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االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية
دراسة استقرائية حتليلية استداللية مقارنة
Fiqh trends
In the beneficiary of the judicial Oath
Inductive, analytical and comparative
analysis study
إعداد:
د .حممد يوسف احملمود
األستاذ املساعد بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية جبامعة الكيي

االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية ،د .حممد يوسف احملمود

املستخلص
هتدف الدراسة إىل إظهار نظرة فقهاء املسلمني الشميلية
ألصيل املسائل يف الفقه اإلسالمي ،وقد احتوت الدراسة على بيان
االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية املتعلقة جبانب املدعي
أو املدعى عليه عدد التااصم القضائي ،وأللتها ومداقشتها واملياننة
بيدها ،مقارنة ابلقانين الكيييت.
وقد سلك الباحث يف الدراسة املدهج املالئم حملتيى الدراسة مبا
حيقق هدف الدراسة ويتمثل هذا يف املنهج اليصفي التحليلي
االستقرائي املقارن بني الفقهاء واملقارن ابلقانين.
وتوصل الباحث إىل نتائج عدة متثلت نتيجته اإلمجالية يف:
إثبات الدظرة الشميلية عدد فقهاء املسلمني للمسائل الكلية،
وأن التداول الفقهي من خالل عرض اجتاهات الفقهاء يف املسألة ،فيه
مجع للمسائل الدظرية اليت ترجع إىل أصل كلي ،ويف مستحق اليمني
القضائية يف الفقه اإلسالمي اجتاهان ،اجتا حيرر يف جانب املدعى
عليه ،واجتا جيعله يف جانب القيي من املتااصمني.
ويوصي الباحث أبن هذا الديع من التداول الفقهي الشمييل
للمسائل الكلية جدير أبن يكين حمال للدراسات الفقهية يف الدراسات
العليا ،نظرا ملا فيه نظرة كلية عميقة للفقه ومسائله الكلية ،وما يف هذا
التداول من اجلمع للمسائل الدظرية.
الكلمات الدالة:
االجتا الفقهي ،اليمني القضائية ،املقارنة بني الفقه اإلسالمي
والقانين ،الدكيل ،الشاهد واليمني.
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Abstract
The study aims to show the comprehensive view of
Muslim scholars on the fundamentals of issues in Islamic
jurisprudence. The study included a statement of the
jurisprudential trends in the juridical oath in relation to the
plaintiff or defendant in judicial disputes, evidence,
discussion and collation between them, Compared to
Kuwaiti law.
The researcher took the appropriate approach to the
content of the study in order to achieve the objective of the
study. This is in the comparative descriptive analytical
method between the jurists and comparative law.
The researcher reached to several results, the overall
result of which was: Proof of the Inclusiveness view of
Muslim jurists on the overall issues, and that the
jurisprudential approach by presenting the trends of the
jurists in the matter, in which the collection of the
counterpart that return to the origin aggregate, and in the
beneficiary of the judicial oath in the Islamic
jurisprudence two directions, a trend restricted in the
defendant's side, and trend in the strong side of the
adversaries.
The researcher recommends that this type of
comprehensive jurisprudence of the overall issues should
be the subject of jurisprudential studies in the postgraduate
studies, since it has a comprehensive view of the
jurisprudence and its overall issues, and what is in this
approach to the collection of the issues of the counterpart.
Key words:
The juristic trend, the judicial oath, the comparison
between Islamic jurisprudence and law, refrain, the
witness and the oath.
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املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمد  ،ونستعيده ،ونستغفر  ،ونعيذ ابهلل من شرور
أنفسدا ،وسيئات أعمالدا ،من يهد هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال
هالي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحد ال شريك له ،وأشهد أن

حممدا عبد ورسيله( ،)1عليه أفضل الرالة وأنكى التسليم.
ً
أي مسألة فقهية حتر ًيرا
أما بعــد ،فإن حترير املذاهب وحتديدها يف ّ
جال ا يتطلب سليك املسار الفقهي الذي يداسبها لون اخلروج عن
معهيل ال ّدراسات الفقهية األصيلة ،مما يستدعي الدظر يف طبيعة ونيع
املسألة الفقهية املرال حبثها ،ابعتبار نيع اخلالف ،ورتبة األقيال،
امليظفة ،ومن ََثّ مدهج املياننة بيدها ،فهذ املعطيات هلا
ومسالك األللة َ
أتثري ابرن يف طريقة التداول والعرض؛ لذا اختلف مسالك العلماء يف
تداول املسائل حني حترير املذاهب واألقيال على أحناء خمتلفة.
( )1جزء من خطبة احلاجة ،أخرجها أبي لاول يف سدده ،كتاب الدكاح ،ابب يف
خطبة الدكاح ،)2118( 238/2 ،والرتمذي يف سدده ،كتاب الدكاح ،ابب
ما جاء يف خطبة الدكاح ،)1105( 405/3 ،والدسائي يف سدده ،كتاب
الدكاح ،ابب ما يستحب من الكال م عدد الدكاح،)3277( 89/6 ،
وصححه الرتمذي.
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فمدهم من سلك الطريقة التفريلية يف عرض املذاهب وسرل
تفريال ،وهذا شأن أغلب الكتاابت يف الفقه املذهيب ،مبا يف
األقيال
ً
ذلك اخلالف الدانل ،وأمثلته ومناذجه ال تكال حترر؛ إذ الكتب
املذهبية صرحية يف سليك هذا الدهج.
ومدهم من اكتفى ابملدهج القائم على العرض اإلمجايل ابعتبار
أصل القيل يف املسألة حبسب التفاوت يف رتبة األقيالَ ،ث نسبة األقيال
مبعية املذهب اإلمجايل.
()1
وهذا مسلك بعض من كتب يف اخلالف العايل؛ كاجلراص
يف شرح خمترر الطحاوي( ، )2وابن القرار( )1يف عيين األللة ،وابن
السمعاين( )2يف االصطال م ،والكليذاين( )3يف االنترار ،وغريهم.

( )1هي :أمحد بن علي الراني ،احلدفي ،املعروف ابجلراص ،أبي بكر .فقيه،
أصييل ،مفسر ،جمتهد .ولد سدة (305هـ) ،وورل بغدال يف شبيبته وتفقه
على أيب سهل الزجاج وأيب احلسن الكرخي ،وتفقه عليه كثريون ،وانته إليه
رائسة املذهب احلدفي يف وقته .تييف ببغدال سدة (370هـ) .من مردفاته:
أحكا م القرآن ،شرح خمترر الطحاوي .انظر :اجلياهر املضية (،)84/1
معجم املؤلفني (.)7/2
( )2هي :أمحد بن حممد بن سالمة األنلي ،أبي جعفر .فقيه ،أصييل ،حمدث.
ولد سدة (239هـ) ،وتفقه أوالً على خاله املزينَ ،ث انتقل إىل مذهب أيب
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وآثر آخرون طريقة االجتاهات ابعتبار األصل الكلي الذي يبىن
عليه اخلالف ،وتتدزل على َوفقه األقيال واملذاهب ،فيحرر اخلالف يف
حديفة .تييف سدة (321هـ) .من مردفاته :شرح مشكل اآلاثر ،أحكا م
القرآن .انظر :اجلياهر املضية ( ،)102/1األعال م (.)196/1
( )1هي :علي بن عمر بن أمحد البغدالي املالكي ،ابن القرار ،أبي احلسن
فقيه ،أصييل ،من القضاة .تفقه أبيب بكر األهبري ،وحدث عن علي بن
الفضل الستيري وغري  .قال القاضي عياض :كان أصيليًا نظارا .تييف سدة
(397هـ) .من مردفاته :عيين األللة يف مسائل اخلالف بني الفقهاء.
انظر :الذهيب ،سري أعال م الدبالء ( ،)108/17كحالة ،معجم املؤلفني (.)156/7
( )2هي :مدرير بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد التميمي املروني ،املعروف
اببن السمعاين ،أبي املظفر ،مفسر ،حمدث ،متكلم ،فقيه ،أصييل ،ولد سدة
(426هـ) ،وتفقه على مذهب أيب حديفة َث ورل بغدال وانتقل إىل مذهب
الشافعي ،وتييف مبرو سدة (489هـ) .من مردفاته :القياطع يف أصيل الفقه،
واالصطال م يف اخلالف بني اإلمامني الشافعي وأيب حديفة .انظر :طبقات ابن
قاضي شهبة ( ،)273/2معجم املؤلفني (.)20/13
( )3هي :حمفيظ بن أمحد بن احلسن الكليذاين البغدالي األنجي ،احلدبلي ،أبي
اخلطاب ،فقيه ،أصييل ،متكلم ،فرضي ،أليب .ولد سدة (432هـ) ،ومسع
احلديث الكثري ،وتفقه على القاضي أيب يعلى ،وتييف ببغدال سدة (510هـ).
من مردفاته :التمهيد يف أصيل الفقه ،االنترار يف املسائل الكبار.
انظر :الذهيب ،سري أعال م الدبالء ( ،)348/19كحالة ،معجم املؤلفني (.)188/8
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كليات حمدلة تتفرع عدها مسائل وجزئيات ،وهذا املسلك األخري أعين
به :طريقة االجتاهات ،وهي الطريقة اليت اختار الباحث سليكها يف هذ
الدراسة لتميزها جبيانب عدة ،من أمهها:
أ ـ حرر اآلراء املتعدلة وما يتفرع عدها من قييل وشروط وفروع.
ب ـ إعانة القارئ على استاالص مياطن اليفاق واخلالف بدقة.
ج ـ إعطاء ترير ات م لالجتهالات الفقهية يف املسألة بداء على
األصيل املتعلقة وما يتفرع عدها.
يسر االستمدال مدها يف ال ّدراسات
ل .هذ الطريقة تُ ّ
والتشريعات؛ حلررها ملا يدبين عليها من مسائل يف إطار كلي يدتظم
مجلة فروع يف نسق واحد.
ابتعالا عن التكرار احلاصل يف سرل املذاهب
هـ ـ كما أن فيها ً
تبعا.
واألقيال ،ومن َثَم أللتها ً
بدعا من األمر؛ فهي نفس
وهذ الطريقة اليت سلكتها ليس
ً
مسلك امليسيعة الفقهية الكييتية يف غالب حماورها ،وهي الطريقة
املعتمدة يف البحث العلمي لدى األقسا م األكالميية يف أغلب الكليات
()1
الشرعية ،وخاصة يف األقسا م املتاررة ابلفقه املقارن وأصيله.
( )1كما هي مثب يف لليلها اإلرشالي يف كتابة الرسائل اجلامعية ،مثل كلية الشريعة
جامعة اإلما م ،وجامعة أ م القرى ،واجلامعة اإلسالمية ابملديدة ،وغريها.
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وهذا املسلك هي الذي التزمه كثري من احملققني ممن كتب يف
اخلالف العايل؛ كاملروني( )1يف خمترر اختالف العلماء ،وابن عبد
الرب( )2يف االستذكار والتمهيد ،وابن تيمية( )1يف أغلب مردفاته،
وغريهم.

( )1هي :حممد بن نرر ،أبي عبد هللا املروني .إما م يف الفقه واحلديث .كان من
أعلم الداس ابختالف الرحاة فمن بعدهم يف األحكا م .نشأ بديسابير،
ورحل رحلة طييلة استيطن بعدها مسرقدد وتييف هبا .روى عن حيىي بن حيىي
الديسابيري وإسحاق بن راهييه ،وإبراهيم بن املدذري وغريهم .وعده ابده
إمساعيل ،وحممد بن إسحاق الرشالي وغريمها .ومن ترانيفه :القسامة،
واختالف العلماء ،يف الفقه ،واملسدد يف احلديث.
انظر :اخلطيب البغدالي ،اتريخ بغدال ( ،)315/3الزركلي ،األعال م (.)346/7
( )2هي :ييسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدالرب بن عاصم الدمري ،األندلسي،
القرطيب ،املالكي ،أبيعمر ،حمدث ،حافظ ،مؤرخ ،عارف ابلرجال
واألنساب ،مقرئ ،فقيه ،حنيي .ولد بقرطبة سدة (368هـ) ،ومسع احلديث
من خلف بن القاسم وسعيد بن نرر وغريمها .وتيىل قضاء األشبين
وشدرتين .صدف مردفات عديدة ،مدها :االستذكار ،والتمهيد ،وجامع بيان
العلم وفضله .تييف يف شاطبة سدة (463هـ).
انظر :الذهيب ،سري أعال م الدبالء ( ،)154/18كحالة ،معجم املؤلفني (.)315/13
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يقيل عبد الرناق السدهيري(« :)2ففي هذه الشريعة عناصر لو
تولّتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها؛ لصنعت منها نظرايت
( )1هي :أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسال م بن عبدهللا بن أيب القاسم ،احلراين
الدمشقي احلدبلي ،أبي العباس ،تقي الدين .ولد يف حران سدة (661هـ)،
وحتيل به أبي إىل لمشق فدبغ واشتهر ،وامتحن عدة مرات وأوذي وسجن
حمبيسا بقلعة لمشق سدة (728هـ) .قال
بسبب آرائه العلمية ،حىت مات ً
الذهيب :الشيخ اإلما م العالمة ،احلافظ الداقد ،الفقيه ،املفسر البارع ،شيخ
اإلسال م ،علم الزهال ،انلرة العرر .من ترانيفه :مدهاج السدة ،جمميع
الفتاوى ،العقيدة الياسطية .انظر :الذهيب ،تذكرة احلفاظ (،)1496/4
العسقالين ،الدرر الكامدة (.)244/1
()2كبري علماء القانين املدين يف عرر  .مرري ،خترج ابحلقيق يف القاهرة
( )1917واخترب يف بعثة إىل فرنسا ( )1921فحرل على (الدكتيرا ) يف
القانين واالقترال والسياسة ( )1926وتيىل ونارة املعارف مبرر عدة مرات،
ومدح لقب (ابشا) واختري عضيا مبجمع اللغة العربية ( 1946م) ،وعني
رئيسا جمللس الدولة مبرر ( 1954 – 1949م) ووضع قيانني مدنية كثرية
ملرر والعراق وسيرية وليبيا والكيي  .من كتبه املطبيعة( :أصيل القانين)
و(نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي) ،و (اليسيط) ،يف التشريع اإلسالمي،
و(شرح القانين املدين يف العقيل) و(مرالر احلق يف الفقه اإلسالمي) ،وتييف
ابلقاهرة سدة  1971م.
يدظر :الزركلي ،األعال م .350/3
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ومبادئ ال تقل يف الرقي ،ويف الشمول ،ويف مسايرة التطور عن
أخطر النظرايت الفقهية اليت نتل ّقاها اليوم عن الفقه الغريب
()1
احلديث».
واملتأمل يف الرياغة الفقهية املدتهجة يف تداول القضااي الفقهية
وتعدلا يف املسالك يف تقرير وحترير املسائل
تديعا يف املداهج،
ً
يالحظ ً
الفقهية من حيث العرض والرتتيب ألحكامها ومعانيها الشرعية ،بعد
استدباطها من مرالرها.
ويف العرر احلديث ،تشهد الرياغة العلمية للمسائل الفقهية
استكماال للمسرية العلمية يف التدوين
جديدا من الرياغات
ليان
ً
ً
ً
الفقهي ،ولعل من أبرنها :املقارانت التشريعية يف قالب :االجتاهات
الفقهية؛ ملا هلذا املسلك من عيائد محيدة؛ مدها:
عدا كليا
أ ـ الدظرة الشميلية للقضااي الفقهية :فهي تعطي بُ ً
للقضااي الفقهية يُغين لارس الفقه عن تتبع كثرة الفروع املتشعبة واملتداثرة
اليت قد ال يسع اليق الستيعاهبا ،إببران الدضج الفقهي املتمثل يف
التقدني الفقهي مليال  ،وهذا سيسهم يف تقريب الرتاث الفقهي
نقال عن الدكتير وهبة الزحيلي ،جهيل تقدني الفقه اإلسالمي( ،ط،1
( ً )1
بريوت :لار الفكر 2013 ،م).31 :
- 487 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

للباحثني ،وخاصة القانينيني؛ فيتسع فضاء االجتهال القضائي إلجيال
احلليل الداجعة للمشكالت املعاصرة اليت تفتقر إليها القيانني اليضعية.
ب ـ كما أ ّن هذا الديع من الدراسات ييضح أن املذاهب
الفقهية ما هي إال مدارس حقيقية ال ختتلف عن املدارس القانينية
املعاصرة ،وإن كان املدارس الفقهية أكثر جت ّذ ًرا وأصال ًة وعم ًقا ولقةً
ومرونة.
حد ا يب الختيار هذا املسلك يف صياغة املسائل
هذا  -وغري َ -
الفقهية ،ووقع اختياري على ميضيع :االجتاهات الفقهية يف مستحق
اليمني القضائية دراسة مقارنة.
الدراسات السابقة:
إن الدراسات السابقة يف ابب اليمني القضائية إما أهنا تتكلم
عن نظا م القضاء بشكل عا م ،و ّإما عن أخص من ذلك؛ وهي طرق
ووسائل اإلثبات اليت مدها اليمني القضائية ،أو أخص مدهما؛ وهي
الكال م عن اليمني القضائية ،كما فعل الدكتير عكرمة سعيد صربي ،أو
الدكتير حممد عبد هللا ولد حممد ،أو األستاذ مدرير بن ارشيد بن
حممد اجملالل ،وهي لراسات مل يتيافر فيها ما سبق ذكر من طبيعة
التداول ،أو خريصية املسألة ومقارنتها ابلقانين ،فالبحث تداول اليمني
القضائية من ناوية جديدة وأبسليب جديد ،وهللا تعاىل أعلم.
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حدود الدراسة:
تتداول الدراسة املسألة عدد فقهاء املسلمني من أصحاب
املذاهب وغريهم ،وكذلك يف قانين اإلثبات الكيييت منيذجا.
وإذا مت هذا؛ فقد اقتضى الدمظر املدهجي تقسيم امليضيع إىل:
مقدمة ،ومدخل متهيدي ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
أما املقدمة :ففيها إبران أمهية امليضيع ،وسبب اختيار  ،وحتديد
اخلطة ،وبيان طريقة العمل.
واملبحث التمهيدي :فيه بيان معىن اليمني القضائية.
وأما املبحث األول :ففيه حتديد االجتاهات الفقهية يف املسألة
ومتعلقاهتا؛ وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :صورة املسألة وحترير حمل النزاع فيها
املطلب الثاين :أسباب اخلالف يف املسألة
املطلب الثالث :عرض االجتاهات الفقهية؛ وفيه فرعان:
الفرع األول :االجتاه األول :حصر اليمني يف جنبة
املمدعى عليه
الفرع الثاين :االجتاه الثاين :اليمني تكون يف جنبة القوي
املطلب الرابع :دراسة حتليلية نقدية لالجتاهات الفقهية
املطلب اخلامس :املوازنة بني منطلقات االجتاهني
والرتجيح بينهما
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املبحث الثاين :االجتاه القانوين يف تعيني مستحق اليمني
القضائية
املبحث الثالث :املوازنة بني االجتاهات الفقهية والقانون
أما اخلامتة :ففيها الدتائج والتيصيات.
منهجي يف الدراسة:
تفرض طبيعة البحث وأهدافه اجلمع يف الدراسة بني جمال الفقه
اإلسالمي وقانين اإلثبات الكيييت ،وال شك أن مثل هذ الطبيعة  -يف
حتما على الدراسة أن تعتمد على املدهج
تديع مرالرها  -تفرض ً
اليصفي التحليلي املقارن ،مبا يشمله من مداهج االستقراء واالستدباط،
فاملنهج االستقرائي الستقراء الدريص واآلراء يف الفقه اإلسالمي فيما
يتعلق مبسألة الدزاع يف مستحق اليمني القضائية ،واملنهج الوصفي
التحليلي ليصف اليضع احلقيقي للحالة اليت عليها قانين اإلثبات من
حيث مدى ميافقتها لآلراء يف الفقه اإلسالمي ،واملنهج املقارن
للمقارنة بني اآلراء يف الفقه اإلسالمي وما جاء به قانين اإلثبات يف
مسألة مستحق اليمني القضائية.
وقد سلك يف معاجلة حماور هذ الدراسة السري املعهيل يف
الدراسات األكالميية ،واملتمثل فيما يلي:
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أ ـ عزو األقيال ألصحاهبا مع ذكر األللة ،ووجه الداللة مدها،
لون إغفال املياننة ،وبيان وجه الرياب يف املسألة ما أمكن.
ب .تيثيق أقيال العلماء ومذاهبهم من مرالرها األصيلة ،فإن
مل أجد ،فإىل أنزل رتبة ،وهكذا.
ج .حترير حمل الدزاع ،وبيان حمل اليفاق ،وسبب اخلالف يف
املسالة حمل الدراسة.
ل .نسبة اآلايت إىل سيرها ببيان رقمها واسم السيرة.
ه .عزو األحاليث إىل مرالرها ،فإن كان احلديث يف
الرحيحني أو أحدمها اكتفي بذلك ،وإال عزوته إىل غريمها مع بيان
لرجته من حيث الرحة والضعف عدد أهل االختراص.
و .مل أترجم يف الدراسة لألعال م املشهيرين من اخللفاء وكبار
الرحابة واألئمة األربعة ،وترمج ملن سياهم من األعال م.
ح .بيان معاين املرطلحات العلمية واأللفاظ الغريبة.
ط .تيضيح رأي القانين اليضعي وجعل القانين الكيييت
منيذجا له عدد املقارنة ،مع املقارنة بيده وبني الفقه اإلسالمي.
وبعد ،فهذا ما تي مسر عمله ،وهللا أسأل التيفيق والسدال ،وأمحد
على تيفيقه.
سبحانك اللمهم وحبمدك ،أشهد أ ّن ال إله إال أن  ،أستغفرك
وأتيب إليك.
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مبحث متهيدي :بيان معنى اليمني القضائية
أوال :تعريف اليمني يف اللغة:
ً
)
1
(
اليمني لغـة  :هي لفظ مشرتك بني عدة ٍ
معان؛ مدها :القية،

