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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 



 

 864 

11 

 باللغة العربية: ملخص
 عنر بً عبد اهلل الفايزأ.و.د. 

اخترت ىذا المكضكع ألىميتو، كألني لـ أقؼ عمى دراسة بيَّنت مكقؼ الفقو 
اإلسالمي كالنظاـ السعكدم ككذلؾ القضاء في المممكة العربية السعكدية مف شيادة 
المستخفي، كاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك بياف حكـ االستخفاء في تحمؿ الشيادة كأدائيا 

كتجيب ـ كالقضاء السعكدم في ىذه المسألة، في الفقو اإلسالمي، كبياف مكقؼ النظا
ما حكـ االستخفاء في تحمؿ الشيادة كأدائيا في الفقو  ىذه الدراسة عف التساؤالت اآلتية:

كىؿ  كىؿ النظاـ السعكدم منع مف االستخفاء في تحمؿ الشيادة كأدائيا؟ اإلسالمي؟
االستخفاء في  القضاء السعكدم أخذ بشيادة مف استخفى لتحمؿ الشيادة، كىؿ قبؿ

 أدائيا؟
 الكممات المفتاحية: شهادة المستخفي ، فقهية تأصيمية ، دراسة تطبيقية 

TESTIMONY OF ABSCOND, AN ORIGINAL FIQH STUDY  
WITH AN APPLIED STUDY IN SAUDI COURTS 

Ass. Prof. Dr. Omar A. Al-Faiz 

Summary 

 I chose this topic because of its importance. And because I did not 

stand on a study that clarified the position of Islamic Fiqh and the 

Saudi regime, as well as the judiciary in the Kingdom of Saudi 

Arabia, regarding the testimony of abscond. The aim of this study 

is to explain the rule of concealment in bearing witness and 

performing it in Islamic Fiqh, and a statement of the position of 

the Saudi regime and judiciary in this matter. This study answers 

the following questions: What is the ruling on concealment in 

bearing testimony and performing it in Islamic Fiqh? Is the Saudi 

regime prevented from concealment in bearing and performing 

testimony? Did the Saudi judiciary take the testimony of someone 

who was hiding to bear the testimony, and did he accept 

concealment in its performance? 
Key words: Testimony of the abscond, an original jurisprudence, an applied study 
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 مقدمة
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل القائؿ: هلل الحمد

 كسيد ،المرسميف إماـ عمى كالسالـ كالصالة ،[ٖ٘ٔ ]النساء: ىن من خن
 يـك إلى بسنتو كاستف ،بيديو اىتدل كمف ،كصحبو آلو كعمى محمد نبينا ،العالميف
 بعد: أما الديف.

ف ،الظمـ كرفع العدؿ إقامة ،اإلسالـ بيا جاء التي الكبرل القضايا مف إف  مف كا 
 ،الظمـ كدفع األعراض كحماية الحقكؽ كصيانة النفكس كحفظ العدؿ تحقيؽ أسباب أىـ

 التفصيؿ جاء كليذا ،اإلسالمية الشريعة بو جاءت الذم اليدم عمى بالشيادة القياـ
 ؿالتحم   شيادة ففي ،بأنكاعيا الشيادة ألحكاـ التنزيؿ محكـ في الشافي كالبياف الكافي
 يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث تعالى: قاؿ

 ىف  يث ىث نث مث شأنو: جؿ كقاؿ ،[ٕٕٛ ]البقرة: يل ىل مل

  [.ٕ ]الطالؽ: ىق يف
 [،ٕٕٛ ]البقرة: ني مي زي ري ٰى ين سبحانو: قاؿ األداء شيادة كفي

 [.ٖٕٛ ]البقرة: َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي كعال: جؿَّ  كقاؿ
 أنكاع تعالى اهلل رحميـ الفقياء تناكؿ الكريـ الكحيك  العظيـ القرآف ىدم كمف

 نةمبي   اكشركطن  ،الشيادة ؿتحم   في مفصمة اشركطن  فجعمكا ،بالتفصيؿ كأحكاميا الشيادة
 مف أحكاميا نكاكبيَّ  تعالى اهلل رحميـ الفقياء تناكليا التي المسائؿ كمف ،الشيادة أداء في

 في الحقكؽ إثبات في بالغة أىمية مف ليا لما المستخفي(؛ )شيادة كاألداء ؿالتحم   حيث
 مف النكع ىذا خالؿ مف إال إثباتيا يمكف ال التي ،كالخصكمات الدعاكل مف العديد

 النزاعات لكثرة الشيادة؛ مف النكع ىذا لمثؿ الحاجة زادت ىذا زماننا كفي ،الشيادات
 كاالعتداء كاإلفساد اإلجراـ كسائؿ كتطكر الخصكمات كلتنكع ،كاإلنكار التجاحد كزيادة
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 البحث ىذا فكرة جاءت ىنا كمف ،كاالستتار التخفي عمى يقـك الذم ،الحقكؽ عمى
 نتبيَّ  دراسة عمى أقؼ لـ كألني ،ألىميتو المكضكع ىذا اخترت كقد ،المستخفي( )شيادة
 السعكدية العربية المممكة في القضاء ككذلؾ السعكدم كالنظاـ اإلسالمي الفقو مكقؼ
 تحمؿ في االستخفاء حكـ بياف ىك الدراسة ىذه مف كاليدؼ ،المستخفي شيادة مف

 ىذه في السعكدم كالقضاء النظاـ مكقؼ كبياف ،اإلسالمي الفقو في كأدائيا الشيادة
 اآلتية: التساؤالت عف الدراسة ىذه كتجيب ،المسألة

 ؟اإلسالمي الفقو في كأدائيا الشيادة تحمؿ في االستخفاء حكـ ما
 ؟كأدائيا الشيادة تحمؿ في االستخفاء مف منع السعكدم النظاـ كىؿ
 قبؿ كىؿ ،الشيادة لتحمؿ استخفى مف بشيادة أخذ السعكدم القضاء كىؿ
 ؟أدائيا في االستخفاء

 الموضوع: من اجانب   تناولت التي الدراسات من عدد على وقفت ولقد
 ؿآ صالح بف أحمد د. لمباحث (اإلسالمي الفقو في االستخفاء شيادة) كمنيا

 .ىػٖ٘ٗٔ عاـ محـر شير في (ٔٙ) العدد العدؿ مجمة في نشر ،عبدالسالـ
 اإلسالمي الفقو بيف الزكجية المسائؿ في االستخفاء بشيادة اإلثبات) كمنيا

 ،اإلنسانية كالعمـك الحقكؽ مجمة في نشر ،خميفة فضيمة ةلمباحث (الكضعي كالقانكف
 . ـٕٙٔٓ عاـ يكنيك شير في كالعشركف السابع العدد ،عاشكر زياف بجامعة

 :منيا بأمكر السابقة الدراسات عف الدراسة ىذه كتختمؼ
 إلى تتعرض لـك  ،الشيادة تحمؿ في االستخفاء حكـ تناكلت السابقة الدراسات أف
 لـ الدراسات ىذه إف أخرل جية كمف ،اإلسالمي الفقو في الشيادة ءاأد في االستخفاء

 البحكث ىذه تقدـ لـ ثالثة جية كمف ،لو تتعرض كلـ السعكدم النظاـ مكقؼ تتناكؿ
  السعكدم. القضاء مف تطبيقية دراسة

 مباحث: كثالثة تمييد في يككف أف البحث طبيعة اقتضت كقد
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 البحث. بمفردات التعريف فيوو  :التمهيد
 اإلسالمي. الفقو في المستخفي شهادة األول: المبحث

 مطمباف: كفيو
 اإلسالمي. الفقو في الشهادة تحمل في االستخفاء حكم األول: المطلب
 اإلسالمي. الفقو في الشهادة أداء في االستخفاء حكم :الثاني المطلب
 السعودي. النظام في المستخفي شهادة الثاني: المبحث

 مطمباف: كفيو
 السعودي. النظام في الشهادة تحمل في االستخفاء األول: المطلب
 السعودي. النظام في الشهادة أداء في االستخفاء الثاني: المطلب
 السعودية. المحاكم من تطبيقية دراسة الثالث: المبحث

 مطالب: ثالثة كفيو
 األولى. القضية األول: المطلب
 الثانية. القضية :الثاني المطلب
 الثالثة. القضية :الثالث المطلب
 النتائج. أبرز وتتضمن :الخاتمة
 .المراجع قائمة
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 :التنهيد
 بحثال مبفردات التعريف

 ا:واصطالح   لغة الشهادة تعريف
 عمى يدؿ أصؿ كالداؿ كالياء )الشيف المغة: مقاييس في جاء اللغة: في الشهادة

عالـ، كعمـ حضكر  الشيادة، ذلؾ مف ذكرناه. الذم عف فركعو مف شيء يخرج ال كا 
 .(ٔ)كاإلعالـ( كالعمـ، الحضكر، مف ذكرناىا التي األصكؿ يجمع

 كاف فم   :أم [٘ٛٔ ]البقرة: حئ  جئ يي ىي ني :تعالى كقكلو
 أشياد كالجمع ،شاىد فأنا كعاينتو عميو اطمعت الشيء شيدت :كيقاؿ ،فميصـ احاضرن 
 .(ٕ)بو أخبر بمعنى بكذا شيد :كيقاؿ ،كشيكد

  االصطالح: في الشهادة
 الشيادة: تعريؼ في اهلل رحميـ الفقياء اختمؼ
 مجمس في الشيادة بمفظ حؽ إلثبات صدؽ )إخبار ىي الحنفية: فعند

 .(ٖ)القضاء(
 الحكـ سماعو الحاكـ عمى يكجب بحيث ىك قكؿ )الشيادة المالكية: كعند

 .(ٗ)طالبو( حمؼ أك تعدده مع قائمو عدؿ إف بمقتضاه
 .(٘)خاص( بمفظ غيره عمى بحؽ الشخص )إخبار ىي الشافعية: كعند

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕٔ/ٖ :مقاييس المغة البف فارس (ٔ)
 . ٕٖٗ/ٔ :المصباح لمفيكمي (ٕ)
 . ٕٙٓ/ٗ: ، تبييف الحقائؽ لمزيمعيٖٗٙ/ٚ :فتح القدير البف اليماـ (ٖ)
 . ٘ٚٔ/ٚ: شرح مختصر خميؿ لمخرشي، ٔ٘ٔ/ٙ: مكاىب الجميؿ لمحطاب (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٓٔ: تحفة المحتاج لمييتمي، ٕٜٕ/ٛ: نياية المحتاج لمرممي (٘)
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 .(ٔ)خاص( بمفظ عممو بما )اإلخبار ىي الحنابمة: كعند
 ،االصطالحي كالمعنى المغكم المعنى بيف الصمة تظير سبؽ ما عمى كبناء

