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احلمدهلل رب العاملني وال�ضلة وال�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني اأما بعد:

ومن امل�سطلحات:
�إثبات �إعالة: وهي اإثبات))) القيام باأمر من حتت يده، ببذل ما يحتاجونه، من نفقة، ورعاية، 

ونحو ذلك.
فالإعالة من الإعانة، يقال: عال الرجل عياله: اإذا قام مبا يحتاجون اإليه من طعام وك�ضاء وغريهما. 

فهو عائل))).
اإلَّ  تُثبت  ل  الإعالة  باأن  وذلك  الإعالة،  اإثبات  اإجراءات  بني  بذلك حيث  النظام  اعتنى  وقد 
بخطاب ر�ضمي من اجلهة الطالبة للإثبات، واأنه يخرج مبوجب �ضك �رشعي م�ضجل لدى اجلهة 
ويحكم  يعولهم،  الذين  اأ�رشته  اأفراد  وعدد  العائل  ا�ضم  مو�ضح  العامة،  املحاكم  وهي  به  القائمة 

القا�ضي ب�ضحة ذلك، بناء على البينة التي يراها مثبتة لذلك))).
اإثباتها  دون  املعنى،  حيث  من  الفقهاء،  عند  ُعرفت  التي  امل�ضطلحات  من  الإعالة  اإثبات 

ب�سك))).
))) الإثبات: هو اإقامة الدليل على �سحة الدعوى، اأمام الق�ساء. ينظر: معجم لغة الفقهاء �ص))، املو�سوعة 
الدعوى،  الدليل على �سحة  اإقامة  الإثبات:  اأن  والإثبات، هو:  الثبوت  الفروق بني  واأهم  الفقهية)/))). 
اأمام الق�ساء، والثبوت: و�سف قائم بذات ال�سيء املدعى به، م�ستند على الإثبات. ينظر: الفروق للقرايف 

)/)5، النظرية العامة لإثبات موجبات احلدود )/85.
))) القامو�ص الفقهي �ص68) القامو�ص الفقهي �ص68).

يف  5)/)/م  رقم  التعميم  التنفيذية،  ولئحته   (((( امل��ادة  ال�سعودي  ال�سرعية  املرافعات  نظام  ينظر:   (((
5/)/85))ه�، ورقم 58)/)/ت يف ))/))/90))ه�، 60)/))/ت يف 8)/))/)9))ه�، )))/))/ت 

يف ))/7/)9))ه�، )0/))/ت يف )/)/97))ه�.
اِلك اإلى اأ�سرف امل�سالك )/67)، احلاوي الكبري ))/07)،  ))) ينظر: الختيار لتعليل املختار )/))، اإْر�َساُد ال�سَّ

املغني ))/)7)، الإجماع لبن املنذر �ص79

اإن من اأهم املو�ضوعات التي ينبغي اأن ُيعنى بها يف الق�ضاء، امل�ضطلحات الق�ضائية؛ حيث كرث يف زمننا 
التقا�ضي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�ضاء يف دولتنا اإدارياً، و كرث يف الواقع التفنن يف اجلرائم؛ فاأ�ضبح 
�ضلة  له  من  لكل  مهمة  به حاجة  املعمول  بها ح�ضب  والإحاطة  ملعرفتها  فكان  اأ�ضماء وم�ضطلحات خا�ضة؛  لها 
بالق�ضاء، حيث ل يخفى اأثر املفاهيم على الأحكام؛ اإذ احلكم على ال�ضيء فرع عن ت�ضوره، ولقد عنيت هنا 

بذكر امل�ضطلحات الق�ضائية من خلل الأنظمة املرعية.
إعداد: املعاون القضائي باحملكمة العامة بالرياض
إبراهيم بن أحمد اجلنوبي
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فقد ورد عنهم قولهم: فعلى الولد نفقة والديه ومن عال من جهتهما من جد وجدة)5).
واأي�ضاً: ونفقة الرجل على زوجته واجبة مطلقاً، ولوالديه، وولده الذكور والإناث، اإذا كانوا 
فقراء، وكان له ما ينفق عليهم، واأن النفقة تكون باملعروف، وهذا اإجماع من اأهل العلم)6)، اإالَّ 

اأن اإثبات ذلك مب�ضمى اإثبات اإعالة مل يكن معروفاً، فهو م�ضتجد من حيث اإثبات الإعالة ب�ضك.
�إثبات والية: �ضلطة يثبتها ال�رشع لإن�ضان معني، متكنه من رعاية القا�رش)7) ، يف نف�سه وماله، 