ومده قيله تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ﴾( ،)2ومدها اليد ،ومده قيله تعاىل:
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( ،)3ومدها احللِ
القسم ،ومده قيله تعاىل:
و
ف
َ
﴿ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ﴾(.)4
اثنيًا :تعريف اليمني يف االصطالح:
ويف االصطالح عّرف فقهاء املذاهب األربعة اليمني ابملعىن
العا م:
( )1انظر :حممد بن مكر م ابن مدظير« ،لسان العرب»( ،ط ،3بريوت :لار
صالر1414 ،هـ)؛ وأمحد بن حممد الفييمي« ،املرباح املدري يف شرح غريب
الشرح الكبري»( ،بريوت :املكتبة العلمية) ،مالة (ي  م ن) ،والراغب
األصفهاين« ،املفرلات يف غريب القرآن»( ،ط ،1لمشق وبريوت :لار
القلم ،والدار الشامية1412 ،هـ).553 ،552 :
( )2سيرة احلاقة :آية .45
( )3سيرة الرافات :آية .93
( )4سيرة البقرة :آية .225
- 492 -

االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية ،د .حممد يوسف احملمود

حيث عرف احلدفية اليمني بقيهلم":عقد قيي هبا عز م احلالف
على الفعل أو الرتك"(.)1
واملالكية عرفيا اليمني بقيهلم":حتقيق ما مل جيب بذكر اسم هللا
تعاىل أو صفته"(.)2
وعرفه الشافعية بقيهلم ":مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ
املدهاج ()180 /6
حتقيق أمر غري اثب ماضيا كان أو مستقبال نفيا أو إثباات ممكدا
كحلفه ليدخلن الدار ،أو ممتدعا كحلفه ليقتلن املي  ،صالقة كان أو
()3
كاذبة مع العلم ابحلال أو اجلهل به".
واحلدابلة عرفيا اليمني بقيهلم" :هو توكيد حكم بذكر معظم
()4
على وجه خمصوص".
( )1عثمان بن علي الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كدز الدقائق( ،ط ،1القاهرة:
املطبعة الكربى األمريية1313 ،هـ).)107 /3( :
( )2حممد بن أمحد بن عرفة الدسيقي ،حاشية الدسيقي على الشرح الكبري ،ط.
لار الفكر.27/2 :
( )3حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املدهاج،
(ط ،1بريوت :لار الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م) ()180 /6
( )4انظر :وأمحد بن فارس« ،حلية الفقهاء» ،حتقيق :الدكتير عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :الشركة املتحدة للتينيع1403 ،هـ-
 1983م)171 :؛ وعثمان بن علي الزيلعي ،تبيني احلقائق شرح كدز
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اثلثًا :تعريف اليمني القضائية:
أما اليمني القضائية ،فالفقهاء ذكروا شروطها وأحكامها ،ومل
أقف -حسب إطالعي -على تعريف هلا عدد الفقهاء ،ومن خالل
بيان األحكا م والشروط اليت ذكرها الفقهاء ،وضع بعض املعاصرين
تعري ًفا لليمني القضائية ابعتبارها اخلاص أو املرّكب؛ حيث قاليا يف
تعريفها:
"توكيد ثبوت املدعى به أو نفيه بلفظ اجلاللة أو صفة من
()1
صفاته يف جملس احلكم بعد الطلب".
شرح التعريف:
الدقائق107/3 :؛ وخليل بن إسحاق املالكي« ،املاترر» ،حتقيق :أمحد
جال( ،ط ،1القاهرة :لار احلديث1426 ،هـ 2005 -م)82/1 :؛ وحممد
بن أمحد الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املدهاج180/6 :؛
ومدرير بن يينس البهييت« ،كشاف القداع عن منت اإلقداع» ،حتقيق :هالل
مريلحي مرطفى هالل( ،ط ،1بريوت :لار الفكر1402 ،هـ)/6 :
 ،228مرطفى الرحيباين« ،مطالب أويل الدهى يف شرح غاية املدتهى»،
(ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1415 ،هـ 1994-م).151 :9 :
( )1انظر :حممد عبد هللا ولد حممد« ،تعارض البيدات يف الفقه اإلسالمي»( ،الرايض:
أكالميية انيف العربية للعلي م األمدية1402 ،هـ)؛ والدكتير وهبة الزحيلي« ،الفقه
اإلسالمي وأللته»( ،ط ،4لمشق :لار الفكر).6064/6 :
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"توكيد ثبوت املدعى به أو نفيه بلفظ اجلاللة أو صفة من
حق يقبل اليمني،
صفاته" :يفيد اشرتاط لفظ اجلاللة يف اليمني يف كل ٍّ
وخيرج تيكيد ثبيت احلق بيسيلة أخرى من وسائل اإلثبات غري احللف؛
كالشهالة وحنيها.
"يف جملس احلكم بعد الطلب" :أي بعد طلب القاضي ذلك،
قسمه ولي كان يف
فلي حلف املستحلَف قبل طلب القاضي مل يقبل َ
جملس القضاء.
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املبحث األول :حتديد االجتاهات الفقهية يف املسألة ومتعلقاتها
املطلب األول :صورة املسألة وحترير حمل النزاع فيها
أوال :صورة املسألة:
ً
يجه ابتداء
املسألة تتلاص صيرهتا يف اليمني القضائية ،فإهنا تُ ّ
إىل املدعى عليه( )1كما هي مدريص عليه يف األحاليث اليت ذكرت
البيِّدة ،كحديث" :البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه"(،)2
( )1هداك اجتاهات يف تعريف املدعي واملدعى عليه ،من أشهرها:
األول :أن املدعي هي من إذا ترك الدعيى يرتك ،واملدعى عليه :من إذا ترك
الدعيى مل يرتك ،انظر :حتفة الفقهاء .182/3
الثاين :املدعي من كان قيله على خالف أصل أو عرف ،واملدعى عليه من كان
قيله على وفق أصل أو عرف" .أمحد بن إلريس القرايف« ،الفروق» املسمى
«أنيار الربوق يف أنياء الفروق»( ،الرايض :عامل الكتب) ،75/4 :وانظر:
الشرياني ،علي بن ييسف ،التبررة يف أصيل الفقه ،ط ،1لار الفكر،
لمشق1403 ،هـ.140/1 :
( )2روا حممد بن عيسى الرتمذي يف «اجلامع الكبري» ،حتقيق :بشار عيال
معروف( ،ط ،1بريوت :لار الغرب اإلسالمي 1998 ،م) ،كتاب أبياب
األحكا م ،ابب ما جاء يف أن البيدة على املدعي واليمني على املدعى عليه:
 ،618/3رقم ( ،)1341وحممد بن يزيد ابن ماجه يف «السدن» ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،1بريوت :لار الرسالة العاملية1430 ،هـ-
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وما يف معىن احلديث ،وهذ اليمني هل تيجه للمدعى عليه لكينه
متمس ًكا ابألصل( )1أو ابلظاهر( ،)2فيمكن هلذ اليمني أن تتحيل إىل
املدعي إذا قيي جانبه بظاه ٍر ليجيل قريدة؛ كيجيل شاهد ،أو امتداع
املدعى عليه عن اليمني ،أو وجيل ٍ
ليث ،أو غريها من القرائن؟ أ م أن
ميني املدعى عليه تيجه له ألهنا مدحررة به ،فكما أن البيدة مدحررة
يف جانب املدعي ،فكذلك اليمني مدحررة يف جانب املدعى عليه،
فإهنا ال تتحيل إىل املدعي أبي ٍ
حال.
 2009م) ،كتاب األحكا م ،ابب البيدة على املدعي واليمني على املدعى
عليه ،778/2 :رقم ( ،)2321وب ميب له البااري يف «الرحيح» املسمى
بـ«اجلامع املسدد الرحيح املاترر من أمير رسيل هللا صلى هللا عليه وسلم
وسدده وأايمه» ،حتقيق :حممد نهري بن انصر الداصر( ،ط ،1لار طيق
الدجاة1422 ،هـ) ،كتاب الشهالات ،ابب ما جاء يف البيدة على املدعي:
 ،167/3وصححه األلباين.
( )1األصل يسميه البعض بـ"الظاهر بدفسه" :ويقرد ابألصل القاعدة املستمرة،
وهي املعىن املسترحب ،انظر :الكفيي ،أييب بن ميسى ،الكليات،
مؤسسة الرسالة -بريوت ،123/1 :ابن جنيم ،األشبا والدظائر ،ط ،1لار
الكتب العلمية -بريوت1419 ،هـ 1999-م.64 :
( )2الظاهر  ،يسميه البعض بـ"الظاهر بغري " ،ويعرف الظاهر بطريقني :الطريق
األول :العرف ،الطريق الثاين :القرائن ،وظياهر احلال ،وغلبة الظن ،انظر:
البهجة  ،51/1الفروق .75/4
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اثنيًا :حترير حمل االتفاق والنزاع:
 .1إن اليمني األصلية ،وهي ميني املدعى عليه ،واملدريص
عليها يف احلديث ،واملتبالرة إىل الذهن عدد اإلطالق؛ تي مجه ابتداءً إىل
املدعى عليه ال إىل املدعي ،فهي ميني ال خالف فيها بني الفقهاء أهنا
تي مجه للمدعى عليه إما ابعتبار أن اليمني مدحررة يف املدعى عليه،
كما هي االجتا األول ،وإما ألن املدعى عليه جدبته أقيى ابعتبار
متسكه ابألصل أو الظاهر ،كما هي االجتا الثاين.
 .2عدد نكيل( )1املدعى عليه عن اليمني؛ فإنه ميكن للقاضي
أيضا ميكن أن يقال فيه أنه ال خالف
أن حيكم عليه ابلدكيل ،وهذا ً
بني الفقهاء يف بعض حاالته.
( )1الدكيل :تقيل  :نكل نكالً ونكيالً ،وهي مبعىن جنب ونكص ،وأصل معىن
الدكيل :مهابة الشيء واخليف مده ،فكأن املدعى عليه إذا وجه إليه
اليمني وخشي عاقبة احللف هبا ،هاهبا وامتدع عدها ،انظر :لسان العرب،
حكما،
القاميس احمليط مالة (نكل) ،وال يعد سكيت املدعى عليه نكيالً ً
إال إذا عرف أنه ليس يف لسانه آفة متدعه من اليمني أو يف أذنه ما ميدع من
مساع كال م القاضي.
ومعىن الدكيل يف االصطالح :امتناع من وجهت إليه اليمني عن احللف يف
جملس القضاء .انظر :الرصاع ،حممد بن قاسم ،شرح حدول ابن عرفة ،ط،1
املكتبة العلمية1350 ،هـ.611/2 :
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إمنا وقع اخلالف بني االجتاهني فيما سيى اليمني األصلية؛
كاليمني املرلولة ،واليمني يف مسألة الشاهد واليمني ،وميني القسامة(،)1
وأميان اللعان()2؛ هل هي مشروعة يف جهة املدعي ،أ م أهنا ال تشرع إال
يف جهة املدعى عليه؟
قسما وقسامة ،ومعدا :
( )1ال َقسامة :بفتح القاف وختفيف السني ،مردر أقسم ً
حلف حل ًفا ،واشتقاق القسامة من القسم ،كاشتقاق اجلماعة من اجلمع،
وقيل القسامة اسم لألميان ،وقيل اسم للحالفني  ،انظر :القاميس احمليط مالة
(قسم) ،األصفهاين ،املفرلات  ،403ابن حجر العسقالين« ،فتح الباري
شرح صحيح البااري» ،رقم أحاليثه :حممد فؤال عبد الباقي ،وخرجه :حمب
الدين اخلطيب( ،بريوت :لار املعرفة1379 ،هـ).240/12 :
ومعناها يف الشرع« :هي األميان املكررة يف دعوى القتل» .ابن قدامة ،املغين
 ،188/12أو هي« :اسم لألميان اليت تقسم على أولياء الدم» .انظر:
الشربيين ،مغين احملتاج  ،378/5الكاساين ،بدائع الردائع( ،ط ،2بريوت:
لار الكتب العلمية1406 ،هـ 1986 -م) ،286/7 :احلطاب الرعيين،
مياهب اجلليل ،ط .لار الفكر1412 ،هـ 1992-م.273/6 :
( )2اللعان مردر العن ،مأخيذ من اللعن ،وهي الطرل واإلبعال من اخلري ،وقيل:
الطرل واإلبعال من هللا ،ومن اخللق السب .واملالعدة بني الزوجني :إذا قذف
الرجل امرأته أو رماها برجل أنه نىن هبا ،انظر :ابن مدظير ،لسان العرب
مالة (لعن ).
وعرفه احلدفية واحلدابلة أبنه :شهالات جتري بني الزوجني مؤكدة ابألميان مقرونة
ابللعن من جانب الزوج وابلغضب من جانب الزوجة .يدظر :الكاساين،
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املطلب الثاني :أسباب اخلالف يف املسألة
من خالل الدظر يف مدطلقات الفقهاء يف اجتاهاهتم  -كما
سيأيت  -يف مستحق اليمني القضائية ،ميكن اليقيف على أسباب
اخلالف بني االجتاهني يف األسباب التالية:
السبب األول :االختالف يف مفهي م حديث" :البينة على
املدعي واليمني على املدعى عليه"( ،)1واألحاليث اليت حتمل
معدا ( ،)2واليت فيها إشارة إىل تيجيه اليمني إىل املدعى عليه ،فهل
اليمني يف هذا احلديث امليجهة إىل املدعى عليه هي على سبيل احلرر،
بدائع الردائع  ،241 / 3الكمال بن اهلما م ،فتح القدير ،ط .لار الفكر:
 ،248 / 3البهييت ،كشاف القداع .390 / 5
وعرفه املالكية أبنه :حلف نوج مسلم مكلف على نان نوجته أو على نفي محلها
مده ،وحلفها على تكذيبه أربعا من كل مدهما بريغة أشهد هللا حبكم حاكم.
يدظر :الدرلير ،الشرح الرغري ،ط .لار املعارف.657 / 2 :
وعرفه الشافعية أبنه :كلمات معليمة جعل حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه
وأحلق العار به أو إىل نفي ولد .يدظر :الشربيين ،مغين احملتاج .367 / 3
( )1تقد م خترجيه.
( )2أي األحاليث اليت جتعل البيدة يف جهة املدعي واليمني يف جهة املدعى،
كحديث":شاهداك أو مييده ،:وما يف معىن هذا احلديث.
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أ م أهنا ُو ّجه إىل جهة املدعى عليه لقية َجدبته ،وما جاء يف احلديث
()1
إمنا هي يف بداية التقاضي؟
السبب الثاين :االختالف يف ثبيت األحاليث اليت فيها تيجيه
اليمني للمدعي؛ كما يف أحاليث القسامة( )2وأحاليث الشاهد
واليمني( ،)3فمن قال بثبيت هذ األحاليث قال أبن اليمني ُوجه
( )1انظر :الكاساين ،بدائع الردائع  ،226/6أمحد بن إلريس القرايف،
«الذخرية» ،حتقيق :حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بيخبزة( ،ط،1
بريوت :لار الغرب اإلسالمي 1994 ،م) ،78/11:علي بن حممد املاورلي،
«احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلما م الشافعي» ،حتقيق :الشيخ علي حممد
معيض والشيخ عالل أمحد عبد امليجيل( ،ط ،1بريوت :لار الكتب
العلمية1419 ،هـ 1999 -م) ،140/17 :عبد هللا بن أمحد ابن قدامة،
«املغين» ،حتقيق :الدكتير عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي والدكتير عبد
الفتاح حممد احللي( ،ط ،3الرايض :عامل الكتب1417 ،هـ-
 1997م).210/10:
( )2أحاليث القسامة املشهير مدها أن اليمني وجه للمدعني أولياء الد م ،فمن
أعمل هذ األميان يف القسامة أعملها على اعتبار قية جدبة املدعني ابعتبار
وجيل الليث وهي القريدة الضعيفة غري الكاملة ،ومن يرحح رواايت ابتداء
أميان املدعني أعمل األصل عده وهي اليمني يف جهة املدعى عليهم.
( )3أحاليث الشاهد وميني املدعي املشهير عدد أهل احلديث ثبيهتا ،بل بلغ
رتبة من الشهرة العمل هبا من اخللفاء الراشدين ،وكان يف ثبيهتا تقيية لالجتا
القائل أبن اليمني تكين يف جدبة األقيى ،حيث قيي جانب املدعي بيجيل
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إىل املدعي لقية جدبته ،ومن قال بعد م ثبيت هذ األحاليث أعمل
األصل ،وهي حديث" :البينة على املدعي ،واليمني على املدعى
عليه"؛ فردها(.)1
السبب الثالث :التعارض من حيث الظاهر بني الدريص
الشرعية ،فمن رأى حرر اليمني يف جدبة املدعى عليه؛ أعمل مدهج
فرجح حديث" :البينة على
الرتجيح بني الدريص على اجلمع بيدهاّ ،
املدعي واليمني على املدعى عليه" على ابقي األحاليث اليت فيها
تيجيه اليمني إىل املدعي ،ومن رأى أن اليمني يف جدبة القيي مدهما؛
فحمل األحاليث اليت فيها تيجيه اليمني
مجع بني الدريص الشرعيةَ ،
إىل املدعي أو إىل املدعى عليه إىل قية جدبته(.)2
السبب الرابع :التعارض بني اآلاثر اليارلة يف أقضية الرحابة؛
رل اليمني
حيث ورلت آاثر عن الرحابة فيها القضاء ابلدكيل وعد م ّ
إىل املدعي ،فأخذ هبذ اآلاثر َمن يرى حرر اليمني يف جدبة املدعى
البيدة غري الكاملة وهي الشاهد الياحد ،ومن مل يرحح أحاليث الشاهد
واليمني أعمل األصل وهي أن اليمني مدحررة يف جهة املدعى عليه.
( )1انظر :الكاساين ،بدائع الردائع  ،226/6املاورلي ،احلاوي  ،144/17ابن
قدامة ،املغين .211 /10
( )2انظر :ابن قدامة ،املغين .212 /10
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برل اليمني إىل املدعي،
عليه ،وورلت آاثر أخرى عن الرحابة ابلقضاء ّ
فأخذ هبذ اآلاثر َمن يرى اليمني يف جدبة القيي(.)1
املطلب الثالث :عرض االجتاهات الفقهية يف املسألة

