامع (، ٣٦٣اضكير)ا/تمر )١( 
•٣(.٤ )ص¥ا/اآ، الحكب والْلرق (، ٢٩٢)0/

•٣(.٤ •أ(،وانمرقاسة)صيمآ، اينهم)ث/ )٢( 
(.١٨٩٤)؛/لم موصحح (، ٤٥٢)a/ الفتح مع اليخاري صحثح ر"؟( 



ئمحلءةاقل»متآت< 

يأخذفلا شيء أحيه حق من له ئضست، فمن أمحْع، ما نحو على له ذأئضّى 
وقالالرحلان ارفبكى رواية! وش النار((®. من قطعة له أقطع قاتما ثيئا منه 
مانعلتما إذ ررأما ! الجيلهما فقال لك، حني منهما! واحد كل 

٠.تءصالأ((ار ئم امتهما، ثم ماوتوحياالحق نعلتمافاهت
أنهمنه! الاستشهاد ووجه اسنهما(( ))ئم قوله الشاهد 

القرعةأن على ذلك فدل التسرية في والاجتهاد مة القبع-،و بالقرعة أمرهما 
التساوي.عند الحق لتتمز روعة م

مونهعند له مم.لوكين متة أعتق رجلا أن ا؛ حمين! بن عمران عن ٣- 
ثمأثلاثا، فجزأهم الله رمول بهم فدعا غيرهم، مال له يكن لم 

قولأثديدأاُآُ.له وقال أربعة وأرق اثتين، فأعتق بينهم، أقيع 
عندالقرعت استعمل صئل؛انهوثؤ الله رصول أن منه! الاستدلال ووجه 

يمكنولا العتق، الستة العبيد ثلث استحق حيث الاستحقاق ني الإبهام 
المشكلات.ني القرعة مشروعية على فدل بالقرعة، إلا تعيينه 

اختصم* وهو! المتقدم المسسب بن عطل مبحديث، أيفا واستدلوا ٤- 
بشهداءمنهما واحد كل فجاء أمر في الله رسول إلى رجلان 
تقضيأنت ))اللهم ونال! بينهما فأسهم واحدة عدة على ءا.ول 
.١٠المسهم له حرج لليي فقضى ب؛-هم(ا 
إلىاختصما رجلين *أن يسار! بن ليمان وسعروة، عن روى وبما ٥- 

بينهمفأسهم سواء، وكانوا بشهود منهما واحد كل فأتى النبي 
صئذنتيضء'م*.الله رسول 

اصحيحالحاكم؛ داودتال لأبي واللفغل والدارنطي، والحاكم، واحمل. ابوداود، أخرحه )١( 
الربانيوالفتح (، ٢٦٣/ )يا داود أبي سس أبوداود. عنه وسكت لم•، مشرُل ملي 

(.٢٣٩اللراتدي)ا/وسن (، ٩٠)أ/ والمدرك (، ٣٢• )آ/ الخد تدبب 
)مسأ)(.لم مصحح )٢( 
٢(.0 ٩ / ١ الكبرى)• المن وفان. عروة •ص مرسلا التهقي أخرجه رُآ( 



بالقرعزاأستين استعمال 

منوهو مختلمض، وجهين من روى م-ل ،رفهذا القيم: ابن نال 
والمصيرالقرعة في ذكرناها التي الأصول له وتنهد الخميب ابن مراسيل 

متعيناارأُ.إليه 

مماكانت فيها القرعة بأن الذكورة الأدلة على الحنفية اعترض وقد 
القوس،تطييب لمجرد أجروها ؤإنما لجاز، قرعة دون عليه تراصوا لو 

يثبهالأقلام راؤإلقاء عمرازت آل آية على كلامه عند الجماص يقول 
عنوري ما وهونظتر الحاكم إلى الخصوم تقديم وفي مة القني القرعة 

التراضيلأن وذلك، اته، نبين نرأأقئ مأراد إذا كان أنه المي 
كفالةحكم كان وكذللث، قرعة، غير من جائز القرعة به حرجت ما على 
ءيهاصُه'ممريم 

عنهوأجيب 
للاعتراض:ذكره بعد فقال العربي ابن ذكره التسليم، بعدم أحدهما! 

التثاحعند الخفي الحكم امتخراج فائدتها إنما القرعة لأن ؤ صعيف؛اوهذا 
القرعةإن يقول! أن لأحد يمح ولا آخر باب فيه التراضي يخرجه ما فأما 

فيماتكون ؤإنما التراضي ابدآمع تكون لا فإنها التراضي موضع في تجرى 
ُ.يهءر ؤيضن فيه الناس يشاح 

بدونالتراضي فيه يجوز مما الأمور هده بأن اليم التعلى والثاني! 
فتعينوتميزه الحق تثبن، القرعق أن على تدل أحرى أدلة وودت لكن قرعة، 
فعلهيجوز فيما ذللث، أكان مواء بالقرعة الحمل عموم على كلها الأدلة حمل 

اعترضواكما — ؛ يالقرءةُ إلا وتمييزه تعيينه يمكن لا مما كان أم قرعة، دون 
نمدالعتق لأن العبيد؛ بعض لحق هضما فيها بأن العتق في القرعة على 

للجماص)أ/ما:القرآن، أحكام )٢( (. الحكب)ص٥٢٣ائرق )١( 
الحكب)صا-م.رئ(الأرق (. iTUr_)؛/لأبن القرآن، أئكأم )٣( 





)جئتم=:ت باثقرع،ت البينتين اسعهال 

عنتشأ فد التي اد والأحقالضغائن دفع من القرعة في ولما - ٣ 
بغيرها.الحكم 

القاصي.إلى أيفأ تتوجه فد التي للتهمة أنفى ولأنها - ٤ 
٠٠١١اكهيداء ونحم الإثكال رغ لخريي 

اهرعة:مع اليمين حكم ض الثالث: المطلب 
شرعتاطريفا واعتبروها بالقرعة العمل أجازوا ألذين الفقهاء احتلف 

بمجردالخصمين لأحد بمحكم هل التعارض عند البيات بين للترجيح 
قولين;على وذلك - له لبمحكم القرعة مع اليمين يلزمه أو القرعة 
لأنيمين؛ غير من له بحكم القرعة له حرجت من أن الأول! القول ؛؛آ 

اليمين.عن تغني والية القرعة رجحتها التي بالية لت حفه 
رث.ايةرآ؛•في والحنابلة قول في الشافعية ذهب وإليه 

هلليحكم اليمين يلزمه القرعة له حرجت من أن الثاني: القول ءإه 
روايةفي والحنابلة آخر قول في افعية الئذلك إلى ذهب بالمدعي• 
ذلك:في وحجتهم أحرى'م، 
بينأفؤع إذا الثية فقدان فعند فقدانهما، على البيتين تعارض قياس 
البيتينتعارض عند فكلللن، القرعة، له حرجت، من حالف الخصمين 

القرءةر؛'ّله حرجت من ، بحلف

منهاًُ؛.بد فلا ورجحانآ قوة جانبه تزيد اليمين إن ومالوا؛ 

)؛(أحكامالقرآن،لأينانمرى)؛/مأأ؛(.
١(،؛/A• )٠ للغوي التق، وشرح (، ٣٢٧)صا"آم، الدم أبي لابن القفاء، أدب )٢( 

ابنالدين لوفق والشع، (، ٤٣٦ )ًسمآم، رج، لأبن والقواعد، (. ٢٨٨)ا،/ والمغني 
'م(.ىلؤامة)؛/؛

المايقة.المرايع )٣( 
ر؛(واتلالإنات،محيليرصآ؛م(.

(.٢٨٨/٩الغنى))0(



وتت؛هإا1و»صإ

المجنح؛
لهحرجت من تكاليف بعدم القول رجحان أعلم— —والله يفلهر الذي 

لهفيحكم القرعة وفدرجحها صحتها على باقية بيته لأن باليمين؛ القرعة 
يمن•^ون بموجها 

المتقدمالخلاف على منا وجده الخلاف هذا في الطر أمعن من و- 
فينولان وللمنافعية التعارض، تحقيق عند وامتعمالها اليامنن، مقوء؛ل في 

تروايتين فيه للمحنابلة أن كما ذللئ، 

سقوتلعلى تفريعا إلا به يقل لم القرعت مع اليمين بلزوم منهم قال من ف— 
صحيحتينالبينتين لبقاء به قال فإنما اليمين لزوم يعدم مال ومن البحين، 

اليمين.إلى حاجة فلا بالقرعة إحداهما ترجحنا وقد 

ذكر:ما يوضحان والحنابلة الشافعية كلام من نصين هنا وأنقل 
المتعارضتينالبينتين باستعمال القول ذكر يعد الدم أبي ابن يقول 
يالقرعن;

منقولان فيه له؟ قرعته حرجت، من يحلم، هل الخاوردي، *وقال 
أوعوى للي ترجيحا يحلن؛ هل القرعة في خقفيتن الشافعي قول اختلاف 

الدعوىلترجيح قلنا ؤإن يحلم، فلا البينة لترجيح قلنا إن قولان؛ فيه البينة 
إحلأفه،اُا؛.فيجب، 

مرجحةالقرعة تكون البينتين باستعمال القول على أنه ذلان،ت ومعنى 
معها.اليمين إلى تحتاج لا والية لإحداهما 
لفقدانللل.ءوى مرجحة القرعت تكون البينتين فوؤل مبالقول وعلى 

معها.اليمين من بل فلا الية 

(.Y'TUله)»_القضاء، ائب، :١( 



=^_ jljاثستين استعمال 

نلناتءاذا والسقوط! بالاستعمال الروايتين ذكر أن بعد قيامة ابن ويمول 
كماوأحدها حلف قرعته له حرجت فمن بينهما أقميع قء؛لان تالبينتين ان 
خرجتفمن محنهما، وبمؤع باليض يعمل قلنا ؤإن محنة، لهما تكن لم لو 
عنتغني البينة لأن الشافعي قول وهذا يمين غير من أحدها القرعة له 

اليمين«رأ*.

