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متهيد

احلمد هلل الذي يق�ص احلق وهو خري الفا�سلني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث 
رحمة للعاملني، حممد بن عبداهلل، واآله و�سحبه ومن وااله اإلى يوم الدين، وبعد:

له من جماعة  بل البد  منفرداً،  العي�ص  ي�ستطيع  االإن�سان ال  اأن  فيه  �سك  فمما ال 
امل�سرتكة  امل�سالح  وتداخلت  املجتمع،  ن�ساأ  هنا  ومن  احلياة،  �سوؤون  معها  يتبادل 
واالنت�سار  واالنتقام،  الغلبة  االنتفاع، وحب  غرائز  وتولدت  الرغبات،  وتعددت 
على الغري، وظهرت العادات والتقاليد، فكان ال بد لهذا املجتمع من �سياغة حقوق 
الق�ساء كو�سيلة الإظهار  قويِّه من االعتداء على �سعيفه، وقد عرف  اأفراده، ومنع 
احلقوق، وردها اإلى اأربابها، وطريق اإلى قطع اخل�سومات، وف�ص املنازعات، �سماناً 
ل�سالمة هذه املجتمعات وحفاظاً عليها، واليمني كطريق للحكم اأو لالإثبات من اأقدم 
الطرق، وهي ترتكز ب�سورة عامة على فكرة تنبيه احلالف اإلى عقيدته الدينية، واإلى 
ياأمر بال�سدق واال�ستقامة لتكون خ�سيته من اهلل حاملة له  تذكريه باهلل تعالى الذي 

على قول احلق، ورادعة له عن الكذب والباطل.
احلق  يبني  ما  لكل  ا�سم  والبينة  كثرية،  الق�سائية  واحلجج  البينات  كانت  وملا 
ويظهره، فقد اخرتت منها )اليمني طريق للحكم اأو لالإثبات(، مع مالحظة الفرق 
يبحث  الذي  احلكم  على  يدله  حيث  املجتهد  �ساأن  الدليل  اإذ  واحلجة،  الدليل  بني 
عنه، واأما احلجة ف�ساأن الق�ساة واملتحاكمني، حيث يحتاج االأمر اإلى اإثبات الدعوى 

وتاأييد كل خ�سم ما يقوله.
واهلل تعالى اأرجو العفو وال�سفح عما وقع فيه من زلل، فهو اإن كان فغري مق�سود، 

وهلل الكمال، و�سلى اهلل على حممد واآله و�سحبه و�سلم.
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تعريف اليمني

اأهل اللغة: وردت مبعاين كثرية، منها القوة والقدرة، ومنه  اليمني يف ا�سطالح 
قوله تعالى: ژ ڎ  ڎ ڈ ڈ    ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ژ))( اأي بالقوة والقدرة.

واليمني تاأتي مبعنى احللف والق�سم، �سمي مييًنا؛ الأنهم كانوا اإذا اأق�سموا و�سع كل 
منهم ميينه على ميني �ساحبه، واليمني موؤنث وجمعها »اأميُن« ب�سم امليم و »اأميان«، 
واأطلقت اإطالقاً عرفياً على اجلارحة واحللف، ف�سميت اإحدى اليدين باليمني لزيادة 

قوتها على االأخرى، و�سمي احللف باهلل ميينا؛ الأن احلالف يتقوى بالق�سم))(.
واليمني اإما على �سيء م�سى، اأو على حال، اأو على اأمر م�ستقبل، واليمني على 
الفعل  به عزم احلالف على  يقوى  املنعقدة، وهي: عقد  اآت هي  اأي  اأمر م�ستقبل، 
كقولك:  احلال،  اأو  املا�سي  على  واليمني  البحث،  مق�سود  لي�ست  وهذه  والرتك، 
واهلل ما بعتك �سيارتي، اأو: واهلل ما اأنا مدين لك ب�سيء، وهذه هي املق�سودة يف هذا 
البحث، وهي التي يتقوى بها جانب ال�سدق يف اخلرب، فاإن كان احلالف يظن �سدق 
ما حلف عليه وال يوقن بكذبه، فهي ميني لغٍو، واإن حلف كذباً عامداً فهي الغمو�ص 

التي تغم�ص �ساحبها يف االإثم.

اليمني يف ا�شطلح فقهاء ال�شريعة: 

الختالف  تبعاً  اليمني  تعريف  يف  االإ�سالمية  ال�رشيعة  فقهاء  عبارات  تباينت 
وجهات نظر كل منهم واملراد من اليمني، وفيما يلي بيان موجز الأهم تعريفاتهم:

التعريف االأول: »اليمني: عقد قوي به عزم احلالف على الفعل اأو الرتك. وبهذا 

)))  �سورة احلاقة الآيتان 45-44.

بالريا�ض، عام  الكتب  ن�سر عامل   ،356 – العرب«، ج7) �ض 350  »ل�سان  بن منظور،  بن مكرم  الدين، حممد  )))  جمال 
4)4)هـ، 003)م.

وحممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي، »خمتار ال�سحاح«، �ض 744، ن�سر دار الكتب العلمية، بريوت، 403)هـ 983)م.
وجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، »القامو�ض املحيط«، ج4 �ض )8)، ن�سر دار اجليل، بريوت، بدون.
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قال االأحناف«))(.
�سفته.  اأو  تعالى  اهلل  ا�سم  بذكر  يجب))(  ما مل  »اليمني حتقيق  الثاين:  التعريف 

وبهذا قال املالكية«))(.
التعريف الثالث: اليمني: »حتقيق اأمر غري ثابت، ما�سياً كان اأو م�ستقباًل، نفياً اأو 
اإثباتاً، ممكناً اأو ممتنعاً، �سادقًة كانت اأو كاذبة، مع العلم باحلال اأو اجلهل به. وبهذا قال 

ال�سافعية«))(.
بذكر معظم، على وجه خم�سو�ص.  توكيد احلكم،  »اليمني:  الرابع:  التعريف 

وبهذا قال احلنابلة«))(.
خم�سو�ص،  وجه  على  معظم  بذكر  احلكم  توكيد  »اليمني:  االإقناع:  يف  وجاء 
فيه ممكن،  اإراَدُة حتقيق خرب  ُم�سَتْقَبل  على  واحللف  وهي وجوابها ك�رشط وجزاء، 
وهو  بٌر  اإما  ما�ص  على  واحللف  تركه.  اأو  املمكن  فعل  على  احلث  به  ُد  ُيق�سَ بقول 
ال�سادق، واإما غمو�ص وهو الكاذب، اأو لغو وهو ماال اأجر فيه وال اإثم وال كفارة))(.

اخلل�شة:

يف �سوء هذه التعريفات لليمني، ميكن القول اأن اليمني: هي احللف باهلل على 

)3)   عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي، »تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق« ج3 �ض 07)، طبعة بولق – م�سر.
 وكمال الدين حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي، املعروف بابن الهمام، »فتح القدير �سرح الهداية« ج4 �ض 3، طبعة بولق، 

م�سر، �سنة 6)3)هـ.

)4)   اأي مل يثبت وقوعه عقاًل اأو عادًة، اأو تنفي بها ما مل ينتف عقاًل اأو عادة، باأن اأمكن عقاًل كال اأدخل، اأو لأدخلن الدار، 
اأو امتنع عقاًل اأو عادة فعلك له وحلفت على فعله، لأنها غمو�ض متعلقة مب�ستقبل.

املالكي« ج) �ض 33)، و�سالح بن عبد  اإ�سحاق  بن  »�سرح خليل  ال�سنقيطي،  زيدان  الأمني بن احمد  انظر : حممد     (5(
ال�سميع، »جواهر الإكليل �سرح خمت�سر خليل« ج) �ض 4)). ن�سر دار املعرفة، بريوت. بدون.  

)6)   حممد اخلطيب ال�سربيني، »مغني املحتاج اإلى معاين األفاظ املنهاج« ج4 �ض0)3، ن�سر دار الفكر.  

)7)    من�سور بن يون�ض البهوتي، »ك�ساف القناع عن منت الإقناع« ج6 �ض 6)) طبعة 394)هـ بجدة، واأبو حممد عبد اهلل بن 
اأحمد بن قدامة، »املغني« ج9 �ض 6))، ن�سر مكتبة الريا�ض احلديثة، )40)هـ.

)8)   �سرف الدين مو�سى بن اأحمد اأبو النجا احلجاوي، »الإقناع لطالب النتفاع« ج4 �ض 335 حتقيق عبد اهلل الرتكي، 
مطبعة هجر، 8)4)هـ 997)م.
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اأحقية احلالف ب�سيء متنازع فيه، اأو احللف على عدم اأحقية املدعي مبا ادعاه على 
احلالف.

باحلق  اجلزم  تفيد  قاطعة  حجة  عنده  يكن  ومل  مثاًل،  زيد  على  األفاً  ادعى  فمن 
 – –وهو زيد  املدعى به، واأنكر اخل�سم الدعوى، فطلَب املدعي من املدعى عليه 
اليمني، فحلف زيد: اأنك اأيها املدعي ال ت�ستحق عندي �سيئاً، ولي�ست ذمتي م�سغولة 
ب�سيء لك، فاإن قال املدعى عليه للمدعي  حني طلب اليمني منه على نفي دعواه: 
احلف اأنت اأنك ت�ستحق هذا املبلغ مني، فحلف، فمجرد حلف اليمني من املدعى 
عليه، اأو حلفه من املدعي عند الرد عليه، ا�ستحق املبلغ املتنازع فيه عند ميني االإثبات، 
ورف�ست الدعوى عند ميني النفي، فاإن نكل املدعى عليه عن اليمني، قائاًل: ال اأحلف، 
اأو نكل املدعي حينما ردت عليه اليمني، فيحكم باملبلغ يف االأولى، وترف�ص الدعوى 
– تتفق على تعريف اليمني  – اأي التعريفات ال�سالفة الذكر  يف الثانية، وجميعها 
مبعناه العام، فهي: توكيد لثبوت احلق اأو نفيه بلفظ خم�سو�ص، وهو لفظ اجلاللة 

اهلل حيث اإنها مل ت�رش اإلى جمل�ص احلكم))(.

اليمني يف ا�شطلح علماء القانون: 

عرف علماء القانون اليمني بجملة من التعريفات، منها:
عدم  اأو  به  املدعى  �سحة  على  اخل�سمني  اأحد  من  ي�سدر  ق�سم  اليمني:   -(

�سحته)1)(.
)- اليمني: اإخبار عن اأمر مع اال�ست�سهاد باهلل على �سدق اخلرب )))(. وهذه اليمني 
من حيث تعلقها باإثبات اأمر حا�رش اأو م�سى، وقد يكون مو�سوع اليمني وعدا 

)9)   اأي تقييده مبجل�ض احلكم اأمام القا�سي.

)0))   عبد احلميد اأبو هيف، »�سرح قانون املرافعات« بند 909 طبعة م�سر ))9)م.

))))   د. �سليمان مرق�ض، »الإقرار واليمني واإجراءاتهما« �ض 3))، املطبعة العاملية بالقاهرة970)م.
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فال  املوظفني  من  واملدراء  الروؤ�ساء  بع�ص  يحلفها  التي  كاليمني  م�ستقبل،  باأمر 
يكون الغر�ص من اليمني هنا االإثبات.

اليمني يف ال�شطلح الق�شائي: 

اليمني يف اال�سطالح الق�سائي جاءت بعدة تعريفات، ومنها:
)-اأن يق�سم احلالف با�سم اهلل تعالى بقوله: »واهلل«. »مرة واحدة بدون تكرار«)))(.
واحلكمة من اليمني قانونية ودينية، فالقانونية تربط الطرفني رباًطا ذا اأثر قانوين 

قاطع للخ�سومة.
واأما احلكمة الدينية منها، فهي تعظيم املق�سم به، واإ�سهاده على �سدق احلالف اأو 

كذبه، والأن يف اليمني الكاذبة هالك للنف�ص، ومن هنا فهي حمرمة �رشعاً)))(.
)-اليمني: ا�ست�سهاد اخل�سم باهلل على ما يقول، اأو اأنها: اإ�سهاد اهلل عز وجل على 

�سدق القول اأو كذبه)))(.
وهذه التعاريف واإن تباينت يف األفاظها، فهي متفقة يف معانيها، ويقال للحكم 
بالنكول  اليمني، ق�ساء الرتك، واإلى احلكم الذي ي�سدر  اإلى  ا�ستناداً  الذي ي�سدر 

عنها ق�ساء اال�ستحقاق)))(.
)-وجاء يف الو�سيط اأن اليمني بوجه عام: قول يتخذ فيه احلالف اهلل �ساهًدا على 

�سدق ما يقول اأو على اجناز ما يعد، وي�ستحق عقابه اإذا ما حنث االأول)))(.
)-اليمني هي: ا�ست�سهاد اهلل عز وجل على قول احلق مع ال�سعور بهيبة املحلوف 

))))   انظر: املادة 743) من جملة الإحكام العدلية.

)3))   عبد ال�سالم ذهني، »النظرية العامة يف اللتزامات«، �ض 854 ، طبعة بغداد 948)م. 

)4))   حممد �سعيد عبد الغفار، »ال�سعديات يف اأحكام املعامالت على مذهب اأبي حنيفة«، نقال عن حممد �سادق، »بحر 
العلوم دليل الق�ساء ال�سرعي«، ج) �ض 79) مطبعة النجف بالعراق 377)هـ 957)م.

)5))   اأحمد اإبراهيم، »طرق الق�ساء يف ال�سريعة الإ�سالمية« �ض 3) ، طبعة م�سر 8)9)م. 

)6))   عبد الرزاق ال�سنهوري، »الو�سيط يف القانون املدين امل�سري« ج) �ض4)5، طبعة م�سر.
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به وجالله، واخلوف من بط�سه وعقابه)))(.
)-اليمني هي: االعرتاف العلني لعمل اأمام حمكمة يف �سري ق�سية، مع اتخاذ اهلل 

�سهيداً على �سحة ما ذكر)))(.
)-اليمني: تقوية اأحد طريف اخلرب بذكر ا�سم اهلل )))(.

وهذه التعريفات واإن تباينت يف األفاظها، فهي متفقة يف معانيها.

م�شروعية اليمني

االإن�سان، وهي  التي عرفها  الطرق  اأقدم  اأو لالإثبات من  اليمني كطريقة للحكم 
الدينية، واإلى تركيزه على  اإلى عقيدته  تنبيه احلالف  ترتكز ب�سفة عامة على فكرة 
ذكر اهلل تعالى الذي ياأمر بال�سدق وينهى عن الكذب، لتكون خ�سيته من اهلل تعالى 
اليمني  الكذب. وقد دل على م�رشوعية  له عن  له على قول احلق، ورادعة  حاملة 

الكتاب، وال�سنة، واالإجماع.
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ژ  قوله:  فمنه  الكتاب:  اأما 
ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    ژ  
ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ژ)1)(.
فقد  ژ،  ۀ     ڻ      ڻ   ڻ   ژ  تعالى:   قوله  الكرمية  باالآية  اال�ست�سهاد  وجه 
ا�سرتطت االآية الكرمية االرتياب من قبل احلاكم يف قول الو�سيني اأو ال�ساهدين فاإنه 

)7))    اأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 69 بند 530، ن�سر مكتبة العلم للجميع، بريوت 005)م.

