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 القضاء بالقرائن

ولهذا أوجب  بعض،ومنع تعدي الناس بعضهم على  الظلم،ورفع  الحقوق،اإلسالم بحفظ  عنى

 . القضاة ليحكموا بين الناس بالعدلنصب 

غير  أحكامه،وبينت شريعة اإلسالم طرق اإلثبات التي يجب على القاضي أن يعتمد عليها في 

ومنها ما هو مختلف فيه بينهم، ومما  المسلمين،أن هذه الطرق منها ما هو مجمع عليه بين فقهاء 

 .بالقرائنالقضاء . رضي هللا عنهم  –اختلف فيه فقهاؤنا 

 :تعريف القرائن

القرائن جمع قرينة؛ وهي من الفعل قرن بمعني جمع، تقول قرنت بين الحج والعمرة، أي  :لغة

جمعت بينهما بإحرام واحد، وقرنت بين البعيرين؛ أي جمعت بينهما بحبل واحد، وكل ما يقرن 

 .بين الزوج والزوجةبه بين شيئين فهو الِقران، لذا يُقال لعقد الزواج عقد الِقران؛ ألنه يقرن به 

وكذلك فإن الفعل قرن يدل على المصاحبة، حيث يُقال للزجة إنها قرينة فالن؛ لمصاحبتها         

إياه على الدوام، وكذلك يُقال للصديق قرين، لمالزمته لصديقه باستمرار، ونفس الشخص يقال 

 .لها قرينة، ألنها تدل على صاحبها، حيث هي مالزمة لشخصه

يعرف القدامى القرائن رغم استعمالهم لها، لكن المعاصرين عرفوها ومن هذه  لم:اصطالحا

 :التعريفات

القرينة القاطعة هي األمارة البالغة : تعريفها بأن( 1471المادة )جاء في مجلة األحكام العدلية -1

 . حدّ اليقين

خفيا  فتدل  القرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا  : تعريف الشيخ مصطفى الزرقا وهو  -2

 ".عليه

وقد عرف القرائن بنفس التعريف السابق الذي ذكره الشيخ : تعريف الدكتور وهبة الزحيلي  -3

الزرقا ولم ينسبه إليه
 
. 

استنباط ": تعريف أحمد إبراهيم الذي نقله عن االستاذ أحمد نشأت، حيث قال إن القرينة هي  -7

 ."ومالشارع أو القاضي أمرا  مجهوال  من أمر معل

األمارة التي نص عليها الشارع، أو ": تعريف الدكتور أنور دبور، حيث عرف القرائن بأنها  -5

استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم، أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من 

 ."أحوال



ا على ما خفي وهذه التعريفات في اإلجمال تدل على أن القرينة عالمة ظاهرة يستدل من خالله

من أمور وهي تُوِجد عند اإلنسان علما  بشيء يكاد أن يكون مماثال  للعلم الحاصل من المشاهدة 

لقرينة فا، والعيان، وقد يكون مصدر القرينة نصا شرعيا، وقد يكون المصدر االجتهاد والعقل

 .عالمة ظاهرة يُستدل من خاللها على ما خفي من أمور

 :القرائن باعتبارت مختلفة إلى مجموعة من األقسامتنقسم   :أقسام القرائن

فباعتبار مصدرها تنقسم إلى قرائن منصوص عليها في القرآن والسنة، وقرائن قررها  ـ  1

 .األئمة المجتهدون، وقرائن استنبطها القضاة

 .وباعتبار العالقة بينها وبين ما تدل عليه تنقسم إلى قرائن عقلية، وقرائن عرفيه ـ  2

ات داللة قوية، وقرائن ذات داللة ذوباعتبار قوة داللتها على الحق تنقسم إلى قرائن  ـ  3

 .ضعيفة، وقرائن ملغية

 :تحرير محل النزاع

القرائن لها دور قوي في االستئناس والتَّرجيح، وتعيين جانب أقوى المتداعين في الدعوى؛  -أ

ألنه يدعي خالف الظاهر، كما أن  وبناء على ذلك يحدد المدعي في الدعوى؛ ليكلف باإلثبات؛

ا في تشكيل قناعة القاضي عند وزن البينات، وهذا أمر ال خالف فيه؛  ا كبير  القرينة تلعب دور 

 .ألنه يستند إلى أصول الشريعة، ومنطق العقل

القرينة تعدُّ وسيلة من وسائل دفع الدعوى أو التهمة؛ كالبكارة، وسيلة لدفع جريمة الزنا،  -ب

متفق عليه بين الفقهاء؛ ألنه يستند إلى أصول الشريعة، ومنطق العقل، وخاصة في  وهذا أمر

 .جرائم الحدود؛ ألن القرينة شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات

 

اختلف الفقهاء في اعتماد القرينة، كوسيلة من وسائل إثبات الحقوق بشكل مستقّلٍّ عن وسائل  -جـ

 .ن العلماءاإلثبات األخرى، وبهذا انحصر الخالف بي

اتفق العلماء على أنه ال يجوز للقاضي أن يحكم في أية قضية إال إذا وجدت الحجة التي يثبت بها 

الحق ، واتفقوا أيضا على أن اإلقرار ، والبينة ، واليمين ، والنكول حجج شرعية يعتمدها 

ل وسيلة من القاضي في قضائه ويعول عليها في حكمه، ، لكنهم مختلفون في القرائن القاطعة ه

 ؟.وسائل اإلثبات أم ال

 :آراء العلماء في هذه المسألة



 :اختلف الفقهاء في اعتماد القرائن وسيلة من وسائل اإلثبات إلى فريقين

يرى أن القرائن وسيلة من وسائل اإلثبات المعتبرة شرع ا، وينسب هذا الرأي إلى  :األول

 :واستدلوا على ذلك بما يلي ،عية والحنابلةجماهير العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشاف

 :األدلة من القرآن الكريم-1

وردت أدلة كثيرة في القرآن الكريم، تُشير بوضح إلى اعتماد القرائن الواضحة، وسيلة من 

 :وسائل اإلثبات، ومنها

لَْت لَُكمْ  ﴿ :قوله تعالى -أ ُ  َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بِدَمٍّ َكِذبٍّ قَاَل بَْل َسوَّ ا فََصْبٌر َجِميٌل َوَّللاَّ أَْنفُُسُكْم أَْمر 

 .11: ﴾ يوسف اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ 

 :وجه االستدالل باآلية الكريمة

تُفيد اآلية الكريمة أن إخوة يوسف عليه السالم أرادوا أن يجعلوا الدم عالمة على صدقهم، لكن 

م، وذلك لوجود قرينة أقوى، وهي عدم تمزق قميص سيدنا يعقوب عليه السالم، لم يَقتنِع بدعواه

ق قميصه؟ وهذه قرينة قاطعة، تدل ! سيدنا يوسف عليه السالم،كيف يأكله الذئب، دون أن يمّزِ

على بطالن دعواهم، ولهذا استدل سيدنا يعقوب عليه السالم على كذبهم، بصحة القميص، وهذا 

ات، وشرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في دليل على اعتماد القرائن، وسيلة من وسائل اإلثب

 .شرعنا، ولم يرفع أو يرد في شرعنا ما يغيره

َوَشِهدَ َشاِهدٌ ِمْن أَْهِلَها إِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُبُلٍّ فََصدَقَْت َوهَُو ِمَن  ﴿ :قال تعالى -ب

اِدقِينَ  َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن دُبُرٍّ فََكذَبَتْ  * اْلَكاِذبِينَ  ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ ِمْن دُبُرٍّ  * َوهَُو ِمَن الصَّ فَلَمَّ

 .21 – 22: ﴾ يوسف قَاَل إِنَّهُ ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمٌ 

 :وجه االستدالل

تفيد اآليات بوضوح اعتماد قدِّ القميص وسيلة لمعرفة الصادق منهما من الكاذب في دَعواه، 

واضح على اعتماد القرائن القاطعة وسيلة من وسائل اإلثبات، وشْرع َمن قبلَنا شرعٌ وهذا دليل 

 .لنا إذا جاء في شرِعنا ولم يَِردْ في َشرِعنا ما يغيره

لََق َّللّاُ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثاَلَثَةَ قُُرَوءٍّ َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما خَ  ": قوله تعالى-ج

ِهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أَرَ  ادُواْ إِْصالَحا  فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِاّلّلِ َوالْيَْوِم اآلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِردِّ

َجاِل َعلَيِْهنَّ دََرَجةٌ َوَّللّاُ َعزِ   " يٌز َحُكيمٌ َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَيِْهنَّ بِالَْمعُْروِف َوِللّرِ

 :وجه الداللة من اآلية الكريمة



جعل هللا تعالى في اآلية السابقة القرء عالمة وقرينة على عدم الحمل، ومن هنا يُستدل         

 .على أن القرينة معتبرة شرعا ، ويصح اإلثبات بها

 " َوَعالَماتٍّ َوبِالنَّْجِم هُْم يَْهتَدُونَ  ": ـ قوله تعالى -د    

 :اللة من اآلية الكريمةوجه الد

في اآلية السابقة يمتن المولى عز وجل على عباده بأن جعل لهم عالمات مادية يهتدون         

بها، ومنها النجوم التي كان يهتدي بها المسافرون في أسفارهم
،
فإذا كان الشرع قد رضي هذه  

كون القرائن دالئل على فمن باب أولى أن ت العالمات والقرائن في األمور المادية المحسوسة

 .األمور الخفية

 :األدلة من السنة الشريفة-0

 :وردت عدة أدلة، تدل على اعتماد القرائن وسيلة من وسائل اإلثبات، نذُكر منها

يا رسول هللا، : ، قالوا((ال تُنكح األيم حتى تُستأَمر، وال تُنَكح البِكر حتى تُستأذَن: ))قوله ملسو هيلع هللا ىلص -أ

 .((أن تسُكت: ))إذنها؟ قال وكيف

 :وجه االستدالل بالحديث الشريف 

 .يفيد الحديث بوضوح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اعتمد سكوت البكر قرينة  قاطعة على رضاها بالزواج

فقلت  -أردُت الخروج إلى خيبر، فأتيُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص : عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه قال -ب

إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسق ا، فإذا طلب : ))إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: له

 .((منك آية ، فضع يدَك على ترقوته

 :وجه االستدالل بالحديث 

الحديث يدل بوضح على اعتماد القرينة الواضحة وسيلة من وسائل إثبات الحق والصدق، في 

؛ ألن وضع اليد على ترقوة الوكيل، عالمة على صدق طلب المال من وكيل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .رسوِل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في طلبه المال من وكيله

بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني : عن عبدالرحمن بن عوف، قال -جـ

أكون بين أضلع منهما، فغمزني  وشمالي فإذا أنا بغالمين من األنصار، حديثة أسنانهما تمنيت أن

أخبرت أنه : نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: أحدهما، فقال

يسب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والذي نفسي بيده، لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حتى يموت األعجُل 

ي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في منَّا، فتعجبت لذلك، فغمزني اآلخر، فقال ل



أال إنَّ هذا صاحبكما الذي سألتُماني، فابتدراه بسيفَيهما، فضرباه حتى قتاله، ثم : فقلتُ : الناس

: أنا قتلتُه، فقال: ، قال كل واحد منهما((أيكما قتله؟: ))انصَرفا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخبراه، فقال

 .((كالكما قتله: ))ال، فنَظر في السيفين، فقال: قاال(( تُما سيفيكما؟هل مسح))

 :وجه االستدالل بالحديث 

يدلُّ الحديث بوضوح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتمد في قضائه على وجود أثر الدم على السيف كقرينة على 

 .القتل

قال عمر بن الخطاب وهو جالس : هلل بن عتْبة أنه سمَع عبدهللا بن عباس، يقول عن عبيدا -د

إنَّ هللا قد بعث محمد ا ملسو هيلع هللا ىلص بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل : على منبر سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلْناها، فرجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورجْمنا بعدَه، فأخشى، إْن طال 

ما نجد الرجم في كتاب هللا، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها هللا، وإن : بالناس زمان، أن يقول قائل

الرجم في كتاب هللا حق على َمن زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان 

 .الحبل أو االعتراف

 :وجه االستدالل 

عنه جعل حمل المرأة التي ال زوج لها، يفيد األثر بوضوح أن عمر بن الخطاب رضي هللا 

  .قرينة قاطعة على زناها يقام عليها الحد

كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء ": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا -د

ب بابنك، إنما ذه: إنما ذهب بابنك، وقالت األخرى: الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها

ائتوني : فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود، فأخبرتاه، فقال

 ."ال تفعل يرحمك هللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى: فقالت الصغرى! بالسكين أشقه بينهما

 :وجه الداللة من الحديث

 لسالم قد قضىيظهر من خالل نص الحديث أن نبّي هللا سليمان عليه ا        

بين المتخاصمتين اللتين ال تملكان بينة على دعواهما بالقرائن، حيث اعتمد على خوف المرأة  

الصغرى على الطفل من الموت عند شقه بالسكين، وهذا دليل على أنها أمه بالفعل؛ حيث األم 

المرأة أكثر شفقة على ابنها ورحمة به، وال يمكن أن تتركه للموت حتى ولو بالتخلي عنه 

 .غيرها، وبالتنازل عن حقها فيه

 



 :وأما المعقول-3

فإن عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويشجع -

المجرمين على إجرامهم، وهذا مآل محرم، فما يؤدي إليه يكون باطال ، ويُثبت نقيضه وهو 

وما ال  ،لمحافظة على الحقوق من مقاصد الشريعةاعتماد القرائن وسيلة إثبات للحقوق؛ ألن ا

 .يتم الواجب إال به فهو واجب

في هذا النص أن على  ملسو هيلع هللا ىلص ، حيث يقرر النبي" البينة على المدعي" :قوله ملسو هيلع هللا ىلص جاء عن النبي -

مدعي الحق أن يثبته بالنبيّنة؛ والبيّنة هي اسم لك ما يبين الحق ويظهره
،
والقرينة من هذا القبيل،  

 .فإن الحق قد يثبت بها ويظهر، وعليه يتقرر كونها وسيلة من وسائل اإلثبات المشروعة

يرى عدم اعتماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وينسب هذا  :والفريق الثاني 

 .الرأي إلى بعض الحنفية وبعض المالكية

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

 .((البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر: ))باس، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالعن ابن ع-أ

 :وجه االستدالل بالحديث

الحديث اعتمد البينة وسيلة إلثبات الحق، ولو كانت القرينة ُمعتمدة لِذكرها الحديث، وعدم 

 .ذكرها دليل على عدم اعتمادها وسيلة من وسائل إثبات الحق

ا أحد ا بغير بينة، : ))قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ابن عباس رضي هللا عنهما قال عن -ب لو كنت راجم 

