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 :المقدمة

اٍضِد هلل رة اٍـبٍِّٜ، ٗاٍظالث ٗاٍشالُ ؿَٙ       
شٜد اٍِرشَّٜ ِضِد ٗؿَٙ آٍٔ ٗأظضبتٔ أسِـّٜ، 

.  ٗتـد
 ٍِب ضرؽ اٍـيٗتبح ؿَٙ اٍسْبث، ػَة نئّ اهلل       

ـُخد٘ ؿَٙ األِٗال  إذتبح اٍسْبٜبح اٍِيخرنج، ضخٙ ال ٜ
ٗاألؿراع ٗاألْهس تلٜر ضو، ٍٗذًٍ ٜيٗل اهلل خـبٍٙ 

 ُِِدّْا ًَ اْهَفبِضَشَج ِيً َِّشأِئُنِى َفبِشَخْش َْٖإِخٖ َّاهالَِّخٕ 
َّ َؤِرَتعًج يٌُِّنِى ِِ ِٖ ، نئذا ٍُ ٜذتح ِدؿٙ [اٍْشبء: 15]َعَو

ردًا الؿختبر  –  ٌذتج، نـْدئذُاٍضٖٗد أٗ ؼٖرٗا أْٔ
 ٜيبُ ؿَٙ اٍضٖٗد اٍـيٗتج، ٗنٛ ٕذا ٜيٗل –اٍِضٖٗد ؿَٜٔ

َْٖإُخّا  –اهلل خـبٍٙ ًَ اْهُيِضَضٌَبِح ُذىَّ َهِى  ًَ َِٖرُيّ َّاهَِّذٖ
ًَ َسْوَدًث ٌِٖ ُُِى َذَيب ََِداء َفبِسِوُدّ ، ٗسبء [اٍْٗر: 4] ِتَإِرَتَعِج ُش

.  (1)"اٍتْٜج أٗ ضد نٛ ؼٖرً "–نٛ اٍضدٜد
ِّٗ ٗشبئل اإلذتبح ٌِب ٕٗ ٗاغص ِّ اٜٝبح       
 دل ؿَٙـ، ٗضخٙ خـد اٍضٖبدث ٗشَٜج إذتبح ح ادثـاٍضٔ

 

 .أشخبذ ِضبرً، ٌَٜج اٍضرٜـج، سبِـج ِؤخج* 
اٍِضٖٗد تٔ نٛ اٍسْبٜبح، َٜٗزُ األخذ تٖب، نئّ اٍهيٖبء 

ٗغـٗا ضرٗػًب نٛ اٍضبٕد، ٗاٍِضٖٗد تٔ، ٗاٍضٖبدث 
ٗىد خضددٗا نٜٖب، ضِبٜج ٍألْهس ٗاألؿراع، ٌٍّ 

اٍضرٗػ ِْٖب ِب ٌبّ ِضل اخهبو، ِْٖٗب ِب ٕٗ ِضل 
.  خالم تّٜ اٍهيٖبء

ِّٗ اٍضرٗػ اٍِخخَم نٜٖب تّٜ اٍهيٖبء نٛ       
اٍضٖبدث، خيبدِٖب، ٗأذرٓ نٛ إشيبػ اٍـيٗتج ؿّ اٍِضٖٗد 

ؿَٜٔ، ٕٗٛ ِٗغٗؽ تضذْب، ٍّٗ ٜخػرو اٍتضد إٍٙ 
خيبدُ اٍـيٗتج، ذًٍ أّ اٍخيبدُ ٜيشُ إٍٙ ىشِّٜ، اٍيشُ 

خيبدُ : خيبدُ ٗشبئل اإلذتبح، ٗاٍيشُ اٍذبْٛ: األٗل
.  اٍـيٗتج
ٍٜٗس اٍضبل تـٜدًا ؿّ اٍيبّْٗ، ضٜد ىشُ اٍخيبدُ       

خيبدُ اٍدؿٗ٘ اٍـبِج أٗ :  ْٗؿّٜ، األٗل٘لإاٍسزائٛ 
.  (2)خيبدُ اٍـيٗتج: اٍسرِٜج، ٗاٍذبْٛ

  :تقادم الشهادة وأثره في إسقاط الحدود
دراسة فقهية موازنة بالقانون 

 *هللا مصطفى الفواز عبد

ى 19/9/2005: ى    خبرٖخ كتّل اهتضد15/6/2005: خبرٖخ ّضّل اهتضد

ملخص 

ِغٛ زِبّ : ٜدرس ٕذا اٍتضد ِشأٍج ِخـَيج تبٍضٖبدث ٕٗٛ، خيبدُ اٍضٖبدث ٗأذرٓ نٛ إشيبػ اٍضدٗد، ضٜد ٜتّٜ ِـْٙ اٍخيبدُ، أْٔ      
. ٜضددٓ اٍضبٌُ ؿَٙ ؿدُ أداء اٍتْٜج نِٜب ال ٜضخبر إٍٙ دؿٗ٘

ٌٗذًٍ ٜتّٜ آراء اٍهيٖبء نٛ شيٗػ اٍضد ؿّ اٍِضٖٗد ؿَٜٔ، ٜٗظل إٍٙ أّ خيبدُ اٍضٖبدث ٍلٜر ؿذر ٜشيػ اٍضد ؿّ اٍِضٖٗد ؿَٜٔ، ألّ       
.  ِسٛء اٍضبٕد ٍإلختبر ؿِب ضبٕد تـد زِبّ ٜٗرد ضتٖج نٛ ضٖبدخٔ، خشخٗسة اٍرد، ٗؿْدٕب ٜشيػ اٍضد، ألّ اٍضدٗد خشيػ ِؾ اٍضتٖج

خبغـًب - اٍخيدٜر–أِب ِب ٜخـَو تِدث اٍخيبدُ ٗخيدٜر األؿذار، نئْٖب خخرً ٍَشَػج اٍخيدٜرٜج ٍَضبٌُ، ٍـدُ ٗرٗد ْط نٛ ذًٍ، نٌّٜٗ      
    . تضشة اٍؼرٗم ٗاألضٗال، ٗاألزِبّ

Abstract 
     This study is concerned with "late testimony" and it's influence in abating the penalty. The delayed means 

that long time has been passed without presenting the evidence which is not require for the charge any more, or 

the views of judges in preventing the penalty of the charged persona, unreasonal late testimony doesnot effect 

the penalty is because the late testimony is doubtful and the penalty is abated by suspicion. 
      The late testimony durations is determined by the authority, by the situation, circumstances and time. 
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 اُّ ٕذا اٍتضد ٜدرس خيبدُ اٍضٖبدث، أٗ إٍٗذا م      
. (خيبدُ اٍدؿٗ٘)ٜـرم ؿْد اٍيبّْْٜٜٗ تـ 

 :الدراسات السابقة

ػَـح ؿَٙ انِٜب ٜخـَو تبٍدراشبح اٍسْبئٜج،       
: دراشخّٜ

 اٍخضرٜؾ ٓ ٍَضٜخ ؿتد اٍيبدر ؿٗدث نٛ ٌخبة:األّهٓ      
ضٜد  (509، 417-415، ط2ر)اٍسْبئٛ اإلشالِٛ 

خضدد ؿّ خيبدُ اٍضٖبدث، دّٗ تٜبّ ِـْبٓ، ذُ خضدد 
ؿّ اٝراء نٛ اٍِشأٍج ٗأدٍج اٍضْهٜج دّٗ أدٍج 

.  اٍسِٖٗر، ٍُٗ خٌّ دراشخٔ ِيبرْج تبٍيبّْٗ
 ٍَضٜخ ِضِد أتٗ زٕرث نٛ ٌخبتٔ اٍـيٗتج :اهذبٌٖج      

ضٜد خـرع ٍَخيبدُ ِّ خالل ؿرع األىٗال ٗاألدٍج، 
ٌٍْٔ ٍُ ٜخضدد ؿّ األذر اٍِخرخة ؿَٙ اٍخيبدُ نِٜب 
ٜخـَو تبٍضٖٗد ٗاٍِدث اٍخٛ ٜـد نٜٖب اٍخيبدُ ٗضرٗػ 

األخذ تبٍخيبدُ ٗتداٜج اٍخيبدُ، ْٗيل اخهبو اٍضْبتَج ؿَٙ 
ؿدُ األخذ تبٍخيبدُ، ٕٗذا كٜر ظضٜص؛ ألّ اٍضْبتَج 
اْيشِٗا إٍٙ نرٜيّٜ نٛ ٕذا اٍِٗغٗؽ، ٗخأخٛ ٕذٓ 

اٍدراشج ٍخٌِل اٍدراشبح اٍشبتيج، ِّ ضٜد تٜبّ ِـْٙ 
اٍخيبدُ ِٗدث اٍخيبدُ ٗتداٜج ِدث اٍخيبدُ، ٗاٍِيبرْج 

. اٍيبْْٜٗج
سبء ُذا اهتضد فٕ يلديج ّذالذج : اهخعج      

. يتبضد ّخبخيج ّخّضٖج
ٗنٜٔ اهخلبدى هغج، ّفلِب، ّكبٌٌّب، : اهيتضد األّل

: ذالذج ِػبٍة، ٕٛ
. اٍخيبدُ ٍلج:  اٍِػَة األٗل
.  اٍخيبدُ نيٖب:  اٍِػَة اٍذبْٛ
. اٍخيبدُ ىبًْْٗب:  اٍِػَة اٍذبٍد
آراء اهفلِبء فٕ رد اهشِبدث هوخلبدى : اهيتضد اهذبٌٕ

  :ٗنٜٔ ِػَتبّّؤذرٍ، 
آراء اٍهيٖبء نٛ رد اٍضٖبدث : اٍِػَة األٗل

. ٍَخيبدُ
. أذر رد اٍضٖبدث ٍَخيبدُ:  اٍِػَة اٍذبْٛ

 ٗنٜٔ شرّع اهخلبدى، ّيدخَ، ّتداٖخَ،: اهيتضد اهذبهد
  :ذالذج ِػبٍة

. ضرٗػ األخذ تبٍخيبدُ:  اٍِػَة األٗل
. ِدث اٍخيبدُ:  اٍِػَة اٍذبْٛ
.  تداٜج اٍخيبدُ:  اٍِػَة اٍذبٍد

 . ؿرغح نٜٖب إُٔ ْخبئز اٍتضد:اهخبخيج
 ؿرغح نٜٖب تـع ِب ٌِّٜ أّ ٌّٜٗ شتتًب :اهخّضٖج

نٛ إذراء اٍدراشبح اٍيبْْٜٗج تبٍرسٗؽ إٍٙ اٍضرٜـج 
 . اإلشالِٜج

ٗاهلل أشأل أّ أٌّٗ ىد ٗنيح نٛ ؿَِٛ خالل       
ّ إاٍتضد، نئّ ٌبّ ٌذًٍ نبٍهغل ٗاٍِْج هلل خـبٍٙ، ٗ

أخػأح نِّ خيظٜرٚ، ٗاهلل أشأل اٍِلهرث ٗاٍظهص ؿّ 
.  ذًٍ

 :المبحث األول

التقادم لغة وفقهاً وقانوناً 

 التقادم لغة  :المطلب األول

ىدُ اٍضٛء : اٍخيبدُ ِّ اٍيدُ، ِظدر ىدُٜ، ٜيبل      
غد اٍضدٗد، أٚ ِبٍٔ خيدُ تبٍزِبّ، نٌل : ىدِب، ٗاٍيدُ

: ِب ِغٙ ؿَٙ ٗسٗدٓ زًِْب ػٜٗاًل نٖٗ ىدُٜ، ٜٗيبل
.  خيبدُ اٍضٛء أٚ ػبل ؿَٜٔ اٍزِّ

 ٕٗ ٌل أِر ِّر ؿَٙ ٗسٗدٓ :فبهخلبدى فٕ اهوغج      
.  (3)ٗضدٗذٔ زِّ ػٜٗل

  التقادم فقهاً ً :المطلب الثاني

ٍُ أؿذر نِٜب اػَـح ؿَٜٔ ِّ ِظبدر اٍهئ، ؿَٙ       
خـرٜم اٍخيبدُ، ٗإّ ٌبّ اٍهيٖبء ىد خضدذٗا ؿّ أضٌبِٔ، 

:-  ٌٍّ اٍهيٖبء اٍِـبظرّٜ ذٌرٗا خـرٜهبح ٍَخيبدُ ِْٖب
 ٕٗ، اْيغبء زِّ ِـّٜ ؿَٙ :عرفَ اهزركب تلّهَ (1

ضو نٛ ذِج إْشبّ، أٗ ؿَٙ ؿّٜ ٍلٜرٓ نٛ ٜدٓ، دّٗ 
. (4)أّ ٜػبٍة ظبضتٖب ٕٗٗ ىبدر ؿَٙ اٍِػبٍتج

ٕذا اٍخـرٜم ٍَخيبدُ تٗسٔ ؿبُ نِٜب ٜخـَو تضيٗو       
اٍـتبد، ٗضدٜذْب ؿّ خيبدُ اٍضٖبدث، ذُ إْٔ ذٌر اْيغبء 

زِّ ِـّٜ، ٕٗٗ ال ٜشَُ، ألّ اٍخيبدُ ٍُ ٜرد نٛ خضدٜد 
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      ْٔ ذٌر أِدخٔ ْط أٗ إسِبؽ ضخٙ ٌّٜٗ ِـًْٜب، ذُ 
ال  شتة اٍخيبدُ تيٍٗٔ ٕٗٗ ىبدر ؿَٙ اٍِػبٍتج، ٕٗٗ