 في الشيادةك  ،(اإلعالـ)ك ،(العمـ)ك ،(الحضكر) حكؿ يدكر المغة في الشيادة فمعنى
 ثـ ،(جازمنا عممنا كي عممو) ،(عميو المشيكد األمر   الشاىد يحضر) أف صفتيا االصطالح

 .(بو كيخبره عممو بما الحاكـ ُيعمـ)
 واصطالح ا: لغة المستخفي تعريف

 متبايناف أصالف كالياء كالفاء )الخاء المغة: مقاييس في جاء لغة:ا في المستخفي
ِفي   فاألكؿ ،اإلظيار كالثاني الستر، فاألكؿ متضاداف.  ك ُىك   ك أ ْخف ْيُتُو، ؛ ي ْخف ى الشَّْيءُ  خ 

، ِخْفي ة   ِفي ف اء    .(ٕ)(مستخؼ المستتر لمرجؿ كيقاؿ سترتو... إذا ك خ 
 .(ٖ)كاستترت تكاريت أم فالف مف كاستخفيت ،المستتر بمعنى كالمستخفي

 :الفقهاء اصطالح وفي
 يعمـ كال إقراره ليسمع عميو المشيكد عف نفسو يخفي الذم ىك) المستخفي :قيؿ

 ؛بيما يعمـ ال مكضع في شاىداف فيختبئ ،اسرن  كيقربو عالنية الحؽ يجحد مف مثؿ بو
 .(ٗ)(بو يشيدا ثـ بو إقراره ليسمعا

 كيجحد خصمو، مع خال إذا بو يقر حؽ آخر عمى لرجؿ يككف أف )ىك كقيؿ:
 كسمعو أقر، حتى خصمو مع كجمس خفية، في شاىديف عيالمد فأجمس الظاىر؛ في

 .(٘)(عميو فشيدا الشاىداف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٘ٚ٘/ٖ: دقائؽ أكلي النيى لمبيكتي، ٖٓٗ/ٗ: اإلقناع لمحجاكم (ٔ)
 . ٕٕٓ/ٕ: مقاييس المغة البف فارس  (ٕ)
 . ٙٚٔ/ٔ: المصباح المنير لمفيكمي، ٖٕ٘/ٗٔ: لساف العرب البف منظكر (ٖ)
 . ٕٓٔ/ٕٔ: المغني البف قدامة (ٗ)
 . ٕٚٚ/ٛ: التيذيب لمبغكم (٘)



 

 878 

11 

 في ستغفؿيُ  الذم يستمر ثـ ستر، خمؼ اشيكدن  الرجؿ دخؿيُ  أف )ىي كقيؿ:
 .(ٔ)(بشيء فيقر الحديث

 األكؿ المعنى في كاالصطالحي المغكم المعنى بيف العالقة تظير سبؽ كمما
 الشاىد استتار حكؿ يدكر االصطالح في المعنى ألف الستر؛ كىك المغة معاني مف

 ىذه سمىتُ  لذلؾك  ؛ عنو غافؿ ىك أك ،بو يعمـ ال بحيث عميو المشيكد عف وكتكاري
 لممشيكد استغفاؿ صكرتيا في ألف ؛ االستغفاؿ بشيادة الفقياء بعض عند الشيادة
 .عميو

 تميؿ أنيا ،تعالى اهلل رحميـ الفقياء ذكرىا التي السابقة التعريفات في كالمالحظ
 أنيـ اآلخر كاألمر ،تعريفيا إلى ال ليا مثاؿ ذكر أك المستخفي شيادة تصكير إلى

 أدائيا. دكف الشيادة تحمؿ صكرة عمى المستخفي شيادة قصركا
 المشيكد عف الشاىد )استخفاء :البحث ىذا في المستخفي بشهادة والمقصود

 معا(. فييما أك ،أدائيا في أك ،الشيادة تحمؿ في عميو
 ،الشيادة في االستخفاء أحكاؿ لجميع شامؿ التعريؼ ىذا أف لي ظير كفيما

 دكف الشيادة تحمؿ في امستخفين  يككف أف إما يخمك ال المستخفي الشاىد حاؿ ألف كذلؾ
ما ،أدائيا ما ،تحمميا دكف الشيادة أداء في يستخفي أف كا   تحمؿ في امستخفين  يككف أف كا 

 كأدائيا. الشيادة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٙٗ/ٔ: تبصرة الحكاـ البف فرحكف (ٔ)
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 :األول املبحث
 ياإلسالم الفقه يف املشتخفي شهادة

 :األول املطلب
 ياإلسالم الفقه يف الشهادة حتنل يف االستخفاء حكه

 ليرل أك ،كالمو ليسمع ؛عميو المشيكد عف الشاىد يستخفي أف) المسألة: صورة
 .لو( رؤيتو أك لكالمو الشاىد باستماع عميو المشيكد يعمـ ال بحيث ،الشيادة بقصد فعمو

 عمى الشيادة تحمؿ في االستخفاء حكـ في تعالى اهلل رحميـ الفقياء اختمؼ
 :(ٔ)ؿاأقك  ثالثة

لى ،مقبكلة المستخفي شيادةك  ،الشيادة ؿلتحم   االستخفاء يجكز األول: القول  كا 
 عند المشيكرك  ،(ٕ)الحنفية مف تعالى اهلل رحميـ الفقياء جماىير ذىب القكؿ ىذا

 .(٘)الصحيحة الركاية في كالحنابمة ،(ٗ)كالشافعية ،(ٖ)المالكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىذه المسألة ذكركا قيكدنا لقبكؿ شيادة المستخفي كعّدىا بعض الفقياء رحميـ اهلل في معرض بيانيـ لحكـ  (ٔ)
بعض الباحثيف أقكاالن مستقمة في المسألة، كالكاقع أنيا خارج محؿ البحث؛ ألنيا عائدة إلى شركط 
ا بما شيد، أك أال يككف المشيكد عميو خائفنا  ، أك عالمن الشيادة، كمنيا أف يككف الشاىد المستخفي عدالن

 كعنا كنحك ذلؾ.أك مكرىنا أك مخد
فمك اختفى الشاىد كستر نفسو كيرل كجو المقر كيفيمو كالمقر ال يعممو ) البحر الرائؽ البف نجيـ:جاء في  (ٕ)

 . ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٗ: تبييف الحقائؽ لمزيمعي، ٖٖٛ/ٚ: فتح القدير البف اليماـكينظر: ، ٜٙ/ٚ (كِسع و أف يشيد
في رجؿ يقر خالينا، أفيجكز أف أقعد لو مختفينا ألشيد قيؿ لمالؾ ) جاء في شرح مختصر خميؿ لمخرشي: (ٖ)

مكاىب ، ٘ٚٔ/ٗ: كينظر: حاشية الدسكقي، ٛٛٔ/ٚ (عميو؟ قاؿ: إف تحقؽ اإلقرار كما يجب فميشيد
 . ٕٙٗ/ٔ: تبصرة الحكاـ البف فرحكف، ٚٙٔ/ٙ: الجميؿ لمحطاب

 :(كية مختبئا لتحم ؿ الشيادةتقبؿ شيادة مف اختبأ كجمس في زا): جاء في مغني المحتاج لمشربيني (ٗ)
 .  ٕٚٚ/ٛ: التيذيب لمبغكم، ٕٕٕ/ٚٔ: كينظر: الحاكم الكبير لمماكردم، ٖٚٗ/ٗ

 (كىي مقبكلة -كىك المتكارم عف المشيكد عميو-كتجكز شيادة المستخفي ) جاء في المبدع البف مفمح: (٘)
 . ٕٓٔ/ٕٔ: المغني البف قدامة، ٕٕ/ٕٔ: كينظر: اإلنصاؼ لممرداكم، ٜ٘ٔ/ٓٔ
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 غير المستخفي كشيادة ،الشيادة لتحم ؿ االستخفاء يجكز ال الثاني: القول
ليو ، مقبكلة  .(ٔ)كالشعبي شريح عف ذلؾ كركم ،ركاية في أحمد ماـاإل ذىب كا 

لى ،مقبكلة المستخفي كشيادة ،الشيادة لتحم ؿ االستخفاء يكره الثالث: القول  كا 
 .(ٕ)المالكية بعض ذىب القكؿ ىذا

 الراجح: والقول والمناقشة األدلة
 كأف ،الشيادة لتحم ؿ االستخفاء جكاز عمى األكؿ القكؿ أصحاب أدلة أكال:

 .مقبكلة المستخفي شيادة
  : الكريم القرآن من استدلوا

 [.ٙٛ :الزخرؼ] مغ جغ مع جع  مظ حط تعالى: قكلوب
ف كالشاىد ،الشيادة ركف ىك العمـ أف :اآلية من الداللة ووجو  امستخفين  كاف كا 

 كال ،شيادتو كصحت فعمو فجاز ،بو شيد بما ايقينن  عمـ قد أنو إال ،عميو المشيكد عف
 .(ٖ)متحقؽ بالشيادة العمـ ركف ألف ؛ الشاىد بحضكر عميو المشيكد عمـ يشترط

 عمى تنطكم قد الشيادة تحمؿ في االستخفاء صكرة أف االستدالل: ىذا ونوقش
 بعض عميو يخفى قد أك ،عميو المشيكد صكت الشاىد عمى يمتبس فقد ،كخطأ جيالة
 .(ٗ)بو شيد بما اليقيني العمـ معو يتعذر الحاؿ كىذا ،فعمو أك كالمو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كركم عف أحمد ركاية أخرل: ال ): جاء في المغني البف قدامة عند الكالـ عف حكـ شيادة المستخفي (ٔ)
 . ٜ٘ٔ/ٓٔ: المبدع البف مفمح، ٕٓٔ/ٕٔ (..، كركم ذلؾ عف شريح كالشعبي.تسمع شيادتو

الرجؿ شيكدنا  كىي أف يدخؿ): تبصرة الحكاـ البف فرحكف عند الكالـ عف حكـ شيادة المستخفيجاء في  (ٕ)
خمؼ ستر، ثـ يستمر الذم يستغفؿ في الحديث فيقر بشيء، فأجاز ذلؾ قـك ككرىو آخركف، كالمشيكر 

