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 ـال
 
 م

 
 مةقد

لم يع   م اإلنسان ماملهلل الذي عل  احلمد احلمد هلل رب العاملني, 
ژ  ی ىئ ىئ ىئ ېئژ

, والصالة والسالم على نبينا حممد, إمام (1)
من ين, القائل: "د األولني واآلخرين, وخري من دعا إىل هذا الد  قني, وسي  املت  
عليه وعلى آله وأصحابه ومن , صلى اهلل (2)"رد اهلل به خرياً ي فق هه يف الد يني  

 يماً كثرياً.بإحسان إىل يوم الدين وسّلم تسل وعن ا معهم تبعهم
 أما بعد:

مسألة القضاء بالشاهد واليمني, واألحكام الفقهية املتعلقة  فإن  
ه لجهل يف هذلعمت هبا البلوى يف بني الناس و  بالشهادة وباليمني, مما

الشهادة ال تكتمل إال بوجود  املسألة ضاعت حقوق الناس بظنهم أن  
ينة الب  : )طلب إال عند فَ ق د البينات لعموم قوله اليمني ال ت   شاهدين, وأن  

بحث يف هذه ال أبسط لذا رايت أن   .(3)(عي واليمني على من أنكرعلى املد  
 ا, خصوصاً يها واألحكام الفقهية املتعلقة هبجواهنا واخلالف ف املسألة مبيناً 

 -رمحه اهلل- مسلم اخلالف يف املسألة مبين على حديث سطره اإلمام أن  
 صحيحه. يف

 جيعل هذا العمل خالصاً  وأن   ,ونسأل اهلل الكرمي التوفيق والسداد
 لوجهه الكرمي.

                                 
 (.113سورة النساء, آية: ) (1)

 (.1/197أخرجه البخاري يف صحيحه, صحيح البخاري مع فتح الباري: ) (2)

 (.24سيأيت خترجيه )ص (3)
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 خطة البحث
إىل مبحثني, وكل مبحث  -تعاىل باهلل مستعيناً -قس مت البحث 

 يشمل عدة مطالب, كاآليت:
 :مطالب: التعريف بالقضاء والشهادة واليمني, وفيه حث األولالمب

 ., واصطالحاً : تعريف القضاء لغةً المطلب األول
 ., واصطالحاً : تعريف الشهادة لغةً المطلب الثاني
 ., ولفظهامشروعية الشهادة, وأركاهنا أدلة يف : متهيدالمطلب الثالث
 ل الشهادة وأدائها.: حكم حتم  المطلب الرابع

 : مراتب الشهادة.طلب الخامسالم
 .نشة للحق؟م   : هل الشهادة م ظهره أوالمطلب السادس

 الشروط الواجب توفرها يف الشاهد.: المطلب السابع
 .واصطالحاً  : تعريف اليمني لغةً المطلب الثامن
كتفى بلفظ اجلاللة : متهيد يف ألفاظ اليمني, وهل ي  المطلب التاسع

 .يف القسم؟
 نواع اليمني.: أالمطلب العاشر
 :مطالبحكم القضاء بالشاهد واليمني, وفيه  :المبحث الثاني
أقوال األئمة يف احلكم بالشاهد واليمني, واألدلة,  :المطلب األول

 يف املسألة. -رمحه اهلل- واملناقشة, والرتجيح, ورأي البخاري
بالشاهد أو  ئمة يف أيهما حصل احلكم به؛: أقوال األالمطلب الثاني

 .؟هبما معاً   أوباليمني
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 : األمور اليت ي قضى فيها بالشاهد واليمني.المطب الثالث
 مث اخلامتة والفهارس.

 منهج البحث
 عند التعريف فإّن  عند إيراد أقوال الفقهاء يف املسألة أو  األقوال: -1

م مذهب احلنفية على مذهب م املذهب األقدم على األحدث, فأقد  أقد  
املالكية مث مذهب الشافعية مث مذهب احلنابلة, هذا إذا كان لكل مذهب 

ة قول, وانفرد إمام من األئم   أما إذا كان للجمهور قول أو تعريف خاص به,
م قول اجلمهور بغض النظر عن القول الراجح أو قد   أ  فإّن   ,قول آخرب

 م.املذهب املتقد  

تصرت يف هذا البحث على ذكر أقوال املذاهب األربعة قوقد ا
لمذاهب دون باقي املذاهب, إال إذا كان لفقط  -رمحهم اهلل-والظاهرية 

بقول  دإذا انفر  ا شري إليه, أما -قد- األخرى قول مع أحد الفريقني فإّن  
 خاص مبذهبه فال أذكره.

 ختريج األحاديث: -2

ىل موضعه شري إ أ  ّن  احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فإ إذا كان - أ
وال أذكر باقي املصادر اليت أخرجت  ,يف هذين املصدرين أو أحدمها فقط

ال يف , ومل أخالف هذه القاعدة إيكون احلديث صحيحاً  احلديث, فاملهم أن  
ت يف طلفقد أ -رضي اهلل عنهما-وهو حديث ابن عباس - حديث واحد

مدار  وذلك ألن   يف صحيحه, احلديث عند اإلمام مسلم بأن   لماً ع   ,خترجيه
 البحث على هذا احلديث.

ج إذا كان احلديث يف غري الصحيحني أو أحدمها فإّن أ خر   - ب
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احلديث  موضع إىل شريستطاعة, وقد أ  على قدر اال مضان هاحلديث يف مجيع 
 كإرواء الغليل لأللباّن ونصب الراية للزيلعي.  خريج؛يف كتب الت  

مع  أذكر القول أوالً  ؛عند إيراد املسائل اخلالفية املسائل اخلالفية: -3
 مضمناً سبب الرتجيح و  مث أذكر األدلة, مث الرتجيح مبيناً  ,نسبته إىل قائليه

 الرتجيح الرد على أدلة القول املرجوح.

تعريف املصطلحات الغامضة من  بات البحث منالتزمت مبتطل -4
 من مظاهنا.وغريها واألدلة والنقول ووثقت األقوال  ,ب املعتربةالكت

 لت البحث بفهرس للموضوعات واآليات واألحاديث واملصادر.ذي   -5

 :الختام
ر يل االنضمام إىل ركب يس   مة, أمحد اهلل تعاىل أن  يف ختام هذه املقد  
 ر يل العمل يف سلك التعليم.يس   أهل الفقه والشريعة, وأن  

إمتام هذا البحث وإخراجه بالصورة  يليسر ي   وأسأل اهلل الكرمي أن  
يفيدّن ما لديه من  لع عليه أن  ينفع به, وآمل من كل من يط   وأن   ,املرادة

 لعمل.مي لتقو و ملحوظات 
 لم على نبينا حممدسوصلى اهلل و 

 د/ ظاهر بن فخري الظاهر
 أستاذ الفقه املشارك بكلية الشريعة

 ة باملدينة املنورةاجلامعة اإلسالمي
Thaher88@hotmail.com                                         



 املبحث األول
 التعريف بالقضاء والشهادة واليمني 



  املطلب األول 
 
 
 واصطالحا   تعريف القضاء لغة
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 تعريف القضاء لغًة واصطالحاً 
 (1):: تعريف القضاء لغةً أولً 

 أقضية.العرب ي طلق على احلكم بني الناس, ومجعه:  لغةالقضاء يف 
 والقاضي: هو احلاكم والقاطع لألمور ال م حكم هلا.

 عان, منها:القضاء يف اللغة على ع دة مطلق وي  
 (.للقضاء )وهو األقرب للمعىن االصطالحي الفصل واحلكم: -1

 واملشركني, حيث قال وشاهده, ما ورد يف ص لح احلديبية بني الرسول 
: ((... ,ى عليه حممد رسول اهللهذا ما قضبسم اهلل الرمحن الرحيم ...))(2). 

 :-بفتح اخلاء وتسكني الالم-اخلَل ق  -2

ژ ٻ ٻ ٱ ژوشاهده, قوله تعاىل: 
 خلقهن   :, أي(3)

 سبع مساوات.
 العمل: -3

ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژوشاهده, قوله تعاىل: 
 عمل ما أنت عامل., أي: ا(4)

 م واألمر:احلت   -4
ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژوشاهده, قوله تعاىل: 

أمر  :, أي(5)
 ربك وحتم.

                                 
 (, مادة "قضى".15/186انظر: لسان العرب ) (1)

 (.11/137أخرجه مسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي ) (2)

 .12سورة فصلت, آية: (3)

 .72طه, آية: سورة  (4)

 .23سورة اإلسراء, آية:  (5)
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 نتهاء:العهد واألداء واال -5
ژ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژوشاهده, قوله تعاىل: 

(1) ,
 .نتهاء, ويأيت هنا مبعىن اإلعالم أيضاً مبعىن األداء واالعهدنا, وهو  :أي

 :نيبيالت   -6
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ژوشاهده, قوله تعاىل: 

ژ ٺ
 من قبل أن ي بني  لك. :, أي(2)
 املوت: -7

ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژوشاهده, قوله تعاىل: 
(3) ,

 مات. :أي به؛قضى ن  
 من تعريف القضاء. -هنا-هو املراد الفصل واحلكم: و  -8

 ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ        ۓ ے ژوشاهده, قوله تعاىل: 

ژ ۆ ۇ
 , أي: فصل احلكم بينهم.(4)

 نتهاء:اغ واالالفر  -9
ژ ۓ ے ے   ھ ھ ژوشاهده, قوله تعاىل: 

 .انتهى :, أي(5)
                                 

 .4سورة اإلسراء, آية:  (1)

 .114سورة طه, آية:  (2)

 .23سورة األحزاب, آية:  (3)

 .14سورة الشورى, آية:  (4)

 .41سورة يوسف, آية:  (5)
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 العلم: -10
ژ ۆ ۆ ۇ ژوشاهده, قوله تعاىل: 

 .معلوماً  كان أمراً   :, أي(1)
السابقة اقتصرت على هذه املعاّن العشر قد و خرى, وللقضاء معان أ  

 خشية اإلطالة.
 :صطالحاً : تعريف القضاء اثانياً 

كمة ملا فيه من احل   -كما تقدم يف املعىن اللغوي-مس  ي القضاء حكماً 
 .(2)الظامل عن ظلمه كف  ه, ولكونه ي  ع الشيء يف حمل  وجب وضاليت ت  

يف تعريف  -رحم اهلل اجلميع–وقد اختلف األئمة أصحاب املذاهب 
صطالح, فكان لكل مذهب تعريف خاص به, وذلك على القضاء يف اال

 النحو اآليت:
 أوًل: القضاء عند الحنفية:

 .(3)((فصل اخلصومات وقطع املنازعات))القضاء هو: 
زاع فيما يقع فيه الن   ,جتهاد املتقاربةإنشاء إلزام يف مسائل اال))وقيل: 

 .(4)((ينملصاحل الد  
 : القضاء عند المالكية:ثانياً 
 .(5)((اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام :حقيقة القضاء هو)): قالو

                                 
 .21سورة مرمي, آية:  (1)

 (.6/480الفقه اإلسالمي )انظر:  (2)

 (.4/296"حاشية ابن عابدين" )رد احملتار على الدر املختار  (3)

 املصدر السابق. (4)

 (.1/11تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ) (5)
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 .(1)((إنشاء إلزام أو إطالق ,حقيقة احلكم))وقيل: 
 : القضاء عند الشافعية:ثالثاً 

 .(2)((حبكم اهلل تعاىل ,كثرفصل اخلصومة بني خصمني فأ))ء هو: القضا
هو  ,يةالاحلكم الذي يستفيده القاضي بالو  ))وقيل: القضاء هو: 

 .(3)((فيمن جيب عليه إمضاؤه ,إظهار حكم الشرع يف الواقعة
 : القضاء عند الحنابلة:رابعاً 

مبقتضى األحكام اليت شرعها  ,الفصل بني اخلصومات))القضاء هو: 
 .(4)((ين لناالد  

تبني احلكم الشرعي واإللزام به, وفصل )) :وقيل: القضاء هو
 .(5)((اخلصومات

 أن   -والعلم عند اهلل-قلت: الذي يظهر  ا سبق:التعريف الجامع لم
هو: القضاء تبني القاضي حلكم شرعه  ,السابقة اتعريف اجلامع للتعاريفالت  

 على سبيل اإللزام؛ لفصل اخلصومة بني خصمني فأكثر. ,اهلل تعاىل لنا

                                 
 املصدر السابق. (1)

 (.4/371مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ) (2)

 املصدر السابق. (3)

 (.2/406الروض املربع بشرح زاد املستقنع ) (4)

 (.477, يف معامل احلالل واحلرام )صالعمدة يف األحكام (5)



  املطلب الثاني
 
 
 واصطالحا   متهيد وتعريف الشهادة لغة
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 تمهيد وتعريف بالشهادة 
 هيد:مأوًل: ت

اإلثبات  :يتم إثبات احلق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثرية؛ أمهها
بالشهادة, واإلثبات باإلقرار, واإلثبات باليمني, واإلثبات بالكتاب, 

 واإلثبات بالقرائن, واإلثبات بعلم القاضي, واإلثبات باملعاينة واخلربة.
 ل يف كتب الفقه.ولكل وسيلة من هذه الوسائل مبحث مستق

 ليتني فقط, ومها:يوحديثنا يف هذا البحث عن وس
 اإلثبات بالشهادة. :أ(

 اإلثبات باليمني. :ب(
إلثبات, أهم وسائل امن باإلثبات بالشهادة, فهذه الوسيلة  ونبدأ أوالً 
عها باإلثبات باليمني, وبعد ذلك تب, مث ا, وأقدمها استعماالً وأعظمها مكانةً 

 .(1)بالشهادة لشخص واحد مع ميني املدعي حبث حكم اإلثباتأ
 :تعريف الشهادة لغةً ثانياً: 

 .(2)أصل الشهادة لغة: اإلخبار مبا شاهده
 قال: شاهده إذا عاينه.والشهادة خرب قاطع, واملشاهدة: املعاينة, ي  

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژمنه قوله تعاىل: و هود: احلضور, والش  

ژڤ
(3). 

                                 
 (.100-99انظر: وسائل اإلثبات, )ص (1)

 (, مادة "شهد". 3/238انظر: لسان العرب ) (2)

 .7سورة الربوج, آية:  (3)
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حلف ا :والشاهد: العامل الذي ي بني ما علمه, يقال: إشهد بكذا, أي
, ومنه قول املؤذ   ن: أشهد أال إله إال اهلل, وأشهد بكذا. وأشهد: أعلم وأ بني 

 رسول اهلل. حممداً  أن  
 :منها (1)وشهد هلا معان

ژ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ژومنه قوله تعاىل: علم وأعلم,  -1
(2). 

ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ژومنه قوله تعاىل: حضر,  -2
(3). 

