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املقدمة 

�حلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره, ونـعوذ باهلل مـن �سـرور �أنف�سنا ومن �سيئات 
�إله �إال  �أن ال  �أعمالنا, من يهده �هلل فال م�سل له, ومن ي�سلل فال هادي له, و�أ�سهد 
�هلل وحده ال �رشيك له, و�أ�سهد �أن حممد�ً عبده ور�سوله �سلى �هلل عليه وعلى �آله 

و�سحبه و�سلم ت�سليماً كثري�ً �إلى يوم �لدين.
�أما بعد:

عليه,  �ملدعى  ودفع  �ملدعي  لدعوى  �لقا�سي  �سماع  نتاج  �لق�سائي  �حلكم  فاإن   
�أن  �إن كان ثَمَّ طعن -, وال �سك  وما �ساحبهما  من تقدمي �لبينات و�لطعن فيها - 
مرحلة �الإثبات هي �أهم مر�حل �لتقا�سي؛ �إذ من خاللها تتكون عند �لقا�سي قناعته 
�لر��سخة فيما ُيعر�ض عليه من بينات ودفوع, وبعد ذلك متى ��ستبانت له �لطريق, 

وظهر له �حلق, �أعلن حكمه �لق�سائي �أمام �خل�سوم يف �لو�قعة �لتي ينظرها. 
طبيعتها  �أن  �إال  �خل�سوم,  �إليها  يلجاأ  �لتي  �الإثبات  �أهم طرق  من  �ليمني  وتعترب 
يقدم  ما  عادة  �ملدعي  �إن  �إذ  ؛  و�لكتابة  كال�سهادة  �الإثبات  طرق  من  غريها  تخالف 
�لدليل على �سدق دعو�ه, ك�سهادة �سهود, �أو م�ستند�ت كتابية, �أو قر�ئن وما �سابه 
ذلك, و�أما �ليمني وحتليف �خل�سم فهو �حتكام �إجباري - ملن يفتقد �حلجة ويعوزه 
ليقتطع  وغمو�ساً  �أو ال يحلف كذباً  يقر,  �أن  لعله  �إلى ذمة وديانة خ�سمه  �لدليل - 

بهذه �ليمني �لفاجرة مال �أخيه, ولهذ� يقال: �ليمني دليل من ال دليل عنده. 
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 وبهذ� �لت�سور يظهر مدى �ملجازفة �لتي يلجاأ �إليها من ركن و�رت�سى ميني خ�سمه, 
و�حتمالية خ�سارته لدعو�ه ب�سكل كبري �إن حلف خ�سمه, و�إن كان هناك ثمة �حتمال 
�إلى �ملدعي الإنه حلف, فاإنه حينئذ يكون قد  �إليه �ليمني �ليمني  �أن يرد من وجهت 
كانت  و�إن  �ليمني  �أن  �إلى  �لقانونيون  ذهب  ولهذ�  ؛  وميينه  بدعو�ه  �لق�سية  ك�سب 
طريق �إثبات معتد بها, �ساحلة لالعتماد عليها يف �لق�ساء, و�حلكم مبوجبها, �إال �أن 
طبيعتها تبقى مغايرة لغريها من طرق �الإثبات, و�أنها لي�ست دليال باملعنى �لكامل من 
جهة طبيعة �الأدلة, ويف �عتقادي �أن هذ� �لكالم ي�سوبه �سيء من �ل�سحة, فاحلنفية 
– �أي -  �أن �ليمني �رُشعت للدفع ال لال�ستحقاق))), وهي  على �سبيل �ملثال يرون 
فـي  تتوجه  �لفقهاء, وال  من  عند جمع  �ملال  منه  يق�سد  ما  �أو  �ملال  �ليمني ال جتاوز 
�لعبـاد�ت, وال �حلـدود وال جـر�ئم �لقـتل عند �آخرين ))) , وهـي من جـهة �لقـوة دون 

�لبينة))). 
تاماً وال  �أنها ال تقطع �لنز�ع قطعاً  ويرتتب على ما �سبق من نزول رتبة �ليمني: 

تنهيه وال تربئ �لذمة.
وملا كانت بع�ض �لدعاوى تنتهي يف �أروقة �ملحاكم باأد�ء �ليمني, ورمبا عرث �ساحب 
�ليمني  و�أن  وغريهما,  وكتابة  �سهادة  من  �سدقه,  يثبت  ما  على  ذلك  بعد  �مل�سلحة 
�لتي ُحلفت من قبل كانت فاجرة, والختالف �لر�أي �لفقهي بوجه عام عن �لوجهة 
�لقانونية �لتي ترى �أن توجيه �ليمني يقت�سي �لتنازل عما عد�ها من �لبينات؛ والأن 
هذه �مل�ساألة مل تعط حقها – فيما �أعلم - من �لبحث �ملقارن فقهاً ونظاماً ومعاجلة 
جلميع �سورها �إذ هي متعددة �ل�سور, خمتلفة �الأحكام؛ لذ� عزمت �لكتابة يف هذه 

)1)  ينظر : الهداية 497/4, بدائع ال�ضنائع 225/6, الإختيار 55/5, البناية 331/13.

)2)  ينظر : الطرق احلكمية �س 97.

)3)   ينظر : البيان 98/13.
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�مل�ساألة �ملهمة, فجمعت �مل�سائل �ملتعلقة بالبحث وما �سابهها وقاربها, م�ستمد�ً �لعون 
�ليمني �سورها  بعد  �لبينة  �إقامة  �لبحث  �لعزيز, و�سميت هذ�  �ملولى  و�لتوفيق من 

و�أحكامها » در��سة مقارنة «.               
و�هلل �أ�ساأل �أن يوفق وي�سدد وينفع به كاتبه وقارئه, و�سلى �هلل على نبينا حممد 

و�آله و�سحبه �أجمعني.

املبحث الأول: منزلة اليمني وفائدتها

مت على ميني �ملدعى   �الأ�سل �أن �ملدعي �إن كان له بينة فيما �دعاه, ُحكم له بها, وُقدِّ
عليه, ملا روى �لرتمذي عن عبد�هلل بن عمرو  ر�سي �هلل عنهما �أن �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم قال:  )�لبينة على �ملدعي, و�ليمني على �ملدعى عليه...) ))), وما رو�ه م�سلم 
يف �سحيحه من حديث �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه وفيه: فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم للح�رشمي:  »�ألك بينة« ؟ قال: ال, قال: »فلك ميينه« ))), فبد�أ �سلو�ت �هلل 
و�سالمه عليه بالبينة قبل �ليمني فثبت �أنها مقدمة من جهة �ل�رشع ؛ والأن �لبينة �أقوى 
من �ليمني, فالبينة حجة للمدعي من جهة غريه فلم تلحقها �لتهمة, و�أما �ليمني فهي 
حجة �ملدعي من قوله هذ� من جهة, ومن جهة �أخرى فاإن �ليمني قول و�حد, وال �سك 

م �لـقوي علـى �ل�سعيف  ))). �أن قول �الثنني �أقوى من قـول �لـو�حد, فلذ� ُقدِّ
�إظهار  �إلى  – �حتاج  �لظاهر  – وعلى خالف  خفياً  �أمر�ً  �ملدعي يدعي  وملَّا كان   
�أحقية ما يدعيه, وو�سيلة �الإظهار هي �لبينة, فهي �لتي تكت�سب قوة �الإظهار؛ و�ل�سبب 
يف ذلك - كما قـدمت - �أن �لبينة كالم من لي�ض بخ�سم يف �لدعوى؛ فلذ� جعلت 

)4)  اأخرجه الرتمذي يف اأبواب الأحكام, باب ما جاء يف اأن البينة على املدعي, واليمني على املدعى عليه 618/3 رقم 1341, 
و�ضححه الألباين يف الإرواء 279/8.

)5) اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه كتاب الأميان, بـاب وعـيد من اقتطع حق م�ضلم بيمني فاجرة بالنار 123/1 رقم 223 .

)6) ينظر : البيان 98/13.
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�لبينة؛  عن  مرتبتها  فنزلت  نف�سه,  �خل�سم  فهي كالم  �ليمني  و�أما   ,((( �ملدعي  حجـة 
ولهذه �لعلة وغريها قال �لقانونيون: �إن �ليمني لي�ست دلياًل على �سحة �لدعوى يقدمها 
�ملدعي للق�ساء, و�إمنا هي طريقة ذ�ت �سبغة �حتياطية, يلجاأ �إليها �ملدعي عندما يعوزه 
�إلى �سمري خ�سمه وديانته  �إجبارياً  فيها �حتكاماً  �لدليل على �سحة دعو�ه, ويحتكم 
بحثاً عن �لعد�لة, وهو يف هذ� �إمنا ي�ستمد �ملعونة من �هلل لي�ستلهم خ�سمه قول �حلق, 
ويف حلف �ليمني ي�سهد �حلالف على �سدق قوله ؛ ولهذ� مل تكتف �ل�رشيعة بقوله 

فقط حتى يتخذ �حلالف �هلل �ساهد�ً على ما حلف عليه و�أكده ))).
 ف�ساأن �ليمني �ساأن مغاير يف م�سلك طرق �الإثبات, �إذ �إنها تعترب من قبيل طرق 
�الإثبات غري �لعادية, و�لتي يق�سد فيها �إلى �سد نق�ض �لدليل عند �نعد�مه وفقد�نه, 
��سطر�ريان  طريقان  �أنهما  على  ي�سنفان  ولذلك  �الإقر�ر,  �إال  ذلك  يف  ي�سابهها  ال 

ي�سلكهما من �نتفت حجته على �سدق ما يدعيه.
 و�أما فائدة �ليمني, فتفيد �ليمني عند �لفقهاء قطع �خل�سومة, وعدم �ملطالبة بها يف 
�حلال, فال يح�سل بها بر�ءة ذمة �حلالف ))) ؛ يدل على قطعها للخ�سومة قوله �سلى 
�هلل عليه و�سلم: »لي�ض لك �إال ذلك« )1)), ويدل على عدم بر�ءة �حلالف ما روى �بن 
عبا�ض ر�سي �هلل عنهما  »�أن رجلني �خت�سما �إلى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم, ف�ساأل 
�ملطلوب,  فا�ستحلف  بينة,  له  يكن  فلم  �لبينة  �ملدعي  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
قد  »�إنك  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  فقال  �إال هو,  �إله  ال  �لذي  باهلل  فحلف 
فعلت, ولكن ُغِفر لك باإخال�سك قول: ال �إله �إال �هلل «, ويف رو�يـة عنـد �أحمد يف 

)7) ينظر : بدائع ال�ضنائع 225/6.

)8)  ينظر : الإثبات يف املواد املدنية والتجارية حممد �ضتا اأبو �ضعد 2/ك 7/6, التعليق على ن�ضو�س قانون الإثبات �س 114.

)9)  ينظر : تبيني احلقائق 296/4, الختيار لتعليل املختار 211/2, الذخرية 74/11, نهاية املطلب 658/1  احلاوي الكبري 
134/17, مغني املحتاج 422/6. 

)11)  ينظر : الختيار لتعليل املختار 211/2.
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�مل�سند: » فنزل جربيل على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقال: �إنه كاذب, �إن له عنده 
حقه, فاأمره �أن يعطيه«, ويف رو�ية عند �حلاكم يف �مل�ستدرك: »بل هو عندك �دفع 
�إليه حقه « )))) , ويدل على ذلك �أي�سا ما روى عبد�هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه  �أن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: من حلف على ميني يقتطع بها مال �مرئ م�سلم هو 
فيها فاجر لقي �هلل وهو عليه غ�سبان...«)))) , فلم يجعل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
بها �ملطالبة يف �لظاهر, ومل يجعلها م�سقطـة  �لباطن و�إن �نقطعت  �ليمني مربئة يف 
للحق, فاإذ� قامت �لبينة بعد ذلك على وفق دعو�ه لزمت يف �لظاهر و�لباطن )))). 

املبحث الثاين: حق توجيه اليمني

توجيه �ليمني ملك �خل�سوم, يوجهها �ملدعي �إلى �ملدعى عليه باإر�دته �ملنفردة, 
وللمدعى عليه رد �ليمني على خ�سمه كذلك باإر�دته �ملنفردة, فلي�ض للقا�سي توجيهها 
من تلقاء نف�سه قبل �سوؤ�ل �خل�سم �مل�ستحق لها, )))) ملا روى و�ئل بن حجر  ر�سي 
�هلل عنه  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال للح�رشمي: »فلك ميينه« )))), و�لالم 
�إليه )))), ويف حديث �الأ�سعث بن قي�ض  له باإ�سافتها  للتمليك ف�سارت �ليمني حقاً 
ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم قال له:  »�ساهد�ك �أو ميينه«)))), ويف 

)11)  اأخرجه اأحمد يف امل�ضند 134/4  رقم 2281, 431/4  رقم 2695, واأبوداود يف �ضننه كتاب الأميان والنذور, باب فيمن 
يحلف كاذباً متعمداً 228/3 رقم 3275, واحلاكم يف امل�ضتدرك, كتاب الأحكام 117/4 رقم 7135  وقال : هذا حديث �ضحيح 
الإ�ضناد ومل يخرجاه, ووافقه الذهبي, و�ضحح اإ�ضناده ال�ضيخ اأحمد �ضاكر يف تعليقه على امل�ضند 75/4, و�ضعفه الألباين يف 

الإرواء 317/8 .

)12)  اأخرجه البخاري يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاقاة, باب اخل�ضومة يف البئر والق�ضاء فيها 111/3 رقم 2356, وم�ضلم, كتاب 
الأميان, باب وعيد من اقتطع حق م�ضلم بيمني فاجرة بالنار 122/1 رقم 221.

)13)  ينظر : تبيني احلقائق 296/4, احلاوي الكبري 134/17.

)14)  ينظر : اجلوهرة النرية 211/2, التاج والإكليل 131/8, احلاوي الكبري 313/16, املغني 78/11.

)15)  �ضبق تخريجه.

)16) ينظر : جممع الأنهر 254/2.

