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  .فيما يكون به القضاء
  :هذهمن بالشهادة، وباليمين، وبالنكول، وباإلقرار، أو بما تركب : بعأر  رمو بأ القضاءيكون 

  .في الشهادة :الفصل األول
  :تعريف الشهادة
  .الحضور والبيان، والعلم، والحلف، واإلخبار: تأتي بعدة معاٍن؛ منها الشهادة في اللغة

  .إخبار شخص بثبوت حّق لغيره على غيره بلفظ أشهد: في االصطالحالشهادة 
  :مشروعية الشهادة

  :الشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والمعقول
  .}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{: فقوله  ؛أما الكتاب

  .}وأشهدوا ذوي عدل منكم{:  وقوله
  ."شاهداك أو يمينه: "فقوله  وأما السنة؛
بحاجة إلى الشهادة في معامالتهم وتصرفاتهم؛ لصون الحقوق من الضياع؛ فالحّق إذا  الناس إنّ ف :وأما المعقول

  .بهار من أحد؛ فتكون الشهادة مانعة له من التعّدي على حّق غيره المثبت شهد عليه الشهود، فلن ُينكَ 
  .في الصفة، والجنس، والعدد: شياءفي الشهود في ثالثة أ حديثالثم إن 

  :ي قبول الشاهد بالجملة فهي خمسةفأما عدد الصفات المعتبرة ف
  .واإلسالم، والحرية، ونفي التهمةالعدالة، والبلوغ، 

  .ا متفق عليها، ومنها مختلف فيهاوهذه منه
  :العدالة :أوالً 
  :وذلك لألدلة التالية ؛في قبول شهادة الشاهد لعدالةا اشتراطن على والمسلم اتفق
  .}وأشهدوا ذوي عدل منكم{ : لهقو و  ،}ممن ترضون من الشهداء{ :قوله 

  :واختلفوا فيما هي العدالة
نبا تهي صفة زائدة على اإلسالم، وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته، مج :فقال الجمهور
  .روهاتللمحرمات والمك
  .اإلسالم، وأن ال تعلم منه جرحة يكفي في العدالة ظاهر :وقال أبو حنيفة
اتفقوا على أن  العلماء وذلك أنّ  ؛فهوم اسم العدالة المقابلة للفسقترددهم في مهو كما أسلفت  :وسبب الخالف

  .}منوا إن جاءكم فاسق بنبأيا أيها الذين آ{ :شهادة الفاسق ال تقبل لقوله 
  شهادة الفاسق بعد توبته؟هل تقبل 

  .، إال من كان فسقه من قبل القذفأن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته اتفق الفقهاء على
  :فقد اختلفوا في ذلك على قولينفإن كان فسقه بسبب القذف لغيره ثم تاب من ذلك؛ 
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  .تاب وٕانال تقبل شهادته : حنيفة وأب قالف
  .شهادته إن علمت توبته تقبل :الجمهورقال و 
  :في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أصولية، وهي وسبب الخالف 

إال الذين تابوا من بعد . وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونفاجلدوهم مثا�ني جلدة { : هل يعود االستثناء في قوله
  ؟ال تسقط عنه الحدإلى أقرب مذكور إليه، أو على الجملة إال ما خصصه اإلجماع، وهو أن التوبة } ذلك

  .ال تقبل شهادتهفينتفي عنه الفسق فقط، و ، )الجملة األخيرة(رب مذكورإن االستثناء يرجع إلى أق :فقال أبو حنيفة
جماع من أن الحد ال يسقط بالتوبة، بعود االستثناء إلى جميع الجمل إال ما خصصه اإل أما الجمهور فيرون

   .باإلجماع قبل شهادته وال يحكم عليه بالفسق، ويقام عليه الحد عمالً فت
  :وغــالبل: ثانياً 
  .يشترط حيث تشترط العدالة البلوغ لى أنع العلماء اتفق

  .على اشتراط البلوغ في الشهادة على البالغين فقد اتفقوا
  .على اشتراطه في الشهادة على األموال واتفقوا أيضا
  .على عدم قبول شهادة الصبيان دون سن التمييز وكذا اتفقوا

  :حكم شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح والدماء
  :، وبيان ذلك على النحو التاليفي شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل لفقهاءا اختلف

  .بعدم قبول شهادتهم قالوا: جمهور فقهاء األمصار :القول األول
  .قالوا بقبول شهادتهم بشرط أال يوجد بينهم كبار، وأال يتفّرقوا: وابن أبي ليلى مالك: القول الثاني
  :أدلة الجمهور

  .قالوا والصبي ليس برجل فال تقبل شهادته ؛}واستشهدوا شهيدين من رجالكم{:  قول اهللا .١

  .؛ وال نرضى بشهادة الصبي}من الشهداء ممن ترضون{:  وقوله .٢

  .والصبي ليس بعدل فال تقبل شهادته، }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ : وقوله .٣
  .غلعدالة، ومن شرط العدالة البلو على أن من شرط الشهادة ا قائم اإلجماع إن: وقالوا .٤

  :أدلة المالكية
  .الجراح ما بينهم منمن أنه قضي بشهادة الصبيان في  ما روي عن عبد اهللا ابن الزبير .١
المصلحة تقتضي قبول شهادتهم صيانة للحقوق من الضياع، فعند عدم وجود الكبار معهم نضطر ألخذ  .٢

ليست في الحقيقة شهادة عند مالك، وٕانما هي قرينة  شهادتهم خاصة عند عدم تفرقهم، ثم إن شهادتهم
 .لئال يجبنوافرقوا حال، ولذلك اشترط فيها أن ال يت