ٜشَُ ألّ األشتبة ال خذٌـر نٛ خـرٜم اٍضٛء ٗإِْـب 
.  ختّٜ ِبٕٜخٔ، ٗاألشتبة خبرسج ؿّ اٍِبٕٜج

 ٕٗ، ِرٗر زِّ ِْٜؾ ِّ :عرفَ اهتبز تلّهَ (2
.  (5)شِبؽ اٍدؿٗ٘

ِْٜؾ ِّ : ٕذا اٍخـرٜم، ذٌر ْخٜسج اٍخيبدُ تيٍٗٔ      
شِبؽ اٍدؿٗ٘، ٕٗٗ ال ٜشَُ ألّ اٍْخبئز خبرسج ؿّ 

.  ِبٕٜج اٍِـرم، نال خدخل نٛ اٍخـرٜم

ِرٗر ِدث ػَٜٗج   ٕٗ:عرفَ كوعج سٕ تلّهَ (3
ؿَٙ اٍدؿٗ٘ دّٗ أّ ٜضرٌٖب  (ٜضددٕب اٍْؼبُ)

(6).ظبضتٖب
 

ذٌر اٍخـرٜم ِدث ػَٜٗج، ٗىٍٗٔ ػَٜٗج، ٗظم       
كٜر ِْغتػ، نيد خٌّٗ اٍشْج ػَٜٗج ؿْد نرٜو، ٗؿْد 

.  نرٜو خٌّٗ كٜر ذًٍ
ذُ ىٍٗٔ ؿَٙ اٍدؿٗ٘ دّٗ أّ ٜضرٌٖب ظبضتٖب،       

نئّ ٕذا ٜدخل اٍيذم ٜٗخرر كٜرٓ ٕٗٗ كٜر ظضٜص، 
.  ال خخٗىم ؿَٙ دؿٗ٘- شٗ٘ اٍيذم -ألّ اٍضدٗد 

  التقادم قانونا:المطلب الثالث

ؿرم نيٖبء اٍيبّْٗ اٍخيبدُ تـدث خـرٜهبح، ِّٗ       
:  خـرٜهبخُٖ

 ٕٗ ِرٗر ِدث ِّ اٍزِّ :عرفَ اهنٖالٌٕ تلّهَ (1
ٜضددٕب اٍيبّْٗ ؿَٙ ٗىٗؽ اٍسرِٜج دّٗ اخخبذ أٚ 

. (7)إسراء ٍخضرًٜ اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج، أٗ ِتبضرخٖب
 ٕٗ اْيغبء اٍدؿٗ٘ اٍـبِج :عرفَ سّخدار تلّهَ (2

إذا ِغح ِدث ِضددث ِّ خبرٜخ اىخرام اٍسرِٜج أٗ 
 . (8)ِّ خبرٜخ اْيػبؽ اٍِدث

ٕذا اٍخـرٜم ذٌر األذر اٍِخرخة ؿَٙ اٍخيبدُ       
تيٍٗٔ اْيغبء اٍدؿٗ٘، ٗاألظل نٛ اٍخـرٜم أّ ٜتّٜ 

.  ِبٕٜج اٍِـرم، ال أذرٓ

 :التعريف المختار

 ٗاهلل –تـد ؿرع اٍخـرٜهبح اٍهيٖٜج ٗاٍيبْْٜٗج، أر٘       
يظٕ زيبً ضددٍ ":  أّ ٜـرم خيبدُ اٍضٖبدث تأْٔ– أؿَُ

"اهضبنى عوٓ عدى ؤداء اهتٌٖج فٖيب ال ٖضخبر اهٓ دعّْ   .
 ٗنٛ ؼْٛ، أّ ٕذا اٍخـرٜم خال ِّ االؿخراغبح      

اٍِخيدِج ؿَٙ اٍخـرٜهبح اٍهيٖٜج، ضٜد ٍُ ٜذٌر أشتبة 
.  اٍخيبدُ، أٗ ْخبئسٔ، أٗ خضدٜد ِدث ِـْٜج ٍَخيبدُ

ٕٗٗ اٍضد اٍذٚ ٜتّٜ اٍخيبدُ : ِغٛ زِبّ: ىٍٗٛ      
. ِّ ضٜد ِرٗر اٍزِبّ ؿَٙ اٍهـل ِٗضبٕدخٔ

ٜضددٓ اٍضبٌُ، ضٜد ٍُ ٜرد نٛ اٍضرؽ : ٗىٍٗٛ      
ْط نٛ تٜبّ ِدخٔ، نٌّٜٗ األِر خبغـًب ٍَشَػج 

اٍخيدٜرٜج ٍَضبٌُ، ٗاألِر ؿْدئذ ٜخخَم تضشة األضٗال 
.  ٗاألزِبّ

نِٜب ال ٜضخبر إٍٙ دؿٗ٘، ٜخرر تٔ : ٗىٍٗٛ      
خيبدُ اٍضٖبدث نِٜب ٜضخبر إٍٙ دؿٗ٘، ألّ اٍخيبدُ ؿْدئذ 

ٌّٜٗ تشتة اٍخأخر نٛ اٍِػبٍتج، ٌضد اٍيذم، نئّ 
اٍدؿٗ٘ ِّ اٍِيذٗم أشبس ٍَْؼر نٜٖب، نئذا خأخرح 

ّ ٕذا اٍخأخر ال ٜتػل ضئ نٛ إاٍدؿٗ٘ ِّ اٍِيذٗم، م
اٍِػبٍتج، ٗال خرد اٍضٖبدث تٔ، ألّ خأخٜر اٍضٖبدث ٌبّ 

ٍخأخٜر ظبضة اٍضو نٛ اٍِػبٍتج تٔ، أِب كٜرٓ ِّ 
اٍضدٗد نال ٜخٗىم ؿَٙ اٍدؿٗ٘، نبٍخأخر رتِب ٌّٜٗ 

.  ٍـذر أٗ كٜر ذًٍ، نٜخضيو ِّ األِر
 :المبحث الثاني

آراء الفقهاء في رد الشهادة للتقادم 

اخهو اٍهيٖبء ؿَٙ ؿدُ خأذٜر خيبدُ اٍضٖبدث نٛ       
دؿٗ٘ ضد اٍيذم، ذًٍ أّ اٍضٖبدث نٛ اٍيذم ٗإّ 

خأخرح نئْٖب خيتل ألْٖب خخٗىم ؿَٙ اٍدؿٗ٘، نخأخر 
اٍضٖٗد ٌبّ ٍخأخر ظبضة اٍضو نٛ اٍِػبٍتج تٔ، ٍٗذا 

نئّ اٍهيٖبء ىررٗا، أّ اٍضٖبدث ؿَٙ ضيٗو اٍـتبد ال 
.  (9)خيتل تال دؿٗ٘
 آراء الفقهاء في رد الشهادة للتقادم وأثره :المطلب األول

: اخخَم اٍهيٖبء نٛ رد اٍضٖبدث ٍَخيبدُ ؿَٙ ىٍّٜٗ      
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 ٜر٘ أّ اٍخيبدُ ِبْؾ ِّ ىتٗل :اهلّل األّل      
، ٗاٍضْبتَج نٛ رٗاٜج (10)اٍضْهٜج: اٍضٖبدث، ٕٗٗ رأٚ

 :ّـ، ِّٗ اٍيٗاْٛ(12)ٍٙـ، ٗاتّ أتٛ ٍٛ(11)ثضـِرسٗ
.  (15)، ٗاٍشٗرٚ(14)، ٗاألردْٛ(13)اٍيبّْٗ اٍِظرٚ

:  اشخدٍٗا تأدٍج ِّ اٍشْج ٗاٍِـيٗل:ؤدهخَ      
ال خيتل ضٖبدث : " ِّ اٍشْج، ىبل رشٗل اهلل: ؤّاًل

، 4 ر اهخوخٖص اهضتٖر،اتّ ضسر، )".خظُ ٗال ؼّْٜ
ٗاٍؼّْٜ اٍِخُٖ نٛ . ٗىبل ٍٔ ػرو ٜيٗٚ تـغٖب تـغًب. 490ط

 .(84، ط4رٌضة اهراٖج، دْٜٔ، زَٜـٛ، 

 إّ كٜبة اٍضبٕد ِدث ػَٜٗج، ذُ :ّسَ االشخدالل      
ِسٜئٔ ٍإلختبر تِب ضدد نٜٔ خِٖج، ٍٗذًٍ خرد 

. (16)ضٖبدخٔ

 : ِّ اٍِـيٗل، اشخدٍٗا تـدث أدٍج ِّ اٍِـيٗل ِْٖب:ذبًٌٖب
اٍشخر : إّ اٍضبٕد، تشتة اٍضد ِأِٗر تأضد أِرّٜ (1

ِّ شخر ِشَِب : "ؿَٜٔ اٍظالث ٗاٍشالُ – اضخشبتب تيٍٗٔ
ٌخبة اٍِؼبٍُ، اهضضٖص، اٍتخبرٚ، ) ".شخرٓ اهلل ُٜٗ اٍيٜبِج

 اهضضٖص ِشَُ،. 394ٜؼَُ اٍِشَُ اٍِشَُ ٗال ٜشَِٔ، ط تبة ال
ِضِد نؤاد :  تبة خضرُٜ اٍؼَُ، ضيئنخبة اهتر ّاهضوج ّاٗداة،

 أٗ ،(1996ُ، 4، ر2 تٜرٗح، ػ–اٍتبىٛ، دار اٍهٌر  ؿتد
اٍضٖبدث تٔ اضخشبتًب ٍِيظد إخالء اٍـبٍُ ؿّ اٍهشبد 

ٍالْزسبر تبٍضد، نأضد األِرّٜ ٗاسة ِخٜر ؿَٙ اٍهٗر 
ٌخظبل اٌٍهبرث، ألّ ٌال ِّ اٍشخر ٗإخهبء اٍـبٍُ ؿّ 

اٍهشبد ال ٜخظٗر نٜٔ ػَتٔ ؿَٙ اٍخراخٛ، نئذا ضٖد تـد 
ِب إإِب اٍهشو، ٗ: اٍخراخٛ ٍزِٔ اٍضٌُ تأضد األِرّٜ

خِٖج اٍـداٗث، ألْٔ إّ ضِل ؿَٙ أْٔ ِّ األظل اخخبر 
األداء، ٗؿدُ اٍشخر، ذُ أخرٓ، ٍزُ األٗل، أٗ ؿَٙ أْٔ 

اخخبر اٍشخر ذُ ضٖد ٍزُ اٍذبْٛ ٗذًٍ أْٔ شيػ ؿْٔ 
اٍٗاسة تبخخٜبر أضدِٕب، نبْظرانٔ تـد ذًٍ إٍٙ 

ٕٗذا . (17)اٍضٖبدث ِٗغؾ ؼّ أْٔ ضرٌٔ ضدٗد ؿداٗث
ٜٗسة نشئ نخرد ٍهشئ، ٗذًٍ اشخْبدًا ٍَيبؿدث اٍهيٖٜج 

ضبٕد اٍضشتج إذا أخر ضٖبدخٔ ٍلٜر ؿذر ال ٜيتل )
. (18)(ٍهشئ

أّ ىتٗل اٍضٖبدث تـد ِغٛ اٍِدث، نٜٔ نخص تبة  (2
ٍضر ؿؼُٜ ِّ األضيبد ٗاألغلبّ، ِِب ٜٗىؾ اٍْبس نٛ 

اٍهٗغٙ، ٗاالغػراة ٗؿدُ األِّ، نٌبّ ِّ 
اٍِظَضج، ٗشدًا ٍَذرائؾ اٍِْؾ ِّ ىتٗل اٍضٖبدث نٛ 

ٕذٓ اٍضبٍج ٍخضيٜو اٍِظبٍص ٗدرء اٍِهبشد اٍِخٗىـج ِّ 
ِذل ٕذٓ اٍضٖبداح، ندل اٍـيل ٗاٍِظَضج ؿَٙ ىتٗل 

.  (19)ِتدأ اٍخيبدُ
:أِب اٍيبّْْٜٗٗ نيد اشخدٍٗا تأدٍج ِّ اٍِـيٗل، ِْٖب        

إّ ِرٗر زِّ ِـّٜ ؿَٙ ضدٗد اٍسرِٜج ِّ  (1
ضأْٔ ػِس ِـبٍِٖب ٗغٜبؽ أدٍخٖب، الخخالػ ذاٌرث 

اٍضٖٗد، ِِب ٜسـل إذتبح ظضخٖب ٗإشْبدٕب إٍٙ ضخط 
ِـّٜ أِرًا ِخـذرًا ضْٜب، ِٗشخضٜاًل نٛ أضٜبّ أخر٘، 
ٗىد خؤدٚ اٍِالضيج ختـب ٍذًٍ إٍٙ ٗىٗؽ اٍيغبء نٛ 

 . (20)أخػبء ال خلخهر

إّ غرٗرث االشخيرار اٍيبْْٗٛ نٛ اٍِسخِؾ خدؿٗ  (2
إٍٙ األخذ تِتدأ اٍخيبدُ، ؿَٙ أشبس أْٔ ال ْٜتلٛ أّ 

خؼل األٗغبؽ ٗاٍِراٌز اٍيبْْٜٗج ِزؿزؿج ٍِدث 
 . (21)ػَٜٗج، تل ْٜتلٛ خظهٜخٖب خالل نخرث ِـيٍٗج

