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�حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا، 
من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك 
له، و�أ�سهد �أن حممد عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليما كثري�ً.

�أما بعد
فاإن طبيعة �لعمل �لق�سائي كغريه من �الأعمال �لتي تخ�سع لالأحكام و�الأنظمة، تارة 
يكون العمل فيها مقيداً حتدد فيه احلالت والإجراءات وال�رشوط وما �شابهها يف حدود 
وقو�عد و�أحكام معينة من�سو�ص عليها، فال ي�سع �لقا�سي �أمام هذ� �لتقييد �إال تنفيذها، 
كما ن�ص عليها وعدم خمالفتها �أو جتاوزها، وهذ� ما يعبرّ عنه باخل�سوع لل�سلطة �ملقيدة، 
وتارة اأخرى يتاح للقا�شي حيز من احلرية ميار�س من خالله �شلطته التقديرية؛ ين�شاأ هذا 
القواعد  تنتفي  اأو عندما  اأو نظامية،  ال�شلطة من ن�شو�س �رشيحة فقهية،  احليز وهذه 

والأحكام والنظم التي حتد من تلك ال�شلطة يف ممار�شة عملها الق�شائي.
والناظر يف طبيعة الق�شاء يف الإ�شالم يجد اأنه ق�شاء ُجمع فيه بني التقييد واحلرية، 
فهو يف جوانب منه مقيد ويف اأخرى حر، وهذا ما يعبرّ عنه يف امل�شطلحات الق�شائية 
احلديثة باملذهب الق�شائي املختلط. فيه ثبات وا�شتقرار ومرونة ومقاربة بني احلقيقتني 
الق�شائية والواقعية مع ف�شح املجال للقا�شي يف ممار�شة �شلطته التقديرية املن�شبطة وفقاً 

لالأحوال والوقائع، وعلى هذا النهج ي�شري الق�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية.
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الإ�شالمية  ال�رشيعة  اأحكام  من  م�شتمدة  ال�شعودي  الق�شاء  يف  التقديرية  وال�شلطة 
وفقاً ملا دل عليه �لكتاب و�ل�سنَّة وما ي�سدره ويل �الأمر من �أنظمة ال تتعار�ص معهما.

�شلطة  ال�شعودي  الق�شاء  يف  التقديرية  ال�شلطة  اإن  القول:  ميكننا  لذلك  ونتيجة 
عظيمة،  مقا�شد  من  عليه  ا�شتملت  وما  وقواعدها،  ال�رشيعة  باأحكام  ملتزمة  من�شبطة 

وم�شالح جليلة.
واإذا اأردنا اأن ن�شلرّط ال�شوء على جمالت ال�شلطة التقديرية يف املجال الق�شائي 
فاإن طرق الإثبات واليمني الق�شائية على وجه اخل�شو�س ميدان رحب، وف�شاء وا�شع 
اأكتب  اأن  راأيت  فقد  املوا�شيع  هذه  مثل  ولأهمية  ال�شلطة؛  تلك  القا�شي  فيه  ميار�س 
والنظر  البحث  جمال  ليكون  الق�شائية«،  اليمني  يف  التقديرية  القا�شي  »�شلطة  يف 
يف  املو�شوع  هذا  لي�شهم  النظامية؛  الدرا�شة  مع  الفقهية  الدرا�شة  فيه  جتتمع  بحيث 
تعزيز الدرا�شات الق�شائية املتخ�ش�شة واملوؤ�شلة، وقد انتظمت خطة هذا البحث يف 

العنا�رش الآتية:
التمهيد يف التعريف مبفردات العنوان، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: املراد بال�شلطة التقديرية.
املطلب الثاين: املراد بالقا�شي.

املطلب الثالث: املراد باليمني الق�شائية.
املبحث الأول: �شلطة القا�شي التقديرية يف منع توجيه اليمني.

املبحث الثاين: �شلطة القا�شي التقديرية يف تعديل �شيغة اليمني.
املبحث الثالث: �شلطة القا�شي التقديرية يف توجيه ميني ال�شتظهار وما يف حكمها.

املبحث الرابع: �شلطة القا�شي التقديرية يف تغليظ اليمني، وفيه ثمانية مطالب.
املطلب الأول: من له حق طلب التغليظ؟
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اأ�شماء اهلل  اإلى القا�شي يزيد ما �شاء من  املطلب الثاين: الختيار يف �شفة التغليظ 
و�شفاته وينق�س ما �شاء.

املطلب الثالث: �شلطة القا�شي يف تقدير ما ُيغلظ لأجله.
املطلب الرابع: تغليظ اليمني باللفظ »بال�شيغة«.

املطلب اخلام�س: تغليظ اليمني بالزمان.
املطلب ال�شاد�س: تغليظ اليمني باملكان.

املطلب ال�شابع: تغليظ اليمني بالهيئة »احلال«.
، هل ي�شوغ  املطلب الثامن: التغليظ باليمني بالطالق ونحوه اإذا طلبه اخل�شم واألحَّ

للقا�شي التحليف به؟
املبحث اخلام�س: �شلطة القا�شي التقديرية يف قبول العذر عند التخلف عن احل�شور 

يف املوعد املحدد لأداء اليمني.
املبحث ال�شاد�س: �شلطة القا�شي التقديرية يف اإمهال من توجهت عليه اليمني.

على  اليمني  رد  اأو  بالنكول  الق�شاء  يف  التقديرية  القا�شي  �شلطة  ال�شابع:  املبحث 
�ملدعي.

�خلامتة.
�لفهار�ص.

واأ�شاأل اهلل التوفيق وال�شداد، واأن يرزقنا الإخال�س يف القول والعمل اإنه ويل ذلك 
والقادر عليه، و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني.
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التمهيد

املطلب الأول

املراد بال�سلطة التقديرية

قبل  نحتاج  و)التقديرية(  )ال�شلطة(  كلمتني  من  مركبة  جملة  التقديرية  ال�شلطة 
تعريفها املركب اإلى تعريف اأفرادها كل على حدة.

قال ابن فار�س: )ال�شني والالم والطاء اأ�شل واحد، وهو القوة والقهر، ومن ذلك 
ال�شالطة من الت�شلرّط وهو القهر، ولذلك �شمي ال�شلطان �شلطانا. وال�شلطان: احلجة())) 

ويف القامو�س: )وال�شليط هو ال�شديد())).
فال�شلطة: كلمة حتمل معنى القوة والقهر والتحكم وال�شدة، و�شمي ال�شلطان �شلطاناً 

لت�سلطه وقهره.
والقوة  القهر  معانيها  يف  حتمل  والتي  »الولية«  معنى  »ال�شلطة«  كلمة  وتقارب 

و�لتحكم.
وتن�شحب هذه املعاين اللغوية على »ال�شلطة » مو�شوع بحثنا حيث قوة القا�شي 
وحتكمه وقهره و�شدته يف اجلوانب الق�شائية، اإعماًل لتقديره يف الق�شية املنظورة عنده 

وفق امل�شلحة ل بالت�شهي والهوى، كل ذلك لأجل اإقامة احلق وف�شل اخل�شومات.
وكلمة » التقديرية » قال ابن فار�س: )القاف والدال والراء اأ�شل �شحيح يـدل على 

معجم مقايي�س اللغة 95/3 »قدر«.  (((
�س)67.  (((
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ر ال�شيء قا�شه. مبلغ ال�شيء وكنهه ونهايته()3) و)قدر كل �شيء ومقداره مقيا�شه())) وقدَّ
والتقدير ياأتي يف اللغة على عدة معاٍن:

الأول: الرتوي والتفكري يف ت�شوية اأمر وتهيئته.
عه عليها. الثاين: تقديره بعالمات يقطِّ

وعقدت  نويته  اأي  وكذا،  كـذا  اأمر  قدرت  تقـول:  بعقدك،  اأمراً  تنوي  اأن  الثالث: 
عليـه)5).

والتقدير: »التفكري يف ت�شوية اأمر وتهيئته بح�شب نظر العقل وبناء الأمر عليه«)6).
�شلطة  يف  و«التقديرية«  »التقدير«  كلمتي  بني  املنا�شبة  تظهر  املعاين  من  �شبق  ومما 
القا�شي، فالقا�شي ي�شعى من خالل �شلطته ملعرفة كنه الق�شية وبلوغ احلقيقة فيها عن 
طريق الرتوي والتفكري، ومقاي�شة الأمور، وبناء الأمر عليها وفقاً لتلك ال�شلطة وما لديه 

من معطيات.
ف �شلطة القا�شي التقديرية باأنها: حيز من احلرية  ون�شتطيع من خالل ما تقدم: اأن نعرِّ
يتاح للقا�شي مبقت�شى الن�س ال�رشيح اأو ال�شمني، ي�شتمد منه القوة، ليتمكن من خالله 

من النظر والرتوي والتفكر لعمل الأ�شلح لبلوغ احلقيقة ومعرفة كنهها.
واإن كان م�شطلح ال�شلطة التقديرية من امل�شطلحات القانونية احلديثة النا�شئة فاإن 
كتبهم،  يف  ومبثوث  العلماء،  عند  متقرر  وحواه  التقديرية  ال�شلطة  معنى  ت�شمنه  ما 
ومتو�فر يف �أق�سية �الأمة – واإن اختلفت امل�شميات - حتت عناوين خمتلفة. تارة حتت 
الجتهاد الق�شائي وتنزيله على الوقائع والأفراد كل بح�شبه وهو جمال خ�شب لهذه 

معجم مقايي�س اللغة 5 /)6 »قدر«.  (3(
انظر: ل�سان العرب 5/)7 مادة »قدر«.  (((

انظر: املحكم 6/)30، ل�سان العرب 5/)7 مادة »قدر«.  (5(
تاج العرو�س 83/3).  (6(
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ال�شلطة، وتارة اأخرى حتت عنوان امل�شالح وحتقيقها وال�شعي يف جلبها، واأخرى حتت 
تتبع  الأحكام  وقاعدة  بامل�شلحة،  منوطة  احلاكم  ت�رشفات  كقاعدة  ال�رشعية  القواعد 
التعازير وتفاوت العقوبات باختالف  اأحياناً حتت مو�شوع  امل�شالح وغريهما، وتظهر 
اأحوال املحكوم عليهم مع تنوع الق�شايا، مما ل يجوز للقا�شي اأن ي�شري فيه على ن�شق 

واحد مع اجلميع مبعزل عن النظر يف الأحوال وتنوعها.
وهكذا فاإن هذه امل�شطلحات القدمي منها واحلديث �شواء ما جرى منها على األ�شنة 
الفقهاء اأو غريهم من اأرباب الفنون وال�شناعات ل م�شاحة فيها اإذا ظهرت وان�شبطت 

ومل تت�سمن �أي مف�سدة.
اأن  دام  ما  م�شايقة  مثله  يف  يقع  ل  عبارة  اختالف  واملح�شلة  النتيجة  تكون  واإمنا 
املنا�شبة املعتبة موجودة بني ال�شطالح ومعناه، ول تخالف �شيئاً من اأحكام ال�رشيعة. 

والألفاظ كما يقال قوالب املعاين.
يقول اأبو حامد الغزايل – رحمه �هلل – يف امل�شت�شفى: )ل م�شاحة يف الألفاظ بعد 
الألفاظ بعد فهم  الدين: )فال م�شاحة يف  اإحياء علوم  املعاين()7)، ويقــول يف  معرفة 
�ملقا�سد()8) ويقول �بن �لقيم – رحمه �هلل –: )وال�شطالحات ل م�شاحة فيها اإذا مل 
تت�سمن مف�سدة()9)، وملا عر�س يف كتابه الطرق احلكمية لكالم اأبي الوفاء بن عقيل يف 
جواز العمل يف ال�شلطنة بال�شيا�شة ال�رشعية قال: )فال يقال اإن ال�شيا�شة العادلة خمالفة ملا 
نطق به ال�رشع، بل هي موافقة ملا جاء به، بل هي جزء من اأجزائه، ونحن ن�شميها �شيا�شة 

تبعاً مل�شطلحكم، واإمنا هي عدل اهلل ور�شوله ظهر بهذه الأمارات والعالمات()0)).