  .عمل أهل المدينة .٣
  .إن ابن عباس قد ردها، والقرآن يدل على بطالنها: فإذا احتج محتج بهذا قيل له :قال الشافعي
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  :اإلسالم: اً لثثا
  .، إال في الوصية في السفربول، وأنه ال تجوز شهادة الكافرشرط في الق اإلسالم على أنّ  الفقهاء اتفق

  :المسلم في الوصية حال السفرحكم شهادة الكافر على 
  :على قولين ذلك في الفقهاء اختلف

  .ذلك على الشروط التي ذكرها اهللايجوز : فقال أبو حنيفة
  .جوز ذلكال ي :وقال مالك والشافعي

اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من {: في تأويل قوله  يرجع سبب اختالفهم في اآلية إلى اختالفهم :سبب الخالف
  ،وهل هذه اآلية منسوخة أم ال؟}غريكم

  :فقال أبو حنيفة
 }يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم{ :إّن قوله  .١

أي من المؤمنين، فيكون المقصود من  }ذوا عدل منكم{:  خطاٌب للمؤمنين فيكون المراد من قوله

، وعليه تقبل شهادة الكافر على المسلم )من الكفار(أي من غير المؤمنين  }أو آخران من غريكم{ : قوله
 .في الوصية في السفر

يدّل على أّن  }إن أ�تم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت من غريكماثنان ذوا عدل منكم أو آخران  { : إن قوله .٢
دت اآلية الكريمة ا قيّ فلو كان الشاهديم من المؤمنين لمّ مقيدة بكون الشاهد في السفر، شهادة اآلخرين 

، فيكون هذا قبول شهادتهما بالسفر؛ ذلك أن شهادة المسلم تقبل مطلقًا سواء في الحضر أم في السفر
   .على أن المراد من غيركم أي من غير المسلمين دليالً 

  :وقال مالك والشافعي
 :قوله ، فيكون المقصود من أي من قبيلتكم وعشيرتكم }ذوا عدل منكم{: إن المقصود من قوله  .١

  .قبيلتكم من المؤمنين أي من غير }أو آخران من غريكم{
  :يعترض عليهم

أي من المؤمنين؛  }منكم{يرجع الضمير على أقرب مذكور فيكون المراد من قوله  أنأن اللغة العربية تقضي 

من قبيلتكم؛  }منكم{ذلك أن الخطاب في صدر اآلية جاء للمؤمنين، فال داللة في اآلية على أن المراد من 
  .ألنه تخصيص من غير دليل

 }يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم{ :أن قوله  .٢
 .}واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكو�ا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء{ :منسوخ بقوله 

  :يعترض عليهم ببطالن دعوى النسخ؛ وذلك لما يلي
  .إنه ال منسوخ فيها: وهو ترجمان القرآن قد قال عن سورة المائدة أن ابن عباس  .١
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إن اإلعمال أولى من اإلهمال، والنسخ فيه إهمال ألحد الدليلن، فال نقول به إال  :أن األصوليين يقولون .٢
 }ممن ترضون من الشهداء { :عند تعذر الجمع بين األدلة، وهنا الجمع بين اآليتين ممكن، فيحمل قوله 

 }اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم { : أما قولهعلى العموم وأنه ال يقبل قول الكافر على المسلم، و 
  .فيكون في حالة خاصة وهي حال الوصية في السفر

 }اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم { : أما قولهن، و يْ نزل في الدّ  }ممن ترضون من الشهداء { :أّن قوله  .٣
  .فقد نزل في الوصية حال السفر فال تعارض بين األمرين

  :الحرية :اً رابع
 آثارأثر من  العبودية ه لما كانتأن ذلك في قبول الشهادة؛ لحريةا على اشتراط جمهور فقهاء األمصارذهب 
  .ن يكون لها تأثير في رد الشهادةوجب أ، وكانت شهادة الكافر مردودة الكفر 

تأثير في الرد، إال  ، والعبودية ليس لهاهو اشتراط العدالة ألن األصل إنما ؛تجوز شهادة العبد :ال أهل الظاهروق
  .ك من كتاب اهللا أو سنة أو إجماعأن يثبت ذل

  :التهمة: خامساً 
  :المحبة التهمة سبب إذا كان: أوالً 

  .لى أنها مؤثرة في إسقاط الشهادةفإن العلماء أجمعوا ع
  :إذا كان سبب التهمة العداوة الدنيوية: ثانياً 

  :على قولين ضة التي سببها العداوة الدنيويةفي رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغ العلماء اختلف
 إلى رّدها فقهاء األمصار ذهب :األول لوقال:  

ها فأعملها إال أنهم اتفقوا في مواضع على أعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع اختلفوا في
  .بعضهم وأسقطها بعضهم

  اتفقوا عليهفمما: 
؛ فإّن التهمة تؤثر على ، وكذلك األم البنها وابنها لهارد شهادة األب البنه واالبن ألبيهاتفقوا على 

  .شهادتهم
لم يدفع بذلك عن نفسه  شهادة األخ ألخيه ما: في )عدم تأثيرها على الشهادة( على إسقاط التهمة اتفقواو 

  .إلى أخيه يناله بره وصلتهلم يكن منقطعا  عارا على ما قال مالك، وما
   .شهادة األخ ألخيه ال تجوز: عدا األوزاعي فإنه قال ما

 تهمومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهاد: 
على ثالثة  )شهادة الزوج لزوجته، وشهادة الزوجة لزوجها( شهادة الزوجين أحدهما لآلخراختلفوا في 

