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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا 
امليامني، ومن  الُغّر  اآله و�سحبه  للعاملني، وعلى  املبعوث رحمة  اهلل  بن عبد  حممد 

تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.
اأما بعد:

النكول عنه على احلكم  واأثر  اليمني  بعنوان: )تغليظ  فهذا بحث فقهي خمت�رش 
الق�سائي(.

واأُجِمل مباحثه فيما يلي: بيان اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره، وخطة البحث، 
واأهم فقرات املنهج الذي �رشت عليه.

اأ- اأهمية املو�ضوع:

تظهر اأهمية هذا املو�سوع يف اأن اليمني اإحدى و�سائل اإثبات احلق املتنازع فيه، 
لأن القا�سي يطاِلب املّدعي بالبينة، فاإذا تعّذرت طالَب املّدعى عليه باليمني، كما هو 

معلوم.
م اأمر اليمني ول يحلف اإل  واأحوال النا�س تختلف يف اأمر اليمني؛ فمنهم من يعظِّ
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�سادقاً، ومنهم من ميتنع اإذا ُغّلظ عليه اليمني ويتجا�رش اإذا حلف باهلل فقط، ومنهم 
من ميتنع باأدنى تغليظ، ومنهم من ل ميتنع اإل بزيادة تغليظ.

واحلاجة اإلى معرفة )حكم تغليظ اليمني واأنواعه، واأثر النكول عنه على احلكم 
الق�سائي( ما�ّسة، ول �سيما يف هذا الزمان، الذي كرثت فيه الدعاوى واخل�سومات، 
من  كثري  وجلاأ  باحلقوق،  ال�سّح  و�ساع  النفو�س  من  املال  الدنيا وجمع  ومتكن حّب 
اأ�ساليب الن�سب والحتيال و�سلوك الطرق امللتوية لك�سب املال واأكله  اإلى  النا�س 
وال�ستيالء على حقوق الآخرين. واحلاجة اإلى تغليظ اليمني يف هذا الزمان اأكرث 
كاذباً،  بذلها  اليمني  منه  القا�سي وطلب  ا�ستحلفه  اإذا  اجلهال  بع�س  لأن  من غريه؛ 
ولكن اإذا غّلظها عليه خاف وامتنع، فكان يف ذلك �سيانة للحق، وردع للظامل عن 
الظلم والعتداء، واإقامة للعدل الذي قامت عليه ال�سماوات والأر�س. ولكن قبل 
العمل بذلك نريد اأن نعرف حكمه؛ هل يجوز اأو ل يجوز، وما �سوره واأ�سكاله، وما 

احلكم اإذا نكل اخل�سم وامتنع عن تغليظ اليمني؟
ومن خالل البحث والطالع على فهار�س الر�سائل والبحوث العلمية مل اأجد من تناول 
املو�سوع ببحث علمي م�ستقل، وهذا مما �سّجعني على اختياره مو�سوعاً للبحث والكتابة فيه.

ب- خطة البحث:

تتكّون خطة البحث من: مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

ج- منهج البحث:

�سلكت يف اإعداد البحث املنهَج املتبع يف اإعداد البحوث العلمية، من:
1- تعريف ما يحتاج اإلى التعريف لغة وا�سطالحاً.

2- ت�سوير امل�ساألة باخت�سار، عند احلاجة اإليه.
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3- ذكر اأقوال الفقهاء يف امل�سائل اخلالفية، مع ذكر الأدلة، واملناق�سة، والرتجيح.
4- عزو الآيات، بذكر ا�سم ال�سورة، ورقم الآية.

5- تخريج الأحاديث والآثار، دون تو�ّسع.
وغري ذلك مما هو معروف ومتَبع يف اإعداد البحوث العلمية.

املبحث الأول
تغليـظ اليمني

وي�ستمل على املطالب التالية:

املطلب الأول
تعريف تغليظ اليمني

وفيه ثالثة فروع:

الفرع الأول: تعريف التغليظ:

خالف  والغليظ:  ّقِة،  والرِّ ّقة  الدِّ خالف  وهي  الغلظة،  من  تفعيل  لغة:  التغليظ 
الرقيق، يقال: َغُلظ ج�سمه، وثوب وجلد غليظ، ثم ا�ستعري ملا هو �سبب عنه، وهو 

چپ  القوة وال�سّدة، فقيل: ميثاق غليظ، وعذاب غليظ، ومنه قوله تعالى: 
والغلظة:  �سعب.  �سديد  اأي:  غليظ،  اأمر  ويقال:   ،)123 )التوبة:  ڀچ  ڀ 
اأي�ساً:  والغلظة  وق�سوة.  فظاظة  اأي:  غلظة،  فيه  رجل  يقال:  والفظاظة،  الق�سوة 
العداوة، يقال: بينهم غلظة، اأي: عداوة. والتغليظ: التاأكيد؛ يقال: غّلظ ال�سيَء، اأي 
اأي:  اليمني،  يقال: غّلظ  وتَاأِكيُدها،  ت�سِديُدها  الـيمني:  تَْغِلـيُظ  واأّكده. ومنه:  �سّدده 
قّواها واأّكدها، فهي مغّلظة، ويقال: غّلظ عليه يف اليمني: �سّدد واأّكد عليه. واملغّلظة: 

امل�سّددة، ومنه: الدية املغلَّظة التي جتب يف القتل العمد و�سبه العمد)1(.

)1(  ينظر: مادة )غلظ( يف ل�صان العرب، القامو�ص املحيط، تهذيب اللغة للأزهري �ص99، املغرب يف ترتيب املعرب 107/2.
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الفرع الثاين- تعريف اليمني:

اليمني يف اللغة: م�ستقة من اليُْمن، وهي تطلق على عدة معان، منها:
لأخذناه  اأي:  ڑ ڑ ک کژ )احلاقة(،  تعالى: ژ  قوله  ومنه  القوة:   -1

بالقوة)2(. 
اإذا حتالفوا �رشب كل واحٍد  احَلِلُف والق�سم: واإمنا �سمي مييناً؛ لأنهم كانوا   -2

منهم ميينه على ميني �ساحبه.
3- الربكة: يقال: مُيَِن فالن على قومه، فهو َمْيُموٌن، اأي �سار ُمباركاً عليهم.

4- املَنِزلة: ومنه قولك: هو عندنا باليمني اأَي: مبنزلة ح�سنة.
ُن: البتداُء  واليُْمنى: �سد الي�رشى، والأَمْين واملْيمنة: �سد الأي�رش واملي�رشة. والتَّيمُّ

ْجِل اليُْمنى واجلانب الأَمين)3(.  يف الأَفعال باليد اليُْمنى والرِّ

ويف ا�ضطالح الفقهاء: 

عّرفها الفقهاء بعدة تعريفات بعبارات متفاوتة يف اللفظ متقاربة يف املعنى، وننقل 
فيما يلي تعريفاً من كل مذهب:

َي به عزم احلالف على الفعل اأو الرتك)4(.  عّرفها الزيلعي من احلنفية باأنها: عقد ُقوِّ
وعّرفها املواق من املالكية باأنها: حتقيق ما مل يجب بذكر ا�سم اهلل اأو �سفته)5(. 

وعّرفها الغزايل من ال�سافعية باأنها: حتقيق ما يحتمل املخالفة بذكر ا�سم اهلل تعالى 
اأو ب�سفة من �سفاته، ما�سياً كان اأم م�ستقباًل، ل يف معر�س اللغو واملنا�سدة)6(. 

)))  ينظر: اجلامع لأحكام القراآن 278/15، 279/18.

)))  ينظر: مادة )مين( يف ل�صان العرب، وخمتار ال�صحاح.

)))  ينظر: تبيني احلقائق �صرح كنز الدقائق 106/3.

)))  ينظر: التاج والإكليل 396/4.

)))  ينظر: الو�صيط 201/7.
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وجه  على  ٍم  ُمَعظَّ بذكِر  احلكم  توكيد  باأنها:  احلنابلة  من  مفلح  ابن  وعّرفها   
خم�ص��ص، فهي جملة خربية ت�ؤّكد بها اأخرى، وهما ك�رشط وجزاء)7(. 

الفرع الثالث- تعريف تغليظ اليمني باعتباره مرّكبًا:

اأو  العقاب،  ال�سديد  العظيم  واهلل  كقوله:  باللفظ،  اإما  ت�سديدها  اليمني:  تغليظ 
باملكان كالتحليف عند الكعبة، اأو بالزمان كالتحليف بعد ال�سالة)8(.

املطلب الثاين
تغليظ اليمني باللفظ

اأو  تعالى  اهلل  اأ�سماء  بع�س  بزيادة  باهلل  اليمني  تاأكيد  هو  باللفظ:  بالتغليظ  املراد 
قل:  اأو  هو.  اإل  اإله  ل  الذي  واهلل  قل:  للحالف:  القا�سي  قول  مثل  وذلك  �سفاته. 
ال�رش  الذي يعلم  الرحيم،  الرحمن  الغيب وال�سهادة  اإل هو عامل  اإله  الذي ل  واهلل 
والعالنية. وغري ذلك مما يدل على تعظيم اهلل تعالى وي�ساعد على ردع احلالف من 

الإقدام عليه اإن كان كاذباً)9(.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم تغليظ اليمني باللفظ على خم�سة اأقوال:

اإن  اأن تغليظ اليمني باللفظ جائز، وعلى هذا فاحلاكم خمريَّ فيه؛  القول الأول: 
لظ، وبهذا قال احلنفية)10( واحلنابلة)11(.  �ساء غلَّظ، واإن �ساء مل يغِّ

القول الثاين: اأن تغليظ اليمني واجب، ويكون بـ )اهلل الذي ل اإله اإل هو(، فال 

)))  ينظر: املبدع 252/9.

)))  معجم لغة الفقهاء �ص138.

)))  ينظر: اأدلة الإثبات للدكتور اأحمد فراج ح�صني �ص411. 

)1))  ينظر: املب�سوط 118/16، بدائع ال�صنائع 227/6، الهداية 196/8، تبيني احلقائق302/4، جممع الأنهر 259/2. 

))))  ينظر: الفروع 533/5، الإن�صاف 120/12، النكت والفوائد ال�صنية على م�صكل املحرر ملجد الدين ابن تيمية لبن      
مفلح2/ 220، ك�صاف القناع 450/6، 614. 
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يكفي احللف باهلل دون الو�سف املذكور، وبهذا قال املالكية)12(.
قال  وبهذا  ل،  اأم  اخل�سم  طلبه  مطلقاً،  مندوب  التغليظ  اأن  الثالث:  القول 

ال�سافعية)13(، واحلنابلة يف رواية لهم)14(. 
�سيخ  اختيار  وهذا  احلاكم،  طلبه  اإذا  ي�ستحّب  اليمني  تغليظ  اأن  الرابع:  القول 

الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل-)15(. 
القول اخلام�س: اأنه ميتنع تغليظ اليمني، واأن من وجبت عليه اليمني ل يحلف اإل 
باهلل تعالى اأو با�سم من اأ�سمائه فقط، من غري تغليظ ول زيادة تاأكيد، وبهذا قال ابن 

حزم -رحمه اهلل-)16(. 

الأدلـة:

اأوًل: اأدلة القول الأول: 

ا�ستدّل اأ�سحاب القول الأول القائلون بجواز التغليظ بزيادة الأ�سماء وال�سفات، 
واأن الأمر فيه موكول مل�سيئة القا�سي، بالكتاب وال�سنة واملعقول: 

اأ- دليل الكتاب، ومنه: 

ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چى  تعالى:  اهلل  قول   -1
ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یچ )الأنعام: 109(. 

2- قوله �سبحانه: چڻ ۀ ۀ ہہہ ہ ھ ھ ھھے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ )النحل: 38(. 

))))  ينظر: املنتقى 234/5، مواهب اجلليل 216/6-217، التاج والإكليل 267/8، ال�صرح الكبري مع حا�صية الد�صوقي 
228/4، الفواكه الدواين 222/2.

))))  ينظر: املهذب 2/ 322، حتفة املحتاج 311/4، مغني املحتاج 417/6، �صرح جلل الدين املحلي 341/4، حا�صية قليوبي 
341/4، حا�صية البجريمي 425/4.

))))  ينظر: الإن�صاف 120/12.

))))  ينظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية 563/5، 571/5.

))))  ينظر: املحلى 458/8 .
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اأق�سم باهلل فقد اأجهد يف اليمني،  اأن من  اأنهما تفيدان  وجه ال�ستدلل بالآيتني: 
وهذا مما يدل على جواز ترك التغليظ فيها)17(. 

