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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور اأنف�سنا ومن �سيئات 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل 
وحده ال �رشيك له، واأ�سهد اأن حممداً عبده ور�سوله �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه 

و�سلم ت�سليماً كثرياً اإلى يوم الدين، اأما بعد:
»فاإن اهلل �سبحانه اأر�سل ر�سله، واأنزل كتبه ليقوم النا�ض بالق�سط، وهو العدل الذي 
قامت به االأر�ض وال�سماوات، فاإن ظهرت اأمارات العدل، واأ�سفر وجهه باأي طريق كان 
فثمرَّ �رشع اهلل ودينه. واهلل �سبحانه اأعلم واأحكم واأعدل اأن يخ�ض طرق العدل واأماراته 
منها،  يجعله  فال  اأمارة  واأبني  داللة  واأقوى  منها  اأظهر  هو  ما  ينفي  ثم  ب�سيء  واأعالمه 
اأن  الطرق  مبا �رشعه من  �سبحانه  بني  قد  بل  وقيامها مبوجبها.  وال يحكم عند وجودها 
مق�سوده اإقامة العدل بني عباده، وقيام النا�ض بالق�سط، فاأي طريق ا�ستخرج بها العدل 

والق�سط فهي من الدين لي�ست خمالفة له«))).
وقد اأر�سد اهلل �سبحانه عباده عند اللجوء اإلى حفظ احلقوق اأن ي�سلكوا اأهدى �سبيل، 

واأقوم طريق، واأكمل ن�ساب، فقال �سبحانه: ڇڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
.(2(

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںڇ 

اقتبا�ض من الطرق احلكمية، �ض)).  (((
البقرة: 282.  (2(
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ڇ گ گ ڇ؛ ولهذا كانت طرق  فاإن مل يقدروا على اأقواها انتقلوا اإلى ما دونها 
بال�ساهد  اأو  بال�ساهدين  تارة يحكم  القا�سي  فاإن  اأعم من طرق حفظ احلقوق،  احلكم 
واملراأتني، وقد يحكم بال�ساهد واليمني، اأو بالنكول تارة، وباليمني املردودة تارة اأخرى 
وب�سواهد االأحوال والقرائن يف موا�سع. كل ذلك بح�سب كل واقعة واأدوات اإثباتها.

فطرق احلكم �سيء، وطرق حفظ احلقوق �سيء اآخر، ولي�ض بينهما تالزم، فتحفظ 
احلقوق مبا ال يحكم به احلاكم مما يعلم �ساحب احلق اأنه يحفظ به حقه، ويحكم احلاكم 

مبا ال يحفظ به �ساحب احلق حقه وال خطر على باله.
وملا كان من املتعذر الأ�سحاب احلقوق يف مواطن كثرية اإقامة الن�ساب على كماله 

حلفظ حقه؛ فقد جاءت ال�رشيعة بتعدد الطرق التي يحكم بها احلاكم.
ومَلرَّا كان مو�سوع الق�ساء بال�ساهد الواحد دون ميني من املو�سوعات البالغة االأهمية 
ملن عمل يف �سلك الق�ساء، و�ساهد من الوقائع الق�سائية ما كان دليل االإثبات فيها �سهادة 
�ساهد واحد عدل، واأيقن اأن كثرياً من احلقوق قد ال يتي�رش فيها الن�ساب االأكمل، وَعِلَم 
اأن رد هذه ال�سهادة يلزم منها مف�سدة فوات احلقوق على الغري، وتعطيل ال�سهادة يف 
طريق  بكل  م�ستحقيها  على  احلقوق  حفظ  اإلى  تطلع  له  وال�سارع  اإليها،  احلاجة  حمل 

وعدم اإ�ساعتها، فكيف يبطل حقاً قد �سهد به عدل مر�سي مقبول ال�سهادة؟
فلما تقدم ذكره ا�ستعنت باهلل يف بحث هذا املو�سوع وجمع �ستاته و�سميته: )الق�ساء 

بال�ساهد الواحد من دون ميني(.
وقد انتظمت مباحث املو�سوع يف خم�سة مباحث على النحو االآتي:

املقدمة.
املبحث االأول: ن�ساب ال�سهادة.

املبحث الثاين: خرب الواحد و�سهادة الواحد.
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املبحث الثالث: الق�ساء بال�ساهد واليمني وعالقته بالق�ساء بال�ساهد من دون ميني.
املبحث الرابع: �رش امل�ساألة »جانب التحمل غري جانب الثبوت«.

املبحث اخلام�ض: الق�ساء بال�ساهد من دون ميني )االأقوال واالأدلة والرتجيح(.
اخلامتة.

واهلل امل�سوؤول اأن يوفقنا للعلم النافع والعمل ال�سالح، اإنه ويل ذلك والقادر عليه، 
و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.

املبحث الأول
ن�صاب ال�صهادة)))

يتحدد ن�ساب ال�سهادة بح�سب نوع امل�سهود به الذي يتحمله ال�ساهد، وهو اإما اأن 
يكون حقاً هلل تعالى اأو حقاً لالآدميني اأو حقاً م�سرتكاً، وهو يف كٍل اإما ُيراد به املال اأو ما 

يوؤول اإلى املال اأو يكون يف غري املال.
وعليه؛ فاإن ن�ساب ال�سهادة ينح�رش يف البينات االآتية ال يخرج عنها عند جماهري 

اأهل العلم.
1- بّينة حتتاج اإلى اأربعة �سهود من الرجال كما يف الزنا باالإجماع.

امل�سكر  اخلال�سة؛ ك�رشب  اهلل  وذلك يف حقوق  من رجلني؛  اإال  ت�سح  ال  بّينة   -2
ونحوه، اأو يف حقوق االآدميني التي ال يق�سد بها املال اأ�ساًل واإن جاءت تبعاً؛ كالق�سا�ض 

والنكاح عند اجلمهور.
ينظر: املب�شوط 6)/)))، جامع االأمهات �ض)7)، نهاية املطلب 8)/)9)، حتفة املحتاج 0)/))2، اإعالم   (((

املوقعني )/72، نظرية الدعوى واالإثبات �ض)8.
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والتجارية  املدنية  املعامالت  يف  ذلك  ويتحقق  اأ�ساًل  امل��ال  منها  يق�سد  بّينة   -3
وغريهما، ون�سابها رجالن، اأو رجل وامراأتان، اأو �ساهد واحد وميني املدعي وذلك عند 

اجلمهور خالفاً للحنفية.
4- بّينة ب�سهادة رجل واحد يف روؤية هالل رم�سان.

5- بّينة ب�سهادة رجل واحد مع ميني املدعي اأو �سهادة امراأتني مع ميني املدعي.
ويرى طائفة من العلماء اأن الن�ساب اأو�سع من ذلك، فاإن قول النبي �سلى اهلل عليه 
مبا ميكن  احلق  املوا�سع ظهور  ال�سارع يف جميع  يق�سد  فاإمنا  بّينة؟«)))  »األك  و�سلم: 
بدليله  قد ظهر  يرد حقاً  له، وال  و�سواهد  عليه  اأدلة  التي هي  البينات  من  به  ظهوره 
اأبداً في�سيع حقوق اهلل وعباده ويعطلها، وال يقف ظهور احلق على اأمر معني ال فائدة 
يف تخ�سي�سه به)))، فكل ما بنيرَّ احلق واأظهره فهو بّينة)6) – واإن كان واحداً من غري 
تخ�سي�ض بوقائع معينة بح�سب االإمكان – فمن كان ظن ال�سدق من جانبه اأقوى كان 

باحلكم يف الق�ساء اأولى)7).
واأكرث القوانني مل حتدد ن�ساباً معيناً لل�سهادة، فاأجازت �سهادة الواحد واعتربتها حجة 
كاملة لوحدها، وتُرك االأمر للقا�سي يف قبول ال�سهادة ومدى االقتناع بها �سواء تعدد 
ل عليه يف ال�سهادة عندهم الكيف ال الكم، ومدى  ال�سهود اأو كان �ساهداً واحداً، واملعورَّ
الفائدة املتحققة من هذا الوزن؛ ولهذا فاإن املبداأ يف اأكرث القوانني يف هذه امل�ساألة اأن كل 
�سخ�ض تتوفر لديه معلومات حول الوقائع املتنازع عليها ميكن اال�ستماع اإليه ك�ساهد 
بدون متييز بني الذكر والأنثى. غري اأن هناك حالت ا�سرتط فيها مبوجب القانون تعدد 

ال�سهود كتوثيق العقود الر�سمية ونحوها.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب االأحكام، باب احلكم يف البئر ونحوها، 72/9، رقم ))8)7).  (((

ينظر: اإعالم املوقعني )/)7، 79.  (((
ينظر: اإعالم املوقعني )/)7، اإغاثة اللهفان 2/)6.  (6(

ينظر: اإغاثة اللهفان 2/)6.  (7(
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قانون  يف  كما  ال�سهادة  حال  املطلوب  الن�ساب  حددت  االإثبات  قوانني  وبع�ض 
االإثبات اليمني يف مادة )45(، حيث جاء فيها ن�ساب ال�سهادة ح�سب ما يلي:

1- يف الزنا اأربعة رجال.
2- يف �سائر احلدود والق�سا�ض رجالن.

3- يف االأموال واحلقوق ونحوها رجالن اأو رجل وامراأتان، ويجوز اأن يقبل غري 
ال�سبيان  و�سهادة  الرجال،  عليه  يطلع  ال  فيما  امل��راأة  ك�سهادة  بن�ض  ا�ستثني  فيما  ذلك 

بع�سهم على بع�ض ح�سبما تقدم.
وجاء يف مادة )46( من ذات القانون: يعتد ب�سهادة الواحد يف االأموال واحلقوق اإذا 

قبلها امل�سهود عليه بعد اأدائها.
ومل يتطرق نظام املرافعات ال�رشعية ال�سعودي مل�ساألة ن�ساب ال�سهادة املعترب، واإمنا 

�سكت عنه اكتفاء باملقرر �رشعاً واملعترب عند الفقهاء.