)8))   �سيد عبد اهلل علي ح�سنني، »املقارنات الت�سريعية بني القوانني الو�سعية املدنية والت�سريع الإ�سالمي« مقارناً بني 
فقه القانون الفرن�سي ومذهب مالك ج3 �ض 8)، الطبعة الأولى – القاهرة 367)هـ، 948)م.

)9))   حممد �سعيد املحا�سني، »�سرح جملة الأحكام العدلية« ج) �ض 97 �سرح املادة 76، طبعة دم�سق.

)0))   �سورة املائدة الآية 06).
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اإذ  اإليها،  احلاجة  لعدم  يقع ريب وال اختالف فال ميني)))(  يحلفهما،واإن مل  حينئذ 
اليمني تطلب عند اإنكار املدعى عليه باحلق املدعى به، واأما عند اعرتافه به فال حاجة 

اإلى اليمني.
واأما ال�سنة: فاأحاديث كثرية، ومنها:

لو  قال:  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأن  ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما  )-ما رواه 
على  اليمني  ولكن  واأموالهم  رجال  دماء  نا�ص  الدعى  بدعواهم  النا�ص  يعطى 

املدعى عليه )))(.
وجه اال�ستدالل: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم جعل البينة حجة املدعي واليمني 
حجة املدعى عليه، وهو كذلك ؛ الأن املدعي يدعي اأمراً خفًيا فيحتاج اإلى اإظهاره، 
وللبينة قوة اإظهار؛ الأنها كالم من لي�ص بخ�سم وهم ال�سهود، فجعلت حجة املدعي، 
واليمني واإن كانت موؤكدة بذكر ا�سم اهلل عز وجل لكنها كالم اخل�سم، فال ت�سلح 
حجة مظهرة للحق وت�سلح حجة املدعى عليه الأنه متم�سك بالظاهر، وهو ظاهر اليد 
فحاجته اإلى ا�ستمرار حكم الظاهر، واإن كانت كالم اخل�سم، فهي كافية لال�ستمرار 
حجة  اليمني  وجعل  املدعي،  حجة  البينة  جعل  فكان  العلماء،   بع�ص  عند  وهذا 
املدعى عليه، و�سع ال�سيء يف مو�سعه، وهو حد احلكمة، وهذا من جوامع الكلم.
)-عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأن رجاًل من ح�رشموت، ورجاًل من كندة، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فقال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإلى  اخت�سما 
للح�رشمي: »األك بينة ؟« قال: ال، قال: »فلك ميينه«. قال: يا ر�سول اهلل: اإنه فاجر 

ال يبايل مبا حلف، لي�ص يتورع عن �سيء، فقال: »لي�ص لك منه اإال ذلك«)))(.

))))   انظر : اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد القرطبي، »اجلامع لأحكام القران« ج6 �ض 9))، دار الكتب العلمية بريوت.

))))   م�سلم بن احلجاج الق�سريي، »�سحيح م�سلم ب�سرح النووي« ج4) �ض 43) حديث رقم ))7)، دار القلم – بريوت. 

)3))   اأبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي، »اجلامع ال�سحيح« ج) �ض 398، حديث رقم 355)، ن�سر دار الفكر، 
بريوت، 403)هـ 983)م، وم�سلم بن احلجاج، »�سحيح م�سلم ب�سرح النووي« ج) �ض 59).
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وجه اال�ستدالل: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم جعل البينة على املدعي، حيث 
قال  �سلى اهلل عليه و�سلم للح�رشمي وهو املدعي: األك بينة؟، فهذا يدل على اأن 
املدعي ال ي�ستحق مبا ادعاه مبجرد الدعوى، وهذا معقول؛ الأن الدعوى خرب يحتمل 

ال�سدق والكذب، واملحتمل ال يكون حجة، فدل على انه ي�ستحق بالبينة.
ثم اإن جعله �سلى اهلل عليه و�سلم اليمني على املدعى عليه، يدل على اأن القول 
قوله؛ الأنه متم�سك باالأ�سل وهو براءة الذمة، اأو انتفاء حق الغري عما يف يده، فيدل 

هذا على توجه اليمني عليه.
)-عن االأ�سعث بن قي�ص قال: كان بيني وبني رجل خ�سومة يف بئر، فاخت�سمنا 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإلى 
»�ساهداك اأو ميينه« قلت« اإًذا يحلف وال يبايل، فقال ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه 
و�سلم : »من حلف على ميني �سرب يقتطع بها مال امرئ م�سلم وهو فيها فاجر لقي 

اهلل وهو عليه غ�سبان«)))(.
ووجه اال�ستدالل فيه ظاهر، حيث قال  �سلى اهلل عليه و�سلم للمدعي: »�ساهداك 
يف  اليمني  م�رشوعية  يف  وا�سح  تقرير  هذا  ويف  عليه،  املدعى  ميني  اأي  ميينه«،  اأو 

الق�ساء يف جانب املدعى عليه.
واأما االإجماع: فقد اأجمعت االأمة من �سلف وخلف على اعتبار اليمني �سبًبا من 

اأ�سباب االإثبات، وطريقة من طرائق احلكم)))(.

)4))   ابن حجر، »فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري« ج5 �ض 33 حديث رقم 357).

)5))   حممد بن اإدري�ض ال�سافعي، »الأم« ج5 �ض 50)، طبعة كتاب ال�سعب 969)م. و اأبو الوليد �سليمان بن خلف، »املنتقى« 
ج5 �ض 08)، مطبعة ال�سعادة مب�سر )33)هـ.  وحممد بن علي ال�سوكاين، »نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار« ج8 �ض 84) 

مطبعة احللبي مب�سر )96)م.
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�شيغة اليمني

 احللف – الق�شم 

تعالى على �سدق  باهلل  اال�ست�سهاد  »اأق�سم« معنى  ولفظ  »اأحلف«  لفظ  يت�سمن 
املحلوف عليه)))(، وقد جرى العمل باملحاكم على اأن يقول احلالف: »واهلل«، وعند 
جمهور فقهاء االإ�سالم ال جتوز اليمني بغري اهلل، ولو كان املحلَّف كافراً ال يعتقد باهلل، 

اأو جمو�سًيا يعبد النار.
اأحد  فيها  ي�ساركه  ال  التي  �سفاته  من  وب�سفة  باهلل  اليمني  يجوز  البع�ص  وعند 

كالرحمن الرحيم)))(.
و�سيغة اليمني تكون باإحدى ثالث:

واهلل...
اأق�سم باهلل....
تاهلل.... )))(.

بالقراآن ال�رشيف،  بالنبي واالأئمة و�سائر النفو�ص، وال  وال تنعقد اليمني باحللف 
وال بالكعبة امل�رشفة)))(.

ويراعى يف �سيغة اليمني اأن تكون دائما على النفي حتى ياأتي بها اال�ستيعاب، 
وهي اإما على نفي الفعل، اأو نفي العلم.

واإما على نفي ال�سبب، اأو نفي احلا�سل، وهذا ما ذهب اإليه اأبو حنيفة واأ�سحابه، 

)6))   اأبو اإ�سحاق ال�سريازي، »املهذب« ج4 �ض 489 حتقيق الزحيلي.

)7))   انظر : علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم، »املحلى« ج 9 �ض 383، دار اجليل، بريوت، واأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي 
ال�سريازي، »املهذب« ج4 �ض 383، وحميي الدين النووي، »منهاج الطالبني« ج4 �ض 70) ن�سر دار الفكر بريوت، وعالء الدين 
اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 7))، واأبو حممد  عبد اهلل بن احمد بن حممود 

بن قدامة، »الكايف« ج6 �ض5.

)8))   اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي، »املهذب« ج4 �ض )48 و 486، وعبد الرحمن اجلزيري، »الفقه على املذاهب 
الأربعة« ج) �ض 70، طبعة 970)م، املكتبة التجارية الكربى بالقاهرة. 

)9))   مو�سى احلجاوي، »الإقناع لطالب النتفاع« ج4 �ض 339.
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وعند غريهم يجوز اأن تكون اأي�ساً على الفعل)1)(.
كما يجب اأن تت�سمن �سيغة اليمني الكل واجلزء معاً، فاإذا ادعى زيد على عمرو 
مبائة دينار مثال واقت�سى حتليف املدعى عليه، فيحلف على اأنه غري مدين باملائة وال 

اأقل منها )))(.
واأي�ساً ي�سرتط يف �سيغة اليمني اأن تقرتن با�سمه تعالى »واهلل«، واإال فال حكم لها 
وال اأثر)))(، لقوله  �سلى اهلل عليه و�سلم » من كان حالفا فليحلف باهلل اأو ليذر«)))(، 

وقوله – �سلى اهلل عليه و�سلم -: » من حلف بغري اهلل فقد اأ�رشك » )))(. 
كذلك اتفق فقهاء االإ�سالم على اأن اليمني لو وقع بلفظ الطالق فاإنه ال يجوز،الأن 

التحليف بالطالق حرام، والأنه يتعدى اأثره اإلى الزوجة واالأوالد)))(.
عاقبة  الالزمة عر�سها على اخل�سم وخوفه من  اليمني  القا�سي �سيغة  اأعد  واإذا 

احللف الكاذب قبل اأدائها)))(. 
تغليظ اليمني: 

وتغليظ اليمني يعني ت�سديدها،وهو يقع على �سور:
اأكرث من �سفات اهلل  اأو  زيادة �سفة  كاأن يورد يف �سيغتها  بالقول:  اأن يكون  اإما 

تعالى، على اأن يراعى فيها دين املحلَّف.
واإن كان م�سلماً، ا�ستحلف باهلل الذي اأنزل القران على حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

)30)   اأحمد اإبراهيم، »طرق الإثبات يف ال�سريعة الإ�سالمية« �ض 454.

))3)    الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 7)) ، دار الكتاب العربي بريوت )40)هـ، )98)م. 

))3)   حممد زيد الذبياين، »املرافعات ال�سرعية« �ض 57) ، طبعة )33)هـ، ))9)م – القاهرة. 
 وعبد الرحمن اجلزيري، »الفقه على املذاهب الأربعة« ج) �ض 74، طبعة 970)م املكتبة التجارية الكربى بالقاهرة. 

)33)    حممد علي ال�سوكاين، »نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار« ج4 �ض 6))، مطبعة احللبي مب�سر. 

)34)    املرجع ال�سابق.

)35)    عبد الرزاق ال�سنهوري، الو�سيط يف �سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض )55.

)36)   املادة 07) فقرة 6 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�سرعية باململكة العربية ال�سعودية. 
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فاإن كان م�سيحًيا، فباهلل الذي اأنزل االإجنيل على عي�سى عليه ال�سالم.
واإن كان يهودًيا، فباهلل الذي اأنزل التوراة على مو�سى عليه ال�سالم.

واإن كان جمو�سًيا، فباهلل الذي خلق النار، وهكذا.
واإما اأن يكون بالزمان: كاأن يقع التحليف يوم اجلمعة، اأو بعد ال�سالة مبا�رشة.

واإما اأن يكون باملكان: كاأن يجري التحليف يف م�سجد اأو عند الكعبة بني الركن 
واملقام)))(. 

واإما اأن يكون بالهيئة، كاأن يحلف قائماً م�ستقبل القبلة.
مو�سوع  املال  كان  اإذا  ال�سيما  اليمني،  تغليظ  االإ�سالم  فقهاء  عامة  جوز  وقد 
القوانني  اأخذت  وبه  بال�سالح،  معروف  غري  حتليفه  املراد  كان  اأو  كبريا،  الدعوى 

الو�سعية، اأي مل متنعه – يف كثري من البالد االإ�سالمية)))(.
ويعترب يف حلف االأخر�ص وكذا نكوله اإ�سارته املعهودة اإذا كان ال يعرف الكتابة، 

اأما اإن كان يعرفها، فحلفه و نكوله بها)))(.

 مو�شوع اليمني 

ومو�سوع اليمني واقعة معلومة يدعيها املدعي، وينكرها املدعى عليه، ويرتتب 
على ثبوتها حق معني، ويكون املدعي عاجزاً عن اإثباتها)1)(، ويف نظام املرافعات 

)37)   انظر : حممد علي ال�سوكاين، »نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار« ج4 �ض 309 مطبعة احللبي مب�سر، وابن ر�سد، 
»بداية املجتهد ونهاية املقت�سد« ج) �ض 466، دار املعرفة، بريوت، 405)ه ـ 985)م.، والكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب 

ال�سرائع« 9 ج6 �ض 8))، وابن قدامة، »الكايف« ج6 �ض 83)-84) ، حتقيق الرتكي، مطابع دار هجر مب�سر 8)4)هـ. 

)38)   انظر : حممد اأمني بن عابدين، »رد املحتار على الدر املختار« ج4 �ض )59، طبعة بولق – م�سر، وعبد الرحمن 
اجلزيري، »الفقه على املذاهب الأربعة« ج) �ض 70، وال�سرخ�سي، »املب�سوط« ج6) �ض 8))، حممد بن اأبي �سهل الكا�ساين، 
»بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 8))، طبعة )33)هـ مطبعة ال�سعادة مب�سر، وابن ر�سد القرطبي، »بداية املجتهد 

ونهاية املقت�سد« ج) �ض 457.

)39)   ال�سنهوري، »الو�سيط« ج) �ض 554، وجملة الأحكام العدلية املواد 74) – 436 – 586).

)40)   انظر : ال�سنهوري، »الو�سيط« ج) �ض539 بند )8). 
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التي  الوقائع  بالدقة  يبني  اأن  اليمني  خل�سمه  يوجه  من  على  »يجب  ال�سعودي)))(: 
يريد ا�ستحالفه عليها«. 

لها  عالقة  ال  وقائع  على  خل�سمه  اليمني  توجيه  للخ�سم  لي�ص  اأنه  يعني  وهذا 
بالدعوى مو�سوع النزاع. 

وا�ستثنى جمهور فقهاء االإ�سالم ثالث م�سائل ي�سح فيها التحليف على املجهول وهي: 
)-و�سي اليتيم اإذا اتهمه القا�سي ب�سيء جمهول من مال اليتيم فاإنه يحلفه؛ نظراً 

لليتيم. 
)-متويل الوقف اإذا اتهمه القا�سي ب�سيء غري معلوم املقدار من مال الوقف فاإنه 

يحلفه عليه؛ نظراً للوقف. 
)-اإذا ادعى املوِدع على املوَدع خيانة من غري بيان، فاإن القا�سي يحلفه واإن كان 

جمهواًل)))(. 
وال ي�ستحلف يف احلدود؛ الأن املق�سود من اليمني النكول عنه، والنكول معناه 
ترك اخل�سومة، االأمر الذي يرتتب عليه الق�ساء ل�سالح املدعي، اأو معناه اإقرار باحلق 

للمدعي، ولكنه اإقرار فيه �سبهة. 
احلد،  الإثبات  منهما  كل  يكفي  ال  �سبهة  فيه  الذي  االإقرار  اأو  اخل�سومة  وترك 
اإذا طلب املدعي �سمان املال، ويحلفه باهلل ماله عليك هذا  وي�ستحلف يف ال�رشقة 
اليد؛  بقطع  عليه  يحكم  وال  املال،  القا�سي  منه  ي�سّ نكل  فاإن  منه،  �سيء  وال  املال، 

وذلك الأن املال يثبت مع وجود ال�سبهات، فجاز اأن يثبت بالنكول)))(. 

