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ــــــات إمــــــا  ــــــاقي األحكــــــام اإلســــــالمية أحكــــــام شــــــرعية مســــــتنبطة مــــــن أدلتهــــــا التفصــــــيلية. والبين ــــــات كب أحكــــــام البيِّن
أحكــــــــام البينـــــــــات يف أن تكــــــــون علــــــــى املعـــــــــامالت وإمــــــــا أن تكـــــــــون علــــــــى العقوبــــــــات، إال أن الفقهـــــــــاء مل يفّصــــــــلوا بـــــــــني 

املعـــــامالت عـــــن أحكـــــام البينـــــات يف العقوبـــــات، فـــــذكروها كلهـــــا يف كتـــــاب الشـــــهادات، وأكملـــــوا بعـــــض أحباثهـــــا يف كتـــــاب 
ـــــــا شـــــــرط مـــــــن شـــــــروطها  األقضـــــــية ويف كتـــــــاب الـــــــدعوى والبينـــــــات، وبّينـــــــوا يف حبـــــــث بعـــــــض العقوبـــــــات بعـــــــض البينـــــــات أل

  وجزء من أحباثها.
وهــــي حجــــة املــــدعي علــــى دعــــواه. عــــن عمــــرو بــــن شــــعيب عــــن أبيــــه عــــن جــــده والبينــــة هــــي كــــل مــــا يبــــني الــــدعوى 

ــــيب  ــــى«قــــال:  أن الن ــــة علــــى المــــدعي واليمــــين عل ــــه البين وأخــــرج البيهقــــي بإســــناد صــــحيح عــــن النــــيب » المــــدعى علي
  :ـــا دعـــواه. فهــــي » المـــدعي واليمـــين علــــى مـــن أنكـــر لبيَّنـــة علــــىا«أنـــه قـــال فالبينــــة هـــي حجـــة املـــدعي الــــيت يثبـــت 
ن إلثبـــــات الـــــدعوى، فـــــال تكـــــون بينـــــة إال إذا كانـــــت قطعيـــــة يقينيـــــة، فـــــال يصـــــح ألحـــــد أن يشـــــهد إال بنـــــاء علـــــى علـــــم برهـــــا

إذا رأيــــت مثــــل الشــــمس «للشــــاهد:  أي بنــــاء علــــى يقــــني، فــــال تصــــح الشــــهادة بنــــاء علــــى الظــــن، ولــــذلك قــــال النــــيب 
ــــة أو مــــا هــــو مــــن قبيلهــــا مثــــل أ» فاشــــهد وإال فــــدع ن يــــأيت عــــن طريــــق إحــــدى احلــــواس وكــــان فمــــا جــــاء عــــن طريــــق املعاين

مقطوعـــــاً بتمييـــــز احملســـــوس وكـــــان ذلـــــك عـــــن علـــــم أي عـــــن يقـــــني فيجـــــوز لإلنســـــان أن يشـــــهد بـــــه ومـــــا مل يـــــأت عـــــن هـــــذا 
ــــــا ال تكــــــون إال عــــــن يقــــــني، فــــــإذا كانــــــت عــــــن يقــــــني كشــــــهادة التســــــامع مبــــــا تصــــــح بــــــه   الطريــــــق ال جتــــــوز الشــــــهادة بــــــه أل

ها ف إنـــــــه حينئـــــــذ جيـــــــوز للشـــــــاهد أن يشـــــــهد ألنـــــــه متـــــــيقن ولكـــــــن ال يفســـــــر ذلـــــــك كالنكـــــــاح والنســـــــب واملـــــــوت ومـــــــا شـــــــا
  بشهادته، ألن اليقني الزم له حىت يصح أن يشهد.

ــــــة أن  ــــــه، فاملــــــدعي حــــــني حيلــــــف إلثبــــــات دعــــــواه يف حال وكــــــذلك اليمــــــني ال بــــــد أن تكــــــون عــــــن يقــــــني مقطــــــوع ب
ها، واملــــــدعى عليــــــه حــــــني  حيلــــــف عنــــــد عجــــــز املــــــدعي عــــــن لــــــيس لديــــــه إال شــــــاهد واحــــــد يف دعــــــاوى األمــــــوال ومــــــا شــــــا

إثبــــات دعـــــواه ال يصـــــح لكـــــل منهمـــــا أن حيلــــف إال عـــــن يقـــــني مقطـــــوع بـــــه، فـــــإن كــــان عـــــن ظـــــن فـــــال يصـــــح أن حيلـــــف أي 
: منهمـــــــا عـــــــن ظـــــــن. وهلـــــــذا أوعـــــــد اهللا علـــــــى اليمـــــــني الغمـــــــوس وعيـــــــداً كبـــــــرياً، عـــــــن أيب هريـــــــرة قـــــــال: قـــــــال رســـــــول اهللا 



  2

ــــنف« ــــاهللا، وقتــــل ال س بغيــــر حــــق، وبهــــت مــــؤمن، والفــــرار يــــوم الزحــــف، ويمــــين خمــــس لــــيس لهــــن كفــــارة: الشــــرك ب
ـــــر حـــــق ـــــن عمـــــرو جـــــاء أعـــــرايب إىل النـــــيب » صـــــابرة يقتطـــــع بهـــــا مـــــاًال بغي ـــــا  وأخـــــرج البخـــــاري مـــــن حـــــديث اب فقـــــال ي

الشــــــرك بــــــاهللا، وقتــــــل الــــــنفس بغيــــــر حــــــق، وبهــــــت مــــــؤمن، والفــــــرار يــــــوم الزحــــــف، «رســــــول اهللا مــــــا الكبــــــائر؟ قــــــال: 
  على أن اليمني ال تكون إال عن يقني. فهذا دليل» واليمين الغموس

ـــــد أن  ـــــه ال ب ـــــة فإن ومثـــــل الشـــــهادة واليمـــــني ســـــائر البينـــــات وهـــــي اإلقـــــرار ودفـــــاتر التجـــــار وســـــائر املســـــتندات اخلطي
ــــــدعوى وحجــــــة املــــــدعي علــــــى دعــــــواه،  ــــــات برهــــــان إلثبــــــات ال تكــــــون قطعيــــــة يقينيــــــة فــــــال يصــــــح أن تكــــــون ظنيــــــة ألن البين

  ال يكون برهاناً إال إذا كان مقطوعاً به.والربهان واحلجة ال تكون حجة و 
ــــــا مبــــــين علــــــى اليقــــــني، وال يعــــــين أن  غــــــري أن كــــــون البينــــــات مبنيــــــة علــــــى العلــــــم أي اليقــــــني ال يعــــــين أن احلكــــــم 
ـــــا  ـــــا هـــــي ال يصـــــح أن تكـــــون إال يقينيـــــة. أمـــــا احلكـــــم  ـــــا، أي أ ـــــا واجـــــب علـــــى القاضـــــي، وإمنـــــا يعـــــين فقـــــط ذا احلكـــــم 

ـــــك ألن  ـــــة الظـــــن ال علـــــى اليقـــــني، ألن اهللا يقـــــول للرســـــول:فلـــــيس كـــــذلك. وذل ـــــين علـــــى غلب ـــــاْحُكمَ  احلكـــــم مب ـــــَنهم  ف بـَيـْ
أي مبـــــا تـــــراه مـــــن الـــــرأي، وهـــــو يشـــــمل الـــــرأي الصـــــادر عـــــن يقـــــني والـــــرأي الصـــــادر عـــــن الظـــــن، والرســـــول  ِبَمـــــا َأرَاَك اللَّـــــهُ 

 م ســـــلمة أن النـــــيب قـــــد حكـــــم يف قضـــــية وقـــــال مـــــا يـــــدل علـــــى أن حكمـــــه كـــــان بنـــــاء علـــــى غلبـــــة الظـــــن، عـــــن أ  :قـــــال
ــــه مــــن بعــــض فأقضــــي بنحــــو ممــــا « ــــّي، ولعــــل بعضــــكم أن يكــــون الحــــن بحجت ــــا بشــــر وأنكــــم تختصــــمون إل إنمــــا أن

فهــــذا دليــــل علــــى أن » قطعــــة مــــن النــــار أســــمع، فمــــن قضــــيت لــــه مــــن حــــق أخيــــه شــــيئاً فــــال يأخــــذه فإنمــــا أقطــــع لــــه
ـــــالظن، علـــــى أن الرســـــول  ـــــه مســـــع قـــــد صـــــرح بـــــأن احلـــــاكم حي  القاضـــــي حيكـــــم ب ـــــالظن فعـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص أن كـــــم ب

أخطـــــأ فلـــــه  إذا حكـــــم الحـــــاكم فاجتهـــــد ثـــــم أصـــــاب فلـــــه أجـــــران وإذا حكـــــم فاجتهـــــد ثـــــم«يقـــــول:   رســـــول اهللا 
فهـــــذا كلـــــه دليـــــل علـــــى أن كـــــون الشـــــهادة يقينيـــــة ال يعـــــين أن احلكـــــم مبـــــين علـــــى اليقـــــني بـــــل هـــــو مبـــــين علـــــى غلبـــــة » أجـــــر
  الظن.

ـــــذلك وأمـــــا مســـــألة أن كـــــون الشـــــهادة ال  ـــــى القاضـــــي، ف ـــــا واجـــــب عل تكـــــون إال عـــــن يقـــــني ال يعـــــين أن احلكـــــم 
ـــــا عـــــن يقـــــني عنـــــد الشـــــاهد، وأمـــــا القاضـــــي فقـــــد يكـــــون لديـــــه واقـــــع ينـــــاقض هـــــذه الشـــــهادة بـــــل قـــــد يكـــــون لديـــــه نـــــص  أل
قطعـــــي ينـــــاقض هـــــذه الشـــــهادة، وقـــــد يغلـــــب علـــــى ظنـــــه كـــــذب الشـــــاهد، ولـــــذلك ال يلـــــزم القاضـــــي بـــــاحلكم بالشـــــهادة ولـــــو  

ا وله أن يردها.كانت عن    يقني بل له أن حيكم 
  

  أنواع البّينات
ـــــــا. وال  البينـــــــات أربعـــــــة أنـــــــواع لـــــــيس غـــــــري وهـــــــي: اإلقـــــــرار، واليمـــــــني، والشـــــــهادة، واملســـــــتندات اخلطيـــــــة املقطـــــــوع 
توجـــــد بينـــــة غـــــري هـــــذه البينـــــات األربـــــع. وأمـــــا القـــــرائن فليســـــت مـــــن البينـــــات شـــــرعاً، ألنـــــه مل يـــــأت أي دليـــــل شـــــرعي يـــــدل 

ـــــــ ِميثَـــــــاَقُكْم َال  َوِإْذ َأَخـــــــْذنَا القــــــرآن واحلـــــــديث قــــــال اهللا تعـــــــاىل: ا مــــــن البينـــــــات. إذ اإلقــــــرار قـــــــد جــــــاء دليلـــــــه يفعلــــــى أ
ــــــُتمْ  أي مث أقــــــررمت مبعرفــــــة هــــــذا   َتْشــــــَهُدونَ  َتْســــــِفُكوَن ِدَمــــــاءُكْم َوَال ُتْخرُِجــــــوَن أَنُفَســــــُكْم ِمــــــْن ِديَــــــارُِكْم ثُــــــمَّ َأقْـــــــَرْرُتْم َوأَنـْ

ته، فــــاهللا قــــد أخــــذهم بــــإقرارهم فكــــان حجــــة علــــيهم. ويف احلــــديث جــــاء يف حــــديث مــــاعز عــــن ابــــن عبــــاس امليثــــاق وصــــح
بلغنـــــي أنـــــك وقعـــــت : أحـــــق مـــــا بلغنـــــي عنـــــك؟ قـــــال: ومـــــا بلغـــــك عنـــــي؟ قـــــال«قـــــال ملـــــاعز ابـــــن مالـــــك:  أن النـــــيب 
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اعز أنـــــه ويف حــــديث أيب بكـــــر يف قصــــة مـــــ». فـــــرجم بجاريــــة آل فـــــالن، قـــــال: نعــــم، فشـــــهد أربـــــع شـــــهادات فــــأمر بـــــه
 واغــــد يــــا أنــــيس ـ لرجــــل مــــن أســــلم ـ إلــــى امــــرأة: «جـــاء فــــاعرتف أربـــع مــــرات فــــأمر جبلـــده. ويف احلــــديث قــــال النـــيب 

ـــــاللَّْغِو واليمـــــني جـــــاء دليلـــــه يف القـــــرآن واحلـــــديث قـــــال اهللا تعـــــاىل: » اهـــــذا فـــــإن اعترفـــــت فارجمهـــــ َال يـَُؤاِخـــــذُُكْم اللَّـــــُه ِب
ـــــي أَْيَمـــــاِنُكْم َوَلِكـــــْن يـَُؤاِخـــــذُ  ـــــا ُتْطِعُمـــــوَن ِف ـــــْن َأْوَســـــِط َم ـــــاُم َعَشـــــَرِة َمَســـــاِكيَن ِم ُـــــُه ِإْطَع ـــــْدُتْم األَْيَمـــــاَن َفَكفَّارَت ُكْم ِبَمـــــا َعقَّ

ــــ ــــارَُة أَْيَم ــــَك َكفَّ ــــِة أَيَّــــاٍم َذِل ــــْد َفِصــــَياُم َثالََث ــــْم َيِج ــــْن َل ــــٍة َفَم َب ــــُر رَقـَ ــــيُكْم َأْو ِكْســــَوتـُُهْم َأْو َتْحرِي ــــَأْهِل وقــــال  ُتمْ اِنُكْم ِإَذا َحَلْف
» :والشـــــهادة قـــــد جـــــاء دليلهـــــا يف القـــــرآن واحلـــــديث، قـــــال اهللا ». البينـــــة علـــــى المـــــدعي واليمـــــين علـــــى مـــــن أنكـــــر

أنـــــــه قـــــــال:  وعنـــــــه  رَِجـــــــاِلُكْم فَـــــــِإْن لَـــــــْم َيُكونَـــــــا رَُجَلـــــــْيِن فـََرُجـــــــٌل َواْمَرأَتَـــــــانِ  َواْسَتْشـــــــِهُدوا َشـــــــِهيَدْيِن ِمـــــــنْ تعـــــــاىل: 
َتْكُتبُــــــوُه َصــــــِغيًرا َأْو  َوَال َتْســــــَأُموا َأنْ تندات اخلطيــــــة جــــــاء دليلهــــــا يف القــــــرآن قــــــال تعــــــاىل: واملســــــ» يمينــــــه شــــــاهداك أو«

ــــــابُوا ِإالَّ َأْن تَ  ْرَت ــــــَهاَدِة َوَأْدنَــــــى َأالَّ تـَ ــــــَوُم ِللشَّ ــــــَد اللَّــــــِه َوَأقْـ ــــــِه َذِلُكــــــْم َأْقَســــــُط ِعْن ــــــى َأَجِل ُكــــــوَن ِتَجــــــارًَة َحاِضــــــَرًة َكِبيــــــًرا ِإَل
ــــِديُرونـَهَ  ــــاٌح َأالَّ ُت ــــْيُكْم ُجَن ــــْيَس َعَل َل ــــَنُكْم فـَ ــــا ا بـَيـْ ــــا تــــدل علــــى املســــتندات اخلطيــــة مبــــا يف ذلــــك دفــــاتر التجــــار  َتْكُتُبوَه فإ

واإلقــــرارات وغــــري ذلــــك. فهــــذه البينــــات كلهــــا قــــد جــــاء دليــــل عليهــــا مــــن الكتــــاب والســــنة. أمــــا القــــرائن فلــــيس هلــــا دليــــل ال 
ا القرينــــة القاطعــــة أو غريهــــا. ألنــــه مل يــــرد دليــــل يــــدل مــــن كتــــاب وال مــــن ســــنة فــــال تعتــــرب مــــن ال بينــــات ســــواء الــــيت يســــمو

علـــــى اعتبارهـــــا بّينـــــة. وال تعتـــــرب البينـــــة بينـــــة شـــــرعاً إال إذا كـــــان هنـــــاك دليـــــل علـــــى ذلـــــك أو كانـــــت داخلـــــة حتـــــت دليـــــل مـــــن 
يح أن القـــــرائن األدلـــــة، وعليـــــه فـــــإن قصـــــاص األثـــــر، وكـــــالب األثـــــر، ومـــــا شـــــاكل ذلـــــك لـــــيس مـــــن البينـــــات يف شـــــيء. صـــــح

ــــا ولكــــن األئتنــــاس شــــيء والبينــــة شــــيء آخــــر، فهــــذه وغريهــــا ممــــا  وقصــــاص األثــــر وكــــالب األثــــر ومــــا شــــاكل ذلــــك يــــؤتنس 
ـــــذي قتلـــــه فإنـــــه يـــــؤتنس بـــــه ولكـــــن  ـــــاس، وذلـــــك كقـــــول القتيـــــل أن فالنـــــاً هـــــو ال ـــــه جيـــــوز اســـــتعماهلا لألتن ميكـــــن أن يـــــؤتنس ب

ني ســـــأل اجلاريـــــة مـــــن قتلـــــك ومســـــي هلـــــا فـــــالن وفـــــالن فأشـــــارت حـــــ ذلـــــك كلـــــه ال يكـــــون بينـــــة علـــــى الـــــدعوى، والرســـــول 
إىل اليهــــــودي فإنــــــه مل يأخــــــذ قوهلــــــا بينــــــة ولكنــــــه ائتــــــنس بــــــه فجــــــيء بــــــاليهودي فــــــاعرتف فقتــــــل. وكــــــذلك القــــــرائن وأمثاهلــــــا 

ا وال تكون بينة.   يؤتنس 
ـــــا ليســـــت بينـــــات  وأمـــــا أخبـــــار املخـــــربين وشـــــهادة أهـــــل اخلـــــربة وتقـــــارير الكشـــــف واملعاينـــــة ومـــــا شـــــاكل ذلـــــك فإ

ــــة علــــى الظــــن ويكفــــي فيهــــا املخــــرب الواحــــد، وهــــي ال تكــــون إلثبــــات دعــــوى وإمنــــا  ــــار فيصــــح أن تكــــون مبني وإمنــــا هــــي أخب
لكشــــــف أمــــــر مــــــن أمــــــور الــــــدعوى، كبيــــــان قيمــــــة األرض أو مثــــــن العربــــــة أو نفقــــــة األوالد أو عقــــــل املــــــدعى عليــــــه أو مــــــرض 

خبـــــار وال حتتـــــاج إىل بينـــــة فيصـــــح للمخـــــرب فيهـــــا أن يبنيهـــــا علـــــى املـــــدعي أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك فـــــإن هـــــذه وأمثاهلـــــا تثبـــــت باأل
  الظن ويكفي فيها املخرب الواحد.

  
  اإلقرار واأليمان

اإلقــــــرار واألميــــــان وإن كانتــــــا مــــــن البينــــــات ولكــــــن الفقهــــــاء أفــــــردوا لكــــــل منهمــــــا بابــــــاً خاصــــــاً غــــــري بــــــاب البينــــــات، 
 ســـــيما تلـــــك الـــــيت تـــــأيت بـــــاحلكم ودليلـــــه. إال أنـــــه ال بـــــد ولـــــذلك يرجـــــع لكـــــل منهمـــــا يف بابـــــه مـــــن مراجـــــع الفقـــــه املعتـــــربة ال

مـــــــن التنبيـــــــه إىل مســـــــألة يف اإلقـــــــرار ومســـــــألة يف احللـــــــف. أمـــــــا مســـــــألة اإلقـــــــرار فإنـــــــه ال يصـــــــح أن يكتفـــــــي القاضـــــــي بـــــــإقرار 
املــــدعى عليــــه بــــل ال بــــد أن يتثبــــت مــــن اإلقــــرار ليعــــرف هــــل املقــــر أقــــر وهــــو يــــدرك أن مــــا أقــــر بــــه هــــو املــــدعى أو هــــو الــــذي 
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ـــــد أن يســـــأله عمـــــا أقـــــر وأن يوغـــــل يف الســـــؤال، فرســـــول اهللا و  ـــــة، فـــــال ب ـــــه العقوب ـــــت في ـــــا ســـــأله  جب حـــــني أقـــــر مـــــاعز بالزن
يستفســـــر املقـــــر عمـــــا أقـــــر حـــــىت يســـــأله صـــــراحة ال يكـــــين يف األمـــــور  ثـــــالث مـــــرات عـــــن إقـــــراره وســـــأل أهلـــــه عنـــــه، وكـــــان 
فشـــــهد علـــــى نفســـــه أنـــــه أصـــــاب  ي اهللا إلـــــى نبـــــ جـــــاء األســـــلمي«الـــــيت ال يستحســـــن ذكرهـــــا، فعـــــن أيب هريـــــرة قـــــال: 

ـــه، فأقبـــل عليـــه فـــي الخامســـة فقـــال: أنكتهـــا؟ قـــال: نعـــم. قـــال كمـــا  امـــرأة حرامـــاً أربـــع مـــرات، كـــل ذلـــك يعـــرض عن
أتيــــت منهــــا  يغيــــب المــــرود فــــي المكحلــــة والرشــــاء فــــي البئــــر؟ قــــال: نعــــم، قــــال: فهــــل تــــدري مــــا الزنــــا؟ قــــال: نعــــم

احلـــــديث. فهـــــذا يـــــدل علـــــى مـــــدى االستفســـــار الـــــذي جيـــــب أن يستفســـــره » حرامـــــاً مـــــا يـــــأتي الرجـــــل مـــــن امرأتـــــه حـــــالالً 
  القاضي من املقر، وال يصح أن يكتفي مبجرد إقراره بل ال بد أن يتثبت من اإلقرار ليتأكد أنه إقرار يقيين.

