


  رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 3592 لسنة 2019م

الف�ه�رس���ة:  IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمص����در 
 :LC تص�ني���ف  BP193.1.A2 H3 2020رق���م 
احلسين، نبيل، 1384 للهجرة-  - مؤلف.املؤل���������ف الش����خصي:
فق��ه نه��ج البالغ��ة عل��ى املذاه��ب الس��بعة: االمام��ي – الزي��دي – احلنف��ي – املالك��ي – الش��افعي – احلنبل��ي - ال��������ع����ن������������������������وان: 

األباض��ي وبي��ان القواع��د الفقهي��ة واملع��ارف االخالقي��ة وش��روح االحاديث: دراس��ة بينية /
املس����ؤولي���ة: تأليف السيد نبيل احلسين الكربالئي.ب�ي�����ان 

الط��ب�����ع:  الطبعة االوىل.ب�ي��ان���������ات 
ال�ن�ش����ر:  كربالء، العراق: العتبة احلسينية املقدسة، مؤسسة علوم نهج البالغة 2020 / 1441 للهجرة.ب��ي��ان��������ات 
ال��م����ادي:  12 جملد ؛ 24 سم.ال�وص���ف 
ال�ن�ش����ر:  )العتبة احلسينية املقدسة ؛ 697(.س��ل��س�����ل���ة 
ال�ن�ش����ر:  )مؤسسة علوم نهج البالغة ؛ 176(س��ل�س������ل���ة 
ال�ن�ش����ر: )سلسلة الدراسات والبحوث العلمية، وحدة الدراسات الفقهية ؛ 18(.س��ل�����س�ل���ة 
ببليوجرافي��ة: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبص��رة 
حمتوي�����ات: اجل��زء 1: اث��ر املدرس��ة االمامي��ة يف نش��وء الفق��ه وتط��وره -- اجل��زء 2: نش��وء املذاه��ب الفقهي��ة وتطوره��ا -- تبص��رة 

اجل��زء 3: مقدم��ة العب��ادات -- اجل��زء 4: الطه��ارات -- اجل��زء 5: الص��الة -- اجل��زء 6: ال��زكاة -- اجل��زء 7: 
الصي��ام واحل��ج واالم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر -- اجل��زء 8: اجله��اد -- اجل��زء 9: التج��ارة والش��ركة 

-- اجل��زء 10: الوق��ف والقص��اص -- اجل��زء 11: القض��اء والش��هادات -- اجل��زء 12: الفه��ارس.
شخص�����ي: علي بن أبي طالب )عليه السالم( االمام االول، 23 قبل اهلجرة40- للهجرة - حديث.موض��وع 
شخص�����ي: الشريف الرضي، حممد بن احلسني، 359-406 للهجرة - نهج البالغة.موض��وع 
موضوع��ي: الفقه االسالمي - مذاهب.مصطل��ح 
موضوع��ي: املذاهب الدينية - تاريخ.مصطل��ح 

موضوع��ي:  العبادات )فقه اسالمي(.مصطل��ح 
موضوع��ي: املعامالت )فقه اسالمي(.مصطل��ح 
شرح ل�)عمل(: الشريف الرضي، حممد بن احلسني، 359-406 للهجرة - نهج البالغة.اس��م ش��خص اض��ايف:
اض���ايف: ه�ي���ئة  العتبة احلسينية املقدسة، مؤسسة علوم نهج البالغة. جهة مصدرة.اس��م 

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية



سلسلة الدراسات والبحوث العلمية 
وحدة الدراسات الفقهية

)18(

)176(



مجيع احلقوق حمفوظة

للعتبة احلسينية املقدسة

الطبعة األوىل

1441هـ/2020م

العراق: كربالء املقدسة - العتبة احلسينية املقدسة 
مؤسسة علوم هنج البالغة

www.inahj.org

Email: inahj.org@gmail.com

موبايل: 07815016633  -  07728243600



  
الباب التاسع 

»كتاب القضاء والشهادات«





يتضمن البــاب
كتاب القضاء

الفصــل األول: معنى القضاء وآداب القايض
املبحث األول: معنى القضاء يف اللغة واصطالح املترشعة.	•

* املسألة األوىل: القضاء لغة.

* املسألة الثانية: معنى القضاء يف اصطالح املترشعة.

املبحث الثاين: آداب القايض وصفاته يف املذاهب اإلسالمية.	•
* املسألة األوىل: أقوال فقهاء املذهب االمامي.

* املسألة الثانية: آداب القايض يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

* املسألة الرابعة: ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصـل الثــاين: بذل اهلدية إىل القايض واملفتي والوايل.
املبحث األول: حكم بذل اهلدية للقايض واملفتي وقبوهلا يف املذاهب اإلسالمية السبعة.	•

جو * املسألة األوىل: بذل اهلدية إىل القضاة  يف املذهب االمامي.

* املسألة الثانية: بذل اهلدية للقضاة يف املذاهب االخرى.

* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

املبحث الثاين:ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.	•
* املسألة األوىل: أبن ميثم البحراين )رمحه اهلل( )ت 679هـ(.

* املسألة الثانية: ابن أيب احلديد املعتزيل )ت 656هـ(.

كتاب الشهادات 
الفصـل األول:تغليظ اليمني

املبحث األول: أقوال فقهاء املذاهب السبعة يف تغليظ اليمني.	•
* املسألة االوىل: تغليظ اليمني يف املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية: تغليظ اليمني يف املذاهب األخرى.



* املسألة الثالثة: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

املبحث الثاين:ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.	•
* املسألة االوىل: ما أورده ابن ميثم البحراين.

* املسألة الثانية: ما اورده ابن ايب احلديد.

املبحث الثالث: قواعد فقهية.	•
* املسألة األوىل: قاعدة معاين اليمني وفوائدها.

* املسألة الثانية: )ال حيكم بالنكول عىل االقوى إال يف عرشة مواضع(.

* املسألة الثالثة: قاعدة: )اليمني إما عىل النفي، وأما عىل االثبات(.

الفصـل الثاين:شهادة النساء
املبحث األول: حكم شهادة النساء يف املذاهب اإلسالمية.	•

* املسألة االوىل: حكم شهادة النساء يف املذهب اإلمامي.

* املسألة الثانية: حكم شهادة النساء يف املذاهب األخرى.

املبحث الثاين: خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.	•
* املسألة االوىل: تقسيم الشهادات إىل حق اهلل وحق اآلدمي ومواضع شهادة النساء من ذلك.

* املسألة الثانية: حكم شهادة النساء يف حق اهلل وهو احلدود.

* املسألة الثالثة: يف جواز شهادة النساء منظامت إىل الرجال.

* املسألة الرابعة: يف جواز شهادة النساء منفردات عن الرجال.

* املسألة اخلامسة: مواضع ثبوت شهادة املرأة يف احلقوق اآلدمية.

* املسألة السادسة: يف ثبوت شهادة املرأة الواحدة.

املبحث الثالث: قواعد فقهية.	•
* املسألة األوىل: قاعدة حجية البينة.

* املســألة الثانيــة: قاعــدة: )الوصيــة حــق عــىل كل مســلم( والبحــث يف: )ثبــوت الوصيــة باملــال بشــهادة 
العــدل الواحــد مــع اليمــني(.
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توطئة

اشتمل الباب التاسع عىل كتابني، األول: القضاء، ويتفرع إىل فصلني.

  والكتاب الثاين: الشهادات ويتفرع إىل فصلني أيضا.

وســنتناول إن شــاء اهلل تعــاىل يف كتــاب القضــاء  يف الفصــل االول )معنــى 
ــة  ــاء يف اللغ ــى القض ــي: )معن ــني، وه ــرع إىل مبحث ــايض( ويتف ــاء وآداب الق القض
واصطــالح املترشعــة( واملبحــث الثــاين: )آداب القــايض وصفاتــه يف املذاهــب 
اإلســالمية( والفصــل الثــاين:  )بــذل اهلديــة إىل القــايض واملفتــي والــوايل( املبحــث 
األول: )حكــم بــذل اهلديــة للقــايض واملفتــي وقبوهلــا يف املذاهــب اإلســالمية 

ــة. ــج البالغ ــن رشوح هن ــث م ــا ورد يف احلدي ــاين: م ــث الث ــبعة( املبح الس

ــرأي،  ــه، وال ــايض بعمل ــم الق ــل كحك ــذا الفص ــة هب ــائل املرتبط ــة املس ــا بقي أم
والقيــاس، وتقليــد غــري املعصــوم )عليــه الســالم(، وغريهــا، فلــم يتفــق ورودهــا 

ــبعة. ــب الس يف املذاه

ــاب،  ــد يف الكت ــذي أعتم ــث ال ــج البح ــة ملنه ــا رعاي ــم تركه ــد ت ــم: فق ــن ث وم
وهــو دراســة املســألة الواحــدة يف املذاهــب الســبعة وذلــك  لــورد بعضهــا يف 

املذهــب اإلمامــي فقــط، وبعضهــا يف مذهبــني. 

وعليه:

ــان  ــوض يف بي ــل اخل ــن قب ــط؛ ولك ــة فق ــث الثالث ــذه املباح ــراد ه ــم اي ــد ت فق
آداب القــايض وصفاتــه، نــورد أوال معنــى القضــاء يف اللغــة واالصطــالح وعنــد 

ــي. ــي أم عين ــب كفائ ــو واج ــة، أه املترشع





الفصل األول 

معنى القضاء وآداب القاضي
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املبحث األول

معنى القضاء يف اللغة واصطالح املتشرعة

املسألة األوىل: القضاء لغة.

ــن  ــه م ــاٌي ألَن ــه َقض ــم، وَأصل ــاء إىل )احلُْك ــى القض ــة معن ــامء اللغ ــع عل ُيرج
ــه  ــري: صواب ــن ب ــال اب ــزت؛ ق ــف مه ــد األَل ــاءت بع ــا ج ــاء مل ــت، إاِل َأنَّ الي َقَضْي
ــه، واجلمــع  ــُة مثل ــُة، والَقِضيَّ ــًا مهــزت، واجلمــع األَْقِضي ــدة طرف ــف الزائ بعــد األَل

ــل. ــه َفعائ ــاىَل وَأصل ــىل َفع ــا ع الَقضاي

وَقــَى عليــه َيْقــي َقضــاء وَقِضيَّــًة، األَخــرية مصــدر كاألُوىل، واالســم 
ــة فقــط؛ قــال َأبــو بكــر: قــال َأهــل احلجــاز القــايض معنــاه يف اللغــة القاطِــع  الَقِضيَّ

ــا. ــم هل ــور امُلِحك لأُلم

واْسُتْقِي فالن َأي ُجِعل قاِضيًا حيكم بني الناس.

وَقىَّ األَمرُي قاِضيًا: كام تقول َأمَر َأمريًا.

وتقول: َقى بينهم َقِضيَّة وَقضايا.

والَقضايا: األَحكام، واحدهتا َقِضيٌَّة.

ــاء  ــن الَقض ــَل م ــو فاَع ــد، ه ــه حمم ــاىض علي ــا ق ــذا م ــِة: ه ــح احلَُدْيبِي ويف صل
ــر  ــث ذك ــرر يف احلدي ــد تك ــة، وق ــل مك ــني َأه ــه وب ــه كان بين ــم ألَن ــِل واحلُْك الَفْص

ــل. ــع والفص ــه الَقْط ــاء، وَأصل الَقض
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يقال: َقَى َيْقِي َقضاء فهو قاٍض إِذا َحَكم وَفَصَل.

وَقضاء اليشء: إِْحكاُمه وإِْمضاُؤه والفراغ منه فيكون بمعنى اخلَْلق.

وقال الزهري: القضاء يف اللغة عىل وجوه مرجعها إىِل انقطاع اليشء ومتامه.

َي َأداء َأو ُأوِجــَب َأو ُأْعِلــَم َأو ُأْنِفــَذ  وكلُّ مــا ُأْحِكــم عملــه َأو ُأتـِـمَّ َأو ُختـِـَم َأو ُأدِّ
.)1() َأو ُأْمــِيَ فقــد ُقــِيَ

املسألة الثانية: معنى القضاء يف اصطالح املتشرعة.

ــاه يف اللغــة عــىل )احلكــم( كذلــك هــو يف  ــام ارتكــز مفهــوم القضــاء ومعن مثل
اصطــالح املترشعــة فمركــوز معنــى الكلمــة ومفهومهــا هــو احلكــم، وإن اختلــف 
يف جماالتــه عــن فتــوى الفقيــه -كــام ســيمر - وهــذا احلكــم يــدار مــداره يف اخلصومــة 

بــني أثنــني أو اكثــر.

وعليه فقد عرفه الفقهاء بام ييل:

1ـ  املذهب االمامي.

ــف  ــوان( )ت 1413هـــ( يف تعري ــة والرض ــه الرمح ــي )علي ــيد اخلوئ ــال الس ق
ــاء: القض

)هــو فصــل اخلصومــة بــني املتخاصمــني، واحلكــم بثبــوت دعــوى املّدعــي أو 
بعــدم حــق لــه عــىل املّدعــى عليــه.

ــة مــن  ــارة عــن بيــان األحــكام الكلي والفــرق بينــه وبــني الفتــوى: أنَّ الفتــوى عب
دون نظــر إىل تطبيقهــا عــىل مواردهــا، وهــي - أي الفتــوى - ال تكــون حجــة إالّ عــىل 

)1(  لسان العرب البن منظور: ج15 ص 186.
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مــن جيــب عليــه تقليــد املفتــي هبــا، والعــرة يف التطبيــق إّنام هــي بنظــره دون نظــر املفتي.

ــع  ــورد الرتاف ــي م ــي ه ــخصّية الت ــا الش ــم بالقضاي ــو احلك ــاء: فه ــا القض وأم
والتشــاجر، فيحكــم القــايض بــان املــال الفــالين لزيــد، أو أن املــرأة الفالنيــة زوجــة 
فــالن، ومــا شــاكل ذلــك، وهــو نافذ عــىل كل أحــد حتــى إذا كان أحــد املتخاصمني 

أو كالمهــا جمتهــدًا.

نعــم، قــد يكــون منشــأ الرتافــع االختــالف يف الفتــوى، كــام إذا تنــازع الورثــة 
ــا  ــي حرماهن ــى الباق ــا، واّدع ــد اإلرث منه ــة ذات الول ــت الزوج يف األرض، فادع
فتحاكــام لــدى القــايض، فــإن حكمــه يكــون نافــذًا عليهــام وإن كان خمالفــًا لفتــوى 

مــن يرجــع إليــه املحكــوم عليــه()1(.

2ـ املذهب الشافعي:

عرفــه الــرشواين  بـــ )فصــل اخلصومــة بــني خصمــني فاكثــر بحكــم اهلل تعــاىل، 
قــال ابــن عبــد الســالم: احلكــم الذيــن يســتفيده القــايض بالواليــة هــو إظهــار حكــم 
ــه ال جيــب  ــي فإن ــه بخــالف املفت ــه إمضــاؤه في الــرشع يف الواقعــة فيمــن جيــب علي

عليــه إمضــاؤه()2(.

3ـ املذهب املالكي.

 عرفــه ابــن رشــد وتبعــه ابــن فرحــون: بـــ )حقيقــة القضــاء االخبــار عــن حكــم 
رشعــي عــىل ســبيل اإللــزام؛ وقــال ابــن عرفــة: صفــة حكميــة توجــب ملوصوفهــا 

)1(  القضاء والشهادات؛ تقرير بحث السيد اخلوئي للشيخ اجلواهري: ج1 ص 11 - 14.
)2(  حوايش الرشواين والعبادي: ج10 ص 101.
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ــلمني،  ــح املس ــوم مصال ــح ال يف عم ــل أو جتري ــو بتعدي ــي ول ــه الرشع ــوذ حكم نف
فينحــرج التحكيــم وواليــة الرشطــة واخواهتــا واإلمامــة()1(.

4ـ وعّرفه فقهاء املذهب احلنفي:

 بـــ )االلــزام وهــو مــا جــاء يف فتــح الغديــر؛ ويف املحيــط بفصــل اخلصومــات 
ــد اهلل  ــت عن ــو الثاب ــق وه ــاس باحل ــني الن ــم ب ــع حك ــات، ويف البدائ ــع املنازع وقط
ــر  ــو الن ــي وه ــل قطع ــه دلي ــان كان علي ــًا ب ــا قطع ــة أم ــم احلادث ــن حك ــاىل م تع
املفــر مــن الكتــاب أو الســنة املتواتــرة أو املشــهورة أو االمجــاع؛ وامــا ظاهــر بــان 
ــر الظــن وهــو ظاهــر الكتــاب  ــه دليــال يوجــب علــم غالــب الــرأي واكث اقــام علي
والســنة ولــو خــر واحــد والقيــاس، وذلــك يف املســائل االجتهاديــة التــي اختلــف 

ــة فيهــا عــن الســلف()2(. ــي ال رواي فيهــا الفقهــاء أو الت

5 ـ وعّرفه فقهاء اإلباضية:

 بـــ )بانــه صفــة حكميــة توجــب ملوصوفهــا، هــو القــايض، نفــوذ حكمــه 
الرشعــي ولــو بتعديــل أو جتريــح، ال يف عمــوم مصالــح املســلمني، زاده بعــض وال 
حاجــة إليــه، ألنــه يغنــي عنــه لفــظ الرشعــي مثــل بنــاء الســور يف موضــع كــذا()3(.

أما ما يتعلق بآداب القايض وصفاته فهو ما سنتناوله يف املسألة القادمة.

)1(  مواهب اجلليل للحطاب الرعيني: ج8 ص 64.
)2(  البحر الرائق البن نجم املري: ج6 ص 427 - 428.

)3(  رشح كتاب النيل وشفاء العليل ألطفيش: ج13 ص 12.
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املبحث الثاني

آداب القاضي وصفاته يف املذاهب اإلسالمية

قــال أمــري املؤمنــني اإلمــام عــيل )عليــه الصــالة والســالم( يف عهــد ملالــك 
االشــرت )رضــوان اهلل تعــاىل عليــه(:

َّــْن َل َتِضيــُق بـِـه  »ُثــمَّ اْخــَرْ لِْلُحْكــِم َبــنْيَ النَّــاِس َأْفَضــَل َرِعيَّتـِـَك يِف َنْفِســَك - ِم
ــْيِء إىَِل  ــَن اْلَف ــَرُ ِم ــِة - وَل َيْ لَّ ــاَمَدى يِف الزَّ ــوُم - وَل َيَت ُص ــه اْلُ ُك ــوُر وَل ُتَحِّ األُُم
ُف َنْفُســه َعــَى َطَمــٍع - وَل َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن َأْقَصــاه  ــقِّ إَِذا َعَرَفــه وَل ُتــرْشِ احْلَ
ــِم  ْص ــِة اْلَ ــًا بُِمَراَجَع م ــْم َتَبُّ ُه ــِج - وَأَقلَّ َج ــْم بِاحْلُ ــُبَهاِت وآَخَذُه ــْم يِف الشُّ - وَأْوَقَفُه
ــْن َل  َّ ــِم - ِم ْك ــاِح احْلُ َض ــَد اتِّ ــْم ِعنْ َمُه ــوِر - وَأْصَ ــِف األُُم ــَى َتَكشُّ ــْم َع ُه - وَأْصَبَ
َيْزَدِهيــه إِْطــَراٌء وَل َيْســَتِميُله إِْغــَراٌء - وُأوَلئِــَك َقلِيــٌل - ُثــمَّ َأْكثِــْر َتَعاُهــَد َقَضائِــه - 
َتــه - وَتِقــلُّ َمَعــه َحاَجُتــه إىَِل النَّــاِس - وَأْعطـِـه ِمــَن  واْفَســْح َلــه يِف اْلَبــْذِل َمــا ُيِزيــُل ِعلَّ
َجــاِل  تـِـَك - لَِيْأَمــَن بَِذلـِـَك اْغتَِيــاَل الرِّ ه ِمــْن َخاصَّ امْلَنِْزَلــِة َلَدْيــَك َمــا َل َيْطَمــُع فِيــه َغــْرُ
يــَن َقــْد َكاَن َأِســرًا يِف َأْيــِدي  َلــه ِعنْــَدَك - َفاْنُظــْر يِف َذلـِـَك َنَظــرًا َبلِيغــًا - َفــإِنَّ َهــَذا الدِّ

ْنَيــا«)1(. ــَوى وُتْطَلــُب بِــه الدُّ اِر - ُيْعَمــُل فِيــه بِاهْلَ األرَْشَ

)1(  هنج البالغة، عهده ملالك االشرت: ص 434 بتحقيق صبحي الصالح.
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املسألة األوىل: أقوال فقهاء املذهب االمامي. 

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســالمية يف آداب القايض منفصلــة عن آداب 
ــان صفــات  ــا البعــض، فضــاًل عــن حديثهــم يف بي القضــاء أو ممزوجــة مــع بعضه

القــايض ورشائطــه ضمــن تعرضهــم لــآداب.
أمــا فقهــاء املذهــب اإلمامــي )أعــىل اهلل شــأهنم( فقــد تناولــوا مجلــة مــن آداب 
ــو  ــوان()1(، واب ــة والرض ــه الرمح ــد )علي ــيخ املفي ــن الش ــداًء م ــك ابت ــايض، وذل الق
ــويس)6(  ــيخ الط ــس)5(، والش ــن إدري ــزة)4(، واب ــن مح ــالَّر)3(، واب ــالح)2(، وس الص
وغريهــم؛ أمــا رشائــط القــايض فقــد تناوهلــا الســيد كاظــم اليــزدي )عليــه الرمحــة 

ــي كاآليت. ــوان( وه والرض

أوال: اآلداب والصفات.

اعتمدنــا يف بيــان هــذه اآلداب املكروهــة منهــا واملســتحبة عــىل مــا بحثــه 
العالمــة احلــيل )عليــه الرمحــة والرضــوان( وقــد جعلهــا أحــد عــرش بحثــًا، فقــال:

ــه أن  ــدًا في ــرف اح ــه وال يع ــد واليت ــايض إذا ورد إىل بل ــتحب للق )الول: يس
يبحــث عمــن يثــق بــه ف ذلــك البلــد ليســأله عــن أحــوال  ذلــك البلــد، ويتعــّرف 
منــه مــا حيتــاج إىل معرفتــه، ويســأل عــن العلــامء فيــه وأهــل الفضــل والعدالــة 

)1(  املقنعة: كتاب القضاء، باب: آداب القايض ص 722.
)2(  الكايف يف الفقه: كتاب القضاء، والفصل الثالث من تنفيذ االحكام: ص 444.

)3(  املراسم: احكام القضاء: ص 230.
)4(  الوسيلة: كتاب القضايا واالحكام يف بيان صفة القايض: ص 209.

)5(  الرائر: كتاب القضايا واالحكام: ج2 ص 156.
)6(  النهاية ونكتها، باب، آداب القضاء، ج2 ص 69.
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والصــالح وســائر مــا حيتــاج إىل معرفتــه، ثــّم يقصــد اجلامــع فيصــيّل فيــه ركعتــني 
ويســأل اهلل تعــاىل التوفيــق والعصمــة واإلعانــة لــه، ويبعــث مناديــًا ينــادي أّن فالنــًا 
قــدم عليكــم قاضيــًا فاجتمعــوا لقــراءة عهــده يف وقــت كــذا، وينــرف إىل منزلــه 
اّلــذي ُأعــّد لــه، ويســتحّب أن يكــون وســط البلــد، ليتســاوى ورود أهلــه إليــه، فــإذا 

اجتمعــوا قــرأ العهــد عليهــم، ثــّم يواعدهــم ليــوم جيلــس فيــه للقضــاء.

الثــاين: يســتحّب أن جيلــس للقضــاء يف موضــع بــارز كرحبــة أو فضــاء، ليســهل 
الوصــول إليــه، وان حكــم يف املســجد صــىّل فيــه ركعتــني عنــد دخولــه حتّيــًة، 
وجيلــس مســتدبر القبلــة، ليكــون وجــه اخلصــوم إليهــا، وقيــل)1(: يســتقبل القبلــة 

ــه الســالم(: ــه )علي لقول

»خر املجالس ما استقبل به القبلة«.)2( 

وال يكــره احلكــم نــادرًا يف املســجد، وهــل يكــره دائــاًم؟ قيــل: ال، لقضــاء عــيّل 
)عليــه الســالم(  بجامــع الكوفــة)3(. ويكــره اّتــاذ حاجــب وقــت احلكــم.

الثالــث: إذا جلــس للحكــم يســتحّب لــه أن يكــون عــىل أكمــل حــال وأعدهلــا، 
ــار،  ــه ســكينة ووق ــة املســجد، ويكــون علي ــرتاب وال عــىل باري وال جيلــس عــىل ال
وال يســتعمل االنقبــاض املانــع عــن النطــق باحلّجــة، وال اللــني املخــوف معــه جــرأة 
ــه، ويعــّزره إن اســتحّق  ــه أن ينتهــر اخلصــم إذا التــوى، ويصيــح علي اخلصــوم، ول
التعزيــر، وان حصلــت منــه إســاءة أدب كقولــه: حكمــت عــيّل بغــري احلــّق أو 

)1(   القائل هو الشيخ يف املبسوط: 8 / 90، والقايض يف املهذب 2: 595.
ــيخ يف  ــه الش ــث 3، ونقل ــرشة احلدي ــكام الع ــواب أح ــن أب ــاب 76 م ــائل: 8 / 475، الب )2(   الوس

املبســوط 8 / 90، والشــهيد يف املســالك: 13 / 367.
)3(  ذهب إليه الشيخ يف اخلالف: 6 / 210، املسألة 3 من كتاب آداب القضاء.
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ارتشــيت، فلــه التأديــب والعفــو.

الرابــع: يســتحّب أن جيلــس وهــو خــال مــن الغضــب، واجلــوع الشــديد، 
ــومل،  ــع امل ــم، والوج ــّم العظي ــري، واهل ــزن الكث ــديد، واحل ــرح الش ــش، والف والعط
ومدافعــة أحــد األخبثــني، والنُّعــاس، والّغــم، ليكــون أمجــع لقلبــه، واحــر 
ــو قــى واحلــال هــذه، نفــذ حكمــه  ــر لتيّقظــه. ول ــه، وأكث ــغ يف تفّطن ــه، وأبل لذهن

إن كان حقــًا.

يأخــذ مــا يف يــد احلاكــم  الامــس: يســتحّب إذا ورد البلــد أن يبــدأ أّوالً 
ــت  ــي أودع ــع اّلت ــذ الودائ ــده، ويأخ ــة عن ــا املودع ــج والقضاي ــن احلج ــزول م املع
ألجــل احلكــم، ثــّم يســأل عــن أهــل الّســجن ويبعــث ثقــًة يكتــب اســم كّل حمبــوس 
ــام بــأّن القــايض ينظــر يف أمــر  وســبب حبســه، واســم غريمــه، ثــّم ينــادي ثالثــة أّي

ــه. ــني يدي ــاع ب ــرك الرق ــوم املواعــدة ت ــإذا كان ي ــوم كــذا، ف املحبوســني ي

 ثــّم أخــذ رقعــة ونظــر إىل اســم املحبــوس، وطلــب خصمــه، فــإذا حــر أخرج 
املحبــوس مــن الســجن، ونظــر بينــه وبــني غريمــه، وال يســأل الغريــم عــن ســبب 
، ثــّم يســأل املحبــوس عــن ذلــك،  احلبــس، ألّن الظاهــر أّن احلاكــم إّنــام حبســه بحــقٍّ
فــإن قــال: حبســني بحــقٍّ ] لــه [ حــال أنــا مــيلء بــه، قــال لــه احلاكــم: أخــرج إليــه 

منــه، وإالّ رددتــك إىل الســجن.

 وإن قــال: أنــا معــر بــه، ســأل خصمــه، فــإن صّدقــه أطلقــه، وإن كّذبــه وكان 
ــاٌل  ــه م ــِرَف ل ــو ُع ــذا ل ــار، وك ــة باإلعس ــوس البّين ــن املحب ــب م ــاالً، طل ــّق م احل
ــب  ــاالً، طل ــوى م ــت الدع ــال، وال كان ــُل م ــه أص ــرف ل ــه، وإن مل ُيْع ــى تلف واّدع

ــق. ــار وُأطل ــىل اإلعس ــوس ع ــف املحب ــا أحل ــإن فقده ــم، ف ــن الغري ــة م البّين
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ــب  ــا طول ــإن صّدقه ــه، ف ــر إىل تعيين ــاالً افتق ــه م ــأّن ل ــًة ب ــم بّين ــام الغري وإن أق
باحلــّق، وإن قــال: إّن هــذا املــال يف يــدي لغــريي، ســئل عــن التعيــني، فــإن كّذبــه 
املقــّر لــه، طولــب باحلــّق، فــإن صّدقــه احتمــل القبــوُل، ألّن البّينــة شــهدت بامللــك 
ملــن ال يّدعيــه، وعــدُم القبــول، فيقــى الّديــن مــن املــال، ألّن البّينــة شــهدت 
لصاحــب اليــد بامللــك، فتضّمنــت شــهادهتا وجــوَب القضــاء منــه، وال يلــزم مــن 
ــه مّتهــم يف  ســقوط الشــهادة يف حــّق نفســه إلنــكاره ســقوُطها فيــام تضّمنتــه، وألّن
ــاًم،  ــم ظل ــني احلاك ــال: حبس ــم، وق ــوس غري ــر للمحب ــو مل يظه ــريه. ول ــراره لغ إق

ــه خصــم أطلقــه، قــال الشــيخ: بعــد إحالفــه)1(. أشــاع أمــَرُه، فــإن مل يظهــر ل

ــب  ــه ال يطال ــرُب أّن ــه، واألق ــل يراقب ــق ب ــس وال يطل ــاعة ال حيب ــدّة اإلش ويف م
بكفيــل ببدنــه. ولــو ظهــر خصــم واّدعــى أّن احلاكــم حبســه ألجلــه، وصّدقــه، فاحلكم 
ــه حبســه،  ــه خصمــه وأّن ــًة أّن ــام املّدعــي بّين ــإن أق ــوس، ف ــّدم، وإن أنكــر املحب كــام تق

ــه ال خصــم لــه. حكــم عليــه، وإن مل تكــن معــه بّينــة أطلقــه بعــد اإلحــالف، ألّن

 ثــّم يســأل عــن األوصيــاء عــىل األيتــام واملجانــني، واملســاكني، ويعتمــد معهــم 
مــا جيــب مــن تضمــني أو إنفــاذ أو إســقاِط واليــة، لبلــوغ اليتيــم ورشــد املجنــون، 
ــون ال  ــري واملجن ــإّن الّصغ ــويّص، ف ــز ال ــارك إن عج ــّم مش ــة أو ض ــور خيان أو ظه
قــول هلــام، واملســاكني ال يتعــنّي األخــذ منهــم. فــإذا حــر الــويّص عنــده، فــإن كان 
احلاكــم قبلــه أنفــذ وصّيتــه مل يعزلــه، ألّن احلاكــم مل يعزلــه ومــا أنفــذ وصّيتــه إالّ بعــد 
معرفتــه بالّصالحّيــة يف الظاهــر، ولكــن يراعيــه، فــإن تغــرّيت حالــه بفســق، عزلــه، 

وإن كان يعجــز أضــاف إليــه آخــر.

)1(   املبسوط: 8 / 95.
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وإن كان األّول مل ُينفــذ وصّيتــه، نظــر فيــه، فــإن كان أمينــًا قوّيــًا أقــّره، وإن 
كان ضعيفــًا ضــّم إليــه غــريه، وإن كان فاســقًا عزلــه، واســتبدل بــه غــريه. فــإن كان 
ــني  ــث بالغ ــل الثل ــإن كان أه ــقه، ف ــال فس ــث ح ــّرق الثل ــّرف، وف ــد ت ــويّص ق ال
ــوا  ــم، وإن كان ــوا حقوقه ــم قبض ــا، ألهّن ــة موقعه ــت التفرق ــني، وقع ــني معّين عاقل

ــاكني. ــراء واملس ــني كالفق ــري معّين غ

 قــال الشــيخ )رمحــه اهلل(: عليــه الضــامن، ألّنــه ليــس لــه التــّرف)1( وحيتمــل 
ــة غــري املــوىص إليــه  ــه أوصلــه إىل أهلــه، وكــذا إن فــّرق الوصّي عــدم الّضــامن، ألّن

بتفريقهــا، واألقــرُب مــا قالــه الشــيخ )رمحــه اهلل(.

أّمــا لــو تــّرف يف مــال الوقــف عــىل املســاجد واملشــاهد واملصالــح َمــْن ليــس 
ــه يف وجهــه إذا مل يكــن  ــًا، وإن كان قــد رصف ــه يكــون ضامن ــة احلكــم، فإّن ــه أهلّي ل

الواقــف وال احلاكــم جعــال لــه النظــر فيــه.

ُأمنــاء احلكــم، وهــو مــن رّد احلاكــم إليــه النظــَر يف أمــر  الّســادس: ينظــر يف 
األطفــال وحفــظ أمواهلــم، وأمــوال املجانــني، وتفرقــة الوصايــا اّلتــي مل يعــنّي هلــا ويّص، 
ــني  ــوا صاحل ــإن كان ــه، ف ــور علي ــال حمج ــة أو م ــن وديع ــاس م ــوال الن ــون ألم واحلافظ

ــزوا. ــم إن عج ــه غريه ــّم إلي ــقوا وض ــم إن فس ــتبدل هب ــم، وإالّ اس ــك أقّره لذل

ــى  ــا خيش ــع م ــم، فيبي ــر احلاك ــت نظ ــي حت ــواّل اّلت ــة والّض ــر يف اللقط ــّم ينظ  ث
تلفــه، ومــا تقتضيــه املصلحــة، كاملحتــاج إىل نفقــة تســتوعب قيمتــه، وحيفــظ ثمنهــا 
ألرباهبــا، وحيفــظ مثــَل األثــامن واجلواهــر عــىل أرباهبــا، ليدفــع إليهــم إن ظهــروا.

الّســابع: ينبغــي للحاكــم أن حيــارض أهــل العلــم، وأن يشــهد حكمــه مــن 

)1(   املبسوط: 8 / 95 - 96.
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يثــق بفطنتــه منهــم، بحيــث إن أخطــأ بــنّي لــه الصــواب، وخياوضهــم)1( يف اأُلمــور 
املشــتبهة ليظهــر لــه الصــواب باملباحثــة، وال جيــوز لــه التقليــد، بــل الفائــدة يف 

ــاد.  ــّق باالجته ــّرف للح ــة والتع ــتخراج األدّل ــامء اس ــارضة العل حم

وال جيــوُز لــه أن حيكــم بقــول غــريه، ســواء ظهــر احلــّق يف خالفــه أو ال، وســواء 
ضــاق الوقــت أو ال، وكذلــك ليــس للمفتــي أن يفتــي بالتقليــد. ولــو أخطــأ احلاكــم 

فأتلــف مل يضمــن، وكان عــىل بيــت املــال.

الّثامــن: وينبغــي أن حيــر جملســه شــهود ليســتويف هبــم احلقــوق ويثبــت هبــم 
ــه، وكــذا إن حكــم أشــهدهم بحكمــه.  ــٌم شــهدوا علي ــّر غري احلــج، بحيــث إن أق
ــو تعــّدى أحــد الغريمــني الّصــواب عّرفــه احلــّق برفــق، فــإن عــاد زجــره، وإن  ول

ــه احلكــم حكــم. ــه، وإذا اّتضــح ل ــاج إىل التأديــب أّدب احت

ــه،  ــق ل ــر احل ــى يظه ــر حّت ــتبه ص ــإن اش ــح، ف ــام يف الصل ــتحّب أن يرغبه ويس
وال حيكــم بدونــه، ولــو صاحلهــام ورضيــا جــاز وإن مل يظهــر لــه احلــق، وإذا اجتهــد 
ــل  ــإن تغــرّي اجتهــاده قب ــام أّداه اجتهــاُدُه، ف ــه الصــواب وجــب أن حيكــم ب فظهــر ل
احلكــم، َحَكــَم بــام تغــرّي اجتهــاُدُه إليــه، وال جيــوُز لــه أن حيكــم باالجتهــاد األّول، 

ــه يعتقــد بطالنــه. ألّن

التاســع: حكــم احلاكــم ال يزيــل الــيشء عــن صفته، فلو حكــم بعقد أو فســخ أو 
طــالق نفــذ حكمــه ظاهــرًا ال باطنــًا، فلــو تعّمــد رجــالن، وشــهدا عــىل آخــر بطــالق 
زوجتــه، ففــّرق احلاكــم بينهــام، مل جيــز ألحــد الشــاهدين نكاُحهــا. ولــو اّدعــى رجــل 

نــكاَح امــرأة، وأقــام شــاهدي زور، فحكــم احلاكــم، مل حتــّل لــه ومل تــر زوجتــه.

)1(  يف جممع البحرين: يقال: خاض الناس يف احلديث وتاوضوا: أي تفاوضوا فيه.
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 ولــو اســتأجرت امــرأٌة شــاهدي زور، فشــهدا هلــا بطــالق زوجهــا، ومهــا 
ــزّوج، ومل  ــا أن تت ــّل هل ــالق مل حي ــم بالّط ــم احلاك ــا، فحك ــام وتزويرمه ــامن كذهب يعل

ــا. ــاهدين نكاحه ــد الش ــّل ألح حي

ــه، ولزمهــا  ــكاح امــرأة وهــو يعلــم كذهبــام مل حتــّل ل وإذا قــام شــاهدي زور بن
يف الظاهــر، وعليهــا أن متتنــع مــا أمكنهــا، فــإن أكرههــا فاإلثــم عليــه دوهنــا، فــان 
وطئهــا الرجــل فعليــه احلــّد إن مل يعتقــد اإلباحــة. وهــل حيــّل هلــا أن تتــزّوج بغــريه؟ 
الوجــُه ذلــك غــري أّنــه ال جيــوز اجلمــع بينهــام يف الــوطء، بــل حيــرم عــىل املحــّق مــا 

دام اآلخــر حــارضًا عندهــا، فــإذا غــاب الــزوج الظاهــر جــاز لآخــر الــوطء.

العــارش: يكــره للحاكــم أن يشــرتي أو يبيــع لنفســه، بــل ينبغــي لــه أن يــويّل غــريه 
ذلــك، وال ينبغــي أن يكــون الوكيــل معروفــًا، ألّنــه يســتحي منــه أو خيــاف فيحابــى، 
فيكــون مرتشــيًا بقــدر املســاحمة، ولــو احتــاج إىل املبــارشة ومل جيــد مــن يكفيــه جــاز من 
غــري كراهــة. وكــذا يكــره أن يرّتــب قومــًا بأعياهنــم للشــهادة دون غريهــم، وقيــل: 

حيــرُم ملــا يف ذلــك مــن املشــّقة والســتواء العــدول يف القبــول، فــال تصيــص)1(. 

احلــادي عــرش: ينبغــي للحاكــم أن يّتخــذ كاتبــًا، وجيــب أن يكــون عاقــاًل، 
بالغــًا، ُمســلاًم، عــدالً، بصــريًا، ويكفــي الواحــد. وأن يّتخــذ مرتمجــني، وال يكفــي 
ــر يف  ــا، ويعت ــن الزن ــا ع ــان وإن ترمج ــي االثن ــام، ويكف ــرتط عدالته ــد، ويش الواح

ــهادة.  ــظ الش ــة لف الرتمج

ولــو كان القــايض أصــّم، وجــب أن يّتخذ مســمعًا ويف اشــرتاط العدد نظٌر ينشــأ 
مــن مســاواته للمرتجــم، فإّنــه ينتقــل عــني اللفــظ، كــام أّن املرتجــم ينقل معنــاه، ومن 

)1(  ذهب إليه الشيخ يف املبسوط: 8 / 111.
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وقــوع الفــرق بينهــام، فــان املســمع لــو غــرّي اللفــظ لعــرف اخلصــامن واحلــارضون، 
ــة  ــواز غفل ــدد، جل ــب الع ــني وج ــامن أصّم ــو كان اخلص ــم ل ــم، نع ــالف املرتج بخ
ــهادة، وإن مل  ــظ الش ــرتاط لف ــدُم اش ــرُب ع ــدد فاألق ــرتطنا الع ــإن اش ــن ف احلارضي

يشــرتط فــال يراعــى لفــظ الشــهادة، ألّنــه يســلك هبــا مســلك الروايــة. 

ــة  ــت اخلصوم ــني وإن كان ــن رجل ــّد م ــال ب ــمع، ف ــدد يف املس ــا الع وإذا رشطن
يف مــال، وكــذا يف الشــهادة عــىل الوكالــة باملــال، ألّن املشــهود عليــه ليــس بــامل يف 

ــني()1(. ــىل اخلصم ــال ال ع ــت امل ــىل بي ــمع ع ــرة املس ــرُب أّن ُأج ــه، واألق نفس

ثانيا: شرائط القاضي.

تنــاول الســيد اليــزدي )عليــه الرمحــة والرضــوان( رشائــط القــايض يف كتــاب 
القضــاء، وعدهــا عــرشة رشائــط، فقــال:

 )ورشوطه ُأمور: األول والثاين:

ــدًا  ــل وجمته ــًا، ب ــّي وإن كان مراهق ــاء الصب ــذ قض ــال ينف ــل - ف ــوغ والعق  البل
ــًا  ــو كان أدوارّي ــون ول ــم مــن غــريه، وال املجن ــل وإن كان أعل ــط، ب جامعــًا للرشائ
ــإّن  ــذا، ف ــري ه ــه يف غ ــكام وكان جنون ــًا باألح ــًا عارف ــه، وإن كان عامل يف دور جنون

ــون - لإلمجــاع كــام عــن مجاعــة )2(. ــون فن اجلن
وانــراف األخبــار مضافــًا إىل التقييــد بالرجــل يف خــري أيب خدجيــة)3( 

)1(  حترير األحكام: ج5 ص 120 - 128.
)2(  منهــم األردبيــيل يف جممــع الفائــدة 12: 5، واملحّقــق الُقّمــي يف جامــع الشــتات2: 680 س 15 

ــاح الكرامــة 10: 9س 10. والعامــيل يف مفت
ــن  ــاب 11 م ــايض، ح 5، وص 100، الب ــات الق ــواب صف ــن أب ــاب 1 م ــائل 18: 4، الب )3(   الوس
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مــع كــون نفــوذ احلكــم وترّتــب اآلثــار مــن عــدم جــواز نقضــه ورّده عــىل خــالف 
ــل. ــغ العاق ــو البال ــه ه ــارج من ــن اخل ــن م ــدر املتيّق ــل، والق األص

ــع  ــه: من ــام، ففي ــوىّل عليه ــام م ــام وكوهن ــام وأقواهل ــلب أفعاهل ــل بس ــا التعلي  وأّم
ــام  ــوىّل عليه ــام م ــني كوهن ــاة ب ــدم املناف ــًا، وع ــّي مطلق ــوال الصب ــال وأق ــلب أفع س

ــل. ــاع واألص ــدة اإلمج ــويّل، والعم ــد إذن ال ــام بع ــاء منه ــة القض ــني صّح وب

الثالــث والرابــع: اإلســالم واإليــامن، لإلمجــاع، وقولــه )عليــه الســالم(: 
اهلل  يَجْعَــَل  ﴿وََلــنْ  تعــاىل:  وقولــه   )1(» الــخ  منكــم...  رجــل  إىل  »انظــروا 
لِْلَكافِِريــنَ عََلــى الْمُؤْمِنِــنَ سَــِبيلً﴾)2( واألخبــار)3( املتواتــرة املانعــة مــن الرجــوع 

إىل غــري املؤمــن يف رفــع التنــازع.

الامــس: العدالــة، لإلمجــاع، واملنــع مــن الركــون إىل الظــامل إذ هــو ظــامل لنفســه، 
ولقصــوره عــن مرتبــة الواليــة عــىل الصبــّي واملجنــون فكيــف هبــذه املرتبــة اجلليلة.

ــدم  ــهادته وع ــول ش ــدم قب ــىل ع ــا دّل ع ــوى م ــد، لفح ــارة املول ــادس: طه الس
ــه. ــة إمامت صّح

الســابع: الذكــورة، فــال يصــّح قضــاء املــرأة ولــو للنســاء، لإلمجــاع، والنبــوّي 
)صــىل اهلل عليــه وآلــه(: 

»ل يفلح قوم وّلتهم امرأة«)4(.

نفس األبواب، ح6.
)1(   الوسائل 18: 4، الباب 1 من أبواب صفات القايض، ح 5.

)2(   النساء: 141.
)3(  الوسائل 18: 2، الباب 1 من أبواب صفات القايض.

)4(  سنن البيهقي 10: 118.
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وقوله )عليه السالم(:

 »ليس عى النساء مجعة ول مجاعة؛ إىل أن قال: ول تويّل القضاء«)1(.

 ويف خر آخر: »ل تويّل املرأة القضاء ول تويّل اإلمارة«)2(. 

مضافًا إىل التقييد بالرجل يف اخلرين واالنراف يف سائر أخبار اإلذن.

الثامن: العلم بأحكام القضاء.

التاســع: احلّرّيــة عنــد مجاعــة)3( بــل نســب إىل األكثــر)4(، وال دليــل عــىل 
ــب،  ــذا املنص ــن ه ــوره ع ــه، وقص ــوىّل علي ــوك م ــون اململ ــوى ك ــا، إالّ دع اعتباره
وكــون أوقاتــه مســتغرقة يف خدمــة املــوىل، وهــي كام تــرى; فاألظهــر عدم اشــرتاطها 

إذا أذن املــوىل.

العــارش: الجتهــاد، فــال ينفــذ قضــاء غــري املجتهــد وإن بلــغ مــن العلــم 
والفضــل مــا بلــغ، لإلمجــاع كــام عــن مجاعــة،)5(  وألّن نفــوذ احلكــم وترتيــب آثــاره 

ــد.  ــم املجته ــو حك ــن ه ــدر املتيّق ــل والق ــالف األص ــىل خ ع

وأيضــًا يظهــر مــن اآليــات واألخبــار أّن منصــب القضــاء خمتــّص بالنبــّي )صىل 

ــه 4:  ــث يف الفقي ــام احلدي ــايض، ح 1، ومت ــات الق ــواب صف ــن أب ــاب 2 م ــائل 18: 6، الب )1(  الوس
.5762 ح   ،364

)2(  البحار 103: 254، ح 1.
)3(  منهــم الشــيخ يف املبســوط 8: 101، والقــايض يف املهــّذب 2: 599، والشــهيد يف الــدروس 2: 

ــام 2: 143 س 9. ــف اللث ــاين يف كش 65، واإلصبه
)4(  راجع املسالك 13: 330.

ــيل يف  ــالك 13: 328، واألردبي ــهيد يف املس ــام 2: 142، والش ــف اللث ــاين يف كش ــم اإلصبه )5(  منه
ــة: 262. ــبزواري يف الكفاي ــدة 12: 6، والس ــع الفائ جمم
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اهلل عليــه وآلــه( واألئّمــة )عليهــم الســالم( كقولــه تعاىل: 

مُوَك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...﴾)1(. ﴿َفلَ وَرَبِّكَ َل يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

وقوله تعاىل: 

﴿َفِإنْ تَنَاَزعُْتمْ فِي شَيْءٍ َفرُدُّوهُ إَِلى اهلل وَالرَّسُوِل...﴾)2(.

وقوله تعاىل: 

﴿إِنَّا َأنْزَلْنَا إَِليْكَ الْكَِتابَ بِالْحَقِّ لَِتحُْكمَ بَيْنَ النَّاِس...﴾)3(.
وقوله )عليه السالم(: 

ــادل يف  ــاء الع ــامل بالقض ــام الع ــي لإلم ــام ه ــة إّن ــإّن احلكوم ــة ف ــوا احلكوم »اّتق
املســلمني لنبــيٍّ أو ويّص نبــّي«)4(.

وقول أمري املؤمنني )عليه السالم( لرشيح:

 »يا رشيح قد جلست جملسًا ل جيلسه إلّ نبّي أو ويّص نبّي أو شقّي «)5(.

ــة عــىل اإلذن  ــار الداّل ــف جــوازه مــن غريهــم عــىل اإلذن منهــم واألخب فيتوّق
ــا  ــم منه ــتنباط احلك ــىل اس ــادر ع ــرة يف الق ــار الظاه ــامء ورواة األخب ــة بالعل خمتّص

ــة:  ــن حنظل ــر ب ــة عم كمقبول

»انظــروا إىل مــن كان منكــم قــد روى حديثنــا ونظــر يف حاللنــا وحرامنــا وعرف 

)1(  النساء: 65.

)2(  النساء: 59.
)3(  النساء: 105

)4(  الوسائل 18: 7، الباب 3 من أبواب صفات القايض، ح 3.

)5(  الوسائل 18: 6، الباب 3 من أبواب صفات القايض، ح 2.
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أحكامنــا فارضــوا بــه حكاًم... إىل آخــره«)1(.

والتوقيع الرفيع:

»وأّمــا احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إىل رواة حديثنــا فإهّنــم حّجتــي عليكــم 
وأنــا حّجــة اهلل عليهــم «)2(.

وخر حتف العقول:

»جمــاري األُمــور واألحــكام عــى أيــدي العلــامء بــاهلل األُمنــاء عــى حاللــه 
وحرامــه«)3(.

وخر أيب خدجية:

»انظــروا إىل رجــل منكــم يعلــم شــيئًا مــن قضايانــا فاجعلــوه بينكــم فــإيّن قــد 
ــه«)4(. ــًا فتحاكمــوا إلي ــه قاضي جعلت

وخره اآلخر:

قــد جعلتــه  فــإيّن  مّــن عــرف حاللنــا وحرامنــا  بينكــم رجــال  »واجعلــوا 
.)5 (» قاضيــًا

واملرسل:  »الّلهّم ارحم خلفائي«

قيل: يا رسول اهلل )صى اهلل عليه وآله( من خلفاؤك؟ قال:

)1(  الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القايض، ح 1.
)2(  الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القايض، ح 9.

)3(  حتف العقول: 238.
)4(  الوسائل 18: 4، الباب 1 من أبواب صفات القايض، ح 5.

)5(  الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القايض، ح 6.
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»اّلذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنّتي«)1(.

واملروّي يف الفقه الرضوي )عليه السالم(:

 »منزلة الفقيه يف هذا الوقت كمنزلة األنبياء يف بني إرسائيل«)2(. 

إىل غــري ذلــك إذ مــن املعلــوم أّن العاّمــي ال يصــدق عليــه اســم العــامل وال 
الــراوي، وال يصلــح أن يكــون خليفــة لرســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( وال أن 

ــاء. ــة األنبي ــون بمنزل ــور، وال أن يك ــاري األُم ــده جم ــون بي يك

 فمقتــى هــذه األخبــار عــدم جــواز تصــّدي غــري املجتهــد للحكــم واملرافعــة، 
ــاد  ــّد االجته ــه ح ــدم بلوغ ــع ع ــم م ــل العل ــن أه ــون م ــني أن يك ــرق ب ــري ف ــن غ م
وحيكــم بمقتــى ظاهــر األخبــار وكلــامت الفقهــاء، أو كان مقّلــدًا ملجتهــد جامــع 
للرشائــط وحيكــم بمقتــى فتــوى ذلــك املجتهــد بعــد اّطالعــه عــىل مجيــع مــا يتعّلــق 

بتلــك الواقعــة بالتقليــد.

 وال وجــه ملــا قــد يقــال: مــن أّن املســتفاد مــن الكتــاب والســنّة صّحــة احلكــم 
باحلــّق وبالعــدل والقســط مــن كّل مؤمــن كقولــه تعــاىل: 

ــاِس  ــا وَإَِذا حََكمُْتــمْ بَيْــنَ النَّ مَانَــاتِ إَِلــى َأهْلِهَ ــهَ يَْأمُرُُكــمْ َأنْ ُتــؤَدُّوا اْلَ ﴿إِنَّ اللَّ
ــدِْل...﴾)3(. ــوا بِالْعَ َأنْ تَحُْكمُ

وقوله تعاىل:  ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا ُكوُنوا َقوَّامِنَ بِالْقِسْطِ﴾)4(.

