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 ملّخص الدراسة

عريف اليمني قة يف اليمني املردودة من حيث تتهدف الدراسة إىل بيان مجلة من املسائل املتعل  

صاارير املساا لة   سااامها من حيث ام م والقءاااث ، ثم ت ثم اجتهت إىل بيان أقاملردودة إمجاال ، 

ث عدة ت لنا الدراساااااااااة يف حهاية ال  وحترير حمل النزاع بني مذاهب الفقهاث ، ثم كشاااااااااف

 حتائج وترصيات .

اصاااااااااايفحا ،  غة واصاااااااااايفحا ، تعريف املردودة لغة و تعريف اليمني ل الكلمات املفتاحية :

 .  اليمني املردودة صفيا ، ثم أقسام اليمني ، ثم ح مدة بإعت ارها مرك ا وتعريف اليمني املردو



 

 

Right rejected (A comparative jurisprudence 

study) 

Abstract:

 

  



 

 

 شكر وتقدير

 وعىل آله وصحبه أمجعني. ،والصالة والسالم عىل نبينا الكريم ،احلمد هلل رب العاملني

 أما بعد:

 من ال يشووكر الناال ال يشووكر  »ق له:  -اهلل عليه وسوولم صووىل-فقد جاء عن رسوو ا اهلل 

صربمها عيل منذ  (1)« اهلل فمن ههنا أت جه ل الدي الكريمني جزامها اهلل عني خري اجلزاء عىل تربيتهام و

 نع مة أظافري إىل أن رصت إىل كلية الدراسات العليا.

شيخ أ. د: وليد الربيع  ضيلة ال شكر وبالغ االمتنان فقد ،-حفظه اهلل –كام أخص ف كان  بال

 واحلمد هلل رب العاملني. ، عىل ما قدم خري اجلزاءفجزاه اهلل ،لنا م جًها ومرشًدا وناصًحا

 

                                                           
باب: ما جاء يف الشكر ملن أحسن  ،يف كتاب: الرب والصلة ،والرتمذي يف سننه ،(3/47أخرجه أمحد يف مسنده ) (1)

وصححه الشيخ األلباين يف حتقيقه  ،"هذا حديث حسن صحيح "وقاا الرتمذي: ،(1597حديث رقم ) ،إليك

 (.779للكتاب )صو



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونع ذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من 

أن  وأشهد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 حممًدا عبده ورس له.

) س رة آا عمران: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    چ 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺچ ،(101

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  ،(1) س رة النساء: چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ    ڭڭ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ 

 (.41،40) س رة األحزاب:  چٴۇ 

الشيخ األستاذ الدكت ر  كلفني فيه فضيلة " اليمني املردودة ":فهذا بحث خمترص يف أما بعد:

 .واحلمد هلل رب العاملني ،فاهلل أسأا أن جيزيه عني خري اجلزاء ،-حفظه اهلل –وليد خالد الربيع 

 أوًلا: أهمية املرضرع:

 ،امل وقمعهظلم الظ برد   ،وحياهتا حياة طيبةمنه لقيام األمم  ملا كان القضاء بني الناال أمًرا ال بد

 ،وأداء احلق ق ألهلها املستحقني ،وقطع اخلص مات بني املتخاصمني ،وأخذ حق املظل م ونرصته

 ،سهموأنف ،وأم اهلم ،فيأمن الناال عىل أعراضهم ،جاءت به الرشيعة كي يس د النظام يف املجتمع

 ) چپ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :-تعاىل –قاا  ،فيق م ن بحق اهلل عليهم من عبادهتم وت حيده

 ،ويتحقق العمران ،وتنهض البلدان ،ففي األمن واألمان يعبد ال احد الديان( 3س رة قريش: 

ني عىل عند التقايض هي رد اليم لومن املسائل التي حتص ،ويتفرغ الناال ملا يصلح دينهم ودنياهم

 املدعي إذا مل يكن عنده بينة.

 أوًلا: أهمية املرضرع:

 تظهر أمهية اليمني باآليت:



 

 

 حاجة القضاة ملعرفة احلكم الرشعي لليمني املردودة. -1

 معرفة الناال بإجراءات القايض. -1

 ثاحًيا: أس اب اختيار املرضرع:

ينية م رهم الدذي قد يعظم شأنه يف حياة الناال وأال أمهية هذا امل ض ع لتعلقه بالقضاء -1

 والدني ية.

م لة مطروقة يف كتب أهل العلملا كانت مسأ ،كم اليمني املردودةاحلاجة إىل التعرف عىل ح -1

 والفضل واختلفت أراءهم فيها.

 ثالًثا: مش لة ال  ث:

 بيان ماهية اليمني املردودة وحقيقتها. -1

 ردودة.معرفة حكم اليمني امل -1

 رابًعا: أهداف ال  ث:

 صل إىل معرفة ماهية اليمن املردودة وحقيقتها.الت  -1

 استنباط الق ا الفصل والراجح يف حكم اليمني املردودة. -1

 خامًسا: الدراسات السابقة:

 وجدت بعض الدراسات السابقة يف هذا امل ض ع منها:

بحث  ،د. عبد العزيز بن صالح بن حممد الرضيامن ،النك ا يف اليمن وأثره يف القضاء -1

السنة  ،(11العدد ) ،حمكم نرش يف جملة العدا الصادرة عن وزارة العدا باململكة العربية السع دية

 ها.يفوذكر أق اا العلامء  ،ه. تطرق فيه الباحث لليمني املردودة تعريًفا هبا1711رجب  -الثالثة

 د. خالد بن عبد اهلل بن إبراهيم آا ،عىل احلكم القضائي تغليظ اليمن وأثر النك ا عنه -1

العدد  ،بحث حمكم نرش يف جملة العدا الصادرة عن وزارة العدا باململكة العربية السع دية ،سليامن

 ه.1733حمرم  -السنة الرابعة عرش ،(93)



 

 

جامعة  ،هادكت ررسالة  ،عبد اهلل بن اليق بن سع د الشمري ،االستمهاا وأثره يف الدع ى -3

وتطرق الباحث لليمني  ،هو1737 -وه1733العام  ،املعهد العايل للقضاء ،اإلمام حممد بن سع د

 .يف املطلب الثاين منه ،املبحث الرابع ،املردودة يف الفصل األوا

د. ال ليد بن عبد الرمحن آا فريان. بحث حمكم  ،عليه بيمني املدعي القضاء عىل املدعي -7

رجب  ،(74العدد ) ،نرش يف جملة العدا الصادرة عن وزارة العدا باململكة العربية السع دية

 .وه1731

 ،عتيبيغالب بن صقر الغ يري ال ،اإلثبات باليمني يف نظام املرافعات الرشعية السع دي -9

 -وه1715العام  ،ث تكمييل للحص ا عىل املاجستريبح ،جامعة نايف العربية للعل م األمنية

 م.1002

 د. أ. ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية يف املعامالت املالية واألح اا الشخصية -6

 -وه1541 ،كلية الرشيعة والقان ن ،جامعة األزهر ،رسالة دكت راه ،مد مصطف  الزحييلحم

 م.1521 -وه1701مكتبة دار البيان  ،الطبعة األوىل ،م1541

د. أمحد حممد  ،)دراسة تطبيقية عىل القان ن املدين( ،البينة القضائية يف الفقه اإلسالمي -4

 دار اجلنادرية للنرش والت زيع. ،م1013الطبعة األوىل  ،النيف

 ،جامعة اإلمام حممد بن سع د اإلسالمية ،حممد بن صالح القايض ،اليمني يف الدع ى -2

 )رسالة ماجستري غري منش رة(. وه1705املعهد العايل للقضاء 

اإلمام حممد  جامعة ،سامل احلميدي العياد ،القضاء باليمني والنك ا عنها يف الفقه اإلسالمية -5

 )رسالة ماجستري غري منش رة(. وه1355املعهد العيل للقضاء  ،بن سع د اإلسالمية

 ا: منهج ال  ث:دًسسا

نهج وفيام ييل بعض مالمح هذا امل ،البحث املنهج االستقرائي واالستنباطياتبعت يف هذا 

 وخط اته:

 ليتضح املقص د من دراستها. ،أص ر املسألة املراد بحثها قبل بيان حكمها -1



 

 

ه مع ت ثيق االتفاق من مظان ،فأذكر حكمها بدليله ،إذا كانت املسألة من م اضع االتفاق -1

 املعتربة.

 فأتبع ما ييل: ،املسألة من مسائل اخلالفإذا كانت  -3

 إذا كانت بعض ص ر املسألة حمل اخلالف وبعضها حمل اتفاق. ،حترير حمل اخلالف 

 ويك ن عرض اخلالف حسب  ،وبيان من قاا هبا من أهل العلم ،ذكر األق اا يف املسألة

 االجتاهات الفقهية.

 لك مسلك فأس ،عىل املسألة يف مذهب وإذا مل أقف ،االقتصار عىل األق اا الفقهية املعتربة

 التخريج.

 .ت ثيق األق اا من كتب املذاهب الفقهية األصلية 

 كانت  فإن ،وذكر ما يرد عليه من مناقشات ،مع بيان وجه الداللة ،ذكر أدلة األق اا

م تذكر ث ،قلت: ن قش ،وإن كانت منق لة ،قلت: يناقش أو يمكن أن يناقش ،املناقشات من عندي

 ثم ج اب. كاناإلجابة عن املناقشة إن 

 وذكر ثمرة اخلالف إن وجدت. ،مع بيان سببه ،الرتجيح 

 االعتامد عىل أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والت ثيق والتخريج واجلمع. -7

 وجتنب االستطراد. ،الرتكيز عىل م ض ع البحث -9

 جتنب األق اا الشاذة. -6

 الس رة ورقم اآلية.اسم وعزوها بذكر  ،اآليات الكريمة بالرسم العثامينكتابة  -4

يحني إن مل تكن يف الصح ،جتهاوبيان ما ذكره أهل العلم يف در ،ج األحاديث الرشيفةختري -2

 و أحدمها.انت كذلك فأكتفي بتخرجيها منهام أفإن ك ،حدمهاأو أ

 واحلكم عليها إن كان ثم حكم ألهل العلم فيها. ،ختريج اآلثار من مصادرها األصلية -5

 التعريف باملصطلحات ورشح الغريب. -10



 

 

 وعالمات الرتقيم. ،واإلمالء ،العناية بق اعد اللغة العربية -11

 اخلامتة وفيها أهم النتائج. -11

 ا: خية ال  ث:سابًع

 انتظمت خطة البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

 ،وأهداف البحث ،ومشكلة البحث ،وأسباب اختياره ،فيها أمهية امل ض عاملقدمة وبينت 

 وخطة البحث. ،ومنهج البحث ،والدراسات السابقة

 وفيه ثالثة مطالب: ،التعريف بمفردات العن ان املبحث األول:

 .املطلب األوا: تعريف اليمني لغة واصطالًحا 

 .املطلب الثاين: تعريف املردودة لغة واصطالًحا 

 لب الثالث: تعريف اليمني املردودة باعتبارها مركبًا وصفيًا.املط 

 وفيه مطلبان: ،أقسام اليمني املبحث الثاني:

