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  كتاب الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم اجلوزية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ن يهده اهللا فال مضل له ومن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م
مضلل فال هادى له ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ونشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين 

احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا شهيدا أرسله بني يدي الساعة بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا 
الضاللة وبصر به من العمى وأرشد به من الغى وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا منريا فهدى بنوره من 

  صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
أما بعد فقد سألين أخي عن احلاكم أو الوايل حيكم بالفراسة والقرائن اليت يظهر له فيها احلق واالستدالل باألمارات 

البينات واإلقرار حىت إنه رمبا يتهدد أحد اخلصمني إذا ظهر منه أنه مبطل ورمبا ضربه ورمبا  وال يقف مع جمرد ظواهر
  سأله عن أشياء تدله على صورة احلال 

  فهذه ذلك صواب أم خطأ 

  هل للحاكم أن حيكم بالفراسة

  هذه مسألة كبرية عظيمة النفع جليلة القدر إن أمهلها احلاكم 

قام باطال كثريا وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون األوضاع الشرعية وقع يف أو الوايل أضاع حقا كثريا وأ
  أنواع من الظلم والفساد 

  وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه املسألة فقال ليس ذلك حكما بالفراسة بل هو حكم األمارات 
  وإذا تأملتم الشرع وجدمتوه جيوز التعويل على ذلك 

   إىل التوصل باإلقرار مبا يراه وقد ذهب مالك رمحه اهللا

  احلاكم

وذلك مستند إىل قوله تعاىل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني ولذا حكمنا بعقد األزج وكثرة 
اخلشب يف احلائط ومعاقد القمط يف اخلص وما خيص املرأة والرجل يف الدعاوى ويف مسألة العطار والدباغ إذا 

لنجار واخلياط إذا تنازعا يف املنشار والقدوم والطباخ واخلباز إذا تنازعا يف القدر وحنو ذلك فهل اختصما يف اجللد وا
  ذلك إال االعتماد على األمارات 

وكذلك احلكم بالقافة والنظر يف أمر اخلنثى واألمارات الدالة على أحد حالتيه والنظر يف أمارات القبلة واللوث يف 
  القسامة 



  فقه احلاكم 
اكم إذا مل يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال ومعرفة شواهده ويف القرائن احلالية واملقالية كفقهه يف فاحل

  كليات األحكام أضاع 

حقوقا كثرية على أصحاهبا وحكم مبا يعلم الناس بطالنه ال يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر مل يلتفت إىل 
  باطنه وقرائن أحواله 

  ان من الفقه البد للحاكم منهما فههنا نوع
  فقه يف أحكام احلوادث الكلية 

وفقه يف نفس الواقع وأحوال الناس مييز به بني الصادق والكاذب واحملق واملبطل مث يطابق بني هذا وهذا فيعطى 
  الواقع حكمه من الواجب وال جيعل الواجب خمالفا للواقع 

  الشريعة والسياسة 
اطالع على كماهلا وتضمنها لغاية مصاحل العباد يف املعاش واملعاد وجميئها بغاية العدل ومن له ذوق يف الشريعة و

الذي يسع اخلالئق وأنه عدل فوق عدهلا وال مصلحة فوق ما تضمنته من املصاحل تبني له أن السياسة العادلة جزء 
همه فيها مل حيتج معها إىل من أجزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط علما مبقاصدها ووضعها موضعها وحسن ف

  سياسة غريها ألبتة 
  فإن السياسة نوعان 

  سياسة ظاملة فالشريعة حترمها 
  وسياسة عادلة خترج احلق من الظامل الفاجر فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها 

  سليمان حيكم بالفراسة 
ه و سلم للمرأتني اللتني ادعتا الولد فحكم به داود صلى وال تنس يف هذا املوضع قول سليمان نيب اهللا صلى اهللا علي

اهللا عليه و سلم للكربى فقال سليمان إيتوين بالسكني أشقه بينكما فسمحت الكربى بذلك فقالت الصغرى ال تفعل 
  يرمحك اهللا هو ابنها فقضى به للصغرى 

  فأى شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة 
ك وأهنا قصدت االسترواح إىل التأسي مبساواة الصغرى يف فقد ولدها وبشفقة الصغرى فاستدل برضا الكربى بذل

عليه وامتناعها من الرضا بذلك على أهنا هي أمه وأن احلامل هلا على االمتناع هو ما قام بقلبها من الرمحة والشفقة 
قرارها فإنه حكم به هلا مع قوهلا هو اليت وضعها اهللا تعاىل يف قلب األم وقويت هذه القرينة عنده حىت قدمها على إ

  ابنها وهذا هو احلق 
فإن اإلقرار إذا كان لعلة اطلع عليها احلاكم مل يلتفت إليه ولذلك ألغينا إقرار املريض مرض املوت مبال لوارثه 

  النعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة احلال يف قصده ختصيصه 
احلديث ترمجة أيب عبد الرمحن النسائي يف سننه قال التوسعة للحاكم يف  ومن تراجم قضاة السنة واحلديث على هذا

  أن يقول للشيء الذي ال يفعله أفعل كذا ليستبني به احلق 
  مث ترجم عليه ترمجة أخرى أحسن من هذه فقال احلكم خبالف 



  عن اهللا ورسوله  ما يعترف به احملكوم عليه إذا تبني للحاكم أن احلق غري ما اعترف به فهكذا يكون الفهم
  مث ترجم عليه ترمجة أخرى فقال نقض احلاكم ما حكم به غريه ممن هو مثله أو أجل منه فهذه ثالث قواعد 

  ورابعة وهي ما حنن فيه وهي احلكم بالقرائن وشواهد احلال 
  وخامسة وهي أنه مل جيعل الولد هلما كما يقوله أبو حنيفة 

  فهذه مخس سنن يف هذا احلديث 
  وسف شاهد ي

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر اهللا شهادته ومل ينكر عليه ومل يعبه بل حكاها مقررا هلا فقال تعاىل واستبقا الباب 
وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم 

ان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني وإن كان قال هي راودتين عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن ك
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 

  فتوصل بقد القميص إىل معرفة الصادق منهما من الكاذب 
  وهذا لوث يف أحد املتنازعني يبني به أوالمها باحلق 

  القسامة 
  ذكر اهللا سبحانه اللوث يف دعوى املال يف قصة شهادة أهل الذمة  وقد

على املسلمني يف الوصية يف السفر وأمر باحلكم مبوجبه وحكم النيب صلى اهللا عليه و سلم مبوجب اللوث يف 
  القسامة وجوز للمدعني أن حيلفوا مخسني ميينا ويستحقون دم القتيل 

ائدة لوث يف األموال والذي يف سورة يوسف لوث يف الدعوى يف العرض فهذا لوث يف الدماء والذي يف سورة امل
  وحنوه 

وهذا حكم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه والصحابة معه برجم املرأة اليت ظهر هبا احلبل وال زوج هلا وال سيد 
 يعرف هلما وذهب إليه مالك وأمحد يف أصح روايتيه اعتمادا على القرينة الظاهرة وحكم عمر وابن مسعود وال

  خمالف بوجوب احلد برائحة اخلمر من يف الرجل أو قيئه مخرا اعتمادا على القرينة الظاهرة 
ومل تزل األئمة واخللفاء حيكمون بالقطع إذا وجد املال املسروق مع املتهم وهذه القرينة أقوى من البينة واإلقرار 

  ه نص صريح ال يتطرق إليه شبهة فإهنما خربان يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود املال مع
وهل يشك أحد رأى قتيال يتشحط يف دمه وآخر قائم على رأسه بالسكني أنه قتله وال سيما إذا عرف بعداوته 

  وهلذا جوز مجهور العلماء 

  لويل القتيل أن حيلف مخسني ميينا أن ذلك الرجل قتله مث قال مالك وأمحد يقتل به وقال الشافعي يقضى عليه بديته 
وكذلك إذا رأينا رجال مكشوف الرأس وليس ذلك عادته وآخر هارب قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة 
حكمنا له بالعمامة اليت بيد اهلارب قطعا وال حنكم هبا لصاحب اليد اليت قد قطعنا وجزمنا بأهنا يد ظاملة غاصبة 

  بالقرينة الظاهرة اليت هي أقوى بكثري من البينة واالعتراف 
ل القضاء بالنكول إال رجوع إىل جمرد القرينة الظاهرة اليت علمنا هبا ظاهرا أنه لوال صدق املدعي لدفع املدعى وه

  عليه دعواه باليمني فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق املدعي فقدمت على أصل براءة الذمة 
  هد بذلك فكيف يسوغ تعطيل شهادهتا وكثري من القرائن واألمارات أقوى من النكول واحلس شا



  مال حيي بن أخطب 
ومن ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر الزبري أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب على إخراج املال الذي 

  غيبه وادعى نفاده فقال له العهد قريب واملال أكثر من ذلك فهاتان قرينتان يف غاية القوة 
  اليت ينفق كله فيها  كثرة املال وقصر املدة

وشرح ذلك أنه صلى اهللا عليه و سلم ملا أجلى يهود بين النضري من املدينة على أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم 
  غري احللقة والسالح 

  وكان البن أيب احلقيق مال عظيم بلغ مسك ثور من ذهب وحلى 
عنوة وبعضها صلحا ففتح أحد جانبيها صلحا وحتصن فلما فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب وكان بعضها 

  أهل اجلانب اآلخر فحصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة عشر يوما فسألوه الصلح 
وأرسل ابن أيب احلقيق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انزل فأكلمك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  نعم 
صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حقن دماء من يف حصوهنم من املقاتلة وترك فنزل ابن أيب احلقيق ف

الذرية هلم وخيرجون من خيرب وأرضها بذراريهم وخيلون بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني ما كان هلم من 
  مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع واحللقة إال ثوبا على ظهر إنسان 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبرئت منكم ذمة اهللا وذمة رسوله إن كتمتموين شيئا  فقال
  فصاحلوه على ذلك 

قال محاد بن سلمة أخربنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاتل أهل 
احلوه على أن جيلوا منها وهلم ما محلت ركاهبم خيرب حىت أجلأهم إىل قصرهم فغلب على الزرع واألرض والنخل فص

ولرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصفراء والبيضاء واشترط عليهم أال يكتموا وال يغيبوا شيئا فإن فعلوا فال ذمة 
  هلم وال عهد 

 صلى فغيبوا مسكا فيه مال وحلى حليي بن أخطب كان احتمله معه إىل خيرب حني أجليت النضري فقال رسول اهللا
  اهللا عليه و سلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضري 

  قال أذهبته النفقات واحلروب 
  قال العهد قريب واملال أكثر من ذلك 

  فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الزبري فمسه بعذاب 
  وقد كان قبل ذلك دخل خربة 

  هنا فذهبوا فطافوا فوجدوا املسك يف اخلربة فقال قد رأيت حييا يطوف يف خربة ه
  فقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابين أيب احلقيق وأحدمها زوج صفية بالنكث الذي نكثوا 

ففي هذه السنة الصحيحة االعتماد على شواهد احلال واألمارات الظاهرة وعقوبة أهل التهم وجواز الصلح على 
  ا ما شرط عليهم الشرط وانتقاض العهد إذا خالفو

وفيه من احلكم إخزاء اهللا ألعدائه بأيديهم وسعيهم وإال فهو سبحانه قادر أن يطلع رسوله على الكنز فيأخذه عنوة 
  ولكن كان يف أخذه على هذه احلال من احلكم والفوائد وإخزاء الكفرة أنفسهم بأيديهم ما فيه واهللا أعلم 



اعترف باملال حني دفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الزبري ويف بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة 
  فعذبه 

ويف ذلك دليل على صحة إقرار املكره إذا ظهر معه املال وأنه إذا عوقب على أن يقر باملال املسروق فأقر به وظهر 
ولكن بوجود املال عنده قطعت يده وهذا هو الصواب بال ريب وليس هذا إقامة للحد باإلقرار الذي أكره عليه 

  املسروق معه الذي توصل إليه باإلقرار 
  فصل 

  كتاب حاطب بن أيب بلتعة

  ومن ذلك قول أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه للظعينة اليت محلت كتاب حاطب بن أيب بلتعة فأنكرته 
  فقال هلا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت اجلد أخرجته من عقاصها 

  عى اخلصم الفلس وأنه ال شيء معه وعلى هذا إذا اد
  فقال املدعي للحاكم املال معه وسأل تفتيشه وجب على احلاكم إجابته إىل ذلك ليصل صاحب احلق إىل حقه 

وقد كان األسرى من قريضة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم بأمر رسول اهللا صلى اهللا 
  غريه  عليه و سلم فيعلمون بذلك البالغ من

وأنت تعلم يف مسألة اهلارب ويف يده عمامة وعلى رأسه أخرى وآخر حاسر الرأس خلفه علما ضروريا أن العمامة 
  له وأنه ال نسبة لظهور صدق صاحب اليد إىل هذا العلم بوجه من الوجوه 

ين وينسب ذلك إىل فكيف تقدم اليد اليت غايتها أن تفيد ظناما عند عدم املعارض على هذا العلم الضروري اليقي
  الشريعة 

  فصل 

  ملن تدفع اللقطة

ومن ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر امللتقط أن يدفع اللقطة إىل واصفها وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها 
  ووكاءها كذلك فجعل وصفه هلا قائما مقام البينة بل رمبا يكون وصفه هلا أظهر وأصدق من البينة 

محد عن املستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا يف الدار فكل واحد منهما يدعى أنه له فقال من وقد سئل اإلمام أ
  وصفه منهما فهو له 

  وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي اهللا عنه 
وسئل عن البلد يستوىل عليه الكفار مث يفتحه املسلمون فتوجد فيه أبواب مكتوب عليها كتابة املسلمني أهنا وقف 

  م بذلك لقوة هذه األمارة وظهورها أنه حيك
  فصل 

  اللقيط إذا تداعاه اثنان



  وكذلك اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصف أحدمها عالمة خفية جبسده حكم له به عند اجلمهور 

  فصل

  احلكم بالقافة 
من أدلة ومن ذلك حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخلفائه من بعده رضي اهللا عنهم بالقافة وجعلها دليال 

  ثبوت النسب وليس ههنا إال جمرد األمارات والعالمات 
قال بعض الفقهاء ومن العجب إنكار حلوق النسب بالقافة اليت اعتربها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعمل هبا 

  الصحابة من بعده وحكم هبا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
امرأة بأقصى املشرق وبينهما مسافة سنني مث جاءت بعد العقد  وإحلاق النسب يف مسألة من تزوج بأقصى املغرب

  بأكثر من ستة أشهر بولد 
  أو تزوجها مث قال عقيب العقد هي طالق ثالثا مث أتت بولد أنه يكون ابنه ألهنا فراش 

يلحقه نسبه وأعجب من ذلك أهنا تصري فراشا هبذا العقد مبجرده ولو كانت له سرية يطؤها ليال وهنارا فأتت بولد مل 
  ألهنا ليست فراشا وال يلحقه حىت يدعيه فيلحقه بالدعوى ال بالفراش 

وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث يف القسامة وهو من أحسن االستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر األمارات املغلبة 
  يثبت له  على الظن صدق املدعي فيجوز له أن حيلف بناء على ذلك وجيوز للحاكم بل جيب عليه أن

حق القصاص أو الدية مع علمه أنه مل ير ومل يشهد فإذا كان هذا يف الدماء املبىن أمرها على احلظر واالحتياط فكيف 
  بغريها 

  نكول املرأة عن اليمني يف اللعان 
عي ومن ذلك اللعان فإنا حنكم بقتل املرأة أو حببسها إذا نكلت عن اللعان والصحيح أنا حندها وهو مذهب الشاف

وهو الذي دل عليه القرآن يف قوله تعاىل ويدرأ عنها العذاب والعذاب ههنا هو العذاب املذكور يف أول السورة يف 
  قوله تعاىل وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني 

  فأضافه أوال وعرفه بالالم ثانيا وهو عذاب واحد 
  م لعانه ونكوهلا مقام الشهود واملقصود أن نكول املرأة من أقوى األمارات على صدق الزوج فقا

  فصل 

  دعوى قتل أيب جهل

ومن ذلك أن ابين عفراء ملا تداعيا قتل أيب جهل فقال صلى اهللا عليه و سلم هل مسحتما سيفيكما قاال ال قال 
  فأرياين سيفيكما فلما نظر فيهما قال ألحدمها هذا قتله وقضى له بسلبه 

  وهذا من أحسن األحكام وأحقها باالتباع 
  والدم يف النصل شاهد عجب 



  ما هية البينة 
  وباجلملة فالبينة اسم لكل ما يبني احلق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو األربعة أوالشاهد مل يوف مسماها حقه 

  ومل تأت البينة قط يف القرآن مرادا هبا الشاهدان وإمنا أتت مرادا هبا احلجة والدليل والربهان مفردة وجمموعة 
ل النيب صلى اهللا عليه و سلم البينة على املدعي املراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له وكذلك قو

  والشاهدان من البينة 
وال ريب أن غريها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لداللة احلال على صدق املدعي فإهنا أقوى من داللة إخبار 

  ن واآلية والتبصرة والعالمة واألمارة متقاربة يف املعىن الشاهد والبينة والداللة واحلجة والربها
وقد روى ابن ماجة وغريه عن جابر بن عبد اهللا قال أردت السفر إىل خيرب فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
ى له إين أردت اخلروج إىل خيرب فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه مخسة عشر وسقا فإذا طلب منك آية فضع يدك عل

  ترقوته فهذا اعتماد يف الدفع إىل الطالب على جمرد العالمة وإقامة هلا مقام الشاهد 
فالشارع مل يلغ القرائن واألمارات ودالالت األحوال بل من استقرأ الشرع يف مصادره وموارده وجده شاهدا هلا 

  باالعتبار مرتبا عليها األحكام 

  الفراسة

راسة فيقال وال حمذور يف تسميته فراسة فهي فراسة صادقة وقد مدح اهللا وقول أيب الوفاء ابن عقيل ليس هذا ف
سبحانه الفراسة وأهلها يف مواضع من كتابه فقال تعاىل إن يف ذلك آليات للمتومسني وهم املتفرسون اآلخذون 

بسيماهم بالسيما وهي العالمة يقال تفرست فيك كيت وكيت وتومسته وقال تعاىل ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم 
وقال تعاىل حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ويف جامع الترمذي مرفوعا اتقوا فراسة املؤمن فإنه 

  ينظر بنور اهللا مث قرأ إن يف ذلك آليات للمتومسني 
  فصل 

  السياسه الشرعية

هو احلزم وال خيلو من القول به  وقال ابن عقيل يف الفنون جرى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة الشرعية أنه
  إمام 

  فقال شافعي ال سياسة إال ما وافق الشرع 
فقال ابن عقيل السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرسول 

  صلى اهللا عليه و سلم وال نزل به وحي 
  ما نطق به  فإن أردت بقولك إال ما وافق الشرع أي مل خيالف

الشرع فصحيح وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من اخللفاء الراشدين 
من القتل والتمثيل ما ال جيحده عامل بالسنن ولو مل يكن إال حتريق عثمان املصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على 

  مصلحة األمة 
أججت ناري ودعوت قنربا ... ملا رأيت األمر أمرا منكرا ... زنادقة يف األخاديد وقال وحتريق علي رضي اهللا عنه ال



 ...  
  ونفى عمر لنصر بن حجاج 

وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا احلدود وضيعوا 
ال تقوم مبصاحل العباد حمتاجة إىل غريها وسدوا  احلقوق وجرءوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة

على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة احلق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غريهم قطعا أهنا حق 
  مطابق للواقع ظنا منهم منافاهتا لقواعد الشرع 

  تهادهم ولعمر اهللا إهنا مل تناف ما جاء به الرسول وإن نافت ما فهموه من شريعته باج
  والذي أوجب هلم ذلك نوع قصري يف معرفة الشريعة وتقصري يف معرفة الواقع وتنزيل أحدمها على اآلخر 

  فلما رأى والة األمور ذلك وأن الناس ال يستقيم هلم أمرهم إال بأمر 

وتعذر  وراء ما فهمه هؤالء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياساهتم شرا طويال وفسادا عريضا فتفاقم األمر
  استدراكه وعز على العاملني حبقائق الشرع ختليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك املهالك 

  وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينايف حكم اهللا ورسوله 
  وكلتا الطائفتني أتيت من تقصريها يف معرفة ما بعث اهللا به رسوله وأنزل به كتابه 

بحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات فإذا فإن اهللا س
ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهللا ودينه واهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص 

أبني أمارة فال جيعله منها وال حيكم عند طرق العدل وأماراته وأعالمه بشيء مث ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة و
  وجودها وقيامها مبوجبها 

بل قد بني سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج 
  هبا العدل والقسط فهي من الدين وليست خمالفة له 

ه الشرع بل هي موافقة ملا جاء به بل هي جزء من أجزائه وحنن نسميها فال يقال إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق ب
  سياسة تبعا ملصطلحهم وإمنا هي عدل اهللا ورسوله ظهر هبذه األمارات والعلمات 

  فقد حبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هتمة وعاقب يف هتمة 

خلى سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد يف األرض ملا ظهرت أمارات الريبة على املتهم فمن أطلق كل منهم وحلفه و
  وكثرة سرقاته وقال ال آخذه إال بشاهدي عدل فقوله خمالف للسياسة الشرعية 

وقد منع النيب صلى اهللا عليه و سلم الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده ومنع القاتل من 
  ب املشفوع له عقوبة للشفيع السلب ملا أساء شافعه على أمري السرية فعاق

وعزم على حتريق بيوت تاركي اجلمعة واجلماعة وأضعف الغرم على سارق ماال قطع فيه وشرع فيه جلدات نكاال 
  وتأديبا 

وأضعف الغرم على كامت الضالة عن صاحبها وقال يف تارك الزكاة إنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات 
  وأمر بكسر القدور اليت طبخ فيها اللحم احلرام مث نسخ عنهم الكسر وأمرهم بالغسل ربنا وأمر بكسر دنان اخلمر 

  وأمر عبد اهللا بن عمرو بتحريق الثوبني املعصفرين فسجرمها يف التنور وأمر املرأة اليت لعنت ناقتها أن ختلي سبيلها 
البد منه بل هو حبسب املصلحة إىل رأي وأمر بقتل شارب اخلمر بعد الثالثة والرابعة ومل ينسخ ذلك ومل جيعله حدا 



  اإلمام 
  وكذلك زاد عمر رضي اهللا عنه يف احلد عن األربعني ونفى فيها 

  وأمر صلى اهللا عليه و سلم بقتل الذي كان يتهم بأم ولده فلما تبني أنه خصى تركه 

  ضخ رأسه وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت اجلارية برأسها أنه رضخه بني حجرين فأخذ فأقر فر
  وهذا يدل على جواز أخذ املتهم إذا قامت قرينة التهمة 

والظاهر أنه مل تقم عليه بينة وال أقر اختيارا منه بالقتل وإمنا هدد أو ضرب فأقر وكذلك العرنيون فعل هبم ما فعل 
  بناء على شاهد املال ومل يطلب بينة مبا فعلوا وال وقف األمر على إقرارهم 

  فصل 
  حبرق اللوطية  حكم أيب بكر

وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف ملن طلبه فمن ذلك أن أبا بكر رضي اهللا عنه حرق اللوطية 
وأذاقهم حر النار يف الدنيا قبل اآلخرة وكذلك قال أصحابنا إذا رأى اإلمام حتريق اللوطي فله ذلك فإن خالد بن 

ضي اهللا عنه إنه وجد يف بعض نواحي العرب رجال ينكح كما الوليد رضي اهللا عنه كتب إىل أيب بكر الصديق ر
تنكح املرأة فاستشار الصديق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

وكان أشدهم قوال فقال إن هذا الذنب مل تعص به أمة من األمم إال واحدة فصنع اهللا هبم ما صنع كما قد علمتم 
على الأن حيرقوا بالنار فكتب أبو بكر إىل خالد أن حيرقوا  -أن حيرقوا بالنار فأمجع رأي أصحاب رسل اهللا ص أرى 

  فحرقهم مث حرقهم عبد اهللا بن الزبري مث حرقهم هشام بن عبد امللك 

  حتريق عمر حلانوت اخلمار 
فيها اخلمر وحرق قصر سعد بن أيب  وحرق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حانوت اخلمار مبا فيه وحرق قرية يباع

  وقاص ملا احتجب يف قصره عن الرعية 
فذكر اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسائل ابنه صاحل أنه دعا حممد بن مسلمة فقال اذهب إىل سعد بالكوفة فحرق عليه 

محلها إىل قصره وال حتدثن حدثا حىت تأتيين فذهب حممد إىل الكوفة فاشترى من نبطي حزمة حطب وشرط عليه 
قصر سعد فلما وصل إليه ألقى احلزمة فيه وأضرم فيها النار فخرج سعد فقال ما هذا قال عزمة أمري املؤمنني فتركه 
حىت احترق مث انصرف إىل املدينة فعرض عليه سعد نفقة فأىب أن يقبلها فلما قدم على عمر قال له هال قبلت نفقته 

   فقال إنك قلت ال حتدثن حدثا حىت تأتيين
  من أحكام عمر 

  وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه من املدينة لتشبيب النساء به 
  وضرب صبيغ بن عسل التميمي على رأسه ملا سأل عما ال يعنيه 

وصادر عماله فأخذ شطر أمواهلم ملا اكتسبوها جباه العمل واختلط ما خيتصون به بذلك فجعل أمواهلم بينهم وبني 
  املسلمني شطرين 

  الصحابة أن يقلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه وألزم 



  إىل غري ذلك من السياسة اليت ساس هبا األمة رضي اهللا عنه 
  موقف عمر من الطالق الثالث 

الق وهو يعلم أهنا واحدة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ومن ذلك إلزامه للمطلق ثالثا بكلمة واحدة بالط
  ولكن ملا أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به 

  ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة 
وقد أشار هو إىل ذلك فقال إن الناس قد استعجلوا يف شيء كانت هلم فيه أناة فلو أنا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم 

  ليقلوا منه 
ع الثالث مجلة واحدة وقعت وأنه ال سبيل له إىل املرأة أمسك عن ذلك فكان فإهنم إذا علموا أن أحدهم إذا أوق

اإللزام به عقوبة منه ملصلحة رآها ومل يكن خيفى عليه أن الثالث كانت يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعهد 
ذ آليات اهللا أيب بكر كانت جتعل واحدة بل مضى على ذلك صدر من خالفته حىت أكثر الناس من ذلك وهو اختا

  هزوا 
كما يف املسند وسنن النسائي وغريمها من حديث حممود بن لبيد أن رجال طلق امرأته ثالثا على عهد رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم فقال 

  أكثر الناس من ذلك عاقبهم به  رجل أال أضرب عنقه يا رسول اهللا فلما
مث إنه ندم على ذلك قبل موته كما ذكره اإلمساعيلي يف مسند عمر فقلت لشيخنا فهال تبعت عمر يف إلزامهم به 

  عقوبة فإن مجع الثالث حيرم 

  تحرمي عندك فقال أكثر الناس اليوم ال يعلمون أن ذلك حمرم وال سيما والشافعي يراه جائزا فكيف يعاقب اجلاهل بال
  قال وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك وسد عليهم باب التحليل 

وأما هؤالء فيلزموهنم بالثالث وكثري منهم يفتح هلم باب التحليل فإنه البد للرجل من امرأته فإذا علم أهنا ال ترجع 
ع من غري إليه إال بالتحليل سعى يف ذلك والصحابة مل يكونوا يسوغون ذلك فحصلت مصلحة االمتناع من اجلم

  وقوع مفسدة التحليل بينهم 
قال ولو علم عمر أن الناس يتتابعون يف التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه األمر يف زمن رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم وأيب بكر وصدرا من خالفته أوىل وبسط شيخنا الكالم يف ذلك بسطا طويال 
  منع عمر بيع أمهات األوالد 

ذلك منعه بيع أمهات األوالد إمنا كان رأيا منه رآه لألمة وإال فقد بعن يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و  قال ومن
سلم ومدة خالفة الصديق وهلذا عزم علي بن أيب طالب على بيعهن وقال إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو 

ورأي عمر يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال  وعمر فقال له قاضيه عبيدة السلماين يا أمري املؤمنني رأيك
اقضوا كما كنتم تقضون فإين أكره اخلالف فلو كان عنده نص من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتحرمي بيعهن 

  مل يضف ذلك إىل رأيه ورأي عمر ومل يقل إين رأيت أن يبعن 

  فصل



  اختيار عمر لإلفراد باحلج 
اإلفراد باحلج ليعتمروا يف غري أشهر احلج فال يزال البيت احلرام مقصودا فظن بعض الناس ومن ذلك اختياره للناس 

  أنه هنى عن املتعة وأنه أوجب اإلفراد 
  وتنازع يف ذلك ابن عباس وابن الزبري وأكثر الناس على ابن عباس يف ذلك وهو حيتج عليهم باألحاديث الصحيحة 

تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  فلما أكثروا عليه يف ذلك قال يوشك أن
سلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وكذلك ابنه عبد اهللا كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول إن عمر مل يرد ما تقولون 

  فإذا أكثروا عليه قال أفرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحق أن تتبعوا أم عمر 
أن هذا وأمثاله سياسة جزئية حبسب املصلحة ختتلف باختالف األزمنة فظنها من ظنها شرائع عامة الزمة  واملقصود

  لألمة إىل يوم القيامة ولكل عذر وأجر ومن اجتهد يف طاعة اهللا ورسوله فهو دائر بني األجر واألجرين 
  وهذه السياسة اليت ساسوا هبا األمة وأضعافها هي تأويل القرآن 

ولكن هل هي من الشرائع الكلية اليت ال تتغري بتغري األزمنة أو من السياسات اجلزئية التابعة للمصاحل فتتقيد والسنة 
  هبا زمانا ومكانا 

  مجع عثمان الناس على حرف واحد 
ومن ذلك مجع عثمان رضي اهللا عنه الناس على حرف واحد من األحرف السبعة اليت أطلق هلم رسول اهللا صلى اهللا 

  و سلم القراءة هبا ملا كان ذلك مصلحة عليه 
فلما خاف الصحابة رضي اهللا عنهم على األمة أن خيتلفوا يف القرآن ورأوا أن مجعهم على حرف واحد أسلم وأبعد 

  من وقوع األخيتالف االختالف فعلوا ذلك الناس من القراءة بغريه 
ك الطرق يوقعهم يف التفرق والتشتت ويطمع وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إىل البيت وكان سلوكهم يف تل

فيهم العدو فرأى اإلمام مجعهم على طريق واحد وترك بقية الطرق جاز ذلك ومل يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق 
  موصلة إىل املقصود وإن كان فيه هني عن سلوكها ملصلحة األمة 

  حتريق علي للزنادقة والرافضة 
  الزنادقة والرافضة وهو يعلم سنة  ومن ذلك حتريق علي رضي اهللا عنه

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتل الكافر ولكن ملا رأى أمرا عظيما جعل عقوبته من أعظم العقوبات ليزجر 
  ... أججت ناري ودعوت قنربا ... ملا رأيت األمر أمرا منكرا ... الناس عن مثله ولذلك قال 

  وقنرب غالمه 
  لفقهاء يقولون به يف اجلملة وإن تنازعوا يف كثري من موارده وهذا الذي ذكرناه مجيع ا

فكلهم يقول جبواز وطء الرجل املرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف وإن مل يشهد عنده عدالن من الرجال بأن هذه 
قوية فنزلوا فالنة بنت فالن اليت عقدت عليها وإن مل يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة ال

  هذه القرينة القوية منزلة الشهادة 
  مسائل جرى العمل فيها على العرف والعادة 

ومن ذلك أن الناس قدميا وحديثا مل يزالوا يعتمدون على قول الصبيان املرسل معهم اهلدايا وأهنا مبعوثة إليهم 
ة مل ميتنعوا من وطئها ومل يسألوا إقامة البينة فيقبلون أقواهلم ويأكلون الطعام املرسل به ويلبسون الثياب ولو كانت أم



  على ذلك اكتفاء بالقرائن الظاهرة 
ومن ذلك أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وساده ويقضي حاجته يف مرحاضه من غري 

  استئذان باللفظ له وال يعد بذلك متصرفا يف ملكه بغري إذنه 

  قته بغري استئذانه اعتمادا على القرينة العرفية ومن ذلك أنه يطرق عليه بابه ويضرب حل
  ومن ذلك أخذ ما يسقط من اإلنسان مما ال تتبعه مهته كالسوط والعصا والفلس والتمرة 
  ومن ذلك أخذ ما يبقى يف القراح واحلائط من األمتعة والثمار بعد ختلية أهله له وتسييبه 

  للقاط ومن ذلك أخذ ما يسقط من احلب عند احلصاد ويسمى ا
  ومن ذلك أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام واخلرق واخلزف وحنوه 

ومن ذلك قول أهل املدينة وهو الصواب أنه ال يقبل قول املرأة إن زوجها مل يكن ينفق عليها وال يكسوها فيما 
  مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة هلا 
وال نعتقد سواه والعلم احلاصل بإنفاق الزوج وكسوته يف الزمن املاضي  وقوهلم يف ذلك هو احلق الذي ندين اهللا به

اعتمادا على األمارات الظاهرة أقوى من الظن احلاصل باستصحاب األصل وبقاء ذلك يف ذمته بأضعاف مضاعفة 
رزقها فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد يبلغ القطع فإن هذه الزوجة مل يكن ينزل عليها 

  من السماء كما كان ينزل على مرمي بنت عمران ومل تكن تشاهد خترج من 

منزهلا تأيت بطعام وشراب والزوج يشاهد يف كل وقت داخال إليها بالطعام والشراب فكيف يقال القول قوهلا ويقدم 
  ظن االستصحاب على هذا العلم اليقيين 

ف ووضعه بني يديه جاز له اإلقدام على األكل وإن مل يأذن له ومن ذلك أن صاحب املنزل إذا قدم الطعام إىل الضي
  لفظا اعتبارا بداللة احلال اجلارية جمرى القطع 

ومن ذلك إذن النيب صلى اهللا عليه و سلم للمار بثمر الغري أن يأكل من مثره وال حيمل اكتفاء بشاهد احلال حيث مل 
  جيعل عليه حائطا وال ناطورا 

حلاجة يف األقرحة واملزارع اليت على الطرقات حبيث ال ينقطع منها املارة وكذلك الصالة ومن ذلك جواز قضاء ا
  فيها وال يكون ذلك غصبا هلا وال تصرفا ممنوعا 

ومن ذلك الشرب من املصانع املوضوعة على الطرقات وإن مل يعلم الشارب إذن أرباهبا يف ذلك لفظا اعتمادا على 
ها ألن العرف ال يقتضيه وداللة احلال ال تدل عليه إال أن يكون هناك شاهد حال داللة احلال ولكن ال يتوضأ من

  يقتضي ذلك فال بأس بالوضوء حينئذ 
ومن ذلك القضاء باألجرة للغسال واخلباز والطباخ والدقاق وصاحب احلمام والقيم وإن مل يعقد معه عقد إجارة 

  اكتفاء بشاهد احلال وداللته 
  ع ومل يعطهم األجرة لعد ظاملا غاصبا مرتكبا ملا هو من القبائح املنكرة ولو استوىف هذه املناف

ومن ذلك انعقاد التبايع يف سائر األعصار واألمصار مبجرد املعاطاة من غري لفظ اكتفاء بالقرائن واألمارات الدالة 
  على التراضي الذي هو شرط يف صحة البيع 

للقصاص أنه قتله عمدا عدوانا حمضا وهو مل يقل قتلته عمدا  ومن ذلك جواز شهادة الشاهد على القتل املوجب



  والعمدية صفة قائمة بالقلب 
فجاز للشاهد أن يشهد هبا ويراق دم القاتل بشهادته اكتفاء بالقرينة الظاهرة فداللة القرينة على التراضي بالبيع من 

  غري لفظ أقوى 
  ليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف ومن ذلك أهنم قالوا يقبل قول الوصي فيما ينفقه على ا

  فإذا ادعى أكثر من ذلك مل يقبل قوله 
وهكذا سائر من قلنا القول قوله إمنا يقبل قوله إذا مل يكذبه شاهد احلال فإن كذبه مل يقبل قوله وهلذا يكذب املودع 

و يف هنب العيارين وحنوهم مل واملستأجر إذا ادعيا أن الوديعة أو العني املستأجرة هلكت يف احلريق أو حتت اهلدم أ
  يقبل قوهلم إال إذا حتققنا وجود هذه األسباب 

فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا جنزم بكذهبم وال يقبل قوهلم وهذا من أقوى األدلة على أن القول قول الزوج يف النفقة 
كون األصل قبول قول  والكسوة ملا مضى من الزمان لعلمنا بكذب الزوجة يف اإلنكار وكون األصل معها مثل

  األمناء إال حيث يكذهبم الظاهر 

ومن ذلك أهنم قالوا يف تداعي العيب هل كان عند البائع أو حدث عند املشتري أن القول قول من يدل احلال على 
صدقه فإن احتملت احلال صدقهما ففيها قوالن أظهرمها أن القول قول البائع ألن املشتري يدعي ما يسوغ فسخ 

  بعد متامه ولزومه والبائع ينكره العقد 
ومن ذلك أن مالكا وأصحابه منعوا مساع الدعوى اليت ال تشبه الصدق ومل حيلفوا هلا املدعى عليه نظرا إىل األمارات 

  والقرائن الظاهرة 
ومن ذلك أن أصحابنا وغريهم من الفقهاء جوزوا للرجل أن يالعن امرأته فيشهد عليها بالزنا مؤكدا لشهادته 

  اليمني إذا رأى رجال يعرف بالفجور يدخل إليها وخيرج من عندها نظرا إىل األمارات والقرائن الظاهرة ب
ومن ذلك أن مجهور الفقهاء يقولون يف تداعي الزوجني والصانعني ملتاع البيت والدكان أن القول قول من يدل 

بل وجودها كعدمها ولو اعتربناها العتربنا يد  احلال على صدقه والصحيح يف هذه املسألة أنه ال عربة باليد احلسية
  اخلاطف لعمامة غريه وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس 

  وحنن نقطع بأن هذه يد ظاملة عادية فال اعتبار هلا 
ومن ذلك أن مالكا رمحه اهللا جيعل القول قول املرهتن يف قدر الدين مامل يزد على قيمة الرهن وقوله هو الراجح يف 

  الدليل 
  ألن اهللا سبحانه جعل الرهن بدال من الكتاب والشهود فكأنه ناطق 

بقدر احلق وإال فلو كان القول قول الراهن مل يكن الرهن وثيقة وال جعل بدال من الكتاب والشاهد فداللة احلال 
نده هذه الدار على تدل على أنه إمنا رهنه على قيمته أو ما يقارهبا وشاهد احلال يكذب الراهن إذا قال رهنت ع

  درهم وحنوه فال يسمع قوله 
  ومن ذلك أهنم قالوا يف الركاز إذا كانت عليه عالمة املسلمني فهو لقطة وإن كانت عليه عالمة الكفار فهو ركاز 

  ومن ذلك أنه إذا استأجر دابة جاز له ضرهبا إذا حرنت يف السري وإن مل يستأذن مالكها 
يف اخلان إذا قدم بلدا وأراد املضي يف حاجته وإن مل يستأذن املؤجر يف ذلك ومن ذلك  ومن ذلك أنه جيوز له إيداعها

  إاذن املستأجر للدار ألصحاب وأضيافة يف الدخول واملبيت وإن مل يضمنهم عقد اإلجارة 



  ومن ذلك غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ وإن مل يستأذن املؤجر يف ذلك 
  ائب يف بيع سلعة ملك قبض مثنها وإن مل يأذن له يف ذلك لفظا ومن ذلك لو وكله غ

ومن ذلك وإن نازع فيه من نازع لو رأى موتا بشاة غريه أو حيوانه املأكول فبادر بذحبه ليحفظ عليه ماليته كان 
  حمسنا وال سبيل على حمسن ومن ضمنه فقد سد باب اإلحسان إىل الغري يف حفظ ماله 

يقصد الدار املؤجرة فبادر وهدم احلائط ليخرج السيل وال يهدم الدار كلها كان حمسنا  ومن ذلك لو رأى السيل
  وال يضمن احلائط 

  ومن ذلك لو وقع حريق يف الدار فبادر وهدمها على النار لئال تسري مل يضمن 
  ومنها لو رأى العدو يقصد مال غريه الغائب فبادر وصاحله على بعضها كان حمسنا ومل يضمن 

  لك لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد جاز له أن يأكل منه ومن ذ
  ومنها لو استأجر غالما فوقعت األكلة يف طرف من أطرافه حبيث لو مل يقطعه سرى إىل نفسه فقطعه مل يضمنه ملالكه 

ك وإن مل ومنها لو اشترى صربة طعام يف دار رجل أو خشبا فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من حيول ذل
  يأذن له املالك 

وأضعاف أضعاف هذه املسائل مما جرى العمل فيه على العرف والعادة ونزل ذلك منزلة النطق الصريح اكتفاء 
  بشاهد احلال عن صريح املقال 

  واملقصود أن الشريعة ال ترد حقا وال تكذب دليال وال تبطل أمارة صحيحة 
  خرب الفاسق ومل يأمر برده وقد أمر اهللا سبحانه بالتثبت والتبني يف 

  مجلة فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خربه شواهد الصدق فيجب قبوله والعمل به 
وقد استأجر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر اهلجرة دليال مشركا على دين قومه فأمنه ودفع إليه راحلته فال 

  لقول أحد من الناس  جيوز حلاكم وال لوال رد احلق بعد ما تبني وظهرت أماراته
واملقصود أن البينة يف الشرع اسم ملا يبني احلق ويظهره وهي تارة تكون أربعة شهود وتارة ثالثة بالنص يف بينة 

املفلس وتارة شاهدين وشاهدا واحدا وامرأة واحدة وتكون نكوال وميينا أو مخسني ميينا أو أربعة أميان وتكون شاهد 
  ا وغريها احلال يف الصور اليت ذكرناه

فقوله صلى اهللا عليه و سلم البينة على من ادعى أي عليه أن يظهر ما يبني صحة دعواه فإذا ظهر صدقه بطريق من 
  الطرق حكم له 

  فصل 
  التفريق بني الشهود 

ومل يزل حذاق احلكام والوالة يستخرجون احلقوق بالفراسة واألمارات فإذا ظهرت مل يقدموا عليها شهادة ختالفها 
 إقرارا وقد صرح الفقهاء كلهم بأن احلاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسأهلم كيف حتملوا الشهادة وأين وال

  حتملوها وذلك واجب عليه مىت عدل عنه أمث وجار يف احلكم 

  وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل املدعي عن سبب احلق وأين كان ونظر يف احلال هل يقتضي صحة ذلك 
ن القول قوله كاألمني واملدعى عليه وجب عليه أن يستكشف احلال ويسأل عن القرائن اليت وكذلك إذا ارتاب مب



  تدل على صورة احلال 
  وقل حاكم أو وال اعتىن بذلك وصار له فيه ملكة إال وعرف احملق من املبطل وأوصل احلقوق إىل أهلها 

  فراسة كعب بن سور 
شكرت عنده زوجها وقالت هو من خري أهل الدنيا يقوم الليل حىت فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتته امرأة ف

الصباح ويصوم النهار حىت ميسي مث أدركها احلياء فقال جزاك اهللا خريا فقد أحسنت الثناء فلما ولت قال كعب بن 
قض سور يا أمري املؤمنني لقد أبلغت يف الشكوى إليك فقال وما اشتكت قال زوجها قال علي هبما فقال لكعب ا

بينهما قال أقضي وأنت شاهد قال إنك قد فطنت إىل ما مل أفطن له قال إن اهللا تعاىل يقول فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثىن وثالث ورباع صم ثالثة أيام وأفطر عندها يوما وقم ثالث ليال وبت عندها ليلة فقال عمر هذا 

له يف احلكومة من الفراسة أمور عجيبة وكذلك شريح أعجب إيل من األول فبعثه قاضيا ألهل البصرة فكان يقع 
  فراسته وفطنته 

  فراسة شريح 
قال الشعيب شهدت شرحيا وجاءته امرأة ختاصم رجال فأرسلت عينيها وبكت فقالت يا أبا أمية ما أظن هذه البائسة 

  إال مظلومة فقال يا شعيب إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون 
  فراسة إياس 

ىل إياس بن معاوية أربع نسوة فقال إياس أما إحداهن فحامل واألخرى مرضع واألخرى ثيب واألخرى بكر وتقدم إ
فنظروا فوجدوا األمر كما قال قالوا وكيف عرفت فقال أما احلامل فكانت تكلمين وترفع ثوهبا عن بطنها فعرفت 

يب فكانت تكلمين وعينها يف عيين فعرفت أهنا حامل وأما املرضع فكانت تضرب ثدييها فعرفت أهنا مرضع وأما الث
  أهنا ثيب وأما البكر فكانت تكلمين وعينها يف األرض فعرفت أهنا بكر 

  ومن ذلك لو وكله غائب يف بيعة سلعة ملك قبض مثنها وإن مل يأذن له يف ذلك لفظا 
ه ليحفظ عليه ماليته كان ومن ذلك وإن نازع فيه من نازع لو رأى موتا بشاة غريه أو حيوانه املأكول فبادر بذحب
  حمسنا وال سبيل على حمسن ومن ضمنه فقد سد باب اإلحسان إىل الغري يف حفظ ماله 

القاضي فأتى الرجل صاحبه فقال مايل وإال أتيت القاضي وشكوت إليه وأخربته بأمري فدفع إليه ماله فرجع الرجل 
  عده فزجره وانتهره وقال ال تقربين يا خائن إىل إياس فقال قد أعطاين املال وجاء األمني إىل إياس ملو

وقال يزيد بن هارون رمحه اهللا تقلد القضاء بواسط رجل ثقة فأودع رجل بعض شهوده كيسا خمتوما وذكر أن فيه 
ألف دينار فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ الدنانري وجعل مكاهنا دراهم وأعاد اخلياطة 

ء صاحبه فطلب وديعته فدفع إليه الكيس خبتمه مل يتغري فلما فتحه وشاهد احلال رجع إليه فقال إين كما كانت وجا
أودعتك دنانري والذي دفعت إيل دراهم فقال هو كيسك خبامتك فاستدعى عليه القاضي فأمر بإحضار املودع فلما 

رة سنة فأخذ القاضي تلك الدراهم صارا بني يديه قال له القاضي منذ كم أودعك هذا الكيس فقال منذ مخس عش
  وقرأ سكتها فإذا فيها ما قد ضرب من سنتني وثالث فأمره بدفع الدنانري إليه وأسقطه ونادى عليه 

واستودع رجل لغريه ماال فجحده فرفعه إىل إياس فسأله فأنكر فقال للمدعي أين دفعت إليه فقال يف الربية فقال 
يها فلعلك دفنت املال عندها ونسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة فمضى وما كان هناك قال شجرة قال اذهب إل



وقال للخصم اجلس حىت يرجع صاحبك وإياس يقضي وينظر إليه ساعة بعد ساعة مث قال له يا هذا أترى صاحبك 
  قد بلغ مكان الشجرة قال ال قال يا عدو اهللا إنك خائن قال أقلين قال 

  جاء الرجل فقال له إياس اذهب معه فخذ حقك ال أقالك اهللا وأمر أن حيتفظ به حىت 
وجرى نظري هذه القضية لغريه من القضاة ادعى عنده رجل أنه سلم غرميا له ماال وديعة فأنكره فقال له القاضي أين 

سلمته إياه قال مبسجد ناء عن البلد قال اذهب فجئين منه مبصحف أحلف عليه فمضى واعتقل القاضي الغرمي مث 
  بلغ املسجد قال ال فألزمه باملال  قال له أتراه

  وكان القاضي أبو حازم له يف ذلك العجب العجاب وكانوا ينكرون عليه مث يظهر احلق فيما يفعله 
قال مكرم بن أمحد كنت يف جملس القاضي أيب حازم فتقدم رجل شيخ ومعه غالم حدث فادعى الشيخ عليه ألف 

اضي للشيخ ما تشاء قال حبسه قال ال فقال الشيخ إن رأى القاضي أن دينار دينا فقال ما تقول قال نعم فقال الق
حيبسه فهو أرجى حلصول مايل فتفرس أبو حازم فيهما ساعة مث قال تالزما حىت أنظر يف أمركما يف جملس آخر فقلت 

رت يل له مل أخرت حبسه فقال وحيك إين أعرف يف أكثر األحوال يف وجوه اخلصوم وجه احملق من املبطل وقد صا
بذلك دربة ال تكاد ختطئ وقد وقع إيل أن مساحة هذا باإلقرار عن بلية ولعله ينكشف يل من أمرمها ما أكون معه 

  على بصرية أما رأيت قلة تغاضبهما يف املناكرة وقلة اختالفهما وسكون طباعهما 

شرح الصدر على هذا املال مع عظم املال وما جرت عادة األحداث بفرط التورع حىت يقر مثل هذا طوعا عجال من
قال فنحن كذلك نتحدث إذا أتى اآلذن يستأذن على القاضي لبعض التجار فأذن له فلما دخل قال أصلح اهللا 

القاضي إين بليت بولد يل حدث يتلف كل مال يظفر به من مايل يف القيان عند فالن فإذا منعته احتال حبيل تضطرين 
م صاحب القيان يطالب بألف دينار حاال وبلغين أنه تقدم إىل القاضي ليقر له إىل التزام الغرم عنه وقد نصب اليو

فيحبسه وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إىل أن أقضي عنه فلما مسعت بذلك بادرت إىل القاضي ألشرح له أمره 
رهب أبو فتبسم القاضي وقال يل كيف رأيت فقلت هذا من فضل اهللا على القاضي فقال علي بالغالم والشيخ فأ

  حازم الشيخ ووعظ الغالم فأقرا فأخذ الرجل ابنه وانصرفا 
  عدم قبول شهادة املرائي 

وقال أبو السائب كان ببلدنا رجل مستور احلال فأحب القاضي قبول قوله فسأل عنه فزكى عنده سرا وجهرا 
هادة مل يقبله القاضي فراسله يف حضور جملسه إلقامة شهادة وجلس القاضي وحضر الرجل فلما أراد إقامة الش

فسئل عن السبب فقال انكشف يل أنه مراء فلم يسعين قبول قوله فقيل له ومن أين علمت ذلك قال كان يدخل 
إيل يف كل يوم فأعد خطاه من حيث تقع عيين عليه من الباب إىل جملسي فلما دعوته اليوم جاء فعددت خطاه من 

  فعلمت أنه متصنع فلم أقبله  ذلك املكان فإذا هي قد زادت ثالثا أو حنوها

  رد شهادة الفرزدق 
وقال ابن قتيبة شهد الفرزدق عند بعض القضاة فقال قد أجزنا شهادة أيب فراس وزيدونا فقيل له حني انصرف إنه 

  واهللا ما أجاز شهادتك 
  فراسة عمر 

يكن ختطئ له فراسة وكان حيكم وهللا فراسة إمام املتفرسني وشيخ املتومسني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الذي مل 



  بني األمة بالفراسة املؤيدة بالوحي 
قال الليث بن سعد أتى عمر بن اخلطاب يوما بفىت أمرد وقد وجد قتيال ملقى على وجه الطريق فسأل عمر عن 
د أمره واجتهد فلم يقف له على خرب فشق ذلك عليه فقال اللهم اظفرين بقاتله حىت إذا كان على رأس احلول وج

صيب مولود ملقى مبوضع القتيل فأتى به عمر فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء اهللا تعاىل فدفع الصيب إىل امرأة وقال 
هلا قومي بشأنه وخذي منا نفقته وانظري من يأخذه منك فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إىل صدرها فأعلميين 

  مبكاهنا 
ديت بعثتين إليك لتبعثي بالصيب لتراه وترده إليك قالت نعم فلما شب الصيب جاءت جارية فقالت للمرأة إن سي

اذهيب به إليها وأنا معك فذهبت بالصيب واملرأة معها حىت دخلت علي سيدهتا فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها 
  فإذا هي ابنة شيخ من األنصار من 

سيفه مث أقبل إىل منزل املرأة فوجد أباها  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتت عمر فأخربته فاشتمل على
متكئا على باب داره فقال له يا فالن ما فعلت ابنتك فالنة قال جزاها اهللا خريا يا أمري املؤمنني هي من أعرف الناس 

حبق أبيها مع حسن صالهتا والقيام بدينها فقال عمر قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة يف اخلري وأحثها عليه 
دخل أبوها ودخل عمر معه فأمر عمر من عندها فخرج وبقي هو واملرأة يف البيت فكشف عمر عن السيف وقال ف

اصدقيين وإال ضربت عنقك وكان ال يكذب فقالت على رسلك فواهللا ألصدقن إن عجوزا كانت تدخل علي 
ىت مضى لذلك حني مث إهنا قالت يا فأختذها أما وكانت تقوم من أمري مبا تقوم به الوالدة وكنت هلا مبنزلة البنت ح

بنية إنه قد عرض يل سفر ويل ابنة يف موضع أختوف عليها فيه أن تضيع وقد أحببت أن أضمها إليك حىت أرجع من 
سفري فعمدت إىل ابن هلا شاب أمرد فهيأته كهيئة اجلارية وأتتين ال أشك أنه جارية فكان يرى مين ما ترى اجلارية 

لين يوما وأنا نائمة فما شعرت حىت عالين وخالطين فمددت يدي إىل شفرة كانت إىل جانيب من اجلارية حىت اغتف
فقتلته مث أمرت به فألقى حيث رأيت فاشتملت منه على هذا الصيب فلما وضعته ألقيته يف موضع أبيه فهذا واهللا 

  بنة ابنتك مث انصرف خربمها على ما أعلمتك فقال صدقت مث أوصاها ودعا هلا وخرج وقال ألبيها نعمت اإل
وقال نافع عن ابن عمر بينما عمر جالس إذ رأى رجال فقال لست ذا رأي إن مل يكن هذا الرجل قد كان ينظر يف 

  الكهانة ادعوه يل 

  فدعوه فقال هل كنت تنظر وتقول يف الكهانة شيئا قال نعم 
مجرة قال ابن من قال ابن شهاب قال وقال مالك عن حيىي بن سعيد إن عمر بن اخلطاب قال لرجل ما امسك قال 

ممن قال من احلرقة قال أين مسكنك قال حبرة النار قال أيها قال بذات لظى فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا 
  فكان كما قال 

  القرآن ينزل مبوافقة عمر 
فنزلت واختذوا من مقام  ومن فراسته اليت تفرد هبا عن األمة أنه قال يا رسول اهللا لو اختذت من مقام ابراهيم مصلى

  إبراهيم مصلى 
  وقال يا رسول اهللا لو أمرت نساءك أن حيتجنب فنزلت آية احلجاب 

واجتمع على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساؤه يف الغرية فقال هلن عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 
  خريا منكن فنزلت كذلك 



  لم يف أسارى يوم بدر فأشار بقتلهم ونزل القرآن مبوافقته وشاوره رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
  وقد أثىن اهللا سبحانه على أهل فراسة املتومسني وأخرب أهنم هم املنتفعون باآليات 

  أفرس الناس 
  قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أفرس الناس ثالثة 

  أن ينفعنا أو نتخذه ولدا امراة فرعون يف موسى حيث قالت قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى 
  وصاحب يوسف حيث قال المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 

  وأبو بكر الصديق يف عمر رضي اهللا عنهما حيث جعله اخلليفة بعده 
  فراسة عثمان 

د رسول ودخل رجل على عثمان رضي اهللا عنه فقال له عثمان يدخل علي أحدكم والزنا يف عينيه فقال أوحي بع
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال ولكن فراسة صادقة 

ومن هذه الفراسة أنه رضي اهللا عنه ملا تفرس أنه مقتول والبد أمسك عن القتال والدفع عن نفسه لئال جيري بني 
  املسلمني قتال وآخر األمر يقتل فأحب أن يقتل من غري قتال يقع بني املسلمني 

   فراسة ابن عمر يف احلسني
  ومن ذلك فراسة ابن عمر يف احلسني ملا ودعه وقال استودعك 

  اهللا من قتيل ومعه كتب أهل العراق فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم 
  ومن ذلك أن رجلني من قريش دفعا إىل امرأة مائة دينار وديعة وقاال ال تدفعيها إىل واحد منا دون صاحبه 

  فلبثا حوال 
احيب قد مات فادفعي إيل الدنانري فأبت وقالت إنكما قلتما يل ال تدفعيها إىل واحد منا دون فجاء أحدمها فقال إن ص

صاحبه فلست بدافعتها إليك فثقل عليها بأهلها وجرياهنا حىت دفعتها إليه مث لبثت حوال آخر فجاء اآلخر فقال 
  ادفعي إيل الدنانري فقالت إن صاحبك جاءين فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه 

فاختصما إىل عمر رضي اهللا عنه فأراد أن يقضى عليها فقالت ادفعنا إىل علي بن أيب طالب فعرف علي أهنما قد 
مكرا هبا فقال أليس قد قلتما ال تدفعيها إىل واحد منا دون صاحبه قال بلى قال فإن مالك عندها فاذهب فجئ 

  بصاحبك حىت تدفعه إليكما 

  فصل

  من فراسة احلاكم 
حلاكم ما ذكره محاد بن سلمة عن محيد الطويل أن إياس بن معاوية اختصم إليه رجالن استودع أحدمها ومن فراسة ا

صاحبه وديعة فقال صاحب الوديعة استحلفه باهللا مايل عنده وديعة فقال إياس بل أستحلفه باهللا مالك عنده وديعة 
  وال غريها 

حتمل النفي واحتمل اإلقرار فينصب ماله بفعل حمذوف وهذا من أحسن الفراسة فإنه إذا قال ماله عندي وديعة ا
مقدر أي دفع ماله إىل أو أعطاين ماله أو جيعل ما موصولة واجلار واجملرور صلتها ووديعة خرب عن ما فإذا قال وال 



  غريها تعني النفي 
ة وقال الراهن رهنته وقال محاد بن سلمة شهدت إياس بن معاوية يقول يف رجل ارهتن رهنا فقال املرهتن رهنته بعشر

خبمسة فقال إن كان الراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن وإن مل يكن له بينة يدفع الرهن إليه 
  والرهن بيد املرهتن فالقول ما قال املرهتن ألنه لو شاء جلحده الرهن 

  قلت وهذا قول ثالث يف املسألة وهو من أحسن األقوال 
هن وهو يف يده وال بينة للراهن دليل على صدقه وأنه حمق ولو كان مبطال جلحده الرهن رأسا ومالك فإن إقراره بالر

وشيخنا رمحهما اهللا جيعالن القول قول املرهتن مامل يزد على قيمة الرهن والشافعي وأبو حنيفة وأمحد رمحهم اهللا 
  جيعلون القول قول الراهن مطلقا 
  س عليه بينة فالقول ما قال وقال إياس أيضا من أقر بشيء ولي

وهذا أيضا من أحسن القضاء ألن إقراره علم على صدقه فإذا ادعى عليه ألفا وال بينة له فقال صدق إال أين قضيته 
  إياها فالقول قوله 

  كذلك إذا أقر بأنه قبض من مورثه وديعة وال بينة له وادعى ردها إليه 
  من فراسة إياس 

صري جاء رجالن إىل إياس بن معاوية خيتصمان يف قطيفتني إحدامها محراء واألخرى وقال ابراهيم بن مرزوق الب
خضراء فقال أحدمها دخلت احلوض ألغتسل ووضعت قطيفيت مث جاء هذا فوضع قطيفته حتت قطيفيت مث دخل 

  فاغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفيت فمضى هبا مث خرجت فتبعته فزعم أهنا قطيفته 
قال ائتوين مبشط فأتى مبشط فسرح رأس هذا ورأس هذا فخرج من رأس أحدمها صوف أمحر فقال ألك بينة قال ال 

ومن رأس اآلخر صوف أخضر فقضى باحلمراء للذي خرج من رأسه الصوف األمحر وباخلضراء للذي خرج من 
  رأسه الصوف األخضر 

الن فقال أحدمها إنه باعين جارية وقال معتمر بن سليمان عن زيد أيب العالء شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه رج
  رعناء 

  فقال إياس وما عسى أن تكون هذه الرعونة قال شبه اجلنون 
  فقال إياس يا جارية أتذكرين مىت ولدت قالت نعم قال فأي رجليك أطول قالت هذه فقال إياس ردها فإهنا جمنونة 

شهد عند ابنه إياس بن معاوية مع رجال عدهلم وقال أبو احلسن املدائين عن عبد اهللا بن مصعب أن معاوية بن قرة 
  على رجل بأربعة آالف درهم 

  فقال املشهود عليه يا أبا وائلة تثبت يف أمري فواهللا ما أشهدهتم إال على ألفني 
فسأل إياس أباه والشهود أكان يف الصحيفة اليت شهدوا عليها فضل قالوا نعم كان الكتاب يف أوهلا والطينة يف 

  ي الصحيفة أبيض وسطها وباق
قال أفكان املشهود له يلقاكم أحيانا فيذكركم شهادتكم بأربعة آالف درهم قالوا نعم كان ال يزال يلقانا فيقول 

  اذكروا شهادتكم على فالن بأربعة آالف درهم فصرفهم ودعا املشهود له 
يف وسطها وتركت فيها بياضا يف  فقال يا عدو اهللا تغفلت قوما صاحلني مغفلني فأشهدهتم على صحيفة جعلت طينتها

أسفلها فلما ختموا الطينة قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم وكتبت يف البياض أربعة آالف فصارت الطينة 



  يف آخر الكتاب مث كنت تلقاهم فتلقنهم وتذكرهم أهنا أربعة آالف 
  فأقر بذلك وسأله الستر عليه فحكم له بألفني وستر عليه 

محاد عن ابراهيم بن مرزوق البصري كنا عند إياس بن معاوية قبل أن يستقضى وكنا نكتب عنه  وقال نعيم بن
  الفراسة كما نكتب عن احملدث احلديث إذ جاء رجل فجلس على دكان مرتفع باملربد فجعل يترصد الطريق 

يف هذا الرجل قالوا ما  فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجال فنظر يف وجهه مث رجع إىل موضعه فقال إياس قولوا
  نقول رجل طالب حاجة 

  فقال هو معلم صبيان قد أبق له غالم أعور 

فقام إليه بعضنا فسأله عن حاجته فقال هو غالم يل آبق قالوا وما صفته قال كذا وكذا وإحدى عينيه ذاهبة قلنا وما 
  صنعتك قال أعلم الصبيان 

يطلب موضعا جيلس فيه فنظر إىل أرفع شيء يقدر عليه فجلس قلنا إلياس كيف علمت ذلك قال رأيته جاء فجعل 
  عليه 

  فنظرت يف قدره فإذا ليس قدره قدر امللوك 
  فنظرت فيمن اعتاد يف جلوسه جلوس امللوك فلم أجدهم إال املعلمني فعلمت أنه معلم صبيان 

  اس فقلنا كيف علمت أنه أبق له غالم قال إين رأيته يترصد الطريق ينظر يف وجوه الن
قلنا كيف علمت أنه أعور قال بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجال قد ذهبت إحدى عينيه فعلمت أنه شبهه 

  بغالمه 
وقال احلارث بن مرة نظر إياس بن معاوية إىل رجل فقال هذا غريب وهو من أهل واسط وهو معلم وهو يطلب 

  عبدا له أبق فوجدوا األمر كما قال 
  ي ويلتفت فلعمت أنه غريب فسألوه فقال رأيته ميش

  ورأيته وعلى ثوبه محرة تربة واسط فعلمت أنه من أهلها 
ورأيته مير بالصبيان فيسلم عليهم وال يسلم على الرجال فعلمت أنه معلم ورأيته إذا مر بذي هيئة مل يلتفت إليه 

  وإذا مر بذي أمسال تأمله فعلمت أنه يطلب آبقا 

لقاسم بن منصور عن عمرو بن بكري مر إياس بن معاوية فسمع قراءة من علية وقال هالل بن العالء الرقى عن ا
فقال هذه قراءة امرأة حامل بغالم فسئل كيف عرفت ذلك فقال مسعت بصوهتا ونفسها خمالطة فعلمت أهنا حامل 

  ومسعت صحال فعلمت أن احلمل غالم 
  تلك املرأة فكان كما قال ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان فنظر إىل صيب منهم فقال هذا ابن 

  وقال رجل إلياس بن معاوية علمين القضاء 
  فقال إن القضاء ال يعلم إمنا القضاء فهم 

  ولكن قل علمين من العلم 
وهذا هو سر املسألة فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقول وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم 

  ا سليمان وكال آتينا حكما وعلما فخص سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناه
  وكذلك كتب عمر إىل قاضيه أيب موسى يف كتابه املشهور والفهم الفهم فيما أديل إليك 



والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما ألهل عصرمها يف العلم هو الفهم يف الواقع واالستدالل باألمارات 
  ال وهذا الذي فات كثريا من احلكام فأضاعوا كثريا من احلقوق وشواهد احل

  فصل 

  الفراسة يف السنة

  ومن أنواع الفراسة ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من املكروه بأمر سهل جدا ومن تعريض بقول أو فعل 
جل يا رسول اهللا إن يل جارا يؤذيين فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال ر

قال انطلق فأخرج متاعك إىل الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس إليه فقالوا ما شأنك فقال إن يل جارا 
  يؤذيين فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم أخرجه فبلغه ذلك فأتاه فقال ارجع إىل منزلك فواهللا ال أوذيك أبدا 

  احليلة املباحة 
ذه وأمثاهلا هي احليل اليت أباحتها الشريعة وهي حتيل اإلنسان بفعل مباح على ختلصه من ظلم غريه وأذاه ال فه

  االحتيال على إسقاط فرائض اهللا واستباحة حمارمه 
ويف املسند والسنن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحدث يف صالته 

  كان يف صالة مجاعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فلينصرف فإن 

  يف املعاريض مندوحة 
ويف السنن كثري من ذكر املعاريض اليت ال تبطل حقا وال حتق باطال كقوله صلى اهللا عليه و سلم للسائل ممن أنتم 

  قالوا حتن من ماء 
  وقوله للذي ذهب بغرميه ليقتله إن قتله فهو مثله 

  ها وكان إذا أراد عزوة ورى بغري
وكان الصديق رضي اهللا عنه يقول يف سفر اهلجرة ملن يسأل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من هذا بني يديك 

  فيقول هاد يدلين على الطريق 
  وكذلك الصحابة من بعده 

فروى زيد بن أسلم عن أبيه قال قدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حلل من اليمن فقسمها بني الناس 
  ا حلة رديئة فقال كيف أصنع هبذه إن أعطيتها أحدا مل يقبلها فرأى فيه

فطواها وجعلها حتت جملسه وأخرج طرفها ووضع احللل بني يديه فجعل يقسم بني الناس فدخل الزبري وهو على 
ها تلك احلال فجعل ينظر إىل تلك احللة فقال ما هذه احللة فقال عمر دعها عنك قال ما شأهنا قال دعها قال فأعطني

  قال إنك ال ترضاها قال بلى قد رضيتها فلما توثق منه واشترط عليه أال يردها رمى هبا إليه فلما نظر 

  إليها إذا هي رديئة قال ال أريدها قال عمر هيهات قد فرغت منها فأجازها عليه ومل يقبلها 
رقها وأسوق الناس بعصاي إىل وقال عبد اهللا بن سلمة مسعت عليا يقول ال أغسل رأسي بغسل حىت آيت البصرة فأح

مصر فأتيت أبا مسعود البدري فأخربته فقال إن عليا يورد األمور موارد ال حتسنون تصديرها علي ال يغسل رأسه 
بغسل وال يأيت البصرة وال حيرقها وال يسوق الناس عنها بعصاه على رجل أصلع إمنا على رأسه مثل الطست إمنا 



  حوله شعرات 
  د اهللا بن رواحة المرأته بإنشاد شعر يوهم أنه يقرأ ليتخلص من أذاها له حني واقع جاريته ومن ذلك تعريض عب

  وتعريض حممد بن مسلمة لكعب بن األشرف حني أمنه بقوله إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عنانا 
  وتعريض الصحابة أليب رافع اليهودي 

  فصل

  تعريض عبد الرمحن بن أيب ليلى 
عبد الرمحن بن أيب ليلى الفقيه وقد أقيم على دكان بعد صالة اجلمعة فقام على الدكان وقال إن  ومن ذلك قول

  األمري أمرين أن ألعن علي بن أيب طالب فالعنوه لعنه اهللا 

  تعريض احلجاج بن عالط 
  ومن ذلك تعريض احلجاج بن عالط بل تصرحيه المرأته هبزمية الصحابة وقتلهم حىت أخذ ماله منها 

  صل ف
  فراسة خزمية بن ثابت 

ومن الفراسة الصادقة فراسة خزمية بن ثابت حني قدم وشهد على عقد التبايع بني األعرايب ورسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم ومل يكن حاضرا تصديقا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مجيع ما خيرب به 

  فراسة حذيفة بن اليمان 
يمان وقد بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عينا إىل املشركني فجلس بينهم فقال أبو ومنها فراسة حذيفة بن ال

  سفيان لينظر كل منكم جليسه فبادر وقال جلليسه من أنت قال فالن بن فالن 
  فراسة املغرية بن شعبة 

  فخافوا أن يرده عليهم  ومنها فراسة املغرية بن شعبة وقد استعمله عمر على البحرين فكرهه أهلها فعزله عمر عنهم
فقال دهقاهنم إن فعلتم ما آمركم به مل يرده علينا قالوا مرنا بأمرك قال جتمعون مائة ألف درهم حىت أذهب هبا إىل 

  عمر وأقول إن املغرية 

  اختان هذا ودفعه إيل فجمعوا ذلك فأتى عمر فقال يا أمري املؤمنني إن املغرية اختان هذا فدفعه إيل 
  ملغرية فقال ما يقول هذا قال كذب أصلحك اهللا إمنا كانت مائيت ألف فدعا عمر ا

  فقال ما محلك على ذلك قال العيال واحلاجة 
فقال عمر للدهقان ما تقول فقال ال واهللا ألصدقنك واهللا ما دفع إيل قليال وال كثريا ولكن كرهناه وخشينا أن ترده 

  علينا 
  إن اخلبيث كذب علي فأردت أن أخزيه فقال عمر للمغرية ما محلك على هذا قال 

وخطب املغرية بن شعبة وفىت من العرب امرأة وكان الفىت مجيال فأرسلت إليهما املرأة البد أن أراكما وأمسع 
  كالمكما فاحضرا إن شئتما 

  فأجلستهما حبيث ترامها 
يانا فهل عندك سوى ذلك قال نعم فعلم املغرية أهنا تؤثر عليه الفىت فأقبل عليه فقال لقد أوتيت حسنا ومجاال وب



  فعدد عليه حماسنه مث سكت 
  فقال املغرية فكيف حسابك فقال ال يسقط علي منه شيء وإين ألستدرك منه أقل من اخلردلة 

فقال له املغرية لكين أضع البدرة يف زاوية البيت فينفقها أهل بييت على ما يريدون فما أعلم بنفادها حىت يسألوين 
  غريها 
  املرأة واهللا هلذا الشيخ الذي ال حياسبين أحب إيل من الذي حيصي علي أدىن من اخلردلة  فقالت

  فراسة عمرو بن العاص 
ومنها فراسة عمرو بن العاص ملا حاصر غزة فبعث إليه صاحبها أن أرسل إيل رجال من أصحابك أكلمه ففكر عمرو 

لمه كالما مل يسمع مثله قط فقال له حدثين هل أحد بن العاص وقال ما هلذا الرجل غريي فخرج حىت دخل عليه فك
  من أصحابك مثلك فقال ال تسل من هواين عندهم بعثوين إليك وعرضوين ملا عرضوين وال يدرون ما يصنع يب 

  فأمر له جبائزة وكسوة وبعث إىل البواب إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما معه 
  أحسنت الدخول فأحسن اخلروج  فمر برجل من نصارى غسان فعرفه فقال يا عمرو قد

فرجع فقال له امللك ما ردك إلينا قال نظرت فيما أعطيتين فلم أجد ذلك يسع من معي من بين عمي فأردت 
  اخلروج فآتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال خريا من أن يكون عند واحد 

  قال صدقت عجل هبم 
  يله وبعث إىل البواب خل سب

  فخرج عمرو وهو يلتفت حىت إذا أمن قال ال عدت ملثلها 
  فلما كان بعد رآه امللك فقال أنت هو قال نعم على ما كان من غدرك 

  فراسة احلسن بن علي 
ومن ذلك فراسة احلسن بن علي رضي اهللا عنهما ملا جيء إليه بابن ملجم قال له أريد أن أسارك بكلمة فأىب احلسن 

  عض أذين فقال ابن ملجم واهللا لو أمكنتين منها ألخذهتا من صماخها وقال تريد أن ت
قال أبو الوفاء بن عقيل فانظر إىل حسن رأي هذا السيد الذي قد نزل به من املصيبة العاجلة ما يذهل اخللق وفطنته 

  إىل هذا احلد وإىل ذلك اللعني كيف مل يشغله حاله عن استزادة اجلناية 
  من فراسة احلسني 

فراسة أخيه احلسني رضي اهللا عنهما أن رجال ادعى عليه ماال فقال احلسني ليحلف على ما ادعاه ويأخذه فتهيأ  ومن
الرجل لليمني وقال واهللا الذي ال إله إال هو فقال احلسني قل واهللا واهللا واهللا إن هذا الذي تدعيه عندي ويف قبلي 

  ففعل الرجل ذلك 
  يل للحسني مل فعلت ذلك أي وقام فاختلفت رجاله وسقط ميتا فق

  عدلت عن قوله واهللا الذي ال إله إال هو إىل قوله واهللا واهللا واهللا فقال كرهت أن يثين على اهللا فيحلم عنه 
  فراسة العباس 

ومن ذلك فراسة العباس رضي اهللا عنه فيما ذكره جماهد قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أصحابه إذ 
قال ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ فاستحىي الرجل مث قال ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ فإن اهللا وجد رحيا ف



ال يستحي من احلق فقال العباس أال نقوم كلنا فنتوضأ هكذا رواه الفريايب عن األوزاعي مرسال ووصله عن حممد 
  بن مصعب فقال عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  القضية يف جملس عمر رضي اهللا عنه  وقد جرت مثل هذه
قال الشعيب كان عمر يف بيت ومعه جرير بن عبد اهللا البجلي فوجد عمر رحيا فقال عزمت على صاحب هذه الريح 

ملا قام فتوضأ فقال جرير يا أمري املؤمنني أو يتوضأ القوم مجيعا فقال عمر يرمحك اهللا نعم السيد كنت يف اجلاهلية 
   اإلسالم ونعم السيد أنت يف

  فراسة عبد امللك بن مروان 
  ومن أحسن الفراسة فراسة عبد امللك بن مروان 

  ملا بعث الشعيب إىل ملك الروم فحسد املسلمني عليه فبعث معه ورقة لطيفة إىل عبد امللك 
  فلما قرأها قال أتدري ما فيها قال ال قال فيها عجب كيف 

 قال حسدين عليك فأراد أين أقتلك فقال الشعيب لو رآك يا أمري ملكت العرب غري هذا أفتدري ما أراد قال ال
  املؤمنني ما استكربين فبلغ ذلك ملك الروم فقال واهللا ما أخطأ ما كان يف نفسي 

ومن دقيق الفطنة أنك ال ترد على املطاع خطأه بني املأل فتحمله رتبته على نصرة اخلطأ وذلك خطأ ثان ولكن 
  ال يشعر به غريه تلطف يف إعالمه به حيث 

ومن دقيق الفراسة أن املنصور جاءه رجل فأخربه أنه خرج يف جتارة فكسب ماال فدفعه إىل امرأته مث طلبه منها 
  فذكرت أنه سرق من البيت ومل ير نقبا وال أمارة 

 قال فدعا له فقال املنصور منذ كم تزوجتها قال منذ سنة قال بكرا أو ثيبا قال ثيبا قال فلها ولد من غريك قال ال
املنصور بقارورة طيب كان يتخذ له حاد الرائحة وغريب النوع فدفعها إليه وقال له تطيب من هذا الطيب فإنه 

يذهب غمك فلما خرج الرجل من عنده قال املنصور ألربعة من ثقاته ليقعد على كل باب من أبواب املدينة واحد 
ت به وخرج الرجل بالطيب فدفعه إىل امرأته فلما مشته بعثت منكم فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأ

منه إىل رجل كانت حتبه وقد كانت دفعت إليه املال فتطيب منه ومر جمتازا ببعض أبواب املدينة فشم املوكل بالباب 
إن أحضر رائحته عليه فأتى به املنصور فسأله من أين لك هذا الطيب فلجلج يف كالمه فدفعه إىل وايل الشرطة فقال 

  لك كذا وكذا من املال فخل عنه وإال اضربه ألف سوط فلما جرد للضرب أحضر املال على هيأته 

فدعا املنصور صاحب املال فقال أرأيت إن رددت عليك املال حتكمين يف امرأتك قال نعم قال هذا مالك وقد 
  طلقت املرأة منك 

  فصل

  ذكاء املهدي 
ل للخادم هات عودا للقاضي يعىن البخور فجاء اخلادم بعود يضرب به ومنها أن شريكا دخل على املهدي فقا

فوضعه يف حجر شريك فقال ما هذا فبادر املهدي وقال هذا عود أخذه صاحب العسس البارحة فأحببت أن يكون 
  كسره على يديك فدعا له وكسره 

  ذكاء املعتضد 



أى فيهم أسود منكر اخللقة شديد املرح يعمل ومن ذلك ما يذكر عن املعتضد أنه كان جالسا يشاهد الصناع فر
  ضعف ما يعمل الصناع ويصعد مرقاتني مرقاتني فأنكر أمره 

فأحضره وسأله عن أمره فلجلج فقال لبعض جلسائه أي شيء يقع لكم يف أمره قالوا ومن هذا حىت تصرف فكرك 
أحسبه باطال إما أن يكون معه دنانري قد ظفر إليه لعله ال عيال له وهو خايل القلب فقال قد مخنت يف أمره ختمينا ما 

هبا دفعة أو يكون لصا يتستر بالعمل فدعا به واستدعى الضراب فضربه وحلف له إن مل يصدقه أن يضرب عنقه 
  فقال يل األمان قال نعم إال فيما جيب عليك بالشرع فظن أنه قد أمنه 

اء إىل مكان فجلس وهو ال يعلم مكاين فحل اهلميان فقال قد كنت أعمل يف اآلجر فاجتاز رجل يف وسطه مهيان فج
وأخرج منه دنانري فتأملته وإذا كله دنانري فساورته وكتفته وسددت فاه وأخذت اهلميان ومحلته على كتفي وطرحته 

  يف األتون وطينته فلما كان بعد ذلك أخرجت عظامه فطرحتها يف دجلة 
ا على اهلميان مكتوب فالن ابن فالن فنادى يف البلد بامسه فجاءت فأنفذ املعتضد من أحضر الدنانري من منزله وإذ

امرأة فقالت هذا زوجي ويل منه هذا الطفل خرج وقد كذا وكذا ومعه ألف دينار فغاب إىل اآلن فسلم الدنانري 
  إليها وأمرها أن تعتد وأمر بضرب عنق األسود ومحل جثته إىل ذلك األتون 

ها أنه قام ليلة فإذا غالم قد وثب على ظهر غالم فاندس بني الغلمان فلم يعرفه وكان للمعتضد من ذلك عجائب من
فجاء فجعل يضع يده على فؤاد واحد بعد واحد فيجده ساكنا حىت وضع يده على فؤاد ذلك الغالم فإذا به خيفق 

  خفقا شديدا فركضه برجله واستقره فأقر فقتله 
دجلة فوقع فيها جراب فيه كف خمضوبة حبناء وأحضر بني يديه فهاله  ومنها أنه رفع إليه أن صيادا ألقى شبكته يف

  ذلك 
وأمر الصياد أن يعاود طرح الشبكة هنالك ففعل فأخرج جرابا آخر فيه رجل فاغتم املعتضد وقال معي يف البلد من 

  يفعل هذا وال أعرفه مث أحضر ثقة له وأعطاه اجلراب وقال طف به على كل من يعمل اجلرب ببغداد 

  فإن عرفه أحد منهم فاسأله عمن باعه منه فإذا دلك عليه فاسأل املشترى عن ذلك ونقر عن خربه 
فغاب الرجل ثالثة أيام مث عاد فقال مازلت أسأل عن خربه حىت انتهى إىل فالن اهلامشي اشتراه مع عشرة جرب 

ه غيبها فال يعرف هلا خرب وادعى أهنا وشكا البائع شره وفساده ومن مجلة ما قال أنه كان يعشق فالنة املغنية وأن
  هربت واجلريان يقولون إنه قتلها 

