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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ن َجَعل

َ
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة

َ
بي صاحب الصالة)تهللا أ
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 اأَلحكام اليت افرتق فيها الشهادة والرواية عند الشافعية 

 –دراسة فقهية  –

 قيس رشيد علي اخلزرجي  

13/1/2019 تأريخ القبول:       12/12/2019 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله       
 أجمعين ، وبعد : وأصحابه 
، ومن بينها علم الفروق الفقهية الذي عتنوعت علوم الفقه اإلسالمي وتفر  لقد ت      

اهتم به كثير من العلماء وأفردوه بالبحث والتأليف على اختالف المذاهب الفقهية، وهو 
علم العلم الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتشابه في الصورة والمختلفة حكما وعلة، و 

الفروق الفقهية علم جليل قدره عظيم شأنه، عميم نفعه، عال شرفه وفخره؛ إذ به يكشف 
الستار عن أسرار الشريعة ومحاسنها، وحكمها ومقاصدها ومآخذها، وبه يقع التمييز بين 
ليه يستند التفريق بين المتماثالت والجمع بين المختلفات، وعليه يعتمد  المتشابهات، وا 

ثير من القضايا والواقعات، فال يستغني عنه كل مجتهد فقيه، وال يرغب العلماء في الك
عنه كل عالم نبيه؛ ألنه العمدة في االجتهاد، فهو ينمي الملكة ويوسع المدارك ويوضح 

تزيل كثيرًا من ؛ فابه صورها وتختلف أحكامها وعللهاالفروق الدقيقة بين المسائل التي تتش
 :ألحكام عند التمييز بينها، حتى قال بعض العلماءالنظر لالشبه وتكسب الدقة في 

 ( .)الفقُه فرٌق وجمعٌ  
، من أثر في تحرير هو دراسة الفرق بين حكمين شرعيين، و ولما كان لهذا األسلوب     

براز كل منها على حده، كل قضية  علمية، وبيان أحكامها التكليفية، وتحقيق أدلتها، وا 
قوم بدراسة هذه أأ ن أأ ر عن ساعد الجد ، فقد شم  ذهانفي األأ  ، وتركيزهاليتهاثبات استقالا   و 

سير أأعليها ضوءًا  -رحمه اهلل تعالى  -القضايا متخذ من تنصيص العالمة السيوطي 

                                                 

   ة/ كلية التربية للعلوم اإِلنسانية / جامعة الموصل .قسم علوم القرآن والتربية اإِلسالمي 
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حكام التي افترق فيها خلفه، ومنطلقًا باتجاه تغطية مفرداته، وقد كان اختياري منها  )األأ 
خالله عرفت بالفروق الفقهية  من إ ذ(  -فقهية دراسة –فعية الشهادة والرواية عند الشا

شباه والنظائر وبينت العالقة بين هذين المعنيين، وبعدها عرفت بالوضوء والغسل واألأ 
مام الشافعي ثم دلة على مذهب اإل  التي اختلفا فيها بالتفصيل مع األأ وبينت المسائل 

 اختتمت البحث بخاتمة وتوصيات.
 . مسائل فروق، ،لباتمتطالكلمات المفتاحية:    

 المقدمة:
العبدداد ذوي العدالددة  ىالحمددد هلل الددذي نصددب للحددق أدلددًة وبينددات، واستشددهد لدددعاو 

والمروءات، وأقام علدى الحدق األرض والسدماوات، وصدلى اهلل وسدلم علدى مدن ُهددي القضداة 
 وبعد: بشرعه، واستبصر الحكام بهديه، وأظهر اهلل دينه على الدين كله، وهلل عاقبة األمور

فددال يخفددى علددى طالددب العلددم الشددرعي أن علددم الفقدده لدده مكددان عظدديم ومنزلددة كبيددرة علددى    
سددائر العلددوم إذ بدده يعددرف الحددالل والحددرام وهمددا صددلب الدددين، وأشددرف مددا يددذكر فددي بيددان 

 . ( 1)«من يرد اهلل به خيرًا يفقه في الدين : » منزلته وفضله قول نبينا 
ه اإلسددالمي وتفرعددت، ومددن بينهددا علددم الفددروق الفقهيددة الددذي وقددد تنوعددت علددوم الفقدد       

اهددتم بدده كثيددر مددن العلمدداء وأفددردوه بالبحددث والتددأليف علددى اخددتالف المددذاهب الفقهيددة، فهددو 
ينمددي الملكدددة ويوسددع المددددارك ويوضددح الفدددروق الدقيقدددة بددين المسدددائل التددي تتشدددابه صدددورها 

الشدبه وتكسدب الدقدة فدي النظدر لألحكدام  وتختلف أحكامهدا وعللهدا، وبالتدالي تزيدل كثيدرًا مدن
 . ( 2)(  عند التمييز بينها، حتى قال بعض العلماء: ) الفقُه فرٌق وجمعٌ 

                                                 

صددددددحيح البخدددددداري: أبددددددو عبددددددد اهلل محمددددددد بددددددن إسددددددماعيل ،  تحقيددددددق : د. مصددددددطفى ديددددددب البغددددددا .  (1)
: كتددددداب العلدددددم: بددددداب مدددددن يدددددرد اهلل بددددده خيدددددرا يفقهددددده 1987، 3بيدددددروت ط  –دار ابدددددن كثيدددددر ، اليمامدددددة 

ن مسدددددددلم بدددددددن الحجدددددددا  بدددددددن مسدددددددلم القشددددددديري ، وصدددددددحيح مسدددددددلم: أبدددددددو الحسدددددددي 39/  1فدددددددي الددددددددين: 
بدددداب النهددددي عددددن  -النيسددددابوري: دار الجيددددل بيددددروت ا دار األفدددداق الجديدددددة د بيددددروت: كتدددداب الزكدددداة

 .  718/ 2المسألة: 
المنثددددور فدددددي القواعدددددد: أبدددددو عبدددددد اهلل بددددددر الدددددين محمدددددد بدددددن عبدددددد اهلل بدددددن بهدددددادر الزركشدددددي: وزارة   (2)

 .   69/  1م: 1985 -هد 1405ة، األوقاف الكويتية، الطبعة: الثاني



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 595 

ولمدا كددان لهدذا األسددلوب، وهددو دراسدة الفددرق بددين حكمدين شددرعيين، مددن أثدر فددي تحريددر     
بدراز كددل منهدا علد ، ةى حدددكدل قضدية علميدة، وبيددان أحكامهدا التكليفيدة ، وتحقيددق أدلتهدا ، وا 

واثبددات اسددتقالليتها، وتركيزهددا فددي األذهددان ، فقددد شددمر عددن سدداعد الجددد بعددض طلبددة العلددم 
 -رحمده اهلل تعدالى  - الشرعي لدراسة هذه القضايا متخذين من تنصيص العالمة السيوطي

 عليها ضوءًا يسيرون خلفه ، ومنطلقًا باتجاه تغطية مفرداتها .
بعدده يخددتلط بدداوخرين ويعدديت معهددم وتنشددأ بيندده وبيددنهم خلددق اهلل اإلنسددان مدددنيًا بطفقددد     

جددارة وشددراكة،  مصددالح مشددتركة فيتعامددل مددع غيددره بالمعددامالت المختلفددة مددن بيددع وشددراء وا 
 ونكاح وطالق. 

وهددذه المعددامالت التددي تنشددأ بددين اإلنسددان وغيددره تلبيددة الحتياجاتدده ومتطلباتدده المختلفددة قددد   
ت، بددل واالعتددداءات، فيلجددأ اإلنسددان إلددى القضدداء تنشددأ عددن بعضددها الخصددومات واالختالفددا

ليفصل هذه الخصدومات والمنازعدات. وهدذا الفصدل فدي شدريعة اإلسدالم ال يكدون إال باِلبأي نأدة  
 . ( 1) «البينة على من ادعى، واليمين على من انكر: »المزكاة؛ لقوله 

دود األقدوال، ومدع وال أخفي سًرا؛ فقد كنت أحسب أن هذا الموضوع محصدور المسدائل، محد
أيام هذا البحث ولياليه شددني مدا كتدب فيده مدن حسدن تقريدر، وجدودة تحقيدق، وتنقديح منداط، 

 وتفريع مسائل، وقد آثرت أن أجعله في ثالث مباحث بعد المقدمة:
 : معنى األشباه والنظائر و معنى الفروق الفقهية. التمهيد

 : التعريف بالشهادة والرواية: االولالمبحث 
 لب األول : تعريف الشهادة لغة واصطالحا .المط

 المطلب الثاني : حكم الشهادة وأدلة مشروعيتها.
 المطلب الثالث : تعريف الرواية لغًة واصطالحا.

 :ثمان مسائل: ما افترق فيه الشهادة والرواية : وفيه  نيالمبحث الثا
قأا ف ي أأِحكأاٍم:   اِفتأرأ

                                                 

، دار السددالم: أبددواب 1999، 1420، 1جددامع الترمددذي: أبددو عيسددىن محمددد بددن عيسددىن الترمددذي،  ط  (1)
، رقددم الحددديث 324االحكددام، بدداب: مددا جدداء فددي أن  البين ددةأ علددىن المدددعي واليمددين علددىن المدددعىن عليدده، ص

 ، وهو حديث صحيح . 1341
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ُط ف  االول ي ُة ُتِشتأرأ وأايأة .: اِلُحر   ي الش هأادأة  ُمِطلأًقا ُدونأ الر 
يأة .الثاني وأايأُة الد اع  يأًة وأالأ تُِقبأُل ر  لأِو كأانأ دأاع  طأاب ي ةأ وأ ع  إال  اِلخأ  : تُِقبأُل شأهأادأُة اِلُمِبتأد 
.الثالث وأايأت ه  ب  ُدونأ ر  ِن اِلكأذ   : تُِقبأُل شأهأادأُة الت ائ ب  م 
ِندددددددددُه : الأ تُ الرابدددددددددع ددددددددده  نأِفًعدددددددددا أأِو دأفأعأدددددددددِت عأ دددددددددهأادأُتُه إلأدددددددددى نأِفس  ِت شأ دددددددددر  دددددددددِن جأ دددددددددهأادأُة مأ دددددددددُل شأ ِقبأ

. وأى ذأل كأ تُِقبأُل م م ِن رأ ًرا وأ رأ  ضأ
وأايأة .الخامس ف  الر  الأ ق يٍق ب خ  رأ فأِرٍع وأ أِصٍل وأ  : الأ تُِقبأُل الش هأادأُة أل 
يُل ف  السادس ِرُح وأالت ِعد  .: يأِثُبُت اِلجأ ح  لأى اأِلأصأ ٍد ُدونأ الش هأادأة  عأ وأايأة  ب وأاح   ي الر 
دِرُح ف ديالسابع ِن اِلعأال م  وأالأ ُيِقبأُل اِلجأ يل  غأِيرأ ُمفأس ٍر م  ِرح  وأالت ِعد  وأايأة : قأُبوُل اِلجأ حُّ ف ي الر   : اأِلأصأ

ِنُه إال  ُمفأس ًرا.  الش هأادأة  م 
ف  الش هأادأة  إال  إذأا اِحتأا أ إلأى مأِرُكوٍب.: يأُجوُز أأِخُذ االثامن الأ وأايأة  ب خ  لأى الر   أِلُِجرأة  عأ
ثددددم الخاتمددددة فقددددد أودعتهددددا أهددددم النتددددائل التددددي توصددددلت إليهددددا مددددن خددددالل هددددذه الدراسددددة    

المتواضعة ، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يقينا عثرات القلدم وزالت اللسدان ، وأن يجعدل 
 .المتواضع خالصًا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه  هذا العمل

 شباه والنظائر: : معنى الفروق الفقهية واألالتمهيد
   المطلب االول: معنى الفروق الفقهية

هنددداك ارتبددداط بدددين المصدددطلحين ن األشدددباه والنظدددائر ن و ن الفدددروق ن إذ األشدددباه والنظدددائر   
بينهمددا فددرق يمنددع مددن قيدداس أحدددهما علددى اوخددر ،  شدداملة للفددروق ، ألن الفددرعين اللددذين

 بينهما مناظرة أيضًا وهي وجه الشبه الضعيف .
والذي دفع العلماء الى التأليف بعنوان ن الفروق ن هو مدا كشدفه العلمداء مدن وجدود مسدائل   

متشابهة متحدة في صورها ومختلفة في أحكامها وعللها بكثرة لديس مدن الميسدور إحصدا ها 
(1) . 
 وتبدو أهمية الفروق على ما نبه عليه اإلمام بدر الدين الزركشدي حيدث قدال فدي مقدمتده    

معرفدة الجمدع والفدرق وعليده جدل منداظرات السدلف ،  –من أندواع الفقده  –ن القواعد ن الثاني 
الفقده فدرٌق وجمدٌع ، ومدن أحسدن مدا صدنف فيده كتداب الشدي  أبدي محمدد  حتى قال بعضدهم:

                                                 