 .املطلب األوا: أقسامها من حيث حكمها 

 .املطلب الثاين: أقسامها من حيث القضاء 

 وفيه مطلبان: ،حكم اليمني املردودة املبحث الثالث:

  وحترير حمل النزاع.املطلب األوا: تص ير املسألة 

 .املطلب الثاين: مذاهب العلامء يف اليمني املردودة 

 هم النتائج.وفيها أ اخلامتة:



 

 

 األولاملبحث 
 التعريف مبفردات العنوان

تعريف اليمني لغة واصطالًحا.امليلب األول:

تعريف املردودة لغة واصطالًحا.امليلب الثاحي:

ارها مركًبا وصفًيا.اليمني املردودة باعتبتعريف امليلب الثالث:



 

 

 املبحث األول:

 التعريف مبفردات العنوان

إذ بذلك حيصل التص ر الصحيح للمسألة املراد  ،يتناوا هذا املبحث بيان مفردات العن ان

 قبل دراستها واحلكم عليها. ،بحثها

 امليلب األول:

 واصيفًحاتعريف اليمني لغة 

 اليمني لغة:أوًلا: 

اليمني: ف ،الياء وامليم والن ن كلامت من قياال واحد "قاا ابن فارال رمحه اهلل يف مادة )يمن(:

اليد  وكل ذلك من ،واليمني احللف ،وه  ميم ن ،ويقاا اليمني الق ة... واليمني الربكة ،يمني اليد

 .(1)"اليمن ... وسمي احللف يمينًا؛ ألن املتحالفني كأن أحدمها يصفق بيمينه عىل يمني صاحبه

 واملعن  املراد يف بحثنا ه  احللف.

 ثاحًيا: اليمني اصيفًحا: 

حسب ما يتعلق ب ،متقاربة املعاين ،اليمني بتعاريف خمتلفة األلفاظ -رمحهم اهلل - ءعرف الفقها

 يف كل مذهب من املذاهب الفقهية األربعة.روسأذكر تع ،هبا من أحكام عندهم

 :ويف الرشع تق ية أحد طريف  "له:ق ب -رمحه اهلل -عرفها الق ن ي  اليمني عند امنفية

 .(1)"أو التعليق ،-تعاىل –اخلرب بذكر اهلل 

 :اليمني قسم أو التزام مندوب  "بق له: -رمحه اهلل -عرفها ابن عرفة  اليمني عند املال ية

 .(3)"عدمهال يفتقر لقب ا معلق بأمر مقص د  أو ما جيب بإنشاء ،غري مقص د به القربة

                                                           
تاج العروال من  ،(5/390وانظر: لسان العرب مادة )يمن( ) ،(6/195ابن فارال ) ،معجم مقاييس اللغة (1)

 (.36/301ج اهر القام ال )

 (.199اجلرجاين )صو ،وانظر: التعريفات ،(61للق ن ي )صو ،ءأنيس الفقها (1)

 (.106أليب عبد اهلل حممد األنصاري الرصاع )صو ،رشح حدود ابن عرفة (3)



 

 

 :حتقيق أمر غري  "بق له: -رمحه اهلل -عرفها اخلطيب الرشبيني  اليمني عند الشافعية

كحلفه ليقتلن  أو ممتنًعا ،ليدخلن الدارثباًتا ممكنًا كحلفه نفيًا أو إ ،ضيًا كان أو مستقباًل ثابت ما

 .(1)"مع العلم باحلاا أو اجلهل به ،صادًقا كانت أو كاذبة ،امليت

 :ت كيد احلكم بذكر معظم عىل  "بق له: -رمحه اهلل -عرفها البعيل  اليمني عند امنابلة

 .(1)"وجه خمص ص

تبهم إنام لليمني يف ك -اهلل رمحهم -لكن الحظ الدكت ر حممد الزحييل أن مجيع تعاريف الفقهاء 

ذكروها يف كتب  وإن كان ا ،وهي تعريفات لليمني بمعناها العام ،تناول ا فيها ت كيد احلق إثباًتا أو نفيًا

 ،اءاليمني التي تك ن يف باب القض :فاملراد باليمني املردودة هنا ،القضاء والدعاوى ببيان أحكامها

 -تعاىل –تأكيد ثب ت احلق أو نفيه باستشهاد اهلل  " بق له:وقد عرف اليمني التي تك ن أمام القايض

 .(3)"أمام القايض

 ولعل هذا التعريف الذي ذكره الدكت ر الزحييل ه  املناسب مل ض ع البحث.

 

  

                                                           
 (.7/730اخلطيب الرشبيني ) ،مغني املحتاج (1)

 (.740أليب عبد اهلل حممد بن أيب الفتح البعيل )صو ،املطلع عىل ألفاظ املقنع (1)

 (.314،315حممد مصطف  الزحييل )صو :انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية للدكت ر (3)



 

 

 املطلب الثاني:

 تعريف املردودة

 -رمحه اهلل -قاا ابن فارال  ،وهي من الرد ،(1)وامل س  جماًزا ،تطلق عىل املطلقةاملردودة لغة: 

تق ا: رددت اليشء أرده  ،وه  رجع اليشء ،الراء والداا أصل واحد مطرد منقاال "(:يف مادة )رد  

أي يرجعه عن السق ط  ،: عامد اليشء الذي يردهوالرد ،وسمي املرتد؛ ألنه رد نفسه إىل كفره ،رًدا

 .(1)"والضعف

 وخالصة التعريف أن املردودة من الرد وه  رج ع اليشء.

مفرًدا  "املردودة"تخدام لفظ اس -رمحهم اهلل -فلم يرد يف كالم الفقهاء يف االصيفح أما 

 ( يف بعض يفرد  ولكن استخدم ا اشتقاقات أصل الكلمة ) ،عىل حسب علمي واطالعي القارص

 يف باب حكم املرتد. (7)والردة ،يف باب املرياث (3)كالرد ،أب اب الفقه

  

                                                           
 (.2/25املرتىض الزبيدي ) ،انظر: تاج العروال من ج اهر القام ال (1)

 (.1/326ابن فارال ) ،معجم مقاييس اللغة (1)

 (.365صو) -رمحه اهلل -املطلع عىل ألفاظ املقنع للبعيل  ،املسألة عام هي عليه من الكاما إىل النقصالرد: رصف  (3)

 (.761الردة: الرج ع عن دين اإلسالم إىل الكفر. انظر: املصدر السابق )صو (7)



 

 

 املطلب الثالث:

 ركًبا وصفًيااملردودة باعتبارها م تعريف اليمني

 .(1)مني التي ترد عىل املدعي إذا تم نك ا املدع  عليههي الي اليمني املردودة عند املال ية:

بعد نك ا املدع  عليه يردها ه  أو  يمني املدعي وهي اليمني املردودة عند الشافعية:"

 .(1)"القايض

بعد نك ا  ،دودة هي التي تطلب من املدعيمني املرالي اليمني املردودة عند امنابلة:"

 .(3)"املدع  عليها عنها

 

  

                                                           
 (.6/110ملحمد بن ي سف امل اق ) ،انظر: التاج واإلكليل (1)

 (.9/619جالا الدين املحيل )حاشيتا قلي يب وعمرية عىل رشح  (1)

 (.315،310ابن قيم اجل زية ) ،الطرق احلكمية (3)



 

 

 

 

 

 املبحث الثاني:
 أقسام اليمني

 

 وفيه مطلبان:

 أقسامها من حيث حكمها. املطلب األول:

 أقسامها من حيث القضاء عليها. املطلب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 املبحث الثاني:

 أقسام اليمني

  مهاحقسامها من حيث أيلب األول: امل

 ،وتارة مباحة ،وتارة مندوبة ،فتارة تك ن واجبة ،جتري األحكام التكليفية اخلمسة يف اليمني

 .(1)وقد نص عىل هذا ابن قدامة يف كتابه املغني ،وتارة حمرمة عىل حسب احلاا ،وتارة مكروهة

 أوًلا: كرحها واج ة:

انت يف كفتجب اليمني إذا  ،فتأخذ اليمني حكم ما تعلقت به ،وهذه تك ن يف األم ر ال اجبة

قاا: خرجنا مع  -ريض اهلل عنه -كام جاء عن س يد بن حنظلة  ،الدم دفع مهلكة عن إنسان معص م

 ،لف ان حيفتحرج الق م أ ،فأخذه عدو له ،حجرومعنا وائل بن  -صىل اهلل عليه وسلم -رس ا اهلل 

 ،(1)«سلمصدقت املسلم أخ  امل »فقاا: ،-صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت ذلك للنبي  ،وحلفت أنه أخي

ومثله أن  ،وما ال يتم ال اجب إال به فه  واجب ،الدم واجب  ؛ ألن إنجاء معص مفهذا األمر واجب

 .(3)كمن وجهت عليه أيامن القسامة يف دع ى القتل عليه وه  بريء ،يدفع املهلكة عن نفسه

 ثاحًيا: كرحها مندوبة:

م أو إزالة حقد من قلب مسل ،يك ن فيها إصالح بني متخاصمنيم ر التي وهذه تك ن يف األ

 .(7)عن احلالف

 

                                                           
 (.13/770انظر: املغني البن قدامة ) (1)

 ،(3199حديث رقم ) ،باب: املعاريض باأليامن ،كتاب: األيامن والنذور ،وأب  داود ،(7/45رواه اإلمام أمحد ) (1)

 (.926اود )صووصححه الشيخ األلباين يف حتقيقه لسنن أيب د

  (.13/770انظر: املغني البن قدامة ) (3)

 (.13/771انظر: املرجع السابق ) (7)



 

 

 ثالًثا: كرحها م احة.

أو احللف عىل خرب بيشء وه   ،وهذه تك ن يف األم ر التي يك ن فيها احللف عىل أمر مباح

 .(1)صادق فيه

 رابًعا: كرحها م روهة:

أو ترك مندوب؛ ألن اليمني هنا تك ن حاملة عىل فعل  ،وتك ن يف احللف عىل فعل مكروه

 .(1)ومن قسم املكروه احللف يف البيع والرشاء ،أو مانعة من فعل الطاعة فتك ن مكروهة ،املكروه

 خامًسا: كرحها حمرمة:

 گ  گ  ڳ    ڳ چ:-تعاىل -فه  حمرم رشًعا بق له   ،وتك ن يف احللف الكاذب

فاحللف عليه أشد إثاًم  ،وألن الكذب حرام وكبرية من الكبائر ،(17)س رة املجادلة:  چڳ  

 رامواحللف عىل فعل احل ،أو يظلم شخًصا ،احللف الكاذب حًقا وأشد منه أن يقتطع هبذا ،وأعظم وزًرا

 .(3)ن يزينحرام كمن حلف أن يرشب اخلمر أو أ

 

                                                           
 (.13/771انظر: املرجع السابق ) (1)

 (.13/773انظر: املغني البن قدامة ) (1)

 (.13/773،777انظر: املرجع السابق ) (3)



 

 

 املطلب الثاني:

 أقسامها من حيث الذي توجه إليه

اليمني املردودة يف البحث هي اليمني القضائية التي حتصل يف جملس القضاء وهلا ملا كانت 

 ح اا:ة أثالث

 أوًلا: ميني الشاهد.

