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ارهــا للحالــة يهــدف هــذا البحــث الوقــوف علــى مراعــاة الــشريعة اإلســالمية واعتب      
ــام التكليفيــــة وجوبــــا  ــف ربطــــت بهــــا األحكــ ًالوجدانيــــة والــــصفات الباطنيــــة للمكلــــف، وكيــ
ًواســتحبابا واباحــة، وتحريمــا وكراهــة، وســببا وشــرطا ومانعــا، وايجابــا وســلبا، وبيــان أثــر  ً ً ً ً ً ًٕ ٕ

  .ذلك في ضمان عدالة حكم القاضي
ر واضـح علـى أحكـام وخلص الباحثان إلـى أن الحالـة الوجدانيـة للمكلـف لهـا أثـ      

وأن للحالـة الوجدانيـة . التكليف، وأن الشارع الحكيم اعتبرها، ورتب األحكـام علـى وفقهـا
للقاضي أثر جلي على حكم القاضي، وأن الشريعة اإلسالمية اعتبرت الحالة الوجدانيـة 

  .للقاضي ورتبت تصرفات القاضي في القضاء على وفقها بما يضمن عدالة حكمه
حثــان بــضرورة التـزام القاضــي بــآداب القـضاء، وبــإجراءات القــضاء وأوصـى البا      

  .ُعند اعتدال حالته الوجدانية؛ وذلك لتحقيق العدالة التي ألجلها نصب القضاء
Abstract: 
Status emotional impact and to ensure the fairness of the judge's ruling 

in Islamic jurisprudence  
This research aims to stand to observe Islamic law and considered the 

situation affective qualities esoteric to the taxpayer, and how linking them 
Assignments provisions, obligation and preferable and legalization, and 
forbidden and distaste, and a cause and a condition and prohibitive, and the 
positively and negatively, and the statement of the impact in ensuring the 
fairness of the judge's ruling. 
   The researchers concluded that the emotional status of the taxpayer 
have a clear impact on the provisions of the mandate, and that he considered 
street wise, and arranged on the provisions accordingly. And that the 
situation compassionate judge obvious impact on the judge's ruling, and that 

                                                
  .عميد كلية الشريعة والقانون، فلسطين، غزة، أستاذ الفقه المقارن المشارك بالجامعة اإلسالمية ∗
رئـــيس قـــسم الـــشريعة  ، فلـــسطين، غـــزة، بالجامعـــة اإلســـالمية،أســـتاذ الـــشريعة اإلســـالمية المـــساعد ∗∗

  .اإلسالمية
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Islamic law is considered the emotional state of the judge and the judge's 
actions arranged in eliminating accordingly to ensure the fairness of his 
reign. 
   The researchers recommended the necessity of commitment to judge 
the ethics of the judiciary, and the judiciary procedures when moderating his 
emotional; so as to achieve justice for her monument judiciary 

íÚ‚Ï¹]V< <

 أن يتقلب اإلنسان بين أحوال مختلفة مـن الحـزن والفـرح، ومـن �من سنة اهللا       
الغـــضب والرضـــا، ومـــن الخـــوف واألمـــن، ومـــن الـــبغض والحـــب، ومـــن الجـــوع والـــشبع، 
وغيـر ذلـك مــن الـصفات الفطريــة والمـشاعر القلبيـة، وممــا ال شـك فيــه أن هـذه األحــوال 

الة الفكرية لإلنسان وعلى استيعابه العقلـي، فإمـا أن تـشوش علـى تفكيـره، تؤثر على الح
ٕواما أن يكون االستيعاب العقلي في وضع طبيعي؛ وذلـك حـسب الحالـة الوجدانيـة التـي 

  .يكون عليها اإلنسان
والشارع حكيم عليم راعى هذه الحالة الوجدانية للمكلـف؛ فجـاءت أحكامـه علـى       

لــشارع مــن األحكــام التكليفيــة، ودون أن يخــرج التكليــف عــن وفقهــا بمــا يحقــق مقــصود ا
  .وسع وقدرة المكلف

وتبرز آثار الحالة الوجدانية للمكلف على أحكام القضاء، خاصة تلـك المتعلقـة       
  .بالقاضي ومثله المحكم، وهذا ما تناوله البحث بالدراسة

  :أهمية البحث
  :إن موضوع البحث يتمتع بأهمية عالية لما يلي      
ًألنــه يتنــاول موضــوعا يتعلــق بإرســاء األســس لتحقيــق العدالــة التــي ينــشدها النــاس  .١

 .خاصة عند التنازع والخصام
ُالتأكيــد علــى أن مــن أعظــم غايــات الــشرع التــي ألجلهــا نــصب القــضاء هــي إقامــة  .٢

العــدل؛ وال يتــأتى ذلــك إال بــسالمة القاضــي مــن المــؤثرات الوجدانيــة والنفــسية الداخليـــة 
  .لتي تشوش على فكر القاضي فتؤثر على األحكام الصادرة عنهوالخارجية ا

  :مشكلة البحث
ــام        ـــة للمكلـــف وأثرهـــا علـــى األحكـ ـــى موضـــوع الحالـــة الوجداني بعـــد االطـــالع عل

ًالتكليفية، تبين للباحثين أن المشكلة ليست مجرد شروطا واجبـة أو مـستحبة، أو رخـصا  ً
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تلفــة، بــل إن الحالــة الوجدانيــة للمكلــف قررهــا الــشارع الحكــيم فــي موضــوعات الفقــه المخ
تــؤثر علــى تفكيــره بالتــشويش أو عــدم االســتيعاب العقلــي، وخاصــة فــي حالــة القاضــي، 
فكــان البــد مــن بحــث ودراســة معمقـــة للموضــوع تبــين اعتبــار الــشارع للحالــة الوجدانيـــة 

  .للقاضي وأثرها على ضمان عدالة حكمه
  :أسئلة البحث

  رت الحالة الوجدانية للمكلف ورتبت األحكام على وفقها؟هل الشريعة اإلسالمية اعتب  
  ما هي الحاالت الوجدانية للقاضي التي تؤثر في عدالة حكمه؟
  ما هو أثر الحالة الوجدانية للقاضي في ضمان عدالة حكمه؟ 

  :فرضية البحث
ًأن هناك أثرا للحالة الوجدانية للمكلف علـى العديـد مـن األحكـام التكليفيـة، وخاصـة     
  . ي مجال القضاء؛ مما يستوجب مراعاتها وأخذها بالحسبانف

  :هدف البحث
معرفة مدى اعتبار الـشارع الحكـيم للحالـة الوجدانيـة للمكلـف، وكيـف رتـب األحكـام  .١

 .على وفقها
 .الوقوف على الحاالت الوجدانية التي تتعلق بالقاضي .٢
  .بيان أثر الحالة الوجدانية في ضمان عدالة حكم القاضي .٣

  :بحثحدود ال
ـــة        دراســـة فقهيـــة لعالقـــة األحكـــام التكليفيـــة فـــي مجـــال القـــضاء بالحالـــة الوجداني

  .للقاضي
  :الدراسات السابقة

في حـدود اطالعنـا لـم نقـف علـى بحـث علمـي أو دراسـة علميـة أو مؤلفـات تناولـت     
  .  ٕالموضوع بهذه الصورة، وان كانت كتب الفقه زاخرة بالحديث عن آداب القاضي

  :منهج البحث
الحالــة الوجدانيــة  علــى المــنهج االســتقرائي الوصــفي فــي تنــاول اناعتمــد الباحثــ      

  .أثرها على األحكام الفقهية الخاصة بالقاضي، واجتهادات الفقهاء فيما يتعلق بللمكلف
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  : خطة البحث
  :جاءت خطة البحث في ثالثة مباحث كما يلي      

  .الحالة الوجدانية للمكلف وأنواعها: المبحث األول
  .اعتبار الشارع للحالة الوجدانية للمكلف: المبحث الثاني
  .أثر حالة القاضي الوجدانية في ضمان العدل في حكمه: المبحث الثالث

  . وتتناول أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
  

Ùæù]<ovf¹]< <
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على اعتبار الشارع لهـا أو إن الحديث عن الحالة الوجدانية للمكلف، والوقوف       
عــدم اعتبــاره لهــا يتوقـــف علــى معرفــة ماهيــة وحقيقـــة الحالــة الوجدانيــة، وأنواعهـــا؛ ألن 

  :الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وجاء ذلك وفق المطالب التالية
< <

Ùæù]<g×Ş¹]<VíéÞ]‚qçÖ]<íÖ^£]<íéâ^ÚV< <
، ومعرفـة )الوجدانيـة(، و )الحالـة: (إن لفظ الحالة الوجدانية مركب مـن كلمتـين      

  :معنى هذا المركب يتوقف على معرفة الجزأين المكونين له، وذلك كما يلي
  ):الحالة(معنى : ًأوال
ًحـال يحـول حـوال وحـاال، : الحالة اسم مـشتق مـن الحـول، وأصـلها الفعـل: في اللغة .١ ً

 صـفة الـشيء سـواء كانـت: والحول هو العام، والحائل هو المـانع، ويـأتي الحـال بمعنـى
  .)١(تغير الشيء عن وصفه وطبعه: حسنة أو سيئة، وحالة

ــفة الــــشيء،        ــا كانـــت بمعنـــى صـ ــو مــ ــة هنــــا فـــي البحـــث هـ والمقـــصود مـــن الحالـ
  .وتغيرها، وتحولها من طبع إلى آخر

ظـاهرة نفـسية شـعورية كاإلحـساس : "الحال عند علماء النفس هـي: في االصطالح .٢
ــارت مـــن الف. )٢("والعاطفـــة واإلرادة مـــا يقــــوم بالــــشيء ويحــــدده : "الســــفة فهــــيوعنــــد ديكــ

ما يرد على القلب من حزن وفرح، أو : "أما عند الصوفية هي. )٣("كالكيفيات والصفات
  .)٤("قبض وبسط، فهي أقرب إلى الداللة السيكولوجية

هــو اســتعمال ألحــد معانيهــا ) الحالــة(والمالحــظ أن المعنــى االصــطالحي للفــظ       
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له مـن طبـع إلـى آخـر هـو كيفيـة أو تعبيـر عـن الـشعور اللغوية؛ ألن صفة الشيء وتحو
  .النفسي أو القلبي

  ):الوجدانية(معنى : ًثانيا
ــة .١ ــن وجــــد، تقــــول العــــرب: فــــي اللغــ ــد يجــــد وجــــدا ووجــــودا : الوجدانيــــة مــــشتقة مــ ًوجــ ً

تحمــل معــاني مختلفــة ومتعــددة؛ وذلــك بحــسب الــسياق الــذي تــرد " وجــد"ًووجـدانا، ومــادة 
ًوجـد عليــه، ووجــد بـه وجــدا، ووجــد فــي : ُي يتبعهــا، فيقــالفيـه، وبحــسب حــرف الجـر الــذ

  .)٥(نفسه
ــسوبة إلــــى الوجــــدان، وهــــي مــــا يــــدرك بــــالقوى        ــدانيات منــ والوجدانيــــة مفــــرد الوجــ

ًوجـد عليـه يجـد وجدا : والوجـد مـن قولنـا. )٦(الباطنة، وهـي مـا يجـده كـل واحـد فـي نفـسه ْـ َ
ًووجدانا ْ ِ ًأي غضب، ووجد به وجدا: َ ْ ُ غير، ووجد الرجل وجدا ووجـدفي الحب ال: َ ً ْـ أي : َ

  .)٧(حزن
ـــم واللـــــذة،  :فـــــي االصـــــطالح .٢ ــة مـــــن األلــ ـــوع الظـــــواهر الوجدانيـــ ــو مجمــ الوجـــــدان هـــ

والوجـداني هـو مــا لـه عالقـة بالوجــدانيات، ويقابـل الفكـري والنزوعــي مـن أحـوال الــنفس، 
  .)٨(هي استعداد الفرد لمعاناة المشاعر واالنفعاالت: والوجدانية