)1(  الوسائل 18: 66، الباب 8 من أبواب صفات القايض، ح 53.
)2(  الفقه الرضوي )عليه السالم(: 338.

)3(  النساء: 58.
)4(  النساء: 135.
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هُــمُ  َفُأوَلئِــكَ  ــهُ  اللَّ َأنْــزََل  بِمَــا  يَحُْكــمْ  َلــمْ  ﴿وَمَــنْ  تعــاىل:  قولــه  ومفهــوم 
ــرى،  ــام يف ُأخ ــرُونَ﴾)2( ك ــمُ الَْكافِ ــكَ هُ ــة، ﴿َفُأوَلئِ ــام يف آي ــُقونَ﴾...)1( ك اْلفَاسِ

وقولــه )عليــه الســالم(:

 »القضاة أربعة؛ إىل أن قال: 

»ورجل قىض باحلّق وهو يعلم فهو يف اجلنّة«)3(.

 وغــري ذلــك وإذا علــم بالتقليــد أّن احلــّق كــذا فلــه أن حيكــم بمقتضــاه ويصــدق 
أّنــه حكــم بالقســط والعــدل واحلــّق ويكــون حكمــه حكــم جمتهــد هو حكــم جمتهده 

حكــم األئّمــة )عليهــم الســالم( وحكمهــم حكم اهلل.

 إذ فيــه: أّن األخبــار املتقّدمــة مقّيــدة هلــذه اآليــات واألخبار، مــع أّن الظاهر من 
هــذه إرادة األمــر باملعــروف ومقــام جــواب الســؤال عــن احلكــم يف املســألة، وعــىل 
فــرض شــموهلا ملقــام احلكــم ال داللــة فيهــا عــىل وجــوب ترتيــب مجيــع آثــار احلكــم 
مــن وجــوب قبولــه وعــدم جــواز نقضــه حّتــى مــن جمتهــد آخــر، وجــواز إحالفــه 
ــات  ــق واخلصوصّي ــا والدقائ ــع املزاي ــد إىل مجي ــات املقّل ــع أّن التف ــك، م ــو ذل ونح
املتعّلقــة بالوقائــع ومــا فيهــا مــن األحــكام يف غايــة البعــد، بــل قريــب مــن املحــال. 

ــه  ــة وإن أذن ل ــّدي للمرافع ــه للتص ــة ل ــد ال أهلّي ــا أّن املقّل ــا ذكرن ــر ممّ ــّم ظه ث
جمتهــد أو نصبــه قاضيــًا، فــإّن نصبــه لــه ال ينفعــه يف أهلّيتــه. فــام قــد يقــال: مــن أّن 
ــم  ــة )عليه ــام كان لألئّم ــايض ك ــب الق ــواز نص ــد ج ــة املجته ــوم والي ــى عم مقت

)1(  املائدة: 47.

)2(  املائدة: 44.
)3(  الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القايض، ح 6.
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ــو  ــالم( رشط وه ــه الس ــام )علي ــروض أّن إذن اإلم ــه، ألّن املف ــه ل ــالم( الوج الس
ــدًا. ــه جمته ــتنباط وكون ــىل االس ــدر ع ــن يق ــّص بم خمت

ــه ال يبعــد جــواز إرجــاع املجتهــد  ــه بعضهــم)1( مــن أّن ــا قال ــذا ال وجــه مل  وك
بعــد ترافــع اخلصمــني إليــه األمــر إىل مقّلــده العــادل العــامل بجميــع أحــكام الواقعــة 
ــة  ــن حقيق ــش ع ــأن يفّت ــره ب ــة وأم ــك الواقع ــؤال يف تل ــد الس ــال أو بع ــة فع اخلاّص

ــد املجتهــد. الواقعــة وحيكــم، لصــدق كــون الرتافــع عن

 واحلاصــل أّنــه ال فــرق يف عــدم جــواز قضــاء غــري املجتهــد بــني أن يكــون مــن 
أهــل العلــم ومل يكــن بالتقليــد مــن جمتهــد أو يكــون بفتــوى مقّلــده، وبــني أن ينصبــه 
ــد يف  ــا إىل املجته ــا أمرمه ــان رفع ــون املرتافع ــني أن يك ــاء أو ال، وب ــد للقض املجته

خصــوص واقعــة وأرجعهــام إىل مقّلــده العــادل العــامل بفتــاواه وغــريه. 

وأّمــا املتجــّزئ بنــاًء عــىل إمكانــه فاألحــوط عــدم نفــوذ قضائــه خصوصــًا مــع 
وجــود غــريه وإن كان ال يبعــد جــوازه إذا كان جمتهــدًا يف أحــكام القضــاء خلــري 

أيب خدجيــة.

ــيان  ــتباه أو النس ــري االش ــه كث ــدم كون ــط وع ــر كالضب ــر رشوط ُأخ ــد يذك وق
والكتابــة والنطــق والبــر والســمع، وال دليــل عــىل اعتبارهــا باخلصــوص إالّ 
دعــوى انــراف أدّلــة اإلذن كــام ال يبعــد يف الضبــط ونحــوه أو الشــّك يف الشــمول 
حيــث إّن األصــل عــدم اإلذن. ويســتحّب كونــه مّتصفــًا بالكــامالت النفســانّية مــن 

ــة واحللــم ونحــو ذلــك()2(. الــورع والتقــوى والزهــد والعّف

)1(  انظر املستند 17: 100 - 101، اجلواهر 40: 102.
)2(  العروة الوثقى: ج6 ص 416 - 422.



املبحـث األول: معنى القضاء يف اللغة واصطالح املتشرعة

33

املسألة الثانية: آداب القاضي يف املذاهب االخرى.  

أوال: املذهب الزيدي.

ــن احلســني )ت 298هـــ( صفــات القــايض ومــا  ــى ب ــة حيي ــاول إمــام الزيدي تن
ــه مــن اخلــالل احلســنة فيقــول: ينبغــي في

)حيتــاج القــايض أن يكــون عاملــًا بــام يقتــي، فهــاًم بــام ورد عليــه، ورعــا يف دينه، 
ــز،  ــد التميي ــل جي ــق العق ــتجهل، وثي ــاًم إذا أس ــلمني، حلي ــوال املس ــن أم ــًا م عفيف

صليبــًا يف أمــر اهلل، فــإن نقــص مــن هــذه اخلصــال يشء كان  ناقصــًا(.

وجيــب عــىل القــايض أن يتعاهــد مــن يقــدم عليــه مــن أهــل البــالد يتقاضــون 
إليــه فإنــه إذا طــال حبســهم تركــوا حوائجهــم وانرفــوا إىل أهليهــم فيكــون 
الــذي أبطــل حقوقهــم القــايض الــذي مل يتعاهدهــم ومل يرفــع هبــم رأســا، وينبغــي 
للقــايض أن حيــرص عــىل الصلــح بــني النــاس مــا مل يبــن لــه احلــق، فأمــا إذا بــأن لــه 

احلــق فــال صلــح.

 قال: وبلغنا عن رسول اهلل صىل اهلل )عليه وعىل آله وسلم( أنه قال:

»القضــاة ثالثــة اثنــان يف النــار وواحــد يف اجلنــة، فأمــا الــذي يف اجلنــة فقــاض علــم 
احلــق فقــىض بــه فهــو يف اجلنــة، وأمــا القاضيــان اللــذان يف النــار فقــاض علــم احلــق 
فجــار متعمــدا، وقــاض قــىض بغــر علــم فاســتحيا أن يقــول ل أعلــم فهــام يف النــار«.

 قــال: وينبغــي للقــايض أن يســاوي بــني اخلصمــني يف االقبــال عليهــام واملكاملــة 
هلام()1(.

)1(  االحكام: ج2 ص 453.
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ثانيًا: املذهب الشافعي.

تنــاول النــووي آداب القــايض والقضــاء يف بــاب واحــد، ومجعهــا مــع بعضهــام 
البعــض، جاعــاًل اياهــا عــرشة أقســام، ولــذا: ســنورد منهــا مــا تعلــق بــآداب 

ــي: ــط، وه ــايض فق الق

)إذا أراد اخلــروج إىل بلــد قضائــه، ســأل عــن حــال مــن فيــه العــدول والعلــامء، 
فــإن مل يتيــر، ســأل يف الطريــق حتــى يدخــل عــىل علــم بحــال البلــد، فــإن مل يتيــر، 
ســأل حــني يدخــل، ويســتحب أن يدخــل يــوم االثنــني. قلــت: قــال األصحــاب: 

فــإن تعــر يــوم االثنــني فاخلميــس، وإال فالســبت. واهلل أعلــم. 

ــه  ــه وآل ــىل اهلل علي ــي )ص ــح أن النب ــد ص ــوداء، فق ــة س ــه عامم ــون علي وأن يك
وســلم( دخــل مكــة يــوم الفتــح وعليــه عاممــة ســوداء، وأن ينــزل يف وســط البلــد 
أو الناحيــة، لئــال يطــول الطريــق عــىل بعضهــم، وإذا دخــل، فــإن رأى أن يشــتغل يف 
احلــال بقــراءة العهــد، فعــل، وإن رأى أن ينــزل منزلــه، ويأمــر مناديــا ينــادي يومــا 
فأكثــر أو أقــل عــىل حســب صغــر البلــد أو كــره أن فالنــا جــاء قاضيــا، وأنــه خيــرج 

يــوم كــذا لقــراءة العهــد، فمــن أحــب، فليحــر.

 فــإذا اجتمعــوا، قــرأ عليهــم العهــد، وإن كان معــه شــهود، شــهدوا ثــم ينرف 
إىل منزلــه، ويســتحر النــاس، ويســأهلم عن الشــهود واملزكــني رسا وعالنية()1(. 

ثالثا: املذهب املالكي. 

اعتمــد فقهــاء املذهــب امللكــي عــىل ســت خصــال يلــزم توفرهــا يف القــايض، 

)1(  روضة الطالبني: ج8 ص 116.
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وهبــا تصــح واليــة القــايض، وهــي:

 )أن يكــون حــرًا، مســلاًم، عاقــاًل، بالغــًا، ذكــرا، واحــدًا( أمــا العلــم والفطنــة 
ــة يف  ــال الالزم ــة إىل اخلص ــة العدال ــوا يف إضاف ــتحبة، واختلف ــات املس ــن الصف فم

ــة. صحــة الوالي

قال احلطاب الرعيني )ت 954هـ(:

)واعلم أن صفات القايض املطلوبة فيه عىل ثالثة أقسام:

 األول: رشط يف صحة التولية وعدمه يوجب الفسخ.

 والثاين: ما يقتى عدمه الفسخ وإن مل يكن رشطا يف صحة التولية.

 الثالــث: مســتحب وليــس بــرشط. فأشــار املؤلــف إىل األول بقولــه أهــل 
القضــاء عــدل إىل قولــه وإال فأمثــل مقلــد، وإىل الثــاين بقولــه ونفــذ حكــم أعمــى 

ــم.  ــره واهلل أعل ــورع إىل آخ ــه ك ــث بقول ــه، وإىل الثال ــب عزل ــه ووج إىل قول

وشــمل قولــه عــدل احلــر املســلم العاقــل البالــغ بــال فســق كــام ســيذكره يف باب 
الشــهادة. قــال القرطبــي يف رشح مســلم يف كتــاب االمــارة: )وقــد نــص أصحــاب 
مالــك عــىل أن القــايض ال بــد أن يكــون حــرا وأمــري اجليــش واحلــرب يف معنــاه فإهنا 
مناصــب دينيــة يتعلــق هبــا تنفيــذ أحــكام رشعيــة فــال يصلــح هلــا العبــد ألنــه ناقــص 
ــذ، وال  ــهادة والتنفي ــة الش ــلوب أهلي ــه ومس ــتقل بنفس ــه ال يس ــور علي ــرق حمج بال

يصلــح للقضــاء وال لألمــارة، وأظــن مجهــور علــامء املســلمني عــىل ذلــك( انتهــى. 

والظاهــر مــن كالم املؤلــف جــواز واليــة املعتــق. قــال ابــن عرفــة: وهــو 
املعــروف، وعــزاه ابــن عبــد الســالم للجمهــور قــاال: ومنعــه ســحنون خوفــا مــن 

اســتحقاقه فيجــب رده إىل الــرق ويفــي ذلــك إىل رد أحكامــه واهلل أعلــم. 
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ــق  ــه، واف ــذ حكم ــح وال ينف ــق ال تص ــة الفاس ــا أن والي ــه أيض ــر كالم وظاه
احلــق أم مل يوافقــه، وهــو املشــهور كــام رصح بــه يف توضيحــه، وقالــه يف التنبيهــات، 
ونقلــه ابــن فرحــون وغــريه. وقــال أصبــغ: الفســق موجــب للعــزل وال جيــوز أن 

يــوىل الفاســق ويمــي مــن أحكامــه مــا وافــق احلــق.

انتهــى مــن التوضيــح باملعنــى. وقــال يف العمــدة: وهــل ينعــزل بفســقه أم جيــب 
عزلــه قــوالن انتهــى.

االصــل: )ذكــر( الــرشح: قــال يف التوضيــح: وروى ابــن أيب مريــم عــن ابــن 
القاســم جــواز واليــة املــرأة. قــال ابــن عرفــة: قــال ابــن زرقــون: أظنــه فيــام جتــوز 
فيــه شــهادهتا. قــال ابــن عبــد الســالم: ال حاجــة هلــذا التأويــل الحتــامل أن يكــون 

ابــن القاســم قــال كقــول احلســن والطــري بإجــازة واليتهــا القضــاء مطلقــا.

قلــت: األظهــر قــول ابــن زرقــون الن ابــن عبــد الســالم قــال يف الــرد عــىل مــن 
شــذ مــن املتكلمــني وقــال الفســق ال ينــايف القضــاء مــا نصــه: وهــذا ضعيــف جــدا 

الن العدالــة رشط يف قبــول الشــهادة والقضــاء أعظــم حرمــة منهــا.

قلــت: فجعــل مــا هــو مناف للشــهادة منــاف للقضاء فكــام أن النــكاح والطالق 
والعتــق واحلــدود ال تقبــل فيهــا شــهادهتا فكذلك ال يصــح فيها قضاؤهــا انتهى.

ــث ال  ــة بحي ــن الفطان ــراد م ــالم: وامل ــد الس ــن عب ــال اب ــن( ش: ق  ص: )فط
يســتزل يف رأيــه وال تتمشــى عليــه حيــل الشــهود وأكثــر اخلصــوم انتهــى. قــال يف 
التوضيــح: وهــذا الــرشط مل يقــع يف كل نســخ ابــن احلاجــب، وكالم الطرطــويش 

يــدل عــىل اشــرتاطه انتهــى. 

ــال: وأن  ــتحبة فق ــات املس ــة مــن الصف ــد يف املقدمــات الفطن ــن رش وجعــل اب
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يكــون فطنــا غــري خمــدوع لعقلــه انتهــى. وكــذا جعلــه ابــن فرحــون مــن الصفــات 
ــا مــن القســم األول  ــه فطن ــن احلاجــب كون ــة: وعــد اب ــن عرف ــال اب املســتحبة. وق
ــون  ــد أن يك ــل ال ب ــي ب ــل التكليف ــي بالعق ــويش ال يكتف ــر كالم الطرط ــو ظاه وه

بــني الفطنــة بعيــدا مــن الغفلــة. 

وعــده ابــن رشــد وابــن شــاس مــن الصفــات املســتحبة غــري الواجبــة. واحلــق 
ــة  ــة املوجب ــم األول، والفطن ــن القس ــل م ــرة التغف ــن كث ــع م ــة املان ــق الفطن أن مطل
للشــهرة هبــا غــري النــادرة ينبغــي كوهنــا مــن الصفــات املســتحبة، فعــىل هــذا طريقــة 
ابــن رشــد أنســب الن فطنــا مــن أبنيــة املبلغــة كحــذر واملبالغة فيهــا مســتحبة انتهى.

 فلــو قــال  املؤلــف ذا فطنــة لــكان أحســن واهلل أعلــم. لطيفــة: قــال املشــذايل يف 
حاشــية املدونــة: روي أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إىل عاملــه بالبــرة عــدي بن 
أرطــأة أن أمجــع بــني إيــاس بــن معاويــة والقاســم بــن ربيعــة فــول القضــاء أنفذمهــا. 

فجمــع عــدي بينهــام وقــال هلــام مــا عهــد بــه عمــر إليــه. فقــال لــه إيــاس: ســل 
ــأيت  ــم ي ــريين. وكان القاس ــن س ــن واب ــرة احلس ــي الب ــم فقيه ــن القاس ــي وع عن
ــه  ــه إن ســأهلام أشــارا ب ــاس ال يأتيهــام، فعلــم القاســم أن ــن ســريين وإي احلســن واب
فقــال لــه القاســم: ال تســأل عنــي وال عنــه، فــواهلل الــذي ال إلــه إال هــو أن إياســا 
أفقــه منــي وأعلــم بالقضــاء، فــإن كنــت كاذبــا فــام عليــك أن تولينــي وأنــا كاذب، 

ــل قــويل.  ــا فينبغــي لــك أن تقب وإن كنــت صادق

فقــال لــه إيــاس: إنــك جئــت برجــل وأوقفتــه عــىل شــفا جهنــم فنجــى نفســه 
منهــا بيمــني كاذبــة فيســتغفر اهلل منهــا وينجــو ممــا خيــاف. فقــال لــه عــدي: أمــا إنــك 

إذا فهمتهــا فأنــت هلــا فاســتقضاه انتهــى. 
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ــري إىل أن القــايض يشــرتط  ــد( ش: يش ــل مقل ص: )جمتهــد إن وجــد وإل فأمث
فيــه أن يكــون عاملــا. وجعــل ابــن رشــد العلــم مــن الصفــات املســتحبة.

ــه مــن القســم األول انتهــى. وكــذا عــده  ــد الســالم: واملشــهور أن ــن عب وقــال اب
ــه  ــه عامــة أهــل املذهــب. وعلي صاحــب اجلواهــر والقــرايف مــن القســم األول وعلي
فــال تصــح توليــة اجلاهــل وجيــب عزلــه، وأحكامــه مــردودة مــا وافــق احلــق منهــا ومــا 
مل يوافقــه، وســيرح املؤلــف بأهنــا مــردودة مــا مل يشــاور واهلل أعلــم. ثــم إنــه إذا وجــد 
ــن العــريب  ــوىل. قــال يف الذخــرية عــن اب ــه وال جيــوز لغــريه أن يت جمتهــد وجــب توليت

ونقلــه ابــن فرحــون: فــإن تقلــد مــع وجــود املجتهــد فهــو متعــد جائــر انتهــى. 

ــه  ــام تعطي ــرشط ال ك ــس ب ــد لي ــاد إذا وج ــريب أن االجته ــن الع ــر كالم اب فظاه
عبــارة املؤلــف مــن أنــه رشط يقتــي عــدم صحــة التوليــة بــل الــرشط العلــم، وأمــا 

االجتهــاد. إذا وجــد فــال جيــوز العــدول عــن صاحبــه فقــط فتأملــه. 

ــتحب،  ــم املس ــن القس ــا م ــه عامل ــرزوق كون ــن م ــل اب ــة: وجع ــن عرف ــال اب وق
ــال  ــه االجتهــاد. وق ــا يســوغ ل ــأن يكــون عامل ــه ب ــه عــر عن ــن رشــد إال أن وكــذا اب
ــه عاملــا جمتهــد أو مقلــدا إن فقــد  ــرتط كون ــن العــريب واملــازري: يش عيــاض واب
املجتهــد كــرشط كونــه مســلام حــرا. ثــم قــال ابــن العــريب: قبــول املقلــد الواليــة مــع 
ــال: ففــي صحــة  ــم ق ــز. ث وجــود املجتهــد جــور وتعــد ومــع عــد - املجتهــد جائ
ــاض  ــن رشــد وعي ــن زرقــون مــع اب ــد مــع وجــود املجتهــد قــوالن الب ــة املقل تولي
مــع ابــن العــريب واملــازري قائــال: هــو حمكــي أئمتنــا عــن املذهــب ومــع فقــده جائــز 

ــا فيهــام انتهــى. ومــع وجــود املجتهــد أوال اتفاق

 وانظــر كيــف عــزا البــن العــريب عــدم صحــة واليــة املقلــد مــع وجــود املجتهــد 
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مــع أنــه نقــل قبــل هــذا قولــه قبــول املقلــد الواليــة مــع وجــود املجتهــد جــور وتعــد 
إال أن يكــون فهــم مــن قولــه جــور وتعــد أهنــا ال تصــح فيصــح كالمــه إال أن الــذي 

يتبــادر للفهــم مــن قولــه جــور وتعــد أهنــا تصــح إال أنــه متعــد فقــط. 

وعــىل مــا فهمــه ابــن عرفــة فيســقط االعــرتاض الســابق عــىل املؤلــف، ولعــل 
املؤلــف فهمــه عــىل ذلــك، فعلــم مــن هــذا أن كالم املؤلــف مــاش عــىل مــا عــزاه 
ابــن عرفــة لعيــاض واملــازري وابــن العــريب واهلل أعلــم. وقــول املؤلــف أمثــل مقلــد 
ــإن مل يوجــد جمتهــد  ــن احلاجــب ف ــد الســالم يف قــول اب ــن عب ــه إىل قــول اب يشــري ب
ــه فقــه نفيــس وقــدرة عــىل  ــار أعلــم املقلديــن ممــن ل ــه ينبغــي أن خيت فمقلــد، إال أن
الرتجيــح بــني أقاويــل أهــل مذهبــه، ويعلــم منــه مــا هــو أجــرى عــىل أصــل أمامــه 
ممــا ليــس كذلــك. وأمــا إن مل يكــن هبــذه املرتبــة فيظهــر مــن كالم الشــيوخ اختــالف 

بينهــم، هــل جيــوز توليتــه القضــاء أو ال.

ــر  ــة إث ــن عرف ــال اب ــت انتهــى. ق ــد املي وهــذه املســألة مفرعــة عــىل جــواز تقلي
ــه إن أراد  نقلــه كالم ابــن عبــد الســالم هــذا قلــت: قولــه اختــالف يف جــواز توليت
مــع وجــود ذي الرتبــة األوىل فصحيــح، وإن أراد مــع فقــده فظاهــر أقواهلــم صحــة 
توليتــه خــوف تعطيــل احلكــم بــني النــاس دون خــالف يف ذلــك انتهــى. وقــال ابــن 
عبــد الســالم عــىل جــواز تقليــد امليــت: نقــل ابــن عرفــة عــن أهــل األصــول انعقــاد 

االمجــاع عــىل جــواز تقليــد امليــت وســيأيت بعــد هــذا.

 وكالم القــرايف يف أول البــاب الثــاين مــن كتــاب القضــاء يــؤذن بصحــة واليــة 
هــذا الــذي قــال ابــن عبــد الســالم إن فيــه اختالفــا فراجعــه واهلل أعلــم.

ــه  ــى أن ــاطي: يقت ــال البس ــد ق ــدان وج ــف جمته ــول املؤل ــات: األول: ق تنبيه
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ممكــن، فــإن عنــى بــه أنــه جمتهــد يف مذهــب مالــك فقــد يدعــي أنــه ممكــن، وإن أراد 
املجتهــد يف األدلــة فهــذا غــري ممكــن. وقــول بعــض النــاس إن املــازري وصــل إىل 
رتبــة االجتهــاد كالم غــري حمقــق الن االجتهــاد مبــدؤه صحــة احلديــث عنــده وهــو 
غــري ممكــن وال بــد فيــه مــن التقليــد. وقــول الشــيخ حمــي الديــن النــووي إنــه ممكــن 

كالــكالم املتقــدم. انتهــى.

 وتأمــل كالمــه هــذا فإنــه يقتــي أن االجتهــاد غــري ممكــن، واخلــالف بــني 
علــامء األصــول إنــام هــو هــل يمكــن خلــو الزمــان عــن جمتهــد أم ال؟ وكالم ابــن 
عبــد الســالم يشــهد المكانــه لقولــه: ومــا أظنــه انقطــع بجهــة املــرشق فقــد كان 
منهــم مــن ينســب إىل ذلــك ممــن هــو يف حيــاة أشــياخنا وأشــياخ أشــياخنا، ومــواد 
االجتهــاد يف زماننــا أيــر منهــا يف زمــان املتقدمــني لــو أراد اهلل بنــا اهلدايــة، 
ولكــن ال بــد مــن قبــض العلــم بقبــض العلــامء كــام أخــر بــه الصــادق صلــوات 

اهلل عليــه. انتهــى.

 ونحــوه يف التوضيــح وزاد: الن األحاديــث والتفاســري قــد دونــت وكان 
الرجــل يرحــل يف ســامع احلديــث الواحــد. فــإن قيــل حيتــاج املجتهــد إىل أن يكــون 
عاملــا بمواضــع االمجــاع واخلــالف وهــو متعــذر يف زماننا لكثــرة املذاهب وتشــعبها. 
قيــل: يكفيــه أن يعلــم أن املســألة ليســت جممعــا عليهــا الن املقصــود أن حيــرتز مــن 

خمالفــة االمجــاع وذلــك ممكــن. انتهــى.

ــدم  ــه ع ــزم من ــد ال يل ــن التقلي ــث م ــة احلدي ــد يف صح ــاطي ال ب ــول البس  وق
إمــكان املجتهــد الن التقليــد يف صحــة احلديــث ال يقــدح يف االجتهــاد فتأملــه واهلل 
ــد الســالم مــن يــر االجتهــاد  ــن عب ــه اب ــا أشــار إلي ــة: وم ــن عرف ــال اب ــم. وق أعل
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هــو مــا ســمعته حيكيــه عــن بعــض األشــياخ أن قــراءة مثــل هــذه اجلزوليــة واملعــامل 
ــك  ــو ذل ــق ونح ــد احل ــرى لعب ــكام الك ــث االح ــىل أحادي ــالع ع ــة واالط الفقهي
ــكل  ــم مش ــىل فه ــالع ع ــر االط ــع ي ــد م ــاد، يري ــة االجته ــل أدل ــي يف حتصي يكف
اللغــة بمختــر العــني والصحــاح للجوهــري ونحــو ذلــك مــن غريــب احلديــث 
وال ســيام مــع نظــر ابــن القطــان وحتقيقــه أحاديــث االحــكام وبلــوغ درجــة اإلمامــة 

أو مــا قارهبــا يف العلــوم املذكــورة غــري مشــرتط االجتهــاد إمجاعــا. 

وقــال الفخــر يف املحصــول وتبعــه الــراج يف حتصيلــه والتــاج يف حاصلــه يف 
كتــاب االمجــاع مــا نصــه: ولــو بقــي مــن املجتهديــن والعيــاذ بــاهلل واحــد كان قولــه 
ــنة  ــويف س ــر ت ــا والفخ ــاد يف عرمه ــاء االجته ــىل بق ــدل ع ــتعاذهتم ت ــة، فاس حج
ــىل  ــا ع ــاع يف زمانن ــد االمج ــتغناء انعق ــاب االس ــوا يف كت ــن قال ــتامئة ولك ــت وس س

ــه. انتهــى. ــد امليــت إذ ال جمتهــد في تقلي

الثــاين: بقــي عــىل املؤلــف رشط آخــر وهــو أن يكــون القــايض واحــدا، نــص 
ــي أن  ــة فه ــة الوالي ــرتطة يف صح ــال املش ــا اخلص ــه: فأم ــات ونص ــه يف املقدم علي

يكــون حــرا مســلام عاقــال بالغــا ذكــرا واحــدا.

 فهــذه الســت اخلصــال ال يصلــح أن يــوىل القضــاء عــىل مذنبنــا إال مــن 
اجتمعــت فيــه، فــإن ويل مــن مل جتتمــع فيــه مل تنعقــد لــه الواليــة، وإن انخــرم يشء 
منهــا بعــد انعقــاد الواليــة ســقطت الواليــة انتهــى. ثــم ذكــر العدالــة وقــال: إنــه مــن 
ــة  ــم والفطن ــا العل ــا. وأم ــه خالف ــا الن في ــام أخره ــهور. وإن ــىل املش ــم ع ــذا القس ه

ــتحبة()1(. ــات املس ــن الصف ــا م فعدمه

)1(  مواهب اجلليل: ج8 ص 65 - 69.
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رابعا: املذهب احلنبلي.

ــا،  ــارحًا هل ــيل ش ــه احلنب ــايض يف الفق ــويت )ت 1051( إىل آداب الق ــار البه أش
وهــي:

ــًا، ذا  ــاًم، متأني ــف، حلي ــري ضع ــن غ ــا م ــف، لين ــري عن ــن غ ــًا م ــون قوي أن يك
ــؤيت  ــه، وال ي ــاىل ويراقب ــاف اهلل تع ــه، خي ــم قبل ــكام احلك ــري بأح ــظ، بص ــة وتيق فطن
مــن غفلــة، وال خيــدع لعــزة، صحيــح البــر والســمع، عاملــًا بلغــات أهــل واليتــه، 
ــن ذا  ــزل وال يمج ــة ال هي ــدوق اللهج ــع ص ــن الطم ــدًا ع ــا بعي ــًا نزه ــًا، ورع عفيف
رأي ومشــورة، لكالمــه لــني ذا قــرب وهيبــة إذا اوعــد ووفــاء إذا وعــد، وال يكــون 

ــارًا وعســوفا. جب

وغريهــا ممــا يتعلــق )املقصــود مــن هــذا البــاب بيــان مــا جيــب عــىل القــايض، 
أو يســن لــه أن يأخــذ بــه نفســه وأعوانــه مــن اآلداب والقوانــني التــي تنضبــط هبــا 
أمــور القضــاء وحتفظهــم مــن امليــل والزيــغ واخللــق بضــم الــالم )صورتــه الباطنــة( 
وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا، والثــواب والعقــاب يتعلقــان بأوصــاف الصورة 

الباطنــة أكثــر ممــا يتعلقــان بأوصــاف الصــورة الظاهــرة. 

قــال احلافــظ ابــن حجــر: حســن اخللــق اختيــار الفضائــل وتــرك الرذائــل 
ينبغــي أي يســن أن يكــون القــايض )قويــا مــن غــري عنــف(، لئــال يطمــع فيــه الظــامل 
والعنــف ضــد الرفــق )لينــا مــن غــري ضعــف( لئــال هيابــه صاحــب احلــق، وظاهــر 
الفصــول جيــب ذلــك )حليــام( لئــال يغضــب مــن كالم اخلصــم فيمنعــه ذلــك مــن 
احلكــم بينهــام )متأنيــا( لئــال تــؤدي عجلتــه إىل مــا ال ينبغــي )ذا فطنــة وتيقــظ( لئــال 
خيــدع مــن بعــض اخلصــوم عــىل غــرة )بصــريا بأحــكام احلــكام قبلــه خيــاف اهلل تعاىل 
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ويراقبــه ال يؤتــى مــن غفلــة وال خيــدع لغــرة(.

 لقــول عــيل: ال ينبغــي للقــايض أن يكــون قاضيــا حتــى يكــون فيــه مخــس 
خصــال: عفيــف حليــم عــامل بــام كان قبلــه يستشــري ذوي األلبــاب ال خيــاف يف اهلل 

ــم. لومــة الئ

ــن يف  ــك أمك ــه( ألن ذل ــل واليت ــات أه ــا بلغ ــمع عامل ــر والس ــح الب  )صحي
ــا تقــدم  العــدل بينهــم الن املرتجــم قــد خيفــى شــيئا مــن كالم أحدمهــا )عفيفــا( مل
عــن عــيل )ورعــا نزهــا بعيــدا عــن الطمــع صــدوق اللهجــة ال هيــزل وال يمجــن( 

ــه. أي يمــزح ألن ذلــك خيــل هبيئت

)ذا رأي ومشــورة( ملــا تقــدم عــن عــيل )لكالمــه لــني ذا قــرب وهيبــة إذا أوعــد 
ــد  ــل وق ــو األص ــذا ه ــده. ه ــد يف ض ــري وأوع ــد يف اخل ــال وع ــد( يق ــاء إذا وع ووف
يســتعمل كل منهــام بمعنــى اآلخــر )وال يكــون( القــايض )جبــارا وال عســوفا( ألنــه 
ــم  ــر اخلص ــه أن ينته ــتحقه )ول ــق ملس ــول احل ــن وص ــه م ــود بتوليت ــل املقص ال حيص
إذا التــوى( ألن احلاجــة داعيــة إىل ذلــك إلقامــة العــدل وأن يصيــح عليــه أي عــىل 
اخلصــم عنــد التوائــه وإن اســتحق التعزيــز عــزره بــام يــرى مــن أدب ال يزيــد عــىل 

عــرشة أســواط.

 )أو حبــس وإن افتــات( اخلصــم عليــه أي عــىل القــايض )بــأن يقــول( اخلصــم: 
ــه رفعــه إىل  ــه يشــق علي )حكمــت عــيل بغــري احلــق، أو ارتشــيت، فلــه تأديبــه( ألن
غــريه، فجــاز لــه تأديبــه بنفســه مــع أنــه حــق لــه ولــه أي القــايض )أن يعفــو( عمــن 
افتــات عليــه ألنــه حــق لــه، وإن بــدأ املتنكــر باليمــني قطعهــا القــايض )عليــه، وقــال 
البينــة: عــىل خصمــك( املدعــي فــإن عــاد املنكــر إىل اليمــني )هنــره( عــن ذلــك )فــإن 
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عــاد( إليــه )عــزره إن رأى( ذلــك )وأمثــال ذلــك ممــا فيــه إســاءة األدب وإذا ويل( 
القــايض )يف غــري بلــده فــأراد املســري إليــه اســتحب أن يبحــث عــن قــوم مــن أهــل 

ذلــك البلــد إن وجــد ليســأهلم عنــه(.

ــى  ــم حت ــرف حاهل ــه( ليع ــه وفضالئ ــدو ل ــه وع ــن علامئ ــد )وع ــن البل  أي ع
يشــاور مــن هــو أهــل للمشــاورة، ويقبــل شــهادة مــن هــو أهــل للعدالــة ويتعــرف 
منهــم أي ممــن وجــد مــن أهــل ذلــك البلــد )مــا حيتــاج إىل معرفتــه، فــإن مل جيــد( مــن 
يســأل يف البلــد الــذي هــو فيــه )وال يف طريقــه ســأل إذا دخــل( ليتعــرف حاهلــم مل 
تقــدم، )وإذا قــرب( القــايض منــه أي مــن البلــد الــذي ويل فيــه )بعــث مــن يعلــم 

بقدومــه ليتلقــوه مــن غــري أن يأمرهــم بتلقيــه( ألن يف تلقيــه تعظيــام لــه.

 وذلــك طريــق لقبــول قولــه ونفــوذ أمــره )ويدخــل يف البلــد يــوم االثنــني أو( 
يــوم )اخلميــس أو( يــوم الســبت  لقولــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه(: بــورك ألمتــي يف 
ــه( كان إذا قــدم مــن ســفر  ــه وآل ســبتها ومخيســها. وروي أن النبــي )صــىل اهلل علي

قــدم يــوم اخلميــس. 

)ضحــوة( االســتقبال الشــهر تفــاؤال البســا أمجــل ثيابــه أي أحســنهام ألن اهلل 
مجيــل حيــب اجلــامل وقــال تعــاىل: 

﴿خُُذوا ِزينََتُكمْ عِنْدَ ُكلِّ مَسِْجدٍ﴾)1(.

 ألهنــا جمامــع النــاس وهــذا موضــع جيتمــع فيــه مــا ال جيتمــع يف املســجد فــكان 
ــه  ــه أي يلبســون أحســن ثياهبــم وجــزم ب ــة  ويف التبــرة وكــذا أصحاب أوىل بالزين
ــه وهلــم يف النفــوس، وأن يكــون مجيعهــا أي  يف املنتهــى ألن ذلــك يكــون أعظــم ل

األعراف: 31.  )1(
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الثيــاب ســود وإال فالعاممــة ألنــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه( دخــل مكــة عليــه عاممــة 
ــة أي ســوداء. حرقاني

ــار أي  ــواد أوىل( لالخب ــري الس ــم غ ــر كالمه ــدع )وظاه ــروع واملب ــه يف الف  قال
ــىل اهلل  ــه )ص ــن( ألن ــاءل فحس ــئ، وإن تف ــاءم )بش ــري أي يتش ــاض وال يتط يف البي
ــأيت القــايض )اجلامــع  ــه وآلــه( كان حيــب الفــأل احلســن وهنــي عــن الطــرية في علي
يصــيل فيــه ركعتــني( ألن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( كان إذا قــدم مــن ســفر بــدأ 
باملســجد فصــىل فيــه ركعتــني فيســتحب ذلــك لــكل قــادم وجيلــس مســتقبل القبلــة 

ألن خــري املجالــس مــا اســتقبل بــه القبلــة.

ــاه  ــه عــام واله إي ــه مولي ــه ل ــإذا اجتمــع النــاس أمــر بعهــده( أي بالــذي كتب  )ف
ــىل  ــام ع ــاط االم ــوا احتي ــه ويعلم ــوا توليت ــن ليعلم ــم( أي احلارضي ــرئ عليه )فق
ــده ويعلمــوا حــدود  ــه وقــدر املــوىل عن ــاع أحــكام الــرشع، والنهــي عــن خمالفت اتب
واليتــه ومــا فــوض إليــه احلكــم فيــه )وليقــل( القــايض )مــن كالمــه إال حلاجــة(.

ــة  ــه حاج ــن ل ــم م ــم( ليعل ــه للحك ــوم جلوس ــادي بي ــن ين ــر م ــر )ويأم  للخ
ــه  ــه الــذي أعــد ل ــه ثــم ينــرف القــايض إىل منزل فيقصــد احلضــور لفصــل حاجت
ــىل  ــه ع ــون خروج ــه ليك ــب نواب ــره ولريت ــد أم ــفره ويبع ــب س ــن نص ــرتيح م ليس

ــه()1(. ــدل أحوال أع

خامًسا: املذهب اإلباضي. 

ذهب فقهاء املذهب اإلبايض إىل بيان آداب القايض بام ييل:

)1(  كشاف القناع: ج6 ص 392 - 394.
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ــتقبل  ــون مس ــن ان يك ــد، ويستحس ــط البل ــاء يف وس ــزل القض ــون من )أن يك
القبلــة، مرتبعــًا أو حمتبيــًا وال بــأس أن يقــي متكئــًا، وحيلــق بذلــك قعــود اخلصمني 
عنــده، والــذي ينبغــي لــه ان جيلســهام بــني يديــه كانــا قويــني أو ضعيفــني، أو أحدمها 
قويــًا، واآلخــر ضعيفــًا، واملشــهور التســوية بــني املســلم والذمــي يف التقريــب، وإذا 

تاصــم إليــه مــرشكان فلــه أن ال حيكــم، لقولــه ﴿َأوْ َأعْــِرضْ عَنْهُــمْ﴾.

ويقعــد مــن طلــوع الشــمس للــزوال، وال بــأس بأكثــر ولــو هنــاره كلــه أو أقــل، 
لكــن ال يقــر، وحيــرتز عــن حــال امللــل فيســرتيح ليقــوى عــىل األمــر.

ــري  ــن غ ــع م ــزم التواض ــب، ويل ــري غض ــن غ ــًا م ــون عبوس ــتحب أن يك ويس
وهــن، وال تــرك يشء مــن احلــق وجيتنــب كل مــا فيــه خلــل بالرتبــة، وإن كان مباحــًا 

يف أصلــه.

ــد منهــا،  ــه ان جيتنــب خمالطــة النــاس ومشــيه معهــم إال حلاجــة ال ب ومــن آداب
ولــه عيــادة املــرىض،  وشــهود اجلنــازة والتســليم عــىل النــاس، ويــرد إذا بــدأوا()1(.

سادسًا: املذهب احلنفي.

ــراد  ــريًا يف إي ــهبوا كث ــد أس ــايض وق ــي آداب الق ــب احلنف ــاء املذه ــاول فقه تن
الشــواهد التارخييــة واحلديثيــة حتــى جتــاوز العــرض هلــذه اآلداب صفحــات 

عديــدة، ال ســيام فيــام أورده الرخــي )ت 473هـــ()2(.

ــالة  ــىل رس ــز ع ــد أرتك ــت( فق ــاين )ت 587ه ــر الكاش ــو بك ــا أورده أب ــا م أم
عمــر بــن اخلطــاب إىل ايب موســى األشــعري، أمــا الســمرقندي )ت 539هـــ( فقــد 

)1(  رشح كتاب النيل وشفاء العليل: ج13 ص 15 - 16.
)2(  املبسوط: ج16 ص 59 - 94.
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ــول: ــة فيق ــة واحلديث ــات التارخيي ــهاد باملروي ــذه اآلداب دون االستش ــع ه مج

)فللقــايض أن جيلــس مــع نفســه قومــا مــن الفقهــاء ليشــاور معهــم إذا احتــاج 
إليــه. فــإن اتفقــوا عليــه، واحلادثــة معروفــة يف الســلف، يقــي بــه.

ــا. فــإن بــدا لــه أن يرجــع فيــام اعتمــد عــىل قــول   وإن اختلفــوا فعــىل مــا ذكرن
بعضهــم، ورأي الصــواب يف قــول اآلخــر فلــه ذلــك، الن لــه أن يقــي يف املجتهــد 
فيــه، بــام الح لــه مــن دليــل االجتهــاد إن كان جمتهــدا. فأمــا بعــد احلكــم فليــس لــه أن 
يبطــل ذلــك القضــاء، الن صــار بالقضــاء كاملتفــق عليــه، ولكــن يعمــل يف املســتقبل 

بخالفــه إذا رأى ذلــك صوابــا.

ــا دون  ــرب أحدمه ــه: ال يق ــهام من ــني يف جملس ــني اخلصم ــدل ب ــي أن يع  وينبغ
اآلخــر، وإن كان لــه رشف العلــم والنســب. وإن كان يريــد تعظيــم ذلــك يف 

املجلــس، ينبغــي أن جيلــس خصمــه معــه، أينــام أجلــس األول.

 وكذلــك يعــدل بينهــام النظــر واملنطــق وال يشــري إىل أحــد اخلصمــني دون 
اآلخــر. وكذلــك ال خيلــو بأحدمهــا، دفعــا للتهمــة. وال يرفــع صوتــه عــىل أحدمهــا 
مــا مل يرفــع عــىل اآلخــر، عنــد الشــغب واملنازعــة. فأمــا إذا وجــد مــن أحدمهــا، فإنــه 

يرفــع صوتــه عليــه تأديبــا لــه.

 وال ينبغــي أن يلقــن أحــد اخلصمــني حجتــه. وال بــأس بــأن يلقــن الشــاهد، إذا 
كان يســتحي وهيــاب جملــس القــايض بــيشء هــو حــق. وإذا تكلــم أحدمهــا أســكت 
اآلخــر، حتــى يســمع كالمــه ويفهــم ثــم يســتنطق اآلخــر حتــى يكــون أقــرب إىل 

الفهــم. 

ــب،  ــم، والغص ــو اهل ــه، نح ــغله عن ــا يش ــه م ــاء وب ــس للقض ــي أن جيل وال ينبغ
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والنعــاس، وغريهــا، عــىل مــا قــال )عليــه الســالم(: ال يقــي القــايض وهــو 
غضبــان. وينبغــي أن يقــدم الرجــال عــىل حــدة، والنســاء عــىل حــدة، األول 

فــاألول. وال خيلــط النســاء بالرجــال ألنــه ســبب للفتنــة.

 وينبغــي أن يتخــذ كاتبــا مــن أهــل العفــاف والصــالح، وهــو فقيــه عــامل بصنعــة 
ــلف أن  ــادة الس ــع. ويف ع ــا يصن ــب وم ــا يكت ــرى م ــث ي ــده حي ــم يقع ــة، ث الكتاب
القــايض هــو الــذي يكتــب خصومــة كال اخلصمــني، عــىل كاغــذ الســؤال واجلواب، 
ثــم يكتــب شــهادة الشــهود عــىل حســب مــا شــهدوا بعــد كتابــة جــواب اخلصــم، 
ثــم يطــوي الكتــاب، ثــم خيتمــه، ثــم يكتــب عــىل ظهــره خصومــة فــالن وفــالن، يف 

شــهر كــذا، يف ســنة كــذا ويضعــه يف قمطــرة عــىل حــدة. 

ــرتك  ــوى، وي ــاب الدع ــب كت ــذي يكت ــو ال ــب ه ــادة أن الكات ــا: الع ويف زمانن
موضــع التاريــخ، وال يكتــب جــواب اخلصــم ويكتــب أســامء الشــهود بعــد ذلــك 
ويــرتك فيــام بــني اخلطــني فرجــة فــإذا رفــع الدعــوى عنــد القــايض، فيكتــب التاريــخ 

بنفســه، ويكتــب جــواب اخلصــم عــىل الوجــه الــذي تقــرر. 

ــهادة كل  ــب ش ــي يكت ــه املدع ــا يدعي ــىل م ــس ع ــهود يف املجل ــهد الش وإذا ش
ــم يكتــب بنفســه  ــاب، ث ــم الكت واحــد حتــت اســمه عــىل الوجــه الــذي تقــرر وخيت
يف ذلــك اليــوم أســامء الشــهود، أو يأمــر الكاتــب حتــى يكتبــه بــني يديــه، وخيتــم، 
ويبعــث بذلــك عــىل يــد رجــل مــن أهــل الثقــة، يف الــر، إىل أهــل الثقــة والســالح 

ــوا الشــهود. ــده حتــى يعدل عن

 فــإذا اتفــق اثنــان أو أكثــر عــىل تزكيــة رجــل قبــل قولــه وعمــل بــه. وإن اجتمــع 
ــان عــىل جرحــه يأخــذ باجلــرح. والعــدد رشط عندمهــا  ــه ثقــة، واثن مجاعــة عــىل أن
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يف املزكــني. وأمــا عنــد أيب حنيفــة: فالواحــد كاف. وكــذا اخلــالف يف الــذي يبعــث 
املســتورة: يشــرتط فيــه العــدد عنــد مهــا خالفــا لــه.

 ثــم يســأل عــن التزكيــة عالنيــة بعدمــا يســأل يف الــر حتــى ال يقــع فيــه ريبــة 
ــن ذي  ــة إال م ــل اهلدي ــايض أن يقب ــي للق ــك. وال ينبغ ــم بذل ــايض، فيته ــىل الق ع
ــل  ــادي قب ــام الته ــد كان بينه ــة، ق ــم الصحب ــق، قدي ــن صدي ــه أو م ــرم من ــم حم رح
زمــان القضــاء، فأمــا مــن غــري هذيــن: فــال يقبــل اهلديــة، ويكــون ذلــك يف معنــى 
الرشــوة. وأمــا الدعــوة فــإن كان دعــوة عامــة، مثــل دعــوة العــرس، واخلتــان: فــال 

بــأس بذلــك.

 فأمــا الدعــوة اخلاصــة: فــإن كانــت مــن ذي الرحــم املحــرم، أو الصديــق 
القديــم الــذي كان يضيفــه قبــل القضــاء فــال بــأس باإلجابــة. ويف غريمهــا: ال ينبغي 
أن حيــر، الن ذلــك يوجــب هتمــة فيــه. وال بــأس للقــايض أن يبعــث اخلصمــني 
إىل املصاحلــة إن طمــع منهــام املصاحلــة. وإن مل يطمــع ومل يرضيــا بذلــك فــال يردمهــا 
إىل الصلــح ويرتكهــام عــىل اخلصومــة، وينفــذ القضــاء يف حــق مــن قامــت احلجــة لــه 

واهلل تعــاىل أعلــم()1(.

املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

أول: ذهــب فقهــاء اإلماميــة مــن حيث التصنيــف يف اآلداب إىل كوهنا مســتحبة 
ومكروهــة يف حــني ذهــب بقيــة املذاهــب إىل ايرادها مــع آداب القضــاء جمتمعة.

ثانيــا:  أقتــر املذهــب املالكيــة عــىل ســت صفــات، جعلهــا اساســية،وأوجب 

)1(  حتفة الفقهاء: ج3 ص 373 - 374.
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توفرهــا يف القــايض وهــي )أن يكــون حــرًا، مســلاًم، عاقــاًل، بالغــًا، ذكــرا، واحــدًا( 
وجعــل العلــم  والفطنــة مــن الصفــات املســتحبة.

وهو هبذا التصنيف ينفرد عن بقية املذاهب الستة.

ــىل  ــة، ع ــة، واإلباضي ــافعية، واحلنابل ــة، والش ــة، والزيدي ــق اإلمامي ــا:  أتف ثالث
مجلــة مــن اآلداب الــالزم توفرهــا يف القــايض. وبتفــاوت يف االلفــاظ والــدالالت،  

فــكان منهــا:

أن يسكن وسط البلد.. 1

 وان يستعلم حال أهلها.. 2

وان ينادي بقدومه ليعلم الناس بوصوله.. 3

 وان جيلس للقضاء بموضع بارز.. 4

 ويسأل عن العلامء وأهل  الفضل والعدالة والصالح.. 5

وإذا حكــم يف املســجد فيلكــن جلوســه مســتدبرًا للقبلــة ووجــه اخلصــوم . 6
إليهــا، وقيــل يكــون جلوســه مســتقباًل القبلــة؛ وال جيلــس عــىل الــرتاب وال 

عــىل باريــة املســجد، ويكــون عيلــه ســكينة ووقــار.

ويســتحب لــه ان جيلــس وهــو خــال مــن الغضــب، واحلــزن واجلــوع . 7
والعطــش،  واهلــم والنعــاس وغريهــا، كــي ال يؤثــر ذلــك عــىل فطنتــه 

ويقظتــه.

ويســتحب ان ينظــر بــام حكــم بــه احلاكــم مــن قبلــه مــن احلجــج والقضايــا . 8
املودعــة عنــده، ويســتعمل حــال أهــل الســجن ويأخــذ بمراجعــة أحواهلــم 

وحــال خصومهــم وينظــر يف املعســور منهــم.
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ــن . 9 ــب م ــا جي ــم م ــل معه ــام ويعم ــن االيت ــاء وع ــن االوصي ــأل ع ــم يس ث
تضمــني أو نفــاد أو إســقاط واليــة.

 ثــم ينظــر يف أمنــاء احلاكــم احلافظــني ألمــوال االيتــام الذيــن يليهــم احلاكم، . 10
وألحــوال النــاس مــن وديعــة ومــال حمجــور عليه.

ثم ينظر يف الضوال واللقط وحير من أهل العلم من يشهد حكمه.. 11

رابعــا: اعتمــد بعــض الفقهــاء يف املذهــب احلنفــي يف ايــراد آداب القــايض عــىل 
الكتــاب املنســوب إىل عمــر بــن اخلطــاب الــذي أرســله إىل أيب موســى االشــعري 

ملــا واله القضــاء يف الكوفــة.

ــري  ــد أم ــن عه ــة م ــا مقتبس ــض مطالبه ــد أن بع ــالة جي ــذه الرس ــل يف ه واملتأم
ــن  ــد ب ــه( ملحم ــالمة علي ــوات اهلل وس ــب )صل ــن ايب طال ــيل ب ــام ع ــني اإلم املؤمن
ــام يتعلــق بالقضــاة  ــه عــىل املــدن الســيام ي ــا واله مــر وغــريه مــن عامل أيب بكــر مل

ــاس. ــع الن ــم م ــكام وتعامله ــوالة واحل وال

ومن الشواهد عىل هذا األمر؛ قوله )عليه الصالة والسالم(:

»وآس بينهــم يف اللحظــة والنظــرة حتــى ل يطمــع العظــامء يف حيفــك هلــم ول 
ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك هبــم«)1(.

