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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
 ،وعلى آله ،والصالة والسالم على خير المرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 واستن بسنته إلى يوم الدين. ،ومن اهتدى بهديه ،وصحبه
 أما بعد:
 ،وتحقق مصالحه ،جاءت الشريعة اإلسالمية لتنظم المجتمع المسلمفقد 

الشهادة؛ حفًظا للحقوق، وصيانة  -جل في عاله-وتحمي حقوقه؛ لذلك شرع هللا 
 ،للنفوس، وحماية لألعراض، وحراسة لألموال، وضبًطا للمعامالت، وقد أمر هللا بها

ولو كانت ضد أحب الناس  ،ولو كانت في صالح أبغض الناس، وأمر هللا بها
 جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ﴿تعالى: -وأقربهم، قال 

 جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت
 [. 8]المائدة:  ﴾خض حض

 الشهادة لعمودي النسب
 دراسة فقهية تأصيلية

 «مع دراسة تطبيقية يف املحاكم السعودية»

 الله الفايز د. عمر بن عبد: إعداد
 مساعد في قسم الدراسات القضائية أستاذ

 ات القضائية واألنظمةراسكلية الد
 جامعة أم القرى
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 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿جااااال شااااا نه: -وقاااااال 

 [.135]النساء:  ﴾ينىن من
والشارو  التاي  ها،أحكام -تعالى–رحمهم هللا -وألهمية الشهادة قد بيَّن الفقهاء 

فرها في الشاهد، والموانع التي ُترد بها الشهادة، ومن أبرز ما تناوله الفقهاء ايجب تو 
وأثرهاا فاي رد الشاهادة، ومان هناا جااء هاذا  ،في شاهادة الشااهدالتهمة  -رحمهم هللا-

( علاى اعتباار أن القراباة قاد تايثر فاي شاهادة الشهادد  لممهيدا الب ه البحث وهو )
ألن شاااهادة  ؛الشااااهد، وقاااد اختااارت أن تراااون أقاااوى روابااال القراباااة هاااي محااال البحاااث

ااالت أو أو العكااس إذا لاام تراان سااببا لاارد الشااهادة فغيرهااا ماا ،األصااول للفااروع ن الص ِّ
القراباااات مااان بااااب أولاااى، وهناااا تظهااار أهمياااة البحاااث، وقاااد اختااارت هاااذا الموضاااوع 
 ،ألهميته، وألني لم أقف على دراسة بيَّنت موقاف الفقاه اإلساالمي والنظاام الساعود 
وكااذلك القضاااء فااي المملرااة العربيااة السااعودية، والهاادس ماان هااذه الدراسااة هااو بيااان 

وبياااان موقاااف النظاااام والقضااااء  ،فقاااه اإلساااالميحكااام شاااهادة عماااود  النساااب فاااي ال
 .السعود  في هذه المس لة

 إشكدلية الدرا ة:
 تجيب هذه الدراسة عن التسايالت اآلتية:

هادة؟  هل ُتعدُّ شهادة األصول للفروع أو العكس تهمًة ُتردُّ ألجلها الشَّ
 وهل نص الن ِّظام السعود  على عدم قبول هذه الشهادة؟

 سعود  بشهادة عمود  النسب؟وهل أخذ القضاء ال
 الدرا دت ال دبقة:

راسات التي تناولت جانًبا من الموضوع  :، منهالقد وقفت على عدد من الد ِّ
باان سااعد مهااد ، نشاار فااي مجلااة  للباحااث محمااود ،)أثاار التهمااة فااي الشااهادات( -

 ها.1436( شوال 71العدل العدد )
للباحااااث  ،قااااانون()أثاااار قرابااااة الشاااااهد للخصااااوم علااااى شااااهادته فااااي الشااااريعة وال -

 بن رضا العاني، نشر في المجلة العربية للدراسات األمنية. محمد
للباحااااث  ،)شااااهادة األصااااول للفااااروع والعكااااس وحكمهااااا فااااي الفقااااه اإلسااااالمي( -
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باان مصااطفى الفااواز، نشاار فااي مجلااة ميتااه للبحااوث والدراسااات، العاادد  هللا عبااد
 م.200األول 

 مباد: ،بأميريتختلف الدرا دت ال دبقة عن هذه الدرا ة  
أن الدراسات السابقة لم تستوس جميع األقوال الواردة في حكم هذه المسا لة فاي 

ومااان جهاااة أخاارى جمياااع هاااذه الدراساااات لاام تتنااااول موقاااف النظاااام  ،الفقااه اإلساااالمي
راساة تطبيقياة مان ولم تتعرض له، ومن جهة ثالثة لم تقدم هاذه البحاوث د ،السعود 

 القضاء السعود .
 خطة البحث:

 وثالثة مباحث: ،اقتضت طبيعة البحث أن يكون في تمهيد قد
 فيه التعريف بمفردات البحث. :التمايد

 المبحث األيل: شادد  عميدا الب   في الفقه اإل المي.
 وفيه مطلبان:
 : شهادة عمود  النسب بعضهم لبعض في الفقه اإلسالمي.المطل  األيل

ماان عمااود  النسااب فااي  : الشااهادة ألحااد عمااود  علااى اآلخاارالمطلهه  النههدبي
 الفقه اإلسالمي.

 المبحث الندبي: شادد  عميدا الب   في البظدم ال ميدا.
 المبحث الندلث: درا ة تطبيقية من المحدكم ال ميدية.

 وفيه ثالثة مطالب:
 : القضية األولى )شهادة الفرع ألصله(.المطل  األيل
 : القضية الثانية )شهادة األصل لفرعه(.المطل  الندبي

: القضاااية الثالثاااة )الشاااهادة لعماااود  النساااب علاااى اآلخااار مااان لمطلههه  الندلهههثا
 عمود  النسب(.

 تتضمن أبرز النتائج. :الخدتمة
 فارس المصددر يالمراجع.
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 التمايد
 التمريف بمفردات البحث

 تمريف الشادد  لغة ياصطالًحد:
 :الشادد  في اللغة

 ،وعلام ،يدل على حضوروالدال أصل  ،والهاء ،جاء في مقاييس اللغة: )الشين
وا عاااالم، ال يخااارم شااايء مااان فروعاااه عااان الاااذ  ذكرنااااه. مااان ذلاااك الشاااهادة، يجماااع 

 .(1)األصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، واإلعالم(
أ : َماان  .[185]البقاارة:  ﴾خئحئ  جئ يي ىي ني﴿تعااالى: -وقولااه 

د، ف نااا شاااه ؛وعاينتااه ،اطلعاات عليااه :كااان حاضااًرا فليصاام، ويقااال: شااهدت الشاايء
 .(2)أخبر به :بمعنى .وشهود، ويقال: شهد بكذا ،أشهاد :والجمع

 الشادد  في االصطالح: 
 في تعريف الشهادة: -رحمهم هللا-اختلف الفقهاء 
: هاااي )إخباااار صااادق إلثباااات حاااق بلفااا  الشاااهادة فاااي مجلاااس فمبهههد الحبفيهههة

 .(3)القضاء(
لحكااام : )الشاااهادة قاااول بحياااث يوجاااب علاااى الحاااارم بساااماعه ايعبهههد المدلكيهههة

 .(4)أو حلف طالبه( ،بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده
 .(5): هي )إخبار الشخص بحق على غيره بلف  خاص(يعبد الشدفمية

 
                                                 

ة) شهد( )مقاييس اللغة البن فارس (1)  (.221/ 3: مادَّ
ة) شهد(  ) (2)  (.324/ 1المصباح للفيومي: مادَّ
 (.206/ 4(، تبيين الحقائق للزيلعي )364/ 7فتح القدير البن الهمام ) (3)
 (.175/ 7(، شرح مختصر خليل للخرشي )151/ 6مواهب الجليل للحطاب ) (4)
 (.211/ 10يتمي )(، تحفة المحتام لله292/ 8نهاية المحتام للرملي ) (5)
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) ٍّ  .(1)وعند الحنابلة: هي )اإلخبار بما علمه بلف  خاص 
للشاهادة نلحا   -رحمهام هللا-ومن خالل تعريفاات الفقهااء  ،وبناء على ما سبق
ارععية صافتها الصلة الظاهرة بين المع نى اللغو  والمعنى االصطالحي، فالشهادة الشَّ

أن يحضاار الشاااهد األمااَر المشااهود عليااه، وَيعلمااه علًمااا جازًمااا، ثاام ُيعلاام الحااارم بمااا 
علمه ويخبره به، وسبق أن معاني الشهادة في اللغة تدور حول: )الحضاور، والعلام، 

 واإلعالم(.
أصاال كبياار، فروعااه كثياارة ترجااع إلااى والماايم والاادال  ،: )العااينيالممههيد فههي لغههة

رادة  معنااااى، وهااااو االسااااتقامة فااااي الشاااايء، منتصااااًبا أو ممتااااًدا، وكااااذلك فااااي الاااارأ  وا 
 .(2)الشيء(

والباااء كلمااة واحاادة قياسااها اتصااال شاايء  ،والسااين ،: )النااون يالب هه  فههي لغههة
 .(3)ولالتصال به( ،بشيء. منه النسب، سمي التصاله

وفروعاااه، واألصاااول هااام  ،اإلنساااان : )أصاااولعمهههيدا الب ههه  فهههي االصهههطالح
ن  ،وأمهااتهم مان قباال األب واألم ،والجادات، وآباايهم ،واألجاداد ،واألمهاات ،اآلبااء وا 

ناثهم ،وأوالد األوالد ،علوا، والفروع هم األوالد ن سفلوا( ،ذكورهم وا  وا 
(4). 

ويجاادر التنبيااه إلااى أن المقصااود هنااا باألصااول والفااروع ماان النسااب دون الزنااا 
 ،والنفقااااة ،ألن تااا ثير الرضااااع إنماااا يكااااون فاااي المحرمياااة، دون الشاااهادة والرضااااع؛
 .(5)والصلة

                                                 

 (.575/ 3(، دقائق أولي النهى للبهوتي )430/ 4اإلقناع للحجاو  ) (1)
ة) عمد(   ) (2)  (.137/ 4مقاييس اللغة البن فارس: مادَّ
ة) نسب(   ) (3)  (.423/ 5مقاييس اللغة البن فارس: مادَّ
، مغناااي المحتاااام (150/ 11(، الاااذخيرة للقرافاااي )624/ 3حاشاااية ابااان عابااادين )رد المحتاااار( ) (4)

 (.428/ 6(، كشاس القناع للبهوتي )11/ 4للشربيني )
 (.68/ 12(، المغني البن قدامة )125/ 16المبسو  للسرخسي ) (5)
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 المبحث األيل
 شادد  عميدا الب   في الفقه اإل المي

أتناااول هااذا المبحااث ماان خااالل مطلبااين: األول ُأبااين فيااه حكاام شااهادة عمااود  
الشهادة النسب بعضهم لبعض في الفقه اإلسالمي، والمطلب الثاني أتناول فيه حكم 

 ألحدهما على اآلخر من عمود  النسب في الفقه اإلسالمي.
 المطل  األيل

 شادد  عميدا الب   بمضام لبمض في الفقه اإل المي
علااااى قبااااول الشااااهادة علااااى عمااااود   -(1)تعااااالى-رحمهاااام هللا -اتفااااق الفقهاااااء 

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿تعااااالى: -، واسااااتدلوا علااااى ذلااااك بقولااااه (2)النسااااب

 [.135]النساء:  ﴾ينىن من خن حن جن يم  ىم مم
أماااار بالشااااهادة علااااى الوالاااادين  -تعااااالى –أن هللا  ييجههههه الداللههههة مههههن ا يههههة:

فااادل ذلاااك علاااى قباااول  ؛ولاااو لااام ترااان هاااذه الشاااهادة مقبولاااة لماااا أمااار بهاااا، واألقاااربين
 .(3)الشهادة على عمود  النسب
 ،ن الشهادة لعمود  النسب إنما ردت للتهماة فاي المحابااةإومن المعقول قالوا: 

يصال النفع ،لميلوا  وهذه العلة منتفية في الشهادة عليه؛ لذلك وجب أنه تقبل ،وا 
 

                                                 

قال ابن العربي: )وقد اتفقت األمة على  .القول المعتمد في عامة المذاهب الفقهية :المقصود هنا (1)
 (.637/ 1آن البن العربي )قبول شهادة االبن على األبوين(. أحكام القر 

(، شااارح مختصااار خليااال للخرشاااي 171/ 4(، حاشاااية الدساااوقي )150/ 6المبساااو  للسرخساااي ) (2)
(، اإلقناااع 236/ 11(، روضااة الطااالبين للنااوو  )165/ 17(، الحاااو  الربياار للماااورد  )183/ 7)

 (.186/ 10لح )(، المبدع البن مف72/ 12(، الشرح الربير على متن المقنع )622/ 2للشربيني )
 (.67/ 12المغني البن قدامة ) (3)
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 .(2)ألنها أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه ؛(1)بل أولى ،كشهادة األجنبي
ك ن يشهد الولد للوالد، أو الوالد للولد، فقد اختلاف  أمد الشادد  لمميدا الب  

 س لة على خمسة أقوال:في هذه الم -تعالى -رحمهم هللا-الفقهاء 
لااى هااذا  القههيل األيل: إنَّ شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض ال تقباال مطلقااا، وا 

، (4)، والمالرياااة(3)مااان الحنفياااة -تعاااالى -رحمهااام هللا-القاااول ذهاااب جمااااهير الفقهااااء 
 .(6)، والحنابلة(5)والشافعية

لياه ذهاب إن شهادة عماود  النساب بعضاهم لابعض مقبولاة مطلًقاا، و  القيل الندبي: ا 
ليه ذهب اإلمام أحمد في(7)وهو قول بعض الشافعية ،اإلمام الشافعي في القديم  ، وا 

 

                                                 

وفااي روايااة أخاارى مرجوحااة فااي المااذهب الحنبلااي أن شااهادة أحااد عمااود  النسااب ال تقباال علااى  (1)
ن شهادة االبان إ ألن شهادته له غير مقبولة فال تقبل عليه كالفاسق، وفي قول عند الشافعية: ؛اآلخر