إّ اٍِسرُ اٍذٚ اشخػبؽ اإلنالح ِّ شٗػ اٍـداٍج،  (3
ٜؼل ِدث ٕرتٔ خبئهًب ِغػرتًب، ِخرىتًب، ٗنٛ ٕذا ْٗؽ ِّ 

اٍـيبة ٜشخِر ػَٜج ِدث اٍخيبدُ، ٜٗـد ٌبنًٜب ٍَخٌهٜر ؿّ 
 . (22)اٍسرِٜج اٍِيخرنج نٛ ضو اٍِسخِؾ

 ٍَخيبدُ، ٕٗٗ – ٜر٘ ؿدُ رد اٍضٖبدث :اهلّل اهذبٌٕ
، ٗاٍضْبتَج نٛ (24)، ٗاٍضبنـٜج(23)اٍِبٌٍٜج: رأٚ

. (26)، ٗاٍيبّْٗ اٍـراىٛ، ٗاٍشٗداْٛ(25)اٍراسص
 اشخدٍٗا ٍرأُٜٖ تأدٍج ِّ اٍيرآّ، ٗاٍيٜبس، :ؤدهخِى

: ٗاٍِـيٗل

يً اهلرآً : ؤّاًل
ًَ اْهَفبِضَشَج ِيً َِّشأِئُنِى : ىبل خـبٍٙ (1 َْٖإِخٖ َّاهالَِّخٕ 

َّ َؤِرَتعًج يٌُِّنِى ِِ ِٖ ُِِدّْا َعَو  .[اٍْشبء: 15] َفبِشَخْش
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إّ ٕذٓ اٜٝج، أٗستح إىبِج اٍضد، ؿْد : ّسَ االشخدالل
ضدٗد  زِبّ  ٍُٗ خهرو نٛ ؼٖٗر اٍسرِٜج تبٍضٖبدث

. (27)اٍهـل، ػبٍِب ذتح تبٍضٖبدث
ًَ اْهُيِضَضٌَبِح ُذىَّ َهِى : ىبل خـبٍٙ (2 ًَ َِٖرُيّ َّاهَِّذٖ

ًَ َسْوَدًث ٌِٖ ُُِى َذَيب ََِداء َفبِسِوُدّ . [اٍْٗر: 4] َْٖإُخّا ِتَإِرَتَعِج ُش
 إّ اٜٝج أٗستح اٍضد ؿَٙ ِّ ضٖد :ّسَ االشخدالل

ؿَٜٔ تبٍزْب، ٗال نرو إّ ٌبْح ؿَٙ اٍخراخٛ أٗ اٍهٗر، 
.  (28)ٗإال نئّ اٍضبٕد ٜيبُ ؿَٜٔ ضد اٍيذم

: يً اهلٖبس، ُّّ يً ّسًِٖ: ذبًٌٖب
 خيبدُ اٍضٖبدث نٛ اٍضد، ؿَٙ اٍخيبدُ نٛ :اهّسَ األّل

ّ اٍضٖبدث نٛ اٍيظبط ٗإّ خيبدِح أاٍيظبط، ٗذًٍ 
نئْٖب ِيتٍٗج، ألْٖب نٛ ضو، ٌٗذًٍ اٍضٖبدث نٛ اٍضد 

.  (29)ِٗغٗؿٖب ضو، نال خشيػ ٍخيبدِٖب

 إّ اإلىرار، ٗشَٜج إذتبح اٍضدٗد، ٗال :اهّسَ اهذبٌٕ
ٜشيػ تبٍخيبدُ، ٗاٍضٖبدث ٗشَٜج إذتبح اٍضد، ٗضٜد 

اسخِؾ اإلىرار ٗاٍضٖبدث نٛ ظهج اإلذتبح، نِب ٜذتح 
ألضدِٕب ٕٗٗ اإلىرار أْٔ ال ٜشيػ تبٍخيبدُ، ٜذتح 

. (30)اٝخر، ٕٗٗ اٍضٖبدث نال خشيػ تبٍخيبدُ

: يً اهيعلّل، ُّّ يً ؤّسَ: ذبهذب
 إّ اٍضٖبدث ٗشَٜج إذتبح نٛ ٌبنج :اهّسَ األّل

اٍضيٗو، ٗال خشيػ تبٍخيبدُ نٜٖب، نٌذًٍ نٛ اٍضدٗد ال 
. (31)خشيػ تبٍخيبدُ، ألْٖب خذتح اٍضو

 إّ أشبس ىتٗل اٍضٖبدث ٕٗ اٍظدو، ٗإّ :اهّسَ اهذبٌٕ
ٌّٗ اٍضٖبدث ظبدىج، ال ٜخأذر تبٍخأخٜر ِب داُ اٍضٖٗد 
ؿدٗال، ٗال ٜظص أّ خرد ضٖبدخُٖ ٍهرع اٍغلّ أٗ 
اٍخِٖج نٛ اٍخأخٜر، نئّ رد ضٖبدث اٍـدل، ال ٌّٜٗ إال 

. (32)تأِٗر ِشخٜيْج خيدش نٛ اٍـداٍج، ٍٜٗس اٍخأخٜر ِْٖب

 إّ اٍخأخٜر ىد ٌّٜٗ ألشتبة اشخدؿح :اهّسَ اهذبهد
. (33)ذًٍ، ٌـدُ ٗسٗد اٍضبٌُ، أٗ ُتـدٓ ؿّ اٍضبٕد

 إّ خرً اٍسبْٛ دّٗ ؿيبة إذا ردح :اهّسَ اهراتع
اٍضٖبدث، ٍّ ٜزٜل ِْٔ خػٗرخٔ اإلسراِٜج، تل إّ ٕذا 

، ٗؿْدئذ نئّ (34)ٜضسؾ األنراد ؿَٙ ارخٌبة اٍسرائُ
اٍِسرُ شٜتيٙ خػرا ؿَٙ اٍِسخِؾ ِب داُ ػَٜيًب دّٗ 

 . (35)ِـبىتج

يٌبكشج ؤضضبة األكّال : اهيٌبكشج
: يٌبكشج ؤضضبة اهرؤٔ األّل ؤدهج اهرؤٔ اهذبٌٕ: ؤّاًل

اٍيٜبس ؿَٙ ؿدُ رد اٍضٖبدث تبٍخيبدُ نٛ  ( أ
اٍيظبط، ال ٜشَُ، ألّ ضيٗو اٍـتبد ٜضخرػ نٜٖب 

اٍدؿٗ٘، نخأخٜر اٍضبٕد ٍخأخٜر اٍدؿٗ٘، ال َٜزُ ِْٔ 
. (36)نشو ٗال خِٖٔ

ٌٗضد اٍيذم، ألّ اٍضٖبدث ؿَٜٔ ال خيتل إال       
تخظِٗج اٍِيذٗم ٗػَتٔ اٍضد، نئِْب أخرٗا اٍضٖبدث 
ٍـدُ اٍخظِٗج ِّ اٍِيذٗم، ٗألّ نٜٔ تـع ضو 

اٍـتبد، ٕٗٗ دنؾ اٍـبر ؿّ اٍِيذٗم، نِخٙ أىبُ اٍضسج، 
. (37)ٗسة اٍضٌُ تٔ ٍدنؾ اٍغرر ؿْٔ

اٍِبل : ٌٗذًٍ ضد اٍشرىج ٜسخِؾ نٜٔ أِراّ      
ٗاٍضد، ٗاٍدؿٗ٘ نٜٔ إِْب خضخرػ ٍَِبل، ٗال خضخرػ 
ٍَضد، ألّ اٍضد خبٍط ضو اهلل خـبٍٙ، نَٗ ضٖد ؿَٙ 

شبرو نٛ ِبل كبئة، ىتَح نٛ اٍِبل دّٗ اٍضد، 
ٜٗضتس ٍضّٜ ضغٗر اٍِشرٗو ِْٔ، ٗدؿٗآ اًٍَِ 

ٗتخأخٜر اٍضٖٗد . (38)الضخِبل ضو اٍشبرو نٛ اٍِبل
نٛ اٍشرىج ٌٗخِبْٖب ِدث ػَٜٗج، ٌّْٜٗٗ آذِّٜ، نال 
خيتل تـد ذًٍ نٛ اٍضد ٍخٌِّ اٍضتٖج نٜٖب، ٗاٍضدٗد 

خدرأ تبٍضتٖبح، ٌٍّ ال ٜؤذر نٛ اٍِبل، ضٜد ال ٜشيػ 
.  (39)تبٍضتٖج تل ٜذتح تٖب

ىٜبس خيبدُ اٍضٖبدث ؿَٙ خيبدُ اإلىرار، ال ٜشَُ،  ( ة
ألّ اإلىرار ال ٜؼٖر نٜٔ اٍخِٖج أٗ اٍهشو ألّ اإلْشبّ 

، (40)ال ٜـبدٚ ْهشٔ، نال ٜتػل تبٍخيبدُ ٍـدُ اٍخِٖج
تخالم اٍضٖبدث اٍخٛ ٜؼٖر نٜٖب اٍـداٗث ٗاٍْيِج 

.  تبٍخيبدُ، ٍذا نئْٖب خرد

: يٌبكشج ؤضضبة اهلّل اهذبٌٕ ؤدهج اهلّل األّل: ذبًٌٖب
إّ اٍيٗل تأّ غرٗرث االشخيرار اٍيبْْٗٛ خدؿٗ       

اث ـذا ِْبمـ، ألّ ِؤد٘ ٓ ٍألخذ تِتدأ اٍخيبدُ، ال ٜشَُ
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اٍـداٍج، اٍخٛ خخػَة ِـبىتج نبؿل اٍسرِٜج ِِٖب ِغح 
اٍِدث ؿَٙ ارخٌبتٖب، نبٍـداٍج ال خسٜز إنالح اٍِسرِّٜ 
ِّ اٍـيبة ٍِسرد نٗاح اٍٗىح، ألّ اٍـداٍج ال خشيػ 

.  (41)تِرٗر اٍٗىح، نٖٛ خبٍدث ِِٖب ػبل ؿَٜٖب اٍزِّ

: اهرؤٔ اهراسص
 أّ اٍيٗل اٍذٚ ٜر٘ رد – ٗاهلل أؿَُ –أر٘       

: اٍضٖبدث ٍَخيبدُ، ٕٗ اٍراسص، ٜٗؤٜد ٕذا، أِراّ، األٗل
: إٜراد اٍِْبىضج ؿَٙ أدٍج اٍيٗل اٍذبْٛ، األِر اٍذبْٛ

.  إٜراد أدٍج خؤٜد اٍيٗل األٗل

. اٖراد اهيٌبكشج عوٓ ؤدهج اهلّل اهذبٌٕ: األير األّل
إّ االشخدالل تبٜٝخّٜ ظضٜص، ٌٍْٔ ال ٜشَُ  -أ 

ّ، ٗاٍـبُ ٜتيٙ ؿَٙ ؿِِٗٔ، ِب ٍُ اِػَيًب، ألِْٖب ؿبِح
ٜرد ِب ٜخظظٔ، ٗىد سبء نٛ اٍضدٜد رد اٍضٖبدث 

ال خيتل ضٖبدث : "ٍَخِٖج ٕٗٗ ضدٜد رشٗل اهلل 
اهخوخٖص اهضتٖر، اتّ ضسر، )- اٍخِٖج" -خظُ ٗال ؼّْٜ

، نٜظتص ؿْدئذ اٍضٖبدث خٌّٗ ِيتٍٗج، ِب (490، ط4ر
ٍُ ٌّٜ اٍضبٕد ِخِٖب نٜٖب، ِّٗ ذًٍ ِسٜئٔ ألدائٖب تـد 

 . زِبّ دّٗ ؿذر ٍخأخرٓ ٕٗٗ اٍخيبدُ

إّ ىٜبس خيبدُ اٍضٖبدث نٛ اٍضدٗد ؿَٙ خيبدُ  -ة 
اٍضٖبدث نٛ اٍيظبط، ال ٜشَُ، ذًٍ أّ اٍضدٗد خدرأ 

تبٍضتٖبح، تخالم ضيٗو اٍـتبد اٍخٛ خشخٗنٙ ِؾ 
 . اٍضتٖج

، ..ىٍُٖٗ إّ اٍضٖبدث ٗشَٜج إذتبح نٛ ٌبنج اٍضيٗو -ر 
ال ٜشَُ، ذًٍ أّ اٍضٖبدث، ال خٌّٗ ٗشَٜج إذتبح، إال إذا 
اْخهٙ ِب ٜتػَٖب، ٗاٍخيبدُ ٜسـَٖب تبػَج ٍيٜبُ اٍخِٖج نٛ 

 . اٍضبٕد ؿْد ضٖبدخٔ تضد ِخيبدُ

اٍيٗل تأّ أشبس ىتٗل اٍضٖبدث، ظدو اٍضبٕد، ٕذا  -د 
ظضٜص، ٌٍّٗ ْٕبً نرو تّٜ ظدو اٍضبٕد، ٗتّٜ 

خػبٗل زِبّ ؿَٙ ضٖبدخٔ ٜؤدٚ إٍٙ كٜبة ِـَِٗبح 
ضيٜيٜج ضٗل ِب ضبٕدٓ، ِِب ٜسـل ضٖبدخٔ ِضل ضً، 