وهذه العبارة جاءت يف الكتاب املنسوب إىل ابن اخلطاب، أنه قال:

ــف يف  ــع رشي ــى ل يطم ــك حت ــك وعدل ــك وجملس ــاس يف وجه ــني الن »آس ب
ــك«)2(. ــن عدل ــف م ــأس ضعي ــك، ول يي حيف

)1(  هنج البالغة، عهده ملحمد بن ايب بكر الكتاب: 27.
)2(  املبسوط للرخي: ج16 ص 61؛ بدائع الصنائع البن بكر الكاشاين: ج7 ص 9.
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ولقــد حــاول االلبــاين)1( دفــع الشــكوك ورفــع الوهــن عــن ســند الروايــة 
واجيــاد تريــج ســندي معتــر هلــا، فلــم يفلــح يف ذلــك ال ســيام وان املقارنــة بــني متن 
ــه  ــني )علي الرســالة والعهــد الرشيــف لإلمــام عــيل يكشــف عــن أرث أمــري املؤمن
ــه  ــه وصحت ــىل حقيقت ــامل ع ــر تس ــو أم ــريه، وه ــوب إىل غ ــوب واملنس ــالم( املنه الس

ــني. ــني والباحث ــن املحقق ــري م الكث

املسألة الرابعة: ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.      

قال عليه الصالة والسالم:

ــُق  ــْن َل َتِضي َّ ــَك - ِم ــَك يِف َنْفِس ــَل َرِعيَّتِ ــاِس َأْفَض ــنْيَ النَّ ــِم َب ــَرْ لِْلُحْك ــمَّ اْخ  »ُث
ــْيِء  ــَن اْلَف ــَرُ ِم ــِة - وَل َيْ لَّ ــاَمَدى يِف الزَّ ــوُم - وَل َيَت ُص ــه اْلُ ُك ــوُر وَل ُتَحِّ ــه األُُم بِ
ُف َنْفُســه َعــَى َطَمــٍع - وَل َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن  ــقِّ إَِذا َعَرَفــه - وَل ُتــرْشِ إىَِل احْلَ
ــِة  ــًا بُِمَراَجَع م ــْم َتَبُّ ُه ــِج - وَأَقلَّ َج ــْم بِاحْلُ ــُبَهاِت وآَخَذُه ــْم يِف الشُّ ــاه - وَأْوَقَفُه َأْقَص
ــِم -  ْك َضــاِح احْلُ ــَد اتِّ ــْم ِعنْ َمُه ــوِر - وَأْصَ ــِف األُُم ــَى َتَكشُّ ــْم َع ُه ْصــِم - وَأْصَبَ اْلَ
ــَد  ــْر َتَعاُه ــمَّ َأْكثِ ــٌل - ُث ــَك َقلِي ــَراٌء - وُأوَلئِ ــَتِميُله إِْغ ــَراٌء وَل َيْس ــه إِْط ــْن َل َيْزَدِهي َّ ِم
ــاِس  ــه إىَِل النَّ ــه َحاَجُت ــلُّ َمَع ــه - وَتِق َت ــُل ِعلَّ ــا ُيِزي ــْذِل َم ــه يِف اْلَب ــْح َل ــه - واْفَس َقَضائِ
تـِـَك - لَِيْأَمــَن بَِذلِــَك  ه ِمــْن َخاصَّ - وَأْعطِــه ِمــَن امْلَنِْزَلــِة َلَدْيــَك َمــا َل َيْطَمــُع فِيــه َغــْرُ
يــَن َقــْد َكاَن  َجــاِل َلــه ِعنْــَدَك - َفاْنُظــْر يِف َذلـِـَك َنَظــرًا َبلِيغــًا - َفــإِنَّ َهــَذا الدِّ اْغتَِيــاَل الرِّ

ــا«. ْنَي ــه الدُّ ــُب بِ ــَوى وُتْطَل ــه بِاهْلَ ــُل فِي اِر - ُيْعَم ــِدي األرَْشَ َأِســرًا يِف َأْي

ونورد يف ذلك قول البحراين، وابن أيب احلديد املعتزيل، ومها كااليت:

)1(  ارواء الغليل: ج8 ص 241 - 242.
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أواًل: ابن ميثم البحراني )رمحه اهلل( )ت 679هـ(:

قال يف رشحه ملطالب العهد الرشيف:

)الصنف الثاين: قضاة العدل وعّينهم له بأوصاف وأمره فيهم بأوامر:

)أّمــا التعــني فأوجــب أن يكــون أفضــل رعّيتــه يف نفســه، ومّيــز ذلــك األفضــل 
ــورد  ــه األمــور فيحــار فيهــا حــني ت ــق ب ــن ال يضي بصفــات: أحدهــا: أن يكــون ممّ

عليــه.

ــل:  ــاج. وقي ــّق باللج ــىل احل ــه ع ــوم: أي يغلب ــه اخلص ــن ال يمحك ــاين: وممّ الث
ــه. ــأّول قول ــل ب ــه ويقب ــال تالّج ــوم ف ــه اخلص ــن يرتضي ــه ممّ ــن كون ــة ع ــك كناي ذل

تــه إذا زّل فــإّن الرجــوع إىل احلــّق خــري مــن التــامدي  الثالــث: أن ال يتــامدى يف زلَّ
الضالل. يف 

الرابــع: أن ال حيــر مــن الرجــوع إىل احلــّق إذا عرفــه كــام يفعلــه قضــاة الســوء 
حفظــا للجــاه وخوفــا مــن شــناعة الغلــط.

الامــس: أن ال يــرشف نفســه عــىل طمــع فــإّن الطمــع يف النــاس داعيــة احلاجــة 
إليهــم وامليــل عــن احلــّق.

السادس: أن ال يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه ألّن ذلك مظنّة الغلط.

السابع: أن يكون أوقف الناس عند الشبهات ألهّنا مظنّة الوقوع يف املآثم.

ــا  ــم مل ــة اخلص ــا بمراجع ــم تّرم ــع: وأقلَّه ــج. التاس ــم باحلج ــن: وآخذه الثام
ــوق. ــع احلق ــن تضيي ــّرم م ــتلزمه الت يس

العارش: وكذلك وأصرهم عىل تكّشف األمور.
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 احلادي عرش: وأرصمهم عند اّتضاح احلّق فإّن يف التأخري آفات.

الثاين عرش: وممّن ال حيدث له كثرة املدح كرا.

ــة مــن  الثالــث عــرش: وممـّـن ال يســتميله إىل غــري احلــّق إغــراء بــه ثــّم حكــم بقلَّ
جيتمــع فيــه هــذه الصفــات تنبيهــا عــىل أّن فيهــا مــا هــو أوىل دون أن يكــون رشطــا 

يف القضــاء. وأّمــا األوامــر:

فأحدها: أن خيتار من كان بالصفات املذكورة.

ــو  ــّق ل ــن احل ــراف ع ــه يف االنح ــع طمع ــه ليقط ــد قضائ ــر تعاه ــاين: أن يكث الث
ــه. ــر ببال خط

تــه، وهــو كنايــة عــاّم يكفيــه ويقــّل  الثالــث: أن يفســح لــه يف البــذل مــا يزيــل علَّ
ــن  ــدال م ــا - حيتمــل أن يكــون ب ــم، و- م ــل إليه ــال يمي ــاس ف ــه إىل الن ــه حاجت مع
البــذل، وأن يكــون مفعــوال لفعــل حمــذوف دّل عليــه البــذل كأّنــه قــال: فيبــذل لــه 
تــه، وأن يكــون مفعــوال ليفســح: أي يوّســع لــه مــا يكفيــه مــن املــال،  مــا يزيــل علَّ

تــه. وحيتمــل أن يكــون يف معنــى مصــدر يفســح: أي يفســح لــه فســحا يزيــل علَّ

الرابــع: أن يعطيــه مــن املنزلــة عنــده مــا ال يطمــع فيــه معهــا غــريه مــن خاّصتــه 
ليأمــن بذلــك اغتيــال األعــداء. وتقديــر كــرى هــذا الضمــري: وكّل مــا كان كذلــك 

فواجــب بذلــه للقــايض.

ــرا  ــه نظ ــره ب ــام أم ــات وفي ــذه الصف ــن كان هب ــار م ــر يف اختي ــس: أن ينظ الام
ــا.  ــه: الدني ــن. إىل قول ــذا الدي ــإّن ه ــه: ف ــك بقول ــل ذل ــاه. وعلَّ ــل بأقص ــا ليعم بالغ
واســتعار لفــظ األســري باعتبــار تريفهــم لــه كاألســري. والــكالم صغــرى ضمــري 
ــام كان كذلــك فيجــب النظــر يف اختيــار مــن يعمــل باحلــّق  تقديــر كــراه: وكلَّ
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وخيرجــه مــن أرس األرشار()1(.

ثانيًا: ابن أبي احلديد املعتزلي )ت 656هـ(:

)تحكــه الصــوم: جتعلــه مــا حــكا، أي جلوجــا، حمــك الرجــل، أي لــج، 
وماحــك زيــد عمــرا، أي الجــه.

ــق  ــوع إىل احل ــاب  والرج ــع وأن ــة«، أي إن زل رج ــامدى يف الزل ــه: »ول يت قول
ــامدي يف الباطــل. خــري مــن الت

قولــه: »ول يــر مــن الفــئ« هــو املعنــى األول بعينــه، والفــئ الرجــوع، إال 
أن  هاهنــا زيــادة، وهــو أنــه ال حيــر، أي ال يعيــا يف املنطــق، الن مــن النــاس مــن 

إذا زل حــر عــن أن يرجــع وأصابــه كالفهاهــة والعــي خجــال.

ــوف،  ــفاق واخل ــفق. واالرشاف االش ــه«، أي ال تش ــرشف نفس ــه: »ول ت قول
ــث: ــد اللي وأنش

متضــراومــن مضــر احلمراء إســراف أنفس علينــا  وحياهــا  علينــا 

وقال عروة بن أذينة:
أن الــذي هــو رزقــي ســوف يأتيــيلقد علمت وما الشراف من خلقي

واملعنى: وال تشفق نفسه وتاف من فوت املنافع واملرافق.

ثــم قــال وال يكتفــى بأدنــى فهــم أي ال يكــون قانعــا بــام خيطــر لــه بــادئ الــرأي 
مــن أمــر اخلصــوم، بــل يســتقىص ويبحــث أشــد البحــث.

)1(  رشح هنج البالغة: ج5 ص 162 - 164.
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قولــه: »وأقلهــم تبمــا بمراجعــة الصــم«، أي تضجــرا، وهــذه اخلصلــة مــن 
ــح مــا  ــح وأقب ــرم قبي ــان القلــق والضجــر والت ــه الســالم ف حماســن مــا رشطــه علي
يكــون مــن القــايض. قولــه: وأرصمهــم، أي أقطعهــم وأمضاهــم. وازدهــاه كــذا، 
أي اســتخفه. واإلطــراء: املــدح. واإلغــراء: التحريــض. ثــم أمــره أن يتطلــع عــىل 
ــه عــن  ــه، ويتعفــف ب ــه، وأن يفــرض لــه عطــاء واســعا يمــأل عين أحكامــه وأقضيت
املرافــق والرشــوات، وأن يكــون قريــب املــكان منــه، كثــري االختصــاص بــه ليمنــع 

قربــه مــن ســعاية الرجــال بــه وتقبيحهــم ذكــره عنــده.

 ثــم قــال: »إن هــذا الديــن قــد كان أســرا«، هــذه إشــارة إىل قضــاة عثــامن 
وحكامــه، وأهنــم مل يكونــوا يقضــون باحلــق عنــده بــل باهلــوى لطلــب الدنيــا()1(.

)1(  رشح هنج البالغة: ج17 ص 59 - 60.
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احملبث األول

حكم بذل اهلدية للقاضي واملفيت وقبوهلا

يف املذاهب اإلسالمية السبعة

قال علية الصالة والسالم:

»وَأْعَجــُب ِمــْن َذلـِـَك َطــاِرٌق َطَرَقنَــا بَِمْلُفوَفــٍة يِف ِوَعائَِهــا - وَمْعُجوَنــٍة َشــنِْئُتَها - 
ٌم  ــاَم ُعِجنَــْت بِِريــِق َحيَّــٍة َأْو َقْيئَِهــا - َفُقْلــُت َأِصَلــٌة َأْم َزَكاٌة َأْم َصَدَقــٌة - َفَذلـِـَك ُمَــرَّ َكَأنَّ
ــوُل  ُب ــَك اهْلَ ــُت َهبَِلْت ــٌة - َفُقْل ــا َهِديَّ ــاَل َل َذا وَل َذاَك وَلكِنََّه ــِت - َفَق ــَل اْلَبْي ــا َأْه َعَلْينَ
ــْو  ــُر - واهللَّ َل ُج ــٍة َأْم َتْ ــَت َأْم ُذو ِجنَّ ــٌط َأْن َتبِ ــي - َأُمْ ــي لَِتْخَدَعنِ ــِن اهللَّ َأَتْيَتنِ ــْن ِدي َأَع
ــَت َأْفاَلكَِهــا - َعــَى َأْن َأْعــِيَ اهللَّ يِف َنْمَلــٍة َأْســُلُبَها  ــْبَعَة بِــاَم َتْ ُأْعطِيــُت األََقالِيــَم السَّ
ــَراَدٍة  ــِم َج ــٍة يِف َف ــْن َوَرَق ــَوُن ِم ــِدي ألَْه ــْم ِعنْ ــه - وإِنَّ ُدْنَياُك ــا َفَعْلُت ــِعَرٍة َم ــَب َش ُجْل
ٍة َل َتْبَقــى - َنُعــوُذ بِــاهللَّ ِمــْن ُســَباِت اْلَعْقــِل  َتْقَضُمَهــا - َمــا لَِعــِيٍّ ولِنَِعيــٍم َيْفنَــى وَلــذَّ

ــه َنْســَتِعني«)1(. ــِل وبِ َل ــِح الزَّ وُقْب

)1(  هنج البالغة، اخلطبة 224، ج2 ص 18 برشح حممد عبده.
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املسألة األوىل: بذل اهلدية إىل القضاة  يف املذهب االمامي.

تنــاول الفقهــاء يف املذاهــب اإلســالمية عنــوان اهلديــة يف كتــاب اهلبــة، وســمى 
بعضهــم الكتــاب باهلبــات، الشــتامله عــىل اهلديــة، واجلائــزة، النحلــة، والصدقــة، 
ــه الشــيخ الطــويس)1( واملحقــق احلــيل)2(؛ والعالمــة  والوقــف، وهــو مــا ذهــب إلي
يف  تفــاوت  مــع  املالكــي)5(  املذهــب  وإمــام  الشــافعي)4(؛  والنــووي  احلــيل)3(؛ 
ــع  ــام ور يف رشائ ــة، ك ــن اهلب ــا ضم ــن أو مجعه ــذه العناوي ــض ه ــىل بع ــار ع االقتص

ــوان(. ــة الرض ــه الرمح ــيل )علي ــق احل املحق

إال أن مــدار حكــم اهلديــة يف هــذه املســألة مرتبــط بالقضــاء وقــد تناوهلــا الفقهاء 
ضمــن مورديــن األول يف اآلداب، واالخر يف الرشــوة.

وقــد أشــار الشــيخ مرتى االنصــاري )رضــوان اهلل تعاىل عليــه( )ت: 1281هـ( 
إىل الفــرق بــني اهلديــة والرشــوة، فقال: 

)أن الرشــوة تبــذل ألجــل احلكــم، واهلديــة تبــذل إليــراث احلــب املحــرك لــه 
عــىل احلكــم عــىل وفــق مطلبــه()6(.

وعليــه: فيكــون حكمهــا ببعــض القيــود: احلرمــة، وهــو مــا ذهــب إليــه بعــض 
فقهــاء املذاهــب اإلســالمية وبعضهــم باجلــواز، وهــي كااليت:

)1(  الشيخ الطويس يف املبسوط: ج3 ص 303.
)2(  املحقق احليل )رمحه اهلل( أيضًا يف رشائع اإلسالم: ح 2 ص 679.

)3(  العالمة احليل التبرة: ص 161 ويف حترير االحكام: ج3 ص 373.
)4(  املجموع: ج15 ص 367.

)5(  املرونة الكرى: ج6 ص 78.
)6(  كتاب املكاسب: ج1 ص 246.
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ــايض إذا كان  ــة إىل الق ــذل اهلدي ــة ب ــول بحرم ــة: إىل الق ــاء اإلمامي ــب فقه ذه
الغــرض مــن البــذل التوصــل إىل احلكــم، حقــًا كان أو باطــاًل، فهــي ليســت هديــة 

ــام هــي غلــول، وهنــب ألمــوال النــاس حقيقــة. يف واقعهــا، وإن

وقــد تنــاول الشــيخ آقــا ضيــاء العراقــي )عليــه الرمحــة والرضــوان( )ت 
1361هـــ( املســألة مســتجمعا ألقــوال فقهــاء الطائفــة، مبتــدأ بطــرح الســؤال االيت، 

ــول: فيق

)هــل الرشــوة عنــوان خــاص كســائر عناويــن العقــود واليقاعــات نظــر الربــا 
والغصــب، أم هــي عنــوان عــام صالــح لالنطبــاق عــى ســائر املعامــالت املعاوضيــة  
ــر  ــك، نظ ــو ذل ــة، ونح ــارة، واجلعال ــاة والج ــة، واملحاب ــا، كاهلب ــة وغره والذني
ــًا،  ــالت أيض ــن املعام ــره م ــى غ ــق ع ــذي ينطب ــم(( ال ــى األث ــة ع ــوان ))العان عن

فتحــرم تلــك بحرمتهــا؟

يبــدو مــن صاحــب اجلواهــر - قــدس رسه - ان الرشــوة عنــوان عــام صالــح 
لالنطبــاق مــع ســائر العناويــن فتوجــب حرمتهــا، ترجيحــا ألدلــة فســادها عــىل مــا 

يقتــي صحتهــا مــن أدلــة تلــك العقــود.

قــال - عنــد الــكالم عــن وجــوب إعــادة الرشــوة إىل صاحبهــا -: لبقائهــا عــىل 
ملكــه، حتــى لــو وقعــت يف ضمــن عقــد هبــة أو بيــع حمابــاة أو وقــف. فإنــه بنــاء عىل 
ان نحــو ذلــك مــن افــراد الرشــا، ال ريــب يف فســاد العقــود املزبــورة، نحــو مــا كان 

منهــا إعانــة عــىل اإلثــم، ترجيحــا ألدلــة فســادها عــىل مــا يقتــي صحتهــا.

بــل النهــى فيهــا عــن نفــس املعاملــة. بــل لعــل ذلــك هــو مبنــى فســاد الرشــوة 
التــي هــي غالبــا تكــون بعنــوان اهلبــة رشــوة.
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ــوة  ــة رش ــة اهلدي ــن حرم ــت م ــا عرف ــذ م ــق حينئ ــريا -: فالتحقي ــال - أخ وق
كاهلبــة رشــوة. وحينئــذ يكــون الرشــا أعــم مــن كل هــذه العقــود مــن وجــه، نحــو 

ــم. ــة عــىل اإلث اإلعان

فتأمــل جيــدا كــي تعــرف مــا يف املســالك وغريهــا، مــن حرمــة اهلديــة للقــايض 
والعامــل ممــن مل يكــن عادتــه اهلديــة لــه قبــل ذلــك)1(.

واســتجوده العالمــة الكنــى - قــدس رسه - قائــال: وحيــث عرفت انــه ال يعتر 
يف موضوعهــا املحــرم ان ال يصــدق عليــه موضــوع آخــر ممــا جيــوز دفعــه وأخــذه يف 
نفســه مــن هديــة أو بيــع أو هبــة، ظهــر ان اهلديــة إىل احلاكــم إذا كانــت تنــدرج يف 
موضــوع الرشــوة كانــت حرامــا، وان كانــت النســبة بينهــا بطريــق التبايــن اجلزئــي 
ــم،  املســتلزم لكــون التعــارض يف أدلتهــام كذلــك، اال ان الرتجيــح جلانــب التحري

عــىل مــا يظهــر مــن الفقهــاء.

 حتــى ان بعضهــم منــع مــن اإلهــداء إىل احلاكــم مطلقــا حتــى مــا مل يقصــد بــه 
ــا وال  ــد باهب ــاألوىل ان يس ــة ف ــا اهلدي ــالك: ))أم ــال يف املس ــه. ق ــل إىل حكم التوص

يقبلهــا، ألهنــا أبعــد عــن التهمــة((.

 فوجــه الرتجيــح هــو العمــل، مضافــا إىل اســتلزام عكســه تصيــص األكثــر أو 
تقييــده يف أدلــة الرشــوة، ألن أكثرهــا بــل مجيعهــا عــدا قليــل منهــا بطريق اإلهــداء)2(  
واستشــكل عليــه املحقــق العراقــي - قــدس رسه - بأنــه يســتدعي توجــه اإليــراد 
ــم، ال  ــة عــىل اإلث ــل اإلعان ــوي، مث ــوان ثان ــة بعن ــق باملعامل ــان النهــي املتعل ــه ب علي

)1(   جواهر الكالم ج40 ص 131 - 133.
)2(  كتاب القضاء ص 10 - 11.
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يقتــي الفســاد.

ــت  ــا إذا كان ــل، ام ــس العم ــي نف ــا ه ــي عنه ــوة املنه ــرض أن الرش ــذا إذا ف ه
ــة. ــاد ال حمال ــي الفس ــي يقت ــى، فالنه ــامل املعط ــا لل عنوان

وقــد التــزم هــو - قــدس رسه - بــأن الرشــوة هــو املــال املعطــى بقصــد إحــداث 
الداعــي بــه عــىل احلكــم. ومــن ثــمَّ قطــع بفســاد املعاملــة التــي انطبــق عليهــا هــذا 
ــن  ــون يف ضم ــد أن تك ــة ال ب ــوة املبطل ــر ان الرش ــا ظه ــن هن ــال: وم ــوان، قائ العن
أحــد هــذه العناويــن املقتضيــة للصحــة، وعليــه فيكفــي يف رفــع اليــد عــام يقتــي 

صحتهــا، مــا ورد:

»ان مــن أكل الســحت الرشــوة يف احلكــم« حيــث ان النهــى عــن نفــس املــال 
مــالزم عرفــا مــع الفســاد، مــن دون احتيــاج إىل التمســك بنواهــى نفــس الرشــوة، 
كــي يــورد عليــه بــان النهــي املتعلــق باملعاملــة بعنــوان ثانــوي ال يقتــي الفســاد)1( 

قلــت: الرشــوة كــام تكــون اســام للــامل املعطــى رشــوة، كذلــك هي اســم مصدر 
لتعاطــى ذلــك. قــال ابــن األثــري: الرشــوة - بكــر الــراء وضمهــا - الوصلــة إىل 

احلاجــة باملصانعــة. وقــال ابــن منظــور: الرشــوة معروفــة: اجلعــل.

وعليــه فكــام أن الرشــوة بمعنــى املــال املأخــوذ رشــوة ســحت، كذلــك نفــس 
تعاطــى هــذا العمــل حمــرم ومنهــي عنــه بالــذات، ومــن ثــمَّ كان الرشــا يف احلكــم 
كفــرا)2( أي نفــس العمــل كبــرية موبقــة. فهــو نظــري الربــا، اســم للــامل املأخــوذ ربــا، 

ويطلــق عــىل تعاطــى الربــا أيضــا. فهــو باملعنــى األول ســحت: 

)1(   يف كتاب القضاء ص 42 - 43 ط 1 وص 65 - 66 من هذه الطبعة.
)2(  يف صحيحة سامعة. الوسائل ج18 ص 162 رقم 3 باب 8 آداب القايض.
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ــذِي يََتَخبَُّطــهُ الشَّــيَْطانُ  ﴿الَّذِيــنَ يَْأُكُلــونَ الرِّبَــا َل يَُقومُــونَ إِلَّ َكمَــا يَُقــومُ الَّ
مِــنَ الْمَــسِّ﴾)1(. وباملعنــى الثــاين أيضــا حــرام:

هُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾)2(. ﴿وََأحَلَّ اللَّ

فكــام ان إطــالق الســحت عــىل املــال املأخــوذ رشــوة، يســتدعي فســاد املعاملــة 
ــه  ــب علي ــاده ويرتت ــي فس ــل تقت ــس العم ــة نف ــك حرم ــريف. كذل ــتلزام الع باالس

حرمــة أكل املــال املأخــوذ بســببه.

ــوان خــاص نظــري  فالــكالم مــن هــذه اجلهــة األخــرية يقــع يف ان املحــرم ذو عن
الغصــب والرقــة، أم هــو عنــوان عــام صالــح لالنطبــاق عــىل ســائر العناويــن أيضا؟

والصحيــح: انــه عنــوان خــاص، نظــري الربــا والغصــب والرقــة والزنــا 
ــه وحــدوده ومشــخصاته  ــوان حمــرم برأســه، مســتقل يف مقومات ــال ذلــك، عن وأمث

ــا. ــا وخارج ذهن

ــد  ــة بع ــري خفي ــة غ ــن احلقيق ــر، لك ــري آخ ــوان ظاه ــون بعن ــد يتعن وان كان ق
ــا  ــون أحيان ــا املحــرم املتعن وضــوح املقصــود، والعقــود تابعــة للقصــود نظــري الرب
بعناويــن ظاهريــة، تغطيــة للعمــل املرتكــب الشــنيع. فكــام ان الربــا ال يتغــري حكمــه 
بتغيــري االســم والشــكل الظاهــري، مــا دامــت احلقيقــة حمفوظــة بعينهــا مقصــودة 
ــاره  ــريا يف حكمــه ويف آث ــري الشــكىل يف الرشــا ال يوجــب تغي ــك التغي بذاهتــا، كذل

ــة. املشــؤومة اخلبيث

فبعــد ان كان الرشــا، هــو التعامــل - رصاحــة أو قصــدا - مــع القــايض ليحكــم 

)1(  البقرة:  275.

)2(  البقرة:  275.
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وفــق مــراد الــرايش، حقــا أو باطــال، بــإزاء مــا يدفعــه اليــه مــن املــال. بعــد ان كان 
الرشــا هــو ذلــك، فــال هيــم حينــذاك ان يقــدم اليــه العــوض بصــورة هديــة أو صدقة 

أو غريمهــا، إذا كانــت واقعيــة » الرشــا يف احلكــم « حمفوظــة ومقصــودة بالــذات.

فمــن الســخف يف القــول ان يقــال: إهنــا هديــة بقصــد الرشــوة، ال، اهنــا رشــوة 
حقيقــة، وليســت مــن اهلديــة يف يشء.كــام ظهــر ضعــف قــول بعضهــم: »اهنــا تكــون 

غالبــا بعنــوان اهلبــة رشــوة «.

ــن  ــريه، م ــدس رسه - وغ ــالك - ق ــب املس ــر صاح ــة نظ ــني صح ــذا تب وهك
ــه  ــل ذلــك. ألن ــه قب ــة ل ــه اهلدي ــة للقــايض والعامــل ممــن مل تكــن عادت ــة اهلدي حرم

ــا. ــة أساس ــت هدي ــا وليس ــوة بعينه ــا رش ــرى أهن ي

 قال - يف الفرق بني اهلدية الصحيحة والرشوة الباطلة:

ــودد أو  ــه الت ــرض من ــامل ان كان الغ ــن الع ــوه م ــايض ونح ــال للق ــع امل »ان دف
ــاء  ــل إىل القض ــة. وان كان التوس ــو هدي ــوه، فه ــم ونح ــن العل ــة م ــل حلاج التوس

ــوة«. ــو رش ــل، فه والعم

ــة وعــدم صدقهــا عــىل الغــرض  ــى صــدق اهلدي إذن فهــو - قــدس رسه - يبن
مــن الدفــع املذكــور. فــإذا كان الغــرض هــو التوصــل إىل احلكــم - حقــا أو باطــال 

- فهــو رشــوة بــال كالم.

وقــد أطلــق - يف النبــوي املعــروف - عــىل اهلدايــا املقدمــة إىل األمــراء عنــوان 
ــت  ــول(()1(. أي ليس ــراء غل ــة األم ــال: ))هدي ــت امل ــن بي ــالس م ــول واالخت الغ

ــاس حقيقــة. ــام هــي غلــول وهنــب ألمــوال الن ــة يف واقعهــا. وان هدي

)1(   الوسائل ج18 ص 163 رقم 6.
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وعليــه فــال موجــب حلمــل هكــذا تعابــري عــىل إرادة إثبــات حكــم املشــبه بــه، 
توســعة يف موضــوع احلكــم مــن بــاب احلكومــة - كــام ذكــره الشــيخ - يف مثــل:

 ))الطــواف بالبيــت صــالة((. بــل الظاهــر هــو إرادة احلقيقــة وبيــان الواقــع ال 
املجــاز يف التشــبيه()1(. 

املسألة الثانية: بذل اهلدية للقضاة يف املذاهب االخرى. 

أوال: املذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل حرمــة بــذل اهلديــة للقــايض واخذهــا إذا كانــت قبــال 
الواجــب أو حمضــور مــرشوط أو مضمــر، وقيــل: حتــرم إذا مل يكــن مــن عــادة أهــل 

البلــد املجــازات وإال فهــي حــالل.

قال إمام الزيدية أمحد املرتى )ت 840هـ(:

)وحتــرم اهلديــة حيــث وقعــت مقابلــة الواجــب أو حمظــور مــرشوط أو مضمــرـ 
أي: مــا يعطــي أهــل الواليــات مــن االرقــاد يف والئمهــم فــإن كانــت عادهتــم 

ــه حلــت هلــم وال فهــو رشــوة()2(. املجــازاة علي

ثانيا: املذهب الشافعي.

ــي أو  ــا للمفت ــني بذهل ــة ب ــم اهلدي ــق يف حك ــافعية إىل التفري ــاء الش ــب فقه ذه
احلاكــم، فــإذا بذلــت للحاكــم قيــدت بعــدم أقراهنــا بالفتيــا، فــاذا بذلــت هلــذا 

الغــرض أصبحــت رشــوة.

)1(  رشح تبرة املتعلمني )كتاب القضاء(: ص 419 - 423.
)2(  رشح االزهار ألمحد املرتى: ج3  ص 450.
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 ولذا: فمن األوىل أن يسد باهبا وال يقبلها.

وإذا بذلــت للمفتــي فيجــوز لــه أخذهــا، لكونــه غــري حاكــم، وقيــل: ال جيــوز 
للمفتــي قبوهلــا إن كانــت بقيــد ان يفتيــه بــام يريــد لكوهنــا بحكــم الرشــوة.

قال النووي )ت 676هـ(:

)قــال الصيمــري واخلطيــب وغريمهــا: لــو أجتمــع أهــل البلــد عــىل أن جعلــوا 
ــر  ــو املظف ــال اب ــة، فق ــا اهلدي ــاز؛ وأم ــم ج ــرغ لفتاوهي ــم ليتف ــن أمواهل ــًا م ــه رزق ل
الســمعاين مــن اصحابنــا: وجيــوز لــه قبوهلــا بخــالف احلاكــم، ألنــه يلزمــه حكمــه؛ 
قــال الشــيخ ابــو عمــرو: ويبغــي أن حيــرم قبوهلــا أن كانــت رشــوة عــىل أن يفتيــه بــام 

يريــدن كــام يف احلاكــم وســائر مــا ال يقابــل باألعــواض()1(.

ثالثا: املذهب املالكي.

مل خيتلــف املذهــب املالكــي عــن الشــافعي يف حكــم اهلديــة للقــايض واملفتــي، 
فكالمهــا أي فقهــاء املذهــب الشــافعي واملالكــي يــرى حرمــة بذلــت اهلديــة للقايض 
واخذهــا مــن املهــدي مليــل النفــس إىل القــايض؛ وجيــوز قبــول اهلديــة للمفتــي 
ــن  ــم، أو م ــىل اخلص ــه ع ــي والفقي ــس املفت ــل نف ــا ان يمي ــو هب ــن ال يرج ــه مم والفقي
ــاد قبوهلــا  ــة وعــدم اجلــواز ملــن اعت ــه واختلفــوا يف جــاز اهلدي شــخص قريــب كأبي

قبــل التوليــه.

قال أبو الركات )ت 1302هـ(

)وقبــول هديــة، أي: حيــرم قبوهلــا ولــو كافــأ عليهــا بأكثــر منهــا مليــل النفــوس 

)1(  روضة الطالبيني: ج8 ص 96.
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للمهــدي.

وجيــوز للفقيــه واملفتــي قبوهلــا ممــن ال يرجــو منــه جاهــا وال عونــا عــىل خصــم 
ــول  ــوز قب ــه فيج ــه وخال ــه وأم ــه وعم ــه كأبي ــم ل ــب ال حيك ــخص قري ــن ش إال م

ــة. اهلدي

ــة  ــل الوالي ــا قب ــن أعتاده ــة م ــول هدي ــواز قب ــاالوىل ويف ج ــا ب ــا قبله ــذا م وك
للقضــاء وعــدم جوازهــا، أي: الكراهــة قــوالن()1(.

رابعا: املذهب احلنفي.

ــد  ــايض يف اآلداب، وق ــدم للق ــي تق ــة الت ــي اهلدي ــب احلنف ــاء املذه ــاول فقه تن
ــذا  ــو هب ــة فه ــذ اهلدي ــاد أخ ــن مل يعت ــًا مل ــحت، خصوص ــوة وس ــا رش ــوا بأهن حكم
ــه؛  ــع في ــة، ويطم ــه التهم ــه علي ــل ب ــا يدخ ــاء، ومم ــة األكل بالقض ــن مجل ــون م يك
ولكــن يمكــن لــه أن يقبــل اهلديــة مــن ذي رحــم الســيام إذا كان التهــادي فيــام بينهــم 

ــم. ــة الرح ــل يف صل ــادة ويدخ ــاء ع ــل القض قب

قال الرخي )ت 483هـ(:

)وال يقبــل -  القــايض -  اهلديــة وقبــول اهلديــة يف الــرشع منــدوب إليــه قــال 
)صــىل اهلل عليــه وآلــه(:

»نعم اليشء اهلدية إذا دخلت الباب ضحكت األسكفة«.

 وقال )صىل اهلل عليه وآله(: 

»اهلدية تذهب وجر الصدر«.

)1(  الرشح الكبري: ج4 ص 140.
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 أو )وعر الصدر(، وقال صىل اهلل عليه وسلم:

»تادوا تابوا«.

 ولكــن هــذا يف حــق مل يتعــني لعمــل مــن أعــامل املســلمني فأمــا مــن تعــني لذلك 
كالقضــاة والــوالة فعليــه التحــرز عــن قبــول اهلديــة خصوصــا ممــن كأن ال هيــدى 
ــحت  ــوة والس ــن الرش ــوع م ــو ن ــاء وه ــب القض ــن جوال ــه م ــك ألن ــل ذل ــه قب إلي
واألصــل فيــه مــا روى أن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم اســتعمل ابــن الثينــة عــىل 
الصدقــات فجــاء بــامل فقــال هــذا لكــم وهــذا ممــا أهــدى إيل، فقــال )صــىل اهلل عليــه 

وآلــه(، يف خطبتــه:

 »مــا بــال قــوم نســتعملهم فيقدمــوا بــامل ويقولــون هــذا لكــم وهــذا مــا أهــدى 
إىل فهــال جلــس أحدكــم عنــد محــش أمــه فينظــر أهيــدى إليــه أم ل«.

 واســتعمل عمــر أبــا هريــرة فقــدم بــامل فقــال مــن أيــن لــك هــذا؟ قــال تناجتــت 
اخليــول وتالحقــت اهلدايــة قــال أي عــدو اهلل هــال قعــدت يف بيتــك فنظــر أهيــدي 

إليــك أم ال فأخــذ ذلــك منــه وجعلــه يف بيــت املــال.

 فعرفنــا أن قبــول اهلديــة مــن الرشــوة إذا كان هبــذه الصفــة ومــن مجلــة األكل 
بالقضــاء وممــا يدخــل بــه عليــه التهمــة ويطمــع فيــه النــاس فليتحــرز مــن ذلــك اال 
ــن  ــه م ــادة وألن ــك ع ــل ذل ــم قب ــادي بينه ــد كان الته ــه فق ــرم من ــه حم ــن ذي رمح م
ــى قطيعــة الرحــم  ــرد معن ــة الرحــم ويف ال ــدوب إىل صل ــة وهــو من جوالــب القراب
ــة مــن  ــول القــايض اهلدي ــب قب وقطيعــة الرحــم مــن املالعــن فأمــا يف حــق األجان

ــة مــن الكــوة()1(. ــة مــن البــاب خرجــت األمان مجلــة مــا يقــال إذا دخلــت اهلدي

)1(  املبسوط للرخي: ج16 ص 82.
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خامسا: املذهب احلنبلي.

ذهــب احلنابلــة إىل حرمــت أخــذ املفتــي للهديــة، إذا أراد املهــدي أن يفتــي لــه 
بــام يريــده، ممــا ال يفتــي بــه غــريه، ويف غــري هــذا الــرشط جــاز للفتــي أخــذ اهلديــة.

قال البهويت )ت 1051هـ(:

)ولــه، أي: للمفتــي قبــول هديــة، واملــراد ال ليفتيــه بــام يريــده ممــا ال يفتــي بــه 
غــريه، أي: غــري املهــدي وإالّ، أي: أن أخذهــا ليفتيــه بــام يريــده ممــا ال يفتــي بــه غــريه 

حرمــت عليــه اهلديــة()1(.

سادسا: املذهب اإلباضي.

ذهــب فقهــاء اإلباضيــة إىل حرمــة أخــذ اهلديــة يف احلكــم فهــي رشــوة، 
والرشــوة يف احلكــم كفــر، وال جيــوز ألحــد أن يأخــذ شــيئًا مــا عــىل بطــالن حــق 

مــا.

أما إذا قدمت للحاكم بدون أن يكون هلا تأثري يف احلق فهي جائز.

وكــذا قيــل: بجــواز أخذهــا مــن قريــب أو جــار أو صديــق معتــاد يف االهــداء، 
ــار  ــب أو اجل ــق أو القري ــام زاد الصدي ــاء، ورب ــراء واالغني ــه الفق ــتوي في ــا يس أو مم

زيــادة يريبهــا فيتحــرج حتــى تطمئــن نفســه)2(.

)1(  كشف القناع: ج6 ص 382.
)2(  رشح كتاب النيل وشفاء الغليل ملحمد اطفيش: ج13 ص 75 - 76.
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املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة

أولـ  أمجــع فقهــاء املذاهــب اإلســالمية عــىل حرمــت أخــذ القــايض للهديــة إذا 
كانــت بقصــد أن حيكــم للخصــم بــام يريــد.

ــي  ــاء، وه ــاء واإلفت ــني القض ــد ب ــالق والتقي ــم يف االط ــت أقواهل ــاـ  وتباين ثاني
كااليت:

1 ـ ذهــب فقهــاء اإلماميــة )أعــىل اهلل شــأهنم( إىل القــول: باالطــالق، إذ حيــرم 
تقديــم اهلديــة إىل القــايض أو املفتــي إذا كان الغــرض مــن التقديــم التوصــل للحكم 
حقــًا كان أو باطــاًل، فهــي ليســت هديــة يف واقعهــا وانــام هــي غلــول وهنــب ألمــوال 

النــاس حقيقــة وهــم بــذاك ينفــردون عــن بقيــة املذاهــب اإلســالمية الســتة.

2ـ وقــال فقهــاء الزيديــة: بالتقييــد بــام عليــه أهــل البلــد ؛ إذ حيــرم تقديــم اهلديــة 
واخذهــا إذا مل يكــن مــن عــادة أهــل البلــد املجــازات، وإال فهــي حــالل.

3 ـ وقال فقهاء الشافعية: بالتفريق بني تقديمها للمفتي أو احلاكم، فهي: 

ــرض  ــت لغ ــإذا قدم ــا ف ــا بالفتي ــدم إقراهن ــدت بع ــم قي ــت إىل احلاك أـ إذا قدم
ــوة. ــت رش ــم اصبح ــىل احلك ــول ع احلص

ب ـ وإذا قدمــت للمفتــي فيجــوز لــه أخذهــا النــه غــري حاكــم، وقيــل: ال جيــوز 
للمفتــي قبوهلــا إذا كانــت يقيــد أن يفتــي املهــدي بــام يريــد، فهــي بحكــم الرشــوة ايضًا.

4 ـ وقال املالكية: بالتقييد، وهي:

أـ إذا مل تقــدم اهلديــة بغــرض ميــل النفــس ألخــذ احلكــم مــن احلاكــم أو املفتــي 
فهــي جائــز.
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ب ـ جيوز اخذ اهلدية من االب واالبن والعم واالخ واألم.

ج ـ كام جيوز للحاكم اخذها إذا اعتاد ذلك قبل التولية.

5 ـ وقــال فقهــاء احلنفيــة: بالتقيــد؛ فيجــوز للحاكــم أو املفتــي أخــذ اهلديــة مــن 
ذي رحــم لكوهنــا مــن صلــة الرحــم ال ســيام إذا كان التهــادي بينهــم عــادة وقبــل 

توليــه القضــاء وبخــالف ذلــك فهــي رشــوة.

ــس  ــل نف ــد مي ــة بقص ــن اهلدي ــإذا مل تك ــد؛ ف ــة: بالتقيي ــاء احلنابل ــال فقه 6 ـ وق
ــز. ــي جائ ــم فه ــي للحك ــايض او املفت الق

7ـ وقــال اإلباضيــة: بحرمــة اخــذ اهلديــة يف احلكــم، والجيــوز الحــد أن ياخــذ 
شــيئا مــا عــىل بطــالن حــق ما.أمــا اذا قدمــت للحاكــم بــدون ان يكــون هلــا تاثــري يف 
احلــق فهــي جائز،وكــذا قيــل: جيــوز اخذهــا مــن قريــب أوجــار أ، صديــق معتــاد يف 

االهــداء، او ممــا يســتوي فيــه الفقــراء واالغنيــاء. 
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ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة

ــن  ــزه م ــا اكتن ــوا م ــف وبين ــث الرشي ــذا احلدي ــة ه ــج البالغ ــاول رشاح هن  تن
معــان ودالالت كثــرية يف هتذيــب النفــس وترويضهــا، واثــر ذلــك عــىل احليــاة 
ــن آداب  ــم م ــره فيه ــزم توف ــا يل ــكام، وم ــاة واحل ــة القض ــيام طبق ــة، ال س االجتامعي

ــة. ونزاه

املسألة األوىل: أبن ميثم البحراني )رمحه اهلل( )ت 679هـ(

وقوله )عليه السالم(: »وأعجب من ذلك«.

وقولــه: »وأعجــب مــن ذلــك«. إىل قولــه: »أم تجــر«. أي وأعجــب مــن 
عقيــل وحالــه طــارق طرقنــا. والطــارق: اآليت ليــال، وكنّــى »بامللفوفــة« يف وعائهــا 
عــن اهلدّيــة. وقيــل: كان شــيئا مــن احللــواء كالفالــوذج أو احلنبــص ونحــوه، ونّبــه 

ــنئتها«. ــه: »ش بقول

 عــىل بعضــه لألمــور اللذيــذة الدنيوّيــة ونفرتــه عنهــا زهــدا فيهــا، ووجه تشــبيهها 
بــام عجــن »بريــق احلّيــة أوقيئهــا« هــو مــا يف تصــّوره يف قبوهلــا مــن الفســاد ومــا قصــد 
هبــا مهدهيــا يف طلــب امليــل إليــه املســتلزم للظلــم واجلــور عــن ســبيل اهللَّ فــإّن القصــد 
ــا كــون وجــه كــون املهــدى أعجــب مــن  ــه كالســّم املهلــك، وأّم ــذي اشــتمل علي الَّ
ــه: وهــى  ــة علي ــا يســتلزم العاطف ــال جــاء بثــالث وســايل كّل منه ــألّن عقي ــل ف عقي
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األخــّوة والفاقــة وكونــه ذا حــّق يف بيــت املــال، وهــذا املهــدى إّنــام أدىل هبدّيتــه.

فأّمــا قولــه يف جوابــه: فقلــت لــه. إىل قولــه: أهــل البيــت. فإّنــه أراد بــه حــر 
ــة رحــم  ــا صل ــاده إّم ــال لعب ــذل امل ــّر يف العــرف ألّن التقــّرب إىل اهللَّ بب وجــوب ال
أوال، والثــاين فإّمــا عــىل وجــه الصدقــة أو الــزكاة الواجبــة ومل يذكــر اهلدّيــة ألّنــه مل 

يكــن يف وهــم عاقــل قبــول عــيّل عليــه الّســالم هلــا خصوصــا زمــان خالفتــه.

 وذلــك أّن مطلــوب العاقــل منــه باهلدّيــة إّمــا حــّق أو باطــل، واحلــّق ال حيتــاج 
فيــه إىل اهلدّيــة والباطــل ال يفعلــه بوجــه، ولذلــك مّلــا قــال لــه الطــارق: إهّنــا هدّيــة. 
دعــا عليــه ونســبه إىل اجلنــون واهلذيــان، ومّلــا قّســم عليــه وجــوب الــّر أبطــل 
قســمني منهــا بقولــه: »فذلــك مــّرم علينــا أهــل البيــت«. وأراد الصدقــة والــزكاة.

ــه،  ــم ل ــن ذا رح ــارق مل يك ــا ألّن الط ــّج إىل إبطاهل ــم حيت ــم فل ــة الرح ــا صل وأّم
وقــول الطــارق: ل هــذا ول ذاك. جيــرى يف جمــرى إبطــال احلــر بإبــراز قســم رابــع 

هــو اهلدّيــة.

وقوله: »هبلتك اهلبول«. إىل قوله: تجر.

جــواب لقولــه: ولكنّهــا هدّيــة. قــّرر عليــه فيــه مــا فهمــه مــن غرضــه باهلدّيــة، 
وهــو خداعــه عــن دينــه. إذا هلدّيــه لغــرض حــرام صــورة اســتغرار وخــداع، وذكــر 
اخلــداع عــن الديــن تنفــريا لصاحــب اهلديــة عــن فعلــه ذلــك، ومّلــا كان ذلــك األمــر 
لــو تــّم الغــرض بــه اســتلزم نقصــان الديــن كاخلــداع عــن الديــن فأطلــق عليــه لفظــة 

اخلــداع اســتعارة.

وقولــه: »أمتبــط أم ذو جنـّـة أم تجــر«. اســتفهام عــىل ســبيل اإلنــكار والتوبيــخ 
عــىل ذلــك اخلــداع بعــد تقريــره عليــه.
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إذ كان املخــادع ملثلــه )عليــه الّســالم( عــن دينــه ال يكــون إالَّ عــىل أحــد الوجــوه 
ــة،  ــة صحيح ــن روّي ــداع ع ــك اخل ــه ذل ــدر من ــّور أن يص ــا وال يتص ــورة غالب املذك

ــق بالعقــل. وقــد ذكــر وجــوه اخلــروج عــن الصــواب ممـّـا يتعلَّ

وقولــه: واهللَّ. إىل قولــه: مــا فعلــت. حيتمــل أن يكــون رّدا لوهــم الطــارق فيــه 
ــة، وإبطــال لذلــك الوهــم عنــه. واألقاليــم  ــه يفعــل مطلوبــه احلــرام بتلــك اهلدّي أّن

الســبعة: أقســام األرض، وهــو دليــل منــه عــىل غايــة العــدل.

وقولــه: وإّن دنياكــم. إىل قولــه: تقضمهــا. دليــل عــىل غايــة الزهــد منــه يف الدنيا 
كقولــه يف الشقشــقّية: وأللفيتــم دنياكــم هــذه أهــون عنــدي مــن عفطــة عنز.

وقوله: »ما لعّي ولنعيم يفنى ولّذة ل تبقى«.

ــى أّن حــال عــيّل  ــة، واملعن ــا ولّذاهتــا الفاني ــم الدني ــه نعي ــكار ملالمت اســتفهام إن
ينــايف ذلــك النعيــم، واختيــاره يضــاّد تلــك اللــّذة. ثــّم تعــّوذ بــاهللَّ مــن ســبات العقل 
وهــى اختياراتــه لتلــك اللــّذات ولذلــك النعيــم وميلــه يف مطاوعــة النفــس األّمــارة 
ــاوي  ــع يف مه ــبيل اهللَّ املوق ــن س ــراف ع ــو االنح ــل وه ــح الزل ــن قب ــوء، وم بالس
اهلــالك، واســتعان بــه عــىل دفــع مــا تعــّوذ بــه منــه. وبــاهللَّ التوفيــق والعصمــة()1(.

املسألة الثانية: ابن أبي احلديد املعتزلي )ت 656هـ(:

ــد  ــه الســالم( ق ــزيل احلديــث وذكــر إن اإلمــام عــيل )علي ــاول الشــارح املعت تن
ــه  رد هديــة االشــعث بــن قيــس، لكونــه كان يريــد ان يســتميل قلــب اإلمــام )علي
الســالم( لغــرض دنيــوي كان يف نفــس االشــعث، ثــم بــنيَّ انــه )عليــه الســالم( كان 

)1(  رشح هنج البالغة: ج4 ص 86 - 87.
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قــد فطــن لذلــك فــرد هديتــه وإال لــكان قبلهــا وذلــك انــه )عليــه الصــالة والســالم( 
قــد قبــل مــن أصحابــه هدايــا قدموهــا لــه )عليــه الســالم(.

وأقول:

ــي  ــم الرشع ــالم( يف احلك ــم الس ــوي )عليه ــت النب ــل البي ــة أه ــف أئم مل خيتل
ــوم القيامــة وحرامــة حــرام إىل  ــه( حــالل إىل ي ــه وآل فحــالل حممــد )صــىل اهلل علي

ــوم القيامــة. ي

فــإن كان قبــل أمــري املؤمنــني )عليــه الســالم( هديــة إحــٍد فلــم يكــن مــا أهــدي 
ــواء كان  ــي س ــم رشع ــط بحك ــه مرتب ــالم( أو ان ــه الس ــه )علي ــرتة حكم ــط بف مرتب

احلكــم حقــًا أو باطــاًل.

وإال مل يكن ليقبل هدية من أمرٍء دون هذين القيديني.

قال الشارح املعتزيل:

)قوله - عليه الصالة والسالم: »بملفوفة يف وعائها«(:

 كان أهــدى لــه األشــعث بــن قيــس نوعــا مــن احللــواء تأنــق فيــه وكان عليــه 
الســالم يبغــض األشــعث الن األشــعث كان يبغضــه وظــن األشــعث انــه يســتميله 
باملهــاداة لغــرض دنيــوي كان يف نفــس األشــعث وكان أمــري املؤمنــني )عليــه 

ــعث. ــة األش ــك رد هدي ــه ولذل ــك ويعلم ــن لذل ــالم( يفط الس

ــل  ــد قب ــة وق ــل اهلدي ــه قب ــه وآل ــىل اهلل علي ــي ص ــا الن النب ــك لقبله ــوال ذل  ول
عــيل عليــه الســالم هدايــا مجاعــة مــن أصحابــه ودعــاه بعــض مــن كان يأنــس إليــه 
إىل حلــواء عملهــا يــوم نــوروز فــاكل وقــال مل عملــت هــذا فقــال ألنــه يــوم نــوروز 

ــا يف كل يــوم إن اســتطعتم. فضحــك وقــال نــورزوا لن
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ــدة  ــىل قاع ــيم ع ــجاحة الش ــالق وس ــة األخ ــن لطاف ــالم( م ــه الس وكان )علي
عجيبــة مجيلــة ولكنــه كان ينفــر عــن قــوم كان يعلــم مــن حاهلــم الشــنان لــه وعمــن 
حيــاول إن يصانعــه بذلــك عــن مــال املســلمني وهيهــات حتــى يلــني لــرس 

ــى. ــق مغط ــه كان طب ــا ألن ــة يف وعائه ــال بملفوف ــر. وق ــغ احلج املاض

ــت  ــا عجن ــا كأهن ــرت عنه ــا ونف ــنئتها« أي: أبغضته ــة ش ــال: »ومعجون ــم ق ث
ــول. ــن املأك ــرة م ــباب للنف ــم األس ــك أعظ ــا وذل ــة أو بقيئه ــق احلي بري

ــة وهــذا  ــق احلي ــت بري ــال كأهنــا عجن ــة فق ــدي: وصفهــا باللطاف ــال الراون وق
ــح. تفســري أبعــد مــن الصحي

قولــه »أصلــة أم زكاة أم صدقــة فذلــك مــرم علينــا أهــل البيت«:الصلــة العطيــة 
ال يــراد هبــا االجــر بــل يــراد وصلــة التقــرب إىل املوصــول وأكثــر مــا تفعــل للذكــر 

والصيــت والــزكاة هــي مــا جتــب يف النصــاب مــن املــال.