وحفظه وتنميته له بالطرق ال�رشعية، وتكون اإقامة الويل من قبل احلاكم)8).
وقد ن�ض نظام املرافعات على اأن اإقامة الأولياء، من اخت�ضا�ض املحاكم العامة، واأن هذا يكون 
كاتب  اخت�ضا�ض  فمن  الأب  حياة  حال  الو�ضايا  ت�ضجيل  واأما  الأب،  هو  الذي  الويل  وفاة  بعد 

العدل)9).
ويعامل الو�ضي من قبل الأب معاملة الويل من احلاكم يف املحا�ضبة، ومراقبة اأعماله، وت�رشفاته 

يف مال القا�رص)0)).
كان  حيث   ، ومعنًى))))  لفظاً  الفقهاء  عند  ا�ضتهرت  التي  امل�ضطلحات  من  الولية  اإثبات  اإن 

احلاكم هو الذي يقيم الويل عند القت�ضاء)))). 
ورمبا اأطلق ال�ضافعية على من يلي الولية: قيما))))، وعند احلنابلة: اأميناً)))).

وقد اأجمع العلماء على وجوب احلجر على الأيتام الذين مل يبلغوا احللم لقوله تعالى: ڇې 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ ڇ الن�ساء: 6.
وعدم  العقل،  نق�ض  �ضببه  الذي  ال�ضغر  وهي:  للولية  املوجبة  الأ�ضباب  الفقهاء  ذكر  وقد 

)5) ينظر: كتاب احلاوي الكبري ))/07)
)6) ينظر: املغني ))/)7)، الإجماع لبن املنذر �ص79

)7) القا�سر هو: العاجز عن الت�سرف ال�سليم، وهو ال�سغري دون البلوغ، ويطلق على املجنون وال�سفيه. ينظر: معجم 
لغة الفقهاء �ص)5)

)8) ينظر: عقد اجلواهر الثمينة )/6)-7)، الإقناع )/75)، املدخل الفقهي العام )/8)، الولية على النف�ص �ص5
)9) ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة )))) ولئحته التنفيذية.

)0)) ينظر: تعميم وزارة العدل رقم 78)/)/ت يف ))/98/9))ه�
الطالب  رو�ص  �سرح  املطالب يف  اأ�سنى   ،5((/(0 والتح�سيل  البيان   ،(09/( املختار  لتعليل  الختيار  ينظر:   ((((

)/)50، الإقناع )/))).
)))) ينظر: عقد اجلواهر الثمينة )/6)-7)، الإقناع )/75).

)))) ينظر: اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )/)50.
)))) ينظر: الإقناع )/))).
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ت�رشفه، واجلنون الذي �ضببه فقدان الأهلية والإدراك، وال�ضفه الذي �ضببه تبذير املال على وجه ل 
يقت�سيه العقل)5)).

ومما ورد عنهم: الولية تقت�ضي نفوذ قول الويل على املولى عليه، ول ولية لعبد ول �ضغري ول 
جمنون وال كافر على م�سلمة)6)) 

واأي�ضاً: البن يف ولية اأبيه ما دام �ضغرياً، ويخرج من الولية ببلوغه، اإن مل ي�ضهد الأب على 
اإطلقه من الولية، فاإن بلغ معلوماً بالر�ضد، لي�ض للأب اأن يرد من اأفعاله �ضيئاً، واإن بلغ وهو معلوم 
بال�ضفه، فل يخرجه الحتلم من ولية اأبيه واأفعاله كلها مردودة غري جائزة، واإن مات الأب وهو 
�ضغري فاإن كان له و�ضي واإلَّ فمردود لل�ضلطان، من لزمته ولية و�ضي، من اأب اأو �ضلطان، ل يحلها 

عنه اإلَّ ال�ضلطان)7))
فتبني من ذلك اأن اإثبات الولية ُعرف يف الفقه الإ�ضلمي من حيث اللفظ واملعنى ول يزال 

ي�ستعمل.
�إثبات حياة )وعدم �لزو�ج �أو �لتوظف(: اإقامة البينة على ثبوت حياة املرء، وعدم زواجه، 