 . ٚٙٔ/ٙ: مكاىب الجميؿ لمحطاب كينظر: ،ٕٙٗ/ٔ: (أف ذلؾ ال يضر
 . ٕٓٔ/ٕٔ: المغني البف قدامة، ٖٖٛ/ٚ: فتح القدير البف اليماـ (ٖ)
  ٕٙٗ/ٔ: تبصرة الحكاـ البف فرحكف، ٖٔٔص: معيف الحكاـ لمطرابمسي (ٗ)
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 شرط ألف ،النزاع محؿ خارج اإليراد ىذا أف المناقشة: ىذه عن اإلجابة ويمكن
 شؾ أك الكالـ بعض خفي فمك ،ال أـ امستخفين  الشاىد كاف سكاء ،عميو متفؽ العمـ

ف ،شيادتو قبمت كما يشيد أف لو جاز لما الشيادة بحقيقة الشاىد  .مستخفينا يكف لـ كا 
 منها: بأدلة السنة من واستدلوا

 بف بيكأُ  انطمؽ» : النبي أف عنيما اهلل رضي عمر بف اهلل عبد ركاه ما -ٔ
 طفؽ ، اهلل رسكؿ دخؿ إذا حتى صياد، ابف فييا التي النخؿ يؤماف األنصارم كعب
 أف قبؿ شيئا صياد ابف مف يسمع أف (ٔ)ؿيختِ  كىك النخؿ، بجذكع يتقي  اهلل رسكؿ
 أـ فرأت -زمزمة أك- رمرمة فييا لو قطيفة في فراشو عمى مضطجع صياد كابف يراه،
 ىذا صاؼ، أم صياد: البف فقالت النخؿ، بجذكع يتقي كىك ، النبي صياد ابف

 .(ٕ)«فبيَّ  وكتْ ر  ت   لك» : اهلل رسكؿ قاؿ صياد، ابف فتناىى محمد،
 عف االستخفاء جكاز عمى دليؿ  النبي فعؿ في أف :الحديث من الداللة ووجو

 «نبي   تركته لو» : قكلو كفي ،عميو بو كيحكـ بو يستتر ما منو يسمعل ؛عميو المشيكد
ف ،الكالـ سماع عمى االعتماد جكاز عمى دليؿ  .(ٖ)المتكمـ عف امحتجبن  السامع كاف كا 

 امػػػػػػػرأة جػػػػػػػاءت» :تقالػػػػػػػ اأنيػػػػػػػ عنيػػػػػػػا اهلل رضػػػػػػػي عائشػػػػػػػة عػػػػػػػف ثبػػػػػػػت مػػػػػػػا -ٕ
 طالقػػػػػػػي، فأبػػػػػػػتَّ  فطمقنػػػػػػػي، رفاعػػػػػػػة، عنػػػػػػػد كنػػػػػػػت فقالػػػػػػػت: ، النبػػػػػػػيَّ  القرظػػػػػػػي رفاعػػػػػػػة

 أف أتريػػػػديف» فقػػػػاؿ: ،الثػػػػكب ىدبػػػػة مثػػػػؿ معػػػػو إنمػػػػا ،الزبيػػػػر بػػػػف الػػػػرحمف عبػػػػد فتزكجػػػت
 جػػػػالس بكػػػػر كأبػػػػك ،«عسػػػػيمتؾ كيػػػػذكؽ عسػػػػيمتو تػػػػذكقي حتػػػػى ال، رفاعػػػػة؟ إلػػػػى ترجعػػػػي
 ،بكػػػر أبػػػا يػػػا فقػػػاؿ: لػػػو، يػػػؤذف أف ينتظػػػر بالبػػػاب العػػػاص بػػػف سػػػعيد بػػػف كخالػػػد عنػػػده،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يطمب ابف صياد مستغفالن لو ليسمع شيئنا مف كالمو الذم يتكمـ بو في خمكتو، حتى يظير ) يخِتؿ أم: (ٔ)
 . ٜ٘ٔ/ٖٔ: (عمدة القارم لمعيني  لمصحابة أنو كاىف

 . (ٖٜٕٔبرقـ )، ٕٕٗٗ/ٗ: صحيح مسمـ، ٖٕٛٙ: ح، ٛٙٔ/ٖ: صحيح البخارم (ٕ)
 . ٜٙٔ/ٖٔ: عمدة القارم لمعيني، ٕٓ٘/٘: البف حجر فتح البارم (ٖ)
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  .(ٔ)« النبي عند بو تجير ما ،ىذه إلى تسمع أال
 امرأة عمى سعيد بف خالد إلنكار  النبي إقرار :الحديث من الداللة ووجو

 عمى فاعتمد ،الباب خارج عنيا امحجكبن  خالد ككف مع ، عنده بو تكمـ كانت ما رفاعة
 .(ٕ)المستخفي شيادة حاصؿ كىذا ،صكتيا سماع

 بالالن  إف» : قاؿ  النبي أف عنيما اهلل رضي عمر بف اهلل عبد ركاه ما -ٖ
 .(ٖ)«مكتـك أـ ابف ينادم حتى كاشربكا فكمكا بميؿ، ينادم

 ،بيكتيـ في كىـ أصكاتيما يسمعكف كانكا الناس أف :الحديث من الداللة ووجو
 أف دكف عميو المشيكد كالـ يسمع الذم المستخفي شيادة جكاز عمى دليؿ ىذا كفي
 .(ٗ)يراه

  النبي أزكاج عمى يدخمكف كانكا إذ ؛عليهم اهلل رضوان الصحابة بفعل واستدلوا
 .(٘)الحجاب كراء مف ،عنيف كيحدثكف ،منيف كيسمعكف

 بجامع األعمى شيادة عمى المستخفي شيادة بقياس :المعقول من واستدلوا
 .(ٙ)المستخفي فكذلؾ الصكت عرؼ إذا مقبكلة األعمى شيادة أف فكما ،األصكات معرفة

 قػػػػػػد عميػػػػػػو المشػػػػػػيكد ألف ؛ المسػػػػػػتخفي لشػػػػػػيادة الحاجػػػػػػة بكجػػػػػػكد اسػػػػػػتدلكا كمػػػػػػا
 إلػػػػػى ألدل شػػػػػيادتو تجػػػػػز لػػػػػـ فمػػػػػك ،اجيػػػػػرن  بػػػػػو كيجحػػػػػد عميػػػػػو الػػػػػذم بػػػػػالحؽ سػػػػػرنا ُيقػػػػػر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (ٖٖٗٔبرقـ )، ٘٘ٓٔ/ٕ: صحيح مسمـ، (ٜٖٕٙبرقـ )، ٛٙٔ/ٖ: صحيح البخارم (ٔ)
 . ٜٙٔ/ٖٔ: عمدة القارم لمعيني، ٕٓ٘/٘: فتح البارم البف حجر (ٕ)
 . (ٕٜٓٔبرقـ )، ٛٙٚ/ٕ: صحيح مسمـ، (ٕٛٗٚبرقـ )، ٕٚٔ/ٔ: صحيح البخارم (ٖ)
  ٕٙٗ/ٔ: تبصرة الحكاـ البف فرحكف (ٗ)
  .ٕٙٗ/ٔ: المرجع السابؽ (٘)
 .ٕٙٗ/ٔ: المرجع السابؽ (ٙ)
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 .(ٔ)كضياعو الحؽ بطالف
 ،الشيادة لتحم ؿ االستخفاء يجكز ال أنو عمى الثاني القول أصحاب أدلة ثاني ا:

 . مقبكلة غير المستخفي شيادة كأف
  : الكريم القرآن من استدلوا

 خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل تعالى: ولبقك 

 ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن من

َّ ُّ ِّ  ّٰ [الحجرات: ٕٔ.] 
 عف كاالستخفاء ،التجسس عف نيى تعالى اهلل أف :الكريمة اآلية من الداللة وجو

 .(ٕ)عنو المنيي التجسس مف ُيعد فعمو رؤية أك كالمو لسماع عميو المشيكد
 الحاجة لكجكد ؛ منو ممنكع غير التجسس ىذا بأف :االستدالل ىذا ونوقش

 .(ٖ)إليو الداعية
 النبوية: السنة من واستدلوا

 الحديث الرجؿ حدث إذا» قاؿ:  النبي أف  اهلل عبد بف جابر ركاه بما -ٔ
  .(ٗ)«أمانة فيي التفت ثـ

 ىذا عني كتـا :قكلو مقاـ يقـك المتكمـ التفات أف الحديث: من الداللة وجو
 اللتفاتو عنو هكر  ذِ  عولسامِ  يجكز ال أنو عمى يدؿ كىذا ،عندؾ أمانة كىك الحديث
 .(٘)كحذره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٜ٘ٔ/ٓٔ: المبدع البف مفمح، ٖٚٗ/ٗ: مغني المحتاج لمشربيني (ٔ)
 . ٜ٘ٔ/ٓٔ: المبدع البف مفمح، ٕٓٔ/ٕٔ: المغني البف قدامة (ٕ)
 . ٕٔٗ/ٖ: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (ٖ)
 . (ٜٕٗٗبرقـ ) ٕٜٓٔ/ٗ: صحيح مسمـ (،ٖٕٓ٘برقـ ) ٖٚ/ٚ: البخارمصحيح  (ٗ)
  . ٕٓٔ/ٕٔ: المغني البف قدامة (٘)
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ف حتى بأنو :االستدالل ىذا مناقشة ويمكن  ،أمانة المتكمـ بو أخبر ما كاف كا 
 ،الكاجب ىك بو اإلخبار يككف قد بؿ ،كتمو يجب اإلنساف يستكتمو ما كؿ فميس

 .حؽ بغير ماؿال بأخذ كاعترافو
 ،الشيادة لتحم ؿ االستخفاء يكره أنو عمى الثالث القول أصحاب أدلة ا:ثالث  

 .مقبكلة المستخفي كشيادة
 بأف كقالكا ،الكراىة عمى كحممكىا ذكرىا سبؽ التي الثاني القكؿ بأدلة استدلكا

 يرفع أف لمشاىد ينبغيك  ،أحكط فتركو ،كاشتباه إشكاؿ مكضع الشيادة لتحمؿ االستخفاء
 ،ىذا ؿع  ف   فإف ،عميو افترض كال إليو يندب ـل مما ىذا ألف ،ليشيد يختفي أف عف نفسو
 .(ٔ)العقالء يختاره كال بالفضالء يميؽ ال ما ؿع  ف   فقد

 الترجيح:
 القكؿ أف يظير ،المسألة ىذه حكـ في كالمناقشة كاألدلة األقكاؿ عرض بعد

 جميكر قكؿ كىك ،مقبكلة المستخفي شيادة كأف ،الشيادة لتحم ؿ االستخفاء بجكاز
 ،المناقشة مف كسالمتيا أدلتيـ لقكة كذلؾ ؛ الراجح القكؿ ىك تعالى اهلل رحميـ الفقياء
 كاألخذ ،لممظمـك كنصرة ،المفسدة كدفع المصمحة جمب مف القكؿ ىذا عمى يترتب كلما
 بكجكد بالجكاز القكؿ دقيَّ يُ  أف إليو أميؿ كالذم ،أىميا إلى الحقكؽ كرد ،الظالـ يد عمى

