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المستخلص
تع ُّد خطبة الوداع من الخطب النبوية التي أرسى فيها النبي صلى هللا عليه وسلم قواعد
 وأوصى صحابته رضي هللا عنهم بتبليغ ما جاء فيها إلى من، وهدم مبادئ الجاهلية،الملَّة
 وقد انتظمت هذه الخطبة مجموعة من األصول القضائية والتي تحقق عند،غاب عنها
، وتحمى الحقوق، ورفع راية الحق والعدل واإلنصاف، ونصرة المظلوم،تطبيقها رفع الظلم
 فكانت هذه الخطبة مجاالً خصبا ً للدراسة والبحث وإظهار هذه األصول،وتصون الحرمات
.وإبرازها للقضاة وغيرهم
. األصول القضائية، خطبة الوداع:الكلمات المفتاحية

Abstract
The farewell sermon is one of the prophetic sermons in which the
Prophet Muhammad, may God bless him and grant him peace, laid
the foundations of the religion. He instructed his companions, may
God be pleased with them, to convey what was reported in it to those
who were absent. This sermon organized a set of judicial principles,
which, when applied, achieved the removal of injustice, the support of
the oppressed, and the raising of the banner of truth and justice. It
also protects rights and preserves sanctities. This sermon was a fertile
field for study and research, and to show these principles to judges
and others.
Keywords: farewell sermon- judicial principles
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المقدمة

الحمد هلل على نعمه وآالئه ،والصالة والسالم على خاتم رسلله وننياائله ،وعللى آلله

ونزوجلله وناللحاوه ،وهللى اهدللدو اردعلله وسللار علللى نرهلله ،وامداللى ن ل

وبعد:

لللى ل م الللد ى،

فإن الداقه في الكداب والسنة هى نش ف العل م ،ونجلرا وه جماع الخي  ،وعن ان

السللعا ة فللي الللدناا واآلخ ل ة ،لللكلن فللان فيللله عرللام ،وخي ل عمللام ،وناعلله ف ي ل  ،نلله
جع واآل ار الحميدة على الا والمهدمع ،ملا اللى ع علاله وسللم :يهلى ل ع وله

خي اً عاقره في الد ىي(.)1

لللكلن نبييللم المةللارفة فللي اللللن هللى خللال

ارسللة خصلللة عرامللة للنيللي الللى ع

علالله وسلللم ،تيللمنم نا ل الً ش ل ةاة ،وم اعللد جليلللة ،وآ او لاً ف مللة ،تلللن الخصلللة الدللي

وجررللا النيللي الللى ع علالله وسلللم لللى نهدلله ،فللي العللام العاشل هللى هه تلله فللي بهللة
الملة ،وهدم فيرا هلا ئ الهاهلاةَّ ،
ال اع ،وَّ ع فيرا ا هة ،ونرسى م اعد َّ
وعرم ب هات
المسلميى ،فكانم هك الخصلة وملا اشلدملم علاله هلى نبالام شل ةاة ،ونال
هدفاً لللحث والدراسة وهعن ناً لرا ال "ا ا
فقراة تصياقاة.

ميلائاة،

القيائاة ال ار ة في خصلة الل اع" ارسلة

نوالً :نهماة الم ض ع:
عادسب ه ض ع اللحث نهماة ميائاة والغة هنرا:

 -1ن القياء هى نهم وظائف الدولة ،وهى ا سس والق اعد الدي تق م عليرلا ،ن
رف للع الرل للم ،ونص ل ة المرل ل م ،ورف للع ارع للة الح للل والع للد  ،ه للى نه للم وس للائ با ل

ا هللى ،وبماعللة الحقل ا ،واللاانة الح هللات ،لللكلن جللاءت هللك الخصلللة و ال
ميائاة هدينة تحقل اللن ،لركا عهب العناعة ارا ،واالهدمام ،ارا وبح را.

 -2ن القي للاة ف للي ف ل عص ل وهص ل نب ل ه ه للا عا ن ل ن ل للى االهد للداء واالمد للداء
وللالنيي الللى ع علالله وسلللم فللي ميللائه ،والسللي علللى هللدو نم اللله ،وت جيراتلله

الني ة.
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 -3وض للع الني للي ا لللى ع علا لله وس لللم ف للي ه للك الخصل للة نال ل الً وم اع للد للقي للاة
عس للي ون علير للا ف للي مي للائرم ،وال ل الً ل للى الح للل والصل ل اب ،ور الحقل ل ا ل للى

نهلرا.

انااً :هنرج اللحث:
اعدم للدت ف للي ه للكا اللح للث :عل للى الم للنرج الاقر للي الد ا لليلي ،وسل ل ت ف للي فدااد لله

والص قللة المدلعللة فللي فداوللة اللح ل
ا ا

الاقراللة ،ولللم نتع ل ة للمسللائ الخال اللة فللي هللك

واللن ن هكا ساهع اللحث فيي اً وساخ ه عى المقص

ومد جاء هكا اللحث فاآلتي:

والم ا .

▪ المقدهة وفيرا( :نهماة الم ض ع – هنرج اللحث).

▪ الدمريد و اه :الدع ف ومصصلحات اللحث وخصلة ال اع.
▪ الملحث ا و  :نص خصلة ال اع ونهميدرا في الدة ع اإلسالهي.
▪ الملحث ال اني :ا ا
▪ الخاتمة.

القيائاة ال ار ة في خصلة ال اع.

▪ مائمة و هم المصا ر والم اجع.
ال ا /الد ارسات الساوقة:
وعد اللحث والدقصي وسؤا نه العللم والمدخصصليى للم نملف عللى ارسلة سلاوقة

لركا الم ض ع وح م اه نو نشارت لاه.
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الدمريد
الدع ف ومصصلحات اللحث وخصلة ال اع
ن تحد د الم ا هلى المصلصلحات شل س نساسلي هلى شل وس اللحلث العلملي ،نله
عسر هع فة المعاني ،وا فكار الدي
س ف َّ

د اللحث الدعييل عنرلا ،وال ال

وفي هكا الدمريد سنع َّ ف ومصصلحات هكا اللحث ،واللن في المصلييى اآلتييى:

ليرلا،

المصلب ا و
الدع ف وا ا

القيائاة

الفرع األول :التعريف باألصول:

أوالً :ا ال فلي اللغللة جملع ن ل
ال الةلليء :ماعدتله ،ونساسلله اللك عقل م
ال  ،ون ص
ص
علاه ،و ينى علاه غي (.)2
ثاني ااً :ا ال فللي اإلاللصاله :هاللله فل عي عسللدند لالله ،ن الال ع ال نةل َّال عللى

نا  ،و صلل على الدلي غاللاً ،فق لرم :نا المس لة ،الكداب والسنة ،ن

ليلرا(.)3

الفرع الثاني :تعريف القضاء:

أوالً :في اللغة ع تي على وج ِع َّدة ه جعرا لى انقصلاع الةليء وتماهله ،وفل هلا
نب ِكم عمله ،نو نِت َّم ،نو خلِدم ،ون َّ ن اء ،نو نو ِجلب ،نو نعِللم ،نو ن صن ِال َك ،نو نه ِ
يلي :فقلد
َ
ص
ً
ص َ
َ
ص َ
ِ ()4
مي ي .
َ
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ومن أشهر معاني القضاء في اللغة:

االنِدر للاء،
صل ل ا هل ل  ،مل ل الً ف للان نو فعل لالً ،والح صكل لم واإلل ل َلفام ،و َ
صل ل  ،والال ل ا و ص
الا ص
َف ص
()5
والم ت وا اء .
ثانيا ااً :ون َّهل لا القي للاء ف للي االا للصاله فق للد ع َّ ف لله الاقر للاء ادع ا للات هخدلا للة ،تلعل لاً