 .  80: 1998 – 1418،  4دمشق ، ط  –الندوي:  علي أحمد ، دار القلم القواعد الفقهية:   (1)
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ن جماعة المقدسي ، فكل فرق بدين مسدألتين مد ثر مدا لدم يغلدب علدى الجويني وأبي الخير ب
الظدددن أن الجدددامع أظهدددر ، قدددال اإلمدددام : وال ُيكتفدددى بالخيددداالت فدددي الفدددروق ، بدددل إن كدددان 
ن انقددح فدرق  اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما ، وجب القضاء باجتماعهمدا وا 

 .  (1)على ُبعد 
 وق الفقهية:: تعريف الفر الثانيالمطلب 

 تعريف الفروق الفقهية في اللغة:
الفدروق فدي اللغددة : جمدع فددرأق، والفدرق خددالف الجمدع، وهددو الفصدل بددين األشدياء، فددرق     

 الشيء يفرقه فرقًا إذا فصل بين أجزائه.
 َوقُۡرَءاٗنا وتدور مادة كلمة )فرق( حول الفصل والتمييز، ومن شواهد ذلك قوله تعالى:  

هُ ل   هُ تَنز يٗٗل  لنَّاس  ٱَعلَى  ۥتَۡقَرأَهُ فََرۡقنََٰ
ۡلنََٰ  ١٠6َعلَىَٰ ُمۡكٖث َونَزَّ

حكام . أي بينا فيه األ(2)
 .  (3)وفصلناه

ت  ٱفَ   أي: يقضي، ويفصل، وقوله:  قََٰ ر 
4فَۡرٗقا  ۡلفََٰ

 (4)
  يعيني المالئكة تأتي بما يفرق بين

 .(5)الحق والباطل

بددددين الحددددق والباطددددل قددددال  بدددده ن اهلل تعددددالى فددددرقولددددذلك فددددنن القددددران الكددددريم فرقانددددا، أل   
ننن تعدددالى:  نننت    َ َكفَنننُروا      لَّنننن ي َ ٱإ  َّ  ۡلفُۡرقَننناَ   ٱقَۡبنننُه ُٗنننٗلَّ لِلنَّننناس  َوأَننننَزَ   م  لَهُنننۡع َعنننَنا    ّللَّ  ٱايََٰ

                                                 

 . 89/  1المنثور في القواعد ، الزركشي :   (1)
 106االسراء:   (2)
جددامع البيدددان فددي تأويدددل القددرآن:ا محمدددد بددن جريدددر بددن يزيدددد بددن كثيدددر بددن غالدددب اوملددي، أبدددو جعفدددر  (3)

/ 15م: 2000 -هدددد  1420سدددالة، الطبعدددة: األولدددى، الطبدددري: تحقيدددق: أحمدددد محمدددد شددداكر ، م سسدددة الر 
،  معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة ، أبدو محمدد الحسدين بدن مسدعود بدن 114

بيدروت، الطبعدة –محمد بن الفراء البغوي الشافعي: تحقيق : عبد الرزاق المهدي: دار إحياء التراث العربي 
 .  135/ 5هد:  1420: األولى ، 

 .4المرسالت:  (4)
، وتفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 301/ 8تفسير البغوي:  (5)

كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: 
 .297/ 8م :  1999 -هد 1420الثانية 
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يل   وَ  ُ ٱَشننننننل  4 نت قَننننننا   ٱَعز يننننننز  ُ و  ّللَّ
لتفريقدددددده بددددددين  ، والفدددددداروق عمددددددر بددددددن الخطدددددداب (1)

 أو أظهر اإلسالم بمكة ففرق بين اإليمان والكفر. اطل.الحق والب

ويأتي الفعل في كلمة )فرأقأ( على وجهين عند اللغويين
(2). 

دددِن بددداب قتدددل، أي: فرقددده يأفُرقددده  األول: )فدددرأقأ( بدددالتخفيف يقدددال: فدددرأق يفدددُرق فرقدددا وفرقاندددًا، م 
 . (3)بالضم ومن باب ضرب في لغة، أي: فرقه يفر ُقه بالكسر

ۖي فَ  قَا َ  ه تعالى: ومنه قول ي َوأَخ  ق ي َ ٱ ۡلقَۡو   ٱ َۡينَنَا َو َۡيَ   ۡفُرقۡ ٱَرِ  إ نِي ََلٓ أَۡمل ُك إ َلَّ نَۡفس  س   ۡلفََٰ

٢5 (4). 
ۡ   ، ومنه قوله تعالى: ةالثاني: )فر ق(، مثقال: يقال: فر ق يف رق تفريقا وتفرق َوَما يَُعلَِما   م 

ۡنهَُما َما يُفَِرقُوَ    ه  َحتَّىَٰ يَقُوََلٓ  ل  أَحَ   فَيَتََعلَُّموَ  م 
ه   ۡلَمۡرء  ٱ َۡيَ   ۦإ نََّما نَۡحُ  ف ۡتنَة  فََٗل تَۡكفُۡرۖ  ۦ  َوَزۡوج 


(5). 

 اقوال: –من فأر ق وفأرأق  –المخفف والمثقل  –وللعلماء في حكاية معنى الفعلين 
بينهمدا، غيدر أن التثقيدل  أنهما بمعنى واحد، وعلى هذا عامة أصحاب المعاني وال فدرق .1

أبلدددد  مددددن التخفيددددف فددددي المعنددددى، وذلددددك ألن الزيددددادة فددددي المعنددددى تدددددل علددددى الزيددددادة فددددي 
 .(6)ىالمبن
وقيدل ان المخفددف لحصددالح، يقددال: فددرق لحصدالح فأرقددا، والمثقددل لحفسدداد، يقددال: فددر ق  .2

 . (7)لحفساد تأفريقا

                                                 

 .4ال عمران:  (1)
، 243/ 1:10بيروت ، ط  –ينظر: لسان العرب:  ابن منظور : محمد بن مكرم ، دار صادر  (2)

، القاموس 470/ 2بيروت.: –المصباح المنير: الفيومي : أحمد بن محمد بن علي ، المكتبة العلمية 
 سسة المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى: تحقيق: مكتب تحقيق التراث في م
لبنان،  –الرسالة، بنشراف: محمد نعيم العرقُسوسي،  م سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 . 916/ 1م: 2005 -هد  1426الطبعة: الثامنة، 
 .270/ 4ينظر: المصباح المنير:  (3)
 .25المائدة:  (4)
 .102البقرة:  (5)
 .270/ 4ينظر: المصباح المنير:  (6)
 .3397/ 5رب: لسان الع (7)
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قُت بين .3  الكالمين فأرقا فانفأرأق. وقيل ان المخفف للمعاني واأللفاظ: يقال فأرأ
قددت بددين الددرجلين فتفرقددا وفرقددت بددين العبدددين  والمثقددل لألعيددان واألجسددام واألبدددان، يقددال: فر 

 .(1)فتفرقا
 تعريف الفروق الفقهية في االصطالح: 

ن اختلفددت     عرفددت الفددروق الفقهيددة اصددطالحا بعدددة تعريفددات كلهددا متقاربددة فددي المعنددى، وا 
 أللفاظ ومن تلك التعريفات ما يأتي:في القيود والحدود وا

أوال: عرفهددددا السددددديوطي رحمدددده اهلل بأنهدددددا: )) الفدددددن الددددذي يدددددذكر فيددددده الفددددرق بدددددين النظدددددائر 
 .(2)المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة((

ثانيددددا: وقيددددل فددددي تعريفدددده: ) معرفددددة األمددددور الفارقددددة بددددين مسددددألتين متشددددابهتين بحيددددث ال 
 .(3)يسوى بينهما في الحكم(

ثالثددددا: وقيددددل فددددي تعريفدددده بأنهددددا: )مسددددائل المشددددتبهة ُصددددورأة اِلُمِختألفأددددة حكمددددا ودلدددديال وأعلددددة 
)(4). 

وهددددددذه التعدددددداريف ليسددددددت موجهددددددة لتعريددددددف الفددددددروق الفقهيددددددة بددددددل للفددددددروق بصددددددفة عامددددددة 
بغددددددض النظددددددر عددددددن موضددددددوع الفددددددروق، فقددددددد يكددددددون فقهيددددددا، أو أصددددددوليا، أو لغويددددددا، أو 

 .(5)ئل التي يفرق بينها بالفقهيةغير ذلك؛ ولهذا لم يقيد المسا

                                                 

 . 3397/ 5لسان العرب:  (1)
األشدددددباه والنظدددددائر للسددددديوطي: عبدددددد الدددددرحمن بدددددن أبدددددي بكدددددر، جدددددالل الددددددين السددددديوطي: دار الكتدددددب  (2)

 .50م:   ص 1990 -هد 1411العلمية، الطبعة: األولى، 
 –بيروت  –بعناية رمزي دمشقية، دار البشائر اإلسالمية  –الفوائد الجنية: ألبي الفيض الفاداني  (3)

 .98/ 1هد:1417سنة  2ط/
المدخل الى مذهب اإلمام احمد: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران:  (4)

 .499/ 1م:1996هد د 1417حقق : محمد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية، الطبعة : الطبعة األولى 
أبم عمر سيد حبيب بن احمد المدني األفغاني ، مكتبة  ينظر: الفروق الفقهية عند ابن القيم: الدكتور (5)

 .182/ 1هد:1430، 1الشد، ط
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ولعدددددل مدددددن أشدددددمل التعددددداريف للفدددددروق الفقهيدددددة اصدددددطالحا أن يقدددددال: ) هدددددو علدددددم يبحدددددث 
فدددددددي المسدددددددائل المتشدددددددابه فدددددددي الصدددددددورة، والمختلفدددددددة فدددددددي الحكدددددددم لعلدددددددل أو حسدددددددب ذلدددددددك 

 االختالف(.
وهددددددذا التعريددددددف مقتددددددبس مددددددن كددددددالم اإلمددددددام أبددددددي محمددددددد الجددددددويني فددددددي مقدمددددددة 

ال: ) إن مسددددائل الشددددرع ربمددددا تتشددددابه صددددورها وتختلددددف أحكامهددددا كتابدددده الفددددروق، فقددددد قدددد
 .(1)لعلل أوجبت اختالف األحكام(

 تعريف كلمة الفقهية:
يَۡفقَهُننننوا  قَننننۡول ي  . ومددددن ذلددددك قددددول اهلل تعددددالى: (2)الفقدددده، لغددددة: مطلددددق الفهددددم

٢8 
نننا تَقُننن قَنننالُوا   ، وقولددده تعدددالى: (3) ُشنننَعۡيُم َمنننا نَۡفقَنننهُ َكم ينننٗرا ِممَّ نننَك ف ينَنننا يََٰ ََٰ وُ  َوإ نَّنننا لَنََر

يٗفۖا  َضننننننننع 
واصددددددددطالحا: هددددددددو: العلددددددددم باألحكددددددددام العمليددددددددة المكتسددددددددب مددددددددن أدلتهددددددددا ، (4)
 .(5)التفصيلية

الفقهيددة: قيددد يخددر  الفددروق فددي العلددوم االخددرى فليسددت مددرادة بهددذا التعريددف، وال داخلددة      
 فيه.
 

                                                 

الجمع والفرق لحمام الجويني: ابو محمد عبداهلل بن يوسف الجويني: دار الجيل للنشر والطباعة  (1)
 .1م:ص 2004 -هد 1424بيروت، الطبعة االولى،  –والتوزيع 

بددن الحسددن بددن دريددد األزدي: تحقيددق: رمددزي منيددر بعلبكددي، دار ينظددر: جمهددرة اللغددة: أبددو بكددر محمددد  (2)
، مقدداييس اللغددة: أحمددد بددن فددارس بددن زكريددا 968/ 2م:1987بيددروت، الطبعددة: األولددى،  –العلددم للماليددين 

/ 4م:1979 -هددد 1399القزوينددي الددرازي، أبددو الحسددين: حقددق: عبددد السددالم محمددد هددارون،  دار الفكددر،   
اللغة العربية بالقاهرة: )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القدادر /  ، العجم الوسيط: مجمع442

 .698/ 2محمد النجار(، دار الدعوة:
 .28سورة طه:  (3)
 .91سورة هود:  (4)
ينظر: اإلحكام لآلمدي: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بدن سدالم الثعلبدي اومددي:   (5)

، المستصددفى: أبددو حامددد 7/ 1لبنددان: -دمشددق -يفددي، المكتددب اإلسددالمي، بيددروتتحقيددق: عبددد الددرزاق عف
محمد بدن محمدد الغزالدي الطوسدي: تحقيدق : محمدد بدن سدليمان األشدقر،  م سسدة الرسدالة، بيدروت، لبندان، 

 .8/ 1م:1997هد/1417الطبعة : األولى، 
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 المطلب الثالث: موضوع علم الفروق الفقهية:
ة أهدددددل العلدددددم والمصدددددنفين أنهدددددم يتعرضدددددون فدددددي مقددددددمات مبددددداحثهم موضدددددوع مدددددن عددددداد   

العلدددددم الدددددذي يبحثدددددون فيددددده، وذلدددددك ألن بيدددددان موضدددددوع العلدددددم مدددددن مقدماتددددده المهمدددددة التدددددي 
 .(1)يعني بمعرفتها قبل الخوض في تفاصيله، وهذا أحد المبادئ العشرة