 امقرن  ،العمف في لمحؽ اجاحدن  اظالمن  عميو المشيكد يككف كأف كذلؾ ،إليو الداعية الحاجة
 جميكر إليو أشار ما كىذا ،حقو بيا يثبت نةبي   الحؽ لصاحب يكف كلـ ،السر في بو

 القكؿ. ليذا استدالليـ معرض في اهلل رحميـ الفقياء
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٗٙٗ-ٕٙٗ/ٔ: تبصرة الحكاـ البف فرحكف (ٔ)
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 :الثاىي املطلب
 اإلسالمي الفقه يف الشهادة أداء يف االستخفاء حكه

 في الشيادة أداء في عميو المشيكد عف الشاىد يستخفي )أف المسألة: صكرة
 (.عميو شيد الذم الشخص ىك فم   عميو المشيكد يعمـ ال بحيث القضاء، مجمس

 أف جية مف ،األكؿ المطمب في السابقة الصكرة عف الصكرة ىذه كتختمؼ
 ليس ىنا االستخفاء أف كما ،ممياتح يف األكلى كالصكرة الشيادة أداء في ىنا االستخفاء

 استخفى كلكنو ،الشاىد بكجكد يعمـ عميو فالمشيكد ،التجسس أك الحيمة كجو عمى
  أذيتو. أك تيديده أك عميو المشيكد بطش مف كالخكؼ ،معينة لمصمحة

 :قكليف عمى المسألة ىذه حكـ في تعالى اهلل رحميـ الفقياء اختمؼ
 ،الشيادة أداء في عميو المشيكد عف الشاىد يستخفي أف يجكز ال :األول القول

لى ،عميو لممشيكد البينة سمييُ  أف القاضي عمى كيجب  جميكر ذىب القكؿ ىذا كا 
 .(ٗ)كالحنابمة ،(ٖ)كالشافعية ،(ٕ)كالمالكية ،(ٔ)الحنفية مف تعالى اهلل رحميـ الفقياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيكتب أسماء  ،أف عمى القاضي أف يأمر بإحضار البينة) :البف مازة الحنفي :جاء في المحيط البرىاني (ٔ)
كمحاليـ... ثـ يقمد القاضي لفظ شيادتيـ بالدعكل فإف كانت مكافقة لمدعكل، الشيكد كأنسابيـ كحالىـ 

كعرؼ القاضي الشيكد بالعدالة يقكؿ لممدعي عميو ىؿ لؾ دفع؟ فإف قاؿ نعـ كلكف أميمني حتى آتي بو 
 . ٘ٔٔ/ٜ: المبسكط لمسرخسي، ٕ٘/ٛ: (أميمو

ف خافكا مف المشيكد عميو أف قاؿ مالؾ كال يشيد الشيكد عند ): حاشية الدسكقيجاء في  (ٕ) القاضي سرا كا 
، ٜٗٔ/ٗ: (يقتميـ إذ ال بد أف يعرفو القاضي بمف شيد عميو كيعذر إليو فييـ فمعؿ أف يككف عنده حجة

 . ٕٗٔ/ٗ: حاشية الصاكم: كينظر
ذا شيد الشيكد عمى الرجؿ بشيادة فعدلكا انبغى لمقاضي أف يسمييـ كما ): جاء في األـ لمشافعي (ٖ) شيدكا كا 

ف لـ يأت بيا أمضى عميو الحؽ : (بو عمى المشيكد عميو، كُيمك نو مف جرحيـ فإف جاء بجرحتيـ قبميا كا 
 . ٔٔٗ/ٗ: كينظر: مغني المحتاج، ٖٔٔ/ٚ

كلممحكـك عميو أف يطالب الحاكـ عميو بتسمية البينة ليتمكف مف ): جاء في الفتاكل الكبرل البف تيمية (ٗ)
، ٚٛ/ٕٔ: المغني البف قدامة، ٕٙٛ/ٔٔ: كينظر: اإلنصاؼ لممرداكم، ٚٙ٘/٘: (القدح فييا باتفاؽ
 . ٕٙ/ٓٔ: المبدع البف مفمح



 

 844 

11 

 إذا الشيادة أداء في عميو المشيكد عف الشاىد يستخفي أن يجوز الثاني: القول
لى ،عميو المشيكد مف الضرر خاؼ  .(ٔ)المالكية بعض ذىب القكؿ ىذا كا 

 الراجح: والقول والمناقشة األدلة
 المشيكد حؽ مف بأف األكؿ: القكؿ أصحاب استدؿ األول: القول أصحاب دليل

 معرفة ألف العدؿ؛ مقتضى كىذا ،البينة في الطعف مف ليتمكف الشاىد يعرؼ أف عميو
 بيف الدنيكية العداكة ككجكد ،الشيادة بو رد  تُ  ما إثبات مف عميو لمشيكدا تمكف قد الشاىد
 .(ٕ)ذلؾ كنحك لو كالمشيكد الشاىد بيف المصمحة كجكد أك ،عميو كالمشيكد الشاىد

 اإلمياؿ يطمب أف عميو لممشيكد أف إلى تعالى اهلل رحميـ الفقياء ذىب كلذلؾ
 .(ٖ)أياـ ثالثة يميمو أف القاضي عمى كأف ،ذلؾ ليثبت ؛ الشيادة في اقدحن  ادعى إذا

 الثاني: القول أصحاب دليل
 عف الشاىد استخفاء جكاز عمى الثاني القكؿ صحابأل ستدؿي أف يمكف

 أ فَّ » ثبت بما ،عميو المشيكد مف الضرر خاؼ إذا الشيادة أداء في عميو المشيكد
ى اهلل، ر ُسكؿ   ر   ال   أ فْ  ق ض  ر   .(ٗ)«ِضر ار   ك ال   ض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٗٔ/ٗ: حاشية الصاكم، ٜٗٔ/ٗ: حاشية الدسكقيفي  (ٔ)
كقد ينكشؼ عند اإلعذار إلى المشيكد عميو أف الشاىديف غير عدليف أك بينيما كبيف ): قاؿ ابف فرحكف (ٕ)

: الفتاكل الكبرل البف تيمية :كينظر، ٜٙٔ/ٔ: تبصرة الحكاـ (أك غير ذلؾ مف الكجكهالمشيكد عميو عداكة 
٘/٘ٙٚ . 

: اإلنصاؼ لممرداكم، ٔٔٗ/ٗ: مغني المحتاج، ٜٗٔ/ٗ: حاشية الدسكقي، ٘ٔٔ/ٜ: المبسكط لمسرخسي (ٖ)
 . ٕٙ/ٓٔ: المبدع البف مفمح، ٕٚٛ/ٔٔ

 : (ٕٚٙٛبرقـ )مسند اإلماـ أحمد، ، ٗٛٚ/ٕ: (ٖٕٓٗبرقـ )ركاه ابف ماجو في سننو كالمفظ لو،  (ٗ)
كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ كقاؿ: صحيح عمى ، ٔ٘/ٗ: (ٜٖٚٓبرقـ )سنف الدارقطني، ، ٕٚٙ/ٖ

المعجـ الكبير ، ٗٔٔ/ٙ: (ٖٗٛٔٔبرقـ )السنف الكبرل لمبييقي، ، ٙٙ/ٕ: (ٖٕ٘ٗبرقـ )شرط مسمـ، 
 . ٛٓٗ/ٖ : (ٜٙٛبرقـ )كصححو األلباني في إركاء الغميؿ، ، ٙٛ/ٕ : (ٖٚٛٔبرقـ )لمطبراني، 
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 لمضرر دفع فيو ىنا الشيادة أداء في االستخفاء أف الحديث: من الداللة ووجو
 باسمو. عمـ إذا الشاىد عمى عميو المشيكد مف ككفيس الذم

 الضرر؛ بكجكد التسميـ عدـ األكلى: جيتيف: مف االستدالؿ ىذا مناقشة كيمكف
 بكجكد سممنا إف كالثانية: ،عميو المشيكد مف الشاىد حماية القاضي كاجب مف ألف

 الضرر مف الشاىد حفظ ألف ،بالضرر يقابؿ ال الضرر أف عمى دؿ فالحديث الضرر
 الدفع. في عميو المشيكد حؽ ضياع عميو يترتب باالستخفاء

 الترجيح:
 الفقياء جميكر كىـ األكؿ القكؿ أصحاب بو استدؿ ما قكة سبؽ مما يظير

 استخفاء جكاز عدـب القكؿ ىك أعمـ كاهلل الراجح لذلؾ ؛ المناقشة مف حجتيـ كسالمة
 المشيكد يعرؼ أف العدؿ مقتضى ألف ؛ الشيادة أداء في عميو المشيكد عف الشاىد
 إجابة سماع دكف يحكـ أف لمقاضي فميس ،البينة في الطعف مف ليتمكف الشاىد عميو

  الشيكد. معرفة عمى متكقفة األحكاؿ مف كثير في كاإلجابة ،عميو المشيكد
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 :الثاىي املبحث
 الشعودي اليظاو يف املشتخفي شهادة

 :األول املطلب
 الشعودي اليظاو يف الشهادة حتنل يف االستخفاء

 لـك  ،الشيادة تحمؿ في االستخفاء حكـ عمى النص السعكدم النظاـ في أجد لـ
 شيادة قبكؿ مف يمنع ما عمى المممكة في العدلية األنظمة مختمؼ في البحث بعد أقؼ

 المستخفي.
 العامة لمقاعدة الرجكع يمكف ،السعكدم النظاـ في المسألة ىذه حكـ كلمعرفة -ٔ

 أف المحاكـ عمى أف كىي ،السعكدية العربية المممكة في العدلية األنظمة قررتيا التي
 سمطاف ال القضاة كأف ،اإلسالمية الشريعة أحكاـ أماميا المعركضة القضايا عمى تطبؽ
 نظاـ مف األكلى المادة نصت حيث ،اإلسالمية الشريعة أحكاـ لغير قضائيـ في عمييـ

 الشريعة أحكاـ لغير قضائيـ في عمييـ سمطاف ال مستقمكف، )القضاة أف عمى القضاء
 .(ٔ)القضاء( في التدخؿ ألحد كليس المرعية، كاألنظمة اإلسالمية