املبحث الثاين
خرب الواحد و�صهادة الواحد

مل يرد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خرب العدل قط، ال يف رواية وال يف �سهادة، بل 
قبل خرب العدل الواحد يف كل مو�سع اأخرب به، كما قبل �سهادته الأبي قتادة بالقتيل، وقبل 
�سهادة خزمية وحده، وقبل �سهادة االأعرابي وحده على روؤية هالل رم�سان، وقبل �سهادة 
اأمر ح�سي  االأمة ال�سوداء وحدها على الر�ساعة، وقبل خرب متيم وحده وهو خرب عن 
�ساهده وراآه فقبله ورواه عنه، وال فرق بينه وبني ال�سهادة؛ فاإن كاًل منهما اإخبار عن اأمر 
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م�ستند اإلى احل�ض وامل�ساهدة، فتميم �سهد مبا راآه وعاينه، واأخرب به النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم ف�سدقه وقبل خربه، فاأي فرق بني اأن ي�سهد العدل الواحد على اأمر راآه وعاينه 

يتعلق مب�سهود له وعليه وبني اأن يخرب مبا راآه وعاينه مما يتعلق بالعموم؟
وقد اأجمع امل�سلمون على قبول اأذان املوؤذن الواحد، وهو �سهادة منه بدخول الوقت، 
وخرب عنه يتعلق باملخرب وغريه، وكذلك اأجمعوا على قبول فتوى املفتي الواحد وهي 

خرب عن حكم �رشعي يعم امل�ستفتي وغريه)8).
وقد حكى اأحمد عن اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه اأنه قال: »ما علمت اأحداً رد �سهادة 
العبد«)9)، واهلل تعالى يقبل �سهادته على االأمم يوم القيامة، فكيف ال يقبل �سهادته على 
نظريه من املكلفني وتقبل �سهادته على الر�سول يف الرواية، فكيف ال يقبل على رجل 
يف درهم؟ وال ينق�ض هذا باملراأة؛ الأنها تقبل �سهادتها مع مثلها ملا ذكرناه. واملانع من 
قبول �سهادتها وحدها منتف يف العبد، وعلى هذه القاعدة م�سائل اأحدها االإخبار عن 
روؤية هالل رم�سان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفني، فهو كاالأذان. 
ومن ا�سرتط فيه العدد اأحلقه بال�سهادة؛ لأنه ل يعم الأع�سار ول الأم�سار بل يخ�ض تلك 
ال�سنة وذلك امل�رش يف اأحد القولني. وهذا ينتق�ض باالأذان نق�ساً ال حمي�ض عنه وثانيها 
اأنه خرب جزئي عن �سخ�ض جزئي يخ�ض وال يعم  االإخبار بالن�سب بالقافة فمن حيث 
اأن  ال�سواب  بل  هنا  لها  فال مدخل  كالرواية غلط،  ال�سهادة ومن جعله  جرى جمرى 
يقال: من حيث هو منت�سب للنا�ض انت�ساباً عاماً ي�ستند قوله اإلى اأمر يخت�ض به دونهم 
اجلرح  هذا  ومن  رواية،  ال  حكم  فقوله  احلاكم،  جمرى  جرى  والعالمات  االأدلة  من 
للمحدث وال�ساهد هل يكتفي فيه بواحد اإجراء له جمرى احلكم اأو البد من اثنني اإجراء 

ينظر: اإعالم املوقعني )/)8.  (8(
مل اأقف عليه واالآثار على خالفه. انظر: م�سنف ابن اأبي �سيبة، كتاب البيوع واالأق�سية، باب من قال: ال   (9(

جتوز �سهادة العبد )/)29.
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واأما  �سحيح  فغري  الرواية  جمرى  يجري  اأن  واأما  اخلالف،  على  ال�سهادة؟  جمرى  له 
للرواية واجلرح واإمنا هو يجرحه باجتهاده ال مبا يرويه عن غريه.

الرتجمة للفتوى واخلط وال�سهادة وغريها هل ي�سرتط فيها التعدد؟ مبني على هذا 
ولكن بناءه على الرواية وال�سهادة �سحيح وال مدخل للحكم هنا.

التقومي لل�سلع من ا�سرتط العدد راآه �سهادة ومن مل ي�سرتطه اأجراه جمرى احلكم ل 
الرواية.

لق�سة  بالواحد  الكتفاء  القاعدة؟ وال�سحيح  تعدده على هذه  ي�سرتط  القا�سم هل 
عبداهلل ابن رواحة.

فيه قولن مبنيان على  اثنني؟  امل�سبح  اأن يكون  بالإمام هل ي�سرتط  ت�سبيح امل�سلي 
هذه القاعدة.

املخرب عن جنا�سة املاء هل ي�سرتط تعدده؟ فيه قولن.
واأما  بالقبلة،  وكاملخرب  كاملوؤذن  بالواحد  االكتفاء  كله  هذا  يف  وال�سحيح  اخلار�ض 

ت�سبيح املاأموم باإمامه ففيه نظر واملفتى يقبل واحداً اتفاقاً.
بالواحد  فيه  االكتفاء  وال�سحيح  التنازع  عند  وحدوثه  العيب  قدم  عن  االإخبار 
كالتقومي والقائف، وقالت املالكية البد من اثنني، ثم تناق�سوا فقالوا: اإذا مل يوجد م�سلم 

قبل من اأهل الذمة)0)).

ينظر: بدائع الفوائد )/).  ((0(
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املبحث الثالث
 الق�صاء بال�صاهد واليمني 

وعالقته بالق�صاء بال�صاهد من دون اليمني))))

بني  قوياً  خالفاً  يعترب  اليمني  مع  بال�ساهد  الق�ساء  م�ساألة  يف  العلماء  بني  اخلالف 
جمهور العلماء من املالكية وال�سافعية واحلنابلة من جهة ممن يق�سون بال�ساهد مع اليمني 
الرا�سدين ونيف وع�رشين �سحابياً  اخللفاء  املروي عن  الن�سو�ض وهو  به  كما جاءت 
ومل يرو عن اأحد منهم خالفه، وبه قال جماهري التابعني، وق�سى به ق�ساتهم، فيق�سون 
بال�ساهد مع اليمني يف االأموال وما يق�سد منها االأموال، ومنع احلنفية من الق�ساء به؛ 
اأدلة اأخرى لي�ض هذا مو�سع ذكرها، حتى قال  الأنه زائد عن الكتاب وخمالف له مع 

حممد بن احل�سن: اأنق�ض حكم احلاكم اإذا حكم به)2)).
بال�ساهد  بق�سائهم  املدينة  اأهل  ال�سافعي وجعل يطعن على  وملا دخل هو على 
مع اليمني، ويقول: هذا زيادة على كتاب اهلل. قال له ال�سافعي: اأثبت اأنه ال جتوز 
اأ�سله  تنق�ض  م�سائل  ال�سافعي  عليه  فاأورد  الواحد،  بخرب  اهلل  كتاب  على  الزيادة 

فانقطع كالم حممد)))).
اأما العالقة بني الق�ساء بال�ساهد مع اليمني والق�ساء بال�ساهد دون ميني، فاإن بع�ض 
العلماء يرون اأن اليمني مع ال�ساهد الواحد هي من باب اال�ستظهار، فاإن راأى احلاكم 

ينظر يف مذاهب الفقهاء يف امل�شاألة: املب�شوط 07/9)، بدائع ال�سنائع 0/9)، البيان والتح�سيل 0)/228،   ((((
الكبري  احلاوي   ،629/(8 املطلب  نهاية   ،88/( ميارة  �سرح   ،(((/( احلكام  تب�سرة   ،(((/2 التمهيد 

68/7، املغني 0)/)))، الكايف )/0)2، )28، ال�سرح الكبري على املقنع 2)/92.
ينظر: املغني 0)/))).  ((2(

ينظر: االإن�ساف يف بيان اأ�سباب االختالف �ض)). وقد نق�ض هذا االأ�سل غري واحد من اأهل العلم منهم   ((((
ابن القيم يف اإعالم املوقعني 2/)22.
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ميني  بدون  ب�سهادته  اكتفى  �سدقه  وظهور  عدالته  لربوز  الواحد،  بال�ساهد  االكتفاء 
 – تيمية  ابن  ال�سلف))))، وقال  القول عن طائفة من  ابن رجب هذا  الطالب، وحكى 
رحمه اهلل-: اإن اليمني - يف م�ساألة ال�ساهد مع اليمني – حق للم�ستحلف ولالإمام فله 

اأن ي�سقطها)))).
وقال ابن القيم – رحمه اهلل-: فاإذا علم احلاكم �سدق ال�ساهد الواحد جاز له احلكم 

ب�سهادته، واإن راأى تقويته باليمني فعل، واإل فلي�ض ذلك ب�رشط)6)).
بال�ساهد واليمني  اإذا ق�سى القا�سي  اأنه  اأحمد  اأن من�سو�ض االإمام  وذكر ابن القيم 

فاحلكم بال�ساهد وحده، واليمني تقوية وتوكيد)7)).

املبحث الرابع
�صر امل�صاألة )جانب التحّمل غري جانب الثبوت(

يح�سن قبل اخلو�ض يف امل�ساألة اإيراد ما ذكره ابن القيم حتت عنوان )�رش امل�ساألة( 
وهو التفريق بني جانب التحمل وجانب االأداء من جهة تعدد ال�سهود، حيث قال:

»و�رش امل�ساألة اأنه ال يلزم من االأمر بالتعدد يف جانب التحمل وحفظ احلقوق االأمر 
بالتعدد يف جانب احلكم والثبوت؛ فاخلرب ال�سادق ال تاأتي ال�رشيعة برده اأبداً، وقد ذم 
اهلل يف كتابه من كذب باحلق، ورد اخلرب ال�سادق تكذيب باحلق وكذلك الداللة الظاهرة 
ال ترد اإال مبا هو مثلها اأو اأقوى منها، واهلل �سبحانه مل ياأمر برد خرب الفا�سق، بل بالتثبت 

ينظر: جامع العلوم واحلكم 8/2)2.  ((((
ينظر: النكت والفوائد ال�سنية 2/))).  ((((

ينظر: الطرق احلكمية �ض)7.  ((6(
ينظر: الطرق احلكمية �ض8)).  ((7(
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رد  كذبه  على  االأدلة  ظهرت  واإن  خربه،  قبل  �سدقه  على  االأدلة  ظهرت  فاإن  والتبني، 
خربه، واإن مل يتبني واحد من االأمرين وقف خربه، وقد قبل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

خرب الدليل امل�رشك الذي ا�ستاأجره ليدله«)8)).
ا�ست�سهاد  يف  هي  اإمنا  القراآن  يف  التي  »وال�رشوط  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال 

التحمل ال االأداء«)9)).
اإذا  فاأما  التحّمل،  التعدد هي يف  اأن هذه احلكمة يف  القيم: »وال ريب  ابن  ويقول 
عقلت املراأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها، فاإن املق�سود حا�سل بخربها كما يح�سل 
امراأتني  ب�سهادة  ويحكم  موا�سع،  يف  وحدها  �سهادتها  تقبل  ولهذا  الديانات،  باأخبار 

وميني الطالب يف اأ�سح الروايتني وهو قول مالك واأحد الوجهني يف مذهب اأحمد.
�ض اهلل روحه -: ولو قيل يحكم ب�سهادة امراأة وميني الطالب لكان  قال �سيخنا – قدرَّ

متوجهاً.
بخالف  اإحداهما  تن�سى  لئال  التحمل  يف  الرجل  مقام  اأقيمتا  اإمنا  املراأتني  الأن  قال: 
االأداء، فاإنه لي�ض يف الكتاب وال يف ال�سنة اأنه ال يحكم اإال ب�سهادة امراأتني، وال يلزم من 
االأمر با�ست�سهاد املراأتني وقت التحمل اأال يحكم باأقل منهما، فاإنه �سبحانه اأمر با�ست�سهاد 
رجلني يف الدين، فاإن مل يكونا رجلني فرجل وامراأتان، ومع هذا فيحكم ب�ساهد واحد 

وميني الطالب، ويحكم بالنكول والرد وغري ذلك«)20).
ويقول اأي�ساً يف مو�سع اآخر: »فطرق احلكم �سيء، وطرق حفظ احلقوق �سيء اآخر، 
اأنه  ولي�ض بينهما تالزم، فتحفظ احلقوق مبا ال يحكم به احلاكم مما يعلم �ساحب احلق 
يحفظ به حقه، ويحكم احلاكم مبا ال يحفظ به �ساحب احلق حقه وال خطر على باله«))2).

