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  أ
 

 اإلهداء

 وقدموا وألسنتهم، بأخالقهم الدين عن نافحوا الذين ااهدين علمائنا أرواح إىل

 حيزا قليب من شغل من منهم بالذكر أخص وأعمارهم، عقوهلم، مثرة للدين

:كبريا  

 ...اهللا رمحه، السباعي مصطفى الدكتور: اهدا الشيخ •

 ...اهللا رمحه الندوي، احلسن أبو: الداعية الشيخ •

 ، األدباء وفقيه الفقهاء، أديب الطنطاوي، علي: القاضي الشيخ •

 ...اهللا رمحه

..املغشاة الرمحة سحائب مجيعا عليهم  

 من علينجي وأن اجلزاء، خري اإلسالم عن جيزيهم أن وعال، جلّ املوىل سائال
   ....الرواء معينهم من أل وأن العلماء، ركب يف السائرين

  
  



  ب
 

  )شكر وتقدير(
 

 فإن ،1"الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال:" وسلم عليه اهللا صلى النيب قول من انطالقا

 كل إىل تقديري ووافر شكري، جزيلعرب هلم عن أ أن مين يقتضي والذوق اخللق واجب

  :من

 مورد أوردوين أن على خاص، بشكل الشريعة وكلية عام، بشكل اخلليل جامعة •

 كلية يف األفاضل  العليا الدراسات أساتذة أنسى وال أشاء، أنى منه أل العلم،

 .إفادتنا سبيل يف جهدا آلوا ما الذين الشريعة

 كلية  عميد - الترتوري مطاوع حسني: الدكتور األستاذ: الفضيلة صاحب •

 العلم منحت  اليت العجيب وتفانيه الفذة أستاذيته على به، اهللا أمتعنا - الشريعة

 .متميزا وطعما خاصا مذاقا عندي

 بإشرافه علي تفضل الذي: اهللا حفظه الشربايت، هارون: الدكتور: الفضيلة صاحب •

 الرسالة هذه إثراء يف وتوجيهاته مالحظاته خالل من الفضل له فكان رساليت، على

 .وتقوميها

                                   
 .مسلم شرط على صحيح: األرنؤوط شعيب وقال ،)295:2 (أمحد، مسند :1



  ت
 

 وهيئتها بإدارا، األول، حمضين الفحم، أم يف اإلسالمية والعلوم عوةالد كلية إىل •

 .األجالء ومشاخيها التدريسية،

 اإلسالمية، والعلوم  الدعوة كلية يف املدرس فواز، مشهور: الدكتور فضيلة إىل •

 وجهيت حتديد يف عظيم دور له كان الذي املسلمني، لعلماء العاملي االتحاد وعضو

  ...املناسب ضوعاملو واختيار
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 قدمةم

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

     احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ، سيدنا  حممد النيب األمي 

  : وعلى آله وصحابته أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد 

  .مذاهب األربعة يف وسائل اإلثباتخمالفات ابن حزم الظاهري لل: فهذه دراسة عنواا 

لُص فيها النية هللا خأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن ت ،حبثت عنها فوجدت أا حمصورة يف تسع مسائل

  .وحده ، وأن يتقبلها بقبول حسن ، وأن ينفع ا املسلمني 

  :أمهية الدراسة
  :تنبع أمهية هذه الدراسة ، من عدة نقاط

ت ، إذ ا تثبت احلقوق، وتحفَظَ ألهلها ، وحفظ احلقوق ألهلها من  أمهية وسائل اإلثبا:أوهلا

$  %  M :  الناس به، قال اهللا تعاىلليقومالقسط الذي جاءت الشريعة    #  "  !

  4   3  2  1  0      /  .  -  ,+  *  )  (      '  &

    >   =  <      ;  :9     8    7   6  5L1
 .  

 وهو املذاهب – حزم الظاهري ، إذ ال يستطيع أحد خمالفة واقع فقهي سائد  إظهار عبقرية ابن:ثانيها

  .   إال أن يكون عبقريا، من أصحاب الرأي ، والفكر-األربعة 

                                   
 .٢٥: احلديد : 1
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أن املذاهب األربعة تكاد تكون قُِتلَت دراسة ، وحبثا ، ومتحيصا ، خبالف مذهب ابن حزم ،  : ثالثها

حيص ، فضال عن أن كثريا من العلماء ال يعبأون خبالف فإنه غالبا ما يذكر نقال ، دون دراسة ومت

  .ابن حزم

  .  وهل تقوى على مناهضة املذاهب األربعة، تقييم خمالفات ابن حزم الظاهري:رابعها 

 التعرف على فوائد أصولية ، منها أسباب خالف ابن حزم الظاهري للمذاهب األربعة ، يف :خامسها

  .املسائل اخلالفية

  .عاىل ويل التوفيقهذا واهللا ت

  :  أهداف الدراسة

مجع شتات خمالفات ابن حزم الظاهري للمذاهب األربعة يف طرق ووسائل اإلثبات  •

 .وإخراجها يف مصنف واحد، مع بيان منشأ االختالف وحترير حمل الرتاع

 .مقارنة آراء ابن حزم الظاهري ملخالفيه من املذاهب األربعة وبيان الراجح منها بالدليل •

 .ن مدى إمكانية االستفادة من فقه ابن حزم يف جمال القضاء يف أيامنا املعاصرةبيا •

 .عدم جواز تقليد ابن حزم الظاهري: مناقشة دعوى •

 .تأصيل املسائل اليت انفرد ا ابن حزم الظاهري وعزوها إىل مظاا األصلية •

  
  : أسباب اختيار املوضوع

  

يف ظل احلياة املتسارعة . يف أيامنا املعاصرةحاجة القضاء اإلسالمي إىل التوسعة الفقهية .1

 .واملتجددة يوما بعد يوم 
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من خالل مالمسة املسائل املطروحة حلياة الناس ، وخباصة أن : اتصال املوضوع بالواقع  .2

كانت حقوقا مالية ، أم عينية ، أم أوسائل اإلثبات متس مجيع احلقوق اليت تعين الناس، سواء 

 .بدنية

واالستفسارات حول خمالفات ابن حزم الظاهري، واختالف العلماء يف كثرة املناقشات  .3

 .جواز تقليده

أمهية املوضوع وأثره يف بناء الشخصية الفقهية، إذ أنه يبين عقلية مفتوحة ، ال تنظر إىل  .4

 .صاحب الدليل ، وإمنا تنظر إىل قوة الدليل

 األربعة يف باب القضاء، عدم وجود مصنف أو مؤلَّف أُفِرد ملخالفات ابن حزم للمذاهب .5

 .بينما وجدت بعض الدراسات يف أبواب أخرى من الفقه ، والعقيدة 

   :دراسات سابقة

مل أجد يف حدود إطالعي مؤلَّفا ، أو مصنفا ، أو رسالة علمية ختتص مبناقشة خمالفات ابن حزم 

ال هذه الدراسة ، وإمنا غاية  ، وحتريرها حتريرا علميا وافيا يف جموسائل اإلثباتللمذاهب األربعة يف 

ما وجدت أن من تناول خمالفات ابن حزم تناوهلا عرضا ، يف ثنايا مؤلفات مل تعقد أصالة هلذا 

وهناك دراسات تتعلق مبخالفات ابن حزم للمذاهب األربعة يف أبواب . املوضوع الذي سأكتب فيه

  :  منها ،أخرى من الفقه ، والعقيدة ، واألصول

  

  إلمام ابن حزم الظاهري لالئمة األربعة يف فقه األحوال الشخصية واملعامالت خمالفات ا. 1

دكتور ياسني أمحد األستاذ ال: اسم املشـرف  خالد علي سليمان بين امحد: اسم الطالــب 

  . وهي رسالة دكتوراة يف اجلامعة األردنية،إبراهيم درادكة
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  .  يف فقه العباداتخمالفات اإلمام ابن حزم الظاهري لالئمة األربعة. 2

دكتور ياسني أمحد األستاذ ال: زكريا عوض حممود بين ياسني اسم املشـرف : اسم الطالــب 

  . وهي رسالة دكتوراة يف اجلامعة األردنية،إبراهيم درادكة

  

من خمالفات ابن حزم ملذهب أهل السنة ، عبد : حبث منشور يف الشبكة اإللكترونية بعنوان . 3

 وهذا البحث يتناول بعض خمالفات ابن حزم للمذاهب األربعة يف : السديسالرمحن بن صاحل

  1.العقيدة

  

حملمد صاحل موسى ) ابن حزم واملسائل اليت خالف فيها اجلمهور يف العقائد واألصول والعبادات(. 4

  .م 1995بليبيا سنة ) سبها(حسني من منشورات جامعة 

  

  : منهجي يف البحث

فق املنهج الوصفي ، مستفيدا من املنهجني االستنباطي واالستقرائي،  سوف أسري يف حبثي  هذا و

  :مراعيا ما يلي

 واجتهدت يف الرجوع ،خرجت أقوال كل مذهب من الكتب املعتربة واملعتمدة يف املذهب .1

 . زيادة يف التوثيق، يف املذهب الواحد،إىل أكثر من مصدر

                                   
1 ( http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2185 

http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=2185
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روحة، مع مناقشة كل دليل ، مع بيان عرضت أدلة كل فريق يف كل مسألة من املسائل املط .2

 . واإلجابة على هذه االعتراضات ما أمكن،اعتراضات املخالفني

 .اعتمدت يف الترجيح قوة الدليل ، ال كثرة املرجحني .3

 .عزوت اآليات إىل مواضعها من السور .4

 .مسلم وأعزوت األحاديث النبوية إىل مظاا، مع احلكم عليها إن كانت يف غري البخاري  .5

 . غري الصحابة واألئمة املشهورين،رمجت لألعالم الذين وردت أمساؤهم يف منت الدراسةت .6

 ، واسم احملقق إن كان للكتاب حتقيق، وسنة الوفاة، واملؤلف،ذكرت يف العزو اسم الكتاب .7

 .ودار النشر وسنته وطبعته إذا وجدت

 .ملواضيعواآليات ، واألحاديث ، واآلثار، واملراجع لفهرست ،  .8

 .  الدراسة خبامتة تضمنت نتائج الدراسةختمت .9

على : هذا وقد اشتملت الدراسة على مقدمة ، ومتهيد ، وفصلني ، وخامتة، وفهرس 

  :الترتيب التايل

 وتضمنت أمهية املوضوع، وأهداف الدراسة ، وأسباب اختيار املوضوع، :املقدمة 

  .ومنهجي يف الدراسة ، وتقسيم الدراسةوالدراسات السابقة ، 

  : التعريف بابن حزم ومبذهبه ، وفيه املباحث التالية: لتمهيدا

  .  امسه ، ونسبه:املبحث األول 

  .   مولد ابن حزم، ووفاته:املبحث الثاين 

  .  حياة ابن حزم ، وعصره :املبحث الثالث
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  .  مشايخ ابن حزم، وتالميذه :املبحث الرابع 

  . رحالت ابن حزم العلمية :املبحث اخلامس

  . منهج ابن حزم ومذهبه:السادساملبحث 

  . آثار ابن حزم العلمية:املبحث السابع 

 التقليد ورأي ابن حزم فيه ، ورأي العلماء يف تقليد ابن حزم، وفيه :الفصل األول 

  : املباحث التالية

  . التقليد لغة واصطالحا :املبحث األول 

  . أقسام التقليد:املبحث الثاين 

  .تقليد مشروعية ال:املبحث الثالث

  . دعوى عدم تقليد ابن حزم الظاهري :املبحث الرابع 

  .               القائلون باملنع من تقليد ابن حزم ووجهة نظرهم: املطلب األول 

  .القائلون بتقليد ابن حزم ووجهة نظرهم: املطلب الثاين 

  .مناقشة وترجيح: املطلب الثالث 

ن حزم األئمة األربعة يف وسائل اإلثبات ، وفيه  املسائل اليت خالف فيها اب:الفصل الثاني 

  :املباحث التالية

  : اإلشهاد بني الوجوب واالستحباب:املبحث األول



7 
 

  . مذهب اجلمهور يف حكم اإلشهاد:املطلب األول 

  . مذهب ابن حزم يف حكم اإلشهاد:املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث

  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

  

  :  شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده:بحث الثاينامل

  . مذهب اجلمهور يف شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده:املطلب األول 

  . مذهب ابن حزم يف شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده:املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث

  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

  :  الشهادة ملن بينهم عداوة وخصومة:املبحث الثالث

  . مذهب اجلمهور يف شهادة من بينهم عداوة ، وخصومة:املطلب األول 

  . مذهب ابن حزم يف شهادة من بينهم عداوة ، وخصومة:املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث

  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

  :ك املفلس، أو شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه الشهادة للغرمي، أو للشري:املبحث الرابع 

  . مذهب اجلمهور:املطلب األول 

  .مذهب ابن حزم: املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث
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  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

  

  :  شهادة النساء يف احلدود، والقصاص:املبحث اخلامس

  . مذهب اجلمهور ، يف شهادة النساء :املطلب األول 

  . مذهب ابن حزم ، يف شهادة النساء:املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث

  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

  

   : احلكم بالشاهد واليمني يف األموال :املبحث السادس 

  . يف األموالاحلكم بالشاهد واليمني مذهب اجلمهور، يف :املطلب األول 

  . يف األموالاحلكم بالشاهد واليمنييف  مذهب ابن حزم، :املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث

  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

  

  : اإلقرار املركب، بني جواز التجزئة ، على املقر ، وعدمها   :املبحث السابع 

  . مذهب اجلمهور يف جتزئة اإلقرار املركب:املطلب األول 

  .زئة اإلقرار املركب مذهب ابن حزم يف جت:املطلب الثاين 

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث
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  . مناقشة وترجيح:املطلب الرابع

   .تغليظ اليمني بني اجلواز وعدمه :املبحث الثامن 

  . مذهب اجلمهور يف تغليظ اليمني :املطلب األول 

  . مذهب ابن حزم يف تغليظ اليمني: الثاين طلبامل

  . سبب اخلالف:املطلب الثالث

  . مناقشة وترجيح:ع املطلب الراب

  

  : مساع الدعوى بعد اليمني ، بني اجلواز وعدمه :املبحث التاسع  

 مذهب احلنفية، والشافعية ، واحلنابلة يف مساع الدعوى :املطلب األول   

  . بعد اليمني 

  . مذهب املالكية يف مساع الدعوى بعد اليمني:املطلب الثاين    

  .مساع الدعوى بعد اليمني مذهب ابن حزم يف :املطلب الثالث  

  . سبب اخلالف:املطلب الرابع   

  . مناقشة وترجيح:املطلب اخلامس                   

  

  .وتتضمن أهم النتائج :اخلامتة
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  : الفهارس

  .فهرس اآليات

  .فهرس األحاديث

  .فهرس األخبار واآلثار

  .فهرس األعالم

  .فهرس الكتب

  .فهرس املوضوعات
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  :التمهيد
  :  التعريف بابن حزم ومبذهبه ، وفيه املباحث التالية

  :املبحث األول 

  .  امسه ، ونسبه

   : الثاني املبحث

  .  مولد ابن حزم، ووفاته

  : املبحث الثالث

  . حياة ابن حزم ، وعصره 

   :الرابع املبحث

  .  مشايخ ابن حزم، وتالميذه 

  :اخلامس املبحث

   . رحالت ابن حزم العلمية

  :املبحث السادس

  . منهج ابن حزم ومذهبه

  :املبحث السابع 

. آثار ابن حزم العلمية
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   :املبحث األول 

  امسه ونسبه

هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 

  .1الفارسي أبو حممد

 أصل فارسي ، غري أن هذا ال يعيبه ،  نسيبا ، فهو منمل يكنحزم ، أنه يتضح من خالل نسب ابن 

عال ابن حزم بعلمه  : "3، وقال الشيخ أبو زهرة2"من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه : "rقال النيب 

  . 4"، ومل يعل بنسبه 

ويتضح كذلك أنه قرشي بالوالء ، فارسي باجلنس ، وأنه لذلك الوالء كان يتعصب لبين أمية ، وأنّ 

  . كما سترى ، يف املباحث اآلتية، من الساسة ومن أهل العلم ايه كثريهذا التعصب ألَّب عل

                                   
 دار الفكر ، بريوت، الطبعة ،علي حممد عمر: حتقيق ،) ـه852( لسان امليزان ، أمحد بن علي ابن حجر : 1

 عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،طبقات احلفاظ). 229ص  / 4ج  (- م1987/هـ1407األوىل ، 
 ). 436(  - م1973/هـ1393 ، الطبعة األوىل، ،  مكتبة وهبة ، القاهرة) هـ911(

 األحاديث ، القاهرة– مؤسسة قرطبة ،)م855هـ، 241(  أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند أمحد بن حنبل : 2
 مسلم بن احلجاج ،اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم). 252 / 2 (-مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها 

 ). 71 / 8 (-فاق اجلديدة ـ بريوت دار اآل، دار اجليل بريوت ،) هـ261(القشريي

 مولده مبدينة ،أكرب علماء الشريعة اإلسالمية يف عصره):  م1974=  هـ 1394(  حممد بن أمحد أبو زهرة  :3
فدرس ،  والتدريس، إىل البحث العلمي ه اجت،رسة القضاء الشرعي  وتعلم مبداألمحدياحمللة الكربى وترىب باجلامع 

  خري الدين بن،األعالم:  كتابا40 وأصدر من تأليفه أكثر من ،وكان وكيال لكلية احلقوق، يف جامعة القاهرة
 ).25 / 6 (- م 2002 - ةاخلامسة عشر  الطبعة،بريوت، دار العلم للماليني،)هـ1396( حممود الزركلي 

 ، دار الفكر العريب ، )  هـ 1394(اإلمام ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه ، حممد امحد أبو زهرة  : 4
 .20م ، 2004/ هـ1425القاهرة ، 
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كان يف غرائبه انتماؤه يف فارس، واتباع أهل بيته له : "  على ابن حزم عندما قال1ولقد جتىن ابن حيان

  املعقل يف زمانه، الراجح يف ميزانه، أمحد بن سعيد،يف ذلك بعد حقبة من الدهر توىل فيها أبوه الوزير

 2بن حزم لبين أمية أولياء نعمته، ال عن صحة والية هلم عليه، فقد عهده الناس خامل األبوة، مولّد

، جده األدىن حديث عهد باإلسالم، مل يتقدم لسلفه نباهة،فأبوه أمحد على 4ةبلَ من عجم ل3َاألرومة

اضلة من الرجاحة احلقيقة هو الذي بىن بيت نفسه يف آخر الدهر برأس رابيٍة، وعمده باخلالل الف

 شرف ملن مناهم، أغنتهم عن الرسوخ يف أويل 5واملعرفة والدهاء والرجولة والرأي، فاغتدى جرثومة

                                   
  موىل األمري عبد الرمحن بن ،ان بن خلف بن حسني بن حيان حي) : م1076=   هـ 469: (ابن حيان : 1

" ، وكتاب " املقتبس يف تاريخ األندلس " معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان؛ هو من أهل قرطبة، وله كتاب 
 دار ،سإحسان عبا:  احملقق ،) هـ 681( أمحد بن حممد بن خلكان ،وفيات األعيان : يف تارخيها أيضاًً  "  املتني 

ت (  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،العرب يف خرب من غرب). 218 / 2 (- م 1900 ، بريوت–صادر 
 ).272 / 3 (-م 1984 ، الكويت، مطبعة حكومة الكويت،صالح الدين املنجد. د:  حتقيق،) هـ748

ا من األدب مثل ما ولدت بني العرب ونشأت مع أوالدهم، ويغذوا غذاء الولد ويعلمو: جارية مولدة : 2
 حتقيق ،) هـ 175(  اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني : يعلمون أوالدهم، وكذلك املولد من العبيد

 - هـ  1409 ، إيران، الطبعة الثانية، مؤسسة دار اهلجرة،الدكتور إبراهيم السامرئي+ الدكتور مهدي املخزومي 
)8 / 71.( 

  دار ،)هـ711( حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب: اَألصل: ةُ بوزن اَألكولةاَألروم: قال ابن اَألثري : 3
 ).13 / 12 (- الطبعة األوىل، بريوت–صادر 

 ،وهي شرق من أكشونية وغرب من قرطبة ،قصبة كورة باألندلس كبرية يتصل عملها بعمل أكشونية : لَبلَةُ : 4
 وهي برية حبرية ، وبني إشبيلية اثنان وأربعون ميالً،أربعون فرسخاًأربعة و بينها وبني قرطبة على طريق إشبيلية 

معجم البلدان،  :غزيرة الفضائل والثمر، والزرع، والشجر، وألدمها فضل على غريه، وهلا مدن وتعرف لبلة باحلمراء
 ).10 / 5(ياقوت بن عبد اهللا  احلموي، دار صادر ، بريوت، 

 ،) هـ 224: يفاملتو( أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي،غريب احلديث: شئأصل ال] اجلرثومة [ قد تكون :   5
 ).64 / 1 (-  م1964/  هـ 1384 ، اهلند– حيدر آباد ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،الطبعة األوىل
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 من أرض 2ة، فارتقى قلعة إصطخربلَ، حىت ختطى علي هذا رابية ل1َ ومل يكن إال كال والالسابقة،

  .3..."فارس، فاهللا أعلم كيف ترقاها

كك يف نسبته إىل فارس ، ووالئه لبين أمية ، وأن جده األدىن هو فابن حيان من خالل هذا النص يش

 4الذي انتقل من النصرانية إىل اإلسالم ، وهذا الكالم يدحضه ما سبق وقدمت به من نسب ابن حزم

  .  6 بل هو من تالميذه، وهو من معاصري ابن حزم5ونقله علماء السري والتاريخ عن صاعد

  

                                   
 حممد بن حممد الرزاق الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس: إشارة إىل تقِْليِل املدِة: فلم يكُن إالَّ كَال وال  : 1
 ).470 / 40 (- دار اهلداية،)هـ1205(

بلدة بفارس من اإلقليم الثالث طوهلا تسع وسبعون درجة وعرضها اثنتان وثالثون درجة وهي من  :إصطخر : 2
 - يمعجم البلدان، احلمو: صطخر بن طهمورث ملك الفرس إكان أول من أنشأها ،أعيان حصون فارس ومدا 

إحسان عباس ، مؤسسة :  حممد بن عبد املنعم اِحلمريي ، احملقق  ،الروض املعطار يف خرب األقطار  ). 211 /  1( 
 ). 211 / 1 (- م 1980 - 2:  طبع على مطابع دار السراج الطبعة - بريوت -ناصر للثقافة 

م ، 1997/هـ1417، دار الثقافة ، ) هـ542( الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، علي بن بسام الشنتريين  : 3
 ) .170 / 1 (-إحسان عباس . د:بريوت ، حتقيق

 . من هذه الرسالة12: صفحة : 4

 .30:صفحة: يأيت التعريف بصاعد يف تالميذ ابن حزم : 5

عمر  . د:،حتقيق) هـ748( حممد بن امحد بن عثمان الذهيب ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم : انظر : 6
 . )403 / 30 ( -م 1987/هـ1407األوىل ،  الطبعة بريوت، عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العريب،

الطبعة  ،دار إحياء التراث العريب ،علي شريي :  حتقيق،) هـ774( البداية والنهاية ،إمساعيل بن كثري الدمشقي 
والقاهرة، يوسف بن تغري بردى النجوم الزاهرة يف ملوك مصر  ).113 / 12( - م1988/ هـ1408 ،األوىل

معجم األدباء، ياقوت بن عبد اهللا الرومي ). 75/ 5 (-، املؤسسة املصرية العامة للتأليف)هـ 874( 
 ). 3/546(-م1991/هـ1411دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  ،)هـ626(احلموي
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  : املبحث الثاني 

  زم، ووفاتهمولد ابن ح

 2شهر رمضانسلْخ  من بالد األندلس يوم األربعاء قبل طلوع الشمس 1كان مولد ابن حزم  بقرطبة

  . 3سنة أربع ومثانني وثالمثائة يف اجلانب الشرقي منها

ال يكاد الباحث الدارس جيد عاملا عظيما قد عرف وقت ميالده بطريق : " قال الشيخ أبو زهرة 

مورا ومات مشهورا ، فكان ابن حزم على غري ذلك فقد عرف وقت والدته التعيني ، ألنه ولد مغ

   4..." وعينه ال بالسنة فقط ، بل الشهر واليوم ، وجزء اليوم الذي ولد فيه 

وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أنه من بيت عز وجاه يهتم بأفراده، ويؤرخ هلم حىت تاريخ 

ى أن أسرته يف ذلك الوقت كانت تعيش حياة آمنة مستقرة، ولعله امليالد ، بتفاصيله الدقيقة، ويدل عل

  .يدل على تلك املدنية املتقدمة اليت حتاكي مدنيات العصر احلاضر ، يف ترتيبها ونظامها

                                   
ويني ا ، وهي يف ذاا مدن مخس، وبني املدينة قاعدة األندلس وأم مدائنها ومستقر خالفة األم: قُرطُبة  : 1

واملدينة سور حاجز، ويف كل مدينة ما يكفيها من األسواق والفنادق واحلمامات وسائر الصناعات، وهي يف سفح 
  ،)هـ900(الروض املعطار يف خرب األقطار ، حممد بن عبد املنعم اِحلمريي: جبل مطل عليها يسمى جبل العروس 

 ).456 /  1(- م 1980  ،الثانية  ، الطبعة - بريوت -سان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة إح: حتقيق 

مجهرة اللغة ، : وجئتك يف سلْخ شهر رمضان وغريه من الشهور، أي  يف آخر ليلة منه : مجهرة اللغةجاء يف  : 2
عثمانية، حيدر آباد ، ، دار صادر ، جملس دائرة املعارف ال)  هـ321(حممد بن احلسن األزدي ابن دريد، 

 ).220 / 1(  - هـ1345

 748(تذكرة احلفاظ ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب) .  325 /  3 ( - ابن خلكان ،وفيات األعيان  : 3
 ).   1146 /  3 ( -، دار إحياء التراث العريب ) هـ

 .19 -ابن حزم ، أبو زهرة  : 4
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  .1وتويف آخر ار األحد لليلتني بقيتا من شعبان سنة ست ومخسني وأربعمائة

  : املبحث الثالث

  حياة ابن حزم

  :املطلب األول 

  أتهنش

 ، وحياة هادئة ناعمة، فقد كان هينءنشأ ابن حزم يف بيت عز وجاه ، ومال ورفاه ، يف عيش رغيد 

، فقد عاش ابن حزم يف 3 من كرباء قرطبة ، وقد وزر للمنصور أيب عامر2أبوه أمحد بن سعيد بن حزم

، حمفوفا )اية نشأتهيف بد( بالط الوزارة ، يف خري أزمنة األندلس ، وأكثرها أمنا وهدوءا واطمئنانا 

                                   
 .) 328 /  3( وفيات األعيان، ابن خلكان  : 1

 عامر مدبر دولة املؤيد هشام  بن أيب عامر حممد بن أيبوزر للمنصور :  بن سعيد بن حزم بن غالبمحدأ : 2
 يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء اإلكمال: هـ 402 شاعر، كاتباملستنصر احلكم األموي، 

 ). 450 /  2(  - الطبعة األوىل ، بريوت–ية  دار الكتب العلم،) هـ475(  علي بن هبة اهللا بن ماكوال ،والكىن

 احلكم بقرطبة،  املستنصرحاجب اخلليفة هشام بن: املنصور ويلقب بشنجول) أبو عامر(عبد الرمحن بن حممد  :  3
 وتلقب بالناصر مث باملأمون، وصار ـ ه399سنة ) عبد امللك(وآخر العامريني ، ويل احلجابة بعد وفاة أخيه املظفر 

وطلب من اخلليفة هشام أن يوليه العهد من بعده، فواله هشام ذلك، ) اجب األعلى، املأمون ناصر الدولةاحل(يدعى 
  ).325 /  3( اإلعالم ،  الزركلي ). 58 / 3 (- الذهيب ،العرب : م 1010/  هـ 400:  سنة: لضعفه، تويف 
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باجلواري والقيان ، وحياة مثل هذه داعية إىل االحنراف والفساد ، ولكن ابن حزم على العكس من 

  .ذلك ، حفظ القران صغريا ، وسار يف طريق العلم كبريا 

 هذه احلياة الناعمة الرغيدة مل تدم له طويال ، فقد كانت وزارة أبيه يف آخر عهد األمويني ، أي 

الل حكمهم ، فتبدل أمنهم إىل خوف ، وسكوم إىل اضطراب ، وبت دورهم ، وخربت وقت احن

منازهلم ، حىت انتهى م األمر إىل اجلالء  عنها قسرا ، ال طوعا ، فخرجوا من قرطبة بعد دخول 

     2 .1الرببر إليها وختريبها ، مث حط م الترحال يف املرية

ه ، وناله شواظ نارها ، فلحقه شيء من السجن والتغريب عاش ابن حزم ، تلك احملنة مع أسرت

واإلغرام الفادح واالستتار ، جراء الوزارة ، لكن ذلك مل مينعه من تويل الوزارة بعد ذلك ، فقد 

  4. 3توالها  لعبد الرمحن املستظهر باهللا 

                                   
 وفيها حتل ، الشرق منها يركب التجار وكانت هي وبخانة بايب،مدينة كبرية من أعمال األندلس: املَِرية : 1

 وفيها مرفأ ومرسى للسفُن واملراكب يضرب ماء البحر سورها ويعمل ا الوشي والديباج فيجاد  ،مراكب التجار
وفيها يكون  ،هـ 552 مث استرجعها املسلمون سنة ، هـ542عمله ، ودخلها اإلفرنج من الرب والبحر يف سنة 

 ).119ص  / 5ج ( -معجم البلدان ، ياقوت :  ومنها خيرج إىل غزو اإلفرنجملسلمنياترتيب أسطول 

حممد عبد الرحيم ، مؤسسة الكتب : ، حتقيق 163لفَة واُألالف ، علي بن امحد بن حزم ، طوق احلمامة يف اَأل : 2
 .م2000/ هـ1420الثقافية ، الطبعة األوىل ، 

أحد من ويل إمارة قرطبة يف أيام ضعف : ملطرف، املستظهر باهللاعبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار ، أبو ا : 3
، وثار عليه حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد ـ ه414الدولة األموية باألندلس ، بويع باخلالفة سنة 

دعوته  يوما من واليته مل يتنظم له فيها أمر وال جتاوزت 47الرمحن الناصر، مع طائفة من الغوغاء، فقتلوه بعد 
كان عفيفا، رقيق النفس، حسن الفهم والعلم، أديبا جييد الشعر، ختم به فضالء أهل بيته، : قرطبة ، قال مؤرخوه

 ).341 /  3 ( -األعالم للزركلي :   هـ  414: تويف سنة

 .133طوق احلمامة ، ابن حزم ،  : 4
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ك خمالفيه صك مث ترك السياسة بعد ذلك ، واشتغل بالعلم حياته كلها ، وكان شديدا يف رأيه ، يص

عليه ، جلرأته ) املالكيني ( مما أدى إىل متايل علماء عصره . 2 ، كما وصفه معاصره ابن حيان1اجلندل

عليهم ، ووشوا به إىل سالطينهم ، فاجتمعت عليه خصومة العلماء ، مع اخلصومة السياسية ، إذ 

م ، وانتهى أمره إىل أن نفي كان شديد التعصب لبين أمية ، مبغضا ملناوئيهم ، فأحرقت كتب ابن حز

 آبائه من قبل ، وفيها مات آخر ار األحد لليلتني بقيتا من كلْ ، ومهكُلْة ، هي مبلَإىل جزيرة لَ

  . 3شعبان سنة ست ومخسني وأربعمائة

                                   
 .)129 / 3 (-ورابن منظ، لسان العرب : اجلَلْمد واجلُلْمود الصخر: اجلَندل :  1

 م1987/هـ1407، دار الفكر ، الطبعة األوىل، )هـ852(لسان امليزان ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين : 2
- ) 4  / 229.( 

 ) .328 /  3( وفيات األعيان، ابن خلكان  : 3
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   : املطلب الثاني

  عصر ابن حزم

لمية يف األندلس ، كان عصر ضة عمع ذلك االضطرابات السياسية ، شهد عصر ابن حزم كثريا من 

  : من عدة نواٍح 

 خصم ابن حزم - 2، وأبو الوليد الباجي1أنه شهد علماء عظاماً مثل ابن عبد الرب، حافظ املغرب .1

 . شارح املوطأ -العلمي

أنه كان عصر الترمجة ، اليت اتسعت يف ذلك الوقت ، فاستوعبت الكثري من العلوم ، وخباصة  .2

   جتد ابن حزم قد ل من معني الترمجة ، الطب ، والفلسفة واملنطق ، لذلك

 .  4، وكتب يف الطب عدة رسائل3فكتب يف املنطق

                                   
 ) .153 / 18 ( -ءسري أعالم النبال:  ترمجته يف انظريأيت التعريف بابن عبد الرب، يف مبحث شيوخ ابن حزم   : 1

أصلهم من بطليوس مث انتقلوا إىل باجة، طلب العلم على شيوخ األندلس، مث رحل : اجيالبسليمان بن خلف  : 2
 مث دخل الشام ،  ودخل املوصل ومسع مبصر من علمائها ، مث رجع ، احلجاز ، مث رحل إىل بغداد مث إىلإىل املشرق، 

 : بن حزم مناظرات وفصول ذكر بعضها يف كتاب له يسمى الفرقاوبينه وبني عبد الرب ابن إىل األندلس ، وأخذ عنه 
ابن (الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن نور الدين) . 230 /  4( لسان امليزان ، ابن حجر 

 –م 1996/هـ1417، حتقيق مأمون اجلنان، دار الكتب العلمية، بريوت ،الطبعة األوىل ، )هـ799-فرحون
 ). 136 /  1 ( ،حتقيق أمحد البزار ،) هـ474(التعديل والتجريح ، سليمان بن خلف الباجي .  )197(

، دار الفكر ، ) 690ص  / 2ج (هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إمساعيل باشا البغدادي ،  : 3
إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية ، علي بن التقريب حلد املنطق واملدخل  : انظر. م1990/هـ1410بريوت ، 

 . م، دار مكتبة احلياة، بريوت1900، 1: إحسان عباس ، الطبعة : أمحد بن حزم ، حتقيق 

). 326ص  / 3ج  (-  ابن خلكان،وفيات األعيان).113ص  / 12ج  (- ابن كثري ،البداية والنهاية : انظر : 4
 )16 ص / 7ج  (-  كحالة،معجم املؤلفني
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ــشعر واألدب .3 ــه كــان عــصر ال ــذخرية: أن ــة ال ــب  :" 1فتجــد يف مقدم ــن عجائ م

علمهم، وغرائب نثرهم ونظمهم، مـا هـو أحلـى مـن مناجـاة األحبـة، بـني التمنـع               

ــة ــار   2والرقب ــاة العق ــن معاط ــهى م ــا 3 ، وأش ــى نغم ــث، عل    ،4ت املثال

ــار ــرة 5 واألزي ــذه اجلزي ــل ه ــذ كــانوا -؛ ألن أه ــة، ورؤوس - م  رؤســاء خطاب

ــدور؛   ــشموس والب ــاروا ال ــسوا البحــور، وأشــرقوا فب ــدفقوا فأن ــة، ت شــعر وكتاب

 . 6"وذهب كالمهم بني رقة اهلواء، وجزالة الصخرة الصماء 

                                   
)  هـ403(بابن بسام :   أليب احلسن علي املعروف ،  يعين جزيرة األندلس ،الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  :  1

 : هـ،  ومساه 711سنة  : يف  املتو،حممد بن مكرم األنصاري اللغوي : أبو الفضل مجال الدين : ،  وقد اختصره 
 -حاجي خليفة( بن عبد اهللا في مصط،والفنونكشف الظنون عن أسامي الكتب ) : لطائف الذخرية ( 

 ).825 / 1 (-م1076/هـ1402 ، دار الفكر،)هـ1067

 ال تطيعوا :  أنه قال أيها الناس > عليعن : -بني التمنع والرغبة ، جاء يف كشف اخلفاء : لعلها : أقول :  2
كشف : ...ويتمنعن وهن راغباتيتظلمن وهن الظاملات ، وحيلفن وهن كاذبات ، ............ لنساء أمرا ، ل

،  )  هـ 1162( اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إمساعيل بن حممد العجلوين 
 ).133 /  2 ( -  هـ1408 / م 1988 ، لبنان، الطبعة الثالثة –دار الكتب العلمية بريوت 

 أمحد بن فارس بن ،مقاييس اللغة:  ألنها عاقرت الدنَّ، أي الزمته قيل إنّ اخلمر تسمى عقاراً،اخلمر : العقار : 3
:  الطبعة ، احتاد الكتاب العرب،عبد السالم حممد هارون:  احملقق ،) هـ395: ت (زكرياء القزويين الرازي 

 ).73 / 4 (-. م2002=  هـ 1423

تاج :رنات املثاِلِث واملَثاِني : ؛ ومنه قولُهم )  واِحدها مثْىن الذي بعد األوِل ،: من أَوتاِر العوِد . ( املَثاِني  :4
 ).290 / 37 (-العروس من جواهر القاموس 

5 :  يرالز : يارنُّ واجلمع أَزالد، يروالز  : جعل فيه املاُء : احلُب467 / 11 (- الزبيدي ،تاج العروس: الذي ي .( 
 ). 339 /  4 ( -بن منظور السان العرب ، 

  بريوت ، ،، دار الثقافة)هـ542(الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، علي بن بسام الشنتريين  : 6
 ) .14 /  1(  -م 1997/هـ1417
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  . وكان ابن حزم شاعرا جميدا ، ألف يف شىت املوضوعات 

ورد يف ترمجة احلكم بن عبد الرمحن الناصر ، اخلليفة األموي : ملكتبات بال منازع كان عصر ا .4

 هـ ، أنه كان مجاعا للكتب، حمبا للعلماء 366هـ إىل سنة 355الذي توىل من سنة  

يستحضرهم من البلدان النائية فيستفيد منهم وحيسن إليهم، وأن مكتبته بلغت أربع مئة ألف 

زم اطلع على تلك املكتبة بال ريب ألا ظلت حمفوظة إىل أول أيام الفنت وال بد أن ابن ح.1جملد

 .2اليت قامت بقرطبة إىل أن بيع أكثرها يف حصار الرببر

 ،أنه كان عصر مناظرات علمية وجدل فقهي ، كانت تعقد له جمالس حيضرها العامة واخلاصة .5

يعة الناس يف األندلس ، فللحياة وال بد من إطاللة على احلياة االجتماعية يف ذلك العصر، وطب

االجتماعية أثرها البالغ على شخصية العامل ، وعقليته ، وأهل األندلس مزيج من عناصر خمتلفة ، 

ال يقدر على صهر هذا املزيج يف بوتقة واحدة إال اإلسالم ، فهم مزيج من العرب األقحاح، 

ن اعتنقوا اإلسالم من أهل تلك الديار ،  الذي3والرببر الذين جاءوا من املغرب العريب، والصقالبة

وأهل األندلس عرب يف األنساب والعزة واألنفة  : " 4فما كانت نتيجة ذلك املزيج ؟ قال املقري

                                   
 ).267 /  2 ( -األعالم ، الزركلي  : 1

 .89: اإلمام ابن حزم ، أبو زهرة :2

بعض جبال الروم وقيل للرجل األمحر صقالب جيل محر األلوان صهب الشعور يتامخون اخلزر و: الصقالبة  : 3
 ).526ص  / 1ج  (-لسان العرب : تشبيها م 

املؤرخ األديب احلافظ،  ولد ونشأ يف :  هـ1041 ، أبو العباس:التلمساينأمحد بن حممد املقري :  املقري :4
وتنقل يف الديار املصرية وانتقل إىل فاس، فكان خطيبها والقاضي ا ، ومنها إىل القاهرة ) باملغرب(تلمسان 

تويف بالشام مسموما، عقب عودته من اسطنبول  : وقيل. والشامية واحلجازية، وتويف مبصر ودفن يف مقربة ااورين
 ). 237 / 1(  -األعالم للزركلي : واملقري نسبة إىل مقرة ، من قرى تلمسان 
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وعلو اهلمم وفصاحة األلسن وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل والسماحة مبا يف 

 إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها أيديهم والرتاهة عن اخلضوع وإتيان الدنية، هنديون يف

وضبطهم هلا وروايتهم، بغداديون يف ظرفهم ونظافتهم ورقة أخالقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن 

نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهام وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم، يونانيون يف 

فواكه وتدبريهم لتركيب استنباطهم للمياه ومعانام لضروب الغراسات واختيارهم ألجناس ال

الشجر وحتسينهم للبساتني بأنواع اخلضر وصنوف الزهر، وهم أصرب الناس على مطاولة التعب يف 

جتويد األعمال ومقاساة النصب يف حتسني الصنائع أحذق الناس بالفروسية، وأبصرهم بالطعن 

  .1..."والضرب

 وإن تقلبت فيه احلياة السياسية ، إال أنه فتخيل معي ذلك اتمع الذي نشأ فيه ابن حزم ، فهو جمتمع

  . كان جمتمعا ازدهرت فيه العلوم ، على اختالف فنوا 

 فيه املرأة احملدثة والشاعرة ، ك جتدومما ينبغي ذكره هنا ، دور املرأة يف اتمع األندلسي ، إذ أن

تمع النسوي تأثري كبري  ، ولقد كان للمج2واألديبة ، والنحوية ، ومن عملت يف السياسة،وغري ذلك

 يف قصر مليء بالنساء ، كما هي قصور أهل األندلس ، وكان من ترىب فلقديف حياة ابن حزم ، 

الطبيعي إلنسان رىب يف مثل هذه البيئة أن ينساق مع شهواته وأهوائه ، ولكن على العكس من ذلك ، 

                                   
 - إحسان عباس ، دار صادر: مساين ، حتقيق نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، أمحد بن املقري التل : 1

 .  )151ص  / 3ج ( - م 1997 ، 1:  لبنان ، الطبعة -بريوت 

: ذكر املقري يف نفح الطيب أمساء الكثري من النساء الاليت برزن ، وكان هلن قصب السبق يف األندلس ، منهن  : 2
م العالء احلجارية ، والبجانية ، والعروضية ، أم السعد بنت عصام احلمريي ، ومنهن حسانة التميمية ، ومنهن أ

 ).4/171 : ( املقري، نفح الطيبانظر: وغريهن الكثري 
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" بن حزم ، حيدثك عن نفسه حفظ القرآن، واألدب، والشعر على أيدي تلك النساء ، وأتركك مع ا

ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما ال يكاد يعلمه غريي، ألين ربيت يف حجورهن، 

 1ونشأت بني أيديهن، ومل أعرف غريهن، وال جالست الرجال إال وأنا يف حد الشباب وحني تبقَّل

، ومل يكن وكدي وإعمال وجهي؛ وهن علمنين القرآن وروينين كثرياً من األشعار ودربنين يف اخلط

ذهين مذ أول فهمي وأنا يف سن الطفولة جداً إال تعرف أسبان، والبحث عن أخبارهن، وحتصيل 

 وأنا ال أنسى شيئاً مما أراه منهن، وأصل ذلك غرية شديدة طبعت عليها، وسوء ظن يف جهتهن ،ذلك

  . 2"فُِطرت به، فأَشرفْت من أسبان على غري قليل

 ، إال أنه ما انساق 4 كما قال ابن القيم3رج عن طور الفقهاء ، وامناع يف طوق احلمامةورغم أنه خ

 وكفى به عليما –ومع هذا فيعلم اهللا : " مع شهواته ، وركب مطية األهواء ، قال يف طوق احلمامة

                                   
 الفراهيدي ،كتاب العني: خرج شعره:  وبقَّل ، وأبقل ، وبقَل ،قد بقل وجهه : يقال لألمرد إذا خرج وجهه : 1
 دار ، حتقيق عبد احلميد هنداوي ،) هـ458(احملكم واحمليط األعظم، علي بن إمساعيل بن سيده ).170 / 5 (-

 ).123 / 8 (- بريوت ،م 2000 ،الكتب العلمية 

 .81: طوق احلمامة ، ابن حزم  : 2

  .45 : صفحة،آثار ابن حزم: طوق احلمامة يف : يأيت التعريف بكتاب  : 3

مذ على يد ابن تيمية حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، ولد يف دمشق وتتل): هـ751( ابن قيم اجلوزية  :4
 وسجن ابن قيم اجلوزية وعذِّب عدة مرات، وأطلق من ،حيث تأثر به تأثرا كبريا وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه

أعالم : ذكر منهاأ له العديد من املؤلفات يف الشريعة والتفسري والفقه ،سجنه بقلعة دمشق بعد وفاة ابن تيمية
 ،) هـ764( صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، الوايف بالوفيات: لسالكنياملوقّعني؛ زاد املعاد؛ مدارج ا

). 195 / 2 (-  بريوت،م2000 -هـ1420 ، دار إحياء التراثفي،أمحد األرناؤوط وتركي مصط: حتقيق
مد روضة احملبني ونزهة املشتاقني ، حم:   كالم ابن القيم يف ابن حزم يف انظر). 56ص  / 6ج  (-األعالم للزركلي 

 ) .130 (-م1992/هـ– 1412، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ) هـ751(بن أيب بكر أيوب الزرعي 
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للت  ، وإين اقسم باهللا، أين ما ح1 أين بريء الساحة، سليم األدمي ، صحيح البشرة ، نقي احلجزة–

  .   2"مئزري على فرج حرام قط ، وال حياسبين ريب على كبرية الزنا مذ عقلت إىل يومي هذا 

                                   
حيث يثىن طرف اإلزار يف لَوِث اإلزار ، ومجعه : احلُجزةُ:  وقالوا ،معِقد اإلزاِر من اإلنسان : واحلُجزة  : 1

 زاتجة ،حزاحلُج بوهو طَي  :94 / 15 (- الزبيدي ،لعروس تاج ا: أي عفيف.( 

 .171طوق احلمامة ، ابن حزم ،  : 2
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  :املبحث الرابع 

  شيوخه وتالميذه  

  :املطلب األول 

  شيوخه

  :  أهم الشيوخ ، الذين تتلمذ عليم ابن حزم وروى عنهم 

 ،عتقاد وحيقق يف علم النسبفقيه مالكي ، ذو قوة يف علم اال: عبد الرمحن بن أيب يزيد األزدي .1

  ومل يكن ،  وقع اإلمجاع أنه مل يصل إىل األندلس من بلده مثله،له قطع من الشعر مطبوعة

، وقد ذكر ابن حزم 1بالراسخ يف الفقه، كان مشاوراً فيه، وكان حافظاً للحديث حسن الشعر

علم علم الكالم واجلدل  ومنه ت،2يف طوق احلمامة أنه كان خيتلف إىل جملسه بصحبة أحد مشاخيه 

 . 3والشعر

احلسني بن علي الفاسي أبو علي من أهل العلم والفضل، مع : قال احلميدي : أبو احلسني الفاسي .2

 .4العقيدة اخلالصة، والنية اجلميلة، مل يزل يطلب وخيتلف إىل العلماء، حمتسباً حىت مات

                                   
أمحد بكري حممود ، دار .د: ، حتقيق ) هـ544(ترتيب املدارك وتقريب املسالك، عياض بن موسى السبيت  : 1

 ).614ص / 1ج (-م 1967/هـ1387مكتبة احلياة ، بريوت ، 

 .171طوق احلمامة ، ابن حزم ،  : 2

 .161:  ابقاملصدر الس : 3

، املكتبة العصرية ، )هـ488(جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ، حممد بن فتوح بن عبد اهللا احلميدي  : 4
 ).190ص (  -صالح الدين اهلواري.م ، بعناية د2004/هـ1425بريوت ، الطبعة األوىل ، 
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صحبت أبا علي : " ق احلمامة وهذا من أعظم من كان له األثر يف حياة ابن حزم، قال يف طو

احلسني بن علي الفاسي، يف جملس أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب يزيد األزدي، شيخنا وأستاذي 

 وكان أبو علي املذكور عاقال ، عامال ، عاملا ، ممن تقدم يف الصالح والنسك – رضي اهللا عنه –

 ، ألنه مل تكن له 1ه كان حصوراالصحيح ، ويف الزهد يف الدنيا ، واالجتهاد لآلخرة ، وأحسب

 علما وعمال ودينا وورعا، فنفعين اهللا به كثريا ، وعلمت موقع ،امرأة قط، وما رأيت مثله مجلة

  .، وعنه أخذ احلديث والنحو واللغة2"اإلساءة ، وقبح املعاصي

، موىل الوليد  أبو حممد البياين، أندلسي،قَاِسم بن أصبغ بن حممد بن يوسف بن ناِصح بن عطَاء .3

 ويعرف بصاحب ،بن عبد امللك، إمام من أئمة احلديث، مكثر حافظ مصنف، شافعي املذهب

 ، ولعل ابن حزم أخذ املذهب الشافعي 3الوثائق، تويف سنة مثان  وسبعني ومائتني ، صحب املزين

  .سيما أنه صحب املزين صاحب الشافعيال ، الذي متذهب به أول أمره منه ،

 حممد بن سعيد بـن نبـات ،أندلـسي يعـرف بالنبـايت، حـدث عـن عبـد                    أبو عبد اهللا   .4

   ، 4بِقـــي بـــن مخلَـــٍداهللا بـــن نـــصر الزاهـــد األندلـــسي صـــاحب 

                                   
  قال ابن ، ٣٩: آل عمران: M C  B   L : ويف الترتيل،الذي ال ِإربةَ له يف النساء : واحلَصور  :1

ن193 / 4 (- ابن منظور ،لسان العرب: اَألعرايب هو الذي ال يشتهي النساء وال يقر.( 

 .172ابن حزم، طوق احلمامة ،  : 2

 ).853 / 3 (- تذكرة احلفاظ ).441ص  / 1ج ( ، ابن ماكوال اإلكمال : 3

 مسع أبا عبداهللا أمحد بن ، له رحلة يف طلب العلم، احلديث إمام يف،أبو عبد الرمحن: بقي بن خملد األندلسي : 4
 ومل يكن يتقلد مذهباً ، ينتقل مع األخيار ،حنبل وأبا بكر بن أيب شيبة وخلقا كثريا  ، نشر علم احلديث باألندلس

 علي بن عمر الدارقطين ،املؤتلف واملختلف للدارقطين: هـ276تويف سنة ، ويل قضاء طليطلة ،حيث انتقلت
 ).43 / 1 (- دار الغرب اإلسالمي،موفق عبد القادر. د: احملقق ،)هـ385(
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، وبقـي بـن خملـد يـشهد لـه أنـه مـأل األنـدلس حـديثا              1مات بعد سنة أربعمائـة    

، وهنا يتبني كيـف حـصل ابـن حـزم ثروتـه احلديثيـة ، وكـان ابـن حـزم                 2ورواية

كتـاب أيب عبـد الـرمحن    : " د اإلعجاب ببقي بـن خملـد، قـال ابـن حـزم          معجباً أش 

بقي بن خملد ؛ فهـو الكتـاب الـذي أقطـع قطعـاً ال أسـتثين فيـه أنـه مل يؤلـف يف                         

 . 3"اإلسالم تفسري مثله 

 ، كان فقيهاً عاملاً جبميع فنون العلم 4عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن الفرضي أبو الوليد القرطيب .5

ثله يف سعة الرواية بقرطبة كان حافظاً للحديث متقناً لعلومه أديباً بارعاً ويل قضاء ، ومل ير م

ني ومخسني سنة، وله توتويف سنة ثالث وأربعمائة عن اثن.  وكان حسن البالغة واخلط5بلنسية

 وكان ابن حزم ، 7، وكتاب كبري يف املؤتلف واملختلف6تاريخ يف العلماء والرواة للعلم باألندلس

  .1با بشيخه هذا ومبؤلفاته، وعنه أخذ احلديث والفقهمعج

                                   
   ).441ص  / 1ج ( ، ابن ماكوال إلكمالا : 1

،مؤسسة الرسالة ، بيوت، الطبعة التاسعة ، ) هـ748( سري أعالم النبالء ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب   : 2
 ). 287 /  13( - م، أشرف على حتقيقه شعيب األرنؤوط1993/هـ1413

إحسان عباس ، املؤسسة العربية للدراسات : رسائل ابن حزم األندلسي ، علي بن أمحد ابن حزم ، حتقيق  : 3
 ).178ص  / 2ج (-م 1987 ، 2: رسالة مداواة النفوس  ، الطبعة :والنشر ، بريوت 

 ).هـ671( بكر األنصاري القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب : هذا غري القرطيب املفسر والذي هو : 4

مدينة مشهورة باألندلس، وهي شرقي قرطبة، وهي برية حبرية ذات أشجار وأار، وتعرف مبدينة : بلَنسية : 5
 95:  واستردها امللثمون سنة،هـ487: التراب، وتتصل ا مدن تعد يف مجلتها ، وكان الروم قد ملكوها سنة

 ).490 / 1 (- ياقوت ،معجم البلدان:  يسمون عرب األندلس هـ ، وأهلها خري أهل األندلس

 .م1997  : دار الكتب العلمية ، سنة النشر،  عبد اِهللا بن حممد بن يوسف،تاريخ علماء األندلس : 6

 ).  233ص  (-الديباج املذهب ،ابن فرحون) .  244: ص (- احلميدي،جذوة املقتبس  : 7
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 يوسف بن عبد اهللا بن :وإذا ذكرت مشايخ ابن حزم فال بد من ذكر مزاملته حلافظ املغرب  .6

إمام حافظ مكثر، عامل بالقراءات وباخلالف يف الفقه، وبعلوم احلديث : حممد بن عبد الرب النمري

ى أنه مل خيرج عن األندلس، لكنه مسع من أكابر أهل والرجال، قدمي السماع، كثري الشيوخ عل

، وكان 2وألف مما مجع تواليف كثرية نافعة. احلديث بقرطبة وغريها، ومن الغرباء القادمني إليها

ابن عبد الرب أعلَم من باألندلس يف السنن واآلثار واختالف العلماء ، وكان يف أول زمانه ظاهري 

، إال أنه كان 3 مث صار مالكيا،ىل القول بالقياس من غري تقليد أحداملذهب ملدة طويلة، مث رجع إ

  .4كثريا ما مييل إىل مذهب الشافعي

إن ابن عبد الرب كان ينبسط إىل ابن حزم، ويؤانسه، وعنه : وال بد أنه انتفع ذه الزمالة ، وقيل

ذكور كُتب ال مثل ولصاحبنا أيب عمر ابن عبد الرب امل:  قال ابن حزم،5أخذ ابن حزم فن احلديث

  اقتصر ، مخسة عشر كتاباً، منها كتابه املسمى بالكايف يف الفقه على مذهب مالك وأصحابه،هلا

  . 6 وبوبه وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال يف معناه،فيه على ما باملفيت احلاجة إليه

                                                                                                  
 ).180ص  / 2ج  (-. فضل األندلس وذكر رجاهلارسالة يف: رسائل ابن حزم  : 1

 )356ص  (-جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ، احلميدي : 2

 ).1130 / 3 (- الذهيب ،تذكرة احلفاظ : 3

 ). 160ص  / 18ج  (-سري أعالم النبالء، الذهيب  : 4

 ).160ص  / 18ج  (-سري أعالم النبالء، الذهيب  : 5

 ).180ص  / 2ج  (-رسائل ابن حزم  : 6
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  :املطلب الثاني 

  تالميذ ابن حزم

:مههم أ، حزم الكثري من التالميذالبن  

أبا القاسم : ، يكىن1لةِطيلَقاضي طُ: صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن صاعد التغليب .1

: من أهل املعرفة والذكاء، والرواية، والدراية، ولد باملرية يف سنة : وأصله من قرطبة، وكان

  وكان بينه وبني ابن حزم،هـ 462:  وتويف بطليطلة وهو قاضيها يف شوال سنة،هـ 420

أنه ولد بعد : وكتب إيل خبط يده:  عالقة خاصة ، إذ خصه ابن حزم ببعض الكتب ، قال صاعد

كان أبو حممد :  ، وكان معجبا بابن حزم ، قال فيه 2صالة الصبح من آخر يوم يف شهر رمضان

ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم، وأوسعهم معرفة مع توسعه يف علم اللسان، 

  . 3حظه من البالغة، والشعر، واملعرفة بالسري واألخبارووفور 

                                   
مدينة كبرية ذات خصائص حممودة باألندلس يتصل عملها بعمل وادي احلجارة من أعمال األندلس : طُلَيطُلَةُ : 1

وهي غريب ثغر الروم وبني اجلَوف والشرق من قرطبة وكانت قاعدة ملوك القرطبيني وموضع قرارهم وهي على 
 ) .39 ص/ 4ج  (- ياقوت، معجم البلدان: شاطئ ر تاجه 

الصلة يف تاريخ علماء األندلس، خلف بن عبد امللك بن بشكوال ). 546 / 3( -معجم األدباء ، ياقوت  : 2
 ).200ص ( -م 2003/هـ1423صالح الدين اهلواري ، املكتبة العصرية، بريوت، .د: ، بعناية ) هـ578(

 ).200ص  (-الصلة، ابن بشكوال  : 3
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الفضل بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو رافع ، كان ذا أدب ونباهة، وروى عن أبيه وابن  .2

 ، مع 1هـ ، وقتل أبو رافع يف نوبة الزالقة479:  وتويف سنة،عبد الرب، وكتب خبطه علماً كثرياً

خدم أبو رافع علم أبيه أميا خدمة ، فقد ذكر أنه اجتمع عنده  ، وقد 2خمدومه املعتمد بن عباد

خبط أبيه من تأليفه حنو أربع مائة جملد تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة، كما أنه هو الذي 

   3.نشر علم أبيه يف املشرق اإلسالمي

 واحلجاز مسع باألندلس ومصر والشام: حممد بن فتوح بن عبد اهللا بن فتوح احلميدي األندلسي .3

وبغداد واستوطنها وكان من كبار أصحاب ابن حزم ،مسع ابن حزم وأخذ أكثر كتبه، وكان 

ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة احلفظ وكرم : " معجبا به، قال يف ابن حزم 

، وقد روى عن مجاعة من 4"النفس والتدين، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه

                                   
املعتمد  األمازيغ متحدة مع جيش املرابطني م بني جيوش دولة 1086 /ـ ه479 وقعت يف :معركة الزالقة : 1
كان للمعركة تأثري كبري يف  ،ألفونسو السادسصارا ساحقا على قوات امللك القشتايل  واليت انتصرت انتبن عبادا

 اإلسالمية وقد أخرت ملوك الطوائفطرد يف أراضي ض إذ أا أوقفت زحف النصارى امل، اإلسالمياألندلستاريخ 
ابن (الكامل يف التاريخ ، حممد بن حممد الشيباين: سقوط الدولة اإلسالمية يف األندلس ملدة تزيد عن قرنني ونصف

 -تاريخ اإلسالم للذهيب  ).8/141(  -م 1978/هـ1398فكر ، بريوت ، ، دار ال)هـ630-أثري اجلزري
 ).14/ 13 (-  ابن كثري،البداية والنهاية). 7/291(

املعتمد على اهللا أبو القاسم حممد بن امللك املعتضد باهللا ، قاضي إشبيلية، مث ملكها، حكم املعتمد على املدينتني   :2
كان أندى امللوك راحة، وأرحبهم  واملا أديبا، ذكيا شاعرا، حمسنا جوادا ،قرطبة وإشبيلية، كان فارسا شجاعا، ع

ج  (-سري أعالم النبالء ، الذهيب :  هـ488: ساحة، كان بابه حمط الرحال، وكعبة اآلمال ، ومات يف شوال سنة
 ).58ص  / 19

 بن حممد بن عبد امللك السفر اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ، حممد : انظر : 3
 ) .540 /2( -،  دار الثقافة، بريوت م1965 ، األوىلإحسان عباس ، الطبعة :  ، احملقق ) هـ 703 (املراكشي

 ).326ص  / 3ج (وفيات األعيان، ابن خلكان ،  : 4
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لماء ، منهم ابن عبد الرب، وكان من كبار احلفاظ ثقة متديناً بصرياً باحلديث عارفاً بفنونه الع

 ،حسن النغمة بالقراءة مليح النظم ظاهري املذهب له شعر يف املواعظ ، تويف ودفن يف بغداد

تاريخ (، و )جتريد الصحيحني للبخاري ومسلم واجلمع بينهما:  (هـ، من مؤلفاته 488: سنة

  .1)تسهيل السبيل إىل علم الترسيل(، وكتاب )دلساألن

، صحب ابن 2أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن العريب اإلشبيلي، والد القاضي أيب بكر بن العريب .4

عدة، وكان ذا بالغة حزم، وأكثر عنه ، مث ارحتل بولده أيب بكر، فسمعا من طراد الزينيب، و

م سبعة أعوام ومسعت منه مجيع مصنفاته سوى صحبت ابن حز: قال ابن العريب ،ولسان وإنشاء

  3.ةوتويف يف ذي احلجة سنة إحدى ومثانني وأربعمائ ،الد األخري من كتاب الفصل

                                   
هلها ، علي بن تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأ : 1

 هـ - 1419، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل،  )  هـ571(احلسن بن هبة اهللا بن عساكر 
املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ، أبو احلسني أمحد بن  ).77 / 55 ( - م ، دراسة وحتقيق علي شريي 1998 -

 م، دراسة 1997 - ـ ه1417 الطبعة األوىل - بريوت ، دار الكتب العلمية)  هـ749( أيبك بن الدمياطي 
معجم املؤلفني تراجم ) . 327 / 6 ( -األعالم للزركلي ). 25ص  / 1ج ( -  عبد القادر عطافيوحتقيق مصط

 ). 121/ 11( - بريوت ،دار إحياء التراث العريب/مصنفي الكتب العربية ، عمر رضا كحالة ، مكتبة املثىن

وهو فقيه حمدث مفسر أصويل . إمام من أئمة املالكية.  بن حممد املعافري، أبوبكر ابن العريبحممد بن عبداهللا : 2
وأخذ العلم عن أبيه أيب حممد الفقيه وغريه من علماء  ، وتلقى القراءات على قرائهاةولد بأشبيلي ،أديب متكلِّم
وأخذ  ،ازري،  وأيب حامد الغزايل ، وغريهم مث رحل إىل املشرق مع أبيه فأخذ العلم عن اخلوالين، وامل ،األندلس

كتاب اخلالفيات؛ كتاب اإلنصاف؛ احملصول يف أصول : عنه العلم عدد ال يكادُ حيصى ، له مؤلفات كثرية منها
 ).24 / 54 (- ابن عساكر ،تاريخ دمشق): هـ543(تويف مبراكش ودفن بفاس ، سنة . الفقه

) . 130ص  / 19ج  (-  الذهيب،سري أعالم النبالء. )307 / 17 (- الصفدي، الوايف بالوفيات : 3
 ).1151ص  / 3ج (تذكرة احلفاظ، الذهيب  
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كل هذا العدد الفذ من الشيوخ الكبار والتالميذ األعالم يدل على علو مرتلة ابن حزم ورسوخ كعبه 
.يف العلم



33 
 

  : املبحث اخلامس 
  رحالت ابن حزم العلمية

، إالّ إىل القريوان ، ويبدو أن هذه الرحالت مل  مل يتجاوزها نقل ابن حزم يف بالد األندلس ، ولكنهت

تكن رحالت اختيارية ، عن حمض إرادته ، وإمنا أجلأته الظروف إليها ، رغما عنه ، وهذا يستنتج من 

  .1كالمه ، يف طوق احلمامة

  : وأما أهم البالد اليت زارها 

دينة عظيمة بإفريقية ، وليس بالغرب مدينة أجل منها إىل أن قدمت العرب  وهي م:القريوان  .1

  55: يف أيام معاوية رضي اهللا عنه، يف سنة) ت ئشأن( إفريقية، هي مدينة مصرت يف اإلسالم 

ولقد سألين يوماً أبو : " وقد قال ابن حزم  . 2للهجرة، وينسب إىل القريوان جمموعة من العلماء

بن كليب من أهل القريوان أيام كوين باملدينة، وكان طويل اللسان جداً ، مثقفاً عبد اهللا حممد 

  3.."للسؤال يف كل فن 

 وهي مدينة يف شرقي األندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبرية قدمية، قد خرج منها :شاطبة  .2

 قرطبة ،  ، ويبدو من كالم ابن حزم ، أنه كان له دار يف شاطبة ، غري داره يف4خلق من الفضالء

وأنه كان يتخذها مصطافا ، أو مكانا لالستجمام ، واهلدوء النفسي ، وقد ذكرها يف طوق 

ولعهدي بصديق يل داره املرية، فعنت له حوائج إىل شاطبة فقصدها، وكان :  فقال ،احلمامة

                                   
 .153 طوق احلمامة ، ابن حزم ، انظر : 1

 ).420ص  / 4ج  (-  ياقوت،معجم البلدان : 2

 ).420ص  / 4ج  (-رسائل ابن حزم  : 3

 ). 309ص  / 3ج (معجم البلدان ، ياقوت،  : 4
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خول الرببر  ، ويبدو أن هذا كان يف أيام توليه الوزارة ، قبل د1"نازالً ا يف مرتيل مدة إقامته ا

  .على قرطبة ، وختريبها 

 ، وقد زارها ابن حزم ، 2 جزيرة يف شرقي األندلس بالقرب منها جزيرة يقال هلا منورقة:ميورقة .3

 وفيها 3وخلف فيها تالميذ له ، من أشهرهم احلميدي ، الذي مر ذكره يف تالميذ ابن حزم ،

، واليت أفضت يف اية املطاف ، إىل 4ورة التقى بالباجي ، وهناك حصلت بينهما املناظرات املشه

فلما  :  " 5قال القاضي عياض. تألب العلماء مع السالطني على ابن حزم ، فأخرج منها قسرا

األندلس وعنده من اإلتقان والتحقيق واملعرفة بطرق اجلدل واملناظرة ما ) الباجي(ورد أبو الوليد 

                                   
 )216ص  / 1ج  (- حزم رسائل ابن : 1

 ) 247ص / 5ج (معجم البلدان ، ياقوت،  : 2

 ).هـ438(ـ الصلة ، ابن بشكوال  : 3

أنا أعظم منك مهّة يف طلب العلم، ألنك طلبته وأنت معان عليه تسهر : قال الباجي: من هذه املناظرات  : 4
هذا الكالم عليك :   ، فقال ابن حزم)ليليحارس السوق ال( وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوق،مبشكاة الذهب

ال لك، ألنك إنما طلبت العلم وأنت يف تلك احلال رجاء تبديلها مبثل حايل، وأنا طلبته يف حني ما تعلمه وما 
 ).77ص  / 2 ( -  ابن املقري،نفح الطيب:  كرته، فلم أرج به إالّ علو القدر العلمي يف الدنيا واآلخرة؛ فأفحمهذ

 أصناف يف وهو إمام بارع، متفنن، متمكن ، أبو الفضل ، من أهل سبتة ، بن موسى اليحصىب املالكيعياض : 5
 وابن العريب   ، فأخذ عن ابن رشد ،هـ، رحل إىل األندلس طالباً للعلم496:  ولد نصف شعبان سنة،من العلوم 
ين دخل يف طاعتهم فأكرموه إىل أن  وملا ظهر أمر املوحد، مث نقل إىل قضاء غرناطة ، ويل قضاء سبته،وغريهم

 وله ،هـ 544: اضطربت أمور املوحدين  فتالشت حاله وحلق مبراكش مشرداً به عن وطنه فكانت ا وفاته سنة
 : فيكتاب الشفا بتعريف حقوق املصط: إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم ومنها: التصانيف املفيدة البديعة منها

  ).270 ( - ابن فرحون ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب). 553 / 1 (- النووي ،ذيب األمساء
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ه جمالس كانت سبب فضيحة ابن حزم حصله يف رحلته، أمله الناس لذلك، فجرت له مع

  .1" وخروجه من ميورقة، وقد كان رأس أهلها، مث مل يزل أمره يف سفال، فيما بعد

 مدينة كبرية عظيمة من أعظم مدن األندلس تسمى محص أيضاً ، وا قاعدة ملك :ِإشِبيلية .4

ت قدمياً  قاعدة ملك األندلس وسريره،  وا كان بنو عباد وملقامهم ا خربت قرطبة ، وكان

 ، وكان املعتضد يزعم أنه عهد له باخلالفة 3 ، وكان دخوله إشبيلية يف زمان املعتضد باهللا2الروم

من هشام بن احلكم املؤيد، اخلليفة األموي ، وما كان ابن حزم ليوافق على هذا العهد ، وهو 

ظهر رجل : يف الدهر مثلهاأخلوقة مل يقع : " الذي كان وزيرا مشايعا لألمويني ، لذلك قال 

حصري بعد اثنتني  وعشرين سنة من موت هشام بن احلكم املؤيد، وادعى أنه هو، فبويع له، 

وخطب له على مجيع منابر األندلس يف أوقات شىت وسفكت الدماء، وتصادمت اجليوش يف 

  .4"أمره

 حزم ، جر عليه أكرب هذا املوقف من املعتضد ، أضف إىل ذلك تأليب علماء املالكية على ابن

مصيبة نفسية ترتل بالعامل، إذ أحرق املعتضد كتبه ، ولكن ابن حزم حينها قد مرسته األيام ، 

 : وصقلته اخلطوب ، لذلك قال 

                                   
 ).614ص / 1ج  (-  القاضي عياض،ترتيب املدارك وتقريب املسالك : 1

 ).195ص  / 1ج (معجم البلدان ، ياقوت،  : 2

 وفاته عليها، وتلقب باملعتضد  حكم أبوه على إشبيلية مدة، وقام عباد بعد،عباّد بن حممد بن إمساعيل األندلسي : 3
:  مات سنة، وكان شهما، مهيبا، شجاعا، صارما، جرى على قاعدة أبيه مدة، مث تعسف وظلم بعد ذلك،باهللا

 ).352 / 16 (- الصفدي ، الوايف بالوفيات،)256 / 18 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء: هـ464

 .)97ص  / 2ج  (-نقط العروس: رسائل ابن حزم  : 4
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  فإن حترقوا القرطاس ال حترقوا الذي             تضمنه القرطاس بل هو يف صدري

      يرتل إن أنزل ويدفن يف قربي   يسري معي حيث استقلت ركائيب                   

 .1    دعوين من إحراق رق وكاغد              وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري

  

                                   
 ، ياقوتمعجم األدباء). 77 /  2 ( -  ابن املقري،نفح الطيب ).205 / 18 (-  الذهيب،سري أعالم النبالء:  1
 .44:  اإلمام ابن حزم ،أبو زهرة .)31 / 2 (-
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  : املبحث السادس 

  منهج ابن حزم الفقهي وأصول مذهبه

  : املطلب األول 

  منهج ابن حزم ، ونشأة املذهب الظاهري

ك ، والشافعي ،  وأمحد بن حنبل ، على الكتاب  بينما يعتمد األئمة األربعة ، أبو حنيفة ، ومال

والسنة واإلمجاع والرأي ، بني موسع ومضيق يف األخذ بالرأي، يف استنباطهم ، واألخذ برأي 

  .، ومل يبح التقليد1الصحايب ، فإن ابن حزم اعتمد على الكتاب والسنة واإلمجاع فحسب

إال على ظواهر الكتاب، والسنة ، واإلمجاع ، وقد محل ابن حزم فقها مسي بالظاهري ، ألنه مل يعتمد 

  .2مبتعدا ، بل نافيا ، التعليل ، ومن مث القياس

  : نشأة املذهب الظاهري ، وأهم أعالمه

وقد اجتهد : يرجع ابن القيم التمايز بني مدرسة الرأي ، ومدرسة الظواهر ، إىل زمن الصحابة ، فقال

 يف كثري من األحكام ومل يعنفهم ، كما أمرهم يوم الصحابة يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مل يرد منا : األحزاب أن يصلوا العصر يف بين قريظة ، فاجتهد بعضهم وصالها يف الطريق ، وقال 

التأخري ، وإمنا أراد سرعة النهوض ، فنظروا إىل املعىن ، واجتهد آخرون وأخروها إىل بين قريظة 

                                   
،  أشرف على طبعها أمحد شاكر ، مطبعة  اإلحكام يف أصول األحكام ، علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم : 1

 ) .1/56 (-العاصمة بالقاهرة 

 ). بتصرف (224اإلمام ابن حزم، أبو زهرة ،  : 2
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 وهؤالء سلف أهل الظاهر ، وهؤالء سلف أصحاب املعاين فصلوها ليال ، نظروا إىل اللفظ ،

   .1والقياس

 ، املشهور 3 داود بن علي بن خلف األصبهاين2كان أول من قال يف األخذ بظاهر الكتاب والسنة

بالظاهري ، كان يف أخالقه زاهداً متقلِّالً كثري الورع ، واتبع الشافعي ، وكان من أكثر الناس تعصباً 

مث صار بعد ذلك صاحب مذهٍب مستقل وتبعه مجع كثري . 4يف فضائله والثناء عليه كتابنيله، وصنف 

نه كان حيضر جملسه أربعمائة صاحب طيلسان إ قيل ،من الظاهرية ، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد

                                   
حممد عبد السالم : ، ترتيب ) هـ751-ابن قيم اجلوزية ( إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر  : 1

 ).156/  1( - م1996/هـ1417إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

 إىل )هـ231(ل السنة، أما من غري أهل السنة فقد سبق إبراهيم النظام أول من أنكر القياس من أهداودكان  : 2
عجيل .د:  احملقق ،)هـ370-305( أمحد بن علي الرازي اجلصاص،الفصول يف األصول: انظر ،نفي القياس

م 1994=هـ1414 ، الطبعة الثانية ، الطبعة األوىل، الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،جاسم النشمي
حقق أصوله أبو الوفاء )  هـ490( سهل السرخسي أيب أصول السرخسي، حممد بن امحد بن ).23 / 4 (-

اإلحكام يف ). 118 / 2( - م 993 -.هـ1414 ،األفغاين، دار الكتاب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل
 ).5 / 4( -  هـ1402 ، الطبعة الثانية،أصول األحكام ، علي بن حممد اآلمدي ، املكتب اإلسالمي، الرياض

 ،) هـ476( إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازيطبقات الفقهاء ، ). 369/ 8( - تاريخ بغداد، البغدادي : 3
92 / 1 (– م، دار الرائد العريب ، بريوت 1970: األوىل: إحسان عباس الطبعة : ابن منظور ، احملقق : هذبه .(