مه ر فذهب اجل ،ف أهل العلم فيهاوقد اختل ،وهي اليمن التي حيلفها الشاهد قبل أداء الشهادة

عدم استحالف  صلن األفقال ا: إاملالكية وفصل  ،(1)ن الشاهد غري ملزم باليمني مع شهادةإىل أ

 ،(1)ولكن للحاكم ذلك إن ارتاب منهم ،عليه أن يطلب  يمينهم يف الشهادة وليس للمدع  ،الشه د

 وقد حك  أب  حممد بن حزم الق ا "قاا ابن القيم رمحه اهلل: ،وذهب علامء آخرون إىل حتليف الشه د

ه ًدا يف ف شأنه حل   -حممد بن برش وه  - ،وقايض اجلامعة بقرطبة ،وضاحبتحليف الشه د عن ابن 

وإذا كان للحاكم أن يفرق الشه د إذا ارتاب  :تركة باهلل أنه ما شهدوا به حلق... قلت ] أي: ابن القيم[

يث ح ،والذي يرتجح ه  تفصيل املالكية واختيار ابن القيم ،(3)"فهم إذا ارتاب هبمفأوىل أن حيل   ،هبم

فجاز للقايض أن يستحلفهم يف حاا  ،إن أح اا الناال الي م قد فسدت إال ما رحم ريب؛ لقلة الدين

 الريبة.

 ثاحًيا: املدعى عليه:

صىل اهلل عليه  -واألصل فيها ق له  ،عليه بطلب املدعي؛ لتأكيد ج ابه دع وهي التي حيلفها امل

 ،ولكن البينة عىل املدعي ،م اهلمرجاا وأناال دماء ل  يعط  الناال بدع اهم. الدع   »:-وسلم

                                                           
للبه يت  ،ورشح املنته  ،(7/660للن وي ) ،وروضة الطالبني ،(7/301للزيلعي ) ،انظر: تبيني احلقائق (1)

(6/405.) 

 (.4/124انظر: رشح اخلرايش عىل خمترص خلييل مع حاشية العدوي ) (1)

 (.320-342ابن القيم ) ،الطرق احلكمية (3)



 

 

وتسم  باليمني األصلية؛ ألهنا هي األصل يف النص ص واملقص د يف كالم  ،(1)«واليمني عىل من أنكر

دع  فاألصل أن اليمني عىل امل ،وهي التي يدور ح هلا احلديث ك سيلة من وسائل اإلثبات ءالفقها

ة من كأيامن اللعان الصادرتدفع دع ى املدعي  ؛ ألهناوتسم  بالدافعة ،لنص احلديث ؛عليه إذا أنكر

  .(1)وتسم  بالرافعة؛ ألهنا ترفع اخلص مة ،الزوجة يف دفع دع ى الزوج

 :ثالًثا: ميني املدعي

ثالثة  فهي ،أو لرد اليمني عليه ،أو إلثبات حقه ،وهي التي حيلفها املدعي لدفع التهمة عنه

 أقسام:

لسبب يستدعي القيام  ؛هوهي اليمني التي يؤدهيا املدعي يف إثبات حق اجلالبة:"اليمني  -1

 وهي اليمن مع ،وهذه األسباب التي تدع ا جللب حقه إما التي حيلفها مع شهادة شاهد واحد ،(3)"هبا

وهي  ،وردها القايض إىل املدعي ليحلف ،وإما بسبب نك ا املدع  عليه عن اليمني األصلية ،الشاهد

 .(7)وهناك ص ر أخرى لليمني اجلالبة ،وهي م ض ع بحثنا ،اليمني املردودة

                                                           
حديث رقم  ،باب: البينة عىل املدعي واليمني عىل املدع  عليه ،كتاب: الدع ى والبينات ،للبيهقي ،السنن الكربى (1)

وصححه  ،(6/972( )10باب رقم ) ،كتاب: الشهادة ،وحسنة احلافظ يف الفتح ،(11/173،171( )11173)

وأصله يف الصحيحني أخرجه البخاري يف صحيحه  ،(2/304( )1629حديث رقم ) ،الشيخ األلباين يف إرواء الغليل

)س رة آا  چ ېئ     ېئ  ېئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  چ  باب: ،كتاب: التفسري ،مط اًل 

رقم  حديث ،باب: اليمني عىل املدع  عليه ،كتاب: األقضية ،ومسلم واللفظ له ،(7991حديث رقم ) ،(44عمران: 

(7740.) 

جامعة  ،جستريرسالة ما ،غالب بن صقر العتيبي ،انظر: اإلثبات باليمني يف نظام املرافعات الرشعية بالسع دية (1)

 (.79نايف العربية للعل م األمنية )صو

 (.394د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

 (.392انظر: املصدر السابق )صو (7)



 

 

 غري حمققة عىل املدع  قصد رد دع ىوهي اليمني التي تطلب من املدعي ب ميني التهمة: -1

 امة.كأيامن القس ،شاًكا يف املدع  عليه ،به ن املدعي حني يك ن قاطًعا باملدعيأي تطلب م ،(1)عليه

دلة لدفع التهمة ها املدعي بطلب القايض مع األحيلفوهي التي  لتوثيق واالستظهار:ميني ا -3

دين الحتاما أنه قد است ىف ال ،و غائبدة إذا كانت الدع ى بحق عىل ميت أيلجأ إليها القايض عا ،عنه

 . (1)أو أبرأه منه

  

                                                           
 (.392انظر: املصدر السابق )صو (1)

 (.361-392للت سع انظر: املصدر السابق ) (1)



 

 

 

 

 :املبحث الثالث
 حكم اليمني املردودة

 

 تص ير املسألة وحترير حمل النزاع. امليلب األول:

 .مذاهب العلامء يف اليمني املردودة امليلب الثاحي:

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 :املبحث الثالث

 حكم اليمني املردودة

وذكر  ،يأيت هنا بيان حكم اليمني املردودة ،وأقسام اليمني ،بعد أن تقدم تعريف اليمني املردودة

 وذلك يف املطالب اآلتية. ،أق اا الفقهاء فيها

 : تص ير املسألة وحترير حمل النزاع.امليلب األول

ملا كان احلكم عيل اليشء فرع من تص ره كان ال بد تص ير املسألة املراد بحثها؛ ألن التص ر 

 .-إن شاء اهلل -السليم يؤدي إىل احلكم السليم 

 أوًلا: صررة املس لة:

فيسأا القايض املدع  عليه عن الدع ى  ،رسق سيارتههي أن يأيت عمرو ويدعي أن زيًدا 

زيد إن  فيق ا القايض لك يمني ،فيق ا القايض لعمر هل لك بينة؟ فيق ا ما عندي بينه ،فينكرها

 ، أحلفال :فيق ا زيد ،فيطلب عمرو من القايض أن يستحلف زيًدا أنه ال سيارة لعمرو عنده ،شئت

 أخذت سيارته.أو يق ا دع عمًرا حيلف أين  ،أو يسكت

 ثاحًيا: حترير حمل النزاع:

 .(1)بينة تكن للمدعي واليمني عىل املدع  عليه إن لن ،ين البينة عىل املدعأمجع العلامء عىل أ -

الذي  هل ترد عىل املدعي ،واختلف ا رمحهم اهلل فيام ل  رفض املدع  عليه اليمني ونكل عنها -

 .(1)ليست معه بينة أو ال؟

 

  

                                                           
 (.26انظر: اإلمجاع البن املنذر )صو (1)

 وسيظهر إن شاء اهلل يف هذا املبحث خالف العلامء فيها. ،هذه الص رة هي حمل البحث (1)



 

 

 الثاني:املطلب 

 مذاهب العلماء يف اليمني املردودة

 اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل مخسة أق اا:

وه  مذهب  ،عىل املدع  عليه (1)ويقىض بالنك ا ،الق ا األوا: ال ترد اليمني عىل املدعي

 .(1)واملشه ر من مذهب احلنابلة ،احلنفية

 أدلة القرل األول:

 أوًلا: الكتاب:

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  چ  

)س رة  چىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  

 (.44آا عمران: 

 :يف هذه اآلية منع أن يستحق احلالف بيمينه عىل غريه حًقا  -تعاىل –أن اهلل  وجه الداللة

 .(3)فيشمله ال عيد ،فال ترد اليمني عليه حت  ال يستحق بيمينه ماا غريه

 ثانًيا: السنة:

ل  يعط  الناال بدع اهم الدع  ناال دماء رجاا وأم اهلم  »:-صىل اهلل عليه وسلم -ق له 

                                                           
معجم مقاييس اللغة  "الن ن والكاف والالم أصل صحيح يدا عىل منع وامتناع "النك ا لغة: قاا ابن فارال: (1)

أو  ،أو عدو قاومه ،بأن يرجع عن يشء قاله "والنك ا اصطالًحا: عرف ابن أيب الفتح البعيل النك ا: ،(9/743)

 (.129. املطلع عىل أب اب املقنع )صو"أو يمني تعني عليه أن حيلفها ،شهادة أرادها

 (.19/112 )للبه يت ،وكشف القناع ،(6/935للبه يت ) ،ورشح املنته  ،(6/130للكاساين ) ،بدائع الصنائع (1)

 (.11/42للقرايف ) ،انظر: الذخرية (3)



 

 

ل  يعط  الناال بدع اهم الدع  ناال دماء رجاا  » ويف لفظ: ،(1)«ولكن اليمني عىل املدع  عليه

 .(1)«واليمني عىل من أنكر ،ولكن البينة عىل املدعي ،وأم اهلم

 :ىل حرص اليمني يف جانب يف الرواية األو -صىل اهلل عليه وسلم -أن النبي  وجه الداللة

 دعيحرص البينة يف جانب املاألخرى ويف الرواية  ،كام جعل جنس اليمن يف جانبه ،املدع  عليه

 ن األلف والالم يف لفظ اليمنيد اليمني عىل املدعي؛ ألفال تر ،وجعل جنس البينة يف جانبه

 يف جنب فاليمني ،ن اجلنس ليس وراءه يشءفال تبق  يمني ت جه إىل املدعي؛ أل ،قلالستغرا

 .(3)بحاا وال ترد إىل املدعي ،املدع  عليه

 أما إذا أدى كل  ،بأن هذا احلديث يبني مكا جيب عىل كل من اخلصمني يف ابتداء :حرقش

وال  ،ثوال يشمله احلدي ،فال داللة يف احلديث عليه ،منهام ما جيب عليه دون ال ص ا إىل نتيجة

 كام ثبت اليمني عىل املدعي يف كثري من احلاالت التي قبل فيها الشارع ق ا ،معن  لالستغراق فيه

 .(7)وكذا ال ديع وال يص والقيم ،و اهلالك أو الردأكاألمني يف ادعائه التلف  ،مع يمينه الشخص

 ثالًثا: اآلثار:

 ،ا له بثامن مائة درهم بالرباءة من كل داءأن أباه باع عبدً  ":عن سامل بن عبد اهلل بن عمر -1

فقاا:  ،اءمن كل د فقاا ابن عمر: إين بعته بالرباءة ،فجاء خياصمه إىل عثامن ،ف جد الرجل به عيبًا

                                                           

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  چ  باب: ،كتاب: التفسري ،أخرجه البخاري يف صحيحه مط اًل  (1)

باب: اليمني عىل  ،كتاب: األقضية ،ومسلم واللفظ له ،(7991حديث رقم ) ،(44)س رة آا عمران:  چېئ     ېئ  ېئ 

 (.7740حديث رقم ) ،املدع  عليه

حديث رقم  ،باب: البينة عىل املدعي واليمني عىل املدع  عليه ،كتاب: الدع ى والبينات ،للبيهقي ،السنن الكربى (1)

وصححه  ،(6/972( )10باب رقم ) ،كتاب: الشهادات ،وحسنه احلافظ يف الفتح ،(11/171-173( )11173)

 (.2/304( )1629الشيخ االلباين يف إرواء الغليل حديث رقم )

 (.17/137البن قدامة ) ،انظر: املغني (3)

 (.355د. حممد الزحييل )صو ،وسائل يف الرشيعة اإلسالمية (7)



 

 

امئة وكان عنده حت  برأ فباعه بألف ومخس ،قاا: فلم حيلف ابن عمر ،احلف لقد بعته وما به داء تعلمه

 .(1) "درهم

  ريض اهلل  -وجه اليمني إىل ابن عمر  -ريض اهلل عنه -وجه الداللة: أن عثامن

دها ول  كان رد اليمني مرشوًعا لر ،فقىض عليه بالنك ا ورد عليه العبد ،فلم حيلف -عنهام

 عىل املدعي.

  أنه امتنع عن  -ريض اهلل عنهام-ون قش: بأنه جاءت رواية أخرى عن ابن عمر

باع غالًما  -ريض اهلل عنهام -أن عبد اهلل بن عمر  "فعن سامل بن عبد اهلل: ،اليمني وأرجع العبد

 ،فقاا الذي ابتاعه لعبد اهلل بن عمر: بالغالم داء مل تسمه ،وباعه بالرباءة له بثامنامئة درهم

عبد اهلل بن  فقاا ،فقاا الرجل: باعني عبًدا وبه داء مل يسمه يل ،فاختصام إىل عثامن بن عفان

فقىض عثامن بن عفان عىل عبد اهلل بن عمر باليمني أن حيلف له لقد باعه  ،عمر: بعته بالرباءة

مما يدا عىل عدم القضاء  ،(1)"فأب  عبد اهلل أن حيلف له وارجتع العبد ،ما به داء يعلمهالغالم و

 .(3)حدمها فسقط االستدالا هباموقد تعارضت الروايتان وال مرجح أل ،بالنك ا

حبلك عىل  :أن امرأة ادعت عنده عىل زوجها أنه قاا هلا -ريض اهلل عنه -ما روي عن عمر  -1

 .(7)فنكل فقىض عليه بالفرقة ،الزوج باهلل ما أردت طالًقاف عمر فحل   ،غاربك

                                                           
 ،اءة من كل عيبباب: إذا باع برشط الرب ،كتاب: البي ع ،أخرجه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد بن حممد يف مسائله عن أبيه (1)

 (.3/503) ،(1115األثر رقم )

 ،(11/117) ،(10222حديث رقم ) ،باب: بيع الرباءة ،كتاب: البي ع ،يف السنن الكربى ،أخرجه البيهقي (1)

 (.2/163) ،(1670حديث رقم ) ،يف إرواء الغليل -رمحه اهلل -وصححه الشيخ األلباين 

 (.700د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

بحسب بحثي  ،ومل أجده عند غريه هبذا اللفظ ،(7/156كتاب: الدع ى ) ،أورده صاحب تبيني احلقائق هبذا اللفظ (7)

 القارص.



 

 

 :ومل يرد اليمني عىل  ،قىض عىل الرجل بالنك ا -ريض اهلل عنه -أن عمر  وجه الداللة

 فدا أن املدع  عليه إذا نكل قىض عليه بالنك ا وال ترد اليمني عىل املدعي. ،املرأة

 :كام أن  ،(1)برد اليمن عىل املدعيالق ا  -ريض اهلل عنه -بأنه ورد عن عمر  حرقش

وقد  ،(1)االحتجاج هبذه اآلثار عن الصحابة ال يستقيم؛ ألهنا مذهب صحايب وه  ليس بحجة

فال يصح  ،حدمها عىل األخرىوال مرجح أل -ريض اهلل عنه -تعارضت الروايات عن عمر 

 .(3)االستدالا هبا

 نه ل حلف عىل أأن الرجل مل ينكل ب ،-ريض اهلل عنه -أن الثابت من أثر عمر  :قد يناقش

إىل  أنه كتب "هكذا جاء الترصيح عند مالك أنه بلغه: "حبلك عىل غاربك "أراد الطالق بق له:

عمر بن اخلطاب من العراق: أن رجاًل قاا المرأته حبلك عىل غاربك فكتب عمر بن اخلطاب إىل 

فقاا  ،ليهالبيت إذا لقيه الرجل فسلم عمره ي افيني بمكة يف امل اسم فبينام عمر يط ف بعامله أن 

فقاا له عمر: أسألك برب هذه البنية ما  ،عمر: من أنت؟ فقاا: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك

 ،فقاا له الرجل: ل  استحلفتني يف غري هذا املكان ما صدقتك ،أردت بق لك حبلك عىل غاربك

بألفاظ متقاربة ليس  (9)وعند غريه ،"(7)فقاا عمر بن اخلطاب: ه  ما أردت ،أردت بذلك الفراق

 بل جل ما فيها الداللة عىل مسائل يف باب الطالق. ،فيها داللة عىل النك ا

                                                           
 ،(10444حديث رقم ) ،باب: النك ا يف اليمن ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (1)

 (.2/162) ،(1673حديث رقم ) ،وضعفه األلباين يف إرواء الغليل ،(10/991)

 (.169البن قدامة املقديس )صو ،انظر: روضة الناظر (1)

 (.700د. حممد الزحييل )صو ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

( 1101حديث رقم ) ،ه ذلكباب: ما جاء يف اخللية والربية وأشبا ،كتاب: الطالق ،أخرجه مالك يف امل طأ (7)

 (.719)صو

 ،(11542حديث رقم ) ،باب: حبلك عىل غاربك ،كتاب: الطالق ،لعبد الرزاق الصنعاين ،انظر: املصنف (9)

ث رقم حدي ،يف الرجل يطلق ويق ا: عنيت غري امرأيت ،كتاب: الطالق ،البن أيب شيبة ،واملصنف ،(9/324)



 

 

 رابًعا: اإلمجاع:

 وأيب م س   ،وابن عباال ،وعبد اهلل بن عمر ،وعيل ،وعثامن ،ورد عن عمر

ورشيح وغريه القضاء بالنك ا دون خمالفة هلم من بقية  ،مجيًعا -ريض اهلل عنهم -األشعري 

 ،أدلة هلذا اإلمجاع (1)وقد أورد الزيلعي ،فكان إمجاًعا عىل ج از القضاء بالنك ا ،الصحابة

 وترجع كلها إىل بعض الصحابة والتابعني.

 ن قش بأن هذا اإلمجاع حاله كحاا بقية دعاوى اإلمجاع بأنه إمجاع سك يت، 

مما  ،ثبت عن بقية الصحابة خالف ما ورد هنا هنكام أ ،(1) ن يف االحتجاج بهواألئمة خمتلف

 .(3)يدا عىل عدم انعقاد اإلمجاع السك يت أيًضا

 خامًسا: املعقول:

يف  دق املدعيإن املدع  عليه إذا نكل عن اليمني حيمل عىل ك نه مقًرا أو باذاًل فيظهر ص -1

وألنه ظهر صدق املدعي يف دع اه عند نك ا املدع   ":-اهللرمحه  -قاا الكاساين  ،(7)ذلك ويقىض له

ن املانع من ظه ر الصدق يف خربه إنكاره املدع  ام ل  أقام البينة وداللة ال صف أعليه فيقيض له ك

عليه وقد عارضه النك ا؛ ألنه كان صادًقا يف إنكاره ملا نكل فزاا املانع للتعارض فظهر صدقه يف 

 .(9)"دع اه

                                                           

الق باب: ما جاء يف كتابات الط ،كتاب: اخللع والطالق ،وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،(10/193) ،(12591)

 (.19/141) ،(19119حديث رقم ) ،التي ال يقع الطالق هبا إال أن يريد بمخرج الكالم منه الطالق

 (.7/101باب اليمني ) ،كتاب الدع ى ،للزيلعي ،نصب الراية (1)

 (.191البن قدامة املقديس )صو ،انظر: روضة الطالبني (1)

 (.700د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

 (.701د. حممد الزحييل ) ،وسائل اإلثبات (7)

 (.6/130الكاساين ) ،بدائع الصنائع (9)



 

 

  اهلل  ريض -النك ا حيتمل الت رع عن اليمني الصادقة كام فعل عثامن ن قش: أن

 ،وحيتمل االشتباه والشك يف ثب ت املدع  به ،وحيتمل اإلحجام عن اليمني الكاذبة ،-عنه

وإزاء هذه االحتامالت فال يبق  النك ا حجة ودليالً للحكم والقضاء فيحلف املدعي 

 .(1)اليمني؛ ليك ن دلياًل يف الدع ى

 ،فال جي ز للشخص أن حيلف يمينًا ويستحق هبا حًقا ،اليمني حجة للدفع دون االستحقاق -1

ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ    ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  :-تعاىل –لق له 

)س رة آا عمران:  چی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  

  عليه ول  كان املدع ،لئال يستحق بيمينه ماا غريه ؛ولذلك فال يصح رد اليمني عىل املدعي ،(44

 .(1)لحقفنك له يدا عىل إقراره أو بذله ل ،صادًقا حللف

  ن قش: أن اآلية الكريمة تصف اليمني الكاذبة اآلثمة الغم ال التي يقتطع هبا

هلذه اآلية  (3)يف تفسريه -رمحه اهلل تعاىل -فقد أورد ابن كثري  ،املرء ماا أخيه ظلاًم وعدواًنا

وأما إن كان صادًقا  ،مجلة من األحاديث التي تبني أن املراد أكل ماا الناال ظلاًم وعدواًنا

 ،عةوهذا االستحقاق باليمني جاءت به الرشي ،فال إثم وال حرج عليه يف يمينه واستحقاقه هبا

ف ن لحت »يف قصة مقتل عبد اهلل بن سهل: -صىل اهلل عليه وسلم -فقد قاا رس ا اهلل 

 .(9)فيام ال نطلع عليه كاليمنيوخاصة فاألصل يف املسلم الصالحية والصدق  (7)«وتستحق ن

                                                           
 (.701د. حممد الزحييل ) ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (1)

 (.701املرجع السابق )صو (1)

