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¢
قال اإلمام الـووي  $تعالى:
احلديث الثَّالث والثَّالثون
َو َط ِن ا ْب ِن َط َّباس ﭭ َأ َّن الـبي ﷺ َق َ
وو َنْ َ وو
االَ « :لوو عُْ ََوى نلنسو عب َعووَ ا َو عنَ،لد َعى َاوى عل َ و وْ َاَ َ
ع
ع
ع
ع
ين َا َلى ََن َانك ََر».
نلمواي َونل َيم ع
َوى ََ َء عَ،ل؛ َلكن نل َب ِّينَ عة َا َلى ع
ِ
ِ
ِ
َح ِد ٌ
قح ْق ِن».
الصح َ
يث َح َس ٌن َر َوا ُه ا ْل َب ْق َفؼ ُّي َو َغ ْق ُر ُه َه َؽ َذاَ ،و َب ْع ُض ُه في « َّ
الحؿد هلل حؿدا كثقرا صقبا مباركا فقه ،وصؾى اهلل وسؾم وبارك طؾى كبقـا محؿد وطؾى آلاه وصاحبه
أجؿعقن.
هذا هو الحديث الثالث والثالثون من مجؿوع إربعقن الـووية التاي جؿعفاا اإلماام الـاووي مان
أحاديث الـبي ﷺ ،وهو حديث (ا ْب ِن َط َّباس ﭭ َأ َّن الـَّبِ َّي ﷺ َق َالَ « :لو عُْ ََى نلنس عب َعووَ ا َو عنَ،لد َعى َاوى
ع
ع
ع
ع
ين َا َلى ََن َانك ََر» ).والحديث أخرجه البقفؼاي
نلمواي َونل َيم ع
عل َ وْ َاَ َو َنْ َ و َوى ََ َء عَ،ل؛ َلكن نل َب ِّينَ عة َا َلى ع
وبعضه يف «الصحقحقن» كؿا قال الؿصـف  $الجامع اإلمام الـووي ،وهو يشقر هباذا إلاى ماا جاا يف
الصحقحقن من رواية ابن طباس رضي اهلل طـفؿا أن الـبي ﷺ قال« :لو يعطاى الـااس بادطواهم ٓدطاى
رجال دما أقوام وأموالفم؛ ولؽن القؿقن طؾى الؿدطى طؾقه» فؾم يرد يف لػاظ الصاحقحقن «البقـاة طؾاى
الؿدطي».
ومن هـا أكؽر بعض أهل العؾم هذه الؾػظة؛ ولؽن الصحقح أهنا ثابتة لؿا حؽم به بعض أهل العؾام
من تحسقن هذا الحديث ،وهو ابن حجر .$
وهذا الحديث هو أصل طظقم يف الؼضا وما يؽون طؾقه الؼضاة يف معامؾة الخصاوم ،ويف الساؿاع
لؾدطاوى والبقـات ،وطؾى من تؽون البقـة والقؿقن.
وهو حديث طظقم وقد ذكر اإلمام ابن الؿـذر :أن العؾؿا اجؿعوا طؾى أن البقـة طؾى الؿدطي ،وأن
القؿقن طؾى من أكؽر .ثم ذكر أن معـى البقـة طؾى الؿدطي أكه يستحق هبا ما ادطاى؛ فانن الؿادطي يطؾا
شقئا ،فنذا أثبت البقـة استحق هبا ما ادطى .وأن معـى (القؿقن طؾى من أكؽر) أكه تربأ هبا ذمة الؿدطى طؾقه؛
فنن الؿدطى طؾقه إذا أقسم فنكه يربأ بالؼسم.
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ٌ
أصال معتارب طـاد الؼضااة
وهذا الحديث هو من الؼواطد العظقؿة كؿا تؼدم يف باب الؼضاا  ،وهاو
وطـد الؿشتغؾقن بالػصل بقن الـاس بالصؾح ،وكل من اشتغل بلحوال الـاس ،وقد ققل يف هاذا الحاديث
ۡ ۡ

ۡ

ََ ََ ۡ َ
ََ ََۡ ُ
َ
اب [﴾٢٠ص ]02:أهناا البقـاة طؾاى الؿادطي والقؿاقن
أ َّن قول اهلل  ۵يف داود ﴿ :وءاتينَٰه ٱۡل ِكمة وفصل ٱۡلِط ِ

طؾى من أكؽر؛ فنن هذه هي الحؽؿة وفصل الخطاب ،هذه هي الؼاطدة العظقؿة يف الؼضا .
يسم فاطؾه ،والػاطل
قول الـبي ﷺَ « :لو عُْ ََى نلنس عب َعوَ ا َو عنَ،ل» ( َلو عُْ ََى) هـا الػعل مبـي لؿا لم َّ
هو الؼاضي الذي يؼضي بقن الـاس؛ أي لو يعطي الؼاضي أو من يػصال باقن الـااس بالادطاوى ٓ ّدطاى
ٌ
رجال أموال رجال ودما هم ،وقولهَ « :لو عُْ ََى» الؿؼصود أن الؼضاة لو اخذوا بؿجرد الدطاوى ٕططوا
الـاس ما ٓ يستحؼون
واإلططا طؾى قسؿقن :
إاَ ء يف نلوني  ،وتربأ به الذمة ياوم الؼقاماة ،وهاو إذا ماا ُوفاق الؼاضاي طؾاى الحؽام يف الؿساللة
فلصاب ،فلططى صاح الحق حؼه؛ فنكه يعطقه ططا دكقويا وذمة الؿعطي بريئة؛ ٕكه إكؿا أخذ حؼه.