والمميدددددز وتدددددأتي أهميدددددة الحدددددديث عدددددن موضدددددوع العلدددددم لكونددددده يحددددددد إطدددددار الموضدددددوع،   
لدددده مددددن غيددددره والمحدددددد لعالقتدددده مددددع غيددددره مددددن العلددددوم والتددددي ال ينبغددددي أن تتددددداخل مددددع 

 غيرها.
والمددددددراد بموضددددددوع العلددددددم مددددددا يبحددددددث فيدددددده عددددددن عوارضدددددده الذاتيددددددة فمددددددثال موضددددددوع      

 أصول الفقه األدلة، أو األدلة واألحكام حسب اختالف العلماء.
روع الفقهيددددة المتشددددابهة فددددي الصددددورة وعلددددى هددددذا فموضددددوع علددددم الفددددروق الفقهيددددة هددددو: الفدددد

 .(2)والمختلفة في الحكم من حيث بيان أسباب االختالف فيما بينها
 : عالقة علم الفروق الفقهية بعلم االشباه والنظائر:لثانيالمبحث ا

   معنى األشباه والنظائر:المطلب االول: 
التعددددرف علددددى هددددذا قبددددل البدددددء بدراسددددة الفددددروق الفقهيددددة بددددين الشددددهادة والروايددددة ال بددددد مددددن 

الكدددددددريم علدددددددى اطدددددددالع  ىءالعلدددددددم الجليدددددددل ، وبيدددددددان معندددددددى مصدددددددطلحاته ، ليكدددددددون القدددددددار 
ودرايدددددة وفهدددددم واضدددددح لمفدددددردات البحدددددث الدددددذي يتنددددداول هدددددذه الجزئيدددددة .. والفدددددروق الفقهيدددددة 
بددددددين الوضددددددوء والتدددددديمم مقددددددرر مددددددن كتدددددداب ن األشددددددباه والنظددددددائر فددددددي قواعددددددد وفددددددروع فقدددددده 

                                                 

موضددوعه، وغايتده، وغيرهددا مددن مقدمدة العلددم: مدا يتوقددف عليده الشددروع فدي مسددائله، مدن معرفددة حدده، و  (1)
 : -رحمه اهلل  –المبادئ العشرة المجموعة في قول الصبان 

 إن مبادئ كل فن عشرة ... الحد والموضوع ثم الثمرة.    
 ونسبة وفضله والواضع ... واالسم واالستمداد حكم الشارع    
الجلديس الصدالح: أبدو الفدر  مسائل والبعض بالبعض اكتفدى ... ومدن درى الجميدع حداز الشدرفا. ينظدر:    

المعددافى بددن زكريددا بددن يحيددى الجريددرى النهروانددي: حقددق: عبددد الكددريم سددامي الجندددي، دار الكتددب العلميددة، 
 .9م :ص  2005 -هد  1426لبنان، الطبعة: األولى  –بيروت 

ة، ينظدددر: الفدددروق الفقهيدددة واألصدددولية: مقومتهدددا، شدددروطها، نشدددأتها، تطورهدددا )دراسدددة نظريدددة، وصدددفي (2)
 – 28ه:ص 1419، 1تأريخيددة(: للدددكتور يعقددوب بددن عبددد الوهدداب الباحسددين، مكتبددة الرشددد، الريدداض، ط

29. 
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ل الددددددين السددددديوطي رحمددددده اهلل تعدددددالى ، إذن ال بدددددد مدددددن الشدددددافعية ن لحمدددددام العالمدددددة جدددددال
 بيان معنى األشباه والنظائر. 

ددبأه وشددب يه وهددو المثددل، والجمددع أشددباه، وأشددبه الشدديء الشدديء:  معناااه لغااة ددِبه وشأ : جمددع ش 
قال ابن فارس: الشين والبداء والهداء أصدٌل واحدٌد يددلُّ علدى تشداُبه الشاديء وتشداُكل ه  ، (1)ماثله

وأ   .(2)ِصفاً لونًا وأ
واسدددددتعملت هدددددذه الكلمدددددة فدددددي صدددددفات ذاتيدددددة ومعنويدددددة ، فالذاتيدددددة نحدددددو : هدددددذا  

 . ( 3) كاألسد  الدرهم كهذا الدرهم ، والمعنوية نحو ، زيد
أمددددا النظيددددر فهددددو : المثددددل المسدددداوي ، وهددددذا نظيددددر هددددذا أي مسدددداويه ، والجمددددع 

واألخدددددددالق والنظدددددددائر جمدددددددع نظيدددددددرة وهدددددددي المثدددددددل والشدددددددبه فدددددددي األشدددددددكال   ( 4) نظدددددددراء 
 . ( 5) واألفعال واألقوال 

وقددددددال ابددددددن فددددددارس: النددددددون والظدددددداء والددددددراء أصددددددٌل صددددددحيح يرجددددددع فروُعدددددده إلددددددى         
دددددع فيددددده... فيقدددددال: نظدددددرت  ددددديء  ومعاينتُددددده، ثدددددم ُيسدددددتعار وُيت سأ دددددُل الشا معندددددًى واحدددددد وهدددددو تأمُّ

دددددالأٌل نأظأدددددٌر: متجددددداو رون دددددي  ح  ددددديء  أنُظدددددر إليددددده، إذا عايِنتأددددده. وحأ ينظدددددُر بعُضدددددهم  إلدددددى الشا
يددددددر ه   إلددددددى بعددددددض. ويقولددددددون: نأظأرتُدددددده، أي انتظرتدددددده.... لددددددى نأظ  ددددددرأ إليدددددده وا  أي إن دددددده إذا ُنظ 

 .(6)كانا سواءً 
أمددددددددا مددددددددن الناحيددددددددة االصددددددددطالحية فقيدددددددداس األشددددددددباه : هددددددددو أن يجتددددددددذب الفددددددددرع         

،  ( 7) أصدددددالن ويتنازعددددده مأخدددددذان فينظدددددر الدددددى أوالهمدددددا بددددده وأكثرهمدددددا شدددددبهًا فيلحدددددق بددددده
ثددددددال ذلددددددك : ن إلحدددددداق العبددددددد المقتددددددول  بددددددالحر، فددددددنن لدددددده شددددددبهًا بددددددالفرس مددددددن حيددددددث وم

                                                 

 ، 503/ 13ينظر: لسان العرب:  (1)
 .243/ 3مقاييس اللغة:  (2)
 . 303/  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  (3)
 . 612/  2المصدر السابق :  (4)
 . 215/  5نظور : لسان العرب ،  ابن م  (5)
 .444/ 5مقاييس اللغة:  (6)
،  1األشددباه والنظددائر ، السددبكي : تددا  الدددين بددن عبددد الوهدداب بددن علددي ، دار الكتددب العلميددة ، ط   (7)

1411 – 1991  ،2  /182 . 



 
 هـ1442م( /1/6/2021)حزيران                 (                       85)العدد   –                          

 6٠3 

الماليددددة ، وشددددبهًا بددددالحر ، لكددددن مشددددابهته بددددالحر فددددي األوصدددداف واألحكددددام أكثددددر فددددُألحق 
 . ( 1)بالحر ن 

وعرفدددددددده الحمددددددددوي فددددددددي شددددددددرحه لألشددددددددباه والنظددددددددائر بقولدددددددده : ن أي األشددددددددباه والنظددددددددائر   
مدددددع اختالفهدددددا فدددددي الحكدددددم ألمدددددور خفيدددددة أدركهدددددا  المسدددددائل التدددددي يشدددددبه بعضدددددها بعضددددداً 

 .    ( 2)الفقهاء بدقة أنظارهم ، وقد صنفوا لبيانها كتبًا ن
غيدددددر أن الحددددددافظ جدددددالل الدددددددين السددددديوطي ذهددددددب الدددددى التفريددددددق بدددددين الكلمتددددددين حيددددددث   

قددددال: )والشددددبيه ... وأخددددص مددددن النظيددددر ، والنظيددددر أعددددم مددددن الشددددبيه ... وحاصددددل هددددذا 
تقتضدددددي االشدددددتراك فدددددي أكثدددددر الوجدددددوه ال كلهدددددا ، والمنددددداظرة تكفدددددي الفدددددرق ... والمشدددددابهة 

ن خالفدددده فددددي  فددددي بعددددض الوجددددوه ولددددو وجهددددًا واحدددددًا ، يقددددال هددددذا نظيددددر هددددذا فددددي كددددذا وا 
 . (3)سائر جهاته (

وعلدددددى هددددددذا التفريددددددق: فددددددنن المشددددددابهة بددددددين المسدددددائل فددددددي الظدددددداهر مددددددع االخددددددتالف فددددددي 
 .(4)الحكم، هي مشابهة في بعض الوجوه وتسمى النظائر

 
 العالقة بين الفروق الفقهية واألشباه والنظائر:المطلب الثاني: 

األشددباه هددي المسددائل التددي يشددبه بعضددها بعضددا فددي المعنددى الجددامع بينهمددا، وتشددترك فددي 
 وهي التي تتخر  عن القواعد الفقهية.، الحكم أيضا

                                                 

 . 73،  1998 – 1418،  4دمشق ، ط  –القواعد الفقهية ،  الندوي : علي أحمد ، دار القلم   (1)
عيون البصائر شرح األشباه والنظائر ألبن نجديم ،  الحمدوي : السديد أحمدد بدن محمدد الحنفدي ، غمز   (2)

 . 38/  1،  1985 – 1405،  1لبنان ، ط  –دار الكتب العلمية ، بيروت 
ينظر: الحاوي للفتاوي: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السديوطي: تحقيدق : عبدد اللطيدف حسدن  (3)

 .259/ 2م: 2000 -هد 1421 -بيروت / لبنان، الطبعة االولى  -الكتب العلمية عبد الرحمن، دار 
ينظر: مقدمة تحقيق كتاب القواعد الفقهية للحصدني: أبدو بكدر بدن محمدد بدن عبدد المد من المعدروف بدد  (4)
دراسددة وتحقيددق: د. عبددد الددرحمن بددن عبددد اهلل الشددعالن، د. جبريددل بددن محمددد بددن «: تقددي الدددين الحصددني»

المملكدددة العربيدددة السدددعودية، الطبعدددة: األولدددى،  -البصددديلي، مكتبدددة الرشدددد للنشدددر والتوزيدددع، الريددداض حسدددن 
 .28/ 1م: 1997 -هد  1418
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م، وهددي والنظددائر: هددي المسددائل التددي يشددبه بعضددها بعضددا فددي الظدداهر، وتختلددف فددي الحكدد
مسددائل ) علدددم الفددروق( الدددذي يفددرق فيددده بددين النظدددائر المتحدددة صدددورة، المختلفددة حكمدددا، أو 

 علة.
 هذا هو وجه االختالف والمغايرة بين فن )الفروق( وبين فن )األشباه والنظائر(.

أمدددددا العالقدددددة بينهمدددددا: فدددددنن ) االشدددددباه والنظدددددائر( عاملدددددة شددددداملة )للفدددددروق( لوجدددددود الشدددددبه 
عين المختلفدددددين فدددددي الحكدددددم، مدددددع وجدددددود المنددددداظرة الضدددددعيفة بينهمدددددا، الضدددددعيف بدددددين الفدددددر 

بدددددين المصدددددطلحين وغيدددددرهم مدددددن الفندددددون  –رحمهدددددم اهلل  –ولهدددددذا االرتبددددداط جمدددددع الفقهددددداء 
الفقهيددددددة المشددددددابهة األخددددددرى تحددددددت عنددددددوان ) األشددددددباه والنظددددددائر( ألن النظيددددددر إذا جمددددددع 

ذا أطلددددق يمكددددن أن يددددر  ذا مددددع األشددددباه يددددراد بدددده مددددا عدددددا الشددددبه، وا  اد بدددده مددددا عدددددا الشددددبه، وا 
 .(1)أطلق يمكن أن يراد به الشبه، فبينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه

 
 : نشأة علم الفروق الفقهيةثالثالمطلب ال

نشددددأ فددددن الفددددروق الفقهيددددة مدددددع نشددددأة علددددم الفقدددده، ألندددده العلدددددم الددددذي يمكددددن التمييددددز بددددده   
 ص يقتضي ذلك التعريف.بين الفروع المتشابهة تصويرا المختلفة حكما لمدرك خا

 فقد ورد في النصوص الشرعية طائفة من األحكام الشرعية المشتملة على الفروق الفقهية.
ومن ذلك في كتاب اهلل تعالى جاء النص على التفرقة بين الربا والبيع، فقد قال اهلل تعالى: 

   َّٱَوأََحه ُ َ   ۡلبَۡيعَ ٱ ّللَّ  ٱَوَحرَّ
ا    . (2) لِر َوَٰ

سددنة النبويددة المطهددرة ورد التفريددق بددين أحكددام ظاهرهددا التشددابه، ولكنهددا مختلفددة فددي وفددي ال  
الحكم، فورد التفريق بين بول الغالم وبول الجارية كما في حديث لبابة بندت الحدارث قالدت: 

فبددال عليدده، فقلددت: الددبس ثوبددا  - -فددي حجددر رسددول اهلل  كددان الحسددين بددن علددي  »
 .(3)«: نإنما يغسل من بول األنثى وينضح من بول الذكروأعطني إزارك حتى أغسله، قال

                                                 

الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات: اطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة، اعداد الباحث:  (1)
 .75 – 69ية للندوي: ، وينظر القواعد الفقه30هد: ص 1422محمد صالح فر ، 

 .275سورة البقرة:  (2)
بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة  -سنن ابو داود: : أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي، لبنان (3)

 .375: برقم: 279/ 1باب بول الصبي يصيب الثوب:  –االولى:كتاب الطهارة 
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م ثددددففددددرق بددددين بددددول الغددددالم والجاريددددة فددددي الحكددددم مددددع تشددددابههما فددددي الصددددورة الظدددداهرة،    
وقددددد ورد فددددي كالمهددددم مددددا يدددددل علددددى تفددددريقهم  تددددال عصددددر الددددوحي عصددددر الصددددحابة 

إلدددددى  بدددددين النظدددددائر المتشدددددابهة، وممدددددا يددددددل علدددددى ذلدددددك خطددددداب عمدددددر بدددددن الخطددددداب 
اعددددرف األمثددددال واألشددددباه ثددددم قددددس األمددددور » حيددددث قددددال لدددده:  موسددددى األشددددعري  يبددددأ

 (1)«عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند اهلل وأشبهها بالحق فيما ترى 
ثدددددم تدددددال ذلدددددك عصدددددر التدددددابعين ومدددددن تدددددبعهم مدددددن الفقهددددداء كاألئمدددددة االربعدددددة وغيدددددرهم    

هيدددددة يجدددددد التنبيددددده علدددددى فكثدددددرة الفدددددروق الفقهيدددددة علدددددى ألسدددددنتهم، والنددددداظر فدددددي كتدددددبهم الفق
المسدددددائل المتشدددددابهة فدددددي الصدددددورة، المختلفدددددة فدددددي الحكدددددم، كمدددددا هدددددو الحدددددال فدددددي الجدددددامع 

، والددددذي يعددددده بعددددض العلمدددداء مددددن اقدددددم الم لفددددات (2)الكبيددددر لمحمددددد بددددن حسددددن الشدددديباني
التدددددي ظهدددددر فيهدددددا علدددددم الفدددددروق الفقهيدددددة بكدددددل وضدددددوح، بدددددل عدددددداه بعدددددض البددددداحثين اول 

فقدددد كدددان  االنفدددرادهيدددة، وأمدددا تددددوين هدددذا العلدددم علدددى سدددبيل كتددداب م لدددف فدددي الفدددروق الفق
فددددي نهايددددة القددددرن الثالددددث الهجددددري، وبدايددددة القددددرن الرابددددع الهجددددري حينمددددا نشددددطت حركددددة 

 (3)التأليف في الفقه
 
 
 
 
 

                                                 

ندددددددددددددددددددي علدددددددددددددددددددى ، وقدددددددددددددددددددال فدددددددددددددددددددي التعليدددددددددددددددددددق المغ207 – 206/ 4أخرجددددددددددددددددددده الددددددددددددددددددددارقطني :  (1)
 الدارقطني: )وفي اسناده عبداهلل بن ابي احمد وهو ضعيف(.

انظددددددددددر: مقدمددددددددددة ايضدددددددددداح الدددددددددددالئل: عبددددددددددد الددددددددددرحيم بددددددددددن عبددددددددددداهلل بددددددددددن محمددددددددددد الزيددددددددددرر انددددددددددي  (2)
 -هددددددددددددددددد 1431الحنبلددددددددددددددددي: تحقيددددددددددددددددق: عمددددددددددددددددر بددددددددددددددددن محمددددددددددددددددد السددددددددددددددددبيل، دار ابددددددددددددددددن الجددددددددددددددددوزي، 

 .8/ 1، مقدمة الفروق للكرابيسي: :1/26م:2010
فقهيدددددددددة بدددددددددين المسدددددددددائل الفرعيدددددددددة فدددددددددي الوقدددددددددف والهبدددددددددة واللقطدددددددددة واللقددددددددديط ) انظدددددددددر: الفدددددددددروق ال (3)

دراسددددددددددة مقارنددددددددددة(، الدددددددددددكتور يوسددددددددددف بددددددددددن هددددددددددزاع بددددددددددن مسدددددددددداعد الشددددددددددريف، مكتبددددددددددة الرشدددددددددديد: ص 
43  . 
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 : تعريف الشهادة وحكمها: ثانيالمبحث ال
 المطلب األول: تعريف الشهادة في اللغة واالصطالح:

الشددددهادة اإلخبدددداُر بمددددا  الشددددهود، وأصددددلمصدددددر شددددهد مددددن  اللغااااة:أواًل: الشااااهادة فااااي   
  (3)والشاهد العالم الذي ُيبين ما علمه. (2)والشهادة خبر قاطع، (1)شاهأدأه وشأه ده،

قدددددال فدددددي المغدددددرب: ) والشدددددهادة فدددددي اللغدددددة: اإلخبدددددار بصدددددحة الشددددديء عدددددن مشددددداهدة   -
: الشددددددهادة  ري)قددددددال الجددددددوه (4) وعيددددددان، ال عددددددن تخمددددددين وحسددددددبان بحددددددق علددددددى آخددددددر(،

 خبدددر قددداطع بمدددا حضدددر وعددداين، ثدددم قدددد يكدددون بمدددا علدددم واسدددتفاض؛ كمدددا قدددال ابدددن بطدددال

.)(5) 

                                                 

( النهايددددددددة فددددددددي غريددددددددب الحددددددددديث واألثددددددددر ابددددددددن األثيددددددددر: مجددددددددد الدددددددددين أبددددددددو السددددددددعادات المبددددددددارك بددددددددن محمددددددددد 1)
،  وأندددددددددددددددددوار 2/1254م:1997 -هدددددددددددددددددد1408لعلميدددددددددددددددددة: بيدددددددددددددددددروت، دار الكتدددددددددددددددددب ا -، لبندددددددددددددددددان1الجدددددددددددددددددزري، ط

 -، لبندددددددددددان1التنزيدددددددددددل وأسدددددددددددرار التأويدددددددددددل، البيضددددددددددداوي: ناصدددددددددددر الددددددددددددين أبدددددددددددو سدددددددددددعيد عبدددددددددددد اهلل بدددددددددددن عمدددددددددددر، ط
 .1/144م: 1988-هد1408بيروت، دار الكتب العلمية: 

ازي: تحقيق: ( مختار الصحاح، الرازي: زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الر 2)
هد / 1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشي  محمد : المكتبة العصرية 

 .349م:1999
 .3/239( لسان العرب: 3)
( طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهيدة، النسدفي: نجدم الددين أبدو حفدص عمدر بدن محمدد، علدق عليده محمدد حسدن 4)

، والمغرب في ترتيدب المعدرب للمطدرزي: أبدو الفدتح ناصدر الددين بدن 240م:1997-هد1418/لبنان/بيروت/1محمد/ط
حلدب، الطبعدة  –عبد السيدبن علي بن المطرز، تحقيق : محمود فداخوري و عبدالحميدد مختدار: مكتبدة أسدامة بدن زيدد 

قوندوي الرومدي الحنفدي: ، وراجع أنديس الفقهداء للقوندوي: قاسدم بدن عبدد اهلل بدن أميدر علدي ال1/459:  1979األولى ، 
، وتحفدة األحدوذي للمبداركفوري: أبدو العدال محمدد 235هد : 1424 –م 2004تحقيق: يحيى مراد، دار الكتب العلمية، 

 .6/475بيروت:  –عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى: دار الكتب العلمية 
، وراجددع / الصددحاح، الجددوهري: 22/200ر:( المجمددوع: أبددو زكريددا محيددي الدددين يحيددى بددن شددرف النددووي: دار الفكدد5)

م:  1999-هدددددد1419بيدددددروت، دار إحيددددداء التددددراث العربدددددي،  -، لبنددددان1أبددددو نصدددددر إسدددددماعيل بددددن حمددددداد الفدددددارابي، ط
بيدروت،  –، و عمدة القاري شرح صحيح البخداري، العيندي:    بددر الددين أبدو محمدد محمدود بدن أحمدد، لبندان 2/430

.، و عون المعبود شرح سنن أبي داود ، الشمس آبادي: أبو الطيدب محمدد شدمس 13/191دار إحياء التراث العربي: 
 .1/177بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة االولى :  -الحق آبادي، لبنان
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وقيل: )الشهادة ر ية خبرة باطن الشيء ودخلته ممدن لده غندى فدي أمدره، فدال شدهادة إال   -
بخبرة وغنى ممن له اعتدال في نفسه؛ بأن ال يحيف علدى غيدره؛ فيكدون ميدزان عددل، ذكدره 

 (1)الحرالي(.
وقدددددددال الراغدددددددب: )الشدددددددهادة قدددددددول صدددددددادر عدددددددن علدددددددم، حصدددددددل بمشددددددداهدة بصدددددددر أو   -

 (2)بصيرة(.
: )حقيقدددة الشدددهادة: إخبدددار لتصدددديق مخبدددر، وتكدددذيب مخبدددر  وقدددال الطددداهر بدددن عاشدددور -

 (3)آخر(.
 ثانًيا: الشهادة في الشرع: 

عرفهدددا الكمدددال مدددن الحنفيدددة بأنهدددا: إخبدددار صددددق إلثبدددات حدددق بلفدددظ الشدددهادة فدددي مجلدددس 
 .  (4)لقضاءا

 .(5): بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه وعرفها الدردير من المالكية
 .(6)بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد  وعرفها الجمل من الشافعية

 (7)وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: اإلخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
فدال يشدترطون  -وهدو األظهدر عنددهم –كية خدالفوا الجمهدور ويظهر من التعاريف أن المال 

                                                 

( التوقيدددددف علدددددى مهمدددددات التعددددداريف للمنددددداوي: زيدددددن الددددددين محمدددددد المددددددعو بعبدددددد الدددددر وف بدددددن تدددددا  1)
عبددددد الخدددددالق  38ي ثددددم المندددداوي القدددداهري: عدددددالم الكتددددب العددددارفين بددددن علددددي بدددددن زيددددن العابدددددين الحدددددداد

 .439م: ص 1990-هد1410القاهرة، الطبعة: األولى، -ثروت
 .439( المصدر نفسه/2)
( التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بدن عاشدور التونسدي، دار سدحنون للنشدر 3)

 .1068م:   1997 -تونس  -والتوزيع 
 .7/364ير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام: دار الفكر: فتح القد  (4)
 .4/164بيروت:  –( الشرح الكبير: سيدي أحمد الدردير أبو البركات: تحقيق محمد عليت، دار الفكر 5)
لجمدل: ( حاشية الجمل على شرح المنهل: سليمان بن عمدر بدن منصدور العجيلدي األزهدري، المعدروف با6)

 .5/377دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاري : 
( الدددروض المربدددع شدددرح زاد المسدددتنقع: : منصدددور بدددن يدددونس بدددن صدددالح الددددين ابدددن حسدددن بدددن إدريدددس 7)

 -هدددد(،خر  أحاديثددده: عبدددد القددددوس محمدددد ندددذير، الناشدددر: دار الم يدددد 1051البهدددوتى الحنبلدددى )المتدددوفى: 
 .1/719م سسة الرسالة 
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، فعددرف الشددهادة بقولدده: )اإلخبددار بمددا  فددي الشددهادة لفددظ أشددهد، وهددو الددذي اختدداره الشددوكاني
يعلمه الشاهد عند التحاكم إلدى الحداكم؛ بدأي لفدظ كدان، وعلدى أي صدفة وقدع، وال يعتبدر إال 

 (1)أن يأتي بكالم مفهوم يفهمه سامعه(.
 الثاني: بيان حكم الشهادة وما يترتب عليها المطلب

 األصل في الشهادات: الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول:
يَُكونَا َرُجلَۡي    عۡ َشه يَلۡي   م   ِرَجال ُكۡعۖ فَإ   لَّ  ۡستَۡشه ُلوا  ٱوَ  أما الكتاب فقول اهلل تعالى:  -

َ   ۡمَرأَتَا   ٱفََرُجه  وَ  مَّ  تَۡرَضۡوَ  م  هَ ٱم  َوأَۡشه ُلوا  َ َوۡي َعۡلٖ   وقال تعالى:  ،(2) َلٓاء  لشُّ

  .(4) ۡع  َوأَۡشه ُلٓوا  إ َ ا تَبَايَۡعتُ ،(3) ِمنُكۡع 
عددن األشددعث بددن قدديس الكندددي قددال: كانددت بينددي وبددين  (5)وأمددا السددنة فمددا رواه الشدديخان -

داك أو : نشداه، فقدال رسدول اهلل رجل خصومة في بئر؛ فاختصمنا إلى رسول اهلل 
: نمدددن حلدددف علدددى يمدددين؛ يميندددهن، قلدددت: إنددده إذا يحلدددف وال يبدددالي، فقدددال رسدددول اهلل
 .«يستحق بها مااًل هو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه غضبان

 وقد أجمع أهل العلم على العمل بالشهادة بشروطها المعتبرة في باب القضاء وغيره. -
ول التجاحدددد بدددين النددداس فوجدددب أمدددا المعقدددول: فدددنن الحاجدددة داعيدددة إلدددى الشدددهادة؛ لحصددد -

نمددا  الرجددوع إليهددا، قددال شددريح : القضدداء جمددر فنحدده عنددك بعددودين؛ يعنددي الشدداهدين، وا 
 (6)الخصم داء والشهود شفاء؛ فأفرغ الشفاء على الداء.