))4)   املادة : 07) انظر: جمموعة الأنظمة العدلية ال�سعودية، �ض 5)). 

))4)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض60)، طبعة ))9)م، مطبعة الرغائب مب�سر. 

املطبعة  الأحكام« �ض67-  فيما يرتدد بني اخل�سمني من  »معني احلكام  الطرابل�سي ت 844هـ،  بن خليل  : علي  انظر     (43(
الأمريية مب�سر 300)هـ.  وحممد علي ح�سني مفتي املالكية، »تهذيب الفروق والقواعد ال�سنية »ج4 �ض36). وبرهان الدين 
اإبراهيم علي بن فرحون ت799هـ، »تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام« ج) �ض96) مطبعة احللبي مب�سر 378)هـ. 
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والن�سب  واالإيالء  والرجعة  الزواج  مثل  خم�سو�سة  اأ�سياء  يف  ي�ستحلف  وال 
عند اأبي حنيفة ومالك، وعند ال�ساحبني)))( ي�ستحلف يف هذه االأ�سياء، وذلك الأن 
النكول عندهما اإقرار باملنازع عليه، واالإقرار يجرب يف هذه االأ�سياء، وعند اأبي حنيفة 
النكول ترك للخ�سومة من قبل املدعى عليه، وهذه االأ�سياء ال تثبت برتك اخل�سومة 

من قبل املدعى عليه)))(. 

ما يقع عليه التحليف 

اإذا لزم التحليف يف حالة ما، فهل يقع التحليف على ال�سبب، اأو على احلا�سل 
بال�سبب ؟ اأو على العلم، اأو على البتات ؟ 

اأواًل: التحليف على ال�سبب، اأو على احلا�سل بال�سبب:
الدعوى مو�سوع النزاع ال تخلو من ثالث اأحوال: 

االأولى: اأن تكون غري مقيدة ب�سبب. 
الثانية: اأن تكون مقيدة ب�سبب وهو مما يرتفع وينق�ص. 

الثالثة: اأن تكون مقيدة ب�سبب ال ميكن رفعه، ولكل من هذه االأحوال الثالثة عند 
التحليف حكم يخ�سه )))(. 

واأُريد  واأُِنكرت  ب�سبب،  مقيدة  غري  الدعوى  كانت  اإذا  ما  وهي  االأولى:  احلالة 
التحليف على نفيها، ُحلِّف على احلكم وهو املدعى عليه ال على ال�سبب، الأنه غري 

مق�سود بالدعوى، ومل يتعر�ص اإليه. 
فمثاًل اإذا ادعى عليه ديناً اأو اأر�ساً ومل يذكر �سبب ذلك، واأنكر املدعى عليه هذه 

)44)   انظر : الطرابل�سي، »معني احلكام« �ض 67 مرجع �سابق. 

)45)   انظر : ابن فرحون، »تب�سرة احلكام يف الأق�سية ومناهج الأحكام« ج) �ض97). 

)46)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية« �ض50)، و�سليم ر�ستم، »�سرح املجلة« )0)) املادة 749). 
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الدعوى، وعجز املدعي عن اإثباتها واأراد حتليف املدعى عليه، فالقا�سي هنا ُيحّلفه 
على احلكم وهو اأثر ال�سبب، فيحّلفه: باهلل ما لهذا عليك وال قبلك هذا املال الذي 

ادعاه وهو كذا وكذا وال �سيء منه. 
واإن كان املدعى به عيناً غائبة، والغر�ص ميينه، حلف باهلل ما لهذا عليك ت�سليم 

العني الفالنية اأو ت�سليم قيمتها)))(. 
احلالة الثانية: وهي ما اإذا كانت مقيدة ب�سبب وهو مما يرتفع وينق�ص، كاأن ادعى 
اأن له عليه ديناً ب�سبب قر�ص اأو �رشاء اأو نحوه، اأو ادعى عيناً ب�سبب البيع اأو الهيئة 

اأو نحوه، واأنكر املدعى عليه واأريد حتليفه، فعلى اأي �سيء يحلف؟ 
ال�سبب،  على  ال  بال�سبب  احلا�سل  على  يحلف  حنيفة)))( وحممد)))(:  اأبو  قال 
ي�ستحلف  منه، وال  �سيء  يدعيه وال  الذي  املال  قبلك  ماله عليك وال  باهلل  فيحلف 
على ال�سبب، فال يحلف باهلل ما اقرت�ست وال ا�سرتيت وال بعت اإلى غري ذلك من 
اإذا كان التحليف على احلا�سل ي�رش باملدعي فاإنه حينئذ يحلف على  اإال  االأ�سباب 
ال�سبب، كاأن يدعي جار الدار ال�سفعة باجلوار فيحلف عدم ا�ستحقاقه ال�سفعة يف 

داره التي ا�سرتاها، فيحلف على ال�سبب دفعاً ملا يلحقه املدعي من �رشر)1)(. 
احلالة الثالثة: وهي ما اإذا كانت الدعوى ب�سبب، وكان ال�سبب مما ال ميكن رفعه 
ونق�سه، واأُنكرت الدعوى، واأريد حتليف املدعى عليه، حلف على ال�سبب عند اأبي 

حنيفة و�ساحبيه)))(. 

ترتيب  يف  ال�سنائع  »بدائع  والكا�ساين،  �ض)5)،  ال�سرعية«  املرافعات  يف  الق�سائية  »الأ�سول  قراعة،  على  انظر:     (47(
ال�سرائع« ج6 �ض8)). 

)48)   انظر : الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض8))، دار الكتاب العربي – بريوت. 

)49)   انظر: املرجع ال�سابق. 

)50)   انظر: علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض)5)-)5). 

))5)   انظر: الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض8)). 
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ما هذه  باهلل  املدعى عليه حلف  واأنكر  الثمن،  ال�رشاء ونقد  امل�سرتي  ادعى  فاإذا 
ال�سلعة ملك املدعي)))(.

ثانياً: التحليف على العلم اأو على البتات)))(: 
الدعوى ال يخلو حالها من ثالثة اأمور: 

االأول: اأن تقع على فعل املدعى عليه من كل وجه. 
الثاين: اأن تقع على فعل غري املدعى عليه من كل وجه. 

الثالث: اأن تقع على فعل املدعى عليه من وجه وعلى فعل غريه من وجه اآخر)))(. 
اأو  �رشق  اأنه  عليه  ادعى  كاأن  وجه،  كل  من  عليه  املدعى  فعل  على  وقعت  فاإذا 
غ�سب اأو قتل اأو ما اأ�سبه ذلك، اأو وقعت على فعل املدعى عليه من وجه دون وجه 
باأن قال له املدعي ا�سرتيت مني، اأو: ا�ستاأجرت مني، اأو: اقرت�ست مني، اأو ما اأ�سبه 
ذلك، واأنكر املدعى عليه وعجز املدعي عن البينة واأراد حتليف املدعى عليه، فاإن 
القا�سي يحلفه يف املو�سعني املذكورين على البتات ال على العلم، فيحلف باهلل ما 
اأن  باأفعاله وميكنه  اأو ما قتل وهكذا، وذلك الأن االإن�سان يحيط  اأو ما غ�سب  �رشق 
يجزم بح�سولها من عدمه، فاإذا اأنكرها يحلف على نفي ح�سولها، واأما اإذا وقعت 

الدعوى على فعل غري املدعى عليه من كل وجه فال يخلو احلال من اأمرين:
االأول: اأن يقول املدعى عليه: يل علم بذلك. 

الثاين: اأن يقول: ال علم عندي بذلك. 
البتات،  على  اأي�ساً  حلف  ا�ستحالفه،  واأريد  االأمر،  بحقيقة  يعلم  اأنه  اأقر  فاإن 

))5)   انظر: علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض53)-54). 

)53)   البتات: اأي القطع واجلزم. 

)54)   انظر : ابن قدامة، »الكايف« ج6 �ض86)-87)، و«املغني« ج4) �ض 8)) حتقيق الرتكي واحللو، وعلي قراعة، »الأ�سول 
الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض 56). 
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وينبني على ذلك اأن الوكيل بالبيع اإذا باع و�سلم املبيع للم�سرتي، ثم اأقر اأن املوكل 
باهلل  البتات  فاإنه يحلف على  الوكيل،  واأريد حتليف  املوكل،  الثمن، وجحد  قب�ص 
ما قب�ص املوكل الثمن وال يحلف على العلم، وكذلك املودع اإذا قال: اإن الوديعة 
قب�سها �ساحبها واأنكر �ساحبها ذلك، واأريد حتليفه، فاإنه يحلف على البتات ال على 
العلم، فهنا كل من الوكيل واملودع حلف على فعل غريه من كل وجه، وهو قب�ص 
املوكل الثمن وقب�ص املودع الوديعة، واإمنا حلفا على البتات ال على العلم؛ الأنهما 
ادعيا اأن لهما علماً مبا حلفا عليه، واإن اأنكر املدعى عليه اأن يكون لديه علم مبا ادعاه، 
واأريد حتليفه حلف على العلم يف كل امل�سائل اإال يف الرد بالعيب، فاإنه يحلف فيه 
على البتات ال على العلم؛ وينبني على ذلك اأنه اإذا ادعى على وارث اأن اأباه اأتلف 
له �سيئاً اأو �رشق منه �سيئاً اأو غ�سبه اأو ما اأ�سبه ذلك، واأنكر املدعى عليه واأريد حتليفه، 
فاإنه يحلف على العلم باهلل ما يعلم اأن اأباه �رشق منه هذا املال الذي يدعيه، وال �سيئاً 
يدعيه  الذي  املال  اأبوه هذا  ما �رشق  باهلل  باأن يحلف  البتات  منه، وال يحلف على 
املدعي، وال �سيئاً منه، واإمنا كان كذلك الأن علم املرء ال يحيط باأفعال غريه جميعها، 

فلو حلفناه على البتات لت�رشر.
وحق اليمني للمدعي ولكن ب�رشط اأن يطلب من احلاكم حتليف املدعى عليه، فلو 
حلفه مبا�رشة مل تكن اليمني حا�سمة للدعوى اإال اأن يجري بينهما عقد �سلح على 
اأن ي�سقط املدعي دعواه بيمني املدعى عليه، فت�سقط الدعوى وتكون اليمني حا�سمة 

قهراً )))(. 
ومن اأحكام اليمني: اأنها ال جتوز اإال على املعلوم املتيقن، فاإن كان املحلوف عليه 
كان  فاإن  فعل غريه،  من  كان  ولو  له،  معلوم  الأنه  اليمني؛  اأمكنه  تركه  اأو  فعله  من 

)55)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض 56) وما بعدها.
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اإال على  اأي�سا، واإذا مل يكن معلوماً فال ي�سوغ احللف  معلوماً له جاز احللف عليه 
عدم العلم بذلك الفعل ال على عدمه واقعاً)))(. 

اأ�شياء ل ي�شتحلف فيها عند احلنابلة: 

و�سي  وللميت  ب�سيء،  له  اأو�سى  اأنه  اأو  ميت،  على  ديناً  رجل  ادعى  اإحداها: 
بق�ساء دينه، وتنفيذ و�ساياه، فاأنكر، فاإن كان للمدعي بينة حكم بها القا�سي، واإن 
مل تكن له بينة، واأراد حتليف الو�سي على نفي العلم، مل يكن له ذلك ؛ وهذا الأن 
اإذا امتنع من اليمني، والو�سي ال يقبل  بالنكول  اأن يق�سى عليه  مق�سود التحليف 
اإقراره بالدين والو�سية ولو نكل مل يق�ص عليه، فال فائدة يف حتليفه، ولو كان املنكر 

وارثاً ا�ستحلف، فاإن نكل عن اليمني اعترب نكوله. 
ثانيها: اأن يدعي على القا�سي اأنه ظلمه يف احلكم، اأو ال�ساهد اأنه تعمد الكذب، 
اأو ادعى عليه ما ي�سقط �سهادته مل يحلفا)))(، الرتفاع من�سب القا�سي  اأو الغلط، 
اأن  فله  ال�ساهد  �سهادة  ارتاب يف  اإذا  القا�سي  اأن  على  املوقف،  وال�ساهد عن هذا 
ولكنهما ال  يحاكمان  بل  يحاكمان،  وال�ساهد ال  القا�سي  اأن  يعني  يحلفه. وهذا ال 
يحلفان ملجرد اإدعاء ما �سبق عليهما من قبل املدعي، وقد حكى اأبو حممد بن حزم 
القول »بتحليف ال�سهود عن ابن و�ساح، وقا�سي اجلماعة بقرطبة وهو حممد بن 
ب�سري، اأنه حلف �سهوداً يف تزكية باهلل اأن ما �سهدوا به حلق، وروى عن ابن و�ساح 

اأنه قال: اأرى لف�ساد النا�ص اأن يحلف احلاكم ال�سهود«)))(. 
امللة  اأهل  غري  من  كانا  اإذا  ال�ساهدين  حتليف  وتعالى  �سبحانه  اهلل  �رشع  وقد 

)56)   حممد �سادق بحر العلوم، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض9)3. 

)57)   انظر : ابن القيم، »الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية« �ض 60)، طبعة القاهرة، واخلطيب ال�سربيني، »مغني 
املحتاج« ج 4 �ض476.

)58)   ابن حزم، »املحلى« ج9 �ض379 دار اجليل – بريوت، وابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، �ض 
))) وما بعدها، حتقيق حممد حامد الفقي – دار الوطن، الريا�ض. 
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االإ�سالمية على الو�سية يف ال�سفر، وكذلك قال ابن عبا�ص بتحليف املراأة اإذا �سهدت 
يف الر�ساع، وهو اإحدى الروايتني عن اأحمد، قال القا�سي اأبو يعلى وهو من فقهاء 

احلنابلة: » ال يحلف ال�ساهد على اأ�سلنا اإال يف مو�سعني« وذكر هذين املو�سعني. 
وهذان املو�سعان ُقِبل فيهما الكافر، واملراأة وحدها لل�رشورة، فقيا�سه اأن كل من 

قبلت �سهادته لل�رشورة ا�ستحلف )))(. 
كل  ودعوى  الطالق،  عليه  ودعواها  النكاح،  املراأة  على  الرجل  دعوى  ثالثها: 

منهما الرجعة، ودعوى املراأة اأن زوجها اآلى منها، ودعوى القود، وحد القذف. 
اأنه  اأنه ي�ستحلف يف الطالق، واالإيالء، والقود، والقذف، وعنه:  وعند اأحمد: 

ي�ستحلف اإال فيما يق�سى فيه بالنكول. 
وقال يف رواية اأبي القا�سم: ال اأرى اليمني يف النكاح، وال يف الطالق، وال يف 

احلدود؛ الأنه اإن نكل مل اأقتله، ومل اأحده، ومل اأدفع املراأة اإليه.
وظاهر ما نقله اخلرقي، اأنه ي�ستحلف فيما عدا القود، والنكاح، وعنه ما يدل على 

اأنه ي�ستحلف يف الكل. 
واإذا امتنع عن اليمني – حيث قلنا ي�ستحلف – ق�سينا بالنكول يف اجلميع اإال يف 

القود يف النف�ص خا�سة. 
وعنه: ال يق�سى بالنكول اإال يف االأموال خا�سة. 