بعد تتبع أقيال الفقهاء يف املسائل اليت تددرج حت املسألة
تبني
الكلية ،وهي مسألة مستحق اليمني القضائية واحلكم بداءً عليها؛ م
أن االجتاهات يف املسألة اثدان ،ومها اجتاهان رئيسان يف املسألة تفرع
عن اخلالف بيدهما مسائل عدة ،كما سيأيت بياهنا.
وهذان االجتاهان مها:
الفرع األول :االجتاه األول :حصر اليمني يف جنبة املدعى عليه
فهذا االجتا يرى أن اليمني ال خترج عن جانب املدعى عليه،
فهي خمترة به كالبيدة املاترة يف جانب املدعي ،كما يرى أن اليمني
ال تدتقل من جانب املدعى عليه إىل املدعي أبي حال.
القائلون هبذا االجتاه:
مذهب احلدفية ،وييافقهم يف ذلك احلدابلة يف
يتزعم هذا االجتا
ُ
()2( )1
املعتمد ،وهي مذهب الظاهرية ،وقيل ابن أيب ليلى .
( )1انظر :املاورلي ،احلاوي  ،142/17ابن قدامة ،املغين .212 /10
- 503 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

ما يرتتب على هذا االجتاه:
مما يقتضي التدبيه عليه أن القائلني هبذا االجتا ال يتفقين فيما
بيدهم يف املسائل اليت ترتتب على القيل مبستحق اليمني القضائية،
فاملذهب احلدفي يقيل جبميع املسائل اليت سيأيت ذكرها ،وبقية أصحاب
هذا االجتا يقيلين ببعضها العتبارات خمتلفة(.)3
( )1هي :حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى األنراري الكييف ،أبي عبدالرمحن.
فقيه ،أصييل ،إما م ،جمتهد ،كان نظري أيب حديفة يف الفقه .ولد سدة
(71هـ) ،ومسع احلديث من الشعيب وعطاء بن أيب رابح وغريهم .حدث عده
شعبة والسفياانن .تييف سدة (148هـ) .من مردفاته :كتاب الفرائض.
انظر :الذهيب ،سري األعال م ( ،)310/6كحالة ،معجم املؤلفني (.)150/10
( )2انظر :الكاساين ،بدائع الردائع يف ترتيب الشرائع ،225/6 :وعبد هللا بن
حمميل بن ميلول البلدحلي ،االختيار لتعليل املاتار ،تعليق :الشيخ حمميل
أبي لقيقة( ،ط ،1القاهرة :مطبعة احلليب1356 ،هـ 1937 -م)،111/2 :
وعبد هللا بن أمحد ابن قدامة ،املغين ،211/10 :علي بن سليمان املرلاوي،
«اإلنراف يف معرفة الراجح من اخلالف»( ،ط ،2بريوت :لار إحياء الرتاث
العريب) ،257/11 :علي بن أمحد ابن حز م« ،احمللى ابآلاثر»( ،بريوت :لار
الفكر) ،443/8 :وأمحد بن فرح اللامي« ،خمترر خالفيات البيهقي»،
حتقيق :الدكتير ذايب عبد الكرمي ذايب عقل( ،ط ،1الرايض :مكتبة
الرشد1417 ،هـ 1997 -م).172/5 :
( )3من أهم هذ االعتبارات :ورول الدص يف املسألة كما يف مسألة الشاهد
واليمني ومسألة القسامة ،فهي استثداء من األصل العا م ،والقاعدة أغلبية ال
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قال املاورلي( – )1رمحه هللا" :واستدل من قضى عليه ابلنكول
ببنائه على مذهبه أن اليمني ختتص ابملدعى عليه ،وال جيوز أن تمنقل
إىل املدعي؛ ولذلك مل يقض ابلشاهد واليمني ،فكانت الدالئل
()2
مشرتكة يف املوضعني".
خالصة ما يرتتب على القول هبذا االجتاه:
 .1عد م مشروعية القضاء ابليمني املرلولة ،فإما القضاء
ابلدكيل على املدعى عليه  -كما هي مذهب احلدفية واحلدابلة(- )3
يدقضها االستثداء ،ومن هذ االعتبارات يف مسألة الشاهد واليمني أن هذا
اليمني ال خيالف القاعدة يف حررها يف جدبة املدعي عليه ابعتبار هذ
اليمني ميني تقيية وأتكيد للبيدة وهي الشاهد ،انظر :السفاريين ،حممد بن
أمحد بن سامل ،كشف اللثا م شرح عمدة األحكا م ،ط .ونارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية -الكيي 1428 ،هـ 2007-م.400/6 :
( )1هي :علي بن حممد بن حبيب البرري املاورلي الشافعي ،أبي احلسن .فقيه،
ولرس ابلبررة
أصييل ،مفسر ،أليب ،سياسي .ولد سدة (364هـ)ّ ،
وبغدال ،وتيىل القضاء يف مدن كثرية ،وتييف ببغدال سدة (450هـ) .من
مردفاته :احلاوي ،األحكا م السلطانية.
انظر :الذهيب ،سري أعال م الدبالء ( ،)14/18كحالة ،معجم املؤلفني (.)189/8
( )2علي بن حممد املاورلي ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلما م الشافعي.68/17 :
( )3انظر :أبي بكر بن مسعيل الكاساين« ،بدائع الردائع يف ترتيب الشرائع»( ،ط،2
بريوت :لار الكتب العلمية1406 ،هـ 1986 -م) ،225/6 :وعبد هللا بن
حمميل بن ميلول البلدحلي ،االختيار لتعليل املاتار ،111/2 :وعبد هللا بن أمحد
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وإما أن
وإما القضاء بتعزير املدعى عليه
يقرّ ،
الداكل حببسه؛ فإما أن ّ
()1
حيلف  -كما هي املذهب الظاهري .
أيضا :عد م مشروعية العمل
 .2ومما يرتتب على هذا االجتا ً
()2
ابليمني يف مسألة الشاهد واليمني -كما عدد احلدفية  -بيدما يرى
بقية الفقهاء من أصحاب هذا االجتا القضاء ابلشاهد واليمني(.)3
 .3اليمني يف القسامة هي ميني املدعى عليهم عدد احلدفية(،)4
بيدما يرى بقية الفقهاء من أصحاب هذا االجتا البدء بيمني
امل ّدعني(.)5
ابن قدامة« ،املغين» ،حتقيق :الدكتير عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي والدكتير عبد
الفتاح حممد احللي( ،ط ،3الرايض :عامل الكتب1417 ،هـ 1997 -م):
 ،211/10علي بن سليمان املرلاوي« ،اإلنراف يف معرفة الراجح من
اخلالف»( ،ط ،2بريوت :لار إحياء الرتاث العريب).257/11 :
( )1انظر :ابن حز م ،احمللى .443/8
( )2انظر :ابن عابدين حممد عالء الدين أفددي ،حاشية رل احملتار على الدر
املاتار شرح تديير األبرار يف فقه أيب حديفة ،لار الفكر للطباعة والدشر،
بريوت ،لبدان1421 ،هـ 2000/م .539/5
( )3انظر :ابن قدامة ،املغين .132 /10
( )4انظر :الكاساين ،بدائع الردائع  ،286/7عبد هللا بن حمميل بن ميلول
البلدحلي ،االختيار لتعليل املاتار.53/5 :
( )5انظر :ابن قدامة ،املغين  ،488/8البهييت ،كشاف القداع  ،74/6ابن حز م،
احمللى .314/11
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أمياان وإمنا شهالات()1؛ ألن
 .4أن األميان يف اللعان ليس
ً
األميان ال تكين يف جانب املدعي ،وهي الزوج هدا.
وجهة نظر هذا االجتاه القائل حبصر اليمني القضائية يف جهة
املدعى عليه:
بىن أصحاب هذا االجتا رأيهم على مجلة من األللة واليقائع
الراشدة من أقضية اخللفاء أنفسهم ،أو من خالل قُضاهتم ،وحكاية
إمجاع الرحابة على القيل هبذا االجتا  ،ولعميا قيهلم أبللة عقلية
وقياسية ،فمن هذ األللة:
أوال :وهي عمدة ما بىن عليه أصحاب هذا االجتا اجتاههم ،بل
ً
ظاهرا مع هذا األصل،
هي أصل بسببه رلوا مجلة من األللة املتعارضة ً
وهذا األصل هو قوله صلى هللا عليه وسلم" :البيّنة على املدعي
واليمني على من أنكر" ،وقوله صلى هللا عليه وسلم" :لو يعطى
الناس بدعواهم ال ّدعى انس دماء رجال وأمواهلم ،ولكن اليمني على
()2
املدعى عليه".
( )1انظر :الكاساين ،بدائع الردائع  ،242/3عبد اليهاب بن علي البغدالي،
اإلشراف على نك مسائل اخلالف ،ط .لار ابن القيم ،لار ابن عفان،
ت :مشهير بن حسن آل سلمان1429 ،هـ 2008-م،781/2 :
املاورلي ،احلاوي  ،12/11ابن قدامة ،ملغين  ،49/8البابريت ،حممد بن
حممد البابريت« ،العداية شرح اهلداية»( ،بريوت :لار الفكر).178/8 :
( )2أخرجه البااري يف «صحيحه» ،كتاب التفسري ،ابب (إن الذين يشرتون
بعهد هللا وأمياهنم مثدًا قليال أولئك ال خالق هلم) ،35/6 :رقم (،)4552
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وجه االستدالل من احلديث:
 )1أن مطلق التقسيم يقتضي انتفاء مشاركة كل واحد مدهما
عن قسم صاحبه ،فيدل على أن جدس األميان يف جانب املدعى عليه،
وال ميني يف جانب املدعي ،فالبيدة حجة املدعي ،واليمني حجة املدعى
عليه ،فلي ُجعل ُحجة املدعي ال تبقى واجبة على املدعى عليه ،وهي
أبدا إال على امل مدعى
الدص ،فدل ذلك على أن اليمني ال تكين ً
خالف ّ
()1
عليه.
ومسلم يف «صحيحه» املسمى بـ«املسدد الرحيح املاترر بدقل العدل عن
العدل إىل رسيل هللا صلى هللا عليه وسلم» ،حتقيق :حممد فؤال عبد الباقي،
(بريوت :لار إحياء الرتاث العريب) ،كتاب احلدول ،ابب اليمني على املدعى
عليه ،1336/3 :رقم (.)1711
( )1انظر :حممد بن أمحد السرخسي« ،املبسيط»( ،بريوت :لار املعرفة،
1414هـ 1993 -م) ،34/17 :وحممد بن فرامرن مدال خسرو« ،لرر
احلكا م شرح غرر األحكا م»( ،لار إحياء الكتب العربية)،333/2 :
البلدحي« ،االختيار» ،111/2 :والكاساين« ،بدائع الردائع»،225/6 :
وحممد بن حممد البابريت ،العداية شرح اهلداية ،177/8 :ابن قدامة،
«املغين» ،211/10 :ومرطفى بن سعد الرحيباين« ،مطالب أويل الدهى
يف شرح غاية املدتهى»( ،ط ،2املكتب اإلسالمي1415 ،هـ 1994 -م):
 ،511/6وابن حز م« ،احمللى».443/8 :
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ب) أن ال م التعريف يف احلديث تقتضي استغراق كل اجلدس،
فلي ُجعل ُحجة املدعي ال يكين كل جدس اليمني ُحجة املدعى
عليه ،بل يكين من األميان ما ليس حب ٍ
جة له ،وهي ميني املدعي ،وهذا
ُ
()1
خالف الدص.
()2
اثنيًا :واستدلوا حبديث وائل بن حجر -رضي هللا عده -أن
ورجال من حضرميت أتيا رسيل هللا  -صلى هللا عليه
رجال من كددة ً
ً
وسلم  -فقال احلضرمي :اي رسيل هللا ،إن هذا غربين أرضي ،ورثتها
من أيب ،وقال الكددي :أرضي ويف يدي ،أنرعها ال ح مق له فيها ،فقال
( )1انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع» ،225/6 :ومدال خسرو« ،لرر
احلكا م».333/2 :
( )2وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل ابن ربيعة احلضرمي الكددي
كان ملكا عظيما حبضرميت بلغه ظهير الديب صلى هللا عليه وسلم فرتك
ملكه وهنض إىل رسيل هللا صلى هللا عليه وسلم مسلما فبشر الديب صلى هللا
عليه وسلم بقدومه الداس قبل أن يقد م بثالثة أاي م فلما قد م قرب جملسه
وألان َث قال هذا وائل بن حجر أاتكم من أرض بعيدة من حضرميت طائعا
غري مكر راغبا يف هللا ويف رسيله ويف ليده بقية أبداء املليك اللهم ابرك يف
وائل ويف ولد َث أقطعه أرضا وبعث معه معاوية بن أيب سفيان يسلمها له
وكتب له كتااب وألهل بيته مبا له ولقيمه .انظر :ابن حبان ،الثقات
 ،425-4242/3أبي نعيم ،معرفة الرحابة .2711/5
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الديب  -صلى هللا عليه وسلم  -للحضرمي" :ألك بيّدة؟" ،قال :ال،
قال" :لك مييدُه" ،فقال احلضرمي :إنه فاجر ال يبايل ما حلف عليه،
يتيرع من شيء ،فقال الديب  -صلى هللا عليه وسلم" :ليس لك
ليس ّ
()1
مده إال ذلك".
وجه االستدالل:
م
لل على أن ما عدا البيدة ال يستيجب به حقا؛ ألن البيدة
ميضيعة إلثبات الدعيى ،واليمني ميضيعة إلنكارها ،فلما مل تدقل
البيدة إىل نفي املدكر؛ وجب أال تدقل اليمني إىل إثبات املدعي.
اثلثًا :واستدلوا جبملة من أقضية الصحابة والتابعني قضوا
فيها ابلنكول ومل يردوا اليمني للمدعي؛ مما يفهم منه حصر اليمني
يف جهة املدعى عليه ،ومن هذه األقضية:
 )1أثر عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عده  -أنه قضى على
الزوج ابلطالق يف قول الزوج :حبلك على غاربك ،عند نكوله عن
()2
اليمني ،على إرادة الطالق.
( )1روا مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة
ابلدار ،123/1 ،رقم (.)139
( )2روا مالك يف «امليطأ» ،حتقيق :حممد فؤال عبد الباقي( ،القاهرة :لار إحياء
الرتاث العريب) ،791/4 :برقم ( ،)2026وعبد الرناق الردعاين يف
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 )2قضاء أيب ميسى األشعري  -رضي هللا عده– قال ابن أيب
()1
إيل امرأاتن
ُملَيكة  -رضي هللا عده :-كد قاضيًا ابلبررة ،فاخترم م
يف ِس َيار ،فطلب البيّدة من املدعية فلم أجد ،وعرض اليمني على
األخرى فد َكلَ  ،فكتب ُ إىل أيب ميسى -رضي هللا عده  -فيرل كتابه
ِ
اتل عليهما قيله تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
أن أحضرمها و ُ
ﯲ ﯳ ﯴ﴾( )2اآليةَ ،ث اع ِرض اليمني على املدعية عليها ،فإن
()3
ِ
فاقض عليها.
ن َكل
فمدع هللا  -تعاىل  -أن يستحق بيميده على غري حقا ،فال تُرل
()4
اليمني لئال يستحق بيميده مال غري .
«املردف» ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي( ،ط ،2اهلدد :اجمللس العلمي،
1403هـ) ،369/6 :رقم ( ،)11234 ،11232والبيهقي يف «السدن
الكربى»( ،ط ،1اهلدد :جملس لائرة املعارف الدظامية1344 ،هـ):
 ،563-562/7برقم (.)15010-15010
( )1هي :عبدهللا بن عبيد هللا بن عبدهللا بن أيب ُملَيكة التيمي املدين .ألرك ثالثني
من أصحاب الديب  . قال عده ابن حجر :ثقة فقيه .تييف سدة
(17هـ).انظر :العسقالين ،تقريب التهذيب رقم (.)3456
( )2سيرة آل عمران :آية .77
( )3ذكر السرخسي يف «املبسيط».34/17 :
( )4انظر :أمحد بن إلريس القرايف« ،الذخرية».76/11 :
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علي
 )3قضاء القاضي شريح  -رمحه هللا  -ابلدكيل بني يدي (ٍّ)1
 رضي هللا عده  -فقال له« :قالين» ،وهي ابللغة العربية :أصب . )4وعن احلارث( ، )2قال :نكل رجل عدد شريح( )3عن اليمني،
()4
فقضى عليه ،فقال :أان أحلف؟ فقال شريح :قد مضى قضائي.
 )5وروي عن ابن عباس أنه أمر ابن أيب مليكة أن يستحلف
امرأة ،فأب أن حتلف ،فألزمها ذلك(.)5
( )1أخرجه سعيد بن مدرير يف «السدن» ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
(ط ،1اهلدد ،الدار السلفية1403 ،هـ 1982 -م) ،)1310( :وأبي بكر
ابن أيب شيبة يف «املردف يف األحاليث واآلاثر» ،حتقيق :كمال ييسف
احليت( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1409 ،هـ) ،)19296( :وعبد هللا
بن عبد الرمحن الدارمي يف «السدن» ،حتقيق :حسني سليم أسد( ،ط ،1لار
املغين) ،)883( :والبيهقي يف «السدن الكبري».)15493( :
( )2احلارث بن يزيد العكلي التيمي ،أبي علي ،روى عن إبراهيم الداعي ،روى
عده مغرية وخالد بن ليدار الديلي والقاسم بن اليليد وحممد بن عجالن مسع
أيب يقيل ذلك .قال حيىي بن معني :احلارث العكلي ثقة .روى له البااري
مسائي ،وابن ماجه.
مقروان بغري  ،ومسلم ،والد َ
انظر :ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل  ،93/3املزي ،هتذيب الكمال .309-308/5
( )3هي :شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكددي ،أبي أمية ،من أشهر القضاة
الفقهاء يف صدر اإلسال م .أصله من اليمن ،روى احلديث عن عمر وعلي ،رضي
هللا عدهما ،وتيىل القضاء يف نمدهما ،ويف نمن عثمان ومعاويةَ ،ث استعفى يف أاي م
احلجاج فأعفا سدة (77هـ) ،ومات ابلكيفة سدة (78هـ).
انظر :الذهيب ،سري أعال م الدبالء ( ،)100/4ابن كثري ،البداية والدهاية (.)22/9
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف «مردفه».)21797( :
( )5أخرجه ابن أيب شيبة يف «مردفه».)21798( :
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عبدا ،فالعى عليه نيد أنه
 )6أن ابن عمر ابع نيد بن اثب
ً
ابعه إاي عاملا بعيبه ،فأنكر ابن عمر ،فتحاكما إىل عثمان ،فقال له
ً
عثمان :احلف أنك ما علم به عيبًا ،فأىب ابن عمر أن حيلف ،فرل
()1
عليه العبد.
()2
ابعا :استند هذا االجتاه إىل اإلمجاع ابلقضاء ابلنكول ،
رً
وهو أثر القول حبصر اليمني يف جهة املدعى عليه.
جاء يف حاشية الشليب(" : )3ولنا إمجاع الصحابة على القضاء
ابلنكول ،فإن شيخ اإلسالم أاب بكر ،املدعو جبواهر زاده ،قال يف
( )1أخرجه مالك يف «امليطأ» ،613/2 :وعبد الرناق يف «مردفه»:
( ،)14722والبيهقي يف «السدن الكبري».)10888( :
( )2انظر :البابريت ،العداية  ،177/8الزيلعي ،تبيني احلقائق مع حاشية الشليب
 ،295/4الكاساين ،بدائع الردائع  ،230/6بدر الدين العيين ،البداية شرح
اهلداية ،ط .لار الكتب العلمية1420 ،هـ 2000-م.328/9 :
( )3هي :أمحد بن حممد بن أمحد بن يينس ،أبي العباس ،املرري ،املعروف
ابلشليب .فقيه حدفي ،حمدث ،حنيي .أخذ عن والد وعن اجلمال ييسف بن
القاضي نكراي وغريمها ،وعده أخذ الشهاب أمحد الشيبري والشيخ حسن
الشرنباليل ،وغريمها .من ترانيفه :جتريد الفيائد الرقائق يف شرح كدز الدقائق،
ومداسك احلج ،وفتاوى مجعها حفيد علي بن حممد ،تييف سدة 1021هـ.
انظر :كحالة ،معجم املؤلفني ،78/2الزركلي ،األعال م .225/1
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مبسوطه" :روي عن عمر ،وعثمان ،وعلي ،وعبد هللا بن عمر ،وابن
عباس ،وأيب موسى األشعري أهنم قضوا ابلنكول .مروي ذلك عنهم
حمل
أبلفاظ خمتلفة ،ومل يرو عن أقراهنم خالف ذلك،
فحل ّ
ّ
()1
اإلمجاع".
()2
وقال الكاساين " :ما روي أن شريًا قضى على رجل
ابلنكول ،فقال املدعى عليه :أان أحلف ،فقال شريح :مضى
قضائي ،وكان ال ختفى قضاايه على أصحاب رسول هللا  -صلى هللا
إمجاعا منهم
عليه وسلم  -ومل ينقل أنه أنكر عليه منكر ،فيكون
ً
()3
على جواز القضاء ابلنكول".
ضا أدلة عقلية وقياسية بىن عليها أصحاب
خامسا :وهناك أي ً
ً
هذا االجتاه اجتاههم يف القضاء ابلنكول ،وتتلخص فيما يلي:

( )1الزيلعي« ،تبيني احلقائق».295/4 :
( )2هي :أبي بكر بن مسعيل بن أمحد الكاساين احلدفي ،عالء الدين .فقيه،
أصييل .تفقه على عالء الدين السمرقددي وتزوج اببدته ،وفد حلب
واستيطدها ،وهبا تييف سدة (587هـ) .من مردفاته :بدائع الردائع يف ترتيب
الشرائع ،السلطان املبني يف أصيل الدين .انظر :القرشي ،طبقات احلدفية
(ص  ،)244كحالة ،معجم املؤلفني (.)75/3
( )3الكاساين« ،بدائع الردائع».230/6 :
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 )1أنه إذا ظهر صدق املدعي يف لعيا عدد نكيل املدعى
()1
عليه ،قُضي له كما لي أقا م البيدة.
 )2استدليا ابلقياس؛ حيث قاليا :ملا مل جيز أن تدقل حجة
املدعي ،وهي البيدة ،إىل املدعى عليه ،مل جيز أن يدقل حق املدعى
()2
عليه ،وهي اليمني ،إىل املدعي.
قياسا :أهنا حجة ألحد املتدانعني ،فلم جيز أن تدقل إىل
وحترير ً
خرمه كالبيدة.
أيضا :إن البيدة ميضيعة لإلثبات ،واليمني ميضيعة
 )3وقاليا ً
للدفي ،فلما مل جيز أن يعدل ابلبيدة إىل الدفي؛ مل جيز أن يعدل ابليمني
()3
إىل اإلثبات.
الفرع الثاني :االجتاه الثاني :اليمني تكون يف جنبة القوي
إن اليمني تكين يف جدبة أقيى املتداعيني ،سياء أكان جدبة
القية جهة املدعى عليه أو جهة املدعي ،فـلي قيي جانب طريف
اخلريمة ،سياء املدعي أو املدعى عليه ،أبصل أو ظاهر أو قريدة قيية؛
تتعني اليمني يف حقه.
( )1انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع».230/6 :
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي الكبري».140/17 :
( )3انظر :املاورلي« ،احلاوي الكبري».141/17 :
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القائلون هبذا االجتاه:
وهذا مذهب املالكية ،والشافعية ،واحلدابلة يف رواية ،وهي قيل
األوناعي ،وشريح ،وابن سريين ،والليث بن سعد ،والشعيب ،والضحاك،
وهي مروي عن ابن عمر ،وعلي ،واملقدال بن األسيل ،وأُيب بن كعب،
()1
ونيد بن اثب  -رضي هللا عدهم.
ما يرتتب على هذا االجتاه:
 .1مشروعية القضاء ابليمني املرلولة عدد الدكيل(.)2
( )1انظر :القرايف« ،الذخرية» ،76/11 :وحممد بن ييسف العبدري« ،التاج
واإلكليل ملاترر خليل»( ،ط ،1بريوت :لار الفكر1398 ،هـ)،73/8 :
وأمحد بن غامن الدفراوي« ،الفياكه الدواين على رسالة ابن أيب نيد القريواين»:
(بريوت :لار الفكر1415 ،هـ 1995 -م) ،221/2 :واملاورلي« ،احلاوي
الكبري» ،140/17 :روضة الطالبني  ،33/12وابن قدامة« ،املغين»:
 ،211/10واملرلاوي« ،اإلنراف» ،257/11 :وابن فرح اللامي،
«خمترر خالفيات البيهقي» ،172/5 :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلينية،
«الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية» ،حتقيق :انيف بن أمحد احلمد،
(ط ،1مكة :لار عامل الفيائد1428 ،هـ).107 :
( )2انظر :عبد اليهاب البغدالي ،اإلشراف  ،966/2ابن رشد ،بداية اجملتهد،
مطبعة مرطفى البايب احلليب وأوالل  ،مرر ،الطبعة الرابعة،
1395هـ 1975/م ،252/4 :القرايف ،الذخرية  ،76/11املاورلي ،احلاوي
.140/17
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 .2مشروعية اإلثبات ابلشاهد وميني املدعي(.)1
 .3يف القسامة يبدأ فيها أبميان امل مدعني(.)2
ُ
 .4الشهالات يف اللعان حقيقتها أميان وليس بشهالات ،وقد
ابتدأ أبميان الزوج وهي املدعي(.)3
وجهة نظر هذا االجتاه القائل أبن اليمني القضائية تكون يف
جنبة أقوى املتداعيني:
بىن أصحاب هذا االجتا اجتاههم على مجلة من أصيل
استداللية وقياعد استدباطية ،من القرآن الكرمي والسدة الدبيية وآاث ٍر
للرحابة فيها أحكا م قضائية من أقضية اخللفاء وقضاة الرحابة،
( )1انظر :الدفراوي ،الفياكه الدواين  ،223/2ابن شاس ،عقد اجلياهر ،حتقيق:
محيد حلمر1423 ،هـ 2003-م ،1052/3 :املاورلي ،احلاوي ،71/17
اجلييين ،هناية املطلب  ،629/18ابن قدامة ،املغين  ،135/10البهييت،
كشاف القداع .434/6
( )2انظر :القاضي عبد اليهاب ،املعينة ،ط .املكتبة التجارية ،مرطفى أمحد البان-
مكة املكرمة ،1343/1 :ابن جزي ،القيانني الفقهية  ،229-228/1املاورلي،
احلاوي  ،4/13اجلييين ،هناية املطلب  ،5/17ابن قدامة ،املغين ،491/8
البهييت ،كشاف القداع  ،67 /6ابن رشد ،بداية اجملتهد .213/4
( )3انظر :القاضي عبد اليهاب ،املعينة  ،899/1املاورلي ،احلاوي ،12/11
املرلاوي ،اإلنراف  ،239/9ابن قدامة ،املغين .49/8
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وحكاية اإلمجاع عن الرحابة ،واستددوا كذلك إىل أللة عقلية وقياسية،
وهذ األصيل والقياعد على التفريل التايل:
أوال :الدليل من القرآن:
ً
قيله تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ﴾(.)1
وجه االستدالل:
أي بعد االمتداع من األميان الياجبة ،تدقل األميان من جهة إىل
جهة( ،)2قال علي بن أيب طالب  -رضي هللا عده" :إن رل اليمني له
أصل  ...أما الكتاب فقيله تعاىل ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ﴾(.)4( ")3

( )1سيرة املائدة :آية .108
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي» ،141/17 :والقرايف« :الذخرية».76/11 :
( )3انظر :إبراهيم بن حممد ابن ضياين« ،مدار السبيل يف شرح الدليل» ،حتقيق :نهري
الشاويش( ،ط ،7املكتب اإلسالمي1409 ،هـ 1989 -م).468/2 :
( )4ذكر ابن ضياين يف مدار السبيل  ،469/2وقال األلباين يف اإلرواء"مل أقف
عليه" األرواء  ،269/8وذكر ابن القيم يف الطرق احلكمية أهنا من قيل
أبيعبيد ،انظر الطرق احلكمية  ،76/1وعبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
«اإلحكا م شرح أصيل األحكا م»( ،ط1406 ،2هـ).505/4 :
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اثنيًا :الدليل من السنة:
 )1األللة على القضاء ابلشاهد وميني املدعي:
عن ابن عباس  -رضي هللا عدهما  -أن رسيل هللا  قضى
()1
ابلشاهد واليمني.
وعـن جـابر بن عبد هللا  -رضي هللا عدهما  -أن رسيل هللا 
()2
قضى ابلشاهد واليمني.
وعن جعفر بن حممد ،عن أبيه ،أن الديب  قضى بشهالة
شاهد و ٍ
احد ومي ِ
ني صاحب احلق ،وقضى به أمري املؤمدني علي
()1
ابلعراق.

( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب األقضية ،ابب القضاء ابليمني
والشاهد.)1712( 1337 /3 :
( )2أخرجه الرتمذي يف «جامعه» ،كتاب األحكا م ،ابب ما جاء يف اليمني مع
الشاهد ،)1344( 619/3 :وابن ماجة يف «سدده» ،كتاب األحكا م ،ابب
القضاء ابلشاهد واليمني  ،)2369( 793/2وصححه عبد العزيز بن
مرنوق الطريفي يف «التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاليث واآلاثر يف
إرواء الغليل»( ،ط ،1الرايض ،مكتبة الرشد للدشر والتينيع1422 ،هـ-
 2001م).578 :
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 )2األدلة اليت جاءت يف القسامة ،وفيها االبتداء بيمني
املمدعني:
جاء يف الرحيحني من حديث سهل بن أيب حثمة ،عن رجال
من كرباء قيمه ،أن عبد هللا بن سهل وحميرة بن مسعيل خرجا إىل
خيرب من ٍ
جهد أصاهبم ،فأيت حميرة فأخرب أن عبد هللا بن سهل قد قُتل
وطُرح يف ع ٍ
ني ،فأتى يهيل فقال :أنتم وهللا قتلتمي  ،قاليا :وهللا ما
قتلدا  ،فأقبل هي وأخي حييرة وعبد الرمحن بن سهل ،فذهب حميرة
كرب» ،يريد
كرب ِّ
ليتكلم ،فقال رسيل هللا  -صلى هللا عليه وسلمِّ « :
الس من ،فتكلم حييرةَ ،ث تكلمم حميرة ،فقال رسيل هللا  -صلى هللا
ّ
يدوا صاحبكم ،وإما أن أيذنيا ٍ
حبرب» ،فكتب
عليه وسلم« :إما أن ُ
كتااب ،فكتبيا :إان – وهللا  -ما قتلدا  ،فقال حلييرة
إليهم يف ذلك ً
ل م صاحبكم؟»
وحميرة وعبد الرمحن بن سهل« :أحتلفين وتستحقين َ
()2
قاليا :ال ،قال« :فتحلف لكم يهيل؟  »...احلديث.
( )1مردف ابن أيب شيبة  ،)22998 -22997( 544/4وروا الدارقطين يف
السدن  ،)4487( 380/5والبيهقي يف السدن الكربى 287/10
( ،)20659-20658وذكر الشيكاين يف نيل األوطار .324/8
( )2أخرجه البااري يف «صحيحه» ،كتاب األحكا م ،ابب كتاب احلاكم إىل
عماله والقاضي إىل أمدائه  ،)7192( 75/9ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب
القسامة واحملاربني والقراص والدايت ،ابب القسامة.)1669( 1294/3 :
- 520 -

االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية ،د .حممد يوسف احملمود

 )3أللة مشروعية القضاء ابليمني املرلولة إىل املدعي لقية
جدبته :وهي نوعان:
النوع األول :أدلة داللتها على الرد داللة املنطوق؛ ومنها:
أ .حديث ابن عمر  -رضي هللا عدهما  -أن الديب  -صلى هللا
()1
عليه وسلم" :رد اليمني على طالب احلق".
فاحلديث لاللته واضحة وصرحية على مشروعية اليمني املرلولة.
حبديث القسامة؛ وفيه أن األنرار جاءوا إىل الديب  -صلى هللا
عليه وسلم  -فقالوا :إن إليهود قتلت عبد هللا بن سهل وطرحته يف
فقي ،فقال النيب  -صلى هللا عليه وسلم" :أحتلفون وتستحقون دم
صاحبكم" ،فقالوا :ال ،قال" :فتحلف لكم يهود؟" ،قالوا :كيف
يلفون وهم كفار؟! فجعل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -اليمني
()2
يف جهة اخلصم.
( )1أخرجه الدارقطين يف «السدن» ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،هـ 2004 -م)،)4490( 381 /5 :
واحلاكم يف «املستدرك على الرحيحني»( ،ط ،1بريوت :لار املعرفة،
1427هـ) ،113 /4 :والبيهقي يف «السدن الكبري»551 ،550 /20 :
( .)20776وقال احلاكم" :هذا حديث صحيح اإلسدال ومل خيرجا ".
( )2تقد م خترجيه.
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قال علي بن أيب طالب  -رضي هللا عده" :إن رد اليمني له
()1
أصل من الكتاب والسنة  ...أما السنة فحديث القسامة".
النوع الثاين :أدلة داللتها داللة مفهوم على ر ّد اليمني:
أ .حديث نيد بن اثب عن الديب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه
قال" :من طلب طلبةً بغي بيّنة ،فاملطلوب أوىل ابليمني من
()2
الطالب".
ب .وروى عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جد  ،أن الديب -
صلى هللا عليه وسلم  -قال" :املطلوب أوىل ابليمني من الطالب"(.)3
وجه االستدالل من هذين اخلربين:
( )1تقد م خترجيه.
( )2أخرجه الطرباين يف «املعجم الكبري» ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي،
(ط ،2القاهرة ،مكتبة ابن تيمية) ،)4937( 159/5 :والدارقطين يف
«سدده».)4513( 391/5 :
( )3ذكر هبذا اللفظ املاورلي يف «احلاوي الكبري» ،141/17 :ومل أجد عده
هبذا اللفظ يف كتب احملدثني ،ففي مردف عبدالرناق )15184( 271/8
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  ،قال :قال رسيل هللا صلى هللا عليه
معى َعلَي ِه أَوَىل ِابليَ ِم ِ
ني إِ َذا َمل تَ ُكن بـَيِّدَة» ،ومثله يف السدن
وسلم« :ال ُمد َ
الكربى للبيهقي .)21222 -21221( 433/10
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يرتجح
أن "أوىل" يستعمل حقيقةً يف االشرتاك بني شيئني ّ
أحدمها على اآلخر؛ كقيلك :نيد أفقه من عمرو ،إذا اشرتكا يف الفقه،
ونال أحدمها على صاحبه ،وال يقال :نيد أفقه فيمن ليس بفقيه ،إال
على وجه اجملان.
فلي مل يكن للطالب حق يف اليمني ملا جعل املطليب أوىل مده،
فيكين أوىل يف االبتداء ،ويدقل عدد امتداعه يف االنتهاء(.)1
اثلثًا :آاثر من قضاء الصحابة؛ ومنهم اخللفاء الراشدون،
منها:
 )1عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة قال :حضرت أاب بكر وعمر
()2
وعثمان يقضين ابليمني مع الشاهد.
وجه االستدالل:
أن القضاء بيمني املدعي مع الشاهد لقية جدبة املدعي عن جدبة
املدعى عليه؛ وذلك ليجيل الشاهد يف جانب املدعي ،فكان قياي من
حيث الظاهر.
 )2ورل عن عمر بن اخلطاب العمل هبا ،من طريق معمر عن
رجال من جهيدة
الزهري ،أنه قال :أوطأ رجل من بين سعد بن ليث ً
( )1املاورلي ،احلاوي الكبري.141/17 :
( )2أخرجه البيهقي يف «السدن الكربى».173/10 :
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إصبعا من أصابع رجله ،فدزا حىت مات ،فقال عمر
فرسا ،فقطع ً
ً
أحتلف منكم مخسون هلمو أصابه وملات منها؟» فأبوا أن
للجهديني « :م
يلفوا ،فاستحلف من اآلخرين مخسني ،فأبوا أن يلفوا ،فجعلها
()1
عمر بن اخلطاب نصف ال ّدية.
وجه االستدالل:
وكذا يقال يف ميني امل مدعني يف القسامة؛ فلقية جدبتهم
ُ
ابلليث( ،)2وهي قريدة العداوة مع اليهيل ،استحقيا اليمني؛ لكين
جانبهم قياي من حيث الظاهر.
( )1أخرجه مالك يف «امليطأ» رواية حممد بن احلسن ،حتقيق :الدكتير تقي الدين
الددوي( ،ط ،1لمشق :لار القلم1413 ،هـ 1991 -م)،)679( 33/3 :
وعبد الرناق يف «مردفه» ،)18297( 44/10 :وابن كثري يف «مسدد
الفاروق أمري املؤمدني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عده وأقياله على
أبياب العلم» ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي( ،ط ،1املدريرة :لار اليفاء،
1411هـ 1991 -م) ،)772( 449/2 :وقال" :هذا إسدال صحيح،
واألثر غريب جدا".
( )2الليث يف اللغة :التلطيخ ،يقال :تليث ثيبه ابلطني أو ابلد م ،أي تلطخ به.
ويف االصطالح :هي «البينة الضعيفة غي الكاملة» .انظر :الفييمي ،املرباح
املدري ،مالة (ليث) ،ابن قدامة ،املغين.195/12 :
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 )3اآلاثر على مشروعية القضاء برد اليمني:
أ .أثر استقراض املقدال بن عمرو من عثمان بن عفان  -سبعة
آالف لرهم ،فلما تقاضا قال :إمنا هي أربعة آالف ،فااصمه إىل
فأىب
أنرفكَ ،
عمر ،فقال املقدال :احلف أهنا سبعة آالف ،قال عمرَ :
()1
أن حيلف ،فقال عمر :خذ ما أعطاك.
رلت اليمني على عمر بن اخلطاب ،فحلف واستحق،
ب .و ّ
ورلت على نيد بن اثب فحلف ،ورل شريح اليمني على املدعي بعد
ّ
()2
نكيل املدعى عليه.
ابعا :حكاية اإلمجاع:
رً
حيث حكى القرايف( )3إمجاع الرحابة على القضاء ابليمني
املرلولة على املدعي عدد نكيل املدعى عليه؛ حيث قال بعد أثر
()1
إمجاعا".
عثمان واملقدال املتقد م" :ومل خيالفهم غيهم فكان ً
( )1أخرجه الطرباين يف «املعجم الكبري» ،)559( 237/20 :والبيهقي يف «السدن
الكبري» ،)20777( 551/20 :وقال" :هذا إسدال صحيح إال أنه مدقطع".
( )2تقدم اآلاثر عدهم يف ذلك.
( )3هي :أمحد بن إلريس بن عبد الرمحن القرايف .شهاب الدين ،أبي العباس،
فقيه مالكي ،مرري امليلد واملدشأ واليفاة .ولد سدة (626هـ) ،وتييف بدير
الطني ابلقرب من مرر القدمية سدة (684هـ) .من مردفاته :الذخرية يف
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ومثله املاورلي قال" :وهذا مستفيض يف الصحابة مل يظهر
()2
فيهم خمالف ،فثبت أنه إمجاع".
()3
أيضا؛ حيث قال" :ومل خيتلف أهل
وحكى أشهب اإلمجاع ً
()4
العلم أنه ال يقضي ابلنكول حىت يرد اليمني على الطالب".
اإلما م
كما حكى اإلمجاع على القضاء ابلشاهد واليمني
ُ
املاورلي؛ حيث قال" :ويدل عليه انعقاد اإلمجاع ،فقد قضى علي
بن أيب طالب ابلكوفة ابليمني مع الشاهد على املنرب .)5("...
الفقه ،الفروق ،شرح التهذيب .انظر :ابن فرحين ،الديباج املذهب
(ص ،)62كحالة ،معجم املؤلفني (.)158/1
( )1القرايف ،الذخرية.77/11 :
( )2املاورلي« ،احلاوي».142/17 :
( )3هي :أشهب بن عبد العزيز بن لاول القيسي العامري اجلعدي املالكي،
صحب اإلما م مال ًكا وأخذ عده حىت صار من خياص أصحابه .قال عده
الشافعي :ما أخرج مرر أفقه من أشهب ،تييف مبرر سدة (204هـ).
انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ( ،)78/1الزركلي ،األعال م (. )335/1
( )4عبد هللا بن أيب نيد القريواين« ،الديالر والزايلات على ما يف املدونة من
غريها من األمهات» ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللي وحممد حجي وآخرون،
(ط ،1بريوت :لار الغرب اإلسالمي 1999 ،م).162/8 :
( )5املاورلي« ،احلاوي».71/17 :
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خامسا :الدليل العقلي:
ً
 )1أن اليمني يف جانب املدعى عليه يف االبتداء؛ لكين الظاهر
شاهدا للمدعي ،فيعيل اليمني إىل
شاهدا له ،وبدكيله صار الظاهر
ً
ً
جانبه؛ وهلذا بدأان يف اللعان أبميان الزوج لشهالة الظاهر له ،فإنه ال
كاذاب ،وبدأان يف القسامة بيمني الييل للشهالة الظاهرة،
يليث فراشه ً
فإن املسألة فيما إذا كان العداوة ظاهرة بني القتيل وأهل احمللة ،وكان
()1
قتيال.
العهد قريبًا بدخيهلم يف حملتهم إىل أن وجد ً
 )2أن أصيل الشرع ميضيعة على إثبات اليمني يف جدبة أقيى
اخلرمني ،وأقيامها يف االبتداء املدعى عليه؛ ألن األصل براءة ذمته مما
ِ ِ
فجعل اليمني يف جدبته،
العي به عليه ،وثبيت ملكه على ما يف يد ُ ،
فلما نكل فيها صار املدعي أقيى مده؛ ألن تيقفه عن اليمني ُشبهة يف
صحة الدعيى ،فرار املدعي هبا أقيى مده ،فاستحق اليمني يف
()2
جدبته لقيته ،كما ثبت يف جدبة املدعى عليه حال ثبيت قيته.
 )3وألن املدعي إذا امتدع من البيّدة كان للمدعى عليه إقامتُها
()3
وتي مجه  ،وكذلك املدعى عليه إذا قعد عن اليمني يكين لآلخر.
( )1انظر :السرخسي« ،املبسيط».34/17 :
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي».144/17 :
( )3انظر :القرايف« ،الذخرية».76/11 :
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 )4أن ميني املدعى عليه حجة له يف الدفي ،كما أن بيدة املدعي
حجة له يف اإلثبات ،فلما كان ترك املدعي حلجته ميجبًا للعدول إىل
ميني املدعى عليه؛ وجب أن يكين ترك املدعى عليه حلجته ميجبًا
للعدول إىل ميني املدعي.
سادسا :الدليل القياسي:
ً
قياسا أهنا حجة أحد املتداعيني ابتداءً ،فيجب أن
 )1حترير ً
()1
يكين تركها ميجبًا للعدول إىل ميني صاحبه ،كرتك البيّدة.
أيضا :أهنا جدبة قيي على صاحبتها،
قياسا ً
 )2وحترير ً
فاقتضى أن تكين اليمني من جهتها كاملدعى عليه قبل الدكيل ،وهي
حال قيهتا(.)2