 اإلجراءات كنظاـ ،الشرعية المرافعات نظامي مف األكلى المادة نصت ككذلؾ
 الشريعة أحكاـ أماميا المعركضة القضايا عمى المحاكـ )تطبؽ أف عمى الجزائية

 ال أنظمة مف األمر كلي يصدره كما كالسنة، الكتاب عميو دؿ لما اكفقن  ؛اإلسالمية
 .(ٕ)النظاـ( ىذا في كرد بما نظرىا إجراءات في كتتقيد كالسنة، الكتاب مع تتعارض

 السعكدم النظاـ في القضائية األحكاـ مرجعية أف كىك سبؽ ما عمى كبناء
 مف بشيادة األخذ يجيز السعكدم النظاـ بأف القكؿ يمكف ،اإلسالمية الشريعة ألحكاـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىػ.ٕٛٗٔنظاـ القضاء في المممكة العربية السعكدية الصادر عاـ المادة األكلى مف  (ٔ)
كنظاـ ، ىػٖ٘ٗٔنظاـ المرافعات الشرعية في المممكة العربية السعكدية الصادر عاـ مف  ألكلىالمادة ا (ٕ)

 ىػ.ٖ٘ٗٔالمممكة العربية السعكدية الصادر عاـ اإلجراءات الجزائية في 
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 مر كما العمـ أىؿ جماىير إليو ذىب ما كىذا ،الحاجة عند الشيادة لتحمؿ ستخفىا
 الحاجة كجكد مف تحقؽ إذا الشيادة بيذه يأخذ أف القاضي عمى فإف ىذا كعمى ،اسابقن 
 الشيادة ككذا ،المستتريف المجرميف أعماؿ عمى الشيادة لتحمؿ االستخفاء في كما ،إلييا
 .ذلؾ كنحك العالنية في بو كيجحد ،السر في بالحؽ يقر الذم الظالـ عمى

 القضائية الييئة مف الصادرة كالقرارات المبادئ مف عدد في جاء ما ىذا كيؤيد
 )رجاؿ أف: كمنيا العميا كالمحكمة األعمى القضاء بمجمس كالعامة الدائمة كالييئة العميا
 ثابتة، فشيادتيـ عدالتيـ، كثبتت قادح، أك شبية، أم مف شيادتيـ سممت إذا األمف

 إال يتكالىا ال تضبط التي الجنائية القضايا أف اكخصكصن  بو، شيدكا ما إلثبات كمكصمة
 قابضكف أنيـ بحجة - كثبتت سممت كلك - شيادتيـ إعماؿ بعدـ قيؿ فمك األمف، رجاؿ

 مف المجرميف مف كثير كأفمت ،كبير كفساد عظيـ، ضرر لحصؿ ذلؾ؛ نحك أك
 .(ٔ)يستحقكنيا( التي العقكبات

 القابضيف مف حكميـ في فكم   األمف رجاؿ ىـ البينة كانت )إذا أيضا منيا
 .(ٕ)الشيادة( ألداء طمبيـ؛ القاضي فعمى كالمحققيف

 في فكم   األمف رجاؿ شيادة قبكؿ عمى صراحة تدؿ كغيرىا النصكص كىذه
 االستخفاء عمى تقـك الشيادات ىذه مف كثير أف مع ،كالمحققيف القابضيف مف حكميـ

 . المستتريف كالمفسديف بالمجرميف لإليقاع كذلؾ ؛ الشيادة تحمؿ في
 كذلؾ ،الشيادة لتحمؿ االستخفاء جكاز عمى تدؿ القرارات ىذه فإف عميو كبناء

 كنحكه. المستتر المجـر مع الحاؿ ىك كما ،إلييا الداعية الحاجة عند
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبادئ كالقرارات الصادرة مف الييئة القضائية العميا كالييئة الدائمة كالعامة بمجمس القضاء األعمى  (ٔ)
 . ٔ٘٘ص (،ٕٖٕٕ): القرار كالمحكمة العميا

 . ٕ٘٘ص (،ٖٕٕ٘) المرجع السابؽ، القرار (ٕ)
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 :الثاىي املطلب
 الشعودي اليظاو يف الشهادة أداء يف االستخفاء

 منعيا إلى كذىب ،الشيادة أداء في االستخفاء مسألة السعكدم النظاـ حسـ قد
 يأتي: فيما ذلؾ كبياف ،كتيديده عميو المشيكد أذية مف الشاىد خكؼ مع حتى ،امطمقن 

 أف بشيادتو اإلدالء عند الشاىد عمى يجب وأن عمى نص السعكدم النظاـ أف
 غيرىا أك االستخداـ أك بالقرابة عميو أك لو بالمشيكد اتصالو كجية الكامؿ اسمو يذكر
 معرفة عميو المشيكد حؽ فم أف يبيف النظامي النص كىذ بيـ، اتصاؿ لو كاف إف

 الثالثة المادة في المرافعات نظاـ في جاء إذ ،الشيادة في الطعف مف ليتمكف ؛ الشاىد
 دكف الخصـك بحضكر انفراد عمى شاىد كؿ شيادة )تسمع المائة: بعد كالعشركف
 ال عميو المشيكد الخصـ تخم ؼ أفَّ  عمى شيادتيـ، تسمع لـ الذيف الشيكد باقي حضكر
 الكامؿ اسمو يذكر أف الشاىد كعمى ،حضر إذا الشيادة عميو كتتمى عيا،سما مف يمنع
 إف غيرىا أك االستخداـ أك بالقرابة بالخصـك اتصالو كجية إقامتو كمكاف كمينتو كسنو
 .ىكيتو( مف التحقؽ مع بيـ، اتصاؿ لو كاف

 في عميو المشيكد حؽ كيبيف ،الشيادة أداء في االستخفاء مف نعالم يؤكد كمما
 كالقرارات المبادئ مف عدد في جاء ما ،الشيادة في الطعف مف ليتمكف الشاىد؛ معرفة

 ،األعمى القضاء بمجمس كالعامة الدائمة كالييئة ،العميا القضائية الييئة مف الصادرة
 في الجرح مف عمييـ المشيكد تمكيف القاضي عمى) أف: كمنيا العميا كالمحكمة
 .(ٔ)(الشيكد

 شيكد بقية حضارا طمب يتعيف أىمية، ذات القضية كانت )إذا أيضا: منيا
 المدعى عمى شيادتيـ كعرض لدييـ، ما كسماع عمييـ، المدعى مع التحقيؽ محضر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الييئة القضائية العميا كالييئة الدائمة كالعامة بمجمس القضاء األعمى  المبادئ كالقرارات الصادرة مف (ٔ)
 . ٘ٗ٘ص (،ٜٜٕٔ): ، القراركالمحكمة العميا
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 .(ٔ)مكصمة( شيادتيـ كانت إف الشيكد كتعديؿ عمييـ،
 كانت )إذا :عميو المشيكد بمكاجية تككف الشيادة أف عمى النص أيضا منيا

 طمبيـ القاضي فعمى ،كالمحققيف القابضيف مف حكميـ في فكم   األمف رجاؿ ىـ البينة
 عمييـ كيجرل الشيكد، مف كغيرىـ ذلؾ أمكف ما عميو المشيكد بمكاجية الشيادة ألداء
 اإلجراءات نظاـ في كرد ما كمو ذلؾ في القاضي كيراعي كالتعديؿ، الجرح أحكاـ

 .(ٕ)(الجزائية
 ،الشيادة أداء في االستخفاء منع عمى صراحة كالقرارات المبادئ ىذه نصت بؿ

 مع حتى ،الشيادة في الطعف مف ليتمكف الشاىد؛ معرفة عميو المشيكد حؽ مف كأف
 قبكؿ لكاـز )مف :أف عمى نصت إذ كتيديده عميو المشيكد أذية مف الشاىد خكؼ

 لو بأمر الشيادة عميو المشيكد يرد كقد عميو، المشيكد بمكاجية تككف أف الشيادة
 مكاجية غير في الشيادة تككف أف ريبر  ال الشاىد مف االنتقاـ خشية كمجرد اعتباره،
 القتؿ، قضايا مثؿ: المخدرات؛ قضايا غير في يرد االنتقاـ كخشية عميو، المشيكد

 .(ٖ)كغيرىا( الحقكقية كالقضايا كالسرقة، كاالختطاؼ،
 األعمى المجمس في العامة اإلدارة خطاب في جاء ما أيضا ىذا يؤيد كمما

 المحكمة رئيس فضيمةل كالمكجو ،ىػٜٖٗٔ/ٕ/٘ كتاريخ ( ٖٜٜٖٙٚٓ٘ ) رقـ لمقضاء
 كنصو: بجازاف الجزائية

 بشاف ،ىػٜٖٗٔ/ٔ/ٙ بتاريخ (ٕٖٜٖ٘ٛٗ) رقـ كتابكـ فضيمتكـ إلى )فأعيد
 حاجز كراء مف الشيادة ألداء ليةآ اتخاذ جازاف منطقة إمارة طمب حياؿ التكجيو طمبكـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕ٘٘ص (،ٖٕٕٗ): المرجع السابؽ، القرار (ٔ)
المبادئ كالقرارات الصادرة مف الييئة القضائية العميا كالييئة الدائمة كالعامة بمجمس القضاء األعمى  (ٕ)

 . ٕ٘٘ص (،ٖٕٕ٘): القرار، كالمحكمة العميا
 . ٛٗ٘ص (،ٕٕٚٔ): المرجع السابؽ، القرار (ٖ)
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 ؛ الجزائية القضايا في العكس ال يوعم المدعي رؤية مف الشاىد فمك  يُ  عاكس زجاجي
 بعض مف الحكـ مجمس في الشيادة أدائيـ أثناء األمف رجاؿ بعض يكاجيو ما بسبب

 فما بالقتؿ لمتيديد المخدرات مركجي مف الشراء دكر ممثؿ أك تعرضيـ مف المتيميف
 دكنو.