 

                                                 

 -ل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، الشوكاني: محمد علي، حققه محمود إبدراهيم زايدد، لبندان( السي1)
 .6/87دار الكتب العربية:  بيروت،

 .282:( سورة البقرة2)
 .2( سورة الطالق: 3)
 .282( سورة البقرة:4)
مدددددن  ، ومسدددددلم باب/وعيدددددد2/889( أخرجددددده البخددددداري بددددداب الخصدددددومة فدددددي البئدددددر والخصدددددومة فيهدددددا 5)

 .1/122اقتطع حق مسلم بالنار 
القددداهرة، دار -( المغنددي: ابدددن قدامدددة المقدسدددي، حققددده د. محمدددد شدددرف الددددين خطددداب، وآخدددرون، مصدددر6)

 .12/3:  1996 -هد1416الحديث: 
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 :واصطالحاً المطلب الثالث: معنى الرواية، لغة 
وأى يأدددددِرو ي  :معناااااى الرواياااااة لغاااااة وايدددددة،مصددددددر رأ يدددددراد بهدددددا تحمدددددل وتطلدددددق الروايدددددة و  ر 

ويقددددددال : رو ى فدددددددالن فالندددددددًا شدددددددعرًا إذا رواه لددددددده ، الحددددددديث أو الشدددددددعر ونحوهمدددددددا ، ونقلددددددده
 .(2)ورويت الحديث : إذا حملته ونقلته .(1) حتى حفظه للرواية عنه
 :معنى الرواية اصطالحاً 

يختلددددددف المعنددددددى االصددددددطالحي للروايددددددة تبعددددددًا الخددددددتالف الفنددددددون ، فعلددددددى سددددددبيل المثددددددال 
 (3)ختلددددددف عنددددددد المحدددددددثين عنهددددددا عنددددددد الفقهدددددداء، فعلددددددم الروايددددددة عنددددددد المحدددددددثينالروايددددددة ت

ددد وأفعالدده ، وروايتهددا ، وضددبطها، وتحريددر    هددو: علددم يشددتمل علددى أقددوال النبددي د
 .  (4)ألفاظها

وأمدددددا علدددددم الروايدددددة عندددددد الفقهددددداء فيختلدددددف بددددداختالف المدددددذاهب ، ففدددددي المدددددذهب          
وهدددددي مسدددددائل رويدددددت عدددددن أصدددددحاب » روايدددددة ( ، الحنفدددددي نجدددددد مدددددا يسدددددمى بدددددد) ظددددداهر ال

المددددذهب ، وهددددم : أبددددو حنيفددددة ، وأبددددو يوسددددف  ، ومحمددددد  د رحمهددددم اهلل تعددددالى د ... 
»(5) . 

ولكددددددن الغالددددددب الشددددددائع فددددددي ظدددددداهر الروايددددددة أن » وقددددددد يلحددددددق بهددددددم غيددددددرهم ،          
ت يكددددون قددددول الثالثددددة، وكتددددب ظدددداهر الروايددددة كتددددب محمددددد السددددتة : المبسددددوط ، والزيددددادا

نمدددددددا سدددددددميت بظددددددداهر  ، والجدددددددامع الصدددددددغير ، والسدددددددير الصدددددددغير ، والجدددددددامع الكبيدددددددر ؛ وا 

                                                 

 .1786/ 3لسان العرب:   (1)
 .246/ 1المصباح المنير:   (2)
علددم الدرايددة ،  -2أعدداله . مددا سددبق ذكددره علددم الروايددة ، وهددو ك -1يقسددم علددم الحددديث إلددى قسددمين :   (3)

علم يعدرف منده حقيقيدة الروايدة ، وشدروطها ، وأنواعهدا ، وأحكامهدا ، وحدال الدرواة ، وشدروطهم ، » وهو : 
تدريب الراوي في شرح تقريدب الندواوي: عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر « . وأصناف المرويات ، وما يتعلق بها 
 . 1/26الرياض:  –للطيف: مكتبة الرياض الحديثة السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد ا

 .25: 1تدريب الراوي:   (4)
، مددن رسددالته الموسددومة بددد )شددرح المنظومددة المسددماة بعقددود 16مجموعددة رسددائل ابددن عابدددين: ص   (5)

 المفتي(.
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الروايدددددة ألنهدددددا رويدددددت عدددددن محمدددددٍد بروايدددددات الثقدددددات ، فهدددددي ثابتدددددٌة عنددددده إمدددددا متدددددواترة أو 
 .(1)« مشهورة عنه 

، أو إيمدددداء  (2)وفددددي المددددذهب الحنبلددددي الروايددددة هددددي : مددددا نقلددددت نصدددداا عددددن اإلمددددام أحمددددد
 .أو تخريجاً 

 . (3)الحكم المروي عن اإلمام في مسألٍة يسمى رواية وقيل:
وممددددا تقدددددم يظهددددر الفددددرق بددددين معنددددى الروايددددة عنددددد الحنفيددددة عنهددددا عنددددد الحنابلددددة ، فعنددددد 
دددد  الحنفيدددة تطلدددق د فدددي الغالدددب د علدددى مدددا روي عدددن اإلمدددام أبدددي حنيفدددة و صددداحبيه

اهلل د  رحمهددددم اهلل، وعنددددد الحنابلددددة تطلددددق علددددى مددددا روي عددددن اإلمددددام أحمددددد د رحمدددده
 فحسب .

 المبحث الثالث: األحكام التي افترق فيها الشهادة والرواية:
 : الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية.االولىالمسألة 

تشددترط فددي الشددهادة، فددال تقبددل شددهادة العبددد؛ ألن الشددهادة فيهددا معنددى الواليددة،  الحريددة -
 والعبد مسلوب الوالية.

 
 
 
 
 

                                                 

ار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدد العزيدز عابددين الدمشدقي الحنفدي، د حاشية رد المحتار:  (1)
 .69/ 1م: 1992 -هد 1412بيروت، الطبعة: الثانية،  –الفكر 

علدي بدن سدليمان المدرداوي أبدو الحسدن، تحقيدق محمدد حامدد الفقدي، دار إحيداء  االنصداف للمدرداوي:  (2)
 .382/ 30بيروت:  –التراث العربي 

، سنة النشر بيروت -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي:  عالم الكتب  شرح منتهى االرادات:  (3)
1996 :1 /11. 
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، كسددددائر الواليددددات، إذ فددددي، (2)عنددددد جمهددددور الفقهدددداء (1)ن فيدددده رقفددددال تجددددوز شددددهادة مدددد  
الشددددهادات نفددددوذ قددددول علددددى الغيددددر، وهددددو نددددوع واليددددة؛ وألن مددددن فيدددده رق مشددددتغل بخدمددددة 

 . (3)سيده فال يتفرغ ألداء الشهادة  
واستدل الجمهور: على عدم جواز شهادة العبد؛ بأن الخطاب في النص القرآني قوله 

َشه يَلۡي   م   ِرَجال ُكۡعۖ  ُلوا  ۡستَۡشه  ٱوَ تعالى: 
مع الذين يتعاملون بالمداينة، والعبيُد ال   (4)

يملكون شيئًا تجري فيه المعاملة. ويجاب عن هذا: بأن االعتبار بعموم اللفظ ال 

                                                 

مصددددددر رق العبدددددد يدددددرق، ضدددددد عتدددددق، يقدددددال: اسدددددترق فدددددالن مملوكددددده وأرقددددده، نقددددديض  الااااارق لغاااااة:  (1)
أعتقددددده. والرقيدددددق: المملدددددوك ذكدددددرا كدددددان أو أنثدددددى، ويقدددددال لألنثدددددى أيضدددددا رقيقدددددة، والجمدددددع رقيدددددق وأرقددددداء. 

نمددددا سددددمي العبيددددد رقيقددددا؛ ألنهددددم يرقددددون لمددددالكهم، ويددددذلون ويخضددددعون. وأصددددله مددددن الرقددددة وهددددي ضددددد  وا 
الغلدددددظ والثخاندددددة فدددددي المحسوسدددددات، يقدددددال: ثدددددوب رقيدددددق، وثيددددداب رقددددداق، ثدددددم اسدددددتعمل فدددددي المعنويددددددات 

 فقيل: فالن رقيق الدين، أو رقيق القلب.
موافددددق لمعنددددداه لغددددة، فهددددو كددددون اإلنسدددددان مملوكددددا إلنسددددان آخدددددر . وعرفدددده بعددددض أهدددددل  واصااااطالحا:   

نسدددددان سدددددببه الكفدددددر   ن أو أنددددده ن عجدددددز شدددددرعي مدددددانع الفدددددرائض والفقددددده بأنددددده ن عجدددددز حكمدددددي يقدددددوم باإل
أبدددددو زكريدددددا  للواليدددددات مدددددن القضددددداء والشدددددهادة وغيرهمدددددا   ن. لسدددددان العدددددرب، روضدددددة الطدددددالبين للندددددووي:

 -محيددددددي الدددددددين يحيددددددى بددددددن شددددددرف النددددددووي: تحقيددددددق: زهيددددددر الشدددددداويت،  المكتددددددب اإلسددددددالمي، بيددددددروت
 .162/  6م: 1991هد / 1412عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق

واختلف العلماء فيها الى اقوال: القول االول ما ذكر في المتن؛ والقول الثاني: قبول شهادة العبد  (2)
أبو بكر  ، البحر الزخار:67/ 12واالئمة مطلقا وهو مذهب احمد ابن حنبل وبعض الشافعية. المغني: 

زار:  حقق: محفوظ الرحمن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالب
(، وصبري عبد 17إلى  10(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إلى  1زين اهلل، )حقق األجزاء من 
المدينة المنورة، الطبعة: األولى،  -(، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 18الخالق الشافعي )حقق الجزء 

 .37 – 36/ 5م(: 2009م، وانتهت 1988)بدأت 
لددددث: ذهددددب الحنابلددددة إلددددى قبددددول شددددهادته فددددي كددددل شدددديء إال فددددي الحدددددود والقصدددداص. الشددددرح والقددددول الثا
 .60/  12،   اإلنصاف: 65/  12الكبير: 

/ 4محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عرفدددة الدسدددوقي المدددالكي: دار الفكدددر، بددددون طبعدددة:  حاشدددية الدسدددوقي:  (3)
 .301/ 1، فتح القدير: 165

 .282البقرة:   (4)
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بخصوص السبب، وايضًا العبد تصح منه المداينة وسائر المعامالت اذا أذن له مالكه 
 .  (1)بذلك

َلةَ ٱَوأَۡشه ُلوا  َ َوۡي َعۡلٖ  ِمنُكۡع َوأَق يُموا   الى وقوله تع    َّ    لشَّهََٰ ّلل 
والخطاب لألحرار؛   (2)

نُكع ألنهم المشهود في حقهم، وأيضا فقوله  ليس إلخرا  الكافر؛ ألنه خر  بقوله   م 
ذوي عدل منكم فتعين أنه إلخرا  العبد؛ وألن الشهادة صفة كمال وتفضيل بدليل نقص 
شهادة النساء فوجب أن ال يدخل فيه العبد وألنها نفوذ قول على الغير فهي والية والعبد 

 .(3)ليس أهال للواليات
ُ ٱَضَرَ   وقوله تعالى:    ُر َعلَىَٰ َشۡيٖء  ّللَّ ۡملُوٗكا َلَّ يَۡقل   .  (4)َممَٗلا َعۡبٗلا مَّ

      قالوا: والشهادة شيء وهو ال يقدر على ادائها.
لحرية فدي الروايدة: فننهدا ليسدت شدرطا فدي عدالدة الروايدة بدال خدالف بدين أهدل العلدم أما ا   

 .  (5)كما حكاه الخطيب في الكفاية وهى شرط في عدالة الشهادة عند أكثر أهل العلم
 
 
 

                                                 

كام القرآن: أبو عبد اهلل محمدد بدن أحمدد األنصداري القرطبدي: دار الشدعب القداهرة: ينظر: الجامع ألح  (1)
 .378/ 3/ 1، ومجمع البيان: مل258 – 251/ 3/ 2مل 
 .2الطالق:   (2)
كفايددة االخيددار فددي حددل غايددة االختصددار: أبددو بكددر بددن محمددد بددن عبددد المدد من بددن حريددز بددن معلددى   (3)

ي: تحقيددق: علددي عبددد الحميددد بلطجددي ومحمددد وهبددي سددليمان، دار الحسدديني الحصددني، تقددي الدددين الشددافع
، رسوم التحديث في علوم الحديث: برهان الدين أبو 567/ 1م :1994دمشق،  الطبعة: األولى،  –الخير 

: تحقيق: إبدراهيم بدن شدريف الميلدي، دار ابدن حدزم   -إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبريا
 .157م: ص 2000 -هد 1421لطبعة: األولى، لبنان / بيروت، ا

 .75النحل:   (4)
التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد   (5)

الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي: حقق: عبد الرحمن محمد عثمان: محمد عبد المحسن الكتبي 
 .137م: ص 1969هد/1389بالمدينة المنورة، الطبعة: األولى، صاحب المكتبة السلفية 
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وال تقبددل روايددة  (3)ولددو كددان داعيددة (2)إال الخطابيددة (1): تقبددل شددهادة المبتدددعالثانيااةالمسااألة 
 الداعية. 

