
 :ويمين القضاء بشاهد

شاهد وامرأتني يف إثبات حق من  إحضار شاهدين اثنني أوإذا عجز املدعي عن 
 يقضى يف دعواه بشاهد واحد مع ميينهأن  احلقوق اليت يدعيها على خصمه فهل جيوز

 دعي إىل جهة املاليمني  أم ال يصح ردلتكميل النقص يف الشهادة وتعوض الشاهد اآلخر 

 المسألة األولى: حكم القضاء بشاهد ويمين:

 هد الواحد مع ميني املدعي يف احلدودعلى عدم قبول الشااتفقوا 

النكاح كغري املالية  واحلقوق  قصاصالقبوهلا يف  فقهاء إىل عدمال هب معظمذكما 
 والطالق والشهادة على الشهادة، فهذه ال تقبل إال بشهادة اتمة خلطورهتا.

 ولني.على قاختلفوا يف جواز احلكم بشهادة شاهد واحد وميني الطالب يف األموال. و 

: جيوز القضاء بشاهد واحد وميني الطالب املدعي يف األموال وما يؤول إىل املال األول
شافعي وأمحد والظاهرية، وهو قول كبار الصحابة أيب بكر . وبه قال مالك والمن احلقوق

 وغريهم، ومن التابعني قال به عمر بن عبد العزيز وعمر وعثمان وعلي وأيب وابن عباس
 أيب ليلى. واحلسن وفقهاء املدينة السبعة والشعيب وابنوشريح 

وهو قول  أبدا. يالقضاء بشاهد وميني الطالب وال ترد اليمني جلهة املدع : ال جيوزالثاين
صحاب الرأي من التابعني أو  1الليثي وابنه ىيحياحلنفية وبعض مالكية األندلس كيحىي بن 

 والزهري... والليث واألوزاعي وابن شربمة

                                                           
، لقاضيا وقال عبيد هللا بن حيىي الذي كنت أعرفه من والدي، أنه كان يذهب إىل أن التخيري إىلقال ابن فرحون:  - 1

إن كان ذلك األمر من األشياء اليت ال يوصل إىل اإلكثار فيها من الشهود ، وكان األمر مشهورا عند الناس ، أو كان  
 بصرة احلكامت. كتااب قدميا قد مات شهوده إال واحدا مربزا ، فكان يرى أن حيكم القاضي يف ذلك ابليمني مع الشاهد

1/229. 



 :أدلة القول األول

ابلشاهد واليمني جبملة من األحاديث رواها مجع كبري  استدلوا على مشروعية القضاء 
 .2واملدينة من الصحابة، وبعمل الفقهاء والقضاة به يف األمصار كمكة

داود  رواه أمحد ومسلم وأبو قضى بيمني وشاهد  أن رسول هللا عن ابن عباس
 .ويف رواية ألمحد: إمنا كان ذلك يف األموال وابن ماجه.

رواه أمحد وابن ماجه والرتمذي  قضى ابليمني مع الشاهد أن النيب وعن جابر  -
 .وألمحد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله

قضى بشهادة  أن النيب أمري املؤمنني علي وعن جعفر بن حممد عن أبيه عن  -
رواه أمحد  شاهد واحد، وميني صاحب احلق، وقضى به أمري املؤمنني علي ابلعراق

 والدارقطين وذكره الرتمذي

رسول هللا  قضىوعن ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال:  -
 ابليمني مع الشاهد الواحد  قال عبد وزاد أبو داود ،ابن ماجه والرتمذيأبو داود رواه :

العزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخربين ربيعة وهو عندي ثقة أين حدثته إايه 
أصاب سهيال علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض وقد كان   «وال أحفظه. قال عبد العزيز: 

 .»حديثه فكان سهيل بعد حيدثه عن ربيعة عنه عن أبيه

فهذه األحاديث املتظافرة عن رسول هللا تدل على صحة القضاء ابلشاهد واليمني 
 ابلسنة العملية وهي نوع من البيان جململ القرآن والسنة يف ذلك.

