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المستخلص
: وبعد.الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه
 وذلك ألن،تلقين القاضي الخصوم والشهود من المسائل المهمة المتعلقة بآداب القاضي
معرفة القاضي حقيقة الدعوى ليتضح له وجه الحكم فيها ال يتأت ّى له غالبًا إال بألفاظ يقولها
أو أسئلة يوجهها للخصوم أو الشهود إال إن هذا األلفاظ لما كان يحوطها الحذر من تلقين
،القاضي حجة للخصم أو إمالء للشاهد فقد تناول الفقهاء هذه المسألة باإليضاح والبيان
 مع إيضاح،ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبيان المراد بتلقين القاضي الخصوم والشهود
. وحكم كل صورة منها،صور المسألة
وقد كان المنهج المتبع في تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة هو المنهج االستقرائي
لجمع المادة العلمية للبحث ثم المنهج االستنباطي باختيار المناسب من األقوال واألدلة وما
 كما،يرد عليها من مناقشات واعتراضات انتهاء إلى الموازنة والترجيح بين هذه األقوال
جاءت هذه الدراسة متناولة التطبيق العملي في واقع األحكام القضائية السعودية لهذه
.المسألة
 ادأب القاضي, القاضي, تلقين:الكلمات المفتاحية

Abstract
Praise be to Allah and prayers and peace be upon our Prophet,
Muhammad, his family and all of his companions,
Judge's instructing to the litigants and witnesses is a significant issue
related to the etiquette of the judge, and that since the judge will not
know the reality of the case to make clear to him the ruling unless he
says certain expressions or asks questions to litigants or witnesses,
however, the judge's instructing these careful and certain expressions
is deemed an evidence for the litigant or dictation for the witness, so
the jurisconsults have addressed this issue with explanation and
clarification. Therefore, this study addresses explaining what is
meant by judge's instructing to the litigants and witnesses with
clarifying the forms of issue and the ruling on each of them.
The adopted approach in the research and study is the inductive
approach for collecting the scientific materials and then the deductive
approach for selecting the appropriate sayings and evidences and the
related discussion, objections and balancing and weighing between
such sayings. The research addresses the practical application of
judicial decisions in Saudi courts.
Keywords: instructing, Judge, the etiquette of the judge

تلقين القاضي الخصوم والشهود دراسة فقهية تطبيقية على األحكام القضائية بالمحاكم السعودية

المقدمة

الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه ،ومن

اقتفى أثره واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد:
فلما كان من المبادئ الكبرى التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية مبادئ وجوب العدل
وتحريم الظلم؛ فقد تأكدت عناية العلماء والفقهاء بشأن الخصومات بين الناس

والنزاعات فيما بينهم ،األمر الذي انتقل بهم إلى إيضاح ما يجب أن يكون عليه
القاضي من أدب في قضائه بينهم ،وقد أسهب العلماء في بيان ذلك وتعداد تلك

اآلداب وحث القاضي على التزام ما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم،

وترك الميل والمحافظة على حدود الشرع ،والجري على سنن السنة ،ولعل من أجلى
مظاهر عناية العلماء بأدب القاضي هو اهتمامهم بألفاظه الصادرة عنه وبما تدل

علوا في تحري العدل ورفع الظلم لئال يطمع فيه القوي ،أو يخاف منه
عليه ،وكل هذا ً
الضعيف.
من هنا فقد رأيت أن من المسائل المهمة المتعلقة بأدب القاضي في لفظه هي ما

يعرف عند الفقهاء بـ ":تلقين القاضي الخصوم والشهود " ،وفي بيان أهمية هذه المسألة
ودقة بعض مآخذ تطبيقاتها يقول إمام الحرمين الجويني ": :وإن لم يأت الخصم
بدعوى تامة ،ففي كالم الشافعي ما يدل على أن القاضي يستوصفه ... ،فال يزال

تلقين الدعوى ،وفي هذا
يستفصل حتى ُيفضي إلى دعوى صحيحة ،وهذا في ظاهره ُ
إشكال ،فإن العقوبات على الدرء ،والمدافعةُ أليق بدرئها من االستنطاق بالدعوى
الشديدة التي قد تفضي بما بعدها إلى ثبوت الدم  )1(" ...إلى آخر ما ذكر من
اختالف األصحاب ثم ختم ذلك بقوله ":ولكن ال يليق بأدب القضاء أن ي ِّ
علم المدعي
ُ
كيفية الدعوى بأن يقول :قل :كذا وكذا ،وال يليق بمصلحة الحال أن يسكت حتى
ِّ ()2
أيضا:
يتخبط ،بل يستفصل ليعَل َم ،ال ُليعلم "  ،وفي هذا المعنى يقول القاضي شريح ً
" ما شددت على لهواة خصم أي ما منعته من إظهار حجته ،وما قويت أحد
الخصمين على اآلخر بتلقين شيء قط "( ،)3وفي مقابل ذلك نجد اإلمام أبو يوسف

مجلة مداد اآلداب | 155

د .فهيد بن وزير بن مطلع الروقي العتيبي
ابتلي بالقضاء ،ويقول ":لو
يرجع عن قوله بعدم تلقين الشاهد إلى القول به بعد أن ُ
بقي أبو حنيفة حتى أدرك شهود زماننا ألجاز التلقين"(.)4
ولما كان هذا الموضوع بهذه المكانة العالية ،وألنني لم أقف على من تناول هذا
الموضوع بالبحث والدراسة ،وألن هذه المسألة ليست على صورة واحدة بل لها صور

متنوعة ،وتفصيالت دقيقة منها ما هو متفق على منعه ،ومنها ما هو محل اختالف

بين الفقهاء؛ فقد رأيت أن أتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة ،وهذا أوان الشروع في
المقصود ،وهللا ولي التوفيق.
ّ
أهمية الموضوع:
ترجع أهمية هذا الموضوع إلى أسباب كثيرة ،أهمها ما يأتي:
 _1تعلق هذه المسألة بآداب القاضي.
 _2أهمية معرفة صور التلقين الممنوعة والجائزة عند من يقول بها.
 _3وجود الحاجة الماسة إلى معرفة أحكام هذه المسألة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تلقين القاضي الخصوم والشهود وتفريعاتهما من المسائل التي يحتاج إلى معرفتهما
القاضي والخصوم والشهود وكل من له عناية بتحقيق العدل وترسيخه في النزاعات
والخصومات فكان البد من دراسة ذلك دراسة تأصيلية على ضوء ما قرره أهل العلم،

وتطبيقية لما عليه واقع عمل المحاكم السعودية ولذلك فلعل هذه الدراسة تجيب عن
جملة من التساؤالت وأهمها ما يأتي:
_ ما المراد بتلقين القاضي الخصوم والشهود ؟ وما هي أنواع التلقين وأسبابه ؟ وما
مدى مشروعيته للقاضي؟.
_ ما حكم تلقين القاضي الخصوم ،وما الصور الممنوعة ،وغير الممنوعة في تلقينه
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لهم؟.
_ ما حكم تلقين القاضي الشهود ،وما الصور الممنوعة ،وغير الممنوعة في تلقينه
لهم؟.
_ ما الذي عليه عمل محاكم المملكة العربية السعودية في تلقين القاضي الخصوم
والشهود ؟.
الدراسات السابقة:
لم أقف حسب اطالعي على من تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة من الناحية
التأصيلية التطبيقية.
منهج البحث:
سلكت في كتابة هذا البحث المنهج اآلتي:
أوالا :ذكر األقوال في المسألة مع بيان من قال بها من أهل العلم ،من مصادرها
األصيلة والمعتبرة.
ثانيا :ترقيم اآليات ،وبيان سورها من القرآن الكريم.
ا
ثال اثا :تخريج األحاديث من مصادرها المعتبرة ،مع بيان ما ذكره أهل الشأن في

درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما.
ابعا :عزو اآلثار إلى مصادرها المعتبرة.
را

خامسا :توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة.
ا
سادسا :مراعاة قواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الترقيم.
ا
سابعا :لم أترجم لألعالم مراعاة لالختصار.
ا
ثامانا :أتبعت البحث بقائمة المراجع والمصادر.
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خطة البحث وتبويبه:
انتظم عقد هذا البحث في مقدمة ،وتمهيد ،وتسعة مباحث ،وخاتمة ،وبيانها على
النحو اآلتي:
_ المبحث التمهيدي ،وفيه أربعة مطالب:
* المطلب األول :التعريف بمفردات عنوان البحث :تلقين القاضي الخصوم والشهود.
* المطلب الثاني :الفرق بين التلقين واأللفاظ المشابهة له.
* المطلب الثالث :أنواع التلقين ،وأسبابه.
* المطلب الرابع :مشروعية تلقين القاضي.
_ المبحث األول :تلقين القاضي الخصوم.
_ المبحث الثاني :تلقين القاضي الشهود.
_ المبحث الثالث :التطبيقات القضائية لتلقين القاضي الخصوم والشهود.
_ خاتمة البحث.
_ قائمة المصادر والمراجع.
المبحث التمهيدي  ،وفيه أربعة مطالب:
•

المطلب األول :التعريف بمفردات عنوان البحث :تلقين القاضي الخصوم

▪

الفرع األول :التعريف اإلضافي لتلقين القاضي الخصوم والشهود.