 (.1/61( )44تفسري س رة آا عمران اآلية رقم ) ،البن كثري الدمشقي ،انظر: تفسري القرآن العظيم (3)

باب امل ادعة واملصاحلة مع املرشكني باملاا وغريه وإثم من مل  ،كتاب اجلزية وامل ادعة ،أخرجه البخاري يف صحيحه (7)

 ،كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات ،ومسلم يف صحيحه ،(960صو( )3143حديث رقم: ) ،يف بالعهد

 (.404( )صو7371حديث رقم ) ،باب القسامة

 (.701د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (9)



 

 

لة ص به وق ا عند احلناب ،وه  ق ا املالكية والشافعية ،الق ا الثاين: ترد اليمني عىل املدعي

 .(1)-رمجه اهلل -اإلمام أمحد 

 أدلة القول الثاني:

 أوًلا: الكتاب:

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڇ چ  -تعاىل –ق له 

ڱ  ں    ڱڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ     ھں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 (.106)س رة املائدة:  چڭ    

 :وال حيلف  ،ألوىلاأن اآلية نص رصيح يف رد األيامن بعد األيامن  وجه الداللة

وه  حت يل لليمني من م ضع رئيت فيه إىل م ض ع آخر  ،ثانية بعد اليمني إال برد اليمني

 وكذلك اليمني املردودة حت ا من املدع  عليه إىل املدعي. ،خيالفه

 :حرقش من ثفثة أوجه 

گ  گ  ڳ   چ -تعاىل –وقد بطل حكمها بق له  ،أن اآلية منس خة الرجه األول: -1

)س رة الطالق: چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :-تعاىل –وق له  ،(121)س رة البقرة: چڳ  

فلقد  ،سفرمطلًقا يف احلرض والومل يقبل ا شهادة الكافر عىل املسلم  ،والشافعية ،كام قاا املالكية ،(1

 .(3)اق فال جت ز شهادهتموالكفار فس   ،اق ال جت زعىل أن شهادة الفس   (1)ع املسلم نأمج

                                                           
 ،(7/611مغني املحتاج للرشبيني ) ،(11/46الذخرية للقرايف ) ،(13/17لسحن ن ) ،انظر: املدونة الكربى (1)

 (.12/733للمردوي ) ،اإلنصاف ،(17/133البن قدامة ) ،املغني

 (.6/161( )106تفسري س رة املائدة آية رقم ) ،اجلامع ألحكام القرآن ،انظر: نقله حممد بن أمحد القرطبي (1)

 (.6/161) (106ائدة آية رقم )تفسري س رة امل ،حممد بن أمحد القرطبي ،انظر: اجلامع ألحكام القرآن (3)



 

 

  وأجيب عن هذا ال جه: أن الق ا بالنسخ مع التسليم به إنام ه  يف شهادة الكافر

 .(1)وإن نسخ بعض اآلية دون بعض جائز ،أما بقية اآلية فلم تنسخ ،عىل املسلم

ن الشاهدين إىل إذا سلمنا بعدم نسخ اآلية فإنام تفيد رد اليمني مالرجه الثاحي:  -1

 .(1)وهذا خيالف رد اليمني من املدع  عليه إىل املدعي ،الشاهدين

 وأهنا  ،جيب عن هذا ال جه: أن اآلية الكريمة تدا عىل ج از رد اليمني عامةوأ

فعن ابن  ،(3)إىل أولياء امليت املدعني رسقة اجلام ،ردت من املدعي عليهام ومها متيم وعدي

م مع متيم الداري وعدي بن بداء خرج رجل من بني سه »قاا: ،-ريض اهلل عنهام -عباال 

فلام قدما برتكته فقدوا جاًما من فضة خم ًصا من ذهب  ،فامت السهمي بأرض ليس هبا مسلم

 ثم وجد اجلام بمكة فقال ا ابتعناه من متيم « -صىل اهلل عليه وسلم -فأحلفهام رس ا اهلل 

قاا:  ،وإن اجلام لصاحبهام ،حق من شهادهتامجالن من أوليائه فحلفا لشهادتنا أفقام ر ،وعدي

 (106)س رة املائدة:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ چ  وفيهم نزلت هذه اآلية الكريمة:

(7). 

وحتليف الشه د جاء عىل خالف  ،أن اآلية الكريمة تدا عىل حتليف الشه دالرجه الثالث:  -3

 وما ثبت عىل خالف األصل فال يقاال عليه. ،األصل

 وليس يف  ،أن االستدالا باآلية ه  رد األيامن من جهة إىل جهة :وأجيب عنه

عىل  وليس ،وأن احللف عىل الشهادة يف اآلية ه  اليمني عىل املدع  به ،حتليف الشه د

                                                           
 (.351د. حممد الزحييل )صو ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (1)

 املرجع السابق. (1)

 املرجع السابق. (3)

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ باب ق له:  ،كتاب ال صايا ،أخرجه البخاري يف صحيحه (7)

 (.1420حديث رقم ) ،(106)س رة املائدة:  چژ  ژ  



 

 

فاآلية الكريمة دليل عىل ج از رد اليمني عامة من جهة إىل  ،الشهادة؛ ألهنم مل يك ن ا شه ًدا

 .(1)باألثمجهة عند االهتام والشك وال ق ع 

 ثانًيا: السنة:

ىل رد اليمني ع :-صىل اهلل عليه وسلم -أن رس ا اهلل  »:-ريض اهلل عنهام -عن ابن عمر  -1

 (1)« طالب احلق

  :وأن املدع   ،وجه الداللة واضح ورصيح يف مرشوعية رد اليمنيوجه الداللة

 -اهلل  وأن رس ا ،طالب احلق ه أو للقايض رد اليمني عىل املدعيعليه إذا نكل عن اليمني فل

 .(3)مل يقض بنك ا املدع  عليه؛ ألنه ليس دلياًل رشًعا للقضاء واحلكم -صىل اهلل عليه وسلم

 :ن قش من وجهني 

واية إسحاق بن أن سند احلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به؛ ألنه من رالرجه األول:  -1

أن مجع من أهل العلم وثق ا  :جيب عليهوأ ،وطعن به أب  حاتم والسليامين ،وه  ضعيف ،الفرات

 .(7)ابن حبانو ،وابن عبد احلكم ،وأيب ع انة اإلسفراييني ،-رمحه اهلل -كابن حجر  ،إسحاق بن الفرات

وهذا  ،ث وقد خالف مرويهه  راوي احلدي -ريض اهلل عنهام -أن ابن عمر الرجه الثاحي:  -2

وقاا أمحد: قدم ابن عمر  ":-رمحه اهلل -قاا ابن قدامة  ،ي هن احلديث كام هي القاعدة عند املحدثني

فرد العبد عليه  ،عيب علمته فأيب ابن عمر أن حيلف احلف أنك ما بعته وبه فقاا ،إىل عثامن يف عبد له

                                                           
 (.151د. حممد الزحييل )صو ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (1)

( وقاا هذا حديث صحيح اإلسناد 7/113( )4094كتاب: األحكام حديث رقم ) ،أخرجه احلاكم يف املستدرك (1)

( 10446حديث رقم ) ،يمنيباب: النك ا ورد ال ،كتاب: الشهادات ،والبيهقي يف السنن الكربى ،ومل خيرجاه

وضعفه  ،(9/321( )7750حديث رقم ) ،كتاب: األقضية واألحكام وغري ذلك ،( والدارقطني يف سننه10/990)

 (.2/164( )1671حديث رقم ) ،األلباين يف إرواء الغليل

 (.353د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

 (.353انظر: املرجع السابق )صو (7)



 

 

ع با "أنه: -ريض اهلل عنهام -واجل اب عنه أنه جاء عن عبد اهلل بن عمر  ،(1)"ومل يرد اليمني عىل املدعي

فاختصام  ،غالًما له بثامنامئة درهم وباعه بالرباءة فقاا الذي ابتاعه لعبد اهلل بن عمر: بالغالم داء مل تسمه

 ،ه بالرباءةفقاا عبد اهلل بن عمر: بعت ،فقاا الرجل: باعني عبًدا وبه داء مل يسمه يل ،إىل عثامن بن عفان

فأب   ،ليمني أن حيلف له لقد باعه الغالم وما به داء يعلمهفقىض عثامن بن عفان عىل عبد اهلل بن عمر با

وال  ،روايته -ريض اهلل عنه -فلم خيالف  ،أي مل حيكم بنك له ،(1)"له وارجتع العبد عبد اهلل أن حيلف

فاحلديث  ،وعىل التسليم باملخالفة فالعربة بام روى الراوي ال بام فعل ،تقدم القصة األوىل عىل الثانية

 .(3)وعدم القضاء بمجرد النك ا ،ملتن حجة يف رد اليمني عىل املدعيسناد واصحيح اإل

أن حميصة بن مسع د وعبد اهلل بن سهل انطلقا قبل خيرب فتفرقا  "عن سهل بن أيب حثمة: -1

ة إىل فجاء أخ ه عبد الرمحن وابنا عمه ح يصة وحميص ،يف النخل فقتل عبد اهلل بن سهل فاهتم ا اليه د

صىل  -فتكلم عبد الرمحن يف أمر أخيه وه  أصغر منهم فقاا رس ا اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -النبي 

صىل اهلل  -فتكلام يف أمر صاحبهام فقاا رس ا اهلل  ،« كرب الكرب أو قاا ليبدإ األكرب »:-اهلل عليه وسلم

 ،حلفه كيف نقال ا: أمر مل نشهد ،يقسم مخس ن منهم عىل رجل منهم فيدفع برمته ":-عليه وسلم

صىل اهلل  - قاا: ف داه رس ا اهلل ،ق م كفار :قال ا يا رس ا اهلل ،قاا: فتربئكم هي د بأيامن مخسني منهم

 . (7)« من قبله -عليه وسلم

                                                           
 (.17/137البن قدامة ) ،املغني (1)

 ،(11/117) ،(10222حديث رقم ) ،باب: بيع الرباءة ،كتاب: البي ع ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (1)

( 7016رقم ) حديث ،باب طريق احلكم وصفته ،كتاب القضاء ،يف إرواء الغليل -رمحه اهلل -وصححه الشيخ األلباين 

(2/163.) 

 (.353،357د. حممد الزحييل ) ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

م حديث رق ،باب إكرام الكبري ويبدأ األكرب بالكالم والسؤاا ،كتاب: األدب ،أخرجه البخاري يف صحيحه (7)

باب:  ،كتاب: القسامة واملحاربني والقصاص والديات ،وأخرجه مسلم يف صحيحه ،(1041( )صو6171)

 (.404( )صو7373حديث رقم ) ،القسامة



 

 

 :ليمني ممن وجبت عليه رد ا -صىل اهلل عليه وسلم -أن رس ا اهلل  وجه الداللة

فيستدا به عىل ج از رد اليمني من املدعي  ،أواًل إىل خصمه عندما رفض األوا أداء اليمني

 إىل املدع  عليه.