 . ٗإّ ٌبّ ؿداًل

ىٍُٖٗ إّ اٍخأخٜر ىد ٌّٜٗ ألشتبة اشخدؿح ذًٍ،  -ٓ 
ٕذا ظضٜص، ٕٗٗ ٍٜس ِضل ْزاؽ، إذ ٜيٗل اٍضْهٜج تأّ 

تـد اٍِشبنج ؿّ اٍضبٌُ ٜـد ؿذرًا نٛ اٍخيبدُ نخيتل 
 .اٍضٖبدث

 ٕذا ظضٜص،  ...ىٍُٖٗ إّ خرً اٍسبْٛ دّٗ ؿيبة -ٗ 

إذا اْخهح ِٗاْؾ ىتٗل اٍضٖبدث، ٌٍّ إذا ٌبْح اٍٗشَٜج 
اٍخٛ ٜذتح تٔ اٍسرُ، ٜٗخرخة ؿَٜٔ اٍـيبة، ٍُ خذتـح، 

 نٌٜم ٜيبُ اٍـيبة؟

: اٖراد ؤدهج خئٖد اهلّل األّل: األير اهذبٌٕ
: ٌُبم دهٖالً ٖئٖداً شلّع اهضد هوخلبدى، ُّيب

 ىٜبُ األدٍج ؿَٙ درء اٍضد تبٍضتٖج، ضٜد :اهدهٖل األّل
أّ خأخر اٍضٖٗد دّٗ ؿذر، ألداء اٍضٖبدث ٜٗرد خِٖج 
نٛ ضٖبدخُٖ ؿْد أدائٖب، ٗاألدٍج ؿَٙ درء اٍضد تبٍضتٖج 

 أٗ ؿّ اٍظضبتج، ٌذٜرث، ِْٖب ِب ٗرد ؿّ اٍرشٗل 
: ِّٗ ذًٍ

  ؿّ اٍْتٛ – رغٛ اهلل ؿْٖب –ِب رٗخٔ ؿبئضج 
اٍضدٗد ؿّ اٍِشَِّٜ ِب اشخػـخُ، ادرؤٗا: " أْٔ ىبل 
ّ إّ ٗسدخُ ٍِشَُ ِخرسب نخَٗا شتَٜٔ، نئّ اإلِبُ إم

 ".ٜخػئ نٛ اٍـهٗ خٜر ِّ أّ ٜخػئ نٛ اٍـيٗتج
، ٌخبة اٍضدٗد، تبة ِبسبء نٛ اهشًٌاٍخرِذٚ، ِضِد تّ ؿٜشٙ، )

/ 1408ٕ، 1 تٜرٗح، ػ–درء اٍضدٗد، دار اٌٍخة اٍـَِٜج 
  . (25، ط4ُ، ر1987

  ؿّ اٍْتٛ – رغٛ اهلل ؿْٖب –ِب رٗخٔ ؿبئضج 
اٍضدٗد تبٍضتٖبح ِب اشخػـخُادرؤٗا: " ىبل ." 

 اٍرٜبع، –ٌِختج اٍْظر  اهيشخدرم، اٍضبٌُ، أتٗ ؿتداهلل ِضِد،)
ٌْٗٔ : ٗىبل اٍتٗظٜرٚ. 384، ط4ىبل ؿْٔ ضدٜد ظضٜص، ر

 يضتبش اهزسبسج، اٍتٗظٜرٚ، أضِد تّ أتٛ تٌر،. ِٗىٗنًب اظص
ِٗشٙ ؿَٛ ٗاٍدٌخٗر ؿزح ؿػٜٔ، : دار اٌٍخة اإلشالِٜج، ضيئ

 .(303، ط2ر

  ؿّ ؿِرألّ أؿػل اٍضدٗد تبٍضتٖبح : "، ىبل
 .(42)"خٜر ِّ أىِٜٖب تبٍضتٖبح
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  ؿّ ؿتداهلل تّ ِشـٗداٍسَد اادرؤٗ: " ىبل 
 .(43)"ٗاٍيخل ؿّ اٍِشَِّٜ

إّ خأخر اٍضبٕد زِبًْب، ذُ ِسٜئٔ، : اهدهٖل اهذبٌٕ
ٍإلختبر نٜٔ خِٖج، ضٜد ضرٌخٔ اٍـداٗث أٗ اٍضيد، 

 ٗاٍضٖبدث خرد تبٍخِٖج، ذًٍ ٍِب رٗٚ ؿّ رشٗل اهلل 
 .(رد ضٖبدث اٍخبئّ ٗاٍخبئْج ٗذٚ اٍلِر ؿَٙ أخٜٔ)أْٔ 

، ٌخبة األىغٜج، تبة ِّ خرد ضٖبدخٔ، دار اهشًٌأتٗ داٗٗد، )
. 384، ط3ر. 2000ُ/ 1421ٕ، 1اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

، ٌخبة األضٌبُ، تبة ِّ الخسٗز ضٖبدخٔ، ضيئ اهشًٌاتّ ِبسج، 
/ 1419ٕ، 1ِضِٗد ْظبر، دار اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

 .(44) أٚ اٍضيد ٗاٍـداٗث– اٍلِر .(130، ط3ُ، ر1998

أثر رد الشهادة للتقادم : المطلب الثاني

تـدِب خرسص ٍدٚ نٛ اٍِػَة اٍشبتو رد اٍضٖبدث       
تبٍخيبدُ، نٖل خشيػ اٍـيٗتج، ؿّ اٍِضٖٗد ؿَُٜٖ ٗؿّ 

ال نيٖب، ٕٗل خرد اٍدؿٗ٘ تبٍضو اٍضخظٛ ُ اٍضٖٗد أ
:   ال ىبْْٗب، ٕٗٗ ِب أتضذٔ نٛ نرؿُّٜٗاٍسزائٛ أ

. أثر رد الشهادة للتقادم فقها: الفرع األول

اخهو نيٖبء اٍضْهٜج ؿَٙ شيٗػ اٍضد ؿّ اٍِضٖٗد       
ؿَٜٔ، ٗذًٍ ألّ شتة ذتٗح اٍسْبٜج خػرىح إٍٜٔ 

اٍضتٖج نأنشدخٔ، نِب ؿبد ظبٍضب ٍخرخة ْخبئسٔ ؿَٜٔ، 
أِب اٍضٖٗد نبٍيٗل اٍراسص ٍد٘ اٍضْهٜج أُْٖ ال ٜضدّٗ 

 ضد اٍيذم، ٗذًٍ ألّ – إذا ٌبْح اٍضٖبدث ؿَٙ اٍزْب –
ؿددُٕ ِخٌبِل، ٗإَٜٔج اٍضٖبدث ىبئِج نُٜٖ، ٗذًٍ ِْٜؾ 

. أّ ٌّٜٗ ٌالُِٖ ىذنب
ْٕٗبً ىٗل غـٜم نٛ اٍِذٕة ٜر٘ إىبِج اٍضد       

 ٗذًٍ ألّ ضٖبدخُٖ ردح نَُ ٜذتح ِب (45)ؿَٙ اٍضٖٗد
ضٖدٗا تٔ، نٌبْح ضٖبدخُٖ ىذنًب، ٍٗذا ٜضدّٗ ضد 

. اٍيذم
 أّ اٍيٗل األٗل ٕٗ – ٗاهلل أؿَُ –ٌٍّ ٜتدٗ       

األرسص ذًٍ أّ اٍضٖٗد ٍِب سبءٗا ٗضٖدٗا تِب ؿَِٗا، 
ّ ؼبٕر ضبٍُٖ اٍظدو نٜؤخذ نٛ ٕذا اٍسبْة ٍدرء إم

ضد اٍيذم ؿُْٖ، ٗخرد اٍضٖبدث ٗال ٜؤخذ تٖب نٛ ضو 

اٍِضٖٗد ؿَٜٔ، ٍيٜبُ اٍضتٖج نٛ ضٖبدث اٍضٖٗد ٍخأخرُٕ 
-.  ٗاهلل أؿَُ- ؿّ أداء اٍضٖبدث 

.  أثر رد الشهادة للتقادم قانوناً : الفرع الثاني

اؿخترح اٍيٗاّْٜ اٍْظٗط اٍخبظج تبٍخيبدُ ِّ       
اٍْؼبُ اٍـبُ، ألْٖب خشخٖدم اٍِظَضج اٍـبِج، ال 

، ٜٗخرخة ؿَٙ اٌخِبل ِدث (46)ِظَضج ضخظٜج اٍِخُٖ
:  خيبدُ اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج دّٗ اْيػبؽ ؿدث أِٗر

 ، أٗ إزاٍج ْخبئسٖب اٍسزائٜج تبٍْشتج  شيٗػ اٍسرِٜج (1

 .(47)ٌٍل اٍِشبِّٕٜ نٜٖب 

 .(48)ٍٜس ٍَِخُٖ أّ ٜخْبزل ؿّ اٍدنؾ تبٍخيبدُ (2

 ِّ -اْيغبء اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج–اٍِضٌِج خيغٛ تٔ (3
(.49)خَيبء ْهشٖب دّٗ أّ ٜخيدُ اٍِدؿٛ ؿَٜٔ تذًٍ

 

 ٕب ـِْؾ اٍْٜبتج اٍـبِج، أٗ أٜج سٖج أخر٘ ِّ إىبِح (4

(.50)ٗخضرٌٜٖب، أٗ اخخبذ أٚ إسراء نٜٖب 
 

(.51)تيبء اٍهـل اٍِبدٚ كٜر ِضرٗؽ (5
 

أِب نِٜب ٜخـَو تبٍدؿٗ٘ اٍِدْٜج، أٚ اٍخـٜٗع ؿّ  (6
األغرار اٍِخٍٗدث ِّ اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج، نبّ 

اٍيٗاّْٜ اْيشِح إٍٙ نرٜيّٜ نٛ شيٗػٖب، نبٍيبّْٗ 
، أٗستب إشيبػ اٍدؿٗ٘ (53) ٗاٍشٗرٚ(52)األردْٛ

أِب اٍيبّْٗ . اٍِدْٜج اٍِخرختج ؿَٙ اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج
، نيد نظل تّٜ اٍدؿّٜٜٗ، نَُ ٜٗسة (54)اٍِظرٚ

.  إشيبػ اٍدؿٗ٘ اٍِدْٜج، تشيٗػ اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج
 :المبحث الثالث

  وبدايته، ومدته،شروط التقادم

 شروط األخذ بالتقادم: المطلب األول

ٌّٜٗ اٍتضد نٛ ٕذا اٍِػَة، تضشة اٍِذٕة اٍضْهٛ 
ألُْٖ ىبٍٗا تخأذٜر اٍخيبدُ، ٍٗذا ٗغؾ نيٖبء اٍضْهٜج 

:  ضرٗػًب ٍألخذ تِتدأ اٍخيبدُ، ِْٖٗب



 عبد هللا مصطفى الفواز .................. دراسة فقهية موازنة بالقانون : تقادم الشهادة وأثره في إسقاط الحدود

،  (1)العدد                                                            المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
  م2005 / ه  1426

162 

أّ ال ٌّٜٗ اٍِبْؾ ٍـذر، نَٗ خأخر اٍضٖٗد ؿّ : ؤّاًل
أداء اٍضٖبدث ٍـذر ضرؿٛ ِيتٗل، ال ٜـد خأخٜرُٕ ٕذا 
:  خيبدًِب ِْٜؾ ِّ ىتٗل شِبؽ ٕذٓ اٍضٖبدث، ِّٗ األؿذار

ؿدُ ٗسٗد اٍضبٌُ، أٗ اٍتـد ؿّ اإلِبُ، تضٜد  -أ 
 .(55)ٜخػَة اٍٗظٗل إٍٜٔ زِبًْب

اٍِرع اٍذٚ ِْٜؾ اٍضبٕد ِّ اٍٗظٗل إٍٙ  -ة 
 .(56)اٍضبٌُ

اٍضتس، أٗ اإلٌرآ اٍذٚ ال ٜخضيو ِـٔ اٍٗظٗل  -ر 
 .(57)إٍٙ اإلِبُ

.  (58)اٍخٗم ؿَٙ اٍْهس نٛ اٍػرٜو -د 
 ، تل ٌل ٕذٓ األؿذار، ٍٜشح ؿَٙ شتٜل اٍضظر      

شتة ٜـد ِبْـب ِّ اٍٗظٗل إٍٙ اٍضبٌُ، ٗاٍِشبرؿج 
نٛ أداء اٍضٖبدث، ال ٜؤذر ؿَٙ ظضج اٍضٖبدث أٗ 

.  نخيتل ٗإّ خأخر زِبّ أدائٖب. (59)أدائٖب

 أال خْيغٛ ِدث اٍخيبدُ اٍِيررث، نئذا ِغح :ذبًٌٖب      
اٍِدث اٍزِْٜج اٍخٛ ٜضخِل نٜٖب أداء اٍضٖبدث، ذُ أراد 

.  (60)اٍضبٕد األداء، نئْٔ ال ٜيتل ِْٔ أداؤٕب

 أال ٌّٜٗ اٍخأخٜر، ٍخٗىهٔ ؿَٙ اٍدؿٗ٘، :ذبهذًب      
. (61)ٌِب نٛ ضد اٍشرىج تضأّ اٍِبل، ٗضد اٍيذم

