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مراتب الشهادة على األموال

 سعيد بن مبارك دخيل األكلب.د
أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب ف جامعة بيشة
:امللخص

 هن برا ت ببا تا ببم ب الرا ببية م ب مس ببا م ع ببددا،مرات ببل الد ببلادا مل ببم اام بواا م ب الرا بباا اح ببديرا ًلدرات ببة هالبا ببي
 رببا اعب دراتب لا بي ا ملمبا، هن برا رتببا ب الرابية لسبا يرليببة اثباا، هييب مب ا را الفرليبة الثثببا هالثثبا،هم ومبة
حىت ي اب االب و هي لبر ا ثبف الفرلبا جليبا جلمبام احميبع اباا دلبو بو ا بدو هال ايبة مب هرا ب الدراتبة هالب ه لبا ب ب
 ه بلادا رجب هاحبد، هت اهلت ييلا اتسا اترتبطة هب الرابية م لبا بلادا رجلبع ملبم اتباا،""مراتل الدلادا ملم اامواا
 ه ا ببا م ب الرا بباا ات علر ببة، ه ببلادا ات برجلا م ف ببردا، ه ببلادا ام برجلتع ها ببع ات ببدما، ه ببلادا رج ب هام برجلتع،م ببع ا ببع ات ببدما
.ًلدلادا ملم اامواا
.لادا الرجاا

لادا ال سا

الكلمات املفتاحية الدلادا مراتل الدلادا الدلادا ملم اامواا

The Ranks of Testimony of Funds
Dr. Saeed bin Mubarak Dakhil Al-Aklabi
Assistant Professor, Department of Islamic Studies
Faculty of Arts, Bisha University
Abstract:

The ranks of testimony on funds are issues worthy of study and research, and given the
many and varied issues involved in this issue, and there are many doctrinal opinions, and
given the connection of this issue with many doctrinal issues, which makes its study an
important thing; Until the dispute becomes clear and the jurisprudence appears clearly in
front of everyone, this was the goal and purpose of this study, which I called "the ranks of
testimony of funds, She addressed many issues related to this issue, including: the
testimony of two men on the money, the testimony of one man with the right of the
plaintiff, the testimony of one man and two women, the testimony of two women and the
right of the plaintiff, the testimony of the woman alone, and other issues related to the
testimony of the funds.
Keywords: Certificate, Degrees of Testimony, Certificate of Funds, Testimony of
Women, Testimony of Men.
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د .تعيد ب مبارك دخي اااليب مراتل الدلادا ملم اامواا.

مقدمة:

ا مد هلل – تعاىل – ال ي ب عم ت ف الصا ات ،هبدثر تزيد ال عف ،هل تباان الفا هاتّة ،جلمر
ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ (تورا البررا
ﱛ
مباد أبدا الدلادا يراا تعاىل ﱡﭐﱘ ﱙ

جلثر إيل
 ،)283هالص ا هالس م ملم تيدان حممد جليا العباد ،هملم آل هجلصااب  ،هم ا دى هبدي هاق فم َ
يوم الدي .
جلما بعد
ي ختفم مثانة الدلادا يف الدريعة اإلت مية يلا أتيت يف اترتبة الثانية م مراتل اإلثبات بعد اإلقرار،
هقد جلمر هللا أبدا الدلادا ،هحرم ا ماهنا يراا تباان ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ (تورا الط ق  ،)2هقاا
ﱚﱜﱝﱞ
ﱛ
ﱡﭐﱘ ﱙ

ﱟ ﱠﱠ (تورا البررا .)283

هم قااا الدلادا احديرا ًلباي هالدراتة مراتل الدلادا حيي إا ا اجة دامية تعرية مراتل
الدلادا يف جلبواب الفر اتخ لفة ،هل ا قمت إبمداد ا الباي هحرصت يي ملم مم دراتة يرلية مرارنة ا
اتوضوع إليااح مسا ل  ،هجتلية جلحثام  ،ه و موضوع ده جلمهية ًل ة ن را رتباط أببواب يرلية م عددا
هم ومة هتسات اتبا ر حبياا ال اس اليوم لثثرا حدهث الوقا ع هالرااا ال ي علق هبا ،هقد م ونت ل بب
(مراتل الدلادا ملم اامواا).
أسباب اختيار املوضوع:
 .1جلمهي إد ا اجة دامية تعرية مراتل الدلادا ملم اامواا يف جلبواب الفر اتخ لفة.
 .2اثرا الوقا ع هالرااا ال ي علق هبا هارتباطلا أببواب يرلية م عددا هم ومة
 .3الر بة يف مجع مفردات اتوضوع يف موضع هاحد ليسل الوقوو مليلا ها ت فادا م لا.
 .4جلا الدلادا تعد هاحدا م جل ف اامور ال تثبت هبا اثا م ا روق ،هيس عاا هبا لفض ات ازمات
هاال يات هإثبات ا روق اصااهبا.
مشكلة البحث:
دراتة ا ثف الدرما لطرق همراتل الدلادا ملم ا روق هاامواا ،هالعدد ال ي تثبت ب الدلادا ،مع
دار الرجلي الراج ال ي تؤيد اادلة.
اهلدف من البحث:

يلدو الباي إىل بياا مراتل الدلادا هجلحثاملا هال صاب ال ي تثبت ب  ،هدار جلقواا الفرلا  ،مع
ا را هالراجع م لا.
بياا هقع يي ا تفاق ها خ و م لا ،ههج
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الدراسات السابقة:

مل جلطلع ملم م جليرد موضوع الباي بدراتة املة ا جلين هجدت حبواث مس رلة يف بعض جلنواع
الدلادات هم لا
 .1لادا البمرجلا يف الفر اإلت م "دراتة يرلية مرارنة" إمداد د .حممد ب مبد العزيز االاا.
 .2لادا ال سا م م ور يرلا إمداد د .مرمي مبد الس م بثر.
ااحباث هماامي لا جلهنا تدرتك مع يف م اقدة بعض اتسا اتوجودا ًلباي،
هي لر م م اهي
هلث لا تس رق موضومات .
 .3نصاب الدلادا يف مسا ااحواا الدخصية ات علرة ًامواا يف الفر اإلت ما إمداد د .زارا موض
اتع.
هقد ت اها ا الباي نصاب الدلادا يف مسا ااحواا الدخصية ات علرة ًامواا هقدم ل لردمات
م ااحواا الدخصية هما ي علق هبا همل يد نصاب الدلادا توى قرابة ثلي الباي ،اما اك مسا مل
ي عرض ا م لا لادا اترجلتع بدها اع اتدما ،لادا اترجلا م فردا.
خطة البحث:

اتردمة دارت جلتباب اخ يار اتوضوع ،هجلمهية ،همدثلة الباي ،هخط .
ال مليد هيي مطلباا
املطلب األول :التعريف مبفردات البحث والذي يشتمل على ثالثة حماور:
جله بياا اتراد ًتراتل ،اثنيا تعريف الدلادا ل ة هاصط حا .اثلثا حثف الدلادا ،رابعا تعريف
اامواا.
املطلب الثاين :حكم الشهادة وموانعها.
املبحث األول :شهادة الرجال وفيه ثالثة مطالب:
• اتطلل ااها

لادا رجلع ملم اتاا.

• اتطلل الثاين

لادا رج هاحد مع اع اتدما.

• اتطلل الثالي

لادا رج هاحد بدها اع اتدما.

• اتطلل ااها

لادا رج هامرجلتع.

املبحث الثاين :شهادة الرجال مع النساء:
املبحث الثالث :شهادة النساء:
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• اتطلل ااها

لادا امرجلتع هاع اتدما.

• اتطلل الثاين

لادا امرجلتع بدها اع اتدما.

• اتطلل الثالي
• اتطلل الرابع

لادا اترجلا م فردا.
لادا جلربع نسوا.

وف اخلامتة :ذكرت نتائج البحث وأهم توصياته.
مساي
اتسألة ،هتددت ث را يف ا احانل،
آم جلا جلاوا قد هيرت يف مرض جلقواا الفرلا يف
َ
ب لو العم ات واضع جلا جلضيف إىل اتث بة الدرمية ،م خ ا مجع ا اتوضوع م اتصادر الفرلية اتخ لفة.
يرت ي لو مّة م هللا  ،- -هإا اانت ااخرى ،ياسيب إخ ص ال ية هجلين مل جلتعمد االطأ،
يإا ُه ُ
هجلا العصمة هلل هلرتل الثرام.
ههللاَ جلتأا جلا ي رب ا العم بربوا حس  ،إن هيل دلو هالرادر ملي  ...هآخر دمواان جلا ا مد هلل
رب العاتع.
املطلب األول :التعريف مبفردات العنوان:
إا معرية الدا يرع م تصور  ،هحىت ي سىن ل ا معرية مراتل الدلادا ملم اامواا ااا بد م معرية
معاين مفردات م واا الباي ،هال ت مث يف بياا مراتل الدلادا ،هتعريف الدلادا ل ة ه رما ،هتعريف
اامواا.
أولا :بيان املراد ابملراتب:
يرصد لراتل الدلادا جلمداد الدلود اتطلوبة رما يف ا ج س را يثبت ًلدلادا.
ُ

اثني ا :تعريف الشهادة لغة واصطالحا:
الدلادا ل ة تطلق ملم مدا معاا م لا

• اإل لاد ه"اإل لاد يف الل ة مصدر جل لد ،هجل لدت ملم ا ا يدلد ملي جلي صار ا دا ،ه"جل لدين
إم ا جلحارين"(.)1
• هم لا ا اور يف قو ف

لد اتثاا ،ه لد ا رب جلي حار ا هم قول  -تعاىل-

ﲃﲄﲅﲆﱠ (.)2

( )1لساا العرب ،اب م ور.238 / 3 ،
( )2تورا ال م  ،م ا ية .49
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• هاتدا دا اتعاي ة مع ا اور .الدلادا خرب قاطع لا حار اتر هماي هم قول  -تعاىل-

ﱡﭐ ﲀ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﱠ(.)1
• هقي إا الدلادا مأخودا م العلف ،هم اإلًنة هاإلظلار هم قول  -تعاىل-

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚﱠ (.)2
• هتطلق ملم ا لف هاليمع هم قول  -تعاىل -ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﱠ (.)3
• هم لا ا ثف حنو ،قول -تعاىل -ﱡﲒﲓﲔﲕﱠ (.)4
قاا اب ااثا ب رمح هللا ب "جلص الدلادا اإلخبار لا ا د ه لد "(.)5
قي

ات دلدت ي ان جلي تأل إقامة لادا اح مللا ،هم قول  -تعاىل-

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌ
ﱽ

ﲍﱠ ( ،)6ه لد ل بث ا يدلد لادا إدا جلدى ما م د م الدلادا (.)7
ﲎ
الدلادا اصط حا دار الفرلا مدا تعريفات للدلادا اللا تدهر حوا معىن هاحد م لا
مريلا العيين م ا فية أبهنا "إخبار م صدق بلفظ الدلادا يف جملس الراا ها ثف (.)8
مريلا الدردير م اتالثية أبهنا "إخبار حااف م ملف ليراا لر اا "(.)9
همريلا احم (م الدايعية) أبهنا "إخبار حبق لل ا ملم ال ا بلفظ جل لد"(.)10
همريلا البلويت (م ا ابلة) أبهنا "اإلخبار لا ملم بلفظ جل لد"(.)11
هًل ر إىل تعريفات الفرلا للدلادا ن حظ م اتبة اتعىن الل وي للدلادا تع ا ا الدرما ،اا ا مها
إخبار م ملف ،إ جلهنا يف اتعىن الدرما جلخص ،دلو جلا الدلادا يف الدرع إخبار مدا دها ا يف جملس