( )1انظر :املاورلي« ،احلاوي».144/17 :
( )2انظر :املرجع السابق.
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املطلب الرابع :دراسة حتليلية نقدية لالجتاهات الفقهية
بعد العرض املفرل لالجتاهني يف مستحق اليمني القضائية،
يتقرر أن اخلالف بني االجتاهني اختالف جيهري ،بدليل املسائل اليت
ترتب على اخلالف بيدهما ،فهي مسائل تردّف على أهنا من أصيل
املسائل اخلالفية يف الفقه اإلسالمي ،بل إن مساحة االتفاق بني
االجتاهني تكال تكين قليلة ال تُذكر.
وميكن أن يقال إن املسألة اليحيدة حمل االتفاق بني االجتاهني
هي اليمني األصلية()1؛ ميني املدعى عليه ،فهي ميني ال خالف فيها بني
يجه للمدعى عليه ،إما ابعتبار أن اليمني مدحررة يف
الفقهاء أهنا ت ّ
املدعى عليه ،كما هي االجتا األول ،أو ألن املدعى عليه جدبته أقيى،
ابعتبار متسكه ابألصل أو الظاهر ،كما هي االجتا الثاين.
( )1انظر :الفاسي ،علي بن حممد الكتامي ،اإلقداع يف مسائل اإلمجاع ،ط .لار
الفاروق احلديثة1424 ،هـ 2004-م ،148/2 :ابن حز م ،مراتب اإلمجاع،
ط .لار الكتب العلمية -بريوت ،62 :ابن املدذر ،اإلمجاع ،حتقيق :فؤال
عبد املدعم ،ط ،لار املسلم ،ط1425 ،1هـ 2004 -م ،86 :ابن رشد،
بداية اجملتهد  ،473/3بدر الدين العيين ،عمدة القاري شرح صحيح
البااري ،ط .لار إحياء الرتاث العريب -بريوت.242/13 :
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كل من
 كما أنه البد من التدبيه على مسألة يف سبيل ضبط ٍّ
االجتاهني ،وهي:
أ من َمن قال من الفقهاء حبرر اليمني يف جدبة املدعى عليه،
يتطلمب انسجا م رأيه يف املسائل املتشاهبة يف الباب الياحد ،فالبد من
القيل ابلقضاء ابلدكيل ،والقيل بعد م مشروعية الشاهد واليمني ،ويف
القسامة االكتفاء أبميان املدعى عليهم ،وهذا غري متحقق يف رأي
أصحاب هذا االجتا العتبارات تعيل إىل قية الدليل يف املسألة.
ومثله يقال فيمن قال من الفقهاء أبن اليمني تكين يف جدبة
األقيى؛ إذ البد من القيل مبشروعية اليمني املرلولة ،وابلشاهد
واليمني ،واالبتداء أبميان امل مدعني ،وهذا متحقق يف رأي أصحاب هذا
ُ
االجتا .
فاالجتا الثاين مدضبط يف املسائل املرتتبة على القيل يف املسألة،
خبالف االجتا األول ،فإنه يفتقر هلذا االنضباط ،وهذا االنضباط يعطي
إشارة إىل ُرجحان اجتا ٍ على آخر.
أيضا :أن حمل اخلالف بني االجتاهني
 ومما يقتضي التدبيه عليه ً
هي يف اليمني القضائية ميني البيّدة ،ال ميني االسترباء واالستيثاق
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واالستظهار()1؛ حيث أتفق الفقهاء( )2يف لعيى الدمين على املي
مثال على حتليف املدمعي مع البيدة بال طلب املدعى عليه ،وذلك أبن
يقيل له القاضي :ابهلل ما استيفي من املديين وال من ٍ
أحد أ ملا إليك
أحدا،
عده ،وال أبرأتَه مده ،وال شيئًا مده ،وال أحل َ بشيء من ذلك ً
وال عددك مده وال بشيء مده رهن.
( )1ميني االسترباء واالستيثاق واالستظهار معداها واحد ،وهي اليمني اليت يؤليها
املدعي بداء على طلب القاضي لدفع الريبة والشك واالحتمال يف الدعيى
بعد البيدة ،فهي ميني تثب صحة البيدة ،وحملها القضاء على املي أو
الغائب أو اليتيم ،انظر :جملة األحكا م ،حتقيق :جنيب هييين ،ط .نير حممد،
ِ
جتارت كتب ،آرا م ابغ-كراتشي ،354/1 :الدسيقي ،حاشية
كارخانه
الدسيقي  ،162/4ابن فرحين ،تبررة احلكا م.276/1 :
( )2انظر :أمحد بن إلريس القرايف« ،الفروق» ،143/4 :ابن فرحين« ،تبررة
احلكا م» ،196/1 :أمحد بن محزة الرملي« ،هناية احملتاج إىل شرح املدهاج»،
(بريوت :لار الفكر1404 ،هـ 1984 -م) ،330/8 :وحممد بن أمحد
الفتيحي ابن الدجار« ،مدتهى اإلرالات» ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1419 ،هـ 1999 -م)،68/2 :
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد ،فتح العزيز ،ط .لار الفكر،513/12 :
الشربيين ،مغين احملتاج  ،360/6جملة األحكا م  ،498/4ابن قدامة ،املغين
.96/10
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 فاالجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية اثدان:
االجتاه األول :حصر اليمني القضائية يف جنبة املدعى عليه.
االجتاه الثاين :أن اليمني تكون يف جنبة أقوى املتداعيني.
وبىن كل اجتا من االجتاهني حكمه على مجلة من املدطلقات،
وكان حمال للمداقشة من االجتا اآلخر ،وفيما يلي عرض ملدطلقات
كل اجتا يف تقرير اجتاهه ،مع لراسة نقدية حتليليةَ ،ث مياننة بيدهما.
 تدحرر أللة االجتا األول يف أللة أثرية وإمجاعية وقياسية
وعقلية ،وأما أللة االجتا الثاين فتدحرر يف لليل قرآين ،وأللة أثرية
وإمجاعية وقياسية وعقلية.
فاالجتاه األول الذي حصر اليمني القضائية يف جنبة املدعى
عليه بىن اجتاهه  -كما ذكران  -على مجلة من املنطلقات ،سبق
ذكرها ابلتفصيل ،وفيما يلي عرضها – إبمجال  -وحتليلها:
املنطلق األول :األدلة األثرية:
أوال :األحاديث النبوية:
ً
قال الديب  -صلى هللا عليه وسلم" :البيدة على املدعي واليمني
اللعى انس لماء
على من أنكر" ،وقال" :لي يُعطى الداس بدعياهم ّ
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رجال وأمياهلم ،ولكن اليمني على املدعى عليه"( ،)1وقال صلى هللا
ألك بيّدة؟" ،قال :ال ،قال" :لك
عليه وسلم يف حديث احلضرميَ " :
مييدُه ليس لك مده إال ذلك"( .)2فهذ اآلاثر الدبيية السالفة هي األصل
األثري الذي استددوا عليه يف أتسيس اجتاههم ،وقد سبق ذكر وجه
استدالهلم من هذا األصل.
وقد انقش أصحاب االجتاه الثاين االستدالل هبذا األصل مبا
يلي:
يتيجه إليه اليمني
 .1أن هذ األحاليث الدبيية هي فيمن ّ
()3
ابتداء ،وحنن نقيل به ،وأما ما حنن فيه فلم يتعرض له احلديث .
 .2وقاليا أيضا إن امل ِ
دكر قد يُقيم البيدة إذا ا ملعى وفاء الدين،
ً
ُ
()4
فكذلك اليمني قد تي مجه يف حق املدعي يف الرتبة الثانية.
 .3وأجابيا عن استدالهلم ابلبيدة يف احلديث أن البيدة مستعملة
يف اإلثبات لون الدفي ،فلم تدقل إىل جدبة املدعى عليه؛ ألنه يدفي هبا
( )1انظر :عبد هللا بن عبد الرمحن أيب نيد القريواين ،الديالر والزايلات.162/8 :
( )2تقد م خترجيه.
( )3سيرة املائدة :آية .108
( )4انظر :القرايف« ،الذخرية».76/11 :
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مجيعا ،فجان نقلها عن
وال يُثب  ،واليمني مستعملة يف الدفي واإلثبات ً
()1
املدعى عليه  -إذا مل ِ
يدف هبا  -إىل املدعي ليُثب هبا.
 .4وأما عن استدالهلم بقيل الرسيل  -صلى هللا عليه وسلم -
للحضرمي" :لك مييدُه ليس لك مده إال ذلك" ،فهي أن خرمه كان
()2
ابذال لليمني ،وليس للطالب مع بذل اليمني إال اليمني.
ً
اثنيًا :اآلاثر عن الصحابة والتابعني:
الدقل عن مجع من الرحابة القضاء ابلدكيل ،والقضاء
ثب
ُ
ابلدكيل متفرع من القيل حبرر اليمني يف جدبة املدعى عليه فقط ،ومن
عبدا ،فالعى عليه
أشهر هذ اآلاثر :أن ابن عمر ابع نيد بن اثب
ً
نيد أنه ابعه إاي عاملا بعيبه ،فأنكر ابن عمر ،فتحاكما إىل عثمان،
فقال له عثمانً :
احلف أنك ما علم به عيبًا ،فأىب ابن عمر أن
()3
فرل عليه العبد.
حيلفّ ،
وكذلك اآلاثر اليت قضى هبا القاضي شريح ،وهي اليت قضى
وصيبه عليها.
فيها ابلدكيل يف حضرة علي بن أيب طالب ّ
وانقش أصحاب االجتاه الثاين هذه اآلاثر عن الصحابة
والتابعني مبا يلي:
( )1انظر :املاورلي« ،احلاوي».145/17 :
( )2انظر :املرجع السابق.
( )3تقد م خترجيه.
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هذ اآلاثر على فرض ثبيهتا من انحية الرداعة احلديثية ،فإنه
ميكن اجلياب عدها مبا يلي:
 .1أن هذ اآلاثر غاية ما فيها هي القضاء ابلدكيل ،وهي قضاء
ميكن العمل به إذا وجد االعتبار القيي للعمل به ،كما ذكر ذلك شيخ
اإلسال م ابن تيمية( ،)1على ما سيأيت ،وليس يف هذ اآلاثر لاللة على
نفي القضاء ابليمني املرلولة عدد الدكيل.
تيجه على أهنا أقيال هلم يف
 .2أن هذ اآلاثر عن ال مسلف ّ
املسألة ،فهي أقيال ال ُح ّجة فيها لذاهتا ،بل يطلب هلا الدليل
لرتجيحها ،فاحلجة يف قيل هللا  -سبحانه  -وقيل الديب  -صلى هللا
عليه وسلم  -وأما قيل الرحابة ،فقيهلم ُح ّجة عدد اتفاقهم( ،)2وهي
غري متحقق هدا.
( )1انظر :ابن قيم اجلينية« ،الطرق احلكمية» ،77/1 :حممد بن أيب بكر ابن
قيم اجلينية« ،إعال م امليقعني عن رب العاملني» ،حتقيق :أبي عبيدة مشهير
بن حسن آل سلمان( ،ط ،1السعيلية :لار ابن اجليني للدشر والتينيع،
1423هـ).306/3 :
( )2انظر :أبي احلسني البرري ،املعتمد ،ط .لار الكتب العلمية -بريوت،
1403هـ ،)66/2( :أبي اليليد الباجي ،إحكا م الفريل ،ت :عبد هللا
اجلبيري ،ط ،1مؤسسة الرسالة1409 ،هـ 1989-م ،)407( :اجلييين،
الربهان ،ط ،1لار الكتب العلمية -بريوت1418 ،هـ 1997-م:
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 .3أن هذ اآلاثر ُوجد ما يعارضها من اآلاثر اليت فيها القضاء
ابليمني املرلولة كأثر عثمان بن عفان واملقدال -رضي هللا عدهما ،وقد
سبق ذكر طرف مدها؛ مما يتطلب إما اجلمع بيدها وإما الرتجيح.
فاجلمع بيدها ممكن وال إشكال فيه ،أعين اجلمع بني القضاء
وبني شيخ اإلسال م
ابلدكيل اترة والقضاء ابليمني املرلولة اترة أخرىّ ،
ابن تيمية وتلميذ ابن القيم( - )1رمحهما هللا  -وجه اجلمع بني هذ
اآلاثر اليت قد يفهم التعارض بيدها من حيث الظاهر؛ حيث قال ابن
تيمية" :وليس املدقيل عن الرحابة  -رضي هللا عدهم  -يف الدكيل ورل
اليمني مباتلف ،بل هذا له ميضع ،وهذا له ميضع ،فكل ميضع أمكن
( )699/1واملسترفى( )271/1والتمهيد أليب اخلطاب( )324/3وبيان
املاترر( ،)576/1عبد العزيز البااري ،كشف األسرار ( ،)229/3ابن
الدجار الفتيحي ،شرح الكيكب املدري ،ط ،2مكتبة العبيكان1418 ،هـ-
 1997م.)422/4( ، )212/2( :
( )1هي :حممد بن أيب بكر بن أييب بن سعد بن حريز الزرعيَ ،ث الدمشقي،
احلدبلي ،املعروف اببن قيم اجلينية ،مشس الدين ،أبي عبدهللا .فقيه ،أصييل،
جمتهد ،مفسر ،متكلم ،لغيي ،حنيي ،حمدث ،ولد بدمشق سدة (691هـ)،
وتفقه وأفىت ،والن م ابن تيمية وسجن معه يف قلعة لمشق  .وتييف سدة
(751هـ) .من ترانيفه :نال املعال ،هتذيب سدن أيب لاول ،إعال م امليقعني.
انظر :العسقالين ،الدرر الكامدة ( ،)400/3كحالة ،معجم املؤلفني (.)106/9
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املدعي معرفته والعلم به ،فرل املدعى عليه اليمني ،فإنه إن حلف
استحق ،وإن مل حيلف مل حيكم له بدكيل املدعى عليه ،وهذا كحكيمة
عثمان واملقدال ،فإن املقدال قال لعثمان" :احلف أن الذي لفعته إيل
كان سبعة آالف وخذها" ،فإن املدعي هدا ميكده معرفة ذلك والعلم
به ،كيف وقد العى به؟ فإذا مل حيلف مل حيكم له إال ببيدة أو إقرار.
وأما إذا كان املدعي ال يعلم ذلك ،واملدعى عليه هي املدفرل
مبعرفته ،فإنه إذا نكل عن اليمني حكم عليه ابلدكيل ،ومل ترل على
املدعي؛ كحكيمة عبد هللا بن عمر وغرميه يف الغال م ،فإن عثمان قضى
عليه "أن حيلف أنه ابع الغال م وما به لاء يعلمه" ،وهذا ميكن أن يعلمه
البائع ،فإنه إمنا استحلفه على نفي العلم أنه ال يعلم به لاء ،فلما امتدع
()1
من هذ اليمني؛ قضى عليه بدكيله".

( )1انظر :ابن قيم اجلينية« ،الطرق احلكمية» ،77/1 :حممد بن أيب بكر ابن
قيم اجلينية« ،إعال م امليقعني عن رب العاملني» ،حتقيق :أبي عبيدة مشهير
بن حسن آل سلمان( ،ط ،1السعيلية :لار ابن اجليني للدشر والتينيع،
1423هـ).306/3 :
- 537 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

قال ابن القيم" :وهذا الذي اختار شيادا هي فرل الدزاع يف
مدفرلا مبعرفة
ورل اليمني"( ،)1وقال" :إذا كان املدعى عليه
الدكيل ّ
ً
احلال ،فإذا مل حيلف قُضي عليه ،وأما إذا كان املدعي هي املدفرل ُرّلت
عليه ،فإذا مل حيلف مل ِ
يقض له بدكيل املدعى عليه ،فهذا التحقيق
()2
أحسن ما قيل يف الدكيل ورل اليمني".
ترجح العمل
وإذا تعذر اجلمع بينها ،فإن قواعد الرتجيح ّ
ابلقضاء ابليمني املردودة يف احلكم ،وهو ما يد ّعم قول االجتاه الثاين
الذي جييز اليمني يف جنبة املدعي إذا قويت جنبته ،فقواعد الرتجيح
الداعمة لالجتاه الثاين هي:
أ) أن اآلاثر السابقة يف القضاء ابلدكيل هلا مدطيق ومفهي م،
فمدطيقها يدل على القضاء ابلدكيل ،ومفهيمها قد يدل على نفي
القضاء ابليمني املرلولة ،واآلاثر اليت مع االجتا الثاين مدطيقها يدل
على القضاء ابليمني املرلولة ،فتعارض بداءً على ذلك املفهي م مع
( )1انظر :ابن قيم اجلينية« ،الطرق احلكمية» ،77/1 :وحممد بن مفلح،
«الفروع» ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1424 ،هـ 2003/م) ،193/11 :وعبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
«حاشية الروض املربع شرح نال املستقدع»( ،ط1397 ،1هـ).145/7 :
( )2انظر :املراجع السابقة.
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املدطيق ،وعدد تعارضهما يرتجح جانب املدطيق( ،)1وهي القضاء
ابليمني املرلولة ،على جانب املفهي م الذي استدد عليه أصحاب االجتا
األول.
ب) أن اآلاثر عن السلف اليت ذكرها أصحاب االجتا األول قد
يُفهم مدها نفي اليمني املرلولة ،واآلاثر اليت ذكرها أصحاب االجتا
الثاين فيها إثبات لليمني املرلولة ،والقاعدة عدد الرتجيح أن املثب
مق مد م على الدايف( ،)2فتقد م آاثر االجتا الثاين على آاثر االجتا األول
هلذ القاعدة.
هذا عدد الرتجيح ،وإال فاجلمع متيسر وممكن ،كما سبق ذكر
وبيانه.
املنطلق الثاين :حكاية اإلمجاع:
( )1انظر يف ترجيح املدطيق على املفهي م :الفار الراني« ،احملريل» ،حتقيق :طه جابر
فياض( ،ط ،3بريوت ،مؤسسة الرسالة1418 ،هـ 1997 -م).433/5 :
( )2انظر يف ترجيح املثب على الدايف :عالء الدين املرلاوي« ،التحبري شرح
التحرير يف أصيل الفقه» ،حتقيق :الدكتير عبد الرمحن اجلربين وآخرون،
(ط ،1الرايض ،مكتبة الرشد1421 ،هـ 2000 -م)« ،1350/3 :حاشية
العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجليامع»( ،بريوت :لار الكتب
العلمية).356/1 :
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حكى أصحاب االجتا األول اإلمجاع على القضاء ابلدكيل(،)1
وهي أثر القيل أبن اليمني تدحرر يف جدبة املدعى عليه ،وقد سبق نقل
كالمهم يف حكاية اإلمجاع.
انقش أصحاب االجتاه الثاين حكاية اإلمجاع هذه مبا يلي:
 )1أن هذا اإلمجاع احملكي يقابله إمجاع آخر عن الرحابة
حكا مجلة من الفقهاء سبق نقله ،وهي اإلمجاع على القضاء ابليمني
املرلولة( ،)2واإلمجاع على القضاء ابلشاهد واليمني(.)3
 )2أن القضاء ابلدكيل الذي مت إثباته يف اآلاثر عن الرحابة -
كما سبق  -وهي مستدد اإلمجاع ،غاية ما فيه القضاء ابلدكيل يف
بعض اليقائع ،كما يف قرة ابن عمر مع نيد بن اثب عدد التقاضي
عدد عثمان بن عفان  -رضي هللا عدهم  -وال يفهم مده عد م القضاء
( )1انظر :البابريت ،العداية  ،177/8الزيلعي ،تبيني احلقائق مع حاشية الشليب
 ،295/4الكاساين ،بدائع الردائع  ،230/6العيين ،البداية .328/9
( )2انظر :القرايف« ،الذخرية» ،76/11 :املاورلي« ،احلاوي» ،142/17 :عبد
هللا بن أيب نيد القريواين« ،الديالر والزايلات على ما يف املدونة من غريها من
األمهات» ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللي وحممد حجي وآخرون( ،ط،1
بريوت :لار الغرب اإلسالمي 1999 ،م).162/8 :
( )3املاورلي« ،احلاوي».71/17 :
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برل اليمني إىل املدعي كما جاء يف بعض اآلاثر عن الرحابة مما يدقض
هذا اإلمجاع املذكير ،ومده أثر عثمان بن عفان يف قرته مع املقدال بن
عمرو عدد التقاضي عدد عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عدهم  -وسبق
ذكر اجلمع بني اآلاثر يف تيجيه ما يفهم مده تعارضها من كال م شيخ
اإلسال م وتلميذ ابن القيم -رمحهما هللا(.)1
املنطلق الثالث :أدلة عقلية وقياسية:
ذكر أصحاب االجتاه األول مجلة من األدلة العقلية والقياسية
ذكرها  -واملقام هنا مقام املناقشة والتحليل؛ حيث قالوا:
 سبق م )1إنه ظهر صدق املدعي يف لعيا عدد نكيل املدعى عليه،
فيُقضى له كما لي أقا م البيدة ،والدكيل أثر من آاثر القيل حبرر اليمني
()2
يف جدبة املدعى عليه.
انقش أصحاب االجتاه الثاين هذا الدليل العقلي بقوهلم:

( )1انظر :ابن قيم اجلينية« ،الطرق احلكمية» ،77/1 :وحممد بن مفلح،
«الفروع» ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1424 ،هـ 2003/م) ،193/11 :وعبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
«حاشية الروض املربع شرح نال املستقدع»( ،ط1397 ،1هـ).145/7 :
( )2انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع».230/6 :
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إنه ال يُسلّم أبن الدكيل طريق لإلثبات بذاته ،وال يُسلمم أن
يدحرر سبب الدكيل يف ثبيت احلق للمدعي ،فقد يكين الدكيل
ورعا مده،
ً
نسياان من جهة املدعى عليه بتعلّق احلق به ،وقد يكين ً
وعليه ُحتمل اآلاثر اليارلة عن السلف يف الدكيل اترة ،ويف اليمني اترة
أخرى.
 )2ولليلهم من القياس؛ حيث قاليا :ملا مل جيز أن تدقل حجة
املدعي ،وهي البيدة ،إىل املدعى عليه ،مل جيز أن يدقل حق املدعى
()1
عليه ،وهي اليمني ،إىل املدعي.
قياسا :أهنا حجة ألحد املتدانعني ،فلم جيز أن تدقل إىل
وحترير ً
خرمه كالبيدة.
أيضا :ألن البيدة ميضيعة لإلثبات ،واليمني ميضيعة
 )3وقاليا ً
للدفي ،فلما مل جيز أن يعدل ابلبيدة إىل الدفي؛ مل جيز أن يعدل ابليمني
()2
إىل اإلثبات.
انقش أصحاب االجتاه الثاين هذا الدليل القياسي بقوهلم:
إ ن البيدة مستعملة يف اإلثبات لون الدفي ،فلم تدقل إىل جدبة
املدعى عليه ألنه يدفي هبا وال يُثب  ،واليمني مستعملة يف الدفي
( )1انظر :املاورلي« ،احلاوي».140/17 :
( )2انظر :املرجع السابق .141/17
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واإلثبات مجيعا ،فجان نقلها عن املدعى عليه  -إذا مل ِ
يدف هبا  -إىل
ً
()1
املدعي ليُثب هبا.
أما االجتاه الثاين الذي جعل اليمني القضائية يف جنبة أقوى
املتداعيني ،فبىن اجتاهه على مجلة من املنطلقات:
املنطلق األول :الدليل القرآين:
وهي االستدالل آبية اليصية يف السفر ،قال تعاىل ﴿ :ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾( ،)2ففيها
رل األميان( ،)3وأكد هذا االستدالل علي بن أيب
لليل على مشروعية ّ
طالب  -رضي هللا عده  -حيث قال" :رل اليمني له أصل يف الكتاب
والسدة"(.)4
انقش أصحاب االجتاه األول االستدالل هبذه اآلية مبا يلي:
أن اآلية إمنا تفيد رل اليمني من الشاهدين إىل الشاهدين ،وهذا
خيالف رل اليمني من املدعى عليه إىل املدعي.
( )1انظر :املرجع السابق .144/17
( )2سيرة املائدة :آية .108
( )3انظر :حممد رشد رضا ،تفسري املدار ،ط .اهليئة املررية العامة للكتاب،
 1990م ،191/7 :القرايف ،الذخرية .77-76/11
( )4تقد م خترجيه.
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أجابوا عن هذه املناقشة:
أوال :أن اآلية الكرمية تدل على جيان رل اليمني مطل ًقا ،وأهنا
ً
()2
()1
رلت من املدعى عليهما ،ومها :متيم الداري وعدي بن ب ّداء  ،إىل
ُ
()2
م
اجلا م()1من الفضة.
عني
د
امل
أولياء املي
َ
ُ
( )1هي :متيم بن أوس بن حارثة بن َسيل الداري ،أبي رقية .صحايب ،نسبته إىل
الدار بن هانئ من خلم .كان راهب أهل عرر وعابد أهل فلسطني ،فأسلم
سدة 9هـ ،وروي أنه قرأ القرآن يف ركعة ،روى عن عبدهللا بن وهب وسليمان
بن عامر وعطاء بن يزيد الليثي وغريهم ،وروى عده الديب  حديث
اجلساسة الذي أخرجه مسلم ،سكن املديدة َث انتقل إىل الشا م ،فدزل بي
املقدس ،روى له البااري ومسلم  18حديثًا.
انظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب ( ،)193/1ابن األثري ،أسد الغابة (،)215/1
األعال م (.)71/2
اري يف نزول
( )2بتشديد الدال قبلها ميحدة مفتيحة ،له ذكر يف قرة متيم ال ّد ّ
قيله تعاىل ﴿ :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﴾
عدي فقال ابن
[املائدة ، ]106 :وكاان نررانيني خيتلفان ابلتجارة .وأما ّ
حبان :له صحبة .وأخرجه ابن مددة ،فأنكر عليه ذلك أبي نعيم ،وقال :ال
يعرف له إسال م .قال ابن عطيّة :ال يرح لعدي عددي صحبة .وقد وضعه
وقيى ذلك ابن األثري أبن
بعضهم يف الرحابة ،وال وجه لذكر عددي فيهمّ .
اَّلل عليه وسلّم أن
اَّلل صلى م
السياق عدد ابن إسحاق :فأمرهم رسيل م
- 544 -

االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية ،د .حممد يوسف احملمود
اثنيًا :آية اللعان ،وهي قيله تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
()3

ﯿ ﰀ ﴾.

عداي مبا يعظم على أهل ليده .أما متيم فأسلم وحسن إسالمه.
يستحلفيا ّ
ومات عدي بن ب ّداء نررانيا.
انظر :العسقالين ،اإلصابة يف متييز الرحابة  ،387/4ابن األثري ،أسد الغابة ..5/4
( )1اجلا م :هي إانء معروف من فضة أو غريها وهي مستدير ال قعر له غالبا.
يدظر :ابن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البااري،101/1 :
اجلا م :إانء من فِض ٍمة :عريب صحيح .حممد املرتضى
وقال صاحب التاج :و ُ
الزبيدي« ،اتج العروس من جياهر القاميس» ،حتقيق :جمميعة من احملققني،
(لار اهلداية) 429/31 :مالة (ج و  م).
( )2انظر :البغيي ،تفسري البغيي ،لار إحياء الرتاث العريب –بريوت1420 ،هـ:
 ،99/2حممد رشيد رضا ،تفسري املدار .191/7
( )3سيرة الدير :آية .9-6
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وجه االستدالل:
أن الشهالات يف اآلية هي أميان ،وقد طُلب األميان من الزوج
مع هدا  -لقية جدبته؛ لدفع ح ّد القذف عده ،وهذا لليل على
 وهي ُمد ٍ()1
مشروعية أن تكين األميان يف جدبة األقيى .
وانقش أصحاب االجتاه األول االستدالل آبية اللعان مبا يلي:
أن مقريل الشهالات يف اآلية هي الشهالة على ظاهرها وليس
خارجا عن حمل الدزاع(.)2
اليمني ،بداللة ظاهر اآلية ،فكان ذلك ً
وأجابوا عن هذه املناقشة:
 .1أبن الشهالة قد تطلق على اليمني كما يف آية اللعان،
والدليل على إطالق الشهالة على اليمني ما جاء يف قيله سبحانه:

﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾( ،)3ويف اآلية التالية:

( )1انظر :املاورلي« ،احلاوي» ،12/11 :ابن قدامة« ،املغين» ،47/8 :ابن
قيم اجلينية« :الطرق احلكمية» :ص  ،158القرطيب ،اجلامع ألحكا م القرآن
 ،186/12الشدقيطي ،أضياء البيان .467/5
( )2انظر :السرخسي« ،املبسيط» ،39/7 :الكاساين« ،بدائع الردائع»:
.337/3
( )3سيرة املدافقين :اآلية .1
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﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( ،)1فاعتُربت الشهالة هدا
مييدًا(.)2
 .2وجاء يف بعض الرواايت من حديث ابن عباس  -رضي هللا
عدهما  -قيل الديب  -صلى هللا عليه وسلم ...« :ليال األميان لكان يل
وهلا شأن»( ،)3فهذا صريح يف لفظ اليمني.
املنطلق الثاين :الدليل من السنة:
األحاديث اليت فيها داللة منطوق على ر ّد اليمني:
كحديث ابن عمر  -رضي هللا عدهما  -أن الديب  -صلى هللا
()1
عليه وسلم " -رد اليمني على طالب احلق".
( )1سيرة املدافقين :اآلية .2
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي» ،12/11 :ابن قدامة« ،املغين» ،47/8 :ابن
قيم اجلينية« :الطرق احلكمية» :ص  ،158القرطيب ،اجلامع ألحكا م القرآن
 ،186/12الشدقيطي ،أضياء البيان .467/5
( )3روا أبي لاول يف «السدن» ،حتقيق :حميي الدين عبد احلميد( ،بريوت :لار
الفكر) ،كتاب الطالق ،ابب يف اللعان ،276/2 :رقم ( ،)2256وأصله
يف البااري ،كتاب تفسري القرآن ،ابب (ويدرأ عدها العذاب أن تشهد أربع
شهالات)  ،100/6رقم ( )4747بلفظ« :ليال ما مضى من كتاب هللا
لكان يل وهلا شأن».
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انقش أصحاب االجتاه األول هذا احلديث من جهتني:
أوال :جهة ثبوت احلديث:
ً
حيتج به ،فيه
فقاليا :إن احلديث ال يثب  ،فهي ضعيف ال ّ
()2
إسحاق بن الفرات وهي ضعيف.
أجابوا عن هذه املناقشة:
()3
أبن رجال احلديث وثّقيا هذا الراوي ،مدهم ابن حجر وأبي
()2
()1
حيتج به.
عيانة اإلسفرائيين  ،فسدد احلديث صحيح ّ
( )1تقد م خترجيه.
( )2انظر :خليل بن إسحاق بن ميسى« ،التيضيح يف شرح املاترر الفرعي
البن احلاجب» ،حتقيق :الدكتير أمحد بن عبد الكرمي جنيب( ،ط ،1مركز
جنيبييه للماطيطات وخدمة الرتاث1429 ،هـ 2008/م).38/8 :
( )3هي :أمحد بن علي بن حممد الكداين ،العسقالين ،الشافعي ،أبي الفضل.
ولد ابلقاهرة سدة (773هـ) ،وطلب العلم يف سن مبكرة ،ونبغ وعل
شهرته ،وألف املؤلفات اليت سارت هبا الركبان .من شييخه :احلافظ العراقي
والسراج البلقيين .من تالميذ  :السااوي وابن فهد .من مردفاته :فتح
الباري ،تغليق التعليق ،اإلصابة .تييف سدة(852هـ) .انظر :السااوي،
الضيء الالمع ( ،)36/2ابن العمال ،شذرات الذهب ( ،)395/9كحالة،
معجم املؤلفني (.)20/2
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اثنيًا :جهة خمالفة احلديث لقاعدة عدم خمالفة الراوي
للمروي:
أن ابن عمر ،وهي راوي احلديث ،خالف مرويه( ،)3واملاالفة
جاءت يف القرة اليت قضى فيها عثمان بن عفان عليه ابلدكيل.
أجابوا عن هذه املناقشة:
()1
أوال :أن العربة مبا روى ابن عمر ال مبا رآ رضي هللا عده.
ً
( )1هي :يعقيب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الديسابيري ،اإلسفراييين،
الشافعي .أبي عيانة .حمدث ،حافظ ،فقيه .ولد سدة (230هـ) ،ومسع
احلديث من يينس بن عبداألعلى وحممد بن حيىي الذهلي وغريمها .وحدث
عده الطرباين وابن عدي واإلمساعيلي .من مردفاته :املسدد الرحيح الذي
خرجه على صحيح مسلم ،ونال أحاليث قليلة يف آخر األبياب .تييف سدة
(316هـ) .انظر :الذهيب ،سري أعال م الدبالء ( ،)417/14السبكي،
طبقات الشافعية الكربى (.)487/3
( )2انظر :حممد بن إمساعيل الردعاين« ،سبل السال م»( ،القاهرة :لار
احلديث).593/2 :
( )3انظر :عبد الكرمي بن علي بن حممد الدملة« ،املهذب يف علم أصيل الفقه
املقارن حترير ملسائله ولراستها لراسة نظرية تطبيقية»( ،ط ،1الرايض :مكتبة
الرشد1420 ،هـ 1999/م).794/2 :
- 549 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

اثنيًا :أن غاية ما يف قرته هي القضاء ابلدكيل ،وليس فيها
نفي القضاء برل اليمني كما جاء يف احلديث ،فأمكن اجلمع بيدهما،
كما سبق بيانه من كال م شيخ اإلسال م ابن تيمية  -رمحه هللا.
ضا :حديث
ومن األحاديث اليت داللتها داللة منطوق أي ً
رل اليمني إىل اليهيل بعد
القسامة الذي فيه مبدأ ميني امل مدعني ،ومبدأ ّ
ُ
امتداع أولياء املقتيل من احللِف ،قال علي بن أيب طالب  -رضي هللا
عده" :إن رل اليمني له أصل من الكتاب والسدة  ...أما السدة فحديث
()2
القسامة".
()3
انقش أصحاب االجتاه األول هذا الدليل مبا يلي :
رل اليمني جاء على خالف القياس
ً
أوال :أن حديث القسامة يف ّ
يف حديث" :البيدة على املدعي واليمني على من أنكر" ،فال يقاس
عليه غري .
( )1انظر :حممد بن حممد بن عبد الرمحن« ،تيسري اليصيل إىل مدهاج األصيل
من املدقيل واملعقيل» ،لراسة وحتقيق :الدكتير عبد الفتاح أمحد قطب
الدمخيسي( ،ط ،1القاهرة :لار الفاروق احلديثة للطباعة والدشر،
1423هـ 2002/م).360/4 :
( )2تقد م خترجيه.
( )3انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع».287/7 :
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اثنيًا :أنه ال يسلم أنه يُبتدأ أبميان املدعى عليهم وليس امل ّدعني،
ُ
كما جاء يف مردف عبد الرناق عن الشعيب ،أن ً
قتيال وجد بني و ِال َعةَ
وشاكِر( ، )1فأمرهم عمر بن اخلطاب أن يقيسيا ما بيدهما ،فيجدو إىل
والعة أقرب ،فأحلفهم عمر مخسني مييدًا ،كل رجل مدهم :ما قتل ُ وال
()2
قاتالَ ،ث أغرمهم الدية.
علم ُ ً
أجابوا عن هذه املناقشة:
أوال  :ال يسلم أن حديث القسامة على خالف القياس ،بل هي
ً
على القياس؛ ألن اليمني تشرع يف اجلانب القيي ،سياء أكان ُمدعيًا أو
ي جانب امل ّدعني بيجيل الليث ،فتيجه
دعى عليه ،ويف القسامة ق ِي
ُم ً
َ
ُ
اليمني هلم بسبب ذلك(.)3
اثنيًا :أن األثر املذكير عن عمر  -رضي هللا عده  -ال يقيى أن
يعارض ما ثب يف الرحيحني من حديث الديب  يف قرة عبد هللا
بن سهل ،بل هي معارض لبعض اآلاثر عن عمر يف تقدمي أميان
( )1على اليمني من صدعاء خمالف شاكر ووالعة .انظر :ابن خرلاذبة ،املسالك
واملمالك :ص ،137اليشاري ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم :ص،88
ايقيت احلميي ،معجم البلدان. .70/5 ،310/3 :
( )2تقد م خترجيه.
( )3انظر :ابن قدامة« ،املغين».204-203/12 :
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امل ّدعني ،كما ورل عن عمر بن اخلطاب العمل هبا ،من طريق معمر،
ُ
رجال من جهيدة
عن الزهري أنه قال :أوطأ رجل من بين سعد بن ليث ً
إصبعا من أصابع رجله ،فدزا حىت مات ،فقال عمر
فرسا ،فقطع ً
ً
للجهديني« :أحتلف منكم مخسون هلو أصابه وملات منها؟» فأبوا أن
يلفوا ،فاستحلف من اآلخرين مخسني ،فأبوا أن يلفوا ،فجعلها
()1
عمر بن اخلطاب نصف الدية.
اثلثًا :أن حيمل هذا األثر على أن عمر بن اخلطاب بدأ أبميان
أوال ،فلما أبيا رمل اليمني إىل امل مدعى عليهم؛ تيفي ًقا بني اآلاثر
امل ّدعني ً
ُ
اليت جاءت عن عمر.
واستند أصحاب االجتاه الثاين كذلك إىل أحاديث فيها داللة
مفهوم على توجه اليمني إىل املدعي:
من ذلك :أحاليث الشاهد واليمني.
وجه االستدالل منها:
أن اليمني يف األحاليث هي ميني املدعي ،وتيجه اليمني إليه
لقية جدبته بسبب وجيل الشاهد معه.