ــــيت تصــــ ــــا األميــــان علــــى املاضــــي ال علــــى املســــتقبل، فاألميــــان علــــى املســــتقبل ال ح وأمــــا مســــألة احللــــف فــــإن املــــراد 
فيهـــــا الكفـــــارة ال تـــــدخل يف البينـــــات، بـــــل الـــــذي يـــــدخل يف البينـــــات هـــــو األميـــــان علـــــى املاضـــــي وهـــــي مـــــا تســـــمى بـــــاليمني 
ــــــا تغمــــــس صــــــاحبها يف النــــــار. وممــــــا جيــــــب التنبيــــــه أن اليمــــــني حــــــني يطلبهــــــا احلــــــاكم مــــــن املــــــدعي أو املــــــدعى  الغمــــــوس أل

ـــــدخل ـــــال ت ـــــة احلـــــاكم ف ـــــى نّي ـــــف أي عل ـــــة احملل ـــــى ني ـــــه إمنـــــا هـــــي عل ـــــال  علي ـــــال: ق ـــــرة ق ـــــة وال تصـــــح، عـــــن أيب هري فيهـــــا التوري
فهــــــذا » اليمــــــين علــــــى نيــــــة المســــــتحلف«ويف روايــــــة مســــــلم: » يصــــــدقك بــــــه صــــــاحبك يمينــــــك مــــــا: «رســــــول اهللا 

دليـــــل علـــــى أن االعتبـــــار إمنـــــا هـــــو بقصـــــد احمللـــــف مـــــن غـــــري فـــــرق بـــــني أن يكـــــون احمللـــــف هـــــو احلـــــاكم أو الغـــــرمي، وبـــــني أن 
ومـــــاً، صـــــادقاً أو كاذبـــــاً، فـــــاليمني علـــــى نيـــــة احمللـــــف ال علـــــى نيـــــة احلـــــالف. وأمـــــا مـــــا روي عـــــن يكـــــون احمللـــــف ظاملـــــاً أو مظل

ــــد رســــول اهللا «ســــويد بــــن حنظلــــة قــــال:  ــــا نري ــــه فتخــــرج القــــوم أن  خرجن ــــن حجــــر، فأخــــذه عــــدو ل ــــل ب ــــا وائ ومعن
م ، فـــــذكرت ذلـــــك لـــــه، فقـــــال: أنـــــت كنـــــت أبـــــّرهيحلفـــــوا، وحلفـــــت أنـــــه أخـــــي فخلـــــى عنـــــه، فأتينـــــا رســـــول اهللا 

ــــــة » وأصــــــدقهم، المســــــلم أخــــــو المســــــلم ــــــة احلــــــالف وتصــــــح فيــــــه التوري فإنــــــه وإن كــــــان يــــــدل علــــــى أن اليمــــــني علــــــى ني
ــــــإن  ــــــك فيمــــــا إذا مل يســــــتحلفه القاضــــــي أو الغــــــرمي، وأمــــــا إذا اســــــتحلفه القاضــــــي أو الغــــــرمي ف ــــــه املعــــــاريض ولكــــــن ذل وتدخل

أحــــداً مــــن اللجــــوء إىل التوريــــة واملعــــاريض ألكــــل اليمــــني علــــى نيــــة احمللــــف ال علــــى نيــــة احلــــالف، فحــــىت ال ميّكــــن القاضــــي 
حقــــــوق النــــــاس أو للفــــــرار مــــــن العقوبــــــة عليــــــه أن ال يقبــــــل مــــــن املــــــدعي أو املــــــدعى عليــــــه أن يبــــــادر هــــــو بــــــاليمني فيحلــــــف 
ــــــاك  قبــــــل أن يســــــتحلف، بــــــل علــــــى القاضــــــي أن يكلــــــف املطلــــــوب منــــــه اليمــــــني حبلــــــف اليمــــــني، فــــــإن بــــــذلك ال تبقــــــى هن

  احمللف ال على نية احلالف ألنه استحلف من قبل القاضي. شبهة بأن اليمين على نية
  

  الشهادات
األصـــــــل يف البينـــــــات هـــــــو الشـــــــهادات. وقـــــــد جـــــــاء الكتـــــــاب والســـــــنة بأحكـــــــام الشـــــــهادات صـــــــرحية مفصـــــــلة قـــــــال 

ــــَهَداءِ َواْسَتْشــــِهُدوا َشــــِهيَدْيِن ِمــــْن رَِجــــاِلُكْم فَــــِإْن لَــــْم َيُكونَــــا رَُجَلــــْيِن فـََرُجــــٌل َواْمَرأَتَــــاِن تعــــاىل:  ــــْن تـَْرَضــــْوَن ِمــــْن الشُّ  ِممَّ
ـــــايـَْعُتمْ : وقـــــال عـــــز وجـــــل َوَأْشـــــِهُدوا َذَوى َعـــــْدٍل ِمـــــْنُكمْ وقـــــال تعـــــاىل:  َب وروى الرتمـــــذي عـــــن وائـــــل  َوَأْشـــــِهُدوا ِإَذا تـَ

فقــــال الحضــــرمي يــــا رســــول اهللا هــــذا  جــــاء رجــــل مــــن حضــــرموت ورجــــل مــــن كنــــدة إلــــى النبــــي «بــــن حجــــر قــــال: 
للحضــــرمي:  لـــي، فقــــال الكنـــدي: هــــي أرضـــي وفــــي يــــدي فلـــيس لــــه فيهـــا حــــق، فقـــال النبــــي غلبنـــي علــــى أرض 

ألــــك بينــــة؟ قــــال: ال، قــــال: فلــــك يمينــــه، قــــال يــــا رســــول اهللا الرجــــل فــــاجر ال يبــــالي علــــى مــــا حلــــف عليــــه ولــــيس 
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ـــه فقـــال رســـول اهللا  ـــانطلق الرجـــل ليحلـــف ل ـــك. ف ـــه إال ذل ـــيس لـــك من ـــال: ل ـــورع مـــن شـــيء، ق ـــئن يت ـــر: ل  لمـــا أدب
وروى أبـــــو داود عـــــن رافـــــع بـــــن خـــــديج قـــــال: » حلـــــف علـــــى مالـــــه ليأكلـــــه ظلمـــــاً ليلقـــــين اهللا تعـــــالى وهـــــو عنـــــه معـــــرض

فــــذكروا ذلــــك لــــه فقــــال: لكــــم شــــاهدان  أصــــبح رجــــل مــــن األنصــــار بخيبــــر مقتــــوًال فــــانطلق أوليــــاؤه إلــــى النبــــي «
وإنمـــا هـــم يهـــود يجتـــرؤون يشـــهدان علـــى قتـــل صـــاحبكم؟ فقـــالوا يـــا رســـول اهللا لـــم يكـــن ثـــم أحـــد مـــن المســـلمين 

فهــــذه النصــــوص » مــــن عنــــده علــــى أعظــــم مــــن هــــذا، قــــال: فاختــــاروا مــــنهم خمســــين فاســــتحلفوهم، فــــوداه النبــــي 
  تدل على الشهادات وعلى البينة وعلى أن الشهادات من البينات.

ـــــل الشـــــهادة وأداؤهـــــا فـــــرض علـــــى الكفايـــــة، ألن طلبهـــــا جـــــاء طلبـــــاً جازمـــــاً، قـــــال اهللا تعـــــاىل:  َال َتْكُتُمـــــوا وَ وحتّم
ــــهُ  ْلُب ــــٌم قـَ ــــا فَِإنَّــــُه آِث ــــْن َيْكُتْمَه ــــَهاَدَة َوَم ــــواوقــــال تعــــاىل:  الشَّ ــــا ُدُع ــــَهَداُء ِإَذا َم ــــْأَب الشُّ وعلــــى ذلــــك فــــإن دعــــي  َوَال َي

ــــده شــــهادة  ــــا. وإن كانــــت عن ــــاك مــــن يقــــوم  ــــة إن مل يكــــن هن ــــه اإلجاب إىل حتمــــل شــــهادة مــــن نكــــاح أو ديــــن أو غــــريه لزمت
أدائهــــــا لزمــــــه ذلــــــك، فــــــإن قــــــام بالتحمــــــل أو األداء اثنــــــان ســــــقط عــــــن اجلميــــــع، وإن امتنــــــع الكــــــل أمثــــــوا. إال أن فــــــدعي إىل 

ــــــه ضــــــرر مل يلزمــــــه لقــــــول اهللا تعــــــاىل:  ــــــه ضــــــرر، فــــــإن كــــــان علي ــــــأمث إذا مل يكــــــن علي ــــــع إمنــــــا ي ــــــٌب َوَال املمتن َوَال ُيَضــــــارَّ َكاِت
إذا دعـــــــي للشـــــــهادة. أمـــــــا إذا مل يـــــــدع للشـــــــهادة فإنـــــــه  وهـــــــذا كلـــــــه». ال ضـــــــرر وال ضـــــــرار: «ولقـــــــول النـــــــيب  َشـــــــِهيدٌ 

ينظـــــر، فـــــإن كانـــــت الشـــــهادة حقـــــاً هللا تعـــــاىل فإنـــــه ينـــــدب لـــــه أن يـــــؤدي الشـــــهادة دون أن يـــــدعى ملـــــا رواه مســـــلم أن النـــــيب 
  :ــــــل أن يســــــألها«قــــــال ــــــأتي بشــــــهادته قب ــــــذي ي ــــــر الشــــــهداء؟ ال ــــــئكم بخي أمــــــا إذا كانــــــت عنــــــده شــــــهادة ». أال أنب

خيــــر النــــاس قرنــــي ثــــم الــــذين يلــــونهم ثــــم «قــــال:  داؤهــــا حــــىت يســــأله، ملــــا رواه البخــــاري أن النــــيب آلدمــــي مل حيــــل لــــه أ
وعـــــن » الـــــذين يلـــــونهم، ثـــــم يـــــأتي قـــــوم ينـــــذرون وال يوفـــــون، ويشـــــهدون وال يستشـــــهدون، ويخونـــــون وال يؤتمنـــــون

ـــــن عمـــــر قـــــال:  ـــــام رســـــول اهللا «اب ـــــيكم كقي ـــــي قمـــــت ف ـــــاس، إن ـــــال: أيهـــــا الن ـــــة فق ـــــا عمـــــر بالجابي ـــــال: خطبن ـــــا، ق فين
أوصــــــيكم بأصــــــحابي، ثــــــم الــــــذين يلــــــونهم، ثــــــم الــــــذين يلــــــونهم، ثــــــم يفشــــــوا الكــــــذب حتــــــى يحلــــــف الرجــــــل وال 

احلـــــــديث. فهـــــــذا دليـــــــل علـــــــى أن الشـــــــاهد ال يتقـــــــدم بشـــــــهادته قبـــــــل أن » يســـــــتحلف ويشـــــــهد الشـــــــاهد وال يستشـــــــهد
  تطلب منه.
  

  تعريف الشهادة
 جملـــــس القاضـــــي. هـــــذا هـــــو تعريـــــف الشـــــهادة. الشـــــهادة هـــــي إخبـــــار صـــــدق، إلثبـــــات حـــــق، بلفـــــظ الشـــــهادة، يف

والشــــــهادة مشــــــتقة مــــــن املشــــــاهدة وهــــــي املعاينــــــة، وقــــــد مســــــي األداء شــــــهادة ألن املعاينــــــة كانــــــت ســــــبباً لــــــه. فالشــــــهادة إمنــــــا 
تكــــون إذا كانــــت هنــــاك معاينــــة، أو مــــا هــــو مــــن نوعهــــا مثلهــــا كالســــماع واحلــــس وغــــري ذلــــك ممــــا هــــو مثــــل املعاينــــة. فمــــن 

ــــــألداء املعاينــــــة، مســــــي األداء شــــــهادة، وإليــــــه أشــــــار النــــــيب حيــــــث أن الســــــبب امل ــــــه للشــــــاهد:  طلــــــق ل ــــــت «يف قول إذا رأي
وهــــــذا دليــــــل علــــــى أنــــــه ال يصــــــح ألحــــــد أن يشــــــهد إال بنــــــاء علــــــى علــــــم، أي بنــــــاء ». مثــــــل الشــــــمس فاشــــــهد وإال فــــــدع

و مــــن قبيلهــــا مثــــل أن علــــى يقــــني مقطــــوع بــــه.فال تصــــح الشــــهادة بنــــاء علــــى الظــــن. فمــــا جــــاء عــــن طريــــق املعاينــــة أو مــــا هــــ
ــــه، ومــــا مل يــــأت عــــن  ــــق إحــــدى احلــــواس وكــــان ذلــــك عــــن علــــم أي عــــن يقــــني فيجــــوز لإلنســــان أن يشــــهد ب ــــأيت عــــن طري ي

ا ال تكون إال عن يقني.   هذا الطريق ال جتوز الشهادة به، أل
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ــــــــاس، أو  ــــــــه مسعــــــــت مــــــــن الن ــــــــك ال جتــــــــوز الشــــــــهادة بالســــــــماع، أي ال جيــــــــوز أن يشــــــــهد الشــــــــاهد بقول وعلــــــــى ذل
ت النـــــاس يقولـــــون أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك. إال أنـــــه قـــــد اســـــتثين مـــــن شـــــهادة الســـــماع تســـــعة مواضـــــع جتـــــوز فيهـــــا الشـــــهادة مسعــــ

بالســــــماع وهــــــي: النكــــــاح، والنســــــب، واملــــــوت، والقضــــــاء، وهــــــذه األربعــــــة ال خــــــالف يف قبــــــول الشــــــهادة فيهــــــا بالســــــماع. 
غـــــري أن الـــــراجح أن هـــــذه املواضـــــع التســـــعة واملهـــــر، والـــــدخول بزوجتـــــه، والعتـــــق، والـــــوالء، والوقـــــف، وهـــــذه فيهـــــا خـــــالف. 

جتــــوز فيهــــا الشــــهادة بالســــماع، وهــــذا لــــيس مــــن قبيــــل الشــــهادة علــــى الشــــهادة أي شــــهد بنــــاء علــــى شــــهادة غــــريه، بــــل هــــو 
مــــــن قبيــــــل الشــــــهادة مبــــــا يعلــــــم، فســــــماعه مــــــن النــــــاس أن فالنــــــاً مــــــات مساعــــــاً جعــــــل عنــــــده اليقــــــني مبوتــــــه، وأن فالنــــــاً هــــــو 

، فإنـــــه شـــــهادة عـــــن يقـــــني، إذ لتكـــــرار ذلـــــك واستفاضـــــته صـــــار حقيقـــــة يقينيـــــة عنـــــده فتكـــــون القاضـــــي، أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك
شــــــهادته عــــــن علــــــم. ولكــــــن ال يقــــــول للقاضــــــي أنــــــه شــــــهد بنــــــاء علــــــى الســــــماع إذ لــــــو قــــــال ذلــــــك ال تقبــــــل شــــــهادته، بــــــل 

ــــــاء علــــــى الســــــماع. فــــــإن الســــــماع يف ــــــو شــــــاهده. إذ ال جيــــــوز للقاضــــــي أن يقبــــــل الشــــــهادة بن ــــــاألمر كمــــــا ل هــــــذه  يشــــــهد ب
املواضـــــع التســـــعة إمنـــــا هـــــو جلـــــواز أن يشـــــهد الشـــــاهد فقـــــط، يعـــــين أن مـــــن طـــــرق العلـــــم مبـــــا يشـــــهد عليـــــه الســـــماع يف هـــــذه 
ـــــا إال إذا كانــــت يقينيـــــة  األمــــور التســــعة فقـــــط، ومــــا عـــــداها ال يصــــح، ألن واقـــــع هــــذه األمـــــور التســــعة ال حيصـــــل التســــامع 

  ومشتهرة وما عداها ال ينطبق عليه هذا الواقع.
ــــــا حقيقــــــة إخبــــــار صــــــدق، فهــــــي إخبــــــار ومــــــن ذ لــــــك كلــــــه يتبــــــني معــــــىن كــــــون الشــــــهادة إخبــــــار صــــــدق، ويتبــــــني أ

ـــــل الشـــــهادة  ـــــاء عليـــــه ال تقب ـــــألن البينـــــة إمنـــــا شـــــرعت إلظهـــــار احلـــــق، وبن ـــــات حـــــق ف ـــــا إلثب صـــــادق صـــــدقاً يقينيـــــاً. وأمـــــا أ
ــــــا جتــــــوز بــــــالنفي الصــــــرف. فشــــــهادة النفــــــي غــــــري مقبولــــــة، ملناقضــــــتها لتعريــــــف الشــــــهادة. إال أن ال نفــــــي املــــــؤول بإثبــــــات فإ

ـــــالنفي  ـــــات، وهلـــــذا قـــــالوا بعـــــدم جـــــواز الشـــــهادة ب ـــــل شـــــهادة يف اإلثب ـــــالنفي ب ـــــذ ال تكـــــون شـــــهادة ب ـــــا حينئ ـــــه أل الشـــــهادة ب
  الصرف ومل يقولوا بالنفي فقط، ألن النفي املؤول بإثبات جتوز الشهادة به.

يقــــــل الشــــــاهد أشــــــهد بــــــل قــــــال أنــــــا أعــــــرف  والشــــــهادة ال بــــــد أن تكــــــون بلفــــــظ أشــــــهد بصــــــيغة املضــــــارع، فــــــإذا مل
ـــــا ال تكـــــون حينئـــــذ  ـــــذا أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك فإنـــــه ال يكـــــون قـــــد أدى الشـــــهادة، أل اخلصـــــوص الفـــــالين هكـــــذا، أو أخـــــرب 
قـــــد انطبـــــق عليهـــــا تعريـــــف الشـــــهادة فـــــال تكـــــون شـــــهادة، وألن النصـــــوص ناطقـــــة بلفـــــظ الشـــــهادة فـــــال يقـــــوم غـــــريه مقامـــــه، 

بـــــل هـــــي مـــــن ألفـــــاظ اليمـــــني فيكـــــون معـــــىن اليمـــــني مالحظـــــاً فيهـــــا. أمـــــا اشـــــرتاط لفـــــظ علـــــى أن الشـــــهادة تتضـــــمن اليمـــــني 
ــــــال يكــــــون  ــــــال شــــــهدت ال جيــــــوز الحتمــــــال اإلخبــــــار عمــــــا مضــــــى ف ــــــه يشــــــهد للحــــــال، إذ لــــــو ق املضــــــارع فلكــــــي يفيــــــد أن
ــــه نعــــم هكــــذا أشــــهد  ــــو شــــهد بغــــري لفــــظ الشــــهادة وســــأله احلــــاكم أتشــــهد هكــــذا وأجــــاب بقول ــــه ل شــــاهداً للحــــال. غــــري أن

  كون قد أدى الشهادة.ي
مث ان الشـــــــــهادة حـــــــــىت تعتـــــــــرب ال بـــــــــد أن تكـــــــــون يف جملـــــــــس احملاكمـــــــــة، ألن شـــــــــرط الشـــــــــهادة جملـــــــــس القضـــــــــاء، 
ـــــا إخبـــــار صـــــدق يف جملـــــس القاضـــــي، فلـــــو أخـــــرب الشـــــاهد يف غـــــري جملـــــس القاضـــــي ولـــــو  وتعريـــــف الشـــــهادة يـــــنص علـــــى أ

لســــة جلســــة حماكمــــة فإنــــه ال يعتــــرب شــــهادة بلفــــظ أشــــهد حــــىت ولــــو أمــــام الشــــخص الــــذي هــــو القاضــــي ولكــــن مل تكــــن اجل
ـــــه جتـــــوز الشـــــهادة أمامـــــه يف غـــــري جملـــــس  ـــــك احملكـــــم فإن ألن جملـــــس القاضـــــي شـــــرط أساســـــي يف اعتبارهـــــا. ويســـــتثىن مـــــن ذل
احملاكمـــــة، فلـــــو شـــــهد أمـــــام احملكـــــم يف أي مكـــــان اعتـــــربت شـــــهادته، ألن احملكـــــم ال يتقيـــــد حكمـــــه مبجلـــــس بـــــل أي جملـــــس 

الف القاضــــي فإنــــه يتقيــــد مبجلــــس حكمــــه املعــــني مــــن اإلمــــام ومبحــــل واليتــــه، فــــاجمللس حكــــم فيــــه كــــان جملــــس حكمــــه، خبــــ
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شـــــرط مـــــن شـــــروط حكـــــم القاضـــــي، وهـــــو معـــــني بـــــاجمللس الـــــذي عينـــــه لـــــه اإلمـــــام ولـــــذلك ال تصـــــح الشـــــهادة أمامـــــه إال يف 
  جملس قضاء.

القاضـــــي، غــــــري والشـــــهادة إمنـــــا هـــــي إلثبـــــات الـــــدعوى علـــــى املـــــدعى عليـــــه، ولـــــذلك إمنـــــا تكـــــون يف دعـــــوى أمـــــام 
ــــني حــــق اآلدمــــي وحــــق اهللا. فــــإن كــــان  ــــه ب ــــك يفصــــل في ــــدعوى، بــــل ذل أن ذلــــك ال يعــــين أن مــــن شــــروط الشــــهادة ســــبق ال
ــــــك مــــــن العقــــــود والتصــــــرفات، وكالقصــــــاص مــــــن  ــــــع وغــــــري ذل ــــــة، والنكــــــاح والبي احلــــــق حقــــــاً آلدمــــــي معــــــني، كــــــاحلقوق املالي

ــــــك فــــــإن ســــــبق  ــــــه العقوبــــــات، وكــــــالوقف علــــــى آدمــــــي معــــــني، ومــــــا شــــــاكل ذل ــــــدعوى شــــــرط مــــــن شــــــروط الشــــــهادة، ألن ال
ـــــه  ـــــدعوى، ألن الشـــــهادة في ـــــدعوى يف الشـــــهادة حبقـــــوق النـــــاس، فـــــال تســـــمع الشـــــهادة يف ذلـــــك إال بعـــــد ال يشـــــرتط ســـــبق ال

ا حجة على الدعوى ودليل هلا فال جيوز تقدمها عليها.   حق آلدمي فال تستوىف إال بعد مطالبته، وإذنه، وأل
دمــــــــي غــــــــري معــــــــني كــــــــالوقف علــــــــى الفقــــــــراء واملســــــــاكني، أو الوصــــــــية للفقــــــــراء أمــــــــا إن كانــــــــت الشــــــــهادة حقــــــــاً آل

واملســـــاكني، وكطريـــــق للنـــــاس، أو كانـــــت حقـــــاً مـــــن حقـــــوق اهللا تعـــــاىل كاحلـــــدود، والزكـــــاة وحنـــــو ذلـــــك، فـــــال تفتقـــــر الشـــــهادة 
 بـــــه إىل تقـــــدم الـــــدعوى، ألن ذلـــــك لـــــيس لـــــه مســـــتحق معـــــني مـــــن اآلدميـــــني يدعيـــــه ويطالـــــب بـــــه. ولـــــذلك شـــــهد أبـــــو بكـــــرة

وأصـــــحابه علـــــى املغـــــرية وشـــــهد اجلـــــارود وأبـــــو هريـــــرة علـــــى قدامـــــة بـــــن مظعـــــون بشـــــرب اخلمـــــر، وشـــــهد الـــــذين شـــــهدوا علـــــى 
م.   الوليد بن عقبة بشرب اخلمر أيضاً، من غري تقدم دعوى، فأجيزت شهاد

وعليـــــه فإنـــــه مـــــا دام جملـــــس القاضـــــي شـــــرطاً مـــــن شـــــروط الشـــــهادة فـــــال بـــــد فيهـــــا مـــــن ســـــبق الـــــدعوى يف حقـــــوق 
وال يشــــــرتط ســــــبق الــــــدعوى يف غــــــري حقـــــوق النــــــاس، ولكنهــــــا حــــــىت تكــــــون شـــــهادة وحــــــىت تكــــــون إثباتــــــاً ال بــــــد أن  النـــــاس،

  تكون يف جملس احملاكمة.
  

  شروط الشاهد
ـــــم  ـــــه ال بـــــد أن يكـــــون بالغـــــاً عـــــاقًال حلـــــديث رفـــــع القل يشـــــرتط يف الشـــــاهد مـــــا يشـــــرتط يف ســـــائر التكـــــاليف مـــــن أن

ـــــــْينِ حـــــــىت يفيـــــــق، وألن اهللا يقـــــــول:  عـــــــن ثـــــــالث ومنهـــــــا الصـــــــيب حـــــــىت يبلـــــــغ واجملنـــــــون ـــــــْم َيُكونَـــــــا رَُجَل ـــــــِإْن َل ـــــــْن  ،َف ِم
ــــاِلُكمْ  فــــذكرت الرجــــال فقــــط ممــــا يــــدل علــــى أن شــــرط الشــــاهد أن يكــــون رجــــًال أي بالغــــاً. ويشــــرتط فيــــه فــــوق ذلــــك  رَِج

وصــــــف  أن يكــــــون عــــــدًال. فــــــال جيــــــوز أن يقبــــــل يف شــــــيء مــــــن الشــــــهادات مــــــن الرجــــــال والنســــــاء إال العــــــدل، وذلــــــك ألن
العــــدل قــــد قرنــــه اهللا بالشــــاهد يف أكثــــر مــــن آيــــة ممــــا يــــدل علــــى أنــــه وصــــف الزم وهــــذا يــــدل علــــى أنــــه شــــرط مــــن شــــروط 

َنـــــانِ الشـــــهادة. قـــــال تعـــــاىل:  وقـــــال  َذَوا َعـــــْدٍل ِمـــــْنُكمْ  َشـــــَهاَدُة بـَْيـــــِنُكْم ِإَذا َحَضـــــَر َأَحـــــدَُكْم اْلَمـــــْوُت ِحـــــيَن اْلَوِصـــــيَِّة اثـْ
  فالعدالة شرط يف الشهادة. َوى َعْدٍل ِمْنُكمْ َوَأْشِهُدوا ذَ تعاىل: 

والعــــــدل هــــــو مــــــن ال يظهــــــر عليــــــه الفســــــق، فمــــــن كــــــان فاســــــقاً ظــــــاهر الفســــــق ال تقبــــــل شــــــهادته، ومــــــن مل يكــــــن 
ظـــــاهر الفســـــق تقبـــــل شـــــهادته. وقـــــد اختلـــــف يف تعريـــــف العـــــدل فقيـــــل ان العـــــدل هـــــو مـــــن مل تعـــــرف لـــــه كبـــــرية وال جمـــــاهرة 

الكبـــــائر غـــــري متفـــــق عليـــــه، بـــــل إنـــــه غـــــري متفـــــق علـــــى أن هنـــــاك كبـــــائر وصـــــغائر، فإنـــــه  بصـــــغرية، وهـــــذا غـــــامض ألن تعريـــــف
لــــــيس يف الــــــذنوب صــــــغرية، فمخالفــــــة أمــــــر اهللا كبــــــرية ســــــواء أكانــــــت كــــــذباً أم كانــــــت شــــــهادة زور، ومــــــا جــــــاء مــــــن الــــــنص 

ــــا كبــــرية املــــراد منــــه التشــــديد علــــى النهــــي عنهــــا وإال فــــإن هنــــاك ذنوبــــاً أكــــرب ممــــا نــــص ع ليــــه ومل يــــنص علــــى علــــى ذنــــوب بأ
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ــــوا كبــــرية. وشــــهادة الــــزور  م مرتكب ــــرية ومل يــــنص علــــى قطّــــاع الطــــرق بــــأ ــــا كب ــــزور بأ ــــا كبــــرية، فقــــد نــــص علــــى شــــهادة ال أ
مل يــــــأت يف الكبــــــائر، فــــــال يوجــــــد حــــــد للكبــــــائر وال حــــــد  نــــــوع مــــــن الكــــــذب فهــــــي كبــــــرية، والكــــــذب علــــــى رســــــول اهللا 