  :؛ وبيانها على النحو التاليأقوال
  .لآلخر فقاال بعدم قبول شهادة كل منهما؛ مالكو  ألبي حنيفة :القول األول
  .قالوا بقبول شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها؛ ثور والحسن يلشافعي وأبل :القول الثاني
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  .زوجهال ة الزوجةقبل شهاده وال تتتقبل شهادة الزوج لزوج :قاال؛ فوالنخعي بن أبي ليلىال :الثالث لوقال
  :قبول شهادة العدو على عدوهم في اختالفهومن هذا الباب 

  .ال تقبل :فقال مالك والشافعي
  .تقبل: وقال أبو حنيفة

  :أدلة الجمهور القائلين برّد الشهادة بالتهمة
  : من المنقول

  ."ال تقبل شهادة خصم وال ظنين" :الق أنه  هروي عنما  .١
ما يقع في  لة شهود البدويلق ؛"بل شهادة بدوي على حضريال تق" وما خرجه أبو داود من قوله  .٢

  .؛ وعليه فإن شهادة أحدهما على اآلخر فيه تهمةالمصر
  :قولوأما من طريق المع

مثل اجتماعهم على أنه ال يرث  ؛في األحكام الشرعية تأثيرللتهمة قد أجمع الجمهور على أن ف ؛فلموضع التهمة
  .فيه خالفوريث المبتوتة في المرض وٕان كان تالقاتل المقتول، وعلى 

 عدم رّد الشهادة بالتهمة التي سببها العداوة الدنيوية ذهب شريح وأبو ثور وداود إلى: القول الثاني.  
  .ضال عمن سواه إذا كان األب عدالتقبل شهادة األب البنه ف: فإنهم قالوا

  :القائلين بعدم رّد الشهادة للتهمة: أدلة الفريق الثاني
واألمر  }الذين آمنوا كو�وا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو على أ�فسكم أو الوالدين واألقربنييا أيها { : قوله؛ من الكتاب .١

  .شهادة المرء لنفسه عدم ه اإلجماع منبالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إال ما خصص
الشرع تهام الكذب، وهذه التهمة إنما اعتملها إالشهادة بالجملة إنما هو لموضع  رد فإنّ  ؛ومن المعقول .٢

تجتمع العدالة مع ، فال ؛ فهو ال يكذبلومنع إعمالها في العاد ؛ ألنه ال يؤتمن عليه الكذب،في الفاسق
  .وعليه فحيث كان الشاهد عدًال تقبل شهادته حتى مع وجود التهمة؛ التهمة

  :في العدد والجنس حديثوأما ال
 الزنى بأقل من أربعة عدول ذكور فإن المسلمين اتفقوا على أنه ال يثبت.  
 الحسن  وخالف في ذلك ،واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنى بشاهدين عدلين ذكرين

واستشهدوا { :ال تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجم، وهذا ضعيف لقوله : ، فإنه قالالبصري
  .}شهيدين من رجالكم

 ؛ لقوله جب بالشاهدين من غير يمين المدعيالحكم ي أنّ  ون علىمتفق هموكل" :لبّينة على المدعي ا
 .، وقوله مخالف لنّص الحديثال بد من يمينه: فإنه قالليلى  إال ابن أبي "واليمين على من أنكر

  :الشهادة في األموال
  .}وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فرجل{ :لقوله  ؛على أنه تثبت األموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لفقهاءا اتفق
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  :الشهادة في الحدود
  :في قبولهما في الحدود واختلفوا

  :، وذلك لما يليفي الحدود ال مع رجل وال مفرداتأنه ال تقبل شهادة النساء على الجمهور ف
 .من أن تحضر مثل هذه المجالس صونًا لكرامة المرأة .١
 .كثير من القضايا يحتملنثّم إّن النساء أكثر عاطفة من الرجال فلن  .٢
وكذلك فإّن حياء المرأة يمنعها من أن تشهد على بعض الجرائم خاصة تلك التي تتطلب وصف الجريمة  .٣

  .وصفًا دقيقًا؛ كجريمة الزنا
: قوله ظاهر ب عمالً  ؛واحدة في كل شيءتقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من  :وقال أهل الظاهر

  .فقالوا أن هذا عام في كل شيء ؛}ترضون من الشهداءفرجل وامرأتان ممن {
  :واألموال أحكام األبدان غير الحدود في الشهادة

  .الطالق والرجعة والنكاح والعتق مثل مطلقًا؛ أحكام األبدان فيتقبل  :وقال أبو حنيفة
  :غير المتعّلقة باألموال م البدنال تقبل في حكم من أحكا :قال مالكو 

ة التي ال تتعلق إال الوكاالت والوصيك ؛قوق األبدان المتعلقة بالمالفي ح مالك في قبولهنواختلف أصحاب 
  :بالمال فقط

  .يقبل فيه شاهد وامرأتان :بن وهبفقال مالك وابن القاسم وا
  .ال يقبل فيه إال رجالن :وقال أشهب وابن الماجشون

  :شهادة النساء مفردات حكم
  ؟النساء دون الرجالهل تقبل شهادة 

لوالدة واالستهالل مثل ا ؛في حقوق األبدان التي ال يطلع عليها الرجال غالباً تقبل  أّن شهادتهنّ الجمهور يرى 
  :إال في الرضاعف في شيء من هذا وال خال؛ وعيوب النساء

الرجال يها ألنه عنده من حقوق األبدان التي يطلع عل ؛تقبل فيه شهادتهن إال مع الرجال ال :فإن أبا حنيفة قال
  .، وٕاذا كان كذلك فال بّد فيه من رجل وامرأتينوالنساء