( )1تقد م خترجيه.
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انقش أصحاب االجتاه األول هذه األحاديث من جهة
الثبوت ،ومن جهة الداللة ،وأاثروا مجلة من االعرتاضات تتلخص
فيما يلي:
أوال :أنه خمالف للكتاب؛ ألنه تعاىل أوجب احلق للمدعي
ً
بشهالة رجلني ،ونقله عدد عدمهما إىل شهالة رجل وامرأتني ،فالدقل
إىل غري خالف الكتاب ،أو نقيل الزايلة عليه خالف الكتاب ،فهي
()1
نايلة على الدص ،والزايلة نسخ ،ونسخ القرآن ال جيين خبرب الياحد.
اثنيًا :أنه ورل يف حالثة عامة خمتلفة بني السلف ،فلي كان اثبتًا
الرتفع اخلالف ،فلما مل يرتفع لل على عد م ثبيته.
اثلثًا :أنه خرب آحال ،وقيل الديب  -صلى هللا عليه وسلم" :البيدة
على املدعي" مشهير قريب من التياتر ،فال يعارضه؛ ألن خرب اآلحال
()2
معارضا للارب املشهير يُ ّرل.
إذا ورل
ً
()1
ابعا :رّل أئمةُ احلديث كيحىي بن معني والطحاوي.
رً
( )1انظر :أمحد بن علي اجلراص ،الفريل يف األصيل( ،ط ،2الكيي  :ونارة
األوقاف الكييتية1414 ،هـ 1994/م) ،163/1 :وعلي بن أيب علي
اآلمدي ،اإلحكا م يف أصيل األحكا م ،حتقيق :عبد الرناق عفيفي( ،بريوت
ولمشق :املكتب اإلسالمي).149/3 :
( )2انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع» ،225/6 :والبلدحي« :االختيار».111/2 :
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خامسا :ما روي عن معمر أنه قال :مسع الزهري يقيل:
ً
()2
القضاء ابلشاهد واليمني بدعة ،وأول من قضى به معاوية.
سادسا :املقريل ابلشاهد واليمني أن اليمني هي ميني املدعى
ً
()3
عليه.
أجابوا عن هذه االعرتاضات:
 )1أبن قيهلم( :إن الزايدة على النص نسخ ،وأخبار اآلحاد
رفع احلكم ،وال رفع
ال تنسخ املتواتر) :قاعدة ال يسلم هبا؛ ألن الدسخ ُ
هدا؛ ألن الذي يثب ابلسدة حكم سك عده الكتاب ،فبيدته السدة.
َث إن أحاليث القضاء ابلشاهد واليمني رواها عن رسيل هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -أكثر من عشرين صحابيا ،فهي حديث
نساا على قاعدهتم ،فاألخذ أبحاليث الشاهد
مشهير ،فال يكين ً

( )1انظر :البلدحي« :االختيار».111/2 :
( )2انظر :الكاساين ،بدائع الردائع  ،225/6والبلدحي« ،االختيار».111/2 :
( )3انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع».225/6 :
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واليمني ال يعارض القرآن وال خيالف ظاهر  ،فالدص على الشيء ال
يستلز م نفي عما عدا  ،وليس يف اآلية نفي احلكم ابلشاهد واليمني(.)1
 )2ال تعارض بني أحاليث الشاهد واليمني وبني حديث:
"البينة على املدعي واليمني على من أنكر" ،فأحاليث الشاهد
آحالا ،بل هي من قبيل املشهير( ،)2واليمني مع البيدة
واليمني ليس
ً
ميني لافعة تدفع لعيى املدعي ،خبالف اليمني مع الشاهد ،فهي ميني
جالبة ،وهداك فرق بيدهما(.)3
َث إن البيدة اسم لكل ما يُ ّبني احلق ويظهر ( ،)4والشاهد واليمني
لاخالن حت البيّدة لثبيهتا يف السدة ،وهذا يؤكد أن احلرر ليس مر ًالا
يف احلديث.

( )1انظر :أبي العباس القرطيب ،املفهم  ،153/5أبي بكر املعافري ،القبس
 ،892/1العسقالين ،فتح الباري  ،281/5الشيكاين ،نيل األوطار
.328/8
( )2انظر :الشيكاين ،نيل األوطار .328/8
( )3انظر :القرايف ،الفروق .97/4
( )4ابن قيم اجلينية« ،إعال م امليقعني» ،168/2 :وانظر :الدكتير حممد الزحيلي،
«وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املدنية واألحيال
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حيتج به ،وال يسلم تضعيفه ليجيل
 )3احلديث اثب صحيح ّ
سيف بن سليمان يف سدد  ،وهي ضعيف ،فسيف بن سليمان من
رجال مسلم ،ووثّقه حيىي بن سعيد ،وعلى فرض ضعف هذا السدد،
()1
فاحلديث له سدد آخر ،ومتابعات صحيحة.
 )4ال يسلّم أبن أحاليث الشاهد واليمني بدعة ابتدعها معاوية
بن أيب سفيان  -رضي هللا عدهما  -فأحاليث الشاهد واليمني رواها
مجع من الرحابة يبلغين أكثر من عشرين صحابيا ،مدهم عمر بن
اخلطاب وعلي بن أيب طالب  -رضي هللا عدهما.
بل نسبة ذلك إىل البدعة فيه اضطراب؛ فتارة يدسب إىل
معاوية ،واترة إىل عبد امللك بن مروان ،بل ذكر الشافعي  -رمحه هللا -
أن اإلما م الزهري قضى هبا حني ويل القضاء ،قال الشافعي" :إن
الزهري قضى هبا حني ويل ،واإلثبات امليافق للجماعة أوىل من الدفي
()2
املاالف هلم".
الشارية»( ،ط ،1لمشق وبريوت :مكتبة لار البيان1402 ،هـ-
 1982م).22/1 :
( )1وقد تقد م ختريج حديث ابن عباس عدد مسلم يف «الرحيح».
( )2انظر :املاورلي ،احلاوي ،72/17 :القرطيب ،املفهم  ،152/5ابن بطال،
شرح صحيح البااري.59/8 :
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 )5أما اليمني مع الشاهد ،فهي ميني املدعي ال ميني املدعى
عليه ،بدليل ما جاء يف بعض الرواايت؛ كرواية علي بن أيب طالب -
رضي هللا عده « -أن الديب  -صلى هللا عليه وسلم  -قضى بشهالة
ٍ
شاهد وميني صاحب احلق»(َ ،)1ث املدعى عليه يكفيه اليمني ،كما يف
األحاليث املشهيرة ،فال فائدة من طلب الشاهد ،فيكين احلديث
حكما فيه لغي ،والشرع مدمز عن ذلك.
أضاف ً
ضا :حديث نيد
ومن األحاديث اليت داللتها داللة مفهوم أي ً
بن اثب عن الديب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :من طلب طلبة
بغري بيدة ،فاملطليب أوىل ابليمني من الطالب"( ،)2ومثله حديث عمرو
()3
بن شعيب ،عن أبيه ،عن جد .
( )1روا الدارقطين يف «سدده» ،380/5 :رقم ( ،)4487-4486وروا ابن
مرسال  544/4برقم (،)22997
أيب شيبة عن جعفر بن حممد عن أبيه ً
وانظر :عبد هللا بن ييسف الزيلعي« ،نرب الراية ألحاليث اهلداية» ،قد م
له :حممد ييسف البديري ،وصححه :عبد العزيز الدييبددي الفدجاين،
وحققه :حممد عيامة( ،ط ،1جدة وبريوت :مؤسسة الراين للطباعة والدشر
ولار القبلة للثقافة اإلسالمية1418 ،هـ 1997 -م) ،100/4 :حممد بن
علي الشيكاين« ،نيل األوطار» ،حتقيق :عرا م الدين الربابطي( ،ط،1
القاهرة ،لار احلديث1413 ،هـ 1993 -م).324/8 :
( )2تقد م خترجيه.
( )3تقد م خترجيه.
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فلي مل يكن للطالب حق يف اليمني ملا جعل املطليب أوىل مده،
فيكين أوىل يف االبتداء ،ويدقل عدد امتداعه يف االنتهاء(.)1
انقش أصحاب االجتاه األول هذا الدليل مبا يلي:
()2
تج به وال
حي
ال
لذا
؛
أن هذا احلديث ال يرح وال يثب
ُ
ّ
بداللته.
املنطلق الثالث :الدليل األثري عن الصحابة والتابعني:
استددوا إىل مجلة من اآلاثر عن السلف من الرحابة والتابعني،
ومن أشهر هذ اآلاثر :أثر استقراض املقدال بن عمرو من عثمان بن
عفان  -رضي هللا عدهما  -سبعة آالف لرهم ،وملا استحلف عمر بن
اخلطاب املقدال ،طلب املقدال حتليف عثمان ،فيافقه عمر يف ذلك،
وهذا رل لليمني ،وحتليف للمدعي لقية جدبته.
انقش أصحاب االجتاه األول هذا الدليل األثري مبا يلي:
أوال :أن احلديث ضعيف ال حيتج به؛ لضعف مسلمة بن علقمة
ً
()3
راوي احلديث.
( )1املاورلي يف «احلاوي الكبري».141/17 :
( )2انظر :تلايص احلبري  ،208/4تدقيح التحقيق .326/2
( )3انظر :علي بن عثمان ابن الرتكماين« ،اجليهر الدقي على سدن البيهقي»،
(بريوت :لار الفكر).184/10 :
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اثنيًا :أن اخلالف بني املقدال وعثمان يف اإليفاء من عدمه،
فكان اليمني مستحقة على عثمان ،فاملدعي املقدال ،واملدعى عليه
()1
عثمان.
أجابوا عن هذه املناقشة:
 .1أن مسلمة بن علقمة وثمقه حيىي بن معني ،وهي من رجال
مسلم( ،)2وقال البيهقي(" : )3إسدال هذا احلديث صحيح إال أنه
()4
مدقطع".
( )1انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع».230/6 :
( )2انظر« :اتريخ حيىي بن معني برواية الدوري» ،حتقيق :الدكتير أمحد حممد نير
سيف( ،ط ،1مكة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي،
1399هـ 1979/م).158/4 :
( )3هي :أمحد بن احلسني بن علي ،اخلسروجرلي ،أبي بكر .ولد سدة ( ،)384ومسع
من أيب عبدهللا احلاكم ،وأيب بكر بن فيرك .وظل يطلب احلديث والعلم حىت صار
أوحد نمانه .من مردفاته :السدن الكربى ،لالئل الدبية .قال إما م احلرمني :ما من
شافعي إال للشافعي عليه مدة؛ إال أاب بكر البيهقي فإن له املدة على الشافعي،
لترانيفه يف نررة مذهبه .تييف سدة (458هـ) .انظر :الذهيب ،تذكرة احلفاظ
( ،)1132/3ابن العمال ،شذرات الذهب (. .)248/5
( )4تقد م ذكر عدد ختريج احلديث.
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 .2ال يسلّم أن اخلالف بيدهما يف اإليفاء من عدمه ،بل
ررح به ،فيكين
اخلالف هل هي سبعة آالف أ م أربعة آالف ،وهي املُ ّ
عثمان هي املدعي.
املنطلق الرابع :الدليل اإلمجاعي:
حكى مجع من الفقهاء إمجاع الرحابة على مشروعية القضاء
استدالا ألثر عثمان واملقدال ،ومن هؤالء الفقهاء الذين
ابليمني املرلولة
ً
()1
حكيا هذا اإلمجاع :أشهب والقرايف واملاورلي .
كما حكى مجع من الفقهاء اإلمجاع على القضاء ابلشاهد
واليمني ،وممن حكى اإلمجاع املاورلي(.)2
انقش أصحاب االجتاه األول هذا الدليل اإلمجاعي مبا يلي:
ال يُسلم هبذا اإلمجاع لسببني:
األول :أنه ُوجد املاالف كما يف قيل الزهري يف الشاهد
واليمني.
( )1القرايف« ،الذخرية» ،77/11 :املاورلي« ،احلاوي» ،142/17 :عبد هللا
بن أيب نيد القريواين« ،الديالر والزايلات على ما يف املدونة من غريها من
األمهات» ،حتقيق :عبد الفتاح حممد احللي وحممد حجي وآخرون( ،ط،1
بريوت :لار الغرب اإلسالمي 1999 ،م).162/8 :
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي».71/17 :
- 560 -

االجتاهات الفقهية يف مستحق اليمني القضائية ،د .حممد يوسف احملمود

الثاين :أنه إمجاع سكييت ال تقي م به احلُجة(.)1
أجابوا عن هذه املناقشة مبا يلي:
أوال :أن اإلمجاع احملكي ثب العمل به من الرحابة قبل
ً
()2
خالف اإلما م الزهري ،بل ذكر اإلما م الشافعي أن الزهري قضى به.
اثنيًا :أن اإلمجاع السكييت وإن كان فيه خالف يف االحتجاج
ٍ
بشرط هي :العلم بعد م
به ،إال أن الرحيح أنه حجة يعمل به
املاالف ،وقد عُلم عد م املاالفة من الرحابة ،كما يف مسألة الشاهد
()3
واليمني.
املنطلق اخلامس :املنطلق العقلي والقياسي:
أيضا مبدطلقات عقلية وقياسية،
استدل أصحاب االجتا الثاين ً
ولعل أقيى ما ذكرو من املدطلقات ما يلي:
أوال :أن اليمني يف جانب املدعى عليه يف االبتداء؛ لكين
ً
شاهدا للمدعي ،فيعيل اليمني
شاهدا له ،وبدكيله صار الظاهر ً
الظاهر ً
( )1انظر :الكاساين« ،بدائع الردائع».225/6 :
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي».75/17 :
( )3انظر :ميفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي« ،روضة الداظر وجدة املداظر
يف أصيل الفقه على مذهب اإلما م أمحد بن حدبل»( ،ط ،2مؤسسة الراين
للطباعة والدشر والتينيع1423 ،هـ 2002/م) ،435 ،434 /1 :اآلمدي،
«واإلحكا م يف أصيل األحكا م».252/1 :
- 561 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

إىل جانبه ،وهلذا بدأان يف اللعان أبميان الزوج؛ لشهالة الظاهر له ،فإنه
كاذاب ،وبدأان يف القسامة بيمني الييل للشهالة الظاهرة،
ال يُ ّليث فراشه ً
فإن املسألة فيما إذا كان العداوة ظاهرة بني القتيل وأهل احمللة ،وكان
()1
قتيال.
العهد قريبًا بدخيهلم يف حملتهم إىل أن وجد ً
اثنيًا :أهنا حجة أحد املتداعيني ابتداء ،فيجب أن يكين تركها
()2
ميجبًا للعدول إىل ميني صاحبه كرتك البيدة.
املطلب اخلام  :املوازنة بني منطلقات االجتاهني والرتجيح بينهما

بعد هذا العرض الجتاهات الفقهاء يف مسألة تعيني مستحق
اليمني القضائية ،ومدطلقات كل اجتا يف املسألة ،ميكن أن نقرر مجلة
من احلقائق للمياننة بني االجتاهني:
أوال :بعد عرض االجتاهني يتأكد ما سبق ذكره يف حترير حمل
ً
النزاع:
 .1ال خالف بني االجتاهني على أن اليمني األصلية ،وهي ميني
املدعى عليه ،واملدريص عليها يف احلديث ،واملتبالرة إىل الذهن عدد
اإلطالق؛ تي مجه ابتداءً إليه ال إىل املدعي.
( )1انظر :السرخسي« ،املبسيط».34/17 :
( )2انظر :املاورلي« ،احلاوي».144/17 :
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 .2كما ميكن أن يقال أن املذاهب الفقهية( )1جييزون يف بعض
األحيال القضاء بدكيل املدعى عليه عن اليمني.
 .3وإمنا وقع اخلالف بني االجتاهني فيما سيى اليمني األصلية؛
كاليمني املرلولة ،واليمني يف مسألة الشاهد واليمني ،وأميان القسامة،
وأميان اللعان؛ هل تشرع يف جهة املدعي ابعتبار قية جدبته ،أ م أهنا ال
تشرع إال يف جهة املدعى عليه فهي مدحررة فيه؟
اثنيًا :عند عرض منطلقات االجتاهني ،تبني ما يلي:
 .1أن املدطلقات األثرية لالجتا األول هي مدطلقات مل تسلم
من االعرتاض ،فهي مفاهيم ال تدفي ميني املدعي ،خبالف املدطلقات
األثرية لالجتا الثاين ،ففيها مدطيقات صحيحة على تيجه اليمني
للمدعي؛ كاألحاليث املشهيرة يف الشاهد واليمني ،وميني املدعني يف
القسامة ،والقضاء برل اليمني إىل طالب احلق يف حديث ابن عمر،
ابإلضافة إىل قرة املقدال وعثمان بن عفان  -رضي هللا عدهما  -مما
يرجح األللة األثرية لالجتا الثاين على األول.
ّ
 .2أن اإلمجاع الذي استدد إليه أصحاب االجتا األول إمجاع
غاية ما فيه القضاء ابلدكيل ،وهذا ال خالف فيه عدد أصحاب االجتا
( )1املالكية يقضين ابلدكيل يف الطالق والعتاق ،والشافعية يف لعيى الزكاة،
انظر :ابن جزي ،القيانني الفقهية  ،298الدفراوي ،الفياكه الدواين ،221/2
الديوي ،روضة الطالبني  ،49-47/12املاورلي ،احلاوي .140/17
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الثاين يف بعض األحيال كما سبق ذكرها ،أما اإلمجاع احملكي من
أصحاب االجتا الثاين ،فهي إمجاع صحيح اثب عن الرحابة ،وال
يُعلم هلم خمالف؛ كاإلمجاع على القضاء ابلشاهد وميني املدعي،
والقضاء برل اليمني للمدعي عدد نكيل املدعى عليه؛ مما يرجح إمجاع
االجتا الثاين على األول.
 .3أن االجتا الثاين استدد إىل لليل قرآين ،وهي آية اليصية يف
السفر؛ ففيه تقرير ملبدأ رل اليمني ،ويؤكد مشروعية اليمني يف جهة
املدعي ،وهذا الدليل القرآين يعضد رأيهم ويقييه.
 .4األللة العقلية اليت استدد إليها أصحاب االجتا األول مل
تسلم من املداقشة واالعرتاض ،خبالف األللة العقلية ألصحاب االجتا
الثاين ،فإهنا وجيهة ال اعرتاض عليها.
خالصة الرأي يف املياننة بني االجتاهني والرتجيح بيدهما :أن
اليمني تكين يف جانب من قيي جدبته ،سياء أكان القية يف جدبة
املدعى عليه ابعتبار الرباءة األصلية ،أو كان القية يف جدبة املدعي
ابعتبار القريدة املراحبة ،وهي رأي أصحاب االجتا الثاين؛ وذلك لقية
األللة الدقلية والعقلية اليت استددوا إليها.
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املبحث الثاني :االجتاه القانوني يف تعيني مستحق اليمني
القضائية
يرى القانين أنه جيين تيجيه اليمني القضائية إىل أحد اخلرمني
بشرط أن تكين الياقعة اليت تدرب عليها اليمني متعلقة بشاص من
()1
وجه إليه ،وهذ تسمى اليمني احلامسة.
ويرى القانين يف اليمني احلامسة أنه جيين ملن ُو ّجه له أن يرملها
إىل خرمه ،بشرط أن تكين الياقعة مشرتكة بني اخلرمني ،مثال
الياقعة املشرتكة :اإلقراض أو اليفاء ،وال جيين الرل إذا كان الياقعة

( )1انظر :الدكتير طارق عبد الرءوف صاحل رنق« ،التعليق على نريص قانين
اإلثبات الكيييت»( ،ط ،1القاهرة :لار الدهضة العربية 2005 ،م)،431 :
الدكتير حممد السعيد رشدي« ،اإلثبات يف امليال املدنية والتجارية وف ًقا
للقانين املرري والكيييت»( ،ط ،2الكيي  :مؤسسة لار الكتب،
 1999م) ،176 :الدكتير قدري عبد الفتاح الشهاوي« ،اإلثبات مداطه
وضيابطه يف امليال املدنية والتجارية يف التشريع املرري واملقارن»،
(اإلسكددرية :مدشأة املعارف 2002 ،م) ،407 :املستشار الدكتير عبد
احلكيم فيل « ،اليايف يف اإلثبات يف امليال املدنية والتجارية والشرعية يف ضيء
خمتلف اآلراء الفقهية وأحكا م حمكمة الدقض»( ،املدريرة :لار الفكر
والقانين 2006 ،م).173/4 :
- 565 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

خاصة بشاص َمن ُو ّجه
بتررف صدر ممن ورثه.
وهذ اليمني املرلولة ال تقبل الرمل مرة أخرى ،فإما ميني َمن
()2
ُو ّجه له ،أو القضاء عليه ابلدكيل.
()3
ويرى القانين أن يُقضى ابلدكيل يف حالتني :
فيرا
احلالة األوىل :إذا وجه اليمني للارم ورفض أن حيلفها ً
ومل يرلها إىل اخلرم.
رلت عليه اليمني ورفض أن حيلفها .كما يرى
احلالة الثانية :إذا ّ
أيضا أنه جيين للقاضي تيجيه اليمني إىل أحد اخلرمني إذا كان
القانين ً
كامال أبال تكين خالية من الدليل ،وهذ تسمى ابليمني
لليال ً
ال ميلك ً
()4
املتممة.
()1

إليه اليمني؛ كياقعة علمه أو عد م علمه

( )1انظر :التعليق  ،431والدكتير حممد السعيد رشدي« ،اإلثبات يف امليال
املدنية والتجارية» ،176 :والدكتير عبد احلكيم فيل « ،اليايف»،240/4 :
والدكتير طارق عبد الرءوف صاحل« ،التعليق على قانين اإلثبات».909 :
( )2انظر« :التعليق» ،431 :والدكتير حممد السعيد رشدي« ،اإلثبات يف امليال
املدنية والتجارية» ،176 :والدكتير عبد احلكيم فيل « ،اليايف».173/4 :
( )3انظر« :التعليق» ،431 :والدكتير حممد السعيد رشدي« ،اإلثبات يف امليال
املدنية والتجارية».176 :
( )4انظر :الدكتير طارق عبد الرءوف صاحل« ،التعليق على قانين اإلثبات
الكيييت» ،450 :والدكتير حممد السعيد رشدي« ،اإلثبات يف امليال املدنية
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وهذ ميال من قانين اإلثبات الكيييت تؤكد ما مت ذكر من اآلراء
القانينية السابقة:
لكل من اخلصمني يف أية
املالة ( )61إثبات كيييت" :جيوز ّ
حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمني احلامسة إىل اخلصم
اآلخر ،بشرط أن تكون الواقعة اليت تنصب عليها اليمني متعلقة
بشخص من وجهت إليه ."...
املالة ( )61إثبات كيييت" :وملن وجهت إليه اليمني أن يردها
على خصمه ،على أنه ال جيوز الرد إذا انصبت اليمني على واقعة ال
يشرتك فيها اخلصمان ،بل يستقل هبا شخص من وجهت إليه اليمني
."...
املالة ( )64إثبات كيييت" :كل من وجهت إليه اليمني فنكل
عنها دون أن يردها على خصمه ،وكل من ردت عليه فنكل عنها؛
خسر دعواه".