وال يحااااد بقذفااااه. ينظاااار: الحاااااو  الربياااار  ،يقتاااال بقتلااااهوال حااااد قااااذس؛ ألنااااه ال  ،ال تقباااال فااااي قصاااااص
 (.67/ 12(، المغني البن قدامة )165/ 17للماورد  )

 (.186/ 10المبدع البن مفلح ) (2)
(، تبيااين الحقااائق للزيلعااي 122/ 16(، المبسااو  للسرخسااي )403/ 7فااتح القاادير الباان الهمااام ) (3)
 (.379/ 2(، درر الحكام لعلي حيدر )219/ 4)
(، شرح مختصر خليل 154/ 6(، مواهب الجليل للحطاب )637/ 1أحكام القرآن البن العربي ) (4)

 (.266/ 1(، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام )183/ 7للخرشي )
 -(، مغناي المحتاام 236/ 11(، روضة الطالبين للنوو  )163/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (5)

 (.434/ 4الفكر )
/ 10(، المباااادع الباااان مفلااااح )65/ 12(، المغنااااي الباااان قدامااااة )66/ 12اإلنصاااااس للماااارداو  ) (6)

 (.87/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )186
 (.236/ 11(، روضة الطالبين للنوو  )163/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (7)
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 .(2)وهو قول الظاهرية ،(1)الرواية الثانية عنه
التفريق بين شهادة األصل للفرع، وشهادة الفرع لألصال، فقاالوا: تقبال  القيل الندلث:

هاذا القاول هاو الرواياة الثالثاة عاان وال تقبال شاهادة األب البنااه، و  ،شاهادة االبان ألبياه
 .(3)اإلمام أحمد

 ،إنَّ شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض مقبولااة فيمااا ال تهمااة فيااه القههيل الرابههع:
 .(4)والقصاص، وهذا القول هو الرواية الرابعة عن اإلمام أحمد ،والطالق ،كالنكاح

الوا: ال تقباال التفريااق بااين القريااب والبعيااد فااي عمااود  النسااب، فقاا القههيل الخههدمس:
والحفياد للجاد، ونقال  ،وال االبان ألبياه، وتقبال شاهادة الجاد للحفياد ،شهادة األب البناه

 .(5)رحمهم هللا-هذا القول عن بعض السلف 
 األدلة يالمبدقشة يالقيل الراجح:

بمض أيال: أدلههة القههيل األيل علههق عههدم قبههيل شههادد  عمههيدا الب هه  بمضههام لهه
 :مطلقد

 منها: ،رريم ب دلةاستدلوا من القرآن ال
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿تعاااااالى: -قولاااااه  -1

 [.135]النساء:  ﴾ىنين
عاااز -أن الواجاااب علاااى الشااااهد إقاماااة الشاااهادة هلل  ييجهههه الداللهههة مهههن ا يهههة:
                                                 

/ 10الباااان مفلااااح )(، المباااادع 65/ 12(، المغنااااي الباااان قدامااااة )66/ 12اإلنصاااااس للماااارداو  ) (1)
 (.87/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )186
 (.505/ 8المحلى البن حزم ) (2)
/ 10(، المباااادع الباااان مفلااااح )65/ 12(، المغنااااي الباااان قدامااااة )66/ 12اإلنصاااااس للماااارداو  ) (3)

 (.87/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )186
/ 10(، المباااادع الباااان مفلااااح )65/ 12) (، المغنااااي الباااان قدامااااة66/ 12اإلنصاااااس للماااارداو  ) (4)

 (.87/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )186
 (.506/ 8وأبو عبيد، ينظر: المحلى البن حزم ) ،والثور   ،نقل هذا القول عن األوزاعي (5)
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وال تقاااع الشاااهادة هلل إال إذا كانااات خالصاااة صاااافية عااان جااار النفاااع، وشاااهادة  ،وجااال
 .(1)النفع والتهمةعمود  النسب بعضهم لبعض يتحقق فيها جر 

ب نه ليس في هذه اآلية مناع مان قباول شاهادة عماود   يبيقش هذا اال تدالل:
ن كاان هاو ومالاه ألبياه فلايس  النسب بعضهم لبعض، بل هي دليل عليهم، فاالبن وا 

عاز -وقد أماروا با ن يشاهدوا لاه  ،تعالى–في هذا تهمة، والميمنون كلهم وأموالهم هلل 
 .(2)وجل
تعااااالى: -[ مااااع قولااااه 282]البقاااارة:  ﴾يل ىل مل يك﴿: ساااابحانه-قولااااه  -2

 [.2]الطالق:  ﴾يث ىث نث مث﴿
هماااا:  ،ألااازم بااا ن يكاااون فاااي الشااااهد وصااافان -تعاااالى–أن هللا  ييجهههه الداللهههة:

والعدالة، وال يجتمع الوصفان حتى تنتفي التهمة، والتهمة حاصلة في شهادة  ا،الرض
 .(3)عمود  النسب بعضهم لبعض
 ،ن الشااارع الحكاايم إنمااا علااق قبااول الشااهادة بالعدالااةأ يبههيقش هههذا اال ههتدالل:

وال  ،وكون الشاهد مرضًيا، وعلق عدم قبولها بالفسق، ولم يعلق القبول والرد ب جنبياة
قرابااة، فماان أياان لراام أن الشااارع الحكاايم علااق عاادم قبااول الشااهادة بوصااف األبااوة أو 

لتهماة وجاوًدا وعادًما، وأنها محل تهماة؟ لاذلك يجاب تعلياق الحكام با ،البنوة أو األخوة
وال عمومها، بال قاد توجاد القراباة حياث ال تهماة، وتوجاد  ،وال ت ثير لخصوص القرابة

 .(4)التهمة حيث ال قرابة
]البقااااااااااارة:  ﴾مج حج مث هت مت خت حت  جت هب﴿تعاااااااااااالى: -قولاااااااااااه  -3

                                                 

 (.277/ 6بدائع الصنائع للراساني ) (1)
 (.508/ 8المحلى البن حزم ) (2)
 (.637 /1أحكام القرآن البن العربي ) (3)
 (.90/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (4)



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-104- 

282.] 
أن مان مقاصاد الشاريعة بانص اآلياة نفاي الريباة عان  ييجه الداللة مهن ا يهة:

لماا جبلاوا علياه  ؛متوجهة في شهادة عمود  النسب بعضهم لابعضالشهادة، والريبة 
 .(1)من الميل والمحبة

ال ُنساالم بوجااود التهمااة فااي شااهادة العاادل مطلًقااا؛ ألن  يبههيقش هههذا اال ههتدالل:
وبره ب بويه أن يشهد لهما باالحق، ولايس مان  ،الميمن العدل التقي من واجب محبته

، والتهمااة وحاادها مسااتقلة بااالمنع، (2)بالباطاالالباار بهمااا والمحبااة لهمااا أن يشااهد لهمااا 
وماان  ،وعشاايره ،سااواء كااان قريًبااا أو أجنبًيااا، وال ريااب أن تهمااة اإلنسااان فااي صااديقه

يعنيه مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شااهد باذلك، وكثيار مان 
ذا خصصاتم وذا وده أعظم مما يحابي أباه وابنه، فلماا ،الناس يحابي صديقه وعشيره

 .(3)المنع بالقرابة؟
 :(4)يا تدليا من ال بة بأدلة مباد

يال مجلهيد  ،يال خد بهة ،ال تجهي  شهادد  خهد ن»أنه قال:   ما ُرو  عن النبي -1
حههد، يال ذا رمههر ألخيههه، يال مجههر  عليههه شههادد   ير، يال ظبههين فههي يال ، يال 

                                                 

(، المغنااي الباان قدامااة 163/ 17(، الحاااو  الربياار للماااورد  )122/ 16المبسااو  للسرخسااي ) (1)
 (.87/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )186/ 10(، المبدع البن مفلح )65/ 12)
 (.508/ 8المحلى البن حزم ) (2)
 (.90/ 1القيم )إعالم الموقعين البن  (3)
يرد كثيًرا في كتب الحنفية االستدالل بحديث هو نص في محل النزاع، ولرنه لم يثبت عان النباي  (4)
ال تقبهههه شهههادد  اليلهههد ليالهههده، يال اليالهههد ليلهههده، يال المهههرأ  ل يجاهههد، يال الههه ي  »وهاااو حاااديث:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

– قااال الحاااف  اباان حجاار .«أجرهل ههيده، يال المههيلق لمبههده، يال األجيههر لمههن ا ههت المرأتههه، يال المبههد
الشااريك »الاارزاق واباان أبااي شاايبة ماان قااول شااريح نحااوه، وزاد فيااه:  : )لاام أجااده.. وأخاارم عباادرحمااه هللا

 (.172/ 2ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية البن حجر ) .(«لشريكه في الشيء بينهما
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«قرابة
(1). 

نااين فااي القرابااة، وهااو المااتهم نااص علااى رد شااهادة الظ  أنَّااه ييجههه الداللههة:
ألن  ؛بشهادته بسبب قرابته من المشهود له، وأولى القرابة باالمنع هماا عماودا النساب

رد شاااهادة ذ  الغمااار ااااا وهاااو  التهماااة فاااي حقهااام أظهااار، ومااان جهاااة أخااارى أنَّاااُه 
فكااذلك شااهادة عمااود  النسااب  ؛صاااحب العااداوة والحقااد اااا علااى أخيااه؛ ألجاال التهمااة

 .(2)ألجل التهمة بعضهم لبعض ترد
 يبيقش هذا اال تدالل بأمير:

 .(3): أن هذا االستدالل اعتمد على حديث ضعيف ال تقوم به حجةأيال
نماا يادل  -جداًل -: لو سلمنا ندبًيد أن الحديث صحيح فليس فياه دليال علاى قاولرم، وا 

علااى عااادم قبااول شاااهادة المااتهم فاااي قرابتااه، ونحااان متفقااون علاااى عاادم قباااول شاااهادة 
ال، والقريب إن لم يتهم  وجدت أإذا ظهرت تهمته، بغض النظر عن القرابة وُ المتهم 

 .(4)في شهادته ب ن كان عداًل جازت شهادته، وليس في الحديث دليل على ردها
: أن أصااحاب هااذا القااول ال يقولااون بمااا دل عليااه الحااديث، حيااث نااص علااى ندلًنههد

فياه تخصايص لقراباة اإلياالد  القرابة، وهم ال يردون شاهادة كال قراباة، والحاديث لايس
نماااا فياااه تعلياااق المناااع بتهماااة القراباااة، فااا لغوا وصاااف التهمااا ة، وخصصاااوا باااالمنع، وا 

                                                 

(، السانن الربارى 4602ح )( 438/ 5(، سانن الادارقطني )2298( ح)545/ 4سنن الترمذ  ) (1)
وقااااال  .«ال يصااااح عناااادى ماااان قباااال إسااااناده»(، وقااااال الترمااااذى: 20570( ح )261/ 10للبيهقااااي )

فه األلبااااني فاااي إرواء  .«هاااذا ضاااعيف»وقاااال البيهقاااى:  .«ضاااعيف، ال يحاااتج باااه»الااادارقطنى:  وضاااعَّ
 (.292/ 8الغليل )

/ 10(، المبدع البن مفلح )65/ 12)(، المغني البن قدامة 164/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (2)
186.) 
 (.91/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )507/ 8المحلى البن حزم ) (3)
 (.91/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (4)
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والمجياازون لشاهادة عمااود  النسااب أعملااوا وصااف التهمااة  ،وصاف القرابااة بفاارد منهااا
 .(1)في كل موضع، سواء تعلقت بقرابة أم ال، فكانوا أسعد بإعمال الحديث لو صح

«ال تجي  شادد  خصم، يال ظبين»أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص نبي ما ُرو  عن ال -2
(2). 

وهاو الماتهم، وهاذا المناع يوجاب  ،منع من شهادة الظناين  أنَّهُ  ييجه الداللة:
 .(3)ألنه متهم ؛المنع من شهادة الوالد للولد
ب ن هذا الحديث على فرض صحته فإنه ال يادل علاى  يبيقش هذا اال تدالل:

نماااا يااادل علاااى أن التهماااة وحااادها  مناااع شاااهادة عماااود  النساااب بعضاااهم لااابعض، وا 
أم أجنبًيا، وال نسلم بوجود التهمة فاي شاهادة العادل  ،مستقلة بالمنع، سواء أران قريًبا

ألن األصال فياه العادل والصادق، أماا الماتهم بالراذب  ؛ولو كانت لولده ووالده ،التقي
 .(4)والزور فشهادته مردودة للقريب والبعيد

 بأدلة مباد:يا تدليا من الممقيل 
أن بين عمود  النسب مان البعضاية والجزئياة ماا يمناع مان قباول الشاهادة؛ ألن  -1

 ؛شاااهادة األصااال لفرعاااه شاااهادة لنفساااه، وشاااهادة اإلنساااان لنفساااه ال تجاااوز باإلجمااااع
 .(5)فكذلك ألصله وفرعه

با ن هااذه حجاة ضاعيفة؛ ألن هااذه البعضاية ال توجااب  يبهيقش هههذا اال هتدالل:

                                                 

 (.91/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (1)
( 339/ 4(، مصااانف اباان أباااي شااايبة )15365( ح)320/ 8الاارزاق الصااانعاني ) مصاانف عباااد (2)
 .ألناااه مرسااال ؛(، والحاااديث ضاااعيف20860( ح)339/ 10(، السااانن الربااارى للبيهقاااي )20823ح)

 ( .292/ 8( ، إرواء الغليل لأللباني )396( ح )286ينظر: المراسيل ألبي داود )ص: 
 (.164/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (3)
 (.90/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )508/ 8المحلى البن حزم ) (4)
(، المغنااي الباان قدامااة 163/ 17(، الحاااو  الربياار للماااورد  )122/ 16المبسااو  للسرخسااي ) (5)
 (.87/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )65/ 12)
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فااارع شااايًئا واحاااًدا، ال فاااي أحكاااام الااادنيا، وال فاااي أحكاااام الثاااواب أن يكاااون األصااال وال
أو تحريمااه وجوبااه علااى اآلخاار  ،والعقاااب؛ فااال يلاازم ماان وجااوب شاايء علااى أحاادهما