 .((لرجمُت فالنة؛ فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها

 :وجه االستدالل بالحديث

ظاهر، وهذا دليل واضح على عدم اعتماده صلى إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يُقم الحد على المرأة بناء  على ال

 .هللا عليه وسلم القرينة وسيلة من وسائل اإلثبات

شرب رجل فسكر، فلُقي يَميل في الفّجِ، فانُطلق به إلى : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال -جـ

فذَكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فضحك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلما حاذى بدار العباس، انفلَت، فدخل على العباس فالتَزمه

 .ولم يأمر فيه بشيء(( أفعلها؟: ))وقال

 :وجه االستدالل بالحديث 



إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يأمر بإقامة الحد على الرجل؛ ألنه لم يعتِمد قرينةَ ُسكِره دليال  على ذلك، ولو 

 . الحد، بناء  عليهاكانت القرينة وسيلة إثبات؛ ألقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 :أما المعقول -د 

ق  فإن القرائن وإن كانت قوية من حيث الظاهر قد يظهر بعد ذلك األمر على خالفها، ويتطرَّ

إليها االحتمال، وتدور حولها الشبهات، وقد يترتب على الحكم بها الظلم والمفسدة، وهذا ال 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم : ))عمال  بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ؛يجوز شرع ا

ا، فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة  .((مخرج 

 :المناقشة والتَّرجيح

ل في أدلَّة المانعين العتماد القرينة وسيلة من وسائل الحق، يجد أنها يتطرق إليها  إن المتأّمِ

ال والضعف سند ا ومتن ا، وخاصة فيما يتعلق بالقرائن؛ ألنها قرائن ضعيفة وليست قاطعة؛ االحتم

ولهذا ال يُبنى عليها حكم، وبهذا تكون األدلة خارج محل النزاع، وال يجوز االستدالل بها في 

انِعون، تشير هذه المسألة؛ ألنَّ القرينة المعتَمدة، هي القرينة القاِطعة، واألدلة التي استدلَّ بها الم

إلى القرائن الضعيفة، والتي ال يَجوز أن يُبنى عليها الحكم، وهذا أمر متَّفق عليه، ولهذا تكون 

األدلة التي استدلَّ بها المانِعون خارج محّلِ النزاع، وال يَجوز االستدالل بها، كما أن القرينة تعدُّ 

البيِّنة على َمن  -عليه السالم  -ُج تحت مفهوم قوِله بيِّنة؛ ألنَّها تُظِهُر الحقَّ وتبيِّنه؛ ولهذا تَندرِ 

ة القائلين  ادَّعى؛ ولهذا يكون استدالل المانعين بهذا الحديث، استدالال  في غير محلِّه؛ ويكوُن حجَّ

باعتِماد القَرينة وسيلة من وسائل اإلثبات، وبناء  على ذلك، وتَحقيق ا لمقاصد الشارع في تحقيق 

وق، فإنِّي أميُل إلى اعتِماد القرائن وسيلة من وسائل إثبات الحقوق الشخصية العدالة وحفظ الحق

ق إليها االحتِمال لألَسباب التاليَة  :والمدنية والجزائية، إذا كانت قاطعة  ومشروعة ، وال يتطرَّ

ة أدلَّة القائلين بها -1  .قوَّ

 .َضعُف أدلَّة المانِعين -2

 .ل وحفظ الحقوقتَحقيق مقاصد الشارع بإقامة العدْ -3

 .((البيِّنة على من ادعى: ))وألنَّها بيِّنة تندِرُج تحت َمفهوم قوله عليه السالم-7

 .وألنَّ القوانين المستَمدَّة من الفقه اإلسالمي اعتمدتْها وسيلة ِمن وسائل اإلثبات -5

 :منشأ الخالف: ثالثًا

 :ييرجع الخالف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أمور، ه



ق إليها االحتمال، تتَّسع للرأي والرأي اآلخر -أ  .األدلة الواردة فيها، أدلة ظنية، يتطرَّ

 .تعارض األدلة الواردة في هذه المسألة -ب

ولعل السبب في عدم : "االختالف في مدى تطبيق قاعدة الذارئع، يقول أستاذنا الزحيلي -جـ

ز، وسد الذرائع، ألن استعمال القرائن يحتاج إلى  تصريح الفقهاء بالقرائن هو االحتياط والتحرُّ

صفاء الذهن، وحدة الفكر، ورجحان العقل، وزيادة التقوى والصالح واإلخالص، وإال انحَرف 

 "بها صاحبها، وأصبحت أداة للظلم، ووسيلة لالضطهاد والتعسف

 ؟تحرير مفهوم البينة هل يقتصر على الشهادة، او هو اسم جامع لكل ما يبين الحق-د

 

 

 

 القضاء بالنكول ورد اليمين

ال توجه اليمين إلى المدعى عليه  -كالحدود -اتفق الفقهاء على أن الحقوق الخالصة هلل تعالى

 -كاألموال -أما حقوق العباد الخالصة. إلثباتها، وإن كانت هناك رواية عن الشافعي تجيز ذلك

النكاح والطالق والرجعة والعتق، فهذا اتفقوا على توجيه اليمين فيها، وإن كانت غير ذلك ك

فمالك ورواية عن أحمد على منع توجيه اليمين فيها، والشافعي وبعض الحنفية وابن حزم على 

جواز توجيه اليمين فيها، وأبوحنيفة يقول إن كانت هذه الحقوق مما يحتمل البذل أي ترك 

أما الحقوق . لنسب فال يجوزالمنازعة فيجوز توجيه اليمين فيها، وإن كانت غير ذلك كالنكاح وا

فمن رجح جانب العبد أوجب اليمين، ومن يرجح  -المشتركة بين العبد والرب فاختلفوا فيها

 .جانب هللا لم ير ذلك

 :من يوجه اليمين وإلى من توجه

على طلب المدعي عند عجزه عن إقامة البينـة على دعواه  إلى المدعى عليه بناء توجه اليمين

صلى هللا عليه  مــا روي عــن ابــن عبــاس أن النبــي : والدليل على ذلك ليه،عوانكار المدعى 

وأخرج البيهقي الحديث بإسناد صحيح بلفظ  ".عليه قضــى بــاليمين علــى المــدعى :"وسلم

، فالحديثان يدالن على أن البينة على المدعي "البينة على من المدعي واليمين على مـن أنكر"

والحكمة من جعل اليمين على المدعى  . المدعى عليه وهو مـذهب عامة الفقهاءواليمين على 

عليه كما قال ابن حجر وغيره أن جانب المدعي ضعيف ألنه يقول بخالف الظاهر فكلف الحجة 

القوية وهي البينة ألنها ال تجلب لنفسـها نفعـا  وال تدفع عنها ضررا  فهي كالم من ليس بخصم 

وأما جانب المدعى عليه فهو قوي ، ألن األصل فراغ ذمته فاكتفى  . دعيفيقوى بها ضعف الم



باليمين ، وهي حجة ضعيفة ألن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر ، والمدعى عليه 

متمسك بالظـاهر ، وهو اليد فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر واليمين وإن كانت كـالم الخصـم 

  :ويشترط لتوجيه اليمين إلى المدعي عليه كما يأتي فهـي كافيـة لالستمرار

طلب المدعي اليمين من المدعى  – ٣ . عدم وجود بينة للمدعي – ٢ . إنكار المدعى عليه – ١

واشترط المالكية لتوجيه  . ٦أن يكون المدعى به مما يجوز فيه االستحالف  – ٤ . عليه

عي خلطه لئال يستذل أهل السفه أهل الفضل اليمين الى المدعى عليه أن يكون بينه وبين المد

 .بتحليفهم مراراً  

لذي يوجه اليمين في الدعوى على المدعى عليه هو القاضي ألن التحليف حقـه ولكـن بشرط وا

 فقد سأل "لـك يمينه: ال ، فقـال : ألك بينـة ، فقـال ":للمدعي  ملسو هيلع هللا ىلص طلب المدعي ذلك منه ، لقوله

ورتب اليمين على فقدان البينة فال بد من السؤال ليمكنه االستحالف ، وال بد من طلبه من  ملسو هيلع هللا ىلص

وألن اليمين حق له فال يستوفيه القاضي من غير إذنه ، فإن حلف القاضي المدعى  . المدعي

ا يمين عليه قبل طلب المدعي ، أو حلف المدعى عليه قبل أن توجه إليه اليمين لم يعتد بها ألنه

أما يمين الرد عند القائلين بها كما سيأتي فيجب على  . قبل وقتها وللمدعي أن يطالب بإعادتها

  .أطلب ذلك المدعى عليه أم لم يطلب القاضي أن يردها علـى المـدعي سواء

 

 : لغة الشهادة تعريف

 : منها متعددة معان على تطلق

 . عالم:  أي ، شاهد فهو شهادة شهد:  يقال ، والحضور العلم

 . حضره إذا شهودا   الشيء شهد:  ويقال

 : االصطالح في تعريفها

 : يلي فيما ذكروها التي تعاريفهم وبيان تعريفها، في الفقهاء اختلف

 .وتخمين حسبان عن ال ، يقين عن آخر على للغير بحق إخبار هي:  الحنفية تعريف -1

 مع قائله عدّل إن بمقتضاه الحكم سماعه مالحاك على يوجب بحيث هو قول:  المالكية تعريف -2

 .طالبه حلف أو تعدده

 .  خاص بلفظ شيء عن إخبار:  الشافعية تعريف -3



 .  خاص بلفظ علمه بما اإلخبار:  الحنابلة تعريف -7

 أدق الحنابلة تعريف أن إال اآلخر من قريب هللا رحمهم والحنابلة الشافعية تعريف من وكل

 أن حيث ، المذكورة التعاريف أنسب وهو ، الشاهد علمه مما كونهب به المخبر خص حينما

 . االعتراضات من تسلم لم األخرى التعريف

والشهادة هي في المرتبة األولى في اإلثبات في الفقه اإلسالمي حيث أن لها حجية 

  .مطلقة أمام القضاء في جميع الوقائع والحوادث ولم تقيد بمجال معين

وأما حكم . القضاء على القاضي بموجبها بعد توافر شروطهاوجوب  :كم الشهادةح

تحمل الشهادة وأدائها، فهو فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه، إذ لو تركه الجميع، 

لضاع الحق، ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين، فيلزم الشهود بأداء 

 .الشهادة، وال يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها

 :اليمين تعريف

 . والقسم الَحلف مؤنث، اليمين: لغة

 اسم بذكر نفيا   أو إثباتا   الكالم أو الحق أو الشيء توكيد هي العام بمعناها واصطالحا  

 .صفاته من صفة أو هللا

 :مشروعية اليمين

 في باللغو هللا يؤاخذكم ال": تعالى قوله منها القرآن، في كثيرة آيات :من القرآن

 أن نبيه تعالى هللا أمر وقد[ 5/ 18:المائدة] "األيمان عقَّدتم بما ؤاخذكمي ولكن أيمانكم،

 .محرما   يشرع ال تعالى وهللا القرآن، من مواضع ثالثة في الحق على يقسم

 لو": وسلم عليه هللا صلّى قوله منها أيضا ، كثيرة بأحاديث اليمين مشروعة: من السنة

 المدعى على اليمين ولكن وأموالهم، الرج دماء رجال الدعى بدعواهم الناس يعطى

 "أنكر من على واليمين المدعي، على البينة ولكن": البيهقي رواية وفي "عليه

 إثم من فيه ما على ويدل أخيه، مال به ليقتطع الكاذب الحلف من يحذر حديث ومنها

 كان: قال قيس، بن األشعث عن الستة الكتب أصحاب أخرج الكبائر، من وهو كبير،

 عليه هللا صلّى هللا رسول إلى فاختصمنا بئر، في خصومة لي عم ابن رجل وبين نيبي



 هللا صلّى هللا رسول فقال يبالي، وال يحلف إذن: قلت "يمينه أو بيِّنتك": فقال وسلم،

 لقي مسلم، امرئ مال بها ليقتطع فاجر، فيها هو يمين على حلف من»: وسلم عليه

 وأيمانهم هللا بعهد يشترون الذين إن":ذلك تصديق هللا فأنزل «غضبان عليه وهو هللا،

 عذاب ولهم يزكيهم، وال هللا، يكلمهم وال اآلخرة، في لهم خالق ال أولئك قليال ، ثمنا  

: وقال له، وهبه ثم نخيل، على كعب بن ألبي عمر وحلف[. 3/ 44:عمران آل] "أليم

 .سنَّة فتصير حقوقهم، على الحلف من الناس يمتنع أن أحلف لم إن خفت

 :تعريف النكول

من باب قَتَل ( يَنُكلُ )به ( نََكلَ )وهو الجبن والتأخر، و( .. نََكال  ( )نََكلَ )يقال : اللغة

وقال . (النٌكال)واالسم  به بالتشديد مبالغة أيضا  ( نٌَكلَ )قبيحة أصابه بنازلة، و( نُكلَة)

، وإليه يرجع امتناعوالنون والكاف والالم أصل صحيح يدل على منع : ابن فارس 

 .فروعه

 :ااصطالح

" ، وعرفه بعضهم بأنه " االمتناع عن اليمين" عرف بعض الفقهاء النكول بأنه 

 ".التأخر عن اليمين الواجبة

 :كيفية النكول عن اليمين

أو حكما  كأن " ال أحلف " نكول المدعى عليه عن اليمين إما أن يكون حقيقة كقوله 

. ارض يمنعه من الحلف مثل الخرس والطرش يسكت دون أن يكون هناك ع

على طلب المدعي  المتناع عن اليمين إذا وجهت من القاضي إلى المدعى عليه بناءفا

، ألن المطلوب في الدعوى أن القاضي بعد تمام دعوى المدعي يسأل المـدعى عليه 

قامها على عما قاله فإن أقر ألزمه يما أقر به ، وإن لم يقر سأل المدعي البينة فإن أ

دعواه حكم له بمقتضاها وإن عجز حلف المدعى عليه بطلب المدعي ، فإن حلف 

 : انقطعت الخصومة ، وإن نكل عن اليمين فللفقهاء عدة آراء في هذه المسألة

 

أن القاضي يقضي على المدعى عليه بالنكول عن اليمين ويلزمه بما : القول األول 

 .ادعاه عليه المدعي



 . يه  ورواية عن اإلمام احمد وهي المذهبوهذا قول الحنف

يرد القاضي اليمين إلى المدعي، فيستحق الدعوى بيمينه ال نكول : القول الثاني 

 .خصمه

 .أحمدوبهذا قال المالكية  والشافعية ورواية عن اإلمام 

أن القاضي يحبس  المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف : القول الثالث 