والشهود ،وفيه فرعان.
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_ أواال :تعريف التلقين:
قال ابن فارس " :الالم والقاف والنون كلمة صحيحة تدل على أخذ علم وفهمه .ولقن
تلقينا :فهمته .وغالم لقن :سريع الفهم واللقانة "(.)5
لقنا :أخذه وفهمه .ولقنته ً
الشيء ً
وفي االصطالح :إلقاء الكالم على الغير ليأخذ به ،ومنه :تلقين الشهادة ،وتلقين

المأموم االمام إذا أغلق عليه في القراءة ،وتلقين المحتضر الشهادة(.)6
ثانيا :تعريف القاضي:
_ ا
القاضي في اللغة :اسم فاعل من الفعل قضى ،بمعنى حكم(.)7

وفي االصطالح :من ن ِ
صب من قبل السلطان لفصل النزاع بين المتخاصمين بحكم
ُ
بات أو صلح عن تراض(.)8
_ ثال اثا :تعريف الخصوم:
الخصوم في اللغة جمع خصم ،قال ابن فارس " :الخاء والصاد والميم أصالن:
أحدهما المنازعة ،والثاني جانب وعاء "(.)9
وأما إطالق الخصوم فيراد به المدعي والمدعى عليه ،أو من ينوب عنهما( ،)10وهو ما

أيضا بطرفي
ورد التعبير به في مواد نظام المرافعات الشرعية وربما جاء التعبير عنهم ً
الدعوى أو المتداعيين(.)11
ابعا :تعريف الشهود:
_را
الشهود جمع شاهد ،والشاهد من الشهادة( ،)12و(شهد له بكذا) أي :أدى ما عنده من

الشهادة( ،)13والشهادة في االصطالح":اإلخبار بما قد شوهد أي مشاهدة عيان أو
مشاهدة إيقان"(.)14
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▪

الفرع الثاني :التعريف اللقبي لتلقين القاضي الخصوم والشهود.

_ أواال :تعريف تلقين القاضي الخصوم:
وقفت على بعض التعريفات الفقهية لتلقين القاضي الخصوم ،على اختالف بين
قائليها في األسلوب والتعبير ،ولعل سبب ذلك يعود إلى إدخال بعضهم بعض الصور

أيضا
في التلقين الممنوع ،فيما يرى غيرهم أنها غير داخلة فيها ،وربما كان ذلك ً
عائدا ً
إلى النظر إلى طبيعة التلقين فتارة تكون الحجة ،وتارة تكون تعليم الدعوى ونحو ذلك،
أو بالنظر إلى صراحة التلقين من عدمها ،ومن التعريفات الفقهية التي وقفت عليها ما
يأتي:
_ قال الجويني ":التلقين أن يقول :قل كذا وكذا "(.)15
_ وقال النووي ":وال يلقن المدعي الدعوى بأن يقولّ :ادع عليه كذا "(.)16
_ وقال ابن فرحون ":وصورة ذلك أن يقول لخصمه يلزمك على قولك كذا وكذا فيفهم

خصمه حجته ،وال يقول لمن له المنفعة :قل له كذا "(.)17

_ وقال بهرام في شرحه على مختصر خليل ":وتلقين الخصم هو :أن يعلمه ما
يستعين به على غريمه ويظهر به عليه "(.)18
_ وقال العدوي المالكي ":وتلقين خصم بأن يقول للخصم :يلزمك كذا على قولك كذا

ليفهم المقصود "(.)19

والذي يظهر من تعريفات العلماء هو أن تعريف تلقين القاضي الخصوم ال يخرج عن
مدلوله اإلضافي وأنه يمكن تعريف تلقين القاضي الخصوم بأنه " :إلقاء القاضي

تعريضا ".
تصريحا أو
الكالم على الخصوم لألخذ به سواء كان
ا
ا

وهذا التعريف هو المختار؛ ليكون
شامال لكافة صور التلقين ،وأنواعه.
ً
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ثانيا :تعريف تلقين القاضي الشهود.
_ ا
يقال في تعريف تلقين القاضي الشهود ما قيل في تلقين الخصوم من أسباب اختالف
تعبيرات الفقهاء في ذلك ،وقد وقفت على بعض التعريفات لتلقين القاضي الشهود،
ومنها:
_ قال المرغيناني " :ومعناه أن يقول له :أتشهد بكذا وكذا "(.)20
علما "(.)21
كالما يستفيد به الشاهد ً
_ وقال ابن الهمام " :هو أن يقول له القاضي ً

_ وبمثله قال ابن نجيم ،وزاد " :وذكر الصدر أن منه أن يقول له :كيف تشهد ،وإنما

يقول له :بم تشهد "(.)22

_ وقال القرافي " :وال يقول القاضي له :اشهد بكذا؛ ألنه تلقين قاله سحنون"(.)23
والذي يظهر من تعريفات العلماء هو أن تعريف تلقين القاضي الشهود ال يخرج عن
مدلوله اإلضافي وأنه يمكن تعريف تلقين القاضي الشهود بأنه " :إلقاء القاضي الكالم

تعريضا ".
تصريحا أو
على الشهود لألخذ به سواء كان
ا
ا

وهذا التعريف هو المختار؛ ليكون
شامال لكافة صور التلقين ،وأنواعه.
ً
•

المطلب الثاني :الفرق بين التلقين واأللفاظ المشابهة له ،وفيه فرعان.

▪

الفرع األول :الفرق بين التلقين والتعليم.

قال أبو هالل العسكري ":التلقين يكون في الكالم فقط ،والتعليم يكون في الكالم وغيره

تقول :لقنه الشعر وغيره ،وال يقال لقنه التجارة والنجارة والخياطة ،كما يقال علمه في

جميع ذلك ،وأخرى فإن التعليم يكون في المرة الواحدة والتلقين ال يكون إال في المرات،

وأخرى فإن التلقين هو مشافهتك الغير بالتعليم وإلقاء القول إليه ليأخذه عنك ووضع
الحروف مواضعها والتعليم ال يقتضي ذلك"(.)24
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▪

الفرع الثاني :الفرق بين التلقين والتعريض.

شيئا تدل به على شيء لم تذكره ،كما يقول
قال الزمخشري ":التعريض أن تذكر ً
المحتاج للمحتاج إليه :جئتك ألسلم عليك ،وألنظر إلى وجهك الكريم "( ،)25وقد سبق

معنا معنى التلقين وبه يتبين أن بينهما عموم وخصوص وجهي إذ ليس كل تلقين

يكون بالتعريض ،وليس كل تعريض يقصد منه التلقين
•

المطلب الثالث :أنواع التلقين ،وأسبابه ،وفيه فرعان:

▪

الفرع األول :أنواع التلقين.

للتلقين أنواع باعتبارات متعددة ،ومن أهمها:
_ أنواع التلقين بالنظر إلى صراحة اللفظ من عدمها.
ينقسم التلقين بهذا االعتبار إلى :تلقين صريح ،وتلقين غير صريح.
قال ابن بطال في شرحه حديث قصة ماعز رضي هللا عنه " :قال المهلب :فهذا وجه

التلقين بالتعريض لمن يعرف الحد ،وما يلزمه فيه ،وأما تلقين الجاهل ومن ال يعرف

الكالم فهو تصريح "(.)26

_ أنواع التلقين بالنظر إلى الشيء َّ
الملقن به.
ينقسم التلقين بهذا االعتبار إلى :تلقين دعوى ،وتلقين حجة أو ما يسقطها.
_ أنواع التلقين بالنظر إلى حال َّ
الملقن.
ينقسم التلقين بهذا االعتبار إلى :تلقين المقر في الحدود ،وتلقين الخصوم ،وتلقين
الشهود.
وقد جاء هذا البحث ليتناول أحكام هذين النوعين األخيرين ،وهللا خير معين.
_ أنواع التلقين بالنظر إلى اإلقرار أو اإلنكار.
ينقسم التلقين بهذا االعتبار إلى :تلقين إقرار ،وتلقين إنكار.
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أيضا " :وال يلقن أحدهما حجته ،وال
قال ابن قدامة ً
مبينا هذا النوع وأنواع أخرى للتلقين ً
ما فيه ضرر على خصمه ،مثل أن يريد أحدهما اإلقرار ،فيلقنه اإلنكار ،أو اليمين
فيلقنه النكول ،أو النكول ،فيجرئه على اليمين ،أو يحس من الشاهد بالتوقف ،فيجسره

مقدما على الشهادة ،فيوقفه عنها "(.)27
على الشهادة ،أو يكون ً
▪

الفرع الثاني :أسباب تلقين القاضي الخصوم والشهود.