إمنا كان )رواية ألمحد: وهي  اإلطالق الوارد يف األحاديث يف رواية أخرى قييدتورد  وقد
 ذا التقييد.قال اجلمهور هب، وقد اذلك يف األموال(

 :اعرتاض املانعني
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اعرتض املانعون على االستدالل حبديث ابن عباس وغريه بدعوى ضعف احلديث 
 لعلتني:

 سيف بن سليمان. ضعف راويه وهو :وىلألا

حاوي: ل الطوقا ابن عباس، ير بن دينار مل ألن عمرو ، فهو غري متصلانقطاعه الثانية:
 بن دينار( )إنه ال يعلم قيسا حيدث عن عمرو

حديث القضاء ابلشاهد واليمني جاء من طرق كثرية مشهورة بل ثبت من طرق 
صحيحة متعددة فمنها ما أخرجه مسلم من حديث بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه 

وقال بن  يراتب يف صحتهسلم قضى بيمني وشاهد وقال يف اليمني إنه حديث صحيح ال و 
 .3عبد الرب ال مطعن ألحد يف صحته وال إسناده

فكان حيدث  والتحديث به أنكر روايته قدسهيل بن أيب صاحل  وهون األصل أب واعرتضوا
 به عن تلميذه ربيعة  عنه...

 أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه و سلم قضى ابليمني مع الشاهد ث حدي :رد االعرتاض
وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات وال يضره أن سهيل بن أيب صاحل نسيه بعد 

ذلك مشهورة ة عن نفسه عن أبيه وقصته بأن حدث به ربيعة ألنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيع
 .4(يف سنن أيب داود وغريها

أما دعوى ضعف سيف بن سليمان فغري مسلمة ألنه من رجال الصحيح وقد أخرج  -
 ه مسلم ووثقه غري واحد من النقاد كيحىي بن سعيد القطان.ل

 ض ضعف سيف فقد روي احلديث من طرق أخرى غري طريق سيف ر وعلى ف -
هذا و أما دعوى انقطاع احلديث فباطلة ألن مسلما قد أخرجه هبذا السند يف األصل  -

 دليل صحته عنده.

                                                           
 (282/ 5ابن حجر ) -فتح الباري  - 3
 .(282/ 5ابن حجر ) -فتح الباري  - 4



حجة على من  ، ومن علمغريه أما دعوى الطحاوي )ال أعلم ......( فمردودة بعلم -
 مل يعلم.

أما قول الطحاوي أن قيس بن سعد ال تعرف له رواية عن عمرو بن قال ابن حجر: 
ن م دينار ال يقدح يف صحة احلديث ألهنما اتبعيان ثقتان مكيان وقد مسع قيس من أقدم

  .5عمرو ومبثل هذا ال ترد األخبار الصحيحة
االستناد و  فجملة اعرتاض املانعني على االستدالل ابلسنة إما من جهة احلكم بضعفها

، واليمني يف القضاء ابلشاهد حديث ال يصحه معني أبن لقول بعض احملدثني كيحىي ابن
هللا عليه  صلى -ثبوت اخلرب فيه عن الرسول مردود الزعم وهذا  وقول الزهري أبنه بدعة.

حكام احلرمني  وتوارثه  قضى به علي ابلكوفة عليه السالم.واستعمال الصحابة حىت -وسلم 
 عن سلف   خلف
: وهذا أيضا مردود جبراين العمل على معناها بتأويلها وأن ظاهرها غري مراد أو رد 

  .6مقتضى الظاهر املفهوم من احلديث
 :(لمانعينا)القول الثاني  أدلة

  واليمني أبدلة من القرآن والسمة منها: من القضاء ابلشاهد ناستدل املانعو  

َجاِلُكْمْۖ فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن َواْستَْشِهدُواْ َشِهيدَْيِن   :قوله  من القرآن:  ِمن ر ِ