وعدم وظيفته، لتوقف بع�ض الأحكام عليه)8)).
ويكون اإثبات ذلك وفق البينة التي يراها القا�ضي مثبتة لذلك، واأن الإثبات يخرج مبوجب �ضك 
املنهي: طالب الإثبات،  ا�ضم  العامة، مو�ضح  به، وهي املحاكم  القائمة  �رشعي، م�ضجل لدى اجلهة 

ويحكم القا�ضي ب�ضحة ذلك)9)).
اأو  اأو الإعانة من جهة خريية،  اأجل امل�ضاعدة على الزواج،  ما يكون هذا الإثبات من  وغالباً 

ال�ضمان الجتماعي، ويكون بخطاب من اجلهة الطالبة.
من حيث  الفقهاء  عند  كانت  التي  امل�ضطلحات  من  التوظف،  اأو  الزواج  حياة وعدم  اإثبات  اإن 

املعنى دون اللفظ)0)). 
اأو فقده القدرة على دفع املهر، ولو  اإ�ضدار وثيقة تثبت فقر املرء من اأجل زواجه،  حيث اإن 

)5)) ينظر: الهداية �سرح البداية )/)))-6))، مغني املحتاج )/0))-6))، املغني 6/)59.
)6)) ينظر: الختيار لتعليل املختار )/09).

)7)) ينظر: البيان والتح�سيل 0)/))5، التاج والإكليل ملخت�سر خليل 79/8.
)8)) مل اأقف على تعريف اإثبات احلياة وعدم الزواج اأو عدم التوظف، من قبل اأحد، فعرفته لتو�سيح املراد منه، 

بناء على اإجراءات اإثبات احلياة الوارد يف تعميم وزارة العدل رقم )))/ت يف )/8/)0))ه�.
)9)) ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة )))) ولئحته التنفيذية، تعميم وزارة العدل رقم )))/ت 

يف )/8/)0))ه�
)0)) ينظر: فتح القدير 6/6)) - 7)) ، ال�سرح الكبري )/80) ، ) / 85) - 89) ، 95) – 98)، التب�سرة لبن 

فرحون املالكي )/0))، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي )/))) ، 0))، املغني لبن قدامة )/50).
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كانت امراأة فلإثبات حاجتها للإعانة؛ لعدم وجود من ينفق عليها، ويتطلب الأمر اإثبات ذلك.
ومما ذكره الفقهاء يف ذلك: اإثبات الإع�ضار، الذي هو: عدم القدرة على الّنفقة، اأو اأداء ما عليه 

من الديون لقلة ماله وعدم ك�ضبه، ومن ذلك:
ما ورد عنهم اأن املع�رش: من ُعِدَم املال اأ�ضًل )))).

واأي�ضاً قولهم: من ل ميلك �ضيئاً من املال، اأو الذي ل ميلك زيادة على كفاية يوم وليلة)))).
وقولهم: من ل يقدر على النفقة ل مباله ول بك�ضبه)))).

فاإثبات احلياة: الذي هو اإثبات حالة ال�ضخ�ض، واأنه لي�ض عنده م�ضدر رزق، اأو لي�ض له من 
ملن عدم  عام، وهذا خا�ض  الإع�ضار  لكن  للإع�ضار،  الفقهاء  تعريف  من  قريب  فهو  عليه،  ينفق 

الزوج والوظيفة. 
فاإثبات احلياة م�ضطلح م�ضتجد من حيث اللفظ، دون املعنى.

�إثبات بنوة ون�سب: ثبوت ما اأقر به املرء على نف�ضه، اأو عليه وعلى غريه، بولد)))).
واإثبات البنوة اإذا اأقر به امروؤ، فاإنه ل يخلو اإما اأن يقر على نف�ضه خا�ضة، اأو عليه وعلى غريه، 
فاإن اأقر على نف�سه خا�سة – وهو املراد هنا – مثل اأن ُيقر بولد، فيثبت ن�ضبه ب�رشوط اأربعة)5)) هي:

• اأن يكون املُقر به جمهول الن�ضب، فاإن كان معروف الن�ضب، مل ي�ضح.	
• اأولى 	 باأحدهما  اإذا نازعه فيه غريه تعار�ضا، فلم يكن اإحلاقه  اأن ل ينازعه فيه منازع، لأنه 

من الآخر.
• اأن ميكن �ضدقه، باأن يكون املُقر به ممكن اأن يولد ملثله.	
• اأن يكون املُقر به ممن ل قول له، كال�ضغري واملجنون.	