وتحريماااه مااان جهاااة كوناااه بعضاااه، وال مااان وجاااوب الحاااد علاااى أحااادهما وجوباااه علاااى 
وال الحاج  ،اآلخر، فال يعاقاب بذنباه، وال يثااب بحساناته، وال تجاب علاى الفارع الزكااة

وال علااى األصاال بغنااى الفاارع، ثاام قااد أجمااع الناااس علااى صااحة بيعااه  ،بغنااى األصاال
جارته ،منه فيكاون  ،لروناه جازءه ؛ومشاركته، فلاو امتنعات شاهادته لاه ،ومضاربته ،وا 

 .(1)إذ يكون عاقًدا لها مع نفسه ؛المتنعت هذه العقود ؛شاهًدا لنفسه
والميل إليهم، والريبة متوجهاة  ،اآلباءوحب  ،أن النفوس جبلت على حب األوالد -2

 .(2)فوجب رد الشهادة لوجود التهمة ؛إلى شهادة بعضهم لبعض
بمااا ساابق بيانااه، وهااو أن الماايمن العاادل التقااي ماان  يبههيقش هههذا اال ههتدالل:

واجااااب محبتااااه أن يشااااهد بااااالحق لماااان يحااااب، ولاااايس ماااان واجااااب المحبااااة أن يشااااهد 
المنااع بالقرابااة؟ مااع أن المحبااة والمياال ، وماان جهااة أخاارى لماااذا خصصااتم (3)بالباطاال

 .(4)والجار أعظم من القرابة ،والعشير ،معنى قد يوجد في الصديق
أن شاااهادة عماااود  النساااب بعضاااهم لااابعض تعاااود مصااالحتها للشااااهد نفساااه إماااا  -3

أو دفااع الضاارر؛ وذلااك التصااال المنااافع بااين اآلباااء واألوالد، فهااذه  ،بجلااب المنفعااة
 .(5)ادةشبهة تمنع من قبول الشه

 ،ب نااه لااو ساالمنا أن اتصااال المنااافع يقاادح فااي الشااهادة يبههيقش هههذ اال ههتدالل:
                                                 

 (.90 -1/89بتصرس يسير، إعالم الموقعين البن القيم ) (1)
وقعين البان (، إعاالم الما163/ 17(، الحاو  الربيار للمااورد  )122/ 16المبسو  للسرخسي ) (2)

 (.87/ 1القيم )
 (.508/ 8المحلى البن حزم ) (3)
 (.90/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (4)
 (.163/ 17(، الحاو  الربير للماورد  )122/ 16المبسو  للسرخسي ) (5)
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جارتاه ومشااركته؟ وقاد  ،ومضااربته ،ويمنع منها، فما هو قولرم في بيع الوالد لولده وا 
أجمع المسلمون على صحة هذه العقود، مع وجود ذات التهماة فلاو امتنعات شاهادته 

لعقاود؛ لوجاود ذات العلاة، فالواجاب تعلياق الحكام له التصاال المناافع المتنعات هاذه ا
ال بمظنتها، فالوالاد ماتهم ماع ولاده فاي المحابااة، وماع ذلاك فاال يوجاب ذلاك  ،بالتهمة

لام يبطال البياع، ولاو  ؛ولام يحاباه ،إبطال هذه العقود، ولهذا لو باعه في مرض موتاه
 .(1)ال بمظنتها ،حاباه بطل في قدر المحاباة، فتعلق البطالن بالتهمة

 :دندبًيد: أدلة القيل الندبي علق قبيل شادد  عميدا الب   بمضام لبمض مطلقً 
 منها: ،استدلوا من القرآن الرريم ب دلة

 ﴾مننن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكتعااالى:  -قااال هللا  -1
 [.89]النحل:  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّتعالى:  -[ وقال 115]التوبة: 

أنه ال يجوز تا خير البياان عان وقات  دلت اآليتان الرريمتان على يجه الداللة:
وشهادة عمود  النسب واألقارب عموما ترثار حاجاة النااس إليهاا، ولاو أراد  ،الحاجة

أو  ،ولاام يثباات دلياال ماان كتاااب ،الشااارع الحكاايم أن ال تقباال لباايَّن ذلااك غايااة البيااان
 .(2)أو إجماع على منع شهادة عمود  النسب بعضهم لبعض ،سنة
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملتعااااااااالى:  -قولااااااااه  -2

 [.135]النساء:  ﴾ىنين
أمار المايمنين بالشاهادة بالعادل دون تفرياق باين  -تعاالى–أن هللا  يجه الداللة:

 .(3)القريب واألجنبي؛ فدلت اآلية بعمومها على جواز شهادة عمود  النسب
علاى جاواز شاهادة عماود  النساب؛ وذلاك ألن  -من جهة أخرى  -ودلت اآلية 

فاي عااله، ولام  -هلل جال-أمر الميمنين بالشهادة له ماع أنهام وأماوالهم  -ىتعال–هللا 

                                                 

 (.90/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (1)
 (.88/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )510/ 8المحلى البن حزم ) (2)
 (.65/ 12المغني البن قدامة ) (3)
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 .(1)فكذلك الوالد مع الولد ؛يمنع ذلك من قبول شهادتهم
سبحانه: -[، وقال 2]الطالق:  ﴾يث ىث نث مثتعالى:  -قال هللا  -3
﴾ يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث 

 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زتجل ش نه:  -[، وقال 282]البقرة: 

 [.106]المائدة:  ﴾يق ىق  يف ىف يث
فاي اآلياات الساابقة بإشاهاد العادول المرضايين  -تعاالى–أمار هللا  يجه الداللة:

واألقاااارب فاااي هاااذا اللفااا  كااادخول  ،واألبنااااء ،)وال رياااب فاااي دخاااول اآلبااااء ،عموماااا
–األجاناب؛ وتناولهااا للجمياع بتناااول واحااد، هاذا ممااا ال يمكاان دفعاه، ولاام يسااتثن هللا 

وال قرابااة، وال أجمااع المساالمون  ،وال أخااا ،وال ولاادا ،وال رسااوله ماان ذلااك أبااا -ساابحانه
 .(2)على استثناء أحد من هيالء؛ فتلزم الحجة بإجماعهم(

باااا ن جميااااع اآليااااات السااااابقة وردت عامااااة، وقااااد  يبيقشههههت األدلههههة ال ههههدبقة:
خصصااتها األحاديااث الدالااة علااى عاادم قبااول شااهادة المااتهم، والتهمااة تشاامل شااهادة 

 .(3)مود  النسب بعضهم لبعضع
ال تقااوم بهااا حجااة،  ،أن هااذه األحاديااث ضااعيفة يأجيهه  عههن هههذه المبدقشههة:

وعلاااى فااارض صاااحتها فلااايس فيهاااا دليااال علاااى رد شاااهادة عماااود  النساااب بعضاااهم 
نما دلات علاى عادم قباول شاهادة الماتهم، ومحال البحاث هناا شاهادة العادل  لبعض، وا 

 .(4)ى ردهافليس في األحاديث دليل عل ؛غير المتهم
 

                                                 

 (.508/ 8المحلى البن حزم ) (1)
 (.89/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (2)
 (.65/ 12المغني البن قدامة ) (3)
 (.91/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )507/ 8المحلى البن حزم ) (4)



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-110- 

 دليه اإلجمدع:
وأرضاااااهم علااااى قبااااول شااااهادة  -╚-كمااااا اسااااتدلوا بإجماااااع الصااااحابة 

 .(1)عمود  النسب بعضهم لبعض
نماا يعناي  يبيقش هذا الدليه: أن ما نقل عن السالف ال يادل علاى اإلجمااع، وا 
وال يصاارحون بردهااا، وال يحااذرون منهااا لصااالح الناااس،  ،أنهاام كااانوا يتسااامحون فيااه

 .(2)ا وقع التحذير، ونبه العلماء على األصل، وهو رد الشهادةفلما فسدو 
 يمن الممقيل ا تدليا:

ورد  ،وقبااول خبااره، وترااذيب الراااذب ،أن الشااريعة مبناهااا علااى تصااديق الصااادق -
إذ ال  ؟خبره، فإذا كان الشاهد صادًقا مبرزا في العدالة فكيف يتهم ب نه مظنة للراذب

 .(3)ع اتهامه بالرذبيجتمع الوصف بالصدق والعدالة م
أن التهمة هي الوصف الميثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم بها وجاوًدا وعادًما،  -

وال عمومها، بال قاد توجاد القراباة حياث ال تهماة، وتوجاد  ،وال ت ثير لخصوص القرابة
وكاااون الشااااهد  ،التهماااة حياااث ال قراباااة، والشاااارع إنماااا علاااق قباااول الشاااهادة بالعدالاااة

 .(4)دم قبولها بالفسق، ولم يعلق القبول والرد ب جنبية وال قرابةمرضًيا، وعلق ع
 

                                                 

المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده، وال الولد )لم يكن يتهم سلف  رحمه هللا:-قال اإلمام الزهر   (1)
ثم دخل النااس بعاد ذلاك، فظهارت مانهم أماور حملات الاوالة  ،األخ ألخيه، وال الزوم المرأته لوالده، وال

وصااار ذلااك ماان الولااد، والوالااد، واألخ،  ،علااى اتهااامهم، فتركاات شااهادة ماان يااتهم إذا كاناات ماان قرابااة
(، أحكااام 508/ 8ينظاار: المحلااى الباان حاازم ) .يالء فااي آخاار الزمااان(والاازوم، والماارأة، لاام يااتهم إال هاا

رحمااه هللا:  -(، قااال اباان حاازم88/ 1(، إعااالم المااوقعين الباان القاايم )637/ 1القاارآن الباان العربااي )
 (.510- 509/ 8المحلى البن حزم ) .()وهذا إخبار عن إجماع الصحابة 

 (.638/ 1أحكام القرآن البن العربي ) (2)
 (.91/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )509/ 8محلى البن حزم )ال (3)
 (.91/ 1بتصرس يسير، ينظر: إعالم الموقعين البن القيم ) (4)
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صله يعدم قبيل شادد  األصهه ندلًند: أدلة القيل الندلث علق قبيل شادد  الفرع أل
 :لفرعه

 ا تدليا من القرآن الكريم:
 [.15]الزخرس:  ﴾نثىث مث زث رث يت﴿تعالى: -بقوله 

يااة أن الولااد جاازء ماان أبيااه، فااال ولااًدا، فاادلت اآل :أ  .قولااه جاازًءا يجههه الداللههة:
 .(1)تقبل شهادة اإلنسان لجزئه؛ ألنها شهادة لنفسه

 من ال بة الببيية:
فإبمههد هههي بضههمة مبههي، يريببههي مههد »: ▲-عاان ابنتااه فاطمااة ملسو هيلع هللا ىلص قولااه  -1

«أراباد، ييؤذيبي مد آذاهد
(2). 

أن الولد بعض أبيه، فإذا كان الولد بعض من الوالاد  يجه الداللة من الحديث:
 .(3)ألنها كشهادته لنفسه، وشهادة اإلنسان لنفسه ال تجوز ؛م تجز شهادته لهل

باا ن هااذه حجااة ضااعيفة؛ ألن هااذه  يبههيقش هههذا اال ههتدالل بد يههة يالحههديث:
البعضاااية ال توجاااب أن يكاااون األصااال والفااارع شااايًئا واحاااًدا فاااي األحكاااام، كماااا سااابق 

 .(4)بيانه
«أبههت يمدلههي ألبيههي»ملسو هيلع هللا ىلص: قولااه  -2

ااهُ (5) إن أطيهه  مههد أكههه »أنااه قااال: ملسو هيلع هللا ىلص  ، ورو  عنع
                                                 

 (.163/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (1)
 (.2449( ح )1902/ 4( صحيح مسلم )5230(  ح )37/ 7صحيح البخار  ) (2)
 (.163/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (3)
 .14ينظر ص (4)
(، 15749( ح )789/ 7( السااااانن الربااااارى للبيهقاااااي )2291( ح )769/ 2سااااانن ابااااان ماجاااااه ) (5)

(، وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث 6961( )230/ 7المعجم الربير للطبراني )
 (.323/ 3منار السبيل )
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ن يلده من ك به «الرجه من ك به يا 
(1). 

