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 ممخص
وقد اشتمل عمى مبحثين رئيسين مع . اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقو والقانون: يحمل عنوان ىذا البحث 

اإلثبات بالمعاينة في الفقو والقانون، وان المعاينة تعتبر وسيمة من : مقدمة وخاتمة، تكممت في المبحث األول عن
اإلثبات بالخبرة في الفقو والقانون : تكممت عنوفي المبحث الثاني . وسائل اإلثبات ويقوم بيا القاضي أو من ينيبو

 .وأن الخبرة من وسائل اإلثبات المعتبرة اال أن الذي يتولى أمرىا الخبير المختص والمكمف من قبل المحكمة
وخمصنا الى ان القضايا التي يمكن االعتماد فييا عمى قول أىل الخبرة كثيرة ومتطورة وأن التقرير المقدم من  

 .اال انو غير ممزم لمقاضي. او المعاين لمحل النزاع يعتبر دليال في الدعوىقبل الخبير 
 

Abstract 

 This paper dwelt on two issues: Proof through checking up in fiqh and law and 

proof through expertise in fiqh and law. Checking up is considered one means of proof 

which the judge or his deputy may use. Proof through expertise is also a means of 

evidence . However, an expert assigned by the court can provide the evidence or proof. 

The researcher concluded that the issues, in which we depend on experts ‘statements to 

prove them, are many and developed. The expert or the assessor’s report, for conflict 

resolution, is an evidence in the lawsuit. However, it is not binding to the judge. 
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 المقدمة

ال يأتيو الباطل من بين يديو  …الحمد هلل الذي أنزل عمى عبده الكتاب ولم يجعل لو عوجًا ، قيمًا  
عميم . أمر بالعدل واإلحسان وتعالى عن الجور والفحشاء والطغيان. وال من خمفو تنزيل من حكيم حميد

ما قّدر وأمضى ودّبر وقضى، ال حكيم في جميع . باألشياء دقيقيا وعظيميا صغيرىا وكبيرىا قبل كونيا
صمى اهلل عميو  -وصمى اهلل ومالئكتو وجميع خمقو عمى نبينا محمد . معقب لحكمو وىو سريع الحساب

 :ورضي اهلل عن صحابتو أجمعين وعن تابعييم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. البشير النذير -وسمم 
ة خاتمة لشرائعو السابقة أسسيا عمى أحسن فإن اهلل سبحانو وتعالى لما قضى أن تكون ىذه الشريع 

 .الطرائق وأمتن القواعد وشيدىا عمى الحق والعدل وعمى جمب المصالح ودرء المفاسد
وعمم القضاء من قواعد الدين التي يقوم عميو بنيانو القويم، بو الدماء تعصم وتيدر، واألبضاع تنكح  

فكان من أجل . ما يجوز ويحرم وما يكره ويندبوتحرم، واألموال تصان وتسمب، ويعمم من المعامالت 
وداود وسميمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيو غنم : "بدليل قولو عز وجل. العموم قدرًا وأعزىا شرفاً 

فقد أثنى اهلل عمى داود في . (1)"القوم وكنا لحكميم شاىدين ففيمناىا سميمان وكاًل أتينا حكمًا وعمماً 
أثنى عمى سميمان الجتياده وفيمو وجو الصواب، فإن القضاء في مواطن الحق اجتياده في الحكم كما 

 .يوجب اهلل بو األجر والثواب والثناء
فعمى القاضي أن يتحرى أسباب الحق فيعميو عمى الباطل، وينصر المظموم عمى الظالم في موقف  

: ره عاقبة مخالفة ذلك بقولو تعالىالتدافع بينيما بعد أن أخذ اهلل منو العيد والميثاق بأن يحكم بو، وأنذ
وأما القاسطون " فيقسط ويحيف ليكون حطب جينم" (2)ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون"

يوم يقوم الناس لرب . "يوم أن يصبح متيما بعد أن مكنو اهلل من القضاء. (3)"فكانوا لجينم حطباً 
 .(4)"العالمين

بشرية النزوع نحو الممذات والشيوات وحب المال والطمع فيو مما ينشأ ولما كان من طبيعة النفس ال 
قامت الشريعة االسالمية بنظرتيا الواقعية لقانون التدافع في الحياة  عنو النزاعات والخالفات بين الناس،

 بمعالجة ما ينشأ بين الناس، من خصومات والفصل فييا عمى أساس من الحق والعدل وأداتو في ذلك
من ىنا نمحظ أىمية وسائل اإلثبات في القضاء . الذي يعتبر من أىم قواعد ىذا الدين" م القضائيالنظا"

لذلك رأيت أن أكتب في إحدى ىذه الوسائل لمساسيا الشديد بواقع . والتي بدونيا يضيع الحق ويخفى
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ية والقانونية لتمام وقد حاولت أن أجمع فيو بين النظرتين الفقي. اإلثبات بالمعاينة والخبرة: الحياة وىي
 :الفائدة وقد ضم ىذا البحث مبحثين اثنين وكل منيما يحتوي عمى عّدة مطالب

 .اإلثبات بالمعاينة في الفقو والقانون :األول
 .اإلثبات بالخبرة في الفقو والقانون :والثاني

ن يجزل لنا واهلل اسأل أن يجعل ىذا العمل خالصًا لوجيو الكريم وأن ينفع بو أبناء المسممين وأ
 .آمين. العطاء يوم نقوم لرب العالمين وأن يغفر لنا خطايانا وزالتنا إنو غفور رحيم

 
 اإلثبات بالمعاينة في الفقو والقانون:  المبحث االول
 مفيوم االثبات:  المطمب االول

 اإلثبات لغة
: بيّنة، وثابتو وأثبتوالّحجة وال( بالتحريك)ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فيو ثابت، والثبت : تقول 

 .(5)أقاميا وأوضحيا: عرفو حق المعرفة، وأثبت حجّتو
 

 اإلثبات فقيًا وقانوناً 
ال أرى كبير فرق في الترتيب المفظي لمعنى اإلثبات بين أىل الفقو والقانون ىذا فضاًل عن أن  

ن تكمموا في كتبيم عن القضاء و  . أحكامو والبينات وأنواعياالفقياء القدامى لم يعّرفوا اإلثبات كمصطمح وا 
والقانوني واضحًا إذ كميا تدور حول معنى إقامة ( الفقيي)كما نرى االرتباط بين المعنى المغوي والشرعي 

 .الدليل والحجة والبرىان إلظيار صحة ما يدعيو المدعي أمام القضاء بالطرق المسموح بيا
إقامة : "الزحيمي في رسالتو وسائل االثباتمحمد . يقول د: ففي تعريف االثبات من الناحية الفقيية

 .(6)"الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتيا الشريعة عمى حق أو واقعة تترتب عمييا آثار شرعية
إقامة الدليل الشرعي أمام : ويؤخذ من كالم الفقياء أن اإلثبات: "كما جاء في الموسوعة الفقيية

 .(7)ن الوقائعالقاضي في مجمس قضائو عمى حق أو واقعة م
اإلثبات بمعناه : "يقول السنيوري في وسيطو شرح القانون المدني: واما تعريف االثبات قانونًا 

ىو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددىا القانون عمى وجود واقعة قانونية ترتبت ": القانوني
 .(8)"آثارىا
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 أىمية االثبات:  المطمب الثاني
اإلسالمية الغراء أنظمة الحياة وقوانينيا وبّينت الحقوق والواجبات المتعمقة لقد رسمت الشريعة  

باألشخاص والجيات ورتبت عمى ذلك الجزاء والعقاب، فكل ما يؤدي الى استقرار الحياة والتعامل 
والطمأنينة فرضتو وألزمت بو وكل ما يؤدي الى اليرج والفساد رفضتو ومنعتو من أجل أن يعيش الناس 

 .ين وينطمقوا في أسفارىم ومعايشيم آمنينمطمئن
نك لتجد   من يخرج عمى نظام الحياة وقانونيا ويتعدى حدوده، فمن النفوس من  –مع ىذا  –وا 

تعشق التمرد والفوضى وتستمرئ اإلعتداء عمى حقوق اآلخرين وحرياتيم وتستيين بيا فكانت إقامة النظام 
حماية النظام الذي ىو ميزان اإلستقرار واألمن والحق والعدل القضائي الزمو وايجاده واجبا تحتمو ضرورة 

وحفظ الحقوق، والتعدي عميو يعني اختالل ذلك كمو من ىنا كان تقدم النظام واحترامو مرتبطا بتقدم الحياة 
 .وبو يقاس شرف الحضارات ورقييا، وما نتمناه ال يتحصل وال يستقيم إال بفرضو والزامو بقّوة السمطان 

حاصال والنزاع واالختالف بين أفراد المّمة الواحدة قائما لجأ الناس  –ممن ذكرنا  –كان التعدي ولما  
نصاف المظموم، والقاضي ال يستطيع أن يفصل في النوازل والمنازعات  إلى القضاء طمبًا إلحقاق الحق وا 

: لمقاعدة القضائية فيقع عبء إثبات الحق عمى مدعيو ،إال إذا ظيرت وتجمت أمامو الحقائق والبّينات
أن مدار سير : فال حق بال إثبات، من ىنا نرى.   ( 9)"البّينة عمى من ادعى واليمين عمى من أنكر"

الدعوى في أغمبّيتو منصب عمى إثبات الحقوق وتقديم البّينات ومناقشتيا إلى أن يثبت المّدعي حقو عمى 
فالحق ال يصبح حقيقة قضائية . ثبات أيضاالمّدعى عميو أو أن يدفع المدعى عميو دعوى المدعي باإل

ويحكم بو القاضي وتكون لو قيمة عممية إال إذا أظيره صاحبو أمام القاضي باإلثبات، فالحق وان كان 
في أصمو موجودًا لكنو يبقى مستورًا مّيتًا ال قيمة لو وال فائدة ترجى منو ما لم يتجل أمام القاضي بوسائل 

 . اإلثبات
إذا كان اإلثبات ىو إقامة الدليل أمام القضاء عمى الواقعة التي يرتب القانون " :يقول السنيوري
أن ىذه الواقعة إذا أنكرىا الخصم ال تكون حقيقة قضائية إال عن طريق اإلثبات : عمييا أثرًا فمعنى ذلك

العدم القضائي، فالحق الذي ينكر عمى صاحبو وال يقام عميو دليل قضائي ليست لو قيمة عممية فيو و 
سواء من الناحية القضائية ومن ىنا تظير أىمية اإلثبات من الناحية العممية، فالحق يتجرد من قيمتو ما 
لم يقم الدليل عمى الحادث المبدىء لو والواقع أن الدليل ىو قوام حياة الحق ومعقد النفع فيو ليذا كان 

 .(10)"ة في الواقع العممياإلثبات من اإلجراءات القانونية التي ال تنقطع وأكثرىا إفاد
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الوازع الديني، وىذه : غير أن اإلثبات في الفقو القضائي اإلسالمي مرتبط باألخالق والعقيدة أعني
ميزة تمتاز بيا أحكام الشرع الحنيف، ىذا الوازع ىو الذي يدفع المسمم بأن يكون قّواال لمحق ولو عمى 

يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شيداء هلل ولو : "نفسو أو أىمو ألنو يسمع أمر اهلل في قولو سبحانو
ويعمم بأن شيادة الزور من الكبائر ألنيا مدفعة لمحق ومجمبة . (11)"عمى أنفسكم أو الوالدين واألقربين

ويقول . (12)"فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور: "يقول سبحانو. لمظمم وىذا ممقوت عند اهلل
ذا مّروا بالمغو مّروا كراما: "بيانو لصفات عباده المؤمنين في معرض . ( 13)"والذين ال يشيدون الزور وا 
صمى اهلل  -سئل النبي : فيما يرويو عنو أنس رضي اهلل عنو قال -صمى اهلل عميو وسمم -ويقول النبي
وفي رواية . (14)لزوراإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس وشيادة ا: عن الكبائر قال -عميو وسمم 

( ثالثا؟)أال أنبئكم بأكبر الكبائر  -صمى اهلل عميو وسمم  –قال النبي : و قالنأبي بكرة عن أبيو رضي ع
اال وقول الزور : االشراك باهلل وعقوق الوالدين وجمس وكان متكئا، فقال: ى يا رسول اهلل، قالمب: قالوا 

 .(15)ليتو سكت : فما زال يكررىا حتى قمنا: قال"
كما ويحذر الرسول صمى اهلل عميو وسمم من اليمين الفاجرة التي يقتطع بيا من حق اخيو ظممًا 

من حمف : وعدوانًا فيقول صمى اهلل عميو وسمم فيما يرويو االعمش عن شقيق عن عبد اهلل رضي اهلل عنو
وقد يعجز  .(16)"نليقتطع بيا مال امرىء مسمم لقي اهلل وىو عميو غضبا –وىو بيا فاجر  –عمى يمين 

المدعي عن إثبات حقو أو يكون خصمو ألحن في حجتو فيقمب الحق الى باطل فيختفي الحق وتطمس 
معالمو وال سبيل الى اظياره عندئذ غير الوازع الديني والنظام االخالقي المركوز في النفس من حب 

صمى اهلل عميو وسمم  –رسول اهلل قال : فعن ام سممة قالت. العدل ومقت الظمم وأكل أموال الناس بالباطل
انكم تختصمون الّي ولعّل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض فأقضي لو عمى نحو مما أسمع منو 

 .( 17)"فمن قطعت لو من حق أخيو شيئًا فال يأخذه فانما اقطع لو قطعة من النار
ي المحافظة عمى النظام من ىنا اىتم االسالم بتربية النفس وتيذيبيا حتى تكون سندًا وعونًا ف 

طواعية دون اكراه وفي المساىمة في احقاق الحق وعدم اكل حقوق اآلخرين ظممًا وزورًا، فيبقى الحق 
فيو ثابت وظاىر في تمك . ظاىرًا والعدل منتصرًا والخير منتشرًا حتى ولو عجز صاحبو عن اثباتو 

وفريدة من نوعيا امتاز بيا الفقو االسالمي ىذه ميزة خاصة . النفوس المميئة بحب الخير والحق والعدل 
 .وباألخص في موضوع االثبات في القضاء 
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 طرق االثبات في الفقو والقانون: المطمب الثالث
طرق االثبات في الفقو والقانون تكاد تكون واحدة اال أننا نرى ان ىناك اختالفا بين المذاىب الفقيية  

اعتمادىا من حيث التوسعة والتضييق في ذات المذىب  في حجية بعضيا من جية واختالفا في قّوة
الواحد أحيانًا من جية ثانية، غير أن المادة القانونية تبقى ممزمة لمقاضي فيما نصت عميو من طرق 

) الشيادة، واإلقرار، واليمين، والكتابة والقرائن، وعمم القاضي والمعاينة والخبرة: وىذه الطرق ىي. إثبات

18). 
أكتب ىذا البحث عن طريقة المعاينة والخبرة في إثبات اإلحكام نظرًا لما لمستو من وقد رأيت أن 

أىمية ىذه الوسيمة من خالل الواقع العممي المشاىد إذ أن نسبة كبيرة من القضايا المقدمة لممحاكم تعتمد 
 .في إظيار الحق واثباتو فييا عمى المعاينة والخبرة

 
 مفيوم المعاينة:  المطمب الرابع

: النظر، وقد عاينو معاينًة وعيانا ورآه عيانا: والعين والمعاينة: "يقول صاحب المسان: المعاينة لغة
 (19).مواجية، وتعّينت الشيء أبصرتو: لم يشك في رؤيتو إياه، ورأيت فالنا عيانا، أي

 .النظر والمواجية: فالمعاينة إذن تعني
 

 المعاينة فقيًا وقانوناً 
نما لم يتناول فقيا :فقياً  ؤنا األجالء ىذا المصطمح بالتعريف ولم يعقدوا لو وألحكامو بابا مستقاًل وا 

 .تطرقوا لو من خالل تفريعاتيم ذات العالقة والمبثوثة في ثنايا كتبيم الفقيية 
وقد عرفو بعض الفقياء المعاصرين الذين بحثوا في مسائل القضاء وتعرضوا لوسائل اإلثبات 

والمعاينة : "محمد مصطفى الزحيمي حيث يقول في كتابو القّيم وسائل اإلثبات .القديمة والحديثة منيم د
 .(20)"ىي أن يشاىد القاضي بنفسو أو بواسطة أمينو محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقيقة األمر

فقد جاء في رسالة . يكاد ال يخرج المعنى القانوني عن المعنى الفقيي لمصطمح المعاينة : قانونا
المعاينة ىي الكشف الحسي المباشر الثبات حالة الشيء او الشخص من : "ات لالستاذ احمد نشأتاالثب

 .(21)خالل الرؤية او الفحص المباشر
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بعد ىذا البيان نمحظ أن التداخل بين المعنى المغوي والفقيي والقانوني واضح، حيث تدور كميا  
ن اختمف البناء المفظي . المر محل النزاعحول معنى النظر والرؤية والمواجية لمتأكد من حقيقة ا فيو وا 

 .لكن المبنى واحد
 

 مكان المعاينة وموضوعيا:  المطمب الخامس
من االجراءات التي قد تقوم بيا المحكمة ألجل اثبات شيء ما في القضية المنظورة االنتقال الى 

بّينة وبصيرة، وىذا يعني أن محل الواقعة لجمع ما يتعمق بالقضية من معمومات ليكون الحكم بعدىا عن 
تنقل جمسة المحكمة الى محل الواقعة حيث يحرر محضر المعاينة ىناك وتعتبر جمسة المحكمة بذلك 

 .معقودة بصفة رسمية
ىذا وانما تحصل المعاينة لمواقعة في محل النزاع عند تعذر احضارىا الى مكان القضاء كما لو  

او بجناية وعندئذ ال بد . نقوالت يصعب نقميا لكثرتيا كأثاث منزلكان محل المعاينة متعمقا بعقارات أو م
من معاينة كل ما لو عالقة بالجريمة كمعاينة المكان الذي تمت فيو، واما اذا كان محل النزاع خاصًا 

كما في  .بمنقول يسيل احضاره الى مكان القضاء فان القاضي يأمر باحضاره لممحكمة لمعاينتو امامو
ت المزّوره أو االسمحة واألدوات المستخدمة في الجريمة أو الكشف عمى المجني عميو لرؤية معاينة العمال

 .(22)آثار الضرب أو الجرح، أو التعذيب، أو إحضار البنت ليرى القاضي مدى صالحيتيا لمزواج
فمكان المعاينة إذن قد يكون خارج المحكمة وقد يكون داخميا كما أن موضوع المعاينة غير محدد 

نما يختمف باختالف القضايا محل النزاع ب سواء منيا ما يتعمق بموضوع المعامالت أم  –قضية ما وا 
 .الجنايات أم المناكحات أم غير ذلك

من ىنا كانت المعاينة من أىم وسائل اإلثبات خاصة في المسائل الماّدية بل إنيا قد تكون الوسيمة 
إلثبات ،كما لو اّدعى صاحب منزل أن المقاول خالف الوحيدة والدليل القاطع الذي ال غنى عنو في ا

الرسم المتفق عميو في البناء، فمعاينة المنزل عندئذ ىي الدليل القاطع لمعرفة ما إذا كان مطابقًا لمرسم أم 
 .ال

األصل أن القضاء بالمجاىيل ال يصح وال " (:أدب القاضي)يقول الخصاف في كتابة المشيور 
إن الشيء المّدعى إذا كان : ال نعمم فيو خالفًا بين أىل العمم فإن كان كذلك قمناالشيادة عمييا وىذا ما 

مما ينقل ويحول فيجب أن يكون حاضرًا عند القاضي حتى تقع عمى عينو الشيادة والقضاء ويحمف 
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ن كان مما ال ينقل  المدعى عميو إن لم يكن لممدعي بيّنة لما قمنا إن القضاء عمى مجيول ال يجوز وا 
(23) لعقار فينبغي أن تنتفي الجيالة بالتحديد حتى ال يقع القضاء والشيادة عمى مجيولكا

. 
والمحكمة ىي التي تقرر القيام بالمعاينة أم ال حسبما تقتضيو مصمحة سير الدعوى في نظرىا وال 

 .تجبر عمى ذلك
لنزاع لمعاينتو، فمممحكمة ومن تمقاء نفسيا أو بطمب من أحد الخصوم أن تقرر اإلنتقال إلى محل ا

وأما إذا كان لدى المحكمة من األدّلة واألوراق ما يكفي لمفصل في الدعوى المنظورة أماميا فال معنى 
 .(24)عندئذ لإلنتقال إلى موضوع النزاع لمعاينتو

ان لممحكمة في أي دور من : "من قانون أصول المحاكمات المدنية عمى( 38)وقد نّصت الماّدة 
تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر عمى أي مال منقول أو غير منقول أو  أدوار المحاكمة ان