والصدقــة هاهنــا هــي صدقــة التطــوع وقــد تســمى الــزكاة الواجبــة صدقــة اال 
اهنــا هنــا هــي النافلــة.

فــان قلــت: كيــف قــال: »فذلــك مــرم علينــا أهــل البيــت« وإنــام حيــرم عليهــم 
الــزكاة الواجبــة خاصــة وال حيــرم عليهــم صدقــة التطــوع وال قبــول الصــالت؟

 قلــت: أراد بقولــه )أهــل البيــت( االشــخاص اخلمســة حممــدا وعليــا وفاطمــة 
ــم  ــي هاش ــن بن ــم م ــه دون غريه ــؤالء خاص ــالم فه ــم الس ــينا عليه ــنا وحس وحس
ــرم  ــال حي ــم ف ــي هاش ــن بن ــم م ــا غريه ــة وام ــول الصدق ــة وقب ــم الصل ــرم عليه حم

ــة. ــة خاص ــزكاة الواجب ــم اال ال عليه

فــان قلــت: كيــف قلــت إن هــؤالء اخلمســة حيــرم عليهــم قبــول الصــالت وقــد 
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كان حســن وحســني )عليــه الســالم( يقبــالن صلــة معاويــة؟.

قلــت: كال مل يقبــال صلتــه ومعــاذ اهلل أن يقبالهــا وإنــام قبــال منــه مــا كان يدفعــه 
إليهــام مــن مجلــة حقهــام مــن بيــت املــال فــان ســهم ذوي القربــى منصــوص عليــه يف 

الكتــاب العزيــز وهلــام غــري ســهم ذوي القربــى ســهم آخــر لإلســالم مــن الغنائــم.

ــكل  ــادة بث ــا ع ــي هل ــول الت ــك واهلب ــك أم ــول« أي: ثكلت ــك اهلب ــه: »هبلت قول
الولــد. فــان قلــت مــا الفــرق بــني خمتبــط وذي جنــة هيجر.قلــت املختبــط املــروع 
مــن غلبــة األخــالط الســوداوية أو غريهــا عليــه وذو اجلنــة مــن بــه مــس مــن 
الشــيطان والــذي هيجــر هــو الــذي هيــذي يف مــرض ليــس بــرع كاملحمــوم 

واملرســم ونحومهــا. 

ــدة تعلــو  ــة أيضــا جلي وجلــب الشــعرية بضــم اجليــم قرشهــا واجللــب واجللب
اجلــرح عنــد الــرء يقــال منــه جلــب اجلــرح جيلــب وجيلــب واجلــب اجلــرح أيضــا 
ــاد  ــح الض ــا بفت ــا. وتقضمه ــة أيض ــب جلب ــىل القت ــل ع ــي جتع ــدة الت ــال للجلي ويق

ــر()1(. ــم بالك ــايض قض وامل

)1(  رشح هنج البالغة: ج11 ص 86 - 87.
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قال أمري املؤمنني اإلمام عيل )عليه الصالة والسالم(:

ــه إَِذا  ــه َفإِنَّ تِ ــْوِل اهلل وُقوَّ ــْن َح ــِريٌء ِم ــه َب ــه بَِأنَّ ــْم َيِمينَ ــامِلَ إَِذا َأَرْدُت ــوا الظَّ »َأْحلُِف
ــِذي َل إَِلــه إِلَّ ُهــَو مَلْ ُيَعاَجــْل  ــا َكاِذبــًا ُعوِجــَل اْلُعُقوَبــَة وإَِذا َحَلــَف بِــاهلل الَّ َحَلــَف هِبَ

ــاىَل«)1(. ــَد اهلل َتَع ــْد َوحَّ ــه َق ألَنَّ

تنــاول فقهــاء املذاهــب اإلســالمية الســبعة مســألة تغليــظ اليمــني، مســتعرضني 
يف املســألة: صيغــة احللــف، والزمــان، واملــكان، وأقــل مــا يغلــظ فيــه اليمــني، 

ــامن، فهــل يعــد رشطــًا،أم ال. ــه يف صحــة األي ومدخليت

وعليه: فقد تباينت أقواهلم يف االتفاق واخلالف، وهي كااليت:

)1(  هنج البالغة برشح حممد عبده: ج4 ص 56، قصار احلكم برقم )253(.
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أقوال فقهاء املذاهب السبعة يف تغليظ اليمني

نســتعرض يف املســألة أقــوال الفقهــاء التــي تتضمــن مــا مــّر ذكــره آنفــا،ً ونبتــدأ 
واحلنفــي،  واملالكــي،  والشــافعي،  الزيــدي،  ثــم  اإلمامــي،  املذهــب  بعــرض 

واحلنبــيل، واإلبــايض، وهــي كااليت:

املسألة االوىل: تغليظ اليمني يف املذهب اإلمامي. 

ذهــب فقهــاء اإلماميــة )أعــىل اهلل شــأهنم( إىل القــول باســتحباب تغليــظ 
اليمــني: قــوالً، وزمًا،ومكانــًا؛ إذ يســتحب للحاكــم التغليــظ عليــه قــوالً بمثــل مــا 

ــه:  ــن قول ــرس م ــالف األخ ــر إح يف خ

»واهلل الذي ل أله إل هو....« أو نحوه كام مرَّ يف مقدم املبحث: 

»بأنه يبئ من حول اهلل وقوته«.

وزمانــًا: كيــوم اجلمعــة، والعيــد، وبعــد الــزوال، وبعــد صــالة العــر، كــام يف 
قولــه تعــاىل:

حِــنَ  الْمَــوْتُ  َأحَدَُكــمُ  حََضــرَ  إَِذا  بَيْنُِكــمْ  شَــهَادَةُ  َآمَنُــوا  الَّذِيــنَ  َأيُّهَــا  ﴿يَــا 
ــي  ــمْ فِ ــمْ َضرَبُْت ــنْ َغيِْرُكــمْ إِنْ َأنُْت ــرَاِن مِ ــدٍْل مِنُْكــمْ َأوْ َآخَ ــاِن َذوَا عَ ــةِ اثْنَ الْوَصِيَّ
ــهِ  ــمَاِن بِاللَّ ــلَةِ َفيُْقسِ ــدِ الصَّ ــنْ بَعْ ــونَهُمَا مِ ــوْتِ تَحِْبسُ ــُة الْمَ رِْض َفَأصَابَْتُكــمْ مُصِيبَ اْلَ
ــا إًِذا  ــهِ إِنَّ ــهَادَةَ اللَّ ــمُ شَ ــى وََل نَْكُت ــوْ َكانَ َذا ُقرْبَ ــا وََل ــهِ ثَمَنً ــَتِري بِ ــمْ َل نَشْ إِِن ارْتَبُْت
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ثِمِــنَ﴾)1(. اْلَ َلمِــنَ 

ــًا كالكعبــة، واملقــام، واملســجد احلــرام، والشــاهد املعظمــة، واملســاجد  ومكان
ــق املســاجد، واملحــراب منهــا، وأحظــار املصحــف كــام يف خــر  اجلامعــة، أو مطل

إحــالف االخــرس.

ولكــن ال جيــب عــىل احلالــف إجابــة احلاكــم إىل التغليــظ، وال جيــر عــىل ذلــك، 
وانــه ال يتحقــق النكــول بامتناعــه منــه.

وقالــوا: بشــهرة اســتحباب التغّليــظ، وثبــوت ذلــك يف مجيــع احلقــوق وإن 
ــاع  ــل: باألمج ــع، وقي ــاب القط ــام دون نص ــه ب ــظ في ــه ال يغّل ــال، فان ــدا امل ــت، ع قّل

ــك. عــىل ذل

ــًا، وأمــا  ــًا ومكان وأمــا اليهــود والنصــارى فيحلفــون بمقدســاهتم لفظــًا وزمان
الكفــار واملجــوس فيدعــون للحلــف بــام يرونــه عندهــم مقدســًا.

ــان  ــظ اليمــني وبي ــال الشــيخ اجلواهــري )ت 1266هـــ( يف اســتحباب تغلي ق
ــوان(: ــة والرض ــا الرمح ــيل )عليه ــق احل ــول املحق ق

)قــد يغّلــظ اليمــني بالقــول والزمــان واملــكان، لكــن ذلــك غــر لزم ولــو 
ألتمســه املدعــي، بــل هــو مســتحب(:

خلصــوص احلاكــم اســتظهارا يف احلكــم خالفــا أليب حنيفــة، فــال يــرى باملــكان 
تغليظــا، وللشــافعي فــرياه رشطــا، وال يغلظ عىل املخــدرة بحضور اجلامــع ونحوه، 
وفاقــا ملحكــي النهايــة والتحريــر، خالفــا ملــا عــن املبســوط مــن أهنــا كالــرزة، ثــم 

)1(  املائدة: 106.
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الــرزة إن كانــت طاهــرة حــرت املســجد وإال فعــىل بابــه. 

وكيــف كان فــال ينــايف ذلــك مــا ستســمع مــن عــدم وجــوب ذلــك عــىل املدعــى 
عليــه، بــل ربــام قيــل برجحــان اختيــاره لليمــني املخففــة، ومــا عــن بعــض العامــة 
ــن  ــم م ــر منه ــن آخ ــا ع ــوح م ــف، كوض ــح الضع ــف واض ــتحبابه للحال ــن اس م

وجــوب التغليــظ إذا التمســه املدعــي.

 نعــم: قــد يقــال: إنــه ال فائــدة يف رجحانــه للحاكــم بعــد فــرض عــدم وجــوب 
التــزام احلالــف بــه، ويدفعــه أن ذلــك ال ينــايف اســتحبابه لــه، عــىل أنــه قــد يعتــر بــه، 

بــل ربــام كان لــه طريــق إىل إلزامــه ببعــض أفــراد التغليــظ، كــام ســتعرفه. 

وكيف كان فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: 

ــع  ــار الناف ــب الض ــب الغال ــم الطال ــن الرحي ــو الرمح ــه إال ه ــذي ال إل واهلل ال
املــدرك املهلــك الــذي يعلــم مــن الــر مــا يعلمــه مــن العالنيــة مــا هلــذا املدعــي عــيل 

يشء ممــا ادعــاه.

  وجيــوز التغليــظ بغــري هــذه األلفــاظ ممــا يــراه احلاكــم  بحســب األشــخاص، 
ــه  ــرس)1( وعن ــني األخ ــالم( يف يم ــه الس ــني )علي ــري املؤمن ــه أم ــا كتب ــمع م وستس

ــالم()2(:  ــه الس )علي

ــه إذا  ــه، فإن ــول اهلل وقوت ــن ح ــرئ م ــه ب ــه بأن ــم يمين ــامل إذا أردت ــوا الظ »أحلف
حلــف فيهــا كاذبــا عوجــل، وإذا حلــف بــاهلل الــذي ل إلــه إل هــو مل يعاجــل، ألنــه 

ــاىل«. ــبحانه وتع ــد اهلل س وح

)1(   الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 1.
)2(  الوسائل - الباب - 33 - من كتاب األيامن - احلديث 2.
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»وباملكان كاملسجد واحلرم وما شاكله من األماكن املعظمة«:

 واحلــرات املرشفــة وغريهــا، وخصوصــا منــر النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( 
فعنــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه()1(:  

»من حلف عى منبي هذا يمينا كاذبة تبوأ مقعده من النار«.

ــىل  ــو ع ــة ول ــني آثم ــىل يم ــذا ع ــري ه ــد من ــد عن ــف أح ــر)2( )ال حيل  ويف آخ
ــار(. ــن الن ــده م ــوأ مقع ــر إال تب ــواك أخ س

 أو:  »وجبت له النار«.

 وعنه )صىل اهلل عليه وآله( أيضا:)3(  

ــلم  ــرئ مس ــال ام ــا م ــتحل هب ــة اس ــا كاذب ــذا يمين ــبي ه ــى من ــف ع ــن حل »م
فعليــه لعنــة اهلل واملالئكــة والنــاس أمجعــني«.

»وبالزمــان كيــوم اجلمعــة والعيــد«: وشــهر رمضــان )وغريهــا مــن األوقــات 
املكرمــة( املشــار إليهــا بقولــه تعــاىل: 

﴿تَحِْبسُــونَهُمَا مِــنْ بَعْــدِ الصَّــلَةِ﴾)4(. املفــر بــام بعــد صــالة العــر، وعنــه 
ــه()5(. ــه وآل ــىل اهلل علي )ص

»ثالثــة ل ينظــر اهلل إليهــم يــوم القيامــة ول يزكيهــم وهلــم عــذاب أليــم: رجــل 

)1(   سنن البيهقي ج10 ص 176.

)2(   سنن البيهقي ج10 ص 176.
)3(  جممع الزوائد: ج3 ص 307

)4(  املائدة: 106.
)5(  سنن البيهقي ج10 ص 177 مع اختالف يسري.
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تابــع إمامــه فــإن أعطــاه ويف لــه بــه، وإن مل يعطــه خانــه، ورجــل حلــف بعــد العــر 
يمينــا فاجــرة ليقطــع هبــا مــال امــرئ مســلم...«.

ــرى  ــي ي ــان الت ــا واألزم ــد رشفه ــي يعتق ــن الت ــار باألماك ــى الكف ــظ ع )ويغل
حرمتهــا(:

 كالبيــع والكنائــس، ملــا تســمعه مــن خــر احلســني بــن علــوان)1( املؤيــد 
باالعتبــار املشــتمل عــىل بيــوت النــار التــي ربــام احتمــل عــدم التغليــظ فيهــا لعــدم 
حرمتهــا عنــد اهلل، بخــالف البيــع والكنائــس، ولكــن فيــه أن العــرة، ارتــداع 

ــام. ــده معظ ــام يعتق ــف ب احلال

 نعــم: ربــام قيــل: إهنــم إنــام يعظمــون النــار ال بيوهتــا، إال أن الظاهــر خالفــه، 
ــل: إهنــم مل يعتروهــا. وكــذا  ــي، لكــن قي ــام للوثن ــوت األصن ــك بي ولعــل مــن ذل
ــه  ــد روي)2(  أن ــرش، وق ــامت الع ــا كالكل ــرى حرمته ــي ي ــوال الت ــه باألق ــظ علي يغل

ــه:  ــا بقول ــه( حلــف هيودي ــه وآل )صــىل اهلل علي

»واهلل الذي أنزل التوراة عى موسى«. 

ويف آخر)3(  )أنه )صىل اهلل عليه وآله( قال البن صوريا: 

ــم  ــع فوقك ــى ورف ــر ملوس ــق البح ــذي فل ــو ال ــه إل ه ــذي ل إل ــدك اهلل ال »أنش
الطــور وأنجاكــم وأغــرق آل فرعــون وأنــزل عليكــم كتابــه وحاللــه وحرامــه هل يف 

التــوراة الرجــم عــى مــن أحصــن«؟

)1(   الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 2.
)2(  سنن أيب داود - ج2 ص 281 - ط عام 1371.

)3(  جممع البيان ذيل اآلية 41 من سورة املائدة.
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  ويف آخــر)1(  »أنشــدكم بــاهلل الــذي نجاكــم مــن آل فرعــون وأقطعكــم البحــر 
وظلــل عليكــم الغــامم وأنــزل عليكــم املــن والســلوى أجتــدون يف كتابكــم الرجــم«؟ 

  فقــال ابــن صوريــا: ذكرتنــي بعظيــم ال يســعني أن أكذبــك( إىل غــري ذلــك مــن 
أحــوال التغليــظ التــي يراهــا احلاكم.

)ويســتحب( للحاكــم )التغليــظ يف احلقــوق كلهــا وإن قلــت( اســتظهارا )عــدا 
املــال فإنــه ل يغلــظ فيــه بــام دون نصــاب القطــع( عــىل املشــهور، كــام يف املســالك، بل 
يف الريــاض نفــي اخلــالف فيــه، بــل يف كشــف اللثــام نســبته إىل قطــع األصحــاب، 
ــا، لكــن يف  ــذي رواه أصحابن ــه ال ــه، ويف املبســوط أن وأن يف اخلــالف االمجــاع علي
األول )ذكــروا أنــه مــروي ومــا وقفــت عــى مســتنده، وللعامــة اختــالف يف تديــده 
ــع  ــا درهــم، وليــس للجمي ــارا أو مأت ــزكاة وهــو عــرشون دين بذلــك أو بنصــاب ال

مرجــع واضــح(.

قلــت: لعلــه - مضافــا إىل مــا ســمعت - املرســل أو الصحيــح عــن زرارة 
وحممــد بــن مســلم)2( عنهــام )عليهــام الســالم( مجيعــا: 

»ل يلــف أحــد عنــد قــب النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى أقــل مــا جيــب فيــه 
القطع«.

ــه بالتشــديد وإرادة مطلــق التغليــظ مــن احللــف عنــد قــر  ــىل قراءت ــاء ع  بن
النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه( نعــم مل نقــف عــىل عمــوم يقتــي اســتحبابه كذلــك 

)1(   سنن أيب داود - ج2 ص 281 - ط عام 1371.
)2(   الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 1 - 2.
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عــىل كل أحــد، وإنــام الــذي وقفنــا عليــه التغليــظ يف واقعــة األخــرس)1(  ويف يمــني 
االســتظهار)2( وخــر احلســني بــن علــوان)3( املــروي عــن قــرب اإلســناد عــن جعفــر 

عــن أبيــه )عليهــام الســالم(:

 »أن عليا )عليه الســالم( كان يســتحلف اليهود والنصارى يف بيعهم وكنائســهم 
واملجــوس يف بيوت نراهنم، ويقول: شــددوا عليهم احتياطا للمســلمني«.

 وما عساه يظهر من فحوى املرسل أو الصحيح املزبور.

فرعان: 

 األول: 

لــو امتنــع عــن اإلجابــة إىل التغليــظ مل جيــر، ومل يتحقــق بامتناعــه النكــول  بــال 
خــالف أجــده فيــه إال عنــد مــن ســتعرف، لألصــل بعــد إطــالق مــا دل عــىل كــون 

الواجــب احللــف بــاهلل مــن قولــه )عليــه الســالم()4(:

ــرض  ــن مل ي ــرض، وم ــاهلل فل ــه ب ــف ل ــن حل ــدق، وم ــاهلل فليص ــف ب ــن حل »م
ــريه. ــن اهلل« وغ ــس م فلي

ــق  ــه( وحتق ــة علي ــوب اإلجاب ــن وج ــة م ــض العام ــن بع ــي ع ــا للمحك  خالف
النكــول باالمتنــاع لــو طلبــه احلاكــم منــه، ولعــل وجهــه أنــه ال فائــدة يف اســتحبابه 
للحاكــم مــع فــرض عــدم وجوبــه عــىل املدعــى عليــه، مضافــا إىل اســتمرار الســرية 

)1(  الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 1.
)2(  الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 1.

)3(   الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 1 - 2.
)4(   الوسائل - الباب - 6 - من كتاب األيامن - احلديث 3.
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عــىل توجيــه اليمــني مغلظــة عــىل املنكــر مثــال مــع عــدم إخبــاره بعــدم وجوبــه عليــه 
وإجــراء حكــم النكــول عليــه مــع احتــامل كونــه لتغليظــه ال ألصلــه، إال أن ذلــك 

كلــه كــام تــرى.

وعــن آخــر منهــم تصيصــه بالتغليــظ الزمــاين واملــكاين دون القــويل الــذي هــو 
ــه  ــه، فلــم يكــن تركــه خمالفــا للحاكــم بخــالف اآلخريــن، وفي مــن جنــس املــأيت ب
ــه  ــى وج ــني، فمت ــراد اليم ــدد أف ــس، رضورة تع ــر بالعك ــون األم ــن أن يك أن يمك
احلاكــم أحدهــا جــرى حكــم النكــول وغــريه عليهــا، ولــذا حكــم عــىل األخــرس 

باالمتنــاع مــن رشهبــا وقــد كانــت مغلظــة.

ــف  ــه إن مل حيل ــة وأن ــتظهار مغلظ ــني االس ــن ليم ــر)1( املتضم ــدم اخل ــد تق  وق
ــن  ــون م ــم إال أن يك ــكان، الله ــان وامل ــرتاح الزم ــالف اق ــه، بخ ــق ل ــك ال ح كذل
جهــة جــواز تأخــري املدعــي دعــواه مثــال إىل الزمــان املــراد بــه، وكــذا املــكان املزبــور 
لــو فــرض اتفــاق وجــود املدعــى عليــه فيــه، أو اســتعدى احلاكــم فيــه وهــو غــري مــا 
نحــن فيــه، كــام هــو واضــح. لكــن يف كشــف اللثــام املوافقــة عــىل ذلــك، فلــم جيــوز 

اجلــر يف التغليــظ القــويل. قــال: 

)أمــا بالزمــان واملــكان فيجــب عليهــام، فــإن اليمــني حــق للمدعــي ل يلــف إل 
إذا حلفــه، واملســتحلف إنــام هــو احلاكــم، فأينــام يلفــه وجــب عليــه احللــف(.

ــل يســتحلفه  ــة ليســتحلف، ب ــال يف املبســوط: )وال جيلــب إىل مكــة أو املدين ق
احلاكــم يف املوضــع الرشيــف يف مكانــه، فــإن امتنــع بجنــد أو بعــز اســتحره اإلمــام 
ليســتحلفه يف املــكان األرشف، اللهــم إال أن يكــون بالقــرب مــن موضعــه - وقيــل: 

)1(   الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية احلكم احلديث 1
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بلــد اإلمــام - قــاض يقــدر عليــه فيســتحره ذلــك القــايض، ويســتحلفه يف املــكان 
الرشيف(.

قلــت: ولكــن ال خيفــى عليــك أن هــذا ونحــوه ليــس جــرا عــىل التغليــظ 
املفــروض عــدم وجوبــه عليــه مــن حيــث كونــه كذلــك، إال أن األمــر ســهل بعــد 

ــراد. ــوح امل وض

ولــو ادعــى العبــد - وقيمــة أقــل مــن نصــاب القطــع - العتــق فأنكــر مــواله مل 
ــه، ألن العتــق ليــس بــامل، وال املقصــود  ــد غلــظ علي ــو رد فحلــف العب يغلــظ، ول

منــه املــال.

الفرع )الثاين(:

)لو حلف( أن )ل جييب إىل التغليظ فالتمسه خصمه مل تنحل يمينه(:

 ألنــه مرجــوح مــن طرفــه وإن اســتحب للحاكم، رضورة عــدم التــالزم بينهام، 
فينعقــد حينئــذ عــىل تركــه، وال دليــل عــىل جــواز حلــه منــه أو مــن احلاكــم، وحــق 
املســتحلف متأخــر عــن لــزوم اليمــني، ومــا ورد)1( مــن أن طــرو أولويــة املحلــوف 
عــىل تركــه تبيــح احلــل ال جتــدي، إذ ال أولويــة للحالــف وإن التمســه اخلصــم أي 

طلبــه منــه.

 هــذا ولكــن يف الــدروس )ولــو حلــف عــىل عدمــه ففــي انعقــاد يمينــه نظــر، 
مــن اشــتامهلا عــىل تــرك املســتحب، ومــن توهــم اختصــاص االســتحباب باحلاكم(.

ــاض  ــل يف الري ــه، ب ــتحباب ب ــاص االس ــده يف اختص ــالف أج ــه ال خ ــه أن وفي
ــه  ــإن األرجــح ل ــه احللــف، ف ــوى بخــالف مــن علي نســبته إىل ظاهــر النــص والفت

)1(   الوسائل - الباب - 18 - من كتاب األيامن
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ــال: ــاهلل، كــام يف اخلــر)1( ق ــرك احللــف ب ــه ت ــل األرجــح ل ــظ، ب تركــت التغلي

)حدثنــي أبــو جعفــر )عليــه الســالم( أن أبــاه كانــت عنــده امــرأة مــن اخلــوارج 
- إىل أن قــال -: قــى أليب أنــه طلقهــا فادعــت عليــه صداقهــا فجــاءت بــه إىل أمــري 

املدينــة تدعيــه، فقــال أمــري املدينــة: يــا عــيل إمــا أن حتلــف وإمــا أن تعطيهــا، فقــال: 

ــت  ــداك ألس ــت ف ــت جعل ــا أب ــه: ي ــت ل ــار، فقل ــة دين ــا أربعامئ ــي أعطه ــا بن »ي
ــب«. ــني ص ــف يم ــت اهلل أن أحل ــي أجلل ــى ولكن ــال: ب ــا؟ ق مق

ــه ثالثــني درمهــا، للخــر )3( أيضــا )إذا ادعــى   وخصوصــا إذا كان املدعــى ب
عليــك مــال ومل يكــن لــه عليــك بينــه فــأراد أن يلــف فــإن بلــغ مقــدار ثالثــني درمهــا 

فأعطــه ول تلــف، وإن كان أكثــر مــن ذلــك فاحلــف وتعطــه(.

ومن هنا قال يف كشف اللثام معرضا بام سمعته من الدروس:

)واحتــامل عــدم انعقــاد اليمــني باســتحباب التغليــظ يف غايــة الضعــف( نعــم ال 
تنعقــد يمينــه مــع فــرض وجــوب اإلجابــة إليــه فيــام ذكرنــاه مــن الصــورة الســابقة 
ــه  ــه وطلب ــو أخــر املدعــي دعــواه إىل الزمــان أو املــكان الرشيفــني فطلب وهــي مــا ل

احلاكــم. 

ويف كشــف اللثــام هنــا )أمــا التغليــظ القــويل فقــد عرفــت أنــه ال جيــر عليــه بــال 
يمــني فمعهــا أوىل، وأمــا الزمــاين واملــكاين فالظاهــر أنــه ليــس للحالــف وال احلاكــم 
التأخــر هلــام إذا طالــب املدعــي، إذ ربــام يضيــع احلــق( ولعلــه يريــد مــا ذكرنــا وإال 

فقــد عرفــت فيــام مــى خروجــه عــن مفــروض املســألة فتأمــل.

هــذا ولكــن االنصــاف عــدم خلــو املســألة بعــد مــن إشــكال، رضورة إمــكان 

)1(   الوسائل - الباب - 2 - من كتاب األيامن احلديث 1.
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ــه للمدعــي، وخصوصــا يف نحــو  ــاهلل بعــد وجوهبــا علي ــع الكراهــة يف اليمــني ب من
دعــوى قصــاص األطــراف، بــل وكــذا املغلظــة منهــا بعــد أمــر احلاكــم هبــا كذلــك 
لالســتظهار املأمــور بــه اســتحبابا الــذي حيصــل بوقوعــه مــن احلالــف أو عدمــه، بل 
ال خيفــى اســتبعاد رجحــان التغليــظ للحاكــم عــىل وجــه يأمــر بــه مــن عليــه اليمــني 
ــي أن  ــذي ال ينبغ ــم ال ــا للحاك ــف وإن كان خمالف ــن احلال ــه م ــتحباب عدم ــع اس م

يأمــره بــام هــو مكــروه يف حقــه، كــام هــو مقتــى القــول املزبــور()1(.

املسألة الثانية: تغليظ اليمني يف املذاهب االخرى.

أواًل: املذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إىل أن للحاكــم أن يطلــب التغليــظ أن راه صالحــًا وعــىل 
اخلصــم ان يمتثــل لذلــك وهــم ملــزم لــه.

وان صيغــة التغليــط يف احللــف هــو أن يقــول: )واهلل الــذي ال إلــه إال هــو( فــإن 
قــال: )واهلل( فقــط كان جمــزءًا.

وحيلــف أهــل الكتــاب بمقدســاهتم، واملجــوس بالنــار، والصائبــة بالــذي خلق 
النــور؛ والزنديــق واملنافــق فيحلفــون بــاهلل الــذي خلقهم.

وقالــوا: بجــواز تكــرار التغليــظ، فــإن مل يــرض فالواجــب مــرة؛ وقيــل بجــواز 
التكــرار إىل ثــالث.

وقالوا: بعدم مدخلية الزمان واملكان بالتغليظ 

قــال إمــام الزيديــة أمحــد املرتــى )ت 840هـــ( يف تغليــظ اليمــني وبيــان اقــوال 

)1(  جواهر الكالم: ج40 ص 230 - 237.
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فقهــاء املذهــب:

)ان للحاكــم التغليــظ بذلــك ان رآه صالحــا فــإذا كان مذهــب احلاكــم ذلــك 
ــاهلل بوصــف صحيــح  ــال مــا ألزمــه احلاكــم ويؤكــد  التحليــف ب ــزم اخلصــم امتث ل
ــال واهلل  ــان ق ــه إال هــو ف ــذي ال إل ــد احلالــف  نحــو أن يقــول واهلل ال ــه عن ــز ب يتمي
ــو  ــح احــرتازا مــن الوصــف الباطــل ول ــه بوصــف صحي ــا  فقول فقــط أجــزأ عندن
اعتقــده احلالــف فإنــه ال جيــوز التحليــف بــه نحــو أن يقــول يف حتليــف املجــرة واهلل 

خالــق االفعــال.

 مثــال الوصــف الصحيــح مــا ذكــره م بــاهلل حيــث قــال حيلــف النــراين بــاهلل 
الــذي أنــزل اإلنجيــل عــىل عيســى واليهــودي بــاهلل الــذي أنــزل التــوراة عىل موســى 
ــو  ــاهلل الــذي خلــق النــور وقــال أب ــار والصابــئ ب ــاهلل الــذي خلــق الن واملجــويس ب
ــذي  ــاهلل ال ــون ب ــم فيحلف ــق وغريه ــق واملناف ــد والزندي ــايب وامللح ــا الص ــر أم م

خلقهــم الن كل أحــد يقــر بذلــك يف الظاهــر وهلــذا قــال تعــاىل:

.)1(ُه وََلئِنْ سََألَْتهُمْ مَنْ خََلَقهُمْ َليَُقوُلنَّ اللَّ

 وقولــه يتميــز بــه عنــد احلالــف احــرتازا مــن أن حيلــف اليهــودي أو النــراين 
بــاهلل منــزل القــرآن عــىل حممــد )صــىل اهلل عليــه وآلــه  وســلم( فإنــه ال يتميــز هبــذا 

الوصــف عنــد اليهــودي وال حيلــف بــه.

ــال يف  ــه ق ــظ علي ــب تغلي ــف اال لطل ــىل احلال ــني ع ــرار اليم ــي  تك  )وال( ينبغ
االنتصــار جيــوز التغليــظ بالتكــرار كــام جيــوز يف القســامة واللعــان ومل حيــده بحــد 
ــه ل جيــوز التكــرار عــىل احلالــف بالــرتايض فــإن مل يــرض  ويف الروضــة عــن الفقي

الزخرف: 87.  )1(
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فالواجــب مــرة وقيــل س جيــوز التكــرار إىل ثــالث قــال موالنــا عليــه الســالم 
واألقــرب عنــدي أن تقديــر التكــرار بحســب نظــر احلاكــم يف تلــك احلــال وال 

تغليــظ عندنــا بالزمــان وال باملــكان()1(.

ثانيا: املذهب الشافعي.

ــكان،  ــون بامل ــد يك ــان وق ــون بالزم ــد يك ــظ ق ــافعية أن التغلي ــاء الش ــرى فقه ي
وقــد يكــون باللفــظ. فإمــا التغليــظ باملــكان ففيــه قــوالن االول: مســتحب، والثاين: 

انــه واجــب.

التغليــظ بالزمــان فهــو كالتغليــظ باملــكان وفيــه قــوالن: مســتحب  وامــا 
وواجــب أيضــًا، وامــا التغليــظ باللفــظ فهــو مســتحب، وهــو ان يقــول:

)واهلل الــذي ال ألــه اال هــو عــامل الغيــب والشــهادة الرمحــن الرحيــم الــذي يعلــم 
مــن الــر مــا يعلــم مــن العالنيــة(.

وأن أقتــر عــىل قولــه )واهلل( أجــزءه أو عــىل صفــة مــن صفــات الــذات كقولــه 
)عــزت اهلل( أجزاءه.

وأن حلف باملصحف وما فيه من القرآن فقد أجزءه.

وامــا اليهــود فيحلفــون بالتــوراة، والنصــارى باإلنجيــل؛ وان كان جموســيًا أو 
وثنيــًا احلفــه اهلل الــذي خلقــه وصــوره.

 قال النووي )ت 676هـ( يف بيان احكام التغليظ باليمني:

والتغليــظ قــد يكــون بالزمــان وباملــكان وىف اللفــظ، فأمــا التغليــظ باملــكان ففيه 

)1(  رشح األزهار: ج4 ص 150 - 151.
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قــوالن أحدمهــا أنــه يســتحب والثــاين أنــه واجــب، وأمــا التغليــظ بالزمــان فقــد ذكر 
ــال  ــا ذلــك يف اللعــان. وق ــد بين ــه يســتحب، وق ــو حامــد األســفرايني أن الشــيخ أب

أكثــر أصحابنــا: إن التغليــظ بالزمــان كالتغليــظ باملــكان. وفيــه قــوالن.

 وأمــا التغليــظ باللفــظ فهــو مســتحب، وهــو أن يقــول واهلل الــذي ال إلــه هــو 
ــن  ــم م ــا يعل ــر م ــن ال ــم م ــذي يعل ــم، ال ــن الرحي ــهادة الرمح ــب والش ــامل الغي ع
ــال  ــال فق ــف رج ــلم( احل ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي )ص ــا روى أن النب ــة، مل العالني
قــل واهلل الــذي ال إلــه إال هــو، والن القصــد باليمــني الزجــر عــن الكــذب، وهــذه 
األلفــاظ أبلــغ يف الزجــر وأمنــه مــن االقــدام عــىل الكــذب. وان اقتــر عــىل قولــه 
)واهلل( أجــزأه، الن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( اقتــر يف احــالف ركانــة 

عــىل قولــه واهلل.

ــا  ــزأه ألهن ــزة اهلل أج ــه وع ــذات كقول ــات ال ــن صف ــة م ــىل صف ــر ع  وان اقت
بمنزلــة قولــه واهلل يف احلنــث يف اليمــني واجيــاب الكفــارة. وأن حلــف باملصحــف 
ومــا فيــه مــن القــرآن فقــد حكــى الشــافعي رمحــه اهلل عــن مطــرف أن ابن الزبــري كان 
حيلــف عــىل املصحــف. قــال ورأيــت مطرفــا بصنعــاء حيلــف عــىل املصحــف، قــال 
الشــافعي وهــو حســن، والن القــرآن مــن صفــات الــذات، وهلــذا جيــب باحلنــث 

فيــه الكفــارة.

 وإن كان احلالــف هيوديــا أحلفــه بــاهلل الــذي أنــزل التــوراة عــىل موســى ونجــاه 
مــن الغــرق، وإن كان نرانيــا أحلفــه بــاهلل الــذي أنــزل اإلنجيــل عــىل عيســى، وإن 

كان جموســيا أو وثنيــا أحلفــه بــاهلل الــذي خلقــه وصــوره()1(.

)1(  املجموع: ج20 ص 217.
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ثالثا: املذهب املالكي.

يــرى املالكيــة: أن اللفــظ الــذي جيــزئ بالتغليــظ، هــو )بــاهلل الــذي ال ألــه إال 
هــو( وإذا قــال بالتــاء، أي )تــاهلل( فهــو جمــزئ أيضــًا.

وقالــوا: بكراهــة التغليــظ باليمــني وبجــوازه للحاكــم؛ وان أقــل مــا يغلــظ مــن 
احلقــوق املاليــة ربــع دينــار ويف اجلامــع.

وأما التحليف باملصحف فريى بعض فقهائهم كابن عريب أنه بدعة 

وأمــا التغليــظ بالزمــان فانــه مقيــد باللعــان والقســامة، وذهــب بعضهــم كابــن 
ســحنون إىل انــه خمصــوص يف املــال العظيــم والدمــاء واللعــان مقرونــًا ذلــك 
بحضــور النــاس يف املســاجد وجيتمعــون للصــالة ومــا ســوى ذلــك مــن مــال وحــق 

ففــي كل حــني.

وقيــل: ال حيلــف حــني الصــالة إال يف الدمــاء واللعــان، وامــا يف احلقــوق ففــي 
اي وقــت حــر اإلمــام أســتحلفه.

ــاء  ــم التغليــظ عنــد فقه ــان حك ــي )ت 954هـــ( يف بي ــاب الرعين ــال احلط ق
املذهــب:

)واليمــني يف كل حــق بــاهلل الــذي ال إلــه إال هــو ش: قــد يتبــادر أنــه ال بــد أن 
ــاء، الن غالــب مــن وقفــت عــىل كالمــه  ــه بالب يكــون يف اليمــني حــرف القســم في
مــن أهــل املذهــب يقــول ملــا يتكلــم عــىل صفــة اليمــني واليمــني بــاهلل الــذي ال إلــه 
إال هــو، أو يقــول وصفــة اليمــني أن يقــول بــاهلل الــذي ال إلــه إال هــو ونحــو ذلــك.

إال أن الظاهــر أنــه ال فــرق بــني البــاء وغريهــا مــن حــروف القســم، لكننــي مل 
أقــف عــىل نــص يف التــاء الفوقيــة، وأمــا الــواو فغالــب مــن رأيــت كالمــه مــن أهــل 
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املذهــب كاللخمــي وابــن فرحــون وابــن عرفــة واجلزيــري والشــيخ زروق يف رشح 
االرشــاد وغريهــم يقولــون بعــد كالمــه املتقــدم: واختلــف إذا قــال: واهلل ومل يــزد 
أو قــال: واهلل الــذي ال إلــه إال هــو. وقــال الشــيخ أبــو احلســن: قــال أشــهب: وإن 

حلــف فقــال: واهلل الــذي ال إلــه إال هــو. 

مل يقبــل منــه. وكــذا إذا قــال: واهلل فقــط فــال جيزئــه حتــى يقــول: واهلل الــذي ال 
إلــه إال هــو. اللخمــي: والــذي يقتضيــه قــول مالــك إهنــا أيــامن انتهــى. ورأيــت يف 
اجلــزويل الكبــري يف قــول الرســالة: واليمــني بــاهلل الــذي ال إلــه إال هــو انظــر إذا قــال: 

واهلل بالــواو فهــل جيزئــه؟ قالــه أشــهب. 

أو ال جيزئــه قالــه ابــن القاســم. وانظــر أيضــا إذا اقتــر عــىل قولــه: واهلل أو بــاهلل 
ومل يقــل: الــذي ال إلــه إال هــو هــل جيزئــه أو ال؟ قــوالن. وانظــر إذا قــال: بالــذي 
ال إلــه إال هــو ومل يقــل: بــاهلل فهــل جيزئــه أم ال؟ فعــىل قــول ابــن القاســم ال جيزئــه، 
ــه انتهــى. وهــذا الــذي ذكــره غريــب خمالــف جلميــع مــا  وعــىل قــول أشــهب جيزئ
رأيتــه الن املنقــول عــن أشــهب أنــه ال جيزئــه كــام نقلــه اللخمــي وغــريه ممــن تقــدم 

ذكرهــم وغريهــم. 

وممــا يــدل عــىل أن الــذي ذكــره اجلــزويل أعنــي اخلــالف يف الــواو ال يعــرف مــا 
ذكــره يف اجلواهــر فإنــه صــدر الــكالم بالــواو فقــال: أمــا احللــف فهــو: واهلل الذي ال 
إلــه إال هــو، وال يــزاد عــىل ذلــك يف يشء مــن احلقــوق، ثــم نقلــه بالبــاء بعــد ذلــك. 
وذكــر القــرايف يف ذخريتــه لفــظ اجلواهــر املتقــدم ثــم قــال بعــده: وقالــه يف الكتــاب 

يعنــي املدونــة: والــذي فيهــا إنــام هــو بالبــاء فــدل أنــه ال فــرق بــني البــاء والــواو.

 وقــال الفاكهــاين يف رشح الرســالة: والصحيــح مــن املذهــب إال جــزاء بقــول: 
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ــا عــىل أن  ــه إال هــو انتهــى. ويف املنتقــى للباجــي: واتفــق أصحابن واهلل الــذي ال إل
الــذي جيــزئ مــن التغليــظ باليمــني بــاهلل الــذي ال إلــه إال هــو فــإن قــال: واهلل الــذي 
ال إلــه إال هــو أو قــال: واهلل فقــط فقــال أشــهب: ال جيزئــه حتــى يقــول: واهلل الــذي 
ــن العــريب يف  ــال اب ــه: ق ــم. تنبي ــاء كذلــك واهلل أعل ــه إال هــو، والظاهــر أن الت ال إل
العارضــة يف حديــث ضــامم: فيــه دليــل عــىل تغليظــه اليمــني باأللفــاظ وذلــك جائــز 
ــىل  ــل ع ــه دلي ــال: في ــنه وق ــا أحس ــافعي وم ــا ورواه الش ــه علامؤن ــم، وكره للحاك

حتليــف الشــاهد ويمينــه ال تبطــل شــهادته وهــذا نــص. انتهــى.

مســألة: مــن وجــب عليــه يمــني فحلــف بالطــالق أو بالالزمــة. انظــر الــكالم 
عــىل ذلــك يف أول الظهــار مــن املشــذايل ص: )وغلظــت يف ربــع دينــار بجامــع( ش: 

تصــوره ظاهــر.

ــف  ــظ بالتحلي ــا التغلي ــرة: وأم ــن التب ــة: وم ــائل امللقوط ــال يف املس ــرع: ق ف
عــىل املصحــف فقــال ابــن العــريب: هــو بدعــة مل يــرد عــن أحــد مــن الصحابــة. وقــد 

ــدة انتهــى. أجــازه الشــافعية. انظــر االحــكام يف ســورة املائ

فــرع: قــال القــرايف يف كتــاب الدعــاوى عــن بعــض القرويــني: إذا ادعــى أحــد 
املتفاوضــني عــىل شــخص بثالثــة دراهــم، فليــس عليــه أن حيلفــه يف اجلامــع الن كل 
واحــد إنــام جيــب لــه درهــم ونصــف. ولــو ادعــى عليهــام بثالثــة دراهــم حلفهــام يف 
اجلامــع الن كل واحــد عليــه درهــم ونصفــه وهــو كفيــل بالثــاين، فالثالثــة عــىل كل 

واحــد منهــام. انتهــى بعضــه باللفــظ وبعضــه باملعنــى.

فــرع: ال حيلــف العليــل يف بيتــه إال أن تشــهد بينــة أن بــه علــة ال يســتطيع 
ــي  ــا املتيط ــرزيل نقله ــة يف ال ــا. واملســألة مطول ــال وال راكب ــا، ال راج ــروج معه اخل
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ــرة: كان  ــن التب ــة وم ــائل امللقوط ــال يف املس ــر. وق ــم البئ ــىل حري ــكالم ع ــل ال قب
ابــن لبابــة يفتــي يف املريضــة جتــب عليهــا اليمــني يف مقطــع احلــق أهنــا حتلــف يف بيتهــا 

عــىل احلــق. انتهــى.

ــه يــدل عــىل أنــه  فــرع: وأمــا التغليــظ بالزمــان فانظــر كالمــه يف التوضيــح فإن
يتفــق عــىل تغليــظ اليمــني بالزمــان يف اللعــان والقســامة، وجعــل التغليــظ بالزمــان 

يف خمتــره يف بــاب اللعــان مســتحبا فتأملــه. وانظــر ابــن فرحــون يف تبرتــه.

 وقــال ابــن عرفــة الباجــي: وهــل تغلــظ بالزمــان؟ روى ابــن كنانــة يف كتــاب 
ــر  ــا حي ــان وقت ــاء واللع ــم والدم ــال العظي ــم يف امل ــرى بأيامهن ــحنون يتح ــن س اب
النــاس فيــه املســاجد وجيتمعــون للصــالة ومــا ســوى ذلــك مــن مــال وحــق ففــي 
ــاء  ــالة إال يف الدم ــني الص ــف ح ــن: ال حيل ــن األخوي ــب ع ــن حبي ــني. والب كل ح

ــتحلفه()1(. ــام اس ــر االم ــت ح ــي أي وق ــوق فف ــا يف احلق ــان، وأم واللع

رابعا: املذهب احلنفي.

ــاء  ــإن ش ــايض، ف ــار الق ــون باختي ــني يك ــظ اليم ــة أّن تغلي ــاء احلنفي ــرى فقه ي
حلــف باليمــني وان شــاء غلــظ وبذكــر الصفــات، وال يســتقبل بــه القبلــة وال 
يدخلــه املســجد، وال حيلــف يف مكــة او املدينــة بــني الروضــة واملنــر ويف بيــت 

املقــدس عنــد الصخــرة واجلوامــع يف ســائر البــالد.

أمــا النــراين فيحلــف بــاهلل الــذي أنــزل االنجيــل عىل عيســى )عليه الســالم(، 
واليهــود بــاهلل الــذي انــزل التــوارة عــىل موســى )عليــه الســالم( ويســتحلف 

)1(  مواهب اجلليل: ج8 ص 267 - 269.



103

املبحـث األول: أقوال فقهاء املذاهب السبعة يف تغليظ اليمني

ــار. ــار الهنــم يعظمــون الن ــاهلل الــذي خلــق الن املجــوس ب

قال الرخي )ت 483هـ(: 

املقصــود يف املظــامل واخلصومــات هــو النكــول وأحــوال النــاس تتلــف فمنهــم 
مــن يمتنــع إذا غلــظ عليــه اليمــني ويتجــارس إذا حلــف بــاهلل فقــط وإذا كان كذلــك 
ــاهلل وان شــاء غلــظ بذكــر  ــرأي يف ذلــك إىل القــايض ان شــاء اكتفــى باليمــني ب فال

الصفــات.

 واألصــل فيــه حديــث أيب هريــرة  ان الــذي حلــف بــني يــدي رســول اهلل )صىل 
اهلل عليه-والــه- وســلم( فقــال: )واهلل الــذي ال إلــه إال هــو الرمحــن الرحيــم الــذي 
أنــزل عليــك الكتــاب( وقــد بينــا ذلــك يف آداب القــايض ومل ينكــر عليــه رســول اهلل 
)صــىل اهلل عليــه -وآله-وســلم( فعرفنــا أن تغليــظ اليمــني بذكــر الصفــات حســن 

بعــد أن ال حيلفــه أكثــر مــن يمــني واحــدة.

 وهلــذا مل يذكــر حــرف العطــف عنــد ذكــر الصفــات وال حيلفــه بغــري اهلل تعــاىل 
الن ذلــك منهــى عنــه قــال صــىل اهلل عليه-والــه- وســلم مــن كان حالفــا فليحلــف 

بــاهلل أو ليــذر وقــال )صــىل اهلل عليه-والــه- وســلم(:

 »من حلف بغر اهلل فقد أرشك«.

 وال يســتقبل بــه القبلــة وال يدخلــه املســجد وحيثــام حيلفــه فهــو مســتقيم 
ــجد أو يف  ــه يف املس ــواء حلف ــل س ــك حاص ــه وذل ــم ب ــم املقس ــود تعظي الن املقص
ــم  ــال العظي ــة أو مل يســتقبل والشــافعي يقــول يف امل ــه القبل غــري املســجد اســتقبل ب
ــدس  ــت املق ــر ويف بي ــة واملن ــني الروض ــة ب ــت وباملدين ــد البي ــة عن ــتحلف بمك يس
ــوف. ــن ع ــن ب ــد الرمح ــث عب ــع حلدي ــالد يف اجلوام ــائر الب ــرة ويف س ــد الصخ عن
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فإنــه رأى قومــا يســتحلفون عنــد البيــت قــال أعــىل دم أم أمــر عظيــم مــن املــال 
لقــد خفــت ان يتهيــأ النــاس هلــذا البيــت وهــذا نــوع مبالغــة لالحتيــاط فقــد يمتنــع 
اإلنســان مــن اليمــني يف هــذا املوضــع مــاال يمتنــع منهــا يف ســائر املواضــع ولســنا 
ــخ  ــدل النس ــي تع ــرة وه ــوص الظاه ــىل النص ــادة ع ــن الزي ــه م ــا في ــذا مل ــذ هب نأخ

عندنــا.

 وقــد ظهــر عمــل النــاس بخالفــه مــن لــدن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه-
والــه- وســلم إىل يومنــا هــذا وفيــه أيضــا بعــض احلــرج عــىل القــايض فــان حلــف 
ــة أو  ــه البين ــه ال حجــة للمدعــى فحجت ــه فلقــد انقطعــت املنازعــة ألن املدعــى علي
اقــرار اخلصــم أو نكولــه وقــد انعــدم ذلــك كلــه وليــس لــه أن خياصــم بغــري حجــة 
يقــول فــان أبــرأه القــايض أي منعــه مــن أن خياصمــه بغــري حجــة ال أن يســقط حــق 

ــه. ــه بقضائ الطالــب عن

 ثــم إن أقــام الطالــب البينــة عليــه باحلــق فإنــه يأخــذه منــه وبعــض القضــاة مــن 
الســلف رمحهــم اهلل كأن ال يســمعون البينــة بعــد يمــني اخلصــم وكانــوا يقولــون كــام 
يرتجــح جانــب الصــدق يف جانــب املدعــى بالبينــة ويتعــني ذلــك حتــى ال ينظــر إىل 
يمــني املنكــر بعــده فكذلــك يتعــني الصــدق يف جانــب املدعــى عليــه إذا حلــف فــال 
يلتفــت إىل بينــة املدعــى بعــد ذلــك ولســنا نأخــذ بذلــك وإنــام نأخــذ فيــه بقــول عمــر 
فقــد جــوز قبــول البينــة مــن املدعــى بعــد يمــني املدعــى عليــه ويقــول عمــر حيــث 
قــال اليمــني الفاجــرة أحــق أن يــرد مــن البينــة العادلــة ولســنا نقــول بيمــني املدعــى 

عليــه يتعــني معنــى الصــدق يف انــكاره.

ــإذا وجــد احلجــة  ــه ف ــه ال حجــة ل  ولكــن املدعــى ال خياصمــه بعــد ذلــك ألن
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كان لــه أن يثبــت حقــه هبــا وال حيلــف الشــاهد اال بأمرنــا الكــرام الشــهود وليــس 
مــن اكرامــه اســتحالفه ثــم االســتحالف ينبنــى عــىل اخلصومــة وال خصــم للشــاهد 
وكــام يســتحلف املســلم يف اخلصومــات تســتحلف أهــل الذمــة الن املقصــود 
النكــول وهــم يمتنعــون عــن اليمــني الكاذبــة ويعتقــدون حرمــة ذلــك كاملســلمني.

 قــال وحيلــف النــراين بــاهلل الــذي أنــزل اإلنجيــل عــىل عيســى )عليــه 
الســالم( واليهــود بــاهلل الــذي أنــزل التــوراة عــىل موســى )عليــه الســالم( واألصــل 
ــه -وآلــه- وســلم( يف قصــة الرجــم حيــث  فيــه حديــث رســول اهلل )صــىل اهلل علي

ــا األعــور:  ــن صوري ــال الب ق

»أنشدك اهلل الذي أنزل التوراة عى موسى ان حكم الزنا يف كتابكم هذا«.