)17)   اأخرجه البخاي يف �ضحيحه, كتاب ال�ضهادات, باب اليمني على املدعى عليه يف الأموال واحلدود 177/3 رقم 2669.  
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�لرو�ية �الأخرى عن و�ئل بن حجر: لي�ض لك �إال ذ�ك )))) ؛ والأن �ليمني حق للمدعي 
�إن �ملدعي قد  )))), ثم  ��ستيفاوؤها من غري مطالبة م�ستحقها, كنف�ض �حلق  فلم يجز 
يختار تاأخري �ليمني �إلى �أن يقدر على �لبينة )1)) ويتمكن من �إقامتها, فلم يكن الأحد 

�أن يوجهها من غري طلب �مل�ستحق.
  وبناء على ما �سبق, �إن ��ستحلف �لقا�سي من غري م�ساألة, �أو بادر �ملنِكر فحلف 
 ,(((( بها يف غري وقتها  �أتى  �ليمني, الأنه  بتلك  يعتد  �ليمني, مل  قبل طلب م�ستحق 

وهـذ� هو �الأ�سل �ملتقرر)))).
 وقد �أورد �ساحب  �لتاج و�الإكليل))))و�قعة ق�سائية وفيها: �دعى رجل على رجل 
ثالثني دينار�ً, فاأنكر �ملدعى علـيه فا�ستـحلفه �لقـا�سي, فقـال �لطـالب – �ملدعي -: 
مل �آذن يف هذه �ليمني ومل �أر�ض بها, فاأمر �لقا�سي غالمه �أن يدفع عن �ملطلوب من 

ماله ثالثني دينار�ً كر�هة �أن يكلفه �إعادة ميني ق�سى عليه بها.
 وهنا تثار م�ساألة وهي: هل يجوز للقا�سي �أن يعر�ض على �ملدعى عليه �ليمني 

قبل م�ساألة �ملدعي؟ 
�مل�ساألة على قولني: 

القول الأول:

  ال يجوز عر�ض �ليمني على �ملدعى, عليه كما ال يجوز �إحالفه دون طلب, وهذ� 
وجه عند �ل�سافعية,)))) ون�سبه �ملاوردي الأبي حنيفة.

)18) اأخرجه م�ضـلم يف كـتاب الأميان, باب وعيد من اقتطع حـق م�ضـلم بيمني فاجرة بالنار 124/1, رقم  224. 

)19) ينظر : املغني 78/11.

)21) ينظر : املغني 78/11. 

)21) ينظر : مراتب الإجماع �س 54, املغني : 78/11.

)22) ينظر : التاج والإكليل 131/8. 

.131/8 (23(

)24) ينظر : احلاوي الكبري 315/16 وما ن�ضبه لأبي حنيفة مل اأقف عليه عند احلنفية.
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القول الثاين:

  يجوز للقا�سي �أن يعر�ض �ليمني, و�إن مل يجز �أن يحلفه, ليعلم �إقد�مه عليها 
�الأقرب  وهو  �ل�سافعية)))),  عند  �آخر  وجه  وهذ�  ويحذره,  عنها  يوقفه  �أو  فيعظه 

عندي. 
وفرق بني �الأمرين بني عر�ض �ليمني ليخترب ��ستعد�ده لبذلها, وبني �الإقد�م على 

حتليفه.

املبحث الثالث: اأحوال من توجهت اإليه اليمني

�إذ� توجهت �ليمني �إلى �ملدعى عليه, وكان حا�رش�ً بنف�سه, فال تخرج حاله عن 
�أربـعة �أحو�ل:

للمدعي  بالدفع  فيوؤمر  عليها,  �حللف  �ملطلوب  �لو�قعة  ب�سحة  يقر  �أن  �الأول: 
لظهور �سدق دعو�ه.

�لثاين: �أن يرد �ليمني على من وجهها �إليه, فاإن حلف �ملردودة �إليه �ليمني, ��ستحق 
ما �دعاه.

�لثالث: �أن يرف�ض �حللف, �أو رد �ليمني ينكل.
�لر�بع: �أن يحلف �ليمني, فاإن حلف تخل�ض من �خل�سومة يف �حلال, ومل ينقطع 
�حلق عند عامة �أهل �لعلم كما �سياأتي, و�ملدعي على دعو�ه, وال يبطل حقه بيمني 

خ�سمه, لكن لي�ض له �أن يخا�سم ما مل تقم �لبينة على وفق دعو�ه.
و�لر�بع من هذه �الأحو�ل هو �لغالب �ل�سائع يف �أروقة �ملحاكم فيمن توجهت 

�إليه �ليمني.

)25) ينظر : احلاوي الكبري 315/16.
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املبحث الرابع: اأقوال العلماء واأدلتهم يف م�ساألة اإقامة البينة بعد اليمني 

توثيق املذاهب:

 �تفق �لعلماء على �أنه متى حلف من توجهت �إليه �ليمني �نقطع �لطلب بها عنه 
يف �حلال, و�ختلفو� بعد ذلك فيما �إذ� وجد �ملدعي بينة �ساهدة على �سدقه, مثبتة 

حلقه, هل يجوز له �إقامة �لبينة بعد حلف خ�سمه ؟ على �أقو�ل: 
القول الأول:

للمالكية)))) رجحه  قال �حلنفية)))), وقول  �ليمني, وبهذ�  بعد  �لبينة  �إقامة  جو�ز 
ف و�بن �ملاج�سون و�بن عبد�حلكم و�أ�سهب و�لقر�يف  طائفة من كبارهم, منهم: مطرِّ
مذهب  وهو  �لن�سو�ض)))).  وظـو�هر  �مل�سالح  تقت�سيه  �لذي  �الأنظر  هو  وقال: 
وهو  عنه,))))  �هلل  ر�سي  عمر  عن  مروي  �لقول  وهذ�  و�حلنابلة)1)),  �ل�سافعية)))) 
قول مكحول و�سفيان �لثوري و�رشيح وطاو�ض و�إبر�هيم �لنخعي و�لليث بن �سعد 
و�إ�سحاق �بن ر�هويه)))), وهو �ملفهوم من تبويب �لبـخاري يف �سحيحه كـما يف 

عـمدة �لقارئ)))).
القول الثاين: 

�لعلم  �سحة  يوجب  تو�تر�ً  �خلرب  تو�تر  �إذ�  �إال  �ليمني,  بعد  �لبينة  �إقامة  ال جتوز 

)26) ينظر: املب�سوط 119/16, تبيني احلقائق 296/4, جممع الأنهر 254/2. 

)27) ينظر: الكايف 916/2, الذخرية 75/11, تب�ضرة احلكام 345/1, التاج والإكليل 131/8.

)28) ينظر: الذخرية 75/11.

)29) ينظر: الأم 136,41/7, نهاية املطلب 574/18, احلاوي 314/16, رو�ضة الطالبني 163/11, مغني املحتاج 311/6.

)31) ينظر: الكايف لبن قدامة 239/4, املبدع 191/8, منار ال�ضبيل 468/2.

)31) ينظر: الأم 136/7.

)32) ينظر: الأم 136,41/7, كتاب الق�ضاء يف البيوع من املوطاأ لبن وهب �س56, �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال 69/8, 
املحلى 422/8, فتح الباري 288/5.

)33) فاإنه بّوب لذلك : باب من اأقام البينة بعد اليمني.
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ويقينه �أنه حلف كاذباً, فيق�سى عليه باحلق �أو يقر �ملدعى عليه بعد حلفه فيلزمه ما �أقر 
به, وبهذ� قال �لظاهرية و�بن �أبي ليلى و�أبو عبيد)))).

القول الثالث: 

وُق�سي  بينته,  ذلك  بعد  �ُسمعت  لها,  ذ�كر�ً  �أو  بالبينة,  عاملاً  �ملدعي  يكن  مل  �إذ� 
ونحوهما,  و�لن�سيان  بها  �لعلم  بعدم  عذره  على  �ملدعي  يحلف  �أن  على  بها,  له 
و�إن ��ستحلف �ملدعي خ�سمه وهو عامل ببينته تارك لها فال حق له بعد ذلك, وهذ� 

مذهب �ملالكية)))).
الأدلة:

اأدلة القول الأول:

)-ما روته �أم �ملوؤمنني �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها قالت: قـال ر�سول �هلل �سلى �هلل 
�أحلن  يكون  �أن  بع�سكم  ولعل  �إيل,  تخت�سمون  و�إنكم  ب�رش,  �أنا  »�إمنا  و�سلم:  عليه 
بحجته من بع�ض فاأق�سي على نحو ما �أ�سمع, فمن ق�سـيت له من حــق �أخيه �سيئاً فال 

ياأخذه,فاإمنا �أقطع له قطعة من �لنار«)))).
وجه ال�ستدلل: 

دل �حلديث �أن ميني �ملدعى عليه ال تُ�سقط �حلق, وقطعه ال يوجب له ملكه, فهو 
كالقاطع للطريق ال ميلك ما قطعه, �أال ترى �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قد نهاه عن 
�أم  �ال�ست�سهاد من حديث  : مو�سع  �ملنريِّ �بن  ياأخذه«)))). يقول  بقوله: »فال  �أخذه 

)34) ينظر: املحلى 441/8, �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال 68/8. 

العدوي 342/2, منح اجلليل  والإكليل 131/8, حا�ضية  التاج  الذخرية 75/11,  الكايف 916/2,  املدونة 36/4,  )35) ينظر: 
 .321/8

)36) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه كتاب الأحكام, باب موعظة الإمام للخ�ضوم 69/9 رقم 7168, وكتاب ال�ضهادات, باب من 
اأقام البينة بعد اليمني 181/3 رقم 2681, وم�ضلم, كتاب الأق�ضية, باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة 1337/3 رقم 1713. 

)37) ينظر : �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال 68/8.
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�سلمة ر�سي �هلل عنها  �أنه �سلى �هلل عليه و�سلم مل يجعل �ليمني �لكاذبة مفيدة حاًل وال 
قطعاً حلق �ملحق, بل نهاه بعد ميينه من �لقب�ض و�ساوى بني حالتيه بعد �ليمني وقبلها 

فاإذ� ظفر  ما كان عليه,  ببقاء حق �ساحب �حلق على  فيوؤذن ذلك  �لتحرمي,  يف 
يف حقه ببينة فهو باق على �لقيام بها مل ي�سقط, كـما مل ي�سقط �أ�سل حقه من ذمة 

مقتطعة باليمني)))). 
على  �لبينة  �حلق  �ساحب  �أقام  متى  فاإنه  ميلكه  وال  �حلق  ي�سقط  ال  �أنه  د�م  فما   
قوله  �لعلم: من  �أهل  بع�ض  و�أخذ  به,  له  منه وق�سي  �ُسمع  بعد ذلك  �سدق دعو�ه 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم:�أن يكون �أحلن بحجته من بع�ض �أنه �إذ� �خت�سم �ثنان �أو �أكرث 
البد �أن يكون لكل منهم حجة حتى يكون بع�سهم �أحلن بحجته من بع�ض, وذلك ال 

يكون �إال فيما �إذ� جاز �إقامة �لبينة بعد �ليمني)))) . 
�لنبي �سلى  �إلى  �أن رجلني �خت�سما   « �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنهما:  )-ما رو�ه 
بينة,  له  �لبينة فلم يكن  �ملدعي  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  ف�ساأل  �هلل عليه و�سلم, 
فا�ستحلف �ملطلوب, فحلف باهلل �لذي ال �إله �إال هو, فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم: »�إنك قد فعلت, ولكن ُغِفر لك باإخال�سك قول: ال �إله �إال �هلل «, ويف رو�ية 
�إنه  فقال:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  على  جربيل  فنزل   « �مل�سند:  يف  �أحمد  عند 
كاذب, �إن له عنده حقه, فاأمره �أن يعطيه «, ويف رو�ية عند �حلاكم يف �مل�ستدرك: 

»بل هو عندك �دفع �إليه حقه « )1)).
وجه ال�ستدلل:

�أقوى منها,  مل يجعل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �ليمني مانعة من قبول ما هو 

)38) ينظر : فتح الباري 289/5.

)39) ينظر : فتح الباري 288/5, عمدة القارئ 257/13. 

)41) �ضبق تخريجه.
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يدل على ذلك �أنه �أمره بدفع حقه �إليه, و�أن �ليمني ال تربئ �لذمة وال ت�سقط �حلق. 
)-ما رو�ه عبد�هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنه  �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
قال: »من حلف على ميني يقتطع بها مال �مرئ م�سلم هو عليها فاجر لقي �هلل وهو 

عليه غ�سبان...«)))).
وجه ال�ستدلل: 

 �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مل يجعل �ليمني مربئة يف �لباطل و�إن �نقطعت بها 
�ملطالبة يف �لظاهر, فاإذ� قامت �لبينة لزمت يف �لباطن و�لظاهر)))) . 

)-ما روي �أن يهودياً خا�سم رجاًل من �مل�سلمني �إلى عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل 
عنه, فقال له عمر: بينتك, فقال: ما يح�رشين من بينة �ليوم, فاأحلف عمر �ملدعى 

عليه فحلف, ثم �أتى �ليهودي بعد ذلك بالبينة, فق�سى عمر بالبينة وقـال: 
 )�لبينة �لعادلة)))) �أحب �إيل من �ليمني �لفاجرة))))). 

و�الأثر �رشيح يف بابه بقبول �لبينة �لعادلة بعد ميني �ملدعى عليه. قـال �ملاوردي يف 
�حلاوي: وهو �رشيح يف مو�سع �خلالف... ومل يظهر لعمر خمالف)))).

و�أجاب �بن حزم عن �ال�ستدالل بهذ� �الأثر: 
�لبينة  �أن  �أيقنا  �إذ�  �لفاجرة, وذلك  �ليمني  �أحق من  �لعادلة  �لبينة  �أن  باأنه �سحيح 
عادلة عند �هلل تعالى, و�أن ميني �حلالف فاجرة بال �سك, و�أما �إذ� مل يوقن �أن �لبينة 
يف  �ل�سدق  �إذ  ؛  �ليمني  من  �أولى  �ل�سهادة  فلي�ست  فاجرة,  �ليمني  �أن  وال  �سادقة 

)41) �ضبق تخريجه.

)42) ينظر: احلاوي 134/17.

)43) املراد بالعادلة : املر�ضية, ينظر : �ضرح �ضحيح البخاري لبن بطال 68/8, اإر�ضاد ال�ضاري 411/4.