والـوع الثاين هو اَ ء يف نلوني ترفع َه نلخصوَ ت يف نلوني ؛ ولؽـه ٓ تربأ به الذماة طـاد اهلل ،۵
وهو أٓ يوفق الؼاضي لؿعرفة الحؽم يف الؼضقة ،فؼد يعطى أحد الخصاؿقن ماا ٓ يساتحق ،ففاذا ططاا
دكقوي ترتػع به الخصومة ويـتفي؛ ولؽن ٓ تربأ به الذمة طـد اهلل  ،۵وهذا هو ما أشاار باه الـباي ﷺ:
«إن بعضؽم يؽون ألحن من بعض ،وإكؿا أقضي بـحو ما أسؿع؛ فؿن أططقته شقئا من حق أخقه فنكؿا هي
قطعة من كار ،فنن شا أخذها وإن شا تركفا» أو كؿا قال الـبي ،وهذا فقه دلقل طؾى أن الـباي ﷺ طـادما
يؼضي بقن الـاس إكؿا يؼضي بعؾؿه وبؿا يظفر له من البقـات ،وٓ يؼضي بقـفم بالوحي.
وقد يؼال، َ :ي نلحكمة يف ،ذن ؟ لَل ع ُنزْ نلوحي يف نلخصوَ ت َين نلن ب الى نلنبي ﷺ؟
كؼول الحؽؿة من هذا:
أن الدكقا ٓ يؼضى فقفا بقن الـاس بالؼضا الاذي تساتوى فقاه الحؼاو بالؽؾقاة ،وإكؿاا ترفاع فقاه
يتجرأ بعض الـاس طؾى أخذ حق أخقه ف ُقؼضى لاه
الخصومات ،وأما الحساب ففو يوم الؼقامة ،ولفذا قد ّ
بذلك؛ فقؽون آثؿا هبذا ،ولو كزل الوحي بالػصل بقن الؿختصؿقن يف حقاة الـبي ﷺ لؿا تجرأ أحاد طؾاى
الخصومة بغقر حق ،و َلؿا كان هـاك معـى لؾتؽؾقف؛ فنن هذه الدكقا إكؿا هي دار تؽؾقاف وامتحاان لقؼادم
الـاس طؾى حؼوقفم ويؿتـعون من غقر حؼوقفم.
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ثم هذا أيضا هو بقان الحؽم الذي تؽون طؾقه إمة؛ ٕن الـبي ﷺ مشرع لألمة ،وهاو يؼتادى باه،
ولفذا ففو قدوة لؾؼضاة يف قضائه ،فؾو أكه كان يؼضي بالوحي لربؿا قال الؼضاة :إن بعض ما يػعؾاه الـباي
ﷺ لقس هو مؿا يؾزمـا آقتدا به؛ ٕكه يؼضي بالوحي.
فالـبي ﷺ معؾ ًؿا وموج ًفا يف كل شي ،؛ يف طبادته ويف قضائه ،ويف حالاه كؾاه ،ولفاذا يؼتادى باه،
ومن تعظقؿه ٕمر اهلل  ۵والحؼو أخرب هبذا؛ أكه طـدما يؼضي باقن الـااس ٓ يؼضاي بقاـفم باالوحي،
وإ ّكؿا يؼضي بقـفم بحس البقـات ،وبحس ما يسؿع من البقـات من الخصوم.
ثم إكه أشار هـا إلى مسللة مفؿاة وهاو أن بعاض الخصاوم قاد يؽاون ألحان وأقاوى يف الحجاة
فؾؼوته يظفر لؾـاضر يف كالمه أ ّن الحق معه ،ويؽون الخصم يف الؿؼابل هاذا
والػصاحة والبقان من خصؿه َّ
ضعقف الحجة فالذي يظفر لؾـاضر يف أمره أن الحق ماع خصاؿه وهاذه مان أطظام إماور التاي يـبغاي
لؾؼضاة أن يـتبفوا لفا من التلمل والـظر يف أحوال الخصوم يف الحجة والبقان فنن بعضفم قد يؽون ضعقػا
لقس له الؼدرة طؾى الدفاع طن كػسه وأخر قد يؽون قويا متؿرسا ،خصوصا أن بعض الـاس مان الاذين
تعودوا الخصومات لفم دربة ومعرفة بالخصاومات فقتؼاوى طؾاى خصاؿه باالحجج الباصؾاة ،وبنقـااع
الؼضاة وهو ضالم.