 :تعريف الشهادة اصطالحاً اً: ثالث
يف تعريف  -رحم اهلل اجلميع-اختلف األئمة أصحاب املذاهب 

هبا يف كل مذهب, قة الختالفهم يف األحكام املتعل   تبعاً  ,الشهادة اصطالحاً 
 وذلك على النحو اآليت:

 تعريف الشهادة عند الحنفية: -أ
ق إلثبات حق))الشهادة هي:  بلفظ الشهادة يف جملس  ,إخبار ص د 

 .(4)((القاضي
 :همحترزاتشرح التعريف وبيان 

صادقة أو كاذبة, يف جملس  يشمل مجيع اإلخبارات؛ ,: "إخبار"قوله
 حق أم نقل رواية. القضاء أو غريه, أو كان إلثبات
                                 

(, مادة 372(, مادة "شهد", والقاموس احمليط )ص2/494انظر: الصحاح ) (1)
 (, مادة "شهد".3/238"شهد", ولسان العرب )

 .18عمران, آية:  سورة آل (2)

 .185سورة البقرة, آية:  (3)

 (.5/461(, وانظر: رد احملتار على الدر املختار )6/446فتح القدير ) (4)
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 رو.قيد أخرج اخلرب الكاذب, وهو شهادة الز   ,"صدق" وقوله:
: "إثبات حق", قيد لبيان حمل الشهادة, والغرض من اإلخبار, وقوله

 وخترج اإلخبار يف الرواية, والشهادة برواية بعض الع رفيات.
: "بلفظ الشهادة", قيد أخرج اإلخبار الذي يقع بدون لفظ قولهو 
 شرعاً. عترب شهادةً ن, فال ي  ة, مثل: أعلم, وأتيق  الشهاد
خرج اإلخبار يف غري جملس القضاء, فال  ,"يف جملس القضاء" قوله:و 

 .(1)شرعاً  عترب شهادةً ي  
 تعريف الشهادة عند المالكية: -ب

قول هو حبيث يوجب على احلاكم مساعه احلكم ))الشهادة هي: 
 .(2)((حلف طالبهإن ع د ل قائله مع تعدده أو  ,مبقتضاه

 :همحترزاتشرح التعريف وبيان 
قوال وجب احلكم وما ال يوجبه, مثل: األيشمل ما ي   ,"قول" قوله:

 العامة, والروايات وغريها, والقول أعم من اخلرب.
 .امة"هو حبيث", يدخل فيه الشهادة قبل األداء, والشهادة غري الت   قوله:
رج الرواية, وغريها مما ال "يوجب عل احلاكم مساعه", قيد أخ قوله:

 م للشهادة.سَ رج القَ وجب على احلاكم مساعه, وي  ي  
 احلاكم أعم من القاضي "احلاكم", عرب  به دون القاضي؛ ألن   قوله:

                                 
 (.101انظر: وسائل اإلثبات )ص (1)

 (.6/150(, وانظر: مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل )445شرح حدود ابن عرفة )ص (2)
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واألمري, واألقوال اليت جيب على القاضي مساعها تشمل ما جيب عليه احلكم 
مبقتضاه, مثل: مبقتضاه, مثل: شهادة العدول, وما ال جيب عليه احلكم 

 شهادة غري العدول.
 "واحلكم مبقتضاه", قيد أخرج شهادة غري العدول. قوله:
"مع تعدده أو حلف طالبه", شرط آخر يف الشهادة املوجبة  قوله:
 .(1)الب مع الشاهد الواحدأو حيلف الط   ,يتعدد الشهود للحكم بأن  

 تعريف الشهادة عند الشافعية: -ج
 فقط: اثنينللشهادة وسأذكر منها  عدة تعريفات للشافعية

 التعريف األول: 
 .(2)((إخبار عن شيء بلفظ خاص))الشهادة هي: 

 :همحترزاتشرح التعريف وبيان 
 .(3)ار", تقدم بيانه يف تعريف احلنفية: "إخبقوله
 .يشمل الشهادة برؤية اهلالل وغريهف ,لكل شيء : "عن شيء", شاملقوله
 شهد" على وجه خمصوص, بأن  : "بلفظ خاص", أي: لفظ "أقوله

 .(4)بشرطه يتكون عند قاض
                                 

 (.102انظر: وسائل اإلثبات )ص (1)

 (.5/377(, وانظر: حاشية اجلمل على شرح املنهج )4/318اشية قليويب وعمرية )ح (2)

 ( من هذا البحث.16انظر: )ص (3)

 (.104انظر: وسائل اإلثبات ) (4)
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 التعريف الثاني:
 .(1)((بلفظ أشهد ,إخبار حبق للغري على الغري))الشهادة هي: 

 :همحترزاتشرح التعريف وبيان 
 .(2): "إخبار", تقدم بيانه يف تعريف احلنفيةقوله
يشمل : "حبق", قيد يدل على حمل اإلثبات, وهو احلق الذي يثبت, و قوله

 .وغريه, ويرج هبذا القيد اخلرب والروايةهلل عز وجل, وحق العبد, واملال حق ا
 .الدعوى وهي ,"للغري", قيد أخرج اإلخبار حبق لنفسه على غريه قوله:
 ."على الغري", قيد أخرج اإلخبار حبق للغري على نفسه, وهو اإلقرار قوله:
 هبذا اللفظ, وأخرج : "بلفظ" أشهد", قيد, فال تقبل الشهادة إالقوله

 ن.فيد معىن اإلخبار, مثل: أعلم وأتيق  األلفاظ األخرى اليت ت  
 .(3)فيه اإلقرار والدعوىه غري مانع؛ فيدخل ؤخذ على هذا التعريف أن  وي  
 تعريف الشهادة عند الحنابلة: -د

 .(4)((اإلخبار مبا علمه بلفظ خاص))الشهادة هي: 
 :همحترزاتشرح التعريف وبيان 

 .(5): "اإلخبار", سبق بيانه يف تعريف احلنفيةلهقو 
                                 

 (.4/318حاشية قليويب وعمرية ) (1)

 ( من هذا البحث.16انظر: )ص (2)

 (.104انظر: وسائل اإلثبات )ص (3)

(, وانظر: حاشية الروض املربع شرح زاد 6/404ع )كشاف القناع عن منت اإلقنا  (4)
 (.7/580املستقنع )

 ( من هذا البحث.16)ص :انظر (5)
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 : "مبا علمه", قيد أخرج ما ال يعلمه.قوله
 .(1): "بلفظ خاص", هو لفظ أشهد, أو شهدت بكذاقوله

ه غري مانع, فيدخل فيه اإلقرار, فهو ؤخذ على هذا التعريف أن  وي  
ى, الدعو  لغريه على نفسه بلفظ يدل عليه, ويدخل فيه إخبار مبا علمه حبق  

 .(2)فهم منهله على غريه بلفظ ت   فهي إخبار حبق  
 التعريف الراجح:

أفضل تعريف هو تعريف احلنفية  أن   -والعلم عند اهلل-الذي يظهر 
يف   للشهادة, فهو األمشل, واألسلم من املآخذ, وهو األشهر واألكثر تداوالً 

 كتب الفقه.

                                 
 (.6/404انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع ) (1)

 (.105انظر: وسائل اإلثبات )ص (2)



 املطلب الثالث
 ا ولفظهاأدلة مشروعية الشهادة وأركانه 
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 وأركانها ولفظها أدلة مشروعية الشهادة
 :مشروعية الشهادة أوًل: أدلة

على مشروعية الشهادة من الكتاب,  -رمحهم اهلل-العلماء  استدل  
 .(1)والسنة, واإلمجاع, واملعقول

 األدلة من الكتاب: -أ
هنا بعض  أذكرو ذ كر لفظ الشهادة يف آيات كثرية من الكتاب العزيز, 

 ت على سبيل املثال:اآليا
 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ژ قوله تعاىل: -1

ژ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
(2).  

  ژڑ ژ ژ ڈ ژ الشاهد, قوله تعاىل:
, أي: وجه الداللة: أمر اهلل تعاىل باإلشهاد مع الكتابة يف الد ين

ن شهيدية, ومسامها دستشهاد طلب الشهاواستشهدوا على حقوقكم, واال
عتبار ما يعول إليه أمرمها من الشهادة, وقد قبل الشهادة جمازاً, أي: با

ولو  ,؟هل األمر يف اآلية للوجوب أو الندب -رمحهم اهلل- اختلف العلماء
 .(3)مل تكن الشهادة مشروعة إلثبات احلق ملا أمر الشارع هبا

                                 
(, والعدة 6/404(, وكشاف القناع )12/2(, واملغين )4/326انظر: مغين احملتاج ) (1)

 (.542دة )صشرح العم

 .282سورة البقرة, جزء من آية:  (2)

(, 336, 1/335(, وتفسري ابن كثري )133, 3/123انظر: تفسري الطربي ) (3)
 (.1/301(, وفتح القدير )260, 3/253وتفسري القرطيب )
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ژ ...ائ ى ى ژقوله تعاىل:  -2
(1). 

صغريه  وكبريه , عاجله  ؛تعاىل باإلشهاد على البيع وجه الداللة: أمر
 -رمحهم اهلل- حال, وقد اختلف العلماء , ونقده وَنَسائه, ويف كل  وآجله

, ولو مل تكن الشهادة مشروعة إلثبات ؟هل هذا األمر للوجوب أو الندب
 .(2)احلق ملا أمر الشارع هبا

ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹژقوله تعاىل:  -3
(3). 

 .ژڤ ٹ ٹ ژالشاهد: 
يضر  وجه الداللة: هذا خطاب من اهلل عز وجل, هنى فيه الشاهد أن  

 هي هنا للتحرمي, لعدة قرائن منها: الوعيدبكتمان الشهادة عند احلاكم, والن  
)شهادة  :-عنهمارضي اهلل -أي: فاجر, وقد قال ابن عباس  بأن  قلبه آمث,

 .(4) الزور أكرب الكبائر, وكتماهنا كذلك(
ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژقوله تعاىل:  -4

(5). 

 .ژ ک ڑ ڑ ژ :, وقولهژ ڈ ژ  الشاهد, قوله تعاىل:
                                 

 .282 سورة البقرة, من آية: (1)

ابن كثري  (, وتفسري1/301(, وفتح القدير )133, 3/123انظر: تفسري الطربي ) (2)
 (.260, 3/253(, وتفسري القرطيب )336, 1/335)

 .283سورة البقرة, آية:  (3)

(, وتفسري 337, 1/335(, وتفسري ابن كثري )3/141تفسري الطربي )انظر:  (4)
 (.3/268القرطيب )

 .2سورة الطالق, آية:  (5)
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الق وجه الداللة: هذا أمر من اهلل عز وجل باإلشهاد على الط  
رجاع إال بشاهد عدل, كما قال ح وال طالق وال إكا جعة, فال جيوز نوالر  

له, وذلك بإقامتها  باً اهلل عز وجل, وكذلك أمر عز وجل بإقامة الشهادة تقر  
 .(1)رييعلى وجهها من غري تبديل وال تغ

 األدلة من السنة: -ب
َلق ي اهلل  ,من حلف على ميني يستحق هبا ماالً ))قال عبد اهلل:  -1

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ :وهو عليه غضبان, مث أنزل اهلل تصديق ذلك

ژ ۆئ
د   ,األشعث بن قيس خرج إلينا مث إن   .(2) ثكم أبو فقال: ما حي 

نزلت, كان بيين وبني عبدالرمحن؟, فحدثناه مبا قال, فقال: صدق, لفي  أ  
شاهداك : " فقال جل خصومة يف شيء, فاختصمنا إىل رسول اهلل ر 

من حلف " :حيلف وال ي بايل, فقال النيب  ه إذاً ", فقلت له: إن  أو ميينه
اهلل وهو عليه غضبان",  لقيَ  -وهو فيها فاجر- على ميني يستحق هبا ماالً 

 .(3) ((فأنزل اهلل تعاىل تصديق ذلك, مث قرأ اآلية

 "شاهداك..." :الشاهد, قوله 
يأيت بشاهدين,  من األشعث بن قيس أن   وجه الداللة: طلب 

 ذلك على مشروعية الشهادة. فدل  
                                 

 (.5/241(, وتفسري ابن كثري )3/268تفسري الطربي )انظر  (1)

 .77آل عمران, آية: سورة  (2)

( رقم: 5/331أخرجه البخاري يف صحيحه, صحيح البخاري مع فتح الباري ) (3)
(, 2/158(, ومسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي )2670, 2669)

 واللفظ للبخاري.
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جاء رجل من حضرموت, ورجل من  ))عن وائل عن أبيه قال:  -2
هذا قد غلبين على  فقال احلضرمي: يا رسول اهلل, إن  , ندة إىل النيب ك  

ندي: هي أرضي يف يدي أزرعها, ليس له أرض يل كانت أليب, فقال الك  
", قال: ال, قال: "فلك ألك بينة"للحضرمي:  فيها حق, فقال النيب 
بايل على ما حلف عليه, وليس الرجل فاجر ال ي   , إن  ميينه", قال: يا رسول اهلل

فقال  ع من شيء, فقال: ""ليس لك منه إال ذلك", فانطلق ليحلف,يتور  
اهلل وهو  ليلقني   ,لماً ا لئن حلف على ماله ليأكله ظ  ملا أدبر: "أمَ  رسول اهلل 
 .(1)((عنه م عرض

 "ألك بينة". الشاهد: قوله:
الشاهد  لبينة, ومن املعلوم بالضرورة أن  ا وجه االستشهاد: طلب 
 بينة, بل هو من أقوى البينات.

 .(2)((البينة على املدعي واليمني على من أنكر)) :قال  -3

 "البينة على املدعي". :الشاهد: قوله 
 .من أقواهات, وهو من البيناالشهادة نوع  وجه الداللة: إن  

 ئل رسول اهلل س  ))قال:  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس  -4
على قال: نعم, قال: " ,عن الشهادة, فقال للسائل: "هل ترى الشمس؟"

                                 
 (.2/159أخرجه مسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي ) (1)

( ويف سنده مسلم بن 2/74والدارقطين ) (,10/252أخرجه البيهقي يف السنن ) (2)
 (.4/95انظر: نصب الراية, ) م فيه.خالد متكل  
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 .(1)((أو دع   مثلها فاشهد  

 ".ئل عن الشهادة, وقوله: "فاشهد  الشاهد: س  
فيه دليل على مشروعية الشهادة, وأمر بأدائها عند  وجه الداللة:

 ن والعلم هبا.يق  الت  
 اإلجماع: -ج

رجل, املسلم, ال :على قبول الشهادة من -رمحهم اهلل-أمجع العلماء 
ومل يالف يف ذلك أحد,  سب, البصري,ق, املعروف بالن  العاقل, احلر, الناط

 .(2) عصرنا احلاضرين بالضرورة, حىتبل أصبح ذلك معلوم من الد  
 المعقول: -د

احلاجة داعية للشهادة حلصول التجاحد بني الناس, والتناكر,  أن  
فوجب الرجوع إليها إلثبات حقوق العباد, حىت قال شريح القاضي: 

وإمنا اخلصم داء,  -يعين الشاهدين-فَنح ه عنك بعودين , القضاء مجرةً ))
  .((اءفاء, فأفرغ الش فاء على الد  والشهود ش  

                                 
(, قال احلاكم: 4/98(, واحلاكم يف املستدرك )10/156أخرجه البيهقي يف سننه ) (1)

حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه, وتعقبه الذهيب بقوله: بل هو حديث واه, فإن ه فيه 
ل, ضعفه غري واحد. واحلديث أخرجه أيضًا الع قيلي يف حممد بن سليمان بن مشمو 

(: 4/82قال يف نصب الراية )(. 2/361(, وابن ع دي يف الكامل )380الضعفاء )
( 8/282بالشني, وقال يف إرواء الغليل ) (مشمول)احلديث فيه حممد بن سليمان بن 
 بالسني.( مسمول)احلديث فيه حممد بن سليمان بن 

 (.52(, ومراتب اإلمجاع البن حزم )ص262(, رقم: )63البن املنذر )ص: انظر: اإلمجاع (2)
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 .(1)يشى من تلف احلق وذهابه بعدم وجود الشهادةكذلك 
 أركان الشهادة مخسة, وهي: :: أركان الشهادةثانياً 

 .الشاهد -1

 به. املشهود به, وهو احلق املقضى -2

 املشهود له, وهو املد عي. -3

 املشهود عليه, وهو املد عى عليه. -4

 .(2)املشهود عنده, وهو القاضي -5

 "لفظها": ثالثاً: صيغة الشهادة
 أن   -األفضل واألكمل له-ه إذا حضر الشاهد عند القاضي؛ فإن  

أو كذا", وذلك لقوله تعاىل:  ,ي الشهادة بقوله: "أشهد بكذايؤد  
ژ ائ ى ىژ

, (4)((.......على مثلها فاشهد  )) :, وقوله (3)
 وه من األلفاظ اليت ت فيد معىنون ,اها بلفظ آخر, كقوله: "أعلم"أد   وإن  

 .(5)أشهد", ق بل منه"

                                 
 (.1/245(, وتبصرة احلكام )6/404(, وكشاف القناع )12/3انظر: املغين ) (1)

(, وروضة القضاة وطريق 4/426(, ومغين احملتاج )5/377انظر: حاشية اجلمل ) (2)
 (.1/200النجاة )

 .282سورة البقرة, آية:  (3)

 (.25ق خترجيه يف )صسب (4)

 (.7/580(, وحاشية الروض املربع )6/404(, وكشاف القناع )4/69انظر: التاج املذهب ) (5)



  املطلب الرابع
 
 
 ل الشهادة وأدائهاحكم حتم
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 (1)حكم تحـمُّل الشهادة وأدائها
ا باختالف احلقوق, واحلقوق ل الشهادة وأدائهيتلف حكم حتم  

  غري اهلل عز وجل )حقوق العباد(, وحق هلل عز وجل.حق ل قسمان؛
 التي لغير اهلل عز وجل, وهي حقوق العباد: : الحقوقأولً 

النوع من  حتمل الشهادة وأدائها هلذا أن   -رمحهم اهلل-اتفق العلماء 
فرض كفاية عند طلب ذلك من الشاهد, وذلك يف جملس احلكم,  احلق  

ژڤ ٹ ٹ ژلقول اهلل تعاىل: 
ال يلحق  ن  , ولكن بشرط أ(2)

ة, أو لحقه مشق  ه, أو يبدنه, أو ماله, أو أهله, أو عرض   :هد ضرر يفالشا
يت تكون شهادة الشاهد من الشهادة ال أن   ط أيضاً رت شحرج عند أدائها, وي

ژ ۇئ وئ       وئ ەئ  ەئ ژ, وذلك لقول اهلل تعاىل: يقبلها القاضي
(3) ,

 .(4)((رارر وال ض  ال ضرَ )) :ولقوله 
                                 

 حتم ل الشهادة: علم ما يشهد به, وهو مأمور شرعاً به, ألن ه مطلوب منه أن  يعلم ما يشهد به. (1)
 ا شهد به. د احلكم بشهادته مبا حيصل له العلم مبهوأداء الشهادة: إعالم الشا

 (.459, 456حدود ابن عرفة )ص :انظر

 .283سورة البقرة, آية:  (2)

 .282سورة البقرة, آية:  (3)

( واحلاكم يف 2341, 2340( وابن ماجه برقم: )1/313أخرجه أمحد يف املسند ) (4)
, 4/227, 3/77(, والدارقطين )4/110(, واهليثمي يف جممع الزوائد )2/58املستدرك )

(: للحديث 896( برقم )3/408حلديث صحيح, قال األلباّن يف إرواء الغليل )(. وا228
طرق عشرة, وهي وإن  كانت ضعيفة مفرداهتا, فإن  كثري منها يشد بعضها بعضاً, فإذا ض م  