  َ لشَُّهدَآءِ ِن فََرُجٞل َواْمَرأَت ن تَْرَضْوَن ِمَن اََ۬ َ  ِممَّ ُهَما فَتُ اَ۬ َر ن تَِضلَّ إِْح۪دي  ُهَما ذَك ِ إِْح۪دي 

ُل  ْۖ اََ۬ دَةَ ِلِْۖ  ےْ اْ ذَوَ َوأَْشِهدُو {281البقرة } ْخ۪ري  لشََّه 
َُ۬ نُكْم َوأَقِيُمواْ ا  {2الطالق } َعْدٖل م ِ

 ،واقتصرات على ذلكوامرأتني  شاهد ن القضاء إمنا يكون بشاهدين أوأفقد دلت اآلية على 
 اها ليس حبجة وهذا نص والقولأن ما سو فدل هذا على  واالقتصار يف معرض البيان يفيد احلصر،

 ي نسخ، وال يصح نسخ القرآن خبرب الواحد.على النص وه واليمني زايدة ابلقضاء ابلشاهد
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 فَرَرُجل  َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكوان َرُجَلنْيِ )قوله تعاىل : 7اجلصاصقال أبو بكر 
ا (َواْسَتْشِهُدو)يوجب بطالن القول ابلشاهد واليمني وذلك ألن قوله  (ِمَّْن تَرْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداءِ  َواْمرَأاتنِ 

يتضمن اإلشهاد على عقود املداينات اليت ابتدأ يف اخلطاب بذكرها ويتضمن إقامتها عند احلاكم ولزوم 
التجاحد  إمنا الغرض فيه إثباته عنداحلاكم األخذ هبا الحتمال اللفظ للحالني وألن اإلشهاد على العقد 

فقد تضمن ال حمالة استشهاد الشاهدين أو الرجل واملرأتني على العقد عند احلاكم وإلزامه احلكم به وإذا  
كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى اإلجياب ألنه أمر وأوامر اّلله على الوجوب فقد ألزم اّلله احلاكم احلكم 

ُهما مِ ابلعدد املذكور كقوله تعاىل فَ  ائََة َجْلَدة  ومل اْجِلُدوُهْم ََثاِننَي َجْلَدًة وقوله تعاىل فَاْجِلُدوا ُكلَّ واِحد  ِمنرْ
جيز االقتصار على ما دون العدد املذكور كذلك العدد املذكور للشهادة غري جائز االقتصار فيه على ما 

خمالفة الكتاب كما لو أجاز جميز أن يكون حد القذف سبعني أو حد الزان تسعني   دونه ويف جتويز أقل منه
أن  العدد واآلخر الصفة وهيكان خمالفا لآلية وأيضا قد انتظمت اآلية شيئني من أمر الشهود أحدمها 

يكونوا أحرارا مرضيني لقوله تعاىل ِمْن رِجاِلُكْم وقوله تعاىل ِمَّْن تَرْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداِء فلما مل جيز إسقاط 
الصفة املشروطة هلم واالقتصار على دوهنا مل جيز إسقاط العدد إذ كانت اآلية مقتضية الستيفاء األمرين 

وهو العدد والعدالة والرضا فغري جائز إسقاط واحد منهما والعدد أوىل ابالعتبار من يف تنفيذ احلكم هبا 
العدالة والرضا ألن العدد معلوم من جهة اليقني والعدالة إمنا نثبتها من طريق الظاهر ال من طريق احلقيقة 

قيقة ن جهة احلفلما مل جيز إسقاط العدالة املشروطة من طريق الظاهر مل جيز إسقاط العدد املعلوم م
 ...(واليقني

 هذا االستدالل من وجوه منها:ردوا  :رد اجمليزين

إن داللة اآلية على منع احلكم بشاهد وميني إمنا يستقيم مبفهوم املخالفة ال من منطوق اآلية،  -1
 ومفهوم املخالفة ليس حجة عند احلنفية.

