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  أستاذ مشارك بقسم الفقه

  د جامعة امللك خال–كلية الشريعة وأصول الدين 

א
  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد

 طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الـدعوى يف               :عنوان البحث 
  . بنظام املرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعوديةموازناًالفقه اإلسالمي 

 استمهال املدعي أو املدعى عليه واألعـذار املـسوغة          وكان اهلدف من البحث بيان حكم     
  .لإلمهال

وملا كان إيصال احلق    ، ملا كانت الدعوى هي الوسيلة للوصول إىل احلق يف كثري من األحيان           
، إىل مستحقه وقطع املنازعة مقصدا شرعيا كان ينبغي سلوك أقرب الطرق للوصول إىل هـذا احلـق                

ات البد للقاضي أن يتبعها وإدالء اخلصوم حبججهم اليت ينبين عليها           والدعوى كما هو معلوم هلا إجراء     
احلكم  أمر ضروري البد منه وملا كان اهلدف من نصب القضاة إقامة العدل بني الناس فإن من العدل                   

  .إعطاء املهلة املناسبة ملن حيتاج إليها 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ٣٤
 

 إلحـضارها ليـسمعها     فاملدعي مثالً قد تكون بينته غائبة فيحتاج إىل اإلمهال مدة مناسبة          
وقد يقيم شاهدا واحدا ويغيـب شـاهده اآلخـر فيحتـاج إىل مهلـة               ،القاضي ويبين عليها احلكم   

إلحضاره،وقد تتوجه إليه اليمني فيحتاج إىل مهلة ليتروى وينظر يف أمره هل يقـدم عليهـا أوال، مث                  
ى ليتحقق من األمر ليكـون يف       املدعي عليه قد حيتاج ويطلب املهل املناسبة يف ابتداء جوابه عن الدعو           

جوابه بإقرار أو إنكار على بينة،وقد حيتاج إىل املهلة عندما تتوجه إليه اليمني فإعطاء املهلة عند احلاجة                 
وبقدر احلاجة هو من العدل املأمور به، ولذا جاء يف كتاب أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه أليب موسى                   

وهذا أمر يف غاية األمهية؛ ألن التطويل املمـل يف          ). أمداً ينتهي إليه   ةواجعل ملن ادعى بينة غائب    :( قوله
أو إساءة الظن بالقاضي ويغـري ضـعاف النفـوس          ، إجراءات الدعوى حيمل البعض على ترك حقه      

باقتطاع حقوق اآلخرين إذا علموا أن مدة الدعوى تطول فكانت هذه الدراسة توضح جوانب هـذا                
نة على املذاهب الفقهية األربعة املشهورة وبينت ماأخـذ بـه نظـام            املوضوع،وقد جعلته دراسة مقار   

  ،  وخامتة املرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعودية و قسمته إىل مقدمة متهيد ومبحثني

  واهللا أسأل أن جيعل عملي فيه خالصاً لوجهه الكرمي إنه جواد كرمي

*    *   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٥  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

:
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وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  :أمجعني أما بعد 

فإن مهمة القضاء إيصال احلقوق إىل مستحقيها يف أقرب وقت وبأيسر الطرق وذلك 
 يف  وقد أخرب النيب ،)٤( ومطل الغين ويل الواجد ظلم حمرم،أمور بههو مقتضى العدل امل

احلديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز جل أن اهللا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بني عباده 
  .)٥(حمرما

 قبل استيفاء احلجج ظلم كذلك فقد حيتاج م االستعجال وإمضاء احلكنومع هذا فإ
 يف حساب ليكون جوابه صحيحاً،أو رأو نظ، غائبةهون حجته أو بينتأحد املتداعيني إىل مهلة لك

حيتاج إىل ترو حني تتوجه إليه اليمني وحنو ذلك من األعذار حبيث يكون يف االستعجال ظلم له 
  .بإبطال حقه فإعطاء املهلة ملن يستحقها وبالقدر الذي حيتاجه هو من متام العدل 

رض إطالة مدة الدعوى ويكون ذلك من اللدد يف  وقد يطلب أحد املتداعيني املهلة بغ
  .اخلصومة فإمهاله ظلم لآلخر وهو من إبطال العدل

هلذا كله فقد عقدت العزم على الكتابة يف موضوع رأيت أن له أمهية كربى وعنونته 
طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى يف الفقه اإلسالمي (بـ 

  ).بنظام املرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعوديةموازناً 
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  :وكان سبب اختياري له ما يلي

  .املسامهة جبهدي املتواضع يف إثراء املكتبة اإلسالمية مبثل هذه املوضوعات -١

 .إعانة إخواين من القضاة واإلسهام معهم يف أمٍرهم يف أمس احلاجة إليه -٢

 إطالة مدة الدعوى فيتضرر الطرف  أن اإلكثار من طلب االستمهال يؤدي إىل -٣
 . اآلخر بطول مدة الدعوى وتأخر حقه عنه ورمبا خرج إىل اللدد يف اخلصومة

أن القاضي مأمور بالعدل ومن العدل واإلنصاف إعطاء املهلة املناسبة ملن طلبها  -٤
 وهو حمتاج إليها

 .أين مل أجد فيما أمكنين اإلطالع عليه من أفرد املوضوع حبث مستقل -٥

 .ان الوجه الناصع للقضاء يف الفقه اإلسالميبي -٦

  :وقد اتبعت يف حبثي هلذا املوضوع املنهج اآليت 

االقتصار يف البحث على املذاهب األربعة، مع ذكر أقوال الصحابة والتابعني وفقهاء : أوالً
  .السلف ما أمكن ذلك 

 مث املالكية ومن وافقهم ،فقهمترتيب األقوال ترتيباً زمنياً مبتدئاً برأي احلنفية ومن وا: ثانياً
 كأن أجد املسألة منصوصاً عليها ،وهكذا، ومل أترك هذا الترتيب إالَّ فيما ندر لسبب

 ، فأبدأ باملذهب الذي نص على حكم املسألة،عند بعض الفقهاء ومل ينص عليها غريهم
  .مث أخرج من أقوال الفقهاء اآلخرين ما يناسب حكم املسألة

 مث أذكر ،ب كل قول أدلته من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس إىل آخرهأذكر عق: ثالثاً 
عقب كل دليل ما ورد عليه من املناقشات واجلواب عنها حىت أصل إىل الرأي الراجح 

  .يف املسألة

 فإن كان احلديث يف ،أعزو اآليات إىل سورها وأخرج األحاديث من مصادرها: رابعاً 
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رت عليه ؛ إذ الغرض معرفة صحة احلديث، وإن مل يكن الصحيحني أو يف أحدمها اقتص
  .ما ذكره أهل العلم يف احلكم عليه وأورد ،فيهما فإين أذكر من رواه من غري استقصاء

مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث وسوف أجعل الترمجة يف ملحق مستقل يف : خامساً 
  .اية البحث

ية لكل مذهب فال أنقل قوالً ملذهب إالّ من كتب فقهاء اعتمدت على املراجع األصل: سادساً 
  .املذهب

بينت يف اية كل مسألة فقهية من مسائل البحث ما أخذ به نظام املرافعات يف اململكة : سابعاً 
  .من األقوال

  .ذيلت البحث بفهارس للمراجع وآخر للموضوعات: ثامناً 

  :خطة البحث 

  :حثني وخامتة اشتمل البحث على مقدمة ومتهيد ومب  

املقدمة وتشتمل على أمهية موضوع البحث واألسباب الداعية إىل الكتابة فيه ومنهج : أوالً 
  .البحث وخطته 

التمهيد يف تعريف الدعوى وبيان األصل يف مشروعيتها،والتمييز بني املدعي واملدعى : ثانياً
  .عليه

  :موضوعات البحث: ثالثا

  .حضار بينتهإمهال املدعي إل: املبحث األول     

  :وفيه متهيد ومخسة مطالب      

  :وفيه ثالث مسائل : التمهيد       

  .مساع القاضي البينة احلاضرة يف الس: املسألة األوىل       
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حكم القضاء بيمني املدعى عليه وترك بينة املدعي احلاضرة، : املسألة الثانية       
  .وحكم مساع البينة بعد اليمني

  .ياب بينة املدعي عن السغ: املسألة الثالثة       

  .طلب املدعي اإلمهال إلحضار بينته الغائبة بالبلد: املطلب األول 

  :وفيه ثالث مسائل     

  .حكم إمهال املدعي إلحضار بينته الغائبة بالبلد: املسألة األوىل       

  .مدة اإلمهال: املسألة الثانية       

:ن الضمانات مدة اإلمهالما يؤخذ على املدعى عليه م: املسألة الثالثة       
  . الكفالة)أ    

  .املالزمة) ب      

  .طلب املدعي اإلمهال إلحضار البينة الغائبة عن البلد : املطلب الثاين 

  .طلب املدعي اإلمهال إلكمال بينته ومدته : املطلب الثالث 

  :وفيه ثالث مسائل     

  .إمهال املدعي إلكمال بينته: املسألة األوىل       

  .مدة اإلمهال: لثانيةاملسألة ا      

  .ما يؤخذ على املدعى عليه من الضمانات مدة اإلمهال: املسألة الثالثة       

  .طلب املدعي اإلمهال يف اليمني إذا توجهت إليه : املطلب الرابع 

  :وفيه مسألتان     

  .أن يقيم شاهداً واحداً ليحلف معه: املسألة األوىل       
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  .يف اليمني املردودةطلب اإلمهال : املسألة الثانية       

  .طلب املدعي اإلمهال لتزكية شهوده ومدته: املطلب اخلامس 

  .طلب املدعى عليه اإلمهال : املبحث الثاين 

  :وفيه ثالثة مطالب     

  .طلب املدعى عليه اإلمهال يف ابتداء اجلواب ومدته : املطلب األول 

  :وفيه ثالث مسائل     

  .الدعوى وأنواعهحكم اجلواب عن : املسألة األوىل       

  .حكم إمهال املدعي يف ابتداء اجلواب: املسألة الثانية       

  .مدة اإلمهال: املسألة الثالثة       

  .طلب املدعى عليه اإلمهال يف اليمني ومدته : املطلب الثاين 

  :وفيه مسألتان     

  .طلب املدعى عليه اإلمهال يف اليمني: املسألة األوىل       

  . مدة اإلمهال:املسألة الثانية       

طلب املدعى عليه اإلمهال للقدح يف شهود املدعى أو إلقامة بينة تشهد بأداء : املطلب الثالث 
  .ما عليه من احلق 

  :وفيه ثالث مسائل     

طلب املدعى عليه اإلمهال للقدح يف عدالة شهود املدعي ومدة : املسألة األوىل   
  .اإلمهال وشروطه

عى عليه اإلمهال إلقامة بينة بأداء ما عليه أو بقضائه أو طلب املد: املسألة الثانية   
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  . ومدته،اإلبراء منه

  .طلب املدعى عليه اإلمهال لدفع بينة املدعي: املسألة الثالثة   

  .اخلامتة يف نتائج البحث: ثالثاً 

واهللا أسأل أن جيعل عملي فيه خالصاً لوجهه وأن يغفر ما فيه من التقصري والزلل وأن   
  ،،. اإلسالم واملسلمني إنه جواد كرمي ينفع به

:א
  :تعريف الدعوى  - أ

 زيد على عمرو مـاال، فزيـد        وادعى،  الدعوى مفرد ومجعها دعاوى بالفتح كفتوى وفتاوي      
املـصدر االدعـاء، واالسـم      واملال املدعى، واملدعى به لغـو، و   ، عليه ىوعمرو املدع  ،املدعي

   .)٦(ال تنون يقال دعوى باطلة أو صحيحةوألفها للتأنيث فالدعوى، 
  :والدعوى لغة تطلق على عدة معان 

دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم،وآخر دعـواهم         (الدعاء ومنه قوله تعاىل     : منها
  .)٧ ()أن احلمد هللا رب العاملني

  هـي طلـب   لـدعوى  ا]:ومنه قوهلم ادعيته أي طلبته لنفسي قال يف املطلع   :الطلب  :ومنها  
  [. الشيء زاعما ملكه

  .)٨ ()نوهلم فيها ما يدعو: (ومنه قوله تعاىل،التمين: ومنها
  .)٩(ومنها اإلخبار،يقال فالن يدعي  بكرم فعاله أي خيرب بذلك عن نفسه

وذكر شيخ اإلسالم اإلمام احملبويب أن   الدعوى   يف            ]:  ونقل يف أنيس الفقهاء عن النهاية قوله      
 إضافة الشيء إىل نفسه حالة املساملة واملنازعة مجيعا مأخوذة من قـوهلم ادعـى             اللغة عبارة عن  

  )١٠ (.[.فالن شيئا إذا أضافه إىل نفسه بأن قال يل
  .)١١(إضافة الشيء إىل نفسه حالة املنازعة: قيل يف تعريفها : ويف الشرع 

  .بأنه مل يتعرض ملكان الدعوى وهو قيد مهم يف التعريف:وميكن أن يناقش 
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  .)١٢(بأا مطالبة حق يف جملس من له اخلالص عند ثبوته:منهم من عرفهاو

بأن املطالبة من شرائط صحة الدعوى، فال يستقيم ذكرها يف التعريف حلصول            : واعترض عليه 
  .التباين بينهما إال أن يقصد تأويلها باملشروط باملطالبة 

 استقامة التعريف ا،    ع ال مين  بأن كون املطالبة من شروط صحة الدعوى      : ورد هذا االعتراض    
 املباينة لذلك الشيء إذ إن كل شيء مباين لصحته لكوا           يإذ املباينة  لصحة الشيء  ال تقتض       

، وليس مبباين لنفسه قطعاً غاية مالزم هاهنا أن يكون صحة الدعوى مـشروطاً              هوصفاً مغايرا ل  
وى وصف هلا وحتقـق الوصـف   باملطالبة اليت هي نفس الدعوى وال حمذور فيه فإن صحة الدع 

  .)١٣(مشروط بتحقق املوصوف دائماً
ويقصد ،وهذا التعريف جامع إن أريد باحلق معناه الواسع الذي يشمل احلق الوجودي والعدمي            

باحلق الوجودي سائر أنواع احلقوق كامللكية وغريها، واحلق العدمي هو حق اإلنسان يف أن ال               
 فيه دعوى   للوجودي فقط فهو غري جامع؛ إذ ال يدخ        وإن أريد احلق ا    ، حلقه الوجودي  ضيتعر

  . )١٤(عدم التعرض ؛ألنه ليس حبق وجودي
  .بأا قول مقبول يقصد به طلب حق قبل غريه أو دفعه عن حق نفسه:وعرفها بعضهم 

  .أي عند القاضي:قول مقبول :فقوهلم 
  .أخرج الشهادة واإلقرار: يقصد به طلب حق قبل غريه : وقوهلم

  .أي دفع اخلصم عن حق نفسه: هو دفعأ: وقوهلم 
  .)١٥(فيدخل يف التعريف دعوى دفع التعرض فإا مسموعة عند احلنفية وبه الفتوى

 وهذا إن أريد باحلق يف التعريف األمر الوجودي،فلو أريد به مـا             :قال يف حاشية رد احملتار      
   [)١٦ (. الوجودي والعدمي مل حيتج هلذا القيد ميع

  . يف القول فقد تكون باإلشارة وقد تكون بالكتابة رن الدعوى ال تنحصوميكن أن يناقش بأ
بعـد  )  مقامـه  مأو مـا يقـو    ( التعريف جامعـا إال بإضـافة قيـد          نوبناء على هذا ال يكو    

  .بأا قول حبيث لو سلم أوجب لقائله حقاً:وعرفها ابن عرفة من املالكية )١٧()قول:(لفظ
ألن القول هو الغالب يف اسـتعمال       ...مل يذكر اخلرب  جاء بالقول و  :قال ابن الرصاع يف شرحه      
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  .الفقهاء يف األحكام
 عليه دعوى إال إذا اتـصف باحليثيـة         قيفيد أن القول املذكور ال يصد     ) حبيث( وفائدة التقييد 

 دعوى؛ألنه إذا أوجب حقاً لقائله      ى إذا أوجب حقا لقائله ال يسم      هاملذكورة،ويلزم من ذلك أن   
  .)١٨(البينة أو االعتراففقد ثبتت صحته بتمام 
  . فيهربأنه حصر الدعوى يف القول وهي ال تنحص:وميكن أن يعترض عليه 

 عليه أحدمها معتربة شرعا، ال      ببأا طلب معني، أو مايف ذمة معني، أو ما يترت         :وعرفها القرايف   
١٩( العادة اتكذ(.  

عريف وذلك لعـدم تقييـده    واعترض عليه بأنه غري مانع لدخول الدعوى مبعناها اللغوي يف الت 
  .)٢٠(الطلب بكونه يف جملس احلكم

  . )٢١( عن وجوب حق على غريه عند حاكمربأا إخبا: وعرفها الشافعية
بأنه غري مانع إذ يدخل فيه الشهادة فهي إخبار عن وجوب حق علـى               : وميكن أن يعترض عليه   

  .غريه عند حاكم
   .)٢٢(غريه عند حاكم عن وجوب حق له على ربأا إخبا:وعرفها بعضهم 

، لكن يبقى يف التعريف يف نظري       .وهذا خيرج الشهادة ؛ألا إخبار حبق لغريه      ) له(فأضاف قيد   
  . جهة أن الدعوى طلب وليست جمرد إخبار نقصور م

  .)٢٣(بأا إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق شيء يف يد غريه أو يف ذمته: وعرفها احلنابلة 
 بني الدعوى مبعناها اللغوي والدعوى مبعناها الشرعي       ق مانع ؛إذ ال يفر    بأنه غري :واعترض عليه   

  .فهو يغفل مكان الدعوى وهو جملس القضاء
وهو أيضا غري جامع ؛ألنه مل يشمل دعاوى أخرى غري دعوى العني والدين كدعوى النـسب                

  .)٢٤(مثالً 
بأا قول مقبول،   :عوى  ومن تعريفات املعاصرين تعريف األستاذ الدكتور حممد نعيم ياسني للد         

  .)٢٥( مقامة،  يف جملس القضاء، يقصد به إنسان طلب حق له، أو ملن ميثله،أو محايتهمأو ما يقو
مشل الدعوى باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة عند عـدم          )  مقامه مقول مقبول أو ما يقو    :(فقوله  
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  .القدرة على الكالم
  .دعوى وتقييده مبجلس القضاء خيرج املعىن اللغوي لل

  . ما ذلكدإذ ال يقص،قيد أخرج به الشهادة واإلقرار) يقصد به إنسان طلب حق له: (وقوله 
كما يشمل مجيـع أنـواع      ،ويشمل التعريف الدعوى بطريق األصالة، والدعوى بطريق النيابة       

  .)٢٦(الدعاوى مبا يف ذلك دعوى النسب ودعوى عدم التعرض
ات وال يظهر يل أنه يرد عليه شيء من االعتراضات          وهذا التعريف يف نظري هو أحسن التعريف      

  واهللا أعلم.فهو جامع مانع 
  :األصل يف مشروعية الدعوى-ب

الدعوى طريق للوصول إىل احلق وقد تكون أحيانا هي الطريق الوحيد لذلك وقـد دل علـى                 
  :مشروعيتها السنة يف أخبار كثرية منها

 بدعواهم الدعى قوم دماء قـوم وأمـواهلم،          الناس ىلو يعط : قول النيب صلى اله عليه وسلم       
  .)٢٧(ولكن اليمني على املدعى عليه

كان بيين وبني رجل من اليهـود أرض        : ما روى شقيق عن األشعث بن قيس قال         : ومنها
: قال لليهودي .  هل لك بينة قلت ال        فقال يل رسول اهللا      فجحدين فقدمته إىل النيب     

إن الذين يشترون بعهـد اهللا  :  فأنزل اهللا عز وجل    ،إذا حيلف فيذهب مبايل   : قلت  . احلف
  ). من سورة آل عمران٧٧اآلية () ٢٨ (..)وأميام مثناً قليالً

  :التمييز ينب املدعي واملدعى عليه-ج
وللتمييز بينـهما فوائـد     ،التمييز بني املدعي واملدعى عليه من األمور اليت حيتاجهـا القاضـي           

ومن تكون اليمني يف جانبه وهذه أهم مثرة  مـن مثـرات              ،معرفة من تكون حجته البينة    :منها
  . رمحهم اهللا يف التمييز بينهما ءوقد تعددت عبارات الفقها،التمييز بينهما

 على اخلصومة إذا تركها،واملدعى عليه مـن جيـرب علـى            من ال جيرب  : فعند احلنفية املدعي هو   
  .)٢٩ ()ام صحيحوهو تعريف ع:(وهذا تعريف القدوري قال يف اهلداية.اخلصومة

واملدعى عليه من يستحق بقوله من غري حجـة         ، إال حبجة كاخلارج   قمن ال يستح  :وقيل املدعي   
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  .)٣٠(كذي اليد
واعترض عليه بأنه غري جامع لعدم تناوله صورة املودع إذا ادعى رد الوديعة فيقبل قوله مـع                 

ا فال يصدق عليه أنـه       شيئ ق إال حبجة،وأيضا فهو ال يستح     قميينه فال يصدق عليه أنه ال يستح      
  .)٣١(يستحق حبجة

  .)٣٢(ولعله غري صحيح؛ألن املدعى عليه من يدفع استحقاق غريه:قال يف العناية 
 فلهذا إذا قـال     ةبأن العربة للمعىن ال للصور    :كونه غري جامع    : وأجيب عن االعتراض األول   

عيا صورة فلعلهم   املودع رددت الوديعة فهو مدع عليه معىن لكونه ينكر الضمان،وإن كان مد           
  .نظروا إىل املعىن يف التعريف فال يرد مثل هذا االعتراض

ـ         : وأجيب جبواب آخر    إال حبجـة،وأما  ق ال يـستح ةوهو أن املودع مع أنه مـدع رد الوديع
  .استحقاقه بقوله فإمنا هومن حيث أنه مدعى عليه

قتضيه بناء علـى أن      استحقاق نفسه، بل ي    بأن دفع استحقاق غريه ال ينايف     :وأجيب عن الثاين    
 صـحة    بدون املستحق،فكون املدعى عليه من يدفع استحقاق غريه ال ينايف          قاحلقوق ال تتحق  

  .)٣٣(تعريفه مبن يكون مستحقا بقوله
  .املدعي من يتمسك بغري الظاهر، واملدعى عليه من يتمسك بالظاهر:وقيل 

سك بالظاهر؛ إذ رد الوديعـة      واعترض عليه باملودع إذا ادعى الرد فإنه مدعى عليه وليس مبتم          
  .)٣٤(وجيوز أن يورد بالعكس بأنه مدع ويتمسك بالظاهر وهو عدم الضمان،ليس بظاهر