 .معه

 .ول في مذهب الحنابلة  وبه قال الظاهريةوهذا ق

 - : األدلة

استدل أصحاب هذا القول القائلون بأن القاضي يقضي على :  أدلة القول األول 

  :اآلتيةالمدعى عليه بالنكول عن اليمين ويلزمه بما ادعاه عليه المدعي باألدلة 

ا  قليال  أولئك ال خالق لهم إن الذين يشترون بعهد هللا وإيمانهم ثمن "قوله تعالى : أوال  

 ".في اآلخرة

حيث منع هللا سبحانه من أن يستحق أحد بيمينه على غيره حقا  فال ترد : وجه الداللة 

 . اليمين لئال يستحق بيمينه مال غيره

بأن اآلية تصف اليمين الكاذبة التي يقتطع بها المرء مال أخيه ظلما  : ونوقش 

فال إثم وال حرج في يمينه واستحقاقه بها، مثله في ذلك  وعدوانا ، وأما إذا كان صادقا  

مثل المدعى عليه فإن كان كاذبا  فقد ارتكب كبيرة، وإن كان صادقا  فال حرج فيها 

 . لحفظ ماله

و يعطى الناس بدعواهم : عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ابنعن : ثانيا  

 .وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليهالدعى ناس دماء رجال 

حيث حصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جنس اليمين في جانب المدعى عليه، فلم تشرع : وجه الداللة 

 .في غيره، فال ترد اليمين على المدعي



بأن دعوى حصر اليمين في جانب المدعى عليه فيها نظر، فقد ثبتت اليمين : ونوقش 

ددة، قبل فيها الشارع قول الشخص مع يمينه، كاألمين إذا للمدعي في حاالت متع

 .ادعى التلف أو الرد وكذا المودع والوصي

 "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " –ملسو هيلع هللا ىلص  -قال رسول هللا : ثالثا  

لمدعى عليه، كما جنس اليمين في جنبة ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -حيث جعل الرسول : وجه الداللة 

جعل جنس البينة في جنبة المدعي، فقسم بينهما، والقسمة تنافي الشركة، ولما لم يجز 

نقل حجة المدعي إلى جهة المدعى عليه، ولم يجز أيضا  نقل حجة المدعى عليه إلى 

 .جهة المدعي

ى بأن الحديث وارد فيمن يتوجه عليه اليمين ابتداء، وهذا ما يقول به من ير: ونوقش 

رد اليمين، وأما ما نحن فيه فلم يتعرض له الحديث والمنكر قد يقيم البينة إذا ادعى 

 .فكذلك اليمين قد توجه إلى المدعي عند نكول المدعى عليه فتقبل. وفاء الدين فتقبل

قال للحضرمي حين أنكره  –حديث وائل بن حجر عن أبيه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : رابعا  

يا رسول هللا إن الرجل فاجر ال : فلك يمينه، قال : قال . ال: ك بينة؟ قال أل: الكندي 

 .ليس لك منه إال ذلك: فقال . يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء

بينته أو يمين خصمه،  -:بين له أن حقه في أحد أمرين –أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : وجه الداللة 

 .مين نفسه، وبالتالي يحكم على المدعى عليه بالنكولفدل على أن ال حق له في ي

وفي . بأن الخصم كان باذال  لليمين، وليس للطالب مع بذل اليمين إال اليمين: ونوقش 

 .الخصم ناكل عن اليمين فترد إلى المدعي –مسألتنا هذه 

ه حديث ابن عمر أنه باع زيد ابن ثابت عبدا  فادعى عليه زيد أنه باعه إيا : خامسا  

فقال عثمان  –رضي هللا عنه  – عالما  بعيبه، فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان

 . أحلف أنك ما علمت به عيبا ، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد: البن عمر 

حيث قضى عثمان على عبد هللا بن عمر بالنكول، ولم ينكر عليه ذلك، : وجه الداللة 

 . ء بالنكول، وعدم رد اليمين إلى المدعيوهذا يدل على مشروعيه القضا

فدل هذا  عن اليمين وارتجع العبد  امتنعبأن الرواية الثانية عن ابن عمر أنه : ونوقش 

على أنه اختار أن يرتجع العبد فرده إليه عثمان برضاه، وبهذا ال يمكن نسبة القضاء 



حدهما، فإنه يسقط بالنكول لعثمان، وإذا كانت الروايتان قد تعارضتا وال مرجح ال

 . االستدالل بهما

نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى : روى المغيرة عن الحارث قال  -: سادسا  

 . قد مضى قضائي: أنا أحلف، فقال شريح : شريح عليه، فقال الرجل 

فأبت  امرأةعن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف  ةوروى ابن جريج عن ابن أبي مليك

 . لكأن تحلف فألزمها ذ

إن مثل هذه القضايا ال تخفى على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  -: وجه الداللة 

 . وسلم، ولم ينقل أنه أنكرها منكر، فيكون إجماعا  منهم على جواز القضاء بالنكول

 : ونوقش من وجهين

 .أن هذا االستدالل باإلجماع السكوتي، فقد اختلف في حجيته: األول 

رد عن عدد من الصحابة القول برد اليمين وهو يخالف دعوى أنه قد و: الثاني 

 .اإلجماع السكوتي

أنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعى عليه فيقضى له كما لو : سابعا  

وداللة الوصف أن المانع من ظهور الصدق في خبره إنكار المدعى عليه، . أقام البينة

في إنكاره لما نكل، فزال المانع للتعارض،  وقد عارضه النكول، ألنه لو كان صادقا  

 .وظهر صدق المدعي في دعواه

رضي هللا  -بأن النكول يحتمل التورع عن اليمين الصادقة كما فعل عثمان : ونوقش 

ويحتمل اإلحجام عن اليمين الكاذبة، ويحتمل االشتباه والشك في ثبوت المدعى  -عنه

حجة ودليال  للحكم، فيحلف المدعي ليكون  به، ومع هذه االحتماالت ال يبقى النكول

 . دليال  في الدعوى

أنها بينة في المال، فحكم فيها بالنكول كما لو مات من ال وارث له، فوجد : ثامنا  

اإلمام في دفتره دينا  له على إنسان فطالبه به، فأنكره، وطلب منه اليمين فأنكره، فإنه 

 .ال خالف أن اليمين ال ترد



بوجود الفارق، حيث أن ما ذكر ال علم لإلمام به فكيف يحلف، وأما ما  -: ويناقش 

 .يمكن علم المدعي به فال مانع من أن توجه إليه اليمين

أن البينة موضوعة لإلثبات، واليمين موضوعة للنفي، فلما لم يجز أن يعدل  -: تاسعا  

 .بالبينة إلى النفي، لم يجز أن يعدل باليمين إلى اإلثبات

بأن البينة مستعملة في اإلثبات دون النفي، فلم تنقل إلى جنبة المدعى  -: ونوقش 

عليه، ألنه ينفي بها وال يثبت، واليمين مستعملة في النفي واإلثبات جميعا ، فجاز نقلها 

 . عن المدعى عليه إذا لم ينف بها، إلى المدعي ليثبت بها

 .به حكم كالدعوىأن اليمين قول المدعي، فوجب أن ال يلزم  -: عاشرا  

بأن اليمين حجة تخالف القول، كما أن يمين المدعى عليه تخالف اإلنكار،  -: ونوقش 

 . وإن لم يكن اإلنكار حجة، فصارت يمين المدعي حجة، وإن لم تكن دعواه حجة

 أن المدعي رجح دعواه بقوله، فلم يقض فيه، كتكرير الدعوى  -: الحادي عشر 

نكار لما لم يكن حجة للمدعى عليه، لم يكن تكرار الدعوى بأن تكرار اإل -: ونوقش 

 . حجة للمدعي، ولما كانت اليمين حجة للمدعى عليه، جاز أن تكون حجة للمدعي

 : أدلة القول الثاني

عنها أستدل أصحاب هذا القول القائلون بأن القاضي يرد اليمين إلى المدعي إذا نكل 

 :تيةالمدعى عليه باألدلة اآل

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان  :"قال تعالى  - :أوال  

 ".بعد إيمانهم

أن اآلية نص في رد االيمان بعد االيمان األولى، وال يحلف ثانية بعد  -: وجه الداللة 

اليمين إال برد اليمين، وهو تحويل لليمين من موضع إلى موضع آخر يخالفه، وكذلك 

 .ردودة تحول من المدعى عليه إلى المدعياليمين الم

 : ونوقش من وجهين



والمالكية . "ممن ترضون من الشهداء"أن اآلية منسوخ حكمها بآية  -: األول 

والشافعية لم يقبلوا شهادة الكافر على المسلم مطلقا  في الحضر وال في السفر، فكيف 

 .يستدلون بها هنا في رد اليمين

ونقل  حكمها ثابت : حكم اآلية مختلف فيه، فقد قال الحسن  بأن القول بنسخ: وأجيب 

عن اإلمام احمد أنه يجيز شهادة الكافر في السفر للضرورة إذا لم يوجد من يشهد من 

 .المسلمين

إذا سلم بعدم النسخ فإن اآلية تفيد رد اليمين من الشاهدين إلى الشاهدين،  -: الثاني 

 .يه إلى المدعيوهذا يخالف رد اليمين من المدعى عل

بأن اآلية وردت في رد االيمان من جهة إلى جهة، وليس في تحليف : وأجيب 

الشهود، وأن الحلف على الشهادة في اآلية هو اليمين على المدعى عليه، وليس على 

الشهادة، ألنهم لم يكونوا شهودا ، فاآلية دليل على جواز رد اليمين من جهة إلى جهة 

 .الوقوع في اإلثم عند االتهام والشك في

 .عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رد اليمين على طالب الحق: ثانيا  

أن الحديث صريح في القضاء برد اليمين على المدعي، وأنه ال يقضى :وجه الداللة

 .بنكول المدعى عليه عن اليمين

 : ونوقش من وجهين

 .ناد فال يحتج بهأن الحديث ضعيف اإلس: األول 

أن ابن عمر راوي الحديث قد خالف ما رواه في قصته مع زيد بن ثابت : الثاني 

وهذا يدل على ضعف .حينما أبى أن يحلف في قضية العبد وحكم عليه بالنكول

 . الحديث

  :وأجيب على الوجه الثاني بأمرين

أي لم يحكم  العبد أن الرواية الثانية عن ابن عمر أنه أبى أن يحلف وارتجع : األول

 .بنكوله، فلم يخالف روايته، وليست إحدى القصتين أولى من األخرى



 على فرض التسليم بالمخالفة فإن العبرة بما روى الصحابي ال بما رأى: الثاني 

من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة، والمطلوب : روي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ثالثا  

فالحديث نص في رد اليمين إلى المدعي . اليمين، فإن نكل حلف الطالبة وأخذ أولى ب

 .عند نكول المدعى عليه

 . بأن الحديث مرسل ال يقوى على االحتجاج به: ونوقش 

عن سهل بن أبي حثمة أن عبد هللا بن سهل األنصاري ومحيصة بن مسعود : رابعا  

 بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل خرجا إلى خيبر، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد هللا

وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذهب عبد الرحمن اخو المقتول 

يتكلم، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبر، فتكلما في صاحبهما، فقال لهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيحلف 

يا رسول هللا لم نحضر ولم نشهد،  :فقالوالكم أو صاحبكم؟ منكم خمسون فتستحقون قات

قال فوداه . يا رسول هللا قوم كفار: فتبرئكم يهود بإيمان خمسين منهم، فقالوا : فقال ملسو هيلع هللا ىلص 

 . رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من قبله

ت عليه أوال  إلى خصمه عندما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رد اليمين ممن وجب: وجه الداللة 

رفض األول أداء اليمين، وهذا يدل على جواز رد اليمين من المدعى عليه إلى 

 . المدعي

بأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عرض اليمين على المدعين أوال ، واليمين المردودة هي : ونوقش 

ى خالف التي تطلب من المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها، فجاء الحديث عل

 األصل، وما جاء على خالف األصل ال يقاس عليه

بأن اليمين جعلت في جانب المدعي هنا لقوة جانبه باللوث فإذا تقوى جانب : وأجيب 

 . المدعي بنكول المدعى عليه شرعت اليمين في حقه

: روي أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آالف درهم فلما، تقاضاه قال : خامسا  

أحلف أنها سبعة آالف،  : بعة آالف درهم، فخاصمه إلى عمر، فقال المقدادإنما هي أر

 .خذ ما أعطاك: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر : فقال عمر رضي هللا عنه 

أن عمر رضي هللا عنه رد اليمين إلى المدعي، وهذا أمر مستفيض في  :وجه الداللة

 .الصحابة، لم يظهر له مخالف فثبت أنه إجماع



 : ش من وجوهونوق

 .أن األثر ضعيف اإلسناد فال يصح االحتجاج به -: األول 

أن هذا األثر فيه ذكر الرد من غير نكول المدعى عليه، وهو خارج عن : الثاني 

 . أقاويل الكل، فكان مؤوال  عند الكل

أن المقداد ادعى اإليفاء فأنكر عثمان فتوجهت اليمين عليه فنكل وهذا ما  -: الثالث 

 .به من يرى القضاء بالنكول، فال داللة فيه على اليمين المردودة يقول

بأن الخالف على المقدار هل هو سبعة آالف أم أربعة آالف وأما ادعاء  -: وأجيب 

 .اإليفاء فال تصريح فيه، وال يوجد ما يدل عليه

على  فوطئعن سليمان بن يسار أن رجال  من بني سعد بن ثابت أجرى فرسا   :سادسا  

 –إصبع رجل من جهينة فتألم منها دهرا  ثم مات فتنازعوا إلى عمر رضي هللا عنه 

أتحلفون خمسين يمينا  أنه ما مات منها، فأبوا، فقال للمدعين : فقال للمدعى عليهم 

 . أحلفوا أنتم فأبوا

 .وجه الداللة أن هذه قضية مشهورة في رد اليمين إلى المدعي لم يظهر فيها مخالف

 : وجهين ويناقش من

إلى حجية اإلجماع السكوتي، وهو مختلف فيه  كيف وقد ورد  استنادأن هذا : األول 

 . عن عدد من الصحابة الخالف في ذلك

حتى يستحقوا ما ادعوه  أن عمر رضي هللا عنه جعل اليمين على الجهنيين: الثاني 

ين من موضع قد فلما أبو الحلف ردها إلى الليثيين ليبرؤا من الدعوى، فهذا تحويل يم

رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه فدل على أنه ال يحكم بمجرد النكول عن اليمين 