 :رد اليمني من املدعي عليه أن االستدالا يف غري م ضع النزاع؛ ألن حرقش، 

فهذا احلديث جاء عىل خالف األصل يف  ،واخلالف يف رد اليمني من املدع  عليه إىل املدعي

فال يقاال  ،وما جاء عىل خالف القياال ،(1) «نكربينة عىل املدعي واليمني عىل من أال »حديث:

 .(1)عليه غريه

 يًا أم مدع  عليهس اء أكان مدع ،أن اليمني ترشع يف اجلانب الق ي :عنه وأجيب، 

اهد كاليمني مع الش ،تق ى جانب املدعي ب ج د الل ث فتت جه عليه اليمني (3)ويف القسامة

لعامة يف ت جيه الق اعد ا وال شك أن القسامة جاءت بأحكام خاصة خرجت من ،أيًضا

فال يقاال  ،ويف االستحقاق واإلبراء ثالثًا ،ويف عدد األيامن ثانيًا ،أواًل  اليمني عىل املدعي

ولكن وجه االستدالا برد اليمني من اجلهة املكلفة هبا أواًل إىل اجلهة الثانية عند  ،عليه غريها

                                                           
حديث رقم  ،باب: البينة عىل املدعي واليمني عىل املدع  عليه ،كتاب: الدع ى والبينات ،للبيهقي ،السنن الكربى (1)

وصححه  ،(6/972( )10م )باب رق ،كتاب: الشهادات ،وحسنه احلافظ يف الفتح ،(11/173،171( )11173)

 (.2/304( )1629األلباين يف إرواء الغليل حديث رقم )

فصل يف طرق احلكم التي حيكم هبا  ،والطرق احلكمية البن القيم ،(7/175انظر: رشح معاين اآلثار للطحاوي ) (1)

 (.315الطريق الرابع واخلامس )صو ،القايض 

ر عىل واآلخ ،يدا أحدمها عىل مجاا وحسن ،ني وامليم أصالن صحيحانالقاف والس "القسامة لغة: قاا ابن فارال: (3)

 فالقسم. فأما اليمني ،جتزئة يشء... واألصل اآلخر القسم: مصدر قسمت اليشء قساًم. والنصيب قسم بكرس القاف

وهي األيامن تقسم عىل أولياء املقت ا إذا ادع ا دم مقت هلم عىل ناال اهتم هم  ،قاا أهل اللغة أصل ذلك من القسامة

هي األيامن املكررة  "والقسامة اصطالًحا عرفها ابن قدامة بق له: ،(9/26البن فارال ) ،. معجم مقاييس اللغة"به

 (.16/105البن قدمة ) ،املقنع "يف دع ى القتل



 

 

أو  ،وهذا االستدالا ال خيتلف باختالف م ض ع النزاع س اء كان قسامة ،امتناع األوىل

 .(1)والقسامة ثابتة بالنص فهي أصل بذاته وليست ثابتة خالف القياال ،أو غريه ،مااًل 

لب طلبة من ط »قاا: -صىل اهلل عليه وسلم -أن النبي  -ريض اهلل عنه -عن زيد بن ثابت  -3

 صىل اهلل -أن النبي  ،عن سامل بن غيالن التجيبي ،(1)« ب من الطالببغري بينة فاليمني أوىل للمطل 

نكل حلف  فإن ،من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة واملطل ب أوىل باليمني»قاا: -عليه وسلم

 .(3)« الطالب وأخذه

 :عىل وزن  "أوىل "يظهر وجه الداللة من هذين اخلربين أن كلمة  وجه الداللة

فإن مل يكن  ،أفعل التفضيل الذي يستعمل يف االشرتاك بني أمرين وترجيح أحدمها عىل آخر

نه عند امتناعه وتنتقل ع ،فه  أوىل باالبتداء ،للطالب حق يف اليمني ملا جعل املطل ب أوىل منه

 .(7)يف االنتهاء

 اآلثار:ثالًثا: 

 ،استقرض من عثامن بن عفان سبعة ألف درهم -ريض اهلل عنه -أن املقداد  "عن الشعبي: -1

 ،فقاا: إين أقرضت املقداد سبعة ألف درهم ،فخاصمه إىل عمر ،قاا: إنام هي أربعة ألف ،فلام تقاضاه

أيب أن ف ،فقاا عمر أنصفك ،فقاا املقداد: أحلفه أهنا سبعة ألف ،فقاا املقداد: إنام هي أربعة ألف

 .(9)"عطاكخذ ما أحيلف فقاا عمر: 

                                                           
 (.357،359د. حممد الزحييل ) ،يةوسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالم (1)

 (.1/111( )171حديث رقم ) ،مسند زيد بن ثابت ،أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده (1)

 (.6/3197) "مرسل "وقاا عنه: ،أورده احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري وعزاه لل اضحة البن حبيب (3)

 (.354)صو د. حممد الزحييل ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (7)

( 10444حديث رقم ) ،باب: النك ا ورد اليمني ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (9)

اب: ب ،كتاب: القضاء ،وضعفه األلباين يف إرواء الغليل ،"هذا إسناد صحيح إال أنه منقطع "وقاا: ،(10/991)

 (.2/162( )1673حديث رقم ) ،طريق احلكم وصفته



 

 

 :ريض اهلل عنه -ادع  عىل املقداد  -ريض اهلل عنه -أن عثامن  وجه الداللة-، 

أقره عمر ف ،فردها عىل عثامن ،فت جهت اليمني عىل املقداد يف مقدار الدين ،وليس له بينة

 ،ومل يقض عمر عىل املقداد بالنك ا عن اليمني ،وقاا لعثامن أنصفك ،ريض اهلل عنه ووافقه

 .(1)مجيًعا -ريض اهلل عنهم -وه  عمل كبار الصحابة  ،وأقره عىل الرد دون اعرتاض

 :حرقش من وجهني 

ل ضعف أن احلديث ضعيف ال يصلح االحتجاج به؛ ألن اإلمام أمحد بن حنب الوجه األول:

 .(1)مة راوي احلديثمسلمة بن علق

وأن مسلمة  ،(3)"هذا إسناد صحيح إال منقطع "البيهقي قاا عن سند احلديث: أن وجياب عنه:

 .(7)وقد وثقه حيي  بن معني ،بن علقمة من رجاا مسلم فال أثر للطعن فيه

وال داللة عىل اليمن  ،أن املقداد ادع  االيفاء فأنكر عثامن فت جهت عليه اليمني الوجه الثاني:

 املردودة فيه.

ما ادعاء اإليفاء ل ه  سبعة آالف أو أربعة آالف؟ وأه ،اخلالف عىل املقدارأن  وجياب عنه:

 .(9)وه  حتميل للنص أكثر مما حيتمل ،وال ي جد ما يدا عليه ،فال ترصيح به يف احلديث

                                                           
 (.359د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (1)

 (.14/966للحافظ املزي ) ،انظر: هتذيب الكاما (1)

 (.10/991( )10444حديث رقم ) ،انظر: سنن البيهقي (3)

 (.14/966للحافظ املزي ) ،انظر: هتذيب الكاما (7)

 (.356د. حممد الزحييل )صو ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (9)



 

 

أن رجاًل من بني ليث أجرى فرًسا ف طئ إصبع رجل من جهينة  "عن سليامن بن يسار: -1

ن ادع  عليهم: حتلف ن مخسني يمينًا ما مات منها فأب ا وحترج ا عىل فقاا عمر للذي ،فنرى فيها فامت

 .(1)"فقاا لآلخرين: احلف ا أنتم فأب ا ،األيامن

 :وجه الداللة 

 ريض اهلل -أن احلديث واضح ورصيح يف رد اليمني من املدع  عليه إىل املدعي؛ ألن عمر 

 وهي قصة مشه رة يف رد اليمني ومل ،املدعنيدها عىل فر ،يمني عىل املدع  عليهم فأب اوجه ال -عنه

 يظهر خمالف.

 :حرقش 

التي  وأنه ورد يف القسامة ،مع االختالف يف حجيته ،أنه ق ا صحايب ال داللة فيه عىل الرفع

 جاءت عىل خالف القياال.

 :وجياب عنه 

اهلل  ريض -وأن الصحابة مل تنكر عىل عمر  ،أن رد اليمني ال جماا للرأي فيه فتك ن مرف عة

 .(1)وأن الرد ال خيتلف يف القسامة عن غريه ،ذلك -عنه

 ثالًثا: اإلمجاع:

يض اهلل ر -واملقداد  ،وعثامن ،وعيل ،كعمر ،ثبت عن مجاعة من الصحابة الق ا بالرد باليمني

 بات.وأهنام دليل يف اإلث ،ومل خيالف يف ذلك أحد فكان إمجاًعا عىل مرشوعية اليمني املردودة ،(3)-عنهم

                                                           
 ،(10449حديث رقم ) ،باب: النك ا ورد اليمني ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (1)

(10/975.) 

 (.354د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (1)

 وتقدم يف أثر عمر يف )حبلك عىل غاربك( وقضاء عيل فيها فلرتاجع. ،(115انظر: الطرق احلكمية البن القيم )صو (3)



 

 

 كام ورد عن بعض الصحابة  ،مل يتفق عىل االحتجاج به (1)ن قش: أنه إمجاع سك يت

 فدع ى اإلمجاع غري صحيحة. ،ك ا وعدم ت جيه اليمني إىل املدعياحلكم بالن

 رابًعا: املعقول:

 ،رشعت اليمني كحجة يف القضاء عىل الطرف الذي يتق ى جانبه بعامل من الع امل -1

لك ترشع كذ ،لق ة جانبه بالرباءة ألصلية وم افقته للظاهر ؛فاألصل أن اليمني عىل املدع  عليه

امة؛ وترشع اليمني عىل املدعني يف القس ،عندما يتق ى جانبه بشهادة شاهد واحد اليمني عىل املدعي

جانبة بنك ا لق ة  ؛فكذلك اليمني املردودة رشعت عىل املدعي ،(1)ألن جانبهم تق ى ب ج د الل ث

 .(3)فالنك ا أضعف قيمة الرباءة األصلية للمدع  عليه ،خصمة عن احللف

رك املدعي وملا كان ت ،ويمني املدع  عليه  حجة له يف النفي ،إن بينة املدعي حجة له يف اإلثبات -1

 .(7)ياملدعليه م جبًا لرد اليمني إىل كان نك ا املدع  ع ،العدوا إىل يمني املدع  عليه حلجته ي جب

املدع  إذا امتنع عن إقامة البينة جاز للمدع  عليه إقامته للحص ا عىل حكم قضائي  -3

 .(9)فكذلك املدع  عليه إذا امتنع عن اليمني فيك ن لآلخر فعلها ،يق ي يده أو براءته

                                                           
 ،وينترش يف املجتهدين من أهل ذلك العرص فيسكت ن ،وه  أن يق ا بعض أهل االجتهاد بق ا "اإلمجاع السك يت: (1)

 (.1/355. إرشاد الفح ا للش كاين )"وال إنكار ،وال يظهر منهم اعرتاف

 (.13/769ملنص ر البه يت ) ،كشف القناع "ةالعداوة الظاهر "الل ث: (1)