كلمة تشمل جميع األحوال النفسية التي يقـوى فيهـا شـعور : "الفقي بأنهاوعرفها       
اإلنسان بما يصاحبها من لذة وألم، فالجوع والعطش، والحب والبغض والسرور والحزن 

  .)٩("ًواليأس والرجاء كلها وجدانيات تصل إلى النفس تحدث بها لذة أو ألما
يختلــف عــن معناهــا اللغــوي؛ والمالحــظ أن المعنــى االصــطالحي للوجدانيــة ال       

ألن مــا يــدرك بــالقوى الباطنــة، والتــي تــشمل الغــضب والحــب والحــزن والجــوع وغيــره مــا 
  .ًهي إال أحوال نفسية تحدث في النفس ألما ولذة

  :في االصطالح) الحالة الوجدانية(معنى : ًثالثا
ـــة        ـــا قـــديما عـــن أحكـــام األفعـــال الـــصادرة مـــن المكلـــف حال ــا تحـــدث علماؤن ًربمـ

الغضب أو حالة الجوع، أو حالة الخوف، ولكن حسب اعتقادنـا لـم يفـردوا تلـك األحكـام 
ــة(تحـــت مظلـــة  ــة الوجدانيـ ــم نظفـــر بتعريـــف معـــين لمـــصطلح )الحالـ الحالـــة (؛ ولـــذلك لـ

  .عندهم) الوجدانية
ــدثوا عـــن        ـــد تحـ ــنفس فق بـــصورة عامـــة، وتحـــدثوا عنــــه ) الوجـــدان(أمـــا علمـــاء الـ



< 

 

١٢

١٢

ïßý�⁄a@éÔÐÛa@À@ïšbÔÛa@áØy@òÛa‡Ç@æbàš@À@À@bç‹qcë@òîãa‡uìÛa@òÛb¨a@L†N@ï�ì�Ûa@‹çbß@L†@N‡îi‹ç@ìic@Ñ bÇ  

ــرى ــــى أمــــور أخــ ـــضافا إل ــــ: ًمـ ــطراب كال ــداني، أو االضــ ـــاء الوجــ ذكاء الوجــــداني، أو البنـ
الوجداني، أو النشاط الوجداني، وربما ربطوا األمور الوجدانيـة باالنفعـاالت التـي تعتـري 

  .الشخصية اإلنسانية نتيجة للمؤثرات الداخلية أو الخارجية
ُوبناء على ما سبق فيمكن للبـاحثين أن يعرفـوا الحالـة الوجدانيـة المقـصودة        هنـا ً

وضـع نفـسي يعتـري الـنفس البـشرية نتيجـة للمـؤثرات الداخليـة أو : "فـي هـذا البحـث بأنهـا
      ".ُالخارجية، وقد يؤثر على إدراكها العقلي، وعلى سلوكها الفعلي

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
Ì×ÓÛ×Ö<íéÞ]‚qçÖ]<íÖ^£]<Å]çÞ_V< <

بيـان ذلـك تتعدد أنواع الحالـة الوجدانيـة للمكلـف بحـسب االعتبـارات المختلفـة، و      
  :كما يلي

  :باعتبار األثر المترتب: ًأوال
وهــي عبــارة عــن الــصفات الــشعورية التــي تــدفع اإلنــسان : الحالــة الوجدانيــة اإليجابيــة -

فـي قلبـه، العبـد هـي حالـة لطيفـة يجـدها  و�وتوجه سلوكه إلى فعل الخير، كمحبـة اهللا 
رك حظـــوظ  ِوتحملـــه تلـــك الحالـــة علـــى إيثـــار موافقـــة أمـــره، وت ْ َـــ ِنفـــسه، وايثـــار حقـــوقِ  اهللا ٕ

، وكــذلك الخــوف منــه، والرجــاء فــي عفــوه ورضــاه، بحيــث يتــوازن عنــد اإلنــسان )١٠(�
ًالخــوف والرجــاء، فـــال يطغــى الخــوف فينقلـــب يأســا، وال يطغــى الرجـــاء فينقلــب تمنيـــات 

  .ًوتسويفا
وهـــي عبـــارة عـــن الـــصفات الـــشعورية التـــي تـــدفع اإلنـــسان : الحالـــة الوجدانيـــة الـــسلبية -

جــه ســلوكه إلــى الالمبــاالة أو إلــى فعــل الــشر، كاالستــسالم والخــضوع لحــب شــهوات وتو
ٕالنفس، واشباعها بأي وسيلة كانت، والبغض والكره بـدون مبـرر شـرعي، الـذي قـد يـدفع 

  .صاحبه إلى اإلضرار بالغير
  :باعتبار السبب: ًثانيا

ًتكــون ســببا فــي وهــي عبــارة عــن الــصفات الــشعورية التــي : الحالــة الوجدانيــة الــسببية -
 والخـــوف منـــه؛ ممـــا يـــدفع اإلنـــسان إلـــى �، كحـــب اهللا )١١(إنـــشاء األفعـــال والتـــصرفات

، وعكس ذلك إذا غلب على القلب حـب الـدنيا والخـوف علـى فواتهـا قـد يـدفع �طاعته 
  . اإلنسان إلى مخالفة أوامر الشرع واقتراف نواهيه
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  :الحالة الوجدانية المسببة -
ً الشعورية التي تكون نتيجة وأثرا لألفعال والتصرفات، وهي عبارة عن الصفات      

 عن النبي �ًكالحب الناشئ عن الهدية، أو إفشاء السالم؛ انطالقا مما رواه أبو هريرة 
:  قـال� أنـه �، وفـي روايـة عنـد الترمـذي عـن أبـي هريـرة )١٢("تهـادوا تحـابوا: " قوله�
ـــة تـــذهب وحـــر الـــصدر، وال تحقـــرن جـــار" ـــو شـــق فرســـن تهـــادوا فـــإن الهدي ة لجارتهـــا ول

هــل أدلكــم علــى شــيء إذا : "� فيمــا يرويــه عنــه أبــو هريــرة �، وكــذلك قولــه )١٣("شــاة
ــنكم ، وكالغـــضب المتولـــد بـــسبب الظلـــم والقهـــر، )١٤("فعلتمـــوه تحـــاببتم؟ أفـــشوا الـــسالم بيـ
  .)١٥(وكذلك الفرح والسرور عند تحقق سببه

  :باعتبار االكتساب: ًثالثا
ُوهـــي عبـــارة عـــن الـــصفات الـــشعورية التـــي جبلـــت عليهـــا : طريـــةالحالـــة الوجدانيـــة الف -

  .)١٦(النفس البشرية، كالجوع والعطش، واللذة واأللم
وهي عبـارة عـن الـصفات الـشعورية التـي اكتـسبتها الـنفس : الحالة الوجدانية المكتسبة -

؛ نتيجــة للمــؤثرات الخارجيــة، وهــي تــشمل جميــع االنفعــاالت غيــر المتأصــلة )١٧(البــشرية
  .النفسفي 

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
Ì×ÓÛ×Ö<íéÞ]‚qçÖ]<íÖ^v×Ö<Å…^�Ö]<…^fjÂ]  

مـع أن الفقــه يتعلــق بأعمــال المكلفـين مــن حيــث ثبــوت األحكـام لهــا مــن وجــوب       
ــــة  ــدم اعتبــــار الــــشارع للحال ــك ال يعنــــي عــ ــ ــة أو كراهــــة وتحــــريم، إال أن ذل ــدب واباحــ ٕونــ

ال، مـع أن الحالـة الوجدانيـة ُالوجدانية للمكلف عند القيام بما كلـف بـه مـن أفعـال أو أقـو
ليست في مقدور المكلف، وال يجوز التكليف بمـا لـيس فـي مقـدوره، ولكـن إذا ظهـر مـن 
ُالــشارع مــا يعتقــد أنــه تكليــف بمــا ال يــدخل فــي قــدرة العبــد فــال شــك أن ذلــك راجــع إلــى 

  . )١٨(سوابقه أو لواحقه أو قرائنه
عتـرت نفـس المكلـف وارتبطـت وبالنظر إلى العديد من حاالت وجدانيـة معينـة ا       

بــبعض األحكـــام الــشرعية، وجـــدنا أن الــشارع الحكـــيم اعتبرهــا، وربمـــا بــسببها نقـــل فعـــل 
المكلف المتأثر بتلك الحالة الوجدانية من حكم شرعي إلى حكم شـرعي آخـر، ومـا كـان 

ٕذلك ليقع لوال أن للحالة الوجدانية للمكلف اعتبارا في الشرع، واليك بيان ذلك ً:  
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 :لى أفعال تورث حالة وجدانية إيجابيةالحث ع .١
ًإن األدلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة، ويكتفـــي الباحثـــان بـــذكر بعـــضا منهـــا خـــشية اإلطالـــة،     

  :   وهي
ــول  • ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ���s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h: �يقــ

t�)١٩(.  
أن اهللا يحــب مــن عبــاده أن يــذكروا نعمتــه  هــذه اآليــة دليــل علــى :وجــه الداللــة      

  .)٢٠(شكرا له ومحبةبقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا 
.  وآالئه يؤول به إلى محبة ربه وشكره على تلك الـنعم�فتذكر العبد لنعم اهللا       

 عليهـا وهـو مـا يـورث العبـد حالـة وجدانيـة وهـي محبـة �فالذكر فعل وعبادة يحـث اهللا 
، وبدورها تـدفع صـاحبها إلـى مزيـد مـن الطاعـات وفعـل الخيـرات، وشـكر المـنعم �اهللا 
�.  
ــنعمكمــا أن        . )٢١(ة أوامــر المــنعممخالفــء عــن  الحيــاورثــه الكثيــرة يتــذكر العبــد ال
كلتاهمــا حالتــان ٕ، إمــا بالرهبــة وامــا بالرغبــة، وًن فعــل اإلنــسان ال بــد وأن يكــون معلــالٕوا

 وبتذكر نعمه؛ فالرهبة تحصل بالخوف مـن عقـاب اهللا �وجدانيتان تتحققان بتقوى اهللا 
ـــذكر آالء اهللا � فـــي وجـــوب ، وكلتـــا الحـــالتين توجبـــان الفعـــل �، والرغبـــة تحـــصل بت
  .)٢٢( وحكمه�نقياد ألمر اهللا اال
ــول اهللا  • ــــ ـــــ ���g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z: �وقـــ

k�j�i�h�)٢٣(.  
ب كــس الحــسنة والـسيئة فـي تــدل اآليـة الكريمـة علــى عـدم اسـتواء :وجـه الداللـة      

 والميـل ،قلـوبتجلـب حـب الهـي التـي الحـسنة إن حب القلـوب واللـين والعطـف لهـا، بـل 
  .)٢٤( بدفع سيئتهم بالحسنة�، فأمرت النبي  السيئةوليستإليها 

وهذا حث لمقابلـة اإلسـاءة باإلحـسان؛ فيـورث حالـة وجدانيـة إيجابيـة تتمثـل فـي       
ـــة  ـــة والعـــداوة إلـــى محب ـــب الكراهي ـــاس؛ فتنقل ـــة فـــي قلـــوب المـــسيئين مـــن الن غـــرس المحب

  .ار عند الشارع لما حث على ذلك الفعلووالية، ولو لم يكن للحالة الوجدانية اعتب
ــول اهللا  • ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ: �ويقـــــ

à�)٢٥(.  
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ُ إن تبادل التحية بين الناس يعتبر من أقوى أسباب األلفة والمودة :وجه الداللة      
جمـع   كـي نـنعم بآثـاره النافعـة فـي؛إرشـاد حكـيم، إلـى آداب الـسالم: وفي اآليةوالمحبة، 

َفـَأمرت مـن حيي بتحيـة. ْحيد الصفوف، وتأمين الخـائفالقلوب، وتو ـ ُ أن يـرد علـى مـن : ْ
  .)٢٦(حياه بأحسن منها أو بمثلها