  .بعدم التسليم بكون املودع من حيث هو مدعى عليه ليس هو مبتمسك بالظاهر: وأجيب 
ـ م لكن ال يسل،بأنه مسلم.) إذ رد الوديعة ليس بظاهر:( وأجيب عن قوله   ث  متسكه به من حي

 أنـه مـن   مهو مدعى عليه، بل هو من هذه احليثية متمسك بعد الضمان وهو الظاهر،وال يسل  
  .حيث هو مدع يتمسك بالظاهر بل هو من هذه احليثية ملتمس غري الظاهر وهو رد الوديعة

  .)٣٥( أما على اعتبار املعىن فال يتوجه النقض بالعكس أصالً،هذا على اعتبار جانب الصورة
  .)٣٦(عليه عند احلنفية هو األولفاحلد املتفق 
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אא א :א

  : التمييز بني املدعي واملدعى عليه عبارتان للمالكية يف
  . سببا،واملدعى عليه هو أقرما سبباأن املدعي هو أبعد املتداعيني: أحدمها 
من كان قولـه علـى      :أن املدعي   :هللاوهي توضح األوىل على ما ذكره القرايف رمحه ا        :والثانية  

  .)٣٧(من كان قوله على وفق أصل أو عرف: واملدعى عليه،خالف أصل أو عرف
أن املدعي من عريت دعواه عن مرجح غري شهادة،واملدعى         : يف حدود ابن عرفة      ءومثله ما جا  

  .)٣٨(عليه من اقترنت دعواه به

ملدعى عليه من يوافق قوله     وا،هرمن خيالف قوله الظا   :األظهر أن املدعي هو   :א
  .الظاهر

  .براءة الذمة:واملراد بالظاهر 
ـ     ،املدعي من لوسكت خلي ومل يطالـب بـشيء        :وقيل   ـ   ىواملدعى عليـه ال خيل  ه وال يكفي

  .)٣٩(السكوت

:א
من ينكـر   :أو إثبات حق يف ذمته،واملدعى عليه     ،من يلتمس بقوله أخذ شيء يف يد غريه        :املدعي
  .ذلك
   .)٤٠(واملدعى عليه من إذا ترك سكت،املدعي من إذا ترك مل يسكت:قيل و

ويالحظ أن هناك اتفاقاً بني بعض املذاهب الفقهية يف هذه الضوابط املوضوعة للتمييز بني              :أقول
وعلى أية حال فكل مذهب من املذاهب الفقهية يسري يف حتديد األمـور             ،املدعي واملدعى عليه  
مور اليت تلزم املدعى عليه على ما وضعه فقهاؤه من الضوابط واملعـايري             اليت تلزم املدعي واأل   

 ت بني املدعي واملدعى عليه،والذي يظهر يل أن املدعي هو الطالـب ولـذا إذا سـك                زللتميي
وقد يكون املدعي عليه مـدعياً      ،واملدعى عليه هو املطالَب ولذا فلو ترك الدعوى مل يترك،         ،ترك

  .تطيع أن مييز بينهما مبا عنده من الفقه واهللا أعلم والعكس أيضا، والقاضي يس
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א א
א

  :متهيد يف ثالث مسائل 

א א:א א א :א
 ويعرف ذلك بقوله    ، وإما غائبة  ،أن يدعي ويكون له بينة إما حاضرة      : وصورة املسألة   

  .ضرة أو غائبةيل بينة حا

  :فشملت املسألة ثالث حاالت 

  .أن تكون بينته حاضرة يف الس: احلالة األوىل 

  .أن تكون بينته غائبة عن الس لكنها يف البلد: احلالة الثانية 

  .أن تكون بينته غائبة عن البلد: احلالة الثالثة 

على هـذا اتفـق      و ،فإذا كانت بينته حاضرة بالس وإال أحضرها ومسعها القاضي        
 »وإن قـــال  :[  فعند احلنفية جاء يف شرح أدب القاضي للخصاف قوله     ،الفقهاء رمحهم اهللا  

فامسع منهم دعا م ومسع  شهادم وأثبت ذلك يف رقعة على الوجه الـذي               » يل بينة حاضرة  
 وكذا قال املالكية ففي الشرح الكـبري للـدردير         . )٤١(]تلفظوا به من غري زيادة وال نقصان      

  .)٤٢ (...]وإن مل ينفها بأن قال يل بينة أمـــره بإحضارها ومسع شهادا :[ .... قوله

  .فيفهم من هذا أن البينة احلاضرة أوىل بسماعها 

والذي جيب فيه أن يستأذن املشهود له القاضي يف         : [وعند الشافعية قال يف احلاوي      
 ومل  ، تشهدون؟ على وجه االستفهام     فإذا أذن له أحضرهم وقال هلم القاضي ِبم        ،إحضار شهوده 

  .)٤٣ (]يقل هلم اشهدوا فيكون أمراً

. )٤٤(] مسعها احلاكم  – يعين البينة    –فإذا أحضرها   :[ وعند احلنابلة جاء يف املقنع قوله       
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ولسماع البينة واحلكم ا شروط وآداب مفصلة عند الفقهاء رمحهم اهللا لـيس هـذا مكـان                 
  .تفصيلها

 أن القاضي يعمل مبقتضى هذه البينة إال أن يكون هناك مـا             إذا تبني هذا فإن األصل    
  .يستدعي التأخري 

  .حكم القضاء بيمني املدعى عليه وترك بينة املدعي احلاضرة: املسألة الثانية 

وصورة املسألة أن يقول املدعي يل بينة وتكون بينته حاضرة بالس لكن يريد ميـني               
  املدعى عليه فهل جياب لذلك ؟

  :لعلماء رمحهم اهللا يف ذلك على قولني اختلف ا

 )٤٦(،وهو قول عند احلنابلـة    )٤٥(ال يستحلف املدعى عليه وهو قول احلنفية      : األول  
  .)٤٧(وجزم به يف املغين 

  :واستدلوا مبا يلي 

لـك  :  فقال عليه الصالة والـسالم       ،ال: ألك بينة ؟ قال     : ي  ــ للمدع  قول النيب    -١

  .)٤٨ (».ميينه

أنه رتب احلق يف اليمني على العجز عن إقامة البينـة،           :  من احلديث    وجه االستدالل   
  .)٤٩(وإذا كانت بينته حاضرة بالس فال حق له يف اليمني

 إذ البـدل    ، أن البينة هي األصل واليمني بدل عنها فال تشرع اليمني إال عند عدم البينـة               -٢
  .يبطل بالقدرة على املبدل كبطالن التيمم بالقدرة على املاء

 وقـول   )٥١( والشافعية )٥٠(أن له أن يستحلف املدعى عليه وهو قول املالكية        :القــول الثاين   
   .)٥٢(عند احلنابلة

 ذلك أن املدعى عليه إن تورع عن اليمني وأقـر           ،أن له يف استحالفه غرضاً صحيحاً     : ووجهه
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وأظهر خيانـة   سهل األمر على املدعي، واستغىن عن إقامة البينة، وإن حلف أقام املدعي بينته              
  .)٥٣(املدعى عليه وكذبه

 وليس يف احلديث الذي استدل بـه أصـحاب          ،والقول الثاين هو الراجح يف نظري       
القول األول مايدل على أنه اليستحلف املدعى عليه مع وجود بينة للمدعي مطلقاً، وإمنا يدل               

انت وامتنع الشهود مـن     على أنه اليعطى مبجرد قوله وإمنا يعطى ببينته فإذا مل يكن له بينة أو ك              
الشهادة فيحلف املدعى عليه،وهنا له بينة اليريد إقامتها فهو كما لو مل يكن بينة أصـالً،وقوهلم            
البينة أصل نقول هذا مسلم لكن بامتناعه عن إقامتها انتقل إىل البدل وهو ميني املـدعى عليـه             

  واهللا أعلم 

א :א
 هذه الصورة فهل يعجل القاضي باحلكم له أو يؤخر ويسمع            إذا حلف املدعى عليه يف      

  بينة املدعي  ؟
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني

  .)٥٥( وهو أحد الوجهني عند احلنابلة)٥٤(يسمع بينته وهو قول الشافعية: القول األول 
  .)٥٦(البينة الصادقة أحب إيل من اليمني الفاجرة : بقول عمر : واستدلوا 

ال يسمع بينته إذ ليس له إال أحد األمرين البينة أو ميني املدعى عليه ومـا دام أن     : لثاين  القول ا 
املدعى عليه قد حلف له فال تسمع بينته بعد ذلك وهذا أحد الوجهني عنـد احلنابلـة وهـو                   

  .)٥٧(املذهب
لفه فإذا اسـتح  . )٥٨(أن فصل اخلصومة ممكن بإحضار البينة أوالً فال حاجة إىل اليمني          : ووجهه

  .لغت البينة
وهذا هو الراجح يف نظري واهللا أعلم ذلك أنا ال نعلم يقيناً أن ميينه فاجرة فاحتمـال                   

:  بل ولو علم أن ميينه فاجرة يقضى ا وال يلتفت لغريها بدليل قول النيب                ،صدقه فيها ظاهر  
ت إىل ما ظهـر      حكم اليمني ومل يلتف    فقد أعمل النيب    . )٥٩(]لوال األميان لكان يل وهلا شأن       

  واهللا أعلم.وألنه كان بإمكانه أن يقيمها أوال،بعد من كذب احلالف
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א א:א א
إذا كانت بينة املدعي غائبة عن جملس القضاء لكنها يف البلد فأراد املدعي استحالف                

  جل إحضار املدعي بينته ؟املدعى عليه فهل حيلفه القاضي وحيكم بيمينه أو يؤخر احلكم أل

  :اختلف أهل العلم يف هذا على قولني   

وهو  . )٦٠(ال يستحلف املدعى عليه وبه قال أبو حنيفة رمحه اهللا وحممد يف رواية            : القول األول   
  .)٦٢( وهو قول مرجوح عند احلنابلة)٦١(قول عند الشافعية ذكره القفال يف فتاويه

  :واستدلوا مبا يلي 

 فقــال عليه الصالة والـسالم لـك        ،ال: ألك بينة ؟ قال     : [ي  ـللمدع  قول النيب    -١
  .)٦٣ (]ميينه

 فال  ،أن ثبوت احلق يف اليمني مرتب على العجز عن إقامة البينة          : وجه االستدالل منه    
   .)٦٤(يكون له حق يف اليمني بدون العجز عن البينة

   .)٦٥( القياس على ما لو كانت البينة حاضرة يف الس-٢

بأن بينهما فرقاً ؛ ألن البينة احلاضرة ميكن مساعها يف احلال خبـالف             : كن مناقشته   ومي  
  .الغائبة

 وألن يف استحالفه مع حضور الشهود هتك املسلم إذا أقام البينة بعدما حلف فيجـب أن                 -٣
  .)٦٦(يتوقاه

 يف رواية   يستحلف املدعى عليه إذا طلب املدعي ميينه وبه قال أبو يوسف وحممد           : القول الثاين   
 وهـو   )٦٩( وقول الشافعية وهو القول املشهـور عندهم      )٦٨(، وهو قول املالكية   )٦٧(أخرى عنه 

   .)٧٠(قول عند احلنابلة وهو املذهب

  :واستدلوا مبا يلي 
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   .)٧١(»لك ميينه«  قول النيب -١

  أثبت اليمني حقاً للمدعي فله طلبها ما دامت بينتـه          أن النيب   : وجه االستدالل من احلديث     
  .غائبة عن الس 

بأن اليمني ال تكون حقاً للمدعي إالَّ إذا عجز عن البينة فهو حـق مرتـب                : وميكن أن يناقش    
  .على عجزه عن البينة

 أن له يف استحالفه غرضاً صحيحاً وهو أن يدفع عن نفسه مؤونة املسافة ويتوصل إىل حقه                 -٢
  .ا ال تقبل ويف البينة احتمال فلعله،يف احلال بإقراره أو نكوله

  .)٧٢( القياس على ما لو كانت بينته خارج املصر-٣

بأا إذا كانت خارج املصر قد يتعذر عليه اجلمع بني خـصمه وشـهوده فيكـون                : ونوقش  
  .)٧٣(عاجزاً

  .)٧٤( وألن االستحالف يصري طريقاً إىل استخالص احلق-٤

كـون طريقـاً     إذ ال ي   ،بأنه مل يتعني طريقاً السـتخالص احلـق       : وميكن أن يناقش      
  .الستخالصه إذا بعد العجز عن البينة

والراجح يف نظري واهللا أعلم هو القول الثاين مع أن أدلته يرد عليها ما ذكرته من املناقـشات                  
 ومل يسلم للقول األول الدليل األول والثاين وسلم هلـم الـدليل             ،لكن سلم هلم الدليل الثاين    

 استحالفه مع حضور الشهود هتك املسلم إذا أقـام   لكن ما ذكروه من احملذور وأن يف ،الثالث
البينة بعدما حلف املدعى عليه ميكن أن يتحاشا هذا احملذور بعدم قبول البينة بعد اليمني وإخبار                

  .واهللا أعلم. املدعي بذلك ليكون على بينة من أمره 
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א א
א א   א

 أو طلـب  ،لب املدعي استحالف املدعى عليه عند مـن جييـز اسـتحالفه          إذا مل يط    
 وطلب املدعي إمهاله إلحـضار      ،استحالفه لكن القاضي ممن ال يرى االستحالف يف هذه احلال         

  : وما مدة اإلمهال هنا مسألتان ،بينته فهل ميهل لذلك

א א:א א .מ
تفق العلماء رمحهم اهللا على أن املدعي إذا كان لـه بينـة غائبـة بالبلـد فيمهـل                   ا  
  . )٧٥(إلحضارها

  :ولعل مستندهم يف ذلك

 . )٧٦(اجعل ملن ادعى بينة غائبة أمداً ينتهي إليه : قول عمر  -١

  .يدخل يف عمومه املدعي» ملن ادعى بينة غائبة«أن قوله رضي اهللا عنه : وجه االستدالل 

 .ىل املدعي  حبيث ال يبقى له عذر عند احلكم عليهاإلعذار إ -٢

وذا أخذ نظام املرافعات يف اململكة العربية السعودية كما جاء يف املادة الثانية والستون ونصها 
 تعطي اخلصوم املهل املناسبة لالطالع على املستندات والرد نوعلى احملكمة أ[....

  .)٧٧ (]عليها كلما اقتضت احلال ذلك 

:א:אא
  :اختلف أهل العلم يف مدة اإلمهال يف هذه الصورة على ثالثة أقوال  

أن مدة اإلمهال ثالثة أيام وهو قول اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا وهو الصحيح عند             : القول األول   
  .)٧٨(احلنفية
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يوم أنظـره إىل اليـوم   ميهل مقدار ما بني جملسي القاضي فلو كان جيلس يف كل            : القول الثاين   
 وهذا قول أيب يوسف  رمحـه        ، وإن كان جيلس يف كل عشرة أيام أنظره إىل عشرة أيام           ،التايل
  .)٧٩(اهللا

  .أن احلاجة تندفع ذا القدر من الزمن: ولعل مستند احلنفية يف هذين القولني 

قـصوده وال   مدة اإلمهال مفوضة إىل احلاكم باجتهاده حبيث يبلغ املؤجـل م          : القول الثالث   
  .)٨٢( وهو الظاهر من كالم احلنابلة)٨١( وقول الشافعية،)٨٠(يتضرر خصمه وهذا قول املالكية

وذا أخذ نظام املرافعات الشرعية يف اململكة ولذا نصت املادة احلادية والستون على أن على               
  ... ".احملكمة أن تعطي اخلصوم املهل املناسبة 

  .)٨٣(ك الجتهاد القاضي حبسب ما يراه مناسباًفلم حتد لذلك حداً وإمنا جعلت ذل  

  :واستدلوا مبا يلي 

  .اجعل ملن ادعى بينة غائبة أمداً ينتهي إليه: قول عمر  -١

أن عمر رضي اهللا عنه مل حيدد له زمناً حيضرها فيه فعلم أن ذلك مفـوض إىل              : وجه االستدالل   
 .اجتهاد القاضي 

٢-          ائيـاً فـال يـضيق عليـه يف زمـن           أن البينة حق للمدعي وله أن يترك الدعوى
 .)٨٤(إحضارها

 ألن حتديد مدة قد يضر باملدعي وال يـتمكن فيـه مـن             ،والراجح يف نظري هو القول الثالث     
 .إقامتها فيضيع حقه فيمهل املدة املناسبة وذلك هو مقتضى إقامة العدل بني الناس واهللا أعلم

א א:א אא
.א
  :الكفالة ) أ
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اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف لزوم التكفيل ببدن املدعى عليه عند طلـب املـدعي                 
  :اإلمهال على ثالثة أقوال 

 وهـو   )٨٥(يلزمه أن يبذل للمدعي كفيالً بنفسه مدة اإلمهال وذا قال احلنفية          : القول األول   
  .)٨٦(وهذا القول هو الذي جرى به العمل:  املسناوي قال أبو علي. قول عند املالكية 

  :ووجهه

أنه خيشى أن يضيع حق املدعي بتغييب املدعى عليه نفسه فلزمه بذلك الكفيل ففيه   
: اىلنظر للمدعي، وليس فيه ضرر باملدعى عليه ؛ ألن احلضور واجب عليه إذا طلبه لقوله تعـ

® #sŒÎ)uρ (#ûθããßŠ ’n<Î) «!$# ⎯Ï&Ï!θß™u‘uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæηuΖ÷t/ #sŒÎ) ×,ƒÍsù Νåκ÷]ÏiΒ tβθàÊÍ÷è–Β 〈 )ولذلك يعدى . )٨٧

 فيصح التكفيل بإحضاره مبجرد الدعوى ،عليه ويشخص إىل القاضي وحيال بينه وبني أشغاله
  .)٨٨(كما يستحلف مبجرد الدعوى

  .)٨٩( والقياس أن ال يلزم التكفيل ؛ ألن احلق مل جيب عليه بعد،وهذا استحسان

  :القول الثاين 

ليس من حق املدعي أخذ كفيل ببدن من عليه الدعوى وال يلزم املدعى عليه ذلك   
 قالوا وإن كان قد جرى رسم القضاة ، واملشهور عند الشافعية)٩٠(وهو الراجح عند املالكية

  .)٩٢(وروي هذا عن قتادة والشعيب . )٩١(بأخذ الكفيل

  :ووجهه

بأن القاضي ميكنه مساع البينة يف غيبة املطلوب فال  : استدل املالكية على ما ذهبوا إليه  
   .)٩٣(حاجة للكفيل

أن املدعى عليه مل يثبت عليه حق للمدعي فال يكون من : ولعل من احلجة يف هذا   
  .حقه مطالبته بكفيل وهو القياس الذي ذكره احلنفية



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ٥٤
 

  :القول الثالث 

هوالً ال تظهر عليه أمارات التعنت  وكان املدعى عليه غريباً جم،إن كان املدعى به ديناً  
وعدم حفظ املروءة والدين فللمدعي طلب الكفيل منه يف هذه احلالة ومثله إذا كان املدعى به 

  .عيناً منقولة ميكن نقلها واملدعى عليه موصوف مبا ذكر 

أما إذا كان املدعى به عقاراً فليس للمدعي طلب كفيل أصالً كيف كان؛ إذ اخلوف   
  . وإقامة البينة إن غاب ممكن،غيبتهإمنا هو 

 أو منقوالً ميكن نقله وإخفاؤه ولكن كان املدعى عليه قاطناً ،وإن كان املدعى به ديناً  
 أو ظاهر احلال بعيداً منه أن يتغيب فال سبيل إىل تكليفه إقامة كفيل ، أو مشهوراً بالورع،بالبلد

  .)٩٤( ذكره ابن أيب الدم واستحسنه وهو قول عند الشافعية،عليه يف مقابلة دعوى جمردة

 وذلك ألن املدعى عليه مل يثبت عليه حق وإمنا هي دعوى ،وقول املالكية هو الراجح يف نظري
  . والتكفيل أمر زائد عن وجوب احلضور عليه الذي استدل به احلنفية واهللا أعلم،جمردة

  : متكني املدعي من مالزمة املدعى عليه -ب 

 املدعى عليه مدة اإلمهال )٩٥( اهللا هل من حق املدعي أن يالزماختلف الفقهاء رمحهم  
  :أم ال ؟ على ثالثة أقوال 

إذا امتنع أن يكفّل فله أن يالزمه بنفسه أو أمينه مدة التكفيل وذا قال احلنفية : القول األول 
 جملس يالزم أو يكفل إىل انتهاء: إالّ أم استثنوا اخلصم الغريب من مدة املالزمة فقالوا 

  .)٩٦( وإن علم وقت سفره فيكفله إليه وهو قول احلنفية ،القاضي
   .)٩٧(أنه خيشى أن يغيب املدعى عليه: ووجهه 
  .)٩٨(هو دفع الضرر عن املدعى عليه: التحديد ملالزمة الغريب مبجلس القاضي : ووجه 

 يكن له مالزمته ما له أن يالزمه مدة بقاء الس ذلك اليوم فإذا انقضى الس مل: القول الثاين 
مل تشهد أحوال املدعي  بوجود البينة فإذا شهدت أحواله بوجود البينة جاز أن يالزمه إىل غاية 

  .)٩٩ (أكثرها ثالثة أيام ال يتجاوزها وهو قول الشافعية
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فيقتصر على ،أن يف مالزمته أكثر من هذه املدة ضرراً على املدعى عليه:ولعل مستندهم يف ذلك
واهللا . احلاجة االثالثة األيام ملن شهدت أحواله بوجود بينة له مدة يسرية تدعو إليهأقل الضرر،و

  أعلم
 فإن مل حيضرها حىت قام القاضي من الس ،أن له أن يالزمه إىل أن حيضر بينته: القول الثالث 

وقال يف . )١٠١(على األصح يف الروايتني:  قال يف اإلنصاف ،)١٠٠(صرفه وهو قول عند احلنابلة
  .)١٠٢(أجيب يف الس على األصح: الفروع 

 وما زاد عنها فيه ضرر على ،أن هذه املدة كافية إلحضار بينته: ولعل مستند هذا القول 
  .واهللا أعلم. املدعى عليه فال ميكن منه 

  :وعلل يف املغين مبا يلي 
 ،احلاكم أن ذلك من ضرورة إقامة البينة فإنه لو مل يتمكن من مالزمته لذهب من جملس -١

  .وال متكن إقامتها إال حبضرته
 وألنه ملا متكن من إحضاره جملس احلاكم ليقيم البينة عليه متكن من مالزمته فيه حىت حتضر -٢

  .)١٠٣(البينة
  : وذلك ملا يلي ،وهذا القول هو الراجح يف نظري  

  .أن املدعى عليه مل يثبت عليه احلق فهي ال تزال جمرد دعوى  -١
 . بينته يف هذه املدة أنه يتمكن من إحضار -٢
 ،أن القاضي يسمع البينة يف غياب اخلصم فال يتضرر املدعي بتغييب املدعى عليه نفسه -٣