ينظر: اإعالم املوقعني )/)8.  ((8(
ينظر: الفتاوى الكربى )/)7).  ((9(

ينظر: اإعالم املوقعني )/)7.  (20(
ينظر: الطرق احلكمية �ض))).  (2((
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ويقول ابن تيمية – رحمه اهلل- فيما نقله عنه ابن القيم يف الطرق احلكمية: »القراآن 
مل يذكر ال�ساهدين والرجل واملراأتني يف طرق احلكم التي يحكم بها احلاكم، واإمنا ذكر 

هذين النوعني من البينات يف الطرق التي يحفظ بها االإن�سان حقه، فقال تعالى: ڇٱ 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 
ميلي  اأن  احلق  عليه  من  واأمر  بالكتاب  حقوقهم  بحفظ  �سبحانه  فاأمرهم  ڳڇ)22)، 
الكاتب، فاإن مل يكن ممن ي�سح اإمالوؤه اأملى عنه وليه، ثم اأمر من له احلق اأن ي�ست�سهد 
على حقه رجلني، فاإن مل يجد فرجل وامراأتان. ثم نهى ال�سهداء املتحملني لل�سهادة عن 
التخلف عن اإقامتها اإذا ُطلبوا لذلك، ثم رخ�ض لهم يف التجارة احلا�رشة اأال يكتبوها، 
ثم اأمرهم باالإ�سهاد عند التبايع، ثم اأمرهم اإذا كانوا على �سفر – ومل يجدوا كاتباً – اأن 

ي�ستوثقوا بالرهان املقبو�سة.
كل هذا ن�سيحة لهم وتعليم واإر�ساد ملا يحفظون به حقوقهم، وما حتفظ به احلقوق 

�سيء وما يحكم به احلاكم �سيء.
فاإن طرق االإثبات اأو�سع من ال�ساهدين واملراأتني، فاإن احلاكم يحكم بالنكول واليمني 

املردودة، وال ذكر لهما يف القراآن«))2).

البقرة: 282.  (22(
�ض )7.  (2((
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املبحث اخلام�س
الق�صاء بال�صاهد من دون ميني

 )الأقوال والأدلة والرتجيح(

اأقوال العلماء يف امل�صاألة
القول االأول))2):

وبرزت  �سدقه،  ُعلم  اإذا  احلدود  دون ميني يف غري  الواحد  بال�ساهد  الق�ساء  جواز 
عدالته، واإن راأى القا�سي تقويته باليمني فعل ذلك، فتكون اليمني مع ال�ساهد هنا من 

باب اال�ستظهار.
وبه قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحكاه عن ق�ساة ال�سلف العادلني، 
فاأجاز �سهادة  ال�سلف، وبه ق�سى عمر ر�سي اهلل عنه  وحكاه ابن رجب عن طائفة من 

امراأة يف اال�ستهالل، وفرق عثمان ر�سي اهلل عنه بني زوجني ب�سهادة امراأة مر�سعة.
مل  اإذا  املر�سعات  يف  عثمان  قول  من  بذلك  اليوم  ياأخذون  فالنا�ض  الزهري:  قال 
اأم �سلمة وحدها، ومروان بن احلكم  اأبي �سفيان ب�سهادة  يتهمن، وبه ق�سى معاوية بن 

ب�سهادة ابن عمر وحده، وبه ق�سى �رشيح ومطرف بن مازن وزرارة بن اأوفى.
قال ابن حزم: �سح ذلك عن �رشيح ومطرف بن مازن وزرارة بن اأوفى، وقال اأبو 
– رحمهما  اأوفى  بن  وزرارة  �رشيح  العراق:  اأهل  ق�ساة  من  روينا عن عظيمني  عبيد: 
اهلل – اأنهما ق�سيا ب�سهادة �ساهد واحد وال ذكر لليمني يف حديثهما، وقال ال�سعبي: وهو 

عمل الق�ساة اليوم، وبه قال هو واحل�سن والزهري وغريهم.

ينظر: الفتاوى الكربى )/78)، الطرق احلكمية �ض)7، اإعالم املوقعني )/79، زاد املعاد )/69، جامع   (2((
العلوم واحلكم 8/2)2، املحلى 87/8). وانظر االآثار عنهم يف م�سنف عبدالرزاق كتاب ال�سهادات، باب 

�سهادة املراأة يف الر�ساع والنفا�ض 2/8))-9)).
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القول الثاين:
اأنه ال يق�سى بال�ساهد الواحد دون ميني اإال يف �سور حمددة وهي من قبيل االأخبار 

والرواية ال من قبيل ال�سهادة))2).
وبه قال احلنفية واملالكية وال�سافعية واحلنابلة.

اأما احلنفية فهم ال يق�سون مبا هو اأعلى منه من جهة االإثبات وهو ال�ساهد واليمني، 
فبالتايل ال يق�سون مبا جترد عنها من باب اأولى، بناء على اأ�سلهم اأنه ال يجوز اأقل من 
�سواء  الواحد  ال�ساهد  والأن  اجلراحات)26)؛  يف  وال  النا�ض  بني  احلقوق  يف  �ساهدين 

بيمني اأو بغري ميني فقد اأحد �رشطي ال�سهادة وهو العدد فلم تقبل �سهادته)27).

الأدلـة
اأدلة القائلني بقبول �سهادة ال�ساهد الواحد من دون ميني

الدليل الأول:

قوله تعالى: ڇٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹڇ)28).
برده  ياأمر  ومل  والتبني)29)،  بالتثبت  اأمر  بل  الفا�سق،  خرب  برد  ياأمر  مل  �سبحانه  فاهلل 
جملة، فاإن ظهرت االأدلة على �سدقه قبل خربه وعمل به وف�سقه عليه، واإن ظهرت االأدلة 

ينظر: املب�شوط 6)/)))، بدائع ال�سنائع 0/9)2، معني احلكام �ض)9، جامع االأمهات �ض)7)، الفروق   (2((
للقرايف )/96، �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل 7/)7)، تب�سرة احلكام )/)))، )))، �سرح ميارة 
)/88، حا�سية العدوي 7/)7)، احلاوي الكبري 7)/0)2، )2/)2، حتفة املحتاج 0)/))2، مغني املحتاج 

70/6)، نهاية املحتاج )/7)2، حوا�سي ال�سرواين 0)/))2، املغني 270/9، ك�ساف القناع )/269.
ينظر: املب�شوط 6)/))).  (26(
ينظر: املب�شوط 6)/07).  (27(

احلجرات: 6.  (28(
ينظر: اجلواب ال�سحيح 6/)))، الطرق احلكمية �ض)2، )7)، اإعالم املوقعني )/)8.  (29(
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على كذبه رد خربه ومل يلتفت اإليه، واإن مل يتبني واحد من االأمرين وقف خربه.
واإذا كان ما ُذكر يف �ساأن الفا�سق، فكيف بخرب ال�سادق املربز يف العدالة؟

دين  على  م�رشكاً  دلياًل  الهجرة  �سفر  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ا�ستاأجر  وقد 
قومه، فاأمنه ودفع اإليه راحلته وقبل خربه، فال يجوز حلاكم وال لوال رد احلق بعدما تبني 

وظهرت اأماراته بقول اأحد من النا�ض)0)).
فاحلاكم يحكم باحلجة التي ترجح احلق اإذا مل يعار�سها مثلها)))).

ف�سهادة ال�ساهد كخرب الواحد فمن علم �سدقه وظهرت عدالته قبلت �سهادته وخربه 
من غري ميني.

الدليل الثاين:

عن اأبي قتادة ر�سي اهلل عنه، قال: خرجنا مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عام 
امل�رشكني عال رجاًل من  فراأيت رجاًل من  للم�سلمني جولة،  كانت  التقينا  فلما  حنني، 
امل�سلمني، فا�ستدرت حتى اأتيته من ورائه حتى �رشبته بال�سيف على حبل عاتقه، فاأقبل 
علي ف�سمني �سمة وجدت منها ريح املوت، ثم اأدركه املوت، فاأر�سلني، فلحقت عمر 
النبي  النا�ض رجعوا، وجل�ض  اإن  ثم  اأمر اهلل،  قال:  النا�ض؟  بال  ما  فقلت:  بن اخلطاب 
�سلبه«، فقمت فقلت: من  فله  بّينة  له عليه  قتياًل  قتل  �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: »من 
بّينة فله �سلبه«، فقمت فقلت:  ي�سهد يل، ثم جل�ست، ثم قال: »من قتل قتياًل له عليه 
من ي�سهد يل، ثم جل�ست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: »ما لك يا اأبا قتادة؟«، فاقت�س�ست عليه الق�سة، فقال رجل: �سدق يا ر�سول اهلل، 
و�سلبه عندي فاأر�سه عني، فقال اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه: الها اهلل، اإذا ال يعمد 

ينظر: الطرق احلكمية �ض)2، اإعالم املوقعني )/)8.  ((0(
ينظر: اإعالم املوقعني )/82.  ((((
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اإلى اأ�سد من اأ�سد اهلل، يقاتل عن اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، يعطيك �سلبه، فقال 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »�سدق«، فاأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت به خمرفا يف بني 

�سلمة، فاإنه الأول مال تاأثلته يف االإ�سالم)2)).
فقد اأجاز النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سهادة ال�ساهد الواحد من غري ميني الأبي قتادة 
تامة،  بّينة  فجعله  قتادة،  اأبا  ُيحلِّف  ب�سهادته وحده، ومل  �سلبه  اإليه  ودفع  امل�رشك  بقتل 

غ لرتكها)))). و�سماه بّينة، وال معار�ض لهذه البّينة وال م�سوِّ
بقول  ملكه  اإلى  ال�سلب  فاأ�ساف  �سلبه«  »يعطيك  عنه:  اهلل  ر�سي  ال�سديق  وقول 

ال�ساهد الواحد)))).
قال ابن القيم: »وهو االأ�سح يف الدليل لهذا احلديث ال�سحيح الذي ال معار�ض له، 

وال وجه للعدول عنه«)))).
ووقع يف مغازي الواقدي اأن اأو�ض بن خويل �سهد الأبي قتادة)6)).