، فيلحق بما ال يطلع فتقبل عندهم شهادتهن فيه منفردات؛ ألنه في الغالب ال يطلع عليه الرجال :أما الجمهور
  . عليه الرجال

  :النصاب في شهادة النساء منفردات
  :المشترط في ذلكا في العدد اختلفو  از شهادتهن مفرداتوالذين قالوا بجو 

، على شهادة الرجال قياساً ؛ انتشار األمر، وقيل إن لم ينتشريكفي في ذلك امرأتان، قيل مع : فقال مالك .١
  .وألّن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة ومع ذلك اشُتِرط فيهم العدد فهنا أولى
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 واحد امرأتينالشاهد القد جعل عديل  ألن اهللا  ؛ليس يكفي في ذلك أقل من أربع :وقال الشافعي .٢
فمن  }وأشهدوا ذوي عدل منكم{ ، واشترط االثنينية}فإن مل يكو�ا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء{

  .ذلك يتبّين أن شهادة النساء منفرداتال بّد فيها من أربع نسوة
  .على أّن أقل الجمع ثالثة مبنيٌّ ، ربما أنه ال معنى لهوهو  ؛أقل من ثالثال يكتفي بذلك  :عثمان البّتيوقال  .٣
كذلك في كّل ما ال يّطلع عليه إال  وهوفيما بين السرة والركبة،  الواحدة شهادة المرأة وأجاز أبو حنيفة .٤

  .النساء، لكّن األحوط عنده العمل بما ذهب إليه مالك
كما يجيزون  ال يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيءأنهم  الظاهرية أو بعضهميفهم من مذهب و  .٥

 .رشهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو الظاه
  :الواحدة بالرضاعوأما شهادة المرأة 

لقد : عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى، فجاءت أمة سوداء فقالت"لما روي عن  ؛هاشهادت في لفقهاءا اختلف
  .وهذا ظاهره اإلنكار" أرضعتكماكيف وقد ":  لاقإنها كاذبة ف: وقال له أرضعتكما، فذكر ذلك للنبي 

  .ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه
  في األيمان: الفصل الثاني

  .القسم والحلف، والقّوة، واليد اليمنى :، منهاتي على عدة معانٍ تأ :فهي في اللغة :وأما األيمان
  :؛ أحدهما عام، واآلخر خاصلها معنيان :وفي االصطالح

  .عند القاضي تأكيد ثبوت الحّق أو نفيه باستشهاد اهللا  :خاصأما الو العزم على الفعل أو الترك،  :فأما العام
  .عليه إذا لم تكن للمدعي بينة ىعتبطل بها الدعوى عن المد اليمين على أن لفقهاءا اتفق قدل

  هل يثبت للمدعي حّقه بيمينه؟و 
  :على قولين عيالمدّ  حقّ  اليميناختلفوا هل يثبت ب

عليه وٕابطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى  ىالمدعي في إثبات ما أنكره المدع يثبت بها حق :فقال مالك
  .أقوى سببا وشبهة من المدعى عليهالذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي 

يه، أو إثبات حق ال تثبت للمدعي باليمين دعوى سواء كانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عل :وقال غيره
  .أنكره فيه خصمه
  :وسبب اختالفهم

هل ذلك عام في كل مدعى عليه " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر": ترددهم في مفهوم قوله 
ألن المدعي في األكثر هو أضعف شبهة من  ؛عي بالبينة والمدعى عليه باليمينالمد ما خّص ، أم إنّ ومدعٍ 

  ؟أي أقوى شبهة من المّدعي؛ ألنه متمسك باألصل وهو براءة الذمة فهالمدعى عليه والمدعى عليه بخال
  :ولم يرد بهذا العموم خصوصا قال ومدعى عليه مدعٍ  فمن قال هذا الحكم عام في كلِّ 

  .اله الجمهور، وهذا ما قباليمين حق، وال يسقط به حق ثبتال يثبت 
  :من جهة ما هو أقوى شبهة قال ومن قال إنما خص المدعى عليه بهذا الحكم
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  .، وهذا ما قاله مالكهة المدعي أقوى يكون القول قولهأن يكون موضع تكون فيه شب )صادف( إذا اتفق
بالمواضع التي اتفق الجمهور فيها على أن القول فيها قول المدعي مع يمينه، مثل دعوى التلف  :مالكواحتج 

  .دعوى تلف مال المضاربةفي الوديعة و 
  .إال ما خصصه االتفاق الذي أنكره خصمهمن عدم إثبات حق المّدعي  ل ما ذكرنااألص :أن يقولوا لجمهورول

    :)صيغة اليمين( صفة اليمين
  .اليمين باهللا، الذي ال إله إال هو :على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي الفقهاءأجمع 

  :فقهاء األمصار في صفتها متقاربة لاوأقو 
  .ي ال إله إال هو، ال يزيد عليهاباهللا الذ :هي عند مالكف

  .لم من السر ما يعلم من العالنيةالذي يع ويزيد الشافعي
  :بالمكانحكم تغليظ اليمين 

  :اليمين، هل تغلظ بالمكان على قولين في الفقهاء اختلف
  :واختلفوا فيما بينهم ذهب مالك والشافعي وداود إلى أنها تغلظ بالمكان، :القول األول

 في قدر مخصوص، واختلفوا في القدربالمكان وذلك إلى أنها تغلظ  فذهب مالك والشافعي. 
القدر، والرواية  في الجامع ولم يحدد) قيمة(فيما له بال  يحلفأنه روي عنه ابن القاسم  :فقال مالك
  :ت عليه اليمين في المسجد الجامعوجب بثالثة دراهم فصاعدامن ادعى عليه  نّ أ :المشهورة