الخدالف ننرارهم ،لعيرم نر

لى ف نه ااة باماة دصلف ارلا القاضلي ،تسلدلفم

هياء بامه ،فع َّ ف على ننه ااة اه(.)6
وبعيرم نر

لى ف نه فعالً عق م وه القاضي ،فع فه على ننه فع القاضي(.)7

وعلى هكا فانم الدع اات فيرا خالف هى بيث القيل  ،واليل اوا الدلي تيلمنرا

ك تع ف(.)8

لاء علللى هللا تقللدم فإنلله عماللى تع للف القيللاء و نلله :فص ل الخص ل هات ،ومصللع
انل ً
المنازعللات الليى النللاح ،وا باللام الةل ةاة ،فللي ههلللس القيللاء ،علللى سلليي اإلللفام(.)9
وهكا الدع ف جمع ف الة وس المصل ب ت اف ها فلي بالم القاضلي ،ونهلم هلا اهدلاز وله
هكا الدع ف ه تحد د لدكياف الحام الة عي اللك عصلقله القاضلي ،وهل ننله هررل

له ،فما نظر هكا الدع ف ااة اإللفام للحام القيائي ،وهك خاااة تميف عى والعة
اإلفداء بيث ال لفام اه ،فما نوضل هلكا الدع لف نن فصل الخصل هات اليى النلاح،

عهب نن عا ن وا باام الة ةاة ،واللن هى هصلا رها :القل آن الكل م والسلنة واإلجملاع

واالجدرا .
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الفرع الثالث :تعريف األصول القضائية باعتباره ُمصطلحاً ُم َّ
ركباً:
ن تع ف هصصل  :ا ا القيائاة ،واعدلار ه َّفلاً وه المعنى الم ا وح له،
ععد هى المصصلحات الهد دة الحا ة ،ولم نمف على ل
ُّ
نبد ع َّ فه هى الاقراء المدقدهيى،
وإن فللان ا اسللدعمل وبح ل  ،وتكلم ل ا علالله فللي فدلليرم وهصللنااترم ،ال َّننرللم

م ل هللى

هعن للى آخ ل  ،وه ل المل للا ئ واآل اب ،وال اجل للات الد للي دع لليَّى عل للى القي للاة ،والخصل ل م

اتلاعرللا فللي الدخااللم ،والد افللع ،والقيللاء الليى المدنللازعيى وم جيرللا ،وال الً لللى بماعللة

الحق ا ،وفص الخص هات ،ومصع المنازعات(.)10
نا ا

القيائاة الدي عقصدها هكا اللحث :خاالة ايالان وت ضلا ا ال

القيائاة والق اعد الة ةاة الدي وضعرا ال س

الى ع علاه وسلم في خصللة الل اع

ل ل م ع ف للة لاس للي علير للا القي للاة و دلع ه للا ف للي القي للاء ا لليى الن للاح ف للي الخصل ل هات،

والاص ل اي للنرم ف للي المنازع للات ،ومم للع الر للالم ،ونص ل المرلل ل م ،وبا ل النر للام ،و ف للع

الي ر العام(.)11
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المصلب ال اني
الدع ف وخصلة ال اع
عقصد وخصلة ال اع تلن الخصلة الدي وجررا النيي الى ع علاه وسلم لى نهده
فللي ل م ع فللة ،هللى العللام العاش ل هللى هه تلله الللى ع علالله وسلللم لللى المد نللة ،ومللد

جاءت هك الخصلة في سااا بهة ال اع(.)12

وملد الهيللم نك ل المصلا ر لللى تسللماة الخصللة ا ل (خصلللة بهلة الل اع) نسلللة لللى

اسللم تلللن الحهللة ،وتسللماة الحهللة وحهللة الل اع ،مدعمل ية اادل ية هنللك زهللى النيللي الللى ع
علاه وسلم(.)13

وهناك هى سماها فكلن :خصلة ال اع وإسقاس لا الحهة اخدصا اًر(.)14

ومد روو عى اوح – بمه ع  -عى ااى ةلاح رضي ع عنله :ننله فل نن
عق  :بهة ال اع ،ما  :فقلم ِب َّهة اإلسلالم ملا  :نعلم ،ب َّهلة اإلسلالم ( )15وهلع الللن

فقد ظ النلاح عس ُّلم نرا وح َّهلة الل اع بدلى ومدنلا الحلالي ،ال ملد رو على االى ةللاح
رض للي ع عنرم للا نن لله م للا ار للكا االس للم ،فلعل ل َّ ه للكا ف للان ف للي زه ل ل
لان هدل ل خ ل ع للى نرع لله

ا و (.)16

وعلى هكا فال و ح في تسماة هك الخصلة وخصة بهلة الل اع ،نو خصللة الل اع،

فكالهما لا مدعم هسدعم  ،واحا تصاقه اللغة ،و يده الدار خ ،وال ععد ضه.
ومللد نللف وعللد هللك الخصلللة م للله تعللالى :ﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱ

ﱲﱳﱴﱵﱠ(،)17

ومد باى نه العلم هى الماس ى وغي هم اإلجملاع عللى

نن هك اآلعة نفلم على رس

ع الى ع علاه وسلم وه مائم عةاَّة م ع فة(.)18

ومد خصب النيي الى ع علاله وسللم هلك الخصللة فلي ل م ع فلة ،وملد وافلل ل م

جمعة ،م الى وعدها الرر والعص جمعاً ومص اً في ومم االة الرر (.)19
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لقد فانم خصلة ال اع في م ع فة ،وفانم عالهة وارزة في هسي ة ا هة ،بيث
نرسللى النيللي الللى ع علالله وسلللم فيرللا م اعللد المَّل لة ،وهللدم هلللا ئ الهاهلاللة ،ونواللى
الصحاوة رضي ع عنرم ،اديلاغ ها جاء فيرا لى هى غاب عنرا(.)20
الملحث ا و
ص خصلة ال اع ،ونهميدرا في الدة ع اإلسالهي
ن َّ
نص خصلة ال اع
المصلب ا و َّ :
نللف النيللي الللى ع علالله وسلللم وصللى وا

ع َ نلله( ،)21فخصللب والنللاح ولللم عاللى

لي الةللرا ة ،و للكف فيرللا ناسلله
عخصللب خصلللة ال افددحرللا وحمللد ع ،و دةللرد فيرللا والمدل َّ
واسمه العلم(.)22
م خصب النيي الى ع علاه وسلم مائالً :ين را الناح ني وع ال ن ر لعلِي ال

نلقاكم وعد هي هكا ،ومااني هكا ،ف ِبم ع هى سمع هقالدي َف عاها ،ف َّب ِ
باه فقه،
َصَ
َ
َ
ِ ِ ل
لاءكم ،ونهل الكم بل ام
وال فقلله لللهَ ،ور َّب باهل فقلله لللى هللى هل ن صفَقله هنلله ،واعلمل ا نن هل َ
علللاام ،فح هللة ل هام هللكا ،فللي شللر فم هللكا ،فللي الللدفم هللكا ،نال ف ل شلليء هللى نه ل
الهاهلال للة تحل للم مل للدهي ه ضل ل ع ،و هل للاء الهاهلال للة ه ضل ل عة ،وإن نو
هائنلا ،م االلى رباعللة الى الحللار

()23

م نضل للع هل للى

فللان هسد ضلعاً فللي انللي سلعد فقدلدلله هللك  ،وربللا

الهاهلاة ه ض ع ،ونو ربا نضع ربانا – ربا ةلاح اى المصللب – فإنله ه ضل ع فلله،
فللاتق ا ع فللي النسللاء فللإنكم نخللكتم هى و هللان ع ،واسللدحللدم ف ل وجرى والمللة ع ،ولكللم

عل لليرى :نن ال ل ُى ف ِش لام نب للداً تك ه ن لله ،ف للإن فعل للى الل للن فاض ل ب هى ض ل باً غي ل

هي ه ،ولرى علاام :رزمرى ،وفس ترى ولالمع وف ،وملد ت فلم لاام هلا للى تيلل ا وعلد

ن اعدصمدم وله :فدلاب ع ،وننلدم تسل ل ن عنلي ،فملا ننلدم ملائل ن ملال ا :نةلرد ننلن ملد
َّالغ للم ،ون َّ للم ،ونص للحم ،فق للا وإا لللعه الس لللاوة فعر للا ل للى الس للماء ،و نك ر للا ل للى

الناح :اللرم اشرد ،اللرم اشرد ،ال

ه اتي(.)24
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المصلب ال اني
نهماة خصلة ال اع في الدة ع اإلسالهي
خص للب الني للي ا لللى ع علا لله وس لللم خصل للة الاغ للة ،تناس للقم نلااظر للا ،وتالءه للم
ت اكييرا ،فهاءت ننما اًهى الدعيي المدلا  ،المدصف والسر لة واإلعياه ،واللن نرا
ه جرة لى نهده لى م القااهة ،فملا نن فلي هلك الخصللة ربلا اليى هعانيرلا ،وتلدرجرا

ف للي نس للل ب ا هل ل والنر للي فير للا ،وت تي للب الند للائج ،وضل ل ب لله للا  ،وإلح للاا النريل ل

والنري (.)25

ن خصلة الل اع تع ُّلد هلى الخصلب الدلي نرسلى فيرلا النيلي اللى ع علاله وسللم هعلالم

هلكا الللد ى ،وبلد لرللك ا هلة ه درللا وشخصليدرا ،وبلليَّى هميفاترلا ،وخصائصللرا عللى سللائ

ا هم ،ونه ها وحم ا هانة ،ونة ال سالة.