مؿا ُّ
يدل طؾى َّ
أن الؼضا يف الدُّ كقا أكه ٓ يبقح لؾخصوم الحؼاو  ،فنكاه لاو كاان الؼضاا يباقح
وهذا َّ
ذلك؛ لؽان قضا الـبي أباح كل ما يؼضي به الـبي بقن الخصوم؛ ولؽـه ك ّبه إكؿا هو يؼضي بـحو ما يسؿع،
وكذلك الؼضاة فعؾفم إكؿا يؼضون بحس ما يسؿعون فنن أقضى أو حؽم باقن الخصاؿقن فؾقـظار فقؿاا
بقـه وبقن اهلل ،فنن كان من الحق الذي هو يستحؼه بالشرع فؾه أن يلخذه ،وإن كان بالظؾم فال يجوز لاه أن
يلخذه بدطوى أن الؼاضي قد حؽم له وقضى له به فنن هذا ترتػع باه الخصاومة يف الادكقا؛ لؽان أن هاذه
الخصومة تؽون يوم الؼقامة طـدما تستوى الحؼو كؿا دلت طؾى هذا الـصوص وأن أول ما يؼضاى باقن
الـاس يوم الؼقامة يف الدما  ،ثم يؼضى بقن الـاس حتى أكه يؼتص لؾشاة الج ّؿا مان الشااة الؼركاا  ،وهاذا
مؿا يدل طؾى أن الحؼو تستوى يوم الؼقامة
« َلو عُْ ََى نلنس عب َعوَ ا َو عنَ،لد َعى َاى عل َ وْ َاَ َو َنْ َ و َو عى ََ َء عَ،ل» ،قول الـبي ﷺَ « :عى َاى عل َ وْ» يف
الرواية إخرى «أكاس» كقف يؼال هذا يف الؿسؾؿقن أكه قد يدطون الدما وإموال بغقر حق ،فقؼاال :إن
هذا فقه تػصقل ،فنن الؿدطي طـدما يدطي وكاكات دطاواه غقار صاحقحه ،فعادم صاحة الادطوى يرجاع
ٕمرين :
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أما لؾظؾم ،وهذا ضاهر ولفذا قال بعض أهل العؾم يف تػسقر «نى َاى عل َ وْ» مان الػساؼة لقساوا مان
أهل اإليؿان.
ولؽن هـاك وجه آخر أكه لربؿا ادطى الرجل ما لقس له لؽن ٓ يحؿؾه طؾى هذا الػسق وإكؿا يحؿؾه
طؾى هذا الجفل
والجفل طؾى أقسام:
أما أن يؽون الجفل بالعقن مثل :يختؾف الـااس يف أرض فاال تعارف فقفاا الحادود ،فالؽال يارى
ويعتؼد أكه ما ادطى فقه هو له فال يؼال :أن هذا ضالم ولؽـه مدطي وٓبد أن يؽون أحاد الخصاؿقن محاق
ومصق وأخر مخطئ؛ ولؽن هذا الؿدطي غقر آثم إذا ما ادطى يف شي يعتؼد أكه له؛ لؽن بعض الـااس
يتجاوز ويلخذ بالظن وقد يؽون بالظن الؿرجوح وهذا قد يدخل يف اإلثام ،فانن لاه أن يلخاذ باالقؼقن أو
بغؾبة الظن وٓ شك أن الورع هو أن ٓ يدطي إٓ فقؿا يتقؼن أكه له.
ثم ولفذا يتبقن أن الدطوى هـا لقس بالضرورة أن تؽون كاتجه طن فسق ،ولفذا أيضا لاقس لؾؼضااة
أن يخدطوا أحقاكا بالدطاوى اذا جا ت من بعض الصالحقن؛ ٕن بعاض الصاالحقن قاد يادطي ودطاواه
مـشلها الجفل بالعقن الذي يدطي فقفا ،وقد يؽون مـشلها بالجفل بحؽم الشرع ،مثل يف معامؾاة يف البقاع
مثال ،أو الشرا كلن تؽون السؾعة فقفاا طقا  ،فقختصام فقفاا البقعاان وٓباد أن يؽاون الحاق ماع احاد
الخصؿقن ،ففذا يدطي بجفؾه بالشرع مثال ٓ يعرف أن السؾعة ترد بعق فقفا ويدطي أن هاذا ضؾام وإهناا
ٓ ترد هبذا فقؽون هذه دطوى مـشلها الجفل بالشرع.
ثم ذكر الدما وإموال ،وهل الؿؼصود هبذا أن الدطاوى ٓ تؽون إٓ يف الادما وإماوال ،أم أكاه
التؿثقل؟
الؿؼصود هو التؿثقل ،وإكؿا ذكر الدما وإموال؛ ٕكه أكثر ما يادطى فقفاا ،فالكثر الخصاومات يف
الدما وإموال ،وإكؿا وردت طؾى سبقل التؿثقل ،وإٓ فالدطاوى هي أشؿل من الادما وإماوال ،فؼاد
يؽون يف إطراض ،وقد يؽون يف أشقا أخرى ،وقد يؽون يف الدين أن يطعان يف ديان الرجال ،ثام يباقن
ع
ع
ع
وين
نلمواي َونل َيم ع
الـبي أن الـاس ٓ يعطون بؿجرد الدطوى ،وبقن الؼاطدة يف هذا وقالَ « :لكن نل َب ِّينَ عة َا َلى ع
َا َلى ََن َانك ََر ».
وعَو َن و فة انو نلبينة َ ،ي نلبينة ؟
البقـة يف الؾغة :هي ما يستبقن هبا الشي ويظفر؛ ولؽل شي بقـة ،ولؽل شي برهان.
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ولفذا برهان الشؿس الذي يحقط هبا هو دلقل طؾى وجودهاا ،وضاو الؼؿار دلقال طؾاى وجاوده،
والظل دلقل طؾى وجود صاح الظل ،ولفذا كل شي له بقـة وله برهان وله طالمة وله أثر.