قال ابن حجر: »ونقل ابن عطية عن اأكرث الفقهاء اأن البّينة هنا �ساهد واحد يكتفى به«)7)).
واأجيب عن اال�ستدالل:

اأقل من  ال�سهادة وال يكون ذلك  يقت�سي  الوارد يف احلديث  »بّينة«  لفظ  باأن ظاهر 
�ساهدين)8)).

ويجاب عنه:
باأن البّينة كل ما يظهر احلق ويبينه ويدل عليه وال تقت�رش على �سهادة ال�ساهدين، فقد 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب فر�ض خلم�ض، باب من مل يخم�ض االأ�سالب...، )/92، رقم )2)))).  ((2(
ينظر: اإعالم املوقعني )/79، الطرق احلكمية �ض78، زاد املعاد )/69.  ((((

ينظر: املنتقى �سرح املوطاأ )/92).  ((((
الطرق احلكمية �ض2)).  ((((

ينظر: فتح الباري 9/6)2.  ((6(
فتح الباري 9/6)2.  ((7(

ينظر: املنتقى �سرح املوطاأ )/92).  ((8(
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تكون البينة �ساهداً واحداً كما يف هذا احلديث، وقد تكون اأربعة �سهود كما يف الزنا، 
وتارة تكون نكواًل ومييناً اأو خم�سني مييناً اأو اأربعة اأميان، وقد تكون �سواهد حال)9)).

والدليل  احلجة  بها  مراداً  اأتت  واإمنا  ال�ساهدان  بها  مراداً  القراآن  البينة يف  تاأت  ومل 
والربهان مفردة وجمموعة)0)).

واأجيب اأي�ساً عن اال�ستدالل:
باأن اأبا قتادة اإمنا ا�ستحق ال�سلب باإقرار من هو يف يده ال ب�سهادة �ساهد))))، فلم يكن 

يف ذلك دليل على قبول �سهادة ال�ساهد الواحد.
واأجيب:

باأن هذا االعرتا�ض �سعيف؛ الأن االإقرار اإمنا ينفع اإذا كان املال من�سوباً ملن هو يف يده 
فيوؤخذ باإقراره. واملال هنا من�سوب جلميع اجلي�ض وال يقبل اإقرار بع�سهم على الباقني)2)).
حتى لو �سلمنا اأنه ا�ستحق ال�سلب باالإقرار فقد ت�سمن ذلك �سهادة له على قتل امل�رشك.

الدليل الثالث:

عن ابن عبا�ض – ر�سي اهلل عنهما – قال جاء اأعرابي اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
فقال: اإين راأيت الهالل – يعني رم�سان – فقال: اأت�سهد اأن ال اإله اإال اهلل؟ قال: نعم، قال: 
ن يف النا�ض فلي�سوموا غداً«)))). اأت�سهد اأن حممداً ر�سول اهلل؟ قال: نعم، قال: »يا بالل اأذِّ

ينظر: الطرق احلكمية �ض)2، اإعالم املوقعني )/)7، 72، 76.  ((9(
ينظر: الطرق احلكمية �ض)).  ((0(

ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 2)/60.  ((((

ينظر: �سرح �سحيح م�سلم للنووي 2)/60.  ((2(
اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سوم، باب يف �سهادة الواحد على روؤية هالل رم�سان 02/2)، رقم  اأخرجه   ((((
)0))2)، والرتمذي يف اأبواب ال�سوم، باب ما جاء يف ال�سوم بال�سهادة، )/)6، رقم ))69)، واحلاكم 
وقال: �سحيح ومل يخرجاه،  رقم )))))، ))))، ))))، 6))))،  ال�سوم )/86)  كتاب  امل�ستدرك،  يف 
والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب ال�سيام، باب ال�سهادة على روؤية هالل رم�سان )/6))، رقم ))797).
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قالوا:  العلم،  اأهل  اأكرث  عند  احلديث  هذا  على  والعمل  �سننه:  يف  الرتمذي  قال 
تقبل �سهادة رجل واحد يف ال�سيام، وبه يقول ابن املبارك، وال�سافعي واأحمد واأهل 

الكوفة)))).
فقد قبل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سهادة االأعرابي وحده على روؤية هالل رم�سان، 

ومل يطلب �ساهداً اآخر، واأمر النا�ض اأن ي�سوموا بناء على روؤيته وحده)))).
عن  خرب  ذلك  فاإن  الواحد،  بقول  لالكتفاء  ت�سهد  ال�رشع  واأ�سول  القيم:  ابن  قال 
دخول وقت العبادة، فاكتفي فيه بال�ساهد الواحد، كاالإخبار عن دخول وقت ال�سالة 

باالأذان وال فرق بينهما)6)).
فاإنه اإذا ُقبلت �سهادة االأعرابي عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف حكم يلزم 

االأمة فالأن تقبل �سهادته على واحد من االأمة يف حكم جزئي اأولى واأحرى.
واأجيب عن اال�ستدالل مبا ياأتي:

اأواًل: روى اأحمد يف م�سنده باإ�سناده اأن عبدالرحمن بن زيد بن اخلطاب خطب يف 
اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأال اإين قد جال�ست  اليوم الذي ي�سك فيه، فقال: 
و�سلم و�ساألتهم، اأال واإنهم حدثوين اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »�سوموا 
لروؤيته، واأفطروا لروؤيته، واأن�سكوا لها، فاإن غم عليكم فاأمتوا ثالثني، واإن �سهد �ساهدان 

م�سلمان ف�سوموا واأفطروا«)7)).
ففيه اأنه اإمنا ي�سام ب�سهادة اثنني ال واحد: »واإن �سهد �ساهدان«، ومفهوم هذا احلديث 

اأنه ال يقبل ما دون هذا العدد)8)).

.6(/(  ((((
ينظر: الطرق احلكمية �ض77.  ((((

ينظر: الطرق احلكمية �ض27).  ((6(
اأخرجه اأحمد يف امل�سند ))/90)، رقم ))889))، والن�سائي يف �سننه، كتاب ال�سيام، باب قبول �سهادة   ((7(

الرجل الواحد على هالل رم�سان )/2))، رقم )6))2)، وهو �سحيح لغريه كما قال حمققو امل�سند.
ينظر: الطرق احلكمية �ض27)، ال�سيل اجلرار )/280.  ((8(
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واأجيب عنه:
طريق  ومن  املنطوق،  طريق  من  فيه  حجة  ال  وهذا  قال:  حيث  القيم  ابن  ذكره  مبا 

املفهوم فيه تف�سيل.
وهو اأنه اإن كان امل�سهود فيه هالل �سوال، في�سرتط �ساهدان بهذا الن�ض، واإن كان 
هالل رم�سان كفى واحد بالن�سني االآخرين وال يقوى ما يتوهم من عموم املفهوم على 

معار�سة هذين اخلربين.
وقت  دخول  عن  خرب  ذلك  فاإن  الواحد،  بقول  لالكتفاء  ت�سهد  ال�رشع  واأ�سول 
وال  باالأذان  ال�سالة  وقت  دخول  كاالإخبار عن  الواحد  بال�ساهد  فيه  فاكتفي  ال�سيام 

فرق بينهما)9)).
وقال ال�سوكاين: وال يخفاك اأن ما دل على اعتبار ال�ساهدين يدل على عدم العمل 
يدل  بها  والعمل  الواحد  �سهادة  �سحة  على  دل  وما  العدد،  مبفهوم  الواحد  بال�ساهد 

مبنطوقه على العمل ب�سهادة الواحد، وداللة املنطوق اأرجح من داللة املفهوم)0)).
كما اأجيب عن اال�ستدالل:

اأن ما جاء يف حديث االأعرابي خرب ولي�ض �سهادة واإن اأطلق عليها لفظ ال�سهادة يف 
اللغة. فال�سهادة اإخبار ال�سخ�ض بحق لغريه على غريه وهي ال تنطبق مع ال�سهادة هنا 

على الروؤية، فهي من قبيل االأخبار والرواية ال من باب ال�سهادة.
زماناً  اأقمت  ال��ف��روق:  اأول  يف  القرايف  ذك��ره  ما  بينهما  الفرق  يو�سح  ومم��ا 
اأتطلب الفرق بينها على احلقيقة حتى وجدته حمققاً يف كالم املازري يف �رشح 
الربهان...، وحا�سل الفرق اأن الرواية وال�سهادة خربان غري اأن اخلرب اإن كان عن 
حكم عام تعلق باالأمة وال يتعلق مبعني م�ستنده ال�سماع فهو رواية، واإن كان خرباً 

الطرق احلكمية �ض27).  ((9(
ال�سيل اجلرار )/)28.  ((0(
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حكم  تعم  فالرواية  ال�سهادة،  فهو  العلم  اأو  امل�ساهدة  م�ستنده  مبعني  يتعلق  جزئياً 
الراوي وغريه على مر االأزمان، وال�سهادة حم�ض امل�سهود عليه وله وال يتعداها اإال 
بطريق التبعية، ومن ثمرَّ كان باب الرواية اأو�سع من باب ال�سهادة؛ الأن مبنى حقوق 
فيه  فتبعد  مبعني  يتعلق  فال  عاماً  �رشعاً  تقت�سي  والرواية  الت�سييق،  على  االآدميني 
التهمة، فلذلك تو�سع فيه، فلم ي�سرتط فيه انتفاء القرابة والعرافة ول وجود العدد 

والذكورية واحلرية)))).
باأن  مردود  بكلي  املتعلقة  والرواية  بجزئي،  املتعلق  هي  ال�سهادة  اإن  املازري  وقول 
الرواية قد تتعلق بجزئي كخرب »يخرب الكعبة ذو ال�سويقتني من احلب�سة«)2))، وخرب 

متيم الداري حديث اجل�سا�سة)))) اإلى غريها من اأحاديث متعلقة بجزئي وكاآية ڇڈ 
ڈ ژ ژ ڑڇ)))) ونحوها كثري)))).

