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 الدعاوى والبي ِّنات - 6

 هي إضافة اإلنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. الدعوى : 

 هو الطالب للحق، وإذا سكت تُرك. المدَّعي : 

 هو المطالَُب بالحق، وإذا سكت لم يُترك. عليه المدَّعى : 

 أركان الدعوى:  

دعى أو المد ،: المددعي، والمددعى عليده، والمددعى فيدهثالثة أركان الدعوى 

 به. 

  هي كل ما يبين الحق من شهود، أو يمين، وقرائن األحوال ونحوها.البين : 

 :شروط صح  الدعوى 

ددلةا ألن الحكدم مرتدب عليهدا، وأن تكددون  مف مفص  ال تصد  الددعوى إال محدر 

 معلومة المد عى به، وأن يصرح المدعي بطلبه، وأن يكون المد عى بده حدااًل 

 إن كان دَْيناً. 

 بين :أحوال ال 

البينة تدامف تكدون بهداهدين، وتدامف برادل وامدرأتين، وتدامف بهمبعدة شدهداء،  -1

وتـامف بثالثـة شهـداء، وتـامف بهاهـد ويمـين المدعي كما سيهتي إن شداء   

 تعالى. 

يهترط في الههادف عدالة البيندة، ويحكدم بهدا القاضدي، فدمن علدم  دال   -2

ن ُاهلدت عدالتده سدهل عنده، وإن ما شهدت به لم يجز له الحكم بها، ومد

ل ِّف البيندة بده، وأُن در ثالثداً، فدمن لدم يدهت ببيندة َار ح الخصم الههود كُ

 حكم عليه.

 :هم ثالث  أصناف  الناس في التُـّ
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وأنه ليس من أهدل الدتهم، فهدالا ال  ،صنف معرو  عند الناس بالدين والومع -1

 يُـحبس وال يُضرب، ويؤدب من يتهمه.

ـَهـم مجهول الحال ال يُـعر  ببر وال فجوم، فهدالا يُدـحبس حتدى أن يكون المت   -2

 يكهف عن حالها حف اً للحقوق.

َهـم معروفاً بالفجوم واإلارام، ومثله يقع في االتهام، وهالا أشد  -3 أن يكون المتـ 

من القسدم الثداني، فهدالا يمدتحن بالضدرب والحدبس حتدى يقدرا حف داً لحقدوق 

 العباد.

 لة البينة حكم بها ولم يحدت  إلدى التزكيدة، وإن علدم عددم إذا علم القاضي عدا

عدددالتها لددم يحكددم بهددا، وإن اهددل حددال البينددة طلددب مددن المدددعي تددزكيتهم 

 بهاهدين عدلين. 

 :صف  حكم القاضي 

ً ُحكْ  وال يُـحرم حالالً، فمن كانت البينة صادقة َحل   ،م القاضي ال يُـحل حراما

وحكدددم لددده  ،كاذبدددة كهدددهادف الدددزومللمددددعي أ دددال الحدددق، وإن كاندددت البيندددة 

 فال يحل له أ اله.  ،القاضي

، »قدال:  ×عن أم سلمة مضي   عنها أن مسدول    ُموَن إلَدي  إن ُكدْم تَدـْختَصِّ

يدهِّ َشدْي اً  ِّ أَ ِّ ، فََمدْن قََضدْيُت لَدـهُ بَِّحدق  دْن بَدـْع ف تِّدـهِّ مِّ َولَعَل  بَـْعَضُكْم أَْلـَحَن بُِّحج 

، فَمن   ، فاَل يَهُْ اْلهُ بِّقَْولِّـهِّ َن الن امِّ  .(1)متفق عليه«. َما أَْقَطُع لَـهُ قِّْطعَةً مِّ

 :صف  الحكم على الغائب 

يجددوا الحكددم علددى الذائددب إذا ثبددت عليدده الحددق بالبينددة، وكددان فددي حقددوق 

اآلدميين ال في حق  ، والذائب بعيد مسافة قصر فهكثر، وتعدال م حضدومه، 

  فمن حضر الذائب فهو على حجته.
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 :أين تقام الدعوى 

تقام الدعوى في بلد المدعى عليدها ألن األصدل بدراءف ذمتده، فدمن هدرب، أو 

 ماطل، أو ته ر عن الحضوم من غير عالم لزم تهديبه. 