جعال ماال االبان فاي حكام ماال األب ملسو هيلع هللا ىلص أن النباي  يجه الداللة مهن الحهدينين:
له أن يمتلراه إذا شااء، فشاهادته لاه شاهادة لنفساه، أو يجار بهاا لنفساه نفًعاا، وهاذا ال 

رع ألصاله دون شاهادة األصال يوجد في شهادة االبان ألبياه؛ ولاذلك تجاوز شاهادة الفا
 .(2)لفرعه

أن هاذه النصاوص النبوياة لايس فيهاا داللاة علاى عادم  يبيقش هذا اال هتدالل:
قبااول شااهادة األب البنااه، والااذ  دل عليااه الحااديث أرثاار الفقهاااء ال يقولااون بااه، باال 
عناادهم أن مااال االباان لااه حقيقااة وحكًمااا، وأن األب ال يتملااك عليااه منااه شااايًئا؛ ألن 

ي الحاااديث األول ليسااات للملاااك قطًعاااا، وأرثااار الفقهااااء يقولاااون: وال ل باحاااة، الاااالم فااا
وعلااى القااول ب نهااا ل باحااة، فااال يلاازم ماان إباحااة أخااذه مااا شاااء ماان مالااه أن ال تقباال 

 .(3)أو ظهور انتفاء التهمة ،شهادته له بحال، وذلك عند القطع
بمض فيمهد ال ضهام لهرابًمد: أدلة القيل الرابع علق قبيل شادد  عميدا الب ه  بم

 :تامة فيه
بااا ن شاااهادة عماااود  النساااب بعضاااهم لااابعض إنماااا تااارد ألجااال التهماااة،  اساااتدلوا

 افاااإذا شاااهد عماااود والماااتهم تااارد شاااهادته كماااا تقااادم فاااي أدلاااة أصاااحاب القاااول األول،
أو دفااع مضاارة، كشااهادة  ،النسااب بعضااهم لاابعض فيمااا ال تهمااة فيااه بجلااب مصاالحة

والماااال إذا كاااان مساااتغنى عناااه  ،والقصااااص ،قوالطاااال ،أحااادهما ل خااار فاااي النكااااح

                                                 

(، السنن الربرى 2137( ح )723/ 2(، سنن ابن ماجه )3528( ح )288/ 3سنن أبي داود ) (1)
/ 7(، السانن الربارى للبيهقاي )2294( ح )52/ 2(، المساتدرك للحاارم )6003( ح )7/ 6للنسائي )

حيح علاااى شااار  الشااايخين ولااام وقاااال الحاااارم فاااي المساااتدرك: )هاااذا حاااديث صااا ،(15743( ح )787
 (.230/ 7(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )52/ 2المستدرك ) .يخرجاه(

 (.163/ 17(، الحاو  الربير للماورد  )63/ 12المغني البن قدامة ) (2)
 (.91 -1/90بتصرس يسير، إعالم الموقعين البن القيم ) (3)
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فااال  ،قبلاات شااهادته؛ ألن كاال واحااد منهمااا ال ينتفااع بمااا يثباات ل خاار بهااذه الشااهادة
 .(1)تهمة بحقه

خدمً ههد: أدلهههة القهههيل الخهههدمس علهههق التفريهههع بهههين القريههه  يالبميهههد فهههي عمهههيدا 
 ،د للحفيهدالب  ، فال تقبهه شهادد  األ  الببهه يال االبهن ألبيهه، يتقبهه شهادد  الجه

 :يالحفيد للجد
أنهام وجادوا  -وهللا أعلام-لم أقف على دليل ألصحاب هذا القول، ولران يظهار 

لقاوة  ؛والولاد لوالاده ،وهاي شاهادة الوالاد لولاده ،أن التهمة قوية في حاق شاهادة القرياب
لااذلك تاارد شااهادة كاال منهمااا  ؛والميااراث ،والنفقااة ،الصاالة بينهمااا، ولتقااديمهما فااي الباار

همااا علااى مااا شااهادة الجااد والحفيااد فالتهمااة فيهااا أضااعف، ويبقااى الحكاام فيل خاار، أ
 وهو قبول الشهادة. ،األصل

 الترجيح:
فااي هااذه المسااا لة  -تعاااالى -رحمهاام هللا-يظهاار ممااا ساابق أن خاااالس العلماااء 

 ؛يعااود إلااى اخااتالفهم فااي وجااود التهمااة فااي شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض
قبااول الشااهادة بالتهمااة وجااوًدا وعاادًما، فااإذا وجاادت لااذلك الااذ  أمياال إليااه هااو تعليااق 

ذا عاادمت التهمااة قبلاات الشااهادة ،التهمااة ردت الشااهادة ولااو  ،ولااو كاناات ألجنبااي، وا 
كانت ألصله أو فرعه، وعلى هذا يكون قبول شهادة عمود  النسب بعضهم لابعض 

وناااوع  ،ألن الحكااام يختلاااف بحساااب حاااال الشاااهود ؛ومرجعهاااا إلاااى القاضاااي ،مردهاااا
وقرائن األحاوال المتعاددة، وهاذا ماا ذهاب إلياه جماع مان المحققاين مان أهال  ،ياالقضا
، ومان (4)، واألماام الشاوكاني(3)، وتلمياذه ابان القايم(2)بان تيمياةكشيخ اإلساالم  ،العلم

                                                 

 (.63/ 12المغني البن قدامة ) (1)
 (.206/ 5المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (2)
 (.91/ 1إعالم الموقعين البن القيم ) (3)
 (.336/ 8لشوكاني )نيل األوطار ل (4)
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 رحم هللا الجميع. - (1)بن عثيمينالمعاصرين اإلمام 
[ 282﴾ ]البقاااارة: يل ىل مل يك: )قولااااه:  ♫-قااااال اباااان العربااااي 

تفاااويض القبااول فاااي الشااهادة إلااى الحاااارم؛ ألن الرضااا معناااى يكااون فاااي  دلياال علااى
 .(2)النفس بما يظهر إليها من األمارات عليه، ويقوم من الدالئل المبينة له(

 المطل  الندبي
 الشادد  ألحد عميدا الب   علق ا خر مبامد

المقصود بهذا المطلب هو شهادة أحد عماود  النساب ل خار علاى آخار، كا ن 
الولااد ألبيااه علااى أمااه، أو أن يشااهد الوالااد ألحااد ولديااه علااى اآلخاار، وقااد ساابق يشااهد 

فاااي الشاااهادة علاااى عماااود   -رحمهااام هللا-فاااي المطلاااب األول بياااان اتفااااق الفقهااااء 
النسب، وبيان خالفهم في الشهادة لعمود  النسب، وفي هذا المطلاب جماع لماا باين 

جهااة أخاارى شااهادة علااى المساا لتين، فهااي ماان جهااة شااهادة لعمااود  النسااب، وماان 
ن كاناات ماان حيااث  عمااود  النسااب؛ ولهااذا أفردهااا بعااض العلماااء بحكاام مسااتقل، وا 
األصل داخلة في الخالس السابق الذ  ُعارض بالتفصايل فاي المطلاب األول؛ لاذلك 
 ؛لاام يتناااول كثياار ماان أهاال العلاام الحكاام فااي هااذه المساا لة بااإيراد األدلااة والمناقشااات

  تي عرض ألبرز األقوال في حكم هذه المس لة:ارتفاء بحكم األصل، وفيما ي
 :القيل األيل: ال تقبه الشادد  ألحد عميدا الب   علق ا خر مْبامد مطلقد

لى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء   ،(3)من الحنفية -تعالى -رحمهم هللا-وا 
 
 

                                                 

 (.437/ 15الشرح الممتع البن عثيمين ) (1)
 (.336/ 1أحكام القرآن البن العربي ) (2)
(، المبساااااو  403/ 7(، فاااااتح القااااادير البااااان الهماااااام )243لساااااان الحكاااااام البااااان الشاااااحنة )ص:  (3)

 .(379/ 2(، درر الحكام لعلي حيدر )219/ 4(، تبيين الحقائق للزيلعي )122/ 16للسرخسي )
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 .(3)، وبعض المالرية(2)، والحنابلة(1)والشافعية
 :حد عميدا الب   علق ا خر مْبامد مطلقدالقيل الندبي: تقبه الشادد  أل

ليه ذهب الظاهرية وا 
 .(5)، وبعض الشافعية(4)

القيل الندلث: تقبه الشادد  ألحد عميدا الب   علق ا خر مهن عمهيدا الب ه  
، أماااا إذا وجااادت التهماااة،  بااا ن ظهااار ميااال للمشاااهود لاااه منعااات إذا عهههدمت التامهههة

لااى العاااق، أو الصااغير علااى الربياار، أو الشااهادة، وذلااك كشااهادة األب لولااده البااار ع
التهااام األب علااى إبقائااه المااال تحاات يااده، وهااذا مااا ذهااب إليااه  ؛لساافيه علااى الرشاايدا

 .(6)المالرية

                                                 

/ 6جاااء فااي مغنااي المحتااام للشااربيني: )ال تقباال شااهادته ألحااد أصااليه أو فرعيااه علااى اآلخاار(، ) (1)
 (.236/ 11(، روضة الطالبين للنوو  )163/ 17(، وينظر: الحاو  الربير للماورد   )356
(، 441/ 4جااااء فاااي اإلقنااااع للحجااااو : )فاااال تقبااال شاااهادة عماااود  النساااب بعضاااهم لااابعض(، ) (2)

(، المباااااادع الباااااان مفلااااااح 12/65(، المغنااااااي الباااااان قدامااااااة )12/66نصاااااااس للماااااارداو  )وينظاااااار: اإل
(10/186.) 
ال تجاوز شاهادة األب البناه علاى كال حااال(،  :جااء فاي مواهاب الجليال للحطااب: )وقاال سااحنون  (3)
(6 /159.) 
ألم جاء في المحلى البن حزم المحلى باآلثار: )وكل عدل فهو مقبول لرل أحد وعليه، كااألب وا (4)

البنيهمااا، وألبيهمااا واالباان واالبنااة لألبااوين واألجااداد، والجاادات، والجااد، والجاادة لبنااي بنيهما...كاألباعااد 
 (.505/ 8وال فرق( )

 (. 236/ 11(، روضة الطالبين للنوو  )163/ 17الحاو  الربير للماورد  ) (5)
لده اآلخر جائزة، وكذلك جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: )شهادة أحد األبوين لولده على و  (6)

(، 183/ 7هااذا إن لاام يظهاار مياال للمشااهود لااه(، ) ،شااهادة الولااد ألحااد أبويااه علااى اآلخاار فإنهااا جااائزة
(، 268/ 1(، تبصارة الحكاام البان فرحااون )246/ 4(، حاشاية الصااو  )171/ 4حاشاية الدساوقي )

ينظار: مواهاب الجليال  .لعدالاةا فاي اواشتر  بعض المالرية لقبول هذه الشاهادة أن يكاون الشااهد مبارزً 
 (.159/ 6للحطاب )
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 األدلة يالمبدقشة يالقيل الراجح:
 دليه أصحد  القيل األيل:

والتااي  ،وماان المعقااول ،والساانة النبويااة ،ن الرااريمآاسااتدلوا بعمااوم األدلااة ماان القاار 
علااى رد شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض، واألدلااة الااواردة فااي رد شااهادة تاادل 
ساااواء أراااان  ،، وأن عماااوم هاااذه األدلاااة تشااامل رد الشاااهادة لعماااود  النساااب(1)الماااتهم

 . (2)وألنه في الحقيقة شاهد ألحدهما ؛المشهود عليه من عمود  النسب أو أجنبي
أجيااب عنااه سااابًقا،  : بماااييمكههن مبدقشههة مههد ا ههتدل بههه أصههحد  القههيل األيل

وهو أن جميع األدلة التي استدلوا بها في رد شهادة عمود  النسب بعضهم لبعض، 
األحادياث الاواردة فاي رد شاهادة الماتهم ضاعيفة ال و  ليس فيهاا دليال صاحيح صاريح،

تقوم بها حجة، وعلى فرض صحتها فليس فيها دليل على رد شهادة عمود  النسب 
نمااا دلاات علااى  عاادم قبااول شااهادة المااتهم، والرااالم هنااا فااي شااهادة بعضااهم لاابعض، وا 

 .(3)العدل غير المتهم
 دليه أصحد  القيل الندبي:

، والتااي ياادخل فيهااا (4)اسااتدلوا بعمااوم النصااوص الدالااة علااى قبااول شااهادة العاادل
شهادة عمود  النسب بعضهم لبعض إذا كانوا عدوال، وال دليل على اساتثناء شاهادة 

نااااء آلبااائهم، فتبقاااى النصااوص علااى عمومهاااا، وياادخل فيهاااا أو األب ،اآلباااء ألبنااائهم
 .(5)كما يدخل فيها الشهادة ألجنبي ،قبول الشهادة ألحد عمود  النسب على اآلخر

واستدلوا ب ن الشهادة ألحد عمود  النسب علاى اآلخار قاد تعاارض فيهاا الاوازع 

                                                 

 .ينظر أدلة أصحاب القول األول في المطلب السابق (1)
 (.893/ 2البر ) الرافي البن عبد (2)
 (.91/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )507/ 8المحلى البن حزم ) (3)
 .ينظر ألدلة القول الثاني في المطلب السابق (4)
 (.88/ 1(، إعالم الموقعين البن القيم )510/ 8حزم )المحلى البن  (5)
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هادة وكاااذلك الشااا ،وذلاااك ألن الشاااهادة هناااا لشاااخص يميااال إلياااه فاااي العاااادة ؛الطبعاااي
وتضااااعف  ،فعندئااااذ يظهاااار الصاااادق ،سااااترون علااااى شااااخص يمياااال إليااااه فااااي العااااادة

 .(1)التهمة
وذلاك ألن اآلبااء  ؛ ن ضاعف التُّهماة هناا غيار مسالمبا يبيقش هذا اال هتدالل:

فمانهم مان يحاب أحاد أبوياه  ،واألبناء كثيًرا ما يتفاوتون في محبتهم لبعضهم الابعض
 .(2)؛ ولذلك تهمة المحبة والميل موجودةأرثر، ومنهم من يميل مع أحد ابنيه أرثر

 دليه أصحد  القيل الندلث:
اساااتدل القاااائلون بقباااول الشاااهادة ألحاااد عماااود  النساااب علاااى اآلخااار منهماااا إذا 

، وتظهار التهماة ماثاًل فاي (3)عدمت التهمة بعموم األدلة الواردة في رد شهادة الماتهم
لى الرَّاشاد؛ ألن األب ماتهم فاي أو للسفيه ع ،شهادة الوالد لولده الصغير على الربير

، وكاذلك الحاال فاي شاهادة (4)هذه الحالِّ ب نه يريد بِّالشهادة أن يبقي الماال تحات ياده
الوالااد البنااه البااار علااى ابنااه العاااق؛ ألنااه مااتهم بالشااهادة للبااار لبااره، ومااتهم بالشااهادة 

 .(5)على العاق لعقوقه
فااي هااذه الحالااة قااد اسااتوى ن الشاااهد إفاا أمااا إذا لاام يظهاار المياال وعاادمت التهمااة

 .(6)فصار كمن شهد ألجنبي ؛وفيمن شهد عليه ،لديه األمر فيمن شهد له

                                                 

 (.356/ 6مغني المحتام للشربيني ) (1)
 (.303/ 8نهاية المحتام للرملي ) (2)
 .ينظر ألدلة القول األول في المطلب السابق (3)
 (.183/ 7(، شرح مختصر خليل للخرشي )171/ 4حاشية الدسوقي ) (4)
 (.171/ 4حاشية الدسوقي ) (5)
 (.159/ 6مواهب الجليل للحطاب ) (6)
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 الترجيح:
فاي هاذه المسا لة  -تعاالى -رحمهام هللا-أن خالس العلمااء  -مما سبق-يظهر 