( )1تورا يوتف ،م ا ية .81
( )2تورا آا ممراا م ا ية .8
( )3تورا ات ايروا م ا ية .1
( )4تورا يوتف م ا ية .26
( )5ال لاية يف ريل ا ديي هااثر ،اب ااثا.)514/2( ،
( )6تورا البررا ،م ا ية .282
( )7الراموس احمليط ،الفاهزآًدى ( ،)292/1الصااح ،احو ري ( ،)294/2لساا العرب ،اب م ور (.)223/7
( ،)8الب اية رح ا داية ،حممود ب جلمحد العع ،ص ( )100تبيع ا را ق رح ا ز الدقا ق ،الزيلعا ا فا ،)206/4( ،رد احمل ار ملم الدر اتخ ار ،اب مابدي .)461/5( ،
( )9الدرح الثبا ،جلمحد الدردير جلبو الرباات.)164/4( ،
( )10ي وحات الو اب ب وضي رح م لج الط ب ،تليماا العجيلا ااز ري.)377/5( ،
( )11الرهض اتربع رح زاد اتس ر ع ،البلوتم ا بلم (.)719/1
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ا م اتمث جلا خنلص إىل تعريف للدلادا أبهنا (إخبار حبق لل ا ملم ال ا

م مدا دا م ظ ) ه و ما د ل إلي إبرا يف ب حممد ب إبرا يف ا ليب ا فا يف رح مل رم ااحبر(.)1
اثلثاا :حكم اإلشهاد على العقود:
اإل لاد تعرتي ااحثام االمسة ،ييثوا هاجبا اما يف الّثاح ،هيثوا م دهً ،ااإل لاد يف البيع م د
جلاثر الفرلا  ،هجا زا اما يف البيع م د البعض ،همثره ا ااإل لاد ملم العطيّة ،جله ا بة لأله د إا حص ييلا
تفاهت م د البعض ،هحراما ااإل لاد ملم احور هد بت طا فةٌ م جل العلف إىل إااب اإل لاد يف ا ّ ما هرد
ٌ
اامر ب .)2(.
حتمل الشهادة وأدائها:
ِ
ِ
ََت ُّم الدلاداِ ِيف َ ِا ح ِق هللاِ يَبر ِ ٍ
ض َم ر ٍ
ع
َ ُ ََ
وج رد إِ َم ر يَثرفا تَب َع َ
ر َّ
ع َملَري َ ،هجل ََد ُاؤَ ا يَب رر ُ
ر ُ
ض ا َفايَةَ ،هإِ را َملر يُ َ
َملَم َم ر ََتَملَ َلاَ ،م َىت ُد ِم َا إِلَري ِ(.)3
ابعا :تعريف األموال:
را
اتاا ل ة اتاا يطلق يف ل ة العرب ملم ا ما يرع ملي اتلو م اا يا ( ،)4اما يطلق ملم ا
بعي م بار معع ،ام خيص اتاا ًلثياب هات اع ،هقد يريدها ب اإلب خاصة.
قاا اب ااثا " اتاا يف ااص ما الو م ال ل هالفاة ،مث جلطلق ملم ا ما ير ىن هالو م
اامياا .هجلاثر ما يطلق اتاا م د العرب ملم اإلب  ،اهنا اانت جلاثر جلموا ف"(.)5
هجلما اتاا يف ا صط ح الفرلا
• يرد مري بعض يرلا ا فية أبن "ما اي إلي الطبع هاث ادخار لوقت ا اجة(.)6
• همري صاحل درر ا ثام برول "اتاا موجود اي إلي الطبع هاري يي الب ا هات ع"(.)7
• هجلما اتاا م د احملور ييطلق ملم ا ما ل قيمة بع ال اس يف حالة السعة ها خ يار(.)8
( )1جممع ااهنر يف رح مل رم ااحبر ،ا َلَيب ا فا.)257/1( ،
( )2ان ر رهضة الطالبع لل وهي ( ،)274/11ات ين ب قدامة (.)123/14( ،)382/6
( )3ات ين ب قدامة (.)124/14
( )4ي ر لساا العرب .635/ 11
( )5ال لاية يف ريل ا ديي هااثر 373/ 4
( )6البار الرا ق رح ا ز الدقا ق ،اب جنيف اتصري.)277/5( ،
( )7درر ا ثام رح رر ااحثام ،حممد ب يرامرز ب ملا الدلا ل خسره (.)168/2
( )8ي بر اام ،الدبايعا ( .)171/5ب هجبا ييب " ه يرببع اتبف مباا إ ملبم مبا لب قيمبة يبباع هببا هتثبوا إدا اتب للثلا مسب للو جلدى قيم لبا هإا قلبت همبا يطرحب
ال اس م جلموا ف مث الفلبس همبا جل بب دلبو الب ي يطرحبوا " ،هان بر جليابا ا باهي الثببا  ،450/ 15دقبا ق جلهيل ال لبم البلبوتم ا بلبم (( .)7/2ب هجبا ييب " اتباا
رما ما يباح نفع مطلرا جلي يف ا ااحواا جله يباح اق اؤ ب حاجة".
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• هيس وي يف دلو جلا يثوا مي ا جله م فعة ،بعثس ما قال ملما ا فية ال ي جلخرجوا ات ايع م مسمم
اتاا ًم بار جلا اتالية تثبت إ ًل موا(.)1
هتثبت اامواا هما ااا اترصود م اتاا( )2بدا دي داري مدلع ،جله بدا د مدا دار هامرجلتع،
ه ا حم إمجاع بع العلما

()3

لرول –تعاىل-

ﱼﱾﱿﲀﲁﲂ
ﱽ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲍﱠ (.)4
ﲎ
ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ
ههج الد لة جلا ا ال ص ملم مموم إ ما ثبت يي دلي خاص خيصصلا.
ه يدرت م د ا رتاك رج هامرجلتع يف الدلادا جلا ت ردم لادا الرج ملم اترجلتع ،ي ص الدلادا،
توا تردمت لادت ملم اترجلتع جله أتخرت ،ب ه يدرت العجز م لادا رجلع ،يسوا جلااا م اتردهر
لادا رجلع جلم ااا م ا اتردهر يإا لادا اترجلتع مع الرج صاياة(.)5
هقد بع هللا -مز هج  -تبل اوا لادا اترجلتع تروماا مرام لادا رج  ،ما قد يرع م اترجلا
الدا دا م نسياا يا رت ا صاحب ت ار ا خدية هقوع دلو.
همعىن ا جلا اترجلا بطبيع لا معرضة لل سياا جلاثر م الرج  ،هلع دلو راجع إىل ما يعرتيلا م جلمور
طبيعية اا يض هال فاس ها م  ،را قد يؤثر ملم قوا حاي لا ،يي سيلا بعض الوقا ع ،يإدا اانت امرجلاتا يف
الدلادا يإا إحدامها ت ار ااخرى إدا نسيت.
يخ ا اب ُ تيمية  -رمح هللا " -يي دلي ٌ ملم جلا ات دلاد امرجلتع
قاا اب الريف –رمح هللا  -قاا ُ
مثا َا رج إمنا و إلدراار إحدامها ااخرى إدا ضلت ،ه ا إمنا يثوا ييما يثوا يي الا ُا يف العادا ،ه و
ال سياا همدم الابط ...هما ترب يي لادهت م فردات إمنا ا جل يا ُ ترا ا بعي لا ،جله تَب رل َمسلا بيد ا ،جله
ِ
ِ
َتت الثياب ،يإا
تسمعلا أبدهنا م را توقُّف ملم مر االو دا ها ت ل ا ،ها ررتااع ها يض ،هالعيوب َ
ِ
إمماا مر امعاين ااقواا ال تَ رس َمعلا ِم اإلقرار ًلدي
ا يُ َسم يف العادا ،ه َت اج معري إىل
مث
ٍ
العلد هبا يف احُملة"(.)6
ه ا  ،يإا
معاا معرولة ،هيطوا ر
هيرى بعض اتعاصري جلا اإلت م م دما جع لادا اترجلتع مساهية لدلادا رج هاحد ،يإن ب لو
يردر ظرهو اترجلا ها ماماهتا ال جتعللا – يف ال الل – ملم بعد م تعام ت اجمل مع يف البيع هالدرا
( )1ان ر البار الرا ق ب جنيف ( ،)2 /227رد احمل ار ،ب مابدي (.)4 /3
( )2ما ااا اترصود م اتاا ي لو االبيع ،هاإلجارا ،هالر  ،هال صل ،هق االطأ هما ماث ا.
( )3ان ر اإلمجاع ب ات ر ص ( ،)78افاية ااخيار يف ح اية ا خ صار ،ا جلبو بثر ا سيين (.)571/1
( )4تورا البررا ،م ا ية .282
( )5افاية ااخيار (.)571/1
( )6الطرق ا ثمية ب الريف (ص .)128 ،127
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هاتداي ة ،جلما اا يا ال تثوا ملم قرب م لا هَتيط هبا دها توا ا م الرجاا ،يرد جلخ اإلت م بدلادهتا
دها الرجاا ،هدلو اأمور الرضاع هالو دا ها يض هالبثارا هالثيوبة(.)1
املطلب الثاين :شروط الشهادة وموانعها:
شروط من تقبل شهادته:
ا ف اإلت م اثاا ًلدلادا ،تا ا م جلثر م يف يف حفظ ا روق همدم ضياملا ،حيي ام رب ا الدرع
ا روق جلياا ،م جلج دلو
م جل ف الوتا ال تثبت هبا ا روقً ،إلضاية إىل جلهنا م جل ف هتا توثيق
يإا الفرلا قد ا موا باط الدلادا ،هَتديد ا ،ههضع الدره ال تام جلا يروم الدا د أبدا لادت ملم
()2
الدره ا
خا هج ،
 .1اإلتب م ي ترب لادا ااير ملم مسلف لرول _ تعاىل ﴿ َهجلَ ر ِل ُدها دَ َه ري َم رد ٍا ِمر ُث رف﴾ [الط ق ،]2
هالثاير ليس مد  ،هليس م ا ،هان ا ب ملم هللا بثفر  ،ي جلتل م جلا يث ب يف لادت ملم
اتسلف  ،هيس ثىن م دلو لادا جل الث اب يف الوصية يف السفر إا مل يوجد ا ف هحار اتوصا
اتوت.
 .2العدالة ه ا ات وا جلحوال يف دي هام داا جلقوال هايعال  ،ي ترب لادا الفاتق ،حىت هلو رضا ب
اتدلود ملي  ،جله تراضم ملي االصماا معا ،لرول تعاىل ﴿ َهجلَ ر ِل ُدها َد َه ري َم رد ٍا ِمر ُثف﴾]الط ق . [2
ط ِمر َد اَّللِ هجلَقربوم لِلدلاداِ
 .3مدم ال لمة أبا يثوا ا م لف يف لادت لروا هللا مز هج َ ﴿:دلِ ُث رف جلَقر َس ُ
َ َُ َ َ
َهجل رَد ََن جلَ تَب ررَاتبُوا﴾ [البررا  .]282هب ا ملم دلو ترب لادا مده ملم مده  ،ه لادا هالد
لولد ه هلد لوالد  ،ل لمة ال اام ملم العده هاحملاًا للوالد ،جله الولد ،ها ا لادا العبد لسيد
هالسيد لعبد .
م مبد هللا ب ممره ب العاص رضا هللا م  ،قاا قاا رتوا هللا  -صلم هللا ملي هتلف  (( -جتوز
لادا خا  ،ه خا ة ،ه زاا ،ه زانية ،ه دي مر ملم جلخي )) (.)3
 .4ال ثليف ي ترب ترب لادا الصيب ،هلو ريزا ،اا هللا مز هج قاا ِ :
﴿م ر ِر َجالِ ُث رف ﴾ هالصيب مل
يبلغ مبلغ الرج  ،هان يؤم ا ب  ،ان ا مثلف ،ه ترب لادا اجمل وا ان يعر ي يعرو
ما يروا ،هلإلمجاع جلياا ملم مدم جواز لادت.
( )1الديخ حممد م ويل الدعراهي يف جلحاديث الدي ية ،جريدا ااخبار الرا رية ،يف 1993/9/3م.
( )2اخرج جلمحد (( )299 /11ح ،)6698هجلبوداهد ( ،)3601()306 /3هحس االباين يف إراها ال لي برقف (.)2669
) )3م ره الدلادا ان ر الدرح الثبا ب قدامة ( ،)246 -244 /15م ار السبي  ،ب ضواا ( ،)631 /2بداية اجمل لد ههناية اتر صد(،)245-246-/4
رهضة الطالبع( ،)274/11ات ين(.)123/14( ،)382/6
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 .5الابط ه ا الير ة همدم ال فلة ،قاا اب قدمة "جلا يثوا ر حيفظ ي ترب
معرهو بثثرا ال لط هال سياا اا الثرة َتص برول
م ير دلو م  ،اا جلحدا يسلف م ال لط.