فالـشارع حــث علـى التحيــة؛ ألنهـا تــورث حالـة وجدانيــة إيجابيـة تتمثــل فـي نــشر       
الود واأللفة، ونزع الحقد والضغائن، وهذا مقصود للـشارع؛ ولـذلك اعتبـرت تلـك األفعـال 

  .ر ما تؤول إليهالعتبا
ــن النبــــي �مـــا رواه أبــــو هريــــرة  • ــد )٢٧("تهــــادوا تحـــابوا: " قولــــه� عـ ــة عنــ ــي روايــ ، وفــ

تهــادوا فــإن الهديــة تــذهب وحــر الــصدر، وال : " قــال� أنــه �الترمــذي عــن أبــي هريــرة 
 .)٢٨("تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة

ــة       يــق التــودد إلــى  الحــديث دليــل علــى مــشروعية الهديــة، وأنهــا طر:وجــه الدالل
ال سـيما إذا كانـت علـى قريـب، أو جـار، أو مـن القلوب، وبث روح المحبة بين األفراد، 

 أجـل تحقق من المصالح والمنافع الشيء الكثير، وتكون من الهديةف .بينك وبينه عداوة
والـشرع يهـدف إلـى كـل مـا . ر، وتغـرس بـذور المحبـة ما فـي الـصدوتزيلالعبادات التي 
 .)٢٩(صالحفيه الخير وال

هـل أدلكـم علـى شـيء إذا فعلتمـوه تحـاببتم؟ : "� فيما يرويه عنه أبو هريـرة �وقوله  •
 .)٣٠("أفشوا السالم بينكم

 الحـديث دليـل علـى إفـشاء الـسالم مـن أسـباب التـآلف واسـتجالب :وجه الداللـة      
ـــشحناء  ـــاطع والـ ـــين المــــسلمين، وازالــــة التقـ ــآلف بـ ـــة، وافــــشاء األمــــن، وتحقيــــق التــ ٕالمحبـ ٕ

  .)٣١(هاجر فيما بينهموالت
فالحث على إفشاء السالم يؤول إلـى مقـصود شـرعي، وهـو الوصـول إلـى حالـة       

وجدانيــة إيجابيــة تتمثــل فــي غــرس المحبــة، ورفــع التبــاغض والــشحناء؛ ممــا ينبنــي عليــه 
  . أفعال وتصرفات أساسها التعاون والنفع والخير والصالح

إن أردت أن يلـين : " فقـال،سوة قلبـه قـ� شـكا إلـى النبـي ً أن رجـال� عن أبي هريـرة •
 .)٣٢("قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم

 حـث الـشاكي مـن قـسوة قلبـه علـى القيـام بجملـة مـن � إن النبـي :وجه الداللـة      
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ًاألفعال، تشكل في مجموعها عالجا لقسوة قلبه، فإطعام المـساكين، والمـسح علـى رأس 
ًاليتـــيم تلطفـــا وايناســـا تهـــيج فـــي القلـــ ب مـــشاعر الرحمـــة والـــشفقة؛ فيـــورث حالـــة وجدانيـــة ًٕ

 .)٣٣(إيجابية تستدعي معاني الخير والصالح
 :المنع من أفعال تورث حالة وجدانية سلبية .٢
ــول اهللا  • ��Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º: �يقــ

�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë
�ã�â�á�à�)٣٤(.  

ل التي نهت عنها اآليات الكريمة إنمـا كـان ألنهـا  إن جملة األفعا:وجه الداللة      
؛ بسبب ما تورثه من ضـغائن وأحقـاد )٣٥(ًطريقا إلى التقاطع والشحناء والتهاجر والتنازع

ــسلبية تــــستدعي بــــدورها الغــــضب وحــــب  ــذه الحــــاالت الوجدانيــــة الــ وكراهيــــة وتنــــافر، وهــ
  .االنتقام، وينعكس ذلك كله على جوارح المكلف

حالــة الوجدانيــة الــسلبية اعتبــار بــسبب مــا ســتؤول مــن مفاســد لمــا فلــو لــم يكــن لل      
ـــك الحــــاالت الوجدانيــــة  ــي تــــورث تلـ ــ ــال القبيحــــة الت ــي األفعــ ــع الوســــيلة إليهــــا، أال وهــ منــ

  .وتنشؤها
ـــــول اهللا  • ــــ �z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n}��: �وقـــ

_�~�}�|���f�e�d�c�b�a�`�)٣٦(. 
لنظر يزرع الشهوة في القلب، إن ا: ولهمبعض السلف ق جاء عن :وجه الداللة      

 وقــد تفــضي إلــى الرغبــة فــي إشــباع شــهوة الفــرج؛ .)٣٧(ًورب شــهوة أورثــت حزنــا طــويال
، وغـــض �ّ، فيكـــون االمتنـــاع عـــن النظـــر إلـــى مـــا حـــرم اهللا �بارتكـــاب مـــا حـــرم اهللا 

ُالبـصر عنــه ضــبطا لحالتــه الوجدانيــة، ومنعــا إلثـارة الــشهوة، فــيفهم مــن ذلــك أن الــشارع  ً ً
 اعتبر الحالة الوجدانية للمكلف فمنع األفعال التـي تـسبب أو تثيـر حالـة وجدانيـة الحكيم

  .سلبية؛ حتى ال تدفع صاحبها لفعل المنكرات أو المعاصي
�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q]�\�[��: �وقـــول اهللا  •

e�d�c�b�a�`�_�^��)٣٨(. 
ــداوة :وجــــه الداللــــة       ــن الميــــسر لمــــا يــــسببه مــــن عــ ــيم نهــــى عــ  إن الــــشارع الحكــ
ُوألن الحالــة الوجدانيــة لهــا اعتبارهــا شــرعا حــرم الميــسر . )٣٩(بغــضاء بــين المتياســرينو ً
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 . ُألنه يفضي إلى حالة وجدانية سلبية
إذا كنـتم ثالثـة فـال يتنـاجى اثنـان ": �قـال رسـول اهللا :  قال� بن عمر عن عبد اهللا •

 .)٤٠("دون اآلخر، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه
 الحديث واضح الداللة في اإلشارة إلى أدب من آداب المجالسة، :وجه الداللة      

ُوهــو عــدم جــواز تنــاجي اثنــين دون الثالــث؛ ألن ذلــك يفــضي إلــى حــزن الثالــث، وربمــا 
  .)٤١(توهم أنهما يريدان اغتياله

ُويفهم مما سبق أن الشارع لو لم يعتبر الحالة الوجدانيـة للمكلـف ومـا يمكـن أن       
جدانية سلبية من الحزن أو الخـوف، لمـا نهـى عـن تنـاجي االثنـين ينشأ عنها من حالة و
  .    دون الثالث إال بإذنه

، ً فــردد مــرارا"ال تغــضب": أوصــني، قــال: � قــال للنبــي ً أن رجــال�ن أبــي هريــرة عـ •
 .)٤٢("ال تغضب": قال
ن الغـــضب مـــن  وصـــيته للرجـــل بـــأال يغـــضب أل� كـــرر النبـــي :وجـــه الداللـــة      

 ويفعــل ، ويــتكلم بالباطــل،ا يخــرج بــه اإلنــسان عــن اعتــدال حالــه ولهــذ؛نزغــات الــشيطان
  .)٤٣( وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب،المذموم

ومع أن الغضب حالة وجدانية تظهرها عوامل خارجية أو داخليـة، ولـيس الكـل       
ــضبط غــــضبه فــــال يقــــوده  ــى يمنــــع عــــن نفــــسه الغــــضب، ولكــــن مــــن الــــضروري أن يــ إلــ

المهالك، وها هو الشارع يوصي بأال يقترف المكلف ما يخرجه عن حالـة االعتـدال، أو 
التلبس بالحالة الوجدانية السلبية؛ ألنهـا تدفعـه إلـى اقتـراف القبـائح والمفاسـد، وهـذا دليـل 

  .على اعتبار الشارع للحالة الوجدانية للمكلف
ر لبــاد، وال تناجــشوا، وال  أن يبيـع حاضــ�نهــى رســول اهللا ":  قـال�عـن أبــي هريــرة  •

  .)٤٤("يبيع الرجل على بيع أخيه، وال يخطب على خطبة أخيه
 الحديث دليل واضـح علـى النهـي عـن بيـع الرجـل علـى بيـع أخيـه :وجه الداللة      

  .)٤٥(يوغر الصدور ويورث الشحناءذلك الفعل  ألنه أو خطبته على خطبة أخيه؛
ًرث حالة وجدانيـة سـلبية، كـان ذلـك دلـيال ٕواذا كان الشارع قد نهى عن الفعل الذي يو  

  .على اعتبار الحالة الوجدانية في األحكام
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  : تغير الحكم نتيجة للحالة الوجدانية للمكلف .٣
  .)٤٦(��v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i: �قول اهللا  •
مـا ممن الميتة أو  أن يأكل  دلت اآلية الكريمة على أن للمضطر:وجه الداللة      

يــدفع عنــه الخــوف علــى نفــسه بتـرك أكلــه مــن الهــالك، لــم يتجــاوز ذلــك  مــا �ّحـرم اهللا 
  .)٤٧(إلى أكثر منه

ُويالحظ أن أكل الميتة أو ما تناولته اآلية الكريمة حرام في الحالة العادية عند       
اســتقرار حالــة االعتــدال الوجــداني حيــث ال خــوف هــالك بــسبب اإلكــراه أو المخمــصة، 

ـــ ـــة الوجدانيـــة الت ــراه أو ولكـــن فـــي الحال ــن الهـــالك بـــسبب اإلكـ ي يعتـــري فيهـــا الخـــوف مـ
المخمــصة تغيــر الحكــم إلــى اإلباحــة وبمــا يزيــل ذلــك الخــوف؛ ممــا يــدلل علــى اعتبــار 

  .  الشارع للحالة الوجدانية للمكلف
 .)٤٨("ال طالق، وال عتاق في إغالق":  قال�أن رسول اهللا  � عائشةعن  •
ــة       الطــالق فــي حالــة إمــا الغــضب  الحــديث دليــل علــى عــدم وقــوع :وجــه الدالل

  .)٤٩()الخوف(الذي يصبح فيه الشخص كالمجنون أو اإلكراه 
ـــدال، ولكنـــه ال يقـــع        ــوم أن طـــالق اإلنـــسان واقـــع فـــي حـــاالت االعت ومـــن المعلـ

عندما تعتري اإلنسان حالة الخـوف علـى الـنفس بـسبب اإلكـراه، أو حالـة الغـضب الـذي 
مـــن ذلــك أن الحكــم يمكــن أن يتغيــر بتغيـــر يفقــد معــه صــاحبه اإلدراك العقلــي، ونــدرك 

  .  الحالة الوجدانية التي تخرجه عن حالة االعتدال، أو االستقرار الوجداني
ال صـــالة بحـــضرة الطعـــام، وال هـــو يدافعـــه : " قـــال� أن رســـول اهللا �عـــن عائـــشة  •

 .)٥٠("ناألخبثا
 يريـد كراهة الصالة بحضرة الطعـام الـذي هذا الحديث دليل على :وجه الداللة        

 وكراهتهـــا مـــع مدافعـــة ، وذهـــاب كمـــال الخـــشوع، لمـــا فيـــه مـــن اشـــتغال القلـــب بـــه؛أكلـــه
 ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يـشغل القلـب ويـذهب ، البول والغائط:األخبثين وهما
  .)٥١(، وهذه الكراهة عند الجمهور، بينما عند أهل الظاهر هي باطلةكمال الخشوع