ب- دليل ال�ضنة، ومنه: 

1- ما اأخرجه اأبو داود والرتمذي وابن حبان واحلاكم عن عبد يزيد بن ركانة عن 
اأبيه ركانة بن عبد يزيد )اأنه طّلق امراأته �سهيمة البتة، فاأخرب النبي £ بذلك وقال: 
واهلل ما اأردت اإل واحدة، فقال له ر�سول اهلل £: واهلل ما اأردت اإل واحدة؟ فقال 

ركانة: واهلل ما اأردت اإل واحدة، فرّدها اإليه ر�سول اهلل £()18(. 
وجه ال�ستدلل: اأن النبي £ حّلف ركانَة باهلل فقط، من غري تغليظ، مما يدل 

على اأن القا�سي باخليار فيه)19(. 
2- ما اأخرجه م�سلم)20( عن الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه قال: )ُمرَّ على النبي 
£ بيهودي حمّمماً)21( جملوداً، فدعاهم £ فقال: هكذا جتدون حد الزاين يف 
اأنزل  الذي  باهلل  اأن�سدك  فقال:  £ رجاًل من علمائهم  فدعا  نعم،  قالوا:  كتابكم؟ 
اأنك  قال: ل، ولول  كتابكم؟،  الزاين يف  اأهكذا جتدون حد  التوراة على مو�سى، 

ن�سدتني بهذا مل اأخربك، جنده الرجم(. 
التوراة على  اأنزل  الذي  باهلل  اليهودي  نا�سد   £ الر�سول  اأن  وجه ال�ستدلل: 

مو�سى، ومل ينا�سده باهلل وحده، وهذا يدل على م�رشوعية التغليظ وجوازه)22(.

))))  ينظر: �صرح ابن بطال 102/6، منار ال�صبيل503/2، التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص144.

))))  اأخرجه اأبو داود 363/2 )2206، 2208( كتاب الطلق، باب يف البتة، والرتمذي 480/3 )1177(، كتاب الطلق واللعان، باب 
ما جاء يف الرجل يطلق امراأته البتة، وقال: غريب ل نعرفه اإل من هذا الوجه، و�صاألت حممداً - اأي البخاري- فقال: 

فيه ا�صطراب، واأخرجه ابن حبان يف �صحيحه 97/10، )4274(، واحلاكم يف امل�صتدرك 218/2 )2807( كتاب الطلق.

))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 227/6، التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص 145.

)1))  �صحيح م�صلم 1327/3 )1700( كتاب احلدود، باب رجم اليهود اأهل الذمة يف الزنا. 

ماً: ب�صم امليم الأولى وفتح احلاء املهملة وت�صديد امليم الثانية مفتوحة، ا�صم مفعول، اأي  ))))  قال ال�صوكاين: »حممَّ
د الوجه، والتحميم : الت�صويد«. نيل الأوطار 112/7. م�صوَّ

))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 227/6، التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص145.
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وناق�سه ابن حزم –رحمه اهلل- وقال: »هذا ل حجة لهم فيه؛ لأن هذا التحليف 
مل يكن يف خ�سومة، واإمنا كان يف منا�سدة، ونحن ل مننع املنا�سد اأن ين�سد مبا �ساء 
من تعظيم اهلل عز وجل. ولي�س فيه : اأن ر�سول اهلل £ اأمر اأن يحلف هكذا، فكان 

من األزم ذلك يف التحليف �سارعاً ما مل ياأذن به اهلل تعالى«)23(. 
يف  �سحته  على  يدل  اخل�سومة  غري  يف  و�سحته  ذلك  ثبوت  باأن  عنه  واأجيب 
اخل�سومة من باب الأولى؛ ملا يف التغليظ من تاأكيد اليمني واملنع من الإقدام على 

الكذب امل�ؤّدي اإلى اإهدار حق�ق الغري و�صياعها)24(. 
ج- دليل املعقول:

اأن اأحوال النا�س تختلف يف اأمر اليمني؛ فمنهم من ميتنع اإذا غّلظت عليه اليمني 
باأدنى تغليظ، ومنهم من ل ميتنع  اإذا حلف باهلل فقط، بل منهم من ميتنع  ويتجا�رش 
اإل بزيادة تغليظ، واإذا كان الأمر كذلك كان الراأي يف ذلك اإلى القا�سي؛ اإن �ساء 
اكتفى باليمني باهلل من غري تغليظ، واإن �ساء غّلظها باللفظ، وذلك بذكر بع�س اأ�سماء 

اأو �سفات اهلل عز وجل)25(. 
ثانيًا: اأدلة القول الثاين:

وال�سفات  الأ�سماء  بزيادة  التغليظ  باأن  القائلون  الثاين  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
مندوب، بال�سنة واملعقول:

اأ- دليل ال�ضنة: 

النبي  1- ما رواه الطرباين عن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال: )اأتيت 
£ فقلت: قتلت اأبا جهل، فقال ر�سول اهلل £: اآهلل الذي ل اإله اإل هو؟ فقلت: اآهلل 

))))  ينظر: املحلى 464/8.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص151.

))))  ينظر: املب�سوط 118/6، فتح القدير 195/8.
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الذي ل اإله اإل هو، لقد قتلته()26(. 
2- حديث ركانة: )اأنه طّلق امراأته �سهيمة البتة، فاأخرب النبي £ بذلك وقال: 
واهلل ما اأردت اإل واحدة، فقال له ر�سول اهلل £: واهلل ما اأردت اإل واحدة؟ فقال 

ركانة: واهلل ما اأردت اإل واحدة، فرّدها اإليه ر�سول اهلل £()27(. 
وجه ال�ستدلل باحلديثني: اأن حديث ركانة يدل على جواز ترك تغليظ اليمني 
باللفظ؛ لأن النبي £ اقت�رش يف حتليفه على قول: )باهلل(، وحديث ابن م�سعود 
باهلل   £ النبي  ا�ستحلفه  فقد  باللفظ؛  التغليظ  ا�ستحباب  ر�سي اهلل عنه يدل على 

الذي ل اإله اإل هو)28(. 
وميكن اأن يناق�س اأوًل باأن جمرد الوقوع ل يدل على ال�ستحباب، واإمنا يدل على 

اجلواز.
وثانياً باأن هذا التحليف لي�س يف خ�سومة، واإمنا يف منا�سدة.

2- ما رواه اأبو داود)29(، ومن طريقه البيهقي)30(، من طريق اأبي الأحو�س 
عن عطاء بن ال�سائب عن اأبي يحيى عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: اأن ر�سول £ 

قال لرجل حّلفه: )احلف باهلل الذي ل اإله اإل هو، ما له عندك �سيء(.
اأنه  على  يدّل  مما  وهذا  هنا،  اليمني  غّلظ   £ اهلل  ر�سول  اأن  ال�ستدلل:  وجه 

مندوب.
وناق�سه ابن حزم –رحمه اهلل- من وجهني وقال: »هذا حديث �ساقط؛ لوجهني:

))))  اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 83/9 )8471(. وقال الهيثمي: »رواه الطرباين ورجاله رجال ال�صحيح، غري 
حممد بن وهب بن اأبي كرمية، وهو ثقة« جممع الزوائد 6/ 79.

))))  �صبق تخريجه.

))))  ينظر: املهذب 2/ 322، التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص146.

))))  يف �صننه )3620(، كتاب الق�صاء، باب كيف اليمني؟

)1))  يف ال�صنن الكربى 180/10 كتاب الأق�صية، باب يحلف املدعى عليه يف حق نف�صه على البت، وفيما غاب عنه على النفي.
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اأحدهما: اأنه عن اأبي يحيى، وهو م�سدع الأعرج، وهو جمرح قطعت عرقوباه 
يف الت�سيع.

والثاين: اأن اأبا االأح��ص مل ي�صمع من عطاء بن ال�صائب اإال بعد اختالط عطاء، 
واإمنا �سمع من عطاء قبل اختالطه: �سفيان و�سعبة وحماد بن زيد والأكابر املعروفون. 
وقد روينا هذا اخلرب من طريق وكيع عن �سفيان الثوري عن عطاء بن ال�سائب عن 
اأبي يحيى عن ابن عبا�س قال: )جاء رجالن يخت�سمان اإلى ر�سول اهلل £، فقال 
للمدعي: اأقم البينة، فلم يقم، وقال لالآخر: احلف، فحلف باهلل الذي ل اإله اإل هو، 
فقال له النبي £: ادفع حقه و�ستكفر عنك )ل اإله اإل هو( ما �سنعت(، ف�سفيان الذي 
اأن  اأمره   £ اأن الرجل حلف كذلك؛ لأن ر�سول اهلل  �سح �سماعه من عطاء يذكر 
يحلف كذلك، وعلى كل حال فاأبو يحيى ل �سيء ... ثم هو حديث منكر مكذوب 
فا�سد؛ لأن من الباطل املحال اأن يكون ر�سول اهلل £ ياأمره باليمني الكاذبة، وهو 

عليه ال�سالة وال�سالم يدري اأنه كاذب، فياأمره بالكذب، حا�س هلل من هذا«)31(.
الوقوع،  يدل على  باأن هذا احلديث  فر�س �سحته-  يناق�س - على  اأن  وميكن 

وجمرد الوقوع ل يدل على ال�ستحباب، واإمنا يدل على اجلواز.
ب- دليل املعقول:

تغليظها،  ي�ستحب  املعنى  فلهذا  التعدي،  للزجر عن  اليمني مو�سوعة  اأن  وهو 
مبالغة وتاأكيداً للردع والزجر)32(. 

ثالثًا- دليل القول الثالث:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث القائلون باأن �سفة اليمني تكون باهلل الذي ل اإله 

))))  املحلى 464/8 -465.

))))  ينظر: املهذب 2/ 322، مغني املحتاج 417/6، حا�صية عمرية 341/4.
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اإل هو، باملعقول، وهو اأن الغر�س من احللف اإمنا هو التخويف والزجر والردع عن 
الكذب، وذلك ل يح�سل اإل بذكر ال�سم وال�سفة معاً)33(.

وميكن اأن يناق�س من ثالثة وجوه: 
الوجه الأول: اأن القول باأن اليمني تكون باهلل الذي ل اإله اإل هو، واأنه ل يكفي 
الكتاب  ن�سو�س  ترده  م�سلم،  غري  قول  املذكور،  الو�سف  دون  فقط  باهلل  احللف 
)املائدة: 106(، وقال:  چڻ ڻ ڻ ۀچ  تعالى:  وال�سنة؛ فقد قال اهلل 
چې ې ى ى ائ ائچ )املائدة: 107(، واأي�ساً فاإن النبي 
£ ا�ستحلف ركانة بن عبد يزيد يف الطالق باهلل فقط، كما �سبق، فهذا كله يدل 

على جواز اقت�سار احلالف على ا�سم اجلاللة دون زيادة بغر�س التغليظ)34(.
والوجه الثاين: اأن القول باأن التخويف والزجر والردع عن الكذب ل يح�سل 
اإل بذكر ال�سم وال�سفة معاً، غري م�سلم، وترده اأي�ساً الن�سو�س ال�سابقة، اإذ لو كان 
ال�سابقة  الآيات  ال�سم وال�سفة معاً جلاء يف  بذكر  اإل  الزجر والردع غري حا�سلني 

اإ�سافة الو�سف املذكور اإلى ا�سم اجلاللة.
والوجه الثالث: اأن ح�رش التغليظ يف احللف باهلل الذي ل اإله اإل هو، غري م�سلم؛ 
اإذ ل دليل عليه، بل يرّده اأن النبي £ قد غلَّظ بغري ال�سفة املذكورة، كما �سبق ذكره 
فلي�س  القولني الأول والثاين، واأي�ساً �سفات اهلل عز وجل كثرية،  اأدلة  عند عر�س 

التغليظ بزيادة "الذي ل اإله اإل هو" اأولى من زيادة غريه. 