 .مث القاضي حيضره للحكم عليه إن كان غائباً يف البلد
  . واهللا تعاىل أعلم،أن مدة الس مدة يسرية ال يتضرر املدعى عليه مبالزمته فيها -٤
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א א
א אא א א

إذا كان للمدعي بينة غائبة عن البلد فهل ميهل إلحضارها أو يقضى عليه بيمني   
  املدعى عليه ؟

  :اختلف أهل العلم يف ذلك على أربعة أقوال   

ال ميهل ويستحلف املدعى عليه بطلب املدعي ويقضى عليه بيمني املدعى عليه : القول األول 
 وال جياب بطلبه كفيالً ببدن املدعى عليه حىت حتضر بينته الغائبة ،حضر بينته مسعت منهفإذا أ

  .)١٠٤(وال يمكَّن من مالزمة خصمه وذا قال احلنفية

 وال إىل التكفيل، إذ البينة ،أن حق املدعي قد تعني يف اليمني فال حاجة إىل اإلمهال: ووجهه 
  .)١٠٥(الغائبة كاملعدومة

 وإن كانت بعيدة ،إن كانت البينة غائبة غيبة قريبة كجمعة وحنوها أمهل املدعي: القول الثاين 
 لكنه يبقى على بينته له أن يقيمها بعد ،مل يسغ تأخري احلكم وقضي عليه بيمني املدعى عليه

  .)١٠٦(ذلك وهو قول املالكية

يستحلف أن مع البعد يتضرر املدعى عليه فال ميهل املدعي لكن : ولعل مستند هذا القول 
  . مث املدعي يبقى على بينته فال ضرر عليه أيضاً ،املدعى عليه

ميهل إلحضار بينته الغائبة، وله أن يطالب املدعى عليه بكفيل بنفسه إىل وقت : القول الثالث 
حضور البينة ويضرب لذلك أجالً مىت جاوزه بطلت الكفالة وهو قول احلنابلة ذكراه يف 

   .)١٠٧(اإلرشاد واملستوعب
  :عل احلجة يف هذا قول عمر رضي اهللا عنهول

ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فأضرب له أمداًَ ينتهي إليه فإن جاء ببينته أعطيته حبقه 
  .])١٠٨(فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية
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ميهل وليس له مالزمة خصمه ويقال له أنت باخليار يف تأخريه إىل حضور بينتك : القول الرابع 
تسقط الدعوى مث إذا أحضرت بينته مل متنع اليمني من مساعها وهذا قول أو حتلفه ف
وحكي يف ارد أن :  وهو رواية منصوصة عن أمحد رمحه اهللا قال يف املستوعب )١٠٩(الشافعية

: قالوا " يل بينة غائبة مل يكن له مالزمته وال مطالبته بكفيل: أمحد رمحه اهللا نص على أنه إذا قال 
  .)١١٠(أيضاًوليس له حبسه 

أن املدعي ال جيرب على اخلصومة فله أن يترك فلذا ميهل : ولعل مستند هذا القول   
  .إلحضار بينته

  :وأما الدليل على أنه ال يالزمه فهو ما يلي   
 ما رواه مساك عن علقمة بن وائل بن حجر أن رجالً من حضرموت ورجالً من كنده أتيا -١

أرضي :  وقال الكندي ،بين على أرض ورثتها من أيبهذا غل:  فقال احلضرمي رسول اهللا 
إنه : فقال » شاهداك أو ميينه « :  للحضرمي ويف يدي أزرعها ال حق له فيها فقال النيب 

  .)١١١(ليس لك إال ذلك : فاجر ال يتورع عن شيء فقال
  .)١١٢(أنه نفى استحقاق املالزمة: ووجه االستدالل من احلديث

 .يحبس به أو يقيم به كفيالًوألنه مل يثبت له قبله حق  -٢
 .وألن احلبس عذاب فال يلزم معصوماً مل يتوجه عليه حق -٣
وألن إلزامه اإلقامة إىل حني حضور البينة حيتاج إىل حبس أو ما يقوم مقامه وال  -٤

، إذ لو جاز ذلك لتمكن كل ظامل من حبس من شاء من الناس )١١٣(سبيل إليه
 .بغري حق

واجعل ملن ادعى بينةً أو حقاً : نظري لقول عمر رضي اهللا عنه والقول الرابع هو الراجح يف 
  .فلهذا ميهل وليس له ما يعارضه.." غائباً أمداً ينتهي إليه 

ولتمكنه من استحالفه يف احلال، وألن املدعى عليه مل يثبت قبله حق حبيث يكفِّل به   
  .واهللا تعاىل أعلم . أو يالزمه املدعي 

ظام املرافعات فقد جاء يف املادة الثانية والعشرون بعد وبالقول باإلمهال أخذ ن  



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ٥٨
 

  .)١١٤(املائة
إذا طلب أحد اخلصوم إمهاله إلحضار شهوده الغائبني عن جملس احلكم فيمهل أقل مدة كافية (

يف نظر احملكمة فإذا مل حيضرهم يف اجللسة املعينة أو أحضر منهم من مل توصل شهادته أمهل مرة 
 فإذا مل حيضرهم يف اجللسة الثالثة أو أحضر ،ره عاجزاً إن مل حيضرهمأخرى مع إنذاره باعتبا

منهم من مل توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل يف اخلصومة فإذا كان له عذر يف عدم إحضار 
  .)شهوده كغيبتهم أو جهله حمل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى مىت حضروا

א א
א א

א :א:א

وصورة ذلك أن يقيم شاهداً واحداً فيما ال يقبل فيه شاهد واحد فيطلب اإلمهال   
  ليأيت باآلخر فهل جياب لذلك أم ال ؟

  .نص على حكم هذه املسألة املالكية والشافعية واحلنابلة  

: قال) كأن أراد إقامة ثان: ( قوله عند قول املنتميهل جاء يف الشرح الكبري: فقال املالكية 
تشبيه تام أي أن املدعي إذا أقام شاهداً على حقه وأىب أن حيلف معه وطلب املهلة حىت يأيت 

. )١١٥(جياب لذلك بكفيل من املدعى عليه باملال ومدة املهلة باالجتهاد: بشاهده الثاين فإنه 
  .م يف املسألة اليت قبلها فيظهر من هذا أن قول املالكية هنا كقوهل

ومدة اإلمهال للتزكية أو : جاء يف أدب القضاء البن أيب الدم قوله : وعند الشافعية   
   ..)١١٦(لتمام البينة فيما ذكرناه ثالثة أيام وال ميهل أكثر من ذلك

وكالنكول ما لو أقام شاهداً ليحلف معه فلم حيلف، فإن علل : ويف اية احملتاج قوله   
  .)١١٧(ه بعذر أمهل ثالثة أيام وإال فال امتناع

على ) شاهداً(مدع ) أو أقام: (جاء يف منتهى اإلرادات وشرحه قوله : وعند احلنابلة   
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 لتمكنه من البحث فيها فال حاجة )مبال وسأل حبسه حىت يقيم اآلخر أجيب ثالثة أيام(خصمه 
 املدعي إحضار املزكني أو إىل أكثر منها بل يف حبسه أكثر منها ضرر كثري وال يتعذر على

  أي الشاهد ) إن أقامه(حيبس مدعى عليه ) ال(الشاهد الثاين فيها غالباً و

  .])١١٨(وسأل حبسه حىت يقيم اآلخر) بغري مال(مدع 

فاملذاهب الثالثة متفقة على أنه ميهل وهو قياس قول احلنفية ؛ ألم قالوا فيمن كانت بينته 
 وبه أخذ نظام املرافعات ففي املادة ، واحداً أوىل أن ميهل فمن أقام شاهداً،)١١٩(غائبة ميهل

إذا طلب أحد اخلصوم إمهاله إلحضار شهوده الغائبني عن جملس (الثانية والعشرون بعد املائة 
احلكم فيمهل أقل مدة كافية يف نظر احملكمة فإذا مل حيضرهم يف اجللسة املعينة أو أحضر منهم 

 فإذا مل حيضرهم ،خرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن مل حيضرهممن مل توصل شهادته أمهل مرة أ
يف اجللسة الثالثة أو أحضر منهم من مل توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل يف اخلصومة فإذا 
كان له عذر يف عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله حمل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى 

  .)١٢٠(مىت حضروا

א א:א

  :اختلف الفقهاء يف مدة اإلمهال على قولني   

، وهو قياس قول )١٢٢( واحلنابلة)١٢١(مدة اإلمهال ثالثة أيام وهو قول الشافعية: القول األول 
  .احلنفية فيمن كانت بينته غائبة

  .أن الثالثة األيام يتمكن فيها من البحث عن شاهد آخر: ووجهه

، وهو )١٢٣(فوضة إىل اجتهاد احلاكم وهو  قول  املالكيةأن مدة اإلمهال م: القول الثاين 
 وال ،فإذا سأل أمداً حتضر فيه حجته أجيب إليه: (مقتضى كالم ابن القيم رمحه اهللا إذ يقول 

 فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم مل يضرب له أمداً بل ،يتقيد ذلك بثالثة أيام بل حبسب احلاجة
 فإذا كان فيه إبطال العدل مل ،إمنا كان لتمام العدل فإن ضرب هذا األمد ،يفصل احلكومة
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  .)١٢٤(يجب إليه اخلصم

 واحلاجة تقديرها إىل القاضي واهللا ،حبسب احلاجة أي ال حتديد فيه كما ذكره قبل ذلك: فقوله 
  .أعلم

  .أن التحديد بزمن ال دليل عليه: ولعل وجهه 

لعذر على صاحب البينة الغائبة وقد  إذ املقصود من اإلمهال قطع ا،وهذا هو الراجح يف نظري
ال تكون الثالثة األيام كافية وقد يكون أقل منها كافياً فالتحديد يكون حبسب احلاجة واهللا 

وبالقول بعدم التحديد بزمن معني ال يزاد عليه وال ينقص منه أخذ نظام املرافعات كما . أعلم 
ليل وقد جاء يف الئحتها التنفيذية أن املرجع يف املادة الثانية والعشرون كما أوردا بنصها قبل ق

  .يف املدة الكافية إىل العرف

א א:א א :א
يرى املالكية أنه يتوثق من املدعى عليه بكفيل باملال إن كان الشاهد الذي أتى به مل  -

 .)١٢٥(كفي احلميل بالوجه حيتج إىل التزكية فإن كان حيتاج هلا في
أن إذا مل حيتج الشاهد إىل تزكية فاملال ثابت فيتوثق به خبالفه :ولعل مستندهم 

 .إذا كان حيتاج إليها
وذهب الشافعية إىل أن املدعى عليه يطالب بكفيل وإن مل يزك الشاهد الواحد فإن أىب أن 

  .)١٢٦(يكفل حبس على امتناعه ال على احلق ؛ ألن احلق مل يثبت

وعند احلنابلة حيبس يف دعوى األموال مدة اإلمهال وهي ثالثة أيام وهو أحد القولني  -
 .)١٢٧(وهو املذهب 

أن الشاهد يف األموال حجة مع ميني املدعي، واليمني إمنا تتعني عند تعذر شاهد : ووجهه 
  .)١٢٨( له حبسهزآخر ومل حيصل التعذر فجا

بس ؛ ألن الشاهد واليمني ال يكون حجة املذهب أنه ال حي: ويف دعوى غري املال وجهان 
  .)١٢٩(يف غري املال فصار كما لو مل تقم بينة أصالً  
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وتفصيل احلنابلة يف نظري هو الراجح ؛ألن يف دعوى املال ميكن أن حيلف مع شاهده 
فيستق وال ميكن أن حيلف يف غري دعوى املال ولذا مل يستفد بالشاهد الواحد شيئا،واهللا 

  .أعلم

א אא
א א א

وصورة ذلك أن تتوجه اليمني إىل املدعي لكونه أقام شاهداً واحداً ويريد أن حيلف   
 أو تتوجه إليه اليمني بسبب نكول املدعى عليه عنها فيطلب ،مع شاهده عند من جييز ذلك
  .اإلمهال فهل جياب إىل ذلك

  :وهنا مسألتان 

  .واحداً ليحلف معهأن يقيم شاهداً : األوىل 

  .أن ميتنع املدعى عليه من اليمني فترد اليمني على املدعى: والثانية 

א א:א א א .מ

 الواحد )١٣٠(إذا أقام املدعي شاهداً واحداً ليحلف معه عند من يرى احلكم باليمني مع الشاهد
  فهل ميهل املدعي لليمني أم ال ؟

  :الفقهاء رمحهم اهللا يف ذلك على قولنياختلف 

 )١٣١(ميهل إذا طلب اإلمهال لعذر ويبقى على ميينه وبه قال املالكية: القول األول 
  .)١٣٢(والشافعية

  .أن احلاجة داعية إىل النظر والتروي قبل اإلقدام على اليمني فيمهل هلا: ولعل وجهه 

  .)١٣٣(لةال ميهل وهو املفهوم من كالم احلناب: القول الثاين 

 أي ليحلف املدعي مع شاهده – ليحلف معه – يعين املدعى عليه –وإن حبس : قال يف املبدع 
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  .)١٣٤( فال حاجة إليه ؛ ألن احللف ممكن يف احلال فإن ثبت حقه وإال مل جيب شيء–

 وإمنا ميهل إذا أراد أن يأيت ،عدم احلاجة إىل اإلمهال: كما يستفاد من كالم املبدع : ووجهه 
  . آخر للحاجة إىل البحث عن شاهد آخر بشاهد

والقول األول هو الراجح يف نظري ألن احلاجة تدعو إىل التأمل والنظر والتروي فإذا طلب 
  .واهللا أعلم.اإلمهال أمهل مدة ال تطول 

من دعي للحضور : وبالقول األول أخذ نظام املرافعات فقد جاء يف املادة التاسعة بعد املائة 
اليمني وجب عليه احلضور، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه للمحكمة ألداء 

 أن حيلفها – إن كان حاضراً بنفسه –اليمني ال يف جوازها وال يف تعلقها بالدعوى وجب عليه 
  ].فوراً أو يردها على خصمه، وإن ختلف بغري عذر عد ناكالً كذلك

 من توجهت عليه اليمني عند  للقاضي إمهال١٠٩/٣وجاء يف الئحتها التنفيذية   
  .)١٣٥(االقتضاء

א א:א א א א

 فطلب اإلمهال )١٣٦(إذا ردت اليمني على املدعي المتناع املدعى عليه عنها ونكوله  
  فهل ميهل أم ال ؟

ملدعي  على القول برد اليمني على ا)١٣٩( واحلنابلة)١٣٨( والشافعية)١٣٧(ذهب املالكية  
 ومل ،إىل أن املدعي إذا ذكر عذراً كإقامة بينة أو مراجعة حساب أو استفتاء أو ترو  أنه ميهل

يصرحوا يف ذلك حبجة إال أنه ميكن أن يستدل لذلك بأن اإلمهال لقطع احلجة والزيادة يف 
  .اإلعذار

للمحكمة ألداء من دعي للحضور : املادة التاسعة بعد املائة جاءيف وذا أخذ نظام املرافعات
اليمني وجب عليه احلضور، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمني ال 

 أن حيلفها – إن كان حاضراً بنفسه –يف جوازها وال يف تعلقها بالدعوى وجب عليه 
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  ].فوراً أو يردها على خصمه، وإن ختلف بغري عذر عد ناكالً كذلك

 للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمني عند ١٠٩/٣وجاء يف الئحتها التنفيذية   
  .)١٤٠(االقتضاء 

  :اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف مدة اإلمهال على قولني: مدة اإلمهال 

أما املالكية فقاعدم أن . أن ال وقت حمدد لإلمهال وهو قول املالكية والشافعية : القول األول 
افعية فقد صرحوا بأنه ال يضيق عليه يف  وأما الش،)١٤١(هذه املدد مفوضة إىل اجتهاد احلاكم

  . وهذا أحد القولني عندهم)١٤٢(املدة ويترك ما ترك

  .)١٤٣(القياس على البينة فله تأخريها إىل أن يشاء واجلامع بينهما أن كالً منهما حق له: ووجهه 

ا بالفرق بني اليمني والبينة إذ البينة قد ال تساعده وال حتضر خبالف اليمني فأمره: ونوقش 
  .)١٤٤(إليه

وهو أحد الوجهني . ميهل ثالثة أيام فإذا مضت سقط حقه من اليمني إال من عذر : القول الثاين 
  .)١٤٥(هو أظهر الوجهني عند اإلمام وصاحب الكتاب: عند الشافعية قال يف فتح العزيز 

  . واملرافعة مرة بعد أخرى وقد يتعب اخلصم والقاضي،أنه ال يؤمن من املالحة: ووجهه 

   .)١٤٦(لئال يضر باملدعى عليهو

 وأرجح ما ،والذي يترجح يل واهللا أعلم هو القول األول أنه ال حتديد ملدة اإلمهال  
ذكره الشافعية يف القول األول من أنه ال يضيق عليه يف املدة ويترك ما ترك، إذ ال يلزم املدعي 

 للحق وال ضرر على  وميكن أن يراجع نفسه يف مدة اإلمهال ويرجع،االستمرار يف الدعوى
 وإن ظهر من املدعي مالحة ومرافعة مرة بعد أخرى ،املدعى عليه ؛ ألنه مل يثبت قبله حق

  .فحينئذ يثبت للقاضي لدده يف اخلصومة فيمنعه
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א א
א א

  ل ميهله القاضي أم ال؟إذا احتاجت البينة لتـزكية فطلب املدعي املهلة لتزكية شهوده فه
 )١٤٨( والشافعية)١٤٧(يكاد الفقهاء يتفقون على أنه ميهله وهو قول احلنفية  
 وهو الذي تقتضيه قواعد املذهب املالكي بل إن املذهب املالكي يرى أن عبء )١٤٩(واحلنابلة

التزكية للشهود يقع على عاتق القاضي فهو الذي يبحث عن عدالة الشهود إذا مل يكن عاملاً 
م.  

  . وداعية إىل البحث عمن يزكيهم،أن احلاجة داعية لتزكية الشهود: ووجهه

وهو  . )١٥٠(مل يذكر احلنفية لإلمهال مدة، أما الشافعية فمدة اإلمهال ثالثة أيام: مدة اإلمهال 
  .)١٥١(املفهوم من كالم احلنابلة

  .واضع السابقةأما املالكية فهذه املدد عندهم مفوضة إىل اجتهاد احلاكم كما مر يف امل  
  :االستيثاق من املدعى عليه مدة اإلمهال 

  :يرى احلنفية أنه ميكن التوثق من املدعى عليه يف هذه احلالة مبا يلي   
 أو حانوت معروف ال يغيب نفسه ،وهو الرجل املعروف الذي له دار: كفيل ثقة  -١

  .عنه ظاهراً

 .)١٥٢(مه الليل والنهارإن امتنع  املدعى عليه من بذل الكفيل فللخصم أن يالز -٢

  :مث فصل احلنفية فيما يتعلق بالكفيل فقالوا 

إن كان املدعى به عيناً قائمة يف يد املدعى عليه وهي مما ينقل وحيول فله أن يأخذ   
  .كفيالً بنفس املدعى عليه وبالشيء املدعى

هادة كما أنه حيتاج إىل إحضار الشيء املدعى لتقع اإلشارة إليه يف الدعوى والش: ووجهه 
  .حيتاج إىل إحضار املدعى عليه 
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 حىت ال ،فإن امتنع املدعى عليه من إعطاء الكفيل فللمدعي أن يالزمه ويالزم الشيء املدعى
  .يغيب ؛ للحاجة إىل ذلك 

وإن كان املدعى به عقاراً فبذل املدعى عليه كفيالً بنفسه ومل يبذل كفيالً باملدعى فيجاب إىل 
  .يغيب فال حاجة إىل تكفيله ألنه يصل إىل حقه بدون تكفيلذلك ؛ ألن العقار ال 

وإن كان املدعى به شيئاً ينقل فبذل كفيالً بذلك الشيء ومل يبذل كفيالً بنفسه أمره القاضي 
  .مبالزمته حىت يبذل كفيالً بنفسه

 أنه حيتاج إىل اإلثبات مث االستيفاء وال يتمكن من ذلك إال بكفيل بالنفس وبالشيء: ووجهه 
  .)١٥٣( ألنه حيتاج إىل إحضاره لإلثبات عليه مث االستيفاء منه،املدعى به
  :أما عند الشافعية فيستطيع املدعي التوثق من املدعى عليه يف هذه احلالة مبا يلي  
  . فإن امتنع حبس هذا إن كان املدعى به ديناً،كفيل بالبدن -١
 .احلجر على املدعى به إن كان دعوى دين -٢
 .)١٥٤(ى به واملدعى عليه يف دعوى العقاراحليلولة بني املدع -٣

  :وعند احلنابلة يستوثق بأحد ثالثة أمور 
  .كفيل بالنفس يف غري حد ملدة ثالثة أيام -١
 .حبس اخلصم يف غري حد ملدة ثالثة أيام -٢

 .)١٥٥(جعل مدعى به من عني معلومة يف يد عدل ثالثة أيام -٣

توثق من املدعى عليه،وقد والذي يظهر يل أن ماذهب إليه الشافعية هو قدر كاف يف ال
ووافقهم احلنابلة يف احليلولة بني ،وافقهم بقية الفقهاء يف بعض تلك األمور كالكفالة بالبدن

 حبس اخلصم يف غري حد ملدة ثالثة أيام،ويف نظري أن ةاملدعى واملدعى عليه،وزاد احلنابل
  .الشافعية واهللا أعلمالكفالة ببدنه تغين عن حبسه،وحيبس إن أىب التكفيل على ماذهب إليه 
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א א
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 وذلك ألن قطع    ،)١٥٦(إذا سأل القاضي املدعى عليه عن الدعوى وجب عليه اجلواب           
  .)١٥٧( وال ميكن القطع إالّ باجلواب فكان اجلواب واجباً،عة واجباخلصومة واملناز

وهل يسأله القاضي اجلواب قبل طلب املدعي أو بعده هذه مسألة حمل خالف وليـست مـن                 
  . )١٥٨(مقصود البحث 

 وإما أن ينكـر،     ،إما أن يقر  : وإذا وجب اجلواب مل خيل حال املدعي من إحدى ثالث حاالت            
  .)١٥٩(ه ما أقر به إذا حصل اإلقرار بشروطه باتفاق الفقهاءوإما يسكت، فإن أقر لزم

 وهل حيتاج إىل أن يقول املدعي       ،وهل حيتاج اإلقرار إىل حكم أو هو خروج من احلق           
  .)١٦٠(قد أقر فاحكم يل هذا أيضاً حمل خالف وتفصيل ألهل العلم ليس هذا حمل بيانه

  .)١٦١(أما إذا أنكر فهذا حمل طلب بينة املدعي  

 فلم يقر ومل ينكر ومل يطلب مهلة ليتحقق مما عليه من احلق فيكون جوابه               وإن سكت   
  :بعد تثبت فهذا اختلف فيه على مخسة أقوال 