.(3/(  (7(
.(9(/(  (8(

انظر: مدارج ال�سالكني 306/3.  (9(
�س)).  ((0(



88
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

ومن اأمثلة ال�شلطة التقديرية املتاحة للقا�شي مما ن�س عليه الفقهاء:
ما جاء يف ل�شان احلكام: »والختيار يف �شفة التغليظ اإلى القا�شي«)))).

�لقا�سي  – منهم من يقول  – التغليظ  فيه  امل�شايخ  اآخر: »ثم اختلف  ويف مو�شع 
باخليار اإن �شاء غلظ واإن �شاء مل يغلظ يف كل مدعى به وعلى كل مدعى عليه«)))).

ويف البحر الرائق يف م�شاألة التغليظ: »�شاغ للقا�شي«)3)).
ويف مو�شع اآخر: »وله – للقا�سي – اأن يزيد يف التغليظ على هذا وينق�س منه«)))).

وجاء يف نهاية املحتاج يف م�شاألة التغليظ اإذا كان املدعى به دون القدر املحدد وهو 
ن�شاب الزكاة: »لو راآه احلاكم جلراأة يف احلالف فعله«)5)).

ويف منتهى الإرادات اأناط ترك التغليظ وفعله لراأي احلاكم)6)).
وقال ابن تيمية يف م�رشوعية التغليظ: »اإذا راآه احلاكم م�شلحة«)7)).

ويف بدائع ال�شنائع يف تغليظ اليمني على غري امل�شلم: »واإذا راأى القا�شي ما يكون 
تغليظاً يف دينه فعل«)8)).

ويف الإن�شاف للمرداوي: »واإن راأى احلاكم تغليظها بلفظ اأو زمن اأو مكان جـاز وهو 
املذهب«)9)).

�س)3).  ((((
 ،((7/6 ال�سنائع  بدائع   ،(6/( الهندية  الفتاوى   ،685/8 الربهاين  املحيط  يف:  نحوه  وانظر  �س)3)،   ((((

العناية ))/)9).
33/7)، وانظر: تبيني احلقائق )/)30، جممع الأنهر 356/3.  ((3(

.(33/7  ((((

.330/8  ((5(

.(8(/(  ((6(
انظر: الفتاوى الكربى 570/5، وامل�ستدرك على فتاوى ابن تيمية )/)5).  ((7(

.((8/6  ((8(
.((0/((  ((9(
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ويف �رشح ميارة نقل عن اأبي عبداهلل الآبدي اأحد ق�شاة املالكية، اأنه كان ُيغلظ على 
من فهم منه �للدد من �ليهود)0)).

هذه بع�س النقول التي تعزز عمل القا�شي و�شلطته يف تقدير الأحوال وفق امل�شلحة 
�سعياً للو�سول �إلى �حلقيقة قدر �مل�ستطاع)))).

وقد اأدرك ق�شاة الإ�شالم اأهمية هذه ال�شلطة وما مُيكن اأن ت�شهم به من دور اإيجابي 
لتحقيق العدالة ومن اأمثلة ذلك ما ذكره ابن القيم يف كتابه الطرق احلكمية »اأن اإيا�س 
بن معاوية اخت�شم اإليه رجالن ا�شتودع اأحدهما �شاحبه وديعة، فاأراد ا�شتحالفه. فقال 
�شاحب الوديعة لإيا�س: ا�شتحلفه باهلل ما يل عنده وديعة، فقال اإيا�س: بل ا�شتحلفه باهلل 
ما لك عنده وديعة ول غريها«)))) ثم قال: »وهذا من اأح�شن الفرا�شة. فاإنه اإذا قال »ما له 
عندي وديعة« احتمل النفي واحتمل الإقرار فين�شب »ما له« بفعل حمذوف مقدر، اأي 
دفع ماله اإيل، واأعطاين ما له، اأو يجعل »ما » مو�شولة واجلار واملجرور �شلتها، ووديعة 

خب عن »ما« فاإذا قال: »ول غريها« تعني النفي«)3)).
بني  ق�شى  بن ح�شن  احل�شني  اأن  الق�شاة  اأخبار  وكيع يف  ذكرها  اأخرى  واقعة  ويف 
رجلني ا�شرتى اأحدهما من الآخر جارية زعم امل�شرتي اأنها جمنونة، فقال له احل�شني بن 
ح�شن: ائتني ب�شهودك اأنها جمنونة. فقال: لي�س يل �شهود. فقال للبائع: احلف باهلل لقد 
بعتها وما بها من جنون. فقال البائع: اردد اليمني على بيعي الذي ا�شرتى مني. فقال 
تلك  امل�شرتي  فكره  جلنونا.  بها  واإن  ا�شرتيتها  لقد  باهلل  احلف  ا�شرتى:  للذي  احل�شني 
اليمني. فقال احل�شني للبائع: اإين اأفهم النا�س واأخاف اإمنا تكون رددت عليه اليمني من 

.98/(  ((0(
وانظر اأي�سًا يف امل�ساألة: معني احلكام �س76)، ال�سيل اجلرار )/63).  ((((

�س)3.  ((((
الطرق احلكمية �س)3.  ((3(
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ورع علمته عنده فاحلف باهلل لقد بعتها وما بها من جنون. فكره القوم كلهم اليمني 
فقامو� و��سطلحو�)))).

وقد ت�شمن نظام املرافعات ال�رشعية ال�شعودي مواد كثرية ُمنحت فيها املحكمة اأو 
القا�شي �شلطة تقديرية، وحيزاً من احلرية يف التعامل مع الق�شايا والوقائع وفقا لقناعته، 
و�شعياً لتحقيق العدالة من غري اأن تقيده فيها باجتاه واحد ي�شلكه، فت�شبح ال�شلطة حينئذ 

من مالئمات العمل الق�شائي، وعائدة اإلى اإرادة القا�شي وم�شيئته.
ومن اأمثلة ذلك قول املنـظم: للمـحكمة)5))، �أو للـقا�سي)6))، اأو ح�شب تقـدير

يقبله  لعذر  فللقا�سي)30)،  للقا�شي)9))،  ظهر  القا�شي)8))،  راأى  اإذا  �لقا�سي)7))، 
كان  فللمحكمة)35)،  املحكمة))3)،  ظهر  وللمحكمة)33)،  وللقا�سي))3)،  �لقا�سي))3)، 
ر�أت  للمحكمة)39)،  جاز  �ملحكمة)38)،  نظر  يف  للمحكمة)37)،  ويجوز  للمحكمة)36)، 

�ملحكمة)0)).

اأخبار الق�ساة 0/3).  ((((
انظر املواد: 76، 99، 00)، )0)، )))، 33)، 39)، 00).  ((5(

انظر املادة: ))).  ((6(

انظر املادة: 99).  ((7(
انظر املادة: )6.  ((8(

انظر املادة: ).  ((9(
انظر املواد: 65، 50).  (30(

انظر املادة: 65.  (3((
انظر املادة: 39).  (3((

انظر املواد: 8)، )8.  (33(
انظر املادة: )5.  (3((

انظر املواد: 66، 03)، )))، 5)).  (35(
انظر املادة: 69.  (36(

انظر املادة: 3)).  (37(

انظر املادة: ))).  (38(

انظر املادة: ))).  (39(
انظر املادة: 83.  ((0(
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وجتدر الإ�شارة هنا اإلى اأن نظام املرافعات ال�رشعية ال�شعودي نظام حمكوم باأحكام 
ال�رشيعة الإ�شالمية، وما ي�شدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�س معها، وبهذا جاءت 
املادة الأولى من النظام: »تطبق املحاكم على الق�شايا املعرو�شة اأمامها اأحكام ال�رشيعة 
�الإ�سالمية، وفقاً ملا دل عليه �لكتاب و�ل�سنَّة، وما ي�سدره ويل �الأمر من �أنظمة ال تتعار�ص 

مع الكتاب وال�شنرّة«.
هذه بع�س الأمثلة على منح القا�شي اأو املحكمة تلك ال�شلطة التقديرية التي يحتمها 

العمل الق�شائي ويقت�شي عمل القا�شي منح هذا احليز من احلرية واملرونة.
وقد اأتت هذه ال�شلطة التقديرية يف النظم والقوانني على اأوجه متعددة، منها تخيري 
قا�شي الدعوي يف اختيار اإجراء نظامي �شمن اأكرث من اإجراء اأورده الن�س بح�شب كل 
حالة ومالب�شاتها، اأو جعل تقدير مواقف اأطراف الق�شية راجعاً للقا�شي واتخاذ ما يراه 
اإرادته ويرتك املجال للقا�شي ليتخذ  اأو يتنازل املنظم عن  لقناعته ونظره،  منا�شباً طبقاً 

املجال الأن�شب للو�شول اإلى احلقيقة)))).
ومن هنا فاإن ال�شلطة التقديرية تن�شاأ حينئذ اإما عن ن�س �رشيح فقهي اأو نظامي، اأو 
عن انتقاء القواعد والأحكام النظامية التي حتد من �شلطة القا�شي التقديرية يف ممار�شة 

عمله.

انظر: �سلطة القا�سي التقديرية يف املواد املدنية والتجارية �س05)، مفهوم ال�سلطة التقديرية للقا�سي   ((((
املدين �س)3).
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املطلب الثاين: املراد بالقا�سي

املراد بالقا�ضي يف اللغة:
القا�شي: ا�شم فاعل م�شتق من الفعل ق�شى يق�شي ق�شاء وق�شية. وتعريف القا�شي 

هو فرع عن تعريف الق�شاء.
والق�شاء يف اللغة ياأتي ملعاٍن متعددة)))) وكثري من هذه املعاين يظهر فيها التقارب 
ال�شديد يف املعنى، ومن تلك املعاين: احلكم، والإيجاب، والعمل والأداء، والتبيني، 
والقطع، والف�شل، واللزوم، وبلوغ احلاجة، والفراغ، والإم�شاء، والإنفاذ. ومع تعدد 
)اإلى  يعود:  التهذيب  يف  الأزهــري  يقول  كما  مرجعها  اأن  اإل  والوجوه  املعاين  هذه 
اأو  اأعلم،  اأو  اأوجب،  اأو  اأدي،  اأو  اأمت،  اأو  اأحكم عمله،  ما  ال�شيء ومتامه وكل  انقطاع 

�أنفذ، �أو �أم�سى فقد ق�سى()3)).
ومعاين التبيني واحلكم والف�شل والقطع واللزوم والإيجاب متوافرة يف القا�شي، 
وقطع  والف�شل  ال�رشعي،  احلكم  تبيني  جهة  من  الق�شاء  معنى  جمتمعة  ت�شكل  وهي 

اخل�شومات، مع الإيجاب والإلزام.
املراد بالق�شاء يف ال�شطالح:

لكل  واحد  تعريف  على  اأقت�رش  متعددة  بتعريفات  ال�شطالح  يف  الق�شاء  ف  ُعرِّ
مذهب من املذاهب الفقهية املعتبة:

1- عرفه احلنفية: اإنهاء اخل�شومات، وقطع املنازعات على وجه خم�شو�س)))).
2- عرفه املالكية: الإخبار عن حكم �رشعي على �شبيل الإلزام)5)).