وهاي )الشاهادة لعماود  النساب(، والخاالس  ،يعود إلى اختالفهم فاي المسا لة الساابقة
يعود إلى وجود التهمة وعدمها، لذلك الذ  أميل إليه في هاذه  -كما مر سابًقا-فيها 

ألن األصاال هااو  ؛أن يعلااق قبااول الشااهادة بالتهمااة وجااوًدا وعاادًما -أيضااا-المساا لة 
قبااول شااهادة العاادل، فااإذا رأى القاضااي أن فااي شااهادة األب ألحااد ابنيااه علااى اآلخاار 

يارد الشاهادة؛ وال شاك فلاه أن  ؛تهمة، أو رأى أن فاي شاهادة االبان ألحاد أبوياه شابهة
 ،أن وجااود التهمااة وعاادمها يختلااف باااختالس األحااوال التااي تعااود إلااى حااال الشاااهد

وماا يحايل بهاا مان تفاصايل، ويبقاى أن األصال هاو أن  ،ونوع القضاية ،والمشهود له
 وشهادته مقبولة. ،العدل غير متهم
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 المبحث الندبي
 شادد  عميدا الب   بمضام لبمض في البظدم ال ميدا

م أجاد فاي النظاام الساعود  الانص علاى حكام شاهادة عماود  النساب بعضاهم لا
لبعض، بل لم أقف بعد البحث فاي مختلاف األنظماة العدلياة فاي المملراة علاى بياان 

ال يعني عدم وجود األسباب التي  -بطبيعة الحال-لموانع الشهادة في النظام، وهذا 
د إذا كاان فياه ماا يمناع مان تمنع من قبول الشهادة، وقد ناص النظاام علاى أن الشااه
جاء ذلاك فاي الماادة الساابعة قبول شهادته فليس للمحكمة أن تُعد أقواله شهادة، كما 

حيااث نصاات علااى أنااه )إذا كااان  ،ن بعااد المائااة ماان نظااام اإلجااراءات الجزائيااةيوالساات
، ل شااهادته، فااال تعااد أقوالااه شااهادةالشاااهد غياار بااالغ، أو كااان فيااه مااا يمنااع ماان قبااو 

ذا كان الشاهد مصاًبا  ،دت أن في سماعها فائدة أن تسمعهاحكمة إذا وجولرن للم وا 
فيساتعان بمان  ؛تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن بمرض، أو بعاهة جسيمة مما

 يستطيع التفاهم معه، وال يعد ذلك شهادة(.
وهاي حكام شاهادة عماود  النساب بعضاهم  ،وفيما يتعلق بالمسا لة محال البحاث

ن كاااان ال ،لااابعض نظاااام الساااعود  لااام يااانص عليهاااا صاااراحة إال أن بعاااض الماااواد وا 
النظاميااة قااد أشااارت إلااى التحقااق ماان عاادم وجااود الشاابهة فااي شااهادة الشاااهد، وذلااك 

وجهااة  ،عناادما نصاات أن علااى الشاااهد عنااد اإلدالء بشااهادته أن يااذكر اساامه الراماال
ان لاه اتصاال إن ك ،أو غيرها ،أو االستخدام ،أو عليه بالقرابة ،اتصاله بالمشهود له

وهااي أن تحديااد صاالة الشاااهد باا طراس  ،بهاام، وال شااك أن لهااذا الاانص النظااامي غايااة
 ،وناوع القضاية ،وذلاك بحساب حاال الشااهد ،قد ُيورث شبهة فاي هاذه الشاهادة ،النزاع

ومصااالحة الشااااهد منهاااا، فاااإذا تحققااات التهماااة فاااي مجلاااس الحكااام فللقاضاااي أن يااارد 
بولهاا، وفاي المقابال الانص النظاامي لام يلازم الشهادة وللمشهود علياه أن يطعان فاي ق

رافعاات فاي بالمنع من قبول الشهادة في حاال وجاود القراباة، حياث جااء فاي نظاام الم
ن بعااد المائااة: )تساامع شااهادة كاال شاااهد علااى انفااراد بحضااور يالمااادة الثالثااة والعشاار 
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الخصااااوم دون حضااااور باااااقي الشااااهود الااااذين لاااام تساااامع شااااهادتهم، علااااى أنَّ تخلُّااااف 
وعلاى  ،عها، وتتلاى علياه الشاهادة إذا حضارصم المشهود عليه ال يمنع مان ساماالخ

وجهااااة اتصاااااله  ،ومكااااان إقامتااااه ،ومهنتااااه ،وساااانه ،الشاااااهد أن يااااذكر اساااامه الراماااال
أو غيرها إن كان له اتصال بهام، ماع التحقاق مان  ،أو االستخدام ،بالخصوم بالقرابة

 .هويته(
ن ماان نظااام اإلجااراءات الجزائيااة: يء أيضااا فااي المااادة السادسااة والتسااعكمااا جااا

)علااى المحقااق أن يثباات فااي المحضاار البيانااات الراملااة عاان كاال شاااهد، تشاامل اساام 
الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفتاه، وجنسايته، ومكاان إقامتاه، وصالته باالمتهم 

 ،وشااهادة الشااهود ،وتاادون تلااك البيانااات ،والماادعي بااالحق الخاااص ،والمجنااي عليااه
جراءات سم اعها في المحضر مان غيار تعاديل، أو شاطب، أو كشال، أو تحشاير، وا 
 وال يعتمد شيء من ذلك إال إذا صدق عليه المحقق والراتب والشاهد(. ،أو إضافة

أن النظاااام الساااعود  لااام يااانص علاااى حكااام شاااهادة عماااود   يظاهههر ممهههد  هههبع
النسااب بعضااهم لاابعض، وبناااء علااى ذلااك فااإن الحكاام فااي هااذه المساا لة يعااود للقاعاادة 

وهااي أن علااى  ،العامااة التااي قررتهااا األنظمااة العدليااة فااي المملرااة العربيااة السااعودية
المحااارم أن تطبااق أحكااام الشااريعة اإلسااالمية فااي القضااايا المعروضااة أمامهااا، وأن 
القضاة ال سلطان عليهم في قضاائهم لغيار أحكاام الشاريعة اإلساالمية، حياث نصات 

قضاااة مسااتقلون، ال ساالطان علاايهم فااي المااادة األولااى ماان نظااام القضاااء علااى أن )ال
قضائهم لغير أحكام الشاريعة اإلساالمية واألنظماة المرعياة، ولايس ألحاد التادخل فاي 

 القضاء(.
ونظااام اإلجااراءات  ،كمااا نصاات المااادة األولااى ماان نظااامي المرافعااات الشاارعية
أمامهااا أحكااام الشااريعة  الجزائيااة علااى أن )تطبااق المحااارم علااى القضااايا المعروضااة

وفقا لماا دل علياه الرتااب والسانة، وماا يصادره ولاي األمار مان أنظماة ال  ،سالميةاإل
 تتعارض مع الرتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام(.

ذا كانااات مرجعياااة األحكاااام القضاااائية فاااي النظاااام الساااعود  ألحكاااام الشاااريعة  وا 
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هذه المس لة، فاإن علاى القاضاي أن اإلسالمية، ولم يلزم النظام بقول معين في حكم 
كماا فاي الشاهادة ألجنباي علاى عماود   -رحمهام هللا-يلتزم بما أجماع علياه العلمااء 

النساااب، وأن يجتهاااد فاااي اختياااار الاااراجح مماااا اختلفاااوا فياااه كماااا فاااي شاااهادة عماااود  
 النسب بعضهم لبعض.
وأجااد فاي عادم الانص علاى حكام هاذه  ،أن المانظم قاد أحسان يالذا أميهه إليهه

تعااالى، وفااي -رحمهاام هللا -المساا لة؛ وذلااك ألن المساا لة محاال خااالس بااين الفقهاااء 
كماا -اإللزام بقول معين تضييق لنظر القاضي واجتهااده، واألقاوال فاي هاذه المسا لة 

وحجتااه، فماان المناسااب أن ُيتاارك  ،لهااا حاا  ماان النظاار، ولراال قااول دليلااه -ماار معنااا
بعاض القضاايا مان األدلاة والبيناات إال  هذا لسلطة القاضي التقديرية فقد ال يجاد فاي

شاااهادة عماااود  النساااب، وفاااي كثيااار مااان القضاااايا تنتفاااي التهماااة التاااي عليهاااا مااادار 
 الخالس في حكم هذه المس لة.

كماااا أن للقاضاااي فاااي بعاااض القضاااايا أن يعااادل عااان القاااول الاااراجح إلاااى القاااول 
 .(1)المرجوح عند االقتضاء بشرو  مقررة، وب سباب يبينها القاضي

ومااا  ،ناااء علااى مااا ساابق فااإن علااى القاضااي أن يجتهااد فااي كاال قضااية بعينهاااوب
واألحوال، فإن وجد أن في شاهادة عماود  النساب  ،والقرائن ،يحيل بها من الظروس

ن وجااد أن  ؛بعضااهم لاابعض شاابهة متحققااة أو غالبااة فعليااه أن يمنااع هااذه الشااهادة، وا 
 ؛هاااو قباااول شاااهادة العااادلو  ،أو ضاااعيفة ال تقاااوم أماااام األصااال العاااام ،الشااابهة منتفياااة
 .فعليه أن يقبلها
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 المبحث الندلث
 درا ة تطبيقية من المحدكم ال ميدية

 :(1)القضية األيلق )شادد  الفرع ألصله(
)... ادعاااات المدعيااااة قائلااااة: لقااااد تااااوفي زوجااااي مورثنااااا قباااال خمااااس ساااانوات فااااي 

 /11/ 19وبالتحدياااد بتااااريخ  ،هاااا، وقاااد كنااات اشاااتريت مناااه قبااال وفاتاااه21/02/1429
منهااا خمساامائة ألااف ريااال  ،وسااتة آالس ريااال ،هااا، منزلااه... بقيمااة قاادرها سااتمائة1428

تقبلات باه قارض الصاندوق العقاار ،  ،وستة آالس ريال ،والباقي وقدره مائة ،سلمتها نقدا
وأصابح  ،وقد شمله العفو عن قروض المتوفين، وجرى تحرير البيت مان رهان الصاندوق 

مان إفراغاه باسامي بسابب وجاود القاصارة الماولى عليهاا، البيت ملرا لي، ولرن لم أتمكان 
فراغاه باسامي، هاذه دعاوا ، وبعارض ذلاك علاى  ،أطلب إثبات شارائي للمنازل الماذكور وا 

المدعى عليهم أجاابوا بقاولهم: ماا ذكرتاه المدعياة صاحيح جملاة وتفصاياًل، هكاذا أجاابوا، 
يااة والاد ، وأناه اساتلم وقال المدعى عليه )...(: إنني أشهد بصحة تلك المبايعة وقت ح

من القيمة المبلغ الذ  ذكرتاه المدعياة، هكاذا شاهد، كماا قاال المادعى علياه )...(: إنناي 
وأناااه اسااتلم مااان والااادتي المدعياااة المبلاااغ  ،أشااهد بصاااحة تلاااك المبايعاااة حااال حيااااة والاااد 

الماااذكور، هكاااذا شاااهد، وقاااد جااارى تعاااديل الشااااهدين مااان قبااال ولاااي القاصااارة ومااان قبااال 
)...(، هااذا وبساايال المدعيااة: هاال ساالمت ماان مبلااغ القاارض الااذ  تقبلتااه  الماادعى عليااه

شاايئا؟ فقالاات: إنااي لاام أساالم منااه شاايئا،...، فبناااء علااى مااا تقاادم وبعااد الاادعوى واإلجابااة، 
 ،ياااة، ولراااون المااادعى عليهماااا )...(وحياااث أقااار المااادعى علااايهم بصاااحة دعاااوى المدع

وألن شااهادة االباان ألبيااه مقبولااة  )...( قااد شااهدا بصااحة تلااك المبايعااة واسااتالم الااثمن،و
ماا  -♫-كما قرر ذلك ابن القيم في إعاالم الماوقعين حياث قاال  ،فيها ال تهمة فيه

                                                 

، محكماااة الدرجاااة 2، الااارقم التسلسااالي 25 -1/22هاااا 1435مجموعاااة األحكاااام القضاااائية لعاااام  (1)
، محكمة االساتئناس: 34316433، رقم القضية: 1434األولى: المحكمة العامة بالرياض، تاريخها:

 .35264360، رقم القرار: 09/02/1430ض، تاريخ: محكمة االستئناس بمنطقة الريا
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  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكتعااااالى:  -نصااااه: )قااااال اآلخاااارون: قااااال هللا 

، وقاااااد قاااااال ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّتعاااااالى:  -، وقاااااال ﴾ننمن زن رن مم
 يق ىق ىفيف يث  ىث نثتعاالى:  -، وقاد قاال ﴾يث ىث نث مثتعالى:  

 يت  ىت نت مت زت﴾، وقاااااال:  يل ىل مل يك  ىك مك لك اك

، وال رياااب فاااي دخاااول اآلبااااء واألبنااااء ﴾يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
وتناولهاااا للجميااع بتنااااول واحااد، هاااذ مماااا ال  ،واألقااارب فاااي هااذا اللفااا  ناادخول األجاناااب

وال  ،وال أخااا ،وال ولاادا ،وال رسااوله ماان ذلااك أبااا -ساابحانه–يمكاان دفعااه، ولاام يسااتثن هللا 
فتلازم الحجااة بإجمااعهم(، إلااى  ،ال أجمااع المسالمون علااى اساتثناء أحااد مان هاايالءو  ،قراباة

ونااص  ،أن قاال: )والصااحيح أنااه تقباال شااهادة االباان ألبياه واألب البنااه فيمااا ال تهمااة فيااه
عليااه أحمااد(، وهااذا يقتضااي ثبااوت شااهادة الماادعى عليهااا خصوصااا أن ولااي القاصاارة قااد 