)44) هكذا ذكره ابن بطال يف �ضرح �ضحيح البخاري 69/8 نقال عن ابن حبيب ومل اأقف عليه. قال ال�ضافعي يف الأم 136/7 
:  بلغنا عن عمر بن اخلطاب  ر�ضي اهلل عنه  و�ضريح اأنهما كانا يقولن : اليمني الفاجرة اأحق اأن ترد من البينة العادلة. 

قال البيهقي يف ال�ضنن الكربى 317/11 :  روي ذلك عن عمر و�ضعفه الألباين يف الإرواء 263/8.

.134/17 (45(
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كليهما ممكن و�لكذب يف كليهما ممكن, �إال بن�ض قـر�آن �أو �سنة تـاأمرنا باإنفاذ �لبـينة, 
و�إن حلف �ملنِكر, وال يوجد يف ذلك ن�ض �أ�ساًل)))).

وميكن �أن يجاب عن ذلك:
 باأن �لغالب �أن �لبينة ال تلحقها �لتهمة, وذلك الأنها حجة من جهة �لغري, وهي 
بينة ؟, و�أما �ليمني فقول و�حد هو نف�سه  مقدمة يف �ل�رشع كما يف �حلديث:�ألك 
مل  �إذ�  بالر�جح  يق�سي  �لقا�سي  �أن  �أخرى  جهة  ومن  جهة,  من  هذ�  عليه,  �ملدعى 

يخالفه ما هو مثله, و�إن كان ظناً.
)-قال �لبخاري يف �سحيحه: وقال طاوو�ض و�إبر�هيم)))) و�رشيح: �لبينة �لعادلة 

�أحق من �ليمني �لفاجرة)))). 
وقال �بن وهب: بلغني �أن مكحول قـال: �حلق �أحق �أن يتبع)))).

)-�أن �ليمني �إمنا ي�سار �إليها عند عدم �لبينة كما يف حديث و�ئل بن حجر, وفيه: 
فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: »�ألك بينة «؟ قال: ال, قال: »فلك ميينه«)1)).

فاإذ� وجدت �لبينة بطلت �ليمني وتبني كذبها)))).
)-�أن �لبينة �إثبات, ويف �ليمني نفي, و�الإثبات �أولى من �لنفي)))). 

)46) ينظر : املحلى 442/8.

)47) يعني النخعي كما يف فتح الباري 288/5.

)48) �ضحيح البخاري, كتاب ال�ضهادات, باب من اأقام البينة بعد اليمني 181/3. قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 288/5 
:  اأما قول طاو�س واإبراهيم فلم اأقف عليهما مو�ضولني, واأما قول �ضريح فو�ضله البغوي يف اجلعديات) قلت هو يف م�ضند 
ابن اجلعد 317/1, رقم 2157 بلفظ :  من ادعى ق�ضائي فهـو عليه حتى يبينه احلق, احلق اأحق من ق�ضائي. احلق اأحق 
اأو  اأن تتبع من اليمني الفاجرة  اأو البينة اأحق  اإذا جاءت البينة فاحلق  من ميني فاجرة, وقال ابن وهب : قال �ضريح :  
الكاذبة ينظر : كتاب الق�ضاء يف البيوع من املوطاأ لبن وهب �س 56, ورواه ابن �ضعد يف الطبقات 186/6, والبيهقي يف ال�ضنن 

الكربى, كتاب ال�ضهادات, باب البينة العادلة اأحق من اليمني الفاجرة 317/11, ورواه ابن حزم يف املحلى باإ�ضناده 442/8.

)49) ينظر : كتاب الق�ضاء يف البيوع من املوطاأ لبن وهب �س56.

)51) �ضبق تخريجه. 

)51) ينظر : جممع الأنهر 254/2, الختيار لتعليل املختار 111/2, احلاوي 315/16, املغني 79/11.

)52) ينظر : احلاوي 134/17. 
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)-�أن طلب �ملدعي ميني �ملدعى عليه ال يدل بال�رشورة على عدم �لبينة, الحتمال 
يعلم  �ملدعي  يكون  �أال  ويت�سور  يجوز  كما  يح�رشها,  ومل  حا�رشة  �أو  غائبة,  �أنها 
بالبينة ثم علمها, �أو ن�سيها ثم ذكرها بعد ميني خ�سمه, ويجوز �أن يحتج �ملدعي عند 
�أنه ال يحلف كاذباً, وال يتجر�أ على هذه �ليمني, و�أنه �سيقر  �لقا�سي بقوله: ظننت 

ويعرتف مبا �أدعيه)))).
)-�أن �حلق يثبت باالإقر�ر تارة, وبالبينة تارة �أخرى, فاإذ� مل متنع �ليمني من ثبوت 
وبعبارة  �الإقر�ر,  ل�سقط  باليمني  برئ  ولو  بالبينة,  ثبوته  من  متنع  مل  باالإقر�ر  �حلق 
�أخرى: �أنها حالة لو �عرتف �ملدعى عليه باحلق �لذي حلف عليه حُلكم به عليه, فاإذ� 

قامت �لبينة ُحكم عليه بها كما قبل �ليمني)))).
1)-لو �أز�لت �ليمني �حلـق, ومل تُ�سمـع �لبينة بعدهـا, الجرت�أ �لف�سقة على �أمو�ل 

�لنا�ض )))) .
))-�أن �لبينة �أقوى من �ليمني من حيث �إنها ال تهمة فيها باعتبارها من جهة غري 
هو  �لذي  عليه))))  �ملدعى  جهة  من  الأنها  ؛  متهمة  حجة  فهي  �ليمني  و�أما  �ملدعي, 

طرف �لدعوى �الآخر.
اأدلة القول الثاين: 

)-ما رو�ه �الأ�سعث بن قي�ض  ر�سي �هلل عنه  قال:كان بيني وبني رجل خ�سومة 
�أو  »�ساهد�ك  فقال:  و�سلم,  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �إلى  فاخت�سمنا  �سيء  يف 
ميينه«...)))), وعند م�سلم من حديث و�ئل بن حجر �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

)53) ينظر : الختيار 111/2, املهذب 398/3, تب�ضرة احلكام 345/1.

)54) ينظر : احلاوي 134/17,  البيان 111/13, ك�ضاف القناع 341/6. 

)55) ينظر : ك�ضاف القناع 341/6. 

)56) ينظر : الكايف لبن قدامة 239/4.

)57) اأخرجه البخاري يف �ضحيحه, كتاب ال�ضهادات, باب اليمني على املدعى عليه يف الأموال واحلدود 177/3 رقم 2669, 
وم�ضلم, كتاب الإميان, باب وعيد من اقتطع حق م�ضلم بيمني فاجرة بالنار 123/1 رقـم 221.
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بها.  �سيذهب  �إذن  قال:  قال: »ميينه«,  بينة.  لي�ض يل  قال:  »بينتك؟«  له:  قال  و�سلم 
قال: »لي�ض لك �إال ذ�ك«)))) .

وجه ال�ست�سهاد: 

 �أن قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: » �أو« يقت�سي �أحد �ل�سيئني ال كالهما, فلو �أجزنا 
�إقامة �لبينة بعد �ليمني, لكان له كالهما ال �أحدهما, مع �أن �حلديث يقت�سي �أنه لي�ض 

له �إال �أحدهما)))).
ويجاب عن ذلك: 

باأنه �سلى �هلل عليه و�سلم ح�رش حق �ملدعي يف �لنوعني �أي ال ثالث لهما, و�أما 
منع جمعهما فال داللة للحديث عليه)1)).

)-�أنه كما يرتجح جانب �ل�سدق يف جانب �ملدعي يف �لبينة ويتعني ذلك حتى 
�إذ�  عليه  �ملدعى  جانب  يف  �ل�سدق  يتعني  فكذلك  بعده,  �ملنِكر  ميني  �إلى  ُينظر  ال 

حلف, فال يلتفت �إلى بينة �ملدعي بعد ذلك)))).
اأجاب ال�رسخ�سي عن ذلك يف املب�سوط بقوله: ول�سنا نقول بيمني املدعى عليه 
يتعني معنى �ل�سدق يف �إنكاره, ولكن �ملدعي ال يخا�سمه بعد ذلك ؛ الأنه ال حجة 

له فاإذ� وجد �حلجة كان له �أن يثبت حقه)))).
)-�أن دعوى �ملدعي ت�سقط باأد�ء �ليمني من �ملدعى عليه, و�إذ� كان كذلك فاإن 

�سقوط الدعوى باأداء اليمني موجب ل�سقوط احلق)))). 

)58) �ضبق تخريجه. 

)59) ينظر : املحلى 442/8, اإحكام الأحكام 261/2, حتفة املحتاج 319/11, مغني املحتاج 412/6.

)61) ينظر : حتفة املحتاج 319/11, مغني املحتاج 412/6.

)61) ينظر : املب�سوط 119/16, تبيني احلقائق 296/4.

.119/16 (62(

)63) ينظر : احلاوي 215/16.
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ويجاب عن ذلك: 
بعدم الت�سليم باأن �سقوط الدعوى موجب ل�سقوط احلق ؛ الأن احلقوق ال ت�سقط 

�إال باإبر�ء �أو قب�ض, ولي�ست �ليمني باإبر�ء �أو قب�ض)))).
حجة  بعدها  ت�سمع  ال  وبالتايل  عليه,  �ملدعى  حجة  �ليمني  �أن  �ملتقرر  )-من 

�ملدعي, كما ال ت�سمع ميني �ملدعى عليه بعد بينة �ملدعي)))).
ويجاب عن ذلك:

 باأن �لبينة �أ�سل و�ليمني بدل عنها, ولهذ� ال ت�رشع �إال عند تعذرها, و�لبدل يبطل 
بالقدرة على �ملبدل, كبطالن �لتيمم بالقدرة على �ملاء, وال يبطل �الأ�سل بالقدرة على 
�ملبدل, ويدل على �لفرق بينهما �أنه حال �جتماعهما و�إمكان �سماعهما ت�سمع �لبينة 
وُيحكم بها, وال ت�سمع �ليمني وال ُي�ساأل عنها)))), وتفارق حجة �ملدعي حجة �ملدعى 
عليه, فالبينة �لعادلة و�لتي هي حجة �ملدعي ال تهمة فيها من جهة �لغري, و�أما �ليمني 

فهي حجة �ملدعى عليه وهو متهم فيها ؛ الأنها من جهته.
)- ملَّا حكم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بالبينة على �ملدعي و�ليمني على �ملنِكر, 
كان �ملدعي ال ي�ستحق �ملال بدعو�ه, و�ملنِكر ال يرب�أ من حق �ملدعي بجحوده, فاإذ� 
�سبيل  فال  بـرئ  و�إذ�  برئ,  علـيه  �ملدعى  حلف  و�إذ�  �ملال,  �أخذ  �لبينة  �ملدعي  �أقام 

�إليه)))).
ويجاب عن ذلك:

نف�ض  يف  ال  �لظاهرة  �ل�سورة  �الأمريف  ظاهر  يف  بر�ءة  عليه  �ملدعى  بر�ءة  باأن   

)64) املرجع ال�ضابق.

)65) ينظر : املغني 211/11.

)66) املرجع ال�ضابق.

)67) ينظر : فتح الباري 288/5.
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�الأمر, وقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كمـا يف حديث �أم �سلمة ر�سي �هلل عنها: 
)ولعل بع�سكم �أن يكون �أحلن بحجته من بع�ض) فيه رد على من منع �إقامة �لبينة بعد 
�ليمني, و�أن �حلكم يف �لظاهر ال ي�سريِّ �حلق باطاًل يف نف�ض �الأمر وال �لباطل حقاً)))).
)-اأن احلكم قد نفذ ب�سقوط الدعوى وبراءة الذمة، فلم يجز اأن ُينق�ض ب�سماع 

�لبينة و��ستحقاق �لدعوى)))).
ويجاب عن ذلك:

 باأن �ليمني ت�سقط �ملطالبة يف �حلال, وال تربئ من �حلق ؛ ولذلك قال �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم: »�إنكم تخت�سمون �إيل... فمن ق�سيت له ب�سيء من حق �أخيه فال 

ياأخذه«)1)).
دليل القول الثالث: 

�أو  ببينته,  �لذي يفرق بني حال كـون �ملدعي غري عامل  �ملالكية   ي�ستدل ملذهب 
بالبينة  علمه  مع  حتليفه  وبني  مبوجبها,  ويق�سى  �لبينة  فت�سمع  �لعذر,  لهاقيام  نا�سياً 
وتركه لها فال ت�سمع, ففي �ل�سطر �الأول من هذ� �لقول ي�ستدل مبا ي�ستدل جلمهور 
يجوز  �أنه   : �الأدلة  هذه  ومن  عدمه,  �أو  �لعذر  قيام  بني  يفرقون  ال  �لذين  �لعلماء 
ويت�سور �أن يكون �ملدعي مل يكن يعلم بالبينة ثم علمها, �أو كان نا�سياً لها ثم ذكرها 
بعد ميني خ�سمه, لكن ي�ستظهر على �سدقه بيمينه على �لعذر �لذي �أبد�ه, وي�ستدل 
لل�سطر �لثاين من �لقول من عدم جو�ز �إقامة �لبينة �إذ� �ختار حتليفه مع علمه بالبينة 
؛ باأن عدول املدعي عن البينة اإلى اليمني هو يف الــواقع اإ�سقاط حلقه منها اإذ علم بها 

)68) املرجع ال�ضابق, وانظر الدليل الأول والثاين للجمهور.

)69) ينظر : احلاوي 134/17.