 بعضها إىل بعض تقو ى احلديث هبا, وارتقى إىل درجة الصحيح إن  شاء اهلل.
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فإذا قام هبذا النوع من الشهادة من يكفي سقط عن الباقني, لقول 
ژ ک ڑ ڑ ژاهلل تعاىل: 

املقصود من الشهادة حفظ  , وألن  (1)
شخص بعينه فهي نت الشهادة على احلقوق, وهذا حيصل بالبعض, وإذا تعي  

ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژفرض عني عليه, لقوله تعاىل: 
بت ل, ولو ط  (2)

مل يكن إال شاهد واحد,  ها, وكذلك إن  ؤ داآالشهادة من شخصني لزمهما 
 الشهادة تلزمه فيما يثبت بالشاهد واليمني فقط, وإال فال. فإن  

 ڤ ژأداء الشهادة أمثوا, لقول اهلل تعاىل: وإن امتنع اجلميع عن 

ژ ڦ ڦ ڦ ڤ
 ؛كرعز وجل القلب هنا بالذ   , وقد خص  (3)

الشهادة أمانة يلزم أدائها كسائر  ه موضع العلم بالشهادة, وألن  ألن  
 .(5)((ع  أو د  على مثلها فاشهد   هل ترى الشمس,)) :ولقوله  ,(4)األمانات

 : قسمانوهي  ثانياً: الحقوق التي هلل عز وجل,
قسم ال ي ستدام فيه التحرمي؛ كالزنا, وشرب اخلمر ونوه,  - أ

 :ه مندوب إىل سرتة, ومأمور بدرئه, لقوله يشهد؛ ألن   (ال) ن  فاملستحب أ
                                 

 .3سورة الطالق, آية:  (1)

 .282البقرة, آية:سورة  (2)

 .283سورة البقرة, آية:  (3)

(, وكشاف 12/3(, واملغين )4/451(, وحتفة احملتاج )20/223انظر: اجملموع ) (4)
(, وفتح القدير 9/429(, واحمللى )7/581(, والروض املربع )6/405القناع )

 (.5/197(, واملنتقى )1/145(, وتبصرة احلكام )6/447)

 (.25سبق خترجيه يف )ص (5)
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هلز ال  ولقوله  ,(1)((من سرت عورة مسلم, سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة))
لو سرتته بثوبك, لكان )) :قال له عرتاف عنده الذي محل ماعزًا على اال

 .(2)((خرياً لك
ضاع لع, والر  الق, واخل  قسم ي ستدام فيه التحرمي؛ كالعتق, والط   - ب

ته, حلماية حق اهلل تعاىل, ومنع رب بشهادي   ه يلزم الشاهد أن  وه, فإن  ون
الذي يأيت  ,أال أخربكم خبري الشهود)) :لقوله  ,(3)نتهاك حرماته عز وجلا

 .(4) ((ي سأهلا بالشهادة من قبل أن  

                                 
(, برقم 5/116أخرجه البخاري يف صحيحه, صحيح البخاري مع فتح الباري ) (1)

 (.17/21( ومسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي )2441)

(, وقال 4/363تدرك )(, واحلاكم يف املس4377( برقم )4/131أخرجه أبو داود ) (2)
وقال: قال حيي (, 245( )ص701وأخرجه مالك يف املوطأ برقم ) صحيح اإلسناد,

بن سعيد: حدثت هبذا احلديث يف جملس فيه يزيد بن ن عيم بن هز ال, فقال يزيد: ا
(: ذكر هزال أن ه كان يأمر ماعزاً 7/135قال يف املنتقى ) احلديث حق,هز ال جدي و 
 (.4/74نصب الراية ) :بالتوبة. وانظر

 (.1/246رة احلكام )(, وتبص4/406(, وكشاف القناع )20/223انظر: اجملموع ) (3)

 (.12/17أخرجه مسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي ) (4)



  املطلب اخلامس
 مراتب الشهادة
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 شهادةمراتب ال
 مراتب: خمسمراتب الشهادة يف احلقوق تنقسم إىل 

 المرتبة األولى:
 أقسام: ستةوجب الشيء املشهود به دون ميني, وهي شهادة ت  

 ٻ ٱ ژأربعة شهود ذكور يف إثبات الزنا؛ لقوله تعاىل:  -1

ژ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ
(1). 

األحكام, لقوله تعاىل: شاهدان رجالن, وذلك يف سائر  -2
ژڑ ژ ژ ڈژ

(2). 
 ک ژها, لقوله تعاىل: قشاهد وامرأتان, وذلك يف األموال وحقو  -3

ژ گ گ ک ک ک
(3). 

امرأتان بانفرادمها, وذلك فيما ال يط لع عليه إال  النساء؛ كالوالدة,  -4
تزوجت امرأة, ))حلديث عقبة بن احلارث قال:  يوبة, واحليض,كارة, والث  والبَ 

كيف فقال يل: " فجاءت امرأة, فقالت: إّن أرضعتكما, فأتيت النيب 
 .(4)((؟, دعها عنكوقد قيل

                                 
 .15سورة النساء, آية:  (1)

 .282سورة البقرة, آية: (2)

 .282سورة البقرة, آية: (3)

( رقم 15/317أخرجه اليخاري يف صحيحه, صحيح البخاري مع فتح الباري ) (4)
غلب كتب الفقه, فهو ليس عند شري أ(, واحلديث ليس متفق عليه كما ت2660)

 (.2154( رقم )7/224انظر: إرواء الغليل ) مسلم.
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 كالرتمجان والطبيب.  يه الشاهد؛شاهد واحد فيما كان يؤد   -5
 راح والقتل.فيما يقع بينهم من اجل   الصبيان شهادة -6

 المرتبة الثانية:
 أقسام: خمسةشهادة توجب الشيء املشهود به مع اليمني, وهي 

 شاهد وامرأتان وميني, وذلك يف حقوق األموال. -1
ة الدعوى يف احلقوق, ومن ذلك, ما يقوم مقام الشهادة يف قو   -2

 فالقول قول املرأة مع ميينها. تور يف النكاح إذا أنكر املسيس,اء الس  إرخ
 شاهد غري عدل على القتل العمد, فتجب اليمني مع الشهادة. -3
 فيما ال سبيل فيه إىل القطع. ,نالشهادة بغالب الظ   -4
 هذا عند ابن القاسم., و سبالشهادة على السماع يف الوالء والن   -5

 المرتبة الثالثة:
ع ذلك تستدعي ا موجب الشيء املشهود به, إال أهن  شهادة ال ت  
 أقسام: ثالثةاحلكم فيه, وهي 

ا تق, فإهن  الق والع  عدل, أو امرأتان, وذلك على الط  شاهد  -1
ف إذا شهد به وجب اليمني على املشهود عليه إذا أنكر, وكذلك القذ  ت  

 .اليمني على املدعى عليهوجب ذلك ي   شاهد فقط, أو امرأتان, فإن  
عي من أنه س رق له مثل ما يد   ,شاهد عدل, أو شاهد وامرأتان -2
  الشيء.نيغري تعي

 .غري العدول يشهدون يف استحقاق الشيء غري املعني   -3
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 المرتبة الرابعة:
وتوجب حقًا على  -أيضاً -وجب الشيء املشهود به شهادة ال ت  

 :قسمينوهي على الشاهد, 
صاب الشهادة, إذا مل يكتمل ن   واألعراض, الشهادة يف احلدود - أ

 وذلك كالثالثة فدون يشهدون على معاينة الزنا, فعليهم حد الف رية.
اعرتفوا دة بعد أدائها, وقبل احلكم هبا, إذا رجوع الشهود عن الشها - ب

 , ويف تأديبهم خالف.وجب شيئاً بشهادة الزور, وأهنم تابوا, فشهادهتم ال ت  
 المرتبة الخامسة:

 وجب شيئاً أصالً.ال ت  و للغو, اشهادة 
, كشهادة العبد الكافر, والفاسق, والنساء فيما ال يقبل منهن  

 .(1)وكشهادة الصبيان يف غري ما يقع بينهم من القتل

                                 
 (.12/5واملغين ) (,6/473وفتح القدير )(, 257-1/254انظر: تبصرة احلكام ) (1)



  املطلب السادس
 )حكم الشهادة 

 
  ظهرة للحق أوهل هي م

 
 (؟نشئة للحقم
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 (نشئة للحق؟م   ظهرة للحق أوهل هي م  ) حكم الشهادة
نشئة ظهرة للحق, وليس م  الشهادة م   أن   -رمحهم اهلل-اتفق العلماء 

القاضي يف القضاء, فقد ظهر احلق,  مقام هبا الشهود, وأد وها أما له, فإن  
حيكم  وأصبح املشهود به كالثابت بالعيان. وهنا جيب على احلاكم أن  

 .(1)مبوجب ما مسع, وهذا إمجاع
والقاضي حيكم مبا ظهرة للحق, جة ملزمة للقاضي, وم  فالشهادة ح  

   ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ژ له, قال تعاىل: تبني  

ژجئ
, وقد تقدم معنا يف املبحث الثالث أدلة مشروعية الشهادة وأهنا (2)

 , فال حيل للقاضي التأّن  يف إنفاذ احلكم.(3)ةج  ح  
يصطلح اخلصمان, فال  أن   يالقاض ه إذا طمعوذهب بعض العلماء أن  

مل يطمع يف ذلك فصل بالقضاء, وإىل هذا  يردمها املر ة واملرتان, فإن   بأس أن  
 .(4)-رمحه اهلل-ذهب أبو حنيفة 

عل للمدعى عليه بينة غائبة أ, أنوذهب فريق آخر جل مثانية أيام, مث مثانية ه جي 
 .(5)ون يوماً, مث حيكم احلاكمأيام, مث مثانية أيام, مث تلزم ثالثة أيام, فذلك ثالث

 وفيها:  أليب موسى األشعري واحتجوا لذلك برسالة عمر 
                                 

 (.262(, رقم )63انظر: اإلمجاع البن املنذر )ص (1)

 .26سورة ص, آية:  (2)

 ( من هذا البحث.21انظر: )ص (3)

 (.138(, ووسائل اإلثبات )ص6/446ر: فتح القدير )انظ (4)

 (.9/422انظر: احمللى ) (5)
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 .(1)((أمداً ينتهي إليه, أو بينة عادلة.... واجعل ملن اد عى حقاً غائباً ))
 وأجاب صاحب احمللى على ذلك بقوله:

, وعلى كل (2)وهذه الرسالة مكذوبة هذا ال يصح عن عمر )
وال أكثر, وهذا كله مل يأت قط عن  شهر أو ال أقل    حال مل حيدد عمر

ما ظهر احلق, بل قضى بالبينة على ه رد  اخلصوم بعدأن   رسول اهلل 
الطالب, وألزم املنكر اليمني يف الوقت, وأمر املقر بالقضاء يف الوقت, قال 

ژپ پ ٻ ژتعاىل: 
 ٻ ٻ ٻ ٻ ژ, وقال تعاىل: (3)

ژ پ
ژ ۇئ وئ وئ ەئژ , وقال تعاىل:(4)

(5). 
 سط وأعان على الرب  , فقد قام بالق  فمن حكم باحلق حني يبدوا له

 .(6)(سارع إىل مغفرة من ربه, ومن تردد مل يفعل ذلكو قوى, والت  

                                 
نص الرسالة يف القضاء يف عهد  :, انظرأليب موسى األشعري  رسالة عمر  (1)

 (.2/594عمر )

سنداً  من الطاعنني واملكذبني لرسالة عمر  -رمحه اهلل –من املعلوم أن  ابن حزم  (2)
 (.2/603اء يف عهد عمر )انظر: القض ومتناً.

 .135 سورة النساء, آية: (3)

 .133سورة آل عمران, آية:  (4)

 .2 سورة املائدة, آية: (5)

(, ووسائل 6/446(, وانظر: فتح القدير )1793(, مسألة رقم )9/422احمللى ) (6)
 (.138اإلثبات )ص



  املطلب السابع
 وط الواجب توفرها يف الشاهدالشر
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 الشروط الواجب توفرها في الشاهد
-قد اشرتط العلماء ف ,لواجب توفرها يف الشاهدسأذكر الشروط ا

ل الشهادة حتم   , وذلك أثناءالشاهد جيب توفرها يف شروطاً  -رمحهم اهلل
الفقهية احلديث عن هذه وأدائها, وقد أطال األئمة أصحاب الكتب 

دون ذكر اخلالف  -باختصار–أهم هذه الشروط  -هنا-ذكر الشروط, وأ
 فمن شروط الشاهد الواجب توفرها فيه: احلاصل يف بعضها,

 العقل:  -1
قبل شهادة جمنون, وال معتوه, وأما اجملنون الذي جين ويفيق, إذا فال ت  

 .(1)شهادته جائزة باإلمجاع إذا كان عدالً  فإن   ,شهد يف حال إفاقته
 اإلسالم: -2

 اختلفوا يف شهادة الكافر على الوصية يف السفر.قد شهادة كافر, و  قبلفال ت  
 البلوغ: -3

 ژ ژ ڈژقبل شهادة الصبيان, لقوله تعاىل: فال ت  

 ژڑ

الصيب غري مقبول يف حق  , وألن  ى رجالً سم  , والصيب ال ي  (2)
 تفاق.وهذا باال نفسه, وغري كامل العقل, فهو كاملعتوه,

                                 
 (.269, 268(, رقم )64انظر: اإلمجاع البن املنذر )ص (1)

 .282لبقرة, آية: سورة ا (2)
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 :(1)العدالة -4
 على اشرتاط العدالة يف الشاهد, لقوله تعاىل: -رمحهم اهلل- اتفق الفقهاء

ژژ ژ ڈ ڈژ
گ گ ڳ ژ , ولقوله تعاىل: (2)

ژڳ
ٺ ٺ ٺ ٿ   ژ لقوله تعاىل:  ,قبل شهادة الفاسق, فال ت  (3)

ژٿ ٿ ٿ ٹ 
بلت شهادته, لقوله رفت توبة الفاسق ق  ع   وإن   ,(4)

ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ژ  تعاىل:
(5). 

 احلرية: -5
 احلنابلة يف غري احلدود فقط,اشرتطها اجلمهور, ومل يشرتطها الظاهرية و 

                                 
يف  ةقليل معصيةفة مظنًة ملنع موصفها البدعة, وما ي شينه ع رفاً, و العدالة هي: ص   (1)

 (.451الصغائر. انظر: حدود ابن عرفة )ص
 (.7/590انظر: الروض املربع ) : العدالة استواء أحواله يف دينه.وقيل

 قال الشاعر يف وصف العدالة:
 والع     دل  م     ن جيتن     ب الكب     ائرا 

     
 ويت ق      ي يف األغل      ب الص       غائرا 

 :أمرانوللعدالة  
 رية, وال ي دمن على صغرية.رم؛ بأن  ال يأت كبالصالح يف الد ين, واجتناب احملا -1

م له وي زينه عادة.  :استعمال املروئة, أي -2  فعل ما جي 

 (.12/27(, واملغين )7/590انظر: الروض املربع )

 .2سورة الطالق, آية:  (2)

 .282رة البقرة, آية: سو  (3)

 .6سورة احلجراب, آية:  (4)

 .5, 4سورة النور, آية:  (5)
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األصل اشرتاط العدالة, والعبودية ليس هلا تأثري  جتوز شهادة العبيد, ألن  الوا: قف
 .(1)أو إمجاع ,أو سنة ,يثبت ذلك يف كتاب اهلل عز وجل د, إال أن  يف الر  

 الكالم )النطق(: -6
 بلت منه, ألن  قبل شهادة األخرس, ولكن لو أداها خبطه ق  فال ت  

 عترب فيها اليقني.الشهادة ي  
 ظ:احل ف -7

 قبل شهادة املغف ل, وال من ع رف بكثرة سهوه وومهه.فال ت  
 عدم الت همة: -8

املنفعة  كتهمة جر    هم يف شهادته؛مت  هو قبل الشهادة من فال ت  
ة أو للنفس, أو دفع ضرر عنه, أو تكون بينه وبني املشهود له أو عليه حمب  

 .(2)نويةبغض سببه العداوة الد  
لغ الصيب, وعقل اجملنون, وأسلم الكافر, وتاب ومىت زالت املوانع؛ فب

  .(3)الفاسق, قبلت شهادهتم إمجاعاً 
                                 

وروضة القضاة  ,(12/27, واملغين )1788م املسألة (, رق9/412انظر: احمللى ) (1)
 (. 6/473(, وفتح القدير )1/200)

(, واجملموع 570, 2/567(, وبداية اجملتهد )9/423انظر: بدائع الصنائع ) (2)
(, 12/27(, واملغين )1/211( وحتفة احملتاج )4/427(, ومغين احملتاج )20/226)

(, وروضة القضاة 7/590(, والروص املربع )425, 6/406وكشاف القناع )
 (. 6/473(, وفتح القدير )1/200)

 (.65انظر: اإلمجاع البن املنذر )ص (3)



  املطلب الثامن
 ومتهيد 

 
 واصطالحا   تعريف اليمني لغة
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 مهيد وتعريف اليمين لغًة واصطالحاً ت
 أوًل: تمهيد:

ليها القاضي ثة من وسائل اإلثبات اليت يستند عهي الوسيلة الثال اليمني
 زاع, وإهناء اخلالف بني األطراف املتنازعة.مه يف فصل الن  يف إصدار حك

مري, والعقيدة, وتصل إىل وهي وسيلة داخلية ذاتية, تعتمد على الض  
, معني   ا كثريًا ما تقف عند حد  ة, فإهن  ق املادي  ر  حقيقة األمور, خبالف الط  
ن اللجوء إىل نه األشياء, فال جيد اإلنسان مفرًا موتعجز عن الوصول إىل ك  

األمور الداخلية املعنوية اليت ي ستجلى هبا الغوامض, ويستجدى الطمأنينة 
 واليقني عندها.