 -، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة )هـ851-ابن قاضي شهبة(محد طبقات الفقهاء الشافعية ، أبو بكر بن ا
علي حممد عمر ، مكتبة وهبة ، القاهرة، : ،  حتقيق )هـ911(طبقات احلفاظ ، عبد الرمحن السيوطي).  1/46(

 ) .235 (- م1973/هـ1393الطبعة األوىل ، 

 امساعيل ،هدية العارفني:  مساه أيضاً كتاب السري ليب أي اإلمام الشافعيكتاب الكايف يف مقالة املطّ: أحدمها  : 4
 . أما اآلخر فلم أجده) .309ص  / 1ج  (- باشا
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 واالعتداد يف خالفه داود واختلف العلماء يف تقليد 1 ،هـ270: أخضر، وتويف يف بغداد سنة

  .رد هذا االختالف يف الفصل األول ، حني أتكلم عن اختالف العلماء يف تقليد ابن حزموسأو

 - داود ، ويالحظ أن ابن حزم وإن كان أخذ مبذهب 2 نفي القياس يف األصول  داودوأهم ما قال به

  .3  إال أنه ما أخذ مبذهبه يف العقائد-يف نفي القياس 

، خبا جنم 4هـ 297خلفه يف حلقته، ولكن مبوته سنة  ابنه حممد ، الذي داود مث جاء من بعد 

 ، 5املذهب الظاهري ، وأفل ظهوره يف املشرق اإلسالمي ، وكان له انتشار حمدود يف بالد فارس

وظل حمصورا يف كتب أئمة املذهب ، حىت جاء ابن حزم ، ونظّر أصوال وقعد قواعد وفرع فروعا ، 

تشار املذهب الظاهري يف املغرب اإلسالمي ، لفترة من وألف وناظر ونافح، وكان له الفضل بان

   .6الزمان

                                   
 ).255ص  / 2ج (وفيات األعيان ، ابن خلكان ،  : 1

 ).  102ص  / 13ج (سري أعالم النبالء ، الذهيب  : 2

 .229اإلمام ابن حزم ، أبو زهرة ،  : 3

 ).120ص  / 6ج  (- األعالم للزركلي 4 :

 )1/8( ترتيب املدارك ، القاضي عياض  : 5

  .)495 (–دار اجليل، بريوت، ) هـ808(مقدمة ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون : 6
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  : املطلب الثاني 

  أصول املذهب الظاهري

 من الشرائع إال شيءاألصول اليت ال يعرف : "حدد ابن حزم أصول املذهب الظاهري بأربعة ، فقال 

ن اهللا تعاىل مما صح ، الذي إمنا هو عrنص القرآن، ونص كالم رسول اهللا : منها، وأا أربعة وهي

عنه عليه السالم بنقل الثقات أو التواتر، وإمجاع مجيع علماء األمة، أو دليل منها ال حيتمل إال وجها 

  :وسأتعرض إىل كل واحد من هذه األصول بشيء من التفصيل. 1"واحدا

  : الكتاب : األصل األول

صل شرعي إال كان اشتقاقه من يعترب ابن حزم القرآن مصدر املصادر كلها لإلسالم ، فما من أ .1

القرآن ، فهو األصل لكل أصل يف اإلسالم ، ألن كل أصل يستمد حجيته من القرآن دون 

 .2سواه

2. يعترب ابن حزم أن القرآن بّن هلذه األمة، إما أن يكون مبينا بذاته ، أو بقرآن مثله ، أو بالسنة، ي

 مل يبني إال احلروف اليت ابتدأت ا بعض وأن آيات القرآن حمكمة ، وأنه ليس يف القرآن متشابه

                                   
 ).64ص  / 1ج  (-اإلحكام البن حزم  : 1

  ).243  (-اإلمام ابن حزم ،أليب زهرة ). 62ص  / 1ج ( -اإلحكام البن حزم  : 2
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M    4L2 :  ، و M    !L1 : السور، مثل 
: وغريها من األقسام اليت أقسم اهللا تعاىل ا ، مثل   

 M     b  a L3و ، M     "  !L4.5 

ن ابن حزم وإن كان يأخذ بظاهر القرآن ، ولكن هذا ال يعين أنه ال يأخذ بااز ، بل يأخذ به إ .3

 كان ااز مشهورا ، أو كانت القرينة واضحة معِلنةً عن ااز كاِشفَةً له، ويتضح هذا من إذا

 .6خالل بعض التأويالت يف العقائد بشكل خاص

نظرا لظاهرية ابن حزم  ، فإن األمر عنده يفيد الوجوب إال إذا قام دليل من نص آخر على غري  .4

 ، أي أن العمل به جيب على الفور ،ور كذلك ، وكما أنه يثبت الوجوب فإنه يثبت الف7ذلك 

  .8 من غري تراخ،مبجرد ورود النص والعلم به

  

  

                                   
 .١: البقرة : 1

 . ١: غافر : 2

 . ١: املرسالت : 3

 . ١: الشمس  : 4

 ).491ص  / 4ج  (-اإلحكام البن حزم  : 5

 علي بن أمحد بن ،لفصل يف امللل واألهواء والنحلا: باب الكالم يف الوجه واليد والعني واجلنب والقدم : انظر : 6
 ). 127 / 2 (- القاهرة - مكتبة اخلاجني ،)هـ456(سعيد بن حزم 

 ).263ص  / 3ج  (-حكام البن حزم اإل : 7

 .)46ص  / 1ج ( -اإلحكام البن حزم  : 8
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  : السنة: األصل الثاين 

يقسم ابن حزم الوحي إىل قسمني ، وحي متلُو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن ، ووحي  .1

اخلرب الوارد عن رسول مروي منقول غري مؤلف وال معجز النظام وال متلو ، ولكنه مقروء وهو 

 .1وكال الوحيني واجب الطاعة واالتباع ،r اهللا 

جيعل ابن حزم السنة يف مرتلة القرآن ، من حيث قوة الدليل ، فاملصدر التشريعي األول عند ابن  .2

 .2حزم القرآن والسنة

 .3ال اإلباحةالسنة اليت تفيد الوجوب عند ابن حزم هي السنة القولية ، أما السنة الفعلية فال تفيد إ .3

 : املتواتر عند ابن حزم هو ما حتقق فيه شرطان  .4

عدم التواطؤ على الكذب يف كل طبقة من طبقات احلديث حىت يصل السند إىل رسول : األول 

   .rاهللا 

 .4التعدد وقد حيصل باثنني فأكثر، وهذا يفيد اليقني والقطع:  والثاين

 .1جب العمل واالعتقاد بهأوجب ابن حزم العلم بصدق خرب اآلحاد ، كما أو .5

                                   
 .)87ص  / 1ج  (- اإلحكام البن حزم : 1

 .255 -ابن حزم، اإلمام أبو زهرة   :2

 .)138ص  / 2ج : (اإلحكام البن حزم  : 3

دلسي،طه بن علي بو سريح املنهج احلديثي عند اإلمام ابن حزم األن) . 97ص  / 1ج : (اإلحكام البن حزم  : 4
  ).144 ( –م 2001/هـ1422، دار ابن حزم ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 
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 .2ال يقبل ابن حزم احلديث املرسل إال إذا انعقد اإلمجاع على مضمونه .6

  : اإلمجاع: األصل الثالث 

     يعترب ابن حزم اإلمجاع حجة باإلمجاع ، وهذا ما اجتمع عليه أهل السنة ، وخالف فيه الشيعة 

فقنا حنن وأكثر املخالفني لنا على أن اإلمجاع من مث ات: "، قال ابن حزم 3واخلوارج والنظّام من املعتزلة

   .4"علماء أهل اإلسالم حجة

هو ما نقله الصحابة ، ونقلته األمة كلها عصرا بعد عصر ، كاإلميان والصلوات : حقيقة اإلمجاع  .1

، فما اإلمجاع عند ابن حزم سوى اتفاق الصحابة باإلمجاع على حديث نبوي ، وهو 5والصيام 

 .6على إعالنه وشهرتهاتفاق حيرصون 

 .7ال يكون اإلمجاع إال يف عصر الصحابة، أما إمجاع من بعدهم فهو تبع إلمجاعهم  .2

 . 8 ، بنص متواتر ، يف أمر معلوم من الدين بالضرورة rوال يكون اإلمجاع إال بتقرير من النيب  .3

  : الدليل : األصل الرابع 

                                                                                                  
 . 148املنهج احلديثي ، بوسريح ، . )100ص  / 1ج  (-اإلحكام البن حزم  : 1

 . 166املنهج احلديثي ، بوسريح ، ) . 180ص  / 2ج  (-اإلحكام البن حزم  : 2

 )200ص  / 1ج  (-كام لآلمدي حاإل). 295ص  / 1ج  (-أصول السرخسي  : 3

 ). 494ص  / 4ج  (-اإلحكام البن حزم  : 4

 ). 505ص  / 4ج  (-اإلحكام البن حزم  : 5

: عبد ايد تركي ، ترمجة وحتقيق وتعليق .مناظرات يف أصول الشريعة اإلسالمية بني ابن حزم والباجي ، د : 6
 .م1994/هـ1414سالمي ، بريوت ، الطبعة الثانية ،  ، دار الغرب اإل167عبد الصبور شاهني ، .د

 ) 509ص  / 4ج  (-اإلحكام البن حزم  : 7

 ).501ص  / 4ج : (املصدر السابق : 8
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إحلاق مسكوت :  وهو ، الفقهاء بداللة النص والدليل كما يفهم من كالم ابن حزم هو ما يعرب عنه

  ذا خيالف القياس ، ألن القياس هو استخراج وه  1عنه مبنطوق به يدركه كل عارف باللغة

  

   .2العلة من النص ، مث إعطاء حكم النص على كل ما حتقق فيه العلة

  : االستصحاب : األصل اخلامس

وسع يف االستصحاب ، واملقصود يالحظ أن كل من ضيق باب االستدالل الفقهي ، قد 

، فقد ضيق الشافعي وأمحد يف االستدالل الفقهي ووسعا 3إبقاء ما كان على ما كان: باالستصحاب 

 ، 4يف االستصحاب ، على العكس من أيب حنيفة ومالك ، وعلى حنو الشافعي وأمحد حنى ابن حزم

  .أا عنده من األدلة التبعية إال ،مل يذكر االستصحاب من األدلة الكلية ابن حزم وإن كان 

  :رأي ابن حزم يف االجتهاد

وال بد من اإلشارة إىل رأي ابن حزم يف االجتهاد يف الرأي إذ انه ال يأخذ به ، ويعترب أن ما يصل إليه 

اتهد من خالل رأيه هو حكم اتهد نفسه ال حكم اهللا رب العاملني ، لذلك سد باب االستنباط 

حل املرسلة ، وسد الذرائع ، وسد باب التعليل ألن التعليل هو أساس الرأي ، بالقياس ، واملصا

                                   
 .)400 / 3 (- بريوت، دار الفكر، ) هـ972 ( د أمني ـ املعروف بأمري بادشاه حمم، تيسري التحرير:  1

 ). 676 /  5 ( -اإلحكام البن حزم : الدليل وتقسيماته السبعة يف انظرو. 312اإلمام ابن حزم، أبو زهرة ،  : 2

 الدكتور طه جابر فياض :حتقيق ،) هـ606(احملصول يف علم أصول الفقه، حممد بن عمر بن احلسني الرازي : 3
 ).175 / 6(  - بريوت ،مؤسسة الرسالة ، م 1992 - هـ 1412 ،العلواين ، الطبعة الثانية

 اإلحكام . 335، 235،  القاهرة،دار الفكر العريب ، حممد أبو زهرة،ه وعصره وآراؤه الفقهيةبن حنبل حياتا : 4
 ) .592 /  5 ( -البن حزم 
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 وقد ألف ،1فالنصوص عنده كلها تعبدية ال خيرج من ظواهرها ، حىت مفهوم املخالفة ال يأخذ به

  2.إبطال القياس والرأي والتقليد: كتابا عنوانه

                                   
 .328اإلمام ابن حزم ، أبو زهرة ،  : 1

دار ، حتقيق حممد سعيد البدري، علي بن سعيد بن حزم الظاهري، إبطال القياس والرأي والتقليد:  2
 .طبعة األوىلال، الكتاب اللبناين
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  : املبحث السابع 

  آثار ابن حزم

ين يف التأليف ، فقد روي عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خبط أبيه من تآليفه يعترب ابن حزم من املكثر

وهذا القدر ال يعرف : وقال احلميدي . 1حنو أربعمائة جملد، تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة

  2.3ألحد من أهل اإلسالم ، إال البن جرير الطربي

  : أشهر مصنفاته 

احمللى من أهم كتب الفقه اإلسالمي تدقيقا وحبثا حىت بات بني يعترب كتاب : كتاب احمللى باآلثار  .1

ترجع   وأمهية احمللى من بني كتب الفقه،موسوعة فقهية عظيمة األمهية غزيرة املادة العلمية  أيدينا

آراء الفقهاء ،  إىل كوا موسوعة فقه أشبه مبا يسمى بالفقه املقارن ملا استعرض فيه مصنفه من

                                   
 )254ص  / 4ج (األعالم للزركلي   : 1

أبو جعفر حممد بن جرير ، صاحب التفسري الكبري والتاريخ الشهري، كان إماما يف فنون كثرية منها : الطربي : 2
التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغري ذلك، كان جمتهدا ومل يقلد أحدا، ولد سنة أربع وعشرين ومائتني، بآمل 

تان، وتويف يوم السبت آخر النهار، ودفن يوم األحد يف داره، يف السادس والعشرين من شوال سنة عشر طربس
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن : انظروثالمثائة ببغداد، 
 )4:191 ( -م 1994 إحسان عباس، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،: خلكان، حتقيق

بل ذكر العلماء أن مؤلفا واحدا أليب الوفاء ابن عقيل : أقول).229ص  / 4ج (لسان امليزان ، ابن حجر ،  : 3
 ، فقد ذكر الذهيب وابن رجب أنه يزيد على األربعمائة،يزيد على ذلك ) الفنون(وهو كتاب ) هـ513(احلنبلي

 ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ). 29 / 4 (- الذهيب ،خرب من غربالعرب يف : ولكن ما بقي منه إال بعض اجزاء 
). 146 / 3 (- بريوت ، دار املعرفة للطباعة ، حتقيق علي حممد البجاوي ،) هـ 748(حممد بن أمحد بن عثمان 

 ).313 / 4 (-األعالم للزركلي ). 243 / 4 (- ابن حجر،لسان امليزان
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ما رأيت يف كتب اإلسالم مثل احمللى البن حزم واملغين للشيخ : "السالم قال العز بن عبد 

 رمحه اهللا 3مما أحفظه عن السيد رشيد رضا:  ،  وقال ناشر كتاب اإلحكام البن حزم 2"1املوفق

 على ما فيه من شدة على - يف الفقه أو احمللى البن حزم املغينلو وفق اهللا لطبع : أنه كان يقول

 وألنه روى األحاديث واآلثار بأسانيدها ، أموت وأنا مطمئن على الفقه اإلسالمي فإين-األئمة 

  4 .هـ456: رغم انه تويف سنة

كتاب مهم يف أصول الفقه عرض فيه ابن حزم آراءه " : اإلحكام يف أصول األحكام " كتاب  .2

كما كامالً ، وخرجها ونص على صحتها أو ضعفها،  األصولية ، حيث ضبط األحاديث ضبطاً

                                   
 فقيه حمدث ولد جبماعيل، وهى قرية جببل ، بن أمحد بن قدامة  املقدسي عبد اهللا) : هـ 620(ابن قدامة  : 1

 برع  ،مث رحل إىل دمشق، وقرأ القرآن، ومسع احلديث الكثري ، كان حجة يف املذهب احلنبلي ،نابلس بفلسطني
ثري الصيام والقيام  وكان زاهدا ورعا متواضعا، حسن األخالق، كثري التالوة للقرآن، ك،وأفىت وناظر يف فنون كثرية

 حممد بن أمحد بن علي ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ). 79 / 5 (- الذهيب ، العرب يف خرب من غرب:
 .م1990/هـ1410 دار الكتب  العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ،كمال احلوت :  احملقق ،) هـ832(الفاسي 

 ).4/230( لسان امليزان ، ابن حجر ،  : 2

 ، من العلماء باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري،أحد رجال اإلصالح اإلسالمي:  حممد رشيد بن علي رضا  :3
 ونظم الشعر يف صباه، وكتب يف بعض الصحف، مث رحل إىل مصر ،ولد ونشأ يف القلمون وتعلم فيها ويف طرابلس

قصد سورية ، وانتخب رئيسا للمؤمتر السوري،  مث ،) املنار(  مث أصدر جملة ،، فالزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ له
 : ، و) املنار( من أهم  آثاره جملة ، فأقام يف مصر ومات ودفن يف القاهرة،وغادرها على أثر دخول الفرنسيني إليها 

 ).126 / 6 (-األعالم للزركلي ) : يسر اإلسالم وأصول التشريع العام (تفسري القرآن الكرمي ، ومل يكمله، و 

 مجعه ورتبه يوسف سركيس ، ،معجم املطبوعات العربية واملعربة). 4ص  / 1ج  (-حكام البن حزم اإل : 4
وصف احمللى :  وهناك حبث للشيخ الكتاين يف وصف احمللى  ).86ص  / 1ج ( -منشورات مكتبة املرعشي النجفي

 . م1997 - هـ 1418، الشريف أبو حممد بن علي الكتاين األثري ، الطبعة   األوىل ، 
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مقارنة مع رأيه مما أغىن الكتاب وجعله منارة ال يستغين  ضمن الكتاب آراء الكثري من العلماء

  . 1 ، وهو يف غاية التقصي وإيراد احلجج عنها كل طالب علم

قدم فيه ابن حزم أطول دراسة . وهو كتاب ضخم" :  األهواء والنحل والِفصل يف امللل " كتاب  .3

 املقدس، مرفقةً بسجل حافل ملا كان يدور يف أروقة اجلدال الديين يف نقدية لنصوص الكتاب

نعته املستشرق ألفريد جيوم بأنه أول دراسة على مستوى عال من النقد والترابط حول ،عصره

كتاب تبديل اليهود والنصارى للتوراة : (العهدين القدمي واجلديد، وضمنه ثالث رسائل له هي

ما جعل الترتيب املنطقي ) اإلمامة واملفاضلة(و) ية من الفضائح املخزيةالنصائح املنج(و) واإلجنيل

 2.يكاد ينعدم يف الكتاب ، والكتاب مطبوع غري مرة 

 خلصه الذهيب وهو مطبوع لدار  وله ملخص، والكتاب مطبوع ،إبطال القياس والرأي والتقليد .4

 .الفكر بتحقيق الشيخ سعيد األفغاين

صال اجلامعة حلمل شرائع اإلسالم يف الواجب واحلالل واحلرام اإليصال إىل فهم كتاب اخل"  .5

، وهو كتاب يف فقه احلديث ،  أورد فيه أقوال الصحابة والتابعني ومن " والسنة واإلمجاع 

فأما " : قال ابن حزم .بعدهم من أئمة املسلمني، يف مسائل الفقه، واحلجة لكل طائفة وعليها

قني هاهنا فكل ما روى يف ذلك منذ أربعمائة عام ونيف النص الصحيح فقد أمنا وجوده بي

" وأربعني عاما من شرق األرض إىل غرا قد مجعناه يف الكتاب الكبري املعروف بكتاب اإليصال
 .، وهو من الكتب املفقودة ، ولعله يكون من الكتب اليت أحرقت البن حزم  3

                                   
 ).326ص  / 3ج  (-  ابن خلكان،وفيات األعيان . 403ص  / 30ج :  تاريخ اإلسالم ، الذهيب  : 1

2 : http://www.alwaraq.net/Core/waraq/bibliography_search 

  .) 415ص  / 10ج  (- ، دار الفكر) هـ456( احمللى باآلثار، علي بن امحد بن سعيد بن حزم 3

http://www.alwaraq.net/Core/waraq/bibliography_search
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 مجع املسائل اليت صح فيها اإلمجاع  كتاب قصد فيه مصنفه ابن حزم الظاهري: مراتب اإلمجاع  .6

  . وأفردها عن املسائل اليت وقع فيها اخلالف، يف العبادات واملعامالت واالعتقادات،

هي : جمموعة من رسائل بن حزم، تضم مخس جمموعات ، اموعة األوىل تضم أربع رسائل .7

 يف الغناء امللهي أمباح هو أم طوق احلمامة يف اًأللَفة واُألألف، ورسالة يف مداواة النفوس، ورسالة

  . حمظور؟، ورسالة يف معرفة النفس بغريها وجهلها بذاا

  : واموعة الثانية ، وتشمل على 

  . رسالة نقط العروس يف تواريخ اخللفاء- 1

  . رسالة يف أمهات اخللفاء- 2

  . رسالة يف مجل فتوح اإلسالم- 3

  . رسالة يف أمساء اخللفاء- 4

  .فضل األندلس وذكر رجاهلا رسالة يف - 5

على خمتلف املستويات، فبعضها رد على عدو " ردوداً " واموعة الثالثة ، وهي مثان رسائل تتضمن 

للدين، وبعضها رد على اخلصوم، وبعضها ردود على األصحاب واألصدقاء واملشايعني، وبعضها 

  .عن مسائل يطرحها بعض السائلني) أو النوازل(صورة للفتاوى 

  : موعة اخلامسة ، وتشمل مخس رسائل ، هي وا

  .رسالة يف مراتب العلوم) 1(

  .التقريب حلد املنطق واملدخل إليه) 2(

  فصل هل للموت أمل أم ال؟) 3(

  .الرد على الكندي الفيلسوف) 4(
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 1.تفسري ألفاظ جتري بني املتكلمني يف األصول) 5(

:  يخ ، قال إحسان عباس يف تقدميه للكتاب وهو كتاب يف السرية والتار: كتاب جوامع السرية  .8

الدقة البالغة يف حتليل النص املنقول، واختيار الرواية الصائبة بعد الفحص والنظر واملقارنة، " 

هذه هي املميزات اليت ال يستطيع أحد ... وتصحيح األوهام اليت تنجم عن سرعة أو قلة تدقيق 

  .2"أن ينكرها على ابن حزم املؤرخ 

                                   
 ). 1ص  / 1ج  (-رسائل ابن حزم : اس للكتابمن مقدمة إحسان عب : 1

إحسان عباس : جوامع السرية ومخس رسائل أخرى البن حزم ، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم   ، احملقق  : 2
 ). 6ص  / 1ج ( -  م1900 ، 1:  مصر ، الطبعة –دار املعارف :  الناشر 
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  :األول الفصل 
  : التقليد ورأي ابن حزم فيه ، ورأي العلماء يف تقليده ،وفيه املباحث التالية 

  :املبحث األول 

  . التقليد لغة واصطالحا 

   :املبحث الثاني 

  .أقسام التقليد

   :املبحث الثالث

  .مشروعية التقليد

   :املبحث الرابع 

  .دعوى عدم تقليد ابن حزم الظاهري 

  .القائلون باملنع من تقليد ابن حزم ووجهة نظرهم: املطلب األول                    

  .القائلون بتقليد ابن حزم ووجهة نظرهم:                    املطلب الثاين 

  .مناقشة وترجيح:                    املطلب الثالث 
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  :  املبحث األول

  التقليد لغة واصطالحا
   : املطلب األول

  التقليد لغة

 1 إذا اجتمعت ثالثة معان رئيسة ، ذكر ابن فارسوللقاف والالم والدال ،) قلد:  (لمةأصل الك

  : معىن ثالثا 2معنيني ، وأضاف ابن منظور

  : القاف والالم والدال أصالِن صحيحاِن، يدلُّ أحدمها على : قال ابن فارس 

  : من هذا املعىن  ،3 تعليق شيٍء على شيء وليه به .1

•  ا: القَلْد حلَديدِة الدقيقة على مثلها لَي،على شيٍء فقد قُِلد 4.وكل ما لُِوي  

                                   
 كان إماماً يف علوم شىت، وخصوصاً ،ياء أمحد بن فارس بن زكر) :  م1004=  هـ 395(: ابن فارس  : 1

 ،اللغة فإنه أتقنها، وألف كتابه امل يف اللغة، وهو على اختصاره مجع شيئاً كثرياً، وله كتاب حلية الفقهاء 
 ).118 / 1 (- ابن خلكان ،وفيات األعيان:  تويف بالري، ودفن ا،ومقاييس اللغة 

د بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور اإلفريقى، حمم):   م1311=  هـ 711(ابن منظور  : 2
 ، ويل القضاء يف طرابلس ،) يف طرابلس الغرب: وقيل( ولد مبصر ،اإلمام اللغوى احلجة ): لسان العرب(صاحب 

 ، و )لسان العرب( أشهر كتبه ، فيها، وقد ترك خبطه حنو مخسمائة جملد، وعمي يف آخر عمره يفوعاد إىل مصر فتو
 أمحد بن علي بن حممد ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) : نثار األزهار يف الليل والنهار( و ،) خمتار األغاين(

 ،م 1972/ هـ1392 ، جملس دائرة املعارف العثمانية ،حممد عبد املعيد ضان:  حتقيق،)هـ852(العسقالين 
 ).108ص  / 7ج  (-كلي األعالم للزر). 15ص  / 6ج (اهلند / حيدر آباد

 . )15 / 5 ( -بن فارس امقاييس اللغة ،  : 3

 ).365 / 3( بن منظور السان العرب،   :4
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• قلُود1ذو قلبني ملويني: وسوار م.  

  2.ما جِعل يف العنق يكون لِإلنسان والفرِس والكلِب والبدنِة:  والِقالدة •

  .3 أن يعلَّق يف عنقها شيء ليعلَم أَنها هدي: و تقْليد البدنة  •

• والتِق الِْإِبِل : قِْليدنِة ِفي عالِْقلَاد ِليقع4ت.  

  .5ألقيت محالته يف عنقه فتقلّده: قَلَّدته السيف •

  .6توِليته كَأَنه جعلَ ِقلَادةً ِفي عنِقِه: وتقِْليد الْعاِمِل  •

 : ومن هذا املعىن 7،واآلخر على حٍظ ونصيب  .2

وسـقَتنا الـسماُء    . سـقَينا أرضـنا ِقلْـدها، أي حظّهـا        : يقـال . احلَظُّ من املـاء   : الِقلْد

  8.ِقلْداً كذلك، أراد حظَّاً

                                   
 .)117ص  / 5ج ( -  اخلليل بن أمحد،العني : 1

 ).365ص  / 3ج (بن منظور السان العرب،  : 2

:  الطبعة، بريوت -علم للماليني دار ال،) هـ393ت( إمساعيل بن محاد اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية  : 3
 ).89ص  / 3ج (م 1990 -الرابعة

 ،هـ1406 ، الطبعة األوىل، بريوت،دار القلم  ، ) هـ 537(ة ، عمر بن حممد النسفي  بة الطلَلبِط : 4
)1/82(. 

 .) 519 ( - بريوت ، دار صادر،)هـ538(  حممود بن عمر الزخمشري،أساس البالغة : 5

  املكتبة ،) هـ 770 حنو ( يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموياملصباح املنري : 6
 .)512ص  / 2ج ( بريوت –العلمية 

 .)15 /  5 ( - فارس ابنمقاييس اللغة ،  : 7

 .)15 /  5 ( - فارس ابنمقاييس اللغة ،  : 8
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  :  ومن هذا املعىن،وأما املعىن الثالث ، فهو اجلمع، والضم .3

   1 .مجعه فيه: قَلَد املاَء يف احلَوِض ، واللنب يف السقاء  •

  2.كأَنه أُغِْلق عليهم وجعلهم يف جوفهوأَقْلَد البحر على خلق كثري ضم عليهم أَي غَرقهم  •

 وهذا ما ،وأرى أن ما يتعلق مبوضوعي هنا هو املعىن األول ، وهو تعليق الشيء على الشيء وليه به 

فأصله يف اللغة مأخوذ من القالدة، اليت يقلد غريه ا، : أما التقليد:  ، فقال 3ذهب إليه الشوكاين

. 4ل ذلك احلكم، الذي قلد فيه اتهد كالقالدة يف عنق من قلدهومنه تقليد اهلدي، فكأن املقلد جع

   .5 وكتمه عنه من علمه،أو هو من حتميل اتهد إمث خطأ ما غشه به يف دينه

                                   
  ) .365 / 3 ( -بن منظور السان العرب،  : 1

  ) .365ص  / 3ج ( ابن منظور لسان العرب، : 2

فقيه من كبار علماء : حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين)  م1834=  هـ 1250: (الشوكاين  : 3
 1229 وويل قضاءها سنة ،ونشأ بصنعاء ) من بالد خوالن ، باليمن( ولد اجرة شوكان ،اليمن، من أهل صنعاء 
وطار من نيل األ( مؤلفا، منها 114، له  وهو زيدي املذهب،  التقليد وكان يرى حترمي،هـ ومات حاكما ا 
إرشاد (يف التفسري، و ) فتح القدير(، و ) البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع(، و ) أسرار منتقى االخبار

 ). 298ص  / 6ج  (-األعالم للزركلي : يف أصول الفقه ) الفحول

:  احملقق ،) هـ1250(  حممد بن علي بن حممد الشوكاين،ق من علم األصول إرشاد الفحول إيل حتقيق احل : 4
 ).239ص  / 2ج (م 1999 -هـ 1419 الطبعة األوىل ، دار الكتاب العريب،الشيخ أمحد عزو عناية ، دمشق 

حممد أمني :  احملقق ،)هـ1346(عبد القادر بن أمحد بن حممد بدران  ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد  : 5
  ) .204 / 1( م 1996/ هـ 1417 ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية،ضناوي
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  : املطلب الثاني 

  التقليد اصطالحا

 وميكن مجع هذه التعاريف يف ،اختلفت تعريفات األصوليني للتقليد فبلغت حنوا من عشرة تعاريف 

  :  وإدراجهما حتت تعريفني ،عتني جممو

  . وآخرين ، 3 وابن تيمية2 وهو تعريف الشريازي،1 قبول القول من غري دليل:التعريف األول

  

  

                                   
هـ 1405 الطبعة األوىل ، ، بريوت – دار الكتب العلمية .) هـ476( اللمع ، إبراهيم بن علي الشريازي   : 1
) هـ652( يمية جمد الدين عبد السالم بن ت: بدأ بتصنيفها اجلد [  آل تيمية -املسودة. )347 / 1( - م1985 ،

) ] هـ728(أمحد بن تيمية : ، مث أكملها االبن احلفيد ) هـ682(عبد احلليم بن تيمية : ، وأضاف إليها األب 
 ) .  462 /  1 (  ،حممد حمىي الدين عبد احلميد :  حتقيق ، القاهرة –املدين 

ولد : ريازي، أبو إسحاقإبراهيم بن علي بن يوسف الش) :  م1083=  هـ 476(أبو إسحاق الشريازي  : 2
 الفرج ابن البيضاوي، وبالبصرة على اجلوزي، مث دخل بغداد، أيب وتفقه بفارس على ،هـ يف فريوزآباد393: سنة 

:  اشتهر بقوة احلجة يف اجلدل واملناظرة ، الطيب الطربي ، وغريهم ، ومسع احلديث من اإلمام الربقاينأيبوتفقه على 
 ) .51 / 1 ( -األعالم للزركلي ) . 453 / 18 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء. )-) 1 / 738ذيب األمساء 

شيخ اإلسالم يف زمانه وأبرز علمائه، ): م1328/ هـ728( تقي الدين ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين : 3
 مع أسرته هربا من غزو ولد حبران بتركيا، ورحل إىل دمشق ، من األعالم اددين صاحب الفتاوى، فقيه أصويل

 وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه عالمات النجابة منذ نعومة أظفاره، فكان قوي ،التتار
الدرر : ومات فيها، حتمل يف سبيل علمه الكثري من العناء حيث سجن يف سجن القلعة، الذاكرة سريع احلفظ

 /  1 ( -األعالم للزركلي ) . 288 / 22 (- الذهيب ،لنبالءسري أعالم ا) 168 / 1 (-حجربن  ا،الكامنة
144. ( 
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  : منها،وقريب من هذه التعاريف جمموعة من التعاريف

:  فقالوا  ، ومجع آخرون بني التعريفني ، 2قبول قول بال حجة:  وهو ، 1تعريف ذكره الغزايل

   .3ول الغري بال حجة وال دليلقبول ق

  

 

                                   
قصبة طوس، (مولده ووفاته يف الطابران ):  م1111=  هـ 505( أبو حامد ،حممد بن حممد بن حممد الغزايل : 1

ملستفاد من ا:   وفيها تويف ،رحل إىل نيسابور مث إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمصر، وعاد إىل بلدته ) خبراسان
 ) .293 /  1 ( - بن قاضي شهبةا ،  طبقات الشافعية ). 27ص  / 1ج ( ابن الدمياطي ،ذيل تاريخ بغداد 

 الطبعة ،حممد حسن هيتو :  حتقيق،)  هـ505سنة ( حممد بن حممد الغزايل ،املنخول من تعليقات األصول   : 2
  حممد بن حممد ، من علم األصولفياملستص. )582 / 1 ( ، بريوت ،م دار الفكر 1998/  هـ1419الثالثة 

    ).370 / 1 (،حممد عبد الشايف:  حتقيق ،1413 الطبعة األوىل ، ، بريوت، دار الكتب العلمية،الغزايل أبو حامد 

-هـ1423 الطبعة الثانية ، مؤسسة الريان للطباعة ،) هـ620( عبد اهللا بن أمحد بن قدامة ،روضة الناظر  : 3
 ، الكويت –وزارة األوقاف ) هـ794( حممد بن ادر الزركشي ،املنثور يف القواعد).382 / 1 (-م 2002

 .  )186 / 8 (- البحر احمليط ، الزركشي . )398 / 1 (- حممود تيسري. د: هـ ، حتقيق 1405، الطبعة الثانية 
 – 1375 القاهرة ، -حملمدية  مطبعة السنة ا، )هـ803 (القواعد والفوائد األصولية ، علي بن حممد اللحام 

 دار ،)هـ 816(علي بن حممد اجلرجاين التعريفات ، .  )380 / 1 ( ،حممد حامد الفقي :  حتقيق ، 1956
إيقاظ مهم أويل . )21 / 1 (إبراهيم األبياري:  حتقيق،هـ 1405 الطبعة األوىل ، ، بريوت،الكتاب العريب 

 بريوت، ، دار املعرفة ،) هـ1218( صاحل بن حممد الفالين ،ر األبصار لإلقتداء بسيد املهاجرين واألنصا
دار القلم ، ،)هـ1250( حممد بن علي الشوكاين،القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد  . )74 / 1 (هـ1398

املدخل إىل مذهب اإلمام ). 43ص  / 1ج (عبد الرمحن عبد اخلالق :  حتقيق ، 1396 الطبعة األوىل ، ،الكويت 
 الطبعة  ، دار الكتب العلمية ،حممد أمني ضناوي :  حتقيق ،) هـ1346( عبد القادر بن أمحد بن بدران ،أمحد 

 ، دمشق ، دار الفكر ، سعدي أبوحبيب .دالقاموس الفقهي،  . )204 / 1 ( ،م 1996/ هـ 1417األوىل 
  .)308 /  1 (  م1988/  هـ1408الطبعة الثانية 
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  . 1قبول قول القائل بال حجة:  ومثلها 

  . 2 وقبول قول الغري من غري حجة ملزمة

 .3وقبول قول القائل، وأنت ال تعلم من أين قاله

  .4 وأخذ قول الغري من غري معرفة دليله

  .5و وهٍم  وأَخذَ قَوِل الْغيِر ِبغيِر حجٍة مع احِتماِل شك أَ

  : شرح حدود هذه التعاريف 

   .6فقد فسر اللغويون القبول باألخذ: القبول واألخذ بنفس املعىن  •

  

 

                                   
هـ 1404 الطبعة األوىل ، ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،)هـ771(بد الكايف السبكياإلاج، علي بن ع : 1
 عامل ،)هـ 771( عبد الوهاب بن علي السبكي ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب). 270 /  3 ( -

 ).585 / 4 ( -علي معوض، عادل عبد املوجود:  حتقيق، الطبعة األوىل، هـ1419 -م 1999، بريوت،الكتب

 الطبعة ، بريوت – املكتب اإلسالمي ،) هـ 695(  أمحد بن محدان احلراين ، صفة الفتوى واملفيت واملستفيت 2:
 ).68ص  / 1ج   (،حممد ناصر الدين األلباين :  حتقيق ،هـ1397الثالثة ، 

  .)186ص  / 8ج (البحر احمليط ، الزركشي : للقفال هذا التعريف نسب : 3

  مكتبة املسجد النبوي الشريف،)هـ926( زين الدين أبو حيىي السنيكي ،ح لب األصولغاية الوصول يف شر : 4
http://www.mktaba.org)  169ص  / 1ج(. 

  - بريوت، دار الكتب العلمية،)هـ1250 ( حسن بن حممد العطار ،حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي  : 5
)2 / 443( . 

 ).364 /  9 ( ، الزبيدي،تاج العروس). 427 / 6 ( -ده احملكم واحمليط األعظم، ابن سي : 6

http://www.mktaba.org
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 فيخرج منه أَخذُ غَيِر ،1اعِتقَاد ِصحة القول واتباعه علَيِه : ولكن األخذ أضيق من القبول فاألخذ  •

 .2يِه فَلَيس ِبتقِْليٍدالْقَوِل ِمن الِْفعِل والتقِْرير علَ

  .3ما جيب العمل به: املقبول :  قال الغزايل ،فيدخل فيه العمل  : أما القبول  •

ليس املراد بالقول القول اللفظي بل هو أعم من ذلك فهو يشمل القول اللفظي والفعل : القول  •

 وقد خصص معظم ،األفعال واألقوال : فيندرج حتت هذا احلد : " 5 قال اجلويين، 4والتقرير

 6" فإن اإلتباع يف األفعال كاإلتباع يف األقوال،احملققني كالمهم بالقول وال معىن لالختصاص به

 . هذه املعاين ،ال معىن لتوسيع حدود القول طاملا هناك ألفاظ أخرى قد تستوعب :  أقول،

                                   
 ،حممد الزحيلي ونزيه محاد:  احملقق،) هـ972:ابن النجار( حممد بن أمحد الفتوحي ،شرح الكوكب املنري : 1

  ) . 75 /  3 ( -م 1997/هـ1418 ، الطبعة الثانية،مكتبة العبيكان

 )443ص  / 2ج  (،حاشية العطار  : 2

 ) .251ص  / 1ج   (، الغزايل، من علم األصول فياملستص : 3

 دار الكتب ،عبد اهللا حممد عمر :  حتقيق، )هـ 879( حممد بن حممد بن أمري احلاج ،التقرير والتحبري  : انظر : 4
 ).169 / 1 (-غاية الوصول، األنصاري ). 197 /6 (-م 1999/هـ1419:  الطبعة األوىل،العلمية ، بريوت 

من نواحي (عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين،ولد يف جوين ) :  م1085=  هـ 478(اجلويين  : 5
 ، وذهب إىل املدينة فأفىت ودرس، جامعا طرق املذاهب ،ورحل إىل بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنني) نيسابور

" و " ألمم وإلتياث الظلم غياث ا"  له مصنفات كثرية، منها ،مث عاد إىل نيسابور، ودرس يف املدرسة النظامية 
 .)255 /  1 ( - شهبة قاضي طبقات الشافعية ـ البن ).617 /17 (-سري أعالم النبالء " : الربهان 

 ،هـ 1408 الطبعة األوىل ، ، دمشق ،  دار القلم ،)هـ 478( االجتهاد، عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين  : 6
 ، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه ). 96 / 1(عبد احلميد أبو زنيد . د: حتقيق 
 ) .888 / 2  ( ،عبد العظيم حممود الديب . د:  حتقيق ، 1418 الطبعة الرابعة ، ، مصر – املنصورة -الوفاء 
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لك خرج بعض األصوليني يدخل فيه تقليد العامي اتهد ، وتقليد العامي عاميا مثله لذ: الغري  •

  .  كما مر يف أول تعريف،من ذلك بأن مل يدرج كلمة الغري يف التعريف 

 .1وخيرج من هذا احلد املعلوم من الدين بالضرورة ألنه ال خيتص بالغري

حج، أي غلب، ومنـها حججتـه، أي ألزمتـه باحلجـة            : اسم من قول القائل   : لغة  : حجة   •

الشريعة، ألنه يلزمنا حق اهللا تعاىل ا علـى وجـه ينقطـع             فصار مغلوبا، مث مسيت احلجة يف       

 .2ا العذر

 ...الكتاب والسنة واإلمجاع: الدليل الكلي : فاملراد باحلجة 

  3.يف الشريعة هو اسم حلجة منطق يظهر به ما كان خفيا: أما الدليل  •

 . 4الدليل اجلزئي على فرع من الفروع: فاملراد بالدليل 

أخذ قول الغري مع معرفة دليله، فليس بتقليد بل هو : خرج من هذا احلد ): يلهمن غري معرفة دل ( •

اجتهاد وافق اجتهاد القائل، ألن معرفة  الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد احلكم ال يكون إالّ 

  .5للمجتهد

                                   
 ) .169ص  / 1ج ( زكريا األنصاري ،غاية الوصول  : 1

 ،حقق أصوله أبو الوفاء األفغاين،)  هـ490 (السرخسي سهل أيب حممد بن امحد بن ،أصول السرخسي  : 2
 ) .277 / 1(  م ، 1993/  هـ 1414: الطبعة األوىل

 ) .277 / 1 ( -أصول السرخسي  : 3

 ، حتقيق مؤسسة النشر اإلسالمي ، أبو هالل العسكري ،الفروق اللغوية :  الفرق بني احلجة والدليل يف انظر : 4
 ).233ص  / 1ج ( هـ 1412   ، الطبعة األوىل ،قم 

 ).169ص  / 1ج ( زكريا األنصاري ،غاية الوصول  : 5
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دم واملعىن ع،1أي ال تعرف أقاله من كتاب أو سنة أو إمجاع) : وأنت ال تعرف من أين قاله (  •

 .معرفة الدليل اجلزئي الذي اعتمد عليه اتهد

 ألا غري داخلة ، وال حاجة هلذا القيد ،حىت خيرج التقليد يف العقائد : مع احتمال شك أو وهم  •

  2.يف التقليد يف أصول الديانات ألن أصول الديانات تثبت بالعلم القطعي 

  : خيرج من هذه اموعة 

 . قائمة على العمل به العمل بكتاب اهللا ألن احلجة .1

 .العمل بسنة رسول اهللا ألن احلجة قائمة على العمل ا  .2

 .العمل باإلمجاع ألن احلجة قائمة على العمل به .3

 . ألنه ثبت العمل ا بالكتاب والسنة واإلمجاع،العمل بشهادة الشهود  .4

 . ألن هذا ثابت باإلمجاع،عمل العامي بقول املفيت  .5

 .ن ذلك ثبت بالسنةالعمل برواية الراوي أل .6

 . عند من يعترب أن قوله حجة،العمل بقول الصحايب  .7

 .أخذ اتهد الذي عرف الدليل بقول جمتهد آخر مثله  .8

 .ألنه ثبت باحلجة القاطعة) العقائد(خيرج من التقليد يف أصول الديانات .9

 . دليله ال خيفى على أحد ألن،خيرج املعلوم من الدين بالضرورة  .10

  

                                   
 ).186ص  / 8ج (البحر احمليط ، الزركشي  : 1

 الطبعة األوىل ، ، دمشق – دار الفكر ، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،التبصرة يف أصول الفقه  : 2
 ).401ص  / 1ج   (،حممد حسن هيتو. د:  حتقيق ، هـ1403
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  : اموعة من التعاريف ويدخل يف هذه 

 .أخذ العامي بقول عامي مثله  .1

 .أخذ العامي بقول اتهد .2

 . أخذ اتهد الذي مل جيتهد يف املسألة بقول جمتهد آخر .3

  : مؤاخذات على هذه اموعة من التعريفات

ملسألة  وأخذ اتهد الذي مل جيتهد يف ا، إذ أدخلت أخذ العامي بقول عامي مثله ،أا غري مانعة 

  . وليس هذا من التقليد املشروع ،بقول جمتهد مثله 

 وإن فسروا القول املقصود هنا بأنه ، فهي  األخذ بقول ،ألا ال تشمل العمل : أا غري جامعة 

   . )1( ولكن كان األوىل أن يقال األخذ برأي،أعم من اللفظ 

 .الكلي أم اجلزئي أهو الدليل ،اخللط بني احلجة والدليل وعدم وضوح املقصود 

 مع اختالف طفيف تالىف بعض املآخذ على هذه اموعة من ،ويلحق ذه اموعة بعض التعريفات 

  :  وهو ، 2 مثل تعريف اآلمدي،نه مل يتم تالفيها كلها أ غري ،التعاريف 

  

                                   
 ،) هـ489 : يفاملتو) (احلنفي مث الشافعي( منصور بن حممد السمعاين التميمي ،قواطع األدلة يف األصول  : 1

 الطبعة األوىل، ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ،حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي: احملقق 
 ).341 _ 340ص  / 2ج (م 1999/هـ1418

 كان حنبليا، مث حتول إىل املذهب ،علي بن أيب علي بن حممد الثعليب) : هـ631-551(أبو احلسن اآلمدي،  : 2
 رحل إىل ، قَِدم بغداد فتعلم القراءات، وبرع يف اخلالف، وتفنن يف أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة،الشافعي

اإلحكام يف :  من كتبه،يف فيها مث خرج إىل الشام وتو،مصر وتصدر لإلقراء والفقه الشافعي، فتتلمذ عليه خلق كثري
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  .1العمل بقول الغري من غري حجة ملزمة

 وأما وصفه للحجة بامللزمة حىت ،تعاريف السابقة يف ال" القبول"يف هذا التعريف هو ذاته " العمل"و

  .مييز بينها وبني الدليل

 فكلمات اإلتباع والقبول ،2ويلحق ذه التعاريف من عرف التقليد على أنه إتباع الغري بال حجة

  .واألخذ تتناول نفس املعاين 

  : ويلحق ذه التعاريف من عرف التقليد على أنه 

 )يِب الْغذْهذُ موصاحب هذا التعريف وإن كان مل حيصر التقليد باألقوال إال : 3)ِر بال معرفة دليله أَخ

أخذ :  كما أن أخذ مذهب الغري قد يفهم منه ،أنه مل يتالف بقية املؤاخذات على التعاريف السابقة 

  . وقد يكون التقليد يف أقل من ذلك ،مذهب كامل تهد من اتهدين 

  :التعريف الثاين 

                                                                                                  
 ،ميزان االعتدال ). 293 /  3(  ابن خلكان ،وفيات األعيان: أصول األحكام، وأبكار األفكار يف علم الكالم 

 ). 328 /  4 ( -األعالم للزركلي ). 259 /  2 ( -الذهيب 

 الطبعة الثانية ،اق عفيفي عبد الرز:  تعليق،) هـ 631( اإلحكام لآلمدي، علي بن أيب علي حممد اآلمدي : 1
 972: أمري بادشاه (  حممد أمني ،تيسري التحرير .  )221 / 4 (  بريوت املكتب اإلسالمي دمشق، هـ1402
 ).35 / 1  ( - دار الفكر،)هـ

 الطبعة ، بريوت – مؤسسة الرسالة ،)هـ1182(إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، حممد بن إمساعيل الصنعاين  : 2
 ).403 /  1(   و الدكتور حسن حممد مقبويل األهدل ،حسني بن أمحد السياغي :  حتقيق ،م 1986ىل ، األو

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع . )76 - 75ص  / 3ج (ابن النجار ،شرح الكوكب املنري  : 3
 ).10ص  / 6ج   ((هـ1250 : يفاملتو( حسن بن حممد العطار -اجلوامع 
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 وهو ، ، مل يأمرنا ربنا بإتباعه، بال دليل يصحح قولهrأخذ قول رجل ممن دون النيب  :  ليد التق

  .1تعريف ابن حزم

  : بتعاريف متقاربة فقد عرفوه، وترجيح الشوكاين، 2 وابن أمري احلاج، والغزايل ، وهو اجتاه اجلويين 

  .3 إىل علمتباع من مل يقم بإتباعه حجة ومل يستندا:  فقال ،عرفه اجلويين 

قبول قول بال حجة فحيث مل تقم حجة ومل يعلم الصدق بضرورة وال :  فقال ،وعرفه الغزايل

  .4بدليل

  .5الْعملُ ِبقَوِل من لَيس قَولُه إحدى الْحجِج بال حجة :  التقِْليِد : فقال ،وعرفه ابن أمري احلاج 

  .6به احلجة بال حجةقبول رأي من ال تقوم :  قال ،وعرفه الشوكاين 

  .وقد مر شرح حدود هذه التعاريف يف اموعة السابقة 

  : التعريف املختار

                                   
 ).801ص  / 6ج (حكام البن حزم ، ابن حزم  اإل : 1

حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري احلاج ويقال له ابن ) :  م1474=  هـ 879(ابن أمري احلاج  : 2
ثالث ) التقرير والتحبري(من كتبه :  من أهل حلب ،فقيه، من علماء احلنفية : املوقت، أبو عبد اهللا، مشس الدين

الكاشف يف ): ذخرية القصر يف تفسري سورة والعصر(التحرير البن اهلمام، يف أصول الفقه، و جملدات، يف شرح 
 دار القبلة ،حممد عوامة:   حتقيق ،)  هـ748(  حممد بن أمحد بن الذهيب ،معرفة من له رواية يف الكتب الستة

 ).114 /  1 ( -م 1992/ هـ1413 ، الطبعة األوىل ، مؤسسة علوم القرآن جدة ،للثقافة اإلسالمية 

 ) .95ص  / 1ج  (-االجتهاد ، اجلويين  : 3

 ).371ص  / 1ج  (- الغزايل ، فياملستص : 4

 زكريا بن غالم ،من أصول الفقه على منهج أهل احلديث .  )118 / 1 ( - ابن أمري احلاج ،التقرير والتحبري  :5
 ).173ص  / 1ج  (-م 2002-هـ1423 الطبعة األوىل ، دار اخلراز ،قادر الباكستاين 

 ).239 /  2  ( - الشوكاين ،إرشاد الفحول : 6
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   : وأرى أن أمثل التعاريف يف نظري هو

   .قبول رأي من ال تقوم به حجة بال دليل
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  : املبحث الثاني 

  أقسام التقليد 

 ميكن اليت ،ن التقليد  وخرجت بعض الصور م، من خالل تعريفه ،بعد أن وضح مفهوم التقليد 

 وخرج من التعريف ، 1 وهو العمل بقول الغري حبجة، أال وهو اإلتباع ،مجعها حتت مسمى واحد 

  :  وهي ،املختار للتقليد بعض صور التقليد املذموم 

  : املقصود من التقليد بنيبقي أن ن

  :ينقسم التقليد إىل نوعني

 على ، يف مجيع رخصه وعزائمه ،ام من أئمة الفقه  هو التزام املقلد مبذهب إم: املطلق التقليد

 وهذا ، اخلروج ألي مذهب من املذاهب األخرى يف أي مسألة من املسائلعدم و،اإلطالق 

 : ومها ، قسمني إىل_ أيضا_القسم ينقسم  

 . املذاهب األربعة املتبوعةتقليد

وري واألوزاعي  الثكمذهب، وتقليد ما سوى األربعة من املذاهب االجتهادية األخرى

 .وغريمها

                                   
 ،)هـ463( يوسف بن عبد الرب النمري ،جامع بيان العلم وفضله : انظر ،ملعرفة الفرق بني التقليد واإلتباع : 1

 ( -املني أعالم املوقعني عن رب الع) . هـ437  (- القاهرة ، املطبعة الفنية،م1982/ هـ1402 ،الطبعة الثانية
ص  / 1ج ( الفالين ،إيقاظ مهم أويل األبصار ) 61 / 1 ( -القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد ) 225 / 2

 حتقيق صالح الدين مقبول أمحد ،)هـ1182( حممد بن إمساعيل الصنعاين ،إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ). 34
 حممد األمني بن ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن) . 112 /  1  (، الكويت،هـ1405 ، الدار السلفية،

 ) . 390 /  7 ( -م 1995= هـ 1415 ، بريوت، دار الفكر ،حممد الشنقيطي 
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 ، دون االلتزام مبذهب ذلك اإلمام الذي قلده ، يف قضية معينة ينا بأن يقلد إماما مع،  املقيدالتقليد

  .فقد يقلد إماما آخر يف قضية أخرى

  .وأما حكم هذه األنواع املختلفة فهذا ما سأتناوله يف املباحث القادمة 
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  :املبحث الثالث 

  روعيتة حكم التقليد ومش

   :املطلب األول

  احلكم العام للتقليد

 وذلك لعموم النصوص اليت ، وهذا مذهب من فرق بني التقليد واالتباعاألصل أن التقليد حرام 

  : 1 أختار منها ،وهي كثرية ،حرمت التقليد 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   ./  M 8       1  0 اهللا7  .1

 7     6  5  4  3  2 L 2.  

 ت يف املشركني إذ أمروا أن يتبعوا ما أنزل اهللا من احلجج واآليانزلت:  الداللة يف هذه اآليةوجه

 فدل ، فذمهم اهللا تعاىل على هذا التقليد ، 3 على زيغهم وضالهلم ، فجنحوا إىل تقليد آبائهم ،

  .على حرمته 

                                   
 .)304 / 7 (- الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: انظر:  1
 .١٧٠: البقرة : 2

:  الناشر ،أمحد حممد شاكر:  احملقق ،)  هـ310( ر الطربي  حممد بن جري،جامع البيان يف تأويل القرآن : 3
الكشاف عن حقائق الترتيل ).  307 /  3( م 2000/  هـ 1420األوىل ، :  الطبعة ، بريوت ،مؤسسة الرسالة

 ، بريوت – دار إحياء التراث العريب ،) هـ538( حممود بن عمر الزخمشري ،وعيون األقاويل يف وجوه التأويل 
 ،)هـ691(  عبداهللا بن عمر بن حممد البيضاوي،تفسري البيضاوى ) . 240 /  1  ( ، عبد الرزاق املهدي:حتقيق 

:  دار النشر ،)هـ710( عبد اهللا بن أمحد بن  حممود النسفي ، النسفيتفسري ). 447 / 1 ( ، بريوت،دار الفكر 
= املالكي،تفسري ابن عرفة ). 99ص  / 1ج  (،مروان حممد الشعار:  حتقيق الشيخ ،2005دار النفائس ـ بريوت 
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 دعي ممن بصرية وأعمى رأياً خفأس رأيتم هل : يقالوكأنه : " التفسري يف هذه اآلية أهل وقال

 ؟ أباه عليه وجد ما يتبع أنه وأثبت ؟ عنه وأضرب ذلك فرد ، اهللا عند من املرتل القرآن إتباع إىل

 .1 "التقليد ذم على داللة هذا ويف

!  "  #  $  %  M  : تعاىلقول اهللا :  مثل ، اآليات آيات أخرى ذه بداللة هوتلحق .2

   ,  +    *  )  (    '  &     5  4  3  2  1  0  /   .  -L 2.  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .   M 8  اهللا وقول .3

    9   8  7   6  5  4  3  2  10  /L 3  . 

M           Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á :  اهللا تعاىل قول .4

     Ñ  ÐL4 .  

   :وجه الداللة يف هذه اآلية

                                                                                                  
 الطبعة ، م 1986 - تونس - مركز البحوث بالكلية الزيتونية ،) هـ803(  حممد بن حممد بن عرفة الورغمي =
 ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري). 501/  2 ( ،حسن املناعي. د:  حتقيق ،األوىل : 

 ). 166ص  / 1ج  (، بريوت – دار الفكر ،مد الشوكاينحممد بن علي بن حم

 ).419 /  1(  بريوت ،دار الفكر ،)هـ 745: أبو حيان( حممد بن يوسف بن حيان  ،تفسري البحر احمليط  : 1

 .٢٣: الزخرف : 2

 .١٠٤: املائدة : 3

 .٣٦: اإلسراء : 4
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   .1 وليس التقليد من العلم، اهللا تعاىل أن نتبع ما ليس لنا به علم  ى

M  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P :  اهللا  تعاىل قول .5

   l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  ̀   _  ̂L 2.  

  :وجه الداللة يف اآلية

 وقد ، 3ألنه اتباع غري العلم: رمية منع التقليد ، قالوا أخذ بعض أهل العلم من هذه اآلية الك

  .نصت اآلية على حرمته

فرتب احملرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو : "  معلقا على هذه اآلية ،وقال ابن القيم

 مث ثلث مبا هو أعظم حترميا منهما ، والظلم ، مث ثىن مبا هو أشد حترميا منه وهو اإلمث ،الفواحش 

 مث ربع مبا هو أشد حترميا من ذلك كله وهو القول عليه بال علم وهذا ،شرك به سبحانه وهو ال

  .4"يعم القول عليه سبحانه بال علم يف أمسائه وصفاته وأفعاله ويف دينه وشرعه

   .M    ́ ³  ²L 5 :  اهللا تعاىلقوله .6

                                   
 ).211ص  / 2ج ( ابن القيم ،إعالم املوقعني  : 1

 .٣٣ :األعراف : 2

 ).146ص  / 3ج  (، الشنقيطي،أضواء البيان .)68ص  / 1ج  (-األحكام البن حزم  : 3

 ).38ص  / 1ج ( ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 4

 .٢: احلشر : 5
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  :وجه الداللة يف هذه  اآلية 

 فالتقليد ليس من ،1ظر وهذا مما ينايف جواز التقليد إن اهللا تعاىل أمر باالعتبار وحث على الن

  .االعتبار 

 وأوجب ،من خالل اآليات السابقة يتبني أن اهللا سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إىل تقليد اآلباء 

 وهذا القدر من التقليد املذموم هو مما اتفق السلف واألئمة ،النظر واالعتبار على القادر على النظر 

إن طريق معرفة احلق التقليد :  فقالوا ،3 والتعليمية2ةيِوشومل خيالف إال احلَ ،  ذمه وحترميهاألربعة على

                                   
الدكتور طه : دراسة وحتقيق)  هـ 606(  حممد بن عمر بن احلسني الرازي ،احملصول يف علم أصول الفقه  : 1

 ).129ص  / 6ج ( م 1992 - هـ 1412 ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، فياض العلواين جابر

 قال ابن تيمية ، واملشبهة، وإمنا تطلق على املعتزلة ،ليست احلشوية طائفة معينة تنسب إلمام معني  : ةيِوشاحلَ : 2
أم :  من عقائدهم الباطلة ،كامل  والذي جيمع بينهما ، والذي جيرد الباطن باطين ،فالذي جيرد الظاهر حشوي : 

أجازوا على رم املالمسة واملصافحة وأن املسلمني املخلصني يعانقونه يف الدنيا واآلخرة إذا بلغوا يف الرياضة 
 دار املعرفة ،)هـ548( حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين،امللل والنحل: واالجتهاد إىل حد اإلخالص واالحتاد احملض

بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة ).100ص  / 1ج  (،حممد سيد كيالين: حتقيق ،هـ1404 بريوت ، -
الطبعة األوىل ، ، مكتبة العلوم واحلكم ،)هـ728( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،والقرامطة والباطنية 

د بن عبد احلليم بن  أمح،منهاج السنة النبوية ). 211 / 1  ( ،موسى سليمان الدويش. د:  حتقيق،هـ1408
بيان ).302 /  2(  مؤسسة قرطبة ، الطبعة األوىل ،حممد رشاد سامل . د:  حتقيق ،) هـ728(تيمية احلراين 

 مكة - مطبعة احلكومة ، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس،تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية 
مسائل اجلاهلية اليت خالف ).244 / 1( حممد بن عبد الرمحن بن قاسم : يق  حتق،1392 الطبعة األوىل ، ،املكرمة

 في تقدمي وتعليق علي بن مصط،) هـ1342( أبو املعايل حممود شكري األلوسي ،فيها رسول اهللا أهل اجلاهلية 
 ).182 /  1 ( ،هـ1422 ، الطبعة األوىل ،خلوف

 ودعوة اخللق ، وإبطال تصرف العقول ،دأ مذاهبهم إبطال الرأي لقبت التعليمية ذا اللقب ألن مب:   التعليمية3:
 وإما أن ،يعرف بالرأي احلق إما أن :  ويقولون ، وأنه ال مدرك للعلوم إال التعليم ،إىل التعليم من اإلمام املعصوم 

 ،نظر العقالء  واختالف مثرات ، وتقابل األهواء ، وقد بطل التعويل على الرأي لتعارض اآلراء ،يعرف بالتعلم 
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 وخالفهم غري ، 1 وقد ناقشهم يف ذلك الغزايل،وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام

    . 2معترب

                                                                                                  
=     مؤسسة دار،) هـ505( حممد بن حممد بن حممد الغزايل،فضائح الباطنية : فتعني الرجوع إىل التعليم والتعلم

 عبد الرمحن بن علي اجلوزي ،تلبيس إبليس). 17 / 1 (،عبد الرمحن بدوي: حتقيق ، الكويت– الكتب الثقافية =
 ).95/ 1 (-م 2001/ هـ1421 الطبعة األوىل، ،نشر، لبنان دار الفكر للطباعة وال،)هـ597 : يفاملتو(

 ).469ص  / 2ج  (- الغزايل، من علم األصول فياملستص : 1

 ، دار ابن حزم ،)هـ1250( حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار  : 2
 ).13 / 1 (-الطبعة األوىل 
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  :املطلب الثاني 

  التقليد يف الفروع الفقهية 

 ، وغري ذلك من األحكام ، واملناكحات ، واملعامالت ،ع العبادات  كفرو،بقيت الفروع الفقهية  

  : والظاهرية من جهة ثانية ،ففي هذه حصل خالف بني مجهور علماء املسلمني من جهة 

ــول األول  ــاء  :الق ــور العلم ــول مجه ــة:  ق ــة، 1احلنفي ــشافعية، 2 واملالكي  ، 3 وال

 بـل   ، آلـة االجتـهاد جيـوز لـه           أن الـذي ال ميلـك      ، 5 وأيب حسني البـصري    ، 4واحلنبلية

                                   
 وزارة ،عجيل جاسم النشمي.د:  احملقق ،)هـ370( بن علي الرازي اجلصاص  أمحد،الفصول يف األصول  : 1

 ).281ص  / 4  ( ،م1994=هـ1414 ، الطبعة الثانية ،األوقاف دولة الكويت 

 الطبعة ، األردن – دار البيارق ،)هـ543( أبو بكر بن العريب املعافري املالكي ،احملصول يف أصول الفقه  : 2
 إبراهيم بن موسى ،املوافقات ). 154 / 1(حسني علي اليدري  :  حتقيق ،م 1999-هـ1420األوىل ، 
 الطبعة ،دار ابن عفان :  الناشر،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :  دراسة وحتقيق،) هـ 790(الشاطيب 

 ).477 /  10( م 1997/ هـ1417األوىل 

 ،عادل بن يوسف العزازي :  حتقيق،) )هـ463(دياخلطيب البغدا( أمحد بن علي بن ثابت ،الفقيه واملتفقه  : 3
 ).69 /  1 ( -اللمع يف أصول الفقه ).  416 /  1. ( هـ1417 السعودية، ،دار ابن اجلوزي

 ). 540ص  / 4ج ( ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ).   408ص  / 1ج  (- ابن تيمية ،املسودة  : 4

 ،1403 الطبعة األوىل ، ،بريوت /  دار الكتب العلمية ،ن الطيب  حممد بن علي ب،املعتمد يف أصول الفقه  : 5
):  هـ436( بن الطيب أبو احلسني عليحممد بن : أبو حسني البصري ).   361ص / ج  (حتقيق خليل امليس 

الفقه يف أصول :  من تصانيفه املعتمد ، وهو أحد أئمتهم األعالم املشار إليه يف هذا الفن ، ةكان على مذاهب املعتزل
 / 3 ( -تاريخ بغداد : هـ 436: ، ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب احملصول ، مات ودفن ببغداد سنة

 ).271 /  4 ( - ابن خلكان ،وفيات األعيان). 100
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   1 وادعــى القاضــي أبــو حــسني وابــن قدامــة     ،جيــب عليــه التقليــد   

ــك  ــى ذل ــاع عل ــة   ، 2اإلمج ــم قادح ــة وغريه ــة الظاهري ــربوا خمالف ــأم مل يعت  فك

  .3لإلمجاع

 أنه ال جيوز التقليد 7 والصنعاين،6 والشوكاين، 5 وبعض املعتزلة، 4 وهو قول الظاهرية:القول الثاني 

  . من األحوالحبال

  : أدلة اجلمهور 

                                   
  .47: مر التعريف بابن قدامة صفحة : 1

 )420ص  / 3ج  (- ابن قدامة، روضة الناظر : 2
 .يث عن االعتداد خبالف الظاهرية يف الفروعيأيت يف املطالب اآلتيه احلد:  3
 )68ص  / 1ج  (-اإلحكام البن حزم  : 4

التمهيد يف ختريج ).   421ص  / 3ج ( ابن قدامة ،روضة الناظر ). 360ص  / 2ج ( البصري  ،املعتمد  : 5
طبعة األوىل ،  ال، بريوت – مؤسسة الرسالة ،)هـ762(   عبد الرحيم بن احلسن األسنوي ،الفروع على األصول

 ).39 /  3 ( -الكوكب املنري ).  526ص  / 1ج (حممد حسن هيتو . د:  حتقيق ، هـ 1400

 ، الكويت – دار القلم ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين:  املؤلف ،القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد  : 6
 ألف الكتاب على هيئة املناظرة عرض فيه أدلة وقد : عبد الرمحن عبد اخلالق :  حتقيق ،1396الطبعة األوىل ، 

  .املقلدين مث ناقشها وأبطلها 

 الذي يرى أن من مقتضيات ،لعل الشوكاين ومن بعده الصنعاين ذهبوا إىل هذا القول تأثرا مبذهبهم الزيدي : أقول 
 علي احلسين الندوي ،سالم رجال الفكر والدعوة يف اإل  : انظر: أن يكون اإلمام جمتهدا يف املذهب" اإلمامة"نظام 

 ). 4/39 (،هـ1423 ، الطبعة األوىل ، دمشق ، دار القلم ،

 .)92ص  / 1ج   (، الصنعاين ،إرشاد النقاد  : 7
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 لألدلـة الـيت ذكرناهـا       ، وأن االجتـهاد واجـب       ، أن التقليـد مـذموم حـرام         األصل .1

 جـوز   ، وال ميلـك أدواتـه       ، ولكن ملا كـان العـامي عـاجزا عـن االجتـهاد              ، قاساب

ــد  ــه التقلي ــور ل ــاىل  ،اجلمه ــول اهللا تع ــتدالال بق §  ¨   ©  O  «  ª :  اس

  ®¬N1 ،2  

  : اآليةيف  الداللةوجهو

 ، أنه ليس من املعقـول أن نكلـف اإلنـسان العـامي االجتـهاد وهـو ال ميلـك عدتـه                    

  . وإخراجـــا لـــه مـــن احلـــرج،يـــه علا تيـــسريالتقليـــد لـــه بـــيحفن

  : يليكما ، رد ابن حزم على االستدالل ذه اآليةوقد

  الفهم وسعه يف أن ولوال بتدبره، اهللا أمر ما القرآن ألحكام الفهم اإلنسان وسع يف أن لوال •

 اهللا افترض فكيف تقصر العقول عما بطاعته، أمر وال عليه بالبيان أمره ماr  النيبلكالم 

  ..حنيفة وأيب ومالك الشافعي عن للفهم وتتسع به واألخذ تدبره تعاىل

 .  أحد من الناس كما ضمن هلم فهم كالمهكالم فهم للناس ضمن اهللا تعاىل ما إن •

 فقد وبينها، وسهلها إليه الوصول طرق لنا سبب وقد إال بشيء نايأمر ال وجل عز اهللا إن •

 بينة بقبوهلا أمرنا اليت واألحاديث اآليات أحكام معرفة وجوه أن - عندنا – شك بال أيقنا

                                   
 .٢٨٦: البقرة : 1

 حتقيق جاسم ،) هـ 1061 (، حممد بن عبد العظيم املكي،القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد : 2
 ).39 /  1(  الكويت ،م1988 ،دار الدعوة ،عدنان سامل الرومي  ،مهلهل الياسني 
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 إىل سبيل فال الشافعي، وقول حنيفة، وأيب مالك، رأي من باتباعه نؤمر مل وأما ما ،طلبها ملن

 1.لنا ممكن فهمه بأن نقطع أن

   : O     0  /    .  -   ,   +  *N2 :  اهللا  تعاىل قول .2

  : الداللةوجه

 وأدىن درجاتـه    ،3 وأهـل الـذكر هـم أهـل العلـم          ، أهل الـذكر     بسؤال تعاىل   اهللا أمر

جواز إتباع املسئول واعتقاد قوله، ولـيس املـراد بـه مـن مل يعلـم شـيئا أصـال، بـل                      

ــة مــن مل يعلــم تلــك املــسألة، ومــن مل جيتهــد يف ا ــه أهلي ــت ل ملــسألة، وإن كان

 ومل يـأمرهم    ،4االجتهاد فيها، غـري عـامل ـا، فكـان داخـال حتـت عمـوم اآليـة                 

  .5فسهمبسؤال أن

أهـل الـذكر هـم رواة الـسنن      : " فقـال  ، ابن حـزم علـى هـذا االسـتدالل          ورد

O  h  g :  والعلمـاء بأحكـام القــرآن، برهـان ذلـك قولـه تعــاىل     rعـن الـنيب   

                                   
 ).848 / 6 (-اإلحكام البن حزم :  1

 .٤٣: النحل : 2

 ). 416ص  / 1ج  (- اخلطيب البغدادي ،الفقيه واملتفقه  : 3

 ).115 /  3 ( - اجلصاص،الفصول يف األصول ) 406 / 1 ( -التبصرة) 206 /  4 (-اإلحكام لآلمدي  : 4

 ، دار الكتب العلمية،أمحد عبد الشايف:  حتقيق،)هـ790( إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي،االعتصام : 5
 ).384ص  / 2ج  (-م 1988/ هـ1408 ، الطبعة األوىل،بريوت
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 l  k      j  i     m  N 1، فـــصح أن اهللا تعـــاىل إمنـــا أمرنـــا بـــسؤاهلم 

 مـن الـدين مـا مل        نـا ليخربونا مبا عنـدهم مـن القـرآن والـسنن، ال ألن يـشرعوا ل              

 .2"يأذن به اهللا تعاىل، بآرائهم الفاسدة وظنوم الكاذبة

 . O  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇN 3 :  تعاىل قوله .3

  :وجه الداللة 

العلماء، فأمر غري العامل بطاعة العامل، وأدىن درجات الطاعة جواز اتباعه فيما )  األمربأويل( املراد 

  .4هو مذهبه

إن من أرشد هؤالء العامة الذين ال يعقلون احلجج وال  ":وردوا على هذا االستدالل فقالوا 

م إىل يعرفون الصواب من اخلطأ إىل التمسك بالتقليد كان هذا اإلرشاد منه مستلزما إلرشاده

ترك العمل بالكتاب إال بواسطة آراء العلماء الذين يقلدوم فما عملوا به عملوا به وما مل يعملوا 

 فالتقليد تعطيل للكتاب والسنة وعمل بآراء ،5" وال يلتفتون إىل كتاب وال سنة،به مل يعملوا به

 : وقد جياب على هذا  ،الرجال 

                                   
  .٩: احلجر : 1

 )838ص  / 6ج (اإلحكام البن حزم   : 2

 .٥٩: النساء : 3

 ).206ص  / 4ج (اإلحكام لآلمدي   : 4

 ).34ص  / 1ج ( الشوكاين ،قول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد ال : 5
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 على غري ما فقد يفهمه، سنةالكتاب وال العامي ليس عنده القدرة على النظر يف أن  - أ

 .وجوههما

 إال  يـصدرون  ال الـذين    ، العلماء املـأمور إتبـاعهم هـم العلمـاء الثقـات             أن  - ب

   . الــــــــــسنةعــــــــــن الكتــــــــــاب و

  

  O  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »           º  ¹ :    اهللا تعاىلقول .4

     Ï   Î   Í  Ì  Ê  É     È  Ç  Æ  ÅN 1:  

  :الداللة وجه

 على كل طائفة خرجت للتفقه يف الدين، ولوال أنه واجب القبول ملا اإلنذار تعاىل اهللا أوجب 

 أي أن تبليغ اإلنذار ال نفع له إذا كان ال جيوز للمنذَر أن يأخذ بكالم ، 2 فائدةوبهكان لوج

  .اِملنذر

يقبل من النافر للتفقه يف مل يأمر اهللا عز وجل أن  : " فقال ، ابن حزم على هذا االستدالل ورد

 أمر تعاىل بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه يف الذكر الوارد من عند اهللا تعاىل االدين رأيه، وإمن

 .3"فقط 

                                   
 .١٢٢: التوبة : 1

 ).86ص  / 6ج  (- الرازي ،احملصول). 112ص  / 2ج  (-اإلحكام لآلمدي  : 2

 ). 67ص  / 1ج  (- البن حزم ،احمللى : 3
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 أما العامي ، وقد جياب أن هذا الكالم يصلح للمجتهد الذي عنده آلة النظر يف األدلة الشرعية 

 .O§  ®¬  «  ª  ©    ̈ N1 :  و قد قال اهللا تعاىل ،فال يستطيع ذلك 

  

  

  

                                   
 .٢٨٦: البقرة : 1
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 : من السنةاألدلة

 فأمر احتالم أصابه قد  r اهللا رسول عهد يف جرح أصابه رجال إن : قال >عباس بنا عن  .1

  . 2 ؟ السؤال 1العي شفاء يكن أمل ،اهللا قتلهم قتلوه: فقال r النيب ذلك فبلغ ،فمات باالغتسال

   : الداللةوجه

 .  فدل على جواز اتباع اجلاهل للعامل، سؤال من يعلم ال يعلم إىلمن r أرشد النيب قد

وإين سألت أهل العلم فأخربوين أن ما على : ( الذي زىن بامرأة مستأجره  : 3وقال أبو العسيف .2

  .4 )ابين جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم

 

                                   
1  : ل: الِعي626 / 3 (- النهاية يف غريب األثر :اجلَه(. 