 .ألي أمر ترى لزوم الخبرة عميو
ويتوجب عمييا أن تبّين في قرارىا االساليب الداعية إلجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع 

يجوز ليا أن تقوم بالكشف بكامل تحديد ميمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجية المكمفة بيا و 
 . (25)"ىيئتيا أو أن تنتدب أحد اعضائيا لمقيام بو

 
 المعاينة تختمف عن عمم القاضي:  المطمب السادس

وال بد من االشارة ىنا إلى أن المعاينة تختمف عن عمم القاضي من حيث أن المعاينة إنما أقرىا  
ال يظير فييا الحق جميا واضحًا إال برؤية الشيء القاضي وقام بيا نتيجة لرفع الدعوى عمى واقعة 

ومعاينتو فتتجمى لو حقيقتو وتتضح لو معالمو فتشتد قناعتو وتقوى وتطمئن نفسو فيي جزء من اجراءات 
لذلك كان العمم بمحل النزاع بالمعاينة أقوى من الشيادة أو الكتابة فيو ألن . سير الدعوى تقرره المحكمة

 .دليال باشره القاضي بنفسوالمعاينة عندئذ تكون 
وىذا يختمف عن القضاء بعمم القاضي الذي يكتسبو بنفسو خارج مجمس الحكم وبشكل شخصي  

انفرادي وقبل رفع الدعوى، فعممو في ىذه الحال قد تحصل لو خارج نطاق الدعوى ومجمس القضاء بينما 
ومحل النزاع من خالل دعوى المعاينة ىي عمم تحصل لمقاضي عن طريق الرؤية والمباشرة لموضوع 

 .(26)رفعت لدى مجمس القضاء لذا فيو يعتبر في عممو الرسمي
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 مشروعية المعاينة وحجيتيا في الفقو والقانون:  المطمب السابع
اتفق أىل الفقو والقانون عمى مشروعية المعاينة ومباشرة الكشف عن محل النزاع لتتجمى الحقيقة  

لقضاء، فنصوص الشرع متضافرة عمى تحري الحق والعدل لما فيو من أمام القاضي فيسود العدل في ا
 .الحفاظ عمى مصالح العباد وعدم ضياع حقوقيم

فكل ما من شأنو أن يؤدي إلى مصمحة فيو محمود شرعًا وكل ما من شأنو أن يؤدي إلى مفسدة  
 :يمي ومن النصوص والوقائع التي تدلنا عمى مشروعية المعاينة ما –فيو مذموم شرعًا 

يا أييا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شيداء هلل ولو عمى أنفسكم أو الوالدين : "قولو تعالى .6
قوموا بالعدل : معنى الكالم: "وقال الّزجاج". كونوا قوامين بالعدل: "قال ابن عباس  .(27)"واألقريبين

ر ىنا بالقسط بين الناس ألن قوام عم األم: "ويقول الشيخ المراغي في تفسيره. (28)"واشيدوا هلل بالحق
أمور اإلجتماع ال يكون إال بالعدل، وحفظ النظام ال يتم إال بو وبما فيو من الشيادة هلل بالحق ولو 
عمى النفس والوالدين واألقربين، وعدم محاباة أحد لغناه أو لفقره ألن العدل مقدم عمى حقوق النفس 

ن مجمسو لمعاينة محل النزاع والكشف عنو عند تعذر وخروج القاضي م: قمت .(29)"وحقوق القرابة
 .واإلعراض عنو يوقع في المحاباة والظمم. إحضاره اليو فيو تتبع ألسباب العدل

ن كان : "قولو تعالى .2 وشيد شاىد من أىميا إن كان قميصو قد من قبل فصدقت وىو من الكاذبين وا 
ميصو قد من دبر قال إنو من كيدكن إن قميصو قد من دبر فكذبت وىو من الصادقين فمما رأى ق

 .(30)"كيدكن عظيم
روي أنو كان المرأة العزيز ابن عم وكان رجاًل حكيمًا، واتفق في ذلك الوقت أنو كان مع الممك يريد  

سمعت من وراء الباب صوت شق القميص إال أني ال أدري أيكما قدام صاحبو، : أن يدخل عمييا وقال
ن كان من خمفو فالرجل صادق وأنت فإن كان شق القميص من قدا مو فأنت صادقة والرجل كاذب، وا 

إنو من كيدكن، ويحتمل أن : القميص ورأوا الشق من خمفو قال ابن عميا( عاينوا)كاذبو، فمما نظروا 
 .يكون ىذا الكالم من قول زوجيا

قولو عميو ل (31)إن الذي أصدر قرار معاينة القميص صبي في الميد وكان ابن خال المرأة: وقيل
  وشاىد يوسف: "الصالة والسالم

…
   (32)" 

…وفيو جواز األخذ بالقرينة والعالمة : "عبد المنعم تعيميب في فتح الرحمن. قال د
(33)" 
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وفيو جواز المعاينة والنظر الى محل الواقعة إلثبات الحق، فبيا عممت براءة يوسف، صدقو : قمت
 . جي الذين اتقواوكذبيا، وتمت كممة ربك صدقًا وعداًل ثم نن

 :ومن الوقائع القضائية التي تدلنا عمى مشروعية المعاينة
أن رجاًل من بني مخزوم استعدى عمر رضي اهلل عنو عمى أبي : "ما ذكره صاحب اإلستذكار .6

إني ألعمم الناس بذلك، فقال عمر ألبي : سفيان بن حرب، أنو ظممو حدًا في موضع فقال عمر
يا أبا سفيان خذ ىذا الحجر من ىا ىنا فضعو : لموضع  فنظر عمر فقالانيض بنا إلى ا: سفيان

خذ ال أم : ال أفعل، فعاله عمر بالّدرة، وقال: واهلل لتفعمن، فقال: ىا ىنا، فقال ال واهلل ال أفعل، فقال
قديم الظمم، فأخذه فوضعو حيث قال، فاستقبل عمر القبمة  –ما عممت  –لك وضعو ىا ىنا، فانك 

واستقبل . وأذلمتو لي باإلسالم. ميم لك الحمد أن لم تمتني حتى غمبت أبا سفيان عمى رأيوال: فقال
فنرى   .(34)الميم لك الحمد أن لم تمتني حتى جعمت في قمبي ما ذلمتو لعمر: القبمة أبو سفيان وقال

ء أن عمر ذىب إلى محل النزاع وعاينو ورسم الحدود بين الطرفين مما يدل عمى مشروعية القضا
عميكم بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين الميديين عضوا : "بالمعاينة والرسول صمى اهلل عميو وسمم يقول

 .(35)"عمييا بالنواجذ
قال احمد بن محمد بن : "وفي قضاة قرطبة لمخشني في ترجمة القاضي األسوار بن عقبة النصرى .2

تيى اقطارىا، وشيّدت أحمد بن رأيت لألسوار بن عقبة حكمًا في حدود مقبرة الربض ومن: أيمن
بّقى، وىو عمى القضاء يومئذ، وقد ركب الى الموضع مع الفقياء، وذلك الحكم معو، حتى امتحن 

 .(37)"عمى ما وجد في الحكم (36)الحدود، واحتمل
حدثنا أبو دجانة احمد بن الحكم : حدثنا محمد بن يوسف قال : "وفي اخبار الوالة والقضاة لمكندي .8

كان بيني وبين جار لي مشاجرة في حائط، فقالت لي أمي إمض الى : ا محمد بن رمح قالقال حدثن
: القاضي المفّضل بن فضالة فاسألو أن يأتي ينظر إلى ىذا الحائط فمضيت إليو وأخبرتو فقال

إجمس لي بعد العصر حتى أوافيك، فأتى، فدخل إلى دارنا فنظر إلى الحائط ثم دخل إلى دار جارنا 
 .(38)"الحائط لجاركم، وانصرف: يو، فقالفنظر إل

ىذه بعض من الوقائع القضائية والتي يتضح فييا حرص القضاة عمى تجمية الحقيقة في القضية 
المتنازع فييا عن طريق المعاينة ألن العمم الذي يتحصل لو بيذا الطريق أقوى من شيادة الشيود فيكون 

ولمقاضي أن يمزمو بمعاينة سبب : "وط في ىذا المقاميقول صاحب المبس. حكمو أقرب إلى الحق والعدل
ذلك ألن معاينة السبب أقوى في إفادة العمم من إقرار المقر بو وىذا إذا رأى في مصره الذي ىو قاض 
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فيو بعد ما قمد القضاء، فأما إذا رأى ذلك قبل أن يتقمد القضاء ثم استقضى فميس لو أن يقضي بعممو في 
لو أن يقضي بعممو في ذلك، ألن عممو بمعاينة السبب ال : ال أبو يوسف ومحمدذلك عند أبي حنيفة، وق

يختمف بما بعد أن يستقضى وقبمو وىو أقوى من العمم الذي يحصل لو بشيادة الشيود فإن معاينة السبب 
 .(39) تفيد عمم اليقين وشيادة الشيود ال تفيد ذلك

بر دلياًل قائمًا في الدعوى، ويؤخذ بعين اإلعتبار ومن ىنا فإن ما يثبت لممحكمة بطريق المعاينة يعت 
ال كان الحكم قاصرًا ومعيبا يستوجب النقض، مع اإلشارة الى أن المحكمة تتمتع  عند إصدار الحكم، وا 
بسمطة تقديرية فما يتعمق بالدليل الناتج عن المعاينة، فميا أن تأخذ بو أو أن تطرحو متى وجدت في أوراق 

 .(40)وين قناعاتياالدعوى ما يكفي لتك
 .وىي تكاد تكون متفقة. ويمكن لنا ان نضع الضوابط الفقيية والقانونية التالية لممعاينة

فالمعاينة تحتاج الى قرار . إن القيام بمعاينة محل النزاع ال يكون اال بعد رفع دعوى امام المحكمة :اوالً 
 . قضائي وىذا ال يتأتى بال دعوى

يخضع لسمطة المحكمة التقديرية، فميا أن توافق أو أن ترد الطمب المتعمق بيذا إن قرار المعاينة  :ثانياً 
 .الخصوص، كما أن ليا أن تبادر بو من تمقاء نفسيا

 .المعاينة تتم عمى جميع االموال المنقولة منيا وغير المنقولة :ثالثاً 
ليذا كان العمم بمحل النزاع . زاع مباشرة بنفسو ولو أن يرسل نائبو0يقوم القاضي بمعاينة محل الن:رابعاً 

 .بالمعاينة أقوى من طريق الشيادة والكتابة
ليذا  –عمى القاضي أن يباشر معاينة محل النزاع خالل عممو الرسمي وىو عمى رأس وظيفتو :خامساً 

 .(41)-اختمفت المعاينة عن عمم القاضي كما أشرنا سابقا 
اكمات المدنية االردني عمى ىذه الضوابط بفروعيا من قانون أصول المح( 38)وقد نصت المادة 

عمى أي مال منقول او غير  …لممحكمة أن تقرر الكشف والخبرة : "عمومًا ومما جاء في ىذه المادة
  واذا اتفق الفرقاء عمى انتخاب خبير وافقت المحكمة عمى تعيينيم واال تولت بنفسيا انتخابيم  …منقول 

كما ويجوز ليا  …سباب الداعية لمكشف مع تحديد ميمة الخبير وعمى المحكمة أن تبين في قرارىا األ…
وعمييا أن تبين لمخبير الميمة الموكولة إليو  …أن تقوم بالكشف أو أن تنتدب أحد أعضائيا لمقيام بذلك 

 .… (42)وتحمفو اليمين بأن يؤدي عممو بصدق وأمانة …
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يتوصل فييا إلى الحقيقة لوحده  لكن ىناك بعض القضايا المتنازع عمييا ال يستطيع القاضي أن
وذلك ألمور يجيميا فيضطر إلى أن يستعين بذوي الخبرة واإلختصاص لمعاينة المحل المتنازع فيو، فيل 

ىذا ما سنجميو في المبحث . يعتبر قول أىل الخبرة كمعاينة القاضي ويكون دلياًل وحجة في اإلثبات
 .اإلثبات بالخبرة إن شاء اهلل تعالى: الثاني

 
 اإلثبات بالخبرة في الفقو والقانون :المبحث الثاني
 مفيوم الخبرة: المطمب األول

 الخبرة لغة
من أسماء اهلل عز : عرفتو عمى حقيقتو، والخبير: األمر‘ عممتو، وَخَبرت: َخبرت باألمر، أي: تقول 

الذي خمق السموات : "وقولو تعالى (43)كعميم وقدير، : وجل العالم بما كان وما يكون، وىي صيغة مبالغة
اسأل عن خمق : أي (44) "واألرض وما بينيما في ستة أيام ثم استوى عمى العرش الرحمن فسئل بو خبيراً 

 .ما ذكر خبيرًا بو يخبرك بحقيقتو وىو اهلل سبحانو وتعالى، فال يعمم تفاصيل تمك المخموقات إال ىو
م بكنو ذلك الشيء المطمع عمى حقيقتو، والخبير ىو العال. العمم بالشيء: وعمى ىذا فالخبرة تعني 

 .وأىل الخبرة ذووىا
 

 الخبرة في الفقو والقانون
لقد تكمم فقياؤنا األجالء في الخبرة واعتمدوا عمى قول الخبير في كثير من المواقع واألحكام : فقيا

ب أو الجور أو وقيم السمع المبيعة أو المأجورة إلثبات العي (45)الفقيية كقيم المتمفات وأروش الجنايات
ومن نصوصيم في ىذا المقام ما جاء في مجمة األحكام العدلية، حيث . الغرر عند أىل التجارة والصنعة

ان نقصان الثمن يصير معمومًا بإخبار أىل الخبرة الخالين عن الغرض : "منيا عمى( 821)نصت الماّدة 
القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن وذلك بأن يقّوم ذلك الثوب سالمًا ثم يقوم معيبا فما كان بين 

 (46) "المسمى وعمى مقتضى تمك النسبة يرجع المشتري عمى البائع بالنقصان

ففي التبصرة عقد ابن . (47)كما عّبر بعض الفقياء عن الخبرة بمفظ البصيرة وبعضيم بمفظ المعرفة
إلى قول أىل البصر  ويجب الرجوع: "، وقال(48)فرحون بابا خاصًا في القضاء بقول أىل المعرفة
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من وجد بمشريو ما " :وفي الدر".(50)في معرفة عيوب الرقيق من اإلماء والعبيد (49)والمعرفة النخاسين
 ."(51)ينقص الثمن ولو يسيرًا عند التجار أرباب المعرفة في كل تجارة وصنعة أخذ بكل الثمن أو رّده

قة الشيء المتنازع فيو بطمب من إخبار خبير عن حقي: "وعمى ىذا يمكن القول بأن الخبرة ىي
 .(52) "القاضي

فمجاالت الخبرة واسعة ومتعددة لتعدد العموم والفنون ويعنينا منيا ما كان متعمقًا بمحل النزاع وادعاء  
كل طرف أن الحق لو دون صاحبو، مما يدفع القاضي لإلستعانة بمن لو عمم ودراية في واقعة الدعوى 

د، فيتشكل بذلك تصور حقيقي وقناعة واضحو لدى القاضي عن القضية ليبدي رأيو فييا بتجرد وحيا
 .يساعده عند النطق بالحكم

ىي المعرفة المتخصصة في أحد العموم الفنية ووسيمة عممية تقرر المحكمة المجوء إلييا في : قانوناً 
ظيار الحقيقة في القضية المتنازع  .(53)عمييا المسائل التي تحتاج إلى تفسير عممي لكشف الغموض وا 

فالشخص المتخصص في فن . (54)"ىو كل شخص لو دراية خاصة بمسألة من المسائل: "والخبير
ما ويتم اإلستعانة بو في كشف الغموض في المسألة المتخصص بيا إلثبات وقائع الدعوى المنظورة لدى 

 .المحكمة يسمى خبيراً 
دسة أو الزراعة او المحاسبة أو غير فقد يكون موضوع النزاع مسألة فنية من مسائل الطب أو الين 

ذلك من الفنون التي ال يدركيا القاضي، فيمجأ الى تكميف خبير لفحص الموضوع وابداء رأيو لدى 
إذ أن التقرير الفني المقدم . المحكمة فيبني القاضي حكمو عمى أساس من وضوح الرؤية بما يحقق العدل

 .دير القاضي مثل بقية ااّلدلة المقدمة في الدعوىمن الخبير يعتبر دلياًل في اإلثبات يخضع لتق
نرى أن العالقة بين المعنى المغوي والفقيي والقانوني لمخبرة واضحة، فجميعيا تقوم عمى العمم  

والمعرفة المتخصصة لكْنو الشيء وحقيقتو، بحيث يستطيع الخبير المختص إظيار ما يتعمق بو من 
 .جوىر الواقعة في القضية المتنازع عميياتفسيرات بطمب من القاضي لموقوف عمى 

 
 أىمية الخبرة ومشروعيتيا في الفقو والقانون:  المطمب الثاني

نما بوساطة أىل  الخبرة في حقيقتيا نوع من أنواع المعاينة التي ال تحصل بمباشرة المحكمة وا 
فاءة فنية خاصة غير متوافرة اإلختصاص، وليذا يطمق عمييا المعاينة الفنّية ألنيا تتم ممن يتوافر لدييم ك

لدى القضاة، فالقاضي شخص متخصص في العموم القضائية والقانونية وال يمكن لو اإللمام بباقي العموم 
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والفنون لكثرة تنوعيا وتعددىا فكان لزاما عميو أن يستعين بذوي اإلختصاص والصنعة في مختمف أنواع 
م القضائي مبنيًا عمى أساس من الوضوح، فيؤخذ برأي المعارف والعموم إلبداء رأييم فييا ليكون الحك

األطباء في قضية طبية ، والميندسين في قضية ىندسية، وبرأي القائف في قضايا تحديد النسب وبرأي 
أىل اإلختصاص في أمور البيع والتجارة، وبرأي خبراء الخطوط عند مضاىاة بعضيا ببعض لمكشف عن 

عن المختبرات العممية التي يقوم عمييا أخصائيون لمعرفة حقائق  الخ، ىذا فضالً  …وىكذا  …التزوير
. األشياء المتنازع عمييا كمختبرات الطب الشرعي وما تقوم بو من عمميات تحميل لتحديد أسباب الوفاة

وتحميل الدماء وفحص البصمات والكتابات والمالبس لمعرفة أصحابيا، وفحص الحرائق لمعرفة أسبابيا 
وقد  …فة مصدرىا، حتى مختبرات فحص التراب والحجارة لبيان ماىيتيا وتركيبيا وأثرىا والقنابل لمعر 

 -كرم اهلل وجيو–وقديمًا مّيز سيدنا عمي بن أبي طالب .(55)اقيمت معاىد وكميات خاصة ليذه الغاية
 .(56)بياض البيض عن المني باستعمال الماء الساخن عندما اتيمت امرأة شابا باغتصابيا

إلستعانة بأىل الخبرة واإلختصاص أمر ممح وضروري لمكشف عن حقائق األشياء مما فقضية ا 
يساعد القاضي في بناء تصور واضح عن القضية المتنازع عمييا، ولذا فيي تعتبر من أىم طرق اإلثبات 
عند الفقياء والقانونيين، فبيا يحسم النزاع عمى أساس من الحق والعدل خاصة إذا لم يكن ثمة وسيمة 
إثبات أخرى وليس بين أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة حول موضوع النزاع، واألصل في 

ن ذىب عمماء التفسير إلى أن المقصود " (57)فسئموا أىل الذكر إن كنتم ال تعممون: "ذلك قولو تعالى وا 
تشمل بعموميا أىل العمم إال أن اآلية . (58)بأىل الذكر ىم عمماء أىل الكتاب الواقفين عمى أحوال الرسل

نما خص المفسرون أىل العمم بأىل الكتاب لتعمق الموضوع بالكتب والرسل السابقين: في كل فن . وا 
 .(59)والعبرة لعموم المفظ ال لخصوص السبب

كما أخذ القانون بالخبرة كوسيمة إثبات، وقد نظم موادىا قانون أصول المحاكمات المدنية األردني  
 .(60)م6433لسنة ( 22)رقم 

 
 تعيين الخبراء والقيمة القانونية لتقرير الخبير: المطمب الثالث

لمقاضي أن يستعين بأىل الخبرة إذا كان بواسطتيم يمكن الوصول إلى اكتشاف الحقيقة، حيث يقوم  
 .الخبير بتقديم معمومات تساعد القاضي في الكشف عن مالبسات القضية

كما أنيا غير ممزمة . تمقاء نفسيا أو بطمب أحد الخصومولممحكمة الحق في تعيين الخبير من  
 .(61)بتعيين الخبير إذا رأت بأن األوراق واألدلة المتوفرة لدييا تكفي لتوليد قناعاتيا لمنطق بالحكم
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فاإلستعانة بالخبراء أمر متروك لسمطة القاضي التقديرية، فمو مطمق الحرية في أن يقرر اإلستعانة  
إلى الخبرة شرط أن يكون ىذا الرفض معماًل وقائمًا عمى أسباب مبررة، فاألصل  أو يرفض طمب المجوء