فبعث املعتضد من كبس منزل اهلامشي وأحضر اليد والرجل وأراه إيامها فلما رآها امتقع لونه وأيقن باهلالك 
  واعترف 

  فأمر املعتضد بدفع مثن اجلارية إىل موالها وحبس اهلامشي حىت مات يف احلبس 
  فصل 

  ألجوبة احلصيفةمن ا

ومن حماسن الفراسة أن الرشيد رأى يف داره حزمة خيزران فقال لوزيره الفضل بن الربيع ما هذه قال عروق 
  الرماح يا أمري املؤمنني ومل يقل اخليزران ملوافقته اسم أمه 



   ونظري هذا أن بعض اخللفاء سأل ولده ويف يده مسواك ما مجع هذا قال حماسنك يا أمري املؤمنني
  وهذا من الفراسة يف حتسني اللفظ 

  وهو باب عظيم اعتىن به األكابر والعلماء وله شواهد كثرية يف السنة وهو من خاصية العقل والفطنة 
  فقد روينا عن عمر رضي اهللا عنه أنه خرج يعس املدينة بالليل فرأى نارا موقدة يف خباء 

   فوقف وقال يا اهل الضوء وكره أن يقول يا أهل النار
  وسأل رجال عن شيء هل كان قال ال أطال اهللا بقاءك فقال قد علمتم فلم تتعلموا هال قلت ال وأطال اهللا بقاءك 

  وسئل العباس أنت أكرب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هو أكرب مين وأنا ولدت قبله 
  مين وأنا أسن منه وسئل عن ذلك قباث بن أشيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكرب 

وكان لبعض القضاة جليس أعمى وكان إذا أراد أن ينهض يقول يا غالم اذهب مع أيب حممد وال يقول خذ بيده 
  قال واهللا ما أخل هبا مرة 

ومن ألطف ما حيكى يف ذلك أن بعض اخللفاء سأل رجال عن امسه فقال سعد يا أمري املؤمنني فقال أي السعود أنت 
لك يا أمري املؤمنني وسعد الذابح ألعدائك وسعد بلع على مساطك وسعد األخبية لسرك فأعجبه قال سعد السعود 

  ذلك 
ويشبه هذا أن معن بن زائدة دخل على املنصور فقارب يف خطوه فقال له املنصور كربت سنك يا معن قال يف 

  طاعتك يا أمري املؤمنني 

  قال إنك جللد قال على أعدائك 
  ال هي لك قال وإن فيك لبقية ق
  قول اليت هي أحسن 

وأصل هذا الباب قوله تعاىل وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فالشيطان ينزغ بينهم إذا 
  كلم بعضهم بعضا بغري اليت هي أحسن فرب حرب وقودها جثث وهام أهاجها القبيح من الكالم 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ويف الصحيحني من حديث سهل بن حنيف قال قال رس
  ولكن ليقل لقست نفسي 

  وخبثت ولقست وغثت متقاربة املعىن 
فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظ اخلبث لبشاعته وأرشدهم إىل العدول إىل لفظ هو أحسن منه وإن كان 

احلسن وهجر القبيح يف األقوال كما أرشدهم إىل ذلك يف  مبعناه تعليما لألدب يف املنطق وإرشادا إىل استعمال
  األخالق واألفعال 

  فصل

  فراسة أمحد بن طولون 
ومن عجب الفراسة ما ذكر أمحد بن طولون أنه بينما هو يف جملس له يتنزه فيه إذ رأى سائال يف ثوب خلق فوضع 

  دجاجة يف رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان يدفعه إليه 



  يده مل يهش ومل يعبأ به فلما وقع يف 
  فقال للغالم جئين به 

  فلما وقف قدامه استنطقه فأحسن اجلواب ومل يضطرب من هيبته 
  فقال هات الكتب اليت معك واصدقين من بعثك فقد صح عندي أنك صاحب خرب 

  وأحضر السياط فاعترف 
  فقال بعض جلسائه هذا واهللا السحر قال ما هو بسحر ولكن فراسة صادقة 

ت سوء حاله فوجهت إليه بطعام يشره إىل أكله الشبعان فما هش له وال مد يده إليه فأحضرته فتلقاين بقوة رأي
  جأش فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خرب فكان كذلك 

  ورأى يوما محاال حيمل صنا وهو يضطرب حتته 
ال وأنا أرى عنقه بارزة وما أرى هذا األمر إال من فقال لو كان هذا االضطراب من ثقل احملمول لغاضت عنق احلم

  خوف 
  فأمر حبط الصن فإذا فيه جارية قد قتلت وقطعت 

  فقال اصدقين عن حاهلا 
  فقال أربعة نفر يف الدار الفالنية أعطوين هذه الدنانري وأمروين حبمل هذه املقتولة 

  فضربه وقتل األربعة 
  وكان يتنكر ويطوف يسمع قراءة األئمة 

دعا ثقته وقال خذ هذه الدنانري وأعطها إمام مسجد كذ فإنه فقري مشغول القلب ففعل وجلس معه وباسطه فوجد ف
  زوجته قد ضرهبا الطلق وليس معه ما حيتاج إليه فقال صدق عرفت شغل قلبه يف كثرة غلطه يف القراءة 

  فراسة املستكفي 
فألزم املستكفي صاحب الشرطة بإخراج اللصوص أو  ومن ذلك أن اللصوص أخذوا يف زمن املستكفي ماال عظيما

  غرامة املال 
فكان يركب وحده ويطوف ليال وهنارا إىل أن اجتاز يوما يف زقاق قال يف بعض أطراف البلد فدخله فوجده متنكرا 

ووجده ال ينفذ فرأى على بعض أبوابه شوك مسك كثري وعظام الصلب فقال لشخص كم يكون تقدير مثن هذا 
الذي هذه عظامه قال دينار قال أهل الزقاق ال حتتمل أحواهلم مشترى مثل هذا ألنه زقاق بني االختالل إىل السمك 

جانب الصحراء ال ينزله من معه شيء خياف عليه أو له مال ينفق منه هذه النفقة وما هي إال بلية ينبغي أن يكشف 
امرأة من الدرب أكلمها فدق بابا غري الذي عليه  عنها فاستبعد الرجل هذا وقال هذا فكر بعيد فقال اطلبوا يل

  الشوك واستسقى ماء فخرجت عجوز ضعيفة فما زال يطلب شربة بعد 

شربة وهي تسقيه وهو يف خالل ذلك يسأل عن الدرب وأهله وهي ختربه غري عارفة بعواقب ذلك إىل أن قال هلا 
الت فيها مخسة شباب أعفار كأهنم جتار وقد نزلوا منذ وهذه الدار من يسكنها وأومأ إىل اليت عليها عظام السمك فق

شهر ال نراهم هنارا إال يف كل مدة طويلة ونرى الواحد منهم خيرج يف احلاجة ويعود سريعا وهم يف طول النهار 
جيتمعون فيأكلون ويشربون ويلعبون بالشطرنج والنرد وهلم صيب خيدمهم فإذا كان الليل انصرفوا إىل دار هلم 

ويدعون الصيب يف الدار حيفظها فإذا كان سحرا جاءوا وحنن نيام ال نشعر هبم فقال للرجل هذه صفة  بالكرخ



لصوص أم ال قال بلى فأنفذ يف احلال فاستدعى عشرة من الشرط وأدخلهم إىل أسطحة اجلريان ودق هو الباب 
  جلناية بعينهم فجاء الصيب ففتح فدخل الشرط معه فما فاته من القوم أحد فكانوا هم أصحاب ا

ومن ذلك أن بعض الوالة مسع يف بعض ليايل الشتاء صوتا بدار يطلب ماء باردا فأمر بكبس الدار فأخرجوا رجال 
  وامرأة 

  فقيل له من أين علمت قال املاء ال يربد يف الشتاء إمنا ذلك عالمة بني هذين 
خذه بيده مث ألقاه عمدا فانكسر فارتاع وأحضر بعض الوالة شخصني متهمني بسرقة فأمر أن يؤتى بكوز ماء فأ

  أحدمها وثبت اآلخر فلم يتغري فقال للذي انزعج اذهب وقال لآلخر أحضر العملة فقيل له 

ومن أين عرفت ذلك فقال اللص قوي القلب ال ينزعج والربيء يرى أنه لو حتركت يف البيت فأرة ألزعجته ومنعته 
  من السرقة 

  فصل 
  من قضايا ثبوت النسب 

من احلكم بالفراسة واألمارات ما رواه حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه قال خاصم غالم من األنصار أمه إىل و
  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عنده 

قيه علي رضي اهللا وجاءت املرأة بنفر فشهدوا أهنا مل تتزوج وأن الغالم كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر بضربه فل
عنه فسأل عن أمرهم فأخرب فدعاهم مث قعد يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وسأل املرأة فجحدت فقال للغالم 

اجحدها كما جحدتك فقال يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا أمي قال اجحدها وأنا أبوك واحلسن 
قال علي ألولياء املرأة أمري يف هذه املرأة جائز قالوا نعم وفينا أيضا واحلسني اخواك قال قد جحدهتا وأنكرهتا ف

فقال علي أشهد من حضر أين قد زوجت هذا الغالم من هذه املرأة الغريبة منه يا قنرب ائتين بطينة فيها دراهم فأتاه 
  ا إال وعليك أثر العرس هبا فعد أربعمائة ومثانني درمها فدفعها مهرا هلا وقال للغالم خذ بيد امرأتك وال تأتن

  فلما وىل قالت املرأة يا أبا احلسن اهللا اهللا هو النار هو واهللا ابين 

قال وكيف ذلك قالت إن أباه كان هجينا وإن إخويت زوجوين منه فحملت هبذا الغالم وخرج الرجل غازيا فقتل 
  أبو احلسن وأحلقه هبا وثبت نسبه  وبعثت هبذا إىل حي بين فالن فنشأ فيهم وأنفت أن يكون ابين فقال علي أنا

  علي يستدرك على عمر 
ومن ذلك أن عمر بن اخلطاب سأل رجال كيف أنت فقال ممن حيب الفتنة ويكره احلق ويشهد على ما مل يره فأمر 

به إىل السجن فأمر علي برده وقال صدق قال كيف صدقته قال حيب املال والولد وقد قال تعاىل إمنا أموالكم 
م فتنة ويكره املوت وهو حق ويشهد أن حممدا رسول اهللا ومل يره فأمر عمر رضي اهللا عنه بإطالقه وقال اهللا وأوالدك

  أعلم حيث جيعل رساالته 

  من أحكام علي 
وقال األصبغ بن نباتة جاء رجل إىل جملس علي والناس حوله فجلس بني يديه مث التفت إىل الناس فقال يا معشر 

وللسائل روعة ومها دليل السهو والغفلة فاحتملوا زلة إن كانت من سهو ونزل يب وال  الناس إن للداخل حرية
  حتسبوين من شر الدواب عند اهللا الذين ال يعقلون 



  فتبسم علي رضي اهللا عنه وأعجب به 
ت فقال يا أمري املؤمنني إين وجدت ألفا ومخسمائة درهم يف خربة بالسواد فما علي وما يل فقال له علي إن كن

أصبتها يف خربة تؤدي خراجها قرية أخرى عامرة بقرهبا فهي ألهل تلك القرية وإن كنت وجدهتا يف خربة ليست 
تؤدي خراجها قرية أخرى عامرة فلك فيها أربعة أمخاس ولنا مخس قال الرجل أصبتها يف خربة ليس حوهلا أنيس وال 

  عندها عمران فخذ اخلمس قال قد جعلته لك 
  لنسب من قضايا ثبوت ا

وأتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجل أسود ومعه امرأة سوداء فقال يا أمري املؤمنني إين أغرس غرسا أسود 
  وهذه سوداء على ما ترى 

فقد أتتين بولد أمحر فقالت املرأة واهللا يا أمري املؤمنني ما خنته وإنه لولده فبقى عمر ال يدري ما يقول فسئل عن 
رضي اهللا عنه فقال لألسود إن سألتك عن شيء أتصدقين قال أجل واهللا قال هل واقعت ذلك علي بن أيب طالب 

  امرأتك وهي حائض قال قد كان ذلك 
قال علي اهللا أكرب إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق اهللا عز و جل منها خلقا كان أمحر فال تنكر ولدك فأنت جنيت 

  على نفسك 
  علي يفضح حمتالة 

أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من األنصار وكانت هتواه فلما مل  وقال جعفر بن حممد
  يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرهتا وصبت البياض على ثوهبا وبني فخذيها 

  مث جاءت إىل عمر صارخة فقالت هذا الرجل غلبين على نفسي وفضحين يف أهلي وهذا أثر فعاله 
  النساء فقلن له إن ببدهنا وثوهبا أثر املين فسأل عمر 

فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول يا أمري املؤمنني تثبت يف أمري فواهللا ما أتيت فاحشة وما مهمت هبا فلقد 
  راودتين عن نفسي فاعتصمت 

د الغليان فصب على فقال عمر يا أبا احلسن ما ترى يف أمرمها فنظر علي إىل ما على الثوب مث دعا مباء حار شدي
  الثوب فجمد ذلك البياض مث أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر املرأة فاعترفت 

  احلكم يف دعوى العنة 
قلت ويشبه هذا ما ذكره اخلرقي وغريه عن أمحد أن املرأة إذا ادعت أن زوجها عنني وأنكر ذلك وهي ثيب فإنه 

شيء فإن ادعت أنه ليس مبين جعل على النار فإن ذاب فهو مين  خيلى معها يف بيت ويقال له أخرج ماءك على
  وبطل قوهلا وهذا مذهب عطاء بن أيب رباح 

وهذا حكم باألمارات الظاهرة فإن املين إذا جعل على النار ذاب واضمحل وإن كان بياض بيض جتمع ويبس فإن 
  قال أنا أعجز عن إخراج مائي صح قوهلا 

اة أن زوجني ترافعا إليه وادعى كل منهما أن اآلخر عذيوط يغوط عند اجلماع رتنا ويشبه هذا ما ذكره بعض القض
  كرا فأمر أن يطعم أحدمها تينا واآلخر قثاء فعلم صاحب العيب بذلك 

  علي يفرق بني املتهمني 
ادوا ومل وقال األصبغ بن نباتة إن شابا شكا إىل علي رضي اهللا عنه نفرا فقال إن هؤالء خرجوا مع أيب يف سفر فع



يعد أيب فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك شيئا وكان معه مال كثري وترافعنا إىل شريح 
فاستحلفهم وخلى سبيلهم فدعا علي بالشرط فوكل بكل رجل رجلني وأوصاهم أال ميكنوا بعضهم أن يدنو من 

  بعض وال يدعو أحدا يكلمهم ودعا كاتبه ودعا أحدهم 

أخربين عن أيب هذا الفىت يف أي يوم خرج معكم ويف أي منزل نزلتم وكيف كان سريكم وبأي علة مات  فقال
وكيف أصيب مباله وسأله عمن غسله ودفنه ومن توىل الصالة عليه وأين دفن وحنو ذلك والكاتب يكتب مث كرب 

  عليهم علي فكرب احلاضرون واملتهمون ال علم هلم إال أهنم ظنوا أن صاحبهم قد أقر 
  مث دعا آخر بعد أن غيب األول عن جملسه فسأله كما سأل صاحبه مث اآلخر كذلك حىت عرف ما عند اجلميع 

فوجد كل واحد منهم خيرب بضد ما أخرب به صاحبه مث أمر برد األول فقال يا عدو اهللا قد عرفت غدرك وكذبك مبا 
ه إىل السجن وكرب وكرب معه احلاضرون فلما أبصر مسعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إال الصدق مث أمر ب

القوم احلال مل يشكو أن صاحبهم أقر عليهم فدعا آخر منهم فهدده فقال يا أمري املؤمنني واهللا لقد كنت كارها ملا 
صنعوا مث دعا اجلميع فأقروا بالقصة واستدعى الذي يف السجن وقيل له قد أقر أصحابك وال ينجيك سوى الصدق 

  ثل ما أقر به القوم فأغرمهم املال وأقاد منهم بالقتيل فأقر مب
  من ادعى فقد بصره أو مشه 

ورفع إىل بعض القضاة رجل ضرب رجال على هامته فادعى املضروب أنه أزال بصره ومشه فقال ميتحن بأن يرفع 
  عينيه إىل قرص الشمس 

وتقدم إىل أنفه فإن كان صحيح الشم بلغت  فإن كان صحيحا مل تثبت عيناه هلا وينحدر منهما الدمع وحترق خرقة
  الرائحة خيشومه ودمعت عيناه 

  من ادعى أنه أخرس 
ورأيت يف أقضية علي رضي اهللا عنه نظري هذه القضية وأن املضروب ادعى أنه أخرس وأمر أن خيرج لسانه وينخس 

  بإبرة فإن خرج الدم أمحر فهو صحيح اللسان وإن خرج أسود فهو أخرس 
  يف فداء األسرى علي حيكم 

وقال أصبغ بن نباتة قيل لعلي رضي اهللا عنه يف فداء أسرى املسلمني من أيدي املشركني فقال فادوا منهم من كانت 
  جراحاته بني يديه دون من كانت من ورائه فإنه فار 

  من أقضية علي 
وأمسك الباقي  قال وأوصى رجل إىل آخر أن يتصدق عنه من هذه األلف دينار مبا أحب فتصدق بعشرها

  فخاصموه إىل علي 
  وقالوا يأخذ النصف ويعطينا النصف 

  فقال أنصفوك 
  قال إنه قال يل أخرج منها ما أحببت 

قال فأخرج عن الرجل تسمعائة والباقي لك قال وكيف ذلك قال ألن الرجل أمرك أن خترج ما أحببت وقد أحببت 
  التسعمائة فأخرجها 



ا صاحبه على أنه عبد مث يهربان من بلد إىل بلد بقطع أيديهما ألهنما سارقان وقضى يف رجلني حرين يبيع أحدمه
  ألنفسهما وألموال الناس 

قلت وهذا من أحسن القضاء وهو احلق ومها أوىل بالقطع من السارق املعروف فإن السارق إمنا قطع دون املنتهب 
  ت السنة بقطع جاحد العارية واملغتصب ألنه ال ميكن التحرز منه وهلذا قطع النباش وهلذا جاء

وقضى علي أيضا يف امرأة تزوجت فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها احلجلة سرا وجاء الزوج فدخل احلجلة 
  فوثب إليه الصديق فاقتتال فقتل الزوج الصديق 

يق عليها ألهنا هي اليت فقامت إليه املرأة فقتلته فقضى بدية الصديق على املرأة مث قتلها بالزوج وإمنا قضى بدية الصد
عرضته لقتل الزوج له فكانت هي املتسببة يف قتله وكانت أوىل بالضمان من الزوج املباشر ألن املباشر قتله قتال 

  مأذونا فيه دفعا عن حرمته فهذا من أحسن القضاء الذي ال يهتدي إليه كثري من الفقهاء وهو الصواب 
ه له آخر حىت أدركه فقتله وبقربه رجل ينظر إليهما وهو يقدر على وقضى يف رجل فر من رجل يريد قتله فأمسك

  ختليصه فوقف ينظر إليه حىت قتله 

  فقضى أن يقتل القاتل وحيبس املمسك حىت ميوت وتفقأ عني الناظر الذي وقف ينظر ومل ينكر 
يا رأى تعزيره بذلك فذهب اإلمام أمحد وغريه من أهل العلم إىل القول بذلك إال يف فقء عني الناظر ولعل عل

  مصلحة لألمة 
وله مساغ يف الشرع يف مسألة فقء عني الناظر إىل بيت الرجل من خص أو طاقة كما جاءت بذلك السنة 

الصحيحة الصرحية اليت ال معارض هلا وال دافع لكونه جىن على صاحب املنزل ونظر نظرا حمرما ال حيل له أن يقدم 
  ه و سلم أن حيذفه فيفقأ عينه وهذا مذهب الشافعي وأمحد عليه فجوز له النيب صلى اهللا علي
  من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم 

ويف الصحيح من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم 
  ففقأوا عينه فال دية له وال قصاص 

اطلع رجل يف حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه  ويف الصحيحني من حديث الزهري عن سهل قال
  مدرى حيك هبا رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت هبا يف عينك إمنا جعل اإلستئذان من أجل النظر 

ويف صحيح مسلم عنه أن رجال اطلع على النيب صلى اهللا عليه و سلم من ستر احلجرة ويف يد النيب صلى اهللا عليه 
  فقال لو أعلم أن هذا  و سلم مدرى

  ينظرين حىت آتيه لطعنت باملدرى يف عينه وهل جعل االستئذان إال من أجل البصر 
  أي لو أعلم أنه يقف يل حىت آتيه 

ويف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه أن رجال اطلع يف بعض حجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى 
  الرجل  اهللا عليه و سلم مبشقص فذهب حنو

  خيتله ليطعنه

  خيتله ليطعنه  -به قال فكأين أنظر اىل رسول اهللا ص 
ويف سنن البيهقي وغريه عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى باب النيب صلى اهللا عليه و سلم فألقم عينه خصاص 



و ثبت لفقأت عينك الباب فبصر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ عودا حمددا فوجأ عني األعرايب فانقمع فقال ل
ويف الصحيحني من حديث األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أين امرءا اطلع عليك بغري 

  إذن فحذفته حبصاة ففقأت عينه ما لكان علييك من جناح 
فقد حل هلم أن ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم 

  يفقئوا عينه 
ويف سنن البيهقي عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن رجال اطلع يف بيت رجل ففقأ عينه ما 

  كان عليه فيه شيء 
  فاحلق هو األخذ مبوجب هذه السنن الصحيحة الصرحية والناظر 

  عظم إمثا عند اهللا تعاىل وأحق بفقء العني واهللا أعلم إىل القاتل يقتل املسلم وهو يستطيع أن خيلصه وينهاه أ
  علي يقضي يف رجل قطع فرج امرأته 

وقضى أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه يف رجل قطع فرج امرأته أن تؤخذ منه دية الفرج وجيرب على إمساكها حىت 
  متوت وإن طلقها أنفق عليها 

  فلله ما أحسن هذا القضاء وأقربه من الصواب 
  أما الفرج ففيه الدية كاملة اتفاقا ف

  وأما إنفاقه عليها إن طلقها فألنه أفسدها على األزواج الذين يقومون ينفقها ومصاحلها فسادا ال يعود 
وأما إجباره على إمساكها فمعاقبة له بنقيض قصده فإنه قصد التخلص منها بأمر حمرم وقد كان ميكنه التخلص منها 

  عن ذلك إىل هذه املثلة القبيحة فكان جزاؤه أن يلزم بإمساكها إىل املوت بالطالق أو اخللع فعدل 
  علي يقضي يف مولود ولد وله رأسان وصدران يف حقو واحد 

وقضى يف مولود ولد له رأسان وصدران يف حقو واحد فقالوا له أيورث مرياث اثنني أم مرياث واحد فقال يترك 
  حىت ينام مث يصاح 

  كان له مرياث واحد وإن انتبه واحد وبقي اآلخر كان له مرياث اثنني  به فإن انتبها مجيعا
  فإن قيل كيف يتزوج من ولد كذلك 

قلت هذه مسألة مل أر هلا ذكرا يف كتب الفقهاء وقد قال أبو مجيلة رأيت بفارس امرأة هلا رأسان وصدران يف حقو 
  واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه 

وج كما يتزوج النساء ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجني والوجهني فإن ذلك زيادة يف والقياس أنه تز
  خلق املرأة 

  هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلني 
فإن كان على حقوين وأربعة أرجل فقد روى حممد بن سهل حدثنا عبد اهللا بن حممد البلوى حدثين عمارة بن زيد 

عالء عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال أيت عمر بن اخلطاب بإنسان له رأسان وفمان حدثنا عبد اهللا بن ال
  وأربع أيد وأربع أعني وأربع أرجل وإحليالن ودبران 

  فقالوا كيف يرث يا أمري املؤمنني 



  فدعا بعلي فقال فيها قضيتان 
  هما فنفسان إحدامها ينظر إذا نام فإن غط غطيط واحد فنفس واحدة وإن غط كل من

وأما القضية األخرى فيطعمان ويسقيان فإن بال منهما مجيعا وتغوط منهما مجيعا فنفس واحدة وإن بال من كل 
  واحد منهما على حده وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان 

إذ قد  فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقال علي رضي اهللا عنه ال يكون فرج يف فرج وعني تنظر مث قال علي أما
  حدثت فيهما الشهوة فإهنما سيموتان مجيعا سريعا فما لبثا أن ماتا وبينهما ساعة أو حنوها 

  فصل

  اإلكراه على الفاحشة

  ومن ذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أتى بامرأة زنت فسأهلا فأقرت فأمر برمجها 
 خليط ويف إبله ماء ولنب ومل يكن يف إبلي ماء فقال علي لعل هلا عذرا مث قال هلا ما محلك على الزنا قالت كان يل

وال لنب فظمئت فاستسقيته فاىب أن يسقيين حىت أعطيه نفسي فأبيت عليه ثالثا فلما ظمئت وظننت أن نفسي 
  ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاين فقال علي اهللا أكرب فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم 

بيهقي عن أيب عبد الرمحن السلمي قال أتى عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأىب ويف سنن ال
  أن يسقيها إال أن متكنه من نفسها فشاور الناس يف رمجها فقال علي هذه مضطرة أرى أن ختلي سبيلها ففعل 

بنفسها وخافت اهلالك فمكنته من قلت والعمل على هذا لو اضطرت املرأة إىل طعام أو شراب عند رجل فمنعها إال 
  نفسها فال حد عليها 

  فإن قيل فهل جيوز هلا يف هذه احلال أن متكن من نفسها أم جيب عليها أن تصرب ولو ماتت 
  قيل هذه حكمها حكم املكرهة على الزنا اليت يقال هلا إن مكنت من نفسك وإال قتلتك 

لك ولو صربت لكان أفضل هلا وال جيب عليها أن متكن من واملكرهة ال حد عليها وهلا أن تفتدي من القتل بذ
  نفسها كما ال جيب على املكره على الكفر أن يتلفظ به وإن صرب حىت قتل مل يكن آمثا فاملكرهة على الفاحشة أوىل 
 فإن قيل لو وقع مثل ذلك لرجل وقيل له إن مل متكن من نفسك وإال قتلناك أو منع الطعام والشراب حىت ميكن من

  نفسه وخاف اهلالك فهل جيوز له التمكني 
  قيل ال جيوز له ذلك ويصرب للموت 

  والفرق بينه وبني املرأة أن العار الذي يلحق املفعول به ال ميكن 

تالفيه وهو شر مما حيصل له بالقتل أو منع الطعام والشراب حىت ميوت فإن هذا فساد يف نفسه وعقله وقلبه ودينه 
  مسمومة تسرى يف الروح والقلب فتفسدمها فسادا عظيما قل أن يرجى معه صالح وعرضه ونطفة اللوطي 

ففساد التفريق بني روحه وبدنه بالقتل دون هذه املفسدة وهلذا جيوز له أو جيب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه 
  إن أمكنه ذلك من غري خوف مفسدة 

لكه عليه وقال بعض السلف يعتق عليه وهو قول قوي مبين ولو فعله السيد بعبده بيع عليه ومل ميكن من استدامة م



  على العتق باملثلة ال سيما إذا استكرهه على ذلك فإن هذا جار جمرى املثلة 
وقد سئل اإلمام أمحد عن رجل يتهم بغالمه فأراد بعض الناس أن يرفعه إىل اإلمام فدبر غالمه فقال حيال بينه وبينه 

  إذا كان فاجرا معلنا 
  ل فهل يباح للغالم أن يهرب فإن قي

  قيل نعم يباح له ذلك 
قال أبو عمرو الطرسوسي يف كتاب حترمي اللواط باب إباحة اهلرب للمملوك إذا أريد منه هذا البالء مث ساق بإسناد 

حنوه  صحيح إىل عبد اهللا بن املبارك عن سفيان الثوري أن عبدا أتاه فقال إين مملوك هلؤالء يأمرونين مبا ال يصلح أو
  قال اذهب يف األرض 

وذكر عن القاسم بن الريان قال سئل عبد اهللا بن املبارك عن الغالم إذا أرادوا أن يفضحوه قال مينع ويذب عن 
  نفسه قال أرأيت إن علم أنه ال ينجيه إال القتل أيقتل حىت ينجو قال نعم انتهى 

  له فهو شهيد فكيف من قتل دون هذه الفاحشة قلت ويكون جماهدا إن قتل وشهيدا إن قتل فإن من قتل دون ما

  فصل

  ادرءوا احلدود بالشبهات

ومن ذلك أن امرأة رفعت إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد زنت فسأهلا عن ذلك فقالت نعم يا أمري املؤمنني 
ذا من دقيق وأعادت ذلك وأيدته فقال علي إهنا لتستهل به استهالل من ال يعلم أنه حرام فدرأ عنها احلد وه

  الفراسة 

  فصل

  من عجائب القضاء

من قضايا علي رضي اهللا عنه أنه أتى برجل وجد يف خربة بيده سكني ملطخة بدم وبني يديه قتيل يتشحط يف دمه 
  فسأله فقال أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه 

  فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا فقال يا قوم ال تعجلوا وردوه إىل علي فردوه 

  ل الرجل يا أمري املؤمنني ما هذا صاحبه أنا قتلته فقا
فقال علي لألول ما محلك على أن قلت أنا قاتله ومل تقتله قال يا أمري املؤمنني وما أستطيع أن أصنع وقد وقف 

العسس على الرجل يتشحط يف دمه وأنا واقف ويف يدي سكني وفيها أثر الدم وقد أخذت يف خربة فخفت أال 
  يكون قسامة فاعترفت مبا مل أصنع واحتسبت نفسي عند اهللا  يقبل مىن وأن

  فقال علي بئسما صنعت فكيف كان حديثك 
قال إين رجل قصاب خرجت إىل حانويت يف الغلس فذحبت بقرة وسلختها فبينما أنا أسلخها والسكني يف يدي 

فإذا أنا هبذا املقتول يتشحط يف أخذين البول فأتيت خربة كانت بقريب فدخلتها فقضيت حاجيت وعدت أريد حانويت 



دمه فراعين أمره فوقفت أنظر إليه والسكني يف يدي فلم أشعر إال بأصحابك قد وقفوا علي فأخذوين فقال الناس 
  هذا قتل هذا ما له قاتل سواه فأيقنت أنك ال تترك قوهلم لقويل فاعترفت مبا مل أجنه 

  فقال علي للمقر الثاين فأنت كيف كانت قصتك 
ل أغواين إبليس فقتلت الرجل طمعا يف ماله مث مسعت حس العسس فخرجت من اخلربة واستقبلت هذا القصاب فقا

على احلال اليت وصف فاستترت منه ببعض اخلربة حىت أتى العسس فأخذوه وأتوك به فلما أمرت بقتله علمت أين 
  سأبوء بدمه أيضا فاعترفت باحلق 

  أمري املؤمنني إن كان قد قتل فقال للحسن ما احلكم يف هذا قال يا 

نفسا فقد أحيا نفسا وقد قال اهللا تعاىل ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا فخلى علي عنهما وأخرج دية القتيل من 
  بيت املال 

  وهذا إن وقع صلحا برضا األولياء فال إشكال 
ك ألن اجلاين قد اعترف مبا يوجبه ومل وإن كان بغري رضاهم فاملعروف من أقوال الفقهاء أن القصاص ال يسقط بذل

  يوجد ما يسقطه فيتعني استيفاؤه 
  وبعد فلحكم أمري املؤمنني وجه قوي 

  وقد وقع نظري هذه القصة يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أهنا ليست يف القتل 
ة حدثنا أسباط بن نصر عن مساك عن قال النسائي حدثنا حممد بن حيىي بن كثري احلراين حدثنا عمر بن محاد بن طلح

علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل يف سواد الصبح وهي تعمد إىل املسجد مبكروه على نفسها 
فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها مث مر عليها ذوو عدد فاستغاثت هبم فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت 

به يقودونه إليها فقال أنا الذي أغثتك وقد ذهب اآلخر فأتوا به رسول اهللا صلى  به فأخذوه وسبقهم اآلخر فجاءوا
اهللا عليه و سلم فأخربته أنه وقع عليها وأخرب القوم أهنم أدركوه يشتد فقال إمنا كنت أغيثها على صاحبها فأدركين 

  هؤالء فأخذوين فقالت كذب هو الذي وقع علي فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  انطلقوا به فارمجوه فقام رجل فقال ال ترمجوه وارمجوين فأنا الذي فعلت هبا الفعل واعترف  عليه وسلم
فاجتمع ثالثة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي وقع عليها والذي أغاثها واملرأة فقال أما أنت فقد غفر 

ف بالزنا فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه لك وقال للذي أغاثها قوال حسنا فقال عمر رضي اهللا عنه ارجم الذي اعتر
  و سلم وقال ال إنه قد تاب 

ورواه اإلمام أمحد يف مسنده عن حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا إسرائيل عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه 
  هم فذكره وفيه فقالوا يا رسول اهللا ارمجه فقال لقد تاب توبة لو تاهبا أهل املدينة لقبل اهللا من

وقال أبو داود باب يف صاحب احلد جيئ فيقر حدثنا حممد بن حيىي بن فارس عن الفريايب عن إسرائيل عن مساك 
  فذكره بنحوه وفيه إال ترمجه قال لقد تاب توبة لو تاهبا أهل املدينة لقبلت منهم 

عتمر بن سليمان الرقي عن وقال الترمذي باب ما جاء يف املرأة استكرهت على الزنا حدثنا علي بن حجر أنبأنا م
احلجاج بن أرطأة عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فدرأ 
عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلد وأقامه على الذي أصاهبا ومل يذكر أنه جعل هلا مهرا قال الترمذي هذا 



  صل وقد روى هذا احلديث من غري هذا الوجه حديث غريب ليس إسناده مبت
  ومسعت حممدا يقول عبد اجلبار بن وائل بن حجر مل يسمع من أبيه 

وال أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريهم 
من طريق حممد بن حيىي النيسابوري عن الفريايب  أن ليس على املستكره حد مث ساق حديث علقمة بن وائل عن أبيه

  عن مساك عنه ولفظه 
أن امرأة خرجت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تريد الصالة فلقيها رجل فتجللها فقضى حاجته منها 

ن فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل يف يب كذا وكذا ومرت بعصابة من املهاجرين فقالت إ
ذاك الرجل فعل يب كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا 
به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أمر به لريجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول اهللا أنا صاحبها 

ذي وقع عليها ارمجوه وقال لقد تاب توبة لو تاهبا أهل املدينة لقبل فقال هلا اذهيب فقد غفر اهللا لك وقال للرجل ال
  اهللا منهم قال الترمذي هذا حديث غريب ويف نسخة صحيح 

  وعلقمة بن وائل بن حجر مسع من أبيه وهو أكرب من عبد اجلبار بن وائل وعبد اجلبار مل يسمع من أبيه 
ذا االضطراب الذي وقع يف متنه واحلديث يدور على قلت هذا احلديث إسناده على شرط مسلم ولعله تركه هل

مساك وقد اختلفت الرواية يف رجم املعترف فقال أسباط بن نصر عن مساك فأيب أن يرمجه ورواية أمحد وأيب داود 
  ظاهرة يف ذلك ورواية الترمذي عن حممد بن حيىي صرحية يف أنه رمجه 

هو دونه واألشبه أنه مل يرمجه كما رواه أمحد والنسائي وأبو  وهذا االضطراب إما من مساك وهو الظاهر وإما ممن
  داود ومل يذكروا غري ذلك ورواته حفظوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل رمجه فأىب وقال ال 

والذي قال إنه أمر برمجه إما أن يكون جرى على املعتاد وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاءوا به أوال 
  فوهم وقال إنه أمر برجم املعترف 

  وأيضا فالذين رمجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الزنا مضبوطون معدودون وقصصهم حمفوظة معروفة 
وهم ستة نفر الغامدية وماعز وصحبة العسيف واليهوديان والظاهر أن راوي الرجم يف هذه القصة استبعد أن يكون 

  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يرمجه وعلم أن من هديه رجم الزاين فقال وأمر برمجه قد اعترف بالزنا بني يدي رسو
  فإن قيل فحديث عبد اجلبار بن وائل عن أبيه الظاهر أنه يف هذه القصة وقد ذكر أنه أقام احلد على الذي أصاهبا 

ه حجاج من عبد اجلبار وال مسعه قيل ال يدل لفظ احلديث على أن القصة واحدة وإن دل فقد قال البخاري مل يسمع
  عبد اجلبار من أبيه حكاه البيهقي عنه على أن يف قول البخاري إن عبد اجلبار ولد بعد موت أبيه بأشهر نظرا 

فإن مسلما روى يف صحيحه عن عبد اجلبار قال كنت غالما ال أعقل صالة أيب احلديث وليس يف ترك رمجه مع 
إنه قد تاب بنص النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن تاب من حد قبل القدرة عليه االعتراف ما خيالف أصول الشرع ف

  سقط عنه يف أصح القولني 
  وقد أمجع عليه الناس يف احملارب 

  وهو تنبيه على من دونه 
  وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم للصحابة ملا فر ماعز من بني أيديهم هال تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه 



  قيل فكيف تصنعون بأمره برجم املتهم الذي ظهرت براءته ومل يقر ومل تقم عليه بينة بل مبجرد إقرار املرأة عليه فإن 
  قيل هذا لعمر اهللا هو الذي حيتاج إىل جواب شاف فإن الرجل مل يقر بل قال أنا الذي أغثتها 

درك وهو يشتد هاربا بني يدي القوم واعترف فيقال واهللا أعلم إن هذا مثل إقامة احلد باللوث الظاهر القوي فإنه أ
  بأنه كان عند املرأة وادعى أنه كان مغيثا هلا وقالت املرأة هو هذا وهذا لوث ظاهر 

وقد أقام الصحابة حد الزنا واخلمر باللوث الذي هو نظري هذا أو قريب منه وهو احلمل والرائحة وجوز النيب صلى 
يقسموا على عني القاتل وإن مل يروه للوث ومل يدفعه إليهم فلما انكشف األمر اهللا عليه و سلم ألولياء القتيل أن 

  خبالف ذلك تعني الرجوع إليه كما لو شهد عليه أربعة أنه 

  زنا بامرأة فحكم برمجه فإذا هي عذراء أو ظهر كذهبم فإن احلد يدرأ عنه ولو حكم به 
  ث واهللا أعلم فهذا ما ظهر يف هذا احلديث الذي هو من مشكالت األحادي

  علي أول من فرق بني الشهود 
  وقرأت يف أقضية علي رضي اهللا عنه بغري إسناد أن امرأة رفعت إىل علي وشهد عليها أهنا بغت 

وكان من قصتها أهنا كانت يتيمة عند رجل وكان للرجل امرأة وكان كثري الغيبة عن أهله فشبت اليتيمة فخافت 
سوة حىت أمسكها فأخذت عذرهتا بأصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمتها املرأة املرأة أن يتزوجها زوجها فدعت ن

بالفاحشة وأقامت البينة من جاراهتا اللوايت ساعدهنا على ذلك فسأل املرأة ألك شهود قالت نعم هؤالء جارايت 
تا فدعا امرأة يشهدن مبا أقول فأحضرهن علي وأحضر السيف وطرحه بني يديه وفرق بينهن فأدخل كل امرأة بي

الرجل فأدارها بكل وجه فلم تزل عن قوهلا فردها إىل البيت الذي كانت فيه ودعا بإحدى الشهود وجثا على 
ركبتيه وقال قد قالت املرأة ما قالت ورجعت إىل احلق وأعطيتها األمان وإن مل تصدقيين ألفعلن وألفعلن فقالت ال 

افت فساد زوجها فدعتنا وأمسكناها هلا حىت افتضتها بأصبعها فقال علي واهللا ما فعلت إال أهنا رأت مجاال وهيبة فخ
  اهللا أكرب أنا أول من فرق بني الشاهدين فألزم املرأة 

  حد القذف وألزم النسوة مجيعا العقر وأمر الرجل أن يطلق املرأة وزوجه اليتيمة وساق إليها املهر من عنده 
ال أم وأن عجوزا من بين اسرائيل ضمته وكفلته وأن ملكا من ملوك بين مث حدثهم أن دانيال كان يتيما ال أب له و

  اسرائيل كان له قاضيان وكانت امرأة مهيبة مجيلة تأيت امللك فتناصحه وتقص عليه وأن القاضيني عشقاها 
  فراوداها عن نفسها فأبت فشهدا عليها عند امللك أهنا بغت 

هبا معجبا فقال هلما إن قولكما مقبول وأجلها ثالثة أيام مث  فدخل امللك من ذلك أمر عظيم فاشتد غمه وكان
  ترمجوهنا 

  ونادى يف البلد احضروا رجم فالنة 
فأكثر الناس يف ذلك وقال امللك لثقته هل عندك من حيلة فقال ماذا عسى عندي يعين وقد شهد عليها القاضيان 

  هم دانيال وهو ال يعرفه فخرج ذلك الرجل يف اليوم الثالث فإذا هو بغلمان يلعبون وفي
فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حىت أكون أنا امللك وأنت يا فالن املرأة العابدة وفالن وفالن القاضيني 

  الشاهدين عليها 
  مث مجع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا القاضي إىل مكان كذا وكذا ففعلوا 

  احلق فإن مل تفعل قتلتك بأي شيء تشهد مث دعا اآلخر فقال له قل 



والوزير واقف ينظر ويسمع فقال أشهد أهنا بغت قال مىت قال يف يوم كذا وكذا قال مع من قال مع فالن بن فالن 
قال يف أي مكان قال يف مكان كذا وكذا فقال ردوه إىل مكانه وهاتوا اآلخر فردوه إىل مكانه وجاءوا باآلخر فقال 

ال بغت قال مىت قال يوم كذا وكذا قال مع من قال مع فالن بن فالن قال وأين قال يف موضع بأي شيء تشهد ق
  كذا وكذا فخالف صاحبه 

  فقال دانيال اهللا أكرب شهدا عليها واهللا بالزور فاحضروا قتلهما 
انيال فاختلفا كما فذهب الثقة إىل امللك مبادرا فأخربه اخلرب فبعث إىل القاضيني ففرق بينهما وفعل هبما ما فعل د

  اختلف الغالمان فنادى امللك يف الناس أن احضروا قتل القاضيني فقتلهما 

  فصل

  احلبس يف الدين

  وكان علي رضي اهللا عنه ال حيبس يف الدين ويقول إنه ظلم 
ن قال أبو داود يف غري كتاب السنن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعىن ابن معاوية عن حممد بن اسحاق ع

  حممد بن علي قال قال علي حبس الرجل يف السجن بعد معرفة ما عليه من احلق ظلم 
وقال ابن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن حممد بن اسحاق عن أيب جعفر عن علي قال حبس الرجل يف السجن بعد 

  أن يعلم ما عليه ظلم 
   وقال أبو حامت الرازي حدثنا يزيد حدثنا حممد بن إسحاق عن أيب جعفر

  أن عليا كان يقول حبس الرجل يف السجن بعد أن يعلم ما عليه من احلق ظلم 
وقال أبو نعيم حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال مسعت عبد امللك بن عمري يقول إن عليا كان إذا جاءه الرجل بغرميه 

اله فيقول هلم بينة على قال يل عليه كذا يقول اقضه فيقول ما عندي ما أقضيه فيقول غرميه إنه كاذب وإنه غيب م
ماله يقضى لك عليه فيقول إنه غيبه فيقول استحلفه باهللا ما غيب منه شيئا قال ال أرضى بيمينه فيقول فما تريد قال 

أريد أن حتبسه يل فيقول ال أعينك على ظلمه وال أحبسه قال إذن ألزمه فيقول إن لزمته كنت ظاملا له وأنا حائل 
  بينك وبينه 
كم عليه مجهور األئمة فيما إذا كان عليه دين عن غري عوض مايل كاإلتالف والضمان واملهر وحنوه قلت هذا احل

  فإن القول قوله مع ميينه وال حيل حبسه مبجرد قول الغرمي إنه ملئ وإنه غيب ماله 
الك قالوا وكيف يقبل قول غرميه عليه وال أصل هناك يستصحبه وال عوض هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي وم

  وأمحد 
  وأما أصحاب أيب حنيفة فإهنم قسموا الدين إىل ثالثة أقسام 

  قسم عن عوض مايل كالقرض ومثن املبيع وحنومها 
  وقسم لزمه بالتزامه كالكفالة واملهر وعوض اخللع وحنوه 

عتاق العبد وقسم لزمه بغري التزامه وليس يف مقابلة عوض كبدل املتلف وأرش اجلناية ونفقة األقارب والزوجات وإ
  املشترك وحنوه 



ففي القسمني األولني يسأل املدعي عن إعسار غرميه فإن أقر بإعساره مل حيبس له وإن أنكر إعساره وسأل حبسه 
حبس ألن األصل بقاء عوض الدين عنده والتزامه للقسم اآلخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء وهل تسمع 

على قولني عندهم وإذا قيل ال تسمع إال بعد احلبس فقال بعضهم تكون مدة بينة باإلعسار قبل احلبس أو بعده 
  احلبس شهرا وقيل اثنان وقيل ثالثة وقيل أربعة وقيل ستة والصحيح أنه ال حد له وأنه مفوض إىل رأي احلاكم 

ه قادر مماطل والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه ال حيبس يف شيء من ذلك إال أن يظهر بقرينة أن
سواء كان دينه عن عوض أو عن غري عوض وسواء لزمه باختياره أو بغري اختياره فإن احلبس عقوبة والعقوبة إمنا 

تسوغ بعد حتقق سببها وهي من جنس احلدود فال جيوز إيقاعها بالشبهة بل يتثبت احلاكم ويتأمل حال اخلصم 
ويف أو حيبسه وإن تبني له بالقرائن واألمارات عجزه مل حيل له أن ويسأل عنه فإن تبني له مطله وظلمه ضربه إىل أن ي

  حيبسه ولو أنكر غرميه إعساره فإن عقوبة املعذور شرعا ظلم وإن مل يتبني له من حاله شيء أخره حىت يتبني له حاله 
  لكم إال ذلك  وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم املفلس الذي مل يكن له ما يويف دينه خذوا ما وجدمت وليس

وهذا صريح يف أنه ليس هلم إذا أخذوا ما وجدوه إال ذلك وليس هلم حبسه وال مالزمته وال ريب أن احلبس من 
جنس الضرب بل قد يكون أشد منه ولو قال الغرمي للحاكم اضربه إىل أن حيضر املال مل جيبه إىل ذلك فكيف جييبه 

  إىل احلبس الذي هو مثله أو أشد 
رسول صلى اهللا عليه و سلم طول مدته أحدا يف دين قط وال أبو بكر بعده وال عمر وال عثمان وقد ومل حيبس ال

  ذكرنا قول علي رضي اهللا عنه 
قال شيخنا رمحه اهللا وكذلك مل حيبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من اخللفاء الراشدين زوجا يف 

  صداق امرأته أصال 
لك اليت رواها يعقوب بن سفيان الفسوي احلافظ يف تارخيه عن أيوب عن حيىي بن عبيد اهللا ويف رسالة الليث إىل ما

بن أيب بكر املخزومي قال هذه رسالة الليث بن سعد إىل مالك فذكرها إىل أن قال ومن ذلك أن أهل املدينة يقضون 
وقد وافق أهل العراق أهل املدينة يف صدقات النساء أهنا مىت شاءت أن تكلم يف مؤخر صداقها تكلمت فيدفع إليها 

على ذلك وأهل الشام وأهل مصر ومل يقض أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال من بعده المرأة 
  بصداقها املؤخر إال أن يفرق بينهما موت أو طالق فتقوم على حقها 

  قلت مراده باملؤخر الذي أخر قبضه على العقد فترك مسمى 
  به املؤجل فإن األمة جممعة على أن املرأة ال تطالب به قبل أجله بل هو كسائر الديون املؤجلة  وليس املراد

وإمنا املراد ما يفعله الناس من تقدمي بعض املهر إىل املرأة وإرجاء الباقي كما يفعله الناس اليوم وقد دخلت الزوجة 
  متفقني  واألولياء على تأخريه إىل الفرقة وعدم املطالبة به ما داما

كذلك ال تطالب به إال عند الشر واخلصومة أو تزوجه بغريها واهللا يعلم والزوج والشهود واملرأة واألولياء أن 
  الزوج والزوجة مل يدخال إال على ذلك 

وكثري من الناس يسمى صداقا تتجمل به املرأة وأهلها ويعدونه بل حيلفون له أهنم ال يطالبون به فهذا ال تسمع 
رأة به قبل الطالق أو املوت وال يطالب به الزوج وال حيبس به أصال وقد نص أمحد على ذلك وأهنا إمنا دعوى امل

  تطالب به عند الفرقة أو املوت وهذا هو الصواب الذي ال تقوم مصلحة الناس إال به 
يها حدث من قال شيخنا رمحه اهللا ومن حني سلط النساء على املطالبة بالصدقات املؤخرة وحبس األزواج عل



الشرور والفساد ما اهللا به عليم وصارت املرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها يف البيت ومنعها من الربوز واخلروج 
من منزله والذهاب حيث شاءت تدعي بصداقها وحتبس الزوج عليه وتنطلق حيث شاءت فيبيت الزوج ويظل 

  يتلوى يف احلبس وتبيت املرأة فيما تبيت فيه 
  فالشرط إمنا يكتبه حاال يف ذمته تطالبه به مىت شاءت فإن قيل 

  قيل ال عربة هبذا بعد االطالع على حقيقة احلال وأن الزوج لو عرف 

أن هذا دين حال تطالبه به بعد يوم أو شهر وحتبسه عليه مل يقدم على ذلك أبدا وإمنا دخلوا على أن ذلك مسمى 
  ن قدر بينهما طالق أو موت طالبته بذلك تتجمل به املرأة واملهر هو ما ساق إليها فإ

  وهذا هو الذي يف نظر الناس وعرفهم وعوائدهم وال تستقيم أمورهم إال به واهللا املستعان 
واملقصود أن احلبس يف الدين من جنس الضرب بالسياط والعصى فيه وذلك عقوبة ال تسوغ إىل عند حتقق السبب 

  بهة أقرب إىل قواعد الشريعة من ثبوهتا بالشبهة واهللا أعلم املوجب وال تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالش
  من فراسة علي 

وقال األصبغ بن نباتة بينما علي رضي اهللا عنه جالس يف جملسه إذ مسع ضجة فقال ما هذا فقالوا رجل سرق ومعه 
شد عليا أن من يشهد عليه فأمر بإحضارهم فدخلوا فشهد شاهدان عليه أنه سرق درعا فجعل الرجل يبكي وينا

  يتثبت يف أمره 
فخرج علي إىل جمتمع الناس بالسوق فدعا بالشاهدين فناشدمها اهللا وخوفهما فأقاما على شهادهتما فلما رآمها ال 

يرجعان دعا بالسكني وقال ليمسك أحدكما يده ويقطع اآلخر فتقدما ليقطعاه فهاج الناس واختلط بعضهم ببعض 
  دان يد الرجل وهربا وقام علي عن املوضع فأرسل الشاه

  فقال علي من يدلين على الشاهدين الكاذبني فلم يوقف هلما على خرب فخلى سبيل الرجل 
وهذا من أحسن الفراسة وأصدقها فإنه وىل الشاهدين من ذلك ما توليا وأمرمها أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده 

  بألسنتهما 
  وا بالزنا ومن ههنا قالوا إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهد

وجاءت إىل علي رضي اهللا عنه امرأة فقالت إن زوجي وقع على جارييت بغري أمري فقال للرجل ما تقول قال ما 
  وقعت عليها إال بأمرها فقال إن كنت صادقة رمجته وإن كنت كاذبة جلدتك احلد وأقيمت الصالة وقام ليصلي 

  وجها وال يف أن جتلد فولت ذاهبة ومل يسأل عنها علي ففكرت املرأة يف نفسها فلم تر هلا فرجا يف أن يرجم ز

  فصل

  كعب بن سور حيكم بالقيافة 
ومن املنقول عن كعب بن سور قاضي عمر بن اخلطاب أنه اختصم إليه امرأتان كان لكل واحدة منهما ولد 

ت بسليمان بن فانقلبت إحدى املرأتني على أحد الصبيني فقتلته فادعت كل واحدة منهما الباقي فقال كعب لس
  داود مث دعا بتراب ناعم ففرشه مث أمر املرأتني فوطئتا عليه 



  مث مشى الصيب عليه مث دعا القائف فقال انظر هذه األقدام فأحلقه بإحدامها 
قال عمر بن شبة وأتى صاحب عني هجر إىل عمر بن اخلطاب فقال يا أمري املؤمنني إن يل عينا فاجعل يل خراج ما 

ك فقال كعب يا أمري املؤمنني ليس له ذلك قال ومل قال ألنه يفيض ماؤه عن أرضه فيسيح يف تسقي قال هو ل
أراضي الناس ولو حبس ماؤه يف أرضه لغرقت فلم ينتفع بأرضه وال مبائه فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن 

  كان صادقا فقال له عمر أتستطيع أن حتبس ماءك قال ال قال فكانت هذه لكعب 
   فصل

  احلكم

  بشهادة الرجل الواحد 
ومن ذلك أنه جيوز للحاكم احلكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه يف غري احلدود ومل يوجب اهللا على 

احلكام أال حيكموا إال بشاهدين أصال وإمنا أمر صاحب احلق أن حيفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتني وهذا ال 
من ذلك بل قد حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم بالشاهد واليمني وبالشاهد يدل على أن احلاكم ال حيكم بأقل 

  فقط 
  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشاهد وميني رواه مسلم 

  وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هب عن سليمان بن هالل عن ربيعة عن سهيل عنه رواه أبو داود باليمني مع الشاهد الواحد رواه ابن و
وقال جابر بن عبد اهللا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باليمني مع الشاهد رواه الشافعي عن الثقفي عن 

  جعفر بن حممد عن أبيه عنه 
ميني صاحب احلق رواه قال علي بن أيب طالب قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشهادة رجل واحد مع 

  البيهقي من حديث شبابة 
حدثنا عبد العزيز املاجشون عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عنه وقال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بشاهد وميني رواه يعقوب بن سفيان يف مسنده 
بن أيب طالب وابن عمر وعبد اهللا قال املنذري وقد روى القضاء بالشاهد واليمني من رواية عمر بن اخلطاب وعلي 

بن عمرو وسعد بن عبادة واملغرية بن شعبة ومجاعة من الصحابة وعمرو بن حزم والزبيب بن ثلعبة وقضى بذلك 
  عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما والقاضي العدل شريح وعمر بن عبد العزيز 

  نا هو السنة املعروفة قال الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد أن ذلك عند
  قال أبو عبيد وذلك من السنن الظاهرة اليت هي أكثر من الرواية واحلديث 

  قال أبو عبيد وهو الذي خنتاره اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لط واقتصاصا ألثره وليس ذلك خمالفا لكتاب اهللا عند من فهمه وال بني حكم اهللا وحكم رسوله اختالف إمنا هو غ
يف التأويل حني مل جيدوا ذكر اليمني يف الكتاب ظاهرا فظنوه خالفا وإمنا اخلالف لو كان اهللا حظر اليمني يف ذلك 

وهنى عنها واهللا تعاىل مل مينع من اليمني إمنا أثبتها يف الكتاب إىل أن قال فرجل وامرأتان وأمسك مث فسرت السنة ما 
  و سلم مفسرة للقرآن ومترمجة عنه وعلى هذا أكثر األحكام  رواء ذلك وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه



كقوله ال وصية لوارث و الرجم على احملصن والنهي عن نكاح املرأة على عمتها وخالتها وحيرم من الرضاع ما حيرم 
ائع من النسب وقطع املوارثة بني أهل اإلسالم وأهل الكفر وإجيابه على املطلقة ثالثا مسيس الزوج اآلخر يف شر

كثرية ال يوجد لفظها يف ظاهر الكتاب ولكنها سنن شرعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعلى األمة اتباعها 
كاتباع الكتاب وكذلك الشاهد واليمني ملا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هبما وإمنا يف الكتاب فرجل 

مقامهما كما علم حني مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم  وامرأتان علم أن ذلك إذا وجدتا فإذا عدمتا قامت اليمني
على اخلفني أن قوله تعاىل وأرجلكم معناه أن تكون األقدام بادية وكذلك ملا رجم احملصن يف الزنا علم أن قوله 

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة للبكرين وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا فما بال الشاهد واليمني 
  من بينها وإمنا هي ثالث منازل يف شهادات ترد 

  األموال اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة بتفسري السنة له 
  فاملنزلة األوىل الرجالن 
  والثانية الرجل واملرأتان 

  والثالثة الرجل واليمني فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه ال جيد من ذلك بدا حىت خيرج من قول العلماء 
بيدة ويقال ملن أنكر الشاهد واليمني وذكر أنه خالف القرآن ما تقول يف اخلصم يشهد له الرجل واملرأتان قال أبو ع

وهو واجد لرجلني يشهدان له فإن قالوا الشهادة جائزة قيل ليس هذا أوىل باخلالف وقد اشترط القرآن فيه أال 
فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ومل يقل يكون للمرأتني شهادة إال مع فقد أحد الرجلني فإنه سبحانه قال 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجال وامرأتني فيكون فيه اخليار كما جعله يف الفدية كما قال اهللا تعاىل ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسك ومثل ما جعله يف كفارة اليمني بإطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة فهذه 

ار ومل يقل ذلك يف آية الدين ولكنه قال فيها كما قال يف آية الفرائض فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه أحكام اخلي
فألمه الثلث وكذلك اآلية اليت بعدها فقوله ههنا إن مل يكن كقوله يف آية الشهادة فإن مل يكونا كذلك قال يف آية 

  هار فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني وكذلك الطهور فإن مل جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ويف آية الظ

يف متعة احلج وكفارة اليمني أن الصوم ال جيزئ الواجد فأي احلكمني أوىل باخلالف هذا أم الشاهد واليمني الذي 
  ليس فيه من اهللا اشتراط منع إمنا سكت عنه مث فسرته السنة 

قوهلم يف رضاع اليتيم الذي ال مال له وله خال قال أبو عبيد وقد وجدنا يف حكمهم ما هو أعجب من هذا وهو 
وابن عم موسران إن اخلال جيرب على رضاعه ألنه حمرم وإمنا اشترط التنزيل غريه فقال وعلى الوارث مثل ذلك وقد 
أمجع املسلمون أن ال مرياث للخال مع ابن العم مث مل جند هذا احلكم يف السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن أحد من سلف العلماء وقد وجدنا الشاهد واليمني يف آثار متواترة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن غري  وال
  واحد من الصحابة والتابعني 

وقال الربيع قال الشافعي قال بعض الناس يف اليمني مع الشاهد قوال أسرف فيه على نفسه قال أرد حكم من حكم 
اهللا تعاىل أمر بشاهدين أو شاهد وامرأتني قال نعم فقلت أحتم من اهللا أال جيوز أقل  هبا ألنه خالف القرآن فقلت له

من شاهدين قال فإن قلته قلت فقله قال قد قلته قلت وحتد يف الشاهدين اللذين أمر اهللا هبما حدا قال نعم حران 
إن كان كما زعمت خالفت مسلمان بالغان عدالن قلت ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم اهللا قال نعم قلت له 

  حكم اهللا قال وأين 



قلت أجزت شهادة أهل الذمة وهم غري الذين شرط اهللا أن جتوز شهادهتم وأجزت شهادة القابلة وحدها على 
الوالدة وهذان وجهان أعطيت هبما من جهة الشهادة مث أعطيت بغري شهادة يف القسامة وغريها قلت والقضاء 

لف حكم اهللا بل هو موافق حلكم اهللا إذ فرض اهللا تعاىل طاعة رسوله فإن اتبعت رسول باليمني مع الشاهد ليس خيا
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعن اهللا سبحانه قبلت كما قبلت عن رسوله قال أفيوجد هلذا نظري يف القرآن قلت نعم 

  أمر اهللا سبحانه يف الوضوء بغسل القدمني أو مسحهما فمسحنا على اخلفني بالسنة 
وقال تعاىل قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه اآلية فحرمنا حنن وأنت كل ذي ناب من السباع 

  بالسنة 
  وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم فحرمنا حنن وأنت اجلمع بني املرأة وعمتها وبينها وبني خالتها 

  املبني عن اهللا معىن ما أراد خاصا وعاما  وذكر الرجم ونصاب السرقة قال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  الطرق اليت حيفظ هبا االنسان حقه 

  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية القرآن مل يذكر الشاهدين والرجل 

واملرأتني يف طرق احلكم اليت حيكم هبا احلاكم وإمنا ذكر النوعني من البينات يف الطرق اليت حيفظ هبا اإلنسان حقه 
  فقال تعاىل 

أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب يا 
كما علمه اهللا فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه احلق سفيها 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل  أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل
  وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 

  فأمرهم سبحانه حبفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه احلق أن ميلي الكاتب 
  فإن مل يكن ممن يصح إمالؤه أملى عنه وليه 

  مث أمر من له احلق أن يستشهد على حقه رجلني 
  تان فإن مل جيد فرجل وامرأ

  مث هنى الشهداء املتحملني للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك 
  مث رخص هلم يف التجارة احلاضرة أال يكتبوها 

  مث أمرهم باإلشهاد عند التبايع 

  مث أمرهم إذا كانوا على سفر ومل جيدوا كاتبا أن يستوثقوا بالرهان املقبوضة 
  حيفظون به حقوقهم  كل هذا نصيحة هلم وتعليم وإرشاد ملا

  وما حتفظ به احلقوق شيء وما حيكم به احلاكم شيء 
فإن طرق احلكم أوسع من الشاهدين واملرأتني فإن احلاكم حيكم بالنكول واليمني املردودة وال ذكر هلما يف القرآن 

  ة فإن كان احلكم بالشاهد الواحد واليمني خمالفا لكتاب اهللا فاحلكم بالنكول والرد أشد خمالف
  وأيضا فإن احلاكم حيكم بالقرعة بكتاب اهللا وسنة رسوله الصرحية الصحيحة 

  وحيكم بالقافة بالسنة الصرحية الصحيحة اليت ال معارض هلا 
  وحيكم بالقسامة بالسنة الصحيحة الصرحية 



  وحيكم بشاهد احلال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان 
  كم بالشاهد واليمني بوجوده اآلجر يف احلائط فيجعله للمدعي إذا كانت إىل جهته وحيكم عند من أنكر احل

  وهذا كله ليس يف القرآن وال حكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من أصحابه 
فكيف ساغ احلكم به ومل جيعل خمالفا لكتاب اهللا ورد ما حكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخلفاؤه 

  لراشدون وغريهم من الصحابة ا

وجيعل خمالفا لكتاب اهللا بل القول ما قاله أئمة احلديث إن احلكم بالشاهد واليمني حكم بكتاب اهللا فإنه حق واهللا 
  سبحانه أمر باحلكم باحلق فهاتان قضيتان ثابتتان بالنص 

  ه وال حيكمون بباطل أما األوىل فألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخلفاءه من بعده حكموا ب
  وأما الثانية فلقوله تعاىل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا 

  وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا 
  فاحلكم بالشاهد واليمني مما أراه اهللا إياه قطعا 

ا أنزل اهللا من كتاب وأمرت ألعدل وقال تعاىل فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مب
  بينكم 

  وهذا مما حكم به فهو عدل مأمور به من اهللا والبد 

  فصل

  منزلة السنة من الكتاب

  والذين ردوا هذه املسألة هلم طرق 
الطريق األول أهنا خالف كتاب اهللا فال تقبل وقد بني األئمة كالشافعي وأمحد وأيب عبيد وغريهم أن كتاب اهللا ال 

  ها بوجه خيالف

وإهنا ملوافقة لكتاب اهللا وأنكر اإلمام أمحد والشافعي على من رد أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزعمه 
  أهنا ختالف ظاهر القرآن ولإلمام أمحد يف ذلك كتاب مفرد مساه كتاب طاعة الرسول 

يه و سلم الصحيحة سنة واحدة ختالف والذي جيب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس يف سنن رسول اهللا صلى اهللا عل
  كتاب اهللا بل السنن مع كتاب اهللا على ثالث منازل 

  املنزلة األوىل سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب املنزل 
  املنزلة الثانية سنة تفسر الكتاب وتبني مراد اهللا منه وتقيد مطلقه 

  تبينه بيانا مبتدأ املنزلة الثالثة سنة متضمنة حلكم سكت عنه الكتاب ف
  وال جيوز رد واحدة من هذه األقسام الثالثة 

  وليس للسنة مع كتاب اهللا منزلة رابعة 
  وقد أنكر اإلمام أمحد على من قال السنة تقضي على الكتاب فقال بل السنة تفسر الكتاب وتبينه 

اهللا عليه و سلم تناقض كتاب اهللا والذي يشهد اهللا ورسوله به أنه مل تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول اهللا صلى 



  وختالفه ألبتة 
كيف ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو املبني لكتاب اهللا وعليه أنزل وبه هداه اهللا وهو مأمور باتباعه وهو أعلم 

اخللق بتأويله ومراده ولو ساغ رد سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت 
  بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية 

فما من أحد حيتج عليه بسنة صحيحة ختالف مذهبه وحنلته إال وميكنه أن يتشبت بعموم آية أو إطالقها ويقول هذه 
  السنة خمالفة هلذا العموم واإلطالق فال تقبل 

فردوا قوله صلى اهللا عليه و سلم حىت إن الرافضة قبحهم اهللا سلكوا هذا املسلك بعينه يف رد السنن الثابتة املتواترة 
ال نورث ما تركنا صدقة وقالوا هذا حديث خيالف كتاب اهللا قال تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ 

  األنثيني 
وردت اجلهمية ما شاء اهللا من األحاديث الصحيحة يف إثبات الصفات بظاهر قوله ليس كمثله شئ وردت اخلوارج 

  ة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من املوحدين من النار مبا فهموه من ظاهر القرآن من األحاديث الدال
  وردت اجلهمية أحاديث الرؤية مع كثرهتا وصحتها مبا فهموه من ظاهر القرآن يف قوله تعاىل ال تدركه األبصار 

  وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة مبا فهموه من ظاهر القرآن 
  ردته من السنة مبا فهموه من ظاهر القرآن  وردت كل طائفة ما

فإما أن يطرد الباب يف رد هذه السنن كلها وإما أن يطرد الباب يف قبوهلا وال يرد شيء منها ملا يفهم من ظاهر 
  القرآن 

أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها ونسبة املقبول إىل ظاهر القرآن كنسبة املردود فتناقض ظاهر وما من أحد رد سنة 
  ا فهمه من ظاهر القرآن إال وقد قبل أضعافها مع كوهنا كذلك مب

  حترمي كل ذي ناب من السباع 
وقد أنكر اإلمام أمحد والشافعي وغريمها على من رد أحاديث حترمي كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعاىل قل 

  ال أجد يف ما أوحى إيل حمرما اآلية 
على من رد سنته اليت مل تذكر يف القرآن ومل يدع معارضة القرآن هلا فكيف وقد أنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  يكون إنكاره على من ادعى أن سنته ختالف القرآن وتعارضه 

  فصل

  على من تكون اليمني 
  الطريق الثاين أن اليمني إمنا شرعت يف جانب املدعى عليه فال تشرع يف جانب املدعي 

   عليه و سلم البينة على من قالوا ويدل على ذلك قوله صلى اهللا

  ادعى اليمني على من أنكر فجعل اليمني من جانب املنكر وهذه الطريقة ضعيفة جدا من وجوه 
أحدها أن أحاديث القضاء بالشاهدين واليمني أصح وأصرح وأشهر وهذا احلديث مل يروه أحد من أهل الكتب 

  الستة 



  تقدميها عليه خلصوصها وعمومه الثاين أنه لو قاومها يف الصحة والشهرة لوجب 
الثالث أن اليمني إمنا كانت يف جانب املدعى عليه حيث مل يترجح جانب املدعى بشيء غري الدعوى فيكون جانب 

املدعى عليه أوىل باليمني لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى املدعيني باستصحاب األصل فكانت اليمني من 
أو نكول أو شاهد كان أوىل باليمني لقوة جانبه بذلك فاليمني مشروعة يف جانب جهته فإذا ترجح املدعى بلوث 

أقوى املتداعيني فأيهما قوى جانبه شرعت اليمني يف حقه بقوته وتأكيده وهلذا ملا قوى جانب املدعني باللوث 
م به الصحابة شرعت األميان يف جانبهم وملا قوي جانب املدعى بنكول املدعى عليه ردت اليمني عليه كما حك

وصوبه اإلمام أمحد وقال ما هو ببعيد حيلف ويأخذ وملا قوي جانب املدعى عليه بالرباءة األصلية كانت اليمني يف 
  حقه وكذلك األمناء كاملودع واملستأجر والوكيل والوصي القول قوهلم وحيلفون لقوة جانبهم باألميان 

  فهذه قاعدة الشريعة املستمرة 
  شاهدا واحدا قوي جانبه فترجح على جانب املدعى فإذا أقام املدعي 

عليه الذي ليس معه إال جمرد استصحاب األصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل خيالفه وهلذا يدفع بالنكول 
واليمني املردودة واللوث والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمني املدعي فأي قياس 

  ح مع موافقته للنصوص واآلثار اليت ال تدفع أحسن من هذا وأوض
  فصل 

  احلكم بشهادة شاهد واحد بدون ميني

  وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلني إىل احلكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غري ميني 
 أهنما قضيا بشهادة قال أبو عبيد روينا عن عظيمني من قضاة أهل العراق شريح وزرارة بن أيب أوىف رمحهما اهللا

  شاهد واحد وال ذكر لليمني يف حديثهما 
حدثنا اهليثم بن مجيل عن شريك عن أيب إسحاق قال أجاز شريح شهاديت وحدي حدثنا القاسم بن محيد عن محاد بن 

  سلمة عن عمران بن جدر قال شهد أبو جملز عند زرارة بن أيب أوىف قال أبو جملز فأجاز شهاديت وحدي ومل يصب 
قلت مل يصب عندي أبو جملز وإال فإذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جاز له احلكم بشهادته وإن رأى تقويته 

  باليمني فعل وإال فليس ذلك بشرط 

  والنيب صلى اهللا عليه و سلم ملا حكم بالشاهد واليمني مل يشترط اليمني بل قوى هبا شهادة الشاهد 
ذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به مث ساق حديث خزمية وقد قال أبو داود يف السنن باب إ

بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ابتاع فرسا من أعرايب فأسرع النيب صلى اهللا عليه و سلم املشي وأبطأ 
ه و سلم ابتاعه األعرايب فطفق رجال يعترضون األعرايب فيساومونه بالفرس وال يشعرون أن النيب صلى اهللا علي

فنادى األعرايب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإال بعته فقام النيب صلى اهللا عليه و 
سلم حني مسع نداء األعرايب فقال أوليس قد ابتعته منك قال األعرايب ال واهللا ما بعتك فقال النيب صلى اهللا عليه و 

األعرايب يقول هلم شهيدا فقال خزمية بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النيب سلم بلى قد ابتعته منك فطفق 
صلى اهللا عليه و سلم على خزمية فقال مب تشهد قال بتصديقك يا رسول اهللا فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  شهادة خزمية بشهادة رجلني رواه النسائي 



  ويف هذا احلديث عدة فوائد 
  اإلمام الشيء من رجل من رعيته  منها جواز شراء

  ومنها مباشرته الشراء بنفسه 
  ومنها جواز الشراء ممن جيهل حاله وال يسأل من اين لك هذا 

  ومنها أن اإلشهاد على البيع ليس بالزم 

  ومنها أن اإلمام إذا تيقن من غرميه اليمني الكاذبة مل يكن له تعزيره إذ هو غرميه 
لواحد إذا علم صدقه فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما قال خلزمية أحتاج معك إىل شاهد ومنها االكتفاء بالشاهد ا

آخر وجعل شهادته بشهادتني ألهنا تضمنت شهادته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصدق العام فيما خيرب به عن 
ع مع األعرايب دون احلاضرين لدخول هذا اهللا واملؤمنون مثله يف هذه الشهادة وانفرد خزمية بشهادته له بعقد التباي

اخلرب يف مجلة األخبار اليت جيب على كل مسلم تصديقه فيها وتصديقه فيها من لوازم اإلميان وهي الشهادة اليت 
  ختتص هبذه الدعوى وقد قبلها منه وحده واحلديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود رمحه اهللا 

  صا خبزمية دون من هو خري منه أو مثله من الصحابة وليس هذا احلكم الشاهد الواحد خمصو
فلو شهد أبو بكر وحده أو عمر أو عثمان أو علي أو أيب بن كعب لكان أوىل باحلكم بشهادته وحده واألمر الذي 
ألجله جعل شهادته بشاهدين موجود يف غريه ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غريه وبادر هو إىل وجوب األداء 

  موجبات تصديقه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  إذ ذلك من
  الرسول يقضي بشهادة أعرايب يف رؤية اهلالل 

وقد قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم شهادة األعرايب وحده على رؤية هالل رمضان وتسمية بعض الفقهاء ذلك 
  إخبارا ال شهادة أمر لفظي 

  ال يقدح يف االستدالل ولفظ احلديث يرد قوله 
أجاز شهادة الشاهد الواحد يف قضية السلب ومل يطالب القائل بشاهد آخر وال استحلفه وهذه القصة صرحية يف و

  ذلك 
ففي الصحيحني عن أيب قتادة قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف عام خيرب فلما التقينا كانت 

ن املسلمني فاستدرت له حىت أتيته من ورائه فضربته للمسلمني جولة قال فرأيت رجال من املشركني قد عال رجال م
بالسيف على حبل عنقه فأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت مث أدركه املوت فأرسلين فلحقت عمر بن 
اخلطاب فقلت ما بال الناس قال أمر اهللا مث إن الناس رجعوا وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال من قتل 

عليه بينة فله سلبه قال فقمت مث قلت من يشهد يل مث جلست مث قال ذلك الثانية فقمت فقال رسول اهللا قتيال له 
صلى اهللا عليه و سلم مالك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول اهللا وسلب ذلك 

أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله القتيل عندي فأرضه عنه فقال أبو بكر الصديق الها اهللا ال نعمد إىل 
فنعطيك سلبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة فاعطانيه فبعت الدرع فابتعت 

  به خمرقا يف بين سلمة فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم 
 صلى اهللا عليه و سلم وهذا أحد الوجوه يف وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد ومل يستحلفه النيب

  هذه املسألة وهو الصواب أنه يقضي له بالسلب بشهادة واحد وال معارض هلذه السنة وال مسوغ لتركها واهللا أعلم 



  شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع 
ل نفسها ففي الصحيحني وقد قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع وقد شهدت على فع

عن عقبة بن احلارث أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنيب 
  صلى اهللا عليه و سلم فأعرض عين قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما 

قال يف املرأة تشهد على ماال حيضره الرجال من إثبات وقد نص أمحد على ذلك يف رواية بكر بن حممد عن أبيه 
  استهالل الصيب ويف احلمام يدخله النساء فتكون بينهن جراحات 

وقال إسحاق بن منصور قلت ألمحد يف شهادة االستدالل جتوز شهادة امرأة واحدة يف احليض والعدة والسقط 
  امرأة إذا كانت ثقة  واحلمام وكل ماال يطلع عليه إال النساء فقال جتوز شهادة

  فصل

  شهادة النساء منفردات

  وجيوز القضاء بشهادة النساء منفردات يف غري احلدود والقصاص عند مجاعة من اخللف والسلف 
قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبري بن حريث عن أيب لبيد أن سكرانا طلق امرأته ثالثا فرفع 

  ذلك إىل عمر وشهد عليه 

  ربع نسوة ففرق بينهما عمر حدثنا ابن أيب زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء يف النكاح أ
حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن عون عن الشعيب عن شريح أنه أجاز شهادة النساء يف الطالق وإمنا رواه أبو لبيد ومل 

  يدرك عمر 
  حلدود وقد قال بعض الناس جتوز شهادةالنساء يف ا

  فاألقوال ثالثة أرجحها أنه جتوز شهادة النساء متفرقات فيما ال يطلع عليه الرجال غالبا 
  قال األثرم قلت أليب عبد اهللا شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع جتوز قال نعم 

  وقال علي مسعت أمحد بن حنبل يسأل عن شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع جتوز قال نعم 
 رواية احلسن بن ثواب وحممد بن احلسن وأيب طالب وابن منصور ومهنا وحرب واحتج حبديث وكذلك قال يف

  عقبة بن احلارث هذا وقال هو حجة يف شهادة العبد ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم أجاز شهادهتا وهي أمة 
إن كن اثنتني أو ثالثا فهو وقال أبو احلارث سألت أمحد عن شهادة القابلة فقال هو موضع ال حيضره الرجال ولكن 

  أجود 
  وقال يف رواية ابراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة أيقبل قال كلما كثر كان أعجب إلينا ثالث أو أربع 

  وقال سندي سألت أمحد عن شهادة امرأتني يف االستهالل فقال جيوز إن هذا شيء ال ينظر إليه الرجال 

  قابلة وحدها يف استهالل الصيب فقال ال جتوز شهادهتا وحدها وقال مهنا سألت أمحد عن شهادة ال
وقال يل أمحد بن حنبل قال أبو حنيفة جتوز شهادة القابلة وحدها وإن كانت يهودية أو نصرانية فسألت أمحد فقلت 

  هو كما قال أبو حنيفة فقال أنا ال أقول جتوز شهادة واحدة مسلمة فكيف أقول يهودية 
  نه يف االستهالل هل يكتفى فيه بواحدة أم البد من اثنتني وكذلك الوالدة واختلفت الرواية ع



وقال أمحد بن القاسم سئل أمحد عن شهادة املرأة يف الوالدة واالستهالل هل جتوز امرأة أو امرأتان قال امرأتان أكثر 
  وليست الواحدة مثل الثنتني 

  كان يف أمر النساء فيما ال جيوز أن يراه الرجال وقد قال عطاء أربع ولكن امرأتان تقبل يف مثل هذا إذا 
  وقال أمحد بن أيب عبيدة إن أبا عبد اهللا قيل له فالشهادة على االستهالل قال أحب أن يكون امرأتني 

وقال حرب سئل أمحد قيل له فالشهادة على االستهالل قال ال إال أن تكون امرأتني وكذلك كل شيء ال يطلع 
  ه شهادة امرأة واحدة حىت تكون امرأتني عليه الرجال ال تعجب

وقال أبو طالب قلت ألمحد ما تقول يف شهادة القابلة تشهد باالستهالل فقال تقبل شهادهتا وهذه ضرورة قال 
  ويقبل قول املرأة الواحدة 

ية فقال ال وقال هارون احلمال مسعت أبا عبد اهللا يذهب إىل أنه جتوز شهادة القابلة وحدها فقيل له إذا كانت مرض
  يكون إال هكذا 

وقال إسحاق بن منصور قلت ألمحد هل جتوز شهادة املرأة قال شهادة املرأة يف الرضاع والوالدة فيما ال يطلع عليه 
  الرجال قال وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة فإن كان أكثر فهو أحب إيل 

على االستهالل قال ال وتقبل شهادة املرأة الواحدة إذا  وقال امساعيل بن سعيد سألت أمحد هل تقبل شهادة الذمية
  كانت مسلمة عدلة 

  فصل

  الرسول صلى اهللا عليه و سلم جييز شهادة القابلة 
  ويف هذا الباب حديثان وأثر وقياس 

  فأحد احلديثني متفق على صحته وهو حديث عقبة بن احلارث وقد تقدم 
غريمها من حديث أيب عبد الرمحن املدائين وهو جمهول على األعمش عن واحلديث الثاين رواه الدارقطين والبيهقي و

  أيب وائل عن حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أجاز شهادة القابلة 
وأما األثر فقال مهنا سألت أمحد عن حديث على رضي اهللا عنه أنه أجاز شهادة القابلة عمن هو فقال هو عن شعبة 

   بن حيىي عن علي عن جابر اجلعفي عن عبد اهللا

  قلت رواه الثوري عن جابر وقال الشافعي لو ثبت عن علي صرنا إليه ولكنه ال يثبت عنه 
  وتناظر الشافعي وحممد بن احلسن يف هذه املسألة حبضرة الرشيد 

  فقال له الشافعي بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حىت ورثت من خليفة ملك الدنيا ماال عظيما 
  ي بن أيب طالب قال بعل

قال الشافعي فقلت فعلي إمنا روى عنه رجل جمهول يقال له عبد اهللا بن حيىي وروى عن عبد اهللا جابر اجلعفى وكان 
  يؤمن بالرجعة 

قال البيهقي وقد روى سويد بن عبد العزيز عن غيالن بن جامع عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه عن علي وسويد 
  اهيم احلنظلي لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ولكن يف إسناده خلل هذا ضعيف قال إسحاق بن إبر