  األحاديث مذيلة بأحكام ، القاهرة – مؤسسة قرطبة ،)هـ241( أمحد بن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل  : 2
أيب املغرية عن األوزاعي قال بلغين ان عطاء بن : ورواية أمحد عن ). 330ص  / 1ج   (،شعيب األرنؤوط عليها 

اله ثقات رجال الشيخني إال أن فيه  حسن وهذا سند رج:تعليق شعيب األرنؤوط : أيب رباح عن ابن عباس 
 أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ،سنن البيهقي الكربى . انقطاعا بني األوزاعي وبني عطاء بن أيب رباح 

 1ج   (،حممد عبد القادر عطا :  حتقيق ،1994 – 1414 مكة املكرمة ، - مكتبة دار الباز ،) هـ458(البيهقي
 – 1386 بريوت ، - دار املعرفة ، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي ،ين سنن الدارقط). 227ص / 

 ).190ص  / 1ج    (،السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين :  حتقيق ،1966

 ).255 / 4 (- ابن فارس،مقاييس اللغة : اململوك الذي اعتِسف ليخدم، أي قُِهر : العسيف : 3

 ، بريوت– دار ابن كثري ، اليمامة ،)هـ256( حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،ختصراجلامع الصحيح امل : 4
 - ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة فيمصط. د:  حتقيق ،م 1987 -هـ 1407الطبعة الثالثة ، 
 ).121ص  / 5ج  (-صحيح مسلم ) 959ص  / 2ج  (- ديب البغا فيمصط.  تعليق د،جامعة دمشق
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 : وجه الداللة 

 تقليد من هو r فلم ينكر عليه النيب rأن الرجل ذكر سؤال أهل العلم وتقليدهم أمام النيب 

  .أعلم منه 

ورد من منع من التقليد على االستدالل ذه األحاديث كما ردوا على االستدالل باآليات بأن 

 وجياب عليهم بنفس ،r 1اهللا أرشد بسؤال أهل العلم عما يعلمونه من كتاب اهللا وسنة رسوله 

 . اإلجابات السابقة 

  : 2اإلمجاع .3

 ولـو كـان التقليـد حرامـا         ، ومل ينكـر علـيهم أحـد         ، الصحابة بعضهم بعـضا   قلد  

 فهـذا عمـر قـد قلـد أبـا بكـر يف الكاللـة               ،ملا كان هلم أن يسكتوا عن هذا احلـرام          

 وقـد قلـد الـصحابة عمـر إذ          ، 3إين ألستحيي من اهللا أن أخـالف أبـا بكـر          :  وقال ،

  2 .1أنه قد منع عن بيع أمهات األوالد وتبعه الصحابة

                                   
 .)20ص  / 1ج ( الشوكاين  ،القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد : 1

 ليس كاإلمجاع ، إمجاع ظين تسوغ خمالفته ، واإلمجاع السكويت ،اإلمجاع املراد هنا هو اإلمجاع السكويت  : 2
 ).127ص  / 2ج  (-األحكام لآلمدي  : انظر: القاطع يف متنه وسنده 

 ، بريوت – سالمياملكتب اإل:  الناشر ،) هـ211(  الصنعاين مهام الرزاق بن   عبد،مصنف عبد الرزاق  : 3
 الكربى ويف ذيله السنن ).304ص  / 10ج   (،حبيب الرمحن األعظمي :  حتقيق ،هـ 1403الطبعة الثانية ، 
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 وجياب أن ، 3ومما ردوا به على هذا االستدالل أن عمر قد خالف أبا بكر يف مسائل أخرى

 .املسألة هنا يف جواز التقليد ال يف جواز االجتهاد

 لو كلف الناس كلهم االجتهاد وأن يكونوا علماء فضالء لضاعت مصاحل العباد ، :املعقول  .4

وهذا مما ال سبيل إليه شرعاً ، .ماء جمتهدين وتعطلت الصنائع واملتاجر ، وكان الناس كلهم عل

  .4والقدر قد منع من وقوعه

  وغريهم، وبعض املعتزلة ، وهم الظاهرية ، الذين منعوا من التقليد ،وأما أصحاب القول الثاين 

 ومع أن هذه األدلة وردت يف الكافرين إال ،  سابقا يف ذم التقليدتهافقد استدلوا باألدلة اليت سق

 وهي وإن كان ،هذه اآليات وغريها مما ورد يف معناها ناعية على املقلدين ما هم فيه : " قولون أم ي

                                                                                                  
 حيدر ، اهلند ، جملس دائرة املعارف النظامية،  ،) هـ458( بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقيأبواجلوهر النقي

: = قال العجلي ، عن الشعيب حديث مرسل: التخريج  ).224 /  6ج  (- هـ1344األوىل ـ  : الطبعة ،آباد 

 أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي ،معرفة الثقات :مرسل الشعيب صحيح ال يكاد يرسل إال صحيحا= 
 ، مكتبة الدار، م 1985 - هـ 1405 ، الطبعة األوىل،عبد العليم البستوي:  حتقيق،)  هـ 261(

 ).12 / 2 (-املدينة املنورة 

 حممد ،اإلملام بأحاديث األحكام ) 134 /  4 ( -سنن الدارقطين ) . 342 / 10 ( -سنن البيهقي الكربى  : 1
دار   ،حسني إمساعيل اجلمل: حتقيق، )هـ702(بن علي بن وهب بن مطيع القشريي ، املعروف بابن دقيق العيد 

وصححه احلاكم على شرط ) : 199 /  1( م 2002-هـ 1423 الطبعة الثانية ، ،بريوت/  الرياض :زمابن ح
 . مسلم ووافقه الذهيب 

 ).407 /  1 (- الشريازي ،التبصرة). 272 / 3( السبكي -اإلاج ). 207 / 4 (-اإلحكام لآلمدي  : 2

 ).23ص  / 1 ج( الشوكاين ،القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد  : 3

 ). 416ص  / 1ج ( اخلطيب البغدادي  ،الفقيه واملتفقه  : 4
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 وقد تقرر يف األصول أن االعتبار ،حتاد العلة ال ،ترتيلها يف الكفار لكنه قد صح تأويلها يف املقلدين 

د احتج أهل العلم   وق، وأن احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما ،بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

  ."1ذه اآليات على إبطال التقليد ومل مينعهم من ذلك كوا نازلة يف الكفار

 أما إتباع ، هي إتباعهم على ضالهلم ، إذ أن علة حترمي تقليد اآلباء ،ويرد عليهم بأنه ال احتاد يف العلة 

 ، وإمنا هو إتباع له لعلمه ،ذاته العامي الذي ال ميلك أدوات االجتهاد للعامل اتهد ليس إتباعا له ل

  .  وسؤاهلم للذي ال يعلم ،وقد أمر اهللا بإتباع العلماء 

 لعموم ، أن تقليد العامي للعامل اتهد جائز :فالذي يترجح يل إذا بعد سوق هذه األدلة ومناقشتها 

 ، سالمتها من الردود وعدم، ولضعف أدلة املانعني، ولقوة أدلة ايزين،األدلة اليت ذكرها ايزون 

 كما أنّ ،وألن األمة  عرب عصورها وأجياهلا املختلفة ما أنكرت على العوام تقليدهم للمجتهدين 

 فال تستقيم حياة الناس إذا اشتغلوا مجيعا بالعلم ، ومتنوعة ااالت ،حياة الناس متعددة االحتياجات 

 ، أو بالزراعة ،شتغل الناس كلهم بالطب  كما أن احلياة ال تستقيم إذا ا،حىت يصبحوا جمتهدين 

 وكل فرقة ، والناس فرق ، وإمنا احلياة ميادين ، وغفلوا عن باقي االحتياجات ،وتركوا سائر ااالت 

  .2تنفر إىل ميدان

                                   
 ).72ص  / 1ج ( الشوكاين ،القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد  : 1

يوسف . د،كيف نتعامل مع التراث واملذاهب واالختالف : وقد رجح هذا الرأي الدكتور القرضاوي  : 2
 .71:ص،م2001/هـ1422 ، الطبعة األوىل ،  القاهرة، مكتبة وهبة ،القرضاوي 
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  :املطلب الثالث 

  حكم التزام املقلد مبذهب إمام معني

يعرف  بني خمتلف املذاهبألة ثر من مسو يف أكأعدم االلتزام مبذهب واحد والتنقل يف مسألة واحدة 

   فما هو التلفيق وما حكمه ؟،اصطالحا بالتلفيق 

  . 1لٌ يدلُّ على مالئمة األمرأصالالم والفاء والقاف ) : لفْق ( املصدر:التلفيق لغة 

  . لَفَقْت الثوب أَلِْفقُه لَفْقاً وهو أَن تضم شقة إىل أُخرى فتخيطهم: ومنه 

  . 2هما لُفقاً ولفَّقَهما ضم إحدامها إىل اُألخرى فخاطهماولَفَق الشقتني يِلفقُ

 ولكل ، معىن عام ومعىن آخر أخص ،ن هناك  معنيني للتلفيق إ أستطيع القول :التلفيق اصطالحا 

  .واحد منهما حكمه 

 وذلك بأن يعمل مثال يف بعض أعمال ،العمل يف كل حادثة مبذهب  : فأما املعىن العام للتلفيق فهو 

   .3لطهارة والصالة أو أحدامها مبذهب إمام ويف بعض العبادات مبذهب إمام آخرا

                                   
 ). 207ص  / 5ج ( ابن فارس ،مقاييس اللغة  : 1

 ) . 556 / 2 ( - الفيومي،املصباح املنري ). 330 /  10(  ابن منظور ،لسان العرب  : 2

 /  1 ( -م 1997/  هـ 1418 الطبعة األوىل ، أبو بكر ابن حممد شطا الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني  : 3
 و حسنني حممد ،حممد خبيت : وهو تعريف شيخي األزهر). 84 /  1(  عبد العظيم املكي ،القول السديد ). 25

:  موقع وزارة األوقاف املصرية: املصدر ) :  173 /  7( فتاوى األزهر  ) 336 /  1( فتاوى األزهر  : خملوف 
http://www.islamic-council.com. 

http://www.islamic-council.com
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أن يأيت املقلد يف مسألة واحدة ذات فرعني مترابطني فأكثر بكيفية ال يقول  : وأما املعىن اخلاص فهو

  .1ا جمتهد ممن قلدهم يف تلك املسألة

ومذهب يف املسائل املختلفة فهذا حكمه أما حكم التلفيق باملعىن العام وهو االنتقال بني مذهب 

  :   لعدة أدلة ، منها ، اجلواز

  مث يستفيت غريه يف،الصحابة رضي اهللا عنهم حيث كان املستفيت يسأل اتهد يف مسألة   فعل:أوال 

عن الصحابة  مسألة أخرى ومل ينكر ذلك أحد وهذا هو حقيقة التلفيق يف التقليد ، كما انه مل ينقل

 2. يف التلفيق  أم ألزموا أحداً بأخذ مذهب جمتهٍد يف مجيع أقواله حىت ال يقعوالتابعني

  : مثل أن القول مبنعه يلزم منه لوازم باطلة  :ثانيا 

 .نقض األسباب اليت ألجلها جاز التقليد

على هدى فيما جيتهدون فيه إذا سلكوا مسلك  أن هذا ينقض ما تقرر من كون مجيع األئمة

 .صحيح وينقض كون االختالف رمحةاالجتهاد ال

 .   ويوقع العامي يف احلرج،أن هذا ينايف يسر الشريعة  

                                   
جممع الفقه : بشأن األخذ بالرخصة وحكمه ) 1/8 ( 70:قرار رقم :  الفقه اإلسالمي هذا تعريف جممع : 1

: م2008/  هـ1429:اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي
http://www.fiqhacademy.org.sa ./ 2:1170( الزحيلي ،أصول الفقه : ومثله تعريف الزحيلي. (  

 أمحد بن محدان النمري ،صفة الفتوى واملفيت واملستفيت  ) . 2/60 (،ادي  اخلطيب البغد،الفقيه واملتفقه  : 2
حممد ناصر الدين :  حتقيق ،1397 الطبعة الثالثة ، ، بريوت– املكتب اإلسالمي ،)  هـ 695(احلراين أبو عبد اهللا 

 ).72ص  / 1ج   (،األلباين 

http://www.fiqhacademy.org.sa
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  .. ومعامالم أن هذا سيؤدي إىل إفساد عبادات العامة 

  .  أنه ال يوجد ما مينع منه عقالً وال شرعاً فاألصل جوزاه:ثالثا

 لبـاب    سـدا  ، بعـض الـشروط جلـواز هـذا التلفيـق          1ولكن اشـترط بعـض الفقهـاء        

  :  وهي ،التالعب بالشريعة 

ختالف اإلمجاع كمن تزوج بغري صداق وال ويل وال  أن ال جيمع بني املذاهب بصورة .1

 شهود

  .الفضل أن يعتقد فيمن قلده  .2

 . 2أن ال يريد بذلك تتبع الرخص  .3

  :  ومها ، شرطني 3وزاد جممع الفقه اإلسالمي

                                   
 سنة ، الناشر دار الغرب ،قيق حممد حجي  حت،)هـ684( شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،الذخرية  : 1

 ).228ص  / 6ج  (، ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري .  بريوت،م 1994النشر 

 ابن عبد ،جامع بيان العلم:  ونقل ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك ،منع أكثر العلماء من تتبع رخص العلماء  . 2
إعالم املوقعني ) . 99ص  / 5ج ( الشاطيب  ،املوافقات ). 19ص  / 3ج ( السبكي  ،اإلاج  ) . 400 ( -الرب

وقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره ). 243ص  / 4ج ( ابن القيم ،عن رب العاملني 
) يونيو( حزيران 27 -21هـ املوافق 1414 حمرم 7 -1الثامن ببندر سريي بيجوان، بروناي دار السالم من 

 /.http://www.fiqhacademy.org.sa : انظر ،م األخذ برخص الفقهاء عند احلاجة 1993

  دار السالم من ،جممع الفقه اإلسالمي اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان، بروناي : 3
 : انظر ،حلاجة م األخذ برخص الفقهاء عند ا1993) يونيو( حزيران 27 -21هـ املوافق 1414 حمرم 7 -1

http://www.fiqhacademy.org.sa./ 

http://www.fiqhacademy.org.sa
http://www.fiqhacademy.org.sa
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  . 1أن ال يؤدي إىل نقض حكم القضاء .1

  . 2 إىل نقض ما عمل به تقليداً يف واقعة واحدةأن ال يؤدي .2

 وهـو أن يـأيت املقلـد يف مـسألة واحـدة  بكيفيـة مل يقـل ـا             ،أما التلفيق باملعىن اخلاص     

 فهـو ذريعـة   ، فهذا من التلفيـق الـذي اتفـق  الفقهـاء علـى بطالنـه         ،أحد من اتهدين    

  :  وهو مثل قول الشاعر ،عظيمة للفساد 

 احلرامان املدامــة والسكر:  النـبـيذ وشربــه         وقالالـعراقي أبـاح

 الشرابان واحـــد          فحلت لنا من بني اختالفهما اخلمر : وقال احلجازي

 3 وأشربـها ال فارق الوازر الــوزر سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا         

النبيذ مخر فقال هذا  لشافعي يرى أن وا4)ما مل يسكر(فأبو حنيفة يرى جواز نبيذ ما سوى اخلمر 

  . اخلمر إذاً حالل: امللفق بني القولني 

                                   
 ).98ص  / 5ج  (- الشاطيب ،املوافقات: انظر : 1

 عز الدين عبد العزيز بن عبد ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام :  وهذا الشرط اشترطه العز بن عبد السالم يف  : 2
 ).162 /  1 ( - لبنان – املعارف بريوت  دار،حممود بن التالميد الشنقيطي :  احملقق ،) هـ660(السالم 

ونسبها ).195ص  / 2ج  (-حاشية العطار على شرح اجلالل على مجع اجلوامع : هذه األبيات أليب نواس  : 3
خليل :  حتقيق ،)هـ684(  أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف،أنوار الربوق يف أنواء الفروق: القرايف البن الرومي

 ).1/372 (-م 1998 -هـ 1418 ،العلمية دار الكتب ،املنصور

 /  5 ( ، بريوت ، دار الفكر ،) هـ 681( كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،شرح فتح القدير  : 4
).  17/186(بريوت ، دار الفكر ،) هـ450(  علي بن حممد بن حممد املاوردي ، الكبري احلاويكتاب ). 305

 ).12 /  4 ( ، م 1997 - تونس - دار سحنون ،) هـ 1393( بن عاشور حممد الطاهر،التحرير والتنوير
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  :املطلب الرابع 

  املذاهب األربعةروج عن حكم اخل

 ، وهو اإلتيان يف مسألة واحدة بكيفية مل يقل فيها جمتهد من األئمة األربعة،إذا عرفنا حكم التلفيق 

 السيما أنين سأتناول يف دراسيت هذه آراء ،عة؟ فما هو حكم اخلروج  عن جمموع املذاهب األرب

 ، 1 وهذه قضية ثارت حوهلا خالفات، هذا ما سأتناوله يف هذا املبحث ،خمالفة للمذاهب األربعة 

  وبني من رأى عدم ، بني من رأى االلتزام باملذاهب األربعة التزاما مطلقا ،2وعقدت فيها مناظرات 

  : رض اآلراء املختلفة  وأنا هنا أع،جواز التقليد مطلقا

تقليد غري األئمة له ال جيوز  و،جيب على العامي التزام مذهب إمام من األمة األربعة :الرأي األول 

   3احلنفية:  وهو رأي مجهور العلماء ،األربعة من اتهدين 

  

                                   
 ، الطبعة اخلامسة ،جده ، دار املنارة ،جماهد ديرانية:  مجعها ورتبها،فتاوى علي الطنطاوي : 1

 ).1/46  ( -م 2001/هـ1422

:   بعناية وحتقيق ،جفوري  عبد الرحيم الال، وأمهيته يف اإلسالم ،التقليد الشرعي يف األمور الفقهية  : انظر : 2
 .  160: من ص ،م 2004/هـ1424 ، الطبعة األوىل ، ديب ، مكتبة احلرمني ،عبد احلفيظ املكي 

) هـ 970(  زين العابدين ابن إبراهيم بن جنيم ،األشباه والنظائر). 6/234( ابن أمري حاج ،التقرير والتحبري : 3
 ،عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد ).   108 / 1  ( ،م1980/ هـ1400 دار الكتب العلمية،بريوت،  ،

 ،حمب الدين اخلطيب:  حتقيق ، هـ 1385 القاهرة ،- املطبعة السلفية،)هـ1180(أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي
 دار الفكر للطباعة ،) هـ1306  -إبن عابدين ( حممد أمني الشهري ، على الدر املختار رد احملتار).  13 / 1(
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  .  4 وكثري من املعاصرين، 3 واحلنبلية، 2 والشافعية، 1املالكيةو،

                                                                                                  
 علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام ).  52 /  1 ( - م 1995/  هـ 1415 ، بريوت ،والنشر والتوزيع

 ).31 /  1  ( ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، تعريب فهمي احلسيين ،)هـ 1353( حيدر 

 ، هـ 1398 ، بريوت، دار الفكر ،(   هـ954: احلطاب ( حممد بن حممد بن عبد الرمحن ،مواهب اجلليل  : 1
 ).87 / 1 ( - النفراوى،الفواكه الدواين ). 1/65(

) ابن الصالح ( عثمان بن عبد الرمحن  الشهرزوي ،أدب املفيت واملستفيت ).  744 /  2 ( -جلويين ا ،الربهان : 2
د القادر موفق عبد اهللا عب. د:  حتقيق ،هـ1407  الطبعة األوىل ، ، بريوت – عامل الكتب ،مكتبة العلوم واحلكم 

املوسوعة يف آداب :  الكتاب ضمن ، حيىي بن شرف النووي ،آداب الفتوى واملفيت واملستفىت ). 88 / 1 ( ،
 ،م 1999/ هـ 1420  ،الطبعة األوىل،أمحد بدر الدين حسون.د:  مجعها وحققها وعلق عليها ،الفتوى 

 مؤسسة الرسالة ،)هـ762( سن األسنوي   عبد الرحيم بن احل،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول). 228(
 علي ،فتاوى السبكي ).  527 /  1  ( ،حممد حسن هيتو. د:  حتقيق ، هـ 1400 الطبعة األوىل ، ، بريوت –

 4ج ( الزركشي  ،البحر احمليط ). 19ص  / 2ج   (، بريوت-  دار املعرفة،) هـ 756( بن عبد الكايف السبكي 
 دار الكتب ، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، يف قواعد وفروع فقه الشافعية األشباه والنظائر).  498ص / 

  زكريا بن حممد األنصاري  ،غاية الوصول يف شرح لب األصول).   194ص  / 1ج ( لبنان –العلمية بريوت 
ري  زين الدين بن عبد العزيز املليبا،فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين ).    154ص  / 1ج (

  ). 24ص  / 4ج  (،بريوت ، م 1997/  هـ 1418:   الطبعة األوىل،) هـ987(الفناىن

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف :  الناشر ،الثانية:  الطبعة ،)هـ682( ابن قدامة املقدسي ،ملعة االعتقاد : 3
سري ).  32ص  / 1ج  (-م 2000 -هـ 1420:  تاريخ النشر ، اململكة العربية السعودية -والدعوة واإلرشاد 

(  حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي ،لوامع األنوار البهية ).   117ص  / 7ج  (-أعالم النبالء 
 ).463 / 2( م 1982 - هـ 1402 -الثانية :  الطبعة ، دمشق – مؤسسة اخلافقني ومكتبتها ،)  هـ1188

 ،  الالجفوري ،التقليد الشرعي :  كتاب انظر ،ري املذاهب األربعة معظم علماء القارة اهلندية على منع تقليد غ : 4
تراجم ستة من فقهاء العامل اإلسالمي يف القرن الرابع ) : هـ1389(حممد بن إبراهيم آل الشيخ).  90 -29(

. 281 ،م 1997/هـ1417 ، الطبعة األوىل ، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ،بو غدة أ عبد الفتاح ،عشر 
 الطبعة ، القاهرة ، دار األنصار ، حممد احلامد ،لزوم اتباع املذاهب األربعة حسما للفوضى الدينية : مد احلامد حم
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  ،حممد سعيد رمضان البوطي .د،الالمذهبية  أخطر بدعة دد الشريعة اإلسالمية:   البوطي . هـ1398 ،الثالثة 

 .م 2005/هـ1425 طبعة جديدة ، دمشق ،مكتبة الفاريب 
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  :أدلة اجلمهور 

 متابعـا للجـويين وابـن       ، أدلـة يف وجـوب االلتـزام باملـذاهب األربعـة             1الزركشيذكر  

  :   وهي 3 ،2الصالح 

  ألن مذهبهم مل يثبت حق الثبوت كما ثبتت مذاهب األئمة الذين هلم أتباع قد طبقوا :أوال 

  .األرض

بأحكام احلوادث  ألم مل يعتنوا بتهذيب مسائل االجتهاد ومل يقرروا ألنفسهم أصوال تفي :ثانيا 

  . خبالف من بعدهم فإم كَفَوا النظر يف ذلك وسربوا ونظّروا وأكثروا أوضاع املسائل،كلها

                                   
 ومسع من ، أخذ عن الشيخ مجال الدين اإلسنوي ،هـ 745سنة :  ولد، حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي 1 :

 ودفن بالقرافة الصغرى ،هـ 794:  تويف سنة، كان فقيها أصوليا أديبا فاضال يف مجيع ذلك  ، وغريهم ،ابن كثري 
 وشرح مجع اجلوامع ، والبحر يف األصول ،ى البخاري والنكت عل،تكملة شرح املنهاج اإلسنوي :  ومن تصانيفه،
 أبو بكر بن أمحد بن ،طبقات الشافعية :  ترمجته يف انظر.   والربهان يف علوم القرآن ، وختريج أحاديث الرافعي ،

احلافظ عبد العليم . د:  حتقيق ، هـ1407 -األوىل :  الطبعة ، بريوت – عامل الكتب ،) هـ851( قاضي شهبة 
:  دار النشر ،) هـ 852(  أمحد بن علي بن حجر العسقالين،إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ ). 167   /3( 

 ) . 139 / 3(حممد خان . د:  حتقيق ،م1986 - هـ1406 ،الثانية :   الطبعة ، بريوت ،دار الكتب العلمية 

 ،رو، تقي الدين املعروف بابن الصالحعثمان بن عبد الرمحن، أبو عم) : م1245هـ ، 643: (ابن الصالح : 2
 تفقه ، مث انتقل إىل املوصل، ولد يف شرخان، بلد قرب شهرزور،عامل يف احلديث والفقه والتفسري وأمساء الرجال
رحل إىل .  ومسع من أيب املظفر بن السمعاين،  وابن عساكر، وغريهم،على والده عبدالرمحن بن عثمان صالح الدين

 مث رجع إىل دمشق، واستقر ا، وواله امللك ،سابور ومرو ودمشق وحلب وحران وبيت املقدسبغداد ومهذان وني
معرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف مبقدمة : له مصنفات كثرية منها. األشرف التدريس ا يف دار احلديث األشرفية

  ).327 / 8 (- السبكي ،ىطبقات الشافعية الكرب.  تويف يف دمشق، ، الفتاوى؛ شرح الوسيط،ابن الصالح

 ).572-570ص  / 4ج ( الزركشي  ،البحر احمليط يف أصول الفقه  : 3
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 لو كلف العوام تقليد الصحابة لكان فيه من املشقة عليهم ما ال يطيقون من تعطيل معاشهم :ثالثا

  . فلهذا سقط عنهم تقليد الصحابة،وغري ذلك

  : الصحابة احتماالت ال يتمكن العامي معها من التقليد  إنه يتطرق إىل مذهب:رابعا

 ومل يقف على ، كما وقع لعلي وابن عباس وغريمها،احتمال رجوع الصحايب عن ذلك املذهب: منها

  .املقلد على رجوع الصحايب عن رأيه

  .أن يكون اإلمجاع قد انعقد بعد ذلك القول على قول آخر: ومنها

 . إىل الصحابة على شرط الصحةأن ال يكون إسناد ذلك : ومنها

  .اليت ال جييدها إال اتهدون من أدق وجوه الفقه   ألن ترتيل الوقائع على الوقائع:خامسا 

   :2 أدلة أخرى1وزاد  الدهلوي

كان _ إال هذه األربعة_  وملا اندرست املذاهب احلقة 1"اتبعوا السواد األعظم  : "rقال : منها 

  . واخلروج عنها خروجا عن السواد األعظم،عظم إتباعها إتباعا للسواد األ

                                   
 شوال 4 يف ،) مظفر آباد ( يف مديرية ) فلت ( ولد يف قرية ،أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي :  الدهلوي : 1

 والده الذي كان من  أخذ العلم عن، يف بيت علم وأدب وجهاد ونسب ينتهي إىل عمر بن اخلطاب ،هـ1114
 ،علماء اهلند املعدودين الذين كلفهم أورانك زيب بتأليف الفتاوى العاملكريية اليت عرفت بعد ذاك بالفتاوى اهلندية 

 درس احلديث ، وعن حممد وفد اهللا املالكي ، وأخذ احلديث هناك عن طاهر املدين ،رحل إىل احلجاز وجاور احلرم 
 والفقه ، واألصول واحلديث ، وترك أكثر من تسعني مؤلفا يف التفسري ، دهلي القدمية يف مدرسة والده الرحيمية يف

 ،م1762/هـ1176 تويف سنة ،) فتح الودود ملعرفة اجلنود  ( ،) أسرار الفقه  ( ،) حجة اهللا البالغة: ( منها ،
 فقد جعل الد ،سن الندوي رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم أليب احل:  كتاب انظر: وعمره اثنان وستون عاما 

 . الرابع من الكتاب يف سرية اإلمام الدهلوي 

 ). 13ص  / 1ج (الدهلوي  .عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد  : 2
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 مل جيز أن يعتمد على أقوال علماء السوء ،أن الزمان ملا طال وبعد العهد وضيعت األمانات : ومنها 

 حىت ينسبوا ما يقولون إىل بعض من اشتهر من ، واملفتني التابعني ألهوائهم ،من القضاة اجلورة 

على قول من ، أوال ، وحفظ قوله ذلك ، إما صرحيا أو داللة ،نة  واألما، والديانة ،السلف بالصدق

  . أو ال ،ال ندري هل مجع شروط االجتهاد 

   :لرأي الثاين ا

   3ابن القيمو ، 2القرايف:  وهو مذهب ،هو جواز تقليد العامي من شاء من العلماء بغري حجر 

 .1 وكثري من املعاصرين، 5الصنعاينو ،4الشوكاينو،

                                                                                                  
 ، بريوت – دار الفكر ،) هـ 273( حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين،سنن ابن ماجة : رواه ابن ماجة  : 1

 ،احلديث ضعفه األلباين ) . 1303 /  2(  األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها ،د الباقي حممد فؤاد عب: حتقيق 
 .وعبد الباقي

وهو شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ): م1285هـ،  684(القرايف ). 1/141(القرايف،الذخرية :2
 املشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب  أحد األعالم-اإلمام العالمة وحيد دهره وفريد عصره : بن عبد اهللا

كان إماماً بارعاً يف الفقه واألصول والعلوم العقلية ، يف طلب العلوم فبلغ الغاية القصوىمالك رمحه اهللا تعاىل وجد 
وله معرفة بالتفسري وخترج به مجع من الفضالء وأخذ كثرياً من علومه عن الشيخ اإلمام العالمة امللقب بسلطان 

و  كتب املالكية الذخرية يف الفقه من أجلّ:   ترك مصنفات كثرية منها ،عز الدين بن عبد السالم الشافعي: العلماء
 ابن ،الديباج املذهب : وكتاب القواعد وكتاب التنقيح يف أصول الفقه وهو مقدمة الذخرية كتاب نفائس األصول 

 ).128 (-فرحون 

 )289ص  / 4ج ( ابن القيم  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 3

وقد ذهب الشوكاين إىل إبطال التقليد يف ): 62ص  / 1ج ( الشوكاين ،القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد : 4
 . فهو خارج حمل الرتاع ،الكلية ومن ذلك تقليد املذاهب األربعة 

 .مينع التقليد أصال فهو خارج حمل الرتاعوهو مثل الشوكاين ): 1/145) (91 /  1( الصنعاين ،إرشاد النقاد  : 5
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حد من أئمة اإلسالم وهم أعلى رتبة أوهذه بدعة قبيحة حدثت يف األمة مل يقل ا : قيم قال ابن ال

  .2... "وأجل قدرا وأعلم باهللا ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك 

 وبني ايزين للخروج ، وهو رأي مجع بني املانعني من اخلروج عن املذاهب األربعة :الرأي الثالث 

  :وز اخلروج ولكن بشروط جي:  فقال أصحابه ،عنها 

 وابن ،3 وهذا شرط العز بن عبد السالم، وصحة نسبته لصاحبه ، التحقق من ثبوت القول :أوال 

 غري أن كالم ابن تيمية قد خيتلط على البعض فيستدل به على أنه دعا إىل اخلروج عن املذاهب ،تيمية 

 جيد أن املعول عنده ،املتفرقة هنا وهناك  ولكن املتأمل يف كالمه ويف نصوصه ،األربعة على اإلطالق 

  . 4على صحة القول وقوة مأخذه

                                                                                                  
 ، القاهرة ، مكتبة وهبة ،يوسف القرضاوي . د،كيف نتعامل مع التراث والتمذهب واالختالف : القرضاوي  : 1

 املصدر ،حسام الدين بن موسى عفانة . د،فتاوى يسألونك : حسام الدين عفانه . 106 ،م2001 ،الطبعة األوىل 
 43 ( -جملة البحوث اإلسالمية ). www.yasaloonak.net ) 1  / 169: نترنت موقع الشيخ على اإل: 
  /168 (. 

 ) .290ص  / 4ج ( ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 2

 ،وهبة الزحيلي . د،أصول الفقه اإلسالمي : ورجح الزحيلي رأي العز).572 / 4( الزركشي  ،البحر احمليط  : 3
 ).2/1168 ( -م 1998/هـ1418 ، الطبعة الثانية ،دمشق / بريوت ،عاصر امل/ دار الفكر 

 عبد في مصط-حممد عبد القادر عطا :  احملقق ،) هـ728( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،الفتاوى الكربى  : 4
 –دة املسو).  328 /  2 ( -م 1987 -هـ 1408 الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية :  الناشر ،القادر عطا 

 حممد بن علي احلنبلي البعلي ،خمتصر الفتاوى املصرية ) . 218 /  2 ( - ابن تيمية ،منهاج السنة ). 482 /  1(
 ).61 /  1(   الدمام  ،م 1986 - هـ1406 ، دار ابن القيم ، حتقيق حممد حامد الفقي ،) هـ 777(

http://www.yasaloonak.net
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 .1معرفة تفاصيل املسألة أو املسائل املقلد فيها وما يتعلق ا على مذهب املقلَد : ثانيا

                                   
 دار ،عبد اهللا حممود حممد :  حتقيق،) هـ974( أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي،حتفة احملتاج بشرح املنهاج  : 1

 ،) هـ974( أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي ،الفتاوى الكربى الفقهية ) .  347 / 4 ( ،الكتب العلمية بريوت
 دار الكتب العلمية، بريوت، ،عبد اللطيف عبد الرمحن : عبد القادر بن أمحد املكي، ضبطه وصححه: مجعها ودوا
 ).250 / 4( الدمياطي  ،حاشية إعانة الطالبني  ). 333 / 4( م  1997/ هـ 1417، الطبعة األوىل
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  .1 وتتبع الرخص،عدم التلفيق املمنوع : ثالثا 

  .2أن يكون لعمل اإلنسان لنفسه وال يكون إلفتاء أو قضاء: رابعا 

 وهو قول بعض ،ملصلحة  أو،جيوز اخلروج عن املذاهب األربعة لضرورة : الرأي الرابع 

  .3املتأخرين

 فال بد أن تتبع أحكامها الدنيوية ، وكل زمان ،ألن الشريعة عامة صاحلة لكل أمة :  أدلة هذا القول 

 وإذا كان ،ء نظام اتمع  وارتقا، وحفظ املصاحل العامة ، ملراعاة الضرورات ،تطور األزمان واألمم 

  . 4 فاإلمام أوىل، أو نوع من أنواع املصلحة ، أو خوف فتنة ،القاضي يقضي بالضعيف لدفع مفسدة 

                                   
 حممد عبد الرؤوف املناوي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ). 347 / 4(  اهليتمي ،حتفة احملتاج  : 1
 - هـ 1415 الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية بريوت ، ضبطه وصححه امحد عبد السالم ،)هـ1031(

 ). 272ص  / 1ج  (- م1994

) هـ 1004( حممد بن أيب العباس الرملي ،اية احملتاج إىل شرح املنهاج ).  347 / 4( اهليتمي ،حتفة احملتاج : 2
 إبراهيم بن حممد ،شرح جوهرة التوحيد). 47 / 1 ( ،م 1984/هـ1404  ، بريوت ،دار الفكر :  حتقيق ،

فواتح الرمحوت ). 152-150 (،م 1995/هـ1416 ، بريوت،لعلمية  دار الكتب ا،)هـ 1277( البيجوري 
 ، مصر ،  املطبعة األمريية ،)  هـ 1225(  حممد بن نظام الدين حممد األنصاري اهلندي ،بشرح مسلم الثبوت 

 / 1 (، بريوت، دار الفكر،) هـ1315( حممد بن عمر بن علي اجلاوي ،اية الزين ). 306 / 4 (،هـ 1325
370.( 

  الناشر املكتب ،) هـ 1243(  السيوطي الرحيباين  في مصط،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  : 3
الفكر السامي يف تاريخ الفقه ). 239ص  / 19ج  (، مكان النشر دمشق ،م1961 سنة النشر ،اإلسالمي

 املكتبة ،بد العزيز القاريء ع:  خرج أحاديثه وعلق عليه،)هـ1376( حممد بن احلسن احلجوي الفاسي،اإلسالمي 
 ). 415ص / 2ج : ( هـ1396:  الطبعة األوىل ، املدينة املنورة ،العلمية 

  ).415ص / 2ج   ( ، احلجوي ،الفكر السامي  : 4
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 من  غري األئمة ،جيوز تقليد القول الثابت عن قائله :  مجعا بني الرأي الثالث والرابع أقول :الترجيح 

   : ر قوة دليل هذا القول أو لظهو، أو ملصلحة معتربة، لضرورة ،األربعة 

 .ألن الضرورات تبيح احملظورات .1

 .ألن رعاية املصاحل من مقاصد الشريعة .2

 . والتطورات الكربى اليت تشهدها البشرية،حىت تستوعب الشريعة التغريات املتسارعة  .3

 . وأا كرت ال يستغين عنه املسلم،ولعدم إنكار دور املذاهب الفقهية ودورها يف خدمة الشريعة  .4

  . والتالعب بالشريعة،وحىت ال يفتح باب الترخص  .5

  . واهللا أعلم بالصواب،هذا ما ترجح يل 
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  : املبحث الرابع

   عدم تقليد ابن حزم الظاهريدعوى

  : املطلب األول 

  .  حمل الرتاعحترير

  :  املطلب الثاني

  . من تقليد ابن حزم ووجهة نظرهماملنع بالقائلون

  : املطلب الثالث 

  .قليد ابن حزم ووجهة نظرهم بتالقائلون

  :املطلب الرابع 

  . اجلامعون بني القولني
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  : املطلب اخلامس 

  . وترجيحمناقشة

  :  األولاملطلب

  اع حمل الرتحترير

 يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول مل يسبقهم إليه أحد من علماء املسلمني املعتربين ، سواء كان أن

  1؟ أقوال سوى قول الظاهرية ، فهل يعتد ذا القول ، أم ال  ، أو هلمفهمعني على خالتالعلماء جم

  :  يدخل فيه املباحث التاليةفال

  . يكون قول الظاهرية خمالفا لبعض الفقهاء املعتربين دون بعضهم اآلخرأن .1

 ، ولكن قال به بعض الصحابة والتابعني، جلميع الفقهاء املعتربينا يكون قول الظاهرية خمالفأن .2

  . أو يف تقليد الصحايب، يف تقليد امليت هذا يدخلألن

  

  

                                   
 ، الرياض ، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،جملة البحوث اإلسالمية  : 1

 ). 296 / 67 (-عبد السالم بن حممد الشويعر .  د،تداد خبالف الظاهرية يف الفروع الفقهية االع، هـ1935
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  : املطلب الثاني

  القائلون باملنع من تقليد ابن حزم ووجهة نظرهم

   ،3 وكثري من الشافعية،2 واملالكية،1 احلنفية، أكثر أهل العلمذهب

  

                                   
 ،)هـ 730(  عبد العزيز بن أمحد البخاري ،كشف األسرار ). 281 / 3 (- اجلصاص،الفصول يف األصول : 1

التقرير ). 391 / 3 (-م1997/هـ1418 ، الطبعة األوىل،بريوت– دار الكتب العلمية ،عبد اهللا عمر: احملقق 
 / 1 (-أصول السرخسي ). 80 / 1 (- أمري بادشاه ،تيسري التحرير). 219 / 1 (- ابن أمري حاج،والتحبري 

 ).453 / 2 (- ابن عابدين رد احملتار،) . 208 / 2 (- األنصاري  ،فواتح الرمحوت ). 302

 - هـ 1423 - الرياض - الرشد  مكتبة،) هـ 449(  علي بن خلف بن بن بطال،شرح صحيح البخارى :  2
 يوسف بن ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار). 78 / 3 (-ياسر إبراهيم :  حتقيق ، الطبعة الثانية،م2003

 ، الناشر دار الكتب العلمية،حممد علي معوض-سامل حممد عطا:  حتقيق،) هـ 463( عبد اهللا بن عبد الرب 
أمحد بن عمر بن  ، املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم).266  /1(و ) 82 / 1 (- بريوت ،م 2000

  ).543 / 1 ( -  م1996 /هـ1417 الطبعة األوىل ، بريوت ، دار ابن كثري  ،)هـ 656 ( إبراهيم القرطيب
 / 3 (- بريوت ، دار الفكر للطباعة،)هـ 1101( حممد بن عبد اهللا اخلرشي ،اخلرشي على خمتصر سيدي خليل

 ، دار الكتب العلمية ،) هـ1122(  حممد بن عبد الباقي الزرقاين ، الزرقاين على موطأ اإلمام مالكشرح). 97
:  حتقيق ،)  هـ 1241(  أمحد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك). 260 / 3 (- بريوت ،هـ 1411

 ).  249 / 2 (- بريوت ،م 1995 -هـ 1415 ، دار الكتب العلمية،حممد عبد السالم شاهني

 1351 ، الطبعة األوىل، حلب– املطبعة العلمية ،) هـ288( أمحد بن حممد اخلطايب البسيت ،معامل السنن :  3
األحكام السلطانية والواليات ). 501 / 2 (- ابن الصالح، أدب املفيت واملستفيت).53 / 2 (- م1932/ هـ 
 ، بريوت، املكتب اإلسالمي،تاين وحممد الزغليعصام احلرس:  حتقيق،)هـ450( علي بن حممد املاوردي ،الدينية

صحيح مسلم ). 537 / 2 (-اجلويين، الربهان يف أصول الفقه).110/ 1 (-م1996/هـ1416 ،الطبعة األوىل
.   )78 / 4( – م1995/ هـ1415 ، بريوت ، دار الفكر،) هـ676(  حيىي بن شرف النووي ،بشرح النووي 

=        دار طيبة ،سامي بن حممد سالمة:  احملقق ،) هـ 774(  عمر بن كثري  إمساعيل بن،تفسري القرآن العظيم
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 عموما يف ة إىل عدم االعتداد خبالف داود وابن حزم والظاهري2 املعاصرينوبعض ،1ية وبعض احلنبل

  . وعدم جواز تقليدهم،لفروع الفقهية اليت خالفوا فيها علماء األمةا

                                                                                                  
 2 (-البحر احمليط يف أصول الفقه : والزركشي). 16 / 3 (- م 1999 -هـ 1420 الطبعة الثانية ، والتوزيع= 
يم بن احلسيين  عبد الرح،طرح التثريب يف شرح التقريب: والعراقي). 134 / 2 (-واملنثور يف القواعد ). 175/ 

). 33 / 2 (- بريوت ،م 2000 ، دار الكتب العلمية،عبد القادر حممد علي:  حتقيق،)هـ 806( العراقي 
  ). 36 / 9(و  ) 342 / 2 (-الفتاوى الكربى:  يتميواهل

 : احملقق ،)هـ716( سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف ،شرح خمتصر الروضة: الطويف: من احلنبلية  : 1
ابن ).271 / 3 (- م1987/  هـ 1407األوىل ، :  الطبعة ، مؤسسة الرسالة،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي

 -دار ابن اجلوزي ،)هـ795 -ابن رجب(  عبد الرمحن ابن شهاب الدين ،فتح الباري ـ البن رجب:  رجب
). 68 / 3 (-هللا بن حممدطارق بن عوض ا: الثانية ، حتقيق :  الطبعة ،هـ 1422 -الدمام / السعودية 
 ).63 / 1 (-األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء ) . 26 / 1 (-لوامع األنوار البهية ، السفاريين : السفاريين

عبد الرمحن حممد :  حتقيق، مع شرح ابن قيم اجلوزية،)هـ1329( حممد مشس احلق العظيم آبادي،عون املعبود : 2
 / 7 (-تفسري املنار ). 118 / 1 (-م1968/هـ1388 ، الطبعة الثانية،نة املنورة املدي، املكتبة السلفية،عثمان
). 166 / 1 (-الثامنة :  الطبعة ، مكتبة الدعوة ،)هـ1375(عبد الوهاب خالف : علم أصول الفقه ). 162

 ). 107 ( –كيف نتعامل مع التراث : والقرضاوي) .  214 / 4) (324 / 1 (- الشنقيطي ،أضواء البيان 
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  :  ووجهة نظرهم، االعتداد بآرائهمم املانعني من تقليد ابن حزم والظاهرية وعدأدلة

  :  دليل اإلمجاع:أوال

  1. جاءوا بعد استقرار اإلمجاع فمخالفتهم ال خترق اإلمجاع السابقاهرية الظأن .1

 أهل بعض اخلالف أظهر وإمنا حجة وكونه القياس استعمال على تفاقا األول الصدر يف كان .2

 يقتدى ال وأولئك األحكام حبقيقة علم ال ممن املتأخرين وبعض الفقه يف له بصر ال ممن الكالم

  2 .بوفاقهم يؤنس وال م

  3.املائتني بعد ظهرت بدعة داود مذهب أن العلماء بعض عن عياض القاضي نقل وقد .3

  :ى إمجاع األمة على القياس  على دعوالرد

   4. من قبيل خمالفة االمجاع الظين، وتندر خمالفتهم المجاع قطعيشيء ما تفردوا به هو إن .1
 يف املخالفني فإن بقوهلم، احلجة تقوم وال األمة، كل ليسوا القياسيني فإن ، يصح ال هذا .2

  5.بدوم اإلمجاع دعوى تتم فال األمة، بعض هم بعضا أو كال القياس

  

                                   
بلغة ). 453 / 2 (- رد احملتار). 68 / 3 (- البن رجب ،فتح الباري). 149 / 1 (- الغزايل في،املستص:  1

 ).316 / 5 (- ابن مفلح ،الفروع : ابن املنذر ). 249 / 2 (-السالك 

 ).391 / 3 (- البخاري  ،كشف األسرار ).   302 / 1 (-أصول السرخسي  : 2

 ).123 / 1 (- الشاطيب ،االعتصام). 420 / 3 (- الشاطيب،املوافقات  : 3
 ).104 / 13 (- الذهيب، سري أعالم النبالء:  4

 ).117 / 2 (- الشوكاين ، إرشاد الفحول : 5
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  : دليل الشذوذ: ثانيا

 ، فإنه حدث بعدهم 2وليكن اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم:  أيضا 1 ابن رجب احلنبليوقال

حوادث كثرية ، وحدث من انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من الظاهرية وحنوهم ، وهو أشد 

  3.مل تأخذ به األمة من قبلهلشذوذه عن األمة ، وانفراده عنهم بفهم يفهمه ، أو بأخذ ما ؛ خمالفة هلا 

  :دليل أهلية االجتهاد: ثالثا

 من السفاسف يرتكبون اجللي القياس بإنكارهمإن الظاهرية :  خبالف الظاهريةيعتدوا الذين مل قال

  4.بآرائهم يعتد فلم اآلراء

 هذه الفـضائح ومجـد هـذا اجلمـود ، فحقيـق أالّ يعـد مـن العلمـاء                    التزم من   إنّ: وقالوا

  5.يف الوجود ، بل وال 

                                   
  اإلمام احلافظ احلجة والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد ،)هـ795(عبد الرمحن بن امحد بن رجب احلنبلي : 1

 منها شرح على صحيح البخاري مل يكمل وصل فيه إىل ، السديدة واملصنفات املفيدة واألئمة العباد، له املؤلفات
كتاب اجلنائز وعلى اجلامع للحافظ أيب عيسى الترمذي وذيل على كتاب طبقات الفقهاء احلنابلة للقاضي أيب 

حممد زاهد : قيق حت،)   هـ765( حممد بن علي بن محزة احلسيين  ،ذيل تذكرة احلفاظ للذهيب :  احلسني الفراء
 ) .180 / 1 (- هـ1347 -الكوثري 

 .يقصد الشافعي وأمحد وأبا عبيد كما يفهم من كالمه السابق:  2

 ).26 / 1 (- اإلسفرايين ،لوامع األنوار البهية:  3

 ).36 / 9 (- السبكي ،الفتاوى الكربى :  4

  ).543 / 1(  - القرطيب ،املفهم  : 5
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 اللفظ داللة جمرد على زائد وهذا  ، كالمه من املتكلم غرض فهم:  إن من أهم معاين الفقه  : وقالوا

 اقتصر عمن يسلب االعتبار وذا الوضع عرف ممن وغريه الفقيه معرفتها يف يشترك فإنه الوضعية

  1.الفقيه اسم الظاهرية من ذلك على

عرف طرق االجتهاد، وإمنا هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي إن من أنكر القياس ال ي: وقالوا

 إمنا ذلك ألن من مذهبه أنه يعترب خالف العوام فال ينعقد فهم،  ومن اعتد خبال2،ال معرفة له 

أنه ال يعترب إال خالف من له أهلية النظر واالجتهاد  على : واحلق . اإلمجاع مع وجود خالفهم 

  3.ما يذكر يف األصول 

 احلال باستصحاب فيه نص ال فيما يتمسكون فإم؛ باجلهل التمسك إال القياس لنفاةوما : وقالوا

 جيوز فال املثبت بالدليل اجلهل وهو ،احلكم على دليل ال أن على مداره فإن؛ اجلهل إىل ومآله

  4 .امليتة تناول مبرتلة احملضة الضرورة عند إال إليه املصري

                                   
 ). 28/  1 (- السبكي ،اإلاج : 1

 ابن ،أدب املفيت واملستفيت: وحكاه األستاذ أبو منصور عن أيب علي بن أيب هريرة، وتابعه اجلويين والغزايل :  2
طرح ). 518 / 3 (- الزركشي،البحر احمليط ).257 / 1 (- النووي،ذيب األمساء ). 205 / 1 (-الصالح 
 ).18 / 4 (-القرطيب ، املفهم). 214 / 1 (-ين الشوكا،إرشاد الفحول ). 33 / 2 (- العراقي ،التثريب

  ).543 / 1(  - القرطيب ،املفهم  : 3

 ).428 / 3 (-عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار  : 4
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 ، ومعانيها بظواهرها النصوص حمافظة  - القياس استعمال بسبب أي - صلاأل ذاولزمنا : وقالوا

  احلق وهو ، النصوص من يناسبها ما إىل احلادثة رد ميكنه ال الشرعية معانيها على يقف مل نوم

  1.الضالل إال احلق بعد وليس

 ومحلة األمة ءعلما من القياس منكري نعد ال أنا التحقيق ذوو إليه ذهب الذي:   اجلويين وقال

  :  لسببنيالشريعة

 حيتفل ومل التواتر يزعه مل ومن وتواترا استفاضة ثبت فيما عنادهم على أم  مباهتون  :أوال

  .ومذهبه بقوله يوثق مل مبخالفته

 فصار القياس ،القياس إثبات ألن األدلة القاطعة املتعددة دلت على :2 هذا يقول الصفديويف

 يف عاند ومن عناد املنازعة وهذه  ،فيه الظاهرية نازع وقد لظهوره فيه املنازعة حيتمل ال دليال

 بالدليل ثبت ما نفوا فقد احلجى بذوي املظنون هو كما عنادا تكن مل وإن.  بقوله عربة ال احلق

  3.الظاهر القطع يعارض ال الذي الظن إفادة :قصاراه باجتهاد القاطع

                                   
 ).428 / 3 (-عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار  : 1

 ،هـ696:صر ولد سنة  اإلمام األديب الناظم الناثر أديب الع،خليل بن أيبك الشيخ صالح الدين الصفدي  : 2
 وصنف الكثري يف التاريخ ،وقرأ يسريا من الفقه واألصلني وبرع يف األدب نظما ونثرا وكتابة ومجعا وعين باحلديث

 السبكي ،طبقات الشافعية الكربى: هـ764:  مات بالطاعون ليلة عاشر شوال سنة، تفقه على السبكي،واألدب
-) 10 / 6.( 

 ).297 / 13 (-ي  الصفد،الوايف بالوفيات : 3
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 الشريعة معشار  من بالعشر تفى ال والنصوص داالجتها عن صدر الشريعة معظم إن  :ثانيا

 التردد التصرف غاية وإمنا عندهم اجتهاد وال جمتهدين يدعون وكيف بالعوام ملتحقون فهؤالء

  1 .األلفاظ ظواهر على

 نص ال حادثة عن وسأله عامي أتاه إذا املنصوص غري يف الظاهري يقوله الذيفما :  بعض العلماءقال

 العامي ندع أنا أعين بالثاين املسلمني من قائل ال وجهله؟ العامي يدع أم شيءب فيها أحيكم  فيها؟

 يلزم حكما نفسه من خيترع أو يقيس أن فإما نص ال أن والواقع فيها حكم وإن دينه يف خيبط

 ورسوله اهللا على كاذبا كان الشرعي احلكم إىل ونسبه نفسه عند من اخترع إن به األخذ الناس

r على ويقيسه نفسه عند من خيترعه ال أنه إال بقي فما لسانه بفلتات للناس املزم كان وإال 

  2. عليها املنصوص الصور

  :  عامة، على أنّ الظاهرية ليسوا من أهل االجتهاد الرد

  3.إليه ذاهب وال الواحد، وخرب العموم، منكر خالف يعترب ال أنه بذلك القائل يلزم  أنه

 العموم ومينع املراسيل، ينفي من خالف يعترب كما يعترب": مللخصا "يف الوهاب عبد القاضي وقال

  4 .الطرق هذه على الفقه مدار ألن الوجوب؛ على األمر محل ومن

                                   
 ) . 776 / 2 (- اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه:  1

 ).299 / 13 (- الصفدي ،الوايف بالوفيات : 2

 ).518 / 3 (- الزركشي،البحر احمليط  : 3

 ).519 / 3 (- الزركشي ،البحر احمليط :  4
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  : خاصة، على اجلويينالرد

   1.إفراط نوع -  اجلويين – منهوهذا :  ابن الصالحقال

 نفي إىل اجتهادهم فأداهم وهم اده،اجته إليه أداه املعايل أيب من القول هذا : الذهيب على اجلويين رد

 2.مبثله االجتهاد يرد فكيف بالقياس، القول

 يف وتوسع العزيز، الكتاب آيات وتدبر معرفتها حق الشريعة نصوص عرف من بأن: عنه وجياب

 مجيع يف إليها احلاجة تدعو ما جبميع تفي الشريعة نصوص بأن علم املطهرة، السنة على اإلطالع

 جم، مجع الشريعة بنصوص املتقيدين الشريعة وحفاظ األئمة أكابر من فيهم الظاهر وأهل احلوادث،

  3.مقبول قياس وال سنة وال كتاب، عليها يدل مل اليت الفاسدة باآلراء العمل ترك إال هلم عيب وال

  : دليل املصلحة : رابعا

 وحيرفها عن مقصدها  وقوف الظاهرية مع ظاهر النص دون النظر إىل مقاصد النص يعطل الشريعةإن

 دعواهم ، وهو الوقوف مع اللفظ من غري ساس التنبيه على بطالن أوقصدنا : 4 الشيخ الشنقيطيقال: 

                                   
 ).206 / 1 (- ابن الصالح ،أدب املفيت واملستفيت:  1

 ).105 / 13 (- الذهيب ،ءسري أعالم النبال:  2

 ). .215 / 1 (- الشوكاين ،إرشاد الفحول  : 3

ولد يف بالد . له العديد من الكتب. عامل وحمقق ومفسر): م1973=هـ1393(الشنقيطي، حممد األمني  : 4
آثر ، طلب العلم يف سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه املالكي، مث رحل إىل احلج، و)موريتانيا اآلن(شنقيط 

البقاء يف اململكة العربية السعودية، فدرس على شيوخها وتتلمذ على كثري من علمائها، توىل التدريس يف املعاهد 
. العلمية والكليات الشرعية يف الرياض واملدينة، وكان ضمن هيئة كبار العلماء وعضوا يف رابطة العامل اإلسالمي
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نظر إىل معاين التشريع واحلكم واملصاحل اليت هي مناط األحكام ، وإحلاق النظري بنظريه الذي ال فرق 

  . بينه وبينه يؤثر يف احلكم

فأفعاله وتشريعاته . أن اهللا تعاىل يشرع األحكام ملصاحل اخللق : ك فيه  أن التحقيق الذي ال شواعلم

  1. مشتملة على احلكم واملصاحل من جلب املنافع ، ودفع املضار لهاك

                                                                                                  
يان يف إيضاح القرآن بالقرآن الذي وصل فيه إىل سورة اادلة، ترك عدة كتب أبرزها تفسريه املشهور أضواء الب
نقال عن املوسوعة العربية العاملية .  تويف الشنقيطي مبكة،وأمته فيما بعد تلميذه الشيخ عطية سامل

http://www.mawsoah.net. 

 ).214 / 4 (- الشنقيطي  ،أضواء البيان:  1

http://www.mawsoah.net
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   : الثالث املطلب

   بتقليد ابن حزم ووجهة نظرهمالقائلون

وهو  ( 1ن جرير الطربياب:  منهم، فريق آخر من العلماء إىل االعتداد خبالف الظاهرية يف الفروعذهب

وهو الذي استقر عليه األمر :  قال ابن الصالح،3عية وهو رأي كثري من الشاف،2)أحد األئمة اتهدين

                                   
  ).102 / 13 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء : 1

طبقات الشافعية ). 269 / 14 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء). 191 / 4 (-ابن خلكان ،وفيات األعيان : 2
 ).121 / 3 (- السبكي ،الكربى

 دار اآلفاق ،)هـ429أبو منصور  ( عبد القاهر ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر البغدادي  : 3
). 95 / 1 (- الشريازي ،طبقات الفقهاء: الشريازي ).20 / 1 (-م 1977طبعة الثانية ،  بريوت، ال–اجلديدة 
 ،هـ1404 بريوت ، - دار املعرفة ،) هـ 548(  حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين ،امللل والنحل: الشهرستاين

ابن دقيق ). 1150 / 3( -تذكرة احلفاظ : عز الدين بن عبد السالم  ). 93 / 1 ( -حممد سيد كيالين  : حتقيق 
 ،)هـ1031( حممد عبد الرؤوف املناوي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير:  العيد 
 ).575 / 1 (- م 1994 - هـ 1415 الطبعة األوىل ، بريوت ، دار الكتب العلمية ،أمحد عبد السالم: حتقيق
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   ،3 واملعاصرين2 من القدماءحلنبلية وهو رأي بعض ا،1عند الشافعية

  .5 وهو رأي كثري من العلماء املعاصرين،4 رأي احملققني وهو

  :  القائلني باجلواز أدلة

 واملسائل احملررة املسائل له تقع كاملة االجتهاد أدوات فيه الكبار العلماء من رجل حزم ابن .1

 إال عصمة وال ، r6 اهللا رسول إال ويترك قوله من يؤخذ احد وكل لغريه، يقع كما الواهية

  r.7 رسوله وسنة اهللا، كتاب يف

  8.ص يف الكتاب والسنة فرق بني األئمة اتهدين بني شخص وشخليس .2
                                   

البحر ). 219 / 2 (- السبكي، طبقات الشافعية الكربى).207/  1 (- ابن الصالح، أدب املفيت واملستفيت : 1
 ).519 / 3 (-  الزركشي، احمليط

، تذكرة احلفاظ). 104 / 13 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء ).584 / 20 (- ابن تيمية، جمموع الفتاوى : 2
 ) .187 / 3 (- ابن القيم ، إعالم املوقعني عن رب العاملني). 1153 / 3 (- الذهيب

  ).111 ( – العثيمني -شرح ملعة االعتقاد : ابن عثيمني : 3

 دار ،)هـ1182( حممد بن إمساعيل الصنعاين،سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام: الصنعاين  : 4
 ).215 / 1 (- الشوكاين،إرشاد الفحول ). 126 / 2 (- بريوت ،الفكر

 حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو ،بشرح جامع الترمذي حتفة األحوذي :  املباركفوري: مثل  : 5
 / 7 (-تفسري املنار : حممد رشيد رضا). 237 / 3 (- بريوت- دار الكتب العلمية ،)  هـ1353(  العال 
 ). 19 / 2 (-االجتهاد واتهدون باألندلس واملغرب :  دكتور شوقي ضيف ،سعيد األفغاين الدمشقي). 121

 ).1153 / 3 (- الذهيب ،تذكرة احلفاظ : 6

 - هـ 1413 ، الرياض، دار الوطن ، حممد بن صاحل العثيمني،شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد : 7
)111.( 

 ).584 / 20 (- ابن تيمية ،جمموع الفتاوى : 8
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 سائغ بعضها لفقهاء وإمنا هي كمفردات سائر ا، العلماء ليس هلا حكم واحد عن مفردام إن .3

 الظين، اإلمجاع خمالفة قبيل من شيء هو به تفردوا ما مث ساقط، وبعضها قوي، وبعضها

  1.قطعي إلمجاع خمالفتهم وتندر

 بغداد، مثل يف به فيتوي عليه، ويناظر مذهبه، يقرئ داودوكان :  إنكار العلماء عليه عدم .4

 يف سعوا وال تدريسه، وال فتاويه أنكروا وال عليه، قاموا نرهم فلم وبغريها، ا األئمة وكثرة

 علماء وسائر واحلنبلية، والشافعية، واملالكية، ، علماء احلنفيةكبار وباحلضرة بثه، من منعه

 2.بغداد

ـ  ، العلماء على أعـالم الظاهريـة كـداود وابـن حـزم              ثناء .5 و مل يعتـد ـم مـا        فل

 ألفـه  كتابـا  تعـاىل  اهللا أمسـاء  يف وجـدت : الغـزايل  حامـد  أبـو  قال   ،أثنوا عليهم   

ــو ــد أب ــن حمم ــزم اب ــدل ح ــى ي ــم عل ــه عظ ــيالن حفظ ــه وس   3.ذهن

 مثـل  العلـم  يف اإلسـالم  كتـب  يف رأيـت  مـا  :الـسالم  عبـد  بن الدين عز وقال

  4 .املوفق للشيخ املغينو حزم البن احمللى

 وحـىت األئمـة األربعـة كانـت هلـم أقـوال شـذوا               ،اء الـصحابة     كثريا من فق   إن .6

ـ    ــذا مل خيـ ــن ه ــا ولك ــم    رجهم  ــد ــاء املعت ــرة العلم ــن دائ   .  م

                                   
 ).104 / 13 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء : 1

 ).105 / 13 (-هيب  الذ،سري أعالم النبالء : 2

 ).1147 / 3 (- الذهيب،تذكرة احلفاظ  : 3

 ).1147 / 3 (-تذكرة احلفاظ  : 4
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 ويف ، 2الـصرف  ويف ، 1املتعـة  يف عبـاس  ابـن  قـول وحنـن فنحكـي     :  الذهيب قال

 ، 4اإليـالج  مـن  الغـسل  تـرك  يف الـصحابة  مـن  طائفـة  وقـول  ، 3العول إنكار

  5 .ذلك يف تقليدهم ألحد جنوز وال ذلك، وأشباه

 خبالفه اعتدادهم فلوال ،الفروع يف املشهورة مصنفام أكثر العلماء أوردوا خالف داود يف إن .7

  6.لذلك موضوعها ملنافاة هذه مصنفام أمثال يف مذاهبه أوردوا ملا

 كانوابل :  وذكر خالفهم يف مصنفام ، العلماء هلم ومقارعة  احلجة باحلجة مناظرة .8

 7 .السلطان إىل بالظاهرية يسعون وال حبججه، منهم كل ويربز ويتناظرون، لسونيتجا

  

                                   
متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مات وأبو بكر حىت مات وعمر حىت مات : بن عباس قال اعن  : 1

تعليق ): 292 / 1 (-نبل مسند أمحد بن ح: وعثمان حىت مات رضي اهللا عنهم وكان أول من ى عنها معاوية 
 .ضعيف اإلسناد: قال الشيخ األلباين ): 184 / 3 (-وسنن الترمذي . إسناده ضعيف: شعيب األرنؤوط 

مسند : مسعت بن عباس يفيت يف الصرف قال فأفتيت به زمانا قال مث لقيته فرجع عنه: عن  أيب اجلوزاء قال  : 2
 .إسناده صحيح على شرط مسلم : وط تعليق شعيب األرنؤ): 48 / 3 (-أمحد بن حنبل 

أول من أعال الفرائض عمر رضي اهللا عنه و أمي اهللا لو قدم من قدم اهللا و أخر من :  أنه قال >عن ابن عباس  : 3
هذا ):  378/ 4 (-املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص : أخر اهللا ما عالت فريضة

 .سكت عنه الذهيب يف التلخيص:  تعليق الذهيب قي التلخيص ،م ومل خيرجاه حديث صحيح على شرط مسل

 .صحيح: تعليق شعيب األرنؤوط ): 115 / 5 (-مسند أمحد بن حنبل : كان يفيت يف ذلك زيد بن ثابت  : 4

 ).107 / 13 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء : 5

 ).519 / 3 (- الزركشي ،لبحر احمليط ا). 207 / 1 (- ابن الصالح ، أدب املفيت واملستفيت: 6

 ).105 / 13 (- الذهيب،سري أعالم النبالء  : 7
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  :  الرابع املطلب 

   بني القولنياجلامعون

 وا وإمنا فصلّ، وال أمهلوه على اإلطالق، القول مل يعتد أصحابه بقول الظاهرية على اإلطالقوهذا

 اجلمهور انوه على أصوهلم اليت خالفوا فيهفذهب ابن الصالح إىل االعتداد برأي الظاهرية فيما مل يب

   1 . وغريها، كالبول يف املاء الراكد، واملسائل الشنيعة، منعقد إمجاع أو خمالفة ،كنفي القياس اجللي 

 ألنه ثبت عنده أن داود مل ، التاج السبكي إىل االعتداد برأي داود من الظاهرية دون ابن حزم وذهب

    2.خيالف يف القياس

  : ن الصالح  ابأدلة

 ببطالنـه  يقطـع  مـا  علـى  مبنيـا  لكونـه  بـه  معتد غري وأمثاله القياس يف خالفه   ألن .1

 أهـل  مـن  لـيس  مـن  كاجتـهاد  القـاطع  الـدليل  خـالف  علـى  الواقع واالجتهاد

ــهاد ــا يف االجت ــة إنزاهلم ــا مبرتل ــد ال م ــه يعت ــنقض ب ــم وي ــه احلك   .ب

  

  

                                   
 ).207 / 1 (- ابن الصالح ،أدب املفيت واملستفيت:  1

 عبد الوهاب بن علي ،مجع اجلوامع يف أصول الفقه: نه مل يعتد برأي ابن حزم أاعتد برأي داود غري  : 2
 ، الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العلمية،م خليل إبراهيمعبد املنع:  حتقيق،)هـ 771(السبكي
 ).291 / 2 (-)91 / 1 (-طبقات الشافعية الكربى   ).128/ 1 ( -م 2003/هـ1424
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   1.غريه دون نوع يف جمتهدا يكون قد  فالعامل- عند ابن الصالح – جيوز جتزء االجتهاد وألنه .2

 فيه له ألن الكالمية؛ املسألة يف املتكلم خالف نعترب كما حمقون، فيه هم فرع يف النظر يقع أن مينع وال

  2.خبالفهم يعتد القياسية املسائل غري يف الظاهر أهل كذلك مدخال،

 مث مل يعتد مبا ،قواعد الفقهاء من قبلهم الفهم املعترب الذي مل خيالف  قول ابن تيمية الذي اعتد خبومثله

 طوائف الفقه من احلنفية واملالكية والسفيانية واألوزاعية والشافعية ومثل:  ابن تيميةل قا،شذّوا به 

 وغريهم مع تعظيم األقوال املشهورة عن أهل السنة واجلماعة ال يوجد لطائفة 3يةداودواحلنبلية وال

ألمة وهو صواب وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر منهم قول انفردوا به عن سائر ا

  4. وأما ما انفردوا به عن األربعة وهو صواب فقد قاله غريهم من السلفأاألمة فهو خط

  

  

  

  

                                   
 ).207 / 1 (- ابن الصالح ،أدب املفيت واملستفيت : 1

 ).519 / 3 (- الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقه : 2

 . نسبة إىل داود بن علي،الظاهرية : يةداودال : 3

 الطبعة األوىل ، ، مؤسسة قرطبة ،)  هـ 728( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،منهاج السنة النبوية : 4
 )178 / 5 (-حممد رشاد سامل . د:  حتقيق ،هـ 1406
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   :امس اخلاملطلب

  :  وترجيحمناقشة

 العلماء  أي ملاذا اختلف، ينبغي أن حندد أصل اخلالف، نستطيع الترجيح بني هذه اآلراء املختلفةحىت

  : باألمور التالية ، والدراسة أستطيع أن أحدد أسباب اخلالفالنظريف ابن حزم؟ وبعد 

 لسان كان:  حىت قالوا فيه ،1منهم املتبوعني األئمة حىت القياس فقهاء جتهيل يف عبارته شدة .1

 2.ابن حزم وسيف احلجاج بن يوسف شقيقني

 وال بتعريض عنده مبا صدعه يلطف يكنومل : قال ابن حيان:  مل ميلك سياسة العلموألنه .2

 ويقع القلوب، عنه فينفر اخلردل، انشاق وينشقه اجلندل، صك معارضه به يصك بل بتدريج،

 عليه وشنعوا تضليله، على وأمجعوا عليه فتماألوا وقته فقهاء إىل استهدف حىت الندوب، به

   3.منه الدنو عن عوامهم ووا ه،تفتن من سالطينهم وحذورا

 . القياس  وقد أمجع فقهاء األمة عليهكارهوإلن .3

 .سائل يف كثري من امل، إلمجاع الفقهاء من قبلهوخمالفته .4

 . حىت أوقعه ذلك يف خمالفات شنيعةر يف التمسك يف الظاهوملغاالته .5

  : الظاهرية والذين مل يعتدوا بهف أشري إىل األمور املتفق عليها بني الفريقني الذين اعتدوا خبالوهنا

                                   
 ).121 / 7 (- حممد رضا ،تفسري املنار : 1

 ). 169 / 1 (- ابن خلكان ،وفيات األعيان : 2

 ).1151 / 3 (- الذهيب ،تذكرة احلفاظ : 3
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 وهذا ألن ابن حزم ، أي تقليده جبميع فروعه الفقهية، جيوز التمذهب مبذهب الظاهرية  الأنه .1

 مث األخذ ،1ى عن التقليد بشكل عام وصرح بعدم جواز تقليده شخصيا أو تقليد غريه

  .جبميع فروع مذهبه يوقع باملخالفات  الشنيعة اليت حذر منها العلماء

 نص، عضدها له مسألة وكل هدر، فإا فيها، لهقو ببطالن وقطع ا، انفرد مسألة كل .2

  .2در فال اخلالف، مسائل من فهي تابع، أو صاحب إليها وسبقه

 مسألة تغاىل فيها الظاهرية متسكا بالظاهر فخرجوا فيها بآراء شاذة شنيعة خالفت كل .3

  . فال يعتد ا،اإلمجاع 

 فأرى أن أقوى ، خالفت اإلمجاع املنعقد  املسائل اليت خالف فيه الظاهرية القياس اجللي واليتبقيت

  . ويعتد فيما سوى ذلك، اوهو أن اليعتد : اآلراء فيها هو رأي ابن الصالح

  ، الرأي الوسط فقد وقع الظاهرية وخمالفوهم من أهل القياس إما باإلفراط أو بالتفريطوهو

 النصوص معاين محلوا قياسوال الرأي وأصحاب ،مفرطون الرأي وأصحابالظاهرية :  ابن القيم قال

   3.مراده عن مبعانيها قصروا والظواهر األلفاظ وأصحاب الشارع محلها ما فوق

                                   
كيف نتعامل مع : وهو رأي الشيخ القرضاوي ). 793 / 6 (-اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  : 1

  ) .106/ 1 ( – القرضاوي ،التراث

 ).107 / 13 (- الذهيب ،سري أعالم النبالء : 2

 ) .222 / 1 (- ابن القيم،أعالم املوقعني عن رب العاملني : 3
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 إمهاهلا أن كما الشارع، مقصود عن بعيد وتغاٍل تتبع على أيضا بالظواهرفالعمل : 1 الشاطيبوقال

  2.أيضا إسراف

                                   
أصويل : إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب)  م1388=   هـ 790: ( الشاطيب : 1

املوافقات يف (  من كتبه ، أخذ عن املقري والبياين وغريهم،  كان من أئمة املالكية،  من أهل غرناطة ،حافظ 
): اإلفادات واإلنشادات (بيوع من صحيح البخاري، و شرح به كتاب ال) االس(أربع جملدات، و ) أصول الفقه 

األعالم . 231 بريوت ، دار الفكر،)هـ1360( حممد بن حممد خملوف ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
 ).75 / 1 (-للزركلي 

  ).420 / 3 (- الشاطيب ،املوافقات : 2
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  : الفصل الثاني 
  :األربعة يف وسائل اإلثبات ، وفيه املباحث التاليةاملسائل اليت خالف فيها ابن حزم األئمة 

 . ومشروعيته،معىن اإلشهاد: متهيد

  : املبحث األول

  :اإلشهاد بني الوجوب واالستحباب وسبب اخلالف 

  :املطلب األول 

  .مذهب اجلمهور يف حكم اإلشهاد 

  : املطلب الثاني 

  .مذهب ابن حزم يف حكم اإلشهاد

  :املطلب الثالث

  .فسبب اخلال 

  : املطلب الرابع

  .مناقشة وترجيح
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 : ومشروعيته،معىن اإلشهاد: متهيد

  :قبل الشروع يف هذا املبحث ال بد من تعريف الشهادة واإلشهاد حىت يتميز كل مصطلح

  : اإلشهاد يف اللغة واالصطالح 

   .1من احلضور واملعاينة: الشهادة يف اللغة من معاين 

 و أشهده على كذا ،2خص حبق لغريه على  غريه بلفظ أشهدإخبار الش:والشهادة يف االصطالح 

  .طلب الشهادة :  فيكون معىن اإلشهاد ، 3سأله أن يشهد:  واستشهده،فشهد عليه

  : مشروعية اإلشهاد 

^  _  I :  M فمن الكتاب قول اهللا ، وللحاجة ،الكتاب والسنة واإلمجاع بواالستشهاد مشروع 

i  h   g  f  e  d   c  b  a  `  nm  l   k  j  L 1.  