رابعًا- اأدلة القول الرابع:

اأ- دليل النقل: 

اأدلة  التغليظ هو الأ�سل يف اليمني هي  اأن ترك  النقل على  اأدلة هذا القول من 

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص 147.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص 148.
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القول  اأدلة  هي  احلاكم  راآه  اإذا  ي�ستحب  التغليظ  اأن  على  واأدلتهم  الأول،  القول 
الثاين، وقالوا: اإن ما ورد من التغليظ يف بع�س الن�سو�س حممول على ما اإذا راآه 
احلاكم، وما ورد من الن�سو�س الدالة على عدم التغليظ حممول على اأن ذلك هو 

الأ�سل يف اليمني.
ب- دليل العقل: 

اأنه لو مل يطلب التغليظ اإذا راآه احلاكم ملا حتققت احلكمة املرادة من التحليف يف 
كثري من الأحيان؛ اإذ ميكن كلَّ واحد من اخل�سوم اأن ميتنع من ذلك؛ لعدم ال�رشر 

عليه)35(. 
خام�ضًا- اأدلة القول اخلام�س:

ا�ستدل من قال مبنع تغليظ اليمني، واأن من وجبت عليه اليمني ل يحلف اإل باهلل 
عز وجل اأو با�سم من اأ�سمائه فقط، من غري تغليظ ول تاأكيد، بالكتاب وال�سنة:

اأ- دليل الكتاب، ومنه: 
چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   : 1- قول اهلل عز وجل 

ھھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ )املائدة: 106(. 
چې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  2- قوله تعالى: 

وئ ۇئ ۇئچ )املائدة: 107(. 
يث  جثمثىث  يت  ىت  مت  جتحتخت  يب  چىب  �سبحانه:  قــولــه   -3

حجچ )يون�س: 53(.
4- قوله عز وجل: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈٴۇ ۋ ۋچ )النور: 6(. 
چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئۈئ ۈئ ېئچ  تعالى:  قوله   -5

)النور: 8(.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص151. 
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ووجه الدللة كما يقول ابن حزم - رحمه اهلل - : »فلم ياأمر اهلل تعالى قط اأحداً 
باأن يزيد يف احللف على )باهلل( �سيئاً، فال يحل لأحد اأن يزيد على ذلك �سيئاً موجباً 

لتلك الزيادة«)36(.
ويناق�س ال�ستدلل بهذه الآيات: باأن ما ورد يف هذه الآيات من القت�سار على 
الق�سم باهلل يدل على جواز ذلك، ول يدل على املنع من زيادة التغليظ باللفظ؛ لأن 
الأدلة قائمة على ثبوت التغليظ باللفظ، وهي ما تقدم ذكره يف اأدلة القولني الأول 

والثاين)37(. 

ب- دليل ال�ضنة:

قول ر�سول اهلل £: )من كان حالفاً فليحلف باهلل اأو لي�سمت()38(.
اإبطال زيادتهم واإيجابهم من ذلك -اأي تغليظ الأميان-  و»هذا ن�س جليٌّ على 
خالف ما اأمر اهلل تعالى به يف القراآن وال�سنة، و�سّح اأنه عليه ال�سالة وال�سالم كان 
يحلف بـــــ: )ل ومقلب القلوب()39(، ف�سحَّ اأن اأ�سماء اهلل تعالى كلها يحلف احلالف 

باأيها �ساء«)40(. 
ويناق�س: باأن املراد منه اأن احللف ل يكون اإل باهلل عزَّ وجلَّ فال يق�سم بغريه من 
الطواغيت و�سائر املخلوقات، فلي�س املراد منه حظر ومنع تغليظ الأميان واإّل ملا قامت 

الأدلة الأخرى ال�سابق ذكرها على ثبوت ذلك)41(.

))))  املحلى 467/8، وينظر: اأحكام القراآن للقرطبي 6/ 354.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص151.

))))  اأخرجه البخاري يف �صحيحه 2/ 951 )2533( كتاب الأميان، باب كيف ي�صتحلف؟ وم�صلم يف �صحيحه 
1267/3)1646( كتاب الأميان، باب النهي عن احللف بغري اهلل.

))))  اأخرجه البخاري )6628( كتاب الأميان والنذور، باب كيف كانت ميني النبي £؟

)1))  املحلى 8/ 467، وينظر: اأحكام القراآن للقرطبي 6/ 354.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص151.
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قال ابن حجر - رحمه اهلل - : »قوله: )من كان حالفاً فليحلف باهلل اأو لي�سمت(، 
قال العلماء: ال�رش يف النهي عن احللف بغري اهلل، اأن احللف بال�سيء يقت�سي تعظيمه، 
والعظمة يف احلقيقة اإمنا هي هلل وحده، وظاهر احلديث تخ�سي�س احللف باهلل خا�سة، 
لكن قد اتفق الفقهاء على اأن اليمني تنعقد باهلل وذاته و�سفاته العلية، واختلفوا يف 
انعقادها ببع�س ال�سفات كما �سبق، وكاأن املراد بقوله: )باهلل(: الذات، ل خ�سو�س 

لفظ )اهلل(«)42(. 
الرتجيح:

الراجح هو ما ذهب اإليه اأ�سحاب القول الرابع، ومنهم �سيخ الإ�سالم ابن تيمية - 
رحمه اهلل - من ا�ستحباب تغليظ اليمني اإذا طلبه احلاكم وراأى يف ذلك م�سلحة، كما 
لو راأى يف احلالف جراأة على اليمني فله تغليظها حينئذ، وقد قامت الأدلة على ثبوت 
التحليف من غري اأن ي�سحبه تغليظ لليمني، كما قام الدليل اأي�ساً على ثبوته مع تغليظ 
اليمني، فتحمل الأدلة املثبتة له على ما اإذا راأى احلاكم م�سلحة يف التغليظ، كما اإذا مل 
يطمئن ل�سدق احلالف وعدالته، و�سك يف ذلك، فله اأن يطلب التغليظ من اخل�سم.

املطلب الثالث
تغليظ اليمني بامل�ضحف

املراد بتغليظ اليمني بامل�سحف: اإح�سار امل�سحف بني يدي احلالف وو�سع يده 
عليه، اأو و�سعه يف حجره لريتدع عن الكذب)43(. 

وقد اختلف العلماء يف حكم تغليظ اليمني بامل�سحف على ثالثة اأقوال:
من  يو�سف  اأبو  اإليه  م�رشوع، ذهب  بامل�سحف  اليمني  تغليظ  اأن  الأول:  القول 

))))  فتح الباري 531/11، وينظر: �صرح النووي على �صحيح م�صلم 11/ 105، عون املعبود 9/ 56.

))))  ينظر: املغني 213/10.
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احلنفية)44( وبع�ُس املالكية)45(.
القول الثاين: اأن تغليظ اليمني بامل�سحف م�ستحب، وبذلك قال ال�سافعية)46(.

القول الثالث: اأن تغليظ اليمني بامل�سحف غري م�رشوع، ذهب اإليه احلنابلة)47(، 
وابن حزم)48(، وبع�س املالكية)49(.

الأدلـــــــة:

اأوًل- اأدلة القول الأول:

بالأثر  بامل�سحف  التغليظ  مب�رشوعية  القائلون  الأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
واملعقول: 

اأ- دليل الأثر، ومنه: 

1- ما اأورده ابن فرحون عن عمر بن عبد العزيز - رحمه اهلل - اأنه قال: »حتدث 
للنا�س اأق�سية بقدر ما اأحدثوا من الفجور«)50(.

اأن ي�سعوا ال�سوابط التي يتحقق بها  اأن للق�ساة واحلكام  وهذا الأثر يدل على 
اإلى  احلق  باإي�سال  الإ�رشاع  بها  ويح�سل  ظلمه،  على  الظامل  ا�ستمرار  مف�سدة  درء 

م�ستحقه، وتغليظ اليمني بامل�سحف يتحقق به هذا املعنى، فكان م�رشوعاً.
قال ال�ساطبي - رحمه اهلل - : »... فاأجاز كما ترى اإحداث الأق�سية واخرتاعها 

))))  واأما غري اأبي يو�صف من اأئمة احلنفية املتقدمني فلم اأعرث لهم على قول يف امل�صاألة فيما اطلعت عليه من كتبهم. 
ينظر: تكملة حا�صية ابن عابدين7/ 458.

))))  ينظر: ال�صرح الكبري 228/4، حا�صية ال�صاوي 314/4، الفواكه الدواين 121/2، حا�صية العدوي على كفاية الطالب 
.340/2

))))  ينظر: اأ�صنى املطالب 399/4-400، الغرر البهية 289/5، حتفة املحتاج 312/10، نهاية املحتاج 352/8 .

))))  ينظر: املغني 213/10، �صرح منتهى الإرادات 614/3، مطالب اأويل النهى 654/6. 

))))  ينظر: املحلى 459/8.

))))  قال ابن العربي: »هو اأي تغليظ اليمني بامل�صحف بدعة، ما ذكرها اأحد قط من ال�صحابة« اأحكام القراآن 244/2. 

)1))  تب�صرة احلكام 153/2.
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على قدر اخرتاع الفجار للفجور، واإن مل يكن لتلك املحدثات اأ�سل«)51(. 
د اأحكاماً مل تكن معهودة  وقال العدوي - رحمه اهلل - : »املجتهد يجوز له اأن يجدِّ
يف زمن النبي £ مثاًل بقدر ما يحدثه النا�س من الأمور اخلارجة عن ال�رشع، ولكن 
لو وقعت يف زمن من الأزمنة حلكموا فيها بذلك، نحو احللف على امل�سحف ... 
اأو التحليف بالطالق فيمن مل يقف على اليمني باهلل ... والنبي £ اإمنا اأمر باحللف 
باهلل لكون احلالف ينزجر عن احللف به كاذباً، فاإذا فقد ذلك فيه ووجد يف غريه ... 

فيعطى حكمه لوجود العلة املذكورة«)52(. 
العزير - رحمه اهلل - ، كما  باأن هذا الأثر ل ي�سح عن عمر بن عبد  ويناق�س: 

�رشح بذلك ال�ساطبي - رحمه اهلل - )53(.
ف بن مازن اأن عبد اهلل بن الزبري كان يحلف على  2- ما روى ال�سافعي عن ُمَطرِّ
امل�سحف، قال ال�سافعي: راأيت مطرف بن مازن ب�سنعاء يحلف على امل�سحف)54(. 
ي�ستحلف على  من  الآفاق  كان من حكام  قد   :  - اهلل  ال�سافعي - رحمه  وقال 

امل�سحف، وذلك عندي ح�سن)55(. 

ب- دليل املعقول: 

وهو اأن امل�سحف ي�ستمل على كالم اهلل عز وجل واأ�سمائه، فكان يف و�سعه بني 
يدي احلالف زجر له ومانع من اجلراأة والإقدام على الكذب)56(.

))))  العت�صام 1/ 181.

))))  حا�صية العدوي على �صرح كفاية الطالب الرباين 340/2، وينظر: حا�صية ال�صاوي 314/4، الفواكه الدواين 121/2، 
املهذب 2/ 322.

))))  ينظر: العت�صام لل�صاطبي 312/1.

))))  اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى 178/10.

))))  الأم 36/7، وينظر: املهذب 2/ 322.

))))  ينظر: املغني 213/10.
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ثانيًا: اأدلة القول الثاين:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين القائلون با�ستحباب تغليظ اليمني بامل�سحف باأدلة 
القول الأول نف�سها، وحملوها على ال�ستحباب.

ومن اأدلتهم اأي�ساً: اأن اليمني مو�سوعة للزجر عن التعدي، فا�ستحب تغليظها؛ 
مبالغة وتاأكيداً للردع والزجر)57(. 

ثالثًا- دليل القول الثالث:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث القائلون بعدم م�رشوعية التغليظ بامل�سحف، باأن 
تغليظ اليمني بامل�سحف مل يثبت عن النبي £ واخللفاء الرا�سدين و�سائر ال�سحابة 
ر�سي اهلل عنهم، ولو كان خرياً ل�سبقونا اإليه، واإذا مل يثبت عن النبي £ واخللفاء 
الرا�سدين كان فعله بدعة واإحداثاً يف الدين، فال يكون م�رشوعاً. ول يرتك هدي 

ر�سول اهلل £ واأ�سحابه لفعل مطرف بن مازن ول غريه)58(. 
ويناق�س باأن اأ�سل تغليظ اليمني مبداأ مقرر وثابت، وهذا يعم وي�سمل كل تغليظ 

يحقق الغر�س من التغليظ، وهو امتناع واإحجام احلالف عن الكذب)59(. 
الرتجيح:

الراجح هو القول الأخري، وهو اأن تغليظ اليمني بامل�سحف غري م�رشوع؛ لأنه مل يثبت 
عن النبي £ و�سحبه الكرام؛ لقوة ما ا�ستند اإليه، مقارنة مبا ا�ستند اإليه، القولن الآخران.

املطلب الرابع
تغليظ اليمني بالزمان واملكان

املراد بتغليظ اليمني بالزمان: تاأكيد اليمني على احلالف باأدائها يف وقت معظم، 

))))  ينظر: املهذب 2/ 322، مغني املحتاج 417/6، حا�صية عمرية 341/4.

))))  ينظر: املغني 213/10، �صرح منتهى الإرادات 614/3، مطالب اأويل النهى 654/6.