من خالل بحثي هذه المسألة فسأحاول بإيجاز بيان األسباب التي دعت بعض الفقهاء
بيان ألهم تلك األسباب:
للقول بتلقين القاضي الخصوم والشهود ،وفيما يأتي ٌ
_ العجز عن إقامة الحجة(.)28
_ الحيرة والدهشة(.)29
_ الهيبة لمجلس القضاء(.)30
_ الجهل بما يسقط الحجة(.)31
_ الغفلة أو البله(.)32
•

المطلب الرابع :مشروعية تلقين القاضي.

شيئا وأنه يقضي على ٍ
نحو
أحدا من الخصوم أو الشهود ً
األصل أن القاضي ال يلقن ً
مما يسمع ،فقد جاء من حديث أم سلمة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :إنما أنا

بشر وإنكم تختصمون إلي ،ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ،فأقضي

شيئا ،فال يأخذه فإنما أقطع له
على نحو ما أسمع ،فمن قضيت له من حق أخيه ً
قطعة من النار»( ،)33إال إن بعض العلماء قد نقل في بعض الصور االتفاق على
تلقين القاضي ،ومن ذلك تلقين المقر في الحدود ،قال اإلمام النووي " :وقد جاء تلقين

الرجوع عن اإلقرار بالحدود عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن

بعدهم واتفق العلماء عليه "(.)34
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المبحث األول :تلقين القاضي الخصوم ،وفيه خمسة مطالب:
•

المطلب األول :تلقين القاضي الخصوم ما فيه تهمة أو فجور.

لم أجد خالًفا بين أهل العلم في أنه ال يجوز للقاضي أن يلقن الخصوم أو أحدهم ما
فيه تهمة أو فجور ،وقد نقل االتفاق على ذلك.
_ قال ابن الهمام في شرحه عبارة المرغيناني (في غير موضع التهمة) " :أما فيها

ألفا وخمسمائة والمدعى عليه ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد بألف
بأن ادعى المدعي ً
علما فوفق به في
فيقول القاضي :يحتمل أنه أبرأه من الخمسمائة واستفاد الشاهد بذلك ً
شهادته كما وفق القاضي فهذا ال يجوز باالتفاق كما في تلقين أحد الخصمين "(.)35

_ وقال علي حيدر شارح مجلة األحكام ":والتلقين في موضع تهمة غير جائز
باالتفاق "(.)36
_ وقال الشوكاني " :وأما إذا كان التلقين بتنبيه أحد الخصمين على ما يدل على عدم

إق ارره بالحق واعترافه بما يجب عليه ونحو ذلك ،فهذا من أعظم المحرمات وليس
الفاعل لهذا منزل نفسه منزلة الحكم بين الخصمين بل منزلة خصم ثالث أخرج نفسه
من القضاء وأدخلها في الخصومة "(.)37

_ وجاء في توضيح األحكام شرح تحفة الحكام ":وقوله ] أي :صاحب التحفة [ ( :أن
يعجز ) بضم الجيم فمفهومه أنه إذا كان غير عاجز وال غافل فإنه ال ينبهه ،وعليه

اإلثم وهو كذلك؛ ألنه من الحيف وهو حرام كما أنه ال يجوز للقاضي وغيره تلقين

الفجور والحيل ليتغلب على الخصم بها مع أنه في نفس األمر والواقع على باطل وهو
جرحة فيمن فعله "(.)38
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•
فجور.

المطلب الثاني :تلقين القاضي الحجة

()39

للخصوم مما ليس فيه تهمة أو

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول األول :أنه ليس للقاضي تلقين الخصوم حجتهم .وهو قول الحنفية(،)40

()43
()42
()41
ونقل االتفاق عليه(.)44
والشافعية  ،والحنابلة  ،وسحنون من المالكية ُ ،

القول الثاني :جواز تلقين القاضي الخصوم أو أحدهم حجته إن عجز عنها .وهو

قول المالكية( ،)45ورواية عن أبي يوسف قالها عنه العيني وضعفها ابن عابدين(.)46

جاهال
ومال بعض أهل العلم إلى أنه قد يقال :إن التلقين واجب إذا كان الخصم
ً

ضعيفا عنها(.)47
ً

أدلة القول األول:
الدليل األول:
امين ِّباْل ِّقس ِّط ُشه َداء ِّ ِّ
ِّ
ِّ
لِل
آمُنوْا ُكوُنوْا َق َّو َ
{ياأَُّي َها َّالذ َ
َ
قوله تعالىَ :
ْ
ين َ
ِّين ِّإن َي ُك ْن َغ ِّنًّيا أ َْو َفَق اا
الِل أ َْوَلى ِّب ِّه َما َفالَ
أ َِّو اْل َوالِّ َد ْي ِّن َواألَ ْقَرب َ
ير َف ُ
ان ِّب َما َت ْع َمُلو َن َخ ِّب ايرا}[النساء.]135:
َت ْع ِّدُلوْا َوإِّن َتْل ُووْا أ َْو ُت ْع ِّر ُ
ّللا َك َ
ضوْا َفِّإ َّن َ

َوَل ْو َعَلى أَن ُف ِّس ُك ْم
َت َّت ِّب ُعوْا اْل َه َوى أَن

وجه الداللة :أن في هذه اآلية داللة على أنه ال يجوز أن يكون الحاكم في ضلع

الضعيف بأن ينبهه لحجته ويلقنه ما عيي عنه(.)48
الدليل الثاني:

ما ورد عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال لسارق أُتي له به " :ما إخالك سرقت "(.)49
وجه الداللة :أن في هذا تلقين له.
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المناقشة:
أنه ال يرد هذا اإللزام هاهنا؛ فإن هذا في حقوق هللا وحدوده ،وال خصم للمقر ،وال
للمشهود عليه ،فليس في تلقينه حيف على أحد الخصمين ،وال ترك للعدل في أحد

الجانبين ،والذي قلنا في المختلفين في حق من حقوق اآلدميين(.)50
الدليل الثالث:

أن الواجب هو العدل بين الخصمين ،وفي التلقين ميل ألحدهما(.)51
الدليل الرابع:
نحاه عن طلب حقه فتركه(.)52
أن في التلقين كسر لقلب اآلخر؛ وإضرار به ،ولربما ّ
الدليل الخامس:
أنه يوجب التهمة للقاضي؛ إلعانته أحد الخصمين (.)53
الدليل السادس:
أنه ربما يصير بتلقين أحد الخصمين باعثًا له على احتجاجه بما ليس له(.)54
الدليل السابع:
أنه ربما أفضى بذلك إلى تعطيل حجة الدعوى(.)55
ويمكن مناقشتهما :بأن القاضي مجتهد في تلقينهما ،وهو غير مؤاخذ بخطئه في

اجتهاده.

أدلة القول الثاني:
الدليل األول:
عييا في خصومة حتى يفهمها
ما روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال " :من ثبت ا
ثبت هللا قدمه يوم تزل األقدام "(.)56

 | 166العدد السادس والعشرون

تلقين القاضي الخصوم والشهود دراسة فقهية تطبيقية على األحكام القضائية بالمحاكم السعودية

الدليل الثاني:
أن الممنوع هو تلقينه حجة الفجور ،وأما ماكان إلثبات حق فال يمنع منه(.)57
الدليل الثالث:
أن فيه تقليل الخصام وقطع النزاع وتحصيل الحق ،وذاك شأن القضاة(.)58
الدليل الرابع:
أنه ال يصح أن يحكم عليه بحجة صاحبه وحجته صحيحة إال أنه لضعف عقله لم
يبينها(.)59
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة محتمل واألدلة متقاربة وعسر تطبيق المسألة على القول

بالجواز ظاهر ،ومع ذلك فإن الذي يظهر أن القاضي متى اجتهد وبذل وسعه ورأى
احتياج الخصوم أو أحدهم للتلقين فإن له ذلك؛ ألن مقصوده من هذا التلقين لم يكن

إلبطال حق أو إحقاق باطل ،بل كان مقصوده هو الوصول إلى الحق ،وألن باب

الخصومة يكثر فيه اللحن وربما كان بعض الخصوم ألحن بحجته من بعض فاقتضى
المقام في ذلك بذل الوسع إلعادة الحق إلى أهله ،وألن مجلس القضاء له هيبته فربما

حصر الخصم عن إيضاح حجته فاحتاج لمن يلقنه إياها بحق ،كما أن أصحاب القول

األول القائلين بأن القاضي ال يلقن الخصوم اختلفوا في بعض صور التلقين بين مانع

ومجيز ،مما يتبين معه أن علة المنع هي الميل ألحد الخصمين بغير حق ،وأن

مقصودا بالمنع إال لما كان وسيلة موصلة للميل ،وكذلك فإن القول
التلقين لم يكن
ً
بتلقين الخصوم هو اختيار غير واحد من القضاة من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين،
وقولهم أقرب من غيرهم؛ لزيادة تجربتهم.
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•

المطلب الثالث :تلقين الدعوى.