                                   
:  الناشر ،) هـ666 (،رازيالمد بن أيب بكر  حم،خمتار الصحاح). 172 / 3 (- ابن فارس ،مقاييس اللغة : 1

 ).354ص  / 1ج (حممود خاطر : حتقيق ،م1995 -هـ 1415 ، بريوت –مكتبة لبنان ناشرون 

 أمحد بن ،على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني : حاشية قليويب: هذا تعريف الشافعية للشهادة يف  : 2
 -هـ 1419 سنة النشر ، دار الفكر، حتقيق مكتب البحوث والدراسات ، )هـ1069(أمحد بن سالمة القليويب 

وسائل : وهو اختيار  الزحيلي مع تعديل طفيف  ). 318ص  / 4ج  ( ،بريوت /  مكان النشر لبنان ،م1998
 ، الطبعة الثانية ، دمشق ، مكتبة دار البيان ،حممد الزحيلي .  د،اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية 

  ) . 105 /  1 (  ،م 1994/هـ1414

 ).354 /  1 ( -الرازي  ،خمتار الصحاح : 3



119 
 

الشهود كما :  والبينة،2)البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه : ( r ومن السنة قول النيب 

 الشاهد مكان البية r ففي هذا احلديث وضع النيب ،3)شاهداك أو ميينه : (  يف قوله rفسرها النيب 

  .4التجاحد  ومشروع للحاجة إليه خشية من وقوع ،يف احلديث السابق 

 فذهب ، وهنا حصل اخلالف ، أو للندب ، واألمر إما أن يكون للوجوب ،فاإلشهاد مأمور به 

  . بينما ذهب ابن حزم إىل أنه واجب،مجهور العلماء إىل أنه مندوب 

                                                                                                  
 .   ٢٨٢: البقرة : 1

 هذا حديث يف إسناده مقال و حممد بن عبيد اهللا العرزمي  :قال الترمذي .)626 /  3 ( -سنن الترمذي  : 2
    .يضعف يف احلديث من قبل حفظه ضعفه ابن املبارك وغريه

 .قضى أن اليمني على املدعى عليه  rأن رسول اهللا :  اهللا بن أيب مليكة عن ابن عباس عن عبد: وله رواية أخرى
وغريهم أن البينة  rقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 

  .على املدعي واليمني على املدعى عليه

 . هذا احلديث صحيح:قال الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن الترمذي 

 /  1 ( -وصحيح مسلم ). 889 /  2( صحيح البخاري  : متفق عليه ) : شاهداك أو ميينه : ( حديث  : 3
عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز :  احملقق ،) هـ852( أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري : انظر). 86

 -دار الفكر :  الناشر ،حممد فؤاد عبد الباقي:  وذكر أطرافها  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه،وحمب الدين اخلطيب
)5/280. ( 

 – دار الفكر ،) هـ620( عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  : 4
 ). 3ص  / 12ج  (،هـ 1405 الطبعة األوىل ، ،بريوت 
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 فاملالكية الذين اعتربوا ، 1 فإن عليه إمجاع املسلمني،وليس الكالم هنا يف اإلشهاد على النكاح 

 ، 2 ومل يعتربوه شرط صحة اعتربوه شرط صحة يف الدخول،رطا مكمال لعقد النكاح اإلشهاد ش

  .وإمنا الكالم هنا عن اإلشهاد يف املعامالت والبيوع والديون

  :مذهب اجلمهور يف حكم اإلشهاد: املطلب األول 

 واإلشـهاد يف اآليـة      ،M ½¼  »  ºL3 :  لة اإلشهاد هو قول اهللا تعاىل       أاألصل يف مس  

 ،6 والشافعية، 5 واملالكية، 4احلنفية:  غري أن مجهور العلماء      ، واألصل أن األمر للوجوب      ،ر به   مأمو

                                   
 دار الفكر ،خليل حمي الدين امليس :  دراسة وحتقيق،)  هـ483(خسي حممد بن أيب سهل السر،املبسوط  : 1

 النووي ،اموع ). . 61 / 5(م 2000هـ 1421 الطبعة األوىل، ،للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان 
 ).275 / 8 (-جمموع فتاوى ابن تيمية ). 175 / 16(

 دار الكتب ،عبد اللطيف عبد الرمحن :  حتقيق،)هـ1072(  حممد بن أمحد بن حممد املالكي،شرح ميارة : 2
 أمحد بن إدريس ،الذخرية ) . 245 / 1( بريوت ، مكان النشر،م2000 -هـ 1420 ،العلمية 
 ). 152 / 10(  بريوت ،م1994 ، دار الغرب ،حممد حجي:  حتقيق،) هـ684(القرايف

 .٢٨٢: البقرة : 3

 عامل ، حتقيق مهدي حسن الكيالين ،)  هـ 189( الشيباين   حممد بن احلسن ،احلجة على أهل املدينة  : 4
 ).282 / 1( هـ،  بريوت 1403 ،الكتب 

 ، دار الفكر ،حممد عليش : حتقيق ،)  هـ1230( حممد عرفه الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  : 5
 ).216 / 2 (- الصاوي ،بلغة السالك ). 216 / 2(بريوت 

 ، دار الفكر ،) هـ 1004( حممد بن أيب العباس ابن شهاب الدين الرملي ،إىل شرح املنهاج اية احملتاج  : 6
 ). 30 / 4 (- الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبني). 59 / 7 (، بريوت،م 1984
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أن األمر يف اآلية لإلرشاد لألوثـق       :  وقالوا   ، ذهبوا أن األمر يف اآلية للندب ال للوجوب          ، 1حلنابلةا

  :     وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ، 2واألحوط

  : األدلة من الكتاب : أوال

I :  M  <;  :  9  8  7  6L 3قول اهللا  .1
:  

  : وجه الداللة

إذا تداينتم  : (I وقال اهللا ،ذكر اهللا تعاىل أن البيع حالل ومل يذكر معه بينة : "قال الشافعي 

 ال للحتم ، والدين تبايع ، فدل على أن األمر للنظر واالحتياط ،وأمر فيه باإلشهاد ) بدين 

  .4"واإللزام

م الشافعي أنه ملا ذكر اهللا تعاىل حل البيع ومل يذكر اإلشهاد من شروط ذلك   فيفهم من كال

  .   دل على أن اإلشهاد املأمور به يف آية الدين للندب ال للوجوب ،احلل 

                                   
 ، املكتب االسالمي ،) هـ620( عبد اهللا بن قدامة املقدسي ،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل  : 1
 ). 519 / 4 (،وتبري

 1( البخاري  ،كشف األسرار ). 14/ 1 (-أصول السرخسي). 323/ 1( اجلصاص  ، الفصول يف األصول : 2
). 38 /  2 ( - ابن النجار ،شرح الكوكب املنري).84 / 2(  التفتازين  ،شرح التلويح على التوضيح ). 285/ 

 ).109 / 1 (– ابن بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد

 .٢٧٥: البقرة : 3

 دار املعرفة ،)هـ264 : يفاملتو( إمساعيل بن حيىي املزين ،خمتصر املزين ). 90 - 88 /  3 ( - الشافعي ،األم  : 4
 ).303 - 302 /  1 ( -  بريوت ،للطباعة والنشر
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-  .  /  I: M          1  0قول اهللا  .2   ,   +*  )     (   '  &  %  $            #  "  

  =  <  ;:  9  8  76   5   4  3  2  D  C  B  A@   ?   >

  EL 1
:  

  :وجه الداللة

  ,  -  .   M :   ترك الرهن بقوله I مث أباح اهللا  ، بالرهن إن مل جيدوا كاتبا Iأمر اهللا  

    76  5   4  3  2  1  0  /L 2
 ال مفروض ، فدل على أن الرهن مندوب إليه ، :

 والشهادة بدل من ، مندوب إليها ن إذ فالكتابة، والرهن بدل من الكتابة ،على احلتم واإللزام 

ولو كان اإلشهاد واجبا ملا جاز : قال ابن العريب . 3 فحكمها حكم الكتابة وهو الندب،الكتابة 

 .4إسقاطه

                                   
 .٢٨٣: البقرة : 1

 .٢٨٣: البقرة : 2

 ).303 - 302  / 1 ( -خمتصر املزين ).  88 /  3( ، الشافعي األم  : 3

 ،علي حممد البجاوي :  احملقق ،) هـ543 : يفاملتو (،) ابن العريب(حممد بن عبد اهللا املعافري ،أحكام القرآن  : 4
 ).282 / 1 (، الطبعة األوىل ، لبنان – بريوت ، دار إحياء الثراث العريب ،
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 أنه t سعيد اخلدرى أيبعن ف ،1 واحلسن أن اآلية منسوخة، والشعيب ،ذهب أبو سعيد اخلدري  .3

:    حىت بلغ M  +*   )  (  '  &  %  $  #  "  !L 2 :  تال

 M  3  2  1  0  /  .  -  ,L 3 4قال هذه نسخت ما قبلها.  

                                   
 دار ،لدكتور عبد الغفار البنداريا: حتقيق )  هـ456( علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،الناسخ واملنسوخ: 1

 هبة اهللا بن ،الناسخ واملنسوخ. )1/30( - م 1986 - هـ 1406 ، الطبعة األوىل، بريوت ،الكتب العلمية
:  حتقيق ، هـ 1404 الطبعة األوىل ، ، بريوت–املكتب اإلسالمي :  الناشر ،)هـ 410(سالمة بن نصر املقري 

 دار الكتب ،)  هـ 597(  عبد الرمحن ابن اجلوزي ،نواسخ القرآن ).  56 / 1 (، حممد كنعان،زهري الشاويش 
  الكويت ، مكتبة الفالح، أمحد بن حممد بن إمساعيل  النحاس ،الناسخ واملنسوخ .  )95 / 1 (، بريوت ،العلمية 

 الناسخ واملنسوخ قالئد املرجان يف بيان.)266 / 1(حممد عبد السالم حممد . د:  حتقيق ،1408 الطبعة األوىل ، ،
 ،هـ 1400 الكويت ، ، دار القرآن الكرمي،)  هـ 1033(  مرعي بن يوسف بن أيب بكر الكرمي ،يف القرآن 

 ).75 / 1  (،سامي عطا حسن : حتقيق 

 .٢٨٢: البقرة : 2

 .٢٨٣: البقرة : 3

 وعلق عليه االستاذ سعيد  ضبطه،) هـ235)(بن أيب شيبة(  عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان،املصنف  : 4
 سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ) . 792 / 2 (-سنن ابن ماجة ). 44 / 5 (-اللحام ، دار الفكر 

). 155 / 2  (، عبد احملسن احلسيين،طارق حممد :  حتقيق ،هـ 1415 القاهرة ، - دار احلرمني ،) هـ 360(
 .احلديث حسن : يث قال الشيخ األلباين يف التعليق على احلد
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  : األدلة من السنة : ثانيا

 ففعل النيب قرينة ، 1 فلو كان اإلشهاد حتما ما تركه، أنه بايع من غري إشهادrحفظ عن رسول اهللا 

  :  ومن األحاديث اليت تدل على ذلك ، 2صارفة من الوجوب إىل الندب

:  فقال له يف جزء من حديث طويل r ملا كان راجعا من غزوة مع رسول اهللا tبر حديث جا .1

 وقدمت بالغداة ، قبلي r  مث قدم رسول اهللا ،فاشتراه مين بأوقية . نعم : ؟ قلت )أتبيع مجلك ( 

:  قال ،نعم : قلت. ؟ ) آآلن قدمت : (  قال،  فوجدته على باب املسجد ،فجئنا إىل املسجد 

 فوزن يل ، فأمر بالال أن يزن يل أوقية ،فدخلت فصليت ) . فادخل فصل ركعتني فدع مجلك (

اآلن يرد علي : قلت ) . أدع يل جابرا : (  فقال ، فانطلقت حىت وليت ،بالل فأرجح يف امليزان 

  .3)خذ مجلك ولك مثنه : (  قال ، ومل يكن شيء أبغض إيل منه ،اجلمل 

 r فأسرع رسول اهللا ، ليقضيه مثن فرسه rاستتبعه النيب  ف، فرسا من أعرايب rابتاع النيب  .2

 وال يشعرون أن ، فطفق رجال يعترضون األعرايب فيساومونه بالفرس  ، وأبطأ األعرايب ،املشي 

إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإال بعته؟ :  فقال ، r فنادى األعرايب رسول اهللا ، ابتاعه r النيب

ال : ؟  فقال األعرايب » أوليس قد ابتعته منك « :  فقال ،رايب  حني مسع نداء األعr النيبفقام 

                                   
 إبراهيم بن ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ). 302 /  1 ( -خمتصر املزين  ). 88 /  3(  الشافغي ،األم  : 1

). 337 / 4  ( - ابن قدامة ،املغين ). 323 /  2 ( - بريوت ، دار الفكر،)هـ476(علي بن يوسف الشريازي 
أمحد الربدوين :  حتقيق ،)هـ671(مد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب  حم،)تفسري القرطيب( اجلامع ألحكام القرآن 

 ). 402 /  3 ( - م 1964 -هـ 1384الثانية ، :  الطبعة ، القاهرة– دار الكتب املصرية ،وإبراهيم إطفيش

  ).352 /  9 ( - الشوكاين ،نيل األوطار ) . 97 / 2 ( - ابن قدامة ،روضة الناظر  : 2

 ).156 / 2 (-صحيح مسلم ). 739 / 2 (-حيح البخاري ص: متفق عليه  : 3
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فقال  .   فطفق األعرايب يقول هلم شهيدا،»بلى قد ابتعته منك «  : r النيبفقال . واهللا ما بعتكه

؟  »مب تشهد « :   فقال ، على خزمية r النيب فأقبل ،أنا أشهد أنك قد بايعته : خزمية بن ثابت 

  .1. " شهادة خزمية بشهادة رجلنيrفجعل رسول اهللا . ا رسول اهللابتصديقك ي: فقال 

 أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتني rأن النيب : عن عروة بن أيب اجلعد  .3

 يف بيعة بالربكة فكان لو إشترى rفباع إحدامها بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعى له رسول اهللا 

يأمره باإلشهاد وأخربه عروة أنه اشترى شاتني فباع إحدامها ومل ينكر عليه ترابا لربح فيه ومل 

 .2ترك اإلشهاد

                                   
 -  بأحكام األلباين -سنن النسائي ) . 340 / 3   (- داود  أيبسنن ) . 215 / 5 (-مسند أمحد بن حنبل  : 1
  ). 145 / 10( السنن الكربى للبيهقي  ). 4 /  17 ( 450  املاوردي ، احلاوي الكبري). 301 / 7(

البدر املنري يف :  صحيح ، أخرجه أبو داود ، وصححه احلاكم ، وخالف ابن حزم فأعلّه حديث: قال ابن امللقن 
 جمموعة ،) هـ804(  عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ،ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري 

 قال شعيب األرنؤوط ).462 / 7(م 2004-هـ1425 الطبعة األوىل ، ،  الرياض ، دار اهلجرة ،من احملققني 
. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري عمارة فمن رجال السنن وهو ثقة : يف تعليقه على مسند أمحد 

 . احلديث صحيح :  وعلى سنن النسائي ، داود يف التعليق على سنن أيب وقال األلباين

) . 252/ 1 (، بريوت،دار الكتب العلمية ،) هـ204( حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي،مسند الشافعي : 2
). 376 / 4 (-مسند أمحد ). 401 / 8 (-مصنف ابن أيب شيبة ). 337ص  / 4ج  (- ابن قدامة ،املغين 

 أيبسنن ) . 803 / 2 (-سنن ابن ماجة ) . 1332 / 3) (مل يروه البخاري متصل اإلسناد ( صحيح البخاري 
مرفوعه صحيح وهذا إسناد حسن : تعليق شعيب األرنؤوط ). 559/  3 (-سنن الترمذي ). 264 / 3 (-داود 

وقال األلباين يف التعليق على سنن أيب داود . من أجل سعيد بن زيد وأيب لبيد وهو ملازة بن زبار وبقية رجاله ثقات
 .احلديث صحيح : ويف التعليق على سنن ابن ماجة 
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 املدينة والناس يسلفون يف الثمر العام rقدم رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  .4

من سلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ( والعامني أو قال عامني أو ثالثة شك إمساعيل فقال 

  .1) ن معلوم ووز

  : وجه الداللة 

  . فدل على أا غري واجبة،2 من بينها، شروط العقد ومل يذكر الشهادةr ذكر النيب  

  :  األدلة من اآلثار : ثالثا

,  -  M :  شهد وان شاء مل يشهد أال تسمع إىل قولهأ انه قال إن شاء 3عن احلسن البصري

  3  2  1  0  /  .L 4 . 5  

  

  

                                   
 ) . 55 / 5 (-يح مسلم صح) .  781 / 2 (-صحيح البخاري :  متفق عليه  : 1

 ).4 /  17(   املاوردي  ، احلاوي الكبري : 2

 وهو من كبار ،هـ116: مات سنة ،>  موىل زيد بن ثابت األنصاري ،أبو سعيد: احلسن بن يسار البصري : 3
 ، بريوت،ة دار املعرف،حممود إبراهيم زايد:  حتقيق،)هـ 256( حممد بن إمساعيل البخاري،التاريخ الصغري : التابعني
  ). 280/ 1 (–م 1986

 .٢٨٣: البقرة : 4

 ). 145 /  10 ( -السنن الكربى للبيهقي  : 5
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  : مةعمل األ: رابعا

 قد نقلت األمة خلفا عن سلف من عهد الصحابة إىل أيامنا هذه، وقوع عقود املداينات  والبيوع من 

غري إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك، من غري نكري منهم عليهم، فلو كان اإلشهاد واجبا ملا تركوا 

  1.النكري على تاركه مع علمهم به

  : من القياس : خامسا

 والديون  على الرهن والضمان جبامع أا وسائل إلثبات الدين، وملا كان قياس اإلشهاد يف البيع .1

   3.  فكذلك حكم الشهادة الندب 2حكم الرهن والضمان الندب، وجاز إسقاطه،

قياس البيع على اإلجارة،  جبامع أما عقْدا معاوضة حمضة، فلما مل جيب اإلشهاد يف اإلجارة مل  .2

   4.جيب يف البيع

 الشيء التافه جبامع أن االثنني صح فيهما اإلباحة، فكما ال جيب اإلشهاد يف بيع قياسا على بيع .3

   .5الشيء التافه، كذا  يف الديون  

                                   
عبد السالم حممد علي شاهني، دار الكتب : أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص،حتقيق أحكام القرآن، : 1

تفسري ). 337 / 4 ( –دامة  ابن ق،املغين ). 1/584) (40 /  3 ( -م 1994العلمية،بريوت، الطبعة األوىل،
 ).14 /  1(  ابن تيمية ،املسودة). 337 /  4 ( - ابن قدامة،املغين). 402 /  3: ( القرطيب

 ).279 / 1 (،ابن العريب ،أحكام القرآن  : 2

 ).402 /  3:  ( تفسري القرطيب ). 4 /  17( احلاوي ، املاوردي،  : 3

 ). 4 /  17(   املاوردي  ،احلاوي  : 4

 ).4 /  17(   املاوردي  ،احلاوي :  5
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قياسا على اهلبة، جبامع أن فيهما قصد التمليك، فكما مل جيب اإلشهاد يف اهلبة فكذلك احلال يف  .4

   1.الديون

  :ومن املعقول  

سواقهم وغريها فلو وجب اإلشهاد يف كل ما يتبايعونه أفضى إىل ألن املبايعة تكثر بني الناس يف أ

�  ¡¢  M : احلرج احملطوط عنهم بقوله تعاىل    ~  }    |   {  zL 2،3 فمن احلرج اإلشهاد على  

 4 .الشيء التافه، ومن احلرج أن يستحيي الناس من اإلشهاد على العامل، أو على الرجل الكبري

ا اختلف الفقهاء يف جواز أخذ األجرة عليها، ولكان رأيهم فيها كسائر لو كانت الكتابة واجبة مل

  5. الواجبات أنه ال يصح أخذ األجرة عليها

                                   
 ).4 /  17(   املاوردي  ،احلاوي  : 1
 .٧٨: احلج : 2

 ).337 / 4 ( - ابن قدامة ،املغين  : 3

 ).402 / 3:  ( تفسري القرطيب  : 4

 – مكتبة دنديس ، القاهرة – دار ابن اجلوزي ،حسني  مطاوع الترتوري .  د ،التوثيق بالكتابة والعقود  : 5
  ) .133ص  ( ،م2005/هـ1426 ، الطبعة األوىل ،طني فلس
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  :املطلب الثاني

  مذهب ابن حزم يف حكم اإلشهاد

فريق آخر من العلماء منهم ابن جرير الطربي، ، إىل أن اإلشهاد يف البيوع، وابن حزم الظاهري ذهب 

  : تجني بعدة أدلة، منها والديون، واجب،حم

  :Iاألدلة من كتاب اهللا 

¼½      M:  يف سياق آية الدينIقوله  .1   »  º  L.1   

   :اآلية من الداللة وجه

أن اهللا تعاىل أمـر باإلشـهاد يف الكتـاب، ومـا كـان أمـرا هللا تعـاىل فاألصـل فيـه                       

الوجوب، ما مل تـرد حجـة قاطعـة تـصرفه عـن الوجـوب إىل النـدب أو اإلرشـاد،                     

واإلباحـة، ومل تــرد حجــة قاطعــة تــصرف اإلشــهاد مــن الوجــوب إىل النــدب أو  

 .2 أو كبريه ،اإلباحة، فوجب اإلشهاد على صغري البيع والشراء

M   µ  ´  ³  ² :  يف سياق آية الدينIقوله  .2   ±  °  ¯   ®   ¬      «  ª

       ¹¸     ¶L. 3  

                                   
 .282:  البقرة1 

 ).345ص  / 8ج  (- ابن حزم ،احمللى).85ص  / 6ج  (-تفسري الطربي  : 2

 .282:  البقرة3
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  :الداللة من اآلية وجه

 اآلية يف ترك الكتاب خاصة دون اإلشهاد يف التجارة املدارة، ومل أسقط  اهللا تعاىل اجلناح يف

  فلو كان اإلشهاد غري واجب ،1يسقط اجلناح يف ترك الكتاب فيما كان دينا إىل أجل مسمى

  .ألسقط اجلناح فيه 

  : ومن السنة 

ثالثـة يـدعون اهللا فـال يـستجاب         :  قـال    rعـن الـنيب     : >عن أيب موسـى األشـعري       

 و رجـل كـان لـه مـال فلـم يـشهد              ،ت حتته امرأة سـيئة فلـم يطلقهـا        رجل كان : هلم

¤  ¥  ¦   §   M :  ورجـل آتـى سـفيها مالـه و قـد قـال اهللا عـز و جـل                     ،عليه

    ́        ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ̈L 2.3  

                                   
 ).345ص  / 8ج  (- ابن حزم ،احمللى : 1

 .٥: النساء : 2

السنن الكربى ) . 331 / 2 (-لحاكم املستدرك ل) .  400 / 3 (-احلديث جاء يف مصنف ابن أيب شيبة  :3
 علي املتقى بن حسام الدين الربهان فوري ،كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال). 146 / 10 (-للبيهقي

- بريوت ، م 1989/  هـ1409 ، مؤسسة الرسالة ،بكري حياين ، وصفوة السقّا:  حتقيق،) هـ975(
)16/36 .(  

ط الشيخني و مل خيرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا احلديث على أيب هذا حديث صحيح على شر : قال احلاكم
 و قد اتفقا مجيعا على إخراجه ،ثالثة يؤتون أجرهم مرتني : موسى و إمنا أمجعوا على سند حديث شعبة ذا اإلسناد

 الصحيحة السلسلة: ورواه األلباين يف السلسلة الصحيحة. على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه:  وقال الذهيب ،
 ، الطبعة الرابعة، الرياض، مكتبة املعارف،)هـ1332 ( حممد ناصر األلباين،وشيء من فقهها وفوائدها

 ). 420 / 4 (- م1988/ هـ1408
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  : وجه الداللة

 ،كم اإلشهاد الوجوب وبني أنه غري مستجاب الدعوة فبني أن ح، تارك اإلشهادrذم رسول اهللا 

  .ألن الذم ال يكون إال لترك شيء واجب

  : ومن األثر 

 إذا باع بنقد >كان ابن عمر  :M      ½¼  »  º  L2:  يف قول اهللا تعاىل1قول جماهد .1

  3.أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد

صف  أو بن،تشهد على كل شيء تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم:  قال4 رباح أيبعن عطاء بن  .2

¼½      M:  فإن اهللا تعاىل يقول، أو أقل، أو بربع درهم،درهم   »  º  L5. 6  

                                   
 موىل عبد اهللا ابن السائب، القارئ، قال أبو عاصم مسعت عثمان بن األسود يجماهد بن جرب أبو احلجاج املك :  1

 مسع ابن عباس وابن عمر وعليا  وروى عنه ،ومائة، وقال أبو نعيم سنة ثنتني  ومائةيقول مات جماهد سنة ثالث 
 ).411 / 7 (- البخاري،التاريخ الكبري :  جنيح وعطاء وطاوسأيباحلكم ومنصور وابن 

 .282:  البقرة2 

 ).345ص  / 8ج  (-احمللى، ابن حزم  : 3

 رباح أسلم، مات عطاء سنة أيبلقرشي الفهري املكي واسم  خثيم اأيبأبو حممد موىل آل :  رباحأيبعطاء بن  : 4
عباس وأبا سعيد وجابرا = = مات سنة مخس عشرة ومائة، مسع ابا هريرة وابن: أربع عشرة ومائة، وقال أبو نعيم

 ،كتاب التاريخ الكبري :  ثابتأيبوابن عمر رضي اهللا عنهم، روى عنه عمرو بن دينار وقيس بن سعد وحبيب بن 
 ).463 / 6 (-)كوپريلى( نسخة ،)   هـ 256( بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري حممد 

 .282: البقرة : 5 

 .مل اجده يف غري احمللى). 346ص  / 8ج  (- ابن حزم ،احمللى : 6



132 
 

  . 3 ) بقل 2أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو على دستجة: ( قال1عن إبراهيم النخعي .3

  : عقليهأدلة 

 أوامر مغلظة مؤكدة ال حتتمل تأويال، أمر بالكتاب يف - املذكورة يف اآلية - هذه:  ابن حزم قال

داينة إىل أجل مسمى وباإلشهاد يف ذلك يف التجارة املدارة كما أمر الشهداء أن ال يأبوا أمرا امل

  4مستويا فمن أين صار عند هؤالء القوم أحد األوامر فرضا واآلخر مهال؟ 

قاسوا التوثيق يف البيع وغريه على التوثيق يف النكاح، فكما أن توثيق عقد النكاح : ومن القياس

  5.سائر العقود، جبامع أن كال منها عقد تتحقق فيه حكمة التوثيقواجب، فكذلك 

                                   
 روى عن خاله ومسروق، وعلقمة ،وهو ابن مليكة أخت األسود بن يزيد:  إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : 1

قيس، وقد دخل على أم املؤمنني عائشة وهو صيب، ومل يثبت له منها مساع، وهو عند العلماء يف التابعني، ولكنه بن 
: ليس من كبارهم، وكان بصريا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبري الشأن، مات سنة ست وتسعني

 ).520 / 4( الذهيب  ،سري أعالم النبالء 
2  :جتسةُ : ةُ  الدم566 / 5 (- الزبيدي، تاج العروس : احلُز(. 

 .مل أجده يف غري احمللى). 346ص  / 8ج  (-احمللى  : 3

 ).345ص  / 8ج (احمللى،  : 4

  .130 ، حسني الترتوري ،التوثيق  : 5



133 
 

  : املطلب الثالث

   يف حكم اإلشهادسبب اخلالف

  :يرجع سبب اخلالف على حكم الشهادة إىل أسباب منها

ذهب فريق آخر من الفقهاء إىل أنّ حكم اإلشهاد يف اآلية انتقل من : دعوى الندب  .1

ة واألحاديث واآلثار وغريها من األدلة، بينما مل يثبت عند الوجوب إىل الندب مستدلني باآلي

 .ابن جرير وابن حزم دليل قاطع ينقل األمر من الوجوب إىل الندب 

 فانتقل حكم اإلشهاد مبوجبها ،ذهب فريق من الفقهاء إىل أن اآلية منسوخة : دعوى النسخ  .2

 . فيما سواه من الوجوب إىل الندب، بينما خصص ابن حزم النسخ يف الرهن ال 
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  : املطلب الرابع

  :مناقشة وترجيح

  :مناقشة أدلة اجلمهور

  :مناقشة دعوى أن األمر يف اآلية للندب

مر معنا أن الشافعي استدل باآلية على أن اإلشهاد مندوب من خالل محل آية الدين، على أية الربا، 

 M  <;  :  9  8  7  6L : فلما قال اهللا تعاىل
1

 دل ،الق احلل من غري شروط وذكر اهللا إط  

  .على أن شرط اإلشهاد يف اآلية للندب ال للوجوب 

  : الرد على هذا االستدالل  

جمرد السكوت ال يدل على : ميكن الرد على هذا االستدالل من خالل القاعدة اليت تقول .1

  .السكوت عن الشيء ال يعين عدمه:  أو بتعبري آخر2سقوط ما عدا املذكور، 

هذه أوامر مغلظة مؤكدة ال حتتمل تأويال، أمر بالكتاب يف املداينة إىل أجل : قال ابن حزم .2

مسمى وباإلشهاد يف ذلك يف التجارة املدارة كما أمر الشهداء أن ال يأبوا أمرا مستويا فمن 

  3.أين صار عند هؤالء القوم أحد األوامر فرضا واآلخر مهال؟

                                   
 .٢٧٥: البقرة : 1

 ).132 / 1 (- الزركشي، هالبحر احمليط يف أصول الفق) 64 / 2 (- السمعاين، قواطع األدلة يف األصول : 2

 ).345 / 8 (-احمللى  : 3
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¶    »      ¬  ®   ¯  °  ±M : قال اهللا تعاىل .3    µ  ´  ³  ²  

      ¹¸ L1
  .2فأسقط اجلناح يف ترك الكتابة خاصة دون اإلشهاد: قال ابن حزم   ، 

  : مناقشة دعوى النسخ

  :ميكن تلخيص الرد على دعوى النسخ باألمور التالية

ال واهللا إن آية الدين حمكمة وما فيها " : >إن آية الدين حمكمة، وهذا قول ابن عباس، قال  .1

  3".نسخ

أنه ال وجه لالعتالل بالنسخ، ألن حكم اإلشهاد والكتابة : يفهم من كالم ابن جرير الطربي  .2

منسوخ يف حالة أنه ال سبيل إىل الكتابة والكاتب والشاهد، أما يف حالة وجودهم فيبقى أمر 

وإمنا يكون الناسخ ما مل جيز اجتماع حكمه : الكتابة واإلشهاد على الوجوب، قال ابن جرير

حكم املنسوخ يف حال واحدة، فأما ما كان أحدمها غري ناف حكم اآلخر، فليس من الناسخ و

  4.واملنسوخ يف شيء

M  2  1  0 : ولو وجب أن يكون قوله: ويقول الطربي أيضا  .3   /  .  -   ,   +

    76  5   4  3L  ناسخا قوله  M            )  (  '  &  %  $  #  "  !

                                   
 .٢٨٢: البقرة : 1

 )345 / 8 (-احمللى  : 2

 ) 1/583) (38 / 3 (-أحكام القرآن للجصاص  : 3

 ).53ص  / 6ج  (-تفسري الطربي  : 4
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  +*L  1 قوله تعاىللوجب أن يكون  : M  B  A  @   ?  >  =  <    ;  :           9   8 

  O   N  M    L  K  J  I  H  G  F  E  D    C

QPL2 ناسخا الوضوء باملاء  يف احلضر عند وجود املاء فيه ويف السفر  الذي فرضه اهللا عز 

!  "  #  $  %  &  '  )   M : وجل بقوله يف نفس اآلية السابقة

-  ,  +  *  )  21  0  /      .  L3
 .  4  

 سعيد أيبالظاهر من قول : أما ابن حزم، فقد أثبت النسخ يف اآلية ولكنه قصره على الرهن، فقال .4

 ظَنا، وال جيوز أن ي ا إمنا نسخت األمر بالرهن، ألنه هو الذي قبلها متصالرضي اهللا عنه، أ

قبلها من القرآن، وال كل ما نزل بعدها من إا نسخت كلّ ما كُِتب : بأيب سعيد أنه يقول

 سعيد أا نسخت األمر باإلشهاد أيبالقرآن، وإذ ال شك يف هذا، فال جيوز أن يدخل يف قول 

 5.والكتاب

!  "  M : ال خيلو قوله تعاىل: واحلنفية أيضا ناقشوا دعوى النسخ، فقد قال اجلصاص .5

  2  1  0/  .  -  ,  +*   )  (  '  &  %  $  #  4  3   

                                   
 .٢٨٢: البقرة : 1

 .6: املائدة : 2

 .6: املائدة : 3

 ).53ص  / 6ج  (-تفسري الطربي  : 4

 ).345ص  / 8ج  (- ابن حزم ،ىاحملل : 5
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  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :  98  7  6   5

  Y  XW  V  U  T  S  R   Q    P   O  N  M  L  K  J  I         H

  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z

  |   {  z  y  x   w   v  ut  s  r  q  p  o  nm  l   k  j

  ¤   £       ¢   ¡   �~   }  ±   °   ¯   ®  ¬      «  ª©  ¨   §  ¦  ¥

  Ä  ÃÂ   Á          À  ¿    ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶   µ  ´   ³  ²

     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  ÅL1
من أن   

يكون موجبا للكتابة واإلشهاد على الديون اآلجلة يف حال نزوهلا، وكان هذا حكما مستقرا 

+   ,  -  .  /  M   4  3  2  1  0 : جيابه بقوله تعاىلثابتا إىل أن ورد نسخ إ

    76  5L2فإن كان كذلك، فغري جائز أن يكون املراد ؛  ، أو أن يكون نزول اجلميع معا

بالكتابة واإلشهاد اإلجياب، المتناع ورود الناسخ واملنسوخ معا يف شيء واحد، إذ غري جائٍز 

:     ثبت عندنا تاريخ نزول هذين احلكمني من قوله تعاىلوملا مل ي. 3نسخ احلكم قبل استقراره

 M  ½¼  »  º  ¹L4
+   ,  -  .  /  M  3  2  1  0 :  وقوله تعاىل  

                                   
 .283: البقرة : 1

 .283: البقرة : 2

يف بيان شرط  : انظرو). 227 / 2 (-الفصول يف األصول : باب القول يف نسخ احلكم قبل جميء وقته  : انظر :3
 ).256 / 3 (- البخاري، كشف األسرار ) . 63 / 2 (-أصول السرخسي : النسخ 

  . ٢٨٢: البقرة : 4
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   6  5   4L1 وجب احلكم بورودمها معا، فلم يرد األمر بالكتاب واإلشهاد إال مقرونا بقوله :

 M    76  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,   L2    بذلك أن األمر بالكتابة فثبت

 .3واإلشهاد ندب غري واجب

 الذين ورد عنهم النسخ يف هذه اآلية، فقد ،هناك فرق بني مفهوم النسخ عند الصحابة والتابعني .6

 ليستقر ، من بيان وختصيص وتقييد ورفع للحكم ،كان عاما حبيث مشل كل تغيري قد يلحق النص

  4.ع احلكم بدليل شرعي متأخرمعىن النسخ بعد ذلك عند األصوليني على رف

  : الرد على االستدالل بالسنة 

  :>الرد على االحتجاج حبديث خزمية بن ثابت : أوال 

   5: من وجوه>رد ابن حزم  االحتجاج حبديث خزمية 

  .أنه خرب ال يصح ألنه راجع إىل عمارة بن خزمية وهو جمهول .1

فالبيع ال يتم إال بالتفرق باألبدان ومل لو صح احلديث، فليس فيه حجة، ألن البيع فيه مل يتم،  .2

  .حيصل التفرق، بدليل أن النيب استتبعه ليقضيه الثمن

                                   
 .283: قرةالب : 1

 .283: البقرة : 2

 )39ص  / 3ج  (-أحكام القرآن للجصاص  : 3

 . 139 ، الترتوري ،التوثيق  : 4

 ).347ص  / 8ج  (-احمللى  : 5
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  .لو صح اخلرب، فإنه مل يثبت أنه وقع بعد نزول اآلية .3

 حكم احلاكم وناحلديث فيه دليل على جواز حكم احلاكم لنفسه، واجلمهور ال جييز .4

ينما يأخذون باحلديث دليال على ترك لنفسه،فكيف ال يأخذون باحلديث دليال يف هذه، ب

  .اإلشهاد

وبقية األخبار الصحيحة اليت t  وحديث عروة ابن أيب اجلعد tالرد على حديث جابر :ثانيا

  ..": من أسلف: " باع ومل يشهد، وعلى حديثrتفيد أن النيب 

  1:رد ابن حزم االحتجاج ذه األحاديث من وجوه

  . أشهد يف البيع أومل يشهدrليس فيه أن النيب ليس هلم يف هذه األخبار حجة، ألنه  .1

   جييز البيع بال مثن ؟r الثمن يف البيع، فهل يعين هذا أن النيب rمل يذكر النيب  .2

جمرد السكوت ال يدل على ( ليس ترك ذكِر مجيع األحكام يف كثري من األخبار مبسقط هلا  .3

  ).بطالن ما عدا املذكور 

سقطا للوجوب، فهو كذلك مسقط للندب، ألن النيب إن كان السكوت عن ذكر اإلشهاد م .4

  .ال يترك األفضل يف مجيع أعماله لألدىن

  : الرد على  االحتجاج باآلثار 

  .هذه اآلثار منسوبة إىل التابعني، وهي معارضة بآثار أخرى أقوى منها منسوبة إىل الصحابة .1

                                   
  ).347ص  / 8ج  (-احمللى  : 1
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  .هذه اآلثار معارضة بآثار مثلها، منسوبة إىل بعض التابعني .2

  .  فكيف باالحتجاج بقول التابعني،كان هناك خالف باالحتجاج بقول الصحابةإذا  .3

  : الرد على االستدالل  بعمل األمة 

°  ±  M :  استنادا إىل قوله تعاىل،ال عربة بالكثرة عند ابن حزم    ̄  ®  ¬  «  ª   ©

    ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶        µ  ´³   ²L1.2   

  . يعترب القياس حجة، فال يقيم وزنا للقياسات اليت استدل ا اجلمهور ابن حزم ال:الرد على القياس 

  :مناقشة رأي القائلني بوجوب اإلشهاد

  :رد على أدلة القائلني بوجوب اإلشهاد مبا يلي

إنه ال صارف لألمر يف اآلية من الوجوب إىل الندب، فقد وِجدت القرائن : ال يسلَّم هلم بقوهلم .1

  :ف منهاالصارفة، وهذا طر

من خالل اآلية نفسها، فحىت لو سلمنا بعدم حتقق النسخ، باملعىن اخلاص، وهو رفع احلكم، فال  .2

,  I : Mالتخصيص أو التقييد أو التبيني، فقول اهللا  : نسلم بعدم حتقق النسخ باملعىن العام وهو

                                   
 .١١٦: األنعام : 1

 ). 547 / 4 (-اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  : انظر : 2
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 6  5   4  3  2  1  0  /  .  -L 1
قرينة صارفة لألمر من الوجوب إىل   

 . يف اإلشهادالندب

 يف تركه اإلشهاد فيما صح عنه من أحاديث، قرينة كافية يف صرف األمر من rفعل الرسول  .3

 .الوجوب إىل الندب يف  اإلشهاد 

    .2ا بعد البيع، دليل على أا غري واجبة يف البيعrإن أمر النيب  .4

أحدهم من له على : هلمثالثة يدعون اهللا فال يستجاب  ":>الرد على االستدالل حبديث أيب موسى 

  ": رجل دين ومل يشهد

ال داللة فيه على أن أبا موسى  رأى اإلشهاد واجبا، أال ترى أنه ذكر معه من له امرأة : قال اجلصاص

وإمنا ؛ سيئة اخللق فلم يطلقها؟ وال خالف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة اخللق أن يطلقها

ارك لالحتياط والتوصل إىل ما جعل اهللا تعاىل له فيه املخرج هذا القول منه، على أن فاعل ذلك ت

  3 .واخلالص

 من أن آية الدين حمكمة مل > وما روي عن ابن عباس   :>على االستدالل حبديث ابن عباس  الرد

ألنه جائز أن يريد أن اجلميع ورد معا، ؛ ينسخ منها شيء، ال داللة فيه على أنه رأى اإلشهاد واجبا

  "  #            $  %  &  '  M  :ق التالوة ما أوجب أن يكون اإلشهاد ندبا، وهو قوله تعاىلفكان يف نس

                                   
 .٢٨٣: البقرة : 1

 ).4ص  / 17ج  (-  املاوردي ، ي الكبرياحلاو : 2

 ). 39ص  / 3ج (أحكام القرآن للجصاص،  : 3
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  =  <  ;:  9  8  76  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,   +*  )     (

   E  D  C  B  A@  ?   >L1.2   

د، وعن  أنه كان يشِه> وما روي عن ابن عمر : أشهد >الرد على من استدل أن ابن عمر 

   3 .إبراهيم وعطاء أما يشِهدان على القليل، كله عندهم أم رأوه ندبا ال إجيابا

  : الرد على اآلثار باجلملة 

  . فعلُ الصحاِيب الشيَء، والتزامه به، ال يدل على أنه واجب  .1

 .إن هذه اآلثار معارضةٌ مبثلها  .2

  .إن هذه اآلثار مل ترد يف كتب السنن .3

  : بالقياسالرد على االحتجاج

قياس اإلشهاد يف عقد البيع على اإلشهاد يف عقد النكاح قياس مع الفارق املؤثر، ألن عقد 

  . النكاح عقد أغلظ وأشد من عقد البيع، وهناك أحاديث أمرت باإلشهاد يف عقد النكاح 

                                   
 .٢٨٣: البقرة : 1

 )39ص  / 3ج (أحكام القرآن للجصاص،  : 2

  )39ص  / 3ج (أحكام القرآن للجصاص،  : 3

 



143 
 

  الترجيح

  : بعد استعراض أدلة الفريقني ومناقشتها، أخلص إىل النتائج التالية 

 .خ غري متحققة يف اآلية جلهالة املتقدم من املتأخر دعوى النس .1

 فقد ، الذين ورد عنهم النسخ يف هذه اآلية ،هناك فرق بني مفهوم النسخ عند الصحابة والتابعني  .2

 ، من بيان وختصيص وتقييد ورفع للحكم ،كان عاما حبيث مشل كل تغيري قد يلحق النص 

   1.على رفع احلكم بدليل شرعي متأخر ليستقر معىن النسخ بعد ذلك عند األصوليني 

األمر يف اآلية للوجوب، ولكن اقترنت به قرينة صارفة من الوجوب إىل الندب، وهي فعل رسول  .3

 الذي ضعفه ابن حزم، هو حديث صحيح، كما قال احملققون يف >، وحديث خزمية rاهللا 

  .2احلكم على احلديث

 بتصديقه > ألنه احتاج إىل شاهد، فشهد خزمية ويف احلديث داللة واضحة أن النيب مل يشِهد، .4

 ال يترك r، ألن النيب rخبرب السماء، ال مبعاينته البيع، ولو كان واجبا ملا تركه رسول اهللا 

  .األفضل للمفضول، فكيف يترك الواجب لغريه 

، وهناك >مث هناك أحاديث أخرى صحت يف بيع النيب وشرائه بال إشهاد، غري حديث خزمية  .5

، وسكوته عن شرائه الشاتني بال إشهاد، وهنا >قريرية،وهي إقرار النيب لعروة بن أيب اجلعد سنة ت

ال ينسب إىل ساكت قول ولكن السكوت يف معرض احلاجة : نستطيع إعمال القاعدة اليت تقول

                                   
 . 139 ، الترتوري ،التوثيق  : 1

 .122: انظر صفحة : 2
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:  ويف هذه القاعدة رد على االعتراض باالحتجاج باحلديث من خالل القاعدة اليت تقول1بيانٌ،

  .رد السكوت ال يعين سقوط ما عدا املذكورجم

قياس الرهن على اإلشهاد قياس قوي، جبامع أما من عقود التوثيق، بينما قياس اإلشهاد يف البيع  .6

  :على اإلشهاد يف عقد النكاح باطل

 .  للفارق اخلطري بني عقد النكاح وبني عقد البيع  . أ

  .صحيحة  لكون اإلشهاد يف النكاح مأمور به يف األحاديث ال . ب

مث إن يف إجياب اإلشهاد يف األمور الصغرية والكبرية فيه عنت، وإيقاع للناس يف احلرج، ولو  .7

حصل ذلك لتعطلت حياة الناس، إذ أن حياة الناس ومعايشهم ـ وخباصة يف هذا الزمان  ـ 

إىل تقوم على التجارة، ولو احتجنا يف كل عملية جتارية إىل اإلشهاد، ألدى ذلك إىل تأخري بل 

تعطيل التجارة، ويف هذا إيقاع للناس يف احلرج، وقد جاءت الشريعة لتيسري حياة الناس، 

فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف : "ولتحقيق املصلحة، قال ابن القيم

املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة 

 العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة خرجت عن

  2".إىل العبث، فليست من الشريعة

                                   
 -  دار القلم ،)هـ1357( أمحد حممد الزرقا ،ح القواعد الفقهية  تطبيقات هذه القاعدة يف شرانظر : 1
)1/196.( 

 ).2 / 3 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 2
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  .وعليه يترجح يل رأي مجهور العلماء فيما ذهبوا إليه من أن اإلشهاد مندوب إليه يف عقد البيع

  كيف يستفاد من رأي القائلني بالوجوب ؟ :  ولكن السؤال هنا 

أن يف هذه األقوال توسيعا على ويل األمر، إذ يستطيع أن خيتار من هذه األقوال القول : وابواجل

األقرب لتحقيق املصلحة، وأرى أن لويل األمر أن يوجب اإلشهاد يف عقود البيع الكبرية واخلطرية، 

شياء، كبيع العقارات، والسيارات  وغريها، وذلك من خالل التسجيل يف الدوائر اخلاصة ذه األ

  .بينما يترك اإلشهاد  يف بقية العقود والبيوع ذات القيمة الصغرية الختيار املُشتري 
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  : املبحث الثاني

  .شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، بني الرد والقبول

  :املطلب األول

  . مذهب اجلمهور يف شهادة الوالد لولده، والولد لوالده

  :املطلب الثاني

  . شهادة الوالد لولده، والولد لوالده مذهب ابن حزم يف

  :املطلب الثالث

  . يف شهادة الوالد والولد سبب اخلالف

  :املطلب الرابع

  . مناقشة وترجيح
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  : املطلب األول

  مذهب اجلمهور يف شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده

 ،2 املالكيـة     أكثـر   وعنـد  ،1 وال شهادة الولد لوالده عنـد احلنفيـة        ،ال جتوز شهادة الوالد لولده    

 ، 3يف املـــــذهب عنـــــد بعـــــضهم  وهـــــو املـــــشهور  

                                   
صالح الدين الناهي، دار الفرقان . ، حتقيق د)هـ461(النتف يف الفتاوى، علي بن احلسني بن حممد السعدي  : 1
 أبو ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع). 800/ 2(بريوت، / ، عمان م 1984/ هـ1404مؤسسة الرسالة ، / 

 ،م1986/ هـ1406 ، الطبعة الثانية ، بريوت - دار الكتب العلمية ،)هـ587(بكر ابن مسعود الكاساين 
 ).122 / 3(، املكتبة اإلسالمية )هـ593(اهلداية شرح بداية املبتدي، علي بن أيب بكر املرغياين ) . 300 / 14(

  ، دار الكتب العلمية،)هـ1078 ( ، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل ،جممع األر يف شرح ملتقى األحبر
 ، دار الفكر ، عالء الدين بن حممد أمني بن عابدينرد احملتار،تكملة ). 273 / 3 (- لبنان،م1998/هـ1419
 ). 546 / 1 (-م 1995/هـ1415 ،بريوت 

 مكة ، املكتبة التجارية،حممد الغاين:  حتقيق،)362(  عبد الوهاب بن علي بن نصر ،فقه املالكي التلقني يف ال2:  
 دار ،)هـ 386(  عبد اهللا بن أيب زيد القريواين ،رسالة ابن أيب زيد القريواين ). 535 / 2 (،هـ1415 ،املكرمة
 دار ،حممد حجي:  حتقيق،)ـه684: ت(  أمحد بن إدريس القرايف ،الذخرية). 133 / 1 (- بريوت،الفكر

 ،)هـ939(  علي بن حممد بن حممد بن خلف،كفاية الطالب الرباين). 256 / 6 (، بريوت،م1994 ،الغرب 
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد ). 450 / 2  (،هـ1412 ، بريوت، دار الفكر،يوسف البقاعي: حتقيق
البهجة يف ).  226 / 2 (، بريوت،هـ1415 ، دار الفكر،)هـ1125(   أمحد بن غنيم النفراوي ،القريواين

م 1998/ هـ 1418 - بريوت ، دار الكتب العلمية ،)  هـ1258(  علي بن عبد السالم التسويل،شرح التحفة
 ). 153 / 1(حممد عبد القادر شاهني :  ضبطه وصححه،األوىل:  الطبعة ،

:  احملقق ،) هـ954: احلطاب الرعيين( ن عبد الرمحن  حممد بن حممد ب،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل : 3
 ). 167 / 8(م 2003 -هـ 1423 دار عامل الكتب، طبعة خاصة ،زكريا عمريات
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حيـث أجـازوا شـهادما لبعـضهما،        2  خالفا للمزين وابن املنـذر      ،1ند الشافعية عو

  : ولإلمام أمحد ثالث روايات

وأجاز يف الثانية شهادة الوالد لولده، دون شهادة 3،أجاز يف أحدها شهادة أحدمها لآلخر من غري مة

  4، وذهب يف الثالثة إىل عدم جواز شهادة أحدمها لآلخر،هالولد لوالد

                                   
 حممد بن أمحد ،جواهر العقود و معني القضاة و املوقعني و الشهود). 234 / 20 (، النووي،اموع  : 1

 دار الكتب ،مسعد عبد احلميد حممد السعدين : حاديثها حققها وخرج أ،)هـ880: ت (املنهاجي األسيوطي 
 ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار). 353 / 2 (-م 1996 - هـ 1417 ، الطبعة األوىل، بريوت،العلمية

 و حممد وهيب ،علي عبد احلميد بلطجي:  حتقيق،) هـ928: ابن قاضي عجلون (أبو بكر بن حممد احلسيين 
(  حممد بن أمحد الشربيين،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع). 557 / 1 (، دمشق،م1994 ، دار اخلري ،سليمان
حاشية إعانة ). 622 / 2( بريوت ،هـ1415 ، دار الفكر-مكتب البحوث والدراسات :  حتقيق،)  هـ977
  ).335 / 17( املاوردي ،احلاوي الكبري). 49 / 7( الشافعي ،األم). 328 / 4( الدمياطي ،الطالبني

أحد أئمة اإلسالم، املُجمع على إمامته، وجاللته، ووفور علمه، ومجعه بني التمكن يف علمى : أبو بكر بن املنذر : 2
 اإلمجاع واخلالف، وبيان مذاهب العلماء، منها األوسط، واإلشراف، يفاحلديث والفقه، وله املصنفات املهمة 

، مذكور الشافعيترجيح ، ومع هذا فهو معدود من أصحاب  ال يتقيد مبذهب معني يف ال،وكتاب اإلمجاع، وغريها
 ).768 / 1 (- النووي ،ذيب األمساء :  هـ318: مبكة سنة يفوتو:  الطبقاتيف مجيع كتبهم يف

 ).118 / 1 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني: وهو ما رجحه ابن القيم : 3

:  حتقيق،) هـ762( حممد بن مفلح املقدسي ،الفروع ). 4/528 (- ابن قدامة ،الكايف يف فقه ابن حنبل : 4
 إبراهيم بن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع). 503 / 6( بريوت ،هـ1418 ، دار الكتب العلمية،حازم القاضي

 علي بن سليمان ،اإلنصاف). 242 / 10  (، بريوت،هـ1400  ، املكتب اإلسالمي،)هـ884( احلنبلي 
مسائل اإلمام ). 66 / 12( بريوت  ، دار إحياء التراث العريب،حممد حامد الفقي: حتقيق  ،)هـ885(املرداوي

 ، دار اهلجرة،جمموعة من احملققني :  حتقيق،) هـ251( إسحاق بن منصور املروزي،أمحد بن حنبل وابن راهويه
 ). 386 / 2 (، الرياض ، م2004- هـ 1425
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   2.وهو ظاهر املذهب عند احلنبلية1،وهي أصح الروايات

 وال ،وهكذا ميكن القول إن كلمة املذاهب األربعة اجتمعت على عدم قبول شهادة الوالد لولده

   4. وأصحاب الرأي،  3كثري من التابعني:  وهو قول ،شهادة الولد لوالده 

  : األصول اليت بىن عليها اجلمهور قوهلم

  .أن ال يكون يف الشهادة داعي جر مغنم:  األصل األول

   5.أن ال يكون يف الشهادة داعي دفع مغرم: األصل الثاين

                                   
 عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين، أبو الربكات، جمد ،د بن حنبلاحملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمح : 1

). 295 / 2 (-مـ1984-هـ 1404 الطبعة الثانية ، الرياض-مكتبة املعارف:  الناشر ،)هـ652( الدين 
مفلح  ابن ،املبدع). 503 / 6 (- ابن مفلح املقدسي ،الفروع ). 528 / 4( ابن قدامة  ،الكايف يف فقه ابن حنبل

 منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع). 66 / 12 (-اإلنصاف للمرداوي ). 242 / 10 (-احلنبلي 
 سنة النشر ، الناشر دار الفكر، هاللفيهالل مصيلحي مصط: حتقيق،)هـ 1051( بن إدريس البهويت 

 ).446 / 6 (-، بريوت،هـ1402

 ). 65 / 12( ابن قدامة ،املغين : 2

 ).65 /12 (- ابن قدامة،املغين:  وإسحاق ، والنخعي، والشعيب، واحلسن،شريح: رأي : 3
 ).65 /12 (-املغين، ابن قدامة:  4

عن عبد الرمحن بن القاسم عن )  هـ240)(سحنون( رواية عبد السالم بن سعيد التنوخي،املدونة الكربى : 5
درر .(155 / 13) - بريوت ،ب العلمية دار الكت،زكريا عمريات:  حتقيق،)هـ179(مالك بن أنس األصبحي 

 ).349 / 4 (- علي حيدر ،احلكام 
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فشهادة الوالد لولده، وشهادة الولد لوالده يتوافر فيهما هذان الداعيان، وهذا يظهر من خالل 

  . أحدمها متهما يف اآلخر وهكذا يكون ،توجيههم لألدلة

مل يكن يتهم سلف املسلمني الصاحل شهادة الوالد : قال بعض املالكية:  سد الذريعة:  األصل الثالث

 مث دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم ، وال الرجل المرأته، وال األخ ألخيه، وال الولد لوالده،لولده

امهم، فتركت شهادة من ام إذا كانت من قرابة، وكان ذلك من الولد أمور محلت الوالة على ا

فكأن هذا من األحكام اليت تغريت 1والوالد واألخ والزوج واملرأة، مل يتهم إال هؤالء يف آخر الزمان،

  . فاألصل فيه اجلواز مث تغري احلكم سدا للذريعة،لتغري الزمان 

هريمت القضاة اآلباء لألبناء، واألبناء لآل: قَالَ الز2.باء بعد، ومل يزل جائزا فيما مضىإمنا ا  

  :      املقصود بالوالد والولد 

قبل استعراض األدلة ال بد من تبيني من هم الذين يشملهم املنع، فما هو املقصود بالوالد والولد ؟ 

وإن عال، فيشمل اجلد الصحيح، واجلد _ الذكر واألنثى_جنس الوالد: املقصود بالوالد : واجلواب

 كل ، وفيما وراء ذلك،يشمل األب من الرضاعة ، ألن الرضاع تأثريه يف احلرمة خاصةالفاسد، وال 

                                   
 ).155 / 13( سحنون ،املدونة الكربى : 1

 ).387 / 2( املروزي  ،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وابن راهويه : 2
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واحد منهما من صاحبه كاألجنيب فال يتعلق به استحقاق اإلرث واستحقاق النفقة حال اليسار 

   1.والعسرة

وولد وإن نزل، فيشمل الولد وولد الولد والبنت _ الذكر واألنثى_ جنس االبن:وأما املقصود بالولد 

، ولكن ال يشمل الولد من الرضاع، 3 حىت لو كان الولد للمالعن ، ألن له أن يستلحقه،2البنت

الختصاص الرضاع بتحرمي النكاح ، ويفارق النسب فيما عداه من أحكامه يف التوارث ، ووجوب 

  4.النفقة ، والعتق بامللك ، وليس حترمي النكاح مبانع من قبول الشهادة 

  : باألدلة من الكتا

  Mf  e   d  cgk  j  i   h  l  p    o              n  m :  قوله تعاىل:أوال

u  t  s  r  qv{    z  y    x  w  |  ¢  ¡  �  ~  }  

¨  §  ¦         ¥  ¤  £©³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ´  º     ¹  ̧         ¶  µ   

                                   
ار  د،  حممد بن عبد اهللا اخلرشي،اخلرشي على خمتصر سيدي خليل). 241 / 16( السرخسي  ،املبسوط  : 1

 ).167 / 8( احلطاب ،مواهب اجلليل). 179 / 7 (، بريوت،الفكر للطباعة 

 ).428 / 6 (- البهويت،كشاف القناع  : 2

 ). 179 / 7( اخلرشي  ،شرح خمتصر خليل  : 3

 ). 338 / 17 (، املاوردي ،احلاوي الكبري  : 4
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»¼Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  Ä Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ì    Í  

Ð  Ï  ÎÑ   ×  Ö  Õ       Ô  Ó  Ò  L.1   

  :وجه الداللة

  2 . البنه كشهادته لنفسه فشهادته،      ألن املنافع بني اآلباء واألوالد متصلة

  M     ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡L3 :  قوله تعاىل:ثانيا

  4.شكوا يف الشهادةأن ال ت:يعين : M     ª©  ¨L : قال الطربي يف تأويل قوله تعاىل

  :وجه الداللة

والريبة متوجهة إىل 5، نفي الريبة والشك والتهمة عن الشهود،بني اهللا تعاىل أن املقصود من الكتابة

  .  فال تقبل،شهادة الوالد والولد بعضهم لبعض، ملا جبلوا عليه من امليل واحملبة

  .M^  ]   \     [  ZY  X  W  V  UL. 1 : قوله تعاىل : ثالثا

   2. وبنات من املالئكة،ولدا: أي: MZYL: قال املفسرون يف تفسري قوله تعاىل:وجه الداللة

  قالوا إن املالئكة بنات اهللا ، فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه ، كما يكون الولد بضعة : "3قال الزخمشري

                                   
 .11: النساء : 1

  )236- 235 /  16 (-املبسوط للسرخسي  : 2

 .٢٨٢: رةالبق : 3

 ). 78 / 6 (-تفسري الطربي  : 4

 ).126 / 3 (،أحكام القرآن للجصاص  : 5
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  4".من والده وجزءاً له

 فكذا شهادة ،إلنسان لنفسه غري مقبولة وشهادة ا، كشهادة اإلنسان لنفسه،فشهادة الوالد لولده

  .الوالد لولده

̂   M : قوله تعاىل:رابعا    ]  \      [  Z    Y  X     W  V  U  T    S  R  Q

i  h   g  f  e  d  c  b     a   ̀ _L. 5  

  :وجه الداللة

 فـاكتفى بـذكرها     ،مل يذكر بيـوت األبنـاء منفـردة، ألـا داخلـة يف بيـوم أنفـسهم                

م أقرب من بيوت من ذكر يف اآلية،ادو6 وإال فبيو.  

                                                                                                  
 .15: الزخرف  :  1

جمموعة من :  حتقيق ،)  هـ516( احلسني بن مسعود البغوي ،معامل الترتيل). 577 /21 (-تفسري الطربي  : 2
 ).69 / 16 (-تفسري القرطيب . )7/208 (، م1997/  هـ1417الرابعة ، :  الطبعة ، دار طيبة ،احملققني 

إمام كبري يف التفسري واحلديث ): هـ 538-هـ467( حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري : الزخمشري  : 3
، ولد يف زخمشر وهي قرية كبرية من " أساس البالغة "  و ،"  الكشاف : "  من مؤلفاته،والنحو واللغة وعلم البيان

لذلك، وكان معتزيل االعتقاد " جار اهللا " كة، وجاور ا زماناً، فصار يقال له  وكان قد سافر إىل م،قرى خوارزم
 ).106 / 4 (- الذهيب، العرب يف خرب من غرب). 168 / 5 (-وفيات األعيان : متظاهراً به

 ). 245 / 4( الزخمشري ،تفسري الكشاف  : 4

 ).61(: سورة النور : 5

 دار ،السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم:  حتقيق ، املاوردي علي بن حممد بن حبيب،النكت والعيون : 6
: ت( عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،تفسري القرآن). 123 / 4 (،لبنان /  بريوت -الكتب العلمية 
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؛ فـذكر بيـوت هـؤالء األقربـاء ومل يـذكر بيـت االبـن وال ابـن االبـن                   : قال اجلصاص 

 1"أنــت ومالــك ألبيــك: " قــد اقتــضى ذلــك، كقولــهM  c  bL : ألن قولــه

 واقتـصر علـى إضـافة البيـوت         ، كما أضـاف إليـه بيـت االبـن         ،فأضاف إليه ملك االبن   

الدليل على أنه أراد بيوت االبن وابـن االبـن، أنـه قـد كـان معلومـا قبـل ذلـك                       و ،إليه

ال جنـاح عليـك   : أن اإلنسان غري حمظور عليه مـال نفـسه، فإنـه ال وجـه لقـول القائـل              

ــسك  ــال نف ــل م ــه   ؛ يف أك ــراد بقول ــى أن امل ــك عل ــدل ذل   `  M  b     a: ف

  cL   مجيعــا كمـا ذكــر  إذ مل يـذكرمها  ؛   هـي بيـوت األبنــاء وأبنـاء األبنــاء

  2.سائر األقرباء

 وال ، فشهادة الواحد منهم لآلخر كشهادته لنفسه ،فدل على أنه اعترب األبناء داخلني يف حكم اآلباء

  .جتوز شهادة املرء لنفسه

  M  ¤  £    ¢  ¡L .3 : قول اهللا تعاىل يف اإلنسان: خامسا 

 : وجه الداللة

                                                                                                  
 2 (،بريوت،م1996/ هـ1416 ،دار ابن حزم:  الناشر،الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهيب:  حتقيق،)هـ660

 ). 314 / 12(تفسري القرطيب  ). 412/ 

 .153: يأيت خترجيه ، يف األحاديث اليت استدل ا اجلمهور، صفحة : 1

 ). 380 / 2(أحكام القرآن للجصاص  : 2

 .8:العاديات : 3
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يف أبيه وابنه ما يسره يف نفسه مل تقبل شهادته هلما ومن هذا ملا كان اإلنسان يسره : قال ابن عبد الرب

  1.مل جتز شهادة األب البنه وإن عال وال شهادة االبن وإن سفل ألبيه وإن كانوا عدوال على غريهم

M  I  H   G  F  E  D  C  B  A :  قول اهللا تعاىل:سادسا 

   JL .2  

  :وجه الداللة

 فكيف تقبل شهادة املرء ملن قد جعل مفتونا به والفتنة حمل ،به أن اإلنسان متهم يف ولده مفتون 

  3.التهمة

  :األدلة من السنة

ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمرة على أخيه املسلم : " قالr أن النيب <عن عائشة  .1

  4".وال شهادة الولد لوالده وال شهادة الوالد لولده

                                   
 ، دار الكتب العلمية،)هـ463: ت(  يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب،الكايف يف فقه أهل املدينة : 1

 ).461 / 1(ت   بريو،هـ1407

 .28:األنفال : 2

 ) .126 / 1 (-ابن القيم ، إعالم املوقعني :  3

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف يف :  وقال ،رواه الترمذي  : 4
سنن :  ضعيف:   يف التعليققال الشيخ األلباين ،احلديث وال يعرف هذا احلديث من حديث الزهري إال من حديثه

 ، الطبعة األوىل، املكتب اإلسالمي،زهري الشاويش:  حققه، ضعف أحاديثه حممد ناصر األلباين،الترمذي 
  عبد،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية:  يف ورواه ابن اجلوزي. )545 / 4 ( بريوت ، م1991 -هـ 1411

 الطبعة ، إدارة العلوم األثرية، باكستان ،د احلق األثريإرشا:  حتقيق ،)هـ597(الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي 
يزيد بن زياد يقال له ابن زياد قد ضعفوه قال ابن املبارك ارم : وقال): 274 / 2(م 1981/هـ1401الثانية، : 
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  :وجه الداللة

  .  هادة الوالد لولده،وشهادة الولد لوالدهاحلديث نص يف عدم قبول ش 

ال جتوز شهادة خائن وال خائنة ورد :  قال rعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  .2

  . 1شهادة القانع اخلادم والتابع ألهل البيت وأجازها لغريهم

  2.اخلاِدم والتابع ترد شهادته للتهمة ِبجلْب النفْع إىل نفسه: القاِنع

  :وجه الداللة

 ألن قرابة األوالد أعظم يف ،إذا ثبت رد القانع وإن كان عدال فالولد والوالد وحنومها أوىل بالرد

  3. فيثبت حينئذ رد شهادم بداللة النص ،ذلك

  1".أنت ومالك ألبيك : "rقول النيب   .3

                                                                                                  
نصب : وال يصح هذا من قبل إسناده: قال الزيلعي ". ضعيف احلديث كانت أحاديثه موضوعة: "به وقال أبو حامت

 مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد ،ية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي الرا
دار القبلة /  بريوت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر :  الناشر ،حممد عوامة:  حتقيق،)هـ762 : يفاملتو(الزيلعي 

 ).83 / 4 (،م1997/هـ1418 الطبعة األوىل، ، جدة-للثقافة اإلسالمية

 -سند أمحد بن حنبل . إسناده حسن: علق عليها شعيب األرنؤوط ).  181 / 2 (-مسند أمحد بن حنبل  : 1
. إسناده  صحيح على شرط الشيخني:  وقال،ورواها يف رواية أخرى علق عليها شعيب األرنؤوط ) : 225 / 2(

:  قال األلباين يف التعليق،األجري التابع مثل األجري اخلاص: انع  والشحناء والق،احلنة:  وقال الغمر، داودأبو : ورواه 
  ). 335 / 3 (- داود أيبسنن : حديث حسن

 ). 200 / 10 (-السنن الكربى للبيهقي و). 243 / 4 (-سنن الدارقطين  : ي يفورو

 - هـ 1399 ،  بريوت- املكتبة العلمية ، املبارك بن حممد اجلزري،النهاية يف غريب احلديث واألثر : 2
 ).190 / 4( حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوي :  حتقيق ،م1979

 ) . 404 / 7(ابن اهلمام . شرح فتح القدير : 3
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  :وجه الداللة

فدل أنه ال جيوز 2،ال الولد لوالدهفمطلق هذه اإلضافة يدل على أن الولد كاململوك لوالده وأن م

  . شهادة الرجل يف ملكه

  3). وإنّ ولده من كسبه ،إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه: (  أنه قالrوروي عن النيب 

  :وجه الداللة

 فال جتوز 4، وهلذا يعتق عليه إذا ملكه ويستحق عليه النفقة إذا احتاج،إن الولد من كسب أبيه

  . وال تقبل،ا كشهادة الرجل يف ماله أل،شهادة الوالد لولده

                                                                                                  
البدر ). 202 / 1 (- بريوت - دار الكتب العلمية ،)هـ204( حممد بن إدريس الشافعي،مسند الشافعي : 1

جمموعة من :  حتقيق،)هـ804( عمر بن علي بن أمحد ،الشرح الكبرياملنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف 
وهو :  قال ابن امللقن ،) 666 / 7(م  2004-هـ1425األوىل ، :  الطبعة ، الرياض – دار اهلجرة ،احملقيني

إمساعيل بن حممد ،كشف اخلفاء ومزيل األلباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس. حديث صحيح
) 209 / 1( هـ 1408 - م 1988 ، الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية بريوت )  هـ1162:  ت (العجلوين 
 املكتب اإلسالمي ، حممد ناصر الدين األلباين،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل.  واحلديث قوي: قال فيه 
 . صحيح : وقال فيه ) 323 / 3 (-م 1985 -هـ 1405 –الثانية :  الطبعة ، بريوت–

   ).241 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 2

رواه أمحد يف إسناد يصل إىل عمارة بن عمري عن عمته عن عائشة رضي ): 31 / 6 (-مسند أمحد بن حنبل  : 3
حديث حسن لغريه وهذا إسناد ضعيف جلهالة عمة عمارة بن عمري :  وقال شعيب األرنؤوط يف التعليق ،اهللا عنها
 وقال شعيب ،د يف رواية أخرى تصل إىل  إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي اهللا عنها ورواه أمح. التيمي

حديث صحيح : قال األلباين يف التعليق ): 312 / 3 (- داود أيبسنن . حديث حسن لغريه: األرنؤوط يف التعليق
 .يث صحيحهذا احلد: قال ابن امللقن): 308 / 8 (-البدر املنري . ) 240 / 7 (-سنن النسائي . 

 ). 330 / 2( الشريازي ،املهذب  : 4
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  1).فاطمة بضعة مين فمن أغضبها أغضبين : ( rقول النيب   .4

  :وجه الداللة

 وال ، فشهادة الوالد لولده كشهادته لبعضه أي لنفسه،دل هذا احلديث على أن الولد بعض أبيه

  .تقبل 

  : وهي ،ويؤكد هذه البعضية عدة أمور 

هما يف الطريقني يف النفس وأن كل واحد منهما ال يعتق على  عدم جريان القصاص بين:أوال

  2.صاحبه إذا ملكه

  3 .  عرفا وعادة،  ألن للوالد  تسلّطا يف مال ولده :ثانيا

  4 .انتفاع بعضهم مبال بعض:  ثالثا

  .  وألن املنافع بني األوالد واآلباء متصلة :رابعا

  5. عدم جواز أداء الزكاة إليهم :خامسا

 6".ال شهادة جلار املغنم وال لدافع املغرم : "r قول النيب .5

                                   
 ). 140 / 7 (-صحيح مسلم ). 1361 / 3(صحيح البخاري  :  متفق عليه :1

  ).237 /  16( للسرخسي  ،املبسوط : 2

 ). 300 / 14( الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : 3

 ).300 / 14( الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : 4

 ) . 122 / 3(ين نا املرغي،اهلداية شرح البداية : 5

بدائع :  وإمنا ذكره احلنفية يف كتبهم، وال حىت املوضوعة،مل يرد هذا احلديث يف واحد من كتب األحاديث : 6
 ). 93 / 24( ابن اهلمام  ،فتح القدير : ويف). 301 / 14 (- الكاساين ،الصنائع
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   : وجه الداللة

 وال شهادة للمتهم على لسان رسول ،ألن شهادته إذا تضمنت معىن النفع والدفع فقد صار متهما

 فال ، بل لنفسه، ؛ وألنه إذا جر النفع إىل نفسه بشهادته مل تقع شهادته هللا عز وجلrاهللا 

  1.تقبل

  

  :آلثاراألدلة من ا

 2.ال جتوز شهادة خصم وال ظنني:   قال>عن عمر بن اخلطاب  .1

  :وجه الداللة 

 واألب يتهم لولده، ألن ماله كماله، وألن بينهما ، والظنني هو املتهم،ال تقبل شهادة الظنني

 ألنه يستحق أحدمها ،بعضية، وألنه متهم يف الشهادة لولده كتهمة العدو يف الشهادة على عدوه

  3. وألنه يعتق عليه إذا ملكه،لى صاحبهالنفقة ع

:  فقـال  ، درعـا لـه عنـد يهـودي التقطهـا فعرفهـا            >وجد علـي بـن أيب طالـب          .2

درعـي ويف يـدي، مث قـال لـه          : درعي سقطت عن مجـل يل أورق، فقـال اليهـودي          

بيين وبينـك قاضـي املـسلمني، فـأتوا شـرحيا فلمـا رأى عليـا قـد أقبـل                    : اليهودي

                                   
 ).300 / 14( الكاساين  ،رائعبدائع الصنائع يف ترتيب الش : 1

 - السنن الكربى للبيهقي ). 96 / 5 (-مصنف ابن أيب شيبة ). 320 / 8 (-مصنف عبد الرزاق  : 2
 ابن ،التلخيص احلبري : ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض: قال ابن حجر ). 10/201(

 ).489 / 4 (-حجر 

 ).65 / 12( ابن قدامة ،املغين ). 528 / 4(قدامة   ابن ،الكايف يف فقه ابن حنبل  : 3
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لـو كـان خـصمي مـن        : > مث قـال علّـي       ،يـه حترف عن موضعه وجلـس علـي ف       

ــساويته يف الــس ولكــين مسعــت رســول اهللا  ــساووهم :  يقــولrاملــسلمني ل ال ت

ــيق    ــوهم إىل أض ــائزهم، وأجلئ ــشيعوا جن ــاهم وال ت ــودوا مرض ــس، وال تع يف ال

مــا : الطــرق، فــإن ســبوكم فاضــربوهم وإن ضــربوكم فــاقتلوهم، مث قــال شــريح

درعـي سـقطت عـن مجـل يل أورق فالتقطهـا هـذا              : لتطلب يا أمري املـؤمنني؟ قـا      

درعـي ويف يـدي، فقـال    : مـا تقـول يـا يهـودي؟ قـال         : اليهودي، فقـال شـريح    

صدقت واهللا يـا أمـري املـؤمنني إـا لـدرعك ولكـن ال بـد مـن شـاهدين،               : شريح

أمـا شـهادة   : فدعا قنربا مواله واحلسن بن علـي فـشهدا أـا لَِدرعـه، فقـال شـريح               

ثكلتـك  :  وأمـا شـهادة ابنـك لـك فـال جنيزهـا، فقـال علـي                ،ناهاموالك فقد أجز  

احلـسن واحلـسني سـيدا شـباب         : rقـال رسـول اهللا      : أمك أما مسعت عمر يقـول     

أفـال جتيـز شـهادة سـيدي شـباب أهـل اجلنـة؟،              : اللهم نعم، قال  : أهل اجلنة؟، قال  

أمــري املــؤمنني جــاء معــي إىل : خــذ الــدرع، فقــال اليهــودي: مث قــال لليهــودي

 صـدقت واهللا يـا أمـري املـؤمنني إـا            ،اضي املسلمني فقـضى علـى علـي ورضـي         ق

 أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــدا ، ســقطت عــن مجــل لــك التقطتــها،لـدرعك 

رسول اهللا، فوهبها لـه علـي وأجـازه بـسبع مائـة ومل يـزل معـه حـىت قتـل يـوم                     

  1".صفني

                                   
 الطبعة ، بريوت– دار الكتاب العريب ،أمحد بن عبد اهللا األصبهاين:  املؤلف ،حلية األولياء وطبقات األصفياء : 1

سنن البيهقي ). 388 / 2( ابن اجلوزي  ،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية). 140 / 4 ( ،هـ1405الرابعة ، 
 .ضعيف:  قال البيهقي،) 136 / 10(الكربى 
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 :وجه الداللة

 يف االبتداء أن > إال أنه وقع لعلي ،الولد لوالده ال تقبلدل أنه كان ظاهرا فيما بينهم أن شهادة 

 ووقع عند شريح رمحه اهللا ، من السيادةr خصوصية يف ذلك ملا خصه به رسول اهللا >للحسن 

تعاىل أن السبب املانع وهو الوالدة  قائم يف حقه وال طريق ملعرفة الصدق والكذب حقيقة يف 

  1. احلكم على السبب الظاهر  فيبىن،حق من هو غري معصوم عن الكذب

  :دليل سد الذريعة

 وشهادة الوالد لولده باب ، فقد يكون يف إباحة شهادة الولد لوالده،ال يستوي الناس يف العدالة

   2. فمنعت سدا للذريعة،للفساد

  :األدلة العقلية

ئر الفروع  فال تقبل الشهادة للولد والوالد وسا،البعضية املوجبة للنفقة متنع قبول الشهادة  .1

 ألنه ليس له من ماله إال قدر حاجته ومال أصوله وفروعه معرض حلاجته فكأنه شهد ،واألصول

  .3لنفسه 

                                   
  )  236- 235 /  16 (-املبسوط للسرخسي  : 1

م 1989/ هـ 1409 ، دار الفكر،) هـ1299( حممد عليش،منح اجلليل شرح على خمتصر سيدي خليل : 2
)7 / 514 .( 

 ، حممد حممد تامر،اهيم أمحد حممود إبر:  حتقيق،)هـ505: ت(  حممد بن حممد الغزايل ،الوسيط يف املذهب : 3
 ).354 / 7( القاهرة ،هـ 1417 ،دار السالم
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التهمة، وقد أمجع اجلمهور على تأثريها يف األحكام الشرعية مثل اجتماعهم على أنه ال يرث  .2

  1.القاتل املقتول

 ، وهو عدد خمصوص،سبب ظاهرإن الظنون ختتلف وهو أمر خفي ناطه الشرع ب: قال الغزايل

 فيجب إتباع السبب الظاهر دون املعىن اخلفي كما يف ، وهو العدالة،ووصف خمصوص

 فإنه قد يتهم وترد شهادته ألن ، وكما يف رد شهادة الوالد ألحد ولديه على اآلخر،العقوبات

 دون من ،ع املعرفة وإمنا مظنة التهمة ارتكاب الفسق م، فال ينظر إىل احلال،األبوة مظنة للتهمة 

  2.ال يعرف ذلك

 وجعلها على ،وقد فصل العز بن عبد السالم فيما يقدح يف الشهادة من الظنون وفيما ال يقدح

األصح أا :  وقال، وشهادة الولد لوالده،شهادة الوالد لولده:  وجعل على رأسها،ست رتب

   3.موجبة للرد لقوة التهمة

  

  

  

                                   
 في مطبعة مصط،)هـ595: ت) (احلفيد( حممد بن أمحد ابن حممد بن رشد ،بداية اتهد و اية املقتصد : 1

 ).380 / 2 (-م1975/هـ1395الرابعة، :  الطبعة،احلليب، مصر

 ). 127 / 1( الغزايل ، فياملستص : 2

جممود بن : حتقيق ) هـ660 : يفاملتو( عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،اعد األحكام يف مصاحل األنامقو : 3
 ).30 / 2(، لبنان–دار املعارف بريوت :  الناشر ،التالميد الشنقيطي
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  :املطلب الثاني

  يف شهادة الوالد لولده، والولد لوالدهمذهب ابن حزم 

عمر بن : وهو قول:  قال ابن حزم ، والولد لوالده،ذهب ابن حزم إىل قبول شهادة الوالد لولده

  .1 وغريهم، واملزين، وأيب ثور، وعمر بن عبد العزيز، وشريح،اخلطاب ومجيع الصحابة

 وتكذيب ،تصديق الصادق وقبول خربهأن الشريعة مبناها على : األصول اليت يعتمد عليها ايزون

  2 .الكاذب والتوقف يف خرب الفاسق املتهم فهي ال ترد حقا وال تقبل باطال

  :  وايزين،أدلة ابن حزم

  :  اآليات اليت تشترط العدالة يف الشاهد:أوال

M    \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q :قوله تعاىل .1

g  f  e  d  c  b  a  `  _  ̂    ]  lk  j  i   h  L 3 

̂    M :قال الطربي يف تفسري قوله تعاىل   ]   \L  :ى من ، وعقل،ذوا رشدوِحج 

  4.املسلمني

                                   
 ).126 / 1( ابن القيم  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ). 415 / 9( ابن حزم  ،احمللى  : 1

 ) .127 / 1( ابن القيم   ،م املوقعني عن رب العاملني إعال : 2

 106:املائدة : 3

 )154 / 11 (-تفسري الطربي  : 4
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̂_  `  M            d  c  b  a : قوله تعاىل .2   ]  \   [  Z  Y  X  

 ih  g  f   eL 1. 