 بالمجمس لممستشاريف العامة اإلدارة قبؿ مف المكضكع بدراسة أنو فضيمتكـ أفيد
 أف المتضمف: ىػٜٖٗٔ/ٔ/ٕٚ كتاريخ (ٜٖ/ٖٛ) ـرق الدراسة محضر بمكجب انتيت
 كجد، إف بعدالتو خؿيُ  ما تبييف مف يتمكف حتى الشاىد معرفة عميو المشيكد حؽ مف
 إلى ترمي محاكلة كؿ مف الشيكد تحمي أف المحكمة كعمى ا،شرعن  مقرر ىك كما

 اإلجراءات نظاـ في كرد ما بتطبيؽ كذلؾ الشيادة تأدية عند عمييـ التشكيش أك إرىابيـ
 .(ذلؾ حياؿ كالئحتو، الجزائية

 ،امطمقن  الشيادة أداء في االستخفاء منع السعكدم النظاـ أف يتبيف سبؽ مما
 مع السعكدم النظاـ يتفؽ كبيذا ،كتيديده عميو المشيكد أذية مف الشاىد خكؼ مع حتى
 المسألة. ىذه في تعالى اهلل رحميـ الفقياء جميكر إليو ذىب ما
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 :الثالث املبحث
 الشعودية احملاكه مً تطبيقية اسةدر

  األول: املطلب
 (ٔ)األوىل القضية

 المخدر الحشيش مف قطع بحيازة عميو لممدعػى االتياـ تكجيو) :القضية ملخص
 كرد حيث الحشيش، تعاطيك  الحشيش، مف قطعتيف بيع في الشركعك  االتجار، بقصد
 كيستخدـ المخدر الحشيش بتركيج عميو المدعى قياـ عف السرية المصادر أحد مف بالغ
 قطعة منو كطمب عميو المدعى عمى االتصاؿ مف المصدر تمكيف تـ الجكاؿ، ىاتفو

 القابضة، الفرقة مف مسمع عمى مةالمكال كانتك  ،(عميو المدعي) المركج فكافؽ حشيش
 لمنزؿ المصدر اتجوك  المرقـ، بالمبمغ تزكيده كتـ سيارتو كتفتيش المصدر تفتيش ـكت

 شيء برمي قاـ القابضة الفرقة اقتراب كعند احذرن  ككاف منزلو مف فخرج عميو المدعى
 عميو لممدعى أسند ما إثبات العاـ المدعي طمبك  عميو، القبض تـ عندىا سيارتو تحت

 الجكاؿ الياتؼ كمصادرة السفر مف المنعك  كالغرامة كالجمد السجف بعقكبة عميو الحكـك 
سقاط  الحيازة مف قصده بأف كذكر إليو نسب بما عميو المدعي أقرك  شريحتو، كا 

 الفرقة أعضاء شيكده العاـ المدعي أحضر البيع، في الشركع أنكرك  االستعماؿ،
 صدرك  ،الكيميائي كالتقرير عميو المدعى سكابؽ صحيفة عمى االطالع جرلك  القابضة،

 التركيػج بقصد المخػدر الحشيش مف قطعة بحيازة عميو المدعي إدانة بثبكت الحكـ
 في المذككر لجكالو استخداموك  الحشيش، مف قطعتيف بيع في الشركعك  كاالستعماؿ،

 السفر مف كالمنع كالغرامة كالجمد بالسجف عميو الحكـك  المخدر، الحشيش تعاطيك  ذلؾ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ:  ،(ٖٕٖٚٚٙٛٗ)رقـ الصؾ: ، ٖ٘-ٕٙ/ٔىػ، ٖٗٗٔمجمكعة األحكاـ القضائية لعاـ  (ٔ)
، رقـ قرار التصديؽ مف محكمة االستئناؼ: (ٜٖٕٖٓٗٔٗ)، رقـ الدعكل: ٖٗٗٔ/ٚ/ٖٓ
 ىػ.ٖٗٗٔ/ٛ/ٚٔتاريخ  (ٖٜٜٕٖٓٙٗ)



 

 844 

11 

سقاط الجكاؿ ىاتفو كمصادرة  الحكـ ؽد  صُ ك  جمدة، المسكرثمانيف حد جمدهك  ،شريحتو كا 
 .(االستئناؼ محكمة مف

 قد القابضة الفرقة أعضاء أف ،السابقة القضية خالؿ مف يتبيف القضية: تحليل
 كيظير ،فعمو كرؤية عميو المدعى كالـ سماع عبر الشيادة لتحم ؿ باالستخفاء قامكا
 لطمب ؛ عميو بالمدعى االتصاؿ السرم المصدر مف القابضة الفرقة طمبت عندما ذلؾ

 مف مسمع عمى ذلؾ ككاف ،الطمب ىذا عمى عميو المدعى فكافؽ المخدر الحشيش
 االستخفاء يظير اكم ،الصكت( مكبر كضعية عمى المكالمة )ككانت القابضة الفرقة
 االنتقاؿ السرم المصدر مف القابضة الفرقة طمب خالؿ مف ،عميو المدعى فعؿ لرؤية
 الفرقة أعضاء مف مرأل عمى ذلؾ ككاف ،المخدر الحشيش الستالـ عميو المدعى لمكقع

 اقترب عندما أنو بدليؿ ،لو كمشاىدتيـ بمراقبتيـ يعمـ ال عميو كالمدعى ،القابضة
 .منو كتخمص المخدر الحشيش رمى دىـبكجك  كعمـ ،الفرقة أعضاء

 إحضار العاـ المدعي مف طمب القاضي أف القضية تفاصيؿ في يظير كماك 
 كعندما ،عميو المدعى بمكاجية ،الشيادة ألداء القضاء لمجمس القابضة( )الفرقة الشيكد

 الشيكد في مطعف لو كاف إف عميو المدعى القاضي سأؿ ،الشيادة أداء مف الشيكد فرغ
 الشيادة. أك

 القضية ممخص في بيفالمُ  الحكـ القاضي كأصدر ،عميو المدعى إدانة ثبتت كقد
 االستئناؼ. مف الحكـ ؽد  كصُ  ،القابضة الفرقة شيادة عمى بناء

 يأتي: ما إلى الكصكؿ يمكف سبؽ ما عمى كبناء
ك ـ ،الشيادة لتحمؿ استخفى مف شيادة ق ِبؿ القاضي أف -  ،عمييا بناءن  كح 

 المدعى فأ إذ ،الدراسة محؿ القضية في الحاؿ ىك كما ،ليا الحاجة كجكد عند كذلؾ
خماد عميو الحؽ إقامة يصعب ،مستتر مجـر عميو  كىذا ،المستخفي بشيادة إال فساده كا 
 ا.سابقن  مرَّ  كما الفقياء جميكر إليو ذىب ما مع يتفؽ
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 ،عميو المدعى بمكاجية ،القضاء مجمس في الشيادة أداء طمب القاضي أف -
 االستخفاء يجعؿ لـ القاضي أف يتبيف كبيذا ،الشيادة بخصكص دفع لو كاف إف سألوك 

 مف ُيخشى السكابؽ أصحاب المجرميف مف عميو المشيكد أف مع ،الشيادة أداء في
 ا.سابقن  مرَّ  كما الفقياء جميكر إليو ذىب ما كىذا ،الشيكد عمى كتعديو ضرره

  الثاىي: املطلب
 (ٔ)الثاىية القضية

 الحبكب بتركيج عميو المدعى ضد العاـ المدعي ادعى): القضية ملخص
 العاـ المدعي كطمب لنكعيا، كتعاطيو التركيج لقصد كحيازتيا البيع طريؽ عف المخدرة
 مكافحة نظاـ مف (۸۳) لممادة كفقا الكاردة بالعقكبة عميو الحكـك  إليو أسند ما إثبات

 مكافحة نظاـ مف (ٔٗ) لممادة كفقا الكاردة العقكبةك  العقمية المؤثراتك  المخدرات
 المستخدـ الجكاؿ مصادرةك  المممكة خارج السفر مف منعوك  العقمية المؤثراتك  المخػدرات

 كمحاكلة الدكرية صدمو لقاء تعزيرهك  المشترؾ لنفس الشريحة صرؼ عدـك  الجريمة في
 بأنو بالغ كركد بعد عميو المدعى عمى القبض تـ إنو حيث ،القابضة الفرقة مف اليرب

 تصاؿا كتـ بو لإلطاحة المصادر أحد مع التنسيؽ فتـ المحظكرة الحبكب بتركيج يقـك
 المتيـ منزؿ إلى المصدر كحضر المحدد المكاف عمى كاتفقا المتيـ عمى المصدر
 عالمة تحمؿ حبات ست عدد القابضة لمفرقة كسمـ البيع عممية بإتماـ اإلشارة كأعطى

 بإيجابية الكيميائي التقرير كصدر عميو القبض تـ حتى المذككر مراقبة كتمت الكبتاجكف
 بقصد الحيازة كأنكر االستخداـ لغرض بالحيازة عميو المدعى أقر كما المرسمة، العينة

 إدانة كثبتت التركيج، لقصد الحيازة تثبت مكصمة بينة العاـ المدعي كأحضر التركيج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بتاريخ (ٜٕٖٔٗٔٗٗ)، رقـ الصؾ: ٙٛ -ٛٚىػ ٖٗٗٔمجمكعة األحكاـ القضائية لعاـ  (ٔ)
، رقـ قرار التصديؽ مف محكمة االستئناؼ: (ٕٖٖ٘ٔٙٔٗ)ىػ، رقـ الدعكل: ٖٗٗٔ/ٙ/ٗٔ
 ىػ.ٖٗٗٔ/ٚ/ٕٔ، بتاريخ (ٖٕٖٔٓٚٙٗ)
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 كالجمد بالسجف عميو ىالمدع بتعزير المحكمة حكمت ،تقدـ ما عمى بناء عميو، المدعى
لغاء الجكاؿ الياتؼ كمصادرة السفر مف كالمنع  كرد ،بالجريمة ستخدمةالم الشريحة كا 
 مكافحة نظاـ مف ٔٗ لممادة كفقا الكاردة العقكبة تطبيؽ بطمب العاـ المدعي دعكل

 .(االستئناؼ محكمة مف الحكـ ؽد  كصُ  العقميػة كالمؤثرات المخدرات
 مف يظير ،األكلى القضية في عرضو سبؽ لما مشابو نحك عمى القضية: تحليل

 حيث ؛القابضة الفرقة أعضاء بو قاـ قد الشيادة لتحم ؿ االستخفاء أف القضية ىذه خالؿ
 الفرقة طمبت عندما ذلؾ كيظير ،فعمو كرؤية عميو المدعى كالـ لسماع باالستخفاء قامكا

 مائتي بمبمغ ةالمخدر  الحبكب لطمب عميو بالمدعى االتصاؿ السرم المصدر مف القابضة
 ،الحبكب كاستالـ المبمغ لدفع لمنزلو كرضالح المصدر مف كطمب عميو المدعى فكافؽ ،لاير

 فقد ،عميو المدعى فعؿ لرؤية االستخفاء أما ،القابضة الفرقة مف مسمع عمى ذلؾ ككاف
 عميو المدعى لمنزؿ االنتقاؿ السرم المصدر مف ةالقابض الفرقة طمب خالؿ مف ظير
 الشراء تـ كعندما ،القابضة الفرقة أعضاء مف مرأل عمى ذلؾ ككاف ،البيع عممية إلتماـ
 بعد سمَّـ ثـ ،البيع عممية إتماـ عمى الدالة اإلشارة القابضة لمفرقة السرم المصدر أعطى
 .القابضة لمفرقة عميو المدعى مف اشتراىا التي المخدرة الحبكب ذلؾ