اهرة بصــــــغرية، وعليــــــه كــــــان التعريــــــف غامضــــــاً. واألوىل أن يقــــــال أن للصــــــغائر حــــــىت يقــــــال مــــــن مل تعــــــرف لــــــه كبــــــرية وال جمــــــ
ــــــك أن كلمــــــة عــــــدل بالنســــــبة للشــــــهود  ــــــاس خروجــــــاً عــــــن  االســــــتقامة. وذل ــــــربه الن العــــــدل هــــــو مــــــن كــــــان منزجــــــراً عمــــــا يعت

َنــــــاِن َذَوا َعــــــْدٍل ِمــــــْنُكمْ وردت يف القــــــرآن يف آيتــــــني اثنتــــــني:  فهــــــي مــــــن ألفــــــاظ  َوَأْشــــــِهُدوا َذَوى َعــــــْدٍل ِمــــــْنُكمْ  ،اثـْ
ــــه،  ــــاً وإمنــــا تفســــر كمــــا تفســــر ســــائر ألفــــاظ القــــرآن ومجل ــــك ال تفســــر تفســــرياً اصــــطالحياً وال تفســــرياً كيفي القــــرآن، وعلــــى ذل
فتفســـــر مبعناهـــــا اللغـــــوي إن مل يكـــــن هلـــــا معـــــىن شـــــرعي آخـــــر ورد يف الكتـــــاب والســـــنة، فـــــإن كـــــان هلـــــا معـــــىن شـــــرعي فتفســـــر 

لكلمــــة عــــدل بالنســــبة للشــــاهد معــــىن خــــاص جــــاء بــــه الشــــرع غــــري معناهــــا اللغــــوي بــــاملعىن الشــــرعي. وباالســــتقراء مل يوجــــد 
وعلـــــى ذلـــــك جيـــــب تفســـــريها بـــــاملعىن اللغـــــوي، وكلمـــــة العـــــدل بالنســـــبة للشـــــاهد معناهـــــا يف اللغـــــة مـــــن عـــــرف عنـــــد النـــــاس 

الــــــة بشــــــكل عــــــام أنــــــه مســــــتقيم، قــــــال يف القــــــاموس احملــــــيط "العــــــدل ضــــــد اجلــــــور، ومــــــا قــــــام يف النفــــــوس أنــــــه مســــــتقيم كالعد
والعـــــدول واملعدلـــــة، عـــــدل يعـــــدل فهـــــو عـــــادل مـــــن عـــــدول، وعـــــدل بلفـــــظ الواحـــــد وهـــــذا اســـــم للجمـــــع، رجـــــل عـــــدل وامـــــرأة 
ـــــنص  ـــــة حمركـــــة كهمـــــزة املزكـــــون" فهـــــذا ال ـــــزان ســـــواه، والعدل ـــــاً زكـــــاه، واملي ـــــة، وعـــــدل احلكـــــم تعـــــديًال أقامـــــه، وفالن عـــــدل وعدل

ــــــــا االســــــــتقامة، ملعــــــــىن العــــــــدل بالنســــــــبة للشــــــــاهد يــــــــدل علــــــــى أن العدالــــــــة هــــــــي االســــــــت قامة، غــــــــري أن تعريــــــــف العدالــــــــة بأ
ــــــى  ــــــيس هلــــــذه االســــــتقامة حــــــد يوقــــــف عل ــــــه ل ــــــه مســــــتقيم كــــــالم غــــــامض ألن ــــــه مــــــا قــــــام يف النفــــــوس أن وتعريــــــف العــــــدل بأن
ــــــا لالســــــتقامة، واالســــــتقامة وإن كانــــــت هــــــي الســــــري  معرفتــــــه، ألن أحــــــوال النــــــاس تتفــــــاوت، وألن البيئــــــات تتفــــــاوت يف نظر

ـــــاً وال شـــــرعياً فكـــــان ال بـــــد مـــــن إعـــــادة  يف الطريـــــق املســـــتقيم ـــــيس لغوي ولكـــــن ذلـــــك الطريـــــق املســـــتقيم شـــــيء اصـــــطالحي ول
م وهــــــذا مــــــا ســــــارت عليــــــه القــــــواميس اللغويــــــة الــــــيت  م وجمتمعــــــا ــــــا ــــــاس حبســــــب بيئ تفســــــري لفــــــظ االســــــتقامة إىل نظــــــرة الن

املنــــــري "وعــــــدلت الشــــــاهد ختصصــــــت يف تفســــــري الكلمــــــات اللغويــــــة الــــــواردة بشــــــأن األحكــــــام الشــــــرعية، قــــــال يف املصــــــباح 
ــــــا، وعــــــدل هـــــو بالضــــــم عدالــــــة وعدولــــــة فهــــــو عـــــادل أي مرضــــــي يقنــــــع بــــــه، ويطلــــــق العــــــدل  نســـــبته إىل العدالــــــة ووصــــــفته 
ــــاري وأنشــــدنا  ــــن االنب ــــة واجلمــــع فيجمــــع علــــى عــــدول، قــــال اب علــــى الواحــــد وغــــريه بلفــــظ واحــــد، وجــــاز أن يطــــابق يف التثني

  أبو العباس:
  .من كل قوم مسلمني عدوالً     .وتعاقدا العقد الوثيق واشهدا

ــــــا االحــــــرتاز عمــــــا خيــــــل  ورمبــــــا طــــــابق يف التأنيــــــث وقيــــــل امــــــرأة عدلــــــة، قــــــال بعــــــض العلمــــــاء، والعدالــــــة صــــــفة توجــــــب مراعا
بــــــاملروءة عــــــادة ظــــــاهراً، فــــــاملرة الواحــــــدة مــــــن صــــــغائر اهلفــــــوات وحتريــــــف الكــــــالم ال ختــــــل بــــــاملروءة ظــــــاهراً الحتمــــــال الغلــــــط 

ف مــــــا إذا عــــــرف ذلــــــك وتكــــــرر، فيكــــــون الظــــــاهر اإلخــــــالل، ويعتــــــرب عــــــرف كــــــل شــــــخص ومــــــا والنســــــيان والتأويــــــل، خبــــــال
يعتـــــاده مـــــن لبســـــه وتعاطيـــــه للبيـــــع والشـــــراء ومحـــــل األمتعـــــة وغـــــري ذلـــــك، فـــــإذا فعـــــل مـــــا ال يليـــــق بـــــه لغـــــري ضـــــرورة قَـــــَدَح وإال 

الســــــتقامة غامضــــــة فــــــال" فهــــــذا الــــــنص يــــــدل علــــــى أن العدالــــــة ختتلــــــف بــــــاختالف البيئــــــات، وهــــــذا كلــــــه راجــــــع ألن كلمــــــة ا
فكـــــان هـــــذا التفـــــاوت باعتبارهـــــا، ولكـــــن ميكـــــن أن يرجـــــع لتفســـــري اللغـــــة لكلمـــــة عـــــدل وتؤخـــــذ داللـــــة التفســـــري، فقـــــوهلم "مـــــا 
قــــــام يف النفــــــوس أنــــــه مســــــتقيم" يعــــــين مــــــن مل يعــــــرف عنــــــه اجملــــــاهرة بــــــاخلروج عمــــــا يعتــــــربه النــــــاس غــــــري الئــــــق، ولــــــذلك فــــــإن 

ـــــاس خروجـــــاً عـــــن االســـــتقامة، ســـــواء أكـــــان مســـــلماً أم كـــــافراً، األوىل أن يقـــــال العـــــدل هـــــو مـــــن كـــــان منزجـــــراً ع ـــــراه الن مـــــا ي
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ذلــــــك أن العدالــــــة اشــــــرتطت يف شــــــهادة املســــــلم واشــــــرتطت يف شــــــهادة الكــــــافر بلفــــــظ واحــــــد مــــــن غــــــري متييــــــز قــــــال تعــــــاىل: 
 َنَــــاِن َذَوا َعــــْدٍل  َشــــَهاَدُة بـَْيــــِنُكْم ِإَذا َحَضــــر يعــــين  ِمــــْنُكْم َأْو آَخــــَراِن ِمــــْن َغْيــــرُِكمْ َأَحــــدَُكْم اْلَمــــْوُت ِحــــيَن اْلَوِصــــيَِّة اثـْ

ـــــة  مـــــن غـــــري املســـــلمني. فقـــــال ذوي عـــــدل مـــــن املســـــلمني أو ذوي عـــــدل مـــــن غـــــري املســـــلمني. فكيـــــف يتـــــأتى تعريـــــف العدال
ــــة مــــرة ونقبــــل مــــن كــــان  ــــرفض مــــن عــــق والدي ــــرية واإلصــــرار علــــى صــــغرية بالنســــبة لغــــري املســــلم. مث كيــــف ن ــــا ارتكــــاب كب بأ

ـــــذلك كـــــان  احلـــــق هـــــو مـــــا ذكـــــر مـــــن أن العـــــدل هـــــو مـــــن كـــــان  جاسوســـــاً مـــــرة ألن اجلاسوســـــية ليســـــت مـــــن الكبـــــائر؟!! ل
منزجـــــراً عمــــــا يــــــراه النــــــاس خروجـــــاً عــــــن االســــــتقامة. فمــــــن كانــــــت هـــــذه حالــــــه كــــــان عــــــدًال ألنـــــه ممــــــن قــــــام يف النفــــــوس أنــــــه 

ــــــا، أو  معروفــــــاً بعــــــدم االســــــتقامة،  مســــــتقيم، ومــــــن عــــــرف بــــــاجلرأة علــــــى احلــــــرام أو اجملــــــاهرة باملعصــــــية أو كــــــان غــــــري مبــــــال 
كـــــان فاســـــقاً. فالعـــــدل يقابلـــــه الفاســـــق والعدالـــــة يقابلهـــــا الفســـــق. والفاســـــق هـــــو مـــــن كـــــان غـــــري منزجـــــر عـــــن احلـــــرام أو مـــــن  

  كان معروفاً بعدم االستقامة، والعدل هو من كان منزجراً عن احلرام أو من مل يعرف عنه عدم االستقامة.
ـــــوا ِإنْ قولـــــه تعـــــاىل: ويؤيـــــد كـــــون العدالـــــة شـــــرطاً يف الشـــــهادة  ـــــا الَّـــــِذيَن آَمُن ـــــوا  يَاأَيـَُّه ُن َتبَـيـَّ ـــــٍإ فـَ َجـــــاءُكْم فَاِســـــٌق بَِنَب

ـــــاِدِمينَ  ـــــُتْم َن َعْل ـــــا فـَ ـــــى َم ـــــِبُحوا َعَل ُتْص ـــــٍة فـَ ـــــا ِبَجَهاَل ْوًم ـــــيُبوا قـَ ـــــول خـــــرب  َأْن ُتِص ـــــول خـــــرب الفاســـــق قب فـــــإن مفهـــــوم عـــــدم قب
بـــــل اقبلـــــوا. ورفـــــض خـــــرب الفاســـــق دليـــــل علـــــى أن كونـــــه غـــــري  العـــــدل، أي إن جـــــاءكم غـــــري فاســـــق، أي عـــــدل، فـــــال تتبينـــــوا

  فاسق أي عدًال شرط يف قبول شهادته.
ـــــاق اإلســـــالم جيعـــــل األصـــــل يف معتنقـــــه  ـــــه الفســـــق، ألن اعتن ـــــت علي واألصـــــل يف املســـــلم أن يكـــــون عـــــدًال حـــــىت يثب

شــــــهادة زور أو أن يكــــــون عــــــدًال، كتــــــب عمــــــر إىل أيب موســــــى "املســــــلمون عــــــدول بعضــــــهم علــــــى بعــــــض إال جمربــــــاً عليــــــه 
جملــــــوداً يف حــــــد أو ضــــــنيتاً يف والء أو قرابــــــة" أي أن األصــــــل يف املســــــلم العدالــــــة ومــــــا جــــــاء علــــــى األصــــــل ال يطلــــــب البينــــــة 
عليـــــه بـــــل البينـــــة إمنـــــا شـــــرعت إلثبـــــات خـــــالف األصـــــل، وعليـــــه ال يســـــأل عـــــن الشـــــاهد املســـــلم هـــــل هـــــو عـــــدل أم ال؟ ألن 

اخلصـــــم فــــإن علــــى اخلصــــم أن يثبــــت دعــــوى عــــدم عدالتــــه أي دعـــــوى  األصــــل يف املســــلم أن يكــــون عــــدًال، فــــإذا طعــــن بــــه
أنــــه فاســــق، فــــإن أثبــــت ذلــــك بــــأن أثبــــت أنــــه قــــد حــــد احلــــد الشــــرعي فحينئــــذ تــــرد شــــهادته. أمــــا إذا مل يثبــــت اخلصــــم طعنــــه 

  يف الشاهد فإنه ال يلتفت إىل قوله ويصار إىل األصل بأنه عدل.
ـــــاً بانزجـــــاره عمـــــا  ـــــه إن كـــــان معروف ـــــه العدالـــــة أمـــــا الكـــــافر فإن ـــــإن األصـــــل في ـــــاس خروجـــــاً عـــــن االســـــتقامة ف يـــــراه الن

ـــــا أن يثبـــــت طعنـــــه،  ـــــذا فهـــــو عـــــدل، فـــــإذا طعـــــن بشـــــهادته فعلـــــى الـــــذي يطعـــــن  فـــــال يســـــأل عنـــــه ألن مـــــن كـــــان معروفـــــاً 
ــــه فــــإن  ــــاس خروجــــاً عــــن االســــتقامة فــــإن القاضــــي يســــأل اخلصــــم عن ــــراه الن ــــه ممــــن ال ينزجــــر عمــــا ي ــــاً بأن وأمــــا إن كــــان معروف

طعـــــن بـــــه قبـــــل شـــــهادته ألن عـــــدم طعنـــــه قبـــــول لشـــــهادته، وإن طعـــــن بـــــه كـــــان علـــــى القاضـــــي أن يســـــأل عنـــــه ولـــــيس لـــــه مل ي
أن يكلــــــف الطــــــاعن بإثبــــــات طعنــــــه، ألن العدالــــــة ليســــــت األصــــــل هنــــــا، فعلــــــى القاضــــــي أن يســــــأل عــــــن شــــــهادة الشــــــاهد، 

لقاضـــــي أن يســـــأل عنـــــه. وأمـــــا ألن حكـــــم مـــــن ال ينزجـــــر عمـــــا يـــــراه النـــــاس خروجـــــاً عـــــن االســـــتقامة حكـــــم الفاســـــق فعلـــــى ا
إن كـــــان الكـــــافر جمهـــــوًال ولكنـــــه معـــــروف بأنـــــه متـــــدين بـــــدين فـــــإن األصـــــل فيـــــه االنزجـــــار عمـــــا يعتقـــــده حرامـــــاً يف دينـــــه ألن 

  األصل يف اإلنسان أن يسري حبسب عقيدته فهو منزجر عما يراه الناس خروجاً عن االستقامة.
ـــــة واحـــــدة هـــــ ـــــراه فســـــؤال القاضـــــي عـــــن الشـــــاهد إمنـــــا هـــــو يف حال ـــــه ال ينزجـــــر عمـــــا ي ـــــة الكـــــافر املعـــــروف بأن ي حال

النــــاس خروجــــاً عــــن االســــتقامة، ومــــا عــــدا ذلــــك فــــال يســــأل القاضــــي عــــن الشــــاهد، فــــإذا ثبــــت الطعــــن بــــه رد شــــهادته مــــن 
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غـــــــري ســـــــؤال وإذا مل يثبـــــــت ال يردهـــــــا، ويف حالـــــــة الســـــــؤال عـــــــن الشـــــــاهد يتحـــــــرى القاضـــــــي بنفســـــــه بشـــــــكل شـــــــفوي عـــــــن 
ا. وأمـــــا مـــــا يســـــمى بالتزكيـــــة الســـــرية والعلنيـــــة فإنـــــه عمـــــل الشـــــاهد بـــــأي أســـــلوب يـــــراه لي قنـــــع هـــــو بصـــــدق الشـــــهادة أو كـــــذ

ــــذلك  ــــه إمكانيــــة جعــــل الفاســــق تقبــــل شــــهادته، ول ــــه يف الشــــرع وهــــو فــــوق كونــــه ال يوصــــل إىل معرفــــة الشــــاهد في ال أصــــل ل
  ال يصح أن يتبع أسلوب التزكية مطلقاً.

ـــــة يف الشـــــهادة يشـــــرتط فيهـــــا ال ضـــــبط، ومعـــــىن الضـــــبط هـــــو حســـــن الســـــماع والفهـــــم واحلفـــــظ وكمـــــا تشـــــرتط العدال
ا إخبار بلفظ الشهادة فال بد أن يتوفر فيها الضبط.   إىل وقت األداء، أي يشرتط فيها ما يشرتط يف اخلرب أل

  
  شهادة غير المسلم

إن اشــــــرتاط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً اشــــــرتاطاً مطلقــــــاً منــــــاقض للنصــــــوص الشــــــرعية، فقــــــد ورد جــــــواز شــــــهادة 
َشــــــَهاَدُة بـَْيــــــِنُكْم ِإَذا َحَضــــــَر َأَحــــــدَُكْم اْلَمــــــْوُت ِحــــــيَن اْلَوِصــــــيَِّة املســــــلم يف الوصــــــية يف الســــــفر كمــــــا جــــــاء يف آيــــــة:  غــــــري

ـــــْنُكْم َأوْ  ـــــْدٍل ِم ـــــاِن َذَوا َع َن ـــــرُِكمْ  اثـْ ـــــْن َغْي وورد جـــــواز شـــــهادة غـــــري املســـــلم يف القتـــــل كمـــــا يفهـــــم مـــــن حـــــديث  آَخـــــَراِن ِم
رب. وعليـــــه ال يصـــــح أن يشـــــرتط يف الشـــــاهد أن يكـــــون مســـــلماً اشـــــرتاطاً مطلقـــــاً. وكـــــذلك ال بشـــــري بـــــن يســـــار يف قتيـــــل خيـــــ

يصـــــح أن يطلـــــق جـــــواز شـــــهادة غـــــري املســـــلم إطالقـــــاً عامـــــاً ألن ذلـــــك يتعـــــارض مـــــع النصـــــوص الشـــــرعية، فقـــــد ورد اشـــــرتاط 
ـــــِهيَديْ أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً يف األمـــــور املاليـــــة كمـــــا جـــــاء يف آيـــــة:  ـــــنْ َواْسَتْشـــــِهُدوا َش ـــــاِلُكمْ  ِن ِم وورد اشـــــرتاط  رَِج

ــــــــة:  ــــــــارُِقوُهنَّ ِبَمْعــــــــُروٍف أن يكــــــــون الشــــــــاهد مســــــــلماً يف الطــــــــالق والرجعــــــــة كمــــــــا يف آي ــــــــُروٍف َأْو َف ــــــــُكوهنَّ ِبَمْع فََأْمِس
وعليـــــه ال يصـــــح أن جتـــــوز شـــــهادة غـــــري املســـــلم بشـــــكل مطلـــــق يف مجيـــــع احلـــــوادث. وعلـــــى  َوَأْشـــــِهُدوا َذَوى َعـــــْدٍل ِمـــــْنُكمْ 

   بد من التفصيل يف شهادة غري املسلم والتقيد بالنصوص من الكتاب والسنة من غري أي تأويل.ذلك ال
ـــــا خطـــــاب الشـــــارع، وهـــــي  ـــــيت جـــــاء  ـــــدقيق يف هـــــذا املوضـــــوع جنـــــد أن الشـــــهادة عمـــــل مـــــن األعمـــــال ال ـــــد الت وعن

الم جـــــاء جلميـــــع تكليـــــف مـــــن التكـــــاليف الشـــــرعية، والكـــــافر خماطـــــب خبطـــــاب الشـــــارع كاملســـــلم ســـــواء بســـــواء، ألن اإلســـــ
ـــــاالنـــــاس:  وكمـــــا أن الكـــــافر مكلـــــف باألصـــــول، أي بالعقيـــــدة اإلســـــالمية فكـــــذلك هـــــو  َأْرَســـــْلَناَك ِإالَّ َكافَّـــــًة ِللنَّـــــاسِ  َوَم

ــــــُدوا مكلــــــف بــــــالفروع أي باألحكــــــام الشــــــرعية بــــــدليل خماطبــــــة اهللا هلــــــم بــــــالفروع يف آيــــــات متعــــــددة:  يَاأَيـَُّهــــــا النَّــــــاُس اْعُب
ــــمْ  ــــىوَ   ،رَبَُّك ــــتِ  النَّــــاسِ  ِللَّــــِه َعَل ــــجُّ اْلبَـْي ــــرِِكينَ   ،ِح ــــاةَ   َوَويْــــٌل ِلْلُمْش ــــوَن الزََّك ــــَال َصــــدََّق   ،الَّــــِذيَن َال يـُْؤُت َف

إىل غـــــــري ذلـــــــك. ومبـــــــا أن الشـــــــهادة مـــــــن الفـــــــروع وممـــــــا جـــــــاء يف خطـــــــاب الشـــــــارع فيكـــــــون املســـــــلم والكـــــــافر  صـــــــلى َوالَ 
ـــــا وال كـــــالم. أمـــــا أداء الكـــــافر ل لفـــــروع فـــــإن مـــــا جـــــاء منهـــــا مشـــــرتطاً فيـــــه اإلســـــالم كالصـــــالة والزكـــــاة واحلـــــج ومـــــا مكلفـــــني 

شــــــاكل ذلــــــك فــــــال تصــــــح مــــــن الكــــــافر وهــــــو كــــــافر، ألن اإلســــــالم شــــــرط يف صــــــحة أدائهــــــا، ومــــــا مل يشــــــرتط فيــــــه اإلســــــالم  
ـــــل قزمـــــان وهـــــو كـــــافر مـــــع  ـــــذلك قات ـــــا تصـــــح مـــــن الكـــــافر وهـــــو كـــــافر ول ـــــك فإ ـــــع واإلجـــــارة ومـــــا شـــــاكل ذل كاجلهـــــاد والبي
الرســـــول، وعامـــــل الرســـــول اليهـــــود فـــــرهن درعـــــه عنـــــد يهـــــودي. وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن أي عمـــــل أو أي عقـــــد أو أي تصـــــرف، 
أي أي شــــــيء جــــــاء خطــــــاب الشــــــارع بــــــه يصــــــح أداؤه مــــــن الكــــــافر مــــــا مل يــــــأت نــــــص يشــــــرتط فيــــــه اإلســــــالم، وهــــــذا عــــــام 

اإلســــالم كالصــــالة والزكــــاة يشــــمل الشــــهادة وغريهــــا مــــن ســــائر الفــــروع. فعلــــى هــــذا يبحــــث يف الشــــهادة هــــل اشــــرتط فيهــــا 
أم مل يشــــــرتط فيهــــــا اإلســــــالم كاجلهــــــاد والبيــــــع؟ فــــــإن اشــــــرتط فيهــــــا اإلســــــالم مل تصــــــح مــــــن الكــــــافر، وإن مل يشــــــرتط ذلــــــك 
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صــــــحت. وبتتبــــــع النصــــــوص يف الكتــــــاب والســــــنة ال جنــــــد أن هنــــــاك نصــــــاً يشــــــرتط اإلســــــالم يف الشــــــهادة اشــــــرتاطاً مطلقــــــاً  
ط فيـــــه اإلســـــالم. وأمـــــا اآليـــــات الـــــيت جـــــاء فيهـــــا اشـــــرتاط أن يكـــــون الشـــــاهد كمـــــا هـــــي احلـــــال يف الصـــــالة واحلـــــج ممـــــا اشـــــرت 

ـــــا آيـــــات خاصـــــة يف مواضـــــيع معينـــــة ولـــــيس فيهـــــا أيـــــة آيـــــة عامـــــة، فهـــــي خاصـــــة يف املوضـــــوع الـــــذي جـــــاءت بـــــه  مســـــلماً فإ
وليســــــت عامــــــة. فيكــــــون اشــــــرتاط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً خاصــــــاً يف ذلــــــك املوضــــــوع الــــــذي جــــــاءت بــــــه فــــــال تصــــــلح 

ـــــة الرجعـــــة والطـــــالق. وعلـــــى ذلـــــك  دلـــــيالً  ـــــه كآي ـــــيًال علـــــى مـــــا جـــــاءت ب علـــــى اشـــــرتاط اإلســـــالم يف الشـــــهادة بـــــل تكـــــون دل
ــــــه، فمــــــا جــــــاءت  ــــــنص باشــــــرتاط اإلســــــالم في فــــــإن احلكــــــم الشــــــرعي جــــــواز شــــــهادة الكــــــافر يف كــــــل شــــــيء إال مــــــا جــــــاء ال

ـــــــص باشـــــــ ـــــــه شـــــــهادة الكـــــــافر، ومـــــــا مل يـــــــأت ن رتاط اإلســـــــالم فيـــــــه النصـــــــوص مشـــــــرتطة اإلســـــــالم يف الشـــــــاهد ال تصـــــــح في
  صحت فيه شهادة الكافر كما يصح منه اجلهاد والبيع والرهن واإلجارة وغري ذلك من التكاليف.