  قلت وقد رواه أبو عبيدة حدثنا ابن أيب زائدة عن إسرائيل عن عبد األعلى الثعليب عن حممد بن احلنفية عن علي 



  ورواه عن احلسن وإبراهيم النخعي ومحاد بن أيب سليمان واحلارث العكلي والضحاك 
  عن علي ما يدل على أنه ال يكتفى بشهادة املرأة الواحدة وقد روى 

قال أبو عبيد يروى عن علي بن أيب طالب أن رجال أتاه فأخربه أن امرأة أتته فذكرت أهنا أرضعته وامرأته فقال ما 
  كنت ألفرق بينك وبينها وأن تنزه خري لك 

  قال مث أتى ابن عباس فسأله فقال له مثل ذلك 
  لك هبذا عن حكام بن صاحل عن قائد بن بكر عن علي وابن عباس قال حتدثون عن ذ

حدثين علي بن معبد عن عبد اهللا بن عمرو عن احلارث الغنوي أن رجال من بين عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت 
عليهما امرأة فقالت احلمد هللا واهللا لقد أرضعتكما وإنكما إلبناي فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه فخرج 

رجل حىت أتى املغرية بن شعبة فأخربه بقول املرأة فكتب فيه إىل عمر فكتب عمر أن ادع الرجل واملرأة فإن كان ال
هلا بينة على ما ذكرت ففرق بينهما وإن مل يكن هلا بينة فخل بني الرجل وبني امرأته إال أن يتنزها ولو فتحنا هذا 

  فعلت الباب للناس مل تشأ امرأة أن تفرق بني اثنني إال 
  حدثنا عبد الرمحن عن سفيان قال مسعت زيد بن أسلم حيدث أن عمر بن اخلطاب مل جيز شهادة امرأة يف الرضاع 

حدثنا هاشم أخربنا بن أيب ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد أن عمر بن اخلطاب أتى يف امرأة شهدت على رجل 
  وامرأتان وامرأته أهنا قد أرضعتهما فقال ال حىت يشهد رجالن أو رجل 

  قال أبو عبيد وهذا قول أهل العراق وكان األوزاعي يأخذ بقول األول وأما مالك فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتني 
  قال أبو عبيد أبو حنيفة وأصحابه يقبلون شهادة النساء منفردات فيما 

  واحدة ال يطلع عليه الرجال كالوالدة والبكارة وعيوب النساء ويقبلون فيه شهادة امرأة 
قالوا ألنه البد من ثبوت هذه األحكام وال ميكن للرجال االطالع عليها وإمنا يطلع عليها النساء على االنفراد 

  فوجب قبول شهادهتن على االنفراد 
  قالوا وتقبل فيه شهادة الواحدة ألن ما قبل فيه قول النساء على االنفراد مل يشترط فيه العدد كالرواية 

  ل الصيب فتقبل شهادة املرأة فيه بالنسبة إىل الصالة على الطفل وال تقبل بالنسبة إىل املرياث قالوا وأما استهال
وثبوت النسب عند أيب حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضا ألن االستهالل صوت يكون عقيب الوالدة وتلك حالة ال 

لشهادة وأثبت الصالة عليه بشهادة حيضرها الرجال فدعت الضرورة إىل قبول شهادهتن وأبو حنيفة يقضي بأحكام ا
  املرأة احتياطا ومل يثبت املرياث أو النسب بشهادهتا احتياطا 

قالوا وأما الرضاع فال تقبل فيه شهادة النساء منفردات ألن احلرمة مىت ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح 
  وإبطال امللك ال يثبت إال بشهادة الرجال 

  الرجال عليه  قالوا وألنه مما ميكن اطالع
  قال الشافعي ال يقبل يف ذلك كله أقل من أربع نسوة أو رجل وامرأتني 

قال أبو عبيد فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة يف الرضاعة فإهنم أحلوا الرضاع حمل سائر أمور النساء اليت ال 
الرجلني أو الرجل واملرأتني فإهنم رأوا  يطلع عليها الرجال كالوالدة واالستهالل وحنومها وأما الذين أخذوا بشهادة

أن الرضاعة ليست كالفروج اليت ال حظ للرجال يف مشاهدهتا وجعلوها من ظواهر أمور النساء كالشهادة على 



الوجوه والذين أجازوها باملرأتني ذهبوا إىل أن الرضاعة وإن مل لكن النظر يف التحرمي كالعورات فإهنا ال تكون إال 
النحور وهذه من حماسن النساء اليت قد جعل اهللا فرضها الستر على الرجال األجانب فجعلوا املرأتني بظهور الثدي و

  يف ذلك كالرجلني يف سائر الشهادات 
  قال أبو عبيد والذي عندنا يف هذا اتباع السنة فيما جيب على الزوج عند ورود ذلك 

فقد لزمته احلجة من اهللا يف اجتناهبا وجتب عليه مفارقتها فإذا شهدت عنده املرأة الواحدة بأهنا قد أرضعته وزوجته 
لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمستفيت يف ذلك دعها عنك وليس ألحد أن يفىت بغريه إال أنه مل يبلغنا أنه 

زوج امرأة صلى اهللا عليه و سلم حكم بينهما بالتفريق حكما مثل ما سن يف املتالعنني وال أمر فيه بالقتل كالذي ت
  أبيه ولكنه غلظ عليه يف الفتيا 
  فنحن ننتهى إىل ما انتهى إليه 

فإذا شهدت معهما امرأة أخرى فكانتا اثنتني فهناك جيب التفريق بينهما يف احلكم وهو عندنا معىن قول عمر إنه مل 
  جيز شهادة املرأة 

ذكر الرجلني أو الرجل واملرأتني ملا حظر على  الواحدة يف الرضاع وإن كان مرسال عنه فإنه أحب إلينا من الذي فيه
  الرجال من النظر إىل حماسن النساء 

وعلى هذا يوجه حديث علي بن أيب طالب وابن عباس رضي اهللا عنهما يف املرأة الواحدة إذ مل يوقتا فوق ذلك وقتا 
  بأدىن ما يكون بعد الواحدة إال اثنتان من النساء واهللا أعلم 

نا حجاج عن ابن جريج عن أيب بكر بن أيب سربة عن موسى بن عقبة أخربه عن القعقاع بن قال أبو عبيد حدث
حكيم عن ابن عمر قال ال جتوز شهادة النساء وحدهن إال على ماال يطلع عليه إالهن من عورات النساء وما أشبه 

  ذلك من محلهن وحيضهن 

  فصل

  شهادة الرجل الواحد

لرجل الواحد من غري ميني عند احلاجة وهو الذي نقله اخلرقي يف خمتصره وقد صرح األصحاب أنه تقبل شهادة ا
  فقال وتقبل شهادة الطبيب العدل يف املوضحة إذا مل يقدر على طبيبني وكذلك البيطار يف داء الدابة 
والسمحاق أو قال الشيخ يف املغين إذا اختلفا يف اجلرح هل هو موضحة أم ال أو يف قدره كاهلامشة واملنقلة واملأمومة 

غريها أو اختلفا يف داء خيتص مبعرفته األطباء أو داء الدابة فظاهر كالم اخلرقي أنه إذا قدر على طبيبني أو بيطارين 
  ال جيتزأ بواحد منهما ألنه مما يطلع عليه الرجال 

ورة فإنه ال ميكن فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر احلقوق وإن مل يقدر على اثنني أجزأ واحد ألهنا حالة ضر
كل أحد أن يشهد به ألنه مما خيتص به أهل اخلربة من أهل الصنعة فيجعل مبنزلة العيوب حتت الثياب تقبل فيه املرأة 

  الواحدة فقبول قول الرجل يف هذا أوىل 
ه نص وقال صاحب احملرر ويقبل يف معرفة املوضحة وداء الدابة وحنوها طبيب واحد وبيطار واحد إذا مل يوجد غري

  عليه 



  فصل

  يف القضاء بالنكول ورد اليمني

وقد اختلفت اآلثار يف ذلك فروى مالك عن حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر باع غالما له 
بعته  بثمامنائة درهم وباعه بالرباءة فقال الذي ابتاعه لعبد اهللا بن عمر بالغالم داء مل تسمه فقال عبد اهللا بن عمر إين

بالرباءة فاختصما إىل عثمان بن عفان فقضى على عبد اهللا بن عمر باليمني أن حيلف له لقد باعه الغالم وما به داء 
  يعلمه فأىب عبد اهللا أن حيلف له وارجتع العبد فباعه عبد اهللا بن عمر بألف ومخسمائة درهم 

بالرباءة فرده عليه عثمان حني نكل عن اليمني مث  قال أبو عبيد وحكم عثمان على ابن عمر يف العبد الذي كان باعه
  مل ينكر ذلك ابن عمر يف حكمه ورآه الزما 

  فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبعىن 

  حديثه منهما فذهب إىل ذلك أبو حنيفة وأمحد يف املشهور من مذهبه 
ة بن علقمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب أن املقداد استسلف وأما رد اليمني فقال أبو عبيد حدثونا عن مسلم

من عثمان سبعة آالف درهم فلما قضاها أتاه بأربعة آالف فقال عثمان إهنا سبعة فقال املقداد ما كانت إال أربعة فما 
ر أنصفك احلف أهنا زاال حىت ارتفعا إىل عمر فقال املقداد يا أمري املؤمنني ليحلف أهنا كما يقول وليأخذها فقال عم

  كما تقول وخذها 
قال أبو عبيد فهذا عمر قد حكم برد اليمني ورأى ذلك املقداد ومل ينكره عثمان فهؤالء ثالثة من أصحاب رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عملوا برد اليمني 
على الطالب فلم حيلف وحدثنا يزيد عن هشام عن ابن سريين عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل باليمني فردها 

  مل يعطه شيئا ومل يستحلف اآلخر 
وحدثنا عباد بن العوام عن األشعث عن احلكم بن عتيبة عن عون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن أباه كان إذا 
  قضى على رجل باليمني فردها على الذي يدعى فأىب أن حيلف مل جيعل له شيئا وقال ال أعطيك ما ال حتلف عليه 

أبو عبيد على أن رد اليمني له أصل يف الكتاب والسنة فالذي يف الكتاب قول اهللا تعاىل اثنان ذوا عدل منكم أو  قال
  آخران من غريكم 

مث قال فإن عثر على أهنما استحقا إمثا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهللا 
ينا إنا إذا ملن الظاملني ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو خيافوا أن ترد لشهادتنا أحق من شهادهتما وما اعتد

  أميان بعد أمياهنم 
وأما السنة فحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القسامة باألميان على املدعني فقال تستحقون دم صاحبكم 

قال فيحلف لكم مخسون من يهود ما قتلوه قال  بأن يقسم مخسون أن يهود قتلته فقالوا نقسم على شيء مل حنضره
  فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اآلخرين بعد أن حكم هبا لألولني فهذا هو األصل يف رد اليمني 

  قلت وهذا مذهب الشافعي ومالك وصوبه اإلمام أمحد 
رضي اهللا عنهم يف النكول ورد اليمني  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ورضي عنه وليس املنقول عن الصحابة

مبختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع أمكن املدعى معرفته والعلم به فرد املدعى عليه اليمني فإنه 



إن حلف استحق وإن مل حيلف مل حيكم له بنكول املدعى عليه وهذا كحكومة عثمان واملقداد فإن املقداد قال لعثمان 
عته إيل كان سبعة آالف وخذها فإن املدعي هنا ميكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى به احلف أن الذي دف

  فإذا مل حيلف مل حيكم له إال ببينة أو إقرار 

وأما إذا كان املدعى ال يعلم ذلك واملدعى عليه هو املنفرد مبعرفته فإنه إذا نكل عن اليمني حكم عليه بالنكول ومل 
مة عبد اهللا بن عمر وغرميه يف الغالم فإن عثمان قضى عليه أن حيلف أنه باع الغالم وما به ترد على املدعي كحكو

داء يعلمه وهذا ميكن أن يعلمه البائع فإنه إمنا استحلفه على نفي العلم أنه ال يعلم به داء فلما امتنع من هذه اليمني 
ى فالن كذا وكذا فادعى به عليه فنكل وسأله قضى عليه بنكوله وعلى هذا إذا وجد خبط أبيه يف دفتره أن له عل

إحالف املدعي أن أباه أعطاين هذا أو أقرضين إياه مل ترد عليه اليمني فإن حلف املدعي عليه وإال قضى عليه 
بالنكول ألن املدعي عليه يعلم ذلك وكذلك لو ادعى عليه أن فالنا أحالين عليك مبائة فأنكر املدعي عليه ونكل عن 

  ل للمدعي أنا ال أعلم أن فالنا أحالك ولكن احلف وخذ فههنا إن مل حيلف مل حيكم له بنكون املدعي عليه اليمني وقا
  وهذا الذي اختاره شيخنا رمحه اهللا هو 

  فصل

  النزاع يف النكول ورد اليمني وباهللا التوفيق 
  فصل 

  يف مذاهب أهل املدينة يف الدعاوي

  الث مراتب وهو من أسد املذاهب وأصحها وهي عندهم ث

  املرتبة األوىل دعوى يشهد هلا العرف بأهنا مشبهة أي تشبه أن تكون حقا 
  املرتبة الثانية ما يشهد العرف بأهنا غري مشبهة إال أنه مل يقض بكذهبا 

  املرتبة الثالثة دعوى يقضى العرف بكذهبا 
عة عند غريه أو يدعي مسافر أنه أودع فأما املرتبة األوىل فمثل أن يدعى سلعة معينة بيد رجل أو يدعي غريب ودي

أحد رفقته وكاملدعى على صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعا يصنعه واملدعي على بعض أهل األسواق 
املنتصبني للبيع والشراء أنه باع منه أو اشترى وكالرجل يذكر يف مرض موته أن له دينا قبل رجل ويوصى أن 

  املسائل  يتقاضى منه فينكره وما أشبه هذه
فهذه الدعوى تسمع من مدعيها وله أن يقيم البينة على مطابقتها أو يستحلف املدعي عليه وال حيتاج يف استحالفه 

  إىل إثبات خلطة 
وأما املرتبة الثانية فمثل أن يدعي على رجل دينا يف ذمته ليس داخال يف الصور املتقدمة أو يدعي على رجل ال 

  ه أقرضه أو باعه شيئا بثمن يف ذمته إىل أجل وحنو ذلك معرفة بينه وبينه ألبتة أن
  فهذه الدعوى تسمع وملدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها 

  قالوا وال ميلك استحالف املدعى عليه على نفيها إال بإثبات خلطة بينه وبينه 



  قال ابن القاسم واخللطة أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري منه مرارا 
  تكون اخللطة إال بالبيع والشراء بني املتداعيني  وقال سحنون ال

قالوا فينظر إىل دعوى املدعي فإن كانت تشبه أن يدعي مبثلها على املدعى عليه أحلف له وإن كانت مما ال تشبه 
  وينفيها العرف مل حيلف إال أن يبني املدعي عليه خلطة 

ن يستحلف املتهم وإن مل تكن خلطة وقال غريه ال قالوا فإن مل تكن خلطة وكان املدعي عليه متهما فقال سحنو
  يستحلف 

  وتثبت اخللطة عندهم بإقرار املدعي عليه هبا وبالشاهدين والشاهد واليمني والرجل الواحد واملرأة الواحدة 
جارة قالوا وأما املرتبة الثالثة فمثاهلا أن يكون رجل حائز لدار متصرفا فيها السنني الطويلة بالبناء واهلدم واإل

والعمارة وينسبها إىل نفسه ويضيفها إىل ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه املدة وهو مع ذلك 
ال يعارضه فيها وال يذكر أن له فيها حقا وال مانع مينعه من مطالبته كخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر 

تصرف يف الدار قرابة وال شركة يف مرياث أو ما أشبه ذلك مما تتسامح فيه املانع من املطالبة باحلقوق وال بينه وبني امل
القرابات والصهر بينهم بل كان عريا من مجيع ذلك مث جاء بعد طول هذه املدة يدعيها لنفسه ويزعم أهنا له ويريد 

دعوى يكذهبا  أن يقيم بذلك بينة فدعواه غري مسموعة أصال فضال عن بينته وتبقى الدار بيد حائزها ألن كل
  العرف وتنفيها العادة فإهنا مرفوضة 

غري مسموعة قال اهللا تعاىل وأمر بالعرف وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه عند اإلختالف يف الدعاوي كالنقد 
  واحلمولة والسري ويف األبنية ومعاقد القمط ووضع اجلذوع على احلائط وغري ذلك 

نني متطاولة تدعي على الزوج أنه مل يكسيها يف شتاء وال صيف وال أنفق عليها قالوا ومثل ذلك أن تأيت املرأة بعد س
  شيئا فهذه الدعوى ال تسمع لتكذيب العرف والعادة هلا وال سيما إذا كانت فقرية والزوج موسرا 

ومن ذلك قول القاضي عبد الوهاب يف رده على املزين مذهب مالك أن املدعى عليه ال حيلف للمدعى مبجرد 
واه دون أن ينضم إليها علم مبخالطة بينهما أو معاملة قال شيخنا أبو بكر أو تكون الدعوى تليق باملدعى عليه دع

اليتنا كره الناس وال ينفيها عرف قال وهذا مروي عن علي بن أيب طالب وعمر بن عبد العزيز وعن فقهاء املدينة 
  السبعة 

  افتداء اليمني 
بت وتقرر أن اإلقدام على اليمني يصعب ويثقل على كثري من الناس سيما على قال والدليل على صحته أنه قد ث

أهل الدين وذوي املروءات واألقدار وهذا أمر معتاد بني الناس على ممر األعصار ال ميكن جحده وكذلك روى عن 
ءهتم ولئال تسبق الظلمة مجاعة من الصحابة أهنم افتدوا أمياهنم منهم عثمان وابن مسعود وغريمها وإمنا فعلوا ذلك ملرو

  إليهم 

  إذا حلفوا فمن يعادي احلالف وحيب الطعن عليه جيد طريقا إىل ذلك لعظم شأن اليمني وعظم خطرها 
وهلذا جعلت باملدينة عند املنرب وأن يكون ما حيلف عليه عنده مما له حرمة كربع دينار فصاعدا فلو مكن كل مدع 

ان ذلك ذريعة إىل امتهان أهل املروءات وذوي األقدار واألخطار والديانات أن حيلف املدعى عليه مبجرد دعواه لك
ملن يريد التشفي منهم ألنه ال جيد أقرب وال أخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل 

الفه وأن يراه الناس إىل جملس احلاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه ال ينهض به أو ال يعترف ليتشفى منه بتبذله وإح



بصورة من أقدم على اليمني عند احلاكم ومن يريد أن يأخذ من أحد من هؤالء شيئا على طريق الظلم والعدوان 
  وجد إليه سبيال لعله يفتدي ميينه منه لئال ينقص قدره يف أعني الناس وكال األمرين موجود يف الناس اليوم 

  رأي مالك يف افتداء اليمني 
دنا من ذلك كثريا وحضرناه وأصابنا بعضه فكان ما ذهب إليه مالك ومن تقدمه من الصحابة قال وقد شاه

والتابعني حراسة ملروءات الناس وحفظا هلا من الضرر الالحق هبم واألذى املتطرق إليهم فإذا قويت دعوى املدعي 
هلذا مل يعترب ذلك الغريب ألن مبخالطة أو معاملة ضعفت التهمة وقوي يف النفس أن مقصوده غري ذلك فأخلف له و

  الغربة ال تكاد تلحق املروءة فيها ما يلحقها يف الوطن 

  فإن قيل فيجب أال حيضره جملس احلاكم أيضا ألن يف ذلك امتهانا له وابتذاال 
قيل له حضوره جملس احلاكم ال عار فيه وال نقص يلحق من حضره ألن الناس حيضرونه ابتداء يف حوائج هلم 

  وإمنا العار اإلقدام على اليمني ملا ذكرناه ومهمات 
  وأيضا فإنه ميكن املدعي من إحضاره لعله يقيم عليه البينة وال يقطعه عن حقه 

  اليمني الصادقة ال عار فيها 
فإن قيل فاليمني الصادقة ال عار فيها وقد حلف عمر بن اخلطاب وغريه من السلف وقال لعثمان بن عفان ملا بلغه 

  ميينه ما منعك أن حتلف إذا كنت صادقا أنه افتدى 
قيل مكابرة العادات ال معىن هلا وأقرب ما يبطل به قوهلم ما ذكرناه من افتداء كثري من الصحابة والسلف أمياهنم 

وليس ذلك إال لصرف الظلمة عنهم وأال تتطرق إليهم هتمة وما روى عن عمر إمنا هو لتقوية نفس عثمان وأنه إذا 
مصيب يف الشرع ليضعف بذلك نفوس من يريد اإلعنات ويطمع يف أموال الناس بادعاء احملال  حلف صادقا فهو

  ليفتدوا أمياهنم منهم بأمواهلم 
  وأيضا فإن أرادوا أن اليمني الصادقة ال عار فيها عند اهللا تعاىل 

باح ال عار فيه عند اهللا هذا فصحيح ولكن ليس كل ما مل يكن عارا عند اهللا مل يكن عارا يف العادة وحنن نعلم أن امل
  إذا علم كون اليمني صدقا وكالمنا يف ميني مطلقة ال يعلم باطنها 

  األخذ بالعرف 
قال ودليل آخر وهو أن األخذ بالعرف واجب لقوله تعاىل وأمر بالعرف ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف 

ى خليفة أو أمري ماال يليق مبثله شراؤه أو تطرق تلك فإن الظن قد سبق إليه يف دعواه بالبطالن كبقال يدعي عل
  الدعوى عليه 

قلت ومما يشهد لذلك ويقويه قول عبد اهللا بن مسعود الذي رواه عنه اإلمام أمحد وغريه وهو ثابت عنه إن اهللا نظر 
ر يف قلوب العباد يف قلوب العباد فرأى قلب حممد صلى اهللا عليه و سلم خري قلوب العباد فاخلتارؤه لرسالته مث نظ

بعده فأى قلوب أصحابه خري خري قلوب العباد فاختارهم لصحبته فما رآه املؤمنون حسنا فهو عند اهللا حسن وما 
  رآه املؤمنون قبيحا فهو عند اهللا قبيح 

لف وال ريب أن املؤمنني بل وغريهم يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على اخلليفة واألمري أنه باعه مبائة أ
  دينار ومل يوفه إياها أو أنه اقترض منه ألف دينار أو حنوها أو أنه تزوج ابنته الشوهاء ودخل هبا ومل يعطها مهرها 



أو تدعي امرأة مكثت مع الزوج ستني سنة أو حنوها أنه مل ينفق عليها يوما واحدا وال كساها خيطا وهو يشاهد 
سمع دعواها وحيلف هلا أو حيبس على ذلك كله أو تسمع دعوى داخال وخارجا إليها بأنواع الطعام والفواكه فت

الذاعر اهلارب وبيده عمامة هلا ذؤابة وعلى راسه عمامة وخلفه عامل مكشوف الرأس فيدعي الذاعر أن العمامة له 
  فتسمع دعواه وحيكم له هبا حبكم اليد 

الح أنه نقب بيته وسرق متاعه أو يدعي رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والص
  فتسمع دعواه ويستحلف له فإن نكل قضى عليه 

أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال الناس أنه أقرض تاجرا من أكابر التجار مائة ألف دينار أو أنه غصبها منه 
يت شهد الناس أو أن ثياب التاجر اليت عليه ملك الشحاذ شلحه إياها أو غصبها منه وحنو ذلك من الدعاوي ال

بفطرهم وعقوهلم أهنا من أعظم الباطل فهذه ال تسمع وال حيلف فيها املدعى عليه ويعزر املدعي تعزير أمثاله وهذا 
الذي تقتضيه الشريعة اليت مبناها على الصدق والعدل كما قال تعاىل ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل 

  دق كاذبا وال تنصر ظاملا لكلماته فالشريعة املنزلة من عند اهللا ال تص

  السياسة بالضرب واحلبس 
  ورأيت لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ورضي عنه يف ذلك جوابا وسؤاال 

هل السياسة بالضرب واحلبس للمتهمني يف الدعاوي وغريها من الشرع أم ال وإذا كانت من الشرع فمن يستحق 
  ذلك ومن ال يستحقه وما قدر الضرب ومدة احلبس 

فأجاب الدعاوي اليت حيكم فيها والة األمور سواء مسوا قضاة أو والة أو والة األحداث أو والة املظامل أو غري ذلك 
من األمساء العرفية االصطالحية فإن حكم اهللا تبارك وتعاىل شامل جلميع اخلالئق وعلى كل من ويل أمرا من أمور 

كتاب اهللا وسنة رسوله وهذا هو الشرع املنزل من عند اهللا قال الناس أو حكم بني اثنني أن حيكم بالعدل فيحكم ب
تعاىل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعاىل إن اهللا يأمركم أن 

هللا كان مسيعا بصريا تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن ا
  وقال تعاىل فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق 

  دعوى التهمة ودعوى العقد 
فالدعاوي قسمان دعوى هتمة ودعوى غري هتمة فدعوى التهمة أن يدعى فعل حمرم على املطلوب يوجب عقوبته 

دوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه يف غالب األحوال وغري مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غري ذلك من الع
  التهمة أن يدعي عقدا من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غري ذلك 

  الدعوى إما حد أو حق 
وكل من القسمني قد يكون حدا حمضا كالشرب والزنا وقد يكون حقا حمضا آلدمي كاألموال وقد يكون متضمنا 

ريق فهذا القسم إن أقام املدعي عليه حجة شرعية وإال فالقول قول املدعى عليه مع ميينه لألمرين كالسرقة وقطع الط
ملا روى مسلم يف صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعطى الناس بدعواهم الدعى 

نه قضى رسول اهللا صلى اهللا ناس دماء رجال وأمواهلم ولكن اليمني على املدعى عليه ويف رواية يف الصحيحني ع
  عليه و سلم باليمني على املدعى عليه 

فهذا احلديث نص يف أن أحدا ال يعطى مبجرد دعواه ونص يف أن الدعوى املتضمنة لإلعطاء فيها اليمني ابتداء على 



  املدعى عليه وليس فيها أن الدعاوي املوجبة للعقوبات ال توجب اليمني على املدعى عليه 
  عنه يف الصحيحني يف قصة القسامة أنه قال ملدعي الدم  بل قد ثبت

حتلفون مخسني ميينا وتستحقون دم صاحبكم فقالوا كيف حنلف ومل نشهد ومل نر قال فتربئكم يهود خبمسني ميينا 
وثبت يف صحيح مسلم عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بيمني وشاهد وابن عباس هو الذي 

 صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى باليمني على املدعى عليه وهو الذي روى أنه قضى باليمني والشاهد روى عن النيب
  وال تعارض بني احلديثني بل هذا يف دعوى وهذا يف دعوى 

  البينة على من ادعى واليمني على من أنكر 
نكر فهذا قد روى ولكن ليس وأما احلديث املشهور على ألسنة الفقهاء البينة على من ادعى واليمني على من أ

إسناده يف الصحة والشهرة مثل غريه وال رواه عامة أصحاب السنن املشهورة وال قال بعمومه أحد من علماء األمة 
إال طائفة من فقهاء الكوفة مثل أيب حنيفة وغريه فإهنم يرون اليمني دائما يف جانب املنكر حىت يف القسامة حيلفون 

  بالشاهد واليمني وال يردون اليمني على املدعي عند النكول واستدلوا بعموم هذا احلديث املدعى عليه وال يقضون 
وأما سائر علماء األمة من أهل املدينة ومكة والشام وفقهاء احلديث وغريهم مثل ابن جريج ومالك والشافعي 

م أن اليمني مشروعة يف والليث وأمحد وإسحاق فتارة حيلفون املدعى عليه كما جاءت بذلك السنة واألصل عنده
  أقوى اجلانبني وأجابوا عن ذلك احلديث تارة بالتضعيف 

  وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر فالعمل هبا عند التعارض أوىل 
ليست من  وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه طلب البينة من املدعي واليمني من املنكر يف حكومات معينة

جنس دعاوي التهم مثل ما خرجا يف الصحيحني عن األشعث بن قيس أنه قال كان بيين وبني رجل حكومة يف بئر 
فاختصمنا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال شاهداك أو ميينه فقلت إذن حيلف وال يبايل فقال من حلف على ميني 

هللا وهو عليه غضبان ويف رواية فقال بينتك أهنا بئرك وإال فيمينه صرب يقتطع هبا مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي ا
وعن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال الذي من 

حضرموت يا رسول اهللا إن هذا غلبين على أرض كانت أليب فقال الكندي هي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ألك بينة قال ال قال فلك ميينه فقال يا رسول اهللا الرجل فاجر ال يبايل ما حق 

حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إال ذلك فلما أدبر الرجل ليحلف قال رسول اهللا صلى اهللا 
  و عنه معرض رواه مسلم عليه و سلم أما إن أحلف على ماله ليأكله ظلما ليلقني اهللا وه

ففي احلديث أنه مل يوجب على املطلوب إال اليمني مع ذكر املدعي لفجوره وقال ليس لك منه إال ذلك وكذلك يف 
  احلديث األول وكان خصم األشعث بن قيس يهوديا هكذا جاء يف الصحيحني 

  نقبل أميان قوم كفار  ومع هذا مل يوجب عليه إال اليمني ويف حديث القسامة أن األنصار قالوا كيف
وهذا القسم ال أعلم فيه نزاعا أن القول فيه قول املدعى عليه مع ميينه إذا مل يأت املدعي حبجة شرعية وهي البينة 

لكن البينة اليت هي احلجة الشرعية تارة تكون شاهدين عدلني ذكرين وتارة تكون رجال وامرأتني وتارة أربعة رجال 
ن العلماء وذلك يف دعوى إفالس من علم له مال متقدم كما ثبت يف صحيح مسلم من وتارة ثالثة عند طائفة م

حديث قبيصة بن خمارق قال ال حتل املسألة إال ألحد ثالثة رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك 



فاقة حىت يقوم ثالثة  ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش ورجل أصابته
من ذوي احلجى من قومه يقولون لقد أصاب فالنا فاقة فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش فما سواهن يا 

  قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا 
فهذا احلديث صريح يف أنه ال يقبل يف بينة اإلعسار أقل من ثالثة وهو الصواب الذي يتعني القول باله وهو اختيار 

  عض أصحابنا وبعض الشافعية ب
  دعوى اإلعسار 

  قالوا وألن اإلعسار من األمور اخلفية اليت تقوى فيها التهمة 

  بإخفاء املال فروعي فيها الزيادة يف البينة وجعلت بني مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدىن البينات 
  وتارة تكون احلجة شاهدا وميني الطالب 

  يب حنيفة وأمحد يف املشهور عنه وتارة تكون امرأة واحدة عند أ
  وامرأتني عند مالك وأمحد يف رواية 

  وأربع نسوة عند الشافعي 
  وتارة تكون رجال واحدا يف داء الدابة وشهادة الطبيب إذا مل يوجد اثنان كما نص عليه أمحد 

سني تغليظا لشأن الدم كما وتارة تكون لوثا ولطخا مع أميان املدعني كما يف القسامة وامتازت بكون األميان فيها مخ
  امتاز اللعان بكون األميان فيه أربعا 

  القسامة 
والقسامة جيب فيها القود عند مالك وأمحد وأيب حنيفة وتوجب الدية فقط عند الشافعي وأما أهل الرأي فيحلفون 

  فيها املدعى عليه خاصة ويوجبون عليه الدية مع حتليفه 
  مب تكون احلجة 

  حلجة نكوال فقط من غري رد اليمني قلت وتارة تكون ا

  وتارة تكون ميينا مردودة مع نكول املدعى عليه كما قضى الصحابة هبذا وهذا 
وتارة تكون عالمات يصفها املدعي يعلم هبا صدقه كالعالمات اليت يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها فيجب 

  الشافعي وال جيب حينئذ الدفع إليه بالصفة عند اإلمام أمحد وغريه وجيوز عند 
وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب فيجب إحلاق النسب به عند مجهور من السلف واخللف كما يف 

  القافة اليت اعتربها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحكم هبا الصحابة من بعده 
أمحد يف املكرى واملكترى يتداعيان  وتارة تكون عالمات خيتص هبا أحد املتداعيني فيقدم هبا كما نص عليه اإلمام

  دفينا يف الدار فيصفه أحدمها فيكون له مع ميينه 
  وتارة تكون عالمات يف بدن اللقيط يصفه هبا أحد املتداعيني فيقدم هبا كما نص عليه أمحد 

ما حكم بكل وتارة تكون قرائن ظاهرة حيكم هبا للمدعى مع ميينه كما إذا تنازع اخلياط والنجار يف آالت صناعته
آلة ملن تصلح له عند اجلمهور وكذلك إذا تنازع الزوجان يف متاع البيت حكم للرجل مبا يصلح له وللمرأة مبا 
يصلح هلا ومل ينازع يف ذلك إال الشافعي فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبني املرأة وكذلك قسم خف املرأة 



  وحلقها ومغزهلا بينها وبني الرجل 
  هور كمالك وأمحد وأيب حنيفة فإهنم نظروا إىل القرائن وأما اجلم

الظاهرة والظن الغالب امللتحق بالقطع يف اختصاص كل واحد منهما مبا يصلح له ورأوا أن الدعوى تترجح مبا هو 
رجح دون ذلك بكثري كاليد والرباءة والنكول واليمني املردودة والشاهد واليمني والرجل واملرأتني فيثري ذلك ظنا تت

به الدعوى ومعلوم أن الظن احلاصل ههنا أقوى مبراتب كثرية من الظن احلاصل بتلك األشياء وهذا مما ال ميكن 
  جحده ودفعه 

  أمارات احلق املوجود واملشروع 
وقد نصب اهللا سبحانه على احلق املوجود واملشروع عالمات وأمارات تدل عليه وتبينه قال تعاىل وألقى يف األرض 

  متيد بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتتدون وعالمات ومالنجم هم يهتدون  رواسي أن
  ونصب على القبلة عالمات وأدلة 

ونصب على اإلميان والنفاق عالمات وأدلة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا 
ز لنا أن نشهد بإميان صاحبها مستندين إىل تلك له باإلميان فجعل اعتياد شهود املسجد من عالمات اإلميان وجو

  العالمة والشهادة إمنا تكون على القطع فدل على أن األمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة 
  وقال آية املنافق ثالث ويف لفظ عالمة املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان 

من قال ال إله إال اهللا واجلهاد ماض منذ بعثىن اهللا إىل أن يقاتل آخر ويف السنن ثالث من عالمات اإلميان الكف ع
  أميت الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل واإلميان باألقدار 

وقد نصب اهللا تعاىل اآليات دالة عليه وعلى وحدانيته وأمسائه وصفاته فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه واآلية 
عنها فحيث وجد امللزوم وجد الزمه فإذا وجدت آية احلق ثبت احلق ومل يتخلف ثبوته  مستلزمة ملدلوهلا ال ينفك

  عن آيته وأمارته فاحلكم بغريه حينئذ يكون حكما بالباطل 
وقد اعترب النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من بعده العالمات يف األحكام وجعلوها مبينة هلا كما اعترب 

فة الواصف هلا آية وعالمة على صدقه وأهنا له وقال جلابر خذ من وكيلي وسقا فإن العالمات يف اللقطة وجعل ص
التمس منك آية فضع يدك على ترقوته فنزل هذه العالمة منزلة البينة اليت تشهد أنه أذن له أن يدفع إليه ذلك كما 

  وفعل ووصف نزل الصفة للقطة منزلة البينة بل هذا نفسه بينة إذ البينة ما تبني احلق من قول 
وجعل الصحابة رضي اهللا عنهم احلبل عالمة وآية على الزنا فحدوا به املرأة وإن مل تقر ومل يشهد عليها أربعة بل 
  جعلوا احلبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة اخلمر وقيئه هلا آية وعالمة على شرهبا مبنزلة اإلقدار والشاهدين 

  فار قريش يوم بدر عشر جزائر وجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم حنر ك

  أو تسعا آية وعالمة على كوهنم ما بني األلف والتسعمائة فأخرب عنهم هبذا القدر بعد ذكر هذه العالمة 
وجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم كثرة املال وقصر مدة إنفاقه آية وعالمة على كذب املدعي لذهابه يف النفقة 

  تقدمت وأجاز العقوبة بناء على هذه العالمة  والنوائب يف قصة حيي بن أخطب وقد
  واعترب العالمة يف السيف وظهور أثر الدم به يف احلكم بالسلب ألحد املتداعيني ونزل األثر منزلة بينة 

واعترب العالمة يف ولد املالعنة وقال أنظروها فإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو هلالل بن أمية وإن جاءت به 



كذا فهو للذي رميت به فأخرب أنه للذي رميت به هلذه العالمات والصفات ومل حيكم به له ألنه مل على نعت كذا و
  يدعه ومل يقر به وال كانت املالعنة فراشا له 

واعترب نبات الشعر حول القبل يف البلوغ وجعله آية وعالمة له فكان يقتل من األسرى يوم قريظة من وجدت فيه 
  مل تكن فيه وهلذا جعله طائفة من الفقهاء كالشافعي عالمة يف حق الكفار خاصة تلك العالمة ويستبقى من 

وجعل احليض عالمة على براءة الرحم من احلمل فجوز وطء األمة املسبية إذا حاضت حيضة لوجود عالمة خلوها 
  واألمارة  من احلبل فلما منع من وطء األمة احلامل وجوز وطأها إذا حاضت كان ذلك اعتبارا هلذه العالمة

واعترب العالمة يف الدم الذي تراه املرأة ويشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة واعترب العالمة فيه بوقته ولونه 
  وحكم بكونه حيضا بناء على ذلك 

  وهذا يف الشريعة أكثر من أن حيصر وتستوىف شواهده 
  إطالق لفظ الشرع 

فقد عطل كثريا من األحكام وضيع كثريا من احلقوق والناس يف فمن أهدر األمارات والعالمات يف الشرع بالكلية 
  هذا الباب طرفان ووسط 

قال شيخنا رمحه اهللا وقد وقع فيه من التفريط من بعض والة األمور والعدوان من بعضهم ما أوجب اجلهل باحلق 
  ة ثالثة أقسام والظلم للخلق وصار لفظ الشرع غري مطابق ملعناه األصلي بل لفظ الشرع يف هذه األزمن

الشرع املنزل وهو الكتاب والسنة واتباع هذا الشرع واجب ومن خرج عنه وجب قتاله وتدخل فيه أصول الدين 
وفروعه وسياسة األمراء ووالة املال وحكم احلاكم ومشيخة الشيوخ ووالة احلسبة وغري ذلك فكل هؤالء عليهم 

  أن حيكموا بالشرع املنزل وال خيرجوا عنه 
الشرع املتأول وهو مورد النزاع واالجتهاد بني األئمة فمن أخذ مبا يسوغ فيه االجتهاد أقر عليه ومل جيب على الثاين 

  مجيع الناس موافقته إال حبجة ال مرد هلا من كتاب اهللا وسنة رسوله 

باطل إلضاعة والثالث الشرع املبدل مثل ما يثبت بشهادات الزور وحيكم فيه باجلهل والظلم أو يؤمر فيه بإقرار 
حق مثل تعليم املريض أن يقر لوارث مبا ليس له ليبطل به حق بقية الورثة واألمر بذلك حرام والشهادة عليه حمرمة 
واحلاكم إذا عرف باطن األمر وأنه غري مطابق للحق فحكم به كان جائرا آمثا وإن مل يعرف باطن األمر مل يأمث فقد 

ليه يف احلديث املتفق عليه إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن قال سيد احلكام صلوات اهللا وسالمه ع
  حبجته من بعض فأقضي بنحو مما أمسع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار 

  فصل

  يف التهم

القتل وقطع الطريق والسرقة القسم الثاين من الدعاوي دعاوي التهم وهي دعوى اجلناية واألفعال احملرمة كدعوى 
  والقذف والعدوان 

  موقف املتهم من التهمة 
فهذا ينقسم املدعى عليه فيه إىل ثالثة أقسام فإن املتهم إما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة أو فاجرا من 



  أهلها أو جمهول احلال ال يعرف الوايل واحلاكم حاله 
  املتهم الربئ 

  عقوبته إتفاقا واختلفوا يف عقوبة املتهم له  فإن كان بريئا مل جتز

  على قولني أصحهما أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض الربءاء 
قال مالك وأشهب رمحهما اهللا ال أدب على املدعي إال أن يقصد أذية املدعى عليه وعيبه وشتمه فيؤدب وقال أصبغ 

يف هذه الصورة فإن كان املدعي حدا هللا مل حيلف عليه وإن كان حقا  يؤدب قصد أذيته أو مل يقصد وهل حيلف
  آلدمي ففيه قوالن مبنيان على مساع الدعوى فإن مسعت الدعوى حلف له وإال مل حيلف 

والصحيح أنه ال تسمع الدعوى يف هذه الصورة وال حيلف املتهم لئال يتطرق األراذل واألشرار إىل االستهانة بأويل 
  طار كما تقدم من أن املسلمني يرون ذلك قبيحا الفضل واألخ

  فصل

  املتهم اجملهول احلال 
القسم الثاين أن يكون املتهم جمهول احلال ال يعرف برب وال فجور فهذا حيبس حىت ينكشف حاله عند عامة علماء 

ابه وهو منصوص اإلسالم واملنصوص عليه عند أكثر األئمة أنه حيبسه القاضي والوايل هكذا نص عليه مالك وأصح
  اإلمام أمحد وحمققي أصحابه وذكره أصحاب أيب حنيفة 

  وقال اإلمام أمحد وقد حبس النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هتمة قال أمحد وذلك حىت يتبني للحاكم أمره 
  وقد روى أبو داود يف سننه وأمحد وغريمها من حديث هبز بن حكيم عن 

و سلم حبس يف هتمة قال علي بن املديين حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن  أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه
جده صحيح ويف جامع اخلالل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حبس يف هتمة يوما وليلة 

ه الذي يسوغ واألصول املتفق عليها بني األئمة توافق ذلك فإهنم متفقون على أن املدعي إذا طلب املدعى علي
احضاره وجب على احلاكم إحضاره إىل جملس احلكم حىت يفصل بينهما وحيضره من مسافة العدوى اليت هي عند 
بعضهم بريد وهو ماال ميكن الذهاب إليه والعودة يف يومه كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأمحد وهو رواية عن 

  مني كما هي الرواية األخرى عن أمحد أمحد وعند بعضهم حيضره من مسافة القصر وهي مسرية يو
  احلبس الشرعي 

مث إن احلاكم قد يكون مشغوال عن تعجيل الفصل وقد تكون عنده حكومات سابقة فيكون املطلوب حمبوسا معوقا 
من حني يطلب إىل أن يفصل بينه وبني خصمه وهذا حبس بدون التهمة ففي التهمة أوىل فإن احلبس الشرعي هو 

ضيق وإمنا هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان يف بيت أو مسجد أو كان السجن يف مكان 
  بتوكيل نفس اخلصم أو وكيله عليه ومالزمته له وهلذا مساه النيب صلى اهللا عليه و سلم أسريا 

رمي يل فقال كما روى أبو داود وابن ماجة عن اهلرماس بن حبيب عن أبيه قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بغ
  الزمه مث قال يل يا أخا بين متيم ما تريد أن تفعل بأسريك 

ويف رواية ابن ماجه مث مر يب آخر النهار فقال ما فعل أسريك يا أخا بين متيم وكان هذا هو احلبس على عهد النيب 



كن ملا انتشرت صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ومل يكن له حمبس معد حلبس اخلصوم ول
  الرعية يف زمن عمر بن اخلطاب ابتاع مبكة دارا وجعلها سجنا حيبس فيها 

  هل يتخذ اإلمام حبسا 
  وهلذا تنازع العلماء من أصحاب أمحد وغريهم هل يتخذ اإلمام حبسا على قولني 

س ولكن يعوقه مبكان من فمن قال ال يتخذ حبسا قال مل يكن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال خلليفته بعده حب
  األمكنة أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترسيم أو يأمر غرميه مبالزمته كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ومن قال له أن يتخذ حبسا قال قد اشترى عمر بن اخلطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آالف وجعلها حبسا 

نس احلبس تنازع العلماء هل حيضر اخلصم املطلوب مبجرد الدعوى أو ال وملا كان حضور جملس احلاكم من ج
  حيضر حىت يبني املدعي أن للدعوى 

  أصال على قولني مها روايتان عن أمحد واألول قول أيب حنيفة والشافعي والثاين قول مالك 

  فصل

  من يقوم باحلبس 
ي وقد ذكر هذا طائفة من أصحاب الشافعي كأيب ومنهم من قال احلبس يف التهم إمنا هو لوايل احلرب دون القاض

عبد اهللا الزبريي واملاوردي وغريمها وطائفة من أصحاب املصنفني يف أدب القضاة وغريهم واختلفوا يف مقدار 
احلبس يف التهمة هل هو مقدر أو مرجعه إىل اجتهاد الوايل واحلاكم على قولني ذكرمها املاوردي وأبو يعلى وغريمها 

  ريي هو مقدر بشهر وقال املاوردي غري مقدر فقال الزب
  فصل 

  املتهم املعروف بالفجور 
القسم الثالث أن يكون املتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل وحنو ذلك فإذا جاز حبس اجملهول 

  فحبس هذا أوىل 
دعى عليه يف مجيع هذه الدعاوي حيلف قال شيخنا ابن تيمية رمحه اهللا وما علمت أحدا من أئمة املسلمني يقول إن امل

ويرسل بال حبس وال غريه فليس هذا على إطالقه مذهبا ألحد من األئمة األربعة وال غريهم من األئمة ومن زعم 
  أن هذا على إطالقه وعمومه هو الشرع فقد غلط 

الغلط الفاحش جترأ الوالة غلطا فاحشا خمالفا لنصوص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإلمجاع األمة ومبثل هذا 
على خمالفة الشرع وتومهوا أن الشرع ال يقوم بسياسة العامل ومصلحة األمة وتعدوا حدود اهللا وتولد من جهل 

الفريقني حبقيقة الشرع خروج عنه إىل أنواع من الظلم والبدع والسياسة جعلها هؤالء من الشرع وجعلها هؤالء 
ناقص ال يقوم مبصاحل الناس وجعل أولئك ما فهموه من العموميات  قسيمة ومقابلة له وزعموا أن الشرع

واإلطالقات هو الشرع وإن تضمن خالف ما شهدت به الشواهد والعالمات الصحيحة والطائفتان خمطئتان يف 
الشرع أقبح خطأ وأفحشه وإمنا أتوا من تقصريهم يف معرفة الشرع الذي أنزله اهللا على رسوله وشرعه بني عباده 

ا تقدم بيانه فإنه أنزل الكتاب باحلق ليقوم الناس بالقسط ومل يسوغ تكذيب صادق وال إبطال أمارة وعالمة كم
شاهدة باحلق بل أمر بالتثبت يف خرب الفاسق ومل يأمر برده مطلقا حىت تقوم أمارة على صدقه فيقبل أو كذبه فريد 



ان وبأي دليل صحيح كان فتوسع كثري من هؤالء فحكمه دائر مع احلق واحلق دائر مع حكمه أين كان ومع من ك
يف أمور ظنوها عالمات وأمارات أثبتوا هبا أحكاما وقصر كثري من أولئك عن أدلة وعالمات ظاهرة ظنوها غري 

  صاحلة إلثبات األحكام 
  فصل 

  هل يصح ضرب املتهم 
ري بتعذيب املتهم الذي غيب ماله ويسوغ ضرب هذا النوع من املتهمني كما أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم الزب

  حىت أقر به يف قصة ابن أيب احلقيق 

  قال شيخنا واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوايل دون القاضي أو كالمها أو ال يسوغ ضربه على ثالثة أقوال 
زيز أحدمها أنه يضربه الوايل والقاضي وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأمحد وغريهم منم أشهب بن عبد الع

  قاضي مصر فإنه قال ميتحن باحلبس والضرب ويضرب بالسوط جمردا 
  والقول الثاين أنه يضربه الوايل دون القاضي وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأمحد حكاه القاضيان 

  ووجه هذا أن الضرب املشروع هو ضرب احلدود والتعزيرات وذلك إمنا يكون بعد ثبوت أسباهبا وحتققها 
ث أنه حيبس وال يضرب وهذا قول أصبغ وكثري من الطوائف الثالثة بل قول أكثرهم لكن حبس املتهم والقول الثال

  عندهم أبلغ من حبس اجملهول 
مث قالت طائفة منهم عمر بن عبد العزيز ومطرف وابن املاجشون إنه حيبس حىت ميوت ونص عليه اإلمام أمحد يف 

  ميوت وقال مالك ال حيبس إىل املوت  املبتدع الذي مل ينته عن بدعته أنه حيبس حىت

  فصل

والذين جعلوا عقوبته للوايل دون القاضي قالوا والية أمري احلرب معتمدها املنع من الفساد يف األرض وقمع أهل 
  الشر والعدوان وذلك ال يتم 

  أرباهبا وإثباهتا  إال بالعقوبة للمتهمني املعروفني باإلجرام خبالف والية احلكم فإن مقصودها إيصال احلقوق إىل
قال شيخنا وهذا القول هو يف احلقيقة قول جبواز ذلك يف الشريعة لكن لكل ويل أمر أن يفعل ما فوض إليه فكما أن 
وايل الصدقات ميلك من أمر القبض والصرف ما ميلكه وايل اخلراج وعكسه كذلك واىل احلرب ووايل احلكم يفعل 

  ع رعاية العدل والتقيد بالشريعة كل منهما ما اقتضته واليته الشرعية م
  فصل 

وأما عقوبة من عرف أن احلق عنده وقد جحده فمتفق عليها بني العلماء ال نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من 
عني أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه أنه يعاقب حىت يؤديه ونصوا على عقوبته بالضرب ذكر ذلك الفقهاء 

  من الطوائف األربعة 
وقال أصحاب أمحد إذا أسلم وحتته أختان أو أكثر من أربع أمر أن خيتار إحدى األختني أو أربعا فإن أيب حبس 
  وضرب حىت خيتار قالوا وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه فإنه يضرب حىت يؤديه 



ه وعقوبته والعقوبة ال ختتص باحلبس بل هي يف ويف السنن عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مطل الواجد حيل عرض
  الضرب أظهر منها يف احلبس وثبت عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال مطل الغىن ظلم والظامل يستحق العقوبة شرعا 

  فصل

  يف التعزير

  واتفق العلماء على أن التعزير مشروع يف كل معصية ليس فيها حد وهي نوعان 
  ترك واجب 
  أو فعل حمرم 

  لتعزير على ترك الواجبات ا
فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها كقضاء الديون وأداء األمانات من الوكاالت والودائع وأموال اليتامى 

والوقوف واألموال السلطانية ورد الغصوب واملظامل فإنه يعاقب حىت يؤديها وكذلك من وجب عليه إحضار نفس 
  ريق ويلتجئ إىل من مينعه ويذب عنه فهذا يعاقب حىت حيضره الستيفاء حق وجب عليها مثل أن يقطع الط

وقد روى مسلم يف صحيحه عن علي بن أيب طالب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خاصم يف باطل 
  وهو يعلم مل يزل يف 

مسلم ما ليس سخط اهللا حىت ينزع ومن حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا يف أمره ومن قال يف 
  فيه حبس يف ردغة اخلبال حىت خيرج مما قال 

فما وجب إحضاره من النفوس واألموال استحق املمتنع من إحضاره العقوبة وأما إذا كان اإلحضار إىل من يظلمه 
  أو إحضار املال إىل من يأخذه بغري حق فهذا ال جيب وال جيوز فإن اإلعانة على الظلم ظلم 

  فصل

  أنواع املعاصي 
  واملعاصي ثالثة أنواع 

  نوع فيه حد وال كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب اخلمر والقذف فهذا يكفي فيه احلد عن احلبس والتعزير 
ونوع فيه كفارة وال حد فيه كاجلماع يف اإلحرام وهنار رمضان ووطء املظاهر منها قبل التكفري فهذا تغين فيه 

  يه قوالن للفقهاء ومها ألصحاب أمحد وغريهم الكفارة عن احلد وهل تكفي عن التعزير ف
ونوع ال كفارة فيه وال حد كسرقة ما ال قطع فيه واليمني الغموس عند أمحد وأيب حنيفة والنظر إىل األجنبية وحنو 

  ذلك فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند األكثرين وجوازا عند الشافعي 
  ؤدبه فهذا مث إن كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضربه لي

ال يتقدر بل يضرب يوما فإن فعل الواجب وإال ضرب يوما آخر حبسب ما حيتمله وال يزيد يف كل مرة على مقدار 
  أعلى التعزير 



  مقدار التعزير 
  وقد اختلف الفقهاء يف مقدار التعزير على أقوال 

  احدها أنه حبسب املصلحة وعلى قدر اجلرمية فيجتهد فيه ويل األمر 
و أحسنها أنه ال يبلغ بالتعزير يف معصية قدر احلد فيها فال يبلغ بالتعزير على النظر واملباشرة حد الزنا وال الثاين وه

على السرقة من غري حرز حد القطع وال على الشتم بدون القذف حد القذف وهذا قول طائفة من أصحاب 
  الشافعي وأمحد 

أربعني وإما مثانني وهذا قول كثري من أصحاب الشافعي وأمحد وأيب والقول الثالث أنه يبلغ بالتعزير أدىن احلدود إما 
  حنيفة 

  والقول الرابع أنه ال يزاد يف التعزير على عشرة أسواط وهو أحد األقوال يف مذهب أمحد وغريه 
  وعلى القول األول هل جيوز أن يبلغ بالتعزير القتل فيه قوالن 

املصلحة قتله وهذا قول مالك وبعض أصحاب أمحد واختاره ابن  احدمها جيوز كقتل اجلاسوس املسلم إذا اقتضت
  عقيل 

وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأمحد حنو ذلك يف قتل الداعية إىل البدعة كالتجهم والرفض وإنكار القدر وقد 
من ال قتل عمر بن عبد العزيز غياالن القدري ألنه كان داعية إىل بدعته وهذا مذهب مالك رمحه اهللا وكذلك قتل 

يزول فساده إال بالقتل وقد صرح به أصحاب أيب حنيفة يف قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرا وكذلك قالوا إذا 
قتل باملثقل فلإلمام أن يقتله تعزيرا وإن كان أبو حنيفة ال يوجب احلد يف هذا وال القصاص يف هذا وصاحباه خيالفانه 

  يف املسألتني ومها مع مجهور األمة 
قول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وخلفائه رضي اهللا عنهم يوافق القول األول فإن النيب صلى اهللا عليه و واملن

  سلم أمر جبلد الذي وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له مائة 
  وأبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما أمرا جبلد من وجد مع امرأة أجنبية يف فراش مائة جلدة 

 عنه ضرب الذي زور عليه خامته فأخذ من بيت املال مائة وعلى هذا حيمل قول النيب وعمر بن اخلطاب رضي اهللا
صلى اهللا عليه و سلم من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد يف الثالثة أو يف الرابعة فاقتلوه فأمر بقتله 

  إذا أكثر منه ولو كان ذلك حدا ألمر به يف املرة األوىل 

إذا عرف أن املال عنده وقد كتمه وأنكره فيضرب ليقر به فهذا الريب فيه فإنه ضرب ليؤدى  وأما ضرب املتهم
الواجب الذي يقدر على وفائه كما يف حديث ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا صاحل أهل خيرب على 

ه النفقات فقال للزبري الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعيد عم حيي بن أخطب فقال أين كنز حيي فقال أذهبت
  دونك هذا فمسه الزبري بشيء من العذاب فدهلم عليه يف خربة وكان حليا يف مسك ثور فهذا أصل يف ضرب املتهم 

  فصل 

  يف الطرق اليت حيكم هبا احلاكم



احلكم قسمان إثبات وإلزام فاإلثبات يعتمد الصدق واإللزام يعتمد العدل ومتت كلمة ربك صدقا وعدال وكل من 
  القسمني له طرق متعددة 

  أحدها

  اليد اجملردة اليت ال تفتقر إىل ميني وذلك يف صور 
منها إذا كان وصيا على طفل أو جمنون ويف يده شيء انتقل إليه عن أبيه كان جمرد اليد كافيا يف احلكم به له من غري 

وصي فألنه ليس املدعى عليه يف ميني ال على الطفل وال على الوصي أما الطفل فلعدم صحة اليمني منه وأما ال
  احلقيقة وال يتوجه عليه اليمني 

  ومنها أن يدعى كفنا على ميت أنه له وال بينة فيقضي بالكفن ملن هو عليه من غري ميني 
ومنها أن يدعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها احلس فال حيلف له صاحب اليد بل ال تسمع دعواه كما إذا 

عبد أنه ابنه وهو أكرب من املدعي وهذا ألن اليمني إمنا تشرع يف جانب من ترجح جانبه مع ادعى على من يف يده 
  احتمال كونه مبطال فإذا مل حيتمل ذلك مل تكن يف اليد فائدة 

  فصل

  الطريق الثاين

  اإلنكار اجملرد

  وله صور 
  مىت يستحلف ومىت ال يستحلف 

ه بشيء وللميت وصي بقضاء دينه وتنفيذ وصاياه فأنكر فإن إحداها إذا ادعى رجل دينا على ميت أو أنه أوصى ل
كان للمدعي بينة حكم هبا وإن مل تكن له بينة وأراد حتليف الوصي على نفي العلم مل يكن له ذلك ألن مقصود 
التحليف أن يقضي عليه بالنكول إذا امتنع من اليمني والوصي ال يقبل إقراره بالدين والوصية ولو نكل مل يقض 

  ه فال فائدة يف حتليفة ولو كان وارثا استحلف وقضى بنكوله علي
ومنها أن يدعي على القاضي أنه ظلمه يف احلكم أو على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط أو ادعى عليه ما يسقط 

  شهادته مل حيلفا الرتفاع منصبهما عن التحليف 
ودعوى كل منهما الرجعة ودعوى األمة أن سيدها  ومنها دعوى الرجل على املرأة النكاح ودعواها عليه الطالق

  أولدها ودعوى املرأة أن زوجها آىل منها ودعوى الرق والوالء والقود وحد القذف 

  وعن أمحد أنه يستحلف يف الطالق واإليالء والقود والقذف وعنه أنه يستحلف إال فيما ال يقضي فيه بالنكول 
يف النكاح وال يف الطالق وال يف احلدود ألنه إن نكل مل أقتله ومل أحده ومل  وقال يف رواية أيب القاسم ال أرى اليمني

  أدفع املرأة إليه 
  وظاهر ما نقله اخلرقي أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أن يستحلف يف الكل 



 النفس خاصة وعنه ال يقضى وإذا امتنع عن اليمني حيث قلنا يستحلف قضينا بالنكول يف اجلميع إال يف القود يف
  بالنكول إال يف األموال خاصة 

  وكل ناكل ال يقضى عليه فهل خيلى أو حيبس حىت يقر أو حيلف على وجهني 
  وال يستحلف يف العبادات وال يف احلدود 

ن قضينا فإذا قلنا يستحلف يف هذه األشياء مل يقض فيها بالنكول على ظاهر كالم أمحد وتلعليله وإذا استحلفناه فإ
عليه بالنكول يف كل موضع لتكون لليمني فائدة حىت يف قود األطراف وال يقضى بقود النفس وإن استحلفناه ألن 

النكول وإن جرى جمرى اإلقرار فليس بإقرار صحيح صريح فال يراق به الدم مبجرده وال مع ميني املدعي إال يف 
  القسامة للوث 

يف غري األموال كان فائدة االستحالف حبسه إذا أىب احللف يف أحد وإذا قلنا يستحلف وال يقضى بالنكول 
الوجهني ويف اآلخر خيلى سبيله ألنه ال يقضى عليه بالنكول ومل يثبت عليه ما يعاقب عليه بالضرب واحلبس حىت 

ينه يفعله فإنه حيتمل أن يكون املدعي حمقا وأن يكون مبطال فكيف يعاقب املدعى عليه مبجرد دعواه وطلب مي
  وتكون فائدة اليمني على هذا انقطاع اخلصومة واملطالبة 

  فصل

  وقد استثىن من عدم التحليف يف احلدود صورتان 
إحدامها إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه مل يزن فذكر أصحاب الشافعي يف وجهني قال يف 

  الروضة واألصح أنه حيلف 
قذوف ميتا وأراد القاذف حتليف الوارث أنه ال يعلم زىن مورثه فله ذلك وحكى عن والصورة الثانية أن يكون امل

  نص الشافعي رمحه اهللا 
والصحيح قول اجلمهور أنه ال حيلف بل القول بتحليفه يف غاية السقوط فإن احلد جيب بقذف املستور الذي مل يظهر 

سأله احلاكم عن ذلك وال جيوز له سؤاله وال جيب زناه وليس من شرطه أال يكون قد زىن يف نفس األمر وهلذا ال ي
عليه اجلواب ويف حتليفه تعريضه للكذب واليمني الغموس إن كان قد ارتكب ذلك أو تعرضه لفضيحة نفسه 

  وإقراره مبا يوجب عليه احلد أو فضيحته بالنكول اجلاري جمرى اإلقرار وانتهاك 

عة ال تأيت بشئ من ذلك ولذلك مل يقل أحد من الصحابة وال عرضه للقاذفني املمزقني ألعراض املسلمني والشري
  التابعني وال األئمة بتحليف املقذوف أنه مل يزن ومل جيعلوا ذلك شرطا يف إقامة احلد 

فالقول بالتحليف يف غاية البطالن وهو مستلزم ملا ذكرنا من احملاذير وال سيما إن كان قد فعل شيئا من ذلك مث تاب 
باحللف تعريضه هلتيكة نفسه وإهدار عرضه وهلذا كان الصواب قول أيب حنيفة إن البكر إذا زالت  منه ففي إلزامه

بكارهتا بالزنا فإذهنا الصمات ألنا لو اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها وهتك عرضها بل إذا اكتفى 
ألن حياءها من االطالع على زناها أعظم  من البكر بالصمات حليائها فألن يكتفى من هذه بالصمات بطريق األوىل

بكثري من حيائها من كلمة نعم اليت ال تذم هبا وال تعاب وال سيما إذا كانت قد أكرهت على الزنا بل االكتفاء من 
  هذه بالصمات أوىل من االكتفاء به من البكر فهذا من حماسن الشريعة وكماهلا 

الصمات وإذن الثيب الكالم املراد به الثيب اليت قد علم أهلها والناس وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذن البكر 



أهنا ثيب فال تستحي من ذلك وهلذا لو زالت بكارهتا بإصبع أو وثبة مل تدخل يف لفظ احلديث ومل تتغري بذلك صفة 
  إذهنا مع كوهنا ثيبا فالذي أخرج هذه الصورة من العموم أوىل أن خيرج األخرى واهللا أعلم 

  فصل

ومما ال حيلف فيه إذا ادعى البلوغ باالحتالم يف وقت اإلمكان صدق بال ميني وكذلك لو ادعى البلوغ فقال أنا صيب 
  بعد وهو حمتلم مل حيلف 

ولو ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا وطلب زكاته مل حيلف على نفي ذلك ولو أقر فادعى العامل أنه مل 
  ذلك قال اإلمام أمحد ال يستحلف الناس على صدقاهتم خيرج زكاته مل حيلف على نفي 

  فصل 

  ولليمني فوائد

  منها ختويف املدعى عليه سوء عاقبة احللف الكاذب فيحمله ذلك على اإلقرار باحلق 
  ومنها القضاء عليه بنكوله عنها على ما تقدم 

ة اآلخر ولكنها ال تسقط احلق وال ومنها انقطاع اخلصومة واملطالبة يف احلال وختليص كل من اخلصمني من مالزم
تربئ الذمة باطنا وال ظاهرا فلو أقام املدعي بينة بعد حلف املدعى عليه مسعت وقضى هبا وكذا لو ردت اليمني على 

  املدعي فنكل مث أقام املدعي بينة مسعت وحكم هبا 
  ومنها إثبات احلق هبا إذا ردت على املدعي أو أقام شاهدا واحدا 

عقوبة الكاذب املنكر ملا عليه من احلق فإن اليمني الغموس تدع الديار بالقع فيشتفي بذلك املظلوم  ومنها تعجيل
  عوض ما ظلمه بإضاعة حقه واهللا أعلم 

  فصل

ومنها أن تشهد قرائن احلال بكذب املدعي فمذهب مالك أنه ال يلتفت إىل دعواه وال حيلف له وهذا اختيار 
لى املذهب مثله وذلك مثل أن يدعي الدنئ استئجار األمري أو ذي اهليئة والقدر اإلصطخري من الشافعية وخيرج ع
  لعلف دوابه وكنس بابه وحنو ذلك 

ومسعت شيخنا العالمة ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول كنا عند نائب السلطنة وأنا إىل جانبه فادعى بعض احلاضرين 
اضي املالكية وكان حاضرا أتسوغ هذه الدعوى وتسمع أن له قبلي وديعة وسأل أجالسي معه وإحاليف فقلت لق

  فقال ال فقلت فما مذهبك يف مثل ذلك قال تعزير املدعي قلت فاحكم مبذهبك فأقيم املدعي وأخرج 

  فصل 

  الطريق الثالث



  أن حيكم باليد مع ميني صاحبها

رجح جانب صاحب اليد وهلذا كما إذا ادعى عليه عينا يف يده فأنكر فسأل إحالفه فإنه حيلف وتترك يف يده لت
شرعت اليمني يف جهته فإن اليمني تشرع يف جنبة أقوى املتداعيني هذا إذا مل تكذب اليد القرائن الظاهرة فإن 

  كذبتها مل يلتفت إليها وعلم أهنا يد مبطلة 
ه أن ميشي وذلك كما لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس ممن ليس شأن

  حاسر الرأس فإنا نقطع أن العمامة اليت بيده لآلخر وال يلتفت إىل تلك اليد 
وجيب العمل قطعا هبذه القرائن فإن العلم املستفاد منها أقوى بكثري من الظن املستفاد من جمرد اليد بل اليد هنا ال 

  تفيد ظنا ألبتة فكيف تقدم على ما هو مقطوع به أو كاملقطوع به 
إذا رأينا رجال يقود فرسا مسرجة وجلامه وآلة ركوبه وليست من مراكبه يف العادة ووراءه أمري ماش أو  وكذلك

من ليس من عادته املشي فإنا نقطع بأن يده مبطلة وكذلك املتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها 
  كما إذا رئى معه القماش واجلواهر وحنوها مما ليس 

  عى أنه ملكه ويف يده مل يلتفت إىل تلك اليد من شأنه فاد
  وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة اليت توجب القطع أو تكاد أهنا يد مبطلة ال حكم هلا وال يقضى هبا 

  فإذا قضينا باليد فإمنا نقضي هبا إذا مل يعارضها ما هو أقوى منها 
وباليمني املردودة فألن ترفع مبا هو أقوى من ذلك بكثري وإذا كانت اليد ترفع بالنكول وبالشاهد الواحد مع اليمني 

  بطريق األوىل 
  فهذا مما ال يرتاب فيه أنه من أحكام العدل الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه ووضعه بني عباده 

  أنواع األيدي 
  فاأليدي ثالث األوىل يد يعلم أهنا مبطلة ظاملة فال يلتفت إليها 

ا حمقة عادلة فال تسمع الدعوى عليها كمن تشاهد يف يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف من الثانية يد يعلم أهن
عمارة وخراب وإجارة وإعارة مدة طويلة من غري منازع وال مطالب مع عدم سطوته وشوكته فجاء من ادعى أنه 

الصها منه وال يفعل ذلك غصبها منه واستوىل عليها بغري حق وهو يشاهده يف هذه املدة الطويلة وميكنه طلب خ
  فهذا مما يعلم فيه كذب املدعي وأن يد املدعي عليه حمقة 

  هذا مذهب أهل املدينة مالك وأصحابه وهو الصواب 

قالوا إذا رأينا رجال حائزا لدار متصرفا فيها مدة سنني طويلة باهلدم والبناء واإلجارة والعمارة وهو ينسبها إىل نفسه 
ان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه املدة وهو مع ذلك ال يعارضه فيها وال يذكر ويضيفها إىل ملكه وإنس

أن له فيها حقا وال مانع مينعه من مطالبته من خوف سلطان أو حنوه من الضرر املانع من املطالبة باحلقوق وليس بينه 
مح به القرابات والصهر بينهم يف إضافة وبني املتصرف يف الدار قرابة وال شركة يف مرياث وما أشبه ذلك مما تتسا

أحدهم أموال الشركة إىل نفسه بل كان عريا عن ذلك أمجع مث جاء بعد طول هذه املدة يدعيها لنفسه ويريد أن 
يقيم بينة على ذلك فدعواه غري مسموعة أصال فضال عن ميينه وتبقى الدار يف يد حائزها ألن كل دعوة ينفيها 

  فإهنا مرفوضة غري مسموعة العرف وتكذهبا العادة 



قال تعاىل وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني وأوجبت الشريعة الرجوع إىل العرف عند االختالف يف الدعاوي 
كالنقد وغريه وكذلك يؤخذ هبذا هبذا يف هذا املوضع وليس ذلك خالف العادات فإن الناس ال يسكتون على ما 

  جيري هذا اجملرى من غري عذر 
اعتربنا طول املدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب وابن عبد احلكم وأصبغ بعشر سنني ورمبا احتج هلم  قالوا وإذا

  حبديث يذكر عن سعيد بن املسيب وزيد بن أسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قال من حاز شيئا عشر سنني فهو له وهذا ال يثبت 
  ورأى ذلك على قدر ما يرى وجيتهد فيه اإلمام  وأما مالك رمحه اهللا فلم يوقت يف ذلك حدا

الثالثة يد حيتمل أن تكون حمقة وأن تكون مبطلة فهذه هي اليت تسمع الدعوى عليها وحيكم هبا عند عدم ما هو 
أقوى منها فالشارع ال يغري يدا شهد العرف واحلس بكوهنا مبطلة وال يهدر يدا شهد العرف بكوهنا حمقة واليد 

  م فيها بأقرب األشياء إىل الصواب وهو األقوى فاألقوى واهللا أعلم احملتملة حيك
  فالشارع ال يعني مبطال وال يعني على حمق وحيكم يف املتشاهبات بأقرب الطرق إىل الصواب وأقواهلا 

  فصل

  الطريق الرابع واخلامس

  احلكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمني

بد اهللا بن عمر إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف عبد له فقال له عثمان قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل قدم ع
احلف أنك ما بعت العبد وبه عيب علمته فأىب ابن عمر أن حيلف فرد عليه العبد فيقول له احلاكم إن مل حتلف وإال 

  قضيت عليك ثالثا فإن مل حيلف قضى عليه 
  حابه وهذا اختيار أصحاب أمحد وبه قال أبو حنيفة وأص

  وقال األوزاعي وشريح وابن سريين والنخعي إذا نكل ردت اليمني على املدعي فإن حلف قضى له 
وهذا مذهب الشافعي ومالك وقد صوبه اإلمام أمحد واختاره أبو اخلطاب وشيخنا يف صورة احلكم مبجرد النكول 

  يف صوره كما سنذكره 
لدارقطين من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى وهذا قول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقد روى ا

اهللا عليه و سلم رد اليمني على طالب احلق واحتج هلذا القول بأن الشارع شرع اليمني مع الشاهد الواحد كما 
  سيأيت فلم يكتف يف جانب املدعي بالشاهد وحده حىت يأيت باليمني تقوية لشاهده 

شاهد املدعي فهو أوىل أن يقوى بيمني الطالب فإن النكول ليس بينة من قالوا ونكول املدعي عليه أضعف من 
املدعى عليه وال إقرارا وهو حجة ضعيفة فلم يقو على االستقالل باحلكم فإذا حلف معها املدعي قوى جانبه 

  فاجتمع النكول من املدعى عليه واليمني من املدعي فقاما مقام الشاهدين أو الشاهد واليمني 
ذا مل حيكم على املرأة يف اللعان مبجرد نكوهلا دون ميني الزوج فإذا حلف الزوج ونكلت عن اليمني حكم قالوا وهل

عليها إما باحلبس حىت تقر أو تالعن كما يقول أمحد وأبو حنيفة وإما باحلد كما يقول الشافعي ومالك وهو الراجح 



ع شهادات والعذاب املدرؤء عنها بالتعاونا هو العذاب ألن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا درأ عنها العذاب بشهادهتا أرب
املذكور يف قوله تعاىل وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني وهو عذاب احلد وهلذا ذكره معرفا بالم العهد فعلم أن 
ه العذاب هو العذاب املعهود ذكره أوال وهلذا بدئ أوال بأميان الزوج لقوة جانبه ومكنت املرأة أن تعارض أميان

  بأمياهنا فإذا نكلت مل يكن ألميانه ما يعارضها فعملت علمها وقواها نكول املرأة فحكم عليها بأميانه ونكوهلا 
فإن قيل فكان من املمكن أن يبدأ بأمياهنا فإن نكلت حلف الزوج وحدت كما إذا ادعى عليه حقا فنكل عن اليمني 

  فإهنا ترد على املدعي 

لك واملرأة هي املدعى عليها بل شرعت اليمني يف جانب املدعي أوال وهذا ال نظري ويقضى له فهال شرع اللعان كذ
  له يف الدعاوي 

قيل ملا كان الزوج قاذفا هلا كان موجب قذف أن حيد هلا فمكن أن يدفع احلد عن نفسه بالتعانه مث طولبت هي بعد 
حلد بلعاهنا كماله أن يدرأ احلد عن ذلك بأن تقر أو تالعن فإن أقرت حدت وإن أنكرت والتعنت درأت عنها ا

نفسه بلعانه وكانت البداءة به أوىل ألنه مدع واميانه قائمة مقام البينة ولكن ملا كانت دون الشهود األربعة يف القوة 
مكنت املرأة من دفعها بأمياهنا فإذا أبت أن تدفعها ترجح جانبه فوجب عليها احلد فلم حتد مبجرد التعانه وال مبجرد 

هلا بل مبجموع األمرين وأكدت األميان بكوهنا أربعا كما أكدت أميان املدعني يف القسامة بكوهنا مخسني ولتقوم نكو
  األميان مقام الشهود 

ويف املسألة قول ثالث وهو أنه ال يقضى بالنكول وال بالرد ولكن حيبس املدعى عليه حىت جييب بإقرار أو إنكار 
  وهو أحد الوجهني ألصحاب الشافعي  حيلف معه وهذا قول يف مذهب أمحد

  وهذا قول ابن أيب ليلى فإنه قال ال أدعه حىت يقر أو حيلف 
واحتج هلذا القول بأن املدعى عليه قد وجب عليه أحد األمرين إما اإلقرار وإما اإلنكار فإذا امتنع من أداء الواجب 

  عليه عوقب باحلبس وحنوه حىت يؤديه 
  نع من أدائه فهذا سبيله قالوا وكل من عليه حق فامت

واآلخرون فرقوا بني املوضعني وقالوا لو ترك ونكوله ألفضى إىل ضياع حقوق الناس بالصرب على احلبس فإذا نكل 
عن اليمني ضعف جانب الرباءة األصلية فيه وقوي جانب املدعي فقووى عن اليمني وهذا كما أنه لنا قوى جانب 

  أكدت بالعدد املدعي للدم باللوث بدئ بأمياهنم و
  واملقصود أن الناس اختلفوا يف احلكم بالنكول على أقوال 

  أحدها أنه من طرق احلكم وهذا هو قول عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وقضى به شريح 
قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سامل بن عبد اهللا أن أباه عبد اهللا بن عمر باع 

بثمامنائة درهم بالرباءة مث إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إىل عثمان بن عفان فقال عثمان البن عمر  عبدا له
  احلف باهللا لقد بعته وما به من داء علمته فأىب ابن عمر أن حيلف فرد عليه العبد 

فقال أنا أحلف وقال ابن شيبة عن شريك عن مغرية عن احلارث قال نكل رجل عند شريح عن اليمني فقضى عليه 
  فقال شريح قد قضي قضاؤك 

  وهذا قول اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني وقول أيب حنيفة 



والقول الثاين أنه ال يقضى بالنكول بل ترد اليمني على املدعي فإن حلف قضى له وإال صرفها وهذا مروي عن ابن 
  عنهم فروى البيهقي  عمر وعلي واملقداد بن األسود وأيب بن كعب وزيد بن ثابت رضي اهللا

وغريه من حديث مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعيب أن املقداد استقرض من عثمان سبعة آالف درهم فلما 
تقاضاه قال إمنا هي أربعة آالف درهم فخاصمه إىل عمر فقال املقداد احلف أهنا سبعة آالف فقال عمر رضي اهللا 

اك ورواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة ورواه البيهقي عنه أنصفك فأىب أن حيلف فقال عمر خذ ما أعط
من حديث حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن علي قال اليمني مع الشاهد فإن مل تكن له بينة 

  فاليمني على املدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف املدعي 
محن حدثنا حممد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث وذكر البيهقي أيضا من حديث سليمان بن عبد الر

  عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رد اليمني على طالب احلق رواه احلاكم يف املستدرك 
  قلت وحممد بن مسروق هذا ينظر من هو 

سامل بن غيالن التجييب  وقال عبد امللك بن حبيب حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن حيوة بن شريح أن
أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة واملطلوب أوىل باليمني فإن 

  نكل حلف الطالب وأخذ وهذا مرسل 
املردودة  واحتج لرد اليمني حبديث القسامة ويف االستدالل به ما فيه فإنه عرض باليمني على املدعني أوال واليمني

  هي اليت تطلب من املدعي بعد نكول املدعى عليه عنها 

لكن يقال وجه االستدالل أهنا جعلت من جانب املدعي لقوة جانبه باللوث فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت يف 
  حقه 

  والقول الثالث أنه جيرب على اليمني شاء أم أىب بالضرب واحلبس وال يقضى عليه بنكول وال برد ميني 
قال أصحاب هذا القول وال ترد اليمني إال يف ثالثة مواضع ال رابع هلا أحدها القسامة والثاين الوصية يف السفر إذا 
  مل يشهد عليها إال الكفار والثالث إذا قام شاهدا واحدا حلف معه وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر 

ء بالنكول وال باليمني املردودة وجاء نص القرآن برد اليمني يف قالوا مل يأت قرآن وال سنة وال إمجاع على القضا
مسألة الوصية ونص السنة بردها يف مسألة القسامة والشاهد واليمني فاقتصرنا على ما جاء به كتاب اهللا وسنة 
رسوله صلى اهللا عليه و سلم ومل نعد ذلك إىل غريه وليس قول أحد حجة سوى قول املعصوم وكل من سواه 

  ذ من قوله ومتروك مأخو
وأما قول مالك يف املوطأ يف باب اليمني مع الشاهد يف كتاب األقضية أرأيت رجال ادعى على رجل ماال أليس 

حيلف املطلوب ما ذلك احلق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وإن أىب أن حيلف ونكل عن اليمني حلف طالب احلق 
ف فيه عند أحد من الناس وال يف بلد من البلدان فبأي شيء إن حقه حلق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما ال اختال

  أخذ هذا أم 

  يف أي كتاب وجده فإذا أقر هبذا فليقر باليمني مع الشاهد وإن مل يكن ذلك يف كتاب اهللا تعاىل هذا لفظه 
اليمني وإن مل قال أبو حممد بن حزم إن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول فإنه لعجيب مث قوله إذا أقر برد 

يكن يف كتاب اهللا فليقر باليمني مع الشاهد وإن ملن يكن يف كتاب اهللا فعجب آخر ألن اليمني مع الشاهد ثابت عن 



  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو يف كتاب اهللا قال اهللا تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 
  عجب قلت ليس يف واحد من األمرين من 

أما حكايته االمجاع فإنه مل يقل ال خالف أنه ال حيكم بالنكول بل إذا نكل ورد اليمني حكم باالتفاق فإن فقهاء 
األمصار على قولني منهم من يقول يقضى بالنكول ومنهم من يقول إذا نكل ردت اليمني على املدعي فإن حلف 

مني مع نكول املدعى عليه مل يبق فيه اختالف يف بلد من حكم له فهذا الذي أراد مالك رمحه اهللا أنه إذا رد الي
  البلدان وإن كان فيه اختالف شاذ 

وأما تعجبه من قوله إن الشاهد واليمني ليس يف كتاب اهللا فتعجبه هو املتعجب منه فإن املانعني من احلكم بالشاهد 
اعتبار الشاهدين فقال مالك رمحه اهللا تعاىل  واليمني يقولون ليس هو يف كتاب اهللا تعاىل بل يف كتاب اهللا خالفه وهو

بل يف كتاب اهللا خالفه وهو اعتبار الشاهدين فقال مالك رمحه اهللا تعاىل إذا كنتم تقضون بالنكول ويقضى الناس 
  كلهم بالرد مع النكول وليس يف كتاب اهللا فهكذا الشاهد مع اليمني جيب أن 