لقللد جللاءت خصلللة ال ل اع وهم ل ل عرامللة هللى هرمللات الدة ل ع ،فح َّ هللم االعدللداء

علللى الللدهاء وا ه ل ا  ،ونبا درللا وسللااه هناللع عحاررللا هللى اإلهللدار والدهنللي ،ونكللدت
علللى الدح ل م وشل َّلد ت الله ،فلللاس بل للد هللى النللاح نن دع ل ة لغي ل  ،في للل هلله ،نو

عسلب هاله(.)26

لقلد بل ل النيللي اللى ع علالله وسلللم فلي هللك الخصلللة فلكلن علللى االلان وصللالن
ل
شيء نبد ه نه الهاهلاة ميل اإلسلالم هلى شل ائع ،وةللا ات ،وهعلاهالت ،وع ائلد،
ك
وننرا وا لة ،وه و ة ،وال ععم ارا(.)27

ن لغاء شعائ الهاهلاة وهح ها ،وإوصلا ال لارات الدلي اليى القلائل ميل اإلسلالم

هى ا ه ر الدي عنيم ارا هك الخصلة ،ونالحم وم جيرا ال اعدما عليرا ،وال رجل ع
ليرا.

لقللد جللاء فللي هللك الخصلللة نن فل هعاهلللة فيرللا اسللدغال لحاجللة النللاح لللى المللا

فرللي وا لللة ،وغيل هعديل ة ،وإنمللا خللص النيللي الللى ع علالله وسلللم ال بللا ت كيللداً ،وهللكا
هى واب تعرام نه  ،وباان خص على ا هة ،وتحك ها هى ال م ع اه(.)28
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ك للكلن ب ا للم ه للك الخصل للة عل للى الد للكفي واإلبس للان ل للى النس للاء ك اهل لاً لر ل َّلى،

وبارل لاً لحقل ل َّ
مرى ،وا للاانة لر ل َّلى ه للى فل ل ه للا ععال ل ا للااء الحا للاة ،وبس للى المعاشل ل ة،

َّ
ليرى(.)29
وجعلم اإل عام والكس ة هى ا ر اإلبسان

للم خدمللم الخصلللة وال اللاة الكي ل و ،والدللي ارللا فللاله ا هللة اإلسللالهاة علللى ه ل

العص ر ،وهي االعدصلام وادلاب ع تعلالى ،وهلى تمسلن ارلا فلال عيل فلي اللدناا ،وال

عةقى في اآلخ ة ،ما تعالى :ﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠ(.)30
وهللى ل ل ازم االعدصللام واد للاب ع تعللالى ،االعدصللام وس للنة النيللي الللى ع علا لله

وسلم ،فري تل الق آن ،وض في االتلاع ،والدمسن واالعدصام ارا(.)31

لقد نرسم خصلة ال اع جمالً عراملة هلى هرملات الدةل ع ،ونفصلحم على هعلالم

عرام للة ه للى هع للالم الةلل عة ،غنا للة ومعانير للا الس للاهاة ،وهي للاهينرا الس للد دة ،هصل ل غة

وا سل ب ال ميل ،وا اء الدميل.
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الملحث ال اني
ا ا

القيائاة ال ار ة في خصلة ال اع

لقللد وضللع النيللي الللى ع علالله وسلللم فللي هللك الخصلللة للقيللاة نا ل الً عرامللة،

وم اع للد هدين للة ،وهل للا ئ ارس للخة ،عس للي ون علير للا ف للي مي للائرم ف للي فص ل الخص ل هات،
والقيللاء فللي الحا هللات ،وتعيللنرم فللي ال ال

لللى الحللل والعللد  ،وإنصللاف المرلل م،

ورَّ الحقل ل ا ل للى نهلر للا ،وبماع للة القي للاة ه للى ال مل ل ع ف للي الخصل ل  ،والفلل ل وتدم ل ل ه للك
في المصالب اآلتاة:

ا ا

المصلب ا و
ه جعاة ا باام القيائاة لى الكداب والسنة

()32

وهكا ا ا ظاه هى م له الى ع علاه وسلم :يومد ت فم اام ها للى تيلل ا
وعد ن اعدصمدم وه فداب عي.

ن ه جعاللة ا با للام القي للائاة ،واس للدمدا ها ه للى الق ل آن الك ل م نه ل واج للب هح لدَّم

على القياة ،عصمة لرم هى الفل  ،ونهاة لرم هلى الخصل ( ،)33ن العمل ارلكا ا ال
ندره ضمى عم م وج ب اتلاع الكداب والسنة(.)34

ن السنة الني ة وهي المصدر ال اني هلى هصلا ر الدةل ع وعلد فدلاب ع تعلالى،

والدللي ال عسللع نبللداً هللى المسلللميى هخالادرللا ،نو االسللدغناء عنرللا ،نو االهدللداء اللدونرا،

صللة لمهملله ،اخللة فلي هلكا
فري المقيَّدة لمصلل الق آن الك م ،والماسل ة لميرمله ،والما َّ

ا ا .

ولقللد جللاءت اآلعللات الق آناللة وا با للث الني للة هؤفللدة وهؤ للدة لرللكا ا ا ل وهللى
اللللن م للله تعللالى :ﱡﭐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱠ( .)35فرللكا خصللاب للهللة جماع لاً ميللاة
وغي ل هم واتلللاع الق ل آن الك ل م ،وا ه ل بقاقللة فللي ال ج ل ب ،وال اللارف هنللا عللى هعنللا

الحقاقي( ،)36وما تعالى :ﱡﭐﲛﲜﲝ ﲞﱠ(.)37
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وهكا خصلاب للنيلي اللى ع علاله وسللم والدمسلن ارلكا القل آن الكل م اللك نوبلي

لان اله واآلعلات والةل ائع ،تكل ن عللى ال اس هسلدقام ،وهنرلاه سلد د ،وهلكا نلص فلي

اتلللاع الكدللاب ،وتحااملله ،ومللد ن لدب لالله رسل

ظنن وغي (.)38

ع الللى ع علالله وسلللم ونه ل ولله فمللا

وهلى السلنة م لله اللى ع علاله وسللم فللي بلد ث اللعلان( :)39يلل ال هلا هيلى هللى

كداب ع لكان لي ولرا ش ني(.)40

لقد ما النيي الى ع علاه وسللم هلكا القل

وعلد هلا نلف الحالم هلى ع سللحانه

فللي هللك القيللاة ،فقصللع الللى ع علالله وسلللم النر ل  ،وعم ل ومللا نللف  ،ونج ل و ا ه ل
على الراه  ،ول ماهم م نة تقديي خالف اللن(.)41

المة ل ل وةاة

ن القل ل آن الكل ل م جل للاء هل للى عنل للد ع تعل للالى شل للاهالً جاهعل لاً ال ل
اإلسالهاة وفلااترا ،فكان تيااناً لك شيء ،ولركا فر ُّ
ععد المصدر ا و وا على لك

ا با للام الةل ل ةاة عاه للة والقي للائاة خاا للة ،وه للى للم عه للب نن ت للدور فاف للة المص للا ر