نــسان عنــد اســتيفاء شــروطها، وتفــرغ القلــب ممــا ومــن المعلــوم جــواز صــالة اإل      
يشغله عنهـا وعـن الخـشوع والتـدبر، ولكـن فـي حالـة الجـوع مـع حـضور الطعـام، أو فـي 
ًحالــة كونــه حاقنــا بــالبول، أو يــدافع الغــائط، فــإن انــشغال القلــب يــذهب الخــشوع؛ فلــذلك 
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. ف العلمــاءًتغيــر الحكــم مــن الجــواز إلــى الكراهــة، وربمــا إلــى الــبطالن بنــاء علــى خــال
ونــدرك مــن ذلــك أن الحكـــم يمكــن أن يتغيــر بتغيــر الحالـــة الوجدانيــة التــي تخرجــه عـــن 
حالة االعتدال، أو االستقرار الوجداني؛ مما يؤكد على اعتبار الـشارع للحالـة الوجدانيـة 

  .للمكلف
oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
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إن الـشريعة اإلسـالمية مـن أعظـم مقاصـدها تحقيـق مـصالح العبـاد فـي العاجـل       
واآلجل، وهذا المقصد نالحظه في جميع أحكـام الـشريعة، وفـي جميـع مجـاالت الحيـاة، 
ٕومــن مــصالح العبــاد فــي الــدنيا إظهــار الحقــوق، وردهــا إلــى أصــحابها، واشــاعة األمــن، 

ــة ــسط، واقامــ ــضاء، وحــــددت عناصــــره وأركانــــه ٕوتحقيــــق القــ صب القــ ـــذلك ن ـــدل؛ ولـ ُ العـ ُــــ
  .وشروطه، على وجه يأتي بالمقصود

ـــه       ـــى مـــا ســـبق بقول ـــة : "ويـــشير ابـــن عاشـــور إل ـــشريعة مـــن نظـــام هيئ ومقـــصد ال
ٌالقــضاء كلهــا علــى الجملــة أن يــشتمل علــى مــا فيــه إعانــة علــى إظهــار الحقــوق وقمــع  

  .)٥٢("الباطل الظاهر والخفي
الخــادمي فــي كتابــه علــم مقاصــد الــشريعة جملــة مــن مقاصــد القــضاء وقــد ذكــر       

والــشهادة تتركـــز أهمهـــا فــي حفـــظ حقـــوق العبـــاد مــن الـــضياع واإلتـــالف، ورد المظـــالم، 
ـــاس،  ــين النــ ــالح بـــ ـــرفين، واإلصـــ ـــدل واإلنـــــصاف، وزجـــــر المجـــــرمين والمنحــ ــة العــ ٕواقامـــ

  .)٥٣(ٕوالمساهمة في استقرار الدولة واشاعة األمن واألمان في ربوعها
ٕواذا كان األمر كذلك فالبد من أجل تحقيق مقاصد القـضاء أن يكـون القاضـي       

فــي حالــة وجدانيــة معتدلــة ومــستقرة وبعيــدة عــن أي مــؤثرات تــشوش فكــر القاضــي، أو 
  .تؤثر على إدراكه واستيعابه العقلي للحجج والبراهين المتعلقة بالقضية

بـدافع اإلتالف أو اإلنكـار، إمـا والغصب و سلبللُوبما أن حقوق العباد عرضة       
ـــدافع الغـــضب أو  ـــشارع لجهـــل  اوأســـوء الفهـــم أو بـــسبب الـــشهوة، ب أو النـــسيان؛ فـــإن ال

ٕالحكيم من أجل رد المظالم واعـادة الحقـوق قـرر العديـد مـن اإلجـراءات واالعتبـارات مـا 
  .)٥٤(يعزز االحتياط في األمر
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مقصد الشريعة منه إيصال ولما كان القاضي الركن األهم في نظام القضاء، و      
الحقوق ألصحابها؛ ألن في صالحه وكماله صالح بقية مـا يحـف بـه مـن األحـوال، لـم 
ُـيكن مـستغربا تشترط فيـه عـدة شـروط كـالعلم وأصـالة الـرأي والحكمـة والعدالـة والـسالمة  ً

  .)٥٥(من المؤثرات
ت والحالــة الوجدانيــة للقاضــي تــؤثر علــى أحكــام القــضاء، وتــشوش فكــره وتــشت      

تركيزه أثناء معالجة القضية أو البت في حكمها، بما يفوت مقصد الشارع من القـضاء؛ 
    .مما يفسر اعتبار الشريعة للحالة الوجدانية للقاضي، وهو ما يبنه المطلب التالي

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <
ê•^Ï×Ö<íéÞ]‚qçÖ]<íÖ^£]<†m_< <

الحالـة الوجدانيـة ثبت لدينا في المبحث األول أن الحكـم يمكـن أن يتغيـر بتغيـر       
ـــة الوجدانيـــة  ـــار الـــشارع للحال ــا يؤكـــد علـــى اعتب التـــي تخرجـــه عـــن حالـــة االعتـــدال؛ ممـ
ًللمكلف، ويظهر ذلك جليا في حق القاضي، وقد عـرض الفقهـاء لمـسائل كثيـرة اعتبـروا 
ًفــي تقريــر حكمهــا الحالــة النفــسية للقاضــي، وكــان ذلــك دلــيال علــى مــدى تــأثير الحالــة 

 علـى أحكامــه عنـد نظــره فــي القـضايا المعروضــة عليـه، وحاولنــا فــي الوجدانيـة للقاضــي
هــذا المطلــب تتبــع أهــم األحــوال الوجدانيــة التــي تعتــري القاضــي، والوقــوف علــى اآلثــار 
التي تترتب على اعتبارهـا، وعالقـة هـذه اآلثـار باألحكـام الـصادرة عنـه، أمـا غيرهـا مـن 

  :ُاألحوال فيمكن أن يقاس عليها، وذلك كما يلي
  :حالة الغضب: ًأوال
إلــى ابنـه، وكــان بسجــستان، بـأن ال تقــضي بـين اثنــين وأنــت  �كتـب أبــو بكـرة       

  .)٥٦("ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان":  يقول�غضبان، فإني سمعت النبي 
إن الحديث نهى عن الحكم أو القضاء في حالة الغضب، والعلة فـي ذلـك : وجه الداللة

ضب مـا فـي معنـاه كـالجوع، ويفهـم مـن الحـديث أن القاضـي ال تغير الفكر، وُألحق بالغـ
  .)٥٧(يقضي إال في حالة استقرار الفكر وسكون النفس

النهــي عــن الحكــم حالــة : "ونقــل ابــن حجــر فــي الفــتح عــن ابــن دقيــق العيــد أن      
 فـــال يحــصل اســـتيفاء ، لمــا يحـــصل بــسببه مــن التغيـــر الــذي يختـــل بــه النظــر؛الغــضب

وعداه الفقهاء بهذا المعنـى إلـى كـل مـا يحـصل بـه تغيـر الفكـر :  قال،الحكم على الوجه
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كـالجوع والعطـش المفـرطين وغلبـة النعـاس وسـائر مــا يتعلـق بـه القلـب تعلقـا يـشغله عــن 
  .)٥٨("استيفاء النظر

  :أثر الغضب وما في معناه على حكم القاضي      
  :من حيث إصدار الحكم: ًأوال
وحكــم . )٥٩(اضــي أن يقــضي وهــو غــضباناتفــق الفقهــاء علــى أنــه ال ينبغــي للق      

 كمـا ، الغضب ال يخرج في الجملة عن أربعة أقوال للفقهـاءالحكم حالإصدار القاضي 
  :يلي

   :القول األول
ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة فــي قــول والــشافعية والحنابلــة فــي       

كـل مـا شـغل  الغـضب قول إلى أنه يكره للقاضي القضاء وهو غضبان، ويجـري مجـرى
 أو لـشعوره بـشدة النعـاس أو ، والوجـع المـزعج،فكـره مـن الجـوع المفـرط والعطـش الـشديد

الحزن أو السرور، فهذه كلها أمور تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به 
  .)٦٠(إلى إصابة الحق في الغالب

  .)٦١("ال يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان": � النبي  حديث:الدليل      
 قــضى �؛ وألن النبــي )٦٢(خوفــا مــن الغلــط النهــي هنــا للكراهــة؛ :وجــه الداللــة      

وهو غضبان في قصة ابن الزبير، وهذه قرينه صرفت النهي إلـى الكراهـة، فقـد ورد أن 
فـــي شـــراج الحـــرة، التـــي يـــسقون بهـــا  � مـــن األنـــصار خاصـــم الزبيـــر عنـــد النبـــي ًرجـــال

، فقــال �ى عليــه؟ فاختــصما عنــد النبــي ســرح المــاء يمــر، فـأب: النخـل، فقــال األنــصاري
، فغـضب األنــصاري، "أســق يـا زبيـر، ثــم أرسـل المـاء إلــى جـارك":  للزبيـر�رسـول اهللا 

اسق يـا زبيـر، ثـم احـبس ": ، ثم قال�أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهللا : فقال
  . )٦٣("الماء حتى يرجع إلى الجدر

  : القول الثاني
آلخر والحنابلة في القول الثاني عندهم إلـى أنـه يحـرم ذهب المالكية في القول ا      

  .)٦٤(على القاضي أن يقضي وهو غضبان
ـــدليل       ــى :ال ـــة تـــصرفه، فيبقـــى علـ  إن النهـــي المطلـــق يقتـــضي التحـــريم، وال قرين

  .)٦٥(اقتضائه للتحريم
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  : القول الثالث
فــرق بعــض الفقهــاء بــين الغــضب الكثيــر والغــضب اليــسير، فيحــرم القــضاء إذا       
ًان الغضب كثيرا، وال يحرم إذا كان يسيراك ً)٦٦(.  

 ألن الغــضب الكثيــر ربمـا يحملــه علــى الجــور فــي الحكــم وهــو منــاقض :الــدليل      
  .)٦٧(لمقصد القضاء بخالف الغضب اليسير فإنه ال يمنع فهم الحكم

  : القول الرابع
فــرق بعــض الفقهــاء إذا كــان الغــضب قبــل فهــم الحكــم أو بعــد فهمــه، فــإن كــان       
  .)٦٨(ٕبل فهم الحكم فيحرم، واما إن كان بعد فهمه فال يحرمق

ــدليل        الغــضب بعــد فهــم الحكــم ال يــؤثر فــي اســتبانة الحــق، ولكــن قبــل فهــم :ال
  .)٦٩(الحكم فإنه تشوش فكر القاضي فال يتبين له الحق

  : الراجح في المسألة
ًا بين إن الباحثين يرجحان كراهة القضاء في حالة الغضب؛ ألن في ذلك جمع      

األدلة، كما أن الغضب مستويات ودرجات، وأن الغضب إذا خرج بصاحبه عن الحالـة 
الطبيعية فال شك في حرمة القضاء، ولكن أكثر أحوال الغضب ال تخرج صـاحبها عـن 

  .   الحالة الطبيعية فناسبها القول بالكراهة
  :لاختلف العلماء في ذلك على ثالثة أقوا: من حيث نفاذ الحكم: ًثانيا

  : القول األول
ذهــب جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية والحنابلــة فــي قــول إلــى       

  .)٧٠(ٕأنه إذا قضى القاضي وهو غضبان ينفذ حكمه إذا أصاب الحق واال فال
فــي شــراج الحــرة، التــي  � خاصــم الزبيــر عنــد النبــي ًأنــصاريا أن  ثبــت:الــدليل      

سرح المـاء يمـر، فـأبى عليـه؟ فاختـصما عنـد النبـي : ييسقون بها النخل، فقال األنصار
، فغــضب "أســق يــا زبيــر، ثــم أرســل المــاء إلــى جــارك":  للزبيــر�، فقــال رســول اهللا �

اســق يــا ": ، ثــم قــال�فتلــون وجــه رســول اهللا ، أن كــان ابــن عمتــك؟: األنــصاري، فقــال
  .)٧١("زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر

 �يث دليــل علــى جــواز القـضاء حــال الغــضب؛ ألن النبــي  الحـد:وجــه الداللــة      
  .)٧٢( نافذ�قد قضى وهو في غضبان، وما قضى به 
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  : القول الثاني
  .)٧٣(إلى أنه ال ينفذ قضاؤه : ذهب الحنابلة في القول الثاني      
  .)٧٤( ألن النهي يقتضي الفساد:الدليل      