انظر: املحكم 6/)8)، ال�سحاح 63/6))، ل�سان العرب 5)/86) مادة: »ق�سى«.  ((((
تهذيب اللغة 9/))) مادة: »ق�سى«.  ((3(

انظر: حا�سية رد املحتار 5/)35.  ((((
انظر: تب�سرة احلكام )/)).  ((5(
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3- عرفه ال�شافعية: اإلزام من له اإلزام بحكم ال�رشع)6)).
4- عرفه احلنابلة: تبيني احلكم ال�رشع والإلزام به وف�شل اخل�شومات)7)).

وميكن من خالل ما �شبق اأن نقول باأن القا�شي هو: من ن�شبه الإمام، ليبني احلكم 
ال�رشعي، ويلزم به مع ف�شل اخل�شومات.

املطلب الثالث: املراد باليمني الق�سائية

تاأتي اليمني يف اللغة لعدة معاٍن، منها الق�شم واحللف، واجلمع »اأمين« و«اأميان« وهو 
اأ�شهرها، و�شميت اليمني مييناً؛ لأنهم كانوا اإذا حتالفوا �رشب كل امرئ منهم ميينه على 
ميني �شاحبه. ومن معاين اليمني القوة، واجلارحة، والعهد وامليثاق، ولعل معنى القوة 
فقد قوى جانبه على جانب �شاحبه. واملعنى  فاإن من حلف  �شبق  ما  يظهر يف جميع 

الأول هو املتعلق مبو�شوع بحثنا.
اأما تعريف اليمني الق�شائية، فاإنني من خالل ا�شتقراء وتتبع لكتب الفقهاء مل اأقف 
تعريف  تناولت  عليها  اطلعت  التي  التعريفات  كل  اإذ  الق�شائية،  لليمني  تعريف  على 
اليمني بوجه عام مما يدور املعنى فيـه على تقوية اأحد طريف اخلب بذكر ا�شم اهلل تعالى، 
�أو �سفة من �سفاته)8)). وقد عرف بع�س املعا�رشين كالدكتور حممد الزحيلي اليمني 

الق�شائية باأنها: تاأكيد ثبوت احلق اأو نفيه با�شت�شهاد اهلل تـعالى اأمـام القا�شي)9)).

انظر: مغني املحتاج )/)37.  ((6(
انظر: �سرح منتهى الإرادات 85/3).  ((7(

الإرادات  منتهى  �سرح  قليوبي )/70)،  للدردير )/6))، حا�سية  الكبري  ال�سرح  املثال:  �سبيل  على  انظر   ((8(
.((9/3

و�سائل الإثبات �س9)3.  ((9(
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ويف راأيي اأن هذا التعريف م�شتدرك عليه، اإذ خال التعريف من احللف باهلل تعالى اأو 
�شفة من �شفاته، وجاء فيه اأي�شا: »با�شت�شهاد اهلل » وكلمة ا�شت�شهاد تعني طلب ال�شهادة 

وهي ل تنا�شب يف هذا املقام جناب اهلل - جلَّ جالله –.
والأولى اأن يقال يف التعريف: تاأكيد ثبوت احلق اأو نفيه باحللف باهلل تعالى اأو �شفة 

من �شفاته اأمام القا�شي يف جمل�س الق�شاء.
َفت يف قانون الإثبات اليمني مادة 129 باأنها: حلف  اأو تعرف اليمني الق�شائية كما ُعرِّ
لإثبات الواقعة املتنازع عليها اأو لنفيها، توؤدى من اخل�شم الذي وجهت اإليه، بال�شيغة 

�لتي تقرها �ملحكمة.
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املبحث الأول
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف منع توجيه اليمني

حق  خل�شمه  اخل�شم  من  )احلا�شمة()50)  الأ�شلية(  )اليمني  الق�شائية  اليمني  توجيه 
م�رشوع كفله الق�شاء للخ�شوم يف الدعوى، غري اأن هذا احلق ل يكون معتباً اإل اإذا 
اأذن القا�شي بذلك. وهو يف ذات الوقت يخ�شع لرقابته؛ وتاأ�شي�شاً على ذلك فاإنه يجوز 
للقا�شي وفق �شلطته التقديرية املكفولة له اأن مينع توجيه اليمني حتى لو توافرت �رشوط 

توجيهها.
وبيان ذلك اأن اليمني تارة يطلبها اأحد اخل�شمني من الآخر فيفتقر هذا الطلب لتوافر 
ال�رشوط الالزمة لتوجيه اليمني اأو اأحدها، وملَّا كان من �شميم عمل القا�شي التحقق من 
توافر هذه ال�رشوط لي�شح توجيه اليمني، فاإنه متى فقدت هذه ال�رشوط اأو اأحدها منع 

القا�شي من توجيهها.
فعلى �شبيل املثال: من �رشوط توجيه اليمني اأنها ل تتوجه يف احلقوق اخلال�شة هلل - 
امل�شكر))5)، ولهذ�  الزنا، وتناول  جلَّ وعال- كالعبادات، وكذا احلدود اخلال�شة كحد 
اأقتله  نكل مل  اإن  لأنـه  احلـدود؛  اليمني يف  اأرى  »ل  اهلل -:  اأحمد - رحمه  الإمام  قال 
ومل اأحده«))5). وبالتايل فاإن القا�شي مينع واحلالة هذه من توجيه اليمني يف مثل هذه 

�الأحو�ل.

هكذا ي�سميها الفقهاء اليمني الأ�سلية، اأو اليمني الدافعة، اأو اجلالبة. وهي املق�سودة عند الإطالق التي يوجهها   (50(
اخل�سم خل�سمه عند عجزه عن اإثبات ما يدعيه. انظر: الذخرية ))/)6،)6،مواهب اجلليل 8/7،حوا�سي 

ال�سرواين والعبادي 99/8)، ويقابلها عند القانونيني اليمني احلا�سمة التي يراد منها ح�سم النزاع.
انظر: الختيار لتعليل املختار )/)))، الكايف لبن عبدالرب )/3)9، الذخرية ))/6)3، املغني ))/37)،   (5((

الإن�ساف ))/)8.
انظر: الطرق احلكمية �س))).  (5((
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وكذا لو اأقر من توجهت عليه اليمني، اأو قامت ال�شهادة على اإثبات احلق املدعى به 
اإليها ولثبوت احلق من دونها؛ لأن من �رشوط توجيه  فال تتوجه اليمني؛ لعدم احلاجة 
اليمني اإنكار املدعى عليه دعوى املدعي، فلو طلبها املدعي واحلالة هذه مل ُيجب اإلى 

ذلك.
ومثل ذلك لو طلب املدعي اأن يحلف وكيل املدعى عليه اأو حماميه فاإنه ل ُيجاب 
اإليه  اأن تكون اليمني متعلقة ب�شخ�س من توجهت  اإذ من �رشوط توجيه اليمني  لطلبه؛ 
وبالتايل ل تدخلها النيابة، وقد تقرر عند الفقهاء اأن النيابة جتري يف ال�شتحـالف – �أي 

طلب احللـف – دون احللف)53).
وهكذا فكلما تخلف �رشط من �رشوط توجيه اليمني منع القا�شي من توجيهها.

ول تقت�رش �شلطة القا�شي يف منع توجيه اليمني على تاأكده من توافر ال�رشوط، بل 
حتى يف حال توافر ال�رشوط الداعية لتوجيه اليمني فاإن القا�شي ميلك �شلطة منع توجيه 

اليمني، وهو حينئذ يقوم بدور رقابي يخوله القيام بجهد اإيجابي يف الإثبات.
ومن خالل ما تقدم، فاإنه يجوز للقا�شي اأن يرف�س طلب اخل�شم يف توجيه اليمني 
القا�شي  لتقدير  تخ�شع  اأحوال  تتوافر يف  اأو مل  ال�رشوط  توافرت  �شواء  اإلى خ�شمه 

وفـق �شـلطته الق�شائية، ومن هذه الأحوال:
- اإذا كانت الواقعة املطلوب احللف عليها غري منتجة يف الدعوى، ولي�شت منهية 
للنزاع، فال حمل لتوجيه اليمني حينئذ؛ لأن اليمني طريق من طرق الإثبات يرد على 
واقعة منتجة يف الدعوى، فاإن مل تكن كذلك غدت اليمني غري منتجة ول جدوى منها.

ُيقبل من  ل  اأنه  ذلك:  ومثال  ال�رشيعة،  تبيحه  ما ل  واردة على  اليمني  كانت  اإذا   -
دائن اأن يوجه ميينا خل�شمه عن وجود التزام ل يبيح ال�رشع - اأو النظام كما يف الدول 
املغني   ،30(/( املهذب   ،3(9/3 ال�سالك  بلغة   ،57(/5 الربهاين  املحيط   ،353/(( املب�سوط  انظر:   (53(

.(33/((
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الأخرى - املطالبة به كالتزام بدين قمار، اأو دفع فوائد ربوية؛ وذلك ملخالفتهما لل�رشع 
- اأو النظام كما يف الدول الأخرى - وقد ت�شمنت الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية 
للمادة 109: )اإذا ح�رش اخل�شم ونازع يف جواز اليمني، كاأن يكون الدين لإثبات ربا، 

اأو قمار...( فاإذا كان كذلك مل يكن توجيه اليمني �شائغاً.
- اإذا ظهر للقا�شي اأن موجه اليمني متع�شف يف توجيهها.

اإ�شاءة ا�شتخدام احلق  ول يق�شد بالتع�شف هنا معناه ال�شطالحي فقط اأي جمرد 
يف ممار�شة طلب حتليف اخل�شم، واإمنا املق�شود منه رقابة القا�شي على اخل�شم يف �شدد 
توجيه اليمني بحيث ل يجيزه له كلما تخلف �رشط من ال�رشوط الواجب توافرها فيه.

ومعرفة كون ال�شخ�س متع�شفاً اأمر يرجع تقديره للقا�شي، فيمكنه اأن ي�شتنبط ذلك 
ونحو  م�شتندات  اأو  اأوراق  من  قدما  وما  اخل�شمني  ظروف  اأو  الدعوى،  ظروف  من 
ذلك. وال �سك �أن �سب هذه �الأمور يحتم �أن يكون �لقا�سي على قدر كبري من �لعلم 

والذكاء والفطنة والدربة يف معرفة اأحوال اخل�شوم، وح�شن الإملام بوقائع الدعوى.
ويتحقق ذلك لو بدا للقا�شي اأن اليمني كيدية))5)، اأو اأراد اخل�شم ب�شوء نية النيل من 
مكانة خ�شمه، اأو الت�شهري به، اأو اأراد ا�شتغالل تدين خ�شمه وورعه و�شمريه، اأوحترزه 

من اليمني، اأو ق�شد من توجيه اليمني تاأخري البت يف الق�شية واإطالة اأمدها.
- اإذا وردت اليمني على غري النقطة املتنازع عليها، كما لو وجه �شخ�س اليمني اإلى 
خ�شمه اأنه وفَّى الدين مع اأن خ�شمه ينكر وجود الدين اأ�شاًل، اأو وردت اليمني على 

م�شائل ل يوؤثر حلها يف ت�شفية النقاط املختلف عليها يف الق�شية.
- اإذا كانت الواقعة املراد التحليف عليها تُكذبها وقائع الدعوى وظروفها، اأو كانت 

الوقائع غري قريبة الحتمال.
واإذا قلنا اإن القا�سي له �سلطة يف ا�ستخال�س الكيدية، فعليه اأن يقيم ا�ستخال�سه على اإعتبارات مقبولة،   (5((

واأ�سباب �سائغة.
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- اإذا تناولت اليمني وقائع خارجة عن مو�شوع اخل�شومة.
- اإذا تناولت اليمني واقعة م�شلماً بها من الأ�شل، اأو ح�شل الت�شليم بها قبل توجيهها.
موجهة  كانت  اأو  اإليه،  توجهت  من  ب�شخ�س  متعلقة  لي�شت  اليمني  كانت  اإذا   -

ل�شخ�س لي�س خ�شماً حقيقياً يف الدعوى.
- اإذا كانت اليمني واردة على وقائع ثابتة ثبوتاً جلياً من م�شتندات الدعوى.