))))  ينظر: الأحكام الفقهية اخلا�صة بالقراآن للحجيلن 1546/2. 
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اجلمعة،  كيوم  ال�رشع،  عّظمه  وقت  اأي  اأو  الع�رش،  �سالة  بعد  اأدائها  نحو  وذلك 
والوقت بني الأذان والإقامة، ونحو ذلك من الأزمنة املعظمة)60(. 

واملراد بالتغليظ باملكان: تاأكيد اليمني على احلالف باأدائها يف مكان معظم، وذلك 
النبي  م�سجد  يف  املنرب  عند  اأو  احلرام،  امل�سجد  يف  واملقام  الركن  بني  اأدائها  نحو 

£، اأو يف غريهما من امل�ساجد واجلوامع يف �سائر البلدان)61(. 
وقد اختلف الفقهاء يف حكم التغليظ بالزمان واملكان، هل هو م�رشوع اأو ل؟ 

على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: اأن تغليظ اليمني بالزمان واملكان غري م�رشوع، ذهب اإليه احلنفية)62(، 

وابن حزم)63(. 
جمهور  اإليه  ذهب  م�رشوع،  واملكان  بالزمان  اليمني  تغليظ  اأن  الثاين:  القول   

الفقهاء: املالكية)64(، وال�سافعية)65(، واحلنابلة)66(.
القول الثالث: اأن تغليظ اليمني بالزمان اأو املكان م�ستحب اإذا راآه احلاكم، وهو 

)1))  ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي 243/2، ك�صاف القناع 450/6، �صرح منتهى الإرادات 614/3-615، منار ال�صبيل 2/ 448.

)61(  ينظر: اأحكام القراآن للج�صا�ص692/2، اأحكام القراآن العربي 243/2، العناية 8/ 198، اأ�صنى املطالب 384/3، املغني 
التغليظ   ،412 فراج ح�صني �ص  اأحمد  للدكتور  الإثبات  اأدلة   ،615-  614/3 الإرادات  منتهى  �صرح   ،533  /5 الفروع   ،68/8

بالأميان لل�صويهي �ص152، 159.

)62(  اختلفت عبارات احلنفية يف امل�صاألة؛ فبع�ص العبارات نافية للوجوب غري نافية للم�صروعية، وبع�صها نافية مل�صروعية 
التغليظ بالزمان واملكان، وبع�صها نافية مل�صروعية التغليظ باملكان دون الزمان. وقال �صاحب تكملة حا�صية ابن عابدين 
وهو جنل �صاحب احلا�صية، رحمهما اهلل: »الظاهر اأن املذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ، وعليه دلئل م�صايخنا املذكورة 
يف ال�صروح، واأما �صلب ح�صن هذا التغليظ تارة، و�صلب الوجوب اأخرى يف عبارتهم، فمبني على نفي مذهب اخل�صم« تكملة 
حا�صية ابن عابدين 7/ 457، وينظر: بدائع ال�صنائع 228/6، الهداية 198/8، العناية 198/8، البحر الرائق 313/7، جممع 

الأنهر 259/2-260، اجلوهرة النرية 217/2، حا�صية ابن عابدين 556/5.

))))  ينظر: املحلى 458/8 وما بعدها.

))))  ينظر: املنتقى 72/4، بداية املجتهد 2/ 349، ال�صرح الكبري 228/4-229، 234/5، حا�صية الد�صوقي 229-228/4، 
مواهب اجلليل 217/6، �صرح اخلر�صي 238/7.

))))  ينظر: �صرح جلل الدين املحلي على املنهاج 341/4، حتفة املحتاج 312/10، مغني املحتاج 416/6، نهاية املحتاج 
.352-351/8

))))  ينظر: الفروع 533/5، الإن�صاف 120/12، منار ال�صبيل 2/ 448، النكت والفوائد ال�صنية على م�صكل املحرر لبن 
مفلح2/ 220، ك�صاف القناع 450/6 �صرح منتهى الإرادات3/ 614.



تغليظ اليمني واأثر النكول عنه على احلكم الق�ضائي 

  العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة204

اختيار �سيخ الإ�سالم ابن تيمية - رحمه اهلل - )67(. 
الأدلــة:

اأوًل- اأدلة القول الأول:

بالزمان  اليمني  تغليظ  م�رشوعية  بعدم  القائلون  الأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
واملكان بالكتاب وال�سنة واملعقول: 

اأ- دليل الكتاب:

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چې  تعالى:  قوله 
ۇئ ۇئچ )املائدة: 107(. 

ب- دليل ال�ضنة:

ما اأخرجه البيهقي)68( عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه اأن النبي £ قال: )البينة 
على املدعي، واليمني على املّدعى عليه(. 

التغليظ  عن  مطلقاً  ورد  قد  فيهما  احللف  اأن  واحلديث:  بالآية  ال�ستدلل  وجه 
غري  وهو  الن�س،  على  زيــادة  باأحدهما  اأو  بهما  التغليظ  فكان  وباملكان،  بالزمان 

جائز)69(. 
ونوق�س: باأن القول باأن التغليظ بالزمان اأو املكان اأو اأحِدهما زيادة على الن�س، 
عليها  الدليل  قام  فاإذا  جائزة،  غري  الن�س  على  زيادة  كل  لي�ست  لكن  م�سلم،  قول 
كانت ت�رشيعاً ووجب العمل بها، ومل جُتز خمالفتها، وقد قامت الأدلة على م�رشوعية 
تغليظ اليمني بالزمان واملكان من القراآن وال�سنة)70(، و�سياأتي ذكرها يف اأدلة القول 

مب�رشوعية التغليظ بذلك. 
))))  ينظر: الفتاوى الكربى لبن تيمية563/5، 571 .

))))  يف ال�صن الكربى 10/ 252.

))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 228/6، تكملة حا�صية ابن عابدين 7/ 457، التغليظ بالأميان لل�صويهي155.

)1))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي155
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ج- دليل املعقول:

 وهو من ثالثة وجوه: 
ويف  ذلك،  بدون  حا�سل  وهو  به،  املق�سم  تعظيم  املق�سود  اأن  الأول:  الوجه 
اإيجاب ذلك حرج على القا�سي، لأنه يكلف ح�سورها، واحلرج مرفوع يف �رشعنا 

ر)71(. املطهَّ
وميكن اأن يناق�س: باأننا ن�سلم اأن تعظيم املق�سم به حا�سل بدون التغليظ بالزمان 
واملكان، ولكن ذلك ل ينفي م�رشوعية التغليظ بذلك، واإمنا ينفي وجوبه ولزومه؛ 
اإذ الغر�س من التغليظ املبالغة يف التخويف، والزجر والردع عن الكذب، وهذا 

حا�سل عند تغليظ اليمني بذلك)72(. 
الوجه الثاين: اأن يف التغليظ بالزمان تاأخري حق املدعي اإلى ذلك الزمان، وكذا 
التغليظ باملكان فيه تاأخري حق املدعي اإلى الو�سول لذلك املكان، وهذا غري جائز)73(. 
ل  الزمان  ذلك  اإلى  املدعي  حق  تاأخري  فيه  بالزمان  التغليظ  كون  باأن  ويناق�س: 
ينفي م�رشوعية ذلك؛ لأن املدعي اإذا ر�سي بالتغليظ فقد ر�سي بتاأخري حقه، مع اأن 
امل�سلحة قد ت�ستدعي التغليظ بذلك ملا يعلمه القا�سي من جراأة احلالف على اليمني 

املجردة، فيطلب منه التغليظ. 
تبارك  اهلل  ا�سم  لغري  تعظيماً  اأو زمان  اليمني مبكان  تغليظ  اأن يف  الثالث:  الوجه 

وتعالى، وهذا فيه معنى الإ�رشاك يف التعظيم)74(.
تبارك  اهلل  ا�سم  غري  تعظيم  فيه  واملكان  بالزمان  التغليظ  اأن  ن�سلم  ل  باأنا  ويناق�س: 

))))  ينظر: الهداية 198/8 نتائج الأفكار 198/8، العناية 198/8، البحر الرائق 313/7، جممع الأنهر 260-259/2، 
اجلوهرة النرية 217/2.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص 156.

))))  ينظر: اأدلة الإثبات للدكتور اأحمد فراج ح�صني �ص 416.

))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 228/6.
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£: )من حلف على منربي هذا  لقوله  التعظيم؛  وتعالى، وفيه معنى الإ�رشاك يف 
بيمني اآثمة تبواأ مقعده من النار()75(، وهذا �رشيح يف اأن اليمني امل�ؤّداة على منربه £ 

مغّلظة، والكذب فيها اأ�سد من الكذب يف غريها، ول معنى للتغليظ �سوى هذا)76(. 
كان  واإن  تعالى،  اهلل  تعظيم غري  بذلك  التغليظ  لي�س يف  اأنه  ذلك  اإلى  وي�ساف 
م يف ال�رشع احلنيف من الأزمنة والأمكنة،  ُي�سلَّم اأن التغليظ بذلك يكون مبا هو معظَّ
يكون  احلق، حتى  اإلى  والرجوع  الكذب،  بالبعد عن  احلالف  بغر�س ردع  وذلك 

ذلك داعياً لالنكفاف والبعد عن الباطل والرجوع اإلى احلق.
قال اأبو بكر ابن العربي - رحمه اهلل - : »اإن الغر�س من هذا التغليظ كله زجر احلالف 
اإلى احلق، ورهبته مبا يحل من ذلك، حتى يكون ذلك داعية  الباطل، والرجوع  عن 

لالنكفاف عن الباطل والرجوع اإلى احلق، وهو معنى: چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئچ )املائدة: 108(«)77(.

وقال ال�سيخ زكريا الأن�ساري - رحمه اهلل - : »التغليظ يف الأميان امل�رشوعة يف 
الدعاوى، للمبالغة يف الزجر، وتاأكيدا لأمره؛ ولهذا اخت�س مبا هو متاأكد يف نظر 

ال�رشع«)78(. 
ثانيًا-اأدلة القول الثاين:

واملكان،  بالزمان  التغليظ  مب�رشوعية  القائلون  الثاين  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
بالكتاب وال�سنة والآثار:

اأ- دليل الكتاب:

قـــول اهلل عز وجل: چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

))))  اأخرجه ابن حبان يف �صحيحه 210/10.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص 164.

))))  اأحكام القراآن لبن العربي 245/2 .

))))  اأ�صنى املطالب 399/4، وينظر: مغني املحتاج416/6، حا�صية عمرية341/4.
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱڱ  ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ )املائدة: 106(.
وجه ال�ستدلل: اأن هذه الآية تدل على م�رشوعية احللف بعد ال�سالة، واملراد بها 
هنا -كما قال املف�رشون- �سالة الع�رش)79(، ويقا�س على ذلك احللف يف كل وقت 

عّظمه ال�رشع، كيوم اجلمعة، والوقت بني الأذان والإقامة، ونحو ذلك)80(.
ب- دليل ال�ضنة، ومنه: 

1- ما روي عن جابر بن عبد اهلل اأن ر�سول اهلل £ قال: )من حلف على منربي 
هذا بيمني اآثمة تبّواأ مقعده من النار( )81(.

فهذا احلديث �رشيح يف اأن اليمني امل�ؤداة على منربه £ مغّلظة، واأن الكذب 
يف اأدائها كذلك اأ�سد من الكذب يف غريها، ول معنى للتغليظ �سوى هذا)82(. 

2- ما اأخرجه البخاري)83( واللفظ له، وم�سلم)84(، عن اأبي هريرة ر�سي  اهلل عنه، 
عن النبي £ اأنه قال: )ثالثة ل ينظر اهلل اإليهم يوم القيامة ول يزكّيهم ولهم عذاب 
األيم: رجل كان له ف�سل ماء بالطريق مينعه من ابن ال�سبيل، ورجل بايع اإماماً ل يبايعه 
اإل لدنيا، فاإن اأعطاه منها ر�سي، واإن مل يعطه منها �سخط، ورجل اأقام �سلعته بعد 

الع�رش فقال: واهلل الذي ل اإله غريه، لقد اأُعطيُت بها كذا وكذا، ف�سّدقه رجل(. 
فهذا احلديث يدل على م�رشوعية التغليظ بالزمان، اإذ قد دل على الوعيد ال�سديد 

))))  ينظر: تف�صري القراآن العظيم لبن كثري 113/2.

)1))  ينظر: ك�صاف القناع 450/6، �صرح منتهى الإرادات3/ 614، اأدلة الإثبات للدكتور اأحمد فراج ح�صني �ص 414.

))))  �صبق تخريجه.

))))  ينظر: التغليظ بالأميان لل�صويهي �ص 164

))))  �صحيح البخاري 831/2 )2229( كتاب امل�صاقاة وال�صرب، باب اخل�صومة يف البئر والق�صاء فيه.