واليمني وسيلة لإلثبات منذ أقدم العصور, وقد تلونت أشكاهلا, 
وطريقة أدائها يف اجملتمعات حبسب العقائد واألديان واألفكار اليت تسودها, 

ع العقيدة مبا يتفق م–الم فأقر ها الشارع وكانت سائدة عند العرب قبل اإلس
 .(1), وبقيت كذلك يف الشرائع والقوانني حىت العصر احلاضر-السليمة

 :: تعريف اليمين لغةً ثانياً 
 : القسم واحللف.هي اليمني

يت اليمني مييناً, ألهن   مرئ منهم ميينه م كانوا إذا حتالفوا ضرب كل اومس 
 .(2)على ميني صاحبه

                                 
 (.316انظر: وسائل اإلثبات )ص (1)

 (, مادة "مين".13/463انظر: لسان العرب ) (2)
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ژ ک ڑ ڑ ژ ة, ومنه قوله تعاىل:يمني على القو  طلق الوت  
(1). 

 چ ڃ ژمىن, ومنه قوله تعاىل: اإلنسان الي   طلق اليمني على يد  وت  

ژ چ چ
 .(3)أخرى ولليمني معان  , (2)

 تعريف اليمين اصطالحاً.ثانياً: 
, وغالب يف تعريف اليمني اصطالحاً  -هم اهللرمح-اء اختلف الفقه

 فصله يف اآليت:يبة من بعضها البعض يف املعىن, وأالتعريفات اليت وقفت عليها قر 
 اليمين عند الحنفية: -أ

ك, عبارة عن عقد قوي به عزم احلالف على الفعل, أو الرت   :اليمني
ي هذا العقد هبا؛ ألن    .(4)ى بهالعزمية تتقو   ومس 

 اليمين عند المالكية: -ب
ربة, أو ما جيب غري مقصود به الق   ,لتزام مندوبأو ا م  سَ قَ  :اليمني

 .(5)ق بأمر مقصود عدمهال يفتقر لقبول معل   ,بإنشاء
 اليمين عند الشافعية: -ج

ماضيًا كان أو مستقباًل, نفيًا أو إثباتاً,  حتقيق أمر غري ثابت؛ :اليمني
                                 

 .45سورة احلاقة, آية:  (1)

 .17سورة طه, آية:  (2)

 (.1601(, والقاموس احمليط )ص13/463انظر: لسان العرب ) (3)

 (.4/347انظر: فتح القدير ) (4)

 (.126انظر: شرح حدود ابن عرفة )ص (5)
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الدار, أو ممتنعاً؛ كحلفه ليقتلن  امليت, صادقة كانت ممكناً؛ كحلفه ليدخلن  
 .(1)أو كاذبة, مع العلم باحلال أو مع اجلهل به

 اليمين عند الحنابلة: -د
م بذكر معظ   ,م, وهو توكيد احلكم احمللوف عليهسَ احللف والقَ  اليمني:

 .(2)على وجه خمصوص
 التعريف الراجح:

ريف احلنابلة لليمني هو األقرب, تع أن   -والعلم عند اهلل-الذي يظهر 
كل التعريفات السابقة تدور حول معىن واألفضل, واألسهل للفهم, وعموما ً 

 واحد, وهو توكيد احمللوف به.

                                 
 (.4/321انظر: معىن احملتاج ) (1)

 (.7/464انظر: الروض املربع شرح زاد املستقنع ) (2)



  اسعاملطلب الت
 
 
 ألفاظ اليمني, وهل ي

 
 كتفى بلفظ اجلاللة يف الق

 
 م؟س
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 ألفاظ اليمين, وهل ي كتفى بلفظ الجاللة في الَقَسم؟
 : اليمينأولً: ألفاظ 

 اظ اليت ينعقد هبا اليمني الشرعي,املقصود من هذا املطلب معرفة األلف
اللفظ الذي ينعقد به اليمني, هو  على أن   -رمحهم اهلل-قد اتفق الفقهاء و 

 .(1)م باهلل تعاىل, أو باسم من أمسائه, مثل: الرمحن أو الرحيم أو العزيزسَ القَ 
 لسنة:واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب وا

 دلة من الكتاب:األ -أ
باسم اهلل عز وجل يف ع دة مواضع من  ورد لفظ القسم واحللف مقروناً 

 الكتاب العزيز, وأذكر منها:
                                 

رمحهم -(. وقد وقع خالف بني العلماء 158)ص انظر: مراتب اإلمجاع البن حزم, (1)
صفات الثبوتية, سواء  كانت  يف حكم احللف بصفات اهلل عز وجل وأفعاله -اهلل

خربية؛ كالوجه واليدين ذاتية؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر واحلكمة, أو صفات 
علها وإن شاء , إن شاء فوالعينني, ومثله الصفات الفعلية اليت تتعلق مبشيئة اهلل تعاىل

مل يفعلها. وقد ذهب اجلمهور إىل جواز احللف بصفات اهلل عز وجل وأفعاله, لقوله 

اهلل  وفيه قول حلديث أنس [, و 82ص: ]   ژجح مح جخژ تعاىل: 
 ((ال إله إال اهلل :ألخرجن منها من قال ,وعزيت وجاليل, وكربيائي وعظميت))عز وجل: 

غمس (, وحلديث الرجل الذي ي  193رقم )ومسلم ب ,(5710]أخرجه البخاري برقم )
يف اجلنة فيقال له: )هل رأيت بؤساً قط؟, فيقول: ال وعزتك وجاللك( ]أخرجه مسلم 

 [.2807برقم )
(, وروضة الطالبني 1/758(, وبداية اجملتهد )3/5انظر: بدائع الصنائع )

 (.55(, وأحكام اليمني باهلل عز وجل )ص 3/420(, وشرح املنتهى )11/13)
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ژ ائ ائ ى ى ژ قوله تعاىل: -1
(1). 

ژ... ٿ ٺ ٺ ٺ ژقوله تعلى:  -2
(2). 

ژ ى ې ې ژعاىل: قوله ت -3
(3). 

ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله تعاىل:  -4
(4). 

كتفاء بالقسم بلفظ اجلاللة, تعاىل باال  وجه الداللة من اآليات: نص
 ت قاس عليه. تعاىل وباقي أمساء اهلل

 األدلة من السنة: -ب
 أدرك عمر بن اخلطاب  ول اهلل رس أن   عن ابن عمر  -1

أال إن  اهلل ينهاكم أن  حتلفوا )) :بيه, فقال له أب حيلف بوهو يسري يف رك  
 .(5)((, من كان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمتبآبائكم

 ,لف بغري اهلل عز وجليف النهي عن احل وجه الداللة: احلديث نص  
 وأمر باحللف باهلل عز وجل.

                                 
, 53, والنور, آية: 38, والنحل, آية: 109, واألنعام, آية: 53سورة املائدة, آية:  (1)

 .43وفاطر, آية: 

 .74سورة التوبة, آية:  (2)

 .107سورة املائدة, آية:  (3)

 .62سورة التوبة, آية:  (4)

( برقم 11/538أخرجه البخاري يف صحيحه, صحيح البخاري فتح الباري ) (5)
 (.11/105يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي )(, ومسلم 6646)
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 .(1)((قاهلا ثالث مر ات ,ريشاً واهلل ألغزون  ق)) :قوله  -2
وحده, وباقي أمساء اهلل عز وجل تأخذ  تعاىل باهلل وجه الداللة: حلف 

 وحده.تعاىل  نفس احلكم, فدل  ذلك على مشروعية احللف باهلل
 .(2)((من حلف بغري اهلل فقد أشرك)) :قوله  -3

 وجه الداللة: واضح وظاهر.
بضم -ه طل ق امرأته س هيمة )أن   :-بضم الراء-حديث ر كانة  -4
), فرد ها إليه النيب واهلل ما أردت هبا إال واحدةة, فقال: ألبت  -السني 

(3). 
 كانة باهلل وحده, لذا رد  إليه زوجه.حلف ر   وجه الداللة: قبوله 

فأرى  ,ال أحلف على ميني -شاء اهلل إن  -إّن واهلل )) :قوله  -5
 .(4)((فر ت وأتيت الذي هو خريإال ك ,غريها خرياً منها

                                 
( 4/182(, واهليثمي يف جممع الزوائد )10/48547أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) (1)

(, وابن عدي يف الكامل للضعفاء 11304واملتقي اهلندي يف كنز العمال رقم )
( 3285(, برقم )3/228(, وسنن أيب داود )6/113(, ومصنف عبدالرزاق )2/743)

 (.717( برقم )303(, وضعفه األلباّن يف ضعيف سنن أيب داود )ص3286و )

(, 1/18(, واحلاكم يف املستدرك )325( رقم )3/220أخرجه أبو داود يف سننه ) (2)
( جامع الرتمذي بشرح حتفة األحوذي)(, والرتمذي, 2/125وأمحد يف املسند )

(, 3251( برقم: )2/627) واحلديث صححه األلباّن يف إرواء الغليل (.5/135)
 (.3/75وانظر: التاج اجلامع لألصول )

(, برقم 3/480(, والرتمذي )2206( رقم )2/270أخرجه أبو داود يف سننه ) (3)
 (.2051( رقم )1/661(, وابن ماجه )1177)

(, وابن 3276( برقم )2/631أخرجه أبو داود يف سننه, صحيح سنن أيب داود ) (4)
(, وصححه 2107( برقم: )1/360سنن ابن ماجه ) ماجه يف سننه, صحيح

 األلباّن يف صحيح أيب داود وصحيح ابن ماجه.
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 تعاىل  وقد اعترب احللف باهلل ,باهلل وحده :وجه الداللة: حلفه 
 ميني على احلانث كفارة.

 :كتفى بلفظ الجاللة في القسم؟: هل ي  ثانياً 
ق  معها غريها؟ كتفى بلفظ اجلاللة يف القسم, دون أن  هل ي    .ي  ل ح 

 :(1)سألة على قولنييف هذه امل -رمحهم اهلل-اختلف العلماء 
                                 

شهد( ومل يذكر لفظ قسم أو أَ أيضاً: لو قال: )أ   -رحهم اهلل– العلماء فيه ومما اختلف (1)
وهو مذهب  ,اجلاللة, هل تعترب هذه ميني, والصحيح من أقوال العلماء أهنا ميني

ک ک گ گ گ گ ژ لة يف رواية, والدليل قوله تعاىل: احلنفية واحلناب

ڻ   ڳ ڳڳ ڳ ڱ     ڱ   ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ 

[, فسمى اهلل تعاىل قوهلم 2 , 1املنافقون: ]      ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

)أقسمت عليك يا رسول اهلل,  :للنيب  أنه ميني, ولقول أيب بكر   ژگ ژ
]أخرجه البخاري برقم : ال ت قسم( خربّن مبا أصبت مما أخطأت, فقال لت
: )ال قسمت عليك يا رسول للنيب  (, ولقول العباس 4/778(, ومسلم )7046)

وقال: أبررت بقسم عمي( ]أخرجه أمحد يف املسند  ,اهلل لتبايعنه, فبايعه النيب 
 (.10/40السنن الكربى )(, والبيهقي يف 1/684(, وابن ماجه يف سننه )3/430)

(, ومطالب أويل النهى 1/765(, وبداية اجملتهد )3/8انظر: بدائع الصنائع )
 (.95(, وأحكام اليمني باهلل عز وجل )ص6/361)

م غري اهلل عز وجل؛  كذلك ذهب احلنفية واحلنابلة إىل عدم جواز احللف مبعظ  
 :من قوله  بن عمر وغريها, حلديث ا ,والشرف ,واآلباء ,كالكعبة, والصحايب

لف باهلل أو ليصمت( فليح حتلفوا بآبائكم, من كان حالفاً  نهاكم أن  )أال إن  اهلل ي
انظر: البحر الرائق ([. 1646(, ومسلم برقم )6646برقم )]أخرجه البخاري 

  (.6/77(, والشرح الكبري )1/758(, وبداية اجملتهد )4/311)
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 األقـــوال:
 القول األول:

 ي كتفى بالقسم بلفظ اجلاللة أو باسم من أمسائه عز وجل فقط.
 .(1)وذهب إليه احلنفية والشافعية واحلنابلة

 القول الثاّن:
"ال إله  :إليه عبارة ال ي كتفى بالقسم بلفظ اجلاللة فقط, بل ال ب د  أن ي ضم  

 "واهلل الذي ال إله إال هو". : ي نقص, فيقول عند القسمإال هو", فال يزيد, وال
 .(2)وذهب إليه املالكية

 ة:ــــاألدل
 أدلة أصحاب القول األول:

استدلوا بأدلة اللفظ الذي ينعقد به اليمني هو القسم باهلل, 
 .(3)مةاملتقد  

 أدلة أصحاب القول الثاني:
 :- لرجل حل فهيعين-قال  النيب  أن   استدلوا حبديث ابن عباس  -1

 .(4)يعين املدعي ,((ما عندك شيء ,ف باهلل الذي ال إله إال هواحل  ))
                                 

(, واجملموع 1/473ية اجملتهد وهناية املقتصد )(, وبدا4/354انظر: فتح القدير ) (1)
 (.12/112(, واملغين )7/428(, وحاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع )18/15)

 (.1/473(, وبداية اجملتهد )1/238(, وأدب القاضي )1/217انظر: تبصرة احلكام ) (2)

 ( وما بعدها من هذا البحث.48انظر: )ص (3)

انظر:  (, واحلديث ضعيف.10/151والبيهقي )(, 3620م )أخرجه أبو داود برق (4)
 (.2687( برقم: )8/307إرواء الغليل )



 52 المبحث الثاني: القضاء بالشاهد واليمين

فسأل  ,رجلني اختصما إىل النيب  أن  :  عن ابن عباس -2
الب البينة, فلم تكن له بينة, فاستحلف املطلوب, فحلف باهلل الط   النيب 
قد غ فر لك بلى قد فعلت ول)) :ال إله إال هو, فقال النيب  الذي

 .(1)((ال إله إال اهلل :قول بإخالص
 وجه الداللة من احلديثني:

حيلف  للمدعي أن   األول فيه أمر من النيب   عباس حديث ابن
 باهلل الذي ال إله إال هو.