- اإذا كانت الوقائع املراد التحليف عليها �شبق واأن قام الدليل عليها بطرق اأخرى من 
طرق الإثبات كاإقرار املدعى عليه اأو �شهادة بينة عليه.

هذه بع�س احلالت التي ميلك القا�شي فيها �شلطة تقديريه مينع مبوجبها توجيه اليمني 
وقد ن�شت كثري من نظم الإثبات على اأنه )يجوز للقا�شي اأن مينع توجيه اليمني اإذا كان 

اخلـ�شم متع�شفاً يف توجيهها()55).
الفقرة  ن�شت  وقد  اليمني،  توجيه  على  للقا�شي  الرقابي  الدور  اإعمال  يوؤكد  وهذا 
اأن  ال�شعودي  ال�رشعية  املرافعات  نظام  للمادة 107 من  �لتنفيذية  �لالئحة  �خلام�سة من 
)للقا�شي رف�س توجيه اليمني اإذا ظهر عدم اأحقية طالبها( ويف الفقرة الأولى من ذات 
املادة: )لي�س للخ�شم توجيه اليمني خل�شمه على وقائع ل عالقة لها بالدعوى املنظورة 

لدى املحكمة( كل ذلك يعزز من �شلطة القا�شي التقديرية يف منع توجيه اليمني.

اإثبات  اإماراتي، )6  اإثبات  اإثبات قطري، 57، )6  �سوداين، ))3  اإثبات  اإثبات م�سري،56/3  مادة )))   (55(
كويتي. وانظر يف املو�سوع: طرق واأدلة الإثبات �س)57، قواعد الإثبات �س308، الق�ساء ونظام الإثبات 

�س369، التعليق على ن�سو�س قانون الإثبات �س0)3.
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املبحث الثاين
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف تعديل �ضيغة اليمني

بني  اإل  يكون  ل  اإجرائي  ت�رشف  )احلا�شمة(  )الأ�شلية(  الق�شائية  اليمني  توجيه 
اأن  الدليل  ويعوزه  الإثبات،  عبء  عليه  يقع  خ�شم  لكل  فيجوز  الدعوى،  خ�شوم 
يوجه خل�شمه اليمني، ويبني بجالء الوقائع التي يريد ال�شتحالف عليها؛ لرتتبط اليمني 
بالواقعة املراد احللف عليها ارتباطاً وثيقاً ويف هذه املرحلة، مرحلة اإعداد ال�شيغة يقوم 

القا�شي بدور اإيجابي مل�شلحة الطرفني والق�شية التي ينظرها.
القيم -  ابن  فقد ذكر  الإيجابية،  من هذه  الإ�شالمي �شوراً  الق�شاء  لنا  �شجل  وقد 
رحمه اهلل - يف كتابه الطرق احلكمية »اأن اإيا�س بن معاوية اخت�شم اإليه رجالن ا�شتودع 
اأحدهما �شاحبه وديعة، فاأراد ا�شتحالفه. فقال �شاحب الوديعة لإيا�س: ا�شتحلفه باهلل ما 
يل عنده وديعة، فقال اإيا�س: بل اأ�شتحلفه باهلل ما لك عنده وديعة ول غريها« ثم عقب 
احتمل  وديعة  له عندي  ما  قال:  اإذا  فاإنه  الفرا�شة،  اأح�شن  من  بقوله: »وهذا  القيم  ابن 
اأو  اإيل،  له  ما  دفع  اأي  مقدر،  حمذوف  بفعل  له  ما  فين�شب  الإقــرار،  واحتمل  النفي 
اأعطاين ما له، اأو يجعل »ما« مو�شولة واجلار واملجرور �شلتها ووديعة خب عن ما، فاإذا 

قال: »ول غريها »تعنيَّ النفي«)56).
وقد ن�ست �ملادة 107 من نظام املرافعات ال�شعودي على اأنه »يجب على من يوجه 
خل�سمه �ليمني �أن يبني بالدقة �لوقائع �لتي يريد ��ستحالفه عليها، وعلى �ملحكمة �أن تعد 
�شيغة اليمني الالزمة �رشعاً« فتوجيه اليمني الأ�شلية )احلا�شمة( يوجه من اخل�شم اإلى 
اخل�شم وياأذن القا�شي فيها، لتكتمل وت�شح عملية التوجيه ق�شاًء ونظاماً، وقد اأوجبت 

�س)3.  (56(
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هذه املادة على من يوجه اليمني خل�شمه اأن يبني بدقة وو�شوح وجالء يف �شيغة اليمني 
الوقائع التي يريد من خ�شمه اأن يحلف عليها، وما مل تكن ال�شيغة كذلك فاإن للقا�شي 
ل يف �شيغة اليمني؛ لتكون ال�شيغة  اأو بناء على طلب اخل�شم اأن يعدِّ من تلقاء نف�شه 

متفقة مع الدعوى، ومنتجة يف الإثبات، ولها اأثر يف اإنهاء وح�شم النزاع.
فعلى �شبيل املثال لو طلب موجه اليمني اأن تكون ميني الورثة على البت والقطع يف 
اأمر ل يحيطون بعلمه واإمنا ي�شتقل مورثهم مبعرفة ذلك باعرتاف موجه اليمني، فال يجوز 
للقا�شي اأن يجري هذه اليمني كما طلبها موجهها بل عليه اأن يدله على اأن �شيغة اليمني 
يف احلالة هذه يجب اأن تتوجه اليمني للورثة على نفي العلم، وكذا يحق للخ�شم اأن 

ميتنع عن هذه اليمني ويتم�شك باأداء اليمني على نفي العلم فقط.
وهكذا لو اأراد اخل�شم حتليف خ�شمه على وقائع ل عالقة لها بالدعوى كان للقا�شي 
املنع من ذلك، وللخ�شم املوجهة اإليه اليمني العرتا�س على تلك ال�شيغة، واأنها يجب 

اأن تن�شب على الواقعة بو�شوح وجالء ودقة.
وتعديل �شيغة اليمني من قبل املحكمة م�شتمد من �شلطة تقديرية للمحكمة؛ لرتتبط 
اليمني بالواقعة ارتباطاً وثيقاً ولتحقق نتائجها. واإن مل يتم التوافق على ال�شيغة حددها 
القا�شي بنف�شه وا�شتعان يف ذلك مبا �شمعه من اخل�شمني من الدعوى والإجابة والدفوع 

املوؤثرّرة يف احلكم وما يطلبه اخل�شم من �شيغة اإذا كان قد حدد �شيغة معينة.
ومع هذه ال�شلطة التي تخول للمحكمة تعديل ال�شيغة فاإنه يجب األ يعدل اأو يغري 
ا اأراده موجهها،  يف تلك ال�شيغة تعدياًل اأو تغيرياً يوؤثرّر يف مدلولها ومعناها ويخرجها عمرّ
واإمنا املراد من هذه ال�شلطة حتقيق تطابق اليمني مع الوقائع املراد ال�شتحالف عليها، فاإن 
جاوز القا�شي ذلك وغريَّ فيها تغيرياً يخرجها عن مو�شوعها ما يوؤدي اإلى جعل اليمني 
تتناول غري ما ق�شد اإليه موجهها فاإنه يكون حينئذ قد جاوز حدود �شلطته الق�شائية. فحق 
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املحكمة يف التعديل قا�رش على ال�شيغة لإي�شاح عباراتها ولتن�شجم مع الوقائع.
107: »لي�س للخ�شم توجيه  التنفيذية ملادة  وقد جاء يف الفقرة الأولى من الالئحة 

اليمني اإلى خ�شمه على وقائع ل عالقة لها بالدعوى املنظورة لدى املحكمة«.
وجاءت نظم وقوانني الإثبات قريبة مما ن�س عليه املنظم ال�شعودي ون�شها: »يجب 
عليها،  ا�شتحالفه  يريد  التي  الوقائع  بالدقة  يبني  اأن  اليمني  خل�شمه  يوجه  من  على 
اأن تعدل �شيغة  اإليه بعبارة وا�شحة، وللمحكمة  واأن يذكر �شيغة اليمني التي يوجهها 
اليمني التي يعر�شها اخل�شم بحيث توجه بو�شوح ودقة على الواقعة املطلوب احللف 

عليها«)57).

انظر: قانون املرافعات القطري مادة 7)3 ويقابلها ) 68 ) كويتي، ))))) م�سري، )8)) ) �سوري، )37)   (57(
) ميني.
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املبحث الثالث
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف توجيه ميني ال�ضتظهار وما يف حكمها

اأقام البينة ال�رشعية على ا�شتحقاق �شي ُحكم له باحلق الذي يدعيه  الأ�شل اأن من 
الق�شاء  ميني  يف  الأ�شل  اأن  كما  القا�شي،  اإليه  يلجاأ  زائد  قدر  على  ذلك  توقف  دون 
اأما  القا�شي،  فيها  ياأذن  ثم  خ�شمه  اإلى  اخل�شم  من  تتوجه  اأن  »احلا�شمة«  »الأ�شلية« 
هذه اليمني فتغاير ميني الق�شاء فهي تتوجه مع البينة ال�رشعية عند قيام التهمة وال�شك 
اخل�شم  الوقوف على طلب  دون  الأغلب  الأعم  القا�شي يف  من  وتتوجه  والحتمال 

وفق �شلطة القا�شي التقديرية.
وقد ن�ست �لفقرة �لر�بعة من �لالئحة �لتنفيذية من مادة 107 اأن )للقا�شي اأن يوجه 
اخل�شم  يطلب  مل  ولو  القت�شاء  عند  اخل�شمني  لأحد  حكمها  يف  وما  ال�شتظهار  ميني 

ذلك(.
بناء  اأو  نف�شه،  تلقاء  من  القا�شي  يوجهها  التي  اليمني  تلك  هي  ال�شتظهار:  وميني 
على طلب اخل�شم لأحد اخل�شمني مع بينته الكاملة يف م�شائل معدودة؛ لإزالة ال�شك 

والريب والحتمال.
ويف حكم ميني ال�شتظهار حتليف املدعي مع بينته الكاملة عند الريبة وال�شك)58). 
واإلى هذا ذهب جماعة من علماء ال�شلف وق�شاتهم ك�رشيح وال�شعبي وعون بن عبداهلل 
وعبيداهلل ابن عتبة والأوزاعي واحل�شن بن حي واإ�شحاق بن راهويه، وهو مروي عن 
النا�س  اليمني حني راأى  اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -)59)، وجلاأ �رشيح لهذه  علي بن 
وتفارق هذه اليمني التي قبلها يف اأنها تتوجه من غري ح�سر مل�سائل معينة، فمتى قام املقت�سي لذلك وجه   (58(

القا�سي هذه اليمني.
انظر: الطرق احلكمية �س5))، وما روي عن علي –ر�سي اهلل عنه – اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف،   (59(

كتاب البيوع والأق�سية، من كان ي�ستحلف الرجل مع بينته؟ 63/7).
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مدخولني يف معامالتهم فاأحتاط لذلك. وملـا قيل له: ما الذي اأحدثت يف الق�شاء؟ قال: 
»راأيت النا�س اأحدثوا فاأحدثت«)60). قال ابن القيم - رحمه اهلل - يف الطرق احلكمية: 
)وهذا القول لي�س ببعيد عن قواعـد ال�رشع ول�شيما مع احتمال التهمة... وهذا القـول 

يقوى مع وجود التهمة واأما بدون التهمة فال وجه له())6).
ويف حكم ميني ال�شتظهار اأي�شا حتليف الإن�شان مع بينته الناق�شة يف كل ق�شية مل 
ونحوها،  كقرائن  ناق�شة  بينة  على  احتوت  بل  الدليل،  منها  ينزع  ومل  دليلها  يكتمل 
فيكملها القا�شي باليمني ويحكم مبوجبها يف الدعوى))6)، وهذه اليمني ت�شبه اإلى حد ما 

ما ي�سمى عند �لقانونني باليمني �ملتممة)63).
فيمني ال�شتظهار وما يف حكمها تخ�شع لتقدير القا�شي و�شلطته، يلجاأ اإليها لي�شتكمل 

بها اقتناعه وفق ما يتبينه، وح�شب تقديره لظروف الدعوى ومالب�شاتها واأدلتها.