))))  �صحيح م�صلم 1/ 103 )108(.
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ملن حلف بعد الع�رش كاذباً، وهذا مما يدل على اأن الكذب يف اليمني يف هذا الوقت 
اأ�سد من غريه، ول معنى للتغليظ �سوى هذا.

ج- دليل الأثر، ومنه: 

اأنها  �سهدت  امراأة  عن  �سئل  اأنه  عنه   اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  عن  روي  ما   -1
يُحْل  كاذبة مل  كانت  اإن  فاإنها  املقام  عند  ا�ستحلفها  فقال:  امراأة وزوجها  اأر�سعت 
عليها احلول حتى يبي�سَّ ثدياها، فا�ستحلفت فحلفت فلم يحل عليها احلول حتى 

ابي�سَّ ثدياها)85(. 
2- ما روي عن ال�سعبي قال: )قتل رجل رجاًل، فاأدخل عمر بن اخلطاب ر�سي  
اهلل عنه احِلْجر من املدعى عليهم خم�سني رجاًل، فاأق�سموا: ما قتلنا ول علمنا قاتاًل)86(. 
3- ما روي عن عطاء بن اأبي رباح اأن رجاًل قال لمراأته: حبلِك على غاربِك، 
فقال:  الركن واملقام،  فا�ستحلفه بني  بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه،  فاأتى عمر  مراراً، 

اأردت الطالق ثالثاً، فاأم�ساه عليه()87(.
ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه من  اإلى  اأبي مليكة قال: )كتبت  ابن  4- ما روي عن 
اأن  اإيّل:  فكتب  عليهما،  �ساهد  ول  الأخرى  اإحداهما  جاريتني �رشبت  الطائف يف 

احب�سهما بعد �سالة الع�رش، ثم اقراأ عليهما: چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئچ )اآل عمران: 77( ففعلُت، فاعرتفْت()88(. 

ثالثًا: اأدلة القول الثالث:

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث القائلون باأن التغليظ بالزمان واملكان م�ستحب اإذا 
راآه احلاكم م�سلحة، بالأثر واملعقول: 

))))  اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى 177/10كتاب ال�صهادات، باب تاأكيد اليمني بالزمان واحللف على امل�صحف. 

))))  اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى 176/10 كتاب ال�صهادات، باب تاأكيد اليمني واحللف على امل�صحف.

))))  اأخرجه عبد الرزاق يف م�صنفه 369/6 )11232(، والبيهقي يف ال�صنن الكربى 176/10، كتاب ال�صهادات، باب تاأكيد 
اليمني واحللف على امل�صحف.

))))  اأخرجه البيهقي يف ال�صنن الكربى 178/10، كتاب ال�صهادات، باب تاأكيد اليمني بالزمان واحللف على امل�صحف.



د.خالد بن عبد اهلل بن اإبراهيم ال�ضليمان

209 العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة 

اأ- دليل الأثر:

ثابت  بن  زيد  )اأن  والبيهقي)91(:  ال�سافعي)90(  والإمام  مالك)89(  الإمام  رواه  ما 
وابن مطيع اخت�سما يف دار اإلى مروان بن احلكم، فق�سى على زيد بن ثابت باليمني 
عند املنرب، فقال له زيد: اأحلف له مكاين، فقال له مروان: ل واهلل، اإل عند مقاطع 
احلقوق، فجعل زيد يحلف اأن حقه حلق، واأبى اأن يحلف عند املنرب، فجعل مروان 

يعجب من ذلك(.
وجه ال�ستدلل: اأن هذه الق�سة تدل على ا�ستحباب تغليظ اليمني اإذا راآه احلاكم 

م�سلحة، فقد فعله مروان بن احلكم ومل ينكر عليه زيد بن ثابت ر�سي  اهلل عنه. 
ب- دليل املعقول:

 وهو من وجهني:
ال�جه االأول: اأن اأح�ال النا�ص خمتلفة؛ فمنهم من يجروؤ على الكذب يف اليمني، 
ومنهم من ال يجروؤ على ذلك، فللحاكم االجتهاد يف ذلك وتغليظها، خ�ص��صاً على 
من يعلم منه اجلراأة على الكذب، لكي تتحقق احلكمة من التغليظ، وهي املبالغة يف 

الزجر وتاأكيد اأمره.
الوجه الثاين: اأنه لو مل يطلب التغليظ اإذا راآه احلاكم ملا حتققت امل�سلحة املرادة 
من التحليف يف كثري من الأحيان، اإذ يكون باإمكان كل واحد من اخل�سوم اأن ميتنع 

من ذلك؛ لعدم ال�رشر عليه.
الرتجيح: 

الراجح هو اأن اليمني ي�ستحّب تغليظها بالزمان اأو املكان اإذا راأى احلاكم ذلك، 

))))  املوطاأ 2 / 728.

)1))  م�صند الإمام ال�صافعي �ص153.

))))  ال�صنن الكربى 177/10.
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وذلك جمعاً بني الأدلة، فتحمل اأدلة املانعني على ما اإذا مل ير احلاكم التغليظ بذلك، 
وحتمل اأدلة املثبتني على ما اإذا راأى ذلك. 

املبحث الثاين
اأثر النكول عن تغليظ اليمني على احلكم الق�ضائي

وي�ستمل على ثالثة مطالب:
املطلب الأول

تعريف النكول واأنواعه

وي�ستمل على فرعني:
الفرع الأول: تعريف النكول:

النكول يف اللغة: اجلنب، يقال: نََكَل -بفتح الكاف- عن العدّو وعن اليمني َيْنُكل 
–ب�سم الكاف-: اإذا َجنُبَ عن ذلك، وفيه لغة اأُخرى، وهي نَِكل - بك�رش الكاف- 
له - بت�سديد الكاف- عن ال�سيء:  َيْنَكل -بفتح الكاف-، والأُولى اأَجود. ويقال نكَّ
اإذا �رشفه عنه. وقال ابن الأَثري: النََّكل، بالتحريك، من التَّْنِكيل، وهو املنع والتنحية 

عما يريد؛ ومنه: النُّكول يف اليمني، وهو المتناع منها وترك الإِقدام عليها)92(.
والنكول يف ال�سطالح: 

امتناع من وجبت عليه اأو له ميني منها)93(.
اأو يقول له القا�سي: احلف،  اأنا ناكل عن اليمني،  وقيل: هو اأن يقول احلالف: 

فيقول: ل اأحلف، اأو ي�سكت �سكوتاً يدل على النكول)94(.

))))  ينظر: ل�صان العرب مادة )نكل(، طلبة الطلبة �ص 43.

))))  �صرح حدود ابن عرفة �ص 472.

))))  ينظر: اأ�صنى املطالب 404/4، �صرح جلل الدين املحلي على املنهاج 4/ 343 .
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وميكن اأن يقال يف تعريفه اأي�ساً: هو امتناع من وجبت عليه اأو وجبت له ميني يف 
جمل�س الق�ساء منها.

الفرع الثاين: اأنواع النكول:

النكول عن اليمني له نوعان: اأحدهما: نكول حقيقي، والثاين: نكول حكمي.
النوع الأول: وهو النكول احلقيقي: اأن يقول من عر�ست عليه اليمني ووجهت 
من  ذلك  احلف، وغري  له:  القا�سي  قول  بعد  اأحلف،  ل  يقول:  اأو  ناكل،  اأنا  اإليه: 
الألفاظ الدالة على الت�رشيح بالمتناع من اليمني. ومن �سور هذا النوع اأي�ساً كما 
ذكره بع�س املالكية اأن يقول املدعى عليه للمدعي بعد عر�س اليمني عليه: احلف 

اأنت)95(. 
اإليه اليمني،  النوع الثاين: وهو النكول احلكمي: ويتحقق ب�سكوت من وجهت 
اأاّل يك�ن هناك عذر مينعه من اليمني، فاإن كان هناك عذر مينعه منها  وذلك ب�رشط 
اأو  اآفة متنعه من الكالم، كخر�س بل�سانه  فال يعد ال�سكوت نكوًل، كما لو وجدت 
طر�س)96( باأذنه، ونحو ذلك مما مينعه من اليمني)97(، فاإن علم اأنه لي�س به �سيء من ذلك 
حكم عليه بالنكول)98(. واإمنا عد ال�سكوت عن اليمني نكوًل عنها قيا�ساً على ال�سكوت 

عن اجلواب يف ابتداء الدعوى فهو يعد انكاراً من املّدعى عليه لدعوى املدعي. 
مرة  عليه  اليمني  عر�س  بعد  يتحقق  هل  منها،  والمتناع  اليمني  عن  والنكول 

واحدة، اأو ل بد من تكرار عر�سها ليتحقق النكول؟ 

))))  ينظر: الهداية مع فتح القدير 180/8، حا�صية ابن عابدين 549/5، التاج والإكليل 274/8، �صرح اخلر�صي مع 
حا�صية العدوي 241/7، اأ�صنى املطالب 404/4-405، �صرح جلل الدين املحلي على املنهاج 343/4، املغني 216/10.

))))  الطر�ص: اأهون ال�صمم. القامو�ص املحيط �ص769.

))))  عّد ال�صافعية من هذه الأعذار اأي�صاً اأن ي�صكت من وجهت اإليه اليمني عنها لده�ص اأو لغباوة ونحوهما. ينظر: 
اأ�صنى املطالب 405/4، �صرح جلل الدين املحلي 343/4، حتفة املحتاج 321/10-322، مغني املحتاج 424/6.

))))  ينظر: الهداية مع فتح القدير 180/8، حا�صية ابن عابدين 549/5-550، �صرح اخلر�صي مع حا�صية العدوي 241/7، 
اأ�صنى املطالب 405/4، 322، مغني املحتاج 424/6، املغني 216/10.
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ن�ّس جمهور الفقهاء احلنفية وال�سافعية واحلنابلة على اأنه ي�سن يف حق القا�سي 
اأن يعر�س اليمني على الناكل ثالث مرات، وذلك باأن يقول له ثالث مرات: احلف، 
اأنه  احلنفية  من  يو�سف وحممد  اأبي  اأنه روي عن  اإل  بالنكول،  عليك  ق�سيت  واإل 
يجب تكرار عر�س اليمني ثالثاً، وعليه فلو حكم القا�سي بالنكول بعد عر�س اليمني 
املبالغة يف  فيه من  ملا  ينفذ)99(؛  اأنه  ينفذ هذا احلكم، وال�سحيح  فاإنه ل  مرة واحدة 

اإبداء االأعذار، ولي�ص ذلك الأن التكرار هنا �رشط للق�صاء واحلكم بالنك�ل)100(. 
وقد علل الكا�ساين - رحمه اهلل - تكرار عر�س اليمني بقوله: »جلواز اأن يكون 
املدعى عليه ممن ل يرى الق�ساء بالنكول، اأو يكون عنده اأن القا�سي ل يرى الق�ساء 
بالنك�ل، اأو حلقه ح�صمة الق�صاة ومهابة املجل�ص يف املرة االأولى، فكان االحتياط اأن 

يقول له ذلك«)101(. 

املطلب الثاين
المتناع عن تغليظ اليمني، هل يعد نكوًل اأو ل؟

اختلف الفقهاء فيمن وّجهت اإليه اليمني مغلظة، وامتنع من التغليظ: هل يعترب 
ناكاًل اأو ل؟ وذلك على قولني:

القول الأول: امتناع احلالف من التغليظ ل يعّد نكوًل، وبهذا قال جمهور الفقهاء 
احلنفية)102(، واحلنابلة)103(، وبع�س ال�سافعية)104(.

))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 230/6، العناية 179/8، فتح القدير 179/8، جممع الأنهر 254/2، حا�صية ابن عابدين 
549/5، اأ�صنى املطالب 405/4، حتفة املحتاج 321/10-322، نهاية املحتاج 358/8، مغني املحتاج424/6، الكايف لبن 

قدامة 514/4، الفروع لبن مفلح 6416، املبدع 64/10.

)11))  ينظر: العناية 179/8، جممع الأنهر 254/2.

))1))  بدائع ال�صنائع 230/6.

))1))  ينظر: البحر الرائق 213/7، تبيني احلقائق 302/4، حا�صية ابن عابدين 566/5.

))1))  ينظر: ك�صاف القناع 451/6، مطالب اأولى النهى 654/6.

))1))  وهم العراقيون منهم، قال اخلطيب ال�صربيني: وهو الظاهر. ينظر: مغني املحتاج 424/6، اأ�صنى املطالب400/4، 
الغرر البهية 290/5، حوا�صي ال�صرواين321/10.
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املالكية)105(،  اإليه  ذهب  نكوًل،  يعد  التغليظ  من  احلالف  امتناع  الثاين:  القول 
وبع�س ال�سافعية)106(، واختاره �سيخ الإ�سالم ابن تيمية - رحمه اهلل - )107(. 