وكل ناكل ال يق�سى عليه: فهل يخلى اأو يحب�ص حتى يقر، اأو يحلف ؟)1)(.
على وجهني: 

وال ي�ستحلف يف العبادات، وال يف احلدود. 
فاإذا قلنا: ي�ستحلف يف هذه االأ�سياء مل يق�ص فيها بالنكول على ظاهر كالم اأحمد وتعليله. 

)59)   انظر : ابن القيم، »الطرق احلكمية« �ض ))) وما بعدها.

)60)   انظر : ابن قدامة، »املغني« ج4 �ض 75) وما بعدها، حتقيق الرتكي واحللو. 
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فائدة  كانت  االأموال،  غري  يف  بالنكول  يق�سى  وال  ي�ستحلف،  قلنا:  واإذا 
�سبيله؛  يخلى  االآخر  الوجهني، ويف  اأحد  احللف يف  اأبى  اإذا  اال�ستحالف حب�سه، 
الأنه ال يق�سى عليه بالنكول، ومل يثبت عليه ما يعاقب عليه بال�رشب واحلب�ص حتى 
يفعله، فاإنه يحتمل اأن يكون املدعي حمقاً واأن يكون مبطاًل، فكيف يعاقب املدعى 
عليه مبجرد دعوى املدعي، وطلب ميني املدعى عليه، وتكون فائدة اليمني يف هذا 

انقطاع اخل�سومة، واملطالبة)))(. 
ق  دِّ رابعها: مما ال يحلف فيه: اإذا ادعى البلوغ باالحتالم يف وقت اإمكان ذلك �سُ

بال ميني، وكذلك لو ادعى عليه البلوغ، فقال: اأنا �سبي، وهو حمتلم مل يحلف. 
ولو ادعى عامل الزكاة على رجل اأن له ن�ساباً، وطلب زكاته مل يحلف املدعى 

عليه على نف�ص ذلك، قال االإمام اأحمد: ال ي�ستحلف النا�ص على �سدقاتهم. 
ومنها: اأن ت�سهد قرائن احلال بكذب املدعي، وهو مذهب مالك، فعنده: ال يلتفت 
اإلى دعواه، وال يحلف له املدعى عليه، وذلك مثل: اأن يدعي ا�ستئجار االأمري، اأو ذي 
الهيئة والقدر لعلف دوابه، وكن�ص بابه، ونحو ذلك، فقد ورد عن ابن تيمية - رحمه 
اهلل - اأنه قال: كنا عند نائب ال�سلطنة، واأنا اإلى جانبه، فادعى بع�ص احلا�رشين: اأن له 
ِقَبلي وديعة، و�ساأل اإجال�سي معه و اإحاليف. فقلت لقا�سي املالكية – وكان حا�رشاً 
اأت�سوغ هذه الدعوى وت�سمع، فقال: ال، فقلت فما مذهبك يف مثل ذلك ؟ قال   :–

تعزير املدعي، قلت فاحكم مبذهبك، فاأقيم املدعي واأخرج)))(. 
كذلك ال ي�ستحلف يف الدعوى املخالفة للنظام العام للدولة، فال يجوز مثاًل اأن 
يكون مو�سوع اليمني جرمية جنائية، اأو دين قمار، اأو ثمن خنزير، اأو ربا، اأو رهان، 

))6)   ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية« �ض ))) وما بعدها، حتقيق حممد حامد الفقي. 

))6)   انظر: ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية« �ض64). 
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ونحوه مما هو حمرم يف االإ�سالم)))(. 
وال ي�ستحلف يف الدعوى اإذا مل تكن متعلقة ب�سخ�ص من توجهت اإليه اليمني، 
ال�سخ�ص على نفي  البتات، ويجوز حتليف  التحليف يف هذه احلالة على  ويكون 
علمه بواقعة متعلقة ب�سخ�ص غريه، كتحليف الوارث على نفي علمه بواقعة متعلقة 
وهذه  ب�سخ�سه،  متعلق  اأمر  معني  ب�سيء  علمه  عدم  اأو  احلالف  علم  الأن  مبورثه؛ 

ا ميني حا�سمة)))(.  اليمني يف هذه ال�سورة ت�سمى ميني العلم، وهي اأي�سً
وملا كانت اليمني على البتات اأقوى من اليمني على عدم العلم، فاإن كل مو�سع 
ال جتوز فيه اإال اليمني على عدم العلم، يكون احللف على البتات جائزاً و�سحيحاً، 

وبالتايل فاإنه يرتتب عليه اآثار احللف. 
ال  البتات  على  اليمني  فيه  مو�سع جتب  اأنه يف كل  اأي  فغري جائز،  العك�ص  اأما 
يكتفى فيه باليمني على عدم العلم، ويعترب الوقوف عند حد هذه اليمني االأخرية 

نكواًل عن اليمني املوجهة)))(. 
به يجوز فيه  اإقرار اخل�سم  اأنه كل ما يجوز  القول يف هذا الذي تقدم:  وجملة 
توجيه اليمني اإليه عند اإنكاره، وكل ما ال يجوز اإقراره به ال تلزمه اليمني يف حالة 

اإنكاره)))(. 

طبيعة اليمني: 

ال يخفى اأن اليمني لي�ست دلياًل يقدمه املدعي على �سحة دعواه، بل هي جمرد 

)63)   انظر: ال�سنهوري، »الو�سيط« ج) �ض)54. 

بالقاهرة  العاملية  املطبعة  واإجراءاتها« �ض37)-)4)،  واليمني  الإقرار  الإثبات  �سليمان مرق�ض من »طرق   : انظر     (64(
970)م. 

)65)   انظر : اأحمد اإبراهيم، »طرق الإثبات ال�سرعية« �ض450 طبعة م�سر 940)، حممد �سفيق العاين، »اأ�سول املرافعات 
وال�سكوك يف الق�ساء ال�سرعي« �ض4)) طبعة بغداد �سنة 950)م. 

)66)   انظر : اأحمد اإبراهيم، »طرق الإثبات ال�سرعية« �ض444. 
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طريقة احتياطية ال تخلو من جمازفة، يلجاأ اإليها املدعي عندما يعوزه كل دليل اآخر 
على �سحة دعواه، ثم اإنه لي�ص من م�سلحة املدعي اإذا كان لديه الدليل على احلق 
قانوناً  عليه  يرتتب  اليمني  توجيه  الأن  خ�سمه؛  اإلى  اليمني  يوجه  اأن  يدعيه  الذي 
التنازل عن طرق االإثبات االأخرى، وتعليق دعوى املدعي بذمة املدعى عليه وورعه، 
وخوفه من عاقبة احلنث يف الدنيا واالآخرة، مع �سعف هذه العوامل كلها عند كثري 
من النا�س يف الع�رش احلا�رش، بل اإن م�سلحته تقت�سي اأن يحتاط لالإثبات عند كل 
تعاقد يعقده؛ حتى ال ي�سطر فيما بعد اإلى املجازفة بحقه من طريق توجيه اليمني اإلى 

خ�سمه. 
اأما من حيث التكييف القانوين لليمني واآثارها، فقد جرى �رشاح القوانني على 
اعتبار توجيه اليمني اتفاقاً بني اخل�سمني، بل اإنهم يف هذا االتفاق يذهبون اإلى اأبعد 
من ذلك، فهم يعتربون اليمني نوعاً من ال�سلح، ويرتبون على هذا التكييف اآثاراً 

عديدة)))(. 
وميكن اأن يعرت�ص على هذا التكييف الذي ذهب اإليه �رشاح القوانني، باأن اليمني 
اأن  – يف حني  – اإرادتني  بني طرفني  يتم  عادة  فال�سلح  ال�سلح،  قبيل  من  لي�ست 
من توجه اإليه اليمني ال يكون حراً يف االرتباط بهذا التوجيه – ال�سلح – اأو عدم 
االرتباط به، واإمنا يفر�س عليه القانون اأن يتخذ موقفاً من ثالثة اإما القبول، واإما الرد، 

واإما النكول، مع االآثار املرتتبة على كل منها)))(. 

الغاية من اليمني 

الغاية من اليمني هي اإ�سهاد املحلف به – عزَّ وجلَّ – بالنظر لعظمة وجاللة قدره 

)67)   انظر : �سليمان مرق�ض، »اأ�سول الإثبات« �ض8)). 

)68)   انظر : ال�سنهوري، »الو�سيط« ج) �ض6)5 نبذة 367. 
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عموماً، ويف نف�ص احلالف خ�سو�ساً على �سدق احلالف اأو كذبه، ولذلك فهي ت�سم 
عملني: 

االأول: مدين وهي ما يرتتب على حلفها، اأو النكول عنها، اأو ردها من احلقوق 
بني املتداعيني. 

الثاين: ديني وهو ا�ست�سهاده اهلل عز وجل، وجعله رقيباً على ما يقول، اأي تذكريه 
باهلل تعالى الذي ياأمر بال�سدق وينهى عن الكذب، لتكون خ�سيته منه تعالى حا�سلة 

له على قول احلق، ورادعة من الكذب. 
و�سمريه،  ذمته  عليه  متليه  كما  احلقيقة  يقرر  باأن  للحالف  اإنذار  تعترب  واليمني 
وبعبارة اأخرى هي: عر�ص من قبل اخل�سم – طالب اليمني– عن التنازل عن دعواه 
معلق على �رشط، وهو اأداء اليمني من قبل خ�سمه، ولذلك فال يعترب طالب اليمني 
ا عن جميع  اأنه قد تنازل عن اأوجه الثبوت االأخرى فح�سب، بل يعترب متنازاًل اأي�سً

دعواه. 
وكذلك تعترب اليمني �رشب من �رشوب الدفاع، ال �سكل من اأ�سكال الطلبات، 

ا لي�ست �سلحاً؛ الأن اليمني تختلف عن ال�سلح من ناحيتني: وهي اأي�سً
االأولى: اأن ال�سلح يقع باختيار الطرفني ور�ساهما، اأما اليمني فهي �سلح اإجباري 
ال ميلك املحلف حق التعديل فيها اأو التغيري، بل هو ملزم اإما اأن يحلف، اأو يردها، 

اأو ينكل فيها. 
الثانية: اأن يف ال�سلح تنازاًل من الطرفني – عادة – عن ق�سم من دعواه، اأما نتيجة 

اليمني فتق�سي باحلكم بجميع املدعى به. 
اأنها يف  اإال  اأثرها،  اليمني واإن كانت حجة قوية يف  فاإن  الذي تقدم،  ومع هذا 
اإال عند العجز،  اإليها  الوقت ذاته حجة �سعيفة يف ماهيتها وكنهها، ولذا فال يلجاأ 
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وقد لوحظ موؤخراً لدى املحاكم الق�سائية اأن من تطلب منه اليمني يحلفها ب�سهولة 
اإال يف القليل النادر. 

كما يجب اأن ترد اليمني وتن�سب على �سبب احلق وم�سدره، ولذلك فال يجوز 
اأن ترد على احلكم، اأو اأدلة اخل�سم وحججه، الأن القا�سي هو الذي يطبق االأحكام 
كان  واأنه  مااًل،  زيد على عمرو  اأدعى  فلو  املعرو�سة عليه، ولذلك  الوقائع  ح�سب 
قد اإعطاه به �سنداً، فاأنكر املدعى عليه الدين وال�سند، فال يحلف املدعى عليه على 

اأعطاء ال�سند الذي هو حجة ودليل املدعى، واإمنا يجرى التحليف على الدين. 
ثم اإن ال�سلح يفرت�ص فيه تنازل كل من املت�ساحلني عن بع�ص ما يدعيه، ولي�ص يف 
توجيه اليمني �سيء من ذلك، بل يرتتب عليه احلكم بقبول دعوى املدعى كاملة، اأو 
برف�سها كلها ح�سبما يكون موقف املدعى عليه من اليمني املوجهة اإليه، ف�ساًل عن 
اأن من يوجه اليمني ال يلجاأ اإلى ذلك اإال عند الياأ�ص من اإثبات حقه، اأماًل يف نكول 

خ�سمه، فيغنم هو من وراء ذلك ثبوت حقه كاماًل)))(. 
وهل بتاأدية اليمني من املدعى عليه تنقطع اخل�سومة ؟ 

قال الفقهاء االأربعة - اأبو حنيفة ومالك وال�سافعي واأحمد -: تنقطع اخل�سومة 
موؤقتاً)1)(. 

وقال بع�ص االأحناف، تنقطع اخل�سومة مطلقاً)))(، وهذا من حيث النظر لطريف 
الدعوى املدعي واملدعى عليه. 

وينبني على هذا االختالف، اأن املدعي اإذا اأراد اإقامة البينة على دعواه بعد ميني 

)69)   يقول اأحمد اإبراهيم يف كتابه املو�سوم، »طرق الإثبات« �ض9)4 : اإن اليمني اآخر �سهم يف كنانة الإثبات. 

)70)   انظر: علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية« �ض64)، وابن ر�سد، »بداية املجتهد ونهاية املقت�سد« ج3 �ض466، دار املعرفة 
– بريوت، 405)هـ، 985)م، والكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 9)). 

))7)   انظر : حممد زيد الأبياين، وحممد �سالمة، كتاب »مباحث املرافعات« �ض 64 الطبعة الثانية )33)هـ ))3)م، وعلى 
قراعة: »الأ�سول الق�سائية« �ض64)، وابن ر�سد، »بداية املجتهد ونهاية املقت�سد« ج) �ض466 والكا�ساين، »بدائع ال�سنائع 

يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض9)) وابن حزم املحلى ج6 �ض)37 بند )78. 
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املدعى عليه، اأجيب اإلى طلبه على راأي القول االأول دون الثاين)))(، فاإذا قبلنا البينة 
من املدعي بعد حلف املدعى عليه اليمني على القول االأول، فهل يظهر كذب املدعى 
عليه يف ميينه، وبالتايل يحنث يف اليمني التي حلفها، اأو ال يظهر كذبه فال يحنث ؟ 

باالأول: قال عامة الفقهاء؛ الأنه �سار مكذباً �رشعاً بحكم القا�سي. 
وبالثاين: قال البع�ص فال يحنث؛ الأن البينة حجة من حيث الظاهر ال احلقيقة، 
اإذ يجوز اأن تكون كاذبة، فيكون �سادقاً يف ميينه فال يحنث بال�سك، وال�سحيح قول 

العامة؛ الأن البينة هي االأ�سل يف احلجة)))(. 

حكم اليمني: 

احلكم لغة: الق�ساء يف ال�سيء اأنه كذا اأو لي�ص كذا، لزم اأو مل يلزم، ومن معانيه 
ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ژ  تعالى:  قوله  ومنه  واحلكمة)))(،  والفقه  العلم  اأي�ساً: 
ژ)))(، اأي حكم واأمر)))(، وقوله تعالى: ژ ڃ  چ  چ ژ)))(  اأي يحكم، ومنه 

ق�سى القا�سي يف االأمور بني اخل�سوم، اأي قطع بينهم يف احلكم)))(. 
االآيات  نتاأمل  وحني  ربك،  لق�ساء  اأي  ژ)))(   ڇ   ڇ      ڇ    ژ  تعالى:  وقوله 

الكرميات التي وردت يف القراآن الكرمي ال جند فيها ما يتعدى معانيها اللغوية. 

))7)   انظر: الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض9))، وحممد عرفة، »حا�سية الد�سوقي على ال�سرح 
الكبري« ج4 �ض46)، وابن حزم، »املحلى« ج6 �ض)37 بند )78. 