 .بل ال بد من رد اليمين

المدعى عليه أولى باليمين فإن نكل : روي عن علي رضي هللا عنه أنه قال  :سابعا  

 .حلف صاحب الحق وأخذه



يكن له بينة فاليمين على المدعى اليمين مع الشاهد فإن لم  :قالوروي عنه أيضا  أنه 

 . عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي

صريحان في رد اليمين على المدعي  –رضي هللا عنه  –و هذان القوالن عن علي 

 .وعدم الحكم بالنكول

 : ويناقش من وجهين

 .أن إسناد األثر األول فيه فقال فال يقوى على االحتجاج به - : األول

وقد ورد ما يخالفه من  –رضي هللا عنه  –أن هذا اجتهاد من علي  -: الثاني 

 .الصحابة، وليس قول بعضهم أولى من بعض

أن اليمين في األصول توجه إلى أقوى المتداعيين سببا ، وفي هذا الموضع : ثامنا  

أقواهما سببا  هو المدعي، ألنه قوى سببه بنكول المدعى عليه فوجبت اليمين من 

 . جهته

أن يمين المدعى عليه حجة له في النفي، كما أن بينة المدعي حجة له في : تاسعا  

اإلثبات فلما كان ترك المدعي بحجته موجبا  للعدول إلى يمين المدعى عليه، وجب أن 

 .موجبا  للعدول إلى يمين المدعي –وهي اليمين  –يكون ترك المدعى عليه لحجته 

يكون تحرزا  عن اليمين الكاذبة يحتمل أن يكون  أن النكول كما يحتمل أن: عاشرا  

 .تورعا  عن اليمين الصادقة، فال يقضى به مع التردد، فترد اليمين إلى المدعي

 : أدلة القول الثالث

أستدل أصحاب هذا القول القائلون بأن القاضي يحبس المدعى عليه إذا نكل حتى 

 :التاليةيجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه، باألدلة 

ذكر بن حزم أن اليمين ال ترد إال في ثالثة مواضع ال رابع لها أحدها القسامة  -

والثاني الوصية في السفر إذا لم يشهد عليها إال الكفار، والثالث إذا أقام شاهدا  واحدا  

 .معهحلف 



المدعى عليه عن اليمين أجبر عليها باألدب، الن اليمين واجبة عليه  امتنعقال وإن 

ر ولم يحلف فإنه ممتنع عن الواجب، وارتكب منكرا  بيقين فوجب تغييره فإن لم يق

وذلك بالضرب أبدا  حتى . باليد بأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده

يحييه الحق من إقراره أو يمينه أو يقتله الحق من تغيير ما أعلن به من المنكر ومن 

 .نفسهظلم  يتعد حدود هللا فقد

 :وجوهونوقش من 

أن األدلة قد ثبتت برد اليمين على طالب الحق، والقضاء بالنكول أدلته لها حظ  :األول

 .من النظر

أنه لم يرد قرآن وال سنة بحبس المدعى عليه بعد نكوله، وال بضربه وتعذيبه، : الثاني 

 .فإما أن يحكم عليه بالنكول، أو ترد اليمين إلى المدعي

أن المدعى عليه قد يكون معذورا  في نكوله، غير آثم به، بأن يدعي أنه أ : الثالث 

أقرضه ويكون قد وفاه، وال يرضى منه إال بالجواب على وفق الدعوى، وقد يتحرج 

فال يجوز أن  من الحلف مخافة موافقة قضاء وقدر كما روي عن جماعة من السلف 

 .يحبس حتى يحلف

ب تغييره باليد، فيه نظر فإن تورعه عن اليمين ليس قوله إن هذا منكر يج: الرابع 

 . منكرا ، بل قد يكون واجبا  أومستحبا  أو جائزا  وقد يكون معصية

 كل يرجح ما قوية أدلته عنده- : الترجيح

 :اشتراط إذن المدعى عليه في الرد 

ل اختلف القائلون برد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، هل ترد بمجرد نكو

 :المدعى عليه، أم ال ترد حتى يأذن في ذلك على قولين

 .أنه يشترط إذن الناكل في رد اليمين -: القول األول 

لك رد اليمين  : يقول له: وهذا قول عند الحنابلة، قال به أبو الخطاب ، قال ابن قدامة

 .على المدعي فإن ردها حلف وقضى له



ل في الرد، فيرد القاضي اليمين بمجرد الحكم أنه ال يشترط إذن الناك -: القول الثاني 

 .بالنكول

 . وهو ظاهر كالم اإلمام احمد: وبه قال الشافعية ، وقول للحنابلة قال المرداوي 

 : دليل القول األول- : األدلة

إن : أستدل أصحاب هذا القول القائلون باشتراط إذن المدعى عليه في الرد بقولهم  -

 .بها من المدعي، وال تنقل عنه إلى المدعي إال بإذنه اليمين من جهته، وهو أحق

بأن المدعى عليه أحق باليمين بأن تعرض عليه أوال ، فإذا رفضها سقط  :ويناقش 

 .حقه فال يشترط إذنه بالرد

 :انيدليل القول الث

أستدل أصحاب هذا القول القائلون بعدم اشتراط إذن الناكل في رد اليمين إلى  -

 : المدعي بقولهم

إنه لما رغب عن اليمين انتقلت إلى المدعي، ألنه برغبته ونكوله عنها مع تمكنه من 

 . الحلف، صار راضيا  بيمين المدعي، فجرى ذلك مجرى إذنه

  : الترجيح

الراجح وهللا أعلم هو القول الثاني بأنه ال يشترط إذن الناكل في رد اليمين إلى المدعي 

 .دليل القول اآلخر بما أورد عليه من مناقشة وذلك لقوة دليل هذا القول، وضعف

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 القضاء بشاهد ويمين

 :تَصوير المسألة: أوالً 

: األصل في إثبات الحقوق الشهادة، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى

ْن تَْرَضْوَن َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فَرَ » ُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

 ].212: البقرة]« ِمَن الشَُّهدَاءِ 

 

بشهادة  المدنية والمالية ا عجز المدعي عن تقديم شاهدين، فهل تثبت الحقوقإذ ولكن

 الشاهد الواحد ويمين المدعي؟

 :تحرير محل النزاع: ثانيًا 

في الحقوق الجزائية، وبشكل  اتفق الفقهاء على أنه ال يُقضى باليمين مع الشاهد -أ

 .خاص جرائم الحدود

عدا اتفق الفقهاء على أنه ال يُقضى باليمين مع الشاهد في الدماء والقصاص،  -ب

 .لظاهريةا



هل تثبت بشهادة الشاهد الواحد فالحقوق المالية، ينصب على خالف الفقهاء   -جـ

 ويَمين المدَّعي، أم ال؟

 :مسألة بين العلماءمنشأ الخالف في هذه ال: ثالث ا 

 :يرجع الخالف بين العلماء في هذه المسألة إلى األسباب التالية

ق إليها االحتمال، والدليل الذي  -أ األدلة الواردة في هذه المسألة أدلة ظنية، يتطرَّ

 .يتطرق إليه االحتمال، يتسع للرأي والرأي اآلخر، وفيه مجال واسع لالجتهاد بالرأي

لواردة في هذه المسألة مع أدلة إثبات الحقوق المدنية الواردة في تعارض األدلة ا -ب 

: البقرة] ﴾ ...َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكمْ  ﴿ :القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى

212 ]. 

االختالف في قاعدة الزيادة على النص، وهي قاعدة أصوليَّة ُمختلَف فيها بين  -جـ 

العلماء؛ حيث يرى الحنفية أن الزيادة على النص نسخ؛ ولذا فإن الحنفية وجماهير 

َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن  ﴿ :القول بالقضاء بشاهد ويمين، زيادة على قوله تعالى

ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاءِ  : ةالبقر]﴾  ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

، والزيادة نسخ، ونسخ القرآن بأخبار اآلحاد ال يَجوز، ويرى جماهير العلماء [212

أن الزيادة على النص تقرير وضم وإضافة؛ ولهذا تثبت الزيادة الواردة في خبر 

 .اآلحاد؛ ألنها زيادة مستقلة بحكم مستقل، إذا ثبَت سنده وجب القول به

  :ين المدعي على قوليناختلف الفقهاء في القضاء بشاهد واحد ويم

وقد ذهب إلى هذا من السلف . يقضى بشاهد واحد ويمين المدعي: القول األول

وأُبي بن كعب، وجابر بن عبدا هللا،  –رضي هللا عنهم  –ألربعة االخلفاء الراشدون )

وزيد بن ثابت، والفقهاء السبعة المدنيون وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة 

 .والظاهرية

وقد ذهب إلى هذا من السلف . ال يقضى بشاهد واحد ويمين المدعي: القول الثاني

الزهري في األشهر عنه، والنخعي، وسفيان الثوري والحكم بن عتيبة، وعطاء، )

 .وهو مذهب الحنفية) .والشعبي، وابن شبرمة، واألوزاعي 

  



 :أدلة القول األول

قضى بيمين  رسول هللان أ" –رضي هللا عنهما  –ما روي عن ابن عباس -1

قضى بيمين وشاهد،  يدل الحديث بمنطوقه على أن رسول هللا: وجه الداللةو"وشاهد

 .فيكون القضاء به مشروعا 

فقد روي القضاء بشاهد ويمين المدعي عن جمع من الصحابة : إجماع الصحابة-2 

وقد  وغيرهم–رضي هللا عنهم  – بن كعب كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأُبي

 .شاع هذا العمل وانتشر من غير مخالف، فكان إجماعا

ولذلك شرعت في حق . اليمين إنما تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه-3 

؛ لقوة جنبته، وشرعت في حق المنكر؛ لقوة (من كان المدعى به في يده)صاحب اليد 

جب أن تشرع والمدعي هنا قد ظهر صدقه بشاهده، فو. إذ األصل براءة ذمته :جنبته

 .اليمين في حقه 

إذ ال مدخل لهما في اللعان، واليمين تدخل في اللعان، : اليمين أقوى من المرأتين -7 

 .وقد حكم بالمرأتين مع الشاهد فيحكم معه باليمين 

فإنها إشهاد من : ن كان حاصلها تأكيد الدعوى، إال أن شأنها عظيموإوألن اليمين -5

ن الحقيقة   كما يقول، ولو كان األمر على خالف الدعوى أ على  صاحبها هللا تعالى

والقسامة  لكان مفتريا على هللا تعالى، ولهذا اعتبرها الشارع الحكيم فقط في اللعان،

ذا كان لليمين تلك المنزلة، فإنها تصلح إلثبات الحقوق كشهادة . في مقام الشهود

 .الشاهد

 :المعقول

به في الدعوى؛ ولذلك شرعت في حق الُمنِكر؛ إن اليمين تُشرع في حق من قوي جان

ألن موقفه في الدعوى أقوى من موقف المدعي؛ ألنَّ الظاهر يؤيد الُمنِكر، وكذلك 

األمر في حق المدعي؛ ألن جانبه في الدعوى يقوى بشهادة الشاهد على جانب 

ي ا المدَّعى عليه، فتُشرع اليمين في حقه، تأكيد ا لرجحان موقفه في الدعوى، ونف

 .للتهمة، وهذا يكفي في إثبات الدعوى

 :أدلة الفريق الثاني



َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن  ﴿ :قال تعالى -أ

َر إِْحدَ  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَْن تَِضلَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَّكِ  ]212: البقرة ﴾ اُهَما اأْلُْخَرىِممَّ

 :وجه االستدالل باآلية الكريمة

تُشير اآلية الكريمة إلى نِصاب الشهادة، ولم يرد في اآلية الكريمة ذكر للشاهد 

واليمين، واآلية ُمحكمة، والقول بالقضاء بالشاهد واليمين زيادة على هذه اآلية، 

 .يُنسخ بأخبار اآلحاد والزيادة عليها نسخ لها، والقرآن الكريم ال

البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدعى :"عن ابن عباس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال -ب

 ".عليه

لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس ": عن ابن عباس أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال -جـ 

 ".دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصْمنا إلى : عن األشعث بن قيس، قال -د 

إنه إذ ا يحلف وال يُبالي، ويضيع حقي، : فقلت "شاهداك أو يَمينه": رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال

من حلف على يمين يَقتِطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقَي هللا وهو ": فقال

 ".غضبانعليه 

 :االستدالل باألحاديث من وجهينوجه  

إنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أوجب اليمين على المدَّعى عليه، ولو جعلت حجة المدَّعي، ال  :األول

تبقى واجبة  على المدَّعى عليه، وهو خالف النص؛ ألن النص جعل كل جنس اليمين 

اليمين بالم التعريف، فيَقتضي حجة المدعى عليه؛ ألنه عليه الصالة والسالم ذكر 

استغراق كل الجنس، فلو جعلت حجة المدعي ال يكون كل جنس اليمين حجة المدعى 

 .عليه، بل يكون من األيمان ما ليس بحجة له، وهو يمين المدعي، وهذا خالف النص

األحاديث لم تُشر إلى شهادة الشاهد مع يمين المدَّعي، فدلَّ ذلك على عدم  :والثاني 

 .از القضاء بالشاهد واليمينجو

القضاء بالشاهد واليمين ال يَصدق عليه اسم البيِّنة؛ ألنَّ هللا تعالى أوجب الحق  -هـ 

للمدَّعي بشهادة رجلين، ونقله عند عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين، فالنقل إلى 

 .غيره خالف الكتاب



 :مناقشة الفريق األول ألدلة الفريق الثاني

 :ر أدلة الحنفية على النحو التاليناقش الجمهو 

 :أما استداللهم باآلية القرآنية، فيجاب عنه من وجوه-1

هو مشروعية القضاء بالشاهدين، والشاهد، : إن غاية ما تدل عليه اآلية الكريمة-أ

والمرأتين، وهذا ال نزاع فيه واالستدالل بهذه اآلية الكريمة على نفي القضاء بشاهد 

وعلى فرض . ويمين المدعي إنما هو استدالل بمفهوم المخالفة لها، وأنتم ال تقولون به

وقد تعارض به إذا لم يعارض منطوقا  م المخالف يعملتسليمكم لصحته، فإن المفهو

هذا المفهوم المخالف به والقاضي بعدم جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي مع 

  .  المدعي كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيقدم المنطوق على المفهوم بشاهد ويمين القضاء

على التحمل لكن النزاع هنا في  الشهادة المذكورة في اآلية ال نزاع فيها أنها تدل-ب

زالة إإن الزيادة على النص نسخ غير صحيح؛ ألن : قولكم -ج .األداء ال في التحمل

له، والزيادة في الشيء تقرير للحكم ال النسخ رفع للحكم وا رفع له، والحكم بالشاهد 

متصلة  ثم إن الزيادة لو كانت. واليمين ال يرفع الحكم بالشاهدين والشاهد والمرأتين

ثم لم ترفعه ولم تكن نسخا سلمنا أن الزيادة  .بالمزيد عليه،  ، فكذلك إذا انفصلت عنه 

إذ روي بطرق : على النص نسخ فال نسلم أن حديث القضاء بشاهد ويمين آحاد

 .عديدة، وروي عن نيف  ، والقرآن الكريم ينسخ   فيكون متواترا وعشرين صحابيا 

ة ما يرد القضاء بشاهد ويمين، وال أنه ال يتوصل إلى ليس في هذه اآلية الكريم. ج

الحق وال يستحق إال بما ذكر فيها ال غير، فإن ذلك يبطل بنكول المدعى عليه ويمين   

وليس ذلك في المدعي، فإن ذلك يستحق به المال إجماعا وأجمع العلماء على القضاء 

  .كم بما دلت عليه اآليةبإقرار المدعى عليه وليس ذلك في اآلية، والمعنى أنه يح

واليمين على من )إن حديث القضاء بشاهد ويمين مخصص لعموم هذا الحديث . د

أما . ال سيما وقد دخله التخصيص بدعاوى األمناء المقبولة، وبالقسامة بالنص(. أنكر

ال نسلم أن يمين المدعي : فيجاب عنه )...لو يعطى الناس بدعواهم)االستدالل بحديث 

أو قوله؛ ذلك أن دعواه أو قوله هو إخباره عما لغيره لنفسه، ويمينه هي هي دعواه 

كما تقدم آنفا وهي وسيلة من وسائل  ،شهاده أن الحقيقة  كما يقولإحلفه باهلل تعالى   

اإلثبات التي اعتبرها الشارع الحكيم واعتد بها، ولو كانت يمين المدعي هي دعواه أو 



 الإولمواضع التي يطلب فيها من المدعي اليمين قوله لما كان لها من حاجة في ا

 .فيها بدعواه أو قوله فقط وال قائل بهذا كتفىا

وليس  بينتك،: أي( شاهداك: (فيجاب (. شاهداك أو يمينه)أما االستدالل بحديث . 