قد يدعي المدعي بدعوى فاسدة ،أو غير محررة ،فهل يجوز للقاضي تلقينه ما تصير

الدعوى به معلومة يصح سماعها؟(.)60

القول األول :أنه ليس للقاضي تلقين الدعوى .وهو قول الحنفية( ،)61وأحد الوجهين

عند الشافعية وعليه المعتمد( ،)62وبه قال الحنابلة(.)63

القول الثاني :أنه يجوز للقاضي تلقين الدعوى .وهو أحد الوجهين عند الشافعية(،)64

وأحد الوجهين عند الحنابلة (.)65
أدلة القول األول:
الدليل األول:

أن فيه إعانة له على خصمه ،وألنه ينكسر بهذا التلقين قلب اآلخر وال يتمكن من

استيفاء حجته(.)66
الدليل الثاني:

قياسا على عدم جواز تلقين الشهادة.
ً

المناقشة من وجهين:

الوجه األول :أن تلقين الشهادة محل اختالف بين العماء فال يصح االحتجاج به.
الوجه الثاني :أن هناك فرق بين تلقين الدعوى وبين الشهادة ذلك أن الدعوى ليست

بحجة ،فال يضر اإلرشاد فيها(.)67
الدليل الثالث:

أن في تلقينه ما يثبت حقه به ،أشبه تلقينه الحجة (.)68
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أدلة القول الثاني:
الدليل األول:
ألنه ال ضرر على المدعى عليه في تصحيح الدعوى(.)69
الدليل الثاني:
سببا إلى تأخير حقه وعدم الفصل بينه وبين غريمه(.)70
أن في ترك تعليمه ً
الترجيح:
الذي يظهر أنه يجوز للقاضي تعليم المدعي كيفية الدعوى ال ما ّيدعي به؛ وذلك ألنه
ال ضرر على المدعى عليه في ذلك وألن بعض القائلين بالمنع قالوا بأن له أن يرسل

()71
فدل على جواز تعليمه إياه.
المدعي لمن يعلمه تحرير الدعوى ّ ،

•

المطلب الرابع :االستفصال أو االستفسار في الدعوى.

ٍ
قتال
والمراد بذلك االستيضاح لما أطلقه المدعي من
أوصاف في دعواه ،كأن يدعي ً

عمدا ،أو يدعي دراهم فيسأله القاضي هل هي
فيسأله القاضي هل كان خطأ أم ً
صحاح أم مكسرة؟ ونحو ذلك(.)72
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول األول :أنه ليس للقاضي االستفصال أو االستفسار في الدعوى .وهو قول عند

الشافعية ،ضعفه الغزالي(.)73

القول الثاني :أنه يجوز للقاضي االستفصال أو االستفسار في الدعوى .وإليه ذهب

الشافعية ،وقالوا :يجوز االستفصال أو االستفسار لوصف أطلقه المدعي في الدعوى
ال شرط أغفله( ،)74وقال الحنابلة بجواز االستفصال أو االستفسار في الدعوى فيما إذا
ترك المدعي ما يلزم ذكره في الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه(.)75

عمدا أو
وحجة أصحاب القول األول أنه تلقينّ ،
ورد بأن التلقين أن يقول له :قل :قتله ً
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خطأ ،واالستفصال أن يقول :كيف قتل؟(.)76
ير للدعوى ،وألنه ال ضرر على صاحبه
وأما أصحاب القول الثاني فقالوا :ضرورةً تحر ًا
في ذلك وألن أكثر الخصوم ال يعلمه ،وليتضح للقاضي وجه الحكم(.)77
_ وأما استثناء تلقين الشرط عند الشافعية فلعلهم يرون أنه داخل في تلقين ما يدعى
به ،وهو ممنوع عندهم.
•

المطلب الخامس :صور أخرى عدها بعض العلماء من التلقين.

_ طلب البينة من المدعي.
اتفقت المذاهب األربعة

()78

على أن للقاضي أن يسأل المدعي عن بينته ،إال إن

بعض الشافعية قالوا :بأنه ال يسأله البينة؛ ألنه من باب تلقين الحجة؛ قال إمام
الحرمين الجويني ":وهذا ليس بشيء؛ فإن المدعي قد ال يعرف ترتيب الخصومة،

ويتحير عن َد َه ٍ
ش ،ففي السكوت عنه إبطال حقه ،)79(" .وقال الغزالي" :وهو بعيد ألنه
ّ
()80
سؤال ال تلقين " .
_ استحالف المدعى عليه قبل طلب المدعي.
اتفقت المذاهب األربعة

()81

على أن القاضي ال يأمر المدعى عليه ابتداء بالحلف إال

بطلب من المدعي ،وعلل بعضهم ذلك بأنه نوع تلقين.
قال السرخسي ":وال يسأله ذلك ما لم يطلب ] أي :المدعي [ يمينه؛ ألنه نوع تلقين وال
ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته ،ولكن إذا طلب يمينه فحينئذ جاء أوان

االستحالف "(.)82

وقال الماوردي ":وإن عدم المدعي البينة سأل الحاكم المدعى عليه الحلف ،ولم يقل
له :احلف ،ألن سؤاله استفهام ،وأمره تلقين "(.)83
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_ إفتاء القاضي الخصوم.
األصل أن القاضي كغيره من المفتين ،وأنه يجوز له اإلفتاء في مسائل الشريعة ،قال

ابن القيم ":ال فرق بين القاضي وغيره في جواز اإلفتاء بما تجوز الفتيا به ،ووجوبها
إذا تعينت ،ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا "( ،)84وقد ذهب بعض الفقهاء إلى
تقييد ذلك ومنع الفتيا فيما كان فيه خصومة؛ ألن فيه تلقين.
قال ابن مازة ":روى ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين تقدما إلى القاضي في

أمر ،فظن القاضي أنهما إنما تقدما إليه ليعلما ما يقضي به في ذلك ،أقامهما من عند
نفسه ،ألنه نصب لفصل الخصومات ال لتلقين الخصوم وتعليم المخارج "(.)85
وقال في مجمع األنهر ":وأما إفتاء القاضي فالصحيح أنه ال بأس به في مجلس

القضاء وغيره لكن ال يفتي أحد الخصمين "(.)86

المبحث الثاني :تلقين القاضي الشهود ،وفيه أربعة مطالب:
•

المطلب األول :تلقين القاضي الشهود في شهادة بحد هلل تعالى.

شاهدا شهادته ،وال يقول :اشهد بكذا وكذا،
الس ْغدي الحنفي ":ال يلقن القاضي
قال ُّ
ً
ولكن يدعه وما يشهد به فى قول محمد ،وروي عن أبي يوسف أنه قال :يجوز أن

يلقن الشاهد فى غير الحدود وفي الحدود ال يلقن متفًقا عليه "( .)87ولعله أراد باالتفاق:
اتفاق الصاحبين ،أو االتفاق المذهبي ،وقد صرح الشافعية بأن للقاضي أن يعرض
للشهود بالتوقف في حده تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإال فال ،وعلم منه أنه ال

يجوز له التعريض ،وال لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق

أو حد للغير( ،)88وللحنابة في تعريض القاضي للشهود بالتوقف روايتان :إحداهما له
ذلك ،وهي المعتمد ،وقيل :ليس له ذلك(.)89
وحجة الجواز في ذلك :فعل عمر رضي هللا عنه في قصة المغيرة حين شهدوا عليه

بالزنا حتى توقف زياد عن الشهادة بتعريض( ،)90وألن حقوق هللا تعالى مبنية على
المسامحة.
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•

المطلب الثاني :تلقين القاضي الشهود ما فيه تهمة أو فجور.

لم أجد خالًفا بين أهل العلم في أنه ال يجوز للقاضي أن يلقن الشهود ما فيه تهمة أو
فجور ،وقد نقل االتفاق على ذلك.
_ قال العيني ":في موضع التهمة ال يجوز ذلك ،مثل أن يدعي المدعي ألفا

وخمسمائة ،والمدعى عليه ينكر خمسمائة ،وشهد الشاهد باأللف ،فالقاضي إن قال
يحتمل أنه إبراء لخمسمائة ،واستفاد الشاهد ،علما بذلك ،ووقف في شهادته كما في

وقف القاضي ،فهذا ال يجوز باالتفاق "(.)91

_ وقال علي حيدر ":أما في موضع التهمة فليس للقاضي تلقين الشاهد باتفاق"(.)92
•

المطلب الثالث :تلقين القاضي الشهود في غير حدود هللا تعالى فيما ال

تهمة فيه وال فجور

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول األول :أنه ليس للقاضي تلقين الشهود .وهو قول الحنفية ،والقول األول ألبي

يوسف( ،)93وقول للمالكية( ،)94وبه قال الشافعية( ،)95والحنابلة(.)96

القول الثاني :أنه يجوز للقاضي تلقين الشهود .وهو قول أبي يوسف ،وعليه الفتوى

عند الحنفية( ،)97وبه قال بعض المالكية(.)98
أدلة القول األول:
الدليل األول:

قوله تعالىَ {:ذلِّ َك أ َْدَنى أَن َيأ ُْتوْا ِّب َّ
الش َه َاد ِّة َعَلى َو ْج ِّه َها }[المائدة.]108:
وجه الداللة :أنه ال ينبغي للقاضي أن يغير الشهادة عن وجهها بتلقينه إياها ،وذلك