  ال يُـقبل في التزكية والجرح والرسالة إال قدول عددلين، ويُدـقبل فدي الترامدة

 قول واحد عدل، واإلثنان إن أمكن أولى. 

 ي إلى القاضي:حكم كتاب القاض 

يُددـقبل كتدداب القاضددي إلددى القاضددي فددي كددل حددق آلدمددي كددالبيع، واإلاددامف، 

 .والوصية، والنكاح، والطالق، والجناية، والقصاص ونحوها

وال ينبذددي أن يكتددب القاضددي إلددى القاضددي فددي حدددود   كددالزنى، والسددكر 

 ونحوهاا ألنها مبنية على الستر، والدمء بالهبهات. 

 حكم المدعى به: 

 المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فال تخلو من ست حاالت:

إن كانت العين في يد أحدهما فهـي له مع يمينه إن لم يكن للخصدم بيندة، فدمن  -1

 أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه. 

 أن تكون العين في يديهما وال بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.  -2

لعين بيد غيرهما وال بينة فيقترعان عليها، فمن  رات له القرعدة أن تكون ا -3

 حلف وأ الها. 

  تكون العين بيد أحد وال بينة ألحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها. أال   -4

 أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية. -5

آل در خ دال بزمامهدا فهدي لد ول إذا تنااعا دابة أو سديامف وأحددهما ماكدب وا -6

 بيمينه إن لم تكن بينة.

 : خطر اليمين الكاذب 
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يحددرم أن يحلددف يميندداً فدداارف يقتطددع بهددا مددال أ يدده بذيددر حددق، لقولدده عليدده 

ينِّدـهِّ فَقَدْد أَْوَادَب   لَدـهُ  ئف َمدْن اْقتََطدَع َحدق  اْمدرِّ »الصالف والسالم:  دـمف بِّيَـمِّ ُمْسلِّ

َم َعلَ  يراً يَا َمُسدوَل    :فَقَاَل لَـه َمُال  « ْيـهِّ الَجن ةَ الن اَم، َوَحر  َوإْن َكاَن َشْي اً يَسِّ

ْن أََماكف »قَاَل:  يباً مِّ  .(1)أ راه مسلم«. َوإْن قَضِّ

 :حكم قسم  األمالك 

ال تجددوا قسددمة األمددالك التددي ال تنقسددم إال بضددرم أو مد عددو  إال برضددا 

قسدمته، فدمذا طلدب الهدري  الهركاء، ومدا ال ضدرم فيده وال مد عدو  فدي 

قسدددمتها أُابدددر اآل دددر عليهدددا، وللهدددركاء أن يتقاسدددموا بهنفسدددهم، أو بقاسدددم 

يختامونه، أو يسهلون الحاكم نصبه وأارته على قدم األمالك، فمذا اقتسدموا 

 أو اقترعوا لزمت القسمة. 

   إثبات الدعوى: صف 

 اليمين.  ..الههادف ..: اإلقراميليتثبت الدعوى بواحد مما 

 

 اإلقــرار -1

 هو إظهام مكلف مختام ما واب عليه. اإلقرار : 

 :من يصح منه اإلقرار 

غير محجوم عليه، واإلقرام سيد  ،مختام ،عاقل ،يص  اإلقرام من كل بالغ

 األدلة.

 :حكم اإلقرار 

كالزكدداف ونحوهددا، أو حددق  ٬اإلقددرام وااددب إذا كددان فددي ذمددة اإلنسددان حددق  -1

 آلدمي كالدين ونحوه. 
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جوا اإلقرام إذا كان على المكلف حد من حدود   تعدالى كدالزنى، والسدتر ي -2

 على نفسه والتوبة من ذل  أولى. 

إذا ص  اإلقرام وثبت، فمن كان متعلقاً بحدق مدن حقدوق اآلدميدين فدال يجدوا  -3

 الراوع عنه وال يُـقبل. 