)73)   انظر: الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض9))، وحممد بن اإدري�ض ال�سافعي، »الأم« ج5 �ض55)، 
طبعة ال�سعب مب�سر، والبهوتي، »ك�ساف القناع« ج6 �ض443 طبعة مكة 394)هـ، وابن فرحون، »تب�سرة احلكام« ج) �ض83)، 

دار املعرفة – بريوت، بهام�ض فتح العلي املالك لعلي�ض. 

)74)   حممد بن اأبي بكر عبد القادر الرازي، »خمتار ال�سحاح« �ض48)، دار الكتب العلمية– بريوت 403)هـ، 983)م. 

)75)   �سورة الإ�سراء، اآية 3). 

)76)   حممود الألو�سي، »روح املعاين« ج5) �ض50، الطبعة الأمريية ببولق، م�سر. 

)77)   �سورة غافر، اآية 0). 

)78)   الألو�سي، »روح املعاين« ج4) �ض54.

)79)   �سورة القلم، اآية 48. 
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ويف ال�سنة النبوية وردت كلمة احلكم مبعاين متعددة اأي�ساً، واأهمها الق�ساء، ومنه 
قوله  �سلى اهلل عليه و�سلم ل�سعد بن معاذ حني حكمه يف بني قريظة: »لقد حكمت 

فيهم بحكم اهلل«)1)(. 
وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »كل حلم اأنبته ال�سحت فالنار اأولى به«، قيل يا ر�سول 
اهلل: وما ال�سحت؟ قال: »الر�سوة يف احلكم«)))(، ومن الوا�سح اأن ا�ستعمال احلكم 

يف ال�سنة مل يجاوز ما ورد يف اللغة. 
واليمني تعرتيها االأحكام اخلم�سة: 

)-الوجوب: كاأن ينجي به اإن�ساناً مع�سوماً من هلكة ولو نف�سه، مثل اأن تتوجه 
اأميان الق�سامة يف دعوى القتل عليه وهو برئ. 

)-الندب: كاأن يتعلق به م�سلحة، من اإ�سالح بني متخا�سمني، اأو اإزالة حقد من 
قلب م�سلم عن احلالف اأو غريه، اأو دفع �رش. 

)-املباح: كاحللف على فعل مباح اأو تركه، اأو على اخلرب ب�سيء هو �سادق فيه، 
اأو يظن اأنه فيه �سادق. 

يف  احللف  ومنه  مندوب،  ترك  اأو  مكروه،  فعل  على  يحلف  كاأن  )-املكروه: 
البيع وال�رشاء. 

)-املحرم: وهو احللف كاذباً عمداً، اأو على فعل مع�سية اأو ترك واجب)))(. 

اأق�شام اليمني: 

تنق�سم اليمني باعتبارات خمتلفة اإلى عدة تق�سيمات: 

)80)   ابن حجر، »فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري« ج6 �ض505. 

))8)   ابن حجر، »فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري« ج5 �ض360. 

))8)   انظر: مو�سى اأبو النجا احلجاوي، »الإقناع لطالب النتفاع« ج4 �ض336 مطابع هجر 8)4)هـ 997)م، وعبد الرحمن 
اجلزيري، »كتاب الفقه على املذاهب الأربعة« ج) �ض 56، 57 طبعة املكتبة التجارية مب�سر 970)م. 
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االأول: باعتبارها منعقدة اأو غري منعقدة، تنق�سم اإلى ثالثة اأق�سام: 
اأ ( ميني لغو: كاأن يحلف االإن�سان على �سيء وهو يعتقد اأو يظن اأنه �سادق ثم 
يتبني كذبه، اأو ي�سبق ل�سانه اإلى احللف بدون ق�سد اأ�ساًل، اأو ق�سد �سيئاً وجرى 

ل�سانه اإلى غري ه كقوله: ال واهلل، فهذه اليمني ال اإثم فيها وال كفارة عليها. 
ب ( ميني غمو�ص: كاأن يحلف باهلل متعمداً الكذب، وهذه اليمني اآثم حالفها، وال 

تنفع فيها الكفارة، و�سميت غمو�ساً الأنها تغم�ص �ساحبها يف االإثم. 
ج ( ميني منعقدة: وهي التي تقع تاأكيداً اأو حتقيقاً ملا بني عليها والتزم به من اإيقاع 

اأمر اأو تركه، وهذه ال كفارة لها اإذا حنث)))(. 
الثاين: تنق�سم اليمني من جهة االإخبار والتحقيق اإلى ثالثة اأق�سام: 

اأ ( ميني االإخبار: وهي ما تقع حتقيقاً وتاأكيداً لالإخبار، مثل اأن يقول احلالف: واهلل 
العظيم هذا املال يل، وهذه اليمني ال تنعقد وال يرتتب عليها �سيء �سوى االإثم 

اإذا كان احلالف حانثاً، وهي التي �سميت غمو�ساً. 
ب( ميني املنا�سدة: وهي ما يقرن الطلب بها بال�سوؤال بق�سد حث امل�سئول على 
اإجناح املق�سود، كاأن يحلف: اأ�ساألك باهلل اأن تعطيني كذا، وال تنعقد هذه اليمني 

اأي�سا، كما ال يرتتب على حالفها يف اأحالفه �سيء من كفارة اأو اأثم. 
ج (  ميني العقد: وهي ما تقع حتقيقاً وتاأكيداً ملا بني عليه والتزم به من اإيقاع اأمر 
اأو تركه يف امل�ستقبل، كقول احلالف: واهلل الأ�سومن، اأو: الأتركن �رشب الدخان، 
وهذه هي التي تنعقد عند اجتماع �رشوطها، ويجب الرب بها، وتلزم الكفارة بها 

ا، كما يحرم احلنث بها)))(.  اأي�سً

 – الكربى  البخارية  الأربعة« ج) �ض58 وما بعدها، مكتبة  املذاهب  »الفقه على  الرحمن اجلزيري،  : عبد  انظر     (83(
القاهرة 970)م. 

)84)   انظر : عبد الرحمن اجلزيري، »الفقه على املذاهب الأربعة« ج) �ض 58 -59. 
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الثالث: تنق�سم اليمني باعتبارها و�سيلة من و�سائل االإثبات اإلى ق�سمني:
الدعوى  ذات  يف  وكانت  الق�ساء،  جمل�ص  يف  تقع  ما  وهي  ق�سائية،  ميني  اأ( 

مو�سوع النزاع)))(. 
باالأمر  بها وعلمه  احلالف  تعلق �سخ�ص  اإلى  – بالنظر  الق�سائية  اليمني  وتنق�سم 

اجلاري عليه التحليف – اإلى ق�سمني: 
اأ ( ميني البتات. 

ب ( وميني عدم العلم)))(. 
اأما ميني البتات فهي حتليف ال�سخ�ص على القطع واجلزم باأن املدعى به هكذا اأو 
لي�ص كذلك، وبعبارة اأخرى اإذا كان املدعي يخ�ص املطلوب حتليفه من كل وجه، اأو 
من وجه واحد، اأو على فعل غريه الذي يعلمه ويدعي به، وعلى ذلك فيمني البتات 

هذه على ثالثة اأنواع)))(: 
االأول: ما يكون على فعل املحلف نف�سه من كل وجه، كما لو ادعى املدعي على 
املدعى عليه باأنه قد غ�سب فر�سه، ووجب حتليفه فيحلف على البتات هكذا: »واهلل 

مل اأغ�سب فر�ص املدعي«)))(. 
اآخر،  وجه  من  غريه  وفعل  وجه  من  نف�سه  املحلف  فعل  على  يكون  ما  الثاين: 
كما لو ادعى املدعي على املدعى عليه بثمن مبيع ا�سرتاه منه، واأنكر املدعى عليه 
دعواه، وعجز املدعي عن االإثبات، فيجرى حتليف املدعى عليه على اأنه مل ي�سرت 

)85)   انظر : د. �سليمان مرق�ض، »الإقرار واليمني واإجراءاتها« �ض3)) مرجع �سابق. 
  وانظر : جملة الأحكام العدلية �ض354 املادة 744)، واأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 69 ن�سر مكتبة العلم للجميع 

بريوت – 005)م. 

)86)   املجلة : املادة 748)، ف ). 

)87)   انظر : »�سرح املجلة« للمحا�سني ج3 �ض 477، و�سليم ر�ستم �ض 0)0) املادة 748). 

)88)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الف�سائية« �ض 56)-58). 
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املال املدعى به من املدعي، فاليمني هنا على البتات قد جاءت على عقد البيع، وهو 
من وجه فعل البائع املدعي، ومن وجه اآخر فعل امل�سرتي املدعى عليه)))(. 

الثالث: ما يكون على فعل الغري الذي جرى مبعرفته، كما لو ادعى)1)( الوديع يف 
دعوى الوديعة باأن املودع قد اأخذ الوديعة التي كانت عنده، واأنكر الوديع ذلك، 
فيجري حتليف الوديع على اأن املودع مل يقب�ص ومل ياأخذ الوديعة، فاليمني هنا وهي 

ميني على البتات اأي�ساً، قد وردت على قب�ص املودع الوديعة وهو فعل الغري)))(. 
اأ ( ميني غري ق�سائية: وهي ما وقعت خارج جمل�ص الق�ساء، اأو يف جمل�ص الق�ساء 
جمل�ص  غري  يف  املوؤداة  لليمني  ولي�ص  النزاع،  مو�سوع  الدعوى  غري  يف  لكن 
الق�ساء اأحكام خا�سة، بل تتبع يف �ساأنها القواعد العامة وما جرى به العرف)))(. 

الرابع: تنق�سم اليمني بالنظر اإلى �سبب الدعوى ونتيجتها اإلى ق�سمني: 
اأ ( ميني بال�سبب: وهي حتليف ال�سخ�ص على اأن خ�سو�ساً ما وقع اأو مل يقع.

ب( ميني احلا�سل: وهي حتليف ال�سخ�ص على اأن خ�سو�ساً ما باقياً اأو لي�ص باقياً 
يف احلال. 

ويتخذ القا�سي – على راجح االأقوال – اإنكار املدعى عليه معياراً لتقرير �سيغة 
اأو على احلا�سل، كما لو ادعى اأحد على اآخر بع�رشين ديناراً  اليمني على ال�سبب 
من جهة القر�ص، فاأجاب املدعى عليه »لي�ص علي دين للمدعي« وعجز املدعي عن 
االإثبات، فيحلف املدعى عليه على احلا�سل باأنه غري مدين للمدعي باملبلغ املذكور 

)89)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية« �ض56)-58)، و«�سرح املجلة« للمحا�سني ج3 �ض477، و�سليم ر�ستم �ض 0)0) 
املادة 748). 

)90)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية« �ض56). 

يف  الق�سائية  »الأ�سول  قراعة،  علي  �ض477.  ج3  العدلية«  الأحكام  جملة  »�سرح  املحا�سني،  �سعيد  حممد   : انظر     (9((
املرافعات ال�سرعية« �ض56). 

))9)   انظر : �سليمان مرق�ض، »الإقرار واليمني واإجراءاتها« �ض3)) وما بعدها. عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، »الو�سيط 
�سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض4)5 طبعة م�سر، واأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 69. و«جملة الأحكام العدلية«، 

املادة 744). 
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وعجز  املبلغ”  هذا  منك  اأ�ستقر�ص  “مل  عليه:  املدعى  اأجاب  لو  اأما  منه،  اأقل  وال 
املدعي عن اإثبات دعواه، فيحلف املدعى عليه على ال�سبب باأنه مل ي�ستقر�ص من 
املدعي املبلغ املدعى به وال اأقل منه)))(، من ذلك ُيرى اأن للمدعى عليه حقني، اإن 
يكون  عليه  اليمني  توجيه  واأن  �سببها،  اأنكر  �ساء  واإن  الدعوى،  حا�سل  اأنكر  �ساء 

بح�سب ال�سكل الذي اختاره. 
التق�سيم اخلام�ص: 

فاليمني  وعد،  لتوكيد  اأو  قول،  لتوكيد  اإما  اليمني  تكون  ال�سنهوري)))(:  يقول 
واليمني  يقرره.  فيما  احلالف  �سدق  لتوكيد  توؤدى  التي  اليمني  هي  قول  لتوكيد 
نف�سه،  على  احلالف  اأخذه  وعد  اإجناز  لتوكيد  توؤدى  التي  اليمني  هي  وعد  لتوكيد 
وذلك مثل: اليمني التي يحلفها الق�ساة، ورجال النيابة، واخلرباء، وال�سهود، وبع�ص 
املوظفني كموظفي ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي، على اأن يوؤدوا اأعمالهم باأمانة 

واإخال�ص و�سدق، اأو اأن يقرروا احلق فيما به ي�سهدون. 
التي  لتوكيد قول، فهي  التي  اليمني  والذي يدخل يف مو�سوع بحثنا هذا هي 

تدخل يف منطقة االإثبات. 
التق�سيم ال�ساد�ص: 

تنق�سم اليمني الق�سائية اإلى ق�سمني: مين حا�سمة، وميني متممة.
وتنق�سم اليمني اأي�ساً اإلى ق�سمني)))(: 

االأول: ميني حا�سمة: )وهي التي تنقطع بها اخل�سومة، ويلحقها احلكم االأخري، 

)93)   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض)5) 

)94)    انظر : عبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري، »الو�سيط �سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض3)5 طبعة م�سر. 

)95)   انظر : �سليمان مرق�ض، »الإقرار واليمني واإجراءاتها« �ض 4)) .
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اإال  اليمني ال توجه  فاإن هذه  واأي�سا  اإال بطلب اخل�سم()))(،  اليمني  وال تكون هذه 
بتوافر ما يلي: 

)-اإنكار املدعى عليه، فال ميني مع االإقرار، اإذ باالإقرار تنقطع اخل�سومة. 
الثبوتية،  اإذ ال توجه اليمني عند توافر االأ�سباب  )-عجز املدعي عن االإثبات، 
حيث اإن اليمني ال تكون الزمة اإال عند خلو الدعوى من امل�ستندات، اأو وجودها 
وعدم التم�سك، اإذ ال حمل لليمني مع ثبوت احلق بالدليل ؛ الأنها تكون عدمية 

اجلدوى حينئذ)))(. 
)-طلب اخل�سم، فال يجوز اأن توجه اليمني بدون طلب اأحد اخل�سوم اإال يف 

حاالت ا�ستثنائية يراها القا�سي)))(. 
)-تقرير القا�سي ل�سورة اليمني، اإذ ال يعد ناكاًل من مل تو�سح له �سورة اليمني. 
)-تكليف القا�سي من يراد حتليفه، فاإذا حلف اخل�سم بدون اإذن اأو طلب القا�سي 

فال يلتفت ليمينه)))(. 
اليمني يف غري جمل�ص  فاإذا وقعت  الق�ساء،  اليمني يف جمل�ص احلكم  )-كون 
الق�ساء، اأو يف غري مكان ح�سور احلاكم فال عربة لها وال اأثر، وي�ستثنى من ذلك 
ما اإذا ثبت للقا�سي وجود عذر مينع املكلف باليمني عن احل�سور ملجل�ص الق�ساء، 
فيجوز يف هذه احلالة اإما اأن ينتقل القا�سي اإليه، اأو ينتدب اأحداً يقوم بتحليفه 

اليمني حيثما كان)11)(. 