فالبقـة يف الؾغة هو ما استبان به الشي وضفر ،والؿؼصود هـاا بالبقـاة هاي التاي يساتبقن هباا الحاق
ويظفر طـد التـازع.
الصور ما هو متػق طؾى أهنا من البقـة؛ كالشفادة.
ثم ماهي حؼقؼة البقـة ،هـاك من ُّ
فالشفادة من أطظم البقـات التي ُتعرف هبا الحؼو  ،والشفادة أيضا لفا شروط ،وهي أن تؽاون مان
العدول ،أما إن كاكت من الػسؼة فنكه ٓ يعتد هبا ،وكذلك هـاك شروط لؾشفادة بحسا الؼضاايا ،فعاماة
الؼضايا يعترب يف الشفادة طؾقفا أن يشفد طؾقه شاهدَ ا طادل؛ أن يشافد طؾقفاا اثـاان مان العادول يف طاماة
الؼضايا ،ويف بعض الؼضايا ٓ بد من أربعة شفود كالشافادة طؾاى الزكاى لعظام هاذا إمار ولخطورتاه،
ولؽثرة ما قد ُيدطى فقه ،ولفذا ٓ بد يف الشفادة طؾقه من أن يشفد طؾى الزكى أربعة شفود ويصػون الزكاى
وصف ٓ يؾتبس فقه ،وقد يزيد طدد الشفود إلى أن يصل إلاى الخؿساقن شافادة ،كؿاا هاو يف الؼساامة،
والؼسامة هي دطوى أن يدطي قوم طؾى آخرين بقـفؿا طداوة أهنم قتؾوا ول َّقفم ،ف ُقطؾ مان خؿساقن مان
أهل الدطوى أن يشفدوا أ َّن فال ًكا قد قتل صاحبفم ،فقؼسؿون خؿسقن يؿقـًاا ،ثام إذا أقساؿوا طؾاى ذلاك
ُدفع إلقفم بر َّمته فقؼتل بذلك ،ففذا يف الؼسامة.
إذن فالشفادة معتربة يف البقـات ،ولفذا بعض أهل العؾام يارى أ َّن البقـاة هاي الشافادة لؿاا جاا يف
الحديث «شاهداك أو يؿقـه» فجعل الـبي ﷺ الشاهدين مؽان البقـة كلكه يؼول له :البقـة أو يؿقـه.
ثم هـاك مسائل مختؾف فقفا بقن أهل العؾم وهي الؼرائن هل هي من البقـات أو ٓ؟
فؿن أهل العؾم من يرى أهنا من البقـات.
ومـفم من يرى أهنا لقست من البقـات
والصحقح أن الؼرائن لقست طؾى درجة واحدة ،فنهنا قد تؼوى وتضعف؛ ولفاذا الـازاع باقن أهال
العؾم أ َّن من يرى العؿل بالؼرائن يلخذ ببعض ما جا يف الـصوص من اطتؿاد الؼارائن ،ومان يـػاي ذلاك
يعتؿد طؾى ما د َّلت طؾقه الـصوص من تعؾقاق البقـاات ُّ
بالشافود ،والصاحقح الاذي طؾقاه الؿحؼؼاون أن
الؼرائن لقست طؾى درجة واحدة ،فنهنا تتػاوت ،وقد جا يف الـصوص ما يدل طؾى العؿل باالؼرائن كؿاا
َ َ َ ُ ُ
ُُ َ َ َ َ ۡ ُ
ت َوه َو م َِن
يص ُهۥ ق َّد مِن قبل فصدق
يف قصة يوسف طؾقه السالم؛ يف قول الرجل من أهل الؿرأة ﴿ :إِن َكن ق ِم
ۡ َ
َ َ َ ُ ُ
ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
ٱمص َٰ ِدق َ
ك َٰ ِذب َ
ِي [﴾٢٧يوسف].
يص ُهۥ ق َّد مِن دبر فكذبت وهو مِن
ي ِ ٢٦إَون َكن ق ِم
ٱم
ِ

شــــري َّ
الر ولــــي
الشــــوم ببــــرااور بــــن ــــ مر َّ

7

ففذه قريـة قوية؛ ٕهنا تدطي أكه راودها ،وهو يخرب -وهو الصاد  -أهنا هي التي راودته كؿا أخارب
اهلل  ۵بذلك؛ فنن الذي يراود الؿرأة يساتؼبؾفا ،فانذا قادّ قؿقصاه؛ يؼاد مان إماام؛ ٕن الخصاومة يف
إقباله طؾقفا ويف دفعفا طن كػسفا ،وإذا قد من دبر من الخؾف ففذا ضاهر أكه هو الذي يػر مـفا كؿا حصال
من يوسف طؾقه السالم وهي التي تطؾبه ،ففذه قريـة قوية .ولفذا ُطؿل هبا.
من الؼرائن كذلك ما جا يف السـه يف قضا سؾقؿان طؾقه السالم يف قصة الؿرأتقن الؾتاقن اختصاؿتا
يف ابن ،كل واحدة مـفؿا تدطقه ،فؼضى داود طؾقاه الساالم باآبن لؾؽاربى ،ققال :إكاه حؽام هباذا؛ ٕن
الؽبقرة قد ٓتؾد وإن الصغقرة قد تؾد فتستعقض طن هذا آبن بغقره ،ققل هذا.