ألنه ال يأمن أن يتلقن بعض ما يقول على جهة الظن ،بأنه موافق لما عنده ،وهو في
الحقيقة مخالف له(.)99
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الدليل الثاني:
أن القاضي منهي عن اكتساب ما يجر إليه تهمة الميل ،وما يكون فيه إعانة أحد
الخصمين ،وتلقين الشاهد ال يخلو من ذلك(.)100
الدليل الثالث:
أنه إن لقن الشهود الشهادة أضر بالمشهود عليه ,وإن لقنهم أن ال يشهدوا أضر

بالمشهود له(.)101
الدليل الرابع:

قياسا على عدم جواز تلقين الخصم(.)102
ً

أدلة القول الثاني:
الدليل األول:

قوله تعالىَ { :وَت َع َاوُنوْا َعَلى اْل ِّ
بر َو َّ
الت ْق َوى }[المائدة.]2:
وجه الداللة :أن أداء الشهود شهادتهم بالحق من باب البر ،وفي تلقينهم إعانة لهم

على أدائها(.)103
الدليل الثاني:

أنا أمرنا بإكرام الشهود فإن هللا يحيي بهم الحقوق ،وهذا التلقين إعانة وإكرام لهم لئال

ينسب إليه القصور(.)104
الدليل الثالث:

أن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فيكون في تلقينه إحياء للحق ،وفي تركه ضياع
له(.)105
الدليل الرابع:
أنه ربما عرف القاضي المعنى الذي يريد الشهود ،فيتثبت لهم(.)106
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الترجيح:
الذي يظهر أن القول بتلقين الشهود كالقول بتلقين الخصوم ،وأنه يجوز للقاضي إذا
رأى ما يدعوه لتلقين الشهود ضرورة أن يلقنهم ،وذلك أن المراد من التلقين إحقاق
الحق ،والوصول به إلى أهله ،ولكن يجب عليه أن يحتاط من تلقينهم ما ليس في
مقصودهم ،أو يجر بتلقينه لهم ترك مقصودهم ،وألن أثر تلقين الشهود أبلغ من تلقين
الخصوم إذ إن بناء األحكام هو على أقوالهم.
•

المطلب الرابع :تلقين القاضي الشهود كيفية أداء الشهادة(.)107

ذكر ابن الرفعة واإلسنوي أن تلقين الشاهد كيفية أداء الشهادة مبني على الخالف في
()108

حكم تلقين الخصم ما تصح به دعواه

_ وقد تقدم معنا خالف أهل العلم في

ذلك_.
المبحث الثالث :التطبيقات القضائية لتلقين القاضي الخصوم والشهود.
تقدم معنا أن تلقين الخصوم والشهود عند الفقهاء ليس صورة واحدة ،وأنه صور

متعددة ولكل صورة حكمها المتعلق بها ،ولذا فقد رأيت في هذا المبحث أن أتناول
بعضا من األنظمة والتطبيقات القضائية المتعلقة بما سبق ذكره من الصور.
ً
ولعل من أبرز تلك الصور هي صورة تلقين الخصوم حجتهم أو ما يسقط حجة

خصمهم أو تنبيهم على شهادة أقر بها أحدهم ،وكذلك تلقين الشهود ما يشهدون به،

نصا تناول هاتين الصورتين بعينهما ،إال إن
وبمطالعة األنظمة القضائية لم أجد ً
المشهور من العمل القضائي هو العمل بما وافق المذهب الحنبلي إذا لم يترجح له

شيء( ،)109وقد تقدم معنا أن المذهب الحنبلي هو على القول بعدم تلقينهم ،ويبقى
سؤال عن واقع األحكام القضائية ،وهل أصحاب الفضيلة يجتهدون ويأخذون بالقول

القائل بجواز تلقين الخصوم حجتهم أو الشهود شهادتهم؟ ،والحقيقة أن إثبات ذلك من

خالل االطالع على األحكام يشوبه نوع من الصعوبة ،وذلك أن المدون من األحكام

غالبا عن الصيغة المفهمة للقارئ بأن القاضي قد لّقن الخصوم أو
القضائية يخلو ً
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مقتصر على نص الحجة أو الشهادة ،وهو ما
ًا
غالبا
الشهود فيأتي
َّ
المدون من األحكام ً
يؤكد أن الحضور إلى أصحاب الفضيلة القضاة في مجلس قضائهم ومشاهدتهم
وسماع أقوالهم أبلغ في وضوح هذه القضية ،وبسؤال بعض أصحاب الفضيلة القضاة

أحيانا ،وقد وقفت على واقعة شاهدت فيها تلقين
فقد أفادوني بأخذ بعض القضاة به
ً
القاضي أحد الخصوم حيث تكلم له فضيلة القاضي لما رأى ضعفه وجهله البين
بتعريض يفهم منه أن إق ارره بأمر سيلزم منه رد دعواه ،فتكلم بما لّقنه إياه القاضي

غافال عنه ،وال أنسى قول ذلك القاضي وكنت قر ًيبا منه " :أعلم
وقال به بعد أن كان ً
أنه مظلوم ،وهللا ال يجعل بذمتنا شيء " ،والذي يظهر لي أن من مارس عمل القضاء
ولحن الخصوم فإنه سيقول بالتلقين سواء للخصوم أو للشهود ،ولذلك رجع أبو يوسف

ابتلي بالقضاء ،وقال ":لو بقي أبو
عن قوله بعدم تلقين الشاهد إلى القول به بعد أن ُ
حنيفة حتى أدرك شهود زماننا ألجاز التلقين"(.)110
وفي تطبيق قضائي لرئيس القضاة في زمانه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل

ردا على إحدى الواقعات القضائية
الشيخ بشأن تلقين الخصوم الحجة يقول رحمه هللا ً
المعروضة عليه ":وبتأمل ما أجاب به حاكم القضية على المالحظات المذكورة وجدناه
شيئا منها ،ولكنه اعتذر بأن الخصوم لم يدعوا ملكية األرض باإلحياء ،وإنما
لم ينف ً
ادعـوهـا بموجب عقد بيع لم يصح لديه .ويسأل حاكم القضية هل يسوغ الحكم لهم بما

لم يحتجوا به في دعواهم ؟ والجواب أن يقال :إن القاضي إذا جلس إليه الخصوم
فعليه أن يجتهد في كل طريق إليضاح وجه الحكم وتبيينه وإيصال الحق إلى صاحبه،

فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلى بها ويتحرى الصواب ويحرص على
استخراج الحق ولـو بـقـولـه سأفعـل كذا وهو اليريد أن يفعله واليقف عند ظواهـر األلفاظ

ويترك حقائق المعاني ،ويدل لهذا حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي ﷺ قال «:بينما
امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد االبنين فتحاكمتا إلى نبي هللا داود،

فقضى به للكبرى فخرجتا ،فدعاهما سليمان ،فقال :هاتوا السكين أشقه بينكها فقالت

الصغرى يرحمك هللا هو ابنها ال تشقه فقضى به للصغرى » متفق عليه .فعرف ﷺ
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بشفقة الصغرى أنه ابنها ،ولم يعتبر إقرارها به للكبرى .وقد أخذ العلماء من هذا
الحديث عدة أحكام في القضاء وغيره ،وترجم عليه النسائي في سننه بثالثة تراجم:

منها (باب السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي ال يفعله :أفعل يستبين الحق) ،ومنها

(باب حكم الحاكم بعلمه) وهذا فيه من الفوائد وردع الظلمة وإيصال الحقوق إلى أهلها
ماال يخفى .وكأن القاضي تحرج من هذا ظاانا أنه من باب تلقين الخصم حجته ،مع
أنه ليس منه ،ألن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجته إذا مال الحاكم إلى

أحد الخصمين على وجه الجور والظلم؛ لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم إقامته
حجته ،وليس هذا مما نحن بصدده ولهذا ذكر العلماء أن القاضي يستفسر من

غالبا إال بزيادة
الخصوم عن كل ماتتطلبه القضية ،ويحرر الدعوى ،وهذا ال يتأتى ً
إيضاحات تشبه ماذكر .فعلی القاضي أن يسلك أقرب الطرق التي تنهي القضية ،وال
يطيل على الخصوم األخذ والرد  ،أو يتركهم يتخبطون في وجهة غير مجدية وهو يجد

لهم طريًقا شرعية أقرب منها ،وكل هذا من أعمال القاضي المسئول عنها .فان لم
يتسع صدره لهذا فال أقل من أن يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه الصفة حتى
تتضح الحقيقة(.)111
( التعليق على الحكم القضائي )
_ ونلحظ أن رئيس القضاة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد الحظ

على بعض أحكام القضاة تحرجهم من بعض التصرفات واإلجراءات خشية أن يكون
ذلك من تلقين الخصوم وبيَّن رحمه هللا أن ضابط التلقين الممنوع هو ما إذا مال