الأدلة:

اأوًل- اأدلة القول الأول:

يعد  ل  التغليظ  من  احلالف  امتناع  باأن  القائلون  الأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
نكوًل بال�سنة واملعقول.

اأ- دليل ال�ضنة:

وهو ما اأخرجه ابن ماجه)108( عن ابن عمر ر�سي اهلل عنه اأن النبي £ قال: )من 
ُحِلف له باهلل فلري�س(.

وجه ال�ستدلل: اأن الأمر ال�سادر من الر�سول £ للمحلوف له بالر�سا يف حالة 
احللف باهلل دون تغليظ، يدل على اأن امتناع احلالف عن تغليظ اليمني ل يعد نكوًل. 
املحلوف  باهلل فلري�س  ابتداًء  له �ساحبه  اأن من حلف  باأن معنى ذلك  ويناق�س: 
�سبق،  وكما  اإنكاره،  عند  عليه  املدعى  من  تطلب  فاليمني  ب�سدده  نحن  ما  اأما  له، 
قد يطلب القا�سي تغليظ اليمني على احلالف مل�سلحة فيطلب منه ذلك ليخاف من 
احللف ويعرتف باحلق، فمن هنا كانت احلكمة من تغليظ اليمني هي نف�س احلكمة من 
م�رشوعية اأ�سل اليمني، بل التغليظ فيه اأمر زائد، وهو اأنه يحمل احلالف على مهابة 

اليمني، وعليه يكون المتناع من تغليظ اليمني كالمتناع من اأ�سل اليمني. 

))1))  ينظر: �صرح اخلر�صي 237/7، حا�صية العدوي على �صرح كفاية الطالب الرباين342/2.

))1))  قال العلمة قليوبي: وهو املعتمد. ينظر: مغني املحتاج 424/6، اأ�صنى املطالب400/4، حا�صية قليوبي 343/4.

))1))  ينظر: مطالب اأويل النهى 654/6.

))1))  �صنن ابن ماجه 679/1 )2101(. وقال البو�صريي: »هذا احلديث اإ�صناده �صحيح، ورجاله ثقات«. م�صباح الزجاجة 
يف زوائد ابن ماجه 3/ 133. 
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ب- دليل املعقول:

اإذا  اأن املق�سود يف اليمني هو احللف باهلل تعالى، وقد ح�سل ذلك يف حالة ما 
حلف باهلل وحده، وعليه فاإذا امتنع احلالف من التغليظ فال يعد ناكاًل؛ حل�سول اأ�سل 

اليمني، واإذا ح�سل املق�سود ل يعد ترك التغليظ نكوًل)109(. 
وميكن اأن يناق�س: اأن املق�سود من التغليظ هو املق�سود من اأ�سل اليمني وزيادة، 
عليهم  اليمني  غلظت  واإذا  اليمني،  باأ�سل  يبالون  ل  النا�س  بع�س  اأن  املعلوم  ومن 
اليمني،  اأ�سل  نتيجة  اأ�سد من  التغليظ  فنتيجة  باحلق،  واعرتفوا  احللف  امتنعوا من 

وعليه فاإذا طلبه احلاكم من اخل�سم وامتنع منه �سار ناكاًل لذلك.

ثانيًا- اأدلة القول الثاين:

يعد  التغليظ  من  احلالف  امتناع  باأن  القائلون  الثاين  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل 
نكوًل، بالآثار واملعقول.

اأ- دليل الأثر ، ومنه: 

وابن  ثابت  بن  زيد  )اأن  والبيهقي:  ال�سافعي  والإمام  مالك  الإمام  رواه  ما   -1
باليمني  ثابت  بن  زيد  على  فق�سى  احلكم،  بن  مروان  اإلى  دار  يف  اخت�سما  مطيع 
عند املنرب، فقال له زيد: اأحلف له مكاين، فقال له مروان: ل واهلل، اإل عند مقاطع 
احلقوق، فجعل زيد يحلف اأن حقه حلق، واأبى اأن يحلف عند املنرب، فجعل مروان 

يعجب من ذلك()110(. 
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية - رحمه اهلل - يف وجه ال�ستدلل: »ق�سة مروان 
به  َعي  ادُّ ى ما  اأدَّ التغليظ فامتنع احلالف من الإجابة  اإذا راأى  القا�سي  اأن  تدل على 
عليه، ولو مل يكن كذلك ما كان يف التغليظ زجر قط، اإذ الردع والزجر علة التغليظ 

))1))  ينظر: تبيني احلقائق 302/4، حا�صية ابن عابدين 566/5، �صرح منتهى الإرادات 3/ 615.

)1)))  �صبق تخريجه.
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كما ذكره جماعة من اأ�سحابنا وغريهم، فلو مل يجب براأي الإمام لتمكن كل اأحد 
من المتناع منه لعدم ال�رشر عليه يف ذلك وانتفت فائدته«)111(.

 3- ما روي عن �سعيد بن امل�سيب - رحمه اهلل - قال: )ادعى مدٍع على اآخر اأنه 
غ�سب له بعرياً، فخا�سمه اإلى عثمان بن عفان ر�سي  اهلل عنه، فاأمره اأن يحلف ثم 
املنرب، فقال: اأحلف له حيث �ساء، فاأبى عليه عثمان اأن يحلف اإل عند املنرب، فغرم له 

بعرياً مثل بعريه ومل يحلف()112(. 
فهذا الأثر ظاهر يف اأنَّ من امتنع عن تغليظ اليمني يعد ناكاًل، واإل ملا اأ�رّش عثمان 
ر�سي  اهلل عنه اأن يحلف املدعى عليه عند املنرب، واأي�ساً ملا كان لتغرمي املدعى عليه 

بعرياً مثل بعري املدعي معنى.
ب- دليل املعقول:

وهو اأن احلاكم متى اجتهد وراأى اأن يف تغليظ اليمني م�سلحة، وطلب ذلك، ل 
ي�سع احلالف تركه؛ اإذ ل ي�سوغ له اأن يرد اجتهاده يف ذلك)113(.

الرتجيح:

الراجح هو ما ذهب اإليه اأ�سحاب القول الثاين القائلون باأن امتناع احلالف عن 
تغليظ اليمني يعد نكوًل يرتتب عليه اآثار النكول؛ ملا يلي:

1- لقوة اأدلته مقارنة باأدلة القول الأول.
2- اأن املدعى عليه اإذا كان �سادقاً فاإنه ل يبايل اأن يحلف باهلل وحده، من دون 
تغليظ، كما ل يبايل اأن يحلف مع زيادة و�سف يف اليمني اأو اأن يحلف يف مكان 
اأو يف زمان معني اإذا طلب منه ذلك، ومن هنا كان امتناع احلالف من التغليظ دلياًل 

)))))  النكت والفوائد ال�صنية على م�صكل املحرر لبن مفلح2/ 220، الإن�صاف 122/12

)))))  قال ابن حجر: »اأخرجه الكرابي�صي يف �صوء الق�صاء ب�صند قوي اإلى �صعيد بن امل�صيب« فتح الباري 285/5، 
وينظر: �صرح الزرقاين على املوطاأ 6/4.

)))))  ينظر: اأ�صنى املطالب 400/4.
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على كذبه، واأنه غري �سادق يف اإنكاره، فمن هنا اإذا امتنع من التغليظ كان ناكاًل. 

املطلب الثالث
اأثر النكول عن تغليظ اليمني على احلكم الق�ضائي

وي�ستمل على فرعني:

الفرع الأول: اأثر نكول املدعى عليه عن تغليظ اليمني:

اإذا نكل املدعى عليه عن تغليظ اليمني، فهل يرتتب على نكوله احلكُم عليه مبقت�سى 
هذا النكول، اأو ترد اليمني على املدعي ثانية، ثم يق�سى على املدعى عليه مبقت�سى 

هذا الرد؟ 
بناء على القول الراجح يف املطلب ال�سابق، وهو اأن المتناع عن تغليظ اليمني 
اليمني  عن  عليه  املدعى  نكول  م�ساألة  على  امل�ساألة  هذه  تخريج  ميكن  نكوًل،  يعد 

املوجهة اإليه. 
يق�سى عليه  اليمني، فهل  اإذا نكل عن  املدعى عليه  اأن  الفقهاء يف  وقد اختلف 
على  اليمني  برّد  عليه  املدعى  على  يق�سى  ثم  املدعي  اإلى  اليمني  ترّد  اأو  بنكوله، 

املدعي؟ على قولني: 
القول الأول: اأنه يق�سى على املدعى عليه بالنكول، وممن ذهب اإلى هذا القول: 

احلنفية)114( واحلنابلة يف امل�سهور)115(. 
وتخريجاً على هذا القول، اإذا اعتربنا امتناع املدعى عليه عن تغليظ اليمني نكوًل 
فاإنه يق�سى عليه بهذا النكول، وي�ستحق املدعي ما يدعيه ب�سبب نكول املدعى عليه 

عن اليمني. 

)))))  ينظر: املب�سوط 34/17، بدائع ال�صنائع 230/6.

)))))  ينظر: املغني216/10، الكايف لبن قدامة 514/4، الفروع415/6، الطرق احلكمية �ص101، 103.
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وقد ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بال�سنة والأثر واملعقول: 
اأ- دليل ال�ضنة، ومنه: 

1- ما اأخرجه ال�سيخان)116( عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه اأن النبي £ قال: )لو 
يعطى النا�س بدعواهم لدعى نا�س دماء رجال واأموالهم، ولكن اليمني على املدعى 

عليه(. 
ويف رواية للبيهقي)117(: )البينة على املدعي، واليمني على من اأنكر(. 

وجه ال�ستدلل: اأن النبي £ قد ق�رش اليمني يف جانب املدعى عليه اإذا اأنكر؛ 
لأنه جعل جن�س اليمني حجة للمدعى عليه؛ لأنه £ ذكر اليمني بـ »ال« التعريفية، 
كل  يكون  ل  للمدعي  حجة  جعلت  فلو  العموم،  فتقت�سي  لال�ستغراق،  هنا  وهي 
جن�س اليمني حجة للمدعى عليه، بل يكون من الأميان ما لي�س بحجة له، وهو ميني 

املدعي، وهذا خالف الن�س)118(. 
فيه: ل عموم  يقال  اللفظ  »هذا  اأن   :  - اهلل  تيمية - رحمه  ابن  قاله  مبا  ويناق�س 
فيه، بل الالم فيه لتعريف املعهود، وهو املدعى عليه؛ اإذ لي�س مع املدعي اإل جمرد 
الدعوى، كما قال £: )لو يعطى النا�س بدعواهم(، ومن ُيحلِّف املدعي ل ُيحلِّفه 
بها جانبه، كال�ساهد يف  اإذا قامت حجة يرتجح  ُيحلِّفه  اإمنا  بل  الدعوى،  مع جمرد 

احلقوق، واللوث يف الق�سامة«)119(. 
2- ما اأخرجه م�سلم)120( عن وائل بن ُحْجر ر�سي  اهلل عنه قال: )جاء رجل من 

)))))  �صحيح البخاري 888/2 )2379(، �صحيح م�صلم 1336/3 )1711(، وهذا لفظ م�صلم.

)))))  ال�صنن الكربى 252/10. وقال النووي رحمه اهلل عنه: »اإ�صناده ح�صن اأو �صحيح« �صرح النووي على �صحيح م�صلم 
.3/12

)))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 225/6، تبيني احلقائق 294/4، الفروق للقرايف 88/4، 93-94، املغني 158/10.

)))))  جمموع الفتاوى 20/ 389. 