  ا دلت عليه السنة فهذا إلزام ال حميد عنه واهللا أعلم يقضى به وإن مل يكن يف كتاب اهللا تعاىل كم
قال ابن حزم وأما رد اليمني على الطالب إذا نكل املطلوب فما كان من كتاب اهللا تعاىل وال يف سنة رسوله صلى 

  اهللا عليه و سلم فبني األمرين فرق كما بني السماء واألرض 
  فيقال بل أرشد إليه كتاب اهللا وسنة رسوله 

لكتاب فإنه سبحانه شرع األميان يف جانب املدعي إذا احتاج إىل ذلك وتعذرت عليه إقامة البينة وشهدت أما ا
القرائن بصدقه كما يف اللعان وشرع عذاب املرأة باحلد بنكوهلا مع ميينه فإذا كان هذا شرعه يف احلدود اليت تدرأ 

بيمني املدعي مع نكول املدعى عليه يف درهم وثوب  بالشبهات وقد أمرنا بدرئها ما استطعنا فألن يشرع احلكم هبا
اعتبار وحنو ذلك أوىل وأحرى لكن ىأبو حممد وأصحابه سدوا على نفوسهم باب املعاين واحلكم اليت علق هبا 

الشارع احلكم ففاهتم بذلك حظ عظيم من العلم كما أن الذين فتحوا على نفوسهم باب األقيسة والعلل اليت مل 
  رع بالقبول دخلوا يف باطل كثري وفاهتم حق كثري فالطائفتان يف جانب إفراط وتفريط يشهد هلا الشا

وأما إرشاد السنة إىل ذلك فالنيب صلى اهللا عليه و سلم جعل اليمني يف جانب املدعي إذا أقام شاهدا واحدا لقوة 
  ن حيكم له جانبه بالشاهد ومكنه من اليمني بغري بذل خصمه ورضاه وحكم له هبا مع شاهده فأل

باليمني اليت يبذهلا خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه أوىل وأحرى وهذا مما ال يشك فيه من له خوض يف حكم 
الشريعة وعللها ومقاصدها وهلذا شرعت األميان يف القسامة يف جانب املدعي لقوة جانبه باللوث وهذه هي املواضع 

  الثالثة اليت اسثناها منكرو القياس 
أفهام الصحابة رضي اهللا عنهم فوق أفهام مجيع األمة وعلمهم مبقاصد نبيهم صلى اهللا عليه و سلم وملا كانت 

وقواعد دينه وشرعه أمت من علم كل من جاء بعدهم عدلوا عن ذلك إىل غري هذه املواضع الثالثة وحكموا بالرد مع 
  النكول يف موضع والبنكول حده يف موضع 

  جلامع والفارق واحلكم واملناسبات وهذا من كمال فهمهم وعلمهم با
ومل يرتضوا ألنفسهم عبارات املتأخرين واصطالحاهتم وتكلفاهتم فهم كانوا أعمق األمة علما وأقلهم تكلفا 

  واملتأخرون عكسهم يف األمرين 
يرد اليمني فعثمان بن عفان قال البن عمر احلف باهللا لقد بعت العبد وما به داء علمته فأىب فحكم عليه بالنكول ومل 



يف هذه الصورة على املدعي ويقول له احلف أنت أنه كان عاملا بالعيب ألن هذا مما ال ميكن أن يعلمه املدعي وميكن 
املدعى عليه معرفته فإذا مل حيلف املدعى عليه مل يكلف املدعي اليمني فإن ابن عمر كان قد باعه بالرباءة من العيوب 

  يب فقال له احلف أنك بعته وما به عيب وهو إمنا يربأ إذا مل يعلم بالع

  تعلمه وهذا مما ميكن أن حيلف عليه دون وعي فإنه قد تعذر عليه اليمني أنه كان عاملا بالعيب وأنه كتمه مع علمه به 
وأما أثر عمر بن اخلطاب وقوله للمقداد احلف أنه سبعة آالف فأىب أن حيلف فلم حيكم له بنكول عثمان فوجهه أن 

ن كان عاملا بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه وإن مل يعلم ذلك مل حيل له الدعوى مبا ال يعلم صحته املقرض إ
فإذا نكل عن اليمني مل يقض له مبجرد نكول خصمه إذ خصمه قد ال يكون عاملا بصحة دعواه فإذات قال للمدعي 

  إن كنت عاملا بصحة دعواك فاحلف وخذ فقد أنصفه جد اإلنصاف 
مما قضى به الصحابة رضي اهللا عنهم وهذا التفصيل يف املسألة هو احلق وهو اختيار شيخنا قدس اهللا فال أحسن 

  روحه 
قال أبو حممد بن حزم حمتجا ملذهبه وحنن نقول إن نكول الناكل عن اليمني يف كل موضع عليه يوجب أيضا عليه 

  كل من أتى منكرا يوجب تغيريه باليد  حكما وهو األدب الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على
فيقال له قد يكون معذورا يف نكوله غري آمث به بأن يدعي أنه أقرضه ويكون قد وفاه وال يرضى منه إال باجلواب 
على وفق الدعوى وقد يتحرج من احللف خمافة موافقة قضاء وقدر كما روى عن مجاعة من السلف فال جيوز أن 

  حيبس حىت حيلف 

ن هذا منكر جيب تغيريه باليد كالم باطل فإن تورعه عن اليمني ليس مبنكر بل قد يكون واجبا أو مستحبا وقوهلم إ
  أو جائزا وقد يكون معصية 

وقوهلم إن احللف حق قد وجب عليه فإذا أىب أن يقوم به ضرب حىت يؤديه فيقال إن يف اليمني حقا له وحقا عليه 
باليمني وهي واجبة عليه للمدعي فإذا امتنع من اليمني فقد امتنع من  فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى

  احلق الذي وجب عليه لغريه وامتنع من ختليص نفسه من خصمه باليمني 
  فقيل حيبس أو يضرب حىت يقر أو حيلف 

  وقيل يقضى عليه بنكوله ويصري كأنه مقر باملدعى 
  وقيل ترد اليمني على املدعي 

  مذهب أمحد  واألقوال الثالثة يف
  وقول رابع بالتفصيل كما تقدم وهو اختيار شيخنا 

ويف املسألة قول خامس وهو أنه إذا كان املدعي متهما ردت عليه وإن مل يكن متهما قضى عليه بنكول خصمه 
وهذا القول حيكي عن ابن أيب ليلى وله حظ من الفقه فإنه إذا مل يكن متهما غلب على الظن صدقه فإذا نكل 

  قوي ظن صدقه فلم حيتج إىل اليمني وأما إذا خصمه 

  كان متهما يل يبق معنا إال جمرد النكول فقويناه برد اليمني عليه وهذا نوع من االستحسان 

  فصل



  رد اليمني على املدعي 
إذا ردت اليمني على املدعي فهل تكون ميينه كالبينة أم كإقرار املدعي عليه فيه قوالن للشافعي أظهرمها عند 

  حابه أهنا كاإلقرار أص
فعلى هذا لو أقام املدعى عليه بينة باألداء واإلبراء بعد ما حلف املدعي فإن قيل ميينه كالبينة مسعت للمدعى عليه 

  وإن قيل هي كاإلقرار مل تسمع لكوهنا مكذبة للبينة باإلقرار 
  القضاء بالنكول 

ن ينبين عليهما ما إذا ادعى نكاح امرأة واستحلفناها وإذا اقضى بالنكول فهل يكون كاإلقرار أو كالبذل فيه وجها
فنكلت فهل يقضى عليهسا بالنكول وجتعل زوجته فإن قلنا النكول إقرار حكم له بكوهنا زوجته وإن قلنا بذل مل 

  حنكم بذلك ألن الزوجية ال تستباح بالبذل 
  وكذلك لو ادعى رق جمهول النسب وقلنا يستحلف فنكل عن اليمني 

  ادعى قذفه واستحلفناه فنكل فهل حيد للقذف ينبين على ذلك  وكذلك لو
  حتديد مفهوم النكول 

  وكذلك اخلالف يف مذهب أيب حنيفة فالنكول بذل عنده وإقرار عند صاحبيه 
  قال صاحباه فال يستحلف يف النكاح والرجعة واإليالء والرق والالستيالد والنسب والوالء واحلدود 

  فة بذل وهو ال جيري يف هذه األشياء ألن النكول عند أيب حني
  وعندمها يستحلف ألنه جيري جمرى اإلقرار وهو مقبول هبا 

واحتج من جعله كاإلقرار بأن الناكل كاملمتنع من اليمني الكاذبة ظاهرا فيصري معترفا باملدعى ألنه ملا نكل مع 
لى اعترافه إال أنه ملا كان دون اإلقرار إمكان ختلصه باليمني دل ذلك على أنه لو حلف لكان كاذبا وذلك دليل ع

  الصريح مل يعمل عمله يف احلدود القيود 
واحتج من جعله كالبذل بأنا لو اعتربناه إقرارا منه يكون كاذبا يف إنكاره والكذب حرام فيفسق بالنكول بعد 

  اإلنكار وهذا باطل فجعلناه بذال وإباحة صيانة له عما يقدح يف عدالته وجيعله كاذبا 
  والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة ال مقام اإلقرار 

وال البذل ألن الناكل قد صرح باإلنكار وأنه ال يستحق املدعى به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمني فكيف 
  يقال إنه مقر مع إصراره على اإلنكار وجيعل مكذبا لنفسه 

  إلبراء واألداء فإنه يكون مكذبا لنفسه وأيضا لو كان مقرا مل تسمع منه بينة نكوله با
وأيضا فإن اإلقرار إخبار وشهادة املرء على نفسه فكيف جيعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته والبذل إباحة وتربع 

وهو مل يقصد ذلك ومل خيطر على قلبه وقد يكون املدعى عليه مريضا مرض املوت فلو كان النكول بذال وإباحة 
  من الثلث اعترب خروج املدعى 

فتبني أنه ال إقرار وال إباحة وإمنا هو جار جمرى الشاهد والبينة فإن البينة اسم ملا يبني احلق ونكوله مع متكنه من 
اليمني الصادقة اليت يربأ هبا من املدعى عليه ويتخلص هبا من خصمه دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه وبيان أهنا 

  حق فقام مقام شاهد القرائن 
  فالنيب صلى اهللا عليه و سلم أجرى السكوت جمرى اإلقرار والبذل يف حق البكر إذا استؤذنت  فإن قيل



قيل ليس ذلك نكوال وإمنا هو دليل على الرضا مبا استؤذنت فيه ألهنا تستحي من الكالم ويلحقها العار لكالمها 
يستحي من الكالم وال عار عليه فيه الدال على طلبها فنزل سكوهتا منزلة رضاها للضرورة وههنا املدعى عليه ال 

  فال يشبه البكر واهللا أعلم 

  فصل 
  مىت ترد اليمني 

إذا قلنا برد اليمني فهل ترد مبجرد نكول املدعى عليه أم ال ترد حىت يأذن يف ذلك ظاهر كالم اإلمام أمحد أنه ال 
ه ونكوله عنها مع متكنه من احللف صار يشترط إذن الناكل ألنه ملا رغب عن اليمني انتقلت إىل املدعي ألهنا برغبت

  راضيا بيمني املدعي فجرى ذلك جمرى إذنه كما أنه بنكوله نزل منزلة الباذل أو املقر 
وقال أبو اخلطاب ال ترد اليمني إال إذا أذن فيها الناكل ألهنا من جهته وهو أحق هبا من املدعي وال تنتقل عنه إىل 

  املدعى عليه إال بأذنه 

  فصل

  ق السادسالطري

  احلكم بالشاهد الواحد بال ميني

  وذلك يف صور 
منها إذا شهد برؤية هالل رمضان شاهد واحد يف ظاهر مذهب أمحد حلديث ابن عمر تراءى الناس اهلالل فأخربت 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود 
  رأة الواحدة يف ذلك فعلى هذا هل يكتفى بشهادة امل

  فيه وجهان مبنيان على أن ثبوته بقول الواحد هل هو من باب اإلخبار أبو من باب الشهادات 
وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين رأيت اهلالل فقال 

دا رسول اهللا قال نعم قال يا بالل أذن يف الناس أن فليصوموا أتشهد أن ال إله إال اهللا قال نعم قال أتشهد أن حمم
  غدا 

  وعنه رواية أخرى ال جيب إال بشهادة اثنني 

وحجة هذا القول ما رواه النسائي وأمحد وغريمها عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن أصحاب رسول اهللا صلى 
أمسكوا فإن غم عليكم فأمتوا ثالثني يوما فإن شهد شاهدان اهللا عليه و سلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته و

  ذوا عدل فصوموا وأفطروا 
  وهذا ال حجة فيه من طريق املنطوق 

  ومن طريق املفهوم فيه تفصيل 
وهو أنه كان املشهود به هالل شوال فيشترط شاهدان هبذا النص وإن كان هالل رمضان كفى واحدا بالنصني 

هم من عموم املفهوم على معارضة هذين اخلربين وأصول الشرع تشهد لالكتفاء بقول اآلخرين وال يقوى ما يتو



الواحد فإن ذلك خرب عن دخول وقت العبادة فاكتفى فيه بالشاهد الواحد كاإلخبار عن دخول وقت الصالة 
  باألذان وال فرق بينهما 

اثنني ألنه يبعد انفراد الواحد من بني الناس وقال أبو بكر عبد العزيز إن كان الرائي يف مجاعة مل تقبل إال شهادة 
بالرؤية فإذا شهد معه آخر غلب على الظن صدقهما وإن كان يف سفر فقدم قبل قوله وحده لظاهر احلديث وألنه 

  قد يكون يف السفر وحده أو يتشاغل رفقته عن رؤيته فرياه هو 
  وقال أبو حنيفة إن كان يف السماء علة أو غيم أو غبار أو حنو 

ذلك مما مينع الرؤية قبلت شهادة الواحد العدل واحلر والعبد والذكر واألنثى يف ذلك سواء وتقبل فيه شهادة 
احملدود يف القذف إذا تاب وال يشترط لفظ الشهادة قال وإن مل تكن يف السماء علة مل تقبل إال شهادة مجع يقع 

املطالع متحدة واملوانع مرتفعة واألبصار صحيحة  العلم خبربهم وهو مفوض إىل رأي اإلمام من غري تقدير ألن
  والدواعي على طلب الرؤية متوفرة فال جيوز أن خيتص بالرؤية النفر القليل 

  وعن أيب حنيفة رواية أخرى أنه تكفى شهادة االثنني 
إذ الرؤية  قالوا ولو جاء رجل من خارج املصر وشهد به قبل وكذا إذا كان على مرتفع يف البلد كاملنارة وحنوها

  ختتلف باختالف صفاء اجلو وكدره وباختالف ارتفاع املكان وهبوطه 
والصحيح قبول شهادة الواحد مطلقا كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس وال ريب أن الرؤية كما ختتلف 

  بأسباب خارجة عن الرائي فإهنا ختتلف بأسباب من الرائني كحدة البصر وكالله 
جلمع العظيم يتراءون اهلالل فرياه اآلحاد منهم وأكثرهم ال يرونه وال يعد انفراد الواحد بالرؤية وقد شاهد الناس ا

بني الناس كاذبا وقد كان الصحابة يف طريق احلج فتراءوا هالل ذي احلجة فرآه ابن عباس ومل يره عمر فجعل يقول 
  أال تراه يا أمري املؤمنني فقال سأراه وأنا مستلق على فراشي 

  لفص

  شهادة أهل اخلربة 
ومنها ما خيتص مبعرفة أهل اخلربة والطب كاملوضحة وشبهها وداء احليوان الذي ال يعرفه إال البيطار فتقبل يف ذلك 

  شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا مل يوجد غريه نص عليه أمحد 
ويتخرج قبول قول الواحد كما وإن أمكن شهادة اثنني فقال أصحابنا ال يكتفى بدوهنما أخذا من مفهوم كالمه 

  يقبل قول القاسم والقائف وحده 

  فصل 
  الشهادة فيما ال يطلع عليه الرجال 

ومنها ما ال يطلع عليه الرجال غالبا من الوالدة والرضاع والعيوب حتت الثياب واحليض والعدة فتقبل فيه شهادة 
  امرأة واحدة مع العدالة 

ل تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فسألت النيب واألصل فيه حديث عقبة بن احلارث قا
  صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال دعها عنك 
  ويف هذا احلديث من األحكام قبول شهادة العبد 



  وقبول شهادة املرأة وحدها 
  وقبول شهادة الرجل على فعل نفسه كالقاسم واخلارص واحلاكم على حكمه بعد عزله 

واية أخرى ال تقبل فيه إال شهادة امرأتني ألن اهللا سبحانه أقامهما يف الشهادة مقام شاهد واحد وهو وعن أمحد ر
  أقل نصاب يف الشهادة 

وقال الشافعي ومالك ال يقبل أقل من أربع نسوة ألهنن كرجلني واهللا تعاىل أمر باستشهاد رجلني فإن مل يكونا رجلني 
  م الشاهد الواحد فرجل وامرأتان فعلم أن املرأتني مقا

وقد احتج اإلمام أمحد أن عليا رضي اهللا عنه أجاز شهادة القابلة يف االستهالل وقال الشافعي لو ثبت عن علي 
  لصرنا إليه 

  وقال إسحاق بن راهويه لو صحت شهادهتا لقلنا به 
ل إال أربع نسوة ذكره وال نعرف اشتراط األربعة عن أحد قبل عطاء فإن ابن جريج روى عنه ال جيوز يف االستهال

  البيهقي 
وقد روى مرفوعا من حديث حذيفة رواه الدارقطين من حديث حممد بن عبد امللك الواسطي عن األعمش عن أيب 
وائل عن حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أجاز شهادة القابلة وقال الدارقطين حممد بن عبد امللك الواسطي مل 

  ل جمهول هو أبو عبد الرمحن املدائين يسمعه من األعمش بينهما رج
قال الن اجلوزي وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال جتزئ يف الرضاع 

  شهادة امرأة 
قلت وهذا ال يعرف إسناده وقد أجاز النيب صلى اهللا عليه و سلم شهادة خزمية بن ثابت وحده وجعلها بشهادتني 

  به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده إذا علم احلاكم صدقه كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل  وقد احتج
قال البخاري يف صحيحه حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج خريهم قال أخربين عبد 

  اهللا بن عبيداهللا بن أيب مليكة 

جرة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطى ذلك صهيبا فقال أن بين صهيب موىل ابن جدعان ادعوا بيتني وح
مروان من يشهد لكما على ذلك قالوا ابن عمر فدعاه فشهد ألعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صهيبا بيتني 

 -وحجرة فقضى مروان بشهادته وهذا غري خمتص به والذي شهد به خزمية يشهد به كل مؤمن بأنه رسول اهللا ص 
منا بينه خزمية دون الصحابة لدخول هذا الفرد من أخباره صلى اهللا عليه و سلم يف مجلة أخباره وأنه جيب تصديقه وإ

  فيه والشهادة بأنه كما أخرب به كما جيب تصديقه يف سائر أخباره 
  شهادة الواحد بدون ميني 

ني كما جاء يف الصحيحني من حديث وقد أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهادة الشاهد الواحد من غري مي
أيب قتادة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من 
يشهد يل مث جلست مث قلت من يشهد يل فقال مالك يا أبا قتادة فذكرت أمر القتيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سائه صدق يا رسول اهللا سلبه عندي فأرضه منه فقال أبو بكر الها اهللا ال نعطيه أضييع سلم فقال رجل من جل
قريش وندع أسدا من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدق أعطه إياه فأداه 

  إيل 



  ويف هذه املسألة ثالثة أقوال يف املذاهب 
  أحدها أنه البد من شاهدين 

  لثاين يكفي شاهد وميني وا
  والثالث يكفي شاهد واحد وهو األصح يف الدليل هلذا احلديث الصحيح الذي ال معارض له وال وجه للعدول عنه 
وقال أبو داود يف سننه باب إذا علم احلاكم بصدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به مث ذكر حديث خزمية بن 

  ثابت 
  ير عن أيب جملز قال قضى زرارة بن أوىف رمحه اهللا بشهاديت وحدي قال الشافعي وذكر عمران بن حد

  وقال شعبة عن أيب قيس وعن أيب إسحاق أن شرحيا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده 
  وقال األعمش عن أيب إسحاق أجاز شريح شهاديت وحدي 

  وقال أبو قيس شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهاديت وحدي 

  فصل

  ترمجة وحنوها الشهادة يف ال
ومنها قبول شهادة الشاهد الواحد بغري ميني يف الترمجة والتعريف والرسالة واجلرح والتعديل نص عليه أمحد يف 

  إحدى الروايتني عنه وترجم عليه البخاري يف صحيحه فقال باب ترمجة احلكام وهل جيوز ترمجان واحد 
عليه و سلم أمره أن يتعلم كتابة اليهود حىت كتبت للنيب  قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا

صلى اهللا عليه و سلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال عمرت وعنده علي وعثمان وعبد الرمحن بن عوف 
  ماذا تقول هذه فقال عبد الرمحن بن حاطب ختربك بصاحبها الذي صنع هبا 

  وبني الناس فقال بعض الناس البد للحاكم من مترمجني  وقال أبو مجرة كنت أترجم بني ابن عباس
قلت هذا قول مالك والشافعي واختيار اخلرقى واالكتفاء بواحد قول أيب حنيفة وهو الصحيح ملا تقدم وهو اختيار 

  أيب بكر 

  فصل 

  الطريق السابع

  احلكم بالشاهد واليمني

  أبا حنيفة وأصحابه وهو مذهب فقهاء احلديث كلهم ومذهب فقهاء األمصار ماخال 
وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى 

  بشاهد وميني قال عمرو يف األموال 
  وقال الشافعي حديث ابن عباس ثابت ومعه ما يشده 

أن سيف بن سليمان يروي حديث قال ابن عبد احلكم مسعت الشافعي يقول قال يل حممد بن احلسن لو علمت 
اليمني مع الشاهد ألفسدته فقلت يا أبا عبد اهللا وإذا أفسدته فسد قال علي بن املديين سألت حيىي بن سعيد عن 



  سيف بن سليمان فقال هو عندنا ممن يصدق وحيفظ كان ثبتا 
لرزاق أخربنا حممد بن قلت هو رواه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار وقد رواه أبو داود من حديث عبد ا

  مسلم عن عمرو 
وقال الشافعي أخربنا إبراهيم بن حممد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرمحن عن ابن عباس وآخر له صحبة 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

باليمني مع الشاهد رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي وقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى 
  الترمذي حسن غريب 

وقد روى القضاء بالشاهد مع اليمني من رواية عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن 
  اعة من الصحابة عباس وسعد بن عبادة واملغرية بن شعبة وجابر بن عبد اهللا وزيد بن ثعلبة ومج

قال أبو بكر اخلطيب يف مصنف أفرده هلذه املسألة روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قضى بشاهد وميني ابن 
عباس وجابر بن عبد اهللا وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعلي بن أيب طالب وأبو هريرة وسرق وزيد بن ثابت 

اب وعبد اهللا بن عمرو وأبو سعيد اخلدري وزيد بن ثعلبة وعامر بن وعمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عمر بن اخلط
ربيعة وسهل بن سعد الساعدي وعمرو بن حزم واملغرية بن شعبة وبالل بن احلارث ومتيم الداري ومسلم بن قيس 

  وأنس بن مالك مث ذكر أحاديثهم بإسناده 
 صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع ويف مراسيل مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن رسول اهللا

  الشاهد الواحد وقضى به علي رضي اهللا عنه بالعراق 
وقال الشافعي لبعض مناظريه روى عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم قضى باليمني 

ريمها عن الثقفي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر مع الشاهد الواحد وكذلك رواه ابن املديين وإسحاق وغ
ورواه القاضي إمساعيل حدثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده أن 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد وتابعه عبد العزيز بن مسلمة عن جعفر به إسنادا ومتنا 
ال الشافعي أخربنا عبد العزيز بن حممد بن ربيعة عن سعيد عن ابن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن وق

  عبادة عن أبيه عن جده قال وجدنا يف كتاب سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل أنه وجد يف  وقال ابن وهب أخربين ابن هليعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن

كتاب آبائه هذا ما ذكره عمرو بن حزم واملغرية بن شعبة قاال بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل 
رجالن خيتصمان مع أحدمها شاهد له على حقه فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميني صاحب احلق مع 

  شاهده فاقتطع بذلك حقه 
قال الشافعي أخربنا إبراهيم بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن ابن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

قضى باليمني مع الشاهد قال وأخربنا خالد الزجني عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم قال يف الشهادة فإن جاء بشاهد 



شاهده ورواه مطرف بن مازن ضعيف حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  حلف مع
  صلى اهللا عليه و سلم قضى بشاهد وميني يف احلقوق 

وقال ابن وهب حدثنا عثمان بن احلكم حدثين زهري بن حممد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن زيد بن ثابت أن 
م قضى بشاهد وميني وروى جويرية بن أمساء عن عبد اهللا بن زيد موىل املنبعث عن رجل النيب صلى اهللا عليه و سل

  عن سرق قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيمني وشاهد رواه البيهقي 
وروى البيهقي أيضا من حديث جعفر بن حممد عن أبيه عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر 

  ا يقضون بشهادة الشاهد الواحد وميني املدعي قال جعفر والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم وعثمان كانو
  وذكر أبو الزناد عن عبد اهللا بن عامر فقال حضرت أبا بكر وعمر وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمني 

ى جدار القرب ليقوم أقضى وقال الزجني حدثنا جعفر بن حممد قال مسعت احلكم بن عيينة يسأل أيب وقد وضع يده عل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باليمني مع الشاهد قال نعم وقضى به على بني أظهركم 

  وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله بالكوفة اقض بالشاهد 

  مع اليمني فإهنا السنة رواه الشافعي 
ا حنكم بشاهدين وشاهد وامرأتني فإذا كان قال الشافعي واليمني مع الشاهد ال ختالف من ظاهر القرآن شيئا ألن

شاهد واحد حكمنا بشاهد وميني وليس ذا خيالف القرآن ألنه مل حيرم أن يكون أقل مما نص عليه يف كتابه ورسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم مبا أراد اهللا وقد أمرنا اهللا أن نأخذ ما آتانا 

إال بشاهدين أو شاهد وامرأتني فإن اهللا سبحانه إمنا أمر بذلك أصحاب  قلت وليس يف القرآن ما يقتضي أنه ال حيكم
احلقوق أن حيفظوا حقوقهم هبذا النصاب ومل يأمر بذلك احلكام أن حيكموا به فضال عن أن يكون قد أمرهم أال 

ال رجل معهن  يقضوا إال بذلك وهلذا حيكم احلاكم بالنكول واليمني املردودة واملرأة الواحدة والنساء املنفردات
ومبعاقد القمط ووجوه اآلجر وغري ذلك من طرق احلكم اليت مل تذكر يف القرآن فإن كان احلكم بالشاهد واليمني 
خمالفا لكتاب اهللا فهذه أشد خمالفة لكتاب اهللا منه وإن مل تكن هذه األشياء خمالفة للقرآن فاحلكم بالشاهد واليمني 

  أوىل أال يكون خمالفا للقرآن 
احلكم شيء وطرق حفظ احلقوق شيء آخر وليس بينهما تالزم فتحفظ احلقوق مبا ال حيكم به احلاكم مما  فطرق

يعلم صاحب احلق أنه حيفظ به حقه وحيكم احلاكم مبا ال حيفظ به صاحب احلق حقه وال خطر على باله من نكول 
  ورد ميني وغري ذلك والقضاء بالشاهد واليمني مما أراه 

يه صلى اهللا عليه و سلم فإنه سبحانه قال إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا اهللا تعاىل لنب
  وقد حكم بالشاهد واليمني وهو مما أراه اهللا إياه قطعا 

  ومن العجائب رد الشاهد واليمني واحلكم مبجرد النكول الذي هو سكوت وال ينسب إىل ساكت قول 
إذا كانت إليه الدواخل واخلوارج وهو الصحاح من اآلجر أو إليه معاقد القمط يف اخلص  واحلكم ملدعي احلائط
  كما يقول أبو يوسف 

  فأين هذا من الشاهد العدل املربز يف العدالة الذي يكاد حيصل العلم بشهادته إذا انضاف إليه ميني املدعي 
  ل مل يصل إىل املرأة من احلكم بالشاهد واليمني وأين احلكم بلحوق النسب مبجرد العقد وإن علمنا قطعا أن الرج

  وأين احلكم بشهادة جمهولني ال يعرف حاهلما من احلكم بشهادة العدل املربز الثقة مع ميني الطالب 



وأين احلكم ملدعي احلائط بينه وبني جاره تكون ثالثة جذوع فصاعدا عليه له من احلكم بالشاهد واليمني ومعلوم 
 أقوى يف الداللة والبينة من ثالثة جذوع على احلائط الذي ادعاه فإذا أقام جاره شاهدا وحلف أن الشاهد واليمني

  معه كان ذلك أقوى من شهادة اجلذوع 

  وهذا شأن كل من خالف سنة صحيحة ال معارض هلا البد أن يقول قوال يعلم أن القول بتلك السنة أقوى منه بكثري 
بشاهد وميني فإنه قال يف باب ميني املدعى عليه من كتاب الشهادات قال قتيبة وقد نسب إىل البخاري إنكار احلكم 

حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شربمة قال كلمين أبو الزناد يف شهادة الشاهد وميني املدعي فقلت قال اهللا تعاىل 
أن تضل إحدامها  واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

  فتذكر إحدامها األخرى 
قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد وميني حيتاج أن تذكر إحدامها األخرى ما كان يصنع بذكر هذه األخرى فترمجة 

الباب بأن اليمني من جهة املدعى عليه وذكر هذه املناظرة وعدم رواية حديث أو أثر يف الشاهد واليمني ظاهر يف 
  ه وهذا ليس بصريح أنه مذهبه ولو صرح به فاحلجة فيما يرويه ال فيما يراه أنه ال يذهب إلي

قال اإلمساعيلي عند ذكر هذه احلكاية ليس فيما ذكره ابن شربمة معىن فإن احلاجة إىل إذكار إحدامها األخرى إمنا 
ني ممن هي عليه لو انفردت هو فيما إذا شهدتا فإن مل تشهدا قامت مقامهما ميني الطالب ببيان السنة الثابتة واليم

حللت حمل البينة يف األداء واإلبراء فكذلك حلت اليمني ههنا حمل الشاهد وحمل املرأتني يف االستحقاق بانضمامهما 
  إىل الشاهد 

الواحد ولو وجب إسقاط السنة الثابتة يف الشاهد واليمني كما ذكر ابن شربمة لسقط الشاهد واملرأتان لقوله صلى 
  و سلم شاهداك أو ميينه فنقله عن الشاهدين إىل ميني خصمه بال ذكر رجل وامرأتني اهللا عليه 

قلت مراده أن قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم اآلية لو كان مانعا من احلكم بالشاهد واليمني ومعارضا 
أتني ومعارضا له وليس األمر له لكان قوله صلى اهللا عليه و سلم شاهداك أو ميينه مانعا من احلكم بالشاهد واملر

كذلك فال تعارض بني كتاب اهللا وسنة رسوله وال اختالف وال تناقض بوجه من الوجوه بل الكل من عند اهللا ولو 
  كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 

أن النيب صلى فإن قيل أصح حديث يف الباب حديث ابن عباس وقد قال عباس الدوري قال حيىي حديث ابن عباس 
  اهللا عليه و سلم قضى بالشاهد وميني ليس حمفوظا 

قيل هذا ليس بشيء قال أبو عبد اهللا احلاكم شيخنا أبو زكريا مل يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن 
ما قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أو احلديث الذي تفرد به إبراهيم بن حممد عن ابن أيب ذئب وأ

حديث سيف بن سليمان فليس يف إسناده من جرح وال نعلم له علة يعلل هبا وأبو زكريا أعلم هبذا الشأن من أن 
  يظن به هتوين حديث يرويه الثقات األثبات قال علي بن املديين سألت حيىي بن سعيد القطان عن 

  سيف بن سليمان فقال كان عندنا أثبت ممن حيفظ عنه ويصدق 
يف الشايف باب قضاء القاضي بالشاهد واليمني حدثنا عبد اهللا بن سليمان حدثنا إمساعيل بن اسد وقال أبو بكر 

حدثنا شبابة حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه أن رسول 
  ى به علي بالعراق اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بشهادة رجل واحد مع ميني صاحب احلق وقض



مث ذكر من رواية حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول يف الشاهد واليمني جائز احلكم به فقيل أليب عبد اهللا إيش معىن 
اليمني قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشاهد وميني قال أبو عبد اهللا وهم لعلهم يقضون يف مواضع بغري 

رجل دارا فوجد صاحب الدار يف الدار شيئا فقال هذا يل وقال الساكن هو  شهادة شاهد يف مثل رجل اكترى من
يل ومثل رجل اكترى من رجل دارا فوجد فيها دفونا فقال الساكن هي يل وقال صاحب الدار هي يل فقيل ملن 

  تكون فقال هذا كله لصاحب الدار 
قال هم يقولون ال جتوز شهادة رجل واحد وقال أبو طالب سئل أبو عبد اهللا عن شهادة الرجل وميني صاحب احلق ف

وميني وهم جيوزون شهادة املرأة الواحدة وجييزون احلكم بغري شهادة قلت مثل إيش قال مثل اخلص إذا دعاه رجالن 
يعطونه للذي القمط مما يليه فمن قضى هبذا ويف احلائط اذا ادعاه إذا رإدعاه رجالن نظروا إىل اللبنة ملن هي فقضوا 

  ا بال بينة والزبل كان يف الدار وقال صاحب الدار أكريتك الدار وليس فيها به ألحدمه

  زبل وقال الساكن كان فيها لزمه أخذها بال بينة والقابلة تقبل شهادهتا يف استهالل الصيب فهذا يدخل عليهم 

  فصل

  رجوع الشاهد 
هذا منصوص أمحد فلو رجع الشاهد كان وإذا قضى بالشاهد واليمني فاحلكم بالشاهد وحده واليمني تقوية وتوكيد 

  الضمان كله عليه 
قال اخلالل يف اجلامع باب إذا قضى باليمني مع الشاهد فرجع الشاهد مث ذكر من رواية ابن مشيش سئل أمحد عن 

  الشاهد واليمني تقول به 
  قال أي لعمري 

  قيل له فإن رجع الشاهد 
  قال تكون املتالف على الشاهد وحده 

  ال تكون على الطالب ألنه قد استحق بيمينه ويكون مبنزلة الشاهدين  قيل له كيف
  قال ال إمنا هو السنة يعين اليمني 

  وقال األثرم مسعت أبا عبد اهللا سئل عن رجل قضى عليه بشهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين 
  قال يلزمه ويرد احلكم 

  قيل له فإن قضي بالشاهد وميني املدعي مث رجع الشاهد 
  ل إن أتلف الشيء كان على الشاهد ألنه إمنا ثبت ههنا بشهادته ليست اليمني من الشهادة يف شيء قا

  وقال أبو احلارث قلت ألمحد فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد 
  قال يضمن املال كله به كان احلكم 

  ه مث رجع الشاهد وقال ابن مشيش سألت أبا عبد اهللا فقلت إذا استحق الرجل املال بشهادة شاهد مع ميين
فقال إذا كانا شاهدين مث رجع شاهد غرم نصف املال فإن كانت شهادتة شاهد مع ميني الطالب مث رجع الشاهد 

  غرم املال كله 
  قلت املال كله 



  قال نعم 
  وقال يعقوب بن خبتان سألت أمحد عن الرجل إذا استحق املال بشهادة شاهد مع ميينه مث رجع الشاهد 

  ال فقال يرد امل
  قلت إيش معىن اليمني 

  فقال قضاء النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وقال أمحد بن القاسم قلت أليب عبد اهللا فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم 

  قال املال كله ألنه شاهد واحد قضي بشهادته مث قال كيف قول مالك فيها 
  قلت ال أحفظه 

جع الشاهد فعليه نصف احلق ألين إمنا حكمت مبقتضى شهادته وميني قلت له بعد هذا اجمللس إن مالكا يقول إن ر
  الطالب فلم أره رجع عن قوله 

  وقال الشافعي كقول مالك بناء على أن اليمني قامت مقام الشاهد فوقع احلكم هبما 
  وأمحد أنكر ذلك ويؤيده من وجوه 

  منها أن الشاهد حجة الدعوى فكان منفردا بالضمان 
   قول اخلصم وقوله ليس حبجة على خصمه وإمنا هو شرط للحكم فجرى جمرى مطالبة احلكم به ومنها أن اليمني

  ومنها أنا لو جعلناها حجة لكنا إمنا جعلناها حجة بشهادة الشاهد 
  ومنها أهنا لو كانت كالشاهد جلاز تقدميها على شهادة الشاهد اآلخر مع أن يف ذلك وجهني لنا وللشافعية 

لتعليق واحتج يعين املنازع يف القضاء بالشاهد واليمني بأنه لو كانت ميني املدعي كشاهد آخر جلاز قال القاضي يف ا
  له أن يقدمها على الشاهد الذي عنده كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء 

  ناها احتياطا قال واجلواب أنا ال نقول أهنما مبنزلة شاهد آخر وهلذا يتعلق الضمان بالشاهد وإمنا اعترب
  قال فإن قيل ما ذهبتم إليه يؤدي إىل أن يثبت احلق بشاهد واحد 

قيل هذا غري ممتنع كما قاله املخالف يف اهلالل يف الغيم ويف القابلة وهو ضرورة أيضا ألن املعامالت تكثر وتتكرر 
وميني املدعي على الغائب مع فال يتفق كل وقت شاهدان وقياسها على احتياط احلنفية باحلبس مع الشاهد لإلعسار 

  البينة 
  قال وأما جواز تقدمي اليمني على الشاهد فقال ال نعرف الرواية مبنع اجلواز 

قال وحيتمل أن نقول جبواز احللف أوال مث تسمع الشهادة وهو قول أيب هريرة وحيتمل أنه ال جيوز تقدمة اليمني على 
رث قال إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطى فأثبت اليمني بعد الشاهد وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية أيب احلا

ثبوت الشاهد ألن اليمني تكون يف جنبة أقوى املتداعيني وإمنا تقوى حينئذ بالشاهد وألن اليمني جيوز أن ترتب على 
  ماال ترتب عليه الشهادة فيكون من شرط اليمني تقدم شهادة الشاهد وال يعترب هذا املعىن يف الشاهدين 

  فصل 
  مىت حيكم الشاهدين واليمني 

واملواضع اليت حيكم فيها بالشاهدين واليمني املال وما يقصد به كالبيع والشراء وتوابعهما من اشتراط صفة يف املبيع 



  أو نقد غري نقد البلد واإلجارة واجلعالة واملساقاة واملزارعة واملضاربة والشركة واهلبة 
  الوقف عليه  قال يف احملرر والوصية ملعني أو

وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا جلهة عامة كالفقراء واملساكني ال يكتفى فيهما بشاهد وميني ال مكان 
  اليمني من املدعى عليه إذا كان 

  وأما اجلهة املطلقة فال ميكن اليمني فيها وإن حلف واحد منهم مل يسر حكمه وميينه إىل غريه 
هنم ورثوا دينا على رجل وشهد بذلك شاهد واحد مل يستحقوا ذلك حىت حيلفوا مجيعهم وكذلك لو ادعى مجاعة أ

وإن حلف بعضهم استحق حقه وال يشاركه فيه غريه من الورثة ومن مل حيلف مل يستحق شيئا فلو أمكن حلف 
ية بشاهد اجلميع يف الوصية والوقف بأن يوصي أو يقف على فقراء حملة معينة ميكن حصرهم ثبت الوقف والوص

وأمياهنم ولو انتقل الوقف من بعدهم مل مينع ذلك ثبوته بشهادة املعينني أوال كما لو وقف على زيد وحده مث على 
الفقراء واملساكني بعده حبكم الثبوت األول ضمنا وتبعا وقد ثبت يف األحكام التبعية ويغتفر فيها ماال يغتفر يف 

  األصل املقصود وشواهده معروفة 

ت بالشاهد واليمني الغصوب والعواري والوديعة والصلح واإلقرار باملال أو ما يوجب املال واحلوالة واإلبراء ومما يثب
  واملطالبة بالشفعة وإسقاطها والقرض والصداق وعوض اخللع ودعوى رق جمهول النسب وتسمية املهر فصل 

  مب تثبت اجلنايات 
فيه من جنايات العمد كاهلامشة واملأمومة واجلائفة وقتل املسلم يف اجلنايات املوجبة للمال كاخلطأ وما ال قصاص 

الكافر واحلر العبد والصيب واجملنون والعتق والوكالة يف املال واإليصاء إليه ودعوى قتل الكافر الستحقاق سلبه 
  ودعوى األسري إسالما سابقا مينع رقه روايتان 

  إحدامها أنه يثبت بشاهد وميني ورجل وامرأتني 
  ثانية ال يثبت إال برجلني وال

  وال يشترط كون احلالف مسلما بل تقبل ميينه مع كفره كما لو كان املدعى عليه 

قال أبو احلارث سئل أمحد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدا واحدا قال أحلفه وأعطيه دعواه قلت فإن كان 
ل أو كانت امرأة أو يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا الشاهد عدال واملدعى عليه غري عدل قال وإن كان املدعى غري عد

  إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطى ما ادعى 
  وهل يشترط أن حيلف املدعي على صدق شاهده فيقول مع ميينه وإن شاهدي صادق 

 الصحيح املشهور أنه ال يشترط لعدم الدليل املوجب الشتراطه وألن ميينه على االستحقاق كافية عن ميينه على
صدق شاهده وشرطه بعض أصحاب أمحد والشافعي ألن البينة بينه ضعيفة وهلذا قويت بيمني املدعي فيجب أن 

نقوي حبلفه على صدق الشاهد وهذا القول يقوى يف موضع ويضعف يف موضع فيقوى إذا ارتاب احلاكم أو مل يكن 
  الشاهد مربزا ويضعف إذا مل يكن األمر كذلك 

  فصل



  حتليف الشهود 
حكى أبو حممد بن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح وقاضي اجلماعة بقرطبة وهو حممد بن بشر أنه وقد 

  حلف شهودا يف تركة باهللا 

  أن ما شهدوا به احلق قال وروى عن ابن وضاح أنه قال قال أرى لفساد الناس أن حيلف احلاكم الشهود 
ف الشاهدين إذا كانا من غري أهل امللة على الوصية يف والسفر وهذا ليس ببعيد وقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل حتلي

وكذلك قال ابن عباس بتحليف املرأة إذا شهدت يف الرضاع وهو أحد الروايتني عن أمحد قال القاضي ال حيلف 
  الشاهد على أصلنا إال يف موضعني وذكر هذين املوضعني 
كافر واملرأة وحدها للضرورة فقياسه أن كل من قبلت قال شيخنا قدس اهللا روحه هذان املوضعان قبل فيهما ال

  شهادته للضرورة استحلف 
  قلت وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب فيهم فأوىل أن حيلفهم إذا ارتاب هبم 

  فصل 
  أقسام التحليف 

  والتحليف ثالثة أقسام 
  حتليف املدعي وحتليف املدعى عليه وحتليف الشاهد 

  عي ففي صور فأما حتليف املد
أحدها القسامة وهي نوعان قسامة يف الدماء وقد دلت عليها السنة الصحيحة الصرحية وأنه يبدأ فيها بأميان املدعني 

  وحيكم فيها القصاص 

  كمذهب مالك وأمحد يف إحدى الروايتني والنزاع فيها مشهور قدميا وحديثا 
  لقرآن كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل والثانية القسامة مع اللوث يف األموال وقد دل عليها ا

وقد قال أصحاب مالك إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم ومل يشهدوا على معاينة 
ما أخذوا ولكنهم علموا أهنم أغاروا وانتهبوا فقال ابن القاسم وابن املاجشون القول قول املنتهب مع ميينه ألن 

هب الصرة خيتلفان يف عددها القول قول املنتهب مع ميينه وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب مالكا قال يف منت
القول قول املنتهب منه مع ميينه فيما يشتبه وحيتمل على الظامل قال مطرف ومن أخذ من املغريين ضمن ما أخذه 

فيضمن كل واحد ما ينوبه وقاله بن رفاقه ألن بعضهم عون لبعض كالسراق واحملاربني ولو أخذوا مجيعا وهم أملياء 
  املاجشون وأصبغ يف الضمان 

قالوا واملغريون كاحملاربني إذا شهروا السالح على وجه املكابرة كان ذلك على تأمرة بينهم أو على وجه الفساد 
  وكذلك وايل البلد يغري على بعض أهل واليته وينتهب ظلما مثل ذلك يف املغريين 

  بت أن رجلني غصبا عبدا فمات لزم أخذ قيمته من امللئ ويتبع امللئ ذمة رفيقه املعدم مبا ينوبه وقال ابن القاسم ولو ث

وأما داللة القرآن على ذلك فقال شيخنا قدس اهللا روحه ملا ادعى ورثة السهمي اجلام املفضض املخوص وأنكر 
اشتراه من الوصيني صار هذا لوثا يقوى الوصيان الشاهدان أنه كان هناك جام وظهر اجلام املدعي وذكر مشتريه أنه 
  دعوى املدعيني فإذا حلف األوليان بأن اجلام كان لصاحبهم صدقا يف ذلك 



وهذا لوث يف األموال نظري اللوث يف الدماء لكن هناك ردت اليمني على املدعي بعد أن حلف املدعى عليه 
ابتداء ويف كال املوضعني يعطى املدعي بدعواه  فصارت ميني املطلوب وجودها كعدمها كما أنه يف الدم ال يستحلف

  مع ميينه وإن كان املطلوب حالفا أو باذال للحلف 
ويف استحالف اهللا لألوليني دليل على مثل ذلك يف الدم حىت تصري ميني األوليني مقابلة ليمني املطلوبني ويف حديث 

شترياه منه فحلف األوليان أهنما ما كتما وغيبا ابن عباس حلفا أن اجلام لصاحبهم ويف حديث عكرمة ادعيا أهنما ا
  فكان يف هذه الرواية أنه ملا ظهر كذهبما بأنه مل يكن له جام ردت األميان على املدعيني يف مجيع ما ادعوا 

فجنس هذا الباب أن املطلوب إذا حلف مث ظهر كذبه هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه ألن اليمني مشروعة يف 
ى فإذا ظهر صدق املدعي يف البعض وكذب املطلوب قوي جانب املدعي فحلف كما حيلف مع الشاهد جانب األقو

  الواحد وكما حيلف صاحب اليد العرفية مقدما على اليد احلسية انتهى 

واحلكم باللوث يف األموال أقوى منه يف الدماء فإن طرق ثبوهتا أوسع من طرق ثبوت الدماء ألهنا تثبت بالشاهد 
 والرجل واملرأتني والنكول مع الرد وبدونه وغري ذلك من الطرق وإذا حكمنا بالعمامة ملن هو مكشوف واليمني

الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب فإمنا ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين وأقوى 
  منهما بكثري 

 اللقطة ويف النسب ويف استحقاق السلب إذا ادعى واللوث عالمة ظاهرة لصدق املدعي وقد اعتربها الشارع يف
  اثنان قتل الكافر وكان أثر الدم يف سيف أحدمها أدل منه يف سيف اآلخر كما تقدم 

وعلى هذا فإذا ادعى عليه سرقة ماله فأنكر وحلف له مث ظهر معه املسروق حلف املدعي وكانت ميينه أوىل من ميني 
  اق الدم يف القسامة املدعى عليه وكان حكمه حكم استحق

  وعلى هذا فلو طلب من الوايل أن يضربه ليحضر باقي املسروق فله ذلك 
  كما عاقب النيب صلى اهللا عليه و سلم عم حيي بن أخطب حىت أحضر كنز ابن أيب احلقيق كما تقدم 

  والثانية إذا ردت اليمني عليه 
  والثالثة إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق كما تقدم 

  والرابعة يف مسألة تداعي الزوجني والصانعني فيحكم لكل واحد منهما مبا يصلح له مع ميينه 

  واخلامسة حتليفه مع شاهديه 
وقد اختلف السلف يف ذلك فقال شريح بن يونس يف كتاب القضاء له حدثنا هشيم عن الشيباين عن الشعيب قال 

عث عن عون بن عبد اهللا أنه استحلف رجال مع بينته كان شريح يستحلف الرجل مع بينته حدثنا هشيم عن أش
  فكأنه أىب أن حيلف فقال ما كنت ألقضي لك مبا ال حتلف عليه وحكاه ابن املنذر عن عبيد اهللا بن عتبة والشعيب 

وقال أبو عبيدة إمنا نرى شرحيا أوجب اليمني على الطالب مع بينته حني رأى الناس مدخولني يف معاملتهم واحتاط 
ك حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن ابن هاشم عن أيب البحتري قال قيل لشريح ما هذا الذي أحدثت يف لذل

  القضاء قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثت 
  قال األوزاعي واحلسن بن حي يستحلف الرجل مع بينته 

مع بينته وأنه  وقال الطحاوي وروى ابن أيب ليلى عن احلكم عن حبيش أن عليا استحلف عبد اهللا بن احلسن
  استحلف رجال مع بينته فأىب أن حيلف فقال ال أقضي لك مبا ال حتلف عليه 



  وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع وال سيما مع احتمال التهمة 
وخيرج يف مذهب أمحد وجهان فإن أمحد سئل عنه فقال قد فعله علي والصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني وفيما إذا 

  ة فقال قال فيها بعض الصحابة كذا وجهان ذكرمها ابن حامد سئل عن مسأل

قال اخلالل يف اجلامع حدثنا حممد بن علي حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد اهللا عن الرجل يقيم الشهود أيستقيم 
احلاكم أن يقول لصاحب الشهود إحلف فقال قد فعل ذلك علي قلت من ذكره قال حدثنا حفص بن غياث حدثنا 

ليلى عن احلكم عن حبيش قال استحلف علي عبد اهللا بن احلسن مع الشهود فقلت يستقيم هذا قال قد  ابن أيب
  فعله علي رضي اهللا عنه 

وهذا القول يقوى مع وجود التهمة وأما بدون التهمة فال وجه له وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم للمدعي 
   يبايل ما حلف عليه فقال ليس لك إال ذلك شاهداك أو ميينه فقال يا رسول اهللا إنه فاجر ال

  فصل

  حتليف املدعى عليه 
وأما حتليف املدعى عليه فقد تقدم وقد قال أبو حنيفة إن اليمني ال تكون إال من جانبه وبنوا على ذلك على إنكار 

  احلكم بالشاهد واليمني وإنكار القول برد اليمني وأنه يبدأ يف القسامة بأميان املدعى عليه 

  فصل 
  حتليف الشاهد 

  وأما حتليف الشاهد فقد تقدم 
ومما يلتحق به أنه لو ادعى عليه شهادة فأنكرها فهل حيلف وتصح الدعوى بذلك فقال شيخنا لو قيل إنه تصح 

الدعوى بالشهادة لتوجه ألن الشهادة سبب موجب للحق فإذا ادعى على رجل أنه شاهد له حبقه وسأل ميينه كان 
ل عن اليمني لزمه ما ادعى بشهادته فإن قيل إن كتمان الشهادة موجب للضمان ملا تلف وما هو له ذلك فإذا نك

ببعيد كما قلنا جيب الضمان على من ترك الطعام الواجب إذا كان موجبا للتلف أوجب الضمان كفعل احملرم إال أنه 
نه يقول يل شاهد فاسق بكتمانه إال يعارض هذه أن هذا هتمة للشاهد وهو يقدح يف عدالته فال حيصل املقصود فكأ

  أن هذا ال ينفي الضمان يف نفس األمر 
وقد ذكر القاضي أبو يعلي يف ضمن مسألة الشهادة على الشهادة يف احلدود اليت هللا ولآلدمي أن الشهادة ليست 

يه وال حيضره حقا على الشاهد بداللة أن رجال لو قال يل على فالن شهادة فجحدها فالن أن احلاكم ال يعدى عل
ولو كانت حقا عليه ألحضره كما حيضره يف سائر احلقوق وسلم القاضي ذلك وقال ليس إذا مل جيز االستقراء 

  واإلعداء أو مل تسمع الدعوى مل تسمع الشهادة به وكذلك أعاد ذكرها يف مسألة شاهد الفرع على 

  اإلحضار إذا ادعى ان له قبل فالن شهادة شاهد األصل وأن الشهادة ليست حقا على أحد بدليل عدم اإلعداء و
وهذا الكالم ليس على إطالقه فإن الشهادة املتعينة حق على الشاهد جيب عليه القيام به ويأمث بتركه قال اهللا تعاىل 
وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه وقال تعاىل وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وهل املراد به إذا ما دعوا 

للتحمل أو لألداء على قولني للسلف ومها روايتان عن أمحد والصحيح أن اآلية تعمهما فهي حق له يأمث بتركه 



ويتعرض للفسق والوعيد ولكن ليست حقا تصح الدعوى به والتحليف عليه ألن ذلك يعود على مقصودها 
  باإلبطال فإنه مستلزم الهتامه والقدح فيه بالكتمان 

اهد إذا كتم شهادته باحلق ضمنه ألنه أمكنه ختليص حق صاحبه فلم يفعل فلزمه الضمان كما وقياس املذهب أن الش
  لو أمكنه ختليصه من هلكة فلم يفعل 

  وطرد هذا أن احلاكم إذا تبني له احلق فلم حيكم لصاحبه به فإنه يضمنه ألنه أتلفه عليه بترك احلكم الواجب عليه 
اع غريه حيترق أو يغرق أو يسرق وميكنه دفع أسباب تلفه أو رأى شاته فإن قيل هذا ينتقض عليكم مبن رأى مت

  متوت وميكنه ذحبها فإنه ال يضمن يف ذلك كله 

قيل املنصوص عن عمر رضي اهللا عنه وعن غريه إمنا هو فيمن استسقى قوما فلم يسقوه حىت مات فألزمهم ديته 
  م يفعل وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إجناء إنسان من هلكة فل

  وأما هذه الصورة اليت نقضتم هبا فال ترد 
والفرق بينهما وبني الشاهد واحلاكم أهنما متسببني لإلتالف بترك ما وجب عليهما من الشهادة واحلكم ومن تسبب 

إىل إتالف مال غريه وجب عليه ضمانه ويف هذه الصورة مل يكن من املمسك عن التخليص سبب يقتضي اإلتالف 
  واهللا أعلم 

  فصل

  الطريق الثامن من طرق احلكم

قال اهللا تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
  تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى 

  عدم الشاهدين فإن قيل فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد واملرأتني بدل عن الشاهدين وأنه ال يقضى هبما إال عند 
قيل القرآن ال يدل على ذلك فإن هذا أمر ألصحاب احلقوق مبا حيفظون به حقوقهم فهو سبحانه أرشدهم إىل أقوى 
الطرق فإن مل يقدروا على أقواها انتقلوا إىل ما دوهنا فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة املرأتني ألن النساء 

حفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم ومل يقل سبحانه احكموا يتعذر غالبا حضورهن جمالس احلكام و
بشهادة رجلني فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان وقد جعل سبحانه املرأة على النصف من الرجل يف عدة أحكام 

  صلى اهللا  أحدها هذا والثاين يف املرياث والثالث يف الدية والرابع يف العقيقة واخلامس يف العتق كما يف الصحيح عنه

عليه وسلم أنه قال من أعتق امرءا مسلما أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار ومن أعتق امرأتني مسلمتني أعتق 
  اهللا بكل عضو منهما عضوا من النار 

وقوله تعاىل أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى فيه دليل على أن الشاهد إذا نسي شهادته فذكره هبا غريه مل 
ع إىل قوله حىت يذكرها وليس له أن يقلده فإنه سبحانه قال فتذكر إحدامها األخرى ومل يقل فتخربها وفيها يرج

قرأءتان التثقيل والتخفيف والصحيح أهنما مبعىن واحد من الذكر وأبعد ممن قال فيجعلها ذكرا لفظا ومعىن فإنه 
سيت ذكرهتا األخرى فذكرت وقوله أن تضل سبحانه جعل ذلك علة للضالل الذي هو ضد الذكر فإذا ضلت أو ن

  تقديره عند الكوفيني لئال تضل إحدامها ويطردون ذلك يف كل ما جاء من هذا كقوله يبني اهللا لكم أن تضلوا وحنوه 



  ويرد عليه نصب قوله فتذكر إحدامها األخرى إذ يكون تقديره لئال تضل ولئال تذكر 
والكراهة واحلذر وحنوها فقالوا يبني اهللا لكم أن تضلوا أي حذر أن  وقدره البصريون مبصدر حمذوف وهو اإلرادة

  تضلوا وكراهة أن تضلوا وحنوه 

ويشكل عليهم هذا التقدير يف قوله أن تضل إحدامها فإهنم إن قدروه كراهة أن تضل إحدامها كان حكم املعطوف 
  كان الضالل مرادا  عليه وهو فتذكر حكمه فيكون مكروها وإن قدروها إرادة أن تضل إحدامها

واجلواب عن هذا أنه كالم حممول على معناه والتقدير أن تذكر إحدامها األخرى إن ضلت وهذا مراد قطعا واهللا 
  أعلم 

  فصل

قال شيخنا ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل قوله تعاىل فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
ا األخرى فيه دليل على أن استشهاد امرأتني مكان رجل إمنا هو إلذكار إحدامها األخرى إذا إحدامها فتذكر إحدامه

ضلت وهذا إمنا يكون فيما يكون فيه الضالل يف العادة وهو النسيان وعدم الضبط وإىل هذا املعىن أشار النيب صلى 
فبني أن شطر شهادهتن إمنا هو لضعف اهللا عليه و سلم حيث قال وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتني بشهادة رجل 

العقل ال لضعف الدين فعلم بذلك أن عدل النساء مبنزلة عدل الرجال وإمنا عقلها ينقص عنه فما كان من 
الشهادات ال خياف فيه الضالل يف العادة مل تكن يف على نصف رجل وما تقبل فيه شهادهتن منفردات إمنا هي أشياء 

  ها أو تسمعها بأذهنا من غري توقف على عقل كالوالدة واالستهالل تراها بعينها أو تلمسها بيد

واالرتضاع واحليض والعيوب حتت الثياب فإن مثل هذا ال ينسى يف العادة وال حتتاج معرفته إىل إعمال عقل كمعاين 
  األقوال اليت تسمعها من اإلقرار بالدين وغريه فإن هذه معان معقولة ويطول العهد هبا يف اجلملة 

  فصل 
إذا تقرر هذا فإنه تقبل شهادة الرجل واملرأتني يف كل موضع تقبل فيه شهادة الرجل وميني الطالب وقال عطاء ومحاد 

بن أيب سليمان تقبل شهادة رجل وامرأتني يف احلدود والقصاص ويقضى هبا عندنا يف النكاح والعتاق على إحدى 
وية والشعيب والثوري وأصحاب الرأي وكذلك يف اجلنايات الروايتني وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معا

  املوجبة للمال على إحدى الروايتني 
قال يف احملرر من أتى برجل وامرأتني أو بشاهد وميني فيما يوجب القود مل يثبت به قود وال مال وعنه يثبت املال إذا 

  له املال دون القطع كان اجملين عليه عبدا نقلها ابن منصور ومن أتى بذلك يف سرقة ثبت 
  وقال أبو بكر ال يثبت مطلقا 

ويقضى بالشاهد واملرأتني يف اخللع إذا ادعاه الرجل فإن ادعته املرأة مل يقبل فيه إال رجالن والفرق بينهما أنه إذا 
  كان املدعي هو الزوج فهو 

كاح وحترميها عليه وال يثبت إال مدع للمال وهو يثبت بشاهد وامرأتني وإذا كانت هي املدعية فهي مدعية لفسخ الن
بشاهدين ونص أمحد يف رواية اجلماعة على أنه ال جتوز شهادة النساء يف النكاح والطالق وقال يف الوكالة إن كانت 



مطالبة بدين قبلت فيها شهادة رجل وامرأتني وأما غري ذلك فال وأجاز زفر قبول الرجل واملرأتني يف النكاح 
  والطالق والعتق 

  فصل

  شهادة النساء نوعان و
  نوع تقبل فيه النساء منفردات ونوع ال يقبلن فيه إال مع الرجال وقد اختلف السلف يف ذلك يف مواضع 

فروى ابن أيب شيبة عن مكحول ال جتوز شهادة النساء إال يف الدين وروى أيضا عن الشعيب قال من الشهادات ماال 
مضت السنة أن جتوز شهادة النساء فيما ال يطلع عليه غريهن وقال جتوز فيه إال شهادة النساء وعن الزهري قال 

  ابن عمر ال جتوز شهادة النساء وحدهن إال فيما ال يطلع عليه غريهن من عورات النساء ومحلهن وحيضهن 
وقال علي بن أيب طالب ال جتوز شهادة النساء حبتا حىت يكون معهن رجل رواه ابراهيم بن أيب حيىي عن أيب ضمرة 

  عن أبيه عن جده عن علي وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وقال سعيد 

  ابن املسيب وعبد اهللا بن عتبة ال تقبل شهادة النساء إال فيما ال يطلع عليه غريهن 
  وقال عمر وعلي رضي اهللا عنهما ال جتوز شهادة النساء يف الطالق وال النكاح وال الدماء وال احلدود 

السنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واخلليفتني بعده أال جتوز شهادة النساء يف احلدود  وقال الزهري مضت
  والنكاح والطالق 

  وصح عن شريح أنه أجاز يف عتاقة شهادة رجل وامرأتني 
  وصح عن الشعيب قبول شهادة رجل وامرأتني يف الطالق وجراح اخلطأ 

  يف الطالق والنكاح وصح عن جابر بن زيد قبول الرجل واملرأتني 
  وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتني يف الطالق 

  وصح عن شريح أنه أجاز شهادة أربع نسوة على رجل يف صداق امرأة 
وذكر عبد الرزاق عن جريج عن بن هشام بن حجري عمن يرضى كتابه يريد طاوسا قال جتوز شهادة النساء يف كل 

  ال ينبغي أن ينظرن إىل ذلك  شيء مع الرجال إال الزنا من أجل أنه
  وقال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن أيب حازم 

عن الزبري بن احلارث عن أيب لبيد أن سكرانا طلق امرأته ثالثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع إىل عمر بن اخلطاب 
  فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما 

الك حدثنا حيىي بن عبيد عن أبيه أن رجال من عمان مثل من وقال عبد الرمحن بن مهدي حدثين خراش بن م
الشراب فطلق امرأته ثالثا فشهد عليه نسوة فكتب يف ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه 

  الطالق 
  وذكر سفيان بن عيينة أن امرأة وطئت صبيا فشهد عليها أربع نسوة فأجاز علي بن أيب طالب شهادهتن 

ل أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص بن غياث عن أيب طلق عن أخته هند بنت طلق قالت كنت يف نسوة وصيب وقا
مسجى بثوب فقامت امرأة فمرت فوطئت الصيب برجلها فوقعت على الصيب فقتلته واهللا فشهد عند علي رضي اهللا 

  عنه عشر نسوة أنا عاشرهتن فقضى عليها بالدية وأعاهنا بألفني 



مد بن املثىن حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبيه عن عطاء بن ايب رباح قال لو شهد عندي مثان نسوة على وقال حم
  امرأة بالزنا لرمجتها 

وقال عبد الرزاق حدثنا بن حريج عن عطاء بن أيب رباح قال جتوز شهادة النساء مع الرجال يف كل شيء وجيوز 
  على الزنا امرأتان وثالثة رجال 

كر بن أيب شيبة حدثنا امساعيل بن علية عن عبيد اهللا بن عون عن حممد بن سريين أن رجال ادعى متاع وقال أبو ب
البيت فجاء أربع نسوة فشهدن فقلن دفعت إليه الصداق فجهزها به فقضى شريح عليه باملتاع وهذا يف غاية 

  الصحة 
والنكاح ويف كل شيء حاشا احلدود ويقبلن وقال سفيان الثوري تقبل املرأتان مع الرجل يف القصاص ويف الطالق 

  منفردات فيما ال يطلع عليه إال النساء 
وقال أبو حنيفة تقبل شهادة رجل وامرأتني يف مجيع األحكام إال القصاص واحلدود ويقبلن يف الطالق والنكاح 

االستهالل لكن مع رجل  والرجعة مع رجل وال يقبلن منفردات ال يف الرضاع وال يف انقضاء العدة بالوالدة وال يف
  ويقبلن يف الوالدة املطلقة وعيوب النساء منفرادات 

  وقال أبو يوسف وحممد يقبلن منفردات يف انقضاء العدة بالوالدة ويف االستهالل 
وقال مالك ال يقبل النساء مع رجل وال بدونه يف قصاص وال حد وال نكاح وال طالق وال رجعة وال عتق وال 

  نسب وال والء 

ال إحصان وجتوز شهادهتن مع رجل يف الديون واألموال والوكالة والوصية اليت ال عتق فيها ويقبلن منفردات يف و
عيوب النساء والوالدة والرضاع واالستهالل وحيث يقبل شاهد وميني الطالب فإنه يقضى فيه بشهادة امرأتني مع 

 الوصية إلنسان مبال وال يقبلن يف أصل الوصية ال مع رجل يف األموال كلها ويف العتق ألنه مال ويف قتل اخلطأ ويف
  رجل وال بدونه 

  فصل 
وحيث قبلت شهادة النساء منفردات فقد اختلف يف نصاب هذه البينة فقال الشعيب والنخعي يف رواية عنهما 

ادة امرأة وقتادة وابن شربمة والشافعي وداود ال يقبل أقل من أربع نسوة واستثىن داود الرضاع فأجاز فيه شه
  واحدة 

  وقال عثمان البيت ال يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إال ثالث نسوة ال أقل من ذلك 
وقالت طائفة تقبل امرأتان يف كل ما يقبل فيه النساء منفردات وهو قول الزهري إال يف االستهالل خاصة فإنه تقبل 

  فيه القابلة وحدها 
لك األمر إال امرأتان وهو قول ابن وأيب ليلى ومالك وأيب عبيد وأجاز علي بن أيب وقال احلكم بن عيينة ال يقبل يف ذ

  طالب شهادة القابلة وحدها كما تقدم 

وقال ابن حزم وروينا ذلك عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف االستهالل وورث عمر به وقول الزهري 
شريح وأيب الزناد وحيىي األنصاري وربيعة ومحاد بن والنخعي والشعيب يف أحد قوليهما وهو قول احلسن البصري و

  أيب سليمان قال وإن كانت يهودية كل ذلك يف االستهالل 



  وقال الشعيب ومحاد ذلك يف كل ما ال يطلع عليه إال النساء وهو قول الليث بن سعد 
ايب حنيفة وأصحابه وصح  وقال الثوري يقبل يف عيوب النساء وما ال يطلع عليه إال النساء امرأة واحدة وهو قول

عن ابن عباس وروى عن عثمان وعلي وابن عمر واحلسن البصري والزهري وروى عن ربيعة وحيىي بن سعيد وأيب 
الزناد والنخعي وشريح وطاوس والشعيب احلكم يف الرضاع بشهادة امرأة واحدة وأن عثمان رضي اهللا عنه فرق 

  الناس على ذلك وذكر الشعيب ذلك عن القضاة مجلة  بشهادهتا بني الرجل ونسائهم وذكر الزهري أن
وروى عن ابن عباس أهنا تستحلف مع ذلك وصح عن معاوية أنه قضى يف دار بشهادة أم سلمة أم املؤمنني ومل 

  يشهد بذلك غريها 
حدة يف قال أبو حممد بن حزم وروينا عن عمر وعلي واملغرية بن شعبة وابن عباس أهنم مل يفرقوا بشهادة امرأة وا

  الرضاع وهو قول 

أيب عبيد قال ال أقضي يف ذلك بالفرقة وال أقضي هبا وروينا عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال لو فتحنا هذا الباب مل 
  تشأ امرأة أن تفرق بني رجل وامرأته إال فعلت 

  عد النكاح وقال األوزاعي أقضي بشادة امراة واحدة قبل النكاح وأمنع من النكاح وال أفرق بشهادهتا ب
وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال قال ابن شهاب جاءت امرأة سوداء إىل أهل ثالثة أبيات تناكحوا فقالت هم 

  بين وبنايت ففرق رضي اهللا عنه بينهم 
  قال وروينا عن الزهري أنه قال فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان يف املرضعات إذا مل يتهمن 

ال جيوز أن يقبل يف الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمني أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان وقال ابن حزم و
عدلتان فيكون ذلك ثالثة رجال وامرأتني أو رجلني وأربع نسوة أو رجال واحدا وست نسوة أو مثاين نسوة فقط 

لطالق واألموال إال رجالن مسلمان وال يقبل يف سائر احلقوق كلها من احلدود والزنا وما فيه القصاص والنكاح وا
عدالن أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك ويقبل يف كل ذلك حاشا احلدود رجل واحد عدل أو 

  امرأتان كذلك مع ميني الطالب ويقبل يف الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل 

  فصل

  الطريق التاسع

  بالنكول اجملرد احلكم بالنكول مع الشاهد الواحد ال 
ذكر ابن وضاح عن أيب مرمي عن عمرو بن سلمة عن زهري بن حممد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا ادعت املرأة طالق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف 
  مبنزلة شاهد آخر وجاز طالقه زوجها فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله 

  فتضمن هذا احلكم ثالثة أمور 
أحدها أنه ال يكتفى بشاهدة الواحد يف الطالق وال مع ميني املرأة قال اإلمام أمحد الشاهد واليمني إمنا يكون يف 

  األموال خاصة ال يقع يف حد وال يف طالق وال نكاح وال عتاقة وال سرقة وال قتل 
ى على أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا واختاره وقد نص يف رواية أخر

اخلرقى ونص يف شريكني يف عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا معسرين عدلني فللعبد أن 



  حيلف مع كل واحد منهما ويصري حرا وحيلف مع أحدمها ويصري نصفه حرا 
  ه أن الطالق يثبت بشاهد وميني ولكن ال يعرف عن

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونكول الزوج وعمرو بن شعيب قد احتج به األئمة 
األربعة وغريهم من أئمة احلديث كالبخاري وحكاه عن علي بن املديين وأمحد بن حنبل واحلميدي وقال فمن الناس 

جريج ثقة حمتج به يف الصحيحني وعمر وابن أيب سلمة من رجال الصحيحني  بعدهم وزهري بن حممد الراوي عن ابن
  أيضا فمن احتج حبديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه 

الثاين أن الزوج يستحلف يف دعوى الطالق إذا مل تقم املرأة بينة لكن إمنا استحلفه ألن شهادة الشاهد الواحد 
استحالفه وكان جانب الزوج أقوى بوجود النكاح الثابت فشرعت أورثت ظنا ما يصدق املرأة فعورض هذا ب

  اليمني يف جانبه ألنه مدعى عليه واملرأة مدعية 
  فإن قيل فهال حلفت مع شاهدها وفرق بينهما 

فاجلواب أن اليمني مع الشاهد ال تقوم مقام شاهد آخر ملا تقدم من األدلة على ذلك واليمني جمرد قول املرأة وال 
الق أقل من شاهدين كما أن ثبوت النكاح ال يكتفى فيه إال بشاهدين أو بشاهد وامرأتني على رواية فكان يقبل الط

  رفعه كإثباته فإن الرفع أقوى من اإلثبات وهلذا ال يرفع بشهادة فاسقني وال مستوري احلال وال رجل وامرأتني 
إحدى الروايتني عنه حيكم بوقوعه مبجرد النكول الثالث أنه حيكم يف الطالق بشاهد ونكول املدعى عليه وأمحد يف 

  من غري شاهد فإذا 

ادعت املرأة على زوجها الطالق وأحلفناه هلا على إحدى الروايتني فنكل قضي عليه فإذا أقامت شاهدا واحدا ومل 
  حيلف الزوج على عدم دعواها فاملقضي عليه بالنكول يف هذه الصورة أوىل 

على الزوج بالنكول إال إذا أقامت املرأة شاهدا كما هو إحدى الروايتني عن مالك وأنه وظاهر احلديث أنه ال حيكم 
ال حيكم عليه مبجرد دعواها مع النكول لكن من يقضي عليه به يقول النكول إما إقرار وإما بينة وكالمها حيكم به 

  ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول يف دعوى القصاص 
  استغىن به فيما يباح بالبدل وهو األموال وحقوقها خبالف النكاح وتوابعه وقد جياب عنه بأن النكول بدل 

  الرابع أن النكول مبنزلة البينة فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة كان النكول قائما مقام متامها 
  وحنن نذكر مذاهب الناس يف القول هبذا احلديث 

الطالق على زوجها مل حتلف بدعواها فإذا أقامت على ذلك شاهدا فقال ابن اجلالب يف تفريعه وإمنا ادعت املرأة 
  واحدا مل حتلف مع شاهدها ومل يثبت الطالق على زوجها 

  وهذا الذي قاله ال يعلم فيه نزاع بني األئمة األربعة قال ولكن حيلف هلا زوجها فإن حلف برئ من دعواها 

دامها أنه حيلف لدعواها وهو مذهب الشافعي ومالك وأيب قلت هذا فيه قوالن للفقهاء ومها روايتان عن أمحد إح
  حنيفة والثانية ال حيلف 

فإن قلنا ال حيلف فال إشكال وإن قلنا حيلف فنكل عن اليمني فهل يقضى عليه بطالق زوجته بالنكول فيه روايتان 
  عن مالك 

ب وهذا غاية القوة ألن الشاهد إحدامها أنه يطلق عليه بالشاهد والنكول عمال هبذا احلديث وهذا اختيار أشه



  والنكول سببان من جهتني خمتلفتني يقوى جانب املدعي هبما فحكم له فهذا مقضى األثر والقياس 
  والرواية الثانية عنه أن الزوج إذا نكل عن اليمني حبس فإن طال حبسه ترك 
لى روايتني وال أثر عنده إلقامة واختلفت الرواية عن اإلمام أمحد هل يقضى بالنكول يف دعوى املرأة الطالق ع

  الشاهد الواحد 
واختلف عن مالك يف مدة حبسه فقال مرة حيبس حىت يطول أمره وحد ذلك بسنة مث يطلق ومرة قال يسجن أبدا 

  حىت حيلف 

  فصل

  الطريق العاشر

  احلكم بشهادة امرأتني وميني املدعي يف األموال وحقوقها 
هب اإلمام أمحد حكاه شيخنا واختاره وظاهر القرآن والسنة يدل على وهذا مذهب مالك وأحد الوجهني يف مذ

صحة هذا القول فإن اهللا سبحانه أقام املرأتني مقام الرجل والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف احلديث الصحيح 
مبفهومه أليس شهادة املرأة نصف شهادة الرجل قلن بلى فهذا يدل مبنطوقه على أن شهادهتا وحدها على النصف و

على أن شهادهتا مع مثلها كشهادة الرجل وليس يف القرآن وال يف السنة وال يف اإلمجاع ما مينع من ذلك بل القياس 
الصحيح يقتضيه فإن املرأتني إذا قامتا مقام الرجل إذا كانتا معه قامتا مقامه وإن مل تكونا معه فإن قبول شهادهتما مل 

وهو العدالة وهذا موجودا فيما إذا انفردنا وإمنا خيشى من سوء ضبط املرأة وحدها يكن ملعىن للرجل بل ملعىن فيهما 
  وحفظها فقويت بامرأة أخرى 

فإن قيل البينة على املال إذا خلت من رجل مل تقبل كما لو شهد أربع نسوة وما ذكرمتوه ينتقض هبذه الصورة فإن 
  ة مقام رجلني وتقبل يف غري األموال شهادة رجل وامرأتني املرأتني لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه لكفى أربع نسو

  وأيضا فشهادة املرأتني ضعيفة فقويت بالرجل واليمني ضعيفة فينضم ضعيف إىل ضعيف فال يقبل 
وأيضا فإن اهللا سبحانه قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان فلو حكم بامرأتني 

  قسما ثالثا  وميني لكان هذا
واجلواب أما قولكم إن البينة إذا خلت عن الرجل مل تقبل فهذا هو املدعي وهو حمل النزاع فكيف حيتج به وقولكم 

  كما لو شهد أربع نسوة فهذا فيه نزاع وإن ظنه طائفة إمجاعا كالقاضي وغريه 
  ساء قال اإلمام أمحد يف الرجل يوصي وال حيضره إال النساء قال أجيز شهادة الن

  فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على االنفراد إذا مل حيضره الرجال 
وذكر اخلالل عن أمحد أنه سئل عن الرجل يوصي بأشياء ألقاربه ويعتق وال حيضره إال النساء هل جتوز شهادهتن قال 

  نعم جتوز شهادهتن يف احلقوق 
ن النساء وأن البينة اسم ملا يبني احلق وهو أعلم من أن يكون وقد تقدم ذكر املواضع اليت قبلت فيها البينات م

  برجال أو نساء أو نكول أو ميني أو أمارات ظاهرة والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد قبل شهادة املرأة 



  يف الرضاع وقبلها الصحابة يف مواضع ذكرناها وقبلها التابعون 
   وقولكم ويقبل يف غري األموال شهادة رجل وامرأتني

قلنا نعم وذلك موجود يف عدة مواضع كالنكاح والرجعة والطالق والنسب والوالء واإليصاء والوكالة يف النكاح 
  وغريه على إحدى الروايتني 

  وقولكم شهادة املرأتني ضعيفة فقويت بالرجل واليمني ضعيفة فيضم ضعيف إىل ضعيف فال يقبل 
تمعتا وهلذا حيكم بشهادهتما إذا اجتمعتا مع الرجل وإن أمكن أن جوابه أنا ال نسلم ضعف شهادة املرأتني إذا اج

يؤتى برجلني فالرجل واملرأتان أصل ال بدل واملرأة العدل كالرجل يف الصدق واألمانة والديانة إال أهنا ملا خيف 
ن املستفاد من عليها السهو والنسيان قويت مبثلها وذلك قد جيعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله وال ريب أن الظ

  شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن املستفاد من رجل واحد دوهنما ودون أمثاهلما 
  وأما قوله تعاىل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ومل يذكر املرأتني والرجل 

شهادة املرأة الواحدة وال املرأتني وال األربع نسوة وهو فيقال ومل يذكر الشاهد واليمني وال النكول وال الرد وال 
سبحانه مل يذكر ما حيكم به احلاكم وإمنا أرشدنا إىل ما حيفظ به احلق وطرق احلكم أوسع من الطرق اليت حتفظ هبا 

  حلقوق 

  فصل

  الطريق احلادي عشر

  احلكم بشهادة امرأتني فقط من غري ميني 
د يف كل ماال يطلع عليه الرجال كعيوب النساء حتت الثياب والبكارة والثيوبة وذلك على إحدى الروايتني عن أمح

والوالدة واحليض والرضاع وحنوه فإنه تقبل فيه امرأتان نص عليه أمحد يف إحدى الروايتني والثانية وهي أشهر أنه 
  يثبت بشهادة امرأة واحدة والرجل فيه كاملرأة ومل يذكروا ها هنا ميينا 

  د أنه ال يفتقر إىل اليمني وإمنا ذكروا الروايتني يف الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة املرأة الواحدة وظاهر نص أمح
والفرق بني هذا الباب وباب الشاهد واليمني حيث اعتربت اليمني هناك أن املغلب يف هذا الباب هو اإلخبار عن 

ء ويف باب الشاهد واليمني الشهادة على أمور ظاهرة األمور الغائبة اليت ال يطلع عليها الرجال فاكتفى بشهادة النسا
  يطلع عليها الرجال يف الغالب فإذا انفرد هبا الشاهد الواحد احتيج إىل تقويته باليمني 

  فصل

  الطريق الثاين عشر

  احلكم بثالثة رجال 
  ام أمحد وذلك فيما إذا ادعى الفقر من عرف غناه فإنه ال يقبل منه إال ثالثة شهود وهذا منصوص اإلم

  وقال بعض أصحابنا يكفي فيه شاهدان 
واحتج اإلمام أمحد حبديث قبيصة بن خمارق قال حتملت محالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أسأله فقال يا قبيصة 



حلت أقم عندنا حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا مث قال يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة رجل حتمل محالة ف
له املسألة حىت يقضيها مث ميسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش 

أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حىت يشهد له ثالثة من ذوي احلجى من قومه لقد أصابت فالنا فاقة 
فما سواهن من املسألة يا قبيصة سحت يأكلها  فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش

  صاحبها سحتا رواه مسلم 
  واختلف أصحابنا يف نص أمحد هل هو عام أو خاص فقال القاضي 

  إمنا هذا يف حل املسألة كما دل عليه احلديث وأما اإلعسار فيكفي فيه شاهدان 
  ال يثبت إال بثالثة وقال الشيخ أبو حممد وقد نقل عن أمحد يف اإلعسار ما يدل على أنه 