 دل  على فضل هذا النوع وهذه الصفة من احللف. ديث الثاّن له واحل
 الترجيح:

ي كتفى ) :القول األولهو الراجح  إن   -والعلم عند اهلل-الذي يظهر 
وال ي لزم احلالف  ,من أمساء اهلل عز وجل عند القسم( بلفظ اجلاللة أو باسم

 :وذلك لآليت ,مع لفظ اجلاللة" ,"ال إله إال اهلل :بذكر
, ووضوح داللتها صحة األدلة يف ذلك من الكتاب والسنة -1

 .هذا املعىن على
 عنه باآليت: فيجابأما ما استدل به أصحاب القول الثاّن  -2
حديث ضعيف ال  ,((احلف باهلل...)) :األول حديث ابن عباس  - أ

 .يقوى على معارضة األحاديث الصرحية والصحيحة املخالفة هلذا احلديث
                                 

( بإسناد صحيح ووافقه الذهيب, واحلديث 4/96أخرجه احلاكم يف املستدرك ) (1)
انظر: إرواء (. 3275( برقم )2/631نن أيب داود )األلباّن يف صحيح س صححه
 (.8/307الغليل )
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احلديث  ,((قد غفر لك ...)) :الثاّن حديث ابن عباس  - ب
احللف, وغاية  ه ال يدل على وجوب هذه الصيغة منفإن   ,كان صحيح  وإن  

فضل هذه الزيادة يف احللف, فال يكون هذا احلديث معارض  ما يدل عليه,
 .ملا تقدم من أدلة اجلمهور, واهلل أعلم



  املطلب العاشر
 أنواع اليمني
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 أنواع اليمين
 أنواع: ثالثةحبسب احلالف إىل  تنقسم اليمني
 وميني املدعى عليه, وميني املدعي.ميني الشاهد, 

 أوًل: يمين الشاهد:
 طمئنان إىل صدقة,لفها الشاهد قبل أداء الشهادة لالوهي اليمني اليت حي

 وي لجأ إليها يف عصرنا بدالً من التزكية للشاهد.
 ثانياً: يمين المدعى عليه:

افعة, وهي اليت افعة, أو الر  , أو الد  الواجبةلية, أو ى اليمني األصوتسم  
تأكيد جوابه ل ,حيلفها املدعى عليه يطلب القاضي بناء على طلب املدعي

واليمني على من )) :حلديثعن الدعوى, وهي حجة للمدعى عليه, 
 , وهو املدعى عليه.(1)((أنكر

إلثبات  أوهمة عنه, ثالثاً: اليمين التي يحلفها المدعي لدفع التُّ 
 اليمين عليه: ه, أو لرد  حق  

 أنواع: ثالثةوهي 
 اليمني اجلالبة: - أ

إما مع شهادة شاهد   اليت حيلفها املدعي إلثبات حقه؛وهي اليمني
كول املدعى عليه عن اليمني واحد, وهي اليمني مع الشاهد, وإما بسبب ن  

ا إلثبات هتمة األصلية ورد ها إىل املدعي ليحلف, وهي اليمني املردودة, وإم
                                 

 (.24سبق خترجيه )ص (1)
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وهي  ,ف عنهامة, وإما لنفي حد القذ  سَ اجلناية على القاتل وهي أميان القَ 
عان, وإما لتأكيد األمانة, فالقول قول األمني بيمينة؛ كالوديع والوكيل أميان الل  

قون إال إذا اد عى الر د على من ائتمنه, إال املرهتن واملستأجر واملستعري, فال ي صد  
 يدهم أو حيازهتم كان ملصلحة أنفسهم.يف وجود الشيء  ن  بالبينة؛ أل
 ميني التهمة:  - ب

 املدعي بقصد رد دعوى غري حمققة على املدعى عليه. وهي اليت توج ه إىل
 ستظهار:ميني االستيثاق واال -ج

وهي اليت حيلفها بطلب القاضي لدفع التهمة عنه بعد تقدمي األدلة 
 .(1)احلق ثبت هبا القاضيكالشهادة, وي    ؛ألدلةل, فهي تكملة املطلوبة يف الدعوى

                                 
 (.356(, ووسائل اإلثبات )ص6/599انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته ) (1)



 املبحث الثاني
 القضاء بالشاهد واليمني 



  املطلب األول
الشاهد واليمني مع األدلة واملناقشة ب القضاء أقوال األئمة يف

 والرتجيح
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 مع األدلة والمناقشة والترجيح القضاء بالشاهد واليمينأقوال األئمة في 
ثبات أما القاضي, وي لجأ إليها إذا أحد وسائل اإلن  الشاهد واليمني إ

 ر على املدعي إقامة شاهد ثان.تعذ  
ر إقامة قضى بالشاهد ويمين المدعي إذا تعذ  مسألة: هل ي  

 .؟ينشاهد
 صورة المسألة:

ي أمام القاضي, وأقام الدعوى, ومل يكن معه إال شاهد ع  حضر املد  
 ليحكم القاضي على املد َعى ع شاهده,قبل منه اليمني مواحد, فهل ت  

 يف هذه املسألة على قولني: -رمحهم اهلل-عليه؟, اختلف األئمة 
 األقـــــــوال:

 القول األول:
 القضاء بالشاهد الواحد وميني املدعي جائزة, ومشروعة. 

وذهب إىل هذا القول: اجلمهور من املالكية, والشافعية, واحلنابلة, 
 بيدة, وأبو ثور.وأبو ع   ,والظاهرية, وإسحاق

اخللفاء األربعة؛ أبوبكر وعمر وعثمان  وذهب إليه من الصحابة 
زيد بن ثابت, وابن عمر, وعمرو بن العاص, وأبو  ؛وعلي, ومن غريهم

, ومسلمة بن قيس, وعامر بن ربيعة, وسهل رباحسعيد اخلدري, وبالل بن 
عبادة, بن سعد, ومتيم الداري, وأم سلمة, وأنس بن مالك, وسعد بن ا

 .واملغرية بن شعبة 
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مسلمة بن عبدالرمحن, وسليمان بن يسار,  من التابعني؛وذهب إليه 
هو وعمر بن عبد العزيز, وشريح, وإياس, وعبداهلل بن عتبة, وأبو الزناد. و 

 .(1)فقهاء املدينة الس بعة وغريهمقول ال
 القول الثاني:

مشروع, وغري جائز,  ي غريع  القضاء بالشاهد الواحد وميني املد   إن  
 ى عليه.عَ فال بد  من شاهدين, وإال حلف املد  

 .والليثي من املالكية ,احلنفية, وحيىي بن حيىي األندلسي ىل هذا القول:إوذهب 
وذهب إليه أيضاً: الشعيب, واألوزاعي, والنخعي, وابن أيب ليلى, وزيد بن 

 .(2)علي, والزهري, وابن شربمة
 األدلـــــة:

 اب القول األول )الجمهور(:ادلة أصح
 واملعقول: استدلوا: بالسنة, وإمجاع الصحابة 

 األدلة من السنة: أوًل:
قضى باليمني مع )): رسول اهلل  أن   عن ابن عباس  -1
 .(3)يف األموال :, قال عمرو بن دينار((الشاهد

                                 
(, واملغين 20/257(, واجملموع )2/527بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) انظر: (1)

(, وشرح السنة 9/193(, ونيل األوطار )9/404(, واحمللى )12/10)
 (.3/253(, وتفسري القرطيب )5/208(, واملنتقى )10/104)

(, وروضة القضاة 12/10(, واملغين )2/527انظر: بداية اجملتهد وهناية املقتصد ) (2)
(, ونيل 5/208(, واملنتقى )1/325(, وتبصرة احلكام )1/214وطريق النجاة )

 (.9/193األوطار )

 =( 3/307) (, وأبو داود12/3أخرجه مسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي ) (3)
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ن أيب صاحل عن أبيه عنه قال: يرويه سهل ب, عن أيب هريرة  -2
 .(1)((باليمني مع الشاهد الواحد قضى رسول اهلل ))

مرفوعاً, مثل لفظ أيب هريرة  عن جابر  -3
(2). 

أجاز  النيب  أن  )): -بفتح السني وتشديد الراء- س   ر قعن  -4
 .(3)((البشهادة الرجل وميني الط  

                                 
(, وابن اجلارود برقم 2/280(, والطحاوي )2370برقم ) ( وابن ماجه3608برقم ) =

(, وأمحد يف 149(, والشافعي يف مسنده )ص10/167(, والبيهقي )1006)
الغوي يف (, و 2/187( وابن عدي يف الكامل )323و  315و  1/248مسنده )

: عن سيف بن سليمان, أخربّن (, وهو من طريقني؛ األول10/103) شرح السنة
: من طريق عمر بن , والثاّنعمرو بن دينار عن ابن عباس  قيس بن سعد عن

 (.2683( رقم 8/296دينار. انظر: إرواء الغليل )

(, والشافعي يف 4/572) (شرح حتفة األحوذي)سنن الرتمذي مع  أخرجه الرتمذي (1)
(, وابن ماجه يف سننه برقم 10/103(, والبغوي يف شرح السنة )150مسنده )ص

(, قال الرتمذي: 3610(, برقم )3/307(, وأبو داود )2/281) (, والطحاوي2368)
 صحيح على شرط مسلم. :(8/300) , وقال األلباّن يف إرواء الغليلحسن غريب

)سنن (, والرتمذي يف 2369(, وابن ماجه برقم )3/305أخرجه أمحد يف املسند ) (2)
طريق  (, من10/170(, والبيهقي )4/573) (شرح حتفة األحوذيالرتمذي مع 

وقضى ))عبدالوهاب الثقفي عن جعفر بن حممد عن أبيه عنه, وقال عبداهلل بن أحدم: 
 (.8/303. انظر: إرواء الغليل )((به علي يف العراق

(, عن 173, 10/172(, والبيهقي )2371(, برقم )2/793أخرجه ابن ماجه ) (3)
لباّن: ورجاله ثقات قال األ عبداهلل بن يزيد موىل املنيعث عن رجل من أهل مصر عنه.

 (.8/305غري هذا الرجل, فإن ه مل ي َسم . انظر: إرواء الغليل )
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قال: وجدنا يف كتاب  سعد بن عبادة قال ربيعة: أخربّن ابن  -5
 .(1)((قضى باليمني مع الشاهد)) :رسول اهلل  سعد, أن  
قضى بشهادة )) :أن  رسول اهلل  عن أمري املؤمنني علي  -6

 .(2)((, وميني صاحب احلق  شاهد واحد
 وجه الداللة من األحاديث السابقة:

 األحاديث كلها نص  يف حمل اخلالف, وهو قضاء رسول اهلل  
 .(3)بالشاهد واليمني

 ثانياً: دليل اإلجماع:
 ,اهد واليمني واحد وعشرون صحابيًا روى أحاديث القضاء بالش

ومل ي نكر عليه أحد؛  من الصحابة بالشاهد واليمني مبحضر  وقد قضى علي 
بن عبدالعزيز لعماله اوقد كتب عمر , وذلك يف العراق, وهو فعل اخللفاء األربعة 

 .(4)على األمصار بالعمل على هذا, فيكون ذلك كاإلمجاع السكويت
                                 

(, 516(, والدارقطين برقم )10/171(, والبيهقي )1/251أخرجه الرتمذي ) (1)
 (.149والشافعي يف مسنده )ص

(, والدارقطين يف 4/573) (شرح حتفة األحوذيأخرجه الرتمذي )سنن الرتمذي مع  (2)
 (.515ية برقم )األقض

الذين رووا هذا احلديث: عمر بن اخلطاب, وعلي, وسعد, واملغرية,  فمن الصحابة  (3)
وزيد, وبالل, وعبداهلل بن عمرو بن العاص, وابن عمر, وأبو سعيد, ومسلمة, وعامر 

انظر: نيل األوطار . بن ربيعة, وسهل بن سعد, ومتيم الداري, وأم سلمة, وأنس ا
 (.143والطرق احلكمية )ص(, 193, 9/192)

 (.144انظر: الطرق احلكمية )ص (4)
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 ثالثاً: المعقول:
دقة, وقوي جانبه؛ لذلك ش رعت يف ر ص  هَ اليمني ت شرع يف حق من ظَ 

جنبه, فإن  األصل براءة هبا, ويف حق املنكر لقوة  جنبهيد؛ لقوة حق صاحب ال
 .(1)شرع اليمني يف حقهت   مته, واملدعي هنا قد ظهر ص دقه, فوجب أن  ذ  

 أدلة أصحاب القول الثاني:
 استدل أصحاب القول الثاّن: بالكتاب, والسنة, واملعقول.

 دليل الكتاب. أوًل:
ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ  ...ژقوله تعاىل: 

ژ... گ گ گ ڳ ڳ
(2). 

دها ومل يذكر وجه الداللة: إن  اهلل عز وجل قس م الشهادة, وعد  
زائد على ما قس مه  ه يكون قسماً الشاهد واليمني, فال جيوز القضاء به؛ ألن  

قرآن , والنسخ يف ال(3)اهلل عز وجل, وهذه زيادة على النص, وذلك نسخ
 .(4)جيوز إال مبتواتر أو مشهور, وليس هناك واحد منهما (ال)

 .(5)دين, مل حيتج إىل بيان ما زاد عن ذلكيشه :أي ,وكذلك ل م ا قال "اثنني"
وكذلك اآليات جاءت بالعدد, ووصف العدالة, وكما ال جيوز إسقاط 

 .(6)العدالة ال جيوز إسقاط العدد
                                 

 (.12/11انظر: املغين ) (1)

 .282سورة البقرة, آية:  (2)

 (.3/253(, وتفسري القرطيب )3/253( واملغين )2/574انظر: بداية اجملتهد ) (3)

 (.6/527انظر: الفقه اإلسالمي ) (4)

 (.1/214انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ) (5)

 (.184انظر: وسائل اإلثبات )ص (6)
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 : األدلة من السنة:ثانيا
, شاهداك أو ميينه)): يف حديث األشعث بن قيس  قوله  -1

 .(1)((ليس لك إال ذلك
ضر  عي بني أمرين ال ثالث هلما؛ إما أن  املد   وجه الداللة: خري   حي 

خري بني أمرين مينع جتاوزمها إىل غري عى عليه, والت  شاهدين, أو يقبل ميني املد  
 .(2)مع بينهماذلك أو اجل

 .(3)((عى عليهاليمني على املد  )):  قال حديث ابن عباس  -2
, ولو جاز القضاء عى عليهاليمني على املد   وجه الداللة: أوجب 

 .(4)عى عليه واجبة على املد  ملا بقيت اليمني ,عيبالشاهد وميني املد  
 .(5)((البينة على املدعي واليمني على من أنكر)) :قوله  -3

وجه الداللة: األلف والالم يف "البينة" للجنس, حيث مل يسبقها 
"؛ فاحلديث معهود, والبينة هي الشهادة, ومثله األلف والالم يف "اليمني

جعل جنس البينة على املدعي, وجعل جنس اليمني على املنكر, وفرق 
من  قبل البيناتشرتاك, فال ت  قسيم ي نايف االقسيم, والت  هذا للت  بينهما, و 

                                 
 (.24سبق خترجيه )ص (1)

 (.1/214انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ) (2)

(, فتح الباري بشرح صحيح البخاري 214, 3/213أخرجه البخاري يف صحيحه ) (3)
 (.12/2(, ومسلم يف صحيحه, صحيح مسلم بشرح النووي )2668( برقم )5/331)

 (.1/214ضاة وطريق النجاة )انظر: روضة الق (4)

 (.24سبق خترجيه )ص (5)
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عوى, عي, فالبينة إلثبات الد  قبل اليمني من املد  عى عليه(, وال ت  املنكر )املد  
 .(1)واليمني إلنكارها
 عقول:ثالثاً: الم

اليمني تقوم مقام الشاهد الثاّن, ولو كان كذلك جلاز تقدميه كأحد 
 ال جيوز ذلك, فال يصح إذًا أن   -الصحيح-الشاهدين على اآلخر, ولكن 

 .(2)يكون قائماً مقامه
 هذا مجلة ما استدل به كل فريق على قوهلم يف هذه املسألة.

 المناقشة والترجيح:
 المناقشة:

على أدلة أصحاب  الثاّن )احلنفية ومن معهم(اعرتض أصحاب القول 
عرتاضات عديدة, حىت أهنم رد وا مجيع أحاديث القول األول )اجلمهور(, با

 بالشاهد الواحد مع ميني واملدعي. قضاء النيب 
عرتاضات أصحاب القول الثاّن على أدلة أصحاب القول امجلة وهذه 

 األول, والرد عليها.
 ستدل هبا اجلمهور من السنة:دلة اليت ا: االعرتاض على األأولً 

 :حديث ابن عباس  -1
 قالوا: ال يصح احلديث ال سنداً وال متناً.

عن نقطاع؛ فإن  احلديث أخرجه مسلم ه معلول باال: فإن  أما الس ند
                                 

 (.185انظر: وسائل اإلثبات )ص (1)

 (, وقد عزاه لتكملة فتح القدير, ومل أقف عليه.187انظر: وسائل اإلثبات ) (2)
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سيف بن سليمان, عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار, عن ابن عباس 
 ,ن ابن عباس وعمرو بن دينار مل يسمع هذا احلديث م ويدل ,

قال عن عبداهلل بن حممد بن أيب ربيعة,  (1)على ذلك ما أخرجه الدارقطين
 مد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباسحدثنا حم
.وذكر احلديث ... 

وعند مسلم مل يذكر طاووس بني عمرو بن دينار وابن عباس
(2). 