ا خ و في فلكه ،وتسدمد هى ن ر هعناها ،وتدحد على هدعه هقصدها وه هاها(.)42

ن النازلة القيائاة هدى ها ظر بام الق آن والسنة فيرا ،اهب نن عصلار لاله،

عد عنه ،وإال نال بام القاضي فيرا وا الً هنق ضاً ال عي ة وه(.)43
وال ع ص
لقد نص الاقرلاء عللى وجل ب العمل ارلكا ا ال القيلائي وننله ا ال وال عحل

الحام ال وما ننف ع تعالى على لسان رس له الى ع علاه وسلم ،وف ها عدا اللن

فرل جل ر وظلللم ،وال عحل الحاللم ولله ،و اسللخ ناللداً الا باللم ولله بللاكمي( ،)44ونن القاضللي
الا رفع لاه القاضي بام باكم نهيا  ،ال نن عخالف الكدلاب والسلنةي( ،)45ولل ميلى

وما مام الدلي القصعي على خالفه لم عهف ،نه مياء واللا
ن القاضي العد

نقيه(.)47

الا ع

مصعاًي(.)46

على بام خص هخالف للنص القا ع فإنه عهب علاله
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ا ل ن اإلجمللاع مللائم علللى نن القاضللي هدللى هللا رفعللم لالله ميللاة م لد ميللى ارللا
باكم س ا لان له خصؤ  ،نو وان له خص ناسه ،ن ِر ت فإن فلان الخصل لمخالالة نلص
كداب ،نو سنة نقض بامه(.)48

وبنلاء علللى هللكا ا ال فكل ميللاء لللم عصللا ف شل ه اهللب نقيلله ،ن شل س

الحا للم واجدر للا القاض للي نمل للا هل ل ع للدم وجل ل

القيائاة.

ن للص ه للى الكدل للاب والس للنة ف للي النازلل للة

المصلب ال اني
عصمة الدهاء وا ه ا وا ع اة
ن هل للى نعرل للم هقاال للد الةل ل عة اإلسل للالهاة رفل للع المرل للالم ال لليى النل للاح ،و َّإال فل للإن

نراهرم عاسد باله ،و ييل ةاةرم ،و سلب هدوءهم واسدق ارهم ،لكلن جاءت الة عة

اإلسلالهاة و باللام وتةل عات عصللمم هلاء النللاح ،ونهل الرم ،ونع اضللرم ،وهنعلم هللى
االعدللداء علللى اللللن فَّلله ،واعديل ت نن هللى عخللالف هللكا ا ال جانالاً و عامللب والعق بللة

المق رة ش عاً بسب ن ع جنا ده(.)49
ن العص للمة المقص ل

اتصف ارا عحا

ار للا هن للا ف للي ه للكا ا ا ل ه للي :ا للاة ش ل ةاة تهع ل ه للى

هه ،وهاله ،وع ضه ش عاً.

ن الحماعللة القي للائاة لل للدهاء وا ه ل ا وا ع ل اة تع ل ُّلدهى نه للم المص للال المعدي ل ة

والد للي ج للاء ار للا اإلس للالم ،ونك للد علير للا ف للي ه للك الخصل للة ،ن اإلس للالم نر ل

ل للى ب للل

الحاللاة ،وهق هاتلله علللى ننلله بللل شخصللي ،ت ل تلا ولله نةللا ات الا ل  ،وبللل اجدمللاعي

دعلللل ولله وقللاء المهدمللع ،وننلله نو الحق ل ا ،وش ل س الزم لقاللام الحق ل ا ا خ ل و ،لللكلن

ب َّ م اإلسالم مد الناس المعص هةَّ ،
وعدها هى اللكن ب الكييل ة ،والمااسلد العراملة ،وال

سللاما الا فانللم الللناس المقد لللة وغي ل بللل هؤهنللة ،مللا تعللالى :ﱡﭐﳃﳄﳅﳆ

ﳊﳌﳍﳎﳏﳐﳑﱠ(.)50
ﳋ
ﳇ ﳈﳉ
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وما تعلالى :ﱡﭐﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﱠ

()51

بيلث شل ِع القصلال زجل اً

ور عاً للك ى عسلدياح ن اللدهاء ،و عدلدون عللى ا نالس ،وفلي هلكا بماعلة لحلل اإلنسلان
في الحااة ،والحااظ على ف اهده وإنسانيده.

ن هل ل للكا ا ال ل ل القيل ل للائي عحمل ل للي ا نال ل للس المعصل ل ل هة ،وا هل ل ل ا المحد هل ل للة،

وا عل اة المصل نة ،هللى الدعللد عليرللا ول

ال رة هللى الصل ر ،ال

ن هللكا ا ال

ه للى نعر للم الق اع للد القي للائاة الد للي ج للاءت ار للا الة ل عة اإلس للالهاة ،ونه ل ت و لله بماع للة

للدهاء ،وا ه ا  ،وا ع اة هى االعدداء ،وباا ده والعق بات فااً ور عاً(.)52

لقللد جللاءت خصلللة ال ل اع لد يللم هللكا ا ا ل  ،وتؤفللد علللى عماللله ،وعللدم هماللله،

وتق ر نهميده تكفي اً وتصياقاً ،بدى ع هى المهدمع المسلم ،و حا و حمى هى االعدلداء
عل للى م نيند لله واس للدق ار  ،و فجل ل افواجل ل م للة تل ل ع الن للاح ه للى اإلم للدام عل للى ظل للم

اآلخ ى ،فعاً للرلم ،وباراً لله ا (.)53

ن هلكا ا ال القيللائي عهعل القاضللي فلي نبااهلله ب صلاً علللى بال النال ح

هللى الدلللف ،وا ه ل ا هللى نن تسلللب وتنرللب ،وا ع ل اة نن تندرللن وتاي ل  ،وعق بللات

وزواج هق رة ش عاً نو اجدرا اً ،تفج  ،وت ع عى امدل اف تللن المرلالم ،وتصل ن بلل
الن للاح ف للي الحا للاة ،وترر ل ف اه للة ال للناس المعص ل هة ،والد للي تع للاِ ف للي ِبم للى هحم للي
ل
بد اندراك ب هدرا.
و باام الة عة اإلسالهاة ،ال عح
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المصلب ال الث
عق

ال با وا لة واجلة الاسخ والنقض

ال بللا ف للي اللغ للة :الاي ل والف للا ة ،عقللا َ :رَب لا الة لليء َ ص ب ل  ،الا از  ،ونرب للي ال َّ ج ل
وا لف :خ في ال با ،ونربى على الخمسة از عليرا(.)54

ونه للا ف للي االا للصاله فلل ب للا ف للي اا للصاله الاقر للاء هعنا للان ،هعن للى ع للام ،وهعن للى

خال.

فالمعنى العام لل با عقصد وه :ف ااع فاسد ،نو همن ع ش عاً(.)55

ونها المعنى الخال عنلد الاقرلاء اقصلد وله :ن علا ال بلا ،وهملا :ربلا الايل  ،وربلا

النسيُة.

وعل للى ه للكا المعن للى اقص للد وال ب للا :عق للد عل للى عل ل ة هخصل ل ل ،غيل ل هعلل ل م

الدما في هعاار الة ع بالة العقد ،نو هع ت خي في اليدليى ،نو نبدهما(.)56
وميل هل  :فيل خللا عللى ِعل ة( ،)57ومعاللار شل عي هةل وس بللد المدعامللد ى

في المعاوضة ،ومي غي اللن(.)58

ومد انعقد اإلجملاع عللى نن ال بلا هلى نخيلث المااسلب ،ونملكر المصلاعم ،وتح مله

هى ض ور ات الد ى(.)59

لقللد ب ل ل النيللي الللى ع علالله وسلللم علللى االلان ب هللة ال بللا ،وإوصاللله فللي هللك

الخصللة ،والدللي شلردها ،واسللدمع ليرلا ف يل هلى النللاح ،وبليَّى الللى ع علاله وسلللم نن

هللى نربللى فإنلله لنَقض عقللد  ،و ل فعللله ،والنرللي هنللا :عقديللي اللللصالن ،والاسللا  ،ونكللد
الى ع علاه وسلم على اللن والمة يك ي ،لاةم ف رباً نعلاً فلان هصلدر  ،و ياعدله،
ونعاً فان هقدار (.)60
ن هللى ِ
الح َا لم الدة ل عاة لدح ل م ال بللا ،وبصللالن عق ل

وفسللا ها نن ال بللا عقديللي

نخك هلا الغيل هلى غيل عل ة ،فملا ننله عمنلع النلاح هلى االشلدغا والمااسلب ،وهلكا
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عا ِ
ي ل لي لل للى انقصل للاع هنل للافع الخلل للل والدل للي ال تنل للدرم َّال والدهل للارات وال ِح ل ل َ ف والمرل للى
والصناعات والعمارات(.)61
لقللد ب ل ل النيللي الللى ع علالله وسلللم هللى خللال هللك الخصلللة علللى اسدُصللا

شللافة ال بللا هللى المعللاهالت المالاللة ،وبلليَّى نن العقللد الللك عخالصلله ال بللا ،هل عقللد وا ل

هاس خ ،ال عه ز ،وال عص وحا  ،وال عي ة وه وال ن

له.