قلت إذا كان يف باب أخذ الزكاة وحل املسألة يعترب العدد املذكور ففي باب دعوى اإلعسار املسقط ألداء الديون 
ونفقة األقارب والزوجات أوىل وأحرى لتعلق حق العبد مباله ويف باب املسألة وأخذ الصدقة املقصود أال يأخذ ماال 

  ئال ميتنع من أداء الواجب وهنا لئال يأخذ احملرم حيل له فهناك اعتربت البينة ل

  فصل

  الطريق الثالث عشر

  احلكم بأربعة رجال أحرار 
وذلك يف حد الزنا واللواط أما الزنا فبالنص واإلمجاع وأما اللواط فقالت طائفة هو مقيس عليه يف نصاب الشهادة 

  كما هو مقيس عليه يف احلد 
الزنا ألنه وطء يف فرج حمرم وهذا ال تعرفه العرب فقال هؤالء هو داخل يف وقالت طائفة بل هو داخل يف مسمى 

  مسمى الزىن شرعا 

  قالوا واألمساء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وقد تكون أخص 
وقالت طائفة بل هو أوىل باحلد من الزنا فإنه وطء يف فرج ال يستباح حبال والداعي إليه قوي فهو أوىل بوجوب 

  ن نصابه نصاب حد الزىن احلد فيكو
وقياس قول من ال يرى فيه احلد بل التعزير أن يكتفى فيه بشاهدين كسائر املعاصي اليت ال حد فيها وصرحت به 

  احلنفية وهو مذهب أيب حممد بن حزم 
 وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال حمصنا كان أو بكرا أن يكتفي فيه بشاهدين كالردة واحملاربة وهو إحدى

  الروايتني عن أمحد وأحد قويل الشافعي ومذهب مالك لكن صرحوا بأن حد اللواط ال يقبل فيه أقل من أربعة 
  ووجه ذلك أن عقوبته عقوبة الزاين احملصن وهو الرجم بكل حال 

  وقد حيتج على اشتراط نصاب الزنا يف حد اللواط بقوله تعاىل لقوم لوط 

   الزنا والالئي يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وقال يف
  وباجلملة ال خالف بني من أوجب عليه حد الزنا أو الرجم بكل حال أنه البد فيه من أربعة شهود أو إقرار 



  وأما أبو حنيفة وابن حزم فاكتفيا فيه بشاهدين بناء على أصلهما 
تفى فيه بشاهدين أو البد فيه من أربعة فيه قوالن يف مذهب مالك والشافعي وأما احلكم باإلقرار هبا فهل يك

وروايتان عن أمحد فمن مل يشترط األربعة قال إقامة احلد إمنا هي مستندة إىل اإلقرار فالشهادة عليه واإلقرار يثبت 
الفعل إال بأربعة فكذلك بشاهدين ومن اشترط األربعة قال اإلقرار كالفعل فكما أننا ال نكتفي يف الشهادة على 

  الشهادة على القول 
يوضحه أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد فإذا كان الفعل املوجب ال يثبت إال بأربعة فلقول املوجب 

  كذلك 
  قال أصحاب القول األخري الفعل موجب بنفسه والقول دال على الفعل املوجب فبينهما مرتبة 

ري لذلك وإذا كنا ال حنده إال بإقرار أرببع مرات فال حنده إال بشهادة أربعة على قال أصحاب القول اآلخر ال تأث
  اإلقرار 

  فصل

وأما إتيان البهيمة فإن قلنا يوجب احلد مل يثبت إال بأربعة وإن قلنا يوجب التعزير كقول أيب حنيفة والشافعي ومالك 
  ففيه وجهان 

  ج فرج يف فرج حمرم فأشبه بالزنا وهذا اختيار القاضي أحدمها ال يقبل فيه إال أربعة ألنه فاحشة وإيال
والثاين ال يقبل فيه شاهدان ألنه ال يوجب احلد فيثبت بشاهدين كسائر احلقوق قال الشيخ يف املغين وعلى قياس 

  هذا فكل زنا ال يوجب احلد كوطء األمة املشتركة وأمته املزدوجة وأشباه هذا 
رأته يف الصيام واإلحرام واحليض فإنه ال يوجب احلد ويكفي فيه شاهدان وأما الوطء احملرم لعارض كوطء ام

  وكذلك وطؤها يف دبرها 
  فصل 

وأحلق احلسن البصري بالزنا يف اعتبار أربعة شهود كل ما يوجب القتل وحكى ذلك رواية عن أمحد وهذا إن كان 
  يف القتل أحدا فله 

فاسد وقياسه على الزنا ممتنع ألن اهللا سبحانه وتعاىل غلظ أمر  وجهه وصفته وإن كان يف القتل أحدا أو قصاصا فهو
البينة واإلقرار يف باب الفاحشة سترا لعباده وشرع فيها عقوبة من قذف غريه هبا دون سائر ما يوجب احلد وشرع 

  فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرها للنفوس فال يصح إحلاق غريها هبا واهللا أعلم 
  فصل 

  ع عشرالطريق الراب

احلكم بشهادة العبد واألمة يف كل ما تقبل فيه شهادة احلر واحلرة هذا الصحيح من مذهب أمحد وعنه تقبل يف كل 
شيء إال يف احلدود والقصاص الختالف العلماء يف قبول شهادته فال ينتهض سببا إلقامة احلدود اليت مبناها على 

  االحتياط والصحيح األول 



ه اإلمام أمحد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال ما علمت أحدا رد شهادة العبد وقد حكى إمجاع قدمي حكا
وهذا يدل على أن ردها إمنا حدث بعد عصر الصحابة واشتهر هذا القول ملا ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة 

كان مشهورا باملدينة يف زمن  وصار هلم أتباع يفتون ويقضون بأقواهلم فصار هذا القول عند الناس هو املعروف وملا
  مالك قال ما علمت أحدا قبل شهادة العبد وأنس بن مالك يقول ضد ذلك 

وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع وليس مع من 
ونوا شهداء على الناس ويكون ردها كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس قال تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتك

الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل اخليار وال ريب يف دخول العبد يف هذا اخلطاب فهو عدل بنص القرآن 
فدخل حتت قوله واشهدوا ذوى عدل منكم وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا يف 

طعا فيكون من الشهداء كذلك وقال تعاىل واستشهدوا شاهدين من رجالكم النساء واملائدة وهو من الذين آمنوا ق
وال ريب أن العبد من رجالنا وقال تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية فالعبد املؤمن 

مل هذا العلم الصاحل من خري الربية فكيف ترد شهادته وقد عدله اهللا ورسوله كما يف احلديث املعروف املرفوع حي
من كل عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني والعبد يكون من محلة العلم فهو عدل 

بنص الكتاب والسنة وأمجع الناس على أن مقبول الشهادة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا روى عنه 
  اهللا عليه و سلم وال تقبل شهادته على واحد من الناس احلديث فكيف تقبل شهادته على رسول اهللا صلى 

وال يقال باب الرواية أوسع من باب الشهادة فيحتاط هلا ماال حيتاط للرواية فهذا كالم جرى على ألسن كثري من 
الناس وهو عار عن التحقيق والصواب فإن أوىل ما ضبط واحتيط له الشهادة على الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

اية عنه فإن الكذب عليه ليس كالكذب على غريه إمنا ردت الشهادة بالعداوة والقرابة واألنوثة دون الرواية والرو
لتطرق التهمة إىل شهادة العدو وشهادة الولد وخشية عدم ضبط املرأة وحفظها وأما العبد فما يتطرق إليه من ذلك 

ملعىن الذي قبلت به روايته هو املعىن الذي تقبل به شهادته يتطرق إىل احلر سواء وال فرق بينه وبينه يف ذلك ألبتة فا
  وأما املعىن الذي ردت به شهادة العدو والقرابة واملرأة فليس موجودا يف العبد 

وأيضا فإن املقتضى لقبول شهادة املسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه وعدم تطرق التهمة إليه وهذا بعينه موجود يف 
املانع مفقود فإن الرق ال يصلح أن يكون مانعا فإنه ال يزيل مقتضى العدالة وال تطرق هتمة العبد فاملقتضى موجود و

كيف والعبد الذي يؤدي حق اهللا وحق سيده له أجران حيث يكون للحر أجر واحد وهو أحد الثالثة الذين هم 
  لقدوة أول من يدخل اجلنة وهلذا قبل شهادته أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم ا

قال أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعيب قال قال شريح ال جنيز شهادة العبد فقال 
  علي بن أيب طالب لكنا جنيزها فكان شريح بعد ذلك جييزها إال لسيده 

  وبه عن املختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد فقال جائزة 
مار الذهيب قال شهدت شرحيا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل إنه عبد فقال شريح وقال الثوري عن ع

  كلنا عبيد وإماء 
  وروى أمحد عن ابن سريين أنه كان ال يرى بشهادة العبد بأسا إذا كان عدال 

  وقال عطاء شهادة العبد واملرأة جائزة يف النكاح والطالق 



نا محاد بن سلمة قال سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد فقال أنا أرد شهادة وقال اإلمام أمحد حدثنا عفان حدث
  عبد العزيز بن صهيب يعين إنكارا لردها 

  وذكر اإلمام أمحد عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال ما علمت أحدا رد شهادة العبد 
ي وأيب حنيفة وقبلتها طائفة مطلقا حىت وقد اختلف الناس يف ذلك فردهتا طائفة مطلقا وهذا قول مالك والشافع

  لسيده وقبلتها طائفة مطلقا إال لسيده 
قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعى عن الشعىب يف العبد قال ال جتوز شهادته لسيده وجتوز لغريه وهذا مذهب 

  اإلمام أمحد 

  حدى الروايتني عن شريح والشعيب وأجازهتا طائفة يف الشيء اليسري دون الكثري وهذا قول إبراهيم النخعى وإ
والذين ردوها بكل حال منهم من قاس العبد على الكافر ألنه منقوص بالرق وذلك بالكفر وهذا من أفسد القياس 
يف العامل وفساده معلوم بالضرورة من الدين ومنهم من احتج بقوله تعاىل ضرب اهللا عبدا مملوكا ال يقدر على شيء 

  ادر عليها والشهادة شيء فهو غري ق
قال أبو حممد بن حزم يف جواب ذلك حتريف كالم اهللا عن مواضعه يهلك يف الدنيا واآلخرة ومل يقل اهللا تعاىل إن 
كل عبد ال يقدر على شيء إمنا ضرب اهللا تعاىل املثل بعبد من عبيده هذه صفة وقد توجد هذه الصفة يف كثري من 

  قدر على األشياء من كثري من األحرار األحرار وباملشاهدة نعرف كثريا من العبيد أ
ونقول هلم هل يلزم العبيد الصالة والصيام والطهارة وحيرم عليهم من املآكل واملشارب والفروج ما حيرم على 

األحرار أم ال يلزمهم ذلك لكوهنم ال يقدرون عندكم على شيء ألبتة قال ومن نسب هذا إىل اهللا فقد كذب عليه 
  جهارا 

قوله تعاىل وال يأب الشهداء إذا ما دعوا فنهى الشهداء عن التخلف واإلباء ومنافع العبد لسيده واحتج بعضهم ب
  فله أن يتخلف ويأيب 

إال خدمته وهذا ال يدل إال على عدم قبوهلا إال إذا أذن له سيده يف حتملها وأدائها إذا مل يكن يف ذلك تعطيل خلدمة 
  سيده 

بيد العدول بذلك فإن كان هذا مقتضى اآلية كان مقتضى ذلك أيضا رد فأبعد النجعة من فهم رد شهادة الع
  روايتهم 

واحتج بعضهم بقوله تعاىل والذين هم بشهاداهتم قائمون والعبد ليس من أهل القيام على غريه وهذا من جنس 
  احتجاج بعضهم أن الشهادة والية والعبد ليس من أهل الوالية على غريه وهذا يف غاية الضعف 

ه يقال هلم ما تعنون بالوالية أتريدون هبا الشهادة وكونه مقبول القول على املشهود عليه أم كونه حاكما عليه فإن
منفذا فيه احلكم فإن أردمت األول كان التقدير إن الشهادة والعبد ليس من أهل الشهادة وهذا حاصل دليلكم وإن 

  ه أردمت الثاين فمعلوم البطالن قطعا والشهادة ال تستلزم
واحتج بعضهم بأن الرق أثر من آثار الكفر فمنع قبول الشهادة كالفسق وهذا يف غاية البطالن فإن هذا لو صح 

  ملنع قبول روايته وفتواه والصالة خلفه وحصول األجرين له 
  واحتج بأنه يستغرق الزمان خبدمة سيده فليس له وقت ميلك فيه أداء الشهادة وال ميلك عليه 



قبله ألنه ينتقض بقبول روايته وفتواه وينقض باحلرة املزوجة وينتقض مبا لو أذن له سيده وينتقض وهذا أضعف مما 
  باألجري الذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد اإلجارة ويبطل بأن أداء الشهادة ال يبطل حق السيد من خدمته 

  واحتج بأن العبد سلعة من السلع فكيف تشهد السلع 
اثة والسماجة فإنه تقبل شهادة هذه السلعة كما تقبل روايتها وفتواها وتصح إمامتها وتلزمها وهذا يف غاية الغث

  الصالة والصوم والطهارة 
  واحتج بأنه دنئ والشهادة منصب علي فليس هو من أهلها 

وعكرمة وهذا من ذلك الطراز فإنه إن أريد بدناءته ما يقدح يف دينه وعدالته فليس كالمنا فيمن هو كذلك ونافع 
أجل وأشرف من أكثر األحرار عند اهللا وعند الناس وإن أريد بدناءته أنه مبتلى برق الغري فهذه البلوى ال متنع قبول 

  الشهادة بل هي مما يرفع اهللا هبا درجة العبد ويضاعف له هبا األجر 
ته مل خيف عليك الصواب فهذه احلجج كما تراها من الضعف والوهن وإذا قابلت بينها وبني حجج القائلني بشهاد

  واهللا أعلم 

  فصل

  الطريق اخلامس عشر

  احلكم بشهادة الصبيان املميزين 
وهذا موضع اختلف فيه الناس فقد ردت الشهادة طائفة مطلقا وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة وأمحد يف إحدى 

قية الشروط وعنه رواية ثالثة اهنا تقبل الروايات عنه وعنه رواية ثانية أن شهادة الصيب املميز مقبولة إذا وجدت فيه ب
  يف جراح بعضهم بعضا إذ أدوها قبل تفرقهم وهذا قول مالك 

قال ابن حزم صح عن ابن الزبري أنه قال إذا حيز هبم عند املصيبة جازت شهادهتم قال ابن أيب مليكة فأخذ القضاة 
  بقول ابن الزبري 

رضي اهللا عنه شهادة الصيب على الصيب جائزة وشهادة العبد  وقال قتادة عن احلسن قال قال علي بن أيب طالب
  على العبد جائزة 

  وقال معاوية شهادة الصبيان على الصبيان جائزة مامل يدخلوا البيوت فيعلموا وعن علي مثله أيضا 
ن ذهبوا وقال ابن أيب شيبة حدثنا وكيع حدثنا عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن الشعىب عن مسروق أن ستة غلما

  يسبحون فغرق أحدهم فشهد ثالثة على اثنني أهنما أغرقاه وشهد اثنان على ثالثة أهنم أغرقوه 

  فقضى علي بن أيب طالب على الثالثة خبمسي الدية وعلى الثالثة بثالثة أمخاسها 
لثالثة وقال الثوري عن فراس عن الشعيب عن مسروق أن ثالثة غلمان شهدوا على أربعة وشهد األربعة على ا

  فجعل مسروق على األربعة ثالثة أسباع الدية وعلى الثالثة أربعة أسباع الدية 
  قال أبو الزناد السنة أن يؤخذ يف شهادة الصبيان بقوهلم يف اجلراح مع أميان املدعني 

النفوس وأجاز عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض يف اجلراح املتقاربة فإذا بلغت 
  قضى بشهادهتم مع أميان الطالبني 

  وقال ربيعة تقبل شهادة بعضهم على بعض مامل يتفرقوا 



وقال شريح تقبل شهادهتم إذا اتفقوا وال تقبل إذا اختلفوا وكذلك قال أبو بكر بن حزم وسعيد بن املسيب 
  والزهري 

ن شهادة الصبيان فقال ابن عباس إمنا قال وقال وكيع عن ابن جريج عن أيب مليكة سألت ابن عباس وابن الزبري ع
  اهللا ممن ترضون من الشهداء وليس ممن نرضى 

وقال ابن الزبري هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا قال ابن أيب مليكة ما رأيت القضاة أخذوا إال بقول بن 
  الزبري 

راع وسائر ما يدرهبم على محل السالح قالت املالكية قد ندب الشرع إىل تعاليم الصبيان الرمي والثقاف والص
  والضرب والكر والفر 

وتصليب أعضائهم وتقوية أقدامهم وتعليمهم البطش واحلمية واألنفة من العار والفرار ومعلوم أهنم يف غالب 
أحواهلم خيلون وأنفسهم يف ذلك وقد جيين بعضهم على بعض فلو مل نقبل قول بعضهم على بعض ألهدرت دماؤهم 

اط الشارع حبق الدماء حىت قبل فيها اللوث واليمني وإن كان مل يقبل ذلك يف درهم واحد وعلى قبول وقد احت
شهادهتم تواطأت مذاهب السلف الصاحل فقال به علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان وعبد اهللا بن الزبري ومن 

شعيب والنخعي وشريح وابن أيب ليلى وابن التابعني سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعمر بن عبد العزيز وال
شهاب وابن أيب مليكة رضي اهللا عنهم وقال ما أدركت القضاة إال وهم حيكمون بقول ابن الزبري وأيب الزناد وقال 

  هي السنة 
وقالوا وشرط قبول شهادهتم يف ذلك كوهنم يعقلون الشهادة وأن يكونوا ذكورا أحرارا حمكوما هلم حبكم اإلسالم 

 فصاعدا متفقني غري خمتلفني ويكون ذلك قبل تفرقهم وختبريهم ويكون ذلك لبعضهم على بعض ويكون يف اثنني
  القتل واجلراح خاصة وال تقبل شهادهتم على كبري أنه قتل صغريا وال على صغري أنه قتل كبريا 

  ا إليه قالوا ولو شهدوا مث رجعوا عن شهادهتم أخذ بالشهادة األوىل ومل يلتفت إىل ما رجعو
  قالوا وال خالف عندنا أنه ال يعترب فيهم تعديل وال جتريح 

وقالوا واختلف أصحابنا يف العداوة والقرابة هل تقدح يف شهادهتم على قولني واختلفوا يف جريان هذا احلكم يف 
  إنافهم أم هو خمتص بالذكور فال تقبل يف شهادة اإلناث على قولني 

  فصل

  الطريق السادس عشر

  بشهادة الفساق وذلك يف صور احلكم 
إحدامها الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا يف دينه فإن شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع واألهواء 

  الذين ال نكفرهم كالرافضة واخلوارج واملعتزلة وحنوهم هذا منصوص األئمة 
ية فإهنم يتدينون بالشهادة ملوافقيهم على قال الشافعي أقبل شهادة أهل األهواء بعضهم على بعض إال اخلطاب

  خمالفيهم 
وال ريب أن شهادة من يكفر بالذنب ويعد الكذب ذنبا أوىل بالقبول ممن ليس كذلك ومل يزل السلف واخللف على 



  قبول شهادة هؤالء وروايتهم 
هادته والصالة خلفه هجرا له وإمنا منع األئمة كاإلمام أمحد بن حنبل وأمثاله قبول رواية الداعي املعلن ببدعته وش

وزجرا لينكف ضرر بدعته عن املسلمني ففي قبول شهادته وروايته والصالة خلفه واستقضائه وتنضيذ أحكامه 
  رضى ببدعته وإقرار له عليها وتعريض لقبوهلا منه 

  قال حرب قال أمحد ال جتوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إىل بدعة وخياصم عليها 
  امليموين قال أبو عبد اهللا يف الرافضة لعنهم اهللا ال تقبل شهادهتم وال كرامة هلم وقال 

وقال إسحاق بن منصور قلت ألمحد كان ابن أيب ليلى جييز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم عدال ال يستحل 
  شهادة الزور قال أمحد ما تعجبين شهادة اجلهمية والرافضة والقدرية واملعلنة 

  مليموين مسعت أبا عبد اهللا يقول من أخاف عليه الكفر مثل الروافض واجلهمية ال تقبل شهادهتم وال كرامة هلم وقال ا
  وقال يف رواية يعقوب بن خبتان إذا كان القاضي جهميا ال نشهد عنده 

له إن للناس  وقال أمحد بن احلسن الترمذي قدمت على أيب عبد اهللا فقال ما حال قاضيكم لقد مد له يف عمره فقلت
عندي شهادات صرت إىل البالد ال آمن إذ أشهد عنده أن يفضحين قال ال تشهد عنده قلت يسألين من له عندي 

  شهادة قال لك أال تشهد عنده 
قلت من كفر مبذهبه كمن ينكر حدوث العامل وحشر األجساد وعلم الرب تعاىل جبميع الكائنات وأنه فاعل مبشيئته 

هادته ألنه على غري اإلسالم فأما أهل البدع املوافقون ألهل اإلسالم ولكنهم خمالفون يف بعض وإرادته فال تقبل ش
  األصول كالرافضة والقدرية واجلهمية وغالة املرجئة وحنوهم فهؤالء أقسام 

اهلدى أحدها اجلاهل املقلد الذي ال بصرية له فهذا ال يكفر وال يفسق وال ترد شهادته إذا مل يكن قادرا على تعلم 
وحكمه حكم املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فأولئك عسى 

  اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللا عفوا غفورا 
القسم الثاين املتمكن من السؤال وطلب اهلداية ومعرفة احلق ولكن يترك ذلك اشتغاال بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه 

ذلك فهذا مفرط مستحق للوعيد آمث بترك ما وجب عليه من تقوى اهللا حبسب استطاعته فهذا حكمه حكم وغري 
أمثاله من تاركي بعض الواجبات فإن غلب ما فيه من البدعة واهلوى على ما فيه من السنة واهلدى ردت شهادته 

  وإن غلب ما فيه من السنة واهلدى قبلت شهادته 
لب ويتبني له اهلدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة ألصحابه فهذا أقل القسم الثالث أن يسأل ويط

درجاته أن يكون فاسقا وتكفريه حمل اجتهاد وتفصيل فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع 
ستيالئهم وكون القدرة على ذلك ومل تقبل له شهادة وال فتوى وال حكم إال عند الضرورة كحال غلبة هؤالء وا

  القضاة واملفتني والشهود منهم ففي رد شهادهتم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثري وال ميكن ذلك فتقبل للضرورة 
وقد نص مالك رمحه اهللا على أن شهادة أهل البدع كالقدرية والرافضة وحنوهم ال تقبل وإن صلوا صالتنا واستقبلوا 

  قبلتنا 

  ان ذلك عن تأويل غلطوا فيه قال اللخمي وذلك لفسقهم قال ولو ك
فإذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية وغلطهم إمنا هو من تأويل القرآن كاخلوارج فمن الظن باجلهمية الذين 



  أخرجهم كثري من السلف من الثنتني والسبعني فرقة 
شهادة األمثل من وعلى هذا فإذا كان الناس فساقا كلهم إال القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض وحيكم ب

الفساق فاألمثل هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثري من الفقهاء بألسنتهم كما أن العمل على صحة 
والية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا يف النكاح ووصيا 

  يف املال 
  ية إىل فاسق مثله أو أفسق منه والعجب ممن يسلبه ذلك ويرد الوال

فإن العدل الذي تنتقل إليه الوالية قد تعذر وجوده وامتاز الفاسق القريب بشفقة القرابة والوصي باختيار املوصى له 
وإيثاره على غريه ففاسق عينه املوصى أو امتاز بالقرابة أوىل من فاسق ليس كذلك على أنه إذا غلب على الظن 

ادته وحكم هبا واهللا سبحانه مل يأمر برد خرب الفاسق فال جيوز رده مطلقا بل يتثبت فيه حىت صدق الفاسق قبلت شه
يتبني هل هو صادق أو كاذب فإن كان صادقا قبل قوله وعمل به وفسقه عليه وإن كان كاذبا رد خربه ومل يلتفت 

  إليه 

  ولرد خرب الفاسق وشهادته مأخذان 
  مباالته بدينه ونقصان وقار اهللا يف قلبه على تعمد الكذب  احدمها عدم الوثوق به إذ حتمله قلة

  الثاين هجره على إعالنه بفسقه وجماهرته به 
  فقبول شهادته إبطال هلذا الغرض املطلوب شرعا 

فإذا علم صدق هلجة الفاسق وأنه من أصدق الناس وإن كان فسقه بغري الكذب فال وجه لرد شهادته وقد استأجر 
ليه و سلم هاديا يدله على طريق املدينة وهو مشرك على دين قومه ولكن ملا وثق بقوله أمنه ودفع النيب صلى اهللا ع

  إليه راحلته وقبل داللته 
وقد قال أصبغ بن الفرج إذا شهد الفاسق عند احلاكم وجب عليه التوقف يف القضية وقد حيتج له بقوله تعاىل إن 

  جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
  مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه وحرف املسألة أن 

والصواب املقطوع به أن العدالة تتبعض فيكون الرجل عدال يف شيء فاسقا يف شيء فإذا تبني للحاكم أنه عدل فيما 
  شهد به قبل شهادته ومل يضره فسقه يف غريه 

  سألة واهللا أعلم من عرف شروط العدالة وعرف ما عليه الناس تبني له الصواب يف هذه امل

  فصل

  الطريق السابع عشر

  احلكم بشهادة الكافر 
  هذه املسألة هلا صورتان 

  إحدامها شهادة الكفار بعضهم على بعض 
  والثانية شهادهتم على املسلمني 



فأما املسألة األوىل فقد اختلف فيها الناس قدميا وحديثا فقال حنبل حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أيب حصني عن 
لشعىب قال جتوز شهادة اليهودي على النصراين قال حنبل ومسعت أبا عبد اهللا قال جتوز شهادة بعضهم على بعض ا

  فأما على املسلمني فال جتوز وجتوز شهادة املسلم عليهم 
وقال يف رواية أيب داود واملروذي وحرب وامليموين وأيب احلارث وجعفر بن حممد ويعقوب بن خبتان وأيب طالب 

  يف روايته بقوله تعاىل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وصاحل ابنه وأيب حامد  واحتج

اخلفاف وإمساعيل بن سعيد الشالنجى وإسحاق بن منصور ومهنا بن حيىي فقال له مهنا أرأيت إن عدلوا قال فمن 
أنه ال جتوز شهادة يعدهلم العلج منهم وأفضلهم يشرب اخلمر ويأكل اخلنزير فكيف يعدل فنص يف روايته هؤالء 

  بعضهم على بعض وال على غريهم ألبتة ألن اهللا سبحانه وتعاىل قال ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضاه 
  قال اخلالل فقد روى هؤالء النفر وهم قريب من عشرين نفسا كلهم عن أيب عبد اهللا خالف ما قال حنبل 

مبثل ما أخربين عصمة عن حنبل وال شك أن حنبال توهم ذلك قال نظرت يف أصل حنبل أخربين عبد اهللا عن أبيه 
لعله أراد أن أبا عبد اهللا قال ال جتوز فغلط فقال جتوز وقد أخربنا عبد اهللا عن أبيه هبذا احلديث وقال عبد اهللا قال 

عبد أيب ال جتوز وقال أيب حدثنا وكيع عن سفيان عن حصني عن الشعىب قال جتوز شهادة بعضهم على بعض قال 
  اهللا قال أيب ال جتوز ألن اهللا تعاىل قال ممن ترضون من الشهداء وليسوا هم ممن نرضى فصح اخلطأ ههنا من حنبل 

وقد اختلفوا على الشعىب أيضا وعلى سفيان وعلى وكيع يف رواية هذا احلديث وما قال أبو عبد اهللا فما اختلف عنه 
  ألبتة إال ما غلط حنبل 

 مذهبه يف شهادة أهل الكتاب ال جييزهها ألبتة وحيتج بقوله تعاىل ممن ترضون من الشهداء بال شك ألن أبا عبد اهللا
وأهنم ليسوا بعدول وقد قال اهللا تعاىل وأشهدوا ذوى عدل منكم واحتج بأنه تكون بينهم أحكام وأموال فكيف 

  حيكم بشهادة غري عدل واحتج بقوله تعاىل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
لغ اخلالل يف إنكار رواية حنبل ومل يثبتها رواية وأثبتها غريه من أصحابنا وجعلوا املسألة على روايتني قالوا وعلى وبا

  رواية اجلواز فهل يعترب احتاد املسألة فيه وجهان ونصروا كلهم عدم اجلواز إال شيخنا فإنه اختار اجلواز 
ادة نصراين على جموسي أو جموسي على نصراين وصح عن قال ابن حزم وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شه

  محاد بن أيب سليمان أنه قال جتوز شهادة النصراين على اليهودي وعلى النصراين كلهم أهل شرك 
  وصح هذا أيضا عن الشعىب وشريح وإبراهيم النخعي 

شهادة أهل الكتاب بعضهم وذكر أبو بكر بن شيبة من طريق إبراهيم الصائغ قال سألت نافعا موىل ابن عمر عن 
  على بعض فقال جتوز 

وقال عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال جتوز وهو قول سفيان 
  الثوري ووكيع وأيب حنيفة وأصحابه 

ضا عن الزهري وذكر أبو عبيدة عن قتادة عن علي بن أيب طالب قال جتوز شهادة النصراين على النصراين وذكر أي
  جتوز شهادة االنصراين على النصراين واليهودي على اليهودي وال جتوز شهادة أحدمها على اآلخر 

  وروى ابن أيب شيبة عن ابن عيينة عن يونس عن احلسن قال إذا اختلفت امللل مل جتز شهادة بعضهم على بعض 
   وكذلك قال عطاء ال جتوز شهادة ملة على غري ملتها إال املسلمني



  وهذا أحد الروايات عن الشعىب والثاين اجلواز والثالث املنع 
  وكذلك قال النخعى ال جتوز شهادة ملة إال على ملتها اليهودي على اليهودي والنصراين على النصراين 

  وقال مالك جتوز شهادة الطبيب الكافر حىت على املسلم للحاجة 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك فأخرب أن منهم األمني على  قال القائلون بشهادهتم قال اهللا تعاىل ومن أهل

  مثل هذا القدر من املال وال ريب أن يكون مثل هذا أمينا على قرابته وذوي مذهبه أوىل 

قالوا وقال تعاىل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فأثبت هلم الوالية على بعضهم بعضا وهي أعلى رتبة من 
شهادة أن تشبه هبا وإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته ويلي مال ولده فقبول شهادته عليه أوىل الشهادة وغاية ال

  وأحرى 
  قالوا وقد حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشهادهتم يف احلدود 

قال أبو خيثمة حدثنا حفص بن غياث عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن 
ليهود جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا

ائتوين بأربعة منكم يشهدون قالوا وكيف احلديث والذي يف الصحيح مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ون يف كتابكم وذكر احلديث فأقام احلد بقوهلم ومل يسأل بيهودي قد محم فقال ما شأن هذا فقالوا زىن فقال ما جتد

اليهودي واليهودية وال طلب اعترافهما وإقرارمها وذلك ظاهر يف سياق القصة جبميع طرقها ليس يف شيء منها ألبتة 
  أنه رمجهما بإقرارمها وملا أقر ماعز بن مالك والغامدية اتفقت مجيع طرق احلديثني على ذكر اإلقرار 

  وروى نافع عن ابن عمر يف هذه القصة أنه مر على النيب صلى اهللا قالوا 

  عليه وسلم بيهودي حممم فقال ما باله قالوا زىن قال ائتوين بأربعة يشهدون عليه 
قالوا وقد أجاز اهللا سبحانه شهادة الكفار على املسلمني يف السفر يف الوصية للحاجة ومعلوم أن حاجتهم إىل قبول 

ى بعض أعظم بكثري من حاجة املسلمني إىل قبول شهادهتم عليهم فإن الكفار يتعاملون فيما بينهم شهادة بعضهم عل
بأنواع املعامالت من املداينات وعقود املعاوضات وغريها وتقع بينهم اجلنايات وعدوان بعضهم على بعض وال 

ألدى ذلك إىل تظاملهم وضياع حيضرهم يف الغالب مسلم ويتحاكمون إلينا فلو مل تقبل شهادة بعضهم على بعض 
حقوقهم ويف ذلك فساد كبري فإن احلاجة إىل قبول شهادهتم على املسلمني يف السفر من احلاجة إىل قبول شهادة 

  بعضهم على بعض يف السفر واحلضر 
هم إذا قالوا والكافر قد يكون عدال يف دينه بني قومه صادق يف اللهجة عندهم فال مينعه كفره من قبول شهادته علي

ارتضوه وقد رأينا كثريا من الكفار يصدق يف حديثه ويؤدي أمانته حبيث يشار إليه يف ذلك ويشتهر بني قومه وبني 
  املسلمني حبيث يسكن القلب إىل صدقه وقبول خربه وشهادته ما ال يسكن إىل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم 

سائهم وذلك يستلزم الرجوع إىل أخبارهم قطعا فإذا جاز لنا وقد أباح اهللا سبحانه معاملتهم وأكل طعامهم وحل ن
  االعتماد على خربهم 

  فيما يتعلق بنا من األعيان اليت حتل وحترم فألن نرجع إىل أخبارهم بالنسبة ملا يتعلق هبم من ذلك أوىل وأحرى 
  فإن قلتم هذا للحاجة قيل وذاك أشد حاجة 

إما إجيابا وإما ختيريا واحلكم إما باإلقرار وإما بالبينة ومعلوم أهنم مع اإلقرار  قالوا وقد أمر اهللا سبحانه باحلكم بينهم



اليرفعون إلينا وال حيتاجون إىل احلكم غالبا وإمنا حيتاجون إىل احلكم عند التجاحد وإقامة البينة وهم يف الغالب ال 
ل كل ذي حق منهم إىل حقه فإذا غلب حتضرهم البينة من املسلمني ومعلوم أن احلكم بينهم مقصوده العدل وإيصا

على الظن صدق مدعيهم مبن حيضره منهم من الشهود الذين يرتضوهنم فيما بينهم وال سيما إذا كثروا فاحلكم 
  بشهادهتم أقوى من احلكم مبجرد نكول ناكلهم أو ميينه وهذا ظاهر جدا 
الشهداء وقوله واستشهدوا شهيدين من  قالوا وأما قوله تعاىل وأشهدوا ذوى عدل منكم وقوله ممن ترضون من

رجالكم فهذا إمنا هو يف احلكم بني املسلمني فإن السياق كله يف ذكل فإن اهللا سبحانه وتعاىل قال والالئي يأتني 
  الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 

  م وقال يا أيها النيب إذا طلقتم النساء إىل قوله تعاىل وأشهدوا ذوى عدل منك
وكذلك قال يف آية املداينة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فال 

  تعرض يف شيء من ذلك حلكم أهل الكتاب ألبتة 
النصارى وأما قوله تعاىل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة فهذا إما أن يراد به العداوة اليت بني اليهود و

أو يراد به العداوة اليت بني فرقهم وإن كانوا ملة واحدة وهذا ال مينع قبول شهادة بعضهم على بعض فإهنا عداوة 
  دينية فهي كالعداوة اليت بني فرق هذه األمة وإلباسهم شيعا وإذاقة بعضهم بأس بعض 

  واحتج الشافعي بأن من كذب على اهللا فهو إىل أن يكذب على مثله أقرب 
يقال ومجيع أهل البدع قد كذبوا على اهللا ورسوله واخلوارج من أصدق الناس هلجة وقد كذبوا على اهللا ورسوله ف

وكذلك القدرية واملعتزلة وهم يظنون أهنم صادقون غري كاذبني فهم متدينون هبذا الكذب ويظنونه من أصدق 
  الصدق 

  ملنزلتهم وقدرهم ورذيلة الكفر تنفي ذلك واحتج املانعون أيضا يف قبول شهادهتم إكراما هلم ورفعا 
قال اآلخرون رذيلة الكفر مل متنع قبول قوهلم على املسلمني للحاجة بنص القرآن ومل متنع والية بعضهم على بعض 
وعرافة بعضهم على بعض وكون بعضهم حاكما وقاضيا عليهم فال متنع أن يكون بعضهم شاهدا على بعض وليس 

رفع ألقدارهم وإمنا هو دفع لشرهم بعضهم عن بعض وإيصال احلقوق منهم إىل حقوقهم يف هذا تكرمي هلم وال 
  بقول من يرضونه وهذا من متام مصاحلهم اليت ال غىن هلم عنها 

ومما يوضح ذلك أهنم إذا رضوا بأن حنكم بينهم ورضوا بقبول قول بعضهم على بعض فألزمناهم مبا رضوا به مل يكن 
ورسوله فإنه البد وأن يكون الشاهد بينهم مما يثقون به فلو كان معروفا بالكذب وشهادة ذلك خمالفا حلكم اهللا 

  الزور مل نقبله ومل نلزمهم بشهادته 

  فصل

  فهذا حكم املسألة األوىل 
وأما املسألة الثانية وهي قبول شهادهتم على املسلمني يف السفر فقد دل عليها صريح القرآن وعمل هبا الصحابة 

  ا فقهاء احلديث وذهب إليه
قال صاحل بن أمحد قال أيب ال جتوز شهادة أهل الذمة إال يف السفر الذي قال اهللا تعاىل فيه أو آخران من غريكم إن 

  أنتم ضربتم يف 



األرض فأجازها أبو موسى األشعري وقد روى عن ابن عباس أو آخران من غريكم من أهل الكتاب وهذا موضع 
  من يشهد من املسلمني وإمنا جاءت يف هذا املعىن  ضرورة ألنه يف سفر وال جند

وقال إمساعيل بن سعيد الشالنجى سألت أمحد فذكر هذا املعىن قلت فإن كان ذلك على وصية املسلمني هل جتوز 
شهادهتم قال نعم إذا كان على الضرورة قلت أليس يقال هذه اآلية منسوخة قال من يقول وأنكر ذلك وقال هل 

  براهيم يقول ذلك إال إ
قال يف رواية ابنيه عبد اهللا وحنبل جتوز شهادة النصراين واليهودي يف املرياث على ما أجاز أبو موسى يف السفر 

  وأحلفه 
وقال يف رواية أيب احلارث ال جتوز شهادة اليهودي والنصراين يف شيء إال يف الوصية يف السفر إذا مل يكن يوجد 

غريكم فال جتوز شهادهتم إال يف هذا املوضع وهذا مذهب قاضي العلم والعدل غريهم قال اهللا تعاىل أو آخران من 
  شريح وقول سعيد بن املسيب وحكاه أمحد عن ابن عباس وأيب موسى األشعري 

قال املروذى حدثنا إمساعيل بن خالد عن عامر قال شهد رجالن من أهل دقوقا على وصية مسلم فاستحلفهما أبو 
  ينا به مثنا قليال وال كتمنا شهادة اهللا إنا إذا ملن اآلمثني مث قال موسى بعد العصر ما اشتر

  إن هذه القضية ما قضى فيها مذ مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليوم 
وذكر حممد بن إسحاق عن أيب النضر عن باذان موىل أم هانئ عن ابن عباس عن متيم الداري يف قوله عز و جل يا 

ا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت اآلية قال برئ الناس منها غريي وغري عدي بن بداء وكان أيها الذين آمنو
نصرانيني خيتلفان إىل الشام فأتيا الشام وقدم زيد بن أيب مرمي موىل بين سهم ومعه جام من فضة هو أعظم جتارته 

  فمرض فأوصى إليهما 
مث اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا دفعنا ماله إىل أهله قال متيم فلما مات أخذنا اجلام فبعناه بألف درهم 

فسألوا عن اجلام فقلنان ما دفع إلينا غري هذا فلما أسلمت تأمثت من ذلك فأتيت أهله فأخربهتم اخلرب وأديت إليهم 
ينة فلم جييبوا مخسمائة درهم وأخربهتم أن عند صاحيب مثلها فأتوا به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فسأهلم الب

فأحلفهم مبا يعظم به على أهل دينهم فأنزل اهللا عز و جل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اآلية فحلف عمرو بن 
  العاص وأخو سهم فنزعت اخلمسمائة درهم من عدي ابن بداء 

عباس قال كان متيم  وروى حيىي بن أيب زائدة عن حممد بن القاسم عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن
  الداري وعدي بن بداء 

خيتلفان إىل مكة بالتجارة فخرج معهم رجل من بين سهم فتوىف بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته 
إىل أهله وحبسا جاما من فضة خموصا بالذهب فتفقده أولياؤه فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحلفهما ما 

ا مث عرف اجلام مبكة فقالوا اشتريناه من متيم وعدي فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا باهللا إن كتمنا وال أضعن
  هذا جلام السهمي ولشهادتنا أحق من شهادهتما وما عدينا إنا إذا ملن الظاملني فأخذا اجلام وفيهما نزلت هذه اآلية 

عنها سورة املائدة آخر سورة نزلت فما وجدمت  والقول هبذه اآلية هو قول مجهور السلف قالت عائشة رضي اهللا
  فيها حالال فحللوه وما وجدمت فيها حراما فحرموه 

وصح عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية هذا ملن مات وعنده املسلمون فأمر اهللا أن يشهد يف وصيته عدلني من 
ا ملن مات وليس عنده أحد من املسلمني املسلمني مث قال تعاىل أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض فهذ



فأمر اهللا عز و جل أن يشهد رجلني من غري املسلمني فإن ارتيب بشهادهتما استحلفا بعد الصالة باهللا ال نشترى 
  بشهادتنا مثنا وقد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك 

ورة املائدة شيء وقال وكيع وقال سفيان الثوري عن أيب إسحاق السبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال مل ينسخ من س
عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أو آخران من غريكم قال من أهل الكتاب ويف رواية صحيحة عنه من غري 

  أهل ملتكم 
  وصح عن شريح قال ال جتوز شهادة املشركني على املسلمني إال يف الوصية وال جتوز يف الوصية إال أن يكون مسافرا 

لنخعي من غريكم من غري أهل ملتكم وصح عن سعيد بن جبري أو آخران من غريكم قال إذا وصح عن ابراهيم ا
كان يف أرض الشرك فأوصى إىل رجلني من أهل الكتاب فإهنما حيلفان بعد العصر فإن اطلع بعد حلفهما على أهنما 

  خانا حلف أولياء امليت أنه كذا وكذا واستحقوا 
  قال من اليهود والنصارى وصح عن الشعىب أو آخران من غريكم 

  وصح ذلك عن جماهد قال من غري أهل امللة وصح عن حيىي مثله وصح عن ابن سريين ذلك 
فهؤالء أئمة املؤمنني أبو موسى األشعري وابن عباس وروى حنو ذلك عن علي رضي اهللا عنه وذكر ذلك أبو حممد 

ابة ومن التابعني عمرو بن شرحبيل وشريح بن حزم وذكره أبو يعلى عن ابن مسعود وال خمالف هلم من الصح
وعبيدة والنخعى والشعىب والسعيدان وأبو جملز وابن سريين وحيىي بن يعمر ومن تابعي التابعني كسفيان الثوري 

  وحيىي بن محزة 

  واألوزاعي وبعد هؤالء كأيب عبيد وأمحد بن حنبل ومجهور فقهاء أهل احلديث وهو قول مجيع أهل الظاهر 
  آخرون مث اختلفوا يف ختريج اآلية على ثالث طرق وخالفهم 

  أحدها أن املراد بقوله من غريكم أي من غري قبيلتكم وروى ذلك عن احلسن وروى عن الزهرى أيضا 
  والثاين أن اآلية منسوخة وهذا مروي عن زيد بن اسلم وغريه 

  الشهادة املعروفة والثالث أن املراد بالشهادة فيها أميان الوصي باهللا تعاىل للورثة ال 
قال القائلون هبا أما دعوى النسخ فباطلة فإنه يتضمن أن حكمها باطل ال حيل العمل به وأنه ليس من الدين وهذا 
ليس مبقبول إال حبجة صحيحة ال معارض هلا وال ميكن أحدا قط أن يأيت بنص صحيح صريح متأخر عن هذه اآلية 

ن وجد إىل ذلك سبيال صح النسخ وإال فما معه إال جمرد الدعوى الباطلة مث خمالف هلا ال ميكن اجلمع بينه وبينها فإ
قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن إنه ال منسوخ يف املائدة وقاله غريها أيضا من السلف وعمل هبا أصحاب 

بنص يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعده ولو جاز قبول دعوى النسخ بال حجة لكان كل من احتج عليه 
  هو منسوخ وكأن 

القائل لذلك مل يعلم أن معىن كون النص منسوخا أن اهللا سبحانه حرم العمل به وأبطل كونه من الدين والشرع 
  ودون هذا مفاوز تنقطع فيها األعناق 

ول اآلية قالوا وأما قول من قال املراد بقوله من غريكم أي من غري قبيلتكم فال خيفى بطالنه وفساده فإنه ليس يف أ
خطاب لقبيلة دون قبيلة بل هو خطاب عام جلميع املؤمنني فال يكون غري املؤمنني إال من الكفار هذا مما الشك فيه 

  والذي قال من غري قبيلتكم زلة عامل غفل عن تدبر اآلية 



  وأما قول من قال إن املراد بالشهادة أميان األوصياء للورثة فباطل من وجوه 
  قال شهادة بينكم ومل يقل أميان بينكم أحدها أنه سبحانه 

  الثاين أنه قال اثنان واليمني ال ختتص باالثنني 
  الثالث أنه قال ذوا عدل منكم واليمني ال يشترط فيها ذلك 

  الرابع أنه قال أو آخران من غريكم واليمني ال يشترط فيها شيء من ذلك 
   اليمني اخلامس أنه قيد ذلك بالضرب يف األرض وليس ذلك شرطا يف

السادس أنه قال وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن اآلمثني وهذا ال يقال يف اليمني يف هذه األفعال بل هو نظري قوله وال 
  تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه 

  السابع أنه قال ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها ومل يقل باألميان 
  وا أن ترد أميان بعد أمياهنم فجعل األميان قسيما للشهادة وهذا صريح يف أهنا غريها الثامن أنه قال أو خياف

التاسع أنه قال فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادهتما فذكر اليمني والشهادة ولو كانت اليمني على املدعى عليه 
  ملا حتاجا إىل ذلك ولكفامها القسم أهنما ما خانا 

لفان باهللا ال نكتم شهادة اهللا ومل كان املراد هبا اليمني لكان املعىن حيلفان باهللا ال نكتم اليمني العاشر أن الشاهدين حي
  وهذا ال معىن له ألبتة فإن قيل اليمني ال تكتم فكيف يقال احلف انك ال تكتم حلفك 

تعاىل وأقيموا الشهادة هللا احلادي عشر أن املتعارف من الشهادة يف القرآن والسنة إمنا هو الشهادة املعروفة كقوله 
  وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله وأشهدوا ذوى عدل منكم ونظائره 

فإن قيل فقد مسى اهللا أميان اللعان شهادة يف قوله فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا وقال ويدرأ عنها العذاب أن 
  تشهد أربع شهادات باهللا 

هنا قائمة مقام البينة ولذلك ترجم املرأة إذا نكلت ومسى أمياهنا شهادة ألهنا يف قيل إمنا مسى أميان الزوج شهادة أل
  مقابلة شهادة الزوج 

  وأيضا فإن هذه اليمني خصت من بني األميان بلفظ الشهادة هللا تأكيدا لشأهنا وتعظيما خلطرها 
صح أن يكون أميان بينكم إذا حضر الثاين عشر أنه قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت ومن املعلوم أنه ال ي

  أحدكم املوت فإن املوصى إمنا حيتاج للشاهدين ال إىل اليمني 
الثالث عشر أن حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي حكم به وحكم به الصحابة بعده هو تفسري اآلية قطعا 

  وما عداه باطل فيجب أن يرغب عنه 
  ف لألصول والقياس من وجوه وأما ما ذكره بعض الناس أن ذلك خمال

  أحدها أن ذلك يتضمن شهادة الكافر وال شهادة له 
  الثاين أنه يتضمن حبس الشاهدين والشاهد ال حيبس 

  الثالث أنه يتضمن حتليفهما والشاهد ال حيلف 
  الرابع أنه يتضمن حتليف إحدى البينتني أن شهادهتما أحق من شهادة البينة األخرى 

  شهادة املدعني ألنفسهم واستحقاقهم مبجرد أمياهنم اخلامس أنه يتضمن 



السادس أن أميان هؤالء املستحقني اليت قدمت على شهادة الشاهدين ملا ظهرت خيانتهما إن كانت شهادة فكيف 
  يشهدان ألنفسهما وإن كانت أميانا فكيف يقضى بيمني املدعي بال شاهد وال رد 

  واحلكم بأميان املدعني وال يعرف هبذا قائل  السابع أن هذا يتضمن القسامة يف األموال
  فهذا وأمثاله من االعتراضات اليت نعوذ باهللا منها ونسأله العافية فإهنا اعتراضات على حكم اهللا وشرعه وكتابه 

فاجلواب عنها بيان أهنا خمالفة لنص اآلية معارضة هلا فهي من الرأي الباطل الذي حذر منه سلف األمة وقالوا إنه 
من حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا وإسقاط ما فرض اهللا وهلذا اتفقت أقوال السلف على ذم هذا النوع يتض

من الرأي وأنه ال حيل األخذ به يف دين اهللا وال يلزم اجلواب عن هذه االعتراضات وأمثاهلا ولكن نذكر اجلواب بيانا 
ما حيكم به وخري من كل حكم سواه ومن أحسن من اهللا  للحكمة وأن الذي تضمنته اآلية هو املصلحة وهو أعدل

  حكما لقوم يوقنون 
وهذا املسلك الباطل يسلكه من خيالف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيضا فإذا جاءهم حديث خالف 

  قوهلم قالوا هذا حديث خيالف األصول فال يقبل 

مثاهلا من أبطل الباطل ملخالفتها لألصول اليت هي كتاب اهللا واحملكمون لكتاب اهللا وسنة رسوله يرون هذه اآلراء وأ
وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذه اآلراء هي املخالفة لألصول حتما فهي باطلة قطعا على أن هذا احلكم 

  أصل بنفسه مستغن عن نظري يلحق به 
  وحنن جنيبكم عن هذه الوجوه أجوبة مفصلة فنقول 

  من شهادة الكافر وال شهادة له أما قولكم أهنا تتض
  قلنا كيف يقول هذا أصحاب أيب حنيفة وهن جييزون شهادة الكفار يف كل شيء بعضهم على بعض 

أم كيف يقوله اصحاب مالك وهم جييزون شهادة طبيبني كافرين حيث ال يوجد طبيب مسلم وليس ذلك يف 
ال يوجد مسلم وهو يف القرآن وقد حكم به رسول  القرآن فهال أجازوا شهادة كافرين يف الوصية يف السفر حيث

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه بعده 
أم كيف يقوله أصحاب الشافعي وهم يرون نص الشافعي صرحيا إذا صح احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  حلائط سلم فخذوا به ودعوا قويل ويف لفظ له فأنا أذهب إليه ويف لفظ فاضربوا بقويل عرض ا
  وقد صح احلديث بذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجاء به نص كتاب اهللا عمل به الصحابة 

وقولكم الشاهدان ال حيبسان ليس املراد هنا السجن الذي يعاقب به أهل اجلرائم وإمنا املراد به إمساكهما لليمني 
  ديث وال تصرب ميينه حيث تصرب األميان بعد الصالة كما يقال فالن يصرب لليمني أي ميسك هلا ويف احل

وقولكم يتضمن حتليف الشاهدين والشاهد ال حيلف فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الذي شهادته بدل عن 
شهادة املسلم للضرورة ال حيلف فأي كتاب أم أية سنة جاءت بذلك وقد حلف ابن عباس املرأة اليت شهدت 

إحدى الروايتني عنه وقد تقدم الكالم يف حتليف الشهود املسلمني إذا ارتاب  بالرضاع وذهب إليه اإلمام أمحد يف
  فيهم احلاكم ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل 

وقولكم فيه شهادة املدعني ألنفسهم واحلكم هلم مبجرد دعواهم ليس بصحيح فإن اهللا سبحانه جعل األميان هلم عند 
أن حيلفا ويستحقا كما شرع ملدعي الدم يف القسامة أن حيلفوا ويستحقوا  ظهور اللوث خبيانة الوصيني فشرع هلما

دم وليهم لظهور اللوث فكانت اليمني لقوهتا بظهور اللوث يف املوضعني وليس هذا من باب شهادة املدعي لنفسه 



دعي بيمينه ملا بل من باب احلكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه كما حكم صلى اهللا عليه و سلم للم
قوى جانبه بالشاهد الواحد فقوة جانب هؤالء بظهور خيانة الوصيني كقوة جانب املدعي بالشاهد وقوة جانبه 

  بنكول خصمه 

  وقوة جانبه باللوث وقوة جانبه بشهادة العرف يف تداعي الزوجني املتاع وغري ذلك 
  فهذا حمض العدل ومقتضى أصول الشرع وموجب القياس الصحيح 

  ولكم إن هذا يتضمن القسامة يف األموال وق
قلنا نعم لعمر اهللا وهي أوىل بالقبول من القسامة يف الدماء وال سيما مع ظهور اللوث وأي فرق بني ظهور اللوث يف 

صحة الدعوى بالدم وظهوره يف صحة الدعوى باملال وهل يف القياس أصح من هذا وقد ذكر أصحاب مالك 
فيما إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم ومل يشهدوا على  القسامة يف األموال وذلك

معاينة ما أخذوه ولكن علم أهنم أغاروا وانتبهوا فقال ابن القاسم وابن املاجشون القول قول املنتهب مع ميينه وقال 
قد تقدم ذلك وذكرنا أنه اختيار شيخ مطرف وابن كنانة وابن حبيب القول قول املنهوب منه مع ميينه فيما يشبه و

  اإلسالم وحكينا كالمه رمحه اهللا 
  وال يستريب عامل ان اعتبار اللوث يف األموال اليت تباح بالبدل أوىل منه يف الدماء اليت ال تباح به 

  فإن قيل فالدماء حيتاط هلا 
  املقسم عليه قيل نعم وهذا االحتياط مل مينع القول بالقسامة فيها وإن استحق هبا دم 

مث إن املوجبني للدية يف القسامة حقيقة قوهلم إن القسامة على املال والقتل طريق لوجوبه فهكذا القسامة ههنا على 
  مال كالدية سواء فهذا من أصح القياس يف الدماء وأبينه 

  وفيق فظهر أن القول مبوجب هذه اآلية هو احلق الذي ال معدل عنه نصا وقياسا ومصلحة وباهللا الت
  فصل 

قال شيخنا رمحه اهللا وقول اإلمام أمحد يف قبول شهادهتم يف هذا املوضع هو ضرورة يقتضى هذا التعليل قبوهلا 
  ضرورة حصرا وسفرا 

على هذا لو قيل حيلفون يف شهادة بعضهم على بعض كما حيلفون يف شهاداهتم على املسلمني يف وصية السفر لكان 
  م مع أمياهنم يف كل شيء عدم فيه املسلمون لكان له وجه ويكون بدال مطلقا متوجها ولو قيل تقبل شهادهت

قال الشيخ ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغريه حمتجا به وهو يف الناسخ واملنسوخ أليب عبيد أن رجال من املسلمني 
على ما قبضتماه فلم  خرج فمر بقرية فمرض ومعه رجالن من املسلمني فدفع إليهما ماله مث قال ادعوا يل من أشهده

جيد أحدا من املسلمني يف تلك القرية فدعوا أناسا من اليهود والنصارى فأشهدهم على ما دفع إليهما وذكر القصة 
  فانطلقوا إىل 

ابن مسعود فأمر اليهودي والنصراين أن حيلفا باهللا لقد ترك من املال كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين 
هل املتويف أن حيلفوا أن شهادة اليهود والنصارى حق فحلفوا فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من املسلمني مث أمر أ

  املسلمني ما شهد به اليهودي والنصراين وذلك يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه 
 فهذه شهادة للميت على وصيته وقد قضى هبا ابن مسعود مع ميني الورثة ألهنم املدعون والشهادة على امليت ال



  تفتقر إىل ميني الورثة 
ولعل ابن مسعود أخذ هذا من جهة أن الورثة يستحقون بأمياهنم على الشاهدين إذا استحقا إمثا فكذلك يستحقون 

  على الوصية مع شهادة الذميني بطريق األوىل 
نسبا وأقاموا  وقد ذكر القاضي هذا يف مسألة دعوى األسري إسالما فقال وقد قال اإلمام أمحد يف السيب إذا ادعوا

بينة من الكفار قبلت شهادهتم نص عليه يف رواية حنبل وصاحل وإسحاق بن إبراهيم ألنه قد تتعذر البينة العادلة ومل 
  جيز ذلك يف رواية عبد اهللا وأيب طالب 

قال شيخنا رمحه اهللا تعاىل فعلى هذا كل موضع ضرورة غري املنصوص فيه فيه روايتان لكن التحليف ههنا مل 
تعرضوا له فيمكن أن يقال ألنه إمنا حيلف حيث تكون شهادهتم بدال كما يف مسألة الوصية خبالف ما إذا كانوا ي

  أصوال واهللا أعلم 

  فصل

قال شيخنا رمحه اهللا وهل تعترب عدالة الكافرين يف الشهادة بالوصية يف دينهما عموم كالم األصحاب يقتضى أهنا ال 
  ة بعضهم على بعض اعتربنا عدالتهم يف دينهم تعترب وإن كنا إذا قبلنا شهاد

  وصرح القاضي بأن العدالة غري معتربة يف هذه احلال والقرآن يدل عليه 
  وصرح القاضي أنه ال تقبل شهادة فساق املسلمني يف هذا احلال وجعله حمل وفاق واعتذر عنه 

وهو الصحيح ألنه سبحانه قال للمؤمنني  ويف اشتراط كوهنم من أهل الكتاب روايتان وظاهر القرآن أنه ال يشترط
أو آخران من غريكم وغري املؤمنني هم الكفار كلهم وألنه موضع ضرورة وقد ال حيضر املوصى إال كفار من غري 

  أهل الكتاب وإن تقييده بأهل الكتاب ال دليل عليه وألن ذلك يستلزم تضييق حمل الرخصة مع قيام املقتضى لعمومه 
  يف هذه الصورة أن حيكم بشهادة كافر وكافرتني  فإن قيل فهل جيوز

قيل ال نعرف عن أحد يف هذا شيئا وحيتمل أن يقال جبواز ذلك وهو القياس فإن األموال يقبل فيها رجل وامرأتان 
وهذا قول أيب حممد بن حزم وهو حيتج بعموم قوله صلى اهللا عليه و سلم أليست شهادة املرأة مثل نصف شهادة 

  العموم جواز احلكم أيضا يف هذه الصورة الرجل وهذا 

  بأربع نسوة كوافر وليس ببعيد عند الضرورة إذا مل حيضره إال النساء بل هو حمض الفقه 
فإن قيل فهل ينقض حكم من حكم بغري حكم هذه اآلية قيل أصول املذهب تقتضي نقض حكمه ملخالفة نص 

  الكتاب 
رر ويتوجه أن ينقض حكم احلاكم إذا حكم خبالف هذه اآلية فإنه خالف قال شيخنا رضي اهللا عنه يف تعليقه على احمل

  نص الكتاب العزيز بدالالت ضعيفة 
  فصل 

  الطريق الثامن عشر

  احلكم باإلقرار 
قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط ويف اآلية األخرى كونوا قوامني بالقسط شهداء 



نفسكم وال خالف أنه ال يعترب يف صحة اإلقرار أن يكون مبجلس احلاكم إال شيئا حكاه حممد بن هللا ولو على أ
احلسن اجلوزي يف كتاب النوادر له فقال قال ابن أيب ليلى ال أجيز إقرارا يف حق أنكره اخلصم عندي إال إقرارا 

اعترب له جملس احلكم كاحلكم بالبينة  حبضريت ولعله ذهب يف ذلك إىل أن اإلقرار ملا كان شهادة املرء على نفسه
  والفرق ظاهر ال خفاء به 

  فصل

وحيكم بإقرار اخلصم يف جملسه إذا مسعه معه شاهدان بغري خالف فإن مل يسمعه معه غريه فنص أمحد على أنه حيكم به 
لسه وإن مل نقل حيكم بعلمه فإن جملس احلاكم جملس فصل اخلصومات وقد جلس لذلك وقد أقر اخلصم يف جم

فوجب عليه احلكم به كما لو قامت بذلك البينة عنده وليس عنده أحد غريه يسمع معه شهادهتما فإن هذا حمل 
  وفاق 

قال القاضي ال حيكم باإلقرار يف جملسه حىت يسمعه معه شاهدان دفعا للتهمة عنه إال أن يقضي بعلمه فإنه جيوز له 
  احلكم حينئذ 

  كم بعلمه من وجه ويفارقها من وجه والتحقيق أن هذا يشبه مسألة احل
  فشبه ذلك مبسألة حكمه بعلمه أنه ليس هناك بينة وهو يف موضع هتمة 

ووجه الفرق بينهما أن اإلقرار بينة قامت يف جملسه فإن البينة اسم ملا يبني به احلق فعلم احلق يف جملس القضاء الذي 
حضر شاهدين فكذلك ال يعترب يف طريقه أن يكون انتصب فيه للحكم به وليس من شرط صحة احلكم أن يكون مب
  مبحضر شاهدين وليس هذا مبنزلة ما رآه أو مسعه يف غري جملسه 

  فصل 

  الطريق التاسع عشر

  احلكم بعلمه 
  وقد اختلف يف ذلك قدميا وحديثا ويف مذهب اإلمام أمحد ثالث روايات 

  ه ال حيكم بعلمه ألجل التهمة إحداها وهي الرواية املشهورة عنه املنصورة عند أصحابه أن
  والثانية جيوز له ذلك مطلقا يف احلدود وغريها 

  والثالثة جيوز إال يف احلدود 
  وال خالف عنه أنه يبين على علمه يف عدالة الشهود وجرحهم وال جيب عليه أن يسأل غريه عما علمه من ذلك 

  وألصحاب الشافعي طريقتان 
  أحدمها يقضى بعلمه قطعا 

  أن املسألة على قولني أظهرمها عند أكثر الصحابة يقضى به  والثاين
  قالوا ألنه يقضى بشاهدين وذلك يفيد ظنا فالعلم أوىل باجلواز 

وأجابوا عما احتج به املانعون من ذلك من التهمة أن القاضي لو قال ثبت عندي وصح كذا وكذا ألزم قبوله بال 
  ة خالف ومل يبحث عما ثبت به وصح والتهمة قائم



  ووجه هذا أنه ملا ملك اإلنشاء ملك اإلخبار 
  مث بنوا على القولني ما علمه يف زمن واليته ومكاهنا وما علمه يف غريها 

  قالوا فإن قلنا ال يقضى بعلمه فذلك إذا كان مستنده جمرد العلم أما 

  إذا شهد رجالن يعرف عدالتهما فله أن يقضى ويغنيه علمه هبما عن تزكيتهما 
  ه ضعيف ال يغنيه ذلك عن تزكيتهما للتهمة وفيه وج

قالوا ولو أقر باملدعى به يف جملس قضائه قضى وذلك قضاء باإلقرار ال يعلمه وإن أقر عنده سرا فعلى القولني وقيل 
  يقضى قطعا 

ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد اآلخر على قول املنع فيه وجهان وهذا حتصيل مذهب الشافعي 
  صحابه وأ

وأما مذهب مالك فإنه ال يقضى بعلمه يف املدعى به حبال سواء علمه قبل التولية أو بعدها يف جملس قضائه أو غريه 
  قبل الشروع يف احملاكمة أو بعد الشروع فهو أشد املذاهب يف ذلك 

  وقال عبد امللك وسحنون حيكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع يف احملاكمة 
  لمه حيث قلنا ال حيكم فقال أبو احلسن اللخمي ال ينقض عند بعض أصحابنا وعندي أنه ينقض قالوا فإن حكم بع

قالوا وال خالف يف أن ما رآه القاضي أو مسعه يف غري جملس قضائه أنه ال حيكم به وأنه ينقض إن حكم به وينقضه 
  هو وال ينقضه غريه  هو وغريه وإمنا اخلالف فيما يتقارر به اخلصمان يف جملسه فإن حكم به ينقضه

قال اللخمي وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة مث أنكر فقال مالك وابن القاسم ال حيكم بعلمه وقال عبد 
  امللك وسحنون حيكم 

  ألن اخلصمني إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن حيكم بينهما مبا يقوالنه ولذلك قصداه هذا حتصيل مذهب مالك 
يفة فقالوا إذا علم احلاكم بشيء من حقوق العباد يف زمن واليته وحملها جاز له أن يقضي به ألن وأما مذهب أيب حن

علمه كشهادة الشاهدين بل أوىل ألن اليقني حاصل مبا علمه باملعاينة أو السماع واحلاصل بالشهادة غلبة الظن وأما 
نيفة وقال أبو يوسف وحممد يقضى به كما يف حال ما علمه قبل واليته أو يف غري حمل واليته فال يقضى به عند أيب ح

  واليته وحملها 
قال املنتصرون لقول أيب حنيفة هو يف غري مصره وغريه واليته شاهد ال حاكم وشهادة الفرد ال تقبل وصار كما إذا 

  علم بالبينة العادلة مث وىل القضاء فإنه ال يعمل هبا 
ألنه خصم فيها وألنه حق هللا تعاىل وهو نائبه إىل حد القذف فإنه يعمل قالوا وأما يف احلدود فال يقضى بعلمه فيها 

  بعلمه ملا فيه من حق العبد وإال يف املسكر إذا وجد سكرانا أو من به أمارات السكر فإنه يعذر 
  هذا حتصيل مذهب أيب حنيفة 

واألموال والقصاص والفروج  أما أهل الظاهر فقال أبو حممد بن حزم وفرض على احلاكم أن حيكم بعلمه يف الدماء
  واحلدود سواء أعلم ذلك قبل واليته أو بعد واليته قال وأقوى ما حكم بعلمه مث باإلقرار مث بالبينة 

  فصل



وأما اآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنهم فصح عن أيب بكر الصديق أنه قال لو رأيت رجال على حد من حدود اهللا 
  غريي تعاىل مل آخذه حىت يكون معي شاهد 

وعن عمر بن اخلطاب أنه قال لعبد الرمحن بن عوف أرأيت لو رأيت رجال قتل أو شرب أو زنا قال شهادتك 
  شهادة رجل من املسلمني فقال له عمر صدقت وروى حنو هذا عن معاوية وأيب عباس 

ئت قضيت ومن طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه يف شيء يعرفه فقال للطالب إن شئت شهدت ومل أقض وإن ش
  ومل أشهد 

وأما اآلثار عن التابعني فصح عن شريح أنه اختصم عنده اثنان فأتاه أحدمها بشاهد وقال لشريح وأنت شاهد أيضا 
  فقضى له شريح مع شاهده بيمينه وهذا حمتمل 

  وصح عن الشعىب أنه قال ال أكون شاهدا وقاضيا 
بنت عتبة ملا اشتكت أبا سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا واحتج من قال حيكم بعلمه مبا يف الصحيحني من قصة هند 

  عليه و سلم فحكم هلا عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها ومل يسأهلا البينة وال أحضر الزوج 
وهذا االستدالل ضعيف جدا فإن هذا إمنا هو فتيا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حكم وهلذا مل حيضر 

  ئبا عن البلد الزوج ومل يكن غا

واحلكم على الغائب عن جملس احلكم احلاضر يف البلد غري ممتنع وهو يقدر على احلضور ومل يوكل وكيال ال جيوز 
  اتفاقا 

وأيضا فإهنا مل تسأله وإمنا سألته هل جيوز هلا أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها وهذا استفتاء حمض فاالستدالل به على 
  احلكم سهو 
اه ابن ماجه والبيهقي من حديث محاد بن سلمة حدثين عبد امللك أبو جعفر عن أيب نضرة عن سعيد واحتج مبا رو

بن األطول أن أخاه مات وترك ثالمثائة درهم وترك عياال قال فأردت أن أنفق على عياله فقال يل النيب صلى اهللا 
نه إال دينارين ادعتهما امرأة وليست عليه و سلم إن أخاك حمبوس بدينه فاقض عنه قلت يا رسول اهللا قد قضيت ع

  هلا بينة قال أعطها فإهنا حمقة ويف لفظ فإهنا صادقة وهذا أصرح يف الداللة مما قبله 
  وقال محاد عن اجلريري عن أيب نضرة عن رجل من أصحابه مبثله ولكن مل يسم كم ترك 

التهمة وهي معلومة االنتفاء من سيد احلكام  وبعد فهذا ال يدل أيضا فإن املنع من حكم احلاكم بعلمه إمنا هو ألجل
  صلى اهللا عليه و سلم 

واحتج مبا يف الصحيحني من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن فاطمة رضي اهللا عنها أرسلت 
سلم  إىل أيب بكر تسأله مرياثها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

قال ال نورث ما تركناه صدقة إمنا يأكل آل حممد يف هذا املال وإين واهللا ال أغري شيئا من صدقة رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم وألعملن 

  فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأىب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة منها شيئا وذكر احلديث 
ن أبا بكر رضي اهللا عنه علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة ال يسوغ احلكم واالستدالل به سهو أيضا فإ

مبوجبها بل دعواها مبنزلة دعوى استحقاق ما علم وحتقق دفعه بالضرورة بل مبنزلة ما يعلم بطالنه قطعا من 
راشدون ومن معهم الدعاوي وسيدة نساء العاملني رضي اهللا عنها خفي عليها حكم هذه الدعوى وعلمه اخللفاء ال



من الصحابة فالصديق معه احلجة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يسمع هذه الدعوى ومل حيكم مبوجبها 
للحجة الظاهرة اليت علمها معه عمر بن اخلطاب والصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني فأين هذا من حكم احلاكم بعلمه 

  الذي مل يقم به حجة على اخلصم 
حممد بن حزم هلذا القول بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم بينتك أو ميينه قال ومن البينة اليت ال بينة أبني  واحتج أبو

منها علم احلاكم باحملق من املبطل وهذا إىل إن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة هلم فإنه قال بينتك 
  بني ذلك للناس وعلم احلاكم ليس بينة والبينة اسم ملا يبني احلق حبيث يظهر احملق من املبطل وي

واحتجوا أيضا بقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط وليس من القسط أن يعلم احلاكم أن أحد 
  املتخصمني مظلوم واآلخر ظامل ويترك كال منهما على حاله 

فاحلاكم معذور إذ ال حجة معه يوصل هبا قال اآلخرون ليس يف هذا حمذور حيث مل يأت املظلوم حبجة حيكم له هبا 
صاحب احلق إىل حقه وقد قال سيد احلكام صلوات اهللا وسالمه عليه إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم يكون أحلن 
حبجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من 

  النار 
 صلى اهللا عليه و سلم من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع واحتجوا بقول النيب

فبقلبه وإذا رأى احلاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله أو مسع طالقه المرأته وعتقه لعبده مث رأى 
  ي أمر بتغيريه الرجل مستمرا على إمساك الزوجة أو بيع من صرح بعتقه فقد أقر على املنكر الذ

قال اآلخرون هو مأمور بتغيري ما يعلم الناس أنه منكر حبيث ال تتطرق إليه هتمة يف تغيريه وأما إذا عمد إىل رجل مع 
زوجته وأمته مل يشهد أحد أنه طلقها وال أعتقها البتة وال مسع بذلك أحد قط ففرق بينهما وزعم أنه طلق وأعتق 

  روف باملنكر وتطرق الناس إىل اهتامه والوقوع يف عرضه فإنه ينسب ظاهرا إىل تغيري املع
وهل يسوغ للحاكم أن يأيت إىل رجل مستور بني الناس غري مشهور بفاحشة وليس عليه شاهد واحد هبا فريمجه 

  ويقول رأيته يزين أو 

تح هذا الباب يقتله ويقول مسعته يسب أو يفرق بني الزوجني ويقول مسعته يطلق وهل هذا إال حمض التهمة ولو ف
وال سيما لقضاة الزمان لوجد كل قاض له عدو السبيل إىل قتل عدوه ورمجه وتفسيقه والتفريق بينه وبني امرأته وال 

سيما إذا كانت العداوة خفية ال ميكن عدوه إثباهتا وحىت لو كان احلق هو حكم احلاكم بعلمه لوجب منع قضاة 
بن سور وإياس بن معاوية واحلسن البصري وعمران الطلحي  الزمان من ذلك وهذا إذا قيل يف شريح وكعب

  وحفص بن غياث وأضر هلم كان فيه ما فيه 
وقد ثبت عن أيب بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف وابن عباس ومعاوية املنع من ذلك وال يعرف هلم يف الصحابة 

  خمالف 
ى حد من حدود اهللا مل أحده حىت يكون ونذكر البيهقي وغريه عن أيب بكر الصديق أنه قال لو وجدت رجال عل

  معي غريي 
وعن عمر أنه قال لعبد الرمحن بن عوف أرأيت لو رأيت رجال يقتل أو يسرق أو يزين قال أرى شهادتك شهادة 

  رجل من املسلمني قال أصبت وعن علي حنوه 



وحكمه فإن التهمة مؤثرة يف  وهذا من كمال فقه الصحابة رضي اهللا عنهم فإهنم أفقه األمة وأعلمهم مبقاصد الشرع
  باب الشهادات واألقضية وطالق املريض وغري ذلك فال تقبل شهادة السيد لعبده وال العبد لسيده 

وال شهادة الوالد لولده وبالعكس وال شهادة العدو على عدوه وال يقبل حكم احلاكم لنفسه وال ينفذ حكمه على 
ه وال ألجنيب عند مالك إذا قامت شواهد التهمة وال متنع املرأة عدوه وال يصح إقرار املريض مرض املوت لوارث

املرياث بطالقه هلا ألجل التهمة وال يقبل قول املرأة على ضرهتا أهنا أرضعتها إىل أضعاف ذلك مما يرد وال يقبل 
  التهمة 

  ة وإن كان إمنا يستويف حقه ولذلك منعنا يف مسألة الظفر أن يأخذ املظلوم من مال ظامله نظري ما خانه فيه ألجل التهم
ولقد كان سيد احلكام صلوات اهللا وسالمه عليه يعلم من املنافقني ما يبيح دماءهم وأمواهلم ويتحقق ذلك وال حيكم 

فيهم بعلمه مع براءته عند اهللا ومالئكته وعباده املؤمنني من كل هتمة لئال يقول الناس إن حممدا يقتل أصحابه وملا 
  ع زوجته صفية بنت حيي قال رويدكما إهنا صفية بنت حيي لئال تقع يف نفوسهما هتمة له رآه بعض أصحابه م

  ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من املصاحل وسد الذرائع تبني له الصواب يف هذه املسألة وباهللا التوفيق 

  فصل 

  الطريق العشرون

  احلكم بالتواتر وإن مل يكن املخربون عدوال وال مسلمني 
هذا من أظهر البينات فإذا تواتر الشيء عنده وتضافرت به األخبار حبيث اشترك يف العلم به هو وغريه حكم و

مبوجب ما تواتر عنده كما إذا تواتر عنده فسق رجل أو صالحه ودينه أو عداوته لغريه أو فقر رجل وجاجته أو 
ل بينة التواتر أقوى من الشاهدين بكثري فإنه موته أو سفره وحنو ذلك حكم مبوجبه ومل حيتج إىل شاهدين عدلني ب

  يفيد العلم والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنا غالبا 
وقد ذكر أصحابنا كالقاضي وأيب اخلطاب وابن عقيل وغريهم ما يدل على ذلك فإهنم قالوا يف الرد على من زعم 

ضي إذا شهد عنده أربعة بالزنا أن يسأل عن أن التواتر حيصل بأربعة لو حصل العلم خبرب أربعة نفر ملا احتاج القا
  عدالتهم وتزكيتهم 

  قال شيخنا وهذا يقتضي أن القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود مل حيتج إىل تزكية 
  والتواتر حيصل خبرب الكفار والفساق والصبيان 

  وإذا كان يقضي بشهادة واحد مع اليمني وبدوهنا بالنكول وبشهادة 

  دة حيث حيكم بذلك فالقضاء بالتواتر أوىل وأحرى وبيان احلق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة املرأة الواح
  فإن قيل فلو تواتر عنده زنا رجل أو امرأة فهل له أن حيدمها بذلك 

عادة قيل البد يف إقامة احلد بالزنا من معاينة ومشاهدة له وال تكفي فيه القرائن واستفاضته يف الناس وال ميكن يف ال
  التواتر مبعاينة ذلك ومشاهدته لالختفاء به وستره عن العيون فيستحيل يف العادة أن يتوافر اخلرب عن معاينته 

نعم لو قدر ذلك بأن أتى ذلك بني الناس عيانا وشهد عدد كثري يقع العلم الضروري خبربهم حد بذلك قطعا وال 
  يليق بالشريعة غري ذلك وال حيتمل غريه 



  فصل

  احلادي والعشرونالطريق 

  احلكم باالستفاضة 
  هي درجة بني التواتر واآلحاد فاالستفاضة هي االشتهار الذي يتحدث به الناس وفاض بينهم 

وقد قسم احلنفية األخبار إىل ثالثة أقسام آحاد وتواتر واستفاضة وجعلوا املستفيض مرتبة بني املرتبتني وخصوا به 
  عموم القرآن 

  واتر ومنهم من جعله قسما من أقسام التواتر وقالوا هو مبنزلة الت
وهذا النوع من األخبار جيوز استناد الشهادة إليه وجيوز أن يعتمد الزوج عليه يف قذف امرأته ولعاهنا إذا استفاض 

  يف الناس زناها وجيوز اعتماد احلاكم عليه 
وال يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه قال شيخنا يف الذمي إذا زنا باملسلمة قتل وال يرفع عنه القتل اإلسالم 

  املعترب يف املسلم بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره هذا نص كالمه 
وهذا هو الصواب ألن االستفاضة من أظهر البينات فال يتطرق إىل احلاكم هتمة إذا استند إليها فحكمه هبا حكم 

قبل شهادة الشاهد إذا استفاض يف الناس صدقه حبجة ال مبجرد علمه الذي يشاركه فيه غريه ولذلك كان له أن ي
وعدالته من غري اعتبار لفظ شهادة على العدالة ويرد شهادته وحيكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه وهذا مما ال 

يعلم فيه بني العلماء نزاع وكذلك اجلارح واملعدل جيرح الشاهد باالستفاضة صرح بذلك أصحاب الشافعي وأمحد 
  اضة وال ريب أنا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وفسق احلجاج ويعدله باالستف

واملقصود أن االستفاضة طريق من طرق العلم اليت تنفي التهمة عن الشاهد واحلاكم وهي أقوى من شهادة اثنني 
  مقبولني 

  فصل

  الطريق الثاين والعشرون

  أخبار اآلحاد 
يه بأمر فيغلب على ظنه صدقه فيه أو يقطع به لقرينة به فيجعل ذلك مستندا وهو أن خيربه عدل يثق خبربه ويسكن إل

  حلكمه وهذا يصلح للترجيح واالستضهار بال ريب ولكن هل يكفى وحده يف احلكم هذا موضع تفصيل 
ينزل منزلة فيقال إما أن يقترن خبربه ما يفيد معه اليقني أم ال فإن اقترن خبربه ما يفيد معه اليقني جاز أن حيكم به و

الشهادة بل هو شهادة حمضة يف أصح األقوال وهو قول اجلمهور فإنه ال يشترط يف صحة الشهادة ذكر لفظ أشهد 
بل مىت قال الشاهد رأيت كيت وكيت أو مسعت أو حنو ذلك كانت شهادة منه وليس يف كتاب اهللا وال يف سنة 

اط لفظ الشهادة وال عن رجل واحد من الصحابة وال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موضع واحد يدل على اشتر
  قياس وال استنباط يقتضيه بل األدلة املتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك 



وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة وظاهر كالم أمحد وحكى ذلك عنه نصا قال تعاىل قل هلم شهداءكم الذين يشهدون 
  فإن شهدوا فال تشهد معهم أن اهللا حرم هذا 

ومعلوم قطعا أنه ليس املراد التلفظ بلفظة أشهد يف هذا بل جمرد اإلخبار بتحرميه وقال تعاىل لكن اهللا يشهد مبا أنزل 
  إليك 

  وال تتوقف صحة الشهادة على أنه يقول سبحانه أشهد بكذا 
ق أي أخرب به وتكلم به من علم واملراد به وقال تعاىل وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحل

  التوحيد 
وال تفتقر صحة اإلسالم إىل أن يقول الداخل فيه أشهد أن ال إله إال اهللا بل لو قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا 