الحاكم إلى أحد الخصمين على وجه الجور والظلم ،وأن الواجب على القاضي أن
يجتهد في كل طريق إليضاح وجه الحكم وتبيينه وإيصال الحق إلى صاحبه ،وهذا

القول هو ما ذهب إليه المالكية كما تقدم ،وبه يظهر أن القول بتلقين الخصوم إذا خال
عن الجور والظلم قد جرت عليه بعض التطبيقات القضائية في أحكام محاكم المملكة

العربية السعودية.
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_ كما نجد أن رئيس القضاة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ذكر أن

القاضي يستفسر من الخصوم ويحرر الدعوى بما يتأتى له من زيادة إيضاحات ،وهو
على خالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن القاضي ممنوع من تحرير دعوى

المدعي؛ ألنها تلقين.
وال يعني هذا أن جادة القضاة مطردة في تلقين تحرير دعاوى الخصوم بل الغالب

في األحكام القضائية هو صرفهم النظر عن دعوى المدعي لعدم تحرير دعواه ،ومثله
كثير من أحكام القضاة الواردة في المدونات
ضا في شهادة الشاهد فإن ًا
يقال أي ً
القضائية المنشورة قد تضمنت عدم االعتداد بالشهادة؛ ألنها غير موصلة ،وال ريب أن
من أسباب ذلك عدم تحرير الشاهد شهادته.
وفيما يتعلق بتحليف المدعى عليه وهل يكون بغير طلب من المدعي؟ فإن الذي جرى
عليه العمل القضائي هو أنه ال يستحلف المدعى عليه إال بطلب من المدعي ،وأن

مخالفة ذلك تعد ملحوظة(.)112

خاتمة البحث:
يسر وأعان من تمام هذا البحث ،وأسأله
وفي ختام هذا البحث فإنني أحمد هللا على ما ّ
ونافعا لمطالعه وقارئه ،وفيما يأتي بيان
خالصا لوجهه،
تعالى أن يكون هذا البحث
ً
ً
ألبرز أهم نتائج البحث:

_ المراد بتلقين القاضي الخصوم والشهود هو إلقاؤه الكالم عليهم لألخذ به سواء كان
يضا.
يحا أو تعر ً
تصر ً

_ لتلقين القاضي الخصوم والشهود أسباب منها :العجز عن إقامة الحجة ،والحيرة

والدهشة ،والهيبة لمجلس القضاء ،والجهل ،والغفلة.
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_ للتلقين أنواع باعتبارات متعددة ،ومن أنواعه بالنظر إلى الشيء الملقن به :تلقين

دعوى ،وتلقين حجة أو ما يسقطها ،وبالنظر لحال َّ
الملقن تلقين المقر في الحدود،
وتلقين الخصوم ،وتلقين الشهود.

شيئا ،وقد يشرع له التلقين
أحدا من الخصوم أو الشهود ً
_ األصل أن القاضي ال يلقن ً
باالتفاق كما حكاه النووي في تلقين المقر في الحدود.
_ لتلقين القاضي الخصوم والشهود صور منها ما هو متفق على منعه؛ كتلقين ما فيه
تهمة أو فجور ،ومنها ما هو مختلف فيه.
_ الذي يظهر هو جواز تلقين القاضي الخصوم والشهود ضرورة.
_ يجوز للقاضي تلقين الخصوم والشهود كيفية تحرير الدعوى أو أداء الشهادة.
_ ال بأس للقاضي بالتعريض للشهود بالتوقف في الشهادة بحد هلل تعالى.
_ ليس من التلقين االستفسار في الدعوى أو طلب البينة من المدعي.
_ جرت بعض التطبيقات القضائية في أحكام محاكم المملكة العربية السعودية على

األخذ بقول تلقين الخصوم والشهود ،وعلى جواز تحرير القاضي دعوى المدعي.
_ التوصيات:
_ إصدار مبدأ قضائي يتعلق بتلقين القاضي الخصوم والشهود.
_ العناية بالتطبيقات القضائية للمسائل الفقهية.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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( )7مختار الصحاح (ص.)255 :
( )8درر الحكــام فــي شــرح مجلــة األحكــام ( ،)572 /4ســلطة القاضــي فــي تقــدير العقوبــة التعزيريــة
(ص.)18 :
( )9مقاييس اللغة ( ،)187 /2مادة (خصم).
( )10بحر المذهب للروياني (.)55 /14
( )11مادة ( )65 ، 47من نظام المرافعات الشرعية.
( )12المنجد في اللغة (ص ( )231 :باب األرض وما عليها ،فصل الشين ).
( )13مختار الصحاح (ص ،)170 :مادة ( ش هـ د ).
ِ
االصطالحات الفقهية (ص.)132 :
( )14طلبة الطلبة في
( )15نهاية المطلب في دراية المذهب (.)58 /17
( )16روضة الطالبين وعمدة المفتين (.)161 /11
( )17تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام (.)47 /1
( )18تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل (.)133 /5
( )19حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي (.)193 /7
( )20الهداية في شرح بداية المبتدي (.)104 /3
( )21فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)276 /7
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( )22البحر الرائق (.)307 /6
( )23الذخيرة للقرافي (.)174 /10
( )24الفروق اللغوية للعسكري (ص.)82 :
( )25تفسير الزمخشري (.)283 /1
( )26شرح صحيح البخارى البن بطال (.)445 /8
( )27المغني البن قدامة ( ،)73 /10وانظر :كفاية النبيه في شرح التنبيه (.)146 /18
( )28الشرح الكبير للشيخ الدردير (.)181 /4
( )29فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)276 /7
( )30اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام (.)27 /1
( )31توضيح األحكام شرح تحفة الحكام (.)37 /1
( )32البهجة في شرح التحفة (.)68 /1
( )33أخرجــه البخــاري ( ،)69/9كتــاب األحكــام ،بــاب موعظــة اإلمــام للخصــوم .ح ( ،)7168ومســلم
( )1337/3كتاب األقضية ،باب الحكم بالظاهر ،واللحن بالحجة .ح (.)1713
( )34شرح النووي على مسلم (.)195 /11
( )35فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)276 /7
( )36درر الحكام في شرح مجلة األحكام (.)594 /4
( )37السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار (ص.)825 :
(.)37 /1( )38
( )39ومن ذلك :تنبيه أحد الخصمين على ما في شهادة اآلخر إذا كـان ينتفـع بـه ،وكـذلك تنبيهـه إذا
كان يجهل مـا يسـقط عنـه الحجـة فينبهـه علـى مـا يسـقطها .انظـر :شـرح مختصـر خليـل للخرشـي (/7
 ،)156توضيح األحكام شرح تحفة الحكام ()37 /1
( )40الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)104 /3المبسوط للسرخسي (.)77 /16
( )41الحاوي الكبير ( ،)278 /16أسنى المطالب في شرح روض الطالب (.)310 /4
( )42المغني البن قدامة ( ،)73 /10كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)314 /6
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( )43الذخيرة للقرافي (.)68 /10
( )44مختصر اختالف العلماء (.)372 /3
( )45الشرح الكبير للشيخ الدردير ( ،)181 /4شرح مختصر خليل للخرشي (.)193 /7
( )46النهر الفائق شرح كنز الدقائق ( ،)611 /3حاشية ابن عابدين (.)375 /5
( )47توضيح األحكام شرح تحفة الحكام ( ،)37 /1البهجة في شرح التحفة (.)68 /1
( )48أحكام القرآن البن الفرس (.)289 /2
( )49أخرجــه أبــو داود ( ،)433/6كتــاب الحــدود ،بــاب فــي التلقــين فــي الحــد .ح ( ،)4380والنســائي
( ،)67 /8كت ــاب قط ــع الس ــارق ،ب ــاب تلق ــين الس ــارق .ح ( ،)4877واب ــن ماج ــه ( ،)623/3أبـ ـواب

مقاال ،وقال :الحـديث إذا رواه
الحدود ،باب تلقين السارق .ح ( )2597وذكر الخطابي أن في إسناده ً
رجل مجهول لم يكن حجـة ولـم يجـب الحكـم بـه ،وقـال عبـد الحـق :أبـو المنـذر المـذكور فـي إسـناده ال

أعلـم روى عنــه إال إســحاق بــن عبــد هللا بــن أبــي طلحــة .انظــر :البــدر المنيــر البــن الملقــن (،)666/8
التلخيص الحبير (.)186 /4
( )50المغني البن قدامة (.)73 /10

( )51شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص ( ،)8 /8البيــان فــي مــذهب اإلمــام الشــافعي (،)80 /13
المغني البن قدامة (.)73 /10
( )52بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الش ـرائع ( ،)10 /7المبــدع فــي شــرح المقنــع ( )165 /8الهدايــة فــي
شرح بداية المبتدي (.)103/3
( )53بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)10 /7كفاية النبيه في شرح التنبيه (.)146 /18
( )54الحاوي الكبير (.)278 /16
( )55كفاية النبيه في شرح التنبيه (.)146 /18
( )56أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ( ،)40/8ولم أقف عليـه ،وأخـرج األصـبهاني فـي حليـة
فوعا وفيه ":ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت
األولياء ( )348/6حديثًا البن عمر رضي هللا عنهما مر ً
هللا قدميـه يـوم تـزل األقــدام " ،ثـم قـال " :غريــب مـن حـديث مالــك لـم نكتبـه إال مــن حـديث الهيـثم ،عــن

الموقري ".