وفق  ذلك  اإثبات  ويكون  الإثبات،  بهذا  العامة  املحاكم  فخ�ض�ض  بذلك،  النظام  اعتنى  وقد 

)))) رد املحتار )/8)) .
)))) اإعانة الطالبني )/)6.

)))) الإن�ساف ))/99).
)))) مل اأقف على تعريف اإثبات بنوة، من قبل اأحد، فعرفته لتو�سيح املراد منه، بناء على ما ا�سرتطه الفقهاء 
اإثبات  اإج��راءات  على  وبناًء   ،((8-((7/7 املغني   ،((8/7 ال�سنائع  بدائع  ينظر:  بوالده.  البن  للحوق 
الن�سب. ينظر: نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة ))))، وتعميم وزارة العدل رقم )))/))/ت يف 

99/9/8))ه�، ورقم 6))/))/ت يف )/9/)0))ه�، ورقم 8/ت/)) يف 5)/5/)0))ه�.
)5)) ينظر: بدائع ال�سنائع 8/7))، املغني 7/7))-8))، مغني املحتاج )/)0)-06).
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البينة التي يراها القا�ضي مثبتة له، واأن يخرج مبوجبه �ضك �رشعي)6)).
اإثبات البنوة والن�ضب من امل�ضطلحات التي كانت معروفة لدى الفقهاء من حيث املعنى  اإن 

دون اللفظ)7)).
حيث ورد عنهم قولهم: اعلم اأن الدعوى ثلثة : دعوى ا�ضتيلد، ودعوى حرير وهي دعوى 
ثبوت  واملق�ضود  يقيناً،  ملكه  ولد علق يف  ن�ضب  يدعي  اأن  فالأولى  امللك؛  �ضبهة  امللك ودعوى 

الن�سب)8)).
بنون  يهلك، وله  الرجل  املجتمع عليه عندنا يف  االأمر  مالك:  قال  اأي�ساً قولهم:  كما ورد عنهم 
اإن�ضان واحد، ول يجوز  اأن ذلك الن�ضب ل يثبت ب�ضهادة  اأن فلناً ابنه،  اأبي  اأقر  فيقول اأحدهم قد 
اإقرار الذي اأقر اإلَّ على نف�ضه يف ح�ضته من مال اأبيه يعطى الذي �ضهد له قدر ما ي�ضيبه من املال الذي 

بيده)9))، فالن�ضب ل يثبت اإلَّ ب�ضهادة رجلني.
فاإثبات البنوة والن�ضب ُعرف يف الفقه الإ�ضلمي من حيث املعنى واللفظ.

�إثبات قربة: ثبوت ما اأقر به املرء على نف�ضه، اأو عليه وعلى غريه، بن�ضب دون الولد)0)).
اإثبات  كان  واإذا   ، البنوة))))  اإثبات  املذكورة يف  بال�رشوط  القرابة  ثبتت  بذلك،  املرء  اأقر  فاإذا 
القرابة حتقيق اأمر متعلق بها كاملحرمية ونحوها، ولي�ض املق�ضود القرابة ذاتها، فاإن الإقرار باملحرمية 
وذكر ال�ضبب لها كاٍف يف حتقيق املطلوب من هذا الإثبات، وي�ضاف اإليه �ضماع البينة لتعلق هذا 
الإقرار بحق اآخرين دون طالب الإقرار، وقد �ضح عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه قال يف اأخي 
عبد بن زمعة)))):)هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفرا�ض، وللعاهر احلجر، ثم قال ل�ضودة بنت 

يف  )))/))/ت  رقم  العدل  وزارة  وتعميم   ،(((( امل��ادة  ال�سعودي  ال�سرعية  املرافعات  نظام  ينظر:   ((6(
99/9/8))ه�، ورقم 6))/))/ت يف )/9/)0))ه�، ورقم ))/)9/ت يف )/5/)0))ه�، ورقم 8/ت/)) 

يف 5)/5/)0))ه�.
)7)) ينظر: الختيار لتعليل املختار )/)))، البهجة يف �سرح التحفة )/)))، ا�سنى املطالب )/9))، الإقناع )/08).

)8)) ينظر: الختيار لتعليل املختار )/)))، الأ�سباه والنظائر )/5)).
)9)) ينظر: ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار78/7)، البهجة يف �سرح التحفة )/))).