وأن حممدا  كان مسلما باالنفاق وقد قال صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا
رسول اهللا فإذا تكلموا بقول ال إله إال اهللا حصلت هلم العصمة وإن مل يأتوا بلفظ أشهد وقال تعاىل فاجتنبوا الرجس 

  من األوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هللا غري مشركني به 
نبئكم بأكرب الكبائر وصح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عدلت شهادة الزور اإلشراك باهللا وقال أال أ

الشرك باهللا وقتل النفس اليت حرم اهللا وقول الزور ويف لفظ أال وشهادة الزور فسمى قول الزور شهادة وإن مل يكن 
  معه لفظ أشهد 

  وقال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 

ب الشمس وبعد الصبح حىت تطلع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة بعد العصر حىت تغر
الشمس ومعلوم أن عمر مل يقل البن عباس أشهد عندك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك ولكن أخربه 

  فسماه ابن عباس شهادة 
وقد تناظر اإلمام أمحد وعلي بن املديين يف العشرة رضوان اهللا عليهم فقال علي أقول هم يف اجلنة وال أشهد بذلك 

اء على أن اخلرب يف ذلك خرب آحاد فال يفيد العلم والشهادة إمنا تكون على العلم فقال له اإلمام أمحد مىت قلت بن
  هم يف اجلنة فقد شهدت حكاه القاضي أبو يعلى وذكره شيخنا رمحه اهللا 

  فكل من أخرب بشيء فقد شهد به وإن مل يتلفظ بلفظ أشهد 
رار بقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قومني بالقسط شهداء هللا ولو ومن العجب أهنم احتجوا على قبول اإلق

  على أنفسكم 
قالوا هذا يدل على قبول إقرار املرء على نفسه ومل يقل أحد إنه ال يقبل اإلقرار حىت يقول املقر أشهد على نفسي 

  وقد مساه اهللا شهادة 
هللا وال سنة رسوله وال قول أحد من الصحابة وال يتوقف قال شيخنا فاشتراط لفظ الشهادة ال أصل له يف كتاب ا

  إطالق لفظ الشهادة لغة على ذلك وباهللا التوفيق 
  وعلى هذا فليس اإلخبار طريقا آخر غري طريق الشهادة 

  فصل

  الطريق الثالث والعشرون



  احلكم باخلط اجملرد وله صور ثالث 
فيطلب منه إمضاءه والعمل به فقد اختلف يف ذلك فعن الصورة األوىل أن يرى القاضي حجة فيها حكمه إلنسان 

أمحد ثالث روايات إحداهن أنه إذا تيقن أنه خطه نفذه وإن مل يذكره والثانية أنه ال ينفذه حىت يذكره والثالثة أنه إذا 
  كان يف حرزه وحفظه نفذه وإال فال 

  مل يذكره  قال أبو الربكات وكذلك الروايات يف شهادة الشاهد بناء على خطه إذا
واملشهور من مذهب الشافعي أنه ال يعتمد على اخلط ال يف احلكم وال يف الشهادة ويف مذهبه وجه آخر أنه جيوز 

  االعتماد عليه إذا كان حمفوظا عنده كالرواية الثالثة عن أمحد 
كإقرار الرجل حبق من  وأما مذهب أيب حنيفة فقال اخلفاف قال أبو حنيفة إذا وجد القاضي يف ديوانه شيئا ال حيفظه

  احلقوق وهو ال يذكر ذلك وال حيفظه فإنه ال حيكم بذلك وال ينفذه حىت يذكره 
وقال أبو يوسف وحممد ما وجده القاضي يف ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل حبق أو إقرار 

  رجل لرجل حبق والقاضي 

  إذا كان حتت خامته حمفوظا ليس كل ما يف ديوان القاضي حيفظه ال حيفظ ذلك وال يذكره فإنه ينفذ ذلك ويقضي به 
  وأما مذهب مالك فقال يف اجلواهر ال يعتمد على اخلط إذا مل يذكره إلمكان التزوير عليه 

قال القاضي أبو حممد إذا وجد يف ديوانه حكما خبطه ومل يذكر أنه حكم به مل جيز له أن حيكم به إال أن يشهد عنده 
  شاهدان 

  ال وإذا نسي القاضي حكما حكم به فشهد به عنده شاهدان أنه قضى به نفذ احلكم بشهادهتما وإن مل يذكره ق
ومجهور أهل العلم على خالفها بل إمجاع أهل احلديث قاطبة على اعتماد الرواى على اخلط احملفوظ عنده وجواز 

اع اإلسالم اليوم وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه التحديث به إال خالفا شاذا ال يعتد به ولو مل يعتمد على ذلك لض
و سلم فليس بأيدي الناس بعد كتاب اهللا إال هذه النسخ املوجودة من السنن وكذلك كتب الفقه االعتماد فيها 
على النسخ وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبعث كتبه إىل امللوك وغريهم وتقوم هبا حجته ومل يكن 

بكتاب مبضمونه قط وال جرى هذا يف مدة حياته صلى اهللا عليه و سلم بل يدفع الكتاب خمتوما ويأمره يشافه رسوال 
  بدفعه إىل املكتوب إليه وهذا معلوم بالضرورة ألهل العلم بسريته وأيامه ويف 

ه مكتوبة الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيت
  عنده 

  ولو مل جيز األعتماد على اخلط مل تكن لكتابة وصيته فائدة 
قال إسحاق بن إبراهيم قلت ألمحد الرجل ميوت وتوجد له وصية حتت رأسه من غري أن يكون أشهد عليها أو أعلم 

   هبا أحدا هل جيوز إنفاذ ما فيها قال إن كان قد عرف خطه وكان مشهور اخلط فإنه ينفذ ما فيها
وقد نص يف الشهادة أنه إذا مل يذكرها ورأى خطه ال يشهد حىت يذكرها ونص فيمن كتب وصيته وقال اشهدوا 

  علي مبا فيها أهنم ال يشهدون إال أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر هبا 
  فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج يف كل مسألة حكم األخرى وجعل فيها وجهني بالنقل والتخريج 

  من امتنع من التخريج وأقر النصني وفرق بينهما  ومنهم



واختار شيخنا التفريق قال والفرق أنه إذا كتب وصيته وقال اشهدوا علي مبا فيها فإهنم ال يشهدون جلواز أن يزيد 
  يف الوصية 

  وينقص ويغري وأما إذا كتب وصيته مث مات وعرف أنه خطه فإنه يشهد لزوال هذا احملذور 
م كالنص يف جواز االعتماد على خط املوصي وكتبه صلى اهللا عليه و سلم إىل عماله وإىل امللوك واحلديث املتقد

  وغريهم تدل على ذلك وألن الكتابة تدل على املقصود فهي كاللفظ وهلذا يقع هبا الطالق 
والشهادة على  قال القاضي وثبوت اخلط يف الوصية يتوقف على معاينة البينة أو احلاكم لفعل الكتابة ألهنا عمل

  العمل طريقها الرؤية 
وقول اإلمام أمحد إن كان قد عرف خطه وكان مشهور اخلط ينفذ ما فيها يرد ما قاله القاضي فإن أمحد علق احلكم 
باملعرفة والشهرة من غري اعتبار ملعاينة الفعل وهذا هو الصحيح فإن القصد حصول العلم بنسبة اخلط إىل كاتبه فإذا 

ن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه فإن اخلط دال على اللفظ واللفظ دال على القصد واإلرادة وغاية عرف ذلك وتيق
ما يقدر اشتباه اخلطوط وذلك كما يعرض من اشتباه الصور واألصوات وقد جعل اهللا سبحانه خلط كل كاتب ما 

ة ال يستريبون فيها أن هذا يتميز به عن خط غريه كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته والناس يشهدون شهاد
خط فالن وإن جازت حماكاته ومشاهبته فال بد من فرق وهذا أمر خيتص باخلط العريب ووقوع االشتباه واحملاكاة لو 

  كان مانعا ملنع من الشهادة على اخلط عند معاينته إذا غاب عنه جلواز احملاكاة 

دة األعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت مع أن دلت األدلة املتضافرة اليت تقرب من القطع على قبول شها
  تشابه األصوات إن مل يكن أعظم من تشابه اخلطوط فليس دونه 

وقد صرح أصحاب أمحد والشافعي بأن الوارث إذا وجد يف دفتر مورثه أن يل عند فالن كذا جاز له أن حيلف على 
أديت إىل فالن ماله علي جاز له أن حيلف على ذلك استحقاقه وأظنه منصوصا عليها وكذلك لو وجد يف دفتره أين 

  إذا وثق خبط مورثه وأمانته 
ومل يزل اخللفاء والقضاة واألمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إىل بعض وال يشهدون حاملها على ما فيها 

  وال يقرءوهنا عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم إىل اآلن 
شهادة على اخلط وما جيوز من ذلك وما يضيق منه وكتاب احلاكم أىل عامله قال البخاري يف صحيحه باب ال

والقاضي ايل القاضي وقال بعض الناس كتاب احلاكم جائز إال يف احلدود قال وإن كان القتل فاخلطأ والعمد واحد 
يف احلدود وكتب  ألنه مال بزعمه وإمنا صار ماال بعد أن ثبت القتل فاخلطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إىل عامله

  عمر بن عبد العزيز يف سن كسرت 
  وقال إبراهيم كتاب القاضي إىل القاضي جائز إذا عرف الكتاب 

واخلامت وكان الشعيب جييز الكتاب املختوم مبا فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر حنوه وقال معاوية بن عبد الكرمي 
بن معاوية واحلسن البصري ومثامة بن عبد اهللا بن أنس  الثقفي شهدت عبد امللك بن يعلى قاضي البصرة وإياس

وبالل بن أيب بردة وعبد اهللا بن بريدة وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور جييزون كتب القضاة بغري حمضر من 
  الشهود فإن قال الذي جئ عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس املخرج من ذلك 

لبينة ابن أيب ليلى وسوار بن عبد اهللا وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن حمرز وأول من سأل على كتاب القاضي ا



قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن يل عند فالن كذا وكذا وهو بالكوفة 
ىت يعلم ما فيها فجئت به القاسم بن عبد الرمحن فأجازه وكره احلسن البصري وأبو قالبة أن يشهد على وصية ح

  ألنه ال يدري لعل فيها جورا 
  وقد كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أهل خيرب إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا حبرب كالمه 

وأجاز مالك الشهادة على اخلطوط فروى عنه بن وهب يف الرجل يقوم بذكر حق قد مات شهوده ويأيت بشاهدين 
  عدلني على خط كاتب 

  قال جتوز شهادهتما على الكتاب إذا كان عدال مع ميني الطالب وهو قول ابن القاسم اخلط 
وذكر ابن شعبان عن بان وهب أنه قال ال آخذ بقول مالك يف الشهادة على اخلط وقال الطحاوي خالف مالك 

  مجيع الفقهاء يف ذلك وعدوا قوله شذوذا 
مالك يف رجل قال مسعت فالنا يقول رأيت فالنا قتل فالنا أو قال حممد بن احلرث الشهادة على اخلط خطأ فقد قال 

  قال مسعت فالنا طلق امرأته أو قذفها أنه ال يشهد على شهادته إال أن يشهده قال واخلط أبعد من هذا وأضعف 
قال ولقد قلت لبعض االقضاة أجتوز شهادة املوتى فقال ما هذا الذي تقول فقلت إنكم جتيزون شهادة الرجل بعد 

  موته إذا وجدمت خطه يف وثيقة فسكت 
وقال حممد بن عبد احلكم ال يقضى يف دهرنا بالشهادة على اخلط ألن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور وقد قال 

  مالك يف الناس حتدث هلم أقضية على حنو ما أحدثوا من الفجور 
 إجازة اخلواتيم حىت إن القاضي ليكتب وقد روى يل عبد اهللا بن نافع عن مالك قال كان من أمر الناس القدمي

  للرجل الكتاب فما يزيد 

  على ختمه فيعمل به حىت أتتهم الناس فصار ال يقبل إال بشاهدين 
  واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ومل يقرأه عليهما وال عرفهما مبا فيه 

بوله ويقول الشاهدان له هذا كتابه دفعه إلينا خمتوما وهذا فقال مالك جيوز ذلك ويلزم القاضي املكتوب إليه ق
  إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور إذا مل يقرأه عليهما القاضي مل يعمل القاضي املكتوب إليه مبا فيه وهو إحدى 
  الروايتني عن مالك 

  م وحجتهم أنه ال جيوز أن يشهد الشاهد إال مبا يعل
وأجاب اآلخرون بأهنما مل يشهدا مبا تضمنه وإمنا شهدا بأنه كتاب القاضي وذلك معلوم هلما والسنة الصرحية تدل 
على صحة ذلك وتغري أحوال الناس وفسادها يقتضى العمل بالقول اآلخر وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس 

الناس فيها وهلذا جيوز عند مالك وأمحد يف إحدى ماال حيسن أن يطلع عليه كل أحد مثل الوصايا اليت يتخون 
الروايتني أن يشهدا على الوصية املختومة وجيوز عند مالك أن يشهدا على الكتاب املدرج ويقوال للحاكم نشهد 

  على إقراره مبا يف هذا الكتاب وإن مل يعلما مبا أقر واجلمهور ال جييزون احلكم بذلك 

اخلطوط قابلة للمشاهبة واحملاكاة وهل كانت قصة عثمان ومقتله إال بسبب اخلط قال املانعون من العمل باخلطوط 
فإهنم صنعوا مثل خامته وكتبوا مثل كتابه حىت جرى ما جرى ولذلك قال الشعىب ال تشهد أبدا إال على شيء 



  تذكره فإنه من شاء انتقش خامتا ومن شاء كتب كتابا 
ا أمثاهلا ولكن كان ذاك إذ الناس ناس وأما اآلن فكال وملا وإذا كان األمر قالوا وأما ما ذكرمت من اآلثار فنعم وههن

قد تغري يف زمن مالك وابن أيب ليلى حىت قال مالك كان من أمر الناس القدمي إجازة اخلوامت حىت إن القاضي ليكتب 
بن عبد احلكم ال يقضى للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه حىت اهتم الناس فصار ال يقبل إال شاهدان وقال حممد 

يف دهرنا هذا بالشهادة على اخلط ألن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور وقد كان الناس فيما مضى جييزون 
  الشهادة على خامت كتاب القاضي 

  فإن قيل فما تقولون يف الدابة يوجد على فخذها صدقة أو وقف أو حبس هل للحاكم أن حيكم بذلك 
وصرح به أصحاب مالك فإن هذه أمارة ظاهرة ولعلها أقوى من شهادة الشاهد وقد ثبت يف  قيل نعم له أن حيكم به

  الصحيحني من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال غدوت على رسول اهللا صلى اهللا 

النيب عليه وسلم بعبد اهللا بن أيب طلحة ليحنكه فوافيته يف يده امليسم يسم إبل الصدقة ولإلمام أمحد عنه قال دخلت 
صلى اهللا عليه و سلم وهو يسم غنما يف آذاهنا وروى مالك يف املوطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن 

اخلطاب رضي اهللا عنه إن يف الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها إىل أهل بيت ينتفعون هبا قال فقلت هي عمياء فقال 
ألرض قال فقال عمر أمن نعم اجلزية هي أم من نعم الصدقة فقلت عمر يقطروهنا باإلبل قال فقلت كيف تأكل من ا

من نعم اجلزية فقال عمر أردمت واهللا أكلها فقلت إن عليها وسم اجلزية ولوال أن الوسم مييز الصدقة من غريها 
  ه عنده ويشهد ملا هو وسم عليه مل تكن فيه فائدة بل ال فائدة للوسم إال ذلك ومن مل يعترب الوسم فال فائدة في

  فإن قيل فما تقولون يف الدار يوجد على باهبا أو حائطها احلجر مكتوبا إهنا وقف أو مسجد هل حيكم بذلك 
  قيل نعم يقضى به ويصري وقفا صرح به بعض أصحابنا وممن ذكره احلارثي يف شرحه 

  فإن قيل أليس جيوز أن ينقل احلجر إىل ذلك املوضع 
ن بل هذا أقرب ألن احلجر املشاهد جزء من احلائط داخل فيه ليس عليه قيل جواز ذلك كجواز كذب الشاهدي

  شيء من أمارات النقل بل يقطع غالبا بأنه بين مع الدار وال سيما إذا كان حجرا عظيما وضع عليه 

  احلائط حبيث يتعذر وضعه بعد البناء فهذا أقوى من شهادة رجلني أو رجل وامرأتني 
العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف هل للحاكم أن حيكم بكوهنا وقفا فإن قيل فما تقولون يف كتب 

  بذلك 
قيل هذا خيتلف باختالف قرائن األحوال فإذا رأينا كتبا مودعة يف خزانة وعليها كتابة الوقف وهي كذلك مدة 

ك وانقطعت كتب متطاولة وقد اشتهرت بذلك مل نسترب يف كوهنا وقفا وحكمها حكم املدرسة اليت عهدت لذل
وقفها أو فقدت ولكن تعامل الناس على تطاول املدة كوهنا وقفا فتكفى يف ذلك االستفاضة فإن الوقف يثبت 

باالستفاضة وكذلك مصرفه وأما إذا رأينا كتابا ال نعلم مقره وال عرف من كتب عليه الوقف فهذا يوجب التوقف 
  يف أمره حىت يتبني حاله 
رائن فإن قويت حكم مبوجبها وإن ضعفت مل يلتفت إليها وإن توسطت طلب االستظهار واملعول يف ذلك على الق

  وسلك طريق االحتياط وباهللا التوفيق 
وقد قال أصحاب مالك يف الرجلني يتنازعان يف حائط فينظر إىل عقده ومن له عليه خشب أو سقف وما أشبه ذلك 



ينة وكذلك القنوات اليت تشق الدور والبيوت إىل مستقرها مما يرى بالعني يقضى به لصاحبه وال يكلف الطالب الب
  إذا سدها الذي شقت داره وأنكر أن يكون عليها 

جمرى ألحد فإذا نظروا إىل القناة اليت شقت داره وشهدوا بذلك عند القاضي ومل يكن عنده يف شهادة الشهود 
  ا ومنع منه الذين وجههم لذلك مدفع ألزموه مرور القناة على داره وهنى عن سده

قالوا فإذا نظروا يف القناة تشق داره إىل مستقرها وهي قناة قدمية والبنيان فيها ظاهر حىت تصب يف مستقرها 
  فللحاكم أن يلزمه مبرور القناة كما وجدت يف داره 

كان بنائه وقال ابن القاسم فيما رواه ابن عبد احلكم عنه إذا اختلف الرجالن يف جدار بني داريهما كل يدعيه فإن 
إليهما فهو بينهما وإن كان معقودا إىل أحدمها ومنقطعا عن اآلخر فهو إىل من إليه العقد وإن كان منقطعا بينهما 
مجيعا فهو بينهما وإن كان ألحدمها فيه كوى وال شيء لآلخر فيه وليس مبنعقد إىل واحد منهما فهو إىل من إليه 

هما وإن كانت ألحدمها عليه خشب وال عقد فيه لواحد منهما فهو ملن مرافقه وإن كانت فيه كوى لكليهما فهو بين
  له عليه احلمل فإذا كان عليه محل هلما مجيعا فهو بينهما 

واملقصود أن الكتابة على احلجارة واحليوان وكتب العلم أقوى من هذه األمارات بكثري فهي أوىل أن يثبت هبا حكم 
ض وأما إذا عارض ذلك بينة ال تتهم وال تستند إىل جمرد البديل بذكر سبب تلك الكتابة وال سيما عند عدم املعار

  امللك واستمراره فإهنا تقدم على هذه األمارات 

  وأما إن عارضها جمرد اليد مل يلتفت إليها فإن هذه األمارات مبنزلة البينة والشاهد واليد ترفع بذلك 

  فصل

إذا اختلف الراهن واملرهتن يف قدره فالقول قول املرهتن مع ميينه مامل  ومما يلحق هبذا الباب شهادة الرهن بقدر الدين
  يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل املدينة وخالفه األكثرون 

  ومذهبه أرجح واختاره شيخنا رمحه اهللا 
املرهتن وكان  وحجته أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل الرهن بدال من الكتاب والشهود حيفظ به احلق فلو مل يقبل قول

القول قول الراهن مل تكن يف الرهن فائدة وكان وجوده كعدمه إال يف موضع واحد وهو تقدمي املرهتن بدينه على 
الغرماء الذين ديوهنم بغري رهن ومعلوم أن الرهن مل يشرع جملرد هذه الفائدة وإمنا ذكره اهللا سبحانه يف القرآن 

شاهد بقدر احلق وليس يف العرف أن يرهن الرجل ما يساوي ألف دينار  العظيم قائما مقام الكتاب والشهود فهو
  على درهم 

  ومن يقول القول قول الراهن يقبل قوله إنه رهنه على مثن درهم أو أقل وهذا مما يشهد العرف ببطالنه 
ل املالك فكذلك والذين جعلوا القول قول الراهن ألزموا منازعيهم بأهنما لو اختلفا يف أصل الرهن لكان القول قو

  يف قدر الدين 

وفرق اآلخرون بني املسألتني بأنه قد ثبت تعلق احلق به يف مسألة النزاع والرهن شاهد املرهتن فمعه ما يصدقه 
  خبالف مسألة اإللزام 

  فصل 



  الطريق الرابع والعشرون

  بني الركاز واللقطة بالعالمات العالمات الظاهرة وقد تقدمت يف أول الكتاب ونزيد ههنا أن أصحابنا وغريهم فرقوا 
فقالوا الركاز ما دفنته اجلاهلية ويعترب ذلك برؤية عالماهتم عليه كأمساء ملوكهم وصورهم وصلبهم فأما ما عليه 

عالمات املسلمني كأمسائهم أو القرآن وحنوه فهو لقطة ألنه ملك مسلم مل يعلم زواله عنه وكذلك إن كانت على 
ى بعضه عالمة الكفار ألن الظاهر أنه صار ملسلم فدفنه وما ال عالمة عليه فهو لقطة تغليبا بعضه عالمة اإلسالم وعل

  حلكم اإلسالم 
ومنها أن اللقيط لو ادعاه اثنان ووصف أحدمها عالمة مستورة يف جسده قدم يف ذلك وحكم له وهذا مذهب أمحد 

  وأيب حنيفة 
  ه ووصف أحدمها فيه عالمات خفية وقال الشافعي ال حيكم بذلك كما لو ادعيا عينا سوا

واملرجحون له بذلك فرقوا بينهما بأن ذلك نوع التقاط فقدم بالصفة كلقطة املال وقد دل عليها النص الصحيح 
  الصريح وقياس اللقيط على لقطة 

على  املال أوىل من قياسه على دعوى غريه من األعيان على أن يف دعوى العني إذا وصفها أحدمها مبا يدل ظاهرا
  صدقه نظرا 

  وقياس املذهب يف مسألة تداعي الزوجني ترجيح الواصف إذا 
وقد جرى لنا نظري هذه املسألة سواء وهو ان رجلني تداعيا صرة فيها دراهم فسأل ويل األمر أحدمها عن صفتها 

ذب فوصفها بصفات خفية فسأل اآلخر فوصفها بصفات أخرى فلما اعتربت طابقت صفات األول هلا وظهر ك
  اآلخر فعلم ويل األمر واحلاضرون صدقه يف دعواه وكذب صاحبه فدفعها إىل الصادق 

  وهذا قد يقوى حبيث يفيد القطع وقد يضعف وقد يتوسط 
ومنها وجوب دفع اللقطة إىل واصفها قال أمحد يف رواية حرب إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإهنا ترد 

  وال ترد عليه إال ببينة  إليه وال نذهب إىل قول الشافعي
وقال ابن مشيش إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه عالمتها تدفع إليه قال نعم وقال وإذا جاء بعالمة عفاضها 

  ووكائها وعددها فليس يف قليب منه شيء 
ل ونص أيضا على املتكاريني خيتلفان يف دفن الدار كل واحد منهما يدعيه فمن أصاب الوصف كان له وبذلك قا

  مالك وإسحاق وأبو عبيد 

وقال أبو حنيفة والشافعي إن غلب على ظن امللتقط صدقه جاز الدفع ومل جيب وإن مل يغلب مل جيز ألنه مدع وعليه 
  البينة 

والصحيح األول ملا روى مسلم يف صحيحه من حديث أيب بن كعب فذكر احلديث وفيه فإن جاء أحد خيربك 
  إياه بعددها ووعائها ووكائها فأعطها 

ويف حديث زيد بن خالد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه واألمر للوجوب وللوصف 
بينة ظاهرة فإهنا من البيان وهو الكشف واإليضاح واملراد هبا وضوح حجة الدعوى وانكشافها وهو موجود يف 

  الوصف 



  فصل

  الطريق اخلامس والعشرون

  احلكم بالقرعة 
الكالم عليها مستوىف واحلجة يف إثباهتا وأهنا أقوى من كثري من الطرق اليت حيكم هبا من أبطلها كمعاقد  وقد تقدم

القمط واخلص ووجوه اآلجر وحنو ذلك وأقوى من احلكم بكون الزوجة فراشا مبجرد العقد وإن علم قطعا عدم 
  اجتماعهما وأقوى من احلكم بالنكول اجملرد 

  فصل

  شرونالطريق السادس والع

  احلكم بالقافة 
وقد دلت عليها سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعمل خلفائه الراشدين والصحابة من بعدهم منهم عمر بن 

اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأبو موسى األشعري وابن عباس وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم وال خمالف هلم يف 
يب وعطاء ابن أيب رباح والزهرى وإياس بن معاوية وقتادة وكعب بن الصحابة وقال هبا من التابعني سعيد بن املس

سود ومن تابعي التابعني الليث بن سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعي وأصحابه وإسحاق وأبو ثور 
  وأهل الظاهر كلهم 

  وباجلملة فهذا قول مجهور األمة 
هلا تعويل على جمرد الشبه وقد يقع بني األجانب وينتفي بني وخالفهم يف ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا العمل 

  األقارب 
وقد دلت على اعتبارها سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت عائشة رضي اهللا عنها دخل علي رسول اهللا 

ى أسامة صلى اهللا عليه و سلم وهو مسرور تربق أسارير وجهه فقال أي عائشة أمل ترى إىل جمزر املدجلي دخل فرأ
  وزيدا وعليهما قطيفة وقد عظتا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه األقدام بعضها من بعض 

ويف لفظ دخل قائف والنيب صلى اهللا عليه و سلم ساجد وأسامة بن زيد وزيد بن حارث مضطجعان فقال إن هذه 
متفق عليهما وذلك يدل على أن  األقدام بعضها من بعض فسر بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخرب عائشة

  إحلاق القافة يفيد النسب لسرور النيب صلى اهللا عليه و سلم به وهو ال يسر بباطل 
فإن قيل النسب كان ثابتا بالفراش فسر النيب صلى اهللا عليه و سلم مبوافقته قول القائف للفراش ال أنه أثبت 

  النسب بقوله 
الناس يقدحون يف نسبه لكونه أسود وأبوه أبيض فلما شهد القائف بأن  قيل نعم النسب كان ثابتا بالفراش وكان

   -تلك األقدام بعضها من بعض سر النيب ص 

  بتلك الشهادة اليت أزالت التهمة حىت برقت أسارير وجهه من السرور



ا بل كانت أكره ومن ال يعترب القافة يقول هي من أحكام اجلاهلية ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليسر هل
شيء إليه ولو كانت باطلة مل يقل لعائشة أمل ترى أن جمزرا املدجلي قال كذا وكذا فإن هذا إقرار منه ورضا بقوله 

ولو كانت القافة باطلة مل يقر عليها ومل يرض هبا وقد ثبت يف قصة العرنيني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث يف 
داود بإسناد صحيح فدل على اعتبار القافة واالعتماد عليها يف اجلملة فاستدل بأثر طلبهم قافة فأتى هبم رواه أبو 

  األقدام على املطلوبني وذلك دليل حسي على 

  احتاد األصل والفرع فإن اهللا سبحانه وتعاىل أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه 
اخلطاب رضي اهللا عنه دعا القافة يف  وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال أخربين عروة أن عمر بن

  رجلني اشتركا يف الوقوع على امرأة يف طهر واحد وادعيا ولدها فأحلقته القافة بأحدمها 
قال الزهرى أخذ عمر بن اخلطاب ومن بعده بنظر القافة يف مثل هذا وإسناده صحيح متصل فقد لقي عروة عمر 

  واعتمر معه 
شعىب عن ابن عمر قال اشترك رجالن يف طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة وروى شعبة عن توبة العنربي عن ال

  فقالوا قد أخذ الشبه منهما مجيعا فجعله عمر بينهما وهذا صحيح أيضا 
وروى حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه قال كنت جالسا عند عمر بن اخلطاب فجاءه رجالن خيتصمان يف 

ل عمر ادعوا يل أخا بين املصطلق فجاءه وأنا جالس فقال انظر ابن أيهما تراه فقال غالم كالمها يدعي أنه ابنه فقا
قد اشتركا فيه مجيعا فقال عمر لقد ذهب بك بصرك املذاهب وقام فضربه بالدرة مث دعا أم الغالم والرجالن 

حىت يستمر يب محل  جالسان واملصطلقي جالس فقال هلا عمر ابن أيهما هو قالت كنت هلذا فكان يطؤين مث ميسكين
  مث يرسلين حىت ولدت منه أوالدا مث أرسلين مرة فأهرقت الدماء حىت ظننت أنه مل يبق شيء مث أصابين 

هذا فاستمررت حامال قال أفتدرين من أيهما هو قالت ما أدري من أيهما هو قال فعجب عمر للمصطلقي وقال 
  للغالم خذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أحدمها واتبعه 

وى قتادة عن سعد بن املسيب يف رجلني اشتركا يف طهر امرأة فحملت غالما يشبههما فأحلقه هبما وجعله يرثهما ور
ويرثانه وجعله بينهما قال فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب فدعا القافة فقال هلم انظروا فقالوا تراه يشبهها قتادة 

  فقلت لسعيد بن املسيب ملن عصبته قال للثاين منهما 
وى قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن علي أن رجلني وقعا على امرأة يف طهر واحد فجاءت بولد فدعا له علي ور

  رضي اهللا عنه القافة وجعله ابنهما مجيعا يرثهما ويرثانه 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سريين قال اختصم إىل أيب موسى األشعري يف ولد ادعاه دهقان 

عرب فدعا القافة فنظروا إليه فقالوا للعريب أنت أحب إلينا من هذا العلج ولكن ليس ابنك فخل عنه ورجل من ال
  فإنه ابنه 

وروى زياد بن أيب زياد قال انتفى ابن عباس من ولد له فدعا له ابن كلدة القائف فقال أما أنه ولده وادعاه ابن 
  عباس 

  ية له وصح عن قتادة عن النضر بن أنس أن أنسا وطئ جار



  فولدت جارية فلما حضر قال ادعوا هلا القافة فإن كانت منكم فأحلقوها بكم 
  وصح عن محيد أن انسا شك يف ولد له فدعا له القافة 

  وهذه قضايا يف مظنة الشهرة فيكون إمجاعا 
  قال حنبل مسعت أبا عبد اهللا قيل له حتكم بالقافة قال نعم مل يزل الناس على ذلك 

  فصل

  أصول الشريعة تشهد للقافة والقياس و
ألن القول هبا حكم يستند إىل درك أمور خفية وظاهرة توجب للنفس سكونا فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقومي 

  املقوم 
  وقد حكى أبو حممد بن قتيبة أن قائفا كان يعرف أثر األنثى من أثر الذكر 

رسول اهللا أو حتتلم املرأة قال تربت يداك فبم يشبهها وأما قوهلم إنه يعتمد الشبه فنعم وهو حق قالت أم سلمة يا 
  ولدها متفق عليه 

وملسلم من حديث أنس بن مالك عن أم سليم قالت وهل يكون هذا يعىن املاء فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نعم فمن أين يكون 

  بق يكون الشبه منه الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر فمن أيهما عال أو س
وعن عائشة أن امرأة قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل تغتسل املرأة إذا هي احتلمت وأبصرت املاء فقال 
نعم فقالت هلا عائشة تربت يداك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعيها وهل يكون الشبه إال من قبل ذاك 

  رواه مسلم 
يب أمساء الرحيب عن ثوبان قال كنت قائما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء حرب من وله أيضا من حديث أ

أحبار اليهود فقال السالم عليك احلديث بطوله إىل أن قال جئت أسألك عن الولد فقال ماء الرجل أبيض وماء 
  املرأة مين الرجل أنثى بإذن اهللا  املرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مين الرجل املرأة ذكرا بإذن اهللا وإذا عال مين

  ومسعت شيخنا رمحه اهللا يقول يف صحه هذا اللفظ نظر 
قلت ألن املعروف احملفوظ يف ذلك إمنا هو تأثري سبق املاء يف الشبه وهو الذي ذكره البخاري من حديث أنس أن 

أشياء قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  عبد اهللا بن سالم بلغه مقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة فأتاه فسأله
  وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد 

  فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد اهللا بن سالم واجلواب الذي أجابه 

اجلواب واحد وال سيما إن كانت القصة به النيب صلى اهللا عليه و سلم هو نظري السؤال الذي سأل عنه احلرب و
واحدة واحلرب هو عبد اهللا بن سالم فإنه سأله وهو على دين اليهود فأنسى امسه وثوبان قال جاء حرب من اليهود وإن 

  كانتا قصتني والسؤال واحد فال بد أن يكون اجلواب كذلك 
  احلجة وزالت به الشبهة وهذا يدل على أهنم سألوا عن الشبه وهلذا وقع اجلواب به وقامت به 

وأما اإلذكار واإليناث فليس بسبب طبيعي وإمنا سببه الفاعل املختار الذي يأمر امللك به مع تقدير الشقاوة 
والسعادة والرزق واألجل ولذلك مجع بني هذه األربع يف احلديث فيقول امللك يا رب ذكر يا رب أنثى فيقضى 



ذلك إىل حمض مشيئته يف قوله تعاىل يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء  ربك ما شاء ويكتب امللك وقد رد سبحانه
  الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء عقيما 

والتعليق باملشيئة وإن كان ال ينايف ثبوت السبب بذلك إذا علم كون الشيء سببا دل على سببيته بالعقل وبالنص 
  أم سليم ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر  وقد قال صلى اهللا عليه و سلم يف حديث

  فمن أيهما عال يكون الشبه فجعل للشبه سببني علو املاء وسبقه 
وباجلملة فعامة األحاديث إمنا هي تأثري سبق املاء وعلوه يف الشبه وإمنا جاء تأثري ذلك يف اإلذكار واإليناث يف 

أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه باإلذكار واإليناث وإن كان قد قاله حديث ثوبان وحده وهو فرد بإسنادة فيحتمل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو احلق الذي ال شك فيه وال ينايف سائر األحاديث فإن الشبه من السبق 

شقاوة واإلذكار واإليناث من العلو وبينهما فرق وتعليقه على املشيئة ال ينايف تعليقه على السبب كما أن ال
  والسعادة والرزق معلقات باملشيئة وحاصلة بالسبب واهللا أعلم 

واملقصود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعترب الشبه يف حلوق النسب وهذا معتمد القائف ال معتمد له سواه وقد 
 الساقني فهو قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قصة املتالعنني إن جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليتني خدجل

لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا 
  شأن رواه البخاري فاعترب النيب صلى اهللا عليه و سلم الشبه وجعله ملشبهه 

  فإن قيل فهذا حجة عليكم ألنه مع صريح الشبه مل يلحقه يف احلكم 
  أعمال الشبه لقيام مانع اللعان وهلذا قال صلى اهللا عليه و سلم قيل إمنا منع 

  لوال اإلميان لكان يل وهلا شأن 
فاللعان سبب أقوى من الشبه قاطع النسب وحيث اعتربنا الشبه يف حلوق النسب فإمنا ذاك إذا مل يقاومه سبب أقوى 

شبه لغري صاحبه كما حكم النيب صلى اهللا عليه و منه وهلذا ال يعترب مع الفراش بل حيكم بالولد للفراش وإن كان ال
سلم يف قصة عبد بن زمعة بالولد املتنازع فيه لصاحب الفراش ومل يعترب الشبه املخالف له فأعمل النيب صلى اهللا 
عليه و سلم الشبه يف حجب سودة حيث انتفى املانع من إعماله يف هذا احلكم بالشبه إليها ومل يعمله يف النسب 

  الفراش لوجود 
وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضى اعتبار الشبه يف حلوق النسب والشارع متشوف إىل اتصال 

  األنساب وعدم انقطاعها 
وهلذا اكتفى يف ثبوهتا بأدىن األسباب من شهادة املرأة الواحدة على الوالدة والدعوى اجملردة مع اإلمكان وظاهر 

شبه اخلايل عن سبب مقاوم له كافيا يف ثبوته وال نسبة بني قوة اللحاق بالشبه وبني الفراش فال يستبعد أن يكون ال
ضعف اللحاق جملرد العقد مع القطع بعدم االجتماع يف مسألة املشرقية واملغريب ومن طلق عقيب العقد من غري مهلة 

  مث جاءت بولد 
سب كما يف الصحيح أن رجال قال له إن امرأيت فإن قيل فقد ألغى النيب صلى اهللا عليه و سلم الشبه يف حلوق الن

  ولدت غالما أسود فقال 



هل لك من إبل قال نعم قال فما ألواهنا قال محر قال فهل فيها من أورق قال نعم إن فيها لورقا قال فأىن هلا ذلك 
  قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق 

جود الفراش الذي هو أقوى منه كما يف حديث ابن أمة زمعة وال يدل على ذلك أنه قيل إمنا مل يعترب الشبه ههنا لو
ال يعترب مطلقا بل يف احلديث ما يدل على اعتبار الشبه فإنه صلى اهللا عليه و سلم أحال على نوع آخر من الشبه 

  وهو نزع العرق وهذا الشبه أوىل لقوته بالفراش واهللا أعلم 
ع مدعي الولد غريه فهو له وإن نازعه غريه فإن كان أحدمها صاحب فراش قدم على اآلخر قالت احلنفية إذا مل يناز

فإن الولد للفراش وإن استويا يف عدم الفراش فإن ذكر أحدمها عالمة جبسده ووصفه بصفة فهو له وإن مل يصفه 
نيفة يلحق هبما حكما مع العلم واحد منهما فإن كانا رجلني أو رجال وامرأة أحلق هبما وإن كانا امرأتني فقال أبو ح

بأنه مل خيرج إال من أحدامها ولكن أحلقه هبما يف احلكم كما لو كان املدعي ماال فأجرى اإلنسان جمرى األموال 
  واحلقوق 

وقال أبو يوسف وحممد ال يلحق هبما كما قال اجلمهور للقطع بأنه يستحيل أن يولد منهما خبالف الرجلني فإنه 
  مائهما كما خيلق من ماء الرجل واملرأة ميكن ختليقه من 

  قالوا وقد دل على اعتبار العالمات قصة شاهد يوسف وقول النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم للملتقط أعرف عفاصها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها فعرفها فأداها إليه 
فكنا حنكم بالشبه يف ذلك كما حنكم بني  قالوا ولو أثرت القافة والشبه يف نتاج اآلدمي ألثر ذلك يف نتاج احليوان

  اآلدميني وال نعلم بذلك قائال 
قالوا وألن الشبه أمر مشهود مدرك حباسة البصر فإما أن حيصل لنا ذلك باملشاهدة أو ال حيصل فإن حصل مل تكن يف 

  سيا ال يدرك باحلس القائف فائدة وال حاجة إليه وإن مل حيصل لنا باملشاهدة مل نصدق القائف فإنه يدعي أمرا ح
قالوا وقد دل احلس على وقوع التشابه بني األجانب الذين ال نسب بينهم ووقوع التخالف والتباين بني ذوي 
النسب الواحد وهذا أمر معلوم باملشاهدة ال ميكن جحده فكيف يكون دليال على النسب ويثبت به التوارث 

  واحلرمة واحملرمية وسائر أحكام النسب 
ستلحاق موجب للحوق النسب وقد وجد يف املتداعيني وتساويا فيه فيجب أن يتساويا يف حكمه فإنه قالوا واال

ميكن كونه منهما وقد استلحقه كل واحد منهما واالستلحاق أقوى من الشبه وهلذا لو استلحقه مستلحق ووجدنا 
  شبها بينا بغريه أحلقناه مبن استلحقه ومل نلتفت إىل الشبه 

  قائف إما شاهد وإما حاكم فإن كان شاهدا فمستند قالوا وألن ال

شهادة الرؤية وهو وغريه فيها سواء فجرى تفرده يف الشهادة جمرى شهادة واحد من بني اجلمع العظيم بأمر لو وقع 
  لشاركوه يف العلم به ومثل هذا ال يقبل 

  ية والشبه وقد عرف أنه ال يصلح طريقا وإن كان حاكما فاحلاكم البد له من طريق حيكم هبا وال طريق ههنا إال الرؤ
قالوا ولو كانت القافة طريقا شرعيا ملا عدل عنها داود وسليمان صلوات اهللا وسالمه عليهما يف قصة الولد الذي 

ادعته املرأتان بل حكم به داود للكربى وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة اليت استدل هبا من شفقتها عليه 
  ومل يعترب قافة وال شبها  بإقرارها به الكربى

قالوا وقد روى زيد بن أرقم قال أتى علي رضي اهللا عنه وهو باليمن بثالثة وقعوا على امرأة يف طهر واحد فسأل 



اثنني أتقران هلذا بالولد قاال ال حىت سأهلم مجيعا فجعل كلما سأل اثنني قاال ال فأقرع بينهم فأحلق الولد بالذي 
  ثلثي الدية قال فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فضحك حىت بدت نواجذه  صارت عليه القرعة وجعل

  ويف لفظ فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية 
ويف لفظ فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال أعلم إال ما قال علي أخرجه اإلمام أمحد يف املسند وأبو 

  اكم يف صحيحه داود والنسائي وابن ماجه واحل
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لشرعية: كتاب  لسياسة ا احلكمية يف ا لطرق    ا
اجلوزية: املؤلف  لقيم  بن ا ا  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

  قال أبو حممد بن حزم هذا خرب مستقيم السند نقلته كلهم ثقات 
وهذا حديث مداره على الشعيب وقد رواه عنه مجاعة واختلف عليه فرواه حيىي بن سعيد القطان وخالد بن عبد اهللا 

الواسطي وعبد اهللا بن منري ومالك بن امساعيل النهدى وقيس بن الربيع عن األجلح حيىي بن عبد اهللا بن حجية 
  الكندي عن الشعىب عن عبد اهللا بن اخلليل احلضرمي الكويف عن زيد بن أرقم ومن هذا الوجه أورده احلاكم 

  اهللا بن أيب اخلليل وكذلك رواه سفيان بن عيينة وعلي بن مسهر عن األجلح وقاال عبد 
ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعىب عن أيب اخلليل أو ابن أيب اخلليل أن ثالثة نفر اشتركوا ومل يذكر زيدا 

  ومل يرفعه 
  ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن صاحل بن صاحل اهلمداين عن الشعىب عن عبد خري احلضرمي 

الرحيم بن سليمان عن حممد بن سامل عن الشعىب عن علي بن ذريح  ورواه ابن عيينة وجرير بن عبد احلميد وعب
  ويقال ذرى احلضرمي عن زيد 

ورواه خالد بن عبد اهللا الواسطي عن أيب إسحاق الشيباين سليمان بن فريوز عن الشعيب عن رجل من حضرموت 
  عن زيد 

كان شعبة يف حديث مل يكن باطال وكان وباجلملة فيكفي أن يف هذا احلديث أمري املؤمنني ويف احلديث شعبة وإذا 
  حمفوظا وقد عمل به أهل 

الظاهر وهو وجه للشافعية عند تعارض البينة وهو ظاهر بل صريح يف عدم اعتبار القافة فإهنا لو كانت معتربة مل 
  يعدل عنها إىل القرعة 

راش فوافقه قول القائف فسر قالوا وأصح ما معكم حديث أسامة بن زيد وال حجة فيه ألن النسب هناك ثابت بالف
النيب صلى اهللا عليه و سلم مبوافقته قول القائف لشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش وهذا ال خفاء به فمن 

  أين يصلح ذلك إلثبات كون القافة طريقا مستقال بإثبات النسب 
وإثباتا كما إذا ادعاه رجالن أو امرأتان أو قال أصحاب احلديث حنن إمنا حنتاج إىل القافة عند التنازع يف الولد نفيا 

اعترف الرجالن بأهنما وطئا املرأة بشبهة وأن الولد من أحدمها وكل منهما ينفيه عن نفسه وحينئذ فإما أن نرجح 
أحدمها بال مرجح وال سبيل إليه وإما أن نلغي دعوامها فال يلحق بواحد منهما وهو باطل أيضا فإهنما معترفان 

ق وليس هنا سبب غريمها وإما أن يلحق هبما مع ظهور الشبه البني بأحدها وهو أيضا باطل شرعا بسبب اللحو
وعرقا وقياسا كما تقدم وإما أن يقدم أحدمها بوصفه لعالمات يف الولد كما يقدم واصف اللقطة وهذا أيضا ال 

دن الطفل وعالماته غري مستبعد بل اعتبار به ههنا خبالف اللقطة والفرق بينهما ظاهر فإن اطالع غري األب على ب
هو واقع كثريا فإن الطفل بارز ظاهر لوالديه وغريمها وأما اطالع غري مالك اللقطة على عددها وعفاصها ووعائها 

  ووكائها فأمر يف غاية الندرة فإن العادة جارية بإخفائها وكتماهنا فإحلاق إحدى الصورتني باألخرى ممتنع 

  طوع ببطالنه واستحالته عقال وحسا فهو كإحلاق ابن ستني سنة بابن عشرين وأما اإلحلاق بأمني فمق
وكيف ينكر القافة اليت مدارها على الشبه الذي وضعه اهللا سبحانه بني الوالدين والولد من يلحق الولد بأمني فأين 



  أحد هذين احلكمني من اآلخر يف العقل والشرع والعرف والقياس 
حكما من األحكام يقطع ببطالن سببه حسا أو عقال فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك فإنه وما أثبت اهللا ورسوله قط 

ال أحسن حكما منه سبحانه وتعاىل وال أعدل وال حيكم حكما يقول العقل ليته حكم خبالفه بل أحكامه كلها مما 
  سواها يشهد العقل والفطر حبسنها ووقوعها على أمت الوجوه وأحسنها وأنه ال يصلح يف موضعها 

وأنت إذا عرضت على العقول كون الولد من أبني مل جتد قبوهلا له كقبوهلا لكون الولد ملن أشبهه الشبه البني فإن 
  هذا موافق لعادة اهللا وسنته يف خلقه وذلك خمالف لعادته وسنته 

  وقوهلم إهنما استويا يف سبب اإلحلاق وهو الدعوى فيستويان يف احلكم وهو حلوق النسب 
ل إن القاعدة أن صحة الدعوى يطلب بياهنا من غري جهة املدعي مهما أمكن وقد أمكن ههنا بياهنا بالشبه البني فيقا

  يطلع عليه القائف فكان 

اعتبار صحتها بذلك أوىل من اعتبار صحتها مبجرد الدعوى فإذا انتفى السبب الذي يبني صحتها من غري جهة 
دعوى فإذا استويا فيها استويا يف حكمها فهذا حمض الفقه ومقتضى قواعد املدعي كالفراش والقافة بغري إعمال ال

  الشرع 
وأما أن تعمل الدعوى اجملردة مع ظهور ما خيالفها من الشبه البني الذي نصبه اهللا سبحانه وتعاىل عالمة لثبوت 

  النسب شرعا وقدرا فهذا خمالف للقياس وأصول الشرع 
  و سلم البينة على من ادعى وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

والبينة اسم ملا يبني صحة الدعوى والشبه بني صحة الدعوى فإذا كان من جانب أحد املتالعنني كان النسب له وإن 
  كان من جهتهما كان النسب هلما 

  وقوهلم لو أثر الشبه والقافة يف نتاج األدمي ألثر يف نتاج احليوان 
  جوابه من وجوه 
  ة إذ مل يذكروا عليها دليال سوى جمرى الدعوى فأين التالزم شرعا وعقال بني الناس أحدها منع املالزم

الثاين أن الشارع يتشوف إىل ثبوت األنساب مهما أمكن وال حيكم بانقطاع النسب إال حيث يتعذر إثباته وهلذا 
  ثبت بالفراش وبالدعوى وباألنساب اليت مبثلها ال يثبت نتاج احليوان 

ات النسب فيه حق هللا وحق للولد وحق لألب ويترتب عليه من أحكام الوصل بني العباد ما به قوام الثالث أن إثب
  مصاحلهم ما يترتب فأثبته الشرع بأنواع الطرق اليت ال يثبت مبثلها نتاج احليوان 

عيد عليه فلو الرابع أن سبب الوطء وهو إمنا يقع غالبا يف غاية التستر ويكتم عن العيون وعن اطالع القريب والب
كلف البينة على سببه لضاعت أنساب بين آدم وفسدت أحكام الصالت اليت بينهم وهلذا ثبت بأيسر شيء من 
فراش ودعوى وشبه حىت أثبته أبو حنيفة مبجرد العقد مع القطع بعدم وصول أحدمها إىل اآلخر وأثبته ألمني مع 

  به أوىل من ذلك بكثري القطع بعدم خروجه منهما احتياطا للنسب ومعلوم أن الش
اخلامس أن املقصود من نتاج احليوان إمنا هو املال اجملرد فدعواه دعوى مال حمض خبالف دعوى النسب فأين دعوى 

  املال من دعوى النسب وأين أسباب ثبوت أحدمها من أسباب ثبوت اآلخر 
  والنسب خبالف ذلك  السادس أن املال يباح بالبذل ويعاوض عليه ويقبل النقل وجتوز الرغبة عنه

السابع أن اهللا سبحانه جعل بني أشخاص اآلدميني من الفروق يف صورهم وأصواهتم وحالهم ما يتميز به بعضهم من 



بعض وال يقع معه االشتباه بينهم حبيث يتساوى الشخصان من كل وجه إال يف غاية الندرة مع أنه البد من الفرق 
  حليوان بل التشابه فيه وهذا القدر ال يوجد مثله بني أشخاص ا

أكرب والتماثل أغلب فال يكاد احلس مييز بني نتاج حيوان ونتاج غريه برد كل منهما إىل أمه وأبيه وإن كان قد يقع 
  ذلك ولكن وقوعه قليل بالنسبة إىل أشخاص اآلدمي فإحلاق أحدمها باآلخر ممتنع 

مدرك باحلس فإن حصل باملشاهدة فال حاجة إىل القائف والثامن قوهلم إن االعتماد يف القافة على الشبه وهو أمر 
  وإن مل حيصل مل يقبل قول القائف 

  جوابه أن يقال األمور املدركة باحلس نوعان 
نوع يشترك فيه اخلاص والعام كالطول والقصر والبياض والسواد وحنو ذلك فهذا ال يقبل فيه تفرد املخرب والشاهد 

  مبا ال يدركه الناس معه 
 ما ال يلزم فيه االشتراك كرؤية اهلالل ومعرفة األوقات وأخذ كل من الليل والنهار يف الزيادة والنقصان وحنو والثاين

ذلك مما خيتص مبعرفته أهل اخلربة من تعديل القسمة وكرب احليوان وصغره واخلرص وحنو ذلك فهذا وأمثاله مما 
  الثنني مستنده احلس وال جيب االشتراك فيه فيقبل قول الواحد وا

ومن هذا التشابه بل والتماثل بني اآلدميني فإن التشابه بني الولد والوالد يظهر يف صورة الطفل وشكله وهيئة 
أعضائه ظهورا خفيا خيتص مبعرفت القائف دون غريه وهلذا كانت العرب تعرف ذلك لبىن مدجل وتقر هلم به مع أنه 

  ال خيتص هبم وال يشترط كون القائف منهم قال 

اعيل بن سعيد سألت أمحد عن القائف هل يقضى بقوله قال يقضى بقوله إذا علم وأهل احلجاز يعرفون ذلك إمس
  وشرط بعض الشافعية كونه مدجليا وهذا ضعيف جدا ال يلتفت إليه 

قال عبد الرمحن بن حاطب كنت جالسا عند عمر فجاءه رجالن يف غالم كالمها يدعى أنه ابنه فقال عمر رضي اهللا 
ادعو يل أخا بين املصطلق فجاء فقال انظر ابن أيهما تراه فقال قد اشتركا فيه وذكر بقية اخلرب وبنو املصطلق  عنه

  بطن من خزاعة ال نسب هلم يف بين مدجل 
وكذلك إياس بن معاوية كان غاية يف القيافة وهو من مزينة وشريح بن احلارث القاضي كان قائفا وهو من كندة 

  احلجاز يعرفون ذلك ومل خيصه ببين مدجل وقد قال أمحد أهل 
واملقصود أن أهل القيافة كأهل اخلربة وأهل اخلرص والقامسني وغريهم ممن اعتمادهم على األمور املشاهدة املرئية 
هلم وهلم فيها عالمات خيتصون مبعرفتها من التماثل واالختالف والقدر واملساحة وأبلغ من ذلك الناس جيتمعون 

  فرياه من بينهم الواحد واإلثنان فيحكم بقوله أو قوهلما دون بقية اجلمع  لرؤية اهلالل
  قوهلم إنا ندرك التشابه بني األجانب واالختالف بني املشتركني يف النسب 

قلنا نعم لكن الظاهر األكثر خالف ذلك وهو الذي أجرى اهللا سبحانه وتعاىل به العادة وجواز التخلف عن الدليل 
  ة يف النادر ال خيرجه عن أن يكون دليال عند عدم معارضة ما يقاومه أال ترى والعالمة الظاهر

أن الفراش دليل على النسب والوالدة وأنه ابنه وجيوز بل يقع كثريا ختلف داللته وختليق الولد من غري ماء صاحب 
قد تتخلف عنها الفراش وال يبطل ذلك كون الفراش دليال وكذلك أمارات اخلرص والقسمة والتقومي وغريها 

  أحكامها ومدلوالهتا وال مينع ذلك اعتبارها 



وكذلك شهادة الشاهدين وغريمها وكذلك األقراء والقرء الواحد يف الداللة على براءة الرحم فإهنا دليل ظاهر مع 
  جواز ختلف داللته ووقوع ذلك وأمثال ذلك كثري 

  شتركان يف موجبه قوهلم إن االستلحاق موجب للحوق النسب وقد اشتركا فيه في
قلنا هذا صحيح إذا مل يتميز أحدمها بأمر خارج عن الدعوى فأما إذا متيز بأمر آخر كالفراش والشبه كان اللحاق 

به كما لو متيز بالبينة بل الشبه نفسه بينة من أقوى البينات فإهنا اسم ملا يبني احلق ويظهره وظهور احلق ههنا بالشبه 
جيوز عليه الوهم والغلط والكذب وأقوى بكثري من فراش يقطع بعدم اجتماع أقوى من ظهوره بشهادة من 

  الزوجني فيه 
  قوهلم القائف إما شاهد وإما حاكم إخل 

قلنا هذا فيه قوالن ملن يقول بالقافة مها روايتان عن أمحد ووجهان ألصحاب الشافعي مبنيان على أن القائف هل هو 
  حاكم أو شاهد عند 

وعند آخرين ليسا مبنيني على ذلك بل اخلالف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد كما نعترب  طائفة من أصحابنا
  حاكمني يف جزاء الصيد 

وكذلك إذا قبلنا قوله وحده جاز ذلك وإن جعلناه شاهدا كما نقبل قول القاسم واخلارص واملقوم والطبيب 
  وحنوهم وحده 

ربا فإن جعلناه خمربا اكتفى خبربه وحده كاخلرب عن األمور الدينية وإن ومنهم من يبىن اخلالف على كونه شاهدا أو خم
  جعلناه شاهدا مل نكتف بشهادتة وحده 

وهذا أيضا ضعيف فإن الشاهد خمرب واملخرب شاهد وكل من شهد بشيء فقد أخرب به والشريعة مل تفرق بني ذلك 
  ادة دون جمرد اإلخبار أصال وإمنا هذا على أصل من اشترط يف قبول الشهادة لفظ الشه

  وقد تقدم بيان ضعف ذلك وأنه ال دليل عليه بل األدلة الكثرية من الكتاب والسنة تدل على خالفه 
والقضايا اليت رويت يف القافة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة بعده ليس يف قضية واحدة منها أهنم قالوا 

لفظ بذلك القائف أصال وإمنا وقع االعتماد على جمرد خربه وهو شهادة منه القائف تلفظ بلفظة أشهد أنه ابنه وال يت
وهذا بني ملن تأمله ونصوص أمحد ال تشعر هبذا البناء الذي ذكره بوجه وإمنا املتأخرون يتصرفون يف نصوص األئمة 

  ويبنوهنا 

لزمهم من طرده لوازم ال يقول على مامل خيطر ألصحاهبا ببال وال جرى هلم يف مقال ويتناقله بعضهم عن بعض مث ي
هبا األئمة فمنهم من يطردها ويلتزم القول هبا ويضيف ذلك إىل األئمة وهم ال يقولون به فريوج بني الناس جباه 

  األئمة ويفىت وحيكم به واإلمام مل يقله قط بل يكون قد نص على خالفه 
  وحنن نذكر نصوص اإلمام أمحد يف هذه املسألة 

النسائي مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن الولد يدعيه الرجالن قال يدعى له رجالن من القافة فإن  قال جعفر بن حممد
  أحلقاه بأحدمها فهو له 

وقال حممد بن داود املصيصى سئل أبو عبد اهللا عن جارية بني رجلني وقعا عليها قال إن أحلقوه بأحدمها فهو له قيل 
  هو هلذا قال ال يقبل قول واحد حىت جيتمع اثنان يكونان كشاهدين له إن قال أحد القافة هو هلذا وقال اآلخر 

وقال األثرم قيل أليب عبد اهللا إن قال أحد القافة هو هلذا وقال اآلخر هو هلذا قال ال يقبل قول واحد حىت جيتمع 



  اثنان فيكونا كشاهدين وإذا شهد اثنان من القافة أنه هلذا فهو له 
  ه حكم بالشبه فيعترب فيه العدد كاحلكم باملثل يف جزاء الصيد واحتج من رجح هذا القول بأن

قالوا بل هو أوىل ألن درك املثلية يف الصيد أظهر بكثري من دركها ههنا فإذا تابع القائف غريه سكنت النفس 
  واطمأنت إىل قوله 

نهما فهو منهما نظرا إىل ما وقال أمحد يف رواية أيب طالب يف الولد يكون بني الرجلني يدعى القائف فإذا قال هو م
  يقول القائف وإن جعله لواحد فهو لواحد 

  وقال يف رواية إمساعيل بن سعيد وسئل عن القائف هل يقضى بقوله فقال يقضى بذلك إذا علم 
ومن حجة هذا القول وهو اختيار القاضي وصاحب املستوعب والصحيح من مذهب الشافعي وقول أهل الظاهر 

  عليه و سلم سر بقول جمرز املدجلي وحده  أن النيب صلى اهللا
  وصح عن عمر أنه استقاف املصطلقي وحده كما تقدم واستقاف ابن عباس ابن كلدة وحده واستلحق بقوله 

وقد نص أمحد على أنه يكتفى بالطبيب البيطار الواحد إذا مل يوجد سواه والقائف مثله فتخرج له رواية ثالثة كذلك 
  واهللا أعلم 
  ىل من الطبيب والبيطار ألهنما أكثر وجودا منه فإذا اكتفى بالواحد منهما مع عدم غريه فالقائف أوىل بل هذا أو

  وأما قولكم إن داود وسليمان مل حيكما بالقافة يف قصة الولد الذي ادعته املرأتان 
ني ويف ذلك وجهان فيقال قد اختلف القائلون بالقافة هل يعترب يف تداعي املرأتني كما يعترب يف تداعي الرجل

  ألصحاب الشافعي 
  أحدمها ال يعترب ههنا وإن اعترب يف تداعي الرجلني 

قالوا والفرق بينهما أنا ميكننا التوصل إىل معرفة األم يقينا خبالف األب فانا ال سبيل لنا إىل ذلك فاحتجنا إىل القافة 
  وعلى هذا فال إشكال 

هنا كما جترى بني الرجلني قاله أمحد يف رواية ابن احلكم يف يهودية والوجه اآلخر وهو الصحيح أن القافة جترى ه
  ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد املسلمة قيل له يكون يف هذا القافة قال ما أحسنه 

  واألحاديث املتقدمة اليت دلت على أن الولد يأخذ الشبه من األم تارة ومن األب تارة تدل على صحة هذا القول 
بالقافة إمنا يتوهم بالشبه وقد تقدم يف ذلك حديث عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وثوبان وعبد اهللا بن فإن احلكم 

  سالم وكون األم متكن معرفتها يقينا خبالف األب ال يدل على أن القافة ال تعترب يف حق املرأتني 

قن معرفة األم عدم استعماهلا عند اجلهل هبا ألنا إمنا نستعملها عند عدم معرفة األم وال يلزم من عدم استعماهلا عند تي
  كما أنا إمنا نستعملها يف حق الرجلني عند عدم تيقن الفراش ال عند تيقنه 

وأما كون داود وسليمان مل يعترباها فإما أال يكون ذلك شريعة هلما وهو الظاهر إذ لو كان ذلك شرعا لدعوا القافة 
  للولد 

لك الشريعة ولكن يف حق الرجلني كما هو أحد القولني يف شريعتنا وحينئذ فال وإما أن تكون القافة مشروعة يف ت
  كالم 

وإما أن تكون مشروعة مطلقا ولكن أشكل على نيب اهللا أمر الشبه حبيث مل يظهر هلما وأن القائف ال يعلم احلال يف 



م القافة يف شريعتنا واهللا كل صورة بل قد يشتبه عليه كثريا وعلى كل تقدير فال حجة يف القصة على إبطال حك
  أعلم 

بل قصة داود وسليمان صرحية يف إبطال إحلاق الولد بأمني فإنه مل حيكم به نيب من النبيني الكرميني صلوات اهللا 
عليهما وسالمه بل اتفقا على إلغاء هذا احلكم فالذي دلت عليه القصة ال يقولون به والذي يقولون به غري ما دلت 

  عليه القصة 

  فصل 
وأما حديث زيد بن أرقم يف قصة علي يف الولد الذي ادعاه الثالثة واإلقراع بينهما فهو حديث مضطرب جدا كما 

  تقدم ذكره 
وقد قال علي بن سعيد سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقال هذا حديث منكر ال أدري ما هذا وال أعرفه 

  صحيحا 
ن ثالثة وقعوا على امرأة يف طهر واحد قال حديث عمر يف القافة وقال له إسحاق بن منصور حديث زيد بن أرقم أ

  أعجب إيل 
  وذكر البخاري يف تارخيه أن عبد اهللا بن اخلليل ال يتابع على هذا احلديث 

  وهذا يوافق قول أمحد أنه حديث منكر 
ى امرأة يف طهر واحد ويدل عليه أيضا ما رواه قابوس بن ظبيان عن أبيه عن علي رضي اهللا عنه أن رجلني وقعا عل

فجاءت بولد فدعا له على القافة وجعله ابنهما مجيعا يرثهما ويرثانه وهذا يدل على أن مذهب علي رضي اهللا عنه 
  األخذ بالقافة دون القرعة 

  وأيضا فاملعهود من استعمال القرعة إمنا هو إذا مل يكن هناك مرجح سواها 

  كما وإما فتيا فال يصار إىل القرعة مع وجودها ومعلوم أن القافة مرجحة إما شهادة وإما ح
  وأيضا فنفاة القافة ال يأخذون حبديث علي يف القرعة وال حبديثه وحديث عمر يف القافة فال يقولون هبذا وال هبذا 
فنقول حديث علي إما أن يكون ثابتا أو ليس بثابت فإن مل يثبت فال إشكال وإن كان ثابتا فهو واقعة عني حتتمل 

  دها وجو
أحدها أنه ال يكون قد وجد يف ذلك املكان ويف ذلك الوقت قائف أو يكوف قد أشكل على القائف ومل يتبني له أو 

يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا مل جيزم بوقوع أحد االحتماالت إال 
  بدليل وقد تضمنت القصة أمرين مشكلني 

  سب بالقرعة أحدمها ثبوت الن
  والثاين إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لآلخر 

فمن صحح احلديث ونفى احلكم والتعليل كبعض أهل الظاهر قال به ومل يلتفت إىل معىن وال علة وال حكمة وقال 
  ليس هنا إال التسليم واالنقياد 

وأشكل األمر عليها كان املصري إىل القرعة وأما من سلك طريق التعليل واحلكمة فقد يقول إنه إذا تعذرت القافة 
  أوىل من ضياع نسب 



الولد وتركه مهال ال نسب له وهو ينظر إىل ناكح أمه وواطئها فالقرعة ههنا أقرب الطرق إىل إثبات النسب فإهنا 
ني طريق شرعي وقد سدت الطرق سواها وإذا كانت صاحلة لتعيني األمالك املطلقة وتعيني الرقيق من احلر وتعي

  الزوجة من األجنبية فكيف ال تصلح لتعيني صاحب النسب من غريه 
واملعلوم أن طرق حفظ األنساب أوسع من طرق حفظ األموال والشارع إىل ذلك أعظم تشوفا فالقرعة شرعت 
 إلخراج املستحق تارة ولتعيينه تارة وههنا أحد املتداعيني هو أبوه حقيقة فعلمت القرعة يف تعيينه كما عملت يف

  تعيني الزوجة عند اشتباهها باألجنبية فالقرعة خترج املستحق شرعا كما خترجه قدرا 
وقد تقدم يف تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شفاء فال استبعاد يف اإلحلاق هبا عند تعينها طريقا بل خالف ذلك هو 

  املستبعد 
أيضا وجه فإن وطء كل واحد من اآلخرين كان  األمر الثاين إلزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه وهلذا

صاحلا حلصول الولد له وحيتمل أن يكون الولد له يف نفس األمر فلما خرجت القرعة ألحدهم أبطلت ما كان من 
الواطئني من حصول الولد له فقد بذر كل منهم بذرا يرجو به أن يكون الزرع له فقد اشتركوا يف البذر فإذا فاز 

  ن من العدل أن يضمن لصاحبيه ثلثي القيمة والدية قيمة الولد شرعا أحدهم بالزرع كا

  فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه إذ الثلثان عوض ثلثي الولد الذي استبد به دوهنما مع اشتراكهما يف سبب حصوله 
  وهذا أصح من كثري من األحكام اليت يثبتوهنا بآرائهم وأقيستهم واملعىن فيه أظهر 

ة رضي اهللا عنهم مثل ذلك يف ولد املغرور حيث حكموا حبريته وألزموا الواطئ فداءه مبثله ملا وقد اعترب الصحاب
فوت رقه على سيد األمة هذا مع أنه مل يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه الولد بل الزوج وحده هو الواطئ 

ا فاته ذلك بانعقاد الولد حرا عن أمته ولكن ملا كان الولد تابعا ألمه يف الرق كان بصدد أن يكون رقيقا لسيدها فلم
ألزموا الواطئ بأن يغرم له نظريه ومل يلزموه بالدية ألنه إمنا فوت عليه رقيقا ومل يفوت عليه حرا ويف قصة علي كان 

  الذي فوقه الواطئ القارع حرا فلزمته حصة صاحبيه من الدية ولو كان واحد لزمه نصف الدية 
كان صحيحا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالقول الصحيح هو القول فهذا أحسن وجوه احلديث فإن 

  مبوجبه وال قول سواه وباهللا التوفيق 

  فصل

  هذا كله يف احلكم بني الناس يف الدعاوي 
  وأما احلكم بينهم فيما ال يتوقف على الدعوى فهو املسمى باحلسبة واملتويل له وايل احلسبة 

النوع بوالية خاصة كما أفردت والية املظامل بوالية خاصة واملتويل هلا يسمى وايل املظامل  وقد جرت العادة بإفراد هذا
ووالية املال قبضا وصرفا بوالية خاصة واملتويل لذلك يسمى وزيرا وناظر البلد واملتويل إلحصاء املال ووجوهه 

ليه تسمى واليته والية السر واملتويل وضبطه وتسمى واليته والية استيفاء واملتويل الستخراجه وحتصيله ممن هو ع
لفصل اخلصومات وإثبات احلقوق واحلكم يف الفروج واحلكم يف األنكحة والطالق والنفقات وصحة العقود 
وبطالهنا هو املخصوص باسم احلاكم والقاضي وإن كان هذا االسم يتناول كل حاكم بني اثنني وقاض بينهما 

ت قوله تعاىل إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني فيدخل أصحاب هذه الواليات مجيعهم حت



الناس أن حتكموا بالعدل وحتت قوله تعاىل فال ختشوا الناس واخشون وال تشتروا بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا 
  أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون 

  وقوله فأولئك هم الظاملون 
  قون وقوله فأولئك هم الفاس

  وحتت قوله وأن أحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم 
  وقوله صلى اهللا عليه و سلم القضاة ثالث 

  و قوله من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني 
وقوله صلى اهللا عليه و سلم املقسطون عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف 

  أهليهم وما ولوا حكمهم و
  واملقصود أن احلكم بني الناس يف النوع الذي ال يتوقف على الدعوى هو املعروف بوالية احلسبة 

وقاعدته وأصله هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه ووصف به هذه األمة 
ا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض كفاية ويصري وفضلها ألجله على سائر األمم اليت أخرجت للناس وهذ

فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه من دوي الوالية والسلطان فعليهم من الوجوب ما ليس على غريهم فإن 
  مناط الوجوب هو القدرة فيجب على القادر ما ال جيب على العاجز قال تعاىل فاتقوا اهللا ما استطعتم 

   عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وقال النيب صلى اهللا
ومجيع الواليات اإلسالمية مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر لكن املتولني من يكون مبنزلة الشاهد املؤمتن 
واملطلوب منه الصدق مثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب املستخرج واملصروف والنقيب والعريف الذي 

ظيفته إخبار ويل األمر باألحوال ومنهم من يكون مبنزلة اآلمر املطاع واملطلوب منه العدل مثل األمري واحلاكم و
  واحملتسب 

ومدار الواليات كلها على الصدق يف األخبار والعدل يف اإلنشاء ومها قريبان يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى 
  ك صدقا وعدال اهللا عليه و سلم قال تعاىل ومتت كلمة رب

وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر األمراء الظلمة من صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست 
  منه وال يرد على احلوض ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه وسريد على احلوض 

  نزل على كل أفاك أثيم وقال تعاىل هل أنبئكم على من تنزل الشياطني ت

  فاألفاك الكاذب واألثيم الظامل الفاجر 
  وقال تعاىل لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة 

وقال صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإياكم والكذب 
  ر فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النا

وهلذا جيب على كل ويل أمر أن يستعني يف واليته بأهل الصدق والعدل واألمثل فاألمثل وإن كان فيه كذب وفجور 
  فإن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام ال خالق هلم 

اهللا قال عمر رضي اهللا عنه من قلد رجال على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة من هو أرضى هللا منه فقد خان 



  ورسوله ومجاعة املؤمنني 
والغالب أنه ال يوجد الكامل يف ذلك فيجب حتري خري اخلريين ودفع شر الشرين وقد كان الصحابة رضي اهللا 

عنهم يفرحون بانتصار الروم والنصارى على اجملوس عباد النار ألن النصارى أقرب إليهم من أولئك وكان يوسف 
مصر وهو وقومه مشركون وفعل من اخلري والعدل ما قدر عليه ودعا إىل اإلميان الصديق عليه السالم نائبا لفرعون 

  حبسب اإلمكان 

  فصل 
  عموم الواليات وخصوصها 

إذاعرف هذا فعموم الواليات وخصوصها وما يستفيده املتويل بالوالية يتلقى من األلفاظ واألحوال والعرف وليس 
يف بعض األزمنة واألمكنة ما يدخل يف والية احلرب يف زمان لذلك حد يف الشرع فقد يدخل يف والية القضاء 

  ومكان آخر وبالعكس 
وكذلك احلسبة ووالية املال ومجيع هذه الواليات يف األصل واليات دينية ومناصب شرعية فمن عدل يف والية من 

ني ومن حكم فيها هذه الواليات وساسها بعلم وعدل وأطاع اهللا ورسوله حبسب اإلمكان فهو من األبرار العادل
  جبهل وظلم فهو من الظاملني املعتدين و إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 

فوالية احلرب يف هذه األزمنة يف البالد الشامية واملصرية وما جاورها ختتص بإقامة احلدود من القتل والقطع واجللد 
إقرار كما ختتص والية القضاء مبا فيه كتاب وشهود  ويدخل فيها احلكم يف دعاوي التهم اليت ليس فيها شهود وال

  وإقرار من الدعاوي اليت تتضمن إثبات احلقوق واحلكم بإيصاهلا إىل أرباهبا والنظر يف األبضاع واألموال اليت 

  ليس هلا ويل معني والنظر يف حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغري ذلك 
  احلرب مع القاضي حكم يف شيء وإمنا هو منفذ ملا يأمر به متوىل القضاء ويف بالد أخرى كبالد الغرب ليس لوايل 

وأما والية احلسبة فخاصتها األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما ليس من خصائص الوالة والقضاة وأهل الديوان 
الضرب واحلبس وأما وحنوهم فعلى متوىل احلسبة أن يأمر العامة بالصلوات اخلمس يف مواقيتها ويعاقب من مل يصل ب

  القتل فإىل غريه 
ويتعاهد األئمة واملؤذنني فمن فرط منهم فيما جيب عليه من حقوق األمة وخرج عن املشروع ألزمه به وإستعان فيما 

  يعجز عنه بوايل احلرب والقاضي 
قاعدته وكان عمر بن واعتناء والة األمور بإلزام الرعية بإقامة الصالة أهم من كل شيء فإهنا عماد الدين وأساسه و

اخلطاب رضي اهللا عنه يكتب إىل عماله أن أهم أمركم عندي الصالة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن 
  ضيعها كان ملا سواها أشد إضاعة 

ويأمر وايل احلسبة باجلمعة واجلماعة وأداء األمانة والصدق والنصح يف األقوال واألعمال وينهى عن اخليانة 
  يال وامليزان والغش يف الصناعات والبياعات ويتفقد أحوال املكاييل واملوازين وتطفيف املك

وأحوال الصناع الذين يصنعون األطعمة واملالبس واآلالت فيمنعهم من صناعة احملرم على اإلطالق كآالت املالهي 
صناعته ومينع من  وثياب احلرير للرجال ومينع من اختاذ أنواع املسكرات ومينع صاحب كل صناعة من الغش يف

إفساد نقود الناس وتغيريها ومينع من جعل النقود متجرا فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما ال يعلمه إال اهللا 



بل الواجب أن تكون النقود رءوس أموال يتجر هبا وال يتجر فيها وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من 
  االختالط مبا أذن يف املعاملة به 

ظم واليته وقاعدهتا اإلنكار على هؤالء الزغلية وأرباب الغش يف املطاعم واملشارب واملالبس وغريها فإن هؤالء ومع
يفسدون مصاحل األمة والضرر هبم عام ال ميكن االحتراز منه فعليه أال يهمل أمرهم وأن ينكل هبم وأمثاهلم وال يرفع 

  عنهم عقوبته 
شاملة وال سيما هؤالء الكيماويني الذين يغشون النقود واجلواهر والعطر والطيب فإن البلية هبم عظيمة واملضرة هبم 

  وغريها يضاهئون بزغلهم وغشهم خلق اهللا واهللا تعاىل مل خيلق شيئا فيقدر العباد أن خيلقوا كخلقه 
رة قال تعاىل فيما حكى عنه رسوله صلوات اهللا وسالمه عليه ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذ

  فليخلقوا شعرية 
وهلذا كانت املصنوعات كالطبائخ واملالبس واملساكن غري خملوقة إال بتوسط الناس وقال تعاىل وآية هلم أنا محلنا 

  ذريتهم يف الفلك 

املشحون وخلقنا هلم من مثله ما يركبون وقال تعاىل أتعبدون ما تنحتون واهللا خلقكم وما تعلمون وكانت 
والنبات والدواب غري مقدور لبين آدم أن يصنعوها لكن يشبهون هبا على سبيل الغش وهذا  املخلوقات من املعادن

  حقيقة الكيمياء فإهنا ذهبت مشبه 
ويدخل يف املنكرات ما هنى اهللا ورسوله من العقود احملرمة مثل عقود الربا صرحيا واحتياال وعقود امليسر كبيوع 

والنجش وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون الغرر وكحبل احلبلة واملالمسة واملنابذة 
  وسائر أنواع التدليس وكذلك سائر احليل احملرمة على أكل الربا وهي ثالثة أقسام 

  أحدها ما يكون من واحد كما إذا باعه سلعة بنسيئة مث اشتراها منه بأقل من مثنها نقدا حيل على الربا 
ائية وهي أن تكون من اثنني مثل أن جيمع إىل القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة وحنو ومنها ما تكون ثن

ذلك وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وال ربح ما مل يضمن 
صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من وال بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث صحيح ويف سنن أيب داود عن النيب 

  باع بيعتني يف بيعة فله أوكسها أو الربا 

ومنها ما تكون ثالثية وهي أن يدخال بينهما حملال للربا فيشتري السلعة من آكل الربا مث يبيعها ملعطي الربا إىل أجل 
  مث يعيدها إىل صاحبها بنقص دراهم يستعيدها احمللل 

حرام باالتفاق مثل اليت يباع فيها املبيع قبل القبض الشرعي أو بغري الشرط الشرعي أو وهذه املعامالت منها ما هو 
يقلب فيها الدين على املعسر فإن املعسر جيب إنظاره وال جتوز الزيادة عليه مبعاملة وال غريها ومىت استحل املرايب 

كافر جيب أن يستتاب فإن تاب وإال قتل قلب الدين وقال للمدين إما أن تقضي وإما أن تزيد يف الدين واملدة فهو 
  وأخذ ماله فيئا لبيت املال 

فعلى وايل احلسبة إنكار ذلك مجيعه والنهي عنه وعقوبة فاعله وال يتوقف ذلك على دعوى ومدعي عليه فإن ذلك 
  من املنكرات اليت جيب على ويل األمر إنكارها والنهي عنها 

  فصل



إىل السوق فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك ملا فيه من تغرير  ومن املنكرات تلقى السلع قبل أن جتئ
البائع فإنه ال يعرف السعر فيشتري منه املشتر بدون القيمة ولذلك أثبت له النيب صلى اهللا عليه و سلم اخليار إذا 

  دخل إىل السوق وال نزاع يف ثبوت اخليار له مع الغنب 

  د روايتان وأما ثبوته بال غنب ففيه عن أمح
  إحدامها يثبت وهو قول الشافعي لظاهر احلديث 

  والثانية ال يثبت لعدم الغنب ولذلك ثبت اخليار للمشتري املسترسل إذا غنب 
ويف احلديث غنب املسترسل ربا ويف تفسريه قوالن أحدمها أنه الذي ال يعرف قيمة السلعة والثاين وهو املنصوص عن 

  يسترسل إىل البائع ويقول أعطين هذا أمحد أنه الذي ال مياكس بل 
وليس ألهل السوق أن يبيعوا املماكس بسعر ويبيعوا املسترسل بغريه وهذا مما جيب على وايل احلسبة إنكاره وهذا 

  مبنزلة تلقي السلع فإن القادم جاهل بالسعر 
لعلف مث يبيعونه كما يريدون ومن هذا تلقى سوقة احلجيج اجللب من الطريق وسبقهم إىل املنازل يشترون الطعام وا

فيمنعهم وايل احلسبة من التقدم لذلك حىت يقدم الركب ملا يف ذلك من مصلحة الركب ومصلح اجلالب ومىت 
  اشتروا شيئا من ذلك منعهم من بيعه بالغنب الفاحش 

  ومن ذلك هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد 

  بعض قيل البن عباس ما معىن قوله ال يبيع حاضر لباد قال ال يكون له مسسارا دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من 
وهذا النهي ملا فيه من ضرر املشتري فإن املقيم إذا وكله القادم يف بيع سلعة حيتاج الناس إليها والقادم ال يعرف 

   السعر أضر ذلك باملشتري كما أن النهي عن تلقي اجللب ملا فيه من اإلضرار بالبائعني
  ومن ذلك االحتكار ملا حيتاج الناس إليه 

وقد روى مسلم يف صحيحه عن معمر بن عبد اهللا العدوى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيتكر إال خاطئ 
فإن احملتكر الذي يعمد إىل شراء ما جيتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغالءه عليهم هو ظامل لعموم 

  الناس 
هلذا كان لويل األمر أن يكره احملتكرين على بيع ما عندهم بقيمة املثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام و

ال حيتاج إليه والناس يف خممصة أوسالح ال حيتاج إليه والناس حيتاجون إليه للجهاد أو غري ذلك فإن من اضطر إىل 
و امتنع من بيعه إال بأكثر من سعره فأخذه منه مبا طلب مل جتب عليه طعام غريه أخذه منه بغري اختياره بقيمة املثل ول