د. حممد الزحييل  ،ووسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ،(310انظر: الطرق احلكمية البن القيم )صو (3)

 (.354،352)صو

 (.14/177باب: النك ا ورد اليمني ) ،كتاب: األقضية واليمني مع الشاهد ،للاموردي ،انظر: احلاوي الكبري (7)

 (.352د. حممد الزحييل )صو ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (9)



 

 

 (1)ًحاورد اليمني عند النك ا يعترب صل ،جي ز رد اليمني إىل املدعي عىل وجه الصلح بينهام -7

 .(1)كام جي ز الصلح عىل عدم اليمني أصاًل  ،وحتكياًم بني املتخاصمني يف حلف املدعي واستحقاقه

وإنام  ،ه بمجرد النك اوال يقىض عىل املدع  علي ،اليمني ال ترد إىل املدعي القرل الثالث:

 ،لظاهريةا وه  مذهب ،جيرب عىل ذلك بالرضب حيبس الناكل حت  يقر باحلق أو حيلف عىل نفيه أو

 .(3)وق ا عند اإلمام أمحد ،ووجه عند الشافعية إذا تعذر رد اليمني

  

                                                           
 (.155الصلح: معاقدة يت صل هبا إىل اإلصالح بني املختلفني. املطلع عىل أب اب املقنع، البن أيب الفتح البعيل )صو (1)

 (.352د. حممد الزحييل ) ،انظر: وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (1)

 (.11/159(، والفروع، البن مفلح املقديس )7/669(، وروضة الطالبني، للن وي )5/720انظر: املحىل، البن حزم ) (3)



 

 

 أدلة القول الثالث:

  أوًلا: الكتاب:

ىئ     ی    ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ  :-تعاىل –قاا 

 (.1)س رة املائدة:چی  ی     

 :إثم وعدوان أن نك ا املدع  عليه عن اليمني التي أوجبها اهلل عليه وجه الداللة، 

 وترك ما فرضه اهلل عليه. ،ومن رد اليمني فقد أعانه عىل اإلثم والعدوان

 ثانًيا: السنة:

من  » ا:قا -صىل اهلل عليه وسلم -أن رس ا اهلل  -ريض اهلل عنه -عن أيب سعيد اخلدري  -1

 .(1)«ذلك أضعف اإليامنو ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فإن مل يستطع فبلسانه ،رأى منكم منكًرا فليغريه بيده

  :وجه الداللة 

بتغيري املنكِر باليد إن استطاع املنكر إىل ذلك  رأم -صىل اهلل عليه وسلم -أن رس ا اهلل  "

ق ف جب رضبه حت  حيييه احلق بإقراره أو ييميته احل ،والناكل عن اليمني مقرتف ألمر منكر ،سبياًل 

 .(1)"بتغيري ما أعلن به من املنكر

 :حرقش من وجره 

 الرجه األول:

رد اليمني  -صىل اهلل عليه وسلم -ن النبي أ -ريض اهلل عنهام -أنه قد ثبت من حديث ابن عمر 

 ،بأن املدعي ال يستحق بدون دليل ،وهذا حديث صحيح اإلسناد ي افقه املعق ا ،عىل طالب احلق

 .(3)اهدوإثباًتا يف اليمني مع الش ،نفيًا يف اليمني ال اجبة ،واليمني وسيلة لإلثبات باالتفاق

                                                           
باب بيان ك ن النهي عن املنكر من اإليامن وأن اإليامن يزيد وينقص وأن  ،كتاب اإليامن ،أخرجه مسلم يف صحيحه( 1)

 (.51( )صو144) حديث رقم ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان

 (.5/757كتاب: األقضية ) ،ابن حزم ،املحىل (1)

 (.707د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)



 

 

وقد تقدمت مناقشته يف الدليل األوا من السنة  ،(1)أن احلديث ضعيف ال يثبت :وجياب عنه

 .(1)النب ية يف الق ا الثاين

 الرجه الثاحي:

وقد يستمرئ بعض الناال باألكل والرشب والكسل  ،الشخص فيه تعطيل لألعاماإن حبس 

ني ومن يأنف احلبس فقد يضطر إىل اليم ،ويقبع ن أذالء صاغرين يف احلبس مع هضم احلق للمدعي

ومل يرد قرآن وال سنة بحبس املدع  عليه بعد نك له وال برضبه  ،الغم ال وكال األمرين رش مستطري

 .(3)وإن نكل بطلت دع اه ،وإنام رشعت اليمني املردودة إىل املدعي فإن حلف استحق ،وتعذيبه

 الرجه الثالث:

معذوًرا يف  قد يك ن "قاا ابن القيم رمحه اهلل يف تعليقه عىل كالم ابن حزم يف تأديب الناكل:

 ،لدع ىا  وفقال يرىض منه إال باجل اب عىلو ،بأن يدعي أنه أقرضه ويك ن قد وفاه ،غري آثم ،نك له

بس فال جي ز أن حي ،كام روي عن مجاعة من السلف ،خمافة م افقة قضاء وقدر ،وقد يتحرج من احللف

 .(7)"حت  حيلف

 ،كان بيني وبني رجل خص مة يف يشء "قاا: -ريض اهلل عنه -عن األشعث بن قيس  -1

فقلت له:  ،؟«شاهدك أو يمينه »فقاا رس ا اهلل: ،-صىل اهلل عليه وسلم -فاختصمنا إىل رس ا اهلل 

اهلل عليه  صىل -فقاا الرس ا  ،فانطلق ليحلف ،«ليس لك إال ذلك »فقاا: ،إنه إذا حيلف وال يبايل

 .(9)«من حلف عىل يمني يقتطع هًبا مااًل لق  اهلل وه  عليه غضبان »:-وسلم

                                                           
 (.2/164( )1671حديث رقم ) ،ضعفه األلباين  يف إرواء الغليل (1)

 ( من هذا احلديث.14انظر )صو (1)

 (.703،707د. حممد الزحييل )صو ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية (3)

 (.316،314البن القيم )صو ،الطرق احلكمية (7)

وأخرجه مسلم يف  ،(741( )صو1665حديث رقم ) ،باب ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البخاري يف صحيحه (9)

 (.112( )صو399حديث رقم ) ،باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار ،كتاب: اإليامن ،صحيحه



 

 

 :وجه الداللة 

ل  جاز القضاء ف ،واملدع  عليه باليمني ،أمر املدعي بالبينة -صىل اهلل عليه وسلم -أن الرس ا 

 .(1)بالنك ا أو ت جيه اليمني للمدعي ألخرب بذلك

 -حثمة  حلديث أيب ؛مل يرد يف الرشع رد اليمني إىل املدعي إال ثالثة م اضع وهي القسامة -3

 باألحاديث لثب هتام ؛ويف الشاهد ويمني املدعي ،وال صية يف السفر لآلية الكريمة ،-ريض اهلل عنه

ني عىل النك ا أو اليم ،وال إمجاع ،وال سنة ،وال ترد اليمني فيام عدا ذلك لعدم ورود قرآن ،الصحيحة

دب؛ فإن امتنع املدع  عليه عن اليمني أجرب عليها باأل ،لعم م األحاديث الثابتة ؛وملخالفتهام ،املردودة

ف جب تغيريه  ،إنه ممتنع عن ال اجب وارتكب منكًرا بيقنيف ،فإن مل يقر مل حيلف ،ألن اليمني واجبة عليه

وذلك بالرضب  (1)« من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده... »:-صىل اهلل عليه وسلم -باليد بأمر الرس ا 

 .(3)أو يم ت ويقتل لتغيريه احلق ،أبًدا حت  حييي احلق بإقراره

 :حرقش 

 ه.وكانت املناقشة من ثالثة وج  ،-اهلل عنهريض  -بام ن قش فيه حديث أيب سعيد اخلدري 

  لكن أب  حممد وأصحابه سدوا عىل نف سهم باب  ":-رمحه اهلل -قاا ابن القيم

 .(7)"ففاهتم بذلك حظ عظيم من العلم ،اعتبار املعاين واحِلَكم التي علق هبا الشارع احلكم

علاًم ط فإن كان املدعي حيي ،أن اليمني تك ن واجبة يف جانب أق ى املتداعيني القول الرابع:

 له وال يقىض ،فإن حلف حكم له ،لق ة حجته ؛فإن اليمن ترد عليه ،به دون املدع  عليه باملدع 

                                                           
ش رة عىل الشبكة رسالة ماجستري من ،غالب بن صقر العتيبي ،اإلثبات باليمني يف نظام املرافعات الرشعية السع دي (1)

 (.42العنك بتية )صو

 ،صوأن اإليامن يزيد وينق ،باب: بيان ك ن النهي عن املنكر من اإليامن ،كتاب: اإليامن ،أخرجه مسلم يف صحيحه (1)

 (.51( )صو144حديث رقم ) ،ي عن املنكر واجبانوأن األمر باملعروف والنه

 (.5/757) ،(727-5/720كتاب: األقضية ) ،البن حزم ،انظر: املحىل (3)

 (.313البن القيم ) ،الطرق احلكمية (7)



 

 

ني ال فإن اليم ،به دون املدعي ن املدع  عليه حييط علاًم باملدع وإن كا ،بمجرد نك ا املدع  عليه

 .(1)وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ،(1)ويقىض عليه بالنك ا إن مل حيلف ،ترد عىل املدعي

 

 أدلة القول الرابع:

فقام  ،وأصحاب الق ا الثاين ،هي نفس األدلة التي استدا هبا أصحاب الق ا األوا

فأعمل ا الق ا الثاين وأدلته إذا كان املدعي عاملًا بام يدعيه من  ،أصحاب هذا الق ا باجلمع بني األدلة

اه بأن يك ن الفعل الصادر منه أو كان جازًما باحلق فحينها جي ز رد اليمني صدق نفسه وصحة دع 

ذا كان وأما إ ،وال حيكم له بنك ا املدع  عليه ،فإن امتنع سقطت دع اه ،عليه وحيكم له بام يدعيه

 ،فيجب عليه أن حيلف وليس له رد اليمني ،يشاركه فيه أحد املدع  عليه ه  من ينفرد بمعرفته وال

م قض ا أهن -صىل اهلل عليه وسلم -فقد ثبت عن أصحاب رس ا اهلل  ،وإن نكل حكم عليه بالنك ا

قداد رد اليمني فإن امل ،-ريض اهلل عنهام- يف أح اا برد اليمني عىل صاحبها كام يف حادثة عثامن واملقداد

خرًيا عند وأقر بثب ته أ ،واًل بدليل أنه ادعاه أ ،يعرف حقه متاًما -ريض اهلل عنه -عىل عثامن؛ ألن عثامن 

 عىل من نكل كام يف اوأح اا أخرى قض ا بالنك  ،ولكنه ت رع عن اليمني ،-ريض اهلل عنه -عمر 

                                                           
 ،ومثاله ل  جاء رجل إىل ورثة ميت وقاا: أنا أدعي عىل م رثكم ألف رياا ":-رمحه اهلل -قاا الشيخ ابن عثيمني  (1)