حالةفي باليمين القرعة صاحب تكليف عدم رجحان يتاكد وبهيا 
الئة.إعمال 

صاحبفإن الخصمين بين وأقنع قوطها بأوقلنا البقات فمدت إذا أما 
باليمين.يكلف القرعة 

(.٢٨٨/٩اJغ.نير١(:





1التلُال!اِس ا
٢به الصشهود على وأئره الشهادة اختلاف ِآ 
g جاب على الشهادة في الاختلاف الأول: لمحث ا
د؟نوعه. أو به المشهود جس نى الاختلاف ت الثاني لمحثs ا ا
W ابه. المشهود مقدار ر الشهود اختلاف الثاك: لمبحث ا

Iوالملكن. الرمان ش الاختلاف الرابع: المبحث 

رِ)آرؤ()ي0اءء 



الناهيةالئات اختلاف حول يدور الفة السسالفصول في الكلام لكن 
هوالذي السنان بتعارصى الفقهاء عنه يعبر ما وذلك متنازعين، لطرفين 
الي1>«ثا.هذا موصؤع 

الشهادات.باختلاف عنه يعبرون فإنهم واحو طرف بينان اختلاف أما 
فليسالاختلاف وأما لكملتين، بينتين بين إلا يكون لا التعارض أن تندم وفد 

غيرالشهادات اختلاف يكون وبهذا واحدة، بثتة حزيء بين يكون إذ كذللث، 
التعارضإن حيث، من لتقاربهما نفلرأ ولكن الممحثؤ، عنوان نحست، داخل 
فيالاختلاف عن مرحزة لمحة أعطي أن أردت الاختلاف، في داخل 

الطرفمهود اختلاف أثر فيها يظهر التي التقاط أهم على مقتمرأ الشهادة 
الآت؛ةتالمباحثء في وذلك، الواحد، 



يصالسبب على الشهادة في الاختلاف ^^^:=^==^===^= 

الأولالمبحث 
انمبض الشهادة فى الاختلاف 

م)ث\و(رحََه ؤِ 

ومثاله1ثبوته ّسببأ؛ي كان الذي الص مصدر هنا• بالسب المراد 
الثمنولملكية للمشتري يه بالنالمبيع لخلكية بب حمفإنه لبيع، ا" 

بةبال

الأجرةولملك تاجر، للمبة بالنالمنفعة لملك محسب لإجارة ا— 
٠للموجر لنسيه يا 

الوارثُا؛.إلى الملكية لنقل بب حمالمورث فاة و— 

الموهوبإلى الملكية لتقل ببان سفإنهما والحدقة الهبة كيلك و— 
عليه؛أ/والمتصدق له 

شهدلو كما الشهادة تلفق لم الحق بب حمفي الشاهدان احتلض فإن 
ذلك،.غير أو هبة من ، يالفالأحر له وشهد ميراث من بألف للمدعى أحدهما 
،الاحس به ممحهد الذي بمجس، الغير ثك، بمهد قد منهما واحد كل لأن 

شاهدينءا؛.شهادة ببين المن واحد على وليس 
وجعلواحاصة الدين ب في الاحتادفح ذللثح من الحنفية واستثنى 

الشهادة.صحة من مانع غير فيه الاحتلأف، 
والأحرقبفه عبد لمن من مائة بخمالشاهدين أحد شهد فلو 

ذكريشترمحل لا الدين لأن بخممائة؛ له يقفى فإنه فرض من مانة بخم

)ءسا"هتما(.للزحملي الإثبات، ووسائل (، ٢٧٨)أ/ الصناع بيانع )١( 
(.١ ٣ ١ ص ) الحكام معين ( ٢ ) 

الدمأبي لأبن القضاء، وأدب )صاّآا(، الحكام ومعين (، ٢٧٨)آُ/ الصنائع بيانع )٣( 
(,r/(yt)الفقه ض رالمحرر (، ٤٥٤)ص؟هف 



صتق|سث؛(

عليهالشهادة في يوثر فلا حصرها وعدم الأساب لكثرة إثباته في السب 
اوينُاء.امحلأف 

أوالقتل نؤع محي الاختلاف بب العلى الشهادة في الاختلاف ومن 
أنهالأخر وشهد ذبحا قتله أنه أحدهما فشهد الشاهدان اختلف فلو آلته 

بالسكينمحتله أنه والأخر يف يالمحتله أنه أحدهما نهد أو بالنار، أحرقه 
واحد،ثيء على يشهدا فلم يتكرر لا مما القتل لأن ٠؛ شهادتهماأ تقبل لم 

أمحرأنه الأخر وشهد يف بعمدا يقتله أقر أنه أحدهما لوشهد ما بخلاف 
ويقتصالعمد بالقتل الإقرار على شهادتهما تقبل فانه كين بعمدا بقتله 

هنْمحتمل يتكرر مما به الإقرار أن إلا يتكرر لا كان ؤإن القتل لأن منه؛ 
الشهادةأ'أُ.

)\(.منالحكام)صا-أا(.
(.١٣وساسمم)ص•u٩١٣/٢ص،لأينسار)

الأصولاكفابمسماص)ص\خا(.)٣( 



ؤمتآعع _ jjأو به المشهود جنس في الاختلاف 

صاسث 

أونوعهبه انمشهود جض في الاختلاف 

أحدهياشهد كان نوعه أو به المشهود جنس في الشاهدان احتلف إذا 
دراهم.سرق الأحر وقال دنانير مرق أحدهما قال أو بموزون، والأحر بمكتل 

شهادةأحدهما على وليس ين الجنلاختلاف نهايتهما تلفق فلا 
واحد،بشاهد للحق إيجابا يكون لأنه معا؛ إيجابهما يمكن فلا شاهدين، 

أولىأحدهما وليس به يشهد لم الأحر لأن بعينه؛ أحدهما إيجاب ولا 
مسالآحررا<.
واد،بالأحر ووصفه ببياض الكيس الشاهدين أحد وصف إذا وكيلك 

تكقالشهادتانر٢؛.فلا 

يرونبهما القاثلين فإن واليمين بالثاهد يثت مما به المشهود كان ؤإذا 
ذلك:في طريقته منهم لكل أن مع - الحالة هذه في بهما الحق ثبوتا 
الحقُ"''،.ويأحد الشهود أعدل مع يحلف المدعي أن المالكية يرى فء 
احتارا؛؛.شاهل٠يه أي مع يحلم، أنه إلى الشافعية ذهب وء 
لهويحكم الناهالين من واحد كل مع بمحلف أن له الحنابلة: قال وء 

الأحرله يثبن:، ولم ادعاه ما له بتن، الجنين أحل إلا بيع لم وإن بالمدعى، 
إياْأً'ادعواه لعدم 

٢(٤ ١ واسي)ا،/ (، ٤ ٤ الدم)صْ أبي لأبن القضاء، وأدب (، ٢٧٨انمنانع)ا■/ ؛ا-انع )١( 
(.٩١الننايته)ص إحدى وترجيح القضاة ووظائف 

٣(.٤ ٥ ا/ ) الحكام نمرة )٣( ٤(. ٤ )صْ  ٣٧١أبي لابن القضاء، أدب )٢( 
(.٣٤)آ/• وابب (، ٤ ٤ الدم)هرأ أبي لأبن القضاء، أدب )٤( 
•٤(.٩/٦(،وئافاكاع)٢٥٤/٦قJامة)لأبن المحير، والترح ٢(،  ٤٢اوغنى)ه/ )ْ( 



اممالثالخبحث 

بهانمشهود مقدار في الخهود اختلاف 
مبيق(رحََت( رِ 

أتو1ع!ثلاثة إلى به المشهود قدر في الشاهدين اختلاف يم تقيمكن 
العقد:فىدعوى احتلافهما الأول؛ النوع 
من.قإلى ينقم وهذا 

كالبيعالبدل تسمية على فيه الشد صحة تتوقف ما متهما: لأول ا— 
المقصودلأن الشهادة؛ صحة من مانعأ فيه الاختلاف فيكون والإجارة... 

يشهدأن ذلك: ومثال الثمن، باختلاف يختلمذ والعقد العقد، ايت، إثب
بألفاشتراها أنه الأخر ويثهع. بألف لعة الاشترى المدعي أن أحدهما 

ا.مءاوةُ وخم

وفيهكالنكاح، البدل مية تعلى فيه العق_ال. صحة تتوقف، لا ما لثاني: ا— 

قولن؛علك، الفقهاء بين حلاف 
يمحازكاح لأن -ابع؛ افال أن إلى قاربه من نفلر الأول: لقول ا* 
عليهاتفق وبما يالنكاح ويحكم الشهادة تصح فقال: المهر مية تبدون 

ُحنيفة أبو ذهب، ؤإليه الشاهدان 
أنهالأخر ويشهد بألف نزوحها أنه أحدهما يشهد أن ذللث،: ومثال 

وبالألفح.بالنكاح يقضى فإنه وخمسمائة بألف نزوحها 
الفيه الاختلاف وأن العقد إلى به قال من نفلر وفد القولااثانىت ءؤ 

فيوالاختلاف كالبيع الدكاح لأن أصلا'؛ بشيء يقضي لا فقال: المال في 

إبرامم)صااا-م(.لأحمد القضاء، و>ق ٢(، ٦ ٤ والمش)ا</ (، ٢ • ٩ آ/ الأنهر) مجمع )١( 
(.٣٨٧الحكام)■؛/ ودرر ٢(، • ٩ الأنهر)؛/ مجمع )٢( 



٢٢٣٣١= به المسهود مقدار فى الشهود اختلأف 

منالصاحبان ذهب وإليه الشهادة، يبعلل العقد في اختلاف فيهما البدل 
الخفيهءا'.

دعوىفي اختلافهما الثاني؛ النوع ء- 
ويشهدله يهما الناهيين أحد فشهد مثلا فرمحين المدعي يدعي كأن 

فيهتم الذي بالفرس للمدعي ويقفي تقبل النهاية فإن بواحد؛ الأخر له 
الأخرعن متميز منهما واحد كل نيئين ادعى المدعي لأن النهاية؛ نماب 

أحدهماعلى الشهادة نصاب تم وند 
الدين!دعوى في اختلافهما الثالث! النؤع ؛•'" 

والأعدادبالأعياد، لعلافته غيره، من أكثر تفصيل إلى يحتاج النؤع وهذا 
عةوتعثر كأحد مركبة تكون وقد وخمسمائة، كألف متعاء!فة تكون قد 

وعثرة.كثلاثة مفردة تكون وفد عشر، 

بهالمشهود مقدار في الاختلاف في التقسيم هذا أبوحنيفة اعتبر وقد 
قولين!على الفقهاء جمهور وبين بينه خلاف ذلك عن فنشأ 

يردالمقدار في الشهود اختلاف أن حنيفة! لأبي الأول! القول ءب 
الشاهدينأحد له فشهد ألفين ادعى فمن المتعامحنفة الأعداد في إلا الشهادة 
أحدهما؛طليقتينشهد إذا وكدللثه نقبل، فلا بالف، الأخر له وثبي بألفين، 
فشهدوخمسمائة ألفا ادعى لو بخلاف أيضا، تقبل لا الأخر؛طلقة وشهد 

والأخربهللقة أحدهما أوشهد بألفج، والأخر وخمسمائة بألفج أحدهما له 
وتفردومعنى لفظا والطلقة الألف، على اتفقا لأنهما فتقبل ونصف، بهللقة 

فيثبتعليه المعطوفح غير والمعهلوف الحطف،، ييل معلى بالزيادة أحدهما 
اتفقاما 

•( إيرامم)ص٨٦٣لأحمد آ(،وطرقالقماء، * ٩ آ/ الأض) ومجمع (، ٣٨٧دررالحكام)آ/ ( ١ر 
•( )ص٨٦٣لأحمدإيرابإ اكضاء، ورق (، ٣٨٥لخلكم)آ/

(.٣٨٥رآ/ الحكام ودرر ٢(، ■ ٦ الأنهر)آ/ ومجمع (، ٢٧٨الصانع)٦! بيانع )٣( 



(jiD

تنمه ما حنيفة أبي لرأى الاستدلال عند الصناع^ في'ريداغ جاء 
يدعيالمدعي لأن الدعوى حالف الشهادة هلر أ؛وأن حنيفة ررولأيي 

علىدلالة الوضع والأمم معلوم عدد على دلالة وصح اسم وأنه بألفين 
لألفكالتركُا' الأعداد أسماء كساتر العدد ذك دون ما على يفع لا عدد 
فلممدعى المقرئة الألف تكن فلم ذك ونحو منها لمائة والهنيدة الإبل من 

ادعىإذا ما بخلاف . . الدعوى. تحت لحل ما على ناهية الشهادة تكن 

يععلفأنه ترى ألا لعددين اسم مانة والخمالألف لأن . . وحممائة. ألفا 
الآحر«رآ؛.على أحدهما 