 مدة التقادم :المطلب الثاني

أتضد نٛ ٕذا اٍِػَة، اٍِدث اٍخٛ إذا ِغح       
:  ضٌُ تخيبدُ اٍضٖبدث، ٗرد اٍدؿٗ٘، ٗنٜٔ نرؿبّ

. يدث اهخلبدى هدْ فلِبء اهضٌفٖج: اهفرع األّل
اخهو اٍضْهٜج ؿَٙ أّ اٍخيبدُ كٜر ِبْؾ ِّ ىتٗل       

اٍضٖبدث نٛ ضد اٍشرىج تضأّ اٍِبل، ٗضد اٍيذم، ألّ 
أداء اٍضٖبدث، ِخٗىم ؿَٙ اٍدؿٗ٘، نئذا خأخرح 

اٍضٖبدث، ٍخأخر اٍدؿٗ٘، نئّ ذًٍ ٜـد ؿذرًا ٍخيبدِٖب 
.  نخيتل

 -ٌٍُْٖ اخخَهٗا نٛ ِدث اٍخيبدُ تضأّ ضد اٍشرىج      
:  ٗاٍزْب، ٗضرة اٍخِر، ؿَٙ األىٗال اٝخٜج- اٍيػؾ

يدث اهخلبدى عوٓ اهشِبدث فٕ ضدٔ اهزٌب :  ؤّاًل
. -هلععا- ّاهشركج 

:-  اخخوف اهضٌفٖج فٕ اهيدث عوٓ ؤرتعج ؤكّال 
ٜر٘ أّ اٍِدث كٜر ِضددث، ألّ ذًٍ : اهلّل األّل

ٜخخَم تبخخالم أضٗال اٍْبس نٛ اٍتـد ِّ اٍيبغٛ 
ٗاٍيرة، ٗاٍخٗىٜح ال ٌّٜٗ تبٍرأٚ، تل تبٍْط، ٍٗـدُ 

ٕٗٗ ىٗل أتٛ . ٗسٗد ْط، نئْٔ ٌٜٗل إٍٙ اٍضبٌُ
.  (62)ضْٜهج نٛ رٗاٜج أتٛ ٜٗشم ؿْٔ

 ٜر٘ أّ اٍِدث خيدر تشخج أضٖر، ٕٗٗ :اهلّل اهذبٌٕ
ىٗل أتٛ ضْٜهج نٛ رٗاٜج اٍػضبٗٚ ؿْٔ، ٕٗٗ ِتْٛ 

ؿَٙ خهشٜر اٍضّٜ ؿْد ؿدُ ٗسٗد اٍْٜج نٛ اٍضَم تأداء 
 ّ، نئّـاٍدّٜ، نَٗ ضَم اٍِدّٜ أّ ٜؤدٚ اٍدّٜ تـد ضٛ

.  (63)اٍِدث ٕٛ شخج أضٖر

 ٜر٘ أّ اٍِدث ِيدرث تشْج، ٕٗٗ ىٗل :اهلّل اهذبهد
.  (64)أتٛ ضْٜهج نٛ رٗاٜج اٍضشّ تّ زٜبد ؿْٔ

 ٜر٘ أّ اٍِدث ِيدرٓ تضٖر، ألّ اٍضٖر :اهلّل اهراتع
. (65)أدْٙ األسل، نِب ٌبّ دْٗٔ نٖٗ نٛ ضٌُ اٍـبسل

ٕٗٗ ىٗل أتٛ ضْٜهج نٛ رٗاٜج ذبْٜج ألتٛ ٜٗشم ؿْٔ، 
ٗأتٛ ٜٗشم ِٗضِد تّ اٍضشّ، ٕٗٛ اٍرٗاٜج اٍراسضج 

.  (66)نٛ اٍِذٕة اٍضْهٛ

. يدث اهخلبدى عوٓ اهشِبدث فٕ ضد اهشرة: ذبًٌٖب
:-  اخخوف اهضٌفٖج فٕ اهيدث عوٓ كّهًٖ      

 ٜر٘ أّ اٍِدث ِضددث تزٗال اٍرائضج، :اهلّل األّل
نبٍضرػ ٗسٗد اٍرائضج ٗىح اٍضٖبدث، ٗإال نئّ اٍضٖبدث 

ُخـّد ِخيبدِج، نال خيتل، ٕٗٗ ىٗل اإلِبُ أتٛ ضْٜهج ٗأتٛ 
.   ٗاشخدال ٍرأِٜٖب تأدٍج ِّ األذر ٗاٍِـيٗل(67)ٜٗشم

 ِّ األذر، ٕٗٗ ِب ٜرٗ٘ ؿّ ؿتد اهلل تّ ِشـٗد :ؤّاًل
 ْٔدل ٕذا . (68 )(سَد رساًل ٗسد ِْٔ رٜص خِر) أ

األذر أّ اٍرائضج ِب داِح ىبئِج ٜشخدل ِْٖب ؿَٙ 
اٍضرة، نئذا سبءح اٍضٖبدث نٛ ٕذا اٍزِبّ ٌبْح 

.  ِيتٍٗج، ٗإال نال
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 ِّ اٍِـيٗل، ٕٗٗ إّ ىٜبُ اٍرائضج أىٗ٘ نٛ :ذبًٌٖب
اٍدالٍج ؿَٙ ىرة اٍـٖد تبٍضرة، نٌّٜٗ زٗاٍٖب أٌذر 

دالٍج ؿَٙ خيبدُ اٍـٖد، ٗإِْب ٜظبر إٍٙ اٍخيدٜر تبٍزِبّ 
ؿْد خـذر اؿختبرٓ، ٗاٍخِٜٜز تّٜ اٍرٗائص ٌِِّ 

.  (69)ٍَِشخدل ٗإِْب خضختٔ ؿَٙ اٍسٖبل

ٜر٘ أّ اٍِدث ِضددث تضٖر، ٕٗٗ ىٗل : اهلّل اهذبٌٕ
.  (70)ِضِد تّ اٍضشّ

اشخدل ِضِد تّ اٍضشّ ٍيٍٗٔ تبٍِـيٗل، ِّ       
:  ٗسّٖٜ، ِٕب
إّ اٍخيبدُ ٕٗ ِرٗر اٍزِبّ، نبألظل أّ : اهّسَ األّل

.  (71)ٌّٜٗ خيدٜرٓ تبٍزِبّ، ال تٗسٗد اٍرائضج ٗزٗاٍٖب

ر ـ إّ خضيو اٍخيبدُ تِرٗر اٍزِبّ أُ: ٍ اهذبٌٕـاهّر

ِيػٗؽ تٔ، تِْٜب خضيئ ترائضج أِر ِضًٌٗ نٜٔ، نيد 
ٌّٜٗ ِْٔ، أٗ ِّ كٜرٓ، ٗاٍِيػٗؽ تٔ ِيدُ ؿَٙ 

.  (72)اٍِضًٌٗ نٜٔ
ْٗبىص ِضِد ىٗل أتٛ ضْٜهج، تأّ ىٌٍُٗ إّ       

، كٜر ظضٜص إذ ...ٗسٗد اٍرائضج، أىٗ٘ نٛ اٍدالٍج،
ٌِّٜ خضيو اٍيرة تظٗر ِْٖب اٍخيدٜر تزِبّ، ٕٗٗ 
اٍضٖر نِب ٌبّ نٗىٔ ٜدل ؿَٙ اٍخيبدُ ِٗب ٌبّ دْٗٔ 

. (73)ٜدل ؿَٙ اٍيرة

: اهرؤٔ اهراسص
 أّ اٍخٗىٜح تِدث زِْٜج ٕٗ –  ٗاهلل أؿَُ–أر٘       

األٍٗٙ، ٌٍّٗ ٜخرً خضدٜد ِيدارٕب ٍَيبغٛ ختـب 
الخخالم األزِبّ ٗاألضٗال، ٗألْٔ ٍُ ٜرد ْط ضرؿٛ 
تِيدارٕب، نٜخرً أِرٕب ٍشَػج اٍيبغٛ اٍخيدٜرٜج، ٗذًٍ 

 :ٍِب َٜٛ
  نِٜب ٜخـَو تبألذر اٍِرٗٚ ؿّ ؿتد اهلل تّ ِشـٗد

 اٍذٚ اشخدل تٔ أتٗ ضْٜهج ٗأتٗ ٜٗشم – 
 ٕٗ ظضٜص، ٌٍّ ؿتد اهلل تّ –رغٛ اهلل ؿِْٖب 

ائضج اٍخِر، رِشـٗد ٍُ ٜيُ اٍضد ٍِسرد أْٔ ٗسد 
تل ألْٔ ٍِب شأل اٍرسل ؿّ ضرتٔ اٍخِر شٌح، 
ٕٗذا إضبرث إٍٙ إىرارٓ، ؿْدِب شأٍٔ ؿتد اهلل تّ 

أخضرة اٍرسس ٗخٌذة اٍيرآّ، ال : "ِشـٗد 
نبٍرسل ٍُ . (74)"أىُٗ ضو خسَد اٍضد، نسَد اٍضد

ٌْٜر ضرتٔ اٍخِر، ٍُٗ ٜـخِد ؿتد اهلل تّ ِشـٗد 
.  ؿَٙ رائضج اٍخِر، تل ٍإلىرار

  إّ االؿخِبد ؿَٙ ٗسٗد اٍرائضج، ال ٌٜهٛ إذ ىد
ٜضرة اإلْشبّ ضراتًب، أٗ ػـبًِب، ٍٔ رائضج 

اٍخِر، ٗال ٜيبُ اٍضد ؿَٜٔ ٍذًٍ، ٗنٛ أٜبِْب ْٕبً 
ِّ األضرتج اٍِشٌرث، ٍٜس ٍٖب رائضج، نٖل ٜشيػ 

اٍضد ٍـدُ ٗسٗد اٍرائضج؟ 

:  يدث اهخلبدى كبًٌٌّب: اهفرع اهذبٌٕ
  ْٔاخهيح اٍيٗاّْٜ اٍخٛ أخذح تِتدأ اٍخيبدُ ؿَٙ أ

ِّ األشتبة اٍـبِج الْيغبء اٍدؿٗ٘ اٍسزائٜج، 
نٖٗ ٍـِِٜٗخٔ ٌِتدأ، نئْٔ ٜشرٚ ؿَٙ ٌبنج اٍسرائُ 
ِِٖب تَلح خػٗرخٖب، ؿَٙ أّ اٍيٗاّْٜ نرىح تّٜ 

 ؿَٙ اٍْضٗ (75)خيبدُ اٍسْبٜبح ٗاٍسْص ٗاٍِخبٍهبح
: اٝخٛ

 إذا ٌبْح اٍسرِٜج سْبٜج نبٍِدث ؿضر شْٗاح .

 إذا ٌبْح اٍسرِٜج سْضج، نبٍِدث ذالد شْٗاح . 

 إذا ٌبْح اٍسرِٜج ِخبٍهج، نبٍِدث شْج ٗاضدث . 

ٗاٍِدث خضشة ِّ خبرٜخ ٗىٗؽ اٍسرِٜج إذا ٍُ       
خسر ِالضيج تضأْٖب خالل خًَ اٍِدث، ٕٗذا نِٜب ٜخـَو 

تبٍسْبٜبح ٗاٍسْص، أِب اٍِخبٍهبح نِغٛ شْج ِّ 
خبرٜخ ٗىٗؿٖب شٗاء سرح ِالضيج ٍٖب ٍُٗ ٜظدر تٖب 

.  (76)ضٌُ، أٗ ٍُ خخُ ِالضيخٖب
إال أّ اٍيٗاّْٜ ْظح ؿَٙ ِدث خبظج ٍتـع       

( 79)اٍسْبٜبح ٗاٍسْص، ِّٗ ذًٍ ِب سبء نٛ اٍِبدث 
اّ اٍضو اٍـبُ ٗاٍضو : ِّ ىبّْٗ اٍِػتٗؿبح اٍشٗرٚ 

اٍضخظٛ نٛ اٍدؿبٗ٘ اٍْبضئج ؿّ سرائُ اٍِػتٗؿبح 
ٜشيػبّ تبٍخيبدُ تبْيغبء شخج أضٖر ِّ خبرٜخ 

.  (77)ٗىٗؿٖب
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ِّ أّ اٍدؿٗ٘  (475/4)ِٗب سبء نٛ اٍِبدث       
تبْيغبء ذالذج أضٖر ؿَٙ )اٍـبِج نٛ سرائُ اٍزْب خخيبدُ 

.  (78 )(اٍُٜٗ اٍذٚ اخظل نٜٔ اٍسرُ تـَُ اٍزٗر أٗ اٍٍٗٛ
ٗنٛ ضبل اٍْط ؿَٙ اٍِدد اٍخبظج، نبٍٗاسة       

األخذ تٖب، ٗإكهبل اٍْط اٍـبُ اٍذٚ ضدد ِددا ؿبِج 
.  ٍـُِٗ اٍسْبٜبح أٗ اٍسْص

 بداية التقادم: المطلب الثالث

خيدُ اٍضدٜد نٛ اٍِػَة اٍشبتو، ؿّ ِدث اٍخيبدُ       
نٛ اٍضدٗد، ٗاٍسْبٜبح ٗاٍسْص، ٗاٍِخبٍهبح، ْٕٗب 
أتضد ِشأٍج، ٕٗٛ ِخٙ ٜتدأ ضشبة ِدث اٍخيبدُ، 