  .فال خالف أنه يحلف على المنبر  فإن كان مسجد النبي
  :ففي ذلك روايتان ؛من المساجد يرهوٕان كان في غ
  .حيث اتفق من المسجد :إحداهما
  .عند المنبر :واألخرى
يحلف في المدينة عند المنبر، وفي مكة بين الركن والمقام، وكذلك عنده في كل بلد  :وقال الشافعي

 .عشرون دينارايحلف عند المنبر، والنصاب عنده في ذلك 
 في القليل والكثير ؛ فيحلف على المنبرأنها تغّلظ مطلقا وذهب داود إلى. 
  .مطلقاً  بالمكان إلى أنها ال تغلظ ذهب أبو حنيفة: الثاني القول

  :وسبب الخالف
في حديث  فقد ورد نه وجوب الحلف على المنبر أم ال؟يفهم م هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي 
تبوأ مقعده من حلف على منبري آثما "قال  أن رسول اهللا  التغليظ هو حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري 

  ."من النار
  .ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنىألنه لو لم يفهم منه : قال وجوب الحلف على المنبرفمن قال إنه يفهم منه 

  .ال يجب الحلف على المنبر: ر قالعلى المنب ومن قال للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين
  :التاليب ن بوجوب التغليظالقائلو واحتج
 .م يزل عليه العمل بالمدينة وبمكةل: قال الشافعي الراشدين؛ فقد عمل الخلفاء عمل .١
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  :يعترض عليه
؛ ذلك أّن زيد اختصم وابن المطيع إلى قضية زيد بن ثابت لما ُروي في ،ليس فيه إجماع من الصحابةأنه 

أحلف له مكاني، وأبى أن يحلف على : مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد على المنبر، فقال زيد
  .فلو كان الحلف على المنبر واجبًا لما امتنع عنه زيدالمنبر، 
إال تجنب اليمين  لم يكن له فائدةلو كان التغليظ ال يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ  قالواو  .٢

  .في ذلك الموضع
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم اهللا " وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله  قالواو  .٣

يقاس  كذلك التغليظ الوارد في المكانفيفهم منه وجوب القضاء باليمين،  "عليه الجنة وأوجب له النار
  .عليه، بجامع أن كًال منهما جاء مجّرداً 

  :يعترض عليه
ال يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين، وٕاذ لم يفهم من تغليظ اليمين وجوب الحكم باليمين لم يفهم من 

مسّلم به ، وٕاذا كان األساس الذي قستم عليه غير سليم فالفرع غير مين بالمكان وجوب اليمين بالمكانتغليظ الي
  .من باٍب أولى

  :الراجح
  :قولين فنقولمما سبق يمكننا الجمع بين ال

التغليظ بالمكان فيه زجر عن  التعدي على حقوق اآلخرين؛ فيحقق المقصد من القضاء، فجمعا بين 
األدلة يمكننا أن نقول بمشروعيته وجوازه، وعدم وجوبه، ألن امتناع زيد عن الحلف على المنبر ال يفهم منه عدم 

غير واجب كان جائزًا، هذا كان  المشروعية ومنع الحلف؛ بل غاية ما يدّل عليه هو عدم وجوب الحلف، وٕاذا
  .عالى أعلمواهللا ت
  .ان عند مالك في القسامة واللعانبالمكاليمين وتغلظ هذا 

في التغليظ  ألنه قال في اللعان أن يكون بعد صالة العصر على ما جاء ؛عند مالك بالزمانتغّلظ اليمين وكذلك 
ولو كان ذا قربى وال  فيقسمان باهلل إن ارتبتم ال �شرتي به مثناًحتبسوهنما من بعد الصالة {:  ؛ لقولهفيمن حلف بعد العصر

  .}�كتم شهادة اهلل إ�ّا إذا ملن اآلمثني
  :حكم القضاء باليمين مع الشاهد

  :ين مع الشاهد فإنهم اختلفوا فيهوأما القضاء باليم
ى باليمين مع الشاهد في يقض: وجماعة )١(السبعة المدنيونفقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء 

  .األموال

                                                 

سعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر  بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي،  :الفقهاء السبعة هم (١)
  .، وسليمان بن يساربن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتيبة بن مسعود، وخارجة
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ال يقضى باليمين مع : وجمهور أهل العراق الليث من أصحاب مالكو  وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي
  .الشاهد في شيء

  :تعارض اآلثار الواردة في ذلك وسبب الخالف في
، "قضى باليمين مع الشاهد ن رسول اهللا أ" وفيه حديث ابن عباس أحدهما :فقد ورد حديثان متعارضان

  ."شاهداك أو يمينه": قال له ن رسول اهللا أ: وفيه حديث األشعث بن قيس  :خرواآل
  :أدلة الجمهور: أوالً 

  ."دقضى باليمين مع الشاه ن رسول اهللا أ"  ابن عباس ن حديثخرج مسلم مفقد أ .١
قضى باليمين مع  أن رسول اهللا "اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه  هوأما مالك فإن .٢

  ."الشاهد
  .الحديث المرسل ليس بحجة، وال يعمل به :فإن قيل
، ولو سلمنا بما قلتم فإن هذا الحديث قد أخرجه مسلم من واجبحجة، وهو عند مالك بالمراسيل  العملأن  :نقول

  .وهو حديث صحيح ال خالف في صحته حديث ابن عباس 
  :أدلة الحنفية: ثانياً 

  .}فإن مل يكو�ا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء{ : اهللا قول .١
  .سخ القرآن بالسنة الغير متواترةوهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ، وال ين :وجه الداللة