لقل للد اسل للدق القيل للاء فل للي المملكل للة الع بال للة السل للع عة علل للى العم ل ل ارل للكا ا ا ل ل

القيل للائي وحيل للث نل لله هل للى تعاه ل ل هعاهلل للة هح هل للة نل للدج عنرل للا هل للا  ،فعلل للى المحامل للة

هصا رته ،وإ داعه ايم الما  ،بدى ال تك ن المحاكم هله

ه الحي اللا لة(.)62

مياء على ننه الا يم نن الميلغ هح الخص هة ربا ،فقلد ل و
كما اسدق فكلن
ً
القاضي جعله لييم الما (.)63
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االا ال اوع
ك اهة الم نة هصانة ،وبق مرا هحا ظة
نكللد النيللي الللى ع علالله وسلللم فللي هللك الخصلللة علللى هاانللة المل نة فللي اإلسللالم،
وننرلا رفيلفة نساسللاة فللي الخصلاب النيل ُّ ف وجللب لرللا بق ملاً ،و عللا لللى االسداصللاء ارللا
خي اً ،وهعاش ترا ولالمع وف ،واإلبسلان ليرلا ،ونيلك فل نشلاا العنلف والرللم ،وال ن

ك اهدرا ،وبا بق مرا(.)64

ن هكا ا ا القيائي ععفز بق ا الم اة في جماع ه اب الحااة ا س ة ،فملا

ننه في الات ال مم ُّ
ععد ضمانة للم نة عندها تصالب وحق مرا وتخاام فيرا.

لقللد ن َّكلد هللكا ا ال القيللائي علللى هيللدن الدل ازن الليى الحقل ا وال اجلللات والنسلللة

للم ل ل ل نة ،م ل ل للا تعا ا ا ا  :ﱡﭐﲈﲉﲊﲋﲌﱠ(.)65

وه ل ل للكا ه ل ل ل

ل ل ل للى مص ل ل للد

اإلااله ،وبسى المعاش ة في النكاه ،وإجما الصحلة(.)66

ن هى فما هكا ا ا وتماهه ننله نوجلب تنرلام عقلد النكلاه ا اسلصة القاضلي،

نو هى نيله للدحقل هى تل اف ا هلالة ،ورضلا الصل فيى ارلكا اللفوه ،وهدلى فانلم المل نة

عاملللة ارشللدة فللال سلللصان عليرللا بللد فللي ت و هرللا ون ار ترللا ،لللكلن مللا الللى ع

علالله وسلللم :يال تللنك ا ِعلم بدللى تسللد ه  ،وال تللنك اللال بدللى تسللد الني( ،)67وجللاءت

اه نة لى النيي الى ع علاه وسلم تق
النيي الى ع علاه وسلم نكابه(.)68

زوجرا ،وهي ِيب فك هم اللنَ ،ف َ َّ
نن نواها َّ

نمللا نخللكوا

لقللد نكللد النيللي اللى ع علالله وسلللم فللي هللك الخصلللة علللى نن ال جللا
النس للاء و ه للان ع ،واس ل َّ
َّ
وجرى والم للة ع ،ف للي ش للارة ل للى نهما للة عق للد النك للاه،
لدحل ا فل ل
وخصل رة هلا د تللب علاله هلى بقل ا وآ لار ،وعلللى هلكا فلال عهل ز ظلمر َّلى ،وال الدقصللي

عليرى ،و َّ
َّ
في بق َّ
ننرى نهانلة عنلد ال جلا فلال عهل ز اليل ر ار َّلى ،وال
مرى وال االعدداء
خاانة هك ا هانة(.)69
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ولكللى فللي هقاال هللك الحقل ا ال اجلللة للم ل نة واجللب عليرللا نن تحال الحق ل ا والعر ل
اء هلى نماربرلا نو هلى ا واعلد ،نو هلا فلان
والنسلة للفوه ،فال ت ئ ف اشله نبلداً عا هله ،سل ً
وسليلة للكلن ،فلال عحل ُّ للمل نة نن لدخ للى ايلم زوجرلا وغيل النله ،ورضلا هلى عا هلله ،نو

غب في عدم خ له هنفله ،فإن هي فعللم الللن جلاز ت يرلا عللى هلا وملع فيرلا ،ويل برا

ضل ل بًا غيل ل هيل ل ه ،ال ه للدهاًا ،وال ه للدهنًا ،واليل ل ب الميل ل ه هل ل  :الا للا ه ال للك عخة للى ه للع

بصل له تلللف لللناس ،نو عيل  ،نو تةل ه ،والمللدهي هل  :الللك عهل ه اخل ه وسلليله الللدم،

والمدهى ه  :الك

الي الي ب على ه ضع وابد(.)70

ن هكا الي ب غي المي ه نملا فلان عللى هاسلدة ومعلم هلى الفوجلة ،فكلان هلكا

ت لاً لرا على ها ومع هنرا(.)71

مللا اللى به ل  :يوهح ل اللللن نن عي ل برا ت ل لاً الا رنو هنرللا هللا عا ل

عليرا اه اعده ،فإن اكداى والدرد د ،ونح  ،فان نفي ي(.)72

امللا عهللب

لاء للم ل ة ،والمحلللة ،وال بمللة،
ولكللى لقللى الد فللع عللى الي ل ب نفيل ونكم ل  ،وقل ً
بدى هع وج الداعي له( ،)73واللن ت َّسلااً ولالنيي اللى ع علاله وسللم فإنله هلا ضل ب

ما خا هاً ،وال اه نة(.)74

ن ه للكا ا ا ل القي للائي ج للب للم ل نة اإلبس للان ف للي هعاهلدر للا بد للى تة للاع روه

المحلة ،والدعا ف ايى الفوجيى ،وبا س َّها بدى تدوم الم ة اينرما ،وعلدم اإلضل ار
ارا ،وال فل ارا ،وبسى المعاش ة(.)75
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ا ا الخاهس
اعدلار الع ف في تقد

بل الم نة في الناقة والكس ة

بل ل ل الني للي ا لللى ع علا لله وس لللم ف للي ه للك الخصل للة عل للى اا للان ه للكا ا ال ل ،

مرى وفس َّ
والد كيد علاه فقا الى ع علاه وسلم :يولرى علاام :رز َّ
ترى والمع وفي.