المشهودمقدار في الاختلاف أن الجمهور مذهب وهو الثاذيت القول ثو 
معالمدعي ، يحلفأو الزائد ويترك عليه اتفقا ما وشت، الشهادة يفر لا به 

الأعداد.من وغيره عدد بين ذلك، في فرق لا بها، له فيحكم الزيادة شاهد 
أحدهمايشهد شاهدين وأقام درهم ألفي رجل على رجل ادعى فلو 

فشهدمانة وحمألفا ادعى لو كما تلفق شهادتهما فإن ؛ألف، والأخر بألفين 
؛ألةار"ُآُّوالأخر وخممائة بألفج الشاهدين أحد 

الترجيح؛
إليهذهب، ما الراجح أن أرى حنيفة أبو به علل ما إلى الفلر بعد 

عددفكل بينها، للممريق معنى لا لأنه الأعداد؛ بين التفرقة عدم من الجمهور 
المثنىلأن وألم،؛ ألف، أصله الألفين فلفظ لففله، كان مهما معين مدلول له 

الكثيرةالإبل انرك أن ٢( • ١ / ١ ) ان اليوغي !_، ب،كتني الكلمة س على أنف )؛(لم 
'■'y.yتم؛>، قول ومنه 

أجمعاالبرلث. نجوها فابكي حنينا ءة■ ورجعت هامت، منهن شارف إذا 
الكاتبح.من وحرف صحف، فيكون هتا المراد ولعله 

(٢٧٨/٦ّر٢(بJاًعال۵نانع)
واJخي(، ٣٣٩)Y/وانهدب (، ٣٤٤)؛/الذكام وتمرة (، TUA/n)المنانع بدائع )٣( 

(.١٣٧ )ص إبرامم لأحمد القفاء، و>ق (، ٢ ٤ ١ X/ ) الفقه في والمحرر (، ٢ ٦ ٥ ٢، ٦ ٤ / )ه 



نثهخئمبه مقدارالمشهود في الشهود اختلاف 

حرفوالزيادة والمعطوف، العاطف عن أغتت بزيادة اثنين على دل هوما 
ؤإنماالألفين، لفظ في موجود الألف فلففل - والنون ياء- أو -ألفا الإعراب 
حرفين.زيادة إليه أصفن، 

فشهدأقالهما يدعي كان إذا أما العددين، أكثر يدعي المدعي كان إذا هذا 
لوادعىكما يدعي، بما الأحر له ونهد يدعي مما بأكثر الناهيين أحد له 

تقبللا الشهادة فإن يألف، الأحر له وشهد بألفين أحدهما له فشهد ألفا 
مابعمى في شاهديه أحد كدب المدعي لأن الحنفية؛ باتفاق الألف، على 
ليكان فقال: المدعي وفق إذا إلا الافي في تهمة ذللئ، فأوجب به شهد 
فقبلُا*.الشاهد به يعلم ولم ألفا قضاتي قد أنه إلا ألفان عليه 

وجهان:فه وللشافعية 

شهادةوتمهل له ويقضى بالألف، له شهد الذي مع يحلف، أنه أحدهما: 
الجمع.في له شهادته فقطت، له مكذيآ صار لأنه بالألفين؛ له شهد من 

الأحرىالألف، فيستحق ، ويحالفبشهادتهما الألم، له تثبت، أنه والثاني: 
ويجوزبحضه ويدعى حق له يكون أن يجوز لأنه للشهادة، مكذبا يكون ولا 
بالألفيزرآ؛.له يشهد من له أن يعلم لم أنه 

يالشهادةالعلم لأن غيره؛ من أرجح للشافعية الأخير الوجه أن وأرى 
أصلا،الزيادة بيع لم كان إذا والدعي إلغائها من أولى شروطها توفر بعد 

ضن،جديد، من لها مل.ءيآ صار عليها الحلف، وأراد بها طالت، عندما أنه إلا 
واليمين.لهبالشاهد 

٤(٠للحمري)صy٠ القفاء، وعلم '٢(، ٦ الأنهر)آ/ ومجمع (، ٢٧٨الصنائع)آ"/ بيانع ( ١؛ 
اوهذب)أ/ا<'آ"؛(.;آ(



®قصهتهن ■تع؛ 

اJرايعالخمى 

واسنالزمان في الاختلاف 
rت\وآزحِه او 

!مهيل•

مقداره،أو ه جنأو يه المشهود الحق بّءإ مفي الشهود يختلفا قد كما 
الزمانفي واختلافهم المكان أو الزمان في يختلفون قد كيلك، فإنهم 

وماالأفعال في أو حكمها، في وما الأقوال في يكون أن إما المكان أو 
حكمها.في 

الأتية!المطالم، في ذلك، وتفصيل 

أوشي الفول ض ا1شهادة اختلاف في الأول: اسلب 
اسان:

والعتقوالهللاق والشراء بالبح كالإقرار قولأمحقا به المشهود كان إذا 
والحوالةوالكفالة والراءة والمرض والدين والرهن والوصية والوكالة 

الشاهدانواحتلف، كيلك، به المشهود كان فإذا .. الأقوال. من ذلك وغير 
بهافشت، وتلفق تقبل مهادنهما فإن مما؛ فيهما أو المكان أو الزمان في 

ا.دهُ المشهود 

ذلك،:على الأمثلة 

Jدكانهوذلك، اللعة عمرأ بعث، زيدآقال: أن الشاهدين أحد مهد —إذا 
يكنها.التي بداره وكان إياها بعته قال: أنه أحدهما وشهد 

-١٧١٢من)انواد  iinw، اس)ص٦٤٣الأحكام وْجلة (، ١٦• ]\{\دبوط)\-\إ 
الدمأبي لابن القخاء، وأدب، (، ٣٧٧/ الحكام)١ وتمرة (، ١٨١والمروق)م/(، ١٧١٥

٢(.٤ ١ ٢، ٤ • )أ/ الفقه في والمحرر ٤(، )-_A؛ 



(7rv=)الأختلأففيامuنواسئن 

عشيةأم أنه وشهد فلانآ قتل أنه غدوة أقر أنه أحدهما شهد و أ— 
قله.أنه 

فيبه الإقرار على والأخر مكان، في بالبيع أحدهما لوشهد كيلك و- 
الحالات،.هل.ه مثل في تقبل الشهادة فإن آخر، مكان 

المحرفاتهد0 في والإقرار الإنشاء صيغة أن ت ذللث، على والدليل 
بعت،كنت، الإقرارت وفي وأقرصت، بعت الإنثاءت في ينول، فإنه واحدة؛ 

وهكذا.وأقرصثؤب.لأ 

قولينان الإنيقول أن فيحتمل ويكرر، يعاد مما القول فإن وكيلك، 
علىالثاني القول فيحمل مكانين، في أو وقين في واحد مضمونهما 

المانعالاختلاف، يتحقق فلا الشاهدين؛دللث، بين ويوفق الأول عن الإخبار 
شهادتهماصحة من 

قولأيتالف،كان ؤإن لأنه الأقوال؛ من الماكاح الفقهاء جمهور وامتثنى 
وهوفعلاهدين التهور حف لصحتنه ينترمحل أنه إلا والقول، الإيجاب، من 

محياتي.كما '، ُ بالفعل فالحق 

الزمانفي المختلفغ الشهادة لشول يشترط ْا الئانى: المطالب 
أوالمكان:

أوالمكانالزمان في المختلفة الشهادة قبول أن إليه الإشارة تجدر مما 
يتصورلا بما شهدا فإذا الثاهتءين صدق نمور إمكان له يشترط القول في 

فلأنا؛،عأن أحدهما شهد لو كما شهادتهما، تقبل لم معا فيه صدقهما 

(.<rUv)\/الحكام وض؛ ■؛؛(، )ص•الحكام وسن ؛(، U<\/n)الصاثع ;١(بدائع 
والمحرر(، ٤٤)»_A الدم أبي لأبن القفاء، وأدب، ٩(، ١ ٢ )Y/ البر عبد لابن والخافي، 

)ه/ّآ؛'ا(.واسي (، ٢٤•)أ/ الفقه في 
النكاح.عقد دعوى في الشاهل.ين اختلاف في حنيفة أبي رأي وتقدم ال.-ابقة، المراجمر ت٢( 
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فيإياها باعه أنه الأخر وشهد مكة في الجمعة يوم صيحة لزيد محيارته 
يكونأن يمكن لا الإنان لأن شهادتهما؛ تقبل لم بممر نمه الوقت ذلك 

؛.كاذب١١الناهيين أحد أن يد فلا وممر، مكة في واحد وفت في 
الأخبارإمكان الإنشاءات في اسية الشهادة لقبول أيما ويثترْل 

لمبه الإخبار صيغة عن الإنشاء صيغة اختلفت فإذا الأول عن بالثاني 
أحدشهد إذا الفقهاء جمهور عند الشهادة تلفق لا وليلك الشهادة... تقبل 

القذففى الإنشاء صيغة لأن به؛ بالإقرار والأخر المدق بإنشاء الشاها.ين 
زاني،يا أو! ت، زنيالإنشاء! في يقول القاذف فإن الإثمار، صيغة عن تختلف، 

فييقول فإنه —مثلا— البيع بخلاف مختلفان وهما فيفته يقول! الإخبار وفي 
كدللئ،رأا.الإخبار وفى بعن، الإنشاء! 

الالض كالأفوال وامحبرهما الخمر وشرب، المدق في uللئ، وخالف، 
الحكام®!تبصرة  ١١في حاء أوالمكان، الزمان في فيها الشهود اختلاف يمر 

الشهادةيمط كان مالكا أن القاسم ابن أخبرنا وأصبغ! الحكم عبد ابن قال  ١١
فيذللت، وأجاز والمواصع، والأشهر الأيام في اختلفوا إذا والسرقة الزنا في 

الحدءآم.به وأقام والخمر المدق 
الوالكان الزمان في فيها الشاهدين اختلاف فإن الأقارير مائر وأما 

المقراختلاف يوجمن، لا أومكانه الإقرار تاريخ اختلاف لأن الشهادة؛ يفر 
للأولر؛<.-اكيدآ الثاني ويكون مرتين م قد فالمر به 

(.٣٤٥/١(،وضةاسمم)١٧٢/١٦البوط))١(
والممي(، ٤٥١)ص*هأ، الدم أبي لابن القضاء، وأدب (، )ص١٣١الحكام معين )٢( 

الكافى،)م(تجرةالحكام)ل/هأم(،وام:
أبيلأبن القضاء، وأدب الم)■ا/أا\'(، محي لأبن والكافي، (، ٢٧٩الضالع)٦;)٤(بيانع 
٤(. ٤٨)'،٠^الدم 



=ثععث(، ^_ljفي 

أوالمكان:الزمان في اصل على الشهادة اختلاف الثاك: المهيلب 
ونحورقة والوالقتل كالغصب محقا؛ فعلا؛ به المشهود كان إذا 
الفعلزمان في الشاهدان واحتلف كالنكاح بالفعل ملحقا قولأ أو ذلك، 

أوزمان في غيره أومكان زمان في الفعل لأن شهادتهما؛ تقبل لم أوماكانه 
.٢١آحرأمكان 

ذلك:عر الأمثلة 

منبغصب الأحر وشهد شهرين من بغصب الشاهدين أحد شهد ذا إ- 
ونصفا.شهر 

المدينة.فى بغهب الأخر وشهد مكة في بغصب أحدهما وشهد أ- 
فيبها زنى أنه الأحر وشهد بمكان بامرأة زنى أنه اثنان شهد و أ— 
آخر.مكان 