ث عن عمر بن دينار بشيء, د  قال الطحاوي: ال أعلم أن  قيس بن سعد حي  
 .(3)؟منكر, فكيف حيتجون هبذا احلديث وحديث ابن عباس 

فإن ه ال ي فيد العموم,  قالوا: على تقدير صحة احلديث؛ف: أما المتن
عن كذا, وقضى بكذا, ال ي فيد  ؛ هنى رسول اهلل  ألن  قول الصحايب

 .ي ال يف احلكايةك  جة يف احملالعموم؛ ألن  احل  
فصل )) :وكذلك للقضاء معان متعددة, وأقرهبا هلذا احلديث

وص, إذ ال يتأت ى فيه احلكم ني فيه اخلص, وهذا مما ال يتع  ((اخلصومات
إىل قيام الساعة, وعلى هذا يكون الراوي قصد  شاهد من النيب  بكل

ستغراق اجلنس, فيكون املعىن: قضى جبنس الشاهد, قيقة اجلنس, وليس اح
 .(4)يمنيوجنس ال

                                 
 (.2/156يف سننه ) (1)

 (.4/97انظر: نصب الراية ) (2)

 (.2/281انظر: شرح اآلثار يف باب القضاء مع الشاهد ) (3)

 (.4/98انظر: نصب الراية ) (4)
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 عتراض:على هذا الالجواب 
ه منقطع؛ ألن  عمرو بن دينار عرتاض على سند احلديث بأن  اال أوًل:

 مردود, فقد مسع عمرو بن دينار من ابن عباس مل يسمعه من ابن عباس 
  ع دة أحاديث, ومسع من مجاعة من الصحابة ,  يكون  فال ي نكر أن

مسعه من بعض أصحابه عنه؛  هذا احلديث, و  مسع من ابن عباس 
 .(1)كطاووس وغريه

أن ه  احلديث عن -رمحه اهلل– قول اإلمام الطحاويعن اجلواب  وأما
 .ث عن عمرو بن دينار, "مردود" أيضاً قيس ال حيد   منكر, وأن  

: )وهذا اإلعالل ليس -على قول الطحاوي رد اً -قال العالمة األلباّن 
تصال, كما هو مذهب اللقاء يف اال تبو اء على اشرتاط ثبشيء, ألن ه ج

 -رمحه اهلل-واملرجوح عند اجلمهور, وقد رد  مسلم  -رمحه اهلل-البخاري 
 , واألمر كذلك هنا, فإن  املعاصرة كافية يف ذلك هذا الشرط, وأثبت أن  

ثتهم شاركه يف الرواية عطاء, وثالر, قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينا
ي مثل هذا ي كاد ي قطع فطاء يف جملسه, فمكيون, بل كان قد خلف ع

 فماذا يضر أن   , فاملعاصرة متحققة,القي بينهما, فإذا مل يثبتبثبوت الت
و, وهو قد روى هذا قيسًا حد ث عن عمر  علم أن  ال يَ أن  الطحاوي وغريه: 

احلديث لو كان غري خمالف للمذهب احلنفي ملا تشب ث   أن  وظين  وغريه عنه, 
 .(2)(يف رد ه هبذه العلة الواهيةي الطحاو 

                                 
 (.9/19انظر: نيل األوطار ) (1)

 (.8/299إرواء الغليل ) (2)
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صحيح السند, ال غبار عليه,  حديث ابن عباس  هبذا يتبني أن  
احلديث رواه مسلم يف صحيحه  وما ذ كر فيه من علل مردودة, وكفانا أن  

: وهذا احلديث -رمحه اهلل-الذي تلقته األمة بالقبول, لذا قال الشافعي 
لو مل يكن فيه غريه, مع أن  غريه معه مما  ,ثابت ال يرد ه أحد من أهل العلم

 .(1)يهيشّده ويقو  
: )هذا حديث صحيح ال مطعن ألحد -رمحه اهلل-وقال ابن عبدالرب 

يف إسناده, وال خالف بني أهل العلم يف صحته, وقد روى القضاء بالشاهد 
 .(2)نيف وعشرين صحايب( واليمني عن النيب 

, ث بأن ه ال ي فيد العموم "مردود" أيضاً االعرتاض على منت احلدي ثانياً:
فإن  للحديث روايات عديدة ت بني أنه عام, لذا قضى الصحابة أو اخللفاء 

 .بالشاهد واليمني بعده   األربعة
 :حديث أيب هريرة  -2

ه من رواية ربيعة عن س هيل عن أبيه قالوا: ال يصح سند احلديث؛ ألن  
ئل عنه قال: ما أعرفه, ي احلديث, ملا س  مث إن  سهيل نس, عن أيب هريرة 

ث كان ربيعة أخربك به عين, فحد    ربيعة أخربنا به عنك, قال: إن  فقيل له: 
 به عن ربيعة عين.

د    .(3)هبذا احلديث عن ربيعة عنه عن أبيه ثفكان سهيل بعد ذلك حي 
                                 

 (.9/190انظر: نيل األوطار ) (1)

 (.4/97نصب الراية ) (2)

 (.4/99انظر: نصب الراية ) (3)
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 الجواب عن هذا العتراض من وجهين:
عند  أيب هريرة أي حديث -قال احلافظ يف الفتح: )هو   - أ

 سهيل نسيه بعد أن   ن, ورجاله مدنيون ثقات, وال يض  ر ه أن  أصحاب السن
ه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه, حد ث به ربيعة؛ ألن  

 .(1)وقصته بذلك مشهورة(
بعد عرض حماورة بني أيب  -حفظه اهلل-أشار الشيخ األلباّن   - ب

ث حد   ال يعترب نسيان سهيل بعد أن   -أبو حامت-أباه  حامت وابنه, فقال: )إن  
لة عنده بتفرد ربيعة به عن سهيل ا الع  يف صحة احلديث, وإمن   ة تقدحل  به, ع  

ة قادحة, إذا كان ل  من بني مجيع الذين رووه عنه, وال يفى أن  ذلك ليس بع  
 .(2)(حيحنيتج به يف الصربيعة: فقيه, ثقة, حي  املنفرد ثقة ضابط... و 

 :حديث جابر  -3
يث مرسل, ر وي عن سفيان الثوري عن جعفر بن حممد قالوا: احلد

 .(3)الرتمذي ذلك كما قال,  عن أبيه عن النيب 
 عتراض:الجواب على هذا ال

احلديث مرسل من هذا الطريق, ولكن للحديث طرق أخرى  نعم إن  
 موصولة؛ منها:

 -وهو من الثقات- رواه عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفيما  - أ
 .عن النيب , عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

                                 
 (.5/333فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (1)

 (.8/302إرواء الغليل ) (2)

 (.4/100ة )انظر: نصب الراي (3)
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 وي من طريق محيد بن األسود وعبد اهلل بن حممد موصوالً.ور  - ب
حال, فهذا املرسل صحيح على كل : )-رمحه اهلل-قال األلباّن 

لشواهده املرفوعة املتقدمة من حديث ابن عباس وأيب هريرة رضي  اإلسناد,
 .(1)اهلل عنهما(

 :حديث س ر ق  -4
قالوا: احلديث ال يصح, ألن  فيه رجل جمهول, فهو من رواية ابن أيب 
شيبة عن يزيد بن هارون عن جويرة, عن عبداهلل بن يزيد عن رجل من أهل 

 .(2)مصر عن س   ر ق. ومل ي سم  الرجل الذي من أهل مصر
 عتراض:هذا الالجواب على 

 ملحيح, لوال هذا الرجل الذي إن  رجال إسناد احلديث رجال الص
ومنها ما هو  خرى صحيحة؛إال أن  للحديث طرق أ   -اجملهول-ي سم  

 .(3)دون ذلكما ومنها , صحيح, مثل حديث ابن عباس ال
 :حديث كتاب سعد بن عبادة  -5

بهم, فهو من طريق قالوا سند احلديث ال يصح؛ ألن  فيه رجل م  
ربيعة بن أيب عبدالرمحن, وأخربّن "ابن عن  ,عبدالعزيز بن حممد الدراوردي

 وذكره.ن عبادة, قال: وجدنا يف كتاب سعد, سعد" اب
 .(4)بهمابن سعد, فهو م   وهنا مل ي سم  

                                 
 (.4/304إرواء الغليل ) (1)

 (.4/100انظر: نصب الراية ) (2)

 (.9/192انظر: نيل األوطار ) (3)

 (.8/305انظر: إرواء الغليل ) (4)
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 :الجواب على هذا العتراض
عن إمساعيل بن عمرو  ,للحديث طريق آخر عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن

 احلديث. كتاب سعد...  بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه, أهنم وجدوا يفا
املبهم يف رواية الدراوردي هو: ابن جد سعد, وهو  فهنا ظهر أن  

 .(1)عمرو بن قيس
 :أثر علي أمري املؤمنني  -6

قالوا: إسناد احلديث منقطع؛ فهو من رواية عبدالعزيز بن أيب سلمة 
د بن علي بن احلسني مل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي, فإن  حمم

وكذلك كان جعفر بن حممد رمبا , ي درك جد  ابيه "علي بن أيب طالب 
أرسل هذا احلديث, ورمبا وصله عن جابر 

(2). 
 :عتراضالجواب على هذا ال

بر قات حفطوا هذا احلديث عن جعفر عن أبيه عن جاإن  مجاعة من الث  
 ,قة قة, وزيادة الث  م ث  م زادوا وه  هن  أل ,(3)والقول قوهلم, كما قال الزيلعي

مقبولة. ويشهد له ما أخرج الدارقطين عن عبداهلل بن عامر قال: حضرت: أبا 
 .(4)يقضون باليمني مع الشاهد بكر وعمر وعثمان 

                                 
 .املرجع السابقانظر:  (1)

 (.4/100انظر: نصب الراية ) (2)

 (.4/100يف نصب الراية ) (3)

 (.4/202(, واهليثمي يف جممع الزوائد )516أخرجه الدارقطين يف كتاب األقضية برقم ) (4)
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 اعرتاض أصحاب القول الثاّن على اإلمجاع: ثانياً:
 عرتاضني:باعلى اإلمجاع اعرتضوا 

 على القضاء بالشاهد واليمني ال تصح.إن  دعوى اإلمجاع  :قالوا -1
وأول من  ,دعةقال احَلَكم بن عتيبة: احلكم باليمني مع الشاهد ب  

 حكم به معاوية.
 أول من قضى بالشاهد واليمني عبد امللك بن مروان. وزعم عطاء: أن  

 .(1)وقال آخرون: احلكم بالشاهد منسوخ بالقرآن
 .(2)هذا شيء أحدثه الناس ئل الزهري عن اليمني مع الشاهد فقال:وس  

 عتراض:الجواب على هذا ال
ال ي غين من احلق  ,: )كل قوهلم غلط وظن  -رمحه اهلل- (3)قال القرطيب

 شيئاً, وليس من نفي وجهل كمن أثبت وعل م(.
أو ل من قضى  :عرتاضهم يف هذا بقوهلم: )والعجب ا(4)وقال أبو حممد

 .يها أثر عن النيب بذلك معاوية يف زكاة الفطر, وال يصح ف
الذين رووا أحاديث القضاء بالشاهد واليمني نيف وعشرين  كذلك إن  

أهل  وعمل به , وكفى هبذه الكثرة ش هرة, وقد تواترت اآلثار عن النيب صحابياً 
 .(5)البلدان بالشاهد واليمني يف كل   ياملدينة قرناً بعد قرن, وق ض  

                                 
 (.9/404(, واحمللى )3/254انظر: تفسري القرطيب ) (1)

 (.4/101انظر: نصب الراية ) (2)

 (.3/254يف تفسريه ) (3)

 (.9/404يف احمللى ) (4)

 (.9/404(, واحمللى )3/254انظر: تفسري القرطيب ) (5)
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أضعف اإلمجاعات, ويت, وهو قالوا اإلمجاع املشار إليه إمجاع سك -2
 .(1)حتجاج به, ويلزمه العلم بعدم املخالفوهو خمتلف يف اال

 عتراض:الجواب على هذا ال
, وقد علمنا عدم (2)دم املخالفة إذا ع لم عَ ج  إن  اإلمجاع السكويت ح  

 هلذا األمر. خمالفة أي صحايب 
 الترجيح:

القضاء بالشاهد  ل,أن  القول األو  -والعلم عند اهلل-الذي يظهر 
 :لألسباب اآلتيةوهو مذهب اجلمهور هو الراجح يف هذه املسألة,  واليمني(

كان يف بعضها   هبا اجلمهور, وإن   ستدل  ة األدلة اليت اح  : ص  أولً 
 يف حديث ابن عباس  -مكما تقد  -ضعف, إال منها ما هو الصحيح 

 عند مسلم وغريه.
 بالشاهد واليمني. ين رووا قضاء النيب الذ : كثرة عدد الصحابة ثانياً 
على العمل بالشاهد واليمني, وعمل  : إمجاع الصحابة ثالثاً 

 ه خالف يف ذلك.به, ومل ي نقل عن أحد  منهم أن   اخللفاء األربعة 
وقد الثاّن على أدلة اجلمهور ال تصح,  عرتاض أصحاب القول: ارابعاً 

 م اجلواب على تلك االعرتاضات.تقد  
اب عنها باآليت: :امساً خ  األدلة اليت احتج هبا أصحاب القول الثاّن, جي 

                                 
 (.197انظر: وسائل اإلثبات )ص (1)

 (.1/381روضة الناظر )انظر:  (2)
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ڈ ژ ژ  ...ژدليلهم من الكتاب, قوله تعاىل:  - أ

 ژ... ڑ
اب عنه (1)  :من وجوه, جي 

قوهلم: إن  الزيادة على ما يف الكتاب نسخ, والسنة ال تنسخ  -1
مل به احلنفية, فهم يس مون ختصيص السنة للكتاب القرآن. هذا أصل يع

 .(2)نسخ, وهذا ال يلزم منه نسخ الكتاب
الن سخ إمنا  قوهلم: إن  الزيادة على القرآن نسخ غري صحيح, ألن   -2

هو: رفع احلكم وإزالته, وال رفع وال إزالة هنا, والزيادة يف الشيء تقرير له, 
يتواردان على حمل واحد,  ال بد  أن   الناسخ واملنسوخ وليس رفع له, وأيضاً 

ق يف الزيادة على النص, وغاية األمر أنكم مسيتم ختصيص وهذا غري متحق  
 .(3)الكتاب نسخ

ختصيص الكتاب نسخ,  إذا كنتم تقولون أن   :لزاميإجواب  -3
 ٺ ژقولوا أن  الزيادة على الكتاب نسخ, كما يف قوله تعاىل: فلماذا ال ت

ژ ٿ ٺ ٺ ٺ
, وقد أمجع العلماء على حترمي نكاح العمة مع بنت (4)

 أخيها. جبامع احلكم الزائد على ما يف القرآن يف كل  

(5). 
                                 

 .282سورة البقرة, آية:  (1)

 (.9/194انظر: نيل األوطار ) (2)

 (.12/11(, واملغين )5/333انظر: فتح الباري ) (3)

 .24سورة النساء, آية:  (4)

 (.5/333انظر: فتح الباري ) (5)
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خصيص على الشيء ال يلزم منه نفي ما عداه, ولكن مقتضاه الت   -4
 .(1)د الشاهدينإال عند فق   قضى باليمني مع الشاهده ال ي  أن  

 .(2)م بالشاهد واليمني ال مينع احلكم بالشاهدين, وال يرفعهاحلك -5
مت احلكم بالشاهد واليمني لكونه زيادة إذا ردد   جواب إلزامي: -6

فقد تركتم العمل بأحاديث كثرية, يف أحكام كثرية كلها  ,على ما يف القرآن
-زائدة على ما يف القرآن؛ كحكم الوضوء بالنبيذ, والوضوء من القهقهة 

, ومن القيء, وشهادة املرأة الواحدة يف الوالدة, وحكم أكل -نفيةعند احل
من , وقتل الوالد بالولد, وال يرث القاتل -عند احلنفية-ايف مك الط  الس  

 وغري ذلك.القتيل, وال املسلم من الكافر, 
إن  األحاديث الواردة يف هذه املواضع املذكورة أحاديث -قالوا  فإن  

 ا لشهرهتا.شهرية, فوجب العمل هب
 وأحاديث القضاء بالشاهد واليمني رواها عن رسول اهلل  -قالي  -

هو صحيح, فأي شهرة تزيد على  نيف وعشرين صحابياً, وفيها ما
 .(3)الشهرة هذه

ل: وخ بالقرآن, ي قاسن مم بالشاهد واليمنيالرد على من قال: إن  احلك  -7
, باليمني مع الشاهد  القرآن نسخ حكم رسول اهلل قال إن  ي   لو جاز أن  

                                 
 (.9/194انظر: نيل األوطار ) (1)

 (.12/11انظر: املغين ) (2)

 (.9/194وطار )انظر: نيل األ (3)
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 ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ القرآن يف قوله تعاىل: قال: إن  ي   جلاز أن  

(1) ,
 ژ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژويف قوله تعاىل: 

ناسخ لنهيه  ,(2)
  ي عنه من قلالغرر, وبيع ما مل ي  عن املزابنة, وبيع , إىل سائر ما هن 

 .(3)السنة مبي نة للكتاب نة, وهذا ال يسوغ ألحد, ألن  البيوع يف الس  
شاهد واليمني, إمنا هو لإن  داللة اآلية على عدم جواز احلكم با -8

الة على جواز ذلك تدل عليه باملنطوق, بداللة املفهوم, واألحاديث الد  
, وكذلك -هو مقرر يف علم األصول كما-م على املفهوم واملنطوق مقد  

وكذلك ال يعملون مبفهوم العدد , احلنفية ال يقولون بداللة املنطوق أصالً 
 .(4)باب أوىل من

 الجواب على دليلهم من السنة:  - ب
 :حديث األشعث بن قيس  - أ

 :من وجهيناجلواب عنه 
ست حلصر الشهود, فإن ه يدخل "شاهداك" يف احلديث لي :كلمة -1

 الشاهد الواحد واليمني. لرجل واملرأتني, وكذلك يدخل فيهابالشاهد  فيه
دل  احلديث على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمني باملفهوم,  -2

                                 
 .275سورة البقرة, آية:  (1)

 .29سورة النساء, آية: (2)

 (.3/254انظر: تفسري القرطيب ) (3)

 (.9/195انظر: نيل األوطار ) (4)
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مة على ق مقد  ى جوازه باملنطوق, وداللة املنطو ودلت األحاديث األخرى عل
 .(1)داللة املفهوم, فضالً على إن  احلنفية ال يقولوا بداللة املفهوم أصالً 

 :ثا ابن عباس حدي - ب
 اجلواب عنه من وجوه:

عى عليه احلديث ليس فيه دليل على حصر اليمني يف جانب املد   -1
فقط, بدليل أن  اليمني ت شرع يف حق املودَع إذا اّدعى رد الوديعة وتلفها, 

شرع يف امة, وت  سَ ن, ويف القَ مناء لظهور جنايتهم, ويف حق املالع  حق األ   ويف
 .(2)لعة قائمةمن والس  ي إذا اختلفا يف الث  البائع واملشرت  حق  

  امع لكل ما ي بني  احلق وي ظهره؛سم ج: "البينة", فالبينة: اقوله -2
 .(3)كشاهدين, والشاهد واملرأتني, وكذلك الشاهد واليمني بينة

دل  احلديث على عدم جواز احلكم بالشاهد واليمني باملفهوم  -3
 م على املفهوم.نطوق, واملنطوق مقد  واألحاديث األخرى دلت على جوازه بامل

 الجواب على دليلهم من المعقول: -ج
 :من وجهينجياب عنه 

غاية ما ي قال إن ه ال ي قضى بالشاهد مع اليمني إال عند فق د  -1
الشاهدين, فهنا تقوم اليمني حمل الشاهد اآلخر, أما عند وجود شاهدين ال 

 .(4)عتربباليمني وال ت   عد  تي  
                                 

 املرجع السابق.انظر:  (1)

 (.12/11انظر: املغين ) (2)

 (, وعزاه للمغين ومل أقف عليه.186انظر: وسائل اإلثبات )ص (3)

 (.9/194وطار )انظر: نيل األ (4)
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 مقابل النص, وال اجتهاد مع النص. هذا اجتهاد -2
 وهبذا انتهى اجلواب على مجيع أدلة احلنفية.