أن سكوته إنكار وحينئذ فال حيبس لكن يستحلف بعد أن يؤخذ منه كفيـل مث               :  القول األول   
آفة به حيـضر جملـس      يسأل جريانه عسى أن يكون به آفه يف لسانه أو مسعه فإن أخربوا أنه ال                

احلاكم فإن سكت ومل جيب نزل على أنه منكر ويستحلف وال حيبس وهذا هو قول اإلمـام أيب             
  .)١٦٢(حنيفة رمحه اهللا وحممد
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 واحلمل علـى  ،أن اجلواب إما إقرار وإما إنكار فال بد من محل السكوت على أحدمها          : ووجهه
ن إظهار احلق الذي عليه مـع قدرتـه          إذ قد علم أن العاقل املتدين ال يسكت ع         ،اإلنكار أوىل 

عليه، كما ال يسكت عن إظهار احلق الذي له مع قدرته عليه فكان محل السكوت على اإلنكار                 
  .)١٦٣(أوىل فيكون إنكاراً داللة

أن السكوت ليس بإنكار ولكنه نكول فيحبس إىل أن جييب وهو قول أيب يوسف              : القول الثاين   
   .)١٦٤(من احلنفية

  .)١٦٥( وألنه ظامل فيحبس حىت جييب،كت ناكل حكماًأن السا: ووجهه 

، )١٦٦(أنه نكول يقضي عليه به إذا أصر على االمتناع وهو قول عند املالكيـة             : القول الثالث   
   .)١٦٨( وهو أحد القولني عند احلنابلة وهو املذهب،)١٦٧(وبه قال الشافعية

يه بالنكول عنه كاليمني    أن املدعى عليه ناكل عما توجه عليه اجلواب فيه، فيحكم عل          : ووجهه  
  .)١٦٩(واجلامع بينهما أن كل واحٍد من القولني طريق إىل ظهور احلق

حيبس حىت جييب فإن مل جيب أجرب عليه باألدب ويكون ذلك يف وقت واحد فإن               : القول الرابع   
أىب وأصر على السكوت اعترب ذلك إقراراً حبق املدعي وقضى عليه بال ميني وهذا قـول عنـد                  

  .)١٧٠(املالكية

 وال حاجـة إىل الـيمني مـن         ،أن عدم اجلواب يف قوة اإلقرار باحلق فيقضى عليه به         : ووجهه
  .)١٧١(املدعي؛ ألن اليمني فرع اجلواب وهو مل جيب

وهو قول عند احلنابلة اختاره القاضي      .حيبس حىت جييب وال جيعله بذلك ناكالً        : القول اخلامس   
  .)١٧٢(ن للمدعي بينةيف ارد وقدمه يف الشرح وهذا إذا مل يك

  .)١٧٣(أن اليمني حق عليه فهو كما لو أقر مبال وامتنع من أدائه: ووجهه

والراجح يف نظري واهللا أعلم هو القول الثالث أن ذلك نكول منه فهو كالنكول عن                 
اليمني وبناء على هذا القول فقد صرح أصحاب هذا القول أنه ال يقضى عليه بالنكول حـىت                 
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ن أجبت وإال جعلتك ناكالً وحكمت عليك ويكرر ذلك ثالثاً فإن أجاب            إ: يقول له القاضي    
  .)١٧٤(وإال جعله ناكالً وحكم عليه بعد أن يتأكد أن سكوته ليس بسبب علة به

  :و هل يقضى عليه مبجرد النكول عند أصحاب هذا القول أو ال؟ 

دعي ويقـضى لـه    أنه ال يقضى عليه مبجرد النكول ولكن يستحلف امل  ةيرى املالكية والشافعي  
  .)١٧٦(أما عند احلنابلة فيقضى على املمتنع مبجرد النكول وال يستحلف املدعي . )١٧٥(بيمينه

  .ويستدل الفريقان بالقياس على النكول عن اليمني،والكالم يف هذايطول

  :هذا يف حال السكوت 

أمـا   . )١٧٧(فإن قال ال أقر وال أنكر فهو عند املالكية والشافعية واحلنابلة مثل ما لو سـكت               
  :احلنفية فاختلفوا على قولني 

األشبه أنه  : أن هذا إنكار ويستحلف وهو قول أيب يوسف وحممد قال يف البدائع           : القول األول   
  .إنكار 

أن القاضي حيبسه حىت يقر أو ينكر وال يـستحلف وهـذا قـول اإلمـام أيب     : والقول الثاين   
  .)١٧٨(حنيفة

 والسكوت بال   ، فكأنه مل يتكلم بشيء فكان ساكتاً      أن كالميه تعارضا وتساقطا   : ووجه األول   
  .)١٧٩(آفة نكول أو إنكار فيستحلفه القاضي ويقضى بالنكول

  .)١٨٠(أن املدعى عليه ظامل فجزاؤه احلبس إىل أن يأيت بكالم ال تضاد فيه: ووجه قول اإلمام 

א א:א א א א א .מ

املدعى عليه بإقرار وال إنكار لكنه طلب اإلمهال يف ابتداء اجلواب أما إذا مل جيب   
  .لنظر يف حساب من أجل حتقيق ما جييب به من إقرار أو إنكار

 وقال ،)١٨٣( واحلنابلة يف قول وهو املذهب،)١٨٢( والشافعية)١٨١(فيمهل عند املالكية  
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وا ميهل إذا شاء القاضي لكن الشافعية قال . )١٨٤(لزم إنظاره يف األصح ثالثة أيام: يف الفروع
على ما قاله ابن املقري خالفاً ملن قال ميهل إذا شاء املدعي فإنه مردود بأن املدعي له ترك 

   .)١٨٦(، وعند احلنابلة ميهله املدعي)١٨٥(الدعوى من أصلها

  .)١٨٧(أن احلاجة داعية إىل معرفة قدر دينه أو ليعلم هل عليه شيء أو ال : ووجهه

للمحكمة أن تستجوب من يكون ):[ املائة(ات بالقول باإلمهال ففي املادة وقد أخذ نظام املرافع
 ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه احلاضر، وتكون اإلجابة يف ،حاضراً من اخلصوم

 كما تكون اإلجابة يف مواجهة طالب ،اجللسة نفسها إال إذا رأت احملكمة إعطاء ميعاد لإلجابة
إذا دفع أحد الطرفني بدفع صحيح وطلب :[ الستون ونصها واملادة اخلامسة و.] االستجواب

 على أنه ال ،اجلواب من الطرف اآلخر فاستمهل ألجله فللقاضي إمهاله مىت رأى ضرورة ذلك
  .]جيوز تكرار املهلة جلواب واحد إال لعذر شرعي يقبله القاضي

ب على طلب اإلمهال للجوا:  تشمل هذه املادة ٦٥/١جاء يف الئحتها التنفيذية   
كما تضمنت املادة الثانية والستون أن على احملكمة أن تعطي اخلصوم املهل . أصل الدعوى 

  .)١٨٨(املناسبة لالطالع على املستندات والرد عليها كلما اقتضت احلال ذلك

א :א:א

   .)١٨٩(يرى املالكية أن مدة اإلمهال اليومني والثالثة  

ميهله احلاكم بقدر ما يراه من غري حتديد لزمان املهلة فقد يطول األمر يف  : موقال ابن عبد احلك
  .وهو الظاهر : موقال ابن عبد السال.ذلك وقد يقصر 

 ، فقد يطول زمان املعاملة بينهما ويكثر املال أو التقاضي،أن أسباب الشك خمتلفة: ووجهه 
  .)١٩٠(يظهر له من أمرمهاوقد يقل ذلك فلذلك كان إمهاله بقدر ما يراه احلاكم و

  .)١٩١(وعند الشافعية ذكر القاضي أبو سعيد أن مدة اإلمهال هنا هي اية الس  

  .)١٩٢( ألا مدة يسرية،ومذهب احلنابلة أن مدة اإلمهال هنا ثالثة أيام  



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ٧٠
 

وكما هو مالحظ يف نص املادة املائة من نظام املرافعات فإن االستجواب يكون يف   
ومل يأت للمدة ذكر إال أا مشروطة بأن ال يظهر ..." احملكمة إعطاء ميعاد الس إال أن ترى 

للقاضي مماطلة اخلصم يف اإلجابة عن االستجواب فيعامل حينئذ وفق املادة احلادية 
 واليت تنص على أنه إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكالء كثرة االستمهال حبجة )١٩٣(واخلمسني

  .ا حق طلب املوكل بالذات إلمتام املرافعةسؤال موكله بقصد املماطلة فله

وقد جاء يف الالئحة التنفيذية هلذه املادة أن كثرة االستمهال بقصد املماطلة يعطي   
  .)١٩٤(القاضي احلق يف املنع من ذلك 

א א
א א א

א א:א א .א

إذا توجهت اليمني إىل املدعى عليه فطلب اإلمهال يف اليمني لنظر يف حساب وحنوه   
  فهل ميهله القاضي أم ال؟

  :اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال   
 وهو وجه عند الشافعية وممن قال به املاوردي )١٩٥(ميهل وبه قال املالكية: القول األول 

  .)١٩٧( وهو قول عند احلنابلة،)١٩٦(ياين وغريهموالشيخ أبو إسحاق والقاضي الرو
ومل يصرح الفقهاء رمحهم اهللا حبجتهم هلذا القول ولكن لعل احلجة يف ذلك زيادة   

 ، أو يراجع نفسه فيتحلل من حقوق غريه،اإلعذار إىل املدعى عليه ولعله يقر ويسلم من احللف
  .)١٩٨(فاحلاجة داعية إىل اإلمهال فهو كاملدعي 

 خبالف املدعى فإنه ، واليمني،رق فاملدعى عليه جمبور على اإلقرار حممول عليهبالف:ونوقش 
   .)١٩٩(خمتار يف طلب حقه وتأخريه

ووصف النووي هذا )٢٠٠(ال ميهل وهو قول آخر عند الشافعية وهو املذهب: القول الثاين 
  .)٢٠١(القول بأنه أصح القولني وأشهرمها 
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،وهو املفهوم من كالم احلنفية ؛إذ الجييزون )٢٠٢( وهو قول عند احلنابلة ذكره أبو اخلطاب
تأخري احلكم بعد وجود شرائطه إال يف ثالث حاالت،ومل يذكروا منها استمهال املدعى عليه 
عندما تتوجه إليه اليمني،وأيضا املدعى عليه إذا مل حيلف يف دعوى املال قال له القاضي على 

ال جعلتك ناكالً وقضيت عليك ويكرر إين أعرض عليك اليمني فإن حلفت وإ :سبيل الندب 
،فيفهم من هذا أنه املدعى عليه )٢٠٣(ذلك عليه ثالثاً فإن امتنع بعد العرض عليه ثالثاً قضى عليه

  .الميهل يف اليمني إذا طلب اإلمهال 
 وهو قادر على اليمني فال حاجة إىل ،أن املدعى عليه مقهور بطلب اإلقرار أو اليمني: ووجهه
  .التأخري 
ميهل برضا املدعي وال ميهل بدون رضاه وهو أشهر الوجهني عند : ل الثالث القو

  .)٢٠٤(الشافعية

إال . )٢٠٥( أو اليمني فال وجه إلمهاله،أن املدعى عليه جمبور على اإلقرار حممول عليه: ووجهه 
  .أن يرضى املدعي فيكون قد رضي بتأخري حقه

هاله معىن صحيح وال ضرر على املدعى والراجح يف نظري القول األول أنه ميهل ؛ ألن يف إم
  . واهللا أعلم،عليه

 للقاضي إمهال من ١٠٩/٣وبه أخذ نظام املرافعات كما جاء يف الالئحة التنفيذية للمادة 
  .)٢٠٦(توجهت عليه اليمني عند االقتضاء 

א :א:א

   . )٢٠٧(يرى املالكية أن مدة اإلمهال اليوم واليومني  

  .الشافعية واحلنابلة فقد اختلفوا يف مدة اإلمهال على القول بهأما   

فقال املاوردي ميهل ما قل من الزمان وال ميهل ثالثة أيام وقيل ميهل ثالثة أيام خبالف   
املدعي فإنه ال يضيق عليه يف اليمني املردودة إذا طلب اإلمهال للنظر يف احلساب، وذا قال 
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  .)٢٠٨(منهم الشيخ أبو إسحاق 

  .)٢٠٩(أن أكثر من الثالثة مدة طويلة يتضرر ا املدعي خبالف الثالثة فإا مدة قريبة: ووجهه 

 ومل يذكروا قدرها فلعل املرجع )٢١٠(ميهل مدة قريبة: فقالوا : أما احلنابلة على القول باإلمهال 
  .يف القرب والبعد إىل العرف

  . واهللا أعلم ألن احلاجة تندفع ذه املدة،وهذا هو الراجح يف نظري

א א
א א א
א .א

א א:א א א א
:א

ملدعي، وإقامة البينة باجلرح فقد اتفق  إذا طلب املدعى عليه اإلمهال للقدح يف عدالة شهود ا
 يف الصحيح من املذهب )٢١٤( واحلنابلة)٢١٣( والشافعية)٢١٢( واملالكية)٢١١(الفقهاء من احلنفية

  .على أنه ميهل

 ففي املادة الثانية وبه أخذ نظام املرافعات كما يف املادتني الثانية والستني واخلامسة والستني
،على أن ذلك ال مينع من تقدمي األقوال أو ةاملرافعة شفويتكون :[والستني من نظام املرافعات 

الدفوع يف مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بني اخلصوم،وحيفظ أصلها يف ملف القضية مع 
اإلشارة إليها يف الضبط،وعلى احملكمة أن تعطي اخلصوم املهل املناسبة لإلطالع على املستندات 

إذا دفع أحد الطرفني :[ املادة اخلامسة والستني ويف.] والرد عليها كلما اقتضت احلال ذلك
بدفع وطلب اجلواب من الطرف اآلخر فاستمهل ألجله فللقاضي إمهاله مىت رأى ضرورة 

  ].على أنه ال جيوز تكرار املهلة جلواب واحد إال لعذر شرعي يقبله القاضي،ذلك
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  :األدلة 

  :يلي استدل الفقهاء رمحهم اهللا على إمهال املدعى عليه مبا   

واجعل ملن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي :  يف كتابه إىل أيب موسى قول عمر  -١
إليه فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإال استحللت القضية عليه فإنه أنفى 

 .)٢١٥(للشك وأجلى للفهم

وإن عجز : وأراد به مدع الدفع أال ترى أنه قال : .. قال يف بدائع الصنائع 
  .)٢١٦(استحللت عليه القضاء

وألنه لو مل ميهله وقضى ببينة املدعى رمبا حيتاج إىل نقض قضائه جلواز أن يأيت  -٢
  .)٢١٧(بالدفع مؤخراً ففي اإلمهال صيانة للقضاء عن النقض

  :مدة اإلمهال 

  :اختلف الفقهاء رمحهم اهللا يف مدة اإلمهال على ثالثة أقوال  

ر إىل آخر الس وإن شاء إىل الغد أن ذلك مفوض إىل رأي احلاكم إن شاء أخ:  القول األول 
 فإن كانت بينته غائبة قضى عليه ومل يلتفت لذلك وذا ،وإن شاء إىل بعد الغد وال يزيد عليه

  .قال احلنفية

  .)٢١٨(أن احلق قد توجه على املدعى عليه فال يسعه التأخري أكثر من ذلك الزمن: ووجهه

تهاد احلاكم وال حتديد فيها وإليه ذهب املالكية أن مدة اإلمهال موكولة إىل اج:  القول الثاين 
  .)٢٢٠( وهو مقتضى كالم ابن القيم رمحه اهللا)٢١٩(وهذا قول ابن القاسم 

  .)٢٢١(حتد جبمعه: وقال غري ابن القاسم من املالكية 

إذا قال من قامت عليه بينة أمهلوين فلي بينة دافعة أمهل ما مل يبعد فيقضى : قال ابن شاس 
  . حجته إذا أحضرهاعليه ويبقى على
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لو قال القاضي للخصم قبل احلكم أبقيت لك حجة : ويف التاج واإلكليل نقالً عن ابن عرفة 
فقال نعم وقد تبني للقاضي أن حجته نفذت وأنه ملك فليضرب له أجالً غري بعيد، فإن تبني 

  .)٢٢٢(وإن ادعى بينة بعيدة مل ميهل،لدده أنفذ عليه احلكم

 يف الصحيح من )٢٢٤( واحلنابلة)٢٢٣( اإلمهال ثالثة أيام وبه قال الشافعيةأن مدة: القول الثالث 
  .املذهب 

أن الثالثة أيام مدة قريبة ال يعظم فيها الضرر، ومقيم البينة حيتاج إىل مثلها الستيثاق : ووجهه
  .)٢٢٥( وحضورهم واستحضار الغائب منهم، والفحص عن غيبتهم،الشهود

   .)٢٢٦( من ذلك يشق ويعسروألن تكليفه إقامة البينة يف أقل

وهو ما أخذ به . والقول الثاين هو الراجح يف نظري إذ قد تدعو احلاجة ألكثر من ثالثة أيام
تكون املرافعة :[ جاء يف املادة الثانية والستني من نظام املرافعات نظام املرافعات يف اململكة

،على أن ذلك ال مينع من تقدمي األقوال أو الدفوع يف مذكرات مكتوبة تتبادل صورها ةشفوي
بني اخلصوم،وحيفظ أصلها يف ملف القضية مع اإلشارة إليها يف الضبط،وعلى احملكمة أن تعطي 

ويف .] اخلصوم املهل املناسبة لإلطالع على املستندات والرد عليها كلما اقتضت احلال ذلك
إذا دفع أحد الطرفني بدفع وطلب اجلواب من الطرف اآلخر :[سة والستني و املادة اخلام

على أنه ال جيوز تكرار املهلة جلواب ،فاستمهل ألجله فللقاضي إمهاله مىت رأى ضرورة ذلك
فأفادت املادتان أن للقاضي إمهال اخلصم إذا .)٢٢٧ (]واحد إال لعذر شرعي يقبله القاضي 

وأفادت املادة الثانية والستون أن املهلة متروك حتديدها ،ي ذلكطلب املهلة وكان مث ما يستدع
  )املناسبة(إىل القاضي بدليل لفظ 

  .اشترط الفقهاء رمحهم اهللا إلمهال املدعى عليه شروطاً :شروط اإلمهال 

أن ال يظهر للقاضي لدد املدعى عليه فإن ظهر له لدده حكم عليه يف احلال ومل : الشرط األول 
واختاره ابن القيم رمحه اهللا، ومل ينص بقية الفقهاء على هذا .)٢٢٨( قال فقهاء املالكيةينظره وذا

  .الشرط ؛ألن مدة اإلمهال عندهم قصرية اليظهر فيها لدد اخلصم
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أن هذا األجل إمنا ضرب لتمام العدل فإذا كان فيه إبطال العدل مل جيب إليه : ووجهه اشتراطه 
  .)٢٢٩(اخلصم

 ينفي بينته بالقدح يف الشهود فإن نفاها حكم عليه يف احلال فإن أقام بينة أن ال: الشرط الثاين 
وهو قياس قول احلنابلة يف املدعي يقول البينة )٢٣٠(بعد ذلك مل يسمعها وذا أيضاً قال املالكية

  )٢٣١(يل مث يأيت بالبينة فال تقبل ؛ألنه مقر بكذا فيؤاخذ بإقراره
 ليس يل بينة حاضرة وال غائبة مث يأيت ببينة أا تسمع على وقياس قول الشافعية يف املدعي يقول

  .)٢٣٢(األصح؛ألنه رمبا مل يعرف،أو نسي مث عرف أو تذكر
  .والراجح يف نظري أنه اليشرط لوجاهة ماذكره الشافعية واهللا أعلم

أن يكون الشهود ممن يؤثر فيهم الطعن يف شهادم وللعلماء خالف وتفصيل : الشرط الثالث 
  .يتعلق جبرح الشهودفيما 

 وهو )٢٣٣(فاحلنفية أطلقوا القول ومل يستثنوا أحداً ممن طعن فيه املدعى عليه أنه يطالب باإلثبات
   .)٢٣٥( واحلنابلة)٢٣٤(ظاهر كالم الشافعية

أما املالكية فقالوا إن كان الشاهد متوسط العدالة فيجوز القدح فيه بكل قادح من   
 وكذا من ،)٢٣٦(ك وتسمع دعواه ويوقف احلكم إىل إثباتهجتريح أو قرابة أو عداوة أو غري ذل

 أما املربز فيقدح فيه بالعداوة الدنيوية وبالقرابة املتأكدة ويسمع منه ،كان دونه من باب أوىل
  .إثبات ذلك أما إذا قدح بغري القرابة والعداوة فال تسمع دعواه ولو أراد أن يثبته بالبينة

 فيسمع من املشهود عليه القدح ه يفرق بني املربز وغريلكن خالف يف ذلك اللخمي منهم فلم
  .)٢٣٧(فيه بكل قادح يف غريه وهو قول سحنون وهو املشهور واملعتمد عند املالكية

أن اجلرح مما يكتمه اإلنسان يف نفسه فيطلع عليه بعض الناس واالطالع شهادة وعلم : ووجهه 
  .)٢٣٨(عنده يؤديه مثل سائر الشهادات

 الراجح يف نظري ؛الحتمال صدق املدعى عليه يف دعوى جرح الشهود وقول اجلمهور هو
  .واهللا أعلم

أن يسأله القاضي عن السبب اجلارح الحتمال أن ال : وهو شرط جلواز إمهاله : الشرط الرابع 
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يكون جرحاً فيؤدى إىل اإلضرار مبقيم البينة فقط إال أن يعلم فقهه ومعرفته وذا قال 
  .)٢٤٠(ة والشافعي)٢٣٩(احلنفية

  . ألم قالوا ميهل أيضاً مريد اجلرح،والذي يظهر من كالم احلنابلة عدم اشتراطه  
والذي يظهر يل أنه شرط الحتمال أن اليكون مايأيت به جارحاً فيتضرر املدعي بإطالة مدة 

  .الدعوى من غري فائدة واهللا أعلم
ة حكم عليه ويبقى على  فإن كانت بعيد،أن ال تكون بينته باجلرح بعيدة: الشرط اخلامس 

   .)٢٤٢( واملالكية)٢٤١(حجته إذا أحضرها وذا قال احلنفية
وقال الشافعية لو احتاج إىل . وهو الظاهر من تقييد احلنابلة للمهلة بأن ال تزيد عن ثالثة أيام 

  .)٢٤٣(سفر مكن منه ما مل يزد على الثالث 
  :ما يفعله القاضي باملدعى عليه بعد مدة اإلمهال 