) : دٍل ِمنكُم وأَشِهدوا ذَوي عM   [  Z  Y  X  L )  : قال الطربي يف قوله تعاىل

  2.مها اللذان يرضى دينهما وأمانتهما

M    c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y : قوله تعاىل .3

     nm  l   k  j  i  h  g  f  e  dL 
3:  

 4من العدول املرتضى دينهم وصالحهم: يعين M  g  f  e  dL : قال الطربي

 .ادةفجعل اهللا تبارك وتعاىل العدالة شرط قبول الشه

M   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q : قوله تعاىل .4

    _  ̂    ]L 5
  

  6.فقيهان عاملان من أهل الدين والفضل:  يعين،عدالن منكم: قال الطربي

                                   
  .2: الطالق : 1

 ).444 / 23 (-تفسري الطربي  : 2

  .282:البقرة : 3

 ).62 / 6 (-تفسري الطربي  : 4

 .106:املائدة : 5

 )22 / 10 (-تفسري الطربي  : 6
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  :وجه الداللة يف اآليات 

هذا  وال ريب يف دخول اآلباء واألبناء واألقارب يف ،أن اهللا تبارك وتعاىل اشترط العدالة يف الشهود 

 وتناوهلا للجميع بتناول واحد، ومل يستثن اهللا تبارك وتعاىل من ذلك أبا ،اللفظ كدخول األجانب 

   1. وال أمجع املسلمون على استثناء احد من هؤالء،وال ولدا وال أخا وال قرابة 

  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  M:  قوله تعاىل:ثانيا

 7  6  5  4   3  2  1  0/  .   @  ?>  =  <  ;  :  98 

 I  H  G        F  E  D  C   B  AL.2   

  :وجه الداللة

  3. إال ما خصصه اإلمجاع من شهادة املرء لنفسه، إن األمر بالشيء يقتضي إجراء املأمور به 

  :  منها ،واحتجوا كذلك بأخبار وآثار عن الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم

  4.جتوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده واألخ ألخيه: رضي اهللا عنه قول عمر بن اخلطاب  : أوال

  : وجه الداللة

                                   
 ).126 / 1( ابن القيم  ، عن رب العاملني إعالم املوقعني : 1

 .135:النساء : 2

 ).380 / 2( ابن رشد احلفيد ،بداية اتهد  : 3

  ).201 / 10(السنن الكربى للبيهقي  ). 415 / 9( ابن حزم  ،احمللى). 343 / 8(مصنف عبد الرزاق   : 4

 املوضوعات عن يكان ممن يرو:  سربة يباهللا بن حممد بن أ  بكر بن عبدأيب: هذا اخلرب ضعيف ألن يف ستده
من احملدثني والضعفاء  اروحني :ثبات، ال حيل كتابة حديثه وال االحتجاج به حبال، كان أمحد ابن حنبل يكذبهاأل

 .)147 / 3 (- حتقيق حممود ابراهيم زايد ،) ـ ه354(  حامت البسىت أيبحممد بن حبان بن امحد ، واملتروكني
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  . والولد لولده،قوله دليل صريح على أن الصحابة كانوا يرون جواز شهادة الوالد لولده

مل يكن يتهم سلف املسلمني الصاحل شهادة الوالد لولده وال الولد لوالده وال : قول الزهري  : ثانيا

خ ألخيه وال الزوج المرأته مث دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور محلت الوالة على اامهم األ

فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد، واألخ والزوج واملرأة مل 

  1.يتهم إال هؤالء يف آخر الزمان

  : وجه الداللة 

  .الولد لوالده أن األصل قبول شهادة الوالد لولد و

وهذا إخبار عن إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فكيف استجازوا خالفهم لظن فاسد : قال ابن حزم 

  2.؟من املتأخرين

: وزوجها فقال شريح. إنه أبوها:  فقال له رجل ،أن شرحيا أجاز المرأة شهادة أبيها وزوجها:  ثالثا

  3.فمن يشهد للمرأة إال أبوها وزوجها؟

 

                                   
 .مل أجده يف غري احمللى).416 / 9 (-  حزمابن، احمللى : 1

 ).418 / 9 (-احمللى  : 2

 أمحد ،ذيب التهذيب:  رجاله ثقات).416 / 9 (- ابن حزم، احمللى). 344 / 8 (-مصنف عبد الرزاق  : 3
 دار الفكر للطباعة والنشر ، م1984 - ـ ه1404 ،األوىل الطبعة ،)ـ ه528 (بن علي بن حجر العسقالين 

 في مصط:حتقيق، )ـ ه852 ( أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب  .)271 / 4 (-زيع والتو
   .)371 / 1 ( - ـ ه1415الطبعة الثانية ،  بريوت،دار املكتبة العلمية، عبد القادر عطا
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  : ثالثاملطلب ال

   شهادة الوالد والولدسبب اخلالف

 وابن ،متسك ابن حزم وايزون بظواهر النصوص اليت تشترط العدالة يف الشاهد من ناحية الصفة .1

     : استنادا لقوله تعاىل، بل هي من أصول مذهبهم ،حزم والظاهرية يتمسكون بظواهر النصوص
 M   Ì  ËÊ   É  È     Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á     Ï  Î  Í L  1 ، وليس التبديل 

شيئا غري صرف الكالم عن موضعه ورتبته، إىل غريها، بال دليل من نص أو إمجاع متيقن عنه 

r2،وقوله تعاىل : M     ¬«  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

   ±  °   ̄  ®L3  فصح أن إتباع الظاهر فرض، وأنه ال حيل تعديه 

 عند ابن حزم والظاهرية إال بظاهر آخر خمرب بذلك، أو  وال جيوز العدول عن الظاهر،أصال

 4. وعلى أنه مصروف عن ظاهره فحسب، rبإمجاع متيقن منقول عن رسول اهللا 

أن ظاهر القرآن ال جيوز العدول عنه إال بدليل : والقاعدة املقررة يف األصول : قال الشنقيطي

  5.جيب الرجوع إليه 

                                   
 .181: البقرة : 1

 ).292 / 3 (-اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  : 2

 .104: البقرة : 3

 ،)291 / 3 (-اإلحكام ي أصول األحكام البن حزم :  4

 ).159 / 4( الشنقيطي ،أضواء البيان  : 5
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 حديث يصرف اآليات اليت تشترط العدالة يف الشاهد عن مل يصح عند ابن حزم خرب من آية أو .2

 بينما ذهب مجهور العلماء املانعني شهادة الوالد والولد ، ومل ينقل يف ذلك إمجاع متيقن ،ظاهرها

 . وقد مر ذكرها،أحدمها لآلخر إىل أن عموم اآليات خمصوص باألدلة اليت اعتمدوها 

  بينما رفض ابن حزم مبدأ تغري ، تغريت لفساد الزمانرأى بعض املانعني أن هذا من األحكام اليت .3

 وقال إنه ال خيلو زمان من الفساق واملنافقني حىت لو كان زمان رسول ،األحكام بتغري الزمان 

  .rاهللا 

 بينما ال يأخذ ابن حزم ،ذهب بعض املانعني إىل أن شهادة الوالد لولده إمنا منعت سدا للذريعة .4

  .مببدأ سد الذريعة

  

  



169 
 

  :ملطلب الرابعا

  مناقشة وترجيح

  

   والولد لوالده،مناقشة أدلة اجلمهور املانعني لشهادة الوالد لولده 

  : مناقشة االستدالل باآليات 

  M  ÍÌ     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL .1 :   مناقشة االستدالل بقوله تعاىل:أوال

  : قد يعترض على االستدالل ذه اآلية فيقال 

ال تعلمون : أي:  قال البغوي،ى أن املنافع بني  اآلباء واألبناء متصلة ال تدل هذه اآلية عل .1

أم أنفع لكم يف الدين والدنيا فمنكم من يظن أن األب أنفع له، فيكون االبن أنفع له، 

  2.ومنكم من يظن أن االبن أنفع له فيكون األب أنفع له

استدالل ظين ال يقوى على  كما يقولون ولكن هذا ،حىت لو دلت اآلية أن املنافع متصلة .2

 . والدا كان أو ولدا أو غريمها،ختصيص عموم اآليات اليت تقبل شهادة العادل

̈  M :      مناقشة االستدالل بقوله تعاىل:ثانيا   §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡

     ©L1 :  

                                   
 .١١: النساء : 1

 ).178 / 2 (-تفسري البغوي  : 2
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 رسوله عليه الصالة والِظنة إال يف الكفار املتيقن كذم على اهللا تعاىل وعلى ال تكون الريبة والتهمة

  2.والسالم

   : مفارقات

فهذه العدالة متوفرة يف الوالد والولد كما تتوفر 3،يذهب أبو حنيفة إىل أن العدالة ثابتة بظاهر اإلسالم

 بينما يتهمون الوالد ،4 مث كيف يكون الفاسق غري متهم فيقبل األحناف القضاء بشهادته،يف غريهم 

  . ملشهود هلم بالصالح ؟ يف ولده ولو كان من العلماء ا

 وان كان ،والعجب كله من إعطاء مالك والشافعي املدعي املال العظيم بدعواه وميينه:  قال ابن حزم

 حنيفة إياه أيب وإعطاء ، املدعى عليه من اليمنيأيبأشهر يف الكذب واون من حامت يف اجلود إذا 

 مث يتهمون الناسك ، برأيهم ال بقرآن وال بسنة وال يتهمونه،ذلك بدعواه اردة بال بينة وال ميني

 5!.الفاضل الرب التقى يف شهادته البنه أو ألبيه بدرهم؟

 وال ريب أن مة اإلنسان يف ،التهمة وحدها مستقلة باملنع سواء كان قريبا أو أجنبيا: قال ايزون

والواقع شاهد بذلك وكثري من  ،صديقه وعشريه ومن يعنيه مودته وحمبته أعظم من مته يف أبيه وابنه

  6.الناس حيايب صديقه وعشريه وذا وده أعظم مما حيايب أباه وابنه

                                                                                                  
 .٢٨٢: البقرة : 1

 ).418 / 9 (- ابن حزم ،احمللى  : 2

 ).274 / 30 (-املبسوط للسرخسي  : 3

 ). 118 / 3( املرغيناين  ،اهلداية شرح البداية  : 4

 ).418 / 9 (- ابن حزم ،احمللى  : 5

 ) .127 / 1( ابن القيم  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 6
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 أن من محلته قرابة أبويه وبنيه وامرأته على أن يشهد هلم بالباطل يوبالضرورة ندر: قال ابن حزم

  1.مدخل فمضمون منعه قطعا أن يشهد ملن يرشوه من األباعد وال فرق، وليس للتهمة يف اإلسالم 

M     \     [  ZY  X  W  V  U : مناقشة استدالل اجلمهور بقول اهللا تعاىل :ثالثا

     ̂ ]L2،وغريها من اآليات اليت تشري إىل البعضية  :  

 ال يف ،هذه حجة ضعيفة فإن هذه البعضية ال توجب أن تكون كبعضه يف األحكام: قال ايزون 

 فال يلزم من وجوب شيء على أحدمها أو حترميه ، والعقاب وال يف أحكام الثواب،أحكام الدنيا

 وال من وجوب احلد على أحدمها وجوبه على ، من جهة كونه بعضه،وجوبه على اآلخر  وحترميه

 وال يثاب ،  وال يعاقب بذنبه، فال جيين عليه،3"ال جيين والد على ولده : "r وقد قال النيب ،اآلخر

 مث قد أمجع الناس على صحة بيعه منه وإجارته ،وال احلج بغىن اآلخر وال جيب عليه الزكاة ،حبسناته

 المتنعت هذه العقود ، فلو امتنعت شهادته له لكونه جزءه فيكون شاهدا لنفسه،ومضاربته ومشاركته

  4.إذ يكون عاقدا هلا مع نفسه

  .M  ¤  £    ¢  ¡L 5 :  مناقشة االستدالل بقوله تعاىل :رابعا

 .دل على منع شهادة الوالد لولدهليس يف اآلية ما ي
                                   

 ).417 / 9( ابن حزم ،احمللى  : 1

 .١٥: الزخرف : 2

 / 2 (-سنن ابن ماجه . حديث صحيح: تعليق شعيب األرنؤوط ) 498 / 3 (-مسند أمحد بن حنبل  :  3
 . صحيح: أللباين قال الشيخ ا) 890

 ) .127 / 1( ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 4

 .8:العاديات : 5
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 . فال يعارض قطعي القرآن بظنيه، وقبول شهادة العدل من قطعيات داللة اآليات ،اآلية ظنية الداللة

M    G  F  E  D  C  B  A :  مناقشة االستدالل بقول اهللا تعاىل :خامسا

   J  I  HL .1   

فكذا ال تقبل الشهادة يف املال ألن املال ،م فتنةإذا كانت ال تقبل الشهادة من األوالد ولألوالد أل 

  2.إن لكل أمة فتنة وان فتنة أميت املال : r قال رسول ، rأشد فتنة  يف أمة حممد 

  

  : مناقشة اجلمهور يف استدالهلم باألحاديث

  ...)ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمرة: ( حديث عائشة رضي اهللا عنها:أوال 

  : هذا احلديث حجة عليهم ال حجة هلم لوجوه: قال ابن حزم

  .انه ال يصح ألنه عن يزيد وهو جمهول فان كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب: أوهلا

 وبني ،منها تفريقهم بني األخ واألب: مث لو صح لكانوا أول خمالف له يف مواضع:  ثانيها

 وكلهم ،قاربون يف التهمة بالقرابة وبني األب واالبن وكلهم سواء إذ هم مت،العم وابن األخ

 وكلهم جييز الود يف احلد إذا تاب وهو خالف هذا ،جييز املوىل ملواله وهذا خالف اخلرب 

  3.اخلرب

                                   
 .28:األنفال : 1

 . حديث صحيح وهذا إسناد قوي: تعليق شعيب األرنؤوط ): 160 / 4 (-مسند أمحد  : 2

 ). 417 / 9( ابن حزم ،احمللى  : 3
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 وحنن ،على عدم قبول شهادة املتهم يف قرابته أو ذي والية< إمنا يدل حديث عائشة : وقال ايزون

 ،ونا ال يقولون باحلديث فإم ال يردون شهادة كل قرابة مث منازع،ال نقبل شهادته إذا ظهرت مته

 فألغيتم وصف ،واحلديث ليس فيه ختصيص لقرابة اإليالد باملنع وإمنا فيه تعليق املنع بتهمة القرابة

  1.التهمة وخصصتم وصف القرابة بفرد

  :  يف رد شهادة القانع والقياس عليها> مناقشة حديث عمرو بن شعيب :ثانيا

وأجازها :  إذ يقول فيه، وهذا بنص احلديث،ث يدل على رد شهادة القانع دون غريهإن احلدي

 .لغريهم

M :  ألبيه# كقول إبراهيم ، فقد يقوى الولد على أن خيالف والده،    هناك فرق بني القانع والولد

    Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L2، بينما 

 .القانع أضعف يف اخلالف

إن أطيب ما أكل الرجل من : وحديث.. أنت ومالك ألبيك : مناقشة االستدالل حبديث:  ثالثا

  ...كسبه 

 وان ،ليس فيهما منع من قبول شهادة االبن ألبويه وال من قبول شهادة األبوين له: قال ابن حزم

عز  وقد أمرنا بأن نشهد له ،كان هو وماله هلما فكان ماذا؟ وحنن كلنا هللا تعاىل وأموالنا 

  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  M  : وجل بقوله

                                   
 ) .130 / 1(لقيم  ابن ا،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 1

 .٤٨: مرمي : 2



174 
 

  ?>  =  <  ;  :  98  7  6  5  4   3  2  1  0/  .

  I  H  G        F  E  D  C   B  A   @L 1، وكل ذي حق فهو مأمور بأخذ 

 ومن مل يفعل ذلك فقد ، أجنبيا كان أو غري أجنيب،حقه ممن هو له عنده مىت قدر على ذلك

 2. وأعان على اإلمث والعدوان،ى اهللا عز وجلعص

 3 . فإن األب ليس هو وماله البنه،ال مينع احلديث شهادة االبن ألبيه

 والالم يف احلديث ليست للملك قطعا ،وال يدل احلديث على عدم قبول شهادة أحدمها لآلخر

ل شهادة االبن تقب: وال لإلباحة إذ ال يباح مال االبن ألبيه وهلذا فرق بعض السلف فقال

 ال يلزم من قوله إباحة أخذه ما ، ومن يقول هي لإلباحة،ألبيه وال تقبل شهادة األب البنه

 مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة كما لو شهد له ، أن ال تقبل شهادته له حبال،شاء من ماله

  4.بنكاح أو حد أو ماال تلحقه به مة

  ..) بضعة مينفاطمة: (مناقشة االستدالل حبديث: رابعا

M  V  U :  يف مناقشة استدالل اجلمهور بقول اهللا تعاىل ،مر الرد على شبهة البعضية .1

     ̂ ]   \     [  ZY  X  WL5  
                                   

 .١٣٥: النساء : 1

 ).417 / 9( ابن حزم ،ا احمللى  : 2

  ).116 / 1 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 3

  ).116 / 1 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 4

 .١٥: الزخرف : 5
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 مثل عدم جواز ،ورد ايزون على اجلمهور مبا أكدوا به هذه البعضية من فروع فقهية  .2

مبا ثبت بنص أو إمجاع وليس إمنا يكون االستدالل : وغريها فقالوا،الزكاة لألصل والفرع

 ولو سلم ثبوت احلكم فيها أو يف ، فهذه مسائل نزاع ال مسائل إمجاع،معكم شيء من ذلك

 وال تالزم بني قبول ،بعضها مل يلزم منه عدم قبول شهادة أحدمها لآلخر حيث تنتفي التهمة

تلك األحكام  فإن ،الشهادة وجريان القصاص وثبوت الدين له يف ذمته ال عقال وال شرعا

 فإن منصب ،اقتضتها األبوة اليت متنع من مساواته لألجنيب يف حده وإقادته معه وحبسه بدينه

 ، وما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، وقبحه مركوز يف فطر الناس، ذلكأيبأبوته ي

إذا كان  وأما الشهادة فهي خرب يعتمد الصدق والعدالة ف،وما رأوه قبيحا فهو عند اهللا قبيح

املخرب به صادقا مربزا يف العدالة غري متهم يف األخبار فليس قبول قوله قبيحا عند املسلمني 

 1.وال تأيت الشريعة برد خرب املخرب به واامه
  "ال شهادة جلّار املغنم وال لدافع املغرم"قوله عليه الصالة والسالم : خامسا

  2. وقد مر خترجيه،يه وسلممل يثبت هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عل

  .ال جتوز شهادة خصم وال ظنني: >  خرب عمر :سادسا

 . وقد اختلف يف االحتجاج بقول الصحايب،هذا قول صحايب .1

 .هو أقرب للضعف منه إىل القوة .2

  .>وهو معارض خبرب عن عمر بن اخلطاب  .3

                                   
  ).116 / 1 (-ن القيم  اب،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 1

 .158: صفحة : 2
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  .مناقشة األثر عن شريح : سابعا 

  1. وقد مر خترجيه،وضوعاتال يصح هذا األثر وقد روي يف الكتب امل

  : مناقشة قول اجلمهور أن هذا من األحكام اليت تغريت بتغري الزمان سدا للذريعة

 مـا الـذي     ،مث ليـت شـعري    :  فقـال  ، يف هـذه املـسألة     أنكر ابن حـزم تغـري الزمـان        

 املنـافقون الـذين هـم       rحدث مما مل يكـن ؟ واهللا لقـد كـان علـى عهـد رسـول اهللا                   

 والكـذابون فمـا نـدرى مـا         ، والـسراق  ، والزنـاة  ، والكفـار  ، شر خلق اهللا عـز وجـل      

 وحنـن نـشهد بـشهادة       ،الذي حدث وحاش هللا تعـاىل أن حيـدثَ شـيٌء يغـري الـشريعة              

اهللا عز وجل انه تعاىل لو أراد أن ال يقبـل أحـدا ممـن ذكرنـا ملـن شـهد لـه لبينـه ومـا                           

  2 .أغفله

  .ر منضبطأن الشهادة إمنا ترد بوصف ظاه : مناقشة قول الغزايل

 وعلق ا األحكام دون ،هذا صحيح يف األوصاف اليت شهد هلا الشرع باالعتبار: قال ايزون 

 فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف األبوة أو البنوة أو األخوة؟ والتابعون إمنا نظروا ،مظاا

 وال تأثري خلصوص ، وعدما فيجب تعليق احلكم به وجودا،إىل التهمة فهي الوصف املؤثر يف احلكم

 والشارع إمنا ، وتوجد التهمة حيث ال قرابة، بل قد توجد القرابة حيث ال مة،القرابة وال عمومها

                                   
 .158: صفحة : 1

 ).418 / 9 (- ابن حزم ،احمللى  : 2
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 ومل يعلق القبول والرد ، وعلق عدم قبوهلا بالفسق،علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا

  1 .بأجنبية وال قرابة

  :  والولد لوالده،الوالد لولده لشهادة مناقشة أدلة ايزين

 وبني ، وشهادة الولد لوالده، أنه ثبت التعارض بني األحاديث اليت متنع شهادة الوالد لولده:أوال

  2. فتخص ا، واألحاديث أخص من اآليات،اآليات اليت جتيز شهادة عدول املسلمني بال استثناء

  *  +  ,    "  #  $  %  &  '  )  ( M: يف قوله تعاىل : ثانيا

  0/  .  -L  
3 :  

  . أا دالة على الشهادة عليهم ال هلم:أحدمها

  دل M  0/  .  -  ,  +  *   )  (   L:  أنه ملا قرا لنفسه يف قوله:والثاين 

  . بغري احلق ،على خروجها خمرج الزجر ، أن خيرب على نفسه ، أو ولده

  4.دة السيد لعبده ومكاتبه وال مينع الِدين والعدالة من رد الشهادة، كشها

 فإنه كغريه يف العدالة مث ال تقبل شهادته ، االستدالل بأم كغريهم يف العدالة يبطل بنفسه:ثالثا

  5. وتقبل شهادة أحدمها على اآلخر يف مجيع احلقوق،لنفسه

                                   
 ) .127 / 1( ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 1

 ).65 / 12( ابن قدامة ،املغين  : 2

 .١٣٥: النساء : 3

 ). 337 / 17 (- املاوردي ، الكبري ياحلاو : 4

 ).330 / 2 (-ازي  الشري،املهذب  : 5
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 :مناقشة األخبار واآلثار اليت احتج ا ايزون

جتوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده واألخ : >اب  مناقشة االحتجاج بقول عمر بن اخلط:أوال

  .ألخيه

  .هذا اخلرب قول صحايب وقد اختلف يف االحتجاج بقول الصحايب

  .هذا اخلرب معارض خبرب مثله عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 وال مل يكن يتهم سلف املسلمني الصاحل شهادة الوالد لولده: مناقشة االحتجاج بقول الزهري: ثانيا

  ...الولد لوالده وال األخ ألخيه وال الزوج المرأته 

  .مل يثبت هذا األثر يف كتب األحاديث .1

  .لو صح اخلرب ففيه حجة على ابن حزم ال له .2

  ..مناقشة اآلثار الواردة بقضاء شريح بشهادة الولد لوالده : ثالثا 

 .هذه اآلثار معارضة بآثار مثلها

 ادعى >ألن عليا :  على شريح فألن شرحيا وِهم يف الدعوى >  وأما إنكار علي:مناقشة خرب شريح

الدرع للمسلمني يف بيت املال ، ولذلك استشهد بابنه احلسن ، ومل يدعها لنفسه ، وإمنا كان يف 

الدعوى نائبا عن كافة املسلمني كالوكيل ، فوهم شريح، وظن أن الدعوى لنفسه ، ولذلك أنكر 

ت يف الفحص عن حقيقة احلال ، فيعلم ا جواز الشهادة ، فصارت ألنه مل يتثب:  وعزله >علي 

  .1دليال على املنع من شهادة الولد لوالده

  .. مناقشة األثر الوارد بأن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة االبن ألبيه إذا كان عدال:رابعا

                                   
 ).337 / 17( املاوردي ، الكبري ياحلاو : 1
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  .قضاء عمر بن عبد العزيز ليس حجة شرعية

  

  

  : الترجيح

 غري أن التهمة قوية ،لة الفريقني أرى أن رأي ايزين أقوى حجة وأسد نظرا بعد استعراض آراء وأد

 ، حبيث نقبل شهادة الوالد لولده، لذلك أرى اجلمع بني الرأيني ،يف شهادة الوالد والولد لبعضهما 

وهذا  ،1 وهكذا نلتقي مع رواية لإلمام أمحد يرجحها ابن القيم،وشهادة الوالد لولده يف غري مة

  : سبابأل

 لذلك قال ابن ،أن عموم اآليات اليت ال تفرق بني أجنيب وقريب تسعف القائلني باجلواز .1

 .2"وهؤالء أسعد بالعمومات: "القيم

 3.وهذا ما أكده ابن القيم.ليس مع  املانعني أي نص صريح صحيح باملنع .2

 .اهلا وال نستطيع إمه، وشهادة الوالد لولده قوية،التهمة يف شهادة الولد لوالده  .3

 فما هو املخرج من هذا ،ويبقى السؤال هنا أن التهمة أمر غري حمدد بعالمات وأمارات معينة 

  اإلشكال؟ 

  .واهللا أعلم. أن هذا األمر متروك لسلطة القاضي التقديرية: واجلواب

                                   
 .145: صفحة : 1

 ).123 / 1( ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 2

 ).1:123(املصدر السابق، : 3
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  :املبحث الثالث 

  الشهادة ملن بينهم عداوة وخصومة

  : املطلب األول

  .هم عداوة ، وخصومةمذهب اجلمهور يف شهادة من بين

  : املطلب الثاني

  .مذهب ابن حزم يف شهادة من بينهم عداوة ، وخصومة

  :املطلب الثالث

  . يف الشهادة فيمن بينهم عداوة سبب اخلالف

  : املطلب الرابع

  . مناقشة وترجيح
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  : املطلب األول 

   وخصومة،يف شهادة من بينهم عداوةمذهب اجلمهور 

  

  : حترير حمل الرتاع

  : ينبغي تعريف العدو وحترير حمل الرتاع،أن أشرع يف اخلالفقبل 

  

  1 . يعرف بالعرف: وقيل، وحيزن لفرحههمن يفرح حبزن اإلنسان عدو: تعريف العدو

   2. ألن العداوة تورث،وإن نزلواالعدو  وفروع ،وإن علواالعدو أصول : ويدخل يف تعريف العدو

وأما شهادة اخلصم فان املدعى لنفسه :  قال ابن حزم،القضائيةوينبغي التنبيه أنا ال نريد هنا اخلصومة 

  3.املخاصم ال تقبل دعواه لنفسه بال شك

                                   
 ).85 / 7(  بريوت ، دار املعرفة ،)هـ 970(  زين الدين ابن جنيم احلنفي،البحر الرائق شرح كرت الدقائق : 1

  ، بريوت، دار الفكر، حتقيق حممد عليش ،) هـ1201(أمحد بن حممد بن أمحد العدوي  : ،الشرح الكبري : 2
/  لبنان - دار الكتب العلمية ،)  هـ1258(  علي بن عبد السالم التسويل،البهجة يف شرح التحفة). 171 / 4(

 ).142 / 1(بد القادر شاهني حممد ع:  ضبطه وصححه،األوىل:  الطبعة ،م 1998/ هـ 1418 -بريوت 

 ).301 / 14 (- الكاساين ،بدائع الصنائع ). 419 / 9( ابن حزم ،احمللى  : 3
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  :أقسام العداوة

 ألن املعاداة قد تكون ، ألا تدل على كمال دينه وعدالته، وهذه العداوة ال ترد الشهادة،عداوة دينية

ليل قبول شهادة املسلم على الكافر مع ما بينهما  بد،واجبة بأن رأى فيه منكرا شرعا ومل ينته بنهيه

  1.من العداوة الدينية

كاملال  تنافس على أمور الدنيا والعداوة الدنيوية هي العداوة اليت تنشأ عن: وإما أن تكون دنيوية 

  2.واجلاه وتعرف بالعرف

  : ويشترط يف العداوة املعتربة يف رد الشهادة

  3 .علمها إال اهللا إذ الباطنة ال ي،أن تكون ظاهرة  .1

   4.دنيويهأن تكون  .2

 وشهادة ، أن يشهد املقذوف على القاذف واملقطوع عليه الطريق على القاطع:مثال العداوة الدنيوية

  5. واملشتوم على الشامت، وورثة املقتول على القاتل،اروح على اجلارح

  

  

                                   
 ). 6  25 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 1

 ).356 / 4 (- علي حيدر،درر احلكام  : 2

 ).353 / 10( اهليتمي ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج). 304 / 8( الرملي  ،اية احملتاج  : 3

عبد :  حتقيق،) هـ 772: ت) احلنبلي( حممد بن عبد اهللا الزركشي ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  : 4
 ).403 / 3(بريوت /  لبنان،م2002 -هـ 1423 ، دار الكتب العلمية،املنعم خليل إبراهيم

 ).356/  4( علي حيدر ،درر احلكام شرح جملة األحكام ). 85 / 7( ابن جنيم ،البحر الرائق : 5
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  :مذهب األئمة األربعة

 بينما اختلف ، إىل رد شهادة العدو لعدوه3، واحلنبلية2،ة والشافعي1، املالكية،ذهب مجهور الفقهاء

  :     فقال4احلنفية يف هذه املسألة وحققها ابن عابدين

  :أن يف املسألة قولني معتمدين: واحلاصل

 عدم قبوهلا على العدو، وهذا اختيار املتأخرين، ومقتضاه أن العلة العداوة ال الفسق، وإال مل :أحدمها

  . لو كانت العلة هي الفسق،دو أيضاتقبل على غري الع

  5. أا تقبل إال إذا فسق ا:ثانيهما

  7. ) 170 2( : وبه أخذت الة يف املادة 6،والفتوى والعمل يف املذهب احلنفي على رأي املتأخرين 

                                   
). 160 / 6( العبدري  ،التاج واإلكليل ). 894 / 2 (-الكايف يف فقه أهل املدينة ). 18 / 4 (-املدونة  : 1

 ). 225 / 2( النفراوي  ،الفواكه الدواين ). 176 / 8( احلطاب  ،مواهب اجلليل 

 ).353 / 2( األسيوطي  ،جواهر العقود). 235/ 20( النووي  ،اموع ).  7/357 (- الغزايل ،الوسيط  : 2

 ).431 / 6( البهويت ،كشاف القناع). 531 / 4( ابن قدامة ،الكايف يف فقه ابن حنبل : 3

فقيه الديار الشامية وإمام ):  م1836=  هـ 1252(حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي  : 4
، ويعرف حباشية ابن عابدين، و )ر على الدر املختار رد احملتا( له ، مولده ووفاته يف دمشق،احلنفية يف عصره

يف الفرائض، و ) الرحيق املختوم (يف البالغة، و ) حاشية على املطول(، و ) نسمات االسحار على شرح املنار (
 ).42 / 6 ( -األعالم للزركلي ) : جمموعة رسائل (

 ). 497 / 5( ابن عابدين رد احملتار، : 5

 ). 274 / 3  (شيخي زاده ،رح ملتقى األحبر جممع األر يف ش : 6

 ). 317 / 4( علي حيدر ،درر احلكام  : 7
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 وهو مذهب ،فيتحصل أن كلمة املذاهب األربعة اتفقت على عدم قبول شهادة العدو لعدوه 
   1.الشوكاين

  : ألصول اليت بىن عليها اجلمهور مذهبهما

  . قوة التهمة يف شهادة العدو لعدوه :أوال

  . سد الذريعة :ثانيا

  . أن العداوة تتعارض مع األصول الشرعية اليت تنهى عن العداوة:ثالثا

  : يف رد شهادة العدو لعدوه) األئمة األربعة ( أدلة مجهور الفقهاء

  : من الكتاب 

    M  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡L2  :اىلقول اهللا تع: أوال

  :  وجه الداللة

والريبة متوجهة 3، نفي الريبة والشك والتهمة عن الشهود،بني اهللا تعاىل أن املقصود من الشهادة .1

 4 . ملا بينهما من الشحناء والبغضاء اليت تدفع للتقول واالفتراء ،إىل شهادة العدو لعدوه

  1. والعداوة أقوى من الريبMª©   ̈ §   L لقوله تعاىل  .2

                                   
 حممد بن علي الشوكاين ،الدراري املضية شرح الدرر البهية). 97 / 16( الشوكاين ،نيل األوطار : 1
 ).380 / 2 (-م 1987/هـ1407 ، الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية،)هـ1250(

 .٢٨٢: البقرة : 2

 ).126 / 3 (،أحكام القرآن للجصاص  : 3

 ).331 / 17 (، املاوردي ، الكبري احلاوي : 4
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́   M  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ : قوله تعاىل: ثانيا  ³  ²  ±  °

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ       À  ¿  ¾  ½L2.  

  :وجه الداللة

 فمن باب ، ويغتم للحسنة متس عدوه من غريه، إذا كان العدو يفرح للسيئة تصيب عدوه من غريه

قال .  وأن ال  ميتنع عن شهادة كذب تسوء عدوه، ينتِفع ا عدوه أوىل أن ال يؤدي شهادة صدق

 وقد وصف اهللا ، وهي مما تتناهى به العداوة،وكيف ال ترد شهادة من اتصف ذه الصفة: ابن عابدين

  3.تعاىل ا املنافقني يف كتابه العزيز

̧  M : قول اهللا تعاىل : ثالثا   ¶   µ   ́ ³²  ±  °        ̄ ®  ¬  L. 4  

عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، وجيب مواصلتها مبالزمة : فالرحم على وجهني: 5قال القرطيب

اإلميان واحملبة ألهله ونصرم، والنصيحة وترك مضارم والعدل بينهم، والنصفة يف معاملتهم والقيام 

                                                                                                  
 ).556 / 1 (، ابن قاضي عجلون ،كفاية األخيار : 1

 . 120آل عمران  : 2

 ). 111 / 7 (-حاشية ابن عابدين  : 3

 .١٠: احلجرات : 4

فقيه .  بكر بن فرح األنصاري اخلزرجيحممد بن أمحد بن أيب): م1273/ هـ671(القرطيب، مشس الدين : 5
 حيث استقر فيه ،مفسر عامل باللغة ولد يف مدينة قرطبة، وقد رحل بعد سقوطها إىل اإلسكندرية، مث إىل صعيد مصر

اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، و التذكرة بأحوال املوتى؛  التذكار يف أفضل :  من مؤلفاته ، وهناك مات ودفن ،
 ).322 / 5 (-األعالم للزركلي ). 87 / 2 (، الصفدي ،الوايف بالوفيات : ريب لكتاب التمهيداألذكار؛ التق
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فنهم، وغري ذلك حبقوقهم الواجبة، كتمريض املرضى وحقوق املوتى من غسلهم والصالة عليهم ود

  1.وهي رحم القرابة من طريف الرجل أبيه وأمه:   وأما الرحم اخلاصة،من احلقوق املترتبة هلم

  : وجه الداللة

 وال ، واملقارف هلا فاسق ، والعداوة منافية هلا ، فأخوة الدين مأمور ا ،2هذا النص خرب يراد به األمر

  . شهادة للفاسق

  : األدلة من السنة

ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمرة على أخيه : " قالr أن النيب < عائشة عن:  أوال

  3".املسلم وال شهادة الولد لوالده وال شهادة الوالد لولده

  :وجه الداللة

 واحلقد من العداوة فهذا نص يف رد ، احلقد الْغمِر ، على أخيه املسلممرٍة احلديث شهادة ذي غَرد
   4.شهادة العدو 

  

                                   
 ). 247 / 16 (-تفسري القرطيب  : 1

 أما أن األمر يقام مقام اخلرب فكما يف قوله ،لفظ األمر قد يقام مقام اخلرب وبالعكس: قال الرازي يف احملصول : 2
 فكما ، وأما أن اخلرب يقام مقام األمر،صنعت ما شئت:  معناه،تح فاصنع ما شئتإذا مل تس: عليه الصالة والسالم 

احملصول  : ٢٣٣: البقرة M~  }   |  {  z  � ¥  ¤  £  ¢  ¡  L: يف قوله تعاىل
-) 2 / 34.( 

 .152: مت ختريج هذا احلديث يف صفحة  : 3

 ). 266 / 10 (- القرايف ،الذخرية) 331 / 17 (- املاوردي الكبري ـ احلاوي : 4
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  :  منها،1األحاديث اليت تنهى عن العداوة ومقتضياا: ثانيا

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا  : ( rقوله  .1

  2).وكونوا إخوانا وال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك 

سسوا وال جتسسوا وال حتاسدوا إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال حت : ( rقول النيب  .2

  3).وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا 

ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل ملسلم أن : ( rقول النيب  .3

  4).يهجر أخاه فوق ثالث ليال 

  :وجه الداللة يف األحاديث

 فال ، متهم يف عدالته، واملخالف هلا فاسق،خوة وتنهى عن العداوة هذه األحاديث وأمثاهلا تأمر باأل

  . تقبل شهادته

  5.ال جتوز شهادة خصم وال ظنني:  قال< عن عمر بن اخلطاب :ومن اخلرب

                                   
النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر د الدين ابن : أخذت فكرة االحتجاج ذه األحاديث من كتاب : 1

 ).297 / 2( الرياض ،هـ1404 ، مكتبة املعارف،)هـ884: ت( إبراهيم بن حممد بن مفلح ،تيمية

 ). 1976 / 5 (-صحيح البخاري  : 2

 ).2253 / 5 (-صحيح البخاري  : 3

 ).8 / 8 (-صحيح مسلم ). 2253 / 5 (-صحيح البخاري  : 4

 .157صفحة : مر خترجيه يف املسألة  السابقة : 5
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  :وجه الداللة

  1. والعدو متهم على عدوه،التهمة:  والظنة،ال تقبل شهادة خصم وال ظنني 

 شهادة اخلصم وال الشريك وال دافع مغرم وال جاّر مغنم ال أجيز عليك:   قول شريح :ومن األثر

  2.وال مريب 

  : وجه الداللة

 وما كان الصحابة ليسكتوا على ، ومل ينكروا عليه،إن أقضية شريح كانت حبضور الصحابة الكرام

  .باطل

  : األدلة العقلية الشرعية

 فكما يتهم الوالد يف ،امع التهمة جب، وشهادة الولد لولده، القياس على شهادة الوالد لولده:القياس

 3 . فكذلك يتهم العدو يف عدوه، والولد يف والده،ولده

 منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه لئال يتخذ ذلك ذريعة إىل بلوغ غرضه :سد الذريعة

  4.من عدوه بالشهادة الباطلة

                                   
 حتقيق سامل حممد ،)هـ463: ت( يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار : 1
 ).102 / 7 ( ، بريوت ،م 2000 ، دار الكتب العلمية،حممد علي معوض-عطا

 ).342 / 5 (-مصنف ابن أيب شيبة ). 322 / 8 (-مصنف عبد الرزاق  : 2

 ). 266 / 10 (-الذخرية ).331 / 17 (- املاوردي الكبري ـ احلاوي : 3

 ). 173 / 3 (-إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 4
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فهي أمر موجب فسقه فال تقبل شهادته  ، إذا كانت العداوة بسبب شيء من أمر الدنيا:األدلة العقلية

    1.عليه إذا ظهر ذلك منه

  
  : املطلب الثاين

  مذهب ابن حزم يف شهادة من بينهم عداوة ، وخصومة

وهو رأي أيب حنيفة . يرى ابن حزم أن شهادة العدو مقبولة على عدوه ما مل خترجه إىل ما ال حيل

 كما مر يف حتقيق رأي ،ا استقر عليه املذهب دون رأي املتأخرين وم،واملتقدمني من علماء مذهبه

  4 . من الشافعية فقد حصر العداوة بالفعل املمنوع3قيينلْ وهو كذلك رأي الب،2املذهب

  :أصول ابن حزم يف مذهبه 

  .أن األصل عدالة كل مسلم .1
                                   

 ).330 / 2( الشريازي  ،املهذب ). 6  25 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 1
 181: أنظر  صفحة :  2

 سراج ،الشيخ الفقيه احملدث احلافظ املفسر األصويل املتكلم النحوي  : عمر بن رسالن بن نصري البلقيين  : 3
 حضر عند الشيخ تقي الدين السبكي وحبث معه يف الفقه وأخذ األصول عن الشيخ مشس الدين األصفهاين ،الدين

 ويل تدريس الزاوية الظاهرية ستة وثالثني سنة يقرر فيها ،لشيخ أيب حيانوأجازه باإلفتاء وأخذ النحو واألدب عن ا
مذهب الشافعي على أعظم وجه وأكمله إىل حني وفاته وظهر له األتباع واألصحاب وصار هو اإلمام املشار إليه 

 أنشأها بدرب  تويف يف ذي القعدة سنة مخس ومثامنائة ودفن مبدرسته اليت،واملعول يف اإلشكاالت والفتاوى عليه 
طبقات :   الكشاف على الكشاف ، كتاب تصحيح املنهاج ،كتاب حماسن االصطالح :  ومن تصانيفه ،اء الدين 

   ).36 / 4 (- شهبة قاضيالشافعية ـ البن 

 )353 / 10 (- ابن حجر اهليتمي ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج : 4
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أن الشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خربه وتكذيب الكاذب والتوقف يف خرب  .2

  1 .م فهي ال ترد حقا وال تقبل باطالالفاسق املته

  .أن العدالة ال جترح إال بسبب ظاهر .3

  : أدلة ابن حزم 

  : من الكتاب

   وهي ذات األدلة يف شهادة الوالد لولده،عموم اآليات اليت تشترط العدالة 

  :  اآليات اليت تشترط العدالة يف الشاهد:أوال

̂   _ ̀   M  b  a :قوله تعاىل  ]\  [   Z  Y  X  d   c 

     nm  l   k  j  i  h  g  f  e L.2  

M    ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q :قوله تعاىل

  ^L3. 

̂_    M : قوله تعاىل   ]  \   [  Z  Y  XL.4 

                                   
 ) .127 / 1  ( ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 1

   .٢٨٢: البقرة : 2

 . ١٠٦: املائدة:  3

 .٢: الطالق : 4
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  : وجه الداللة يف اآليات

  1. واملسلم متنعه عدالته عن الشهادة بالباطل،أن اهللا تعاىل اشترط العدالة يف اآليات

M  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x :  قوله تعاىل: ثانيا

   ́   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥  ¤  £

     ̧ ¶  µL. 2   

  :وجه الداللة  

 فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو ،فأمرنا اهللا عز وجل بالعدل على أعدائنا:  قال ابن حزم

  3.لى عدوه أو صديقه أو هلما فشهادته مقبولة وحكمه نافذ أو هلما أو شهد وهو عدل ع،صديقه 

  : األدلة العقليه

ألن العداوة إن كانت يف الدين مل متنع من قبول الشهادة ، كما تقبل شهادة املسلم على الكافر  .1

  .مع ظهور العداوة ، وإن كانت يف الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين فكانت أوىل أن تقبل 

  4.ما سبب توارث فال متتنع شهادته عليه قياسا على غري العدووألما ليس بينه .2

  5.أن الدين والعدالة مينعان من الشهادة بالزور .3

                                   
 ).331 / 17 (- املاوردي الكبري ـ احلاوي). 267 / 10 (- القرايف، الذخرية : 1

 .٨: املائدة : 2

 )420 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 3

 ).267 / 10 (- القرايف، الذخرية : 4

 ).331 / 17 (- املاوردي الكبري ـ احلاوي : 5
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  : املطلب الثالث

   يف الشهادة فيمن بينهم عداوةسبب اخلالف
 ولكن أستطيع أن أرجع باخلالف يف هذه ،ال يبدو أن هناك خالفا أصوليا معتربا يف هذه املسألة

  : األصول اليت بىن كل واحد من الفريقني عليها مذهبه املسألة إىل 

  :  يف هذه املسألة،األصول اليت بىن عليها اجلمهور مذهبهم

  . قوة التهمة يف شهادة العدو لعدوه :أوال

  . سد الذريعة :ثانيا

  . أن العداوة تتعارض مع األصول الشرعية اليت تنهى عن العداوة:ثالثا

  : هذه املسألة  يف،أصول ابن حزم يف مذهبه

  .أن األصل عدالة كل مسلم .1

 وتكذيب الكاذب والتوقف يف خرب ،أن الشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خربه .2

  1 . فهي ال ترد حقا وال تقبل باطال،الفاسق املتهم

  .أن العدالة ال جترح إال بسبب ظاهر .3

  .عدم االحتجاج بقول التابعي .4

 

  

                                   
 ) .127 / 1  (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 1
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  : املطلب الرابع

  مناقشة وترجيح

  :مناقشة أدلة اجلمهور

ــاىلمناقـــشة االســـتدالل ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦  M :  بقـــول اهللا تعـ

  ª©  ¨  §L1    
ة إال يف الكفار املتيقن كذم على اهللا تعاىل وعلى رسوله عليه الصالة والظن تكون الريبة والتهمة ال

  2.والسالم

̧    °  ±  M  µ  ´  ³  ² :  بقول اهللا تعاىل مناقشة االستدالل  ¶

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹L3.  

 ،ليس يف اآلية دليل على ما ذهبتم إليه أيها املانعون :  قد يقال يف الرد على االحتجاج ذه اآلية:أوال

 فهي إذاً خارج حمل ،1 فاآليات تتحدث يف سياقها عن اليهود،إذ أن اآلية تتناول العداوة الدينية

  . الرتاع

                                   
 .٢٨٢: البقرة : 1

 ).418 / 9( ابن حزم ،احمللى  : 2

 . 120آل عمران  : 3
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 وال عربة بالعداوة ، غري ظاهرة، وحىت لو كانت اآلية يف املنافقني فهي تتناول عداوة خفية :ثانيا

  .الباطنة

االستدالل ذه :  وتنهى عن العداوة، اليت تأمر باألخوة مناقشة االستدالل باآليات واألحاديث

 وخمالفتها بعداوة ، إذ أن األخوة أصل من أصول العالقات اإلسالمية ،األحاديث استدالل قوي

 إذ هو ، غري أن ابن حزم خرج من معرة خمالفة هذه األصول ،ظاهرة خيرج إىل دائرة الفسق وال شك

 ولكن بقي اخلالف أن أول العداوة عند اجلمهور فسق  ،يقبل شهادة العدو على عدوه ما مل يفسق ا

  . بينما آخرها أي نتيجتها عند ابن حزم فسق يرد الشهادة

ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمرة على أخيه املسلم وال  : االستدالل حبديثمناقشة 

  .شهادة الولد لوالده وال شهادة الوالد لولده

   3. وال حيل االحتجاج به،2 قد مر خترجيه، هذا احلديث ضعيف:أوال

   4. للنهي عنه ولو صح احلديث فيمكن محله على ما إذا كان غري عدل بدليل أن احلقد فسق:ثانيا

  :ال تقبل شهادة خصم وال ظنني: <مناقشة االحتجاج بقول عمر 

 ، وقد مر ختريج هذا اخلرب يف شهادة الوالد والولد ، ضعف ابن حزم هذه األخبار ومل حيتج ا :أوال

   5.وقد بينت قول احملققني حينها بأن له أسانيد يقوي بعضها بعضا

                                                                                                  
 )..182 / 4 (-تفسري القرطيب  : 1

 .152: صفحة : 2

 ).419 / 9( ابن حزم  ،احمللى  : 3

 ).86 / 7( ابن جنيم ،البحر الرائق : 4

 .186: صفحة : 5
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حديث عمر وان كان منقطعا فقد قلنا إن أكثر العلماء من السلف :  فقال،ولكن أجاب ابن عبد الرب 

  ،) املسعودي (   وقد وجدنا خرب ربيعة هذا من حديث ،قبلوا املرسل من أحاديث العدول 

واملسعودي هذا هو من ثقات حمدثي الكوفة وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن 

 واختلط يف آخر عمره وروى عن مجاعة من <اس بعلم ابن مسعود مسعود يقولون انه كان اعلم الن

  . جلة أهل الكوفة

 < رجع عن قوله ومذهبه الذي كتب به إىل أيب موسى <وحديث ربيعة هذا يدل على أن عمر 

املسلمون عدول : ( وهو خرب ال يأيت إال عن أهل البصرة خنرجه عنهم وهو قوله ( وغريه من عماله 

  1) .عدول بعضهم على بعض إال خصما أو ظنينا ( أو قال ) بينهم 

  . وحىت لو صح اخلرب فإن ابن حزم مل يرده كليا:ثانيا

  : مناقشة احتجاج اجلمهور بأثر شريح 

  . بقول التابعي عنده  ولكن ال حيتج،2يشري ابن حزم إىل صحة األثر الوارد عن شريح 

  : مناقشة االستدالل بالقياس

 .قياس أصالأن ابن حزم ال حيتج بال .1

 . فال يصح القياس عليها، والولد لوالده ،وابن حزم جييز شهادة الوالد لولده .2

  : الذريعةسد مناقشة االستدالل ب

                                   
 ).102 / 7  (، ابن عبد الرب ،االستذكار : 1

 ).419 / 9( ابن حزم ،احمللى  : 2
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فكل من حكم بتهمة أو : " قال يف اإلحكام ،ال يقبل ابن حزم مبدأ األخذ بسد الذريعة أصال

 فقد حكم بالظن، وإذا حكم  خوف ذريعة إىل ما مل يكن بعد،شيءباحتياط مل يستيقن أمره أو ب

بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا ال حيل وهو حكم باهلوى، وجتنب للحق نعوذ باهللا من كل 

مذهب أدى إىل هذا، مع أن هذا املذهب يف ذاته متخاذل متفاسد متناقض، ألنه ليس أحد أوىل 

  1".بالتهمة من أحد

  : أوجبت الفسقمناقشة االستدالل بأن العداوة إن كانت للدنيا 

 ولكن هذا الفسق ال حيكم ،قد يرد على هذا االستدالل بأنا نوافقكم أن العداوة للدنيا توجب الفسق 

  . وإمنا حيتاج لعالمة واضحة وهو العمل املوجب للفسق،عليه بالظنون 

  

  :مناقشة أدلة ابن حزم وايزين

  : مناقشة االحتجاج بعموم اآليات اليت تشترط العدالة : أوال

 2 . فيحمل العام على اخلاص،أن أدلة اجلمهور أخص من تلك العمومات .1

 3.حتمل اآليات على التحمل دون األداء  .2

 وهكذا تكون اآليات حجة ، ومن سقطت عدالته سقطت شهادته،أن العدالة تسقط بالعداوة .3

 .على ايزين

                                   
 ).755 / 6 (-اإلحكام البن حزم  : 1

 ).267 / 10( القرايف ،الذخرية  : 2

 ) .332 / 17 (، املاوردي ، الكبري احلاوي : 3



197 
 

  

̈©  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § M: مناقشة االحتجاج بقول اهللا تعاىل: ثانيا  

¸  ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ªL. 1  

 مردود عليكم ألن العدالة ،كالمكم أيها ايزون بأن املسلم متنعه عداوته من الشهادة بالباطل 

  .سقطت أصال بالعداوة

  : مناقشة االحتجاج بالقياس على العداوة الدينية:ثالثا

 الحتج به متأخرو احلنفية ومل خيالفوا ، ولو كان هذا القياس صاحلا،االحتجاج هنا أليب حنيفة

 . أما ابن حزم فإنه ال حيتج أصال بالقياس،إمامهم

فهو أن العداوة يف الدين تبعث على العمل : إن العداوة يف الدنيا أسهل : وأما اجلواب عن قوهلم 

  2.  والعداوة يف الدنيا أغلظ للعدول ا عن أحكام الدين ،مبوجبه فزالت التهمة فيه

 :  مناقشة القياس على غري العدو : لثاثا

  .يقال يف هذا القياس ما قيل يف القياس السابق

  3. ويتمثل الفرق بأن العداوة توجب التهمة خبالف غري العدو،هناك فرق بني العدو وغريه

  

  

                                   
 .٨: املائدة : 1

 ) .332 / 17 (املاوردي، ، الكبري احلاوي : 2

 ).267 / 10( القرايف ،الذخرية  : 3
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  :الترجيح

عدو على  أخلص إىل ترجيح رأي اجلمهور يف منع شهادة ال،بعد النظر يف رأي كال الفريقني وأدلتهما

  :  وإمنا لألسباب التالية ، ليس للشبهة اليت تتأتى من هذه الشهادة فحسب ،عدوه

:       وهي مأمور ا بقول اهللا تعاىل،ألن أصل العالقة بني املسلمني هي عالقة األخوة اإلميانية .1

 M     ̧  ¶   µ   ́ ³²  ±  °        ̄  ®  ¬L 1، والعداوة تنافيها، 

 . فهو فاسق والفاسق ال تقبل شهادته،اوة مرتكب ملا ال حيل لهواملظهر هلذه العد

!  "  #  $  %  &  M : ألن صاحب العداوة خمالف لقول اهللا تعاىل .2

 /  .  -     ,  +*   )(  'L 2،  ويف اإلحكام البن حزم باب كامل ذم

 .فيه االختالف يف الفروع الفقهية

 .يت تنهى عن العداوة والرتاعألن صاحب العداوة خمالف لعموم األحاديث ال .3

 .3 كما مر يف التحقيق، قوي مبجموع أسانيده<اخلرب الوارد عن عمر  .4

 وشريح قضى يف حضرة ، يف رد شهادة العدو، وصححه ابن حزم نفسه،ملا ورد عن شريح  .5

 . ولو كان قضاؤه باطال ما قبله الصحابة الكرام،الصحابة رضي اهللا عنهم 

                                   
 .١٠: احلجرات : 1

 . ٤٦: األنفال : 2

 .157: صفحة : 3
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 ، إذ أن من قبل من نفسه أن حتمل عداوة للمسلمني ،ه املسأله قوي األخذ بسد الذريعة يف هذ .6

 . لن يتورع عن شهادة الزور
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  املبحث الرابع

  الشهادة للشريك والوكيل والكفيل  

    :املطلب األول

  .مذهب اجلمهور

   :املطلب الثاني

  .مذهب ابن حزم

  :املطلب الثالث
   ، والكفيل، يف الشهادة للشريكسبب اخلالف 

  .كيلوالو

  :املطلب الرابع

  . مناقشة وترجيح
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    :املطلب األول

  مذهب األئمة األربعة

 ،1ال تقبل شهادة الشريك لشريكه يف مال الشركة عند احلنفية: شهادة الشريك لشريكه  - أ

  .4 واحلنبلية،3والشافعية،2واملالكية

 ،5احلنفية عند ،ال تقبل شهادة الوكيل ملوكله يف الوكالة اخلاصة: شهادة الوكيل لوكيله  - ب

  .8واحلنبلية،7والشافعية،6واملالكية

 ،9ال جتوز شهادة الوصي لليتيم الذي يف حجره؛ عند احلنفية: شهادة الوصي لليتيم   - ت

  . 1واحلنبلية،11 والشافعية،10واملالكية

                                   
 ). 301 / 14 (-الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ). 796 / 2 (-فتاوى السعدي  : 1

 ). 71 / 7 (- عليش ،منح اجلليل). 169 / 4 (-حاشية الدسوقي  : 2

 ).234 / 11 (- النووي ،روضة الطالبني). 160 / 17 (-املاوردي  ،  الكبرياحلاوي : 3

 ). 249 / 10 (- ابن مفلح ،املبدع ). 61 / 12 (- ابن قدامة ،املغين  : 4

 ). 357 / 4 (- حيدر،درر احلكام). 471/ 3 (-الفتاوى اهلندية ). 14/301 (- الكاساين ،بدائع الصنائع : 5

 ).330/ 3 (- الصاوي،بلغة السالك). 3/391 (-حاشية الدسوقي). 6/81 (- اخلرشي،شرح خمتصرخليل : 6

 ). .330 / 17 (- املاوردي ، الكبري احلاوي : 7

 ). 249 / 10 (- ابن مفلح ،املبدع). 56 / 12 (- ابن قدامة،املغين  : 8

 ).  57 / 7 (- ابن جنيم ،البحر الرائق ). 301 / 14 (- الكاساين ،بدائع الصنائع  : 9

 ،). 229 / 3 (- أبو خلف القريواين ، ذيب املدونة :10

 ). 329 / 2 (- الشريازي ،املهذب). 160 / 17 (- املاوردي احلاوي الكبري، : 11
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  :أصول هذا املذهب

  2. للتهمة، ال تقبل كل شهادة جرت مغنما أو دفعت مغرما:أوال

  3. اهدا ومدعيا يف نفس الوقت ليس ألحد أن يكون ش:ثانيا

  :أدلة األئمة األربعة يف رد شهادة الشريك لشريكه

  : من اخلرب : أوال

  4".ال جتوز شهادة خصم وال ظنني:"  قال<عن عمر بن اخلطاب 

   :وجه الداللة 

 فشهادته ، والشريك خصم يف مال الشركة، شهادة اخلصم على خصمه< رد عمر بن اخلطاب 

وأما شهادة اخلصم فإن املدعي لنفسه املخاِصم ال :" وقال،ابن حزم نفسه شهادة اخلصم ورد ،مردودة

  5".تقْبل دعواه لنفسه

  : من األثر : ثانيا

اخلصم، واملريب، ودافع املغرم، والشريك لشريكه ، واألجري : أرد شهادة ستة: عن شريح قال  .1

 1.ملن استأجره والعبد لسيده

                                                                                                  
 ). 249 / 10 (- ابن مفلح ،املبدع). 56 / 12 (- ابن قدامة ،املغين : 1

 ). 83 / 7 (- ابن جنيم،البحر الرائق  : 2

 ). 356 / 4 (- علي حيدر ،درر احلكام  : 3

 / 5 (-مصنف ابن أيب شيبة). 320 / 8 (-مصنف عبد الرزاق ). 720 / 2 (- رواية حيىي الليثي-املوطأ  : 4
96. ( 

 ).419 / 9 (-احمللى  ابن حزم  : 5
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  :وجه الداللة

 وهذا األثر وإن كان قول تابعي إال أنه كان ،ثر نصأ على رد شهادة الشريك لشريكهأن يف األ

  . وما كان للصحابة أن يسكتوا عن باطل،يقضي يف حضرة الصحابة

  3".ال جتوز شهادة متهم وال ظنني يف طالق:"  أنه كان يقول2عن إبراهيم .2

 :وجه الداللة

  . شريكه والشريك متهم يف ، ال جتوز شهادة املتهم

                                                                                                  
وصح عن شريح :  فقال،صح عند ابن حزم نفسه نسبة هذا اخلرب لشريح). 342 / 5 (-مصنف ابن أيب شيبة  : 1

 ).419 / 9 (-شهادة اخلصم وال الشريك وال األجري ملن استأجره احمللى ال جتوز عليك 

 . إبراهيم النخعي : 2

يف األصل أن هذا األثر حديث مرفوع عن ابن عمر ولكن :  التخريج).  321 / 8 (-مصنف عبد الرزاق  : 3
من قَول * بالغا ِريب عنه نعم رواه مالك حِديث ابن عمر مرفُوعا لَا تقبل شهادة ظنني ولَا خصم غَ: قال احملققون 

 وِفي كَاِمل ابن عدي عن جابر ،مراسيله: واِلده ورواه الْبيهِقي مرسال من حِديث الْأَعرج كَما أخرجه أَبو داود ِفي
 -ملنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي خالصة البدر ا: لَا جتوز شهادة متهم ولَا ظنني وِإسناده واٍه: مرفُوعا

)2 / 444 .(  

  وهي األحاديث اليت رواها مالك مما بلغه عن الرجال الثقات وما أرسله عن نفسه يف موطئه ورفعه إىل :البالغات 
عبد الرب يوسف بن عبد اهللا بن :  ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد:  وهي واحد وستون حديثا ،النيب 

 موقع مكتبة املدينة ، مؤسسة قرطبه،ي و حممد عبد الكبري البكرالعلوي بن أمحد فيمصط: احملقق ) هـ463(
 ) . 161 / 24 (-الرقمية 
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  :من املعقول: ثالثا 

والتهمة هي أن . ال جتوز شهادة دافع عن نفسه مغرما أو جار إليها مغنما ألنه متهم يف شهادته .1

يكون بني الشاهد واملشهود له ما يبعث على الظن بأن الشاهد حيايب املشهود له بشهادته، أو أن 

  1.يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة

وليس ألحد أن يكون شاهدا ومدعيا 2،ألنه يف معىن الشاهد لنفسه وشهادة املرء لنفسه دعوىو .2

  3 .يف نفس الوقت

 بطل يف ، فإذا بطل يف نصيبه، وشهادة املرء لنفسه غري مقبولة ،ألنه يصري شاهدا لنفسه يف البعض .3

  4. ألا شهادة واحدة فال تتجزأ،نصيب شريكه أيضا

  

  :  والوصي لليتيم،يف رد شهادة الوكيل لوكيلهأدلة األئمة األربعة 

 وال تصح شهادة اخلصوم بعضهم ،إنّ كُالً من الوكيل والوصي خصم ينوب عن موكِّله  .1

 .على بعض

  5.ليس ألحد أن يكون شاهدا ومدعيا يف نفس الوقت .2

                                   
 ).444 / 3 (- عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي يف اإلسالم : 1

 ).281 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 2

 ). 356  /4 (- علي حيدر ،درر احلكام  : 3

 ). 123 / 3 (- املرغيناين ،اهلداية شرح البداية:  4

 ). 356 / 4 (- علي حيدر ،درر احلكام  : 5
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  :املطلب الثاني 

  مذهب ابن حزم

 والوكيل  فيما هو موكّل فيه ويف ،يف غريهذهب ابن حزم إىل قبول شهادة الشريك يف مال الشركة و

  1. والوصي يف مال اليتيم،غريه

  :أصول مذهب ابن حزم

 .األصل يف املسلم العدالة .1

 2.كل عدل فهو مقبول .2

إن الشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خربه وتكذيب الكاذب والتوقف يف خرب الفاسق  .3

  3 .الاملتهم فهي ال ترد حقا وال تقْبلُ باط

  :أدلة ابن حزم

 وهي ، وهي ذات األدلة يف شهادة الوالد لولده،استدل ابن حزم بعموم اآليات اليت تشترط العدالة

  : وهي،نفس األدلة يف شهادة العدو لعدوه

M   [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q :قوله تعاىل .1

 _   ̂  ]   \L4   . 

                                   
 ).419 / 9 (- ابن حزم، احمللى). 415 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 1

 ). 415 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 2

 ) .127 / 1( ابن القيم   ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  : 3

 ).106( - سورة املائدة:  4
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 .M    [  Z  Y  X  L 1: قوله تعاىل .2

M   b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X: عاىلقوله ت .3

  g  f  e  d   cL 2. 