)0)) مل اأقف على تعريف اإثبات ن�سب، من قبل اأحد، فعرفته بناء على ما ا�سرتطه الفقهاء من الن�سب وحلوق البن 
بوالده. ينظر: بدائع ال�سنائع 8/7))، املغني 7/7))-8))، وبناًء على اإجراءات اإثبات الن�سب. ينظر: نظام 
املرافعات ال�سرعية ال�سعودي املادة ))))، وتعميم وزارة العدل رقم )))/))/ت يف 99/9/8))ه�، ورقم 

6))/))/ت يف )/9/)0))ه�، ورقم 8/ت/)) يف 5)/5/)0))ه�، وقد م�سى بيان اإثبات البنوة �ص88.
)))) ينظر �سروط الن�سب والبنوة �ص88.

)))) هو عبد بن زمعة بن قي�ص بن عبد �سم�ص بن عبد ود القر�سي العامري، اأخو �سودة اأم املوؤمنني، اأ�سلم عام 
الفتح، واأخوه هو عبدالرحمن بن زمعة واأمه وليدة، ينظر: الإ�سابة )/))).
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زمعة)))): احتجبي منه( )))) .
وفق  ذلك  اإثبات  ويكون  الإثبات،  بهذا  العامة  املحاكم  فخ�ض�ض  بذلك،  النظام  اعتنى  وقد 

البينة التي يراها القا�ضي مثبتة له، واأن يخرج مبوجبه �ضك �رشعي)5)).
اإن اإثبات القرابة من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء، من حيث املعنى دون اللفظ)6)).

فقد ورد عنهم قولهم: اعلم اأن الدعوى ثالثة : دعوة ا�ستيالد، ودعوة حرير وهي دعوة امللك 
ودعوة �ضبهة امللك؛ فالأولى اأن يدعي ن�ضب ولد علق يف ملكه يقيناً، واملق�ضود ثبوت الن�ضب)7)).

كما ورد عنهم: الإقرار بالن�ضب، ي�ضرتط �ضدوره من اأهل الإقرار يف اجلملة، في�ضح ويلحق 
املن�ضوب بنف�ضه كهذا اإبني اأو اأنا اأبوه اأو اأخوه، وال�ضهادة يثبت بها الن�ضب)8)).

وقولهم: واإن اأقر اإن�ضان اأنه ولده، م�ضلم، اأو ذمي ميكن كونه منه، حراً كان اأو رقيقاً، رجًل كان 
اأو امراأة، ولو اأمة، حياً اأو ميتا اأحلق به)9)).

فاإثبات القرابة م�ضتجد من حيث اللفظ، دون املعنى.
�إثبات �لر�سد: ثبوت بلوغ)0)) القا�رش، واإينا�ض ر�ضده، وانف�ضاخ الولية عنه، بالبينة العادلة 

العارفة حلاله؛ ببلوغه ور�ضده)))).
فاإن القا�رش اإما اأن يولى عليه من يقوم على �ضوؤونه، ثم بعد بلوغه واإينا�ض الر�ضد منه يتم اإثبات 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد  املوؤمنني، تزوجها  اأم  القر�سية،  العامرية  )))) هي �سودة بنت زمعة بن قي�ص 
خديجة ر�سي اهلل عنها، وهو مبكة املكرمة، ماتت �سنة 55 على ال�سحيح، ينظر: التقريب �ص8)7.

ينظر:   ،((/(( اأمة،  اأو  كانت  حرة  للفرا�ص  الولد  باب  الفرائ�ص،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   ((((
احلاوي الكبري 7/)9، فتح الباري ))/))-)).

يف  )))/))/ت  رقم  العدل  وزارة  وتعميم   ،(((( امل��ادة  ال�سعودي  ال�سرعية  املرافعات  نظام  ينظر:   ((5(
99/9/8))ه�، ورقم 6))/))/ت يف )/9/)0))ه�، ورقم ))/)9/ت يف )/5/)0))ه�، ورقم 8/ت/)) 

يف 5)/5/)0))ه�.
)6)) ينظر: الختيار لتعليل املختار )/)))، البهجة يف �سرح التحفة )/)))، ا�سنى املطالب )/9))، الإقناع )/08).

)7)) ينظر: الختيار لتعليل املختار )/)))، الأ�سباه والنظائر )/5)).
)8)) ينظر: ا�سنى املطالب )/9))، الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع )/)8)، البهجة يف �سرح التحفة )/))).