ح ماا جلا يثوا م

لادا م ف  ،ه
لط  ،هترب

لادا

موانع الشهادة:
ا ع قبوا الدلادا مخسة جل يا
ااها الررابة ي ترب لادا ممودي ال سل بعالف لبعض .هترب لادا بعالف ملم بعض .هترب
لادا ااخ اخي  ،هالصديق لصدير  ،هاتوىل لع ير  .ه ترب لادا السيد لعبد  ،ه العثس ،ه جلحد
الزهجع لصاحب .
الثاين جلا ار إىل نفس نفعا ادلادا السيد تثاتب  ،هالعثس ،هالوارث جبرح مورهث قب اندمال ،
هالوصا للميت ،هالواي توال  ،هالدريو لدريث  ،هااجا تس أجر ييما و هاي  ،جله ريو ،جله مس أجر يي
هلو بعد العزا ،هيراغ اإلجارا ،هانفصاا الدراة هال رما للمفلس ًتاا بدر ا جر ،هجلحد الدفيعع بعفو
ا خر م فع قب مفو .
الثالي جلا يديع م نفس ضررا ادلادا العاقلة جبرح لود ق االطأ ،هال رما جبرح لود الدي ملم
اتفلس ،هالسيد جبرح م لد ملم مثاتب جله مبد بدي  ،هالوصا جبرح الدا د ملم ااي ام ،هالدريو جبرح
الدا د ملم ريث  ،هتا ر م ترب لادت إلنساا ،إدا لد جبرح الدا د ملي .
الرابع العداها الدنيوية ام لد ملم م ق ي  ،جله قطع الطريق ملي  ،هالزهج ًلزَن ملم امرجلت .
هم تر مسا ا زيد ،جله م يرح  ،يلو مده .
االامس م لد م د ا ااف ،يردت لادت ل لمة رحف ،جله زهجية ،جله مداها ،جله طلل نفع ،جله ديع
ضرر مث زاا اتانع ،يأماد ا -مل ترب اما لو ردت لفسق .هإا ردت لثفر ،جله رق ،جله ج وا ،جله خرس ،مث
جلماد ا بعد زهاا اتانع -قبلت(.)1
املبحث األول :شهادة الرجال ،وفيه:
املطلب األول :شهادة رجلني على املال
تثبت ا روق يف اامواا بدلادا رجلع مدلع(.)2

( )1الوجيز يف الفر ملم م ل اإلمام جلمحد ب ح ب  ،تراج الدي الدجيلا (ص  )753هان ر جلياا الدرح الثبا ب قدامة ( ،)270-265 /15رهضة الطالبع
لل وهي (.)238-235/11
( )2ه و حم إمجاع اما تيأيت.
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قاا الررايف "ما ملمت م دان ه م د اان خ يا يف قبوا لادا ا دي مسلمع مدلع يف الدما
هالديوا"(.)1
األدلة:
أولا ـ الدليل من الكتاب:

 -1قول  -تعاىل-

ﱼﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﱽ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲍﱠ (.)2
ﲎ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ
وجه الدللة:

جلا ا ية نص يف طلل الدلادا م رجلع ،هجلا تياقلا يدا ملم اخ صاص دلو ًامواا(.)3

 -2قول -تعاىل-

ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿﱠ (.)4
وجه الدللة:
جلا ا ية نص يف طلل الدلادا م رجلع مدلع يف اامواا(.)5
اثنياا :الدليل من السنة:
اا ال يب صلم هللا ملي هتلف قاا لأل عي ب قيس " ا داك جله اي "
ياخ صم ا إىل ِ
يفا الصاياع م اا عي ب ِ ٍ
رتوا
رج ٍ ُخصومةٌ يف ب ٍر ،ر ر
قيس قاا ااا بيين هبع ُ
ِ
قلت إدا حيلِف ه
هللا -صلم هللا ملي هتلف -يراا ُ
رتوا هللا -صلم هللا ملي هتلف " -ا داك ،جله اي ُ"ُ ،
يُبايل!(.)6
ههج الد لة جلا ال يب صلم هللا ملي هتلف ا رت ملم اا عي اب ييس حىت يثبت ا ق ل جلا أييت
بدا دي  ،ه و موايق ل ص ا ية السابرة.
اثنياا :من اإلمجاع:
نر اإلمجاع ملم لادا الرجلع يف اامواا اب ات ر( ،)1هاب حزم( ،)2هاب ر د( ،)3هاب قدامة(.)4
( )1الفرهق للررايف (.)86 /4
( )2تورا البررا ،م ا ية .282
( )3الرهض اتربع للبُب ُلويت (ص.)724
( )4تورا اتا دا ،م ا ية .106
( )5يُ ر ات ين ب قدامة.)165/10( ،
( )6جلخرج البخاري (( )143 /3ح ،)2515مسلف (( )123 /1ح.)138
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املطلب الثاين :شهادة رجل واحد مع ميني املدعي

اخ لف الفرلا يف لادا رج هاحد مع اع اتدما ييما تعلق ًلدلادا ملم اتاا إىل قولع

القول األول:
مدم قبوا لادا الرج الواحد ،هجلا الدلادا تثبت إ برجلع جله رج هامرجلتع ،ه و قوا ا فية(.)5
واستدلوا على ذلك مبا يلي:
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱠ (.)6
ﱽ
 -1قول – تعاىل -ﱡﭐﱹﱺﱻ
اثنياا :من السنة:

ما رهي م اب مباس -رضا هللا م لما -قاا جلا رتوا هللا -صلم هللا ملي هتلف ،-قاا (لَ رو يبُ رعطَم
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ع َملَم َم ر جلَنر َثَر)(.)7
اس بِ َد رم َوا ُ رف َ د َمم ِر َج ٌ
اا جل رَم َو َاا قَب روم َهد َما َ ُ رف ،لَث الربَيَِّةَ َملَم الر ُمدما َهالريَم َ
ال ُ

وجه الدللة:
يف ا ا ديي د لة هاضاة ملم جلا البي ة تثوا دا ما ملم اتدما ،هجلما اتدمم ملي يروامد اإلثبات
جعلت اليمع يف جانب  ،اا جانب جلقوى م جانل اتدما ،هب لو اوز العم ًلدا د هاليمع ،إد يي مجع
بع هتيل ع لإلثبات إحدامها للمدما هااخرى للمدمم ملي  ،هاحمع ا ا جا ز(.)8

القول الثاين:
جلا اامواا تثبت بدلادا الدا د الواحد مع اع اتدما جله ًمرجلتع مع اع اتدما ه و م ل
اتالثبية( )1هالدايعية( )2ها ابلة يف رهاية( ،)3إ جلا الدايعية قالوا إهنا تثبت بدبلادا امرجلتع مع اع طالل
ا بق ه و رهاية م ا ب ابلة(.)4
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ملبم ا ِ
بااف
( )1قاا اب ُ اتُ ِر (جلمجَ َع ا ُّ َم جلحَف ُظ م م جل ِ الع ِلف ملم جلا َ لادَا الر ُجب ِ اتُسبلِف الببال ِغ العاقب ِ ا بُِّر ال باطِق ...ه بو رب يبؤّدي الفبرا َ
ل اتَابا ِرَم جبا زٌا َاب ُ
ضَ ،ها ب ُ
ِ
ِ
ِ
رجَل ِ
جلداؤ هادماُ اتدما) .ي ر اإل راو ملم م ا ل العلما  ،اب ات ر ال يسابوري (،)269/4
ل ُ
ع ،جله ُ
قَبوُ ا ،إدا ااان ُ
رج هامرجلتَع ،إدا ااا ما َ ل َدا ملي ما معلوما َا ُ
ُ
ُّيوا مبِ
جاا توا بسوا ٍ إا مل يوج رد رج ِا يف الد ِ
الر ِ
ِ
ِ
رج ٍ هامرجلتَ ِ
ع مدلَ ِ
سلم ِ
ع اما د َارران يف ِّ
َ ُ
ع) .هقاا (اتب َفروا ملم قَوا ُ
( )2قاا اب ُ حزم (اتب َفروا ملم قَبوا ا َدي ِ ُم َ
َ َ
اامو ِاا خاصة) .ي ر مراتل اإلمجاع ،اب حزم (ص .)52
ت اامبو ُاا بدببا ِ ٍد مب ٍ
بدا د َاب ٍر هامبرجلتَ ِ
ع ل َرولِب تعبباىل  -ﱡﭐﱹﱺ ﱻﱼﱠ [البرببرا  .]282ي ببر بدايببة اجمل لببد
( )3قبباا ابب ُ ُر ر بد (اتب َفربوا ملببم جلنب تَثبُب ُ