هل القاضي املدعى عليه الذي طلب اإلمهال إلقامة البينة جبرح شهود املدعي  إذا أم  
  .فمضت املدة ومل يقم البينة
أن املدعى عليه :  املصرح به )٢٤٦( وقول احلنابلة)٢٤٥( والشافعية)٢٤٤(فالظاهر من كالم احلنفية

  .إذا مل يتمكن من إقامة البينة باجلرح ومضت مدة اإلمهال فيحكم عليه القاضي
  : جههوو

  .)٢٤٧(أن عجزه عن إقامة البينة يف املدة دليل على عدم ما ادعاه من اجلرح -١
  .)٢٤٨(وألن احلق وضح على وجه ال إشكال فيه -٢

 فإذا انقضت اآلجال والتلوم واستوفيت ،ال بد أن يعجزه قبل أن حيكم عليه: أما املالكية فقالوا
وأنفذ عليه القضاء وسجل الشروط ومل يأت الشخص بشيء يوجب له نظراً أعجزه القاضي 

   . )٢٤٩(وقطع بذلك تبعته عن خصمه
  .هو املبالغة يف اإلعذار إىل من توجه إليه احلكم: ولعل مستند املالكية 
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فادعى األداء أو اإلبراء وأن له بينة بذلك إذا شهدت البينة على املدعى عليه باحلق   

  وطلب اإلمهال فهل ميهل أم ال ؟
 يف أحد القولني وهو )٢٥٣( واحلنابلة)٢٥٢( والشافعية)٢٥١( واملالكية)٢٥٠(ذهب احلنفية  

  .املذهب إىل أنه ميهل
  .)٢٥٤(  البينة العادلة خري من اليمني الفاجرة :بقول عمر : اواستدلو

 مل منهله إلحضار بينته لكان على املدعى أن حيلف وحيتمل صدق أننا إذا: ووجه االستدالل 
  .املدعى عليه فيكون قضاء باليمني الفاجرة

  . أن مدة اإلمهال هنا ثالثة أيام )٢٥٦( واحلنابلة)٢٥٥(يرى الشافعية: مدة اإلمهال 
  : ووجهه 
  .أن ما زاد على ثالثة أيام فيها طول خبالف الثالثة فإا قريبة -١
 .لثالثة قد ال تتكامل البينة فيها وألن ما دون ا -٢
 .)٢٥٧(وألن ما دون الثالثة تضييق عليه -٣

وقياس قول احلنفية يف مسألة طلب املدعى عليه اإلمهال للقدِح يف عدالة الشهود أن املدة 
مفوضه إىل اجتهاد احلاكم إن شاء أخره إىل آخر الس وإن شاء إىل الغد وإن شاء إىل بعد 

وإن كانت بينته غائبة حبيث حيتاج إىل إحضارها ألكثر من هذا الزمن قضى الغد وال يزيد عليه، 
  . الثاين )٢٥٩( وقيل إىل الس،)٢٥٨(عليه ومل ميهله

 ،أن املدة مفوضة إىل اجتهاد احلاكم حبسب احلاجة ما مل يظهر منه لدد: ومقتضى قواعد املالكية 
 باحلكم يبطل حق من ادعى حجة أو  وعلل ذلك بأن التعجيل،وهذا اختيار ابن القيم رمحه اهللا

  .)٢٦٠(بينة غائبة
وهذا هو الراجح يف نظري وإن كان تعجيل احلكم ال يبطل حق املدعي؛ ألن من حيد له زمنا 

 لكن التقييد بزمن ال دليل عليه مث إنظاره حبسب احلاجة ال ،يقول هو على حجته إذا أحضرها
  .واهللا أعلم. ينقضه ضرر فيه على خصمه وهو أوىل من أن حيكم حبكم مث 
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  إذا طلب املدعى عليه من القاضي إمهاله لدفع بينة املدعي فهل ميهل لذلك أم ال؟  

  :اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال

ينته غائبة بل يقضى عليه لكي ميهل إن ادعى بينة حاضرة وال ميهل إن كانت ب: القول األول 
، لكن )٢٦٣( واملالكية)٢٦٢(يبقى على حجته مىت أقامها مسعها القاضي وحكم ا وذا قال احلنفية

قال احلنفية ينبغي أن يسأله القاضي عن الدفع إن كان صحيحاً أمهله وإن كان فاسداً مل ميهله 
  .)٢٦٥(، وهو الظاهر من كالم املالكية)٢٦٤(وال يلتفت إليه

  :دلوا مبا يلي واست

  .)٢٦٦(اجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه :  قول عمر -١

وإن عجز استحللت عليه : أنه أراد باملدعي مدعي الدفع بدليل قوله : ووجه االستدالل 
  )٢٦٧ (.القضاء

 وألنه لو مل ميهله وقضى ببينة املدعي لرمبا احتاج إىل نقض قضائه جلواز أن يأيت بالدفع -٢
  .)٢٦٨( للقضاء عن النقض مؤخراً فهو صيانة

  .)٢٦٩( وألن يف إمهال املطلوب مع بعد بينته ضرراً على الطالب-٣
  .)٢٧٠(ال ميهل وهو قول احلنابلة والظاهر من كالمهم أنه ال خالف يف أنه ال ميهل: القول الثاين 

  .)٢٧١(أنه مل يبني سبب الدفع: ووجهه 
  .)٢٧٢(هه ومعرفته وهو قول الشافعيةميهل بعد أن يستفسر منه إال أن يعرف فق: القول الثالث 

  .أنه مدٍع فوجب أن ميهل إلحضار بينته كغريه من املدعني: ولعل مستند الشافعية   
  .)٢٧٣(ألنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعاً: وأما االستفسار عن دفعه فقالوا   

 الدفع  إن ويالحظ أن احلنفية والشافعية واحلنابلة متفقون على أنه ميهل بعد أن يسأل عن سبب
  .ذكر سبباً صحيحاً، وهو املفهوم من كالم املالكية فصارت املسألة إىل وفاق واهللا أعلم
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   .)٢٧٤(يرى فقهاء احلنفية أن مدة اإلمهال إىل الس الثاين: مدة اإلمهال 
ويف قول آخر أن ذلك مفوض إىل اجتهاد القاضي إن شاء أخره إىل آخر الس وإن شاء إىل 

  . إىل بعد الغد وال يزيد عليه الغد وإن شاء
أن احلق قد توجه عليه فال يسعه التأخري أكثر من ذلك هذا فيمن ادعى بينة دافعة : ووجهه 

حاضرة، أما إذا كانت بينته غائبة فإن التأخري يضر باملدعي فيقضي له مث يبقى املدعى عليه على 
  .)٢٧٥(حجته مىت أحضرها

ار عندهم هي ثالثة أيام كما مر يف املسألة السابقة أما احلنابلة والشافعية فمدة اإلنظ  
  .وعند املالكية يرجع يف تقدير املدة إىل اجتهاد احلاكم

والذي يترجح عندي هو ماذهب إليه املالكية من عدم التحديد بزمن وإمنا يترك ذلك الجتهاد 
  .واهللا أعلمإذ قد حيتاج إىل أكثر من ثالثة أيام وقد تندفع حاجته بأقل منها  احلاكم ؛

:א
  : املهمة ومنها مايليجلقد توصلت من خالل هذا البحث إىل عدد من النتائ

 املدعي يل بينة وكانت بينته حاضرة بالس لكن يريد ميني املدعى عليه فيجاب إىل لإذا قا-١
  .ذلك؛ كما لو مل تكن للمدعي بينة

يعجل القاضي باحلكم له أو يؤخر ويسمع  بينة إذا حلف املدعى عليه يف هذه الصورة فهل -٢
  املدعي  ؟

  : اختلف أهل العلم يف ذلك على قولني

والذي ترجح يل أنه ال يسمع بينته؛ إذ ليس له إال أحد األمرين البينة أو ميني املدعى عليه وما 
  .دام أن املدعى عليه قد حلف له فال تسمع بينته بعد ذلك 

ئبة عن جملس القضاء لكنها يف البلد فأراد املدعي استحالف إذا كانت بينة املدعي غا-٣
املدعى عليه فهل حيلفه القاضي وحيكم بيمينه أو يؤخر احلكم ألجل إحضار املدعي بينته 
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أنه يستحلف املدعى عليه إذا طلب املدعي : ؟الذي ترجح يل من أقوال الفقهاء رمحهم اهللا
  .ميينه

بينته الغائبة بالبلد فقد اتفق العلماء رمحهم اهللا على أنه  املدعي اإلمهال إلحضار ب إذا طل-٤
  .ميهل إلحضارها

 ترجح يل أن مدة اإلمهال مفوضة إىل احلاكم باجتهاده حبيث يبلغ املؤجل مقصوده وال -٥
يتضرر خصمه، وليس من حق املدعي أخذ كفيل ببدن من عليه الدعوى وال يلزم املدعى 

 فإن مل حيضرها حىت قام القاضي من الس ،ن حيضر بينتهعليه ذلك،و له أن يالزمه إىل أ
  .صرفه

 إذا كان للمدعي بينة غائبة عن البلد وطلب إمهاله إلحضارها فيمهل وليس له مالزمة -٦
خصمه ويقال له أنت باخليار يف تأخريه إىل حضور بينتك أو حتلفه فتسقط الدعوى مث إذا 

  .أحضرت بينته مل متنع اليمني من مساعها

 املدعي اإلمهال إلكمال بينته بأن أقام شاهداً واحداً فيما ال يقبل فيه شاهد واحد ب إذا طل-٧
متفقة - املالكية والشافعية واحلنابلة - الثالثةبفطلب اإلمهال ليأيت باآلخر ففقهاء املذاه

  .على أنه ميهل، ومدة اإلمهال مفوضة إىل اجتهاد احلاكم

عي لكونه أقام شاهداً واحداً ويريد أن حيلف مع شاهده عند من  اليمني إىل املدت إذا توجه-٨
 فطلب اإلمهال فيمهل إذا كان طلبه اإلمهال لعذر مدة ال تطول ويبقى على ،جييز ذلك

  .ميينه ؛ألن احلاجة تدعو إىل التأمل والنظر والتروي

ال أمهل إن  إذا ردت اليمني على املدعي المتناع املدعى عليه عنها ونكوله فطلب اإلمه-٩
ذكر عذراً كإقامة بينة أو مراجعة حساب أو استفتاء أو ترو ومدة اإلمهال مفوضة إىل 

  .اجتهاد احلاكم حبسب احلاجة 

  .  إذا احتاجت البينة لتـزكية فطلب املدعي املهلة لتزكية شهوده أمهل حبسب احلاجة-١٠
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ساب من أجل حتقيق ما جييب  إذا طلب املدعى عليه اإلمهال يف ابتداء اجلواب لنظر يف ح-١١
  ..لبه من إقرار أو إنكار أمه

 إذا توجهت اليمني إىل املدعى عليه فطلب اإلمهال يف اليمني لنظر يف حساب وحنوه -١٢
  .أمهل مدة قريبة

 إذا طلب املدعى عليه اإلمهال للقدح يف عدالة شهود املدعي، وإقامة البينة باجلرح فقد -١٣
هل، ومقدار مدة اإلمهال مفوضة إىل اجتهاد احلاكم حبسب اتفق الفقهاء على أنه مي

  .ماتقتضيه احلاجة

 إذا أمهل القاضي املدعى عليه الذي طلب اإلمهال إلقامة البينة جبرح شهود املدعي  -١٤
  .فمضت املدة ومل يقم البينة حكم عليه القاضي مبقتضى البينة

ألداء أو اإلبراء وأن له بينة بذلك  إذا شهدت البينة على املدعى عليه باحلق فادعى ا-١٥
  .وطلب اإلمهال أمهل حبسب احلاجة

 إذا طلب املدعى عليه من القاضي إمهاله لدفع بينة املدعي أمهل بعد أن يسأل عن سبب -١٦
  .الدفع  إن ذكر سبباً صحيحاً

  

  . أوالً وآخراًواحلمد هللا
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א א   א
  . من سورة النحل٩٠من اآلية  )١(
  .نساء من سورة ال٥٨من اآلية  )٢(
  . من سورة املائدة٨من اآلية  )٣(
أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب االستقراض بـاب        )جزء من حديثني حديث مطل الغين ظلم       )٤(

ويف كتـاب احلـواالت بـاب يف احلوالـة وهـل يرجـع يف               ٣/٨٥مطل الغـين ظلـم    
ومـــسلم يف كتـــاب املـــساقاة بـــاب حتـــرمي مطـــل ٣/٥٥...)احلوالـــة

أخرجه البخاري يف كتـاب     )يل الواجد ظلم  (وحديث  ٢/١١٩٧)١٥٦٤(حديث.....)الغين
  .٣/٨٥االستقراض باب لصاحب احلق مقال 

جزء من حديث قدسي طويل أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي                )٥(
  .٣/١٩٩٤)٢٥٧٧(الظلم حديث

  .١/٢٨٩املغرب  )٦(
  .١٠سورة يونس اآلية  )٧(
  .٥٧سورة يس اآلية  )٨(
  .٤٠٣ واملطلع ٢٥٩-٢٥٨-١٤/٢٥٧ ولسان العرب ١/١٩٥صباح املنري امل )٩(
  .٢٤٢أنيس الفقهاء  )١٠(
  .٢٤٢أنيس الفقهاء  )١١(
  .٨/١٥٩فتح القدير  )١٢(
  .٨/١٥٩فتح القدير  )١٣(
  .٧٩حممد نعيم ياسني . د.نظرية الدعوى أ )١٤(
  .٨/٢٥٨حاشية رد احملتار  )١٥(
  .املرجع السابق )١٦(
  .٨٢نظرية الدعوى  )١٧(
  .٦٦٢شرح حدود ابن عرفة  )١٨(
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  .٤/٧٢الفروق  )١٩(
  .٨٠نظرية الدعوى  )٢٠(
  .٨/٣٣٣اية احملتاج  )٢١(
  .٤/٣٣٤حاشية قليويب  )٢٢(
  .١٤/٢٧٥املغين  )٢٣(
  .٨٣نظرية الدعوى  )٢٤(
  .٨٣نظرية الدعوى  )٢٥(
  .٨٤-٨٣نظرية الدعوى  )٢٦(
ون بعهد اهللا وأميام مثناً قلـيالً       أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن باب إن الذين يشتر          )٢٧(

] ١٧١١[ومسلم يف كتاب األقضية باب اليمني على املدعى عليه حـديث            . ٥/١٦٧..] 
٢/١٣٣٦  

 ومسلم يف   ٣/٩٠أخرجه البخاري يف كتاب اخلصومات باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض             )٢٨(
  ١/١٢٢ ]١٣٨[ كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار 

  ١٦١-٨/١٥٩اهلداية مع شرحها فتح القدير  )٢٩(
  ١٦٢-٨/١٦١اهلداية مع شرحه فتح القدير )٣٠(
  ١٦١-٨/١٦٠العناية وفتح القدير معها  )٣١(
  ٨/١٦١العناية مع شرح فتح القدير )٣٢(
  ٨/١٦١فتح القدير  )٣٣(
  ٨/١٦١العناية مع شرح فتح القدير  )٣٤(
  ١٦٣-٨/١٦٢فتح القدير  )٣٥(
  ٨/١٦٣دير فتح الق )٣٦(
  .٧٥-٤/٧٤الفروق  )٣٧(
  .٦٦٤احلدود البن عرفه مع شرحه للرصاع  )٣٨(
  .٨/٣٣٩اية احملتاج  )٣٩(
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  .١٤/٢٧٥املغين  )٤٠(
  .٦٣ شرح أدب القاضي للخصاف )٤١(
  .٤/١٤٨ الشرح الكبري امش حاشية الدسوقي )٤٢(
  .١٦/٢٧٥ احلاوي )٤٣(
  .١١/٢٤٤ املقنع مع اإلنصاف )٤٤(
  .٨/٣٠٢ وحاشية رد احملتار ٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٤٥(
  .١١/٢٦٤ اإلنصاف )٤٦(
  .١٤/٢٢١ املغين )٤٧(
 أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنـار حـديث           )٤٨(

]١/١٢٣] ١٣٩.  
  .٤/٣٠٠ انظر تبيني احلقائق )٤٩(
  .٤/٢٣٢ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه )٥٠(
 استثىن بعض الشافعية ما إذا ادعى لغريه بطريق         ٤/٤٠١ ومغين احملتاج    ٨/٢٦٢ اية احملتاج    )٥١(

الوالية أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان حمجوراً عليه بسفه أو فلس، أو مأذوناً لـه                  
يف التجارة أو مكاتباً فليس له ذلك يف شيء من هذه الصور لئال حيلف  مث يرفعه حلاكم يرى                   

  . حللف فيضيع احلق منع البينة بعد ا
    دبأن املطالبة متعلقة باملدعي فال يرفع غرميه إال ملن يسمع البينة بعد احللف بتقدير أن ال                : ور

  .ينفصل أمره عند األول 
  .١١/٢٦٣ اإلنصاف )٥٢(
  .٤/٤٠١ ومغين احملتاج ٨/٢٦٢ اية احملتاج )٥٣(
  . املرجعان السابقان)٥٤(
  .١١/٢٦٤ اإلنصاف )٥٥(
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البينة العادلـة   :   أنه قال      »ل عمر رضي اهللا عنه ابن حبيب يف الواضحة بإسناد له             ذكر قو  )٥٦(

 باب البينة العادلة أحق من      ١٠/٨٢وقال البيهقي يف السنن الكربى      .خري من اليمني الفاجرة   
  .اليمني الفاجرة، روي ذلك عن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه وشريح القاضي 

..  باب من أقام البينة بعد اليمني        ٢/٩٥٢علقاً بصيغة اجلزم    وأخرج البخاري يف صحيحه م      
وأورده ابن سعد يف    . البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة     : وقال طاووس وإبراهيم وشريح     

  . عن شريح٦/١٣٦الطبقات 
أما قول طاووس وإبراهيم فلم أقـف عليهمـا          : ٣٥٥-٥/٣٥٤قال ابن حجر يف الفتح        

.. من طريق ابن سريين عن شريح     " اجلعديات"يح فوصله البغوي يف     موصولني، وأما قول شر   
  .٣/٣٩٣وانظر تغليق التعليق " 

  .٦/٣٤٠ وكشاف القناع ١١/٢٦٣ اإلنصاف )٥٧(
  .٦/٣٤٠ كشاف القناع )٥٨(

 احلديث أخرجه ذا اللفظ أبو داود يف كتاب الطالق باب يف اللعان )٥٩( 
وأخرج البخاري  أصل احلديث وفيه  وصحح إسناده أمحد شاكر، ٢/٦٨٨[٢٢٥٦[حديث

صحيح البخاري كتاب تفسري القرآن،تفسري سورة النور ]لوال ما مضى من كتاب اهللا[
ومسلم ٦/٤... ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات:باب

  ٢/١١٣٤]١٤٩٥[حديث
  .٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٦٠(
  .١٣/٢٠٤ فتح العزيز )٦١(
  .١١/٢٦٣ اإلنصاف )٦٢(
  .٤٨ه هامش  سبق خترجي)٦٣(
  .٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٦٤(
  . املرجع السابق)٦٥(
  . املرجع السابق)٦٦(
  .٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٦٧(
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 والشرح الصغري وبلغة السالك     ٤/٢٣٢ انظر الشرح الكبري للدردير وحاشية الدسوقي عليه         )٦٨(

  .١٢٦، ٨ و٧/٥٠٧ واخلرشي ٢/٣٣٩عليه 
  .١٣/٢٠٤ فتح العزيز )٦٩(
  .١١/٢٦٣ اإلنصاف )٧٠(
  .٤٨ سبق خترجيه يف هامش)٧١(
  .٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٧٢(
  . املرجع السابق)٧٣(
  .٦/٣٤٠ كشاف القناع )٧٤(
 ٨/٣٥٩واية احملتاج   ٨/١١٦ واخلرشي   ٨/١١٨ وحاشية رد احملتار     ٤/٣٠٠ تبيني احلقائق    )٧٥(

  .١٤/٢٢١واملغين 
 ١٠/١٥٠ البيهقـي     أخرجه  جزء من كتاب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األشعري             )٧٦(

 بن الوليد بن معدان وهو ك وأعله ابن حزم بأن يف أحد سنديه عبد املل  ٤/٢٠٦ والدار قطين 
. كويف متروك احلديث ساقط بال خالف، وأبوه جمهول، والسند اآلخر منقطع وفيه جمهولون              

  .٤/٤٤٣انظر األحكام البن حزم 
  .هـ١٤٢٥نة السادسة، حمرم  الس–جملة العدل العدد احلادي والعشرون : انظر   )٧٧(
 وقد طرد احلنفية هذا القول يف القـصاص         ٨/٣٠٣ وحاشية رد احملتار     ٤/٣٠٠ تبيني احلقائق    )٧٨(

كاألموال وهذا هو القياس أن يؤجل القاتل الذي يدعي أن له بينة بالعفو ثالثة أيـام فـإن                  
. ألمـر الـدم     مضت ومل يأت بالبينة يقضى بالقصاص، ويف االستحسان يؤجل ؛ استعظاماً            

  . وما بعدها١٨١وانظر شرح أدب القاضي للخصاف ص 
   .١٨٢ وشرح أدب القاضي للخصاف ٨/٣٠٣ وحاشية رد املختار ٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٧٩(
والشرح الـصغري   . ٤/٢٢٦ والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه       ١/١٤٦ تبصرة احلكام    )٨٠(

  .٢/٣٧٦وحاشيته بلغة السالك 
  .٨/٣٥٩  اية احملتاج)٨١(
  .٣/٥١٨ ينظر شرح منتهى اإلرادات )٨٢(
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  .٤١-٤٠هـ، ص ١٤٢٥ جملة العدل، العدد احلادي والعشرون، السنة السادسة، حمرم )٨٣(
  .٨/٣٥٩ اية احملتاج )٨٤(
 وغمـز عيـون     ٨/٣٠٣ والـدر املختـار وحاشـيته رد احملتـار           ٣/٣٠٠ تبيني احلقائق    )٨٥(

 ١١٣فعل ذلك يف قول أيب حنيفة وزفـر           ويف أدب القضاء للسروجي ال ي     ٢/٣٠٤البصائر
انظر األشباه والنظـائر مـع      .وما بعدها،واستثىن احلنفية صورا اليؤخذ فيها كفيل بالنفس         

  ٢/٣٠٥شرحها غمز عيون البصائر
  .٨/١١٧ واخلرشي  ٣/٣٤٧، ٤/٢٢٦ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه )٨٦(
  .٤٨ سورة النور،اآلية )٨٧(
  . وما بعدها ١٧٩، وشرح أدب القاضي للخصاف ٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )٨٨(
 املرجعان السابقان، وهذا ما مل يكن حداً، أما احلد فال يؤخذ منه كفيالً، ألنه ال ميكن التكفيل                  )٨٩(