  : القول الثالث
، أمــا إن كــان قبــل فهــم الحكــم نفــذبعــد الغــضب أو مــا فــي معنــاه إن عــرض لــه       

  .)٧٥(فهم الحكم فال، نقله ابن قدامة في الكافي، والمرداوي في اإلنصاف
ٕ إن كان بعد فهم الحكم فإن الغضب لم يؤثر في استيضاح الحـق، وان :الدليل      

كــان قبــل فهــم الحكــم فــإن الغــضب يــؤثر علــى حكــم القاضــي وتــشوش فكــره فــال يتبــين 
  .)٧٦(الحق

  : لمسألةالراجح في ا
ٕإن القاضي إذا قـضى وهـو غـضبان ينفـذ حكمـه إذا أصـاب الحـق واال فـال هـو       

ٕما يرجحه الباحثان؛ ألن مقصود القضاء هو الوصول إلى الحق، واذا تم الوصول إليه 
  .فيلزم إيصاله لصاحبه

  :حالة الجوع: ًثانيا
ين ال يقــضي القاضــي بــ": �قــال رســول اهللا :  قــال� عــن أبــي ســعيد الخــدري      

  .)٧٧("اثنين، إال وهو شبعان ريان
ــــعه       ــــديث لــــــضعفه أو لوضـ ـــن . )٧٨(والحـ ـــال يمكـــ ــــي األحكـــــام؛ فـــ ــه فــ ــتج بـــ ال يحــــ

االســـتدالل بمتعلقـــه، ومـــع ذلـــك فـــإن مدلولـــه قـــرره الفقهـــاء ولكـــن بطريـــق القيـــاس علـــى 
، ويؤكـد ذلـك "ال يقضين حكـم بـين اثنـين وهـو غـضبان: "الحديث الصحيح السابق ذكره

ء المذاهب، وشراح الحديث مـن أنـه يلحـق بالغـضب مـا فـي معنـاه مـن ما جاء عن فقها
ًجــوع أو عطــش أو قلــق أو ضــجر أو فــرح أو حــزن أو كونــه حاقنــا أو حاقبــا أي وهــو  ً
شغل عــن النظــر والتأمــل فــي كــالم الخــصوم  ُــيــدافع األخبثــين وكــل مــا يــشغل القلــب، وي

  . )٧٩(وحججهم
  :شدة المحبة وشدة العداوة: ًثالثا
دينـــي وهـــو : الـــوازع أمـــرانالعدالـــة؛ ألن : علـــوم أن مـــن شـــروط القاضـــيمـــن الم      

، ً بعــض األعمــال دلــيال علــى ضــعف الديانــةُ وقــد تعتبــر.العدالــة، وخلقــي وهــو المــروءة



< 

 

٢٤

٢٤

ïßý�⁄a@éÔÐÛa@À@ïšbÔÛa@áØy@òÛa‡Ç@æbàš@À@À@bç‹qcë@òîãa‡uìÛa@òÛb¨a@L†N@ï�ì�Ûa@‹çbß@L†@N‡îi‹ç@ìic@Ñ bÇ  

ّمثـل شـدة المحبـة وشـدة فيؤثر على العدالـة  يضعفهما الديني  الوازع يعترض أن ويمكن ّ
  .)٨٠(، والعداوةومنها القرابة، البغضاء

ًة المحبة أو شدة البغضاء قد تدفع صاحبها إلى المحابـاة أو الكـذب دفاعـا وشد      
ــين التحــــريم  ــراوح بــ ــان رأي الفقهــــاء يتــ ــن يحــــب، أو انتقامــــا ممــــن يــــبغض؛ ولــــذلك كــ ًعمـ

  :والكراهة كما يلي
  : القول األول

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى عــدم جــواز القــضاء لنفــسه أو لمــن ال تقبــل شــهادته       
  .)٨١(لودين والزوج والزوجة أو القضاء على خصمه وعدوه بسبب التهمةكالوالدين والمو

  : القول الثاني
ذهب أبو بكر وأبو يوسف وأبو ثور واإلمام أحمد في رواية إلى جـواز القـضاء       

ــل شـــهادته ــوفر )٨٢(لمـــن ال تقبـ ــة، ولتـ ـــى منـــصب القـــضاء وبعـــده عـــن التهمـ ؛ بـــالنظر إل
  .الدالئل المعلومة

  :الراجح في المسألة
ــدم جـــواز قـــضاء القاضـــي لمـــن ال تقبـــل        يـــرى الباحثـــان راجحـــة القـــول القائـــل بعـ

  .شهادته، خاصة من خراب الذمم اليوم، ومع ضعف الوازع الديني
  :قبول الهدية: ًرابعا
ــى        ــى المحبــــة، وهــــي بالنــــسبة إلــ ــت اإلشــــارة ســــابقا إلــــى أن الهديــــة طريــــق إلــ ًتمــ

ذلك تحـــدث الفقهـــاء عـــن حكـــم قبـــول القاضـــي محـــل تهمـــة، وقـــد تأخـــذ حكـــم الرشـــوة؛ ولـــ
يحـرم عليـه قبـول هديـة مـن أهـدى إليـه سـواء كـان لـه خـصومة أو القاضي الهدية فقالوا 

؛ ألنه في الصورة األولى يدعو إلى )٨٣(، طالما أنه لم يكن يهدي إليه قبل واليتهم يكنل
رم الميــل إليــه، وفـــي الثانيــة ســـببها ظــاهر وهــو التزلـــف للقاضــي ومحاباتـــه، وكــذلك يحـــ

  .اإلهداء في حق الفاعل
  : استدل الفقهاء على تحريم قبول القاضي للهدية بما يلي:الدليل      
 بنـي صـدقات علـى ًرجـال � اهللا رسـول اسـتعمل :قـال � الـساعدي حميـد أبي عن .١
 اهللا رسـول فقـال ،هديـة وهـذا مـالكم هـذا :قـال ،حاسبه جاء فلما ،لتبيةُال بنا دعىُي ليمُس
 خطبنـا ثـم !!صـادقا كنـت إن هـديتك تأتيـك حتـى وأمـك أبيـك تبيـ فـي جلست فهال" :�
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 ممــا العمــل علــى مــنكم الرجــل اســتعمل فــإني ،بعــد أمــا :قــال ثــم ،عليــه وأثنــى اهللا فحمــد
 وأمـه أبيـه بيـت فـي جلس أفال ،لي أهديت هدية وهذا مالكم هذا فيقول فيأتي ،اهللا والني
ــذ ال واهللا ؟هديتـــه تأتيـــه حتـــى ــنكم أحـــد يأخـ ــيئا مـ ـــر ًشـ ــي إال حقـــه بغي ـــه اهللا َلقـ  يـــوم يحمل

 شـاة أو ،وارُخـ لهـا بقـرة أو ،غـاءُر لـه ًبعيـرا يحمـل اهللا لقـي مـنكم ًأحـدا فألعرفن ،القيامة
 وســمع عينــي بــصر بلغــت هــل اللهــم يقــول إبطــه بيــاض يؤر حتــى يــده رفــع ثــم ،تيعــر
  .)٨٤("أذني

ظيفــة العامــة  ويــستدل مــن هــذا الحــديث أن هديــة العامــل فــي الو:وجــه الداللــة      
ومنها القـضاء محرمـة، إذا كـان سـبب الهديـة هـو الوظيفـة نفـسها؛ وذلـك بـسبب التهمـة، 

 ما فعله ابن اللتبية، وبين له أن الهديـة التـي أهديـة إليـه كانـت بـسبب �ّحيث ذم النبي 
ًكونه موظفا في الدولة، وما كانت لتهدى إليه لو كان جالسا في بيته ً)٨٥(.  

ــر .٢ ــن عمــ ـــر عــ ـــالجــــاء فــــي األثـ ـــه قـ ـــي اهللا عنـ ــاب رضـ هــــدايا العمــــال : " بــــن الخطــ
ٕواذا كانــت هــديا . )٨٧(كــل مــال حــرام ال يحــل كــسبه وال أكلــه: ، والــسحت هــو)٨٦("ُســحت

  .ًالعاملين في الدولة من هذا القبيل، إذا هي محرمة ال يجوز قبولها
 وفي المواضع التي قلنا فيها بحرمة قبول الهدية فـإن القاضـي لـو قبلهـا فإنـه ال      

ّيتملكهــا، وعليــه ردهــا للمهــدي، فــإن لــم يجــده، أو تعــذر عليــه ردهــا إليــه، ســلمها لبيــت  ّ ّ
المــال؛ ذلـــك ألن الهديـــة قـــد وصـــلت ليـــده بطريــق محـــرم، ومـــا حـــرم علـــى اإلنـــسان فـــال 

ُوحيث حرمت الهدية على القاضي، حرم على المهدي إهداؤها له .)٨٨(يملكه َ ُ ُ.  
  :ُالحاالت التي تقبل فيها الهدية

ٕوان كــان يهــدي إليــه  .إن كانــت الهديــة فــي غيــر محــل واليتــه فــال يحــرم قبولهــا      
ٕقبل واليته وال خصومة لـه، جـاز قبـول الهديـة إن كانـت بالقـدر المعتـاد، وان زادت عنـه 

 .حرم قبولها

وفي كل موضع قلنا فيه بجواز قبول الهدية للقاضي فاألولى له عند قبولها أن       
احب الهدية، بهدية مقابلة لهـا، أو يردهـا لمالكهـا، أو يـضعها يثيب عليها، أي يثيب ص

 .)٨٩( وذلك أبعد له عن التهمةفي ضمن مالية الدولة؛

  :طلب المفضول للقضاء: ًخامسا
ُإذا تعين للقضاء اثنان، وكان أحدهما أفضل من اآلخر، فقد اختلف في طلـب        ّ
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 عـن � على ذلك بحديث أنس المفضول للقضاء ما بين التحريم والكراهة، وقد استدلوا
ُمـن ابتغـى القـضاء وســأل فيـه شـفعاء وكـل إلـى نفــسه، ومـن ُأكـره عليـه أنــزل : "�النبـي 

  .)٩٠("ًاهللا عليه ملكا يسدده
ّ الـــنص يبـــين أن مـــن طلـــب القـــضاء مـــن أجـــل الرئاســـة والـــدنيا، :وجـــه الداللـــة      

اء ومـــا وســـط ُســـمعة وريـــاء، فإنـــه يوكـــل فيـــه إلـــى نفـــسه؛ ذلـــك أنـــه مـــا ســـأل فيـــه الـــشفع
، وكــون القاضــي قــد أوكــل إلــى نفــسه كمــا ورد فــي هــذا )٩١(الوســطاء، إال لكــسب دنيــوي

النص، فإنه يعني أن حكمه سيتبع هوى هذه النفس، وقد ال يجانب الـصواب بنـاء علـى 
 الحالــة النفــسية لهــذا القاضــي الــذي يبحــث عــن الــسمعة �ذلـك، وفــي هــذا اعتبــر النبــي 

  .والرياء بطلبه للقضاء
  :اتمةالخ
وبعد أن بلغ البحث نهايتـه، يمكـن للبـاحثين أن يـسجال أهـم النتـائج والتوصـيات       

  :التي توصال إليها، وهي على النحو التالي
  :أهم النتائج: ًأوال
وضع نفسي يعتري النفس البـشرية نتيجـة للمـؤثرات الحالة الوجدانية هي عبارة عن  .١

 . العقلي، وعلى سلوكها الفعليُالداخلية أو الخارجية، وقد يؤثر على إدراكها
تتعـــدد أنـــواع الحالـــة الوجدانيـــة بحـــسب االعتبـــارات المختلفـــة، فمنهـــا فطريـــة ومنهـــا  .٢

 .مكتسبة، ومنها ما يتسبب عن أفعال للمكلف، ومنها ما يسبب أفعال للمكلف
الـــشارع الحكـــيم اعتبـــر الحالـــة الوجدانيـــة للمكلـــف فـــي مجـــاالت عديـــدة كالعبـــادات،  .٣