فقرة ( 38)أنو ليس ىناك ما يجبر المحكمة عمى إجراء الخبرة إذا اقتنعت بعدم إجرائيا، وقد نصت الماّدة 
 لممحكمة في أّي دور من أدوار: "م عمى أن6433لسنة ( 22)من أصول المحاكمات المدنية رقم ( 6)

المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر عمى أّي مال منقول أو غير منقول أو ألي أمر 
 .ترى لزوم إجراء الخبرة عميو

ال تولت أمر   فإذا اتفق الفرقاء عمى انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة عمى تعيينيم، وا 
ىا األسباب الداعية إلجراء الكشف والخبرة والغاية من انتخابيم بنفسيا ويتوجب عمييا أن تبّين في قرار 

ويجوز ليا أن تقوم بالكشف . ذلك مع تحديد ميّمة الخبير وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجية المكمفة بيا
 .(62) "بكامل ىيئتيا أو تنتدب أحد أعضائيا لمقيام بو

ويعّد من جممة األدلة المطروحة في  ويعتبر تقرير الخبير الفني رأيا استشاريا غير ممزم لممحكمة 
الدعوى، فميا أن تأخذ بو أو أن تطرحو إذا لم تطمئن إليو، وفي ىذه الحالة يمزميا أن تبّين األسباب 
الداعية إلى إىمال رأي الخبير، ولممحكمة أن تجزىء رأي الخبير فتأخذ منو بالقدر الذي تقتنع بو 

تعّمق موضوع الخبرة بمسألة فنية بحتو ال تستطيع المحكمة أما إذا . وبصحتو عمى أن تعمل ذلك أيضاً 
تقديره بنفسيا فإن رفضيا لمخبرة يجب أن يستند إلى خبرة فنية أخرى حتى يتسنى ليا الرجوع عن أحدى 

وقد نصت . وأساس ذلك كمو أن المحكمة ال تسير في الدعوى إال عمى نحو ما تطمئن إليو. (63)الخبرتين
رأي الخبير ال يقيد : "من قانون أصول المحاكمات المدنية االردني عمى أن( 2)فقره ( 31)الماّدة 
ّن اعتماد تقرير الخبراء من عدمو : "وفي ىذا تقول محكمة التمييز" المحكمة إن الخبرة من البينات، وا 

 .(64)"متروك لقناعة محكمة الموضوع
 

 مناقشة الخبير
صة لمناقشتو في تقريره إذا رأت لذلك حاجة ولممحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جمسة خا 

. وتوجو إليو من تمقاء نفسيا أوبناء عمى طمب الخصوم ما تراه من األسئمة مفيدًا في الدعوى. وضرورة
كما ليا أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما وقع فيو من خطأ أو نقص أو أن تعيد العمل إلى خبير 

 .محكمة إىمال أو مخالفة تقارير الخبراء دون إبداء األسبابوفي كل األحوال ليس لم. (65)آخر
 



 "اإلثبات بادلعاينة واخلربة يف الفقو والقانون"_______________________________________ _____ 230

 ـــــــــــــــــــــــ 2002، (6) 61، اجمللد (العلوم اإلنسانية)لة جامعة جامعة النجاح لألْتاث، رل

 الفرق بين الخبير والشاىد  :المطمب الرابع
عقدنا ىذه المقارنة ألنو ربما يظير لمقارىء تشابيًا تامًا ال يميز بو أحدىما عن اآلخر، والحق أن  

مور التي شاىدىا والتفاصيل ىناك وجو شبو بينيما من حيث أن كل واحد منيما يقرر أمام القضاء األ
 .التي الحظيا واألحوال والظروف المتعمقة بموضوع الدعوى

وأما الفرق فيظير في أن الشاىد يشيد عمى ما يعمم من وقائع رآىا أو سمعيا بنفسو، أما الخبير  
 .فإنو يبدي رأيو فيما يعرض عميو من قضية أو مسألة فنية من خالل ظروف معينة ال يعرفيا شخصيا

كما تعتبر شيادة الشاىد دلياًل مباشرًا في القضية وأما الخبير فرأيو يعتبر مجرد توضيح أو تقدير  
 .(66)لدليل آخر، فيو أقرب إلى الحكم منو إلى الشيادة

والشيود عددىم محدود في القضية وال يمكن لمقاضي اإلستعاضة عنيم بغيرىم، أما الخبراء فعددىم  
خب منيم ما يشاء، والشاىد يعتمد عمى حواسو وذاكرتو فيما يقدمو من غير محدود ولمقاضي أن ينت

معمومات لممحكمة بينما الخبير يعتمد عمى تقييماتو وآرائو وما يتوصل إليو من نتائج عمى تطبيق قوانين 
 .ىذا ما يمكن أن نمحظو من فروق جوىرية بين الشاىد والخبير. عممية وأصول فنّية

 
 خبراءعدد ال: المطمب الخامس

إن من الفروق بينيما أن عدد الشيود محدود عند العمماء : فرقنا سابقأ بين الخبير والشاىد، وقمنا 
. فميس ىناك حد ألقميم أو ألكثرىم فقد يكتفي القاضي برأي خبير واحد بخالف الشيادة. بخالف الخبراء

التي ال تحتاج الى تقويم، واحد لقسمة الحصص بين االشخاص و  (67)واتفق الفقياء عمى أنو يكفي قاسم
وأما إذا كانت تحتاج إلى تقويم وتقدير لثمن الحصص فينا اشترط الفقياء قاسمين اثنين وال يكفي قاسم 

 .(68)واحد
والفرق بين القاسم والمقّوم أن القاسم نائب عن الحاكم فاكتفى فيو بالواحد والمقّوم كالشاىد عمى  

 .(69)القيمة فترجح فييا جانب الشيادة
القاسم الواحد يكفي ألن طريقو الخبر عن عمم يختص بو القميل من : "جاء في حاشية الخرشي 

. (70)الناس كالقائف والمفتي والطبيب ولو كافرًا أو عبدًا إال أن يكون وجيو القاضي فيشترط فيو العدالة
ال فيكفي فيو وأما المقّوم لممتمف ونحوه حيث يترتب عمى تقويمو قطع أو غرم فال بد فيو من التع دد وا 

 .(71)الواحد
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إذا كان في القسمة تقويم لم يجز أن يقسم بينيما أقل من قاسمين ألنيا شيادة : "وفي كشاف القناع
ن لم يكن فييا تقويم أجزأ واحد ألنو ينفذ ما يجتيد  بالقرعة فمم يقبل فييا أقل من اثنين كسائر الشيادات، وا 

 .(72)فيو اشبو القائف والحاكم
 

 المسائل والقضايا التي يعتمد فييا عمى أىل الخبره:  السادس المطمب
إذا تعينت الخبرة وسيمة إلثبات الحق في قضية ما فإن القضاء في النظام االسالمي ال يتردد في  

استخداميا، والمسائل والقضايا التي يعتمد فييا عمى قول أىل الخبرة مبسوطة في كتب الفقياء منثورة بين 
تمفة، ىذا فضاًل عن المسائل الفنّية المستجدة وما سيستجد والمجال بابو مفتوح ال ينسد، أبوابيا المخ

 .وسوف أتكمم عن أىم المسائل التي عرضيا الفقياء ممثال ال حاصراً 
 القاسم :أوال

جزأه، والقْسم : مأخوذة من القْسم وىو مصدر قسم الشيء يقسمو قْسمًا وقّسمو أي: لغة: تعريفو
الذي : أخذ كل واحد نصيبو، وقسيمك: لنصيب والحظ، والجمع أقسام، وقاسمتو المال أيا(: بالكسر)

الذي يقسم : وفي المحكم. الذي يقسم الدور واألرض بين الشركاء: والقّسام. يقاسمك أرضًا أو دارًا أو ماالً 
 .(74)ننا قّساميافارضوا بما قسم المميك، فإنما قّسم المعيشة بي  :قال لبْيد. (73)األشياء بين الناس 

وفي الشرح . (75)ىي عبارة عن إفراز بعض األنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض: شرعاً 
 .(76)"تمييز حق في مشاع بين الشركاء: "الكبير

جماع العمماء :مشروعيتيا  .عرفت شرعية القسمة بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وا 
أخبرىم : أي "(77)يم أن الماء قسمة بينيم كل شرب محتضرونبئ: "فقولو تعالى :أما الكتاب الكريم

 .(78)أن ماء قوم صالح مقسوم بينيم وبين الناقة ليا يوم وليم يوم
ذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوىم منو وقولوا ليم قواًل : "وقولو تعالى وا 

بى غير الوارثين فانفعوىم بشيء من الرزق إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القر : أي. (79)"معروفاً 
 .(80)ألن إعطاءىم صدقة وصمة

 :ىناك الكثير من األحاديث التي تبين مشروعية القسمة نذكر منيا :وأما السنة النبوية الشريفة
اعتمر النبي صمى اهلل عميو وسمم من الجعرانة حيث قّسم : "ما روي عن قتادة أن أنسا أخبره قال .6

 .(81)"غنائم حنين
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ن راحمتو ليتقّصع  .2 وعن عمرو بن خارجة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم خطبيم وىو عمى راحمتو وا 
ن لغاميا. (82)بجّرتيا إن اهلل قّسم لكل وارث نصيبو من الميراث فال : ليسيل بين كتفّي فقال (83)وا 

 .(84)"يجوز لوارث وصّية
صمى اهلل عميو وسمم يوم خيبر لمفرس قّسم رسول اهلل : وعن ابن عمر رضي اهلل عنيما قال .8

إذا كان مع الرجل فرس فمو ثالثة أسيم فإن لم يكن لو : سيمين ولمراجل سيمًا، فّسره نافع فقال
 .(85)"فرس فمو سيم

وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قسم بينيم طعامًا  .2
ذىبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أن ف: مختمفًا بعضو أفضل من بعض، قال

 .(86)نتبايعو إال كيال بكيل ال زيادة فيو
وعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قّسم ضحايا بين أصحابو فأصاب عقبة  .5

 .(87)ضّح بيا: بن عامر جذعة فسأل النبي صمى اهلل عميو وسمم عنيا فقال
إلى  -صمى اهلل عميو وسمم -فإن الناس استعمموا القسمة وتوارثوىا من لدن رسول اهلل: ماعاما االج

يومنا ىذا من غير نكير، والمعقول يقتضيو توفيرًا عمى كل واحد مصمحتو بكماليا ليخمص من سوء 
المشاركة وكثرة األيدي فيتمكن من التصرف في حصتو عمى وجو ال يضايقو فييا أحد، فكثيرة ىي 

ألموال المشتركة بين الناس، وعدم القول بجواز قسمتيا يوقع الناس في الحرج وىذا مدفوع شرعا، ا
دراجيا في القضاء الحتياج القاضي إلييا فالقاسم كالقاضي  .(88)وا 

 :من أىم الشروط التي يجب أن تتوافر في القاسم: شروطو
الشركاء، فإن كان القاسم من قبل الحاكم فال تجوز قسمة الكافر أو الذمي إال بتراضي : اإلسالم :أوالً 

اشترط فيو اإلسالم ألنو صار نائبو وال يجوز أن يكون الحاكم أو القاضي كافرًا، وىذا ما ذىب إليو 
وعند الحنفية تجوز قسمة الذمي لجواز . (89)جميور العمماء من المالكية والشافعية والحنابمة

 .(90)بيعو
، ألن عممو يتطمب ذلك حتى ال يقع في الحيف الذي يؤدي  (91)ق الفقياء العمم والحساب وىذا باتفا :ثانياً 

 .(92)الى النزاع
 .أن يكون عداًل، أمينا عمى أموال الناس وىذا باتفاق الفقياء أيضاً  :ثالثاً 
 

 لزوم القسمة
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 القسمة من العقود الالزمة التي ال يجوز الرجوع عنيا وال نقضيا، فإذا حكم القاضي بيا لزمت جميع 
الشركاء وليس ألحدىم الرجوع عنيا بال سبب شرعي كالضرر أو العيب، فإذا تمت عممية القسمة 
وخرجت جميع السيام سواء كانت بالتراضي أم بالتقاضي لزمت، وىذا فقو جميور العمماء من الحنفية 

. د تمامياتمزم بع: تمزم قسمة التقاضي وفي التراضي وجيان: وعند الشافعية.(93)والمالكية والحنابمة
 .وال يخفى رجحان لزوميا وذلك الستقرار التعامل بين الناس. (94)ال تمزم: والثاني

 القائف: ثانيا
 .(95)تتبع األثر، والجمع قافة كبائع وباعة: من قاف يقوف قوفًا وقيافة أي: لغة: تعريفو
 .(96)من يمحق النسب بغيره عند اإلشتباه بما خصو اهلل تعالى بو من عمم ذلك: شرعاً 
 .(97)قوم يعرفون األنساب بالشبو: والقافة

 :وقد اختمف العمماء في جواز األخذ بحكم ورأي القائف في إلحاق النسب عمى قولين
جواز الحكم بالقيافة دل عميو سنة الرسول صمى اهلل عميو وسمم وعمل خمفائو الراشدين : القول األول

ابن عباس وأنس بن مالك وال مخالف ليم من كعمر وعمي والصحابة من بعدىم كأبي موسى األشعري و 
ياس بن معاوية وقتادة وكعب بن  الصحابة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح والزىري وا 
سوار، ومن تابعي التابعين الميث بن سعد ومالك بن أنس وأصحابو وممن بعدىم الشافعي وأصحابة 

وأما األدلة التي . (98)، وبالجممة فيو قول جميور األمةوأحمد وأصحابو واسحاق وأبو ثور وأىل الظاىر
 :استندوا عمييا فأذكر منيا

صمى اهلل  –دخل عمّي النبّي : قالت –ما جاء في خبر الصحيحين عن عائشة  رضي اهلل عنيا  .6
ألم تري أّن مجززًا المدلجّي دخل عمّي فرأى أسامة : مسرورًا  تبرق أسارير وجيو فقال -عميو وسمم 

إن ىذه األقدام بعضيا من : زيدًا عمييما قطيفة قد غطيا بيا رؤسيما وقد بدت أقداميما فقالو 
 :(99)بعض

إقراره عميو الصالة والسالم يدل عمى أن القافة حق ولوال ذلك لمنعو من المجازفة وىو : وجو الداللة
لصالة والسالم بما قالو وسبب سروره عميو ا صمى اهلل عميو وسمم ال يقر عمى خطأ وال يسر إال بالحق،

وزيد قصيرًا  (100)أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة ألنو كان طوياًل أسود أقنى األنف: مجزر
، وكان طعنو مغيظة لو صمى اهلل عميو وسمم إْذ كانا حّبيو، فمما (101)بين السواد والبياض أخنس األنف
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. كان أسامة أسود وكان زيد أبيض: وقال أبو داود. (102)قال المدلجي ذلك وىو ال يرى إال أقداميما سّربو
 . (103)كان أسامة أسود شديدًا مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن: سمعت أحمد بن صالح يقول: وقال

فمو لم يكن في القافة إال ىذا انبغى أن يكون فيو داللة أنو : "قال الشافعي معقبًا عمى حديث عائشة
ال تقل ىذا ألنك إن أصبت في شيء لم آمن عميك أن تخطىء في غيره : ل لوعمم، ولو لم يكن عممًا لقا

وفي خطئك قذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إال أن رضيو ورأه عممًا وال يسر إال بالحق صمى اهلل 
 .(104)"عميو وسمم

لد في و  -وىو معتمد القائف –قمت  –الشبو في لحوق النسب  –اعتمد النبي صمى اهلل عميو وسمم  .2
فيو ( 106)خدّلج الساقين (105)أبصروىا فان جاءت بو أكحل العينين سابغ األليتين" :المتالعنين فقال

لوال ما مضى من كتاب  –صمى اهلل عميو وسمم  -لشريك بن سحماء فجاءت بو كذلك فقال النبي 
نما حكم بالشبو وجعمو لمشبيو –صمى اهلل عميو وسمم  –فالرسول  .(107)"اهلل لكان لي وليا شأن ، وا 
فإذا انتفى المانع وجب  –بين عويمر وزوجتو  -بالشبو أيمان المالعنة  :الذي منعو من العمل

 .العمل بو لوجود مقتضيو
رضي اهلل عنو  –أخبرني عروة أن عمر بن الخطاب : وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزىري قال .8

ر واحد وادعيا ولدىا فالحقتو القافة دعى القافة في رجمين اشتركا في الوقوع عمى امرأة في طي –
أخذ عمر بن الخطاب ومن بعده بنظر القافة في مثل ىذا، واسناده صحيح : قال الزىري. بأحدىما

 .(108)متصل فقد لقي عروة عمر واعتمر معو
اختصم إلى أبي موسى األشعري في : وروي عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال .2

أنت أحب إلينا من : ورجل من العرب فدعي القافة فنظروا إليو فقالوا لمعربي (109)ولد ادعاه دىقان
 .(110)ىذا العمج، ولكن ليس بابنك فخّل عنو فإنو ابنو

وروي أن رجاًل شريفا شك في ولد لو من جاريتو وأبى أن يستمحقو، فمر بو إياس بن معاوية في  .5
من أين : فالن، قال: ومن أبو ىذا؟ قال: المعمم أدع لي أباك فقال لو: المكتب وىو ال يعرفو فقال 

ىو أشبو بو من الغراب بالغراب، فقام المعمم مسرورًا الى أبيو فأعممو بقول : عممت أنو أبوه؟ قال
وىل يخفى عمى . سبحان اهلل: من أين عممت أنو ولدي؟ فقال: اياس، فخرج الرجل وسال إياسًا فقال
 .(111)فسر الرجل واستمحق ولده . راب أحد ؟ إنو أشبو بك من الغراب بالغ
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وتشيد لمقيافة أصول الشريعة والقياس ألن القول بيا حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاىرة  .1
وقد . والشارع متشوف الى اتصال األنساب وعدم انقطاعيا فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقويم المقّوم

 .(112)ر األنثى من أثر الذكرإن قائفًا كان يعرف أث: حكى أبو محمد بن قتيبة
وأخبرني عدد من أىل العمم في المدينة ومكة أنيم أدركوا الحكام يفتون بقـول : قال الشافعي

األبن ابنك، : بمغني أن قرشيا ولد لو ابن أسود فغمو ذلك فسأل بعض القافة فقالوا: وقال أحمد. (113)القافة
وبمغني أن السارق يسرق بمكة . وك فالن األسودلست ابن فالن، أب: فسأل القرشي أمو عن أمره فقالت

 .(114)فيدخل إلى البيت الذي يسرق منو فيرى قدما ثم يخرج إلى األبطح فيقدم عميو فيمر بو فيعرفو
وكان إياس بن معاوية غاية في القيافة وىو من مزينة وكذا شريح بن الحارث القاضي وىو من 

خرص والقاسمين وغيرىم ممن اعتمادىم عمى األمور فأىل القيافة كأىل الخبرة وأىل ال. (115)كنده
والمشاىدة المرئية وليم فييا عالت يختصون بمعرفتيا من التماثل واإلختالف والقدر والمساحة وأبمغ من 
 .ذلك الناس يجتمعون لرؤية اليالل فيراه من بينيم الواحد واإلثنان فيحكم بقولو أو قوليما دون بقية الجمع

  :واستندوا عمى ما يمي.م جواز األخذ بحكم القافة وىو قول أبي حنيفة وأصحابوعد :القول الثاني
الحكم بالقافة تعويل عمى مجرد الشبو والظن والتخمين، فإن الشبو يوجد بين األجانب وينتفي بين  .6

األقارب وىذا أمر معموم بالمشاىدة ال يمكن جحده فكيف يكون دلياًل عمى النسب ويثبت بو التوارث 
الحرمة وسائر أحكام النسب، وقد روى سعيد بن المسيب عن أبي ىريرة أن رجاًل أتى النبي صمى و 

ما : ىل لك من إبل؟ قال نعم، قال: "يا رسول الو ، ولد لي غالم أسود، فقال: اهلل عميو وسمم فقال
و عرق ، لعمو نزع: قال. فأنى ذلك: نعم، قال: ؟ قال116ىل فييا من أورق : قال. ألوانيا؟ قال حمر

 " (117).فمعل ابنك ىذا نزعو: قال 
قال . عند التنازع بين شخصين في ولد يعمل بالعالمة ودليل العمل بيا ما جاء في قصة يوسف .2