 :ٗأتضذٖب نٛ نرؿّٜ
 تداٖج يدث اهخلبدى فلًِب: اهفرع األّل

خٌهَح ِسَج األضٌبُ اٍـدٍٜج، تٜبّ زِبّ ِدث       
ٜـختر : "ؿَٙ أْٔ (667)اٍخيبدُ ضٜد ْظح اٍِبدث 

ِرٗر اٍزِبّ ِّ خبرٜخ ٗسٗد ظالضٜج اإلدؿبء نٛ 
اٍِدؿٙ تٔ، نِرٗر اٍزِّ نٛ دؿٗ٘ اٍدّٜ اٍِؤسل، 

إِْب ٜـختر ِّ ضَٗل األسل، ألْٔ ٍٜس ٍَِدؿٛ ظالضٜج 
.  (79)دؿٗ٘ ذًٍ اٍدّٜ، ِٗػبٍتخٔ ىتل ضَٗل األسل

نتْٜح اٍِبدث أّ اٍِدث ختدأ ِّ خبرٜخ ٗسٗد       
ظالضٜج اإلدؿبء نٛ اٍِدؿٙ تٔ، ٕٗذا ٜـْٛ أّ ٗىح 
اٍخيبدُ ٜتدأ نٛ اٍسْبٜبح ِّ ُٜٗ ضدٗذٖب، ألْٔ اٍٗىح 

اٍذٚ ٌِّٜ ٍَضبٕد، اإلتالف ؿِب رآٓ أٗ أّ ٜشٌح، نٖٗ 
.  تداٜج ٗىح اٍخيبدُ

:  تداٖج يدث اهخلبدى كبٌٌّب: اهفرع اهذبٌٕ
اخهيح اٍيٗاّْٜ ؿَٙ اضخشبة ِدث اٍخيبدُ ِّ اٍُٜٗ       

اٍخبٍٛ ٍٗىٗؽ اٍسرِٜج، ِّٗ ذًٍ ِب سبء نٛ اٍِبدث 
ِّ ىبّْٗ أظٗل اٍِضبٌِبح اٍسزائٜج  (349/1)

ٜضشة اٍخيبدُ ِّ ُٜٗ إٍٙ ُٜٗ ِذَٔ )األردْٛ ؿَٙ أْٔ 
 ٗؿَٙ ذًٍ نئّ اٍِدث ال ختدأ (80 )(ِّ دّٗ اٍُٜٗ األٗل

إال ِّ اٍُٜٗ اٍخبٍٛ ٍٗىٗؽ اٍسرِٜج، ٗال خٌخِل إال 
تبْيغبء آخر ُٜٗ نٜٖب، ٗال ؿترث ؿْدئذ تزِبّ اٌخضبم 

.  اٍسرِٜج، أٗ انخغبش أِر اٍسبْٛ إذا ٌخِٖب زِبْب

ٌٍّٗ ٍؼرٗم تـع اٍسرائُ، ٗأضٗاٍٖب اٍخبظج،       
نئّ اٍيٗاّْٜ ْظح ؿَٙ اضخشبة اٍتداٜج تضشة خٌٜٜم 

:  (81)اٍسرِٜج، ِّٗ ذًٍ
 ٌشرىج اٍخٜبر اٌٍٖرتبئٛ، نئّ –اٍسرائُ اٍِخخبتـج  (1

اٍِدث خضشة ِّ اٍُٜٗ اٍخبٍٛ ٝخر ؿِل خُ خْهٜذٓ، نَٗ 
 نٜتدأ ضشبة اٍِدث ِّ اٍِدث –شرو ِراح تْٜٖب ضٖٗر

األخٜرث، ٌٗذًٍ سرائُ اٍْظة ٗاالضخٜبل، نئْٖب خضشة 
ِّ اٍُٜٗ اٍخبٍٛ ٝخر ِتَق ىتغٔ، ٗاضخبل نٜٔ ؿَٙ 

.  اٍِسْٛ ؿَٜٔ

اٍسرِٜج اٍِشخِرث، ٕٗٛ اٍسرائُ اٍخٛ خيتل  (2
تػتٜـخٖب االشخِرار، ٌسرِٜج ضِل اٍشالش تدّٗ 
خرخٜط، نختدأ شرٜبّ ِدث اٍخيبدُ ِّ اٍُٜٗ اٍخبٍٛ 

الْخٖبء ضبٍج االشخِرار، أٚ أْٔ ٜتدأ ِّ اٍُٜٗ اٍخبٍٛ 
.  ٍَخخَٛ ؿّ اٍشالش

ٗؿَٙ اٍِضٌِج اٍخٛ خظدر ضٌِٖب تضأّ اٍسْبٜج       
اٍِرخٌتج، أّ خضدد نٛ ضٌِٖب خبرٜخ ٗىٗؽ اٍسرِٜج، 
ضخٙ خخٜص ٍِضٌِج اٍخِٜٜز اٍخضيو ِّ ظضج خػتٜو 

اٍيبّْٗ، ٗإال ٌبّ اٍضٌُ ِضٗتب تبٍيظٗر نٛ 
.  (82)اٍخشتة

 :الخاتمة
تـد ٕذا اٍـرع ٍخيبدُ اٍضٖبدث ٗأذرٓ نٛ إشيبػ       

 :اٍضدٗد، أغؾ اٍْخبئز اٝخٜج

ِغٛ زِبّ ؿَٙ : ٜـرم خيبدُ اٍضٖبدث أْٔ: األّهٓ
ؿدُ أداء اٍتْٜج نِٜب ال ٜضخبر إٍٙ دؿٗ٘، ٗذًٍ ألْٔ ٍُ 
ٜرد ْط ٜتّٜ ِدث اٍخيبدُ، نٜخرً األِر ٍشَػج اٍيبغٛ 
اٍخيدٜرٜج، ٌِب أّ اٍخيبدُ ىد ٌّٜٗ ٍشتة خأخر ظبضة 

اٍضو نٛ رنؾ األِر ٍَيغبء إذا ٌبّ األِر ٜخٗىم ؿَٙ 
.  دؿٗآ نال ٌّٜٗ اٍخيبدُ ِهشداًً ٍَضٖبدث

 إّ خيبدُ اٍضٖبدث ٍلٜر ؿذر ٌـدُ اٍتـد ؿّ :اهذبٌٖج
اٍضبٌُ ٜـد شتتًب نٛ اؿختبر اٍضٖبدث كٜر ِيتٍٗج، ألّ 
ِسٛء اٍضبٕد تـد زِبّ نٛ ٕذٓ اٍضبل ٍإلختبر ؿِب 
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رآٓ ٜـد خِٖج نٛ ضٖبدخٔ، ٕٗذٓ اٍخِٖج خٗرد ضتٖج نٛ 
.  اٍضٖبدث نخرد اٍضٖبدث ٍذًٍ

 إّ خيبدُ اٍضٖبدث ٜشيػ اٍضد نِٜب ٕٗ ضو هلل :اهذبهذج
خـبٍٙ ٗذًٍ ألّ اٍضتٖج خػرىح إٍٙ اٍضٖبدث، ٗإذا ٌبّ 

األِر ٌذًٍ، نئّ اٍضد ٜشيػ تبٍضتٖج، ٗال ْٜهذ ِـٖب، 
أِب ِب ٜخـَو ِّ اٍضدٗد تضو اٍـتبد، نئّ خيبدُ اٍضٖبدث 
ال ٜـد شتتب نٛ إشيبػ اٍضو، ألّ ضيٗو اٍـتبد خشخٗنٙ 

. ِؾ اٍضتٖج

 تشيٗػ اٍـيٗتج اٍسزائٜج ؿّ اٍِضٖٗد ؿَٜٔ :اهراتعج
خشيػ اٍـيٗتج ؿّ اٍضبٕد ٗذًٍ ألّ ضٖبدخٔ ٌبَِج، 

.  ٗإَٜٔخٔ ِخٗانرث، ٕٗذا ِْٜؾ أّ ٌّٜٗ ٌالِٔ ٌذتًب

 ٜخرً ٍَضبٌُ خيدٜر األؿذار اٍخٛ خشتة خأخر :اهخبيشج
اٍضبٕد ؿّ أداء ضٖبدخٔ، ٌٗذا اٍِدث اٍزِْٜج، ٍـدُ 

اٍْط ؿَٙ ذًٍ نٌّٜٗ األِر خبغـًب ٍَشَػج اٍخيدٜرٜج 
 . ٍَيبغٛ، ختـًب الخخالم األزِبّ ٗاألضٗال

 : التوصية

إسراء اٍدراشبح اٍِيبرْج تّٜ اٍهئ اإلشالِٛ  (1
ٗاٍيبّْٗ اٍٗغـٛ، ذًٍ أّ ِذل ٕذٓ اٍدراشبح ختّٜ 

شتو اٍضرٜـج نٛ ٌذٜر ِّ اٍخضرٜـبح ٗاألْؼِج 
 . اٍٗغـٜج

ؿيد اٍِؤخِراح اٍهيٖٜج، ٗاشخغبنج ؿَِبء اٍيبّْٗ  (2
اٍٗغـٛ، ٍَتضد نٛ ِخخَم األِٗر، ٕٗذا ِّ ضأْٔ 

إؿػبء نٌرث ٗاغضج ؿّ األضٌبُ اٍضرؿٜج ٍَيبّْْٜٜٗ، 
ضٜد خخَٗ دراشبخُٖ ِّ تٜبّ رأٚ اٍضرٜـج اإلشالِٜج، 
نٌِّٜ أّ ٌّٜٗ ٕذا ضبنزًا ٍَيبّْْٜٜٗ أّ ٜراسـٗا ٌذٜرًا 

ِِّْٖٗب . ِّ األْؼِج ٗاٍيٗاّْٜ اٍخٛ ْٜض
ّآخر دعّاٌب ؤً اهضيد هلل رة اهعبهيًٖ 

 :المصادر

 مصادر الحديث : أووً 

ارّاء اهغوٖل فٕ األٍتبْٛ، ِضِد ْبظر اٍدّٜ،  .1
 اٌٍِخة اإلشالِٛ، خخرٖز ؤضبدٖد يٌبر اهشتٖل،

.  1399ٕ/1979ُ، 1دِضو، ػ
ٌِختج دار  اهضضٖص، اٍتخبرٚ، ِضِد تّ إشِبؿٜل، .2

 . 1999ُ/ 1419ٕ، 2 اٍرٜبع، ػ–اٍشالُ 

 يضتبش اهزسبسج، اٍتٗظٜرٚ، أضِد تّ أتٛ تٌر، .3
ؿزح ؿػٜج، دار اٌٍخة . ِٗشٙ ؿَٛ ٗ د: ضيئ

 . اإلشالِٜج

، دار  اهشًٌ اهنترْاٍتٜٖيٛ، أضِد تّ اٍضشّٜ، .4
 . 1344ٕ، 1تٜرٗح، ػ- اٍِـرنج

، دار اٌٍخة اهشًٌاٍخرِذٚ، ِضِد تّ ؿٜشٙ،  .5
 . 1987ُ/ 1408ٕ، 1اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

 ٌِختج  اهيشخدرم،اهلل ِضِد، اٍضبٌُ، أتٗ ؿتد .6
 .  اٍرٜبع–اٍْظر 

:  ضيئ اهخوخٖص اهضتٖر،اتّ ضسر، أضِد تّ ؿَٛ، .7
ؿبدل اضِد ٗؿَٛ ِـٗع، دار اٌٍخة اٍـَِٜج، 

 . 1998ُ/ 1419ٕ، 1تٜرٗح، ػ

 ، دار اٌٍخة اٍـَِٜج ، تٜرٗح،اهشٌـًأتٗ داٗٗد،  .8

 . 2001ُ/ 1421ٕ، 1ػ

 دار  ٌضة اهراٖج،اٍزَٜـٛ، ؿتد اهلل تّ ٜٗشم، .9
/ 1407ٕ، 3إضٜبء اٍخراد اٍـرتٛ، تٜرٗح، ػ

1987ُ . 

 اٍـؼُٜ آتبدٚ، أتٗ اٍػٜة ِضِد ضِس اٍضو، .10
ؿتد اٍرضِّ ِضِد، دار :  ضيئعًّ اهيعتّد،

 . اٍهٌر

ِضِٗد :  ضيئ اهشًٌ،اتّ ِبسج، ِضِد تّ ٜزٜد، .11
/ 1419ٕ، 1ْظبر، دار اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

1998ُ . 