 القابضة( )الفرقة الشاىديف عرض القاضي أف القضية تفاصيؿ في يظير ككما
 ال بأنو كأجاب فيالشاىد في يطعف فمـ ،الدفع مف نوكمكَّ  ،عميو المدعى عمى كشيادتيما
 .صحيحة غير بأنيا فادعى شيادتيما كأما ،يعرفيما

 رأكه كما عميو المدعى كالـ مف سمعكه كما ،القابضة الفرقة شيادة عمى كبناء
 االستئناؼ. مف الحكـ ؽكُصد   ،القضية ممخص في الُمبيف القاضي حكـ جاء ،فعمو مف

 يأتي: ما إلى الكصكؿ يمكف سبؽ ما عمى كبناء
 الشيكد سمعو ما إف حيث ،الشيادة لتحمؿ استخفى مف شيادة ق ِبؿ القاضي أف -

 ألف ؛  الشيادة ليذه قائمة الحاجة أف مالحظة مع ،االستخفاء كجو عمى كاف رأكه كما
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 مرَّ  كما الفقياء جميكر إليو ذىب ما مع يتفؽ كىذا ،المستتريف المفسديف مف عميو المشيكد
 ا.سابقن 

 ،الدفع مف نوكمكَّ  ،عميو المدعى عمى كالشيكد الشيادة عرض القاضي أف -
 بما أخذ القاضي أف يتبيف كبيذا ،السكابؽ أصحاب المفسديف مف عميو المدعى أف مع

ف حتى ،الشيادة أداء في االستخفاء منع في الفقياء جميكر إليو ذىب  مف يشخُ  كا 
 الشيكد. عمى كتعديو عميو المشيكد ضرر

  الثالث: املطلب
 (ٔ)الثالثة القضية

 مف قطعو ببيع عميو المدعى ضد العاـ المدعي ادعى): القضية ملخص
 يقـك عميو المدعى بأف تفيد معمكمات كردت حيث ،االتجار بقصد المخدر الحشيش
 ،منو الشراء عممية لتنفيذ السرية المصادر أحد ستعداك  بمنزلو المخدر الحشيش بتركيج
 عميو المدعي فأفاد حشيش قطعو منو طمبك  عميو المدعى عمى المصدر اتصؿ حيث
 العضك مع المصدر ذىب ثـ ،المرافؽ الفرد مف مسمع عمى لؾذ كافك  مكجكد طمبو بأف

 تحت عميو المدعى باب عند كالتسميـ االستالـ عممية تمتك  عميو المدعى لمنزؿ المرافؽ
 ،المرافؽ الفرد قبؿ مف عميو المدعى عمى القبض تـ أياـ عدة بعدك  ،المرافؽ الفرد انظار
 السجف بعقكبة عميو الحكـك  عميو لممدعى أسند ما اثبات العاـ المدعي طمب حيث
 الجكاؿ كمصادرة المخدرات مكافحة نظاـ كفؽ السفر مف المنعك  كالغرامة كالجمد

لزاموك  ،المشغمة الشريحة بإلغاء الشركة مطالبةك  العممية في المستخدـ  المبمغ بدفع ا 
 مما إليو نسب ما عميو المدعى أنكر ،الداخمية كزير سمك تعميـ كفؽ المرقـ الحككمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بتاريخ: (ٖٖٖٗٔٔٗ)، رقـ الصؾ: ٖٓٔ-ٗٔٔىػ ٖٗٗٔمجمكعة األحكاـ القضائية لعاـ  (ٔ)
، رقـ قرار التصديؽ مف محكمة االستئناؼ: (ٕٜٕٕٖٖٔٚ)ىػ، رقـ الدعكل: ٖٖٗٔ/ٓٔ/ٛٔ
 ىػ.ٖٗٗٔ/ٗ/ٖٕ، بتاريخ (ٖٜٖٗٔٙٔٗ)
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 ىذه بأف عميو المدعى ككيؿ كدفع لممصدر المرافؽ الشاىد إلحضار العاـ بالمدعي حدا
 كبناء ،تقبؿ كال الشيادة( لتحم ؿ عميو المشيكد عف الشاىد )استخفاء استغفاؿ شيادة
 نسب ما ثبكت بعدـ الحكـ صدر ،كالشراء القبض كمحضرم الشاىد شيادة عمى

عادة كالجمد بالسجف ضده القكية التيمة تكجو لقاء كتعزيره عميو لممدعى  المبمغ كا 
 نظاـ مف (ٙ٘، ۸۳) المادتيف تطبيؽ العاـ المدعي طمب عف النظر كصرؼ الحككمي
لغاء الجكاؿ كمصادرة المخدرات مكافحة  محكمة مف الحكـ ؽد  كصُ  الشريحة كا 

 .(االستئناؼ
 قد الشيادة لتحم ؿ االستخفاء أف ،القضية ىذه خالؿ مف يظير القضية: تحليل

 المدعى كالـ لسماع باالستخفاء قاـ حيث ،القابضة الفرقة أعضاء مف الشاىد بو قاـ
 الفرقة عضك طمب عندما ذلؾ كيظير ،نظر فمحؿ الفعؿ لرؤية االستخفاء أما ،عميو

 الحشيش قطعة منو ليطمب ؛ عميو بالمدعى االتصاؿ السرم المصدر مف القابضة
 المصدر مف كطمب ،مكجكد الطمب بأف عميو المدعى فأجاب لاير مائة بقيمة المخدر

 الفرقة مف الشاىد مسمع عمى ذلؾ ككاف ،الحبكب كاستالـ المبمغ لدفع لمنزلو الحضكر
 ادعى عميو المدعى ككيؿ أف نجدف ،عميو المدعى فعؿ لرؤية خفاءاالست أما ،القابضة

 االستخفاء أف رأل كالقاضي ،)استخفاء( استغفاؿ شيادة بأنيا ةالشياد كدفع ،االستخفاء
 لمنزؿ سكيا ذىبا السرم المصدر مع الشاىد ألف ؛ يتـ لـ عميو المشيكد فعؿ لرؤية

 يظير كالذم ،االستخفاء كجو عمى ذلؾ يكف كلـ ،كالتسميـ االستالـ كرأل عميو المدعى
 الرؤية أما ،عميو المشيكد كالـ سماع في اقطعن  امكجكدن  كاف الشاىد استخفاء أف لي

 سيارة في اسكين  ذىبا قد السرم المصدر مع الشاىد أف الشيادة نص مف يظير فالذم
 نزؿ المحدد المكاف في تكقفا كعندما ،لو المرافؽ ىك كالشاىد السرم المصدر يقكدىا

 عاد ثـ ،العممية يشاىد السيارة في بقي كالشاىد ،كالتسميـ االستالـ إلتماـ المصدر
 نفي أك إلثبات تكفي ال التفاصيؿ ىذه أف إليو أميؿ كالذم ،كانصرفا لمسيارة المصدر

ف الشاىد ألف ،االستخفاء  االستخفاء أف إال لممكقع الحضكر في السرم المصدر رافؽ كا 
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 قد أك ،الشاىد عميو المشيكد فيو يرل ال بمكاف السيارة إيقاؼ تـ إذا احاضرن  يككف قد
 الشاىد يككف قد أك ،بداخميا فم   رليُ  ال حكاجز أك سكاتر ليا كضع السيارة نكافذ تككف

 كمع ،االستخفاء كجكد بعدـ الجـز يمكف ال االحتماالت ىذه كمع ،السيارة داخؿ استخفى
 مقبكلة االستغفاؿ شيادة) فإف االستخفاء بكجكد سممنا لك بأننا أجاب القاضي فإف ىذا
 الحنابمة مذىب مف الصحيح أف اسابقن  معنا مرَّ  ما كىذا ،(المذىب مف الصحيح عمى
 .المستخفي شيادة قبكؿ في الفقياء جميكر إليو ذىب ما يكافؽ

 الفرقة مف الشاىد شيادة عرض القاضي أف القضية تفاصيؿ في يظير ككما
 شيادة ىذه بأف عميو المدعى ككيؿ كدفع ،الدفع مف نوكمكَّ  ،عميو المدعى عمى القابضة
 .مقبكلة غير بأنيا كادعى استغفاؿ

 عميو المدعى كالـ مف سمعو كما ،القابضة الفرقة مف الشاىد شيادة عمى كبناء
 مف الحكـ ؽكُصد   ،القضية ممخص في الُمبيف القاضي حكـ جاء ،فعمو مف هرآ كما

 االستئناؼ.
 يأتي: ما إلى الكصكؿ يمكف سبؽ ما عمى كبناء

 استند القاضي إف حيث ،الشيادة لتحمؿ استخفى مف شيادة ق ِبؿ القاضي أف -
 كاف السماع أف شؾ كال عميو المدعى كالـ مف الشاىد سمعو ما عمى الحكـ حيثيات في

 شيادة أف عمى ػػ عميو المدعى ككيؿ دفع عمى جكابو في ػػ كنص ،االستخفاء كجو عمى
 يتخفى عميو المشيكد ألف ؛  الشيادة ليذه قائمة الحاجة أف يخفى كال ،مقبكلة المستخفي
 مرَّ  كما الفقياء جميكر إليو ذىب ما مع يتفؽ كىذا ،لممخدرات تركيجو في كيستتر
 ا.سابقن 

 القاضي فإف ىذا كمع ،السكابؽ أصحاب المفسديف مف عميو المدعى أف -
 أخذ القاضي أف يتبيف كبيذا ،الدفع مف نوكمكَّ  ،عميو المدعى عمى الشاىد شيادة عرض

ف حتى ،الشيادة أداء في االستخفاء منع في الفقياء جميكر إليو ذىب بما  مف يُخش كا 
 .الشاىد عمى كتعديو عميو المشيكد ضرر

  



 

 846 

11 

 

 اخلامتة
 ماـإت عمى كأعاف ؽكفَّ  ذمال ،سمطانو كعظيـ كجيو لجالؿ ينبغي كما هلل الحمد

كماؿ ،الدراسة ىذه  إلى الدراسة تتكصم كقد ،كالتطبيقية كالنظامية الفقيية ياجكانب كا 
 :التالية النتائج

 في كاالصطالحي المغكم المعنى بيف العالقة تظير ستخفيالمُ  تعريؼ في -4
 كتكاريو الشاىد استتار حكؿ يدكر االصطالح في المعنى ألف الستر؛ معنى
 بو. يعمـ ال بحيث ،عميو المشيكد عف