 واملُسِلم متنعه عدالته عن الشهادة ،أن اهللا تعاىل اشترط العدالة يف اآليات: وجه الداللة يف اآليات

  3.بالباطل

                                   
 ).2( -سورة الطالق : 1

 ).282 (- سورة البقرة : 2

  )331 / 17 (- املاوردي ، الكبري احلاوي). 267 / 10 (- القرايف،الذخرية  : 3
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  : املطلب الثالث

   يف الشهادة للشريك والكفيل والوكيلسبب اخلالف

 .ليت تشترط العدالة فحسب يف الشهادةمتسك ابن حزم بعموم اآليات ا .1

 وأن العدل مقبول ،األصل الذي اتبعه ابن حزم يف هذه الشهادات أن كل مسلم عدل .2

 .الشهادة

أنه مل يصح يف هذه الشهادات دليل من كتاب أو سنة أو إمجاع أو خرب أو أثر يكون فيصال  .3

 .فيها

 كل شهادة جرت مغنما أو دفعت  وهو رد،األصل الذي اتبعه األئمة األربعة ورده ابن حزم .4

 . ألنه يكون فيها متهما،مغرما عن الشاهد

  

  



208 
 

  :املطلب الرابع

  مناقشة وترجيح

  : مناقشة أدلة اجلمهور: أوال

  : >مناقشة االحتجاج باخلرب عن عمر بن اخلطاب  .1

  : وقلت ما ملَخصه،1سبق أن ناقشت االحتجاج ذا اخلرب يف املبحث الثاين والثالث

  .بن حزم ضعف هذا اخلربأن ا .1

 . ولكن قال احملققون إن له أسانيد يقوي بعضها بعضا .2

اخلرب وإن كان منقطعا إال أن أكثر العلماء من السلف قبلوا املرسل من :  قال ابن عبد الرب .3

 .أحاديث العدول

 .وحىت لو صح فهو قول صحايب وقد اختِلف يف االحتجاج به .4

  :الواردة عن التابعنيمناقشة االحتجاج باآلثار . 2

إنه ليس هناك حديث أو خرب أو أثر صحيح صريح خيصص ظاهر القرآن من : قال ابن حزم •

  2.اآليات اليت احتج ا يف مذهبه

  . الواردة عن التابعني ال تقوى على ختصيص عموم اآلياتواآلثار •

  

                                   
 .192،  196 ،157:صفحة : 1

 ). 420 / 9 (- ابن حزم ،احمللى : 2
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  : مناقشة أدلة ابن حزم : ثانيا

 إال أن هناك قواعد عند فريقي ايزين واملانعني ،عدالةعلى الرغم من أنّ عموم اآليات تشترط ال

  : فمن املتفق عليه، منها املتفق عليها ومنها املختلف فيها،تخصص هذا العموم

 .  والوصي شهادة لنفسه، والوكيل، وشهادة الشريك،ال جتوز شهادة املرء لنفسه .1

 ،شريك لشريكه وشهادة ال،ال جيوز ألحد أن يكون خصما ومدعيا يف ذات الوقت .2

 . خترم هذه القاعدة، والوصي لليتيم،والوكيل ملوكله

 وهذه القاعدة وإن كانت معتربة عند ،ال جتوز كل شهادة جرت مغنما أو دفعت مغرما .3

  .  إالّ أا غري معتربة عند ابن حزم) املانعني(األئمة األربعة 

  : الترجيح

 ، والكفيل للمكفول عنه،ادة الشريك لشريكهأرى ترجيح ما ذهب إليه األئمة األربعة يف منع شه

  : وذلك لألسباب التالية،والوصي لليتيم

اتفقت كلمة املذاهب األربعة وكلمة ابن حزم أن شهادة اخلصم مردودة وقد نقلت كالما  .1

 . فعليه ال تقبل شهادته، والشريك والوكيل والوصي خصم،1عن ابن حزم يثبت هذا 

 أنه ال تقبل شهادة املرء 2كلمة ابن حزم بل هو إمجاع األمةاتفقت كلمة املذاهب األربعة و .2

 . فال تقبل، وهذه الشهادات تتضمن شهادة املرء لنفسه،لنفسه 

                                   
 .199، 179: صفحة : 1

 دار املسلم للنشر ،فؤاد عبد املنعم أمحد :  احملقق ،)هـ319( يم بن املنذر  حممد بن إبراه،اإلمجاع: انظر : 2
 ).67 / 1  (،مـ 2004/ هـ1425 الطبعة األوىل ،والتوزيع
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من غري املقبول أن يكون املرء مدعيا وشاهدا يف نفس الوقت لذلك ترد هذه الشهادات من  .3

 . هذا الباب

  . لذلك ال تقبل،األن هذه الشهادات مما جير النفع ويدفع الضر عن صاحبه .4
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  :املبحث اخلامس 

 شهادة النساء يف احلدود، بني الرد والقبول 

  :املطلب األول 

  .مذهب األئمة األربعة ، يف شهادة النساء يف احلدود   

  : املطلب الثاني 

  .مذهب ابن حزم ، يف شهادة النساء يف احلدود 

  : املطلب الثالث

  . يف شهادة النساء يف احلدودسبب اخلالف

  : املطلب الرابع

  .مناقشة وترجيح
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  : املطلب األول

  مذهب األئمة األربعة ، يف شهادة النساء يف احلدود 

  

 إىل عدم جواز شهادة النساء يف ،)4 واحلنبلية،3 والشافعية،2 واملالكية،1احلنفية(ذهب األئمة األربعة  

:  وقال ابن قدامة،5اع على ذلك وذكر ابن املنذر اإلمج، أو مع الرجال،احلدود سواء كن منفردات

 وهو شذوذ ال ،وال نعلم فيه خالفا إال شيئا يروى عن عطاء و محاد أنه يقبل فيه ثالثة رجال وامرأتان

  .7 ورجح أكثر املعاصرين رأي األئمة األربعة،6يعول عليه

  

                                   
 إدارة القرآن والعلوم ،أبو الوفا األفغاين:  حتقيق،)هـ189( حممد بن احلسن الشيباين ،)املبسوط(األصل :1

 ).370 - 369 / 7  (، ابن اهلمام ،فتح القديرشرح ). 472 / 4( كراتشي ،اإلسالمية

 ).465 / 2 (، ابن رشد ،بداية اتهد). 26 / 4(سحنون  مجع  ،  ملالكاملدونة : 2

 ). 332 / 2 (، الشريازي،املهذب ). 226 / 13 (- املاوردياحلاوي الكبري،). 87 / 7 (، الشافعي ،األم  : 3

 ). 7 / 12 (، ابن قدامة ،املغين). 537 / 4  (،  ابن قدامة،الكايف يف فقه ابن حنبل : 4

 ). 67 / 1(اإلمجاع البن املنذر  : 5

 ). 169 / 10 (، ابن قدامة ،املغين  : 6

 ، املكتب اإلسالمي– الرياض ، دار الوراق،)هـ1384( السباعيفيمصط.  د،املرأة بني الفقه والقانون  : 7
 مؤسسة ،عبد الكرمي زيدان.  د،املفصل يف أحكام املرأة.  28 ،م1999/  هـ1420 ، الطبعة السابعة،بريوت 
املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف ). 5/93 ( ،م2000/هـ1420 ، الطبعة الثالثة، لبنان - بريوت،الرسالة

 -هـ 1417 ، الطبعة األوىل،بريوت - دمشق، دار الفكر،حممد سعيد رمضان البوطي.  د،التشريع الرباين
 .147 ،م 1996
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  : أدلة األئمة األربعة على عدم قبول شهادة النساء يف احلدود

  : من الكتاب 

!  "  #  $  %  &    '  )   M 8  قول اهللا .1

  6  5  4  3  2  1  0  /       .  -  ,  +  *)

      7L.  1  

M 8     \  [  Z   Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P   O وقوله .2

    ]L .
2  

3.  M 8 7  h  g  f  e    d   c     b  a  `   _     ^  ]  \

   o   n  m  lk  j  iL .3  

  : توجه الداللة يف اآليا

 فقبول امرأتني مع ثالثة ، M   *)  (L: أن النص أوجب شهادة أربعة رجال بقوله تعاىل

  1.خمالف ملا نص عليه من العدد واملعدود

                                   
 .١٥: النساء : 1

 . ١٣: النور : 2

 .٤: النور : 3
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لفظ األربعة اسم لعدد املذكورين ويقتضي أن يكتفي فيه :   فقد قال ابن قدامة،أما املخالفة للعدد 

هم نساء ال يكتفى م ، وإن أقل ما جيزىء مخسة بأربعة ، وال خالف يف أن األربعة إذا كان بعض

  2.وهذا خالف النص

 ،مسى اهللا يف الشهادة يف الفاحشة، والفاحشة ههنا الزنا : "وأما املخالفة للمعدود فقد قال الشافعي

 ألن الظاهر من ،وىف الزنا أربعة شهود وال تتم الشهادة يف الزنا إال بأربعة شهداء ال امرأة فيهم 

  3". الرجال خاصة دون النساءالشهداء

    4.لفظ أربعة نص يف الذكورة: مث قالوا

  : األدلة من السنة

 بأربعة شهداء؟ يا رسول اهللا إن وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آيت: حديث سعد بن عبادة قال 

  5.قال نعم 

:  ألن قوله،رجال أقل من أربعة شهداء من ال، احلديث نص على أنه ال يقبل يف الزنا :وجه الداللة

  . ملا قلت سابقا،يتناول الذكور دون اإلناث"  أربعة شهداء"

  

  

                                                                                                  
 ). 369 / 7( ابن اهلمام  ،شرح فتح القدير  : 1

 ).169 / 10( ابن قدامة  ،املغين : 2

 ). 87 / 7  (، الشافعي ،األم  : 3

 ). 60 / 7 (، ابن جنيم ،البحر الرائق  : 4

 ).   465  /2 (-مسند أمحد بن حنبل ). 210 / 4 (-صحيح مسلم  : 5
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  : اإلمجاع

قد انعقد اإلمجاع على اشتراط الذكور فيه ألن اهللا تعاىل حيب الستر على عباده وأوعد بالعذاب من 

 إذ ،تر ويف اشتراط األربع مع وصف الذكورة حتقيق معىن الس،أحب إشاعة الفاحشة على املؤمنني 

وقوف األربع على هذه الفاحشة قلما يتحقق وأوجب على من نسب إىل هذه الفاحشة احلد إن كان 

  1. واللعان إن كان زوجا كل ذلك يؤكد معىن الستر ومينع من اإلظهار ،أجنبيا 

 ألن الغالب من أمر النساء وجودهن يف ،أي أن مظنة وجود النساء عند واقعة الزنا أكثر من الرجال

  .يوت بينما خيرج الرجال للكسب واالحترافالب

  .2 كما مر، وابن قدامة،وقد نقل هذا اإلمجاع ابن املنذر 

  : األدلة من اآلثار

   3).الجتوز شهادة النساء يف احلدود: (األثر املروي عن كثري من التابعني .1

شهادة  واخلليفتني من بعده أن ال جتوز rمضت السنة من لدن رسول اهللا : (عن الزهري قال .2

 4) .النساء يف احلدود

  

                                   
1 : لِْبيأمحد بن :   احلاشية ،) هـ743(  عثمان بن علي الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الش

 لِْبي208 / 4 (- هـ 1313األوىل ، :  الطبعة ، املطبعة الكربى األمريية ، القاهرة ،) هـ1021(حممد الش .( 

 .201: صفحة : 2

: انظر..  الضحاك ، احلسن البصري ، الشعيب ،إبراهيم النخعي :  كثري من التابعني منهم روي هذا األثر عن : 3
علي بن اجلعد بن عبيد : مسند ابن اجلعد). 544/ 6 (-مصنف ابن أيب شيبة ).  332/ 7 (-مصنف عبد الرزاق 

 ).1/49 (-حيدر عامر أمحد :  حتقيق ، 1990/ 1410 الطبعة األوىل ، ، بريوت ، مؤسسة نادر،) هـ 230(

 ).544 / 6 (-مصنف ابن أيب شيبة  : 4
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  :أدلة عقلية

  .1ألن شهادة النساء ضعيفة واحلدود والقصاص قوية وال يقام القوي بالضعيف .1

  2.لنقصان الوالية بسبب األنوثة  :  سبب ضعف شهادة النساء

 تيسريا للتحرز ، وما يندرئ بالشبهات ال يثبت حبجة فيها شبهة،ألن احلدود تندرئ بالشبهات .2

   3 .عنها

  :أسباب الشبهة يف شهادة النساء 

 ألن الضالل والنسيان يغلب عليهن ويقل معهن معىن الضبط والفهم باألنوثة وإىل ذلك أشار اهللا :أوال

M  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X: تعاىل يف قول اهللا عز وجل

     nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   cL 4 .5  

  6. نساء بنقصان العقل والدين الr  وصف رسول اهللا :ثانيا

                                   
/  دار الفرقان ،صالح الدين الناهي. د:  حتقيق ،) هـ 461( علي بن احلسني السعدي،النتف يف الفتاوى : 1

 ).787 / 2 (،بريوت /  عمان ،م 1984 - هـ1404 ،مؤسسة الرسالة

 ) .100 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 2

 ).100 / 16 (-خسي املبسوط للسر : 3

 .282: البقرة : 4

 ).322 / 14  (الكاساين ،بدائع الصنائع  ). 100 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 5

 ) .100 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 6
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M  Y  X:  وذلك لقوله تعاىل، ألن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال:ثالثا 

  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _   ̂  ]\  [   Z

     nm  l   k  j  iL 1 ن إال عند عدمفاآلية ظاهرة أنه ال تقبل شهاد ،

 فيورث ذلك شبهة ،دود غري مقبول كالكفاالت والوكاالت واإلبدال يف باب احل،رجال يشهدون

  2.خبالف سائر األحكام؛ ألا جتب مع الشبهة

وال يقال الشبهة يف شهادة الرجال قائمة ما مل يبلغوا حد التواتر وهلذا ال يثبت علم اليقني خبربهم ألن 

  3 .تلك الشبهة ال ميكن التحرز عنها جبنس الشهود فسقط اعتبارها

الشهادات تتغلظ بتغليظ املشهود فيه ، فلما كان الزنا واللواط من أغلظ الفواحش احملظورة وألن  .3

ليكون أستر للمحارم ، وأنفى للمعرة ، وال جيوز أن تسمع : وآخرها ، كانت الشهادة فيه أغلظ 

 4. فيه شهادة النساء على الزنا 

 يطلع عليه أحد إال هن للضرورة إىل ال جتوز إال حيث ذكرها اهللا يف الدين، أو ما ال: قال مالك .4

 وال ضرورة وال حاجة يف شهادة النساء يف ،فقبول شهادة النساء للضرورة واحلاجة 5،ذلك

  .ألن األصل فيه الدرء والستر، 1احلدود

                                   
 .282: البقرة : 1

 ).369 / 7  (، ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ). 322 / 14 (، الكاساين،بدائع الصنائع  : 2

 ) .100 / 16 (،للسرخسي املبسوط  : 3

 ). 226 / 13  (، املاوردي احلاوي الكبري، : 4

 ).465 / 2 (- ابن رشد ،بداية اتهد). 26 / 4 (- سحنون ،املدونة  : 5
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 خالفا أليب حنيفة الذي يقول إا ،ويوافق الشافعي مالكا أن شهادة النساء إمنا شرعت للضرورة

  :  لذلك نذكرها،ة الشافعي هنا تنفعنا يف املوضوع وأدل، 2أصلية

 أن الشهادة والية دينية وأمانة شرعية ال تنال إال بكمال احلال ملا فيها من تنفيذ :الدليل األول

، "النساء ناقصات عقل ودين"قول الغري على الغري وترتيل قول املعصوم يف إفادة الصدق يف اخلرب 

 من القضايا ملا خصصن به من الغفلة والذهول ونقصان العقل وهلذا مل تقبل شهادن يف كثري

  . وحيث قبلت أقيمت شهادة اثنتني مقام رجل واحد

 أن الشهادة تقام يف منصب القضاء على رؤوس األشهاد ويتصل األمر فيها بالتزكية :الدليل الثاين

صل قبول أ ف،اهلنوالتعديل والبحث عن البواطن وذلك اية يف التربج والتكشف املنايف حل

 فإن النقص الذي مينع قبول الشهادة يف موضع جيب يف حكم القيام ،الشهادة من النساء مشكل

  وما هذا ، فكان أصل قبول الشهادة من النساء خارجا عن القياس،أن مينع يف كل موضع كالرق

 املال من بيع أو شأنه جيب االقتصار فيه على مورد النص والنص مل يرد إال يف املال وما يقصد به

   3.رهن وما يف معنامها

                                                                                                  
 ).7 / 12 (- ابن قدامة ،املغين : 1

 ). 30 /5 (-املبسوط للسرخسي  : 2

 ).266 / 1 (، الزجناين ،ختريج الفروع على األصول  : 3
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  : املطلب الثاني 

  مذهب ابن حزم ، يف شهادة النساء يف احلدود والقصاص

حيث قبل شهادة النساء يف _ متفقة مع ظواهر النصوص_البن حزم نظرية متكاملة يف شهادة النساء 

سنة بقبول شهادة امرأة  إال فيما ورد فيه نص ال، وجعلها على نصف شهادة الرجال،كل احلقوق 

 لذلك قبل 1،واحدة أو رجل واحد وهو خمتص عند ابن حزم برؤية اهلالل ويف الرضاع فحسب

  :  قال يف احمللى،شهادة النساء يف احلدود والقصاص

وال جيوز أن يقبل يف الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمني أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان "

ثة رجال وامرأتني أو رجلني وأربع نسوة أو رجال واحدا وست نسوة أو مثان عدلتان فيكون ذلك ثال

، وال يقبل يف سائر احلقوق كلها من احلدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطالق قطنسوة ف

  .  2"والرجعة واألموال إال رجالن مسلمان عدالن أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك

                                   
 ، الطبعة األوىل، مصر- القاهرة، دار السالم ،حممد البلتاجي. د، مكانة املرأة يف القرآن والسنة :1

 ). 434 ( ،م2000/هـ1420

 ).395 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 2
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   :أدلة ابن حزم 

    :الدليل من الكتاب

M  d   c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X: قوله تعاىل

     nm  l   k  j  i  h  g  f  eL 1.  

  : وجه الداللة

 وجعلـها علـى   ،نص اهللا تبـارك وتعـاىل علـى قبـول شـهادة النـساء يف كـل احلقـوق             

ــن شــهادة الرجــل ــصف م ــصاص،الن ــستثن احلــدود والق ــول ، ومل ي ــى قب ــدل عل  ف

  .ادن فيها كقبول شهادن بسائر احلقوق شه

  : األدلة من السنة

 يف أضحى أو فطر إىل املصلى فمر على rخرج رسول اهللا : قال > عن أيب سعيد اخلدري .1

ومب يا رسول اهللا ؟ : فقلن) . يا معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار : ( النساء فقال

 ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم تكثرن اللعن وتكفرن العشري( قال 

أليس شهادة املرأة مثل : ( وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهللا ؟ قال: قلن) . من إحداكن 

فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت مل تصل : (  قال،بلى: قلن) . نصف شهادة الرجل 

  2).ن دينها فذلك من نقصا: (  قال،بلى: قلن) . ومل تصم 

                                   
 .282: البقرة : 1

 ) .116 / 1 (-صحيح البخاري  : 2
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يا معشر النساء تصدقن وأكثرن : (  أنه قالr عن رسول اهللا ، >عن عبد اهللا بن عمر  .2

وما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل : فقالت امرأة منهن جزلة). االستغفار فإىن رأيتكن أكثر أهل النار 

  لبيذتكثرن اللعن وتكفرن العشري وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب ل: (النار؟  قال

أما نقصان العقل فشهادة امرأتني : ( قال،يا رسول اهللا وما نقصان العقل والدين: قالت). منكن 

 ومتكث اللياىل ما تصلى وتفطر ىف رمضان فهذا نقصان ،تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل

  1).الدين 

 فوجب ضرورة أنه ، بأن شهادة امرأتني تعدل شهادة رجلr قطع النيب :وجه الداللة يف احلديثني 

أي أن شهادة املرأة بنصف شهادة  2،ال يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إال امرأتان وهكذا ما زاد 

  . إال ما وردت النصوص يف استثنائه،فرق بني األموال والدماء وغريها  ال،الرجل

   :دليل عقلي

 وبني رجلني وبني ،جلنه ال فرق بني امرأة وبني رأوبضرورة العقل يدري كل أحد : قال ابن حزم 

   3 . والتواطؤ عليهم، يف جواز تعمد الكذب، وبني أربعة نسوة،أربعة رجال

  

                                   
 ). 61 / 1 (-صحيح مسلم  : 1

 ).402 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 2

 ).402 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 3
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   :املطلب الثالث

   يف شهادة النساء يف احلدودسبب اخلالف

 .بآيات وأحاديث اعتربوها نصا يف العدد واملعدود ) األئمة األربعة(متسك اجلمهور .1

 ،اليت جعلت شهادة املرأة نصف شهادة الرجل متسك ابن حزم بظواهر اآليات واألحاديث  .2

 بينما رأى األئمة األربعة أا خمصوصة بآيات وأحاديث ،وتعميمها على مجيع احلقوق

 . أخرى

 وهي أن احلدود تدرأ ،ومل يأخذ ا ابن حزم ) األئمة األربعة(القاعدة اليت اعتمدها اجلمهور .3

 . بالشبهات 

 ، وما شرع للضرورة ،ادة استثنائية إمنا شرعت للضرورة  شه،اعتبار الشافعي شهادة النساء  .4

 .    ال يثبت به ما ال ضرورة إلثباته
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   :املطلب الرابع

  مناقشة وترجيح

  : مناقشة أدلة اجلمهور

  : مناقشة استدالهلم باآليات

  .إن قبول شهادة النساء مكان كل رجل امرأتني مع الرجال يف الزنا خمالف للعدد : أما قوهلم

  :د يرد عليه ويقال فق

 والشهادة الكاملة هي ، وإمنا املطلوب أربع شهادات كامالت،ليس املطلوب أربعة رجال  .1

 .إما شهادة رجل أو امرأتني تقومان مقام الرجل

 . وإمنا أقل القليل أربعة،مث ليس يف النص دليل على أن الزيادة على أربعة ال جتوز .2

  .ية نص يف الذكورة ألن اآل، إنه خمالف للمعدود :أما قوهلم

إن أكثر أوامر الشرع خبطاب املذكر مع انعقاد اإلمجاع على أن النساء :  فقد يرد عليه ويقال

 فال تقول النساء ليس علينا إقامة الصالة ألن اآلية نزلت ،1يشاركن الرجال يف أحكام تلك األوامر

  !.ختاطب الرجال

  : ولكن جياب على ذلك،2رفعلماء األصول على أن املؤنث يدخل يف لفظ املذك

  

                                   
 ). 267 / 2 (،األحكام لآلمدي  : 1

 ).89 / 1 (، آل تيمية،املسودة  : 2
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 .1أن املؤنث ال يدخل يف مجع املذكر املكسر غالبا .1

  وذلك أن النساء ،  أن مجع التذكري إذا أطلق، ال يكون ظاهرا يف دخول املؤنث ومستلزما له  .2

وإن شاركن الرجال يف كثري من أحكام التذكري، فيفارقن الرجال يف كثري من األحكام الثابتة 

 M  wv  u  t  s  rL2 :  كأحكام اجلهاد يف قوله تعاىلخبطاب التذكري،

!  "  #  $    %  &  '  )  (      M : وأحكام اجلمعة يف قوله تعاىل

    6                  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *L3، إىل غري ذلك من

   هذه األوامر ولو كان مجع التذكري مقتضيا لدخول اإلناث فيه، لكان خروجهن عن،األحكام

على خالف الدليل، وهو ممتنع، فحيث وقع االشتراك تارة، واالفتراق تارة، علم أن ذلك إمنا هو 

 4.مستند إىل دليل خارج، ال إىل نفس اقتضاء اللفظ لذلك

  : مناقشة االستدالل باحلديث 

  ..يرد على احلديث بذات الرد على اآليات

                                   
 األنصاري، غاية الوصول ). 205 / 3  (، السبكي،رفع احلاجب ). 194 / 1(أبو احلسني املعتزيل ،املعتمد  : 1
-) 1 / 64.( 

 . 78: احلج : 2

 . 9: اجلمعة :  3

 ). 268 / 2 (-آلمدي اإلحكام ل : 4
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  : هور العلماءمناقشة االستدالل باإلمجاع وخمالفة مج

  :الرد على اإلمجاع

فان ادعوا إمجاعا على أن ال يقبلن يف احلدود أكذم :  قال ابن حزم ردا على احتجاجهم باإلمجاع

وأنتم خالفتم يف أن ال يقبلن النساء منفردات يف : خالف مجهور العلماء قلنا:   فان قالوا،عطاء 

موال على الديون املؤجلة ومل يقس عليها العتق، الرضاع مجهور العلماء، وأما مالك فقاس بعض األ

  1...وقبل امرأتني ال رجل معهما مع ميني الطالب يف األموال والقسامة وما نعلم له سلفا يف هذا 

  :مناقشة استدالهلم باآلثار

  : مناقشة االستدالل باألثر الوارد عن الزهري

 أن ال جتوز tوعمر . t بكر أيبمن و.rمضت السنة من النيب : وأما خرب الزهري: قال ابن حزم

 من طريق إمساعيل بن ، فبلية ألنه منقطع ،وال يف النكاح وال يف احلدود . شهادة النساء يف الطالق

   2...  عن احلجاج بن أرطأة وهو هالك ،  وهو ضعيف،عياش

  :مناقشة األدلة العقلية 

 ولعل ابن حزم ،تسقط وتدرأ بالشبهات تدور األدلة العقلية على أن يف شهادة النساء شبهة واحلدود 

 إذ أن ،ال خيالف يف الضعف الواقع يف شهادة النساء بقدر خمالفته يف كون الشبهة مسقطة للحد 

 ،القاعدة املسلمة عند اجلمهور أن احلدود تدرأ بالشبهات، بينما هذه القاعدة غري قائمة أصال 

  :ألسباب

                                   
 ). 401 / 9  (، ابن حزم ،احمللى  : 1

 ).403 / 9  (، ابن حزم ،احمللى : 2
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M  8 7   xw  v   ،ذا ال تندفع بالشبهات أن احلدود كما ال تقوم بالشبهات فإا ك .1

  ©        ̈  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y

  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬  «  ª

    Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  ÁL1
 . 

  :وجه الداللة 

 ودفعها بشبهات ضعيفة يوقع يف ، والتهاون فيها، بني اهللا تعاىل أنه ال جيوز جتاوز حدود اهللا تعاىل

 .ذلك التهاون

 ،2"ادرأوا الْحدود ِبالشبهاِت:"أن  مرجع اجلمهور ـ األئمة األربعة ـ يف هذه القاعدة حديث  .2

فلما اختلفوا وجب أن ننظر يف اللفط الذي يتعلق به من :  قال إبن حزم ،وهذا احلديث ال يصح 

 نص وال كلمة rفنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيها عن النيب تعلق أيصح أم ال؟ 

 3 .وإمنا هي عن بعض أصحابٍِِ من طرق كلها ال خري فيها 

                                   
 .٢٢٩: البقرة : 1

رواه الترمذي واحلاكم والبيهقي من ): 160 / 4 (-قال يف التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  : 2
دود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا ادرءوا احل: "طريق الزهري، عن عروة عن عائشة بلفظ

، ويف إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو "سبيله؛ فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو، خري من أن خيطئ يف العقوبة
 .منكر احلديث: ضعيف، قال فيه البخاري

 ).154 / 11 (، ابن حزم،احمللى : 3
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وهذا لفظ إن استعمل أدى إىل إبطال احلدود مجلة على كل حال، وهذا خالف إمجاع أهل  .3

ع على أن يدرأ كل  ألن كل أحد هو مستطي،اإلسالم وخالف الدين وخالف القرآن والسنن 

 1. فبطل أن يستعمل هذا اللفظ وسقط أن تكون فيه حجة ملا ذكرنا،حد يأتيه فال يقيمه

 فليس ألحد أن يقول يف ،مث ال سبيل ألحد إىل استعماله ألنه ليس فيه بيان ما هي تلك الشبهات .4

ن ألحد أن  وال كا،ليس بشبهة:  إال كان لغريه أن يقول،شيء يريد أن يسقط به حدا هذا شبهة

بل هو شبهة، :  إال كان لغريه أن يقول،ليس هذا شبهة: يقول يف شيء ال يريد أن يسقط به حدا

ومثل هذا ال حيل استعماله يف دين اهللا تعاىل ألنه مل يأت به قرآن، وال سنة صحيحة، وال 

  2..سقيمة

  : مناقشة من اعترب أن شهادة النساء شهادة استثنائية إمنا شرعت للضرورة

  :  وقالوا، ال شهادة ضرورة ،قد اعترب علماء احلنفية شهادة النساء شهادة أصلية ل

إا حجة أصلية مبرتلة شهادة الرجال، ولكن فيها ضرب شبهة باعتبار نقصان عقل النساء لتوهم "

الضالل والنسيان لكثرة غفلتهن، وهلذا ضمت إحدى املرأتني إىل األخرى ليكونا كرجل واحد يف 

  .3.." فإمنا ال يثبت ذه الشهادة ما يندرئ بالشبهات كاحلدودالشهادة،

هي شهادة أصلية بدليل وجوب العمل ا مع القدرة على شهادة الرجال ولو : وقال علماء احلنفية

   4.كانت ضرورية ملا مسعت مع القدرة على شهادة الرجال

                                   
 ).154 / 11 (، ابن حزم،احمللى : 1

 ).154 / 11  (، ابن حزم ،احمللى:  2

 ). 285 / 2 (-أصول السرخسي  : 3

 ).267 / 1 (، الزجناين،ختريج الفروع على األصول : 4
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 وخاصة يف احلدود اليت رمبا ،لتربج أما ما قاله الشافعي من أن شهادة املرأة  هي اية التكشف وا

  ..توقعها يف النظر على العورات وما إىل ذلك 

 فباطل وما ،وأما من احتج بتخصيص ما ال جيوز أن ينظر إليه الرجال : فريد عليه مبا قاله ابن حزم

هادة حيل للمرأة من النظر إىل عورة املرأة إال كالذي حيل للرجل من ذلك وال جيوز ذلك إال عند الش

 1.أو الضرورة كنظرهم إىل عورة الزانيني والرجال والنساء يف ذلك سواء 

  : مناقشة أدلة ابن حزم 

M  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y  X : مناقشة االستدالل باآلية

     nm  l   k  j  i  h  g  f  e  d   cL 2  

اق آية الدين اليت تتحدث ال يسلم أن هذه اآلية عامة يف مجيع احلقوق ، ألا جاءت يف سي .1

  .عن املعامالت املالية

لو كانت اآلية عامة يف كل احلقوق إذا الستوى  عدد الشهود يف مجيع احلقوق كما استوى  .2

 فلما وجدنا أن اهللا تعاىل قد فرق بني عدد ،نوع الشهود عند ابن حزم يف مجيع احلقوق 

  .احلقوقالشهود بني حق وآخر تبني أن اآلية غري عامة يف مجيع 

مث لو سلمنا أن اآلية عامة يف مجيع احلقوق غري أا خمصوصة باآليات واألحاديث اليت استدل  .3

  .ا األئمة األربعة

  
                                   

 ). 403 / 9 (- ابن حزم، احمللى : 1

 .282: البقرة : 2
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  : مناقشة االستدالل باألحاديث

  .األحاديث وإن كانت عامة غري أا خمصوصة باألدلة اليت استدل ا األئمة األربعة .1

  .   ساء وشهادنيف األحاديث دليل على نقص أهلية الن .2

  : مناقشة الدليل العقلي 

يقول ابن حزم إنه كما ال يؤمن تواطؤ جمموعة من النساء على الكذب كذا ال يؤمن تواطؤ جمموعة 

 ولسن يف ،من الرجال على الكذب، وليست العلة يف تواطؤهن على الكذب وإمنا العلة يف غفلتهن

̂   _  `  I:   M          e  d   c  b  aالغفلة سواء كالرجال، وإال ملا قال اهللا   ]

   nm  l   k  j  i  h  g  fL .1 

  : الترجيح 

 مث إذا اعتمدنا هذا املذهب هل تثبت الشبهة ،ال بد أوال من احلكم على مبدأ درء احلدود بالشبهات

  يف شهادة النساء ؟ 

دوه يف رد شهادة النساء يف لقد مر أن ابن حزم رفض املبدأ الذي اعتمده اجلمهور وجعلوه أصال اعتم

 غري أنه ميكن ، ومرت األدلة اليت اعتمدها ابن حزم يف ذلك ، وهو درء احلدود بالشبهات،احلدود 

  : الرد عليها فيما يلي

  : الرد على تضعيف األحاديث:أوال

 .إن كثرة الروايات واختالفها بني الرفع والوقف يدل على أن احلديث له أصل يف اجلملة .1

                                   
 .٢٨٢: البقرة :1
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 .حلديث تلقته األمة بالقبول وعملت بهأن هذا ا .2

 .اتفاق العلماء على العمل ذا احلديث وعلى رأسهم األئمة األربعة .3

 فإنه يرتقي إىل مرتبة ، وتلقته األمة بالقبول، وعليه عمل اجلمهور،إن احلديث إذا كثرت طرقه .4

ا يف الصحيحني إنّ اتفاق األمة على تلقي خرب غري م: " قال ابن حجر،احلسن ويوجب العمل به

 .1" ولو كان ضعيفا يوجب العمل مبدلوله،بالقبول

  2.إن الروايات املوقوفة للحديث روايات صحيحة .5

  :  منها، هناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة تقوي مبدأ درء احلدود بالشبهات:ثانيا

M  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M : قوله تعاىل  .1

 _  ^      ]  \  [  Z  Y     d  c  b  a       ` L 3 . 

  :وجه الداللة

 . جعل اهللا تعاىل اإلكراه شبهة قوية تدرأ عقوبة الردة

2.  M 8  7  >  =  <       ;  :9  8  7  6  5  4  3   2

    N  M  L  K  J    I  H  G      F   E  D  C  B  A  @?L1. 

                                   
 ،هـ1400 ،مريربيع بن هادي ع:  حتقيق، أمحد علي ابن حجر العسقالين ،النكت على ابن الصالح :1
)1/288.( 

 - هـ 1424 ، الطبعة األوىل ، بريوت، دار ابن حزم، عقيلة حسني،الشبهات املسقطة للحدود:  كتابانظر : 2
 .67 ،م 2003

 .١٠٦: النحل : 3
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   :وجه الداللة

 2.با للمغفرةجعل اهللا عز وجل اجلهل عذرا لصاحبه وسب

 كذا ذهب أكثر املعاصرين إىل ،درء احلدود بالشبهات : وكما ذهب أكثر القدماء إىل األخذ مببدأ 

  . 3األخذ ذا املبدأ

 إذ يرى أن مبدأ درء احلدود بالشبهات ال ميثل قاعدة ،رأيا خمالفا يف املوضوع غري أن لبعض املعاصرين 

  4. من مل يأخذ ا من الفقهاء فال حرج على، بل هو قاعدة فقهية ،نصية

وبني مما سلف أن ابن حزم وإن أنكر القاعدة :  إذ يقول ،غري أنه يبني أن اخلالف جمرد خالف لفظي

 فإنه ال خيالف يف مؤداها وهو عدم جواز إقامة احلد حيث مل يثبت ،بالصياغة اليت يتداوهلا ا الفقهاء

    5.ث لدى القاضي ارتكاب اجلرمية املوجبة له ووجوب إقامة احلد كلما ثب،ارتكاب اجلرمية

 مث عرضت هنا ، وأدلته،وبعد أن عرضت سابقا ملذهب ابن حزم يف رد مبدأ درء احلدود بالشبهات

 أخلص إىل ترجيح ما ذهب إليه اجلمهور ،أدلة مجهور علماء املسلمني من األئمة األربعة وغريهم 

  .املذهب واعتبارهلقوة أدلتهم األخرى اليت تؤيد األخذ ذا 

                                                                                                  
 .٥٤: األنعام : 1

 . 77:  عقيلة حسني ،الشبهات املسقطة للحدود : 2

). 207/ 1 (  - القاهرة ،دار التراث ، عبد القادر عودة ،سالم التشريع اجلنائي يف اإل:عبد القادر عوده : مثل : 3
 ). 5/63 ( ، زيدان ،املفصل :  وعبد الكرمي زيدان ). 291/ 1 (، الزرقا ،املدخل الفقهي العام :  الزرقافيومصط

 الطبعة ،لقاهرة ا، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،حممد سليم العوا . د،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي : 4
  ). 130: ص ( ،م2006 ،الثانية

 الطبعة ، القاهرة، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،حممد سليم العوا . د،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي : 5
 ).132: ص ( ،م2006 ،الثانية
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   وأين تكمن هذه الشبهة ؟، هل هناك شبهة يف شهادة النساء،غري أنين أتساءل هنا 

  :  الشبهة اليت ردوا فيها شهادة النساء لسببني،لقد أرجع اجلمهور 

 .البدلية .1

 .نقص النساء .2

  : مناقشة شبهة البدلية

_  `  M  ^  ]  f  e  d   c  b  a : قال القائلون ذه الشبهة إنه ملا قال اهللا تعاىل 

     nm  l   k  j  i  h  gL 1
دل على أن اهللا تعاىل جعل شهادة النساء   

 وهنا أنقل كالم الشيخ حممود ، ال تصلح للحدود، فشهادا إذن ضعيفة ،بدال من شهادة الرجال 

، وكان وإذا كانت اآلية ترشد إىل أكمل وجوه االستيثاق: "  إذ يقول، للرد عليهم 2شلتوت

املتعاملون يف بيئة يغلب فيها اشتغال النساء باملبايعات وحضور جمالس املداينات، كان هلم احلق يف 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه . االستيثاق باملرأة على حنو االستيثاق بالرجل

 وعلى أن منها ،ل على موضوعااشهادة املرأة وحدها، وهي القضايا اليت مل جتر العادة باطالع الرجا

ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده، وهي القضايا اليت تثري موضوعاا عاطفة املرأة وال تقوى على 

                                   
 . ٢٨٢: البقرة : 1

وخترج ) بالبحرية(منية بين منصور  ولد يف ،فقيه مفسر مصرى):  م1963=  هـ1383: (حممود شلتوت  : 2
وكان داعية إصالح نري الفكرة، ) 1927(وتنقل يف التدريس إىل أن نقل للقسم العايل بالقاهرة ) 1918(باالزهر 

 وسعى إىل إصالح االزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ وطرد هو ومناصروه، فعمل يف ،يقول بفتح باب االجتهاد
 ومن أعضاء جممع اللغة ،عني وكيال لكلية الشريعة مث كان من أعضاء كبار العلماء احملاماة وأعيد إىل االزهر، ف

 ) .173 / 7 (-األعالم للزركلي :  إىل وفاته) 1958( مث شيخا لالزهر ،العربية 
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حتملها، على أم قد رأوا قبول شهادا يف الدماء إذا تعينت طريقا لثبوت احلق واطمئنان القاضي 

  .معاإليها وعلى أن من القضايا ما تقبل فيها شهادما 

 وما لنا نذهب بعيدا وقد نص القرآن على أن املرأة كالرجل سواء بسواء يف شهادة اللعان، وهو ما 

7 8                              شرعه القرآن بني الزوجني حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقوله شهود 

M ¯   ®  ¬«  ª  ©   ¨  §   ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   ° 

±  »  º           ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    ¼     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½ 

     È  ÇÉ  Ò  Ñ          Ð      Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  Ó   L1.  

أربع شهادات من الرجل، يعقبها استمطار لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني، ويقابلها ويبطل عملها 

  .يعقبها استمطار غضب اهللا عليها إن كان من الصادقنيأربع شهادات من املرأة 

فهذه عدالة اإلسالم يف توزيع احلقوق العامة بني الرجل واملرأة، وهي عدالة حتقق أما يف اإلنسانية 

  2.»سواء

 فقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كالما ، وهذا الفهم قد سبق إليه ابن القيم وشيخه ابن تيمية

القرآن مل يذكر الشاهدين ، والرجل واملرأتني يف طرق احلكم اليت حيكم ا : " فقال،ذا قريبا من ه

  .احلاكم ، وإمنا ذكر النوعني من البينات يف الطرق اليت حيفظ ا اإلنسان حقه 

                                   
 .  ٩ - ٦: النور : 1

 ،شر  الطبعة السابعة ع، بريوت – القاهرة ، دار الشروق، حممود شلتوت ،اإلسالم عقيدة وشريعة : 2
 .241 ،م1997/هـ1417
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نصيحة هلم ، وتعليم وإرشاد ملا حيفظوا به حقوقهم ، _ األوامر اليت وردت يف اآلية_كل هذا :مث قال 

   فإن طرق احلكم أوسع من الشاهدين ،فظ به احلقوق شيء ، وما حيكم به احلاكم شيء وما حت
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  1.واملرأتني ، فإن احلاكم حيكم بالنكول واليمني املردودة ، وال ذكر هلما يف القرآن

  : مناقشة شبهة النقص

  : نقص عقل النساء :مناقشة 

 ورمي الدين بغمط ، مساواة املرأة بالرجلبينما يغلب على االجتاهات العصرية املختلفة الدعوة إىل

 ورمبا يتذرعون ببعض األحاديث واآلثار اليت تنسب ، وإثارة الشبهات من هذا الباب،املرأة حقوقها

ال نقصان يف عقلهن : " فيقول، من ينسب النقص للنساء يف عقوهلن 2 يناقش البابريت،النقص للمرأة

  3" .فيما هو مناط التكليف

ول إنَّ عند النساء من االستعدادات وامللكات ما جيعلها إزاء التكليف هي والرجل ويبني ذلك فيق

  4 .سواء بسواء

  فكيف يفسر إذن أن اهللا تعاىل قد جعل شهادا نصف شهادة الرجل ؟

  :  منها،قد يفسر ذلك بعدة أمور

لى  بل إلظهار نقص درجتهن ع،إن جعل الشارع االثنتني يف مقام رجل ليس لنقصان الضبط .1

 وقد نرى كثريا من النساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال الجتماع خاطرهن ،الرجال ليس غري 

                                   
زكريا : حتقيق) هـ751:  تويف –ابن قيم اجلوزية (  حممد بن أيب بكر ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية : 1

 ).54  (،م 1995/ هـ1414 ، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،عمريات

 وكان فاضال ،يان وعن مشس الدين األصبهاين  أخذ عن أيب ح، احلنفي ،حممد بن حممود بن أمحد البابريت  :  2
 ، وصنف النقود والردود شرحا ملختصر ابن احلاجب وشرح عقيدة النصري الطوسي ،صاحب فنون وافر العقل 

 ).1 / 6 (- ابن حجر،الدرر الكامنة : وقد جاوز السبعني 786مات سنة 

 ). 383 / 10 (- البابريت، العناية شرح اهلداية : 3

 ). 383 / 10 (- البابريت، ية شرح اهلدايةالعنا:  4



236 
 

 إال أن الغالب ، واشتغاهلم بأحوال املعيشة ،أكثر من الرجال لكثرة ما يرد على خاطر الرجال

 1. والقواعد توضع للغالب،فيهن النسيان

M  ]\  [   Z  Y  X : قوله تعاىل: "نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية قال  .2

  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a   ̀  _  ^

     nm  l   kL 
، فيه دليل على أن استشهاد امرأتني مكان رجل إمنا هو 2

إلذكار إحدامها األخرى إذا ضلت ، وهذا إمنا يكون فيما يكون فيه الضالل يف العادة ، وهو 

  3". النسيان وعدم الضبط

من الشهادات ال خياف فيه الضالل يف العادة ، مل تكن فيه على نصف فما كان : وقال كذلك

رجل ، وما تقبل فيها شهادن منفردات ، إمنا هي أشياء تراها بعينها ، أو تلمسها بيدها ، أو 

تسمعها بأذا من غري توقف على عقل ، كالوالدة واالستهالل ، واإلرتضاع ، واحليض ، 

ل هذا ال ينسى يف العادة وال حتتاج معرفته إىل إعمال العقل ، والعيوب حتت الثياب ، فإن مث

كمعاين األقوال اليت تسمعها من اإلقرار بالدين وغريه  فإن هذه معان معقولة ، ويطول العهد ا 

  4.يف اجلملة 

                                   
 الطبعة ، بريوت- القاهرة ، دار الشروق،أمحد فتحي نسي.  د،نظرية اإلثبات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي :1

 .55 ،م1989 -هـ 1409 ،اخلامسة

 .282: البقرة : 2

 ). 206 / 1 (- ابن القيم، الطرق احلكمية : 3

 ).207 / 1 (- مابن القي، الطرق احلكمية : 4
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  .  والصلة به،فاألمر إذن يتعلق باملران واخلربة وكثرة املمارسة للعمل 

إن مزاج املرأة يعتريه : سرون يف هذا وجعلوا سببه املزاج ، فقالوا تكلم املف : 1قال حممد عبده .3

الربد فيتبعه النسيان ، وهذا غري متحقق ، والسبب الصحيح أن املرأة ليس من شأا االشتغال 

باملعامالت املالية وحنوها من املعاوضات، فلذلك تكون ذاكرا فيها ضعيفة وال تكون كذلك يف 

 هي شغلها ، فإا فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، يعين أن من طبع البشر ذكرانا األمور املرتلية اليت

وإناثا أن يقوى تذكرهم لألمور اليت مهم ويكثر اشتغاهلم ا ، وال ينايف ذلك اشتغال بعض 

نساء األجانب يف هذا العصر باألعمال املالية فإنه قليل ال يعول عليه ، واألحكام العامة إمنا تناط 

  2.ألكثر يف األشياء وباألصل فيها با

ولذلك ؛ إمنا وصف الرجل مع املرأتني ذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس ا  .4

 عز -وكل األمر فيه إىل رضا املستشهدين ، مث بني علة جعل املرأتني مبرتلة رجل واحد بقوله 

تضل إحدامها أي ختطئ لعدم أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى أي حذر أن  : -وجل 

أي ؛ ضبطها وقلة عنايتها فتذكر كل منهما األخرى مبا كان  فتكون شهادا متممة لشهادا 

                                   
 ، بطنطا، مث باألزهر،ولد يف شنرا  وتعلم باجلامع األمحدي) :   م1905 -هـ 1323: (الشيخ حممد عبده  : 1

 ،وقد توىل حتريرها) الوقائع املصرية( وعمل يف التعليم، وكتب يف الصحف وال سيما جريدة ،وتصوف وتفلسف
 وسافر إىل باريس فأصدر مع صديقه ، مث نفوه على الشام،ز مدة  سجنه اإلجنلي،وأجاد اللغة الفرنسية بعد األربعني

 وعاد إىل مصر ،وعاد إىل بريوت فاشتغل بالتدريس والتأليف ) العروة الوثقى(وأستاذه مجال الدين األفغاين جريدة 
مر إىل  هـ وتوىل منصب القضاء، مث جعل مستشارا يف حمكمة االستئناف، فمفتيا للديار املصرية  واست1306سنة 

األعالم : رسالة التوحيد  و اإلسالم والرد على منتقديه :   من كتبه ،أن تويف يف اإلسكندرية، ودفن يف القاهرة
 ). 252 / 6 (-للزركلي 

 الطبعة ، القاهرة– بريوت ، دار الشروق،حممد عمارة. د:  حتقيق،األعمال الكاملة لإلمام الشيخ حممد عبده : 2
  ).732|4 ( ،م1993 -هـ 1414 ،األوىل
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إن كال منهما عرضة للخطأ والضالل ، أي الضياع وعدم االهتداء إىل ما كان وقع بالضبط 

   1.فاحتيج إىل إقامة الثنتني مقام الرجل الواحد

لعلماء الذين مر ذكرهم تبني أن شخصية املرأة إزاء التكليف مساوية وذا ومن خالل كالم ا

  .لشخصية الرجل

   فهل تقبل يف احلدود؟،فإذا سقطت الشبهة يف شهادة النساء 

 صلة ،أن تكون بني الشاهد وبني الواقعة اليت يشهد ا :  وهو ،هناك شرط مهم يف اعتبار الشهادة 

  2.فيهاجتعله مؤهال للدراية ا والشهادة 

_ مع إباحته للمرأة التصرفات املالية _ وإذا الحظنا أن اإلسالم  : 3مصطفى السباعييقول الشيخ 

 وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها يف غالب ،يعترب رسالتها االجتماعية هي التوفر على شؤون األسرة

 وإذا ،ا أشبهها  فال يتيسر هلا أن حتضر جمالس اخلصومات اليت تنتهي جبرائم القتل وم،األوقات 

 بل الغالب ، وتظل رابطة اجلأش ،حضرا فقلّ أن تستطيع البقاء إىل أن تشهد جرمية القتل بعينيها 

                                   
 ).103 / 3 (- م1990 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،)هـ1354( حممد رشيد بن علي رضا ،تفسري املنار : 1

-  دمشق، دار الفكر،حممد سعيد رمضان البوطي.  د،املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين : 2
 .147 ،م 1996 -هـ 1417 ، الطبعة األوىل،بريوت 

 شارك يف ، يف أسرة عريقة معروفة بالعلم،م1915:  عام ،من مواليد محص يف سوريا:  السباعي فيمصط : 3
 وتعرف هناك إىل ، وشارك يف مقاومة اإلجنليز ، مث انتقل إىل الدراسة يف مصر يف األزهر،مقاومة االحتالل الفرنسي 

 ، والعلمية، وكان له مشاركة يف احلياة السياسية،خوان  فيؤسس مجاعة اإل، لريجع إىل سوريا ،اإلخوان املسلمني 
  : ليموت سنة ، مث أصابه مرض أقعد جسمه استمر مثاين سنوات، وغريها من ااالت، والثقافية ،والقانونية
 ، القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، عبد اهللا العقيل،احلركة اإلسالمية من أعالم: م1964/هـ1384
 ، دار الوراق، السباعيفي حممد مصط، السباعي بأقالم حمبيه وعارفيهفيمصط. 254 ،م2000/هـ1420
 .م2000/هـ1421، الطبعة األوىل،بريوت
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 وقد يغمى ، كان منها أن تغمض عينيها وتولول وتصرخ ،أا إن مل تستطع الفرار تلك الساعة 

ة وارمني وأداة اجلرمية  فتصف اجلرمي، فكيف ميكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة ،عليها

 وشهادا يف القتل وأشباهه حتيط ا ،وكيفية وقوعها؟ ومن املسلم به أن احلدود تدرأ بالشبهات 

   1.شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف اجلرمية حلالتها النفسية عند وقوعها

ال ملا قاله اجلمهور  ليس لنقصهن إزاء التكليف و،وعليه يترجح يل عدم قبول شهادة النساء يف احلدود

 فقد ، فليست األنوثة وال الذكورة معيارا لرد الشهادة وقبوهلا، وال رد األنوثة ،من شبهة البدلية

 ، كما تقبل شهادة الرجال وحدهم ، كما يف الرضاع وعيوب النساء،تقبل شهادة النساء وحدهن 

لضعف حتقق الصلة بني الشاهد  ولكن ، كما هو يف األموال،وقد تقبل شهادة النساء مع الرجال

  .  وضعف يزلزل كياا يف ميدان اجلرمية، ملا جبلت عليه النساء من عاطفة،واملشهود به 

 وإمنا ميكن أن يستند إليها اإلمام فيما شاء من عقوبة رادعة ،ولكن هذا ال يعين إهدار شهادة املرأة هنا

 ، وال تعم الفوضى باتمع ،ق على أصحاا  حىت ال تضيع احلقو،كما يراها _ التعازير _ للمجرم 

  :  قال ابن القيم،وخباصة إذا علمنا تعريف العلماء للبينة القضائية وما يدخل فيها 

ومن ذلك لفظ البينة قصرت ا طائفة فأخرجت منه الشاهد واليمني وشهادة العبيد العدول الصادقني 

 منفردات يف املواضع اليت ال حيضرهن فيه الرجال  وشهادة النساء،املقبويل القول على اهللا ورسوله

 وأميان املدعني وحنو ذلك ما يبني ، واحلمامات وشهادة الزوج يف اللعان إذا نكلت املرأة،كاألعراس

احلق أعظم من بيان الشاهدين وشهادة القاذف وشهادة األعمى على ما يتيقنه وشهادة أهل الذمة 

ناك مسلم وشهادة احلال يف تداعي الزوجني متاع البيت وتداعي على الوصية يف السفر إذا مل يكن ه

                                   
 الطبعة ، بريوت - املكتب اإلسالمي– الرياض - دار الوراق، السباعيفيمصط.  د،املرأة بني الفقه والقانون  : 1

 . 28 ،م1999/  هـ1420 ،السابعة
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النجار واخلياط آلتهما وحنو ذلك وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة جمهول احلال الذي ال 

 وحنو ذلك والصواب أن كل ما بني 1يعرف بعدالة وال فسق وشهادة وجوه األجر ومعاقد القمط

من الطرق أصال بل حكم اهللا ورسوله   رسوله حقا بعدما تبني بطريقاحلق فهو بينة ومل يعطل اهللا وال

الذي ال حكم له سواه أنه مىت ظهر احلق ووضح بأي طريق كان وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله 

  2.وإبطاله

  : وقال يف الطرق احلكمية

فطرق احلكم شـيء ، وطـرق حفـظ احلقـوق شـيء آخـر ، ولـيس بينـهما تـالزم ،                       

ا ال حيكم به احلاكم ممـا يعلـم صـاحب احلـق أنـه حيفـظ بـه حقـه ،                      فتحفظ احلقوق مب  

  3.وحيكم احلاكم مبا ال حيفظ به صاحب احلق حقه

  

  

                                   
 قلت قال األزهري ويف حديث ،قوله معاقد الِقمط : ما يشد به األخصاص ومنه: و الِقمطُ : لرازي قال ا : 1

خمتار : شرطه اليت يشد به من ليف أو خوص أو غريه:  و قُمطُه،شريح أنه قضى باخلص للذي تليه معاقد القُمط 
 ).560 / 1 (- الرازي،الصحاح 

 ).264 / 1 (- ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني : 2

 ). 104 (- ابن القيم ،الطرق احلكمية : 3
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 : املبحث السادس 

  ، وفيه املطالب التالية يف األموالاحلكم بالشاهد واليمني

  :املطلب األول 

  . وأدلتهم، يف األموال مذهب األئمة األربعة، احلكم بالشاهد واليمني

 :املطلب الثاني 

  . وأدلته،  يف األموالاحلكم بالشاهد واليمني مذهب ابن حزم، 

  : املطلب الثالث

  . يف األموالاحلكم بالشاهد واليمني  يفسبب اخلالف

  : املطلب الرابع

  .مناقشة وترجيح
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  : املطلب األول

   يف األموالاحلكم بالشاهد واليمنييف ، )األئمة األربعة(مذهب اجلمهور 

  

 إىل ختصيص احلكم بالشاهد واليمني باملال أو ما يؤول 3 وأمحد2 والشافعي1هب األئمة الثالثة مالكذ

  . والضمان، والرهن، كاخللع،إىل مال

 ال يف األموال وال ، إىل عدم جواز احلكم بالشاهد واليمني بالكلية أصال4بينما ذهب اإلمام أبو حنيفة

  .يف غريها 

حلكم بالشاهد واليمني من عدمه وإمنا سقت رأي اإلمام أيب حنيفة هنا وليس الكالم هنا يف جواز ا

 ،ألنه يتوافق مع رأي األئمة الثالثة اآلخرين يف عدم جواز احلكم بالشاهد واليمني فيما سوى األموال

  .  والعدة، والنكاح، كالطالق، من أحكام األبدان،و فيما ال يؤول إىل مال

                                   
 / 1 (- النفراوي، الفواكه الدواين).181 / 6 (- العبدري، التاج واإلكليل). 96 / 2 (- مالك، املدونة : 1
83.( 

 ).91 / 7 (- الشافعي، األم:  2

 شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي). 314 / 2 (- ابن مفلح ،النكت ). 386 / 2 (-مسائل اإلمام أمحد  : 3
-) 3 / 392.( 
 ). 189 / 4 (- الزيلعي، تبيني احلقائق. (6/225) - الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :   4
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  : )األئمة الثالثة(أدلة اجلمهور

  :  األدلة من السنة

 قضى باليمني مع rأن رسول اهللا  :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما1عن عمرو بن دينار .1

وله أكثر من طريق عن عمرو بن  : قال ابن عبد الرب. 2 قال عمرو بن دينار يف األموال،الشاهد

  3.دينار

  : وجه الداللة

وهو الذي روى  _هد وقال عمرو  باليمني مع الشاrفإذا قضى رسول اهللا : قال الشافعي

   ، دل ذلك على أنه ال يقضى ا،4 والدين مال، ورواية أخرى يف الدين،يف األموال _ احلديث

                                   
تقريب :   مات سنة ست وعشرين ومائة، ثقة ثبت ،عمرو بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم:  1

 ).734 / 1 (-التهذيب 

إسناده : تعليق شعيب األرنؤوط ): 323 / 1 (-مسند أمحد بن حنبل ). 149 / 1 (-مسند الشافعي :  2
 ). 167 / 10 (-السنن الكربى للبيهقي .   وقد جود إسناده النسائي يف السنن الكربى،صحيح على شرط سلم 

 ).117 / 7 (-االستذكار :  3

 أمحد بن ،معرفة السنن واآلثار للبيهقي). 150 / 1 (-ند الشافعي مس  : ،هذه الرواية يف مسند الشافعي:  4
 - دار الوفاء، دار الوعي حلب، دار قتيبة دمشق،عبد املعطي أمني قلعجي. د:  حتقيق،)هـ458(احلسني البيهقي

أل أيب مسعت احلكم بن عتيبة ، يس: عن جعفر بن حممد قال  ):  292 / 14  (– القاهرة  ، الطبعة األوىل،القاهرة
نعم ، وقضى ا علي بني « :  باليمني مع الشاهد ؟ قال r أقضى النيب - وقد وضع يده على جدار القرب ليقوم -

 . »يف الدين « : قال جعفر : قال مسلم » أظهركم 



244 
 

  

 1.يف غري ما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو مثل معناه

مني استشرت جربيل يف القضاء بالي" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال  .2

   . 2"مع الشاهد ، فأشار علي بذلك يف األموال ال تعدو ذلك 

  : وجه الداللة

  3. أو ما يؤول إىل مال، بأن القضاء بالشاهد واليمني حمدود باألموال،هذا احلديث نص •

 4. وألن القضايا يف األعيان ال تستعمل على العموم ، حلدوثها يف خمصوص •

  : األدلة من القياس

   والشاهد واملرأتان أقوى من الشاهد ، جبامع أما من وسائل اإلثبات،واملرأتني قياسا على الشاهد 

  5.واليمني ، فلما مل حيكم بالشاهد واملرأتني يف غري األموال ، فأوىل أن ال حيكم بالشاهد واليمني فيه 

  

                                   
 ).73 / 17 (- احلاوي الكبري). 306 / 1 (-خمتصر املزين :  1

 -ابن امللقن،  البدر املنري،من خرجه مع كثرة طرق هذا احلديثهذا احلديث غريب ال أعلم : قال ابن امللقن:  2
 ).493 / 4 (-التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري : ضعيف : و قال ابن حجر ). 669 / 9(

 ).74 / 17 (-املاوردي،  احلاوي الكبري:  3

 ).73 / 17 (- املاوردي،  احلاوي الكبري:  4

 ).74 / 17 (- اورديامل، احلاوي الكبري:  5
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  : األدلة العقلية

 وملا ضاقت جهات ما عدا  وألن األموال نفع جهات متلكها ، فاتسع حكم الشهادة ا ،:املنفعة 

 ومل يبح فيما سوى ، فأبيح الشاهد واليمني يف املال أو ما يؤول إليه ،األموال ضاق حكم الشهادة ا

 1.ذلك 

إىل _ وغريها_ ملا كان التعامل باألموال أكثر املعامالت، فلو نسبت املعامالت يف األنكحة :احلاجة

 شك، وهلذا من حكمة اهللا ـ عز وجل ـ ورمحته أنه املعامالت يف البيوع لوجدت البيوع أكثر بال

 فأباح الشاهد واليمني يف املعامالت املالية توسيعا على ،2وسع البينة يف األموال لكثرة تلبس الناس ا

  . ومل يبحها فيما سوى ذلك ،الناس

                                   
 ).74 / 17 (- املاوردي، احلاوي الكبري:  1

 ).451 / 15 (-العثيمني، الشرح املمتع على زاد املستقنع :  2
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  :املطلب الثاني 

 ، وأدلته  يف األموالاحلكم بالشاهد واليمني  يفمذهب ابن حزم

فهذه آثار متظاهرة ال حيل :  ال ابن حزم بعد أن ساق النصوص اليت جتيز احلكم بالشاهد واليمني ق

  1. والقصاص والنكاح والطالق،الترك هلا فالواجب أن حيكم بذلك يف الدماء

 : أدلة ابن حزم 

  : من السنة

 . 2) قضى بيمني وشاهدrأن رسول اهللا : (>عن ابن عباس  .1

  . 3) قضى باليمني مع الشاهدrأن النيب : (>عن جابر بن عبد اهللا  .2

  .  4) قضى باليمني مع الشاهدrأن النيب : (> هريرة أيبعن  .3

  

                                   
  ).405 / 9 (- ابن حزم، احمللى:  1

 239: مر خترجيه ، صفحة:  2

 شرط مسلم رجاله احلديث إسناده صحيح على: تعليق شعيب األرنؤوط ): 3/305 (-مسند أمحد بن حنبل :  3
 . فمن رجال مسلم- وهو ابن حممد بن علي بن حسني بن علي بن أيب طالب -ثقات رجال الشيخني غري جعفر 

 .صحيح: قال الشيخ األلباين ) : 793 / 2 (-سنن ابن ماجة :  4
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  : وجه الداللة يف األحاديث

 فتخصيص احلكم بالشاهد ،األحاديث عامة يف مجيع احلقوق إن كانت يف األموال أو يف غريها

  .1دليل ال معىن له ألنه ختصيص للخرب بال ،واليمني باألموال 

   : 2من القياس

فما كان بينة يف األموال ، جاز أن يكون  (،قياسا على الشاهدين جبامع أما من وسائل اإلثبات

  . 3 )بينة يف غريها، كالشاهدين

قياسا على ميني املدعي يف النكول جبامع أما من وسائل اإلثبات وألن ميني املدعي يف النكول ، 

  .4 وغريها، جاز أن حيكم مبثله يف ميينه مع شاهدهملا جاز أن تثبت ا األموال

  

  

                                   
 ).405 / 9 (-احمللى :  1

 . اب ذكر أدلة اخلصم وإمنا وجدته يف احلاوي من ب،هذه ليست من استدالالت ابن حزم نفسه: 2

 ). 73 / 17 (- املاوردي، احلاوي الكبري:  3

 ).73 / 17 (- املاوردي، احلاوي الكبري:  4
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  : املطلب الثالث

   يف األموالاحلكم بالشاهد واليمني يف سبب اخلالف

ذهب القائلون باحلكم بالشاهد واليمني من األئمة األربعة أنه خمصوص باألموال أو ما يؤول  .1

  :  وهي ، لعدة أسباب ،إىل مال 

 نص يف ختصيص األموال دون ) باليمني مع الشاهدr قضى رسول اهللا: ( أن احلديث:أوال

  .غريها

  .قياسا على احلكم بالشاهد واملرأتني : -وقد وضحناه آنفا- بالقياس العكسي:ثانيا

  .أباح ذلك يف األموال دون غريها:  واملصلحة، للحاجة:ثالثا

 بينما ، إىل مال أو ما يؤول،أن األئمة األربعة اجتهوا إىل توسيع وسائل اإلثبات يف املال .2

 .ضيقوا فيما سواه

 ومل يثبت عنده ما خيص ،أن ابن حزم متسك بعموم النص الذي جييز القضاء بالشاهد واليمني .3

 أو مل تقو عنده ، أو مل تثبت عنده الزيادة على احلديث، فلرمبا مل يبلغه احلديث ،هذا العموم

 . نتعلى التخصيص وذلك أا من قول راوي احلديث وليست من امل
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  :املطلب الرابع

  مناقشة وترجيح

  : مناقشة االستدالل باألحاديث عند املانعني

 ،ال يزيد ابن حزم يف الرد على أدلة  اجلمهور بأنه ال يوجد دليل خيصص احلكم يف الشاهد واليمني 

ج  ولكن عندنا زيادة من كالم راوي احلديث الذي احت، دون ذلك، أو ما يؤول إىل مال ،يف املال 

 فما هو ، كما مر بالتعريف به، وعمرو بن دينار تابعي من الثقات ، وهو عمرو بن دينار،به اجلمهور

  حكم هذه الزيادة؟ 

  :حكم زيادة الثقة

   1 : قال فيه،ذهب ابن الصالح يف ذلك مذهبا 

 :وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إىل ثالثة أقسام 

 .الثقات، فهذا حكمه الرد أن يقع خمالفا منافيا ملا رواه سائر  .1

                                   
 ،)هـ643( ابن الصالح (عثمان بن عبد الرمحن ،معرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف مبقدمة ابن الصالح:  1

). 86 / 1 (-م1986 -هـ 1406 ، بريوت–صر  سوريا، دار الفكر املعا-دار الفكر ،نور الدين عتر : حتقيق
). 154 / 1 (- الشوكاين ، إرشاد الفحول). 373 / 4 (-املوافقات ). 124 / 1 (- ابن قدامة، روضة الناظر
 ).91 / 3 (- األنصاري ، فواتح الرمحوت
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أن ال تكون فيه منافاة وخمالفة أصال ملا رواه غريه كاحلديث الذي تفرد برواية مجلته ثقة ،  .2

وال تعرض فيه ملا رواه الغري مبخالفة أصال ، فهذا مقبول ، وقد ادعى اخلطيب فيه اتفاق 

 .العلماء عليه

 مل يذكرها سائر من روى ذلك ما يقع بني هاتني املرتبتني مثل زيادة لفظة يف حديث .3

  .احلديث

 ، بينما ذهب األصوليون والفقهاء إىل قبول الزيادة من الثقة،فكان هذا التقسيم عند أهل احلديث

   1. سيما أننا نقبل حديثه إذا انفرد به ،باللفظ أو باملعىن

  .الفقهاء ومذهب األصوليني و، القبول على مذهب أهل احلديث،فحكم الزيادة اليت بني أيدينا

 وال حيتج ، كما قال ابن حجر،، فحديث ضعيف..)استشرت جربيل: ( حديث،أما احلديث الثاين

  .بالضعيف

  :مناقشة االستدالل بالقياس

 يقبل مكان كل رجل امرأتني ، وذلك ألن ابن حزم ، فال يسلم به ،أما القياس على الشاهد واملرأتني 

  .2نا كما مر مع، حىت يف احلدود ،يف كل احلقوق

  

                                   
 ).133 / 1 (- الغزايل، ىفاملستص:  1

 .217: صفحة :  2



252 
 

  :مناقشة أدلة ابن حزم

 ولكن قد يرد عليه فيقال ،اعتمد ابن حزم على أنه ال جيوز ختصيص أحاديث الشاهد واليمني بال دليل

  . كما هو يف حديث عمرو بن دينار،إنه قد ورد الدليل بالتخصيص : 

   1.ألن قضايا األعيان ال يدعى فيها العموم 

  :الرد على القياس 

 فكما ال حيكم 2 ،والقياس على الشاهدين منتقض بالشاهد واملرأتني.بالقياس أصالابن حزم ال يستدل 

كذا ال حيكم بالشاهد واليمني _ على مذهب األئمة األربعة _  يف غري األموال ،بالشاهد واملرأتني

   . أو ما يؤول إىل مال،بغري األموال

عليه فعمت يف حقه ، واليمني مع والقياس على اليمني يف النكول ، فلوجوا عن اختيار املدعى 

 3.الشاهد وجبت من غري اختيار ، فجعلت مقصورة على ما اتسع حكمه ، ومل يضق

  

  

  

                                   
 ).74/  17 (-املاوردي،  احلاوي الكبري:  1

 ).74 / 17 (- املاوردي، احلاوي الكبري:  2

 ).74 / 17 (- املاوردي، احلاوي الكبري:  3
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  :الترجيح

  : وذلك لألسباب التالية،مالك والشافعي وأمحد:  األئمة الثالثة،أرى ترجيح رأي املانعني 

 .يادة الثقة على املنت وقد بينت حكم ز، وختصيصه احلديث باألموال،حلديث عمرو بن دينار .1

 اليت ، أكثر من تشددنا يف األموال،أننا ينبغي أن نتشدد يف غري املعامالت املالية لقلة وقوعها  .2

 .يكثر التعامل فيها

 فالدماء ، أكثر من تشددنا يف األموال،أننا ينبغي أن نتشدد يف غري املعامالت املالية خلطرها  .3

 . فينبغي االحتياط هلا،ألثروالنكاح والقصاص عظيمة اخلطر كبرية ا

:    وقد اشترط النيب يف النكاح شاهدي عدل فقال، بشاهد وميني ،كيف حيكم يف النكاح  .4

ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غري ذلك فهو باطل فإن ( 

   .1)تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 

                                   
 1414 الطبعة الثانية ، ، بريوت– مؤسسة الرسالة ،)هـ354( حممد بن حبان البسيت ،صحيح ابن حبان :  1

  .إسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط ). 386 / 9(شعيب األرنؤوط :  حققه،م1993 -هـ 
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  :املبحث السابع 

  :ز التجزئة ، على املقر ، وعدمها  ، وفيه املطالب التاليةاإلقرار املركب، بني جوا

  : املطلب األول 

  .مذهب اجلمهور القائلني جبواز جتزئة اإلقرار املركب

  : املطلب الثاني 

  .مذهب ابن حزم القائل بعدم جواز جتزئة اإلقرار املركب

  :املطلب الثالث

  . يف جواز التجزئة على املقر سبب اخلالف

  بعاملطلب الرا

  .مناقشة وترجيح
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  : املطلب األول 

  مذهب اجلمهور القائلني جبواز جتزئة اإلقرار املركب

  :تعريف اإلقرار املركب

 ،إذا أقر بدين وادعى سداده:  مثل،هو اإلقرار بالواقعة األصلية مث اقتراا بواقعة أخرى منفصلة عنها

    1. أو اإلبراء منه،أو املقاصة فيه

  : يف جتزئة اإلقرار املركب) ة األربعةاألئم(مذهب اجلمهور 

 إىل جواز جتزئة ،5 واحلنبلية يف الراجح،4 والشافعية يف األظهر،3 واملالكية يف املشهور2،ذهب احلنفية

  . املركباإلقرار

                                   
 ).1/261 ( ، الزحيلي،وسائل اإلثبات : 1

 ). 114 / 16 (- الكاساين، بدائع الصنائع ). 27 / 18 (-املبسوط للسرخسي  : 2

حممد . د:  حتقيق،)هـ450: ت( حممد بن امحد بن رشد،البيان والتحصيل ). 303 / 9 (- القرايف،الذخرية  : 3
 ). 479 / 10 (-م1988/هـ1408 ،ة الثانية الطبع، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،حجي وآخرون

حتفة ). 68 / 1 (- بريوت ، دار املعرفة،)هـ676( حيىي بن شرف النووي ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني : 4
 ).238 / 4 (- اهليثمي ،احملتاج بشرح املنهاج

 ).326 / 10 (- ابن مفلح ،املبدع). 576 / 4 (- ابن قدامة ،الكايف يف فقه ابن حنبل : 5
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  : أدلة اجلمهور

 ودعوى ، وهذه تثبت باإلقرار، دعوى إثبات حق للغري ،اإلقرار املركب مكون من دعويني .1

البينة على من ادعى واليمني : ( فتحكمها القاعدة النبوية،1 وهذه حتتاج إىل بينة،لغريتسليم احلق ل

قد قضيتها؛ ألن القضاء :  فيقول،يل عليك ألف: أن يقال للرجل: "  وهذا مثل،2)على من أنكر

 فكان اإلقرار بالقضاء إقرارا ،اسم لتسليم مثل الواجب يف الذمة فيقتضي سابقية الوجوب

 .3" يدعي اخلروج عنه بالقضاء فال يصح إال بالبينةبالوجوب مث

 فيقـدم  ، والـدعوى الثانيـة  ،يف اإلقرار املركـب حيـصل التنـاقض بـني اإلقـرار األول            .2

 4. اإلقرار ألنه أقوى من الدعوى

                                   
 ،روضة الطالبني). 182 / 3 (- املرغياين ،واهلداية ).479 / 10 (- ابن رشد ،البيان والتحصيل: انظر : 1

 ).366 / 4 (-النووي 

 قضى أن اليمني على rأن رسول اهللا : >عن ابن عباس ): : 626 / 3 (-سنن الترمذي :  أخرجه الترمذي :2
هذا حديث حسن صحيح :  قال أبو عيسى).عي واليمني على املدعى عليهالبينة على املد: ( ويف رواية،املدعى عليه

  .صحيح: قال الشيخ األلباين :  وغريهم rوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 

لذلك ذهب آخرون إىل ، ولكن وإن حسنه الترمذي وصححه األلباين ولكن يالحظ عليهما تساهلما يف التصحيح
هذا احلديث رواه الدارقطين ، مث : قال ابن امللقن، نه مروي من طريق مسلم بن خالدتضعيف هذا احلديث أل

البيهقي من حديث مسلم بن خالد الزجني ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا 
» متهيده«بد الرب يف وثقه قوم وضعفه آخرون ، ال جرم قال ابن ع. ومل يضعفاه ، ومسلم هذا فيه مقال . به سواء 

 .)513 / 8 (-ابن امللقن،البدر املنري  :يف إسناده لني: بعد أن أخرجه من هذه الطريق 

 ).400 / 3 (- شيخي زادة ،جممع األر ). 208 / 7 (- الكاساين ،بدائع الصنائع  : 3

 ).303 / 9 (، القرايف،الذخرية: انظر : 4
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   1.عمال بأول كالمه، نقدم اإلقرار ،إذا حصل تضارب بني مركيب اإلقرار املركب .3

 

 فقد ،2 ألا حيلة لدعوى الرباءة مع السالمة من االلتزام ،قرار  يفرق بني الوقائع املركبة لإل .4

  . والتخلص من تبعاا،يتخذها الفسقة فرصة ألكل احلقوق 

 له علي ألف قضيتها إياه لزمه األلف ومل :إذا قيل:   مثل،قياسا على استثناء الكل يف اإلقرار .5

وله قضيتها يرفع ما أقر به كله فلم   ألنه أقر أن األلف عليه يف احلال وق،تسمع دعوى القضاء

  3.يقبل كاستثناء الكل

 وألنه بدعوى القضاء يكذب نفسه يف اإلقرار فلم تسمع كما لو قال له علي ألف وال شيء له  .6

  .4علي

                                   
ومعه الرسائل الذهبية )  هـ936( ا بن حممد بن زكريا األنصاري  زكري،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب : 1

 - هـ 1418الطبعة األوىل )  هـ1280(  بن حنفي الذهيب الشافعيفي مصط،يف املسائل الدقيقة املنهجية
 ).386 / 1 (- لبنان– م دار الكتب العلمية بريوت 1998

 ). 78 / 5 (- الرملي ،اية احملتاج. )368 / 5 (- اهليتمي، حتفة احملتاج بشرح املنهاج : 2

 ).576 / 4 (- ابن قدامة ،الكايف يف فقه ابن حنبل : 3

 ).576 / 4 (- ابن قدامة  ،الكايف يف فقه ابن حنبل : 4
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   :املطلب الثاني 

  مذهب ابن حزم القائل بعدم جواز جتزئة اإلقرار املركب

  : وأدلته ،مذهب ابن حزم

 فإما أن يؤخذ به ،احلنبلية كابن القيم إىل عدم جواز جتزئة اإلقرار املركب  وبعض ،ذهب ابن حزم 

  .1 أما أخذُ بعضه دون بعض فال جيوز، أو يترك كله إذا اتصل مبا يفسده،كله

  :أدلة ابن حزم وابن القيم

 ،أن رجــال استــضاف ناســا مــن هــذيل :> بكــر الــصديق أيب عــن حممــد ابــن  .1

 فعاركهــا ،لـضيف فتبعهــا فأرادهــا فامتنعــت فأرسـلوا جاريــة حتتطــب فأعجبــت ا 

 فـأتوا عمـر     ، فأتـت أهلـها فـأخربم      ،فانفلتت فرمته حبجر ففـضت كبـده فمـات        

 .2قتيل اهللا ال يودى واهللا أبدا  : > فقال عمر ،بن اخلطاب فأخربوه

  :وجه الداللة 

 مركيب  فلم يفرق بني، ومل يطلب على ذلك بينة، قبل إقرارهم ودعواهم>أن عمر بن اخلطاب 

 . اإلقرار

                                   
 ).364 /3 (- ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ). 250 / 8 (- ابن حزم ،احمللى : 1

عن الزهري عن ) 407 / 6 (- و مصنف ابن أيب شيبة ،) 435 / 9 (-اق مصنف عبد الرز:  روي يف  : 2
 . بإسناد حسن،وهو أثر جيد رواه البيهقي): 7/ 9 (-قال يف البدر املنري .القاسم عن عبيد بن عمري
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غـزا رجـل فخلّـف علـى امرأتـه      :   عن عبد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري          :اخلرب الثاين   .2

  : رجال من يهود، فمر به رجل من املسلمني عند صالة الفجر وهو يقول

   2 ليل التمام1 وأشعث غره اإلسالم مين        خلوت بعرسه

  احلزام  4 وميسى        على جرداء الحقة3أبيت على ترائبها

   6 منها            قيام ينهضون إىل فئام5كأن جمامع الربالت

 فجـاءت اليهـود يطلبـون دمـه فجـاء           ،فدخل عليه فـضربه بـسيفه حـىت قتلـه           

  .7الرجـــل فـــأخربه بـــاألمر فأبطـــل عمـــر بـــن اخلطـــاب دمـــه 

 ومل يطلـب علـى ذلـك        ، قبـل اإلقـرار املركـب جبزأيـه          tأن عمر : وجه الداللة 

  .بينة

                                   
1 : س328 / 1 (-اخلليل بن أمحد ،كتاب العني: امرأة الرجل: الِعر.( 

 ).83 / 1 (- الرازي ،خمتار الصحاح:  أطول ليلة يف السنةمكسور ال غري وهو: لَيلُ التِمام : 2

3 :  ِهي ائبره: التِن منيتقُورالت ِليا وِر أَو مدالص 66 / 2( الزبيدي  ،تاج العروس: عظَام.( 

فرس الِحق :  األزهري وقال. ولَِصق بطنه وهو مجاز : ضمر ،  زاد الزخمشري : ولَِحق لُحوقاً بالضم ، أي  : 4
 ). 350 / 26 (- الزبيدي،تاج العروس : إذا ضمرت: األيطَِل ، من خيٍل لُحِق األياِطل 

 ).265 / 8 (- اخلليل ،كتاب العني: باطن الفخذ، مما يلي القبل إىل مؤخر العجز: الربلة : 5

 ).405 / 8 (- اخلليل بن أمحد ،كتاب العني:اجلماعة من الناس: الفئام :  6

 / 7 (- ابن عبد الرب، االستذكار: هذا اخلرب منقطع: قال ابن عبد الرب ). 6/423 (-مصنف ابن أيب شيبة  : 7
158.( 
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ما : أتيت وأنا باليمن بامرأة فسألتها؟ فقالت:  قال> موسى األشعري أيب عن :لثاخلرب الثا .3

 مذ 1تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غري بعل أما واهللا ما خاللت خليال، وال خادنت خدنا

أسلمت، ولكين بينما أنا نائمة بفناء بييت،  فواهللا ما أيقظين إال الرجل حني ركبين، وألقى يف بطين 

ب، فقال فكتبت فيها إىل عمر بن اخلطاب،  فكتب إيلّ أن وافين ا وبناس من قومها، مثل الشها

شابة : فوافيته ا يف املوسم فسأل عنها قومها؟ فأثنوا خريا وسأهلا فأخربته كما أخربتين فقال عمر

   .3 عمر وكساها وأوصى ا قومها خريا2امية تنومت، قد كان ذلك يفعل، فمارها

 . قبل اإلقرار املركب جبزئية ، ومل يطلب على ذلك بينة > أن عمر :وجه الداللة

 فلم يصرخها ،أن رجال أتى امرأة ليال فجعلت تستصرخ: 4عن سعيد بن املسيب: األثر الرابع .4

    فقامت خلف،5، فأخذت فهرا"رويدك، حىت أستعد وأيأ:"  فلما رأت ذلك قالت،أحد

                                   
 ). 130 / 2 (- ابن فارس ،مقاييس اللغة: وِخدنُ اجلارية حمدثُها: الصاحب: اِخلدن : 1

 ).162 / 14 (- الزبيدي ،تاج العروس ). 366 / 14 (- ابن سيده، احملكم واحمليط األعظم: طعام:ِمرية  :2

هذا خرب يف غاية : ، قال ابن حزم )250 / 8 (- ابن حزم ،احمللى).515 / 6 (-مصنف ابن أيب شيبة  : 3
 .  الصحة 