ِضِد : ضيئ اهضضٖص، ِشَُ، ِشَُ تّ اٍضسبر، .12
 . 2نؤاد ؿتد اٍتبىٛ، دار اٍهٌر، تٜرٗح، ػ

 مصادر الفقه اإلسالمي :ثانياً 

 مصادر الفقه المذهبي
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 شرش اهعٌبٖج عوٓ اٍتبترخٛ، ِضِد تّ ِضِٗد، .13
 . ِػتٗؽ ِؾ ضرش نخص اٍيدٜراهِداٖج،

 دار  نشبف اهلٌبع،اٍتٖٗخٛ، ِْظٗر تّ ْٜٗس، .14
 . 1994ُ/ 1414ٕ، 1 تٜرٗح، ػ–اٌٍخة اٍـَِٜج 

 خٌّٖر األتضبر، اٍخِرخبضٛ، ِضِد تّ ؿتد اهلل، .15
 .ِػتٗؽ ِؾ ضبضٜج رد اٍِضخبر ؿَٙ اٍدر اٍِخخبر

 ِػتٗؽ  اهدر اهيخخبر،اٍضظٌهٛ، ِضِد تّ ؿَٛ، .16
 . ِؾ ضبضٜج رد اٍِضخبر ؿَٙ اٍدر اٍِخخبر

 دار  اهدر اهيٌخلٓ،اٍضظٌهٛ، ِضِد تّ ؿَٛ، .17
 . 1998ُ/ 1419ٕ، 1 تٜرٗح، ػ–اٍـَِٜج  اٌٍخة

 ِػتٗؽ  يوخلٓ األتضر،اٍضَتٛ، إترإُٜ تّ ِضِد، .18
 . ِؾ ِسِؾ األْٖر

، دار اٌٍخة اٍـَِٜج،  عًّٖ اهتضبئرز، غىاٍضِٗٚ .19
 . 1985ُ/ 1405ٕ، 1تٜرٗح، ػ

 يسيع األٌِر داِبد أنْدٚ، ؿتد اٍرضِّ تّ ِضِد، .20
خَٜل ؿِراّ، دار :  ضيئشرش يوخلٓ األتضر،

 . 1998ُ/ 1419ٕ، 1اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

 يعبهة ؤّهٕ اٍرضٜتبْٛ، ِظػهٙ اٍشٜٗػٛ، .21
 .1961ُ/ 1381ٕ، 1 ػاهٌِٕ،

 ، تضر اهيذُة،اٍرٜٗبْٛ، ؿتد اٍٗاضد تّ إشِبؿٜل .22
أضِد ؿزٗ، دار إضٜبء اٍخراد اٍـرتٛ، : ضيئ

 .2002ُ/ 1423ٕ، 1تٜرٗح، ػ

 ختًٖٖ اهضلبئق شرش اٍزَٜـٛ، ؿذِبّ تّ ؿَٛ، .23
، 1 دار اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػنٌز اهدكبئق،

1420ٕ /2000ُ . 

 . اهيتشّعاٍشرخشٛ، ِضِد تّ أتٛ شٖل،  .24

 دار  يغٌٕ اهيضخبر،اٍضرتْٜٛ، ِضِد اٍخػٜة، .25
 . 1997ُ/ 1418ٕ، 1 تٜرٗح، ػ–اٍِـرنج 

 رد اهيضخبر عوٓ اهدر اتّ ؿبتدّٜ، ِضِد أِّٜ، .26
ؿبدل أضِد ٗؿَٛ ِضِد، دار ؿبٍُ :  ضيئاهيخخبر،

 . 2003ُ/ 1423ٕاٌٍخة، اٍرٜبع، ػتـج خبظج، 

 اهتٌبٖج شرش اٍـْٜٛ، ِضِٗد تّ ِٗشٙ تّ أضِد، .27
أِّٜ ظبٍص، دار اٌٍخة اٍـَِٜج، : خضيٜواهِداٖج، 

 . 2000ُ/ 1420ٕ، 1تٜرٗح، ػ

دار اٍهٌر،  اهيغٌٕ، اتّ ىداِج، ؿتد اهلل تّ أضِد، .28
 . 1984ُ/ 1404ٕتٜرٗح، 

 تدائع اهضٌبئع اٌٍبشبْٛ، ؿالء اٍدّٜ تّ ِشـٗد، .29
دار اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، فٕ خرخٖة اهشرائع، 

 . 1997ُ/ 1418ٕ، 1ػ

  األضنبى اهشوعبٌٖج،اٍِبٗردٚ، ؿَٛ تّ ِضِد، .30
 . 1966ُ/ 1388ٕ، 2ػ

، دار اٌٍخة  اإلٌضبفاٍِرداٗٚ، ؿَٛ تّ شَِٜبّ، .31
 . 1997ُ/ 1418ٕ، 1اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

 اهِداٖج شرش تداٖج اٍِركْٜبْٛ، ؿَٛ تّ أتٛ تٌر، .32
، 1 دار إضٜبء اٍخراد اٍـرتٛ، تٜرٗح، ػاهيتخدئ،

1416ٕ /1995ُ . 

ِػتـج اٍشـبدث، اٍيبٕرث، اهخبر ّاإلنوٖل، اٍِٗاو،  .33
 . 1329ٕ، 1ػ

 االخخٖبر هخعوٖل اٍِٗظَٛ، ؿتد اهلل تّ ِٗدٗد، .34
 . دار األرىُاهيخخبر، 

  اهتضر اهرائق،اتّ ْسُٜ، زّٜ اٍدّٜ تّ اترإُٜ، .35
 . اٍِػتـج اٍـرتٜج، تبٌشخبّ

ؿتد اٍَػٜم :  ضييٖباهفخبّٔ اهٌِدٖج،اٍضٜخ ْؼبُ،  .36
/ 1421ٕ، 2ضشّ، دار اٌٍخة اٍـَِٜج، تٜرٗح، ػ

2000ُ . 

 شرش فخص اتّ اٍِٖبُ، ِضِد تّ ؿتد اٍٗاضد، .37
 .2تٜرٗح، ػ-  دار اٍهٌراهلدٖر،

اٍِػتـج  اهخرار، أتٗ ٜٗشم، ٜـيٗة تّ إترإُٜ، .38
 . 1302ٕ، 2اٍشَهٜج، ػ

 :مصادر الفقه الحديث

  شرش يسوج األضنبى اهعدهٖج،اٍتبز، شَُٜ رشخُ، .39
 . 1923ُاٍِػتـج األدتٜج، 
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 يّشّعج اٍتٗرْٗ، ِضِد ظدىٛ تّ أضِد، .40
اٍرٜبع، - ، ٌِختج اٍخٗتج 1 ػاهلّاعد اهفلِٖج،

 . 2000ُ/ 1421ٕتٜرٗح، - دار اتّ ضزُ 

  درر اهضنبى شرش يسوج األضنبى،ضٜدر، ؿَٛ، .41
- نِٖٛ اٍضشْٜٛ، دار اٍسٜل : خـرٜة اٍِضبِٛ

 . 1991ُ/ 1422ٕ، 1تٜرٗح، ػ

 اهفلَ اإلشاليٕ فٕ ذّتَ اٍزرىب، ِظػهٙ أضِد، .42
 . 2اٍِدخل اٍهيٖٛ اٍـبُ، ِػتـج اإلْضبء، ػاهسدٖد، 

 دار اٍهٌر اٍـرتٛ،  اهسرٖيج،أتٗ زٕرث، ِضِد، .43
 . اٍيبٕرث

  اهخشرٖع اهسٌبئٕ اإلشاليٕ،ؿٗدث، ؿتد اٍيبدر، .44
 . ِؤششج اٍرشبٍج، تٜرٗح

  مصادر الفقه القانوني:ثالثاً 

 اهّسٖز فٕ شرش كبًٌّ سٖبد، سٗدث ضشّٜ، .45
اإلسراءاح اهسٌبئٖج هدّهج اإليبراح اهعرتٖج 

 . اهيخضدث

،  ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖجسٗخدار، ضشّ، .46
اٍسزء األٗل، اٍدؿبٗٚ اٍخٛ ْٜؼرٕب اٍيغبء 

/ 1401ٕدِضو، - اٍسزائٛ، ِػتـج اإلْضبء
1981ُ . 

 اهّشٖع فٕ شرش كبًٌّ اٍضَتٛ، ِضِد شبٍُ، .47
 اٍسزء األٗل، دؿٗ٘ ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج،

اٍضو اٍـبُ ٗاٍضو اٍضخظٛ ِٗرضَج اٍخضرٚ 
/ 1416ٕ ؿِبّ، –ٗاالشخدالل، دار اٍذيبنج 

1996ُ . 

يتبدئ كبًٌّ ؤضّل خَٜل اٍتضر، ِِدٗش،  .48
 ؿِبّ، –دار اٍذيبنج اهيضبنيبح اهسزائٖج األردٌٕ، 

1416ٕ /1996ُ . 

 فٕ اهسٌبئٖج اإلسراءاحاٍذٕتٛ، إدٗار كبٍٛ،  .49
اٍيبٕرث، –، دار اٍْٖغج اٍـرتٜج اهيضرٔ اهخشرٖع

 . 1988ُ/ 1408ٕ، 1ػ

 يتبدئ اإلسراءاح رِغبّ، ؿِر اٍشـٜد، .50
 . 1988ُ/ 1408ٕ اهسٌبئٖج،

 كظبء اهٌلط اهيدٌٕ ّاهسٌبئٕ ضـَج، شـٜد أضِد، .51
 .  دار اٍهٌر اٍسبِـٛ، اإلشٌْدرٜجفٕ اهخلبدى،

 يتبدئ اإلسراءاح اهسٌبئٖج فٕ ؿتٜد، رؤٗم، .52
، 7اٍيبٕرث، ػ-  دار اٍسٜل اهلبًٌّ اهيضرٔ،

1331ٕ /1951ُ . 

ؤضّل  ز فٕ ـ اهّسٕد،ـل، ِضُـاٍهبع .53
 اهيضبنيبح

/ 1396ٕ، 1 ِػتـج اإلضشبّ، دِضو، ػاهسزائٖج، 
1976ُ . 

 اهخلبدى فٕ اهلبًٌّ اٍيٜشٛ، ِٜشّٗ ِظػهٙ، .54
 رشبٍج دراشج يلبرٌج،- اهسزائٕ األردٌٕ

 . 1993ُ/ 1413ِٕبسشخٜر، اٍسبِـج األردْٜج، 

 يضبظراح فٕ كبًٌّ ؤضّل اٌٍٜالْٛ، نبرٗو، .55
، 1 ػاهيضبنيبح اهسزائٖج األردٌٕ ّاهيلبرً،

1401ٕ /1980ُ . 

 اهّسٖز فٕ كبًٌّ اإلسراءاح ِضِد، ؿٗع، .56
 . ، دار اٍِػتٗؿبح اٍسبِـٜج، اإلشٌْدرٜجاهسٌبئٖج

 شرش كبًٌّ اإلسراءاح ِظػهٙ، ِضِٗد ِضِٗد، .57
 . 1970ُ/ 1390ٕ، 1اٍيبٕرث، ػاهسٌبئٖج، 

 اهّسٖز فٕ كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح ْسُ، ِضِد، .58
 .1406ٕ/1986ُ، 1ؿِبّ، ػ- دار اٍذيبنجاهسزائٖج،

، اهسزائٖج اهيضبنيبح ؤضّلاٍْيٜة، ؿبػم،  .59
 . 1986ُ/ 1406ٕ، 1ِْضٗراح ؿٜٗداح، تٜرٗح، ػ

 المعاجم اللغوية والشرعية: رابعاً 

 دار ؿِراّ،  اهيعسى اهّشٖع،إترإُٜ، أْٜس، .60
 . 2ػ

 اهلبيّس اٍهٜرٗز آتبدٚ، ِضِد تّ ٜـيٗة، .61
 . 1987ُ/ 1407ٕ، 2ِؤششج اٍرشبٍج، ػاهيضٖع، 
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 يعسى هغج ىَـج سٛ، ِضِد رٗاس، ٗضبِد ظبدو، .62
/ 1405ٕ، 1 دار اٍْهبئس، تٜرٗح، ػاهفلِبء،

1985ُ . 

  هشبً اهعرة،اتّ ِْؼٗر، سِبل اٍدّٜ تّ ٌِرُ، .63
 . دار ظبدر، تٜرٗح

  :الهوامش

                                                 
ٌخبة اٍخهشٜر  اهضضٖص، اٍتخبرٚ، ِضِد تّ اشِبؿٜل، (1)

.  827تبة ٜٗدرؤ ؿْٖب اٍـذاة ط
 اٍسزء –  ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖجسٗخدار، ضشّ، (2)

اٍدؿبٗٚ اٍخٛ ْٜؼرٕب اٍيغبء اٍسزائٛ، ِػتـج - األٗل
خَٜل . 121ُ، ط1401ٕ/1981 دِضو –اإلْضبء 

 يتبدئ كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح اٍتضر، ِِدٗش،
، 1 ؿِبّ، ػ– دار اٍذيبنج – اهسزائٖج األردٌٕ

.  98ُ، ط1998/ 1419ٕ
  تبة  هشبً اهعرة،اتّ ِْؼٗر، سِبل اٍدّٜ تّ ٌِرُ، (3)

اٍهٜرٗز . تٜرٗح- اٍُِٜ نظل اٍيبم، دار ظبدر
تبة اٍُِٜ اهلبيّس اهيضٖع، آتبدٚ، ِضِد تّ ٜـيٗة، 

/ 1407ٕ، 2 ػ–نظل اٍيبم، ِؤششج اٍرشبٍج 
، (ىدُ)ِبدث اهيعسى اهّشٖع، إترإُٜ، أْٜس، . 1987ُ

.  747، ط2، ر2ػ -  دار ؿِراّ 
:  اهفلَ اإلشاليٕ فٕ ذّتَ اهسدٖدِظػهٙ، أضِد، (4)

، 2 ِػتـج اإلْضبء، دِضو، ػاهيدخل اهفلِٕ اهعبى،
.  ، ٗرد اٍخـرٜم نٛ اٍٖبِص243، ط1ر

 اٍِػتـج  شرش يسوج األضنبى اهعدهٖج،شَُٜ رشخُ، (5)
.  983ُ، ط1923األدتٜج، 

 دار  يعسى هغج اهفلِبء،ِضِد رٗاس ٗظبدو ضبِد، (6)
. 139ُ ، ط1985/ 405ٕ، 1اٍْهبئس، تٜرٗح، ػ