)71) ينظر : احلاوي 134/17 واحلديث �ضبق تخريجه. 
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ور�سي بيمني خ�سمه)))) .
ويجاب عن هذ� �لقول: 

بالبينة وعدم  �ملدعي  تفرق بني علم  �الأول مل  �لقول  �ملتقدمة يف  �الأدلة  )-باأن 
علمه بها, ثم �إن �ملدعي قد يكون له غر�ض �سحيح ظاهر يف توجيه �ليمني مع وجود 
�لبينة, ومن ذلك �أنه رمبا �أر�د حتليفه رجاء تورع خ�سمه عن �ليمني فيعرتف ويقر, 
و�أظهر خيانة خ�سمه  بينته  �ملدعي  �أقام  كاذباً  و�إن حلف  �لبينة,  من  �أقوى  و�الإقر�ر 
على  يتجر�أ  وال  يحلف  ال  �أنه  ظننت  يقول:  �أن  �ملدعي  حجة  من  و�إن  وكذبه)))), 

�ليمني �لكاذبة)))). 
الرتجيح

�لنظر حني  �مل�ساألة خالف قوي, ولكل قول حظه من  �أن �خلالف يف  �سك   ال 
عندي  يرتجح  و�لذي  �ملقا�سد,  ومر�عاة  �الأدلة  و��ستعر��ض  �الأقو�ل  بني  �ملو�زنة 
�لقول بقبول �لبينة بعد �ليمني و�سماع �لقا�سي لها و�حلكم مبوجبها, وذلك ملا تقدم 

من �أدلة ولالأ�سباب �الآتية:
قول  �أنها  باعتبار  �ملرتبة  و�أدنى يف  �لفقهاء,  عند  �لبينة  من  �أ�سعف  �ليمني  -�أن 
�خل�سم نف�سه, بخالف �ل�سهادة - على �سبيل �ملثال - فهي قول من لي�ض بخ�سم يف 

�لق�سية.
-�أن �لن�سو�ض �ل�رشعية �ملتقدمة دلت على �أن �ليمني ال ت�سقط �ملطالبة نهائياً, وال 

تربئ الذمة، واأن حكم احلاكم ال يعني ال�سقوط االأبدي للدعوى.
-�ندفاع كثري ممن توجهت عليهم �ليمني �إلى حلفها, مع ما ين�ساف لذلك من قلة 

)71) ينظر : الكايف 916/2, الذخرية 74/11.

)72) ينظر : احلاوي 314/16, البيان 111/13. 

)73) ينظر : تب�ضرة احلكام 345/1. 
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تورع, و�سعف يف �لو�زع �لديني.
يف  �إيجابي  دور  لعب  من  �لقا�سي  مُيكن  �ليمني  بعد  �لبينة  بقبول  �لقول  -�أن 

�لتحقق من �لبينة, ومتحي�سها, و�لبحث عن عد�لتها.
-مر�عاة مق�سد �ل�رشع من �لق�ساء وهو حتقيق �لعد�لة, و�أن �حلق قدمي ال يبطله 
�سيء, كما قال عمر ر�سي �هلل عنه  يف كتابه الأبي مو�سى �الأ�سعري: )وال مينعنك 
ق�ساء ق�سيته, ر�جعت فيه نف�سك, وهديت فيه لر�سدك, �أن تر�جع �حلق, فاإن �حلق 
قدمي ال يبطله �سيء, و�إن مر�جعة �حلق خري من �لتمادي يف �لباطل) وكما قال �رشيح: 

)�حلق �أحق من ق�سائي).
�لبينة  تقدير  يف  �لق�سائية  �سلطته  �إعمال  �لقا�سي  على  ينبغي  فاإنه  ذلك  ومع   

و�إعمالها �إن ر�أى ذلك, �أو ردها مع بيان ت�سبيب, �لرد و�هلل �أعلم.

املبحث اخلام�س:املوقف القانوين النظامي)7)( 

من م�ساألة اإقامة البينة بعد اليمني

من  حلف  متى  �أنه  على  �لعربية  �لدول  يف  �الإثبات  و�أنظمة  قو�نني  جتمع  تكاد 
�الآخر  �لطرف  وخ�رش  �لنز�ع,  �نح�سم  �حلا�سمة,  �الأ�سلية)  �ليمني  �إليـه  توجهت 
دعو�ه, وال يجوز ملن خ�رش �لدعوى �أن يعود �إلى خما�سمة من حلف �ليمني مرة 
�ليمني, �سو�ء كان ذلك عن طريق دعوى  ليثبت كذب  �ملو�سوع  نف�ض  �أخرى يف 
بناء على �حللف, على �عتبار  �لذي �سدر  �أو عن طريق �لطعن يف �حلكم  مبتد�أة, 
يدعيه,  ما  على  لديه  �أدلة  ال  �أن  موجهها  من  �إقر�ر  مبثابة  �حلا�سمة  �ليمني  توجيه  �أن 
�لبينات  من  عد�ها  عما  �لتنازل  �ليمني  لتوجيه  �لقانونية  �الآثار  �أهم  من  فاإن  ولهذ� 

)74) ينظر : قواعد الإثبات �س 315, طرق واأدلة الإثبات �س 581.
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بالن�سبة للو�قعة �لتي ترد عليها, وقد ن�ست جلُّ �الأنظمة و�لقو�نني يف �لدول �لعربية 
على ما تقدم, فـ: )ال يجوز للخ�سم �أن يثبت كذب �ليمني بعد �أن يوؤديها �خل�سم 
�لذي وجهت �إليه, �أو ردت عليه, على �أنه �إذ� ثبت كذب �ليمني بحكم جنائي, فاإن 
للخ�سم �لذي �أ�سابه �رشر منها �أن يطالب بالتعوي�ض, دون �إخالل مبا قد يكون له من 

حق �لطعن على �حلكم �لذي �سدر �سده) )))).
و�ملطالبة بالتعوي�ض �أو �لطعن يف �حلكم �لذي �سدر �سده يكون بالطرق �ملقررة, 

طاملا كانت مو�عيد �لطعن مل تنق�ض. 
من  عد�ها  عما  �لتنازل  يت�سمن  �حلا�سمة  �ليمني  )توجيه  �لقو�نني:  بع�ض  ويف   
كذب  يثبت  �أن  للخ�سم  يجوز  فال  عليها,  ترد  �لتي  �لو�قعة  �إلى  بالن�سبة  �لبينات 
�ليمني بعد �أن يوؤديها �خل�سم �لذي وجهت له, فال يحق له �أن يدعي على حالفها, 
�إذ� ثبت كذب �ليمني بحكم جز�ئي فاإن  �أنه  �أو يطعن �سده, على  وال �أن ي�ستاأنف 
للخ�سم �لذي �أ�سابه �رشر منها �أن يطالب بالتعوي�ض دون �إخالل مبا قد يكون له من 

حق يف �لطعن على �حلكم �لذي �سدر �سده ب�سبب �ليمني �لكاذبة))))).
 ويف قانون �الإثبات �ليمني »مادة )))«: )تكفي �ليمني �حلا�سمة الإثبات تخل�ض 
يجوز  ال  كما  بعدها,  بالبينة  �لدعوى  �إثبات  يجوز  وال  �لدعوى,  من  عليه  �ملدعى 
للخ�سم �أن يثبت كذب �ليمني بعد �أن يوؤديها خ�سمه, على �أنه �إذ� ثبت كذب �ليمني 
بحكم ق�سائي كان للخ�سم �لذي �أ�سابه �رشر منها �أن يطالب خ�سمه بالتعوي�ض دون 
�إخالل مبا يكون له من حق �لطعن على �حلكم �لذي �سدر �سده بالطرق �ملبينة يف 

قانون �ملر�فعات).
بالن�سبة الأطر�فها  قاطعة  �حلا�سمة حجية  �ليمني  �أن حجية  لنا  يتجلى  �سبق,   ومما 

)75) 117  م�ضري .

)76) قانون البينـات الأردين  61 وال�ضـوري  121 وقـانون املـرافعات القـطري  324 والبحريني  98.
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و�لقا�سي كذلك, �إذ �إن توجيهها ي�سقط حق طالبها من �ال�ستناد �إلى �أي دليل �آخر 
ولو تو�فر, و�أنه ال يجوز �سل �الآثار �ملرتتبة على توجيه �ليمني, فال يجوز ملن ر�سي 

ميني خ�سمه �أن يقيم �لبينة بعد ذلك.
كما  �مل�ساألة  الأحكام  ي�رش  مل  فحيث  �ل�سعودي,  �ل�رشعية  �ملر�فعات  نظام  و�أما   
�لنظم �الأخرى, فاإننا نر�عي يف ذلك ما جاء يف �لباب �حلادي ع�رش و�ملتعلق بطرق 
�العرت��ض على �الأحكام و�لتمييز )�ال�ستئناف) و�لتما�ض �إعادة �لنظر, فجاء يف �ملادة 
))): )بعد �طالع �لقا�سي �لذي �أ�سدر �حلكم �ملعرت�ض عليه على مذكرة �العرت��ض, 
يجوز له �أن يعيد �لنظر يف �حلكم من ناحية �لوجوه �لتي بني عليها �العرت��ض من غري 
مر�فعة, وعليه �أن يوؤكد حكمه �أو يعدله ح�سبما يظهر له, فاإذ� �أكد حكمه فريفعه مع 
�سورة �سبط �لق�سية وكامل �الأور�ق �إلى حمكمة �لتمييز, �أما �إذ� عدله فيبلغ �حلكم 

�ملعدل للخ�سوم, وت�رشي عليه يف هذه �حلالة �الإجر�ء�ت �ملعتادة). 
حاكم  �طلع  )�إذ�  �ملادة:  لهذه  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �لثانية  �لفقرة  يف  وجاء   
فيحدد جل�سة  تعديل حكمه,  يوجب  ما  له  �العرت��ض, وظهر  �لق�سية على مذكرة 
ويبلغ �خل�سوم بذلك ح�سب �إجر�ء�ت �لتبليغ, وُيجري ما يلزم بح�سور �خل�سوم, 

وت�رشي على ما �أجر�ه تعليمات �لتمييز, ويلحق ذلك يف �ل�سبط و�ل�سك).
تاأذن  �أن  �لتمييز  ملحكمة   ,((1 �ملادة  حكم  مر�عاة  )مع   :((( �ملادة  ون�ست   
للخ�سوم بتقدمي بيانات جديدة لتاأييد �أ�سباب �عرت��سهم �ملقدم يف �ملذكرة, ولها �أن 

تتخذ �أي �إجر�ء يعينها على �لف�سل يف �ملو�سوع).
 وجاء يف �ملادة ))) يف �لتما�ض �إعادة �لنظر يف �لفقرة »ب«: �أن من م�سوغات 
�إعادة �لنظر ح�سول �مللتم�ض بعد �حلكم على �أور�ق قاطعة يف �لدعوى كان قد تعذر 

عليه �إبر�زها قبل �حلكم). 
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 ويظهر من هذه �لفقرة �الأخرية مو�فقتها ملذهب �ملالكية مبر�عاة �لعذر, و�أن �لعذر 
م�سوغ لقبول �اللتما�ض و�إعادة �لنظر.

املبحث ال�ساد�س :اإقامة البينة بعد اليمني بعد قول املدعي: 

»ل اأعلم يل بينة نفي العلم «

 هذه �أول �سورة من �ل�سور �ملتعلقة مب�ساألة �إقامة �لبينـة بعد �ليمني بعد ذكر �مل�ساألة 
�الأم, فاإذ� نفى �ملدعي علمه ببينة له على ما يدعيه, ثم علمها بعد ذلك, فهل يجوز 

له �إقامة �لبينة بعد ذلك �أم ال؟ 
�ختلف �لعلماء يف هذه �ل�سورة على ثالثة �أقو�ل:

القول الأول: 

�أن يحلف خ�سمه  �أو  �أن �ملدعي يخري بني تاأخري حتليف خ�سمه لعله يجد بينة, 
وي�سقط حكم �لبينة �لالحقة جملة, فال يق�سى بها �أبد�ً, فاأي �الأمرين �ختار ق�سي له 

به, وهذ� قول �لظاهرية)))).
القول الثاين: 

�أن �ملدعي �إذ� قال: ال �أعلم يل بينة, ثم علم بعد ذلك ببينة, فاإنها ت�سمع ويق�سى 
بها, وهذ� قول �حلنفية)))) و�حلنابلة)))).

)77) ينظر : املحلى 441/8.

)78) ينظر : املحـرر 219/2, ال�ضـرح الكبري 429/11, مطـالب اأويل النـهى 521/6, ك�ضـاف القناع 339/6.

)79) ينظر : تبيني احلقائق 225/6, الختيار 126/2, وهذا القول يقت�ضيه مذهب ال�ضافعية يف الأ�ضح عندهم جميعا اإذ 
قالوا فيما اإذا قال املدعي : ل بينة يل – فنفى البينة مطلقاً -, فحلف خ�ضمه, ثم جاء بعد ذلك بالبينة, فعلى الأ�ضح 
عندهم اأثه ت�ضمع بينته ويحكم له بها. ول �ضك اأن م�ضاألتنا يف نفي العلم وما ذكروه يف نفي البينة, ونفي العلم دون نفي 
 – البينة بكثري, وهو اأدعى للقبول ؛ ولذا اأجازها احلنابلة يف هذه ال�ضورة ومل يجيزوها يف نفي البينة و�ضتاأتي امل�ضاألة 

قريباً –, وتعليلهم ب�ضـماع البينة ي�ضـهد لـذلك حيث قـالوا : لحتمال اأن يكون ل يعلمها ثم علمها.
البيان   ,211/2 النرية  اجلوهرة   ,444/6 الهندية  الفتاوى   ,224/6 ال�ضنائع  بدائع   ,331/8 الربهاين  املحيط   : ينظر 

للعمراين 111/13, رو�ضة الطالبني 163/11, مغني املحتاج 311/6, نهاية املحتاج 263/8. 
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القول الثالث: 

ال ت�سمع بينة �ملدعي �إال لعذر كن�سيان, وعدم علمه بالبينة ونحوهما, والبد من 
ميينه على دعوى �لن�سيان �أو عدم �لعلم بالبينة وما �سابههما,)1)) وهذ� قول �ملالكية.