ههناية اتر صد ،اب ر د (.)248/4
بدلاداِ الِّسا ِ مع ال ِر ِ
ﱽ
ﱼ
جاا .هقد نَص هللاُ تعاىل ملم دلو يف ا ابِ  ،ب َرولِ تباان  -ﱡﭐﱹﱺ ﱻ
و يف جلا َ
( )4قاا اب ُ قُدامةَ ( ِخ َ
ت َ
اتاا يثبُ ُ
ّ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱠ [البررا  .]282هجلمجع جل العلف ملم ِ
الروا ب ) .ات ين (.)133/10
ُ
( )5ي ر اتبسو  ،السرخسا.)115/16( ،
( )6تورا البررا ،م ا ية .282
( )7ت البيلرا الثربى ،ا اب الدماهى هالبي باتً ،ب البي بة ملبم اتبدما هاليمبع ملبم اتبدمم ،حبديي رقبف  21201هقباا الزيلعبا "ا بديي يف الصباياع بلفبظ
هلث اليمع ملم اتدمم ملي ".
( )8السرخسا ،اتبسو  ،30/17بدا ع الص ا ع ،الثاتاين.22/6 ،
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هقاا جلمحد ،همالو ،يف الدا د هاليمع إمنا يثوا دلو يف اامواا خاصة (.)5
واستدلوا على ذلك مبا يلي:

أولا :الدليل من السنة :ما رهي م ممره ب دي ار م اب مباس -رضا هللا م لما "جلا رتوا هللا
صلم هللا ملي هتلف قاا بدا د هاع"(.)6
وجه الدللة:
يف ا ا ديي د لة هاضاة ملم مدرهمية إثبات الدلادا ملم اامواا ًلدا د هاليمع ( ،)7اا ال يب
صلم هللا ملي هتلف قاا بدا د هاع را يدا ملم قبوا الدلادا.
صلم هللاُ َملَري ِ َه َتل َف,
 -1ما رهي م جعفر ب حممد م جلبي م ملا -رضا هللا م  ،-قاا "جلَا ال ِيب َ
عص ِ
ِ ٍِ ِ ٍ ِ
اح ِ
ل ا رَِّق" (.)8
«قَ َ
ام بِ َد َل َادا َ ا د َهاحد َهَا ِ َ
وجه الدللة:
يف ا ا ديي د لة هاضاة ملم مدرهمية الراا ًلدا د هاليمع ،هصاة الدلادا

(.)9

اثنياا :من اإلمجاع:
جلا اثاا م الصاابة هال ابعع قد قام ًلدا د هاليمع يف اامواا همل يعرو ف م ثر ،يثاا دلو
إمجاما ملم مدرهمية اإلثبات ًلدا د هاليمع(.)10
اثلثاا :من املعقول:

• إا اتدما جلحد ات داميع ،يجاز جلا يثوا اليمع يف جانب ااتدمم ملي .
• اليمع تثوا يف جانل جلقوى ات داميع ،ا ما نصت ملي قوامد اإلثبات هجلصو ا ،إد جلا جانل اتدمم
ملي قوي ،يثانت اليمع جبانب  ،يإا لد للمدما ا د هاحد صار جانب قوي ،يثاا اليمع يف
جانب (.)1
( )1رح خم صر خلي للخر ا .201/7
( )2اتل ب للداازي .333/2
( )3ات ين ب قدام .10/12
( )4ات ين ب قدامة .10/12
( )5ات ين ب قدامة .132/10
( )6جلخرج مسلف (.)1712( )1337 /3
( )7ي الباري رح صاي البخاري ،اب حجر العسر ين الدايعا.)282/5( ،
( )8ت الدار قطين ،حديي ( )380 /5رقف  .4487قاا االباين يف جلرها ال لي ( )306/8هرجال ثرات لث م رطع.
( )9ني ااهطار ،الدوااين اليمين.)324/8( ،
( )10احامع احثام الررآا  ،297/3ا اهي الثبا  ،71/17ات ين.11/12 ،
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الرأي الراجح ف هذه املسألة:

قبوا لادا رج هاحد مع اي ان قد ثبت ب ال ص م ال يب صلم هللا ملي هتلف هقام ب الصاابة
هال ابعع م بعد  ،ه يعلف ف م ازع ،يا م دلو يإا اتسا ات علرة ًلدلادا ملم اامواا تثبت بدلادا
رجلع مسلمع مدلع ،جله رج هامرجلتع ،جله رج مسلف مدا مع اع اتدما هدلو اا طريق ا ثف جلمف م
طريق ال ام هاإلثبات ،ههللا تعاىل جلملف.
املطلب الثالث :شهادة رجل واحد بدون ميني املدعي.
اخ لف الفرلا يف لادا رج هاحد بدها اع اتدما إىل قولع
القول األول:
لادا رج هاحد م ا اع الطالل ،هقد قاا ب لو مجامة م السلف هال ابعع م لف إاس ب
معاهية يرد جلجاز لادا ماصف احادري هحد (.)2را يدا ملم قبول لادا رج هاحد ملم اتاا م ا اع
اتدما.
هقد جوز اثا م جل العلف للاااف إدا ملف صدق الدا د الواحد جلا يراا ب إدا انامت إلي قري ة
تدا ملم صدق ( ،)3هتا هرد م جلدلة ملم دلو.
من هذه األدلة ما ورد ف السنة:
ييما رهي جلا بين صليل موىل اب جدماا ،ادموا بي ع هحجرا ،جلا رتوا هللا صلم هللا ملي هتلف جلمطم
دلو صليبا ،يراا مرهاا "م يدلد لثما ملم دلو ،قالوا اب ممر يدما  ،يدلد «امطم رتوا هللا -صلم
هللا ملي هتلف -صليبا بي ع هحجرا» ،يرام مرهاا بدلادت ف" (.)4
وجه الستدلل :يف ا ا ديي د لة هاضاة ملم مدرهمية اإلثبات ًلدا د الواحد دها اليمع،
حيي قام مرهاا بدلادا اب ممر دها اع ( .)5هقاا الدعيب "إدا رضا االصماا بدلادا رج هاحد جازت
مليلما" (.)6
واستدلوا أيضا بـ :ما رهي م حديي خزاة ب اثبت "جلا ال يب  -صلم هللا ملي هتلف  -اب اع يرتا
م جلمرايب ،يأترع ال يب  -صلم هللا ملي هتلف  -اتدا ،هجلبطأ اامرايب ،يطفق رجاا يعرتضوا اامرايب،
( )1الفرهق للررايف  ،87/4ا اهي الثبا .78/21
( )2ي ر رح خم صر الطااهي ،جلبو بثر الرازي احصاص ا فا (.)69 / 8
( )3ي ر ت جليب داهد  ،308/3ي الباري ب حجر ،238/5
( )4صاي البخاري ،لإلمام البخاري ( )165/3حديي رقف (.)2624
( )5ي الباري رح صاي البخاري ،اب حجر جلبو الفا العسر ين الدايعا.)238/5( ،
( )6السابق (.)70 / 8
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ييساهمون ًلفرس ،ه يدعرها جلا ال يب  -صلم هللا ملي هتلف  -اب ام  ،ي ادى اامرايب رتوا هللا  -صلم هللا
ملي هتلف  -إا ا ت مب اما ا الفرس هإ بع  ،يرام ال يب  -صلم هللا ملي هتلف  -حع ع ندا
اامرايب ،يراا "جله ليس قد اب ع م و؟ " قاا اامرايب ههللا ،ما بع و ،يراا ال يب  -صلم هللا ملي هتلف
 "بلم ،قد اب ع م و" .يطفق اامرايب يروا لف ليدا .يراا خزاة ب اثبت جلان جل لد جلنو قد ًيعيأقب ال يب -صلم هللا ملي هتلف -ملم خزاة ،يراا "مب تدلد؟ " قاا ب صديرو ا رتوا هللا ،يجع ال يب -
()1
صلم هللا ملي هتلف  -لادا خزاة بدلادا رجلع"
وجه الستدلل:

يف ا ا ديي إثبات لصاة الدلادا ملم اامواا ًلدا د الواحد بدها اع (.)2
واستدلوا أيض ا بـ:
هقاا الدايعا جلياا "دار م ممراا ب حدير م جليب جملز قاا قام زرارا ب جلهىف ،يرام بدلاديت
هحدي" قاا هقاا عبة ،م جليب قيس ،هم جليب إتااق جلا رحيا جلجاز لادا ا هاحد م لما هحد (.)3
هحثم اب الريّف م بعض السلف جلهنف جلجازها هقاوا بدلادا رج هاحد(.)4
القول الثاين:

مدم جواز لادا الواحد ملم اتاا ه و م ل احملور ،يإهنف يرها جلا دلو
ات دلوا ًادلة ال تدا ملم الروا بدا دي مدلع يإا مل يثوان رجلع يرج هامرجلاتا (.)5

يص ه يثبت ،هقد

الدليل:
هم بع

اادلة قول – تعاىل-

ﱼﱾﱿﲀﲁﲂ
ﱽ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲃﱠ ( .)6را يدا ملم جلا الدلادا تص أبق م رجلع جله رج هامرجلتع.
هجلجيل م جلدلة الرجلي ااها قاا اب ال ع يف الرد ملم قاا مرهاا بدلادا اب ممر جلن حي م
هجلع
جلحدمها جلن اوز ل جلا يعطا م ماا هللا م يس اق العطا  ،يي ف ما قي ل إا تيدان رتوا هللا،
صلم هللا ملي هتلف ،جلمطا  ،يإا مل يث ا لو ااا قد جلماا  ،هإا ااا ا دلو ااا و اتعطا مطا
( )1جلخرج جلمحد ( ،)21883()205/36جلبو داهد (( )308/3ح ،)3607هصاا االباين يف إرها ال لي (.)127 /5
( )2ي الباري رح صاي البخاري ،اب حجر جلبو الفا العسر ين الدايعا.)238/5( ،
( )3ي ر الس الثربى ،جلبو بثر البيلرا (ات وىف  458ب)،)293/10( ،
( )4ي ر الطرق ا ثمية ،اب الريف (ص )60
( )5ي ر رح ت جليب داهد ،)695/14( ،ني ااهطار (،)203/5
( )6تورا البررا ،م ا ية .282
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ا خاصا يف الفا  ،اا ال يب ،صلم هللا ملي هتلف ،جلمطم جلً ق ادا بدموا ه لادا م