كما بينا جد  و  ى التسليم حبجية مفهوم املخالفة فشرطه أال خيالفه منطوق أقوى منه وقدعلو  -2
 حجيته. قبل فتسقط

النسخ رفع  ، ألناآليتني نسخقتضي ال يالقول به عارض اآلية و وميني ال ي القضاء بشاهد إن -3
ابق، وغاية ما فيه بيان نوع آخر ووجه جديد من وجوه اإلثبات  حكمهما بل هو يرفع للحكم وهذا مل

ا هلا كما هو ارضا أو انسخنواع السابقة املذكورة يف اآلية، فيكون احلديث مبينا لآلية وليس مععلى األ
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وأحل اىل ه تعاحلال يف أحكام كثرية بينتها السنة مع عدم ورودها يف القرآن الكرمي على غرار قول
بعد ذكر احملرمات من النساء، وجاء يف السنة حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها    لكمما وراء ذلكم..

غري املسلم و واريث يف منع القاتل وهكذا ما تعلق ابمل احلديث نسخ اآلية. ومل يقولوا إن ،واملرأة وخالتها
 ..وتوريث اجلدة. من املرياث

 منها:و احلنفية ومن معهم على منع القضاء ابلشاهد واليمني من السنة  : كما استدلمن السنة

واليمني على املدعى عليهالبينة على املدعي   :قال أن النيب  عن ابن عباس أوال:
8    

نة يف وجعل جنس البي ،وقسم بينهما طريقي القضاءبني املدعي واملدعى عليه،  فقابل النيب 
 .لقسمةاليمني للمدعي أيضا ملا صحت ا ، فلو جعلنااليمني يف جهة املدعى عليه سجانب املدعي، وجن

 كما أن قوله )اليمني على املدعى عليه( ينايف قولكم اليمني على املدعي.

 :رد االستدالل

 أوجه منها:أجيب عن االستدالل ابحلديث من 

دة وهي رجالن أو رجل إن قوله ) اليمني على من أنكر( حممول على كان للمدعي أصل الشها -1
نا ، وإمنا مينع ابملفهوم وقد ترك هوامرأاتن، أما إذا مل يكن معه إال شاهد واحد فقد سكت عنه النص هنا

 د املنطوق األقوى.لوجو 

شاهد مجيع البينات اليت تثبت احلق لصاحبه ومنها ال البينة يف احلديث يستوعب إن لفظ -2
   واليمني.

إن شهادة الشاهد الواحد ترفع الرباءة األصلية للمدعى عليه الذي كلف اليمني وتقوي جانب  -3
 مث حتولت اليمني إىل جانبه ألنه صار أقوى. املدعي ومن

من حلف على ميني صرب، يقتطع هبا   قال: :عن عبد هللا، عن رسول هللا  اثنيا:
، قال: فدخل األشعث بن «ا فاجر، لقي هللا وهو عليه غضبانمال امرئ مسلم هو فيه

قيس، فقال: ما حيدثكم أبو عبد الرمحن  قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرمحن، يف 
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« هل لك بينة »فقال:  نزلت، كان بيين وبني رجل أرض ابليمن، فخاصمته إىل النيب 
من حلف »عند ذلك:  ت: إذن حيلف، فقال رسول هللا ، قل«فيمينه»فقلت: ال، قال: 

 على ميني صرب، يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي هللا وهو عليه غضبان
 9...فنزلت: }إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم َثنا قليال{

 أوجب عند عدم الرجلنيو : جعل الشاهدين يف جانب املدعي (و ميينهأشاهداك )قوله 
ما  ففي قبوله مع اليمني نفي، قبول رجل وامرأتني وإذا وجد شاهد واحد فالرجالن معدومان

وجعل  ،ى عليهأمرين: شاهدين له أو ميني املدع أبحدفخري املدعي  .10واحلديث اقتضته اآلية
 اليمني للمدعي ينقض ذلك.

 وجياب عنه مبثل ما أجيب عن االستدالل السابق.