والدليل على اأنها لي�ست �سهادة: اأنه يرتتب عليها عبادة من العبادات مثلها مثل االأذان 
عن  االإخبار  كان  ولو  لل�سهادة  منهما  والرواية  باخلرب  اأ�سبه  فما  الوقت،  بدخول  اإخبار 
روؤية هالل رم�سان �سهادة ويثبت بالواحد لوجب قيا�ض �سائر ال�سهور عليه ولكن اأكرث 
الفقهاء على �رشط ال�ساهدين، ثم اإن ال�سهادة فيه لو قلنا بها �سهادة فهي ح�سبة ل ارتباط 
لها بالدعاوى، حتى لو قلنا مبا قال به بع�ض ال�سافعية من اأنه يكتفى بواحد، فاإنا جنعلها 
اأدنى املراتب يف الأربعة اأعالها، فاإن جعلناها �سهادة ا�سرتط فيها الذكورة واحلرية ولفظ 

ال�سهادة واالإقامة يف جمل�ض الق�ساء)6)).
واأجيب عن ذلك:

.(/(  ((((
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب احلج، باب هدم الكعبة، 9/2))، رقم )99))).  ((2(

اأخرجه م�شلم يف �شحيحه، كتاب الفنت واأ�شراط ال�شاعة، باب ق�شة اجل�شا�شة، )/2262.  ((((
امل�سد: ).  ((((

ينظر: حا�سية العدوي 7/)7)، ولال�ستزادة: بدائع الفوائد )/).  ((((
ينظر: نهاية املطلب )/))، احلاوي الكبري )2/)2.  ((6(
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ڇڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  تعالى:  قال  �ساهد.  خمرب  وكل  �سهادة  اخلرب  باأن 
اأن  – �سهد عندي رجال مر�سيون  – ر�سي اهلل عنهما  ہڇ)7))، وقال ابن عبا�ض 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »نهى عن ال�سالة بعد الع�رش«)8))... احلديث، وملا 
قال علي بن املديني لالإمام اأحمد: اأقول اإن الع�رشة يف اجلنة وال اأ�سهد بذلك. قال له 

اأحمد: متى قلت: هم يف اجلنة فقد �سهدت لهم)9)).
وقال ابن القيم – رحمه اهلل-: »ومنهم من بنى اخلالف على كونه �ساهداً اأو خمرباً، 
فاإن جعلناه خمرباً اكتفي بخربه وحده كاخلرب عن االأمور الدينية، واإن جعلناه �ساهداً 
مل نكتف ب�سهادته وحده وهذا اأي�ساً �سعيف، فاإن ال�ساهد خمرب واملخرب �ساهد وكل من 

�سهد ب�سيء فقد اأخرب به، وال�رشيعة مل تفرق بني ذلك اأ�ساًل«)60).
وقال: فاإذا قبلت �سهادته عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف حكم يلزم االأمة 

فالأن تقبل �سهادته على واحد من االأمة يف حكم جزئي اأولى واأحرى))6).
متيم  خرب  قبل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  فالنبي  وال�سهادة،  اخلرب  بني  هذا  فرق  اأي  ثم 
– وهو خرب عن اأمر ح�سي �ساهده وراآه فقبله �سلوات  – حديث اجل�سا�سة  الداري 
اهلل و�سالمه عليه ورواه عنه، فال فرق بينه وبني ال�سهادة؛ فاإن كاًل منهما عن اأمر م�ستند 
اإلى احل�ض وامل�ساهدة، فتميم �سهد مبا راآه وعاينه واأخرب به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

ف�سدقه وقبل خربه.
فاأي فرق بني اأن ي�سهد العدل الواحد على اأمر راآه وعاينه يتعلق مب�سهود له وعليه، 

وبني اأن يخرب مبا راآه وعاينه مما يتعلق بالعموم؟)62).

يو�سف: 26.  ((7(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب مواقيت ال�سالة، باب ال�سالة بعد الفجر حني ترتفع ال�سم�ض )/20)، رقم ))8)).  ((8(

ينظر: بدائع الفوائد )/)).  ((9(
ينظر: الطرق احلكمية �ض))2.  (60(

ينظر: اإعالم املوقعني )/77.  (6((

ينظر: اإعالم املوقعني )/)8.  (62(
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وعلى كل حال فت�سمية بع�ض الفقهاء ذلك اإخباراً ال �سهادة اأمر لفظي ال يقدح يف 
اال�ستدالل، ولفظ احلديث يرد قوله))6).

حتى اإن ال�رشخ�سي وهو من كبار احلنفية القائلني بعدم قبول ما هو اأعلى من م�ساألتنا 
هذه – ال�ساهد مع اليمني – يوؤيد اأن القيا�ض اأن يكتفى ب�سهادة الواحد؛ الأن رجحان 
الواحد موجباً  كان خرب  ولهذا  العدالة،  ب�سفة  الواحد  يظهر يف خرب  ال�سدق  جانب 
للعمل ... ولكن تركنا ذلك بالن�سو�ض ففيها بيان العدد يف ال�سهادات املطلقة كقوله 
تعالى: ڇڈ ڈ ژ ژڇ))6)، وقوله: ڇپ پ پڇ))6)، وقوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم للمدعي: »�ساهداك اأو ميينه«.
فالقيا�ض ال�سحيح هو ما ذكره ال�رشخ�سي، واأما الن�سو�ض فجاءت بهذا وهذا كما 

بيناه، واهلل اأعلم.

الدليل الرابع:

عن عمارة بن خزمية االأن�ساري، اأن عمه، حدثه وهو من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ابتاع فر�ساً من اأعرابي، فا�ستتبعه النبي �سلى 
واأبطاأ  امل�سي،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فاأ�رشع  فر�سه،  ثمن  ليق�سيه  و�سلم  عليه  اهلل 
اأن النبي  االأعرابي، فطفق رجال يعرت�سون االأعرابي في�ساومون بالفر�ض، ال ي�سعرون 
�سلى اهلل عليه و�سلم ابتاعه، حتى زاد بع�سهم االأعرابي يف ال�سوم على ثمن الفر�ض 
الذي ابتاعه به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فنادى االأعرابي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اإن كنت مبتاعاً هذا الفر�ض فابتعه، واإال بعته. فقام  فقال: 

ينظر: الطرق احلكمية �ض77.  (6((
الطالق: 2.  (6((

الن�ساء: )).  (6((
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حني �سمع نداء االأعرابي، فقال: »اأو لي�ض قد ابتعته منك؟« قال االأعرابي: ال واهلل ما 
بعتك. فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »بلى قد ابتعته منك«، فطفق النا�ض يلوذون 
هلم  يقول:  االأعرابي  فطفق  يرتاجعان،  وهما  واالأعرابي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي 
�سهيداً ي�سهد اأين بايعتك، فمن جاء من امل�سلمني قال لالأعرابي: ويلك اإن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم مل يكن ليقول اإال حقاً. حتى جاء خزمية ملراجعة النبي �سلى اهلل عليه 
قال  بايعتك.  اأن  ي�سهد  االأعرابي يقول: هلم �سهيداً  االأعرابي، فطفق  و�سلم ومراجعة 
خزمية: اأنا اأ�سهد اأنك قد بايعته. فاأقبل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على خزمية فقال: »مب 
ت�سهد؟« فقال: بت�سديقك يا ر�سول اهلل. فجعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سهادة خزمية 

�سهادة رجلني)66).
االأعرابي  مببايعته  وحده  ثابت  بن  خزمية  �سهادة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فاأجاز 
وقبلها منه)67)، ومل يقل له: اأحتاج اإلى �سهادة رجل اآخر معك، وقد ترجم له اأبو داود: 
فيما  به. وهو �رشيح  اأن يحكم  له  يجوز  الواحد  ال�ساهد  احلاكم �سدق  اإذا علم  باب 

ترجم عليه.
واعرت�ض على اال�ستدالل:

باأن هذه ال�سهادة خم�سو�سة بخزمية بن ثابت دون غريه)68)، ولهذا جعل النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم �سهادته ب�سهادة رجلني، وقال: »من �سهد له خزمية فهو ح�سبه«)69).

واأجيب:
اأخرجه االإمام اأحمد يف امل�سند 6)/206 رقم ))88)2)، واأبو داود يف �سننه، كتاب االأق�سية، باب اإذا علم   (66(
احلاكم �سدق ال�ساهد الواحد يجوز له اأن يحكم به )/08) رقم )607))، واحلاكم يف امل�ستدرك 2/)2 

رقم )87)2)، وقال: �سحيح االإ�سناد، ورجاله باتفاق ال�سيخني ثقات، ومل يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ينظر: الفتاوى الكربى )/78)، الطرق احلكمية �ض76، اإعالم املوقعني )/79.  (67(

ينظر: املب�شوط 6)/)))، فتح الباري )/8)2، اإر�ساد ال�ساري )/6).  (68(
االأمر  باب  ال�سهادات،  كتاب  الكربى،  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،87/( الكبري  املعجم  يف  الطرباين  اأخرجه   (69(

باالإ�سهاد، 0)/6)2، وقال االألباين يف �سل�سلة االأحاديث ال�سعيفة 2)/86): »منكر«.
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باأن هذا احلكم لي�ض خم�سو�ساً بخزمية ر�سي اهلل عنه دون من هو خري منه اأو مثله 
من ال�سحابة، فلو �سهد اأبو بكر وحده اأو عمر اأو عثمان اأو علي اأو اأبي بن كعب لكان 
ب�ساهدين موجود يف  ب�سهادته وحده، واالأمر الذي الأجله جعل �سهادته  اأولى باحلكم 
غريه، ولكنه اأقام ال�سهادة واأم�سك عنها غريه، وبادر هو اإلى وجوب االأداء، اإذ ذلك من 

موجبات ت�سديقه لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم)70).
واعرت�ض على اال�ستدالل:

�سادقاً  باراً  كان  اإذ  بعلمه  االأعرابي  على  حكم  اإمنا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  باأن 
بها على  التوكيد لقوله، واال�ستظهار  يف قوله، وجرت �سهادة خزمية يف ذلك جمرى 
قوله ك�سهادة رجلني يف  اإياه على  له وت�سديقه  �سهادته  التقدير  ف�سارت يف  خ�سمه، 

�سائر الق�سايا))7).
واأجيب:

باأنه لي�ض يف احلديث اأنه �سلوات اهلل و�سالمه عليه حكم بعلمه، يقول ابن حزم يف 
املحلى: وعهدنا بهم يقولون بخالف هذا اخلرب؛ الأن جميعهم يقول: ال يحكم احلاكم 
لنف�سه... وقولهم: اأنه – عليه ال�سالم – حكم لنف�سه، فمن عجائب الدنيا، فكيف يرتك 

احلكم بخرب فيما ورد فيه، ويحتج به فيما لي�ض منه اأثر وال ن�ض وال دليل؟)72).