 .ماعية، وفي القضاءوالعالقات االجت
للحالة الوجدانية للقاضي أثر في ضمان عدالـة القاضـي فـي حكمـه، فـال ينبغـي أن  .٤

ــم  ـــشديد واأللـ ــة تأخـــذ معنـــى الغـــضب كـــالجوع ال يقـــضي وهـــو غـــضبان، أو فـــي أي حالـ
 .ًالشديد، وما فيه تهمة أيضا، كالمحبة الشديدة، والبغض الشديد

 . فيها معنى التهمة والرشوةال يجوز للقاضي أن يقبل الهدية حيث يتوفر .٥
ُمن طلب القضاء من أجل الرئاسة والدنيا، سمعة ورياء، فإنه يوكل فيه إلى نفسه،  .٦

 .ويتوقع أن تكون األحكام الصادرة عنه خاضعة لهواه ومزاجه
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  :أهم التوصيات: ًثانيا
ضـــرورة التـــشدد فـــي اختيـــار القـــضاة باألوصـــاف التـــي ذكرهـــا العلمـــاء؛ ألن الـــوازع  .١

 .ً اليوم ليس كما كانت عليه األجيال السابقة، فضال عن خراب الذممالديني
ـــره؛ ألن  .٢ ًالبــــد للقاضــــي أن يكــــون بعيــــدا عــــن التحــــزب الــــسياسي أو القــــومي أو غيـ

للميــول الــسياسية أثـــر فــي الحكـــم الــذي يــصدره القاضـــي؛ فيحــابي أنـــصاره، وينــتقم مـــن 
  .خصومه، وهذه تهمة ينبغي أال يجوز معها القضاء

  
<�Ú]çâovfÖ]V< <
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 علــى التهــادي، �فــي حــث النبــي : أخرجــه الترمــذي فــي ســننه فــي أبــواب الــوالء والهبــة، بــاب) 13(
مـــا جــاء فــي كفــل اليتـــيم : ؛ وأخرجــه المــروزي فــي بـــاب البــر والــصلة، بــاب٤/٤٤١، ٢١٣٠ح

. ضــعيف ولكــن الــشطر الثــاني منــه صــحيح: وقــال عنــه األلبــاني). ١٢١ص(، ٢٣٥وأدبــه، ح
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، ٢١٩٣فـــي الطـــالق علـــى غلـــط، ح: وأخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه، أول كتـــاب الطـــالق، بـــاب
 ).٢/١٢٥٠صحيح الجامع الصغير وزيادته : األلباني. (وحسنه األلباني. ٣/٥١٥

 ).٥/٢١٤٠(مرقاة المفاتيح : القاري) 49(
المــساجد ومواضــع الــصالة، بــاب كراهــة الــصالة بحــضرة : حيحه، كتــابأخرجــه مــسلم فــي صــ) 50(

 .١/٣٩٣، ٥٦٠الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثين، ح
 ).٥/٤٦(شرح النووي على مسلم : النووي) 51(
 ).٣/٥٢٣(مقاصد الشريعة اإلسالمية : ابن عاشور) 52(
 ).١٨٤ص(علم مقاصد الشريعة : الخادمي) 53(
 ).٣/٥١٨(مقاصد الشريعة اإلسالمية : ابن عاشور) 54(
 ).٣/٥٢٥(مقاصد الشريعة اإلسالمية : ابن عاشور) 55(
هــــل يقـــضي القاضــــي أو يفتـــي وهــــو : األحكـــام، بـــاب: أخرجـــه البخـــاري فــــي صـــحيحه، كتــــاب) 56(

كراهة قضاء : األقضية، باب: ؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب٩/٦٥، ٧١٥٨غضبان، ح
 .٣/١٣٤٢، ١٧١٧ي وهو غضبان، حالقاض

 ).١٢/١٥(شرح النووي على مسلم : ؛ النووي)١٣/١٣٧(فتح الباري : ابن حجر) 57(
 ).١٣/١٣٧(فتح الباري : ابن حجر) 58(
؛ )٧/١٠٠(األم : ؛ الشافعي)٨/١١٦(التاج واإلكليل : ؛ المواق)١٦/٦٧(المبسوط : السرخسي) 59(

 ).٢/١١٩(إعالم الموقعين : ؛ ابن القيم)١٤/١٩(المغني : ابن قدامة
مغنـــي : ؛ الـــشربيني)٨/٢٣(النـــوادر والزيـــادات : ؛ القيروانـــي)٧/٩(بـــدائع الـــصنائع : الكاســـاني) 60(

 ).١١/٢٠٩(اإلنصاف : ؛ المرداوي)٦/٢٨٦(المحتاج 
 .سبق تخريجه) 61(
 ).١٢/١٥(شرح النووي على مسلم : ؛ النووي)٢/١١٢(عمدة القاري : العيني) 62(
؛ ٣/١١١، ٢٣٥٩ســـكر األنهـــار، ح: المـــساقاة، بـــاب: اري فـــي صـــحيحه، كتـــابأخرجـــه البخـــ) 63(

 .٤/١٨٢٩، ٢٣٥٧، ح�وجوب اتباعه : الفضائل، باب: ومسلم في كتاب
تحفــة : ؛ المبــاركفوري)٤/١٤١(الــشرح الكبيــر : ؛ الــدردير)٤/٢٥٧(بدايــة المجتهــد : ابــن رشــد) 64(

 ).١١/٢٠٩(اإلنصاف : ؛ المرداوي)٤/٤٦٩(األحوذي 
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 ).٤/٤٦٩(تحفة األحوذي : ؛ المباركفوري)٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : بن قدامةا) 65(
ــــشرح دليــــــل الطالــــــب : التغلبــــــي) 66( ــــشقي)٢/٤٥٠(نيــــــل المــــــآرب بــ ــــى : ؛ الدمــ ــــي النهــ مطالــــــب أولــ

)٦/٤٧٩.( 
 .المراجع السابقة نفسها) 67(
 ).١١/٢١٠(صاف اإلن: ؛ المرداوي)٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ابن قدامة) 68(
 ).٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ابن قدامة) 69(
: ؛ المــــــرداوي)٦/٢٨٦(مغنــــــي المحتــــــاج : ؛ الــــــشربيني)٤/٢٥٧(بدايــــــة المجتهــــــد : ابــــــن رشــــــد) 70(

 ).١١/٢٠٩(اإلنصاف 
 .سبق تخريجه) 71(
 ).٢/١١٢(عمدة القاري : العيني) 72(
 ).١١/٢١٠(اإلنصاف : ؛ المرداوي)٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ابن قدامة) 73(
 ).١١/٢١٠(اإلنصاف : ؛ المرداوي)٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ابن قدامة) 74(
 ).١١/٢١٠(اإلنصاف : ؛ المرداوي)٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ابن قدامة) 75(
 ).٤/٢٢٨(الكافي في فقه اإلمام أحمد : ابن قدامة) 76(
؛ ٥/٣٦، ٤٦٠٣فــي المعجــم األوســـط، بــاب العــين، مــن اســمه عبيـــد اهللا، حأخرجــه الطبرانــي ) 77(

. ٥/٣٦٧، ٤٤٧٠فــي األقـضية واألحكــام وغيـر ذلــك، ح: وأخرجـه الــدارقطني فـي ســننه، كتـاب
 ).١٣/٤٤٩سلسلة األحاديث الضعيفة : األلباني. (موضوع: وقال عنه األلباني

اه اإلمــام أحمــد بالكــذب كمــا نقــل ذلــك ألن فيــه القاســم بــن عبــداهللا بــن عمــر وهــو متــروك ورمــ) 78(
 ).١٣/٤٥٠(األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة 

: ؛ ابــن رشــد)٨/١١(شــرح مختــصر الطحــاوي : ؛ الجــصاص)٧/٩(بــدائع الــصنائع : الكاســاني) 79(
: ؛ الشافعي)٢/٩٥٣(الكافي في فقه أهل المدينة : ؛ ابن عبد البر)١٧/٧١(البيان والتحصيل 

؛ )٨/١٦٨(المبدع في شرح المقنع : ؛ ابن مفلح)٢٠/١٣١(المجموع : نووي؛ ال)٦/٢١٥(األم 
 ).١٤/١٩(المغني : ابن قدامة

 ).٣/٥٤٧(مقاصد الشريعة اإلسالمية : ابن عاشور) 80(
الغـرر : ؛ األنـصاري)٤/٢٥٤(بدايـة المجتهـد : ؛ ابـن رشـد)٥/٤٤٢(رد المحتـار : ابن عابدين) 81(

 ).٨/١٧٢(في شرح المقنع المبدع : ؛ ابن مفلح)٥/٢٤٠(البهية 
 ).١١/٢١٦(اإلنصاف : ؛ المرداوي)٨/١٧٢(المبدع في شرح المقنع : ابن مفلح) 82(
البيــان فــي : ؛ العمرانــي)٦/١٢٠(مواهــب الجليــل : ؛ الحطــاب)١٦/٨٢(المبــسوط : السرخــسي) 83(

 ).١٤/٥٩(المغني : ؛ ابن قدامة)١٣/٣١(مذهب اإلمام الشافعي 
، ٦٩٧٩ُاحتيـــال العامـــل ليهـــدى لـــه، ح: الحيـــل، بـــاب: ه، كتـــابأخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيح) 84(

، ١٨٣٢تحـــريم هـــدايا العمـــال، ح: اإلمـــارة، بــاب: ؛ وأخرجــه مـــسلم فـــي صــحيحه، كتـــاب٩/٢٨
 .واللفظ للبخاري. ٣/١٤٦٣

 ).٨/٣٣٣(شرح صحيح البخاري : ابن بطال) 85(
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 ).١/٢٧٤(فيض القدير : المناوي) 86(
 ).١/٢٦٧(المصباح المنير : الفيومي) 87(
 ).١٠/١٣٦(تحفة المحتاج : الهيتمي) 88(
 ).٨/٢٥٥(نهاية المحتاج : الرملي) 89(
، ٣٥٧٨في طلب القضاء والتـسرع إليـه ح : األقضية، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب) 90(

 �مـا جـاء عـن رسـول اهللا : أبـواب األحكـام، بـاب: ؛ وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب٥/٤٣١
ـــي القاضــــي، ح ـــه األلبــــاني. ٣/٦٠٦ ،١٣٢٤فـ ـــعيف : وقــــال عنـ ـــعيف ســــنن : األلبــــاني(ضـ ضـ

 ).١٥٣الترمذي ص
  ).١٠/١٥(التنوير شرح الجامع الصغير : الصنعاني) 91(
  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -
، )هـــ٢٤١: المتــوفى(أبــو عبـد اهللا أحمــد بـن محمــد بـن حنبــل بـن هــالل بـن أســد الـشيباني : أحمـد .١

د عبـد : إشـراف، عادل مرشد، وآخـرون-األرناؤوطشعيب : المحقق، لمسند اإلمام أحمد بن حنب
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١األولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، اهللا بن عبد المحسن التركي

إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث ، )هـــ١٤٢٠: المتــوفى(محمــد ناصــر الــدين األلبــاني : األلبــاني .٢
الثانيــة : الطبعــة،  بيــروت–المكتــب اإلســالمي : لناشــرا، زهيــر الــشاويش: إشــراف، منــار الــسبيل

 .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥
  أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، األشــقودري:األلبــاني .٣

دار ، سلـــسلة األحاديـــث الـــضعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا الـــسيئ فـــي األمـــة، )هــــ١٤٢٠: المتـــوفى(
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢األولى، : الطبعة، ديةالسعو-دار المعارف، الرياض: النشر

 أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، األشــقودري: األلبــاني .٤
 .المكتب اإلسالمي: الناشر، صحيح الجامع الصغير وزياداته، )هـ١٤٢٠: المتوفى(