والع ف عقصد وه هنلا :هلا اسلدق فلي النال ح ،واسدحسلنده العقل  ،وتلقدله الصللاع

السلامة والقي  ،واسدم الناح علاه ،هما ال ت َّ الة عة اإلسالهاة ونم ترم علاه(.)76

ن الناقة وهي ها للفم المل نة هلى الصعلام ،والةل اب ،والملللس ،والمسلاى .نو هلي:

كااع للة ه للى عمن ن لله و للالمع وف م ت لاً ،وفسل ل ة ،وهس للااً ،وهد للاع اليي للم ،وت او للع الل للن ون

س ف(.)77

ن هللى الحق ل ا ال اجلللة للفوجللة علللى زوجرللا الناقللة علير لا ،وهللا تحدللاه لالله هللى

المؤونة وقدر و صسع الفوه ،وباله ،وال خالف ايى العلماء في هكا الحل(.)78
م للا ال للكهيي :يوإالا فان للم المل ل نة هل ل ه رة وصاع للة زوجر للا ،وبصل للب رض للا  ،ف للالفوه

ه ه ر واإلبسان ليرا ،واللصف ارا ،والصي على ها يدو هنرا هلى سل ء خلل لل وغيل ،
وإعصالرا بقرا هى الناقة والكس ة ،والعة ة الهميلةي(.)79

وما ااى القلاِم :يفلي هلكا عهلاب الناقلة ،والكسل ة لرلا ،وللاس فلي الللن بلد هعلل م،

وإنما ه على المع وف ،وعلى َم صد ِر وسع الفوه ،و ِج َدتله ،وللكلن جعلله النيلي اللى ع
علاه وسلم بقاً لرا ،فر الزم على الفوهي(.)80
لقد َّ
مدر ال س

الى ع علاه وسلم في هك الخصلة الناقة ،وت اوعرا والمع وف،

وهكا المع وف نما دحقل والكااعة ،وإعهاب نمل هلى المعل وف تل ك للمعل وف ،اال ن

ال اجللب المدعلليَّى ه ل الكااعللة وللالمع وف ،وه ل ه م ل ف علللى عللا ات النللاح فللي اللللن،
وتدغي  ،ف جب ه اعاة العا ات في ا زهان(.)81
والعا ات ،وا ع اف تخدلف
َّ

ن اعدلار با الناح ،وها تعارف ايلنرم فلي الحقل ا ال اجللة الدلي ال تحد لد فيرلا
هى مي الةارع ،وال ضاوا لله فيرلا ،وإنملا نبلا تقلد ها للى العل ف ،وعَّللل الحالم وله،
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لكلن وجب على القاضي ه اعاته والدقيد وه ،وجعله ناالً ينلى علاله الحالم القيلائي،

نص الاقراء على نن الناقة المصلقة في الة ع ت ُّ لى الع ف اما تعلارف النلاح
لكلن َّ

علالله فللي ناقللاترم ،ونن المع ل وف فللي هللكا الل للاب مللد عا ل ن هح للدو اً وة ل س وعقللد ،وم للد
عا ن غي هحدو َّال هى جرة الع ف(.)82
ما ااى تاماة :يالص اب المقص ع وه عند جمر ر الاقراء نن ناقة الفوجة ه جعرا

لللى الع ل ف ،ولاسللم هقللدرة والة ل ع ،والمع ل وف الللك عع فلله النللاح فللي بالرمللا ن ع لاً،

ومد اًر ،وااةي(.)83

لقد نمل َّ هلكا ا ال القيلائي نن الحقل ا الدلي للمل نة وعليرلا هل

الناح اينرم ،و ُّ
عدونه هع وفاً(.)84

للى هلا تعارفله

لقد نخك النرام القيلائي فلي المملكلة الع بالة السلع عة ارلكا ا ال وجعل الناقلة

هى ا ه ر الدي تدهد  ،والحام فيرا دغي ادغي الر وف وا ب ا وا ع اف(.)85
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الخاتمة
الحمد هلل على اهدمام هكا اللحث بملداً ليلل وهاللله وعرلام سللصانه ،وبعلد الال ا

ا
هنه لع هى المناسب الف نهم الندائج الدي ت َّ

ليرا اللابث ،وهى اللن:

 -1تع ل ُّلد خصل للة ال ل اع ه للى الخص للب الد للي نرس للى فير للا الني للي ا لللى ع علا لله وس لللم
هعالم هكا الد ىَّ ،
وبد للهة ه درا ،وشخصيدرا ،وبيَّى هميفاترا ،وخصائصلرا
على سائ ا هم.

 -2وضللع النيللي الللى ع علالله سلللم فللي هللك الخصلللة نا ل الً للقيللاء الليى النللاح
عهب ا خك ارا ،واالهدداء ارا ،فايرا الخي والعد واإلنصاف والحل.

 -3نخ للك النر للام القي للائي ف للي المملك للة الع با للة الس للع عة ار للك ا ا ل
وجعلرا م اعد سد ر ة باكمة في ا نرمة القيائاة المعم

القي للائاة

ارا.

 -4ه جعاة ا باام القيائاة واسدمدا ها هى الكداب والسنة نه واجب هحدَّم على
القياة.

 -5عصمة الدهاء وا ه ا وا ع اة هى نهم ا ال
هك الخصلة.

 -6عق

القيلائاة الدلي جلاءت فلي

ال با وا لة ،واجلة الاسخ والنقض.

 -7ف اه ل للة الم ل ل نة هص ل للانة ،وبق مر ل للا هحا ظ ل للة ،واإلبس ل للان لير ل للا واج ل للب ،و ح ل ل م
اإلض ار ارا.

 -8اعدلار الع ف في تقد

بل الم نة في الناقة والكس ة وها تحداجه هى المؤونة.

 | 240العدد السادس والعشرون

األصول القضائية الواردة في خطبة الوداع دراسة فقهية تطبيقية

الهوامش
()1

اللخللار  ،فدللاب العلللم ،وللاب :هللى ل ع ولله خي ل اً عاقرلله فللي الللد ى ،بللد ث رمللم)71( ،؛ اللحا
هسلم :فداب الففاة ،واب :النري عى المس لة ،بد ث رمم.)1037( ،

()2

لسلان العل ب ،)155/1( :هعهلم هقلا اس اللغلة ،)109/1( :المعهلم ال سلاا( ،)20/1( :جماعرللا

()3

اإلبال للام فل لي نال ل

ل ،3

()4

ترك ب اللغة( ،)211/9( :ميى) ،لسان الع ب.)209/11( :

ها ة :نا ).

ا بال للام ،)8/1( :شل ل ه الك فل للب المنيل ل  ،)39/1( :رشل للا الاحل ل

اإلعياه لق انيى االاصاله :ل.37

()5

لسل للان الع ل ل ب 209/11( :وه ل للا وعل للدها) ،المعه ل للم ال س ل للاا ،)742/2( :ها ل ل ات نلا ل للاظ الق ل ل آن:

()6

ه اهب الهلي  ،)86/6( :ش ه بدو اى ع فه :ل.433

()8

لمف ل للد هل للى اال ل للالع انرل ل  :ال للدائع الصل للنائع ،)2/7( :باشل للاة ال للى عاال للد ى ،)352/5( :ه اهل للب

()7

ل 674وها وعدها.

باشاة اى عااد ى ،)352/5( :هغني المحداه.)372/4( :

الهلي ل ل ل  ،)86/6( :تلص ل ل ل ة الحال ل للام ،)9/1( :نسل ل للنى المصالل ل للب ،)277/4( :هغنل ل للي المحدل ل للاه:

( ،)275/6فةل ل للاف القنل ل للاع ،)285/6( :شل ل ل ه هندرل ل للى اإل ار ات ،)485/3( :ظال ل ل الالضل ل للي:
()9

ل ،19هقدهة اى خلدون.)567/2( :

ا الل

()10

القي ل للائاة :عل ل للى م اع ل للة ،ل ،276نر ل للة ال ل للدع ة ا ل لليى الة ل ل عة اإلس ل للالهاة وم ل للان ن

الم افعات المدناة والدهار ة . ،هحمد نعام عاسيى ،ل.28

انر  :ن ب القياء :ل 97وها وعدها ،عمدة الحاام في القياعا وا باام :ل 35وها وعدها،

ش ل ه ن ب القاض للي :ل 41وه للا وع للدها ،ن ب القي للاء :ل ،114وه للا وع للدها ،ت حا للف الحا للام
عللى غل اهض ا باللام :ل 130وهلا وعللدها ،هسللعاة الحاللام :ل 67وهلا وعللدها ،المللدخ لاقلله

()11

الم افعات :ل.27
ادائع ِ
السصلن.)219/1( :

()12

السللي ة الني للة ،)605/2( :المغللاز  ،)1111/3( :اليداعللة والنراعللة ،)164/5( :ربلللة الصللد ل:

()13

ش ه السنة ،)159/9( :السلي ة الني لة ،)93/1( :الي هلان فلي علل م القل آن ،)194/1( :لقلات

()14

شعب اإلعمان.)289/4( :

ل ،109فد اللار 3( :م 574وها وعدها).
ااى سعد.)165/2( :
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()15

الصلقات الكي .)169/2( :

()16

جللاء فللي هسللند اإلهللام نبمللد :عللى عا هللة عللى االلى ةلللاح ،مللا  :مللا رسل

()17

س رة المائدة :آعة .3

()19

ه اتب اإلجماع :ل ،45الدمريد ،)19/10( :اداعة المهدرد.)395/5( :

وسلم في بهَّة ال اع ...ي.)264/34( ،

ع الللى ع علالله

()18

تاسي الق آن العرام ،)17/2( :المح ر ال جيف ،)176/2( :نباام الق آن.)332/2( :

()20

از المعا .)245/1( :

()22

از المعا  ،)189/1( :ا ج بة النافعة :ل.56

اخ ل فللي الح ل  ،ولللاس ومةللع  ،والهللفء المقللدم هللى

()21

وا ع َ نلله :عقللع خللاره بللدو ع فللة ،وه ل
هسهد نم ة عقع في هكا ال ا  ،نخلار هاة ،)89/5( :شااء الغ ام.)326/1( :

()23

هخدلف في اسم هكا الغالم ،فقيل  :آ م ،وميل  :تملام ،وميل  :علاح ،وميل فلان غالهلاً الغي اً فللم
ععقب ،ولم عحال اسلمه ،ونهلا رباعلة الى الحلار الى عيلد المصللب فرل االى علم رسل ع اللى

()24

هسلم :فداب الحج ،واب بهة النيي الى ع علاه وسلم ،رمم (.)2137

()26

فد اللار  ،)192/1( :ع ن المعي .)375/5( :

()28

ش ه احا هسلم ،)183/8( :ع ن المعي .)376/5( :

()30

س رة ه :آعة .123

()32

نص نرام الم افعات الة ةاة الصا ر والم س م الملكي رمم (م )1/وتار خ 1435/1/22ه ل وهل

ع علاه وسلم الصلقات ،)35/4( :نسد الغاعة.)259/2( :

()25

الس اه ال هاه.)208/3( :

()27

الس اه ال هاه.)208/3( :

()29

نباام ا س ة ،44 :ني ا و ار.)206/6( :

()31

الس اه ال هاه.)212/3( :

النرام الك

نرم الدع و المدنالة نو هلا آ

للى الملا و علاو ا سل ة فلي الملا ة رملم ( )1عللى
علاله

نن المحاكم تصيل على القياعا المع وضة نهاهرلا :نبالام الةل عة اإلسلالهاة وفقلاً لملا
الكداب والسلنة ،وهلا عصلدر وللي ا هل هلى ننرملة ال تدعلارة هلع الكدلاب والسلنة ،وفلكلن نلص
نر للام اإلجل ل اءات الهفائا للة الص للا ر والم س ل م الملك للي رم للم (م )2/وت للار خ 1435/1/22هل ل وهل ل

النر للام ال للك

للنرم ال للدعاو الهفائا للة (الهنائا للة) ف للي الم للا ة ( )1عل للى :تصيي للل المح للاكم عل للى

القي للاعا المع وض للة نهاهر للا نبا للام الةلل عة اإلس للالهاة وفقللاً لم للا
عصدر ولي ا ه هى ننرمة ال تدعارة هع الكداب والسنة.
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()33

اإلعلالم انل از ا باللام :ل ،27عملدة الحاللام فللي القيلاعا وا باللام :ل ،35تلصل ة الحاللام:

()34

عالم الم معيى.)279/2( :

()36

نباام الق آن ،)776/2( :تاسي اى ف ي .)245/2( :

()38

جاهع الياان ،)46/25( :نن ار الدنف ( :ل ،)651الد ى الخالص.)199/3( :

(,)51/1

()35

س رة ا ع اف.3 :

()37

س رة الفخ ف.43 :

()39

اللعللان ه ل  :شللرا ات هؤفللدات واإلعمللان ،هق ونللة وللاللعى هللى جرللة الللفوه ،وبالغيللب هللى جرللة

الفوجة ،مائمة هقام بد القكف في بقه ،وهقلام بلد الفنلا فلي بقرلا (هعهلم المصلصلحات وا لالاظ

الاقراة.)175/3 :

()40

اللخار  :واب الصالا ،بد ث رمم ( ،)5312هسلم :فداب اللعان ،بد ث رمم (.)1492

()42

الحاكم وهدو سلصده في تغيي الدة ع :ل.314

()44

المحلى.)427/8( :

()46

ادائع الصنائع.)4/7( :

()48

المغني 403/11( :وها وعدها) ،روضة الصالييى ،)150/11( :ادائع الصنائع.)253/2( :

()50

س رة ا نعام.151 :

()52

نباام الق آن ،)88/2( :الهاهع باام الق آن.)156/5( :

()41

فد اللار  ،)112/2( :ني ا و ار ،)189/6( :الس اه ال هاه.)3/4( :

()43

عالم الم معيى.)279/2( :

()45

فد القد  300/14( :وها وعدها).

()47

باشاة الدس مي.)136/4( :

()49

فلساة العق بة ،85 :المقااد العاهة للة عة اإلسالهاة.297 :

()51

س رة اللق ة.179 :

()53

اله للاهع با للام الق ل آن ،)156/5( :الكل للائ  ،12 :المقاا للد العاه للة للة ل عة اإلس للالهاة،548 :

()54

هعهم هقا اس اللغة ،)483/2( :المصلاه المني .)217/1( :

هقااد الة عة 45 :وها وعدها.

()55

الملس س ،)110/12( :اللح ال ائل ،)135/3( :الدسري  ،)128/1( :فد اللار ،)313/4( :

()56

نسنى المصالب ،)21/2( :هغني المحداه.)21/2( :

عارضة ا ب ال 5( :م ،)237روائع الداسي .)197/1( :
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()57

باشاة اى عااد ى.)168/5( :

()58

فة للاف القن للاع ،)251/3( :ه اه للب الهلي ل  ،)346/4( :ف للد الق للد  ،)3/7( :نع للالم الم ل معيى:

()59

ه اتل ل للب اإلجمل ل للاع ،89 :ههمل ل ل ع الادل ل للاو  ،)418/29( :الهل ل للاهع بال ل للام الق ل ل ل آن،)363/3( :

()60

العف ف ش ه ال جيف ،)67/4( :هاات الغيب ،)76/4( :بهة ع اللالغة.)107/1( :

()62

الميدن القيائي رمم ( ،)84المللا ئ والقل ارات الصلا رة على الريُلة العلالا الدائملة والعاهلة ومهللس

()63

الميدن القيائي ،رمم ( ،)85ل.59

()65

س رة اللق ة.228 :

()67

احا اللخار  :بد ث رمم ( ،)4843احا هسلم ،بد ث رمم (.)3473

()69

نباللام الللفواه ،122 :نباللام ا س ل ة ،44 :ش ل ه بللد ث جللاا اللى عيللدع فللي اللاة بهللة النيللي

()70

المهم ل ع ش ل ه المرللكب ،)139/18( :ج ل اه اإلكلي ل  ،)328/1( :الكللافي ،)96/3( :المرللكب:

()71

ني ا و ار ،)212/6( :المهم ع.)139/18( :

()73

الا وع ،)258/5( :الميدع.)215/7( :

()75

نيل ل ل ا و ل ل للار ،)206/6( :نبال ل للام القل ل ل آن ،)504/1( :تاسل ل للي المنل ل للار ،)136/2( :الكلل ل للائ :

()61

(.)106/2

المهم ع ش ه المركب.)391/9( :

تاسي الصي  ،)23/2( :نباام الما الح ام 58 :ال با ون

القياء ا على والمحامة العلاا هى عام 1437 – 1391هل ،و ازرة العد  ،ل.59

()64

تاسي اى ف ي  ،)276/2( :فد القد .)517/1( :

()66

نباام الق آن.239 :

()68

احا اللخار  :بد ث رمم (.)4845
الى ع علاه وسلم.56 :
(.)69/2

()72

فد اللار .)304/9( :

()74

احا هسلم :بد ث رمم (.)2328

()76

على المهدمع اإلسالهي.167 :

(.)178/1
ن

الع ف في الدة ع اإلسالهي.52 :

()77

ف للد الق للد  ،)378/4( :ش ل ه ب للدو ا للى ع ف للة ،)421/1( :هغن للي المحد للاه ،)426/3( :ش ل ه

()78

المغني ،)348/11( :اداعة المهدرد.)40/2( :

المندرى.)343/3( :
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()79

الكلائ .)178/1( :

()81

نباام الق آن.)433/1( :

()83

ههم ع الاداوو 83/34( :وها وعدها).