  إال قيمة مثله 
  وكذلك من اضطر إىل اإلستدانة من الغري فأىب أن يعطيه إال 

  بربا أو معاملة ربوية فأخذه منه بذلك مل يستحق عليه إال مقدار رأس ماله 
س وحنوها وجب عليه بذهلا له جمانا يف أحد الوجهني وهو وكذلك إذا اضطر إىل منافع ماله كاحليوان والقدر والفأ

  األصح وبأجرة املثل يف اآلخر 
ولو اضطر إىل طعامه وشرابه فحبسه عنه حىت مات جوعا وعطشا ضمنه بالدية عند اإلمام أمحد واحتج بفعل عمر 

  بن اخلطاب وقيل له نذهب إليه فقال أي واهللا 



  فصل 
  رم ومنه ما هو عدل جائز وأما التسعري فمنه ما هو ظلم حم

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن ال يرضونه أو منعهم مما أباح اهللا هلم فهو حرام وإذا 
تضمن العدل بني الناس مثل إكراههم على من جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ 

  جائز بل واجب الزيادة على عوض املثل فهو 
فأما القسم األول فمثل ما روى أنس قال غال السعر على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا لو 

  سعرت لنا فقال إن اهللا هو 

القابض والرازق الباسط املسعر وإين ألرجو أن ألقى اهللا وال يطلبين أحد مبظلمة ظلمتها إياه يف دم وال مال رواه أبو 
  ود والترمذي وصححه دا

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة 
  اخللق فهذا إىل اهللا فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغري حق 

إليها إال بزيادة على القيمة املعروفة فهنا جيب وأما الثاين فمثل أن ميتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس 
  عليهم بيعها بقيمة املثل وال معىن للتسعري إال إلزامهم بقيمة املثل فالتسعري ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم اهللا به 

  فصل

لم حرام على ومن أقبح الظلم إجيار احلانوت على الطريق أو يف القرية بأجرة معينة على أال يبيع أحد غريه فهذا ظ
املؤجر واملستأجر وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرا وأكلها بالباطل وفاعله قد حتجر واسعا فيخاف عليه أن حيجر 

  اهللا عنه رمحته كنا حجر على الناس فضله ورزقه 
  فصل 

عة إال هلم مث ومن ذلك أن يلزم الناس أال يبيع الطعام أو غريه من األصناف إال ناس معروفون فال تباع تلك السل
  يبيعوهنا هم مبا يريدون فلو باع غريهم ذلك منع وعوقب فهذا من البغي يف األرض والفساد والظلم 

الذي حيبس به قطر السماء وهؤالء جيب التسعري عليهم وأال يبيعوا إال بقيمة املثل وال يشتروا إال بقيمة املثل بال 
غريهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه فلو سوغ هلم أن يبيعوا مبا تردد يف ذلك عند أحد من العلماء ألنه إذا منع 

شاءوا أو يشتروا مبا شاءوا كان ذلك ظلما للناس ظلما للبائعني الذين يريدون بيع تلك السلع وظلما للمشترين 
  منهم 

اإلكراه على  فالتسعري يف مثل واجب بال نزاع وحقيقته إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم وهذا كما أنه ال جيوز
البيع بغري حق فيجوز أو جيب اإلكراه عليه حبق مثل بيع املال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة ومثل البيع 

للمضطر إىل طعام أو لباس ومثل الغراس والبناء الذي يف ملك الغري فإن لرب األرض أن يأخذه بقيمة املثل ومثل 
قص بثمنه قهرا وكذلك السراية يف العتق فإهنا خترج الشقص من ملك األخذ بالشفعة فإن للشفيع أن يتملك الش

الشريك قهرا وتوجب على املعتق املعاوضة عليها قهرا وكل من وجب عليه شيء من الطعام واللباس والرقيق 
واملركوب حبج أو كفارة أو نفقة فمىت وجده بثمن املثل وجب عليه شراؤه وأجرب على ذلك ومل يكن له أن ميتنع 

  حىت يبذل له جمانا أو بدون مثن املثل 



  فصل

ومن ههنا منع غري واحد من العلماء كأيب حنيفة وأصحابه القسامني الذين يقسمون العقار وغريه باألجرة أن 
  يشتركوا فإهنم إذا اشتركوا والناس حيتاجون إليهم أغلوا عليهم األجرة 

واحلمالني هلم من االشتراك ملا يف ذلك من إغالء األجرة قلت وكذلك ينبغي لوايل احلسبة أن مينع مغسلي املوتى 
عليهم وكذلك اشتراك كل طائفة حيتاج الناس إىل منافعهم كالشهود والداللني وغريهم على أن يف شركة الشهود 

مبطال آخر فإن عمل كل واحد منهم متميز عن عمل اآلخر ال ميكن االشتراك فيه فإن الكتابة متميزة والتحمل 
  واألداء متميز ال يقع يف ذلك اشتراك وال تعاون فبأي وجه يستحق أحدمها أجرة عمل صاحبه متميز 

وهذا خبالف االشتراك يف سائر الصنائع فإنه ميكن أحد الشريكني أن يعمل بعض العمل واآلخر بعضه وهلذا إذا 
صححها نظر إىل أهنما اختلفت الصنائع مل تصح الشركة على أحد الوجهني لتعذر اشتراكهما يف العمل ومن 

يشتركان فيما تتم به صناعة كل واحد منهما من احلفظ والنظر إذا خرج حلاجة فيقع االشتراك فيما يتم به من عمل 
  كل واحد منهما وإن مل يقع يف عني العمل 

ها كان وأما شركة الداللني ففيها أمر آخر وهو أن الدالل وكيل صاحب السلعة يف بيعها فإذا شارك غريه يف بيع
  توكيال له فيما وكل فيه فإن قلنا ليس للوكيل أن يوكل مل تصح الشركة وإن قلنا له أن يوكل صحت 

  فعلى وايل احلسبة أن يعرف هذه األمور ويراعيها ويراعي مصاحل الناس وهيهات هيهات ذهب ما هنالك 

لى إغالء األجرة فمنع البائعني الذين واملقصود أنه إذا منع القسامون وحنوهم من الشركة ملا فيها من التواطؤ ع
  تواطئوا على أال يبيعوا إال بثمن مقدر أوىل وأحرى 

  وكذلك مينع وايل احلسبة املشترين من االشتراك يف شيء ال يشتريه غريهم ملا يف ذلك من ظلم البائع 
هضموا ما يشترونه بدون مثن وأيضا فإذا كانت الطائفة اليت تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطئوا على أن ي

املثل ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من مثن املثل ويقتسموا ما يشتركون فيه من الزيادة كان إقرارهم على ذلك معاونة هلم 
على الظلم والعدوان وقد قال تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان وال ريب أن هذا 

  نا من تلقي السلع وبيع احلاضر للبادي ومن النجش أعظم إمثا وعدوا
  فصل 

ومن ذلك أن حيتاج الناس إىل صناعة طائفة كالفالحة والنساجة والبناء وغري ذلك فلويل األمر أن يلزمهم بذلك 
  بأجرة مثلهم فإنه ال تتم مصلحة الناس إال بذلك 

عات فرض على الكفاية حلاجة الناس إليها وهلذا قالت طائفة من أصحاب أمحد والشافعي أن تعلم هذه الصنا
  وكذلك جتهيز املوتى ودفنهم وكذلك أنواع الواليات العامة واخلاصة اليت ال تقوم مصلحة األمة إال هبا 

وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوىل أمر ما يليه بنفسه ويويل فيما بعد عنه كما وىل على مكة عتاب بن أسيد 
ن أيب العاص الثقفي وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص وبعث عليا ومعاذ بن جبل وعلى الطائف عثمان ب

  وأبا موسى األشعري إىل اليمن 
وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث السعاة على األموال الزكوية فيأخذوهنا ممن هي عليه ويدفعوهنا إىل 

  وال يأيت بشيء من األموال إذا وجد هلا موضعا يضعها فيه مستحقيها فريجع الساعي إىل املدينة وليس معه إال سوطه 



  فصل

وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يستويف احلساب على عماله حياسبهم على املستخرج واملصروف كما يف 
الصحيحني عن أيب محيد الساعدي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استعمل رجال من األزد يقال له ابن اللتبية على 

دقات فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إيل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ما بال الرجل نستعمله الص
على العمل مما والنا اهللا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إيل أفال قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم ال والذي 

فيغل منه شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان نفسي بيده ال نستعمل رجال على العمل مما والنا اهللا 
  بعريا له رغاء وإن كانت بقرة هلا خوار وإن كانت شاة تيعر مث رفع يديه 

  إىل السماء وقال اللهم هل بلغت قاهلا مرتني أو ثالثا 
كان الناس حمتاجني إىل  واملقصود أن هذه األعمال مىت مل يقم هبا إال شخص واحد صارت فرض معينا عليه فإذا

فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه األعمال مستحقة عليهم جيربهم ويل األمر عليها بعوض املثل وال 
ميكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض املثل وال ميكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج 

رضهم وألزم من صناعته الفالحة أن يقوم هبا ألزم اجلند بأال يظلموا الفالح كما اجلند املرصدون للجهاد إىل فالحة أ
  يلزم الفالح بأن يفلح 

ولو اعتمد اجلند واألمراء مع الفالحني ما شرعه اهللا ورسوله وجاءت به السنة وفعله اخللفاء الراشدون ألكلوا من 
واألرض وكان الذي حيصل هلم من الغل أضعاف ما فوقهم ومن حتت أرجلهم ولفتح اهللا عليهم بركات من السماء 

حيصلونه بالظلم والعدوان ولكن يأىب جهلهم وظلمهم إال أن يرتكبوا الظلم واإلمث فيمنعوا الربكة وسعة الرزق 
  فيجتمع هلم عقوبة اآلخرة ونزع الربكة يف الدنيا 

  اهللا  فإن قيل وما الذي شرعه اهللا ورسوله وفعله الصحابة حىت يفعله من وفقه
قيل املزارعة العادلة اليت يكون املقطع والفالح فيها على حد سواء من العدل ال خيتص أحدمها عن اآلخر بشيء من 

  هذه الرسوم اليت ما أنزل 

اهللا هبا من سلطان وهي اليت خربت البالد وأفسدت العباد ومنعت الغيث وأزالت الربكات وعرضت أكثر اجلند 
  ذا نبت اجلسد على احلرام فالنار أوىل به واألمراء ألكل احلرام وإ

وهذه املزارعة العادلة هي عمل املسلمني على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وعهد خلفائه الراشدين وهي عمل 
آل أيب بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغريهم من بيوت املهاجرين وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود 

ثابت وغريهم وهي مذهب فقهاء احلديث كأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وحممد بن وأيب بن كعب وزيد بن 
إمساعيل البخاري وداود بن علي وحممد بن اسحاق بن خزمية وأيب بكر بن املنذر وحممد بن نصر املروزي وهي 

  مذهب عامة أئمة املسلمني كالليث بن سعد وابن أيب ليلى وأيب يوسف وحممد بن احلسن وغريهم 
وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر وزرع حىت مات ومل تزل تلك 

املعاملة حىت أجالهم عمر عن خيرب وكان قد شارطهم أن يعمروها من أمواهلم وكان البذر منهم ال من النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم 



ذر جيوز أن يكون من العامل كما مضت به السنة بل قد قالت طائفة وهلذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن الب
  من الصحابة ال يكون البذر إال من العامل لفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم وألهنم أجروا البذر جمرى النفع واملاء 

 صحيحه والصحيح أنه جيوز أن يكون من رب األرض وأن يكون من العامل وأن يكون منهما وقد ذكر البخاري يف
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم 

  كذا 
والذين منعوا املزارعة منهم من احتج بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املخابرة ولكن الذي هنى عنه هو 

ع بقعة بعينها ويشترطون ما على املاذيانات وأقبال اجلداول وشيئا من الظلم فإهنم كانوا يشترطون لرب األرض زر
  التنب خيتص به صاحب األرض ويقتسمان الباقي 

وهذا الشرط باطل بالنص واإلمجاع فإن املعاملة مبناها على العدل من اجلانبني وهذه املعامالت من جنس املشاركات 
يكون لكل واحد من الشريكني جزء شائع فإذا جعل ألحدمها ال من باب املعاوضات واملشاركة العادلة هي أن 

  شيء مقدر كان ظلما 
فهذا هو الذي هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم كما قال الليث بن سعد الذي هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و 

هو وفعله خلفاؤه الراشدون  سلم من ذلك أمر إذا نظر ذو البصرية باحلالل واحلرام فيه علم أنه ال جيوز وأما ما فعله
  والصحابة فهو العدل احملض الذي ال ريب يف جوازه 

  فصل 
  وقد ظن طائفة من الناس أن هذه املشاركات من باب اإلجارة بعوض جمهول فقالوا القياس يقتضي حترميها 

  كما قال أبو حنيفة  مث منهم من حرم املساقاة واملزارعة وأباح املضاربة استحسانا للحاجة ألن الدراهم ال تؤجر
ومنهم من أباح املساقاة إما مطلقا كقول مالك والشافعي يف القدمي أو على النخل والعنب خاصة كاجلديد له ألن 

  الشجر ال متكن إجارته خبالف األرض وأباح ما حيتاج إليه من املزارعة تبعا للمساقاة 
  مث منهم من قدر ذلك بالثلث كقول مالك 

  ن األرض أغلب كقول الشافعي ومنهم من اعترب كو
وأما مجهور السلف والفقهاء فقالوا ليس ذلك من باب اإلجارة يف شيء بل هو من باب املشاركات اليت مقصود 

كل منهما مثل مقصود صاحبه خبالف اإلجارة فإن هذا مقصوده العمل وهذا مقصوده األجرة وهلذا كان الصحيح 
صيب املثل ال أجرة املثل فيجب من الربح والنماء يف فاسدها نظري ما أن هذه املشاركات إذا فسدت وجب فيها ن

  جيب يف صحيحها ال أجرة مقدرة فإن مل يكن ربح وال مناء مل جيب شيء فإن أجرة املثل 

قد تستغرق رأس املال وأضعافه وهذا ممتنع فإن قاعدة الشرع أنه جيب يف الفاسد من العقود نظري ما جيب يف 
  الصحيح منها 

ا جيب يف النكاح الفاسد مهر املثل وهو نظري ما جيب يف الصحيح ويف البيع الفاسد إذا فات مثن املثل ويف كم
اإلجارة الفاسدة أجر املثل فكذلك جيب يف املضاربة الفاسدة ربح املثل ويف املساقاة املزارعة الفاسدة نصيب املثل 

ها أجرة املثل بل هو جزء شائع من الربح فيجب يف فإن الواجب يف صحيحها ليس هو أجرة مسماة فتجب يف فاسد
  الفاسدة نظريه 



قال شيخ اإلسالم وغريه من الفقهاء واملزارعة أحل من املؤاجرة وأقرب إىل العدل فإهنما يشتركان يف املغرم واملغنم 
  خبالف املؤاجرة فإن صاحب األرض تسلم له األجرة واملستأجر قد حيصل له زرع وقد ال حيصل 

  لماء خمتلفون يف جواز هذا وهذا والصحيح جوازمها سواء كانت األرض أقطاعا أم غريه والع
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية وما علمت أحدا من علماء اإلسالم من األئمة األربعة وال غريهم قال إجارة اإلقطاع ال 

  جتوز وما زال 

نا هذا حىت أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول املسلمون يؤجرون إقطاعاهتم قرنا بعد قرن ومن الصحابة إىل زمن
  ببطالن إجارة اإلقطاع 

  وشبهته أن املقطع ال ميلك املنفعة فيصري كاملستعري ال جيوز أن يكري األرض املعارة وهذا القياس خطأ من وجهني 
نفعتها حق للمسلمني وويل أحدمها أن املستعري مل تكن املنفعة حقا له وإمنا تربع املعري هبا وأما أراضي املسلمني فم

األمر قاسم بينهم حقوقهم ليس متربعا هلم كاملعري واملقطع مستوىف املنفعة حبكم االستحقاق كما يستوىف املوقوف 
عليه منافع الوقف وأوىل وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن ميوت فتنفسخ اإلجارة مبوته على 

  يؤجر اإلقطاع وإن انفسخت اإلجارة مبوته أوىل الصحيح فألن جيوز للمقطع أن 
الثاين أن املعري لو أذن يف اإلجارة جازت اإلجارة وويل األمر يأذن للمقطع يف اإلجارة فإنه إمنا أقطعهم لينتفعوا هبا 

اهم وألزم إما باملزارعة وإما باإلجارة ومن منع االنتفاع هبا باإلجارة واملزارعة فقد أفسد على املسلمني دينهم ودني
  اجلند واألمراء أن يكونوا هم الفالحني ويف ذلك من الفساد ما فيه 

وأيضا فإن اإلقطاع قد يكون دورا وحوانيت ال ينتفع هبا املقطع إال باإلجارة فإذا مل تصح إجارة اإلقطاع تعطلت 
  منافع ذلك بالكلية 

رضا لرجوع الوالد فيه وكون الصداق قبل وكون اإلقطاع معرضا لرجوع اإلمام فيه مثل كون املوهوب للولد مع
الدخول معرضا لرجوع نصفه أو كله إىل الزوج وذلك ال مينع صحة اإلجارة باألتفاق فليس مع املبطل نص وال 

  قياس وال مصلحة وال نظري 
ها وهذا ال وإذا أبطلوا املزارعة واإلجارة مل يبق بيد اجلند إال أن يستأجروا من أمواهلم من يزرع األرض ويقوم علي

يكاد يفعله إال القليل من الناس ألنه قد خيسر ماله وال حيصل له شيء خبالف املشاركة فإهنما يشتركان يف املغنم 
  واملغرم فهي أقرب إىل العدل 

وهذه املسألة ذكرت استطرادا وإال فاملقصود أن الناس إذا احتاجوا إىل أرباب الصناعات كالفالحني وغريهم 
  بأجرة املثل وذا من التسعري الواجب فهذا تسعري يف األعمال  أجربوا على ذلك

وأما التسعري يف األموال فإذا احتاج الناس إىل سالح للجهاد وآالت فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض املثل وال ميكنوا 
رباب السالح من حبسه إال مبا يريدونه من الثمن واهللا تعاىل قد أوجب اجلهاد بالنفس واملال فكيف ال جيب على أ

بذله بقيمته ومن أوجب على العاجز ببدنه أن خيرج من ماله ما حيتاج له الغري عنه ومل يوجب على املستطيع مباله أن 
  خيرج ما جياهد به الغري فقوله ظاهر التناقض وهذا أحد الروايتني عن اإلمام أمحد وهو الصواب 

  فصل



ه و سلم باملدينة ألهنم مل يكن عندهم من يطحن وخيبز بكراء وال من وإما مل يقع التسعري يف زمن النيب صلى اهللا علي
يبيع طحينا وخبزا بل كانوا يشترون احلب ويطحنونه وخيبزونه يف بيوهتم وكان من قدم باحلب ال يتلقاء أحد بل 

  يشتريه الناس من اجلالبني وهلذا جاء يف احلديث اجلالب مرزوق احملتكر ملعون 
  دينة حائك بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغريمها فيشتروهنا ويلبسوهنا وكذلك مل يكن يف امل

  فصل 

  يف التسعري

  وقد تنازع العلماء يف التسعري يف مسألتني 
إحدامها إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه مينع من ذلك عند مالك وهل مينع من 

   هلم النقصان على قولني
واحتج مالك رمحه اهللا مبا رواه يف موطئه عن يونس بن سيف عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب مر حباطب 

  بن أيب بلتعة وهو يبيع 

زبيبا له بالسوق فقال له عمر إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع من سوقنا قال مالك لو أن رجال أراد فساد 
ت أن يقال له إما حلقت بسعر الناس وإما رفعت وإما أن يقول للناس كلهم ال السوق فحط عن سعر الناس لرأي

تبيعوا إال بسعر كذا فليس ذلك بالصواب وذكر حديث عمر بن عبد العزيز يف أهل األبلة حني حط سعرهم ملنع 
  البحر فكتب خل بينهم وبني ذلك فإمنا السعر بيد اهللا 

ن فال خالف يف أنه ال يسعر عليهم شيء مما جلبوه وإمنا يقال ملن شذ منهم قال ابن رشد يف كتاب البيان أما اجلالبو
فباع بأغلى مما يبيع به العامة إما أن تبيع مبا تبيع به العامة وإما أن ترفع من السوق كما فعل عمر بن اخلطاب 

ر وإما أن ترفع من سوقنا ألنه حباطب بن أيب بلتعة إذ مر به وهو يبيع زبيبا له يف السوق فقال له إما أن تزيد يف السع
  كان يبيع بالدرهم الواحد أقل مما كان يبيع به أهل السوق 

وأما أهل احلوانيت واألسواق الذي يشترون من اجلالبني وغريهم مجلة ويبيعون ذلك على أيديهم مقطعا مثل اللحم 
يقال ملن شذ منهم وخرج عن اجلمهور إما واألدم والفواكه فقيل إهنم كاجلالبني ال يسعر هلم شيء من بياعاهتم وإمنا 

  أن تبيع كما يبيع الناس وإما أن ترفع من السوق وهو قول مالك يف هذه الرواية 

  وممن روى عنه ذلك من السلف عبد اهللا بن عمر والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا 
  وا على الناس ومل يقتنعوا من الربح مبا يشبه قيل إهنم يف هذا خبالف اجلالبني ال يتركون على البيع باختيارهم إذا أغل

وعلى صاحب السوق املوكل مبصلحته أن يعرف ما يشترون به فيجعل هلم من الربح ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا 
على ذلك ويتفقد السوق أبدا فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل هلم فمن خالف أمره عاقبه وأخرجه من 

  السوق 
  الك يف رواية أشهب وإليه ذهب ابن حبيب وقال به ابن املسيب وحيىي بن سعيد والليث وربيعة وهذا قول م

وال جيوز عند أحد من العلماء أن يقول هلم ال تبيعوا إال بكذا وكذا رحبتم أو خسرمت من غري أن ينظر إىل ما 
  و مثل الثمن أو أقل يشترون به وال أن يقول هلم فيما قد اشتروه ال تبيعوا إال بكذا وكذا مما ه

وإذا ضرب هلم الربح على قدر ما يشترون مل يتركهم أن يغلوا يف الشراء إن مل يزيدوا يف الربح على القدر الذي 



  حد هلم فإهنم قد يتساهلون يف الشراء إذا علموا أن الربح ال يفوهتم 
التمار عن القاسم بن حممد عن عمر وأما الشافعي فإنه عارض يف ذلك مبا رواه عن الدراوردى عن داود بن صاحل 

  رضي اهللا عنه أنه مر 

حباطب بن أيب بلتعة بسوق املصلى وبني يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرمها فقال له مدين لكل درهم فقال 
له عمر قد حدثت بعري جاءت من الطائف حتمل زبيبا وهم يغترون بسعرك فإما أن ترفع يف السعر وإما أن تدخل 

يبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه مث أتى حاطبا يف داره فقال إن الذي قلت لك ليس زب
  عزمة مين وال قضاء إمنا هو الشيء أردت به اخلري ألهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع 
رواه عنه من رواه  قال الشافعي وهذا احلديث مستقصى وليس خبالف ملا رواه مالك ولكنه روى بعض احلديث أو

وهذا أيت بأول احلديث وآخره وبه أقول ألن الناس مسلطون على أمواهلم ليس ألحد أن يأخذها أو شيئا منها بغري 
  طيب أنفسهم إال يف املواضع اليت تلزمهم وهذا ليس منها 

ي عليه مجهور الناس وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى الذي يؤمر به من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذ
فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسري حبط السعر أمروا باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فإن زاد يف السعر واحد 

  أو عدد يسري مل يؤمر اجلمهور باللحاق بسعره ألن املراعى حال اجلمهور وبه تقوم املبيعات 
  دراهم كما يقام من نقص منه وهل يقام من زاد يف السوق أي يف قدر املبيع بال

قال ابن القصار املالكي اختلف أصحابنا يف قول مالك ولكن من حط سعرا فقال البغداديون أراد من باع مخسة 
بدرهم والناس يبيعون مثانية وقال قوم من البصريني أراد من باع مثانية والناس يبيعون مخسة فيفسد على أهل السوق 

  واخلصومة  بيعهم ورمبا أدى إىل الشغب
قال وعندي أن األمرين مجيعا ممنوعان ألن من باع مثانية والناس يبيعون مخسة أفسد على أهل السوق بيعهم ورمبا 

  أدى إىل الشغب واخلصومة فمنع اجلميع مصلحة 
  قال أبو الوليد وال خالف أن ذلك حكم أهل السوق 

سوق دون بيع الناس وقال ابن حبيب ما عدا القمح وأما اجلانب ففي كتاب حممد ال مينع اجلانب أن يبيع يف ال
والشعري بسعر الناس وإال رفعوا وأما جالب القمح والشعري فيبيع كيف شاء إال أن هلم يف أنفسهم حكم أهل 

  السوق إن أرخص بعضهم تركوا وإن أرخص أكثرهم قيل ملن بقى إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن ترفعوا 
كيل واملوزون مأكوال كان أو غريه دون ماال يكال وال يوزن ألنه ال ميكن تسعريه لعدم قال ابن حبيب وهذا يف امل

  التماثل فيه 
  قال أبو الوليد هذا إذا كان املكيل واملوزون متساويا فإذا اختلف مل يؤمر صاحب اجليد أن يبيعه بسعر الدون 

  فصل

  حيد ألهل السوق حدا ال يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب  وأما املسألة الثانية اليت تنازعوا فيها من التسعري فهي أن
فهذا منع منه اجلمهور حىت مالك نفسه يف املشهور عنه ونقل املنع أيضا عن ابن عمر وسامل والقاسم بن حممد وروى 

أشهب عن مالك يف صاحب السوق يسعر على اجلزارين حلم الضأن بكذا وحلم اإلبل بكذا وإال أخرجوا من 
  إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فال بأس به ولكن أخاف أن يقوموا من السوق  السوق قال



واحتج أصحاب هذا القول بأن يف هذا مصلحة للناس باملنع من إغالء السعر عليهم وال جيرب الناس على البيع وإمنا 
  ه للبائع واملشترى مينعون من البيع بغري السعر الذي حيده ويل األمر على حسب ما يرى من املصلحة في

وأما اجلمهور فاحتجوا مبا رواه أبو داود وغريه من حديث العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا 
عنه قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا سعر لنا فقال بل أدعو اهللا مث جاءه رجل 

  قال بل اهللا يرفع وخيفض وإين ألرجو أن ألقى اهللا وليست ألحد عندي مظلمة فقال يا رسول اهللا سعر لنا ف
  قالوا وألن إجبار الناس على ذلك ظلم هلم 

  فصل 
وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي لألمام أن جيمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء وحيضر غريهم 

عون فينازهلم إىل ما فيه هلم وللعامة سدادا حىت يرضوا به استظهارا على صدقهم فيسأهلم كيف يشترون وكيف يبي
  وال جيربهم على التسعري ولكن عن رضى 

قال أبو الوليد ووجه هذا أن به يتوصل إىل معرفة مصاحل البائعني واملشترين وحيصل للباعة يف ذلك من الربح ما 
ا ال ربح هلم فيه أدى ذلك إىل فساد يقوم هبم وال يكون فيه إجحاف بالناس وإذا سعر عليهم من غري رضا مب

  األسعار وإخفاء األقوات وإتالف أموال الناس 
قال شيخنا فهذا الذي تنازعوا فيه وأما إذا امتنع الناس من بيع ما جيب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون 

  على تركه وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن املثل فامتنع 
نع التسعري مطلقا يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا هو املسعر القابض الباسط وإين ألرجو ومن احتج على م

أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال قيل له هذه قضية معينة وليست لفظا عاما وليس فيها 
رغب الناس يف املزايدة فيه فإذا بذله صاحبه  أحدا امتنع من بيع ما الناس حيتاجون إليه ومعلوم أن الشيء إذا قل
  كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا ال يسعر عليهم 

وقد ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم منع من الزيادة على مثن املثل يف عتق احلصة من العبد 
ما يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة عدل ال وكس وال شطط  املشترك فقال من أعتق شركا له يف عبد وكان له من املال

فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فلم ميكن املالك أن يساوم املعتق بالذي يريد فإنه ملا وجب عليه أن 
 ميلك شريكه املعتق نصيبه الذي مل يعتقه لتكميل احلرية يف العبد قدر عوضه بأن يقوم مجيع العبد قيمة عدل ويعطيه

  قسطه من القيمة فإن حق الشريك يف نصف القيمة ال يف قيمة النصف عند اجلمهور 
وصار هذا احلديث أصال يف أن ما ال ميكن قسمة عينه فإنه يباع ويقسم مثنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك وجيرب 

  املمتنع على البيع وحكى بعض املالكية ذلك إمجاعا 
  ضة أجرب على أن يعاوض بثمن املثل ال مبا يريد من الثمن وصار أصال يف أن من وجبت عليه املعاو

  وصار أصال يف جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة كما يف الشفعة 
  وأصال يف وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن 

صلحة تكميل العتق ومل ميكن واملقصود أنه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض املثل مل
  املالك من املطالبة بالزيادة على 



القيمة فكيف إذا كانت احلاجة بالناس إىل التملك أعظم وهم إليها أضر مثل حاجة املضطر إىل الطعام والشراب 
  واللباس وغريه 

سعري وكذلك سلط الشريك وهذا الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم من تقومي اجلميع قيمة املثل هو حقيقة الت
على انتزاع الشقص املشفوع فيه من يد املشترى بثمنه الذي ابتاعه به ال بزيادة عليه ألجل مصلحة التكميل لواحد 

فكيف مبا هو أعظم من ذلك فإذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي وقع عليه العقد ال مبا شاء املشتري من الثمن 
يف إذا اضطر إىل ما عنده من طعام وشراب ولباس وآلة حرب وكذلك إذا اضطر ألجل هذه املصلحة اجلزئية فك

احلاج إىل ما عند الناس من آالت السفر وغريها فعلى ويل األمر أن جيربهم على ذلك مبثل الثمن ال مبا يريدونه من 
  الثمن وحديث العتق أصل يف ذلك كله 

  فصل

سان ال جيدون سواه أو النزول يف خان مملوك أو استعارة ثياب فإذا قدر أن قوما اضطروا إىل السكىن يف بيت إن
يستدفئون هبا أو رحى للطحن أو دلو لنزع املاء أو قدر أو فأس أو غري ذلك وجب على صاحبه بذله بال نزاع لكن 

  هل له أن يأخذ عليه أجرا فيه قوالن للعلماء ومها وجهان ألصحاب أمحد 

  ن يطلب زيادة على أجرة املثل ومن جوز له أخذ األجرة حرم عليه أ
قال شيخنا والصحيح أنه جيب عليه بذل ذلك جمانا كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعاىل فويل للمصلني الذين 

  هم عن صالهتم ساهون الذين هم يراءون ومينعون املاعون 
  ومها قال ابن مسعود وابن عباس وغريمها من الصحابة هو إعادة القدر والدلو والفأس وحن

ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر اخليل قال هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما 
الذي هي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ومل ينس حق اهللا يف 

  رقاهبا وال يف ظهورها 
ل إعارة دلوها وإطرق فحلها ويف الصحيحني عنه أنه هنى عن عسب الفحل أي ويف الصحيحني عنه أيضا من اإلب

  عن أخذ األجرة عليه والناس حيتاجون إليه فأوجب بذله جمانا ومنع من أخذ األجرة عليه 
  ويف الصحيحني عنه أنه قال ال مينعن جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره 

 ضرر لصاحب األرض فهل جيرب على ذلك روايتان عن أمحد ولو احتاج إىل إجراء مائة يف أرض غريه من غري
  واإلجبار قول عمر بن اخلطاب وغريه من الصحابة رضي اهللا عنهم 

  وقد قال مجاعة من الصحابة والتابعني إن زكاة احللى عاريته فإذا مل يعره فال بد من زكاته وهذا وجه يف مذهب أمحد 
  كاة أو عارية قلت وهو الراجح وإنه ال خيلو احللى من ز

  واملنافع اليت جيب بذهلا نوعان منها ما هو حق املال كما ذكرنا يف اخليل واإلبل واحللى ومنها ما جيب حلاجة الناس 
وأيضا فإن بذل منافع البدن جتب عند احلاجة كتعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة واحلكم بينهم وأداء 

  النهي عن املنكر وغري ذلك من منافع األبدان الشهادة واجلهاد واألمر باملعروف و
  وكذلك من أمكنه إجناء إنسان من مهلكة وجب عليه أن خيلصه فإن ترك ذلك مع قدرته عليه أمث وضمنه 

فال ميتنع وجوب بذل منافع األموال للمحتاج وقد قال تعاىل وال يأب الشهداء إذا ما دعوا وقال وال يأب كاتب أن 



   يكتب كما علمه اهللا
  وللفقهاء يف أخذ اجلعل على الشهادة أربعة أقوال وهي أربعة أوجه يف مذهب أمحد أحدها أنه ال جيوز مطلقا 

  والثاين أنه جيوز عند احلاجة 
  والثالث أنه ال جيوز إال أن يتعني عليه 

  والرابع أنه جيوز فإن أخذه عند التحمل مل يأخذه عند األداء 
اهللا عليه و سلم من الثمن يف سراية العتق هو ألجل تكميل احلرية وهو حق اهللا وما  واملقصود أن ما قدره النيب صلى

  احتاج إليه الناس حاجة عامة فاحلق فيه هللا وذلك يف احلقوق واحلدود 
  فأما احلقوق فمثل حقوق املساجد ومال الفئ والوقف على أهل احلاجات وأموال الصدقات واملنافع العامة 

  د احملاربة والسرقة والزنا وشرب اخلمر املسكر وأما احلدود فمثل ح
وحاجة املسلمني إىل الطعام واللباس وغري ذلك مصلحة عامة ليس احلق فيها لواحد بعينه فتقدير الثمن فيها بثمن 

  املثل على من وجب عليه البيع أوىل من تقديره لتكميل احلرية 
فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك اآلخر فإنه يطلب ما  لكن تكميل احلرية وجب على الشريك املعتق ولو مل يقدر

  شاء وهنا عموم الناس يشترون الطعام والثياب ألنفسهم وغريهم فلو مكن من عنده سلع حيتاج الناس إليها 

أن يبيع مبا شاء كان ضرر الناس أعظم وهلذا قال الفقهاء إذا اضطر اإلنسان إىل طعام الغري وجب عليه بذله له بثمن 
  ل املث

وأبعد األئمة عن إجياب املعاوضة وتقديرها هو الشافعي ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر اإلنسان إىل طعامه أن 
  يبذله له بثمن املثل وتنازع أصحابه يف جواز تسعري الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة وهلم فيه وجهان 

إال إذا تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إىل  وقال أصحاب أيب حنيفة ال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس
القاضي أمر احملتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار السعر يف ذلك وهناه عن االحتكار فإن أىب حبسه 

  وعزره على مقتضى رأيه زجرا له ودفعا للضرر عن الناس 
عجز القاضي عن صيانة حقوق املسلمني إال بالتسعري قالوا فإن تعدى أرباب الطعام وجتاوزوا القيمة تعديا فاحشا و

  سعره حينئذ مبشورة أهل الرأي والبصرية 
  وهذا على أصل أيب حنيفة ظاهر حيث ال يرى احلجر على احلر 

  ومن باع منهم مبا قدره اإلمام صح ألنه غري مكره عليه 
  قالوا وهل يبيع القاضي على احملتكر طعامه من غري رضاه على اخلالف 

املعروف يف بيع مال املدين وقيل يبيع ههنا باالتفاق ألن أبا حنيفة يرى احلجر لدفع الضرر العام والسعر ملا غال على 
عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وطلبوا منه التسعري فامتنع مل يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه بل 

  يبيعونه إذا هبطوا السوق عامة من كان يبيع الطعام إمنا هم جالبون 
ولكن هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد أي أن يكون له مسسارا وقال دعوا الناس يرزق اهللا 

بعضهم من بعض فنهى احلاضر العامل بالسعر أن يتوكل للبادي اجلالب للسلعة ألنه إذا توكل له مع خربته حباجة 
نهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح ملا يف ذلك من زيادة السعر على الناس أغلى الثمن على املشتري ف



  الناس وهنى عن تلقي اجللب 
وجعل للبائع إذا هبط السوق اخليار وهلذا كان أكثر الفقهاء على أنه هنى عن ذلك ملا فيه من ضر البائع هنا فإذا مل 

ق اشتراه املشتري بدون مثن املثل فغبنه فأثبت النيب صلى اهللا يكن قد عرف السعر وتلقاه املتلقي قبل إتيانه إىل السو
  عليه و سلم هلذا البائع اخليار 

  مث فيه عن أمحد روايتان كما تقدم إحدامها أن اخليار يثبت له مطلقا سواء غنب أو مل يغنب وهو ظاهر مذهب الشافعي 

  والثانية أنه إمنا يثبت له عند الغنب وهي ظاهر املذهب 
طائفة بل هنى عن ذلك ملا فيه من ضرر املشترى إذا تلقاه املتلقي فاشترى منه مث باعه ويف اجلملة فقد هنى وقالت 

النيب صلى اهللا عليه و سلم عن البيع والشراء الذي جنسه حالل حىت يعلم البائع بالسعر وهو مثن املثل ويعلم 
  املشتري بالسلعة 

ري حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول فله أن يتوكل وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشت
للبائع احلاضر وغري احلاضر ولكن الشارع راعى املصلحة العام فإن اجلالب إذا مل يعرف السعر كان جاهال بثمن 

  املثل فيكون املشتري غارا له 
  وأحلق مالك وأمحد بذلك كل مسترسل فإنه مينزلة اجلالب اجلاهل بالسعر 

نه جيب على اإلنسان أال يبيع مثل هؤالء إال بالسعر املعروف وهو مثن املثل وإن مل يكونوا حمتاجني إىل االبتياع فتبني أ
منه لكن لكوهنم جاهلني بالقيمة أو غري مماكسني والبيع يعترب فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن مل يعلم أنه غنب فقد 

  ال بأس بذلك يرضى وقد ال يرضى فإذا علم أنه غنب ورضى ف
  ويف السنن أن رجال كانت له شجرة يف أرض غريه وكان 

صاحب األرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يقبل بدهلا أو 
  يتربع له هبا فلم يفعل فأذن لصاحب األرض أن يقلعها وقال لصاحب الشجرة إمنا أنت مضار 

فاسد يقول ال جيب عليه أن يبيع شجرته وال يتربع هبا وال جيوز لصاحب األرض أن يقلعها ألنه وصاحب القياس ال
  تصرف يف ملك الغري بغري إذنه وإجبار على املعاوضة عليه 

وصاحب الشرع أوجب عليه إذا مل يتربع هبا أن يبيعها ملا يف ذلك من مصلحة صاحب األرض خبالصه من تأذيه 
صلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة وإن كان عليه يف ذلك ضرر يسري فضرر صاحب بدخول صاحب الشجرة وم

األرض ببقائها يف بستانه أعظم فإن الشارع احلكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرمها فهذا هو الفقه والقياس واملصلحة 
  وإن أباه من أباه 

ا من حاجة عموم الناس إىل الطعام واملقصود ان هذا دليل على وجوب البيع عند حاجة املشتري وأين حاجة هذ
  وغريه 

واحلكم يف املعاوضة على املنافع إذا احتاج الناس إليها كمنافع الدور والطحن واخلبز وغري ذلك حكم املعاوضة 
  على األعيان 

  ومجاع األمر أن مصلحة الناس إذا مل تتم إال بالتسعري سعر عليهم 



  تهم وقامت مصلحتهم بدونه مل يفعل وباهللا التوفيق تسعري عدل ال وكس وال شطط وإذا اندفعت حاج
  فصل 

واملقصود أن هذه أحكام شرعية هلا طرق شرعية ال تتم مصلحة األمة إال هبا وال تتوقف على مدع ومدعى عليه بل 
لو توقفت على ذلك فسدت مصاحل األمة واختل النظام بل حيكم فيها متوىل ذلك باألمارات والعالمات الظاهرة 

  رائن البينة والق
وملا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يتم إال بالعقوبات الشرعية فإن اهللا يزع بالسلطان ماال يزع بالقرآن 

  فإقامة احلدود واجبة على والة األمور 
  والعقوبة تكون على فعل حمرم أو ترك واجب 

ختتلف مقاديرها وأجناسها وصفاهتا باختالف أحوال والعقوبات كما تقدم منها ما هو مقدر ومنها ما هو غري مقدر و
  اجلرائم وكربها وصغرها وحبسب حال املذنب يف نفسه 

والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكالم ومنه ما يكون باحلبس ومنه ما يكون بالنفي ومنه ما يكون 
  بالضرب 

الزكاة فإنه يضرب مرة بعد مرة ويفرق الضرب وإذا كان على ترك واجب كأداء الديون واألمانات والصالة و
  عليه يوما بعد يوم حىت يؤدي الواجب 

  وإن كان ذلك على جرم ماض فعل منه مقدار احلاجة 
وليس ألقله حد وقد تقدم اخلالف يف أكثره وأنه يسوغ بالقتل إذا مل تندفع املفسدة إال به مثل قتل املفرق جلماعة 

  ب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم املسلمني والداعي إىل غري كتا
ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما وقال من جاءكم وأمركم على 
رجل واحد يري أن يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وأمر بقتل رجل تعمد عليه الكذب وقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أحكم يف نسائكم وأموالكم وسأله ابن الديلمي عمن مل ينته  لقوم أرسلين إليكم
عن شرب اخلمر فقال من مل ينته عنها فاقتلوه وأمر بقتل شارهبا بعد الثالثة أو الرابعة وأمر بقتل الذي يتزوج امرأة 

األئمة من التعزيز بالبقتل أبو حنيفه ومع ذلك فيجوز أبيه وأمر بقتل الذي اهتم جباريته حىت تبني له أنه خصي وأبعد 
  التعزيز للمصلحه كقتل املكثر من اللواط وقتل القاتل باملثقل 

ومالك يرى تعزير اجلاسوس املسلم بالقتل ووافقه بعض أصحاب أمحد ويرى أيضا هو ومجاعة من أصحاب أمحد 
  والشافعي قتل الداعية إىل البدعة 

ليه و سلم باهلجر وعزر بالنفي كما أمر بإخراج املخنثني من املدينة ونفيهم وكذلك الصحابة وعزر أيضا صلى اهللا ع
  من بعده كما فعل عمر رضي اهللا عنه باألمر هبجر صبيغ ونفي نصر بن حجاج 

  فصل

وأما التعزير بالعقوبات املالية فمشروع أيضا يف مواضع خمصوصة يف مذهب مالك وأحد قويل الشافعي وقد جاءت 
  السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن أصحابه بذلك يف مواضع 

  منها إباحته صلى اهللا عليه و سلم سلب الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجده 



  ومثل أمره صلى اهللا عليه و سلم بكسر دنان اخلمر وشق ظروفها 
  ومثل أمره لعبد اهللا بإن عمر أن حيرق الثوبني املعصفرين 

مره صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب بكسر القدور اليت طبخ فيها حلم احلمر األنسية مث استأذنوه يف غسلها ومثل أ
  فأذن هلم فدل ذلك على جواز األمرين ألن العقوبة مل تكن واجبة بالكسر 

  ومثل هدمه مسجد الضرار 
  ومثل حتريق متاع الغال 

  ومثل حرمان السلب الذي اساء على نائبه 
  عاف الغرم على سارق ماال قطع فيه من الثمر والكثر ومثل إض

  ومثل إضعافه الغرم على كامت الضالة ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعاىل 
  ومثل أمره البس خامت الذهب بطرحه فلم يعرض له أحد 

  ومثل حتريق موسى عليه السالم العجل وإلقاء برادته يف اليم 
  قطع خنيل اليهود إغاظة هلم  ومثل

  ومثل حتريق عمر وعلي رضي اهللا عنهما املكان الذي يباع فيه اخلمر 
  ومثل حتريق عمر قصر سعد بن أيب وقاص ملا احتجب فيه عن الرعية 

  وهذه قضايا صحيحة معروفة وليس يسهل دعوى نسخها 
اهب األئمة نقال واستدالال فأكثر هذه املسائل ومن قال إن العقوبات املالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذ

  سائغ يف مذهب أمحد 

وغريه وكثري منها سائغ عند مالك وفعل اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة هلا بعد موته صلى اهللا عليه و سلم مبطل 
أحدهم  أيضا لدعوى نسخها واملدعون للنسخ ليس معهم كتاب وال سنة وال إمجاع يصحح دعواهم إال أن يقول

مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أهنا 
منسوخة باإلمجاع وهذا غلط أيضا فإن األمة مل جتمع على نسخها وحمال أن ينسخ اإلمجاع السنة ولكن لو ثبت 

  اإلمجاع لكان دليال على نص ناسخ 
ن له ولصاحب احلسبة احلكم على من غش يف أسواق املسلمني يف خبز أو لنب أو عسل قال ابن رشد يف كتاب البيا

أو غري ذلك من السلع مبا ذكره أهل العلم يف ذلك فقد قال مالك يف املدونة أن عمر بن اخلطاب كان يطرح اللنب 
من ذلك يف رواية املغشوش يف األرض أدبا لصاحبه وكره ذلك يف رواية ابن القاسم ورأى أن يتصدق به ومنع 

  أشهب وقال ال حيل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا 
  وذكر ابن املاجشون عن مالك يف الذي غش اللنب مثل الذي تقدم يف رواية أشهب 

قال ابن حبيب فقلت ملطرف وابن املاجشون فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن قاال يعاقب 
  خراج بالضرب واحلبس واإل

  من السوق وما غش من اخلبز واللنب أو غش من املسك والزعفران فال يهراق وال ينهب 
قال ابن حبيب وال يرده اإلمام عليه وليأمر ثقته ببيعه عليه ممن يأمن أال يغش به ويكسر اخلبز إذا كسد مث يسلمه 



غشه وهكذا العمل يف كل ما غش من لصاحبه ويباع عليه العسل والسمن واللنب الذي يغشه ممن يأكله ويبني له 
  التجارات وهو إيضاح ما استوضحته من أصحاب مالك وغريهم 

وروى عن مالك أن املستحسن عنده أن يتصدق به إذ يف ذلك عقوبة الغاش بإتالفه عليه ونفع املساكني بإعطائهم 
  إياه وال يهراق 

  إذا كان هو الذي غشه فهو كاللنب  وقيل ملالك فالزعفران واملسك أتراه مثله قال ما أشبهه بذلك
قال ابن القاسم هذا يف الشيء اخلفيف مثنه فأما إذا كثر مثنه فال أرى ذلك وعلى صاحبه العقوبة ألنه تذهب يف 

  ذلك أموال عظام تزيد يف الصدقة بكثري 
لك بني قال ابن رشد قال بعض الشيوخ وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسريا أو كثريا ألنه يسوي يف ذ

  الزعفران واللنب واملسك قليله وكثريه 

  وخالفه ابن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إال مبا كان يسريا 
وذلك إذا كان هو الذي غشه فأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش مل يغشه هو وإمنا اشتراه أو وهب له أو 

ن يؤمن أن يبيعه من غريه مدلسا به وكذلك ما ورثه فال خالف أنه ال يتصدق بشيء من ذلك والواجب أن يباع مم
  وجب أن يتصدق به من املسك والزعفران يباع على الذي غشه 

وقول ابن القاسم يف أنه ال يتصدق من ذلك إال بالشيء اليسري أحسن من قول مالك ألن الصدقة بذلك من 
  العقوبات يف األموال وذلك أمر كان يف أول اإلسالم 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا  ومن ذلك ما روى عن
  وروى عنه يف حريسة النخل أن فيها غرامة مثلها وجلدات نكال 

  وما روى عنه أن من وجد يصيد يف حرم املدينة شيئا فلمن وجده سلبه 
دت العقوبات يف األبدان فكان قول ابن القاسم أوىل ومثل هذا كثري نسخ ذلك كله واإلمجاع على أنه ال جيب وعا

  بالصواب استحسانا والقياس أنه ال يتصدق من ذلك بقليل وال كثري أنتهى كالمه 

  وقد عرفت أنه ليس من ادعى النسخ نص وال إمجاع 
ر والعجب أنه قد ذكر نص مالك وفعل عمر مث جعل قول ابن القاسم أوىل ونسخ النصوص بال ناسخ فقول عم

وعلي والصحابة ومالك وأمحد أوىل بالصواب بل هو إمجاع الصحابة فإن ذلك اشتهر عنهم يف قضايا متعددة جدا 
ومل ينكره منهم منكر وعمر يفعله حبضرهتم وهم يقرونه ويساعدونه عليه ويصوبونه يف فعله واملتأخرون كلما 

  استبعدوا شيئا قالوا منسوخ ومتروك العمل به 
قطان يف املالحف الرديئة النسج باإلحراق بالنار وأفىت ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا وإعطائها وقد أفىت ابن ال

للمساكني إذا تقدم ملستعملها فلم ينته مث أنكر ابن القطان ذلك وقال ال حيل هذا يف مال مسلم بغري إذنه يؤدب 
  فاعل ذلك باإلخراج من السوق 

القطان وقال هذا اضطراب يف جوابه وتناقض يف قوله ألن جوابه يف وأنكر ذلك القاضي أبو األصبغ على ابن 
  املالحف بإحراقها بالنار أشد من إعطائها للمساكني قال وابن عتاب أضبط ألصله يف ذلك وأتبع لقوله 

ويف تفسري ابن مزين قال عيسى قال مالك يف الرجل جيعل يف مكياله زفتا إنه يقام من السوق فإنه أشق عليه يريد 
  من أدبه بالضرب واحلبس 



  فصل 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهللا عليه واجبات الشريعة اليت هي حق اهللا تعاىل ثالثة أقسام عبادات كالصالة 

  والزكاة والصيام وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة وكفارات 
  وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إىل بدين وإىل مايل وإىل مركب منهما 

  فالعبادات البدنية كالصالة والصيام واملالية كالزكاة واملركبة كاحلج 
  والكفارات املالية كاإلطعام والبدنية كالصيام واملركبة كاهلدي يذبح ويقسم 

والعقوبات البدنية كالقتل والقطع واملالية كإتالف أوعية اخلمر واملركبة كجلد السارق من غري حرز وتضعيف 
  لكفار وأخذ أمواهلم العزم عليه وكقتل ا

والعقوبات البدنية تارة تكون جزءا على ما مضى كقطع السارق وتارة تكون دفعا عن الفساد املستقبل وتارة تكون 
  مركبة كقتل القاتل 

  وكذلك املالية فإن منها ما هو من باب إزالة املنكر وهي تنقسم كالبدنية إىل إتالف وإىل تغيري وإىل متليك الغري 

ملنكرات من األعيان والصور جيوز إتالف حملها تبعا هلا مثل األصنام املعبودة من دون اهللا ملا كانت صورها فاألول ا
منكرة جاز إتالف مادهتا فإذا كانت حجرا أو خشبا وحنو ذلك جاز تكسريها وحتريقها وكذلك آالت املالهي 

  روايتني عن أمحد كالطنبور جيوز إتالفها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك وأشهر ال
قال األثرم مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن رجل كسر عودا كان مع أمة ألنسان فهل يغرمه أو يصلحه قال ال أرى 

  عليه بأسا أن يكسره وال يغرمه وال يصلحه قيل له فطاعتها قال ليس هلا طاعة يف هذا 
ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به قال قد  وقال أبو داود مسعت أمحد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم

  أحسن قيل فليس عليه شيء قال ال قيل له وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا قال نعم 
وقال عبد اهللا مسعت أيب يف رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا ما يصنع به قال إذا كان 

  مكشوفا فاكسره 
  سن إن أبا عبد اهللا سئل عن الرجل يرى الطنبور واملنكر أيكسره قال ال بأس وقال يوسف بن موسى وأمحد بن احل

وقال أبو الصقر سألت أبا عبد اهللا عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره ما عليه قال قد أحسن وليس عليه يف 
  كسره شيء 

  وقال جعفر بن حممد سألت أبا عبد اهللا عمن كسر الطنبور والعود فلم ير عليه شيئا 
وقال إسحاق بن إبراهيم سئل أمحد عن الرجل يرى الطنبور أو طبال مغطى أيكسره قال إذا تبني أنه طنبور أوطبل 

  كسره 
وقال أيضا سألت أبا عبداهللا عن رجل يكسر الطنبور أو الطبل عليه يف ذلك شيء قال يكسر هذا كله وليس يلزمه 

  شيء 
ور الصغري يكون مع الصيب قال يكسر أيضا قلت أمر يف السوق وقال املروذي سألت أبا عبد اهللا عن كسر الطنب

فأرى الطنبور يباع أأكسره قال ما أراك تقوى إن قويت أي فافعل قلت أدعى لغسل امليت فأمسع صوت الطبل قال 
  إن قدرت على كسره وإال فاخرج 

كان طنبور أو طبل ويف القنينة  وقال يف رواية إسحاق بن منصور يف الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة قال إذا



  مسكر اكسره 
  ويف مسائل صاحل قال أيب يقتل اخلنزير ويفسد اخلمر ويكسر الصليب 

وهذا قول أيب يوسف وحممد بن احلسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وطائفة من أهل احلديث ومجاعة من 
  السلف وهو قول قضاة العدل 

  ه إىل شريح فلم يضمنه شيئا قال أبو حصني كسر رجل طنبورا فخاصم
وقال أصحاب الشافعي يضمن ما بينه وبني احلد املبطل للصورة وما دون ذلك فغري مضمون ألنه مستحق اإلزالة 

  وما فوقه فقابل للتمول لتأيت االنتفاع به املنكر إمنا هو اهليئة املخصوصة فيزول بزواهلا 
احلاجة يف الدفع وكذا احلكم يف البغاة يف اتباع مدبرهم واإلجهاز  وهلذا أوجبنا الضمان يف الصائل مبا زاد على قدر

  على جرحيهم وامليتة يف حال املخمصة ال يزاد على قدر احلاجة يف ذلك كله 
قال أصحاب القول األول قد أخرب اهللا سبحانه عن كليمه موسى عليه السالم أنه أحرق العجل الذي عبد من دون 

  ن ذهب وفضة وذلك حمق له بالكلية اهللا ونسفه يف اليم وكان م
  وقال عن خليله إبراهيم عليه السالم فجعلهم جذاذ وهو الفتات وذلك نص يف االستئصال 

وروى اإلمام أمحد يف مسنده والطرباين يف املعجم من حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب 
 عليه و سلم إن اهللا بعثين رمحة للعاملني وهدى للعاملني وأمرين ريب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  مبحق املعازف واملزامري واألوثان والصلب وأمر اجلاهلية لفظ الطرباين 
والفرج محصي قال أمحد يف رواية هو ثقة وقال حيىي ليس به بأس وتكلم فيه آخرون وعلي بن يزيد دمشقي ضعفه 

  غري واحد 
  هو بلدية ال أعلم به إال خريا وهو أعرف به واحملق هناية اإلتالف وقال أبو مسهر و

وأيضا فالقياس يقتضي ذلك ألن حمل الضمان هو ما قبل املعاوضة وما حنن فيه ال يقبلها البتة فال يكون مضمونا 
واخلنزير واألصنام  وإمنا قلنا ال يقبل املعاوضة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا حرم بيع اخلمر وامليتة

  وهذا نص وقال إن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه واملالهي حمرمات بالنص فحرم بيعها 
وأما قبول ما فوق احلد املبطل للصورة جلعله آنية فال يثبت به وجوب الضمان لسقوط حرمته حيث صار جزء من 

دنان اخلمر وشق ظروفها فال ريب أن للمجاورة احملرم أو ظرفا له كما أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم من كسر 
  تأثريا يف االمتهان واإلكرام 

وقد قال تعاىل وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت 
ني املشركني خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم وسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن القوم يكونون ب

  يؤاكلوهنم ويشاربوهنم فقال هم منهم هذا لفظه أو معناه 
فإذا كان هذا يف اجملاورة املنفصلة فكيف باجملاورة اليت صارت جزءا من أجزاء احملرم أو لصيقة به وتأثري اجلوار ثابت 

  عقال وشرعا وعرفا 
د قال أبو اهلياج األسدي قال يل علي بن أيب واملقصود أن إتالف املال على وجه التعزير والعقوبة ليس مبنسوخ وق

طالب أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال أدع متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال 



  سويته رواه مسلم 
  وهذا يدل على طمس الصور يف أي شيء كانت وهدم القبور املشرفة وإن كانت من حجارة أو آجر أو لنب 
قال املروذي قلت ألمحد الرجل يكترى البيت فريى فيه تصاوير ترى أن حيكها قال نعم وحجته هذا احلديث 

  الصحيح 
وروى البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا رأى الصور يف البيت 

  مل يدخل حىت أمر هبا فمحيت 

  اهللا عليه و سلم قال ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة  ويف الصحيحني أن النيب صلى
ويف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يترك يف بيته شيئا فيه 

  تصليب إال قصه 
الذي نفسي بيده ليوشكن ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

  أن ينزل فيكم ابن مرمي حكما عدال فيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية 
فهؤالء رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم إبراهيم وموسى وعيسى وخامت املرسلني حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  م فال التفات إىل من خالف ذلك كلهم على حمق احملرم وإتالفه بالكلية وكذلك الصحابة رضي اهللا عنه
  وقد قال املروذي قلت أليب عبد اهللا دفع إىل اجريق فضة ألبيعه أترى أن أكسره أو أبيعه قال اكسره 

  وقال قيل أليب عبد اهللا أن رجال دعا قوما فجئ بطست فضة وأبريق فضة فكسره فأعجب أبا عبد اهللا كسره 
  دخلت عليه فأتى مبكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك وتبسم وقال بعثين أبو عبد اهللا إىل رجل بشيء ف

  ووجه ذلك أن الصياغة حمرمة فال قيمة هلا وال حرمة 
  وأيضا فتعطيل هذه اهليئة مطلوب فهو بذلك حمسن وما على احملسنني من سبيل 

  فصل

  وكذلك ال ضمان يف حتريق الكتب املضلة وإتالفها 
كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه قال نعم فاحرقه وقد رأى النيب  قال املروذي قلت ألمحد استعرت

صلى اهللا عليه و سلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم حىت ذهب به عمر إىل التنور فألقاه فيه 

سلم ما صنف بعده من الكتب اليت يعارض هبا ما يف القرآن والسنة واهللا فكيف لو رأى النيب صلى اهللا عليه و 
  املستعان 

وقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم من كتب عنه شيئا غري القرآن أن ميحوه مث أذن يف كتابة سنته ومل يأذن يف غري 
  ذلك 

  وكل هذه الكتب املتضمنة ملخالفة السنة غري مأذون فيها بل مأذون 

ها وإتالفها وما على األمة أضر منها وقد حرق الصحابة مجيعا املصاحف املخالفة ملصحف عثمان ملا خافوا يف حمق
  على األمة من االختالف فكيف لو رأوا هذه الكتب اليت أوقعت اخلالف والتفرق بني األمة 



أهلكهم وضع الكتب تركوا وقال اخلالل أخربين حممد بن أيب هارون أن أبا احلارث حدثهم قال قال أبو عبد اهللا 
  آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأقبلوا على الكالم 

وقال أخربين حممد بن أمحد بن واصل املقرى قال مسعت أبا عبد اهللا وسئل عن الرأي فرفع صوته وقال ال يثبت 
  شيء من الرأي عليكم بالقرآن واحلديث واآلثار 

هللا سأله رجل فقال أكتب الرأي فقال ما تصنع بالرأي عليك بالسنن فتعلمها وقال يف رواية ابن مشيش إن أبا عبد ا
  وعليك باألحاديث املعروفة 

  وقال عبد اهللا بن أمحد مسعت أيب يقول هذه الكتب بدعة وضعها 
وقال إسحاق بن منصور مسعت أبا عبد اهللا يقول ال يعجبين شيء من وضع الكتب من وضع شيئا من الكتب فهو 

  مبتدع 
  قال املروذى حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا محاد بن زيد قال قال يل ابن عون يا محاد هذه الكتب تضل و

يف العلم فقال وأي الناس ال خيطئ وال سيما من وضع الكتب فهو وقال امليموين ذاكرت أبا عبد اهللا خطأ الناس 
  أكثر خطأ 

وقال إسحاق مسعت أبا عبد اهللا وسأله قوم من أردبيل عن رجل يقال له عبد الرحيم وضع كتابا فقال أبو عبد اهللا 
أمره وقال اهنوا  هل أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل ذا أو أحد من التابعني وأغلظ وشدد يف

  الناس عنه وعليكم باحلديث 
  وقال يف رواية أيب احلارث ما كتبت من هذه الكتب املوضوعة شيئا قط 

وقال حممد بن زيد املستملي سأل أمحد رجل فقال أكتب كتب الرأي قال ال تفعل عليك باحلديث واآلثار فقال له 
  ملبارك مل ينزل من السماء إمنا أمرنا أن نأخذ العلم من فوق السائل إن ابن املبارك قد كتبها فقال له أمحد ابن ا

وقال عبد اهللا بن أمحد مسعت أيب وذكر وضع الكتب فقال أكرهها هذا أبو فالن وضع كتابا فجاءه أبو فالن فوضع 
ل كتابا وجاء فالن فوضع كتابا فال انقضاء له كلما جاء رجل وضع كتابا وهذه الكتب وضعها بدعة كلما جاء رج
وضع كتابا وترك حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ليس إال األتباع والسنن وحديث رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة 

هنم وقال املروذى يف موضع آخر قال أبو عبد اهللا يضعون البدع يف كتبهم إمنا أحذر عنها أشد التحذير قلت إ
حيتجون مبالك أنه وضع كتابا فقال أبو عبد اهللا هذا ابن عون والتيمي ويونس وأيوب هل وضعوا كتابا هل كان يف 

  الدنيا مثل هؤالء وكان ابن سريين وأصحابه ال يكتبون احلديث فكيف الرأي 
  وكالم أمحد يف هذا كثري جدا قد ذكره اخلالل يف كتاب العلم 

صيل ليس هذا موضعه وإمنا كره أمحد ذلك ومنع منه ملا فيه من االشتغال به واإلعراض ومسألة وضع الكتب فيها تف
عن القرآن والسنة فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة الذب عنهما إبطال اآلراء واملذاهب املخالفة 

  هلما فال بأس هبا وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة حبسب اقتضاء احلال واهللا أعلم 
واملقصود أن هذه الكتب املشتلمة على الكذب والبدعة جيب إتالفها وإعدامها وهي أوىل بذلك من إتالف آالت 
اللهو واملعازف وإتالف آنية اخلمر فإن ضررها أعظم من ضرر هذه وال ضمان فيها كما ال ضمان يف كسر أواين 

  اخلمر وشق زقاقها 



  ا يف قنينة أو قربة تكسر أو تصب قال تكسر قال املروذي قلت أليب عبد اهللا لو رأيت مسكر
  وقال أبو طالب قلت منر على املسكر القليل أو الكثري أكسره 

  قال نعم تكسره 
  قال حممد بن حرب قلت أليب عبد اهللا ألقى رجال ومعه قربة مغطاة قال بريبة قلت نعم قال تكسرها 

غطى والقنينة إذا كان يعين أنه يتبني أنه طنبور أو طبل أو وقال يف رواية ابن منصور يف الرجل يرى الطنبور والطبل م
  فيها مسكر كسره 

وقد روى عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال كان عبد اهللا بن مسعود حيلف باهللا أن اليت أمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   يف السنن بإسناد صحيح سلم حني حرمت اخلمر أن تكسر دناهنا وأن تكفأ ملن التمر والزبيب رواه الدارقطىن

وعن أنس بن مالك عن أيب طلحة قال يا نيب اهللا إين اشتريت مخر األيتام يف حجرى قال أهرق اخلمر واكسر الدنان 
  رواه الترمذي من حديث ليث بن ايب سليم عن حيىي بن عباد عنه 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف مسند أمحد من حديث أيب طعمة قال مسعت عبد اهللا بن عمر يقول لقيت رسول 
  باملربد فإذا بزقاق على املربد فيها مخر فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدية وما عرفت املدية إال يومئذ 

  فأمر بالزقاق فشقت مث قال لعنت اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها احلديث 
ال عبد اهللا بن عمر أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن آتيه مبدية ويف املسند أيضا عن ضمرة بن حبيب قال ق

فأتيته هبا فأرسل هبا فأرهقت مث أعطانيها وقال اغد علي هبا ففعلت فخرج بأصحابه إىل أسواق املدينة وفيها زقاق 
مر أصحابه الذين كانوا مخر قد جلبت من الشام فأخذ املدية مين فشق ماكان من تلك الزقاق حبضرته مث أعطانيها وأ

معه أن ميضوا معي وأن يعاونوين وأمرين أن آيت األسواق كلها فال أجد فيها زق مخر إال شققته ففعلت فلم أترك يف 
  أسواقها زقا إال شققته 

ويف الصحيحني عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن اجلراح وأبا طلحة وأيب بن كعب شرابا من فضيخ 
هم آت فقال إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إىل هذه اجلرة فاكسرها فقمت إىل مهراس لنا ومتر فأتا

  فضربتها بأسفله حىت تكسرت 
ويف سنن النسائي وأيب داود عن أيب هريرة قال علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم يف بعض 

صنعته يف دن فلما كان املساء جئته أمحلها إليه فذكر احلديث مث قال  األيام اليت كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ
  فرفعتها إليه فإذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب هبا احلائط فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر 

  فصل 
ر ما يصنع به قال وقال ابن أيب عمر قال ابن القاسم سئل مالك رمحه اهللا عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق واخلم

خيرج من منزله وتكرى عليه الدار والبيوت قال فقلت أال تباع قال ال لعله يتوب فريجع إىل منزله قال ابن القاسم 
  يتقدم إليه مرة أو مرتني أو ثالثا فإن مل ينته أخرج وأكريت عليه 

اية قال وقوله فيها أصح ملا ذكره قال ابن رشد قد قال مالك يف الواضحة إهنا تباع عليه خالف قوله يف هذه الرو
من أنه قد يتوب ويرجع إىل منزله ولو مل تكن الدار له وكان فيها بكراء أخرج منها وأكريت عليه ومل يفسخ كراؤه 

  فيها قاله يف كراء الدور املدونة 



كان يستحب أن  وقد روى حيىي بن حيىي أنه قال أرى أن حيرق بيت اخلمار قال وقد أخربين بعض أصحابنا أن مالكا
حيرق بيت املسلم اخلمار الذي يبيع اخلمر قيل فالنصراين يبيع اخلمر من املسلمني قال إذا تقدم إليه فلم بيته فأرى أن 

  حيرق عليه بيبه بالنار 
قال وحدثين الليث أن عمر بن اخلطاب حرق بيت رويشد الثقفي ألنه كان يبيع اخلمر وقاله له أنت فويسق ولست 

  برويشد 

  صلف

  ومن ذلك أن ويل األمر جيب عليه أن مينع اختالط الرجال بالنساء يف األسواق والفرج وجمامع الرجال 
قال مالك رمحه اهللا ورضي عنه أرى لألمام أن يتقدم إىل الصياغ يف قعود النساء إليهم وأرى أال يترك املرأة الشابة 

ليت ال تتهم على القعود وال يتهم من تقعد عنده فإين ال أرى جتلس إىل الصياغ فأما املرأة املتجالة واخلادم الدون ا
  بذلك بأسا انتهى 

فاإلمام مسئول عن ذلك والفتنة به عظيمة قال صلى اهللا عليه و سلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
  النساء ويف حديث آخر باعدوا بني الرجال والنساء 

  الطريق  ويف حديث آخر أنه قال للنساء لكن حافات
وجيب عليه منع النساء من اخلروج متزينات متجمالت ومنعهن من الثياب اليت يكن هبا كاسيات عاريات كالثياب 

  الواسعة والرقاق ومنعهن من حديث الرجال يف الطرقات ومنع الرجال من ذلك 
  قد رخص يف ذلك وإن رأى ويل األمر أن يفسد على املرأة إذا جتملت وتزينت وخرجت ثياهبا حبرب وحنوه ف

  بعض الفقهاء وأصاب وهذا من أدىن عقوبتهن املالية 
وله أن حيبس املرأة إذا أكثرت اخلروج من منزهلا وال سيما إذا خرجت متجملة بل إقرار النساء على ذلك إعانة هلن 

  على اإلمث واملعصية واهللا سائل ويل األمر عن ذلك 
  اهللا عنه النساء من املشي يف طريق الرجال واالختالط هبم يف الطريق وقد منع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 

  فعلى ويل األمر أن يقتدى به يف ذلك 
وقال اخلالل يف جامعه أخربين حممد بن حيىي الكحال أنه قال أليب عبد اهللا أرى الرجل السوء مع املرأة قال صح به 

  تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية  وقد أخربين النيب صلى اهللا عليه و سلم أن املرأة إذا
ومينع املرأة إذا أصابت خبورا أن تشهد عشاء اآلخرة يف املسجد فقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم املرأة إذا 

  خرجت استشرفها الشيطان 
مة وال ريب أن متكني النساء من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العا
كما أنه من أسباب فساد أمور العامة واخلاصة واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من 

  أسباب املوت العام والطواعني املتصلة 
  وملا اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل اهللا 

  تب التفاسري عليهم الطاعون فمات يف يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة يف ك
فمن أعظم أسباب املوت العام كثرة الزنا بسبب متكني النساء من اختالطهن بالرجال واملشي بينهم متربجات 



  متجمالت ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك 
  يف قرية أذن اهللا هبالكها  قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه إذا ظهر الزنا

وقال ابن أيب الدنيا حدثنا إبراهيم بن األشعث حدثنا عبد الرمحن بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن 
عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما طفف قوم كيال وال خبسوا ميزانا إال منعهم اهللا عز و جل القطر 

ا إال ظهر فيهم املوت وال ظهر يف قوم عمل قوم لوط إال ظهر فيهم اخلسف وما ترك قوم األمر وال ظهر يف قوم الزن
  باملعروف والنهي عن املنكر إال مل ترفع أعماهلم ومل يسمع دعاؤهم 

  فصل 
وعليه أن مينع الالعبني باحلمام على رءوس الناس فإهنم يتوسلون بذلك إىل اإلشراف عليهم والتطلع على عوراهتم 

  وقد روى أبو داود 

يف سننه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه رأى رجال يتبع محامة فقال شيطان 
  يتبع شيطانة 

  وقال إبراهيم النخعى من لعب باحلمائم الطيارة مل ميت حىت يذوق أمل الفقر 
  يأمر بذبح احلمام وقتل الكالب ذكره البخاري  وقال احلسن شهدت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وهو خيطب

  وقال خالد احلذاء عن بعض التابعني قال كان تالعب آل فرعون باحلمام 
  وكان شريح ال جييز شهادة صاحب محام وال محام 

  وقال ابن املبارك عن سفيان مسعنا أن اللعب باجلالهق واللعب باحلمام من عمل قوم لوط 
بن زيد قال شهدت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يأمر باحلمائم الطيارة فيذحبن ويترك وذكر البيهقى عن أسامة 

  املقصصات 

  فصل

  واختلف الفقهاء هل مينع الرجل من اختاذ احلمام يف األبرجة إذا أفسدت بذر الناس وزرعهم 
  فقال ابن حبيب عن مطرف يف النحل يتخذها الرجل يف القرية ويتخذ 

إليها وكذلك احلمام يف إيذائها وإفسادها الزرع مينع من اختاذ ما يضر الناس يف زرعهم ألن  الكوى للعصافري تأوى
  هذا طائر ال ميكن االحتراز منه 

وقال ابن كنانة يف اجملموعة ال مينع أحد من اختاذ برج احلمام وإن تأذى به جريانه وكذلك العصافري والدجاج وعلى 
  نهار أهل الزرع واحلوائط أن حيرسوها بال

قلت قول مطرف أصح وأفقه ألن حراسة الزرع واحلوائط من الطيور أمر متعسر جدا خبالف حراستها من البهائم 
  وقياس البهائم على الطري ال يصح 

  وقال أصبغ عن ابن القاسم هي كاملاشية وإن ضرت 
تالف زروع الناس خبالف والقياس أن صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقا ألنه باختاذها صار متسببا يف إ

املواشي فإنه ميكن صوهنا وضبطها فإذا أتلفت بغري اختياره وأفسدت فال ضمان عليه ألن التقصري من أصحاب 
  احلوائط وأما الطيور فال ميكن أصحاب احلوائط التحفظ منها 



ا تتلفه من ذلك ليال فإن قيل فما تقولون يف السنور إذا أكلت الطيور وأكفأت القدور قيل على مقتنيها ضمان م
  وهنارا ذكره أصحاب أمحد 

وهو أصح الوجهني للشافعية ألهنا يف معىن الكلب العقور فوجب إحلاقها به وألن من شأهنا أن تضبط وتربط فإرساهلا 
  تفريط وإن مل يكن ذلك من عادهتا بل فعلته نادرا فال ضمان ذكره يف املغين وهو أصح الوجهني للشافعية 

  تسوغون قتلها لذلك  فإن قيل فهل
  قلنا نعم إذا كان ذلك عادة هلا 

  وقال ابن عقيل وبعض الشافعية إمنا تقتل حال مباشرهتا للجناية فأما يف حال سكوهنا وعدم صوهلا فال 
والصحيح خالف ذلك وأهنا تقتل وإن كانت ساكنة كما يقتل من طبعه الفساد واألذى يف حال سكونه وال تنتظر 

  مباشرته 
وى أبو داود والترمذي من حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يقتل احملرم وقد ر

  السبع العادي قال الترمذى هذا حديث حسن واهلرة سبع 
ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه و سلم مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم احلدأة والفأرة واحلية والغراب األبقع 

  العقور ويف لفظ العقرب بدل احلية ومل يشترط يف قتلهن أن يكون حال املباشرة والكلب 

  فصل 
  املرض املعدي كاجلذام إذا استضر الناس بأهله 

قال ابن وهب يف املبتلى يكون له يف منزله سهم له حظ يف شرب فأراد من معه يف املنزل إخراجه منه وزعموا أن 
  هبم فطلبوا إخراجه من املنزل  استقاءه من مائهم الذي يشربونه مضر

قال ابن وهب إذا كان له مال أن يشترى لنفسه من يقوم بأمره وخيرج يف حوائجه ويلزم هو بيته فال خيرج وإن مل 
  يكن له مال خرج من املنزل إذا مل يكن فيه شيء وينفق عليه من بيت املال 

ومسجدهم واحد فيأتون املسجد فيصلون فيه  وقال عيسى يف قوم ابتلوا باجلذام وهم يف قرية موردهم واحد
وجيلسون فيه معهم ويردون املاء ويتوضأون فيتأذى بذلك أهل القرية وأرادوا منعهم من ذلك كله قال أما املسجد 
فال مينعون الصالة فيه وال من اجللوس أال ترى إىل قول عمر بن اخلطاب للمرأة املبتالة ملا رآها تطوف بالبيت مع 

جلست يف بيتك لكان خريا لك ومل يعزم عليها بالنهي عن الطواف ودخول البيت وأما استقاؤهم من الناس لو 
مائهم وورودهم املورد للوضوء وغري ذلك فيمنعون وجيعلون ألنفسهم صحيحا يستقى هلم املاء يف آنية مث يفرغها يف 

  آنيتهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ضرر وال ضرار 

ر باألصحاء فأرى أن حيال بينهم وبني ذلك أال ترى أنه يفرق بينه وبني زوجته وحيال بينه وبني وطء وذلك ضر
  جواريه للضرر فهذا منه 

وقال ابن حبيب عن مطرف يف اجلذامي وأما الواحد والنفر اليسري فال خيرجون من احلاضرة وال من قرية وال من 
املرأة وهي تطوف بالبيت وكذلك معيقب الدوسي قد جعله عمر سوق وال من مسجد جامع ألن عمر مل يعزم على 

رضي اهللا عنه على بيت املال وكان عمر جيالسه ويواكله ويقول له كل مما يليك فإذا كثروا رأيت أن يتخذوا 
ألنفسهم موضعا كما صنع مبرضى مكة وال مينعون من األسواق لتجارهتم وشراء حوائجهم أو الطواف للسؤال إذا 



  إمام يرزقهم من الفئ وال مينعون من اجلمعة ومينعون من غري ذلك  مل يكن
  وروى سحنون أهنم ال جيمعون مع الناس اجلمعة 

  وأما مرضى القرى فال خيرجون منها وإن كثروا ولكن مينعون من أذى الناس 
نة منعوا من خمالطة وقال أصبغ ليس على مرضى احلواضر اخلروج منها إىل ناحية أخرى ولكن إن كفاهم اإلمام املؤ

  الناس بلزوم بيوهتم والتنحي عنهم 

  وقال ابن حبيب حيكم عليهم يتنحيهم ناحية إذا كثروا وهو الذي عليه فقهاء األمصار 
قلت يشهد هلذا احلديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 

  وال هامة وال صفر وفر من اجملذوم فرارك من األسد أو قال من األسود  صلى اهللا عليه و سلم ال عدوى
وروى مسلم يف صحيحه من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان يف وفد ثقيف رجل 

  جمذوم فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم إنا قد بايعناك فارجع 
ن أيب الزناد عن حممد بن عبد اهللا القرشي عن أبيه عن ابن عباس عن النيب ويف مسند أيب داود الطيالسي حدثنا اب

  صلى اهللا عليه و سلم قال ال تدميوا النظر إليهم يعين اجملذومني وحممد هذا هو حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان 
ن جابر أن رسول اهللا وال تعارض بني هذ وبني ما رواه مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن ابن املنكدر ع

  صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف قصعته وقال كل باسم اهللا وتوكال على اهللا 

  فإن هذا يدل على جواز األمرين وهذا يف حق طائفة وهذا يف حق طائفة 
آلخر وهذه سنة فمن قوى توكله واعتماده ويقينه من األمة أخذ هبذا احلديث ومن ضعف عن ذلك أخذ باحلديث ا

  وهذه سنة وباهللا التوفيق 
فإذا أراد أهل الدار أن يؤاكلوا اجملذومني ويشاربوهنم ويضاجعوهنم فلهم ذلك وإن أرادوا جمانبتهم ومباعدهتم فلهم 

  ذلك 
م النظر ويف قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تدميوا النظر إىل اجملذومني فائدة طبية عظيمة وهي أن الطبيعة نقالة فإذا أدا

  إىل اجملذوم وخيف عليه أن يصيبه ذلك بنقل الطبيعة 
وقد جرب الناس أن اجملامع إذا نظر إىل شيء عند اجلماع وأدام النظر إليه انتقل من صفته إىل الولد وحكى بعض 

يعرض  رؤساء األطباء أنه أجلس ابن أخ له للكحل فكان ينظر يف أعني الرمد فريمد فقال له أترك الكحل فتركه فلم
  له رمد قال ألن الطبيعة نقالة 

  وذكر البيهقى وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج 

امراة من غفار فدخل عليها فأمرها فنزعت ثياهبا فرأى بياضا عند ثدييها فاحناز النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 
  الفراش فلما أصبح قال احلقي بأهلك ومحل هلا صداقها 

  فصل

  ةالقرع



ومن طرق األحكام احلكم بالقرعة قال تعاىل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم 
أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون قال قتادة كانت مرمي ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل 

  زوج أختها فضمها إليه  فاقترعوا عليها بسهامهم أيهم يكفلها فقرع زكريا وكان
وروى حنوه عن جماهد وقال ابن عباس ملا وضعت مرمي يف املسجد اقترع عليها أهل املصلى وهم يكتبون الوحي 

  فاقترعوا بأقالمهم أيهم يكفلها وهذا متفق عليه بني أهل التفسري 
  وقال تعاىل وإن يونس ملن املرسلني إذ أبق إىل الفلك املشحون 

  ملدحضني يقول تعاىل فقارع فكان من املغلوبني فساهم فكان من ا
  فهذان نبيان كرميان استعمال القرعة وقد احتج األئمة األربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم الناس ما يف النداء 
  دوا إال أن يستهموا عليه الستهموا والصف األول مث مل جي

ويف الصحيحني أيضا عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد سفرا أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج 
  سهمها خرج هبا معه 

ويف صحيح مسلم عن عمران بن حصني أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته مل يكن له مال غريهم فدعاهم 
   صلى اهللا عليه و سلم فجزأهم أثالثا مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة وقال له قوال شديدا رسول اهللا

ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرض على قوم اليمني فسارعوا إليه فأمر 
  أن يسهم بينهم يف 