ــع  ــاال يمتن ــة م ــذه الصف ــظ هب ــد التغلي ــني عن ــن اليم ــع م ــد يمتن ــه ق ــذا ألن  وه
ــار ألهنــم  ــاهلل الــذي خلــق الن ــه يســتحلف املجــويس ب ــه وذكــر عــن حممــد ان بدون
ــر. ــك يف الظاه ــالف ذل ــف خ ــى يوس ــة وأب ــن أيب حنيف ــس ع ــار ولي ــون الن يعظم

إال أنــه روى عــن أيب حنيفــة يف النــوادر قــال ال يســتحلف أحــد اال بــاهلل خالصا 
ــود  ــني الن املقص ــد اليم ــار عن ــر الن ــي أن يذك ــاخينا ال ينبغ ــض مش ــال بع ــذا ق فله
تعظيــم املقســم بــه والنــار كغريهــا مــن املخلوقــات فكــام ال يســتحلف املســلم بــاهلل 
ــار  ــق الن ــذي خل ــاهلل ال ــويس ب ــتحلف املج ــك ال يس ــمس فكذل ــق الش ــذي خل ال
وكأنــه وقــع عنــد حممــد اهنــم يعظمــون النــار تعظيــم العبــادة فاملقصــود النكــول.

 قــال بذكــر ذلــك يف اليمــني فأمــا املســلمون ال يعظمــون شــيئا مــن املخلوقــات 
تعظيــم العبــادة فلهــذا ال يذكــر يشء مــن ذلــك يف اســتحالف املســلم وغــري هــؤالء 
ــل  ــز وج ــال ع ــام ق ــاىل ك ــون اهلل تع ــم يعظم ــاهلل فإهن ــون ب ــرشك حيلف ــل ال ــن أه م
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ولئــن ســألتهم مــن خلقهــم ليقولــن اهلل وإنــام يعبــدون األصنــام تقربــا إىل اهلل تعــاىل 
بزعمهــم قــال اهلل تعــاىل: 

.)1(هِ ُزلَْفى مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّ لِيَُقرِّبُونَا إَِلى اللَّ

ــول وال  ــو النك ــود وه ــه املقص ــل ب ــا وحيص ــاهلل كاذب ــف ب ــن احلل ــون م  فيمتنع
يســتحلف املجــويس يف بيــت النــار الن االســتحالف عنــد القــايض والقــايض 

ــع()2(. ــك املوض ــل ذل ــن أن يدخ ــوع م ممن

خامسًا: املذهب احلنبلي.

يــرى فقهــاء املذهــب احلنبــيل أن تغليــظ اليمــني يرجــع للحاكــم فــإن رأى ان 
يغلــظ اليمــني بلفــظ أو زمــان او مــكان فاضلــني جــاز، ولكــن ال يســتحب.

ويكــون التغليــظ باللفــظ هــو: )واهلل الــذي ال الــه إال هــو عامل الغيب والشــهادة 
الرمحــن الرحيــم، الطالــب الغالــب الضــار النافع الــذي يعلم خائنــة االعني(.

ويكون التغليظ زمانًا بعد صالة العر، أو بني االذان واإلقامة.

وأمــا أهــل الذمــة حيلفــون باملواضــع التــي يعظموهنــا، وباللفــظ، فقــال لليهــود 
ــن  ــاه م ــر وانج ــه البح ــق ل ــى وفل ــىل موس ــوارة ع ــذي أول الت ــف:  واهلل ال ان حيل

فرعــون ومــأله.

ويقــول النــراين: واهلل الــذي انــزل االنجيــل عــىل عيســى وجعلــه حييــى 
املوتــى ويــرئ االكمــة واألبــرص.

الزمر: 3.  )1(
)2(  املبسوط: ج16 ص 118 - 120.
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وللصائبــي  ورزقنــي؛  وصــورين  خلقنــي  الــذي  واهلل  املجــويس:  ويقــول 
والوثنــي ومــن يعبــد غــري اهلل، حيلــف بــاهلل وحــده.

وال تغلظ اليمني اال فيام له خطر كجناية ال توجب قودًا.

ــني؛  ــن اليم ــاكال م ــر ن ــظ مل ي ــني التغلي ــه اليم ــت علي ــن وجب ــى م ــا إذا اب أم
ــًا. ــذ واجب ــون حينئ ــح فيك ــم ان رآه صال ــرده للحاك ــل م وقي

قال البهويت )ت1051هـ( يف بيان حكم التغليظ:

)فــإن رأى احلاكــم تغليظهــا بلفــظ أو زمــان أو مــكان فاضلــني جــاز، ومل 
يســتحب ألنــه أردع للمنكــر فــ   - التغليــظ يف اللفــظ أن )يقــول: واهلل الــذي ال إلــه 
إال هــو عــامل الغيــب والشــهادة الرمحــن الرحيــم، الطالــب الغالــب الضــار النافــع، 
الــذي يعلــم خائنــة األعــني، أي مــا يضمــر يف النفــس ويكــف عنــه اللســان ويومــي 

إليــه بالعــني  ومــا تفــي الصــدور( أي تضمــره.

 والتغليظ يف الزمان أن حيلف بعد العر لقوله تعاىل:  

﴿تَحِْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ﴾)1(. 

ــدم أو  ــام تق ــان ك ــل األدي ــه أه ــت تعظم ــه وق ــر ألن ــالة الع ــراد ص ــل: امل قي
ــه معاجلــة  ــة الدعــاء فرتجــى في ــه إجاب ــه وقــت يرجــى في ــني األذان واإلقامــة ألن ب
الــكاذب واملــكان بمكــة بــني الركــن واملقــام ألنــه مــكان رشيــف زائــد عــىل غــريه يف 
الفضيلــة )وبيــت املقــدس عنــد الصخــرة( ألنــه ورد يف ســنن ابــن ماجــة أن النبــي 

)صــىل اهلل عليــه -وآلــه- وســلم( قــال: 

»هي اجلنة«.

املائدة: 106.  )1(
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ــد  ــه -وآلــه- وســلم( وغريهــا عن ــه )صــىل اهلل علي ــ  )ســائر البــالد( كمدينت  وب
ــه وســلم( مــن حلــف عــىل منــري هــذا  ــه وآل ــه )صــىل اهلل علي ــر اجلامــع لقول من

ــه. ــاس علي ــو داود والباقــي القي ــار. رواه أب ــوأ مقعــده مــن الن ــا آثمــة فليتب يمين

 وتقــف احلائــض عنــد بــاب املســجد ألنــه حيــرم عليهــا اللبــث فيــه، وحيلــف 
أهــل الذمــة يف املواضــع التــي يعظموهنــا ألن اليمــني تغلــظ يف حقهــم زمانــا فكــذا 
مكانــا، واللفــظ الــذي يغلــظ بــه عــىل أهــل الذمــة أن يقــول اليهــودي: واهلل الــذي 
أنــزل التــوراة عــىل موســى وفلــق لــه البحــر وأنجــاه مــن فرعــون ومــأله حلديــث أيب 
هريــرة: أن النبــي )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــال لليهــود: نشــدتكم بــاهلل الــذي 

أنــزل التــوراة عــىل موســى مــا جتــدون يف التــوراة عــىل مــن زنــى رواه أبــو داود. 
و يقــول النــراين: واهلل الــذي أنــزل اإلنجيــل عــىل عيســى وجعلــه حييــي 
ــودي،  ــبه اليه ــه أش ــه يمين ــد ب ــظ تتأك ــه لف ــرص، ألن ــه واألب ــرئ األكم ــى وي املوت
ويقــول املجــويس واهلل الــذي خلقنــي وصــورين ورزقنــي، ألنــه يعظــم خالقــه 
ــد غــري  ــئ ومــن يعب ــي والصاب ــد املســلم، والوثن ــد عن ــه أشــبه كلمــة التوحي ورازق
اهلل حيلــف بــاهلل وحــده ألنــه ال جيــوز احللــف بغــري اهلل ملــا تقــدم، وألنــه إن مل يعتقــد 
هــذه يمينــا ازداد إثــام وربــام عجلــت عقوبتــه فيســقط بذلــك ويرتــد بــه، وال تغلــظ 
اليمــني إال فيــام لــه خطــر كجنايــة ال توجــب قــودا أو كــ  )- عتــق ونصــاب زكاة( 
ألن التغليــظ للتأكيــد ومــا ال خطــر فيــه ال حيتــاج إىل تأكيــد، ولــو أبــى مــن وجبــت 
ــه  ــب علي ــذل الواج ــد ب ــه ق ــني ألن ــن اليم ــاكال ع ــر ن ــظ مل ي ــني التغلي ــه اليم علي
فيجــب االكتفــاء بــه وحيــرم التعــرض لــه قالــه يف النكــت قــال وفيــه نظــر وجلــواز أن 
يقــال: جيــب التغليــظ إذا رآه احلاكــم وطلبــه وإال ملــا كان فيــه فائــدة زجــر قــط()1(.

)1(  كشاف القناع: ج6 ص 569 - 570.
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سادسًا: املذهب اإلباضي.    

اختلــف فقهــاء املذهــب اإلبــايض يف احللــف بالقــرآن واملصحــف فذهــب 
حممــد اطفيــش إىل القــول بالنهــي عــن احللــف باملصحــف وبالقــرآن الشــتامل ذلــك 
ــل:  ــه؛ وقي ــامئه وصفات ــم اهلل واس ــون باس ــام يك ــف ان ــم اهلل وان احلل ــري أس ــىل غ ع

ــه ربــع دينــار)1(. حيلــف بالقــرآن وان اقــل مــا حيلــف ب

املسألة الثالثة: خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

أوال: يف حكم التغليظ باليمني.

ــوت  ــني وثب ــظ باليم ــتحباب التغلي ــهرة اس ــول بش ــة: إىل الق ــب اإلمامي 1ـ ذه
ذلــك يف مجيــع احلقــوق وان قلــت عــدا املــال، فانــه ال يغلــظ فيــه بــام دون نصــاب 

القطــع، وقيــل: باإلمجــاع عــىل ذلــك.

2 ـ وقال الزيدية: بوجوب التغليظ إذا طلبه احلاكم.

3 ـ وقال الشافعية: ان االستحباب والوجوب متعلق بالزمان واملكان.

واما التغليظ باللفظ فهو مستحب.

4 ـ وقال املالكية: بكراهة التغليظ باليمني، وبجوازه  للحاكم.

ــوا إىل  ــة، وتعرض ــة واإلباضي ــة واحلنابل ــاء احلنفي ــه: فقه ــن بيان ــكت ع 5 ـ وس
ــظ. ــكان واللف ــان وامل ــظ بالزم ــم التغلي ــان حك بي

)1(  رشح كتاب النيل وشفاء الغليل: ج13 ص 353 وص 392.
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ثانيا: التغليظ باللفظ.

1ـ  قــال اإلماميــة: باســتحباب التغليــظ قــوال كــام يف اخلــر املعروف بـــ )احالف 
األخــرس( املــروي عــن أمــري املؤمنــني عــيل بــن ايب طالــب )عليــه الســالم( وهو:

ــب  ــم الطال ــن الرحي ــهادة الرمح ــب والش ــامل الغي ــو ع ــه إل ه ــذي ل أل »واهلل ال
ــة«)1(. ــر والعالني ــم ال ــذي يعل ــدرك، ال ــك امل ــع املهل ــار الناف ــب الض الغال

أو بمثل ما مّر يف عنوان املبحث، اي: قوله )عليه الصالة والسالم(:

ــه إذا  ــه؛ فإن ــول اهلل وقوت ــن ح ــريء م ــه ب ــه بان ــم يمين ــامل إذا أردت ــوا الظ »احلف
حلــف هبــا كاذبــًا عوجــل العقوبــة، وإذا حلــف بــاهلل الــذي ل إلــه إل هــو مل يعاجــل 

ألنــه قــد وحــد اهلل تعــاىل«.

2 ـ وقال الزيدية: أن صيغة التغليظ هو أن يقول:

)واهلل الذي ل إله إل هو(؛ فإن قال: )واهلل( فقط كان جمزءًا.

3 ـ وقال الشافعية: بان صيغة التغليظ، وهو ان يقول:

)واهلل الــذي ل إلــه إل هــو عــامل الغيــب والشــهادة الرمحــن الرحيــم، الــذي يعلــم 
مــن الــر مــا يعلــم مــن العالنيــة(.

4 ـ وقال املالكية: أن صيغة التغليظ، هو:

)باهلل الذي ل أله إل هو( وإذا بالتاء، اي )تاهلل( فهو جمزئ. 

5 ـ وقال احلنفية: ان صيغة التغليظ تكون:

)1(  مــن ال حيــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق: ج3 ص 113؛ هتذيــب االحــكام: ج6 ص 316؛ 
وســائل الشــيعة: ج27 ص 302.
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)واهلل الذي ل آله ال هو الرمحن الرحيم الذي انزل عليك الكتاب(.

6ـ وقال احلنابلة: يكون التغليظ بصيغة:

ــم، الطالــب  ــه إل هــو عــامل الغيــب والشــهادة الرمحــن الرحي )واهلل الــذي ل أل
ــة العــني(. الغالــب الضــار النافــع، الــذي يعلــم خائن

7 ـ وقال اإلباضية: إنام يكون احللف باسم اهلل، واسامئه، وصفاته.

ثالثا: تغليظ اليمني زمانًا.

1 ـ قــال اإلماميــة: إن تغليــظ اليمــني يســتحب ان يكــون زمانــًا يف يــوم اجلمعــة 
ويــوم العيــد، وبعــد الــزوال، وبعــد صــالة العــر، لقولــه تعــاىل يف ســورة املائــدة: 

﴿َفَأصَابَْتُكمْ مُصِيبَُة الْمَوْتِ تَحِْبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ...﴾)1(.

2 ـ وقال الزيدية: بعدم مدخلية الزمان بتغليظ اليمني.

3 ـ وقال الشافعية: باستحباب التغليظ زمانًا دون االشارة إىل وقته.

ــة باللعــان والقســامة، وقــال بعضهــم  ــه مدخلي 4 ـ قــال املالكيــة: إن الزمــان ل
ــه خمصــوص باملــال العظيــم والدمــاء ويكــون عنــد حصــور النــاس يف املســاجد  ان
وجيتمعــون للصــالة؛ وامــا يف احلقــوق فيكــون يف اي وقــت حر اإلمام للمســجد.

5 ـ وقال احلنفية: بعدم مدخلية الزمان بتغليظ اليمني.

ــالة  ــد ص ــص بع ــل، وباألخ ــه فض ــان في ــار أي زم ــة: باختي ــال احلنابل 6 ـ وق
العــر، أو بــني االذان واإلقامــة.

7 ـ وسكت عنه اإلباضية.

)1(  املائدة، : 106.
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رابعًا: تغليظ اليمني مكانًا.

1ـ قــال اإلماميــة: إّن التغليــظ يكــون مســتحبًا باختيــار االمكنــة التــي هلــا حرمــة 
ــاهد املعظمــة، واملســاجد  ــة كالكعبــة، واملقــام، واملســجد احلــرام، واملش وافضلي

اجلامعــة، أو مطلــق املســاجد، واملحــراب منهــا.

2 ـ وقــال الزيديــة: بعــدم مدخليــة املــكان بتغليــظ اليمــني وتبعهــم بذلــك 
اإلباضيــة.

3ـ  ويــرى احلنفيــة: لــزوم جتنــب املــكان يف التغليــظ، فــال يســتقبل بــه القبلــة وال 
ــة بــني الروضــة واملنــر، وال يف بيــت  يدخلــه املســجد وال حيلــف يف مكــة أو املدين

املقــدس، وال اجلوامــع يف ســائر البــالد.

وقد خالفوا بذلك النهي اإلمامية والشافعية واحلنابلة واملالكية.

4 ـ وقال املالكية: بحضور املساجد.

5ـ وذهــب الشــافعية: إىل ان التغليــظ باملــكان، إىل قولــني، األول باالســتحباب 
واالخــر بالوجــوب.

6ـ وقــال احلنابلــة: إن التغليــظ باملــكان يكــون بمكــة بــني الركــن واملقــام، 
ــد املنــر النبــوي )صــىل اهلل  ــة املنــورة عن وبيــت املقــدس عنــد الصخــرة، ويف املدين

ــلم(. ــه وس ــه وآل علي

7ـ  وسكت عنه اإلباضية.

خامسا: التغليظ باملصحف.

1ـ قال اإلمامية: بلزوم إحضار املصحف كام يف خر إحالف االخرس.
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2 ـ وقــال املالكيــة: ال حيلــف باملصحــف، وذهــب ابــن عــريب إىل القــول بانــه: 
بدعــة.

3 ـ وقال اإلباضية: باحللف باملصحف، وقيل ال حيلف به.

4 ـ وقال الشافعية: وان حلف باملصحف وما فيه من القرآن فقد أجزئه.

سادسا:أجابه احلالف إىل التغليظ.

1ـ قــال اإلمامية:بعــدم الوجــوب يف أجابــه احلالــف إذا دعــاه احلاكــم للتغليــظ، 
وال جيــر عــىل ذلــك، وأنــه ال يتحقــق النكــول بامتناعــه منــه. 

2ـ وقال الزيدية: أنه ملزم للخصم.

3 ـ وقــال احلنابلــة: إذا أبــى مــن وجبــت عليــه اليمــني مل يــر نــاكاًل؛ وقيــل: 
ــًا. ــذ واجب مــرده للحاكــم إن راه صاحلــًا فيكــون حينئ

سابعًا: صيغة تغليظ اليمني لليهود والنصارى واجملوس والكفار.

1ـ قــال اإلماميــة: حيلفــون بمقدســاهتم ويكــون التغليــظ لفظــًا وزمانــًا ومكانــًا 
ــا،  ــدون رشفه ــي يعتق ــن الت ــار، باألماك ــارى، والكف ــود، والنص ــىل اليه ــظ ع فيغل
واالزمــان التــي يــرون حرمتهــا، وباألقــوال التــي يــرون حرمتهــا، فقــد روي عنــه 
ــوراة عــى  ــزل الت ــه: )واهلل الــذي ان ــًا بقول ــه حلــف هيودي ــه( ان ــه وآل )صــىل اهلل علي

موســى(.

ــار،  ــوس بالن ــاهتم، واملج ــاب بمقدس ــل الكت ــف أه ــة: وحيّل ــال الزيدي  2ـ وق
ــذي خلقهــم وهــو اهلل عــز  ــق واملنافــق بال ــور، والزندي ــذي خلــق الن ــة بال والصائب

ــل.  وج
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3 ـ وقــال الشــافعية: حيلــف اليهــود بالتــوراة، والنصارى باإلنجيــل، واملجوس 
والوثنــي فيحلــف بــاهلل الــذي خلقــه وصوره.

4 ـ وقــال احلنفيــة: حيّلــف النــراين بــاهلل الــذي انــزل االنجيــل عــىل عيســى، 
واليهــود بــاهلل الــذي انــزل التــوراة عــىل موســى؛ ويســتحلف املجــويس بــاهلل الــذي 

خلــق النــار، ألهنــم يعظمــون النــار.

5 ـ وقــال احلنابلــة: حيّلــف أهــل الذمــة باملواضــع التــي يعظموهنــا؛ وباللفــظ، 
فيقــال لليهــودي ان حيلــف: )واهلل الــذي انــزل التــوراة عــىل موســى وفلــق لــه البحر 

وانجــاه مــن فرعــون ومالئــه(.

ــي  ــه حيي ــى وجعل ــىل عيس ــل ع ــزل االنجي ــذي ان ــراين: )واهلل ال ــال للن ويق
املوتــى ويــرئ االكمــة واالبــرص(.
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ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة

املسألة االوىل: ما أورده ابن ميثم البحراني 

تنــاول ابــن ميثــم البحــراين )عليــه الرمحــة والرضــوان( احلديــث وبــنّي داللتــه 
فقــال:

ــة نكــول  ــه الّســالم لغاي ــد اليمــني بمثــل مــا ذكــر علي )قــد يــرى املجتهــد تأكي
الــكاذب عنهــا وأداء احلــّق، وذلــك أّن نفــس الــكاذب ينفعــل عــن مثــل هــذا 
ــه بفعــل املدعــّو  ــه لقول ــق اهلل تعــاىل ومطابقت ــه تصدي اللفــظ لعلمــه بظلمــه وتومّه
بــه بخــالف اليمــني املعتــادة فيســتعّد بذلــك ملعاجلتــه بالعقوبــة. وروى أّن واشــيا 
ــا ذكــر  ــال: إّن فالن ــه الّســالم( إىل املنصــور فاســتحره وق ســعى بالصــادق )علي

ــه الّســالم(:  ــك كــذا وكــذا. فقــال )علي عن

»مل يكن ذلك منّى«. 

وأبــى الســاعي إالَّ كونــه منــه. فحلَّفــه الصــادق بالــراءة مــن حــول اهللَّ وقّوتــه 
إن كان كاذبــا. فحلــف.

ــى أصيــب بالفالــج فصــار كقطعــة حلــم فجــّر برجلــه.   فــام انقطــع كالمــه حّت
ــه()1(. ونجــا الصــادق من

)1(  رشح هنج البالغة البن ميثم: ج5 ص 368.
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املسألة الثانية: ما اورده ابن ابي احلديد. 

تنــاول الشــارح املعتــزيل  احلديــث الرشيــف مســتدال بــام رواه أبــو الفــرج  
االصفهــاين يف اثــر تغليــظ اليمــني الــذي اعتمــده حيــي بــن عبــد اهلل بــن احلســن بــن 

ــه( ــالمه علي ــوات اهلل وس ــب )صل ــن ايب طال ــيل ب ع

مســتندا يف ذلــك ومتمســكا بــام ورثــه مــن بــاب مدينــة علــم رســول اهلل )صــىل 
اهلل عليــه والــه وســلم( حيــث قــال:

)أحلفــوا الظــامل إذا أردتــم يمنيــه بأنــه بــرئ من حــول اهلل وقوتــه، فانــه أذا حلف 
هبــا كاذا عوجــل العقوبــة،...( وهــو مــا حــدث حينــام حّلــف عبــد اهلل بــن مصعــب 

الزبــريي وهــو ظلــم ليحــي بــن عبــد اهلل فظهــر فيــه  أمــر اهلل  عــّز وجــل يف احلــال.

قال أبو الفرج األصفهاين:

ــه الســالم ملــا  )إن حييــى بــن عبــد اهلل بــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب علي
ــعى  ــره، فس ــه وب ــغ يف إكرام ــه بال ــار إلي ــم وص ــه بالديل ــد خروج ــيد بع ــه الرش أمن
بــه بعــد مــدة عبــد اهلل بــن مصعــب الزبــريي إىل الرشــيد - وكان يبغضــه - وقــال 
لــه: إنــه قــد عــاد يدعــو إىل نفســه رسا، وحســن لــه نقــض أمانــه، فأحــره ومجــع 
بينــه وبــني عبــد اهلل بــن مصعــب ليناظــره فيــام قذفــه بــه ورفعــه عليــه فجبهــه ابــن 
مصعــب بحــرة الرشــيد، وادعــى عليــه احلركــة يف اخلــروج وشــق العصــا، فقــال 
حييــى: يــا أمــري املؤمنــني، أتصــدق هــذا عــىل وتســتنصحه، وهــو ابــن عبــد اهلل بــن 
الزبــري، الــذي أدخــل أبــاك عبــد اهلل وولــده الشــعب، وأرضم عليهــم النــار حتــى 
خلصــه أبــو عبــد اهلل اجلــديل، صاحــب عــيل بــن أيب طالــب عليــه الســالم منــه عنوة، 
وهــو الــذي تــرك الصــالة عــىل رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( أربعــني مجعــة يف 
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خطبتــه، فلــام التــاث عليــه النــاس قــال:

إن لــه أهيــل ســوء إذا صليــت عليــه أو ذكرتــه أتلعــوا أعناقهــم وارشأبــوا 
لذكــره، فأكــره أن أرسهــم أو أقــر أعينهــم، وهــو الــذي كان يشــتم أبــاك ويلصــق 
بــه العيــوب حتــى ورم كبــده، ولقــد ذبحــت بقــرة يومــا ألبيــك فوجــدت كبدهــا 
ســوداء قــد نقبــت، فقــال عــىل ابنــه: أمــا تــرى كبــد هــذه البقــرة يــا أبــت ! فقــال: يــا 
بنــى هكــذا تــرك ابــن الزبــري كبــد أبيــك، ثــم نفــاه إىل الطائــف، فلــام حرتــه الوفــاة 
ــام،  ــاف بالش ــد من ــى عب ــن بن ــك م ــق بقوم ــت فاحل ــى إذا م ــا بن ــىل: ي ــه ع ــال البن ق
وال تقــم يف بلــد البــن الزبــري فيــه أمــره، فاختــار لــه صحبــة يزيــد بــن معاويــة عــىل 
ــا  ــا مجيع ــني لن ــري املؤمن ــا أم ــذا ي ــداوة ه ــري، وواهلل إن ع ــن الزب ــد اهلل ب ــة عب صحب
بمنزلــه ســواء، ولكنــه قــوى عــىل بــك، وضعــف عنــك، فتقــرب يب إليــك ليظفــر 
منــك يب بــام يريــد، إذا مل يقــدر عــىل مثلــه منــك، ومــا ينبغــي لــك أن تســوغه ذلــك 
يف، فــإن معاويــة بــن أيب ســفيان وهــو أبعــد نســبا منــك إلينــا ذكــر احلســن بــن عــيل 
يومــا فســبه، فســاعده عبــد اهلل بــن الزبــري عــىل ذلــك، فزجــره وانتهــره، فقــال: إنــام 
ســاعدتك يــا أمــري املؤمنــني، فقــال: إن احلســن حلمــي آكلــه وال أوكلــه. ومــع هــذا 
فهــو اخلــارج مــع أخــي حممــد عــىل أبيــك املنصــور أبــى جعفــر، والقائــل ألخــي يف 

قصيــدة طويلــة أوهلــا:
احلــزنإن احلمامــة يــوم الشــعب من وثن دائــم  حمــب  فــؤاد  هاجــت 

حيرض أخي فيها عىل الوثوب والنهوض إىل اخلالفة، ويمدحه ويقول له:

ســطوهتا عنــد  نــزار  ركنــا  عــز  إن أســلمتك ول ركنا ذوي مينل 

انتســبوا إذا  عــودا  أكرمهــم  !ألســت  الــدرن  مــن  ثوبــا  وأطهرهــم  يومــا 



118

الفصل األول: تغليظ اليمني

منزلــة النــاس  عنــد  النــاس  وأبعــد النــاس مــن عيــب ومــن وهــن !وأعظــم 

بطاعتهــا ننهــض  ببيعتكــم  بنــى حســنقومــوا  يــا  أن اخللفــة فيكــم 

الفتنــا ترتــد  أن  لنأمــل  واإلحــنإنــا  والبغضــاء  التدابــر  بعــد 

بالدمــنحتــى يثــاب علــى الحســان حمســننا املأخــوذ  اخلائــف  ويأمــن 

قادهتــا أحــكام  دولــة  فينــا كأحــكام قــوم عابــدي وثــنوتنقضــي 

أعظمنــا باجلــور  بــروا  قــد  بالســفنفطاملــا  النبــع  قــداح  الصنــاع  بــري 

ــب،  ــن مصع ــىل اب ــظ ع ــعر، وتغي ــذا الش ــامع ه ــد س ــيد عن ــه الرش ــري وج فتغ
فابتــدأ ابــن مصعــب حيلــف بــاهلل الــذي ال إلــه إال هــو وبأيــامن البيعــة إن هــذا الشــعر 
ليــس لــه، وإنــه لســديف، فقــال حييــى: واهلل يــا أمــري املؤمنــني مــا قالــه غــريه، ومــا 
ــد يف  ــده العب ــل إذا جم ــز وج ــذا، وإن اهلل ع ــل ه ــاهلل قب ــا ب ــا وال صادق ــت كاذب حلف
ــه، فدعنــي  ــم اســتحيا أن يعاقب ــه فقــال: واهلل الطالــب الغالــب الرمحــن الرحي يمين
ــا إال عوجــل قــال، فحلفــه، قــال:  أن أحلفــه بيمــني مــا حلــف هبــا أحــد قــط كاذب
قــل: برئــت مــن حــول اهلل وقوتــه، واعتصمــت بحــويل وقــويت، وتقلــدت احلــول 
والقــوة مــن دون اهلل، اســتكبارا عــىل اهلل واســتعالء عليــه، واســتغناء عنــه إن كنــت 
قلــت هــذا الشــعر ! فامتنــع عبــد اهلل مــن احللــف بذلــك فغضــب الرشــيد، وقــال 
ــاين  ــذا طيلس ــا ! ه ــف إن كان صادق ــه ال حيل ــا ل ــايس م ــا عب ــع ي ــن الربي ــل ب للفض
عــىل، وهــذه ثيــايب لــو حلفنــي هبــذه اليمــني إهنــا يل حللفــت. فوكــز الفضــل عبــد 
اهلل برجلــه و- كان لــه فيــه هــوى - وقــال لــه احلــف وحيــك ! فجعــل حيلــف هبــذه 
ــن  ــا ب ــال: ي ــه، وق ــني كتفي ــى ب اليمــني، ووجهــه متغــري، وهــو يرعــد، فــرب حيي
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ــدا ! مصعــب، قطعــت عمــرك، ال تفلــح بعدهــا أب

ــتدارت  ــذام، اس ــراض اجل ــه أع ــرض ل ــى ع ــه حت ــن موضع ــرح م ــام ب ــوا ف قال
عينــاه، وتفقــأ وجهــه، وقــام إىل بيتــه فتقطــع وتشــقق حلمــه وانتثــر شــعره، ومــات 
بعــد ثالثــة أيــام، وحــر الفضــل بــن الربيــع جنازتــه، فلــام جعــل يف القر انخســف 
اللحــد بــه حتــى خرجــت منــه غــرة شــديدة، وجعــل الفضــل يقــول الــرتاب 
الــرتاب! فطــرح الــرتاب وهــو هيــوى، فلــم يســتطيعوا ســده حتــى ســقف بخشــب، 
وطــم عليــه، فــكان الرشــيد يقــول بعــد ذلــك للفضــل أرأيــت يــا عبــايس مــا أرسع، 

مــا أديــل ليحيــى مــن ابــن مصعــب!()1(.

رشح هنج البالغة للمعتزيل:ج19 ص91-94 ؛ مقاتل الطالبيني: ص315 -318  )1(
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ــي  ــة الت ــد الفقهي ــض القواع ــف، بع ــول، واحلل ــني، والنك ــوان اليم ــق بعن تعل
تناوهلــا الشــهيد الســعيد حممــد بــن مكــي العامــيل )عليــه رمحــة اهلل ورضوانــه( 

واملشــهور بالشــهيد األول )ت 786هـــ( وهــي كااليت:

املسألة  األوىل:  قاعدة )معاني اليمني وفوائدها(.

قال الشهيد األول )رمحه اهلل(:

)اليمني لغة: يطلق عىل ثالثة معان: اجلارحة، والقوة، والقدرة، ومنه:
)1(ِوَالسَّماوَاتُ مَْطِويَّاتٌ بِيَمِينِه

)حيتمــل األوجــه الثالثــة. وأمــا عرفــا: فلهــا معنيــان: أشــهرمها: احللــف بــاهلل 
وبأســامئه، لتحقيــق مــا يمكــن فيــه املحالفــة، أو النتفــاء مــا توجهــت الدعــوى بــه 
ــه،  ــم املقســم ب ــاهلل رشعــا، الن احللــف يقتــي تعظي ــام تصصــت ب ــه. وإن أو إثبات

ــه الســالم(:  ــه )علي والعظمــة املطلقــة هلل. ولقول

»من كان حالفا فليحلف باهلل أو ليذر«)2(. 

الزمر: 67.  )1(
)2(  انظــر: املتقــي اهلنــدي / كنــز العــامل: 8 / 336، حديــث:5644. وورد فيــه بلفــظ: )وإال 

فليصمــت(.
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ومــن ثــم كــره احللــف بغــري اهلل، وحــرم باألصنــام وشــبهها، فعنــه )عليــه 
الســالم(: 

»ل تلفوا بآبائكم ول بالطواغيت«)1(.

ــرشط،  ــىل ال ــث ع ــه البع ــىل وج ــرشط ع ــىل ال ــزاء ع ــق اجل ــاين: تعلي ــى الث املعن
ــد  ــاق عن ــا، وهــو املســتعمل يف الطــالق والعت ــه مطلق ــه علي ــه، أو لرتتب ــع من أو املن
العامــة، وهــو جمــرد اصطــالح، إذ مل ينقــل عــن أهــل اللغــة مثلــه. قالــه بعضهــم)2(.

ــا  ــة: أم ــة اللغوي ــاين الثالث ــىل املع ــتمل ع ــه يش ــهور، فإن ــى املش ــالف املعن  بخ
احللــف، فظاهــر. وأمــا القــوة، فــالن فيــه تقويــة الــكالم وتوثيقــه. وأمــا اجلارحــة، 
ــامن  ــك يف أي ــتمر ذل ــض، واس ــدي بع ــم بأي ــذ بعضه ــوا أخ ــوا إذا حتالف ــم كان فألهن

ــدة   اليمــني أقســام: البيعــة. قاع

األول: منعقدة، وهي احللف عىل املستقبل، فعال أو تركا، مع القصد إليه. 

الثاين: الغية، وهي احللف ال مع القصد عىل ماض أو آت.

الثالــث: يمــني الغمــوس، وهــي احلــف عــىل املــايض أو احلــال مــع تعمــد 
الكــذب. وســميت غموســا، ألهنــا تغمــس احلالــف يف الثــم، أو يف النــار. ويف 
روايــة هــي مــن الكبائــر)3(، ويف أخــرى: )اليمــني الغمــوس تــدع الديــار بالقــع()4(.

)1(  انظر: املتقي اهلندي / كنز العامل، 8 / 338، حديث: 5647.
)2(  انظر: القرايف / الفروق: 1 / 177.

)3(  انظــر: احلــر العامــيل / وســائل الشــيعة: 11 / 253، 262، بــاب 46 مــن أبــواب جهــاد النفــس، 
العــامل: 2 / 110، حديــث: 2668، 2679،  اهلنــدي / كنــز  حديــث: 2 / 36، واملتقــي 

:2680
)4(  انظر: املتقي اهلندي / كنز العامل: 8 / 338، حديث:5694. 
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والعقــد   ،)2(َيْمَــان اْلَ دُْتــمُ  عَقَّ بِمَــا  تعــاىل:  لقولــه  فيهــا)1(،  كفــارة  وال   
ــارة يف  ــر الكف ــدم ذك ــايض. ولع ــل يف امل ــل، وال ح ــكان احل ــع إم ــور إال م ال يتص

احلديــث. 

الرابع: ما عدا ذلك، كاحللف مع الصدق عىل املايض أو احلال.

قاعــدة إنــام جيــوز احللــف بــاهلل أو بأســامئه اخلاصــة. فــاألول، مثــل: )والواجــب 
وجــوده(.. واألول: الــذي ليــس قبلــه يشء.. وفالــق احلبــة.. وبــارئ النســمة. 

والثــاين، مثــل قولنــا: واهلل، وهــو اســم للــذات، جلريــان النعــوت عليــه. 
وقيــل)3(: هــو اســم للــذات مــع مجلــة الصفــات اإلهليــة، فــإذا قلنــا )اهلل( فمعنــاه: 
ــالل.  ــوت اجل ــامل ونع ــات الك ــي صف ــة، وه ــات اخلاص ــة بالصف ــذات املوصوف ال
وهــذا املفهــوم هــو الــذي يعبــد، ويوحــد، وينــزه عــن الرشيــك والنظــري، والضــد 

ــل.  ــد واملث والن

ــم  ــن عل ــاين م ــاد املع ــىل آح ــدل إال ع ــا ال ي ــإن آحاده ــامء ف ــائر األس ــا س وأم
وقــدرة. أو فعــل منســوب إىل الــذات، مثــل قولنــا: )الرمحــن(: فإنــه اســم للــذات 
ــع  ــذات م ــم لل ــق( اس ــم( و)اخلال ــم(، و)العلي ــذا )الرحي ــة. وك ــار الرمح ــع اعتب م

ــي.  ــودي خارج ــف وج ــار وص اعتب

ــذي  ــدس، ال ــي: الق ــلبي(. أعن ــف س ــع )وص ــذات م ــم لل ــدوس( اس و )الق

)1(  وهــو رأي املالكيــة أيضــا، خالفــا للشــافعي. انظــر: ابــن جــزي / القوانــني الفقهيــة: 139 )طبعــة 
لبنان(.

)2(   املائدة: 89.
)3(  انظر: القرايف / الفروق: 3 / 56 )نقله عن بعض العلامء(.
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هــو التطهــري عــن النقائــص. و)بالباقــي( اســم للــذات مــع نســبة وإضافــة، أعنــي: 
البقــاء، وهــو نســبة بــني الوجــود واألزمنــة، إذ هــو اســتمرار الوجــود يف األزمنــة. 

و)األبــدي( هــو املســتمر مــع مجيــع األزمنــة املســتقبلة، فالباقــي أعــم منــه. 

و )األزيل( هــو الــذي قــارن وجــوده مجيــع األزمنــة املاضيــة، املحققــة واملقــدرة. 
ــرش  ــط، ولن ــب الضب ــنى بحس ــامء احلس ــىل األس ــأيت ع ــكاد ت ــارات ت ــذه االعتب فه
إليهــا إشــارة خفيفــة: )فــاهلل(: قــد ســبق. و)الرمحــن والرحيــم(: إســامن للمبالغــة 
مــن رحــم، كغضبــان مــن غضــب، وعليــم مــن علــم. والرمحــة لغــة: رقــة القلــب، 
وانعطــاف يقتــي التفضــل واالحســان، ومنــه: الرحــم، النعطافهــا عــىل مــا فيهــا. 
ــادئ،  ــي هــي أفعــال، دون املب ــات، الت ــار الغاي ــام تؤخــذ باعتب وأســامء اهلل تعــاىل إن

التــي هــي انفعــال.

ــتغني يف  ــذي يس ــن: أو: ال ــي يف املأموري ــر والنه ــرف باألم ــك(: املت و )املل
ذاتــه وصفاتــه عــن كل موجــود، وحيتــاج إليــه كل موجــود يف ذاتــه وصفاتــه. 
ــه  ــب، ويف صفات ــن العي ــه ع ــالمة يف ذات ــالم(: ذو الس ــر. و)الس ــدوس(: ذك و)الق
عــن كل نقــص وآفــة. مصــدر وصــف بــه للمبالغــة. و)املؤمــن(: الــذي أمــن 
ــاف  ــذي ال خي ــة، أو: ال ــوم القيام ــني ي ــاده املؤمن ــدق عب ــه، أو: املص ــاؤه عذاب أولي
ــم  ــه. و)املهيمــن(: القائ ــذي ال يتصــور أمــن وال أمــان إال مــن جهت ظلمــه، أو: ال

ــم. ــم وآجاهل ــم وأرزاقه ــه بأعامهل ــىل خلق ع

 و)العزيــز(: الغالــب القاهــر: أو: مــا يمتنــع الوصــول إليــه و)اجلبــار(: القهــار 
ــي مــن الفقــر، مــن جــره: أي أصلــح كــره، أو: الــذي تنفــذ  واملتســلط، أو املغن

مشــيئته عــىل ســبيل االجبــار يف كل أحــد، وال تنفــذ فيــه مشــيئة أحــد.
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 و)املتكــر(: ذو الكريــاء، وهــي امللــك، أو: مــا يــرى امللــك حقــريا بالنســبة إىل 
عظمتــه. و)البــارئ( هــو الــذي خلــق اخللــق بريئــا مــن االضطــراب. و)اخلالــق(: 
هــو املقــدر. و)املصــور(: أي مــن قــد صــور املخرتعــات. وحتقيــق هــذه الثالثــة: أن 
كل مــا خيــرج مــن العــدم إىل الوجــود يفتقــر إىل اخــرتاع أوال، ثــم إىل االجيــاد عــىل 
ــذي  ــو ال ــار(: ه ــا. و)الغف ــاد ثالث ــد االجي ــر بع ــم إىل التصوي ــا، ث ــر ثاني ــق التقدي وف
أظهــر اجلميــل وســرت القبيــح: و)الوهــاب(: املعطــي كل مــا حيتــاج إليــه لــكل مــن 

حيتــاج إليــه. 

و )الــرازق(: خالــق األرزاق واملرتزقــة وموصلهــا إليهــم. و)اخلافــض الرافع(: 
هــو الــذي خيفــض الكفــار باالشــقاء، ويرفــع املؤمنــني باالســعاد. و)املعــز املــذل(: 
هــو الــذي يــؤيت امللــك مــن يشــاء وينزعــه ممــن يشــاء. و)الســميع(: الــذي ال يعــزب 
)عنــه إدراك( مســموع، خفــي أو ظاهــر. و)البصــري(: الــذي ال يعــزب عنــه مــا حتــت 

الثــرى. ومرجعهــام إىل العلــم، لتعاليــه ســبحانه عــن احلاســة واملعــاين القديمــة. 

و )احلليــم(: الــذي يشــاهد معصيــة العصــاة، ويــرى خمالفــة االمــر ثــم ال 
يســارع إىل االنتقــام مــع غايــة قدرتــه. و)العظيــم(: الــذي ال حتيــط بكنهــه العقــول. 
ــذات  ــامل ال ــاء يف ك ــري(، ذو الكري ــه. و)الكب ــوق رتبت ــة ف ــذي ال رتب ــيل(: ال و)الع
والصفــات. و)احلفيــظ(: احلافــظ لــدوام املوجــودات، واملزيــل تضــاد العنريات، 

حيفظهــا عــن الفســاد. 

ــدرة،  ــك، والق ــى، واملل ــن: الغن ــالل م ــات اجل ــوف بصف ــل(: املوص و )اجللي
والعلــم، والتقديــس عــن النقائــص. و)الرقيب(: هــو العليم احلفيــظ. و)املجيب(: 
ــه.  ــر بكفايت ــه، واملضط ــي بإجابت ــعافه، والداع ــائل بإس ــألة الس ــل مس ــذي يقاب ال
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ــوم.  ــل األشــياء بأفضــل العل ــم(: العــامل بتفاصي و)احلكي

و )املجيــد(: الرشيــف ذاتــه، اجلميــل أفعالــه. و)الباعــث(: حمــي اخللــق يف 
ــامل. أو:  ــاف الك ــه بأوص ــي علي ــود املثن ــو املحم ــد(: ه ــرى. و)احلمي ــأة األخ النش
ــادة وال  ــبق م ــال س ــد ب ــد(: املوج ــدئ املعي ــه. و)املب ــم ل ــاده بطاعته ــىل عب ــي ع املثن
مــدة، واملعيــد ملــا فنــى مــن خملوقاتــه باحلــرش يف يــوم القيامــة. و)املحيــي املميــت(: 

ــاة.  ــوت واحلي ــق للم اخلال

و )احلــي(: الــدراك الفعــال. و)القيــوم(: القائــم بذاتــه، وبــه قيــام كل موجــود 
يف إجيــاده وتدبــريه وحفظــه. و)املاجــد(: مبالغــة يف املجــد. و)التــواب(: ميــر 
ــم  ــم(: القاص ــرى. و)املنتق ــد أخ ــرة بع ــم م ــا منه ــاده، وقابله ــة لعب ــباب التوب أس
ظهــور العصــاة، والشــديد العقــاب للطغــاة. و)العفــو(: الــذي يمحــو الســيئات، 

ويتجــاوز عــن املعــايص.

ــر أمــور  ــذي دب ــوايل(: ال ــة، وهــي شــدة الرمحــة. و)ال ــرؤوف(: ذو الرأف  و)ال
اخللــق ووليهــا ملبــا بواليتهــا، أو: املالــك لألشــياء املســتويل عليهــا. و)الغنــي(: يف 

ذاتــه وصفاتــه، واملغنــي جلميــع خلقــه. و)الفتــاح(:

احلاكــم: أو: الــذي بعنايتــه يفتــح كل مغلــق. و)القابــض الباســط(: هــو الــذي 
ــن  ــن هذي ــران ب ــن الق ــة. وحيس ــب احلكم ــرته بحس ــاده، ويق ــىل عب ــرزق ع ــع ال يوس
االســمني ونظائرمهــا، كاخلافــض والرافــع، واملعــز واملــذل، والضــار والنافــع، فإنــه 
أنبــأ عــن القــدرة، وأدل عــىل احلكمــة. فــاألوىل ملــن وفــق بحســن األدب بــني يــدي 
اهلل تعــاىل أن ال يفــرد كل اســم عــن مقابلــه، ملــا فيــه مــن االعــراب عــن وجــه احلكمة. 

و )احلكــم(: احلاكــم، ملنعــه النــاس عــن الظلــم. و)العــدل(: ذو العــدل، وهــو 
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مصــدر أقيــم مقــام االســم. و)اللطيــف(: العــامل بغوامــض األشــياء ثــم يوصلهــا إىل 
املســتصلح بالرفــق دون العنــف: أو: الــر بعبــاده الــذي يوصــل إليهــم مــا ينتفعــون 

بــه يف الداريــن، وهييــئ هلــم أســباب مصاحلهــم مــن حيــث ال حيتســبون.

 و)اخلبــري(: العــامل بكنــه الشــئ املطلــع عــىل حقيقتــه. و)الغفــور والشــكور(: 
مبنيــان للبالغــة، أي تكثــر مغفرتــه، ويشــكر يســري الطاعــات. و)املقيــت(: املقتــدر، 
أو: خالــق القــوت وموصلــه إىل البــدن. و)احلســيب(: املحاســب، أو: املــكايف، 
فعيــل بمعنــى مفعــل، كأليــم بمعنــى مــؤمل، مــن قوهلــم: أحســبني، أي: أعطــاين مــا 

كفــاين.

 و)الواســع(: الغنــي الــذي وســع غنــاه ســائر عبــاده، ووســع رزقه مجيــع خلقه. 
ــاده. وجيــوز أن يكــون  ــودود(: املحــب لعب ــكل شــئ. و)ال ــط ب وقيــس: هــو املحي
ــارف،  ــن املع ــم م ــاق إليه ــام س ــه، ب ــوب أوليائ ــه  يف قل ــول، أي: مودت ــى مفع بمعن
ــق(:  ــئ. و)احل ــه ش ــب عن ــذي ال يغي ــهيد(: ال ــاف. و)الش ــن األلط ــم م ــر هل وأظه

املتحقــق وجــوده، أو: املوجــد للشــئ )عــىل مــا تقتضيــه( احلكمــة.

ــل  ــل: الكفي ــور. وقي ــع األم ــه مجي ــول إلي ــكايف، أو: املوك ــو ال ــل(: ه  و)الوكي
بــأرزاق العبــاد و)القــوي(: الــذي ال يســتويل عليــه الضعــف والعجــز يف حــال مــن 
األحــوال. و)املتــني(: هــو الشــديد القــوة الــذي ال يعرتيه وهــن، وال يمســه لغوب. 
ــي(:  ــه. و)املح ــر ب ــويل لألم ــني، أو: املت ــاده املؤمن ــر( عب ــم بن ــويل(: )القائ و)ال

الــذي أحــىص كل شــئ بعلمــه، فــال يعــزب عنــه مثقــال ذرة وال أصغــر.

 و)الواجــد(: أي الغنــي، مــن اجلــدة، أو: الــذي ال يعــوزه يشء، أو: الــذي 
ال حيــول بينــه وبــني مــراده حائــل، مــن الوجــود. و)الواحــد األحــد(: يــدالن عــىل 
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معنــى الوحدانيــة وعــدم التجــزؤ. وقيــل: الفــرق بينهــام: أن الواحــد: هــو املنفــرد 
بالــذات ال يشــاهبه أحــد، واألحــد: املتفــرد بصفاتــه الذاتيــة بحيــث ال يشــاركه فيهــا 
ــج، أي:  ــه احلوائ ــد إلي ــذي تصم ــؤدد ال ــق يف الس ــيد الفائ ــد(: الس ــد. و)الصم أح

ــه النــاس يف حوائجهــم.  يصمــد إلي

و )القــادر(: املوجــد للشــئ، اختيــارا، و)املتقــدر(: أبلــغ، القتضائــه االطــالق، 
وال يوصــف بالقــدرة املطلقــة غــري اهلل تعــاىل. و)املقــدم واملؤخــر(: املنــزل لألشــياء 
يف منازهلــا، وترتيبهــا يف التكويــن والتصويــر، واألزمنــة واألمكنــة، عــىل مــا تقتضيــه 

 . حلكمة ا

و )األول واآلخــر(: أي ال شــئ قبلــه وال معــه وال بعــده. و)الظاهــر(: أي 
بآياتــه الظاهــرة الباهــرة الدالــة عــىل ربوبيتــه ووحدانيتــه، أو: العــايل الغالــب، مــن 

الظهــور.

بمعنــى العلــو والغلبــة، ومنــه قولــه عليــه الســالم: )أنــت الظاهــر فليــس 
فوقــك شــئ(. و)الباطــن(: الــذي ال يســتويل عليــه توهــم الكيفيــة، أو: املحتجــب 

ــا.  ــيل لبصائرن ــر: املتج ــى الظاه ــون معن ــا. ويك ــن أبصارن ع

وقيــل: هــو العــامل بــام ظهــر مــن األمــور، واملطلــع عــىل مــا بطــن مــن الغيــوب. 
وينبغــي أن يقــرن بــني هذيــن االســمني أيضــا. و)الــر(: هــو العطــوف عــىل العبــاد 
الــذي عــم بــره مجيــع خلقــه، بــر املحســن بتضعيــف الثــواب، واملســيئ بالعفــو عــن 

العقــاب، وبقبــول التوبــة.

ــاء املطلــق  والفضــل العــام.   و)ذو اجلــالل واالكــرام(: أي العظمــة: أو: الغن
و)املقســط(: العــادل الــذي ال جيــوز.
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ــات،  ــع للمتباين ــة، أو: اجلام ــوم القيام ــق لي ــع اخلالئ ــذي جيم ــع(: ال و )اجلام
ــاء.  ــد والثن ــاف احلم ــع ألوص ــادات، أو: اجلام ــني املتض ــف ب واملؤل

و )املانــع(: أي يمنــع أوليــاءه وحيفظهــم وحيوطهــم  وينرهــم، مــن املنعــة، أو 
يمنــع مــن يســتحق املنــع، واحلكمــة يف منعــه. واشــتقاقه مــن املنــع، أي احلرمــان، 
الن منعــه ســبحانه حكمــة، وعطــاءه جــود ورمحــة. أو: الــذي يمنــع أســباب اهلــالك 

والنقصــان بــام خيلقــه يف األبــدان األديــان مــن األســباب املعــدة للحفــظ. 

ــه  ــور خملوقات ــور(: املن ــع و)الن ــر وينف ــا ي ــق م ــع(: أي خال ــار الناف و )الض
الوجــود  نــور  أو:  النــار،  واقتبــاس  والقمــر  والشــمس  والكواكــب  بالوجــود 
باملالئكــة واألنبيــاء، أو: دبــر اخلالئــق بتدبــريه. و)البديــع(: هــو الــذي فطــر اخللــق 
مبتدعــا ال عــىل مثــال ســبق. و)الــوارث(: هــو الباقــي بعــد فنــاء اخللــق، وترجــع 

ــاء املــالك.  ــه االمــالك بعــد فن إلي

الرشــد، وهــو  ذو  أو:  إىل مصاحلهــم،  اخللــق  أرشــد  الــذي  )الرشــيد(:  و 
ــل  ــارعة إىل الفع ــىل املس ــة ع ــه العجل ــذي ال حتمل ــو ال ــور(: )ه ــة. و)الصب احلكم
ــه العصــاة، الســتغنائه عــن التــرع، إذ  ــه، أو:( الــذي ال يعاجــل بعقوبت ــل أوان قب

ال خيــاف الفــوت.

 و)اهلــادي( لعبــاده إىل معرفتــه بغــري واســطة، أو بواســطة مــا خلقــه مــن األدلــة 
عــىل معرفتــه هــدى كل خملــوق إىل مــا ال بــد لــه  منــه يف معاشــه ومعــاده. و)الباقي(: 

هــو املوجــود الواجــب وجــوده لذاتــه، أزال وأبدا.