أشرف على ، رمذيضعيف سنن الت، )هـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدين األلباني : األلباني .٥
–مـــن مكتـــب التربيـــة العربـــي لـــدول الخلــــيج: بتكليــــف، زهيـــر الـــشاويش: طباعتـــه والتعليـــق عليـــه

 .م١٩٩١-هـ١٤١١األولى، : الطبعة، بيروت–المكتب االسالمي :توزيع، الرياض
زكريـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا األنـــصاري، زيـــن الـــدين أبـــو يحيـــى الـــسنيكي : األنـــصاري .٦

: الطبعـة، المطبعـة الميمنيـة: الناشـر، الغرر البهية في شرح البهجة الورديـة، )هـ٩٢٦: المتوفى(
 .بدون طبعة وبدون تاريخ

، )هــ٢٥٦: المتـوفى(محمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد اهللا : البخاري .٧
ــوله، األدب المفــــرد بالتعليقــــات ــمير بــــن أمــــين الزهيــــري: حققــــه وقابلــــه علــــى أصــ ًدا مــــن مــــستفي ســ

 المعارفمكتبة : الناشر،محمد ناصر الدين األلباني: تخريجات وتعليقات العالمة الشيخ المحدث
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 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩األولى، : الطبعة، للنشر والتوزيع، الرياض    
الجـامع المـسند الـصحيح المختـصر ، محمد بـن إسـماعيل أبـو عبـداهللا البخـاري الجعفـي: البخاري .٨

ــن�مــــن أمــــور رســــول اهللا  محمــــد زهيــــر بــــن ناصــــر : المحقــــق، صــــحيح البخــــاري =نه وأيامــــه وســ
، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناشر، الناصر
 .هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة

أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن صالح بـن حمـد بـن محمـد بـن حمـد البـسام : البسام .٩
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع ، تيسير العالم شرح عمدة األحكام، )هـ١٤٢٣: المتوفى(

مكتبــة التــابعين، -مكتبــة الــصحابة، األمـارات: الناشـر، محمــد صــبحي بـن حــسن حــالق: فهارسـه
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦العاشرة، : الطبعة، القاهرة

 صـــحيح شـــرح، )هــــ٤٤٩: المتـــوفى(أبـــو الحـــسن علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــك : ابـــن بطـــال .١٠
، الــسعودية، الريــاض-مكتبــة الرشــد: دار النــشر، أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم: تحقيــقالبخــاري، 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الثانية، : الطبعة
ِأحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي : البيهقــي .١١ ْ َ ْ ُ

دار الكتـــب : الناشـــر، ر عطـــامحمـــد عبـــد القـــاد: المحقـــق، الـــسنن الكبـــرى، )هــــ٤٥٨: المتـــوفى(
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن، لبنا–العلمية، بيروت

ْمحمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن الـضحاك، الترمـذي، أبـو عيـسى : الترمذي .١٢ : المتـوفى(َ
ومحمــد فـــؤاد عبـــد ، )٢، ١جــــ (أحمـــد محمــد شـــاكر  :تحقيــق وتعليـــق، ســـنن الترمـــذي، )هـــ٢٧٩

شـركة : الناشـر، )٥، ٤جــ ( عطوة عوض المدرس في األزهر الـشريف ٕوابراهيم، )٣جـ (الباقي 
 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥الثانية، : الطبعة،  مصر–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

َْعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني : التغلبي .١٣ 
َنيل المآرب بش، )هـ١١٣٥: المتوفى( ِ َ ُ ِرح دليل الطالبَْ ِ ُ ُالدكتور محمد سليمان عبد اهللا : المحقق، َ

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣األولى، : الطبعة، مكتبة الفالح، الكويت: الناشر، األشقر
شـــرح ، ) هــــ٣٧٠: المتـــوفى(أحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجـــصاص الحنفـــي : الجـــصاص .١٤

د محمــد -ســائد بكــداش. د. أ-عــصمت اهللا عنايــت اهللا محمــد. د: المحقــق، مختــصر الطحــاوي
سـائد . د. أ: أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه، د زينب محمد حسن فالتة-عبيد اهللا خان

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١األولى : الطبعة، ودار السراج-دار البشائر اإلسالمية: الناشر، بكداش
 فـتح البـاري شـرح صـحيح، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: ابن حجر .١٥

قام بإخراجه وصححه وأشرف على ، محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، البخاري
: الناشـر، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: عليه تعليقات العالمة، محب الدين الخطيب: طبعه

 .ه١٣٧٩بيروت، -دار المعرفة
ــــــالحط .١٦ ــــــن الطرابلســـ الرحمشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد: ابــ  ي المغربي،ـ
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مواهــب الجليــل فــي شــرح مختــصر ، )هـــ٩٥٤: المتــوفى(المعــروف بالحطــاب الرعينــي المــالكي       
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢الثالثة، : الطبعة، دار الفكر: الناشر، خليل

ــــعلم المقاص، نور الدين بن مختار الخادمي: الخادمي .١٧ ــــد الشرعيــ  ، تبة العبيكانمك: الناشر، ةـ
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١األولى : الطبعة     
أبــو الحــسن علــي بــن عمـر بــن أحمــد بــن مهــدي بـن مــسعود بــن النعمــان بــن دينــار : الـدارقطني .١٨

: حققــه وضـــبط نــصه وعلــق عليـــه، ســنن الــدارقطني، )هــــ٣٨٥: المتــوفى(البغــدادي الــدارقطني 
: الناشـــر، هللا، أحمـــد برهـــوم، حـــسن عبـــد المـــنعم شـــلبي، عبـــد اللطيـــف حـــرز ااألرنـــاؤوطشـــعيب 

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤األولى، : الطبعة، لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت
ْســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد بــن عمــرو األزدي السجستاني : أبــو داود .١٩ ــ ِ 

ِمحمد كامل قره بللي-األرناؤوطَشعيب : المحقق، سنن أبي داود، )هـ٢٧٥: المتوفى(  : الناشر، َ
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األولى، : الطبعة، الرسالة العالميةدار 

حاشــية الدســوقي ، )هـــ١٢٣٠: المتــوفى(محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المــالكي : الــدردير .٢٠
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، دار الفكر: الناشر، على الشرح الكبير

م الدمـشقي الحنبلــي مـصطفى بـن سـعد بــن عبـده الـسيوطي شـهرة، الرحيبــانى مولـدا ثـ: الدمـشقي .٢١
، المكتب اإلسالمي: الناشر، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )هـ١٢٤٣: المتوفى(

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة
ْأبــو بــشر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد بــن ســعيد بــن مــسلم األنــصاري الــدوالبي الــرازي : الــدوالبي .٢٢ ِ

دار ابن : الناشر، بو قتيبة نظر محمد الفاريابيأ: المحقق، الكنى واألسماء، )هـ٣١٠: المتوفى(
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١األولى، : الطبعة، لبنان-بيروت–حزم

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الـدين : الرازي .٢٣
يـاء دار إح: الناشـر، التفـسير الكبيـر= مفـاتيح الغيـب ، )هــ٦٠٦: المتـوفى(الرازي خطيب الـري 

 .هـ١٤٢٠-الثالثة: الطبعة، بيروت–التراث العربي
أبـو الوليـد محمــد بـن أحمـد بـن محمــد بـن أحمـد بـن رشــد القرطبـي الـشهير بـابن رشــد : ابـن رشـد .٢٤

، القـــاهرة–دار الحـــديث: الناشـــر، بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتـــصد، )هــــ٥٩٥: المتـــوفى(الحفيـــد 
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: تاريخ النشر، بدون طبعة: الطبعة

البيـان والتحـصيل ، )هــ٥٢٠: المتـوفى(أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي : ابن رشـد .٢٥
دار : الناشـــر، د محمــد حجـــي وآخــرون: حققــه، والــشرح والتوجيــه والتعليـــل لمــسائل المـــستخرجة

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثانية، : الطبعة، لبنان–الغرب اإلسالمي، بيروت
: المتــوفى(عبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين الرملــي شــمس الــدين محمــد بــن أبــي ال: الرملــي .٢٦

-ط أخيـرة: الطبعـة، دار الفكـر، بيـروت: الناشـر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )هـ١٠٠٤
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
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محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسيني، أبــو الفــيض، الملقب بمرتــضى، الزبيــدي : الزبيــدي .٢٧ ّــ ّ ّ ّ
، مجموعــة مــن المحققــين: المحقــق،  مــن جــواهر القــاموستــاج العــروس، )هـــ١٢٠٥: المتــوفى(

 .دار الهداية: الناشر
شــرح الزرقــاني علــى ، )ه١١٢٢:تــوفي (محمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاني: الزرقــاني .٢٨

 .ه١٤١١: سنة النشر، بيروت: مكان النشر، دار الكتب العلمية: الناشر، موطأ اإلمام مالك
ـــ٤٨٣: المتــــوفى(ســــهل شــــمس األئمــــة السرخــــسي محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي : السرخــــسي .٢٩ ، )هــ

ــاريخ النــــشر، بــــدون طبعــــة: الطبعــــة، بيــــروت–دار المعرفــــة: الناشــــر، المبــــسوط ــــ١٤١٤: تــ -هـ
 .م١٩٩٣

تيسير الكريم الرحمن )هـ١٣٧٦: المتوفى(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي : السعدي .٣٠
، مؤســسة الرســالة: الناشــر، للويحــقعبــد الــرحمن بــن معــال ا: المحقــق، فــي تفــسير كــالم المنــان

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى : الطبعة
 الـــسمعاني المـــروزيأبـــو المظفـــر، منـــصور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار ابـــن أحمـــد : الـــسمعاني .٣١

ياســر بــن إبـــراهيم : المحقـــق، تفــسير القــرآن، )هــــ٤٨٩: المتــوفى(التميمــي الحنفــي ثـــم الــشافعي 
- هـ١٤١٨األولى،: الطبعة، السعودية–طن، الرياضدار الو: الناشر، وغنيم بن عباس بن غنيم

 .م١٩٩٧
المحكــم والمحــيط ، )هـــ٤٥٨: ت(أبــو الحــسن علــي بــن إسـماعيل بــن ســيده المرســي : ابـن ســيده .٣٢

األولـى، : الطبعـة، بيـروت–دار الكتـب العلميـة: الناشـر، عبد الحميد هنداوي: المحقق، األعظم
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١

ـــى بــــن مح: الــــشاطبي .٣٣ ـــراهيم بــــن موسـ ـــشهير بالــــشاطبي إبـ ـــي الغرنــــاطي الـ : المتــــوفى(مــــد اللخمـ
، دار ابن عفان: الناشر، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق، الموافقات، )هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الطبعة األولى : الطبعة
أبو عبد اهللا محمد بن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن : الشافعي .٣٤

، بيــروت-دار المعرفــة: الناشــر، األم، )هـــ٢٠٤: المتــوفى(لبــي القرشــي المكــي عبــد منــاف المط
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠: سنة النشر، بدون طبعة: الطبعة

مغني ، )هـ٩٧٧: المتوفى(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : الشربيني .٣٥
األولـــى، : الطبعـــة، ةدار الكتـــب العلميـــ: الناشـــر، المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥
محمــد بــن إسـماعيل بــن صــالح بـن محمــد الحــسني، الكحالنـي ثــم الــصنعاني، أبــو : الـصنعاني .٣٦

امع ، )هـــ١١٨٢: المتــوفى(إبــراهيم، عــز الـــدين، المعــروف كأســالفه بـــاألمير  ِالتنـــوير شــرح الج ـــ َ ُ ْ َ ُ 
ِالـــصغير محمـــد إســـحاق محمـــد إبـــراهيم. د: المحقـــق، ِ  ،مكتبـــة دار الـــسالم، الريـــاض: الناشـــر ،
 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢األولى، : الطبعة
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: المتــوفى(محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب اآلملــي، أبــو جعفــر الطبــري : الطبــري .٣٧
، مؤسسة الرسالة: الناشر، أحمد محمد شاكر: المحقق، جامع البيان في تأويل القرآن، )هـ٣١٠