فيها وال حاجة إليه، أما عدم اإلمكان، فألن الكفالة شرعت للتوثق وهو ال يليق باحلـدود                
 ال حاجة إليه فألنه مبجرد التهمة حيبس فـال حاجـة إىل             املبنية على الدرء بالشبهة، وأما أنه     

  .١٨٠شرح أدب القاضي للخصاف / التكفيل، خبالف األموال فال حيبس فيها مبجرد التهمة
   .٨/١١٧ واخلرشي ٣/٣٤٧ و ٤/٢٢٦ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه )٩٠(
  .١٣/١٨٨ وفتح العزيز ٢٩٩ وأدب القاضي البن أيب الدم ١٦/٣١٣ احلاوي )٩١(
، وقد تأول احلنفية ما روى عن قتادة والشعيب وغريهم من القـول             ١٧٩ شرح أدب القاضي     )٩٢(

  :بعدم جواز الكفالة من أربعة أوجه 
ال بينة يل ومىت قال ذلك ال يكفـل ألنـه ال            : أن اآلثار حتمل على أن املدعي قال        : أحدها    

  .حيلفه من ساعتهفائدة يف التكفيل فإن حقه تعني يف اليمني وميكن أن 
شهودي غيب ومىت قال ذلك ال يكفل ألنه ليس كـل           : حيمل على أن املدعي قال      : والثاين    

  .غائب يؤوب فتعني حقه يف اليمني
حيمل على أنه املدعى عليه كان غريباً ومىت كان كذلك ال جيـرب علـى إعطـاء                 : والثالث    

  .الكفيل
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ه بإعطاء الكفيل مؤبداً، وإمنا يطلب إىل ثالثـة         حيمل على أنه ال يطالب املدعى علي      : والرابع    
  .١٨١، ١٨٠اخلصاف / أيام أو إىل الس الثاين وحنو ذلك 

  .٨/١١٧ واخلرشي ٣/٣٤٧ و ٤/٢٢٦ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه )٩٣(
ورأيت لـبعض    : ١٣/١٨٩ وقال يف فتح العزيز      ٣٠٠-٢٩٩ أدب القاضي البن أيب الدم       )٩٤(

  .مر فيه إىل رأي احلاكماملتأخرين أن األ
أن يدور معه حيث دار فال يالزمه يف مكان معني، وال يالزمه يف املسجد؛ ألنه               :  معىن املالزمة    )٩٥(

  .٨/٣٠٣حاشية رد احملتار / بين للذكر، وبه الفتوى عند احلنفية 
  .، ومدة التكفيل عندهم هي مدة اإلمهال٣٠٤ و ٨/٣٠٣ رد احملتار والدر املختار معه )٩٦(
  .٨/٣٠٣ الدر املختار )٩٧(
  .٨/٣٠٤ املرجع السابق )٩٨(
  .١٦/٣١٣ احلاوي )٩٩(
  .٣/٣١٦ واملستوعب ٤٩٧ اإلرشاد )١٠٠(
  . وقيل ينظر ثالثا١١/٢٦٢ً اإلنصاف )١٠١(
  .٦/٤٨٢ الفروع )١٠٢(
  .١٤/٢٢١ املغين )١٠٣(
  .١٨١ وشرح أدب القاضي للخصاف ٨/٣٠٢ وحاشية رد احملتار ٤/٣٠٠ تبيني احلقائق )١٠٤(
  .املراجع السابقة  )١٠٥(
 ٣٢٥ وأصول الفتيا على مذهب اإلمام مالك        ٨/٢٦٢ التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل       )١٠٦(

  .٤/٢٢٦ وحاشية الدسوقي ٢/٨١٨ ومعني احلكام ٢/٣٧٦وبلغة املسالك 
  .٣١٧، ٣/٣١٦ واملستوعب ٤٩٧ اإلرشاد البن أيب موسى )١٠٧(
  .٧٦ تقدم خترجيه يف هامش)١٠٨(
  .١٦/٣١٣ احلاوي )١٠٩(
  .١٤/٧٢، ١٤/٢٢١ واملغين ٦/٤٨٢ والفروع ٣/٣١٧ املستوعب )١١٠(
  .وماهنا أحد ألفاظ احلديث٤٨ سبق خترجيه يف هامش )١١١(
 



  ٨٩  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 
  
  .١٤/٧٢ واملغين ١٦/٣١٣ احلاوي )١١٢(
  .١٤/٢٢١ املغين )١١٣(
  .هـ١٤٢٥ جملة العدل، العدد احلادي والعشرون، السنة السادسة، حمرم )١١٤(
  .٤/٢٢٦قي  الشرح الكبري مع حاشية الدسو)١١٥(
  .٣٠١ ابن أيب الدم )١١٦(
  .٨/٣٦٠ اية احملتاج )١١٧(
وإن أقام شاهداً وسأل حبسه     : ( ويف اإلقناع وشرحه قوله      ٣/٥٢١ شرح منتهى اإلرادات     )١١٨(

ألنه ال يكون حجة يف إثباته أشبه ما لو مل تقـم            ) حىت يقيم اآلخر مل جيبه إن كان يف غري املال         
ألن الشاهد حجة فيه مع ميني املدعي، واليمني إمنا         ) أجابه( ماالً   بأن كان املدعى به   ) وإال(بينة  

 وهـذا  ٦/٣٥٢انتهى كالمه وكشاف القناع . تتعني عند تعذر شاهد آخر ومل حيصل التعذر      
ويف غـري   . ال حيبس   : جزم به أكثر األصحاب وقيل    : أحد قولني يف املذهب قال يف املبدع        

شاهد الواحد مع اليمني ال يكون حجة يف إثبـات          املال وجهان وصوب أنه ال حيبس، ألن ال       
  .١٠/٨٧املبدع / غري املال فهو أشبه مبا لو مل تقم بينة 

  .من هذا البحث) ٢١ ( انظر ص )١١٩(
  .هـ١٤٢٥ جملة العدل، العدد احلادي والعشرون، السنة السادسة، حمرم )١٢٠(
الل احمللي على املنهاج     وشرح اجل  ٨/٣٦٠ واية احملتاج    ٣٠١ أدب القاضي البن أيب الدم       )١٢١(

  .٤/٣٤٣وحاشية قليويب عليه 
  .٣/٥٢١ شرح منتهى اإلرادات )١٢٢(
  .٤/٢٢٦ حاشية الدسوقي )١٢٣(
  .١/١١٠ إعالم املوقعني )١٢٤(
 وخمتصر خليل مطبـوع مـع       ٣/٣٤٧ و   ٤/٢٢٦ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه       )١٢٥(

  .٨/٢٦٣مواهب اجلليل والتاج واإلكليل معهما 
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 أن مذهب سحنون أنه ال جيب مع الـشاهد إال محيـل           ٣/٣٤٧قي يف حاشيته    وذكر الدسو   
ذكر هذا اخلالف ابن هشام اخلضراوي      : قال  . جيب محيل باملال    : بالوجه، وقال ابن القاسم     

  .إن مذهب سحنون هو الذي به العمل : يف املفيد وقال
 أنـه هـو القـول        وقد جزموا بقول ابن القاسم فالظاهر      ٢/٣٧٦الشرح الصغري   : وانظر    

  . املشهور واهللا أعلم
  .٨/٣٦٠ اية احملتاج )١٢٦(
  . والقول اآلخر ال حيبس ١١/٢٩٣ اإلنصاف )١٢٧(
  .٣/٥٢١ شرح منتهى اإلرادات )١٢٨(
  .١٠/٨٧ واملبدع ٦/٣٥٢ املرجعان السابقان وكشاف القناع )١٢٩(
نابلة وخالفهم احلنفيـة     وهم اجلمهور من الصحابة والتابعني وبه قال املالكية والشافعية واحل          )١٣٠(

 ٢/٢٤٣ والتفريـع  ٢/٧٢٢انظـر املوطـأ   .فال يرون القضاء باليمني مع الشاهد الواحـد       
  ٦/٢٢٥وبدائع الصنائع٦/١٣٠واملغين١٧/٦٨واحلاوي

أو ) علـى مـدع   (ميني  ) وإن ردت : ( قال فيه عند قول الشرح       ٤/٢٣٣ حاشية الدسوقي    )١٣١(
مل يقض العـرف بأنـه      ) زمناً(ت عليه   من رد ) وسكت(مدعى عليه من مقيم شاهد يف مال        

وأوىل : قال  ) وسكت زمناً : (قال الدسوقي رمحه اهللا عند قوله     ) فله احللف (نكول فيما يظهر    
  .٤/٢٢٦وانظر جـ..). لو طلب املهلة ليتروى يف اإلقدام عليها واإلحجام 

  .٨/٣٦٠ واية احملتاج ٢٢٤ وأدب القضاء البن أيب الدم ١٦/٣١٧ احلاوي )١٣٢(
  .١٠/٨٧ انظر املبدع )١٣٣(
  . املرجع السابق)١٣٤(
  .هـ١٤٢٥ حمرم – السنة السادسة – العدد احلادي والعشرون – جملة العدل )١٣٥(
 عند من يرى القضاء باليمني املردودة يف األموال،وهم املالكية والشافعية،وقول عند احلنابلة             )١٣٦(

ـ              انظـر  .ة أيب طالـب   قاله أبو اخلطاب،واختاره مجاعـة وصـوبه اإلمـام أمحـد يف رواي
واملنـهاج مـع شـرحه مغـين        ١٦/٣١٦،واحلـاوي ٧/١١٥واالستذكار٢/٢٤٣التفريع
  .٢٥٥-١١/٢٥٤،واإلنصاف٢/١٧٧،واهلداية أليب اخلطاب٤/٤٤٤،٤٧٧احملتاج
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  .٤/٢٣٣ انظر حاشية الدسوقي )١٣٧(
  .٨/٣٥٩ واية احملتاج ١٦/٣١٧ واحلاوي ٢٢٤ أدب القضاء البن أيب الدم )١٣٨(
لك رد اليمني على املـدعي      : وعلى القول اآلخر يقول له      :  جاء فيه قوله     ١٤/٢٣٥ املغين   )١٣٩(

يل بينة  : فإن ردها حلف، وقضى له، وإن نكل عن اليمني، سئل عن سبب نكوله، فإن قال                
  ...."أقيمها أو حساب استثبته، ألحلف على ما أتيقنه أخرت احلكومة 

  هـ١٤٢٥حمرم-لسنة السادسةا-احلادي والعشرون_  انظر جملة العدل العدد١٤٠((
  .٤/٢٣٣ انظر حاشية الدسوقي )١٤١(
، واملنهاج وشرح جالل الدين احمللي عليه امش حاشييت         ٢٢٤ أدب القضاء البن أيب الدم       )١٤٢(

  .٤/٣٤٣قليويب وعمرية 
، واملنهاج وشرح جالل الـدين      ٨/٣٥٩، واية احملتاج    ٢٢٤ أدب القضاء البن أيب الدم،       )١٤٣(

  .٤/٣٤٣مش حاشييت قليويب وعمرية احمللي عليه ا
  .١٣/٢١٣ فتح العزيز )١٤٤(
  .٢١٩ وأدب القضاء البن أيب الدم ٨/٣٥٩ واية احملتاج ١٣/٢١٣ فتح العزيز )١٤٥(
  .٨/٣٥٩ اية احملتاج )١٤٦(
  .١٨٦ شرح أدب القاضي للخصاف )١٤٧(
  .٣٠١ أدب القاضي البن أيب الدم )١٤٨(
  .١٠/٨٦ واملبدع ٣/٥٢١ شرح منتهى اإلرادات )١٤٩(
 وقيل ميهل يومـاً     ٤/٣٣٧وحاشية قليويب على املنهاج     . ٣٠١ أدب القاضي البن أيب الدم       )١٥٠(

  .فقط
وميكن أن يستفاد هذا من كالمهـم يف        . ١٠/٨٦ واملبدع   ٣/٥٢١ شرح منتهى اإلرادات     )١٥١(

مدة حبس املدعى عليه إذا سأل املدعى حبسه فإن الصحيح من املذهب أن حيبس ثالثة أيام،                
ا هي مدة اإلمهال، وحيتمل عدم التحديد فإم ذكروا يف مسألة احلبس قوالً آخر أنـه                فلعله

  .٦/٣٥٢ وكشاف القناع ١١/٢٩٢وانظر اإلنصاف . حيبس حىت يزكى بينته
  .أن يدور معه حيث دار:  ومعىن املالزمة )١٥٢(
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  .١٨٧، ١٨٦ شرح أدب القاضي )١٥٣(
  .٣٠١-٣٠٠ أدب القضاء  البن أيب الدم، )١٥٤(
  .٣/٥٢١،  وشرح منتهى اإلرادات ٢٩٣-١١/٢٩٢إلنصاف  ا)١٥٥(
 ومواهب اجلليل والتاج واإلكليل معه      ٤/٣ والفتاوى اهلندية    ٦/٢٢٤ انظر بدائع الصنائع     )١٥٦(

، وشرح اجلالل احمللي   ٤/١٤٥ والشرح الكبري امش من حاشية الدسوقي        ١٣٣،  ٨/١٢٤
  .٤/٣٠٥على املنهاج امش حاشييت قليويب وعمريه 

  .٦/٢٢٤دائع الصنائع  ب)١٥٧(
 واحلـاوي   ٤/١٤٥ والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه       ٤/٣ انظره يف الفتاوى اهلندية      )١٥٨(

  .١١/٢٤٠ وما بعدها واإلنصاف ١٦/٣٠٧
، ١٦/٣٠٩ واحلـاوي      ٨/١٢٦ مع مواهب اجلليل     ل، وخمتصر خلي  ٤/٣ الفتاوى اهلندية    )١٥٩(

 واهلدايـة أليب    ٤/٣٠٥ليويب وعمـريه    وشرح اجلالل احمللي على املنهاج امش حاشييت ق       
  .٦/٣٣٣ وكشاف القناع ٥٣٦ والوجيز ١١/٢٤١، واإلنصاف ١٧٧، ٢/١٧٦اخلطاب 

 وحاشية الشليب معه، والشرح     ٤/٢٩١ وتبيني احلقائق    ٦/٢٢٤ ينظر يف هذا بدائع الصنائع       )١٦٠(
 واإلنصاف  ١٦/٣٠٩ واحلاوي   ٧/٥٠٧ واخلرشي   ٤/١٤٦الكبري امش حاشية الدسوقي     

  .١٠/٥٧ واملبدع ١١/٢٤١
 ١٦/٣١٠ واحلاوي   ٨/١٢٧ وخمتصر خليل وشرحه مواهب اجلليل       ٤/٣ الفتاوى اهلندية    )١٦١(

 واحلكم بالبينة له    ٦/٣٣٤ وكشاف القناع    ٥٣٦ والوجيز   ٢/١٧٧واهلداية أليب اخلطاب    
  .شروط معروفة يف مواضعها

  .١١/٥٨٢)  احملتاروهي تكملة رد( وحاشية قرة عيون األخيار ٧/٢٠٣ البحر الرائق )١٦٢(
  .٤/٣ والفتاوى اهلندية ٢٢٦-٦/٢٢٥ بدائع الصنائع )١٦٣(
  .١١/٥٨٢ وحاشية قرة عيون األخيار ٧/٢٠٣ البحر الرائق )١٦٤(
، والفتوى عليه عند احلنفية انظر الدر املختـار  ٥٨٢،  ١١/٥٨١ حاشية قرة عيون األخيار      )١٦٥(

   .٧/٢٠٣، والبحر الرائق ١١/٥٨٢مع حاشيته 
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انظـر البهجـة    /  وهذا إذا كان نكوله لغري غرض شرعي         ٢٥٧-١/١٤٠احلكام   تبصرة   )١٦٦(

٢/٨٣.  
  .٢٠-١٢/١٩ وروضة الطالبني ٨/٣٤٧ واية احملتاج ١٦/٣١٠ احلاوي )١٦٧(
  .٢/١٧٩ واهلداية أليب اخلطاب ٢٨/٤٤٦ والشرح الكبري ١٤/٧٣ املغين )١٦٨(
  .٦/٣٤٠ وكشاف القناع ١٠/٦٩ واملبدع ٢٨/٤٤٧ الشرح الكبري )١٦٩(
 وقيل يقضى عليه بيمني وهو ٢٥٧-١/١٤٠ وتبصرة احلكام ٦١٧-٢/٦١٦ معني احلكام )١٧٠(

 أي أنه إقرار وهو الـراجح       –قول أصبغ بناء على أن سكوته إنكار، واألول قول ابن املواز            
 وانظر الـشرح الكـبري وحاشـية        ١/٨٤انظر حلي املعاصم امش البهجة      / املعمول به   
واستثنوا الوصي واملقدم الذي خياصم عن أيتام فيما         . ٧/٥١٦ واخلرشي   ٤/١٥١الدسوقي  

 حاشـية الدسـوقي     -وجيتهد القاضي يف قدر احلبس والـضرب      . مل يتولياه من املعامالت     
٤/١٥١.  

  .٤/١٥١ الشرح الكبري امش حاشية الدسوقي )١٧١(
 واملبـدع   ٢٦٥-١١/٢٦٤ واإلنـصاف    ٢٨/٤٤٦ والـشرح الكـبري      ١٤/٧٣ املغين   )١٧٢(

١٠/٦٩. 
  ١٠/٦٩ املبدع )١٧٣(
 واية  ٢٨/٤٤٦ واملقنع والشرح الكبري معه      ٥٣٧ والوجيز   ٢/١٧٩ اهلداية أليب اخلطاب     )١٧٤(

  .٨/٣٤٧احملتاج 
  ٨/٣٤٧و اية احملتاج ١١/٩ الذخرية للقرايف )١٧٥(
  .٤٤٧-٢٨/٤٤٦ الشرح الكبري )١٧٦(
  .١٠/٦٩ واملبدع ١٦/٣١٠ واحلاوي ١/٨٣ البهجة )١٧٧(
 والدر املختار وحاشية قرة عيـون       ١٧٤ وأدب القضاء للسروجي     ٦/٢٢٦ بدائع الصنائع    )١٧٨(

  . وما بعدها ١١/٥٨١األخيار 
  .٥٨٢ – ١١/٥٨١ وحاشية قرة عيون األخيار ٦/٢٢٦ بدائع الصنائع )١٧٩(
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 والبحـر الرائـق     ١١/٥٨١ وحاشية قرة عيون األخيـار       ١٧٤ أدب القضاء للسروجي     )١٨٠(

٧/٢٠٣.  
  .٤/٢٢٦ والشرح الكبري امش حاشية الدسوقي ،١٤٦، ١٤٩، ١/١٤٨ تبصرة احلكام )١٨١(
 ومثل النظر يف احلساب يف جواز اإلمهال عند         ٨/٣٥٩ واية احملتاج    ١٣/٢١٣ فتح العزيز    )١٨٢(

  .الشافعية إذا استمهل لسؤال عامل
أنه ال يلزم املـدعي     : ، وعندهم قول آخر     ٦/٣٤٠ وكشاف القناع    ١١/٢٦٥ اإلنصاف   )١٨٣(

  .١١/٢٦٥انظر املقنع مع اإلنصاف . يف املذهب إنظاره وهو أحد الوجهني 
  .٦/٤٨٤ الفروع )١٨٤(
  .١٣/٢١٣ وفتح العزيز ٨/٣٥٩ اية احملتاج )١٨٥(
  .١١/٢٦٥ واإلنصاف ٦/٣٤٠ كشاف القناع )١٨٦(
  .٦/٣٤٠ كشاف القناع )١٨٧(
  .هـ١٤٢٥، السنة السادسة، حمرم ٢١ جملة العدل، العدد )١٨٨(
  .١٤٩، ١/١٤٨ تبصرة احلكام )١٨٩(
  .١٦٣، ١/١٤٩صرة احلكام  تب)١٩٠(
 واملنهاج امشه وفسر يف احلاشية ايـة        ٤/٣٤٣، وحاشية قليويب    ١٣/٢١٣ فتح العزيز    )١٩١(

  .الس بآخر اليوم
  . وما بعدها ٦/٣٤٠، وكشاف القناع ١١/٢٦٥ اإلنصاف )١٩٢(
  . الالئحة التنفيذية ٦٢هـ، ص ١٤٢٥، السنة السادسة، حمرم، ٢١ جملة العدل، العدد )١٩٣(
  .٣٦ املرجع السابق، )١٩٤(
  .١/١٦٣، ١/١٤٩ وتبصرة احلكام ٤/٢٣٣ حاشية الدسوقي )١٩٥(
، ٢١٩-٢١٨ وأدب القضاء البن أيب الـدم        ١٦/٣١٧ واحلاوي   ١٣/٢١٣ فتح العزيز    )١٩٦(

ومل يذكر الشافعي رمحه اهللا      [ ... ١٢/٤٦قال النووي يف الروضة     . ٨/٣٥٩واية احملتاج   
قياس مـا   :  اليمني أنه يسأل سبب امتناعه، فقال ابن القاص          فيما إذا امتنع املدعى عليه من     

ذكره يف امتناع املدعي أن يسأل املدعى عليه عن سبب امتناعـه أيـضاً، وامتنـع عامـة                  
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األصحاب من هذا اإلحلاق فارقني بأن امتناع املدعى عليه أثبت للمـدعي حـق احللـف،                
ي ال يثبت حقاً لغـريه فـال يـضر          واحلكم بيمينه، فال يؤخر حقه بالسؤال، وامتناع املدع       

  ].السؤال
  .١٤/٢٣٣ املغين )١٩٧(
  .٨/٣٥٩ واية احملتاج ١٣/٢١٣ انظر فتح العزيز )١٩٨(
  . املرجع السابق)١٩٩(
  .٤/٣٤٣، وحاشية القليويب ٢١٩-٢١٨ أدب القضاء البن أيب الدم )٢٠٠(
  .٤/٣٤٣ وعمريه  انظر منهاج الطالبني وحاشية اجلالل احمللي عليه  امش حاشييت قليويب)٢٠١(
  .١٤/٢٣٣ املغين )٢٠٢(
 واألشباه والنظائر البن جنيم مـع حاشـيتها غمـز عيـون             ٦/٢٣٠انظر بدائع الصنائع   )٢٠٣ (

  ٢/٣٥٣البصائر
  .٨/٣٥٩ واية احملتاج ١٣/٢١٣، وفتح العزيز ١٢/٤٦ روضة الطالبني )٢٠٤(
  .٨/٣٥٩ واية احملتاج ١٣/٢١٣ فتح العزيز )٢٠٥(
  .هـ١٤٢٥، السنة السادسة، حمرم ٦١ جملة العدل العدد )٢٠٦(
  .١/١٤٩ تبصرة احلكام )٢٠٧(
، ٢١٩-٢١٨، وأدب القضاء البن أيب الدم       ٨/٣٥٩ واية احملتاج    ١٣/٢١٣ فتح العزيز    )٢٠٨(