 وكان ال يأخذ العطاء وكانت له ، حج أربعني حجة ،مدين تابعي ثقة وكان رجال صاحلا : سعيد بن املسيب  : 4
التاريخ :  وقد قيل انه كان فيمن أصلح بني عثمان وعلى مات سنة ثالث وتسعني ، وكان أعور  ،جر ا بضاعة يت
 / 3(- حيدر آباد، دائرة املعارف العثمانية ،) هـ256: املتويف (  حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري،الكبري 
 ،) هـ354(حممد بن حبان البسىت  ،مشاهري علماء األمصار). 405 / 1 (- العجلي ،معرفة الثقات). 511
 ).105 / 1 (-  املنصورة، دار الوفاء ،) م 1991/  هـ1411( ، الطبعة األوىل،مرزوق على إبراهيم: حققه

5 : ركتاب العني: فهرية:  وتصغريه، احلجر قدر ما يكسر به جوز، أو يدق به شئ، وعامة العرب تؤنثه:الِفه، 
 ).45 / 4 (-الفراهيدي 
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  .3 فأبطل دمه2تفعوا إىل الضحاك بن قيس فار،1 فلما دخل ثلغت به رأسه،الباب

  : وجه الداللة

  . ومل يطلب على ذلك بينة،أن الضحاك قبل إقرار املرأة جبزئيه 

  : أدلة عقلية

 وحيكم عليه حبكم ، أقر إقرارا مقيدا ال مطلقا فال جيوز أن يلغى التقييد،ألن املقر باإلقرار املركب .1

 4. اإلقرار املطلق 

  "  M:  تعاىل: ن إقرار املرء على نفسه شهادة منه على نفسه كما قالإ: ( قال ابن القيم .2

  1  0/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #

  D  C   B  A   @  ?>  =  <  ;  :  98  7  6  5  4   3  2

                                   
 ).401 / 4 (-كتاب العني :  هشم الرأس، وثلغث رأسه ثلغا شدخته:ثلغ : 1

 ورجح ابن حجر ، شيئا يسريا ويقال إنه ال صحبة له r له صحبة روى عن النيب ،الضحاك بن قيس بن خالد  : 2
 وروى عن عمر بن اخلطاب وروى عنه احلسن البصري وعروة بن الزبري وشهد فتح دمشق وسكنها إىل ،صحبته

 ابن ،تاريخ دمشق). 1/127 (-طبقات ابن خياط ) :  هـ 64(  قتل يوم مرج راهط بالشام سنة ،ه آخر عمر
 ).479 /3 (- ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة).  24/280 (-عساكر 

   ).250 / 8 (- ابن حزم ،احمللى) . 407 / 6 (-مصنف ابن أيب شيبة  : 3

 ).364/ 3 (-القيم  ابن ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 4
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 I  H  G        F  EL1  ا قبل األجل ولو شهد عليه شاهدان بألف مؤجلة مل حيكم عليه

فقد اعترب ابن القيم اإلقرار املركب شهادة على النفس وقاسها 2) .كذا إذا أقر ا مؤجلة فه،اتفاقا

 فكما تقبل فيها القيود واالستثناءات فكذا ، جبامع أما من وسائل اإلثبات،على شهادة الرجلني

 . تقبل يف اإلقرار املركب

د لزمك حكم ذلك البعض ق:  ويقال،الكالم بآخره فال جيوز أن يؤخذ منه بعضه ويلغى بعضه .3

 فإن هذا يرفع حكم االستثناء والتقييدات مجيعها وهذا ال خيفي ،وليس علينا من بقية كالمك

 3.فساده

مث إن هذا على :  قال ابن القيم، إن التفريق بينهما يضطر اإلنسان للوقوع حتت الظلم أو الكذب .4

ل وبني التخلص من ظلم املدعي  حيول بني الرج،أصل من ال يقبل اجلواب إال على وفق الدعوى

 أنه إذا ، أو إىل أن يكذب بيانه ،ويلجئه إىل أن يقر له مبا يتوصل به إىل اإلضرار به وظلمه

 شيء مل يقبلوا منه ألنه مل جيب على نفي الدعوى وان يليس له عل: استدان منه ووفّاه فإن قال

مل أستدن : عتم منه أوله وإن قالكنت استدنت منه ووفيته مل تسمعوا منه آخر كالمه ومس: قال

 . 4"منه وكان كاذبا فقد أجلأمتوه إىل أن يظلم أو يكذب وال بد

                                   
 .135:النساء : 1

 ). 364 / 3 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 2

 ) .366 / 3 (- ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني : 3

 ). 366 / 3 (- ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني : 4
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 .1قياسا على استثناء البعض بكالم متصل جبامع إن كال األمرين إقرار .5

 فإما أن يكون مصدقا يف كل كالمه أو يكذب يف كل ، ال جيوز أخذ بعض كالمه دون بعض .6

 .2 كما قال ابن حزم،قض الظاهر  فهذا نوع من التنا،كالمه 

  

                                   
 ). 286 / 5 (- ابن قدامة، املغين : 1

  ).251 / 8 (- ابن حزم، ىاحملل : 2
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   :املطلب الثالث

   يف جواز التجزئة على املقرسبب اخلالف سبب اخلالف

 فلم يتنازع الفريقان ال يف آية ، ليس له عالقة بالنصوص ،اخلالف يف هذه املسألة خالف عقلي جمرد 

اب هذا اخلالف يف هذه  وممن املمكن حصر أسب، وال يف قياس معترب،وال  يف سنةَّ وال يف إمجاع 

  :النقاط

 وتعاملوا مع كل مركب أنه ،فصلوا بني مركيب اإلقرار املركب) األئمة األربعة(أن اجلمهور  .1

 . والثاين دعوى حتتاج إىل بينة، فاألول إقرار مقبول،كالم مستقل 

بعض  أو ب، وعند ابن القيم ما يفيد االلتزام ببعض كالم اإلنسان،أنه مل يثبت عند ابن حزم  .2

 .شهادته دون بعض

 أن الرجل إما يصدق يف كل كالمه أو يكذب يف كل ،األصل عند ابن حزم وابن القيم .3

 .كالمه

  . تثبت دعواه،اعتماد ابن حزم على آثار عند الصحابة والتابعني  .4
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  :املطلب الرابع

  مناقشة وترجيح

  : مناقشة أدلة األئمة األربعة

  :  فقال، تفريقهم بني مركيب اإلقرار  األئمة األربعة يف،ناقش ابن القيم

مل يقر بثبوت مطلق بل بثبوت مقيد :  قيل،مل يقر بثبوت سابق وادعى قضاء طارئا عليه : إن قيل(

 فال جيوز إلزامه به اآلن استنادا إىل إقراره ، ومل يقر بأنه ثابت اآلن يف ذمته، وهو الزمن املاضي،بقيد

 فكيف جيعل مقرا مبا ، ثبوته يف املاضي وإمنا هو منكر لثبوته اآلن ألنه غري منكر،به يف الزمن املاضي

  !هو منكر له ؟

 فإنه كالم ، قياس باطل، ألف ال يلزمين أو ال يثبت يف ذميتيله عل: وقياسهم هذا اإلقرار على قوله

 فال  ومل يقر بشغل ذمته اآلن باملدعى به، وصدقه فيه ممكن، وأما هذا فكالم معقول،متناقض ال يعقل

 وما نظري هذا إال قول الزوج كنت طلقت ،جيوز شغل ذمته به بناء على إقراره بشغلها يف املاضي 

 ، فهل جيعل ذا الكالم مطلقا اآلن؟ وقول القائل كنت فيما مضى كافرا مث أسلمت،امرأيت وراجعتها

جيعل ذا الكالم  هل ،فهل جيعل ذا الكالم كافرا اآلن؟ وقول القائل كنت عبدا فأعتقين موالي

 وانه كان ، وكفّروا املعترف بنعمة اهللا عليه، وطلّقوا الزوج،رقيقا؟  فإن طردوا احلكم يف هذا كله
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: هلم فاطردوا ذلك فيمن قال:  قيل،1 وجعلوا هذا ِقنا، وأمروه أن جيدد إسالمه،كافرا فهداه اهللا

 فأخرجوها ، مث اشتريتها منه،دابة لفالن أو هذه ال، أو هذه األرض، أو هذا البستان،كانت هذه الدار

قد أقر ا فالن مث ادعى اشتراءها فيقبل إقراره وال تقبل دعواه فمن : من ملكه ذا الكالم وقولوا

كنت :  وكذلك إذا قالت املرأة، وقال الواقع فأخرجوا ملكه من يده،جرت هذه الكلمة على لسانه

  2). الكالم زوجته اجعلوها مبجرد هذا،مزوجة بفالن مث طلقين

  :  فقال،بل إن ابن القيم أرشد من ابتلي مبثل هذه الوقائع إىل حيلة خيرج ا منها 

فاحليلة ملن بلي ذا القول أن يستعمل التورية وحيلف ما استدان منه وينوي أن تكون ما موصولة (

له باالتفاق إذا كان مظلوما واهللا إين ما استدنت منه أي إين الذي استدنت منه وينفعه تأوي: فإذا قال

  3).كما ال ينفعه إذا كان ظاملا باالتفاق

  : مناقشة أدلة ابن حزم

  :مناقشة االستدالل باآلثار

  : قد يعترض على االستدالل ذه اآلثار مبا يلي

 . وقد اختلف يف االحتجاج بقول الصحايب،هذه اآلثار منقوله عن الصحابة والتابعني .1

                                   
1 : ِلك هو وأبوه: القِِند الذي مب2 / 5 (- ابن فارس،مقاييس اللغة :  هو الع.( 

 ).365 / 3 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 2

 ).  366 / 3 (- ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني : 3
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 أو على املقتول كما هو يف اآلثار اليت ، أن البينة قامت على املدعيهذه اآلثار حممولة على .2

 أن البينة قامت عنده على >وهذا عندنا من عمر :  قال الشافعي يف األثر األول،بني أيدينا

 1.املقتول ، أو على أن ويل املقتول أقر عنده مبا وجب له أن يقتل املقتول 

روايات أخرى تفيد أن عمر طلب البينة يف مثل هذه  أو يف ،إن هناك قرائن يف هذه اآلثار  .3

أنشد اهللا رجال : (ورد أن عمر قال ) قتل اليهودي( ففي رواية أخرى لألثر الثاين،الوقائع 

 2).سحق وبعد: كان عنده من هذا علم إال قام به ، فقام الرجل فأخربه بالقصة فقال 

 .نة دم اليهودي إال بعد البي>فلم يبطل عمر 

  :مناقشة األدلة العقلية

 أن اإلقرار ، جياب عليه ، فال جيوز إلغاء القيد فيه ، ليس مطلقا،القول بأن اإلقرار املركب إقرار مقيد

 ، وإن بينهما صلة، وإمنا هو إقرار بواقعتني منفصلتني ،املركب ليس إقرارا بواقعة واحدة مقيدة 

  ). البعضاستثناء(وبنفس اجلواب جياب على القياس على 

  :مناقشة القياس

اعتبار اإلقرار شهادة على النفس وقياسها على شهادة الرجلني جياب عليه أن اإلقرار املركب مركب 

 وبنفس اجلواب جياب ، وشهادة للنفس وهي ال جتوز،من شهادتني شهادة على النفس وهي جتوز

  .على القول بأن الكالم إما أن يؤخذ كله وإما أن يترك كله

                                   
 ).208 / 14 (-معرفة السنن واآلثار للبيهقي  : 1

 ).423 / 6 (-مصنف ابن أيب شيبة  : 2
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  : يحالترج

  : لألسباب التالية،أرى ترجيح ما ذهب إليه األئمة األربعة يف التفريق بني مركيب اإلقرار

اعتمد ابن حزم ومن ذهب مذهبه يف عدم جواز التفريق بني مركب اإلقرار على أخبار عن  .1

 هذه األخبار ورد يف روايات أخرى كما مر يف املناقشة أن ، وعن سائر الصحابة >عمر 

 . مما دل على جواز التفرقة، البينة فيها قد طلب>عمر

البينة على من : (@ لقول النيب ، سواء كانت مركبة أو غري مركبة،ال تقبل دعوى بدون بينة .2

 . قبول للدعوى بغري بينة، وقبول اإلقرار جبزئيه،1)ادعى

يها  ألنه ليس ف، والشهادة على النفس مقبولة ،اإلقرار املركب شهادة على النفس وشهادة هلا .3

 لذلك يفرق ، ألن فيها مة جلب املغنم ودفع املغرم، أما الشهادة للنفس فمردودة ،مة

 .بينهما

 ولكن ، فال يؤخذ ببعض كالمه دون بعض ، فهو مصدق بكالمه ،األصل عدالة كل مسلم .4

 فإن كثريا من الناس قد خيلط الصدق بالكذب وجيتزئ ،نظرا لفساد الذمم وتغري األزمان

 لذلك سدا للذريعة ال تقبل أي دعوى أو أي إقرار ، ويأكل أموال الناس بالباطل،على احلق

 . إال ببينة) للنفس(

                                   
 .218: مر خترجيه صفحة : 1
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  :املبحث الثامن 

  تغليظ اليمني بني اجلواز وعدمه 

  :املطلب األول 

  .مذهب اجلمهور يف تغليظ اليمني  

  : الثاني طلبامل

  . مذهب ابن حزم يف تغليظ اليمني

  :املطلب الثالث

  .خلالف سبب ا

   :املطلب الرابع

  . املناقشة والترجيح
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  : املطلب األول 

  مذهب اجلمهور يف تغليظ اليمني

  

واهللا : قل - مثال – بأن يقول له القاضي ،Uتغليظ اليمني يكون بذكر أوصاف اهللا : كيفية التغليظ

 املهلك الذي يعلم الذي ال اله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم الطالب الغالب املدرك

من السر ما يعلم من العالنية، ما ِلفالن هذا عليك وال ِقبلَك هذا املال الذي ادعاه، وهو كذا وكذا، 

  .وال شيء منه

 واالختيار يف صفة التغليظ إىل القاضي يزيد ما شاء من أمساء اهللا تعاىل وصفاته وينقص ما شاء ولكن 

يتكرر عليه اليمني إذ املستحق ميني واحدة حىت لو قال واهللا والرمحن حيتاط فيها عن الواو العاطفة لئال 

   1.الرحيم تصري أميانا

  . إىل جواز تغليظ اليمني5 واحلنبلية،4 والشافعية، 3 واملالكية،2ذهبت املذاهب األربعة احلنفية

  

                                   
 البايب ،) هـ 882سنة ( بابن الشحنة احلليب :  إبراهيم بن حممد املعروف ،لسان احلكام يف معرفة األحكام : 1

 ).231 / 1 (- مكان النشر القاهرة ،م1973 -هـ 1393 سنة النشر ،احلليب

 ).105 / 16 (-املبسوط للسرخسي ).228 / 6 (-) دار الكتاب العريب( الكاساين ،ائع بدائع الصن : 2

 ).268 / 8 (- احلطاب ،مواهب اجلليل). 466 / 2 (- ابن رشد ،بداية اتهد : 3

 ). 322 / 2 (- الشريازي ،املهذب). 55 / 13 (- املاوردي احلاوي الكبري، : 4

 ).121 / 12 (-اإلنصاف للمرداوي ). 222 / 2 (-يمية  اد ابن ت،احملرر يف الفقه  : 5
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  : أدلة املذاهب األربعة

ىت فتحت عليه قريظة  ح، النخالت من أرضهr، أن الرجل  كان جيعل للنيب >عن أنس  .1

وإن أهلي أمروين أن آيت :" > قال أنس ،والنضري، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه

 فأتيت < قد أعطاه أم أمين r وكان نيب اهللا ،، فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضهrالنيب 

عطيكاهن واهللا ال ن:  وقالت،،  فأعطانيهن، فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقيrالنيب 

كال والذي :  وتقول،"يا أم أمين اتركيه ولك كذا وكذا:" r فقال نيب اهللا . وقد أعطانيهن

  .1فجعل يقول كذا حىت أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله. ال إله إال هو

ومل ينكر  (،ال إله إال هو :  وغلظت اليمني بقوهلا ، باهللا <حلفت أم أمين : وجه الداللة

  .2)فعرفنا أن تغليظ اليمني بذكر الصفات حسن @ ها رسول اهللا علي

 الطالب البينة فلم تكن له r فسأل النيب  rروى ابن عباس أن رجلني اختصما إىل النيب  .2

بلى قد  :"rبينة، فاستحلف املطلوب، فحلف باهللا الذي ال إله إال هو، فقال رسول اهللا 

  .3"إله إال اهللافعلت، ولكن قد غُِفر لك بإخالص قول ال 

  : وجه الداللة

 .ازها فدل على جو، مل ينكر على الرجل حلفه باليمني املغلظةr النيب أن •

 . فدلّ على استحباا، أثىن على تغليظه اليمني بال إله إال اهللا r النيب أن •

                                   
 .واللفظ ملسلم).163 / 5 (-صحيح مسلم ) .1510 / 4 (-صحيح البخاري : متفق عليه : 1

  .)104 / 16 (-املبسوط للسرخسي  : 2

 .صحيح: قال األلباين ). 225 / 3 (- داود أيبسنن  : 3
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أسرقت ؟ : رأى عيسى بن مرمي رجال يسرق، فقال له:"  قال rعن أيب هريرة، أن النيب  .3

 .1 "  آمنت باهللا وكذّبت عيين#واهللا الذي ال إله إال هو، فقال عيسى كال : قال

  : وجه الداللة 

 فهذه صيغة من صيغ ، 2كذبت عيين مبالغة يف تصديق احلالف باهللا تعاىل:  قال #إن عيسى 

  .@احللف باهللا فيها تغليظ مل ينكرها رسول اهللا 

  : أدلة من األخبار 

فال واهللا الذي ال إله إال هو، لو أن يل الدنيا مبا فيها :(> قال عمر:  قال>عن ابن عباس  .1

  . 3)الفتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم اخلرب

 مجرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمى اجلمرة >ملا أتى عبد اهللا بن مسعود  .2

اهللا الذي ال إله إال و: على حاجبه األمين، مث رمى بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة، مث قال

  .4هو من ههنا رمى الذي أنِزلَت عليه سورةُ البقرة

  اهللا الذي ال إله إال هو أتعلمونأنشدكم ب:  انه قال لبعض الصحابة >يف اخلرب عن عثمان  .3

  

                                   
 ).1271 / 3 (-صحيح البخاري  : 1

 ضبطه ،)هـ 1031(  حممد عبد الرؤوف املناوي ،ير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذيرفيض القد : 2
 ).8 / 4. ( م1994 - هـ 1415 ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية بريوت،وصححه أمحد عبد السالم

رجال الشيخني غري إسناده صحيح رجاله ثقات : تعليق شعيب األرنؤوط ): 46 / 1 (-مسند أمحد بن حنبل  : 3
 .داود بن عبد اهللا

 .صحيح: قال الشيخ األلباين ). 245 / 3 (-سنن الترمذي  : 4



273 
 

قد :  فابتعتها بكذا و كذا وأتيته فقلت ، غفر اهللا له1من يبتاع بئر رومة: " قالrأن رسول اهللا 

  .2اللهم نعم:  قالوا،اجعلها سقاية للمسلمني و أجرها لك: ذا قالابتعتها بك

 4 من الدنيا إال كالثغب3والذي ال إله إال هو ما أذكر ما غرب : >قال عبد اهللا بن مسعود  .4

  .5شرب صفوه وبقي كدره

  : وجه الداللة يف األخبار

لظون اليمني من غري أن هذه أخبار عن الصحابة تدل على أن كثريا من الصحابة كانوا حيلفون ويغ

  . فدل على جواز التغليظ،ينكر بعضهم على بعض 

  : أدلة عقلية على جواز تغليظ اليمني

 أي أن احلالف إذا حلف ،1واحلالف خمرب عن أمر نفسه فام فشرع له الزاجر: قال القرايف .1

  .التهمة  فكأنه ينفي عن نفسه ،ميينا مغلظة بأمساء اهللا وصفاته فإن هذا مينعه من الكذب

                                   
 وهذه البئر كانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمني كل قربة بدرهم ،اسم لبئر معروفة يف املدينة : بئر رومة : 1

صحيح البخاري بشرح :ها كما يشربون فاشتراها عثمان رضي اهللا عنه وأوقفها للمسلمني على أن له أن يشرب من
 ).827 / 2) (1021 / 3 (-البغا

 -هـ 1390 بريوت ، - املكتب اإلسالمي ،)هـ 311(  حممد بن إسحاق بن خزمية ،صحيح ابن خزمية : 2
): 119 /4 (- األحاديث مذيلة بأحكام األعظمي واأللباين عليها ، األعظميفيحممد مصط. د:  حتقيق ،م 1970
 .إسناده حسن لغريه: ظمي قال األع

 Mo   p  q  r  s L  8  يعين ما بقي، فالغابر هو الباقي ، ومنه قول اهللا:  ما غرب  : 3
 ).80 / 4 (-غريب احلديث أليب عبيد  : يعين ممن ختلف فلم ميض مع لوط  : الشعراء

 ).80 / 4 (-ث أليب عبيدغريب احلدي: املوضع املطمئن يف أعلى اجلبل، يستنقع فيه ماء املطر: الثغب : 4

 ).1082 / 3 (-صحيح البخاري  : 5
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 2)ميني اللغو(شرعت اليمني املغلظة لتباين ما قد ألفه اإلنسان من أميانه باهللا يف أثناء كالمه  .2

 أي أن اإلنسان قد يكون اعتاد ميني اللغو فيحلف وال يلقي لذلك 3، فيكون أزجر وأردع

  .   فإذا غلظت اليمني تذكر وانزجر،باال

  .4ينتفي باليمني املغلظة تأويل ذوي الشبهات .3

 وأمنة من اإلقدام على ،إن القصد باليمني الزجر عن الكذب، وهذه األلفاظ أبلغ يف الزجر  .4

وإن غلّظنا فليس على معىن أن ما ليس مبغلظ ليس بيمني، : " قال ابن العريب،5الكذب

 حدث له غلبة احلال Uاحلالف فإنه كلما ذكر بلسانه اهللا   ولكن على معىن اإلرهاب على

  6"ا اقتضت له رعدة، وقد يرهب ا على احمللوف لهمن اخلوف، ورمب

  

  
                                                                                                  

 ).72 / 11 (- القرايف ،الذخرية : 1

&  M : قال اهللا تعاىل. واللَّغا هو اللَّغو بعينِه. وذلك يف لَغو األميان. لغا يلْغو لَغواً : 2   %   $  #  "  !

+          *  )  (  ',  0  /    .  -  L عِقدوه بقلوبكم، أ  ٢٢٥: البقرةت والفقهاء . ي ما لَم
واهللا إنَّ هذا فالنٌ، يظنه : هو قولُ الرجل لسواٍد مقِْبالً: وقوم يقولون. هو قولُ الرجل ال واهللا، وبلَى واهللا: يقولون

د الكِذب: قالوا. إياه، مث ال يكون كما ظنه مل يتعمألن ،206 / 5( - ابن فارس ،مقاييس اللغة: فيمينه لغو.( 

 ).55 / 13 (- املاوردي، احلاوي الكبري : 3

 ).55 / 13 (- املاوردي احلاوي الكبري، : 4

 ).217 / 20 (- تكملة حممد جنيب املطيعي،اموع  : 5

 ).128 / 2 (-أحكام القرآن البن العريب  : 6
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  : املبحث الثاني 

  مذهب ابن حزم يف تغليظ اليمني

  

  :  وأدلته،مذهب ابن حزم 

وليس على من وجبت عليه ميني أن حيلف إال باهللا :  فقال،ذهب ابن حزم إىل عدم جواز تغليظ اليمني

  1.تعاىل أو باسم من أمساء اهللا تعاىل

  :  حزمأدلة ابن

U  M  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Qقول اهللا  .1

  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂   ]   \

  z  y  x   w  v  u   t     s  r  q   p  o  n  m  lk

    ¦  ¥     ¤        £  ¢  ¡  �   ~   }|  {L2 . 

                                   
 ).383 / 9 (- ابن حزم. احمللى : 1

 .106 :  سورة املائدة2
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́  U:  Mقوله  .2    ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «   ª  ©  ̈

  µ  Â     Á         À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶

    ÃL1. 

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  U  : M  ¯   ®  ¬«  ªقوله .3

      °L2 . 

U: M      È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½L3قوله  .4
.  

¤   U : Mقوله  .5   £  ¢   ¡   �    ~  }|  {  z   y  x  wv  u  t   s

  ¦  ¥   ¨   §L4
 . 

U:  M      ç  æ  å  äãقول اهللا  .6    â   á  à   ß  ÞÝ  Ü   Û  L5.  

  : وجه الداللة يف اآليات

شيئا فال حيل ألحد أن يزيد ) باهللا(مل يأمر اهللا تعاىل قط أحدا بان يزيد يف احللف على : قال ابن حزم

   1.على ذلك شيئا موجبا لتلك الزيادة 

                                   
 .107 اآلية  سورة املائدة،1

 .6 سورة النور، اآلية 2

 .8 سورة النور، اآلية 3

 .38 سورة النحل، اآلية 4

 .53 سورة يونس، اآلية 5
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  :األدلة من السنة

". أال من كان حالفا فال حيلف إال باهللا:"  قالrعن النيب :  رضي اهللا عنهماعن ابن عمر .1

  . 2"ال حتلفوا بآبائكم:"فكانت قريش حتلف بآبائها فقال

هذا نص جلي على إبطال زيادم وإجيام من ذلك خالف ما أمر اهللا تعاىل به :وجه الداللة

  .يف القرآن والسنة

  .3"ال ومقلب القلوب:"  حيلفrلنيب كان ا:  قال>عن عبد اهللا بن عمر  .2

  .وال يزيد عليها4،صح أن أمساء اهللا تعاىل كلها حيلف احلالف بأيها شاء: وجه الداللة

                                                                                                  
 ).389 / 9 (- ابن حزم ،احمللى : 1

 ).81 / 5 (-صحيح مسلم   .)1394 / 3 (-صحيح البخاري : متفق عليه : 2

 ).2440 / 6 (-صحيح البخاري  : 3

 ). 390 / 9( - ابن حزم ،احمللى : 4
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  املطلب الثالث

   يف تغليظ اليمنيسبب اخلالف

  : يرجع اخلالف إىل أسباب، منها

 على  ابن حزم على نصوص من الكتاب والسنة أمرت بالتحليف باسم اهللا ومل تزديعتمد .1

  على من rعلى أحاديث مل ينكر فيها النيب ) األئمة األربعة(  بينما يعتمد اجلمهور ،ذلك

  .حلف وغلظ يف اليمني

 ومل ترد يف ، ابن حزم النصوص اليت ورد فيها التغليظ أا جاءت على سبيل املناشدة يعترب .2

  .دعوى قضائية

(  بينما يعترب اجلمهور ، ال جتوز  وهذه الزيادة، زيادة على النصتغليظ ابن حزم  اليعترب .3

  .  أو الزجر، أو التغليظ، على سبيل التأكيد ،أن هذه الزيادة زيادة خري ) األئمة األربعة

  . فيكتفى به، جامع لكل صفات اهللا تعاىل،) اهللا: ( ابن حزم أن لفظ اجلاللةيعترب .4

 على  اليت تدلّ،ات اهللا تعاىل أنه ال بأس بالتذكري بصف) األئمة األربعة (  يعترب اجلمهور بينما .5

  .  فإن هذا أوقع يف النفس،القوة والغلبة
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  املطلب الرابع 

  .املناقشة والترجيح

  : مناقشة أدلة اجلمهور

  :عن أم أمين:  حبديث أنس، الرد على االستدالل باحلديث األول •

ها أا ال  فاعترب، وإمنا رد على أمثاله من األحاديث،مل يرد ابن حزم على هذا احلديث 

مل r والنيب ، مل ترد يف خصومة قضائية، ألن اليمني الواردة فيه ،تصلح دليال لتغليظ اليمني 

  . حيلِّف احلالف

  ...) فحلف باهللا الذي ال اله إال هو : ( قال>الرد على حديث ابن عباس  •

  :ضعف ابن حزم احلديث من ناحيتني 

 . ال شيء_ وهو راوي احلديث _ 1ىيوعلى كل حال فأبو حي:  فقال ، من ناحية السند  ) أ

 ألن من الباطل احملال ،هو حديث منكر مكذوب فاسد:  فقال ، ومن ناحية املعىن  ) ب

 ، يدري أنه كاذب فيأمره بالكذب r يأمره باليمني الكاذبة وهو rأن يكون رسول اهللا 

                                   
 روى ،موىل معاذ بن عفراء األنصاري، أدرك عمر بن اخلطاب :  ِمصدع أبو حيىي األعرج املعرقب: أبو حيىي : 1
 ،كان مصدع أبوحيىي عاملا بابن عباس :  قال عمار الذهيب،احلسن، واحلسني، وعبد اهللا بن عباس وآخرين : عن

صدع بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه أبو حيىي األعرج م:  قال ابن حجر،روى له اجلماعة سوى البخاري 
ذيب الكمال "): عدل " أو " ثبت " أو " متقن " أو " ثقة : " من أفرد بصفة ك: الثالثة(املعرقب مقبول من الثالثة 

 1985/ هـ1406 ،  الطبعة الرابعة،  موسسة الرسالة،)  هـ 742( أبو احلجاج يوسف املزي ،يف أمساء الرجال
  ) .8 / 1) (2/185 (- ابن حجر ،تقريب التهذيب). 14 / 28 (- م
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على الفساق فعلى هذا اخلرب ما هي إال زيادة ختفيف موجبة للمغفرة للكاذب يف ميينه مسهلة 

  .1أن حيلفوا ا كاذبني 

   : # عن عيسى >الرد على حديث أيب هريرة  •

 ، أمره بان حيلف كذلك يف خصومة#وحىت لو صح هذا فليس فيه أن عيسى : قال ابن حزم 

  .2 @ ال تلزمنا إمنا يلزمنا ما أتانا به حممد#مث لو كان ذلك فيه فشريعة عيسى 

. كما مر يف خترجيه، صحيح ورد يف البخاري أن احلديث: وجياب على هذا الرد   

 فقد يؤخذ من كالم ابن حزم نفس الرد الذي رد فيه ،أما الرد على األخبار الواردة عن الصحابة 

 وهو أن هذه األخبار مل حتدث يف جملس خصومة قضائية طلب فيه القاضي من ،على األحاديث

  .  فغلظ عليه اليمني،املدعى عليه أن حيلف

رالردود التاليةبد على األدلة العقلية قد ي :  

 فاحللف بلفظ اجلاللة يغين عن احللف ،جامع لكل األمساء ومعانيها) اهللا (  لفظ اجلاللة أن .1

 .بسائر األمساء والصفات

 ولو ، لن يتورع عن الكذب يف سائر األميانة الذي يتجرأ على أن يكذب باليمني العاديأن .2

  .كانت مغلظة

  : حزممناقشة أدلة ابن 

  : يقال يف الرد على االستدالل بالكتاب

                                   
 ).388 / 9 (- ابن حزم ،احمللى : 1

 ).388 / 9 (- ابن حزم ،احمللى : 2
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 . ومل تذكر الصيغ التفصيلية هلذه األميان، ذكرت احللف باهللا إمجاالاآليات .1

 فهي ، تفصيال لظة وأميان مغ، هي أميان باهللا إمجاال، املغلظة بذكر أمساء اهللا وصفاته األميان .2

 . يف دائرة احللف باهللا وال تتعداهتدخل إذاً

 . ال عن حلف املؤمن،وىل تتحدث عن حلف الكتايب األاآلية .3

 . اآليات مل ترد يف خصومة قضائيةأكثر .4

 .  وال يفيد تعدده، الصفات يزيد يف بيان ذات املقسم بهذكر .5

  : االستدالل بالسنة

أن يف هذا احلديث من :  من كان حالفا فال حيلف إال باهللا :>يرد على حديث ابن عمر  •

 باآلباء لوروده على سببه >بغري اهللا، وإمنا خص يف حديث عمر الفوائد الزجر عن احللف 

وكانت قريش حتلف "املذكور، أو خص لكونه كان غالبا عليه لقوله يف الرواية األخرى 

،فتغليظ اليمني بأمساء 1"من كان حالفا فال حيلف إال باهللا: "ويدل على التعميم قوله" بآبائها

  .نه ليس من احللف بغري اهللا أل،اهللا وصفاته ال يدخل يف النهي 

  ): ال ومقلب القلوب : ( احلديث الثاين •

  :وذلك لألسباب التالية، وليس له ،احلديث حجة على ابن حزم

 ل قا، هي من صيغ املبالغة والتأكيد ،" ال ومقلب القلوب:"  هذه الصيغة ألن .1

 أن قلبه  ألن اإلنسان إذا استحضر، احللف ذه اليمني زيادة تأكيدويف:"املناوي

                                   
 .)11/533( -ابن حجر ، فتح الباري : 1
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 عليه اخلوف فارتدع عن ،غلبوهو أعز األشياء عليه بيد اهللا يقلبه كيف يشاء 

 . 1"احللف على ما ال يتحقق

 ، وإمنا حلف بصفة من الصفات تدل عليه،  هنا بلفظ اجلاللةr حيلف الرسول  مل .2

  .   بأكثر من صفةلففكذلك لو ح

  : الترجيح 

  : وذلك لألسباب التالية، تغليظ اليمني أرى ترجيح رأي  األئمة األربعة  يف جواز

 وقد ، واملعاصرين 2 قد صححه غريه من القدماء، الذي ضعفه ابن حزم > ابن عباس حديث .1

 3.صححه األلباين كما مر يف ختريج احلديث

 األخرى اليت اتفق على بعضها البخاري األحاديث لو مل يصح حديث ابن عباس فإن وحىت .2

 وذكرت على ، وحىت لو مل تذكر يف واقعة خصومة وقضاء ،يظ ومسلم تدل على جواز التغل

 . فإن هذا يثبت مشروعيتها باجلملة،سبيل املناشدة والتأكيد

                                   
 ). 213 / 5 (-املناوي، فيض القدير  : 1

 ،كان عاملا بابن عباس : بن معني ، وقال ابن أيب حامت وأبو حيىي هذا وثقه ا: ( ... قال صاحب البدر املنري :  2
  :هذا حديث ساقط لوجهني : وأما ابن حزم فإنه ذكره يف حماله من طريق أيب داود مث قال 

أن أبا األحوص مل  : والثاين . أنه عن أيب حيىي  وهو  مصدع األعرج جمرح ، قطعت عرقوباه يف التشيع :  أحدمها 
  .وعلى كل حال فأبو حيىي ال شيء : مث قال ... ائب إال بعد اختالط عطاء يسمع من عطاء بن الس

قد عرفت أنت رواية محاد عن عطاء الذي قال إن مساعه منه قبل االختالط ، : _أي صاحب البدر املنري _ قلت 
 ).686 / 9 (-البدر املنري : وقد عرفت حال أيب حيىي ؛ فبطل ما قاله أمجع  

 .267: صفحة : 3
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 على اآلخر يقوي مذهب من أخذ دهم اليمني دون أن ينكر احيظ إن عمل الصحابة بتغلمث .3

  .التغليظب
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  :املبحث التاسع  

 :مساع الدعوى بعد اليمني

  :املطلب األول   

  . مذهب احلنفية، والشافعية  واحلنبلية يف مساع الدعوى بعد اليمني  

  :املطلب الثاني    

  .مذهب املالكية يف مساع الدعوى بعد اليمني

  : املطلب الثالث  

  .مذهب ابن حزم يف مساع الدعوى بعد اليمني

  : املطلب الرابع   

  .سبب اخلالف

  : املطلب اخلامس 

  .مناقشة وترجيح
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  : لماء يف مساع الدعوى بعد اليمني على ثالثة مذاهباختلف الع

  .ذهبوا إىل جواز مساع الدعوى بعد اليمنياجلمهور الذين : املذهب األول
  .املالكية الذين ذهبوا إىل عدم جواز مساع الدعوى بعد اليمني إال لعذر: املذهب الثاين
  .ابن حزم إىل عدم جواز مساع الدعوى بعد اليمني: املذهب الثالث

  :وإليك بيان هذه املذاهب يف املطالب التالية
  :املطلب األول   

   مذهب احلنفية، والشافعية ، واحلنبلية يف مساع الدعوى بعد اليمني

حكم أداء اليمني هو انقطاع اخلصومة  إىل أن 3 واحلنبلية2 والشافعية1ذهب مجهور الفقهاء احلنفية

  .البينة بل مؤقتا إىل غاية إحضار ، ال مطلقا،للحال

  

  

  

                                   
البحر ). 6/229( -الكاساين ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع). 99 / 2 (- السمرقندي، حتفة الفقهاء:  1

 ).438 / 7 (-حاشية ابن عابدين ). 206 / 7 (- ابن جنيم، الرائق

 / 2 (- الشريازي، املهذب). 314 / 16 (- املاوردي، احلاوي الكبري).263 / 3 (-الشافعي ، األم:  2
 ).449 / 10 (- اهليتمي، احملتاج بشرح املنهاجحتفة ).302

 ،)هـ1033(  مرعي بن يوسف الكرمي ،دليل الطالب لنيل املطالب). 462 / 4 (- ابن قدامة ،الكايف  : 3
 / 1 (-م 2004/ هـ 1425 الطبعة األوىل، ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،أبو قتيبة الفاريايب:  حتقيق
زهري :  احملقق ،)هـ1353 : يفاملتو(  ابن ضويان، إبراهيم بن حممد بن سامل ، شرح الدليلمنار السبيل يف). 348

 )..468 / 2 (-م 1989- هـ1409 الطبعة السابعة ، املكتب اإلسالمي،الشاويش
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  :األدلة من السنة

إنكم ختتصمون إيلّ ولعل بعضكم أن  : ( rقال رسول اهللا :  قالت<عن أم سلمة  :احلديث األول 

يكون أحلن حبجته من بعض فأقضى له على حنو مما أمسع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فال 

  ∗.1)يأخذه فإمنا أقطع  له به قطعة من النار 

  :  وجه الداللة

 وال قطعا حلق احملق، بل اه بعد ميينه ،مل جيعل اليمني الكاذبة مفيدة حلِّاrًإن النيب : 2قال ابن حجر

من القبض، وساوى بني حالتيه بعد اليمني وقبلها يف التحرمي، فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب احلق 

 كما مل يسقط أصل حقه على ما كان عليه، فإذا ظفر يف حقه ببينة فهو باق على القيام ا مل يسقط،

فدل هذا أن ميني املدعى عليه ال يسقط احلق، وقطعه ال : 4 وقال ابن بطال3.من ذمة مقتطعة باليمني

                                   
 ).128 / 5 (-صحيح مسلم ). 951 / 2 (-صحيح البخاري : متفق عليه:  1

 غري أين جعلته من أدلة اجلمهور ألن البخاري استدل به حتت ،ديث مل يرد االستدالل عند اجلمهور ذا احل : ∗
 .من أقام البينة بعد اليمني: باب 

 ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين، من أئمة العلم والتاريخ ):  م1449/ هـ 852: (ابن حجر العسقالين : 2
الشعر مث أقبل على احلديث، ورحل إىل  ولع باألدب و، بالقاهرة ،ومولده ووفاته ) بفلسطني(أصله من عسقالن 

اليمن واحلجاز وغريمها لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس لألخذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم يف 
، ) الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة : ( أما تصانيفه فكثرية جليلة، منها،عصره، وويل قضاء مصر مرات مث اعتزل

 ).178 / 1 (-األعالم للزركلي .) 326 / 1 (-ذيل تذكرة احلفاظ ): فتح الباري ( و ،) لسان امليزان (و 

 .نقله ابن حجر عن ابن املنري): 5/289(فتح الباري :  3

عامل باحلديث، من : علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال، أبو احلسن)  م1057=  هـ 449(ابن بطال  : 4
 قال ابن .ي ، وابن عفيف، وأيب املطرف القنازعي، ويونس بن مغيثأيب عمر الطلمنك:  أخذ عن،أهل قرطبة 
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 قد اه عن أخذه rيوجب له ملكه، فهو كالقاطع الطريق ال ميلك ما قطعه، أال ترى أن النيب  

  1.» فال يأخذه « :  بقوله

  : احلديث الثاين

 الطالب البينة فلم تكن له بينة r النيب فسأل rن رجلني اختصما إىل النيب أ : >عن ابن عباس 

بلى قد فعلت ولكن قد «  : rفاستحلف املطلوب فحلف باهللا الذى ال إله إال هو فقال رسول اهللا 

  2.»غفر لك بإخالص قول ال إله إال اهللا 

  : وجه الداللة

كأنه علم كذبه فلو حلفه مث أقام بينة مبدعاه :   أمر احلالف باخلروج من حق صاحبه أيrأن النيب   

  3.أو شاهدا ليحلف معه حكم ا

  : األدلة من األخبار 

   معلقا عن5 ورواه البخاري4،"البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة : "    أنه قال>عن عمر 

   

                                                                                                  
يف عدة أسفار، رواه الناس " الصحيح " كان من أهل العلم واملعرفة، عين باحلديث العناية التامة، شرح : بشكوال

 .عنه ، واستقضي حبصن لورقة 

 ).72 / 15 (-شرح ابن بطال :  1

 .266صفحة : مر خترجيه  : 2

 ). 356 / 8 (- الرملي، اية احملتاج). 449 / 10 (- اهليتمي، حملتاج بشرح املنهاجحتفة ا:  3

 .ضعيف:  قال األلباين). 263 / 8 (- األلباين ،إرواء الغليل ). 182 / 10 (-السنن الكربى للبيهقي :  4

من شهر شوال سنة أربع  ولد بعد صالة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت : البخاري عبد اهللا حممد بن إمساعيل  : 5
وهو صاحب ، سنة ست ومخسني ومائتني، ودفن خبرتنك، قرية على فرسخني من مسرقنديفوتسعني ومائة، وتو
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لة أحق من اليمني البينة العاد:  وشريح،2 وإبراهيم النخعي،1طاوس:  منهم: جمموعة من التابعني 

   3.الفاجرة

  : وجه الداللة

 أو بعد ، ويقضى ا سواء كانت قبل اليمني ، فتقدم عليها ،البينة العادلة أقوى من اليمني الفاجرة

  .اليمني

  : القياس

 جبامع أن كال منهما وسيلة ،قياس البينة من املدعي بعد اليمني على اإلقرار من املدعى عليه بعد اليمني

   1. فكما جيب احلكم باإلقرار بعد اليمني فكذلك بالبينة بعد اليمني،لإلثبات

                                                                                                  
 وهو أول مصنف ،وسننه وأيامه  rاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا : صحيح البخاري وامسه

 ).93 / 1 (-نووي   ال،ذيب األمساء :  الصحيح ارديفصنف 

 مات  ،r أدرك سبعني شيخا من أصحاب رسول اهللا ،كان فقيها عاملا عابدا ورعا فاضال :طاوس بن كيسان : 1
 املنتخب من كتاب ذيل املذيل من تاريخ الصحابة : وكان له يوم مات بضع  وسبعون سنة ، هـ 106مبكة سنة 
 ).124 / 1 ( مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت لبنان،)م923هـ ، 310( حممد بن جرير الطربي ،والتابعني

  أحد األئمة املشاهري، تابعي رأى عائشة رضي اهللا عنها ودخل عليها، ،إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعي  : 2
)  م854/ هـ240(   خليفة بن خياط العصفري ،الطبقات:   مات سنة ست وتسعني  ،ومل يثبت له منها مساع 

). 157 / 1 (-أكرم ضياء العمري. د:  حتقيق ،م 1982 - هـ1402 الطبعة الثانية ، ، الرياض– دار طيبة ،
 م دار الوفاء للطباعة والنشر 1991 - هـ 1411 الطبعة األوىل ،مشاهري علماء األمصار أعالم فقهاء األقطار

 ).25 / 1 (-وفيات األعيان ). 163 / 1 (-  املنصورة-والتوزيع 

  ). 182 / 10 (-السنن الكربى للبيهقي ).952 / 2 (-ري صحيح البخا : 3

 أمحد بن علي بن حجر ،تغليق التعليق على صحيح البخاري: ووصل هذا االسناد املعلق ابن حجر العسقالين يف
 عمان ، بريوت - دار عمار ،املكتب اإلسالمي : الناشر  ،سعيد القزقي :  احملقق ،)هـ852 : يفاملتو(العسقالين 

 ).393 / 3 (- 1405األوىل ، :  الطبعة ،ردن األ–



290 
 

  : أدلة من املعقول

 ألن البينة واليمني كل ،إذا كان للمدعي بينة فاملنازعة ال تنقطع باالستحالف : 2 السرخسيقال .1

 مقصود صحيح وهو وصوله إىل حقه يف أقرب فواحد منهما حق املدعي فله يف االستحال

  3.علمه أن اخلصم ال حيلف كاذبا فكان له أن يطلبه بذلك وعلى القاضي إجابته إليهاألوقات ل

 ولكين أريد أن أحلفه حلف ألنه ، يل بينة حاضرة:وإن قال:  إذ يقول ،4 كالم الشريازيويشبهه

 وإثبات احلق باإلقرار أقوى وأسهل من قرقد يكون له غرض يف إحالفه بأن يتورع عن اليمني في

 5 .البينةإثباته ب

 إذ حيقق املصلحة للمدعي بأن يثبت حقه سريعا من ، أن نسمي هذا الدليل بدليل املصلحةميكن .2

 ومصلحة ، فإن كثريا من الناس خياف اليمني ، من خالل استحالف املدعى عليه،غري كثري عناء

  . انقضاء احملاكماتعةأخرى للقضاء ألن هذا يساهم يف سر

                                                                                                  
 ).462 / 4 (- ابن قدامة، الكايف يف فقه ابن حنبل). 302 / 2 (- الشريازي، املهذب : 1

 صاحب املبسوط ،مشس األئمة):   م1097 - هـ 490( حممد بن امحد بن أيب سهل أبو بكر السرخسي : 2
 ، تفقه عليه أبو بكر حممد بن إبراهيم احلصريي وغريه،يف السجن وأملى املبسوط وهو ،خترج بعبد العزيز احللواين
 ).267 / 8 (-معجم املؤلفني ). 18 / 1 (-تاج التراجم يف طبقات احلنفية : وكان عاملا أصوليا مناظرا 

 ).140 / 30 (-املبسوط للسرخسي  : 3

م احملقق املتقن املدقق ذو الفنون  ، هو اإلما) م1083/  هـ476( ي الفريوزأباذيإبراهيم بن على الشرياز : 4
، مث دخل ي، وبالبصرة على اجلوزي الفرج بن البيضاوأيب الزاهد، العابد، ولد وتفقه بفارس على ،والتصانيف 

 وله تصانيف كثرية، منها ، الطيب الطربي طاهر بن عبد اهللا، ومسع احلديث من الربقاين وغريهأيببغداد وتفقه على 
يف أصول الفقه، ) اللمع (و ) طبقات الفقهاء (يف أصول الشافعية، و ) التبصرة (يف الفقه، و ) ب املهذ(و ) التنبيه (

 ).51 / 1 (-األعالم للزركلي ). 1 / 737 (-ذيب األمساء : يف اجلدل  ) املعونة(و ) امللخص(وشرحه، و 

 ).302 / 2 (-املهذب  : 5
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  :نها فإذا حضر األصل بطل البدل األصل واليمني بدل عالبينة .3

 فأما اليمني فكاخللف عن ،ألن البينة هي األصل يف احلجة ألا كالم األجنيب: 1شاين الكاقال

 فإذا جاء األصل انتهى حكم اخللف فكأنه مل يوجد ،البينة ألا كالم اخلصم صري إليها للضرورة

  2 .أصال

لبينة األصل واليمني بدل عنها وهلذا ال تشرع إال ألن ا:  ابن قدامة مؤكدا على نفس املعىنوقال .4

 والبدل يبطل بالقدرة على املبدل كبطالن التيمم بالقدرة على املاء وال يبطل األصل ،عند تعذرها

 تسمع البينة ابالقدرة على البدل ويدل على الفرق بينهما أما حال اجتماعها وإمكان مساعهم

  3.ل عنهاوحيكم ا وال تسمع اليمني وال يسأ

 يكون بريئا ما مل اإمن:  الشافعيقال:  تتحقق الرباءة وال تنقطع اخلصومة إال بانقطاع البينات ال .5

   4. فإذا قامت بينة فاحلكم عليه أن يؤخذ منه ا،ةتقم عليه بين

  5.  أوىل من النفي ات يف البينة إثباتا ، ويف اليمني نفيا ، واإلثبألن .6

                                   
 ،فقيه حنفي، من أهل حلب): م1191/  هـ587)  (اساين أو الك( الكاساينأبو بكر بن مسعود بن أمحد  : 1

  وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة من أجل أنه شرح كتاب التحفة للسمرقندي هذا ،تفقه على عالء الدين السمرقندي
:  له ، ودفن داخل مقام إبراهيم اخلليل بظاهر حلب،هـ حبلب 587: ومات سنة،ومساه البدائع فجعله مهر ابنته

 ).70 / 2 (-األعالم للزركلي ). 1/28 (-تاج التراجم يف طبقات احلنفية ): املبني يف أصول الدينالسلطان (

 ).6/229() دار الكتاب العريب(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:  2

 ).111 / 12 (- ابن قدامة ،املغين : 3

 ).263 / 3 (- دار الفكر - الشافعي ،األم:  4

 ).314 / 16 (-ردي  املاواحلاوي الكبري،:  5
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ألن احلقوق ال تسقط إال بقبض أو إبراء وليست : ط احلق  سقوط الدعوى موجبا لسقوليس .7

  1 .اليمني بقبض وال إبراء 

  2. اليمني لو أزالت احلق الجترأ الفسقة على أخذ أموال الناسوألن .8

  3. جيوز أن يكون املدعي ما علم، وإن علم فلعله نسىألنه .9

  

                                   
 ).314 / 16 (- املاوردي احلاوي الكبري،:  1

 ).69 / 10 (-) املكتب اإلسالمي(املبدع  : 2

 ).161 / 20 (- تكملة املطيعي ،اموع شرح املهذب  : 3
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  :املطلب الثاني    

  مذهب املالكية يف مساع الدعوى بعد اليمني

) احلنفية والشافعية واحلنبلية(  توسط بني اجلمهور،د الدراسة والتحقيق أرى أن مذهب املالكية بع

 ويتلخص ،الذين ذهبوا إىل جواز مساع الدعوى بعد اليمني مطلقا وبني ابن حزم الذي ذهب إىل املنع 

  :رأي املالكية يف نقطتني

حاضرة أو غائبة غيبة قريبة سواء كانت (  من حلف على دعوى مث وجدت عليه بينة :أوال

بعد أن ،3 حكم له ا 2)بأنه مل يعلم ا أو بغيبتها( فإن كان للمدعي عذر يف تأخريها1)كجمعة

  4.حيلف باهللا أنه ما علم ا

  :  وإن مل يكن له عذر يف ذلك فعن مالك فيها روايتان:ثانيا

 ،ادلة أوىل أن يقضى ا من اليمني الفاجرة  ألن البينة الع،أنه حيكم له ببينته على كل حال :  إحدامها

  وهو سلوك أقرب الطرق وخفة الكلفة مع إمكان ،واحتج بأن له غرضاً صحيحاً يف ذلك 

 6 . وبأن اليمني ال تربئ الذمة وإمنا شرعت لقطع اخلصومة ،5االكتفاء

                                   
 ).444 / 2 (- ابن خلف، كفاية الطالب:  1

 ). 146 / 4 (-حاشية الدسوقي :  2

 / 6 (- العبدري، التاج واإلكليل). 74 / 11 (- القرايف، الذخرية). 916/  2 (- ابن عبد الرب ،الكايف:  3
131.( 

 ).444 / 2 (- ابن خلف، كفاية الطالب). 131 / 6 (- العبدري، التاج واإلكليل:  4

 ).916 / 2 (- ابن قدامة، الكايف يف فقه أهل املدينة:  5

 ).444 / 2 (- ابن خلف، كفاية الطالب:  6
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قتضيه املصاحل وهو األنظر الذي ت:  قال القرايف2 ، 1استحسان بعض القرويني:  وهذا الرأي  هو

  .  وظواهر النصوص

وهي 3.أنه ال حيكم ا ألنه كأنه أسقطها إذ علم ا ورضي بيمينه: والرواية الثانية عند املالكية

  4.املشهورة

  : توجيه املالكية ملذهبهم 

ــك ــال مال ــهما ففهــم القاضــي  : ق ــضاء إذا أدىل اخلــصمان حبجت وجــه احلكــم يف الق

 ،ال :  يقـول هلمـا أَبِقيـت لكمـا حجـة؟ فـإن قـاال       عنـهما وأراد أن حيكـم بينـهما أن   

 .حكم بينهما مث ال يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه 

 ولو قال له بقيت يل حجة أمهله فإن مل يأت بشيء حكم عليه فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك 

  5.مل يقبل منهما إال أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها 

                                   
 .33: ة إىل القريوان، وقد مر التعريف ا ، صفحةقروي نسب : 1

 ).74 / 11 (- القرايف، الذخرية:  2

 ). 916 / 2 (- ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة:  3

 ).319 / 8 (- عليش، منح اجلليل). 74 / 11 (- القرايف، الذخرية:  4

 ).220 / 6 (- العبدري، التاج واإلكليل:  5
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  :املطلب الثالث  

  :ب ابن حزم يف مساع الدعوى بعد اليمنيمذه 

 وال يلتفت بعدها إىل بينة يف هذه يف ،ذهب ابن حزم إىل أن أداء اليمني يسقط احلق ويسقط الدعوى

تلك الدعوى بعدها إال أن يكون عند املدعي بينة متواترة توجب صحة العلم ويقينه أن املدعى عليه 

  2.، وداود  وهذا رأي أيب عبيد ، وإسحاق ،1حلف كاذبا

  :   واملانعني،أدلة ابن حزم

  :دليل من السنة

:  فقال أحدمها، فأتاه رجالن خيتصمان يف أرض، rكنت عند رسول اهللا : عن وائل بن حجر قال 

 وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ،إن هذا انتزى على أرضى يا رسول اهللا يف اجلاهلية

ليس لك إال :  قال،إذا يذهب:  قال،ميينه:  قال،ليس يل بينة:  قال،بينتك:  فقال له،ربيعة بن عبدان

من اقتطع أرضا ظاملا لقي اهللا عز و جل يوم القيامة  : rفلما قام ليحلف قال رسول اهللا :  قال،ذلك

   3.وهو عليه غضبان

                                   
 ).371 / 9 (- ابن حزم، احمللى:  1

 ).314 / 16 (- املاوردي، احلاوي :  2

 علقمة بن ،إسناده صحيح على شرط مسلم : تعليق شعيب األرنؤوط ).317 / 4 (-مسند أمحد بن حنبل  : 3
 . وائل وأبوه من رجال مسلم وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني 
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  :وجه الداللة يف احلديث

ه أو ميني املطلوب فصح يقينا نص عليه الصالة والسالم على أنه ليس للطالب إال بينت: قال ابن حزم 

  1 .أنه ليس إال أحدمها ال كالمها وبطل أن يكون له كال األمرين بيقني

  : القياس

 اليمني على الشهادة جبامع أن كال منهما يترجح فيه جانب الصدق على جانب قياس .1

 أن الشهادة حيكم ا وال ينقض القضاء بعدها فكما ، وسيلة يف اإلثبات  ويعترب،الكذب

  2.فكذلك اليمني حيكم ا وال ينقض احلكم بعدها فال تسمع البينة

 فلو أقام ، جبامع أن حقه يف أحدمها فال ميلك اجلمع بينهما، االستحالف على البينةقياس .2

 3 .البينة ال تبقى له والية االستحالف فكذا إذا استحلف ال يبقى له والية إقامة البينة

 فسقوط الدعوى موجب ، جبامع التالزم بينهما سقوط احلق على سقوط الدعوىقياس .3

   4 .لسقوط احلق 

                                   
 ).371 / 9 (- ابن حزم، احمللى:  1

  ).1/373 ( – حممد الزحيلي ،وسائل اإلثبات:  2

 ).6/229( - الكاساين ،بدائع الصنائع  :  3

 ).314 / 16 (- املاوردي ،احلاوي :  4
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  : املطلب الرابع   

   يف مساع الدعوى بعد اليمنيسبب اخلالف

  

 وغري مثبتة ،اليمني غري قاطعة للدعوى  ) بلية واحلن، والشافعية،احلنفية (  مجهور الفقهاء اعتبار .1

الطرفني حىت يأيت الطرف اآلخر ببينة  احلق إىل جانب أحد حت فكأن اليمني رج،للحق للحالف

فمن قطعت له : ( ..< منها حديث أم سلمة ، واستندوا يف ذلك إىل أحاديث،أقوى من اليمني

بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك : (> وحديث ابن عباس ،..)من حق أخيه شيئا فال يأخذه 

  ).بإخالص قول ال إله إال اهللا

البينة العادلة : (  وهي، القاضي شريحوإىل > عمر  من كالم نسب إىلجلمهور أخذها اقاعدة .2

 ، وحىت أن ابن حزم مل خيالف اجلمهور يف ثبوا عن القاضي شريح ،) أحق من اليمني الفاجرة

  . من أنواع اليمنيا واحدا وهي تتناول نوع،ولكن خالفهم يف داللتها

ليس يل بينة : ينتك قالب:  للطالبقال rأن رسول اهللا :  ابن حزم على حديث علقمة اعتماد .3

 فالنيب حصر ،) لك إال ذلكليس: ( rإذا يذهب ا يعىن مبايل قال رسول اهللا : ميينه قال: قال

  .األمر بني بينة تسبق احللف وميني قاطع للرتاع
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  :املطلب اخلامس

   وترجيحمناقشة

  : املناقشة 

يه شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع له فمن قطعت له من حق أخ : (<مناقشة االستدالل حبديث أم سلمة 

  ): به قطعة من النار 

  :الرد على االستدالل باحلديث

 حيذر من األثر األخروي r فالرسول ، أنه يتناول اليمني ديانة ال قضاءقد يقال يف هذا احلديث 

  . وال يتناول األثر الدنيوي،للحديث

  . الدنيا وليس يف اآلخرة وهذا يف،فال يأخذه :  قال ، rأن النيب : وجياب على ذلك

بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخالص قول ال إله «  : >مناقشة االستدالل حبديث ابن عباس 

  ..»إال اهللا 

  :الرد على االستدالل ذا احلديث

 ،مر معنا يف املبحث السابق أن ابن حزم أسقط االستدالل ذا احلديث من جهة السند ومن جهة املنت

  :  وأما من جهة املعىن فيقول ابن حزم،1سند فقد مر ختريج احلديث أما من جهة ال

  

                                   
 .266: صفحة:  1
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 يأمره باليمني r حديث منكر مكذوب فاسد ألن من الباطل احملال أن يكون رسول اهللا هو .1

  1. يدرى أنه كاذب فيأمره بالكذب حاش هللا من هذاrالكاذبة وهو 

 ميينه مسهلة على الفساق أن  للمغفرة للكاذب يفوجبة اخلرب ما هو إال زيادة ختفيف مهذا .2

  2.حيلفوا ا كاذبني

  : وجياب على هذا الكالم

 وليس للقاضي أن ، وحكمه تشريع هلذه األمة، يف هذه احلادثة هو يف مقام القاضيrأن الرسول  

 أما ما علمه النيب فقد يكون علمه من طريق الوحي وهو ال ،حيكم إال بالبينات والشهادات الظاهرة 

 حىت يسقط ، وإمنا أرشد احلالف ليستحل من حق املدعي، لذلك مل حيكم به،وسائل اإلثباتيعترب من 

  . ال إله إال اهللا:  كما سقط عنه حق اهللا بقوله،عنه حق املدعي الشخصي باألداء

  : ويرد على هذه اإلجابة 

 ،مني أمضى القضاء ظاهرا بناءا على اليr ألن النيب ،إن هذا احلديث حجة عليهم وليس هلم .1

  3.وأمر املدعى عليه باألداء ديانة

  : وقد جياب على هذا الرد .2

 أكان ،لو راجع املدعي نفسه وتاب إىل اهللا وأراد أن يتحلل من حق املدعى عليه ويؤديه له  .3

  . ميتنع عن احلكم بذلك؟rالنيب 

                                   
 ).388 / 9 (- ابن حزم ،احمللى:  1

 ).388 / 9 (- ابن حزم ،احمللى:  2

  ).370 / 1 ( – الزحيلي ،وسائل اإلثبات:  3



300 
 

  ":فاجرة البينة العادلة أحق من اليمني ال: "  وعن بعض التابعني>مناقشة اخلرب الوارد عن عمر 

  : حتقيق اخلرب 

  . وقد ضعف األلباين هذا احلديث ذا السند،أما نسبة اخلرب إىل عمر فلم ترد إال عند البيهقي

 ومل يعترض ابن ،1 ووصله ابن حجر يف التعليق،وأما نسبته إىل شريح فقد ورد يف البخاري معلقا

  .  بينما يصح أثرا عن التابعني،أنه ال يصح خربا عن عمر :  فالنتيجة إذن ،حزم على صحة األثر

  : اعتراض ابن حزم على استدالل اجلمهور بأثر شريح

ومالك، والشافعي، وأمحد بشريح .ال متعلق أليب حنيفة:  حزمابنقال  :  من جهة شريحاعتراض .1

 حجة يف موضع يحألم قد خالفوه يف حتليفه مقيم البينة مع بينته، ومن الباطل أن يكون قول شر

 2.ة يف آخروغري حج

   : جياب على ذلك فيقالوقد

 يف مسألة وله معينة ال يلغي االحتجاج بقمسألة إن عدم االحتجاج بقول إنسان معني يف :أوال

  .أخرى

 . قد يرد القول ليس من جهة قائله وإمنا لتعارضه مع دليل أقوى منه داللة:ثانيا

 قول ،دلة خري من  اليمني الفاجرةالبينة العا: قوهلم : مقال ابن حز :  من جهة املنتاعتراض .2

 وأما إذا مل ، وأن ميني احلالف فاجرة بال شك، عز وجلهللا أن البينة عادلة عند اناصحيح لو أيق

                                   
 ).393 / 3 (- ابن حجر ،تغليق التعليق :  1

 ).372 / 9 (- ابن حزم ،احمللى:  2



301 
 

 إذ الصدق يف ، وال أن اليمني فاجرة فليست الشهادة أوىل من اليمني،يوقن أن البينة صادقة

 وأن حلف ،سنة تأمرنا بإنفاذ البينة إال بنص قرآن أو ،ممكنكليهما ممكن والكذب يف كليهما 

 1 . وال يوجد يف ذلك نص أصال فسقط هذا القول بيقني،املنكر ال يعتد به 

 : بالتايل ، جياب على هذا الكالموقد

  . القاضي ال حيكم باليقني وإمنا حيكم بالظن الغالبأن: أوال

 .رائر فيتوالها اهللا تعاىل وأما الس، نظره ظاهرا وأن القاضي حيكم بالبينة الصادقة يف:ثانيا

 فإا خرب حمتمل مع ترجيح جانب ، بأن قوة الشهادة يف اإلثبات ظنية على هذا األثرويعترض .3

 ما دمنا نعترف أن البينة الالحقة ال ، فكيف جنزم أن البينة عادلة وأن اليمني فاجرة،الصدق

  2.تكذب اليمني؟

  :  يليا على هذا االعتراض مبوجياب

 فإن البينة ، حىت لو مل تترتب عليه كفارة ،لم أن البينة الالحقة ال تكذب اليمني  ال يس:أوال

  . تقدم عليها وتبطلها ألن البينة األصل واليمني بدل عنها

 أما حقوق ، وهي تثبت بالبينات إن وجدت ، القضاء يف هذه املسألة يتناول حقوق العباد :ثانيا

 .هذه  حياسب عليها العبد يوم القيامةف ) اليمني الكذب يف دمع(  تعاىل اهللا

                                   
 ).372 / 9 (- ابن حزم ،احمللى:  1

  ) .371 / 1(  الزحيلي ،وسائل اإلثبات:  2
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  :مناقشة قياس البينة على اإلقرار 

 ، ويفيد ظنا قويا يقرب من اليقني، فاإلقرار بعد اليمني ملزم بنفسه،يعترض عليه بأنه قياس مع الفارق

 وأن اليمني ، أما البينة فإا تفيد ظنا راجحا وال تثبت كذب احلالف،واملقر يكذب نفسه يف احللف 

 ويقدم اليمني هنا التصال ، ألما متساويان يف القوة، فال يقدم ظن على ظن ،يفيد ظنا راجحا

   1. ولتنازل اخلصم عن البينة إما صراحة أو داللة،القضاء به

  : وجياب على هذا االعتراض بالتايل

 ،ه فهو يقدم على غرياألدلة سيد اإلقرار ألنه وإن كان ، قياس مع الفارق غري املؤثر هذا .1

 فتكون نتيجة ،ولكن تقبل بينات أخرى مثل الشهود وحيكم به كما يقبل اإلقرار وحيكم به

 .احلكم ذاا

 بل هي ، قوة اإلثبات يف اليمني مساوية لقوة اإلثبات بالبينات األخرى كالشهود ليست .2

 .أضعف منها ألا بدل عنها

 . وإمنا العربة بقوة البينة، العربة باتصال القضاءليست .3

 وإمنا قد يكون عاجزا عنها وقت صدور احلكم لغيبتها أو ، عن البينة  يعترب اخلصم متنازالال .4

 .لبعدها أو ملشقة حضورها

  

  

                                   
  ) .372 / 1 ( ، الزحيلي،وسائل اإلثبات:  1
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  : مناقشة األدلة العقلية

 وهي أن من مصلحة املدعي ومن مصلحة القضاء املبادرة إىل استحالف :مناقشة دليل املصلحة

  . ت قد تطول املدعى عليه قبل الشروع يف استعراض بينا

   :يرد على ذلك

 للمدعى عليه إذ نتركه ألعوبة بيد املدعي يعبث به  مصلحٍة تفويت، يف قبول البينة بعد اليمني إن .1

 وهذا توريط وحتايل وفتح لباب التزوير وشهادة ،ويرهقه باالستحالف مث يهزأ به بإحضار البينة

 1. أن قبلها وطلبها وركن إليها وعدم الثقة باحلالف أو تكذيبه ورفض ميينه بعد،الزور

  : يليا على ذلك مبوجياب

  . ملشقة اإلثباتف وتكلّ، فيها إرهاق للطرفني، هذه طبيعة اخلصومات :أوال

 وإمنا، تقبل أي بينة ويبطل ا اليمنيال ألنه ، ليس يف قبول البينة بعد اليمني استهزاء باحلالف:ثانيا

  .احلقتقبل البينة القوية اليت تصلح إلثبات 

 . إمكان التزوير والكذب باليمني أكثر من إمكان التزوير والكذب بالبينات:ثالثا

 قبول البينة بعد اليمني تفويت ملصلحة الناس وتعطيل ألجهزة القضاء وإشغاهلا خبصومات ال يف .2

 .تنقطع

  : يليا على ذلك مبوجياب

                                   
  ) .375 / 1(  الزحيلي ،وسائل اإلثبات:  1
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 قبل استعراض األدلة اليت قد  قد تنتهي اخلصومة باليمني اليت ال تستغرق وقتا يذكرإنه :أوال

  . ويف هذا حتقيق للمصلحة، اتستغرق شهور

 وإمنا البينة الضعيفة ترد ويتحمل صاحبها ، أنه ليست أي بينة تقبل للعرض أمام القاضي:ثانيا

  . ال تصلح للحكمكانت إن تقدميها للقضاء عن مثً سيحجم ومن ،تكاليف احملكمة

  :نة األصل واليمني بدل عنها فإذا حضر األصل بطل البدل وهو أن البي:مناقشة دليل البدلية

  :يعترض عليه مبا يلي

 بعد البينة ألن جانب تبا وإمنا كان اليمني مر، من البينة واليمني أصال اً جعل احلديث كلّلقد .1

 1.وى األقْةَ احلجف فكلِّأضعفاملدعي 

 ،ق جتعل البينة أصال دون اليمني فهناك فرو، ليست اليمني أصال كما هي البينة: عليهوجياب

 : منها

 . خبالف اليمني اليت تصلح للنفي دون اإلثبات، تصلح للنفي واإلثباتالبينة
 .  مقدمة على اليمنيالبينة  . أ

 . بينما اليمني ال تصلح حجة إال للمدعى عليه، تصلح حجة للمدعي واملدعى عليهالبينة . ب

 .مني أقوى من اليالبينة . ت

                                   
  ) . 369 / 1 ( -الزحيلي. وسائل اإلثبات:  1
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 ومع ذلك فإذا أقام البينة وحكم ،نِكراإلقرار فال تقام الشهادة إال على املُ عن لَف الشهادة خأن .2

 ويبقى احلكم متعديا على ،ا القاضي مث اقر احملكوم عليه ال يبطل حكم البينة بادعاء أا خلف

 . قاصرةة رغم أن اإلقرار حج،غري املقر

  :ي يلا على هذا االعتراض مبوجياب

  . كما حصل التعارض بني البينة واليمني، اإلقرار والشهادة ال تعارض هنا بنيأنه .أ

 والبينة تسحب احلكم على ، فاإلقرار يقصر احلكم على املقر، جيمع هنا بني اإلقرار والشهادة.ب

 .غري املقر

  : واإلثبات مقدم على النفي،أن البينة إثبات واليمني نفي: مناقشة 

 وال يقدم إثبات ، واليمني املردودة،ضا كاليمني مع الشاهد بأن اليمني تكون لإلثبات أي:يعترض عليه

  1.على إثبات بدون مرجح

  : وجياب عليه مبا يلي

  . اليمني املردودةيف و، وإمنا قد تكون يف الشاهد مع اليمني، تكون اليمني لإلثبات أصالال  . أ

  . اإلقرار حجة قاصرةا يقدم إثبات على إثبات فالشهادة حجة متعدية بينمقد . ب

  : وليست اليمني قبضا وال إبراء،إن احلقوق ال تسقط إال بقبض أو إبراء: شة مناق

  : يعترض عليه باآليت

 . يكون موضوع اليمني القبض أو اإلبراءقد  . أ

                                   
  ) .372/ 1 ( - الزحيلي،اإلثباتوسائل :  1
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 . فال يستوجب ال القبض وال اإلبراء، وقد ال يثبت احلق املتنازع عليه أصال . ب

  :ليمني الفاجرةمناقشة  إن يف منع البينة بعد اليمني تشجيعا للفساق على ا

  . بأن يف إباحة البينة بعد اليمني فتحا لباب شهادة الزور وتشجيعا هلا:يعترض عليه

  . أن الكذب يف اليمني أسهل من الكذب يف البينة:وجياب عليه

  

  : مناقشة عدم علم املدعي للبينة أو نسيانه هلا

ن سببه ومؤيداته وطرق  أن تنظيم القضاء يوجب على املدعي أن يبحث عن حقه وع:يعترض عليه

 فإذا ، سواء كانت حاضرة أو غائبة، وأن له حرية اإلثبات جبميع الوسائل،إثباته قبل رفعه إىل القضاء

  .امتنع إحضارها أو قصر يف إجيادها أو أمهل يف إعدادها فال يلومن إال نفسه يف سقوط حقه

  : وجياب على ذلك مبا يلي

  . يستغرق إثبات حق ما سنوات طويلةقد  . أ

  . تكون البينة غائبة وقت إصدار احلكم أو غري مقدور عليهاقد . ب

 . يدفع اإلنسان إىل القضاء دفعا قبل إعداد البيناتقد . ت

  : مناقشة أدلة الرأي الثاين

   ، وقد ناقشت أدلة الفريق األول،اعتمد املالكية يف توجيه مذهبهم على أدلة الفريق األول
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 لذلك قال ابن ، فليس هلم دليل واضح يناقشون فيه، التأخري أما خمالفتهم باشتراط العذر املقبول يف

فما نعلم أحدا قاله قبله يف التفريق بني علم الطالب بأن له بينة وبني جهله : وأما قول مالك: حزم

  1.  وال قول متقدم وال قياس، وال سنة ،بذلك وهو قول مل يأت به قرآن 

  . املصلحة قد ختتلف بني زمان وزمان ومكان ومكان وهذه،ويظهر أن قوهلم هذا مبين على املصلحة

  : مناقشة أدلة ابن حزم

  : مناقشة االستدالل بالسنة

إذا :  قال،ميينه:  قال،ليس يل بينة:  قال،بينتك: فقال له:...  قال > وائل بن حجر: حديث 

  ...ليس لك إال ذلك:  قال،يذهب

  . بينة املدعي وميني الطالب دون زيادةاستدل ابن حزم على أن احلديث نص يف حصر اإلثبات بني

  : > على االستدالل حبديث وائل ابن حجر العتراضا

ال ثالث : إمنا هو حصر حلقه يف النوعني أي" شاهداك أو ميينه ليس لك إال ذلك: "واحلصر يف خرب

   2.هلما، وأما منع مجعهما بأن يقيم الشاهدين بعد اليمني، فال داللة للخرب عليه

 فإذا استعمل البدل فال حيق له ، أن اليمني بدل عن البينة:ى هذا االعتراض علوجياب  . أ

  . قد مجع بني البدل واملبدل منه وهذا غري جائزيكوناستعمال املبدل منه وإال 

 ولكن إذا حضر املبدل ،منه نعم ال جيوز اجلمع بني البدل واملبدل : على هذا اجلوابويرد

  . استعمل وبطل البدلمنه

                                   
 ).372 / 9 (- ابن حزم، احمللى:  1

 ).320 / 10 (- اهليتمي، حتفة احملتاج  : 2
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من :  فقال، ذات احلديث احلالف من اقتطاع أرض املدعي باليمنييف r النيب ر حذَّلقد . ب

فلو راجع احلالف نفسه . اقتطع أرضا ظاملا لقي اهللا عز و جل يوم القيامة وهو عليه غضبان

 عن ميتنع r النيب كان هل ، فاعترف باألرض لصاحبها،بعد أن مسع التحذير من رسول اهللا 

 .القضاء له ا؟

  : ة االستدالل بالقياسمناقش

  : ال ينقض احلكم باليمني،فكما ال ينقض احلكم بالشهادة ..القياس على الشهادة

  :يعترض على قياس اليمني على الشهادة مبا يلي

 فالشهادة تصلح للنفي واإلثبات بينما ال ، اليمني على الشهادة قياس مع الفارق املؤثرقياس  . أ

  . وهي أقوى من اليمني،م على اليمني  والشهادة تقد،تصلح اليمني لإلثبات

 فإذا تبني كذب ، الشهادة قد ينهي اخلصومة أو يقطع الرتاع ولكنه ال يسقط احلقأداء . ب

  1.الشهود على سبيل املثال ضمنوا احلق

  : جبامع أن حقه يف أحدمها فال ميلك اجلمع بينهماقياس االستحالف على البينة

  :  منها ،ا بني االستحالف والبينة  أن هناك فروق:يعترض على هذا القياس

  . بينما يطلب االستحالف من املدعى عليه، البينة من املدعيتطلب  . أ

                                   
الفتاوى ). .158 / 1 (-)مكتبة حممد صبح (املرغيناين، بداية املبتدي). 13 / 17 (-املبسوط للسرخسي :  1