الدليل اخلام�ص

اأو  احل��ارث،  بن  عقبة  حدثني  قال:  مليكة،  اأبي  ابن  �سمعت  قال:  جريج،  ابن  عن 
اأمة �سوداء، فقالت: قد  اإهاب، قال: فجاءت  اأبي  اأم يحيى بنت  اأنه تزوج  �سمعته منه 

ينظر: الطرق احلكمية �ض77، 2)).  (70(
ينظر: معامل ال�سنن )/)7).  (7((

.229/7  (72(
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اأر�سعتكما، فذكرت ذلك للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأعر�ض عني، قال: فتنحيت، 
فذكرت ذلك له، قال: »وكيف وقد زعمت اأن قد اأر�سعتكما« فنهاه عنها))7).

وعند البخاري اأي�ساً يف مو�سع اآخر: قال عقبة: »وهي كاذبة«))7).
قال الرتمذي يف �سننه بعد اإيراد احلديث: »والعمل على هذا احلديث عند بع�ض اأهل 
العلم من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وغريهم، اأجازوا �سهادة املراأة الواحدة 

يف الر�ساع«))7).
الر�ساع  يف  الواحدة  املراأة  �سهادة  عن  ي�ساأل  اأحمد  �سمعت  �سعيد:  بن  علي  وقال 
جتوز؟ قال: نعم، واحتج بحديث عقبة بن احلارث هذا، وكذلك قال يف رواية احل�سن 

بن ثواب، وحممد بن احل�سن واأبي طالب، وابن من�سور، ومهنا وحرب)76).
ففي احلديث قبول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سهادة املراأة الواحدة يف الر�ساع، 

وقد �سهدت على فعل نف�سها)77).
قال ابن القيم: »وهو اأ�سل يف �سهادة القا�سم واخلار�ض والوزان والكيال على فعل 

نف�سه«)78).
وقال يف مو�سع اآخر من اإعالم املوقعني يف معر�ض انتقاده املقلِّدة: »وال تاأخذون 
بهذا احلديث – حديث عقبة – وترتكونه تقليداً ملن قلدمتوه دينكم، ... وهل هذا اإال 
مبنزلة قبول خرب املخرب عن اأمر ح�سي يخرب به، ومبنزلة قول ال�ساهد؟ وهل كان مفارقة 
عقبة لها تقليداً لتلك االأمة اأو اتباعاً لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث اأمر بفراقها؟ 
فمن بركة التقليد اأنكم ال تاأمرونه بفراقها، وتقولون: هي زوجتك حالل وطوؤها، واأما 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سهادات، باب �سهادة االإماء والعبيد )/)7)، رقم )9)26).  (7((
كتاب النكاح، باب �سهادة املر�سعة 0/7)، رقم ))0))).  (7((

.((9/(  (7((
ينظر: الطرق احلكمية �ض79.  (76(

ينظر: الطرق احلكمية �ض78، اإعالم املوقعني )/)7.  (77(
اإعالم املوقعني )/)7.  (78(
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نحن فمن حقوق الدليل علينا اأن ناأمر من وقعت له هذه الواقعة مبثل ما اأمر به ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لعقبة بن احلارث �سواء وال نرتك احلديث تقليداً الأحد)79).

وبهذا ق�سى عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه، فقد روى عبدالرزاق يف م�سنفه من 
طريق الزهري قال: »فرق عثمان بني اأهل اأبيات ب�سهادة امراأة«)80).

ويف فتح الباري عن الزهري ومل اأقف عليه: النا�ض ياأخذون بذلك من قول عثمان 
اليوم))8).

بن  �سهدت ملحمد  و�سلم  عليه  اهلل  الني �سلى  �سلمة زوج  اأم  اأن  عبدالرزاق  وعند 
وحدها،  �سهادتها  معاوية  فاأجاز  ذلك،  على  غريها  ي�سهد  مل  واأخويه  زهري  بن  عبداهلل 
وعلقمة حا�رش ذلك كله من ق�ساء معاوية قال: واأخربين خالد بن حممد بن عبداهلل: اأن 

ر�سول معاوية يف ذلك اإلى اأم �سلمة احلارث، وعبداهلل بن الزبري)82).
يف  ام��راأة  ب�سهادة  يفرقون  الق�ساة  كانت  ال�سعبي:  قال  الق�ساة،  يق�سي  كان  وبه 

الر�ساع))8).
وقد اأجيب عن اال�ستدالل بهذا احلديث على قبول �سهادة الواحد مبا ياأتي:

قال ال�سافعي: »اإعرا�سه �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سبه اأن يكون مل يرها �سهادة تلزمه، 
وقوله: »كيف وقد زعمت اأنها اأر�سعتكما« ي�سبه اأن يكون كره له اأن يقيم معها، وقد 

قيل له: اإنها اأخته من الر�ساعة، وهذا معنى ما قلناه من اأنه يرتكها ورعاً ال حكماً«))8).
وزاد البغوي يف �رشح ال�سنة: »اأخذاً بالحتياط يف باب الفروج ولي�ض فيه دللة على 

.(8(/2  (79(
اأخرجه عبالرزاق يف م�سنفه، كتاب ال�سهادات، باب �سهادة املراأة يف الر�ساع والنفا�ض 8/))) رقم ))))))).  (80(

.268/(  (8((
الر�ساع والنفا�ض 6/8))، رقم  املراأة يف  ال�سهادات، باب �سهادة  اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب   (82(

)0)))))، و�سححه ابن حزم يف املحلى 8/)8).
اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب ال�سهادات، باب �سهادة املراأة يف الر�ساع والنفا�ض 6/8))، رقم )8))))).  (8((

ينظر: ال�سنن الكربى للبيهقي 7/)76، وينظر: نهاية املطلب ))/))).  (8((
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اأمام احلكام، ومل  تقام  اأن  ال�سهادات  �سبيل  الواحدة؛ الأن  املراأة  بقول  وجوب احلكم 
يوجد هنا اإال اإخبار املراأة يف فعلها يف غري جمل�ض احلكم، والزوج مكذب لها، ومبثل 

هذا ال يثبت احلكم حتى يكون دلياًل على جواز �سهادة املراأة الواحدة«))8).
والتنزه  الندب  �سبيل  على  اإنه  البخاري:  �سحيح  �رشح  يف  بطال  ابن  قال  وكذا 

والتورع ال على االإيجاب)86).
اأنهم  اأبي ليلى  اآثار فقد جاء عن عمر بن اخلطاب وابن  اأما ما ذكرمتوه من  وقالوا: 

امتنعوا من التفريق بني الزوجني)87).
ويجاب: اأما ما ذكرمتوه عن عمر بن اخلطاب فاإنه قد روي عنه ما يعار�سه)88).

على اأنه حتى لو �سح ذلك عنه، فقد تقرر اأن اأقوال بع�ض ال�سحابة عند جمع من 
و�سلم،  عليه  اهلل  عنه �سلى  ثبت  ملا  معار�ستها  فر�ض عدم  لي�ست بحجة على  العلماء 

فكيف اإذا عار�ست ما هو كذلك؟)89).
واأجيب عن اعرتا�سهم:

باأنه ال يخفى اأن النهي حقيقة يف التحرمي كما تقرر يف االأ�سول، فال يخرج عن معناه 
احلقيقي اإل لقرينة �سارفة، واأما ما قيل من اأمره �سلى اهلل عليه و�سلم له من باب الحتياط 
فال يخفى خمالفته ملا هو الظاهر وال �سيما بعد اأن كرر ال�سوؤال اأربع مرات كما يف بع�ض 
الروايات، والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول له يف جميعها: »كيف وقد قيل«، ويف بع�سها: 
اأنه مل يثبت يف  »دعها عنك« كما يف حديث الباب، ويف بع�سها: »ال خري لك فيها« مع 
رواية اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم اأمره بالطالق ولو كان ذلك من باب الحتياط لأمره به)90).

.88/9  (8((
.(6/8 ،202/7  (86(

اأخرجهما عبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب ال�سهادات، باب �سهادة املراأة يف الر�ساع والنفا�ض 2/8))، رقم )8))))).  (87(

اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه، كتاب ال�سهادات، باب �سهادة املراأة يف الر�ساع والنفا�ض 8/)))، رقم )29)))).  (88(
ينظر: نيل االأوطار 78/6).  (89(
ينظر: نيل االأوطار 78/6).  (90(
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الدليل ال�ضاد�ص:

بيتني  عوا  ادرَّ ابني �سهيب مولى ابن جدعان  اأن  اأبي مليكة،  ما جاء عن عبداهلل بن 
وحجرة اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأعطى ذلك �سهيباً، فقال مروان: من ي�سهد 
لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه ف�سهد باإعطاء ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

�سهيباً بيتني وحجرة، فق�سى مروان ب�سهادته))9).
فظاهر ما جاء يف اخلرب االكتفاء بال�ساهد الواحد يف الدعاوى اإذا ظهر �سدقه ومل 
اإلى تعزيز ذلك، ال ب�ساهد وال ميني، ولو كان االأمر غري م�رشوع لبينه ابن عمر  يحتج 
وقال: كيف تق�سي ب�سهادتي وحدي؟ فدل ذلك على اأن ال�ساهد الواحد اإذا ظهر �سدقه 

حكم احلاكم ب�سهادته، واأن هذه ال�سهادة جائزة وم�رشوعة يف اإثبات احلقوق.
واأجيب:

من  ال�سنة  ما جاء يف  على  الطالب  مع ميني  عمر  ابن  ب�سهادة  اإمنا حكم  مروان  باأن 
الق�ساء باليمني مع ال�ساهد)92).

واأجيب عنه:
اإن احلديث �رشيح يف الق�ساء ب�سهادة ابن عمر وحده ومل يرد اليمني يف اأي رواية 

لهذا االأثر.
قال ابن حجر يف الفتح: »ودعوى ابن بطال اأنه ق�سى لهم ب�سهادته وبيمينهم فيه نظر؛ 

الأنه مل يذكر يف احلديث«))9).
جواب اآخر عن اال�ستدالل:

قال ابن التني: يحتمل اأن يكون مروان اأعطى ذلك من ي�ستحق عنده العطاء من مال اهلل، فاإن 
هبته  يرجع يف  اأن  الأحد  يحل  ال  باب  عليها،  واحلث  وف�سلها  الهبة  كتاب  البخاري يف �سحيحه،  اأخرجه   (9((

و�سقته )/)6)، رقم ))262).
ينظر: �سرح �سحيح البخاري البن بطال 2/7)).  (92(

)/8)2، عمدة القارئ ))/77).  (9((
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كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأعطاه كان تنفيذاً له، واإن مل يكن كان هو املن�سئ للعطاء))9).
ويجاب عنه:

باأن هذه احتماالت ال ت�سمد اأمام �رشيح اخلرب من الق�ساء ب�سهادة ابن عمر، وال ميكن 
اإبطال االأحكام الثابتة مبجرد االحتماالت، فيبقى االأثر على حاله وقوته يف اال�ستدالل 

حتى ياأتي ناقل �سحيح �رشيح معترب.
فوهبته  �سلمة  الأم  كان  �سهيب  بيت  اأن  ذكر  املدينة  اأخبار  يف  �سبة  بن  عمر  اإن  ثم 

ل�سهيب))9).
جواب اآخر عن اال�ستدالل:

قال ابن التني: قد يكون ما ح�سل خا�ساً بالفيء كما وقع يف ق�سة اأبي قتادة حيث 
ق�سى له بدعواه و�سهادة من كان عنده ال�سلب)96).