  .المقصود باليمين هنا القسم، وقد جرى العرف بذلك

 :لمواضع التي يُقضى فيها بالشاهد واليمينا

بالشاهد واليمين عند القائلين به، في الحقوق المالية، وما يقصد به المال؛  يقضى

كالبيع والشراء، واإلجارة، والجعالة، والمساقاة، والمضاربة، والشركة، والهبة، 

والوصية، والوقف، واإلقرار بالمال، والصلح، والقرض، والصداق، وعوض الخلع، 

 .لشاهد واليمين في الحدود والطالقودعوى النسب، وتسمية المهر، وال يقضى با

موا جواز الحكم بشاهد ويمين في غير المال من الدماء   أما الظاهرية، فقد عمَّ

والقصاص، والنكاح والطالق، والرجعة؛ وبذلك خالف ابن حزم جمهور الفقهاء 

 .بجواز الحكم بشاهد ويمين؛ ليشمل الحقوق المدنية، المالية وغير المالية

 

 

 

 

 

 قاربشهادة األ

 

 

 :شهادة األصول للفروع والفروع لألصول _1

اختلف العلماء في مسألة شهادة األصول للفروع والفروع لألصول وشهادتهم على 

  :أقوال أربعة بعضهم وذلك من حيث قبولها أو ردها، وقد كان لهم في المسألة



في ظاهر والحنابلة  ؛ من حنفية ومالكية وشافعيةذهب جمهور العلماء: لقول األولا

مذهبهم وهو مـذهب أحمـد بـن حنبل، إلى أن شهادة األصل لفرعه والفرع ألصله ال 

 .تقبل

خرى إلى أن شهادة االبن ألبيه تقبل وال ذهب اإلمام أحمد في رواية أ: القول الثاني

 .تقبـل شهادة األب البنه

د منهما ذهب اإلمام أحمد في رواية ثالثة إلى قبول شهادة كل واح: القول الثالث

لآلخـر إذا لم يكن فيهما تهمة كشهادته له في النكاح والطالق والقصاص والمال إذا 

 .كان مستغنيا  عنه

قبول شهادة األصول للفروع والفروع لألصول، وهو قول عمر بن : القول الرابع

 .الخطاب وبه أخذ القاضي شريح وأبو ثور وهو مذهب الظاهرية

ر العلماء والحنابلة في ظاهر مذهبهم لما ذهبوا إليه استدل جمهو :أدلة القول األول

 : القياس والمعقولالسنة وب

ال تقبل شهادة الولد لوالده وال الوالد لولده وال المرأة لزوجها وال  "قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص -أوال  

 "وقوله". الزوج المرأته وال العبد لسيده وال المولى لعبده وال األجير لمن استأجره

 "فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها

قاسوا عدم جواز الشهادة لبعضهم على عدم جواز دفع الزكـاة لبعـضهم، : القياس-ثانيا

  .والعلة الجامعة قوة القرابة التي تجعل كال  في حكم اآلخر

كـس، إن ما يلحق الفروع من تبعات يلحق باألصول، وكذلك الع: المعقول - لثاثا .

فتكـونشهادة الواحد منهم لآلخر شهادة لنفسه، فهو يدفع عن نفسه ما قد يلحقه من 

 .تبعات

استدل الحنابلة بهذه الرواية بالمعقول على  :الرواية الثانية للحنابلة: أدلة القول الثاني

 -:النحو اآلتي

ن في حكم مال األب ، قالوا بأن مال االب" أنت ومالك ألبيك :" قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص-

وعليه فإن األب له أن يتملك هذا المال متى شاء، فشهادته البنه شهادة لنفـسه، 

 . وشـهادة اإلنسان لنفسه ال تقبل، فال تقبل شهادة األب البنه

جُل ِمن َكْسبِه، وإنَّ ولَدَه ِمن كْسبِه :"قوله ملسو هيلع هللا ىلص- أطيَب  إنَّ : أي" إنَّ أطيََب ما أَكَل الرَّ

زِق الحالِل وأْفَضلَه وأْبعَدَه عن الشُّبهاِت وَمظانِّها ا : الّرِ هو أْن يَأُكَل اإلنساُن ممَّ



َل عليه بنَْفِسه وَسْعيِه في طلَبِه وَولَدُه من : )وقولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم. ... تَحصَّ

واِلدَ طلَبَه وَسعى في إنَّ الولدَ بعٌض من أبيه، وجعَلَه َكْسب ا؛ ألنَّ ال: ، أي(َكْسبِه

ا، بل على الولِد  تَحصيِله؛ فلألَبويِن أْن يَأُكاَل ِمن ماِل َولِدهما بالمعروِف إْن كان صغير 

ا ا قادر  ، وعليه فشهادة األب أْن يَسعَى في َكفالتِهما دون أْن يَطلُبَا منه ذلك إذا كاُن كبير 

 . لالبن شهادة لنفسه، فال تقبل شهادته

ا، َواَل َشَهادَةَ ِلْلُمتََّهِم َعلَى َوأِلَنَّ شَ   نَْت َمْعنَى النَّْفعِ َوالدَّْفعِ فَقَدْ َصاَر ُمتََّهم  َهادَتَهُ إذَا تََضمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِلَساِن َرُسوِل َّللاَّ ؛ َوأِلَنَّهُ إذَا َجرَّ النَّْفَع إلَى نَْفِسِه بَِشَهادَتِِه لَْم تَقَْع -َصلَّى َّللاَّ

ِ تَعَالَى شَ   .، بَْل ِلنَْفِسِه، فاََل تُْقبَُل َوَعلَى َهذَا تَْخُرُج َشَهادَةُ اْلَواِلد-َعزَّ َوَجلَّ  -َهادَتُهُ ّلِلَّ

ما االبن فال يتحقق فيه هذا المعنى، فمال أبيه ليس ملكا  له، لذا فإن شهادته تقبل أ

َوَوَهْبنَا : " قوله تعالى وألن هللا تعالى جعل الولد موهوبا  ألبيـه كما في.ألبيه

ّ :" وقوله" َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَى:" وقوله"   إِْسَحاَق َويَْعقُوَب نَافِلَة   لَهُ  اْلَحْمُد َلِّلَّ

وجه الداللة من "َوإِْسَحاَق ۚ إِنَّ َربِّي لََسِميُع الدَُّعاءِ  َعلَى اْلّكبَّر إّْسَماّعيلَ  َوَهَب ِلي الَّّذي

 .ان موهوبا  لألب كان له أخذ مالهأن كل ما ك: النصوص

 :من وجهين واستدلوا بالمعقول-الرواية الثالثة للحنابلة-لة القول الثالثأد

بقبول شهادة كـل منهمـا لآلخر فيما ال تهمة فيه ولم تجر نفعا  غالبا  كالنكاح  :األول

بما  والطالق والقصاص والمال إذا كان مـستغنى عنه، بأن كل واحد منهما ال ينتفع

وألن كليهما : الوجه الثانيو. يثبت لآلخر من ذلك فال تهمة في حقه ألن كليهما عدل

 .كاألجنبي  عدل تقبل شهادته في غيـر هـذا الموضـع فتقبـل شـهادته

احتجوا بعموم اآليات واألحاديث الواردة في الشهادة ولقوله : أدلة القول الرابع

وألن " َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعدْلٍّ ِمْنُكمْ  :" وقوله" ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْينِ  :"تعالى

 .األصول والفروع كغيرهم في العدالة والمروءة، فهم كغيرهم في الشهادة أيضا

يرجع الخالف في المسألة إلى وجود التهمة في شهادة الفروع لألصول :سبب الخالف

ومن رأى أن التهمة موجودة . بعضهموالعكـس، فمـن رأى وجود التهمة منع الشهادة ل

ومن فرق في وجود التهمة بين . في شهادة األب لولده دون العكس منع هذه الشهادة

 .قضية وأخرى، منع الشهادة حال التهمة وأجازها حال نفيها

  :الرأي الراجح

بعد عرض المسألة بأدلتها وأقوالها، فأميل إلى ترجيح مذهب الجمهور القائل برد 

 :تيةاألصل للفرع والفرع لألصل لألسباب اآلشـهادة 



أن كال  من األصل والفرع متهم في حق صاحبه ألنه يميل بطبعه إليه ويقوي هذا - ١

فاإلنسان متهم إذا  ".فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها:"ملسو هيلع هللا ىلص قوله

ذلك يمنع من قبول شهادته الحتمال  شهد ألصله ، أو شهد لفرعه ، فإذا كان متهما  فإن

أن يكون قد حابى أصوله أو فروعه ، فال نقبل الشهادة حتى لو كان األب من أعدل 

عباد هللا ، أو االبن من أعدل عباد هللا ؛ ألن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر 

التهمة فيما إذا  ، والنادر ال حكم له ، فالعبرة باألغلب ، واألغلب أن اإلنسان تلحقه

شهد ألصوله أو فروعه ، وال سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على 

 .جانب العقل والدين عند كثير من الناس

أن المنافع بين اآلباء واألبناء متصلة سواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جـربهـا - ٢

ة إليهم فتكون شهادة لنفسه من نفعـا  للمشهود له أو ال، ولذلك ال يجوز إعطاء الزكا

آباُؤُكْم َوأَْبناُؤُكْم ال تَدُْروَن أَيُُّهْم  :"وجه ولتمكن التهمة منوجه آخر وهللا تعالى يقول

 ."أَْقَرُب لَُكْم نَْفعا  

 

 :لبعضهم البعض شهادة األزواج_0

 :اختلف العلماء في رد شهادة األزواج بعضهم لبعض على النحو التالي

إلى أن شهادة األزواج : ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة :القول األول

ذهب الشافعية إلى أن شهادة األزواج بعضهم : القول الثاني .بعضهم لبعض ال تقبل

 .لبعض تقبل 

 :األدلة

استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه إلى عدم قبول شهادة : أدلة الجمهور: أوال  

 .نة والمعقولاألزواج بعضهم لبعض، بالس

ال تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده وال : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص_1 :السنة -أوال  

عدم قبول شهادة على  يدل صراحة الحديثو ". الزوج للمرأة المرأة لزوجها وال

 .الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

أن أحد : وجه الداللةو" المغنم وال شهادة للمتهم ال شهادة لجار:" قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص_2

الزوجين بشهادته لآلخر يجر المغنم لنفسه ألنه ينتفع بمال صاحبه عادة  فكان شاهدا  

 .لنفسه



 :منها واستدلوا بعدد من وجوه المعقول :المعقول -ثانيا  

 .االنتفاع بين األزواج متصل عادة فيصير شاهدا  لنفسه متهما  في شهادته- ١

كل واحد من الزوجين يرث اآلخر من غير حجب ويتبسط في ماله عادة  فلم تقبل - ٢

شهادته كاالبن مع أبيه، وألن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته ويسار المرأة يزيد 

 .بضعها المملوك لزوجها فأوجب التهمة في الشهادة

.  ً  :أدلة الشافعية: ثانيا

 .معقولاستدل الشافعية لمذهبهم بالكتاب وال

" ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْينِ  " :وقوله تعالى  :قول هللا تعالى: الكتاب: أوال  

هذه اآليات مطلقة تدل على قبول : وجه الداللة" َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعدْلٍّ ِمْنُكمْ  :" وقوله

األزواج الشهادة من الرجل العدل دون تقييد ذلك وال تمنع اآليات من قبول شهادة 

ورد الحنفية على استدالل الشافعية بمطلق اآليات وقالوا بأننا نقول بموجبها  .لبعضهم

لكن ِلمقلتم أن أحد الزوجين في الشهادة لصاحبه عدل ومرضي بل هو مائل ومتهم 

 .وبالتالي ال يتناوله العموم 

 :منهاواستدلوا بعدد من الوجوه، : المعقول: ثانيا  

وجين والزوجية قد تكون سببا  للتنافر والعداوة وقد تكون سببا  ال قرابة بين الز- ١

للميل واإليثار فصارت نظيرا  لألخوة، ولهذا يجري القصاص بينهما أو الحبس 

 .بالدين، وال معتبر بالمنفعة الثابتة ضمنا  كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس

 )بلت شهادته له كابن العم كل واحد منهما لو ملك اآلخر لم يعتق عليه، فقُ - ٢

تقبل شهادة كلٍّ من الزوجين لآلخر ألن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلم يمنع - ٣