 وإن كددان متعلقدداً بحددق مددن حقددوق   كحددد الزنددى، أو الخمددر، أو السددرقة

 ونحوها فمنه يجوا الراوع عنها ألن الحدود تدمأ بالهبهات.
 

 الشهــادة -2

 هي اإل بدام بمدا علمده بلفدظ أشدهد، أو مأيدت، أو سدمعت، أو نحدو الشهادة :

 ذل ، شرعها   إلثبات الحقوق. 

 . [2]الطالق/ (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) قال   تعالى:

 شروط وجوب أداء الشهادة : 

 يترتب على أدائه لها ضدرم يلحقده فدي ن يقدم عليه، وأال  أن يُدعى لالل ، وأ

 بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله. 

 :حكم أداء الشهادة 

ل الهدهادف فدر  كفايدة إذا كاندت فدي حقدوق اآلدميدين، وأدا هدا فددر   -1 تَدـحمل

لها إن كانت في حقدوق اآلدميدين، لقولده تعدالى: ٹ ٹ ڤ  ) عين على َمْن تَـَحـم 

 . [283]البقرف/ (ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

أداء الههادف في حق   تعدالى كمدن شدهد بحدد مدن حددود   كدالزنى ونحدوه  -2

إال إن كددان مجدداهراً  ،فهدا هددا مبدداح، وتركهددا أولددىا لواددوب سددتر المسددلم

 معروفاً بالفساد فهدا ها أفضلا لقطع دابر الفساد والمفسدين. 

صدددل بالر يدددة، أو السدددماع، أو ال يحدددل ألحدددد أن يهدددهد إال بعلدددم، والعلدددم يح -3

 أو موته ونحوهما. ،وهي الههرف كزواج أحد ،االستفاضة
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 شهادة الزور: حكم 

شهادف الزوم مدن أكبدر الكبدائر، وأع دم الدالنوب فهدي سدبب فدي أكدل أمدوال 

الناس بالباطل، وسدبب إلضداعة الحقدوق، وسدبب إلضدالل الحكدام ليحكمدوا 

 بذير ما أنزل  .

 «أاََل أُنَب ِّدد ُُكْم بِّددهَْكبَرِّ اْلَكبَددائِّرِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص قَدداَل الن بِّدديل  عندده: مضددي  عددن أبددي بكددرف 

ً ثاََلث ْشَراُك بِّا» :قَالَ ، ٬بَلَى يَا َمُسوَل ا :قَالُوا ؟ا َوَالَدَس -َوُعقُدوُق اْلَوالِّددَْينِّ  ٬اإْلِّ

ومِّ  -:فَقَالَ  ،َوَكاَن ُمت كِّ ًا ُمَهدا َحت دى قُْلنَدا لَْيتَدهُ  :قَالَ  .«أاََل َوقَْوُل الزل فََما َااَل يَُكر ِّ

 .(1)متفق عليه .َسَكتَ 

  :شروط من تُقبل شهادته 

 أن يكون بالذاً عاقالً، فال تقبل شهادف الصبيان إال فيما بينهم.  -1

 الكالم، فال تقبل شهادف األ رس إال إذا أداها بخطه.  -2

سدلم إال فدي الوصدية أثنداء السدفر إن اإلسالم: فال تجوا شهادف الكافر على الم -3

 لم يواد مسلم، وتجوا شهادف الكفام بعضهم على بع . 

 الحفظ: فال تقبل من مذفل.  -4

 العدالة: وهي في كل امان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شي ان:  -5

 الصالح في الدين: وهو أداء الفرائ ، وااتناب المحرمات.  -1

وحسدددن الخلدددق  ،لددده كدددالكرممدددا يجم ِّ اسدددتعمال المدددروءف: وهدددي فعدددل  -2

والهدهرف بالرذائدل  ،والهدعوذف ،ونحوهما، وااتناب مدا يُدَن ِّسده كالقمدام

 ونحو ذل . 