ثم جا ت الؿرأتان إلى سؾقؿان طؾقه السالم فدطا بسؽقن وققل :إكه سقؼطع هذا آبن إلاى كصاػقن
ويؼسؿه بقـفؿا ،فوافؼت الؽربى وامتـعت الصغرى وقالت :هو ابـفا ،فؼضى باه لؾصاغرى ،وهاذه قريـاة
إكؿا استظفرها سؾقؿان من طاصػة إم تجاه ابـفا ،فنن إم تػضل أن يذه ابـفاا إلاى غقرهاا وٓ يؼتال،
وتؾك لؿا كان هو لقس بابـفا وافؼت طؾى أن ُيشق طؾى كصػقن ،وهذه من الؼرائن الؼوية التاي تادل طؾاى
العؿل بالؼرائن وأكه معؿول هبا إذا قويت ،وأحقاكا قد يتوهم إما باالتوهم لابعض الـصاوص أو العؼال أن
هـاك قرائن وهي لقست قرائن.
مثل ما أخربين به أحد السائؾقن ،وأكه يـؼل طن أحد الؿـتسبقن لؾعؾم؛ أكه سئل يف مستشػى يف أورباا
أن امرأتقن اختصؿتا يف صػل؛ وكل واحدة تدّ طقه ،أو أن هـاك صػؾقن ذكر وأكثى فسئل أحد العؾؿا فطؾ
كل امرأه من الؿرأتقن أن تحؾ ما يف ثديفا ،ثم كظر إلاى هاذا الحؾقا فوجاد أن ماا احتؾا مان أحاد
الؿرأتقن أكثر؛ فؼضى لؾذكر لفذه الؿرأة ،وقضى بإكثى لؾؿرأة التي حؾقبفا دون ذلاك ،ثام قاال الساائل
َّ َ

ُ

ُۡ َ

ۡ َّ
َۡ
يِۚ ﴾[الـساا  ]11:فؼؾات لاه:
قؾت له :لؿاذا فعل هذا؟ قال :إكه يستدل بؼول اهلل  ﴿ :۵ل ِذلك ِر مِثل ح ِظ ٱۡلهثي ِ

هذا باصل؛ ٕن هذا يف الؿقراث ،وهذا وهم ،أن توهم أن هذه قاطدة ،وأهنا قريـة ّ
تادل طؾاى أن اهلل ۵
جعل ّ
فؼقارا والؿارأة قاد
لؾذكر من الحؾق مثل ما لألكثققن ،وهذا وهم ،وير ّده أن الرجل أن قد يؽاون
ً
تؽون غـقة ،ففذا وهم باصل؛ ولؽن لو أن هذا لجل إلى صريؼة أخرى وصؾ من الطػؾقن أن يعرضاا طؾاى
الؿرأتقن إذا التؼم أحدهؿا ثدي إحدى الؿرأتقن ففو ابـفا فنذا جا الثاين فالتؼم ثدي إخرى ففاو ابـفاا،
فنذا طؽس إمر وأبى هذا وأبى هذا أتلكد هذا إمر ،وهذه قريـة قوية؛ ٕن هامٓ الصاغار جبؾاوا طؾاى
التؼام الثدي ،وهذا له شاهد من هداية اهلل  ۵العامة التي تؼدم ذكرها.
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ومـفا قال العؾؿا  :أكه هادى إصػاال ٓلتؼاام الثادي ،وأن الصاغقر يالبى أن يؾاتؼم ثادي الؿارأة
إجـبقة طـه ،ففذه من إوهام التي تحصل لبعض الـاس ،وهي لقست بؼرائن صحقحة ،وأما الؼارائن إذا
استؼامت وكاكت قوية ،فنكه يعؿل هبا ،ولفذا فنن الؼرائن يعؿل هبا إذا قويت ،وقد تضعف.
مثال ذلك :لو أن رجال ُوجد مؼتوٓ ووجد طـد رأسه آخر ،ففذه قاد تؽاون قريـاة ،يف أن هاذا هاو
الذي قتؾه؛ ولؽن هل هذه الؼريـة قوية؟
لقست قوية؛ ٕكه قد يؽون الرجل يؼتل ثم يدخل داخل فقبفات مان إمار فقؼاف ،ويحصال هاذا
لبعض الـاس ،فنذا وجد هذا الرجل الؼائم ومعه سؽقن مؾطخة بالدم؛ فن ّن هذه الؼريـة أقوى من إولاى؛
ولؽن أيضا يوجد احتؿال أن الرجل قد ُيبفت ويجد السؽقن بجوار الؿؼتول فقحؿؾفا.
فنذا وجدت قريـة الثالثة بلن وجد تؿز يف مالبس الؼائم؛ ففذا دلقل طؾاى وجاود خصاومة ،فانن
وجد يف جقبه شي مؿا يختص بالؿؼتول ،ففذه قريـة.
فنن كاكت هـاك خصومة وطداوة قويت الؼريـة حتى لربؿا حؽام هباا الؼضااة ،وقاد تضاعف هاذه
الؼرائن قرائن أخرى كلن ٓ يؽون بقن الرجؾقن خصومة؛ بل بقـفؿا مودة.