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

)-ما رو�ه و�ئل بن حجر  ر�سي �هلل عنه  قال: كنت عند ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم فاأتاه رجالن يخت�سمان يف �أر�ض, فذكر �أن ر�سول �هلل قال للطالب: »بينتك؟« 
قال ر�سول �هلل:  يعني مبايل.  بها  �إذ�ً يذهب  قال:  قال: »ميينه«.  بينة,  لي�ض يل  قال: 

»لي�ض لك �إال ذ�ك«)))).
 فن�ض ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه لي�ض للمدعي �إال بينة �أو ميني �ملطلوب, 

فلي�ض له �إال �أحدهما ال كالهما, فبطل �أن يكون له كال �الأمرين يقيناً )))).
و�أجيب عن ذلك: باأنه �سلى �هلل عليه و�سلم ح�رش حق �ملدعي يف �لنوعني, �أي 

ال ثالث لهما. و�أما منع جمعهما فال داللة للحديث عليه )))).
اأدلة القول الثاين: 

)-�أن قول �ملدعي: ال �أعلم يل بينة. هو نفي للعلم, بها ولي�ض نفياً, للبينة فيجوز 
�أن تكون له بينة مل يعلم بها ثم علمها, �أو ن�سيها ثم ذكرها, وال يلزم لذلك �أن يكون 

مكذباً لنف�سه )))).

)81) ينظر : �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل 156/7, ال�ضرح الكبري للدردير 146/4, التاج والإكليل 127/8, منح اجلليل 
  .321/8

)81) �ضبق تخريجه.

)82) ينظر : املحلى 441/8.

)83) ينظر : حتفة املحتاج 319/11, مغني املحتاج 412/6.

)84) ينظر : ال�ضرح الكبري 428/11, ك�ضاف القناع 339/6.
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)-ما جاء عن عمر ر�سي �هلل عنه  و�رشيح وطاوو�ض و�إبر�هيم �لنخعي  رحمهم 
�أنهم قالو�: �لبينة �لعادلة �أحق من �ليمني �لفاجرة )))),فتقبل �لبينة �لعادلة بعد  �هلل  

�ليمني ؛ الأنها �أقوى من جهة �الإثبات.
دليل القول الثالث:

�أنه يفهم من قول �ملدعي: ال �أعلم يل بينة. �إ�سقاطه �لبينة �إذ علم بها, فكاأن �ملدعي 
�أ�سقط �لبينة �إذ علم بها ور�سي بيمني خ�سمه, فال تقبل بعد ذلك �إال لعذر مع ميينه 

على عذره)))).
الرتجيح: 

 �لذي يظهر يل ترجيح �لقول �لثاين؛ لوجاهة ما ��ستدلو� به, فاملدعي مل ينف 
�لبينة و�إمنا نفى علمه بها, �إما ن�سياناً فذكرها, �أو جهاًل فعلمها بعد ذلك. 

 هذ� من جهة �جلانب �لفقهي, �أما من جهة �ملمار�سة �لق�سائية ومر�عاة �لعرف, 
فاإن كثري�ً من �خل�سوم ال يفرقون يف �الألفاظ وال ميايزون بينها, فال فرق عنده بني 
قول: ال �أعلم يل بينة, وال قول: لي�ض عندي بينة, مع �لفرق بينهما يف �حلكم, فينبغي 
للقا�سي مر�عاة �لعرف, و�إجر�ء �ألفاظ �لعو�م على ما تعارفوه بينهم, �أو �أن يقوم 

�لقا�سي بدوره يف ��ستي�ساح �ألفاظ �خل�سوم قبل �حلكم عليهم, و�هلل �أعلم.

املبحث ال�سابع

�إذ� قال �ملدعي: ال �أعلم يل بينة, فحلف خ�سمه, فقالت بينة: نحن ن�سهد لك, 
فهل ت�سمع هذه �لبينة ؟)))).

)85) �ضبق تخريجه.

)86) ينظر : الكايف 916/2, الذخرية 74/11. 

)87) هذه امل�ضاألة ذكرها احلنابلة.
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فاإذ� قال �ملدعي: ال �أعلم يل بينة, فحلف خ�سمه, فقالت بينة: نحن ن�سهد لك. 
�ُسمعت هذه �لبينة – قواًل و�حد�ً عند �حلنابلة)))) – ما مل ت�سهد �لبينة بغري ما �دعاه. 
فاإن �سهدت له بغري ما �دعاه مل تُ�سمع ؛ الأنه مكذب لها)))). قال يف ك�ساف �لقناع 

بعد ذكره ل�سماع �لبينة: »وهي �أولى بالقبول من �لتي قبلها«)1)).
دليل قبول �لبينة بعد �ليمني:

عدم وجود �لتهمة يف هذه �لبينة)))) �لتي �أدت �ل�سهادة وفق ما �سمعت من دون 
علمه بها.

املبحث الثامن

�إقامة �لبينة بعد �ليمني بعد قول �ملدعي: ال بينة يل نفي �لبينة, �إذ� قال �ملدعي: ال 
بينة يل, وطلب ميني خ�سمه فحلف, ثم وجد �ملدعي �لبينة على ما يدعيه, هل ت�سمع 

بينته ويق�سى له بها �أم ال؟
�ختلف �لعلماء يف هذه �ل�سورة على �ستة �أقو�ل:

القول الأول:

�أن �لقا�سي ال ي�سمع �لبينة ومي�سي ق�ساءه, وهذ� مذهب �حلنابلة)))), وهو من 
مفرد�تهم, وقول الأبي حنيفة, وقول حممد بن �حل�سن)))), وبع�ض �ل�سافعية)))).

)88) ينظر : املغني 241/11, الكايف 239/4, مطالب اأويل النهى 521/6, ك�ضاف القناع 339/6.

)89) ينظر : ك�ضاف القناع 339/6.

.339/6 (91(

)91) ينظر : ك�ضاف القناع 339/6. 

)92) ينظر : املغني 237/11, املحرر 219/2, �ضرح الزرك�ضي 349/7, الإن�ضاف 261/11, ك�ضاف القناع 339,337/6.

)93) ينظر : بدائع ال�ضنائع 224/6, املحيط الربهاين 331/8, تبيني احلقائق 255/6, الفتاوى الهندية 444/6.

)94) ينظر : احلاوي 315/16, البيان 111/13, رو�ضة الطالبني 163/11, مغني املحتاج 211/6. 
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القول الثاين: 

�أن �لقا�سي ي�سمع �لبينة ويحكم مبوجبها, وهو �الأ�سـح عـند �حلنفية,)))) وقـول 

بـع�ض �ملالكية,))))ومذهب �ل�سافعية,)))) ووجه عند �حلنابلة)))).

القول الثالث: 

ال تقبل �لبينة وال ت�سمع �إال لعذر, فله �لقيام بها بعد ميينه �أنه ما علم بها, وهذ� 

مذهب �ملالكية )))).

القول الرابع: 

�إذ� كان �ملدعي هو �لذي ��ستوثق باإ�سهاد �لبينة, مل تُقبل منه �إذ� �أنكرها, و�إن كان 

قول  �أنكرها, وهو  �إذ�  منه  ُقبلت  وكيله يف كربه,  �أو  َغره,  �سِ وليه يف  بها  ��ستوثق 

لبع�ض �ل�سافعية)11)) ��ستح�سنه �بن قد�مة يف �ملغني))1)).

القول اخلام�س:

 ال ت�سمع بينته �إال �أن يذكر لكالمه تاأوياًل �سائغاً كـ: كنت نا�سياً �أو جاهاًل, وهذ� 

قول لل�سافعية ))1)), ويفارق هذ� �لقول مذهب �ملالكية يف �لقول �لثالث �أن �ملالكية 

يقولون: له �لقيام بها بعد ميينه �أنه ما علم بها.
 و�لذي يظهر �أن هذ� �لقول هو �متد�د لقولهم �ل�سابق بعدم �سماع �لبينة كحكم 

)95) ينظر : بدائع ال�ضنائع 224/6, املحيط الربهاين 331/8, الفتاوى الهندية 444/6.

)96) ينظر : التاج والإكليل 127/8, منح اجلليل 319/8.

)97) ينظر : احلاوي 315/16, البيان 111/13, رو�ضة الطالبني 163/11, مغني املحتاج 311/6.

)98) ينظر : املغني 237/11, �ضرح الزرك�ضي 349/7, الإن�ضاف 261/11.

)99) ينظر : �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل 156/7, ال�ضـرح الكـبري للـدردير 146/4, تبـ�ضرة احلكام 345,187/1.

)111) ينظر : احلاوي 315/6, البيان 111/13. 

.237/11 (111(

)112)  ينظر : رو�ضة الطالبني 163/11, مغني املحتاج 311/6. 



د. �سعد بن عمر اخلرا�سي 

57 العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة 

عام و�أ�سل, �إال يف حال ذكر �ملدعي تاأوياًل �سائغاً لل�سماع, وبهذ� ي�سعر �سياق عر�ض 
�الأقو�ل عندهم, كما يف رو�سة �لطالبني, و مغني �ملحتاج, ففي مغني �ملحتاج �أورد 
�لقول  �ملاوردي هو  �ملاوردي, وما ذكره  نقاًل عن  �الأكرثين  �إلى  �لقول ون�سبه  هذ� 

بعدم �ل�سماع ون�سبة ذلك لالأكرثين من دون هذ� �ال�ستثناء,))1)) وباهلل �لتوفيق.
القول ال�ساد�س: 

�أن �لقا�سي يخـري �ملدعي �بتد�ء عند قوله: »ال بينة يل« بني �أمرين: ترك حتليفه 
لعله يجد بينة، اأو حتليفه، ويرتتب عليه �سقوط بينته الالحقة فال يق�سى له به اأبداً، 
تو�تر  يكون  �أن  �إال  بعدها,  بينته  �إلى  يلتفت  ومل  به,  له  ُق�سي  �ختار  �الأمرين  فاأي 
يوجب �سحة �لعلم ويقينه �أنه حلف كاذباً, �أو يقر بعد �أن حلف فيق�سى عليه باحلق, 

وهذ� قول �لظاهرية و�بن �أبي ليلى و�أبي عبيد))1)). 
الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

)-�أن قول �ملدعي: ال بينة يل, ثم �إح�ساره �لبينة, يدل على تكذيب هذه �لبينة, 
بعدم  و�إخباره  ذلك,  ونفى  يدعيـه,  ما  على  له  بينة  ال  �أنه  قبل:  من  �أخرب  قد  فهو 
بينة قد  به, فال ت�سمع  �إقــر�ره بل يوؤ�خذ  ُيتهم يف  �إقر�ر منه بعدمها, وهو ال  �لبينة 

جحدها))1)). 
)-�أن �إقر�ر �الإن�سان وقوله: باأنه ال بينة له �إقر�ر �سحيح, فاالإثبات بعد ذلك بالبينة 

يعد رجوعاً عما �أقر به))1)). 

)113)  ينظر : احلاوي 315/16. 

)114)  ينظر : املحلى 442/8. 

)115) ينظر : بدائع ال�ضنائع 224/6, احلاوي 135/17, املغني 239,237/11.

)116) ينظر : بدائع ال�ضنائع 224/6. 
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اأدلة القول الثاين:

)-ما جاء عن عمر ر�سي �هلل عنه  و�رشيح وطاوو�ض و�إبر�هيم �لنخعي �أنهم قالو�: 

»�لبينة �لعادلة �أحق من �ليمني �لفاجرة...«, فدل ذلك على مطلق قبول �لبينة بعد 

�ليمني على �أي حال كان.

)-�أن �لتوفيق بني قول �ملدعي: ال بينة يل, ثم �إح�ساره �لبينة بعد ذلك ممكن, 

فكثري�ً ما يكون لالإن�سان بينة ال يعلم بها, �أو ن�سيها, �أو تكون �لبينة قد �َسمعت من غري 

علمه, �أو �أقر �ملدعى عليه عند غريه ثم علم �ملدعي, �أو ظن �أنها ال ت�سهد له, �أو ظن 

موتها فبان خالف ذلك))1)), وقد تقرر عند �لفقهاء: �أن كل قولني متناق�سني �سدر� 

من �ملدعي عند �حلاكم �إن �أمكن �لتوفيق بينهما, ُقبلت �لدعوى �سيانة لكالمه عن 

�للغو ؛ نظر�ً �إلى عقله ودينه, و�إن تعذر �لتوفيق مل تُقبل,))1)) و�لتوفيق هاهنا ممكن. 

دليل القول الثالث: 

ميكن �أن ي�ستدل له باأن قول �ملدعي ال بينة يل, ثم �إح�سار �لبينة ُيعد تكذيباً لها, 

فال ت�سمع بينته �إال لعذر �سائغ, كالن�سيان �أو عدم علمه بالبينة ثم علمها, �أو ظن �أنها 

ال ت�سهد له ثم قبلت �أد�ءها, �أو ظن �أنها ماتت وبان خـالفه ونحو ذلك, و��ستظهار�ً 

لذلك تطلب ميينه باأنه ما علم بالبينة حني قال: ال بينة يل.

دليل القول الرابع: 

�أننا فرقنا بني ��ستيثاق �الإن�سان بنف�سه فلم نقبل منه بينته بعد نفيها, و��ستيثاق غريه 

له وقبولها ؛ الأن �الإن�سان ال يجهل فعل نف�سه وقد يجهل فعل غريه))1)).

)117) ينظر : بدائع ال�ضنائع 224/6, تبيني احلقائق 225/6, احلاوي 135/17, مغني املحتاج 311/6, املغني 239/11, �ضرح 
الزرك�ضي 394/7. 

)118) ينظر : الإختيار لتعليل املختار 126/2. 

)119) ينظر : احلاوي 135/17. 
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وقد �أجاب �ملاوردي يف �حلاوي على هذ� �لتفريق بقوله: وهذ� �لفرق ال وجه له؛ 
الأنه �إن مل يجهل فعل نف�سه يف وقته فقد ين�ساه بعد وقته)1))).

دليل القول اخلام�س: 

ميكن �أن ي�ستدل له �أن قول �ملدعي: »ال بينة يل«, ثم �إح�سار �لبينة تكذيب لها, 

فال ت�سمع لبينة بعد ذلك �إال لعذر, كن�سيان �أو عدم علمه بالبينة ونحو ذلك, وكثري�ً 

ما يكون لالإن�سان بينة ال علم له بها, فلم يكن قــوله �ل�سابق مانعاً من �سماعها))))). 

دليل القول ال�ساد�س: 

ما رو�ه و�ئل بن حجر ر�سي �هلل عنه: وفيه قـول �لـر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: 

»بينتك؟« قال: لي�ض يل بينة قال: »ميينه«. قال: �إذن يذهب مبايل, فقال �سلى �هلل عليه 

و�سلم: »لي�ض لك �إال ذ�ك...«))))) .