بالمرة،قتله أنه وشهدآخر ببغداد، قتله أنه ثاهد شهد إذا كيلك و— 
لمابينهما يجمع ولم الشهادتان تلفق لم 

المختلفتينالشهادتين بين الجمع يرى الحنابلة من بكر أبا أن المجد ونقل 
والقصاصُم'•القطع بهما يوحي، وأنه الفعل على 

الشهوداختلاف عن حديثه معرض في القول، هذا قدامة ابن ذكر وفد 
إذا_أىا■ شهادتهم تكمل بكر؛ أبو ®وئال، فمالات وصعقه الزنا مكان في 

وقال!أبوالخطاب، وامتثعده المشهودعليه ويحد الزنا— مكان في اختلفوا 

-١ ٧ ١ )٢ من المواد (، ٣٤٧، ٣٤)ص،" العدلمة الأحكام ومجاله (، ٢٧٩)،"/ اكنائع بيانع )١( 
-٤ ٤ )صء الدم أم لأبن القضاء، وأدب، (، ٩ ١ ٢ آ/ ) البر بد لابن والكانى، (، ١٧١٥

غ؛؛(،والحررفىالفف)آ/همآ(.
القفاية،والأصول (، ٣٧)ص؛ إبراهيم لأحمد القفاء، طرق وانظر! ائقة. سالالمراجع ( ٢ ) 

لءاليقراءة)صاخا(.
اض)ه/-؛آ،أ؛آ(.اس،لخ)\/هآآ(،وانظر:في المحرر )٣( 
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الشبهات،يدرأ والحد والإحم1ع الأصول يخاك لأنه الناقل من هر مهذا 
فلزمهمواحد يزنا يشهدوا لم أنهم ولما قال; أن إلى بها••• يجب فكيف 
.٠١بغيرها*٠ زنى أنه واثنان بامرأْ زنى أنه المان شهد لو كما الحط. 

والأفعال؛الأقوال بين ١!؛^^ وجه الرابع؛ المطلب 
تحتالقرافى ذكره بما والأفعال الأقوال بين الفرق وجه في وأكفى 

نال؛حيث الأفعال* فى صمها وعدم الأقوال فى الشهادتين صم قاعدة  ١١
يمكنالأقوال أن والأفعال الأقوال بين الفرق فى الأصحاب ر٠واعتمد 
إلاتكررها يمكن لا والأفعال الأول، عن حبرأ الثاني ويكون ذكررما 

العدد.مع 
المانىصم شمع واحدة، صورتهما الخبر ولففل الإنثاء لفظ. كان ولما 

وأماوالعناق، المللاق فيلزم واحل. شيء فى المصاب فيجتمع الأول إلى 
حبرأيكون أن يملح لا لأنه الأول؛ عين يكون أن يمكن فلا المانى الفعل 

إلىيحتاج آخر به مشهودا قمار الأقوال، حمائص من الخبر فإن عنه 
كلامه.انتهى ّ . ،. الفرقااُ هومر فهدا ه نففى كامل نصاب 

بكلونهد مثلأ رقة والكالغصب، تكرره يمكن مما الفحل كان ؤإذا 
شهدبأن الصفة، أو المكان أو الزمان فى الشهادتان واحتلفت، شاهئوان فعل 

شاها>انشهل■ أو عشية، صرق أن شاهدان وشهد غدوة، سرق أنه شاهدان 
إحدىقالتا أو آخر، بمكان سرق أنه آخران وشهد مكان، في مرق أنه 

الفعلينفإن أسود؛ ا كيمرق الأخرى وقالت، أبيض كيا سرق الشهادتين 
دونادعاه ما له ثبت، أحدهما إلا يلع لم ؤإن المدعي، ادعاهما إن معا يثبتان 

اوذي)ه/-أأ(.:ا(
.u_ UjCNUA/T)■له الفروق، ;٢( 



رآآآآ^ الأصنلأفشالزمانواكلكن 

وشهادةكاملة ستة يه شهدت قد الفعلين من واحد كل لأن '؛ يدعهُ لم ما 
بينهما.الجمع لإمكان تعارصها لا الأخرى 
فإن—مثلا- يعينه رحل كقتل تكررْ يمكن لا مما الفعل كان إذا أما 
ا)آ(٠.آيتهمار تعلم ولا كاذبة إحداهما أن نتيقن لأنا تعارضان السنتين 

مثلا— الآدمتين كحقوق للدعوى بمحتاج به المشهود كان إذا هذا ( ١ ) 
 )٢( /Y(١٠٤• ألهذب ،) (.٢٤١واسي)ه/ ٤(، )ص\■٤ الدم أبي لأبن القماء، وأدب
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الخاتتؤ

مو(زءََة يب٦ 

فىالدائبة المهلالعة وبعد المداهب، مختلف من الفقه كتب معاينة بعد 
والأنخاصة، بصمة منه وتعارصها البثنايتج وفى عامة، بصمة القضاء كتِا 
يلي؛ما نجيل يمكن الفطام- حان -ؤإذ 

الالتي العظمى الولاباُتج من الإسلامية الشريعة في القضاء ا-أن 
لهذاأهلا فكان معينة، اف، أوصفيه توفريت، من إلا اس التمن يتقلدها 

المنكر،عن وينهى بالمعروف،، يؤمر بوامهلته الذي الخطير، المنصج 
أمربه الذي العدل فيحمل فلله، عن الفلالم ويرلع الظلوم، وينصر 

إقامته.أجل من الخاتمة الشريحة هدْ وأنزل الله 

بوامهلةإلا معرفتها، للبشر يمكن لا وبواطنها الأشياء حقانق أن وبما ٢- 
باقامةمتعبدون والناس النبي بموُتح الوحي انقهلع وند الوحي، 

؛الظواهر،الأحكام نيطتؤ ؤإنما والحقائق، ؛البواطن يكلفوا لم — الحيل 
يحكمبها التي الظاهرة ائل الوموضع أن سبحانه الله حكمة من فكان 

عدموولاعن ميكون ولا الحكم، في التهمة إلمه تتطرق لا حتى القاصي، 
فأخطااجتهد وإذا أجران، له كان فأصاب، اجتهن. فإذا الباطن، فى الإصابة 

أجر.له كان 

الحصين وحمن اس، أمركن القضاء فى البتتاين، أن تبين فقد ولذا ٣- 
به.إلا القضاء يستقيم 

الحقدبورتج على فيها الل.ار ؤإنما يحصرها، عذل للبينارّته ولمس ٤— 

بينة.فهو الحق ألمت، ما فكل 



صئمحلواظوس&

علىحقا يثت أن إما القاصي، على برد الذي الخبر أن نين كما ٥- 
نوتهتقدير على غيره على لقائله حما يشت أن ؤإما فإنرار، لغيره قائله 

فشهادة.غيره على قائله لغير حما يثت أن وإما فدعوى، 
هماتأمران القاصي فيه يوفق ما أهم من وأن ٦- 

بينهما!للتمييز صابهل وأحن عليه، والمد>عى الما-عي بين التمييز أولا■ 
عكه.عليه والمدعى ميع، أوعرف أصل يصدقه لا الذي بالطلب المالئ أن 

أنالقاصى وعلى بينتاهما، فتتعارض مدعيين الخصمان يكون أن ثانيا: 
الترجيح.إلى لجا الجمع يكن لم فإذا بينهما الجمع بممحاول 
دفعفي بالغة أهمية للقفاء وممارسته وفهلنته القاصي، ولدكاء ٧- 

المنيع.وفض التعارض، 

هى!معينة شروط توفر بعد إلا التعارض يتحقق لا ٨- 

بينهماوالمساوي فيهما، الزمان واتحاد النتن، في الحكم محل تحاد ا- 
بها.لصاحبها لحكم لوانفرديتج بحيث حجة منهما كل تكون وأن القوة، في 

القعلعيةولمت، الفلنية، الحجج هو إنما التعارض محل إن اّ-نم 
لهّمحلا 

والإقرارالقاصي وعلم الشهادة هي: تعارضها يتصور المكب والينات - ١ ٠ 
للتعارضمحتمل ائل الوسهده من نؤع وكل والأيمان، والوثائزا، والقرائن، 

غيره.مع عقلا—إلا — تعارضه يمكن لا فإنه القاصي علم عدى ما بينه، فيما 
إذابخلافه يقضي لا وكدللن، علمه، بمجرد القاصي يقضي لا - ١١ 

فيها.شهادته ؤيودي غيره، إلى القضية يرفع ؤإنما الئات<، من غيره عارضه 
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وغالب،وعرفح، وظاهر، أصل، من الأولية: -والمرجحات، ١٢
ارضتمفد كما سها فيما الأحرى هي تعارض حال، واسمحاب 

غيرها.مع 

احدىإزالخه المهل من الظاهر-ويكون -في التعارض يحصل فد - ١ ٣ 
الترجيح•طرق أوإحدى الجمع، طرق 
يمكنولدا الأدلة، بتحارض وثيقا ارتباطا يرتبط البينايتج تعارض إن - ١ ٤ 

بينالتعارض —لدفع الأصوليون يتخدمها التي، الطرق من كير استخدام 
أوالتخصيص، طريق عن كالجمع الئاص،؛ عن التعارض دفع في الأدلة- 
والناقلالنافي، على الثبت، وكترجيح التنوع، أو الحال، احتلافح أو التقييد، 

الخ.. غير0.. على الزيادة وصاح.—، له، الممحت، على الأصل عن 
الالئاُتح، بين الترجيح عن والعجز التعارض تحقق عند ؤإنه - ١ ٥ 
فيستعمل فد ؤإنما مهللقا، باعتبارها ولا مطلقا، قوطها بالقول يمكن 
وطبيعتها،القضايا لفلروفح تبعا توجل، أو بعض، في وتلغى الحالات! بعض 

والضعف-،.القوة في الحجج ولتفاوت 
طريقتين:إحدى عن المتعارصة البينان استعمال يخرج لا - ٦١ 

مماكان إذا فيه انع المتنبقمة تعمل تأن الأولى: الطريقة "؛؛ه 
مة.القيقبل 

حرجت،ومن المتخاصمسن، بين بالقرعة تعمل تأن الثانية: الطريقة ؛٦ 
١بموجبها له حكم القرعة له 

لهحرجتإ أو المرجحات، من بمرجح بينته ترجحثإ من وأن - ١ ٧ 
نصابه.لكمال يحلم، لا مة يالقنصيبه أوتحين القرعة 
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درحواالفقهاء ولكن احتلافها، من نوعأ إلا البيات تعارض -وليس ١ ٨ 
تعارصا،متنازعين طرفتن لصالح الشاهدتين البيتين اختلاف موا يأن على 

نخالها.واحد لهلرف الشاهدة الثية واختلاف 

هو!البينان فيه تختلف، ما وأهم — ١ ٩ 
صحةتتوقف مما ذللث، كان إذا الشهادة فترد به المشهود الحق ب_إ أ_م
مثلا.كالبيع البدل، مبة تعلى فيه العقد 

فلا;دنانير والأخر ;دراهم الشاهدين أحال. كشهادة نوعه أو ه يسح-أوجن
شهادتهما.تلفق 

أكثريدعي المدعى كان ؤإذا عليه، اتفقا الذي الأقل ت، فيثبمفدار0 ج_أو 
النصاُب،ليكمل الأخر الشاهل. ْع يحلفح أن فاله الشاهدين أحد به شهد ا ممس

الزيادة.له فشن، 

;هالمشهود كان إذا الشهادة فتلفق المكاني، أو الزماني ظرفه د-أو 
كانإن تاشق ولا فيها، التكرر لأْاكان والأفارير، كالإنشاءات قولأمضا، 

يتكرر.لا لأنه فعلا ;ه المشهود 

منعلي يه س ما عازا تعار اناله حمد من ;ه هدا;ما;يأته ;حني وأختم 
الكريم؛لوجهه خالصا عمالي ويجعل يوفقني، أن تعالى الله راجيآ إتمامه، 

مدير•شيء م؛ ^، إنه 
كثيرا.شلبما وملم وصحبه، اله وعلى محمد، مّيدنا على الله وصلى 



إجآآآ^ والمراجع المصائر 

والمراجعالمصائر 

مبيقرةَة ؤِ 

الزمني؛ترنيها على مرب الكريم القرآن ومراجع مصادر أولأن 
الكريم.القرآن ١. 