انظر: الطرق احلكمية �س6)).  (60(
�س6)).  (6((

انظر: الطرق احلكمية �س))).  (6((
التي يوجهها القا�سي من تلقاء نف�سه لأي من اخل�سمني؛ ليتمم بها الدليل الناق�س، ولي�س ثمة مانع اأن   (63(
يطلب اخل�سم ذلك فتكون للقا�سي حينئذ �سلطة تقديرية يف قبول الطلب اأو رف�سه باأ�سباب �سائغة. انظر 

يف ذلك: التعليق على ن�سو�س قانون الإثبات �س60)، طرق واأدلة الإثبات �س)58.
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املبحث الرابع
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف تغليظ اليمني

فيها عن  زيد  التي  املغلظة: هي  واليمني  وت�شديدها))6)،  تفخيمها  اليمني هو  تغليظ 
احلد املجزئ يف اليمني الق�شائية لفظاً اأو زماناً اأو مكاناً اأو هيئة.

و�لغر�ص من �ليمني �ملغلظة �أن تباين هذه �حلالة ما �ألفه �الإن�سان و�عتاده يف �أحو�له 
الطبيعية؛ ليكون التغليظ اأوقع يف قلبه، واأكرث هيبة وزجراً وخمافة؛ لعل ذلك اأن يحمله 
على الإقرار باحلق، اأو المتناع عن الكذب يف اليمني، اإذ اإن بع�س النا�س قد ميتنع عن 

اليمني حال التغليظ ولو خلت اليمني منه لرمبا جتا�رش وجتراأ.
وتظهر �شلطة القا�شي التقديرية يف التغليظ يف املطالب الآتية:

املطلب الأول: من له حق طلب التغليظ؟

يرى جمهور الفقهاء اأن للقا�شي تغليظ اليمني على من توجهت عليه ولو مل يطلب اخل�شم 
ذلك. وبهذا قال احلنفية والأ�شح عند ال�شافعية واحلنابلة)65). فال يتوقف تغليظ اليمني على 
طلب اخل�شم بل متى ما راأى القا�شي اأن يغلـظ اليمني فعل ذلك فهو خا�شع ل�شلطته وتقديره.

اإن طلب اخل�شم  التغليظ حق اخل�شم،  اأن  اإلى  املالكية وال�شافعية يف قول  وذهب 
التغليظ غلظ القا�شي واإن مل يطلب مل يغلظ)66).

ومل يعر�س نظام املرافعات ال�شعودي لهذه امل�شاألة وكاأنه ترك ذلك للقا�شي كما هو 

انظر: املطلع �س300.  (6((
فقهيا يف  راأيا  ولعل هذا ميثل  الإن�ساف ))/0))،  الطالبني ))/)3،  رو�سة   ،((8/(6 املب�سوط  انظر:   (65(
املذهب املالكي، ففي منح اجلليل 560/8: »وظاهره وجوب التغليظ واإن مل يطلبه اخل�سم«، وبه عمل بع�س 

ق�ساتهم. انظر: تب�سرة احلكام )/53)، 7)).
انظر: حا�سية الد�سوقي )/8))، رو�سة الطالبني ))/)3.  (66(
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من�شو�س املذهب)67)، اأو اإذا طلبه اأحد اخل�شوم كما القول الثاين وبه عملت بع�س النظم 
و�لقو�نني ففي �ملادة 141 من قانون الإثبات اليمني: »يجوز بناء على طلب اخل�شم تغليظ 

اليمني...« فحينئذ ما مل يطلب اخل�شم فال ي�شوغ للقا�شي التغليظ من تلقاء نف�شه.

املطلب الثاين: الختيار يف �سفة التغليظ اإلى القا�سي يزيد ما �ساء من 

اأ�سماء اهلل و�سفاته وينق�ص ما �ساء

كال�شيغة  لليمني  معينة  �شيغاً  ذكروا  لليمني  اللفظي  التغليظ  اأجازوا  الذين  الفقهاء 
التي عليها اأكرث فقهاء احلنفية: واهلل الذي ل اإله اإل هو عامل الغيب وال�شهادة الرحمن 

الرحيم الطالب الغالب املُدرك املُهلك الذي يعلم من ال�رش ما يعلم من العالنية)68).
وال�شهادة  الغيب  عامل  هو  اإل  اإله  ل  الذي  واهلل  ال�شافعية:  اأوردها  التي  وكال�شيغة 
الغالب  الطالب  اأو: واهلل  العالنية،  يعلم من  ما  ال�رش  يعلم من  الذي  الرحيم  الرحمن 

املدرك املهلك الذي يعلم ال�رش واأخفى)69).
واهلل  اأو:  وال�شهادة،  الغيب  عامل  اإل هو  اإله  ل  الذي  واهلل  احلنابلة:  عند  وكال�شيغة 
الذي ل اإله اإل هو عامل الغيب وال�شهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من ال�رش ما يعلم 
من العالنية، اأو: واهلل الذي ل اإله اإل هو عامل الغيب وال�شهادة الطالب الغالب ال�شار 

النافع الذي يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�شدور)70).
ذكرهم  مع  اأنهم  اإل  الفقهاء  كتب  يف  عليها  من�شو�س  الذكر  الآنفة  ال�شيغ  تلك 
اأن  اأن يزيد يف ال�شيغة ما ي�شاء، وله  لها ل ُيلزمون الق�شاة ب�شيغة منها، بل للقا�شي 
ينق�س منها، اأو يذكرها كما هي. ويف هذا يقول �شاحب املحيط البهاين: )ثم الق�شاة 

انظر: الإن�ساف ))/0)).  (67(
انظر: املحيط الربهاين 685/8، الختيار لتعليل املختار )/3))، ل�سان احلكام �س)3)، الفتاوى الهندية )/6).  (68(

انظر: احلاوي 7/)36، رو�سة الطالبني 309/8، اأ�سنى املطالب )/00).  (69(
انظر: الكايف )/6)5، املحرر )/)))، الفروع 6/)6).  (70(
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خمتلفون يف كيفية التغليظ و�شفته واختار كل واحد لنف�شه �شيئا، وخمتار اخل�شاف 
الرحمن  الغيب وال�شهادة  اإل هو عامل  اإله  الذي ل  يقول: قل واهلل  اأن  - رحمه اهلل - 
هو  فهذا  العالنية،  من  يعلم  ما  ال�رش  من  يعلم  الذي  املدرك  الغالب  الطالب  الرحيم 
خمتار اخل�شاف فاإن �شاء القا�شي اختار هذا واإن �شاء زاد عليه واإن �شاء نق�س عنه())7).

املطلب الثالث: �سلطة القا�سي يف تقدير ما ُيغلظ لأجله

مع اأن الفقهاء متفقون يف اجلملة على م�رشوعية التغليظ، واأن الأمر مرتوك تقديره 
للقا�شي، اإل اأنهم اختلفوا يف املقدار الذي ُيغلظ لأجله على قولني:

القول الأول: ذهب احلنفية واحلنابلة يف قول اإلى اأن القا�شي باخليار اإن �شاء غلظ 
واإن �شاء مل يغلظ يف كل مدعى به، ويف كل مدعى عليه فلي�س ثمة معايري تقيده فيما 

ُيوجـه لأجله اليمني))7).
القول الثاين: ذهب جمهور الفقهاء من املالكية وال�شافعية واحلنابلة اإلى اأن القا�شي 
يراعي عند اإرادة التغليظ معايري معينة، منها ما يتعلق باملدعى به، ومنها ما يتعلق باملدعى 
عليه)73) ومع و�شع تلك املعايري فيما يغلظ لأجله اإل اأن القا�شي لو راأى التغليظ مل�شلحة 

فيما هو دونها �شاغ له ذلك وهذه املعايري هي:
اأوًل: حال املدعى به

والدماء  الأبــدان  كاأحكام  لأجله  اليمني  ُغلظت  عظيماً  خطرياً  به  املدعى  كان  فاإن 
من  لندرة  تعالى  �هلل  ��سم  بذكر  �أكتفي  حقري�ً  كان  و�إن  �لعظيمة،  و�الأمــو�ل  و�لفروج 

املحيط الربهاين 685/8 وانظر: الإختيار لتعليل املختار )/3))، البحر الرائق 33/7).  (7((
الرائق 33/7)،  البحر  ل�سان احلكام �س)3)،  الهندية )/6)،  الفتاوى  ال�سنائع 7/7))،  بدائع  انظر:   (7((

الإن�ساف ))/ 3))، النكت والفوائد ال�سنية )/3))
انظر: تب�سرة احلكام )/9))، مغني املحتاج )/)7)، نهاية املحتاج 330/8، حـا�سيتا قليبوبي وعمرية   (73(

)/0)3، الإن�ساف ))/3)) النـكت والفوئد ال�سنية )/3)).
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يغلظ  الذي  املال  قول  واحلنابلة يف  ال�شافعية  وحدَّ  احلقري،  ال�شيء  على  كاذباً  يحلف 
لأجله كل مال بلغ ن�شاب زكاة فيغلظ على من توجهت عليه اليمني حينئذ))7)، وحده 

املالكية واحلنابلة يف قول اآخر بن�شاب القطع يف ال�رشقة)75).
وهذان املعياران يف نظري يخ�شعان للعرف وهو خمتلف متغري من زمن لزمن قد 

ل ي�شكل يف وقتنا �شيئا يعتد به من الناحية القيمية.
والعلة يف التفريق بني العظيم واحلقري فيما ُيغلظ لأجله اأن عظم املدعى به وخطره 
احلقري.  يف  يتوفر  ل  مما  وهذا  الكاذبة  اليمني  عن  وزاجــر  رادع  معها  ت�شتدعي  حالة 
واأ�شحاب هذا القول من ال�شافعية يقولون: اإن احلاكم لو راأى جراأة من احلالف على 

اليمني ولو كان املال دون القدر املحدد للتغليظ غلظ عليه)76).
ثانيًا: حال املدعى عليه )احلالف(

فينظر القا�شي يف حال املدعى عليه، فاإن كان معروفاً بال�شالح، اأو عليه �شيما اخلري 
اأو كان ممن ل ُيخاف منه الجرتاء على اهلل يف اليمني الكاذبة فيكتفي يف  ومل يتهمه، 

حتليفه باهلل عزَّ وجلَّ من غري تغليظ، واإن كان غري ذلك غلظ عليه اليمني)77).