لى اهللا عليه و سلم قال إذا أكره اثنان على اليمني أو استحباها اليمني أيهم حيلف ويف سنن أيب داود عن النيب ص
  فليستهما عليها 

ويف رواية أمحد إذا أكره اثنان على اليمني أو استحباها وفيه أيضا أن رجلني اختصما يف متاع إىل النيب صلى اهللا 
  و كرها عليه و سلم وليس لواحد منهما بينة فقال استهما على اليمني ما كان أحبا ذلك أ

ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالن 
خيتصمان يف مواريث هلما مل تكن هلما بينة إال دعوامها فقال إمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون 

أمسع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فال يأخذ منه شيئا فإمنا أقطع له أحلن حبجته من بعض فاقضي له على حنو مما 
  قطعة من النار 

ورواه أبو داود يف السنن وفيه فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما حقي لك فقال هلما النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا احلق مث استهما مث حتاال 

سنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء هبا الكتاب وفعلها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذه ال
  بعده 

قال البخاري يف صحيحه ويذكر أن قوما اختلفوا يف األذان فأقرع بينهم سعد وقد صنف أبو بكر اخلالل مصنفا يف 
  القرعة وهو يف جامعه فذكر مقاصده 

  إبراهيم وجعفر بن حممد القرعة جائزة  قال أمحد يف رواية إسحاق بن



وقال يعقوب بن خبتان سئل أبو عبد اهللا عن القرعة ومن قال إهنا قمار قال إن كان ممن مسع احلديث فهذا كالم 
  رجل له خرب يزعم أن حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قمار 
  مار قال هذا قول ردئ خبيث وقال املروذي قلت أليب عبد اهللا إن ابن أكثم يقول إن القرعة ق

مث قال كيف وقد حيكمون هم بالقرعة يف وقت إذا قسمت الدار ومل يرضوا قالوا يقرع بينهم وهو يقول لو أن 
رجال له أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج اخلامسة ومل يدر أيتهن اليت طلق قال يورثهن مجيعا ويأمرهن أن يعتددن 

  مجيعا 
وقد أمر أن تعتد من ال عدة عليها والقرعة تصيب احلق فعلها النيب صلى اهللا عليه و وقد ورث من ال مرياث هلا 

  سلم 
  وقال أبو احلارث كتبت إىل أيب عبد اهللا أسأله فقلت إن بعض 

الناس ينكر القرعة ويقول هي قمار اليوم ويقول هي منسوخة فقال أبو عبد اهللا من ادعى أهنا منسوخة فقد كذب 
ة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقرع يف ثالثة مواضع أقرع بني األعبد الستة وأقرع بني وقال الزور القرع

نسائه ملا أراد السفر وأقرع بني رجلني تدارءا يف دابة وهي يف القرآن يف موضعني قلت يريد أنه أقرع بنفسه ثالثة 
  مواضع وإال فأحاديث القرعة أكثر وقد تقدم ذكرها 

إذا اقتسموا الدار واألرضني أقرع بني القوم فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصاب من ذلك جيرب قال وهم يقولون 
  عليه 

  وقال األثرم إن أبا عبد اهللا ذكر القرعة واحتج هبا وبينها وقال إن قوما يقولون القرعة قمار 
س سنن قال األثرم وذكرت له أنا مث قال أبو عبد اهللا هؤالء قوم جهلوا فيها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مخ

حديث الزبري يف الكفن فقال حديث أيب الزناد فقلت نعم قال ابو عبد اهللا قال أبو الزناد يتكلمون يف القرعة وقد 
  ذكرها اهللا تعاىل يف موضعني من كتابه 

لقرعة عليه قال وقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا قال يف قوله تعاىل فساهم فكان من املدحضني أي أقرع فوقعت ا
ومسعت أبا عبد اهللا يقول القرعة حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقضاؤه فمن رد القرعة فقد رد على 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضاءه وفعله مث قال سبحان اهللا ملن قد علم بقضاء النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  سول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا وقال أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ويفىت خبالفه قال اهللا تعاىل وما آتاكم الر

قال حنبل وقال عبد اهللا بن الزبري احلميدي من قال بغري القرعة فقد خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سنته 
  اليت قضى هبا وقضى هبا أصحابه بعده 

سلمة إن قوما أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مواريث  وقال يف رواية امليموين يف القرعة مخسة سنن حديث أم
وأشياء درست بينهم فأقرع بينهم وحديث ايب هريرة حني تداريا يف دابة فأقرع بينهما وحديث األعبد الستة 

وحديث أقرع بني نسائه وحديث علي وقد ذكر أبو عبد اهللا من فعلها بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ابن 
  ري وابن املسيب مث تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك الزب

قال امليموين وقال يل أبو عبيد القاسم بن سالم وذاكرين أمر القرعة فقال أرى أهنا من أمر النبوة وذكر قوله تعاىل 
  إذا يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وقوله فساهم 



 كتاب اهللا والذين يقولون القرعة قمار قوم جهال مث ذكر أهنا وقال أمحد يف رواية الفضل بن عبد الصمد القرعة يف
يف السنة وكذلك قال يف رواية ابنه صاحل أقرع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مخسة مواضع وهي يف القرآن يف 

  موضعني 
هشام بن عروة قال  وقال أمحد يف رواية املروذى حدثنا سليمان بن داود اهلامشي حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن

أخربين أيب الزبري أنه ملا كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حىت كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النيب صلى 
اهللا عليه و سلم أن تراهم فقال املرأة املرأة قال الزبري فتومهت أهنا أمي صفية قال فخرجت أسعى فأدركتها قبل أن 

صدري وكانت امرأة جلدة وقالت إليك عين ال أم لك قال فقلت إن رسول اهللا  تنتهي إىل القتلى قال فلهزت يف
صلى اهللا عليه و سلم عزم عليك فرجعت وأخرجت ثوبني معها فقالت هذان ثوبان جئت هبما ألخي محزة فقد بلغين 

قد فعل به كما فعل مقتله فكفنوه فيهما قال فجئت بالثوبني ليكفن فيهما محزة فإذا إىل جنبه رجل من األنصار قتيل 
حبمزة قال فوجدنا عضاضة أن نكفن محزة يف ثوبني واألنصاري ال كفن له قلنا حلمزة ثوب ولألنصاري ثوب فقد 

  دنامها فكان أحدمها أكرب من اآلخر فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد يف الثوب الذي طار له 
  عن زيد بن أرقم وهو خمتلف فيه وقال يف رواية صاحل وحديث األجلح عن الشعيب عن أيب اخلليل 

  فصل

  يف كيفية القرعة

قال اخلالل حدثنا أبو النضر أنه مسع أبا عبد اهللا حيب من القرعة ما قيل عن سعيد بن املسيب أن يأخذ خواتيمهم 
  فيضعها يف كمه فمن خرج أوال فهو القارع 

  اءوا رقاعا وإن شاءوا خواتيمهم وقال أبو داود قلت أليب عبد اهللا يف القرعة يكتبون رقاعا قال إن ش
وقال ابن منصور قلت ألمحد كيف يقرع قال باخلامت وبالشيء وقال إسحاق بن راهويه يف القرعة يؤخذ عود شبه 

  القدح فيكتب عليه عبد وعلى اآلخر حر وكذلك قال يف رواية مهنا 
خامتا يروى عن سعيد بن جبري وإن  وقال بكر بن حممد عن أبيه سألت أبا عبد اهللا كيف تكون القرعة قال يلقى

  جعل شيئا يف طني أو يكون عالمة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له فهو جائز 
وقال األثرم قلت أليب عبد اهللا كيف القرعة فقال سعيد بن جبري يقول باخلواتيم أقرع بني اثنني يف ثوب فأخرج 

رجل فيخرج منها واحدا قلت أليب عبد اهللا فإن مالكا  خامت هذا وخامت هذا قال مث خيرجون اخلواتيم مث تدفع إىل
  يقول تكتب رقاع وجتعل يف طني قال 

وهذا أيضا قيل أليب عبد اهللا فإن الناس يقولون القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثالثة فضمها مث فتحها فأنكر 
  ذلك أبو عبد اهللا وقال ليس هو هكذا 
  لقرعة أهو أن خيرج هذا وخيرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي قال نعم وقال مهنا قلت أليب عبد اهللا كيف ا

  فصل

  يف مواضع القرعة



قال إسحاق أليب عبد اهللا تذهب إىل حديث عمران بن حصني يف األعبد قال نعم قال قيل يف العتق يف املرض وصية 
تقه كما لو كان ماله كله عبدا فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده فإذا تعذر عتق مجيعه عتق منه ما أمكن ع

  واحدا فأعتقه عتق منه ما محل الثلث 
  قيل هذا هو القياس الفاسد الذي ردت به السنة الصحيحة الصرحية 

والفرق بني املوضعني أن يف مسألة العبد الواحد ال ميكن غري جريان العتق يف بعضه وأما يف األعبد فتكميل احلرية يف 
كان أوىل من تشقيصها يف كل واحد فإن املريض قصد تكميل احلرية يف اجلميع ولكن بعضهم بقدر الثلث ممكن ف

  منع حلق الورثة فكان تكميلها يف البعض موافقا ملقصود 

املعتق ومقصود الشارع أما املعتق فإنه أراد ختليص مجلة الرقبة وأما الشارع فإنه متشوف إىل تكميل احلرية دون 
ضرر بالوارث وتكميلها يف الثلث مصلحة للمعتق والوارث والعبد وال جيوز العدول  تشقيصها وتكميلها يف اجلميع

  عنه 
  فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع احلديث الصحيح وخالفه خالف النص والقياس معا 

  فإن قيل فقد صار سدس كل عبد من األعبد الستة مستحق االعتاق فإبطاله إبطال لعتق مستحق 
العتق املستحق عتق ثلث األعبد وهو الذي ملكه إياه الشارع صلى اهللا عليه و سلم فصار قيل ليس كذلك وإمنا 

كما لو أوصى بعتق ثلثهم فإنه هو الذي ميلكه وما ال ميلكه تصرفه فيه لغو وباطل والوارث إذا مل جيز إعتاق اجلميع 
لث حكما أخرجنا الثلث بالقرعة فأي كان تصرف املعتق فيما زاد على الثلث مبنزلة عدمه وإذا كان إمنا أعتق الث

  قياس أصح من هذا وأبني 
فإن قيل مدار احلديث على احلسن وهو يرويه عن عمران بن حصني وقد قال أمحد يف رواية امليموين ال يثبت لقاء 

احلسن لعمران بن حصني وقال مهنا سألت أمحد عن حديث احلسن قال حدثين عمران بن حصني قال ليس بصحيح 
  هياج بن عمران بن الفضيل التميمي الربمجي عن عمران بن حصني  بينهما

  وقال عبد اهللا بن أمحد وجدت يف كتاب أيب خبطه حدثنا معاذ 

ابن معاذ عن شعيب عن حممد بن سريين عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني حديث 
  القرعة 

أيب املهلب فقال قد روى احلسن عن عمران ومل يسمعه وقال يقولون إنه وقال املروذى ذكر أبو عبد اهللا حديث 
  أخذه من كتاب أيب املهلب 

قيل هذا ال يضر احلديث شيئا فإن أبا املهلب قد رواه عن عمران بن حصني وأبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب 
عن عمران بن حصني أن رجال أعتق  قاال حدثنا إمساعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب

فذكره وقال مسلم حدثنا حممد بن منهال الضرير وأمحد بن عبدة قاال حدثنا يزيد بن زريع عن عمران بن حصني 
مبثل حديث ابن علية ومحاد حدثنا هشام بن حسان عن حممد ابن سريين عن عمران بن حصني مبثل حديث ابن علية 

  ومحاد 
بن حصني حممد بن سريين وأبو املهلب واحلسن البصري وغاية احلسن أن يكون مسعه من فهؤالء ثالثة عن عمران 

واحد منهما قال عبد اهللا بن أمحد قال أيب حدثت أنه كان يف كتاب مهام عن قتادة عن احلسن قال حدثنا عمرو بن 
الكرمي حدثنا جعفر الطيالسي  معاوية أبو املهلب حديث القرعة وقال اخلالل أخربنا العباس بن حممد بن أمحد بن عبد



قال قال حيىي عن احلسن حدثنا عمران بن حصني فإن مل يكن احلسن قد مسعه منه كان مبنزلة قوله حدث أهل بلدنا 
  ولشهرة احلديث عندهم قال حدثنا 

سلم وقد وقع نظري هذا يف حديث الدجال وقول الذي يقتله أنت الدجال الذي حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  حديثه 

وقول أمحد عن حديث احلسن عن عمران ال يصح إمنا أراد قول احلسن حدثين عمران فإن مهنا بن حيىي إمنا سأله 
عن ذلك فقال سألت أمحد عن حديث احلسن قال حدثين عمران بن حصني قال ليس بصحيح على أن احلديث قد 

  صح من غري طريق عمران 
حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الطحاوي عن خالد يعىن احلذاء عن أيب قالبة  قال اخلالل أنبأنا أبو بكر املروذى

عن أيب زيد أن رجال من األنصار أعتق ستة مملوكني له عند موته وليس له مال غريهم فجزأهم رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 

أن أحدا حدث هبذا إال هشيم قال أبو عبد اهللا أبو زيد هذا رجل من األنصار من قال املروذى قال أمحد ما ظننا 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال كتبناه عن هشيم وقال إليه أذهب قال أمحد حدثنا شريح بن نعمان حدثنا 

  ه و سلم مبثله هشيم قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو قالبة عن أيب زيد األنصاري عن النيب صلى اهللا علي

  فصل

ومن مواضع القرعة إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه ال يدري أيتهن هي فقال أمحد يف رواية 
  امليموين إن مات قبل أن يقرع بينهن يقوم وليه يف هذا مقامه يقرع بينهن فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته 

بد اهللا عن رجل أعتق أحد غالميه يف صحته مث مات املوىل ومل يدر الورثة وقال أبو بكر بن حممد عن أبيه سألت أبا ع
  أيهما أعتق قال يقرع بينهما 

وقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا قال يف القرعة إذا قال أحد غالمي حر مث مات قبل أن يعلم يقرع بينهما فأيها وقعت 
  ذي أعتق ستة أعبد له عليه القرعة عتق كذا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ال

وقال مهنا سألت أمحد عن رجل قال المرأتني له إحداكما طالق أو لعبدين له أحدكما حر قال قد اختلفوا فيه قلت 
  ترى أن يقرع بينهما قال نعم قلت وجتيز القرعة يف الطالق قال نعم 

ينهن وكذلك يف األعبد فإن أقرع بينهن وقال يف رواية امليموين فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن ومل يدر يقرع ب
  فوقعت القرعة على واحدة مث ذكر اليت طلق رجعت هذه ويقع الطالق على اليت ذكر 

  فإن تزوجت فذاك شيء قد مر وإن كان احلاكم قد أقرع بينهن مل ترجع إليه 
بعينها يقرع بينهن فأيتهن  وقال أبو احلارث عن أمحد يف رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ومل تكن له نية يف واحدة

أصابتها القرعة فهي املطلقة وكذلك إن قصد إىل واحدة بعينها مث نسيها قال والقرعة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم وقد جاء هبا القرآن 

ف وقال أبو حنيفة والشافعي ال يقرع بينهن ولكن إذا كان الطالق لواحدة ال بعينها وال نواها فإنه خيتار صر
الطالق إىل أيتهن شاء وإن كان الطالق لواحدة بعينها ونسيها فإنه يتوقف فيها حىت يتذكر وال يقرع وال خيتار 

  صرف الطالق إىل واحدة منهما 



  وقال مالك يقع الطالق على اجلميع 
ن رجل له والقول بالقرعة مذهب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال وكيع مسعت عبد اهللا قال سألت أبا جعفر ع

  أربع نسوة فطلق إحداهن ال يدري أيتهن طلق فقال علي يقرع بينهن 
  فاألقوال اليت قبل هبا يف هذه املسألة ال خترج عن أربعة ثالثة قيل هبا وواحد ال يعلم به قائل 

ق بينهما أحدمها أنه يعني يف املبهمة ويقف يف حق املنسية عن اجلميع فينفق عليهن ويكسوهن ويعتزهلن إىل أن يفر
  املوت أو يتذكر وهذا 

يف غاية احلج واإلضرار به وبالزوجات فينفيه قوله تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج وقوله صلى اهللا عليه و 
  سلم ال ضرر وال ضرار فأي حرج وضرر وإضرار أكثر من ذلك 

يقاع الطالق باجلميع مع القطع بأنه مل يطلق الثاين أن يطلق عليه اجلميع مع اجلزم بأنه إمنا طلق واحدة ال اجلميع فإ
  اجلميع ترده أصول الشرع وأدلته 

الثالث أنه ال يقع الطالق بواحدة منهن ألن النكاح ثابت بيقني وكل واحدة منهن مشكوك فيها هل هي املطلقة أم 
عليها الطالق من البعض  ال فال تطلق بالشك وال ميكن إيقاع الطالق بواحدة غري معينة وليس البعض أوىل بأن يوقع

والقرعة قد خترج غري املطلقة فإهنا كما جيوز أن تقع على املطلقة جيوز أن تقع على غريها فإذا أخطأت املطلقة 
  وأصابت غريها أفضى ذلك إىل حترمي من هي زوجة وحل من هي أجنبية 

واحده منهن حىت يتبني أهنا املطلقة وإذا بطلت هذه األقسام كلها تعني هذا التقدير وهو بقاء النكاح يف حق كل 
  وإذا كان النكاح باقيا فيها فأحكامه مترتبة عليه وأما بقاء النكاح وحترمي الوطء دائما فال وجه له 

  فهذا القول والقول بوقوع الطالق على اجلميع متقابالن وأدلتهما 

  الفرج على الزوج وإباحة بالشك لغريه  تكاد أن تتكافأ وال احتياط يف إيقاع الطالق باجلميع فإنه يتضمن حترمي
قال املقرعون قد جعل اهللا سبحانه القرعة طريق إىل احلكم الشرعي يف كتابه وفعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم وأمر هبا وحكم هبا علي بن أيب طالب يف هذه املسألة بعينها وكل قول غري القول هبا فإن أصول الشرع 
  وقواعده ترده 

قوع الطالق على اجلميع مع العلم بأنه إمنا أوقعه على واحدة فتطليق لغري املطلقة وهو نظري ما لو طلق طلقة أما و
واحدة أو ثالثا حيث جيوز أن جيعل ثالثا فإنه جيوز أن يكون قد استوىف عدد الطالق ويف مسألتنا هو جازم بأنه مل 

أم ال وغايته أنه قد تيقن حترميا يف واحدة ال بعينها  يستوف عدد املطلقات بل كل واحدة منهن قد شك هل طلقها
  فكيف حيرم عليه غريها 

  فإن قيل قد اشتبهت احملللة باحملرمة فحرمتا معا كما لو اشتبهت أخته بأجنبية وميتة مبذكاة 
إال  قيل ههنا معنا أصل يرجع إليه وهو التحرمي األصلي وقد وقع الشك يف سبب احلل فال يرفع التحرمي األصلي

بالنكاح مث وقع يف عني غري معينة ومعنا أصل احلل املستصحب فال ميكن تعميم التحرمي وال إلغاؤها بالكلية ومل يبق 
  طريق إىل تعيني حمله إال بالقرعة فتعينت طريقا 

إىل قالوا وأيضا فإن الطالق قد وقع على واحدة منهن معينة المتناع وقوعه يف غري معني فلم ميلك املطلق صرفه 
  أيتهن شاء لكن التعيني غري معلوم لنا وهو معلوم عند اهللا ليس لنا طريق إىل معرفته فتعينت القرعة 



يوضحه أن التعيني من املطلق ليس إنشاء للطالق يف املعينة فإنه لو كان إنشاء مل يكن املتقدم طالقا ولكان اجلميع 
يقع به وإذا مل يكن إنشاء فهو إخبار منه بأن هذه املعينة هي  حالال له وملا أمر بأن ينشئ الطالق وال افتقر إىل لفظ

  اليت أوقعت عليها الطالق وهذا خرب غري مطابق بل هو خالف الواقع 
  وحاصله أن التعيني إما أن يكون إنشاء الطالق أو إخبارا وال يصلح لواحد منهما 

  ن حني طلق فإن قيل بل هو إنشاء عندنا يف املبهمة وأما املنسية فهو واقع م
قيل ال يصح جعله إنشاء للطالق ألن الطالق إما أن يكون قد وقع بإحداهن أوال فإن مل يقع مل يلزمه أن ينشئه وإن 

  قد وقع استحال إنشاؤه أيضا ألنه حتصيل للحاصل 
عني واقع فإن قيل فهذا يلزمكم أيضا ألنكم تقولون إن الطالق يقع من حني اإلقراع قيل بل الطالق عندنا يف املوض

  من حني اإليقاع 

قال اإلمام أمحد يف روية أيب طالب يف رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج أخرى ومات ومل يدر أي األربع 
  طلق فلهذه األخرية ربع الثمن مث يقرع بني األربع فأيتهن قرعت أخرجت وورث البواقي 

قال وهذا يدل على وقوع الطالق من حني اإليقاع  قال القاضي فقد حكم بصحة نكاح خلامسة قبل تعيني املطلقة
  ولو كان من حق التعيني مل يصح نكاح اخلامسة 

  فإن قيل هذا بعينه يرد عليكم يف التعيني بالقرعة واجلواب حينئذ واحد 
عبد يفعل قيل الفرق بني التعيينني ظاهر فإن تعيني املكلف تابع الختياره وإرادته وتعني القرعة إىل اهللا عز و جل وال

  القرعة وهو ينتظر ما يعينه له القضاء والقدر شاء أم أىب 
وهذا هو سر املسألة وفقهها فإن التعيني إذا مل يكن لنا سبيل إليه باملشرع فوض إىل القضاء والقدر وصار احلكم به 

  شرعا قدريا شرعيا يف فعل القرعة وقدريا فيما خترج به وذلك إىل اهللا ال إىل املكلف 
  حسن من هذا وال أبلغ يف موافقته شرع اهللا وقدره فال أ

  وأيضا فإنه لو طلق واحدة منهن مث أشكلت عليه مل يكن له أن يعني املطلقة باختياره فهكذا إذا طلق واحدة ال بعينها 
ه فإن قيل الفرق ظاهر وهو أن الطالق ههنا قد وقع على واحدة بعينها فإذا أشكلت مل جيز أن يعني من تلقاء نفس

ألنه ال يأمن أن يعني غري اليت وقع عليها الطالق ويستدمي نكاح اليت طلقها وليس كذلك يف مسألتنا فإن الطالق 
  وقع على إحداهن غري معينة فليس يف تعيينه إيقاع للطالق على من مل يقع هبا وصرفه عمن وقع هبا 

لتعيني بال سبب يف إحدى الصورتني مل ميلكه يف قيل إحدامها حمرمة عليه يف املسيس وال يدري عنها فإذا مل متلك ا
األخرى وهذا أيضا سر املسألة وفقهها فإن التعيني بالقرعة تعيني بسبب قد نصبه اهللا ورسوله سببا للتعيني عند عدم 

  غريه والتعيني باالختيار تعيني بال سبب إذ هذا فرض املسألة حيث انتفت أسباب التعيني وعالماته 
  تعيني بالسبب الذي نصبه الشرع له أوىل من التعيني الذي ال سبب له وال خيفى أن ال

فإن قيل املنسية واملشتبهة جيوز أن تذكر وتعلم عينها بزوال االشتباه فلهذا مل ميلك صرف الطالق فيها إىل من أراد 
  خبالف املبهمة فإنه ال يرجى ذلك فيها 

بتعيينها فإنه يصري يف إبقائها إضرارا به وهبا ووقف لألحكام قيل وكذلك املنسية واملشكلة إذا عدم أسباب العلم 
  وجعل املرأة معلقة باقي عمرها ال ذات زوج وال مطلقة وهذا ال عهد لنا به يف الشريعة 



  فصل 
ومما يدل على صحة تعيني املطلقة بالقرعة حديث عمران بن حصني يف عتق األعبد الستة فإن تصرفه يف اجلميع ملا 

جعل كأنه أعتق ثلثا منهم غري معني فعينه النيب صلى اهللا عليه و سلم بالقرعة والطالق كالعتاق يف هذا كان باطال 
ألن كل واحد منهما إزالة ملك مبين على التغليب والسراية فإذا اشتبه اململوك يف كل منهما بغريه مل جيعل التعيني 

  إىل اختيار املالك 
ت القرعة يف أصله وهو امللك يف حال القسمة وطرحت القرعة على السهام فإن قيل العتاق أصله امللك فلما دخل

  دخلت لتمييز امللك من احلرية وليس كذلك الطالق ألن أصله النكاح والنكاح ال تدخله القرعة فكذلك الطالق 
الوليان ومل  قيل ومن سلم لكم أن القرعة ال تدخل يف النكاح بل الصحيح من الروايتني دخوهلا فيه فيما إذا زوجها

  يعلم السابق منهما فإنا نقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة حكم له بالنكاح وأنه هو 

  األول هذا منصوص أمحد يف رواية ابن منصور وحنبل 
  ونقل أبو احلارث ومهنا ال يقرع يف ذلك 

يثبت بشهادة النساء ويسقط  وعلى هذا فال يلزم إذا مل تدخل القرعة يف احلكم أال تدخل يف رفعه فإن حد الزنا ال
بشهادهتن وهو ما إذا شهد عليها بالزنا فذكرت أهنا عذراء وشهد بذلك النساء وكذلك لو قال وقد رأى طائرا إن 

كان هذا غرابا ففالنة طالق وإن مل يكن غرابا ففالن حر ومل يعلم ما هو فإنه يقرع بني املرأة والعبد عندكم أيضا 
  ة فيحكم مبا خرجت به القرع

فإن قلتم هنا مل تدخل القرعة يف الطالق بانفراده بل دخلت للتمييز بينه وبني العتق والقرعة تدخل يف العتق بدليل 
  حديث األعبد الستة 

قيل إذا دخلت للتمييز بني الطالق والعتاق دخلت للتمييز بني املطلقة وغريها وكل ما قدر من املانع يف أحد 
بسواء وأيضا فإذا كانت القرعة خترج املعتق من غريه فإخراجه للمطلقة أوىل وأحرى  املوضعني جيري يف اآلخر سواء

فإن إخراج منفعة البضع عن ملكه أسهل من إخراج عني الرقبة وإبقاء الرق يف العني أبدا أسهل من إبقاء بعض 
  هور املنافع وهي منفعة البضع فإذا صلحت القرعة لذلك فهي ملا دونه أقبل وهذا يف غاية الظ

  وأيضا فاشتباه املطلقة بغريها ال مينع استعمال القرعة 
  ودليله مسألة الطائر وقوله إن كان غرابا فنسائي طوالق وإن مل يكن فعبيدي أحرارا 

فإن قلتم قد يستعمل الشيء يف حكم وال يستعمل يف آخر كالشاهد واليمني والرجل واملرأتني يقبل يف األموال دون 
  احلدود والقصاص 

وضحه أنه لو ادعى سرقة وأقام شاهدا وحلف معه غرمناه املال ومل نقطعه فكذا ههنا استعملنا القرعة يف الرق ي
  واحلرية دون الطالق للحاجة 

قيل احلاجة يف إخراج املطلقة من غريها كاحلاجة يف إخراج املعتق من غريه سواء وإذا دخلت للتمييز بني الفرج 
ح دخوهلا للتمييز بني الفرج اململوك بعقد النكاح وغريه وال فرق وال يشبه ذلك اململوك مبلك اليمني وغريه ص

مسألة القطع والغرم يف أنه يثبت أحدمها مبا ال يثبت به اآلخر ألهنما خيتلفان يف األحكام وفيما يثبت به كل واحد 
ب والسراية ويثبت مبا يثبت به منهما والعتق والطالق يتفقان يف األحكام وهو أن كل واحد منهما مبين على التغلي



  اآلخر 
  وأيضا فإن احلقوق إذا تساوت على وجه ال ميكن التمييز بينها إال بالقرعة 

صح استعماهلا فيها كما قلتم يف الشريكني إذا كان بينهما مال فأراد قسمته فإن احلاكم جيزئه ويقرع بينهما وكذلك 
ى املدعيان يف احلضور عند احلاكم وكذلك األولياء يف النكاح إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه وكذلك إذا تساو

إذا تساووا يف الدرجة وتشاحوا يف العقد أقرع بينهم وكذلك إذا قتل مجاعة يف حالة واحدة وتشاح األولياء يف 
  املقتص أقرع بينهم فمن قرع قتل له وأخذت الدية للباقني 

وكذلك بني النساء إذا أراد السفر وال كذلك ههنا ألن التراضي  فإن قلتم التراضي على القسمة من غري قرعة جائز
  على فسخ النكاح ونقله من حمل ال جيوز 

  قلنا ليست القرعة يف الطالق نقال له عمن يستحقه إىل غريه بل هي كاشفة عمن توجه الطالق إليها ووقع عليها 

  فصل

ا فكان له تعيينها باختياره كما لو أسلم احلريب وحتته قال املعينون باالختيار قد حصل التحرمي يف واحدة ال بعينه
  مخس نسوة أو أختان اختار 

  قال أصحاب القرعة هذا القياس مبطل أوال باملنسية فإن احملرمة منهن بعد النسيان غري معينة وليس له تعيينها 

أن يقال تطلق عليه األخت وهذا اجلواب غري قوي فإن التحرمي ههنا وقع يف معينة مث أشكلت بل اجلواب الصحيح 
واخلامسة مبجرد اإلسالم بل إذا عني املمسكات أو املفارقات حصلت الفرقة من حني التعيني ووجبت العدة من 

  حينئذ 
وسر املسألة أن الشارع خريه بني من ميسك ومن يفارق نظرا له وتوسعة عليه ولو أمره بالقرعة ههنا فرمبا أخرجت 

وأبقت عليه من يبغضها ودخوله يف اإلسالم يقتضي ترغيبه فيه وحتبيبه إليه فكان من  القرعة عن نكاحه من حيبها
  حماسن اإلسالم رد ذلك إىل اختياره وشهوته خبالف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن 

ة فإنه ليس له على أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضا فإنه ينكسر مبا إذا اختلطت زوجته بأجنبية أو ميتة مبذكا
  تعيني احملرمة 

  قلنا حنن مل نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا خبالف من استدل مبن ينكسر عليه بذلك 
  فإن قيل والتحرمي ههنا كان معني مث اشتبه 

  قيل ملا اشتبه وزال دليل تعينه صار كاملبهم وهذا حجة مالك عليكم حيث حرم اجلميع إلهبام احملرمة فيهن 

التعيني التحرمي ههنا حكم تعلق بفرد ال بعينه من مجلة فكان املرجع يف تعيينه إىل املكلف كما لو باع قال أصحاب 
  قفيزا من صربة 

وقال أصحاب القرعة اإلهبام إمنا يصح يف البيع حيث تتساوى األجزاء ويقوم كل جزء منها مقام اآلخر يف التعيني 
 وليس كذلك الطالق فإن حمله ال تتساوى أفراده وال الغرض منه فهو فال تفيد القرعة ههنا قدرا زائدا على التعيني

مبسألة املسافر بإحدى الزوجات أشبه به منه مبسألة القفيز من الصربة أال ترى أن التهمة تلحق يف التعيني ههنا ويف 
وهذا فقه املسألة أن  مسألة القسمة ويف مسألة الطالق وال تلحق يف التعيني يف مسألة القفيز من الصربة املتساوية



  املوضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيا هلا وما ال تلحق فيه ال فائدة فيها 
  على أن القياس منتفض مبا إ ذا أعتق عبدا مبهما من عبيده أو أراد السفر بإحدى نسائه 

  يف ثاين احلال باختياره قال أصحاب التعيني ملا كان له تعيني املطلقة يف االبتداء كان له تعيينها 
قال أصحاب القرعة هذا قياس فاسد فإنه يف االبتداء مل يتعلق بالتعيني حق لغري املطلقة وبعد اإليقاع قد تعلق به 

  حقهن فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن الطالق وقع عليها لتملك به بضعها أو واقع على 

  ينه للتهمة خبالف االبتداء غريها لتستبقي به نفقتها وكسوهتا فلم ميلك هو تعي
قال املبطلون للقرعة رأينا القرعة قمار وميسر وقد حرمه اهللا يف سورة املائدة وهي من آخر القرآن نزوال وإمنا 

  كانت مشروعة قبل ذلك 
وقال أصحاب القرعة قد شرع اهللا ورسوله القرعة وأخرب هبا عن أنبيائه ورسله مقررا حلكمها غري ذام هلا وفعلها 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه من بعده وقد صاهنم اهللا سبحانه عن القمار بكل طريق فلم يشرع لعباده ر
  القمار قط وال جاء به نيب أصال فالقرعة شرعه ودينه وسنة أنبيائه ورسله 

ه إخراجها بالقرعة كما وقال املانعون من القرعة قد اشتبهت احملللة باحملرمة على وجه ال تبيحه الضرورة فلم يكن ل
  لو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة مبذكاة 

وقال أصحاب القرعة الفرق أننا ههنا نستصحب أصل التحرمي وال نزيله بالشك خبالف مسألتنا فإن التحرمي 
األصلي قد زال بالنكاح وشككنا يف وقوع التحرمي الطارئ بأن واحدة منهن وقع فال يصح إحلاق إحدى الصورتني 

  األخرى ب

  قال املانعون قد خترج القرعة غري املطلقة فإهنا ليس هلا من العلم والتمييز ما خترج به املطلقة بعينها 
  وقال املقرعون هذا أوال اعتراض على السنة فهو مردود 

الق باربع وأيضا فإن التعيني هبا أوىل من التعيني باالعتراض والتشهى أو جعل املرأة معلقة إىل املوت أو إيقاع الط
  ألجل إيقاعه بواحدة منهن 

  وأيضا فإن القرعة مزيلة للتهمة 
  وأيضا فإهنا تفويض إىل اهللا ليعني بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إىل تعيينه واهللا أعلم 

فإن قيل فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أمحد يف رجل زوج ابنته رجال وله بنات فمات ومل يدر أيتهن هي فقال 
  قرع بينهن وهذا يدل على أنه يقرع عند اختالط أخته بأجنبية ي

قيل قد جعل القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن اإلمام أمحد وقال وظاهر هذا أن الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع 
  بينهن ألنه أجاز القرعة بينها وبني أخواهتا إذا اختلطت هبن 

  حل وإمنا أقرع للمرياث والعدة وحنن نذكر نصوصه بألفاظها قلت هذا وهم من القاضي فإن أمحد مل يقرع لل

قال اخلالل يف اجلامع باب الرجل يكون له أربع بنات فزوج إحداهن فمات األب ومات الزوج وال يدري أيتهن 
ى هي الزوجة أنبأنا أبو النضر أن أبا عبد اهللا قال قال سعيد بن املسيب يف رجل له أربع بنات فزوج إحداهن ال يدر
أيتهن هي إنه يقرع بينهن أخربين زهري بن صاحل حدثنا أيب حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محاد بن سلمة عن قتادة أن 

رجال زوج ابنته من رجل فمات األب والزوج وال يدري الشهود أي بناته هي فسألت سعيد بن املسيب فقال 



  يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة ورثت واعتدت 
  سألت محاد بن أيب سليمان فقال يرثن مجيعا ويعتددن مجيعا  وقال محاد

وقال صاحل قال أيب قد ورث من ليس هلا مرياث وأوجب العدة على من ليس عليها عدة والذي يقرع يف حال 
  يكون قد أصاب ويف حال يكون قد أخطأ وذاك ال شك أنه قد ورث من ليس هلا مرياث 

ل قال عبد الوهاب سألت سعيدا عن رجل زوج إحدى بناته ومساها ومات األب قال اخلالل أنبأنا حيىي بن جعفر قا
  والزوج وال يدرى أيتهن هي فحدثنا عن قتادة عن احلسن وسعيد بن املسيب 

  أهنما قاال يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فلها الصداق وهلا املرياث وعليها العدة 
ارم حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أنه قال يف رجل أخربين حممد بن علي حدثنا األثرم حدثنا ع

زوج إحدى بناته رجال فمات ومات الزوج ومل تدر البينة أيتهن هي قال يقرع بينهن فإذا قرعت واحدة ورثت 
  واعتدت 

  هن وحدثنا أبو بكر حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب واحلسن قاال يقرع بين
قال حنبل وحدثين أبو عبد اهللا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة أن رجال زوج أبنته من رجل 

فمات الزوج ومات األب ومل يدر الشهود أي بناته هي فسألت سعيد بن املسيب رمحه اهللا قال يقرع بينهن وأيتهن 
  أصابت القرعة ورثت واعتدت 

  محاد بن أيب سليمان عن ذلك فقال يرثن ويعتددن مجيعا قال محاد بن سلمة فسألت 
  قال حنبل فسألت أبا عبد اهللا عن ذلك فقال يقرع بينهن على قول سعيد بن املسيب 

  وقال حنبل قال عفان حدثنا مهام قال سئل قتادة عن رجل خطب 

يد يقرع بينهن فأيتهن أصابتها إىل رجل ابنة له وله بنات فأنكحه ومات اخلاطب ومل يدر األب أيتهن خطب فقال سع
  القرعة فلها الصداق واملرياث وعليها العدة 

  قال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول أذهب إىل هذا وكذلك رواية أيب طالب اليت ذكرها القابسي 
له قال اخلالل أخربين أمحد بن حممد بن مطر أن أبا طالب حدثه أنه سأل أبا عبد اهللا عن رجل زوج ابنته رجال و

بنات فماتا ومل تدر البينة أيتهن هي قال يقرع بينهن فإذا قرعت واحدة ورثت قلت محاد يقول يرثن مجيعا قال يقرع 
بينهن وقال القرعة أبني إذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تكون صاحبته وال يدري هو يف شك فإذا أعطاهن فقد 

  علم أنه أعطى من ليس له حق 
سعيد واحلسن إمنا فيه القرعة بينهن يف املرياث وهي قرعة على مال وليس فيه القرعة  فنصوص أمحد وما نقله عن

  عند اختالط الزوجة بغريها 
لكن يف رواية حنبل ما يدل على جريان القرعة يف احلياة وبعد املوت فإنه قال يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة 

  ذه أصرح من رواية أيب طالب فهي امرأته وإن مات الزوج فهي اليت ترثه أيضا فه

ولكن أكثر الروايات عن أمحد إمنا هي يف القرعة على املرياث كما ذكر من ألفاظه على أنه ال ميتنع أن يقال بالقرعة 
يف هذه املسألة على ظاهر رواية حنبل فإن أكثر ما فيه تعيني الزوجة بالقرعة والتمييز بينها وبني من ليست بزوجة 

راع يف مسألة املطلقة فإن القرعة متيز الزوجة من غريها وكذلك لو زوجها الوليان من رجلني وهذا حقيقة اإلق



وجهل السابق منهما فإنه يقرع على أصح الروايتني وذلك لتمييز الزوج من غريه فما الفرق بني متييز الزوج 
  بالقرعة ومتييز الزوجة هبا باإلقراع ههنا ليس بعيدا من األصول 

ا نوجب عليها العدة هبذه القرعة والعدة من أحكام النكاح وال سيما فالعدة الواجبة ههنا عدة من غري ويدل عليه أن
  مدخول هبا فهي من نكاح حمض وكذلك املرياث فإنه لوال ثبوت النكاح ملا ورثت 

القرعة مث قال وقول أمحد يف رواية حنبل يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته صريح يف ثبوت الزوجية ب
وإن مات الزوج فهي اليت ترثه وهذا صريح يف أنه يقرع بينهن يف حال حياة الزوج والزوجة وإن مات بعد القرعة 

ورثته حبكم النكاح وال إشكال يف ذلك حبمد اهللا فإذا أقرع بينهن فأصابت القرعة إحداهن كان رضا الزوج هبا 
  ورضا وليها ورضاها تصحيحا للنكاح 

جيوز أن تكون القرعة أصابت غريها فيكون جامعا بني األختني ألن اجملهول كاملعدوم وألنا نأمره أن يطلق  وال يقال
غري اليت أصابتها القرعة فيقول ومن عدا هؤالء فهي طالق احتياطا فهذا خري من توريث اجلميع وحرمان اجلميع وأن 

  ني إىل يوم القيامة يوقف األمر فيهن أبدا حىت يتبني احلال وينكشف وقد ال يتب
  وباجلملة فالقرعة طريق شرعي شرعه اهللا ورسوله للتمييز عند االشتباه فسلوكه أوىل من غريه من الطرق 

وقد قال أبو حنيفة إذا طلق امرأة من نسائه ال بعينها فإنه ال حيال بينه وبينهن وله أن يطأ أيتهن شاء فإذا وطئ 
  أيب هريرة من الشافعية فجعلوا الوطء تعيينا  انصرف الطالق إىل األخرى واختاره ابن

معلوم أن التعيني بالقرعة أوىل من التعيني بالوطء فإن القرعة خترج من قدر اهللا إخراجه هبا وال يتهم هبا والوطء تابع 
ن إلرادته وشهوته وجيوز أن يشتهي غري من كان يف نفسه إرادة طالقها فهو منهم فالتعيني بالطريق الشرعي أول م

  التعيني بالتشهي واإلرادة 
  ومما يوضحه أن أبا حنيفة قد قال فيما إذا أعتق إحدى أمتيه مث وطئ إحدامها أن الوطء ال يعني املعتقة من غريها 

  وقال أصحابه الفرق بينهما أن الطالق يوجب التحرمي وذلك ينفي 

يطأ من ليست زوجته وأما العتق فإنه وإن النكاح فلما وطئ إحدامها دل على أنه خمتار أن تكون زوجته فإنه ال 
  أوجب حترمي الوطء فال ينايف ملك اليمني كأخته من الرضاع 

فقال املنازعون هلم الطالق ال يوجب التحرمي عندكم فإن الرجعة مباحة وإمنا املوجب للتحرمي انقضاء العدة 
رمي فامللك ينافيه التحرمي فهما متساويان واستيفاء العدد وقد صرح أصحابكم بذلك على أن النكاح وإن نافاه التح

  يف أن الوطء ال جيوز إال يف ملك وهو متحقق مللك املوطوءة 
  فصل 

  ومن مواضع القرعة

ما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان فإن الورثة يقرعون بينهن فمن وقعت عليه القرعة مل ترث نص عليه يف 
   رواية حنبل وأيب طالب وابن منصور ومهنا
  وقال أبو حنيفة يقسم املرياث بني اجلميع 

  وقال الشافعي يوقف مرياث الزوجات حىت يصطلحن عليه 



ولوازم القولني تدل على صحة القول بالقرعة فإن الزم القول األول توريث من يعلم أهنا أجنبية فإهنا مطلقة يف حال 
  الصحة ثالثا فكيف ترث 

للفساد واهلالك وعدم االنتفاع به وإن كان حيوانا فرمبا كانت مئونته تزيد  والزم القول الثاين وقف املال وتعريضه
  على أضعاف قيمته وهذا ال مصلحة فيه ألبتة 

وأيضا فإهنن إذا علمن أن املال يهلك إن مل يصطلحن عليه كان ذلك إجلاء هلن إىل إعطاء غري املستحقة فالقرعة 
مرياث إحدامها دون األخرى فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بني ختلص من ذلك كله ومن املعلوم أن املستحقة لل

العبيد إذا أعتقهم يف املرض وبني الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن واحلاكم إمنا نصب لفصل األحكام ال لوقفها 
  ليه وجعلها معلقة فتوريث اجلميع على ما فيه أقرب للمصلحة من حبس املال وتعريضه للتلف مع حاجة مستحقيه إ
وأيضا فإنا عهدنا من الشارع أنه مل يوقف حكومة قط على اصطالح املتخاصمني بل يشري عليهما بالصلح فإن مل 

  يصطلحا فصل اخلصومة وهبذا تقوم مصلحة الناس 
قال املورثون للجميع قد تساويا يف سبب االستحقاق ألن حجة كل واحدة منهما كحجة األخرى فوجب أن 

  ا لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية يتساويا يف اإلرث كم
وقال املقرعون املستحقة منهما هي الزوجة واملطلقة غري مستحقة فكيف يقال إهنما استويتا يف سبب االستحقاق 

  على أهنما إذا أقامتا بينتني تعارضتا وسقطتا وصارتا كمن ال بينة لواحدة منهما 

زوجته وليست إحدامها بأن تكون هي املستحقة أوىل من األخرى فيقسم وقال املورثون قد استحق من ماله مرياث 
  اإلرث بينهما كرجلني ادعيا دابة يف يد غريمها وأقاما بينتني فإهنا تقسم بينهما 

  وقال املقرعون هذه هي الشبهة اليت تقدمت واجلواب واحد 
قة فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها وقال املورثون ألصحاب القرعة قد تناقضتم فإنكم تقرعون بإخراج املطل

عدة الوفاة إذا كانت أطول من عدة الطالق فإن كانت مطلقة فكيف تعتد عدة الوفاة وإذا اعتدت عدة الوفاة 
  فكيف ال ترث 

قال أصحاب القرعة جيب على املطلقة منهما عدة الطالق على الزوجة عدة الوفاة ولكن ملا أشكلت املطلقة من 
  جبنا على كل واحدة منهما أن تعتد بأقصى األجلني ويدخل فيه األدىن احتياطا للعدة الزوجة أو

  فصل

  ولو طلق إحدامها ال بعينها مث ماتت إحدامها مل يتعني الطالق يف الباقية وأقرع بني امليتة واحلية 
  قال أبو حنيفة يتعني الطالق يف الباقية 

  امليتة وقال الشافعي ال يتعني فيها وله تعيينه يف 
  وقال احلنفية هو خمري يف التعيني ومل يبق من يصح إيقاع الطالق 

  عليها إال احلية ومن خري بني أمرين ففاته أحدمها تعني اآلخر 
وقال املقرعون قد أقمنا الدليل على أنه ال ميلك التعيني باختياره وإمنا منلك اإلقراع ومل يفت حمله فإنه خيرج املطلقة 

  الق من حني التطليق ال من حني اإلقراع كما تقدم تقريره فيتبني وقوع الط



  وقالت احلنفية ال يصح أن يبتدئ يف امليتة الطالق فال يصح أن يعينه فيها بالقرعة كاألجنبية 
  وقال أصحاب القرعة حنن ال نعني الطالق فيها ابتداء وإمنا نبني بالقرعة أهنا كانت مطلقة يف حال احلياة 

اتت غري مطلقة بدليل أنه جيوز أن خترج القرعة عندكم على احلية فتكون هي املطلقة دون امليتة وإذا وقالت احلنفية م
  مل تكن مطلقة قبل املوت مل يثبت حكم الطالق فيها بعد املوت كما ال يثبت الطالق املبتدأ 

  وقال املقرعون إذا وقعت القرعة تبينا أهنا هي املطلقة يف حال احلياة 
  فصل 
  ل فما تقولون فيما خرجت القرعة على امرأة مث ذكر بعد ذلك أن املطلقة غريها فإن قي

قبل تعود إليه من حني وقعت عليها القرعة ويقع الطالق باملذكورة فإن القرعة إمنا كانت ألجل االشتباه وقد زال 
  بالتذكر إال أن تكون 

  فإهنا ال تعود إليه نص عليه اإلمام أمحد  اليت وقعت عليها القرعة قد تزوجت أو كانت القرعة حبكم احلاكم
قال اخلالل أخربين امليموين أنه ناظر أبا عبد اهللا يف مسألة الذي له أربع نسوة فطلق واحدة منهن مث مل يدر قال يقرع 

بينهن كذلك يف األعبد قلت فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على الواحدة مث ذكر اليت طلق قال ترجع إليه واليت 
أنه طلق يقع الطالق عليها قلت فإن تزوجت قال هو إمنا دخل يف القرعة ألنه اشتبه عليه فإذا تزوجت فذا  ذكر

شيء قد مر فقال له رجل فإن كان احلاكم أقرع بينهن قال ال أحب أن ترجع إليه ألن احلاكم يف ذا أخرب منه فرأيته 
  يغلظ أمر احلاكم إذا دخل يف اإلقراع بينهن 

اجلواب يف رواية أيب احلارث فإنه قال سألت أبا عبد اهللا قلت فإن طلق واحدة من أربع وأقرع بينهن وقد توقف يف 
فوقعت القرعة على واحدة وفرق بينه وبينها مث ذكر وتيقن بعد ما فرق احلاكم بينهما أن اليت طلق يف ذلك الوقت 

  عمل فيها قال دعها ومل جيب فيها بشيء هي غري اليت وقعت عليها القرعة قال اعفين من هذه قلت فما ترى ال
  قلت أما إذا تزوجت فال يقبل قوله إن املطلقة كانت غريها ملا فيه من إبطال حق الزوج 

  فإن قيل فلو أقام بينة أن املطلقة غريها 

س األمر قيل ال ترد إليه أيضا فإن القرعة تصيب طريقا إىل وقوع الطالق فيمن أصابتها ولو كانت غري املطلقة يف نف
  فالقرعة فرقت بينهما وتأكدت الفرقة بتزوجيها 
  فإن قيل فهذا ينتقض مبا إذا ذكر قبل أن تنكح 

قيل أما إذا انقضت عدهتا وملكت نفسها ففي قبول قوله عليها نظر فإن صدقته أن املطلقة كانت غريها فقد أقرت 
الطالق رجعيا فال إشكال فإنه ميلك رجعتها بغري له بالزوجية وال منازع له وأما إذا ذكر وهي يف العدة فإن كان 

رضاها فيقبل قوله إن املطلقة غريها وإن كان الطالق بائنا فله عليها حق حبس العدة وهي حمبوسة ألجله والفراش 
قائم حىت ولو أتت بولد يف مدة اإلمكان حلقه فإذا ذكر أن املطلقة غريها كان القول قوله كما لو شهدت بينة بأنه 

ها مث رجع الشهود ولكن ملا كانت البينة غري متهمة ردت إليه مطلقا خبالف قوله إن املطلقة غريها فإن متهم فيه طلق
  وكذلك ال ترد إليه بعد نكاحها وال بعد حكم احلاكم 

والقياس أهنا ال ترد إليه بعد انقضاء عدهتا وملكها نفسها إال أن تصدقه وهلذا لو قال بعد انقضاء عدهتا كنت 
اجعتك قبل انقضاء العدة مل تقبل منه إال ببينة أو تصديقها ولو قال ذلك والعدة باقية قبل منه ألنه ميلك إنشاء ر



  الرجعة 
  وأما إذا كانت القرعة حبكم احلاكم فإن حكمه جيري جمرى التفريق بينهما فال يقبل قوله إن املطلقة غريها 

  فصل

لت أبا عبد اهللا عن رجل له امرأتان مسلمة ونصرانية فقال يف مرضه فإن قيل فما تقولون فيما رواه مهنا قال سأ
إحداكما طالق ثالثا مث أسلمت النصرانية مث مات يف ذلك املرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل 

م يقولون هبما مجيعا فقال أرى أن يقرع بينهما قلت له يكون للنصرانية من املرياث ما للمسلمة قال نعم فقلت إهن
للنصرانية ربع املرياث وللمسلمة ثالثة أرباعه فقال مل فقلت ألهنا أسلمت رغبة يف املرياث قلت ويكون املرياث 

  بينهما سواء قال نعم 
  فقد نص على القرعة بينهما ونص على قسمة املرياث بينهما على السواء فما فائدة القرعة 

قة عدة الطالق فإنكم صرحتم بأن كل واحدة منهما تعتد بأقصى وال يقال القرعة ألجل العدة حيث تعتد املطل
األجلني ويدخل فيه أدنامها كما صرح به القاضي وعلى هذا ال تبقى للقرعة فائدة أصال فإهنما يشتركان يف املرياث 

  ويتساويان يف العدة 
ملبتوتة ترث ما دامت يف العدة قيل اإلقراع مل يكن ألجل املرياث فإنه قد صرح بأنه بينهما وهذا على أصله فإن ا

  وغاية األمر أن يكون قد عني النصرانية بالطالق مث أسلمت يف عدهتا قبل املوت فإهنا ترث 

ولو طلقهما مجيعا مث أسلمت ورثتا مجيعا وأما القرعة فإلخراج املطلقة ليتبني أنه مات وإحدامها زوجته واألخرى غري 
تبني أهنا أجنبية وإمنا ثبت هلا املرياث لكون الطالق يف املرض والعدة تابعة زوجته فإذا وقعت القرعة على إحدامها 

للمرياث وما عدا ذلك فهي فيه أجنبية حىت لو مل ينفق عليها من حني الطالق إىل حني املوت مل يرجع يف تركته 
  بالنفقة 

  قائمة ألهنا جيوز أن تسلم قبل موته فإن قيل فهو غري متهم يف حرمان النصرانية ألنه يعلم أهنا ال ترث قيل التهمة 
وأما قول من قال للنصرانية ربع املرياث وللمسلمة ثالثة أرباعه فال يعرف من القائل هبذا وال وجه هلذا القول 

  وتعليله بكوهنا أسلمت رغبة يف املرياث أغرب منه واهللا أعلم 
  فصل 

رجل له ثالث نسوة فطلق واحدة منهن ومل يدر أيتهن  فإن قيل فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس يف
  مث مات قال يناهلن من الطالق ما يناهلن من املرياث وما معىن ذلك 

  قيل قد سئل عنه أبو عبد اهللا فقال معناه يقع الطالق عليهن 

املرياث قال  ويرثن مجيعا وقال إسحاق بن منصور قلت ألمحد حديث عمرو بن هرم يناهلن من الطالق ما يناهلن من
  أليس يرثن مجيعا قلت بلى قال وكذلك يقع عليهن الطالق 

وهذا ال يدل على أن ذلك قول أمحد وال مذهبه وإمنا ذكره تفسريا ال مذهبا وهذا قد حيتج به مالك ومن قال بقوله 
  يف وقوع الطالق على اجلميع 

واحدة منهن تعني بالقرعة أو بغريها كما  قلت وحيتمل كالمه معىن آخر وهو أن يكون املراد وقوع الطالق على
حيرم املرياث واحدة منهن فيكون ما يناهلن من حكم الطالق مثل الذي يناهلن من حكم املرياث وهذا إن شاء اهللا 



أظهر فإن لفظه ال يدل على أهنن يرثن مجيعا وال ميكن أن يقال ذلك إال إذا كان الطالق رجعيا أو كان يف املرض 
وال فكيف يطلق ابن عباس اجلميع بطالق واحدة ويورث مطلقة بائنة طلقت يف الصحة مع زوجات على أحد األق

  وإذا فسر كالمه مبا ذكرنا مل يكن فيه إشكال واهللا أعلم 

  فصل

  قال حرب قلت ألمحد رجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ومل يبني قال هذه مسألة مشتبهة 
  خيرج بالقرعة نص على ذلك  قلت قد نص يف رواية اجلماعة على أنه

  يف رواية امليموين وبكر بن حممد عن أبيه وحنبل واملروذى وأيب طالب وإسحاق بن إبراهيم ومهنا 
وقوله يف رواية حرب هذه مسألة مشتبهة توقف منه فيحتمل أن يريد باالشتباه أهنا مشتبهة احلكم هل تعني باختياره 

  نه يعني بالقرعة أو بالقرعة ولكن مذهبه املتواتر عنه أ
وحيتمل وهو أظهر إن شاء اهللا أن يريد باالشتباه أنه حيتمل أن يكون إخبارا عن كون أحدهم حرا وأن يكون إنشاء 
للحرية يف أحدهم واحلكم خمتلف فإن قوله أحدهم حر إن كان إنشاء فهو عتق لغري معني وإن كان إخبارا فهو خرب 

   عن عتق واحد معني فهذا واجه اشتباهها
  وبعد فإن مات ومل يبني مراده أخرج بالقرعة 

  فصل 
قال مهنا سألت أبا عبد اهللا عن رجل قال أول غالم يل يطلع فهو حر فطلع غالمان له أو طلع عبيده كلهم قال قد 

  اختلفوا يف هذا قلت أخرين ما تقول أنت فيه قال يقرع بينهم فأيهم خرجت قرعته أعتق 
رجل قال وله أربع نسوة أول امرأة تطلع فهي طالق فطلعن كلهن قال قد اختلفوا يف قال وسألت أبا عبد اهللا عن 

  هذا أيضا قلت 

أخربين فيه بشيء فقال قال بعضهم يقسم بينهن تطليقة قلت أخربين فيه بقولك فقال يقرع بينهن فأيتهن خرجت 
  عليها القرعة طلقت 

اال يتقدم عليه غريه وعلى املعىن األول ال يكون أوال إال إذا قلت لفظ األول يراد به ما يتقدم على غريه ويراد به م
تبعه غريه وتأخر عنه وعلى املعىن الثاين يكون أوال وإن مل يتأخر عنه غريه فيصح على هذا أن يقول من مل يتزوج إال 

  امرأة واحدة أو مل يولد له إال ولد واحد هذه أول امراة تزوجتها وهذا أول مولود ولد يل 
هذا إذا قال أول مولود تلدينه فهو حر فولدت ولدا مث مل تلد بعده شيئا عتق ذلك الولد ولو قال أول مملوك وعلى 

أشتريه فهو حر عتق العبد املشترى وإن مل يشتر بعده غريه وإذا قال أول غالم يطلع يل فهو حر أو أول أمرأة تطلع 
وليس اختصاص أحدهم بذلك أوىل من اآلخر فيخرج فهي طالق فطلع منهم مجاعة فكل منهم صاحل ألن يكون أول 

أحدهم بالقرعة فإنه لو طلع منهم واحد معني لكان هو احلر واملطلقة فإذا طلع مجاعة فالذي يستحق العتق والطالق 
  منهم واحد وهو غري معني فيخرج بالقرعة 

ل من اآلخر فلم يوجد الشرط فال يقع فإن قيل إذا تساووا يف الطلوع مل يكن فيهم أول وهلذا يقال مل جيئ أحدهم أو
  املعلق به وإن كان اجلميع قد اشتركوا يف األولية وجب أن يشتركوا يف وقوع العتق والطالق 



قيل إن نوى وقوع العتق والطالق باجلميع إذا اشتركوا يف ذلك وقع باجلميع وإمنا كالمنا فيما إذا نوى وقوع العتق 
فإذا اشترك مجاعة يف الصفة وجب إخراج أحدهم بالقرعة فإن النية ختصص والطالق يف واحد موصوف باألولية 

  العام وتقيد املطلق فغاية األمر أن يقال قد اشترك مجاعة يف الشرط ولكنه خصص بنيته واحدا 
  فإن قيل فما تقولون فيما لو طلق ومل تكن له نية 

قال أول غالم يطلع وأول امرأة تطلع وهذا يقتضي أن قيل لو أطلق فإمنا يقع العتق والطالق بواحد ال باجلميع ألنه 
يكون فردا من مجلة ال جمموع اجلملة فكأنه قال غالم من غلماين وامرأة من نسائي يكون أول مستحق العتق 

  والطالق وكل واحد منهم قد اتصف هبذه الصفة وهو إمنا أوقع ذلك يف واحد فيخرج بالقرعة 
يعني بتعيينه وقد تقدم فساد ذلك وأن التعيني مبا جعله الشارع طريقا للتعيني أوىل ومن ال يقول هبذا فإما أن يقول 

  من التعيني بالتشهي واالختيار 
وإما أن يقال يعتق اجلميع ويطلق وهذا أيضا ال يصح فإنه إمنا أوقع العتق والطالق يف واحد ال يف اجلميع وكالمه 

  صريح يف ذلك 
تطلق امرأة وال يصح أيضا لوجود الوصف فإنه لو انفرد بالطلوع أو انفردت به وإما أن يقال ال يعتق واحد وال 

  لوقع املعلق به ومشاركة غريه 

  ال خترجه عن االتصاف باألولوية فقد اشترك مجاعة يف الوصف واملراد واحد منهم فيخرج بالقرعة 
  دري أيهما هو األول فإن قيل فما تقولون فيما لو قال أول من تلدينه فهو حر فولدت اثنني ال ي

قيل يقرع بينهما فيما نص عليه يف رواية ابن منصور قال يقرع بينهما فمن أصابته القرعة عتق وهذا نظري أن يطلع 
  أحدمها قبل اآلخر مث يشكل يف مسألة التعليق بالطلوع 

  فإن قيل فلو ولدهتا معا بأن تضع مثل الكيس وفيه ولدان أو أكثر 
  رعة على قياس قوله يف مسألة أول غالم يطلع يل فهو حر فطلعا معا قيل خيرج أحدمها بالق

قلت يف املغىن وحيتمل أن يعتقا مجيعا ألن األولية وجدت فيهما مجيعا فثبتت احلرية فيهما كما لو قال يف السابقة من 
  سبق فله عشرة فسبق اثنان اشتركا يف العشرة 

  وقال إبراهيم النخعى يعتق أيهما شاء 
و حنيفة ال يعتق واحد منهما ألنه ال أول فيهما ألن كل واحد منهما مساو لآلخر ومن شرط األولية سبق وقال أب

  األول قال ولنا 

أن هذين مل يسبقهما غريمها فكانا أول كالواحد وليس من شرط سبق األول أن يأيت بعده ثان بدليل ما لو ملك 
فيهما فإما أن يعتقا مجيعا أو يعتق أحدمها وتعينه القرعة على ما واحد ومل ميلك بعده شيئا وإذا كانت الصفة موجودة 

ذكرنا من قبل قال وكذلك احلكم فيما لو قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنني وخرجا معا فاحلكم فيهما 
  كذلك 

  فصل

  بو حنيفة فإن ولدت األول ميتا والثاين حيا قال يف املغين ذكر الشريف أنه يعتق احلي منهما وبه قال أ
وقال أبو يوسف وحممد الشافعي ال يعتق واحد منهما قال وهو الصحيح إن شاء اهللا ألن شرط العتق إمنا وجد يف 



امليت وليس مبحل للعتق فاحنلت اليمني به قال وإمنا قلنا إن شرط العتق وجد فيه ألنه أول ولد بدليل أنه لو قال 
  تقت ألمته إذا ولدت فأنت حرة فولدت ولدا ميتا ع

ووجه األول أن العتق مستحيل يف امليت فتعلقت اليمني باحلي كما لو قال إن ضربت فالنا فعبدي حر فضربه حيا 
عتق وإن ضربه ميتا مل يعتق وألنه معلوم من طريق العادة أنه قصد عقد ميينه على ولد يصح العتق فيه وهو أن يكون 

  تلدينه حيا فهو حر حيا فتصري احلياة مشروطة فيه وكأنه قال أول ولد 

وقال صاحب احملرر إذا قال إذا ولدت ولدا أو أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ميتا مث حيا أو قال آخر ولد تلدينه 
حر فولدت حيا مث ميتا مث مل تلد بعده شيئا فهل يعتق احلي على روايتني وإن قال أول ما تلده أمىت حر فولدت 

لقرعة فإن بان للناس أن الذي أعتقه أخطأته القرعة عتق وهل يرق اآلخر على ولدين وأشكل السابق عتق أحدمها با
  وجهني 

  قلت مسألة األول واآلخر مبنية على أصلني 
  أحدمها أنه هل يسقط حكم امليت ويصري وجوده كعدمه المتناع نفوذ العتق فيه أو يعترب حكمه كحكم احلي 

  يكفي فيه كونه سابقا مبتدءا به وإن مل يلحقه غريه الثاين هل من شرط األول أن يأيت بعده غريه أو 
  وأما مسألة تعليق احلرية على مطلق الوالدة ففيها إشكال ظاهر 

فإن صورهتا إن يقول إذا ولدت ولدا فهو حر فإذا ولدت ميتا مث حيا فإما أن نعترب حكم امليت أو ال نعتربه فإن مل 
  ه وحكمنا بعتقه فكذلك ينبغي أن حيكم بعتق احلي لوجود الصفة فيه نعتربه عتق احلي ألنه هو املولود إن اعتربنا

  فإن قيل إذا ال تقتضي التكرار وقد احنلت اليمني بوجود األول وقد تعلق به احلكم فال يعتق الثاين 

قيل هذا مأخذ هذا القول لكن قوله إذا ولدت ولدا نكرة يف سياق الشرط فيعم كل ولد وهو قد جعل سبب العتق 
  الدة فيعم احلكم من وجهني أحدمها عموم املعىن والسبب والثاين عموم اللفظ بوقوع النكرة عامة الو

وهذا غري اقتضاء النكرة التكرار بل العموم املستفاد من وقوع النكرة يف سياق الشرط مبنزلة العموم يف أي و من 
  ما الفرق بني العمومني يف قوله أي ولد ولدته أو من ولدته فهو حر فهذا لفظ عام وهذا عام ف

فإن قيل العموم ههنا يف نفس أداة الشرط والعموم يف قوله إذا ولدت ولدا يف املفعول الذي هو متعلق فعل الشرط 
  ال يف أداته 

قيل أداة الشرط يف من وأي هي نفس املفعول هو الذي متعلق الفعل وهلذا حنكم على حمل من بالنصب على 
لعموم الذي يف األداة لنفس املفعول املولود وهو بعينه يف قوله إذا ولدت ولدا اللهم إال أن املفعولية ويظهر يف أي فا

  يريد التخصيص بواحد وال يريد العموم فيبقى من باب ختصيص العام بالنية 

  فصل 
اشرته ال وقوله يف مسألة ما إذا أشكل السابق إنه بان أن الذي أعتقه أخطأته القرعة عتق أي حكم بعتقه من حني مب

  أنه ينشئ فيه العتق من حني الذكر فإن عتقه مستند إىل سببه وهو سابق على الذكر 
  وقوله هل يرق اآلخر على وجهني مأخذمها أن القرعة كاشفة أو منشئة 

 فإن قيل إهنا منشئة للعتق مل يرتفع بعد إنشائه العتق عنه وإن قيل إهنا كاشفة رق اآلخر ألنا تبينا خطأها يف الكشف
وال يلزم من إعماهلا عند استبهام األمر وخفائه إعماهلا عند تبينه وظهوره يوضحه أن التبني والظهور لو كان يف أول 



  األمر اختص العتق مبن يؤثر به فكذلك يف أثناء احلال 
 وسر املسألة أن استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار اإلشكال فإذا زال اإلشكال زال شرط استمرارها وهذا

  أقيس 
لكن يقال قد حكم بعتقه بالطريق اليت نصبها الشارع طريقا إىل العتق وإن جاز أن خيطئ يف نفس األمر فقد أعتق 

  بأمر حكم الشارع أن يعتق به فكيف يرتفع عتقه 

وعلى هذا فال يبعد أن يقال باستمرار عتقه وأن من أخطأته القرعة يبقى على رقه ألن مباشرته بالعتق قد زال 
ها بالنسيان واجلهل والقرعة نسخت حكم املباشرة وأبطلته حىت كأنه مل يكن وانتقل احلكم إىل القرعة فال جيوز حكم

  إبطاله فهذا ال يبعد أن يقال واهللا أعلم 

  فصل

قال اإلمام أمحد يف رواية بكر بن حممد عن أبيه يف الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن خيرج بإحدامها قال يقرع 
ا فتخرج إحدامها بالقرعة أو خترج إحدامها برضا األخرى وال يريد القرعة قال إذا خرج هبا فقد رضيت وإال بينهم

  أقرع بينهما 
هذا يدل على أن اإلقراع بينهما إمنا هو عند التشاح فأما إذا رضيت إحدامها خبروج ضرهتا فله أن خيرج هبا من غري 

ليس هلا ذلك وخيرج هبا بغري رضاها فإنه ميلك اخلروج هبا وإمنا وقف قرعة وإن كرهت وقالت ال أخرج إال بقرعة ف
  األمر على القرعة عند مشاحة الضرة هلا 

  فصل 
قال حرب سألت أمحد عن القرعة يف الشراء والبيع قلت القوم يشترون الشيء فيقترعون عليه قال ال بأس وكذلك 

  قال يف رواية ابن خبتان 

  ء مث جيزئونه أجزاء ويقترعون على تلك األنصباء فمن خرج له نصيب أخذه ومعىن هذا أهنم يشترون الشي

  فصل

قال أبو داود رأيت رجلني تشاحا يف األذان عند أمحد فقال جيتمع أهل املسجد فينظر من خيتارون فقال ال ولكن 
  يقترعان فمن اصابته القرعة أذن كذلك فعل سعد بن أيب وقاص 

  بالقرعة مقدم على التقدمي بتعيني اجلريان قلت وهذا صريح يف أن التقدمي 
  فإن قيل فهل تقولون يف اإلمامة مثل ذلك 

  قيل ال بل يقدم فيها من خيتار اجلريان فإن القرعة تصيب من يكرهونه ويركه أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون 
ال إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا قال أبو طالب نازعىن ابن عمي يف األذان فتحاكمنا إىل ايب عبد اهللا رمحه اهللا فق

  عليه و سلم تشاحوا يف األذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي اهللا عنه فأنا أذهب إىل القرعة أقرعا 
  قلت ويف املسألة قول آخر وهو أن تقسم نوب األذان بينهم 

  قال اخلالل أخربنا احلسن بن عبد الوهاب قال وجدت يف كتايب 



ن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أيب عثمان النهدي عن ابن عمر أن نفرا ثالثة عن طلق بن عمار ع
  اختصموا إليه يف األذان فقضى ألحدهم بالفجر وقضى للثاين بالظهر والعصر وقضى للثالث باملغرب والعشاء 

  فصل 
ة أعبد فقال أعطيها من قال مهنا سألت أمحد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده فقال جائز فقلت له عشر

أحسنهم فقال أبو عبد اهللا ليس له ذلك ولكن يعطيها من أوسطهم فقلت له ترى أن يقرع بينهم فقال نعم فقلت 
  تستقيم القرعة يف هذا فقال نعم يقرع بني العبيد 

أن يصدقها عبدا  قلت ههنا ثالث مسائل إحداها أن يوصى له بعبد من عبيده الثانية أن يعتق عبدا من عبيدة الثالثة
  من عبيده 

  ففي الوصية يعطيه الورثة ما شاءوا ألنه فوض األمر إليهم وجعل االختيار هلم يف التعيني 
  ويف مسألة العتق خيرج أحدهم بالقرعة 

  ويف مسألة املهر روايتان إحدامها يعطى الوسط والثانية يعطى واحدا بالقرعة 
  أمحد يف رواية ابن  وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده فقال

  منصور يف رجل أوصى فقال أعتقوا أحد عبدي هذين يعتق أحدمها ولكن إن تشاحا يف العتق يقرع بينهما 
  فصل 

قال أبو النضر سألت أبا عبد اهللا عن عبد يف يد رجل ال يدعيه أقام الرجل البينة أن فالنا باع هذا العبد مين بكذا 
نة على أن فالنا تصدق هبذا العبد علي وهو ميلكه وأقام اآلخر البينة على أن فالنا وكذا وهو ميلكه وأقام اآلخر البي

  وهب هذا العبد يل وهو ميلكه ومل يوقتوا وقتا والبينة عدول كلهم 
قال أرى البينة ههنا تكاذبت يكذب شهود كل رجل شهود اآلخر فأجعله يف أيديهم مث أقرع بينهم فمن وقع له 

  العبد أخذه وحلف 
  ت حتلفه باهللا لقد باعين هذا العبد وهو ميلكه أو أن هذا العبد يل قل

  قال هو واحد إن شاء اهللا 
  قلت إىل أي شيء ذهبت يف هذا 

قال إىل حديث أيب هريرة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن مهام حدثنا أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 
  لى اليمني أو استحباها فليستهما عليها صلى اهللا عليه و سلم إذا أكره الرجالن ع

  قلت هذه هي املسألة اليت ذكرها اخلرقى يف خمتصره قال ولو كانت الدابة 

  يف يد غريمها واعترف أنه ال ميلكها وأهنا ألحدمها ال يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه 
قول قوله مع ميينه بغري خالف وإن اعترف أنه ال ميلكها وقال ال قال يف املغىن إذا أنكرمها من الدابة يف يده فال

  أعرف صاحبها عينا أو قال هي ألحدمها كما ال أعرفه عينا أقرع بينهما 
فمن قرع صاحبه حلف أهنا له وسلمت إليه ملا روى أبو هريرة أن رجلني تداعيا عينا مل يكن لواحد منهما بينة 

سلم أن يستهما على اليمني أحبا أم كرها رواه أبو داود وألهنما تساويا يف الدعوى فأمرمها النيب صلى اهللا عليه و 
  وال بينة لواحد منهما وال يد والقرعة متيز عند التساوي كما لو أعتق عبيدا ال مال له غريهم يف مرض موته 

عنه روايتان ذكرمها أبو وأما إن كانت ألحدمها بينة فإنه حيكم له بغري خالف وإن كانت لكل واحد منهما بينة ف



  اخلطاب إحدامها تسقط البينتان ويقرع بينهما كما لو مل تكن بينة 
  وهذا الذي ذكره القاضي هو ظاهر كالم اخلرقى ألنه ذكر القرعة ومل يفرق بني أن يكون معهما بينة أو مل يكن 

وهو رواية عن مالك وقدمي قويل  وروى هذا عن ابن عمر وابن الزبري رضي اهللا عنهما وهو قول إسحاق وأيب عبيد
  الشافعي وذلك ملا روى 

ابن املسيب أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول 
على عدة واحدة فأسهم النيب صلى اهللا عليه و سلم بينهما رواه الشافعي يف مسنده وألن البينتني حجتان تعارضتا 

  غري ترجيح ألحدمها على األخرى فسقطتا كاخلربين من 
  والرواية الثانية تستعمل البينتان ويف كيفية استعماهلما روايتان 

إحدامها تقسم العني بينهما وهو قول احلارث العكلى وقتادة وابن شربمة ومحاد وأيب حنيفة وأحد قويل الشافعي ملا 
صلى اهللا عليه و سلم يف بعري وأقام كل واحد منهما البينة أهنا له  روى أبو موسى أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا

  فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما نصفني وألهنما تساويا دعوامها فتساويا يف قسمته 
  والرواية الثانية تقدم إحدامها بالقرعة وهو قول للشافعي 
ر ألنه اشتبه األمر فوجب التوقف كاحلاكم إذا مل يتضح له وله قول رابع يوقف األمر حىت يتبني وهو قول أيب ثو

  احلكم يف قضية 
ولنا اخلربان وإن تعارض احلجتني ال يوجب التوقف كاخلربين بل إذا تعذر الترجيح أسقطنامها ورجعنا إىل دليل 

  غريمها 
سهمه حلف لقد شهد شهوده قلت قال الشافعي يف كتابه هذه املسألة فيها قوالن أحدمها يقرع بينهما فأيهما خرج 

  حبق مث يقضى له وكان 

ابن املسيب يرى ذلك ويرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والكوفيون يروونه عن علي رضي اهللا عنه وحديث 
سعيد بن املسيب اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول 

أسهم بينهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال اللهم أنت تقضي بينهما فقضى للذي خرج على عدة واحدة ف
له السهم رواه أبو داود يف املراسيل ويقويه ما رواه ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة وسليمان بن يسار أن رجلني 

وا سواء فأسهم بينهما رسول اهللا صلى اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى كل واحد منهما بشهود وكان
اهللا عليه و سلم فهذا مرسل قد روى من وجهني خمتلفني وهو من مراسيل ابن املسيب وتشهد له األصول اليت 

  ذكرناها يف القرعة واملصري إليه متعني 
 السوق فقال رجل وأما ما أشار إليه عن علي فهو ما رواه أبو عوانة عن مساك عن احلسن قال أتى علي ببغل يباع يف

هذا بغلي مل أبع ومل أهب ونزع على ما قال خبمسة يشهدون وجاء آخر يدعيه وزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال 
علي إن فيه قضاء وصلحا أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم هلذا مخسة وهلذا اثنان فإن أبيتم إال 

بغله ما باعه وال وهبه فإن تشاححتما أيكما حيلف أقرعت بينكما على القضاء باحلق فإنه حيلف أحد اخلصمني أنه 
  احللف فأيكما قرع حلف فقضى هبذا وأتى بشاهد رواه البيهقى 



  فرأى الصلح بينهم على قسمة الثمن على عدد الشهود للفصل بينهما بالقرعة 
ن أيب هريرة قال إذا جاء هذا بشاهد ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث أبان عن قتادة عن خالس عن أيب رافع ع

  وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ويشهد له أيضا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عروبة عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن 

س لواحد منهما بينة فقال استهما على أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف رجلني اختصما إليه يف متاع لي
  اليمني 

  قال الشافعي والقول اآلخر أنه يقسم بينهما نصفني لتساوي حجتهما 
قلت ويشهد هلذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن سعيد بن أيب 

ل منهما شاهدين فقسمه رسول اهللا صلى اهللا أيب عليه بردة عن أبيه عن أيب موسى أن رجلني ادعيا بعريا فبعث ك
  وسلم بينهما ولكن للحديث علل 

  منها أن مهاما قال عن قتادة فبعث كل منهما شاهدين 
وقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم 

   ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما نصفني يف بعري
  وهكذا رواه يزيد بن زريع وحممد بن بكر وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد 

  وكذلك روى عن سعيد بن بشر عن قتادة 
ر عنه اتصاله وشذ عنه عبد وقد رواه أيضا مهام عن قتادة كذلك فهذان وجهان عن مهام يف إرساله واتصاله واملشهو

  الصمد فأرسله فهذان أيضا وجهان عن مهام يف إرساله واتصاله 
ورواه شعبة فأرسله قال أمحد يف مسنده حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبيه أن رجلني 

ينهما نصفني وكأن رواية شعبة أنه اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها ب
ليس لواحد منهما أوىل بالصواب ألن سعيد بن أيب عروبة قد تابعه عن قتادة على هذا اللفظ رواه عنه روح وسعيد 

  بن عامر ويزيد بن زريع وغريهم 
ن أيب وكذلك رواه سعيد بن بشر عن قتادة فهؤالء ثالثة حفاظ أحدهم أمري املؤمنني يف احلديث شعبة وسعيد ب

  عروبة وسعيد بن بشر اتفقوا عن قتادة يف أنه ليس لواحد منهما بينة 

  فقد اضطرب حديث أبو موسى كما ترى 
  أما حديث أيب هريرة فلم خيتلف فيه كما تقدم 

والذي دلت عليه السنة أن املدعيني إذا كانت أيديهما عليه سواء أو تساوت بينتامها قسم بينهما نصفني كما يف 
ك عن متيم بن طرفة أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعري كل واحد منهما حديث مسا

  آخذ برأسه فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفني 
وقال أبو عوانة عن مساك عن متيم بن طرفة أنبئت أن رجلني اختصما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعري ونزع 

  حد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفني وهذا هو بعينه حديث أيب بردة عن أيب موسى كل وا
قال الترمذى يف كتاب العلل سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن حديث سعيد بن أيب بردة عن أبيه يف هذا الباب 



  فقال مرجع هذا احلديث إىل مساك بن حرب عن متيم 
  مساكا قال أنا حدثت أبا بردة هبذا احلديث  قال البخاري وروى محاد بن سلمة أن

  قال البيهقى وإرسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه يف رواية غندر كالداللة على ذلك 

قلت لكن يف حديث شعبة ليس لواحد منهما بينة ويف حديث مساك أن كل واحد منهما نزع بشاهدين ويف لفظ 
  ن فجاء كل واحد منهما بشاهدي

  وقد بينا يف رواية شعبة كأهنا أوىل بالصواب ملا قدمنا من األدلة على ذلك 
قال البيهقى ويبعد أن يكونا قضيتني فلعله ملا تعارضت البينتان وسقطتا قيل ليس لواحد منهما بينة وقسمت بينهما 

  حبكم اليد 
ه و سلم ما وصفنا يعىن أنه أقرع بينهما وقال الشافعي متيم جمهول وسعيد بن املسيب يروى عن النيب صلى اهللا علي

كما تقدم حديثه قال وسعيد قال واحلديثان إذا اختلفا فاحلجة يف أقوى احلديثني وسعيد من أصح الناس مرسال 
  والقرعة أشبه هذا قوله يف القدمي 

  ويقف حىت يصطلحا مث قال يف اجلديد هذا مما أستخري اهللا فيه وأنا فيه واقف مث قال ال يعطى واحد منهما شيئا 
قلت وقوله يف القدمي أصح وأوىل ملا تقدم من قوة القرعة وأدلتها وأن يف وقف املال حىت يصطلحا تأخري اخلصومة 

  وتعطيل املال وتعريضه للتلف 
  ولكثرة الورثة فالقرعة أوىل الطرق للسلوك وأقرهبا إىل فصل 

  صح األدلة وهلذا قال هي أشبه النزاع وما احتج به الشافعي يف القدمي على صحتها من أ
وباجلملة فمن تأمل ما ذكرنا يف القرعة تبني له أن القول هبا أوىل من وقف املال أبدا حىت يصطلح املدعون وباهللا 

  التوفيق 
واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام املرسلني وعلى آله وأصحابه والتابعني 

  بإحسان إىل يوم الدين  هلم
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