وقــد ورد يف الكتــاب العزيــز يف األســامء احلســنى )الــرب(: وهــو يف األصــل 
بمعنــى الرتبيــة، وهــي تبليــغ الشــئ إىل كاملــه شــيئا فشــيئا، ثــم وصــف بــه للمبالغــة، 
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ــه  ــمي ب ــم س ــو رب، ث ــه فه ــه يرب ــن: رب ــت م ــو نع ــل: ه ــدل. وقي ــوم والع كالص
املالــك، ألنــه حيفــظ مــا يملكــه ويربيــه. وال يطلــق عــىل غــري اهلل إال مقيــدا كقولنــا: 

رب الضيعــة. 

ــه تعــاىل: ارِْجــعْ إَِلــى رَبِّــكَ)1(. و)املــوىل(: هــو النــارص، واألوىل  ــه قول ومن
بمخلوقاتــه، واملتــويل ألمورهــم. و)النصــري(: مبالغــة يف النــارص. و)املحيــط(: أي 
ــق  ــه ش ــق، كأن ــو الش ــرة، وه ــن الفط ــدع، م ــر(: أي املبت ــه. و)الفاط ــامل علم الش

العــدم باخراجهــا منــه. 

ــع مهامهــم،  ــاده مجي ــكايف(: أي يكفــي عب و )العــالم(: مبالغــة يف العــامل. و)ال
ــرتك العقــاب املســتحق،  ــع عنهــم مؤذياهتــم. و)ذو الطــول(: أي الفضــل، ب ويدف

عاجــال وآجــال، لغــري الكافــر.

و )ذو املعــارج(: ذو الدرجــات، التــي هــي مصاعــد الكلــم الطيــب والعمــل 
الصالــح، أو التــي يرتقــى فيهــا املؤمنــون، أو يف اجلنــة. 

ــة، إىل الــذات،  ــا وعنــد املعتزل فائــدة: مرجــع هــذه األســامء والصفــات، عندن
والعلــم،  والقــدرة،  الــذات، واحليــاة.  إىل:  األســامء  هــذه  وذلــك الن مرجــع 

واإلرادة، والســمع، والبــر، والــكالم.

واألربعــة األخــرية ترجــع إىل: العلــم، والقــدرة: والعلــم والقــدرة كافيــان يف 
احليــاة، والعلــم والقــدرة نفــس الــذات، فرجعــت مجيعهــا إىل الــذات، إمــا مســتقلة، 
أو إليهــا مــع الســلب أو اإلضافــة، أومهــا، أو إليهــا مــع واحــدة مــن الصفــات 
ــة،  ــادة إضاف ــع زي ــة م ــة، أو إىل صف ــع إضاف ــة م ــورة، أو إىل صف ــة املذك االعتباري

يوسف: 50.  )1(
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ــة فعــل مــع  ــة فعــل( )4(، أو إىل صف ــة، )أو إىل صف ــة مــع فعــل وإضاف أو إىل صف
ــدة. إضافــة زائ

والثاين: مثل: القدوس، والسالم، والغني، واألحد.

والثالث: كالعيل، والعظيم، واألول، واآلخر.

والرابع: كامللك، والعزيز.

والامس: كالعليم، والقدير.

والسادس: كاحلليم، واخلبري، والشهيد، واملحي.

والسابع: كالقوي، واملتني.

والثامن: كالرمحن، والرحيم، والرؤوف، والودود.

والتاسع: كاخلالق، والبارئ، واملصور.

والعارش: كاملجيد، واللطيف، والكريم)1(.

فائــدة: هــذه كلهــا ورد هبــا الســمع، وال يشء منهــا يوهــم نقصــا، فلذلــك جــاز 
إطالقهــا عــىل اهلل تعــاىل إمجاعــا. أمــا مــا عداهــا فينقســم أقســاما ثالثــة:

ــو  ــا، نح ــه إمجاع ــع إطالق ــا، فيمتن ــم نقص ــمع ويوه ــه الس ــرد ب ــا مل ي األول: م
العــارف والعاقــل، والفطــن، والذكــي، الن املعرفــة، قــد تشــعر بســبق فكــرة، 
والعقــل، هــو املنــع عــام ال يليــق، والفطنــة والــذكاء، يشــعران برعــة االدراك ملــا 

ــة.  ــم الذل ــه يوه ــع، ألن ــذا املتواض ــدرك. وك ــن امل ــاب ع غ

ــه يوهــم تقــدم الشــك. ومــا  ــه يوهــم التأنيــث.. والــداري، ألن والعالمــة، فإن

)1(  انظر هذه الفائدة أيضا يف / الفروق: 3 / 56 - 57.
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جــاء يف الدعــاء مــن قوهلــم: )ل يعلــم ول يــدري مــا هــو إل هــو()1( بوهــم جــواز 
هــذا، فيكــون مرادفــا للعلــم.

الثــاين: مــا ورد بــه الســمع ولكــن إطالقــه يف غــري مــورده يوهــم النقــص، كــام 
ــوز أن  ــال جي ــم( ف ــتهزئ هب ــه: )اهلل يس ــر اهلل( وقول ــروا ومك ــاىل: )ومك ــه تع يف قول

يقــال: يــا مســتهزئ، أو يــا ماكــر، أو حيلــف بــه.

ــذا يف  ــد ورد ه ــالن. وق ــر بف ــم امك ــال: الله ــن أن يق ــم  م ــع بعضه ــذا من  وك
ــكالم. ــه ال ــه، ففي ــتهزئ ب ــه، أو ال تس ــتهزئ ب ــم اس ــا: الله ــاح. أم ــوات املصب دع

الثالــث: مــا خــال عــن االهبــام إال أنــه مل يــرد بــه الســمع، مثــل: الســخي، 
ــه: الســيد، عنــد بعضهــم، وقــد جــاء يف الدعــاء كثــريا،  والنجــي، واألرحيــي. ومن
ــام مل  ــف ع ــالوىل التوق ــم، ف ــيد الكري ــال الس ــث: ق ــض األحادي ــا يف بع وورد أيض
تثبــت التســمية بــه، وإن جــاز أن يطلــق معنــاه عليــه، إذا مل يكــن فيــه إهبــام. وضابــط 
احللــف باألســامء: االختصــاص أو االشــرتاك، مــع أغلبيــة االطــالق عــىل اهلل تعاىل.

فائــدة: لــو قــال: واســم اهلل، فاألقــرب عــدم االنعقــاد، الن االســم مغايــر 
للمســمى عــىل الصحيــح. ومــن قــال: الن االســم هــو املســمى، يلزمــه االنعقــاد، 

ــاهلل.  ــه حلــف ب فكأن

قيــل: وموضــع اخلــالف هــو يف املركــب مــن )ا، س، م( ال يف مثــل قولنــا: 
ــار، وذهــب، وفضــة، وغريهــا مــن األســامء، إذ ال يقــال: لفــظ احلجــر  حجــر، ون
هــو عــني احلجــر حتــى يــؤذي مــن تلفــظ بــه، أو لفــظ النــار عــني النــار حتــى حيــرتق 

)1(  ورد يف املصبــاح، للكفعمــي: 338، قــوال قريبــا منــه لإلمــام الكاظــم )عليــه الســالم(، فقــد ورد 
فيــه بلفــظ: » يــا مــن ال يعلــم وال يــدري كيــف هــو إال هــو
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مــن تكلــم بــه. ويف التحقيــق: لفــظ )اســم( موضــوع للقــدر املشــرتك بــني األســامء، 
وأن مســامه لفــظ ال معنــى.

ــه  ــرد، ولكن ــل مط ــم( ب ــظ )اس ــىل لف ــورا ع ــس مقص ــالف لي ــر أن اخل والظاه
يرجــع إىل اخلــالف يف العبــارة، وذلــك الن االســم إن أريــد بــه اللفــظ، فغــري 
ــالف  ــف باخت ــيالة، وخيتل ــة س ــوات مقطع ــن أص ــف م ــه يتأل ــا، ألن ــمى قطع املس
ــارة، ويتحــد أخــرى، واملســمى ليــس كذلــك. وإن  األمــم واألعصــار، ويتعــدد ت
أريــد باالســم الــذات، فهــو املســمى، لكنــه مل يشــتهر يف هــذا املعنــى، إال أن يكــون 

ــه تعــاىل: مــن ذلــك قول
 تَبَــارََك اسْــمُ رَبِّــكَ  )1( وهــو غــري متعــني، جلــواز إطــالق التنزيه عــىل األلفاظ 
ــد باالســم الصفــة، ينقســم  ــزه الــذات. وإن أري ــذات املقدســة، كــام تن ــة عــىل ال الدال
ــا: القديــر، والعليــم،  إىل مــا هــو املســمى واىل غــريه. فائــدة: األلــف والــالم  يف قولن
والرمحــن، والرحيــم، يمكــن أن تكــون للعهــد، الن كل خماطــب يعهــد هــذا املدلــول، 
ــة.  ــل يف الرجولي ــل: أي الكام ــد الرج ــم: زي ــل قوهل ــامل، مث ــون للك ــن أن تك ويمك
قالــه ســيبويه)2(. فعــىل هــذا، الرمحــن: الكامــل يف الرمحــة، والعليــم: الكامــل يف العلــم. 

والبــد يف االيــامن كلهــا مــن القصــد عندنــا، وإن كانــت بلفــظ رصيــح()3(.

)1(  الرمحن: 78.
ــي،  ــاوي، العراق ــاريس، البيض ــر، الف ــن قن ــامن ب ــن عث ــرو ب ــرش، عم ــو ب ــن أو أب ــو احلس ــو أب )2(  ه
ــه.  ــال علي ــو عي ــن يف النح ــني واملتأخري ــه: إن املتقدم ــل يف حق ــهور، قي ــوي املش ــري، النح الب
ــره يف  ــ  وق ــنة 18 ه ــدود س ــويف ح ــل: ت ــا. قي ــش وغريمه ــد واألخف ــن أمح ــل اب ــن اخللي ــذ ع أخ
شــرياز. وقيــل: تــويف ســنة 194 هــ  وعمــره اثنــان وثالثــون ســنة بمدينــة ســاوة. )القمــي / الكنــى 

واأللقــاب: 2 / 301(.
)3(  القواعد والفوائد: ج2 ص 163 – 180.
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املســألة الثانيــة: قاعــدة: )ال حيكم بالنكــول على االقوى إال يف عشــرة 

مواضع(.

تناول الشهيد األول هذه القاعدة انشاءًا وبيانًا، فقال:

ال حيكم بالنكول عىل األقوى إال يف عرشة مواضع:

احلــول،  عــدم(  )أو  االخــراج  أو  النصــاب  إبــدال  املالــك  دعــوى  األول: 
األصــح أنــه مســموع بغــري يمــني. ولــو قلنــا باليمــني، فنــكل أخــذ منــه احلــق، فهــو 
ــة ملــك النصــاب أداء  ــد النكــول، الن قضي ــا قضــاء عن ــا قضــاء بالنكــول، وإم إم
الــزكاة، فــإذا مل يــأت بحجــة أخــذت منــه)1(. وقــال بعضهــم: إذا كان املســتحقون 
ــد. وقيــل)2(:  ــه. وهــو بعي ــم النقــل، حلفــوا وأخــذت من ــا بتحري حمصوريــن، وقلن

ــى يقــر أو حيلــف. وقيــل: بــل خيــىل. ــه حيبــس حت ــد نكول عن

ــه  ــذت من ــت، أخ ــت، أو بادل ــه: أخرج ــي كقول ــورة املدع ــل: إن كان بص وقي
عنــد النكــول، وإن كان بصــورة املنكــر كقولــه: مل حيــل احلــول، أو مــا يف يــدي 

ــرك. ــي، ت ملكاتب

ــذا،  ــالن ك ــىل ف ــه: يل ع ــت ال وارث ل ــرة مي ــايض يف تذك ــد الق ــاين: إذا وج الث
ــراض.  ــس، واالع ــم، واحلب ــه: احلك ــني، ففي ــن اليم ــكل ع ــر ون ــه، فأنك ــى ب فادع
ــة قطعــا. ورجــح بعضهــم:  ــا واجب ــا، الن اليمــني هن وربــام ضعــف االعــراض هن
للقضــاء بالنكــول، أو عنــده يف األوىل دون هــذه، الن هنــاك وجوبــا حمققــا ومل يظهــر 

)1(  نقل الشيخ الطويس هذا الرأي عن بعض الفقهاء. انظر: املبسوط: 8 / 212 - 213.
)2(  وجــه للشــافعية. وانظــر: الغــزايل / الوجيــز: 2 / 160، والســيوطي / األشــباه والنظائــر: 

.533
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مســقط. ومثــل هــذا: لــو ادعــى الــويص أن امليــت أوىص للفقــراء، فأنكــر الــوارث 
ونــكل)1(.

ــال:  ــل، أو ق ــه العام ــول واهتم ــل احل ــالم قب ــى اإلس ــي إذا ادع ــث: الذم الثال
ــه حيلــف، فلــو  ــا، فإن ــأن اجلزيــة ال تســقط هن أســلمت بعــد احلــول، عــىل القــول ب

ــه)2(. ــكل، فاألوج ن

الرابــع: إذا ادعــى األســري اســتعجال الشــعر بالــدواء، وقلنــا: االنبــات إمــارة 
ــس أو  ــا ان حيب ــل إم ــل، ب ــكل مل يقت ــو ن ــف، فل ــل)3(: حيل ــه، قي ــوغ ال عين ــىل البل ع
يطلــق. احللــف هنــا مشــكل، لعدم ثبــوت بلوغــه، وهو الــذي ذكره األصحــاب)4(. 

ــه  ــه، في ــى علي ــكل املدع ــجد، ون ــف أو املس ــر الوق ــى ناظ ــو ادع ــس: ل الام
األوجــه)5(. وقيــل)6(: تــرد اليمــني عليــه. وليــس بــيشء، إذ ال حيلــف الثبــات مــال 
غــريه  وقيــل: إن كان ذلــك بســبب بــارشه  بنفســه، ردت، وإن كان باتــالف املدعــى 

عليــه مل تــرد. ومهــا ضعيفــان.

الســادس: إذا ادعــى ولــد املرتــزق االحتــالم، وطلــب الــرزق، فاألقــرب 
تصديقــه مــن غــري يمــني، وإال دار. وألنــه إن كان كاذبــا فكيــف حيلــف وهــو 

)1(  انظر: الشيخ الطويس / املبسوط: 8 / 214 )نسبه إىل قوم من الفقهاء(.
)2(  أي األوجــه الثالثــة وهــي: احلكــم بالنكــول، أو احلبــس إىل أن يقــر أو حيلــف، أو االعــراض عنــه 

وتليتــه. وقــد ذكرهــا الغــزايل يف / الوجيــز: 2 / 160.
)3(  انظر: الغزايل / الوجيز: 2 / 160، والسيوطي / األشباه والنظائر: 533.

)4(  انظر: الشيخ الطويس / املبسوط: 8 / 213.
)5(  أي: األوجــه الثالثــة املتقدمــة وهــي: احلكــم بالنكــول، أو احلبــس إىل أن يقــر أو حيلــف، أو 

ــه. االعــراض عنــه وتليت
)6(  قول لبعض الشافعية. انظر: السيوطي / األشباه والنظائر: 533.
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ــذا  ــة. وه ــت يف املرتزق ــكل مل يثب ــان ن ــة، ف ــد التهم ــف عن ــل)1(: حيل ــي؟؟ وقي صب
ــام حجــة. ــام هــو تــرك احلكــم لعــدم قي املوضــع ليــس مــن القضــاء بالنكــول، وإن

الســابع: إذا نــكل الــزوج عــن يمــني اإلصابــة بعــد العنــة، ففــي حلــف املــرأة 
وجــه، إلمــكان علمهــا بالقرائــن. فــإن مل نقــل بــه، قــي بالنكــول.

الثامــن: لــو قتــل مــن ال وراث لــه، وهنــاك لــوث)2( أو لبــس، أحلــف املنكــر، 
فــان نــكل، فيــه مــا تقــدم.

التاســع: لــو ادعــت تقــدم الطــالق عــىل الوضــع، وقــال: ال أدري، مل يقنــع منــه 
بذلــك بــل إمــا أن حيلــف يمينــا جازمــة، أو ينــكل فتحلــف هــي، فــان نكلــت فعليها 
العــدة. وليــس قضــاء بالنكــول عنــد بعضهــم، بــل الن األصــل بقــاء النــكاح وآثاره 

فيعمــل بــه حتــى يثبــت رافــع.

العــارش: لــو نــكل املقــذوف عــن اليمــني عــىل عــدم الزنــا، قيــل: يقــى عليــه 
بالنكــول. وقيــل: بــل تــرد اليمــني. وهــو وجــه إن ســمعنا الدعــوى يف األصــل، إذ 

النــص: )أن ال يمــني يف حــد()3(.

احلــادي عــرش: إذا ادعــى الــويل مــاال للمــوىل عليــه، فأنكــر املدعــى عليــه ونكل 
عــن اليمــني، احتمــل القضــاء بالنكــول، وانتظــار أهليــة املدعى لــه()4(.

)1(  انظر: الغزايل / الوجيز: 2 / 160.
)2(  اللــوث: إمــارة يظــن هبــا صــدق املدعــي فيــام ادعــاه مــن القتــل، كوجــود ذي ســالح ملطــخ بالــدم 

عنــد قتيــل يف دار. انظــر: الطرحيــي / جممــع البحريــن: 2 / 263، مــادة )لــوث(.
)3(  انظر: النوري / مستدرك الوسائل: 3 / 257، باب 30 من أبواب كيفية احلكم، حديث: 6.

)4(  القواعد والفوائد: ج1 ص 412 – 416.



137

املبحـث الثالث: قواعد فقهية

املسألة الثالثة: قاعدة: )اليمني إما على النفي، وأما على االثبات(.

هذه القاعدة انشئها الشهيد األول وبينها، فقال:

اليمــني إمــا عــىل النفــي، وهــي وظيفــة املنكــر املشــار إليهــا يف احلديــث، وإمــا 
عــىل االثبــات، وهــي: يف اللعــان، إن جعلنــاه يمينــا، والقســامة مــن املدعــي، ومــع 
الشــاهد الواحــد يف موضعــه، واليمــني املــردودة عــىل املدعــي بالــرد أو بالنكــول، 
ويمــني االســتظهار، وهلــا مــوارد: امليــت والصبــي، واملجنــون، والغائــب مــع البينة.

 ومــن صــور الغيبــة: ان يدعــي املشــرتي: أن غائبــا معينــا باعــه هــذا وأقبضــه 
ــن  ــك. وم ــىل ذل ــة ع ــم البين ــع، ويقي ــخ البي ــه فس ــب وأن ــه عي ــر ب ــم ظه ــن، ث الثم
منــع احلكــم عــىل الغائــب، ينصــب احلاكــم لــه وكيــال ثــم حيلفــه بعــد قيــام البينــة. 
ــة. واألقــرب توقفهــا  ــه، احتياطــا للــامل اخلفــي عــن البين واملعــر حيلــف مــع بينت
ــال،  ــني الوطــئ قب ــو ادعــى العن ــامن. ول ــن االي ــتدعاء اخلصــم، كغريهــا م عــىل اس

ــكارة،  ــة عــىل الب فأقامــت بين

فقال: مل أبالغ فعادت البكارة، حلفت عىل أهنا بالبكارة األصلية.

أو عىل عدم اإلصابة وفسخت، فان نكلت حلف، وإن نكل قيل:

ــه يــرب  ــه كحلفهــا. وحيتمــل عــدم الفســخ، ألن هلــا الفســخ، ويكــون نكول
ــة. ــه، واألصــل بقــاء العصمــة. ويمــني دعــوى املواطــاة عــىل القبال نكوهلــا بنكول

ــالمته،  ــىل س ــة ع ــر البين ــام اآلخ ــو، وأق ــلل العض ــاين ش ــى اجل ــو ادع ــل: ل وقي
ــي. ــامل خف ــا الحت ــا، دفع ــا إذا كان باطن ــا أيض ــف معه حل

ــالزم، وإن كان  ــرار ت ــول االق ــني قب ــالف وب ــة االح ــني رشعي ــس ب ــدة لي قاع
ــه.  ــؤدي إىل نفي ــه ي ــه، ألن ــل يمين ــوغ وال يقب ــي بالبل ــرار الصب ــل إق ــا: إذ يقب غالب
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ويقبــل يمــني املســتحر يف نفــي العبوديــة، وال يقبــل إقــراره هبــا بعــد دعــواه احلريــة. 

فــان قلــت: طلــب االحــالف لتوقــع االقــرار، فــإذا انتفــى، انتفــى االحــالف، 
لعــدم فائدتــه. 

قلــت: الغايــة يف االحــالف أعــم مــن ذلــك، ألنــه قــد ينــكل فيحلــف املدعــى 
ــة  ــا كالبين ــرار، وإن قلن ــردودة كاإلق ــني امل ــا اليم ــة إن قلن ــرم القيم ــه، فيغ ــىل رقيت ع

ثبــت رقــه.

واألصــل فيــه: أن مــن فــوت مــاال أو غــريه عــىل آخــر ثــم رجــع، فــإن كان ممــا 
ال يســتدرك، كالعتــق والقتــل والطــالق، غــرم، وإن كان ممــا يســتدرك، كاإلقــرار 

ــة()1(. بالعــني والشــهادة بامللــك، فاألقــرب الغــرم أيضــا، للحيلول

)1(  القواعد والفوائد: ج1 ص 474 ; 476.
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قال أمري املؤمنني اإلمام عيل )عليه الصالة والسالم(:

َنَواِقــُص  ُظــوِظ  احْلُ َنَواِقــُص  اإِليــاَمِن،  َنَواِقــُص  النَِّســاَء  إِنَّ  النَّــاِس  »َمَعــارِشَ 
؛   ــاِم َحْيِضِهــنَّ َيــاِم يِف َأيَّ ــاَلِة والصِّ ، َفُقُعوُدُهــنَّ َعــِن الصَّ ــا ُنْقَصــاُن إِياَمهِنِــنَّ اْلُعُقــوِل؛ َفَأمَّ
ــا  َجــاِل؛ وَأمَّ ــا ُنْقَصــاُن ُحُظوظِِهــنَّ َفَمَواِريُثُهــنَّ َعــَى األَْنَصــاِف ِمــْن َمَواِريــِث الرِّ وَأمَّ

ــِد«)1(. ــِل اْلَواِح ُج ــَهاَدِة الرَّ ــنْيِ َكَش ــَهاَدُة اْمَرَأَت ــنَّ  َفَش ــاُن ُعُقوهِلِ ُنْقَص

ــم  ــث ت ــارات حي ــاب الطه ــابقًا يف كت ــرَّ س ــد م ــة ق ــذه اخلطب ــهاد هب إّن االستش
ــالم(:  ــالة والس ــه الص ــه )علي ــة قول دراس

.» اِم َحْيِضِهنَّ َياِم يِف َأيَّ اَلِة والصِّ ، َفُقُعوُدُهنَّ َعِن الصَّ ا ُنْقَصاُن إِياَمهِنِنَّ »َفَأمَّ

ويف هذا الفصل سنتناول قوله )عليه الصالة والسالم(:

ُجِل اْلَواِحِد«. نَّ  َفَشَهاَدُة اْمَرَأَتنْيِ َكَشَهاَدِة الرَّ ا ُنْقَصاُن ُعُقوهِلِ »وَأمَّ

ــام شــهادة  ونبحــث حكــم شــهادة النســاء يف مــوارد احلقــوق، وهــل يلــزم دائ
امرأتــني أم يكفــي أمــراه واحــدة؟ هــذا مــا ســنتناوله يف هــذا الفصــل.

)1(  هنــج البالغــة، اخلطبــة 79 ص 177 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط العتبــة العلويــة؛ وبتحقيق 
صبحــي الصالــح: اخلطبــة )80( ص 106 ط لســنة 1967هـ.
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حكم شهادة النساء يف املذاهب اإلسالمية

تباينــت أقــوال فقهــاء املذاهــب اإلســالمية يف حكــم شــهادة النســاء يف احلقــوق 
االهليــة واآلدميــة فكانــت عــىل النحــو االيت والــذي ســنبدئه باملذهــب اإلمامــي.

املسألة االوىل: حكم شهادة النساء يف املذهب اإلمامي:

ذهب فقهاء اإلمامية )أعىل اهلل شأهنم( إىل تقسيم الشهادات بقسمني:

القسم األول: ما تعلق يف حق اهلل عز وجل، وفيه مرتبتان.

األوىل: وهــي، الزنــا، واللــواط، والســحق)1(، ويثبــت كل واحــد منهم بشــهادة 
أربعــة رجــال، ويثبــت الزنــا خاصــة بشــهادة ثالثــة رجــال وامرأتــني ايضــًا، وكذلك 

يثبــت برجلــني واربــع نســاء.

والثانيــة: مــا عــدا الزنــا ممــا فيــه حــد، وهــي: الرقــة، ورشب اخلمــر، والــردة، 
والقــذف، وكــذا مــا ليــس بحــد: كالــزكاة واخلمــس، والكفــارات، والنــذور، 

ــالم. واإلس

وأما القسم الثاين: وهو حق اآلدمي، وفيه ثالثة مراتب:

 األوىل: ما ال يثبت إال بشاهدين ذكرين عدلني.

 والثانية: ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتني، وشاهد ويمني.

)1(  قواعد االحكام للعالمة احليل: ج3 ص 499.
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ــا القســم  ــردات ومنظــامت)1(. فأم ــت بالرجــال والنســاء منف ــا يثب ــة: م  والثالث
األول، وهــو حــق اهلل فــال يثبــت يشء مــن حقــوق اهلل تعــاىل بشــاهد وامرأتــني، وال 

بشــاهد ويمــني، وال بشــهادة النســاء منفــردات ولــو كثــره)2(.

وفيــام يتعلــق بحقــوق اآلدمــي ومــا ارتبــط بأحــكام شــهادة النســاء فيهــا فقــد 
تناولــه الشــيخ حممــد حســن اجلواهــري )عليــه الرمحــة والرضــوان( )ت 1266هـــ( 
مســتعرضًا ألقــوال فقهــاء املذهــب وذلــك يف رشحــه لقــول املحقــق احلــيل )عليــه 

الرمحــة والرضــوان(، فقــال:

)وأما حقوق اآلدمي فثالثة:

 األول: منهــا مــا ال يثبــت إال بشــاهدين ذكريــن فــال جيــزئ فيــه النســاء منضمــة 
ــاب  ــط األصح ــدروس ضب ــاهد، ويف ال ــع الش ــني م ــراد وال اليم ــن االنف ــاًل م فض
ــف  ــال، ويف كش ــه امل ــود من ــاالً وال ملقص ــس م ــوق لي ــن حق ــا كان م ــكل م ــك ب ذل
اللثــام: وهــو مــا يطلــع عليــه الرجــال غالبــًا ومــا ال يكــون مــاالً وال املقصــود منــه 

املــال ولكــن مل أقــف يف النصــوص عــىل مــا يفيــده، بــل فيهــا مــا ينافيــه.

 وكيــف كان فالــذي عــده املصنــف مــن ذلــك كغــريه هو الطــالق بل عــن الغنية 
االمجــاع عليــه، لكــن عــن املبســوط أنــه قــوى ثبوتــه بشــهادة النســاء منضــامت، بــل 
يف املســالك نســبته إىل مجاعــة أيضــا وإن كنــا مل نتحقــق منهــم إال مــا حيكــى عــن أيب 

عــيل أنــه قــال: ال بــأس بشــهادهتن مــع الرجــال يف احلــدود واألنســاب والطــالق.

وعــىل كل حــال ال ريــب يف ضعفــه، لألصــل والنصــوص الكثــرية كصحيــح 

)1(  املصدر السابق.
)2(  رشائع اإلسالم للمحقق احليل: ج4 ص 922.



145

املبحث األول: حكم شهادة النساء يف املذاهب اإلسالمية

احللبــي)1( عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( أنــه ســئل عــن شــهادة النســاء يف النــكاح 
فقــال: 

»جيوز إذا كان معهن رجل«. 

وكان عيل )عليه السالم( يقول:

»ل أجيزها يف الطالق احلديث«.

 وخر إبراهيم احلارثي)2( سمعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول:

ــهدوا  ــه ويش ــروا إلي ــال أن ينظ ــتطيع الرج ــا ل يس ــاء يف م ــهادة النس ــوز ش  »جت
عليــه، وجتــوز شــهادتن يف النــكاح، ول جتــوز يف الطــالق ول يف الــدم«. احلديــث. 

وخــر حممــد بــن الفضيــل)3( ســألت أبــا احلســن الرضــا )عليــه الســالم( قلــت 
لــه: جتــوز شــهادة النســاء يف نــكاح أو طــالق أو رجــم؟ قــال: 

»جتــوز شــهادة النســاء يف مــا ل يســتطيع الرجــال أن ينظــروا إليــه وليــس معهــن 
رجــل، وجتــوز شــهادتن يف النــكاح إذا كان معهــن رجــل، وجتــوز شــهادتن يف حــد 
ــوة يف  ــع نس ــني وأرب ــهادة رجل ــوز ش ــان، ول جت ــال وامرأت ــة رج ــا إذا كان ثالث الزن

الزنــا والرجــم ول جتــوز شــهادتن يف الطــالق ول الــدم«.

  إىل غــري ذلــك مــن النصــوص التــي يمكــن دعــوى كونــه مقطوعــا بــه منهــا إن 
مل يمكــن دعــوى تواترهــا، ومــع ذلــك ســاملة عــن املعــارض باخلصــوص. نعــم يف 
كشــف اللثــام احتــامل كــون املــراد شــهادهتن حــني الطــالق، وهــو مــع بعــده فيهــا 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 - 5 - 7 - 50.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 - 5 - 7 - 50.

)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 - 5 - 7 - 50.
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مــا ال يقبلــه، كاملــروي عــن العلــل والعيــون بأســانيده إىل حممــد بــن ســنان)1( عــن 
الرضــا )عليــه الســالم( يف مــا كتــب إليــه مــن العلــل  وعلــة تــرك شــهادة النســاء يف 
الطــالق واهلــالل لضعفهــن عــن الرؤيــة وحماباهتــن النســاء يف الطــالق، فلذلــك ال 
جتــوز شــهادهتن إال يف موضــع رضورة، مثــل شــهادة القابلــة، ومــا ال جيــوز للرجــال 

أن ينظــروا إليــه  وغــريه.
ويف خــر داود بــن احلصني)2(عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( ســألته عــن 

ــال -:  ــن - إىل أن ق ــل معه ــال رج ــكاح ب ــاء يف الن ــهادة النس ش
ــد  ــكاح عن ــني يف الن ــهادة املرأت ــز ش ــالم( جيي ــه الس ــني )علي ــر املؤمن »وكان أم

النــكار، ول جييــز يف الطــالق إل شــاهدين عدلــني«.

 فقلت: أتى ذكر اهلل تعاىل: ﴿َفرَجٌُل وَامْرََأتَاِن﴾؟)3( فقال:

 »ذلــك يف الديــن إذا مل يكــن رجــالن فرجــل وامرأتــان ورجــل واحــد ويمــني 
املدعــي إذا مل يكــن امرأتــان، قــىض بذلــك رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأمــر 

املؤمنــني )عليــه الســالم( بعــده عندكــم وغرمهــا«.
ــد  ــني، وق ــاهد واليم ــا بالش ــه أيض ــزاء في ــدم االجت ــتفاد ع ــري يس ــن األخ   وم

ــاء.  ــاب القض ــه يف كت ــكالم في ــدم ال تق
 وأمــا اخللــع فظاهــر املصنــف واألكثــر عــىل مــا يف كشــف اللثــام بــل املشــهور 
يف املســالك أنــه كالطــالق يف اعتبــار الشــاهدين فيــه وإن كان املدعــى بــه الــزوج، 
ألنــه حينئــذ وإن تضمــن مــاال إال أنــه طــالق، ويف املســالك متضمــن أيضــا 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 - 5 - 7 - 50.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 35.

)3(  البقرة: 282.
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ــة واملــال تابــع كــام  ــه بالــذات البينون ــة، واحلجــة ال تتبعــض، واملقصــود من البينون
ــام. ــف اللث يف كش

 نعــم قــال فيــه: ال بــد مــن النــزاع يف البينونــة أو الطــالق، فلــو اتفقا عــىل الطالق 
واختلفــا يف أنــه باخللــع أوال فــال شــبهة يف أنــه نــزاع يف املــال إال أن تكــون املــرأة هــي 
ــاء يف  ــاب القض ــك يف كت ــق ذل ــت حتقي ــد عرف ــت: ق ــه قل ــل رجعت ــه لتبط ــة ل املدعي
بحــث الشــاهد واليمــني  بــل عــن بعــض ثبوتــه إن ادعــاه الــزوج بشــاهد وامرأتــني، 

لثبــوت املــال هبــم، واملــال هنــا ليــس إال عوضــا للطــالق، فيتبعــه يف الثبــوت.

و أمــا الوكالــة والوصيــة إليــه والنســب ورؤيــة األهلــة وإن اســتلزم األخــريان 
اإلرث وحلــول آجــال الديــون فاملشــهور فيهــا أيضــا ذلــك، بــل عــن الغنيــة االمجاع 
ــادق  ــول الص ــا ق ــتفيضة، منه ــة مس ــوص يف األهل ــام أن النص ــة، ك ــه يف األهل علي

)عليــه الســالم( يف خــر محــاد بــن عثــامن)1(: 

»ل تقبل شهادة النساء يف رؤية اهلالل، ول يقبل يف اهلالل إل رجالن عدلن«.

 وقول أحدمها )عليهام السالم( يف صحيح العالء)2(: 

»ل جتوز شهادة النساء يف اهلالل«.

نعم قال الصادق )عليه السالم( يف خر داود بن احلصني)3(:

ــأس يف  ــني، ول ب ــني عدل ــهادة رجل ــر إل ش ــاء يف الفط ــهادة النس ــوز ش  »ل جت
ــو امــرأة واحــدة«. الصــوم بشــهادة النســاء ول

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 17 - 18 - 36
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 17 - 18 - 36
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 17 - 18 - 36
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 وال داللــة فيــه عــىل ثبــوت اهلــالل بذلــك، بــل أقصاه جــواز الصوم اســتظهارا. 
ــك،  ــع ذل ــني يف مجي ــاهد واالمرأت ــول الش ــوى قب ــه ق ــوط أن ــن املبس ــن ع ــذا ولك ه
وقــد ســمعت كالم أيب عــيل الســابق، كــام أنــك قــد ســمعت مــا تقــدم لنــا يف كتــاب 

القضــاء يف بحــث الشــاهد واليمــني فالحــظ وتدبــر. 

ــا  ــه يعلــم احلــال يف العتــق والقصــاص والنــكاح وإن قــال املصنــف هن بــل من
فيهــا: تــردد، أظهــره كــام يف القواعــد أيضــا )ثبوتــه بالشــاهد واملرأتــني( وفاقــا 
ــتبصار  ــع واالس ــن املقن ــي ع ــاين وللمحك ــوط يف األول والث ــن املبس ــي ع للمحك
ــت  ــا يثب ــاد م ــني، الحت ــاهد واليم ــوت بالش ــا بالثب ــول أيض ــه الق ــاين، ويلزم يف الث
هبــام، أمــا العتــق فألنــه مــايل أو مــن حقــوق اآلدميــني التــي هــي موضــوع الشــاهد 

واليمــني يف النصــوص.)1( 

وينــدرج فيهــا حينئــذ النــكاح والقصــاص، مضافــا إىل مــا فيهــام مــن النصــوص 
باخلصــوص املتقدمــة ســابقا يف النــكاح. مضافــا إىل خــر زرارة)2( ســأل الباقــر 

)عليــه الســالم( عــن شــهادة النســاء جتــوز يف النــكاح، قــال: 

»نعم ول جتوز يف الطالق«

- إىل أن قال -: قلت: جتوز شهادة النساء مع الرجال يف الدم؟ قال:

 »ل«.

 وقال أمري املؤمنني )عليه السالم( يف خر الكناين)3(:

)1(  الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية احلكم من كتاب القضاء.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.
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»شهادة النساء جتوز يف النكاح«

- وقال فيه أيضا -: 

»جتوز شهادتن يف الدم مع الرجال«.

ــوز  ــالم( أجت ــه الس ــادق )علي ــأال الص ــران)1( س ــن مح ــل واب ــح مجي  ويف صحي
ــال:  ــدود؟ ق ــاء يف احل ــهادة النس ش

»يف القتل وحده، إن عليا )عليه السالم( كان يقول: ل يبطل دم امرئ مسلم«.

ــد الشــحام)2( قلــت: أفتجــوز شــهادة النســاء مــع الرجــال يف   ويف مضمــر زي
الــدم؟ قــال:

»نعم«.

ويف خر أيب بصري)3( املضمر سألته عن شهادة النساء، فقال: 

»جتــوز شــهادة النســاء وحدهــن عــى مــا ل يســتطيع الرجــال النظــر إليــه، وجتوز 
شــهادة النســاء يف النــكاح إذا كان معهــن رجل«.

ــكاح إال خــر  ــل ال أجــد هلــا معارضــا يف الن إىل غــري ذلــك مــن النصــوص. ب
ــه كان يقــول: ــه عــن عــيل )عليهــم الســالم(  أن الســكوين عــن جعفــر عــن أبي

»شــهادة النســاء ل جتــوز يف نــكاح ول طــالق ول يف حــدود إل يف الديــون ومــا 
ل يســتطيع الرجــال النظــر إليــه«.

ــل  ــوه - حمتم ــن وج ــابقة م ــار الس ــة األخب ــن معارض ــوره ع ــع قص ــو - م وه

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.

)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.



150

الفصل الثاني: شهادة النساء

ــا  ــألت الرض ــى)1( س ــن عيس ــامعيل ب ــر إس ــام يف خ ــردات، ك ــهادهتن منف إلرادة ش
)عليــه الســالم( هــل جتــوز شــهادة النســاء يف التزويــج مــن غــري أن يكــون معهــن 

ــم: ــتقيم. نع ــذا ال يس ــال: )ل(. ه ــل؟ ق رج

 هــي متعارضــة يف الــدم كــام ســمعته يف النصــوص الســابقة، مضافــا إىل مــا يف 
خــر حممــد بــن قيــس)2( عــن أيب جعفــر )عليــه الســالم( قــال: قــى أمــري املؤمنــني 
)عليــه الســالم( يف غــالم شــهدت عليــه امــرأة أنــه دفــع غالمــا يف بئــر فقتلــه، فأجــاز 

شــهادة املــرأة بحســاب شــهادة املــرأة.

 وعــن الصــدوق روايتــه باســقاط قولــه: بحســاب ويف خــر عبــد اهلل بــن 
احلكــم)3( ســألت أبــا عبــد اهلل )عليــه الســالم( عــن امــرأة شــهدت عــىل رجــل أنــه 

ــال: ــامت، فق ــر ف ــا يف بئ ــع صبي دف

»عى الرجل ربع دية الصبي بشهادة املرأة«.

 وما يف خر حممد بن مسلم)4( عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(: 

»ل جتوز شهادة النساء يف القتل«.

 وما يف خر غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه )عليهام السالم(:

 »ل جتوز شهادة النساء يف احلدود ول يف القود«. 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.

)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.

)4(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.
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ومــا يف خــر موســى بــن إســامعيل بــن جعفــر)1( عــن أبيــه عــن آبائــه عــن عــيل 
)عليهــم الســالم(:

»ول جتوز شهادة النساء يف احلدود ول يف القود«.

 وعــن الشــيخ اجلمــع بينهــا بعــدم قبــول شــهادهتن ولــو مــع الرجــال يف 
القصــاص، أمــا الديــة فتثبــت بشــهادهتن، ونســبه املصنــف يف كتــاب القصــاص إىل 
النــدرة، لكــن يف املســالك نســبته إىل مجــع كثــري وإن كنــا مل نتحققــه مــع شــدة خمالفتــه 
للقواعــد، رضورة كــون املفــروض شــهادهتن بــام يقتــي القصــاص، نعــم ال بــأس 
بقبــول شــهادهتن بالقتــل املقتــي للديــة، وإذا أمكــن اجلمــع بــني النصــوص بذلــك 
كان أوىل، وإال كان الرتجيــح للنصــوص النافيــة قبــول شــهادهتن فيــه، وأمــا اجلمــع 
بينهــا بحمــل النافيــة عــىل شــهادهتن منفــردات واملثبتــة عــىل صــورة االنضــامم مــع 

رجــل فــال يقبلــه ظاهــر بعضهــا أو أكثرهــا.

 هــذا ويف املســالك واعلــم أن حمــل االشــكال شــهادهتن منضــامت إىل الرجــال، 
ــول  ــالح بقب ــول أيب الص ــذ ق ــا، وش ــهادهتن قطع ــل ش ــال تقب ــراد ف ــىل االنف ــا ع أم
شــهادة امرأتــني يف نصــف ديــة النفــس والعضــو واجلــراح واملــرأة الواحــدة يف الربع 
قلــت: وهــو كذلــك إذا كان املــراد باالنفــراد حتــى عــن اليمــني أمــا معــه فالظاهــر 
قبــول املرأتــني يف مــا يوجــب الديــة كالرجــل مــع اليمــني، ملــا عرفتــه ســابقا وتعرفــه 

عــن قريــب إن شــاء اهلل. 

ــن  ــتفاد م ــاء أن املس ــاب القض ــا يف كت ــد ذكرن ــا ق ــك أن ــى علي ــه ال خيف ــم إن ث
النصــوص ثبــوت كل حــق مــن حقــوق اآلدميــني بالشــاهد واليمــني إال مــا خــرج 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.
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بأدلــة خمصوصــة مــن إمجــاع أو غــريه، ومــن ذلــك ينفتــح لــك بــاب عظيــم يف مجيــع 
حمــال اخلــالف، والظاهــر قيــام املرأتــني مــع اليمــني مقامــه يف ذلــك كقيــام املرأتــني 

ــر ذلــك إن شــاء اهلل.  مــع الشــاهد مقامــه يف موضوعــه، كــام تســمع حتري

ــني  ــاهد وامرأت ــاهدين وبش ــت بش ــا يثب ــي )م ــوق اآلدم ــا أي حق ــاين منه والث
وبشــاهد ويمــني، وهــو الديــون واألمــوال، كالقــرض والقــراض والغصــب، 
ــاقاة  ــارة واملس ــح واإلج ــلم والصل ــرف والس ــع وال ــات، كالبي ــود املعاوض وعق
والرهــن والوصيــة لــه واجلنايــة التــي توجــب الديــة( كاخلطــأ وشــبه العمــد وقتــل 
احلــر العبــد واألب الولــد واملســلم الذمــي والصبــي واملجنــون وغريمهــا، واملأمومــة 
واجلائفــة وكــر العظــام وغــري ذلــك ممــا كان متعلــق الدعــوى فيــه مــاال أو مقصودا 

منــه املــال، فــإن ذلــك هــو الضابــط عندهــم هلــذا القســم.

قال اهلل تعاىل:

َفرَجُــٌل  رَجَُليْــِن  يَُكونَــا  َلــمْ  َفــِإنْ  ِرجَالُِكــمْ  مِــنْ   ﴿وَاسَْتشْــِهدُوا شَــِهيدَيِْن 
ـاِن﴾)1(. وَامْرََأتـَ

ــه الســالم(  جتــوز شــهادة النســاء  ــح احللبــي)2( عــن الصــادق )علي ويف صحي
مــع الرجــل يف الديــن، قــال: نعــم ويف خــر حممــد بــن خالــد الصــرييف)3( كتبــت إىل 
الكاظــم )عليــه الســالم( يف رجــل مــات ولــه أم ولــد وقــد جعــل هلــا ســيدها شــيئا 

يف حياتــه ثــم مــات؟

)1(  البقرة:  282.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 - 35.

)3(  الوســائل - البــاب - 24 - مــن كتــاب الشــهادات - احلديــث 47 عــن حييــى بــن خالــد الصــرييف 
ويف الفقيــه ج3 ص 32 احلســني بــن خالــد الصــرييف.
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 فكتــب: »هلــا مــا أتاهــا ســيدها يف حياتــه معــروف ذلــك هلــا، يقبــل عــى ذلــك 
شــهادة الرجــل واملــرأة والــدم غــر املتهمــني«.

 وقال الباقر )عليه السالم( يف خر حممد بن مسلم)1(: 

ــع  ــه خــب م ــم من ــا بشــهادة الرجــل الواحــد إذا عل ــا أخذن ــر إلين ــو كان األم »ل
ــاس«. ــوق الن ــم يف حق ــني الص يم

وقال الصادق )عليه السالم( يف خره أيضا: 

ــن شــهادة رجــل واحــد  ــز يف الدي ــه( جيي ــه وآل »كان رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــن« ويمــني صاحــب الدي

ويف خــر أيب بصــري)2(: كان رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه وآلــه( يقــي بشــاهد 
ــه  ــن احلصــني عــن الصــادق )علي واحــد ويمــني وقــد ســمعت مــا يف خــر داود ب
الســالم()3( إىل غــري ذلــك مــن األدلــة املعتضــدة بفتــوى األصحــاب قديــام وحديثــا.

نعــم عــن اخلــالف وموضــع مــن املبســوط منــع قبــول امرأتــني ورجــل يف 
الوديعــة، ومحلــه الفاضــل - عــىل مــا قيــل - عــىل دعــوى الودعــي ال املالــك، وفيــه 
أن الودعــي ينفــي عنــه الضــامن وهــو مــال، وعــن النهايــة أنــه مل يذكــر إال الديــن، 
وعــن املقنــع إال قبــول شــهادهتن يف الديــن، وعــن املراســم والغنيــة واالصبــاح ضم 
ــون واألمــوال، لكــن عــن  اليمــني إىل الشــاهد يف الديــن خاصــة وامرأتــني يف الدي
املختلــف أنــه ال منافــاة بــني مــا يف النهايــة ومــا يف غريهــا، ألن مقصــوده مــن الديــن 

)1(  الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء.

)2(  الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 - 35.
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املــال، وهــذا جــار يف غريهــا أيضــا.

ــي يف  ــني املدع ــع يم ــد م ــهادة الواح ــي بش ــا ويق ــاح منه ــن االصب ــم: ع  نع
ــب يف  ــال، وال ري ــه امل ــود من ــاال أو املقص ــا كان م ــل: كل م ــة، وقي ــون خاص الدي
ضعفــه، بــل قــد عرفــت ســابقا ظهــور النصــوص يف إثبــات مجيــع حقــوق اآلدميــني 
بــه. نعــم قــد يناقــش يف ثبــوت غــري الديــن بالشــاهد واملرأتــني، الختصــاص األدلــة 
ــن  ــر داود ب ــن خ ــمعته م ــا س ــد م ــا بع ــك، خصوص ــة)1( بذل ــى اآلي ــورة حت املزب
احلصــني )2( الــوارد يف تفســريها، وخــر حممــد بــن خالــد)3( الــوارد يف الوصيــة 

ــة. ــا وصي ــرأة، ألهن ــس االم ــل وجن ــس الرج ــهادة جن ــا بش ــر يف إرادة ثبوهت ظاه

 لكــن قــد يدفــع بظهــور مــا يف ذيــل اآليــة )4( مــن االشــهاد عــىل البيــع يف إرادة 
االشــهاد الســابق الــذي كان منــه الرجــل واملرأتــان متمــام بعــدم القــول بالفصــل، 
وبظهــور خــر حممــد بــن خالــد املزبــور يف أن الشــاهد واليمــني قائــم مقــام الشــاهد 
واملرأتــني، وحينئــذ فهــام أوىل مــن اليمــني مــع الرجــل، وبــام ورد)5(مــن إثبــات احلــق 

باالمرأتــني مــع اليمــني. 

بــل الظاهــر ثبــوت ذلــك كلــه هبــام مــع اليمــني وفاقــا للمشــهور شــهرة عظيمــة، 
بــل عــن الشــيخ يف اخلــالف االمجــاع عليــه، لصحيــح منصــور بــن حــازم)6( قــال:  

)1(   البقرة: 2 -  282.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 35.

)3(  املتقدم يف ص 166
)4(   البقرة: 2 -  282.

)5(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية احلكم من كتاب القضاء.
)6(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 4 - 1 - 3 - من كتاب القضاء.
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حدثنــي الثقــة أيب احلســن )عليــه الســالم( قــال: 

»إذا شهد لصاحب احلق امرأتان ويمينه فهو جائز«.

  ونحــوه صحيحــه اآلخــر)1( مــن دون إرســال، ويمكــن أن يكــون قــد ســمعه 
ــليم ال  ــد التس ــام بع ــة يف صحته ــرى، واملناقش ــة أخ ــطة الثق ــارة وبواس ــافهة ت مش
ــن  ــي)2( ع ــح احللب ــام يف صحي ــة ب ــدا يف اجلمل ــمعت مؤي ــام س ــار ب ــدح، لالنجب تق

ــه(:  ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل )ص ــالم( أن رس ــه الس ــادق )علي الص

»أجاز شهادة النساء يف الدين وليس معهن رجل«.

 بعــد االمجــاع إال النــادر عــىل عــدم قبوهلــن بــدون اليمــني يف الدين كام ســتعرف، 
وحســنه عنــه )عليه الســالم( أيضــا)3( أن رســول اهلل )صىل اهلل عليــه وآله(:

 »أجاز شهادة النساء مع يمني الطالب يف الدين«.

 أن حقــه حلــق وبغــري ذلــك ممــا يــدل باطالقــه عــىل قيــام االمرأتــني مقــام 
ــاء  ــح وقض ــر والتنقي ــن الرائ ــي ع ــح املحك ــو رصي ــام ه ــع ك ــام يف الناف ــل. ف الرج
التحريــر وإن رجــع عنــه يف الشــهادات وظاهــر ســالر والغنيــة مــن العــدم ال خيلــو 
مــن منــع وإن كان احلــيل منهــم معــذورا عــىل أصلــه، ولــذا قــال: جعلهــام بمنزلــة 
رجــل حيتــاج إىل دليــل وليــس، ومحلهــام عــىل الرجــل قيــاس، واالمجــاع غــري منعقد، 
واألخبــار غــري متواتــرة، فــإن وجــدت فهــي نــوادر شــواذ، واألصــل بــراءة الذمــة، 
ــاع أو  ــا إمج ــرة، إم ــة قاه ــاج إىل أدل ــه حيت ــا فإن ــام رشعي ــهادهتام حك ــت بش ــن أثب فم

)1(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 4 - 1 - 3 - من كتاب القضاء.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 20.

)3(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية احلكم - احلديث 4 - 1 - 3 - من كتاب القضاء.
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تواتــر أخبــار أو قــرآن ومجيــع ذلــك خــال منــه أمــا عــىل أصولنــا فــال يــأيت ذلــك، ملــا 
عرفــت، وألن الشــارع قــد أقــام يف الديــون كال مــن املرأتــني واليمــني مقــام الرجل، 
فيقــوم املجمــوع مقــام رجلــني، الشــتامله عــىل كال البدلــني، وهــذا إن مل يكــن قاطعا 

الحتــامل اســتناد القبــول يف املوضعــني إىل وجــود أقــوى شــطري احلجــة.