املطلب الرابع: تغليظ اليمني باللفظ

م اأن تغليظ اليمني هو زيادة عن القدر املجزئ يف اليمني الق�شائية، وقد اختلف  تقدَّ
العلماء يف م�رشوعية تغليظ اليمني باللفظ على قولني م�شهورين:

اأو  اليمني  عليه  توجهت  من  كان  م�شلماً  باللفظ  اليمني  تغليظ  جواز  الأول:  القول 
انظر: نهاية املحتاج 330/8، حا�سيتا قليوبي وعمرية )/0)3، الإن�ساف ))/3)).  (7((

انظر: حا�سية الد�سوقي )/8))، تب�سرة احلكام )/9))، الإن�ساف )) /3)).  (75(
انظر: رو�سة الطالبني ))/)3، نهاية املحتاج 330/8.  (76(

الأنهر 356/3،  الهندية )/6)، جممع  الفتاوى  ال�سنائع 7/6))،  بدائع  تبيني احلقائق )/)30،  انظر:   (77(
ل�سان احلكام �س)3).
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غري م�شلم واإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية وال�شافعية واحلنابلة)78)، و�الأمر 
يف ذلك كله يعود للقا�شي اإن �شاء غلظ واإن �شاء مل يغلظ ح�شبما يراه من امل�شلحة ل 
بالت�شهي وهوى النف�س. والن�شو�س ال�رشعية جاءت بالتغليظ تارة وبدونه تارة اأخرى.

الأدلة:
- روى ابن عبا�س - ر�شي اهلل عنهما-: )اأن رجلني اخت�شـما اإلى النبي �شـلى اهلل 
عليه و�شلم ف�شاأل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم املدعي البينة، فلم يكن له بينة، فا�شتحلف 

املطلوب فحلف باهلل الذي ل اإله اإل هو...()79).
باهلل  احلف  – لالآخر:  �هلل  ر�سول  – �أي  الكبى: )فقال  ال�شنن  الن�شائي يف  وعند 

الذي ل اإله اإل هو ما له عليك، اأو عندك �شيء فحلف()80).
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن  اأي�شاً:  عبا�س  ابن  عن  �شنــنه  يف  داود  اأبو  روى   -
قال – يعني لرجل حلَّفه –: )احلف باهلل الذي ل اإله اإل هو ما له عندك �شيء، يعني 

للمدعي())8).
والن�شو�س املتقدمة جاءت بتغليظ اليمني، كما جاءت ن�شو�س اأخرى مقت�رشة على 
الرائق 33/7)،  البحر  الهندية )/6)،  الفتاوى  انظر: بدائع ال�سنائع 7/7))، تبيني احلقائق )/)30،   (78(
ال�سالك )/08)، رو�سة الطالبني ))/)3،  التاج والإكليل 69/8)، بلغة  ال�سرح الكبري للدردير 8/8))، 
 ،(3(/(( الإن�ساف   ،(((/( املحرر   ،(((/(( املغني   ،330/8 املحتاج  نهاية   ،((7/( املحتاج  مغني 
وهذه  اإل هو.  اإله  ل  الذي  واهلل  املالكية:  اليمني عند  �سيغة  اأن  يجدر ذكره  القناع 79/6). مما  ك�ساف 
ال�سيغة هي القدر املطلوب ملن توجهت عليه اليمني ل يزاد عنها ول ينق�س، وهي تعترب عند بقية املذاهب 
�سيغة تغليظية. واإن كان بع�س املالكية كالقا�سي عبدالوهاب يقول: ل مدخل للتغليظ يف الأميان بالألفاظ 

ول يزاد على ما ذكر. انظر: الذخرية ))/67.
اأخرجه اأحمد يف امل�سند )/)3) رقم 8))، واأبو داود يف �سننه، كتاب الأميان والنذور، باب فيمن يحلف   (79(

كاذبًا متعمدًا 8/3)) رقم 75)3. واإ�سناده �سعيف.انظر: اإرواء الغليل 308/8.
اأخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى كتاب الق�ساء، باب كيف اليمني ؟ 33/5)، رقم )596، واإ�سناده �سعيـف   (80(
؛ فاإن عطاء ابن ال�سائب اختلط باآخرة، وحماد بن �سلمة كان قد �سمع منه قبل االختالط وبعد االختالط، 

فلم يتبني �سحيح �سماعه من عدمه، وانظر: ميزان العتدال 3/)7 اإرواء الغليل 308/8.
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب الأق�سية، باب كيف اليمني ؟ 3/))3، رقم )36 وكذا البيهقي يف ال�سنن الكربى،   (8((
كتاب ال�سهادات، باب يحلف املدعى عليه يف حق نف�سه على البت 0)/)30. و�سعفه الألباين يف الإرواء 307/8.
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اليمني دومنا تغليظ ومن ذلك:
- قول اهلل �شبحانه: چى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئچ...))8).

- روى ابن عمر ر�شي اهلل عنهما اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )من كان 
حالفاً فليحلف باهلل اأو لي�شمت()83).

- روى اأبو داود يف �شننه اأن ركانة بن عبد يزيد طلق امراأته �شهيمة األبتة فاأخب النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم بذلك وقال: )واهلل ما اأردت اإل واحدة فقال ر�شول اهلل: واهلل ما 
اأردت اإل واحدة؟ فقال ركانة: واهلل ما اأردت اإل واحدة، فردها اإليه ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�سلم())8).
فالن�شو�س اأتت بهذا تارة، وبالزيادة تارة اأخرى فيجوز التغليظ بالزيادة اإذا قام �شببه 

عن �لقا�سي.
القول الثاين: اأن من وجبت عليه اليمني ل يحلف اإل باهلل تعالى اأو با�شم من اأ�شمائه 

ل يزيد على ذلك، وهذا قول الظاهرية)85).
الأدلة:

قول اهلل تعالى: چڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ)86)، وقوله تعالى: 
ەئ  ائ  ائ  ى  چى  تعالى:  وقــولــه  ىچ)87)  ې  چې 
ەئ وئ وئ ۇئۇئچ)88) قال القرطبي: »وجهد اليمني اأ�شدها وهو باهلل فقوله: )جهـد 

�سورة االأنعام اآية 09).  (8((
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سهادات، باب كيف ي�ستحلف ؟ 80/3) رقم 679).  (83(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه كتاب الطالق باب يف األبتة )/63) رقم 06))، والدارقطني يف �سننه، كتاب الطالق   (8((
واخللع والإيالء وغريه 60/5 رقم 3979، وقال: »قال اأبو داود: وهذا حديث �سحيح«. و�سعفه الإمام اأحمد 

والبخاري كما يف حا�سية ابن القيم على �سنن اأبي داود 6/)9)، وكذا �سعفه الألباين يف الإرواء 39/7).
انظر: املحلى 58/8).  (85(
�سورة املائدة اآية 06).  (86(
�سورة املائدة اآية 07).  (87(
�سورة االأنعام اآية 09).  (88(
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اأميانهم( اأي غاية اأميانهم التي بلغها علمهم وانتهت اإليها قدرتهم«)89).
وما تقدم من حديث ابن عمر وحديث ركانة بن عبد يزيد.

ويجاب على ذلك، باأن جمهور الفقهاء يعملون جميع الن�شو�س فللقا�شي اأن يكتفي 
باليمني دون تغليظ وهذا هو القدر الواجب، وله اأن يغلظ اإذا راأى م�شلحة يف ذلك.

املطلب اخلام�ص: تغليظ اليمني بالزمان

وذلك باأن يختار القا�شي لتوجيه اليمني زمناً تكون له قد�شية وف�شيلة عند من تتوجه 
عليه اليمني كبعد �شالة الع�رش عند امل�شلمني لقوله تعالى: چڱ ں ں ڻ 
نقل  وقد  �لتف�سري))9)،  �أهل  عند  �ملختار  كما هو  �لع�رش  ڻ ڻچ)90) وهي �سالة 
�شاحب زاد امل�شري عن الزجاج: اأن النا�س باحلجاز كانوا يحلفون بعد �شالة الع�رش))9). 
اأو بني الأذان والإقامة اأو اآخر �شاعة من يوم اجلمعة)93)، ونحو ذلك من �الأوقات �ملف�سلة.

ول خالف بني العلماء اأن التغليظ بالزمان غري واجب))9).
اأما من جهة امل�رشوعية من عدمها فاأن جمهور العلماء من املالكية وال�شافعية واحلنابلة 
اإذا راأى اأن ذلك مانع  ذهبوا اإلى جواز التغليظ بالزمان، واأن الأمر راجع للحاكم)95) 
عن الإقدام على الباطل والكذب وقامت امل�شلحة على ذلك. واحلكم يف ذلك ي�شمل 
كال�شبت  يعظمونها  التي  اأيامهم  يف  اأو  �شلواتهم  بعد  الكتاب  كاأهل  وغريه  امل�شلم 

انظر: اجلامع الأحكام القراآن 6/7).  (89(
�سورة املائدة اآية 06).  (90(

انظر: جامع البيان 78/9، زاد امل�سري )/596.  (9((
.596/(  (9((

املغني   ،(07/(7 احلــاوي   ،(3(/3 املهذب   ،((8/( للدردير  الكبري  ال�سرح   ،68/(( الذخرية  انظر:   (93(
0)/06)، مطالب اأويل النهي 6/)65، ك�ساف القناع 53/6).

انظر: املغني 0)/06).  (9((
با�ستثناء مذهب املالكية والذي يجعل حق التغليظ راجع للخ�سم.  (95(
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و�الأحد)96). هذا خال�شة مذهب اجلمهور.
�أما �حلنفية)97) وبع�س اأتباع املذاهب الفقهية فريون اأن اليمني ل تغلظ بالزمان.

املطلب ال�شاد�س: تغليظ اليمني باملكان، وذلك باأن ُيطلب ممن توجهت عليه اليمني يف اأمر 
عظيم وله خطر اأن يوؤديها يف مكان مقد�س اأو له ف�شيلة عنده، اأو بقعة �رشيفة كبني الركن 
واملقام مبكة، اأو عند منب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم باملدينة، وعند املنب يف بقية امل�شاجد يف 
غري مكة واملدينة؛ لكونها اأماكن عبادة هذا بالن�شبة للم�شلم. واأما غري امل�شلم فيحلف يف دور 
عبادته؛ وذلك اأن الأميان مو�شوعة للزجر فكلما كان اأزجر للحالف عن اليمني الكاذبة وراأى 
القا�شي لذلك م�شلحة جاز له نقل مكان اليمني من جمل�س القا�شي اإلى غريه من الأماكن 
م الذي ي�شاهده احلالف تاأثري يف التوقي عن الكذب.  املقد�شة ال�رشيفة املهيبة، فاإن يف املعظَّ

وهذا القول هو قول جمهـور العلماء من املالكية)98) وال�شافعية واحلنابلة يف اجلملة)99).
الأدلة:

- روى جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
تبواأ  اإل  اأخ�رش  اآثمة عند منبي هذا ولو على �شواك  اأحد على ميني  قال: )ل يحلف 

مقعده من النار، اأو وجبت له النار()00)).
- عن اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )من 
حلف عند منبي هذا بيمني كاذبة ي�شتحل بها مال امرئ م�شلم، فعليه لعنة اهلل واملالئكة 

انظر: احلاوي 7)/07)، الذخرية ))/68.  (96(
انظر: الهداية 59/3)، بدائع ال�سنائع 8/6))، البحر الرائق 7/))).  (97(

انظر: الهام�س رقم 95 يف ال�سفحة ال�سابقة.  (98(
املغني   ،(07/(7 احلــاوي   ،(3(/3 املهذب   ،((8/( للدردير  الكبري  ال�سرح   ،68/(( الذخرية  انظر:   (99(

0)/06)، ك�ساف القناع 53/6).
)00))اأخرجه مالك يف املوطاأ كتاب الأق�سية، باب اليمني على املنرب واحلنث بها، واأحمد يف امل�سند 3)/69)، 
رقم ))50)، واأبو داود يف �سننه كتاب الأميان، باب ما جاء يف تعظيم اليمني عند منرب النبي �سلى اهلل 
اليمني عند مقاطع احلقوق،  باب  الأحكام،  كتاب  �سننه  ماجه يف  وابن   ،3((6 رقم  و�سلم 3/)))  عليه 
الذهبي،  ووافقه  و�سححه   (96/( والنذور  الأميــان  كتاب  امل�ستدرك،  يف  واحلاكم   ،(3(5 رقم   779/(

و�سححه الألباين يف الإرواء 3/8)3.
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والنا�س اأجمعني ل يقبل اهلل منه عدًل ول �رشفاً())0)) وبقية امل�شاجد تقا�س على م�شجده 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم))0)).