سااقاطه عاان  ،هااو ماان ضاامن القيمااة ،مدعيااةأقاار بااذلك، ولرااون المبلااغ الااذ  تقبلتااه ال وا 
وهااذا يعنااي ثبااوت  ،ن العفااو خاااص بااالمتوفينإة؛ إذ المااورث ال يعااد إسااقاطا عاان المدعياا

نصاايب القاصاارة فااي ذلااك المبلااغ؛ إذ إنااه ماان ضاامن القيمااة، ونظاارا لرااون بقيااة الورثااة لاام 
مااورث  يطااالبوا بنصاايبهم ماان ذلااك المبلااغ الااذ  تاام إسااقاطه، لااذا كلااه فقااد ثباات لااد  بيااع

وأنااه اسااتلم ناماال قيمتااه مااا عاادا  ،الطاارفين المدعيااة للعقااار الموصااوس أعاااله قباال وفاتااه
قرض الصندوق المتبقي، كما ثبت لد  أن العقار أصابح ملراا للمدعياة، كماا ثبات لاد  

وساااتمائة وساااتة وساااتين  ،أن بذماااة المدعياااة للماااولى عليهاااا )...( مبلاااغ سااابعة عشااار ألفاااا
وألزمتهااا  ،ل نصاايبها ماان مبلااغ القاارض الااذ  تاام إسااقاطهة تمثاالااوساات وسااتين هل ،رياااال

بتسااليمها للااولي إلنفاقهااا علااى المااولى عليهااا، وحكماات بااذلك، وقنااع بااذلك الماادعى عليااه 
 .(1)والية ووكالة، وسوس يتم رفع الحكم المحكمة االستئناس(
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 .(1)االستئناس: )... تقرر الدائرة باألرثرية المصادقة على الحكم(
 تحليه القضية:

يظهاااار ماااان خااااالل القضااااية السااااابقة أن المدعيااااة )األم( أقاماااات دعواهااااا ضااااد 
المادعى علايهم )أوالدهاا( بصافتهم بااقي ورثاة؛ حياث ادعات أنهاا اشاترت المنازل مان 

فراغه باسمها، وقاد  ،وسلمته الثمن، وتطلب إثبات شرائها للمنزل ،زوجها قبل وفاته وا 
وطلاب شاهادة  ،أقر المدعى عليهم بصحة الدعوى، ولم يكتفي القاضاي بهاذا اإلقارار

فشهدوا بصحة الدعوى، وبناء علياه  ،المدعى عليهم؛ وذلك لوجود قاصرة بين الورثة
 وحكم به لصالح المدعية. ،ثبت لدى القاضي بيع مورث الطرفين للعقار

عض، حيااث شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لااب ويظهاار بااذلك أن القاضااي َقبِّاال
وذلااك لعاادم وجااود التهمااة فااي شااهادة الشااهود، وممااا ياادل  ؛قباال شااهادة األبناااء ألمهاام

 على عدم وجود التهمة ما ي تي:
 أن شهادة العدل مقبولة. -كما مر سابًقا-أوال: أنه جرى تعديل الشهود، واألصل 

صالحة؛ وذلاك ألن فاي هاذه الشاهادة ثانيا: أن الشهادة هنا ال تعاود علاى الشاهود بالم
 وهو المنزل. ،لحقهم بجزء من الميراث اإسقاط

ووكالاة بصااحة  ،ثالثاا: أن هاذه الشااهادة يعضادها إقاارار جمياع الماادعى علايهم أصااالة
 دعوى المدعية.

لااذلك قاارر القاضااي قبااول شااهادتهم، واسااتدل بمااا نقلااه عاان اباان القاايم فااي هااذه 
ر معنا، وقد قاررت محكماة االساتئناس المصاادقة كما م ،وهو القول الراجح ،المس لة

 على الحكم.
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 :(1)القضية الندبية )شادد  األصه لفرعه(
ادعاات الماارأة )قائلااة فااي دعواهااا: عقااد علااي الماادعى عليااه الغائااب عاان مجلااس 

ولام يختال باي؛  ،ها ولم يدخل، ولم يختل بي؛ حيث عقاد7/1/1431القضاء بتاريخ 
مان العقاد صادرت مناه مكالماة هاتفياة، ثام هجرناي،  حيث عقد علي، وبعد أيام قليلة

وانقطعت أخباره عني، وقد بحثت عنه فلم أجد عنه خبرا، وال أثرا؛ حيث كان يتواجد 
فااي محافظااة )...(، ثاام انتقاال إلااى حائاال، وقااد شااخص إخااوتي للبحااث عنااه، وقاااموا 
 بساايال أقاربااه عناااه، وماان يعرفاااه ف جااابوهم بااا ن الشااخص متغياااب، وال يعلمااون عناااه
شاايئا؛ وحيااث إننااي اماارأة شااابة أحتااام مااا تحتاجااه النساااء، كمااا أن الماادعى عليااه لاام 
يتاارك لااي نفقااة، وال سااكنا،... وحيااث وقااع علااي الضاارر كثياارا ماان ذلااك كلااه، فااإنني 
أطلااب الحكاام بفسااخ نناااحي ماان زوجااي الماادعى عليااه لألسااباب التااي ذكرتهااا، هااذه 

كاااال مااان: )...( ساااعود  دعاااوا . وبطلاااب البيناااة مااان المدعياااة أحضااارت للشاااهادة 
الجنسااية بموجااب السااجل الماادني ذ  الاارقم )...(، و)...( سااعود  الجنسااية بموجااب 
السااجل الماادني ذ  الاارقم )...(. وبساايالهما عمااا لااديهما شااهد كاال واحااد منهااا قااائال: 
أشااهد باااهلل العظاايم باا ن الماادعى عليااه الغائااب عاان مجلااس القضاااء )...( عقااد علااى 

ولام ياادخل، ولاام يختال؛ حيااث هجرهااا  ،هااا7/1/1431اريخ المدعياة هااذه الحاضارة بتاا
بعد العقد عليها، وتغيب عنها بعد العقد مباشرة، وقد انقطع عنا خبره، وأثره من ذلك 

فلاام يوجااد لااه خباار، وال نعلاام أنااه  ،التاااريخ، وقااد تاام الساايال عنااه كثياارا ماان كااان يعرفااه
 حة محتاجة، هكاذا شاهدا.ة شابة صالترك لزوجته المدعية نفقة، وال سكنا، وهي امرأ 

وبساايال الشاااهدين عاان عالقتهااا بالمدعيااة أجاااب الشاااهد األول باا نني جااد للمدعيااة، 

                                                 

، محكماة الدرجاة 621، الارقم التسلسالى: 62 -9/57هاا 1435مجموعة األحكام القضائية لعام  (1)
هااااا، محكمااااة 1935تاريخهااااا:  3544903ناااادل، رقاااام القضااااية: األولااااى: المحكمااااة العامااااة بدومااااة الج

هااااااااا، رقاااااااام القاااااااارار: 12/04/1435االسااااااااتئناس: محكمااااااااة االسااااااااتئناس بمنطقااااااااة الجااااااااوس تاريخااااااااه: 
35206358. 
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وأجاب الشاهد الثاني ب نه ليس لي عالقة بالمدعية إال أنني أعرفها، هكذا أجاباا، ثام 
جااارى تعااااديل الشاااااهدين...؛ فبناااااء علااااى مااااا تقاااادم ماااان الاااادعوى وشااااهادة الشاااااهدين 

صاااول الشااارعية، ولطاااول غيباااة الااازوم، وحصاااول الضااارر علاااى المعااادلين طباااق األ
ومااا تحتاجااه النساااء؛ وألن ماان المقاارر شاارعا رفااع  ،والسااكن ،المدعياة لحاجتهااا للنفقااة
زالتاه؛ لقولاه  (؛ ولجهالاة إقاماة المادعى علياه، وهاذا الضهرر يال ضهرارملسو هيلع هللا ىلص: )الضرر وا 

إلااى يتضااح ماان الخطابااات أعاااله الصااادرة ماان جهااة االختصاااص، وعاادم التوصاال 
ولمشااروعية الفسااخ ماان أجاال غيبااة الاازوم عنااد تااوفر شاارو  الغيبااة،  ،الماادعى عليااه

ولتوفرها في مثل هذه الحاال؛ وحياث إن تارك الزوجاة فتارة طويلاة فياه ضارر عظايم؛ 
ال  ،فاإن فااء ،وحيث قرر أهل العلم أن من آل على زوجته فإنه يمهل أربعة أشاهر وا 

ليااه أولااى ماان اإليااالء؛ لااذلك كلااه فقااد ألاازم بااالطالق؛ وألن مااا نسااب إلااى الماادعى ع
حكماات غيابيااا بفسااخ نناااح المدعيااة )...( ماان زوجهااا الغائااب الماادعى عليااه )...( 
دون عااااوض؟ وحيااااث قااااررت المدعيااااة عاااادم حصااااول الاااادخول أو الخلااااوة فقااااد جاااارى 

 ىت نت مت زتتعاااالى:  -إفهامهااا ب ناااه ال عااادة عليهاااا لهاااذا الفساااخ؛ لعماااوم قولاااه 

، وعليهااااا أال ﴾مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت
تتاازوم حتااى يكتسااب الحكاام القطعيااة، والغائااب علااى حجتااه متاا  حضاار. وبعرضااه 
 .على المدعية قررت القناعة، وقررت رفع المعاملة إلى محكمة االستئناس لتدقيقها(

االساااتئناس: )بدراساااة الصاااك وصاااورة الضااابل وأوراق المعاملاااة لاااوح  ماااا يلاااى: أوال/ 
وعدله، ولم يبين مستنده على ذلك، وال يخفى على  سمع فضيلته شهادة جد المدعية

وفقاه  -فضيلته ناالم الفقهااء حاول شاهادة األصال لفرعاه... رابعاا/ أال يارى فضايلته 
مااع مضااي الماادة الطويلااة علااى العقااد أن يحلااف المدعيااة علااى عاادم الاادخول  -هللا 

 والخلوة احتياطا؟(.
بمااااااا يتعلااااااق  -حفظهاااااام هللا-)ُأجيااااااب أصااااااحاب الفضاااااايلة قضاااااااة االسااااااتئناس 

بالمالحظة األولى: فإنه رجح كثير مان أهال العلام بقباول شاهادة األصاول للفاروع إذا 
والعبرة في كال قضاية بعينهاا؛ وذلاك ألن العموماات الدالاة علاى قباول  ،انتفت التهمة
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شهادة العدل ال يستثنى منها شيء إال بدليل واضح يمكننا أن نقابل عناد السايال باه 
ال فإن هللا  ( ساورة 282اآلياة) ﴾ىف يث  ىث نث﴿يقاول:  -جلعز و -وا 

 ﴾يث ىث نث مث﴿تعاالى: -قاال هللا  ،البقرة، وهيالء من رجالنا، وهم أهل عادل
، وهااايالء أهااال عااادل ساااواء قلناااا: إن العااادل اساااتقامة الااادين ( ساااورة الطاااالق2) اآلياااة

والمااروءة مطلقااة، أو قلنااا: إن العاادل هااو العاادل فااي تلااك الشااهادة المعينااة، وماان ثاام 
 ،۱۳5ياال آخار تاام باه قبااول شااهادتهم، نماا جاااء فاي سااورة النسااء فااي اآليااة هنااك دل
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿تعااااااااااااااااااالى: -قااااااااااااااااااال 

 اآلية؛ ولهذا رجح الرثير من العلماء قبول شهادة األصول للفروع إذا كان ﴾ىنين
والقاعاادة تقااول: )إذا انتفااى التعلياال انتفااى الحكاام(،  ،الشاااهد ال تلحقااه التهمااة لعدالتااه

وهنااا ال يوجااد إال التعلياال، وال دلياال علااى رد شااهادة عمااود  النسااب. يراجااع الشاارح 
الممتع على زاد المستقنع المجلد الخامس عشر، السيما أن القرائن تيياد ماا شاهد باه 
الشاااهدان أعاااله... وأمااا مااا يتعلااق بالمالحظااة الرابعااة فقااد حضاارت فااي هااذه الجلسااة 

 عليها استعدت بها، ثم حلفت(. المدعية والمعرس بها. وبعرض اليمين 
 .االستئناس: )تقررت المصادقة على الحكم بعد اإلجراء األخير(

 تحليه القضية: 
مما سبق يظهار أن المدعياة أقامات دعواهاا ضاد زوجهاا الاذ  عقاد عليهاا، ولام 

ثاام هجرهااا، وانقطعاات أخباااره، ورغاام البحااث لاام ُيعثاار لااه علااى  ،أو يختاال بهااا ،ياادخل
ألنهاا تضاررت بغيبتاه الطويلاة، دون أن  ؛واهاا فساخ النكااح مناهوتطلاب فاي دع أثر،

يتاارك لهااا نفقااة وال سااكنى، وأقاماات المدعيااة البينااة حيااث أحضاارت شاااهدين معاادلين 
 ،وقاد قبال القاضاي الشاهادة ،فشهدا طبق دعواهاا، وكاان أحادهما جاد المدعياة ،شرًعا

 وحكم بفسخ النكاح لصالح المدعية.
بشااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض، حيااث وبهااذا يظهاار أن القاضااي أخااذ 
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 ؛المدعياة؛ وذلاك لعادم وجاود التهماة ألن الشااهد هناا جاد ؛َقبِّل شاهادة األصال لفرعاه
 لما ي تي:

 أوال: أن الشاهد معدل شرًعا، واألصل أن شهادة العدل مقبولة.
فاال تهماة بحقاه، وقاد ناص  ؛ثانيا: أن الشاهد ال ينتفع بما يثبت ل خر بهذه الشاهادة

 ملة من الفقهاء على أن قضايا النكاح والطالق وما شابهها ال تدخلها التهمة.ج
والتاااي  ،ثالثاااا: أن شاااهادة الشااااهد جااااءت موافقاااة للقااارائن التاااي توصااال لهاااا القاضاااي

والتااي تيكااد صااحة  ،ظهاارت ماان خااالل الخطابااات الصااادرة ماان جهااة االختصاااص
 دعوى المدعية.