ولو ادعاه رجالن أنو ابنيما وال بّينة ليما فإن كان أحدىما مسممًا واآلخر ذميا : "صاحب البدائع
ن كانا فالمسمم أولى ألنو أنفع لمقيط وكذلك إذا ك ان حّرا واآلخر عبدًا فالحر أولى ألنو أنفع لو وا 

 –مسممين حرين فإن وصف أحدىما عالمة في جسده فالواصف أولى بو عندنا وعند الشافعي 
والصحيح قولنا ألن الدعوتين متى تعارضتا يجب العمل . يرجع إلى القائف فيؤخذ بقولو –رحمو اهلل 

المة ألنو إذا رضى العالمة ولم يصف اآلخر دل عمى أن يده بالراجح منيما وقد ترجح أحدىما بالع
 .عميو سابقة فال بد لزواليا من دليل
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إن كان قميصو : "والدليل عمى جواز العمل بالعالمة قولو تعالى عز شأنو خبرًا عن أىل تمك المرأة
فمما رأى  قد من قبل فصدقت وىو من الكاذبين وان كان قميصو قد من دبر فكذبت وىو من الصادقين

حكى اهلل تعالى عن الحكم بالعالمة عن األمم ". قميصو قد من دبر قال إنو من كيدكن إن كيدكن عظيم
السالفة في كتابو العزيز ولم يغير عمييم، والحكيم إذا حكى عن منكر غيره فصار الحكم بالعالمة شريعة 

ن لم يصف أحدىما لنا مبتدأة وكذا عند اختالف الزوجين في متاع البيت يميز ذلك با لعالمة كذا ىينا وا 
 ".(118) العالمة يحكم بكونو ابنا ليما إذ ليس بأحدىما أولى من اآلخر فإن أقام أحدىما البّينة فيـو أولى بو

ما حاكم فان كان شاىدًا فمستند شيادتو الرؤية وىو وغيره فييا سواء، : وقالوا .2 القائف إما شاىد وا 
شيادة واحد من بين الجمع العظيم بأمر لو وقع لشاركوه في العمم بو فجرى تفرده في الشيادة مجرى 

ومثل ىذا ال يقبل، وان كان حاكمًا فالحاكم ال بد لو من طريق يحكم بيا وال طريق ىينا إال الرؤية 
 .(119)والشبو وقد عرف أنو ال يصمح طريقاً 

 الترجيح
العمماء من جواز األخذ بحكم القائف أرى بعد بسط أدلة الفريقين أن الراجح ما ذىب إليو جميور  

ن أصبح اإلعتماد عمييا يقل نظرًا لظيور المختبرات العممية التي تقوم عمى تحميل  وذلك لقّوة أدلتيم وا 
الدماء واألنسجة والخاليا لمعرفة مدى التشابو بين اآلباء واألبناء بشكل دقيق، وأما ما اعتمد عميو الفريق 

فإنو صمى اهلل عميو وسمم لم يعتبر الشبو لوجود "لعمو نزعو عرق "السالم  الثاني من أدلة كقولو عميو
الفراش الذي ىو أقوى منو، ومن جية أخرى دل الحديث عمى اعتبار الشبو حيث أحال عميو السالم عمى 

 .لقّوتو بالفراش" نزع العرق"نوع آخر من الشبو وىو 
لظاىر بينيما فالعالمة مدركة لمن رآىا بخالف وقوليم بالعالمة عند التنازع غير مسمم لإلختالف ا 

األمور المدركة بالحس : فنقول. إن القائف شاىد أو حاكم: وقوليم. القيافة فال يدركيا إال من خبرىا
وآخر . نوع يشترك فيو الخاص والعام كالطول والقصر والبياض والسواد فال يقبل فيو تفرد المخبر: نوعان

يختص بو أىل الخبرة كالقسمة والخرص فيقبل فيو قول الواحد واإلثنين ومثمو ال يمزم فيو اإلشتراك مما 
التشابو بين اآلدميين ال يختص بمعرفتو أحد غير القائف وليذا كانت العرب تعرف ذلك لبني مدلج وتقر 

 .(120)ليم بو مع أنو ال يختص بيم
 

 شروط القائف
 :ويشترط في القائف ما يمي
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وذىب بعضيم إلى عدم اعتبار ىذا . فال يقبل من كافر وال فاسق ألنو حاكمأن يكون مسممًا عداًل،  .6
: وال يشترط اإلسالم، وفي المستوعب: قال في المبدع: "قال صاحب الكشاف. الشرط وىو مرجوح

لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسالم القائف، وعندي أنو يشترط، وجزم باشتراطو في شرح 
أنو كحاكم أو شاىد وفيو اعتبار : مقتضى قول األصحاب: لعدالة، قمتالمنتيى، أخذ من اشتراط ا

 .(121) "واهلل أعمم. اإلسالم قطعاً 
قال . وذىب بعضيم إلى أن الحرية ليست بشرط. الحرية والذكورية في األصح ألن قولو قول حاكم .2

دة وكالمفتي بجامع وىذا أصح ألن الرق ال يخل بالمقصود فال يمنع القبول كالرواية والشيا: الحارثي
جزم بو القاضي وصاحب  واألكثرون عمى اشتراط الحرية ألنو حاكم،. العمل واإلجتياد

 .(122)المستوعب
وتعتبر معرفة القائف بالتجربة بأن يترك الصبي مع : قال القاضي. أن يكون مجّربا في اإلصابة .8

ن لم يمحقو بواحد منيم أريناه عشرة من الرجال غير من يدعيو فإن ألحقو بواحد منيم سقط قولو وا  
ال سقط قولو، وىذه التجربة لإلحتياط في معرفة  إياه مع عشرين فييم مدعيو فإن ألحقو بو لحق وا 

ن لم نجربو في الحال بأن يكون مشيورًا في اإلصابة وصحة المعرفة جاز  . (123)إصابتو، وا 
 ".(124)ثرة وال حكيم إال ذو تجربةال حميم إال ذو ع" –صمى اهلل عميو وسمم  –واألصل في ذلك قولو 

وال يشترط كونو مدلجيا في األصح، وىم رىط مجزز المدلجي فيجوز كونو من سائر العرب والعجم  .2
ن كانت العرب تقر لقوم مدلج بيذا العمم ففي سنن . ألن القيافة نوع عمم من تعممو عمل بو وا 

وكان إياس قائفًا وىو من مزينة وكذا  .(125)كان قائفا يقّوف –رضي اهلل عنو  –أن عمر : البييقي
 .(126)شريح وىو من كنده

لما روي عن عمر أنو استقاف المصطمقي وحده . وال يشترط العدد ويكفي قائف واحد كالقاضي .5
ويشترط عند مالك وىو  (127)وكذلك ابن عباس استقاف ابن كمدة وحده، وألنو حكم قبل بو الواحد

ن مالك أنو يجزىء القائف الواحد إذا كان عداًل ولم يوجد غيره وروي ابن حبيب ع. قول ابن القاسم
 .(128)وىو قول الشافعي

إذا قال أحد القافة ىو ليذا وقال اخر ىو : وقد قيل لو. وظاىر كالم أحمد أنو ال يقبل إال قول اثنين
ليذا فيو لو،  ال يقبل واحد حتى يجتمع اثنان فيكونان شاىدين، فإن شيد اثنان من القافة أنو: ليذا؟ قال

يقبل قول الواحد ألنو حكم ويقبل في الحكم قول : وقال القاضي. ألنو قول يثبت بو النسب فاشبو الشيادة
. إذا خالف القائف غيره تعارضا وسقطا: واحد وحمل كالم أحمد عمى ما إذا تعارض قول القائفين فقال
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ن عارض قول اثنين قول اثنين فإن قال اثنان قواًل وخالفيما واحد فقوليما أولى وأقوى من  قول الواحد، وا 
أما إذا ألحقتو القافة . سقط قول الجميع وكذا معارضة قول االثنين لثالثة أو أكثر لميرجح وسقط الجميع

. كان الحقًا باألول ألن قول القائف جرى مجرى حكم الحاكم . بواحد ثم جاءت قافة أخرى وألحقتو بآخر
 .(129)والحكم ال ينتقض بمخالفتو

 الخارص: ثالثاً 
قتل : "وفي التنزيل. ورجل خّراص، كذاب. كذب: خرصًا أي( بالضم)خرص يخرص : لغة: تعريفو
: ومنو خرص النخيل والعنب أي. وأصل الخرص الظن فيما ال تستيقنو. الكذابون: أي (130)"الخراصون

 .(131)ا ىو تقدير بظنحزر ما عميو من الرطب تمرًا ومن العنب زبيبًا، وىو من الظن الن الحزر إنم
 .(133)"ما تقرر: "وفي مغني المحتاج (132)"ما تقدر: "في زاد المحتاج: شرعاً 

 :وأما عن رأي الفقياء في مسألة التخريص فقد اختمفوا عمى قولين
عمر : أنو سنة مستحبة وذىب الى ىذا أكثر أىل العمم من الصحابة والتابعين منيم: القول االول

حثمة والحسن وعطاء والزىري وعمر بن دينار وأبو ثور ومالك والشافعي بن الخطاب وسيل بن أبي 
 : واستدلوا بما يمي .(134)واحمد

غزونا مع : فعن ابي حميد الساعدي قال. وممارستو لمتخريص -صمى اهلل عميو وسمم  –فعل النبي .6
يقة ليا، فقال فمما جاء وادي القرى إذا امرأة في حد. غزوة تبوك –صمى اهلل عميو وسمم  –النبي 
 –صمى اهلل عميو وسمم  –ألصحابو اخرصوا، وخرص رسول اهلل  –صمى اهلل عميو وسمم  –النبي 

كم جاء : فمما أتى وادي القرى قال لممرأة. احصي ما يخرج منيا: فقال ليا. (135)عشرة أوسق
 .(136)عشرة أوسق خرص رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: حديقتك؟ قالت

صـمى  –كـان النبـي : أنيـا قالـت وىـي تـذكر شـأن خيبـر –رضي اهلل عنيـا  –ائشة وعن عروة عن ع .2
يبعــث عبــد اهلل بــن رواحــة إلــى ييــود فيخــرص النخــل حــين يطيــب قبــل أن يؤكــل  –اهلل عميــو وســمم 

 " (137).منو
أمـر أن يخـرص  –صـمى اهلل عميـو وسـمم  –وعن سعيد بن المسيب عـن عتـاب بـن أسـيد أن الرسـول  .8

كمـا عمـل بـو الخمفـاء  ".(138)ص النخيل فتؤدى زكاتو زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمراً العنب كما يخر 
 .من غير نكير –صمى اهلل عميو وسمم  –من بعده 
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وحكــاه . بدعــة وضــرب مــن الظــن والتخمــين أشــبو القمــار ال يمــزم بــو حكــم قالــو الحنفيــة: القــول الثــاني
نما كان الخرص تخويفا لألكرة . الشعبي  .(139)لئال يخونوا ، وقبل تحريم الربا والقمار (الزراع)وا 

 
 الترجيح

صـمى اهلل عميـو وسـمم حتـى  - العمل بـالخرص ثابـت بعـد تحـريم الربـا والميسـر فقـد عمـل بـو الرسـول 
بـل : توفي وكذا الخمفاء من بعده أبو بكر وعمر من غير نكير من أحد، وأما قوليم بأنـو ظـن وتخمـين قمنـا

فيــو كتقــويم المتمفــات، . ر الثمــار بطريقــة التقــدير والتخمــين يجيــدىا مــن خبرىــاىــو اجتيــاد فــي معرفــة مقــدا
إنو قول عامة أىـل : وقد حكى الخطابي في معالم السنن. وعميو أرى أن الرأي األول ىو الراجح واهلل اعمم

  (140)العمم، إال ما روي عن الشعبي أنو بدعة، كما أنكره أصحاب الرأي
 بد من اثنين؟وىل يكفي خارص واحد أم ال 

 -وألنـو . يعمل باجتيـاده. المشيور عند العمماء أنو يكفي خارص واحد كالحاكم والقائف ألنو مجتيد
قــال  .(141)كــان يبعــث عبــد اهلل بــن رواحــو خارصــا حــين تطيــب الثمــار إلــى خيبــر -صــمى اهلل عميــو وســمم 

ال بـد بـن : أحـدىما: المـذىب قـوالن فـي: وقـال الرافعـي. وكفى مخرص واحـد إن كـان عـداًل عارفـا: الدردير
 .(142)اثنين ألن الخرص تقدير لممال أشبو التقويم، والثاني وىو األصح وبو قال أحمد أنو يكفي واحد

ن خــــرص جماعــــة واختمفــــوا أخــــذ بقــــول أعــــرفيم ســــواء كــــان رأي األقــــل أم األكثــــر إذا وقــــع مــــنيم  وا 
ذا اســتووا فــي . يؤخــذ بقــول األولالتخــريص فــي زمــن واحــد، أمــا إذا كــان التخــريص فــي أزمــان متفرقــة ف وا 

ن كانوا  المعرفة يؤخذ من كل واحد جزء عمى حسب عددىم، فإن كانوا ثالثة أخذ من قول كل واحد ثمثو وا 
فمـو رأى أحـدىم أنيـا مائـة واآلخـر تسـعين : قال الخرشبي. أربعة ربعو حيث يوزع الواجب بحسب اختالفيم

نما ىو لموافقتو ثمـث مجمـوع مـا وليس ذلك أ. واآلخر ثمانين يزكى عن تسعين خذًا بقول من رأى تسعين وا 
 .(143)قالوا

العدالـــة ألن الفاســـق ال يقبـــل قولـــو، أمينـــا غيـــر مـــتيم، عالمـــًا بـــالخرص ألنـــو اجتيـــاد : ويشـــترط فيـــو
ـــيس مـــن أىمـــو ـــق والمـــرأة مـــن . والجاىـــل ل ـــة ولـــيس الرقي ـــوع والي وأن يكـــون ذكـــرًا حـــّرًا فـــي األصـــح ألنيـــا ن

 .(144)أىميا
 

 ة التخريصوحكم
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فضاًل عن الرفق بالمالك في اطـالق يـده فـي مالـو والمسـتحق فـي حفـظ حقـو فـان حكمتـو ىـي الحكـم  
بمقــدار زكــاة الثمــار قبــل جــذىا، فــالتخريص اجتيــاد تقــديري يقــوم بــو رجــل عــارف مجــرب أمــين يعــرف بــو 

كنيـو نتيجـة لتجاربـو  مقدار الزكاة ويمزم بو الحكم، فقولو يعتمد عمى دقتو في معرفة حقيقة الشيء وفحـص
االعتمـاد عمـى قـول المقـومين العـارفين : "جـاء فـي قواعـد العـز. واختصاصو في ذلك وممارستو ليذا العمل

بالصــفات النفيســة الموجبــة الرتفــاع القيمــة وبالصــفات الخسيســة الموجبــة النحطــاط القيمــة لغمبــة االصــابة 
 "صــابتيم فــي ذلــك حتــى ال يكــادون يخطئــونعمــى تقــويميم وكــذلك االعتمــاد عمــى قــول الخارصــين لغمبــة ا

ومثــل ذلــك يقبــل قــول الخــارص الواحــد فيمــا . …يرجــع الــى أىــل المعرفــة بمســائل : وفــي التبصــرة .(145)
وفــي  …فــان كــان الخــارص عارفــًا امينــًا وتحــرى الصــواب فحكمــو واقــع ال نقــد لــو  …يخرصــو عنــد مالــك 

 .(146)معناه االجتياد في تقويم المتمفات والحكم بو
 :مسائل أخرى يرجع فييا إلى قول أىل الخبرة   :ابعاً ر 
وأختم ىذا المبحث ببيان بعض المسائل التي يرجع فييا لقول أىل الخبرة كما ذكرىا إبـن فرحـون فـي  

ويجب الرجوع إلى قول أىل البصر ومعرفـة النخاسـين فـي معرفـة عيـوب الرقيـق مـن : "تبصرتو حيث يقول
(147)اإلمـاء والعبيـد

ى أىـل الطــب والمعرفـة بـالجراح فــي معرفـة طـول الجــرح وعمقـو وعرضــو ويرجــع إلـ. …
. وىم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس الجـاني أو فـي بدنـو مثـل ذلـك وال يتـولى ذلـك المجنـي عميـو
. وكذلك يرجع إلى أىل المعرفـة مـن النسـاء فـي قيـاس الجـرح وقـدره إذا كـان ممـن تجـوز فيـو شـيادة النسـاء

وكذلك أىل المعرفة فـي عيـوب الـدور ومـا . المعرفة من األكرياء في معرفة عيوب الدوابويرجع إلى أىل 
ويرجع إلى اىل المعرفة من التجار فـي تقـويم المتمفـات وعيـوب . فييا من الصدوع والشقوق وسائر العيوب

. لرجـالويرجع إلى أىل المعرفة والنسـاء فـي عيـوب الفـرج وفـي عيـوب الجسـد ممـا ال يطمـع عميـو ا. الثياب
وكـذلك يرجـع إلـى أىـل المعرفـة بمسـائل الضـرر . ويرجع إلى أىل المعرفة بالجوائح ومـا يـنقص مـن الثمـار
 .(148)مما يحدثو اإلنسان عمى جاره أو في الطرقات وأنواع ذلك

ويجب الرجوع إلى أىل المعرفة في كل فن ال يتقنو غيرىم عند التنازع فيو ليخرج الحكم عن : قمت
قد اتسع مجال العمل بالخبرة نظرًا إلتساع العموم وتنوعيا، فالمستجدات والتطورات العممية ف. وضوح وبّينة

كثيرة ومتالحقة مما يمزم معو اإلستعانة بذوي اإلختصاص والمعرفة في كل عمم وفن، ذلك أن األمر لم 
( المطمب الثاني) وقد أشرت إلى ذلك بإيجاز في البحث الثاني. يعد مقتصرًا عمى أنواع الخبرة التقميدية

 .(149)فانظره. من ىذا البحث
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 وأىم النتائج التي توصمت إلييا مع التوصيات …الخاتمة 
يعتبر القضاء ميزان اإلستقرار في الحياة، فيو يطمئن الناس عمى حقوقيم وأحواليم ما دام الحاكم  

ن . وده وحقوقوآخذا بناصيتو فال يخاف ضعيف من حيفو وال يطمع قوي في جوره، فكل قد عمم حد وا 
حصل التعدي فّعمى المشتكي من وقعة الظمم أن يثبت صحة شكواه بوسائل اإلثبات التي أقرىا الفقو 

 .والقانون معًا ومنيا المعاينة والخبرة
إال أن اإلثبات في القضاء اإلسالمي يمتاز بارتباطو بعنصر األخالق والعقيدة والفضيمة، المركوز 

ىذا الوازع الديني الذي يخضع النفس إلى حدود الحق وعدم التمادي في  في أعماق النفس المؤمنة،
- :ومن خالل ىذا البحث يمكن لنا أن نقرر ما يمي. الباطل

المعاينة وسيمة من وسائل اإلثبات تتم في مجمس القضاء أو خارجو بحسب طبيعة المحل  :أوالً 
 .الحكم عمى جيالة الحالالمتنازع عميو ويقوم بو القاضي أو من ينيبو حتى ال يبنى 

الخبرة نوع معاينة وىي وسيمة إثبات إال أن الذي يتولى أمرىا الخبير المختص المكمف من قبل  :ثانياً 
 .نظرًا الستحالة إلمام القاضي بكل العموم والفنون. المحكمة

في الدعوى  وتعتبر دليالً . المحكمة ىي التي تقرر القيام بالمعاينة أو الخبرة حسب المصمحة :ثالثاً 
ولممحكمة أن تأخذ بو أو أن تطرحو إذا لم تطمئن إليو فيو رأي استشاري غير ممزم، وىذا 

 .خاضع لسمطتيا التقديرية
تختمف المعاينة عن عمم القاضي ذلك أن المعاينة إنما تكون نتيجة لرفع دعوى عمى واقعة  :رابعاً 

 .اق الدعوى ومجمس الحكممعينة أما عمم القاضي فإنو يكتسبو بشكل شخصي وخارج نط
 .في الخبرة يكفي قول خبير واحد فيو كالحاكم بخالف الشيادة إذ ال بد فييا من تعدد الشيود :خامساً 
نتيجة لمتطورات . القضايا التي يعتمد فييا عمى قول أىل المعرفة والخبرة كثيرة غير محدودة :سادساً 

 .العممية الحديثة
تتحرى العدالة واألمانة لمن تنتخبيم لمقيام بميمة المعاينة والخبرة فإني أوصي المحاكم أن  :وأخيراً 

وعمى المعاين والخبير أن ال يخون وأن يكون قواال لمحق ال ينجر . ألنيا تضع حقوق الناس بين أيدييم
 . وراء رغائب الدنيا وشيواتيا فيظمم مقابل متاع من الدنيا قميل