والتجارية» ،188 :الدكتير قدري عبد الفتاح الشهاوي« ،اإلثبات مداطه
وضيابطه» ،446 :والدكتير عبد احلكيم فيل « ،اليايف»،216/4 :
والدكتير طارق عبد الرءوف صاحل« ،التعليق على قانين اإلثبات».912 :
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املالة ( )66إثبات كيييت" :للقاضي يف أية حالة كانت عليها
أي من
الدعوى أن يوجه اليمني املتممة من تلقاء نفسه إىل ّ
اخلصمني ليبين على ذلك حكمه يف موضوع الدعوى ،أو يف قيمة ما
يكم به ،ويشرتط يف توجيه هذه اليمني أال يكون يف الدعوى دليل
كامل ،وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل ،وال جيوز للخصم
الذي موجهت إليه هذه اليمني أن يردها على اخلصم اآلخر".
خالصة رأي القانون:
أوال :ال تيجد اجتاهات قانينية يف مستحق اليمني ،فاليمني جيين
ً
تيجيهها للمدعي أو املدعى عليه.
ِ
برل اليمني
اثنيًا :القانين ال ميدع من تيجيه اليمني للمدعي إما ّ
كامال.
لليال ً
من املدعى عليه ،أو إذا كان املدعي ال ميلك ً
اثلثًا :القانين ال ميدع من القضاء ابلدكيل عدد رفض احللف
رل اليمني ،أو رفض اليمني عدد رل اليمني.
وعد م ّ
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املبحث الثالث :دراسة مقارنة بني االجتاهات الفقهية والقانون
من خالل ما سبق ذكر من رأي القانين ،ميكن استاالص
الدتائج التالية يف املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانين اليضعي يف
مستحق اليمني القضائية:
أوال :أن الفقه فيه اجتاهان يف مستحق اليمني القضائية خبالف
ً
القانين ،فإنه اجتا واحد؛ مما يعكس الثراء املعريف يف الفقه اإلسالمي
عن القانين اليضعي.
اثنيًا :هداك تيافق بني االجتا القانيين واالجتا الثاين يف الفقه
اإلسالمي القائل أبن مستحق اليمني هي جدبة القيي من اخلرمني.
اثلثًا :يتيافق االجتا القانيين مع الفقه اإلسالمي يف اجتاهه الثاين
للم مدعني ،بررف الدظر عن
أنه ال مانع من تيجيه اليمني القضائية ُ
لواعي هذا التيجيه.
ابعا :يتيافق االجتا القانيين مع الفقه اإلسالمي يف اجتاهيه
رً
األول والثاين على مشروعية القضاء ابلدكيل من حيث املبدأ.
خامسا :يتيافق االجتا القانيين مع االجتا الفقهي الثاين يف
ً
مشروعية رل اليمني.
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سادسا :يتيافق االجتا القانيين مع االجتا الفقهي الثاين يف أنه
ً
ال يشرع رل اليمني إذا استقل ابحلق أحد اخلرمني ،وهي قريب مما ذكر
شيخ اإلسال م ابن تيمية  -رمحه هللا  -يف ذلك.
سابعا :يتيافق االجتا القانيين مع االجتا الفقهي الثاين يف
ً
عرب عده القانين بعد م البيدة الكاملة،
القضاء ابلشاهد واليمني ،وهي ما ّ
وهي ما يسمى يف القانين :اليمني املتممة.
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اخلامتة

وبعد ،فلله احلمد واملدمة ،وله الفضل على إمتا م الدِّعمة ،وحيث
بلغ البحث هنايته  -بتيفيق من هللا وفضله  -فإنه من املداسب أن أذكر
أهم الدتائج اليت تيصل إليها من خالل هذا البحث ،وهي:
أ ّن معاجلة املسائل الفقهية من خالل الدراسات البَـيدِيمة املتمثلة
عدا
يف املقارانت التشريعية بني الدظر الفقهي والدظر القانيين؛ تعطي بُ ً
كليا يتسم ابلشميل للقضية املدروسة.
أن هذا الدّيع من ال ّدراسات أثب أن املذاهب الفقهية ما هي
إال مدارس حقيقية ميانية للمدارس القانينية املعاصرة ،كما أثب أحقية
كين املدرسي.
املذاهب الفقهية ابملُ ّ
أن املسلك الكفيل بتحقيق ثدائية التدظريين الفقهي والقانيين
واملياننة بيدهما هي مدهج االجتاهات ،كما ممر معدا يف لراستدا.
أ ّن الشياهد التطبيقية يف الرتاث الفقهي انطقة بضرورة إعمال
مدهج االجتاهات يف لراسة القضااي الفقهية؛ تضيي ًقا هلية اخلالف
وضبطه.
ولعل إغفال هذا املسلك يف احملافل الفقهية املعاصرة هي سبب
االحنراف يف التدظري الفقهي والعملي على السياء؛ ملا له من ابلغ األثر
يف تقريب الرتاث الفقهي؛ لذا فإ ّن الدعية ميصيلة بضرورة:
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ـ ا ِطَّرال إعمال هذا املدهج ،أعين بذلك مسلك االجتاهات يف
املقارانت التشريعية ،وتيسيع لائرة تيظيفه الستيعاب القضااي الفقهية
أتصيال وتدز ًيال.
ً
وهذا يدعيان لتكثيف اجلهيل إلبران الدضج الفقهي من خالل
لراسات أكالميية تُعىن مبسلك االجتاهات الفقهية؛ عساها تسهم يف
تيسري :التقدني الفقهي ،ومن َث املسامهة يف حل املعضالت املعاصرة.
ومن أهم الثمرات اليت خرجت هبا الدراسة ما يلي:
أوال :أن فقهاء املسلمني هلم اجتاهان يف مستحق اليمني
القضائية ،اجتا حيررها يف جانب املدعى عليه ،واجتا يف جدبة األقيى.
اثنيا :االجتا القائل جبعل اليمني يف جدبة األقيى هي اجتا
متيافق مع األللة الشرعية واملسائل الدظرية ،خبالف االجتا اآلخر.
اثلثا :هداك إثراء معريف عدد فقهاء املسلمني متمثال يف االجتاهني
خبالف القانين فهي اجتا واحد ال تعدل فيه.
وبعد ،فهذا ما تيسر مجعه وترتيبه ،وهللا أسأل السدال والتيفيق،
وسبحانك اللمهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال أن  ،أستغفرك وأتيب
إليك.
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اتريخ حيىي بن معني برواية الدوري ،حتقيق :الدكتير أمحد حممد نير سيف،
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،مكة املكرمة ،الطبعة
األوىل1399 ،هـ 1979/م.
التبررة يف أصيل الفقه ،علي بن ييسف الشرياني ،ط ،1لار الفكر ،لمشق،
1403هـ.
التحبري شرح التحرير يف أصيل الفقه ،لعالء الدين املرلاوي ،ت :ل .عبد
الرمحن اجلربين وآخرين ،مكتبة الرشد -السعيلية /الرايض ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ 2000 -م.
التحجيل يف ختريج ما مل خيرج من األحاليث واآلاثر يف إرواء الغليل ،لعبد
العزيز بن مرنوق الطريفي ،مكتبة الرشد للدشر والتينيع ،الرايض ،الطبعة
األوىل ،سدة 1422هـ 2001/م.
التعليق على قانين اإلثبات ،للمستشار عز الدين الدانصيري واألستاذ حامد
عكان ،الطبعة الثامدة 1998 ،م.
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التعليق على نريص قانين اإلثبات الكيييت ،ل .طارق عبد الرءوف صاحل
رنق ،لار الدهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 2005 ،م.
تفسري البغيي ،البغيي ،حتقيق :عبد الرناق املهدي  ،لار إحياء الرتاث العريب
–بريوت1420 ،هـ.
تفسري املدار ،حممد رشد رضا ،ط .اهليئة املررية العامة للكتاب 1990 ،م.
التلايص احلبري ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت:
852هـ) ،حتقيق :السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين ،املديدة املديرة،
1384هـ.
التيضيح يف شرح املاترر الفرعي البن احلاجب ،خلليل بن إسحاق بن
ميسى ،حتقيق :الدكتير أمحد بن عبد الكرمي جنيب ،مركز جنيبييه
للماطيطات وخدمة الرتاث ،الطبعة األوىل ،سدة 1429هـ 2008/م.
تيسري اليصيل إىل مدهاج األصيل من املدقيل واملعقيل ،لكمال الدين حممد بن
حممد بن عبد الرمحن ،لراسة وحتقيق :الدكتير عبد الفتاح أمحد قطب
الدمخيسي ،لار الفاروق احلديثة للطباعة والدشر ،القاهرة ،الطبعة
األوىل ،سدة 1423هـ 2002/م.
اجلامع الرحيح (سدن الرتمذي) ،حملمد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرون ،لار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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جهيل تقدني الفقه اإلسالمي ،ل .وهبة الزحيلي ،لار الفكر ،بريوت ،لبدان،
 2014م.
اجليهر الدقي على سدن البيهقي ،لعالء الدين علي بن عثمان ابن الرتكماين،
لار الفكر ،بريوت.
حاشية الدسيقي على الشرح الكبري ،الدسيقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،ط.
لار الفكر.
حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجليامع ،ط .لار الكتب
العلمية ،بدون بياانت.
حاشية رل احملتار على الدر املاتار شرح تديير األبرار يف فقه أيب حديفة ،البن
عابدين حممد عالء الدين أفددي ،لار الفكر للطباعة والدشر ،بريوت،
لبدان1421 ،هـ 2000/م.
احلاوي الكبري يف فقه الشافعي ،أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب
البرري البغدالي ،الشهري ابملاورلي ،لار الكتب العلمية ،بريوت،
لبدان ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1994/م.
الدراية فـي ختريج أحديث اهلداية ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر
العسقالين (ت852 :هـ) ،حتقيق :السيد عبد هللا هاشم املدين ،لار
املعرفة ،بريوت.
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لرر احلكا م شرح جملة األحكا م ،لعلي حيدر ،حتقيق وتعريب :احملامي فهمي
احلسيين ،لار الكتب العلمية ،لبدان ،بريوت.
الذخرية ،لشهاب الدين أمحد بن إلريس القرايف ،حتقيق :حممد حجي ،لار
الغرب ،بريوت ،لبدان 1994 ،م.
روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أليب نكراي حميي الدين حيىي بن شرف الديوي،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبدان1405 ،ه 1985/م.
روضة الداظر وجدة املداظر يف أصيل الفقه على مذهب اإلما م أمحد بن حدبل،
مليفق الدين عبد هللا بن أمحد املقدسي ،مؤسسة الراين للطباعة والدشر
والتينيع ،الطبعة الثانية ،سدة 1423هـ 2002/م.
سبل السال م ،حملمد بن إمساعيل األمري الردعاين ،ط .لار احلديث.
سدن ابن ماجه ،حملمد بن يزيد أيب عبد هللا القزويين ،حتقيق :فؤال عبد الباقي،
لار الفكر ،بريوت.
سدن أيب لاول ،لسليمان بن األشعث أيب لاول السجستاين األنلي ،حتقيق:
حميي الدين عبد احلميد ،لار الفكر ،بريوت.
سدن الدارقطين ،لإلما م علي بن عمر الدارقطين (ت385 :هـ) ،الطبعة الثالثة،
1413هـ 1993/م ،لار عامل الكتب ،بريوت.
سدن الدارمي ،أليب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي ،حتقيق :حسني
سليم أسد ،لار املغين.
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السدن الكربى ،لإلما م أمحد بن احلسني البيهقي (ت458 :هـ) ،حتقيق :حممد
عطا ،لار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1994/م.
السدن الكبري ،أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،حتقيق :عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي ،ابلتعاون مع مركز هجر ،هجر للطباعة والدشر،
القاهرة ،مرر ،األوىل ،سدة 1432هـ 2011/م.
سدن الدسائي ،حتقيق :عبد الفتاح أبي غدة ،الداشر :مكتبة املطبيعات
اإلسالمية ،لار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1414ه 1994/م.
سدن سعيد بن مدرير ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،الدار السلفية ،اهلدد،
الطبعة األوىل ،سدة 1403هـ 1982/م.
شرح الكيكب املدري ،ابن الدجار الفتيحي ،ط ،2مكتبة العبيكان1418 ،هـ-
 1997م.
شرح حدول ابن عرفة= اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلما م ابن عرفة
اليافية ،حممد بن قاسم الرصاع ،ط ،1املكتبة العلمية1350 ،هـ.
صحيح البااري ،حملمد بن إمساعيل أيب عبد هللا البااري اجلعفي ،حتقيق:
الدكتير مرطف ى أليب البغا ،لار ابن كثري ،اليمامة ،الطبعة الثالثة،
1407هـ 1987/م.
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صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج أيب احلسني القشريي الديسابيري ،حتقيق:
حممد فؤال عبد الباقي ،لار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
عقد اجلياهر يف مذهب عامل املديدة ،جالل الدين عبد هللا بن جنم ،ابن شاس،
حتقيق :محيد حلمر1423 ،هـ 2003-م.
عمدة القاري شرح صحيح البااري ،بدر الدين العيين ،ط .لار إحياء الرتاث
العريب -بريوت.
العداية شرح اهلداية ،ألكمل الدين حممد بن حمميل البابريت احلدفي ،طبعة لار
الفكر ،بدون بياانت نشر.
فتح القدير ،الكمال بن اهلما م ،حممد بن عبد الياحد السيياسي ،ط .لار
الفكر.
الفروع ومعه ترحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرلاوي ،املؤلف:
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبي عبد هللا ،مشس الدين املقدسي
الراميىن َث الراحلي ،احملقق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،لبدان ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2003/م.
الفريل يف األصيل ،ألمحد بن علي اجلراص الراني ،ونارة األوقاف الكييتية،
الطبعة الثانية ،سدة 1414هـ 1994/م.
كشاف القداع ،ملدرير بن يينس البهييت (ت1051 :هـ) ،تعليق :هالل
مريلحي ،لار الفكر ،بريوت1402 ،هـ 1982/م.
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كشف اللثا م شرح عمدة األحكا م ،حممد بن أمحد بن سامل السفاريين ،ط.
ونارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -الكيي 1428 ،هـ 2007-م.
الكليات ،أييب بن ميسى الكفيي ،حتقيق :عدانن لرويش وحممد املرري،
مؤسسة الرسالة -بريوت.
املبسيط ،لشمس الدين أيب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ،لراسة
وحتقيق :خليل حميي الدين امليس ،لار الفكر للطباعة والدشر والتينيع،
بريوت ،لبدان ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2000/م.
جملة األحكا م ،أتليف :جلدة مكينة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية
ِ
جتارت كتب ،آرا م
 ،حتقيق :جنيب هييين ،ط .نير حممد ،كارخانه
ابغ-كراتشي.
جممع الزوائد ،لدير الدين علي بن أيب بكر اهليثمي (ت807 :هـ) ،لار الراين
للرتاث ،مرر1407 ،هـ.
احملريل ،لفار الدين الراني ،ت :طه جابر فياض ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثالثة1418 ،هـ 1997 -م.
احمللى ابآلاثر ،أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حز م األندلسي القرطيب
الظاهري ،لار الفكر ،بريوت.
مراتب اإلمجاع يف العبالات واملعامالت واالعتقالات ،ابن حز م ،ط .لار
الكتب العلمية -بريوت.
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املستدرك على الرحيحني ،أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم ،حتقيق:
مرطفى عبد القالر عطا ،لار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1411هـ 1990/م.
مسدد اإلما م أمحد ،شرح وحتقيق :أمحد شاكر ،لار الكتاب اإلسالمي ،مرر،
1392هـ.
مسدد الفاروق أمري املؤمدني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عده وأقياله
على أبياب العلم ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :إما م
بن علي بن إما م ،لار الفالح ،مرر ،الطبعة األوىل،
1430هـ 2009/م.
ُمردف ابن أيب شيبة ،أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي
الكييف ،حتقيق :حممد عيامة.
مردف عبد الرناق ،أليب بكر عبد الرناق بن مها م الردعاين ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبدان ،الطبعة الثانية،
1403ه.
املعتمد ،أبي احلسني البرري ،حتقيق :خليل امليس ،ط .لار الكتب العلمية-
بريوت1403 ،هـ.
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املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أييب أيب القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي
بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة العلي م واحلكم ،امليصل ،الطبعة الثانية،
1404هـ 1983/م.
املعينة على مذهب عامل املديدة ،القاضي عبد اليهاب ،ط .املكتبة التجارية،
مرطفى أمحد البان -مكة املكرمة.
املغين يف فقه اإلما م أمحد بن حدبل الشيباين ،أليب حممد عبد هللا بن أمحد بن
قدامة املقدسي ،لار الفكر ،بريوت ،لبدان ،الطبعة األوىل،
1405هـ 1985/م.
مدار السبيل يف شرح الدليل ،البن ضياين إبراهيم بن حممد بن سامل ،حتقيق:
نهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة السابعة،
1409هـ 1989/م.
مدح اجلليل شرح على خمترر سيدي خليل ،للشيخ حممد عليش ،طبع لار
الفكر1409 ،هـ 1989/م.
املهذب يف علم أصيل الفقه املقارن حترير ملسائله ولراستها لراسة نظرية
تطبيقية ،لعبد الكرمي بن علي بن حممد الدملة ،مكتبة الرشد ،الرايض،
الطبعة األوىل1420 ،هـ 1999/م.
مياهب اجلليل يف شرح خمترر خليل ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن
الطرابلسي احلطاب الرعيين ،ط .لار الفكر1412 ،هـ 1992-م.
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امليطأ برواية حممد بن احلسن ،ملالك بن أنس األصبحي ،حتقيق :الدكتير تقي
الدين الددوي ،لار القلم ،لمشق ،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1991/م.
امليطأ ،ملالك بن أنس األصبحي ،حتقيق :حممد فؤال عبد الباقي ،لار إحياء
الرتاث العريب ،مرر.
اهلداية شرح بداية املبتدي ،أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل
الرشداين املرغيداين ،املكتبة اإلسالمية.
اليايف يف اإلثبات يف امليال املدنية والتجارية والشرعية يف ضيء خمتلف اآلراء
الفقهية وأحكا م حمكمة الدقض ،املستشار الدكتير عبد احلكيم فيلة،
لار الفكر والقانين ،املدريرة ،مرر 2006 ،م.
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