ــــــات الــــــيت  ــــــة فقــــــط ومل يشــــــرتط اشــــــرتاطاً عامــــــاً فهــــــو اآلي ــــــى أن اإلســــــالم اشــــــرتط يف مواضــــــيع معين ــــــدليل عل أمــــــا ال
ــــــا جــــــاءت خاصــــــة يف مواضــــــي يَاأَيـَُّهــــــا ع معينــــــة، قــــــال اهللا تعــــــاىل: جــــــاءت تــــــنص علــــــى شــــــرط اإلســــــالم يف الشــــــهادة، فإ

ـــــَنُكْم َكاتِـــــٌب بِاْلَعـــــْدِل  َوَال يَـــــْأَب َكاتِـــــٌب َأْن الَّـــــِذيَن آَمُنـــــوا ِإَذا تَـــــَدايَنُتْم بِـــــَدْيٍن ِإَلـــــى َأَجـــــٍل ُمَســـــمًّى َفـــــاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتـــــْب بـَيـْ
ـــْل الَّـــِذي  ـــْب َوْلُيْمِل ْلَيْكُت ـــُه اللَّـــُه فـَ ـــا َعلََّم ـــَب َكَم ـــاَن الَّـــِذي َيْكُت ـــِإْن َك ـــْيًئا َف ـــُه َش ـــْبَخْس ِمْن ـــِه اْلَحـــقُّ َوْلَيتَّـــِق اللَّـــَه رَبَّـــُه َوَال يـَ َعَلْي

ْلُيْمِلــــــْل َولِيُّــــــُه بِاْلَعــــــْدِل َواْسَتْشــــــهِ  ُدوا َشــــــِهيَدْيِن ِمــــــْن َعَلْيــــــِه اْلَحــــــقُّ َســــــِفيًها َأْو َضــــــِعيًفا َأْو َال َيْســــــَتِطيُع َأْن يُِمــــــلَّ ُهــــــَو فـَ
َعَلْيـــــِه  َوْلُيْمِلـــــْل الَّـــــِذي ،تَـــــَدايَنُتْم بِـــــَدْينٍ اآليـــــة. فهـــــذه اآليـــــة موضـــــوعها الـــــّدين واألمـــــور املاليـــــة والتجاريـــــة:  رَِجـــــاِلُكمْ 

فاآليـــــة تبحـــــث يف  ِتَجـــــارًَة َحاِضـــــَرةً  َتُكـــــونَ  ِإالَّ َأنْ  ،فَـــــِإْن َكـــــاَن الَّـــــِذي َعَلْيـــــِه اْلَحـــــقُّ َســـــِفيًها َأْو َضـــــِعيًفا ،اْلَحـــــقُّ 
ــــة وال يتعــــداها احلقــــو  ــــاحلقوق املالي ــــة، فكــــل مــــا فيهــــا مــــن أحكــــام خــــاص ب ــــة، فهــــي خاصــــة يف موضــــوع احلقــــوق املالي ق املالي

إىل غريهـــــا. ألنـــــه إذا جـــــاء الـــــنص يف موضـــــوع فـــــإن الـــــنص يكـــــون معلقـــــاً بـــــذلك املوضـــــوع، فـــــالنص الـــــذي يقـــــال يف حادثـــــة 
ـــــة أ ـــــذي هـــــو جـــــواب ســـــؤال جيـــــب ختصيصـــــه يف موضـــــوع احلادث ـــــنص ال ـــــة، وال و الســـــؤال وال يصـــــح أن يكـــــون عامـــــاً يف  معين

كــــــل شــــــيء، ألن الســــــؤال معــــــاد يف اجلــــــواب، وألن الكــــــالم يف موضــــــوع معــــــني، فيجــــــب أن يقتصــــــر احلكــــــم علــــــى ذلــــــك 
املوضـــــوع، ألن لفـــــظ الـــــنص الـــــذي يبـــــني فيـــــه حكـــــم احلادثـــــة أو حكـــــم الســـــؤال معلـــــق باحلادثـــــة وحـــــدها أو الســـــؤال وحـــــده 

كــــــم معلقــــــاً مبوضــــــوع احلادثــــــة أو موضــــــوع الســــــؤال، أي بالــــــذي جيــــــري احلــــــديث ولــــــيس معلقــــــاً بغريهــــــا مطلقــــــاً، فيكــــــون احل
ــــة هــــو  ــــه. ومــــا جــــاء يف اآلي ــــيس معلقــــاً بغــــريه، فــــال يعــــم غــــري املوضــــوع بــــل يكــــون خاصــــاً ب ــــه ول ــــاألمر املســــؤول عن ــــه أو ب عن

ــــة فــــال يعــــم ــــاحلقوق املالي ــــة، فيكــــون احلكــــم معلقــــاً ب ــــة، واحلــــديث جــــرى عــــن احلقــــوق املالي ــــة  احلقــــوق املالي غــــري احلقــــوق املالي
ـــــا ال يتعـــــداها إىل غريهـــــا. ومـــــن هـــــذا يتبـــــني أن اشـــــرتاط اإلســـــالم يف الشـــــاهد الـــــوارد يف قولـــــه تعـــــاىل:  بـــــل يكـــــون خاصـــــاً 

 ْـــــاِلُكم ـــــْن رَِج ـــــِهيَدْيِن ِم ـــــِهُدوا َش ـــــال يكـــــون شـــــرطاً  َواْسَتْش ـــــة ف ـــــة احلقـــــوق املالي ـــــة ألن موضـــــوع اآلي ـــــاحلقوق املالي خـــــاص ب
  ن شرطاً للشهادة يف احلقوق املالية.عاماً للشاهد بل يكو 

وبنـــــاء علـــــى هـــــذه اآليـــــة يشـــــرتط أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً يف مجيـــــع احلقـــــوق املاليـــــة، يف الـــــدين والتجـــــارة وســـــائر 
احلقــــوق املاليــــة كاســــتحقاق مثــــن املبيــــع وأجــــرة الــــدار وبــــدل املتلــــف واملغصــــوب ومــــا شــــاكل ذلــــك مــــن احلقــــوق املاليــــة الــــيت  

أي مـــــــن املســـــــلمني، وكـــــــون  ِمـــــــْن رَِجـــــــاِلُكمْ اشـــــــرتاط اإلســـــــالم يف الشـــــــاهد صـــــــريح يف اآليـــــــة:  كالـــــــّدين والتجـــــــارة. ألن
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ــــــال كــــــالم باشــــــرتاط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً يف احلقــــــوق  ــــــة هــــــو احلقــــــوق املاليــــــة واضــــــح كــــــل الوضــــــوح، ف موضــــــوع اآلي
  املالية.

ـــــــذل ـــــــم أن احلقـــــــوق املاليـــــــة غـــــــري العقـــــــود، وغـــــــري التصـــــــرفات، ول ـــــــه ينبغـــــــي أن يعل ـــــــة اشـــــــرتاط إال أن ك ال تعـــــــين اآلي
اإلســــــالم يف الشــــــهادة يف البيـــــــع واإلجــــــارة والوكالـــــــة والــــــرهن وغـــــــري ذلــــــك مـــــــن العقــــــود، وال يف التصـــــــرفات كاهلبــــــة وحنوهـــــــا، 
فــــإن هــــذه ليســــت مــــن احلقــــوق املاليــــة بــــل هــــي عقــــود وتصــــرفات فتجــــوز شــــهادة غــــري املســــلم فيهــــا إن مل يــــرد نــــص خــــاص 

والتصـــــــرفات ال تـــــــدخل يف احلقـــــــوق املاليـــــــة أن اآليـــــــة قـــــــد حـــــــددت احلـــــــق بقوهلـــــــا: يف املوضـــــــوع. والـــــــدليل علـــــــى أن العقـــــــود 
 ُّالَّــــــِذي َعَلْيــــــِه اْلَحــــــق  :وبقوهلــــــا ٍتَــــــَدايَنُتْم بِــــــَدْين  :وبقوهلــــــاِإالَّ َأْن َتُكــــــوَن ِتَجــــــارًَة َحاِضــــــَرًة تُــــــِديُرونـََها  فاملســــــألة

ىن النقـــــد ال باملـــــال مبعـــــىن املتمـــــول، ولـــــذلك مسيـــــت اآليـــــة آيـــــة تتعلـــــق بأمثـــــان التجـــــارة والـــــديون أي بالنقـــــد، يعـــــين باملـــــال مبعـــــ
الـــــــدين. والعقــــــــود والتصــــــــرفات ليســــــــت حقوقــــــــاً ماليــــــــة بـــــــل معــــــــامالت. إال أن اســــــــتحقاق األمثــــــــان واألجــــــــور مــــــــن األمــــــــور 
املاليــــــة، فعقــــــد البيــــــع ال يــــــدخل يف احلقــــــوق املاليــــــة ولكــــــن اســــــتحقاق مثــــــن املبيــــــع يــــــدخل يف احلقــــــوق املاليــــــة، وعلــــــى هــــــذا 

نــــــوال جتــــــري ســــــائر العقــــــود والتصــــــرفات. فيكــــــون اشــــــرتاط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً إمنــــــا هــــــو يف مثــــــل اســــــتحقاق مثــــــن امل
البيـــــع، ومـــــا عـــــداه كعقـــــد البيـــــع مـــــثًال فـــــال يشـــــرتط يف الشـــــاهد فيـــــه أن يكـــــون مســـــلماً. وبـــــذلك يظهـــــر أن اآليـــــة خاصـــــة يف 

لوصـــــية جـــــاء فيهــــا اشـــــرتاط أن يكـــــون الشـــــاهد موضــــوع معـــــني، وأن مـــــا فيهـــــا مــــن أحكـــــام خـــــاص يف هـــــذا املوضــــوع. وآيـــــة ا
ــــِنُكْم ِإَذامســــلماً، قــــال اهللا تعــــاىل:  ــــَهاَدُة بـَْي ــــوا َش ــــا الَّــــِذيَن آَمُن ــــاِن َذَوا  يَاأَيـَُّه َن ــــيَن اْلَوِصــــيَِّة اثـْ ــــْوُت ِح ــــدَُكْم اْلَم َحَضــــَر َأَح

ـــــــْنُكمْ  ي خاصـــــــة يف موضـــــــوع فهـــــــذه اآليـــــــة موضـــــــوعها الوصـــــــية، فهـــــــي تبحـــــــث يف الوصـــــــية، وعلـــــــى ذلـــــــك فهـــــــ َعـــــــْدٍل ِم
الوصــــــية، فكــــــل مــــــا فيهــــــا خــــــاص بالوصــــــية وال يتعــــــداها إىل غريهــــــا. ذلــــــك أن شــــــهادة غــــــري املســــــلم يف العقــــــود كــــــالبيع ويف 
التصـــــرفات كاهلبـــــة جـــــائزة، والوصـــــية مـــــن التصـــــرفات، فلـــــو مل يـــــأت الـــــنص لكانـــــت شـــــهادة غـــــري املســـــلم فيهـــــا جـــــائزة ولكـــــن 

ــــــنص واشــــــرتاط يف الشــــــهادة يف الوصــــــية أن  ــــــال: جــــــاء ال ــــــث ق ــــــَهاَدةُ يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً حي ــــــِنُكْم ِإَذا َحَضــــــَر  َش بـَْي
ـــــــْنُكمْ  ـــــــاِن َذَوا َعـــــــْدٍل ِم َن فكـــــــان شـــــــرط الشـــــــاهد يف الوصـــــــية أن يكـــــــون الشـــــــاهد  َأَحـــــــدَُكْم اْلَمـــــــْوُت ِحـــــــيَن اْلَوِصـــــــيَِّة اثـْ

وصــــــــي، فالشــــــــهادة مســــــــلماً. فــــــــإن معــــــــىن اآليــــــــة هــــــــو: إذا نزلــــــــت بأحــــــــدكم أســــــــباب املــــــــوت ومقدماتــــــــه وأراد حينئــــــــذ أن ي
ـــــــأن يشـــــــهدمها  ـــــــك ب ـــــــني مـــــــن رجـــــــالكم ذوي عـــــــدل، وذل ـــــــك هـــــــي شـــــــهادة اثن ـــــــني املســـــــلمني يف ذل ـــــــنكم أي ب املشـــــــروعة بي
املوصــــــي علـــــــى وصــــــيته، أي أن الشـــــــهادة املشـــــــروعة بــــــني املســـــــلمني يف الوصــــــية هـــــــي شـــــــاهدان ذوا عــــــدل مـــــــن املســـــــلمني. 

ــــــا مــــــن خصوصــــــيات املســــــلمني ولــــــذلك قــــــال: ــــــِنُكمْ  ويظهــــــر أن هــــــذا االشــــــرتاط أل والبــــــني أمــــــر اعتبــــــاري  َشــــــَهاَدُة بـَْي
ـــــق علـــــى الوصـــــل  ـــــد صـــــلة أحـــــد الشـــــيئني بـــــاآلخر أو األشـــــياء مـــــن زمـــــان أو مكـــــان أو حـــــال أو عمـــــل، وقـــــالوا انـــــه يطل يفي

ــــــِنُكمْ والفرقــــــة، ومــــــن داللتــــــه علــــــى الفرقــــــة قــــــوهلم "ذات اليمــــــني" للعــــــداوة والبغضــــــاء، قــــــال تعــــــاىل:   َوَأْصــــــِلُحوا َذاَت بـَْي
ــــــِنُكمْ بيــــــنكم مــــــن عــــــداوة أو فســــــاد، وهــــــو أمــــــر معنــــــوي متصــــــل بــــــني األفــــــراد، فيكــــــون قولــــــه:  أي مــــــا  أي  َشــــــَهاَدُة بـَْي

ـــــا مـــــن  الشـــــهادة فيمـــــا بيـــــنكم أو حكـــــم مـــــا يقـــــع بيـــــنكم مـــــن الشـــــهادة، أي بـــــني املســـــلمني، فهـــــذا الوضـــــع يـــــدل علـــــى أ
  خصوصيات املسلمني فاشرتط فيها أن يكون الشاهد مسلماً.

ارع مــــــن الوصــــــية حالــــــة الســــــفر فقــــــط فأجــــــاز يف هــــــذه احلالــــــة شــــــهادة غــــــري املســــــلم يف الوصــــــية وقــــــد اســــــتثىن الشــــــ
ـــــُتْم َضـــــَربـُْتمْ فقــــال تعــــاىل:  أي إذا ضـــــربتم يف  ِفــــي اَألْرِض فََأَصـــــابـَْتُكْم ُمِصــــيَبُة اْلَمـــــْوتِ  َأْو آَخـــــَراِن ِمـــــْن َغْيــــرُِكْم ِإْن أَنـْ
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فــــــــآخران مــــــــن غــــــــريكم. فاآليــــــــة قــــــــد اشــــــــرتطت يف الوصــــــــية  األرض أي ســــــــافرمت ونزلــــــــت بكــــــــم أســــــــباب املــــــــوت ومقدماتــــــــه
ـــــة خاصـــــة مـــــن حـــــاالت الوصـــــية فأجـــــازت فيهـــــا شـــــهادة غـــــري املســـــلمني أال  ـــــك حال ـــــى ذل شـــــاهدين مســـــلمني وعطفـــــت عل
ـــــا اســـــتثنت حالـــــة الســـــفر مـــــن حـــــاالت الوصـــــية. ألن (إن) شـــــرطية وهـــــي تفيـــــد االشـــــرتاط، وهـــــي  وهـــــي حالـــــة الســـــفر، فكأ

واملعـــــــىن هـــــــو: الشـــــــهادة املشـــــــروعة بيـــــــنكم حـــــــني الوصـــــــية اثنـــــــان ذوا عـــــــدل  ِن ِمـــــــْن َغْيـــــــرُِكمْ َأْو آَخـــــــَرامتعلقـــــــة بقولـــــــه: 
مـــــنكم، وإن أنـــــتم ضـــــربتم يف األرض فـــــآخران مـــــن غـــــريكم. والـــــدليل علـــــى أن هـــــذا هـــــو معـــــىن اآليـــــة، أن شـــــهادة املســـــلم يف 

ـــــه:  ـــــُتمْ الوصـــــية جـــــائزة يف الســـــفر ويف غـــــري الســـــفر فـــــال معـــــىن لتعلـــــق قول ـــــاِن َذَوال: بقـــــو  ِإْن أَنـْ َن ـــــْنُكمْ  اثـْ ـــــْدٍل ِم إذ  َع
ــــــي ال حمــــــل لــــــذلك وال لــــــزوم لــــــذكر حالــــــة الســــــفر بالنســــــبة لشــــــهادة املســــــلمني، فيكــــــون إذن قولــــــه:  ُتْم ِف ــــــُتْم َضــــــَربـْ ِإْن أَنـْ

نَـــــاِن َذَوا َعـــــْدٍل ِمـــــْنُكمْ ولـــــيس بقولـــــه:  َغْيـــــرُِكمْ  َأْو آَخـــــَراِن ِمـــــنْ متعلقـــــاً فقـــــط بقولـــــه:  اَألْرضِ  ون وضـــــع ويكـــــ اثـْ
ــــــي اَألْرضِ  َأوْ اآليــــــة هكــــــذا:  ُتْم ِف ــــــُتْم َضــــــَربـْ ــــــرُِكْم ِإْن أَنـْ ــــــْن َغْي ــــــذا يظهــــــر أن قولــــــه:   آَخــــــَراِن ِم ــــــْن  َأْو آَخــــــَرانِ و ِم

ــــرُِكمْ  دليــــل علــــى جــــواز شــــهادة غــــري املســــلم يف الوصــــية يف حــــال الســــفر، فهــــو دليــــل علــــى حالــــة واحــــدة مــــن حــــاالت  َغْي
ــــــا دليــــــل علــــــى جــــــواز شــــــهادة غــــــري موضــــــوع معــــــني، ولــــــيس دلــــــيًال علــــــ ى جــــــواز شــــــهادة غــــــري املســــــلم مطلقــــــاً. وال يقــــــال أ

ــــــة خاصــــــة يف موضــــــوع  املســــــلم يف األمــــــور املاليــــــة، ألن مثــــــل هــــــذا القــــــول خيــــــالف نــــــص اآليــــــة ومــــــدلوهلا، فــــــنص اآليــــــة حال
 خـــــــاص، هـــــــو الوصـــــــية يف حالـــــــة الســـــــفر، ومـــــــدلوهلا وهـــــــو الوصـــــــية يف الســـــــفر تصـــــــرف مـــــــن التصـــــــرفات ولـــــــيس حقـــــــاً مـــــــن

  احلقوق املالية، فهو ليس كالّدين وإمنا هو كاهلبة ولذلك ال ينطبق على احلقوق املالية.
ـــــة خاصـــــة يف موضـــــوع معـــــني وأن مـــــا فيهـــــا مـــــن أحكـــــام وهـــــو اشـــــرتاط أن  ـــــه يظهـــــر بوضـــــوح أن اآلي ومـــــن هـــــذا كل

هادة غـــــري يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً خـــــاص يف هـــــذا املوضـــــوع، وقـــــد اســـــتثىن منـــــه حالـــــة واحـــــدة هـــــي حالـــــة الســـــفر فـــــأجيز شـــــ
ُتْم ِفي اَألْرضِ املسلم يف الوصية إذا كانت يف حالة السفر:  ُتْم َضَربـْ   .َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكْم ِإْن أَنـْ

ـــــيُّ ِإَذا وآيـــــة الرجعـــــة والطـــــالق قـــــد جـــــاء فيهـــــا اشـــــرتاط أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً، قـــــال اهللا تعـــــاىل:  يَاأَيـَُّهـــــا النَِّب
ِتِهنَّ طَلَّْقـــــــُتْم النَِّســـــــاَء َفطَ  بـََلْغـــــــَن َأَجَلُهـــــــنَّ فََأْمِســـــــُكوُهنَّ ِبَمْعـــــــُروٍف َأْو فَـــــــارُِقوُهنَّ  فَـــــــِإَذاإىل أن قـــــــال:   لُِّقـــــــوُهنَّ ِلِعـــــــدَّ

ـــــــْدلٍ  ـــــــُروٍف َوَأْشـــــــِهُدوا َذَوى َع ـــــــْنُكمْ  ِبَمْع ـــــــُروٍف َأوْ فهـــــــذه اآليـــــــة موضـــــــوعها الرجعـــــــة والطـــــــالق:  ِم  فََأْمِســـــــُكوُهنَّ ِبَمْع
ــــــ ــــــارُِقوُهنَّ ِبَمْع فهــــــي تبحــــــث يف الرجعــــــة والطــــــالق، فهــــــي إذن خاصــــــة يف موضــــــوع الرجعــــــة والطــــــالق، فكــــــل مــــــا  ُروفٍ َف

ـــــْنُكمْ فيهـــــا خـــــاص بالرجعـــــة والطـــــالق وال يتعـــــدامها إىل غريمهـــــا، فيكـــــون قولـــــه:  يف هـــــذه اآليـــــة  َوَأْشـــــِهُدوا َذَوى َعـــــْدٍل ِم
رجعـــــة والطـــــالق أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً خاصـــــاً بالرجعـــــة والطـــــالق، فهـــــو دليـــــل علـــــى أنـــــه يشـــــرتط يف الشـــــهادة علـــــى ال

وال يــــــدل علــــــى اشــــــرتاط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً يف غــــــري الرجعــــــة والطــــــالق فيكــــــون دلــــــيًال خاصــــــاً ملوضــــــوع خــــــاص وال 
يكــــون عامــــاً. وأمــــا اشــــرتاط أن يكــــون الشــــاهد يف الــــزواج مســــلماً فإنــــه أخــــذ مــــن اآليــــة مــــن قبيــــل داللــــة الفحــــوى، أي إذا  

ا أن يكــــــون الشــــــاهدان مســــــلمني فــــــالزواج مــــــن بــــــاب أوىل يشــــــرتط فيــــــه أن يكــــــون الشــــــاهدان كانــــــت الرجعــــــة يشــــــرتط فيهــــــ
مســـــــلمني. علـــــــى أن الرجعـــــــة نفســـــــها زواج ملطلقتـــــــه فهـــــــي زواج فتكـــــــون اآليـــــــة دلـــــــت علـــــــى الـــــــزواج، وعلـــــــى ذلـــــــك فاآليـــــــة 
خاصـــــــة يف موضـــــــوع معـــــــني، ومـــــــا جـــــــاء فيهـــــــا مـــــــن اشـــــــرتاط أن يكـــــــون الشـــــــاهد مســـــــلماً هـــــــو خـــــــاص يف املوضـــــــوع الـــــــذي 

  اءت به وهو الرجعة والطالق، ويدخل يف الرجعة الزواج.ج
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ــــى «وحــــديث رؤيــــة اهلــــالل جــــاء فيــــه اشــــرتاط أن يكــــون الشــــاهد مســــلماً، عــــن ابــــن عبــــاس قــــال:  ــــي إل جــــاء أعراب
فقــــــال: أتشــــــهد أن ال إلــــــه إال اهللا، قــــــال: نعــــــم، قــــــال:  فقــــــال إنــــــي رأيــــــت الهــــــالل يعنــــــي رمضــــــان، رســــــول اهللا 

ــــا بــــالل قــــم فــــأذن فــــي النــــاس فليصــــوموا غــــداً  ،أتشــــهد أن محمــــداً رســــول اهللا فهــــذا احلــــديث » قــــال: نعــــم، قــــال: ي
مـــــن ســـــؤاله الشـــــاهد بأنـــــه مســـــلم ال   موضـــــوعه رؤيـــــة اهلـــــالل، فهـــــو يبحـــــث يف رؤيـــــة اهلـــــالل، فمـــــا صـــــدر مـــــن الرســـــول

يعــــــم كــــــل شــــــاهد بــــــل خــــــاص بشــــــاهد رؤيــــــة اهلــــــالل، فهــــــو دليــــــل علــــــى أنــــــه يشــــــرتط يف رؤيــــــة اهلــــــالل أن يكــــــون الشــــــاهد 
ســـــلماً. وال يـــــدل علـــــى اشـــــرتاط أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً يف غـــــري رؤيـــــة اهلـــــالل، فهـــــو دليـــــل علـــــى اشـــــرتاط اإلســـــالم يف م

  شاهد رؤية اهلالل وليس دليًال على اشرتاط اإلسالم يف الشاهد.
فمــــــن هــــــذا كلــــــه يتبــــــني أن األصــــــل جــــــواز شــــــهادة غــــــري املســــــلم يف كــــــل شــــــيء ألنــــــه خماطــــــب بالتكــــــاليف، وهــــــي 

ــــــا خطــــــاب الشــــــارع وهــــــو موجــــــه  تصــــــح منــــــه إن مل يــــــأت نــــــص يف اشــــــرتاط اإلســــــالم فيهــــــا، والشــــــهادة مــــــن التكــــــاليف أل
ــــــاك  ــــــني أيضــــــاً أن هن ــــــأت نــــــص يف اشــــــرتاط اإلســــــالم فيهــــــا، فتصــــــح مــــــن غــــــري املســــــلم كاجلهــــــاد. ويتب ــــــاس، ومل ي ــــــع الن جلمي