وإن يثبت أن فالكا اتصل بػالن وصؾبه ،وقد يؽون هذه قريـة طؾى وجود خطر ،وإكؿاا صؾباه لقادفع
طـه فدخل فوجده كذلك ،فالؼرائن قد تؼوى وتضعف بحسا كظار الؼضااة ،وبحسا وجاود الؼارائن
وتعددها وق ّؾتفا.
هـاك أمور أيضا ،اختؾف فقفا العؾؿا ؛ وهاي مان إماور الؿعاصارة التاي أصابحت ُتضابط مثال
إصوات ،كلن يسجل شريط لؿحادثة بقن اثـقن ،وقد يوجد فقفؿا من الؽالم ما يستدل باه طؾاى وجاود
جريؿة ،ففل يعؿل هبذا أو ٓ ؟
هـاك خالف بقن أهل العؾم ،والذين يرفضون هذا يؼولون :إكه قد تسجل إصاوات ويعؿال بقـفاا
دبؾجة كؿا يسؿى هذا إمر بلن يمخذ الؽالم ويؼتطع ويجعل مع الؽالم؛ فؼد يؽاون هاذا الؽاالم الاذي
يوجفه هذا الرجل يوجفه ٔخر ،فقجعل كلن الحوار بقن اثـقن ،أو يدطى يف هذا الرجال أكاه هاذا صاوته،
ويؽون هذا الصوت غقر صوت هذا الؿدطى طؾقه ،كان بعض العؾؿا يرفض هذا.
ثم ثبت أن أكه يف إجفزة يستطقع بعض من له خربة أن يؼؾد إصاوات أو أن يارخم إصاوات
وأن يػخؿفا ،وهذا دلقل لؿا كان طؾقه بعض أهل العؾم بلن هذه لقست قرائن قوية.
ثم أيضا الصور هل هي من الؼرائن؟
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ثبت أن أكه قد تؾتؼط الصور ويعؿل بقـفؿا دمج ويجعال الرجال كلكاه يصاافح الرجال ويجعال
الرجل كلكه يؼتل الرجل يف حقن أكه يؼبض السؽقن يف مؽان آخر ،ففذه كؾفاا أن مؿاا ثبات طان صرياق
تؿؽن من إجفزة ،والؼدرة طؾقفا أكه قد يعؿل بعض هذه إشقا ؛ ولفذا بعض أهل العؾم ٓ يعترب هاذه،
وإكؿا قد يستلكس هبا.
كذلك من الؼرائن التي جا ت أن طن صريق العؾوم الحديثة مثل البصؿات؛ ففل يعؿل هبا أم ٓ؟
إذا ثبت أن هذه البصؿات ٓ تتغقر؛ كعم يعؿل هبا ،ولؽن هذه مرجعفا إلى ثباوت هاذه البصاؿات،
كذلك وجود التحالقل الطبقة إذا كان ُيؼطع هبا ،مثل أن يـازع اثـان يف صػل كلن يخطل فقاه يف الؿستشاػى،
فقؾحق بلحد الرجؾقن فقختصؿا فقه ،فأن أصبحت إمور مقسرة طن صريق التحالقال الطبقاة ،إذا كاكات
موثوقة ،وهؽذا فالؼرائن تتػاوت بحس قوهتا وضعػفا ،وبحس تؼدم الط أن ،وتؼدم أيضا العؾاوم
التي أصبحت تضبط هذه إمور ،فالصحقح أن الؼرائن لقست طؾى درجة واحدة ،فؼد تؼوى وقد تضعف
كؿا تؼدم هذا يف البقـة.
ع
ع
ين َا َلى ََن َانك ََر »
نلمواي َونل َيم ع
قول الـبي ﷺ « :نل َب ِّينَ عة َا َلى ع
هذه قاطدة وأصل شرطي ،وقد ذكر العؾؿا الحؽؿة يف هذا لم كاكت البقـة طؾاى الؿادطي والقؿاقن
طؾى من أكؽر قالوا :أن الؿدطي يدطي شقئا خػقا والؿـؽر معه حجة ضاهرة والبقـة حجة قوية ،ولفاذا لؿاا
ضعػت حجة الؿدطي ُألزم بالحجة الؼوية والبقـة الؼوية ،ولؿا قويت حجة الؿادطى طؾقاه كاكات حجتاه
أضعف وهي القؿقن .معـى هذا أن الؿدطي حجته كؿا ققل :غقر ضاهرة ،والؿدطى طؾقه ضاهرة.
مثال ذلك :أن يدطي رجل طؾى آخر أن إرض التي بقد فالن أهنا ُم ٌ
ؾك لاه ،أن دطاوى الؿادطي
طؾقه دطوة خػقة؛ ٕكه يدطي أن إرض له ،وأن فالن تسؾط طؾقفا ،والظااهر الؿعاروف طـاد الـااس أكاه
مؾك لػالن ،وهو يتصرف فقفا.