)9)) الإقناع )/08)، الإن�ساف 7/6)).
)0)) البلوغ هو: الإدراك والو�سول، يقال: بلغ ال�سبي بلوغًا، اإذا احتلم واأدرك، ينظر: امل�سباح املنري )/)6، 
وعالمات البلوغ هي: ا�ستكمال خم�ص ع�سرة �سنة، وخروج املني، ونبات ال�سعر اخل�سن القوي حول القبل، 
وهذا م�سرتك بني الرجل واملراأة وتخت�ص املراأة باحلي�ص، واحلمل. ينظر: مغني املحتاج )/)))-)))، 

ك�ساف القناع )/)))-))).
)))) مل اأقف على تعريف اإثبات الر�سد، من قبل اأحد، فعرفته بناء على معنى الر�سد والبلوغ، والإجراءات املتبعة 

يف اإثباته. ينظر: تعميم وزارة العدل رقم 55/))/ت يف 7/)/96))ه�.
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ذلك، وانف�ضاخ هذه الولية عنه.
واإما اأن ل يولى عليه لأي �ضبب، فيبقى القا�رش بدون ويل مقام عليه ب�ضفة �رشعية ر�ضمية؛ 
حتى يبلغ �ضن الر�ضد، فيتقدم اإلى احلاكم ال�رشعي لإثبات بلوغه ور�ضده فقط، دون طلب اإثبات 
انف�ضاخ الولية؛ لأنها غري موجودة اأ�ضًل، ويطلب منه ذلك عند وجود ما يدعو اإليه، كاأن ي�ضار 
يف �سك ح�رص الورثة)))) اأنه كان قا�رشاً، فينظر القا�ضي يف حال هذا املتقدم، ويقرر اإثبات بلوغه 

ور�ضده، اأو عدم اإثباتهما، اأو اإثبات اأحد الأمرين دون الآخر، وفق ما يتحقق لديه من حاله.

الدرا�سة الفقهية للم�سطلح
اإن اإثبات الر�ضد من امل�ضطلحات التي ُعرفت عند الفقهاء من احلنفية، واملالكية، وال�ضافعية، 

واحلنابلة، بلفظ اإثبات الر�ضد.
فقد اتفق الفقهاء على اأن من ثبت بلوغه را�ضداً، فاإنه ترفع عنه الولية، وتطلق يده يف 

الت�رشف مباله ونف�ضه، والأ�ضل يف ذلك قوله تعالى: ڇ ې ې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ڇ الن�ساء: 6 )))).
باإثبات  اإل  الولية  ماله، ول يخرج من  ال�ضخ�ض م�ضلحاً يف  الر�ضد: كون  ومما ورد قولهم: 

الر�ضد، ويكون ذلك بالبينة)))).
واإن  اأو و�ضي  باأب  عليه  املُولى  يخُرُج  ل  امل�ضالح،  معرفة  الر�ضد  من  املق�ضود  قولهم:  واأي�ضاً 
حا�ضت اجلارية واحتلم الغلم من الولية اإل بالر�ضد، واإثباته، ومن جعل اإثباته لوليه، اكتفى بعلمه، 

ومن جعله للحاكم مل يكتف بقول وليه دون اأن ت�ضهد البينة عنده)5)).
كما ورد عنهم: الر�ضد اإ�ضلح الدين، واملال حتى من الكافر، واإينا�ض الر�ضد ل يرتفع اإذا بلغ 

قبل الر�ضد، وقامت البينة على ذلك)6)).
واأي�ضاً قولهم: الر�ضد: ال�ضلح يف املال والدين، ول يدفع اإليه ماله حتى يخترب يعني مبا يليق 

به ويوؤن�ض ر�ضده، ويوقف ذلك على حكم احلاكم)7)).
فتبني من ذلك اأن اإثبات الر�ضد ُعرف يف الفقه الإ�ضلمي لفظاً ومعنًى.

)))) �سياأتي بيان ح�سر الورثة.
)))) �سورة الن�ساء اآية: 6، ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي )/6))،5))،0))، احلاوي الكبري 8/8)).

)))) ينظر: رد املحتار على »الدر املختار ))/65)، 9)/)7)، درر احلكام �سرح جملة الأحكام )/)6
ينظر: الذخرية 0/8))،8))، بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك )/5))، املدونة الكربى )/)0)   ((5(

)6)) ينظر: الأم )/5))، اأ�سنى املطالب 66/9)،)6)، ))/)9)، اإعانة الطالبني )/55
)7)) ينظر: الإن�ساف )/5))، ال�سرح الكبري )/0)5