 
 
 

                                                 

هو الذي يأتي أمرا على شبه لم يكن ابتدأه إياه. وفالن بدع في هذا األمر أي أول لدم  المبتدع: لغة:   (1)
 .6/ 8يسبقه أحد. لسان العرب: 

محمدد  لفقهداء:اصطالحًا: من أتى بشيء فدي الددين ال يتفدق مدع مقاصدد الشدريعة. معجدم لغدة ا      
 1408حامد صادق قنيبي: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانيدة،  -رواس قلعجي 

 .399/ 1م:  1988 -هد 
أما البدع االعتقاديدة: غيدر المكفدرة، فقدد اتفدق الفقهداء: علدى تفسديق أهلهدا. إال أنهدم ال يعتبدرون هدذا        

هادة؛ ألن أهدل البددع مدا أوقعهدم فدي البدعدة والهدوى، إال التعمدق والغلدو النوع من الفسق مانعا من قبول الش
فدي الدددين، فمددنهم مددن يعظددم الددذنب حتددى يجعلدده كفدرا، فيكددون ممتنعددا عددن الكددذب، فصددار هددذا كمددن يشددرب 
المثلدث مددن الحنفيدة، أو يأكددل متدروك التسددمية عامددا مددن الشدافعية معتقدددا إباحتده، فنندده ال تدرد شددهادته كددذا 

 خالف الفسق من حيث التعاطي واألفعال حيث ترد الشهادة به. هذا، ب
أما البدع المكفرة: فترد شهادة أهلها عند الجمهور، وتفصيل ذلك في  مظانه، ينظر: البناية شرح        
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى،    الهداية:

، وابن 183، 181/  7م:  2000 -هد  1420بيروت، لبنان، الطبعة: األولى،  -علمية دار الكتب ال
زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي:  ، وأسنى المطالب:376/  4عابدين: 

 ، الطبعة : األولى ،2000 –ه  1422 -بيروت  -تحقيق : د . محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية 
 .181/  9، والمغني: 353/  4
الخطابيددة: هددم أصددحاب أبددي الخطدداب األسدددي، قددالوا: األئمددة األنبيدداء، وأبددو الخطدداب نبددي، وهدد الء   (2)

علدي  يستحلون شهادة الزور؛ لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الددنيا، والندار آالمهدا. التعريفدات:
ي: حقدق: ضدبطه وصدححه جماعدة مدن العلمداء بنشدراف الناشدر،   بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجان

 تجاهات فكرية معاصرة:ا ،99/ 1م: 1983-هد 1403لبنان، الطبعة: األولى –دار الكتب العلمية بيروت 
 .273/ 1رسالة ماجستير: مناهل جامعة المدينة العالمية: 

 –عدي أبو جيب: دار الفكر. دمشق س الذي يدعو إلى دين، أو فكرة. القاموس الفقهي: الداعية:  (3)
 .130/ 1م:  1988هد =  1408م الطبعة الثانية  1993سورية، الطبعة: تصوير 
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إذا كدددانوا متجنبدددين الكدددذب إال الخطابيدددة مدددن الرافضدددة  (1)ال الشدددافعي : تقبدددل شدددهادتهمقددد  
 فننهم يصدقون من حلف عندهم أن له على فالن كذا فيشهدون له بذلك.

وقيل: ال تقبل شهادة المبتدع إذا كان يقدح في إمامة أبي بكر أو يسب الصحابة أو    
 .(2)يقذف عائشة

؛ ألنهددم يشددهدون بددالزور لمددوافقيهم اعتمدداًدا علددى أنهددم ال (3)طابيددةواسددتثنى الشددافعي: الخ   
، وحملدده بعضددهم علددى مددا إذا لددم يددذكر فددي شددهادته مددا يقطددع احتمددال االعتمدداد (4)يكددذبون 

 على قول المدعي، فنن ذكره؛ بأن قال: سمعته يقر لفالن بكذا .. قبلت. 
 ن يسب الصحابة.فالجمهور: أجروا النص على ظاهره، وقبلوا الجميع، حتى م

ومنهم: من رد شهادة الجميدع وتدأول هد الء الدنص علدى المخدالفين فدي الفدروع، وجعلدوهم    
 أولى بالرد من الفسقة.

                                                 

 قال أبو حنيفة تقبل شهادتهم، بينما قال مالك وأحمد ال تقبل شهادتهم على االطالق. ينظر:  المبسوط:    (1)
، واالختيار لتعليل 133، 16: 1989 -هد1409، بيروت، دار إحياء المعرفة  -، لبنان1شمس الدين السرخسي: ط

القاهرة  -عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  مطبعة الحلبي  المختار:
 ،و تبصرة الحكام:148/ 2م:  1937 -هد  1356بيروت، وغيرها( تاري  النشر:  -)وصورتها دار الكتب العلمية 

أبي الوفاء إبراهيم ابن اإلمام شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن فرحون اليعمري: تحقيق خر  أحاديثه برهان الدين 
م: 2001 -هد 1422بيروت،  –وعلق عليه وكتب حواشيه: الشي  جمال مرعشلي: دار الكتب العلمية، لبنان 

قيق هالل مصيلحي مصطفى منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: تح ، وكشاف القناع على متن االقناع:1/42
 .420/ 6هد: 1402بيروت،  –هالل، دار الفكر 

شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق،  .وجواهر العقد: 254/ 4المجموع شرح المهذب  (2)
المنهاجي األسيوطي ثم القاهري الشافعي: حققها وخر  أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني: دار الكتب 

، والغرر 219/ 1. واسنى المطالب: 2/354م:  1996 -هد  1417لبنان، الطبعة: األولى،  –مية بيروت العل
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي:  البهية في شرح البهجة الوردية:
 .244 -5/243المطبعة الميمنية، بدون طبعة: 

 .669الحاوي: ص   (3)
عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب  نظر:  نهاية المطلب :ي  (4)

-هد1428بنمام الحرمين: حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدايب: دار المنها ،  الطبعة: األولى، 
الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي: تقريظ: سرا  الدين أبو عبد الل ه،  ، والوجيز:13، 12/ 19م : 2007

سماحة الشي  العالمة/ عبد العزيز بن عبد الل ه آل الشي ، تقديم: فضيلة الدكتور: عبد الرحمن بن عبد العزيز 
حياء التراث اإلسالمي: مكتبة الرشد ناشرون، الرياض  المملكة  -السديس، دراسة وتحقيق: مركز البحث العلمي وا 

 . 249/ 2م:  2004 -هد  1425السعودية، الطبعة: األولى، العربية 
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ومنهم: من فرق، فرد أبو إسدحاق شدهادة مدن أنكدر إمامدة أبدي بكدر دون مدن فضدل علًيدا    
 عليه.

ى اإلمددددددام ورد الجددددددويني: شددددددهادة مددددددن يسددددددب الصددددددحابة ويقددددددذف عائشددددددة، وعليدددددده جددددددر   
 . (1)والغزالي والبغوي  
 في رد شهادة الخوار . (2)واستحسنه الرافعي 

ال قدداذف   وصددوب النددووي: قددول الفرقددة األولددى، وهددو قبددول الجميددع؛ يعنددي: إال الخطابيددة، وا 
 .   (3)عائشة؛ فننه كافر، وحكى عن النص قبول شهادته ولو استحل الدم والمال

 اما رواية المبتدع للحديث: 
 اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي ال يكفر في بدعته:    

فمددنهم مددن رد روايتدده مطلقددا ألندده فاسددق ببدعتدده وكمددا اسددتوى فددي الكفددر المتددأول وغيددر      
المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول،  ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لدم يكدن 

مذهبدده سددواء كددان داعيددة الددى بدعتدده أو لددم ممددن يسددتحل الكددذب فددي نصددرة مذهبدده أو ألهددل 
يكدددن وعدددزا بعضدددهم هدددذا الدددى الشدددافعي لقولددده أقبدددل شدددهادة أهدددل األهدددواء إال الخطابيدددة مدددن 
الرافضددة ألهددم يددرون الشددهادة بددالزور لمددوافقيهم، وقددال قددوم: تقبددل روايتدده إذا لددم يكددن داعيددة 

من العلماء، وحكدى بعدض الى بدعته وال تقبل إذا كان داعية وهذا مذهب الكثير أو األكثر 
أصحاب الشافعي خالفا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لدم يددع الدى بدعتده وقدال: 
اما إذا كان داعية فال خالف بينهم في عدم قبول روايته، وقدال أبدو حداتم بدن حبدان البسدتي 

متنددا أحددد المصددنفين مددن أئمددة الحددديث الداعيددة الددى البدددع: ال يجددوز االحتجددا  بدده عنددد أئ
قاطبدددة ال أعلدددم بيدددنهم فيددده خالفدددا وهدددذا المدددذهب الثالدددث أعددددلها وأوالهدددا واألول بعيدددد مباعدددد 

                                                 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  ، والتهذيب:249/ 2، الوجيز:18/ 19ينظر: نهاية المطلب:  (1)
 العسقالني الشافعي:  تحقيق محمد عوامة

 .269/ 8: 1986 - 1406دار الرشيد، سوريا،     
مددددددد بددددددن إدريددددددس الشددددددافعي: تحقيددددددق: رفعددددددت فددددددوزي عبددددددد مح : واألم:240/ 11ينظددددددر: الروضددددددة:  (2)

 .205/  6م: 2001المطلب، دار الوفاء المنصورة، الطبعة: األولى 
 .254/ 4ينظر: المجموع شرح المهذب:   (3)
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للشدددائع عدددن أئمدددة الحدددديث فدددنن كتدددبهم طافحدددة بالروايدددة عدددن المبتدعدددة غيدددر الددددعاة وفدددي 
 .(1)الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد واالصول واهلل أعلم

 من الكذب دون روايته.: تقبل شهادة التائب الثالثةالمسألة 
أن يددددددددفع بالشددددددددهادة عددددددددن نفسددددددده عددددددددار الكددددددددذب، فدددددددنن شددددددددهد فاسددددددددق، ورد القاضددددددددي    

شددددهادته، ثددددم تدددداب بشددددرط التوبددددة، فشددددهادته المسددددتأنفة مقبولددددة بعددددد ذلددددك، ولددددو أعدددداد تلددددك 
 .(2)الشهادة التي ردت، لم تقبل، وقال المزني: تقبل

ن تاب؟   هل تقبل رواية من كذب في الحديث وا 
بطدال فدي الددين ذهدب جمهدور  م ا للكذب على رسول اهلل ول      مدن إفسداد فدي الشدريعة وا 

 بهددا،وبطددل االحتجددا   المحدددثين إلددى أن مددن كددذب فددي حددديث واحددد فسددق، وردت روايتدده،
ن تاب وحسن توبته   .(3)  وا 

وخددالف فددي ذلددك النددووي فقددال: والمختددار القطددع بصددحة توبتدده فددي هددذا وقبددول روايتدده     
، ومددذهب الجمهددور أحددوط للحددديث وأبعددد مددن الريبددة (4)ا صددحت توبتدده بشددروطها بعدددها إذ

 في الرواية.
 واتفددددق العلمددددداء: علدددددى أندددده ال تقبدددددل روايدددددة متعمدددددد الكددددذب فدددددي حدددددديث رسدددددول اهلل     

ن تدددداب وحسددددنت طريقتدددده تغليظددددا عليدددده وزجددددرا عددددن الكددددذب علددددى النبددددي  لعظددددم  أبدددددا وا 
وم القيامددددددة بخددددددالف الكددددددذب علددددددى غيددددددره مفسدددددددته فنندددددده يصددددددير شددددددرعا مسددددددتمرا إلددددددى يدددددد

 (5)فنن مفسدته ليست عامة بل تكون قاصرة . 

                                                 

 .114/ 1مقدمة ابن الصالح:   (1)
ير أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: تحقيق: زه روضة الطالبين وعمدة المفتين:  (2)

/ 11م: 1991هد / 1412عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -الشاويت،  المكتب اإلسالمي، بيروت
241. 

 .128علوم الحديث :   (3)
أبو زكريدا محيدي الددين يحيدى بدن شدرف الندووي: دار إحيداء التدراث  شرح النووي على صحيح مسلم:   (4)

 .70/  1هد: 1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –العربي 
مقدمدددة ابدددن الصدددالح:  ، و430/  1 :، والمنثدددور فدددي القواعدددد220ص :تددددريب الدددراوي للسددديوطي  (5)
1/116. 
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: ال تقبددددل مددددن جددددرت شددددهادتُه الددددى نفسدددده نفعددددًا او دفعددددت عندددده ضددددررًا الرابعااااةالمسااااألة 
 وتقبل ممن روى ذلك.