  .٤/٣٤٣ومنهاج الطالبني وشرح جالل الدين احمللي عليه امش حاشييت قليويب وعمرية 
  . انظر املراجع السابقة)٢٠٩(
  .١٤/٢٣٣ املغين )٢١٠(
  .٧/١٣ بدائع الصنائع )٢١١(
 ، ٥١٢،  ٥١١،    ٧/٥١٠ واخلرشـي    ٢/٣٧٦ الشرح الصغري وشرحه بلغـة الـسالك         )٢١٢(

 والتاج  ١٤٩-٤/١٤٨ وحاشية الدسوقي والشرح الكبري امشه       ١/١٤٢وتبصرة احلكام   
   .٨/٢٦٢واإلكليل 
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، وحاشـية قليـويب     ٨/٢٦٤ واية احملتـاج     ١٦/٣١٨ واحلاوي   ١٣/١٦٢ فتح العزيز    )٢١٣(

٤/٣٣٧.  
 والقول اآلخر يف    ١١/٢٨٧ واإلنصاف   ٣/٥٢١ وشرح منتهى اإلرادات     ١٠/٨٢ املبدع   )٢١٤(

  .املذهب أنه ال ميهل
  .٧٦ سبق خترجيه هامش)٢١٥(
  .٧/١٣ بدائع الصنائع )٢١٦(
  .٣/٥٢١ وانظر الدليل األول يف شرح منتهى اإلرادات ٧/١٣ املرجع السابق )٢١٧(
  .٧/١٣ بدائع الصنائع )٢١٨(
وتبـصرة احلكـام    ٨/١١٧ وحاشية العدوي علـى اخلرشـي        ٤/٢٢٦دسوقي   حاشية ال  )٢١٩(

  .١/١١٠ إعالم املوقعني )٢٢٠(  .١/١٤٦
 وحاشـية العـدى علـى اخلرشـي         ٤/٢٢٦، وحاشية الدسوقي    ١/١٤٦ تبصرة احلكام    )٢٢١(

٨/١١٧.  
  .٨/٢٦٢ التاج واإلكليل )٢٢٢(
م واحد، وايـة    ال ميهل أكثر من يو    : ، وقال القاضي حسني     ١٦٢،  ١٣/١٦١ فتح العزيز    )٢٢٣(

  .١٦/٣١٨ واحلاوي ٨/٢٦٤احملتاج 
   .٦/٣٥١ وكشاف القناع ٣/٥٢١ وشرح منتهى اإلرادات ١١/٢٨٧ اإلنصاف )٢٢٤(
 وقد جاء فيه يف معىن قول الشافعي ١٦/٣١٨ وانظر احلاوي ١٦٢، ١٣/١٦١ فتح العزيز    )٢٢٥(

ؤخره حىت يقيم بينة    معناه ميهله وي  : تأويالن متضادان أحدمها    » ويطرده جرحهم «: رمحه اهللا   
وعلى كال التأويلني ال بد     : قال املاوردي   . بل معناه يضيق عليه وال يؤخره     : والثاين. جبرحهم

أن ميهله قدر ما ميكنه إقامة البينة احلاضرة جبرحهم وال يزيد على ثالثة أيام لتطاول الزمان مبا                 
  .بلد وصغرهحبسب احلال وعظم ال. زاد عليها وجيتهد رأيه فيما دون الثالث 

ولو أحضر بعد اإلمهال شهود الدفع، أو شاهداً واحداً أمهل ثالثـاً أخـرى      : قال الشافعية     
للتعديل أو التكميل، ولو عني جهة ومل يأت ببينة مث ادعى أخرى عند انقضاء مـدة املهلـة،        
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يب  وحاشـية قليـو    ٨/٣٤٥اية احملتاج   . واستمهل هلا مل ميهل أو أثناءها أمهل بقيتها فقط          
  .٤/٣٣٧وعمريه 

  .٦/٣٥١ كشاف القناع )٢٢٦(
  هـ١٤٢٥السنة السادسة حمرم٢١ جملة العدل العدد)٢٢٧(
  .٨/٢٦٢ والتاج واإلكليل ٤/١٤٩ حاشية الدسوقي )٢٢٨(
  .١/١١٠ إعالم املوقعني )٢٢٩(
  . والشرح الكبري امشه٤/١٤٩ حاشية الدسوقي )٢٣٠(
  . طبعة مكتبة الرياض احلديثة٩/٢٦٩ املغين  )٢٣١(
 .١١/١٦٣وضة الطالبني  ر)٢٣٢(
  .٢/٢٧٢ انظر خمتصر الوقاية مع شرحه اختصار الرواية )٢٣٣(
  .١٦/٣١٧ انظر احلاوي )٢٣٤(
  .١١/٢٨٧ اإلنصاف )٢٣٥(
 يوقف احلكم إىل إثباته إذا طلب املدعي ذلك، وأما إذا مل يطلب ذلك فإن كان به ضـعف                   )٢٣٦(

ية العدوي علـى اخلرشـي      حاش. عقل وجهل سأله احلاكم يف جتريح الشاهد عليه وإال فال           
٨/٤١.  

 وقال اللقاين املعتمد األول وما قاله اللخمي ضعيف كما يف حاشية العدوي على اخلرشـي                )٢٣٧(
  . وقال وظاهر املصنف أنه املعتمد لتقدميه٨/٤٢

 وحاشـية العـدوي عليـه والـشرح الكـبري ـامش حاشـية               ٤٢-٨/٤١ اخلرشي   )٢٣٨(
  .٤/١٨٢الدسوقي

  .١١٩-٨/١١٨ حاشية رد احملتار )٢٣٩(
  .١٢/١٣ وروضة الطالبني ٨/٣٤٥واية احملتاج ١٣/١٦٢ فتح العزيز )٢٤٠(
  .٧/١٣ بدائع الصنائع )٢٤١(
وأنظره هلا باجتهاده أي ما مل      : قول املصنف   : تنبيه  : جاء فيه قوله    ٤/١٤٩ حاشية الدسوقي    )٢٤٢(

يـدة الغيبـة    يل بينـة بع   : يتبني لدده وإال حكم عليه من اآلن كما إذا نفاها، وكما لو قال              
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كالعراق بتجريح بينة املدعي فإنه حيكم عليه من اآلن، إالّ أنه يف هذه يكون باقياً على حجته                 
  ٧/٥١٢وانظر اخلرشي . إذا قدمت بينته ويقيمها عند هذا القاضي أو عند غريه

  .٨/٣٤٥ اية احملتاج )٢٤٣(
   .٧/١٣ انظر بدائع الصنائع )٢٤٤(
  .١٦/٣١٨ احلاوي )٢٤٥(
.  وشرط احلنابلة للحكم عليه أن يطلب املدعى احلكم عليه   ٣/٥٢١ اإلرادات    شرح منتهى  )٢٤٦(

  .٣/٣١٩انظر املستوعب 
  .٣/٥٢١ شرح منتهى اإلرادات )٢٤٧(
  .٦/٣٥٠ كشاف القناع )٢٤٨(
العتـق، والطـالق،    :  واستثىن املالكية أشياء ال تعجيز فيها وهـي        ١/١٥١ تبصرة احلكام    )٢٤٩(

أن كل حق ليس ملدعيه إسقاطه بعد ثبوتـه فـإن           : ا  والنسب، والدم واحلبس والضابط فيه    
ليس للقاضي تعجيز الطالب وهو باق      : احلكم بالتعجيز ال يقطع احلجة فيه، وبعبارة أخرى         

على حجته يف هذه املسائل فله القيام ببينته مىت وجدها وحيكم اآلن بإبطال الدم وبإبطـال                 
  .٥١٤-٧/٥١٣ اخلرشي /احلبس، وببقاء الرق وبعدم النسب وببقاء الزوجية 

أنه لو ادعى أنه باق على حجته مل يقبل منه ذلك، وإن كان ال يقبل منـه                 : وفائدة التعجيز     
  .٧/٥١٣اخلرشي / بدون التعجيز لكن رفعاً للرتاع ألن هناك من يقول يقبل منه 

على القاضي أن يعلمه أنه إن مل يـأت ببينـة           :  وقالوا   ٢٨٢ شرح أدب القاضي للخصاف      )٢٥٠(
  .فع بينة املدعي قضى عليهتد

  .٤/٢٢٦ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه )٢٥١(
  .٤/٣٣٧، وحاشية قليويب على منهاج الطالبني ١٢/١٣ روضة الطالبني )٢٥٢(
والكـايف  . ١١/٢٦٦ وهذا ما مل يكن أنكر أوال سبب احلق، واإلنـصاف            ١٠/٦٩ املبدع   )٢٥٣(

  .٦/٣٤١ وكشاف القناع ٤/٤٦٣
  .يل بينة تدفع دعواه: أن ال ميهل كما لو قال : وعند احلنابلة قول   

  .٥٦ سبق خترجيه هامش)٢٥٤(
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روضـة الطـالبني    : انظـر   . أن البينات الدوافع ميهل هلا ثالثة أيام      :  عند الشافعية قاعدة     )٢٥٥(

، وانظر حاشية قليويب    ١٢/١٣، وانظر تصرحيه باإلمهال ثالثة أيام يف نفس املرجع          ١٢/٤٣
  .مهال والعودة ليس منها وذكر أن يوم اإل٤/٣٣٧

  .٧٠-١٠/٦٩ واملبدع ١١/٢٦٦ اإلنصاف )٢٥٦(
  .٦/٣٤١ وكشاف القناع ١٠/٧٠ املبدع )٢٥٧(
     ).٤٨(   انظر ص )٢٥٨(
،واألشباه والنظائر البن جنيم مـع      ٢/٤٣٧ والفتاوى اخلانية امشه     ٤/٤٤ الفتاوى اهلندية    )٢٥٩(

  .٢/٣٥١شرحها غمز عيون البصائر
  .١/١١٠ إعالم املوقعني )٢٦٠(
  . الفرق بني هذه املسألة واليت قبلها أنه هنا مل يذكر سبب يدفع به ويف اليت قبلها ذكر سبباً)٢٦١(
  .٣/٣٢٥ والفتاوى اهلندية ٧/١٣وبدائع الصنائع ٢٨٢ شرح أدب القاضي للخصاف )٢٦٢(
، لكن عند املالكيـة يف      ٤/٢٢٦ والشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه     ٨/١١٦ اخلرشي   )٢٦٣(

، ٤/٢٢٦ انظر حاشية الدسوقي     –عيدة أما القريبة كجمعة فهي كاحلاضرة ميهل هلا         الغيبة الب 
  .٨/٢٦٢والتاج واإلكليل مع مواهب اجلليل 

  .٢/٤٣٧ والفتاوى اخلانية امشه ٣/٣٢٥ و٤/٤٤ الفتاوى اهلندية )٢٦٤(
 والفتـاوى اهلنديـة     ٧/١٣وبـدائع الـصنائع     ٢٨٢ انظر شرح أدب القاضي للخصاف       )٢٦٥(

٣/٣٢٥.  
  .٧٦ سبق خترجيه يف هامش)٢٦٦(
  .٧/١٣ بدائع الصنائع )٢٦٧(
  . املرجع السابق)٢٦٨(
  .٤/٢٢٦ حاشية الدسوقي )٢٦٩(
 وقد جاء فيه يف مسألة انظار املدعى عليه إذا قال قد أبـرأين ويل            ١١/٢٦٦ انظر اإلنصاف    )٢٧٠(

  .١٠/٧٠وانظر املبدع ". يل بينة تدفع دعوه" ال ينظر كقوله : وقيل: قال.." بينة
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، ويفهم منه أنه لو بني سبب الدفع وكان سـبباً صـحيحاً             ٣/٥٢٨رح منتهى اإلرادات     ش )٢٧١(

  .فيمهل 
  .٤/٣٣٧، وحاشية قليويب ١٣/١٦٢ وفتح العزيز ١٢/١٣ روضة الطالبني )٢٧٢(
  . املراجع السابقة)٢٧٣(
، ويف البحر الرائق    ٢/٤٣٧ والفتاوى اخلانية امش الفتاوى اهلندية       ٤/٤٤ الفتاوى اهلندية    )٢٧٤(

وإمنا ميهله هذه املدة ألم كانوا جيلسون يف كـل          :  أن مدة اإلمهال ثالثة أيام قال        ٧/٢٠٢
وعلـى  . لكن مع ذلك لو كان جيلس يف كل يوم وأمهله ثالثة أيام جاز              . ثالثة أيام أو مجعة   

  .هذا ال يكون هذا خالفاً يف مدة اإلمهال
  .٧/١٣بدائع الصنائع :  انظر )٢٧٥(
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א מ א א א מ א מ א
  
شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا بن عبـد املـنعم بـن علـي بـن أيب الـدم                    :  ابن أيب الدم   -١

هـوله ٦٤٢أدب القضاء، تويف يف مجادى اآلخرة سنة      : اهلمداين،احلموي الشافعي من مصنفاته     
  .٢٣/١٢٥ءانظر سري أعالم النبال. ستون سنة سوى أشهر

جنم الدين اجلالل أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن شاس بن نزار اجلـذامي الـسعدي،                 :  ابن شاس  -٢
الفقيه املالكي ألف اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة،على ترتيـب الـوجيز للغزايل،تـويف               

  .١٦٥شجرة النور. هـ٦١٠سنة
فقيه مالكي، أخذ عنه مجاعة منهم ابـن عبـد          ، حممد بن حممد بن عرفة،       أبو عبد اهللا  :  ابن عرفة    -٣

خمتـصر  : السالم روى منه، ومسع عنه وانتفع به، وحممد بن هارون وغريمها، وله مصنفات منها               
شـجرة  : هـ انظـر    ٧١٦هـ وكانت والدته سنة     ٨٠٣يف الفقه واحلدود الفقهية، تويف سنة       

   .٢٢٧النور 
كم بن أعني الفقيه احلافظ مسع الليث وابن عيينـة          أبو حممد عبد اهللا بن عبد احل      : ابن عبد احلكم     -٤

وعبد الرزاق والقعنيب وابن هليعة،فقيه مالكي أفضت إليه الرئاسة مبصر بعد أشهب،روى عـن              
مالك املوطأ وكان مكن أعلم أصحابه مبختلف قوله،روى عنه مجاعة كابن حبيب وأبـن املـواز    

  .٥٩ظر شجرة النوران. هـ١٥٥هـ وكانت والدته سنة٢١٤وغريهم تويف سنة
أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل،الفقيه النوازيل،وحامل لـواء املـذهب          : ابن عبد السالم  -٥

شرح علـى   : املالكي،واملطلع على أسراره،له تآليف شاهدة له بطول الباع وسعة االطالع منها            
  .٣٩٧انظر شجرة النور.هـ١٢٥٨التحفة،تويف سنة

شيخ صـاحل حـافظ حجـة       :  عبد الرمحن بن القاسم العتقي املصري        أبو عبد اهللا  : ابن القاسم    -٦
فقيه،أثبت الناس يف مالك وأعلمهم بأقواله،صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائـه،روى عنـه              
املوطأ وهو أثبت من رواه عنه، وروى عن الليث،وعبد العزيز بن املاجشون،ومسلم بن خالـد               

خذ عنـه مجاعـة منـهم أصبغ،وسـحنون،تويف         وغريهم،وخرج عنه البخاري يف صحيحه،وأ    
  .٥٨انظر شجرة النور. هـوكانت والدته ثالث وثالثني أو مثان وعشرين ومائة ١٩١سنة
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إمساعيل بن أيب بكر بن عبد اهللا بن إبراهيم بن علي بن عطية بـن علـي الـشافعي                   :ابن املقري   -٧

 فـروع الـشافعية،وتويف     هـ وله مصنفات منها اإلرشاد يف     ٧٥٤املعروف بابن املقري ولد سنة    
  .١/٣١٠واألعالم١/١٤٢انظر البدر الطالع. هـ٨٣٧سنة

الفقه عن عبدان املروزي،    أحد أئمة املذهب الشافعي، أخذ       إبراهيم بن أمحد،  أبو إسحاق املروزي،  -٨
 هـ،  ٣٤٠سنة   وانتهت إليه رئاسة املذهب يف زمانه، تويف         واإلصطخري،مث عن ابن سريج،     

طبقات الشافعية البن قاضـي شـهبه       : انظر  . ختصر يف حنو مثانية أجزاء      شرح امل : من تصانيفه   
  . وما بعدها ٢/١٠٥

، له شرح على املختصر، وأقـرب       ربالدر دي  أبو الربكات أمحد بن الشيخ حممد العدوي الشهري          -٩
شجرة : انظر  .  هـ   ١١٢٧ هـ، وكانت والدته سنة      ١٢٠١املساك ملذهب مالك، تويف سنة      

  . ٣٥٩النور ص 
الكلوذاين، أبو اخلطاب البغدادي، أحد أئمة املذهب احلنبلي        حمفوظ بن أمحد    : أبو اخلطاب    -١٠

، ٢/٢٥٨طبقات احلنابلة   : انظر  .  هـ   ٥١٠ هـ، وتويف سنة     ٤٣٢وأعيانه، ولد سنة    
   .١/١١٦والذيل عليها البن رجب 

املسناوي هو أبو عبد اهللا     مل أجده ذه الكنية،واملشهور عند املالكية ب      : أبو علي املسناوي     -١١
حممد بن أمحد بن حممد امللقب باملسناوي ابن حممد بن أيب بكر،فقيه مـالكي،وعلم مـن                

خمتـصر  –األعالم،شيخ اجلماعة،وعمدة املفتني، له مصنفات،وله تقارير على املختـصر          
  هـ١٠٧٢هـوكانت والدته١١٣٦ تويف سنة-خليل

 مهري عن احلسن عن أيب حنيفة،كان فرضياً حاسباً         أمحد بن عمر اخلصاف،أخذ عن أبيه عمر بن       -١٢
عارفاً مبذهب أيب حنيفة رمحه اهللا،صنف للمهتدي باهللا كتاب اخلراج،فلما قتل املهتـدي ـب               
اخلص ب اخلصاف،وذهب بعض كتبه، ومنها كتاب عملـه يف مناسـك احلج،ولـه كتـاب      

ب القضاء،وغري ذلك تـويف     احليل،وكتاب الوصايا،وكتاب الشروط الكبري والصغري،وكتاب أد     
  .٣٠-٢٩أنظر الفوائد البهية يف تراجم احلنفية.هـ وقد قارب الثمانني سنة)٢٦١(رمحه اهللا سنة
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أبو عبد اهللا حممد بن قاسم الرصاع األنصاري،التونسي،قاضي اجلماعة ا وإمامهـا            : الرصاع   –١٣
،وتأليف يف الفقـه    جبامعها األعظم، فقيه مالكي، له مصنفات منها شرح حـدود ابـن عرفـة             

  .٢٦٠انظر شجرة النور. ٨٩٤كبري،وشرح البخاري، تويف سنة
هو القاضي عبد الواحد بن إمساعيل امللقب فخر الدين،فقيه شافعي،صاحب البحـر            :  الروياين -١٤

 ٥٠٢وغريه من األصول النفيسة، أخذ عن والده وتفقه على جده،وبرع يف املذهب،تويف سـنة             
  .١/٢٧٧هـزانظر طبقات الشافعية لألسنوي٤١٥هـوكانت والدته٥٠١وقيل 

سحنون بن سعيد بن حبيب أبو سعيد التنوخي،القريوان،أصله من محص الـشام، أمسـه عبـد                -١٥
ـ           هالسالم،وسحنون لقبه،فقيه مالكي، مسع ابن عيينة،وابن القاسم،وابن وهب،وغريهم،وأخذ عن

تلطة،وخمتصر املناسك تويف سـنة     ابنه حممد،وأصبغ بن خليل وغريهم، من مصنفاته املدونة واملخ        
  ٥٠٦-١/٥٠٣انظر مجهرة تراجم الفقهاء املالكية.هـ١٦٠هـ وكانت والدته سنة٢٤٠

هو اإلمام عبيد اهللا بن إبراهيم بن أمحد مجال الدين احملبويب ينتسب إىل             :  شيخ اإلسالم احملبويب     -١٦
اً بارعاً يف معرفة مـذهب      هـ،وكان إمام ٥٤٦عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه،ولد احملبويب سنة       

اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا ويف معرفة اخلالف، من مصنفاته شرح اجلامع  الصغري،وكتاب الفروق               
 .١٠٨ الفوائد البهية رانظ.هـ ٦٣٠تويف سنة

 هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو السدوسي البصري وكـان                   -١٧
انظر ذيب التهذيب   / هـ  ١١٧هـ وتويف سنة    ٦٠بالقرآن والفقه ولد سنة     تابعياً وكان عاملاً    

  .٤/٨٥ وما بعدها، ووفيات األعيان ٨/٣٥١
أمحد بن حممد بن أمحد  وقيل جعفر أبو احلسني البغدادي القدوري بضم القاف قيل               : القدوري-١٨

ملختصر املعروف عند  نسبة إىل قرية من قرى بغداد وقيل إىل صنع القدور أو بيعها،وهو صاحب ا             
 حيي اجلرجاين عن أمحد اجلصاص عن عبيد اهللا         ناحلنفية،أخذ الفقه عن أيب عبد اهللا الفقيه حممد ب        

أيب احلسن الكرخي عن أيب سعيدالربدعي عن موسى الرازي عن حممد صاحب اإلمام أيب حنيفة               
اته املختصر،وشرح خمتصر   رمحه اهللا،وكان ثقة صدوقاً انتهت إليه رياسة احلنفية يف زمنه،من مصنف          

 .٣٠انظر الفوائد البهية .هـ ببغداد ٤٢٨الكرخي وغري ذلك تويف سنة
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أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل القفال الكبري الشاشي، أحد أئمة اإلسالم، وهـو                : :القفال-١٩
 هــ، وتـويف يف ذي       ٢٩١فقيه شافعي وعنه انتشر مذهب الشافعي مبا وراء النهر، ولد سنة            

   .٢٠٩ للشريازي ص لفقهاءطبقات ا: انظر .  هـ ٣٦٦ هـ، وقيل ٣٦٥ة سنة احلج
هو أبو احلسن علي بن حممد الربعي، املعروف باللخمي، القريواين، فقيه مالكي،إمام            : اللخمي   -٢٠

حافظ، كان رئيس الفقهاء يف وقته،له تعليق على املدونة مساه التبـصرة، مـشهور معتمـد يف                 
  .١١٧انظر شجرة النور .ـ ه٤٧٨املذهب،تويف سنة 

، فقيه شافعي، كان    املاوردي أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، املعروف           : املاوردي -٢١
احلاوي يف الفقه واألحكام السلطانية، وغري ذلك،       : من وجوه الفقهاء وأعيام له تصانيف منها        

ـ  : انظر  . ، وعمره ست ومثانون سنة      هـ٤٥٠تويف سنة    ، وطبقـات   ٣/٢٨٢ان  وفيات األعي
  . وما بعدها ٣/٣٠٣الشافعية الكربى 

 حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا مشس الدين تتلمـذ علـى                    -٢٢
الشيخ تقي الدين ابن تيميه رمحه اهللا، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف قلعـة                  

: هـ له مصنفات عديدة منـها       ٦٩١الدته سنة   هـ وكانت و  ٧٥١دمشق، تويف رمحه اهللا سنة      
البدايـة والنهايـة    / أعالم املوقعني عن رب العاملني، وزاد املعاد يف هدي خري العبـاد، ينظـر               

   .٢/١٤٣، والبدر الطالع ٤٤٨-٢/٤٤٧، وذيل طبقات احلنابلة ٢٤/٢٣٤
  
  
  
  
  

 



  ١٠٥  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 
  

א א א
 . القرآن الكرمي  -١

ف علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد الطبعـة األوىل            أإلحكام يف أصول األحكام تألي     -٢
 هـ١٤٠٤نشر دار احلديث القاهرة 

أدب القضاء تأليف اإلمام أيب العباس مشس الدين أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين الـسروجي،                 -٣
م ١٩٩٧هـ١٤١٨حتقيق ودراسة شيخ مشس العارفني صديقي بن حممد ياسني الطبعة األوىل            

 .ر اإلسالمية للطباعة والنشر بريوت لبناننشر دار البشائ

أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا املعروف بـابن أيب الـدم                  -٤
 .حتقيق الدكتور حممد مصطفى الزحيلي الطبعة الثانية نشر دار الفكر دمشق

 املتوىف حـوايل    أصول الفتيا يف الفقه على مذهب اإلمام مالك تأليف حممد بن حارث اخلشين             -٥
 عثمان بطيخ. حممد أبو األجفان ود. هـ حتقيق الشيخ حممد اذوب ود٣٦١سنة

اإلرشاد إىل سبيل الرشاد تأليف الشريف حممد بن أمحد بن حممد بن أيب موسى اهلامشي املتوىف                 -٦
هــ  ١٤١٩عبد اهللا بن عبد احملسن التركي الطبعـة األوىل          / هـ حتقيق الدكتور    ٤٢٨سنة

 . لبنان- مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بريوتم نشر١٩٩٨

م الناشـر دار القلـم للماليـني    ١٩٨٠تأليف خري الدين الزركلي الطبعة اخلامسة   :األعالم   -٧
 .لبنان-بريوت

إعالم املوقعني عن رب العاملني تأليف مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن                  -٨
  .ر دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة بريوت لبنانهـ نش٧٥١قيم اجلوزية املتوىف سنة

تأليف أيب النجا شرف الدين موسـى احلجـاوي         : اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل        -٩ -٩
 ملنصور بن يـونس بـن       مطبوع مع شرحه كشاف القناع     هـ،   ٩٦٨املقدسي، املتوىف سنة    

  . مكتبة النصر احلديثة بالرياض : إدريس البهويت، الناشر 

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ١٠٦
 
  

أليب احلسن علي بن سليمان املرداوي، املتوىف       : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف       -١٠ -١٠
 التركي، مطبوع مع املقنع والشرح الكـبري، نـشر دار           عبد اهللا . د  :  هـ حتقيق    ٨٥٥سنة  

  . هجر 

قاسم القونوي حتقيـق    :أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء تأليف الشيخ            -١١
  .جدة–دار الوفاء للنشر والتوزيع،السعودية :أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي،الناشر :كتور الد

بـن جنـيم،   ازين الدين بن إبراهيم بن حممد بن بكر        : تأليف  : البحر الرائق شرح كرت الدقائق      -١٢
  .  لبنان - هـ، دار املعرفة، بريوت ١٤١٣الطبعة الثالثة 

عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، املتـوىف         : تأليف  : ع  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائ    -١٣
  .  بريوت -دار الكتاب العريب :  هـ، الناشر ٥٨٧سنة 

بداية اتهد واية املقتصد للقاضي أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد الشهري بابن رشد احلفيـد               -١٤
  .ة اخلاجني بالقاهرةهـ الناشر مكتب١٥١٥تصحيح الشيخ حممد شاكر الطبعة الثالثة 

هـ ١٤٠٢أليب الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،طبعة عام            :البداية والنهاية -١٥
  .الناشر دار الفكر بريوت

  .حملمد بن علي الشوكاين، نشر دار املعرفة، بريوت:البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع-١٦

دار املعرفة للطباعة والنـشر،     : أمحد الصاوي، الناشر    : أليف  ت:  ألقرب املسالك     بلغة السالك  -١٧
  .  لبنان -بريوت 

 هــ،   ١٢٥٨ التسويل املتوىف سنة     معبد السال أليب احلسن علي بن     : البهجة يف شرح التحفة     -١٨
  .  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت :  هـ، نشر ١٤١٨الطبعة األوىل 

 حممد بن يوسف    عبد اهللا أليب  :  مطبوع مع مواهب اجلليل      التاج واإلكليل بشرح خمتصر خليل    -١٩
دار الكتـب   :  هـ، الطبعة األوىل، الناشر      ٨٩٧ابن أيب القاسم، الشهري باملواق، املتوىف سنة        

  .  لبنان -العلمية، بريوت 

 



  ١٠٧  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 
  

لإلمام برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بـن        : تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام        -٢٠
:  هـ، نشر    ١٤١٦مجال مرعشلي، الطبعة األوىل     / الشيخ  : حون املالكي، ختريج وتعليق     فر

  .  لبنان -دار الكتب العلمية، بريوت 

 هــ،   ٧٤٢لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي املتوىف سنة         : تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق      -٢١
  .ريوت  ب-دار املعرفة : الطبعة الثانية معادة باألوفست، الناشر 

 الرمحن موسى   د تغليق التعليق تأليف أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين حتقيق سعيد عب              -٢٢
 الطبعة األوىل نشر املكتـب اإلسـالمي،دار عمـار بريوت،عمـان األردن سـنة               يالقز ق 
  .١٤٠٥النشر

طبعة دائـرة   أمحد بن علي بن حجر العسقالين  الطبعة األوىل،طبع مب         :تأليف  :ذيب التهذيب      -٢٣
  .املعارف باهلند

هــ  ١٤٢٣مجهرة تراجم الفقهاء املالكية تأليف الدكتور قاسم علي سعد،الطبعة األوىل عام               -٢٤
  .ديب–نشر دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث اإلمارات العربية 

ي، املتوىف سـنة     بن علي اخلرش   عبد اهللا حممد بن   : تأليف  : حاشية اخلرشي على خمتصر خليل         -٢٥
دار الكتب العلمية، بريوت    :  م، الناشر    ١٩٩٧/  هـ   ١٤١٧ هـ، الطبعة األوىل     ١١٠١

  . لبنان -

املكتبـة  :  هــ، الناشـر      ١٢٣٠حملمد بن عرفة الدسوقي، املتوىف سنة       : حاشية الدسوقي     -٢٦
  .  لبنان -دار الفكر، بريوت : التجارية الكربى، توزيع 

 هـ، الطبعة األوىل    ١٢٥٢حملمد أمني، املعروف بابن عابدين، املتوىف سنة        : حاشية رد احملتار       -٢٧
  .  لبنان - هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ١٤١٥

ألمحد الشليب، مطبوع مع تبيني احلقائق للزيلعي، الطبعـة         : حاشية الشليب على تبيني احلقائق        -٢٨
  . ت  بريو-دار املعرفة : الثانية معادة باألوفست، الناشر 

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ١٠٨
 
  

للشيخ علي بن أمحد العدوي الصعيدي، مطبوع امش شرح         : حاشية العدوي على اخلرشي       -٢٩
  .  بريوت -دار صادر : اخلرشي، نشر 

الشيخ : حملمد عالء الدين أفندي، حتقيق وتعليق       : حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد احملتار          -٣٠
 هـ، دار الكتب    ١٤١٥الطبعة األوىل   ، والشيخ علي حممد معوض،      دعبد املوجو عادل أمحد   

  .  لبنان -العلمية، بريوت 

حاشيتا قليويب وعمرية لإلمامني شهاب الدين القليويب والشيخ عمرية على حاشية جالل الدين                -٣١
  .احمللي طبع دار إحياء الكتب العربية مبصر

علي حممـد   :  حتقيق   أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري،        : احلاوي الكبري     -٣٢
 -دار الكتب العلمية    :  هـ، الناشر    ١٤١٤، الطبعة األوىل    دعبد املوجو معوض وعادل أمحد    

  . بريوت 

 ١٢٠٩حلَى املعاصم لفكر ابن عاصم لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن حممد التاودي املتوىف سـنة                  -٣٣
دار الكتب العلميـة    هـ نشر   ١٤١٨ القادر شاهني الطبعة األوىل      دضبط وتصحيح حممد عب   

  .بريوت لبنان

لعالء الدين حممد بن علي بن حممد بن علـي، املعـروف            : الدر املختار شرح تنوير األبصار       -٣٤
 هـ، مطبوع مع حاشية رد احملتار البن عابـدين، وتكملتـها          ١٠٨٨باحلصكفي املتوىف سنة    

 - العلمية، بـريوت     دار الكتب :  هـ، نشر    ١٤١٥حملمد عالء الدين أفندي، الطبعة األوىل       
  . لبنان، وتوزيع دار الباز 

 ٦٨٤أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي، املعروف بالقرايف، املتوىف سنة           : تأليف  : الذخرية   -٣٥
  .  بريوت -دار الغرب اإلسالمي :  هـ، الناشر ١٩٩٤هـ، الطبعة األوىل عام 

 هـ، الطبعـة الثانيـة      ٦٧٦ املتوىف سنة    حمليي الدين حيىي بن شرف النووي،     : روضة الطالبني   -٣٦
  . املكتب اإلسالمي :  هـ، الناشر ١٤٠٥

 



  ١٠٩  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 
  

للحافظ زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحـد            : الذيل على طبقات احلنابلة      -٣٧
  .البغدادي الشهري بابن رجب،نشر دار املعرفة بريوت

 هــ،   ٤٥٨بن احلسني البيهقي، املتوىف سنة      أليب بكر أمحد    ) : السنن الكربى ( سنن البيهقي    -٣٨
 - هــ    ١٤١٤ مكـة املكرمـة      -مكتبة دار الباز    :  عطا، نشر    رعبد القاد حممد  : حتقيق  
  . م ١٩٩٤

 هـ، حتقيق   ٣٨٥ البغدادي، املتوىف سنة     الدار قطين لعلي بن عمر أبو احلسن       : الدار قطين سنن  -٣٩
  . م١٩٦٦/  هـ ١٣٨٦ بريوت -ر املعرفة دا:  هاشم مياين املدين، نشر عبد اهللالسيد : 

هـ الطبعـة   ٧٤٨لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،املتوىف سنة        : سري أعالم النبالء   -٤٠
  .بريوت-مؤسسة الرسالة:هـ،الناشر١٤٠٢األوىل سنة

-دار الفكـر  :للشيخ حممد بن حممد خملوف،الناشـر       : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية        -٤١
  .بريوت

شرح أدب القاضي لإلمام أيب بكر أمحد بن عمر اخلصاف شرحه اإلمام عمر بن عبد العزيـز                  -٤٢
هـ نشر  ١٤١٤حققه الشيخ أبو الوفاء األفغاين والشيخ أبوبكر حممد اهلامشي الطبعة األوىل            

   .دار الكتب العلمية بريوت لبنان

ـ للشيخ الفقيه اإلمام أيب عبد اهللا       ه٨٠٣ شرح حدود اإلمام أيب عبد اهللا بن عرفة املتوىف سنة          -٤٣
هــ طبعـة عـام      ٨٩٤حممد األنصاري  املـشهور بالرصـاع التونـسي املتـوىف سـنة            

  .م،اململكة املغربية،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية١٩٩٢هـ١٤١٢

 -دار املعرفة للطباعة والنشر     :  امش بلغة السالك، الناشر       رالدر دي ألمحد  : الشرح الصغري    -٤٤
  . وت بري

 بن أيب عمر بن أمحد بن قدامة املقدسي، املتوىف سـنة            نعبد الرمح أليب الفرج   : الشرح الكبري    -٤٥
 التركي، الطبعة   نعبد احملس  بن   عبد اهللا . د  :  هـ مطبوع مع املقنع واإلنصاف، حتقيق        ٦٨٢

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ١١٠
 
  

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة موزعـة        :  م، نشر    ١٩٩٥ - هـ   ١٤١٦األوىل  
  . ه اهللا رمحلى نفقة خادم احلرمني الشريفني ع

بن حممد بـن    اتأليف أمحد بن أمحد     : الشرح الكبري على خمتصر خليل امش حاشية الدسوقي          -٤٦
 هـ، مطبوع مع حاشية الدسوقي، نشر       ١٢٠١، املتوىف سنة    ربالدر دي أمحد العدوي، الشهري    

  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 

 ١٠٥١للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهويت، املتـوىف سـنة            : نتهى اإلرادات   شرح م  -٤٧
   . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ بريوت، الطبعة األوىل عام -عامل الكتب : هـ، نشر 

لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيـسابوري،        ) : وهو اجلامع الصحيح  (  صحيح مسلم    -٤٨
، الطبعـة الثانيـة،     )الكتب الستة وشروحها   (  هـ، ضمن موسوعة السنة    ٢٦١املتوىف سنة   

  . دار سحنون ودار الدعوة : الناشران 

  .للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى،الناشر دار املعرفة بريوت:طبقات احلنابلة -٤٩

أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن حممـد بـن قاضـي شـهبه،املتوىف                 : طبقات الشافعية  -٥٠
دار النـدوة   :هــ الناشـر   ١٤٠٧فظ عبد العليم خان،طبعة عام      احلا:هـ حتقيق ٨٥٢سنة

  .بريوت-اجلديدة

عـادل   :هــ حتقيـق   ١٠١٤أليب بكر بن هداية اهللا احلسيين،املتوىف سـنة         :  طبقات الشافعية  -٥١
  .دار اآلفاق اجلديدة بريوت:م،الناشر١٩٧٩نويهض،الطبعة الثانية

 الوهاب بن تقي الـدين الـسبكي املتـوىف    لتاج الدين أيب نصر عبد : طبقات الشافعية الكربى   -٥٢
  .بريوت–دار املعرفة :هـ،الطبعة الثانية،الناشر٧٧١سنة

هـ ٤٧٦إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،أيب إسحاق،املتوىف سنة       :تأليف: طبقات الفقهاء    -٥٣
  . بريوت-خليل امليس،نشر دار القلم:حتقيق 

فخر الدين حسن منصور األوزجندي     :  تأليف   : وتسمى الفتاوى اخلانية     - نقاضي خا فتاوى     -٥٤
 



  ١١١  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 
  

دار إحيـاء التـراث     : ، ط مع الفتاوى اهلندية، الناشر       نبقاضي خا الفرغاين احلنفي املعروف    
  .  بريوت -العريب 

 -دار إحياء التراث العـريب      : للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند، الناشر        : الفتاوى اهلندية    -٥٥
  . بريوت 

لإلمام أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املتوىف سـنة          : شرح صحيح البخاري    فتح الباري ب   -٥٦
 الريـاض  - م، نشر مكتبة دار السالم ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ هـ الطبعة األوىل عام   ٨٥٢

  .  دمشق -ومكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع 

 بـن   عبد الكرمي ام أيب القاسم    اإلم: تأليف  : العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري        فتح   -٥٧
الشيخ علـي حممـد     :  هـ، حتقيق    ٦٢٣ الرافعي الشافعي، املتوىف سنة      عبد الكرمي حممد بن   

 هـ، دار الكتب العلميـة،      ١٤١٧، الطبعة األوىل    دعبد املوجو معوض، والشيخ عادل أمحد     
  .  لبنان -بريوت 

 ١٤٠٥ هـ، الطبعة الرابعـة      ٧٦٣ سنة    حممد بن مفلح، املتوىف    عبد اهللا تأليف أيب   : الفروع   -٥٨
  .  بريوت - م، عامل الكتب ١٩٨٥ -هـ 

 الفروق لإلمام شهاب الدين أيب العباس الصنهاجي الشهري بالقرايف،مطبعة دار املعرفة للطباعـة              -٥٩
  .والنشر بريوت

نـصر  مكتبة ال: ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت، الناشر : كشاف القناع على منت اإلقناع      -٦٠
  . احلديثة بالرياض 

لإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد مب مكرم بن منظور اإلفريقي املصري             : لسان العرب    -٦١
  .دار صادر بريوت:هـ،الناشر ٧١١املتوىف سنة

أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح، املتوىف سـنة            : رح املقنع   ـاملبدع يف ش   -٦٢
  . املكتب اإلسالمي  :  هـ، الناشر٨٨٤

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ١١٢
 
  

مواهب اجلليل شـرح    هـ مطبوع مع    ٧٦٧ خمتصر خليل لإلمام خليل بن إسحاق املتوىف سنة        -٦٣
 املغريب، املعروف باحلطاب، املتوىف     نعبد الرمح  حممد بن حممد بن      عبد اهللا أليب  : خمتصر خليل   

ـ  ١٤١٦ هـ، ضبط وختريج الشيخ زكريا عمريات، الطبعة األوىل عام           ٩٥٤سنة   ـ، دار  ه
  .  مكة املكرمة -مكتبة دار الباز :  لبنان، نشر -الكتب العلمية، بريوت 

الوقاية لإلمام العالمة الفقيه عبيد اهللا بن مسعود امللقـب بـصدر الـشريعة املتـوىف                خمتصر   -٦٤
  .م نشر دار الكتب العلمية بريوت لبنان٢٠٠٥هـ١٤٢٦هـ الطبعة األوىل ٧٤٧سنة

عبد . د  :  السامري احلنبلي، دراسة وحتقيق      عبد اهللا صري الدين حممد بن     لإلمام ن : املستوعب   -٦٥
 هـ، دار خضر للطباعة والنشر، بريوت       ١٤٢٠ بن دهيش، الطبعة األوىل      عبد اهللا  بن   كاملل
  .  لبنان -

هـ نشر املكتبـة    ٧٧٠أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي املتوىف سنة        : املصباح املنري تأليف     -٦٦
  . بريوت–العلمية 

هــ  ٧٠٩حملمد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي أبو عبد اهللا املتوىف سنة          : املطلع على أبواب املقنع      -٦٧
  .م١٩٨١هـ١٤٠١املكتب اإلسالمي بريوت سنة:نشر 

 معني احلكام على القضايا واألحكام للشيخ العالمة أيب إسحاق إبراهيم بن حسن بـن عبـد                 -٦٨
م دار الغرب اإلسالمي بريوت     ١٩٨٩ قاسم بن عياد طبعة عام     حممد بن :الرفيع حتقيق الدكتور  

  .لبنان

 املغرب يف ترتيب املعرب أليب الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بـن املطـرز املتـوىف            -٦٩
هـ   حتقيق حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، الطبعة األوىل،نشر مكتبة أسامة ابن              ٦١٠سنة
  . حلب–زيد 

عبـد  بـن   ا عبد اهللا : الدكتور  :  بن أمحد بن قدامة املقدسي، حتقيق        عبد اهللا يب حممد   أل: املغين   -٧٠
 م،  ١٩٨٦/  هــ    ١٤٠٦ حممد احللو، الطبعة األوىل      حعبد الفتا  التركي، والدكتور    ناحملس
  . دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع : نشر

 



  ١١٣  حممد الغامدي        . د/  طلب املدعي أو املدعى عليه اإلمهال وأثر ذلك يف إطالة مدة الدعوى      
 
  

أمحد الشربيين اخلطيب، املتوىف سـنة      حملمد بن   :  املنهاج    معاين ألفاظ  ين احملتاج إىل معرفة   ـمع -٧١
  .  هـ ١٣٩٨دار الفكر العريب :  هـ، الناشر ٩٧٧

 بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، املتـوىف سـنة            عبد اهللا ملوفق الدين أيب حممد     : ع  ــاملقن -٧٢
 التركي، مطبوع مع الشرح الكبري واإلنصاف، الطبعة األوىل         عبد اهللا . د  :  هـ، حتقيق    ٦٢٠

  . دار هجر :  هـ، نشر ١٤١٥

مغـين  هـ مطبوع مـع     ٦٧٦أليب زكريا حيي بن شرف النووي املتوىف سنة        :  منهاج الطالبني  -٧٣
حملمد بن أمحد الشربيين اخلطيب، املتـوىف سـنة         :  املنهاج   معاين ألفاظ ة  ــاحملتاج إىل معرف  

  .  هـ ١٣٩٨دار الفكر العريب :  هـ، الناشر ٩٧٧

 املغـريب،   نعبـد الـرمح    حممد بن حممد بن      عبد اهللا أليب  : تصر خليل   مواهب اجلليل شرح خم    -٧٤
 هـ، ضبط وختريج الشيخ زكريا عمـريات، الطبعـة          ٩٥٤املعروف باحلطاب، املتوىف سنة     

 مكة  -مكتبة دار الباز    :  لبنان، نشر    - هـ، دار الكتب العلمية، بريوت       ١٤١٦األوىل عام   
  . املكرمة 

حممد نعيم ياسني   .د.عة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية أ       نظرية الدعوى بني الشري    -٧٥
  .األردن-دار النفائس للنشر والتوزيع:م نشر ١٩٩٩هـ١٣١٩الطبعة األوىل

لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرملي، الشهري        : اية احملتاج إىل شرح املنهاج       -٧٦
  . بريوت -دار إحياء التراث العريب :  هـ، الناشر ١٠٠٤بالشافعي الصغري، املتوىف سنة 

 نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية يف اململكة العربية السعودية منشور يف جملة العـدل     -٧٧ 
  هـ١٤٢٥العدد احلادي والعشرون السنة السادسة 

 أمحد بن احلسن الكلـوذاين       اهلداية يف فروع الفقه احلنبلي تأليف اإلمام أيب اخلطاب حمفوظ بن           -٧٨
ـ ١٤٢٣هـ حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل الطبعـة األوىل           ٥١٠املتوىف سنة  -هـ
  .م دار الكتب العلمية بريوت لبنان٢٠٠٢

 



  هـ١٤٢٧، ذو احلجة٣٩، ع١٨ى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ججملة جامعة أم القر      ١١٤
 
  

 الوجيز يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لسراج الدين أيب عبد اهللا احلسني ابن يوسف           -٧٩
هـ حتقيق مركز البحث العلمي وإحيـاء التـراث         ٧٣٢ةابن أيب السري الدجيلي املتوىف سن     

م نشر مكتبة الرشـد     ٢٠٠٤هـ١٤٢٥اإلسالمي مبكتبة إمام الدعوة العلمية الطبعة األوىل        
  .الرياض اململكة العربية السعودية

أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان،نشر دار صادر              : وفيات األعيان    -٨٠
 .بريوت
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