 .قبول الشهادة كما لو شهد األجير للمستأجر وعكسه

 :يرجع الخالف في المسألة إلى أسباب عدة أذكر منها:سبب الخالف

ى عدم قبول شهادة األزواج فلو ثبت النص الدال عل: االختالف في ثبوت النص- ١

لبعضهم عند الجميع ألُخذ رأيه، ولكنه ثابت عند من استدل به على قبول شهادة 

ودليل ذلك أن الحديث موجود في كتب الفقه عند  .األزواج، وغير ثابت عند غيرهم

 .بعض المذاهب لم أجده في مظانه



اختلف في إثبات  إن األصل رد الشهادة بالتهمة، وقد: االختالف في المعقول- ٢

التهمة حال الزوجية، فمن قال بوجودها، وأن شهادة األزواج لبعضهم فيها نفع لهن، 

 .ومن لم ير هذه التهمة، قال بقبول الشهادة لبعضهم .قال برد الشهادة

هو قول الجمهور القائل بعدم قبول شهادة كل من : والذي أراه راجحا   :الرأي الراجح

 :سباب التاليةالزوجين لآلخر، وذلك لأل

 .الزوج قد يكون له تأثير على شهادة زوجته ترغيبا  وترهيبا  - ١

كل واحد من الزوجين ينتفع بشهادة اآلخر، ألن الرابطة بين الزوجين رابطة عقد - ٢

وبالتالي ال تقبل شهادة كل . على منفعة، فكل واحد متهم في جر المنفعة إلى نفسه

  .واحد لآلخر

وع بين الزوجين للسكن والمودة وأن يألف كل واحد منهما عقد الزواج مشر- ٣

َوِمْن آيَاتِِه أَْن :" بصاحبه ويميل إليه ويؤثره على غيره وإليه أشار هللا تعالى في قوله

نْ  َخلََق لَكُم ا ِمّ َودَّة  َوَرْحَمة   أَنفُِسُكْم أَْزَواج  وهو  ومن " ِلّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكم مَّ

مشروع لمعنى االتحاد في القيام بمصالح المعيشة، فكان ذلك كشخص واحد، وال يقال 

هذا االتحاد بينهما في حقوق النكاح خاصة ألن معنى االتحاد في حقوق النكاح 

مستحق شرعا  وفيما وراء ذلك ثابت عرفا ، فالظاهر ميل كل واحد منهما إلى صاحبه 

بناء بل أظهر، فإن اإلنسان قد يعادي والديه وإيثاره على غيره كما في اآلباء واأل

لترضى زوجته، وقد تأخذ المرأة من مال أبيها فتدفعه إلى زوجها، والدليل عليه أن 

وبالتالي كانت التهمة في هذا كله، ألجل . منفعة صاحبه منفعته كل واحد منهما يعد

 .ذلك ال تقبل شهادة أحد الزوجين لآلخر

 

 :صولشهادة ماعدا الفروع واأل_3

اختلف العلماء في قبول شهادة األقرباء لبعضهم وذلك على قولين يمكن بيانهما على 

 :النحو التالي

الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية )ذهب جمهور العلماء من : القول األول

إلى قبول شهادة األخ ألخيه، وكذلك سائر األقارب  ورواية ابن القاسم من المالكية

 . مطلقا  



ذهب اإلمام مالك إلى قبول شهادة األخ ألخيه واشترطوا لقبول الشهادة : قول الثانيال

  .شروطا  يأتي ذكرها الحقا  

 :األدلة

استدل جمهور العلماء لما ذهبوا إليه إلى قبول شهادة األخ ألخيه  :أدلة القول األول

 " :"لىقوله تعا :الكتاب -أوال   :وسائر األقارب مطلقا ، من الكتاب والمعقول

 ." َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعدْلٍّ ِمْنُكمْ  :" وقوله" ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْينِ 

 :وجه الداللة

أن هللا تعالى شرط في الشاهد أن يكون رجال  عدال  مسلما  وشهادة األخ ألخيه تقبل - ١

 .ألنه عدل ومسلم

يد وشهيد، سواء كان من األرحام أن اآليات عامة في كل شهيد، ولم تفرق بين شه- ٢

 .واألقارب أم ال، مما يدل على قبول شهادتهم لبعضهم

 :منهااستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بعدد من وجوه المعقول،  :المعقول -ثانيا  

متصلة،  تقبل شهادة األخ ألخيه النتفاء التهمة حيث إن منافع األمالك بينهم غير- ١

يه فاقتضى ذلك قبوَل شهادته ألخيه، وهذا متحقق في وال بسوطة في مال األخ ألخ

 .سائر األقارب

إن واقع اإلخوة وجود الغيرة والحسد بينهم، مما ينفي التهمة في الشهادة لبعضهم - ٢

لَّقَدْ َكاَن فِي يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آيَاٌت  :"عليه السالم-قال هللا تعالى في قصة يوسف كما 

لُواْ لَيُوسُُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَِفي َضالَلٍّ لِّلسَّائِِليَن إِذْ قَا

ا  ا يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكونُواْ ِمن بَْعِدِه قَْوم  بِينٍّ اْقتُلُواْ يُوسَُف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرض  مُّ

 " َصاِلِحينَ 

مما ينفي عنهم  بينهم في بعض األحيان العداوةُ والبغضاءكما أن األْخوة تسود - ٣

َ  َعلَْيِهمْ  َواتْلُ  :"في الشهادة لبعضهم كما قال هللا تعالى التهمة بَا إِذْ  بِاْلَحقِّ  آدَمَ  اْبنَيْ  نَبَأ  قَرَّ

ُ  يَتَقَبَّلُ  إِنََّما قَالَ  ألَْقتُلَنَّكَ  قَالَ  اآلَخرِ  ِمنَ  يُتَقَبَّلْ  َولَمْ  أََحِدِهَما ِمنْ  فَتُقُبِّلَ  قُْربَان ا  ِمنَ  َّللاَّ

 ".اْلُمتَِّقينَ 

ذهب المالكية في الرواية األخرى عندهم إلى قبول شهادة األخ  :أدلة القول الثاني

 .أن ال يكون في عياله- ١ :ألخيه واشترطوا لذلك

 .أن ال يعود عليه نفعه أو ضره- ٢



 .أن يكون مشهودا  له بالعدالة مبرزا  بها- ٣

ذي نالحظه أن المالكية يرون أن التهمة في اإلخوة مظنونة ولدفع هذا الظن وال

 .اشترطوا الشروط السابقة

إن مذهب المالكية ال يبتعد كثيرا  عن مذهب الجمهور، فهم وافقوا  :أدلة المالكية

، الجمهور في أصل قبول شهادة األخ ألخيه، وما استدل به الجمهور يصلح دليال  لهم

 .الكية احتياطا  وضعوا بعض الشروط، وعلة ذلك رفع احتمال التهمة إالّ أن الم

ال يعتبر الخالف في هذه المسألة جوهريا ، بل إن رأي المالكية يقترب  :سبب الخالف

كثيرا  من رأي الجمهور، إالّ أن المالكية احتاطوا أكثر من الجمهور، فوضعوا بعض 

إن الخالف اليسير يرجع إلى : كن القولوعليه؛ يم .الضوابط لقبول شهادة األخ ألخيه

عدم اعتبار الجمهور لوجود التهمة مطلقا ، فقبلوا شهادة األخ ألخيه بال شرط، أما 

المالكية فيرون أن التهمة موجودة ولو بشكل من األشكال فاحتاطوا لها بوضع 

 .الشروط التي تنفيها عن األخ

من قبول شهادة األخ ألخيه وسائر أرجح رأي الجمهور فيما ذهب إليه  :الرأي الراجح

القرابات ألن القرابة بمجردها ليست بمانعة سواء كانت قرابة قريبة أم بعيدة، إنما 

المانع التهمة، فإذا وجدت التهمة باألدلة الظاهرة ردت الشهادة، وإالّ تبقى على أصل 

 .قبولها

 

 شهادة غير المسلمين

 

 على الفقهاء اصطالح في وتطلق والعالنية، ينةوالمعا الخبر على اللغة في تطلق الشهادة

 مجلس في اإلخبار هذا يكون أن والمالكية الحنفية واشترط الغير، على للغير بحق اإلخبار

 في اإلثبات طرق أقوى والشهادة أشهد، بلفظ اإلخبار هذا يكون أن المالكية اشترط كما القضاء،

 أن القاضي على توجب ولكن توجبه، وال الحق تظهر شرعية حجة وهي اإلقرار، بعد الحقوق

 األداء عند الشاهد شروط أهم ومن. لشروطها مستوفية وكانت إليها اطمأن إذا بمقتضاها يحكم

 .(2: الطالق) «هلل الشهادة وأقيموا»:تعالى قال كما الحق إال يقصد ال متجردا   يكون أن

 :تصوير المسألة: أوالً 



وم على البيِّنات، ومنها الشهادة، ويُشترط في الشاِهد أن يكون القضاء عنوان العدالة، والقَضاء يق

ا، عدال ، والكافر ليس أهال  للشهادة، ولكن هل تُقبَل شهادة الكافر عند الضرورة استثناء  ِمن  مسلم 

أَصِل العدالة؛ ألن الكافر ليس من أهل العدالة، كَمن يكون في سفر وحضره الموت ويَحتاج إلى 

ةَ ُمسِلم يشهد له على وصيته، أتجوُز َشهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى أن يوصي، وليس  ثمَّ

بوصيتِه، وتكون العدالة غير معتبرة في هذه الحال، أم ال تجوز النتفاء العدالة لدى الكافر، 

 وتبقى العدالة معتبرة في كل األحوال؟

 :تحرير محل ّ النزاع: ثانيًا

شهادة الكافر على المسلم أو للمسلم ال في سفر وال في حضر؛ اتفق الفقهاء على عدم جواز  - 1

 :ألنَّ الكافر ليس أهال  للشهادة، واستدلَّ الفقهاء على ذلك، بما يلي

ُ ِللَْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤِمنِيَن َسبِيال  ﴾ : قال تعالى -أ   [.171: النساء]﴿ َولَْن يَْجعََل َّللاَّ

 :وجه االستدالل باآلية

ية الكريمة والية الكافر على المسلم، والشهادة نوع من أنواع الوالية؛ ألنه يترتب عليها تنفي اآل

 .حكم قضائي ملزم؛ ولهذا ال تجوز شهادة الكافر على المسلم؛ لما فيها من الوالية

ْن ﴿ َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فَرَ : تعالى قال-ب  ُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

 [.212: البقرة]تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء ﴾ 

 :وجه االستدالل باآلية الكريمة

الكافر ليس أهال للشهادة؛ ألنه ليس ِمن رجال المسلمين، حتى تُقبَل شهادتُه؛ ألنَّ اإلضافة تُفيد 

 .من أهل الشهادةالتعريف، كما أنَّ الكفار ليسوا مرضيِّين منهم، ولهذا ليسوا 

الفقهاء في شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عندما يحتاج المسلم إلى  اختلف- 2

أن يوصي وهو على وشك الموت، وليس ثمة مسلم يشهد على وصيته إال أهل الكفر، فهل تجوز 

دة في كل شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصيته؟ بمعنى هل العدالة معتبرة في الشها

األحوال، أم تنتفي وتكون غير معتبرة في حال الضرورة، ومعتبرة ومطلوبة في حال السعة 

 واالختيار فقط؟

 :منشأ الخالف في هذه المسألة: ثالثًا

يرجع الخالف في هذه المسألة إلى تعارض األدلة المتعلِّقة بها، وكيفيَّة الجمع بين هذه األدلة، 

 .التأويل، أو التوفيق أو النسخ، وفي هذا تختلف أنظار المجتهدين وذلك عن طريق التَّرجيح أو



 : األول السبب

 ظاهر هو كما ، الشهادة السفر في الوصية على الشهادة في الواردة الكريمة باآلية المراد هل

 ؟ اليمين ها في بالشهادة المراد أن أم ، القرآني اللفظ

 واعتبر ، المسألة هذه في المسلم على الكتابي إشهاد بصحة قال الشهادة بها المراد إن:  قال فمن

 . الكافر شهادة قبول عدم على الدالة األخرى لألدلة مخصصة اآلية

 وهو ، لألصل اعتبارا   الحالة هذه في شهادته صحة بعدم:  قال اليمين به المراد إن:  قال ومن

 متعلقة ليست ألنها ، يصالتخص على دالة الكريمة اآلية ير ولم ، الكافر شهادة قبول عدم

 . بالشهادة

 : الثاني السبب وأما

 ؟ منسوخة أو محكمة الكريمة اآلية هل فهو

 الحالة هذه في المسلم على الكتابي شهادة إجازة من تضمنته بما قال محكمة إنها:  قال فمن

 . خاصة

 . مطلقا   لمالمس على الكافر شهادة قبول عدم وهو ، األصل على بقي منسوخة إنها:  قال ومن

 :آراء الفقهاء في هذه المسألة: رابع ا

 :اختلف الفقهاء في قبول شهادة الكافر على المسلم في موضوع الوصية في السفر إلى فريقين

ذهب جماهير الفقهاء إلى عدم صحة شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم، ال في السفر : األول

فية والمالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك، بما وال في الحضر، ويُنسب هذا الرأي إلى الحن

 :يلي

ا بَِجَهالَةٍّ فَتُْصبُِحوا: قال تعالى -أ   ﴿ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍّ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوم 

 [.2: الحجرات]َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِميَن ﴾ 

 :اآلية الكريمةوجه االستدالل ب

تفيد اآلية الكريمة عدم قبول رواية الفاسق، وكذلك شهادته، والكافر في ذلك من باب أولى؛ ألنه 

 ".أفسق الفساق بكذبه على هللا تعالى في العقيدة، فال يؤمن الكذب منه بعد ذلك



ْن ﴿ َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَكُ : قال تعالى -ب  ونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

 [.212: البقرة]تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء ﴾ 

 :وجه االستدالل باآلية

الكفار ليسوا من رجال المسلمين، وليسوا مرضيين في الشهادة عند حكام المسلمين؛ ألنهم ليسوا 

 .عدوال ، ولهذا ال تقبل شهادتهم للمسلم أو على المسلم

 [.51: المائدة]﴿ اَل تَتَِّخذُوا الْيَُهودَ َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعضٍّ ﴾ : قال تعالى - ج

 :وجه االستدالل باآلية

تفيد اآلية بوضوح حرمة والية أهل الكتاب على المسلمين، والشهادة والية، ولهذا ال تصح 

 .م؛ لما فيها من الوالية المحرمة شرع اشهادة أهل الكتاب على المسلم أو للمسل

قياس حق الوصية على الحقوق األخرى، وخاصة المالية منها، والكافر ال تقبل شهادته  -د 

للمسلم أو على المسلم في أي حق من الحقوق، وكذلك الوصية؛ إذ ال يوجد ما يستوجب التفريق 