- روى ابن اأبي �شيبة اأن كعب بن �شور اأدخل يهوديا الكني�شة وو�شع التوراة على 
ر�أ�سه و��ستحلفه باهلل)03)).

وجاء نحو ذلك عن ال�شعبي اأنه اأمر به اأن ُيذهب به اإلى البيعة فيُ�شتحلف مبا ُي�شتحلف 
به �أهل �لكتاب))0)).

وذهب احلنفية اإلى عدم التغليظ باملكان كقولهم بعدم التغليظ بالزمان امل�شلم وغري 
امل�شلم يف ذلك �شواء)05)).

املطلب ال�شابع: تغليظ اليمني بالهيئة )احلال(، ويكون ذلك باأن يطلب ممن توجهت 
عليه اليمني اأن يوؤديها قائماً، اأو م�شتقبل القبلة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من املالكية 
وال�شافعية واحلنابلة)06))، وتقدم قريباً اأثر كعب بن �شور من و�شع الكتاب املقد�س على 
راأ�س الكتابي؛ وعلة التغليظ بالهيئة هي نف�شها علة التغليظ بالزمان واملكان، والأمر يف 

ذلك راجع للقا�شي اإن �شاء غلظ بها واإن �شاء مل يغلظ)07)).
حلفه  �شواء  حا�شل  وذلك  املق�َشم  تعظيم  املق�شود  لأن  احلنفية؛  ذلك  من  ومنع 

م�ستقبل �لقبلة �أومل ي�ستقبلها)08)).

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  منرب  على  اليمني  باب  الق�ساء،  كتاب  الكربى،  ال�سنن  الن�سائي يف  ))0))اأخرجه 
37/5)، رقم )597. وقال احلافظ يف الفتح 85/5): »رجاله ثقات«.

))0))انظر: الذخرية ))/68، احلاوي 7)/)))، مطالب اأويل النهي 6/)65.
)03))اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، كتاب البيوع والأق�سية، باب فيما ي�ستحلف به اأهل الكتاب ؟ )/300 رقم )037)، 

والبهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب الق�ساء، باب كيف يحلف اأهل الذمة وامل�ستاأمنون ؟0)/303 رقم 8)07).
))0))اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، كتاب البيوع والأق�سية، باب فيما ُي�ستحلف به اأهل الكتاب؟ )/300 رقم 0376).

انظر: الهداية 59/3)، بدائع ال�سنائع 8/6))، البحر الرائق 7/))).  ((05(
 ،3(/(( الطالبني  رو�سة   ،(((/(7 احلاوي   ،((8/( للدردير  الكبري  ال�سرح   ،68/(( الذخرية  )06))انظر: 

مطالب اأويل النهي 6/)65، دقائق اأويل النهي 3/))6.
)07))انظر: الهام�س رقم 95.

)08))انظر: املب�سوط 6)/9)).
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املطلب الثامن: التغليظ يف اليمني بالطالق ونحوه اإذا طلبه اخل�شم واألحَّ هل ي�شوغ 
للقا�شي التحليف به؟

– عز وجل - ملا روى  باهلل  اإل  اأنها ل تكون  فيها  اليمني والتغليظ  الأ�شل يف �شيغة 
ابن عمر - ر�شي اهلل - عنهما اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )من كان حالفاً 
فليحلف باهلل اأو لي�شمت()09)) وروى ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما - اأن ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلم قال: )من حلف بغري اهلل فقد اأ�رشك()0))) وهذا القــول هو قــول جماهري 
مذهب  وهو  يفتى،  وبه  اأكرثهم  وعليه  احلنفية  عند  الرواية  ظاهر  يف  كما  العلماء))))) 
املبدع: )ل يجوز  قـال يف  اإجمـاعاً.  نُقل ذلك  املالكية؛ بل  ال�شافعية، واحلنابلة، وبع�س 
اإجماعاً()))))  الب  عبد  وابن  وفاقا،  الدين  تقي  ال�شيخ  ذكره  ونحوه.  بالطالق  احللف 
وقال ابن بطال يف �رشح �شحيح البخاري: )واأجمعوا اأنه ل ينبغي للحاكم اأن ي�شتحلف 
بالطالق اأو العتاق()3))) ومن اأقوال العلماء يف ذلك ما جاء عن الإمام ال�شافعي: )متى بلغ 
الإمام اأن حاكماً ي�شتحلف النا�س بالطالق، اأو العتاق عزله عن احلكم؛ لإنه جاهل())))).
ويف امل�شاألة قول اآخر �شعيف: اأنه ي�شوغ للقا�شي تغليظ اليمني بالطالق اأو العتاق 
ونحوهما اإذا طلبه اخل�شم واألحَّ على ذلك، اأو اتهمـه القا�شي، وله اأن مينع منـه. وهذا 
قول عند �حلنفية �إذ� م�ست �إليه �ل�رشورة)5)))، واملالكية اإذا كان من توجهت اإليه اليمني 

)09))�سبق تخريجه.
)0)))اأخرجه اأحمد يف امل�سند 0)/9)) رقم )607، واأبو داود يف �سننه كتاب الأميان والنذور، باب يف كراهية 
النذور والأميــان، باب ما جاء يف كراهية  اأبواب  3/3)) رقم )5)3، والرتمذي يف �سننه  احللف باالآباء 

احللف بغري اهلل )/0))، و�سححه الألباين يف الإرواء 98/8).
الرائق 33/7)، معني احلكام �س76)، رو�سة الطالبني ))/)3،  البحر  )))))انظر: تبيني احلقائق )/)30، 

نهاية املحتاج 330/8، الإن�ساف ))/)3)، املبدع 0)/)9).
))))) 0)/)9)، ونحوه يف الإن�ساف ))/)3.

.68/8 (((3(
)))))انظر: احلاوي 7)/8)).

)5)))انظر: تبيني احلقائق )/)30، البحر الرائق 33/7)، معني احلكام �س76).
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ل ينكف اإل بذلك)6))).
�إتباعاً  للقا�سي  فيه  �لر�أي  �أن  ُيفتى  حيث  �ل�رشورة  �إليه  م�ست  �إذ�  �حلنفية  به  فقال 
اأن  هنا  ذكره  يجدر  ومما  تعالى.  باهلل  باليمني  النا�س  مبالة  لقلة  املذهب؛  فقهاء  لبع�س 
بالتحليف  القول  اأن ظاهر  �لدر)7))) ذكر  �حلنفية كابن عابدين يف حا�سيته على  بع�ص 
بالطالق غري م�رشوع ولكن ُيعر�س عليه لعله ميتنع؛ لأن من له اأدنى ديانة ل يحلف به 
كاذبا، فاإنه قد يوؤدي اإلى طالق زوجته، اأو اإم�شاكها باحلرام بخالف اليمني التي يُت�شاهل 

بها.ثم تعقب ذلك بقوله: كيف يجوز للقا�شي تكليفه مبا هو منهي �رشعا؟.
وُقيد هذا القول يف مذهب املالكية مبا اإذا كان من توجهت اإليـه اليمني ل ينكف اإل 

بذلك)8))).
وجاء عن بع�س املالكيـة ما يدل على عدم التقييد، فقد ذكر ابن فرحـون يف تب�رشة 
به،  عليهم  يغلظ  بالطـالق  النا�س  ُيحلِّف  كان  الأندل�س  عا�شم يف  ابن  اأن  �حلكام)9))) 
قال ابـن و�شاح: فذكـرت ذلك ل�شحنون فقال: من اأين اأخذ ذلك؟ فقلت له: من الأثر 
املروي عن عمر بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -: )حتدث للنا�س اأق�شية بقدر ما اأحدثوا 

من الفجور()0))).
)6)))انظر: ال�سرح الكبري )/)7)، )/8))، تب�سرة احلكام )/53)، 7))، التاج والإكليل 69/8)، بلغة ال�سالك 

)/08)، حا�سية ال�ساوي )/7)).
.555/5 (((7(

)8)))انظر: ال�سرح الكبري )/)7)، )/8))، تب�سرة احلكام )/53)، 7))، التاج والإكليل 69/8)، بلغة ال�سالك 
)/08)، حا�سية ال�ساوي )/7)).

.((7 ،(53/( (((9(
اأقف عليه يف كتب احلديث واالآث��ار، وعزاه غري واحد من املالكية لعمر بن عبدالعزيز كما يف النقل  )0)))مل 
وكذا يف  �ــس)3)،  الر�سالة  القريواين يف  زيد  اأبي  وابن  املنتقى 0/6))،  الباجي يف  عند  ونحوه  املتقدم 
املقدمات واملمهدات )/309، والذخرية للقرايف ))/)))، وال�سرح الكبري للدردير )/)7) وعـده قاعدة 
من كالم عمر بن عبدالعزيز ا�ستح�سنه مالك ؛ لأن من قواعد مذهبه مراعاة امل�سالح العامة. واملعنى اأي 
حتدث للنا�س اأق�سية واأحكام م�ستنبطة بح�سب الإجتهاد مما لي�س فيه ن�س بقدر ما اأحدثوا من الفجور 
والكذب. انظر: �سرح كفاية الطالب مع حا�سية العدوي )/0)3، والثمر الداين �س605. وعزاه ابن حجر 

الع�سقالين يف الفتح 3)/))) ملالك نقال عن حممد بن عبداهلل بن عبداحلكم واهلل اأعلم.
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املبحث اخلام�س
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف قبول العذر عند التخلف عن 

احل�ضور يف املوعد املحدد لأداء اليمني

ي�شتقل قا�شي الدعوى يف تقدير قيام العذر يف التخلف عن احل�شور يف اجلل�شة 
اأن من  اأقام ق�شاءه على اعتبارات �شائغة ومقبولة، وذلك  اليمني متى  املحددة حللف 
لأداء  باحل�شور  بوجوب  واأ�شعر  املعتادة  التبليغ  اإجــراءات  ح�شب  اليمني  لأداء  دعـي 
اليمني وفق ما ن�شت عليه الفقرة الرابعة من الالئحة التنفيذية للمادة 55، فتخلف عن 

احل�شور ل يخلو من حالني:
معاملة  يعامل  احلال  هذا  ويف  املحكمة،  تقبله  عذر  بغري  يتخلف  اأن  الأول:  احلال 

الناكل ويق�شى عليه بالنكول وفق املادة 109.
واحلال الثاين: اأن يتخلف بعذر تقبله املحكمة، فيعامل وفق املادة 110؛ اإما بانتقال 
�لقا�سي لتحليفه، �أو تندب �ملحكمة �أحد ق�ساتها �أو �ملالزمني �لق�سائيني فيها. هذ� �إن 
كان  اإن  اأما  للمحكمة،  املكاين  الخت�شا�س  داخل  يقيم  اليمني  عليه  توجهت  من  كان 
حمل اإقامته خارج نطاق اخت�شا�س املحكمة فلها اأن ت�شتخلف يف حتليفه حمكمة حمل 
اإقامته، ومما جاء يف الفقرة الرابعة من املادة 55 )اإذا توجهت اليمني على املدعى عليه 
وُي�شعر بوجوب ح�شوره  التبليغ،  اإجراءات  بذلك ح�شب  فيبلغ  الدعوى  �شماع  بعد 
عليه  يق�شى  و�شوف  ناكال  ُعد  املحكمة  تقبله  عذر  بغري  تخلف  اإذا  واأنه  اليمني،  لأداء 
النكول وذلك وفق املادة 109، اأما اإن كان له عذر مينعه من احل�شور – تقبله �ملحكمة – 