)96)    حممد �سادق بحر، »العلوم دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض 69) مطبعة النجف بالعراق 377)هـ 957)م ، وانظر : 
اأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 75 و �ض )4) بند )58. 

)97)    انظر : حممد �سادق، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض 300.

)98)   حممد �سادق، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض )30، وانظر: اأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 5)) بند 574.

)99)    »جملة الأحكام العدلية« �ض354 مادة 747). 

)00))    انظر : حممد �سادق، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض )30.
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)-اأن يكون مو�سوع اخل�سومة حقاً يحتمل االإقرار به �رشعاً، فال ميني على دين 
املقامرة ونحوه، مما هوحمرم، وكذا ال يجوز اليمني على واقعة ال ي�سح ال�سلح 

عنها، فال تتوجه اليمني يف واقعة احلدود مثاًل))1)(. 
وال توجه اليمني احلا�سمة اإال يف واقعة حا�سمة يف الدعوى، ذلك اأن مهمة هذه 
اليمني كما هو ظاهر من ا�سمها، هي ح�سم النزاع، وهي مبجرد توجيهها اإلى اخل�سم 
املدعي  اأجيب  نكل  واإذا  دعواه،  املدعي  خ�رش  حلفها  فاإذا  الدعوى،  م�سري  تقرر 
اإلى طلباته، واإذا ردها وحلف املدعي ك�سب الدعوى، اأو ردها ونكل املدعي خ�رش 
اأن  بد  ال  النزاع  فاإن  احلا�سمة  اليمني  تنتهي  الوجوه  من  وجه  اأي  فعلى  الدعوى، 
ينح�سم بها، ومن ثم ال يجوز توجيهها اإال يف الواقعة التي ينح�سم بها النزاع، فال 
يجوز توجيهها بالن�سبة اإلى الطلبات االأ�سلية مع احتفاظ املدعي باحلق – اإذا حلف 

املدعى عليه – يف تقدمي طلبات احتياطية))1)(. 
وغني عن البيان اأن الواقعة احلا�سمة يف الدعوى يجب اأن تكون الواقعة االأ�سا�سية 

فيها، فال ي�سح توجيه اليمني يف واقعة ال تدخل يف نطاق الدعوى. 
فال  املدعي،  به  يطالبه  الذي  املبلغ  اقرت�ص  اأنه  عليه  املدعى  ينكر  اأن  ذلك:  مثال 
يجوز توجيه اليمني من املدعي اإلى املدعى عليه اأنه وفّى بهذا املبلغ ما دام املدعى 
عليه يقول: اإنه غري مدين اأ�ساًل، فلم تدخل واقعة الوفاء يف نطاق ما يدفع به دعوى 

املدعي))1)(. 
الثاين: اليمني املتممة: وي�سميها البع�ص ميني ا�ستظهار وا�ستيثاق، واليمني املتممة 
التي  لالأدلة  تكمياًل  اخل�سوم  اأحد  اإلى  نف�سها  تلقاء  من  املحكمة  توجهها  التي  هي 

))0))   اأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض8) بند )57. 

))0))   انظر : اأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 7)) بند 576 و حممد �سادق، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض 306 و 
.3(5

)03))   انظر : حممد �سادق بحر، »العلوم دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض365. 
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االأوراق  تكون  عندما  احلقيقة  ال�ستظهار  عليها  املعرو�سة  لالأدلة  وتعزيزاً  قدمها، 
املتم�سك بها غري كافية))1)(. 

يقول ال�سنهوري))1)(: »اليمني املتممة هي ميني يوجهها القا�سي من تلقاء نف�سه 
الأي من اخل�سمني، عندما يرى اأن هذا اخل�سم قدم دلياًل غري كاف على دعواه ليتمم 
اإيجابياً  العادة، دوراً  للقا�سي هنا، على خالف  القانون  باليمني، وقد جعل  الدليل 
يف االإثبات، فاأباح له اإذا مل يقدم اأي من اخل�سمني دلياًل كافياً يف االإثبات اأن يختار 
منهما من يرجح عنده �سدق قوله، فيوجه اإليه مييناً يتمم بها اأدلته غري الكافية، ومن 

ثم �سميت اليمني باليمني املتممة«. 
اعتقاد  لتكوين  تكميلية  القا�سي هي طريقة  البع�ص ميني  وي�سميها  اليمني  وهذه 
القا�سي ال�سيما للنزاع يف ذاته، فهي من حق القا�سي لال�ستئنا�ص بها يف حالة ما اإذا 
كان الدليل املقدم اإليه الإثبات الطلب اأو الدفع غري كاف لالإثبات، ولذلك فال توجه 
اإذا كانت الدعوى كاملة احلجة، اأو كان االإثبات قاطعاً، كما ال توجه اإذا كانت خالية 

من كل دليل، اأي اأنها ال ترد لتقوية دليل كامل، وال لتقوم مقام دليل معدوم. 
ومن هذا نعلم اأن هذه اليمني اإمنا �رشعت ل�سد النق�ص احلا�سل يف جمموع االأدلة 
املعرو�سة على املحكمة، يوجهها القا�سي اإلى املدعي اأو املدعى عليه، تكملة الأدلة 
اأكان مبداأ ثبوت بالكتابة،  اأو تعزيزاً لدفوع املدعى عليه �سواء  االأول فيما يدعي، 
اأو �سهادة ال�سهود، اأو قرائن االأحوال، اإذ لو جاز توجيه اليمني املتممة يف كل دعوى 
تامة االأدلة اأو خالية من الدليل لرتتب على ذلك جواز احلكم يف كل دعوى باليمني 
خلل  ذلك  ويف  املدعيني،  من  ال�سدق  فيه  يتو�سم  من  اإلى  القا�سي  يوجهها  التي 

)04))   انظر : �سيد عبد اهلل على ح�سني، »املقارنات الت�سريعية بني القوانني الو�سعية والت�سريع الإ�سالمي« – مقارنة بني 
فقه القانون الفرن�سي ومذهب الإمام مالك ج3 �ض9).

)05))   انظر: ال�سنهوري، »الو�سيط يف �سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض575 وما بعدها بند 587. 
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وا�سطراب وال �سك. 
وهذه اليمني يجوز للقا�سي اأن يرجع عنها اإذا وجد اأدلة تغنيه عنها، واأنه ال يحق 

ملن توجه املحكمة اإليه هذه اليمني اأن يردها على خ�سمه))1)(. 
وال ت�سرتط اأهلية خا�سة يف اخل�سم الذي توجه اإليه اليمني، بل تكفي فيه اأهلية 
التقا�سي؛ الأن اليمني املتممة لي�ست ت�رشفاً قانونياً، بل هي و�سيلة من و�سائل التحقيق 

واالإثبات. 
وال يجوز توجيه اليمني املتممة اإلى غري خ�سم اأ�سلي يف الدعوى، فال توجه اإلى 
اإدخاله يف  بعد  املدين  اإلى هذا  بل توجه  با�سم مدينه،  الدعوى  يرفع  الذي  الدائن 

الدعوى))1)(. 
ومرد الفروق اجلوهرية بني اليمني احلا�سمة واليمني املتممة يرجع اإلى اأن اليمني 
اأما اليمني املتممة فو�سيلة تكميلية من  احلا�سمة حتكيم يتقيد به اخل�سوم والقا�سي، 
الفروق  االأ�سل  هذا  على  ويرتتب  اأحد،  بها  يتقيد  ال  واالإثبات  التحقيق  و�سائل 

اجلوهرية االآتية بني اليمينني))1)(:
املتممة  اليمني  اأما  القا�سي،  رقابة  حتت  اخل�سم  يوجهها  احلا�سمة  اليمني  اأواًل: 

فيوجهها القا�سي وحده. 
ثانياً: ال يجوز للخ�سم الرجوع يف اليمني احلا�سمة بعد اأن يقبلها اخل�سم االآخر، 

وللقا�سي اأن يرجع عن توجيه اليمني املتممة يف اأي وقت بعد توجيهها. 
ينكل  من  ويخ�رش  يحلفها،  من  يك�سب  حمتمة  نتائجها  احلا�سمة  اليمني  ثالثاً: 
عنها، اأما اليمني املتممة فلي�ست لها نتائج حمتمة، وال يتقيد القا�سي مبوجبها، حلفها 

)06))   انظر: حممد �سادق بحر العلوم، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض))3 و ))3. 

)07))   انظر : عبد ال�سالم ذهني، »املداينات« ج) �ض 9 وما بعدها، طبعة م�سر. 

)08))   انظر : حممد �سادق بحر العلوم، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض9)3. 



اأ.د. �شوكت حممد عليان

155العدد 55 - رجب  1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

اخل�سم اأو نكل. 
رابعاً: اليمني احلا�سمة يجوز ردها على اخل�سم االآخر، اأما اليمني املتممة فال ترد. 
اليمني  توجيه  يف  ثالثة  فرو�ساً  الو�سيط))1)(  يف  ال�سنهوري  االأ�ستاذ  ذكر  وقد 

احلا�سمة على �سبيل االحتياط، وبني اجلائز منها وغري اجلائز. 
يقتنع  القا�سي وال  فيفح�سها  ادعائه  اأدلة على  يقدم اخل�سم  اأن  االأول:  الفر�ص 
بها، واإذا عرف اخل�سم منه ذلك ينزل عما قدم من اأدلة ويقت�رش على توجيه اليمني 

احلا�سمة اإلى خ�سمه، وهذا دون �سك جائز. 
الفر�ص الثاين: اأن يوجه اخل�سم اليمني احلا�سمة اإلى خ�سمه، ويقول: اإنه يوجهها 
اأدلة اأخرى وهذا  ابتداًء حتى اإذا حلفها اخل�سم فاإنه يحتفظ لنف�سه باحلق يف تقدمي 
دون �سك غري جائز، فاإنه متى حلف اخل�سم اليمني خ�رش من وجهها اإليه دعواه، وال 

ي�سمح له بالرجوع اإلى هذه الدعوى على اأية �سورة كانت. 
�سبيل  على  اإنه  ويقول:  ادعائه،  على  اأدلة  اخل�سم  يقدم  اأن  الثالث:  الفر�ص 
االحتياط – يف حالة ما اإذا مل يقتنع القا�سي بهذه االأدلة يوجه اليمني احلا�سمة اإلى 

خ�سمه، وهذا هو توجيه اليمني احلا�سمة على �سبيل االحتياط )1))(. 

من توجه اإليه اليمني؟

بع�ص  ويف  اأنكر،  من  على  واليمني  املدعي  على  البينة  اأن  االإثبات  يف  القاعدة 
االأحوال يجوز لكل من اخل�سمني اأن يوجه اليمني اإلى اخل�سم االآخر، فيتعني حينئذ 
اإلى  اأي  احللف،  مو�سوع  منكًرا  يكون  الدعوى  يف  خ�سم  اإلى  اليمني  توجه  اأن 
مطالبة  من حقه  يكون  ذلك  من  بالعك�ص  بل  االإثبات،  عليه عبء  يكون  ال  خ�سم 

)09))   انظر : ال�سنهوري، »الو�سيط �سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض534 وما بعدها. 

)0)))   انظر : اأحمد ن�ساأت، »ر�سالة الإثبات« ج) �ض 37 وما بعدها، و�سليمان مرق�ض، »اأ�سول الإثبات« �ض5)) وما بعدها، 
واأحمد اإبراهيم، »طرق الق�ساء ال�سرعي« �ض38). 
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خ�سمه االآخر باإثبات دعواه فيحمله توجيه اليمني اإليه مكلفا بقبولها وحلفها اأن يردها 
على خ�سمه))))(.

ويجب اأن يكون توجيه اليمني اإلى خ�سم حقيقي اأ�سلي يف الدعوى، و�سخ�سي 
ال اإلى نائبه؛ الأن حلف اليمني اأمر �سخ�سي ال يجوز فيه التوكيل، والأن النيابة اإذا 
كانت جتري يف اال�ستحالف فاإنها ال جتري يف احللف، فاإذا رفع الدائن با�سم مدينه 
اإلى  اليمني  توجيه  عليه  للمدعى  يجوز  فال  مدينه،  مدين  على  مبا�رشة  غري  دعوى 
الدائن رافع الدعوى غري املبا�رشة ؛ الأن هذا لي�ص خ�سًما اأ�سلياً له، واإمنا هو نائب 
فقط عن مدينه الدائن للمدعى عليه، ولي�ست الواقعة املطلوب احللف عليها خا�سة 

به، بل ب�سخ�ص املدين، فيتعني توجيه اليمني اإلى هذا االأخري))))(.
ومما اأود اأن األفت االأنظار اإليه اأنه ال يكفي اأن يكون من توجه اإليه اليمني خ�سًما 
اأ�سلياً يف الدعوى، بل يجب اأن يكون خ�سًما ملوجه اليمني، فمثاًل اإذا رفعت دعوى 
الدين على املدين وكفيله، فال يجوز للكفيل اأن يوجه اليمني اإلى املدين على اأنه مل 
يح�سل منه وفاء جزئي للدين الذي يطالبه به الدائن اإال اإذا ادعى التواطوؤ بني املدين 

والدائن))))(.

من ت�شح منه اليمني؟ 

ڭ   ژ  تعالى:  لقوله  اليمني))))(،  اإلى  قا�سد  خمتار  مكلف  كل  من  اليمني  ت�سح 

بند )7)، و�سليمان مرق�ض، »من طرق  امل�سري« ج) �ض 3)5  املدين  القانون  �سرح  »الو�سيط  ال�سنهوري،   : انظر     (((((
الإثبات الإقرار واليمني واإجراءاتهما« �ض 5)).

)))))   انظر : �سليمان مرق�ض، »من طرق الإثبات الإقرار واليمني واإجراءاتهما« �ض 6)).

)3)))   انظر : املرجع ال�سابق.

)4)))   انظر : عبد الرحمن اجلزيري، »الفقه على املذاهب الأربعة« ج) �ض )6، واأبو اإ�سحاق ال�سريازي، »املهذب« ج4 �ض 
477، ومو�سى اأبو النجا احلجاوي، »الإقناع لطالب النتفاع«  ج4 �ض 335، واأبو حممد عبد اهلل بن قدامة، »الكايف« ج6 �ض 

5 دار هجر مب�سر حتقيق الرتكي 8)4)هـ 997)م.
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– �سلى  ولقوله  ژ))))(   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ 

اهلل عليه و�سلم -: »رفع القلم عن ثالثة: عن ال�سبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى 
ي�ستيقظ وعن املجنون حتى يفيق«))))(. واملُْكَره ال ت�سح ميينه، وكذا من ال يق�سد 
اأراد اليمني على �سيء ف�سبق ل�سانه  اأو  اليمني،  اإلى  اليمني وهو الذي ي�سبق ل�سانه 

اإلى غريه ))))(.
اأو  والتربع،  الت�رشف  اأهلية  ا�سرتط  حيث  بذلك،  الو�سعي  القانون  اأخذ  وقد 
اأهلية اإبرام الت�رشف يف احلق مو�سوع الدعوى ؛ الأن حلف اخل�سم �سيرتتب عليه 
ترك ذلك احلق له، اأو اعتبار الت�رشف الذي حلف اخل�سم على اإبرامه ثابًتا يف حق 
موجه اليمني، وبناء على ذلك فاإن النائب ال يجوز له توجيه اليمني با�سم االأ�سيل، 
ا، فالو�سي على القا�رش  ا خا�سً اإال فيما يدخل يف حدود واليته، اأو يفو�ص فيه تفوي�سً

يحتاج يف ذلك اإلى ا�ست�سدار اإذن به من املحكمة املخت�سة.
وكذلك الوكيل يحتاج اإلى توكيل خا�ص من املوكل؛ الأن التوكيل العام ال يخول 

الوكيل اإال القيام باأعمال االإدارة ولي�ص توجيه اليمني داخاًل فيها))))(.
وهذا يعني اأن يكون احلالف اأهاًل للت�رشف يف مو�سوع الدعوى، اأو له والية 
يف ذلك، وبالتايل فال يجوز توجيهها اإلى القا�رش اأو املحجور عليه، وال اإلى و�سيه 
اأو القيم عليه؛ الأن توجيه اليمني يرتتب عليه تخيري اخل�سم بني احللف وبني الرد اأو 

)5)))   �سورة املائدة، اآية 89.