وذلااك عناادما طلااب  ،ماان التثباات واالحتيااا ف لهااا مزياادا رابًعااا: أن الشااهادة قااد أضااي
القاضااي ماان المدعيااة يمااين االسااتظهار، وألجاال ذلااك حكاام القاضااي بشااهادة األصاال 

واستدل لصحة ما ذهب إليه ب دلة القول الاذ  سابق ترجيحاه، وصادق الحكام  ،لفرعه
 من االستئناس.
 :(1))الشادد  لمميدا الب   علق ا خر من عميدا الب  ( :القضية الندلنة

ادعااات الماااارأة )قائلااااة: إن الماااادعى عليااااه زوجاااي...، وقااااد انفصاااالت عاااان بياااات 
الزوجية قبل شهرين من تاريخه بسبب أناه طلقناي باالثالث. أطلاب إثباات ذلاك. هاذه 
دعااوا . وبعاارض ذلااك علااى الماادعى عليااه أجاااب قااائال: مااا ذكرتااه المدعيااة... ماان 

ذكرتااه ماان الطااالق الطااالق وغيااره فغياار صااحيح، وبساايال المدعيااة البينااة علااى مااا 
أجاباات قائلااة: لااد  البينااة، وأحضاارت للشااهادة ابنيهااا، وهمااا )...( و )...(، وطلباات 
سماع شهادتهما، وبطلبها منهماا شاهد كال واحاد منهماا قاائال: نشاهد بااهلل العظايم أن 
والااادنا قاااد طلاااق والااادتنا ثاااالث طلقاااات؛ الطلقاااة األولاااى قبااال سااانتين بقولاااه لهاااا: أنااات 

                                                 

، محكماة الدرجاة 607، الارقم التسلسالي: 62 -8/57هاا 1435مجموعة األحكام القضائية لعام  (1)
، محكمااااة 14۳4، تاريخهااااا:34535352القضااااية:  األولااااى: المحكمااااة العامااااة بمكااااة المكرمااااة، رقاااام

هاااااا، رقااااام القااااارار: 1435/  5/5االساااااتئناس: محكماااااة االساااااتئناس بمنطقاااااة مكاااااة المكرماااااة، تااااااريخ: 
35233652. 
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نية بعد أسبوع مان الطلقاة األولاى بقولاه لهاا: أنات طاالق، والطلقاة طالق، والطلقة الثا
وخمسمئة ألف طالق، هكذا شهد كل واحد  ،الثالثة قبل شهرين بقوله لها: أنت طالق

منهما، وعرض شهادة الشاهدين على المدعى عليه أجاب قائال: ال صحة لما شهدا 
ن(، هكااذا أجاااب، ورفعاات بااه، وال أقاادح فااي عاادالتهما، ثاام تراجااع، وقااال: هاام خرباااني

الجلسة لتعديل الشاهود. وفاي جلساة أخارى حضار الطرفاان، وأحضارت المدعياة كاال 
مااان )...(... الجنساااية باإلقاماااة ذات الااارقم )...( و )...(...الجنساااية باإلقاماااة ذات 
الاارقم )...(، وطلااب سااماع تزكيتهمااا للشااهود، وبطلبهااا منهمااا شااهد كاال واحااد منهمااا 

بااااهلل العظااايم أن )...( و )...( مااان أهااال الصاااالح، ومرضااايا بمفااارده قاااائال: أشاااهد 
الشاااهادة. هكاااذا شاااهدا، نماااا قاااررت المدعياااة قائلاااة: إن المعااادل للشااااهد األول )...( 
يشهد على الطلقتين األولياين أطلاب ساماع شاهادته، وبطلبهاا مناه شاهد قاائال: أشاهد 

ه )...( الماذكورة بااهلل العظايم أن المادعى علياه أقار لاي قبال سانة أناه قاد طلاق زوجتا
أعاااله طلقتااين، وبقياات لهااا طلقااة واحاادة. هكااذا شااهد. وبعاارض شااهادة الشاااهد علااى 

؟ أجااااب بقولااه: ال أعلااام عااان هاال يقااادح فااي عدالتاااه أو شاااهادته بشاايالماادعى علياااه 
عدالتااه شاايئا، وبالنساابة لشااهادته فغياار صااحيحة، وبطلااب تعااديل الشاااهد حضاار كاال 

لااارقم )...( و)...(... الجنساااية باإلقاماااة ذات مااان )...(... الجنساااية باإلقاماااة ذات ا
الرقم )...(، وشهدا قائلين: نشاهد بااهلل العظايم أن )...( مان أهال الصاالح ومرضاي 
الشهادة؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث قامت البينة المعدلة شارعا 

كااره علااى صااحة دعااوى المدعيااة، ولاام يظهاار مااا يوجااب القاادح فااي الشااهادة، ولمااا ذ
الفقهاء من جواز شهادة الولد ألحد أبويه على اآلخر. جاء في شرح مختصار خليال 

حااد أبويااه علااى اآلخاار فإنهااا ( مااا نصااه: وكااذلك شااهادة الولااد أل45/421للخرشااي )
ال فااال، كمااا إذا شااهد للصااغير علااى و لمشااهود لااه، لجااائزة، هااذا إن لاام يظهاار مياال  ا 

الولاد علاى أبياه بطاالق أماه جاوز شاهادة الربير، أو للبار على العاق. قاال مالاك: وت
وأجازهااا اباان  ،فمنعهااا أشااهب ،، واخُتلِّااف إذا كاناات هااي القائمااة بااذلكامنكاار  إن كااان
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م، كما جاء في جامع األمهات البن الحاجب ]ص [ ما نصه: وفي شهادة 331القاسِّ
الولااد ألحااد أبويااه علااى اآلخاار، وشااهادة األب ألحااد ولديااه علااى اآلخاار إذا لاام يظهاار 

[ ماااا 4/171لااادردير ]للشاااهود لاااه قاااوالن، كماااا جااااء فاااي الشااارح الربيااار للشااايخ اميااال 
أ : الشااهادة ماان أب أو أم ألحااد ولديااه علااى اآلخاار، أو ماان ولااد  .نصااه: وبخالفهااا

أ : للمشااهود لاه؛ لااذا كلااه  .تين مياال لاهألحاد أبويااه، فتجاوز إن لاام يظهار فااي المسا ل
أن المدعيااة باناات منااه بينونااة  فقاد ثباات لااد  طااالق الماادعى عليااه للمدعياة، وأفهمتااه

ا قارر المادعى علياه كبرى،... وبعرضه علاى الطارفين قاررت المدعياة القناعاة، بينما
 عدم القناعة.

 االستئناس:... تقررت الموافقة على الحكم(.
 تحليه القضية:

يظهاار ممااا ساابق أن الاادعوى أقيماات ماان الزوجااة ضااد زوجهااا مدعيااة عليااه أنااه 
زوم ينكااار طالقااه لهااا، وعنااادما طلااب القاضاااي البينااة مااان طلقهااا الطلقااة الثالثاااة، والاا

الزوجااة أحضاارت ابنيهااا منااه، فشااهدا علااى صااحة دعااوى األم، وأن أباهمااا قااد طلااق 
أمهما ثالث طلقات متفرقة، كما أحضرت المدعياة شااهدا ثالثاا، فشاهد علاى صادور 
اء الطلقتااين األوليااين ماان الماادعى عليااه، وتاام تعااديل الشااهود التعااديل الشاارعي، وبناا
 ،على شهادة الشهود ثبت لدى القاضي طاالق المادعى علياه للمدعياة الطلقاة الثالثاة

 وحكم لصالح المدعية.
ألن وبهاااذا يظهااار أن القاضاااي َقبِّااال شاااهادة الفااارع ألصاااله علاااى أصاااله اآلخااار؛ 

ن همااا ولاادا المدعيااة والماادعى عليااه، وبااذلك يكااون قااد أخااذ بالشااهادة ألحااد يالشاااهد
وذلك لعدم وجاود التهماة، والادليل علاى عادم التهماة ماا  ؛آلخرعلى ا النسب عمود 
 ي تي:

 ن معدالن شرًعا، واألصل أن شهادة العدل مقبولة.يأوال: أن الشاهد
لذلك فال تهمة بحقهما، وقد مر معنا  ؛ن ال ينتفعان بإثبات الطالقيأن الشاهدثانيا: 

 ة.وأنه ال تدخله التهم ،ما ذكره الفقهاء في هذا النوع من القضايا
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فشااهد  ،ثالثااا: أن شااهادة األبناااء قااد عضاادت بشااهادة ثالااث ماان غياار عمااود  النسااب
علااى صاادور الطلقتااين األوليااين ماان الماادعى عليااه، وهااذا ممااا يييااد الشااهادة وياادفع 

 التهمة.
رابًعا: أن الشهادة هنا لعمود  النسب على اآلخر والشاهد في هذه الحالة قد اساتوى 

كما مر معنا -وهذا مما يضعف التهمة  ،شهد عليه لديه األمر فيمن شهد له وفيمن
ألجاال مااا ساابق حكاام القاضااي بشااهادة الفاارع ألصااله علااى أصااله  ؛فااي كااالم الفقهاااء

واساتدل بمااا ذهاب إلياه فقهاااء المالرياة، وهااو قباول الشاهادة عنااد عادم ظهااور  ،اآلخار
 الميل والتهمة، وصدق الحكم من  محكمة االستئناس.
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 الخدتمة
، وقاااد   وفاااق وأعاااان علاااى إتماااام هاااذا البحاااثالاااذ -فاااي عاااالهجااال -الحماااد هلل 
 :البتد ج التدليةوتوصل إلى 

فااي تعريااف الشااهادة الصاالة الظاااهرة بااين المعنااى اللغااو  والمعنااى االصااطالحي،  -1
فالشهادة صفتها أن يحضر الشاهد األمار المشاهود علياه، وَيعلماه علًماا جازًماا، ثام 

ني الشااااهادة فااااي اللغااااة تاااادور حااااول: ُيعلاااام الحااااارم بمااااا علمااااه ويخبااااره بااااه، ومعااااا
 )الحضور، والعلم، واإلعالم(.

 أصول اإلنسان وفروعه. :المقصود بعمود  النسب في االصطالح -2
المقصود في خالس الفقهاء فاي شاهادة األصاول والفاروع مان النساب دون الزناا  -3

 ،والنفقاة ،والرضاع؛ ألن ت ثير الرضاع إنماا يكاون فاي المحرمياة، دون الشاهادة
 ة.والصل

علااى قبااول الشااهادة علااى عمااود  النسااب  -تعااالى -رحمهاام هللا-اتفااق الفقهاااء  -4
 ألجنبي.

م لاابعض مردهااا ومرجعهااا إلااى الااراجح أن قبااول شااهادة عمااود  النسااب بعضااه -5
وقاااارائن  ،ونااااوع القضااااايا ،ألن الحكاااام يختلااااف بحسااااب حااااال الشااااهود ؛القاضااااي

ا، وكذلك القاول فاي األحوال المتعددة، فإن لم يتحقق من وجود التهمة فيها قبله
 على اآلخر من عمود  النسب. العمودينالشهادة ألحد 

النظااام السااعود  لاام ياانص علااى حكاام شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض،  -6
وبنااء علاى ذلاك فااإن الحكام فاي هااذه المسا لة يعاود للقاعاادة العاماة التاي قررتهااا 

حاااارم أن وهاااي أن علاااى الم ،األنظماااة العدلياااة فاااي المملراااة العربياااة الساااعودية
 تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية في القضايا المعروضة أمامها.

الماانظم السااعود  قااد أحساان وأجاااد فااي عاادم الاانص علااى حكاام هااذه المساا لة؛  -7
تعاالى، وفاي اإللازام -رحمهام هللا -وذلك ألن المس لة محل خاالس باين الفقهااء 

لة لهاا حا  بقول معين تضييق لنظر القاضي واجتهاده، واألقوال في هذه المسا 
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مااان النظااار، ولرااال قاااول دليلاااه وحجتاااه، فمااان المناساااب أن ُيتااارك هاااذا لسااالطة 
 القاضي التقديرية.

أن القضاااء السااعود  قباال شااهادة عمااود  النسااب بعضااهم لاابعض علااى أجنبااي  -8
 عند عدم التهمة.

أن القضااااء الساااعود  قبااال الشاااهادة ألحاااد عماااود  علاااى اآلخااار مااان عماااود   -9
 النسب عند عدم التهمة.
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 المصددر يالمراجعفارس 
بن العربي اإلشبيلي الماالري  هللا أبو بكر بن عبد : القاضي محمدأحكدم القرآن -1

القادر  ها(، راجع أصوله وخرم أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد543)المتوفى: 
 - هااااا1424لبنااااان، الطبعااااة الثالثااااة،  –عطااااا، دار الرتااااب العلميااااة، بيااااروت 

 م.2003
: محمااد ناصاار الاادين األلباااني دديههث مبههدر ال ههبيهإريا  الغليههه فههي تخههريج أح -2

بيااروت،  –هاا(، إشااراس: زهيار الشااويم، المكتااب اإلساالمي 1420)المتاوفى: 
 م.1985 - ها1405الطبعة الثانية 

باان سااعد  باان أيااوب باان أبااي بكاار : محماادإعههالم المههيقمين عههن ر  المههدلمين -3
الساالم  د عبادهاا(، تحقياق: محما751ابن قيم الجوزياة )المتاوفى:  ،شمس الدين

 م.1991 -ها 1411ييروت، الطبعة األولى،  –إبراهيم، دار الرتب العلمية 
باان أحمااد الخطيااب  : شاامس الاادين، محمااداإلقبههدع فههي حههه ألفههدا أبههي شههجدع -4

دار  -هاااا(، تحقياااق: مكتاااب البحاااوث والدراساااات977الشاااربيني الشاااافعي )ت: 
 بيروت. -الفكر 

بان  بن سالم بن موسى بن أحمد وسى: مبن حببه اإلقبدع في فقه اإلمدم أحمد -5
بااان ساااالم الحجااااو  المقدساااي، ثااام الصاااالحي، شااارس الااادين، أباااو النجاااا  عيساااى

اللطيف محمد موساى السابكي، دار المعرفاة،  ها(، تحقيق: عبد968)المتوفى: 
 لبنان. –بيروت 

باان  : عااالء الاادين أبااو الحساان علااياإلبصههدف فههي ممرفههة الههراجح مههن الخههالف -6
هااا(، دار إحياااء 885لدمشااقي الصااالحي الحنبلااي )المتااوفى: سااليمان الماارداو  ا

 التراث العربي.