ااا السلل م د .
الوج الثاين جلن رلا حثف اإلمام بدلادا اتربز يف العدالة هجد  ،هقد قاا بعض يرلا الثوية حثف
()1
ري بدلاديت هحدي يف ا  .مث قاا هجلخطأ ري  ،قاا هالوج ااها الصاي .
هقالوا جلياا يف قول (يرام مرهاا بدلادت ف) ا حمموا ملم جلن قام بدلادت مع اع الطالل
الس ة( .)2هاحملور جلا لادا اب ممر
اا ا ثف يف ماا ،ه حي م جلن قام بدلادت يرط ان خ و ُّ
إخبار لادا (.)3
اتسألة جلا ال يب صلم هللا ملي هتلف حثف ًلدا د هاليمع هًلدا د يرط ".
الرجلي الراج يف
يا ثف جا ز بدلادا الواحد إدا ظلر صدق م ا اع ،يإدا ملف ا ااف صدق الدا د الواحد ،جاز ل ا ثف
بدلادت  ،هإا رجلى تروي ًليمع يع  ،هإ يليس دلو بدر  ،هال يب  -صلم هللا ملي هتلف  -تا حثف
ًلدا د هاليمع مل يدرت اليمع ،ب قوى هبا لادا الدا د )4( .يالطرق ال حيثف هبا ا ااف جلهتع م الطرق
ال جلر د هللا صاحل ا ق إىل جلا حيفظ حر هبا ،هجلجاز الرتوا صلم هللا ملي هتلف لادا الدا د يف قاية
السلل ،هجع لادا خزاة ادلادا رجلع هقاا "م لد ل خزاة ياسب " ،.هليس ا خمصوصا خبزاة
دها م و خا م جله مثل م الصاابة ،يلو لد جلبو بثر جله ممر جله مثماا جله ملا جله جليب ب اعل لثاا
جلهىل ً ثف بدلادت هحد  ،.قاا جلبو داهد ًب إدا ملف ا ااف صدق الدا د الواحد اوز ل جلا حيثف ب (.)5
هر قاا هب ا الروا يخ اإلت م اب تيمية هتلمي اب الريف ههللا تعاىل جلملم هجلملف.
املبحث الثاين :شهادة الرجال مع النساء ،وفيه:
املطلب األول :شهادة رجل وامرأتني
اتفق الفرلا ااربعة ملم جواز لادا اترجلتع يف اامواا ،بدر جلا يثوا معلما رج هاحد ملم
ااق (.)6
األدلة:
جله الدلي م الث اب
( )1ممدا الراري رح صاي البخاري ،بدر الدي العيىن.)177/13( ،
( )2مصابي احامع هًب الدماميين (.)19/6
( )3رح ت جليب داهد ( ،)695/14هي ر ني ااهطار (.)203/5
( )4ي ر الطرق ا ثمية ،اب الريف (ص  ،)61 ،60اإلحثام رح جلصوا ااحثام ،مبد الرمح ب حممد ب قاتف.)563/4( ،
( )5ا خ يارات ص  ،363الطرق ا ثمية ص  ،75إم م اتوقعع (.)100 /1
( )6ي ببر بدا ع الص ا ع ( )،277/ 6بداية اجمل لد ( ،)248/ 4خم ص ببر اتزين ( ،)411/ 8ال ببثايف يف يرب ب اإلمام جلمح ببد (.)282/ 4
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قول – تعاىل -

ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆ
ﱽ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲍﱠ (.)1
ﲎ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ
وجه الدللة:
دلت ا ية بعموملا يف اا خاص ملم لزهم مموملا يف ااحواا ييعف جواز لادا ال سا مع الرجاا يف
اامواا ،هليس يف الديوا يرط ،إ ما خرج م بدلي اال ي يدرت يي ااربعة ،هما يث فم يي ًلرج
هاترجلتع (.)2
اثنيا :من اإلمجاع:

نر اإلمجاع ملم قبوا لادا رج هامرجلتع يف اامواا اب ات ر( ،)3هاب حزم( ،)4هاب ر د( ،)5هاب
قدامة(.)6
اثلثا من املعقول:
 .1جلا ما يب ىن ملي جل لية الدلادا و اتدا دا هالابط هاادا  ،هنرصاا الابط بزادا ال سياا اجنرب باف
ااخرى(.)7
 .2قيام لادا امرجلتع مرام لادا الرج يف اامواا حيي ا اجة دامية ل لو إلثبات ا روق ،هقد ي ع ر
الرج ا ييروم الرج هاترجلاتا هبا.
ﲍﱠ ( )8مادا لو دار ا الرج ال ي معلا إدا
ﲎ
ه ا يسأا تا ييروا قول تعاىل ﱡﭐﲋ ﲌ
نسيت يما ا ثمة يف هجود اترجلا الثانية ؟ ي ثوا امرجلا هاحدا مع رج هاحد ،هللجواب م تؤاا السا نروا
إا هللا تباان هتعاىل رع ما جلراد ،ه و جلملف ً ثمة هجلهىف ًتصلاة ،هليس يلزم جلا يعلف االلق هجو ا ثمة
هجلنواع اتصاحل يف ااحثام ،هقد جل ار ملماؤان اااارم جلن لو دار ا إدا نسيت لثانت لادا هاحدا ،يإدا اانت
( )1تورا البررا ،م ا ية .282
( )2ي ر م ين احمل اج إىل معرية معاين جللفاظ ات لاج.)367/6( ،
باا يف الببد ِ
الرجب ِ
( )3قبباا اب ب ات ب ِ ِر (جلمجَبع جل ب العِل ب ِف ملببم ال َر ب ِ
وا ب ببا ِ ِر اِ ب ِ
باب هللا ،هملببم جلا َ بلاداَ الِّسببا ِ جببا زاٌ مببع ِّ
ُّيوا هاام بو ِاا) .اإل براو ملببم م ب ا ل العلمببا
ُ
ُ ُ
(.)293/4
ٍ
باا تبوا بسبوا ٍ  ،إ را مل يوجب رد رجب ِا يف الببد ِ
ع امببا د َابران يف ِ ِ
( )4قبباا ابب حببزم (اتب َفربوا ملببم قَب ِ
وا ر ُجب ٍ هامبرجلتَ ِ
ُّيوا ِمب َ اامبو ِاا خاصبة) .ي بر مراتببل اإلمجبباع (ص
َ ُ
الرجب َ
ر
ّ
ُ
َ
.)53
ع ل َرولِ تعاىل يَبرج هامرجلَ َات ِا ِر تَبر َ ِ
ت اامو ُاا بدا ِ ٍد ٍ
مدا د َا ٍر هامرجلت ِ
ُّل َدا ِ ) [البربرا  .)]282ي بر بدايبة اجمل لبد
( )5قاا اب ُ ُر ر د (اتب َفروا ملم جلن تَثبُ ُ
ض رو َا مب َ الدب َ
ر ر
َ ُ ٌ َ رَ
(.)248/4
باا .هقببد نبَص هللا تعبباىل ملببم دلببو يف ا ابِب  .،هجلمجَبع جل ب العِلب ِف ملببم ال َرب ِ
الرجب ِ
ت ب َدبلاداِ الِّسببا ِ مببع ِّ
وا بب ) .ي ببر ات ببين
و يف جلا اتب َ
( )6قباا ابب ُ قُدامبةَ ( ِخب َ
باا يَثبُب ُ
ُ
َ ُ
(.)133/10
للمرر ِي اين (.)17/3
( )7ا دايةَ ،
( )8تورا البررا ،م ا ية .282
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امرجلتع هدارت إحدامها ااخرى اانت لادهتما لادا رج هاحد ،االرج يس ار يف نفس يي ار ،هب لو
يثوانا ا دي (.)1
املبحث الثالث :املطلب األول :شهادة امرأتني وميني املدعي:
حترير حمل النزاع:
ملم الر ف م اتفاق الفرلا ااربعة ملم جواز لادا اترجلتع مع الرج يف اامواا( ،)2إ جلهنف اخ لفوا
يف جواز لادا امرجلتع مع اع اتدما إيل قولع
القول األول:

اوز لادا امرجلتع مع اع اتدما.
ه ا قوا ا فية( ،)3هالدايعية( ،)4ه و هج م د ا ابلة(.)5
األدلة:
الدلي ااها قول – تعاىل -

ﱼ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ
ﱽ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲍﱠ (.)6
ﲎ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ
وجه الستدلل جلا هللا ب تباان هتعاىل ب نص يف

ا ية ملم جواز لادا اترجلتع مع الرج يف

اامواا ،همل ي ص ملم لادا اترجلتع مع اليمع ،هلو اانت جا زا ل ص مليلا(.)7
ويرد عليه :أبن ليس يف ا ية د لة ملم مدم قبوا لادا اترجلتع مع اليمع ،ب
لادا اترجلتع مع الرج يف اامواا(.)8

اية ما ييلا جواز

الدليل الثاين :جلا لادا ال سا انقصة هإمنا اجنربت ًنامام ال ار إليل  ،هم مث جتوز لادا امرجلتع
مع اع ،دها هجود رج (.)9

( )1ي ر جلحثام الررآا ،جلبو بثر ب العريب (.)337/1
( )2ي ر بدا ع الص ا ع  ،277/6ال خاا  ،254/10اام  ،89/7ات ين ب قدامة .128/10
( )3يرى ا فية جلن اوز جلص اإلثبات بدا د هاع ،ب بد م لادا رجلع جلهرج هامرجلتع .ي ر رد احمل ار  ،260/1رح خم صر الطااهي .69/8
( )4ي ر حا ية احم  ،428/5ا اهي  ،59/6اجملموع .48/16
( )5ي ر ات ين ب قدامة  ،231/10اتبدع .355/8
( )6تورا البررا ،م ا ية .282
( )7ي ر بدا ع الص ا ع  ،277/6بداية اجمل لد  ،248/4اتعونة ص  ،1546خم صر اتزين  ،411/8الثايف يف ير اإلمام جلمحد .282/4
( )8ي ر الفرهق للررايف  ،201/4الطرق ا ثمية ص .136
( )9ي ر اتبدع .355/8
- 331 -

د .تعيد ب مبارك دخي اااليب مراتل الدلادا ملم اامواا.

هيرد ب جلياا ب ملي جلا اترجلتع يف اتاا تروماا مرام رج  ،هلو اانت لادا اترجلا ضعيفة تا قبلت جلص ،
هاترجلا العدا االرج  ،إ جلن تا خيف مليلا السلو هال فلة جع ا ث اا االرج ( ،)1ه ا ب ص الررآا الثرمي
ﱡﭐﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱠ (.)2
القول الثاين :اوز لادا امرجلتع مع اع اتدما.
ه ا قوا اتالثية( ،)3ه و هج م د ا ابلة(.)4
األدلة:
الدلي ااها قول – تعاىل -

ﱼ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ
ﱽ
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲍﱠ (.)5
ﲎ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ
وجه الستدلل :جلا ا ية صرحت جبواز لادا اترجلتع مع رج هاحد يف اامواا ،يعلف م جلا لادا
اترجلتع تروم مرام لادا الرج  ،همعلوم جلا لادا الرج مع اليمع جتوز ،يث لو لادا اترجلتع مع اليمع
مثل (.)6
الدلي الثاين حديي جليب تعيد االدري – رضا هللا م  -ات ردم هيي قوا ال يب – صلم هللا ملي هتلف
ِِ ِ
صِ
ف َ َل َاداِ الر ُج ِ ؟» ا ديي(.)7
س َ َل َاداُ اتَررجلَا مثر َ ن ر
 لل سا يف تفسا ل رصاا مر اترجلا «جلَلَري َوجه الستدلل جلا ال يب – صلم هللا ملي هتلف  -نص ملم جلا لادا اترجلا ملم ال صف م لادا
الرج  ،هل ا تروم لادا اترجلتع مرام لادا الرج يف اامواا ،هحي يثما جلا لادا الرج جتوز مع اليمع،
يث ا جتوز لادا اترجلتع مع اليمع(.)8
الدلي الثالي جلا اتدما حيلف مع نثوا اتدمم ملي  ،يألا حيلف مع امرجلتع م ًب جلهىل حيي جلقام
اترجلتع مرام الرج (.)9
الدلي الرابع جلا لادا اترجلتع تروم مرام لادا الرج مع هجود همدم  ،يدا ملم جلن اوز لادا
اترجلتع مع اع اتدما ،هليس ا دلي ا ع دلو(.)1
( )1ي ر م احلي  ،452/8ال لرع  ،212/2اتبدع  ،355/8الطرق ا ثمية ص .136
( )2تورا البررا ،م ا ية .282
( )3م احلي  ،452/8ال لرع .212/2
( )4ي ر اتبدع يف رح اتر ع .355/8
( )5تورا البررا ،م ا ية .282
( )6ي ر ال لرع  ،212/2اتبدع .355/8
( )7تبق خترا .
( )8ي ر الفرهق  ،201/4اتبدع  ،355/8الطرق ا ثمية ص .136
( )9ي ر ال خاا .55/11
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الرتجيح:

اتسألة نروا بعد مرض اال و يف اتسألة أبدل هم اقدة اادلة ي لر  -ههللا
جلما م الرتجي يف
جلملف  -جلا الراج ييلا و الروا الثاين ه و جواز لادا امرجلتع مع اع اتدما لروا جلدل ههجا لا ،هت م لا
م ات اقدة ،ههرهد ات اقدة ملم جلدلة الروا ااها ،را يدا ملم ضعفلا بعض الدا .
املطلب الثاين :شهادة امرأتني بدون ميني املدعي.
هجلما م لادا امرجلتع بدها اع اتدما ،يفيلا خ و بع الفرلا  ،م لف م يرب بدلادا امرجلتع مع
اع اتدما اما تبق ،هم لف م يريض لادا ال سا م فردات ،ه ا قوا ا فية( ،)2هالدايعية( ،)3يع د
ا فية اوز لادا اترجلتع دها الرجاا ،اا لادا اترجلتع ضعيفة ،تروت ًلرج يإا لادا اترجلا انقصة،
هإمنا اجنربت ًنامام الرج إليل  ،ل لو قالوا جتوز لادا امرجلتع إ بدلادا رج ( )4اما جلا ا فية يرها
جواز الدا د مع اليمع.
س َ َل َاداُ
هم د م قاا جبواز لادا امرجلتع مع اع اتدما ،ات د إىل قول ب صلم هللا ملي هتلف ب " جلَلَري َ
ِِ ِ
صِ
ف َ َل َاداِ الر ُج ِ "( .)5يإا لادا اترجلا ملم ال صف م لادا الرج  ،هل ا تروم لادا اترجلتع
الر َم ررجلَا مثر َ ن ر
مرام لادا الرج يف اامواا ،هحي يثما جلا لادا الرج جتوز مع اليمع ،يث ا جتوز لادا اترجلتع مع
اليمع(.)6
ِِ ِ
صِ
ف َ َل َاداِ الر ُج ِ "(.)7
س َ َل َاداُ الر َم ررجلَا مثر َ ن ر
هقياتا ملم ا ا ديي قول ب صلم هللا ملي هتلف ب "جلَلَري َ
هما رهي جلا بين صليل موىل اب جدماا ،ادموا بي ع هحجرا ،جلا رتوا هللا صلم هللا ملي هتلف جلمطم
دلو صليبا ،يراا مرهاا م يدلد لثما ملم دلو ،قالوا اب ممر يدما  ،يدلد «امطم رتوا هللا صلم
هللا ملي هتلف صليبا بي ع هحجرا» ،يرام مرهاا بدلادت ف" (.)8
اث جواز لادا امرجلتع بدها اع ًم بار اوا لادهتما لادا رج هاحد ،هقد قاا بعض الفرلا
جبواز لادا رج هاحد ب ا اع.
( )1ي ر الفرهق  ،201/4الطرق ا ثمية ص .136
( )2يرى ا فية جلن اوز جلص اإلثبات بدا د هاع ،ب بد م لادا رجلع جله رج هامرجلتع .ي ر رد احمل ار  ،260/1رح خم صر الطااهي .69/8
( )3قاا الدايعا حيلف مع بلادا امبرجلتع اا بلادا ال سبا دها الرجباا جتبوز يف اامبواا هإمنبا حيلبف الرجب مبع الدبا د الواحبد (امبا) جبا يف ا بديي ،ي بر
حا ية احم  ،428/5ا اهي  ،59/6اجملموع .48/16
( )4اإلًنة (.)850 – 849/2
( )5جلخرج البخاري يف صايا  ،ا اب ا يضً ،ب ترك ا ا ض الصوم ،حديي رقف .104
( )6ي ر الفرهق  ،201/4اتبدع  ،355/8الطرق ا ثمية ص .136
( )7جلخرج البخاري يف صايا (.)304( )68 /1
( )8صاي البخاري ()2624( )165/3
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هب لو يثوا اامر حم خ و بع الفرلا  ،نرى جلا الراج يف

اتسألة جواز لادا

اترجلتع بدها اع اتدما ىف ا روق هاامواا ،جلي لادا امرجلتع بدها اع لطلق العوضية م
بدها اع ،هقد تبق جلا بي ا جواز ا هصا لا.

لادا رج

املطلب الثالث :شهادة املرأة منفردة:
قاا الفرلا ااربعة بعدم جواز لادا اترجلا م فردا يف اامواا ،هلث يدرت جلا تثوان امرجلتع مع الرج ،
()1
هتثوا لادا اترجلا ملم ال صف م لادا الرج
وقد استدلوا على ذلك مبا أييت:
الدليل األول:
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱠ (.)2
ﱽ
قول – تعاىل  -ﱡﭐﱹﱺﱻ
وجه الدللة:
يرد دلت ا ية ملم جلن جتوز لادا اترجلا م فردا ييما يطلع ملي الرجاا ااتعام ت اتالية ،هإمنا
يدرت جلا تثوا مع الرجاا ،هتثوا لادا اترجلا ملم ال صف م لادا الرج (.)3
الدليل الثاين:

َضام ب
اا َخَر َج َر ُت ُ
ما رهى جلبو تعيد االدري – رضا هللا م  -قَ َ
وا اَّللِ -صلم هللا ملي هتلفِ -يف جل ر
ِ ِ
ِ
ِ
صلم ،يَ َمر َملَم الِّ َسا ِ يَب َر َ
صدقر َ  ،يَِإِّين جلُ ِريُ ُث جلَ راثَبَر جلَ ر ِ ال ا ِر" .يَب ُر رل َ َهمبَ
اا " َا َم رع َدَر الّ َسا تَ َ
جل رَه يطر ٍر ب إِ َىل الر ُم َ
ات مر ٍ هِدي ٍ جلَ رد ِ
اا "تُثرثِر َا اللع  ،هتَ رث ُفر َا الرع ِدا ،ما رجلَيت ِم َانقِ ِ
ِ ِ
وا اَّللِ قَ َ
َا َر ُت َ
ر رَ َ ر َ َ َ َر ُ ر َ
ل الر ُج ِ ا رَا ِزم م ر
ل للُ ِّ
ص َ َ
َ َ
ِ
اا "جلَلَريس َ ل َاداُ الرمرجلَاِ ِمثر نِ ر ِ
وا اَّللِ قَ َ
صا ُا ِديَِا َه َمرلَِا َا َر ُت َ
َ َ
إِ رح َدا ُا " .قُب رل َ َهَما نبُر َ
صف َ َل َادا الر ُج ِ " .قُب رل َ
َر َ
ِ
اا "يَ َ لِو ِم نبُر ِ ِ
و ِم نبُرص ِ
اا
ص رف " .قُب رل َ ببَلَم .قَ َ
ببَلَم .قَ َ
اض ر
س إِ َدا َح َ
اا " يَ َ ل َ ر َ
ص ِّ َهَملر تَ ُ
ت َملر تُ َ
َ ر َ
صاا َمرل َلا ،جلَلَري َ
ِديِ َلا"(.)4
وجه الدللة من احلديث :دا ا ديي ملم جلن جتوز لادا اترجلا م فردا حيي بع ال يب  -صلم هللا
ملي هتلف -ضعف لادا اترجلا ،هجلهنا ملم ال صف م لادا الرج (.)5

( )1ي ببر بدا ببع الص ا ع ( ،)277/ 6ال خي ببرا للرب برايف ( ،)254/ 10اام ،الدايعا (.)89/ 7
( )2تورا البررا ،م ا ية .282
( )3ي ر احمليط الرب اين  ،75/8بداية اجمل لد  ،248/4اتل ب  ،452/3الثايف للمويق .282/4
( )4تبق خترا .
( )5ي ر بدا ع الص ا ع  ،277/6اتعونة ص  ،1546خم صر اتزين  ،411/8الثايف .282/4
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الدليل الثالث:

اتعام ت اتالية اثاا ،هقد ي ع ر جلحياان لادا رجلع ييلا ،ييروم رج هامرجلاتا ًلدلادا م عا للارج،
هللااجة إىل إثبات ا روق ،ه جتوز لادا اترجلا م فردا(.)1
املطلب الرابع :شهادة أربع نسوة.
اتفق الفرلا ملم جواز لادا ال سا دها الرجاا ييما اوز جلا يطلع ملي الرجاا االو دا هميوب
ال سا ال يطلع مليلا الرجاا إد اوز للرجاا جلا يطلعوا م ال سا ملم ما يطلع ملي الس ا إبمجاع (.)2
جلما م لادا جلربع نسوا دها الرجاا يف اامواا يرد اخ لفوا يف ا اامر ملم قولع
القول األول:
الرا بعدم قبوا لادا جلربع نسوا ىف اامواا ،يإدا لدت جلربع نسو أبا ي ان قد ًع ي ان دار
مث  ،يإا لادهت ترب  ،هب لو ترب لادا جلربع نسوا يأاثر مرام رجلع ،هنسل ا الروا لإلمام ملا
ب ارم اهلل هجل ب همطا همثاوا هممر ب مبد العزيز هبعض ال ا رية هزير م ا فية(.)3
هات دا جلصااب

ا الرجلي بعدم دار جلربع نسوا يف بياا مدد الدلدا يف قول تعاىل

ﲁﲂﲃﱠ ( )4يل ا مل ي ار ااربع ال سوا ،هل لو ي ترب

ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ

لادا ال سا م فردات.