أ، ومَ  ن ال يكون أهال  للشهادة في حق من الحقوق بينهما في الحكم، كما أن أهلية الشهادة ال تتجزَّ

 .النعدام العدالة، ال يكون عدال  في غيرها؛ ألن العدالة ال تتجزأ

ذهب الحنابلة والظاهرية إلى جواز قبول شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم في : والفريق الثاني

 :الوصية عند فقد المسلم في السفر، واستدلوا على ذلك، بما يلي

ُ بَيْنِكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اثْنَاِن ذََوا : قال تعالى -أ  ﴿ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهادَة

بُِسونَُهَما َعدْلٍّ ِمْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم إِْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم فِي اأْلَْرِض فَأََصابَتْكُْم ُمِصيبَةُ اْلَمْوِت تَحْ 

ِ إِِن اْرتَْبتُْم اَل نَْشتَِري بِِه ثََمن ا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َواَل نَكْ  اَلةِ فَيُْقِسَماِن بِاّللَّ ِ إِنَّا ِمْن بَْعِد الصَّ تُُم َشَهادَةَ َّللاَّ

ا فَآَخَرا* إِذ ا لَِمَن اآْلثِِميَن  ِن يَقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْستََحقَّ فَإِْن ُعثَِر َعلَى أَنَُّهَما اْستََحقَّا إِثْم 

ِ لََشَهادَتُنَا أََحقُّ ِمْن َشَهادَتِِهَما َوَما اْعتَدَْينَا إِنَّا إِذ ا  ذَِلَك * لَِمَن الظَّاِلِميَن َعلَْيِهُم اأْلَْولَيَاِن فَيُْقِسَماِن بِاّللَّ

ُ أَدْنَى أَْن يَأْتُوا بِالشََّهادَةِ َعلَى َوْجهِ  َ َواْسَمعُوا َوَّللاَّ َها أَْو يََخافُوا أَْن تَُردَّ أَيَْماٌن بَْعدَ أَيَْمانِِهْم َواتَّقُوا َّللاَّ

 [.101 - 102: المائدة]اَل يَْهِدي الْقَْوَم اْلفَاِسِقيَن ﴾ 

 :وجه االستدالل باآليتين الكريمتَين

لم، أو على المسلم في الوصية، عند تُفيد اآلية الكريمة األولى َصراحة قبول شهادة الكافر للمس

 .فقد المسلم حالة السفر للضرورة



خَرج رجل ِمن بني سهم مع تميم الداري وعدي بن : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال -ب 

ا من فضة مخوص امن  بداء، فمات السهميُّ بأرض ليس بها ُمسلم، فلما قَدما بتركته، فقدوا جام 

ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجالن : ، ثم وجدوا الجام بمكة، فقالواذهب فأحلفَهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .لشهادتنا أحق من شهادتهما وأنَّ الجام لصاحبهم: من أولياء السهمي فحلَفا

 .[102: المائدة] ﴿ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َشَهادَةُ بَيْنُِكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم الَْمْوُت ﴾: قال فنزلت فيهم

 :وجه االستدالل بالحديث

يُفيد الحديث بوضوح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل شهادة عدي بن بداء وتميم وكانا على دين النصارى، 

وهذا دليل على جواز شهادة غير المسلم للمسلم أو على المسلم، وليس أدل على الجواز من 

 .الوقوع

والمسلم الذي أشرف على " الضرورات تبيح المحظورات"قاعدة اتفق الفقهاء على األخذ ب -ج 

الموت في السفر، وهو مضطر فيه إلى الوصية في أمر الدين أو الدنيا، وال يجد من يشهد من 

المسلمين على وصيته، وهذه حالة ضرورة خاصة، يترتَّب عليها جواز شهادة الكافر للمسلم أو 

ا خاصة في الشريعة استثنائية اقتضتها على المسلم في مثل هذه الحال؛ ألنَّ  للضرورات أحكام 

 .الضرورة

 :المناقشة والتَّرجيح: خامًسا

 :مناقشة أدلة المانعين - 1

اآلية في غير [ 2: الحجرات]﴿ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق ﴾ : االستدالل باآلية الكريمة -أ 

تُشير إلى أصل عام متَّفق عليه، وهو عدم قبول شهادة الفاسق، محلِّه؛ ألنَّ اآلية الكريمة 

والوصية في السفر حالة خاصة، جاء بها دليل خاصٌّ في سورة المائدة، يَستثْني هذه الحالة ِمن 

حْكم األصل العام، والذي يَقضي بعدم قبول شهادة الفاسق؛ ولهذا ال يوجد تعاُرض بين الدليلَين، 

 .ى من إهمالهما أو إهمال أحِدهماوإعمال الدليلَين أول

اآلية، في غير [ 212: البقرة]﴿ َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم ﴾ : االستِشهاد بقوله تعالى -ب 

محلِّه؛ ألنَّ اآلية الكريمة تُشير إلى أْصل عام متَّفق عليه، وهو قبول شهادة العدول من الرجال 

ة في السفر حالة خاصَّة، جاء فيها حكم جزئي خاص، وال والنساء من المسلمين، والوصي

فوَجَب أخذ حكم هللا تعالى كله، وأن يُستثنى : "تعاُرض بين األدلة في ذلك، يقول ابن حزم

؛ ليتوصل بذلك إلى طاعة الجميع، ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف بعض  األخصُّ ِمن األعّمِ

 ."أوامر هللا تعالى وهذا ال يحلُّ 



﴿ اَل تَتَِّخذُوا اْليَُهودَ َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعضٍّ ﴾ : الستشهاد بقوله تعالىا -ج 

اآلية، غير صحيح؛ ألن اآلية الكريمة تشير إلى أصل عام متَّفق عليه، وهو عدم [ 51: المائدة]

في السفر؛ ألنها حالة  جواز والية الكافر على المسلم، وهذا األصل ال يتعارض مع الوصية

خاصة اقتضتها الضرورة، وجاء حكم جزئي خاص بها، فليس بينهما أي تعارض أو تخالُف، 

وطاعة هللا تقتضي العمل بجميع األدلة، ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف بعض أوامر هللا 

 .تعالى، وهذا ال يحلُّ 

الحقوق األخرى قياس غير  قياس شهادة الكافر على شهادة الفاسق، وحق الوصية على -د 

صحيح؛ ألنه ال قياس في مورد النص، وحيث ورد النص فال يلتفت إلى القياس، ويجب العمل 

بما قرره النص، ولهذا يجب العمل بشهادة الكافر تمسك ا باآلية والحديث الواردين في ذلك، وهذا 

 .يعني أن عدالة الكفار غير ُمعتبََرة في هذه الحال

 :ة الُمجيزينمناقشة أدلَّ  - 0

استدالٌل غيُر صحيح؛ ألن [ 102: المائدة]﴿ أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ﴾ : االستدالل بقوله تعالى -أ 

هذا االستدالل يتطرق إليه االحتمال، والدليل إذا تطرق إليه االحتمال في محل النزاع سقط 

 :االستدالل به، ومن هذه االحتماالت ما يلي

: البقرة]﴿ َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم ﴾ : لناِسخ لهذه اآلية هو قوله تعالىالنَّْسخ، وا - 1

212]. 

 :التَّأويل؛ وذلك ِمن وجَهين - 2

ل ِمن غير قبيلتكم، وبهذا : ؛ أي[102: المائدة]﴿ أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ﴾ : معنى قوله تعالى: األوَّ

 .دلَّ به الُمجيزونتدل اآلية على غير ما است

ُ بَْينُِكْم ﴾ : معنى الشهادة في قوله: والثاني اليمين، وقد وردِت الشَّهادة [ 102: المائدة]﴿ َشَهادَة

﴿ َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهدَاُء إاِلَّ : بمعنى اليمين في القرآن الكريم في قوله تعالى

ِ ﴾ أَْنفُُسُهْم فَشَ   [.2: النور]َهادَةُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهادَاتٍّ بِاّللَّ

 .الَحديث الوارد في هذه المسألة، هو سبب نزوِل اآلية، وهو يتبع لها في حكم النَّسخ -ب 

أما حالة الضرورة فقد انتهت؛ ألنه عند نزول آية المائدة لم يكن اإلسالم إذ ذاك إال في  -ج 

 .قد عمَّ األرض كلها، فسقطْت شهادة الكفار المدينة، ولكنَّه اليوم

 :التَّرجيح - 3



ة األدلة الواردة فيها من  إن رأي الظاهرية والحنابلة في هذه المسألة أولى بالقبول واالتباع؛ لقوَّ

القرآن والسنة، وهي أدلَّة محَكمة؛ ألن سورة المائدة من آخر ما نَزل من القرآن الكريم، وإعمال 

ا من المسلمين،  الدليلَين أولى من إهمال أحدهما، وحالة الضرورة ما زالت قائمة؛ ألنَّ بعض 

ا، كلَّما دعت الضرورة إلى شهادة  يُسافِر ويختِلط بالكافرين، ولهذا يَبقى حكم آية المائدة قائم 

الكافر، حتَّى ال تضيع حقوق المسلمين؛ ألنَّ األمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، واإلسالم 

 .بأحكامه كل الظروف واألحوال يعالج

 :ثمرة االختالف في هذه المسألة: سادًسا

ر ما  االختالف بين الفقهاء في هذه المسألة، أعطى الحاكم المسلم سلطة تقديريَّة في ذلك؛ ليقّرِ

 .يراه مناسب ا، وفق ما تقتضيه المصلَحة في كل زمان ومكان

 

 

 

 

 

 شهادة المرأة

 

م المتعلقة بالشهادة في الفقه اإلسالمي، وخاصة شهادة إن ما يثار حول بعض األحكا

المرأة وشروطها إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات األحكام في مباحث الشهادة، 

يسر المعامالت : دون اإلحاطة بالنظام المتكامل في اإلثبات بها، الذي يحقق كال  من

ء العقوبة التي ليس مـن هدف المدنية، واالحتياط للعدل، وحفظ الدماء من الهدر، ودر

عِ إيقاعها بكل مـن غلبته نفسه علـى شيء من أسبابها، فهو نظام متكامل  .الُمَشّرِ

لقد تميز الفقه اإلسالمي في مسألة شهادة النساء حيث لم يقبل شهادتها بإطالق، بل و

 .قيدها بما يتفق مع طبيعتها وفطرتها

 :اإلثبات بشهادة النساء منفردات



فقهاء في األصل على جواز مشروعية اإلثبات بشهادة النساء منفردات فيما ال اتفق ال 

يطلع عليه الرجال غالبا ، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، الحنابلة، 

وقد دل على مشروعية شهادة النساء منفردات فيما ال يطلع عليه الرجال  .والظاهرية

 :غالبا  جملـة من األحاديث ، منها

 .شهادة النساء جائزة فيما ال يستطيع الرجال النظر إليه"قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص-1

في هذين الحديثين : وجه الداللة ".القابلة"أجاز شهادة "عن حذيفة أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  -2

داللة واضحة على مشروعية أداء الشهادة من النساء منفردات فيما ال يطلع عليه 

من عيوب النساء  غالبا ، ومن ذلك الشهادة على الوالدة واالستهالل، ونحوهاالرجال 

مضت السنة أن تجوز شهادة : )عن الزهري قالو .التي تحت الثياب من بكارة وثيوبة

النساء فيما ال يطلع عليه غيـرهن مـن والدات النساء، وتجوز شهادة القابلة وحدها 

 (.ى ذلكفـي االسـتهالل، وامرأتـان فيمـا سـو

وقد أجمعت األمة ـ ـ على مشروعية شهادة النساء منفردات فيمـا ال يطلع عليه  

 .غيرهن من الرجال ـ غالبا  ـ من عورات النساء 

  :اختلف العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات على خمسة أقوال

نصاب شهادة النساء منفردات امرأة واحدة وهذا قول الحنفية، : القول األول

 اثنتان أحوط : المشهور لمذهب اإلمام أحمد وقالواو

نصاب شهادة النساء منفردات امرأتان، وهو قول المالكية، ورواية عنـد : قول الثانيال

 اإلمام أحمد 

نصاب شهادة النساء منفردات ثالث نسوة، وهو قول عثمان البتي : القول الثالث

 رحمهاهللا 

ع نسوة، وهو قول الشـافعي والظاهريـة نصاب شهادة النساء أرب: القول الرابع

نصاب : القول الخامس .تقبل فيه امرأة واحدة : واستثنى الظاهرية الرضاع، فقالوا

شهادة النساء في الرضاع فقط امرأة واحدة، وهو قول الحسـن البصري، وابن 

 .عباس، والظاهرية



: " بقوله تعالى إن مما اتفق عليه الفقهاء هو جواز شهادة النساء مع الرجال عمال

لحقوق التي  ١، ولكنهم اختلفوا في تحديد الحقوق ..."واستشهدوا شهيدين من رجالكم

 تثبت بشهادة النساء مع الرجال ،

 شهادة النساء في الحدود والقصاص

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين

وهذا القول  قال بعدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص ،: القول األول 

 .لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

قالوا بجواز شهادة النساء في كل الحقوق على اإلطالق سواء مع : القول الثاني 

 .الرجال أم منفردات وهذا القول للظاهرية ، وحكي ذلك عن عطاء وحماد

 : األدلة

في الحدود والقصاص بالكتاب ، أوال  استدل القول األول المانعين لشهادة النساء 

 .والسنة ، واألثر ،والمعقول

بَلُوا َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوهُْم ثََمانِيَن َجْلدَة  َواَل تَقْ 

ِه بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء ۚ فَإِذْ لَْم يَأْتُوا بِالشَُّهدَاِء لَّْواَل َجاُءوا َعلَيْ "وقوله تعالى   " لَُهْم َشَهادَة  أَبَد ا

ِ ُهُم اْلَكاِذبُونَ  ئَِك ِعندَ َّللاَّ
تِي يَأْتِيَن اْلفَاِحَشةَ ِمن نَِّسائُِكْم  :"وقوله تعالى" فَأُولََٰ َوالالَّ

نُكمْ   ."فَاْستَْشِهدُوا َعلَْيِهنَّ أَْربَعَة  ّمِ

نصيص الحق سبحانه وتعالى على عدم ثبوت الزنا إال   ت: وجه الداللة من هذه اآليات

بشهادة أربعة شهداء ، كما أن داللة اللغة تدل على مخالفة العدد المعدود تذكيرا 

وتأنيث ، فهذا يدل على اعتبار المذكر في هذه الشهادة دون المؤنث، ولو كانت شهادة 

 (.بأربع شهداء)لكان النص  ٥النساء مقبولة

 :من السنة

صلى هللا عليه -قذف امرأته بالزنى عند النبي  -رضي هللا عنه-هالل بن أمية أن 

، فقال -رضي هللا عنه-وفي حضوره، وأن الذي زنى بها شريك بن سحماء  -وسلم

 ".أقم البينة على الزنى، فإلم تفعل تجلد حد القذف في ظهرك": -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 