دارّآه، ١ ٠ ت المتوفى العلبري، جرير بن لمحمد القرآن، ير نففي البيان جامع . ٢ 
ه. ١٣٩٢ثانية، ؤلمة سروت،، المعرفة، 

الكتابدار —، ٥٣١^٠ المتوفى! اص، الجمعلي بن لأحمد القرآن، أحكام ٣. 
يرون•العربي، 

عييطبعة! ءه،  ٤٣المتوفى! المربي، بن الله عبد بن لحمد القرآن، أحكام . ٤ 
ءانية،طبعة الحلي، البابي 

—،٥٥^١٩ المتوفى! الجوزي، بن الرحمن لبد التفسير، م عالفي المسير زاد . ٥ 
-.٥١٣٨٤أولى، طبعة الإّلأس، ب، الكت

القرطبي،ي الأنيلبكر أبي بن أحمد بن لحمل. القرآن، لأحكام الجامع  ٠٦
٥. ١٣٨١^ئالثة، طبعة والنشر، للطباهمة المربي الكتاب دار ه،  ١٦٧ التوفى! 

الممرم3لا؛ع ، ٤٥٧٥ المتوفى! حيان، أبي يوش بن لحمل الحيهل، البحر ٧. 
بالرياصى.الحديثة 

عييطبعة! ، ٤٥٧٧ المتوفى! كثير، بن لإمماعيل المفليم، القرآن ير نف٨. 
الحلي•ايابي 

الدينجلال بكر أبي ين الرحمن لثلّ بالماثور، التفسير في الخشور الدر  ٠٩
بيرومحت،.أمين، محمد ، ١٥٩١ المتوفى! يوطى، ال

المتوفى!السود، أبي لملأ المظيم، القرآن ْزاا إلى ، JLJ1المقل اد |رث. ١ ■ 
يرون•العربي،، اكرايث، إحياء دار ، ٥٩٨٢

عليبن لحمد التفسير، علم من والرواية ال-راية بين الجامع القدير فتح ■ ١ ١ 
.٣٥١٤• الفكر، دار ، ٥١٢٥•الموفى! الئوكاني، 

شهابالقفل لأبي الخاني. والمح المفلمم القرآن تمر فى العاني روح • ١ ٢ 
يرون•العربي،، التراث إحياء دار ، ٥١٢٧•الموفى! الألومي، الدين 

الثنقيهلي،المختار محمد بن الأمين لمحمد القرآن، إيضاح في البيان أصواء . ١٣
ه• ١٤٠٣العزيز، عبد بن أحمد الأمير طبعت؛ ه، ١  ٣٩٣المتويى; 
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تالزمني التارخ على مرتبة الشرف الحديث ومرا-جع مصائر ثانيات 
عبدفواد محمد ؛! ^٥٠٦٠ه،  ١٧٩ت المتوفى أنس، بن مالك للأمام الموحيأ، ٠ ١ ٤ 

العربي.التراث إحياء دار تصويرت الحلبي، جعة.' الباني، 
أبىابن محمد بن الله عبد للحافظ والآ؛ار، الأحادبنح فى المصنف الكتاب . ١٥

بالهند،الملقية الدار الندوى، أحمد مختار ت تحقيق هّآآه—، ت الموفى شيبة، 
هر.١ ٤ ٠ ٠ أولى، طبعة 

الرحمنعبد أحمد ت ترتيب -، ٤٥٢ ١ ت الموفى حنبل، بن أحمد الإمام مند . ١٦
العربي.التراث إحياء دار الأماني، بالؤخ ومعه الرباني®، ااالفتح الخمى البناء 

لابنالباري فح ْع —، ٥٥٢ ٦ ت الموفى إسماعيل، بن محمد البخ-اري، صحيح ٠ ١ ٧ 
الملقية.الخلعة الباقي، عبد نوال ت ترنم حجر، 

محمدوترقيم؛ تحقيق -، ٦٥٢ ١ الموفى؛ القثيري، الححاج بن ملم صحتح ٠ ١ ٨ 
العربي.التراث إحياء دار الباقي، عبد فواد 

وترقم؛تحقيق -، ٥٢٧٣المتوفى؛ القرويني، يريد بن محمد ماجه، ابن سنن • ١ ٩ 
التراث.إحياء دار الباقي، عبد فواد محمد 

المحستاني،الأشعح، ابن ساليمان داود(، أبي )منن المصهلفس سن صحيح * ٢ ٠ 
طبعةالحديث(، دار داود، أبي حل في الجهود بذل مع -، ٥٢٧٥الموفى؛ 

أولى،هارّآاه.
—،٥٢٧٩المتوفى؛ الترمذي، عيسى بن محمد عيسى أ؛يإ الترمذي، صحيح  ١٠٢

-.٥١٣٩٤ثانية، طبعة الفكر، دار عثمان، محمد الرحمن عبد بتحقيق؛ 
بشرح-، ٠٥٣ ٣ الموفى؛ شعيب، ين أحمد الرحمن عبد أبي ائي، النسنن ٠ ٢ ٢ 

بيروت*الربي، الترايث، إحياء دار المندي، حاشية مع الموطئ 
علىالغني التعليق وبدياله -، ٥٣٨٥الموفى؛ عمر، بن علي الدارقطتي، سنن  ٠٢٣

اللهعيد تحقيق؛ للهلباعة، المحاسن دار الحز، شمس لحمد الدارقهلني 
.٠٥١٣٨٦القاهرة، يماني، هاشم 

الموفى؛بالخهلا؛ي، المعروفإ اإخهلاب بن إبراهيم بن محمد نن، المعالم  ٠٢٤
ه. ١٣٥٢أولى، طبعة بحالم(، الهلباخ راغب محمد وتصحيح؛ طبع م، ٣٨٨

بالحاكم،الحروف( محمل الله عبد لأبي الصحيحين، على المستدرك  ٠٢٥
نثر؛-، ٥٧٤٨الموفى؛ الذهبي، للحاففل التلخيمى وبديله ه، ٤ ٠ ٥ الموفى؛ 

بحلم(.الإمحلامية الخهلبوع-ات( مكتمبا 
الفكر.دار طيعة؛ ه،  ٤٥٨الموفى؛ البيهقي، الحسّن بن لأحمد الكبرى، المنن . ٢ ٦ 

دارطبعة؛ ، ٠٥٤٦٣الموفى؛ البغدادي، للخهلمسا الحديث(، أصحاب شرف . ٢٧
أوغلي.سعيد محمد حقيق؛ الئنة، أحياء 
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مطبعةه،  ٤٩٤\دتوض!-_، LJlسليمان الوليد لأبي الموطأ، شرح الخنممى . ٢ ٨ 
ه.١  ٢٣٣ أولى، طبعة بممر، عادة ال

—،٥٥١٦المتوفى! البغوي، عود مبن الحين محمد لأبي الثغ، شرح . ٢٩
—. ٥١٣٩٦أولى، طبعة الإمحلأمى، ب، الكتالأرناووط شعب—، تحقيق! 

المتوفى:الهيثمي، كر أبي بن علي الدين لنور المواشي، ومشع الزوائد مجمع  ٠٠٣
ه.١ ٤ ٠ ٢ طعةالعربي، اكرات، إحياء دار ، ٠٥٨ ٧ 

المتوقي:قلاني، العحجر بن علي بن لأحمد الأحكام، أدلة من المرام بلؤغ  ٠٣١
الجدؤع.راشد الثسح طيعة! رصوان، محمد رصوان تحقيق! —، ٢٥٨٥

العسقلاني،حجر بن علي بن لأحمد الخاري، صحيح شرح المارك فتح . ٣٢
لفية.الالمطبعة ، ٠٥٨٥٢الموفى: 

المتوفى!الصنعانى، امسماعيل بن لمحمد المرام، بلؤخ شممح المالآم ميل  ٠٣٣
سعودبن محمد الإمام جامعة طيعة: ملامة، محمد تعاليق: ه، ١  ١٨٢

الإسلامية.
المتوفى•الشولكني، علي بن لمحمد الأحبار، متتمى شرح الأوطار بل  ٠٣٤

الفكر.دار طبعة: م،  ١٢٥٠
المكتبةنشر: آبادي، الحق شمس لمحمد داود، أبى ض شرح المبود عون  ٠٣٥

.٠٥١٣٨٨ثانية، طيعة المنورة، بالمدينة السلفية 
.٠٥ ١٤٠٥سابعة، طبعة بيروت، الحربي، الكتاب دار سابق، للسيد ند، الفقه . ٣٦

الثاقي.عيد فواد محمد ترحمة: لفننلث.،، الثثة، كنوز طي . ^١٣
الفقه:ومراحع مصادر ثالثآ؛ 

الرمي!التارخ على مرنيه المحتفى الفقه ومراجع مصادر - أ 
مطبؤع-، ٠٥٣٤ الموفى: الحسين، بن الله عبيد الحس أبي الكرحى^ قواعد  ٠٣٨

م،٤٣٠الموفى: الدبوس، عمر بن الله عبيد ريي لأبي النظر، تأسيس مع 
القاهرة.الإمام، مهلبعة 

ه، ٤٤٤المتوفى: الممنانى، أحمد بن لخحمن. النءمحاة، وطريق القضاة روصة , ٩٣ 
ه.١٣٨٩بغداد، أسعد، مطبعة 

داره_، ٤٨٣توفى قيل: السرخسي، سهل بن أحمد بن لمحمد الخبسوط، . ٠٤ 
ثانية.طيعة بيروت، المعرفة، 

العزيزعبد بن عمر تاليف: ، ٦٠٥٢ ١ المرقى: للخصاف، القاصي، أدب شرح ٠ ٤ ١ 
السرحان،هلال محي تحقيق: —، ٥٥٣٦المتوفى: الشهيد، بالصدر العروق، 

طعةأولى،خبمماه-.^طياعةببغداد، 
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الكاساني،عود مبن يكر أبي اللبن لعلأء الشراع، ترتبب في الصنائع بيانع • ٤ ٢ 
ه. ١٤٠٢ثانسة، طعة بيروت، العربي، الكتاب دار ه،  ٠٨٧المتوفى؛ 

المتوفى؛الزيلعي،، علي بن عثمان عمر لأبي اادذائز، كنز نرح الحقانق نين ■ ٤٣
،^.١٣١٤__، بولاق، -، ٠٧٤٣