  .تغير حكم المزيدزيادة ال هذه سخ بل نال نسّلم بال :يعترض عليهم
كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، " :األشعث بن قيس قال ما أخرجه البخاري ومسلم عن .٢

من حلف ": إذا يحلف وال يبالي، فقال النبي : فقلت" شاهداك أو يمينه: "فقال فاختصمنا إلى النبي 
 ."غضبانعلى يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي اهللا وهو عليه 

أال يستوفي  حصر للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصمين، وال يجوز عليه  فهذا منه  :وجه الداللة
  .وأن ُيهمل حجة أحد الخصمين أقسام الحجة للمدعي

هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة، وقد  باليمين مع الشاهد ئلونقالاهذا و 
  .بالشاهد كما قويت في القسامة عيقويت ههنا حجة المد

  :حكم القضاء بالمين مع المرأتين
  :في القضاء باليمين مع المرأتين -القائلين بالقضاء باليمين مع الشاهد  -الجمهور  اختلف

  .، وٕاذا جاز القضاء بواحد مع اليمين، فكذا بهما مع اليمينأقيمتا مقام الواحدألن المرأتين قد  ؛يجوز :فقال مالك
وهو  هد الواحد ال مفردة وال مع غيرهمقام الواحد مع الشا المرأتان ألنه إنما أقيمت ؛ال يجوز له :الشافعي وقال
  .اليمين

  .التي هي حق للناس مثل القذف والجراح؟ فيه قوالن في المذهب وهل يقتضي باليمين في الحدود
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  في الّنكول: الفصل الثالث
  .بذل اليمين بعد أن وجبت في حّقه بأمر من القاضيهو رفض المّدعى عليه  :تعريف النكول

  :وت الحق على المدعى عليه بنكولهوأما ثب
  :اختلف الفقهاء في ثبوت حّق المّدعي بمجّرد نكول المّدعى عليه على قولين

  :أهل الحجاز وطائفة من العراقيينمالك والشافعي وفقهاء ذهب  :القول األول
  .دعي أو يكون له شاهد واحدللمدعي شيء بنفس النكول، إال أن يحلف المإذا نكل المدعى عليه لم يجب 

  :وجمهور الكوفيينالحنفية  ذهبو  :القول الثاني
  .ل بعد أن يكرر عليه اليمين ثالثايقضي للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول وذلك في الما

  .وامرأتان، وشاهد ويمينفيه شاهد يكون في الموضع الذي يقبل  وقلب اليمين عند مالك
  .في كل موضع يجب فيه اليمين يكون وقلب اليمين عند الشافعي

  :إلى ابن أبي ليلىذهب  :القول الثالث
  .؛ فُيكتفى بنكول المّدعى عليهفي التهمة ُترّد عليهوال  ؛ فال يقضى بالنكول وحده،غير التهمةفي  ّن اليمين ُتّرد على المّدعيأ

  .التهمة هل تنقلب أم ال؟ قوالنن وعند مالك في يمي
  :األدلة

  :بالتالي برّد اليمين من المّدعى عليه إلى المّدعين القائلو استدّل  :أدلة الفريق األول :أوالً 
  ."باألنصار رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ أن رسول "ما رواه مالك من  .١
إما بيمين وشاهد، وٕاما بنكول وشاهد، وٕاما بنكول : الحقوق عنده إنما تثبت بشيئينومن حجة مالك أن  .٢

  .ده اشتراط االثنينية في الشهادةويمين، أصل ذلك عن
  .يقتضي عند الشافعي بشاهد ونكول الو 

  :وذلك على النحو التالي ؛بالمعقول النكولاستدّل القائلون بأنه يقضى ب :أدلة الفريق الثاني: ثانياً 
 .مين أن تحقق عليه الدعوىالدعوى، واليمين إلبطالها وجب إن نكل عن اليأن الشهادة لما كانت إلثبات  .١
البّينة على المّدعي واليمين على من " للنص خالفٌ  من المدعى عليه إلى المدعي اليمين نقل أنّ  .٢

 .صول الحجج التي يقضي بها القاضيعلى أنها داللة المدعى عليه، فهذه أ ألن اليمين قد نّص  ؛"أنكر
  ؟يهيقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إل هل: مسألة

  عند الجمهورمقّيد هذا  لكنّ اتفق الفقهاء على أّنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاٍض آخر إليه؛ 
المكتوب القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم  عنى أنه ُيشترط أن ُيشهدمب، عليهالشهادة ب

  .أنه كتابه، وأنه أشهدهم بثبوته ، فشهدا عند القاضي الثانيعنده ثابتٌ في الكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني 
  .لقاضي، وأنه كان به العمل األولإنه يكتفي فيه بخط ا :وقد قيل

  :هم على الكتابة ولم يقرأه عليهمواختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهد
 أنه يشهدهم على ما حكم بهو كذب ؛ إذ األصل أن القاضي ال يشهدهم على يجوز :فقال مالك.    
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 ؛ ذلك أن الشهادة ال بد أن تكون على الحكم ال يجوز وال تصح الشهادة :الشافعيو  وقال أبو حنيفة
  .الثابت ال على الكتاب

  ؟أم ال بد في ذلك من شهادة هل ُيقضى بالعفاص والوكاء في اللقطة دون شهادة :مسألة
  :ذلك على قولينفي  الفقهاء اختلف

  .يقضي بذلك :قال مالكف
  .ن الشاهدينال بد م :الشافعيأبو حنيفة و وقال 

عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها " : عن اللقطة فقال أن رجال سأل رسول اهللا "ما روي  :دليل مالك
  "إليهثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها 