اب النبي ملسو هيلع هللا ىلص على هالل بن أمية يقتضي عدم ثبوت في هذا الحديث وجو: وجه الداللة 

شهادة الزنا إال بأربعة شهداء ، وهذه األلفاظ موضوعة للداللة على المذكر ون 

 .المؤنث

الحدود والقصاص مبناهما على الدرء واإلسقاط بالشبهات ، : رابع من المعقول 

على السهو والغفلة ونقصان العقل  وشهادة النساء ال تخلو عن   شبهة ، ألنهن جبلن

 .والدين فيورث ذلك شبهة بخالف سائر األحكام ألنها تجب مع الشبهة

وألن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال، وإال بدال في باب الحدود 

 .االتكالكفارات والوكغير مقبولة 

  :أدلة القول الثاني

منفردات في الحدود، والقصاص، وأحكـام  واستدل ابن حزم على جواز شهادة النساء

 .األبدان، واألموال، بالكتاب، والسنة، والمعقول

لقوله و [212:البقرة] فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَانِ  :قول هللا تعالى:من الكتاب-

 {2:الطالق} َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعدْلٍّ ِمْنُكمْ  :تعالى

هاتين اآليتين داللة واضحة على أن المطلوب في إثبات الحقـوق هـو في  :وجه الداللة

استشـهاد رجلين، وهذا تخصيص بها، وال فرق بين رجلين أو امرأتين، فالنصوص 

 .عامة، ولم يرد مـايخصصها

خرج : ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال :من السنة-

في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء  هللا عليه وسلم رسول هللا صلى 

  وبم يا رسول هللا؟: فقلن . تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار يا معشر النساء : " فقال

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب . تكثرن اللعن وتكفرن العشير : قال

أليس : ول هللا؟ قالوما نقصان ديننا وعقلنا يا رس: قلن. الحازم من إحداكن الرجل 

أليس إذا  .فذلك من نقصان عقلها: قال. بلى: قلن .مثل نصف شهادة الرجل شهادة المرأة 

  ".فذلك من نقصان دينها:قال. بلى: قلن حاضت لم تصل ولم تصم؟

من  "المرأة"و": الرجل "ــ هذه األحديث جاء بصيغة العموم إذ لفظ :وجه الداللة 

نهم اسم جنس محلى بأل ، واسم الجنس المحلى بأل من صيغ م ألفاظ العموم، ألن كال 



ألفاظ العموم لذلك كان عام في جميع الدعاوي ، وعلى هذا فإن شهادة النساء تقبل في 

 .الدعاوي سواء كانت الدعوى متعلقة بحق مدني أم جزائي جميع 

، يفسـر ومـن هنـا، فإنـا نجـد ابـن حـزم يحتـج بنصـوص الكتـاب والسـنة الصحيحـة

بعضهـا ببعـض، ويفهـم بعضهـا فـي سـياق بعـض، فيأخـذ مـا جـاءت بـه آيـة الديـن 

» أليــس شــهادة المــرأة نصــف شــهادة الرجــل« :مـن تفصيـل، وكذلـك حديــث

: ، مفادهـاةليصــغ منهمــا قاعــدة يعممهــا فــي كل موطـن يحتـاج فيـه إلـى الشـهاد

تعـدل شـهادة امرأتيـن، وشـهادة المـرأة مقبولـة حيـث قبـل الرجـل لـو شـهادة الرجـل 

 .شـهد

 :مناقشة أدلة المجيزين

  .إنَّ اآلية القرآنية نص في إثبات الحقوق المالية، ألن سياق اآلية يدل على ذلك- 1

إَن األحاديث عامة في داللتها على جواز شهادة النساء في جميع الدعاوى، وأدلة -2 

ود والقصاص، دالح يء فامهور خاصة في الداللة على عدم جواز شهادة النسالج

 .ومن المعلوم أصوليا  أن الخاص مقدم على العام عند التعارض

منهن قائمة مقام رجل، والحدود  االثنتينإَن في شهادة النساء شبهة البدلية، ألن - ٣ 

أدرؤوا الحدود النساء : ""هذا باإلضافة إلى أن تكليف بالشبهات، قال ملسو هيلع هللا ىلص ""تدرأ 

 . بالشهادة في الحدود والقصاص فيه عنت ومشقة بالنساء

وتبقى قبول شهادتها في الحدود والقصاص في إطار الفتوى إذا تعلق األمر بحوادث 

وهو ما ذهب إذا كانـت عادلـة و.قصاص وجدود في وسط النساء وال حضور لرجال

 :إليه علماء العصر وقالوا

 :تجوز شهادتها في الحدود والقصاص ألن

 .، و ضعف أدلة المخالفينالمجيزوندلة التي ساقها قوة األ 

إن الحاجـة داعيـة إلـى قبـول شـهادتهن فيهمـا، صونـا للحقـوق وحفظـا لهـا مـن 

نجـد سـوى النسـاء شـهودا علـى مثـل هـذه الجرائـم، والقـول  مالضياع، فلربمـا ل

عـا للحقـوق، وقـد أمرنـا الشـارع بحفظهـا، والدليـل قائـم يشـهد، فكيـف بردهـا تضيي

شـاركت المـرأة فـي أيامنـا هـذه الرجـل فـي أغلـب العمـال  .نردهـا بعـد ذلـك



والوظائـف خـارج البيـت، ووصلـت إلـى مناصـب عليـا فـي الدولـة، وهـذا بـدوره 

سـيما إن وربمـا تباشـرها بنفسـها، ال موراألأسـهم فـي أن تقـف علـى مثـل هـذه 

اشـتغلت فـي ذلـك، فلـم تعـد ترهبهـا أو تفزعهـا بالقـدر الـذي تـرد معـه شـهادتها، 

إن الضبـط والتثبـت أسـاس للعمـل بالشـهادة رجـال كان الشـهود : وقـد سـبق القـول

لعامـة، ومصلحـة تحقيـق م إنمـا يقـدم المصلحـة االسـمـن المعلـوم أن اإل .أو نسـاء

العدالـة وإثبـات الحقــوق مصلحــة راجحــة تقــدم علــى مــا ســواها مــن المصالــح 

الخاصــة كمصلحــة وجــوب ســتر المــرأة والنــأي بهــا عــن جرائــم القتــل 

 ، الستشــهاد فيهــا وفــي غيرهـا ممـا نحـن بصـدده أمـام القضـاءوالدمــاء، واال

سـيما أنهـا تحملـت الشـهادة، ورضيـت بذلك، فعليهـا أن تشـهد بمـا علمـت، وأن 

تصـف مـا رأت، مـا دام يحقـق مصلحـة عامـة، وهـي إظهـار الحـق والحكـم 

بالعـدل، وهـذا فـوق المصلحـة الخاصـة التـي تتمثـل فـي الحـرج الـذي سـيلحق 

يتحمـل الضـرر الخــاص ": عـد الفقهيـة المقـررةبالمـرأة إذا مـا شـهدت، ومـن القوا

 إذا تعارضــت مفســدتان روعــي أعظمهمــا ": ، وكذلــك"لدفــع الضــرر العــام

ومما "الضـرر الشـد يـزال بالضـرر الخـف": ، وكذلـك"ضـررا بارتـكاب أخفهمـا

 يؤيد هذا القول

شــهادة النسـاء فــي جنايـات القتـل أنـه ورد عنـد بعـض الفقهـاء أنهـم أجـازوا . أ :

يوجـد فيهـا الرجـال عـادة ونحـو ذلـك ممـا اعتـاد النـاس أن  اكـن التـي المفـي  األ

المـدارس وعـراس، والحمامـات النسـائية، يجعلـوا فيـه للنسـاء أماكـن خاصـة، كاأل

والمصانــع التــي فــي أيامنــا هــذه، وبعــض المتنزهــات الخاصــة بالنســاء، 

شـك أن جريمـة القتـل أكثـر  يشــغلها النسـاء، كمصانـع النسـيج، والخياطـة وال

 بشـاعة، وأشـد وقعـا فـي النفـوس مـن بقيـة جرائـم الحـدود والقصـاص، فـإذا جـازت

 .شـهادتهن فيهـا فجوازهـا فيمـا سـواها أولـى

فـي شـهادات  –سـواء بسـواء  –رجـل أن الشـارع الحكيـم جعـل المـرأة كال. ب 

 .اللعـان، إذا مـا قـذف الرجـل زوجـه بالزنـا، وليـس ثمـة بينـة تشـهد لـه بمـا يدعـي

أمــر الديــن، : م قبــل روايــة المــرأة فيمــا هــو أعظــم وأهــمالســأن اإل. ج

تقبـل  لشـريعة، والوالعقيــدة، فكيـف تقبـل روايتهـا إن كانـت ل تضبـط فتضيـع ا

 شـهادتها فـي الحــوادث العارضــة؟



الرجال قوامون على النساء بما فضل هللا : "بالنسبة إلى قوامة الرجل قال تعالى

وهي تحليلها كما يلي أن القوامة لها شروط كما .." بعضهم على بعض وبما أنفقوا

وما إلى ذلك، إلى وهي تتمثل في العقل والصحة والقوة " بما فضل"يفهم من كلمة 

بالتالي تتحول  المرأة جانب اإلنفاق فإن عدمت هذه األشياء من الرجل وتوفرت في

إليها القوامة وهذا موجود فعال في الطبيعة حاليا، فكم من أخ ضعيف أو مريض 

تعوله أخته أو أب كبير أيضا وهذا نفهمه من كلمة بعضهم علي بعض فهناك بعض 

 .ه النساءمسكوت عليه وهو المقصود ب

 

 :شهادة المرأة في األموال

أجمع العلماء على جواز شهادة المرأتين مع الرجل فيما كان ضمن المعامالت المالية 

 .كالبيع واإلجارة واإلقالة والزراعة وغير ذلك من المعامالت المالية

وذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادتهن في المسائل التي ال تطلع عليه إال النساء 

 .إذا كن منفردات واالستهالللوالدة والعدة والرضاع كا

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب ":قال تعالى:أوال   يَا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْينٍّ إِلَى أََجلٍّ ُمَسمًّ

ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه  بَْينَُكْم َكاتٌِب بِاْلعَدِْل َواَل يَأَْب َكاتٌِب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ  َّللاَّ

ا أَْو َضِعي َ َربَّهُ َواَل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئ ا فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيه  ف ا أَْو اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ

َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَدِْل 

َر إِْحدَاُهَما  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَْن تَِضلَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَّكِ َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

لدَّين واإلشهاد جاءت هذه اآلية الكريمة في توثيق ا. 212سورة البقرة اآلية "اأْلُْخَرى

 .عليه

يريد أن يكون صكا  ليُستذكر به { فَاْكتُبُوهُ }:قوله تعالى :قال اإلمام ابن العربي المالكي

عند أجله، لما يُتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول األجل، 

تٍّ والنسيان موكٌل باإلنسان، والشيطاُن ربما حمل على اإلنكار، والعوارُض من مو

 .وغيره تطرأُ فُشِرع الكتاُب واإلشهادُ 

وبناء  على اآلية الكريمة السابقة قال جمهور أهل العلم إن كتابة الدَّين وتوثيقه 

وينبغي توثيُق جميع العقود واإلشهاد . واإلشهاد عليه أمٌر مندوٌب إليه لحفظ الحقوق



في الحديث عن ابن  عليها، ومما يُرشد إلى مشروعية كتابة العقود وتوثيقها ما جاء

ما حقُّ امرئٍّ مسلمٍّ يبيُت ليلتين، وله شيٌء  :عمر رضي هللا عنهما أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال

 .يريد أن يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عند رأسه

شهادةُ المرأة فيها مقبولة ف، كما تقبل شهادتها في ما ال يطلع عليه الرجال عادة

ال نعلم بين ":قال الشيخ ابن قدامة المقدسي.شهادةُ امرأةٍّ واحدةٍّ فيقبل فيها  باالتفاق،

والذي تُقبل  : قال القاضي أهل العلم خالفا  في قَبول شهادة النساء المنفردات في الجملة،

والرضاع والعيوب تحت   ، الوالدة واالستهالل:فيه شهادتهن منفرداتٍّ خمسةُ أشياء

تَِق َواْلقََرِن وال إذا ثبت هذا فكلُّ …بكارة والثيابة والبَرص وانقضاء العدةالثياب َكالرَّ

 ".تُقبل فيه شهادةُ النساء المنفردات، فإنه تُقبل فيه شهادةُ المرأة الواحدة : موضعٍّ قلنا

" :ونختم بما قاله الدكتور مصطفى السباعي في سبب اختالف العدد بين الرجل 

إلنسانية وال بالكرامة وال باألهلية، ومن الواضح أن هذا التفاوت هنا ال عالقة له با

ل االلتزامات  فما دامت المرأة إنسانا  كالرجل كريمة  كالرجل ذات أهلية كاملة لتحمُّ

المالية كالرجل، لم يكن اشتراط اثنتين مع رجلٍّ واحدٍّ إال ألمرٍّ خارج عن كرامة 

مرأة التصرفات مع إباحته لل –ال حظنا أن اإلسالم  واحترامها وإذاالمرأة واعتبارها 

ما يقتضيها  األسرة وهذايعتبر رسالتها االجتماعية هي التوفر على شؤون  -المالية

أدركنا أن شهادة  –وخاصة أوقات البيع والشراء -لزوم بيتها في أغلب األوقات 

كان كذلك  نادرا وماالمرأة في حّقٍّ يتعلق بالمعامالت المالية بين الناس ال يقع إال 

تمر به عابرة  ال تُلقي له  مشاهدته فإنهاأن تحرص على تذكُّره حين فليس من شأنها 

 ووهمها فإذاجاءت تشهد به، كان أمام القاضي احتماُل نسيانها أو خطئها  باال فإذا

ال بدَّ من  والخطأ والحقوقشهدت امرأةٌ أخرى بمثل ما تشهد به زال احتماُل النسيان 

هو  اهذ. الباطلية جهده إلحقاق الحق وإبطال التثبت فيها، وعلى القاضي أن يبذل نها

كل ما في األمر، وقد جاء النصُّ عليه صراحة  في اآلية ذاتها حيث قال تعالى في 

َر إِْحدَاُهَما ":تعليل اشتراط المرأتين بدال  من الرجل الواحد  أَْن تَِضلَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَّكِ

  ".ا فتذكرها األخرى بالحق كما وقعأي خشية أن تنسى أو تخطئ إحداهم "اأْلُْخَرى

 

 

 