 / 2 (- الصاوي، بلغة السالك). 201 / 6 (- العبدري، التاج واإلكليل). 549 / 3 (- عامل كري، اهلندية
 9 (- ابن قدامة، املغين). 333 / 4 (-  األنصاري، أسىن املطالب). 420 / 13 (- املاوردي ،احلاوي ). 109

 /579  .( 
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 ولكن لو حضر االستحالف مل ، فلو حضرت بطل االستحالف، أقوى من االستحالفالبينة . ب

  .تبطل البينة

 . واالستحالف واحللف لإلنكار، لإلثباتالبينة . ت

  : لدعوى جبامع التالزم بينهمامناقشة قياس سقوط احلق على سقوط ا

  1. بأن سقوط الدعوى ال يستلزم سقوط احلق ألن احلق ال يسقط إال بالقبض واإلبراء:يعترض عليه 

 ، أننا ال نسلم أن سقوط الدعوى ال يستلزم سقوط احلق بل يستلزمه:وجياب على هذا االعتراض

المها حجة ظنية يترتب عليها ما يترتب  وك،فإن القضاء إذا اتصل باليمني أصبح ثابتا ال جيوز نقضه

   2. أو رجع الشهود عن شهادم، لو كانت الشهادة زورا،على األخرى

  : ويرد على هذه اإلجابة مبا يلي

 فإذا قام القضاء على شهادة تبني كذا ، أن احلق ال يسقطري غقضاء أنه ال جيوز نقض الرغم  . أ

  .  مر معنا كما، فإن الشهود يضمنون احلقمبعد صدور احلك

 . بينت سابقا الفرق بني البينة واليمني من ناحية الداللة مما يغين عن اإلعادةلقد . ب

  : الترجيح

  لعدة ، يف قبول البينة بعد اليمني،أرى ترجيح رأي مجهور الفقهاء احلنفية والشافعية واملالكية

  : أمها،اعتبارات

                                   
 ). 314 / 16 (- املاوردي، احلاوي :  1

  ) .373 / 1 ( – الزحيلي ،وسائل اإلثبات:  2
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  .  أدلة اجلمهورقوة .1

  . عليها ويؤخذ ا مىت وجدت البينة أقوى من اليمني فتقدم ألن .2

  . فمىت ظهرت البينة املثبتة للحق أخذ ا، الشريعة جاءت حلفظ احلقوقألن .3

ا قد ختتصر الوقت يف إ إذ ، واحملكمة ، مصلحة للمدعي يف مساع البينة بعد اليمني حتقيقألن .4

  .حسم الرتاع

  . من اجلرائم واحلقوق تتكشف بعد سنوات من وقوعها واحلكم فيهاا كثريألن .5

 يف هذا الزمان الذي خباصة على اليمني الكاذبة وئوا الباب على الفساق من أن جيترلسد .6

 .فسدت فيه الذمم
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  :اخلامتة والنتائج

  

لمذاهب  وخمالفة ابن حزم ل، وسائل اإلثباتو وه،بعد هذه الدراسة يف باب واحد من أبواب الفقه

  :  اآلتية وصلت إىل النتائج،األربعة فيها

  

 ولقد أثىن عليه الكثري ، ومن األئمة اتهدين ،يعترب ابن حزم من كبار علماء األمة اإلسالمية  .1

 .من العلماء املعتربين

  

 وإمنا قد تدخل فيه عوامل ،ليس من الضرورة أن يكون اخلالف يف ابن حزم خالفا فقهيا حبتا .2

 فقد كان والؤه لبين أمية ، وغريها من العوامل األخرى،العوامل السياسية مثل ،أخرى 

 ووصل األمر إىل مناصرة العلماء ،وتعصبه هلم سببا يف تألب احلكام املناوئني لبين أمية عليه

 . حىت أحرقت كتبه على يد املعتضد،املخالفني له

  

 .لتقليد يف األصول وا،التقليد املنهي عنه هو تقليد اآلباء يف الكفر والضالل .3

  

قبول رأي من ال تقوم به حجة من :  وهو، أن حكم التقليد يف الفروع الفقهيةديترجح ل .4

  . اجلواز،غري دليل
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العمـل   :  فأمـا العـام    ، التلفيـق العـام والتلفيـق اخلـاص        ،ن للتلفيـق  اهناك معني  .5

 وذلـك بـأن يعمـل مـثال يف بعـض أعمـال الطهـارة          ،يف كل حادثـة مبـذهب       

 ، أحـدامها مبـذهب إمـام ويف بعـض العبـادات مبـذهب إمـام آخـر                 والصالة أو 

ــرعني  : وأمــا املعــىن اخلــاص فهــو ــأيت املقلــد يف مــسألة واحــدة ذات ف أن ي

 فأمـا   ،مترابطني فأكثر بكيفية ال يقول ـا جمتهـد ممـن قلـدهم يف تلـك املـسألة                 

 وأمـا حكـم التلفيـق اخلـاص فهـو اجلـواز             ،حكم التلفيق العـام فهـو اجلـواز         

ــشر ــاع    ب ــالف اإلمج ــصورة خت ــروج ب ــدم اخل ــرخص وع ــدم الت   .ط ع

  

  . لضرورة أو ملصلحة،جيوز تقليد القول الثابت عن قائلة من غري األئمة األربعة .6

 

 ألنه يفضي إىل العمل مبسائل خمالفة ،ال جيوز تقليد ابن حزم مبعىن االلتزام بكل فروع مذهبه .7

  . وغريها   ،لداخلة يف انواع الربا  واألصناف ا، مثل البول يف املاء الراكد،لإلمجاع

  

 أو يف ،يعتد خبالف الظاهرية يف املسائل اليت مل يبنوها على مذهبهم القائل بنفي القياس  .8

  .املسائل اليت متسكوا فيها بالعموم وخالفوا اإلمجاع

  

 ، وخالف ابن حزم وذهب إىل الوجوب ،ذهب اجلمهور إىل أن اإلشهاد مندوب يف البيوع .9

 ولكن ال بأس ، رأي األئمة األربعة يف مسألة اإلشهاد وأا مندوبة غري واجبةلديترجح و
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  .إذا رأى اإلمام وجوا يف العقود الكربى واخلطرية

  

 وخالف ابن حزم ،ذهب اجلمهور إىل عدم جواز شهادة الوالد لولده والولد لوالده .10

 يف غري ،لولد لوالده وشهادة ا،ترجح يل جواز شهادة الوالد لولده و،وذهب إىل اجلواز 

  .مة

  

وخالف ابن حزم فذهب  ،ذهب اجلمهور إىل عدم جواز شهادة العدو على عدوه .11

  .ي رأي األئمة األربعة يف منع شهادة العدو على عدوهدرجح ل وت،إىل اجلواز

  

 والكفيـل   ،ذهب اجلمهـور إىل عـدم جـواز شـهادة الـشريك لـشريكه              .12

تـرجح   و ، فـذهب إىل اجلـواز      وخـالف ابـن حـزم      ، والوكيـل لوكيلـه      ،لكفيله

ــ ــشريكه دل ــشريك ل ــع شــهادة ال ــه األئمــة األربعــة يف من  ،ي مــا ذهــب إلي

ــه ــول عنـــ ــل للمكفـــ ــيم،والكفيـــ ــي لليتـــ   . والوصـــ

  

 وخالف ابن حزم فذهب ،ذهب اجلمهور إىل عدم جواز شهادة النساء يف احلدود  .13

 عليها يف  ولكن يستند،ي عدم جواز شهادة النساء إلقامة احلددترجح ل و،إىل اجلواز

  .التعازير
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ــشافعي وأمحــد إىل ختــصيص احلكــم  .14 ــك وال ذهــب األئمــة الثالثــة مال

 بينمـا ذهـب ابـن حـزم إىل          ،بالشاهد واليمني يف املال أو مـا يـؤول علـى مـال            

  . ي رأي األئمـــة الثالثـــةدتـــرجح لـــ و،جوازهـــا يف املـــال وغـــريه

  

اإلقرار :  وهو،كبإىل جواز التفريق بني مركيب اإلقرار املرذهب األئمة األربعة  .15

 وخالف ابن حزم فذهب إىل عدم ،بالواقعة األصلية مث اقتراا بواقعة أخرى منفصلة عنها

ي ما ذهب إليه األئمة األربعة يف التفريق بني جزئي اإلقرار دترجح ل و،جواز التفريق بينهما

  .املركب

 عدم  وخالف ابن حزم فذهب إىل،ذهب األئمة األربعة إىل جواز تغليظ اليمني  .16

  .ي رأي  األئمة األربعة  يف جواز تغليظ اليمنيدترجح ل و،اجلواز 
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  رس األحاديثفه

  الصفحة  الراوي  احلديث

 ، ليقضيه مثن فرسه r فاستتبعه النيب ، فرسا من أعرايب rابتاع النيب 

 فطفق رجال يعترضون ، وأبطأ األعرايب ، املشي rفأسرع رسول اهللا 

 فنادى ، ابتاعه r النيب وال يشعرون أن ،األعرايب فيساومونه بالفرس  

إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإال بعته؟ :  فقال ، rاألعرايب رسول اهللا 

» أوليس قد ابتعته منك « :  فقال ، حني مسع نداء األعرايب r النيبفقام 

بلى قد ابتعته «  : r النيبفقال . ال واهللا ما بعتكه: ؟  فقال األعرايب 

أنا أشهد :  بن ثابت فقال .  األعرايب يقول هلم شهيدا  فطفق،»منك 

؟  »مب تشهد « :   فقال ، على خزمية r النيببل  فأق،أنك قد بايعته 

 شهادة خزمية rفجعل رسول اهللا . بتصديقك يا رسول اهللا: فقال 

  . بشهادة رجلني

  121  
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  89    . اتبعوا السواد األعظم

 r  مث قدم رسول اهللا ،فاشتراه مين بأوقية . نعم :  أتبيع مجلك ؟ قلت 

 ،  فوجدته على باب املسجد ،  وقدمت بالغداة فجئنا إىل املسجد،قبلي 

فدع مجلك فادخل فصل : ( قال ،نعم : قلت. ؟ ) آآلن قدمت : ( قال

 فوزن يل ، فأمر بالال أن يزن يل أوقية ،فدخلت فصليت ) . ركعتني 

)  أدع يل جابرا : (  فقال ، فانطلقت حىت وليت ،بالل فأرجح يف امليزان 

خذ : (  قال ، أبغض إيل منه  ومل يكن شيء،اآلن يرد علي اجلمل : قلت 

 .)مجلك ولك مثنه 

  121  جابر

 استشرت جربيل يف القضاء باليمني مع الشاهد ، فأشار علي بذلك يف 

  . األموال ال تعدو ذلك

   239  هريرةأبو

  78    .أال سألوا إذا مل يعلموا ، إمنا شفاء العيي السؤال

 حتلف بآبائها فكانت قريش. أال من كان حالفا فال حيلف إال باهللا

  .ال حتلفوا بآبائكم :"فقال
 اهللا عبد

  عمربن

271  

  154    .  وإنّ ولده من كسبه،إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه

 حىت فتحت عليه ، النخالت من أرضهrأن الرجل  كان جيعل للنيب 

:" > قال أنس ،قريظة والنضري، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه

 ،، فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضهr آيت النيب وإن أهلي أمروين أن

،  فأعطانيهن، r فأتيت النيب < قد أعطاه أم أمين rوكان نيب اهللا 

 بن أنس

 مالك

265  



328 
 

واهللا ال نعطيكاهن وقد :  وقالت،فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقي

 ،"يا أم أمين اتركيه ولك كذا وكذا:" r فقال نيب اهللا . أعطانيهن

فجعل يقول كذا حىت أعطاها عشرة . إله إال هوكال والذي ال : وتقول

  .أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله

 أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتني rأن النيب 

 يف بيعة rفباع إحدامها بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعى له رسول اهللا 

فيه ومل يأمره باإلشهاد وأخربه عروة بالربكة فكان لو إشترى ترابا لربح 

  .أنه اشترى شاتني فباع إحدامها ومل ينكر عليه ترك اإلشهاد

عروة بن 

أيب 

  اجلعد

122  

  242  هريرةأبو  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد

 بن جابر  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد

  اهللاعبد

242  

 الطالب البينة فلم تكن له r فسأل النيب  rرجلني اختصما إىل النيب أن 

بينة، فاستحلف املطلوب، فحلف باهللا الذي ال إله إال هو، فقال رسول 

  ."بلى قد فعلت، ولكن قد غُِفر لك بإخالص قول ال إله إال اهللا :"rاهللا 

  266  عباسابن

282 

 
ل عمرو بن دينار يف  قا، قضى باليمني مع الشاهدrإن رسول اهللا 

  .األموال
  228  عباسابن

  150    .أنت ومالك ألبيك

 بن عثمانمن : " قالrأنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول اهللا 

فانع  

267  
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قد ابتعتها :  فابتعتها بكذا و كذا وأتيته فقلت ،غفر اهللا له يبتاع بئر رومة

  .هم نعمالل:  قالوا،اجعلها سقاية للمسلمني و أجرها لك: بكذا قال

إنكم ختتصمون إىل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضى 

له على حنو مما أمسع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا 

  .أقطع له به قطعة من النار 

   280  سلمةأم

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال حتسسوا وال 

باغضوا وكونوا إخوانا وال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو ت

  . يترك

  184  

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا وال 

  .حتاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا 

  184  

  116    .البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه 

  250  عباسابن  .لى من ادعى واليمني على من أنكرالبينة ع

رجل كانت حتته امرأة سيئة فلم : ثالثة يدعون اهللا فال يستجاب هلم

 ورجل آتى سفيها ماله وقد ، و رجل كان له مال فلم يشهد عليه،يطلقها

̈      ©  M  ¬     «  ª : قال اهللا عز و جل    §   ¦  ¥  ¤

    ́        ³  ²  ±  °   ̄ ®  L.  

أبو 

موسى 

األشعر

  ي

127 – 

138  

  

:  يف أضحى أو فطر إىل املصلى فمر على النساء فقالrخرج رسول اهللا 

ومب يا : فقلن) . يا معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار ( 

أبو 

سعيد 

217  
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تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما رأيت من ناقصات ( رسول اهللا ؟ قال 

وما نقصان : قلن) .  من إحداكن عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم

أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة : ( ديننا وعقلنا يا رسول اهللا ؟ قال

فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت مل : (  قال،بلى: قلن) . الرجل 

  ).فذلك من نقصان دينها : (  قال،بلى: قلن) . تصل ومل تصم 

  اخلدري

كال واهللا : أسرقت ؟ قال: جال يسرق، فقال لهرأى عيسى بن مرمي ر

  .  آمنت باهللا وكذّبت عيين#الذي ال إله إال هو، فقال عيسى 

   - 266  هريرةأبو

  116    .شاهداك أو ميينه 

  154    . فاطمة بضعة مين فمن أغضبها أغضبين

ل فال واهللا الذي ال إله إال هو، لو أن يل الدنيا مبا فيها الفتديت به من هو

  .ما أمامي قبل أن أعلم اخلرب

 بن عمر

 اخلطاب

266  

 املدينة والناس يسلفون يف الثمر العام والعامني أو قال rقدم رسول اهللا 

من سلف يف متر فليسلف يف كيل ( عامني أو ثالثة شك إمساعيل فقال 

  ) .معلوم ووزن معلوم 

ابن 

  عباس

123  

 فقال ،يف أرض فأتاه رجالن خيتصمان ، rكنت عند رسول اهللا 

 وهو امرؤ ،إن هذا انتزى على أرضى يا رسول اهللا يف اجلاهلية: أحدمها

:  قال،بينتك:  فقال له،القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان

:  قال،ليس لك إال ذلك:  قال،إذا يذهب:  قال،ميينه:  قال،ليس يل بينة

 بن وائل

 حجر

288   
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املا لقي اهللا عز و من اقتطع أرضا ظ : rفلما قام ليحلف قال رسول اهللا 

  .جل يوم القيامة وهو عليه غضبان

ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا وال حيل 

  . ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال

  184  

  211    .ال جتوز شهادة النساء يف احلدود

انع اخلادم والتابع ألهل ال جتوز شهادة خائن وال خائنة ورد شهادة الق

  .البيت وأجازها لغريهم

عمرو 

بن 

  شعيب

153  

ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمرة على أخيه املسلم وال 

  .شهادة الولد لوالده وال شهادة الوالد لولده
/151/169  عائشة

183  

  155/172    .ال شهادة جلار املغنم وال لدافع املغرم

اهدي عدل وما كان من نكاح على غري ذلك فهو ال نكاح إال بويل وش

  . باطل فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

 247  

 اهللا عبد  .ال ومقلب القلوب

  عمربن

271  

  12    .من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه

وإين سألت أهل العلم فأخربوين أن ما على ابين جلد مائة وتغريب عام ، 

  .موأن على امرأة هذا الرج

  78  

  210سعد بن يا رسول اهللا إن وجدت مع امرأيت رجال أمهله حىت آتى بأربعة شهداء؟ 
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  عبادة  .قال نعم 

). يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإىن رأيتكن أكثر أهل النار 

: وما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل النار؟  قال: فقالت امرأة منهن جزلة

عشري وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب تكثرن اللعن وتكفرن ال(

:  قال،يا رسول اهللا وما نقصان العقل والدين: قالت). لذى لب منكن 

 ،أما نقصان العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل(

  .ومتكث اللياىل ما تصلى وتفطر ىف رمضان فهذا نقصان الدين 

عبد اهللا 

  بن عمر

217/

218  

 

  خبار واآلثارفهرس األ

 / الصحايب  اخلرب

 التابعي

  الصفحة

  . البينة العادلة أحق من اليمني الفاجرة

  

   282 - 281 عمر

286- 290  

إبراهيم   .ال جتوز شهادة متهم وال ظنني يف طالق

  النخعي

199  

 واخلليفتني من بعده أن ال جتوز rمضت السنة من لدن رسول اهللا 

  . شهادة النساء يف احلدود 

  222 –211  لزهريا

  254 سعيد بن  فلما ، فلم يصرخها أحد،أن رجال أتى امرأة ليال فجعلت تستصرخ
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  ،، فأخذت فهرا"رويدك، حىت أستعد وأيأ:" رأت ذلك قالت

 فارتفعوا إىل ، فلما دخل ثلغت به رأسه،فقامت خلف الباب

  .الضحاك بن قيس فأبطل دمه

ملسيبا  

  132  ابن عباس  . ما فيها نسخال واهللا إن آية الدين حمكمة و

ما تسأل عن امرأة حبلى : أتيت وأنا باليمن بامرأة فسألتها؟ فقالت

 وال خادنت خدنا مذ ،ثيب من غري بعل أما واهللا ما خاللت خليال

  فواهللا ما أيقظين إال ، ولكين بينما أنا نائمة بفناء بييت،أسلمت

قال فكتبت  ف، وألقى يف بطين مثل الشهاب،الرجل حني ركبين

  فكتب إيلّ أن وافين ا وبناس من ،فيها إىل عمر بن اخلطاب

 فوافيته ا يف املوسم فسأل عنها قومها؟ فأثنوا خريا وسأهلا ،قومها

 قد كان ذلك ،شابة امية تنومت: فأخربته كما أخربتين فقال عمر

  . فمارها عمر وكساها وأوصى ا قومها خريا ،يفعل

 موسى أبو

 األشعري

254  

 

 فأرسلوا جارية حتتطب ،أن رجال استضاف ناسا من هذيل

 فعاركها فانفلتت فرمته ،فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها فامتنعت

 فأتوا عمر بن ، فأتت أهلها فأخربم،حبجر ففضت كبده فمات 

  .قتيل اهللا ال يودى واهللا أبدا : > فقال عمر ،اخلطاب فأخربوه

 أيبحممد ابن 

 بكر

252  

يز عليك شهادة اخلصم وال الشريك وال دافع مغرم وال جار ال أج

  .مغنم وال مريب

  185  شريح
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إبراهيم   .أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو على دستجة بقل 

  النخعي

129  

,  -  M : إن شاء اشهد وان شاء مل يشهد أال تسمع إىل قوله

  3  2  1  0  /  .L .  

احلسن 

  البصري

123  

صم، واملريب، ودافع املغرم، والشريك لشريكه اخل: أرد شهادة ستة

  .، واألجري ملن استأجره والعبد لسيده

  198  شريح

غزا رجل فخلّف على امرأته رجال من يهود، فمرّ به رجل من 

  : املسلمني عند صالة الفجر وهو يقول

   وأشعث غره اإلسالم مين      خلوت بعرسه ليل التمام

      على جرداء الحقةاحلزام أبيت على ترائبهاوميسى    

  كأن جمامع الربالت منها          قيام ينهضون إىل فئام 

 فجاءت اليهود يطلبون دمه ،فدخل عليه فضربه بسيفه حىت قتله 

  .فجاء الرجل فأخربه باألمر فأبطل عمر بن اخلطاب دمه

 عبد اهللا عن

 بن عبيدبن 

 عمري

253  

  

 أو بنصف ،كان بدرهمتشهد على كل شيء تشتريه وتبيعه ولو 

  M:  فإن اهللا تعاىل يقول، أو أقل، أو بربع درهم،درهم

  ½¼  »  º  L.      

 أيبعطاء بن 

  رباح  

127  
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مل يكن يتهم سلف املسلمني الصاحل شهادة الوالد لولده وال الولد 

لوالده وال األخ ألخيه وال الزوج المرأته مث دخل الناس بعد ذلك 

 الوالة على اامهم فتركت شهادة من فظهرت منهم أمور محلت

يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد، واألخ 

  .والزوج واملرأة مل يتهم إال هؤالء يف آخر الزمان

  163  الزهري

  

عمر بن    جتوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده واألخ ألخيه

  اخلطاب

162  

كان ابن عمر :M    ½¼  »  º    L: يف قول اهللا تعاىل

  . إذا باع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد>

  127  جماهد

عمر بن   .ال جتوز شهادة خصم وال ظنني

  اخلطاب

156  

والذي ال إله إال هو ما أذكر ما غرب من الدنيا إال كالثغب شرب 

  .صفوه وبقي كدره

 اهللا بن عبد

 مسعود

267  

 الذي أنِزلَت عليه سورةُ واهللا الذي ال إله إال هو من ههنا رمى

  .البقرة

 اهللا بن عبد

 مسعود 

266  

 ، درعا له عند يهودي التقطها فعرفها>وجد علي بن أيب طالب 

درعي : درعي سقطت عن مجل يل أورق، فقال اليهودي: فقال

بيين وبينك قاضي املسلمني، فأتوا : ويف يدي، مث قال له اليهودي

علي ابن أيب 

  طالب

256  
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 ،رف عن موضعه وجلس علي فيهشرحيا فلما رأى عليا قد أقبل حت

لو كان خصمي من املسلمني لساويته يف الس : >مث قال علي 

ال تساووهم يف الس، وال :  يقولrولكين مسعت رسول اهللا 

تعودوا مرضاهم وال تشيعوا جنائزهم، وأجلئوهم إىل أضيق الطرق، 

ما : فإن سبوكم فاضربوهم وإن ضربوكم فاقتلوهم، مث قال شريح

درعي سقطت عن مجل يل أورق :  يا أمري املؤمنني؟ قالتطلب

: ما تقول يا يهودي؟ قال: فالتقطها هذا اليهودي، فقال شريح

صدقت واهللا يا أمري املؤمنني إا : درعي ويف يدي، فقال شريح

لدرعك ولكن ال بد من شاهدين، فدعا قنربا مواله واحلسن بن 

هادة موالك فقد أما ش: علي فشهدا أا لدرعه، فقال شريح

ثكلتك :  وأما شهادة ابنك لك فال جنيزها، فقال علي،أجزناها

احلسن واحلسني  : rقال رسول اهللا : أمك أما مسعت عمر يقول

أفال جتيز شهادة : اللهم نعم، قال: سيدا شباب أهل اجلنة؟، قال

خذ الدرع، فقال : سيدي شباب أهل اجلنة؟، مث قال لليهودي

منني جاء معي إىل قاضي املسلمني فقضى على أمري املؤ: اليهودي

 سقطت ، صدقت واهللا يا أمري املؤمنني إا لدرعك،علي ورضي

 أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول ،عن مجل لك التقطتها

اهللا، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ومل يزل معه حىت قتل يوم 

  ".صفني
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هرس األعالمف  
  88  : ابن الصالح

  27  : ابن الفرضي

  23  : ابن القيم

  63  : ابن أمري احلاج

  280  : ابن بطال 
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  55  : ابن تيمية

  46  : ابن جرير الطربي

  13  : ابن حيان

  99  : ابن رجب احلنبلي

  28  : ابن عبد الرب 

  52  ابن فارس 

  47  ابن قدامة

  52  : ابن منظور

  25  : يأبو احلسني الفاس

  23  : أبو الوليد الباجي

  32  : أبو بكر بن العريب

  71  : أبو حسني البصري

  12  : أبو زهرة

  16  : أمحد بن سعيد بن حزم

  61  : اآلمدي

  230  : البابريت

  281  : البخاري

  26  : بقي بن خملد
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  58  : اجلويين

  123  : احلسن بن يسار البصري

  31  :احلميدي 

  38  :  االصبهاين بن علي بن خلفداود

  89  : الدهلوي

  47  : رشيد رضا

  88  : الزركشي

  149  الزخمشري 

  283  : السرخسي

  254  : سعيد بن املسيب

  113  :الشاطيب 

  103  : الشنقيطي

  54  : الشوكاين

  55  : الشريازي

  30  :صاعد التغليب 

  101  : صالح الدين الصفدي

  255  : الضحاك بن قيس

  283  : طاووس بن كيسان
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  17  : عبد الرمحن املستظهر باهللا

  25  : عبد الرمحن بن أيب يزيد األزدي

  128  : عطاء بن أيب رباح

  186  : عمر البلقيين

  238  : عمرو بن دينار

  56  :الغزايل 

  31  : الفضل بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزم

  26  :البياين قَاِسم بن أصبغ 

  34  : القاضي عياض

  90  : القرايف

  182  : القرطيب

  284  : اينسالكا

  128  : جماهد 

  180  : حممد أمني عابدين

  26  حممد بن سعيد بن نبات

  232  :حممد عبده 

  228  : حممود شلتوت

  233  : مصطفى السباعي
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  35  : املعتضد باهللا

  31  : املعتمد بن عباد

  21  : املقري

  16  : املنصور أبو عامر
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  .هـ1398 بريوت، ،املعرفة 

  .  بريوت ، دار املعرفة ،)هـ 970( زين الدين ابن جنيم احلنفي ،حر الرائق شرح كرت الدقائقالب   .42

 ، مكتبة حممد علي صبح،)هـ593( علي بن أيب بكر املرغيناين ،بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفة   .43
  . القاهرة 

 مطبعة مصطفى ،)هـ595) (حلفيدا( حممد بن أمحد بن حممد بن رشد ،بداية اتهد و اية املقتصد   .44
  .م1975/هـ1395الرابعة، :  الطبعة،احلليب، مصر

 ، إحياء التراث العريبدار ، شريي علي:  حتقيق،) هـ774(  والنهاية ،إمساعيل بن كثري الدمشقي البداية   .45
  . م1988/ هـ1408 ، األوىلالطبعة

 دار الكتب العلمية ،)هـ587:ت(ساين احلنفي  الكاود أبو بكر بن مسع، الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع   .46
  .م1986 -هـ 1406 ، الطبعة الثانية ، لبنان– بريوت -

 .  بريوت،م1982  ، دار الكتاب العريب، الكاشاين،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع   .47

 ،) هـ804( أمحد عمر بن علي بن ، املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري البدر   .48
- الرياض- للنشر والتوزيع رة دار اهلج،مصطفى أبو الغيط وعبداهللا بن سليمان وياسر بن كمال : احملقق 

  .م 2004-هـ1425األوىل ، :  الطبعة ،السعودية 

 الطبعة ، مصر – املنصورة - الوفاء ، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين ، يف أصول الفقه الربهان   .49
 . عبد العظيم حممود الديب. د:  حتقيق ، 1418،  بعةالرا

 ،)هـ728( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية بغية   .50
  .موسى سليمان الدويش. د:  حتقيق،هـ1408 األوىل ، الطبعة،مكتبة العلوم واحلكم 

 دار ،حممد عبد السالم شاهني:  حتقيق ،)  هـ 1241(  الصاوي د أمح، السالك ألقرب املسالكبلغة   .51
 .   بريوت ،م 1995 -هـ 1415 ،الكتب العلمية

 - بريوت - دار الكتب العلمية ،)  هـ1258( علي بن عبد السالم التسويل،البهجة يف شرح التحفة   .52
  .حممد عبد القادر شاهني :  حتقيق،األوىل:  الطبعة ،م 1998/ هـ 1418
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 مطبعة ، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية يانب   .53
  .حممد بن عبد الرمحن بن قاسم :  حتقيق ،1392 الطبعة األوىل ، ، مكة املكرمة-احلكومة 

 ،)هـ450( د حممد بن امحد بن رش،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة   .54
  .م1988/هـ1408 ، الطبعة الثانية، بريوت، دار الغرب اإلسالمي،حممد حجي وآخرون.د: حتقيق

 . دار اهلداية،)هـ1205( حممد بن حممد الرزاق الزبيدي ، العروس من جواهر القاموستاج   .55

 ، بريوت -ينيمال دار العلم لل،) هـ393ت( إمساعيل بن محاد اجلوهري ، اللغة وصحاح العربية تاج   .56
  .م 1990 -الرابعة: الطبعة

 عمر . د:،حتقيق) هـ748( حممد بن امحد بن عثمان الذهيب ، اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمتاريخ   .57
  .م1987/هـ1407 ، األوىل الطبعة بريوت، عبد السالم تدمري ، دار الكتاب العريب،

 ، بريوت، دار املعرفة،حممود إبراهيم زايد:  حتقيق،)هـ 256( حممد بن إمساعيل البخاري، الصغري التاريخ   .58
  .م 1986

 ،) كوپريلى( نسخة ،) م869 - هـ 256: املتويف (  حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري، الكبري التاريخ   .59
  . حيدر آباد،دائرة املعارف العثمانية 

  .م1997  :علمية ، سنة النشر دار الكتب ال، الرمحن بن يوسف الفرضي عبد، علماء األندلس تاريخ   .60

 مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها ، تاريخ   .61
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل،  )  هـ571(علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر 

  . شريي م ، دراسة وحتقيق علي 1998 - هـ - 1419

 الطبعة األوىل ، ، دمشق – دار الفكر ، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ، يف أصول الفقه التبصرة   .62
 .حممد حسن هيتو. د:  حتقيق ، هـ1403

63.   لِْبيأمحد : احلاشية) هـ743( عثمان بن علي الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق وحاشية الش
 لِْبيهـ 1313 الطبعة األوىل، ، املطبعة األمريية، القاهرة،) هـ1021(الش . 

 - تونس - دار سحنون للنشر والتوزيع ،) هـ 1393( حممد الطاهر بن عاشور، والتنويرالتحرير   .64
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  . م 1997

 1353(   حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال ، األحوذي بشرح جامع الترمذي حتفة   .65
  . بريوت–تب العلمية  دار الك،) هـ

 لبنان الطبعة ، لبنان– دار الكتب العلمية بريوت ،) هـ539( حممد بن أمحد السمرقندي ،حتفة الفقهاء   .66
 . م1994 - هـ 1414الثانية 

عبد اهللا حممود :  دراسة وحتقيق،) هـ974( أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، احملتاج بشرح املنهاج حتفة   .67
  . ـ لبنان تب العلمية بريو دار الكت،عمر حممد 

  .   ، دار إحياء التراث العريب )  هـ748( احلفاظ ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيبتذكرة   .68

 مكتب املطبوعات ، عبد الفتاح ابو غدة ، ستة من فقهاء العامل اإلسالمي يف القرن الرابع عشر تراجم   .69
  .م 1997/هـ1417 ، الطبعة األوىل ،اإلسالمية حبلب 

 544( عياض بن موسى اليحصيب :  املؤلف ، أعالم مذهب مالكملعرفة املسالك ريب املدارك وتقترتيب   .70
حممد :  حتقيق ،األوىل:  الطبعة ، م1998 - هـ 1418 -لبنان /  بريوت - دار الكتب العلمية ،)هـ 

  .سامل هاشم

 ، مودأمحد بكري حم.د: ق ، حتقي) هـ544( املدارك وتقريب املسالك، عياض بن موسى السبيت ترتيب   .71
  .م 1967/هـ1387دار مكتبة احلياة ، بريوت ، 

  . القاهرة،دار التراث ، عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي يف اإلسالم    .72

)  هـ474( والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح ، سليمان بن خلف الباجي التعديل   .73
  .  أمحد البزار:دراسة وحتقيق

 الطبعة األوىل ، ، بريوت، دار الكتاب العريب ،)هـ 816( بن حممد اجلرجاين علي ، تعريفاتال   .74
   .إبراهيم األبياري:  حتقيق،هـ 1405

 دسعيد عب:  احملقق ،)هـ852( أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، التعليق على صحيح البخاريتغليق   .75
   .هـ 1405ة األوىل ،   الطبع،  بريوت ، اإلسالمي املكتب ،الرمحن موسى 
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 مركز البحوث بالكلية الزيتونية ،) هـ803(  حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ، ابن عرفة املالكىتفسري   .76
  .حسن املناعي. د:  حتقيق ،األوىل :  الطبعة ، م 1986 - تونس -

  . بريوت ، الفكر دار،)هـ 745( حممد بن يوسف بن حيان ، البحر احمليط تفسري   .77

  .  بريوت، دار الفكر ،)هـ691( ضاوي بن حممد البيعمر عبداهللا بن ، البيضاوى ريتفس   .78

 دار طيبة ،سامي بن حممد سالمة:  احملقق ،) هـ 774 ( ثري إمساعيل بن عمر بن ك، القرآن العظيمتفسري   .79
  . م 1999 -هـ 1420 الطبعة الثانية ،للنشر والتوزيع

الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم :  حتقيق،)هـ660( سالم السلمي  عبد العزيز بن عبد ال،تفسري القرآن   .80
  . بريوت،م1996/ هـ1416 ،دار ابن حزم:  الناشر،الوهيب

  . م1990 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،)هـ1354( حممد رشيد رضا ،تفسري املنار   .81

دار النفائس ـ بريوت :  دار النشر ،)هـ710( عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي، النسفى تفسري   .82
  .مروان حممد الشعار:  الشيخ يق حتق،2005

 دار ،مصطفى عبد القادر عطا:  حتقيق،) هـ 852(  أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب   .83
  .م1995 - هـ 1415 لبنان الطبعة الثانية ، لبنان–املكتبة العلمية بريوت 

:  علي بن أمحد بن حزم ، حتقيق ،لفاظ العامية واألمثلة الفقهية  حلد املنطق واملدخل إليه باألالتقريب   .84
  . م، دار مكتبة احلياة، بريوت1900، 1: إحسان عباس ، الطبعة 

عبد اهللا حممود حممد عمر :  دراسة وحتقيق، )هـ 879( حممد بن حممد ابن أمري احلاج ، والتحبري التقرير   .85
  .م 1999/هـ1419: ألوىل الطبعة ا، دار الكتب العلمية ، بريوت ،

أيب احلسن علي :  تقدمي ، عبد الرحيم الالجفوري ، م وأمهيته يف اإلسال، يف األمور الفقهية لشرعي االتقليد   .86
 ، الطبعة األوىل ، ديب ، مكتبة احلرمني ، املكي احلفيظعبد :  بعناية وحتقيق ،احلسين الندوي 

 .  م 2004/هـ1424

 ، لبنان- دار الفكر بريوت ، عالء الدين بن حممد أمني بن عابدين، حاشية رد احملتارتكملة   .87
  . م 1995/هـ1415



350 
 

 والنشر، لطباعة دار الفكر ل،)هـ597( عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ، إبليستلبيس .88
 .م 2001/ هـ1421 الطبعة األوىل، ،لبنان

: املتوىف (لي بن حممد بن حجر العسقالين  أمحد بن ع،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري   .89
  . م1989/هـ 1419 الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية،)هـ852

 ،حممد ثالث سعيد الغاين:  حتقيق،)362: ت(  عبد الوهاب بن علي بن نصر ،التلقني يف الفقه املالكي   .90
  .هـ1415 ، مكة املكرمة،املكتبة التجارية

 مؤسسة الرسالة ،)هـ762 ( ي  عبد الرحيم بن احلسن األسنو،لى األصول يف ختريج الفروع عالتمهيد   .91
  .حممد حسن هيتو . د:  حتقيق ، هـ 1400 الطبعة األوىل ، ، بريوت –

مصطفى : احملقق ) هـ463(يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب  : ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد   .92
  . مؤسسة قرطبه،بري البكرىبن أمحد العلوى و حممد عبد الك

 وعلق عليه الدكتور بشار عواد ،)  هـ 742( أبو احلجاج يوسف املزي ،ذيب الكمال يف أمساء الرجال   .93
  . م 1985 -هـ 1406 ،  الطبعة الرابعة، موسسة الرسالة،معروف 

 . املزيديأبو احلسن أمحد فريد:  حتقيق ، خلف بن أيب القاسم القريواين،ذيب مسائل املدونة   .94

 – مكتبة دنديس ، القاهرة – دار ابن اجلوزي ، حسني  مطاوع الترتوري د.أ ، بالكتابة والعقود التوثيق   .95
 .م2005/هـ1426 ، الطبعة األوىل ،فلسطني 

 . دار الفكر،) هـ972: أمري بادشاه (  حممد أمني ، التحرير تيسري   .96

 : ناشر ال،أمحد حممد شاكر:  احملقق ،)  هـ310( طربي  حممد بن جرير ال، البيان يف تأويل القرآنجامع   .97
  . م 2000/  هـ 1420األوىل ، :  الطبعة ، بريوت ،مؤسسة الرسالة

 – دار ابن كثري ، اليمامة ،)هـ256( حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،اجلامع الصحيح املختصر   .98
ى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه مصطف. د:  حتقيق ،م 1987 -هـ 1407 الطبعة الثالثة ، ،بريوت

  .مصطفى ديب البغا.  تعليق د، جامعة دمشق-يف كلية الشريعة 
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دار +  دار اجليل بريوت ،) هـ261( مسلم بن احلجاج القشريي، الصحيح املسمى صحيح مسلماجلامع   .99
 . األفاق اجلديدة ـ بريوت

 ، بريوت– دار إحياء التراث العريب ،)ـه279( حممد بن عيسى الترمذي ،اجلامع الصحيح سنن الترمذي .100
 .أمحد حممد شاكر وآخرون: حتقيق 

 ،م1982/ هـ1402 ، الطبعة الثانية،)هـ463( الرب النمري عبد يوسف بن ، بيان العلم وفضله جامع .101
  . القاهرة،املطبعة الفنية

أمحد :  حتقيق ،)هـ671( حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ،)تفسري القرطيب(  ألحكام القرآن اجلامع .102
  . م 1964 -هـ 1384 الطبعة  الثانية ، ، القاهرة– الكتب املصرية ر دا،الربدوين وإبراهيم أطفيش

 املكتبة العصرية ، ،)هـ488( املقتبس يف ذكر والة األندلس ، حممد بن فتوح بن عبد اهللا احلميدي جذوة .103
  .) صالح الدين اهلواري.م ، بعناية د2004/هـ1425 األوىل ، ةبريوت ، الطبع

 ،عبد املنعم خليل إبراهيم:  حتقيق،)هـ 771( عبد الوهاب بن علي السبكي، اجلوامع يف أصول الفقهمجع .104
  .م 2003/هـ1424 ، الطبعة الثانية، بريوت،دار الكتب العلمية

عبد املنعم :  حتقيق،)هـ 771( عبد الوهاب بن علي السبكي،مجع اجلوامع يف أصول الفقه.105
  .م2003/هـ1424 ، الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العلمية،خليل إبراهيم

، دار صادر ، جملس دائرة املعارف )  هـ321( اللغة ، حممد بن احلسن األزدي ابن دريد، مجهرة .106
   .هـ1345العثمانية، حيدر آباد ، 

إحسان : زم   ، احملقق  السرية ومخس رسائل أخرى البن حزم ، علي بن أمحد بن سعيد بن حجوامع .107
  .  م1900 ، األوىل مصر ، الطبعة –دار املعارف :  عباس الناشر 

 ،)هـ880( حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي ،جواهر العقود و معني القضاة و املوقعني و الشهود .108
 -هـ  1417 الطبعة األوىل ، بريوت ، دار الكتب العلمية،مسعد عبد احلميد حممد السعدين : حتقيق

  . م1996

  .م 1997/  هـ 1418 الطبعة األوىل ، الدمياطي طا أبو بكر ابن حممد ش، إعانة الطالبني حاشية .109
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 دار ،حممد عليش : حتقيق ،)  هـ1230( حممد عرفه الدسوقي ، الدسوقي على الشرح الكبري حاشية .110
 . الصاوي ، السالك بلغة.  بريوت ،الفكر 

 للطباعة لفكر دار ا،) هـ1306  -إبن عابدين ( حممد أمني الشهري ، املختار  رد احملتار على الدرحاشية .111
  . م 1995/  هـ 1415 ،  بريوت ،والنشر والتوزيع

 أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب ،على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني :  قليويبحاشية .112
  .بريوت /  لبنان ،م1998 -هـ 1419 ، دار الفكر،) هـ1069(

   .  بريوت، دار الفكر ،) هـ450(  علي بن حممد بن حممد املاوردي ، الكبري احلاوي .113

 عامل ، حتقيق مهدي حسن الكيالين ،)  هـ 189(  حممد بن احلسن الشيباين  ، على أهل املدينة احلجة .114
  . هـ،  بريوت 1403 ،الكتب 

 ، بريوت– دار الكتاب العريب ، عبد اهللا األصبهاينأمحد بن:  املؤلف ،حلية األولياء وطبقات األصفياء .115
  .هـ1405الطبعة الرابعة ، 

  . بريوت ، دار الفكر للطباعة،)هـ 1101( حممد بن عبد اهللا اخلرشي ، على خمتصر سيدي خليلاخلرشي .116

ابن ( عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري ،خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي .117
 الطبعة األوىل ، ، الرياض - مكتبة الرشد ،محدي عبد ايد إمساعيل السلفي:  احملقق ،) هـ804: امللقن 

  . هـ1410

 الطبعة ، دار الكتب العلمية،)هـ1250(  حممد بن علي الشوكاين ،الدراري املضية شرح الدرر البهية .118
 .م 1987/هـ1407 ،األوىل 

 دار الكتب العلمية ، تعريب فهمي احلسيين ،)هـ 1353(  علي حيدر ،ام  احلكام شرح جملة األحكدرر .119
 . بريوت ،

حممد عبد :  حتقيق،)هـ852( أمحد بن علي بن حممد العسقالين ، الكامنة يف أعيان املائة الثامنة الدرر .120
  .اهلند/  حيدر آباد،م 1972/ هـ1392 ، املعارف العثمانية ئرة جملس دا،املعيد ضان

 دار ، الفاريايبمد نظر حمبة أبو قتي،)هـ1033(  مرعي بن يوسف الكرمي ،الطالب لنيل املطالب دليل .121
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  . م 2004/ هـ 1425 ، األوىلالطبعة ،طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

، حتقيق )هـ799-ابن فرحون( املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن نور الدين الديباج .122
  .م 1996/هـ1417ر الكتب العلمية، بريوت ،الطبعة األوىل ، مأمون اجلنان، دا

  .   بريوت ،م1994 ، دار الغرب ،حممد حجي :   حتقيق،) هـ 684( بن إدريس القرايفد أمح، الذخرية .123

 ، الناشر دار الغرب ، حتقيق حممد حجي ،)هـ684( شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ، الذخرية .124
 . ريوت ب،م 1994سنة النشر 

، دار الثقافة ، ) هـ542(  يف حماسن أهل اجلزيرة ، علي بن بسام الشنتريين الذخرية .125
  .إحسان عباس. د:م ، بريوت ، حتقيق1997/هـ1417

كمال :  احملقق ،) هـ832( حممد بن أمحد بن علي الفاسي ، التقييد يف رواة السنن واألسانيد ذيل .126
  . م1990/هـ1410ريوت، الطبعة األوىل،   دار الكتب العلمية، ب،يوسف احلوت 

)   هـ765( حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسيين  ، للذهيب تذكرة احلفاظ  ذيل تذكرة احلفاظ ذيل .127
 . هـ1347 -حممد زاهد الكوثري :  حتقيق،

 ، الطبعة األوىل ، دمشق ، دار القلم ، علي احلسين الندوي ، الفكر والدعوة يف اإلسالم رجال .128
 .هـ1423

   بريوت، دار الفكر،)هـ 386(  عبد اهللا بن أيب زيد القريواين ،رسالة ابن أيب زيد القريواين .129

إحسان عباس ، املؤسسة العربية للدراسات :  ابن حزم األندلسي ، علي بن أمحد ابن حزم ، حتقيق رسائل .130
  .م 1987 ، 2: رسالة مداواة النفوس  ، الطبعة :والنشر ، بريوت 

/  لبنان ،ب عامل الكت،) هـ 771( عبد الوهاب بن علي السبكي ، احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب رفع .131
علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود :  حتقيق ، الطبعة األوىل ، هـ 1419 - م 1999،بريوت 

.  

ن عباس ، مؤسسة ناصر إحسا:  حممد بن عبد املنعم اِحلمريي ، احملقق  ، املعطار يف خرب األقطار  الروض .132
  .  م1980 - 2:  طبع على مطابع دار السراج الطبعة - بريوت -للثقافة 
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 -عادل أمحد عبد املوجود :  احملقق ،)هـ676(  حيىي بن شرف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني .133
 .  دار الكتب العلمية،على حممد معوض

، دار الكتب ) هـ751( بكر أيوب الزرعي  احملبني ونزهة املشتاقني ، حممد بن أيبروضة.134
  .م1992/هـ– 1412العلمية ، بريوت ، 

 الطبعة الثانية ، مؤسسة الريان للطباعة ،) هـ620( عبد اهللا بن أمحد بن قدامة ، اظر النروضة .135
  .م 2002-هـ1423

 ، دار الفكر،)هـ1182(الصنعاين حممد بن إمساعيل ، السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكامسبل .136
  .بريوت

  بن حممد بن عبد امللك املراكشيمد اخلامس من كتاب الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ، حمالسفر .137
  . لبنان– ،  دار الثقافة ، بريوت م1965 ،  األوىل: إحسان عباس ، الطبعة :  ، احملقق ) هـ 703(

 ، مكتبة املعارف،)ـه1332(اصر األلباين  حممد ن، الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالسلسلة .138
 . م1988/ هـ1408 ، الطبعة الرابعة،الرياض

حممد :  حتقيق ، بريوت – دار الفكر ،) هـ 273( حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، ة ماجن ابننس .139
 .لباين عليها  األحاديث مذيلة بأحكام األ،تعليق حممد فؤاد عبد الباقي :  مع الكتاب ،فؤاد عبد الباقي 

  .  دار الكتاب العريب ـ بريوت،)هـ275(  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،سنن أيب داود .140

 الباز ر مكتبة دا،) هـ458( أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، البيهقي الكربى سنن .141
  .حممد عبد القادر عطا :  حتقيق ،1994 – 1414 مكة املكرمة ، -

 – 1386 بريوت ، - دار املعرفة ، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي ، الدارقطين سنن .142
 .السيد عبد اهللا هاشم :  حتقيق ،1966

،مؤسسة الرسالة ، بيوت، الطبعة ) هـ748(  أعالم النبالء ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  سري .143
  .شعيب األرنؤوطم، أشرف على حتقيقه 1993/هـ1413التاسعة ، 
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 دار ابن حزم ،)هـ1250( حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، اجلرار املتدفق على حدائق األزهار السيل .144
  . الطبعة األوىل ،

م 2003 -هـ 1424 ، الطبعة األوىل ، بريوت، دار ابن حزم، عقيلة حسني،الشبهات املسقطة للحدود .145
. 

 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي ،ح يف أصول الفقهشرح التلويح على التوضيح ملنت التنقي .146
:  الطبعة ، لبنان–دار الكتب العلمية بريوت :  الناشر ،زكريا عمريات:  احملقق ،)هـ793: املتوىف (

 . مـ1996 - هـ 1416الطبعة األوىل 

 دار ،) هـ1122(  حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، الزرقاين على موطأ اإلمام مالكشرح .147
  . بريوت،هـ 1411 ،الكتب العلمية 

  .) هـ 772( حممد بن عبد اهللا الزركشي،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .148

  . القلم ر دا،)  هـ 1357(  أمحد حممد الزرقا ، القواعد الفقهية شرح .149

  . حممد عليش: حتقيق،) هـ1201(أمحد بن حممد بن أمحد العدوي  : ،الشرح الكبري .150

 ، ونزيه محاديحممد الزحيل:  احملقق،) هـ972:ابن النجار( حممد بن أمحد الفتوحي ، الكوكب املنريشرح .151
  . م 1997/هـ1418 ، الثانيةة الطبع،مكتبة العبيكان

دار : دار النشر ) هـ1421(حممد بن صاحل بن حممد العثيمني :  املؤلف ،الشرح املمتع على زاد املستقنع .152
 .  هـ1428 ،لطبعة األوىل ا،ابن اجلوزي

 ، بريوت، العلمية الكتب دار ،)هـ 1277(  إبراهيم بن حممد البيجوري ، جوهرة التوحيدشرح .153
  ). 152-150 (،م 1995/هـ1416

 السعودية - مكتبة الرشد ،) هـ 449(  علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال، صحيح البخارى شرح .154
  .ياسر بن إبراهيم :  حتقيق ، الثانية الطبعة،م2003 -هـ 1423 -الرياض / 

  .  بريوت ، دار الفكر ،) هـ 681(يواسي كمال الدين حممد بن عبد الواحد الس، فتح القدير شرح .155
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 ، الرياض، دار الوطن للنشر، حممد بن صاحل العثيمني، ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشادشرح .156
 . هـ 1413

عبد اهللا بن عبد :  احملقق ،)هـ716( عبد القوي بن الكرمي الطويف  سليمان بن، خمتصر الروضةشرح .157
  . م1987/  هـ 1407األوىل ، :  الطبعة ، مؤسسة الرسالة،احملسن التركي

 حتقيق عبد اللطيف حسن عبد ،) هـ1072(  حممد بن أمحد بن حممد املالكي، ميارة الفاسي شرح .158
  . النشر لبنان مكان ،م 2000 -هـ 1420 ، دار الكتب العلمية ،الرمحن 

 الطبعة الثانية ، ، بريوت– مؤسسة الرسالة ،)هـ354( حممد بن حبان البسيت ،صحيح ابن حبان  .159
  .شعيب األرنؤوط :  حققه،م1993 - هـ 1414

هـ 1390 بريوت ، - املكتب اإلسالمي ،)هـ 311(  حممد بن إسحاق بن خزمية ،صحيح ابن خزمية .160
 . األحاديث مذيلة بأحكام األعظمي واأللباين عليها ،مد مصطفى األعظميحم. د:  حتقيق ،م 1970 -

/ هـ1415 ، بريوت ، دار الفكر،) هـ 676(  حيىي بن شرف النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي  .161
 . م 1995

 ، بريوت – املكتب اإلسالمي ،) هـ 695(  أمحد بن محدان احلراين ، الفتوى واملفيت واملستفيت صفة .162
  .حممد ناصر الدين األلباين :  حتقيق ،هـ1397بعة الثالثة ، الط

صالح الدين .د: ، بعناية ) هـ578( امللك بن بشكوال عبد يف تاريخ علماء األندلس، خلف بن الصلة .163
  .م 2003/هـ1423اهلواري ، املكتبة العصرية، بريوت، 

لى استخراجه وطباعته والتعليق عليه  أشرف ع، ضعف أحاديثه حممد ناصر األلباين،ضعيف سنن الترمذي  .164
   . بريوت، م1991 - هـ 1411 ، الطبعة األوىل، املكتب اإلسالمي ،وفهرسته زهري الشاويش

علي حممد عمر ، مكتبة وهبة ، القاهرة، : ،  حتقيق )هـ911( احلفاظ ، عبد الرمحن السيوطيطبقات .165
  .م1973/هـ1393الطبعة األوىل ، 

،  مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة األوىل، ) هـ911(لرمحن بن أيب بكر السيوطي  عبد ا، احلفاظطبقات .166
  . عمرحممدعلي : م، حتقيق1973/هـ1393
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:  الطبعة ، بريوت – عامل الكتب ،) هـ851(  أبو بكر بن أمحد بن قاضي شهبة ، الشافعية طبقات .167
  .احلافظ عبد العليم . د:  حتقيق ، هـ1407 -األوىل 

إحسان :  احملقق ،ابن منظور : هذبه ،) هـ476( إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازيالفقهاء ،  طبقات .168
  . لبنان –دار الرائد العريب ، بريوت :  م، الناشر 1970: ألوىلا: عباس الطبعة 

، مكتبة الثقافة الدينية ، ) هـ851-ابن قاضي شهبة( الفقهاء الشافعية ، أبو بكر بن امحد طبقات .169
  .  هرةالقا

 -هـ 1402 الطبعة الثانية ، ، الرياض– دار طيبة ،) هـ240( خليفة بن خياط الليثي،الطبقات .170
  . أكرم ضياء العمري. د:  حتقيق ،م 1982

عبد القادر حممد :  حتقيق،)هـ 806(  عبد الرحيم بن احلسيين العراقي ، التثريب يف شرح التقريبطرح .171
  . بريوت ،م 2000 ، دار الكتب العلمية،علي

زكريا : حتقيق) هـ751: ابن قيم اجلوزية (  حممد بن أيب بكر ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية .172
  .م 1995/ هـ1414 ، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية،عمريات

 الطبعة األوىل ، لبنان – القلم بريوت دار  ، ) هـ 537( الطلبة ، عمر بن حممد النسفي  طلبة .173
  .هـ1406

حممد عبد الرحيم ، مؤسسة الكتب :  ، حتقيق زم احلمامة يف األلفة واألالف ، علي بن امحد بن حطوق .174
  .م2000/ هـ1420 ، الطبعة األوىل ، ةالثقافي

 ،صالح الدين املنجد. د:  حتقيق،) هـ748ت (  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، يف خرب من غربالعرب .175
 . الكويت ،م1984 ،مطبعة حكومة الكويت

 ية املطبعة السلف،) هـ 1180(  أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ، اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد عقد .176
  .حمب الدين اخلطيب:  حتقيق ، هـ 1385 القاهرة ، -

 :  حتقيق،)هـ597: املتوىف ( عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية .177
  .م 1981/هـ1401الثانية، :  الطبعة ، إدارة العلوم األثرية، باكستان ،إرشاد احلق األثري
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عن ( شباب األزهر - مكتبة الدعوة ،)هـ1375: املتوىف ( خالف لوهابعبد ا:  أصول الفقه علم .178
  .قلمعن الطبعة الثامنة لدار ال:  الطبعة ،) الطبعة الثامنة لدار القلم

عبد الرمحن :  حتقيق، مع شرح ابن قيم اجلوزية،)هـ1329(حممد مشس احلق العظيم آبادي ، املعبودعون .179
  .تفسري املنار . م1968/هـ1388 ، الطبعة الثانية، املنورةنة املدي، املكتبة السلفية،حممد عثمان

 املسجد النبوي مكتبة،)هـ926( زين الدين أبو حيىي السنيكي ، الوصول يف شرح لب األصولغاية .180
  .http://www.mktaba.org الشريف 

 جملس بعة مط، الطبعة األوىل،) هـ 224: املتوىف(  عبيد القاسم بن سالم اهلرويأبو ، احلديثغريب .181
 . م1964/  هـ 1384 ، اهلند– حيدر آباد ،دائرة املعارف العثمانية

  . وت بري-  دار املعرفة،) هـ 756(  علي بن عبد الكايف السبكي ، السبكي فتاوى .182

 مصطفى -حممد عبد القادر عطا :  احملقق ،) هـ728( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، الكربى الفتاوى .183
  .م 1987 -هـ 1408 األوىل بعة الط، الكتب العلمية دار ،عبد القادر عطا 

عها  مج،)هـ974( أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي ، الكربى الفقهية على مذهب اإلمام الشافعيالفتاوى .184
 دار الكتب العلمية، ،عبد اللطيف عبد الرمحن : عبد القادر بن أمحد املكي، ضبطه وصححه: ودوا

 .هـ 1417 وىل، الطبعة األ،بريوت، لبنان

 دار ، الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند ،الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان .185
 .م1991 -هـ 1411 سنة النشر ،الفكر

 ، الطبعة اخلامسة ، جده، دار املنارة ،جماهد ديرانية:  مجعها ورتبها، علي الطنطاويفتاوى .186
  .م2001/هـ1422

 - ابن اجلوزي دار،)هـ795 -ابن رجب(  ابن شهاب الدين ن عبد الرمح، البن رجبـ الباري فتح .187
 .  ن حممدطارق بن عوض اهللا ب:  ، حتقيق الثانية الطبعة ،هـ 1422 ،السعودية 

عبد العزيز بن عبد :  احملقق ،) هـ852: املتوىف ( أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين ،فتح الباري .188
  .  دار الفكر، حممد فؤاد عبد الباقيو ،اهللا بن باز وحمب الدين اخلطيب

http://www.mktaba.org
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الشوكاين  حممد بن علي بن حممد ، القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريفتح .189
  .  بريوت– دار الفكر ،)هـ1250(

 الطبعة ،) هـ987( زين الدين بن عبد العزيز املليباري ، املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين فتح .190
   .بريوت، م 1997/  هـ 1418:  األوىل

ومعه الرسائل ) ـ ه936 ( األنصاري بن حممد بن زكريا زكريا ، الوهاب بشرح منهج الطالبفتح .191
 األوىلالطبعة ) ـ ه1280(  بن حنفي الذهيب الشافعيمصطفى ،ذهبية يف املسائل الدقيقة املنهجيةال

 . لبنان– ريوت م دار الكتب العلمية ب1998 - ـ ه1418

 املكتب اإلسالمي ،)  هـ 695( النمري احلراين أبو عبد اهللا محدان أمحد بن ، واملفيت واملستفيت الفتوى .192
  .حممد ناصر الدين األلباين :  حتقيق ،1397الثة ،  الطبعة الث، بريوت–

 ،)هـ429 منصور  بوأ( عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي ، بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالفرق .193
  .م 1977 بريوت، الطبعة الثانية ، –دار اآلفاق اجلديدة 

 دار ،أبو الزهراء حازم القاضي: يق حتق،) 762: ت( حممد بن مفلح املقدسي ،الفروع وتصحيح الفروع .194
  . بريوت ،هـ1418 ،الكتب العلمية

 1412   ، الطبعة األوىل ، قم ، حتقيق مؤسسة النشر اإلسالمي ، أبو هالل العسكري ، اللغوية الفروق .195
  .هـ 

  .ة القاهر– مكتبة اخلاجني ،)هـ456( علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ، يف امللل واألهواء والنحللفصلا .196

 وزارة ،عجيل النشمي.د:  احملقق،)هـ370( أمحد بن علي الرازي اجلصاص ، يف األصول الفصول .197
  .م1994/ ـه1414 ، الثانيةبعة الط، دولة الكويتالميةون اإلسشيءاألوقاف وال

 – مؤسسة دار الكتب الثقافية ،) هـ505( حممد بن حممد بن حممد الغزايل، الباطنية فضائح.198
  .عبد الرمحن بدوي:  حتقيق،الكويت

عادل بن يوسف :  حتقيق،) )هـ463(اخلطيب البغدادي( أمحد بن علي بن ثابت ، واملتفقه الفقيه .199
 . هـ1417 لسعودية، ا، دار ابن اجلوزي،العزازي 
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 خرج أحاديثه ،)هـ1376( حممد بن احلسن احلجوي الفاسي، السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي الفكر .200
  . هـ1396:  الطبعة األوىل ، املدينة املنورة ، املكتبة العلمية ،العزيز القاريء عبد : وعلق عليه

  ،)  هـ 1225(  األنصاري اهلندي د حممد بن نظام الدين حمم، الرمحوت بشرح مسلم الثبوت فواتح .201
  .هـ 1325 ، مصر ،املطبعة األمريية 

 ، دار الفكر،)هـ1125( د بن غنيم النفراوي   أمح،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .202
  . بريوت،هـ1415

 ، القاهرة، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،حممد سليم العوا . د،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي .203
 . م2006 ،الطبعة الثانية

 ،)هـ1031(وي  حممد عبد الرؤوف املنا، القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذيرفيض .204
 - هـ 1415 الطبعة األوىل ، لبنان- دار الكتب العلمية بريوت ،ضبطه وصححه أمحد عبد السالم

  . م 1994

  . م1988/  هـ1408 الطبعة الثانية ، دمشق ، دار الفكر ، ب سعدي أبوحبي.د الفقهي، القاموس .205

 هـ 1033( وسف بن أيب بكر الكرمي  مرعي بن ي، آن املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرقالئد .206
  .سامي عطا حسن :  حتقيق ،هـ 1400 الكويت ، - دار القرآن الكرمي ،) 

 ،) هـ489: املتوىف ) (احلنفي مث الشافعي( التميمي معاين منصور بن حممد الس، األدلة يف األصول قواطع .207
 الطبعة األوىل، ،، بريوت، لبنان  دار الكتب العلمية،حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي: احملقق 

 .م 1999/هـ1418

مود حم: حتقيق ) هـ660:  املتوىف( عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام .208
 . لبنان–دار املعارف بريوت :  الناشر ،بن التالميد الشنقيطي

 القاهرة ، - مطبعة السنة احملمدية ، )هـ803 ( والفوائد األصولية ، علي بن حممد اللحام القواعد .209
   .الفقيحممد حامد :  حتقيق ، 1956 – 1375

 حتقيق ،) هـ 1061 (، املكييم حممد بن عبد العظ، السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليدالقول .210
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 . الكويت ،م1988 ، الدعوة دار، عدنان سامل الرومي ،جاسم مهلهل الياسني 

 ، القلم ، الكويت دار،)هـ1250( حممد بن علي الشوكاين،يف أدلة االجتهاد والتقليد  املفيد القول .211
  .عبد الرمحن عبد اخلالق :  حتقيق ، 1396الطبعة األوىل ، 

حممد :   حتقيق ،)  هـ748(  حممد بن أمحد بن الذهيب ، من له رواية يف الكتب الستةعرفة يف مالكاشف .212
م 1992= هـ1413 ، الطبعة األوىل ، مؤسسة علوم القرآن جدة ،سالمية  دار القبلة للثقافة اإل،عوامة

.  

 ، االسالمي املكتب ،) هـ620( عبد اهللا بن قدامة املقدسي ، يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل الكايف .213
  ). 519 / 4 (،بريوت

 ، دار الكتب العلمية،)هـ463: ت(  يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب القرطيب ،الكايف يف فقه أهل املدينة .214
 . بريوت  ،هـ1407

، دار الفكر ، بريوت ، )هـ630- اجلزريثرياألابن ( يف التاريخ ، حممد بن حممد الشيباينالكامل .215
  .م1978/هـ1398

 ).كوپريلى( نسخة ،)   هـ 256(  البخاري ي حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعف، التاريخ الكبري كتاب .216

 الدكتورو حتقيق الدكتور مهدي املخزومي ،) هـ 175(  اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، العني كتاب .217
 . هـ  1409 ، إيران، الطبعة الثانية، مؤسسة دار اهلجرة،ئياإبراهيم السامر

هالل : حتقيق،)هـ 1051(  منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، القناع عن منت اإلقناعكشاف .218
  . بريوت،هـ1402 سنة النشر ، دار الفكر الناشر،مصيلحي مصطفى هالل

 ،) هـ538( حممود بن عمر الزخمشري ، عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل الكشاف .219
  .عبد الرزاق املهدي:  حتقيق ، بريوت – التراث العريب إحياءدار 

 ،)هـ 730(مد البخاري  عبد العزيز بن أمحد بن حم، األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويكشف .220
  .م1997/هـ1418 ، الطبعة األوىل،بريوت– دار الكتب العلمية ،عبد اهللا حممود حممد عمر: احملقق 

(  بن حممد العجلوين إمساعيل على ألسنة الناس ، ديث اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاكشف .221



362 
 

  .  هـ1408 - م 1988 لبنان، –،  دار الكتب العلمية بريوت )  هـ 1162

 دار ،)هـ1067 -حاجي خليفة( مصطفى بن عبد اهللا ، الظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف .222
 .م1076/هـ1402 ،الفكر

:  حتقيق،)هـ928(ابن قاضي عجلون ( أبو بكر بن حممد احلسيين ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار .223
  .  دمشق،م1994 ، دار اخلري ، و حممد وهيب سليمان،علي بلطجي

:  حتقيق،)هـ939: ت( علي بن حممد بن حممد بن خلف،كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب زيد القريواين .224
  .هـ1412 ، بريوت، دار الفكر،يوسف الشيخ حممد البقاعي

 ،) هـ975(  املتقى بن حسام الدين اهلندي الربهان فوري علي ،واألفعال األقوال العمال يف سنن كرت .225
  . بريوت، م 1989 - هـ 1409 ، مؤسسة الرسالة ، السفات حياين ، الشيخ صفوكريب: حتقيق

 بعة الط، القاهرة ، مكتبة وهبة ،يوسف القرضاوي . د، نتعامل مع التراث واملذاهب واالختالف كيف .226
 م2001/هـ1422 ،األوىل 

 ، دمشق ، مكتبة الفاريب ، حممد سعيد رمضان البوطي.د، أخطر بدعة دد الشريعة اإلسالميةيةبالالمذه .227
  م 2005/هـ1425طبعة جديدة 

 ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار األنصار ، حممد احلامد ، اتباع املذاهب األربعة حسما للفوضى الدينية لزوم .228
  . ـه1398

 ،حلليب البايب ا،) هـ 882( بابن الشحنة :  إبراهيم بن حممد املعروف ،لسان احلكام يف معرفة األحكام .229
  . مكان النشر القاهرة ،م1973 -هـ 1393سنة النشر 

 . الطبعة األوىل، بريوت–  دار صادر ،)هـ711( حممد بن مكرم بن منظور ، العربلسان .230

   . بريوت، الطبعة األوىل– دار صادر ظور، العرب، حممد بن مكرم بن منلسان .231

الفكر ، بريوت، الطبعة األوىل ، ، دار ) هـ852(  امليزان ، أمحد بن علي ابن حجر لسان .232
  .م1987/هـ1407
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 الطبعة األوىل ، ، بريوت – دار الكتب العلمية .) هـ476(  ، إبراهيم بن علي الشريازي اللمع .233
  .م1985 ،هـ 1405

وزارة الشؤون اإلسالمية :  الناشر ،الثانية:  الطبعة ،)هـ682( قدامة املقدسي بن ا، االعتقادملعة .234
  .م 2000 -هـ 1420 ، اململكة العربية السعودية -دعوة واإلرشاد واألوقاف وال

 مؤسسة اخلافقني ،)  هـ1188(  حممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي ، ية األنوار البهلوامع .235
 . م 1982 - هـ 1402 -الثانية :  الطبعة ، دمشق –ومكتبتها 

  . بريوت، هـ1400 ، املكتب اإلسالمي،)هـ884(  إبراهيم بن مفلح احلنبلي ،املبدع يف شرح املقنع .236

 دار الفكر للطباعة ، امليس الدينخليل حمي :  حتقيق،)  هـ483( حممد بن أيب سهل السرخسي، املبسوط .237
 . م 2000هـ 1421 وىل،والنشر والتوزيع، بريوت،  الطبعة األ

 1406 الطبعة الثانية ، ، حلب–مية  مكتب املطبوعات اإلسال، أمحد بن شعيب النسائي،اتىب من السنن .238
 .أحكام األلباين ، مع عبدالفتاح أبو غدة:  حتقيق ،م1986 -هـ 

 ، الرياض ،واإلرشاد الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ، سالمية البحوث اإلجملة .239
  .م بن حممد الشويعر  السالعبد.  د، خبالف الظاهرية يف الفروع الفقهيةاالعتداد ، هـ1935

 دار الكتب ،)هـ1078(  عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل ، األر يف شرح ملتقى األحبرجممع .240
  . بريوت ،م1998 -هـ 1419 ،العلمية

 . بريوت، دار الفكر، مع تكملة املطيعي ،)هـ676( حيىي بن شرف النووي ، شرح املهذباموع .241

 عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين، أبو الربكات، ،ى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف الفقه علاحملرر .242
   الطبعة الثانية، الرياض-مكتبة املعارف:  الناشر ،)هـ652( جمد الدين 

 األردن – دار البيارق ،)هـ543( أبو بكر بن العريب املعافري املالكي قاضي ال، يف أصول الفقه احملصول .243
  .حسني علي اليدري :  حتقيق ،م 1999-هـ1420األوىل ،  الطبعة ،

 طه .د: دراسة وحتقيق)  هـ 606(  حممد بن عمر بن احلسني الرازي ، يف علم أصول الفقه احملصول .244
  . م 1992 / هـ1412 ، ريوت ب، مؤسسة الرسالة ،جابر فياض العلواين 
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 دار الكتب ، حتقيق عبد احلميد هنداوي ،) ـه458( واحمليط األعظم، علي بن إمساعيل بن سيده احملكم .245
 . بريوت،م 2000 ،العلمية 

 .ط .ت ، د.، دار الفكر ، د) هـ456( باآلثار، علي بن امحد بن سعيد بن حزم احمللى .246

 ، بريوت –مكتبة لبنان ناشرون :  الناشر ،) هـ666( حممد بن أيب بكر الرازي،خمتار الصحاح .247
 .مود خاطرحم: حتقيق ،م1995 -هـ 1415

 حتقيق حممد حامد الفقي ،) هـ 777(  حممد بن علي احلنبلي البعلي ، الفتاوى املصرية البن تيمية خمتصر .248
 . السعودية -  الدمام ،م 1986 - هـ1406 ، دار ابن القيم ،

  . ت   بريو، دار املعرفة للطباعة والنشر،)هـ264: املتوىف ( إمساعيل بن حيىي املزين ،خمتصر املزين  .249

 بن عبد الرحيم بن حممد ىعبد القادر بن أمحد بن مصطف:  املؤلف - إىل مذهب اإلمام أمحد املدخل .250
/ هـ 1417 الطبعة  األوىل ، دار الكتب العلمية ،حممد أمني ضناوي :  حتقيق ،) هـ1346(بدران 
  .م 1996

عن عبد الرمحن بن القاسم ) هـ 240:ت)(بسحنون( رواية عبد السالم بن سعيد التنوخي،املدونة الكربى .251
 دار الكتب العلمية بريوت ـ ،زكريا عمريات: حتقيق، )هـ179: املتوىف (عن مالك بن أنس األصبحي 

  .لبنان

 ، املكتب اإلسالمي– الرياض ، دار الوراق،)هـ1384(مصطفى السباعي.  د،املرأة بني الفقه والقانون  .252
  .م1999/  هـ1420 ، الطبعة السابعة،بريوت 

 ، دار الفكر،حممد سعيد رمضان البوطي.  د،املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرباين .253
 .م 1996 -هـ 1417 ، الطبعة األوىل،بريوت -دمشق

خالد بن :  حتقيق،) هـ251(  إسحاق بن منصور املروزي،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وابن راهويه .254
  . الرياض ، م2004- هـ 1425 ، دار اهلجرة،مجعة فتحي.  د-  وئام احلوشي-حممود الرباط

 1342( أبو املعايل حممود شكري األلوسي ، رسول اهللا أهل اجلاهلية يها اجلاهلية اليت خالف فمسائل .255
  .هـ1422 ، األوىل بعة الط، تقدمي وتعليق علي بن مصطفى خلوف،)هـ
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 – دار الكتب العلمية ،)هـ405(م النيسابوري حممد بن عبداهللا احلاك،املستدرك على الصحيحني .256
 .مصطفى عبد القادر عطا : حتقيق،م1990 -هـ 1411 الطبعة األوىل ، ،بريوت

 الطبعة ، وت بري– دار الكتب العلمية ،  حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ، يف علم األصول املستصفى .257
 .حممد عبد السالم عبد الشايف:  حتقيق ،1413األوىل ، 

 ،، دار الكتب العلمية بريوت )  هـ749(  من ذيل تاريخ بغداد ، أمحد بن أيبك بن الدمياطي املستفاد .258
   . مصطفى عبد القادر عطا: م، حتقيق1997 - ـ ه1417الطبعة األوىل 

 الطبعة األوىل ، ، بريوت – مؤسسة نادر ، علي بن اجلعد بن عبيد ،) هـ 230(مسند ابن اجلعد  .259
  . عامر أمحد حيدر:  حتقيق ، 1990  - 1410

  األحاديث مذيلة بأحكام ، القاهرة – مؤسسة قرطبة ،)هـ241( أمحد بن حنبل ، نبل أمحد بن حمسند .260
  .شعيب األرنؤوط عليها 

 . بريوت– دار الكتب العلمية ،) هـ204( حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي، الشافعيمسند .261

 ضاف، وأ) هـ652: ت (جمد الدين عبد السالم بن تيمية : تصنيفها اجلد بدأ ب[  آل تيمية - املسودة .262
) ] هـ728(أمحد بن تيمية : ، مث أكملها االبن احلفيد ) هـ682( بن تيمية ليمعبد احل: إليها األب 

  . عبد احلميد لدينحممد حمىي ا:  حتقيق ، القاهرة – املدين

 دار الوفاء للطباعة ،  م1991 - هـ 1411 الطبعة األوىل ، علماء األمصار أعالم فقهاء األقطارمشاهري .263
  . املنصورة -والنشر والتوزيع 

  ،) هـ 770 حنو ( املنري يف غريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموياملصباح .264
  .املكتبة العلمية

 الطبعة ، بريوت،راق دار الو، حممد مصطفى السباعي،مصطفى السباعي بأقالم حمبيه وعارفيه .265
 .م2000/هـ1421،األوىل

 ضبطه وعلق عليه االستاذ ،) هـ235)(بن أيب شيبة(  عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان، املصنف .266
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