 وال تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعًا، وال دافع عن نفسه ضررًا بشهادته. 
ال تقبدددل شدددهادة خصدددم وال ظندددين وال ذي »قدددال:  أن النبدددي  لمدددا روى ابدددن عمدددر     
 .  (2)«1إحنة
والظنددين المددتهم والجددار إلددى نفسدده نفعددًا والدددافع عنهددا ضددررًا فددنن شددهد المددولى لمكاتبدده ن   

ن  بمددال لددم تقبددل شددهادته ألن يثبددت لنفسدده حقددًا ألن مددال المكاتددب يتعلددق بدده حددق المددولى وا 
فيمدددا فدددوض النظدددر فيددده إليددده لدددم تقبدددل ألنهمدددا يثبتدددان  شدددهد الوصدددي لليتددديم والوكيدددل للموكدددل

ن وكله في شيء ثم عزله لدم يشدهد فيمدا كدان النظدر فيده  ألنفسها حق المطالبة والتصرف وا 
ن لددم يكددن قددد خاصددم فيدده ففيدده وجهددان:  إليدده فددنن كددان قددد خاصددم فيدده لددم تقبددل شددهادته وا 

ل ألندددده بعقددددد الوكالددددة يملددددك أحدددددهما: أندددده تقبددددل ألندددده ال يحلقدددده تهمددددة والثدددداني: أندددده ال تقبدددد
ن شدددهد الغدددريم لمدددن لددده عليددده ديدددن وهدددو محجدددور عليددده بدددالفلس لدددم تقبدددل  الخصدددومة فيددده وا 
شهادته. وكذلك إذا مات وعليه ديون تحيط بتركته، فشهد بعض غرمائه له بدين.. لدم تقبدل 
ن شددهد لمددن لدده عليدده ديددن قبددل أن  شددهادته؛ ألن الدددين إذا ثبددت.. تعلددق بدده حددق الشدداهد. وا 
يحجددر عليدده، وكددان مددن عليدده الدددين موسددرا.. قبلددت شددهادته لدده؛ ألن ديددن الشدداهد ال يتعلددق 

ن كان من عليه الدين معسرا.. ففيه وجهان:  به. وا 
 أحدهما: ال تقبل؛ ألنه قد ثبت له حق المطالبة.
 .(3)نوالثاني: تقبل؛ ألنه ال يتعلق بما شهد به حقه

قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث روينا  من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من    
وذهب عن إسحاق بن إبراهيم أنه سأل عن المحدث يحدث باألجر فقال: ال يكتب عنه 

                                                 

 ( وهو الحاقد على المشهود عليه وبينهما عداوة.1)
ردي الخراسدداني، أبددو بكددر البيهقددي: (2)   ِوج  السددنن الكبددرى: أحمددد بددن الحسددين بددن علددي بددن موسددى الُخِسددرأ

 -هدددد  1424لبندددان، الطبعدددة: الثالثدددة،  –دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت  تحقيدددق: محمدددد عبدددد القدددادر عطدددا، 
، 340/ 10م : باب: ال تقبل شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه وال ظندين وال خصدم:  2003
 .20861برقم: 

 .308 -307/ 13، والبيان : 499/ 3ينظر: المجموع شرح المهذب:   (3)



                                                                                                                                                                                                                                                                               قيس رشيد علي اخلزرجي                          –دراسة فقهية  – رتق فيها الشهادة والرواية عند الشافعية اأَلحكام اليت اف

 6١8 

في أخذ العوض على التحديث وذلك شبيه بأخذ األجرة على تعليم القرآن ونحوه  1جماعة
يقترن ذلك  غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله إال أن

بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حدث به الشي  أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعد 
السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السالمي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل 
ذلك؛ ألن الشي  أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ األجرة على التحديث ألن أصحاب 

 . (2)نه عن الكسب لعياله واهلل أعلمالحديث كانوا يمنعو 
 بخالف الرواية. (3): ال تقبل الشهادة ألصٍل وفرع ورقيقالخامسةالمسألة 

فال تقبل شهادة أصل وال فرع. وروى ابدن القداص قدوال قدديما أنهدا تقبدل، واختداره المزندي،    
 .(4)وابن المنذر، والمشهور األول

ن مات شاهد األصل أو غاب أو مرض "    مرضا يشق عليه معه الوصدول إلدى مجلدس وا 
الحدداكم، أو كدددان محبوسددا فدددي موضددع ال يقددددر علدددى الوصددول إلدددى مجلددس الحددداكم.. جددداز 

 للحاكم سماع شهادة شاهدي الفرع عليه والحكم بها.
 وقال الشعبي: ال تسمع شهادة شاهدي الفرع إال إذا مات شاهد األصل.

سدماع شدهادة شداهدي الفدرع والحكدم بهدا،  دليلنا: أنه قدد تعدذر حضدور شداهد األصدل، فجداز
 كما لو مات شاهد األصل.

فدددددي حدددددد غيبدددددة شددددداهد األصدددددل التدددددي يجدددددوز فيهدددددا سددددددماع  الشدددددافعي واختلدددددف أصدددددحاب
 شهادة شاهدي الفرع والحكم بها:

                                                 

حاتم الرازي  نحو ذلك وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد ( وعنهم أحمد بن حنبل وأبي 1)
 العزيز المكي وآخرون.

 .119 – 118/ 1مقدمة ابن الصالح:   (2)
الددرق لغددة: مصدددر رق العبددد يددرق، ضددد عتددق، يقددال: اسددترق فددالن مملوكدده وأرقدده، نقدديض أعتقدده.   (3)

نمددا سددمي العبيددد والرقيددق: المملددوك ذكددرا كددان أو أنثددى، ويقددال لألنثددى أيضدد ا رقيقددة، والجمددع رقيددق وأرقدداء. وا 
رقيقددددا؛ ألنهددددم يرقددددون لمددددالكهم، ويددددذلون ويخضددددعون. وأصددددله مددددن الرقددددة وهددددي ضددددد الغلددددظ والثخانددددة فددددي 

فدالن رقيدق الددين، أو رقيدق  المحسوسات، يقال: ثوب رقيق، وثياب رقاق، ثم استعمل في المعنويدات فقيدل:
واليات من القضاء والشدهادة وغيرهمدا. ينظدر: لسدان العدرب، وشدرح واصطالحًا: عجز شرعي مانع لل القلب

 162/ . 6، روضة الطالبين :  171/  1، شرح مسلم الثبوت: 167/  3المنها  بحاشية القليوبي: 
 .236/ 11روضة الطالبين وعمدة المفتين:   (4)
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قال بعضهم: هو أن يكون شاهد األصل في موضع من موضع الحاكم لو حضر منه إلى 
يمكنه أن يأوي في الموضع الذي خر  منه، فأما  مجلس الحكم وأقام الشهادة فيه.. لم

َوََل  ل قأِول ه  تأعأالأى:  -بدون ذلك.. فال تقبل فيه شهادة شاهدي الفرع على شاهد األصل 

يَُضآرَّ َكات م  َوََل َشه يل   
 ، وفي تكليف الشاهد سفر يوم إلى الليل إضرار به. (1)

د وموضدددع الحددداكم مسدددافة القصدددر.. جددداز وقدددال القاضدددي أبدددو الطيدددب: إذا كدددان بدددين الشددداه
ن كان بينهمدا أقدل مدن ذلدك.. لدم يجدز سدماع شدهادة شداهدي  سماع شهادة شاهدي الفرع، وا 

ألن مدددا دون مسدددافة القصدددر فدددي حكدددم  -عنددددنا: يومدددان  ،أن مسدددافة القصدددر ، علمددداً الفدددرع 
 الحضر.

نمدا يعتبددر خدوف المشددقة غ البدا، فددنن كددان وقدال الشددي  أبدو حامددد: ال يعتبدر فددي ذلدك حددد، وا 
شدداهد األصددل ال تلحقدده مشددقة غالبددا فددي الحضددور.. لددم تسددمع شددهادة شدداهدي الفددرع عليدده، 
ن كان يلحقه مشقة غالبا في الحضور.. سمعت شهادة شداهدي الفدرع عليده. وقولده قريدب  وا 

 .(2)نمن الوجه األول إال أنه غير محدود عنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .282البقرة:   (1)
بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي: تحقيق:  أبو الحسين يحيى البيان في مذهب اإلمام الشافعي:  (2)

 .368/ 13م:  2000 -هد 1421جدة، الطبعة: األولى،  –قاسم محمد النوري، دار المنها  
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 صح.في الرواية بواحٍد دون الشهادة على األ (1)والتعديل  : يثبت الجرحالسادسةالمسألة 
 .(2)االكتفاء بواحد في الرواية، واثنين أو أكثر في الشهادة وهذا مذهب الشافعية والجمهور

واسددتدلوا: انددا قددد قبلنددا الواحددد فددي الروايددة؛ فدداألولى ان تقبددل واحدددا فددي تعديلدده أو جرحدده،   
إلحاقددا للفددرع باألصددل لددئال يزيددد الفددرع علددى واثنددين فددي الشددهادة، فكددذا فددي الجددرح والتعددديل 

                                                 
ددرأ   (1) ددرأحأ مددن بدداب قأطددعأ ونأفأددعأ أثددر  بالسددالح، ويقددال: جأ ح والتعددديُل: نسددبة الددراوي او الشددهادة الددى العدالددة. الجددرح لغددة: القطددُع جأ

درأحأ الرجددلأ غأدض  شدهادته وقدد اِسدُتِجرحأ الشددا ددن كدذب وغيدره،  ويقدال: جأ هُد، الحداكُم الشداهدأ إ ذا عأثدر منده علددى مدا تأِسدُقُط بده عدالتده م 
ِت: أأ  ِت هذه األأحاديُث...  كثرت  .. واِستأِجرأحأ نه،  وقال ابن عأِون: اِستأِجرأحأ ي فأسأددأت واالستجراُح: النقصاُن والعيب والفساد وهو م 
رأح الشاهدأ إ ذا طعن فيه ورأد  قوله، أأراد أأن األأحاديث كثرت حتى أأحوجت أأهل العلم بها إ   حاُحها وهو اِستأِفعأل من جأ ِرح  وقل  ص  لى جأ

 .587 -586: 1، وينظر: لسان العرب: 275، والقاموس المحيط: ص98بعض رواتها ورأد  روايته. مختار الصحاح: ص
االصطالح: ظهور وصٍف في الراوي يثلُم عدالته او ُيخل  بحفظه وضبطه، ، مما يترتب عليه سقوُط روايته او ضدعفها وفي       

 .260أو ردها. وتجريح الراوي: وصُفه بصفاٍت تقتضي تضعيف روايته وعدم قبولها، والشهادة كذلك. وعجا  الخطيب: ص
جابة السائل: محمد بن إسماع62/ 2الغاية:   (2) يل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز ، وا 

الدين، المعروف كأسالفه باألمير: تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي األهدل:  م سسة 
، ومقدمة ابن الصالح: 65 – 64/ 2.، ومختصر المنتهى وحواشيه: 117/ 1:  1986بيروت،  الطبعة: األولى،  –الرسالة 
، والمحصول: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 77/ 2، واالحكام لألمدي: 109

 -هد  1418الدين الرازي خطيب الري: دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني: م سسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
ونزهة النظر في شرح النخبة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني: حقق :  ،200/ 2م:  1997

، وفتح المغيث للسخاوي: 72هد ( : ص1422عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي: الطبعة االولى، مطبعة سفير بالرياض عام )
عثمان بن محمد السخاوي:  تحقيق: علي حسين علي:  شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن

، والباعث الحثيث: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن 293/ 1م: 2003هد / 1424مصر، الطبعة: األولى،  –مكتبة السنة 
د ونيس، أبو األشبال أحمد محمد شاكر، عناية: مكتب األجهوري للبحث العلمي وتحقيق التراث، إشراف: د. علي محم -كثير 

/ 1، وتدريب الراوي: 91هد ص 1435المشرف العلمي لمكتب األجهوري: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى، 
301 – 308. 

مذهب اهل الحديث ال بد من اثنين تزكية وجرحا في الروايدة والشدهادة، وُحك ديأ ألكثدر فقهداء المديندة وغيدرهم، وقدال بده محمدد  -
هدد: 1410واخذ بده الخصداف. المعيدار: صدالح بدن عبدد العزيدز بدن محمدد آل الشدي : بددون، الطبعدة: األولدى صاحب ابي حنيفة، 

، والغاية في شرح الهداية في علم الرواية: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بدن 169 – 168
/ 2م 2001اهيم : مكتبددة أوالد الشددي  للتددراث، الطبعددة: األولددى، عثمددان بددن محمددد السددخاوي:  تحقيددق: أبددو عددائت عبددد المددنعم إبددر 

المديندددة المنددورة، تحقيددق : أبددو عبدددداهلل  -، والكفايددة: أحمددد بددن علددي بدددن ثابددت أبددو بكددر الخطيدددب البغدددادي: المكتبددة العلميددة 62
 .425/ 2، شرح الكوكب المنير: 122السورقي ، إبراهيم حمدي المدني 

وجرحددًا، روايددة وشددهادة وهددو اختيددار البغدددادي والجددويني والبدداقالني واكثددر الحنفيددة، وفدديهم الكمددال ابددن االكتفدداء بواحددد تعددديال  -
 .425/ 2،حاشية على شرح الكوكب المنير: 169، والمعيار: 622/ 1، البرهان: 121 – 120الهمام. الكفاية: 

 .425/ 2اشتراط العدد في الرواية والشهادة في الجرح فقط. شرح الكوكب المنير:  -
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، بمعنى ان العدالة شرط في الشاهد، فال تحتا  فدي اثباتهدا (1)اصله والشرط على المشروط
 .(2)الى عدد اكثر من المشروط في الرواية والشهادة من الرواة والشهود

العددالم وال  مددن : االصددح فددي الروايددة قبددول الجددرح والتعددديل غيددر مفسددراً السااابعةالمسااألة   
 يقبل الجرح في الشهادة منه اال مفسرًا.