( )57منح الجليل شرح مختصر خليل (.)319 /8
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( )58شرح مختصر خليل للخرشي ( ،)156 /7منح الجليل شرح مختصر خليل (.)319 /8
( )59البهجة في شرح التحفة (.)68 /1
( )60الحاوي الكبير (.)307 /16
( )61قال في المبسوط ( " :)78 /16ولكنه إذا نظر في دعواه فإن لم تكن صحيحة يقول له قم
فصحح دعواك " ،وفي المحيط البرهاني ( " :)23 /8ولكن يقول للمدعي قم فصحح دعواك هكذا
ذكر الخصاف في موضع من أدب القاضي وذكر في موضع آخر أن القاضي ال يقول له ذلك ،وبه
أخذ بعض مشايخنا رحمهم هللا ،ألن هذا من القاضي تلقين ،ولكن يقول له :دعواك هذه فاسدة ،فال

يلزمني سماعها وهذا ليس تلقين بل هو فتوى بالفساد ".

( )62الح ــاوي الكبي ــر ( ،)278 /16أس ــنى المطال ــب ( ،)310 /4تحف ــة المحت ــاج ف ــي ش ــرح المنه ــاج
(.)153 /10
( )63اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ( ،)207 /11كشاف القناع عن متن اإلقناع (/6
.)315
( )64الحاوي الكبير ( ،)278 /16أسنى المطالب (.)310 /4
( )65الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)235 /4
( )66المهذب في فقة اإلمام الشافعي للشيرازي ( ،)393 /3الممتع في شرح المقنع (.)527 /4
( )67المنثور في القواعد الفقهية (.)364 /1
( )68الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)236 /4
( )69البيان في مذهب اإلمام الشافعي ( ،)86 /13الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)236 /4
( )70الممتع في شرح المقنع (.)527 /4
( )71الحاوي الكبير ( ،)278 /16البحر الرائق (.)307 /6
( )72الوسيط في المذهب (.)322 /7
( )73الوسيط في المذهب (.)396 /6
( )74تحفة المحتاج في شرح المنهاج ( ،)48 /9نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (.)388 /7
( )75شرح منتهى اإلرادات (.)499 /3
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( )76العزيز شرح الوجيز (.)5 /11
( )77شرح منتهى اإلرادات (.)499 /3
( )78الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي ( ،)155 /3شــرح مختصــر خليــل للخرشــي ( ،)156 /7تحفــة
المحتاج في شرح المنهاج ( ،)153 /10اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل (.)391 /4
( )79نهاية المطلب (.)574 /18
( )80الوسيط في المذهب (.)314 /7
( )81البحـر ال ارئـق ( ،)203 /7مواهــب الجليـل فــي شـرح مختصـر خليــل ( ،)130 /6الحـاوي الكبيــر
( ،)302 /17كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)337 /6
( )82المبسوط للسرخسي (.)78 /16
( )83الحاوي الكبير (.)302 /17
( )84البحر الرائق (.)307 /6
( )85المحيط البرهاني في الفقه النعماني (.)28 /8
(.)159 /2( )86
( )87النتف في الفتاوى (.)775 /2
( )88نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (.)464 /7
( )89اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)9/12
( )90الحاوي الكبير ( ،)278 /16وقصة المغيرة رواها البخاري معلقة بصيغة الجزم (.)170/3
( )91البناية في شرح الهداية (.)25 /9
( )92درر الحكام في شرح مجلة األحكام (.)374 /4
( )93بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ،)10 /7فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)276 /7
( )94النوادر والزيادات (.)49 /8
( )95أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( ،)310 /4قال ابن القاص في أدب القاضي (/1
 " :) 190وأجمع الشافعي والكوفي أنه إن لقنه فتلقن لم تبطل به شهادته وقبلها " .وقال في تحفة
المحتاج ( ":)153 /10فإن تعدى ،وفعل فأدى الشاهد بتعليمه اعتَُّد به على ما بحثه الغزي ".
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( )96شرح منتهى اإلرادات ( ،)518 /3كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)334 /6
( )97البحر الرائق ( ،)307 /6النهر الفائق شرح كنز الدقائق (.)611 /3
( )98الكافي في فقه أهل المدينة (.)954 /2
( )99شرح مختصر الطحاوي للجصاص ( )33 /8المبسوط للسرخسي ( ،)87 /16الحاوي الكبير
(.)278 /16
( )100المبسوط للسرخسي ( ،)87 /16الحاوي الكبير (.)278 /16
( )101بحر المذهب للروياني (.)56 /14
( )102الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)104 /3المبسوط للسرخسي (.)87 /16
( )103المبسوط للسرخسي (.)87 /16
( )104فتح القدير للكمال ابن الهمام (.)277 /7
( )105الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)104 /3النهر الفائق شرح كنز الدقائق (.)611 /3
( )106شرح مختصر الطحاوي للجصاص (.)33 /8
ثال:
( )107الفرق بين هذا المطلب وما قبله أن هذا في حكم تلقينه صفة لفظ األداء ،بأن يقول له م ً

مجرور بالالم،
ًا
مجرور بعلى وبالمشهود له
ًا
كيفية الشهادة أن تأتي بلفظ الشهادة وتأتي بالمشهود عليه
وأما المطلب السابق فهو تلقينه ما يشهد به في األداء كأن يقول له :قل أشهد أن لفالن على فالن

كذا .انظر :الحاوي الكبير ( ،)278 /16حاشية البجيرمي على الخطيب (.)398 /4

( )108كفاية النبيه في شرح التنبيه ( ،)147 /18المهمات في شرح الروضة والرافعي (.)273 /9
استنادا لقرار هيئة المراقبة القضائية رقم )3( :وتاريخ 1347/1/7هـ والمعتمد بالتصديق
()109
ً
العالي بتاريخ 1347/3/24هـ ينظر :مدونة التفتيش القضائي (ص.)378 :
( )110أدب القاضي البن القاص (.)190 /1
( )111فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (.)381 /12
( )112مدونة التفتيش القضائي (ص.)176 :
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قائمة المصادر والمراجع.
* القرآن الكريم.
 -1اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة لمحمد بن أحمد بن محمد
الفاسي ،ميارة ،الناشر :دار المعرفة.

 -2أحكام القرآن البن الفرس تحقيق د /طه بن علي بو سريح وآخرين ،الناشر :دار ابن حزم
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان الطبعة :األولى 1427 ،هـ  2006 -م

 -3أدب القاضي ألحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص دراسة وتحقيق :د .حسين

خلف الجبوري الناشر :مكتبة الصديق  -المملكة العربية السعودية/الطائف الطبعة :األولى،
 1409هـ  1989 -م.

 -4أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،لزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري ،الناشر :دار
الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ [ ،ومعه حاشية الرملي الكبير ].

 -5اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي،
الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :الثانية _ بدون تاريخ.

-6

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم

المصري ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ.

 -7بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ،ألبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني،
المحقق :طارق فتحي السيد ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 2009 ،م.

 -8البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ،البن الملقن سراج الدين

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ،المحقق :مصطفى أبو الغيط وعبد هللا
بن سليمان وياسر بن كمال ،الناشر :دار الهجرة للنشر والتوزيع  -الرياض -السعودية،

الطبعة :األولى 1425هـ2004-م.
 -9البناية شرح الهداية .لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،لبنان الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م.

 -10البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبد السالم التُّ ُسولي ،المحقق :ضبطه وصححه :محمد عبد
القادر شاهين الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان  /بيروت الطبعة :األولى1418 ،هـ -
1998م
 -11البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،ألبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني
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الشافعي ،المحقق :قاسم محمد النوري ،الناشر :دار المنهاج _ جدة ،الطبعة :األولى1421 ،
هـ _  2000م.
 -12تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،المؤلف :إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن
فرحون ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986 -م

 -13تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل .لتاج الدين بهرام بن عبد هللا
بن عبد العزيز الدميري ،المحقق :د .أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د .حافظ بن عبد الرحمن
خير ،الناشر :مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،الطبعة :األولى 1434 ،هـ -
 2013م.
 -14تحفة المحتاج في شرح المنهاج ,لإلمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ،وبهامشه :حاشية
الشرواني على تحفة المحتاج ،لعبد الحميد الشرواني ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،المكتبة

التجارية الكبرى بمصر 1983م.

 -15تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .لفخر الدين الزيلعي ،طبع بالمطبعة الكبرى األميرية –
بوالق ،الطبعة األولى 1313ه .ثم صورتها دار الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية.