 في االستخفاء أحكاؿ جميع تشمؿ كالتي المستخفي بشيادة المقصكد -4
 في أك الشيادة تحمؿ في عميو المشيكد عف الشاىد )استخفاء الشيادة:
 .معا( فييما أك أدائيا

 المستخفي شيادة كأف الشيادة لتحم ؿ االستخفاء جكاز ىك الراجح القكؿ -4
 بالجكاز القكؿ تقييد مع تعالى اهلل رحميـ الفقياء جميكر قكؿ كىك ،مقبكلة
 .إليو الداعية الحاجة بكجكد

 أداء في عميو المشيكد عف الشاىد استخفاء جكاز عدـ ىك الراجح القكؿ -8
 مف ليتمكف ؛ الشاىد عميو المشيكد يعرؼ أف العدؿ مقتضى ألف ؛ الشيادة
 .اهلل رحميـ الفقياء جميكر قكؿ كىك ،البينة في الطعف

 في عميو المشيكد عف الشاىد استخفاء حكـ عمى ينص لـ السعكدم النظاـ -4
 لمقاعدة يعكد المسألة ىذه في الحكـ فإف ذلؾ عمى كبناء ،الشيادة تحم ؿ
 أف كىي ،السعكدية العربية المممكة في العدلية األنظمة قررتيا التي العامة
 الشريعة أحكاـ أماميا المعركضة القضايا عمى تطبؽ أف المحاكـ عمى

 .اإلسالمية
 المشيكد عف الشاىد استخفاء جكاز عدـ عمى صراحة نص قد السعكدم النظاـ -6
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 مف الشاىد خكؼ مع حتى ،امطمقن  منعيا إلى كذىب ،الشيادة أداء في عميو
 .كتيديده عميو المشيكد أذية

 لتحم ؿ عميو المشيكد عف المستخفي شيادة ؿبِ ق   قد السعكدم القضاء أف -7
 .إلييا الداعية الحاجة كجكد عند كذلؾ ،الشيادة

 أداء في عميو المشيكد عف الشاىد استخفاء يقبؿ لـ السعكدم القضاء أف -4
 ليتمكف ؛عميو المشيكد عمى كشيادتو الشاىد بعرض اممتزمن  ككاف الشيادة؛

ف حتى ،البينة في الطعف مف  أصحاب المجرميف مف عميو المشيكد كاف كا 
 .الشاىد عمى كتعدييـ ضررىـ مف ُيخشى الذيف ،السكابؽ

 يأتي: مبا الدراسة وتوصي
 ىـ الدراسة ىذه في ظير كما االستخفاء بشيادة يقـك ممف الكثير أف بما -

 الدراسة تكصي لذلؾ بالمجرميف؛ لإلطاحة مكافآت ليـ تصرؼ قد مكظفكف
 مف ليـ مصمحة ال متبرعكف أشخاص الشيادة لتحمؿ باالستخفاء يقـك أف

ا كذلؾ الشيادة إقامة  لمتيمة. كدفعنا لمشبية طرحن
 مف ُيخشى المستتريف المجرميف مف االستخفاء شيادة عمييـ تقاـ فيمف الغالب -

 إلى الشيكد مف الكثير يدعك شؾ بال كىذا الشيكد، عمى كضررىـ تعدييـ
 التي لمشيكد الالزمة الحماية بتكفير الدراسة تكصي لذلؾ ؛ الشيادة ترؾ

 سالمتيـ. كتحفظ أمنيـ تحقؽ
 تحمؿ بشركط عالمنا الشيادة بقصد المستخفي يككف بأف الدراسة تكصي -

 الكجو عمى الشيادة تؤدل حتى شرعا؛ المقرر كنصابيا كأدائيا الشيادة
قامة الحقكؽ إثبات في المقصكدة الغاية كتحقؽ المشركع  العدؿ. كا 
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 املراجع
 األلباني الديف ناصر محمد السبيؿ: منار أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء .ٔ

 ،ٕط بيركت، ،اإلسالمي المكتب الشاكيش، زىير إشراؼ: ىػ(،ٕٓٗٔت)
 ـ.ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ

 سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى حنبؿ: بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع .ٕ
 أبك الديف، شرؼ الصالحي، ثـ المقدسي، الحجاكم سالـ بف عيسى بف

 دار السبكي، مكسى محمد المطيؼ عبد تحقيؽ: ىػ(،ٜٛٙت) النجا
 لبناف. ،بيركت المعرفة،

 بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك الشافعي األـ: .ٖ
 ىػ(،ٕٗٓت) المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد بف شافع
 ـٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ بيركت، ،المعرفة دار

 بف عمي الحسف أبك الديف عالء الخالؼ: مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ .ٗ
 إحياء دار ىػ(،٘ٛٛت) الحنبمي الصالحي الدمشقي المرداكم سميماف
 العربي. التراث

 المعركؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف الدقائؽ: كنز شرح الرائؽ البحر .٘
 بف لمحمد الرائؽ البحر تكممة آخره: كفي ىػ(ٜٓٚت) المصرم نجيـ بابف

 كبالحاشية: ىػ(ٖٛٔٔ بعد )ت القادرم الحنفي الطكرم عمي بف حسيف
 .ٕط اإلسالمي، الكتاب دار عابديف، البف الخالؽ منحة

 الشرح عمى الصاكم بحاشية المعركؼ المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة .ٙ
 أقرب المسمى لكتابو الدردير الشيخ شرح ىك الصغير )الشرح الصغير
اـِ  ِلم ْذى بِ  المسالؾ م  (: اإْلِ  الخمكتي، محمد بف أحمد العباس أبك م اِلؾ 
 المعارؼ. دار ىػ(،ٕٔٗٔت) المالكي بالصاكم الشيير
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 بف عمي بف إبراىيـ األحكاـ: كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ تبصرة .ٚ
 الكميات مكتبة ىػ(:ٜٜٚت) اليعمرم الديف برىاف فرحكف، ابف محمد،

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ ،ٔط األزىرية،
ْمِبي : كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف .ٛ  بف عمي بف عثماف الش 

 شياب الحاشية: ىػ(،ٖٗٚت) الحنفي الزيمعي الديف فخر البارعي، محجف
ْمِبيّ  يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس بف أحمد بف محمد بف أحمد الديف  الش 
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 ـ.ٖٜٛٔ-قٖٚ٘ٔ

 بف الحسيف محمد أبك السنة، محيي الشافعي: اإلماـ فقو في التيذيب .ٓٔ
 عادؿ تحقيؽ: ىػ(،ٙٔ٘ت) الشافعي البغكم الفراء بف محمد بف مسعكد
 ،ٔط العممية، الكتب دار معكض، محمد عمي المكجكد، عبد أحمد
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 كسننو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع .ٔٔ

 البخارم اهلل عبد أبك إسماعيؿ بف محمد :«البخارم صحيح» كأيامو
 النجاة طكؽ دار الناصر، ناصر بف زىير محمد تحقيؽ: الجعفي،
 ،ٔط الباقي(، عبد فؤاد محمد ترقيـ بإضافة السمطانية عف )مصكرة
 ىػ.ٕٕٗٔ

 محمد تحقيؽ: الدسكقي، عرفو محمد الكبير: الشرح عمى الدسكقي حاشية .ٕٔ
 بيركت. ،الفكر دار عميش،
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 المزني: مختصر شرح كىك الشافعي اإلماـ مذىب فقو في الكبير الحاكم .ٖٔ
 الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك

 عادؿ الشيخ ،معكض محمد عمي الشيخ تحقيؽ: ىػ(،ٓ٘ٗت) بالماكردم
-ىػٜٔٗٔ ،ٔط لبناف، ،بيركت العممية، الكتب دار المكجكد، عبد أحمد

 ـ.ٜٜٜٔ
 منصكر اإلرادات: منتيى بشرح المعركؼ المنتيى لشرح النيى أكلي دقائؽ .ٗٔ

 الحنبمى البيكتى إدريس بف حسف ابف الديف صالح بف يكنس بف
 ـ.ٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ ،ٔط الكتب، عالـ ىػ(،ٔ٘ٓٔت)
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 ـ.ٕٗٓٓ
ْكِجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد الكبرل: السنف .ٚٔ  الُخْسر 

 عطا، القادر عبد محمد تحقيؽ: ىػ(،ٛ٘ٗت) البييقي بكر أبك الخراساني،
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔ ،ٖط لبناف، ،بيركت العممية، الكتب دار
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 بف محمد اهلل عبد أبي الديف شمس الخرقي: مختصر عمى الزركشي شرح .ٛٔ
 خميؿ المنعـ عبد تحقيؽ: ىػ(،ٕٚٚت) الحنبمي المصرم الزركشي اهلل عبد

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ بيركت، العممية، الكتب دار إبراىيـ،
 عبد أبك المالكي الخرشي اهلل عبد بف محمد لمخرشي: خميؿ مختصر شرح .ٜٔ
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 الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد
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 .ـٜٚٛٔ

 الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد البخارم: صحيح شرح البارم فتح .ٕٕ
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 أبك مفمح، ابف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ المقنع: شرح المبدع .ٕٙ
-ىػٖٕٗٔ الرياض، الكتب، عالـ دار ىػ(،ٗٛٛت) الديف برىاف إسحاؽ،
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 السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد المبسكط: .ٕٚ
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 بف أحمد بف اهلل عبد الشيباني: حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في المغني .ٖٛ

 .ىػ٘ٓٗٔ ،ٔط بيركت، ،الفكر دار محمد، أبك المقدسي قدامة
 محمد اهلل عبد أبك الديف شمس خميؿ: مختصر شرح في الجميؿ مكاىب .ٜٖ

 بالحطاب المعركؼ المغربي، الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد بف
 ـ.ٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ ،ٖط الفكر، دار ىػ(،ٜٗ٘ت) المالكي الر عيني

 عاـ الصادر السعكدية العربية المممكة في الجزائية اإلجراءات نظاـ .ٓٗ
 ىػ.ٖ٘ٗٔ
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 ىػ.ٕٛٗٔ عاـ الصادر السعكدية العربية المممكة في القضاء نظاـ .ٔٗ
 عاـ الصادر السعكدية العربية المممكة في الشرعية المرافعات نظاـ .ٕٗ

 ىػ.ٖ٘ٗٔ
 أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس المنياج: شرح إلى المحتاج نياية .ٖٗ

 بيركت، الفكر، دار ىػ(،ٗٓٓٔت) الرممي الديف شياب حمزة بف
 ـٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ
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