 ، فنن قال: هو مجروح أو فاسق.. لم يحكم بجرحه في ذلك.وال يقبل الجرح إال مفسراً ن   
 .: أن الناس مختلفون فيما يفسق به اإلنسان وما يصير به مجروحاهمدليل

وطددف فددي نكدداح فمددنهم مددن يقددول: إن مددن شددرب النبيددذ مسددتحال بشددربه.. يفسددق بدده، ومددن 
 المتعة.. يصير به فاسقا.

ومددنهم مددن قددال: ال يفسددق بدده، فلددم يجددز أن يقبددل مددن الشدداهد مطلقددا؛ لجددواز أن يكددون قددد 
 اعتقد فسقه بشيء ال يرى الحاكم أنه يفسق به، واالعتماد على اجتهاد الحاكم.

ُه الل ُه  -قال الشافعي     مأ يجدرح رجدال : )ولقد شهدت بعض من يعرف بالصالح وهو -رأح 
فصرح بجرحه، وقيل له: بم جرحته؟ فقال: ال يخفدى علدي مدا يجدرح بده الشدهود، فدألح عليده 
فدددي ذلدددك، فقدددال: رأيتددده يبدددول قائمدددا، فقيدددل: مدددا فدددي ذلدددك؟ فقدددال: ينضدددح البدددول علدددى ثيابددده، 
فيصلي وال يغسله، فقيل له: رأيته يصلي وال يغسله؟ فقال: أراه يفعدل ذلدك( . فددل علدى أنده 

 ذكر السبب. ال بد من
سئل الجارح عن سبب الجرح، فذكر أن الشداهد زندى.. لدم يكدن قاذفدا، سدواء اإذا ثبت هذا: ف

كددان بلفددظ الشددهادة أو بغيددر لفددظ الشددهادة؛ ألندده لددم يقصددد بشددهادته إثبددات الزنددى وال إدخددال 
نمددا قصددد بيددان صددفته عنددد الحدداكم ليتبددين للحدداكم حكمدده، فلددم يجددب  المعددرة عليدده بالقددذف، وا 

 .(3)نالحد عليه
ن لم يقبل يفيد التوقف عن القبدول إلدى أن يبحدث عدن ذلدك     أن الجرح الذي ليس مفسرا وا 

كما ذكره في الرواية وظاهر أنه ال فرق بينها وبين الشهادة فدي ذلدك ويقددم الجدرح أي بينتده 
ه على بينة تعديل لما فيه من زيادة العلم فنن قال المعدل تاب من سدببه أي الجدرح قددم قولد

                                                 

 .162/ 1/ 1، والمستصفى: 77/ 2االحكام لالمدي:   (1)
/ 1محمدد بدن محمدد بدن سدويلم أبدو ُشدهبة: دار الفكدر العربدي:  الوسيط فدي علدوم ومصدطلح الحدديث:  (2)

323- 324. 
 .51/ 13البيان في مذهب االمام الشافعي:   (3)
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علددى قددول الجددارح ألن معدده حينئددذ زيددادة علددم وال يكفددي فددي التعددديل قددول المدددعى عليدده هددو 
ن كان البحث لحقده وقدد اعتدرف بعدالتده؛ ألن االسدتزكاء  عدل وقد غلط في شهادته علي وا 

   .(1)حق اهلل تعالى
علدددى الروايدددة بخدددالف الشدددهادة إال اذا احتدددا  الدددى  (2): يجدددوز أخدددذ األجدددرةالثامناااةالمساااألة 
 مركوب.

يجوز اخذ االجرة على الرواية: وذهب الى ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن    
عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث وذلك شبيه بأخذ األجرة على 

مروءة والظن يساء بفاعله إال تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرما لل
أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حديثنيه الشي  أبو المظفر عن أبيه الحافظ 
أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السالمي ذكر أن أبا الحسين بن النقور 

ث ألن فعل ذلك ألن الشي  أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ األجرة على التحدي
 .(3)أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله واهلل أعلم

                                                 

 .357/ 5شرح المنهل:   (1)
أيدوب  ان عقددا ومدا يجدري مجدرى العقدد، وال يقدال إال فدي النفدع. الكليدات:األجر واألجرة: يقدال فيمدا كد  (2)

محمد المصري، م سسة  -بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي: تحقيق: عدنان درويت 
 .48/ 1بيروت:  –الرسالة 

ى بن أيوب، برهان ، والشذا الفياح من علوم ابن الصالح: إبراهيم بن موس119مقدمة ابن الصالح:  (3)
الدين أبو إسحاق األبناسي، ثم القاهري، الشافعي:  حقق: صالح فتحي هلل: مكتبة الرشد، الطبعة: 

محمد بن إسماعيل  توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار: .262/ 1م 1998هد 1418الطبعة األولى 
لدين، المعروف كأسالفه بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز ا

لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت باألمير:  حقق: أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة :
 .253/ 2م: 1997هد/1417الطبعة: األولى 
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أخذ األجرة على الشهادة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه: ال يحل للشاهد أخذ األجرة على 
َلةَ ٱَوأَق يُموا   ألن إقامتها فرض، قال تعالى:  (1)أدائه الشهادة إذا تعينت عليه  َّ    لشَّهََٰ ّلل 


(2) . 
ذا لم تتعين عليه، وكان محتاجا، وكان أدا ها يستدعي ترك عمله وتحمل المشقة، أما إ  

فذهب جمهور الفقهاء إلى: عدم جواز أخذ األجرة عليها، لكن له أجرة الركوب إلى موضع 
َوََل يَُضآرَّ َكات م  َوََل َشه يل    .   قال تعالى: (3)األداء

(4)   . 
از؛ وذلك ألن إنفاق اإلنسان على عياله فرض عين، وذهب بعض الشافعية إلى: الجو    

والشهادة فرض كفاية، فال يشتغل عن فرض العين بفرض الكفاية، فنذا أخذ الرزق جمع 
بين األمرين. وألن الشهادة وهي لم تتعين عليه يجوز أن يأخذ عليها أجرة كما يجوز على 

 .  (5)كتب الوثيقة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

علدددددددي بددددددددن سددددددددليمان المدددددددرداوي أبددددددددو الحسددددددددن،  اإلنصددددددداف فددددددددي معرفددددددددة الدددددددراجح مددددددددن الخددددددددالف: (1)
، الشدددددددددددددرح 6/  12بيدددددددددددددروت:  –اث العربددددددددددددي تحقيددددددددددددق محمدددددددددددددد حامدددددددددددددد الفقددددددددددددي، دار إحيددددددددددددداء التدددددددددددددر 

 .9/  12، المغني: 5/  12الكبير: 
 .2الطالق:   (2)
، 199/  4، وحاشددددددددددددددددددية الدسددددددددددددددددددوقي: 370/  4المراجددددددددددددددددددع المددددددددددددددددددذكورة، والدددددددددددددددددددر المختددددددددددددددددددار:  (3)

 .285/  4والشرح الصغير: 
 .282البقرة:   (4)
 .325/  2المجموع شرح المهذب:  (5)
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 الخاتمة: 
طدداف وختددام هددذا البحددث المتعلددق بددالفروق الفقهيددة فددي الشددهادة والروايددة وفددي نهايددة الم    

كمالده والدذي  فنني احمد اهلل عز وجل واشكره على مدا مدن  بده علدي  مدن إتمدام هدذا البحدث وا 
حصداء فروقده بقددر الطاقدة البشدرية،  حرصت فيده علدى إتمدام مباحثده ومطالبده واستقصداء وا 

هددم النتددائل والتوصدديات التددي خرجددت أن اسددجل أحددث ورأيددت مددن المناسددب فددي ختددام هددذا الب
هم النتائل والتوصديات التدي توصدلت إليهدا فدي أبها من خالل دراستي لهذا الموضوع، ومن 

 أثناء دراستي لهذه المسائل ما يلي:
أوال: الفرق عند اللغويين يعني الفصل بين الشيئين والتمييز بينهما، وفعله سواء كدان مخففدا 

 دا )فر ق( بمعنى واحد عند أكثر أهل اللغة والتشديد فيه للمبالغة.)فأرأق( أم مشد
ثانيدددا: أن الفدددروق الفقهيدددة كعلدددم وفدددن مسدددتقل بذاتددده تعدددرف بأنهدددا: العلدددم الدددذي يبحدددث فدددي 

 المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة بالحكم لعلل أوجبت ذلك االختالف.
هيددة يركددز علددى عددرض المسددألة الفقهيددة بددين فددرعين ثالثددا: أن مددنهل التددأليف فددي الفددروق الفق

 متشابهين في الصورة مختلفين في الحكم ثم يعنى ببيان وجه الفرق واالختالف بينهما.
رابعا: معرفة هذا العلم والتمكن فيده يمكدن وي هدل الفقيده المجتهدد والمفتدي والقاضدي ونحدوهم 

آخددذه والتمهددر فددي استحضددار مددن االطددالع علددى اسددرار التشددريع وحكمدده ومعرفددة مداركدده وم
المسائل، وبالتالي يحصل للفقيه المجتهد ملكة فقهية قوية راسدخة فدي تخدريل احكدام الندوازل 
لحاق الفروع غير المنصدوص عليهدا وتكييدف ذلدك  المعاصرة والقضايا المستجدة الحاصلة وا 

 بما ينسجم ويتسق مع مقاصد الشريعة والعلة المنوط بالحكم الشرعي.
 ين لدي مدن خدالل دراسدتي للشدهادة والروايدة أنهمدا اختلفدا فدي سدبعة عشدر مسدألة.خامسا: تب

 ولكن اكتفيت بدراسة ثمانية مسائل المهمة لتجنب اوطالة.
سادسا: أوصي زمالئي مدن األسداتذة األفاضدل والطلبدة األعدزاء بدراسدة مستفيضدة عدن علدم 

 الفروق الفقهية والبحث في جزئياته.
ة في تفرق مسائل هذا البحدث بدين الشدهادة والروايدة، وفدي عددة وقد وجدث بعض الصعوب  

آيددات متفرقددة فددي كتدداب اهلل، لكددن حددالوة البحددث، وأنددس صدديد الفائدددة بعددد الفائدددة زادت فددي 
االجتهدداد عزًمددا، وفددي العددزم اجتهدداًدا، فدداهلل اسددأل أن يتقبددل منددي هددذا الجهددد، ويجعلدده لوجهدده 
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اللهدم أندت المسدتعان، وعليدك الدتكالن، وال حدول وال قدوة خالًصا، ولعباده نافًعا، ولي شدافًعا، 
 إال باهلل الرحمن.   

 
 

The rulings in which the testimony and the narration were 

separated according to the Shafi'is 

- Jurisprudence study - 

 Qais Rashid Ali Al-Khazraji 
Abstract 

            Praise be to God, Lord of the worlds, and the best of prayers, 

and extradition took place on our Prophet Muhammad and his family 

and companions, and after :  

            The science of islamic jurisprudence has varied and branched, 

among which is the science of jurisprudence differences, which many 

scholars have taken care of and singled out for research and authorship 

on the difference of doctrinal doctrines, which is the science in which 

the difference between similar isotopes in the image and the different 

is explained by reason and reason, and the science of jurisprudence is a 

great science of great value.  Most beneficial, high honor and pride;  In 

it, the curtain reveals the secrets and merits of the law, its rule, its 

purposes and its drawbacks, and in it a distinction is made between 

similarities, and to it is the distinction between similarities and the 

combination of differences based on it, and scholars rely on many 

issues and facts, so every diligent jurist does not dispense with it, and 

every prophet’s scholar does not want him;  because he is the mayor in 

ijtihad, he cultivates the queen, broadens the minds, and explains the 

precise differences between the issues whose images are similar and 

the rulings and reasons for them differ. 

           And since this method, which is the study of the difference 

between two legal rulings, has the effect of editing every scientific 
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issue, explaining its mandate provisions, realizing its evidence, 

highlighting each of them separately, and proving its independence and 

focus in the minds, it has helped so seriously that study these issues  

adopted from the attribution of the scholar Al-Suyuti - may God have 

mercy on him - on it a light that is trapped behind him, and as a 

starting point to cover his vocabulary, and it was my choice of them 

(that was not separated by ablution and ablution by Shafi’i - a 

jurisprudential study -) through which knew the doctrinal and similar 

differences between them  And after that, it was known as ablution and 

washing, and explained the issues in which they disagreed in detail 

with the evidence for the doctrine of imam Al-Shafi’i, then concluded 

the research with a conclusion and recommendations. 

           Keywords: requirements / differences / issues. 