ويجاب عنه:
باأنه غري خمت�ض به)97)، ودعوى اخل�سو�سية ال تقبل اإال اإذا ورد ن�ض خا�ض بالواقعة 
يدل عليها وال ن�ض وال خرب. ومن املقرر عند العلماء اأن دعوى اخل�سو�سية حتتاج اإلى 

دليل)98)، ثم هي دعوى على خالف االأ�سل)99).
جواب اآخر عن اال�ستدالل:

قالوا: اإن القاعدة امل�ستمرة تنفي احلكم ب�سهادة الواحد فالبد من اثنني اأو �ساهد وميني 
املدعي)00)).

ينظر: فتح الباري )/8)2.  (9((

ينظر: فتح الباري )/8)2.  (9((

ينظر: فتح الباري )/8)2.  (96(
ينظر: الطرق احلكمية �ض2)).  (97(

ينظر: عمدة القارئ 9/))).  (98(
ينظر: �سبل ال�سالم )/)8).  (99(

ينظر: عمدة القارئ ))/77)، اإر�ساد ال�ساري )/)6).  ((00(
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ويجاب عنه:
باأن ما ذكرمتوه باأنه قاعدة م�ستمرة هو مو�سع النزاع بيننا وبينكم على اأننا ال نُ�سلِّم به، بل 
نرى اأن احلق يثبت ب�ساهد واحد �سادق، كما يثبت باثنني، وكما يثبت بالواحد مع ميني املدعي، 

وكما يثبت بالقرائن القوية؛ فالبينة ا�سم ملا يظهر احلق ويبينه، فهي غري منح�رشة يف عدد.

الدليل ال�ضابع:

اأن �سهادة العدل رجاًل كان اأو امراأة اأقوى من ا�ست�سحاب احلال، فاإن ا�ست�سحاب 
وبال�ساهد  امل��ردودة،  واليمني  تارة،  بالنكول  يدفع  ولهذا  البينات،  اأ�سعف  من  احلال 
واليمني، وداللة احلال، وهو نظري رفع ا�ست�سحاب احلال يف االأدلة ال�رشعية بالعموم 
الن�ساب،  باأدنى  ُيرفع  االأحكام  يف  فهكذا  االأدلة،  باأ�سعف  فرُيفع  والقيا�ض  واملفهوم 
ولهذا قام خرب الواحد يف اأخبار الديانة على اال�ست�سحاب مع اأنه يلزم جميع املكلفني، 

فكيف ال يقدم عليه فما هو دونه؟))0)).

الدليل الثامن:

اأن اخلرب ال�سادق ممن اأتى به ال تاأتي ال�رشيعة برده، بل تعمل به، وقد ذم اهلل يف كتابه 
من كذب باحلق، ورد اخلرب ال�سادق من ال�ساهد تكذيب باحلق، فال ترد الداللة الظاهرة 
احلق  عباده مع ظهور  اهلل وحقوق  ت�سيع حقوق  لئال  منها؛  اأقوى  مبا هو  اأو  مبثلها  اإال 

ب�سهادة ال�سادق.
لكن اإذا اأمكن حفظ احلقوق باأعلى الطرق فهو اأولى كما اأمر اهلل بالكتابة وال�سهادة 

فال �سك اأنه اأبلغ يف حفظ احلقوق لكن ال يعني هذا عدم العمل مبا هو دونه)02)).
ينظر: اإعالم املوقعني )/76.  ((0((

ينظر: اإعالم املوقعني )/77، )8.  ((02(
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الدليل التا�ضع:

حتى لو �سلمنا لكم مبا تقولون واأنه ال تقبل �سهادة اأقل من رجلني، فقد اتفق العلماء 
حيث  من  غريها  يف  ُيقبل  ال  ما  ال�سهادات  من  فيها  ُيقبل  احلاجات  موا�سع  اأن  على 
اجُلملة، واإن تنازعوا يف بع�ض التفا�سيل، وقد اأمر اهلل �سبحانه بالعمل ب�سهادة �ساهدين 
من غري امل�سلمني عند احلاجة يف الو�سية يف ال�سفر منبهاً بذلك على نظريه وما هو اأولى 
منه كقبول �سهادة الن�ساء منفردات يف االأعرا�ض واحلمامات واملوا�سع التي تنفرد الن�ساء 

باحل�سور فيها، ك�سهادة القابلة واملر�سعة ونحوهما.
وال ريب اأن قبول �سهادتني هنا اأولى من قبول �سهادة الكفار على الو�سية يف ال�سفر، 
وكذلك عمل ال�سحابة وفقهاء املدينة ب�سهادة ال�سبيان على جتارح بع�سهم بع�ساً، فاإن 
الرجال ال يح�رشون معهم يف لعبهم، ولو مل تُقبل �سهادتهم و�سهادة الن�ساء منفردات 
اإذا  �سيما  ب�سدقهم، وال  القطع  اأو  الظن  واأُهملت مع غلبة  ل�ساعت احلقوق وتعطلت 
قوا  جاءوا جمتمعني قبل تفرقهم ورجوعهم اإلى بيوتهم وتواطوؤوا على خرب واحد، وُفرِّ
اأقوى بكثري من  فاإن الظن احلا�سل حينئذ من �سهادتهم  وقت االأداء واتفقت كلمتهم، 
بال�رشيعة  الظن احلا�سل من �سهادة رجلني، وهذا مما ال ميكن دفعه وجحده، فال نظن 
احلق  هذا  مثل  تهمل  اأنها  واملعاد  املعا�ض  يف  العباد  مل�سالح  املنتظمة  الفا�سلة  الكاملة 

وت�سيعه مع ظهور اأدلته وقوتها، وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك))0)).
قال القا�سي اأبو يعلى: فاإن قيل: ما ذهبتم اإليه يوؤدي اإلى اأن يثبت احلق ب�ساهد واحد. 
قيل: هذا غري ممتنع كما قاله املخالف يف الهالل يف الغيم ويف القابلة وهو �رشورة اأي�ساً؛ 

الأن املعامالت تكرث وتتكرر فال يتفق يف كل وقت �ساهدان))0)).

اإعالم املوقعني )/76.  ((0((
ينظر: النكت والفوائد ال�سنية 2/))).  ((0((
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اأدلة اأ�سحاب القول الثاين:

الدليل الأول:

- قوله تعالى: ڇڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گڇ))0)).
- وقوله تعالى: ڇ ڈ ڈ ژ ژڇ)06)).

- وقوله تعالى: ڇ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گڇ)07)).

فدلت هذه الن�سو�ض على اعتبار العدد يف ال�سهادة واأن الواجب يف اإثبات احلقوق 
�سهادة رجلني اأو رجل وامراأتني، ال اأقل من ذلك فال يكون ال�ساهد الواحد مما ي�سوغ 
وهذا  النق�سان،  ملنع  اأو  الزيادة  ملنع  تكون  اأن  اإما  ال�رشع  فتقديرات  مبوجبه،  الق�ساء 

التقدير لي�ض ملنع الزيادة فيكون ملنع النق�سان)08)).
ونوق�ض هذا اال�ستدالل من وجوه:

الوجه الأول:
يف  الن�ساب  اأدن��ى  اأن  يرون  الأنهم  للحنفية؛  دلياًل  ت�سلح  قد  الن�سو�ض  هذه  اأن 

ال�سهادة �سهادة رجلني اأو رجل وامراأتني؛ اإذ �رشط ال�سهادة عندهم العدد والعدالة.
واأما املالكية وال�سافعية واحلنابلة فال ت�سلح هذه الن�سو�ض لال�ستدالل بها؛ الأنها 
ال�ساهد  يف  الن�ساب  اأن  �سك  وال  واليمني.  بال�ساهد  الق�ساء  يف  اأ�سلهم  تنق�ض 
واليمني منخرم؛ اإذ هو دون ال�ساهدين؛ ولهذا قال ابن حزم – رحمه اهلل- يف نحو 
هذا اال�ستدالل: »وهذا قد خالفه املالكيون املحتجون به، فجعلوا له احلكم باليمني 

البقرة: 282.  ((0((
الطالق: 2.  ((06(

املائدة: 06).  ((07(
ينظر: املحيط الربهاين 08/8).  ((08(
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مع ال�ساهد، واليمني مع نكول خ�سمه، ولي�ض هذا مذكوراً يف اخلرب«)09)).
بالنكول  باحلكم  يق�سون  اإذ  ابن حزم؛  يرى  احلنفية كما  ناق�ض الأ�سل  وكذلك هو 

ولي�ض ذلك يف اخلرب)0))).
الوجه الثاين:

اأنه ال يلزم من االأمر بالتعدد يف جانب التحمل وحفظ احلقوق، االأمر بالتعدد يف 
جانب احلكم والثبوت، فاخلرب ال�سادق ل تاأتي ال�رشيعة برده اأبداً، وال�رشوط التي يف 
القراآن اإمنا هي ا�ست�سهاد التحمل ال االأداء، ولي�ض يف الكتاب وال يف ال�سنة اأنه ال يحكم 
اإال ب�سهادة رجلني اأو رجل وامراأتني فح�سب، وال يلزم من االأمر بذلك يف التحمل اأال 
يحكم باأقل منهما، فاإنه �سبحانه اأمر با�ست�سهاد رجلني يف الديون، فاإن مل يكونا رجلني 
فرجل وامراأتان، ومع هذا فيحكم ب�ساهد واحد وميني الطالب، ويحكم بالنكول والرد 

وغري ذلك))))).
اهلل  يقل  ومل  حقوقهم،  به  يحفظون  مبا  احلقوق  الأ�سحاب  اأمر  هذا  اأن  فاخلال�سة: 

�سبحانه: احكموا ب�سهادة رجلني فاإن مل يكونا رجلني فرجل وامراأتان)2))).
الوجه الثالث:

اأن الطرق التي يحكم بها احلاكم اأو�سع من الطرق التي اأر�سد اهلل �ساحب احلق اإلى 
اأن يحفظ حقه به، ولهذا جاء فيها باأكمل الطرق واأقواها اإذ قال جلرَّ وعال: ڇڈ 
ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڇ))))).))))).

فالن�ض على ال�سيء ال ينفي احلكم عن غريه.