  .فهذا بّين في أنه لم يطلب منه شهادة وٕانما اكتفى منه بالوصف
البينة على المدعي واليمين : "بقوله  أن األصل ال تقبل دعوى إال ببينة؛ عمالً  :دليل أبي حنيفة والشافعي

  .، والوكاء والعفاص ليس ببينة على صدق الدعوى"على من أنكر
  :يعترض عليهم

حكمها وأنه يقضي  ن على حكمها، وأما اللقطة فقد بيّ  اً ليس فيها نصأن هذا عام في كل دعوى 
  .بالعفاص والوكاء دون شهادة، فهذا من قبيل العموم والخصوص

  .أجرى على األصول أبي حنيفةأجرى على نص األحاديث، وقول قول مالك هو وعلى هذا ف
  :قضاء القاضي بعلمه: مسألة

بعلمه في مواضع، وأنه ال يقضي بعلمه في مواضع أخرى، واختلفوا في اتفق الفقهاء على أنه يقضي القاضي 
  مواضع هل يقضي بعلمه أم ال؟

  :فمما اتفقوا عليه
  .شهد الشهود بضد علمه ذاال يقضي بعلمه إ فأجمعوا على أن القاضي .١
  .يقضي بعلمه في التعديل والتجريح هأجمعوا على أنو  .٢
فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين  إال مالكاً أنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وٕانكاره،  كذلك اتفقوا علىو  .٣

  .وٕانكارهإلقرار الخصم 
  .وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة اآلخر إذا لم يكن في ذلك خالف .٤
  :مسألتان فيهاختلفوا ومّما  

  :أما األولى
 ؟إذا كان في المسألة خالفيقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة اآلخر هل 

  . يرد حكمه إذا لم يخرق اإلجماعال :فقال قوم
  .اً إذا كان شاذّ  وقال قوم
يرد إذا كان حكما بقياس، وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس وهو األعدل، إال أن يكون  :وقال قوم

  .مل والسنة غير متواترةالقياس تشهد له األصول والكتاب محت
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  :وأما المسألة الثانية
 و ال يقضي إال بالدليل واإلقرار؟هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار، أ

  .أو اإلقرارال يقضي إال بالبينات  :وأحمد وشريح أصحابه فقال مالك وأكثر
  .للقاضي أن يقضي بعلمه :وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة

  :استدلوا على مذهبهم بالمنقول والمعقول: أدلة مالك وأصحابه
  :المنقول امأف

بعث أبا جهم على صدقة فالحاه رجل في فريضة، فوقع بينهما  أن النبي "عن عائشة  ما ُروي
إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، " فأخبروه، فأعطاهم األرش، ثم قال  شجاج، فأتوا النبي 

ال، فهم بهم : أرضيتم؟ قالوا: المنبر، فخطب الناس وذكر القصة، وقال نعم، فصعد رسول اهللا : قالوا أرضيتم؟
  .نعم: أرضيتم؟ قالوا: خطب، ثم قالفأعطاهم، ثم صعد المنبر ف المهاجرون، فنزل رسول اهللا 

  . م عليهم بعلمهلم يحك  في أنهوواضح ن بيِّ  الحديث :وجه الداللة من الحديث
  :قولالمع وأما

أن ال  منها: قد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا في الشرعذلك أّن الفقهاء و ؛ ذلك للقاضيفللتهمة الالحقة في 
  .ردهم شهادة األب البنه ومنها ،القاتل عمدا عند الجمهور من قتلهيرث 

  :استدلوا على مذهبهم أيضا بالمنقول والمعقول: أدّلة الشافعي ومن معه
  :المنقولأما من ف

وقد  بن ربيعة مع زوجها أبي سفيان بن حرب حين قال لها حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة  .١
  .دون أن يسمع قول خصمها" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"شكت أبا سفيان 

  .لرجل من بني مخزوم أنه قضى بعلمه على أبي سفيان  روي عن عمروما  .٢
  :قولوأما من المع

  .فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقينه بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقّ فإنه إذا كان له أن يحكم 
  .لكال يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذ :ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا حنيفةالوخصص 

، وال يقضي بما يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء :وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال
  .القضاءعلمه قبل 

يقضي بعلمه في المجلس أعني بما يسمع وٕان لم يشهد عنده بذلك، وهو قول  :وقال بعض أصحاب مالك
إال بدليل وٕان  ألن األصل في هذه الشريعة ال يقضي ؛هو أجرى على األصول غيرهوقول الجمهور كما قلنا، 

  .كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين
  في اإلقرار :الرابع الفصل

  :تعريف اإلقرار
  .مأخوذ من المقّر وهو المكان، واإلقرار يعني االعتراف؛ فكأن المقر يجعل الحّق في موضعه :اإلقرار في اللغة

  .إخبار الشخص بثبوت الحّق لغيره على نفسه :اإلقرار في االصطالح
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  :مشروعية اإلقرار
  :والمعقول؛ وبيان ذلك على النحو التالي ثبتت مشروعية اإلقرار بالكتاب والسنة

  .}وليملل الذي عليه احلقّ وليتّقِ اهلل ربّه{: فقول اهللا  أما الكتاب؛
  .فإمالء الذي عليه الحّق به ُيعّد إقرارًا منه بما عليه

  ."فارجمهاواغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ": قال عن النبي  فما رواه أبو هريرة  وأما السّنة؛
  .االعتراف هو عين اإلقرار ألنفهذا واضح الداللة على مشروعية اإلقرار؛ 