وادث الـــــيت جـــــاءت حـــــوادث ال تصـــــح فيهـــــا شـــــهادة غـــــري املســـــلم، بـــــل يشـــــرتط فيهـــــا أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً وهـــــي احلـــــ
النصـــــوص مشـــــرتطة فيهـــــا أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً، وهـــــي احلقـــــوق املاليـــــة، والوصـــــية مـــــا عـــــدا حالـــــة الســـــفر فتجـــــوز فيهـــــا 
ــــزواج. ومــــا عــــدا هــــذه احلــــوادث الــــيت جــــاء الــــنص مشــــرتطاً  وحــــدها شــــهادة غــــري املســــلم، والرجعــــة والطــــالق ومــــن الرجعــــة ال

املســـــلم جـــــائزة. فيجـــــوز لغـــــري املســـــلم أن يكـــــون شـــــاهداً يف احلـــــدود،  فيهـــــا أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً، فـــــإن شـــــهادة غـــــري
فإنــــــه مل يشــــــرتط فــــــيهم اإلســــــالم، بــــــل أطلــــــق  يَــــــْأُتوا بَِأْربـََعــــــِة ُشــــــَهَداءَ فيجــــــوز أن يكــــــون شــــــاهداً يف الزنــــــا. وأمــــــا قولــــــه: 

دود. وجيـــــوز وقـــــال شـــــهداء أي شـــــهداء، وجيـــــوز أن يكـــــون شـــــاهداً يف الســـــرقة والقـــــذف وشـــــرب اخلمـــــر وغـــــري ذلـــــك مـــــن احلـــــ
أن يكـــــون شـــــاهداً يف اجلنايـــــات، وقـــــد تأيـــــد جـــــواز شـــــهادة غـــــري املســـــلم يف اجلنايـــــات عـــــالوة علـــــى الـــــدليل العـــــام مـــــا جـــــاء 

عــــن بشــــير بــــن يســــار زعــــم أن رجــــًال مــــن األنصــــار يقــــال لــــه ســــهل «يف حــــديث بشــــري بــــن يســــار، فقــــد روى البخــــاري: 
فتفرقــــوا فيهــــا، ووجــــدوا أحــــدهم قتــــيًال، وقــــالوا للــــذي بــــن أبــــي حتمــــة أخبــــره أن نفــــراً مــــن قومــــه انطلقــــوا إلــــى خيبــــر 

فقـــالوا يـــا رســـول اهللا انطلقنـــا  وجـــد فـــيهم قتلـــتم صـــاحبنا، قـــالوا مـــا قتلنـــا وال علمنـــا قـــاتًال، فـــانطلقوا إلـــى النبـــي 
 إلـــى خيبـــر فوجـــدنا أحـــدنا قتـــيًال، فقـــال: الكبـــر الكبـــر، فقـــال لهـــم تـــأتون بالبينـــة علـــى قتلـــه، قـــالوا مـــا لنـــا بينـــة، قـــال

» أن يطـــــل دمـــــه فـــــواده مائـــــة مـــــن ابـــــل الصـــــدقة فيحلفـــــون. قـــــالوا ال نرضـــــى بأيمـــــان اليهـــــود، فكـــــره رســـــول اهللا 
فهــــذا احلــــديث يــــدل علــــى أن الرســــول طلــــب مــــنهم بينــــة علــــى قتــــل قتيــــل قتــــل عنــــد اليهــــود، إذ قــــالوا لــــه "انطلقنــــا إىل خيــــرب 

د ويف قبيلـــــتهم قــــد أطلـــــق البينــــة ومل يعينهـــــا بــــأن تكـــــون فوجــــدنا أحــــدنا قتـــــيًال" ومــــع معرفتـــــه أن احلادثــــة يف خيـــــرب عنــــد اليهــــو 
ــــو جــــاءت بينــــة مــــن اليهــــود لقبلهــــا ويؤيــــد هــــذا أنــــه  مــــن املســــلمني، والقرينــــة أن احلــــادث عنــــد اليهــــود، ممــــا يــــدل علــــى أنــــه ل

فتبـــــرئكم يهـــــود بخمســـــين «عـــــرض علـــــى املـــــدعني أن حيلـــــف اليهـــــود اليمـــــني، فقـــــد جـــــاء يف روايـــــة ســـــهل بـــــن أيب حتمـــــة: 
ــــات. فهــــذا يــــدل علــــى أن بينــــة اجلنايــــات يقبــــل فيهــــا » قــــالوا: كيــــف نأخــــذ أيمــــان قــــوم كفــــاريمينــــاً، ف واليمــــني مــــن البين

  الشاهد غري املسلم ويقبل فيها ميينه.
وكــــــذلك جتــــــوز شــــــهادة غــــــري املســــــلم يف املعــــــامالت مــــــا عــــــدا احلقــــــوق املاليــــــة، ويف العقــــــود والتصــــــرفات مــــــا عــــــدا 

ـــــزو  اج. وال جتـــــوز يف رؤيـــــة اهلـــــالل لـــــورود الـــــنص، وجتـــــوز يف األمـــــور الفنيـــــة كالطـــــب الوصـــــية، ومـــــا عـــــدا الرجعـــــة والطـــــالق وال
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ــــنهم أي قومــــه حالــــة  ــــا وبي ــــه فــــإن كــــان بينن ــــذمي واملســــتأمن. وأمــــا الكــــافر احلــــريب فينظــــر في ــــني ال ــــك ب وحنــــوه، وال فــــرق يف ذل
ــــــيت بيننــــــا وبيــــــنهم، وإن مل تكــــــن بيننــــــا وبيــــــنهم  ــــــة حــــــرب فعليــــــة فــــــإن حــــــرب فعليــــــة فإنــــــه ال جتــــــوز شــــــهادته للعــــــداوة ال حال

شـــــــهادة الكـــــــافر احلـــــــريب جـــــــائزة ألنـــــــه داخـــــــل يف عمـــــــوم خطـــــــاب التكليـــــــف، وال يقـــــــال أن بيننـــــــا وبينـــــــه عـــــــداوة، ألن هـــــــذه 
ــــا  ــــذي بينن ــــدنيا، والكــــافر ال ــــع هــــو عــــداوة ال ــــذي مين ــــل ال ــــول الشــــهادة ب ــــع مــــن قب ــــدين ال متن ــــن، وعــــداوة ال العــــداوة عــــداوة دي

  وة دنيا وهي احلرب.وبينه حال حرب فعلية بيننا وبينه عدا
م لغــــــري املســــــلمني أي شــــــهادة الكفــــــار للكفــــــار  هــــــذا بالنســــــبة لشــــــهادة غــــــري املســــــلمني للمســــــلمني، وأمــــــا شــــــهاد

ــــــا جــــــائزة، فيجــــــوز للكفــــــار أن يشــــــهد بعضــــــهم لــــــبعض يف كــــــل شــــــيء، ملــــــا روى ابــــــن ماجــــــة عــــــن جــــــابر أن النــــــيب  : فإ
  ن.ومثل الذمي املستأم» بعضهم لبعض جاز شهادة أهل الذمةأ«

  
  نصاب الشهادة

يـــــرى املتتبـــــع للنصــــــوص الشـــــرعية مــــــن اآليـــــات واألحاديــــــث أن نصـــــاب الشــــــهادة هـــــو شــــــاهدان، قـــــال اهللا تعــــــاىل: 
 ِــــــِهيَدْين ــــــِنُكمْ وقــــــال تعــــــاىل:  َواْسَتْشــــــِهُدوا َش ــــــَهاَدُة بـَْي ــــــاِن َذَوا  َش َن ــــــيَن اْلَوِصــــــيَِّة اثـْ ــــــْوُت ِح ــــــدَُكْم اْلَم ِإَذا َحَضــــــَر َأَح

ــــْنُكْم أَ  ــــرُِكمْ َعــــْدٍل ِم ــــْن َغْي ــــْنُكمْ وقــــال عــــز وجــــل:  ْو آَخــــَراِن ِم . هــــذا بالنســــبة لآليــــات، أمــــا َوَأْشــــِهُدوا َذَوى َعــــْدٍل ِم
فقـــــال:  األحاديـــــث فعـــــن األشـــــعت بـــــن قـــــيس قـــــال: كـــــان بيـــــين وبـــــني رجـــــل خصـــــومة يف بئـــــر فاختصـــــمنا إىل رســـــول اهللا 

مـــــن وجـــــد لقطـــــة : «قـــــال رســـــول اهللا  احلـــــديث، وأخـــــرج أمحـــــد عـــــن عيـــــاض بـــــن محـــــار قـــــال:» هشـــــاهداك أو يمينـــــ«
». وشـــــاهدي عـــــدل ال نكـــــاح إال بـــــولي: «احلـــــديث، وعـــــن عائشـــــة قالـــــت قـــــال رســـــول اهللا » عـــــدل ذوي فليشـــــهد

ـــــا وإن كانـــــت مل تـــــأت بصـــــيغة العمـــــوم وجـــــاء كـــــل  فهـــــذه النصـــــوص كلهـــــا تضـــــافرت علـــــى أن الشـــــهادة هـــــي شـــــاهدان، وأ
ـــــا نـــــص منهـــــا خاصـــــاً يف موضـــــوع معـــــني ولكـــــن استفاضـــــتها ومش وهلـــــا ألكثـــــر مـــــا يف املعـــــامالت مـــــن مواضـــــيع يـــــدل علـــــى أ

ـــــا يف هـــــذه املواضـــــيع الـــــيت ذكـــــرت فيهـــــا علـــــى األقـــــل، واملواضـــــيع تشـــــمل احلقـــــوق  ـــــا األصـــــل، أو علـــــى أ عامـــــة، أو علـــــى أ
املاليــــــة، والتصــــــرفات، والعقــــــود والغصــــــب، واللقطــــــة، وهــــــذه هــــــي األكثريــــــة الســــــاحقة يف املعــــــامالت، فهــــــذا يــــــدل علــــــى أن 

ــــــل مقــــــدار املــــــاء  نصــــــاب ــــــك أن الشــــــارع ذكــــــر يف الشــــــهادة عــــــدداً أي جعــــــل للشــــــهادة مقــــــداراً مث الشــــــهادة شــــــاهدان، ذل
الــــــــذي ال يــــــــنجس ومقــــــــدار الــــــــذهب والفضــــــــة الواجــــــــب فيهمــــــــا الزكــــــــاة وهكــــــــذا. واملقــــــــادير يف الشــــــــرع إمــــــــا ملنــــــــع الزيــــــــادة 

وإمـــــا ملنـــــع النقصـــــان دون الزيـــــادة مثـــــل:  ُهَمـــــا ِمائَـــــَة َجْلـــــَدةٍ فَاْجِلـــــُدوا ُكـــــلَّ َواِحـــــٍد ِمنْـ  الزَّانَِيـــــُة َوالزَّانِـــــيوالنقصـــــان مثـــــل: 
ــــاً  إذا« ــــين ال يحمــــل خبث وإمــــا ملنــــع الزيــــادة دون النقصــــان كــــأكثر مــــدة احلــــيض، فاملقــــادير يف الشــــرع هلــــا » بلــــغ المــــاء قلت

فـــــإن ذكـــــر العـــــدد داللتهــــا أو بعبـــــارة أخـــــرى هلـــــا مفهومهـــــا فيعمــــل مبفهـــــوم العـــــدد. والعـــــدد هـــــو املقـــــدار املقــــدر، وعلـــــى هـــــذا 
ــــــل:  ــــــادة متامــــــاً مث ــــــع النقصــــــان دون الزي ــــــا ملن ــــــغ المــــــاء «يف هــــــذه النصــــــوص يعــــــين ذكــــــر مقــــــدار للشــــــهادة، وهــــــو هن إذا بل

كانــــت لــــك مئتــــا درهــــم وحــــال عليهــــا الحــــول  إذا«يف نصــــاب الــــذهب والفضــــة:  وهــــو مثــــل قــــول الرســــول » قلتــــين
فــــذكر مقـــــدار » لــــك عشـــــرون دينــــاراً  ففيهــــا خمســــة دراهـــــم، ولــــيس عليــــك شـــــيء يعنــــي فـــــي الــــذهب حتــــى يكـــــون

املـــــائتني، والعشـــــرين، هـــــو ذكـــــر املقـــــدار وهـــــو مينـــــع النقصـــــان وال مينـــــع الزيـــــادة، وكـــــذلك ذكـــــر الشـــــاهدين هـــــو ذكـــــر املقـــــدار، 
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وهـــــو مينـــــع النقصـــــان وال مينـــــع الزيـــــادة، وعلـــــى ذلـــــك يكـــــون نصـــــاب الشـــــهادة شـــــاهدين. هـــــذا هـــــو مـــــا يـــــدل عليـــــه تضـــــافر 
  النصوص من الكتاب والسنة.

  وع الشاهدينن
إن املتتبـــــع للنصـــــوص الشـــــرعية مـــــن الكتـــــاب والســـــنة جيـــــد أن الشـــــارع قـــــد بـــــني الشـــــاهدين ببيانـــــات خمتلفـــــة، فبـــــني 

مــــا رجــــالن فقــــال تعــــاىل:  مــــا رجــــل وامرأتــــان فقــــال تعــــاىل:  ِمــــْن رَِجــــاِلُكمْ  َواْسَتْشــــِهُدوا َشــــِهيَدْينِ أ ــــْم وبــــني أ َفــــِإْن َل
مـــــا أربـــــع نســـــوة وأن كـــــل امـــــرأتني مبثابـــــة رجـــــل واحـــــد، عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عمـــــر  اْمَرأَتَـــــانِ فـََرُجـــــٌل وَ  َيُكونَـــــا رَُجَلـــــْينِ  وبـــــني أ

 وعـــــن أيب ســـــعيد اخلـــــدري أن رســـــول اهللا » واحـــــد فشـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجـــــل«قـــــال:  عـــــن رســـــول اهللا 
ــــا رســــول اهللا ألــــيس شــــهادة«قــــال يف حــــديث:  مــــا شــــاهد وميــــني وبــــني » المــــرأة نصــــف شــــهادة الرجــــل قلنــــا: بلــــى ي أ

ـــــي  أن«وعـــــن جـــــابر: » قضـــــى بيمـــــين وشـــــاهد أن رســـــول اهللا «املـــــدعى، عـــــن ابـــــن عبـــــاس:  ـــــاليمين  النب قضـــــى ب
قضـــــى بشـــــهادة  أن النبـــــي «وعـــــن جعفـــــر بـــــن حممـــــد عـــــن أبيـــــه عـــــن أمـــــري املـــــؤمنني علـــــي بـــــن أيب طالـــــب: » والشـــــاهد

وعـــــن ربيعـــــة عـــــن ســـــهيل بـــــن أيب  »شـــــاهد واحـــــد ويمـــــين صـــــاحب الحـــــق وقضـــــى بـــــه أميـــــر المـــــؤمنين علـــــي بـــــالعراق
ــــاليمين مــــع الشــــاهد الواحــــد قضــــى رســــول اهللا «صــــاحل عــــن أبيــــه عــــن أيب هريــــرة قــــال:  أن رســــول «وعــــن ســــرُّق: » ب

هــــل لــــك « :وعــــن الزبيــــب بــــن ثعلبــــه قصــــة ذكرهــــا وفيهــــا أنــــه قــــال لــــه » أجــــاز شــــهادة الرجــــل ويمــــين الطالــــب اهللا 
قلـــت: ســـمرة رجـــل مـــن  األيـــام؟ قلـــت: نعـــم، قـــال: مـــن بّينتـــك؟ تؤخـــذوا فـــي هـــذه بينـــة علـــى أنكـــم أســـلمتم قبـــل أن

: قـــــد أبـــــى أن بنـــــي العنبـــــر ورجـــــل آخـــــر ســـــماه لـــــه، فشـــــهد الرجـــــل وأبـــــى ســـــمرة أن يشـــــهد، فقـــــال رســـــول اهللا 
مث » فحلفـــت بـــاهللا لقـــد أســـلمنا يـــوم كـــذا وكـــذا يشـــهد لـــك فتحلـــف مـــع شـــاهدك اآلخـــر، قلـــت: نعـــم، فاســـتحلفني

ـــــال أبـــــو عمـــــر النمـــــري عـــــن هـــــذا احلـــــديث "أنـــــه » عمـــــل بالشـــــاهد واليمـــــين لنبـــــي أن ا«ذكـــــر متـــــام القصـــــة وفيهـــــا:  ق
  حديث حسن".

فهــــــــذه النصــــــــوص كلهــــــــا تبــــــــني أن الشــــــــارع مل يقتصــــــــر يف نصوصــــــــه علــــــــى ذكــــــــر الشــــــــاهدين فقــــــــط، بــــــــل فّصــــــــل 
مــــــا رجلــــــني، ورجــــــل وامرأتــــــان، ونســــــاء مبقــــــدار الــــــرجلني كــــــل امــــــرأتني مبقــــــدار رجــــــل واحــــــد، وشــــــاهد واحــــــد  الشــــــاهدين بأ

ميــــــني املــــــدعي. فهــــــذا التفصــــــيل يعتــــــرب بيانــــــاً للشــــــاهدين، ألن لفــــــظ الشــــــاهدين لفــــــظ جممــــــل مثــــــل لفــــــظ الزكــــــاة والصــــــالة و 
ها، فجـــــــاءت النصـــــــوص وبّينـــــــت الشـــــــاهدين ب مـــــــا رجـــــــالن، أو رجـــــــل وامرأتـــــــان، أو أربـــــــع نســـــــوة، أو واحلـــــــج ومـــــــا شـــــــا أ

شــــــاهد واحــــــد وميــــــني املــــــدعي. فيكــــــون ذلــــــك بيانــــــاً للشــــــاهدين أي بيانــــــاً للنصــــــاب، وعليــــــه يكــــــون نصــــــاب الشــــــهادة هــــــو 
مـــــا بـــــنص احلـــــديث مبقابـــــل شـــــاهد.  ـــــا شـــــهادة، ويكـــــون امـــــرأتني أل هكـــــذا شـــــاهدين، ويكـــــون أحـــــد الشـــــاهدين اليمـــــني أل

َفَشـــــَهاَدُة هداً فـــــألن ذلـــــك ثابـــــت بـــــنص القـــــرآن. فـــــإن القـــــرآن مســـــى أميـــــان الـــــزوجني شـــــهادة فقـــــال: أمـــــا كـــــون اليمـــــني شـــــا
ـــــاِدِقينَ  َأَحـــــِدِهْم َأْربَـــــُع َشـــــَهاَداٍت بِاللَّـــــِه ِإنَّـــــهُ  . وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن اليمـــــني تكـــــون شـــــهادة فتقـــــوم مقـــــام شـــــاهد، َلِمـــــْن الصَّ

يقــــول:  ن املــــرأتني مبثابــــة الشــــاهد الواحــــد، فــــإن الرســــول فيكــــون اليمــــني مــــع الشــــاهد الواحــــد شــــاهدين اثنــــني، وأمــــا كــــو 
فتكـــــون األربـــــع النســـــوة شـــــاهدين. وبـــــذلك يظهـــــر أن الشـــــاهدين مهمـــــا » شـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجـــــل واحـــــد«

اختلفــــــت أنواعهمــــــا مهــــــا شــــــاهدان، وأن مــــــا جــــــاء يف شــــــأن الشــــــاهد الثــــــاين هــــــو بيــــــان لنــــــوع هــــــذا الشــــــاهد ولــــــيس نصــــــاباً 
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نــــــواع الشــــــاهدين أربعــــــة أنــــــواع هــــــي: رجــــــالن، ورجــــــل وامرأتــــــان، وأربــــــع نســــــوة، وشــــــاهد واحــــــد وميــــــني آخــــــر. وعليــــــه فــــــإن أ
  املدعي.

وقــــــــد يقــــــــال أن اهللا قــــــــد ذكــــــــر نصــــــــاب الشــــــــهادة بأنــــــــه رجــــــــالن أو رجــــــــل وامرأتــــــــان بــــــــنص صــــــــريح قــــــــال تعــــــــاىل: 
ـــــْم َيُكونَـــــا رَُجَلـــــْيِن فـََرُجـــــ فمنطوقـــــه ومفهومـــــه يـــــدل علـــــى أن  ٌل َواْمَرأَتَـــــانِ َواْسَتْشـــــِهُدوا َشـــــِهيَدْيِن ِمـــــْن رَِجـــــاِلُكْم فَـــــِإْن َل

ــــة،  ــــذي يقــــول بالشــــاهد الواحــــد وميــــني املــــدعي يعــــين أن احلــــديث نســــخ اآلي ــــول احلــــديث ال هــــذا هــــو نصــــاب الشــــهادة، فقب
ألن اآليـــــة جـــــاءت حبكـــــم وجـــــاء احلـــــديث حبكـــــم آخـــــر غـــــريه فيكـــــون قـــــد نســـــخه، واحلـــــديث ال ينســـــخ القـــــرآن خاصـــــة وأن 

ـــــى  احلـــــديث املـــــذكور خـــــرب آحـــــاد فيكـــــف يصـــــح أن يكـــــون نصـــــاب الشـــــهادة شـــــاهداً واحـــــداً وميـــــني املـــــدعي؟ واجلـــــواب عل
ـــــال تكـــــون عامـــــة،  ـــــال تشـــــمل غـــــري هـــــذا املوضـــــوع، ف ـــــة خاصـــــة يف موضـــــوع خـــــاص، ف ـــــك مـــــن وجهـــــني: أحـــــدمها أن اآلي ذل

ليـــــة، وتكـــــون فلـــــو فرضـــــنا أن اآليـــــة بّينـــــت النصـــــاب فإنـــــه يكـــــون بيانـــــاً للنصـــــاب يف هـــــذا املوضـــــوع فقـــــط وهـــــو احلقـــــوق املا
النصـــــوص األخـــــرى جـــــاءت مبينـــــة النصـــــاب يف غـــــري احلقـــــوق املاليـــــة. ثانيهمـــــا أن أحاديـــــث الشـــــاهد الواحـــــد وميـــــني املـــــدعي 
ــــة، فاآليــــة  ــــان اآلي ــــاً زائــــداً علــــى بي ــــة بيان ــــل هــــي مبين ــــة ملــــا جــــاء يف اآليــــة مــــن أن نصــــاب الشــــهادة شــــاهدان، ب ليســــت مبطل

مــــــا رجــــــالن أو رجــــــل وامرأتــــــا مــــــا كــــــذلك شــــــاهد وميــــــني املــــــدعي، فيكــــــون بيانــــــاً بينــــــت الشــــــاهدين بأ ن، واحلــــــديث بــــــني ا
ـــــاحلكم األول  ـــــة ومل يـــــأت حبكـــــم جديـــــد غـــــري احلكـــــم األول بـــــل جـــــاء ب ثانيـــــاً. فيكـــــون احلـــــديث قـــــد جـــــاء بزيـــــادة علـــــى اآلي

ــــادة مســــ ــــل زي ــــه ال يكــــون نســــخاً ب ــــادة علــــى مــــا يف القــــرآن فإن ــــه حكمــــاً آخــــر، واحلــــديث إذا جــــاء متضــــمناً لزي تقلة وزاد علي
ـــــادة إمنـــــا هـــــي   ـــــادة ال رفـــــع فيهـــــا، والزي ـــــه. فـــــإن النســـــخ رفـــــع حكـــــم والزي حبكـــــم مســـــتقل، فـــــإذا ثبـــــت ســـــنده وجـــــب القـــــول ب
كالتخصــــــيص، فكمــــــا أن ختصــــــيص الكتــــــاب بالســــــنة جــــــائز وكــــــذلك الزيــــــادة عليــــــه جــــــائزة. والشــــــواهد علــــــى ذلــــــك كثــــــرية 

ــــا جــــداً، فــــاهللا تعــــاىل حــــني ذكــــر احملرمــــات قــــال:  ــــْم َم وجــــاءت الســــنة بتحــــرمي نكــــاح العمــــة مــــع  َورَاَء َذِلُكــــمْ َوُأِحــــلَّ َلُك
ـــــارَِقُة فَـــــاْقَطُعوا أَيْـــــِديـَُهَمابنـــــت أخيهـــــا، واهللا تعـــــاىل يقـــــول:  ـــــاِرُق َوالسَّ وجـــــاءت الســـــنة بـــــرتك قطـــــع مـــــا يســـــرع إليـــــه  َوالسَّ

دعي واجبــــــاً الفســـــاد، وهكــــــذا كثــــــري مثــــــل ذلك،وعليــــــه يكــــــون العمــــــل بأحاديـــــث قبــــــول شــــــهادة الشــــــاهد الواحــــــد وميــــــني املــــــ
  مع العمل باآلية، فتكون اآلية واألحاديث مبنية ألنواع الشاهدين.