 يضبظراح فٕ كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح نبرٗو، (7)
ُ، 1401ٕ/1981، 1 ػاهسزائٖج األردٌٕ ّاهيلبرً،

اٍيٜشٛ، : ٍٙ ِذل ٕذا اٍخـرٜمإِِّ ذٕة . 263ط
 اهخلبدى فٕ اهلبًٌّ اهسزائٕ األردٌٕ ِٜشّٗ ِظػهٙ،

رشبٍج ِبسشخٜر، اٍسبِـج األردْٜج  دراشج يلبرٌج، –
 خَٜل اٍتضر، ِِدٗش،. 15ُ، ط1413ٕ/1993

  .يتبدئ كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج األردٌٕ

 

.  121، ط1 ر ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج،ضشّ، (8)
 يّشّعج اهلّاعد اٍتٗرْٗ، ِضِد ظدىٛ تّ أضِد، (9)

اٍرٜبع، دار اتّ ضزُ، - ٌِختج اٍخٗتجاهفلِٖج، 
.  169، ط6ُ، ر1412ٕ/2000، 1تٜرٗح، ػ

 اهِداٖج فٕ شرش اٍِركْٜبْٛ، ؿَٛ تّ أتٛ تٌر، (10)
، 1 دار إضٜبء اٍخراد اٍـرتٛ، ػتداٖج اهيتخدٔ،

اٍضظٌهٛ، ِضِد . 349، ط2ُ، ر1995/ 1416ٕ
، 1دار اٌٍخة اٍـَِٜج، ػ اهدر اهيٌخلٕ، اتّ ؿَٛ،

.  353، ط2ُ ر1998/ 1419ٕ
 دار اٌٍخة  اإلٌضبف،اٍِرداٗٚ، ؿَٛ تّ شَِٜبّ، (11)

، 12ُ، ر1997/ 1418ٕ، 1 تٜرٗح، ػ–اٍـَِٜج 
.  8ط

 اهتٌبٖج شرش اٍـْٜٛ، ِضِٗد تّ ِٗشٙ تّ أضِد، (12)
أِّٜ ظبٍص، دار اٌٍخة اٍـَِٜج، :  خضيٜواهِداٖج،

.  325، ط6ُ ، ر2000/ 1420ٕ، 1تٜرٗح، ػ
 اهّسٖز فٕ كبًٌّ االسراءاح اهسٌبئٖج، ِضِد، ؿٗع، (13)

.  105 اإلشٌْدرٜج، ط–دار اٍِػتٗؿبح اٍسبِـٜج 
 اهخلبدى فٕ اهلبًٌّ اهسزائٕ اٍيٜشٛ، ِٜشّٗ، (14)

. 30، طاألردٌٕ
اهّسٖز فٕ ؤضّل اهيضبنيبح اٍهبغل، ِضِد،  (15)

/ 1396ٕ، 1 ِػتـج اإلضشبّ، دِضو، ػاهسزائٖج،
. 66، ط1ُ، ر1976

.  187، ط10، راهيغٌٕاتّ ىداِج،  (16)
، دار  فخص اهلدٖراتّ اٍٖبُ، ِضِد تّ ؿتد اٍٗاضد، (17)

.  279، ط5، ر2 تٜرٗح، ػ–اٍهٌر 
-  دار اٌٍخة اٍـَِٜج غيز عًّٖ اهتضبئر،اٍضِٗٚ، (18)

.  324، ط2ُ، ر1985/ 1405ٕ، 1تٜرٗح، ػ
 تدائع اهضٌبئع فٕ اٌٍبشبْٛ، ؿالء اٍدّٜ ِشـٗد، (19)

، 1تٜرٗح، ػ-  دار اٌٍخة اٍـَِٜجخرخٖة اهشرائع،
 اهِداٖج،اٍِركْٜبْٛ، . 230، ط9ُ، ر1418ٕ/1997

.  349، ط2ر
، ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖجسٗخدار، ضشّ،  (20)

.  122ط
يضبظراح فٕ كبًٌّ ؤضّل اٌٍٜالْٛ، نبرٗو،  (21)

 اهّسٖز فٕ ِضِد، ؿٗع،. 265، طاهيضبنيبح
. 104، طكبًٌّ االسراءاح اهسٌبئٖج
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،  يتبدئ اإلسراءاح اهسٌبئٖجرِغبّ، ؿِر اٍشـٜد، (22)
 اٍضَتٛ، ِضِد،. 172، ط1ُ، ر1988/ 1408ٕ

 – اهّشٖع فٕ شرش كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج
 دؿٗ٘ اٍضو اٍـبُ ٗاٍضو اٍضخظٛ، –اٍسزء األٗل 

 ؿِبّ، –ِرضَج اٍخضرٚ ٗاالشخدالل دار اٍذيبنج 
.  158-157ُ ط1996/ 1416ٕ

 ِػتـج اٍشـبدث، اٍيبٕرث،  اهخبر األنوٖل،اٍضػبة، (23)
اهيدٌّج شضّْٗ، . 313، ط6، ر1329ٕ، 1ػ

ُ، 1999/ 1419ٕ، 1اٌٍِختج اٍـظرٜج، ػاهنترْ، 
. 2480، ط7ر

دار يغٌٕ اهيضخبر، اٍضرتْٜٛ، ِضِد اٍخػٜة،  (24)
. 196، ط4ُ، ر1418ٕ/1997، 1اٍِـرنج، ػ

، 2، ػ األضنبى اهشوعبٌٖجاٍِبٗردٚ، ؿَٛ تّ ِضِد،
.  225ُ، ط1966/ 1388ٕ

 دار اٍهٌر،  اهيغٌٕ،اتّ ىدأِ، ؿتد اهلل تّ أضِد، (25)
.  182، ط10ُ، ر1984/ 1404ٕ، 1ػ

 يتبدئ كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح اٍتضر، ِِدٗش خَٜل، (26)
.  99، طاهسزائٖج األردٌٕ

 دار  نشبف اهلٌبع،اٍتٖٗخٛ، ِْظٗر تّ ْٜٗس، (27)
.  1994ُ/ 1414ٕ، 1 تٜرٗح، ػ–اٌٍخة اٍـَِٜج 

ؿَٛ : ، ضيئ اهضبّٔاٍِبٗردٚ، ؿَٛ تّ ِضِد، (28)
، 1تٜرٗح، ػ- ِضِد ٗؿبدل أضِد، دار اٌٍخة اٍـَِٜج

. 229، ط13ر
، 1، ػ يعبهة ؤّهٕ اهٌِٕاٍرضٜتبْٛ، ِظػهٙ، (29)

1381 ٕ /1961ُ  .
.   تخظرم229، ط13، راهضبّٔاٍِبٗردٚ،  (30)
 تضر اهيذُة، اٍرٜٗبْٛ، ؿتد اٍٗاضد تّ إشِبؿٜل، (31)

أضِد ؿزٗ، دار إضٜبء اٍخراد اٍـرتٛ، تٜرٗح، : ضيئ
. 39، 131ُ، ط2002/ٕ 1423، 1ػ

، دار اٍهٌر اٍـرتٛ، اهسرٖيجأتٗ زٕرث، ِضِد،  (32)
.  63ط

.  594، ط6 ر يعبهة ؤّهٕ اهٌِٕ،اٍرضٜتبْٛ، (33)
 اهّسٖز فٕ شرش كبًٌّ سٖبد، سٗدث ضشّٜ، (34)

ْسُ، . 144، طاالسراءاح اهسزائٖج هدّهج اإليبراح
  اهّسٖز فٕ كبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج،ِضِد،

 

ُ، 1991/ 1411ٕ، 1 ؿِبّ، ػ–دار اٍذيبنج 
. 101ط

،  ؤضّال اٌلظبء شوعج اهعلبة تبهخلبدىؿٗع، ِضِد، (35)
اٍهبغل، ِضِد،  . 36ُ، ط1965/ 1385ٕاٍيبٕرث، 

.  162، طاهّسٖز فٕ اضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج
.  279، ط5 رفخص اهلدٖر،اتّ اٍِٖبُ،  (36)
 رد اهيضخبر عوٓ اهدر اتّ ؿبتدّٜ، ِضِد أِّٜ، (37)

ؿبدل أضِد ٗؿَٛ ِضِد، دار ؿبٍُ :  ضيئاهيخخبر،
ُ، 2003/ٕ 1423ػتـج خبظج، - اٌٍخة، اٍرٜبع

اٍشرخشٛ، أضِد تّ أتٛ شٖل، . 47، ط6ر
. 69، ط9، راهيتشّع

 ختًٖٖ اهضلبئق شرش نٌز اٍزَٜـٛ، ؿذِبّ تّ ؿَٛ، (38)
. 188، ط3، ر1ِظر، ػ– اٍِػتـج اٌٍتر٘اهدكبئق،

 االخخٖبر هخعوٖل اٍِٗظَٛ، ؿتداهلل تّ ِٗدٗد، (39)
اتّ ْسُٜ، زّٜ اٍدّٜ تّ . 82، ط4، راهيخخبر
تبٌشخبّ، - ، اٍِػتـج اٍـرتٜج اهتضر اهرائقإترإُٜ،

. 20، ط5ر
.  279، ط5، راهلدٖر فخصاتّ اٍِٖبُ،  (40)
 يضبظراح فٕ كبًٌّ اضّل اٌٍٜالْٛ، نبرٗو، (41)

.  265طاهيضبنيبح اهسزائٖج األردٌٕ، 
، اٍِػتـج اهخرارأتٗ ٜٗشم، ٜـيٗة تّ إترإُٜ،  (42)

ٗظضضٔ ِٗىٗنًب . 153، ط1302ٕ، 2اٍشَهٜج، ػ
 ؿَٙ ؿِر، إتّ ضسر اٍـشيالْٛ، أضِد تّ ؿَٛ،

/ 1384ٕؿتداهلل ٕبضُ، : ، ظضضٔاهخوخٖص اهضتٖر
. 56، ط4ُ، ر1964

 ٌخبة اٍشٜر،  اهشًٌ اهنترْ،اٍتٜٖيٛ، أضِد تّ اٍضشّٜ، (43)
تبة اٍرسل ِّ اٍِشَِّٜ ىد ضٖد اٍضرة ٜيؾ ؿَٙ 

 تٜرٗح، –اٍسبرٜج ِّ اٍشتٛ ىتل اٍيشِج، دار اٍِـرنج 
إشْبدٓ : ٗىبل األٍتبْٛ. 123، ط9، ر1344ٕ، 1ػ

 ارّاء اهغوٖل فٕ ضشّ، األٍتبْٛ، ِضِد ْبظر اٍدّٜ،
 دِضو، – اٌٍِخة اإلشالِٛخخرٖز ؤضبدٖد يٌبر اهشتٖل،

. 26، ط7ُ، ر1399ٕ/1979، 1ػ
ؿتد اٍرضِّ : ، ضيئاهيعتّد عّدثاٍـؼُٜ أتبدٚ،  (44)

  ٌضة اهراٖجاٍزَٜـٛ،. 8، ط10ِضِد، دار اٍهٌر، ر
. 83، ط4ر
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 اٍضظٌهٛ،. 279-278، ط5، ر اهعٌبٖجاٍتبٜرخٛ، (45)
 رد اهيضخبر اتّ ؿبتدّٜ،. 48، ط6، راهدر اهيخخبر

 اهفخبّٔ اٍضٜخ ْؼبُ،. 48، ط6، رعوٓ اهدر اهيخخبر
،  يسيع األٌِرداِبد أنْدٚ،. 175، ط2، راهٌِدٖج

.  354، ط2ر
 كظبء اهٌلط اهيدٌٕ ّاهسٌبئٕ ضـَج، شـٜد أضِد، (46)

 اإلشٌْدرٜج، – دار اٍهٌر اٍسبِـٛفٕ اهخلبدى،
.  377ط

االسراءاح اهسٌبئٖج فٕ اهخشرٖع اٍذٕتٛ، إدٗار كبٍٛ،  (47)
، 1اٍيبٕرث، ػ- دار اٍْٖغج اٍـرتٜجاهيضرٔ، 

. 162ُ، ط1988/ ٕ 1408
 اهّسٖز فٕ ؤضّل اهيضبنيبح اٍهبغل، ِضِد، (48)

. 184، ط1 راهسزائٖج،
 يضبظراح فٕ ؤضّل اهيضبنيبح اٌٍٜالْٛ، نبرٗو، (49)

 يتبدئ خَٜل اٍتضر،. 267، طاهسزائٖج األردٌٕ
.  102 طكبًٌّ ؤضّل اهيضبنيبح اهسزائٖج األردٌٕ،

 اهّشٖع فٕ شـرش كبٌـًّ ؤضـّل اٍضَتٛ، ِضِد، (50)
.  173، طاهيضبنيبح

 شرش كبًٌّ اإلسراءاح ضشْٛ، ِضِٗد ْسٜة، (51)
/ 1408ٕ، 2 اٍيبٕرث، ػ–دار اٍْٖغج اهسٌبئٖج، 

 ؤضّل اهيضبنيبح اٍْيٜة، ؿبػم،. 217ُ، ط1988
، 1 تٜرٗح، ػ– ِْضٗراح ؿٜٗداح اهسزائٖج،

. 184ُ، ط1986/ 1406ٕ
 يتبدئ كبًٌّ ؤضّل خَٜل اٍتضر، ِِدٗش، (52)

. 102، طاهيضبنيبح
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