 -16التلخيص الحبير (التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز) ،ألحمد بن علي بن
حجر العسقالني ،دراسة وتحقيق :أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ،الناشر :مؤسسة

قرطبة – مصر ،الطبعة :األولى 1416هـ1995/م.

 -17توضيح األحكام شرح تحفة الحكام ،لعثمان بن المكي التوزري الزبيدي ،الناشر :المطبعة
التونسية الطبعة :األولى 1339 ،هـ

 -18حاشية البجيرمي على الخطيب ,لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ,الناشر :دار الفكر
 -19حاشية ابن عابدين ( رد المحتار على الدر المختار ) ،لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي الحنفي ،الناشر :دار الفكر-بيروت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.

 -20حاشية العدوي على شرح الخرشي .لعلي بن أحمد العدوي ،بهامش شرح الخرشي على

مختصر سيدي خليل اعتنى به :نجيب الماجدي ،طبعة المكتبة العصرية ،الطبعة األولى

1427ه.

 -21الحاوي الكبير ,ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،تحقيق :علي محمد معوض ,عادل
أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ببيروت ،الطبعة األولى 1414هـ 1994م.

 -22حلية األولياء وطبقات األصفياء .ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني ،الناشر :السعادة
عام 1394ه.

 | 186العدد السادس والعشرون

تلقين القاضي الخصوم والشهود دراسة فقهية تطبيقية على األحكام القضائية بالمحاكم السعودية

 -23درر الحكام في شرح مجلة األحكام ،المؤلف :علي حيدر خواجه أمين أفندي ،تعريب :فهمي
الحسيني ،الناشر :دار الجيل ،الطبعة :األولى1411 ،هـ 1991 -م.

 -24الذخيرة .ألبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ،تحقيق :محمد حجي ،وسعيد أعراب ،ومحمد
بو خبزة ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى 1994م.

 -25روضة الطالبين .ألبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب
اإلسالمي ،الطبعة الثالثة 1412هـ 1991م.

 -26سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية ،للشيخ عبدهللا بن محمد بن سعد آل خنين ،دار
النشر :دار ابن فرحون .

 -27سنن ابن ماجه .ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي

 -28سنن أبي داود .ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ،حقق أصوله وخرج أحاديثه :الشيخ
خليل مأمون شيحا ،طبعة دار المعرفة ،الطبعة األولى 1422ه.

 -29السنن الصغرى ( المجتبى من السنن ) ،ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،تحقيق:

عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية _ حلب ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ

_ 1986م.
 -30السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني،
الناشر :دار ابن حزم ،الطبعة األولى.

 -31شرح صحيح البخاري .ألبي الحسن علي بن خلف بن بطال ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن
إبراهيم ،الناشر :مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية 1423ه.

 -32شرح صحيح مسلم .لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ،حقق أصوله وخرج أحاديثه :الشيخ
خليل مأمون شيحا ،طبعة دار المعرفة ،الطبعة السابعة 1421ه.

 -33الشرح الكبير على مختصر خليل ،ألبي البركات أحمد الدردير ،وبهامشه حاشية الدسوقي
عليه ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -34شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد هللا الخرشي المالكي ،الناشر :دار الفكر للطباعة –
بيروت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -35شرح منتهى اإلرادات ,لمنصور بن يونس البهوتي ،دار عالم الكتب ،الطبعة األولى1414 ،هـ،
1993م.

 -36صحيح البخاري ،ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ،المحقق :محمد زهير بن ناصر
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الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ( مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد
الباقي ) ،الطبعة :األولى 1422هـ.
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الحجاج النيسابوري ،تحقيق َّ :
 -37صحيح مسلم ،لمسلم بن ّ
التراث العربي _ بيروت.
 -38طلبة الطلبة ،المؤلف :عمر بن محمد نجم الدين النسفي ،الناشر :المطبعة العامرة ،مكتبة
المثنى ببغداد ،تاريخ النشر1311:هـ.

 -39العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) .ألبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ،تحقيق :علي

محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 1417ه.

 -40فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ،جمع وترتيب
وتحقيق :محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الناشر :مطبعة الحكومة بمكة المكرمة الطبعة:

األولى 1399 ،هـ

 -41الفروق اللغوية ،ألبي هالل العسكري ،حققه وعلق عليه :محمد إبراهيم سليم ،الناشر :دار
العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر

 -42الكافي في فقه أهل المدينة .ألبي عمر يوسف بن عبد البر ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد
ماديك الموريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الطبعة الثانية 1400ه.

 -43الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،المؤلف :أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري،
الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1407 -هـ

 -44كشاف القناع عن متن اإلقناع .لمنصور بن يونس البهوتي ،الناشر :دار الكتب العلمية.

 -45كفاية النبيه في شرح التنبيه .ألحمد بن محمد األنصاري ،المعروف بابن الرفعة ،المحقق:
مجدي محمد سرور باسلوم الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األولى 2009م.

 -46المبدع في شرح المقنع ،لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1418 ،هـ  1997 -م
 -47المبسوط .لشمس األئمة محمد بن أحمد السرخسي ،الناشر :دار المعرفة 1414ه.

 -48مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،المؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو
بشيخي زاده ,الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -49مجلة األحكام العدلية ،المؤلف :لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية،
ِ
تجارت كتب ،آرام باغ ،كراتشي.
المحقق :نجيب هواويني ،الناشر :نور محمد ،كارخانه
 -50المحيط البرهاني في الفقه النعماني .ألبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن َم َازَة،
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حققه :عبد الكريم بن سامي الجندي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى 1424ه.
 -51مختصر اختالف العلماء .ألبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ،حققه :د /عبد هللا نذير أحمد،
طبعة دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة الثانية 1417ه.

 -52معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعجي _ حامد صادق قنيبي ،الناشر :دار النفائس للطباعة
والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م.

 -53المغني شرح مختصر الخرقي ،ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة
المقدسي ،الناشر :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة ،عدد األجزاء ،10 :تاريخ النشر:

1388هـ 1968 -م.

 -54مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ,للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني،
دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1415 ،هـ.

 -55منح الجليل شرح مختصر خليل .لمحمد بن أحمد عليش ،الناشر :دار الفكر 1409هـ.
 -56نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,لإلمام شهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي ،الناشر :دار
الفكر1404 ،هـ.

 -57نهاية المطلب في دراية المذهب ،ألبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني،

الديب ،الناشر :دار المنهاج ،الطبعة :األولى،
حققه وصنع فهارسه :أ .د /عبد العظيم محمود ّ
1428هـ2007-م.

 -58مختار الصحاح ،لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،المحقق :يوسف
الشيخ محمد ،الناشر :المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت _ صيدا ،الطبعة:

الخامسة1420 ،هـ 1999 /م.
 -59مقاييس اللغة .ألبي الحسين أحمد بن فارس ،طبعة دار إحياء التراث العربي ،سنة النشر
1429ه.

 -60الممتع في شرح المقنع البن المنجى التنوخي ،دراسة وتحقيق :عبد الملك بن عبد هللا بن

دهيش الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م ُيطلب من :مكتبة األسدي  -مكة المكرمة
 -61المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي الناشر :و ازرة
األوقاف الكويتية الطبعة :الثانية1405 ،هـ 1985 -م

 -62المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،الناشر:
دار الكتب العلمية.

 -63المهمات في شرح الروضة والرافعي ،لجمال الدين عبدالرحيم اإلسنوي ،تحقيق :أبو الفضل
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الدمياطي أحمد بن علي ،دار ابن حزم ،بيروت لبنان ،الطبعة األولى 1430هـ.
 -64مواهب الجليل في شرح مختصـر خليل ،ألبي عبدهللا محمد بن محمد الطرابلسـي ،المعروف
بالحطاب ،دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ199-م.

الس ْغدي المحقق :المحامي الدكتور صالح الدين
 -65النتف في الفتاوى لعلي بن الحسين بن محمد ُّ
الناهي الناشر :دار الفرقان  /مؤسسة الرسالة  -عمان األردن  /بيروت لبنان
 -66النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المحقق :أحمد
عزو عناية الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األولى1422 ،هـ 2002 -م
المد َّونة من غيرها من األ ِّ
َّ -67
النوادر و ِّ
ُمهات .البن أبي زيد القيرواي ،تحقيق
الزيادات على َما في َ
الدكتور /عبد الفتّاح محمد الحلو وآخرين ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت الطبعة:
األولى 1999 ،م
 -68الهداية في شرح بداية المبتدي ,لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ,تحقيق :طالل
يوسف ,دار احياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.

 -69الوسيط في المذهب ،ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي ،تحقيق أحمد محمود إبراهيم  ,محمد
محمد تامر ،الناشر :دار السالم ،سنة النشر  1417هـ  ،مكان النشر القاهرة.

* األنظمة واإلصدارات العدلية.

_ نظام المرافعات الشرعية ،صادر بالمرسوم الملكي رقم ( م ) 1/وتاريخ 1435 / 1 / 22هـ

_ مدونة التفتيش القضائية _ اإلصدار األول.
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