 
 :اليوامش

 .من سورة األنبياء 23اآلية  (6)
 .من سورة ادلائدة 22اآلية  (2)
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 .من سورة اجلن 65اآلية  (8)
 .من سورة ادلطففي 1اآلية  (2)
فصل  –باب التاء  –" ماّدة ثبت" –لسان العرب : أبو الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي ادلصري: ابن منظور (5)

 .بَتوت –دار صادر : الناشر – 2/20 –الثاء 
 .م6442-ىـ6262 2ط –دمشق  –دار البيان : الناشر -6/22سائل اإلثبات يف الشريعة إلاسالمية و : زلمد الزحيلي.د: الزحيلي (1)
 .م6438 –ىـ 6202: 2ط 6/282 –الكويت  -إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: ادلوسوعة الفقهية (2)
آثار  –اإلثبات  –نظرية االلتزام بوجو عام  – 2/68الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد : عبد الرازق امحد السنهوري: السنهوري (3)

 .م6451دار النشر للجامعات ادلصرية : االلتزام
الذي يرويو خاّلد بن حيِت عن . ىذه قاعدة عظيمة يف الشرع، أصل يف القضاء مأخوذة من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (4)

انظر ". قضى ان اليمُت على ادلدعى عليو"كتب ايّل ابن عباس ان النيب صلى اهلل عليو وسلم : نافع بن عمر عن ابن ايب مليكة قال
فتح الباري شرح  (:ىـ352–ىـ 228)الدين امحد بن علي بن زلمد بن حجر العسقالين الشافعي  ابو الفضل شهاب: العسقالن 

حديث رقم . اذا اختلف الراىن وادلرهتن وحنوه فالبينة على ادلدعى واليمُت على ادلدعى عليو : باب -كتاب الرىن :صحيح البخاري
ويف رواية ابن ماجو / االزىر –شارع الصنادقية  -4–ت االزىرية مكتبة الكليا –دار الفكر العريب : الناشر 282/ 60 –( 2562)

لو يعطى الناس بدعواىم، اّدعى ناس دماء رجال وامواذلم ولكن اليمُت على : "عن ابن عباس ان الرسول صلى اهلل عليو وسلم قال
 –كتاب االحكام   –سنن ابن ماجو (: ـى225–ىـ 202)احلافظ ابو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويٍت : انظر القزويٍت: ادلدعى عليو

دار الفكر : الناشر –زلمد فؤاد عبد الباقي : رقّمو وعّلق عليو – 2/223البينة على ادلدعى واليمُت على ادلدعى عليو ( 2)باب 
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .2/62الوسيط : السنهوري (60)
 .من سورة النساء( 685)اآلية  (66)
 .من سورة احلج( 80)اآلية  (62)
 .من سورة الفرقان( 22)ة اآلي (68)
كتاب الشهادات : صحيح البخاري. ىـ 251: أبو عبد اهلل بن امساعيل بن ابراىيم بن ادلغَتة بن بردزبو البخاري اجلعفي ت :البخاري (62)

 .بَتوت-دار الفكر العريب: الناشر. 8/202( 2158)حديث رقم  –ما قيل يف شهادة الزور : باب –
 (.2152)حديث رقم  –ما قيل يف شهادة الزور : باب –الشهادات  كتاب :صحيح البخاري: البخاري (65)
( 2111) حديث رقم–ىل لك بيّنة؟ قبل اليمُت : سؤال احلاكم ادلدعى: باب–كتاب الشهادات -صحيح البخاري: البخاري (61)

8/262. 
: باب –اب القضاء كت  –صحيح مسلم (: ىـ 216-ىـ201)االمام ابو احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتي النيسابوري  :مسلم (62)

: ٖتقيق وتصحيح وترقيم –م 6445–ىـ 6825 6ط -8/6882 -(6228)حديث رقم  –احلكم بالظاىر واللحن باحلجة 
من اقام البيّنة : باب –كتاب الشهادات   -صحيح البخاري : البخاري: وانظر/ دار الًتاث العريب: الناشر –زلمد فؤاد عبد الباقي 

 . 8/220( 2130) حديث رقم  –بعد اليمُت 
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تقسم البينات . من قانون البينات االردين( 2)القانون اعتمد الطرق ادلذكورة أعاله غَت أنو مل يأخذ بعلم القاضي فقد نصت ادلادة  (63)
م 6452لسنة ( 80)انظر قانون البيّنات رقم . ادلعاينة واخلربة -1اليمُت  -5االقرار  -2القرائن  -8الشهادة  -2الكتابة  -6: اىل

 .2/164موسوعة القوانُت واالنظمة االردنية عن 
زلب الدين ابو الفيض السيد زلمد : الزبيدي: وانظر 68/802 –فصل العُت  –باب النون  –" ماّدة عُت:"لسان العرب: ابن منظور (64)

 –فصل العُت  –باب النون  –" ماّدة عُت: "تاج العروس من جواىر القاموس. مرتضى احلسيٍت الواسطي الزبيدي احلنفي نزيل مصر
 .لبنان –بَتوت  –دار مكتبة احلياة : منشورات. 4/242

-6262– 5ط-224أصول احملاكمات الشرعية وادلدنية ص: وانظر كتابو 540/وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ص: لزحيلي (20)
 .منشورات جامعة دمشق. ىـ6265

: زلمد علي سامل عّياد احلليب. د: عّياد/  6422– 2لعريب طدار الفكر ا: الناشر – 2/280رسالة االثبات : امحد نشأت: شأت (26)
وسط البلد  –االردن  –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان : الناشر – 2/808الوسيط يف شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية 

: الناشر: م6442– 2ط– 852شرح قانون احملاكمات اجلزائية ص: حسن اجلوخدار. د: اجلوخدار/م 6441. سوق البًتاء –
دار ادلطبوعات : الناشر – 38االثبات يف ادلواد اجلنائية ص : مصطفى رلدي ىرجو: ىرجو/  -عمان االردن  –دار الثقافة  –مكتبة 

منشأة : الناشر – 185اصول االجراءات اجلنائية ص –حسُت ادلرصفاوي . د: ادلرصفاوي/6442 2ط –االسكندرية  –اجلامعية 
بَتوت  –دار احياء الًتاث العريب : الناشر. 6/256ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك: عبد ادللك/6441االسكندرية  –ادلعارف 

 -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان: الناشر - 255دور احلاكم ادلدين يف االثبات ص: آدم وىيب. د: النداوي./ لبنان –
القضاء ونظام االثبات يف : زلمود زلمد ىاشم. د: ىاشم/ دراسة مقارنة  –لة ماجستَت م رسا6442 -6وسط البلد ط  –االردن 

 –ىـ 6203 –الرياض  –جامعة ادللك سعود  –عمادة شؤون ادلكتبات : الناشر:  826الفقة االسالمي والقانون الوضعي ص 
 .6م ط6433

شرح قانون : اجلوخدار/  2/208أصول احملاكمات اجلزائية  الوسيط يف شرح قانون: عياد احلليب. د/  2/280رسالة اإلثبات : شأت (22)
جندي /  185أصول اإلجراءات اجلنائية ص : ادلرصفاوي/  38اإلثبات يف ادلواد اجلنائية ص: ىرجو/  852احملاكمات اجلزائية ص 

 .828القضاء ونظام االثبات ص : ىاشم. د/  6/256ادلوسوعة اجلنائية : عبد ادللك
ومعو شرح ايب بكر امحد بن علي ( م322–ىـ 216ت )امحد بن عمرو بن مهَت الشيباين ادلعروف باخلصاف أبو بكر : خلصاف (28)

 –جامعة واشنطن  –رئيس قسم دراسات الشرق االدىن  –فرحات زيادة : ٖتقيق( م430–ىـ 820ت)الرازي ادلعروف باجلصاص 
  .حقوق النشر زلفوظو لدى قسم النشر باجلامعة االمريكية بالقاىرة

 – 222مفلح عواد القضاة البينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ص . د: القضاة: وانظر 2/282رسالة اإلثبات : امحد نشأت: شأت (22)
دور احلاكم ادلدين يف اإلثبات ص : النداوي. د/. االردن  –عمان  –مجعية عمال ادلطابع التعاونية : الناشر 6442ىـ 6262 2ط

 . 828ام اإلثبات ص القضاء ونظ: ىاشم. د/  252
 –مجال الدغمش : احملامون: عن موسوعة القوانُت واالنظمة االردنية تأليف( 6433لسنة  22)انون اصول احملاكمات ادلدنية رقم ق (25)

 .زلمد ادلناجرة –ادين دبابنو 
اّدة الثانية منو باالشارة اىل اعتبار األصل ان ينظم قانون البينات ما يتعلق بادلعاينة واخلربة من اجراءات واحكام لكنو اكتفى بادل: قلت

أن ادلة اثبات احلق : منو حيث نّصت على( 22)ادلعاينة واخلربة وسيلة من وسائل االثبات وكذا فعل القانون ادلدين االردين يف ادلاّدة 
 ". اليمي -1االقرار  -5ادلعاينة واخلربة  -2القرائن  -8الشهادة  -2الكتابة " -6: ىي البينات التالية
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". الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة وادلعاينة واخلربة حجة متعدية واالقرار حجة قاصرة على ادلقر:" منو على ان( 24)ونصت ادلادة 
كما نلحظ ان قانون اصول . نقابة احملامُت –ادلكتب الفٍت : اعداد 6/31ادلذكرات االيضاحية للقانون ادلدين االردين : انظر

 .للداللة عليها( ادلعاينة )ومل يستخدم لفظ ( الكشف)دم لفظ احملاكمات استخ
 .540ص / وسائل االثبات يف الشريعة االسالمية : الزحيلي: نظرا (21)
 .من سورة النساء 685اآلية  - (22)
ج خرّ  – 2/682زاد ادلسَت يف علم التفسَت (: ىـ542ت سنة )ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزي : جلوزي (23)

 –م 6442 -ىـ6262 – 6ط –لبنان  –بَتوت . دار الكتب العلمية: الناشر –امحد مشس الدين : آياتو واحاديثو ووضع حواشيو
 .العدل: والقسط –وقّوام مبالغة من قائم 

 .م6422 –ىـ  6842 8ط 2/623 -تفسَت ادلراغي : الشيخ امحد مصطفى ادلراغي: اغيادلر  (24)
 .وسف، من سورة ي23، 22، 21: آليات (80)
حاشية زلي الدين شيخ زاده (:ىـ456ت سنة )حي الدين زلمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي احلنفي  :شيخ زاده: نظرا (86)

: منشورات –زلمد عبد القادر شاىُت : ضبطو وصححو وخرج آياتو –(ىـ135ت سنة )على تفسَت القاضي البيضاوي ) 5/21
 .م6444–ىـ 6264 – 6ط –لبنان  –بَتوت  –دار الكتب العلمية  -زلمد علي بيضون 

تكلم أربعة صغار عيس بن مرًن عليو السالم : "حلديث رواه اإلمام امحد يف مسنده عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قالا (82)
ب ادلكت: الناشر 6/860ادلسند : االمام امحد بن حنبل: ابن حنبل: انظر" وصاحب جريج وشاىد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون

حديث : 2/242قال عنو احلاكم يف ادلستدرك .م  6423 –ىـ 6843 -2ط –بَتوت  –االسالمي للطباعة والنشر والتوزيع 
 .صحيح االسناد 

 –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتمجة : الناشر – 8/523فتح الرمحن يف تفسَت القرآن : عبد ادلنعم امحد تعيلب.د: عيليبت (88)
 – 60/262( زلاسن التأويل)تفسَت القامسي ادلسمى : زلمد مجال الدين القامسي: القامسي: وانظر/ م 6445ىـ  6261 -6ط

/ م 6423 –ىـ 6843 – 2ط –بَتوت  –دار الفكر : الناشر –زلمد فؤاد عبد الباقي : رقمو وخرج آياتو واحاديثو وعّلق عليو
 .م 6436 – 8ط –لبنان  –بَتوت  –دار العلم للماليُت : الناشر 2/801التفسَت الكاشف : زلمد جواد مغنّية: مغنّية

دار الغرب : الناشر –االستاذ زلمد بوخبزه : ٖتقيق-60/42الذخَته : شهاب الدين امحد بن ادريس القرايف: القرايف: نظرا (82)
 .م6422 – 6ط –بَتوت  -االسالمي

(. 28)م ـث رقـحدي –ن ـسنة اخللفاء الراشدين ادلهديي اتباع: باب–ادلقدمة  -6/61لسنن  :ابن ماجو/ 2/621ادلسند : بن حنبلا (85)
 (.61)السنن، كتاب العلم، باب : الًتمذي: انظر. ىذا حديث حسن صحيح: وقال عنو ابو عيسى

 .عاب ودلز: أي: محل على: ريدي (81)
: الناشر –يم االبياري ابراى: ٖتقيق – 660قضاة قرطبة ص (: م426ىـ 116)ابو عبد اهلل زلمد بن احلارث اخلشٍت القروي : خلشٍت (82)

 .م 6432 -ىـ6202 – 6ط –بَتوت  -دار الكتاب اللبناين 
 .القاىرة –دار الكتاب االسالمي : الناشر – 832كتاب الوالة والقضاه ص : ابو عمر زلمد بن يوسف الكندي ادلصري: لكندي (83)
 .2ط –لبنان  –بَتوت  –دار ادلعرفة للطباعة والنشر  – 61/605ادلبسوط : مشس الدين السرخسي: لسرخسيا (84)
 822القضاء ونظام اإلثبات ص : ىاشم. د/  215دور احلاكم ادلدين يف االثبات ص : لنداويا (20)
 .282رسالة اإلثبات ص : امحد نشأت 540وسائل اإلثبات ص: الزحيلي. د: نظرا (26)
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صة باخلربة، ذلك ان ادلشرع استخدم واحكامها ىي ذاهتا اإلجراءات واالحكام اخلا( ادلعاينة)ود االشارة اىل أن اجراءات الكشف  (22)
 .م6433لسنة  22انظر قانون اصول احملاكمات االردين رقم : الكشف واخلربة كلمتُت مًتادفتُت يف مجيع تلك ادلواد

ماّدة  –فصل اخلاء  –باب الراء  –تاج العروس : ، الزبيدي2/221" ماّدة خرب"–فصل اخلاء  –باب الراء  –اللسان : ابن منظور (28)
 .8/611" خرب

 .من سورة الفرقان 54اآلية  (22)
 .1/218، "ارش"اللسان، مادة : ابن منظور: انظر. ىو دية اجلراحات: ما ليس لو قدر معلوم، وقيل: االرش من اجلراحات (25)
 .بَتوت –دار الكتب العلمية  -8ط-6/640شرح رللة األحكام العدلية : سليم رستم باز اللبنان : باز (21)
 –باب الراء  –"ماّدة بصر" –اللسان : ابن منظور: أنظر. العامل: علمتو، والبصَت: بصرت بالشيء أيعلم وخربة، و : ذو بصَتة أي (22)

ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي (: ىـ220-ت)امحد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي : الفيومي/ 2/15 –فصل الباء 
: اجلرجاين: أنظر. ىي إدراك الشيء على ما ىو عليو وىي مسبوقة ّتهل: فةوادلعر –بَتوت  –دار الكتب العلمية : الناشر - 6/12

 –بَتوت  –ساحة رياض ادلصلح  –مكتبة لبنان : الناشر -284التعريفات ص(: ىـ361-ىـ220)على بن زلمد الشريف اجلرجاين 
6414. 

 .يف القضاء بقول أىل ادلعرفة" الباب الثامن واخلمسون: "وىو (23)
: ابن منظور: انظر. واألول ىو األصل. وقد يسمى بائع الرقيق خناساً . اب، مسي بذلك لنخسو إياىا حىت تنشطبائع الدو : النخاس: (24)

 . 1/223" خنس"اللسان، مادة 
ىـ 6823 -أخَته 6ط –مطبوع هبامش فتح العلي ادلالك  – 2/22تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناىج األحكام : ابن فرحون (50)

 .مصر  –ومطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده  شركة –الناشر  –م 6453
حاشية، رد احملتار على : زلمد أمُت: ابن عابدين: أي أنو يعترب يف تقوًن نقص الثمن يف السلع يف كل ٕتارة أىلها ويف كل صنعة أىلها (56)

 .رشركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده ٔتص: الناشر –م 6411-ىـ6831 – 2ط– 5/5الدر ادلختار 
 .2/542وسائل اإلثبات : زلمد الزحيلي. د: أنظر (52)
البينات يف ادلواد ادلدنية : القضاة. د/ 854شرح احملاكمات اجلزائية ص : اجلوخدار. د/  2/803الوسيط : عياد. د: أنظر ىذا ادلعٌت (58)

 .214دور احلاكم ادلدين يف االثبات ص : النداوي. د/  284والتجارية ص 
 .6/222سوعة اجلنائية ادلو : جندي عبد ادللك.د (52)
شرح قانون احملاكمات اجلزائية ص : اجلوخدار. د/  2/540وسائل اإلثبات : الزحيلي. د/  2/288رسالة اإلثبات : نشأت: أنظر (55)

 .825القضاء ونظام اإلثبات ص : ىاشم. د/ 810
 .مكتبة دار البيان: الناشر – 22الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية (51)
 النبياء من سورة ا 2اآلية  (52)
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن (: ىـ432ت )القاضي زلمد بن زلمد بن مصطفى العمادي احلنفي : أبو السعود (53)

دار الكتب  –زلمد علي بيضون : منشورات –عبد اللطيف عبد الرمحن : وضّح حواشيو -2/825ادلعروف بتفسَت أيب السعود 
 .م6444 –ىـ  6264 – 6ط –لبنان  –بَتوت  –العلمية 

ادلشتغلون بعلوم القرآن، إال أن ْتثها عند الفريق األول ىو . علماء أصول الفقو، والثاين: ىذه قضية تباحثها فريقان من العلماء، األول (54)
ت األساس، حيث درسوىا بشكل يستوعب كل ما يتصل هبا من قرآن وسنة، أما الفريق الثاين فقد اقتصر ْتثهم فيها على بعض اآليا
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ادلوافقات (: ىـ240 -ت)أبو اسحاق ابراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلا لكي : الشاطيب: انظر .الكردية يف كتاب اهلل عز وجل
لبنان  –بَتوت  –دار ادلعرفة : الناشر -"األصل يف االدلة" وقد ٖتدث عن معٌت القاعدة يف ادلسألة التاسعة. 2/25يف أصول الشريعة 

اتقان الربىان يف علوم القرآن : فضل حسن عباس.د: عباس/ الشيخ ابراىيم رمضان : بد اهلل درّاز اعتٌت هبا وضبطهاالشيخ ع: تعليق –
 .دار الفرقان: الناشر – 6/822

 .60ص ( ادلطلب اخلامس)مت االشارة اليو يف ادلبحث األول  (10)
 .2/288رسالة اإلثبات : امحد نشأت :نشأت: أنظر (16)
 .208-6/843ظمة األردنية عن موسوعة القوانُت واألن (12)
ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك/  184أصول اإلجراءات اجلنائية ص : ادلرصفاوي. د/  2/281رسالة اإلثبات : نشأت (18)

6/223. 
 .222البينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ص : مفلح القضاة. د: القضاة: أنظر (12)
 .2/281رسالة اإلثبات : نشأت/  184أصول اإلجراءات اجلنائية ص : ادلرصفاوي. د (15)
 . 6/288ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك/  606اإلثبات يف ادلواد اجلنائية ص : مصطفى ىرجو (11)
 .القسمة نوع خربة وسيأيت مزيد بيان عن القاسم الحقا إن شاء اهلل تعاىل (12)
ابن / م 6436ىـ6206 – 6ط –الناشر دار الفكر  – 3/166البناية يف شرح اذلداية : أبو زلمد زلمود بن أمحد العُت : العيٍت (13)

 – 1/635 –حاشية اخلرشي على سلتصر سيدي خليل : زلمد اخلرشي ادلالكي: اخلرشي/  1/251حاشية ابن عابدين : عابدين
دار ادلعرفة : رالناش – 2/553مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج : زلمد اخلطيب الشربيٍت: الشربيٍت/ بَتوت  –دار صادر  :الناشر

 –العزيز شرح الوجيز (: ىـ128-ت)أبو القاسم عبد الكرًن زلمد بن عبد الكرًن الرافعي القزويٍت الشافعي : الرافعي/ بَتوت  –
-ت)أبو زلمد عبد اهلل بن امحد بن زلمود بن قدامة : ابن قدامة. / لبنان –دار الكتب العلمية بَتوت : الناشر – 62/526

منصور بن يونس : البهويت/ 6438 –ىـ 6208 –لبنان –دار الكتاب العريب  –طبعة باألوفست  – 66/501ادلغٍت (: ىـ180
 . 1/830كشاف القناع على منت االقناع : بن ادريس البهويت