فواضح هـا أن دطوى الؿدطي ضعقػة وخػقة ،وأن ما طؾقه الؿدطى طؾقه حجة قوية ،فؾو أكه أططاي
الؿدطي بؿجرد القؿقن لتجرأ الػسؼة أن يدطوا ما شاؤوا ،ثام يؼساؿون طؾقاه ،ويلخاذون أماوال الـااس،
فجعؾت البقـة الؼوية التي يصع تحؼؼفا يف جفة الؿدطى طؾقه؛ ٕن أصؾه ضعقف ،وٕن دطاواه ضاعقػة
وغقر ضاهرة؛ وٕن الؿدطى طؾقه حجته قوية وضاهر الحال أكه متؿؽن من ماله ،فؾفذا جعؾت القؿقن تدرأ
طـه وهي أضعف من البقـة لم؟
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ٕن القؿقن مـه هو ،ففو ٓ يحتاج إلى تؽؾف ،وإكؿا يؼسم ،فقربأ بؼسؿه ،بخالف البقـة ففي تحتااج
إلى شفود ،وإلى قرائن ،ففي قوية ،فؿن هـا ققل :إن الشاارع كظار إلاى حاال الؿادطي والؿادطى طؾقاه؛
فجعؾت الحجة قوية وهي البقـة مطؾوب هبا الؿدطي ،وأن الحجة التي هي دوهنا وهي القؿقن إكؿا هاي يف
حق الؿدطى طؾقه.
ثم إن العؾؿا مع تؼريرهم لفذا إصل اختؾػوا أيضا يف الؿدطي والؿدطى طؾقه:
 فقيل :إن نلمواي ،و نلذي ُواي يف اَر خفيد ونلمواى اليه نلذي َْه نلظ ،ر ،مثال الخصاومةيف هذه إرض أو الخصومة مثال يف إرث أو يف صػل كشل يف بقت فالن ،ثم يدطي آخار أن هاذا ابـاه ،وأكاه
حصل خطل يف إلحاقه بتؾك الؿرأة يف الؿستشػى ،ففـا يحتاج إلى بقـة فنذا ثبت بالبقـاة والتحالقال وجاود
الخطل ووجود التػريط وتوبع إمر حتى تبقن تؽون هـا البقـاة قوياة ،ويساتحق هباا هاذا آبان ،وإذا لام
قسم الؿدطى طؾقه ،ففـا أمر ضاهر وهـا أمر خػي.
يستطع فنكه لقس له إٓ َ
 وققل :إن الؿدطي هو من إذا سؽت ترك  ،والؿدطى طؾقه من إذا سؽت لم يرتك .الؿدطي هو منرضا يف يد آخر فؾو سؽت الؿادطي لاو ساؽت هاذا
اذا سؽت ترك ٕن الؿدطي يطؾ  ،فلحدهؿا يدطي أ ً
الذي قدم الدطوى ففذا هو الؿدطي.
أما الؿدطى طؾقه فنكه لو سؽت لم يرتك ،وإكؿا يؾزم الؿدطي بالبقـة ،وهبذا يتباقن أن ضابط الؿادطي
والؿدطى طؾقه ٓبد أن يـظر يف هاذه الؿساائل؛ ٕكاه قاد يحصال تـاازع يف بعاض الؿساائل ،وٓ يعارف
الؿدطي والؿدطى طؾقه ،مثل أن يوجد اثـان يختصؿان يف الطريق يف ماال كال واحاد مـفؿاا يؼاول :هاذا
الؿال لي ،فليفؿا الؿدطي وأيفؿا الؿدطى طؾقه؟
لو قؾـا :إن الؿدطي الذي إذا سؽت ترك ففو الذي لقس بقده ماال؛ ٕكاه لاو ساؽت تارك ،ويؽاون
الؿدطى طؾقه هو الذي بقده الؿال ،ولو قؾـا :إن الؿدطي هو الذي يدطي يف أمر خػاي وذاك يادطي يف أمار
ضاهر مثل أن يدطي يف مال ويصػه وصػا يظفر مـه أكه له ،وأخر لقس له هذا الوصف ،ففذا معه الظااهر
وأخر لقس معه الظاهر ،ومن هـا ٓبد من تؿقز الؿدطي من الؿدطى طؾقه حتى تـزل هاذه الؼاطادة طؾاى
أصؾفا ،وإن تؽن البقـة طؾى الؿدطي والقؿقن طؾى الؿدطى طؾقه ،وطؾى من أكؽر ثام إن العؾؿاا كظارة يف
مساللة الؿدطي وهو أكه هل كل مدطي يطال بالبقـة؟
اختؾػوا يف ذلك فؼال بعض أهل العؾم :أن كل مدطي يطال بالبقـة ،وٓ تطؾ البقـة مان الؿادطي
طؾقه ،وهذا قول ٕبي حـقػة  ،$وقول اإلمام البخاري  $صاح الصاحقح ،وقاال باه بعاض أهال
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الشــــوم ببــــرااور بــــن ــــ مر َّ
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العؾم :وهو أن البقـة دائؿا تؽون من الؿدطي ،لفذا الحديث وطؾى قول آخر وهاو قاول اإلماام مالاك أن
البقـة تؽون مع أضعف الؿدطققن ،وأن القؿقن تؽون مع أقواهؿا ،وهذا مرجعه إلى الؿسللة الساابؼة وهاو
إمر الظاهر.