وميكن هنا الرد على هذا الستدلل:
حيي إا طرق ا ثف جلهتع م الطرق ال َتفظ هبا ا روق ،حيي إا ااحثام خت لف ًخ و
الوقا ع ،هجلا هللا تباان هتعاىل مل ي ار ما حيثف ب الراضا ،هإمنا جلر دان إىل الطرق ال حيفظ هبا ا ق ،هم مث
ت بين ااحثام ،ي ار الرجلع ،هالرج هاترجلتع ليس دلي ملم حصر ا ييلما يرط ،حيي إا ا ية مل ت ار
لادا اترجلتع هاع اتدما يلا ا لو ب جلياا ب مل ت ار الدا د هاليمع ،ه ال ثوا ،ه الرد ها لو مل ي ار
لادا اترجلا الواحدا ه اترجلتع ه ااربع نسوا ( ،)5هل لو نس طيع جلا نروا مدم دار الدا يعين م ع إمنا
اوز جلا يثوا دار جا ضم ا جله قياتا ملم ما دار.
القول الثاين :يرب يف اتاا هما يرصد ب  ،ييدلد يف دلو رج ا ،جله رج هامرجلاتا ،جله جلربع نسوا (.)6
ه ا الروا حملور الفرلا م ااح او( )1هاتالثية( )2هالدايعية(.)3ها ابلة (.)4
( )1ي ر اتبسو  ،115/16بداية اجمل لد  ،248/4هناية احمل اج .311/8
( )2اإلق اع يف مسا اإلمجاع ،جلبو ا س اب الرطاا (.)140/2
((3ان ر الطرق ا ثمية يف السياتة الدرمية (ص ،)129احمللم ً اثر ب حزم ( ،)478 /8بدابة اجمل لد ب ر د (.)248 /4
( )4تورا البررا آية .282
( )5ي ر الطرق ا ثمية ،ص .136
( )6رح زاد اتس ر ع ،اتؤلف حممد ب حممد اتخ ار الد ريطا (.)413/8
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هالدلي ملم دلو م الث اب قول تعاىل ﭐﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ ( ،)5يإا ال بي يي
ملم البدلية م ا هج ؟ لعىن جلن اث ا جلا نرب جلربع نسوا م فردات اا اتراد جلا لادا ال سا َت حم
الرجاا ،ب ض ال ر م اوهن م فردات جله اوهن جم معات مع الرجاا ،ه ا و مسلو احملور ملم جلن اث
جلا ترب لادا جلربع نسوا يف الدي (.)6
هب قاا اب حزم اوز جلا تدلد جلربع نسوا ي خلوا الدلادا م ال اور متاما هجلياا لعدم هجود دلي مانع
هاب حزم رج ظا ري إدا مل يوجد دلي نص يااص جلا الث تُرب لادهتف ،هم دلو جلا رحيا جلجاز لادا
جلربع نسوا ملم رج يف صداق امرجلا ( ،)7ياخ ار اب حزم جلهنا تثبت بدلادا جلربع نسوا اا هللا تعاىل جع
اترجلتع مرام الرج الواحد ،يرامت ااربع مرام الرجلع( ،)8هملي يإا لادهتف ملم اامواا صاياة هاثب ة.
الرأي الراجح:
و ما د ل إلي احملور م جلن اث جلا ترب لادا جلربع نسوا يف الدير ِ  ،ملم الر ف م جلا اك م
قاا ترب لادا اترجلا إ مع الرج  ،لث الصاي ب ههللا جلملم هجلملف ب جلهنا ترب لادا ال سا  ،توا
اج مع جله انفردا يف ا روق اتالية .يلو ااقرب إىل الدلي .
اخلامتة:

ا مد هلل – تعاىل – ال ي ب عم ت ف الصا ات ،هبدثر تزيد ال عف ،هل تباان الفا هاتّة ،هالص ا
هالس م ملم اتبعوث رمحة للعاتع ،تيدان حممد - -هملم آل هصاب جلمجعع ،هبعد،،،
يرد ان ليت ب وييق هللا م الباي ،هبي ت م خ ل مراتل الدلادا ملم اامواا ،هاتسا ات فرمة
م لا ،هقد خلصت م ا الباي ملم ال را ال الية
أولا -النتائج:

• الدلادا أتيت يف اترتبة الثانية بع هتبا اإلثبات الدرمية بعبد اإلقبرار .يلا حجة رمية ال العم هببا
مىت توايرت ضوابطلا الدرمية هالدره ات صوص مليلا.
( )1ا خ يار ل علي اتخ ار لعبد اهلل ب حممود ب مودهد اتوصلا ( ،)141/ 2اتبسو للسرخسا ()142 / 16
( )2حا ية الدتوقا ملم الدرح الثبا (.)206 / 4
( )3م ين احمل اج ج ()368 /6
( )4ات ين ب قدامة ( ،)136/10الطرق ا ثمية يف السياتة الدرمية ب قيف احوزية (ص)129
( )5تورا البررا آية .282
( )6رح زاد اتس ر ع.)413/8( ،
( )7احمللم ً اثر ،اب حزم ااندلسا (.)479/8
( )8الد هاإل ارات ملم جلخصر اتخ صرات حملمد ب بدر الدي البلباين ا بلا (.)557/3
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• اتفق الفرلا ااربعة ملم جلن جتوز لادا اترجلا م فردا يف اامواا ،هاتفروا ملم جواز بلادا اترجلتع يف
اامواا ،لث يدرت جلا تثوا اترجلاتا مع رج .
• جل لل مراتل الدلادا ملم اامواا ال داران ا اانت حم خ و إ جلن ا رجا ا م لا ما قوي دليل ،
هثب ت صاة بر ان .
• إا طرق ا ثف جلهتع م الطرق ال َتفظ هبا ا روق ،حيي إا ااحثام خت لف ًخ و الوقا ع.
اثنياا -التوصيات:

• ي ب ا ملم العلما هط ب العلف هالدماا الع اية ًتسبا اتس جدا يف
ات علرة ب  ،هبياا جلحثاملا ليسرت د بث ملف مامة اتسلمع.