ـــــع  هـــــذا هـــــو نصـــــاب الشـــــهادة وهـــــو شـــــاهدان، وهـــــذه هـــــي أنـــــواع الشـــــاهدين: رجـــــالن، أو رجـــــل وامرأتـــــان، أو أرب
جـــــــًال نســـــــوة، أو شـــــــاهد وميـــــــني املـــــــدعي، جبعـــــــل ميـــــــني املـــــــدعي شـــــــاهداً ألن اهللا مســـــــاه شـــــــهادة، وجعـــــــل املـــــــرأتني تعـــــــدالن ر 

للحـــــــــديث الصـــــــــحيح. وهـــــــــذا النصـــــــــاب بـــــــــأنواع الشـــــــــاهدين هـــــــــو نصـــــــــاب الشـــــــــهادة يف مجيـــــــــع الـــــــــدعاوى ال فـــــــــرق بـــــــــني 
املعـــــامالت والعقوبـــــات، فهـــــو نصـــــاب الشـــــهادة يف الســـــرقة والقتـــــل وشـــــرب اخلمـــــر وغـــــري ذلـــــك مـــــن احلـــــدود، وهـــــو نصـــــاب 

لشــــــهادة يف البيــــــع واإلجــــــارة الشــــــهادة يف القتــــــل وجــــــدع األنــــــف وشــــــج الــــــرأس وغــــــري ذلــــــك مــــــن اجلنايــــــات، وهــــــو نصــــــاب ا
والكفالـــــــة وغريهـــــــا مـــــــن العقـــــــود، وهـــــــو نصـــــــاب الشـــــــهادة يف الوقـــــــف واهلبـــــــة وغريمهـــــــا مـــــــن التصـــــــرفات. أمـــــــا كونـــــــه نصـــــــاب 
الشـــــهادة يف املعـــــامالت فإنــــــه قـــــد جـــــاء بــــــه الـــــنص يف العقـــــود والتصــــــرفات فيشـــــمل مجيـــــع املعــــــامالت، وأمـــــا كونـــــه نصــــــاب 

للعقوبــــــــات نصــــــــاباً خاصــــــــاً ســــــــوى جرميــــــــة الزنــــــــا، فلــــــــو كــــــــان لغــــــــري الزنــــــــا مــــــــن الشـــــــهادة يف العقوبــــــــات فــــــــألن اهللا مل يبــــــــني 
العقوبــــــات نصــــــاب خــــــاص لبينــــــه كمــــــا بــــــني الزنــــــا، ولكنــــــه مل يبينــــــه فــــــدل علــــــى أن نصــــــاب الشــــــهادة يف املعــــــامالت هــــــو 
نصـــــــــاب الشـــــــــهادة يف العقوبـــــــــات، ال ســـــــــيما وأن أحاديـــــــــث قبـــــــــول الشـــــــــهادة وميـــــــــني املـــــــــدعي جـــــــــاءت عامـــــــــة إذ نصـــــــــها: 
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ــــاليمين والشــــاهد«، »وشــــاهد قضــــى بيمــــين« قضــــى «، »قضــــى بشــــاهد واحــــد ويمــــين صــــاحب الحــــق«، »قضــــى ب
ــــاليمين مــــع الشــــاهد الواحــــد ــــب أجــــاز شــــهادة الرجــــل ويمــــين«، »ب فيشــــمل العقوبــــات ألنــــه عــــام، ومثلــــه بــــاقي » الطال

  أنواع الشاهدين.
رة ومــــــــن ذلــــــــك يتبــــــــني أنــــــــه ال يوجــــــــد نصــــــــاب أكمــــــــل ونصــــــــاب غــــــــري أكمــــــــل، وال يوجــــــــد نصــــــــاب عنــــــــد الضــــــــرو 

ونصــــاب عنــــد غــــري الضـــــرورة، بــــل نصــــاب الشـــــهادة هــــو هــــذا يف مجيــــع احلـــــوادث إال مــــا جــــاء الـــــنص الشــــرعي مســــتثنياً لـــــه 
  من هذا النصاب فحينئذ يتبع النص الشرعي الذي بني حلادثة معينة نصاباً غري هذا النصاب.

  
  المستثنيات من نصاب الشهادة

وجـــــاء بنصـــــاب هلـــــا أقـــــل مـــــن الشـــــاهدين يف حـــــوادث  لقـــــد جـــــاء الشـــــارع بنصـــــاب للشـــــهادة أكثـــــر مـــــن الشـــــاهدين
ـــــْم يَـــــْأُتوا معينـــــة. فجرميـــــة الزنـــــا اشـــــرتط فيهـــــا أربعـــــة شـــــهود عـــــدول، قـــــال اهللا تعـــــاىل:  َوالَّـــــِذيَن يـَْرُمـــــوَن اْلُمْحَصـــــَناِت ثُـــــمَّ َل

ــــــَدةً  ــــــُدوُهْم َثَمــــــانِيَن َجْل ــــــِة ُشــــــَهَداَء فَاْجِل ــــــوقــــــال تعــــــاىل:  بَِأْربـََع ــــــْوَال َجــــــاُءوا َعَلْي َــــــْأُتوا َل ــــــْم ي ــــــِإْذ َل ــــــِة ُشــــــَهَداَء َف ِه بَِأْربـََع
ــــاِذبُونَ  ــــْم اْلَك ــــَد اللَّــــِه ُه ــــَك ِعْن ــــَهَداِء فَُأْولَِئ ــــة » أربعــــة وإال حــــد فــــي ظهــــرك«قــــال:  وروي أن النــــيب  بِالشُّ فهــــذه األدل

ــــــى نصــــــاب خمصــــــوص ملوضــــــ ــــــة بنصــــــها عل وع صــــــرحية يف أن نصــــــاب الشــــــهادة يف الزنــــــا أربعــــــة شــــــهود، فتكــــــون هــــــذه األدل
خمصــــــوص هــــــو موضــــــوع الزنــــــا قــــــد أخرجــــــت نصــــــاب شــــــهادة الزنــــــا مــــــن النصــــــاب العــــــام وجعلــــــت هلــــــا نصــــــاباً خاصــــــاً فلــــــم 
تكتـــــف بشـــــاهدين بـــــل اشـــــرتطت أربعـــــة شـــــهود فيكـــــون هـــــذا النصـــــاب للزنـــــا فقـــــط وال يشـــــمل غـــــريه ألنـــــه جـــــاء يف موضـــــوع 

هــــو النصــــاب يف املوضــــوع خــــاص هــــو الزنــــا فيخــــتص بــــذلك املوضــــوع. فهــــذا نصــــاب أكثــــر مــــن نصــــاب الشــــهادة فيكــــون 
  الذي جاء به وهو الزنا.

وجـــــاء الشـــــارع مبـــــا هـــــو أقـــــل مـــــن نصـــــاب الشـــــهادة أي أقـــــل مـــــن الشـــــاهدين يف مواضـــــيع معينـــــة، فمـــــن ذلـــــك رؤيـــــة 
فقــــــال:  اهلــــــالل فإنــــــه جيــــــوز فيهــــــا شــــــاهد واحــــــد مســــــلم، ملــــــا روي عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال: جــــــاء أعــــــرايب إىل رســــــول اهللا 

فقــــال أتشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا، قــــال: نعــــم، قــــال: أتشــــهد أن محمــــداً رســــول  إنــــي رأيــــت الهــــالل يعنــــي رمضــــان،«
ــــاس فليصــــوموا غــــداً  ــــالل فــــأذن فــــي الن ــــا ب فهــــذا احلــــديث دليــــل علــــى أن رؤيــــة اهلــــالل » اهللا؟ قــــال: نعــــم، قــــال: قــــم ي

نـــــه ســـــواء هـــــالل رمضـــــان أو هـــــالل شـــــوال جيـــــوز فيـــــه شـــــاهد واحـــــد مســـــلم، ومـــــن ذلـــــك مـــــا ال يطلـــــع عليـــــه غـــــري النســـــاء فإ
مضــــت الســــنة أن تجــــوز شــــهادة النســــاء فيمــــا ال «جتــــوز فيــــه شــــهادة امــــرأة واحــــدة، ملــــا روي مــــن طريــــق الزهــــري قــــال: 

ـــــري: » يطلـــــع عليـــــه غيـــــرهن ال يـــــدل علـــــى أن ذلـــــك حـــــديث إذ جيـــــوز أن تكـــــون » مضـــــت الســـــنة«وانـــــه وإن كانـــــت تعب
يعتـــــــرب، وقـــــــد قـــــــرن ذلـــــــك حبـــــــديث الســـــــنة أي الطريقـــــــة الـــــــيت ســـــــاروا عليهـــــــا، ولكـــــــن إذا قـــــــرن هـــــــذا حبـــــــديث صـــــــحيح فإنـــــــه 

ـــــة بـــــن أيب احلـــــارث قـــــال ابـــــن مليكـــــة قـــــد مسعتـــــه مـــــن عقبـــــة بـــــن احلـــــارث ولكـــــين حلـــــديث عبيـــــد أحفـــــظ  صـــــحيح، عـــــن عقب
فقلـــــت يـــــا رســـــول  تزوجـــــت امـــــرأة فجـــــاءت امـــــرأة ســـــوداء فقالـــــت: إنـــــي أرضـــــعتكما، فأتيـــــت رســـــول اهللا «قـــــال: 

رضــــعتكما، وهــــي كاذبــــة، فــــأعرض عنــــي، فأتيتــــه مــــن اهللا إنــــي تزوجــــت امــــرأة فجــــاءت امــــرأة ســــوداء فقــــال إنــــي قــــد أ
ـــك ـــة، فقـــال: كيـــف بهـــا وقـــد زعمـــت أنهـــا أرضـــعتكما، دعهـــا عن ويف روايـــة أخـــرى عـــن » قبـــل وجهـــه فقلـــت انهـــا كاذب

تــــزوج أم يحيــــى بنــــت أبــــي اهــــاب، فجــــاءت أمــــة ســــوداء فقالــــت: قــــد أرضــــعتكما، قــــال: «عقبــــة بــــن احلــــارث أنــــه: 
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وقــــد زعمــــت أنهــــا أرضــــعتكما؟  فــــذكرت ذلــــك لــــه فقــــال: وكيــــف فــــأعرض عنــــي فتنحيــــت فــــذكرت ذلــــك للنبــــي 
ــــا أرضــــعتهما، إذ  ففــــي هــــذا احلــــديث أمــــر النــــيب » فنهــــاه عنهــــا الرجــــل برتكــــه زوجتــــه بنــــاء علــــى شــــهادة امــــرأة واحــــدة أ

وإذا » فيهـــــا ال خيـــــر لـــــك«وورد يف روايـــــة ثالثـــــة: » فنهـــــاه عنهـــــا«ويف الروايـــــة األخـــــرى جـــــاء: » عنـــــك دعهـــــا«قـــــال لـــــه: 
الـــــذي قبلـــــه يتبـــــني منهمـــــا معـــــاً جـــــواز شـــــهادة املـــــرأة الواحـــــدة فيمـــــا ال يطلـــــع عليـــــه » مضـــــت الســـــنة«ك حبـــــديث: قـــــرن ذلـــــ

ــــع عليــــه  ــــك هــــي كــــون الرضــــاع ممــــا ال يطل ــــة يف ذل غــــري النســــاء، ألن شــــهادة املــــرأة الواحــــدة ثبــــت جوازهــــا يف الرضــــاع، والعل
مضـــــت الســـــنة أن «رضـــــاع، ومـــــن حـــــديث: غـــــري النســـــاء، وقـــــد اســـــتنبطت هـــــذه العلـــــة مـــــن كـــــون موضـــــوع الشـــــهادة هـــــو ال

ــــرهن ــــه غي فإنــــه يفهــــم منــــه أن جــــواز شــــهادة املــــرأة الواحــــدة يف الرضــــاع ألنــــه » تجــــوز شــــهادة النســــاء فيمــــا ال يطلــــع علي
ممــــا ال يطلــــع عليــــه غــــري النســــاء. وقــــد تأيــــد ذلــــك حبــــديث آخــــر هــــو حــــديث جماهــــد وســــعيد بــــن املســــيب وســــعيد بــــن جبــــري 

شـــــهادة النســـــاء جـــــائزة فيمـــــا ال يســـــتطيع  قـــــال رســـــول اهللا «هللا عـــــنهم قـــــالوا: وعطـــــاء بـــــن أيب ربـــــاح وطـــــاوس رضـــــي ا
ـــــه ـــــد أيضـــــاً مبـــــا روي عـــــن حذيفـــــة:  »الرجـــــال النظـــــر إلي ـــــوالدة  أجـــــاز شـــــهادة أن رســـــول اهللا «وتأي ـــــى ال ـــــة عل القابل

ــــه الرجــــال ــــع علي ــــال: شــــهادة النســــاء جــــائزة فيمــــا ال يطل ــــه يــــدل علــــى أن األحاديــــث مل يكــــن مقصــــود ».وق اً فهــــذا كل
ــــــا الرضــــــاع خبصوصــــــه، وال الــــــوالدة خبصوصــــــها، بــــــل هــــــي معللــــــة بعلــــــة مــــــا ال يطلــــــع عليــــــه غــــــري النســــــاء، فتكــــــون شــــــهادة 

  املرأة الواحدة هي نصاب الشهادة فيما ال يطلع عليه غري النساء.
ــــه نصــــاباً  وعلــــى ذلــــك فإنــــه يكــــون قــــد اســــتثىن الشــــارع مــــن نصــــاب الشــــهادة ثالثــــة أمــــور: أحــــدها الزنــــا، وجعــــل ل

ــــه غــــري النســــاء، وجعــــل هلمــــا نصــــاباً أقــــل مــــن أكثــــ ــــة اهلــــالل، والثالــــث مــــا ال يطلــــع علي ــــاين رؤي ر مــــن نصــــاب الشــــهادة، والث
  نصاب الشهادة، فجعل نصاب األول أربعة شهود، ونصاب الثاين رجل واحد، ونصاب الثالث امرأة واحدة.

  
  شهادة النساء

ــــــْن َواْسَتْشــــــِهُدوا َشــــــِهيَدْيِن ِمــــــْن  قــــــال اهللا تعــــــاىل:  ــــــاِن ِممَّ ــــــْيِن فـََرُجــــــٌل َواْمَرأََت ــــــْم َيُكونَــــــا رَُجَل رَِجــــــاِلُكْم َفــــــِإْن َل
َر ِإْحــــَداُهَما اُألْخــــَرى ــــذَكِّ ُت ــــَهَداِء َأْن َتِضــــلَّ ِإْحــــَداُهَما فـَ ــــْن الشُّ ــــا «أنــــه قــــال:  وعــــن أيب هريــــرة عــــن النــــيب  تـَْرَضــــْوَن ِم ي

فقالـــــت امـــــرأة مـــــنهن جزلـــــة ومالنـــــا يـــــا » أهـــــل النـــــار االســـــتغفار فـــــإني رأيـــــتكن أكثـــــر معشـــــر النســـــاء تصـــــدقن وأكثـــــرن
ــــت مــــن«رســــول اهللا أكثــــر أهــــل النــــار؟ قــــال:  ــــرن اللعــــن، وتكفــــرن العشــــير، مــــا رأي ــــن أغلــــب  تكث ناقصــــات عقــــل ودي

ـــــب مـــــنكن ـــــذي ل أمـــــا نقصـــــان عقلهـــــا فشـــــهادة امـــــرأتين «قالـــــت يـــــا رســـــول اهللا مـــــا نقصـــــان العقـــــل والـــــدين؟ قـــــال: » ل
قــــــل، وتمكــــــث الليــــــالي ال تصــــــلي، وتفطــــــر فــــــي رمضــــــان، فهــــــذا نقصــــــان تعــــــدل شــــــهادة رجــــــل فهــــــذا نقصــــــان الع

وعـــــن أيب » فشـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجـــــل: «أنـــــه قـــــال وعـــــن عبـــــد اهللا بـــــن عمـــــر عـــــن رســـــول اهللا ». الـــــدين
ألـــــيس شـــــهادة المـــــرأة بنصـــــف شـــــهادة الرجـــــل؟ قلنـــــا بلـــــى يـــــا «قـــــال يف حـــــديث:  ســـــعيد اخلـــــدري أن رســـــول اهللا 

ــــــا علــــــى النصــــــف مــــــن شــــــهادة  هــــــذه النصــــــوص» رســــــول اهللا مــــــن الكتــــــاب والســــــنة هــــــي أدلــــــة علــــــى شــــــهادة النســــــاء بأ
ــــة عامــــة، فتكــــون كــــذلك عامــــة يف كــــل  الرجــــل، وأن شــــهادة امــــرأتني تعــــدل شــــهادة رجــــل واحــــد، وكلهــــا مــــا عــــدا اآليــــة أدل

ــــدل شــــهادة رجــــل«دعــــوى، ســــواء أكــــان معهمــــا رجــــل أو كــــن نســــاء فقــــط، ألن قــــول الرســــول:   ،»فشــــهادة امــــرأتين تع
عـــــام، ألنـــــه عـــــرب بصـــــيغة العمـــــوم إذ لفـــــظ "املـــــرأة" و"الرجـــــل" يف قولـــــه: » ألـــــيس شـــــهادة المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل«
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مـــــن ألفـــــاظ العمـــــوم، ألن كـــــًال منهمـــــا اســـــم جـــــنس حملـــــى بـــــأل، واســـــم » ألـــــيس شـــــهادة المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل«
ــــْم عاوى، وأمــــا اآليــــة فــــإن قولــــه: اجلــــنس احمللــــى بــــاأللف والــــالم مــــن صــــيغ العمــــوم لــــذلك كــــان عامــــاً يف مجيــــع الــــد ــــِإْن َل َف

ــــانِ  ــــٌل َواْمَرأََت ــــْيِن فـََرُج ــــا رَُجَل ــــان، بــــل يعــــين أن الشــــاهدين مهــــا رجــــالن، فــــإن مل  َيُكوَن ال يعــــين أنــــه ال جيــــوز إال رجــــل وامرأت
يكونـــــا رجلـــــني، فرجـــــل وامرأتـــــان، وجـــــاء احلـــــديث فجعـــــل شـــــهادة املـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل، فيكـــــون قـــــد فســـــر قولـــــه: 

 ِــــان ــــٌل َواْمَرأََت ــــت عليــــه فـََرُج ــــة وهــــو مــــا دل ــــدخل فيهــــا احلقــــوق املالي ــــه فــــإن شــــهادة املــــرأتني مبقــــام شــــهادة الرجــــل ت . وعلي
  اآلية.

وعلــــــــى هــــــــذا فــــــــإن شــــــــهادة النســــــــاء تقبــــــــل يف مجيــــــــع الــــــــدعاوى ســــــــواء أكانــــــــت مــــــــن املعــــــــامالت أم كانــــــــت مــــــــن 
يف العقـــــــود والتصـــــــرفات لعمـــــــوم األحاديـــــــث، ومل  العقوبـــــــات، فتجـــــــوز شـــــــهادة النســـــــاء يف احلـــــــدود واجلنايـــــــات كمـــــــا جتـــــــوز

يـــــــأت مـــــــا خيصصـــــــها يف غـــــــري العقوبـــــــات. وأمـــــــا مـــــــا روي عـــــــن شـــــــريح رمحـــــــه اهللا بأنـــــــه قـــــــال: "ال جتـــــــوز شـــــــهادة النســـــــاء يف 
ــــيًال شــــرعياً وإمنــــا هــــو رأي جملتهــــد مــــن اجملتهــــدين كــــرأي  ــــه كــــالم لشــــريح ولــــيس حبــــديث، وكــــالم شــــريح لــــيس دل احلــــدود" فإن

ـــــه دليـــــل مـــــن النصـــــوص ال مـــــن الكتـــــاب وال مـــــن الســـــنة. وأمـــــا مـــــا روي أيب حنيفـــــة فـــــال يؤ  ـــــيس ل ـــــيًال، وهـــــو أيضـــــاً ل خـــــذ دل
ــــين مــــن بعــــده أن ال تجــــوز شــــهادة النســــاء  مضــــت الســــنة مــــن لــــدن رســــول اهللا «عــــن الزهــــري أنــــه قــــال:  والخليفت

ديث حـــــديث فـــــإن هـــــذا احلـــــ» ال تجـــــوز شـــــهادة النســـــاء فـــــي الحـــــدود والنكـــــاح والطـــــالق«ويف روايـــــة: » فـــــي الحـــــدود
ال يعـــــين أن » مضـــــت الســـــنة«منقطـــــع مـــــن طريـــــق إمساعيـــــل بـــــن عبـــــاس وهـــــو ضـــــعيف فـــــال حيـــــتج بـــــه. وأيضـــــاً فـــــإن قـــــوهلم: 

ــــل قــــد تكــــون ســــنة اخللفــــاء الراشــــدين، وقــــد يكــــون املــــراد بالســــنة الطريقــــة، فعــــن العربــــاض أن الســــنة ســــنة رســــول اهللا  ، ب
فســـــمى فعــــــل » الهـــــادين عضــــــوا عليهـــــا بالنواجـــــذ الخلفـــــاء الراشـــــدين علـــــيكم بســـــنتي وســــــنة«قـــــال:  رســـــول اهللا 

اخللفـــــاء الراشـــــدين ســـــنة ممـــــا يـــــدل أن املـــــراد منـــــه الطريقـــــة، ويف حـــــديث حضـــــني بـــــن املنـــــذر عـــــن علـــــي يف جلـــــد الوليـــــد بـــــن 
فســـــمى فعـــــل أيب بكـــــر » أربعـــــين، وأبـــــو بكـــــر أربعـــــين، وعمـــــر ثمـــــانين، وكـــــل ســـــنة جلـــــد النبـــــي «عقبـــــة أنـــــه قـــــال: 

ســــنة، ممــــا يــــدل علــــى أنــــه أراد بــــذلك الطريقــــة، إذ قــــد روي عــــن علــــي نفســــه   اهللا وفعــــل عمــــر ســــنة ومســــى فعــــل رســــول
ـــه شـــيئاً إال صـــاحب الخمـــر «رضـــي اهللا عنـــه أنـــه قـــال:  مـــا كنـــت ألقـــيم حـــداً علـــى أحـــد فيمـــوت واجـــد فـــي نفســـي من

ــــك أن رســــول اهللا  ــــه وذل ــــو مــــات وديت ــــه ل ــــم يســــنه فإن ــــم يســــنه«فهــــو يقــــول يف هــــذا احلــــديث: » ل ويف احلــــديث » ل
ــــــا » وكــــــل ســــــنة«ألول يقــــــول: ا واحلــــــديثان صــــــحيحان ممــــــا يــــــدل علــــــى أنــــــه مل يــــــرد بالســــــنة عمــــــل الرســــــول، وإمنــــــا أراد 

ــــــة كــــــان معناهــــــا الطريقــــــة، فكلمــــــة:  ــــــى أن » مضــــــت الســــــنة«الطريقــــــة. فكلمــــــة الســــــنة إذا أطلقــــــت بغــــــري قرين ــــــدل عل ال ت
مضــــت الســـــنة مــــن رســـــول «قولـــــه: املنقــــول حــــديث إال إذا جـــــاءت قرينــــة تــــدل علـــــى ذلــــك، ومــــا روي عـــــن الزهــــري مــــن 

ال » اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم والخليفتـــــين بعـــــده أنـــــه ال تجـــــوز شـــــهادة النســـــاء فـــــي الحـــــدود والنكـــــاح والطـــــالق
ـــــذا األثـــــر، فـــــال  يؤخـــــذ بأنـــــه حـــــديث إذ ال قرينـــــة تـــــدل علـــــى ذلـــــك، وعليـــــه فـــــإن مـــــن هـــــذه الناحيـــــة أيضـــــاً يـــــرد االســـــتدالل 

ن جــــــواز شـــــهادة النســــــاء وعليـــــه جتــــــوز شـــــهادة النســــــاء يف احلـــــدود واجلنايــــــات يكـــــون هنـــــاك أي دليــــــل باســـــتثناء احلــــــدود مـــــ
  لعموم األدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثين احلدود أو اجلنايات.