()85

الميدن القيائي رمم ( ،)568ل.197

()80

ترك ب سنى ااي او  67/3( :وها وعدها).

()82

المغني ،)353/11( :الداسي الكيي .)128/6( :

()84

عالم الم معيى.)252/1( :

قائمة بأهم المصادر والمراجع
 -1نباام الق آن :نا وا ال از الهصال ،ار بااء الد ا  ،اي وت.
 -2ن ب القياء :ةاسى اى ع مان الغف  ،هادلة اللاز ،هاة.
 -3عالم الم معيى عى رب العالميى :ااى حاِم اله ز ة ،ار الياان ،هةل1421 ،هل.
 -4اإلباام في نا

ا باام :ساف الد ى اآلهد  ،ار الكدب العلماة ،اي وت.

 -5الهاهع باام الق آن :هحمد نبمد الق يي ،ار الكدب الع بي ،القاه ة.
 -6الد ى الخالص :اد ل بسى القن جي ،ار الكدب العلماة ،اي وت.
 -7السل ل اه ال هل للاه وةل ل ه ا للحا هسل لللم ال للى الحهل للاه :ا للد ل القنل ل جي ،ار الكدل للب العلمال للة،
اي وت.
 -8العناعة ش ه الرداعة :هحمد نكم الد ى اللاا تي ،ار الاك  ،اي وت.
 -9الملل للا ئ والق ل ل ارات الصل للا رة عل للى الريُل للة العلال للا والدائمل للة والعاهل للة ومهلل للس القيل للاء ا علل للى
والمحام للة العلا للا الدائم للة والعاه للة ه للى ع للام (1391ه ل ل 1437 -هل لل) ،و ازرة الع للد  ،المملك للة
الع باة السع عة.
 -10الميدع في ش ه المقنع :نا سحاا اى هال  ،المادب اإلسالهي ،اي وت.
 -11الملس س :شمس الد ى الس خسي ،هصلعة السعا ة ،هص .
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 -12المح ر ال جيف في تاسي الكدلاب العف لف :نال هحملد عيلد الحلل الى عصالة ،ار الد اقالة،
القاه ة.
 -13المحلى واآل ار :علي نبمد اى بفم ،هادلة الد ا
 -14المل للدخ

القاه ة.

لل للى فقل لله الم افعل للات :عيل للد ع ال للى هحمل للد ال للى خنل لليى ،ار العاال للمة ،ال ل للاة،

1422هل.
 -15المصلاه المني  :نبمد هحمد الاي هي ،المادلة العص ة1418 ،هل.
 -16المعهم ال ساا :ا اهام نناس وآخ ون ،القاه ة1972 ،م.
 -17المغني :ه فل الد ى اى مداهة ،ار هه  ،القاه ة1410 ،هل.
 -18المقااد العاهة للة عة اإلسالهاة ،سف باهد العالم ،الدار العالماة للكداب ،ال اة.
 -19المركب :نا سحاا الةي از  ،هصلعة ةاسى اللااي ،هص .
 -20نن ار الدنف ونس ار الد و  ،ناا الد ى الياياو  ،ار الاك – اي وت.
 -21اداعة المهدرد ونراعة المقدصد :نا ال ليد اى رشد ،هادلة الخانهي ،القاه ة.
 -22ادائع الصنائع في ت تيب الة ائع :عالء الد ى الكاساني ،ار الكدب الع بي1394 ،هل.
 -23تلصل ة الحاللام فللي نال

ا ميلاة وهنللاهج ا باللام :ا هللان اللد ى اللى ف بل ن ،ار الكدللب

العلماة ،اي وت.
 -24تاسي الق آن العرام ،نا الاداء سماعي اى ف ي  ،ار الخي  ،اي وت.
 -25باشاة الدس مي على الة ه الكيي  :ار الاك – اي وت.
 -26باشاة اى عااد ى :هحمد نهيى اى عااد ى ،ار الاك – اي وت1412 ،هل.
 -27ربلة الصد ل لى الييم العديل :اد ل بسى القن جي ،هادلة ال قافة ،القاه ة.
 -28روضة الصالييى :نا زف ا هحيي الد ى عحيى الن و  ،ار الكدب العلماة1411 ،هل.
 -29سنى ناي او  :سلامان اى ا شعث ،ار السالم للنة والد ز ع ،ال اة.
 -30سنى الد هك  :هحمد اى ةاسى ،ار السالم للنة والد ز ع ،ال اة.
 -31سنى النسائي :نبمد اى شعيب ،ار السالم للنة والد ز ع ،ال اة.
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 -32سنى اى هاجه :هحمد اى ف د ،ار السالم للنة والد ز ع ،ال اة.
 -33ش ه الخ شي :نا عيد ع هحمد الخ شي ،ار اا ر ،اي وت1418 ،هل.
 -34ش ه الك فب المني  :هحمد نبمد الاد بي ،هادلة العيااان1413 ،هل.
 -35ش ه الن و على احا هسلم :ار الخي  ،اي وت1414 ،هل.
 -36ش ه هندرى اإل ار ات :هنص ر الير تي ،ار عالم الكدب ،اي وت.
 -37احا اللخار  :هحمد سماعي اللخار  ،ار السالم للنة والد ز ع ،ال اة.
 -38احا هسلم :هسلم اى الحهاه القةي  ،ار السالم للنة والد ز ع ،ال اة.
 -39ظا الالَّضي وما عهب في القياء على القاضي :اد ل القن جي ،ار اى بفم ،اي وت.
 -40عمدة الحاام في القياعا وا باام :ههلِي اى جماع اى نها ،ار اى القام ،ال اة.
 -41عل ل ن المعيل ل

شل ل ه س للنى نا للي او  :ش للمس الح للل آو للا  ،ار الكد للب العلما للة ،ايل ل وت،

1415هل.
 -42فد اللار وة ه احا اللخار  :نبمد علي اى به  ،ار ال ان ،القاه ة.
 -43فد القد  :فما الد ى اى الرمام ،ار الكدب العلماة ،اي وت.
 -44فةاف القناع عى هدنع اإلمناع :هنص ر الير تي ،ار الكدب العلماة ،اي وت.
 -45لسان الحاام في هع فة ا باام :نا ال ليد ااى الةحنة.
 -46لسان الع ب :ااى هنر ر ،ار الحد ث ،القاه ة1423 ،هل.
 -47ههم ع فداوو ورسلائ شلاخ اإلسلالم االى تامالة ،جملع عيلد الل بمى الى ماسلم ،ههملع المللن
فرد ،المد نة المن رة1416 ،هل.
 -48هسعاة الحاام على ا باام :هحمد عيد ع الدم تاشي ،ار الاد  ،ا ر ن.
 -49هعهم هقا اس اللغة :نبمد اى فارح ،ار الحد ث ،القاه ة1429 ،هل.
 -50هغني المحداه :شمس الد ى الخصيب ،ار الكدب العلماة ،اي وت.
 -51ها ات نلااظ الق آن :ال اغب ا ااراني ،ار القلم ،اي وت1418 ،هل.
 -52هقااد الة عة اإلسالهاة :هحمد وا

سماعي  ،ار يلة ،هاة.
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 -53ه اهب الهلي في ش ه هخدص خلي  :الخصاب ،ار الاك  ،اي وت1412 ،هل.
 -54ني ا و ار :هحمد علي الة فاني ،ار الحد ث ،القاه ة1413 ،هلل.
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