 م يظهر بوضوح أن  القول األول هو الراجح.وملا تقد  
: )وأقول مجيع ما أورده املانعون من -رمحه اهلل– (1)قال الشوكاّن

 عند من له أدىن إملام ,يف سوق املناظرة نافقاحلكم بالشاهد واليمني غري 
 ية, وأقل نصيب من إنصاف(.باملعارف العلم  

: )والعجب من أصحاب أيب حنيفة -رمحه اهلل- (2)وقال أبو حممد
ن و يقولون دهرهم كله؛ املرسل, واملسند, سواء يف كل  بلي ة يقولون هبا, مث يرد  

قفي أرسله, وأنه ر وي مرساًل من طريق غري الث   هذا, ألن   خرب جابر 
ه الد ين, وعجب آخر, ق  يب وغريه, فاعجبوا لعدم احلياء, ور  سعيد بن املس

واألموال, فيعطون املدعي بال شاهد وال  ماء,كول يف الد  و أهنم يقون بالن  وه
برأيهم الفاسد,  ,أو نصرانياً  كان يهودياً   ميني, لكن بدعواه اجملر دة, وإن  
ادة امرأتني دون , ويقضون بالعظائم بشهويرد ون احلكم بالشاهد واليمني

الب, وي نكرون احلكم بشهادة الب, وبشهادة رجل مع ميني الط  ميني الط  
الب, وهم يقضون بشهادة يهوديني أو نصرانيني, قة مع ميني الط  مسلم ث  

ون سيف بن فقرآن وال سنة صحيحة, وي ضع  من حيث مل يأت بذلك نص 
كجابر اجلعفي   ب؛اقة, وهم آخذ الناس برواية كل كذ  سليمان, وهو ث  

                                 
 انظر: املصدر السابق. (1)

 (.9/405يف احمللى ) (2)
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نهما حكم ب ذلك عن الزهري وعطاء, وقد غاب عون مبغي  وغريه, وحيتج  
, فلم يلتفتوا هنالك إىل ياه منسوخاً ر زكاة الذهب, وزكاة البقر, أو علماه وأ

 قوهلما, وقلدومها هنا كما ترون, نسأل اهلل العافية(.
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 مسألـــــــة
 بالشاهد واليمين؟خاري في حكم القضاء مام البما هو رأي اإل

: ومن العجائب رد الشاهد واليمني, (1)قال ابن القيم يف الطرق احلكمية
 سكوت, وال ي نسب إىل ساكت قول. كول الذي هود الن  واحلكم مبجر  

خاري" إنكار احلكم بشاهد وميني, مث ساق مث قال: وقد ن سب إىل الب
اب الشهادات, من كت ,"باب ميني املدعى عليه" :ما ذكره البخاري يف

 :(2)يف كتاب الشهادات -رمحه اهلل– حيث قال البخاري
 .احلدود... يف األموال و  اليمني على املدعى عليهباب 

من جهة املدعى عليه,  : فرتمجته الباب بأن  اليمني(3)مث قال ابن القيم
اية حديث أو أثر يف الشاهد واليمني, وذكره ملناظرة ابن شربمة, وعدم رو 

ولو صر ح به  ه مذهبه,صريح أن  يذهب إليه, وهذا ليس ب (ال)ه ظاهر يف أن  
 ة فيما يرويه ال فيما يراه.ج  فإن  احل  

اليمني على املدعى "باب  :: قوله(4)وقال ابن حجر يف ترمجة هذا الباب
 :شيئيندون املدعي, يستلزم من ذلك  :يف األموال واحلدود", أي عليه

 تظهار. أن ه ال جتب ميني االس   أحدهما:
أن ه ال يصح القضاء بشاهد واحد وميني املدعي, واستشهاد  الثاني:

 ه أراد الثاّن.املصنف بقصة ابن ش ربمة ي شري إىل أن  
                                 

 (.147, 146)ص: (1)

 (.20(, باب رقم )5/331انظر: فتح الباري ) (2)

 (.147, 146يف الطرق احلكمية )ص (3)

 (.5/332يف فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) (4)



 81 المبحث الثاني: القضاء بالشاهد واليمين 

واليمني, هو حديث  ديث يف مسألة القضاء بالشاهداحلصح   قلت: 
 الذي رواه اإلمام مسلم., ابن عباس 

تجني أن ه ال يصح بالرغم أن  اإلمام  ,وقد رد  هذا احلديث األحناف حم 
مسلم رواه, وهذا أمر ليس بغريب عندهم, فقد رد وا ما هو أصح من هذا 

ه ال م صر اة, وما ذلك إال ألن   يث, بل حديث متفق عليه, وهو حديثاحلد
 .-كما قالوا-الف مجلة من األصول ي  

صح  كالم ابن القيم وابن حجر عنه,  إن   -رمحه اهلل-خاري وأما الب
ن ثبوت ه قد يكون رد  حديث مسلم بناًء على شرطه الذي اشرتطه مفإن  

هذا احلديث من هذا الباب, علمًا بأن   اللقاء, كما فعل اخلطايب من رد  
 ط, وأثبت أن  املعاصرة كافية.اإلمام مسلم رد  هذا الشر 

ومل أقف على أحد  ي شري على رأي البخاري السابق, يف هذه املسألة 
 واهلل أعلم. -رمحهما اهلل-م من قول ابن القيم وابن حجر غري ما تقد  



  املطلب الثاني
 أيهما حلل اكحكم ب؛  بالشاهد أو باليمني أقوال األئمة يف

 بهما معا؟ أو
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 مسألة
 لخالفثمرة اصل الحكم به؛ بالشاهد أو باليمين أو بهما معاً؟, و أيهما ح

هد واليمني, وأن ه وسيلة القضاء بالشا جواز تقرر يف املطلب السابق
, ولكن: هل يكون احلكم ل اإلثبات أمام القاضي يلزمه احلكم بهمن وسائ

 .(1)هبما معاً؟ بالشاهد أو باليمني أو
 :ثالثة أقوالذه املسألة على يف ه -رمحهم اهلل-اختلف األئمة 

 األقوال في المسألة:
 .(2): وذهب إليه اخلرسانيون من املالكية والشافعية يف وجهالقول األول

املدعى عليه, بإن  القضاء يكون بسببني؛ األول اليمني, والثاّن: تكون 
 وبيان ذلك:

قالوا: إن  الدعوى إذا مل ت قم عليها بينة, ونكل املدعى عليه عن 
واستحق حقه باجتماع نكول  ,حلف ,ت اليمني على املدعياليمني, فرد  

                                 
لدعاوى أمام القاضي, كقول القائل: هذا قد اتفقوا أن ه ال جتوز الت ورية يف اليمني يف ا (1)

أخي, ويقصد أخوة اإلسالم, أو حيلف أن ه يف احلرم, ويقصد حرم املدينة أو مكة وليس 
ذات املسجد. وقد ذهب اإلمام أمحد أن ه أيضًا ال جتوز الت ورية حىت يف غري القضاء, 

من قوله   هريرة وخالفه يف ذلك األئمة الثالثة, واستدل احلنابلة لذلك حبديث أيب
: ( أخرجه مسلم[ )(, وحبديث أيب هريرة 11/117)اليمني على نية املستحلف 

 ([.1653)ميينك على ما ي صدقك صاحبك( ]أخرجه مسلم برقم ) :من قوله 
(, وبداية اجملتهد وهناية املقتصد 2/6انظر: الكتاب مع شرحه اللباب )

 (. 9/120نصاف )(, واإل4/321(, ومغين احملتاج )1/773)

 .(4/321ومغين احملتاج ), (1/331انظر: تبصرة احلكام ) (2)
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املدعى عليه وميني املدعي, فلما كانت جتب اليمني مع الشاهد, وجبت مع 
النكول, فالنكول سبب يقوم مقام الشاهد الواحد, واليمني تقوم مقام 

 كما يستحقه بالشاهدين.  ,الشاهد اآلخر, فيستحق بذلك حقه
 ول للمالكية واألصح عند الشافعية.: وهو قيالقول الثان

 .(1)قالوا: القضاء يكون بالشاهد واليمني معاً 
قت القضاء هبما, ونسب احلكم إليهما, وذلك ألن  األحاديث عل  

 .(2)وهذا هو نصاب الشهادة
وذهب إليه املالكية يف املشهور, والشافعية يف وجه, : القول الثالث

 واحلنابلة.
ي الشهادة قو  ألن  اليمني ت   ,لقضاء يكون بالشاهد وحدهقالوا: إن  ا

 .(3)وتؤكدها فقط, والشاهد حجة الدعوى
 الترجيح:

اجح, هو ما ذهب إليه القول الر  أن   -والعلم عند اهلل-الذي يظهر 
 القضاء بالشاهد وحده؛ وذلك لآليت: , وهوأن  القول الثالثأصحاب 
 الشاهد هو حجة الدعوى. -1

                                 
 (.4/443مغين احملتاج )و , (1/331تبصرة احلكام )انظر:  (1)

 (.199, 198انظر: وسائل اإلثبات )ص (2)

 ,(12/148واملغين ) ,(4/443مغين احملتاج )و , (1/331تبصرة احلكام ) انظر: (3)
 .(149لطرق احلكمية )صوا
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ة على خصمه, وإمنا هو ج  ل اخلصم, وقوله ليس حب  اليمني هي قو  -2
 شرط للحكم, فجرى جمرى مطالبة احلكم به.

 .يمة هلا بدون الشهادةة إال بشهادة الشاهد, وال ق  ج  اليمني ال تكون ح   -3
 جلاز تقدميها على الشاهد الثاّن مع وجوده. ,لو كانت اليمني كالشاهد -4
حد, كما قالت ثبت بالشاهد الوات -قد-بعض احلقوق  إن   -5

 .(1)جود غيماحلنفية يف رؤية اهلالل عند و  
 :(2)ثمرة الخالف في هذه المسألة

ه , فيما لو حكم القاضي باملال ك ل  تظهر مثرة اخلالف يف هذه املسألة
شهادة شاهد وميني املدعي, مث رجع الشاهد عن شهادته وقد بعي للمد

 تلف املال يف يد املدعي.
القضاء يكون باليمني, ال شيء  ين قالوا: إن  الذ األول فعلى القول

 على الشاهد, ويغرم املدعي املال ك ل ه.
بالشاهد واليمني معاً,  نالقائلني أن  القضاء يكو  الثاني وعلى القول

 يغرم الشاهد نصف املال,, ويغرم املدعي النصف اآلخر.
يغرم  ,القائلني أن  القضاء يكون بالشاهد وحده الثالث وعلى القول

 الشاهد املال ك ل ه, وال شيء على املدعي.

                                 
 (.12/148(, واملغين )149انظر: الطرق احلكمية )ص (1)

 (.151, 150والطرق احلكمية )ص ,(12/148, واملغين )(4/443انظر: مغين احملتاج ) (2)



  املطلب الثالث
 
 
 قضى فيها بالشاهد واليمنياألمور التي ي
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 مسألة
 التي ي قضى فيها بالشاهد واليميناألمور 
 تحرير محل الخالف:

اتفق القائلون جبواز القضاء بالشاهد واليمني على جواز القضاء  -1
 حقوق األبدان, وقد حكى القرطيب منال  األموال وما يتعلق باألمو هبما يف

 .(1)اإلمجاع على ذلك -رمحه اهلل–
على عدم جواز احلكم بالشاهد واليمني يف احلدود, فهي  اتفقوا -2

 .(2)ال طالب هلا إال اهلل عز وجل
اخلالف يف جواز احلكم بالشاهد واليمني فيما عدا األموال, وقد و 
 :قولينعلى فيه اختلفوا 

 لة:األقوال في المسأ
 .(3): وذهب إليه اجلمهورالقول األول

 األموال وما يؤول إىل إال يف ,ال جيوز احلكم بالشاهد واليمني
 كالبيع والشراء وتوابعهما.األموال؛  

 .(4): وذهب إليه الظاهريةالقول الثاني
كم بالشاهد واليمني يف: الدماء, والقصاص, والنكاح, والطالق, حي  

 ه.جعة, واألموال, وغري والر  
                                 

 (.1/324(, وتبصرة احلكام )3/352انظر: تفسري القرطيب ) (1)

 (.9/405انظر: احمللى ) (2)

(, والطرق 1/324(, وتبصرة احلكام )5/214(, واملنتقى )11/10انظر: املغين ) (3)
 (.152احلكمية )ص

 (.9/405انظر: احمللى ) (4)
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 ـة:ــاألدلـــ
 :أدلة أصحاب القول األول )الجمهور(

 استدلوا بالسنة والقياس:
 السنة:دليلهم من : أولً 

بالشاهد واليمني يف  عموم األدلة اليت قضى فيها رسول اهلل 
 األموال, ومن ذلك:

قضى باليمني مع  أن  رسول اهلل )):  حديث ابن عباس -1
 .(1)((ا ذلك يف األموالقال عمرو بن دينار: إمن  )) :, وألمحد يف رواية((الشاهد

 .((ا ذلك يف األموالإمن  )) :الشاهد: رواية
إمنا كان يف  وجه الداللة: الرواية نص يف حمل اخلالف, فإن  قضائه 

لشاهد وهذا أصح حديث يف القضاء با وما يؤول إىل املال هو منه, األموال,
 .-تقدمكما -واليمني, والزيادة صحيحة عند اإلمام أمحد يف املسند 

استشرت جربيل يف )) :قال: قال  -مرفوعاً -عن أيب هريرة  -2
 .(2)((ذلك ال تعد   ,فأشار علي  باألموال ,القضاء باليمني والشاهد

 .((ذلك ال تعد   ,شار علي  باألموالفأ)): الشاهد
القضاء  نص يف حمل اخلالف, فاحلديث حد د أن  هذا وجه الداللة: 

 بالشاهد واليمني يف األموال فقط.
                                 

 (.61سبق خترجيه )ص (1)

(, وإسناد احلديث ضعيف, كما أشار 4/106ذكره ابن حجر يف تلخيص احلبري ) (2)
 (.9/192الشوكاّن إىل ذلك يف نيل األوطار )
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 القياس: ثانياً:
قالوا كل مامل ثبت من احلقوق برجل وامرأتني ال يثبت برجل وميني؛ 

 .(1)ى ال يثبت مبا دونهألن  الرجل واملرأتني أقوى, وإذا مل يثبت باألقو 
 أدلة أصحاب القول الثاني )الظاهرية(:

بالشاهد واليمني, واملنقولة عن  استدلوا بعموم أحاديث قضاء النيب 
: ومن أقوى هذه األدلة حديث ابن عباس  عدد كبري من الصحابة 

 .(2)((بيمني مع الشاهد قضى ))
 م.وغريه  جابر, وس ر قو ومثله حديث أيب هريرة, 

وجه الداللة: قالوا: األحاديث عامة يف القضاء بالشاهد واليمني؛ 
وهو أصبح  حديث ابن عباس  وذلك يف األموال وغري األموال, بل إن  

صص باملال, وختصيصه باألموال  ,األحاديث يف هذا الباب أطلق ومل ي 
 ختصيص بال دليل.

أن ه  ,ثابتة عنه : ال يوجد أبداً يف شيء من اآلثار ال(3)قال أبو حممد
 قضى يف ذلك يف األموال.

 الترجيح:
أن  الراجح هو القول األول )قول اجلمهور(,  -والعلم عند اهلل-الذي يظهر 

 :لما يأتيولكن قول اجلمهور هو األقوى  ,كان لقول الظاهرية وجه  وإن  
                                 

 (.4/443انظر: مغين احملتاج ) (1)

 (.61سبق خترجيه )ص (2)

 (.9/405يف احمللى ) (3)
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هبا اجلمهور من قول عمرو بن دينار  حة الزيادة اليت استدل  ص   -1
 باألموال فقط. اليت ختصص حديث ابن عباس و عند أمحد, 

كم بالشاهد واملرأتني يف غري األمو  -2 كم إذا كان ال حي  ال, فكيف حي 
 بشاهد وميني فيها؟!.