 . 1/635 –مطبوعة هبامش حاشية اخلرشي  –حاشية العدوي : علي بن امحد الصعيدي العدوي: العدوي (14)
جهة احلاكم فال بد من عدالتو ألنو نائب عنو، وإن كان من جهة ادلالك مل تشًتط ألنو وكيل عنهم إعلم أن القاسم إن كان من  (20)

أبو اسحاق ابراىيم بن عبد اهلل اذلمذاين احلجوي ادلعروف : ابن أيب الدم: انظر. والوكيل جيوز أن يكون فاسقًا ٓتالف نائب احلاكم
بغداد  –مطبعة االرشاد : الناشر –زلي ىالل الّسوحان . د: ٖتقيق 2/288: ادب القضاء –( ىـ122-ت)بابن أيب الدم الشافعي 

 . م6432 -ىـ 6202 –
على الشرح الكبَت اليب الربكات  –حاشية الدسوقي : زلمد عرفة الدسوقي: الدسوقي/ وانظر  1/635حاشية اخلرشي : اخلرشي (26)

 .عيسى البايب احلليب وشركاه: الناشر –دار احياء الكتب العربية : الناشر – 8/500 –سيدي امحد الدردير 
: الناشر 1/260األم (: 202 -ىـ650)أبو عبد اهلل زلمد بن ادريس الشافعي : الشافعي: وانظر. 1/830كشاف القناع : اليهويت (22)

 زاد: الكوىجي/  2/553مغٍت احملتاج : الشربُت / -6428 -ىـ 6848 – 2ط –لبنان  –بَتوت  –دار ادلعرفة للطباعة والنشر 
 . 2/512احملتاج 

 .62/223 –فصل القاف  –باب ادليم  –" قسم"ماّدة  –اللسان : ابن منظور (28)
 .يريد اهلل عز وجل (22)
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 –بَتوت  –دار الكتب العلمية : الناشر -2/62: بدائع الصنائع–( ىـ532 -ت)أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي : الكاساين (25)
 .م6431 –ىـ 6201 – 2ط

دار إحياء الكتب العلمية : الناشر – 8/500 –هبامش حاشية الدسوقي  –الشرح الكبَت : يدي أمحد الدرديرأبو الربكات س: الدردير (21)
 .عيسى البايب احلليب وشركاه –

 .من سورة القمر 23اآلية  (22)
سَت ادلراغي تف: جعلت القسمة على ىذا الوجو ألن حيوانات قوم مثود كانت تنفر من الناقة فال ترد ادلاء والناقة عليها انظر: قيل (23)

22/46 . 
 . من سورة النساء 3اآلية  (24)
 . 5/22زلاسن التأويل : القامسي (30)
 –( 8011) حديث رقم  –من قسم الغنيمة يف غزوه وسفره ( 631)باب –كتاب اجلهاد والسَت   –صحيح البخاري : البخاري (36)

2/22 . 
 .باقيزلمد فؤاد عبد ال: تعليق 2/405السنن : ابن ماجو: انظر .ادلراد شّدة ادلضغ (32)
 .ادلرجع السابق: انظر. ادلراد لعاهبا وزبدىا (38)
وقال عنو االلباين . 2/405 –ال وصية لوارث ( 1)باب  –كتاب الوصايا   –السنن : ابن ماجو/ 2/631ادلسند : امحد بن حنبل (32)

 (. 2642)حديث رقم -2/662صحيح ابن ماجو لاللباين : وانظر 34-1/33 –صحيح : يف االرواء
 . 5/42( 2223)حديث رقم  –غزوة خيرب ( 84)باب  –كتاب ادلغازي –بخاري صحيح ال: البخاري (35)
 . 8/36ادلسند : امحد بن حنبل (31)
 (. 2)السنن، كتاب االضاحي، باب :الًتمذي: انظر حديث حسن صحيح،:وقال عنو ابو عيسى.2/622ادلسند :امحد بن حنبل (32)
أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ادلنويف ادلصري األنصاري زلمد بن أيب العباس : الرملي/  2/62البدائع : الكاساين: أنظر (33)

 . شركة مصطفى البايب احلليب واوالده: الناشر – 3/638هناية احملتاج (: ىـ6002ت )الشهَت بالشافعي الصغَت 
 .1/825كشاف القناع : البهويت/  3/838هناية احملتاج : الرملي/  8/500حاشية الدسوقي : ادلدسوقي (34)
 .1/852حاشية ابن عابدين : ابن عابدين/ 2/63 الكاساين (40)
 .ادلراجع السابقة: انظر (46)
وىذا أصبح علمًا مستقاًل خيتص بو بعض الناس ويقوم على " علم ادلساحة"والعلم الذي خيتص بتقسيم االراضي والعقارات يسمى  (42)

 .خرائط وحسابات وأجهزة دقيقة
 . 1/852كشاف القناع : البهويت/  8/243ية الدسوقي حاش: الدسوقي/  1/852حاشية ابن عابدين : ابن عابدين (48)
 . 2/222مغٍت احملتاج : الشربيٍت (42)
 .4/248 –فصل القاف  –باب الفاء –ماّدة قاف  –اللسان : ابن منظور (45)
 دار الفكر: الناشر – 62/202أوجز ادلسالك إىل موطأ مالك : زلمد زكريا: وانظر الكاند ىلوي/  2/121مغٍت احملتاج : الشربيٍت (41)

 .م 6430 –ىـ  6200 –لبنان  –للطباعة والنشر 
 . 5/214ادلغٍت : ابن قدامة/  2/282كشاف القناع : البهويت (42)
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الفروع (: ىـ218 -ت)أبو عبد اهلل زلمد بن مفلح : ابن مفلح/  3/862األم : الشافعي/  62/202أوجز ادلسالك : الكاند ىلوي (43)
–ت ) زلمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية : اجلوزية. / م6435ىـ  6205 – 2ط –بَتوت  –عامل الكتب : الناشر -5/588

 .بَتوت –دار الكتب العلمية : الناشر – 645الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ص (: ىـ256
باب  –وأخرجو يف كتاب فضائل الصحابة ( 1226)حديث رقم  –باب القائف  –كتاب الفرائض   –صحيح البخاري : البخاري (44)

باب العمل  –كتاب الرضاع   –صحيح مسلم : مسلم( 8286)حديث رقم  –ن حارثو موىل النيب صلى اهلل عليو وسلم مناقب زيد ب
 (.8102)و ( 8108)و( 8102)حديث رقم  –باحلاق القائف الولد 

 .65/202" قنا"مادة  اللسان،: ابن منظور: انظر. وىو ارتفاع يف أعلى األنف من غَت قبح (600)
 .1/22" خنس" اللسان، ماّدة: ابن منظور: انظر. قريب من الفطس: لوىو قصر يف األنف، وقي (606)
 .2/121مغٍت احملتاج : الشربُت /  60/823ٖتفة احملتاج بشرح ادلنهاج : أمحد بن حجر اذليتمي الشافعي: ذليتميا (602)
ذكره ٖتت  – باب يف القافة –كتاب الطالق   –سنن أيب داود (: ىـ225 –ت )سليمان بن األشعث السجستاين : أبو داود (608)

 . دار اجلنان للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر -6/134( 2213) و( 2212)حديث رقم 
 . 3/862األم : الشافعي (602)
 .الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل :، ٖتقيق1ص /5جـ 8رللد : البخاري: انظر. وىو العجز –عظيمهما : سابغ أالليت (605)
 .ادلرجع السابق: انظر. عظيمهما: خّدجل الساقي (601)
 (.2222)حديث رقم ( 6،2) –باب ( 22سورة النور )كتاب تفسَت القرآن   –صحيح البخاري : البخاري  (602)
مصنف عبد الرزاق : ابو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين: عبد الرزاق: وانظر. 642الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية (603)

 . ىـ6208– 2ط–ادلكتب االسالمي : الناشر –(68225)رقم  2/810
 .60/602" دىق"اللسان، ماّدة : ابن منظور: التاجر، فارسي معّرب، انظر: الدىقان (604)
 (.68224)رقم  -2/816مصنف عبد الرزاق : عبد الرزاق: وانظر. 643الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية (660)
 . 5/220ادلغٍت : ابن قدامة  (666)
 . 643الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية  (662)
  .3/862االم : الشافعي  (668)
 .5/585الفروع : ابن مفلح (662)
 . 203الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية/  2/281الكشاف : البهوين  (665)
 .60/821" ورق"اللسان، ماّدة : ابن منظور: انظر: الذي فيو بياض اىل سواد: األورق من األبل (661)
 .(5805)حديث رقم  –إذا عّرض بنفي الولد ( 21)باب  –كتاب الطالق   –صحيح البخاري : البخاري  (662)
 .2/222حاشية ابن عابدين : ابن عابدين: وانظر 1/644البدائع : الكاساين (663)
 .208الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية  (664)
 . 208الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية: وأنظر أدلة وردود حول ادلوضوع (620)
 .2/123احملتاج  مغٍت: الشربيٍت/  5/214ادلغٍت : وانظر ابن قدامة 2/284كشاف القناع : البهويت  (626)
 . ادلراجع السابقة: انظر  (622)
 .5/220ادلغٍت : ابن قدامة  (628)
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. 2/824باب ما جاء يف التجارب  –كتاب الرب والصلة   –سنن الًتمذي : أبو عيسى زلمد بن عيسى بن َسورة: الًتمذي  (622)
 .حديث حسن غريب: وقال عنو

باب القافة  –كتاب الدعوى والبينات   –سنن الكربى ال(: ىـ253-ت)أبو بكر أمحد بن احلسُت بن علي البيهقي : البيهقي (625)
 -ت)ويف ذيلو مطبوع اجلوىر النقي لعالء الدين علي بن عثمان ادلارديٍت الشهَت بابن الًتكمان  – 60/212 –ودعوى الولد 

 .ىـ6855-اذلند –مطبعة رللس دائرة ادلعارف العثمانية ْتيدر آباد الدكن : الناشر – 6ط –( ىـ225
 .203الطرق احلكيمة ص : ابن قيم  (621)
 .2/284كشاف القناع : البهويت  (622)
 .62/202أوجز ادلسالك : الكاندىلوي  (623)
 . 5/220ادلغٍت : ابن قدامة  (624)
 . من سورة الذاريات60اآلية   (680)
 . 2/26. فصل اخلاء  –باب الصاد  –( خرص)ماّدة  –اللسان : ابن منظور  (686)
عبد اهلل بن ابراىيم األنصاري : ٖتقيق – 6/252اج بشرح ادلنهاج زاد احملت: عبد اهلل بن الشيخ حسن الكوىجي: الكوىجي (682)

 . طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر –
 . 6/522مغٍت احملتاج : الشربيٍت  (688)
العزيز : الرافعي/  8/32الذخَتة : القرايف /بَتوت  –دار صادر : الناشر -6/826ادلدونة الكربى : مالك بن أنس: أنس (682)

 . 2/513ادلغٍت : ابن قدامة/  8/23شرح الوجيز 
ماّدة  –اللسان : انظر. صلى اهلل عليو وسلم –ىو محل بعَت وىو ستون صاعا بصاع النيب : الّوسق مكيلية معلومة، قيل  (685)

 .60/883" وسق"
 .2/602( 6236)حديث رقم  –باب خرص الثمر  –كتاب الزكاة ( مع شرحو فتح الباري)صحيح البخاري : البخاري (681)
وصححو االلباين يف االرواء . 2/660( 6101)باب مىت خيرص التمر حديث رقم  –كتاب الزكاة   –السنن  :أبو داود (682)

 ( .305)حديث رقم  8/230
كتاب   –السنن : الًتمذي/ 2/660( 6108)حديث رقم  –باب يف خرص العنب  –كتاب الزكاة   –السنن : أبو داود (683)

باب خرص  –كتاب الزكاة   –السنن : ابن ماجة. / حسن غريب: وقال عنو( 122)حديث رقم  –باب ما جاء يف اخلرص  –الزكاة 
كان يبعث على الناس من . صلى اهلل عليو وسلم -أن النيب: وقد أورده بلفظ . 6/532( 6364)حديث رقم  –النخل والعنب 

 .خيرص عليهم كرومهم ومثارىم
 . 2/513ادلغٍت : ابن قدامة (684)
وىو شرح سنن االمام أيب داود  – 2/22معامل السنن (: ىـ833–ت )خلطايب البسيت ابو سليمان امحد بن زلمد ا: اخلطاب  (620)

 . بَتوت –ادلكتبة العلمية  –منشورات  –م 6436 –ىـ  6206 – 2ط –
.  2/622التلخيص . مل أقف على ىذه الرواية : قال احلافظ بن حجر يف التلخيص. وروي أنو عليو السالم بعث معو غَته (626)

 .يحتمل أن يكون ذلك يف واقعتُت أو أن يكون ادلبعوث معينا أو كاتباوعلى فرض الصحة ف
: الناشر 6/202أسهل ادلدارك شرح إرشاد السالك يف فقو إمام األئمة مالك : أبو بكر بن حسن الكشناوي: الكشناوي (622)

 . 2/514دلغٍت ا: ابن قدامة/  8/24العزيز شرح الوجيز : الرافعي. / 2ط –شركة عيسى البايب احلليب وشركاه مصر 
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 .6/208أسهل ادلدارك : الكشناوي (628)
 .2/514ادلغٍت : ابن قدامة /  6/522مغٍت احملتاج : الشربيٍت  (622)
 . 623-622قواعد االحكام ص : العز بن عبد السالم (625)
 . وما بعدىا 2/22التبصرة : ابن فرحون: انظر (621)
 . 2/22التبصرة : ابن فرحون (622)
 . 2/23التبصرة : ابن فرحون (623)
 .62البحث ص  (624)
 ئمة المصادر والمراجعقا

 القرآن الكريم
 -ىـ 6202 – 2ط –الموسوعة الفقيية : -الكويت  –إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : أوقاف .6

 .م6432
 .2ط –بيروت  –دار الكتب العممية : الناشر –شرح مجمة األحكام العدلية : سميم رستم باز المبناني: باز .2
/ صحيح البخاري (: ىـ251-ت)اعيل بن ابراىيم بن بردزبو البخاري الجعفي ابو عبد اهلل بن اسم: البخاري .8

 .بيروت –دار الفكر العربي : الناشر
الشيخ : راجعو وعمق عميو -كشاف القناع عمى متن اإلقناع: منصور بن يونس بن ادريس البيوتي: البيوتي .2

 .م 6432 -ىـ 6202 –روت بي. دار الفكر لمطباعة والنشر: الناشر –ىالل مصيمحي ومصطفى ىالل 
وفي ذيمو مطبوع  –السنن الكبرى (: ىـ253 –ت )ابو بكر احمد بن الحسين بن عمي البييقي : البييقي .5

: الناشر -6ط–( 225-ت)الجوىر النقي لعالء الدين عمي بن عثمان المارديني الشيير بابن التركمان 
 .ىـ 6855–اليند  –مطبعة مجمس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 

 .دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع: الناشر –السنن : ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الترمذي .1
دار السالم لمطباعة والنشر : الناشر –فتح الرحمن في تفسير القرآن : عبد المنعم أحمد تعيميب. د: تعيميب .2

 .م6445–ىـ 6261 – 6ط –والتوزيع والترجمة 
 .موسوعة القوانين واألنظمة األردنية( جمال الدغمش أيمن دبابنة، محمد المناجرة: المحامون: )ةجمال وجماع .3
عمان االردن  –مكتبة دار الثقافة : الناشر –شرح قانون المحاكمات الجزائية : حسن الجوخدار. د: الجوخدار .4

 .م6442– 2ط –
زاد المسير في عمم (: ىـ542-ت)الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد : الجوزي  .60

 – 6ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العممية : الناشر –أحمد شمس الدين : خّرج آياتو وأحاديثو  –التفسير 
 .م6442ىـ 6262
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مكتبة : الناشر –الوسيط شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية : محمد عمي سالم عياد الحمبي. د: الحمبي .66
 .م6441 –االردن  –عمان  –منشر والتوزيع دار الثقافة ل

– 2ط –بيروت  –المكتب االسالمي لمطباعة والنشر والتوزيع : الناشر –المسند : أحمد بن حنبل: ابن حنبل .62

 .م6423ىـ  6843
 –دار صادر : الناشر –حاشية الخرشي عمى مختصر سيدي خميل : محمد الخرشي المالكي: الخرشي .68

 .بيروت
تحقيق  –قضاة قرطبو  –م 426ىـ 116 –ت )هلل محمد بن الحارث الخشني القروي أبو عبد ا: الخشني .62

 .م6432ىـ  6202-6ط–بيروت  –دار الكتاب المبناني : الناشر –ابراىيم األبياري 
رئيس قسم  –فرحات زيادة : تحقيق( م322–ىـ 216)أبو بكر أحمد بن عمرو بن ميير الشيباني : الخصاف .65

حقوق النشر محفوظة لدى قسم النشر بالجامعة األمريكية  –جامعة واشنطن  –دراسات الشرق األدنى 
 .بالقاىرة

 –ام 6436-ىـ6206 2ط-معالم السنن(: ىـ833-ت)ابو سميمان احمد بن محمد الخطابي البستي : الخطابي .61
 .بيروت –المكتبة العممية : منشورات

دار الجنان لمطباعة والنشر : الناشر –السنن ( ىـ225-ت)سميمان بن األشعث السجستاني : ابو داود  .62
 .والتوزيع

عيسى البابي الحمبي  –دار احياء الكتب العممية  –الشرح الكبير : أبو البركات سيدي احمد الدردير: الدردير  .63
 .بمصر –وشركاه  

 –حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير البي البركات سيدي أحمد الدردير "محمد عرفة الدسوقي : الدسوقي  .64
 .عيسى البابي الحمبي وشركاه –دار احياء الكتب العربية : ناشرال

-ت)ابو اسحاق ابراىيم بن عبد اهلل اليمذاني الحجوي المعروف بابن ابي الدم الشافعي : ابن ابي الدم  .20
–ىـ 6202)بغداد  –مطبعة االرشاد : الناشر –محي ىالل السوحان . د: تحقيق: ادب القضاء( ىـ122

 (.م6432
شرح : العزيز( ىـ128-ت)–أبو القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي  :الرافعي .26

 .لبنان –بيروت  –دار الكتب العممية : الناشر: الوجيز
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شياب الدين الرممي المنوفي المصري االنصاري الشيير : الرممي .22

ط أخيرة  –شركة مصطفى البابي الحمبي واوالده : الناشر –نياية المحتاج ( ىـ6002–ت )بالشافعي الصغير 
 (.ومعو حاشيو الشبراممسي وحاشية الرشيدي. )م6432-ىـ6831 –
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حاشية محي الدين شيخ (: ىـ456-ت)محي الدين محمد بن مصمح مصطفى الدين القوجوي الحنفي : زاده .28
محمد عبد القادر شاىين : ضبطو وصححو وخّرج آياتو –( ىـ135-ت)زاده عمى تفسير القاضي البيضاوي 

 .م6444-6264– 6ط –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العممية  –محمد عمي بيضون : منشورات –
– 2ط–دمشق  –دار البيان : الناشر –وسائل اإلثبات في الشريعة االسالمية : محمد الزحيمي. د: الزحيمي .22

 .م6442 –ىـ 6262
 ىـ6262–منشورات جامعة دمشق –اصول المحاكمات الشرعية والمدنية : لزحيميمحمد ا. د: الزحيمي .25
تاج : محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي نزيل مصر: الزبيدي .21

 .لبنان –بيروت  –دار مكتبة الحياة : منشورات –العروس من جواىر القاموس 
 –بيروت  –دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع : الناشر –المبسوط : شمس الدين السرخسي: السرخسي .22

 .2ط
إرشاد العقل السميم الى (: ىـ432-ت)القاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي : ابو السعود .23

 :منشورات –عبد المطيف عبد الرحمن : وضح حواشيو –مزايا الكتاب الكريم المعروف بتفسير أبي السعود 
 .م6444 -ىـ6264 – 6ط –لبنان  –بيروت  –لكتب العممية دار ا

دار النشر : الناشر –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبد الرزاق أحمد السنيوري: السنيوري .24
 .م6451 –لمجامعات المصرية 

 الموافقات في أصول(: ىـ240-ت)أبو اسحاق ابراىيم بن موسى المخمي الغرناطي المالكي : الشاطبي .80
الشيخ : اعتنى بيا وضبطيا -الشيخ عبد اهلل دراز: تعميق –لبنان  –بيروت  –دار المعرفة : الناشر: الشريعة

 .ابراىيم رمضان
دار المعرفة لمطباعة : الناشر –األم (: ىـ202– 650)أبو عبد اهلل محمد بن ادريس الشافعي : الشافعي .86