 فن�ض عليه �ل�سالة و�ل�سالم �أنه لي�ض للطالب �إال بينته �أو ميني �ملطلوب, فلي�ض له 

�إال �أحدهما ال كالهما, فال يكون له كال �الأمرين))))).

 و�أما ��ستثناء �حلكم للمدعي بعد ميني �ملدعى عليه بالتو�تر �ملوجب ل�سحة �لعلم 

ويقينه باأنه حلف كاذباً, �أو �إقر�ره بعدما حلف و�لق�ساء عليه, فيقول �بن حزم يف 

�ملحلى: )كل هذ� لي�ض ببينة, لكنه بيقني �حلق. ويقني �حلق ُفِر�ض �إنفاذه, ولي�ست 

يقني  بـخالف  مـغفلني...  �أو  كـاذبني  يـكونو�  �أن  بـل ميكن  �لعدول كذلك,  �سهادة 

�لعلم)))))).

 .135/17 (111(

)111)  ينظر : مغني املحتاج 311/6.

)112)  �ضبق تخريجه.

)113)  ينظر : املحلى 441/8. 

.441/8  (114(
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الرتجيح: 

�الأقرب لل�سو�ب - يف نظري - �لقول �لثاين بقبول �لبينة و�لق�ساء بها؛ لوجاهة 
ما ذكروا. واإن احتاط القا�سي وعمل بقول املالكية من حتليفه على عدم علمه بها فهو 

ح�سن, و�هلل �أعلم))))) . 

املبحث التا�سع: اإقامة البينة بعد اليمني بعد قول املدعي: بينتي غائبة )1))(

�ختلف �لعلماء يف �مل�ساألة على ثالثة �أقو�ل:
القول الأول:

 �إذ� قال �ملدعي: بينتي غائبة, وطلب حتليف خ�سمه, ثم ح�رشت بينته, �سمعها 
عندهم,)))))  �الأ�سح  يف  �حلنفية,)))))و�ل�سافعية  قول  وهذ�  بها.  وحكم  �لقا�سي 

و�ملذهب عند �حلنابلة))))), ون�سبه �لعمر�ين يف �لبيان الأكرث �أهل �لعلم)1))).
القول الثاين:

�لبينة غائبة غيبة بعيدة, وخاف �ملدعي تطاول �الأمر وذهاب �لغرمي,  �إن كانت   
�أحـلفه لـه, وللمدعي �إقامة �لبينة �إذ� قدمت, و�أما �إن كانت غيبتها قريبـة, مل يحلف 

)115) مع مراعاة ما تقدم من ترجيح يف املبحث ال�ضاد�س �س 28 .

)116) املراد بالبينة الغائبة : ما كانت غائبة عن البلد, فالفقهاء حتدثوا عن البينة احلا�ضرة يف جمل�س الق�ضاء, والبينة 
املغني  وانظر  هـنا,  مـرادهم  وهـي  البلد,  خارج  التي  وهي  الغائبة  والبينة  بالبلد,  احلا�ضرة  الق�ضاء  جمل�س  عن  الغائبة 
79/11, املحرر 219/2, وقد حدد فقهاء احلنفية واحلنابلة مدة الغيبة مب�ضافة الق�ضر. ينظر : قرة عيون الأخيار 61/8, 
�ضرح الزرك�ضي 373/7, وحدد املالكية الغيبة البعيدة بالثمانية اأيام ونحوها والقريبة باليوم واليومني والثالثة, ينظر : 

التهذيب يف اخت�ضار املدونة 599/3, �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل 241/7.

)117) ينظر : حتفة الفقهاء 182/3, تبيني احلقائق 311/4, العناية 223/9, البحر الرائق 63/6.

)118) ينظر : احلاوي 135/17, البيان 111/13, مغني املحتاج 311/6, نهاية املحتاج 263/8.

اأو  با�ضتحالف خ�ضمه  ذلك  قبل  احلاكم  : يخريه  احلنابلة  وعند   ,429/11 الكبري  ال�ضرح   ,79/11 املغني   : ينظر   (119(
تاأخريه حتى حت�ضر بينته.

.111/13 (121(
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�ملدعى عليه �إال على �إ�سقاطها وهذ� مذهب �ملالكية ))))).
القول الثالث: 

يخري املدعي بني ترك حتليفه حتى حت�رس البينة، اأو حتليفه مع �سقوط بينته الغائبة اإذا 

قدمت فـال ُيق�سى بها �أبد�ً, فاأي �الأمرين �ختار ق�سي له به. وهذ� قول �لظاهرية ))))).

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

)-ما جاء عن عمر  ر�سي �هلل عنه  و�رشيح و�إبر�هيم �لنخعي وطاوو�ض: �لبينة 

�لعادلة �أحق من �ليمني �لفاجرة))))).

كانت  �سو�ء  �ليمني  �أد�ء  عقب  جاءت  و�إن  مطلقا  �لبينة  قبول  على  ذلك  فدل 

معدومة �أو غائبة.

�ليمني  بطلت  �لبينة  فاإذ� وجدت  �لبينة,  �إليها عند عدم  ي�سار  �إمنا  �ليمني  )-�أن 

وتبني كذبها ))))). 

)-�أن �لبينة �لغائبة كاملعدومة لتعذر �إقامتها, فمتى ح�رشت �لبينة وجب �سماعها 

و�حلكم مبوجبها))))) ؛ الأنه قد يكون عليه م�سقة يف �إح�سارها, �أو عليها يف �حل�سور 

م�سقة في�سقط ذلك للم�سقة))))).

)121) ينظر : التهذيب يف اخت�ضار املدونة 599/3, الذخرية 75/11, �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل 241/7, تب�ضرة 
احلكام 347/1. ويف تب�ضرة احلكام نقال عن املتيطية : اإمنا يكون للمدعي اأن يحلفه اإذا ادعى اأن بينته مبو�ضع بعيد بعد اأن 

يحلف اأن بينته مبو�ضع بعيد وي�ضمي البينة.

)122) ينظر : املحلى 441/8. 

)123) �ضبق تخريجه.

)124) ينظر : املغني 79/11.

)125) ينظر : احلاوي 314/16, الكايف لبن قدامة 239/4.

)126) ينظر : املغني 212/11.
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)-�أن �حلكم �إذ� وجب تعجيله مل يجز تاأخريه))))).
)-�أنها حالة لو �عرتف �ملدعى عليه باحلق �لذي حلف عليه حلكم به عليه, فاإذ� 

قامت �لبينة ُحكم عليه بها كما قبل �ليمني ))))). 
دليل القول الثاين:

�لبينة  باأن  و�لقريبة,  بعيدة  غيبة  �لغائبة  �لبينة  بني  بالتفريق  له  ي�ستدل  �أن  ميكن   
�لغائبة غيبة بعيدة يتعذر �إقامتها, ويرتتب على تاأخريها تطاول �الأمر وذهاب �لغرمي, 
وعـدم  �لبينة  عن  �لكلفة  فتندفع  ينكل  �ليمني  �إليه  تتوجه  حني  فرمبا  حتليفه,  فجاز 
�الحتياج �إلى ح�سورها, فاأما �لقريبة فال يحلف �ملدعى عليه �إال على �إ�سقاطها, فاإنها 
يف حكم �حلا�رشةلقربها, و�إن كانت حا�رشة فال يجمع له بني �ليمني و�إقامة �لبينة, 

بل �إما هذه �أو هذه.
اأدلة القول الثالث:

)-حديث �الأ�سعث بن قي�ض ر�سي �هلل عنه �ملتقدم وفيه قول �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم: »�ساهد�ك �أو ميينه«, وحديث و�ئل بن حجر  ر�سي �هلل عنه  �ملتقدم وفيه قول 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »بينتك؟« قال: لي�ض يل بينة. قال: »ميينه... لي�ض لك 

�إال ذ�ك«.
ال  �ل�سيئني  �أحد  تقت�سي  »�أو«  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قوله  �أن  �ال�ست�سهاد:  وجه 
�أن  مع  �أحدهما,  ال  كالهما  له  لكان  �ليمني  بعد  �لبينة  �إقامة  له  �أجزنا  فلو  كالهما, 

�حلديث يقت�سي �أنه لي�ض له �إال �أحدهما))))). 
�أي ال  نوعيـن,  �ملدعي يف  �هلل عليه و�سلم ح�رش حق  �لنبي �سلى  �أن  و�أجيب: 

)127) ينظر : احلاوي 314/16.

)128) ينظر : البيان 111/13.

)129) ينظر : املحلى 442/8. 
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ثالث لهما, و�أما منع جمعهما فال داللة للحديث عليه)1))).
حجة  بعدها  ت�سمع  ال  وبالتايل  عليه,  �ملدعى  حجة  �ليمني  �أن  �ملتقرر  )-من 

�ملدعي, كما ال ت�سمع ميني �ملدعى عليه بعد بينة �ملدعي))))).
ويجاب عن ذلك: باأن �لبينة �أ�سل, و�ليمني بدل عنها, ولهذ� ال ت�رشع �إال عند 
تعذرها, و�لبدل يبطل بالقدرة على �ملبدل, كبطالن �لتيمم بالقدرة على �ملاء, وال 
�جتماعهما  حال  �أنه  بينهما  �لفرق  على  ويدل  �ملبدل.  على  بالقدرة  �الأ�سل  يبطل 
ي�ساأل عنها))))),  �ليمني وال  ت�سمع  بها, وال  �لبينة ويحكم  ت�سمع  �سماعهما  و�إمكان 
�ملدعي ال  �لعادلة و�لتي هي حجة  فالبينة  �ملدعى عليه  �ملدعي حجة  وتفارق حجة 
؛ الأنها من  فيها  �ملدعى عليه متهم  �ليمني فهي حجة  و�أما  �لغري  فيها من جهة  تهمة 

جهته.
)-اأن احلكم قد نفذ ب�سقوط الدعوى وبراءة الذمة، فلم يجز اأن ينق�ض ب�سماع 

�لبينة و��ستحقاق �لدعوى))))).
�حلق,  من  تربئ  وال  �حلال,  يف  �ملطالبة  ت�سقط  �ليمني  باأن  ذلك:  عن  ويجاب 
ولذلك قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إنكم تخت�سمون �إيل... فمن ق�سيت له 

من حق �أخيه فال ياأخذه«))))).
الرتجيح: 

�لذي يرتجح عندي و�هلل �أعلم رجحان �لقول �الأول ب�سماع �لقا�سي للبينة و�حلكم 
مبوجبها ؛ لقوة ما ��ستدلو� به ووجاهته, ولل�سبه �لكبري بني �لبينة �لغائبة و�ملعدومة. 

)131) ينظر : حتفة املحتاج 319/11, مغني املحتاج 412/6.

)131) ينظر : املغني 211/11.

)132) ينظر : املغني 211/11.

)133) ينظر : احلاوي 134/17.

)134) ينظر : احلاوي 134/17 واحلديث �ضبق تخريجه. 
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املبحث العا�سر

اإقامة البينة بعد اليمني بعد قول املدعي: بينتي حا�سرة)13)( واأريد ميينه

�الأقو�ل يف �مل�ساألة: 
القول الأول:

حتليفه  �أو  حتليف,  غري  من  �لبينة  �إقامة  �إما  �إحد�هما  �إال  ميلك  ال  �ملدعي  �أن   
�ملالكية,)))))  مذهب  هو  �لقول  وهذ�  ذلك.  بعد  �لبينة  ت�سمع  �أن  غري  من 

و�حلنـابلة,)))))و�لظاهرية))))).
القول الثاين: 

لي�ض للمدعي �أن ُيحلِّف خ�سمه مع وجود �لبينة. ومبعنى �آخر: ال ميلك �ملدعي �إال 
�إقامة �لبينة فقط. وهذ� قول عند �ل�سافعية))))) وقول للحنابلة)1))).

القول الثالث:

 �أن �ملدعي ميلكهما, فيملك �لتحليف, وميلك �إقامة �لبينة, فله �أن يحلِّفه ثم يقيم 
�لبينة بعد حلـفه. وهذ� مذهب �ل�سافعية))))). وقول �أبي يو�سف, وقول ملحمد بن 

فالبينة على ثالثة  بالبينة احلا�ضرة,  العلماء  نبني مراد  اأن  للم�ضاألة  الفقهية  )135) يح�ضن قبل اخلو�س يف اجلوانب 
اأ�ضرب : بينة حا�ضرة يف جمل�س احلكم, وبينة حا�ضرة يف البلد غائبة عن جمل�س احلكم, وبينة غائبة اأي خارج البلد, ينظر 
: تبيني احلقائق 311/4, البناية 223/9, �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل 241/7, البيان 111/13, املحرر 219/2, املبدع 
191/8, فعند احلنفية اأن احلا�ضرة يف جمل�س احلكم ل ُي�ضتحلف فيها عندهم من غري خالف يف املذهب, واإن كانت غائبة 
خارج البلد جاز ال�ضتحالف من غري خالف يف املذهب, واإن كانت غائبة عن جمل�س احلكم حا�ضرة يف البلد فهي حمل 

اخلالف. واملالكية وال�ضافعية واحلنابلة يعنون باحلا�ضرة ما كانت يف البلد اأو جمل�س احلكم.

)136) ينظر : التهذيب يف اخت�ضار املدونة 599/3, �ضرح اخلر�ضي 241/7, تب�ضرة احلكام 345/1.

)137) ينظر : املغني 79/11, املحرر 219/2, الإن�ضاف 263/11, املبدع 191/8.

)138) ينظر :املحلى 441/8.

)139) ينظر : اأ�ضنى املطالب 414/4.

)141) ينظر : �ضرح الزرك�ضي 373/7, الإن�ضاف 263/11.

)141) ينظر : احلاوي 314/16, البيان 111/13, مغني املحتاج 311/6.
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, ووجـه   ((((( �ملـالكية  �ملاج�سون من  و�بن  ف  مـطرِّ وقـول  �حلنفية,)))))  �حل�سن من 
عـند �حلنابلة))))).