وإلى ما يخػى فقؼولون :إن البقـة إكؿا تؽون لؿن ضعػت حجته والقؿقن تؽون لؿن قويات حجتاه؛
ٕن إصل يف هذا كؿا ققل :إن أحدهؿا يدطي الظاهر ،وأخر لقس معه الظااهر ،ولفاذا يجعؾاون دائام
مثل إذا جا ت قريـة تدل طؾى ترجقح أحد الخصؿقن ،فقؽون خصؿه هو الذي يطالا بالبقـاة وٓ يـظار
لؽون هذا مدطي أو مدطى طؾقه؛ ٕن هذا معه قريـة ،فالؼريـة إذا تعززت بالقؿقن قويات ،وإول ضاعقف
ويحتاج إلى بقـة ،واستدلوا لفذا بحديث الؼسامة ،وأن الـبي ﷺ صؾ من الؿدطقن الؼسم ،فؼاالوا :هاذا
دلقل طؾى أن الؿدطي أكه قد يؼسم وأن الؿدطى طؾقه قد يؽون هو الذي يطال بالبقـة.
والخالف مشفور بقن أهل العؾم ومازال الؼضاة يختؾػون يف هذه الؿسللة ،كؿا هاو مؼارر يف كتا
ع
ين َا َلى ََن َانك ََر» يف بعض الروايات «طؾى الؿدطى طؾقه».
الػؼه ،ثم قال الـبي ﷺَ « :ونل َيم ع
والقؿقن هي القؿقن باهلل  ،۵وهي ما يعتد به يف اإليؿان ،وٓ يؼبال مان اإليؿاان إٓ الؼسام بااهلل
 ،۵فؾو أقسم رجل بوالده أو بالصالحقن أو بالـبي ﷺ ،فنن هذه القؿقن لقست صحقحة ،وإكؿا إيؿان
هي ما تؽون باهلل  ۵أو أقسم بالطال أو بغقره؛ فنكه ٓ يعتد هبذا ،وإكؿا يعتد بالؼسم باهلل .۵
فالقؿقن طؾى الؿدطى طؾقه ،ثم اختؾف أيضا :هل كل مدطى طؾقه يطال بالقؿقن أو ٓ؟
فذه بعض أهل العؾم إلى أكه إن كاكت هـاك قرائن فنكه ٓ يطال الؿدطى طؾقه باالقؿقن ،مثال أن
يدطي أحد الػسا طؾى أحد أصحاب الؿرو ة والػضل أكه غصبه أو سارقه ،فؼاالوا ٓ :يطؾا الؿادطى
الػجاار قاد يتساؾطون طؾاى أهال الخقار
طؾقه بالقؿقن؛ ٕن الؼرائن هـا تؿـع من هاذا؛ وٕن هاذا بعاض ّ
والصالح لؼصد أن يؼسؿوا كؿا يؼول بعض الػسا سلح ّؾػه يف الؿحؽؿة أو يف مؽاان كاذا ،فانذا طرفات
هذه الؼرائن فنكه ٓ يطؾ من الؿدطى طؾقه القؿقن ،وإكؿا يطؾ هذا بالبقـة فنذا أثبت وإٓ فنكه ٓ يساتحق
شقئا.
قال اإلمام مالك :أكه يعزر إذا ادطى طؾى أهل الؿرو ة والػضل بادطوى تلباهاا حالاه ،فنكاه يعازر
الؿدطي ،إذا لم تؽن له بقـة ،وققل :إكه ٓبد له من البقـة لعؿوم الحديث.
وهذا أيضا مرجعه إلى العؿل بالؼرائن فنكه إذا كظر يف الؼرائن وماا يؼاوم باه أحاد الخصاؿقن دون
أخر فنكه قد يؼتضي ترجقح أحد إمرين ،هذا ما جا يف معـى الحديث ،وهاو حاديث طظاقم ،وأصال
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وقاطدة من قواطد الؼضا الشرطي ،وطؾقفا مدار كظر الؼضااة ،ولفاذا فـ َؼال اإلماام ابان الؿـاذر إجؿااع
العؾؿا طؾى هذا ،وإن كاكوا يختؾػون يف بعض صاوره يف مساللة البقـاة ،وبام تثبات؟ وكاذلك يف بعاض
الؿسائل الؿتؼدمة التي يختؾف فقفا كظر العؾؿا بحس اجتفادهم وبحس ففؿفم لؾـصوص.
ومؿا يـبه إلقه يف هذا الباب؛ يعـي موضوع الؼسامة ،وهاو أن يؼسام قاوم طؾاى آخارين أهنام قتؾاوا
ولقفم فقؼسم خؿسون رجال خؿسقن يؿقـا.
قال العؾؿا  :والؼسامة تخالف إصول يف طدة مسائل:
 مـفا أن إصل يف الشفادة أكه يؼبل فقفا شاهدا طدل ،ويف الؼسامة ٓ يؼبل إٓ هذا الؼدر ،وهاو أنيشفد خؿسون شاهدا.
 ومن إصول التي قالوا تخالف فقفا الؼسامة إصول إخرى أن همٓ يؼسؿون طؾى رجل أكاهقتل ولقفم ،ولم يروه ،وإكؿا يؼسؿون بغؾبة الظن.
 ومن إصول قالوا أيضا :أن الؿدطي هـا هو الذي يؼسم يف حقن أن إصل أن الؿدطى طؾقه هاوالذي طؾقه البقـة ،ومن هـا قال بعض أهل العؾم :إن هذه الؿسللة مسللة الؿدطي والؿدطى طؾقاه أكاه ٓباد
أن يـظر إلى أقوى الرجؾقن بحس ما يظفر يف الخصومة بقـفؿا ،وتؽون القؿاقن يف حاق الؼاوي وتؽاون
البقـة يف حق الضعقف.
هذا واهلل أطؾم.