)1)))  �صحيح م�صلم 123/1 )139(.
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ح�رشموت ورجل من كندة اإلى النبي £، فقال احل�رشمي: يا ر�سول اهلل، اإن هذا 
قد غلبني على اأر�س يل كانت لأبي، وقال الكندي: هي اأر�سي يف يدي اأزرعها، 
قال: )فلك  فقال: ل،  بينة؟  األك  للح�رشمي:   £ ر�سول  فقال  فيها حق.  له  لي�س 
ميينه(. قال: يا ر�سول اهلل، اإن الرجل فاجر ل يبايل على ما حلف عليه، ولي�س يتورع 
£ ملا  اإل ذلك، فانطلق ليحلف. فقال ر�سول اهلل  من �سيء. فقال: لي�س لك منه 

اأدبر: اأما لئن حلْف على ماله لياأكله ظلماً، ليلقنَيّ اهلل تعالى وهو عنه معر�س(.
فقال احل�رشمي: ل،  بينة؟(  )األك  £ يف احلديث:  قوله  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
املدعى  ميني  اأو  املدعي،  ببينة  احلكم  انح�سار  على  يدل  ميينه(،  )فلك   :£ فقال 
عليه)121(. ومما يدل على هذا احل�رش اأن النبي £ مل يقل للمدعي: )فلك ميينه اأو 
ميينك(، وبناء على ذلك يكون رد اليمني على املدعي بعد نكول خ�سمه خارجاً عما 

دل عيه احلديث)122(. 
 ب- دليل الأثر:

وهو ما اأخرجه ابن اأبي �سيبة)123( عن �سامل بن عبد اهلل بن عمر عن اأبيه ابن عمر 
ر�سي اهلل عنه: )اأنه باع عبداً له بثمامنائة درهم بالرباءة، فقال الذي ابتاعه لبن عمر: 
بالغالم داء مل ت�سمه، وخا�سمه اإلى عثمان، فقال عثمان لبن عمر: احلْف باهلل: لقد 

بعَته وما به داء علمَته، فاأبى ابن عمر اأن يحلف، فرّده عثمان عليه(. 
وجه ال�ستدلل: اأن هذا الأثر يدل على اأن نكول املدعى عليه حجة للق�ساء عليه 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه  به؛ لأن عثمان ر�سي اهلل عنه قد ق�سى على  باحلق املدعى 
بنكوله، ومل يرد اليمني على املدعي، ومل ينكر عليه عبد اهلل بن عمرر�سي اهلل عنه 

)))))  ينظر: �صرح معاين الآثار 4/ 148، اأنوار الربوق 88/4 .

)))))  ينظر: اأنوار الربوق 94/4 .

)))))  م�صنف ابن اأبي �صيبة 365/4 رقم 21100. 
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حكمه وق�ساءه)124(. 
ونوق�س: باأنه معاَر�س مبثله؛ فقد روي خالف هذا عن عمر ر�سي اهلل عنه؛ فاإنه رد 

اليمني على عثمان ر�سي اهلل عنه كما �سياأتي بيانه يف اأدلة القول الثاين. 
ويناق�س اأي�ساً: باأنه قد ورد يف رواية اأخرى)125( لهذا الأثر: )اأن عبد اهلل بن عمر 
اأن ابن عمر  الرواية تدل على  العبد(، فهذه  اأن يحلف وارجتع  اأبى  ر�سي اهلل عنه 
ر�سي اهلل عنه قد اختار ارجتاع العبد، فرّده اإليه عثمان ر�سي اهلل عنه بر�ساه. وظاهر 
هذه الرواية يدل على اأن عثمان ر�سي اهلل عنه مل يق�س على ابن عمر ر�سي اهلل عنه 

بالنكول)126(.
ج- دليل املعقول:

وهو من وجهني:
الوجه الأول: اأن نكول املدعى عليه دليل على �سدق املدعي يف دعواه، فيق�سى 

له باحلق الذي يدعيه، قيا�ساً على ما لو اأقام املدعي بينة على ما ادعاه)127(. 
ونوق�س: باأنه قيا�س مع الفارق؛ لأنه اإذا قامت البينة ا�ستحق املدعي احلق قطعاً، 
من دون وجود اأي احتمال مينع من ذلك يف الظاهر، واأما نكول املدعى عليه فهو غري 
قاطٍع يف الدللة على �سدق املدعي؛ لأنه قد يكون لتورع املدعى عليه عن احللف 
على ما ل يتحققه، اأو للخوف من عاقبة اليمني، اأو ترفعاً عنها، مع علمه ب�سدقه يف 
اإنكاره، ومع وجود هذه الحتمالت ل ي�سلح النكول دلياًل للحكم للمدعي على 

املدعى عليه)128(. 

)))))  ينظر: الطرق احلكمية �ص 103.

)))))  اأوردها ابن حزم يف املحلى 448-447/8.

)))))  ينظر: املحلى 448-447/8.

)))))  ينظر: بدائع ال�صنائع 230/6.

)128(  ينظر: املب�سوط 34/17، اأ�صنى املطالب 404/4، املغني 216/10 .
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 الوجه الثاين: اأن البينة حجة املدعي لالإثبات، وميني املدعى عليه حجته للنفي، 
فلما تعذر جعل البينة حجة للنفي تعذر كذلك جعل اليمني حجة لالإثبات)129(.

ونوق�س: باأن اليمني مل جتعل وحدها حجة لالإثبات، بل جعلت هي والنكول معاً 
حجة لالإثبات، والقول باأن البينة ل تكون حجة للنفي غري م�سلم، فالبينة قد تكون 

حجة للنفي، كما لو امتنع املدعي من اإقامة البينة كان للمدعى عليه اإقامتها)130(. 
رّد  بعد  يق�سى  واإمنــا  بالنكول،  عليه  املدعى  على  يق�سى  ل  اأنه  الثاين:  القول 
اليمني على املدعي، وعليه فمجرد النكول ل يكفي للحكم على املدعى عليه. ذهب 
اأبو  اختارها  رواية  واحلنابلة يف  وال�سافعية)132(،  املالكية)131(،  الفقهاء:  اإليه جمهور 
اخلطاب وابن تيمية وابن القيم)133(، وهو مروي عن ابن عمر وعلّي بن اأبي طالب 
�رشيح  به  وقال  عنه،  اهلل  ر�سي  ثابت  بن  وزيد  بن كعب  واأبي  الأ�سود  بن  واملقداد 

وال�سعبي وابن �سريين وابن اأبي ليلى)134(.
وتخريجاً على هذا القول، اإذا اعتربنا امتناع املدعى عليه عن تغليظ اليمني نكوًل، 

فاإنه ل يق�سى عليه مبجرد النكول عن تغليظ اليمني، واإمنا تُرّد اليمني على املدعي. 
وقد ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بال�سنة والأثر واملعقول:

اأ- دليل ال�ضنة:

 ما اأخرجه احلاكم)135( و�سّححه، والدارقطني)136( عن ابن عمر : )اأن النبي £ 

)))))  ينظر: الفروق للقرايف 94/4.

)130(  ينظر: الفروق 94-93/4.

)))))  ينظر: املنتقى5/ 213، بداية املجتهد351/2، تب�صرة احلكام 332/1، الفروق 92/4.

)))))  ينظر: اأ�صنى املطالب404/4، �صرح جلل الدين املحلي على املنهاج 343/4، حا�صية البيجرمي على منهج الطلب 
.403/4

)))))  ينظر: املغني216/10، اإعلم املوقعني 305/3-306، الطرق احلكمية �ص78، 106-107، الإن�صاف255/11.

)))))  ينظر: املغني216/10، اإعلم املوقعني305/3-306، الطرق احلكمية �ص78، 106-107، املحلى 449/8.

)135(  امل�صتدرك 113/4 )7057(، وقال: �صحيح الإ�صناد ومل يخرجاه.

)136(  �صنن الدار قطني 213/4.
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رّد اليمني على طالب احلق(.
املدعى  على  يحكم  مل   £ النبي  اأن  على  يدل  احلديث  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
اأنه  عليه بالنكول، واإمنا رّد اليمني على طالب احلق، وهو املّدعي، وهذا يدل على 
املّدعي)137(.  اليمني على  ترّد  واإمنا  اليمني،  بنكوله عن  عليه  املدعى  ل يحكم على 
ولو كان الق�ساء بالنكول جائزاً حلكم النبي £ هنا بالنكول ومل يرد اليمني على 

املّدعي)138(، وملا مل يفعل ذلك دّل على اأنه ل يجوز احلكم بالنكول. 
ونوق�س من وجهني: 

الوجه الأول: اأنه حديث �سعيف، ل تعرف �سحته؛ لأن مداره على حممد بن 
م�رشوق عن اإ�سحاق بن الفرات، وحممد بن م�رشوق غري معروف، واإ�سحاق بن 

الفرات خمتلف فيه)139(. 
ومل  الإ�سناد  »�سحيح  احلــاكــم)140(:  قال  �سحيح،  احلديث  بــاأن  عنه:  ويجاب 
بن  واإ�سحاق  الثقات)141(،  يف  حبان  ابن  ذكره  م�رشوق  بن  وحممد  يخرجاه«، 
الفرات وّثقه اأبو عوانة الإ�سفراييني)142(. وقال ال�سنعاين - رحمه اهلل - : »لو �سّح 

هذا احلديث لكان حجة على رد اليمني على املدعي«)143(. 
عمل  قد  احلديث  هذا  راوي  وهو  عنه  اهلل  ر�سي  عمر  ابن  اأن  الثاين:  الوجه 
بخالفه؛ فقد روي عنه اأنه مل ير ردَّ اليمني على املدعي، وخمالفة الراوي ملا رواه 

)137(  ينظر: �صبل ال�صلم 594/2، اأ�صنى املطالب 404/4، �صرح جلل الدين املحلي 343/4، حا�صية البيجرمي على منهج 
الطلب 403/4، حوا�صي ال�صرواين 320/10. 

)138(  ينظر: الأميان واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صلمية �ص 226. 

)))))  ينظر: التلخي�ص 209/4، خل�صة البدر املنري 450/2، �صبل ال�صلم 593/2، الطرق احلكمية �ص 104. 

)1)))  امل�صتدرك 113/4. 

)))))  ينظر: الثقات 68/9. 

)))))  ينظر: تهذيب الكمال 466/2. 

)))))  سبل السالم )/))). 
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تدل على �سعفه)144(. 
وميكن اأن يجاب عنه باأنه على فر�س اأن ابن عمر ر�سي اهلل عنه خالف ما رواه 
باحلديث، ول  العمل  تقدح يف  املخالفة ل  فاإن هذه  تقولون،  كما   £ النبي  عن 
تدل على ترك العمل به؛ اإذ العربة مبا يرويه الراوي عن ر�سول اهلل £ اإذا كان ثابتاً 

و�سحيحاً، ل مبا فعله)145(.
ب- دليل الأثر، ومنه: 

1- ما اأخرجه البيهقي)146( عن املقداد بن الأ�سود ر�سي اهلل عنه اأنه ا�ستقر�س من 
عثمان ر�سي اهلل عنه �سبعة اآلف درهم، فلما كان وقت الق�ساء جاء املقداد ر�سي اهلل 
عنه باأربعة اآلف درهم، فقال عثمان ر�سي اهلل عنه: اأقر�ستك �سبعة اآلف، فارتفعا 
اإلى عمر ر�سي اهلل عنه، فقال املقداد ر�سي اهلل عنه: ِليحلْف عثمان اأنها كما يقول، 
فلم  تقول وخذها،  اأنها كما  احلف  اأن�سفك،  عنه:  اهلل  فقال عمر ر�سي  وياأخذها، 

يحلف عثمان ر�سي اهلل عنه، فقال عمر ر�سي اهلل عنه: خذ ما اأعطاك(. 
وجه ال�ستدلل: اأن املقداد ر�سي اهلل عنه -وهو هنا املدعى عليه- قد طلب رد 
اليمني على املدعي وهو عثمان ر�سي  اهلل عنه، واأقّره عمر ر�سي اهلل عنه على ذلك 

بقوله: )لقد اأن�سفك(، ومل يق�س على املدعي -وهو املقداد- مبجرد نكوله)147(.
ويناق�س: باأنه �سعيف الإ�سناد، فال ُيحَتّج به؛ لأن فيه م�سلمَة بن علقمة، وقد �سّعفه 

الإمام اأحمد بن حنبل - رحمه اهلل - )148(. 

)))))  ينظر: املغني 217/10، الطرق احلكمية �ص104. 

)145(  ينظر: الأميان واأحكامها يف ال�صريعة الإ�صلمية للرب�صومي �ص235.

)146(  ال�صنن الكربى 184/10 )20529(.

)147(  ينظر: املب�سوط 34/17، الفروق 93/4، الطرق احلكمية �ص 103-104، املحلى لبن حزم 448/8-449، اأدلة الإثبات 
يف الفقه الإ�صلمي �ص 449-448.