لنا للمدعي: فق ،وال رثة قال ا: ليس لك حق أبًدا ،وإذا أخذت من الرتكة نقص حق ال رثة ،فتك ن ألف رياا يف الرتكة

ندري  فقاا ال رثة: ال نحلف وال ،وليحلف ال رثة أنه ليس يل يف ذمة م رثهم يل يشء ،قاا ما عندي بينة ،هات بينة

ت أعلم أن ،ويمكن أنه مستقرض شيئًا وال أوفاك فال نحلف ،فاكوال أو ،فقد يك ن اشرتى منك شيئًا ،عن م رثنا

. الرشح "يمنيفعليك ال ،واملدع  عليهم ال حييط ن به علاًم  ،فهنا يقاا للمدعي: هذا اليشء أنت حتيط به علاًم  ،بذلك منا

 (.19/311،311باب: طريق احلكم وصفته ) ،كتاب: القضاء ،البن عثيمني ،املمتع

 (316-311البن القيم ) ،احلكميةانظر: الطرق  (1)



 

 

 ،العيبفإن عثامن حلفه عىل نفي علمه ب ،برد العبد بالعيب -ريض اهلل عنهام -حادثة عبد اهلل بن عمر 

 .(1)فلام نكل حكم عليه

إن ف ،و عدم ردها إىل اجتهاد القايضبرد اليمني عىل املدعي أجع احلكم ير القول الخامس:

وه  احتاما رجحه الشيخ حممد بن صالح  ،وإن مل ير مل يفعل ،رأى أن ترد اليمني عىل املدعي فعل

 . (1)العثيمني رمحه اهلل

 أدلة القول الخامس:

احب فقام ص ،وأصحاب الق ا الثاين لتي استدا هبا أصحاب الق ا األواهي نفس األدلة ا

ثيمني قاا العالمة ابن ع ،واخلل ص  هلذا الق ا الذي مل يسبقه إليه أحد ،هذا الق ا باجلمع بني األدلة

ولكن ما دام ق اًل  ،طلع عىل قائل بهوإن كنت مل أ ،رجحوهذا الق ا عندي ه  األ":-محه اهللر -

ا فيك ن بعض ق  ،من وجه وبق ا من ال يق ا بالرد ،مفصاًل يأخذ بق ا من يق ا بالرد من وجه

ولكن  -رمحه اهلل -ويف احلقيقة ه  أخذ بق ا شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،(3)"وبعض ق ا هؤالء ،هؤالء

إلسالم وه  ال ينايف ق ا شيخ ا ":-رمحه اهلل -قاا  ،زاد عليه ضابط اجتهاد القايض وإال فه  ال ينافيه

فإنه يرتجح  ،دون املدع  عليهعي حييط باليشء دإذا كان امل؛ ألن حقيقة األمر أنه -رمحه اهلل -ابن تيمية 

رده فلامذا ال ن ،وهذا يمكنه اإلحاطة ،رد اليمني عليه؛ ألن هذا املنكر إنام امتنع من اليمني ت رًعاأن ت

 .(7)"عليه؟

 

 

                                                           
د. حممد الزحييل  ،ووسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية ،(316-317البن القيم ) ،انظر الطرق احلكمية (1)

 (.709 ،707)صو

 (.19/311،313باب: طريق احلكم وصفته ) ،كتاب: القضاء ،ملحمد بن صالح العثيمني ،انظر: الرشح املمتع (1)

 (.19/313املرجع السابق ) (3)

 (.19/313املرجع السابق ) (7)



 

 

 الرتجيح:

قاا  ،لق ة أدلتهم وسالمتها من املناقشات ،ومن خالا ما سبق يرتجح للباحث الق ا الرابع

علمهم ف ق أفهام مجيع األمة و -ريض اهلل عنهم -وملا كانت أفهام الصحابة  "شيخ اإلسالم ابن تيمية:

وق اعد دينه ورشعه أتم من علم كل من جاء بعدهم عدل ا  -صىل اهلل عليه وسلم -بمقاصد نبيهم 

ضع  ا حده يف م عن ذلك إىل غري هذه امل اضع الثالثة وحكم ا بالرد مع النك ا يف م ضع وبالنك

 .(1)"وهذا من كاما فهمهم وعلمهم باجلامع والفارق واحلكم واملناسبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.317،319البن القيم )صو ،انظر: الطرق احلكمية (1)



 

 

 اخلامتة:

ئج فإنه يف ختام هذا البحث وصل الباحث فيه إىل النتا ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 اآلتية:

  الثة ثاليمني القضائية هي التي حتصل يف جملس القضاء فكانت م جهة إىل

رد أو ل ،أو إلثبات حقه ،أشخاص وهم: املدعي وهي التي حيلفها املدعي لدفع التهمة عنه

واملدع  عليه وهي التي حيلفها املدع  عليه بطلب املدعي؛ لتأكيد ج ابه عن  ،اليمني عليه

 داء الشهادة.اليمني التي حيلفها الشاهد قبل أ والشاهد وهي ،الدع ى

  هي اليمني التي تطلب من املدعي بعد نك ا  ،املردودةالتعريف املختار لليمني

 أو طلب ردها من قبل املدع  عليه. ،املدع  عليه عنها

 فإن كان املدعي  ،ق ى املتداعينيراجح ه  أن اليمني تك ن يف جانب أالق ا ال

لف حكم فإن ح ،فإن اليمني ترد عليه لق ة جانبه ،حييط علاًم باملدع  به دون املدع  عليه

وإن كان املدع  عليه حييط علاًم باملدع  به دون  ،وال يقىض له بمجرد نك ا املدع  عليه ،له

 ا شيخ وه  ق ،ويقىض عليه بالنك ا إن مل حيلف ،فإن اليمني ال ترد عىل املدعي ،املدعي

 .-رمحهام اهلل -اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 ا وأن القب -جل وعال -أسأا اهلل  ،ادته العلميةمتام البحث ومجع مهنا بحمد اهلل وت فيقه إ

مد إال من أت  اهلل بقلب سليم وصىل اهلل عىل نبينا حم نذخًرا عنده ي م ال ينفع ماا وال بن  جيعله لنا

 وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 ،ن ز أشبيليةدار ك ،الطبعة األوىل ،يب شيبةعبد اهلل بن حممد بن أ ،أيب شيبة مصنف ابن -12

 م.1019 -وه1736

 ،دار التأصيل ،الطبعة األوىل ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،مصنف عبد الرزاق -15

 م.1019 -وه1736

 م.1005 -وه1730 ،مؤسسة الرسالة ،وىلالطبعة األ ،مالك بن أنس األصبحي ،امل طأ -10

ؤون وزارة الش ،عبد اهلل بن ي سف الزيلعي ،نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية -11

 اإلسالمية واألوقاف والدع ة واإلرشاد يف اململكة العربية السع دية.

 كتب الفقه وما يتعلق به

 املذهب امنفي

دار  ،لثانيةالطبعة ا ،عالء الدين أب  بكر بن مسع د ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -11

 م.1526 -وه1706 ،الكتب العلمية



 

 

املطبعة الكربى  ،الطبعة األوىل ،عثامن بن عيل الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق -13

 .وه1313 ،مرص ،ب الق -األمريية

 املذهب املال ي

 .وه1352 ،دار الفكر ،الطبعة األوىل ،حممد بن ي سف العبدري ،التاج واإلكليل ملخترص خليل -17

 م.1002 -ه1715 ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة ،أمحد بن إدريس القرايف ،الذخرية -19

املطبعة  ،الطبعة الثانية ،أب  عبد اهلل حممد اخلرايش ،رشح اخلرايش عىل خمترص خليل -16

 .وه1314 ،مرص ،ب الق -الكربى األمريية

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،عبد السالم بن سعيد التن خي ،املدونة الكربى -14

 والدع ة واإلرشاد يف اململكة العربية السع دية.

 املذهب الشافعي

 ،عجامن ،انمكتبة الفرق ،الطبعة الثانية ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيساب ري ،اإلمجاع -12

 م.1555 -وه1710

 ،بن إبراهيماحممد بن أمحد بن حممد  ،حاشيتا قلي يب وعمرية عىل رشح جالا الدين املحيل -15

 املكتبة الت فيقية.

 ،رفةدار املع ،الطبعة األوىل ،حيي بن رشف الن وي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني -30

 م.1006 -وه1714

لطبعة ا ،اخلطيب الرشبينيحممد بن  ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -31

 م.1017 -وه1739 ،لبنان ،بريوت -دار املعرفة ،اخلامسة

 املذهب امن لي

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدع ة  ،عيل بن سليامن املردوي ،اإلنصاف -31

 م.1552 -ه1715 ،واإلرشاد يف اململكة العربية السع دية



 

 

 ،الثانية الطبعة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس ،روضة الناظر وجنة املناظر -33

 ه.1355 ،جامعة اإلمام حممد بن سع د

ار ابن د ،الطبعة األوىل ،حممد بن صالح العثيمني ،الرشح املمتع عىل زاد املستنقع -37

 م.1004 -وه1712 ،اجل زي

 ،الةمؤسسة الرس ،نيةالطبعة الثا ،منص ر بن ي نس البه يت ،رشح منته  اإلرادات -39

 م.1004 وه1716

 ،وزارة العدا السع دية ،الطبعة األوىل ،منص ر بن ي نس البه يت ،ناعكشاف الق -36

 -وه1706 ،مكتبة الدار باملدينة ،الطبعة األوىل ،عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،مسائل عبد اهلل -وه1711

 م.1526

 م.1011 -ه1731 ،دار عامل الكتب ،عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة ،املغني -32

 كتب املراجع اللغ ية ومراجع املصطلحات

 ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،قاسم بن عبد اهلل الق ن ي ،أنيس الفقهاء -35

 م.1007 -وه1717

مطبعة  ،الطبعة الثانية ،حممد مرتىض الزبيدي ،تاج العروال من ج اهر القام ال -70

 م.1007 -ه1719 ،حك مة الك يت

 م.1000 -وه1711 ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات -71

 ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،حممد األنصاري الرصاع ،رشح حدود ابن عرفة -71

 م.1553

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدع ة  ،ن منظ رحممد بن مكرم ب ،لسان العرب -73

 واإلرشاد يف اململكة العربية السع دية.



 

 

ة الس ادي مكتب ،الطبعة األوىل ،حممد بن أيب الفتح البعيل ،أب اب املقنعاملطلع عىل  -77

 م.1003 -وه1713 ،للت زيع

 ،الطبعة األوىل ،د. حمم د عبد الرمحن عبد املنعم ،معجم مصطلحات األلفاظ الفقهية -79

 دار الفضيلة.

 م.1545 -ه1355 ،دار الفكر ،الطبعة األوىل ،أمحد بن فارال بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة -76

 كتب أخرى

 المي.جممع الفقه اإلس ،عامل الكتب ،البن القيم ،ة يف السياسة الرشعيةالطرق احلكمي -74

 ،وىلالطبعة األ ،أ. د حممد مصطف  الزحييل ،وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية -72

 م.1521 -ه1701 ،مكتبة دار البيان

 تم بحمد اهلل وت فيقه