)6)))   هذا احلديث من رواية علي بن اأبي طالب –ر�سي اهلل عنه- : اأبو داود �سنن اأبي داود ج) �ض )45 من كتاب احلدود، 
وابن ماجة القزويني �سنن ابن ماجة ج) �ض 658 من كتاب الطالق.

)7)))   انظر : اأحمد بن حجر، »فتح الباري يف �سرح �سحيح البخاري« ج)) �ض548، والقرطبي، »اجلامع لأحكام القراآن« 
ج3 �ض68-67. 

)8)))   انظر : ال�سنهوري، »املوجز يف الإثبات« �ض 664، و«الو�سيط �سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض ))5 بند )7)، 
�ض  واإجراءاتهما«  واليمني  الإقرار  الإثبات  طرق  »من  مرق�ض،  و�سليمان   ،544 �ض  ج)  الإثبات«  »ر�سالة  ن�ساأت،  واأحمد 

.((4/((3
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يعترب  الرد  لل�سياع))))(، واأن  االأمرين االأخريين تعري�ص حقه  النكول، ويف هذين 
توجيه لليمني، واأن النكول اإما بذل وفداء لكي ال يحلف املدعى عليه. 

اأو  البذل  من  اأياً  ميلكون  ال  جميعاً  وهوؤالء  املدعي،  دعوى  ب�سحة  اإقرار  واإما 
االإقرار. 

ويجوز توجيه اليمني اإلى القا�رش اأو الو�سي اأو القيم فيما ميلك من اأعمال االإدارة 
امل�ستحق  الدين  منه �سخ�سياً يف حدود واليته كقب�سه  اأعمال �سدرت  فقط، وعن 

لقا�رش اأو حمجور)1))(. 
كما اأحب اأن اأ�سري اإلى اأنه ال يكفي توافر االأهلية الالزمة عند توجيه اليمني، بل 
ال بد من ا�ستمرارها اإلى اأن يتم احللف اأو الرد، بحيث لو حجر على ال�سخ�ص يف 

الفرتة ما بني االأمرين بطل توجيه اليمني اإليه. 

ممن يكون توجيه اليمني وما ي�شرتط يف طالبها؟ 

يكون توجيه اليمني بطبيعة احلال من اخل�سم الذي يدعي اأمراً دون اأن يقيم عليه 
دلياًل، �سواء كان ذلك اخل�سم مدعًيا يف دعوى اأ�سلية اأو فرعية، اأو مدعياً يف دفع 
من الدفوع، اأو بعبارة اأخرى اأن كل من يقع عليه عبء االإثبات يف اأمر معني ميلك 
فيه توجيه اليمني اإلى خ�سمه))))(، وهو ما عليه فقهاء ال�رشيعة االإ�سالمية؛ اإذ ال يقبل 
فاإنه  اإح�سارها،  ي�سهل  اأو  بينة حا�رشة  فيه  اإذا مل يكن  اإال  املدعي  اليمني من  توجيه 
اإثبات  اإلى املدعى عليه ظهور عجز املدعي عن  ي�سرتط لتوجيه اليمني من املدعي 
دعواه بالبينة، فاإذا قال: اإن يل بينة ولكن اأطلب حتليف املدعى عليه اليمني، ثم اأقام 

)9)))   انظر : �سليمان مرق�ض، »من طرق الإثبات الإقرار واليمني واإجراءاتها« �ض6)). 

)0)))   انظر : ال�سنهوري، »الو�سيط �سرح القانون املدين امل�سري« ج) �ض)53 بالهام�ض. 

ال�سرعية«  املرافعات  الق�سائية يف  »الأ�سول  نبذة )7)، وعلي قراعة،  »الو�سيط« ج) �ض ))5  ال�سنهوري،   : انظر     (((((
�ض59). 
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البينة فال يجاب اإلى طلبه))))(.
تلقاء  من  توجيهها  املحكمة  متلك  وال  اخل�سم،  ملك  احلا�سمة  اليمني  اأن  ومع 
نف�سها، فاإن اخل�سم اأي�ساً ال ميلك اأن يوجهها مبا�رشة اإلى خ�سمه، بل يجب اأن يفعل 
ذلك عن طريق املحكمة، اأي اأن يتقدم اإليها بطلب توجيه اليمني اإلى خ�سمه، فتقوم 
املحكمة بعد االإجراءات الالزمة بتوجيه اليمني اإلى اخل�سم، و ما مل يتم ذلك، فال 
عربة بحلف اخل�سم وال يلتفت اإلى اليمني التي حلفها دون تكليف من املحكمة))))(.

من تتوجه عليه اليمني ومن ل تتوجه؟

االأ�سل اأن اليمني على املدعى عليه حيث ال اإقرار منه وال بينة للمدعي، لكنها قد 
اإلى املدعي، كما يف الق�ساء ب�ساهد وميني املدعي، وهذا ما قال به جمهور  تتوجه 

الفقهاء ))))(، واإذا كان ذلك كذلك فهل تتوقف اليمني على طلب املدعي؟
له  احلق  الأن  املدعي؛  طلب  على  تتوقف  نعم  وحممد))))(:  حنيفة))))(  اأبو  قال 

فيحلف املدعى عليه بناء على طلبه.
وقال اأبو يو�سف))))( وابن اأبي ليلى))))(: يحلفه بدون طلب املدعي؛ الأن ذلك 

يدخل يف دائرة تقدير القا�سي ونظره، فكان له ذلك.

)))))   انظر : حممد �سفيق العاين، »اأ�سول املرافعات وال�سكوك يف الق�ساء ال�سرعي« �ض ))) طبعة بغداد 950)م.

)3)))   انظر : ح�سني املوؤمن، »نظرية الإثبات« �ض 77)، طبعة بغداد 950)م. 

)4)))   انظر : ال�سريازي، »املهذب« ج) �ض8)3، طبعة احللبي مب�سر 959)م، والبهوتي،  »ك�ساف القناع عن منت الإقناع« 
ج4 �ض69)، طبعة 0)3)هـ، وابن فرحون، »تب�سرة احلكام« ج) �ض68)، وال�سافعي، »الأم« ج7 �ض78. 

)5)))   اأبو حنيفة النعمان بن ثابت اأحد الأئمة الأربعة عند اأهل ال�سنة ولد �سنة 80هـ وتويف �سنة 50)هـ واإليه ين�سب املذهب 
احلنفي. 

)6)))   حممد بن احل�سن ال�سيباين ولد �سنة )3)هـ وتويف بالري �سنة 89)هـ كان عاملًا جمتهًدا، له م�سنفات علمية عديدة. 

)7)))   اأبو يو�سف يعقوب بن اإبراهيم بن حبيب الأن�ساري، �ساحب الإمام اأبي حنيفة وتلميذه، ولد بالكوفة �سنة 3))هـ 
وتويف �سنة )8)هـ ببغداد، كان عاملًا جمتهًدا له م�سنفات علمية. 

)8)))   حممد بن عبد الرحمن بن اأبي ليلى مات �سنة 48)هـ، كان فقيًها جمتهًدا. 
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الأهلية يف طالب اليمني وحالفها:

ي�سرتط فقهاء ال�رشيعة االإ�سالمية يف طالب اليمني ويف حالفها توفر اأهلية التعاقد 
والتربع باحلق ومالكاً للت�رشف يف االأمر اجلاري عليه احللف))))(، ولذا فال تكفي 
اأن القا�رش ال  اأهلية التربع، ويرتتب على ذلك  اأهلية الت�رشف يف اليمني بل جتب 
ميلك حتليف خ�سمه، كما ال يجوز توجيه اليمني اإليه، كذلك ال يجوز توجيه اليمني 
اأو  باأ�سخا�سهم،  املتعلقة  الوقائع  يف  اإال  واملتويل،  والوكيل،  والقيم،  الو�سي  اإلى 
التي اأجروها باأنف�سهم، اأو كانت بعلم منهم، اأو يف زمن واليتهم، كما اأنهم ال ميلكون 
حق حتليف اليمني اإال باإذن خا�ص، وبعد اأن يظهر العجز عن تقدمي البينة، الأن اليمني 
عمل �سخ�سي خا�ص باحلالف، فهو الذي يعرف كنه الواقعة املطلوب احللف عليها، 
وظروفها واأحوالها ؛ الت�سالها ب�سخ�سه، كما اأنه هو الذي يقدر نتائجها الدينية اأمام 

اهلل، واالأخالقية اأمام النا�ص، والق�سائية اأمام خ�سمه.
وميلك الو�سي املختار والو�سي املجرب – كاالأب واجلد لالأب – جميع حقوق 

القا�رش، ولذا فلهم توجيه اليمني وردها)1))(.
اليمني وقت احللف ال وقت  اإليه  الت�رشف فيمن توجه  اأهلية  تتوافر  اأن  ويجب 
توجيه اليمني، فاإذا كان اأهاًل وقت توجيه اليمني ثم حجر عليه قبل احللف فال يجوز 

له اأن يحلف بعد توقيع احلجر عليه.
واإذا جاز التوكيل يف توجيه اليمني مبقت�سى وكالة خا�سة، فاإنه ال يجوز التوكيل 

يف حلف اليمني، فالنيابة جتري يف اال�ستحالف وال جتري يف احللف))))(.

)9)))   انظر : »جملة الأحكام العدلية«، املادة 634)، وعبد ال�سالم ذهني، »املداينات يف اأحكام املعامالت« 
ج) �ض )) وج 3 �ض 9، طبعة م�سر، و�سليمان مرق�ض، »من طرق الإثبات الإقرار واليمني واإجراءاتهما« 

�ض5)) وما بعدها. 
)30))   انظر : ح�سني املوؤمن، »نظرية الإثبات« �ض63)، طبعة 948)م، وعبد ال�سالم ذهني،  »املداينات« ج3 �ض9. 

))3))   انظر :اأحمد اإبراهيم، »طرق الق�ساء« �ض 39).
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اأميان على القا�شي اأن يوجهها واإن مل يطلبها اخل�شم: 

بالبينة،  واأثبته  امليت حقا  تركة  اأحد على  ادعى  اإذا  اال�ستظهار: وهي  اأواًل: ميني 
فيحلفه القا�سي على اأنه مل ي�ستوف هذا احلق بنف�سه، وال بغريه من امليت بوجه ما، 
وال اأبراأه، وال اأحالة على غريه، وال اأوفى من قبل اأحداً كاًل اأو ق�سًما، ولي�ص للميت 

يف مقابل هذا احلق رهن.
وهذه اليمني البد منها، حتى ولو كان امليت قد اأقر بالدين يف مر�ص موته، اأو 
اأبى اخل�سم – الورثة – حتليف الدائن؛ الأنه حق امليت، وهو كحق اهلل يجري فيه 

التحليف من غري دعوى وبدون طلب))))(.
ومن �رشوط توجيه هذه اليمني اأن يكون اإثبات احلق – مو�سوع الدعوى – قد 
اليمني  اأو نكل عن  الوارث  اأقر  اأو �سخ�سية، وعلى ذلك فلو  بالبينة حتريرية  جرى 
فال يحلف الدائن، اإال اإذا كانت الرتكة م�ستغرقة بالدين، ومل ي�سدقه الغرماء ))))(.

ثانياً: ميني اال�ستحقاق: وهي اإذا ظهر ملال م�ستحق، واأثبت دعواه، حّلفه احلاكم 
على اأنه مل يبع هذا املال، ومل يهبه الأحد، ومل يخرجه من ملكه بوجه ما ))))(.

ثالثاً: ميني العيب: وهي اإذا اأراد امل�سرتي رد املبيع لعيب فيه، حّلفه احلاكم على اأنه 
مل ير�ص بالعيب قواًل اأو داللًة، وال ت�رشف فيه ت�رشف املالك.

حّلفه  امل�سفوع،  العقار  يف  �سفعته  ال�سفيع  اأثبت  اإذا  وهي  ال�سفعة:  ميني  رابعاً: 
احلاكم على اأنه مل يبطل �سفعته، ومل ي�سقطها بوجه من الوجوه.

خام�ساً: ميني الفرقة: وهي اإذا اأثبتت البكر اأنها اختارت الفرقة عند البلوغ، فال 
يحكم لها القا�سي ما مل حتلف اأنها اختارت الفرقة عند البلوغ.

))3))   انظر: حممد عالء الدين احل�سكفي، »�سرح الدر املختار« ج) �ض 400 وما بعدها، مطبعة الواعظ بالقاهرة.

)33))   انظر: علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض 36).

)34))   انظر: جملة الأحكام العدلية - املادة 746)، وعلي قراعة، »الأ�سول الق�سائية« �ض 38).
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تقدر  بنفقة  الغائب  زوجها  على  الزوجة  ادعت  اإذا  وهي  النفقة:  ميني  �ساد�ًسا: 
لها، فعلى القا�سي اأال يفر�ص لها النفقة اإال بعد اأن حتلف اليمني على اأن زوجها مل 

يطلقها، ومل يرتك لها ماال، ومل يعطها النفقة عند غيابه))))(.
ويطلق البع�ص على هذه االأميان ميني الق�ساء.

اأما املوا�سع االأخرى فقال بها االإمام اأبو يو�سف فقط))))(.
ومما جتب مالحظته هو اأن هذه االأميان هي غري اليمني املتممة التي �سبق ذكرها، 
اليمني  به، يف حني ال ترد  بثبوت املدعى  البينة  قيام  اإال عند  فهذه االأميان ال توجه 
املتممة اإال عندما تكون االأدلة ناق�سة، ثم اأن االأميان االأول حتمّية ال يجوز للقا�سي 
اأن يتغافل عنها اأو يهملها، حتى ولو مل يطلبها اخل�سم، بينما اليمني الثانية املتممة – 

مرتوكة لتقدير الق�ساء))))(.

تعار�س اليمني مع البينة:

لي�ص يخفى اأنه اإذا كان للمدعي بينة عادلة قدمت على ميني املدعى عليه، اأما اإذا 
بينته على ما ادعاه وا�ستحلف املدعى عليه، ثم بعد ذلك  اإثبات  عجز املدعي عن 
اأح�رش املدعي بينته، فباأيهما ياأخذ القا�سي، ميني امل�ستحلف وهو املدعى عليه، اأم 

بينة املدعي؟ لفقهاء االإ�سالم قوالن يف ذلك:

القول الأول: 

يرى االأخذ ببينة املدعي اإذا كان له عذر يف عدم تقدميها ابتداًء ؛ لعدم علمه بها 
اأو ن�سيانه لها ؛ الأن ميني املدعى عليه ال تقطع اخل�سومة مطلًقا، واإمنا تقطعها ب�سفة 

)35))   انظر: اأحمد اإبراهيم، »طرق الق�ساء« �ض 37)، و«جملة الأحكام العدلية« – املادة )74) و747) و)75).