ــن  ــن اب ــمعته م ــا س ــب م ــن الغري ــة. وم ــد يف اجلمل ــن التأيي ــو م ــن ال خيل  لك
إدريــس وتبعــه املقــداد مــن دعــوى نــدرة النصــوص املزبــورة وشــذوذها مــع أنــه 
ــف،  ــوى املصن ــالف فت ــادر، الخت ــه إال الن ــر عن ــن تأخ ــه وال م ــا رادا قبل ــر هل مل ن
ــم يف  ــه باحلك ــن قطع ــال ع ــه فض ــك في ــن ذل ــع ع ــد رج ــر ق ــل يف التحري والفاض
باقــي كتبــه، ومــن هنــا يمكــن دعــوى حتصيــل االمجــاع عــىل ذلــك، بــل قــد يســتفاد 
ــورة أن موضوعهــام موضــوع الشــاهد واليمــني، وهــو كل حــق،  ــة املزب مــن األدل

ــور. ــر املزب ــالق اخل الط

وتنقــح مــن مجيــع مــا ذكرنــا احتــاد موضــوع الثالثــة أي الشــاهد واليمــني 
والشــاهد واملرأتــني واملرأتــني مــع اليمــني، وهــو كل حــق آدمــي أو املــايل منــه 
ــهادة  ــل ش ــم ال تقب ــني، نع ــاهد واليم ــاه يف الش ــذي قدمن ــث ال ــىل البح ــة ع خاص
النســاء منفــردات يف يشء مــن ذلــك وإن كثــرن بــال خــالف حمقــق أجــده وإن 
ــىل  ــه ع ــة في ــذي ال دالل ــابق ال ــي)1( الس ــح احللب ــر لصحي ــي الرائ ــله يف حمك أرس

االنفــراد عــن اليمــني، وعــن احلســن قــد روي عنهــم )عليهــم الســالم(: 

»أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة يف الدين جائز«.

 ثم ذكر أنه مل يقف عىل حقيقته، وأنه مل يصح عنده من طريق املؤمنني.

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 20.



157

املبحث األول: حكم شهادة النساء يف املذاهب اإلسالمية

وكيــف كان فقــد بــان لــك ممــا ذكرنــاه الوجــه يف قــول املصنــف: ويف الوقــف 
ــت  ــه يثب ــراج أن ــس وال ــن إدري ــوط واب ــن املبس ــي ع ــا للمحك ــره وفاق ــردد، أظه ت
بشــاهد وامرأتــني وبشــاهد ويمــني إن كان عــىل حمصــور، ولكونه من حقــوق الناس 
ــاع عــن نقلــه، وذلــك ال  ــع أحــكام امللــك عــدا االمتن ــه مجي قطعــا، بــل جتــري علي
خيرجــه عــن امللكيــة كأم الولــد، عــىل أنــه قــد جيــوز بيعــه يف بعــض األحــوال، خالفــا 
للمحكــي عــن اخلــالف بنــاء عــىل عــدم االنتقــال ســواء قلنــا باالنتقــال إليــه تعــاىل 
أو البقــاء عــىل ملــك الواقــف، واحتمــل القبــول عليــه أيضــا، خصوصــا عــىل البقــاء 
ــاء عــىل أن املقصــود مــن الوقــف املنفعــة، وهــي مــال. وال  عــىل ملــك الواقــف بن
خيفــى عليــك مــا فيــه بعــد اإلحاطــة بــام قلنــاه هنــا وبــام أســلفناه يف كتــاب الوقــف 

مــن انتقــال املوقــوف إىل املوقــوف عليــه إن عامــا فعــام وإن خاصــا فخــاص.

الــكالم يف حقــوق األمــوال كاألجــل واخليــار اشــرتاطا وانقضــاء  وكــذا 
ــة أو غريهــا مــن  والشــفعة وفســخ العقــد املتعلــق باألمــوال وقبــض نجــوم الكتاب
األمــوال، ألن مجيعهــا حــق آدمــي، بــل املقصــود منهــا أمجــع ثبــوت مــال أو زوالــه، 
بــل وكــذا النجــم األخــري مــن الكتابــة وإن توقــف فيــه الفاضــل يف القواعــد، لكنــه 

ــاه.  ــاء عــىل مــا ذكرن يف غــري حملــه، خصوصــا بن

و الثالــث مــن حقــوق اآلدمــي: )مــا يثبــت بالرجــال والنســاء منفــردات 
الباطنــة(. النســاء  وعيــوب  والســتهالل  الــولدة  وهــو  ومنضــامت، 

ــالع  ــر اط ــا يع ــه م ــوه، وضابط ــرج ونح ــرة كالع ــوه ال الظاه ــرن ونح  كالق
الرجــال عليــه غالبــا بــال خــالف أجــده يف ثبــوت ذلــك بشــهادهتن منفــردات كــام 
ــح  ــتفيضة. كصحي ــرة املس ــة وللمعت ــيس احلاج ــام، ملس ــف اللث ــه يف كش ــرتف ب اع
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العــالء)1( عــن أحدمهــا )عليهــام الســالم( ســألته هــل جتــوز شــهادهتن وحدهــن؟ 
قــال: 

»نعم يف العذرة والنفساء«.

  وخر داود بن رسحان عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال:

»أجيــز شــهادة النســاء يف الغــالم صــاح أو مل يصــح، ويف كل يشء ل ينظــر إليــه 
الرجــال جتــوز شــهادة النســاء فيــه«.

 وقال الصادق )عليه السالم( يف صحيح ابن سنان)2(: 

»جتــوز شــهادة النســاء وحدهــن يف كل مــا ل جيــوز للرجــال النظــر إليــه، وجتــوز 
شــهادة القابلــة وحدهــا يف املنفــوس«.

 وقال )عليه السالم( أيضا يف خر السكوين)3(: 

»أيت أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( بامــرأة بكــر زعمــوا أهنــا زنــت فأمــر النســاء 
فنظــرن إليهــا فقلــن هــي عــذراء، فقــال: مــا كنــت ألرضب مــن عليهــا خاتــم مــن 

اهلل تعــاىل، وكان جييــز شــهادة النســاء يف مثــل هــذا«.

 وقــال )عليــه الســالم( أيضــا يف خــره اآلخــر)4( يف امــرأة ادعــت أنــه قــد 
حاضــت ثــالث حيــض يف شــهر واحــد: 

»كلفــوا نســوة مــن بطانتهــا أن حيضهــا كان يف مــا مــىض عــى مــا ادعــت، فــإن 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 18 - 12 - 10.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 18 - 12 - 10.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44.
)4(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44.
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شــهدن صدقــت، وإل فهــي كاذبــة«.

 ويف مضمــر عبــد الرمحــان بــن أيب عبــد اهلل )1( ســألته عــن املــرأة حيرهــا وليس 
عندهــا إال امــرأة أجتــوز شــهادهتا أم ال جتــوز؟ فقال: 

»جتوز شهادة النساء يف املنفوس والعذرة«.

 ويف صحيح احللبي وحسنه)2(:

 »جتوز شهادة النساء يف املنفوس والعذرة«.

 ويف خر ابن بكري: 

»جتوز شهادة النساء يف النفاس والعذرة«.

 ويف خره اآلخر:

 »جتوز شهادة النساء يف العذرة وكل عيب ل يراه الرجال«.

 ويف خــر زرارة  عــن أحدمهــا )عليهــام الســالم( يف أربعــة شــهدوا عــىل امــرأة 
بالزنــا، فقالــت: أنــا بكــر، فنظــرن إليهــا النســاء فوجدهنــا بكــرا، فقــال: 

»تقبل شهادة النساء«.

  إىل غــري ذلــك مــن النصــوص التــي مــر مجلــة منهــا، ويمكــن دعــوى القطــع 
هبــا بالنســبة إىل ذلــك أو تواترهــا.

وأمــا الثبــوت هبــن منضــامت أو بالرجــال فهــو املشــهور كــام يف كشــف اللثــام، 
للعمومــات ومعلوميــة كــون الرجــال هــم األصــل يف الشــهادة، بــل مل أحتقــق فيــه 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات احلديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 و46.
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ــن  ــد م ــن أح ــون معه ــوز أن يك ــال: ال جي ــه ق ــايض أن ــن الق ــي ع ــا وإن حك خالف
الرجــال، لكــن يمكــن أن يريــد احلرمــة بــدون الــرورة عــىل األجانــب فــإن 
تعمــدوا ذلــك خرجــوا عــن العدالــة، ال أنــه ال جيــوز هلــم االطــالع مــع الــرورة 
ــة أو مــن غــري عمــد أو قبــل  أو ال تقبــل شــهادهتم وإن اتفــق اطالعهــم عليــه حللي
عدالتهــم، وعــىل تقديــره فــال ريــب يف ضعفــه، رضورة ظهــور النصــوص املزبــورة 

يف جــواز شــهادهتن بذلــك املشــعر بجــواز غــريه كــام هــو واضــح.

 وكيــف كان فــ  - يف قبــول شــهادة النســاء منفــردات يف الرضــاع خــالف أقربــه 
اجلــواز  أيضــا كــام يف القواعــد وغريهــا، بــل هــو املحكــي عــن املفيــد وســالر وابــن 
محــزة أيضــا، النــدراج ه يف النصــوص الســابقة،  رضورة كونــه مــن األمــور التــي ال 
يطلــع عليهــا إال النســاء غالبــا ومــا ال جيــوز للرجــال النظــر إليــه، مؤيــدا باطــالق 

قــول الباقــر )عليــه الســالم( يف خــر ابــن أيب يعفــور)1(: 

»تقبل شهادة املرأة والنسوة إذا كن مستورات«.

ــرأة  ــالم( يف ام ــه الس ــادق )علي ــن الص ــري)2( ع ــن بك ــل اب ــوم يف مرس  وباملفه
ــال: ــة ق ــا وجاري ــت غالم أرضع

 )يعلم ذلك غرها(؟ قلت: ال، قال: )ل تصدق إن مل يكن غرها(.

فــام عــن األكثــر مــن العــدم بــل ظاهر املبســوط ورصيــح اخلــالف االمجــاع عليه 
لألصــل وإمــكان إطالعهــم عليــه، بــل عــن األول منهــام عــن أصحابنــا أهنــم رووا 
ال يقبــل شــهادة النســاء يف الرضــاع ال خيلــو مــن نظــر، رضورة انقطــاع األصــل بــام 

)1(  الوسائل - الباب - 41 - من كتاب الشهادات - احلديث 20.
)2(  الوسائل - الباب 12 - من أبواب ما حيرم بالرضاع - احلديث 3 من كتاب النكاح.
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عرفــت، ومنــع االمجــاع املزبــور.

ــل  ــات الســيد، ب ــة يف العكــس كــام هــو ظاهــر املحكــي عــن نارصي  بــل: مظن
الشــيخ نفســه رجــع عــن القــول باملنــع إىل القــول بالقبــول يف املحكــي مــن شــهادات 
املبســوط الــذي هــو كــام قيــل متأخــر عــن اخلــالف والشــهادات فيــه متأخــرة عــن 
الرضــاع، وأمــا الروايــة فمــع إرســاهلا غــري موجــودة يف األصــول وال مقبولــة عنــد 
الشــيخ يف املوضــع الــذي نقلهــا، فإنــه حكاهــا يف شــهادات املبســوط، وقــد عرفــت 

أنــه أفتــى فيهــا بالقبــول.

ــام  ــاع ع ــروج الرض ــىل خ ــاع ع ــل واالمج ــورة ب ــة املزب ــى الرواي ــل مبن ــل: لع  ب
يعــر اطــالع الرجــال عليــه، إذ ال ريــب يف أن ظاهــر األصحــاب واألخبــار عــدم 
قبــول شــهادة النســاء حتــى يف مــا هــو كذلــك بمعنــى أن ذلــك هــو األصــل فيــه، 
ــه أو  ــان أن الرضــاع ممــا يعــر اطــالع الرجــال علي والعمــدة حتقــق املوضــوع وبي
ال يعــر، ولكــن قــد عرفــت ســابقا شــهادة الوجــدان عــىل تعــر اطــالع الرجــال 
عليــه خصوصــا بعــد حتريــم نظــر الرجــال إىل مثــل ذلــك مــن النســاء، فــال ريــب يف 

أن األقــوى القبــول، واهلل العــامل.

هذا ويف ما حرين من نسخ الرشائع متصال بذلك.

ــني  ــهادة امرأت ــوال وش ــون واألم ــل يف الدي ــع رج ــني م ــهادة امرأت ــل ش  )ويقب
مــع اليمــني، ول تقبــل فيــه شــهادة النســاء منفــردات ولــو كثــرن( إال أنــه ال خيفــى 
عليــك عــدم مناســبته للعنــوان، ولعلــه لــذا مل يرشحهــا يف مــا حــرين مــن نســخة 
املســالك، لســقوط ذلــك مــن نســخته، وعــىل فــرض صحتهــا فقــد تقــدم الــكالم يف 

ذلــك مفصــال.
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ــع  ــع مــراث املســتهل ويف رب ــال يمــني )يف رب ــرأة الواحــدة ب ــل شــهادة امل وتقب
ــاع واألربعــة يف متــام املــال  ــة أرب ــة يف الثالث الوصيــة( واالثنــني يف النصــف والثالث
بــال خــالف أجــده فيــه، بــل عــن اخلــالف والرائــر االمجــاع عليــه، وقــد تقــدم يف 
الوصيــة النصــوص الدالــة عــىل ذلــك فيهــا. ويف صحيــح عمــر بــن يزيــد)1( ســألته 
عــن رجــل مــات وتــرك امرأتــه وهــي حامــل فوضعــت بعــد موتــه غالمــا ثــم مــات 
الغــالم بعــد مــا وقــع إىل األرض فشــهدت املــرأة التــي قبلتهــا أنــه اســتهل وصــاح 

حــني وقــع إىل األرض ثــم مــات، قــال: 

)عى اإلمام أن جييز شهادتا يف ربع مراث الغالم(.

 ويف رواية ابن سنان)2( عنه )عليه السالم( قال:

 »وإن كانتا امرأتني قال: جتوز شهادتام يف النصف من املراث«.

 وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال ويف رواية أخرى)3(:

 )إن كانــت )كانتــا خ ل( امرأتــني جتــوز شــهادتام يف نصــف املــراث، وإن كــن 
ــازت  ــا ج ــن أربع ــراث، وإن ك ــاع امل ــة أرب ــهادتن يف ثالث ــازت ش ــوة ج ــة نس ثالث

شــهادتن يف املــراث كلــه(. 

 وعليــه حيمــل مــا ســمعته يف النصــوص)4(  مــن قبــول شــهادة القابلــة وحدهــا 
يف املنفــوس. لكــن عــن ابــن إدريــس وابــن محــزة اشــرتاط عــدم الرجــال، وإطــالق 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 6.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 45 - 48.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 45 - 48.

)4(   الوسائل الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 2 و10 و45 و46.
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النــص حجــة عليهــام. وال تقبــل عندنــا شــهادة الواحــدة يف غــري ذلــك.

ــا  ــهادهتا أيض ــة بش ــع الدي ــوت رب ــاح ثب ــة واالصب ــكايف والغني ــن ال ــم: ع  نع
خلــري)1( ابنــي قيــس واحلكــم املتقدمــني ســابقا اللذيــن مل جيمعــا رشائــط احلجيــة، 

ــه، كــام هــو واضــح. ــذ وغــريه بحال فاألصــل حينئ

وقــد تقــدم الــكالم يف كتــاب الوصيــة يف قيــام الرجــل مقــام املــرأة أو االثنتــني 
أو ال يثبــت بشــهادته شــئ، وأن أضعــف الوجــوه األخــري عــىل مــا هــو الظاهــر مــن 
بعضهــم، بــل يف القواعــد مل يذكــره احتــامال، والثــاين ال خيلــو مــن قــوة كــام اعــرتف 
بــه العالمــة الطباطبائــي يف مصابيحــه وإن مل نجــد بــه قائــال، ولكــن االنصــاف أن 
األخــري أقواهــا بعــد حرمــة القيــاس واالستحســان وعــدم إحاطــة العقــل بمصالــح 
ــه؟  ــهود ب ــف املش ــال تضعي ــرأة مث ــل للم ــة. وه ــاه يف الوصي ــام ذكرن ــكام، ك األح
وجهــان، أقوامهــا العــدم، وربــام يؤيــده أنــه ســئل الصــادق )عليــه الســالم( يف 
مرســل يونــس)2( عــن الرجــل يكــون لــه عــىل الرجــل حــق فيجحــد حقــه وحيلــف 
عليــه إذ ليــس عليــه يشء وليــس لصاحــب احلــق عــىل حقــه بينــة جيــوز لــه إحيــاء 
حقــه بشــهادة الــزور إذا خــيش ذهــاب حقــه، قــال: ال جيــوز ذلــك لعلــة التدليــس. 

لكــن يف كشــف اللثــام األقــوى احلــل وإن حــرم التزوير لكونــه إقــرارا بالقبيح، 
ــه الســالم(: يكــون للرجــل  ــل للصــادق )علي ــن عيســى)3( قي ــامن ب ويف مرســل عث

مــن إخــواين عنــدي شــهادة وليــس كلهــا جييزهــا القضــاة عندنــا؟، قــال: 

)1(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 26 و33.
)2(   الوسائل - الباب - 18 - من كتاب الشهادات - احلديث 1.

)3(   الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشهادات - احلديث 3 - 1.
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»إذا علمــت أهنــا حــق فصححهــا بــكل وجــه حتــى يصــح لــه حقــه » - ثــم قــال 
-: ولعلــه إشــارة إىل مــا ذكرنــا مــن التوريــة«. 

وفيــه أنــه ال داللــة لــه عــىل ذلــك، بــل أقصــاه أنــه كخــر داود بــن احلصــني)1( 
أنــه ســمعه يقــول:

ــا  ــئت ورتبه ــف ش ــا كي ــا فغره ــأردت أن تقيمه ــهادة ف ــى ش ــهدت ع »إذا ش
ــون  ــد أن ل تك ــق بع ــب احل ــيشء لصاح ــح ال ــى يص ــتطعت حت ــا اس ــا م وصححه
ــل  ــاهد يبط ــام الش ــق، فإن ــس بح ــا لي ــق م ــس احل ــد يف نف ــال تزي ــق، ف ــهد إل بح تش
احلــق ويــق احلــق، وبالشــاهد يوجــب احلــق، وبالشــاهد يعطــى، وإن للشــاهد يف 
إقامــة الشــهادة بتصحيحهــا بــكل مــا جيــد إليــه الســبيل مــن زيــادة األلفــاظ واملعــاين 
والتغيــر يف الشــهادة مــا بــه يثبــت احلــق أو يصححــه ول يؤخــذ بــه زيــادة عــى احلــق 

مثــل أجــر الصائــم القائــم املجاهــد بســيفه يف ســبيل اهلل تعــاىل«.

 نعــم: ال بــأس بدفــع الباطــل عنــه بباطــل آخــر، خلــر احلكــم أخــي أيب عقيلة)2( 
قلــت أليب عبــد اهلل )عليــه الســالم(: إن يل خصــام تتكثــر عــيل بالشــهود الــزور، وقد 

كرهــت مكافأتــه مــع أين ال أدري أيصلــح يل ذلــك أم ال؟ قــال: فقــال: 

»أمــا بلغــك مــا قــال أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(؟ أنــه كان يقــول: ل تــوروا 
أنفســكم وأموالكــم بشــهادات الــزور؟ فــام عــى امــرئ مــن وكــف يف دينــه ول مأثــم 
مــن ربــه أن يدفــع ذلــك عنــه، كــام أنــه لــو دفــع بشــهادته عــن فــرج حــرام أو ســفك 

دم حــرام كان ذلــك خــرا لــه، وكذلــك مــال املــرء املســلم«.

)1(   الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشهادات - احلديث 3 - 1.
)2(   الوسائل - الباب - 18 - من كتاب الشهادات احلديث 2.
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 ولــو شــهدت اخلنثــى املشــكل يف الوصيــة واالســتهالل ثبــت الربــع بنــاء عــىل 
ــان كان  ــيشء حق ــع يف ال ــهادهتا يشء. وإذا اجتم ــت بش ــل، وإال مل يثب ــه بالرج ثبوت
لــكل حكمــه، فلــو شــهد عــىل الرقــة مثــال رجــل وامرأتــان ثبــت املــال دون 
القطــع، بــل يف القواعــد ولــو علــق العتــق بالنــذر عــىل الــوالدة فشــهد أربــع نســاء 
هبــا ثبــت الــوالدة ومل يقــع النــذر بــل يف حمكــي التحريــر ولــو شــهد رجــل وامرأتــان 
بالنــكاح فــإن قبلنــا فيــه شــهادة الواحــد واملرأتــني فــال بحــث، وإال ثبــت املهــر دون 

النــكاح وهــو كــام تــرى ال خيلــو مــن بعــد.

و كيــف كان فقــد يســتفاد ممــا عرفــت مــن توقــف ثبــوت متــام احلــق بــال يمــني 
يف الوصيــة ومــرياث املســتهل عــىل أربــع أن )كل موضــع يقبــل فيــه شــهادة النســاء 
ــل يمكــن دعــوى القطــع  ــع( كــام هــو املشــهور لألصــل، ب ل يثبــت بأقــل مــن أرب
بــه مــن الكتــاب)1( والســنة)2( أن املرأتــني يقومــان مقــام الرجــل يف الشــهادة، وهــو 

ظاهــر قولــه تعــاىل:

خْرَى﴾)3(. رَ إِحْدَاهُمَا اْلُ ﴿َأنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا َفُتَذكِّ

فــام عــن املفيــد - مــن أنــه تقبــل شــهادة امرأتــني مســلمتني مســتورتني يف مــا ال 
تــراه الرجــال كالعــذرة وعيــوب النســاء والنفــاس واحليــض والوالدة واالســتهالل 
والرضــاع وإذا مل يوجــد عــىل ذلــك إال شــهادة امــرأة واحــدة مأمونة قبلت شــهادهتا 
فيــه، ونحــوه يف حمكــي املراســم، بــل عــن متاجــر التحريــر لــو اشــرتى جاريــة عــىل 
أهنــا بكــر فقــال املشــرتي: إهنــا ثيــب أمــر النســاء بالنظــر إليهــا ويقبــل قــول امــرأة يف 

)1(   البقرة: 2 -  282.
)2(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات.

)3(   البقرة: 2 -  282.
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ذلــك - واضــح الضعــف وإن كان قــد يشــهد لــه ظاهــر قــول الباقــر )عليه الســالم( 
يف خــر أيب بصــري)1(: 

»جتوز شهادة امرأتني يف الستهالل«.

ــة  ــهادة القابل ــن ش ــالم(  ع ــه الس ــادق )علي ــأل الص ــي)2(  س ــح احللب  وصحي
ــال:  ــوالدة؟ ق ــا يف ال وحده

»جتوز شهادة الواحدة«.

 ويف صحيح عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل )عليه السالم(: 

»وجتوز شهادة القابلة وحدها يف املنفوس«.

 إال أهنــا لقصورهــا عــن معارضــة غريهــا مــن وجــوه يتجــه حينئــذ محلهــا عــىل 
ــهادة يف  ــبة الش ــق بنس ــض احل ــوت بع ــن ثب ــت م ــا عرف ــة، مل ــول يف اجلمل إرادة القب

ــة.  االســتهالل والوصي

وعــن الســيد يف النارصيــة »جييــز أصحابنــا أن تقبــل يف الرضــاع شــهادة املــرأة 
الواحــدة تنزهيــا للنــكاح عــن الشــبهة واحتياطــا فيــه« واحتــج عــىل ذلــك باالمجــاع 

واحلديــث النبــوي:)3( 

»دعها، كيف وقد شهدت بالرضاع«.

  وعليه: يرتفع اخلالف بل الواحدة وإن بعد التنزيل. 

وعــن أيب الصــالح وحيكــم بشــهادهتام منفردتــني يف مــا ال يعاينــه الرجــال مــن 

)1(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 41 - 2 - 10
)2(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - احلديث 41 - 2 - 10

)3(  سنن البيهقي ج7 ص 463 وسنن الدارقطني ج4 ص 177 مع اختالف يف اللفظ.
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أحواهلــن، ويلزمــه احلكــم هبــام يف الرضــاع أيضــا لدخولــه فيــه نعــم ظاهــره عــدم 
االكتفــاء بالواحــدة، وربــام يشــهد لــه ظاهــر قولــه )عليــه الســالم(: 

»ل يصدق إن مل يكن يف مرسل ابن بكي«.)1( 

املتقــدم، لكــن قــد عرفــت قصــور ذلــك ونحــوه عــن مقاومــة مــا ســمعته مــن 
األدلــة، فــال بــد مــن تنزيــل ذلك ونحــوه عليهــا أو عىل مــا ال ينافيهــا، واهلل العــامل()2(.

املسألة الثانية: حكم شهادة النساء يف املذاهب االخرى.

اوال: املذهب الزيدي

ذهب فقهاء الزيدية إىل القول بـ: 

ــاىل  ــا اهلل تع ــي أوجبه ــدود الت ــن احل ــاء يف يشء م ــهادة النس ــواز ش ــدم ج 1ـ ع
ــن.  ــرّن أو قلّل ــد ســواء كث عــىل العبي

2ـ وجتــوز شــهادهتنَّ فيــام ســوى ذلــك وحّدهــن يف حــال مــا ال يمكن أن يشــهد 
عليــه إال النســاء؛ كشــهادة القابلــة عــىل اســتهالل الصبــي، ويشــرتط ان تكــون ثقــة 

ومأمونه.

ــه غــري النســاء  3ـ وكــذا: شــهدهتن عــىل احلــرة واألمــة عــىل مــا ال يشــهد علي
كالعيــوب التــي تكــون خلــف الثيــاب مثــل القــرن، والفلــك، والرتــق وغــري ذلــك.

ــرشاء،  ــات، وال ــا، واهلب ــال يف الوصاي ــامت إىل الرج ــهادهتن منظ ــوز ش 4ـ وجت
ــع، والصدقــات، وغــري ذلــك ممــا كان ســوى احلــدود. والبي

)1(  الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما حيرم بالرضاع - احلديث 3 من كتاب النكاح.
)2(  جواهر الكالم: ج41 ص 159 - 178.



168

الفصل الثاني: شهادة النساء

جــاء بيــان ذلــك يف بحــث إمــام الزيديــة حييــى بــن احلســني )ت 298هـــ( 
للمســألة، فقــال:

ــد  ــىل العبي ــا اهلل ع ــي أوجبه ــدود الت ــن احل ــاء يف يشء م ــهادة النس ــوز ش )ال جت
كثــرن أو قللــن، وجتــوز شــهادهتن فيــام ســوى ذلــك وحدهــن يف حــال مــا ال يمكــن 
أن يشــهد عــىل مــا شــهدن عليــه الرجــال، ويف حــال جتــوز شــهادهتن إذا كان معهــن 
رجــل، فأمــا احلــال الــذي جتــوز شــهادهتن فيهــا وحدهــن فهــو مثــل شــهادة القابلــة 

عــىل اســتهالل الصبــي إذا كانــت ثقــة مأمونــة.

 ومثــل شــهادهتن عــىل احلــرة واألمــة عــىل مــا ال يشــهد عليــه غــري النســاء مثــل 
ــق  ــرن والرت ــل الق ــن مث ــىل بيعه ــاء ع ــه اإلم ــرد ب ــا ت ــن مم ــون يف فروجه ــة تك العل
ــاء ذوات  ــن النس ــك م ــىل ذل ــهد ع ــإذا ش ــن، ف ــن أدوائه ــك م ــري ذل ــك وغ والفل
ــه يشء ال  ــهادهتن ألن ــي بش ــة ق ــارة واألمان ــدق والطه ــاف والص ــة والعف العدال
ــة التــي جتــوز شــهادهتن فيهــا إذا كان معهــن رجــل فهــو  ــه غريهــن وامــا احلال ينال
ــات، والــرشاء  ــا واهلب ــه مــن الوصاي ــه وفي ــاس ويشــهدون علي ــه الن ــام يتعامــل ب في

ــات. ــع والصدق والبي

 وغــري ذلــك ممــا كان ســوى احلــدود يف احلــاالت. حدثنــي أيب عــن أبيــه: أنــه 
ســئل عــن شــهادة النســاء، فقــال: ال جتــوز شــهادة النســاء يف حــد مــن حــدود اهلل، 
ــل  ــور مث ــن األم ــاء م ــه اال النس ــهد في ــام ال يش ــدة في ــرأة الواح ــهادة امل ــوز ش وجت

ــة()1(.  ــة عدل ــت صدوق ــة إذا كان القابل

ثانيًا: املذهب الشافعي.

)1(  األحكام: ج2 ص 245.
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ذهب فقهاء الشافعية إىل القول بـ:

1ـ ال جتوز شهادة النساء يف احلدود.

2ـ ال جتوز شهادهتن يف النكاح والطالق، والوكالة، والوالية، والسلطنة.

3ـ اختلفوا يف جواز شهادهتن يف الرشكة والقراض.

ــر أو  ــات امله ــكاح ألثب ــرأة الن ــوى امل ــال يف دع ــهادهتن يف الرج ــواز ش 4ـ وج
ــني. ــل وامرأت ــت برج ــطره أو االرث فيثب ش

واحليــض  والــوالة  كالبــكارة  الرجــال  يــراه  ال  بــام  شــهادهتن  وتثبــت  5ـ 
والرضــاع وقيــده بعــض فقهائهــم بالرضــاع مــن الثــدي وعيــب املــرأة حتــت ثوهبــا، 

ــاء. ــع نس ــني، وأرب ــل وامرأت ــني، أو رج ــًا برجل ــت ايض ويثب

جاء ذلك يف بيان زكريا االنصاري الشافعي )ت 936هـ( للمسألة، فقال:

ــاء يف  ــهادة النس ــوز ش ــه ال جت ــنة بأن ــت الس ــري مض ــن الزه ــك ع )وروى مال
النــكاح والطــالق وقيــس باملذكــورات غريهــا ممــا يشــاركها  احلــدود، وال يف 
ــا  ــد منه ــال القص ــت يف م ــا، وإن كان ــة بعده ــة والثالث ــور والوكال ــى املذك يف املعن
الواليــة والســلطنة، لكــن ملــا ذكــر ابــن الرفعــة اختالفهــم يف الرشكــة والقــراض. 

ــل أو  ــو كالوكي ــرف، فه ــات الت ــام إثب ــال إن رام مدعيه ــي أن يق ــال: وينبغ ق
ــرب  ــال ويق ــود امل ــني إذ املقص ــل وامرأت ــان برج ــح فيثبت ــن الرب ــه م ــات حصت إثب
ــل  ــت برج ــطره أو اإلرث فيثب ــر أي أو ش ــات امله ــكاح الثب ــرأة الن ــوى امل ــه دع من
ــكارة  ــا كب ــه غالب ــا ال يرون ــذه )وم ــري ه ــام يف غ ــكاح هب ــت الن ــني، وإن مل يثب وامرأت
ووالدة وحيــض ورضــاع وعيــب امــرأة حتــت ثوهبــا يثبــت بمــن مــر(، أي برجلــني 

ــاء. ــن النس ــع( م ــني، )وبأرب ــل وامرأت ورج
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ــه جيــوز شــهادة النســاء  ــن أيب شــيبة عــن الزهــري: مضــت الســنة بأن  روى اب
ــريه  ــك غ ــس بذل ــن، وقي ــاء وعيوهب ــن والدة النس ــن م ــه غريه ــع علي ــام ال يطل في
ممــا يشــاركه يف املعنــى املذكــور، وإذا قبلــت شــهادهتن يف ذلــك منفــردات فقبــول 

ــني أوىل. ــل واملرأت ــني، والرج الرجل

 ومــا تقــرر يف مســألة الرضــاع قيــده القفــال وغــريه، بــام إذا كان الرضــاع مــن 
الثــدي، فــإن كان مــن إنــاء حلــب فيــه اللبــن مل تقبــل شــهادة النســاء بــه، لكــن تقبــل 
شــهادهتن بــأن هــذا اللبــن مــن هــذه املــرأة، الن الرجــال ال يطلعــون عليه غالبــا()1(.

ثالثًا: املذهب املالكي.

وحدد فقهاء املذهب املالكي جواز شهادة النساء يف مواضع، وهي:

1ـ ال جتــوز شــهادة النســاء فيــام هــو شــأن الرجــال إال يف االمــوال ومــا يتعلــق 
هبــا كاالجــارة.

2ـ جتــوز شــهادهتن فيــام ال يطلــع عليــه الرجــال يف الــوالدة واالســتهالل منظمة 
رجل. إىل 

3ـ جتوز شهادهتن بدون الرجال يف عيوب البدن وما شابه فيام يسرت.

جاء ذلك يف بيان اآليب االزهري ملبحث الشهادات، فقال:

)وال جتــوز شــهادة النســاء فيــام هــو شــأن الرجــال إال يف األمــوال ومــا يتعلــق 
ــع  ــك م ــي بذل ــد يق ــل واح ــك كرج ــني وذل ــرأة كامرأت ــة ام ــارة ومائ ــا كاإلج هب
رجــل أو مــع اليمــني فيــام جيــوز فيــه شــاهد ويمــني وشــهادة امرأتــني فقــط فيــام ال 

)1(  فتح  الوهاب: ح2 ص 388 - 389.
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يطلــع عليــه الرجــال مــن الــوالدة واالســتهالل وهــو النطــق بــأن يشــهدن أنــه نــزل 
مســتهال، وفائــدة ذلــك اإلرث لــه أو منــه. 

وشــبهه  مثــل عيــوب الفــرج أو البــدن )جائــزة( وال يعــارض هــذا احلــر يف 
قولــه: وال جتــوز شــهادة النســاء إال يف األمــوال الن ذلــك خمصــوص بــام قيدنــا بــه 

كالمــه مــن قولنــا فيــام هــو مــن شــأن الرجــال()1(.

رابعًا: املذهب احلنفي.

حدد فقهاء املذهب احلنفي موارد جواز شهادت النساء فيام ييل:

1ـ ال جتــوز شــهادة النســاء يف احلــدود؛ وكــذا ال جتــوز شــهادهتن يف الرضــاع 
النــه جيــوز أن يطلــع عليــه حمــارم املــرأة، وكذلــك اســتهالل املولــود وفيــه خــالف 

فقــال ابــو حنيفــة: ال جيــوز)2(.

2ـ وجتــوز يف الشــبهات، والنــكاح، والطــالق، والعتــق واالمــوال برجــل 
وامرأتــني.

3ـ وجتــوز شــهادهتن وحدهــن فيــام ال ينظــر إليــه الرجــال كالــوالدة، والعيــب 
يكــون يف  موضــع ال ينظــر إليــه إال النســاء.

جاء ذلك يف بيان الرخي )ت 483هـ( يف مبحثه للشهادات، فقال:

)وال جتــوز شــهادة النســاء وحدهــن اال فيــام ينظــر إليــه الرجــال الــوالدة 
والعيــب يكــون يف موضــع ال ينظــر إليــه اال النســاء الن األصــل أن ال شــهادة لــه 

)1(  الثمر داين: ص 608.
)2(  املغني البن قدامة: ج12 ص 15.
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للنســاء فإهنــن ناقصــات العقــل والديــن كــام وصفهــن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه 
ــب  ــيان غل ــالل والنس ــم الض ــدم ث ــبهة الع ــت ش ــان يثب ــلم( وبالنقص -وآله-وس
عليهــن ورسعــة االنخــداع وامليــل إىل اهلــوى ظاهــر فيهــن وذلــك يمكــن هتمــة يف 
الشــهادة وهــي هتمــة يمكــن التحــرز عنهــا بجنــس الشــهود فــال تكــون شــهادهتن 
عــىل االنفــراد حجــة تامــة لذلــك ولكنــا تركنــا القيــاس فيــام ال يطلــع عليــه الرجــال 
باألثــر وهــو حديــث جماهــد وســعيد بــن املســيب وســعيد بــن جبــري وعطــاء بــن أيب 
ربــاح وطــاوس قالــوا: قــال يــا رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه -وآلــه- وســلم( شــهادة 

النســاء جائــزة فيــام ال يســتطيع الرجــال النظــر إليــه.

ــاج إىل  ــكام حيت ــه أح ــق ب ــه يتعل ــع فإن ــذا املوض ــق يف ه ــرورة تتحق  والن ال
بيانــه يف جملــس القــايض ويتعــذر اثباتــه بشــهادة الرجــال ألهنــم ال يطلعــون عليــه 
ــة  ــوق مرشوع ــات احلق ــة الثب ــه الن احلج ــاء في ــهادة النس ــول ش ــن قب ــد م ــال ب ف
بحســب االمــكان ثــم يثبــت ذلــك بشــهادة امــرأة واحــدة إذا كانــت حــرة مســلمة 

ــوط. ــالث أح ــى والث ــا واملثن ــدال عندن ع

 وعنــد الشــافعي ال تثبــت اال بشــهادة أربــع نســوة وعنــد ابــن أيب ليــىل شــهادة 
ــهادة  ــد يف الش ــل واح ــام رج ــان مق ــني يقوم ــول كل امرأت ــافعي يق ــني فالش امرأت
ــه  ــام يطلــع علي ــة شــهادة رجلــني في ــع نســوة بمنزل كــام يف املذكــورات فشــهادة أرب

ــال. الرج

توضيحــه أن حــال الرجــال يف الشــهادة أقــوى مــن حــال النســاء وإذا كأن ال 
ــزام  ــى االل ــد ملعن ــل واح ــهادة رج ــال بش ــه الرج ــع علي ــا يطل ــات يشء مم ــوز اثب حي
ــى لقــول مــن يقــول أن  ــه بشــهادة امــرأة واحــدة أوىل وال معن فــألن ال جيــوز اثبات
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ــو  ــاب ل ــال يف الكت ــاق ق ــه رشط باالتف ــة في ــان احلري ــهادة ف ــس بش ــر ولي ــذا خ ه
ــه  ــا أن ــه فعرفن ــد من ــهادة ال ب ــظ الش ــك لف ــل وكذل ــرة ال تقب ــة أو كاف ــهدت أم ش

ــوق. ــهادة يف احلق ــة الش بمنزل

وهبــذا يســتدل ابــن أيب ليــىل أيضــا إال أنــه يقــول املعتــر يف الشــهادات شــيئان 
ــذر  ــو مل يتع ــا ول ــورة هن ــو الذك ــا وه ــار أحدمه ــذر اعتب ــد تع ــورة وق ــدد والذك الع
اعتبــار العــدد فيبقــى معتــرا كــام يف ســائر الشــهادات وال معنــى لقــول مــن يقــول 
إن نظــر الواحــدة أحــق مــن نظــر املثنــى ألنــه باالتفــاق املثنــى والثــالث أحــوط فلــو 

كان هــذا معتــرا ملــا جــاز النظــر اال المــرأة واحــدة.

وحجتنــا يف ذلــك حديــث حذيفــة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل )صــىل اهلل عليــه  
-وآلــه- وســلم( أجــاز شــهادة القابلــة عــىل الــوالدة وقــال شــهادة النســاء جائــزة 
ــه  ــى مــا يتناول ــه أدن ــه الرجــال والنســاء اســم جنــس فيدخــل في ــام ال يطلــع علي في
االســم واملعنــى فيــه أن هــذه خــر ال يشــرتط يف قبولــه الذكــورة وال يشــرتط فيــه 

العــدد كروايــة االخبــار.

ــع  ــذر وال ممتن ــري متع ــع غ ــذا املوض ــال إىل ه ــر الرج ــه أن نظ ــى في ــة املعن وحقيق
ولكــن نظــر اجلنــس إىل اجلنــس أحــق فــإذا أمكــن حتصيــل املقصــود بشــهادة النســاء 
ســقط اعتبــار صفــة الذكوريــة هلــذا املعنــى وهــذا موجــود يف العــدد فــان نظــر الواحــدة 
أحــق مــن نظــر اجلامعــة فســقط اعتبــار العــدد باملعنــى الــذي يســقط اعتبــار الذكــورة 
وهلــذا ال يســقط اعتبــار احلريــة فيــه الن نظــر اململوكــة ليــس بأخــف مــن نظــر احلــرة 
وهلــذا ال يســقط اعتبــار اإلســالم فيــه الن نظــر الكافــرة ليــس بأخــف من نظر املســلمة 

فينعــدم مــن الرشائــط مــا يمكــن اعتبــاره وال يعتــر مــاال يمكــن اعتبــاره.
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ــار العــدد   فعــىل هــذا احلــرف نســلم أنــه شــهادة ولكــن يدعــي أن ســقط اعتب
ــن  ــبهها م ــد ش ــذا أح ــل ه ــورة وىف احلاص ــار الذك ــقط اعتب ــذي يس ــى ال ــه باملعن في
األصلــني مــن الشــهادة ملعنــى االلــزام ومعنــى االخبــار الن صفــة الذكــورة فيــه ال 
تشــرتط فوفرنــا خطــه عــىل الشــبهني وقلنــا لشــبهه باالخبــار يســقط اعتبــار العــدد 
فيــه رشطــا ويبقــى معتــرا احتياطــا كــام يف روايــة االخبــار الواحــد يكفــي واملثنــى 
والثــالث أحــوط لزيــادة طمأنينــة القلــب والعتبــاره بالشــهادات فيــه رشطنــا 

ــه خمتــص بمجلــس القــايض. ــة واإلســالم ولفــظ الشــهادة وهــذا ألن احلري

ــو شــهد ذلــك  ــه ل ــاب أن ــه لفــظ الشــهادة ومل يذكــر يف الكت  فلهــذا يشــرتط في
رجــل بــأن قــال فاجأهتــا فاتفــق نظــري إليهــا واجلــواب أنــه ال يمنــع قبــول الشــهادة 
ــهادة  ــدد الن ش ــرتط الع ــه ال يش ــح أن ــم الصحي ــع ث ــذا املوض ــدال يف ه إذا كان ع
ــرأة  ــا بشــهادة ام ــه هن ــت املشــهود ب ــإذا كان ثب ــرأة ف ــوى مــن شــهادة امل الرجــل أق

واحــدة فشــهادة رجــل واحــد أوىل.

 وقــد قــال بعــض مشــاخينا أنــه قــال وان قــال تعمــدت النظــر تقبــل شــهادته يف 
ذلــك كــام يف الزنــا واســتدلوا عليــه بقــول أيب حنيفــة أن النســب ال يثبــت اال بشــهادة 
رجلــني أو رجــل وامرأتــني عــىل الــوالدة إن مل يكــن هنــاك حبــل ظاهــر وال فــراش 

قائــم وال اقــرار الــزوج باحلبــل وقــد بينــا هــذا يف كتــاب الطــالق.

 فامــا االســتهالك فانــى ال أقبــل فيــه شــهادة النســاء عليــه اال يف الصــالة عليــه 
فأمــا يف املــرياث فــال أقبــل يف ذلــك أقــل مــن رجلــني أو رجــل وامرأتــني يف قــول 
أيب حنيفــة رمحــه اهلل وقــال أبــو يوســف وحممــد تقبــل يف ذلــك شــهادة امــرأة واحــدة 

حــرة مســلمة عــدل حلديــث عــيل )عليــه الســالم( عنــه:
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»انه أجاز شهادة القابلة يف الستهالل«.

 واملعنــى فيــه أن اســتهالل الصبــي يكــون عنــد الــوالدة وتلــك حالــة ال يطلــع 
ــك مــن الضعــف مــاال يســمعه اال مــن شــهد  ــد ذل ــه عن عليهــا الرجــال ويف صوت
ــام  ــال في ــهادة الرج ــل كش ــه الرج ــع علي ــام ال يطل ــاء في ــهادة النس ــة وش ــك احلال تل
يطلعــون عليــه وهلــذا يصــىل عليــه بشــهادة النســاء فكذلــك يــرث وأبــو حنيفــة يقول 

االســتهالل صــوت مســموع ويف الســامع مــن رجــال يشــار كــون النســاء.

 فــإذا كان املشــهود بــه ممــا يطلــع عليــه الرجال ال تكون شــهادة النســاء فيه حجة 
ــات  ــىل جراح ــهادات ع ــال كالش ــا الرج ــة ال حيره ــك يف حال ــع ذل ــة وان وق تام
النســاء يف احلاممــات بخــالف الــوالدة فهــو انفصــال الولــد مــن األم والرجــال ال 
ــه حممــول  ــه الســالم( عن ــه وحديــث عــيل )علي يشــاركون النســاء يف االطــالع علي
عــىل قبــول شــهادة النســاء يف الصــالة وإنــام قبلنــا ذلــك يف حــق الصــالة عليــه الن 
ذلــك مــن أمــر الديــن وخــر املــرأة الواحــدة حجــة تامــة يف ذلــك كشــهادهتام عــىل 
رؤيــة هــالل رمضــان بخــالف املــرياث فإنــه مــن حقــوق العبــاد فــال يثبــت بشــهادة 

النســاء يف موضــع يكــون املشــهود بــه ممــا يطلــع عليــه الرجــال واهلل أعلــم()1(.

خامسًا: املذهب احلنبلي.

حدد فقهاء احلنابلة شهادة املرآة فيام ييل:

1ـ جتــوز شــهادهتن فيــام ال يطلــع عليــه الرجــال كالعيــوب التــي حتــت الثيــاب، 
والــوالدة، واســتهالل املولــود، والرضــاع.

)1(  املبسوط: ج16 ص 142 - 144.
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2ـ وال تقبل يف األموال اال برجل وامرأتني. 

3ـ وال تقبل شهادهتا يف القصاص وال يف احلدود كالزنا.

ــوز،  ــل: جي ــن حنب ــد ب ــال أمح ــدة فق ــرأة الواح ــهادة امل ــول ش ــوا يف قب 4ـ اختلف
ــاء. ــع نس ــل: أرب ــني، وقي ــل امرأت ــوا: ب ــب فقال ــاء املذه ــض فقه ــه بع وخالف

5ـ وال تثبــت شــهادهتن فيــام ليــس بعقوبــة كالنــكاح والرجعــة والطــالق 
وغريهــا.

جــاء ذلــك يف بيــان ابــن قدامــة املقــديس )ت 620هـــ(، ملبحــث شــهادة النســاء 
فقــال:

ــكاح  ــاء يف الن ــهادة النس ــوز ش ــه ال جت ــىل أن ــة ع ــة اجلامع ــد يف رواي ــص أمح )ن
والطــالق وقــد نقــل عــن أمحــد يف الوكالــة ان كانــت بمطالبــة ديــن يعنــي تقبــل فيــه 

شــهادة رجــل وامرأتــني فامــا غــري ذلــك فــال.

ــا  ــل فيه ــال فيقب ــا امل ــد منه ــن يقص ــاء الدي ــة يف اقتض ــك أن الوكال ــه ذل  ووج
ــكاح  ــذا ان الن ــن ه ــرج م ــايض فيخ ــال الق ــة، ق ــني كاحلوال ــل وامرأت ــهادة رج ش
ــة واحــدة ومــا  وحقوقــه مــن الرجعــة وشــبهها ال تقبــل فيهــا شــهادة النســاء رواي
عــداه خيــرج عــىل روايتــني، وقــال أبــو اخلطــاب خيــرج يف النــكاح والعتــاق أيضــا 
روايتــان )إحدامهــا( ال تقبــل فيــه إال شــهادة رجلــني وهــو قــول النخعــي والزهــري 
ومالــك وأهــل املدينــة والشــافعي وهــو قــول ســعيد بــن املســيب واحلســن وربيعــة 

ــالق. يف الط

)والثانيــة( تقبــل فيــه شــهادة رجلــني وامرأتــني روي ذلــك عــن جابــر بــن زيــد 
وإيــاس بــن معاويــة والشــعبي والثــوري وإســحاق وأصحــاب الــرأي وروي ذلــك 
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يف النــكاح عــن عطــاء واحتجــوا بأنــه ال يســقط بالشــبهة فيثبــت برجــل وامرأتــني 
ــم  ــال فل ــه الرج ــع علي ــال ويطل ــه امل ــود من ــامل وال املقص ــس ب ــه لي ــا أن ــال ولن كامل
يكــن للنســاء يف شــهادته مدخــل كاحلــدود والقصــاص ومــا ذكــروه ال يصــح فــإن 
ــة باحلمــل مل  ــان تكــون املــرأة مرتاب الشــبهة ال مدخــل هلــا يف النــكاح وان تصــور ب

يصــح النــكاح.

)فصــل( وقــد نقــل عــن أمحــد يف االعســار مــا يــدل عــىل أنــه ال يثبــت اال بثالثــة 
حلديــث قبيصــة بــن املخــارق )حتــى يشــهد ثالثــة مــن ذوي احلجــا مــن قومــه لقــد 
ــه،  ــه أخــذ ب ــا فاقــة( قــال أمحــد هكــذا جــاء احلديــث فظاهــر هــذا أن أصابــت فالن
وروي عنــه أنــه ال يقبــل قولــه إنــه وىص حتــى يشــهد لــه رجــالن أو رجــل عــدل 
ــة شــهادة رجــل واحــد وقــال يف الرجــل يــويص  ــه يقبــل يف الوصي فظاهــر هــذا أن
وال حيــره اال النســاء قــال أجيــز شــهادة النســاء فظاهــر هــذا أنــه أثبــت الوصيــة 
بشــهادة النســاء عــىل االنفــراد إذا مل حيــره الرجــال. قــال القــايض: واملذهــب أن 
هــذا كلــه ال يثبــت إال بشــاهدين وحديــث قبيصــة يف حــل املســألة ال يف االعســار.

)فصــل( وال يثبــت يشء مــن هذيــن النوعــني بشــاهد ويمــني املدعــي ألنــه إذا 
مل يثبــت بشــهادة رجــل وامرأتــني فــالن ال يثبــت بشــهادة واحــد ويمــني أوىل قــال 
أمحــد ومالــك يف الشــاهد واليمــني: إنــام يكــون ذلــك يف األمــوال خاصــة ال يقــع يف 
ــي إذا  ــال اخلرق ــد ق ــل وق ــة وال قت ــة وال رسق ــالق وال عتاق ــكاح وال ط ــد وال ن ح

ادعــى العبــد أن ســيده أعتقــه وأتــى بشــاهد حلــف مــع شــاهده وصــار حــرا.

 ونــص عليــه أمحــد وقــال يف رشيكــني يف عبــد ادعــى كل واحــد منهــام أن 
رشيكــه أعتــق حقــه منــه وكانــا معريــن عدلــني فللعبــد أن حيلــف مــع كل واحــد 
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منهــام ويصــري حــرا أو حيلــف مــع أحدمهــا ويصــري نصفــه حــرا فيخــرج مثــل هــذا يف 
الكتابــة والــوالء والوصيــة والوديعــة والوكالــة فيكــون يف اجلميــع روايتــان مــا خــال 
العقوبــات البدنيــة والنــكاح وحقوقــه فإهنــا ال تثبــت بشــاهد ويمــني قــوال واحــدا، 
قــال القــايض املعمــول عليــه يف مجيــع مــا ذكرنــاه أنــه ال يثبــت اال بشــاهدين وهــو 

قــول الشــافعي.

 وروى الدارقطنــي باســناده عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة أن النبــي )صــىل اهلل 
عليــه -وآلــه- وســلم( قــال: 

)اســترشت جريــل يف القضــاء باليمــني مــع الشــاهد فأشــار عــيل يف األمــوال ال 
تعــد ذلــك(. وقــال عمــر وبــن دينــار، عــن ابــن عبــاس عــن النبــي صــىل اهلل عليــه-
وآلــه- وســلم( انــه قــى بالشــاهد واليمــني قــال نعــم يف األمــوال، وتفســري الراوي 

أوىل مــن تفســري غــريه رواه اإلمــام أمحــد وغــريه باســنادهم.