 نفي التهمة.  -6

  تُقبل الههادف على الههادف في كل شيء إال فدي الحددود، فدمذا تعدال مت شدهادف

ه كقولده: األصل بموت، أو مر ، أو َغْيبة قَبِّل الحاكم شهادف الفرع إذا أنابد
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 اشهد على شهادتي ونحوه.
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 موانـع الشهــادة

  ثماني ، وهي:  الشهادةموانع 

قرابددة الددوالدف: وهددم اآلبدداء وإن علددوا، واألوالد وإن سددفلوا، فددال تقبددل شددهادف  -1

بعضهم لبع ا للتهمة بقوف القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كاإل وف 

 يهم. واألعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعل

الزوايـة: فال تقبـل شهــادف الـزوج لزواتـه، وال الزواـة لزواهدـا، وتقبدـل  -2

 عليهم. 

 َمْن يجر إلى نفسه نفعاً كههادته لهريكه أو مقيقه.  -3

 َمْن يدفع عن نفسه ضرماً بتل  الههادف.  -4

 العداوف الدنيوية، فمن سره مساءف شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.  -5

 هد عند حاكم ثم ُمد ت شهادته لخيانة ونحوها. َمْن ش -6

 العصبية، فال شهادف لمن ُعر  بالتعصب.  -7

 إذا كان المههود له مالكاً للهاهد أو  ادماً عنده. -8

 

 أقسام المشهود به وعدد الشهود

  :ينقسم ذلك إلى سبع  أقسام 

ال عـدول، الزنى وعمل قــوم لـوط، فـال بـد فيــه مـن شهادف أمبعـة ماـ -1

 (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) لقولـه تعالى:

 . [4]النوم/

إذا ادعى َمْن ُعر  بالذنى أنه فقير ليه ال من الزكاف فدال بدد مدن شدهادف ثالثدة  -2

 ماال عدول. 

ما أواب قصاصاً أو حداً غير الزنى أو تعزيراً فال بد فيه من شدهادف مالدين  -3
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 عدلين. 

ا األمددوال كددالبيع، والقددر ، واإلاددامف ونحوهددا، والحقددوق كالنكدداح، قضدداي -4

والطالق، والراعة ونحوها، وكدل مدا سدوى الحددود والقصداص فيُدـقبل فيده 

ن، ويُـقبل فدي األمدوال  اصدة مادل ويمدين يشهادف مالين، أو مال وامرأت

 المدعي إن تعالم إتمام الههود. 

ڳ ڳ ڳ  گ  گ   گ  گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) قال   تعالى: -1

 . [282]البقرف/ (ڱ ڱ ں ڳ ڱ ڱ

ينف  ×عددن ابددن عبددداس مضددي   عنهمددا: أَن  َمُسدددوَل   و -2 قََضددى بِّيَدددـمِّ

. أ راه مسلم دف  .(1)َوَشاهِّ

ما ال يط لع عليه الراال غالباً كالرضاع، والوالدف، والحي  ونحو ذل  ممدا  -5

ل وامرأتدان، أو أمبدع نسدوف، ال يحضره الراال فيُدـقبل فيده مادالن، أو ماد

 ويجوا من امرأف عدل، واألحوط اثنتان، أو مال عدل، واألكمل كما سبق. 

 ما يُـقبل فيه قول واحد عدل، وهو م ية هالل ممضان أو غيره.  -6

داء دابة، وموضحة، وهاشمة ونحوها يُـقبل فيده قدول طبيدب، وبيطدام واحدد  -7

 لعدم غيره، فمن لم يتعالم فاثنان. 

 وا للقاضددي الحكددم بهددهادف الراددل الواحددد مددع يمددين المدددعي فددي غيددر يجدد

 الحدود والقصاص إذا ظهر صدقه. 