)))))  ينظر: ال�صعفاء واملرتوكني 120/3، املغني لل�صعفاء 657/2 . 
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ويجاب عنه: باأن م�سلمَة بَن علقمة ثقة، اأخرج له م�سلم يف �سحيحه )149(، ووّثقه 
يحيى بن معني)150(. واأما ت�سعيف الإمام اأحمد - رحمه اهلل - له فمحمول على اأنه 
كان يرفع غري املرفوع من الأحاديث، ل لأنه كذاب)151(، وهو هنا مل يرفع حديثاً، 

واإمنا روى اأثراً عن �سحابي. فكان الأثر �ساحلاً لالحتجاج به.
ج- دليل املعقول:

 وهو من ثالثة اأوجه: 
ي  ويقوِّ املدعي  �سدق  يظهر  اليمني  عن  عليه  املدعى  نكول  اأن  الأول:  الوجه 
جانبه، فت�رشع اليمني يف حقه قيا�ساً على املدعى عليه قبل نكوله)152(؛ فت�رشع اليمني 

يف حقه؛ لقوة جانبه مبوافقته للظاهر وتاأيده بالرباءة الأ�سلية. 
والوجه الثاين: اأن البينة حجة املدعي يف الإثبات، كما اأن اليمني حجة املدعى عليه 
يف النفي، فلو امتنع املدعى عليه من اليمني مل يحكم عليه ب�سيء، قيا�ساً على امتناع 

املدعي من اإقامة البينة؛ حيث ل يحكم عليه بعدم اأحقيته لل�سيء املدعى به)153(. 
والوجه الثالث: اأنه لو نكل املدعى عليه عن اجلواب يف الدعوى مل يحكم عليه، 
مع اأن هذا نكول عن اجلواب وعن اليمني معاً، واإذا كان ذلك كذلك كان النكول 

عن اليمني وحده اأولى بعدم احلكم)154(. 
الرتجيح:

الراجح هو ما ذهب اإليه اأ�سحاب القول الأول، من عدم احلكم مبجرد النكول 

)))))  ينظر: رجال م�صلم لأحمد بن علي بن منجويه 212/2، من ُتُكلَّم فيه �ص 174.

)1)))  ينظر: ميزان العتدال 422/6، تهذيب الكمال 566/27.

)))))  ينظر: ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه �ص92.

)152(  ينظر: املغني 216/10، اإعلم املوقعني 306/3 .

)153(  ينظر: الفروق 93/4 .

)154(  ينظر: الفروق 93/4.
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عن اليمني، ول بد من رد اليمني على املدعي حتى يق�سى له باحلق املدعى به؛ وذلك 
ملا يلي:

1- قوة اأدلته و�سعف اأدلة القول املخالف. 
2- اأن رد اليمني بعد نكول املدعى عليه عنها اأقوى يف احلجية من النكول وحده؛ 
لأن الق�ساء بالنكول ق�ساء ب�سبب واحد، واأما الق�ساء باليمني املردودة على املدعي 
�ساهدين، كما  ب�سهادة  ي�سبه احلكم  ب�سببني، وذلك  فق�ساء  املدعى عليه  نكول  بعد 

ي�سبه اأي�ساً احلكم بيمني املدعي مع �ساهده. 
3- اأن احلكم للمدعي بيمينه مع نكول املدعى عليه تاأكد بالنكول واليمني، فكان 
اأقوى من الق�ساء بالنكول وحده، وذلك لأن ما تاأكد ب�سيئني اأقوى مما تاأكد ب�سيء 
واحد، وبخا�سة اأن النكول ي�سلح دلياًل لالعتماد عليه يف احلكم، لأنه ل يتعني معه 
اليمني مع  ترفعاً عن  تارة يكون  اإليه؛ لأنه  لتطرق الحتمال  املدعي، وذلك  �سدق 
يتحققه، وتارة  ما ل  اإنكاره، وتارة يكون تورعاً عن احللف على  علمه ب�سدقه يف 
يكون خوفاً من عاقبة اليمني الكاذبة، كما قد يكون جهاًل باحلال، واإذا وجدت هذه 
الحتمالت كلها اأو بع�سها فال يق�سى به حينئذ)155(. واأما اإذا تاأكد النكول برد اليمني 
تلك  اليمني  هذه  ورفعت  دعواه،  يف  املدعي  ب�سدق  القلب  اطماأنَّ  املدعي  على 
الحتمالت ال�سابقة، وعليه فيمكن للقا�سي اأن يحكم للمدعي بالدعوى عن قناعة 

واطمئنان. 
اإلى م�رشوعية اليمني يف جانب  اأر�سد القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة  اأنه قد   -4

املدعي.
فاأما اإر�ساد القراآن الكرمي، فاإن اهلل تعالى �رشع الأميان يف جانب الزوج املدعي، 

)155(  ينظر: اأ�صنى املطالب 404/4، املغني 216/10 .
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يف  كما  ب�سدقه،  القرائن  و�سهدت  البينة،  اإقامة  عليه  وتعذرت  زوجته،  قذف  اإذا 
اللعان ، كما �رشع عذاب الزوجة املقذوفة باحلد بنكولها مع ميني الزوج، فاإذا كان 
هذا ما �رشعه يف احلدود التي تدراأ بال�سبهات، وقد اأمرنا بدرئها ما ا�ستطعنا، فالأن 
املدعى عليه يف مال وعني، كدرهم وثوب  املدعي مع نكول  بيمني  ي�رشع احلكم 

ونحو ذلك اأولى واأحرى. 
واأما اإر�ساد ال�سنة اإلى ذلك، فالنبي £ جعل اليمني يف جانب املدعي اإذا اأقام 
ور�ساه،  بذل خ�سمه  بغري  اليمني  من  ومّكنه  بال�ساهد،  جانبه  لقوة  واحداً؛  �ساهداً 
جانبه  قوة  مع  خ�سمه  يبذلها  التي  باليمني  يحكم  فالأن  �ساهده،  مع  بها  له  وحكم 
بنكول خ�سمه اأولى واأحرى. قال ابن القيم - رحمه اهلل - : “هذا مما ل ي�سك فيه من 
له خو�س يف ِحَكِم ال�رشيعة وِعَلِلها ومقا�سِدها، ولهذا �رشعت الأميان يف الق�سامة 

يف جانب املدعي، لقوة جانبه باللوث”)156(. 

الفرع الثاين: اأثر نكول املدعي عن تغليظ اليمني يف اليمني املردودة.

اأقامها، تخريجاً  اإذا نكل املدعي عن تغليظ اليمني �سقط حقه يف الدعوى التي 
على م�ساألة نكول املدعي عن اليمني املردودة اإليه من دون تغليظ. فقد ذهب جمهور 
الفقهاء اإلى اأن اليمني اإذا ُرّدت على املدعي ب�سب نكول املدعى عليه، فنكل عنها باأن 
قال: اأنا ناكل، اأو �سكت لغري عذر، ومل يطلب مهلة، فاإنه ل ي�ستحق �سيئاً مما ادعاه، 

واإمنا ي�سقط حقه ويخ�رش دعواه)157(. 
اليمني  لأن  عليه)158(؛  املدعى  على  اأخــرى  مرة  اليمني  ترّد  اأن  ميكن  يقال:  ول 

)))))  الطرق احلكمية �ص 106-105.

)))))  ينظر: �صرح اخلر�صى مع حا�صية العدوي 241/7، �صرح ميارة 76/1-77، اأ�صنى املطالب405/4، مغني املحتاج425/6، 
حتفة املحتاج323/10، نهاية املحتاج 359/8، �صرح جلل الدين املحلى 343/4، املغني 217/10، الإن�صاف258/11. 

)158(  ينظر: املدونة 540/4 – 541، تب�صرة احلكام 330/1، الفروق 94/4، �صرح اخلر�صى 241/7، حا�صية العدوي على 
�صرح اخلر�صى 241/7، منح اجلليل 568/8 – 569، اأ�صنى املطالب 405/4، مغني املحتاج 425/6، حتفة املحتاج 323/10، نهاية 

املحتاج 358/8، �صرح جلل الدين املحلي 343/4، املغني 217/10. 
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املردودة ل ترد؛ لأنها لو رّدت اأدى ذلك اإلى الدور)159(؛ اإذ ينكل من عر�ست عليه 
فرتّد على الآخر، فينكل فتعر�س على الأول، وهكذا اإلى ما ل نهاية.

اإذ ل تنتقل اليمني بعد ذلك  اأن ي�ساأل املدعي عن �سبب نكوله؛  وعلى القا�سي 
اإلى غريه، فال �رشر يف ال�ص�ؤال، خالفاً ليمني املنِكر، فاإنها تنتقل بامتناعه عنها اإلى 
املدعي، فكان يف �ص�ؤال القا�صي عن �صبب امتناعه اإ�رشار باملّدعي)160(، فاإن �ساأله 
ومل يتعلل ب�سيء، اأو قال: )ل اأريد اأن اأحلف( اأو قال: )اأنا ناكل عن اليمني( فاحلكم 

فيه ما تقدم، وه� �صق�ط حقه يف الدع�ى.
واأما اإذا �ساأله القا�سي فتعلل املدعي باأنه غري ممتنع واأنه يريد مهلة؛ لأن له بينة يريد 
اإقامتها، اأو اأن له ح�ساباً يريد مراجعته، اأو اأنه يريد مراجعة الفقهاء اأو غري ذلك مما يحمل 

على الرتوي والتمهل، في�سقط حقه من اليمني حينئذ، وعلى القا�سي اأن ميهله)161(.

اخلامتة

من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل هذا البحث:
1- اأن تغليظ اليمني عبارة عن ت�سديدها؛ اإما باللفظ، كقوله: واهلل العظيم ال�سديد 
العقاب، اأو بتكريرها، اأو باملكان كالتحليف عند الكعبة، اأو بالزمان كالتحليف بعد 

ال�سالة. 
2- اأن التغليظ باللفظ: عبارة عن تاأكيد اليمني باهلل بزيادة بع�س اأ�سمائه اأو �سفاته، 
وال�سهادة  الغيب  عامل  هو  اإل  اإله  ل  الذي  واهلل  اأو  هو،  اإل  اإله  ل  الذي  واهلل  مثل: 

الرحمن الرحيم الذي يعلم ال�رش والعالنية. 

)))))  ينظر: اأ�صنى املطالب 405/4.

)1)))  ينظر: اأ�صنى املطالب 406/4، مغني املحتاج 425/6، املغني، 217/1، الكايف 461/4، املبدع 65/10، الإن�صاف 258/11.

)))))  ينظر: اأ�صنى املطالب 406/4، املغني 217/10. 
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على  م�ستحب  م�سلحة،  ذلك  يف  وراأى  احلاكم  طلبه  اإذا  اليمني  تغليظ  اأن   -3
الراجح من اأقوال اأهل العلم. 

احلالف  يدي  بني  امل�سحف  اإح�سار  عن  عبارة  بامل�سحف  اليمني  تغليظ  اأن   -3
وو�سع يده عليه اأو و�سعه يف حجره؛ لردعه عن الكذب. 

4- اأن الراجح اأن تغليظ اليمني بامل�سحف غري م�رشوع؛ لأنه مل يثبت عن النبي 
£ و�سحبه الكرام.

5- اأن تغليظ اليمني بالزمان عبارة عن تاأكيد اليمني على احلالف باأدائها يف وقت 
معّظم، كاأدائها بعد �سالة الع�رش، اأو وقت اآخر عّظمه ال�رشع، كيوم اجلمعة، وما بني 

الأذان والإقامة، ونحو ذلك من الأزمنة املعظمة. 
مكان  يف  باأدائها  احلالف  على  اليمني  تاأكيد  هو  باملكان،  بالتغليظ  املراد  اأن   -6
املنرب يف  اأو عند  امل�سجد احلرام،  واملقام يف  الركن  اأدائها بني  م، وذلك نحو  معظَّ

م�سجد النبي £، اأو يف غريهما من امل�ساجد واجلوامع يف �سائر البلدان.
على  ذلك،  احلاكم  راأى  اإذا  املكان  اأو  بالزمان  اليمني  تغليظ  ي�ستحّب  اأنه   -7
الراجح من اأقوال اأهل العلم، جمعاً بني الأدلة، وحتمل اأدلة املانعني على ما اإذا مل ير 

احلاكم التغليظ بذلك، وحتمل اأدلة املثبتني على ما اإذا راأى ذلك. 
8- النكول هو امتناع من وجبت عليه اأو وجبت له ميني يف جمل�س الق�ساء من 
اأدائها، �سواء اأكان من املدعى عليه، اأم من املدعي، وذلك عند امتناعه عن اليمني 

املردودة عليه. 
9- اأن امتناع احلالف عن تغليظ اليمني يعّد نكوًل يرتتب عليه اآثار النكول، على 

الراجح من قويل العلماء.
10- اأنه -قيا�ساً على ذلك- يعّد المتناع عن تغليظ اليمني اأي�ساً نكوًل، ترتتب 
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عليه اآثاره. 
اليمني على املدعي بعد  ترّد  اليمني، واإمنا  النكول عن  اأنه ل ُيحَكم مبجرد   -11
يف  حقه  �سقط  نكل  واإن  القا�سي،  له  حكم  حلف  فاإن  منها،  عليه  املدعى  نكول 

الدعوى التي اأقامها.
هذه هي اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل هذا البحث، و�سّلى اهلل تعالى 

و�سّلم على خري خلقه حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.