خؤذبن ض الدين نملأء الأحكام، س الخصض بن يتردد مما الحكام ممن • ٤٤
.٠١٣٩٣*اب، طعة الحلي، اوا؛ي ، ٤٠٨٤ ي،التوفى: الْلرابال

.٠٨٥٠ين،لملأشنسنالدين،الموش: . ٤٥
،١٠٨٦ التوفي; الهام، بن الكمال الواحد عبد بن لحمل اإةا.بمر، فتح • ٤٦

—. ٠١٣١٦أولى، طعة بولاق، الأميرية، 
١. ٤٧ الشحنة،بابن المعروف محم،- بن لإبراهيم الأحكام، معرفة في الحكام ^١ ١

الحلبي،البابي للطرابلي، الحكام معين بهامش مطوع ، ٠٨٨٢المتوفى؛ 
.٠١٣٩٣طبعة'انية، 

حرو،بالمولى الث-هير فراموز بن لحمد الأحكام، غرر نرح في دررالحكام • ٤ ٨ 
ه. ١٣١٧ثانية، طبعة العثماية، الصحافة الثّركة -، ٥٨٨٥ت المتوفى 

الكتبدار طبعة: -، ٠٥٩٧ المتوفى: نجيم، بن العابدين زين والتذلائر، الأشباه ٠ ٤ ٩ 
١٤٠العلمية،بيروت،  ه.٠

،٠٠٩٧ المتوفى: نجيم، بن العابدين لزين الدقائق، كنز شرح الرائق الحر • ٥ ' 
الأولى.الطعة الخلمية، الهلبعة 

زادة،بقاصى المعروفح محمود بن لأحمل القدير(، فتح الأفكار)تكملة نتائج ■ ٥ ١ 
٠٠١٣١٨،بولاق،طيعةأولى، ٠٩٨٨المتوفى؛ 

١،٠ •  ٢٧بعد: المتوفى البغدادي، لغانم اليينامح،، تعارض محي القضاة ملجا . ٥ ٢
الرياض.الإمام، حامعة مكتبة ٢، ٩ رقم؛ هخطومحل 

يمانبن محمد بن الرحمن لبد الأبحر، ملتقى ث;.ح في الأنهر مجمع • ٥٣
طعة؛دارإحياءالترائ،العربى،بيرورإ.

دار، ٠١ ٠٨١المتوفى؛ الرملي، الا-ين لخير المرية، لمفع الخ«ّثة الفتاوى • ٥٤
١٠١٣١١عثمانية، طبعة سحاداين،، 

المتوفى؛الحمكفى، علي بن محمد الدين لخلأء ار، المختالدر رح ن■ ٥٥
ب.—ر.صبيح، علي محمّد طعن؛ ٠، ١ '  ٨٨

المتوفى؛عابدين، بابن الشهير أمين لمحمد المختار، الد-ر على المحتار رد . ٥٦
.٠١٣٦٦ثانية، طبعة الفكر، دار تصوير؛ ، ٠١٢٨٢

ام،الشمفني حمزة لمحمود الراجحة، المنة إلى الواصحة ة الهلريق• ٥٧
.٠١٣٠٥المتوفى؛ 
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المترفى؛أفندي، الدين علاء لمحمد الحتار(، رد الأخار)تكملة عيون قرة .  ٥٨
ه. ١٣٨٦ثانية، حلبعة بمصر، الحلبي مصطفى ه،  ١٣٠٦

ه.١٣١٩^سنالأتجانى،اسمفى:. ٥٩
كراحي.طيعة العدلية، الأحكام مجالة . ٠٦ 
ه. ١٣٢٦^^٠٠؛ ٠١١الأناسي، محمد بن لخالد العدلية، الأحكام مجلة شرح . ١٦ 
مكتبةت طبعة ه، ١ ٣  ٥٣المتوفى حيدر، لخلي الأحكام، مجلة شمج الحكام درر . ٦ ٢ 

بيروت.النهضة، 

الزمني!التارخ على مرتبة المالكي الفقه ومراجع مصادر ب. 
ه،٤  ٦٣المتوفى: البر، عيد بن يوسف عمر لأش المدسة، أهل فقه في الكافي •  ٦٣

م١ ٣  ٩٨اور، طعة الحدية، لرياض اة 
دار-، ٥٥٢٠المتوفى: رثي، ابن الوليد أبي أحمد بن لمحمد والتحصيل، اليسان . ٦٤

ه. ١٤٠٤أولى، طبعة بيروت، الإسلامي، الغرب 
المتوفى:الحفيد، رئي بن محمد الوليد لأبى المقصد، ونهاية المجتهد بداية . ٦٥

ه.١٣٩٠-،مكبةاللكلياتالأزهرية، ٥٥٩٥
-،٥٦٨٤المتوفى: القرافي، الدين شهاب لأحمد المروق، أنواء في المروق أنوار  ٠٦٦

بيروت.الكتب، عالم تشر: 
لشهابوالإمام، القاصي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز في الإحكام . ٦٧

مكتبةغدة، أبو الفتاح عبد تحقيز: ، ٠٥٦٨٤المتوفى: القرافى، الدين 
-.٥١٣٨٧بحلمب، الإسلأمة المطوعات 

نثر:-، ٤٥٧ ١ المتوفى: الكلبي، حزي بن أحمد بن لحمد الفقهية، القوانين . ٦٨
المكرمة.مكة البار، عث-اسأحمد 

١٤٠الفكر، دار ، ٤٠٥٧ ٩ المتوفى: إسحاق، بن حلل للمتخ حليل، مختصر . ٦ ٩   ١٠٥.
إبراهيمالدين لبرهان الأحكام، ومناهج الأهضية أصول فى الحكام تبصرة . ٧٠

دارلعليش، المالك الخلي فتح يهامس مهلمؤع ^١٥—، ٩٩المتوفى: فرحون، ين 
بيروت.المعرفة، 

ي١رالواقآا،الثّهير يوسف بن لحمد الجليل، لمختصر والإكاليل التاج • ٧١
ضوير:عتبةاكج-اح،لييا.

المتوفى:الخناب، محمد الله عبد لأبي حليل، محصر لشرح الجليل مواسي،  ٠٧٢
ليبيا.المجاح، مكتبة ، ٠٥٩٥٤

القاسي،ميارة أحمد بن لمحمد الأحكام، تحفة شمح والإحكام الإتقان . ٧٣
القاهرة.الاستفادة، مطبعة رحال، ابن حاشية وبهامشه ١ه،  ٠٧٢المتوفى: 
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تالمتوفى الخرشّي، الله عبد بن لمحمد حاوسلا مختصر على الخرشى . ٧٤
١١٠ ه،١  ٢٣٢المتوفى؛ الدين، نور الحس أيي العدوى حاشية وبهامشه ه، ١ 

بيروت.صادر، دار 

^دهموانى،الموفى:أحمه،لأحمدالدوانىضرالأض الفواكه  ٠٧٥
ه. ١٣٨٤ثالثة، طيعة بمصر، الحلبي ه،  ١١٢٠المتوفى؛ الشراوي، غيم بن 

المتوفى؛الدردير، محمد بن لأحمد الك.، الم١^^ ۶^٠، الصنير التسح  ٠٧٦
١٢٠ م.١٩٧٤بمصر المعارف، دار ه، ١

المتوفى؛التاودي، محمد الله عبد لأبي عاصم ابن فكر لبنت المعاصم، حلى . ٧٧
ه.١٣٩٧بيروت،باكة،المعرفة، دار ه، ١٢٠٧

المتوفى؛الدسوقي، عرفة بن لحمد الكبير، الشمح على الدسوقي حاشية . ٧٨
وشركاْ.الحليى عيسى -، ٥١٢٣٠

المتوفى؛العدوى، الطالب كفاية على العدوى الدين نور الحسن أبى حاشية . ٧٩
الفكر.دار -، ٥١٢٣٢

الحلي-، ٥١٢٤١الموفى؛ الصاوي، لأحمد لأةربالمالك، المالك بمة  ٠٨٠
-.٥١٣٧٢بمصر، 

،و،١ ٢  ٥٨المتوفى؛ التسرلي، اللام عبد بن لطيآ التحفة، شّرح في البهجة ■ ٨١
ه.١٣٩٨طيعةثالثة، دارالمعرفة،يرون، 

المتوفى؛عليش، لحمد مالك، الإمام مذهب على الفتوى في المالك العلي كح  ٠٨٢
بيروت.المعرفة، دار نشر؛ فرحون، لابن الحكام تبصرة وبهامشه ه،  ١٢٩٩

مهلبؤعه، ١٣٦٧المتوفى؛ المالكية، مفتي علي لحمد الفروق، تهدبمب . ٨٣
بيروت.الكتسآ، عالم نشرت الفروق، بهامش 

دارالأزهري، الأبي السمح عبد لصالح مختصرحليل، الإكليلشمح جواهر  ٠٨٤
بيروت.المعارف، 

طبعةالأزهرية، الكليات مكتبة الله، عبد حمعة لحمد الدرية، الكواكب . ٨٥
-.u٥١٣٩٧تية، 

الرمنيي،التاريخ عار مرنيه الشافعي الفقه ومرامع مصادر - ج 
الهلثعةالمعرفة، دار آه، ٠ ٤ المتوفى؛ الشافعي، إدريس بن محمد للإمام الأم، . ٨٦

ه.١٣٩٣الثانية، 
ه، ٠٤٥ المتوفى؛ الماوردي، محمد بن علي الحسن لأبي القاصي، أدب  ٠٨٧

—.٥١٣٩٣بغداد العاني، مهلبعة المرحان، هلال محيى تحقيق؛ 
الحلبيه،  ٤٧٦الموفى؛ الشيرازي، يوسم، بن علي بن لإبراهيم المهيب، • ٨٨

ه. ١٣٧٩الثانية، الطبعة بمصر، 
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0ى• ٥ المترئى: الغزالي، محمد حامد لأبي النافس، الإمام فقه في الوجمز • ٨٩
بالغورية.ندم حوش مهلبعة 

سة:المتوفى الواقعي، همد القاسم لأبي الوجبمز، نرح المزثز فتح • ٩ ٠ 
ليروى■الجموع بهامش طوع -، ٥٦٣٣

الدينلشهاب والحكومات(، الأنصبة في المننلومات القضاء)الدرر أدب • ٩١
الزحيلى،ممعلفى محمد تحقيق: أه،  ٤٣سة: المرقى ال.م، أبي بن إيرامم 

الثانية.العلبعة بدمثق، الفكر دار 
مسة:المتوفى لام، العبد بن الا-بن لمز الأنام، مصالح في الأحكام نواعد • ٩٢

ه.١  ٣٨٨الأزهرية، الكيبات مكتبة معد، الرووفح عيار نله بتعليق: ، ٥٦٦•
المتوفى:المروي، الدين محص زكريا لأبي الهللأب، منهج بشرح الوهاب فتح •  ٩٣

بمصر،بأم\ه.الحلبي م، ٦٧٦
نثر:-، ٠٦٧٦المتوفى: المؤوي، الدين محي زكريا لأبى، الطالمص، روضة ■ ٩٤

ه.١٣٩٥الإملامية، المكتبة 
المنهاجىأحمد بن لحمد والثهودط والوقعين القضاة ومعين المقود جواهر . ٩٥

ه.٨٩٠المتوفى: الأمبوحلي، 
دار—، ١٥٩ ١ المتوفى: الممرمحلى، الرحمن عبد اكين لجلال، والفلاترط الأشباء •  ٩٦