فيعامل وفق املادة 110(.
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املبحث ال�ضاد�س
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف اإمهال من توجهت عليه اليمني

للقا�شي �شلطة تقديرية تخوله اإمهال من توجهت عليه اليمني اإذا اأقت�شى الأمر ذلك، 
وراأى له وجها �شائغا. فمتى قام عند القا�شي املقت�شي لالإمهال اأمهله، كما لو طلب من 
توجهت عليه اليمني مهلة لال�شتثبات يف ح�شابه، اأو النظر يف اأمره فيما يحلف عليه، اأو 
اإح�شار بينة ونحو ذلك من الأعذار ما مل يتخذ املتوجهة عليه اليمني ذلك و�شيلة لالإلداد 
بخ�سمه))))) قال ابن عبدالب: »ومن �شاأل احلاكم النظرة يف ميينه اأنظره ما مل ينب �رشره 
ولدده«))))) ومتى مل يقم املقت�شي مل ميهله، كما لو ظهر للقا�شي اأن اخل�شم اأرد بذلك 
املماطلة اأو اللدد اأو كان طلب الإمهال خارجاً عن قواعد الإمهال املقررة، وقد جاءت 
اإمهال من توجهت عليه  الثالثة: )للقا�شي  الفقرة  �ملادة 109 يف  �لتنفيذية من  �لالئحة 

اليمني عند القت�شاء(
149 من قانون �الإثبات �ليمني، ومادة 318 من قانون  ونحو ذلك ما جاء يف مادة 
املرافعات القطري: )ويجوز للمحكمة اأن تعطيه ميعاداً للحلف اإذا راأت لذلك وجهاً(.

انظر: الكا�سف )/ )57- 568.  (((((
انظر: الكايف )/5)9.  (((((
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املبحث ال�ضابع
�ضلطة القا�ضي التقديرية يف الق�ضاء بالنكول

اأو رد اليمني على املدعي

اختلف الفقهاء فيما لو امتنع من توجهت اإليه اليمني عن حلفها على خم�شة اأقوال 
م�شهورة اأذكرها على �شبيل الإجمال دون اخلو�س يف الأدلة واملناق�شات والرتجيح، اإذ 
املق�شد اإظهار جانب �شلطة القا�شي التقديرية يف هذه امل�شاألة من خالل عر�س الأقوال.

الأقوال يف امل�شاألة:
القول الأول: اأن القا�شي يحكم بالنكول وحده فال يرد اليمني على اخل�شم. فالنكول 
طريق كاف للحكم وحده دون احلاجة لرد اليمني. وهذا مذهب احلنفية)3))) وامل�شهور 

عند �حلنابلة))))).
القول الثاين: اأن القا�شي ل يحكم بالنكول ولكن عليه اأن يرد اليمني اإلى املدعي فاإن 
حلف ا�شتحق واإن مل يحلف �شقطت دعواه، وهذا مذهب املالكية)5))) وال�شافعية)6))) 

وقول عند �حلنابلة)7))).
اإذا امتنع املدعى عليه  القول الثالث: اأن القا�شي ل يحكم بالنكول ول برد اليمني 
من اليمني، ولكن يحب�شه ونحو ذلك حتى يقر اأو يحلف على نفي دعوى املدعي وهذا 

قول للحنابلة)8))) ووجه عند ال�شافعية اإذا تعذر رد اليمني)9))) ومذهب الظاهرية)30)).
انظر: بدائع ال�سنائع 350/6، فتح القدير 76/8)، معني احلكام �س96.  (((3(

انظر: املغني ))/33)، املحرر )/9))، ك�ساف القناع 338/6، 368.  (((((
انظر: بداية املجتهد )/))7، اخلر�سي على خمت�سر خليل 7/)6، تب�سرة احلكام )/)6).  (((5(

انظر: احلاوي 6)/6)3، رو�سة الطالبني ))/)3، نهاية املحتاج 7/8)3.  (((6(
انظر: املغني ))/33)، الطرق احلكمية �س7)).  (((7(
انظر: املغني ))/33)، الطرق احلكمية �س7)).  (((8(

انظر: رو�سة الطالبني ))/7).  (((9(
انظر: املحلى 0)/6)).  ((30(
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القول الرابع: اإذا اأمكن املدعي معرفة املدعى والعلم به ردت اإليه اليمني، فاإن حلف 
ا�شتحق واإن مل يحلف مل يحكم عليه بنكول املدعى عليه، واإن كان املدعي ل يعلم ذلك 
واملدعى عليه هو املنفرد مبعرفته والعلم به مل ترد اليمني وُحكم عليه بالنكول، وهذا قول 
�شيخ الإ�شالم ابن تيمية وابن قيم اجلوزية. قال يف الطرق احلكمية: )وهذا الذي اختاره 

�شيخنا هو ف�شل النزاع يف النكول ورد اليمني())3)).
متهماً  يكن  واإن مل  اإليه،  اليمني  القا�شي  رد  متهما  املدعي  كان  اإذا  اخلام�س:  القول 
ُق�شي له مبجرد نكول خ�شمه. وتقدير التهمة راجع للقا�شي، وهذا القول مروي عن 

ابن اأبي ليلى وقال عنه ابن القيم: له حظ من الفقه))3)).
فالأقوال الثالثة الأولى ل يظهر فيها جمال اإعمال ال�شلطة التقديرية للقا�شي واإمنا 
يق�شي القا�شي مبا ترجح عنده، فاإن كان القا�شي يرى الق�شاء بالنكول عمل مبوجب 
القول يف  املدعي عمل مبوجبه، وهكذا  اليمني على  رد  يرى  كان  واإن  القول،  هذا 
املذهب الثالث. واأما القولن الرابع واخلام�س فيظهر فيهما دور اإيجابي للقا�شي يف 
الدعوى، فالقول الرابع يفرق بني حالني، حال يتمكن فيه املدعي من معرفة املدعى 
والإحاطة به فرتد عليه اليمني ول ُيق�شى فيه مبجرد النكول، وحال تتعذر معه معرفة 
اإن نكل مل ترد اليمني على املدعي  املدعي للمدعى واإمنا ينفرد بها املدعى عليه فاإنه 
وق�شي له بنكول خ�شمه، واأما القول اخلام�س فتتجلى فيه �شلطة القا�شي التقديرية 
يف اإمكانية رد اليمني على املدعي يف حال التهمة، والق�شاء بالنكول وحده يف حال 
انتفائها، فاإن ارتاب القا�شي يف املدعي وداخله ال�شك والريبة رد اليمني اإليه ليحلف 
وي�شتحق، واإل اأ�شقط دعواه ومل يق�س له بنكول خ�شمه، واإذا انتفت التهمة ق�شى 

له بنكول خ�شمه.

الطرق احلكمية �س96.  ((3((
انظر: الطرق احلكمية �س97.  ((3((
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اخلامتة
احلمد هلل وحده وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعده وعلى اآله و�شحبه. وبعد:

اأحمدك ربي على ما ي�رشت، واأعنت عليه من اإمتام هذا البحث، واإين يف خامتة هذا 
البحث اأخل�س اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها، والتو�شيات التي اأرى الهتمام بها:

1- اأن الق�شاء يف ال�رشيعة الإ�شالمية ق�شاء يت�شم بالأ�شالة والعمق وح�شن التقدير 
مع املرونة واحليوية التي تك�شبه التجدد ونبذ اجلمود.

2- اأن الق�شاء يف ال�رشيعة الإ�شالمية يجمع بني التقييد يف جوانب واحلرية املن�شبطة 
يف جوانب اأخرى ملن هم يف �شلك الق�شاء.

3- اأن م�شطلح ال�شلطة التقديرية واإن كان م�شطلحاً حديثاً فاإن ما حواه من معاين 
منذ  الق�شاة  عمل  وبه  متعددة،  �شور  يف  وقرره  الإ�شالمي  الفقه  اإليه  �شبق  قد 

�لقدم يف �لق�سايا �ملعرو�سة عليهم.
4- اأنه ل م�شاحة يف ال�شطالحات بعد فهم املعاين وعدم ا�شتمالها على مف�شدة.

للقا�شي  يتاح  احلرية  من  حيز  هي:  الق�شائي  العمل  يف  التقديرية  ال�شلطة  اأن   -5
مبقت�شى الن�س ال�رشيح اأو ال�شمني، ي�شتمد منه القوة، ليتمكن من خالله من 

النظر والرتوي والتفكر، لعمل الأ�شلح، لبلوغ احلقيقة ومعرفة كنهها.
6- اأن اليمني الق�شائية هي تاأكيد ثبوت احلق اأو نفيه، باحللف باهلل تعالى اأو �شفة من 

�شفاته، اأمام القا�شي يف جمل�س الق�شاء.
7- للقا�شي اأن مينع توجيه اليمني اإذا فقدت ال�رشوط الداعية لتوجيهها، وحتى لو 
توافرت ال�رشوط فاإن القا�شي ميلك �شلطة تخوله منع توجيه اليمني يف اأحوال 

عديدة.
8- اأن �شلطة القا�شي تتجلى يف مرحلة اإعداد �شيغة اليمني، لرتتبط اليمني بالواقعة 
املراد احللف عليها ارتباطاً وثيقاً، لتكون متفقة مع الدعوى، منتجة يف الإثبات.
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9- لي�س للقا�شي تعديل �شيغة اليمني تعدياًل يخرجها عما اأراده موجهها وق�شده، 
فاإن فعل القا�شي ذلك فقد جاوز حدود �شلطته الق�شائية.

من  لأي  حكمها  يف  وما  ال�شتظهار  ميني  توجيه  يف  تقديرية  �شلطة  للقا�شي   -10
�خل�سمني.

11- للقا�شي �شلطة تقديرية يف تغليظ اليمني بال�شيغة اأو بالزمان اأو باملكان اأو بالهيئة.
يف  احل�شور  عن  التخلف  يف  العذر  قيام  تقدير  يف  الدعوى  قا�شي  ي�شتقل   -12

اجلل�شة املحددة حللف اليمني متى اأقام ق�شاءه على اعتبارات �شائغة ومقبولة.
13- للقا�شي �شلطة تقديرية تخوله اإمهال من توجهت عليـه اليمني اإذا اأقت�شى الأمر 

ذلك، وراأى له وجها �شائغا.
14- للقا�شي �شلطة تقديرية يف م�شاألة الق�شاء بالنكول اأو رد اليمني.

قبل  من  والنظامية  ال�رشعية  بالدرا�شات  يعنى  اأن  مبكان  الأهمية  من  اأنه  اأرى   -15
اجلهات العدلية والأكادميية املتخ�ش�شة بتاأهيل الق�شاة.

امل�شوؤولني عن هذه  اأدعو  فاإين  الق�شاء،  مرافق  بتطوير  الأمر  اهتمام ولة  16- مع 
يف  املتخ�ش�شـة  بالدرا�شات  يهتم  مركز  باإن�شاء  املبادرة  زمام  اأخذ  اإلى  املرافق 

العمل الق�شائي، واإبراز جهود علماء الأمة وق�شاتها يف اجلانب الق�شائي.
واهلل اأعلم و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني.