ا اتوضوع ها

مام ًل وازا

• ايراد دراتة جلااداية م عمرة م لادا ال سا م فردات.
ا العم بربوا حس  ،هجلا يللمين الصواب يف الروا
هيف اال ام جلتبأا هللا  -  -جلا ي رب
هالعم  ،هجلا اعل خالصا لوجل الثرمي ،هجلا ي فع ب اتسلمع ،هجلا اعل دخرا يل هلوالدي يوم الدي ...هآخر
دمواان جلا ا مد هلل رب العاتع.
هصلا هللا ملا نبي ا حممد هملا آل هصاب جلمجعع.
املصادر واملراجع:
 .1جلحثام الررآا ،الراضا حممد ب مبد هللا جلبو بثر ب العريب اتعايري ا بيلا اتالثا (ات وىف  543ب)،
راجع جلصول هخرج جلحاديث هملق ملي حممد مبد الرادر مطا ،دار الث ل العلمية ،باهت – لب اا،
الطبعة الثالثة 1424 ،ب  2003 -م
 .2اإلحثام رح جلصوا ااحثام ،مبد الرمح ب حممد ب قاتف العاصما الراطاين ا بلا ال جدي
(ات وىف  1392ب) ،الطبعة الثانية 1406 ،ب.
 .3اإل راو ملم م ا ل العلما  ،جلبو بثر حممد ب إبرا يف ب ات ر ال يسابوري (ات وىف  319ب) ،احملرق
ص ا جلمحد اانصاري جلبو محاد ،مث بة مثة الثرايية ،رجلس االيمة  -اإلمارات العربية ات ادا ،الطبعة
ااهىل 1425 ،ب 2004 -م
 .4جلصوا السرخسا ،حممد ب جلمحد ب جليب تل مشس اا مة السرخسا (ات وىف  483ب) ،دار اتعرية –
باهت.
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 .5اإلق اع يف مسا اإلمجاع ،ملا ب حممد ب مبد اتلو الث اما ا ماي الفاتا ،جلبو ا س اب الرطاا
(ات وىف  628ب) ،احملرق حس يوزي الصعيدي ،الفارهق ا ديثة للطبامة هال در ،الطبعة ااهىل،
 1424ب  2004 -م.
 .6اام ،الدايعا جلبو مبد هللا حممد ب إدريس ب العباس ب مثماا ب ايع ب مبد اتطلل ب مبد م او
اتطليب الرر ا اتثا (ات وىف  204ب) ،دار اتعرية – باهت ،الطبعة بدها طبعة 1410 ،ب1990/م.
 .7البار الرا ق رح ا ز الدقا ق ،زي الدي ب إبرا يف ب حممد ،اتعرهو ًب جنيف اتصري (ات وىف
 970ب) ،هيف آخر تثملة البار الرا ق حملمد ب حسع ب ملا الطوري ا فا الرادري (ت بعد
 1138ب) ،هً ا ية م اة االالق ب مابدي  ،دار الث اب اإلت ما ،الطبعة الثانية  -بدها اتريخ.
 .8بداية اجمل لد ههناية اتر صد ،جلبو الوليد حممد ب جلمحد ب حممد ب جلمحد ب ر د الررطيب الدلا ًب
ر د ا فيد (ات وىف  595ب) ،دار ا ديي – الرا را ،الطبعة بدها طبعة ،اتريخ ال در  1425ب -
 2004م.
 .9بدا ع الص ا ع يف ترتيل الدرا ع .لع الدي جليب بثر ب مسعود ب جلمحد الثاتاين ا فا ،ات وىف
( 587ب) دار الث بل العلمية ،الطبعة الثانية 1406 ،ب.
يب ،مثماا ب ملا ب حمج البارما ،يخر الدي الزيلعا
 .10تبيع ا را ق رح ا ز الدقا ق هحا ية ِّ
الدرلِ ِّ
ا فا (ات وىف  743ب) ،ا ا ية لاب الدي جلمحد ب حممد ب جلمحد ب يونس ب إ امي ب
يب (ات وىف  1021ب) ،اتطبعة الثربى ااماية  -بو ق ،الرا را ،الطبعة ااهىل 1313 ،ب.
يونس ِّ
الدرلِ ُّ
 .11ال لرع يف الفر اتالثا .جلليب حممد مبد الو اب ب ملا الب دادي اتالثا( ،ات وىف ت ة  422ب).
َتريق جليب جلهيس حممد بو خبزا ا سين ال طواين .الطبعة ااهىل ،دار الث ل العلمية 1425 ،ب.
 .12ال مليد تا يف اتوطأ م اتعاين هااتانيد ،جلبو ممر يوتف ب مبد هللا ب حممد ب مبد الرب ب ماصف
ال مري الررطيب (ات وىف  463ب)َ ،تريق مصطفم ب جلمحد العلوي ،حممد مبد الثبا البثري ،هزارا
مموم ااهقاو هالدؤها اإلت مية – ات رب ،مام ال در  1387ب
 .13حا ية الدتوقا ملم الدرح الثبا ،حممد ب جلمحد ب مرية الدتوقا اتالثا (ات وىف  1230ب) ،دار
الفثر ،الطبعة بدها طبعة هبدها اتريخ.
 .14ا اهي الثبا يف ير م ل اإلمام الدايعا ه و رح خم صر اتزين ،جلبو ا س ملا ب حممد ب
حممد ب حبيل البصري الب دادي ،الدلا ًتاهردي (ات وىف  450ب) ،احملرق الديخ ملا حممد معوض
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 الديخ مادا جلمحد مبد اتوجود ،دار الث ل العلمية ،باهت – لب اا ،الطبعة ااهىل 1419 ،ب - 1999م.
 .15درر ا ثام رح رر ااحثام ،حممد ب يرامرز ب ملا الدلا ل  -جله م جله اتوىل  -خسره
(ات وىف  885ب) ،دار إحيا الث ل العربية ،الطبعة بدها طبعة هبدها اتريخ.
 .16دقا ق جلهيل ال لم لدرح ات لم اتعرهو بدرح م لم اإلرادات ،م صور ب يونس ب ص ح الدي اب
حس ب إدريس البلوتم ا بلم (ات وىف  1051ب) ،مامل الث ل ،الطبعة ااهىل 1414 ،ب -
1993م.
 .17الد هاإل ارات ملم جلخصر اتخ صرات حملمد ب بدر الدي البلباين ا بلا (ت  1083ب) ،د.
مبد العزيز ب مدانا العيداا ،د .جلنس ب مادا الي امم ،دار الراا ز لل در هال وزيع  -الثويت ،دار
جلطلس االارا لل در هال وزيع ،الراض  -اتملثة العربية السعودية ،الطبعة ااهىل 1439 ،ب -
2018م
 .18رد احمل ار ملم الدر اتخ ار ،اب مابدي  ،حممد جلمع ب ممر ب مبد العزيز مابدي الدمدرا ا فا
(ات وىف  1252ب) ،دار الفثر-باهت ،الطبعة الثانية 1412 ،ب 1992 -م.
 .19الرهض اتربع رح زاد اتس ر ع ،م صور ب يونس ب ص ح الدي اب حس ب إدريس البلوتم
ا بلم (ات وىف  1051ب) ،همع حا ية الديخ العثيمع هتعليرات الديخ السعدي ،خرج جلحاديث مبد
الردهس حممد ن ير ،دار اتؤيد  -مؤتسة الرتالة.
 .20ت الدار قطين .لعلا ب ممر الدار قط ببا .مطبعة يالث  ،ا ور.
 .21الس الثربى ،جلمحد ب ا سع ب ملا ب موتم االُ رسَررهِجردي االراتاين ،جلبو بثر البيلرا (ات وىف
 458ب) ،احملرق حممد مبد الرادر مطا ،دار الث ل العلمية ،باهت – لب ات ،الطبعة الثالثة1424 ،
ب  2003 -م.
 .22رح ت جليب داهد ،لاب الدي جلبو العباس جلمحد ب حسع ب ملا ب رت ا اتردتا الرملا
الدايعا (ات وىف  844ب)َ ،تريق مدد م الباحثع بدار الف ح إب راو خالد الرً  ،دار الف ح
للباي العلما هَتريق الرتاث ،الفيوم  -مجلورية مصر العربية ،الطبعة ااهىل 1437 ،ب  2016 -م
 .23رح خم صر الطااهي ،جلمحد ب ملا جلبو بثر الرازي احصاص ا فا (ات وىف َ ،) 370تريق د.
مصمت هللا م ايت هللا حممد  -جل .د .تا د بثداش  -د .حممد مبيد هللا خاا – د .زي ل حممد حس
ي تة ،دار البدا ر اإلت مية  -هدار السراج ،الطبعة ااهىل  1431ب  2010 -م
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 .24رح خم صر خلي للخر ا ،حملمد ب مبدهللا االر ا اتالثا جلبو مبدهللا) ات وىف  1101ب( دار
الفثر للطبامة -باهت.
 .25رح معاين ا اثر ،جلبو جعفر جلمحد ب حممد ب ت مة ب مبد اتلو ب تلمة اازدي ا جري اتصري
اتعرهو ًلطااهي (ات وىف  321ب) ،مامل الث ل الطبعة ااهىل  1414 -ب1994 ،م.
 .26الديخ حممد م ويل الدعراهي يف جلحاديث الدي ية ،جريدا ااخبار الرا رية ،يف 1993/9/3م.
 .27الصااح اتج الل ة هصااح العربية ،جلبو نصر إ امي ب محاد احو ري الفارايب (ات وىف  393ب)،
َتريق جلمحد مبد ال فور ،دار العلف للم يع – باهت ،الطبعة الرابعة  1407ب  1987 -م.
 .28صاي البخاري .لإلمام حممد ب إ امي البخاري( ،ات وىف ت ة  256ب) َتريق حممد ملا الرطل.
طبعة اتث بة العصرية ،بيبرهت ،ت ة 1411ب.
 .29صاي مسلف .لإلمام جليب ا سبع مسلف ب ا جاج الرداي ال يسابوري( ،ات وىف ت ة  361ب)،
َتريق حممد يؤاد مبد الباقا ،دار إحيا الث بل العربية.
 .30الطرق ا ثمية ،حممد ب جليب بثر ب جليوب ب تعد مشس الدي اب قيف احوزية (ات وىف  751ب)،
مث بة دار البياا ،الطبعة بدها طبعة هبدها اتريخ.
 .31ممدا الراري رح صاي البخاري ،جلبو حممد حممود ب جلمحد ب موتم ب جلمحد ب حسع ال ي اىب
ا فم بدر الدي العيىن (ات وىف  855ب) ،دار إحيا الرتاث العريب – باهت.
 .32ي الباري رح صاي البخاري ،جلمحد ب ملا ب حجر جلبو الفا العسر ين الدايعا ،دار اتعرية
– باهت.
 .33ي وحات الو اب ب وضي رح م لج الط ب اتعرهو حبا ية احم (م لج الط ب اخ صر زارا
اانصاري م م لاج الطالبع لل وهي مث رح يف رح م لج الط ب) ،تليماا ب ممر ب م صور
العجيلا ااز ري ،اتعرهو ًحم (ات وىف  1204ب) ،دار الفثر ،الطبعة بدها طبعة هبدها اتريخ.
 .34الفرهق = جلنوار الربهق يف جلنوا الفرهق ،جلبو العباس لاب الدي جلمحد ب إدريس اب مبد الرمح
اتالثا الدلا ًلررايف (ات وىف  684ب) ،مامل الث ل الطبعة بدها طبعة هبدها اتريخ.
 .35الراموس احمليط ،جمد الدي جلبو طا ر حممد ب يعروب الفاهزآًدى (ات وىف  817ب)َ ،تريق مث ل
َتريق الرتاث يف مؤتسة الرتالة ،إب راو حممد نعيف العرق ُسوتا ،مؤتسة الرتالة للطبامة هال در
هال وزيع ،باهت – لب اا ،الطبعة الثام ة 1426 ،ب 2005 -م.
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 .36الروانع الفرلية ،اببا الراتبف ،حممد ب جلمحد ب حممد ب مبدهللا ب جزي الثليب ال رانطا ات وىف
 741بَ ،تريق ماجد ا موي ،دار اب حزم ،الطبعة ااهىل 1434 ،ب 2013م.
 .37الثايف يف ير اإلمام جلمحد ،ايب حممد مويق الدي مبدهللا اب جلمحد ب حممد ب قدامة احماميلا
اتردتا مث الدمدرا ا بلا ،الدلا ًب قدامة اتردتا (ات وىف  620ب)1 ،دار الث ل العلميبة،
 1414ب1994/م.
 .38افاية ااخيار يف ح اية اإلخ صار ،جلبو بثر ب حممد ب مبد اتؤم ب حريز ب معلم ا سيين
ا صين ،ترا الدي الدايعا (ات وىف  829ب) ،احملرق ملا مبد ا ميد بلطجا هحممد ه يب تليماا،
دار االا – دمدق ،الطبعة ااهىل 1994 ،م.
 .39لساا العرب ،حممد ب مثرم ب ملم ،جلبو الفا  ،مجاا الدي اب م ور اانصاري الرهيفعم اإليريرم
(ات وىف  711ب) ،دار صادر – باهت ،الطبعة الثالثة  1414 -ب.
 .40اتبدع يف رح اتر ع ،إلبرا يبف ب حممد ب مبدهللا ب حممد ب مفل  ،جلبو إتااق ،بر اا الدي 1 ،
دار الث ل العلمية ،باهت  -لب اا 418 ،ب1997/م.
 .41اتبسو  ،حممد ب جلمحد ب جليب تل مشس اا مة السرخسا (ات وىف  483ب) ،دار اتعرية – باهت،
الطبعة بدها طبعة ،اتريخ ال در  1414ب 1993 -م.
 .42جممع ااهنر يف رح مل رم ااحبر ،إبرا يف ب حممد ب إبرا يف ا َلَيب ا فا (ات وىف  956ب) ،احملرق
خرج آات هجلحاديث خلي ممراا ات صور ،دار الث ل العلمية -لب اا /باهت ،الطبعة ااهىل 1419 ،ب
 1998م. .43احمللم ً اثر ،جلبو حممد ملا ب جلمحد ب تعيد ب حزم ااندلسا الررطيب ال ا ري (ات وىف  456ب)،
دار الفثر – باهت ،الطبعة بدها طبعة هبدها اتريخ.
 .44احمليط الرب اين يف الفر ال عماين ير اإلمام جليب ح يفة ايب اتعايل بر اا الدي حممود ب جلمحد ب
مبدالعزيز اب ممبر ب مازا البخاري ا فا) ات وىف َ( 616تريق مبدالثريبف تاما اح دي  1دار
الث ل العلمية ،باهت  -لب اا 2004/ 1424م.
 .45مراتل اإلمجاع يف العبادات هاتعام ت ها م رادات ،جلبو حممد ملا ب جلمحد ب تعيد ب حزم
ااندلسا الررطيب ال ا ري (ات وىف  456ب) ،ال ا ر دار الث ل العلمية – باهت.
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 .46مصابي احامع ،حممد ب جليب بثر ب ممر ب جليب بثر ب حممد ،اتخزهما الرر ا ،بدر الدي
اتعرهو ًلدماميين ،هًب الدماميين (ات وىف  827ب)َ ،تريق نور الدي طالل ،دار ال وادر ،تورا،
الطبعة ااهىل 1430 ،ب  2009 -م
 .47اتعونة ملم م ل مامل اتدي ة «اإلمام مالو ب جلنس» اببا حممد مبدالو اب ب ملا ب نصر
الثعليب الب دادي اتالثا) ات وىف  22ب (َتريق محيش مبدا ق ،اتث بة ال جارية ،مصطفم جلمحد الباز
 مثة اتثرمة جلص الث اب رتالة دا ورا جبامعة جلم الررى لثة اتثرمة. .48م ين احمل اج إىل معرية معاين جللفاظ ات لاج ،مشس الدي  ،حممد ب جلمحد االطيل الدربيين الدايعا
(ات وىف  977ب) ،دار الث ل العلمية ،الطبعة ااهىل 1415 ،ب 1994 -م.
 .49ات ين ب قدامة ،جلبو حممد مويق الدي مبد هللا ب جلمحد ب حممد ب قدامة احماميلا اتردتا مث
الدمدرا ا بلا ،الدلا ًب قدامة اتردتا (ات وىف  620ب) ،مث بة الرا را ،الطبعة بدها طبعة
 .50م احلي رح خم صر خلي  ،حملمد بب جلمحد ب حممد مليش ،جلبو مبد هللا اتالثا ،دار الفثر -
باهت ،الطبعة بدها طبعة ،اتريخ ال در  1409ب1989/م.
 .51اتل ب يف ير اإلمام الدايعا جلليب إتااق إبرا يف ب ملا اب يوتف الداازي ات وىف  476ب،
دار الث ل العلمية.
 .52نصل الراية احاديي ا داية مع حا ي ب ية ااتعا يف ختريج الزيلعا ،مجاا الدي جلبو حممد مبد هللا
ب يوتف ب حممد الزيلعا (ات وىف  762ب) ،مؤتسة الراا للطبامة هال در  -باهت -لب اا /دار
الربلة للثراية اإلت مية -جدا – السعودية ،الطبعة ااهىل 1418 ،ب1997/م.
 .53ال لاية يف ريل ا ديي هااثر ،جمد الدي جلبو السعادات اتبارك ب حممد ب حممد ب حممد اب مبد
الثرمي الديباين احزري اب ااثا (ات وىف  606ب) ،اتث بة العلمية  -باهت 1399 ،ب 1979 -م،
َتريق طا ر جلمحد الزاهى  -حممود حممد الط احا.
 .54ني ااهطار ،حممد ب ملا ب حممد ب مبد هللا الدوااين اليمين (ات وىف  1250ب)َ ،تريق مصام
الدي الصبابطا ،دار ا ديي ،مصر ،الطبعة ااهىل 1413 ،ب 1993 -م.
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