هر. ١٤٠٣الأولى، الهلعة بيروت، العلمية، الكتب، 
معلثؤع، ٥٩٧٣المتوفى: الهيثمي، حج-ر لأبن المنهاج، بنرح المحتاج تحفة • ^١٩

بيروت.صادر، دار عليه، البائي قاسم وابن الشرواني حواشي بهامش 
الحلبي—، ٥٩٧٣المتوفى: الهيثمي، حجر لأبن الإرشاد، بشرح الجواد فتح - ٩٨

—. ٥١٣٧١المائية، الْلثعة ؛ممر، 

الثربينى،الخُلي—١ لحمد المنهاج، القافل- معاني معرفة إلى المحتاج مغني ■ ٩٩
الفكر-دار نثر: -، ٥٩٧٧سة: المتوفى 

المتوفى:الرملي، حمزة بن أحمد بن لحمد المهاج، ثرح إلى المحتاج نهاية . ١٠'
١ ٠ الشح.لريانحن الإس-لامية الكتبة نشر: ه-، ٠٤

الإرشاد؛المودية.مكتبة نثر: المعليص، نجيب، لحمد المجموع، تكملة - ١ ٠ ١ 

•الزمتي اكار-؛ح على ّْرتآة الحنبلي الفقه دمراجع مصادر ■ د 
١ مسة:المتوفى قدامة، بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد لأبير المغني، • ٠٢

ه_. ١٤٠١الحديثة، الرياض مكتبة —، ٢٥٦ ٠ 
مسة:المتوفى قدامة، بن احمّي بن اللّه عثت-الدين موفق محمد لأبي الكافي، • ١٠٣

.٥١٣٩٩المائية، العلمعة بيروت، الإسلامي، ^، ١١.، ٠٠٦٢
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٨

٣

تالزمني التارخ على مرتبة الفقه أصول ومرام مصائر رابعا! 
الموفى؛اكتنازي، علي بن إبرامم إسحاق لأبي أصروالفقه، في اللمع . ١١٧

م.١  ٤٠٥أولى، حلعه بيروت، العلبة، الكتب دار ، ٠٥٤٧٦
الموفى؛الجويني، بن الملك مد العالي أبي الحرمن لإمام لودقات، ا •

الفحولإرثاد بهامش مطبؤع م،  ٩٩٤المتوفى؛ للعّ-ادىا وشرحها ، ٠٥٤٧٨
بيروت.المعرفة، دار طعة؛ لالثّوكانى، 

المتوقي؛المرحبمى، أحمد بن محمد الأئمة سمس بكر أبى المرحسص، صول أ ٠
.٠٥١٣٩٣الأفغاني،فة؛دارالعرفة،يروت 

المتوفى؛الغزالي، محمد ين محمد حامد لأبى الأصول، علم من لمتصفى ا ٠
بيروت.الحديثة، العلوم دار نشر؛ -، ٠٥٥ ٥ 

المتوفى؛الرازي، عمر بن محمد الدين لفخر الأصول، علم فى لمحصول ا .
.١٠٥ ٤ ٠ ٠ الإمام، حاممة هليعة؛ العلواني، جابر طه بتحقيق! ، ٠٠٥٦ ٦ 

المتوفى؛المقدسي، قيامة بن الدين لخوفق المناظر، وحنة النافر وضة ر٠ 
الإمام.جامعة طبعة السعيد، العزJ.J عبد بتحقيق؛ ، ٠٠٥٦٢

الأمدي،على بن علي الدين سثم، الحسين لأبي الأحكام، أصول فى لإحكام ا .
١٤٠بيروت، العلمية، الكتب، دار ، ١٠٥٦٣ المتوفى؛   ٠٠٥.

حاثيةْع  ٤٠٥٦ ٦ المتوفى؛ بكر، أبي بن عثمان عمر أبي الحاج--،، ابن ختصر م ٠
الجرجاني،الثريف السيد وحاشية ، ٩٠٥٧ ١ المتوفى؛ التمتازانى، الدين سعد 

.٠٥ ١٣١٦أولى، طيعة ببولاق، الأمثرية المطيعة ، ١٠٥٨ ٦ المتوفى• 
المعروفاشرازي محمد بن الدين لناصر الأصول، علم إلى الوصول نهاج م• 

السلفية.المكتية طيعة؛ ، ٠٥٦٨٥الموفى؛ بالبيضساوي، 
دارطيعة؛ ، ١٠٥٧ ٠ الموفى؛ المسمي، أحمد بن الله عبد البركات لأبى لنار، ا •

.٠٥ ١٣١٥العثمانية، معادان 
،٠٠٥٧٣ الموفى؛ البخاري، العزيز لعبد البزدوي، أصول عن الأسرار شم، ك. 

الر؛ي،؛يروت،؛هآام.دارالكتاب 
،١٠٥٧٧ الموفى؛ المبكي، ابن اكين تاج الوهاب لعبد الجوامع، مع ج■ 

٠٠٥١٣٥٦ثانية، طبعة بمصر، الحلبي مصطفى 
الشاطتي،موسى بن إبراهيم إسحاق لأبى الأحكام•، أصول في الموافقات .

٠٠ الموفى؛  الفكر.دار طبعة؛ ، ٥٧٩
الموفى؛الحاج، أمير بابن المعروف محمد بن لمحمد والتجيير، لتقرير ا .

.٠٥١٣١٧أولى، طبعة ببولاق، الأميرية المطبعة ، ٠٥٨٧٩

٨
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المتوفى،وى، المرد١ ليمان مبن علي الدين علاء الحن لأبي التحرير، . ١٣١
أحمد،بن محمد الفتوحي التجار لابن المنيرلإ، الكوكب،  ١١شرحه مع -، ٥٥٨٨

م.١٣٧٢أولى، طبعة بالقاهرة، الحمدبة الثق مطبعة -، ٠٩٨•الموفى: 
بعد:الموفى الحفي، الممرى اللبن شرف زكريا أبى هاوي، الر حاشية .  ١٣٢

معادامحتجدار طبعة: ، ٠٥٨٨٥الموفى: ملك، لأبن ا"لخار شرح على —، ٤٥٩ ٢ 
.٥١٣١٥عثمانية، 

شرحهمع ٥،  ١١١٩المتوفى: الشكور، عبد بن الله لح-تا الثبوت، لم ٌ ١١٣٣
بحاشيةمملبؤع الأنماري، الدين نشام بن محمد العلي لحبي الرحمولتا فوانح 

ّبيروت؛ الحديثة، العلوم دار للغزالي، المممفى 
الديننظام بن محمل العلي لمد الثبوت، لم ميشمح الرحموت فواتح . ١٣٤

الملومدار طبعة: الخممنى، مع مْلبوع ه،  ١٢٢٥الموفى: الأنماري، 
بيروت.اإحل.يثة، 

الثوكاتي،علي بن لمحمد الأصول، علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد . ١٣٥
يرون.المعرفة، دار ٥،  ١٢٥٠الموفى: 

نشر:، ٥١٣٩٣الموفى: الثنقيطى، الأمين لحمد الفقه، أصول مذكرة . ١٣٦
المنورة.لفية؛المدينة الالكتبة 

٠٥١٣٨٥دمشق، جامعة طبعة: الزحبلي، لوهثة الفقه، أصول في الوسيهل .  ١٣٧
الخني،م3لبحة البرزنجي، اللْليفح لبد الشرعية، الأدلة بين والترحيح التعارض . ١٣٨

١٠٠ ٣  ٩٧أولى، طبعة ؛غال.اد، 
م.١  ٤٩٧ الثبايبؤ ة موممطبعة أبوالخينين، لثيران، الخعارصة، التشرج أدلة . ١٣٩
الهلثاعتدار عوض، لصالح الأصوليين، عند والترجيح التعارض في دراسات . ١٤٠

٥. ١٤٠٤أولى، طبعة بممر، المحمدية 
لمحمودالأصول، في وأثرها إهماله من أولى الكلام إعمال الكلية القاعدة . ١٤١

طبعةبيروت، والتونيع، والنثر للدراسات الجامعية ة المرمهرموش، 
١٠ ١٤٠٦أولى، 

الزمني:النارخ على مرتبة اللغة كتب حاما؛ 
الخوض:فارس، بن زكريا بن أحمل الحين لأبي اللغة، مقاييس معجم • ١٤٢

.٠١٣٩١طبعة'انية، هارون، لام العبد تحقيق: ، ٠٢٩١
دار، ٠٣٩٣الموفى: الجوهري، حماد بن إسماعيل نصر لأبي الصحاح، ٠ ١  ٤٣

.٠١٣٩٩ثانية، طبعة بيروت، للملأيين، الملم 
صادر،دار ، ٠٥٣٨الموفى: الزمخثري، عمر بن لمحمود البلاغة، أساس . ١٤٤

٠٠١٣٩٩بيروت، 
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تطبعة ، ٠٥٦٦٦بعدت المتوفى الرازي، يكر أبي بن لحمد الصحا١ح، مختار . ١٤٥
ه.١٤٠٥القرآن، علوم دار مؤسسة 

مع ٢٠٥٦١^التوذىأ مالك، بن محمد الدين حمال الله عبد لأبي الألفية،  ٠١٤٦
وشركاه.الحلمى عيسى طبعة! للعينى، الشواهد ومعهما للأشمونى، شرحها 

تالمتوفى مفلور، بن مكرم بن محمد الدين حمال الفضل لأبي، العرب، لمان • ١  ٤٧
العرب.لسان دار طبعة؛ ، ١٠٥٧ ١ 

عاليبن محمد بن لأحمد Jرراءعي، الكبير الشميح عريب في المتير المصباح . ١٤٨
قديمة.طيعة ، ٠٠٥٧٧ المتوفى؛ الفيومي، المقرى 

الجرجاني،محمد بن علي الشرف المساو الحسن لأبي التعريمايث،، كتاب ■ ١٤٩
بيرومت،.لبنان، مكتبة نثرت ، ١٠٥٨ ٦ ت المتوفى 

الفيروزآبادى،يعقوب بن محمد الدين مجد المحيلل، القاموس . ١٥٠
.٠٠٨١٧المتوفى: 

المتوفى؛النيلي، محمد بن محمد المرتقي المص لأبى المروص، تاج • ١٥١
م.١  ٣٨٦بيروت، صادر، دار ه،  ١٢٠٥

استانبول.طبعة لجماعة الوميهل، الخعحم . ١٥٢

الأدب؛كثب من مادّا؛ 
دارت طبعة الهادي، الدين صلاح ت تحقيق الدبياني، صرار بن الثماخ ديوان . ١  ٥٣

بمصر.العارف 
بيروت.صادر، دار طيعةت المتنبي، أيىالهليس، ديوان . ١٥٤

الزمني؛التارخ على مرنة الراجم كتب س-ادعات 
بهامشمطثؤع ه، ٤  ٦٣الموفى! المر، عبد بن الله عبد بن ليوسف الامحمتيعاب، . ١٥٥

.١٠٠  ٣٢٨أولى، طبعة بمصر، السادة مطعة الإصابة، 
للقاصيمالكأ مدهب أعلام لمعرفة السالك وتقريب المدارك ترتيب . ١٥٦

الحساة،مكتبة نثر! محمود، بكير أحمد تحقيق! ه، ٥ ٤ ٤ المتوفى! عياصى، 
.٠٠١٣٨٧بيروت، 