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى، : الطبعة
: المتوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني : انيالطبر .٣٨

 عبـد المحـسن بـن إبـراهيم ،طارق بن عوض اهللا بن محمد: المحقق، المعجم األوسط، )هـ٣٦٠
 .القاهرة–دار الحرمين: الناشر، الحسيني

: المتــــوفى(الحنفــــي محمــــد أمــــين بــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز عابــــدين الدمــــشقي : ابــــن عابــــدين .٣٩
ــة، : الطبعـــة، بيــــروت-دار الفكـــر: الناشــــر، رد المحتــــار علـــى الــــدر المختـــار، )هــــ١٢٥٢ الثانيــ
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

: المتـــوفى(محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونـــسي : ابـــن عاشـــور .٤٠
وزارة : الناشــر، محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة: المحقــق، مقاصــد الــشريعة اإلســالمية، )هـــ١٣٩٣

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥: عام النشر، األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري القرطبـي : ابن عبد البر .٤١

محمــد محمــد أحيــد ولــد : المحقــق، الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة المــالكي، )هـــ٤٦٣: المتــوفى(
ــاني ، بــــة الريــــاض الحديثــــة، الريــــاض، المملكــــة العربيــــة الــــسعوديةمكت: الناشــــر، ماديــــك الموريتــ

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة
أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطيــة األندلــسي : ابــن عطيــة .٤٢

عبـد الـسالم : المحقق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )هـ٥٤٢: المتوفى(المحاربي 
 .ه١٤٢٢-األولى: الطبعة، بيروت-دار الكتب العلمية: الناشر، مدعبد الشافي مح

معجم اللغة ، بمساعدة فريق عمل) هـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحميد عمر : عمر .٤٣
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األولى، : الطبعة، عالم الكتب: الناشر، العربية المعاصرة

: المتـــوفى(عمرانـــي اليمنـــي الـــشافعي أبـــو الحـــسين يحيـــى بــن أبـــي الخيـــر بـــن ســالم ال: العمرانــي .٤٤
دار : الناشــــر، قاســــم محمــــد النــــوري: المحقــــق، البيــــان فــــي مــــذهب اإلمــــام الــــشافعي، )هـــــ٥٥٨

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١األولى، : الطبعة، جدة–المنهاج
 بـدر الـدين الحنفـي الغيتـابيأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين : العيني .٤٥

دار إحيــاء التــراث : الناشــر، عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، )هـــ٨٥٥: المتــوفى (العينــي
 .بيروت–العربي

 مجمل، )هـ٣٩٥: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين : ابن فارس .٤٦
الطبعة ، بيروت–مؤسسة الرسالة: دار النشر، زهير عبد المحسن سلطان: دراسة وتحقيق، اللغة

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ ،الثانية
 المية، مكتبة ومطبعة محمدــــــــأمراضها وعالجها في الشريعة اإلس: النفس: محمد سعد: الفقي .٤٧
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 .م١٩٧٠–ه١٣٩٠ علي صبح، القاهرة، الطبعة األولى،     
، )هــ٧٧٠نحـو : المتـوفى(أحمد بن محمد بن علـي الفيـومي ثـم الحمـوي، أبـو العبـاس : الفيومي .٤٨

 . بيروت–المكتبة العلمية : الناشر، كبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ال
: المتـــوفى(محمـــد، أبـــو الحـــسن نـــور الـــدين المـــال الهـــروي القـــاري ) ســـلطان(علـــي بـــن : القـــاري .٤٩

: الطبعـة، لبنان-دار الفكر، بيروت: الناشر، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )هـ١٠١٤
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢األولى، 

بد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم أبو محمد موفق الدين ع: ابن قدامة .٥٠
الكــافي فــي فقــه اإلمــام ، )هـــ٦٢٠: المتــوفى(الدمــشقي الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة المقدســي 

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤األولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، أحمد
الـشهير بـابن قدامـة المقدسـي أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد، : ابن قدامة .٥١

الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي، والـدكتور عبـد : تحقيق، المغني، )هـ٦٢٠: المتوفى(
ــد الحلــــو ــاح محمــ ـــشر، الثالثــــة: الطبعــــة الــــسعودية،-عــــالم الكتــــب، الريــــاض: ط، الفتــ : ســــنة النـ

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
لطـائف اإلشـارات ، )هــ٤٦٥: لمتـوفىا(عبد الكريم بن هوازن بن عبـد الملـك القـشيري : القشيري .٥٢

، مـصر–الهيئة المصرية العامة للكتاب: الناشر، إبراهيم البسيوني: المحقق، تفسير القشيري= 
 .الثالثة: الطبعة

: المتـوفى(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ) أبي زيد(أبو محمد عبد اهللا بن : القيرواني .٥٣
النـوادر والزيـادات علـى، )هــ٣٨٦ مـا فـي المدونـة مـن غيرهـا مـن اُألمهـات ِ  َ : ٢، ١جـــ  :تحقيـق، َ

، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٥جــ ، محمد حجـي/ الدكتور: ٤، ٣جـ ، ّعبد الفتاح محمد الحلو/ الدكتور
/ عبــد اهللا المــرابط الترغــي، األســتاذ/ الــدكتور: ٦جـــ ، محمــد عبــد العزيــز الــدباغ/ األســتاذ: ١٣

أحمـــد / الـــدكتور: ١٢جــــ ، محمـــد األمـــين بـــوخبزة/  األســـتاذ:٨جــــ ، محمـــد عبـــد العزيـــز الـــدباغ
، محمد حجي/ الدكتور): الفهارس (١٥، ١٤جـ ، محمد عبد العزيز الدباغ/ الخطابي، األستاذ

 .م١٩٩٩األولى، : الطبعة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت: الناشر
: المتـــوفى(وزيــة محمـــد بــن أبـــي بكــر بـــن أيــوب بــن ســـعد شــمس الـــدين ابــن قـــيم الج: ابــن القــيم .٥٤

دار : الناشـر، محمـد عبـد الـسالم إبـراهيم: تحقيـق، إعالم الموقعين عـن رب العـالمين، )هـ٧٥١
 .م١٩٩١-هـ١٤١١األولى، : الطبعة، يروتب-الكتب العلمية

، )هـــ٥٨٧: المتــوفى(عــالء الــدين، أبــو بكـر بــن مــسعود بــن أحمـد الكاســاني الحنفــي : الكاسـاني .٥٥
-هـــ١٤٠٦الثانيــة، : الطبعــة، دار الكتــب العلميــة: الناشــر، رائعبــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــش

 .م١٩٨٦
 :المتـــوفى(أبــو الفـــداء إســماعيل بــن عمـــر بــن كثيــر القرشــي البـــصري ثــم الدمــشقي : ابــن كثيــر .٥٦

دار : الناشـر، محمـد حـسين شـمس الـدين: المحقـق، )ابن كثير(تفسير القرآن العظيم ، )هـ٧٧٤
 .هـ١٤١٩ ،األولى: الطبعة، بيروت–بيضونالكتب العلمية، منشورات محمد علي 
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تفــسير ، )هـــ٣٣٣: المتــوفى(محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منــصور الماتريــدي : الماتريــدي .٥٧
ــــــــالم ــتأويالت أهل الس(اتريدي ـــ ـــ  -دار الكتب العلمية: الناشر، مجدي باسلوم. د: المحقق، )نةـــ

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦األولى، : الطبعة، بيروت، لبنان      
، )هــ٢٧٣: المتـوفى( أبـو عبـد اهللا محمـد بـن يزيـد القزوينـي -وماجه اسـم أبيـه يزيـد : ابن ماجه .٥٨

ّعبـد اللطيـف -محمـد كامـل قـره بللـي-عـادل مرشـد-شعيب األرنـاؤوط: سنن ابن ماجه، المحقق َ
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األولى، : دار الرسالة العالمية، الطبعة: حرز اهللا، الناشر

، )هــ١٣٥٣: المتـوفى (المبـاركفوري أبو العـال محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم :يالمباركفور .٥٩
 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي

، مجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف مجمــع البحــوث اإلســالمية بــاألزهر: مجمــع البحــوث اإلســالمية .٦٠
األولى، : الطبعة، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية: الناشر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم

 .)م١٩٩٣=هـ١٤١٤(-)م١٩٧٣=هـ١٣٩٣(
القـاهرة، الهيئـة العامـة لــشئون -المعجـم الفلـسفي، جمهوريــة مـصر العربيـة: مجمـع اللغـة العربيـة .٦١

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣المطابع األميرية، 
 الدمـــشقي الـــصالحي الحنبلـــي عـــالء الـــدين أبـــو الحـــسن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي: المـــرداوي .٦٢

دار إحيـــاء التـــراث : الناشـــر، اإلنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــالف، )هــــ٨٨٥: المتـــوفى(
 .بدون تاريخ-الثانية: الطبعة، العربي

البر ، )هـ٢٤٦: المتوفى(أبو عبد اهللا الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي : المروزي .٦٣
-دار الـــوطن: الناشـــر، محمـــد ســـعيد بخـــاري. د: حقـــقالم، )عـــن ابـــن المبـــارك وغيـــره(والـــصلة 
 .ه١٤١٩األولى، : الطبعة، الرياض

المسند الـصحيح ، )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري : مسلم .٦٤
: الناشـر، محمد فؤاد عبد البـاقي: المحقق، �المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 

 .بيروت–العربيدار إحياء التراث 
إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد ابـــن مفلـــح، أبـــو إســـحاق، برهـــان الـــدين : ابـــن مفلـــح .٦٥

لبنـــان، –دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت: ، المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع، الناشـــر)هــــ٨٨٤: المتـــوفى(
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨األولى، : الطبعة

: المتـوفى(ارفين بـن علـي المنـاوي زين الدين محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـ: المناوي .٦٦
لبنـــان -دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت: الناشـــر، فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، )هــــ١٠٣١

 .م١٩٩٤-ه١٤١٥الطبعة االولى 
محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفـــضل، جمـــال الـــدين ابـــن منظـــور األنـــصاري : ابـــن منظـــور .٦٧

: بيــروت، الطبعــة–دار صــادر: الناشــر، لــسان العــرب، )هـــ٧١١: المتــوفى(الرويفعــي اإلفريقــي 
 .هـ١٤١٤-الثالثة 
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محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم بــن يوســف العبــدري الغرنــاطي، أبــو عبــد اهللا المــواق : المــواق .٦٨
ــالت، )هـ٨٩٧: المتوفى(المالكي  ـــــــ ــــ ـــاج واإلكلــ ــ  ،دار الكتب العلمية: الناشر، ر خليلـــــيل لمختصــــ

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦ولى، األ: الطبعة     
: المتوفى(أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني : النعماني .٦٩

الــشيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والــشيخ علــي : المحقــق، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، )هـــ٧٧٥
-هـــــ١٤١٩األولــــى، : الطبعــــة، لبنــــان-بيــــروت-دار الكتــــب العلميــــة: الناشــــر، محمــــد معــــوض

 .م١٩٩٨
، المجمــوع شــرح )هـــ٦٧٦: المتــوفى(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي : النــووي .٧٠

 .دار الفكر: ، الناشر))مع تكملة السبكي والمطيعي((المهذب 
المنهـــاج شـــرح ، )هــــ٦٧٦: المتـــوفى(أبـــو زكريـــا محيـــي الــدين يحيـــى بـــن شـــرف النــووي : النــووي .٧١

ـــاج ــــــن الحجـــــ ـــسلم بـــ ـــــحيح مــــــ ــــر، صـــ ــــاء ا: الناشـــــ ـــــــيدار إحيـــــ ــــــراث العربــ ـــروت–لتــ : الطبعـــــــــة، بيــــــ
 .ه١٣٩٢الثانية،
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