ـــــــت  ـــــــدعاوى، كـــــــذلك دل ـــــــات كســـــــائر ال ـــــــول شـــــــهادة النســـــــاء يف احلـــــــدود واجلناي ـــــــت النصـــــــوص علـــــــى قب وكمـــــــا دل
ـــــيس شـــــهادة «مجيـــــع القضـــــايا، ألن قـــــول الرســـــول: النصـــــوص علـــــى جـــــواز شـــــهادة النســـــاء وحـــــدهن مـــــن غـــــري رجـــــل يف  أل
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فشـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة «عـــــام ألي امـــــرأة وألي رجـــــل، وقولــــه عليـــــه الســـــالم: » المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل
ـــــع شـــــهادة » رجـــــل ـــــل مين ـــــق يشـــــمل كـــــل دعـــــوى، ويشـــــمل إذا كـــــان معهـــــن رجـــــل أو كـــــن وحـــــدهن، وال يوجـــــد أي دلي مطل

  لنساء وحدهن يف مجيع الدعاوى.النساء وحدهن. وعليه جتوز شهادة ا
  

  من ال تجوز شهادته
وألنـــــه خـــــرب حمتمـــــل » ال شـــــهادة لمـــــتهم: «األصـــــل أن الشـــــهادة تـــــرد بالتهمـــــة لقولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم

ـــــب  ـــــرتجح جان ـــــد ظهـــــور ســـــبب التهمـــــة ال ي ـــــه، وعن ـــــب الصـــــدق في ـــــرجح جان للصـــــدق والكـــــذب، فإمنـــــا يكـــــون حجـــــة إذا ت
مـــــة ـــــا يف شـــــهادة الشـــــاهد مـــــن  الصـــــدق. غـــــري أنـــــه لـــــيس كـــــل  مـــــة لـــــيطعن  ـــــا الشـــــهادة، ألن املـــــرء قـــــد جيـــــد أي  تـــــرد 

ــــا الشــــهادة. والــــذي يعينهــــا إمنــــا هــــو الشــــرع ولــــيس العقــــل، ألن الشــــرع  أجــــل ردهــــا، فــــال بــــد مــــن تعيــــني التهمــــة الــــيت تــــرد 
ألصـــــل، وخـــــالف جعـــــل األصـــــل يف املســـــلم أن تقبـــــل شـــــهادته، بـــــل جعـــــل األصـــــل يف الشـــــهادة القبـــــول، فردهـــــا خـــــالف ا

األصـــــل حيتـــــاج إىل إثبـــــات أي إىل حجـــــة تثبتـــــه، وهـــــذه احلجـــــة ال يصـــــح أن تكـــــون إال نصـــــاً شـــــرعياً، ألنـــــه أي الـــــرد حكـــــم 
شـــــرعي فيحتـــــاج إىل دليـــــل شـــــرعي، وألن إثبـــــات مـــــا جعلـــــه الشـــــرع أصـــــًال حيتـــــاج إىل نـــــص شـــــرعي يثبـــــت خـــــالف األصـــــل. 

ـــــا، ومـــــا مل يـــــأت نـــــص شـــــرعي بالتهمـــــة ولـــــذلك ال تـــــرد الشـــــهادة إال بتهمـــــة قـــــد جـــــاء الـــــنص الشـــــرعي بـــــ أن الشـــــهادة تـــــرد 
فـــــــال تـــــــرد الشـــــــهادة. وعليـــــــه ال تـــــــرد الشـــــــهادة بالتهمـــــــة الـــــــيت دل عليهـــــــا العقـــــــل أو العـــــــرف، ألن ذلـــــــك ال قيمـــــــة لـــــــه، فـــــــرد 
الشـــــهادة حكـــــم شـــــرعي فـــــال بـــــد مـــــن نـــــص شـــــرعي مـــــن الكتـــــاب والســـــنة يـــــدل عليـــــه، أي ال بـــــد مـــــن نـــــص شـــــرعي علـــــى 

ا شها   دة الشاهد.التهمة اليت ترد 
م هـــــم غـــــري العـــــدل، واحملـــــدود يف القـــــذف، واخلـــــائن واخلائنـــــة، وال تقبـــــل  والـــــذين جـــــاء الـــــنص الشـــــرعي يـــــرد شـــــهاد
شــــــهادة ذي الظنــــــة واحلنــــــة يعــــــين العــــــداوة، وال اخلــــــادم املنقطــــــع إىل اخلدمــــــة، وال الوالــــــد لوالــــــده وال الوالــــــد لولــــــده، وال املــــــرأة 

م لــــــورود الــــــنص بــــــذلك. أمــــــا رد شــــــهادة غــــــري العــــــدل فلقولــــــه لزوجهــــــا وال الــــــزوج المرأتــــــه. هــــــؤالء مجيعــــــ اً ال جتــــــوز شــــــهاد
ــــــاِن َذَوا َعــــــْدلٍ  ،َوَأْشــــــِهُدوا َذَوى َعــــــْدلٍ تعــــــاىل:  َن ــــــوا ِإْن َجــــــاءُكْم فَاِســــــٌق ولقولــــــه تعــــــاىل:  اثـْ يَاأَيـَُّهــــــا الَّــــــِذيَن آَمُن

َتبَـيـَّنُــــوا د عــــدًال، ومفهومهــــا أن غــــري العــــدل ال جتــــوز شــــهادته، فــــإن هــــذه اآليــــات قــــد اشــــرتطت أن يكــــون الشــــاه  بَِنبَــــٍإ فـَ
وقــــد ســــبق تعريــــف العــــدل بأنــــه االنزجــــار عمــــا يــــراه النــــاس خروجــــاً عــــن االســــتقامة، فكــــل مــــن ال ينزجــــر عمــــا يــــراه النــــاس 

  خروجاً عن االستقامة كان غري عدل فال جتوز شهادته.
ـــــة وصـــــاحب العـــــداوة واخلـــــادم املنقطـــــع إىل اخلدمـــــة فلمـــــا أخـــــرج أمحـــــد عـــــن عمـــــرو  وأمـــــا رد شـــــهادة اخلـــــائن واخلائن

ال تجــــوز شــــهادة خــــائن وال خائنــــة، وال ذي غمــــر علــــى : «بــــن شــــعيب عــــن أبيــــه عــــن جــــده قــــال: قــــال رســــول اهللا 
ــــه أهــــل البيــــت ــــه، وال تجــــوز شــــهادة القــــانع ألهــــل البيــــت، والقــــانع الــــذي ينفــــق علي ــــه قــــال:   وعنــــه » أخي ال «أن

د شـــــهادته، وكـــــذلك صـــــاحب العـــــداوة أي الـــــذي بينـــــك وبينـــــه عـــــداوة، فاخلـــــائن تـــــر ». تقبـــــل شـــــهادة خصـــــم علـــــى خصـــــم
فشـــــهادة العـــــدو ال تقبـــــل علـــــى عـــــدوه للتهمـــــة، وتـــــرد شـــــهادة القـــــانع وهـــــو اخلـــــادم املنقطـــــع إىل اخلدمـــــة، وهـــــو املعـــــين بقولـــــه 

  أي اخلادم املالزم للخدمة.» والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت«القانع، وبتفسريه له بقوله: 
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هادة الولـــــد لوالـــــده والوالـــــد لولـــــده فلمـــــا رواه هشـــــام بـــــن عـــــروة عـــــن أّيب عـــــن عائشـــــة رضـــــي اهللا عنهمـــــا وأمـــــا رد شـــــ
ــــــل شــــــهادة خــــــائن وال«قــــــال:  أن النــــــيب  ــــــد  ال تقب ــــــه المســــــلم، وال شــــــهادة الول ــــــة، وال ذي غمــــــر علــــــى أخي خائن

ـــــده ـــــد لول ـــــده، وال شـــــهادة الوال فيـــــف النـــــون املفتوحـــــة لغـــــة يف والغمـــــر: احلنـــــة والشـــــحناء، واحلنـــــة بكســـــر احلـــــاء وخت». لوال
ــــد  ــــة وذكــــر صــــاحب العــــداوة، وذكــــر فــــوق ذلــــك شــــهادة الول ــــة وهــــي احلقــــد. ففــــي هــــذا احلــــديث ذكــــر اخلــــائن واخلائن االحن
لوالــــــده وشــــــهادة الوالــــــد لولــــــده، وبنــــــاء علــــــى هــــــذا احلــــــديث ال جتــــــوز شــــــهادة الولــــــد لوالــــــده إبنــــــاً كــــــان أو بنتــــــاً وال شــــــهادة 

ــــاً  ــــده ســــواء أكــــان أب ــــد لول ــــد، وأيضــــاً فــــإن املعــــىن املوجــــود يف األب وهــــو التهمــــة موجــــود يف الوال أو أمــــاً فــــإن كــــًال منهمــــا وال
  األم.

ـــــه، فـــــإن الفقهـــــاء املعتـــــربين ممـــــن يعـــــدون مـــــن اجملتهـــــدين قـــــد ذكـــــروا  ـــــزوج لزوجت وأمـــــا رد شـــــهادة الزوجـــــة لزوجهـــــا وال
 شـــــهادة المـــــرأة لزوجهـــــا وال«أن حـــــديث هشـــــام بـــــن عـــــروة قـــــد رواه عمـــــرو بـــــن شـــــعيب عـــــن أخيـــــه عـــــن جـــــده وزاد فيـــــه: 

ــــه ــــزوج المرأت قــــال:  يعــــين أن روايــــة عمــــرو بــــن شــــعيب عــــن أخيــــه عــــن جــــده قــــد ذكــــر فيهــــا أن رســــول » وال شــــهادة ال
ــــــذه الزيــــــادة جتعــــــل » وال تجــــــوز شــــــهادة المــــــرأة لزوجهــــــا وال شــــــهادة الــــــزوج المرأتــــــه« فقبــــــول الفقهــــــاء هلــــــذه الروايــــــة 

ــــيًال علــــى أنــــه ال جتــــوز شــــهادة املــــرأة لزوجهــــا وال  احلــــديث مــــن احلــــديث احلســــن وهــــو حيــــتج بــــه، وعلــــى هــــذا فإنــــه يكــــون دل
  الزوج لزوجته.

ـــــه  ـــــن شـــــعيب عـــــن أخي ـــــن عـــــروة، وحـــــديث عمـــــرو ب وأمـــــا رد شـــــهادة احملـــــدود فـــــإن يف احلـــــديثني، حـــــديث هشـــــام ب
  ».وال تجوز شهادة مجلود في حد«قال:  يعين أن الرسول » وال مجلود في حد«عن جده: 

مــــــن ال جتــــــوز شــــــهادته ومــــــا عــــــدا هــــــؤالء جتــــــوز شــــــهادته إذ مل يــــــرد نــــــص يــــــدل علــــــى رد  هــــــذه هــــــي األدلــــــة علــــــى
ــــــد حــــــدود النصــــــوص. وأمــــــا مــــــا روي عــــــن عائشــــــة رضــــــي اهللا عنهــــــا أن رســــــول اهللا  م، ويوقــــــف يف رد الشــــــهادة عن شــــــهاد

  :فإنـــــه حـــــديث ضـــــعيف إذ » خـــــائن وال خائنـــــة وال ذي غمـــــر ألخيـــــه وال ظنـــــين وال قرابـــــة ال تجـــــوز شـــــهادة«قـــــال
يـــــه يزيـــــد بـــــن زيـــــاد الشـــــامي وهـــــو ضـــــعيف، قـــــال الرتمـــــذي: ال يعـــــرف هـــــذا مـــــن حـــــديث الزهـــــري إال مـــــن هـــــذا الوجـــــه، وال ف

ـــــذا احلـــــديث، فتقبـــــل شـــــهادة القريـــــب علـــــى قريبـــــه ولـــــه مـــــا عـــــدا الوالـــــد  يصـــــح عنـــــدنا إســـــناده. وعلـــــى ذلـــــك فـــــال حيـــــتج 
» صـــــاحب قريـــــة وز شـــــهادة بـــــدوي علـــــىال تجـــــ«يقـــــول:  والولـــــد. وأمـــــا مـــــا روي عـــــن أيب هريـــــرة أنـــــه مســـــع رســـــول اهللا 

ـــــة، ويســـــتنبط مـــــن ذلـــــك  ـــــنص خـــــاص إذ قـــــال علـــــى صـــــاحب قري ـــــه رد شـــــهادة البـــــدوي مطلقـــــاً، ألن ال ـــــيس املـــــراد من فإنـــــه ل
م يف الباديـــــــة، وكـــــــون  أن هنـــــــاك علـــــــة لعـــــــدم قبوهلـــــــا وهـــــــو كونـــــــه بـــــــدوياً أي مـــــــن أهـــــــل الباديـــــــة الـــــــذين يعيشـــــــون كـــــــل حيـــــــا

ـــــ ـــــة فـــــال يعلـــــم الب ـــــه صـــــاحب قري ـــــه جيهـــــل أحـــــوال املشـــــهود علي ـــــة شـــــيئاً، أي كون ـــــه أي عـــــن صـــــاحب القري دوي عنهـــــا وال عن
قبـــــــل  النبـــــــي «املشـــــــهود عليـــــــه، فعلـــــــة الـــــــرد اجلهالـــــــة ال كونـــــــه بـــــــدوياً. والـــــــدليل علـــــــى أن شـــــــهادة البـــــــدوي جـــــــائزة أن: 

ــــة الهــــالل ــــدوي فــــي رؤي ــــة اهلــــالل دليــــل علــــى جــــواز شــــهادته، وهــــي ». شــــهادة ب ــــول الرســــول لشــــهادة البــــدوي يف رؤي فقب
ــــة«تــــدل علــــى أن املــــراد حبــــديث:  ــــدوي علــــى صــــاحب قري لــــيس لكونــــه بــــدوياً بــــل جلهلــــه يف القريــــة » ال تجــــوز شــــهادة ب

ويف صــــــاحب القريــــــة. وأمــــــا مــــــا روي "أن علــــــي بــــــن أيب طالــــــب رضــــــي اهللا عنــــــه شــــــهد لفاطمــــــة رضــــــي اهللا عنهــــــا عنــــــد أيب 
رجـــــل أو امـــــرأة أخـــــرى لقضـــــيت هلـــــا بكـــــر الصـــــديق رضـــــي اهللا عنـــــه ومعـــــه أم أميـــــن فقـــــال لـــــه ابـــــو بكـــــر: لـــــو شـــــهد معـــــك 

بـــــذلك" فـــــإن فاطمـــــة رضـــــي اهللا عنهـــــا كانـــــت غاضـــــبة علـــــى أيب بكـــــر منـــــذ توليـــــه اخلالفـــــة وال ســـــيما بعـــــد رفضـــــه إعطاءهـــــا 
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ارض فــــــدك، وعلــــــي كــــــان غاضــــــباً علــــــى أيب بكــــــر ومل يبايعــــــه إال بعــــــد وفــــــاة فاطمــــــة رضــــــي اهللا عنهــــــا، فمــــــن أيــــــن جــــــاءت 
ن يف مســـــألة أرض فـــــدك فهـــــي ليســـــت حقـــــاً عنـــــد خصـــــم فـــــإن أبـــــا بكـــــر شـــــهادة علـــــي لفاطمـــــة عنـــــد أيب بكـــــر، فـــــإن كـــــا

ــــــأن األرض ارث عــــــن الرســــــول  ــــــه حيــــــتج بقــــــول رســــــول اهللا:  يعــــــرتف ب ــــــورث«ولكن ــــــاء ال ن وإن  » نحــــــن معاشــــــر األنبي
ـــــا شـــــكت أليب بكـــــر علـــــى أحـــــد، فالوقـــــائع احملسوســـــة تـــــرد هـــــذه الروايـــــة،  كـــــان يف غـــــري ذلـــــك فـــــإن فاطمـــــة مل يـــــرد عنهـــــا أ

ة. علــــــى أنــــــه لــــــو صــــــحت فــــــإن فعــــــل علــــــي لــــــيس حبجــــــة ألنــــــه صــــــحايب ورأي الصــــــحايب لــــــيس حبجــــــة ألن فهــــــي تــــــرد درايــــــ
احلجــــة إمنــــا هــــي فيمــــا جــــاء بــــه الــــوحي أو فيمــــا دل عليــــه الــــذي جــــاء بــــن الــــوحي، أي يف الكتــــاب والســــنة ومــــا أرشــــد إليــــه 

ـــــريد ملعارضـــــته ـــــت ف ـــــر يتعـــــارض مـــــع حـــــديث هشـــــام الثاب ـــــة، مث أن هـــــذا األث ـــــاب والســـــنة مـــــن أدل للحـــــديث الصـــــحيح.  الكت
ــــد  ــــده قــــال: "كنــــت جالســــاً عن ــــدة حــــدثنا احلســــن بــــن عــــازب عــــن جــــده شــــبيب بــــن غرق ــــق أيب عبي وأمــــا مــــا جــــاء مــــن طري
شـــــريح فأتـــــاه علـــــي بـــــن كاهـــــل وامـــــرأة وخصـــــم هلـــــا، فشـــــهد هلـــــا علـــــي بـــــن كاهـــــل وهـــــو زوجهـــــا، وشـــــهد هلـــــا أبوهـــــا، فأجـــــاز 

ما، فقـــــال اخلصـــــم هـــــذا أبوهـــــا وهـــــذا زوجهـــــا، فقـــــال شـــــ ما؟ كـــــل مســـــلم شـــــريح شـــــهاد ريح هـــــل تعلـــــم شـــــيئاً جيـــــرح شـــــهاد
شــــهادته جــــائزة" فــــإن هــــذا لــــيس دلــــيًال ألنــــه حكــــم لقــــاض مــــن القضــــاة، فلــــيس بــــدليل شــــرعي فــــال حيــــتج بــــه، ولعــــل شــــرحياً 
مـــــا. علـــــى أن  مل يصـــــح عنـــــه احلـــــديث أو مل يعلـــــم باحلـــــديث فقضـــــى علـــــى هـــــذا الوجـــــه ولـــــو علـــــم باحلـــــديثني ملـــــا قضـــــى 

ـــــنص صـــــراحة ع ـــــه حـــــديث هشـــــام ي ـــــذي اســـــتدل ب ـــــن شـــــعيب ال ـــــده، وحـــــديث عمـــــرو ب ـــــد لول لـــــى عـــــدم جـــــواز شـــــهادة الوال
ـــــرد مـــــا  ـــــه فيكـــــف نأخـــــذ قـــــول شـــــريح ون ـــــزوج لزوجت ـــــنص بصـــــراحة علـــــى عـــــدم جـــــواز شـــــهادة الزوجـــــة لزوجهـــــا وال الفقهـــــاء ي

  ؟ لذلك نرفض فعل شريح القاضي ونأخذ بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم.ثبت عن رسول اهللا 
  

  صبح غير العدل عدًال تقبل شهادتهمتى ي
العدالــــــــــة يف الشــــــــــهادة شــــــــــرط أساســــــــــي، ومــــــــــن مل يكــــــــــن عــــــــــدًال ردت شــــــــــهادته. إال أن الفاســــــــــق أو مــــــــــن ردت 
ـــــــة ومل يســـــــبق أن حكـــــــم  شـــــــهادته لكونـــــــه غـــــــري عـــــــدل، إذا أصـــــــبح عـــــــدًال فإنـــــــه تقبـــــــل شـــــــهادته، مـــــــىت حتققـــــــت فيـــــــه العدال

ت شـــــــهادته، أو حكـــــــم عليـــــــه حبـــــــد، فإنـــــــه يشـــــــرتط يف بفســـــــقه، كـــــــأن حكـــــــم عليـــــــه حبـــــــد أو ردت شـــــــهادته. أمـــــــا مـــــــن رد
اتصـــــافه بالعدالـــــة وقبـــــول شـــــهادته أن يتــــــوب، وأن يصـــــلح حالـــــه، وأن متضـــــي عليـــــه مــــــدة ســـــنة تظهـــــر فيهـــــا توبتـــــه، ويتبــــــني 

  فيها صالحه.
أمـــــــا التوبـــــــة فـــــــألن كـــــــل ذنـــــــب تلـــــــزم فاعلـــــــه التوبـــــــة منـــــــه، ومـــــــىت تـــــــاب منـــــــه قبـــــــل اهللا توبتـــــــه، بـــــــدليل قولـــــــه تعـــــــاىل: 

 َـــــذُّنُوبَ  َوالَّـــــِذين ـــــُر ال ـــــْن يـَْغِف ـــــُذنُوِبِهْم َوَم ـــــتَـْغَفُروا ِل ـــــُروا اللَّـــــَه فَاْس ُفَســـــُهْم ذََك ـــــوا أَنـْ ـــــوا فَاِحَشـــــًة َأْو ظََلُم َعُل ِإالَّ اللَّـــــُه  ِإَذا فـَ
َوَمـــــْن يـَْعَمـــــْل عـــــاىل: وقـــــال ت ُأْولَِئـــــَك َجـــــَزاُؤُهْم َمْغِفـــــَرٌة ِمـــــْن رَبِِّهـــــمْ  َولَـــــْم ُيِصـــــرُّوا َعَلـــــى َمـــــا فـََعلُـــــوا َوُهـــــْم يـَْعَلُمـــــوَن 

فهـــــذا يـــــدل علـــــى أن التوبـــــة تقبـــــل مـــــن العاصـــــي  ُســـــوءاً َأْو َيْظِلـــــْم نـَْفَســـــُه ثُـــــمَّ َيْســـــتَـْغِفْر اللَّـــــَه َيِجـــــْد اللَّـــــَه َغُفـــــورًا رَِحيمـــــاً 
مطلقــــــاً. إال أن هــــــذه التوبــــــة إن مل يكــــــن فيهــــــا حــــــق هللا جيــــــب قضــــــاؤه، أو مل يكــــــن فيهــــــا حــــــق آلدمــــــي فإنــــــه يكفــــــي فيهــــــا 

ــــدم  والعــــزم أن ال يعــــود. أمــــا إن كــــان فيهــــا حــــق هللا تعــــاىل جيــــب قضــــاؤه كــــرتك الصــــالة ومنــــع الزكــــاة، أو كــــان فيهــــا حــــق الن
آلدمـــــــي كغصـــــــب مـــــــال أو ضـــــــرب شـــــــخص، فـــــــإن التوبـــــــة فيهـــــــا تكـــــــون بالنـــــــدم والعـــــــزم أن ال يعـــــــود، ويـــــــرتك املظلمـــــــة الـــــــيت 
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ــــــرد املغصــــــوب أو مثلــــــه إ ــــــؤدي الزكــــــاة ويقضــــــي الصــــــالة، أو ي ــــــت، أي كــــــأن ي ــــــاً، ارتكب ــــــه إن كــــــان قيمي ــــــاً وقيمت ن كــــــان مثلي
  وأن ميكن من نفسه ملن اعتدى عليه ليقتص منه، وبذلك تكون التوبة قد قبلت منه وقام حبقها.

هــــــذا مــــــن جهــــــة قبــــــول التوبــــــة. أمــــــا مــــــن جهــــــة إعــــــادة اعتبــــــاره صــــــاحلاً ألداء الشــــــهادة، أي مــــــن جهــــــة اعتبــــــار أن 
ـــــه، ويســـــند إل ـــــل شـــــهادته، وتصـــــح واليت ـــــة يصـــــبح عـــــدًال تقب ـــــال يكفـــــي حصـــــول التوب ـــــة، ف ـــــه العدال ـــــه كـــــل عمـــــل تشـــــرتط في ي

بالنـــــدم وتـــــرك املظلمـــــة، بـــــل ال بـــــد أن متضـــــي عليـــــه مـــــدة ســـــنة تظهـــــر فيهـــــا توبتـــــه، ويتبـــــني فيهـــــا صـــــالحه حـــــىت يصـــــح قبـــــول 
  شهادته، أو قبوله يف العمل الذي يشرتط فيمن يقوم به أن يكون عدًال كالقضاء مثًال.