أما استدالل الظاهرية بعموم األحاديث, في جاب عنه أن ه وردت  -3
روايات أخرى صحيحة ختصص عموم القضاء بالشاهد واليمني يف األموال, 

ه أن   ه ال يوجد شيء من اآلثار الثابتة عنه أن   -رمحه اهلل- دوقول أبو حمم
اب عنه بأن ه ثبت ذلك بسند صحيح عند  قضى يف ذلك يف األموال, جي 

ريها مل تبلغ أصحاب أمحد من قول عمرو بن دينار, ولعل  هذه الرواية وغ
 واهلل أعلم. القول الثاّن,
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 اخلامتة
 ,نسأل اهلل تعاىل حسن اخلامتة,, 

له يتقب   بإمتام البحث, ونسأله عز وجل أن   احلمد هلل الذي من  علي  
 خالصاً لوجهه الكرمي. مين

 :كاآلتيوهي  ,يف البحث وجز أهم الفوائد والنتائجوإلمتام الفائدة, أ
لنا على سبيل ىل اتعالقضاء هو: تبيني القاضي حلكم شرعه اهلل  -1

 اإللزام؛ لفصل اخلصومة بني خصمني فأكثر.
ثبات حق بلفظ الشهادة يف إل شهادة هي: إخبار صدقال -2

 القضاء. جملس
 الشهادة مشروعة وثابتة يف الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول. -3
 لفظ الشهادة, قول الشاهد: أشهد. -4

 شاهد, مشهود به, مشهود له, مشهود عليه, مشهود عنده.وأركاهنا مخسة: 
 كفاية.  فرض -يف حقوق العباد–دائها أل الشهادة و حتم   -5
 مراتب: خمسللشهادة  -6

 هود به دون ميني.شوجب الشيء املاألوىل: ت  
 وجب الشيء املشهود به مع ميني.الثانية: ت  

 وجب الشيء املشهود به, وتستدعي احلكم فيه.الثالثة: ال ت  
 على الشاهد. وجب حقاً وجب الشيء املشهود به, وت  الرابعة: ال ت  

 اً أصالً.جب شيئاخلامسة: شهادة لغو, ال تو  
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 نشئة له, وجيب على احلاكم أن  للحق, وليس م   ظهرة  الشهادة م   -7
 حيكم مبوجب ما مسع.

اإلسالم, و الشروط الواجب توفرها يف الشاهد باجلملة: العقل,  -8
 همة.عدم الت  و احلفظ, و طق, الن  و احلرية, و العدالة, و البلوغ, و 

ليه سم, وهي توكيد احلكم احمللوف عاليمني هي: احللف والقَ  -9
 بذكر معظ م على وجه خمصوص.

أو  ,اللفظ الذي ينعقد به اليمني هو القسم باهلل عز وجل  -10
 باسم من أمسائه, وهذا ثابت بالكتاب والسنة.

 حيلف معها غريها. ي كتفى بلفظ اجلاللة يف القسم دون أن    -11
 أنواع: ثالثةاليمني   -12

 ميني الشاهد, وميني املدعى عليه, وميني املدعي.
 أنواع: ثالثةملدعي وميني ا

 همة, وميني االستظهار واالستيثاق.ميني جالبة, وميني الت  
القضاء بالشاهد الواحد, وميني املدعي جائز ومشروع, وقد   -13

قضى  أن  رسول اهلل ))عند اإلمام مسلم:  دل  عليه حديث ابن عباس 
 .(1)((بالشاهد واليمني

مجاع السكويت من أحاديث أخرى كثرية, وثبت باإلوثبت ذلك يف 
هبذا, نيف وعشرين  وثبت باملعقول, وقد نقل قضائه  الصحابة 

 وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء.,  صحابياً 
                                 

 (.61سبق خترجيه )ص (1)
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القول بعدم جواز القضاء  -رمحه اهلل- ن سب إىل اإلمام البخاري  -14
 .-اهلل مارمحه- سب ذلك إليه: ابن حجر وابن القيمبالشاهد واليمني, وقد نَ 

, فلو حكم صل القضاء به هو الشاهد وليس اليمنيالذي حي  -15
  رجع الشاهد عن شهادته غرم املال ك ل ه.احلاكم مث

 .ق باألموالقضى بالشاهد واليمني إال يف األموال فقط, وما يتعل  ال ي    -16
 -واهلل أعلم-

 وصل  اهلل وسلم على نبينا حممد



 الفهارس
 فهرس اآليات -1
 فهرس األحاديث -2
 فهرس المراجع -3
 الموضوعات فهر -4
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 فهرس اآليات
 اللفحة رقم اآلية السورة اآلية

 15 185 البقرة ژہ ہ ہ ہ ۀ ژ 

 76 275   البقرة ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ 

 32 282   البقرة ژ گ گ ک ک ک ک ژ 

 40 282   البقرة ژڳ ڳ گ گ ژ 

 29 282   البقرة ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ 

 22 282   البقرة ژائ ى ى ژ 

 28 282   البقرة ژۇئ وئ       وئ ەئ  ەئ ژ 

, 32, 21 282   البقرة ژڑ ژ ژ ڈژ 
39 ,63 ,

74 
 26 282   البقرة ژائ ى ىژ 

 28 283   البقرة ژڤ ٹ ٹ ژ 

 29 283   البقرة ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ 

 22 283   البقرة ژڤ ٹ ٹژ 

 15 018    آل عمران ژ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ژ 

 23 077    آل عمران ژۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژ 

 37 133    آل عمران ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ 
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 اللفحة رقم اآلية السورة اآلية
 32 015   النساء ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 74 024   النساء ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ 
 76 029   النساء ژڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ 
 3 113   النساء ژی ىئ ىئ ىئ ېئژ 

 37 135   النساء ژپ پ ٻ ژ 

 37 002    املائدة ژۇئ وئ وئ ەئژ 

 48 053   املائدة ژائ ائ ى ى ژ 

 48 107   املائدة ژى ې ې ژ 

 48 062    التوبة ژٻ ٻ ٻ ٱ ژ 

 48 074    التوبة ژٿ ٺ ٺ ٺ ژ 

 10 041    يوسف ژۓ ے ے   ھ ھ ژ 

 10 004    اإلسراء ژڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژ 

 9 023    اإلسراء ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ 

 11 021    مرمي ژۆ ۆ ۇ ژ 

 44 017    ط     ة ژچ چ چ ڃ ژ 

 9 072     ةط    ژۅ ۋ ۋ ٴۇ ژ 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ژ 

 ژٺ ڀ

 10 114   ط     ة
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 اللفحة رقم اآلية السورة اآلية
 40 004   ط     ة ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ 

 10 023    األحزاب ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ 

 36 026    ط     ة ژ ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ژ 

 9 012    فصلت ژ ٻ ٻ ٱ ژ 
 10 014    الشورى ژۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ        ۓ ے ژ

 40 006    احلجرات ژٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژ 
 50 001    املنافقون ژڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ژ 
 40, 22 002    الطالق ژ ژ ژ ڈ ڈژ 

 29 003    الطالق ژک ڑ ڑ ژ 

 44 045    احلاقة ژک ڑ ڑ ژ 

 14 007    الربوج ژڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ 
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 فهرس األحاديث
 اللفحة طرف اكحديث

 61 الطالب وميني الرجل شهادة أجاز
 51 هو إال إله ال الذي باهلل فاحل

 88 والشاهد باليمني القضاء يف جربيل استشرت
 30 الشهود خبري أخربكم أال
 48 بآبائكم حتلفوا أن   ينهاكم اهلل إن   أال

 64, 24, 3 أنكر من على واليمني املدعي على البينة
 24 ميينه فلك: قال, ال: قال, بي نة ألك

 80, 64, 33 عليه املدعى على اليمني
 52 بإخالص لك غ فر قد ولد فعلت قد بلى

 64, 23 ميينه أو شاهداك
 25 دع   أو فاشهد مثلها على

 88, 62, 60 الشاهد مع باليمني قضى
 62 واحد شاهد بشهادة قضى
 32 عنك دعها قيل؟ وقد كيف

 49 منها خرياً  غريها فأرى ميني على أحلف ال
 28 ضرار وال ضرر ال
 30 لك خرياً  لكان, بثوبك هسرتت لو
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 49 أشرك فقد اهلل بغري حلف من
 23 ماالً  هبا يستحق ميني على حلف من
 30 واآلخرة الدنيا يف اهلل سرته, مسلم عورة سرت من
 3 الد ين يف ي فق هه خرياً  به اهلل يرد من
 9 اهلل رسول حممد عليه قضى ما هذا
 49 ريشاً ق ألغزون   واهلل
 49 واحدة إال هبا أردت ما واهلل
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 وامللادر فهرس املراجع
 القرآن الكرمي. -1

 :كتب التفسير
ار د, إمساعيل بن كثري, مطبعة بن كثريالالقرآن العظيم, تفسري  -1

 الرتاث, القاهرة.
مد بن جرير الطربي, مطبعة جامع البيان عن تأويل القرآن, حم -2
 .ه 1383احلليب, مصر, ط: ثالثة  مصطفى
أمحد األنصاري القرطيب, دار  اجلامع ألحكام القرآن, حممد بن -3

 ه .1408الكتب العلمية, ط: أوىل 
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدرية من علم التفسري, حممد  -4

 بن علي الشوكاّن, عامل الكتب.ا
 كتب الحديث

إرواء الغليل شرح أحاديث منار السبيل, حممد ناصر الدين  -1
 ه .1399األلباّن, املكتب اإلسالمي, ط: أوىل, 

 , منصور علي التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول -2
 , مطبعة عيسى احلليب, ط: ثانية, القاهرة.ناصف

حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي, حممد عبدالرمحن املباركفوري,  -3
 .1383بالقاهرة, ط: ثانية,  املدّن,
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تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري, ابن حجر  -4
 تبة اجلمهورية.كمطبعة األنصاري باهلند وم العسقالّن,

سنن ابن ماجه, حممد بن يزيد القزويين, مطبعة عيسى احلليب,  -5
 ه .1372بالقاهرة, ط: أوىل 

سنن أيب داود, سليمان بن األشعث السجستاّن, مطبعة دار  -6
 ه .1408الريان للرتاث, القاهرة, سنة: 

 ه .1344سنن البيهقي, أمحد بن حسني البيهقي, ط أوىل  -7
 .1350سنن الرتمذي, حممد بن عيسى الرتمذي, ط: أوىل,  -8
املطبعة سنن الدارقطين, علي بن عمر بن مهدي الدارقطين,  -9

 الفنية املتحدة.
 ثانية.و  طباعة الكتب اإلسالمي, ط: أوىل شرح السنة, البغوي, -10
شرح معاّن اآلثار, أمحد بن حممد الطحاوي, مطبعة األنوار  -11

 م.1968احملمدية, القاهرة, 
صحيح البخاري, حممد بن إمساعيل البخاري, مطبعة  -12

 الشعب, القاهرة.
 .ه 1408صحيح سنن ابن ماجه, األلباّن, مكتبة الرتبية, ط: ثالثة,  -13
 .1409صحيح سنن أيب داود, األلباّن, مكتبة الرتبية, ط: أوىل,  -14
صحيح مسلم بشرح النووي, مسلم بن حجاج, مكتبة العلوم  -15

 .1347واحلكم, ط: أوىل 
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الضعفاء للعقيلي, حممد بن عمر بن موسى العقيلي, دار  -16
 الكتب العلمية.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقالّن,  -17
 ه .1407دار الريان, واملكتبة السلفية, ط: ثانية, 

 الفوائد املنتخبة, أبو إسحاق املزكي. -18
 بريوت. يف الضعفاء, ابن عدي, دار الفكر, الكامل -19
 الرتاث اإلسالمي.مطبعة ال, املتقى اهلندي, كنز العم -20
جممع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن أيب بكر اهليثمي, مطبعة  -21

 ه .1353القدس, مصر, 
املستدرك على الصحيحني, حممد بن عبداهلل )احلاكم(  -22

 ه .1340مطبعة: حيدر آباد, اهلند, 
 .ردار الفكمطبعة مسند اإلمام أمحد, أمحد بن حنبل الشيباّن,  -23
 ح م د ب ن إدري س الش اف عي, دار عي, م اف ام الش د اإلم سن م -24

 العلمية. الكتب
مصنف عبد الرزاق, أبو بكر عبدالرزاق بن مهام بن نافع  -25

 تب اإلسالمي.كاجلمريي موالهم الصنعاّن, امل
 موطأ اإلمام مالك, مالك بن أنس, مطبعة مصطفى احلليب. -26
 بن يوسف احلنفي نصب الراية ألحاديث اهلداية, عبداهلل -27

 الزيلعي, دار احلديث.
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نيل األوطار شرح منتقى األخيار, الشوكاّن, دار الفكر,  -28
 ه .1410بريوت, 
 كتب المذهب الحنفي: 

ساّن احلنفي, ابدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع, عالء الدين الك -1
 علي يوسف.نشر زكريا 

بن ", أمحد أمني "حاشية ابن عابدين رد احملتار على الدر املختار -2
 .1386عابدين, مكتبة مصطفى حليب الباّن احلليب, ط: ثانية 

روضة القضاة وطريق النجاة, أبو القاسم السمناّن, مطبعة دار   - ت
 .1404الرسالة ودار الفرقان, ط: ثانية,

شرح فتح القدير, كمال الدين عبد الواحد, دار إحياء الرتاث   - ث
 العريب, بريوت.

 :كتب المذهب المالكي
بداية اجملتهد وهناية املقتصد, ابن رشد احلفيد, دار الكتب  -1

 .1403اإلسالمية, ط: ثانية, 
تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام, إبراهيم بن علي  -2

 .ه1406بن أيب القاسم بن فرحون, مكتبة الكليات األزهرية, ط: أوىل ا
, املطبعة التونسية, شرح حدود ابن عرفة, حممد األنصاري الر صاع -3

 .ط: أوىل, اجلامعة اإلسالمية
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املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك, سليمان بن خلف الباجي, دار  -4
 .1332الكتاب العريب, ط: 

مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل, حممد بن عبدالرمحن املغريب,  -5
 , مطبعة السعادة, مصر, اجلامعة اإلسالمية.1329ط أوىل 
 الفقه الشافعي: 

 .ه1409أدب القاضي, أمحد الطربي, مكتبة الصديق, ط: أوىل,  -1
احملتاج بشرح املنهاج, عبداحلميد الشرواّن, وابن حجر حتفة  -2

 .تجارية, مصراهليثمي, طباعة: مصطفى حممد, املكتبة ال
ريا على شرح املنهج, سليمان اجلمل وزك حاشية اجلمل  -3

 ., مصراألنصاري, املكتبة التحارية الكربى
حاشية قليويب وعمرية, شهاب الدين القليويب وعمرية, مطبعة دار  -4

 إحياء الكتب العربية, مصر.
احملتاج إىل معرفة معاّن املنهاج, حممد الشربيين اخلطيب,  مغين -5

 املكتبة الفيصلية, مكة.
 اجملموع شرح املهذب, النووي, دار الفكر. -6

 الفقه الحنبلي:
 , النجدي, ط: رابعة.الروض املربع بشرح زاد املستقنع -1
 .رق احلكمية يف السياسة الشرعية, ابن القيم, دار املدّن, جدةطال -2
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العمدة يف األحكام يف معامل احلالل واحلرام, عبدالرمحن بن  -3
 إبراهيم املقدسي, مكتبة قرطبة.

 .ه1403املغين مع الشرح الكبري, ابن قدامة, دار الكتاب العريب, ط:  -4
منت اإلقناع, منصور بن موسى البهويت, عامل كشاف القناع عن  - ج

 ه .1403-الكتب, بريوت 
 :بقية المذاهب والكتب الحديثة

أحكام اليمني باهلل عز وجل )دراسة فقهية مقارنة(, خلالد بن  -1
 ه (.1427علي املشيقح, دار ابن اجلوزي, الطبعة األوىل )

 .1412اإلمجاع, ابن املنذر, دار الدعوى, ط: ثالثة  -2
شرح منت األزهار يف فقه األئمة –التاج املذهب ألحكام املذهب  -3

 .1366الكربى, ط: أوىل:  د بن قاسم الصنعاّن, مكتبة اليمناألطهار, أمح
 .1409الفقه اإلسالمي وأدلته, وهبة الزحيلي, دار الفكر, ط: ثالثة,  -4
القضاء يف عهد عمر, ناصر بن عقيل العريفي, دار املدّن, ط:   -5

 ه .1406 أوىل
 احمللى, ابن حزم الظاهري, دار الرتاث العريب بالقاهرة. -6
 مراتب اإلمجاع, ابن حزم, دار الكتب العلمية, بريوت. -7
وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحوال  -8

 .ه 1402الشخصية, حممد مصطفى الزحيلى, مكتبة دار البيان, ط: أوىل, 
 كتب اللغة:
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 .ه 1404اجلوهري, دار العلم للماليني, ط: ثالثة  لصحاح, إمساعيلا -1
بادي, دار الرسالة ودار الريان, ط: القاموس احمليط, الفريوز أ -2

 ه .1407ثانية 
 لسان العرب, ابن منظور االفريقي املصري, دار صادر بريوت. -3

 كتب األصول:
 عريب.روضة الناظر وجنة املناظر, ابن قدامة, دار الفكر ال

 كتب الفهارس:
 املعجم املفهرس أللفاظ احلديث. -1
 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن, حممد فؤاد عبدالباقي. -2
 موسوعة أحرف احلديث, حممد زعلول. -3
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 فهر املوضوعات
 3 ......................................................... ال م قد مة

 4 ..................................................... البحث خطة
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