القول الرابع: 

�إذ� كان �ملدعي له بينة حا�رشة يف جمل�ض �حلكم فاإنه ال ميلك �إال �إقـامة �لبينة, فـال 
ي�ستحلف بال خالف عند �أ�سحاب هذ� �لقول, و�إن كانت �لبينة حا�رشة يف �لبلد 
فكذلك عند �أبي حنيفة خالفاً لل�ساحبني ؛ �إذ من �أ�سله �أنه ال يحلف �ملنكر �إذ� قال 

�ملدعي: يل بينة حا�رشة,))))) وهذ� �لتف�سيل هو �لقول يف �ملذهب �حلنفي.
الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

)-ما جاء يف حديث �الأ�سعث بن قي�ض, وفيه قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: 
�أو ميينه« ))))), و�أو يف �حلديث للتخيري بني �سيئني, فال يكون له �جلمع  »�ساهد�ك 

بينهما))))). 
)-ما جـاء يف حديث و�ئل بن حجر, وفيه قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: 
يف  �حلق  ثبوت  �أن  �حلديث  فدل   .((((( ميينه«  »فلك  قال:  ال.  قال:  بينة؟«  »�ألك 
�إذ�  كما  �لعجز,  دون  يكون حقه  فال  �لبينة,  �إقامة  �لعجز عن  �ليمني مرتب على 

)142) ينظر : بدائع ال�ضنائع 226/6, تبيني احلقائق 311/4.

)143) ينظر : تب�ضرة احلكام 345/1.

)144) ينظر : �ضرح الزرك�ضي 373/7, الإن�ضاف 263/11.

)145) ينظر : املب�سوط : 163/31, املحيط الربهاين 25/8, بدائع ال�ضنائع 226/6, تبيني احلقائق 311/4  اجلوهرة النرية 
 .211/2

)146) �ضبق تخريجه. 

)147) ينظر : املغني 79/11. 

)148) �ضبق تخريجه. 
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كانت حا�رشة يف �ملجل�ض))))). 
)-�أن �ليمني بدل فلم يجب, �جلمع بينها وبني مبدلها – �لبينة –, ك�سائر �الأبد�ل 

مع مبدالتها كالتيمم مع �ملاء)1))).
غنية  �لبينة  ففي  غريها,  معها  ُي�رشع  مل  بالبينة  �خل�سومة  ف�سل  �أمكن  ملَّا  )-�أنه 
�ليمني))))). وف�سل �خل�سومة ممكن  ُي�رشع معها  �لبينة مل  �أقام  لو  �ليمني, كما  عن 

باإح�سارها فال حاجة حينئذ لليمني))))).
)-�أنه �إمنا ي�ستغل باال�ستحالف يف مو�سع تنقطع فيه �ملنازعة باليمني, و�إمنا يكون 
باال�ستحالف ؛  تنقطع  فاملنازعة مل  بينة  له  فاإذ� كان  بينة,  �إذ� مل يكن للمدعي  ذلك 
قـطع  فائـدة  باال�ستـحالف  �ال�ستغال  يف  فلي�ض  بعده,  �لبينة  �سيقيم  �ملدعي  الأن 

�خل�سومة))))).
�ملدعي  �أقام  �إذ�  للم�سلم  هتك  �لبينة  ح�سور  مع  �خل�سم  ��ستحالف  يف  )-�أن 

�لبينة بعد حلف خ�سمه, فيجب �أن ُيتوقى))))).
مبجرد  �سقطت  فلذا  بينته،  اإ�سقاط  على  اإال  خ�سمه  ا�ستحلف  ما  املدعي  )-اأن 

احللف واإن مل ي�رسح باالإ�سقاط))))). 
دليل القول الثاين: 

قال:»�ألك  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �أن  �ل�سحيح  �حلديث  يف  )-ثبت 

)149) ينظر : الهداية يف �ضرح البداية 155/3, العناية 323/9, تبيني احلقائق 311/4. 

)151) ينظر : املغني 212,79/11, بدائع ال�ضنائع 226/6.

)151) ينظر : املغني 212,79/11, الكايف 239/4, بدائع ال�ضنائع 226/6.

)152) ينظر : ك�ضاف القناع 341/6.

)153) ينظر : املب�سوط 163/31.

)154) ينظر : تبيني احلقائق 311/4. 

)155) ينظر : �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل 241/7.
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بينة؟« قال: ال, قال: »فلـك ميينه«.
فال ي�سار �إلى �ليمني �إال عند عدم �لبينة.

�أو  �أنه قال: »�ساهد�ك  باأنه قد �سح عنه �سلو�ت �هلل و�سالمه عليه  ويجاب عنه: 
ميينه«, و»�أو« يف �حلديث للتخيري بني �سيئني فاأيهما �ختار �أجيب �إليه.

اأدلة القول الثالث: 

)-�أن �ملدعي له يف حتليف خ�سمه مع وجود �لبينة غر�ض ظاهر, وهو �أنه عند 
�إر�دة حتليفه رمبا تورع خ�سمه عن �ليمني فيعرتف ويقر, و�الإقر�ر �أقوى من �لبينة, 
و�إن حلف كاذباً, �أقام �ملدعي بينته و�أظهر خيانة خ�سمه وكذبه))))), و�إن من حجة 

�ملدعي �أن يقول: ظننت �أنه ال يحلف وال يتجر�أ على �ليمني �لكاذبة))))). 
)-�أن �لبينة حجة ال ُيجرب �ملدعي على �إقامتها ويجوز �أن يعدل عنها �إلى طلب 

�ليمني, �إما لينزجر بها فيقر, و�إما ليحتقب بها وزر�))))).
)-�أن �ملدعي لو قال: ال �أريد �إقامة بينتي �لقريبة ملك ��ستحالفه, فكذلك �إذ� �أر�د 

�إقامتها))))). 
)-�أن متليك �الإن�سان �إقامة �لبينة �أو ميني خ�سمه �أقرب و�أ�رشع لف�سل �خل�سومة, 
فقد يقر �أو ينـكل فال يحتاج حينئذ الإقامة �لبينة ؛ على �أن يف �لبينة �حتمال فلعلها ال 

تقبل, ولهذ� عليه �أن يجيبه �إلى طلبه)1))).
�إن  فكذلك  بعيدة,  بينته  كانت  �إذ�  خ�سمه  ��ستحالف  ميلك  كما  �ملدعي  )-�أن 

)156) ينظر : احلاوي 314/16, البيان 111/13. 

)157) ينظر : تب�ضرة احلكام 345/1. 

)158) ينظر : احلاوي 135/17. 

)159) ينظر : املغني 212/11.

)161) ينظر : تبيني احلقائق 311/4, املبدع 191/8. 
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كانت قريبة يف �لبلد �أو يف جمل�ض �حلكم))))).
�إال عند طلبه, فكان له والية  )-�أن �ليمني حجة �ملدعي كالبينة, ولهذ� ال جتب 

��ستيفاء �أيهما �ساء))))). 
دليل القول الرابع: 

ي�ستدل للقول �لر�بع لقول �أبي حنيفة مبا تقدم من �أدلة �لقول �لثاين, وي�ستدل 
لقول �ل�ساحبني يف �لبينة �حلا�رشة يف �لبلد مبا تقدم من �أدلة �لقول �لثالث.

الرتجيح:

يرتجح عندي �لقول �الأول ؛ لقوة ما ��ستدلو� به ووجاهته, ومع ذلك فاإن �لقول 
�لثالث يقوى, �سيما مع مر�عاة مق�سد �ملدعي و�لغر�ض �لظاهر من �لتحليف, مع 
وجود �لبينة رغبة منه يف �عرت�ف خ�سمه حال توجيه �ليمني, مع �حتفاظه بحقه يف 

�إقامة �لبينة �إن جتر�أ وحلف كاذباً, و�هلل �أعلم. 

املبحث احلادي ع�سر

هل يظهر كذب �ملدعى عليه �إذ� �أقام �ملدعي �لبينة بعد ميني خ�سمه؟
�إذ� �أقام �ملدعي �لبينة بعد حلف خ�سمه هل يظهر بذلك كذب �ملدعى عليه �أم 

ال؟ 
وهذه �مل�ساألة فرع للم�ساألة �ل�سابقة, و�خلالف فيها على قولني:

القول الأول: 

�أنه ال يظهر كذبه, وال ي�ستحق �لعقاب, وال يكون �ملدعى عليه حانثاً يف ميينه. 

)161) ينظر : املغني 212/11.

)162) ينظر : بدائع ال�ضنائع 226/6.
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وهذ� قول حممد بن �حل�سن))))).
القول الثاين: 

�أنه يظهر من ذلك كذب �ملدعى عليه, وفجور �ليمني �ملتقدمة منه. وهذ� قـول 
�أبي يو�سف)))))و�ل�سافعية))))) و�حلنابلة))))).

الأدلة:

دليل القول الأول: 

�أن �لبينة من حيث �لظاهر و�إن كانت حجة �إال �أنها يف �حلقيقة ونف�ض �الأمر �سهادة 
ال يعلم �سدقها من كذبها. وهنا يحتمل �أن �ملدعى عليه �سادق يف ميينه, و�أن �ل�سهود 

كاذبون يف �سهادتهم))))).
دليل القول الثاين: 

�أن نقي�ض �ليمني قد ثبت �سده ب�سهادة عادلة فبان كذبها))))).
الرتجيح:

�لذي يظهر يل و�هلل �أعلم رجحان �لقول �الأول؛ فاإن �حلكم بفجور �ليمني وكذبها 
مبني على يقني �أن �لبينة عادلة, و�أما �إذ� مل نتمكن من يقينية �أحدهما فلي�ض �أحدهما 
باأولى عن �الأخر, �سيما و�أن �لكذب ممكن يف كليهما وكذ� �ل�سدق يف كليهما ممكن.

فائدة: 

– يعني  »�أر�ه  قال:  �أنه  �ملاج�سون  �بن  �حلكام عن  تب�رشة  فرحون يف  �بن  نقل 

)163) ينظر : اجلوهرة النرية 211/2, درر احلكام �ضرح غرر الأحكام 332/2. 

)164) ينظر : اجلوهرة النرية 211/2, درر احلكام �ضرح غرر الأحكام 332/2.

)165) ينظر : البيان 111/13.

)166) ينظر : املغني 211,79/11, �ضرح منتهى الإرادات 527/3, ك�ضاف القناع 339/6. 

)167) ينظر : درر احلكام �ضرح جملة الأحكام 647/4. 

)168) ينظر : درر احلكام �ضرح جملة الأحكام 647/4.
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�ملدعي – �آثماً حني �أجلاأه �إلى �ليمني وله بينة حا�رشة«))))).

املبحث الثاين ع�سر

اإقامة البينة بعد قول املدعي: ل اأريد اإقامة البينة بعد ميني خ�سمي

هذه �مل�ساألة مل �أجد �أحد�ً تناولها �إال �ل�سافعية و�حلنابلة,)1))) ومل يختلف قولهم 
�أنه �إذ� قال �ملدعي ذلك يكتفى مبا طلبه, و��ستحلف �ملدعى عليه, وينبغي �أن يكون 

هذ� هو قول �لظاهرية كما تقدم))))).
دليل القول: 

�أن �لبينة حق �ملدعي, وقد ر�سـي باإ�سقاطها وتـْرك �إقامتهـا, كـما لو �أ�سقط نف�ض 
�حلق))))). وها هنا م�ساألة:

لو حلف �ملدعى عليه ثم �أر�د �ملدعي �إقامة �لبينة فهل ميلك ذلك؟ 
على وجهني عند �حلنابلة))))):

�لوجه �الأول: ميلك �ملدعي �إقامة �لبينة بعد ذلك. 
�لوجه �لثاين: ال ميلك ذلك, وهو قول �لظاهرية ))))) . 

اأدلة القول الأول:

)-�أن �لبينة ال تبطل باال�ستحالف, كما لو كانت غائبة مل تبطل بينته, فكذ� هنا))))). 

.345/1 (169(

)171) ينظر : رو�ضة الطالبني 163/11, املغني 79/11, الكايف 239/4, املبدع 191/8 .

)171) ينظر القول الأل يف املبحث ال�ضاد�س �س26.

)172) ينظر : املغني 79/11, املبدع 191/8.

)173) ينظر : املغني 79/11. 

)174) ينظر : املحلى 441/8.

)175) ينظر : املغني 79/11.
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)-�أن �ملدعي له غر�ض �سحيح من ذلك, وهو �أن يخاف �ملدعى عليه فيقر فيثبت 
�حلكم باإقر�ره, وهو �أ�سهل من �إثباته بالبينة))))).

اأدلة القول الثاين: 

)-�أن �ملدعي قد �أ�سقط حقه من �إقامتها, فلم يكن له �لرجوع �إليها))))).
)-�أن يف جتويز �إقامة �لبينة بعد قوله: )ال �أريد �إقامتها و�أريد ميينـه) فتــح لباب 

�حليلة))))), فال ميلك ذلك �سيانة للحكم من ��ستمر�ر �ملنازعة. 
الرتجيح:

 يرتجح عندي القول الثاين اأن املدعي ال ميلك اإقامة البينة بعد اإ�سقاط حقه وتنازله 
�ل�سخ�سية  �ل�رشعية  �حلقوق  من  �لبينة  و�إقامة  خ�سمه,  حلف  بعد  �لبينة  �إقامة  عن 
يف  كما  يعود  ال  فال�ساقط  يعود,  ال  �ساحبه  �أ�سقطه  �إن  ونحوها-  �ل�سفعة  -كحق 
�لقاعدة �لفقهية, ثم �إن ما ذهب �إليه �أ�سحاب �لقول �الأول رمبا �نطوى على �حتيال 
ويفتح �لباب م�رشعا ال�ستمر�ر �ملنازعة, وال ي�سح مقارنة هذه �مل�ساألة و�لتعليل ل�سحة 

�إقامة �لبينة بعد ذلك جعلها كالبينة �لغائبة, فاإن �لغائبة كاملعدومة, و�هلل �أعلم .

املبحث الثالث ع�سر

اإقامة البينة بعد قول املدعي: اأبراأتك من هذه اليمني

اأبراأتك من هذه اليمني، �سقوط حقه منها  يرتتب على قول املدعي للمدعى عليه: 
يف هذه الدعوى فقط، وعدم �سقوط الدعوى ؛ الأن حقـــه ال ي�سقط باالإبراء من 

)176) ينظر : الكايف 239/4. 