فإّن اإلقرار يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، إّال أنه ُرجِّح فيه الصدق على الكذب؛ ألّن العاقل ال  وأما المعقول؛
  .يكذب على نفسه كذبا يضّر بها، وعلى هذا فهو آكد من الشهادة في إثبات الحقّ 

، فيمن يجوز إقراره ممن ال يجوزوٕانما النظر فال خالف في وجوب الحكم به،  ناً اإلقرار إذا كان بيِّ و هذا 
  :في إقرار المريض مرض الموت، وبيان ذلك على النحو التاليومن ذلك اختالفهم 

  :حكم إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين
  :لغير وارثإقرار المريض مرض الموت بدين أو عين : أوالً ** 
 وذلك لما يليإن لم يكن من ورثته؛ المريض مرض الموت لغيره الشخص  اتفق الفقهاء على صحة إقرار:  
 .نتفاء التهمة عنهإ .١
 .نه مقبٌل على اهللا أجله، وأ متنع عليه الكذب والمعصية، ذلك أنه يشعر بدنوّ يُ أّن َمْن هكذا حاله  .٢
 بدين أحدهما حال صحته، واآلخر حال مرضه، وماله ال يكفي  واختلفوا فيمن اجتمع عليه إقراران

  لكليهما، أيهما يقّدم؟
  .ُيقّدم ما أقّر به حال صحته على ما أقّر به حال مرض الموت :فقال الحنفية
وجب  حّقان ألنهمام أحدهما على اآلخر، وال بد من قسمة المال بينهما تبعا لمقدارهما؛ ال يقدّ  :هوروقال الجم

  .قضاؤهما من رأس المال، وال تهمة في أيٍّ منهما، فال فرق بينهما
  :إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين لوارث: ثانياً ** 

  :وبيانها فيما يلياختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال، 
  .إقراره إال ببينة أو برضا الورثة إلى عدم صحة ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قول :القول األول
إلى صحة إقراره، بشرط عدم وجود تهمة في ذلك؛ كأن يهب هذا المال ألحد الورثة  ذهب المالكية :القول الثاني

  .في مرض الموت فيعترض باقي الورثة؛ فألجل ذلك يقّر بهذا المال لذلك الوارث هروبا ممن اعترض
  .إلى صحة إقراره مطلقا وجدت التهمة أم لم توجد المعتمدذهب الشافعية في  :القول الثالث

  :استدّل الحنفية ومن وافقهم بما يلي
احتمال التهمة قائم؛ ذلك أنه قد يريد أن يحابي بعض الورثة بجزء من ماله، وال يمكنه ذلك إال بالهبة أو  .١

 .من المعترضينأ إلى اإلقرار هربا إال بإذن من الورثة، فيلج بالوصية وكال األمرين ممنوع
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  .قياس اإلقرار على الهبة والوصية .٢
ذلك أّن الوصية تبرع، وهي إنشاء لما ليس بموجود، بخالف أّن هذا قياس مع الفارق؛  يعترض عليهم

  . اإلقرار الذي هو إخبار بحّق عليه
  :واستدّل الشافعية في المعتمد عندهم بـ

   .ومدبر عن الدنيا بما فيها رجحان الصدق عند المريض مرض الموت؛ ذلك أنه مقبل على اهللا 
الموت لوارثه عند عدم  مما سبق يتبّين رجحان مذهب المالكية القائل بصحة إقرار المريض مرض :جـــالراح

وجود تهمة؛ فإذا ثبت وجودها فإن اإلقرار ال يجوز ألن سبب التبرع وحقيقته يكون ظاهرًا؛ إذ إن العبرة في العقود 
   .م لأللفاظ والمباني، كما هو معلو صد والمعاني الللمقا

  :عدد اإلقرارات الموجبة: مسألة
  :اختلف فيها الفقهاء على قولين؛ فقد الحد اي يجب بهتال اتا عدد اإلقرار مأو 

  .اعترافه به مرة واحدةيكفي في وجوب الحد عليه إلى أنه  :داود والطبري بوثور وأ وأبو والشافعي مالكذهب : القول األول
  .مرة بعد مرة إقرارات أربعةال يجب الحد إال بإلى أنه  :وابن أبي ليلى وأحمد وٕاسحاقالحنفية  ذهب :القول الثاني

  .في مجالس متفرقةال بّد أن تكون اإلقرارات  :حنيفةالوزاد 
  :أدلة مالك ومن معه

  .ولم يذكر عددا ؛"فاعترفت فرجمها اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها،" من قوله  هريرة  وأبرواه  ما
  :دليل الحنفية ومن معهم

  ."أمر برجمهرد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم  أنه" عن النبي  ابن عباس  ُروي عنما 
  .وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثالثا تقصير، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ :قالوا

   :حكم َمْن اعترف بالزنا ثّم رجع: مسألة
  أن ال يرجع عن اإلقرار حتى يقام عليه الحد؟  الُمِقرّ  هل من شرط

 يقبل رجوعه العلماء جمهور فقال. 
  ال يقبل رجوعه ابن أبي ليلى وعثمان البتيوقال.  
  قالف مالكوفصل: 

  .إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه
  :ى غير شبهة فعنه في ذلك روايتانوأما إن رجع إل
  .مشهورةيقبل وهي الرواية ال :إحداهما
  .ال يقبل رجوعه :والثانية

  :حجة الجمهور
  .وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع زاً ماع ما ثبت من تقريره  .١
 لى رسول اهللا ردوني إ: أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم"وقد روي من طريق  .٢

 .تموه لعله يتوب فيتوب اهللا عليههال ترك: فقال فقتلوه رجما وذكروا ذلك إلى النبي 