 (.م6428 -ىـ6848 -2ط) –بيروت  –والنشر والتوزيع 
 –دار المعرفة : الناشر –مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج  :محمد الخطيب الشربيني: لشربينيا .82

 .بيروت
: الناشر –م  6411 -ىـ6831 – 2ط –حاشية رد المحتار عمى الدر المختار : محمد أمين: ابن عابدين .88

 .شركة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر
 .االردن –عمان  –دار الفرقان : الناشر –اتقان البرىان في عموم القرآن  :فضل حسن عباس. د: عباس .82
 2ط–المكتب اإلسالمي : الناشر –مصنف عبد الرزاق : ابو بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني: عبد الرزاق .85

 :ىـ6208 –
 .بيروت –دار احياء التراث العربي : الناشر –الموسوعة الجنائية : جندي عبد الممك. د: عبد الممك .81
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دار : الناشر –مطبوع بيامش حاشية الخرشي  –حاشية العدوي : عمي بن احمد الصعيدي العدوي: العدوي .82
 .الكتاب المبناني

 -ىـ228)ي ـي الشافعـر العسقالنـن حجـد بـن محمـي بـن عمـد بـأبو الفضل شياب الدين أحم: العسقالني .83
. االزىر –مكتبة الكميات االزىرية  –ار الفكر العربي د: الناشر –فتح الباري شرح صحيح البخاري (: م352

 (.4. )شارع الصنادقية
–ىـ 6206 – 6دار الفكر ط: الناشر -البناية في شرح اليداية : أبو محمد محمود بن أحمد العيني: العيني .84

 (.م6436
لحكام في أصول تبصرة ا: برىان الدين ابراىيم بن عمي بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي: فرحون .20

: الناشر –م 6453 -ىـ 6823–ط أخيره  –مطبوع بيامش فتح العمي المالك  –األقضية ومناىج األحكام 
 .بمصر –شركة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (: ىـ220-ت)أحمد بن محمد بن عمي المقري الفيومي : الفيومي .26
 .بيروت –دار الكتب العممية : اشرالن –لمرافعي 

: رقمو وخّرج آياتو وأحاديثو -محاسن التأويل )تفسير القاسمي المسمى : محمد جمال الدين القاسمي: القاسمي .22
 .م6423 -ىـ6843 – 2ط –بيروت  –دار الفكر : الناشر –محمد فؤاد عبد الباقي 

دار  –طبعة باألوفست  -المغني( ىـ180-ت) أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمود بن قدامة: ابن قدامة .28
وطبعة خاصة برئاسة إدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة  –م 6438–ىـ 6208 –لبنان  –الكتاب العربي 

 .م6436-ىـ6206مكتبة الرياض الحديثة  –المممكة العربية السعودية  –واإلرشاد 
الناشر دار الغرب  –األستاذ محمد بوخبزة : تحقيق –يرة الذخ: شياب الدين احمد بن ادريس القرافي: القرافي .22

 .م6422– 6ط –بيروت  –االسالمي 
 –رقّمو وعمق عميو  –سنن ابن ماجو ( ىـ225-ىـ202)الحافظ أبو عبد اهلل بن يزيد القزويني : القزويني .25

 .دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع: الناشر –محمد فؤاد عبد الباقي 
جمعية عمال المطابع التعاونية : الناشر –البينات في المواد المدنية والتجارية : ح عواد القضاةمفم. د: القضاة .21

 . م6442–ىـ 6262-2ط –األردن  –عمان  –
 –الطرق الحكمية في السياسة  الشرعية (: ىـ256-ت)محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : ابن قيم الجوزية .22

 .بيروت –دار الكتب العممية : الناشر
 – 2بيروت ط –دار الكتب العممية : الناشر –( ىـ532-ت)ابو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي : الكاساني .23

 .م6431–ىـ 6201
 –لبنان  –دار الفكر لمطباعة والنشر  :الناشر –أوجز المسالك الى موطأ مالك : محمد زكريا: الكاندىموي .24

 .م 6430–ىـ 6200
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 –أسيل المدارك شرح إرشاد السالك في فقو امام األئمة مالك  :ابو بكر بن حسن الكشناوي: الكشناوي .50
 .2ط –مصر  –شركة عيسى البابي الحمبي وشركاه : الناشر

دار الكتابة اإلسالمي : الناشر –كتاب الوالة والقضاة  –أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري : الكندي .56
 .القاىرة –

عبد اهلل بن ابراىيم : تحقيق –زاد المحتاج بشرح المنياج  –عبد اهلل بن الشيخ حسن الكوىجي : الكوىجي .52
 .طبع عمى نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر –االنصاري 

 .بيروت –دار صادر : الناشر –المدونة الكبرى : امام دار اليجرة –مالك بن أنس األصبحي : مالك .58
 .م6422–ىـ 6842-8ط -تفسير المراغي : الشيخ أحمد مصطفى المراغي: المراغي .52
 –اإلسكندرية  –منشأة المعارف : الناشر –أصول اإلجراءات الجنائية : حسين المرصفاوي. د: المرصفاوي .55

 .م6441
: صحيح مسمم تصحيح وترقيم -ىـ 216-201)أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري : مسمم .51

 .دار التراث العربي: الناشر –محمد فؤاد عبد الباقي 
: الناشر: لسان العرب: و الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور االفريقي المصريأب: ابن منظور .52

 .بيروت –دار صادر 
 .م6436– 8ط –لبنان  -دار العمم لمماليين بيروت  :الناشر -التفسير الكاشف : محمد جواد مغنية: مغنية .53
 – 2ط –بيروت  –عالم الكتب : الناشر –الفروع (: ىـ218-ت)ابو عبد اهلل محمد بن مفمح : ابن مفمح .54

 .م6435–ىـ 6205
 .المذكرات االيضاحية لمقانون المدني االردني: المكتب الفني لنقابة المحامين :المكتب الفني .10
دار الثقافة لمنشر والتوزيع  –مكتبة : الناشر –دور الحاكم المدني في اإلثبات : آدم وىيب النداوي. د: النداوي .16

 .رسالة ماجستير –م 6442– 6ط –االردن  -عمان  –
 .م6422-2ط –دار الفكر العربي: الناشر –رسالة اإلثبات : أحمد نشأت: نشأت .12
عمادة  –القضاء ونظام اإلثبات في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي الناشر : محمود محمد ىاشم. د: ىاشم .18

 .6ط–م 6433 –ىـ 6203 –الرياض  –جامعة الممك سعود  –شؤون المكتبات 
اإلسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية : الناشر –اإلثبات في المواد الجنائية : مصطفى مجدي ىرجة: ىرجة .12

 .6442 – 2ط –
ومعو حاشية الشرواني وابن قاسم )تحفة المحتاج بشرح المنياج : احمد بن حجر الييتمي الشافعي: الييتمي .15

 .بيروت –دار صادر : الناشر( العبادي
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 .من سورة األنبياء 23اآلية  (1)
 .من سورة ادلائدة 22اآلية  (2)
 .من سورة اجلن 65اآلية  (3)
 .من سورة ادلطففي 1اآلية  (4)
فصل الثاء  –باب التاء  –" ماّدة ثبت" –لسان العرب : أبو الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي ادلصري: ابن منظور (5)

 .بَتوت –دار صادر : الناشر – 2/20 –
 .م6442-ىـ6262 2ط –دمشق  –دار البيان : الناشر -6/22ثبات يف الشريعة إلاسالمية وسائل اإل: زلمد الزحيلي.د: الزحيلي (6)
 .م6438 –ىـ 6202: 2ط 6/282 –الكويت  -إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: ادلوسوعة الفقهية (7)
آثار  –اإلثبات  –نظرية االلتزام بوجو عام  – 2/68الوسيط يف شرح القانون ادلدين اجلديد : عبد الرازق امحد السنهوري: السنهوري( 8)

 .م6451دار النشر للجامعات ادلصرية : االلتزام
الذي يرويو خاّلد بن حيِت عن نافع . ىذه قاعدة عظيمة يف الشرع، أصل يف القضاء مأخوذة من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (9)

انظر العسقالن ". قضى ان اليمُت على ادلدعى عليو"النيب صلى اهلل عليو وسلم  كتب ايّل ابن عباس ان: بن عمر عن ابن ايب مليكة قال
فتح الباري شرح صحيح  (:ىـ352–ىـ 228)ابو الفضل شهاب الدين امحد بن علي بن زلمد بن حجر العسقالين الشافعي : 

( 2562)حديث رقم . ليمُت على ادلدعى عليو اذا اختلف الراىن وادلرهتن وحنوه فالبينة على ادلدعى وا: باب -كتاب الرىن :البخاري
ويف رواية ابن ماجو عن ابن / االزىر –شارع الصنادقية  -4–مكتبة الكليات االزىرية  –دار الفكر العريب : الناشر 282/ 60 –

: ُت على ادلدعى عليولو يعطى الناس بدعواىم، اّدعى ناس دماء رجال وامواذلم ولكن اليم: "عباس ان الرسول صلى اهلل عليو وسلم قال
البينة ( 2)باب  –كتاب االحكام   –سنن ابن ماجو (: ىـ225–ىـ 202)احلافظ ابو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزويٍت : انظر القزويٍت

دار الفكر للطباعة والنشر : الناشر –زلمد فؤاد عبد الباقي : رقّمو وعّلق عليو – 2/223على ادلدعى واليمُت على ادلدعى عليو 
 .التوزيعو 

 .2/62الوسيط : السنهوري (10)
 .من سورة النساء( 685)اآلية  (11)
 .من سورة احلج( 80)اآلية  (12)
 .من سورة الفرقان( 22)اآلية  (13)
كتاب الشهادات : صحيح البخاري. ىـ 251: أبو عبد اهلل بن امساعيل بن ابراىيم بن ادلغَتة بن بردزبو البخاري اجلعفي ت :البخاري (14)

 .بَتوت-دار الفكر العريب: الناشر. 8/202( 2158)حديث رقم  –ما قيل يف شهادة الزور : ببا –
 (.2152)حديث رقم  –ما قيل يف شهادة الزور : باب –كتاب الشهادات  :صحيح البخاري: البخاري (15)
( 2111) حديث رقم–يمُت ىل لك بيّنة؟ قبل ال: سؤال احلاكم ادلدعى: باب–كتاب الشهادات -صحيح البخاري: البخاري (16)

8/262. 
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: باب –كتاب القضاء   –صحيح مسلم (: ىـ 216-ىـ201)االمام ابو احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتي النيسابوري  :مسلم ( 17)
زلمد : ٖتقيق وتصحيح وترقيم –م 6445–ىـ 6825 6ط -8/6882 -(6228)حديث رقم  –احلكم بالظاىر واللحن باحلجة 

من اقام البيّنة بعد اليمُت : باب –كتاب الشهادات   -صحيح البخاري : البخاري: وانظر/ دار الًتاث العريب: الناشر –فؤاد عبد الباقي 
 . 8/220( 2130) حديث رقم  –

ات تقسم البين. من قانون البينات االردين( 2)القانون اعتمد الطرق ادلذكورة أعاله غَت أنو مل يأخذ بعلم القاضي فقد نصت ادلادة  (18)
م 6452لسنة ( 80)انظر قانون البيّنات رقم . ادلعاينة واخلربة -1اليمُت  -5االقرار  -2القرائن  -8الشهادة  -2الكتابة  -6: اىل

 .2/164عن موسوعة القوانُت واالنظمة االردنية 
ب الدين ابو الفيض السيد زلمد زل: الزبيدي: وانظر 68/802 –فصل العُت  –باب النون  –" ماّدة عُت:"لسان العرب: ابن منظور (19)

 –فصل العُت  –باب النون  –" ماّدة عُت: "تاج العروس من جواىر القاموس. مرتضى احلسيٍت الواسطي الزبيدي احلنفي نزيل مصر
 .لبنان –بَتوت  –دار مكتبة احلياة : منشورات. 4/242

-6262– 5ط-224أصول احملاكمات الشرعية وادلدنية ص: ووانظر كتاب 540/وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية ص: لزحيلي (20)
 .منشورات جامعة دمشق. ىـ6265

: زلمد علي سامل عّياد احلليب. د: عّياد/  6422– 2دار الفكر العريب ط: الناشر – 2/280رسالة االثبات : امحد نشأت: شأت (21)
 –وسط البلد  –االردن  –بة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان مكت: الناشر – 2/808الوسيط يف شرح قانون اصول احملاكمات اجلزائية 

 –مكتبة : الناشر: م6442– 2ط– 852شرح قانون احملاكمات اجلزائية ص: حسن اجلوخدار. د: اجلوخدار/م 6441. سوق البًتاء
 –دار ادلطبوعات اجلامعية : ناشرال – 38االثبات يف ادلواد اجلنائية ص : مصطفى رلدي ىرجو: ىرجو/  -عمان االردن  –دار الثقافة 

 –منشأة ادلعارف : الناشر – 185اصول االجراءات اجلنائية ص –حسُت ادلرصفاوي . د: ادلرصفاوي/6442 2ط –االسكندرية 
./ لبنان –بَتوت  –دار احياء الًتاث العريب : الناشر. 6/256ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك: عبد ادللك/6441االسكندرية 

وسط  –االردن  -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان: الناشر - 255دور احلاكم ادلدين يف االثبات ص: آدم وىيب. د: النداوي
القضاء ونظام االثبات يف الفقة االسالمي : زلمود زلمد ىاشم. د: ىاشم/ دراسة مقارنة  –م رسالة ماجستَت 6442 -6البلد ط 

 .6م ط6433 –ىـ 6203 –الرياض  –جامعة ادللك سعود  –عمادة شؤون ادلكتبات : لناشرا:  826والقانون الوضعي ص 
شرح قانون : اجلوخدار/  2/208الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية : عياد احلليب. د/  2/280رسالة اإلثبات : شأت (22)

جندي /  185أصول اإلجراءات اجلنائية ص : ادلرصفاوي/  38اإلثبات يف ادلواد اجلنائية ص: ىرجو/  852احملاكمات اجلزائية ص 
 .828القضاء ونظام االثبات ص : ىاشم. د/  6/256ادلوسوعة اجلنائية : عبد ادللك

ومعو شرح ايب بكر امحد بن علي ( م322–ىـ 216ت )أبو بكر امحد بن عمرو بن مهَت الشيباين ادلعروف باخلصاف : خلصاف (23)
 –جامعة واشنطن  –رئيس قسم دراسات الشرق االدىن  –فرحات زيادة : ٖتقيق( م430–ىـ 820ت)صاص الرازي ادلعروف باجل

 . حقوق النشر زلفوظو لدى قسم النشر باجلامعة االمريكية بالقاىرة
 – 222ية ص مفلح عواد القضاة البينات يف ادلواد ادلدنية والتجار . د: القضاة: وانظر 2/282رسالة اإلثبات : امحد نشأت: شأت (24)

دور احلاكم ادلدين يف اإلثبات ص : النداوي. د/. االردن  –عمان  –مجعية عمال ادلطابع التعاونية : الناشر 6442ىـ 6262 2ط
 . 828القضاء ونظام اإلثبات ص : ىاشم. د/  252
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 –مجال الدغمش : احملامون: ة تأليفعن موسوعة القوانُت واالنظمة االردني( 6433لسنة  22)انون اصول احملاكمات ادلدنية رقم ق (25)
 .زلمد ادلناجرة –ادين دبابنو 

األصل ان ينظم قانون البينات ما يتعلق بادلعاينة واخلربة من اجراءات واحكام لكنو اكتفى بادلاّدة الثانية منو باالشارة اىل اعتبار : قلت
أن ادلة اثبات احلق ىي : منو حيث نّصت على( 22)االردين يف ادلاّدة ادلعاينة واخلربة وسيلة من وسائل االثبات وكذا فعل القانون ادلدين 

 ".اليمي  -1االقرار  -5ادلعاينة واخلربة  -2القرائن  -8الشهادة  -2الكتابة " -6: البينات التالية
". رار حجة قاصرة على ادلقرالكتابة والشهادة والقرائن القاطعة وادلعاينة واخلربة حجة متعدية واالق:" منو على ان( 24)ونصت ادلادة 

كما نلحظ ان قانون اصول احملاكمات . نقابة احملامُت –ادلكتب الفٍت : اعداد 6/31ادلذكرات االيضاحية للقانون ادلدين االردين : انظر
 .للداللة عليها( ادلعاينة )ومل يستخدم لفظ ( الكشف)استخدم لفظ 

 .540ص / سالمية وسائل االثبات يف الشريعة اال: الزحيلي: نظر (26)
 .من سورة النساء 685اآلية  - (27)
خرّج  – 2/682زاد ادلسَت يف علم التفسَت (: ىـ542ت سنة )ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزي : جلوزي (28)

 –م 6442 -ىـ6262 – 6ط –لبنان  –بَتوت . دار الكتب العلمية: الناشر –امحد مشس الدين : آياتو واحاديثو ووضع حواشيو
 .العدل: والقسط –وقّوام مبالغة من قائم 

 .م6422 –ىـ  6842 8ط 2/623 -تفسَت ادلراغي : الشيخ امحد مصطفى ادلراغي: اغيادلر  (29)
 .، من سورة يوسف23، 22، 21: آليات (30)
 5/21حاشية زلي الدين شيخ زاده (:ىـ456ت سنة )حي الدين زلمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي احلنفي  :شيخ زاده: نظر (31)

زلمد علي : منشورات –زلمد عبد القادر شاىُت : ضبطو وصححو وخرج آياتو –(ىـ135ت سنة )على تفسَت القاضي البيضاوي )
 .م6444–ىـ 6264 – 6ط –لبنان  –بَتوت  –دار الكتب العلمية  -بيضون 

تكلم أربعة صغار عيس بن مرًن عليو السالم : "النيب صلى اهلل عليو وسلم قالحلديث رواه اإلمام امحد يف مسنده عن ابن عباس عن  (32)
ادلكتب : الناشر 6/860ادلسند : االمام امحد بن حنبل: ابن حنبل: انظر" وصاحب جريج وشاىد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون

حديث صحيح : 2/242اكم يف ادلستدرك قال عنو احل.م  6423 –ىـ 6843 -2ط –بَتوت  –االسالمي للطباعة والنشر والتوزيع 
 .االسناد 

 –دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتمجة : الناشر – 8/523فتح الرمحن يف تفسَت القرآن : عبد ادلنعم امحد تعيلب.د: عيليب (33)
رقمو  – 60/262( التأويل زلاسن)تفسَت القامسي ادلسمى : زلمد مجال الدين القامسي: القامسي: وانظر/ م 6445ىـ  6261 -6ط

: مغنّية/ م 6423 –ىـ 6843 – 2ط –بَتوت  –دار الفكر : الناشر –زلمد فؤاد عبد الباقي : وخرج آياتو واحاديثو وعّلق عليو
 .م 6436 – 8ط –لبنان  –بَتوت  –دار العلم للماليُت : الناشر 2/801التفسَت الكاشف : زلمد جواد مغنّية

دار الغرب : الناشر –االستاذ زلمد بوخبزه : ٖتقيق-60/42الذخَته : الدين امحد بن ادريس القرايف شهاب: القرايف: نظر (34)
 .م6422 – 6ط –بَتوت  -االسالمي

(. 28)م ـث رقـحدي –ن ـاتباع سنة اخللفاء الراشدين ادلهديي: باب–ادلقدمة  -6/61لسنن  :ابن ماجو/ 2/621ادلسند : بن حنبل (35)
 (.61)السنن، كتاب العلم، باب : الًتمذي: انظر. ىذا حديث حسن صحيح: وقال عنو ابو عيسى

 .عاب ودلز: أي: محل على: ريد (36)
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: الناشر –ابراىيم االبياري : ٖتقيق – 660قضاة قرطبة ص (: م426ىـ 116)ابو عبد اهلل زلمد بن احلارث اخلشٍت القروي : خلشٍت (37)
 .م 6432 -ىـ6202 – 6ط –بَتوت  -دار الكتاب اللبناين 

 .القاىرة –دار الكتاب االسالمي : الناشر – 832كتاب الوالة والقضاه ص : ابو عمر زلمد بن يوسف الكندي ادلصري: لكندي (38)
 .2ط –لبنان  –بَتوت  –دار ادلعرفة للطباعة والنشر  – 61/605ادلبسوط : مشس الدين السرخسي: لسرخسي (39)
 822القضاء ونظام اإلثبات ص : ىاشم. د/  215االثبات ص دور احلاكم ادلدين يف : لنداوي (40)
 .282رسالة اإلثبات ص : امحد نشأت 540وسائل اإلثبات ص: الزحيلي. د: نظر (41)
واحكامها ىي ذاهتا اإلجراءات واالحكام اخلاصة باخلربة، ذلك ان ادلشرع استخدم ( ادلعاينة)ود االشارة اىل أن اجراءات الكشف  (42)

 .م6433لسنة  22انظر قانون اصول احملاكمات االردين رقم : ة كلمتُت مًتادفتُت يف مجيع تلك ادلوادالكشف واخلرب 
ماّدة  –فصل اخلاء  –باب الراء  –تاج العروس : ، الزبيدي2/221" ماّدة خرب"–فصل اخلاء  –باب الراء  –اللسان : ابن منظور (43)

 .8/611" خرب
 .من سورة الفرقان 54اآلية  (44)
 .1/218، "ارش"اللسان، مادة : ابن منظور: انظر. ىو دية اجلراحات: ما ليس لو قدر معلوم، وقيل: االرش من اجلراحات (45)
 .بَتوت –دار الكتب العلمية  -8ط-6/640شرح رللة األحكام العدلية : سليم رستم باز اللبنان : باز (46)
 –باب الراء  –"ماّدة بصر" –اللسان : ابن منظور: أنظر. العامل: البصَتعلمتو، و : علم وخربة، وبصرت بالشيء أي: ذو بصَتة أي (47)

ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي (: ىـ220-ت)امحد بن زلمد بن علي ادلقري الفيومي : الفيومي/ 2/15 –فصل الباء 
على : اجلرجاين: أنظر. ا ىو عليو وىي مسبوقة ّتهلىي إدراك الشيء على م: وادلعرفة–بَتوت  –دار الكتب العلمية : الناشر - 6/12

 –بَتوت  –ساحة رياض ادلصلح  –مكتبة لبنان : الناشر -284التعريفات ص(: ىـ361-ىـ220)بن زلمد الشريف اجلرجاين 
6414. 