 : حقيقة القضاء بالشاهد واليمين المسألة الثانية:

إذا ثبت القضاء ابلشاهد واليمني فهل احلكم يكون بناء على الشاهد فقط أم اليمني 
  افقط أم عليهما مع

الشافعية وقول بعض  : إن القضاء ابلشاهد واليمني مع: وهو األصح عنداألول
  .11حلكم عليهما...(، )فاليمني جزء نصاب ال تتميم، ألن األحاديث علقت ااملالكية

: القضاء ابلشاهد فقط واما اليمني فللتأكيد واالحتياط واالستظهار: وهو قول الثاين
وذلك أن الشهادة هي احلجة يف الدعوى وأما اليمني  احلنابلة، وقول للمالكية والشافعية.

 .12تقدميها على الشهادة على اخلصم ولذلك ال جيوز فليست حجة
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القضاء ابليمني فقط، وأما الشاهد فال عربة به إال لرتجيح جانب املدعي  الثالث:
  13وهو قول للمالكية وللشافعية فقط.

ظهر فائدة اخلالف يف املسألة فيما لو تراجع الشاهد عن شهادته بعد فائدة اخلالف: ت 
احلكم، فعلى القول األول يغرم النصف، وعلى الثاين يغرم الكل، وعلى الثالث ال شيء 

 عليه.

 :القضاء بشهادة امرأتين ويمين الطالب 3المسألة 

 اهد الواحدشيف شهادة املرأتني بدل الشروعية القضاء بشاهد وميني اختلف القائلون مب
 على قولني: أم ال  هل جيوز

 لقضاء بشهادة املرأتني وميني املدعي: وبه قال املالكية واحلنابلة يف قول.ا ول: جيوزاأل

نابلة يف : وهو قول الشافعية واحلالقضاء بشهادة املرأتني وميني املدعي جيوزالثاين: ال 
 قول.

َ  :بقوله تعاىل: استدلوا أدلة القول األول ِن فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٞل َواْمَرأَت

لشَُّهدَآءِ  ن تَْرَضْوَن ِمَن اََ۬ َ  ِممَّ ُهَما فَتُ اَ۬ َر ن تَِضلَّ إِْح۪دي  ُل ذَك ِ ُهَما اََ۬ ْۖ إِْح۪دي  البقرة } ْخ۪ري 

 .أتني مقام شهادة الرجل الواحداملر شهادة م . فأقا{281

يضا فال افت لليمني وهي ضعيفة أقالوا إن شهادة املرأة ضعيفة وانض: أدلة القول الثاين
 .تقبل

 فيها القضاء بشاهد ويمين: الحقوق التي يجوز4المسألة 

أن يقضى فيها  ق اليت جيوزاختلف القائلون مبشروعية القضاء ابلشاهد واليمني يف احلقو 
 على ثالثة أقوال:من غري األموال 
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ا يف يقضى هب ، والفقط يف األموال وما يؤول ملال يقضى ابلشاهد واليمنياألول: 
 لة(.حناب مهور )مالكية، شافعية،احلدود وال القصاص وال احلقوق البدنية: وهو قول اجل

(: وهو قول والرجعة الثاين: يقضى هبا يف القصاص واحلقوق البدنية كالنكاح والطالق
 الظاهرية.

الثالث: يقضى هبا يف احلقوق البدنية دون القصاص ألنه يدرأ ابلشبهة كاحلدود. وهو 
 قول الزيدية.

نه )يف السابق وغريه وتفسري الراوي له أبعباس  : استدلوا حبديث ابنأدلة القول األول
 وتفسي راوي احلديث أوىل من تفسري غريه. األموال(

وألن الشاهد واليمني حجة غري قوية فقبلت يف املال فقط كما قبلت شهادة املرأتني 
 والرجل.

ق بني احلقوق تفر  : استدل الظاهرية بعموم األحاديث السابقة فإهنا ملأدلة القول الثاين
 ما احلدود فهي حقوق هللا تعاىل وال طالب هلا إال هللا.ألية والبدنية. و املا

خبالف  ،أدلة القول الثالث: استدلوا إبحلاق احلقوق البدنية ابملالية بعدم الفارق بينها
  الشبهة. القصاص والدماء املبنية على االحتياط ودرء

 