)مســألة( قــال )وال يقبــل يف األمــوال أقــل مــن رجــل وامــرأيت ورجــل عــدل 
ــا  ــون كله ــب والدي ــرض والغص ــال كالق ــك أن امل ــة ذل ــب( ومجل ــني الطال ــع يم م
ومــا يقصــد بــه املــال كالبيــع والوقــف واإلجــارة واهلبــة والصلــح واملســاقاة 
واملضاربــة والرشكــة والوصيــة لــه واجلنايــة املوجبــة للــامل كجنايــة اخلطــأ وعمــد 
اخلطــأ والعمــد املوجــب للــامل دون القصــاص كاجلائفــة ومــا دون املوضحــة مــن 

ــني. ــل وامرأت ــهادة رج ــت بش ــجاج تثب الش

ــا  ــني ألهن ــل وامرأت ــهادة رج ــدن بش ــة يف الب ــت اجلناي ــر ال تثب ــو بك ــال أب   وق
جنايــة فأشــبهت مــا يوجــب القصــاص واألول أصــح ألن موجبهــا املــال فأشــبهت 
ــه شــهادة النســاء  ــل في ــا يوجــب القصــاص ألن القصــاص ال تقب ــارق م ــع وف البي
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وكذلــك مــا يوجبــه واملــال يثبــت بشــهادة النســاء وكذلــك مــا يوجبــه وال خــالف 
يف أن املــال يثبــت بشــهادة الســناء مــع الرجــال وقــد نــص اهلل تعــاىل عــىل ذلــك يف 

كتابــه بقولــه ســبحانه:

يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا إَِذا تَدَايَنُْتــمْ بِدَيْــٍن - إىل قولــه - وَاسَْتشْــِهدُوا شَــِهيدَيِْن 
ــنَ  ــنْ تَرَْضــوْنَ مِ ــاِن مِمَّ ــٌل وَامْرََأتَ ــِن َفرَجُ ــا رَجَُليْ ــمْ يَُكونَ ــِإنْ َل ــنْ ِرجَالُِكــمْ َف مِ

.)1(ــرَى خْ ــا اْلُ ــرَ إِحْدَاهُمَ ــا َفُتَذكِّ ــلَّ إِحْدَاهُمَ ــهَدَاءِ َأنْ تَضِ الشُّ

وأمجع أهل العلم عىل القول به وقد ذكرنا خر أيب هريرة وابن عباس فيه.

ــه بشــاهد ويمــني روي  ــر أهــل العلــم يــرون ثبــوت املــال ملدعي )فصــل( وأكث
ذلــك عــن أيب بكــر وعمــر وعثــامن وعــيل ريض اهلل عنهــم وهــو قــول الفقهــاء 
ــة  ــن عتب ــد اهلل ب ــاس وعب ــح وإي ــن ورشي ــز واحلس ــد العزي ــن عب ــر ب ــبعة وعم الس
ــىل  ــن أيب لي ــك واب ــة ومال ــر وربيع ــن يعم ــى ب ــن وحيي ــد الرمح ــن عب ــلمة ب وأيب س
ــرأي واألوزاعــي  ــال الشــعبي والنخعــي وأصحــاب ال ــاد والشــافعي وق وأيب الزن
ــني  ــاهد واليم ــى بالش ــن ق ــن م ــن احلس ــد ب ــال حمم ــني وق ــاهد ويم ــى بش ال يق

ــال: ــاىل ق ــه ألن اهلل تع ــت حكم نقض

َفرَجُــٌل  رَجَُليْــِن  ـا  يَُكونـَ َلــمْ  َفــِإنْ  ِرجَالُِكــمْ  مِــنْ  شَــِهيدَيِْن  وَاسَْتشْــِهدُوا 
.ـاِن وَامْرََأتـَ

ــي  ــخ والن النب ــص نس ــادة يف الن ــص والزي ــد زاد يف الن ــك فق ــن زاد يف ذل  فم
ــال: ــلم( ق ــه- وس ــىل اهلل عليه-وآال )ص

»البينة عى املدعي واليمني عى من أنكر«.

البقرة: 282.  )1(
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 فحــر اليمــني يف جانــب املدعــى عليــه كــام حــر البينــة يف جانــب املدعــي 
ــا مــا روى ســهيل عــن أبيــه عــن أيب هريــرة قــال: قــى رســول اهلل )صــىل اهلل  ولن
ــور يف  ــن منص ــعيد ب ــد رواه س ــاهد الواح ــع الش ــني م ــلم( باليم ــه- وس عليه-وآل
ــن  ــث حس ــذا حدي ــذي ه ــال الرتم ــانيد ق ــنن واملس ــل الس ــن أه ــة م ــننه واألئم س

ــروق. ــر وم ــاس وجاب ــن عب ــيل واب ــن ع ــاب ع ــب ويف الب غري

 وقــال النســائي اســناد حديــث ابــن عبــاس يف اليمــني مــع الشــاهد اســناد جيد، 
والن اليمــني تــرشع يف حــق مــن ظهــر صدقــه وقــوي جانبــه ولذلــك رشعــت يف 
حــق صاحــب اليــد لقــوة جنبتــه هبــا ويف حــق املنكــر لقــوة جنبتــه فــإن األصــل بــراءة 
ذمتــه واملدعــي ههنــا قــد ظهــر صدقــه فوجــب أن تــرشع اليمــني يف حقــه وال حجــة 
ــني وال  ــاهدين واملرأت ــاهدين والش ــة الش ــىل مرشوعي ــت ع ــا دل ــة ألهن ــم يف اآلي هل

نــزاع يف هــذا.

 وقوهلــم إن الزيــادة يف النــص نســخ غــري صحيــح ألن النســخ الرفــع واإلزالــة 
ــادة يف الشــئ تقريــر لــه ال رفــع واحلكــم بالشــاهد واليمــني ال يمنــع احلكــم  والزي
بالشــاهدين وال يرفعــه والن الزيــادة لــو كانــت متصلــة باملزيــد عليــه مل ترفعــه ومل 
ــة واردة يف التحمــل دون األداء  ــه والن اآلي تكــن ســخا وكذلــك إذا انفصلــت عن

وهلــذا قــال )أن تضــل إحدامهــا فتذكــر إحدامهــا األخــرى(.

 والنــزاع يف األداء وحديثهــم ضعيــف وليــس هــو للحــر بدليــل أن اليمــني 
تــرشع يف حــق املــودع إذا ادعــى الوديعــة وتلفهــا ويف حــق االمنــاء لظهــور جنايتهــم 
ــا يف  ــرتي إذا اختلف ــع واملش ــق البائ ــرشع يف ح ــامة وت ــن ويف القس ــق املالع ويف ح
الثمــن والســلعة قائمــة وقــول حممــد يف نقــض قضــاء مــن قــى بالشــاهد واليمــني 
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يتضمــن القــول بنقــض قضــاء رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم واخللفــاء الذيــن 
قضــوا بــه وقــد قــال اهلل تعــاىل:

ــمْ ُثــمَّ َل يَِجــدُوا فِــي  مُــوَك فِيمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُ ــى يُحَكِّ َفــلَ وَرَبِّــكَ َل يُؤْمِنُــونَ حَتَّ
.)1(ــلِيمًا مُوا تَسْ ــلِّ ــا َقَضيْــتَ وَيُسَ ــا مِمَّ ــِهمْ حَرَجً َأنُْفسِ

والقضــاء بــام قــى بــه حممــد بــن عبــد اهلل )صــىل اهلل عليــه -وآلــه- وســلم( أوىل 
مــن قضــاء حممــد بــن احلســن املخالــف لــه )فصــل( قــال القــايض جيــوز ان حيلــف 
عــىل مــاال تســوغ الشــهادة عليــه مثــل ان جيــد بخطــه دينــا لــه عــىل إنســان وهــو يعرف 
أنــه ال يكتــب اال حقــا ومل يذكــره أو جيــد يف رزمانــج أبيــه بخطــه دينــا لــه عــىل إنســان 
ويعــرف مــن أبيــه األمانــة وانــه ال يكتــب اال حقــا فلــه ان حيلــف عليــه وال جيــوز ان 
يشــهد بــه ولــو أخــره بحــق أبيــه ثقــة فســكن إليــه جــاز أن حيلــف عليــه ومل جيــز لــه 

أن يشــهد بــه وهبــذا قــال الشــافعي والفــرق بــني اليمــني والشــهادة مــن وجهــني:

)أحدمهــا( ان الشــهادة لغــريه فيحتمــل أن مــن لــه الشــهادة قــد زور عــىل خطــه 
وال حيتمــل هــذا فيــام حيلــف عليــه ألن احلــق إنــام هــو للحالــف فــال يــزور أحــد عليه 
)الثــاين( ان مــا يكتبــه اإلنســان مــن حقوقــه يكثــر فينســى بعضــه بخــالف الشــهادة.

)فصــل( وكل موضــع قبــل فيــه الشــاهد واليمــني فــال فــرق بــني كــون املدعــي 
مســلام أو كافــرا عــدال أو فاســقا رجــال أو امــرأة نــص عليــه أمحــد ألن مــن رشعــت 
يف حقــه اليمــني ال خيتلــف حكمــه باختــالف هــذه األوصــاف كاملنكــر إذا مل تكــن 

بينــة.

)فصــل( قــال أمحــد مضــت الســنة أن يقــى باليمــني مــع الشــاهد الواحــد فــإن 

النساء: 65.  )1(
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ــروى عــن  أيب أن حيلــف اســتحلف املطلــوب، وهــذا قــول مالــك والشــافعي، وي
أمحــد فــإن أبــى املطلــوب ان حيلــف ثبــت احلــق عليــه.

)فصــل( وال تقبــل شــهادة امرأتــني ويمــني املدعــي، وبــه قــال الشــافعي وقــال 
ــف  ــل فحل ــام الرج ــا مق ــوال أقيمت ــام يف األم ــوال ألهن ــك يف األم ــل ذل ــك يقب مال
ــل مل  ــن رج ــت م ــال إذا خل ــىل امل ــة ع ــا ان البين ــل ولن ــع الرج ــف م ــام حيل ــام ك معه
تقبــل كــام لــو شــهد أربــع نســوة ومــا ذكــروه يبطــل هبــذه الصــورة فإهنــام لــو أقيمتــا 
مقــام رجــل مــن كل وجــه لكفــى أربــع نســوة مقــام رجلــني ولقبــل يف غــري األمــوال 
ــة تقــوت بالرجــل واليمــني  ــني ضعيف ــني والن شــهادة املرأت شــهادة رجــل وامرأت

ضعيفــه فيضــم ضعيــف إىل ضعيــف فــال يقبــل.

 )فصــل( إذا ادعــى رجــل عــىل رجــل أنــه رسق نصابــا مــن حــرزه وأقــام بذلــك 
شــاهدا وحلــف معــه أو شــهد لــه بذلــك رجــل وامرأتــان وجــب لــه املــال املشــهود 
بــه إن كان باقيــا أو قيمتــه إن كان تالفــا وال جيــب القطــع ألن هــذه حجــة يف املــال 
دون القطــع، وان ادعــى عــىل رجــل أنــه قتــل وليــه عمــدا فأقــام شــاهدا وامرأتــني 
أو حلــف مــع شــاهده مل يثبــت قصــاص والديــة، والفــرق بــني املســئلتني ان الرقــة 

توجــب القطــع والغــرم معــا فــإذا مل يثبــت أحدمهــا ثبــت اآلخــر.

ــدل  ــة ب ــني والدي ــدى الروايت ــا يف إح ــاص عين ــه القص ــد موجب ــل العم  والقت
عنــه وال جيــب البــدل مــا مل يوجــد املبــدل ويف الروايــة األخــرى الواجــب أحدمهــا 
ــد  ــد واح ــذر ومل يوج ــار أو التع ــا اال باالختي ــني أحدمه ــوز ان يتع ــال جي ــه ف ال بعين
ــا  ــاهدين ألهن ــا إال بش ــة أيض ــال يف الرق ــب امل ــن أيب موســى ال جي ــال اب منهــام وق
شــهادة عــىل فعــل يوجــب احلــد واملــال فــإذا بطلــت يف إحدامهــا بطلــت يف األخــرى 
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ــاه. ــا ذكرن واألول أوىل مل

 وإن ادعــى رجــل عــىل رجــل أنــه رضب أخــاه بســهم عمــدا فقتلــه ونفــذ إىل 
أخيــه اآلخــر فقتلــه خطــأ وأقــام بذلــك شــاهدا وامرأتــني أو شــاهدا وحلــف معــه 
ثبــت قتــل الثــاين ألنــه خطــأ موجبــه املــال ومل يثبــت قتــل األول ألنــه عمــد موجبــه 
ــني، وعــىل قــول أيب بكــر ال يثبــت شــئ منهــام  ــني املفرتقت القصــاص فهــام كاجلنايت

ألن اجلنايــة عنــده ال تثبــت اال بشــاهدين ســواء كان موجبهــا املــال أو غــريه.

ــه مــاال فحلــف بالطــالق  ــه وغصب ــو ادعــى رجــل عــىل آخــر أنــه رسق من  ول
والعتــاق مــا رسق منــه وال غصبــه فأقــام املدعــي شــاهدا وامرأتــني شــهدا بالرقــة 
والغصــب أو أقــام شــاهدا وحلــف معــه اســتحق املــروق واملغصــوب ألنــه أتــى 
ببينــة يثبــت ذلــك بمثلهــا ومل يثبــت طــالق وال عتــاق ألن هــذه البينــة حجــة يف املــال 
دون الطــالق والعتــاق وظاهــر مذهــب الشــافعي يف يف هــذا الفصــل كمذهبنــا اال 

فيــام ذكرنــاه مــن اخلــالف عــن أصحابنــا فصــل(.

ــد يف  ــا ول ــه منه ــا ابن ــده وان ابنه ــا أم ول ــل أهن ــد رج ــة يف ي ــى جاري ــو ادع  ول
ملكــه وأقــام بذلــك شــاهدا وامرأتــني أو حلــف مــع شــاهده حكــم لــه باجلاريــة ألن 
أم الولــد مملوكــة لــه وهلــذا يملــك وطأهــا واجارهتــا وتزوجيهــا ويثبــت هلــا حكــم 
ــني  ــاهد واملرأت ــت بالش ــك يثب ــه واملل ــذ يف ملك ــراره ينف ــراره ألن اق ــتيالد باق االس
ــت  ــب ال يثب ــبه والنس ــي نس ــه يدع ــد ألن ــه بالول ــم ل ــني وال حيك ــاهد واليم والش
ــه وهــذا  ــد املنكــر مملــوكا ل ــه أيضــا فعــىل هــذا يقــر الولــد يف ي بذلــك يدعــي حريت

أحــد قــويل الشــافعي.

  وقــال يف االخــر يأخذهــا وولدهــا ويكــون ابنــه ألن مــن ثبتــت لــه العــني ثبــت 
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ــويل  ــني كق ــد روايت ــن أمح ــا ع ــاب فيه ــو اخلط ــر أب ــا، وذك ــد نامؤه ــا والول ــه نامؤه ل
الشــافعي ولنــا أنــه مل يــدع الولــد ملــكا وإنــام يدعــي حريتــه ونســبه وهــذان ال يثبتــان 

هبــذه البينــة فيبقيــان عــىل مــا كانــا عليــه.

ــاهد  ــك بش ــت ذل ــرت ثب ــه فأنك ــع امرأت ــه خال ــل أن ــى رج ــل( وإن ادع  )فص
وامرأتــني أو يمــني املدعــي ألنــه يدعــي املــال الــذي خالعــت بــه وان ادعــت ذلــك 
املــرأة مل يثبــت اال بشــهادة رجلــني ألهنــا ال تقصــد منــه اال الفســخ وخالصهــا مــن 

الــزوج وال يثبــت ذلــك اال هبــذه البينــة. 

ــوالدة  ــل الرضــاع وال ــه الرجــال مث ــع علي ــام ال يطل ــل في ــال )ويقب )مســألة( ق
ــم  ــل العل ــني أه ــم ب ــدل( ال نعل ــرأة ع ــهادة ام ــبهها ش ــا أش ــدة وم ــض والع واحلي
خالفــا يف قبــول شــهادة النســاء املنفــردات يف اجلملــة قــال القــايض والــذي تقبــل 
فيــه شــهادهتن منفــردات مخســة أشــياء الــوالدة واالســتهالل والرضــاع والعيــوب 

ــة والــرص وانقضــاء العــدة. ــكارة والثياب ــق والقــرن والب ــاب كالرت حتــت الثي

ــوز ان  ــه جي ــاع ألن ــىل الرض ــردات ع ــهادهتن منف ــل ش ــة ال تقب ــن أيب حنيف  وع
ــكاح  ــردات كالن ــاء منف ــت بالنس ــم يثب ــال فل ــن الرج ــرأة م ــارم امل ــه حم ــع علي يطل
ــة بــن احلــارث قــال: تزوجــت أم حييــى بنــت أيب اهــاب فاتــت  ــا مــا روى عقب ولن
أمــة ســوداء فقالــت قــد أرضعتكــام فاتيــت النبــي )صــىل اهلل عليه-وآلــه- وســلم( 
فذكــرت ذلــك لــه فاعــرض عنــي ثــم أتيتــه فقلــت يــا رســول اهلل اهنــا كاذبــه قــال:

 »كيف وقد زعمت ذلك«.

 متفــق عليــه وألهنــا شــهادة عــىل عــورة للنســاء فيهــا مدخــل فقبــل فيهــا شــهادة 
النســاء كالــوالدة وتالــف العقــد فإنــه ليــس بعــورة وحكــي عــن أيب حنيفــة أيضــا 
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ــوالدة  ــد ال ــون بع ــه يك ــتهالل ألن ــل يف االس ــردات ال تقب ــاء املنف ــهادة النس أن ش
وخالفــه صاحبــاه وأكثــر أهــل العلــم ألنــه يكــون حــال الــوالدة فيتعــذر حضــور 

الرجــال فأشــبه الــوالدة نفســها.

 وقد روي عن عيل _)صلوات اهلل وسالمه عليه(_:

»أجاز شهادة القابلة وحدها يف الستهالل«. 

ــي  ــر اجلعف ــث جاب ــن حدي ــه م ــور إال أن ــن منص ــعيد ب ــد وس ــام أمح رواه اإلم
ــاد. ــكيل ومح ــارث الع ــن واحل ــح واحلس ــازه رشي وأج

 )فصــل( إذا ثبــت هــذا فــكل موضــع قلنــا تقبــل فيــه شــهادة النســاء املنفــردات 
فإنــه تقبــل فيــه شــهادة املــرأة الواحــدة وقــال طــاوس جتــوز شــهادة املــرأة يف الرضاع 
وإن كانــت ســوداء، وعــن أمحــد روايــة أخــرى ال يقبــل فيــه اال امرأتــان وهــو قــول 
احلكــم وابــن أيب ليــىل وابــن شــرمة واليــه ذهــب مالــك والثــوري ألن كل جنــس 
ــه اثنــان كالرجــال والن الرجــال أكمــل منهــن عقــال وال  ــه احلــق كفــى في يثبــت ب

يقبــل منهــم اال اثنــان.

 وقــال عثــامن البتــي يكفــي ثــالث ألن كل موضــع قبــل فيــه النســاء كان العــدد 
ثالثــة كــام لــو كان معهــن رجــل وقــال أبــو حنيفــة تقبــل شــهادة املــرأة الواحــدة يف 
ــافعي  ــادة والش ــعبي وقت ــاء والش ــال عط ــة، وق ــات دون والدة املطلق والدة الزوج
وأبــو ثــور ال يقبــل فيــه إال أربــع ألهنــا شــهادة مــن رشطهــا احلريــة فلــم يقبــل فيهــا 

الواحــدة كســائر الشــهادات والن النبــي )صــىل اهلل عليه-وآلــه- وســلم( قــال:

 »شهادة امرأتني بشهادة رجل«.

 ولنــا مــا روى عقبــة بــن احلــارث أنــه قــال تزوجــت أم حييــى بنــت أيب اهــاب 
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ــه- ــي )صــىل اهلل علي فجــاءت أمــة ســوداء فقالــت قــد أرضعتكــام فجئــت إىل النب
وآلــه- وســلم( فذكــرت لــه ذلــك فاعــرض عنــي ثــم ذكــرت لــه ذلــك فقــال:

 »وكيف وقد زعمت ذلك؟« متفق عليه،

وروى حذيفة ان النبي صىل اهلل عليه-واله- وسلم(:

»أجاز شهادة القابلة«.

ــىل  ــي ص ــران النب ــن عم ــن اب ــاب ع ــو اخلط ــم، وروى أب ــاء يف كتبه ــره الفقه  ذك
اهلل عليــه وســلم قــال )جيــزئ يف الرضــاع شــهادة امــرأة واحــدة( وألنــه معنــى يثبــت 
ــا  ــات وم ــار الديان ــة وأخب ــدد كالرواي ــه الع ــرتط في ــال يش ــردات ف ــاء املنف ــول النس بق
ذكــره الشــافعي مــن اشــرتاط احلريــة غــري مســلم وقــول النبــي )صــىل اهلل عليه-واله(:

»وسلم شهادة امرأتني بشهادة رجل يف املوضع الذي تشهد فيه مع الرجل«.

 )فصــل( فــإن شــهد الرجــل بذلــك فقــال أبــو اخلطــاب تقبــل شــهادته وحــده 
ألنــه أكمــل مــن املــرأة فــإذا اكتفــي هبــا وحدهــا فــالن يكتفــى بــه أوىل والن مــا قبــل 

فيــه قــول املــرأة الواحــدة قبــل فيــه قــول الرجــل كالروايــة()1(.

سادسًا: املذهب اإلباضي.

حدد فقهاء املذهب اإلبايض شهادة النساء فيام ييل:

1ـ ال جتــوز شــهادة النســاء يف احلــدود مطلقــًا ســواء كانــت مقرونــة إىل الرجــال 
وحدهن. أو 

2ـ تقبل شهادة النساء فيام ال يبارشه الرجال.

)1(  املغني: ج12 ص 7 - 18.
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3ـ تقبل يف القصاص إذا كانت هي املجني عليها وارادة أن تقتص من اجلاين.

جــاء ذلــك البيــان فيــام تناولــه حممــد أطفيــش )ت 1332هـــ( يف مبحــث 
فقــال: الشــهادات، 

)وتــرد - الشــهادة - مــن نســاء يف احلــدود مطلقــًا؛ الرجــم، واجللــد، والتعزيــز، 
ــل مــع  ــال يقب ــا شــمل االدب، وقطــع الســارق، ف ــكال، واحلــد، واألدب، وم والن

الرجــال كــام تقبــل وحدهــن.
وتقبــل منهــن فيــام ال يبــارشه الرجــال، كرتــق وعقــل، وبــكارة، وقصــاص 
ــاص يف  ــه القص ــا في ــا مم ــى عليه ــن جن ــص مم ــا أن تقت ــي عليه ــرأة املجن إذا ارادت امل
ــإن  ــه، ف ــامن إذا كانــت القــدرة علي ــل بجــواز القصــاص ايضــًا يف الكت الظهــور، وقي
النســاء يكفــني يف بيــان مــا فيهــا مــن اجلنايــة إذا كان فيــام ال ينظــره الرجــال، وكــذا يف 
قيــاس اجلــرح  لــألرض، وحيتمــل ادخالــه يف قولــه: قصــاص، اي موجــب قصــاص، 
ســواء تنظــره لتقــص أو لتأخــذ األرش أو يدخــل فيــه، ألن القصــاص املامثلــة؛ فــإن 
للمجنــي عليهــا املامثلــة بــاالرض النــه عوض عــن نحو اجلــرح أو القصــاص، وينظر 

الرجــال وجــه املــرأة وكفهــا، وقيــل: وقدمهــا للقصــاص واالرش ونحومهــا()1(.

)1(  رشح كتاب النيل وشفاء الغليل: ج13 ص 119.
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ــا  ــذا خصصن ــرية، ل ــات كث ــىل تفريع ــاء ع ــهادة النس ــوع ش ــتمل موض ــد اش لق
ــا  ــالف م ــىل خ ــو ع ــردا وه ــا منف ــب مبحث ــاء املذاه ــا اورده فقه ــة م ــان خالص لبي

ــو كااليت: ــوع، وه ــعة املوض ــك لس ــاب وذل ــاه يف الكت اتبعن

املســألة االوىل: تقسيم الشــهادات إىل حق اهلل وحق اآلدمي ومواضع شهادة 

النساء من ذلك.

وهــذا التقســيم والرتتيــب الدقيــق أنفــرد بــه فقهــاء املذهــب اإلمامــي )رضــوان 
ــه الرمحــة والرضــوان( )ت 676 هـــ(  ــذ املحقــق احلــيل )علي اهلل تعــاىل عليهــم( من

واىل يومنــا هــذا ال ســيام املوســوعات الفقهيــة.

أمــا أول مــن أفــرد بابــًا لشــهادة النســاء يف الفقــه، فهــو الشــيخ املفيــد )رضــوان 
ــه املوســوم بـــ  ــه املوســوم بـــ )احــكام النســاء()1(؛ ويف كتاب اهلل تعــاىل عليــه( يف كتاب

ــة()2(. )املقنع

أما تقسيم الشهادات فيعود للمحقق احليل)رضوان اهلل تعاىل عليه(: 

فكان األول: ما تعلق يف اهلل عز وجل، وفيه مرتبتان:

)1(  احكام السناء: ص 51.
)2(  املقنعة ص 727.
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ــم  ــد منه ــت كل واح ــحق، ويثب ــواط، والس ــا، والل ــي الزن ــة األوىل: وه  املرتب
بشــهادة أربعــة رجــال؛ ويثبــت الزنــا خاصــة بشــهادة ثالثــة رجــال وامرأتــني ايضــا، 

وكذلــك يثبــت برجلــني واربــع نســاء.

والثانيــة: مــا عــدا الزنــا ممــا فيــه حــد، وهــي: الرقــة، ورشب اخلمــر، والــردة، 
ــذور،  ــارات، والن ــس، والكف ــزكاة، واخلم ــد: كال ــس بح ــا لي ــذا م ــذف، وك والق

ــالم. واإلس

وأما القسم الثاين: وهو حق اآلدمي، وفيه ثالثة مراتب:

 األوىل: ما ال يثبت إال بشاهدين وذكرين عدلني. 

والثانية: ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتني، وشاهد ويمني.

والثالثة: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات، ومنضامت.

املسألة الثانية: حكم شهادة النساء يف حق اهلل وهو احلدود. 

ــني،  ــاهد وامرأت ــاىل بش ــوق اهلل تع ــن حق ــت يشء م ــة: ال يثب ــال اإلمامي أولـ ق
ــهادات. ــرت الش ــو كث ــردات، ول ــاء منف ــهادة النس ــني، وال بش ــاهد ويم وال بش

ثانيــاـ وقــال الزيديــة: ال جيــوز شــهادة النســاء يف يشء مــن احلــدود التــي أوجبها 
 . اهلل تعــاىل عــىل العبيــد، ســواء كثــرن أو قللــنَّ

ثالثاـ قال الشافعية: ال جتوز شهادة النساء يف احلدود. 

رابعاـ قال احلنفية: ال جتوز شهادهتن يف احلدود. 

خامساـ قال احلنابلة: ال تقبل شهادهتن يف القصاص، وال يف احلدود كالزنا.   

ــواء  ــا، س ــدود مطلق ــاء يف احل ــهادة النس ــوز ش ــة: ال جت ــال اإلباضي ــاـ ق سادس
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كانــت مقرونــة إىل الرجــال أو وحدهــن.              

ــال، دون  ــأن الرج ــو ش ــام ه ــاء في ــهادة النس ــوز ش ــة: ال جي ــال املالكي ــابعاـ ق س
ــدود. ــظ احل ــح بلف التري

املسألة الثالثة: يف جواز شهادة النساء منظمات إىل الرجال.

أولـ قال اإلمامية:

1ـ يثبــت الزنــا خاصــة بثالثــة رجــال وامرأتــني، وبرجلــني وأربــع نســاء، غــري 
أن االخــري ال يثبــت بــه الرجــم، ويثبــت بــه اجللــد، وال يثبــت بغــري ذلــك.

2 ـ ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتني وشاهد ويمني وهو:

الديــون، واألمــوال كالقــرض، والقــراض، والغصــب، وعقــود املفاوضــات؛ 
كالبيــع، والــرف، والســلم، والصلــح، واالجــازات؛ واملســاقات، والرهــن، 
والوصيــة، واجلنايــة التــي توجــب الديــة ويف الوقــف تــردد اظهــره انــه يثبــت؛ ويف 

ــه اجلــواز. الــوالدة، واالســتهالل، والرضــاع عــىل خــالف أقرب

3 ـ وتقبــل شــهادتني مــع اليمــني يف األمــوال والديــون، وقيــل: عــدم الثبــوت 
أقــرب.

ثانيــاـ وقــال الزيديــة: وجتــوز شــهادهتن منظــامت إىل الرجــال يف الوصايــا، 
ــدود. ــوى احل ــك ممــا كان س ــات، وغــري ذل ــع، والصدق ــرشاء، والبي ــات، وال واهلب

ــكاح  ــرأة الن ــد امل ــال يف وع ــع الرج ــهادهتن م ــوز ش ــافعية: جت ــال الش ــاـ ق ثالث
الثبــات املهــر أو شــطره أو االرث فيثبــت برجــل وامرأتــني.

رابعاـ قال املالكية: جتوز شهادهتن يف األموال وما يتعلق هبا كاالجارة.
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خامســاـ قــال احلنفيــة: جتــوز شــهادة رجــل وامرأتــني يف الشــبهات، والنــكاح، 
والطــالق، والعتــق، واألمــوال.

سادساـ قال احلنابلة: جتوز شهادة رجل وامرأتني يف األموال.

ســابعاـ قــال اإلباضيــة: تقبــل شــهادة املــرأة يف القصــاص إذا كانــت هــي املجني 
عليهــا، وارادة أن تقتــص مــن اجلــاين.

املسألة الرابعة: يف جواز شهادة النساء منفردات عن الرجال. 

أولـ قال اإلمامية: 

1ـ تثبــت شــهادة املــرأة يف العــذرة، اي البــكارة، وعيــوب النســاء الباطنــة، وكل 
مــا ال جيــوز للرجــال النظــر إليــه، والرضــاع بأربــع نســوة منفــردات.

2 ـ تصــدق املــرأة يف دعواهــا أهنــا خليــة، وأن عدهتــا قــد أنقضــت ولكنهــا إذا 
أدعــت ذلــك وكانــت دعواهــا خمالفــة للعــادة اجلاريــة بــني النســاء، كــام إذا ادعــت 
اهنــا حاضــت يف شــهر واحــد ثالثــة مــرات، فاهنــا ال تصــدق، ولكــن إذا شــهدت 

النســاء مــن بطانتهــا بــان عادهــا كذلــك قبلــت.

ثانيــاـ قــال الزيديــة: جتــوز شــهادهتن يف حــال مــا ال يمكــن أن يشــهد عليــه إال 
النســاء، كشــهادة القابلــة عــىل اســتهالل الصبــي، ويشــرتط أن تكــون ثقــة مأمونــة؛ 
ــق، وغــري  ــل القــرن، والفلــك، والرت ــاب، مث ــي تكــون خلــف الثي ــوب الت وكالعي

ذلــك.

ثالثــاـ قــال الشــافعية: تثبت شــهادهتن بــام ال يراه الرجــال، كالبــكارة، والوالدة، 
واحليــض، والرضــاع وقيــده بعــض فقهائهــم بالرضــاع مــن الثــدي، وعيــب املــرأة 

حتــت ثوهبــا.
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ــن  ــال م ــه الرج ــع علي ــام ال يطل ــاء في ــهادة النس ــوز ش ــة: جت ــال املالكي ــاـ ق رابع
ــرت. ــام يس ــدن في ــوب الب ــود، وعي ــتهالل املول ــوالدة واس ال

ــال  ــه الرج ــر إلي ــام ال ينظ ــن في ــهادهتن وحده ــوز ش ــة: جت ــال احلنفي ــاـ ق خامس
ــاء. ــه اال النس ــر إلي ــع ال ينظ ــون يف موض ــب يك ــوالة، والعي كال

سادساـ قال اإلباضية: تقبل شهادة النساء فيام ال يبارشه الرجل.

ســابعاـ قــال احلنابلــة: تقبــل شــهادهتن فيــام ال يطلــع عليــه الرجــال، كالعيــوب 
التــي حتــت الثيــاب، والــوالدة، واســتهالل املولــد، والرضــاع.

املسألة اخلامسة: مواضع ثبوت شهادة املرأة يف احلقوق اآلدمية.

ــب،  ــه، والنس ــة إلي ــع، والوصي ــالق واخلل ــت الط ــة: ال يثب ــال اإلمامي أولـ ق
ــاء ال  ــهادة النس ــت بش ــني، وال يثب ــاهدين عدل ــة اال بش ــة، والوكال ــة األهلي ورؤي

منضــامت وال منفــردات، وال بشــاهدين.

ــكاح،  ــة، كالن ــس بعقوب ــام لي ــاء في ــهادة النس ــت ش ــة: ال تثب ــال احلنابل ــاـ ق ثاني
والرجعــة، والطــالق وغريهــا.

ثالثــاـ قــال احلنفيــة: ال جتــوز شــهادهتن يف الرضــاع، النــه جيــوز أن يطلــع عليــه 
حمــارم املــرأة، واختلفــوا يف اســتهالل املولــود، فقــال ابــو حنيفيــة: ال جيــوز، وخالفــة 

فقهــاء املذهــب، فقالــوا باجلــواز.

ــة،  ــالق، والوكال ــكاح، والط ــهادهتن يف الن ــوز ش ــافعية: ال جت ــال الش ــاـ ق رابع
ــراض. ــة، والق ــهادهتن يف الرشك ــواز ش ــوا يف ج ــلطنة، واختلف ــة، والس والوالي
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املسألة السادسة: يف ثبوت شهادة املرأة الواحدة

أول: قــال اإلماميــة: يثبــت بشــهادة املــرأة الواحــدة ربــع املــوىص بــه للمــوىص 
لــه، كــام يثبــت ربــع املــرياث للولــد بشــهادة القابلــة باســتهالله، بــل بشــهادة مطلــق 
املــرأة وإن مل تكــن قابلــة. وإذا شــهدت اثنتــان ثبــت النصــف، وإذا شــهدت ثــالث 
ــوت  ــع، ويف ثب ــت اجلمي ــوة ثب ــع نس ــهدت أرب ــه، وإذا ش ــة أرباع ــت ثالث ــوة ثب نس
ربــع الديــة بشــهادة املــرأة الواحــدة يف القتــل، ونصفهــا بشــهادة امرأتــني، وثالثــة 

أرباعهــا بشــهادة ثــالث، إشــكال وإن كان األقــرب الثبــوت.

ثانيــاـ اختلــف احلنابلــة، فقــال أمحــد بــن حنبــل: تثبــت شــهادة املــرأة الواحــدة، 
وخالفــه فقهــاء املذهــب فقالــوا: بامرأتــني، وقيــل: بأربــع.

ــه  ــه وآل ــىل اهلل علي ــوله ص ــل رس ــه وفض ــه وفضل ــابق لطف ــد اهلل وس ــم بحم ت
وســلم ويليــه كتــاب احلــدود إن شــاء اهلل تعــاىل، وبــه نســتعني، وعليــه نتــوكل، فهــو 

حســبي، وهــو نعــم املــوىل، ونعــم النصــري.

و)احلمد هلل رب العاملني(.



195

املبحث الثالث

قواعد فقهية

تناول العلامء يف القواعد الفقهية ما ارتبط بشهادة املرآة ومواردها كاليت:

املسألة األوىل: قاعدة: )حجية البينة(: 

أواًل: اعتبار الرجولية يف مفهوم البينة وعدمُه.

قال الشيخ فاضل اللنكراين )رمحه اهلل( )ت1428هـ(:

)وهــي مــن القواعــد الفقهيــة املعروفــة واملبتــىل هبــا يف كثــري مــن ابــواب الفقــه، 
والــكالم فيهــا يقــع يف مقامــات، منهــا: يف أعتبــار الرجوليــة يف مفهــوم البينــه 
ــة  ــات حجي ــاج إثب ــه فيحت ــاًل؛ وعلي ــاء اص ــهادة النس ــىل ش ــق ع ــال يطل ــه، ف وعدم
شــهادة النســاء إىل أدلــة أخــرى غــري مــا ذكرنــا، أو ال يعتــر فيــه الرجولية بل شــهادة 
أربــع نســاء بينــة يشــملها مــا يــدل عــىل اعتبــار البّينــة؟ فالثمــرة تظهــر فيــام إذا مل يكــن 

هنــاك دليــل خــاص عــىل أحــد الطرفــني مــن االعتبــار وعدمــه.

  وبعبــارة أخــرى: ال شــبهة يف اعتبــار شــهادة النســاء منفــردات يف بعــض 
املــوارد ومنضــامت إىل الرجــال يف بعــض مــوارد أخــرى، وقــد وقــع التعــرض يف 
كتــاب الشــهادات للمورديــن، كــام أنــه ال شــبهة يف عــدم اعتبارهــا يف بعــض املــوارد 
ال منفــردات وال منضــاّمت، كثبــوت اهلــالل والطــالق وغريمهــا مــن املــوارد، إنــام 
ــة،  ــظ البّين ــوم لف ــا بعم ــان قلن ــاص، ف ــل اخل ــن الدلي ــو م ــوارد اخلل ــكال يف م اإلش
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فمقتــى أدلــة حجّيتهــا حجّيتهــا ايضــًا، وإن قلنــا بالعــدم، فــال دليــل عــىل اعتبارهــا 
مطلقــًا.

  والظاهــر أنــه ال ســبيل إىل استكشــاف أحــد الطرفــني، وإن كان ربــام يدعــى 
ــّدد،  ــة بالتع ــهادة املقرون ــي الش ــة ه ــرف املترشع ــة يف ع ــظ البين ــن لف ــادر م ان املتب
مــن دون فــرق بــني الرجــل واملــرأة، كــام أنــه ربــام يدعــى االنــراف إىل خصــوص 
ــم  ــالق اس ــني، وإط ــىل الرجل ــني ع ــل واملرأت ــف الرج ــد األّول عط ــل، ويؤي الّرج
الشــاهد عليهــام يف مثــل قولــه تعــاىل يف آيــة الّديــن املفّصلــة: واسَْتشْــِهدُوا شَــِهيدَيِْن 
ــنَ  ــنْ تَرَْضــوْنَ مِ ــاِن مِمَّ ــٌل وامْرََأت ــِن َفرَجُ ــا رَجَُليْ ــمْ يَُكون ــِإنْ َل ــنْ ِرجالُِكــمْ َف مِ

 .)1(ِالشُّــهَداء

االَّ انــه مــع ذلــك ال ســبيل إىل تعيــني أحــد االحتاملــني، ومــع الرتديــد ال دليــل 
عــىل اعتبــار البّينــة مــع عــدم الّرجوليــة، نعــم ربــام يستشــهد لعمــوم حجيــة شــهادة 
ــر  ــن الباق ــور ع ــن أيب يعف ــم ب ــد الكري ــة)2( عب ــل برواي ــرج بالدلي ــا خ ــاء االَّ م النس

)عليــه الســالم( قــال: 

البيوتــات،  إذا كــّن مســتورات مــن أهــل  املــرأة والنســوة  )تقبــل شــهادة 
ــرج إىل  ــذاء والت ــاركات للب ــألزواج، ت ــات ل ــاف، مطيع ــرت والعف ــات بالس معروف

أنديتهــم)3((. الرجــال يف 

 ولكــن الظاهــر أن الروايــة يف مقــام بيــان رشوط قبــول شــهادة املــرأة ال يف مقام 

)1(  البقرة: 282.
)2(  الوسائل 18: 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20.

)3(  الوسائل كتاب الشهادات، أبواب ما يعتر يف الشهاد من العدالة، باب 41.
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ــارة أخــرى:  ــى يؤخــذ بإطالقهــا، وبعب ــل شــهادهتن حت ــه يف أّي مــورد تقب ــان اّن بي
هــي ناظــرة إىل العدالــة املعتــرة يف الشــاهد بالنســبة إىل املــرأة ال إىل اخلصوصيــات 

األخــرى كــام ال خيفــى()1(. 

ثانيًا: هل شهادة املرآة خارجة عن البينة موضوعًا؟

وهــذه الفرضيــة يف الســؤال تناوهلــا الســيد البجنــوردي )رمحــه اهلل( )1395هـ( 
فقال:

ــهادة  ــني؟ وش ــهادة رجل ــن ش ــارة ع ــي عب ــل ه ــة ه ــاين: يف أن البين ــر الث )األم
املــرأة خارجــة عــن البينــة موضوعــا أم هــي أيضــا بينــة ولكــن اعتــر رشعــا فيهــا 
بــدل كل واحــد مــن الرجلــني امرأتــان، فتكــون البينــة - فيــام إذا كــن شــاهدات - 

عبــارة شــهادة أربــع امــرأة؟.

ثــم عــىل تقديــر كــون البينــة صادقــة عــىل شــهادهتن عرفــا - غايــة األمــر مقيــدة 
بكــون عددهــن أربــع امجاعــا - فهــل يكــون مقتــى عمــوم حجيــة البينــة حجيــة 
شــهادهتن يف مجيــع املوضوعــات اال مــا خــرج بالدليــل - كثبــوت اهلــالل والطــالق 
وغريمهــا ممــا ال جتــوز شــهادهتن فيهــا ال منفــردات وال منضــامت إىل الرجــال 
ــهادهتن يف  ــول ش ــل قب ــا - أم ال ب ــهادهتن فيه ــواز ش ــدم ج ــوص وردت يف ع لنص
اي موضــوع حيتــاج إىل ورود دليــل عــىل القبــول يف ذلــك املوضــوع؟ وإال فمقتــى 
ــام  ــاوي ومق ــاب الدع ــامت وال يف ب ــردات وال منض ــول ال منف ــدم القب ــل ع األص
املخاصمــة وال يف غريهــا؟. ربــام يستشــهد لعمــوم حجيتــه شــهادهتن اال مــا خــرج 
ــه الســالم ( قــال )  ــن أيب يعفــور عــن الباقــر ) علي ــم ب ــد الكري ــة عب ــل برواي بالدلي

)1(  القواعد الفقهية: ج1 ص 474 – 476.
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عليــه الســالم (:

»تقبــل شــهادة املــرأة والنســوة إذا كــن مســتورات من أهــل البيوتــات معروفات 
بالســر والعفــاف مطيعــات لــأزواج تــاركات للبــذاء و التــبج إىل الرجــال يف 

أنديتهــم«)1(. 

وفيــه ان ظاهــر هــذه الروايــة انــه ) عليــه الســالم ( يف مقــام بيــان رشوط قبــول 
ــوع  ــه يف أي موض ــان ان ــام بي ــهادهتا ال يف مق ــل ش ــرأة تقب ــرأة وان أي ام ــهادة امل ش
ــمول  ــا يف األول - أي: يف ش ــام أم ــق يف املق ــا. والتحقي ــذ باطالقه ــي يؤخ ــل ك تقب
مفهــوم البينــة حســب املتفاهــم العــريف لشــهادة النســاء وعــدم خروجهــا عــن 

ــا.  ــا موضوع ــة عنه ــت بخارج ــا ليس ــر أهن ــا - فالظاه ــة موضوع ــوم البين مفه

ــا رجلــني أو امرأتــني اللهــم  بــل: البينــة عبــارة: عــن شــهادة اثنــني ســواء أكان
ــل  ــك يف ورود الدلي ــر ال ش ــىل كل تقدي ــني. وع ــا إىل الرجل ــى انرافه اال ان يدع
عــىل قبــول شــهادهتن منفــردات يف بعــض املــوارد ومنضــامت إىل الرجــال يف مــوارد 

أخــر. 

والفــرق بــني الصورتــني انــه بنــاء عــىل عــدم شــمول مفهــوم البينــة لشــهادهتن 
وضعــا أو انرافــا ففيــام إذا مل يوجــد دليــل خــاص عــىل القبــول يف مــورد فمقتــى 
األصــل عــدم القبــول، وأمــا بنــاء عــىل الشــمول فلــو كان عمــوم أو اطــالق بالنســبة 
إىل حجيــة البينــة يف كل موضــوع - كــام ادعينــا وجــوده   فمقتــى ذلــك العمــوم أو 

)1(  هتذيــب األحــكام » ج6، ص 242، ح 597، بــاب البينــات، ح 1، » االســتبصار » ج3، ص 13، 
ــواب  ــائل الشــيعة » ج18، ص 294، أب ــهادة، ح 2، » وس ــرة يف الش ــة املعت ــاب العدال ح 34، ب

كتــاب الشــهادات، بــاب 41، ح 20.
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ذلــك االطــالق هــو قبــول شــهادهتن اال ان يــأيت دليــل يف ذلــك املــورد عــىل عــدم 
القبــول.

 وقــد تعــرض الفقهــاء يف كتــاب الشــهادات ملــوارد القبــول وعدمــه منفــردات 
و منضــامت إىل الرجــال، والروايــات الــواردة يف بــاب شــهادة النســاء خمتلفــة جــدا، 
فمفــاد بعضهــا جــواز شــهادهتن فيــام ال يســتطيع الرجــال ان ينظــروا إليــه ويشــهدوا 

 )1 عليه.)

وظاهــر هــذا القســم مــن الروايــات انحصــار القبــول فيــام ذكــر وعــدم قبوهلــا 
فيــام يســتطيع الرجــال ان ينظــروا إليــه، ومفــاد بعضهــا جــواز شــهادهتن يف النــكاح 

منضــامت إىل الرجــال وعــدم قبوهلــا يف الطــالق)2(. 

ــن  ــف رؤيته ــال بضع ــالل، معل ــالق واهل ــا يف الط ــدم قبوهل ــا ع ــاد بعضه ومف
وحماباهتــن إىل غــري ذلــك مــن االختالفــات بينهــا. وتفصيــل هــذه املســألة يف كتــاب 
الشــهادات وليــس هاهنــا مقــام بحثهــا، والغــرض هاهنــا بيــان حكــم مــورد الشــك 

وعــدم وجــود دليــل ال عــىل القبــول وال عــىل عــدم القبــول()3(.

املســألة الثانيــة: قاعــدة: )الوصيــة حــق علــى كل مســلم( والبحــث يف: 

)ثبــوت الوصيــة باملال بشــهادة العــدل الواحد مــع اليمني(.

هــذه القاعــدة تناوهلــا الســيد البجنــوردي )رمحــه اهلل( يف قواعــده، وقــد تناوهلــا 
مــن جهــات عــدة، ابتدأهــا: يف مــدرك القاعــدة وغريهــا مــن اجلهــات حتــى يصــل 

)1(  وسائل الشيعة » ج18، ص 258، أبواب كتاب الشهادات، باب 24، ح 4، 5، 7، و 9.
)2(  وسائل الشيعة » ج18، ص 258، أبواب كتاب الشهادات، باب 24، ح 5، 7، و 11.

)3(  القواعد الفقهية: ج3 ص 25.
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إىل البحــث يف أحــكام الوصيــة، فــكان منهــا، قولــه:

)ال إشــكال يف ثبــوت الوصيــة باملــال بشــهادة العــدل الواحــد مــع اليمــني 
إمجاعــا، وكذلــك ال خــالف يف ثبوهتــا بشــهادة عــدل واحــد مــع شــهادة امرأتــني 
ثقتــني، إلطــالق األدلــة يف أبــواب احلقــوق املاليــة وعــدم اختصاصهــا بمــورد دون 

ــاب القضــاء والشــهادات. مــورد، كــام هــو مذكــور مرشوحــا يف كت

وكذلــك تقبــل شــهادة امــرأة واحــدة يف ربــع مــا شــهدت بــه، وتقبــل شــهادة 
اثنــني يف نصفــه، وشــهادة ثــالث يف ثالثــة أربــاع ممــا شــهدن بــه، وشــهادة أربــع يف 
اجلميــع، كل ذلــك إذا كانــت شــهادتني يف املاليــات. واملــدرك يف هــذا احلكــم روايــة 
ــه الســالم يف شــهادة امــرأة حــرت رجــال يــوىص  ــد اهلل علي الربعــي عــن أيب عب

ليــس معهــا رجــل، فقــال عليــه الســالم: 

»جياز ربع ما أوىص بحساب شهادتا«)1(.

ورواية أبان عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال: 

»يف وصيــة مل يشــهدها إل امــرأة«، فأجــاز شــهادهتا يف الربــع مــن الوصيــة 
بحســاب شــهادهتا  وروايــة حممــد بــن قيــس قــال: قــال أبــو جعفــر )عليــه الســالم(  

»قــىض أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف وصيــة مل يشــهدها إل امــرأة أن جتــوز 
شــهادة املــرأة يف ربــع الوصيــة إذا كانــت مســلمة غــر مريبــة يف دينهــا«)2(.

)1(  الــكايف ج7، ص 4، بــاب االشــهاد عــىل الوصيــة، ح 4، الفقيــه ج4، ص 192، بــاب االشــهاد 
عــىل الوصيــة، ح 5435، هتذيــب األحــكام  ج9، ص 180، ح 719 بــاب االشــهاد عــىل 
الوصيــة، ح 2،  وســائل الشــيعة  ج13، ص 395، أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 1.
)2(  هتذيــب األحــكام  ج9، ص 180، ح 723، بــاب االشــهاد عــىل الوصيــة، ح 9، وســائل الشــيعة  

ج13، ص 396، أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 3.
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وداللــة هــذه الروايــات عــىل مــا ذكرنــا يف أول الفــرع مــن أن بشــهادة الواحــدة 
الربــع، وباالثنتــان النصــف، وبالثــالث ثالثــة أربــاع، وباألربــع اجلميــع واضحــة 
ــه ال تثبــت بشــهادة املــرأة إال الربــع ســواء  ــان. وأمــا مــا توهــم أن ــاج إىل البي ال حيت
كانــت واحــدة أم كــن متعــددات، فخــالف مــا يفهــم مــن ظاهــر الــكالم. وليــس 
ــل  ــود الدلي ــرأة، لوج ــع امل ــع أصاب ــة قط ــك يف دي ــام كان كذل ــاس ك ــاب القي ــن ب م

هنــاك وهــو قولــه )صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم(:

»املــرأة تعاقــل الرجــل إىل ثلــث الديــة، فــإذا زاد يكــون ديتهــا نصــف ديــة 
الرجــل«.

 بــل: الظهــور العــريف يقتــي أن يكــون لشــهادة كل امــرأة ربــع مــا شــهد هبــا 
غــري الربــع الــذي يثبــت بشــهادة األخــرى إىل أن يســتويف بشــهاداهتن متام ما شــهدن 
بــه، فــال يبقــى حمــل وموضــوع لشــهادة اخلامســة. هــذا، مضافــا إىل أن األصــل عــدم 

التداخل. 

ــة  ــات أخــر ظاهرهــا عــدم قبــول شــهادة املــرأة يف الوصي ــا رواي ــم إن هــا هن ث
ــد  ــة أمح ــنان )2(، ومكاتب ــن س ــد اهلل ب ــة عب ــن)1(، ورواي ــد الرمح ــة عب ــا، كرواي مطلق
ــد مــن تأويلهــا كــام يف الوســائل، أو طرحهــا إلعــراض  ــن هــالل)3(، ولكــن ال ب ب

)1(  هتذيــب األحــكام » ج9، ص 180، ح 722، بــاب االشــهاد عــىل الوصيــة، ح 8، » وســائل 
الشــيعة » ج13، ص 396، أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 6

)2(  هتذيــب األحــكام » ج6، ص 270، ح 728، بــاب البينــات، ح 133، » االســتبصار » ج3، ص 
30، ح 100، بــاب فيــام جيــوز فيــه شــهادة النســاء، ح 32، » وســائل الشــيعة » ج13، ص 397، 

أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 7.
)3(  هتذيــب األحــكام » ج6، ص 268، ح 219، بــاب البينــات، ح 124، » االســتبصار » ج3، ص 
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ــل اإلمجــاع عــىل خالفهــا()1(. املشــهور عنهــا ب

ــه  ــه وآل ــىل اهلل علي ــوله ص ــل رس ــه وفض ــه وفضل ــابق لطف ــد اهلل وس ــم بحم ت
وســلم ويليــه كتــاب احلــدود إنشــاء اهلل تعــاىل، وبــه نســتعني، وعليــه نتــوكل، فهــو 

حســبي، وهــو نعــم املــوىل، ونعــم النصــري.

و )احلمد هلل رب العاملني(.

ــه شــهادة النســاء، ح 22، » وســائل الشــيعة«ج 13، ص 397،  ــام جيــوز في ــاب في 28، ح 90، ب
ــا، بــاب 22، ح 8. أبــواب أحــكام الوصاي

)1(  القواعد الفقهية: ج6 ص 316 – 318.
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