)177) ينظر : املغني 79/11.

)178) ينظر : املغني 79/11.
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بالدعوى  يحلفه  �أن  يجز  بعد مل  �إحالفه من  �أر�د  فاإن  ي�ستاأنفها,  �أن  فله  �ليمني))))) 
�ملتقدمة, ويجوز �أن ي�ستاأنف �لدعوى فيحلفه بالدعوى �مل�ستاأنفة)1))).

املبحث الرابع ع�سر

اإذا اأقام املدعي �ساهدًا يف الأموال واأبى اأن يحلف معه, فحلف خ�سمه, فقال 

املدعي: اأنا اأحلف معه

�سورة امل�ساألة وحكمها:

فه �حلاكم �أن له  �إذ� كان للمدعي �ساهد و�حد يف �ملال �أو ما يق�سد منه �ملال, وعرَّ
�أن يحلف مع �ساهده وي�ستحق, فقال: ال �أحلف و�أنا ر��ض بيمني خ�سمي, ��ستحلف 
له فاإذ� حلف �سقط �حلق عنه, فاإن عاد �ملدعي بعد ذلك فقال: �أنا �أحلف مع �ساهدي 
مل ي�ستحلف, ومل ي�سمع منه, وهذ� قول �حلنابلة))))) ؛ الأن �ليمني فعل �ملدعي وهو 

قادر عليه فاأمكنه �أن ي�سقطها بخالف �لبينة))))). 

املبحث اخلام�س ع�سر

اإذا اأقام املدعي �ساهدًا واأبى اأن يحلف معه, فحلف خ�سمه, ثم اأح�سر املدعي 

�ساهدًا اآخر, فهل تكمل البينة؟

هذه �مل�ساألة �دعى فيها �ملدعي و�أقام �ساهد�ً و�حد�ً, ومل يحلف معه, وطلب ميني 
خ�سمه فحلف, ثم �أح�رش �ملدعي �ساهد�ً �آخر فهل تكمل به �لبينة �أم ال؟ 

ن�ض على هذه �مل�ساألة �ملالكية و�حلنابلة, و�خلالف فيها على قولني:

)179) ينظر : املغني 78/11.

)181) ينظر : احلاوي الكبري 313/16, حتفة املحتاج 319/11, املغني 78/11. 

)181) ينظر : املغني 78/11, املبدع 191/8, ك�ضاف القناع 341/6. ومل اأجد لغريهم قوًل يف امل�ضاألة.

)182) ينظر : املغني 78/11, املبدع 191/8. 
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القول الأول:

�أنه تكمل به �لبينة ويق�سى للمدعي بها كما لو مل يكن ��ستحلفه �ملدعي, وهذ� 
�لبخاري  �ملاج�سـون عن مالك, كما يف �رشح �سحيح  �بن  �ملالكيـة رو�ه  قول عند 
البن بطال,))))) وهو �ملذهب عند �حلنابلة ))))), وز�د �ملالكية: �إن كان �ملدعي ن�سي 

�ل�ساهد وحلف على ذلك – �أي على ن�سيانه -.
القول الثاين: 

�أنه ال تكمل به �لبينة ذكر هذ� �لقول �بن بطال يف �رشح �سحيح �لبخاري عن �بن 
كنانة عن مالك))))), ويو�فق هذ� �لقول مذهب �لظاهرية يف �أ�سل �مل�ساألة))))) . 

الأدلة:

اأدلة القول الأول:

)-ما جاء عن عمر ر�سي �هلل عنه  و�رشيح و�إبر�هيم �لنخعي وطاوو�ض: )�لبينة 
�لعادلة �أحق من �ليمني �لفاجرة)))))).

و�أن ظاهرها  �ليمني,  �أد�ء  و�إن جاءت عقب  مطلقا  �لبينة  قبول  ذلك على  فدل 
�ل�سدق, ويلزم من �سدقها فجور �ليمني �ملتقدمة فتكون �أولى ))))).

�ليمني  بطلت  �لبينة  فاإذ� وجدت  �لبينة,  �إليها عند عدم  ي�سار  �إمنا  �ليمني  )-�أن 
وتبني كذبها ))))). 

)183) 69/8 وينظر : منح اجلليل 321/8. 

)184) ينظر : املغني 212/11, ك�ضاف القناع 341/6.

.69/8 (185(

)186) ينظر : املحلى 441/8.

)187) �ضبق تخريجه.

)188) ينظر : املغني 211/11.

)189) ينظر : املغني 79/11.
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دليل القول الثاين:

�أن �ليمني حجة �ملدعى عليه, وبالتايل ال ت�سمع بعدها حجة �ملدعي, كما ال ت�سمع 
ميني �ملدعى عليه بعد بينة �ملدعي)1))).

ويجاب عن ذلك:

 باأن �لبينة �أ�سل و�ليمني بدل عنها, ولهذ� ال ت�رشع �إال عند تعذرها, و�لبدل يبطل 
بالقدرة على �ملبدل كبطالن �لتيمم بالقدرة على �ملاء, وال يبطل �الأ�سل بالقدرة على 
�ملبدل, ويدل على �لفرق بينهما �أنه حال �جتماعهما و�إمكان �سماعهما ت�سمع �لبينة 

وُيحكم بها, وال ت�سمع �ليمني وال ُي�ساأل عنها))))).
الرتجيح

للمدعي  ويق�سى  �لبينة,  �لثاين  بال�ساهد  تكمل  باأنه  �الأول  �لقول  عندي  يرتجح 
بها؛ لقوة ما ��ستدلو� به ومناق�سة �لقول �الآخر.

املبحث ال�ساد�س ع�سر

اإح�سار املدعي �ساهدًا ليحلف معه املدعي بعد حلف املدعى عليه

�سورة امل�ساألة وحكمها:

�إذ� �أقام �ملدعي دعو�ه يف �الأمو�ل, �أو ما يق�سد منها �الأمو�ل, ومل تكن له �أي 
بينة, وطلب ميني �ملدعى عليه فحلف, ثم وجد �ملدعي بعد ذلك �ساهد�ً, فهل يقيم 

هذ� �ل�ساهد ويحلف معه �أو ال؟ 

)191) ينظر : املغني 211/11.

)191) املرجع ال�ضابق.
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�مل�ساألة على قولني عند �ملالكية))))):
القول الأول: 

مع  �ل�ساهد  �لبينة  بهذه  له  ويق�سى  معه,  �ل�ساهد ويحلف  يقيم هذ�  �ملدعي  �أن 
�ليمني.

القول الثاين: 

�أن �ملدعي ال يحلف مع �ساهده ؛ الأن �ملدعى عليه قد برئ من �لدعوى بيمينه, 
فال يكتفي ب�ساهد وميني الإبطال ميني �ملدعى عليه. 

�ل�سابقة من جهة  �مل�ساألة  �مل�ساألة كاخلالف يف  �أن �خلالف يف هذه  ويف نظري: 
�الأدلة و�ملناق�سة, وباهلل �لتوفيق.

املبحث ال�سابع ع�سر

اإقامة املدعى عليه البينة بعد نكوله وحلف املدعي اليمني واأخذ ما ادعاه

�سورة امل�ساألة وحكمها:

�إذ� كان �ملدعي ال بينة له على دعو�ه وطلب ميني خ�سمه �ملدعى عليه, فنكل عن 
�ليمني, وردت �ليمني �إلى �ملدعي – عند من يرى �لرد – فحلف و�أخذ ما �دعاه, ثم 
�إن �ملدعى عليه وجد �لبينة على بر�ءته مما �دعاه �ملدعي, فاإنه حينئذ يرب�أ ويرجع �إلى 
ما �أخذه �ملدعي فياأخذه))))), وهذه �مل�ساألة ن�ض عليها �ملالكية, ويف نظري �أن عامة 

�أهل �لعلم ال يخالفون �ملالكية كما هو مذهبهم يف �أ�سل �مل�سالة �الأم))))).

)192) ينظر : تب�ضرة احلكام 345/1, منح اجلليل 321/8, ومل اأجد اأحداً من املذاهب الأخرى اأ�ضار لهذه امل�ضاألة, على اأنه 
يجدر التنبيه اإلى اأن احلنفية ل يرون الق�ضاء بال�ضاهد واليمني. 

)193) ينظر : تب�ضرة احلكام 346/1.

)194) ينظر : �س 11.
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ويقارب هذ� �ملبحث �ملبحث �الآتي: 

املبحث الثامن ع�سر

اإقامة املدعى عليه البينة بعد نفيه البينة على دفع دعوى املدعي

�سورة امل�ساألة وحكمها:

�إذ� قال �ملدعى عليه عند �سوؤ�ل �لقا�سي �إياه عن دفع دعوى �ملدعي: ال دفع يل 
ج هذه �مل�ساألة على �خلالف �ملتقدم فيما �إذ� قال �ملدعي: ال  – ال بينة يل –, فتخرَّ
بينة يل, فحلف �ملدعى عليه ثم وجد �ملدعي بينة على دعو�ه. قال يف ل�سان �حلكام: 
»يجب �أن تكون �مل�ساألة على �خلالف بني �أبي حنيفة وحممد بناء على هذه �مل�ساألة 

قـال �ملدعي: ال بينة يل... -«))))). – �إذ� 

املبحث التا�سع ع�سر

اإقامة املدعي البينة بعد نكوله و�سقوط دعواه

�سورة امل�ساألة وحكمها:

 �إذ� نكل �ملدعى عليه, �أو رد �ليمني على خ�سمه – �ملدعي – فنكل �أي�ساً �ملدعي 
�لبينة على  بعد ذلك  �ملدعي وجـد  �إن  ثم  لنكوله و�سقطت دعو�ه,  �سيئاً  ُيعـط  ومل 
�ليمني حني  نكوله عن  مينعه من ذلك  ببينته وال  ياأخذ  �لقا�سي  فاإن  �سدق دعو�ه, 

ردت �إليه فنكل))))).

)195) �س 227 ومل اأجد امل�ضاألة عند غري احلنفية.

)196) ينظر : تب�ضرة احلكام 346/1 ومل اأجدها عند غريهم.
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اخلامتة

�حلمد هلل حق حمده, و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده. وبعد:
فاإن م�سك �خلتام لهذ� �لبحث, ونهاية مطافه �أن يذيل بخامتة حتوي �أهم �لنتائج 

�لتي تو�سلت �إليها:
-�أن لليمني منزلة معتربة يف �لق�ساء, و�ساأنها مغاير يف م�سلك طرق �الإثبات.

-تفيد �ليمني عند �لفقهاء قطع �خل�سومة وعدم �ملطالبة بها يف �حلال, فال يح�سل 
بها بر�ءة ذمة �حلالف.

عليه  و�ملدعى  �ملدعي  من  كل  يوجهها  �خل�سوم,  ملك  �ليمني  توجيه  حق  -�أن 
باإر�دته �ملنفردة.

-يجوز للقا�سي عر�ض �ليمني على �خل�سم و�إن مل يجز �أن يحلفه.
-�أن من توجهت �إليه �ليمني وكان حا�رش�ً بنف�سه ال يخرج حاله عن �أربعـة �أحو�ل.
�الأم جو�زها, وهو مذهب  �مل�ساألة  �ليمني  بعد  �لبينة  �إقامة  م�ساألة  -�لر�جح يف 

عامة �أهل �لعلم.
-تكاد جتمع قو�نني �الإثبات يف �لدول �لعربية �أن توجيه �ليمني يقت�سي �لتنازل 

عما عد�ها من �لبينات بالن�سبة �إلى �لو�قعة �لتي ترد عليها.
-جو�ز �إقامة �لبينة بعد �ليمني بعد قول �ملدعي: ال �أعلم يل بينة. مع مر�عاة ما 

جاء يف ترجيح �مل�ساألة.
-�إذ� قال �ملدعي: ال �أعلم يل بينة, فحلف خ�سمه, فقالت بينة: نحن ن�سهد لك, 

�سمعت, ما مل ت�سهد �لبينة بغري ما �دعاه.
-جو�ز �إقامة �لبينة بعد �ليمني بعد قول �ملدعي: ال بينة يل. مع مر�عاة ما جاء يف 

ترجيح �مل�ساألة.
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-�إذ� قال �ملدعي: بينتي غائبة, وطلب حتليف خ�سمه, ثم ح�رشت بينته �سمعها 
�لقا�سي وحكم بها.

-جو�ز �إقامة �لبينة بعد �ليمني بعد قول �ملدعي: بينتي حا�رشة و�أريد ميينه. ومع 
قبولها فال يظهر يل �أن يقال باأن �حلالف كاذب يف ميينه وي�ستحق �لعقاب.

-�إذ� قال �ملدعي: ال �أريد �إقامة �لبينة بعد ميني خ�سمي. �كتفي مبا طلبه و��ستحلف 
�ملدعى عليه, فلو حلف ثم �أر�د �إقامة �لبينة فاالأقرب عندي �أنه ال ميلك ذلك بعد �أن 

�أ�سقط حقه.
-�إذ� قال �ملدعي: �أبر�أتك من هذه �ليمني, �سقط حقه منها يف هذه �لدعوى فقط.
-�إذ� �أقام �ملدعي �ساهد�ً يف �الأمو�ل وما يف حكمها, و�أبى �أن يحلف مع �ساهده, 
فحلف خ�سمه, فقال �ملدعي بعد ذلك: �أنا �أحلف مع �ساهدي, مل ي�سمع منه, ومل 

ي�ستحلف.
-�إذ� �أقام �ملدعي �ساهد�ً, و�أبى �أن يحلف معه فحلف خ�سمه, ثم �أح�رش �ملدعي 

�ساهد�ً, كملت �لبينة و�سمعت.
-جو�ز �إقامة �ملدعى عليه �لبينة بعد نكوله وحلف �ملدعي �ليمني و�أخذ ما �دعاه.

-جو�ز �إقامة �ملدعى عليه �لبينة بعد نفيه �لبينة على دفع دعوى �ملدعي.
-جواز اإقامة املدعي البينة بعد نكوله و�سقوط دعواه.

و�هلل �أعلم, و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد, و�آله و�سحبه و�سلم.

 