ينظر: املحلى 8/)2).  ((09(

ينظر: املحلى 8/)2).  (((0(
ينظر: الفتاوى الكربى )/)7)، اإعالم املوقعني )/)7، )8.  (((((

ينظر: الطرق احلكمية، �ض 9)).  (((2(
البقرة: 282.  (((((

ينظر: الطرق احلكمية، �ض)))، اإعالم املوقعني )/)7، تف�سري ابن �سعدي، �ض960.  (((((
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الوجه الرابع:
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڇڈ  تعالى:  بقوله  اال�ستدالل  كان  لو 
ک گ گڇ مانعاً من احلكم بال�ساهد لكان قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
االأمر  ولي�ض  له،  ومعار�ساً  واملراأتني  بال�ساهد  احلكم  من  مانعاً  ميينه«  اأو  »�ساهداك 
كذلك، فال تعار�ض بني كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم وال اختالف 
وال تناق�ض بوجه من الوجوه، بل الكل من عند اهلل، فعلم بذلك اأن االآيات واحلديث 
لي�ض فيها ح�رش لطرق االإثبات، واإمنا اإر�ساد الأكمل الن�ساب، وال يلزم اإذا مل ي�سهد 

هذا االأكمل اأن ال يقبل عليه �سهادة الن�ساب االأنق�ض.
الوجه اخلام�ص:

اأن االأحاديث ال�سحيحة التي ا�ستدل بها اأ�سحاب القول االأول ن�سو�ض خا�سة وما 
�سك  اخلا�ض، وال  العام على  بناء  الواجب  اأن  عامة وال يخفى  ن�سو�ض  به  ا�ستدللتم 
اأن االأحاديث الواردة اأخ�ض مطلقاً، وقال ال�سوكاين: فاإن اأراد –اأي املخالف امل�ستدل 
باالآيات املذكورة – االأدلة القا�سية باعتبار �سهادة عدلني اأو رجل وامراأتني فال خمالفة؛ 

الأن هذا خا�ض وهي عامة))))).

الدليل الثاين:

روى االأ�سعث بن قي�ض ر�سي اهلل عنه قال: كان بيني وبني رجل خ�سومة يف بئر، 
فاخت�سمنا اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: »�ساهداك اأو ميينه«، قلت: اإنه اإذاً يحلف وال يبايل، فقال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »من حلف على ميني ي�ستحق بها مااًل وهو فيها فاجر لقي اهلل وهو 

ينظر: نيل االأوطار 78/6).  (((((
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عليه غ�سبان...«)6))).
فقد بنيرَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن من ادعى على غريه حقاً عليه اإقامة البينة على 
ذلك وهي ال�ساهدان من جهة املدعي واليمني من جهة املدعى عليه، ولو كان ي�سوغ 
�سماع وقبول ما هو دون ذلك لبينه عليه ال�سالة وال�سالم ولقال: �ساهدك، فدل اأنه ال 

يقبل من ال�سهود ما هو دون املذكور.
واأجيب عن اال�ستدالل بذلك من وجوه تقدم نظائرها يف االإجابة على اال�ستدالل 

باالآيات الكرمية.
ويقول ابن القيم يف هذا ال�سدد: »اإن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال للمدعي ملا 
اأتى برجل  لو  اأنه  اأو ميينه«، وقد عرف  له: »�ساهداك  اأر�سي. فقال  قال: هذا غ�سبني 
وامراأتني حكم له به، واإمنا املراد بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »�ساهداك اأو ميينه« التنبيه 

واالإ�سارة للحجة ال�رشعية)7))).

الدليل الثالث:

اأن ال�ساهد الواحد مهما بلغت عدالته فاإنها ال ت�سل لدرجة االطمئنان والعلم التي 
تطمئن القا�سي وي�ستند اإليها يف حكمه، وال �سك اأن هذا االطمئنان والعلم اإمنا يح�سل 
عند تعدد ال�سهود ل عند فقده، ف�رشط العدد �سيانة للحقوق املع�سومة لكرثة ما يكون 

يف اخل�سومات من التلبي�ض والتزوير)8))).
ويجاب عنه:

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الرهن، باب اإذا اختلف الراهن واملرتهن فالبينة على املدعي...   (((6(
)/)))، رقم ))))2).

ينظر: اإعالم املوقعني )/)7.  (((7(
ينظر: املحيط الربهاين 08/8).  (((8(
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باأننا نرى اأن االأولى واالأكمل �سهادة �ساهدين وكل �سهادة تعددت فهي اأكمل، لكن قد 
مبثله  حتفظ  مل  فلو  عدالته  يف  مربزاً  عداًل  واحداً  �ساهداً  اإال  الق�سايا  بع�ض  يف  جند  ال 
احلقوق ل�ساعت)9)))، ثم اإن �سهادة االثنني ال ترفع درجة العلم عندنا من العلم الظني 
اإلى العلم القطعي، وما ذكرمتوه ينتق�ض بال�ساهد مع اليمني فلي�ض ثمة تعدد �سهود هنا 
وهو املعمول به عند املالكية وال�سافعية واحلنابلة، واأما احلنفية فهم يق�سون مبا هو دونه 
اأن  – ويجعلون النكول وحده طريقاً للحكم وال يخفى  اأعني نكول املدعى عليه   –

�سهادة ال�ساهد اأقوى من النكول.
الن�سب واال�ستهالل  كاإثبات  االأحكام  الواحد يف جملة من  وال�سارع قد قبل خرب 

ونحو ذلك، ثم اإننا نقبل خرب الواحد ونعمل به ومبا ت�سمنه فكذا �سهادة ال�ساهد.

الدليل الرابع:

اأننا لو قبلنا �سهادة الواحد فقط لكان احلكم باليمني مع ال�ساهد ف�سواًل، وحا�سا حلكم 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يو�سف بذلك)20)).

ويجاب عنه:
باأنه ال تعار�ض بني هاتني امل�ساألتني - الق�ساء بال�ساهد مع ميينه، والق�ساء بال�ساهد 
راأى  لو  يقولون:  ميني  دون  الواحد  بال�ساهد  الق�ساء  بجواز  فالقائلون  ميني-  دون 
باب  هنا من  ال�ساهد  مع  اليمني  فتكون  ذلك،  فعل  باليمني  ال�ساهد  تقوية  القا�سي 

اال�ستظهار))2)).

ينظر: اإعالم املوقعني.  (((9(

ينظر: املحلى 87/8).  ((20(
ينظر: الفتاوى الكربى )/78)، الطرق احلكمية �ض)7، جامع العلوم واحلكم 8/2)2.  ((2((
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الدليل اخلام�ص:

اأننا لو قبلنا �سهادة ال�ساهد الواحد مبفرده، فاأولى اأن نقبل قول املدعى عليه مبفرده 
�سيما واأنه متم�سك باالأ�سل؛ اأ�سل براءة الذمة، واأن ما حتت االأيدي م�ستحق لها. فتقابل 
هذا االأ�سل القوي اأ�سل الرباءة مع �سهادة ال�ساهد، فاإن مل يق�ض به لقوته تعار�سا ومل 

يرجح اأحدهما على االآخر.
وميكن اأن يجاب:

بالفرق بني �سهادة ال�ساهد ودفع املدعى عليه، باأن ال�ساهد عن�رش خارجي عن املدعي 
واملدعى عليه ال م�سلحة له يف �سيء اأبداً.

واأما املدعى عليه فهو عن�رش داخلي يف الدعوى، يجلب لنف�سه نفعاً اأو يدفع عنها 
�رشاً، فلم يكن نفيه دعوى املدعي كاف لإ�سقاط دعواه؛ ولذا قال النبي �سلى اهلل عليه 
اأنكر«، فلم يكن هذا االأ�سل كافياً حتى  و�سلم: »البينة على املدعي واليمني على من 

تن�سم اإليه ميينه على نفي الدعوى.
اأن يبني �سدق دعواه،  اأي على املدعي  ال�سالم: »البينة على املدعي«  وقوله عليه 
وهذا متاأت يف ال�ساهد الواحد ال�سادق، فهو داخل يف م�سمى البينة، فاإن البينة كل ما 
بنّي احلق واأظهره، ومن خ�سها بال�ساهدين اأو االأربعة اأو ال�ساهد مل يوف م�سماها حقه، 
ومل تاأت البينة قط يف القراآن مراداً بها ال�ساهدان، واإمنا اأتت مراداً بها احلجة والدليل 

والربهان مفردة وجمموعة)22)).
فاإن اعوزت املدعي البيّنة انتقل اإلى ميني املدعى عليه لينفي الدعوى.

ينظر: الطرق احلكمية �ض2).  ((22(
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الرتجيح:

وقائع  به يف  ا�ستدلوا  ما  لقوة  االأول؛  القول  – رجحان  اأعلم  – واهلل  يظهر  الذي 
متعددة مما جاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وما ق�سى به ال�سحابة والتابعون، وما 
عللوا به من اأدلة اأخرى متوافرة تعززه، مع القدرة على االإجابة ومناق�سة اأدلة املخالفني 
ولتحقق مق�سد عظيم من  ال�رشعية،  الن�سو�ض  بالعموميات من  �سيما مع مت�سكهم  ال 
مقا�سد ال�رشيعة يف حفظ احلقوق واإي�سالها مل�ستحقيها، واأنه قد ال تتي�رش البينة املرجوة 

الإثبات احلق، فال يكون ذلك �سبباً يف �سياعه.
لكن على االآخذ مبثل هذا القول التحرز غاية التحرز فيمن يوؤخذ ب�سهادته، فال يقبل 

اإال من كان �سادقاً عداًل مربزاً. واهلل تعالى اأعلم.
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اخلامتة:
هذا  ختام  ففي  ا�سطفى،  الذين  عباده  على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى،  هلل  احلمد 

البحث اأدّون يف هذا املقام اأهم النتائج التي خل�ست اإليها، وهي ما ياأتي:
واأقوى . 1 �سبيل،  الأهدى  احلقوق حلفظ حقوقهم  اأ�سحاب  اأر�سدت  ال�رشيعة  اأن 

طريق، واأكمل ن�ساب.
اأن طرق االإثبات واحلكم اأو�سع من طرق حفظ احلقوق.. 2
ن�ساب ال�سهادة يتحدد بح�سب نوع امل�سهود به.. 3
اأن �سهادة ال�ساهد كخرب الواحد مل يرده النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال يف �سهادة . 4

وال يف رواية.
العالقة بني الق�ساء بال�ساهد مع اليمني، والق�ساء بال�ساهد دون ميني عالقة قوية . 5

متقاربة جداً.
اأن جانب التحمل يف ال�سهادات غري جانب الثبوت.. 6
ما ذكرناه يف . 7 الواحد يف غري احلدود على  ال�ساهد  �سهادة  قبول  الذي يرتجح 

مو�سعه.

واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم.
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