-،١٠٧٧ المتوفى! بكي، الالوهاب عبد نصر أبي الدين لتاج الثسافعية، طبقات  ٠١٥٧
ه.١  ٣٨٨أولى، طبعة وسركا0، الحلبي 

المتوفى!الوفاء، أبي الدين لحيي الحنفية، طبقات في المضية الجواهر . ١٥٨
.٠٠١٣٩٨الحلبي، عيسى مهلبعة الحلو، محمد الفتاح عيد تحقيق! ، ٠٠٧٧٥

إبراهيمالدين لبرهان المدهب، طماء أعيان محرفة فى الخدهب يباح الم. . ١٥٩
طيعةبمصر، شقرون عباس نشر! —، ٠٧٩٩المتوفى! فرحون، بن على بن 

ه.١٣٥١أولى، 
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المتودىتشهبه، قاصي بن الدين نقى أحمد بن يكر لأبى الشافعية، حليقات ٠
ه. ١٤٠٧أولى، طبعة بيروت، الكت٠بs، عام ، ١٠٥٨٥

العسقلاني،حجر بن الدين شهاب على بن لأحمد الصحابة، تمييز فى لإصابة ا .
-.٠١٣٢٨أولى، طيعة بمصر، المعادة مهلبعة ، ٠٥٨٥٢ت المتوفى 

حجرابن الدين شه-اب، على بن لأحمد ١^٥٠؛^، المائ أعيان فى اللكمنة لدرر ا ,
-.٠٨٥٢السقلأنى،الحفى: 

^.4;اللهليف، عبد الوهاب عبد ت تحقيق أيضا، حجر لابن التهدس، قريب ت ٠
بيروت.المعرفة، دار 

ثطلوبغا،بن قاسم الدين زين العدل لأبي الحنمة، طبقات فى التراجم اج ت .
.٢١ ٩٦٢بغداد، العاني، مطبعة —، ٠٨٧٩المتوفى! 

امخمعسمسبمص،اسمفى:آآ«
المدهب،.الديباج 

عبدبن مصهلمى حليمة لحاجي والفخن، الكتب أصامى عند الفلنون ثف' ك. 
بغداد.المثنى، مكتبة طبع ه، ١ ٠  ٦٧المتوفى! الله، 

العمادابن الحي عبد الملاح لأبي ذهب، من أعيان في الدهب.، ذ.رات ث٠ 
بيروت.الأفاق، دار نثر! ه، ١  ٠٨٩المتوفى! الحنبلي، 

المتوفى!اللكنوي، الحي عبد لمحمد الحنفية، تراجم قي البهية لفوائد ا •
—. ٠١٣٢٤أولى، طبعة بمصر، السعادة مهلبعة ه،  ٤١٣٠

—،٠١٣٣٩بعد! المتوفى الحنبلي، حميل للشخ الحنابلة، طبقات ختصر م .
—.٠١٣٣٩بدمشق، الترفي مطبعة 

والفنون،الكتب أسامي عن الظنون كشش على الدبل ني المكنون يماح إ •
بغداد..؛!^، ٠١١مكتبة طبع باشا، لإمماعيل 

محمدنشر! المراعي، مصهلفى الله لعبد الأصاوليينّ، طبقات في المبين لفتح ا ٠
ه. ٤١٣٩ ثانية، طبعة بيروت، وشركاه، أمين 

ه.١  ٠٣٨ بدمشق، الترش مْلبحة كحالة، رصا لمحمد المؤلفين، عجم م• 
.٢١٩٨٤سادسة، طبعة بيروت، للملأين، العلوم دار الزركلي، الدين لخير لأعلأم، ا •

حديثة!مرا"ثع 
اشكتبالفائز، محمد بن لإبراهيم الإسلامي، الفقه في بالقرائن لإنبات ا •

ه. ١٤٠٣ثانية، طبعة دمشق، بيروت، الإسلامي، 
ه.١٣٣٩قراعة،سلبعةالرغا٠ب،لي مل .
اكضائية،سيدسيداوماكتة.الإدرارفيالأحكام س. 



ؤْثمتتت والمراجع اثمصادر 

الفينالسالمْلعة إبرامم، إبراهم لأحمد الإ،لاميت، الشريعة ش القضاء طرق • ١  ٧٧
م. ١٣ ٤٨بممر 

ه. ١٣٩٧الأزهرية، الكليات مكتة للحمرى، القماء. علم . ٨١١^
..٠١٣٨١^دمثق، ؤلريين، طعة الزرقاء، لممعلفى العام، الفقهي المدخل •  ١٧٩
الفكردار البهي، النعم عبد لأحمد والقانون. الشريعة في الإثبامحتط طرق من . ١٨٠

.٢١ ٩٦٥أولى، طعة العربي، 
بغداد،العاني، مطعة زيدان، الكريم لعبد الإسلامسة. الشريعة في القفاء نفل-ام  ٠١٨١

طعةاولى،إ*أاه.
ةمؤتالركبان، الق عبد لالد؟كتور الحدود، موجبائ، لإثبامحت، المامة الفلرية • ١  ٨٢

م. ١٤٠١أولى، طعة بيرومثؤ، الرمحالة، 
والشر،ساعة المربية الدار علمان، لشركن، دالإلمات،، الدعوى ض الرمز •  ١٨٣

..٠١٣٩٨أولى، طبعة 
والأحوالالدنية المعاملأت، في الإملامية الشريعة في الإناُت، وسائل . ١٨٤

م. ١٤٠٢أولى، طبعة البيان، دار مكتبة الزحيلى، ممهلفى لحمد الشخصية، 

الحث،؛فى منها ت امض.، التي الرسائل عات تاس
الأقوالتعارض فى الإجمال تفصيل  ٠١كتاب، وتحقيق والأفعال الأقوال تعارض . ١٨٥

الأصول.نم ماجستير، المهلير، الرحمن مل إعدادت لاعلأئى، لاا، ١٠والأف
ماجتير،المهللق، اللم عبد إعداد؛ التشريعية، الأدلة بين والترجيع التعارض . ١  ٨٦

للقفاء.المالي العهاو 
دكتوراه،المار، الله عط. إعل.ادت الإء.لأمبى، الفقه في تطبيقها ومجالامت، القرعة . ١  ٨٧

الفقه.م ق





اثمحتويات===^====^=^=^===^ 

محثذاص
مموهَء لآِ 

الصفحنيميصئ 
هشْقااساس 

٦اوْسْة 

١٣والإثيات والدعوى القضاء الأوو: القمل 

١الإسلامية......................................٤ الشريعة ش ومكانته القفاء الأول; المحث 
٨١ وصلتهابالقضاء الدعوى الثاني; المبحث 

٤٥التزنع لفض البينان إلى الحاجة الثالث; المبحث، 
٢٣اونا)ت، نعارض معنى بيان الثاني؛ القمل 

٢...٤ ............بالتعارضالتعريف، الأول; المثحثه 
٩٢ المنة معنى تحميق اكاني• البحث، 
٤ه ....... ...........ه...ه.مم.اليانارتؤااتعارض  ٠٠الركبة المبارة معنى الثالحج; البحث 

٤٩الخعارض حقيقة الثالث،; القمل 

٠0 التعارض.........ّ،.-ٌٌءطط-طٌهه...ط..آ..ّ...ّّ...ممه..عه.م.......،ّّّ...._ّّّ..ّّ..،م.ءُ.ٍ....__._ٌٌٍّ،__طُ أركان الأول; البحث، 
ه٤ . .. .. ^.مم.ّّ.مءمهّّ..ه.معُّ،ِه.التعارض شروط الثاني; الثحح، 

٠٨التعارض......--ءء.هه.--..ّآ..ّ.....ّ،.هُ،.ُ...،،ءءء.ءء،،ءءءس.......ءمحل الثالث،; المحث، 
٦٧سلاشاء:ممارضصالخات 

٦٨الشهاداتج الأول; الثحئؤ 
٨٩القاصى علم الثاني; البحثج 
٩٨الإقرار الثالث،; الجحح، 

١١ ٠ القرائن الراح; الثحح، 



ءثت؛ظمحلمحهوةاص

الصفحات؛لمؤضؤع 

الخاصالمبحث 

المادٌسالبحث 

١٢١الكابة 

١٢٧....المن 

١١٠٩اتجمع بطريق القات تعارض دفء ااخاْست الفصل 
يالجمعالمدء ني الخلاف يمان الأول؛ البحث 

٤١ ٠ .. ..... ................... .. .........العارض حصول عد الترجيح قبل 
١٤٥الجمع حقيقة اiئانيت البحث 
١٤٩الجمع 1ٍرق الثالث: البحث 

١٠٥الخرجيح بطريق اكعارض دفع ادس: ايالقمل 
١٥٦تمهيد 

١٥٨ههٌهه..ءه..ه..ٌّي.ءٌ.هه.هه..هههط........س..م...ٌٌّم..........................الخلك ثب يالترحح الأول: البحث 
١٦٤العدالة بريائه الترجج اكاني•' البحث 
٧١ ٠ ... .......ٌ.......ّ..........ّ.ط...ه.ط....ه......،ّ........ق. .هقق.سالعدد بزيادة الترجح الثالث: البحث 
١٧٤الخجة.................هّ.,ٌٌ...ّ.....ء.ههٌٌٌٌي,ه.ّطه.هههٌٌٌ.هسهههه......ّ.............. يقوة الترحح الراح: البحث 
١٧٩....عّ...م..........-.ء.م-ط--.م- , بالتايخ الترحح الخاص: البحث 

١٨٢..م........ .....................^.^.آ. ..آ؟.ّ..ٌ. ^.ط. الخنبتة البينة ترجح البحثالمادس: 
١٨٦..ّه..ّ.هه.سهه..ه.ّهه .........الخرز......يينة على اللك، بينة ترجيح الماع: اليحث، 
١ ٨٧باليد الترجج الثامن: البحث 
٩١ ٤ .....^.^^^^^.هه.ه^._هه. ٌ.ه....... ... ... ..... العرقيةبالقرائن الترجح التامع: المحث 
١٩٦ٌٌءّّههٌق-ٌٌٌٌٌّههسطٌ.....ّّ......ّ....آ ......ُ،...ّ.ٌ..،..-ٌٌ.......الترجح..............مع المن العاشر: البحث 

١٩٩الترجيح تعدد عند العمل ابع؛ ايالفصل 
٢٠أوالترجح.الجمع إمكان عدم عند القاصي موقف الأول: البحث  ٠
٠٢ ٦ ....................... ....مم....م.......ّ....ّّّ.........مة.......يالقالبينتين استعمال الثاني: البحث 
١٢  ١٠البينتين؛القرعة اتمال الثالث: البحث 



)؛r؛T(= اثم٠حتوبت ============^^^=^===== 

الصفحةمؤصئ 

٢٢٧ Atانمشهود على وأثره اكهادة اختلاف الثامن: الفصل 
٢٢٨تمهيد 

٢٢٩السب عر الشهادة فى الاختلاف الأول: المجحث 
١٢٣ . . ..... أونوعه.به المشهود حض فى الأخلاق الثار: المحث 
٢٣٢. ......به.........................الشهود مقدار في الشهود اخلأف الثالث: المحث 
٢٣٦ّ.......ُ..مّ.....هه-ب.....هُ.عّ.ُّم،ُُّه..م.ٌٌ-ءٌهٌ.ءءٌ واJكان الزuن في الأخلاق الرابع: المحث 

٢٤٣الخاتْن 

٢٤٧والمراجع المصادر 
٢٦١المءئويات 