  .َم الهاهد المال كله  إذا حكم القاضي بهاهد ويمين ثم ماع الهاهد َغرِّ

 :الحكم إذا رجع الشهود عن الشهادة 

إذا ماددع شددهود المددال بعددد الحكددم لددم يُددنق ، ويلددزمهم الضددمان دون مددن 

 ضمان. وإن ماع الههود عن الههادف قبل الحكم أُلذي، ال حكم والاكاهم، 
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 أو بصفة من صفاته.  ،أو باسم من أسمائه ،: هي الحلف باهللاليمين 

 :مشروعي  اليمين 

تُهرع اليمين في دعوى حقوق اآلدميين  اصة، فهدي التدي يُسدتحلف فيهدا،  

تحلف فيهددا، فدال يُسدتحلف إذا قددال أمدا حقدوق   كالعبدادات والحدددود فدال يُسد

دفعت اكاف مالي، وال يُسدتحلف منكدر لحدد مدن حددود   كدالزنى والسدرقةا 

 ألنه يستحب سترها، والتعري  بالراوع عنها. 

  إذا عجز المدعي بحق على خ ر عن البينة وأنكر المدعى عليده فلديس لده إال

وا فدي دعدوى يمين المدعى عليده، وهدالا  داص بداألموال ونحوهدا، وال يجد

 القصاص والحدود. 

  اليمين تقطع الخصومة وال تُسقط الحق، والبينة على المدعي، واليمين علدى

 من أنكر. 

لدددو يُدددـْعَطى الن ددداُس »قدددال:  ×عدددن ابدددن عبددداس مضدددي   عنهمدددا أن النبدددي  -1

دن  اليَدـمِّ  َادالف َوأَْمَوالَـُهدـْم، َولَكِّ َمداَء مِّ يَن َعلَدى الُمدد َعى بِّدَْعَواُهـْم الد َعى نَاس  دِّ

 .(1)متفق عليه«. َعلَْيـهِّ 

البَي ِّنَددةُ َعلَددى »قددال:  ×عددن عمددرو بددن شددعيب عددن أبيدده عددن اددده أن النبددي و -2

يُن َعلَى الُمد َعى َعلَْيـهِّ  ي، َواليَـمِّ  .(2)أ راه الترمالي«. الُمد عِّ

  ،يجوا للقاضي أن يُـحل ِّف المددعي، أو يحل ِّدف المددعى عليده حسدب مدا يدراه

وهي مهروعة في أقوى الجانبينا ألن األصل براءف الالمة إال ببينة، فمذا لدم 

 تكن اكتفى منه باليمين.

  تغليظ اليمين: حكم 
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يجوا للقاضي تذليظ اليمين فيما له  طر كجناية ال تواب قوداً، ومالف كثير 

 ونحوهما إذا طلبها من تواهت له اليمين. 

لمكدان فدي المسدجد عندد المنبدر، وإن والتذليظ في الزمان بعد العصر، وفي ا

مأى القاضي ترك التذليظ كان مصيباً، ومن أبى التذلديظ لدم يكدن نداكالً عدن 

 اليمين، ومن ُحلف له باهلل فلير . 

  تُهددرع اليمددين فددي حددق كددل مدددعى عليدده، سددواء كددان مسددلماً، أو مددن أهددل

 .الكتاب، فيحلف باهلل إن لم تكن للمدعي بينة، ويَستحلف أهل الكتاب

ددْن خلِّ فِّْرَعددوَن، َوأَْقَطعَُكددُم »فيقددول لليهددود مددثالً:  دداُكْم مِّ ي نَج  ددُرُكْم بِّدداهلل ال ددالِّ أُذَك ِّ

البَـْحَر، َوظل دَل َعلَدْيُكُم الذََمداَم، َوأَْندَزَل َعلَدْيُكُم الَدـَمن  َوالس دْلَوى، َوأَْندَزَل َعلَدْيُكُم 

 .(1)أ راه أبو داود«. الت ْوَمافَ َعلَى ُموَسى...

  :شر الناس 

إن  َشدر  الن داسِّ »يقدول:  ×عن أبي هريرف مضي   عنه أنه سمع مسدول    -1

ي يَهْتِّي َهُؤالءِّ بَِّوْاهف َوَهُؤالءِّ بَِّوْاهف   .(2)متفق عليه«. ذُو الَوْاَهْينِّ ال الِّ

َادالِّ إلَدى : »×عن عائهة مضي   عنها قالت: قال مسدول   و -2 أَْبدـذَُ  الر ِّ

مُ    .(3)متفق عليه«.  األَلَدل الَخصِّ
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