 أبحاث

 دراسة فقهية تأصيلية: الشهادة لعمودي النسب

 هللا الفايز عمر بن عبدد.  «تطبيقية في المحاكم السعودية مع دراسة»
 

 

 

 

-135- 

بان أحماد  بان مساعود : عالء الدين، أباو بكاربدا ع الصبد ع في ترتي  الشرا ع -7
هاااا(، دار الرتاااب العلمياااة، الطبعاااة الثانياااة، 587الراسااااني الحنفاااي )المتاااوفى: 

 م.1986 -ها 1406
)الشارح الصاغير  ق الشرح الصغيربلغة ال دلي الممريف بحدشية الصديا عل -8

 :) َماامِّ َمالِّاكٍّ هو شارح الشايخ الادردير لرتاباه المسامى أقارب المساالك لَِّماذعَهبِّ اإلعِّ
بااااان محماااااد الخلاااااوتي، الشاااااهير بالصااااااو  الماااااالري )ت:  أباااااو العبااااااس أحماااااد

 ها(، دار المعارس.1241
 بن علاي، السالم بن عبد : علي«شرح تحفة الحكدم»الباجة في شرح التحفة  -9

القاادر  ها(، ضبطه وصححه: محمد عبد1258أبو الحسن التُُّسولي )المتوفى: 
 م.1998 -ها 1418بيروت، الطبعة األولى،  -شاهين، دار الرتب العلمية 

باان  باان علااي : إبااراهيمتبصههر  الحكههدم فههي أصههيل األقضههية يمبههدهج األحكههدم -11
ة الرلياات هاا(: مكتبا799محمد، ابن فرحاون، برهاان الادين اليعمار  )المتاوفى: 

 م.1986 -ها 1406األزهرية، الطبعة األولى، 
ْلبِّي ِّ  -11 بن محجن  بن علي : عثمانتبيين الحقد ع شرح كب  الدقد ع يحدشية الش ِّ

(، الحاشاااية: شاااهاب هاااا743الباااارعي، فخااار الااادين الزيلعاااي الحنفاااي )المتاااوفى: 
ااالعبِّيُّ  بااان إساااماعيل بااان ياااونس بااان أحماااد بااان محماااد الااادين أحماااد بااان ياااونس الش ِّ
باااوالق، القااااهرة، الطبعااااة  -(، المطبعاااة الرباااارى األميرياااة هاااا1021)المتاااوفى: 
 .ها1313األولى، 

ي هببه يأيدمهه   ملسو هيلع هللا ىلص الجدمع الم بد الصحيح المختصر من أمهير ر هيل    -12
هللا البخااار  الجعفااي، تحقيااق:  باان إسااماعيل أبااو عبااد : محماادصههحيح البخههدرا 
مصاااورة عااان السااالطانية بااان ناصااار الناصااار، دار طاااوق النجااااة ) محماااد زهيااار

 ها.1422الباقي(، الطبعة األولى،  بإضافة ترقيم ترقيم محمد فياد عبد
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بان أباي  بن أحماد هللا محمد : أبو عبدالجدمع ألحكدم القرآن   تف ير القرطبي -13
هااا(، تحقيااق: أحمااد البردونااي 671باان فاارح األنصااار  القرطبااي )المتااوفى:  بكاار

بااراهيم أطفاايم، دار الرتااب المصاارية   -هااا 1384القاااهرة، الطبعااة الثانيااة،  –وا 
 م.1964

: محمااد عرفااه الدسااوقي، تحقيااق: محمااد الكبيههر حدشههية الد ههيقي علههق الشههرح -14
 بيروت. -عليم، دار الفكر

وهاو شارح مختصار المزناي:  ،الشهدفمي الحديا الكبيهر فهي فقهه مهذه  اإلمهدم -15
باان حبيااب البصاار  البغااداد ، الشااهير  باان محمااد باان محمااد أبااو الحساان علااي

الشاايخ  -هااا(، تحقيااق: الشاايخ علااي محمااد معااوض 450بالماااورد  )المتااوفى: 
لبنااااان، الطبعااااة  –الموجااااود، دار الرتااااب العلميااااة، بيااااروت  عااااادل أحمااااد عبااااد

 م.1999- ها1419األولى، 
بان  بان محماد بان علاي : أباو الفضال أحمادالدراية في تخهريج أحدديهث الادايهة -16

هللا هاشاام  تحقيااق: الساايد عباادهااا(، 852باان حجاار العسااقالني )المتااوفى:  أحمااد
 بيروت. –اليماني المدني، دار المعرفة 

أو  -بان علاي الشاهير بماال  بن فرامارز : محمددرر الحكدم شرح ررر األحكدم -17
 ها(، دار إحياء الرتب العربية.885خسرو )المتوفى:  -منال أو المولى 

: دقههههد ع أيلههههي الباههههق لشههههرح المبتاههههق الممههههريف بشههههرح مبتاههههق اإلرادات -18
باان إدريااس البهااوتى الحنبلااى  باان صااالح الاادين اباان حساان باان يااونس نصااورم

 م.1993 -ها 1414ها(، عالم الرتب، الطبعة األولى، 1051)المتوفى: 
بااان  بااان عمااار : ابااان عابااادين، محماااد أماااينرد المحتهههدر علهههق الهههدر المختهههدر -19

-2  بياااااروت،-هااااا(، دار الفكااااار1252العزياااااز الدمشااااقي الحنفاااااي )ت:  عبااااد
 .م1992 -ها 1412
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باان شااارس  : أبااو زكرياااا محيااي الاادين يحياااىريضههة الطهههدلبين يعمههد  المفتهههين -21
هااااا(، تحقيااااق: زهياااار الشاااااويم، المكتااااب اإلسااااالمي، 676النااااوو  )المتااااوفى: 

 م.1991ها / 1412عمان، الطبعة الثالثة،  -دمشق -بيروت
بان يزياد القزويناي، وماجاة اسام أبياه يزياد  هللا محماد : أباو عباد بن ابهن مدجهه -21

 -الباااقي، دار إحياااء الرتااب العربيااة  ا(، تحقيااق: محمااد فااياد عباادهاا273)ت: 
 البابي الحلبي.

رة بن عيسى : محمد بن الترمذا -22 بان الضاحاك  أباو عيساى  بن موساى بن َسوع
( ومحماااد فاااياد 2، 1هاااا(، تحقياااق وتعلياااق: أحماااد محماااد شاااارر )جاااا 279)ت: 
براهيم عطوة عاوض المادرس فاي األزهار الشا3الباقي )جا  عبد ، 4ريف )جاا ( وا 
مصاار، الطبعااة الثانيااة،  –(، شااركة مكتبااة ومطبعااة مصااطفى البااابي الحلبااي 5

 م.1975 - ها1395
بان  بان مساعود بان مهاد  بن أحماد بن عمر : أبو الحسن علي بن الدارقطبي -23

هاا(، حققاه وضابل نصاه 385بن دينار البغداد  الدارقطني )المتوفى:  النعمان
اللطيااف حاارز  الماانعم شاالبي، عبااد بااديو ، حساان عاوعلااق عليااه: شااعيب األرناا

 هاا1424لبناان، الطبعاة األولاى،  –هللا، أحمد برهوم، ميسسة الرسالة، بياروت 
 م.2004 -
رد  الخراسااني،  بن علي بن الحسين : أحمدال بن الكبرى  -24 جِّ َروع بن موسى الُخسع

القااادر عطااا، دار  هااا(، تحقيااق: محمااد عبااد458أبااو بكاار البيهقااي )المتااوفى: 
 م.2003 - ها1424لبنان، الطبعة الثالثة،  –لمية، بيروت الرتب الع
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باان قدامااة  باان أحمااد باان محمااد الاارحمن : عباادالشههرح الكبيههر علههق مههتن المقبههع -25
هاا(، دار 682المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرم، شمس الدين )المتوفى: 

الرتاااااب العربااااي للنشاااار والتوزيااااع، أشاااارس علااااى طباعتااااه: محمااااد رشاااايد رضااااا 
 منار.صاحب ال

بااان محماااد العثيماااين  بااان صاااالح : محمااادالشهههرح الممتهههع علهههق  اد الم هههتقبع -26
 .ها1428 - 1422ها(، دار ابن الجوز ، الطبعة األولى، 1421)المتوفى: 

هللا  هللا الخرشاي الماالري أباو عباد بن عبد : محمدشرح مختصر خليه للخرشي -27
 بيروت. –ها(، دار الفكر للطباعة 1101)المتوفى: 

الواحد السيواسي المعروس باابن الهماام  بن عبد : كمال الدين محمدفتح القدير -28
 ها(، دار الفكر.861)المتوفى: 

بااان  هللا بااان عباااد : أباااو عمااار يوسااافالكهههدفي فهههي فقهههه أههههه المديبهههة المهههدلكي -29
هااا(، تحقيااق: 463باان عاصاام النماار  القرطبااي )المتااوفى:  الباار باان عبااد محمااد

كتبااة الرياااض الحديثااة، الرياااض، محمااد محمااد أحيااد ولااد ماديااك الموريتاااني، م
 م.1980ها/1400المملرة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

باان  هللا باان أبااي شاايبة، عبااد : أبااو بكاارالكتههد  المصههبف فههي األحدديههث يا نههدر -31
هاا(، تحقياق: 235بان خواساتي العبساي )المتاوفى:  بان عثماان بن إبراهيم محمد

 .1409ض، الطبعة األولى، الريا –كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
بان محماد، أباو الولياد، لساان  بن محماد : أحمدل دن الحكدم في ممرفة األحكدم -31

َنة الثقفااي الحلبااي الحلبااي )المتااوفى:  ااحع هااا(، مطبعااة البااابي 882الاادين اباان الش ِّ
 م.1973 –ها 1393القاهرة، الطبعة الثانية،  –الحلبي 
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باان محمااد اباان مفلااح، أبااو  هللا دباان عباا باان محمااد : إبااراهيمالمبههدع شههرح المقبههع -32
ها 1423ها(، دار عالم الرتب، الرياض، 884إسحاق، برهان الدين )المتوفى: 

 م.2003 -
باان أبااي سااهل شاامس األئمااة السرخسااي )المتااوفى:  باان أحمااد : محماادالمب ههي  -33

 م.1993 -ها 1414بيروت،  –ها(، دار المعرفة 483
بن حازم األندلساي القرطباي  دبن سعي بن أحمد : أبو محمد عليالمحلق بد ندر -34

 بيروت. –ها(، دار الفكر 456الظاهر  )المتوفى: 
باان  باان شااداد باان بشااير باان إسااحاق باان األشااعث : أبااو داود سااليمانالمرا ههيه -35

ااااتاني )المتااااوفى:  سع جِّ هااااا(، تحقيااااق: شااااعيب األرنااااايو ، 275عمااارو األزد  الس ِّ
 .ها1408بيروت، الطبعة األولى،  –ميسسة الرسالة 

بان  : تقي الادين أباو العبااس أحمادعلق مجميع فتديى شيخ اإل الم الم تدري -36
هااا(، جمعااه ورتبااه وطبعااه علااى 728باان تيميااة الحرانااي )المتااوفى:  الحلاايم عبااد

هاا(، الطبعاة األولاى، 1421بان قاسام )المتاوفى:  الارحمن بان عباد نفقته: محماد
 .ها1418

: ملسو هيلع هللا ىلص الم هههبد الصهههحيح المختصهههر ببقهههه المهههدل عهههن المهههدل إلهههق ر هههيل   -37
هاا(، تحقياق: 261بن الحجام أبو الحسن القشير  النيسابور  )المتاوفى:  مسلم

 بيروت. –الباقي، دار إحياء التراث العربي  محمد فياد عبد
بان علاي الفياومي  بان محماد : أحمادالمصبدح المبير فهي رريه  الشهرح الكبيهر -38

 بيروت. –ها(، المكتبة العلمية 770ثم الحمو ، أبو العباس )المتوفى: نحو 
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بان ناافع الحميار  اليمااني الصانعاني  بان هماام الارزاق : أبو بكار عبادالمصبف -39
 -هااااا(، تحقياااق: حبيااااب الااارحمن األعظمااااي، المجلاااس العلمااااي211)المتاااوفى: 

 ها.1403بيروت، الطبعة الثانية،  –الهند، المكتب اإلسالمي 
لحساين بن زكرياء القزويني الاراز ، أباو ا بن فارس : أحمدممجم مقدييس اللغة -41

هااا 1399السااالم محماد هاارون، دار الفكار،  هاا(، تحقياق: عباد395)المتاوفى: 
 م.1979 -
باان  شاامس الاادين، محمااد مغبههي المحتههد  إلههق ممرفههة ممههدبي ألفههدا المباههد : -41

هاااا(، دار الرتاااب العلمياااة، 977أحماااد الخطياااب الشاااربيني الشاااافعي )المتاااوفى: 
 م.1994 -ها 1415الطبعة األولى، 

بان قداماة  بان أحماد هللا : عبادبهن حببهه الشهيبدبي إلمدم أحمدالمغبي في فقه ا -42
 .1405بيروت، الطبعة األولى،  –المقدسي أبو محمد، دار الفكر 

بان  هللا محماد : شامس الادين أباو عبادمياهه  الجليهه فهي شهرح مختصهر خليهه -43
الاااارحمن الطرابلسااااي المغربااااي، المعااااروس بالحطاااااب الرُّعينااااي  باااان عبااااد محمااااد

 م.1992 -ها 1412ها(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 954: المالري )المتوفى
هللا الشوكاني اليمناي )المتاوفى:  بن عبد بن محمد بن علي : محمدبيه األيطدر -44

هااا(، تحقياااق: عصاااام الااادين الصاابابطي، دار الحاااديث، مصااار، الطبعاااة 1250
 م.1993 -ها 1413األولى، 

 

 