)36))   انظر : علي حيدر، »�سرح املجلة« �ض60)، وعلي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض 38). 

)37))   انظر: حممد �سادق بحر العلوم، »دليل الق�ساء ال�سرعي« ج) �ض 0)3.
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موؤقتة، وبهذا قال جمهور الفقهاء من اأحناف و�سافعية وحنابلة وبع�ص املالكية))))(.
وا�ستدلوا لقولهم مبا يلي:

ما روي عن ابن عبا�ص - ر�سي اهلل عنهما - اأن ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
األزم رجاًل بعد ما حلف باخلروج عن حق �ساحبه – كاأنه علم كذبه ))))(.

وجه الداللة من احلديث: 
)-معرفته  �سلى اهلل عليه و�سلم لكذب احلالف واإلزامه اإياه برتك احلق ل�ساحبه 
اإذا عار�سته بينة املدعي، فدّل  تفيد اأن جمرد احللف ال يربئ من احلق، ال�سيما 

ذلك على اأن بينة املدعي ترجح على ميني املدعى عليه.
اليمني  من  خري  العادلة  البينة  قال:  اأنه   - اهلل  رحمه   - �رشيح  عن  روي  )-ما 

الفاجرة،  ويف رواية: البينة العادلة اأحق من اليمني الفاجرة)1))(.
ومن العقل ا�ستدلوا بوجهني:

؛  عنها  كاحللف  واليمني  االأجنبي،  كالم  الأنها  ؛  اليمني  من  اأقوى  البينة  )-اأن 
بطل حكم  االأ�سل  واإذا جاء  لل�رشورة  اإليه  ري  �سّ وقد  نف�سه،  الأنها كالم اخل�سم 

احللف))))(.
)-اأن بينة املدعي مثبتة، وميني املدعى عليه نافية، واملثبت مقدم على النايف))))(.

)38))   انظر: الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 9))، وحممد اخلطيب ال�سربيني، »مغني املحتاج اإلى 
معرفة معاين األفاظ املنهاج« ج4 �ض 477، ومن�سور بن يون�ض البهوتي، »ك�ساف القناع« ج6 �ض )44، وابن فرحون، »تب�سرة 
احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج احلكام« ج) �ض 83)، واأبو حممد عبد اهلل بن قدامة »الكايف« ج6 �ض ))) حتقيق الرتكي. 

دار هجر مب�سر 8)4)هـ 996)م.

)39))   احلاكم الني�سابوري، »امل�ستدرك على ال�سحيحني« ج6 �ض 94 وقال: �سحيح الإ�سناد.

)40))   انظر: اأحمد بن حجر، »فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري« ج5 �ض 88)، والبيهقي: »ال�سنن الكربى« ج0) �ض )8).

))4))   انظر: الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 9)).

))4))   انظر: ابن حجر، »فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري« ج3 �ض 347.
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القول الثاين: 

تنقطع اخل�سومة  بها  بيمني املدعى عليه ؛ الأن  القول االأخذ  اأ�سحاب هذا  يرى 
بينة املدعي بعد ا�ستحالف املدعى عليه،  اإلى  بها، وال يلتفت  مطلقاً، ويثبت احلق 
بينته  اإذا كان املدعي لي�ص له عذر يف تقدمي  وبهذا قال جمهور املالكية، وقيدوه مبا 

ابتداء،وهو مذهب الظاهرية و به قال بع�ص االأحناف اأي�ساً))))(.
وا�ستدلوا لقولهم مبا يلي:

)-ما رواه ابن عبا�ص - ر�سي اهلل عنها -: اأن ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم 
قال للرجل: »هل لك بينة؟ قال: ال، قال: فلك ميينه« ))))(.

البينة واليمني يف  �ساوى بني  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأن  ووجه اال�ستدالل: 
قطع الدعوى واإثبات احلق، فدل هذا على اأن اليمني يقطع بها احلق كالبينة.

اأنكر”  من  على  واليمني  املدعي،  على  “البينة  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله   -(
))))(، فقد دل هذا اأي�سا على اأن اليمني تقطع احلق كالبينة، واإذا انقطع احلق فال 

جمال ل�سماع بينة بعد ذلك.
منهما  كاًل  اأن  بجامع  ال�سهادة  على  اليمني  قا�سوا  حيث  بالقيا�ص،  ا�ستدلوا   -(
و�سيلة اإثبات �سحيحة، واإذا كانت ال�سهادة يحكم بها وال ينق�ص الق�ساء بعد احلكم 

بها، فكذلك اليمني يثبت احلكم بها وال ينق�ص احلكم بعدها وال ت�سمع البينة))))(.

)43))   انظر: الكا�ساين، »بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع« ج6 �ض 9))، وابن فرحون »تب�سرة احلكام« ج) �ض 84)، وابن 
حزم »املحلى« ج9 �ض )37/)37.

)44))   انظر: الرتمذي »اجلامع ال�سحيح« ج) �ض 398 وبلفظ: بينتك اأو ميينه، وابن حجر، »فتح الباري ب�سرح �سحيح 
البخاري« ج8 �ض 3))، وال�سوكاين، »نيل الأوطار �سرح الأخبار« ج8 �ض 304، واأبو داود، »�سنن اأبي داود« ج3 �ض ))3.

)45))   احلديث اأخرجه البيهقي باإ�سناد �سحيح وبرواية اأخرى �سحيح م�سلم ج)) �ض )، وال�سوكاين، »نيل الأوطار« ج8 
�ض 305، واأبي داود، »�سنن اأبي داود« ج3 �ض ))3 رقم 9)36.

)46))   انظر: ابن حزم، »املحلى« ج9 �ض)37، وابن فرحون، »تب�سرة احلكام« ج) �ض84). 
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الراجح من هذين القولني:

والذي اأراه يف هذا الذي تقدم اأن اأ�سحاب القول الثاين اأقرب اإلى ال�سواب؛ 
واأن  خا�سة  كاذباً،  باهلل  يحلف  ال  واأن  �سادًقا،  يحلف  اأن  امل�سلم  يف  االأ�سل  الأن 
املدعي هو الذي طلب اليمني وقِبلها، فكان من لطف ال�رشيعة االإ�سالمية الت�سوية 
بني اخل�سمني يف عبء االإثبات، فطلب من املدعي البينة ومن املدعى عليه اليمني، 

فمن ا�ستخدم منهما حقه من االإثبات حكم له باحلق.

تعار�س الأميان فيما بينها:

قد يح�سل التعار�ص بني االأميان فيما ي�سميه الفقهاء بالتحالف من اجلهتني، وذلك 
اأن اخل�سمني اإما اأن يكون اأحدهما مدعياً من كل وجه، واالأخر مدعى عليه من كل 
وجه، ويف هذه احلالة ال جمال للتحالف ؛ الأن املدعي يكلف بعبء االإثبات، فاإن 

مل يثبت وطلب ميني خ�سمه حلف املدعى عليه.
اأو يكون كل منهما مدعياً من وجه، منكراً من وجه اآخر، ومل يثبتا دعواهما، ففي 
هذه احلالة يتحالفان، باأن يحلف كل منهما على نفي دعوى �ساحبه واإثبات دعواه، 

فت�سبح مييناهما متعار�ستني))))(.
الفقه، نقت�رش منها على  اأبواب  اأبواب كثرية من  ويدخل التحالف املذكور يف 
ذكر ثالثة اأمثلة، مع بيان حكم تعار�ص اليمينني يف كل مثال، وما �سكتنا عنه يقا�ص 

على ما ذكرناه:
ثمانية ع�رش  اإلى  يرجع  اختالفهما  اأن  فرحون  ابن  املتبايعني: وذكر  )-اختالف 

نوعاً، يقع التحالف منها يف اأحد ع�رش هي:
االأول: اأن يختلفا يف جن�ص الثمن، فيقول اأحدهما دنانري ويقول االآخر ثوب.

)47))   انظر: علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية يف املرافعات ال�سرعية« �ض66). 
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الثاين: اأن يختلفا يف نوع املثمن، فيقول اأحدهما قمح ويقول االآخر �سعري.
االآخر  ويقول  بع�رشين  اأحدهما  فيقول  الثمن،  مقدار  يف  يختلفا  اأن  الثالث: 

بع�رشة.
البائع: نقد، وقال امل�سرتي:  اأذا اختلفا يف تعجيل الثمن وتاأجيله، فقال  الرابع: 

ن�سيئة.
اخلام�ص: اإذا اختلفا يف اخليار والبت.

ال�ساد�ص: اإذا اختلفا يف عني املبيع قبل القب�ص.
ال�سابع: اإذا اختلفا يف الرهن واحلميل.

ن يف بيع النقد. الثامن: اإذا اختلفا يف قدر املثَمّ
التا�سع: اإذا اختلفا يف قدر املُ�سَلم فيه بالقرب من عقد ال�سلم.

العا�رش: اإذا اختلفا يف قدر ال�سَلم وامُل�سلَم اإليه يف اجلودة.
احلادي ع�رش: اإذا اختلفا يف مو�سع الق�ساء، وتباعد قولهما يف املوا�سع))))(.

فاحلكم يف هذه االأنواع كلها: الف�سخ بعد التحالف))))(.
)-اختالف الزوجني: يف نوع املهر اأو عدده، باأن قال: دراهم، وقالت: دنانري، اأو 
قال: األف، وقالت: األفان، فاإذا مل يقم واحد منهما بينة اأ�ساًل، اأو اأقاماها وتهاترتا، 
النكاح لي�ست ب�رشط  بينهما مبهر املثل ؛ الأن ت�سمية املهر يف  فيتحالفان ويحكم 
ل�سحته، بخالف البيع فاإن ت�سمية الثمن فيه �رشط ل�سحته ؛ ولذلك كانت ثمرة 

حتالفهما التفا�سخ يف البيع، وعدم التفا�سخ يف النكاح )1))(.
)-اختالف اخل�سمني يف عني لي�ست حتت يد واحد منهما، وال بينة لهما، فاإنهما 

)48))   ابن فرحون، »تب�سرة احلكام يف ا�سول الأق�سية ومناهج الأحكام« ج) �ض 305.

)49))   انظر : داماد اأفندي، »جممع الأنهر �سرح ملتقى الأبحر« ج) �ض 63) طبعة دار احياء الرتاث العربي بريوت، وابن 
فرحون، »تب�سرة احلكام« ج) �ض 305 مرجع �سابق.

)50))   انظر : علي قراعة، »الأ�سول الق�سائية« �ض )7).
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يحلفان، وثمرة حلفهما تق�سيم العني بينهما))))(.
ومن هذا الذي تقدم يتقرر اأن القاعدة يف احلكم عند تعار�ص االأميان الف�سخ اإذا 

كان النزاع يف العقد، والتق�سيم اإذا كان النزاع يف عني ال عالقة لها بالعقد ))))(.

اخلامتة 

من خالل تقدم ميكن الوقوف على ما يلي: 
اإحدى  �سميت  وقد  واحللف،  اجلارحة  على  عرفياً  اإطالقاً  اأطلقت  اليمني  )-اأن 
اليدين باليمني، لزيادة قوتها على االأخرى، و�سمي احللف باهلل مييناً؛ الأن احلالف 

يتقوى بالق�سم. 
اأو م�ستقبل، وهي يف جملتها عقد  اأو حال  اليمني ترد على �سيء م�سى  )-اأن 

يقوى به عزم احلالف على الفعل والرتك. 
)-اأن اليمني تعني توكيد احلكم بذكر معظم على وجه خم�سو�ص، فهو يت�سمن 
اأحقية احلالف باهلل ب�سيء متنازع فيه، اأو هو احللف على عدم اأحقية املدعي مبا 

ادعاه على احلالف. 
)-اأن اليمني طريق للحكم اأو لالإثبات عرفت قدمياً، وهي ترتكز ب�سفة عامة على 
اإلى عقيدته الدينية، واإلى تركيزه على ذكر اهلل تعالى الذي  فكرة تنبيه احلالف 

ياأمر بال�سدق وينهى عن الكذب. 
)-اأن اليمني ال تكون بغري لفظ اهلل، فيتعني اأن تكون بلفظ: واهلل، اأو: اأق�سم باهلل 

ولو كان احلالف غري م�سلم، واأنها ال تنعقد بغري هذين اللفظني. 

))5))   انظر : ابن فرحون، »تب�سرة احلكام« ج) �ض 308 مطبوع بهام�ض »فتح العلي املالك« لعلي�ض، دار املعرفة، بريوت، 
واخلطيب ال�سربيني مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج ج4 �ض 480 ن�سر دار الفكر، وال�سريازي، »املهذب« ج5 

�ض545، ومن�سور البهوتي، »ك�ساف القناع عن منت الإقناع« ج6 �ض 386 مطبعة احلكومة مكة 394)هـ.

))5))   حممد علي مفتي املالكية، »تهذيب الفروق« مطبوع بهام�ض »الفروق« ج4 �ض 57) ن�سر دار عامل الكتب بريوت.
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اليمني تكون على واقعة معلومة يدعيها املدعي، وينكرها املدعى عليه،  )-اأن 
ويرتتب على ثبوتها حق معني، ويعجز املدعى عليه عن اإثباتها. 

)-اأن اليمني يف الواقع لي�ست دلياًل قاطعاً على �سحة دعوى املدعي، واإمنا هي 
يعوزه  عندما  املدعي  اإليها  يلجاأ  جمازفة،  من  تخلو  ال  احتياطية  طريقة  جمرد 

الدليل. 
واالإباحة،  والندب،  الوجوب،  اخلم�سة:  االأحكام  تعرتيها  اليمني  )-اأن 

والكراهية، والتحرمي. 
)-اأن اليمني ترد على اأنواع منها: ميني لغو، وميني غمو�ص، وميني منعقدة، ومنها: 
جمل�ص  يف  تقع  اأن  اإما  الكل  ويف  العقد،  وميني  املنا�سدة،  وميني  االإخبار،  ميني 
الق�ساء، اأو يف غريه، لتوكيد قول، اأو لتوكيد وعد، حا�سمة تنقطع بها اخل�سومة، 

اأو متممة وهي التي توجهها املحكمة من تلقاء نف�سها اإلى اأحد اخل�سوم. 
وقد  اأنكر،  من  على  واليمني  املدعي  على  البينة  االإثبات،  يف  القاعدة  1)-اأن 

توجه اليمني اإلى املدعي، كما يف الق�ساء ب�ساهد وميني. 
))-اأن اليمني ت�سح من كل مكلف خمتار قا�سد اإلى اليمني، يطلبها اخل�سم، اأو 

القا�سي كما يف ميني اال�ستظهار ونحوها مما ذكر. 
اأرجح  على  بها  وعمل  عليها  قدمت  البينة،  مع  تعار�ست  اإذا  اليمني  ))-اأن 
العقد،  النزاع يف  اإذا كان  بالف�سخ  االأميان، يحكم  تعار�ست مع  واإذا  االأقوال، 

والتق�سيم اإذا كان النزاع يف عني ال عالقة لها بالعقد. 