 .يف القضاء بقول أىل ادلعرفة" الباب الثامن واخلمسون: "وىو (48)
: ابن منظور: انظر. واألول ىو األصل. وقد يسمى بائع الرقيق خناساً . سو إياىا حىت تنشطبائع الدواب، مسي بذلك لنخ: النخاس: (49)

 . 1/223" خنس"اللسان، مادة 
ىـ 6823 -أخَته 6ط –مطبوع هبامش فتح العلي ادلالك  – 2/22تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناىج األحكام : ابن فرحون (50)

 .مصر  –ى البايب احلليب واوالده شركة ومطبعة مصطف –الناشر  –م 6453
حاشية، رد احملتار على : زلمد أمُت: ابن عابدين: أي أنو يعترب يف تقوًن نقص الثمن يف السلع يف كل ٕتارة أىلها ويف كل صنعة أىلها(  51)

 .شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده ٔتصر: الناشر –م 6411-ىـ6831 – 2ط– 5/5الدر ادلختار 
 .2/542وسائل اإلثبات : زلمد الزحيلي. د: نظرأ(52)
البينات يف ادلواد ادلدنية : القضاة. د/ 854شرح احملاكمات اجلزائية ص : اجلوخدار. د/  2/803الوسيط : عياد. د: أنظر ىذا ادلعٌت (53)

 .214دور احلاكم ادلدين يف االثبات ص : النداوي. د/  284والتجارية ص 
 .6/222ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك.د (54)
شرح قانون احملاكمات اجلزائية ص : اجلوخدار. د/  2/540وسائل اإلثبات : الزحيلي. د/  2/288رسالة اإلثبات : نشأت: أنظر (55)

 .825القضاء ونظام اإلثبات ص : ىاشم. د/ 810
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 .مكتبة دار البيان: الناشر – 22الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية (56)
 من سورة االنبياء  2آلية ا (57)
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن (: ىـ432ت )القاضي زلمد بن زلمد بن مصطفى العمادي احلنفي : أبو السعود (58)

دار الكتب العلمية  –زلمد علي بيضون : منشورات –عبد اللطيف عبد الرمحن : وضّح حواشيو -2/825ادلعروف بتفسَت أيب السعود 
 .م6444 –ىـ  6264 – 6ط –لبنان  –َتوت ب –

ادلشتغلون بعلوم القرآن، إال أن ْتثها عند الفريق األول ىو . علماء أصول الفقو، والثاين: ىذه قضية تباحثها فريقان من العلماء، األول (59)
ْتثهم فيها على بعض اآليات األساس، حيث درسوىا بشكل يستوعب كل ما يتصل هبا من قرآن وسنة، أما الفريق الثاين فقد اقتصر 

ادلوافقات يف (: ىـ240 -ت)أبو اسحاق ابراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلا لكي : الشاطيب: انظر .الكردية يف كتاب اهلل عز وجل
 –لبنان  –بَتوت  –دار ادلعرفة : الناشر -"األصل يف االدلة" وقد ٖتدث عن معٌت القاعدة يف ادلسألة التاسعة. 2/25أصول الشريعة 

اتقان الربىان يف علوم القرآن : فضل حسن عباس.د: عباس/ الشيخ ابراىيم رمضان : الشيخ عبد اهلل درّاز اعتٌت هبا وضبطها: تعليق
 .دار الفرقان: الناشر – 6/822

 .60ص ( ادلطلب اخلامس)مت االشارة اليو يف ادلبحث األول  (60)
 .2/288 رسالة اإلثبات: امحد نشأت :نشأت: أنظر (61)
 .208-6/843عن موسوعة القوانُت واألنظمة األردنية  (62)
ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك/  184أصول اإلجراءات اجلنائية ص : ادلرصفاوي. د/  2/281رسالة اإلثبات : نشأت (63)

6/223. 
 .222البينات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ص : مفلح القضاة. د: القضاة: أنظر(64)
 .2/281رسالة اإلثبات : نشأت/  184أصول اإلجراءات اجلنائية ص : ادلرصفاوي. د (65)
 . 6/288ادلوسوعة اجلنائية : جندي عبد ادللك/  606اإلثبات يف ادلواد اجلنائية ص : مصطفى ىرجو (66)
 .القسمة نوع خربة وسيأيت مزيد بيان عن القاسم الحقا إن شاء اهلل تعاىل (67)
ابن / م 6436ىـ6206 – 6ط –الناشر دار الفكر  – 3/166البناية يف شرح اذلداية : زلمد زلمود بن أمحد العُت  أبو: العيٍت (68)

 – 1/635 –حاشية اخلرشي على سلتصر سيدي خليل : زلمد اخلرشي ادلالكي: اخلرشي/  1/251حاشية ابن عابدين : عابدين
 –دار ادلعرفة : الناشر – 2/553مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج : لشربيٍتزلمد اخلطيب ا: الشربيٍت/ بَتوت  –دار صادر  :الناشر

 –العزيز شرح الوجيز (: ىـ128-ت)أبو القاسم عبد الكرًن زلمد بن عبد الكرًن الرافعي القزويٍت الشافعي : الرافعي/ بَتوت 
(: ىـ180-ت)زلمد عبد اهلل بن امحد بن زلمود بن قدامة  أبو: ابن قدامة. / لبنان –دار الكتب العلمية بَتوت : الناشر – 62/526

منصور بن يونس بن ادريس : البهويت/ 6438 –ىـ 6208 –لبنان –دار الكتاب العريب  –طبعة باألوفست  – 66/501ادلغٍت 
 . 1/830كشاف القناع على منت االقناع : البهويت

 . 1/635 –مطبوعة هبامش حاشية اخلرشي  –حاشية العدوي : علي بن امحد الصعيدي العدوي: العدوي (69)
إعلم أن القاسم إن كان من جهة احلاكم فال بد من عدالتو ألنو نائب عنو، وإن كان من جهة ادلالك مل تشًتط ألنو وكيل عنهم  (70)

مذاين احلجوي ادلعروف بابن أبو اسحاق ابراىيم بن عبد اهلل اذل: ابن أيب الدم: انظر. والوكيل جيوز أن يكون فاسقاً ٓتالف نائب احلاكم
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 –بغداد  –مطبعة االرشاد : الناشر –زلي ىالل الّسوحان . د: ٖتقيق 2/288: ادب القضاء –( ىـ122-ت)أيب الدم الشافعي 
 . م6432 -ىـ 6202

الربكات  على الشرح الكبَت اليب –حاشية الدسوقي : زلمد عرفة الدسوقي: الدسوقي/ وانظر  1/635حاشية اخلرشي : اخلرشي (71)
 .عيسى البايب احلليب وشركاه: الناشر –دار احياء الكتب العربية : الناشر – 8/500 –سيدي امحد الدردير 

: الناشر 1/260األم (: 202 -ىـ650)أبو عبد اهلل زلمد بن ادريس الشافعي : الشافعي: وانظر. 1/830كشاف القناع : اليهويت (72)
زاد : الكوىجي/  2/553مغٍت احملتاج : الشربُت / -6428 -ىـ 6848 – 2ط –لبنان  – بَتوت –دار ادلعرفة للطباعة والنشر 

 . 2/512احملتاج 
 .62/223 –فصل القاف  –باب ادليم  –" قسم"ماّدة  –اللسان : ابن منظور (73)
 .يريد اهلل عز وجل (74)
 –بَتوت  –دار الكتب العلمية : الناشر -2/62: بدائع الصنائع–( ىـ532 -ت)أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي : الكاساين (75)

 .م6431 –ىـ 6201 – 2ط
دار إحياء الكتب العلمية : الناشر – 8/500 –هبامش حاشية الدسوقي  –الشرح الكبَت : أبو الربكات سيدي أمحد الدردير: الدردير (76)

 .عيسى البايب احلليب وشركاه –
 .من سورة القمر 23اآلية  (77)
تفسَت ادلراغي : القسمة على ىذا الوجو ألن حيوانات قوم مثود كانت تنفر من الناقة فال ترد ادلاء والناقة عليها انظر جعلت: قيل (78)

22/46 . 
 . من سورة النساء 3اآلية  (79)
 . 5/22زلاسن التأويل : القامسي (80)
 –( 8011) حديث رقم  – غزوه وسفره من قسم الغنيمة يف( 631)باب –كتاب اجلهاد والسَت   –صحيح البخاري : البخاري (81)

2/22 . 
 .زلمد فؤاد عبد الباقي: تعليق 2/405السنن : ابن ماجو: انظر .ادلراد شّدة ادلضغ (82)
 .ادلرجع السابق: انظر. ادلراد لعاهبا وزبدىا (83)
وقال عنو االلباين . 2/405 –ال وصية لوارث ( 1)باب  –كتاب الوصايا   –السنن : ابن ماجو/ 2/631ادلسند : امحد بن حنبل (84)

 (. 2642)حديث رقم -2/662صحيح ابن ماجو لاللباين : وانظر 34-1/33 –صحيح : يف االرواء
 . 5/42( 2223)حديث رقم  –غزوة خيرب ( 84)باب  –كتاب ادلغازي –صحيح البخاري : البخاري (85)
 . 8/36ادلسند : امحد بن حنبل (86)
 (. 2)السنن، كتاب االضاحي، باب :الًتمذي: انظر حديث حسن صحيح،:قال عنو ابو عيسىو .2/622ادلسند :امحد بن حنبل (87)
زلمد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ادلنويف ادلصري األنصاري : الرملي/  2/62البدائع : الكاساين: أنظر (88)

 . شركة مصطفى البايب احلليب واوالده: ناشرال – 3/638هناية احملتاج (: ىـ6002ت )الشهَت بالشافعي الصغَت 
 .1/825كشاف القناع : البهويت/  3/838هناية احملتاج : الرملي/  8/500حاشية الدسوقي : ادلدسوقي (89)
 .1/852حاشية ابن عابدين : ابن عابدين/ 2/63الكاساين  (90)
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 .ادلراجع السابقة: انظر (91)
وىذا أصبح علمًا مستقاًل خيتص بو بعض الناس ويقوم على " علم ادلساحة"عقارات يسمى والعلم الذي خيتص بتقسيم االراضي وال (92)

 .خرائط وحسابات وأجهزة دقيقة
 . 1/852كشاف القناع : البهويت/  8/243حاشية الدسوقي : الدسوقي/  1/852حاشية ابن عابدين : ابن عابدين (93)
 . 2/222مغٍت احملتاج : الشربيٍت(94)
 .4/248 –فصل القاف  –باب الفاء –ماّدة قاف  –اللسان : ابن منظور (95)
دار الفكر : الناشر – 62/202أوجز ادلسالك إىل موطأ مالك : زلمد زكريا: وانظر الكاند ىلوي/  2/121مغٍت احملتاج : الشربيٍت (96)

 .م 6430 –ىـ  6200 –لبنان  –للطباعة والنشر 
 . 5/214ادلغٍت : ابن قدامة/  2/282كشاف القناع : البهويت (97)
الفروع (: ىـ218 -ت)أبو عبد اهلل زلمد بن مفلح : ابن مفلح/  3/862األم : الشافعي/  62/202أوجز ادلسالك : الكاند ىلوي (98)

–ت ) زلمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية : اجلوزية. / م6435ىـ  6205 – 2ط –بَتوت  –عامل الكتب : الناشر -5/588

 .بَتوت –دار الكتب العلمية : الناشر – 645ة يف السياسة الشرعية ص الطرق احلكمي(: ىـ256
باب  –وأخرجو يف كتاب فضائل الصحابة ( 1226)حديث رقم  –باب القائف  –كتاب الفرائض   –صحيح البخاري : البخاري(99)

باب العمل  –تاب الرضاع ك  –صحيح مسلم : مسلم( 8286)حديث رقم  –مناقب زيد بن حارثو موىل النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 (.8102)و ( 8108)و( 8102)حديث رقم  –باحلاق القائف الولد 

 .65/202" قنا"مادة  اللسان،: ابن منظور: انظر. وىو ارتفاع يف أعلى األنف من غَت قبح(100)
 .1/22" خنس" اللسان، ماّدة: ابن منظور: انظر. قريب من الفطس: وىو قصر يف األنف، وقيل(101)
 .2/121مغٍت احملتاج : الشربُت /  60/823ٖتفة احملتاج بشرح ادلنهاج : أمحد بن حجر اذليتمي الشافعي: ميذليتا(102)
ذكره ٖتت حديث  –باب يف القافة  –كتاب الطالق   –سنن أيب داود (: ىـ225 –ت )سليمان بن األشعث السجستاين : أبو داود(103)

 . للطباعة والنشر والتوزيعدار اجلنان : الناشر -6/134( 2213) و( 2212)رقم 
 . 3/862األم : الشافعي (104)
 .الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل :، ٖتقيق1ص /5جـ 8رللد : البخاري: انظر. وىو العجز –عظيمهما : سابغ أالليت(105)
 .ادلرجع السابق: انظر. عظيمهما: خّدجل الساقي (106)
 (.2222)حديث رقم ( 6،2) –باب ( 22النور  سورة)كتاب تفسَت القرآن   –صحيح البخاري : البخاري( 107)
 2/810مصنف عبد الرزاق : ابو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين: عبد الرزاق: وانظر. 642الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية(108)

 . ىـ6208– 2ط–ادلكتب االسالمي : الناشر –(68225)رقم 
 .60/602" دىق"اللسان، ماّدة : ورابن منظ: التاجر، فارسي معّرب، انظر: الدىقان(109)
 (.68224)رقم  -2/816مصنف عبد الرزاق : عبد الرزاق: وانظر. 643الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية(110)
 . 5/220ادلغٍت : ابن قدامة( 111)
 . 643الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية( 112)
 . 3/862االم : الشافعي( 113)
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 .5/585الفروع : ابن مفلح( 114)
 . 203الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية/  2/281الكشاف : البهوين( 115)
 .60/821" ورق"اللسان، ماّدة : ابن منظور: انظر: الذي فيو بياض اىل سواد: األورق من األبل( 116)
 .(5805)حديث رقم  –إذا عّرض بنفي الولد ( 21)باب  –كتاب الطالق   –صحيح البخاري : البخاري( 117)
 .2/222حاشية ابن عابدين : ابن عابدين: وانظر 1/644البدائع : الكاساين(118)
 .208الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية( 119)
 . 208الطرق احلكمية ص : ابن قيم اجلوزية: وأنظر أدلة وردود حول ادلوضوع(120)
 .2/123تاج مغٍت احمل: الشربيٍت/  5/214ادلغٍت : وانظر ابن قدامة 2/284كشاف القناع : البهويت( 121)
 . ادلراجع السابقة: انظر( 122)
 .5/220ادلغٍت : ابن قدامة( 123)
وقال . 2/824باب ما جاء يف التجارب  –كتاب الرب والصلة   –سنن الًتمذي : أبو عيسى زلمد بن عيسى بن َسورة: الًتمذي( 124)

 .حديث حسن غريب: عنو
باب القافة ودعوى  –كتاب الدعوى والبينات   –السنن الكربى (: ىـ253-ت)أبو بكر أمحد بن احلسُت بن علي البيهقي : البيهقي(125)

 6ط –( ىـ225 -ت)ويف ذيلو مطبوع اجلوىر النقي لعالء الدين علي بن عثمان ادلارديٍت الشهَت بابن الًتكمان  – 60/212 –الولد 
 .ىـ6855-اذلند –مطبعة رللس دائرة ادلعارف العثمانية ْتيدر آباد الدكن : الناشر –

 .203الطرق احلكيمة ص : ابن قيم( 126)
 .2/284كشاف القناع : البهويت( 127)
 .62/202أوجز ادلسالك : الكاندىلوي( 128)
 . 5/220ادلغٍت : ابن قدامة( 129)
 . من سورة الذاريات60اآلية ( 130)
 . 2/26. فصل اخلاء  –باب الصاد  –( خرص)ماّدة  –اللسان : ابن منظور( 131)
طبع  –عبد اهلل بن ابراىيم األنصاري : ٖتقيق – 6/252زاد احملتاج بشرح ادلنهاج : الشيخ حسن الكوىجيعبد اهلل بن : الكوىجي(132)

 . على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر
 . 6/522مغٍت احملتاج : الشربيٍت (133)
العزيز شرح : الرافعي/  8/32الذخَتة : القرايف /بَتوت  –دار صادر : الناشر -6/826ادلدونة الكربى : مالك بن أنس: أنس(134)

 . 2/513ادلغٍت : ابن قدامة/  8/23الوجيز 
" وسق"ماّدة  –اللسان : انظر. صلى اهلل عليو وسلم –ىو محل بعَت وىو ستون صاعا بصاع النيب : الّوسق مكيلية معلومة، قيل( 135)

60/883. 
 .2/602( 6236)حديث رقم  –الثمر باب خرص  –كتاب الزكاة ( مع شرحو فتح الباري)صحيح البخاري : البخاري(136)
وصححو االلباين يف االرواء . 2/660( 6101)باب مىت خيرص التمر حديث رقم  –كتاب الزكاة   –السنن : أبو داود (137)

 ( .305)حديث رقم  8/230
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ب كتا  –السنن : الًتمذي/ 2/660( 6108)حديث رقم  –باب يف خرص العنب  –كتاب الزكاة   –السنن : أبو داود (138)
باب خرص  –كتاب الزكاة   –السنن : ابن ماجة. / حسن غريب: وقال عنو( 122)حديث رقم  –باب ما جاء يف اخلرص  –الزكاة 

كان يبعث على الناس من . صلى اهلل عليو وسلم -أن النيب: وقد أورده بلفظ . 6/532( 6364)حديث رقم  –النخل والعنب 
 .خيرص عليهم كرومهم ومثارىم

 . 2/513ادلغٍت : ةابن قدام (139)
وىو شرح سنن االمام أيب داود  – 2/22معامل السنن (: ىـ833–ت )ابو سليمان امحد بن زلمد اخلطايب البسيت : اخلطاب  (140)

 . بَتوت –ادلكتبة العلمية  –منشورات  –م 6436 –ىـ  6206 – 2ط –
.  2/622التلخيص . مل أقف على ىذه الرواية : صقال احلافظ بن حجر يف التلخي. وروي أنو عليو السالم بعث معو غَته (141)

 .وعلى فرض الصحة فيحتمل أن يكون ذلك يف واقعتُت أو أن يكون ادلبعوث معينا أو كاتبا
: الناشر 6/202أسهل ادلدارك شرح إرشاد السالك يف فقو إمام األئمة مالك : أبو بكر بن حسن الكشناوي: الكشناوي (142)

 . 2/514ادلغٍت : ابن قدامة/  8/24العزيز شرح الوجيز : الرافعي. / 2ط –شركاه مصر شركة عيسى البايب احلليب و 
 .6/208أسهل ادلدارك : الكشناوي (143)
 .2/514ادلغٍت : ابن قدامة /  6/522مغٍت احملتاج : الشربيٍت  (144)
 . 623-622قواعد االحكام ص : العز بن عبد السالم (145)
 . وما بعدىا 2/22التبصرة : ابن فرحون: انظر (146)
 . 2/22التبصرة : ابن فرحون (147)
 . 2/23التبصرة : ابن فرحون (148)
 .62البحث ص  (149)