عـــــدًال بتوبتـــــه وثبـــــوت صـــــالحه، وجـــــواز أن تقبـــــل شـــــهادته، فهـــــو قولـــــه تعـــــاىل: أمـــــا الـــــدليل علـــــى جـــــواز أن يكـــــون 
ـــــَك َوَأْصـــــَلُحوا ـــــِد َذِل ـــــْن بـَْع ـــــابُوا ِم ـــــه:  ِإالَّ الَّـــــِذيَن َت ـــــًدابعـــــد قول ـــــْم َشـــــَهاَدًة أََب ـــــوا َلُه فـــــإن نـــــص اآليـــــة هـــــو  َوَال تـَْقبَـُل
 ْبـََعــــِة ُشــــَهَداَء فَاْجِلــــُدوُهْم َثَمــــانِيَن َجْلــــَدًة َوَال تـَْقبَـلُــــوا َلُهــــْم َشــــَهاَدًة أَبَــــًدا َوالَّــــِذيَن يـَْرُمــــوَن اْلُمْحَصــــَناِت ثُــــمَّ لَــــْم يَــــْأُتوا بَِأر

فــــإن اهللا تعـــاىل قــــال:  ِإالَّ الَّــــِذيَن تَـــابُوا ِمــــْن بـَْعـــِد َذلِــــَك َوَأْصـــَلُحوا فَــــِإنَّ اللَّـــَه َغُفــــوٌر رَِحـــيمٌ  َوُأْولَئِـــَك ُهــــْم اْلَفاِســـُقوَن 
 َتَــــــابُوا ِإالَّ الَّــــــِذين  :بعــــــد قولــــــهَوَال تـَْقبَـلُــــــوا َلُهــــــْم َشــــــَهاَدًة أَبَــــــًدا  واالســــــتثناء مــــــىت يعقــــــب كلمــــــات منســــــوقة بعضــــــها

علــــى الــــبعض ينصــــرف إىل مجيــــع مــــا تقــــدم إال مــــا قــــام الــــدليل عليــــه، كقــــول القائــــل امرأتــــه طــــالق وعبــــده حــــر وعليــــه حجــــة 
آليــــــة فــــــإن االســــــتثناء يعــــــود للجميــــــع، ولكــــــن قــــــام الــــــدليل إال أن يــــــدخل الــــــدار، فاالســــــتثناء يعــــــود للجميــــــع. وكــــــذلك يف ا

ــــــى أن االســــــتثناء ال يعــــــود إىل اجللــــــد وهــــــو عــــــدم ســــــقوط احلــــــد، واإلمجــــــاع علــــــى أن االســــــتثناء ال ينصــــــرف إىل اجللــــــد،  عل
ــــابُوافيبقــــى مــــا ســــواه، فيكــــون قولــــه:  ــــه:  ِإالَّ الَّــــِذيَن َت ــــَهاَدًة أَ اســــتثناء مــــن قول ــــْم َش ــــوا َلُه ــــًداَوَال تـَْقبَـُل فاســــتثىن مــــن  َب

مــــن  ِإالَّ الَّــــِذيَن تَــــابُوا ِمــــْن بـَْعــــِد َذلِــــَك َوَأْصــــَلُحواعــــدم قبــــول الشــــهادة ممــــن جيلــــد بالقــــذف الــــذين تــــابوا، حــــني اســــتثىن: 
َـــــًداقولـــــه:  ـــــْم َشـــــَهاَدًة أَب ـــــوا َلُه وهـــــذا يعـــــين جـــــواز أن ترجـــــع العدالـــــة للمحـــــدود الـــــذي حكـــــم بفســـــقه بـــــاحلكم  َوَال تـَْقبَـُل
  حلد، إذا كان قد تاب، وأصلح، وجواز أن تقبل شهادته.عليه با

بعـــــد  َوَأْصـــــَلُحواوأمـــــا الـــــدليل علـــــى أن التوبـــــة وحـــــدها ال تكفـــــي بـــــل ال بـــــد مـــــن ثبـــــوت صـــــالحه قولـــــه تعـــــاىل: 
ــــابُوا ِمــــنْ �إذ اآليــــة هــــي:  �تَــــابُوا�قولــــه:  ــــَك َوَأْصــــَلُحوا ِإالَّ الَّــــِذيَن َت ــــا تــــدل علــــى أنــــه ال بــــد  بـَْعــــِد َذِل أن تثبــــت توبتــــه فإ

وأن يثبــــــت معهــــــا صــــــالحه، ألن الــــــواو للعطــــــف وهــــــي تعــــــين هنــــــا عطــــــف شــــــيء علــــــى شــــــيء آخــــــر، فــــــال بــــــد مــــــن ثبــــــوت 
الشــــيئني معــــاً، أي التوبــــة والصــــالح. وأمــــا كونــــه ال بــــد مــــن مــــرور ســــنة عليــــه تظهــــر فيهــــا توبتــــه ويتبــــني صــــالحه فــــألن معــــىن 

ــــــه:   ن حتقــــــق الصــــــالح مــــــع التوبــــــة، وعــــــرب بالصــــــالح بلفــــــظ املاضــــــي يشــــــري إىل أنــــــه ال بــــــد مــــــ َوَأْصــــــَلُحوااآليــــــة يف قول
إشــــــارة إىل حتقــــــق وقوعــــــه، أي إال الــــــذين حتققــــــت مــــــنهم التوبــــــة وحتقــــــق فــــــيهم الصــــــالح. وحتقــــــق الصــــــالح يقتضــــــي حتمــــــاً 
وجـــــود مـــــدة يتبـــــني فيهـــــا الصـــــالح، فاآليـــــة ال تـــــدل علـــــى مـــــدة معينـــــة ولكنهـــــا تـــــدل علـــــى حتقـــــق الصـــــالح وهـــــو حيتـــــاج إىل 

ـــــه  التحقـــــق أي إىل مـــــدة حيصـــــل فيهـــــا حتقـــــق الصـــــالح. أمـــــا كـــــون املـــــدة ســـــنة فـــــألن عمـــــر ملـــــا ضـــــرب صـــــبيغاً زمـــــن يقـــــع في
جرانـــــه حـــــىت بلغـــــه توبتـــــه، فـــــأمر أن ال يكلـــــم مـــــدة ســـــنة، ممـــــا يـــــدل علـــــى  وحبســـــه بســـــؤاله عـــــن الـــــذاريات والنازعـــــات أمـــــر 

ــــذلك اعتبــــار مــــدة الســــنة لتحقــــق الصــــالح مــــع التوبــــة، فلمــــا ثبــــت لعمــــر توبــــة صــــبيغ أراد أن  يتحقــــق مــــن صــــالحه وقــــدر ل
ســـــنة، وفعـــــل عمـــــر وإن كـــــان لـــــيس دلـــــيًال شـــــرعياً ولكنـــــه يســـــتأنس بـــــه عنـــــد عـــــدم وجـــــود الـــــدليل. علـــــى أن حتقـــــق الصـــــالح 
أمــــر مــــن األمــــور الــــيت تعــــرف مبعرفــــة الواقــــع، والواقــــع أن اإلنســــان حيتــــاج إىل أن متــــر عليــــه الفصــــول األربعــــة مــــن الســــنة حــــىت 
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شــــهوات، ولــــذلك كــــان تقــــدير الســــنة أقــــرب إىل الواقــــع. وعلــــى هــــذا فــــإن التوبــــة وحــــدها يعــــرف حالــــة مــــن حيــــث امليــــول وال
ال تكفـــــي لتحقـــــق عـــــودة العدالـــــة للشـــــخص، أي عـــــودة االعتبـــــار لـــــه، وإمنـــــا ال بـــــد أن يصـــــحب التوبـــــة حتقـــــق الصـــــالح فيـــــه 

صــــــحت مبضــــــي مــــــدة ســــــنة، فــــــإذا حصــــــل ذلــــــك قبلــــــت شــــــهادة الشــــــخص احملــــــدود أو املــــــردودة شــــــهادته لعــــــدم العدالــــــة، و 
  واليته، وأسند إليه كل عمل تشرتط فيه العدالة.

  
  ال يصح أن يحكم القاضي يعلمه

ال جيــــــوز للقاضــــــي أن حيكــــــم بعلمــــــه ســــــواء علــــــم بــــــذلك قبــــــل توليــــــه القضــــــاء أم بعــــــد توليــــــه القضــــــاء، وذلــــــك ملــــــا 
رجـــــل فالحــــه ) أي جيــــيب الصــــدقات أي الزكـــــاة( بعـــــث أبــــا جهـــــم بــــن حذيفــــة مصـــــدقاً « :روي عــــن عائشــــة أن النــــيب 
فقـــالوا: القـــود يـــا رســـول اهللا، فقـــال: لكـــم كـــذا وكـــذا فلـــم  جهـــم فشـــجه، فـــأتوا النبـــي  فـــي صـــدقته، فضـــربه أبـــو

ـــــرهم ـــــاس ومخب ـــــى الن ـــــي خاطـــــب عل ـــــم،  يرضـــــوا، فقـــــال: لكـــــم كـــــذا وكـــــذا، فرضـــــوا، فقـــــال إن ـــــالوا: نع برضـــــاكم؟ ق
أفرضـــــيتم؟ قـــــالوا: ال، فخطــــب فقـــــال ان هـــــؤالء الـــــذين أتـــــوني يريـــــدون القـــــود فعرضــــت علـــــيهم كـــــذا وكـــــذا فرضـــــوا 

أن يكفـــــوا عـــــنهم فكفـــــوا، ثـــــم دعـــــاهم فـــــزادهم، فقـــــال: أفرضـــــيتم؟  فهـــــم المهـــــاجرون بهـــــم، فـــــأمرهم رســـــول اهللا 
ــــالوا:  ــــالوا: نعــــم، فخطــــب فقــــال: أرضــــيتم؟ ق ــــرهم برضــــاكم؟ ق ــــاس ومخب ــــى الن ــــي خاطــــب عل ــــال: إن ــــالوا: نعــــم، ق ق

ـــــذا احلـــــديث أن هـــــؤالء جـــــاءوا للرســـــول »نعـــــم بوصـــــفه حاكمـــــاً يطلبـــــون احلكـــــم بـــــالقود أي بقتـــــل  ، ووجـــــه االســـــتدالل 
القاتـــــــل بوصـــــــفهم أوليـــــــاء املقتـــــــول، فـــــــأراد الرســـــــول أن حيـــــــّوهلم إىل طلـــــــب احلكـــــــم بالديـــــــة وأن يعفـــــــوا، فرضـــــــوا عنـــــــد عرضـــــــه 
علـــــيهم مبلغـــــاً إلرضـــــائهم، مث رضـــــوا يف العـــــرض الثـــــاين، ولكـــــن هـــــذا الرضـــــا مـــــنهم كـــــان أمامـــــه وحـــــده، وليســـــت هنـــــاك بينـــــة 

ـــــم رضـــــو  ا، فلـــــو جـــــاز للقاضـــــي أن حيكـــــم بعلمـــــه لقبـــــل مـــــنهم العفـــــو وحكـــــم هلـــــم بـــــاملبلغ الـــــذي رضـــــوا بـــــه، ولكنـــــه علـــــى أ
ــــه عليــــه الســــالم نــــزل  ــــم رضــــوا فإن ــــم رضــــوا ليشــــهد النــــاس برضــــاهم، فلمــــا أنكــــروا أ ــــاس أمــــامهم أ ــــه الســــالم أعلــــم الن علي

ــــــم رضــــــوا أمامــــــه، لــــــذلك عــــــاد  م رضــــــوا مــــــع أ ــــــأ ــــــد إنكــــــارهم، ومل حيكــــــم بعلمــــــه ب ــــــاس، فقــــــالوا عن ــــــزادهم، مث أعلــــــم الن ف
رضــــينا، وحينئــــذ بعــــد أن شــــهد النــــاس برضــــاهم حكــــم هلــــم بــــاملبلغ الــــذي رضــــوا بــــه وقبــــل العفــــو مــــنهم، فكــــان ذلــــك دلــــيًال 

ــــــن عبــــــاس:  ــــــه، فقــــــال  رســــــول اهللا  أن«علــــــى أن القاضــــــي ال حيكــــــم بعلمــــــه. وعــــــن اب ــــــي وامرأت ــــــين العجالن العــــــن ب
لــــو كنــــت راجمــــاً بغيــــر بّينــــة لرجمتهــــا؟ قــــال: ال، تلــــك امــــرأة   ول اهللا شــــداد بــــن الهــــاد هــــي المــــرأة التــــي قــــال رســــ

ـــــت فـــــي اإلســـــالم ـــــد أعلن ـــــت ق ـــــة: » كان ـــــت تظهـــــر فـــــي اإلســـــالم «ويف رواي ـــــك امـــــرأة كان ـــــاس: ال، تل ـــــن عب فقـــــال اب
لــــو كنــــت راجمــــاً أحــــداً بغيــــر بينــــة لرجمــــت فالنــــة، فقــــد ظهــــر : «وعــــن ابــــن عبــــاس قــــال: قــــال رســــول اهللا » الســــوء

ـــــذا احلـــــديث أن الرســــول» فـــــي منطقهـــــا وهيأتهـــــا ومـــــن يــــدخل عليهـــــا منهــــا الريبـــــة قـــــد علـــــم أن   ووجـــــه االســــتدالل 
ــــا، ومــــن منطقهــــا، وال شــــك أن  ــــذين كــــانوا يــــدخلون عليهــــا، ومــــن هيأ املــــرأة الــــيت ذكرهــــا زانيــــة، علــــم ذلــــك مــــن الرجــــال ال

ـــــــدخل ـــــــاس الرجـــــــال ي ـــــــف إذا رأى الن ـــــــة، فكي ـــــــا زاني ـــــــى أ ـــــــدل عل ـــــــة املـــــــومس وشـــــــكلها ت ون عليهـــــــا. وكمـــــــا يظهـــــــر مـــــــن هيئ
ـــــا مـــــومس، فـــــإن ابـــــن عبـــــاس يقـــــول:  أي كانـــــت تعلـــــن » كانـــــت تظهـــــر فـــــي اإلســـــالم الســـــوء«أوصـــــاف هـــــذه املـــــرأة أ

ـــــا مهيـــــأة للزنـــــا، وهـــــذا كلـــــه جيلـــــب العلـــــم، ويـــــدل علـــــى ذلـــــك قـــــول الرســـــول:  لـــــو كنـــــت راجمـــــاً أحـــــداً «بالفاحشـــــة أي بأ
ــــا زانيــــة وحكمهــــا الــــرجم ولكــــن لعــــدم وجــــود بينــــة فــــإن هــــذا القــــول يعــــين أن ا» بغيــــر بينــــة لرجمــــت فالنــــة لرســــول يعلــــم أ
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مل يرمجهــــــا، فهــــــو يــــــدل علــــــى أن القاضــــــي ال حيكــــــم بعلمــــــه. وقــــــد ســــــار علــــــى ذلــــــك أبــــــو بكــــــر رضــــــي اهللا عنــــــه فكــــــان ال 
ـــــو رأيـــــت رجـــــًال علـــــى حـــــد مـــــن  يقضـــــي بعلمـــــه. عـــــن ابـــــن شـــــهاب عـــــن زيـــــد بـــــن الصـــــلت أن أبـــــا بكـــــر الصـــــديق قـــــال: "ل

ـــــــه و  ـــــــات، حـــــــدود اهللا مـــــــا أخذت ـــــــة يف العقوب ـــــــه أحـــــــداً حـــــــىت يكـــــــون معـــــــي غـــــــريي" وقـــــــد يقـــــــال أن هـــــــذه األدل ال دعـــــــوت ل
فحــــــديث عائشــــــة يف اجلنايــــــات، وحــــــديث ابــــــن عبــــــاس يف احلــــــدود، والــــــدليل إذا جــــــاء يف موضــــــوع فإنــــــه يكــــــون خاصــــــاً يف 

ــــــى أن القاضــــــي ال يقضــــــي بعلمــــــه يف العقوبــــــات ال يف غ ــــــة إمنــــــا تصــــــلح دلــــــيًال عل ــــــك املوضــــــوع، فهــــــذه األدل ريهــــــا، أمــــــا ذل
املعـــــامالت فتحتـــــاج إىل دليـــــل آخـــــر يـــــدل عليهـــــا. واجلـــــواب علـــــى ذلـــــك أن حـــــديث عائشـــــة لـــــيس يف العقوبـــــات فقـــــط بـــــل 

يتضـــــمن العفـــــو عـــــن القـــــود وعـــــرض املـــــال الـــــذي يرضـــــون بـــــه، فلمـــــا  هـــــو يف العقوبـــــات واألمـــــوال، فـــــإن ســـــؤال الرســـــول 
ن هــــــؤالء الــــــذين أتــــــوني يريــــــدون القــــــود فعرضــــــت إ«أعلــــــم النــــــاس أعلمهــــــم بالرضــــــا بــــــالعفو والرضــــــا باملــــــال، إذ قــــــال: 

ـــــيهم كـــــذا وكـــــذا فرضـــــوا ـــــذي عرضـــــه علـــــيهم، فلمـــــا أنكـــــروا وزادهـــــم جـــــاء » عل ـــــاملبلغ ال ـــــالعفو عـــــن القـــــود، وب أي رضـــــوا ب
يعــــــين بــــــاملبلغ بعــــــد زيادتــــــه، إذ هــــــم قــــــد رضــــــوا بعــــــد الزيــــــادة، فالرســــــول مل حيكــــــم » أرضــــــيتم«يعلــــــم النــــــاس باملــــــال فقــــــال: 

ـــــم أنكـــــروا أمـــــام النـــــاس، فـــــزادهم مث حكـــــم  بـــــالعفو إال بعـــــد إعـــــالم النـــــاس ليشـــــهدوا، ومل حيكـــــم بـــــاملبلغ الـــــذي رضـــــوا بـــــه أل
ـــــى عـــــدم  ـــــيًال عل ـــــات فيكـــــون دل ـــــى املـــــال وعلـــــى العقوب ـــــاس ورضـــــوا، فاحلـــــديث يصـــــلح لالســـــتدالل عل ـــــم الن ـــــه بعـــــد أن أعل ب

  جواز أن حيكم القاضي بعلمه.
ــــرة وقــــد يقــــال أن الرســــول  جــــاء رجــــالن يختصــــمان إلــــى رســــول اهللا «قــــال:  قــــد قضــــى بعلمــــه، فعــــن أيب هري

  فقــــال للمــــدعي: أقــــم البينــــة، فلــــم يقمهــــا، فقــــال لآلخــــر: احلــــف، فحلــــف بــــاهللا الــــذي ال إلــــه إال هــــو مــــا لــــه
ـــــه رســـــول  ـــــه إال اهللاعنـــــده شـــــيء، فقـــــال ل ـــــإخالص ال إل ويف روايـــــة للحـــــاكم: » : قـــــد فعلـــــت، ولكـــــن غفـــــر لـــــك ب

ــــال شــــه« ــــم ق ــــه حقــــه، ث ــــع إلي ــــدك ادف ــــل هــــو عن ــــكب ــــه إال اهللا كفــــارة يمين ــــة ألمحــــد: » ادتك أن ال إل ــــزل «ويف رواي فن
ــــي  ــــه الســــالم علــــى النب ــــل علي ــــه  جبري ــــه حقــــه وكفــــارة يمين ــــده حقــــه، فــــأمره أن يعطي ــــه عن ــــه كــــاذب إن ل فقــــال: إن

قضـــــى بعلمـــــه  فهـــــذا احلـــــديث دليـــــل علـــــى أن القاضـــــي جيـــــوز أن حيكـــــم بعلمـــــه، فالرســـــول ». معرفتـــــه أن ال إلـــــه إال اهللا
وقــــــوع الســــــبب الشــــــرعي الــــــذي يســــــتوجب رد الــــــدعوى وهــــــو اليمــــــني، فبــــــاألوىل جــــــواز القضــــــاء بــــــالعلم قبــــــل وقوعــــــه. بعــــــد 

واجلـــــواب علـــــى ذلـــــك مـــــن وجهـــــني: أحـــــدمها: أن هـــــذا احلـــــديث أعلـــــه بـــــن حـــــزم بـــــأيب حيـــــىي وهـــــو مصـــــدع املعرقـــــب، وأعلـــــه 
، ومــــا أخرجــــه أمحــــد مــــن روايــــة ابــــن أبــــو حــــامت بروايــــة شــــعبة عــــن عطــــاء بــــن الســــائب عــــن البخــــرتي بــــن عبيــــد عــــن أيب الــــزبري

عبـــــاس يف هـــــذا احلـــــديث يف إســـــناده عطـــــاء بـــــن الســـــائب وقـــــد تكلـــــم فيـــــه غـــــري واحـــــد، فيكـــــون ســـــند احلـــــديث مطعونـــــاً فيـــــه 
يف هــــذه القضــــية  فــــريد وال حيــــتج بــــه، والوجــــه الثــــاين أنــــه لــــو فــــرض صــــحة احلــــديث فــــإن اإلعــــالم الــــذي حصــــل للرســــول 

ــــوحي يعمــــل بــــه وتــــرد البينــــة ويــــرد اليمــــني، ألن الــــوحي هــــو الصــــادق، إمنــــا جــــاء عــــن طريــــق الــــوحي ومــــا جــــاء عــــ ن طريــــق ال
فهـــــو مـــــن  فـــــال يقـــــاس علـــــم أي شـــــيء عليـــــه أي علـــــى علـــــم الـــــوحي، مث إن العلـــــم عـــــن طريـــــق الـــــوحي خـــــاص بالرســـــول 

 خصوصـــــياته فـــــال تطالـــــب بـــــه أمتـــــه فـــــال يكـــــون دلـــــيًال علـــــى احلكـــــم بالنســـــبة لألمـــــة، وعليـــــه ال يصـــــلح هـــــذا احلـــــديث دلـــــيالً 
  على جواز أن يقضي القاضي بعلمه.

 قــــــد قضــــــى بعلمــــــه يف النفقــــــة يف حادثــــــة هنــــــد زوجــــــة أيب ســــــفيان، فــــــإن الرســــــول  وقــــــد يقــــــال أن الرســــــول 
ـــــه  ـــــاملعروف، ألن ـــــدها ب ـــــا زوجـــــة  أذن هلـــــا أن تأخـــــذ مـــــا يكفيهـــــا وول ـــــدها بوجـــــوب النفقـــــة لعلمـــــه بأ إمنـــــا قضـــــى هلـــــا ولول
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ـــــة، فـــــدل ـــــك بين ـــــتمس علـــــى ذل ـــــى ذلـــــك أن  أيب ســـــفيان ومل يل ـــــى أن للقاضـــــي أن حيكـــــم بعلمـــــه يف النفقـــــة، واجلـــــواب عل عل
علــــى أيب ســــفيان حــــىت تكــــون احلادثــــة مــــن قبيــــل القضــــاء واحلكــــم، وإمنــــا ســــألته هــــل جيــــوز هلــــا  هنــــداً مل تشــــك للرســــول 

ـــــا علـــــى ســـــؤاهلا بقولـــــه: خـــــذي مـــــا يكفيـــــك وولـــــدك بـــــاملعروف،  أن تأخـــــذ مـــــن مـــــال أيب ســـــفيان فإنـــــه رجـــــل شـــــحيح فأجا
ا جـــــواب علـــــى ســـــؤال أي فتـــــوى، وكـــــالم املفـــــيت يتنـــــزل علـــــى تقـــــدير صـــــحة كـــــالم املســـــتفيت، فـــــال يكـــــون الرســـــول قـــــد فهـــــذ

  قضى بعلمه وإمنا أجاب على سؤال، فال يصلح احلديث دليًال على جواز أن يقضي القاضي بعلمه.
ــــــات وال ــــــه ال جيــــــوز للقاضــــــي أن يقضــــــي بعلمــــــه ال يف احلــــــدود وال يف اجلناي ــــــك فإن ــــــاء علــــــى ذل  يف األمــــــوال وال وبن

يف املعــــــامالت وال التصــــــرفات، حلــــــديث عائشــــــة وحــــــديث ابــــــن عبــــــاس، بــــــل عليــــــه أن يطلــــــب البينــــــة، وال حيكــــــم إال ببينــــــة، 
  ».وليس لك إال ذلك«ويقول: » شاهداك أو يمينه«يقول:   فالرسول 
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يف جملــــــــس القضــــــــاء ال يعتــــــــرب قاضــــــــياً، ألن يعتــــــــرب القاضــــــــي قاضــــــــياً إذا كــــــــان يف جملــــــــس القضــــــــاء، فــــــــإن مل يكــــــــن 
قضـــــى رســـــول «اجمللـــــس الشـــــرعي أي جملـــــس القضـــــاء شـــــرط مـــــن شـــــروط صـــــحة القضـــــاء. عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن الـــــزبري قـــــال: 

فهــــذا احلــــديث فيــــه دليــــل علــــى أن القاضــــي إمنــــا يقضــــي يف جملــــس » أن الخصــــمين يقعــــدان بــــين يــــدي الحــــاكم اهللا 
اجمللـــــس إذا عـــــاين القاضـــــي فيـــــه شــــــيئاً بـــــأن فحصـــــه ووصـــــل علمـــــه لــــــه، أو  قضـــــاء يقعـــــد فيـــــه اخلصـــــمان بـــــني يديــــــه. فهـــــذا

ـــــا بعلمـــــه، ألنـــــه علـــــم حصـــــل يف جملـــــس القضـــــاء، فهـــــو   شـــــاهد شـــــيئاً فـــــإن معاينتـــــه هـــــذه ومشـــــاهدته جيـــــوز لـــــه أن حيكـــــم 
كـــــالعلم يف البينـــــة، وكـــــالعلم يف احللـــــف، وال يـــــدخل هـــــذا حتـــــت قضـــــاء القاضـــــي بعلمـــــه، فـــــإن هـــــذا لـــــيس قضـــــاًء بعلمـــــه بـــــل 

ضــــــاء مبــــــا ثبــــــت لــــــه يف جملــــــس القضــــــاء، فلــــــو شــــــاهد البنــــــت يف جملــــــس القضــــــاء ووجــــــدها بالغــــــة أو فحــــــص البضــــــاعة يف ق
جملـــــس القضـــــاء فوجـــــدها تالفـــــة أو فاســـــدة، وقضـــــى بنـــــاء علـــــى ذلـــــك فـــــإن قضـــــاءه صـــــحيح وال يكـــــون مـــــن قبيـــــل القضـــــاء 

ــــه بلــــوغ البنــــت أو فســــاد البضــــاع ــــة، حيــــث تبــــني ل ــــالعلم بــــل مــــن قبيــــل القضــــاء بالبّين ة. أمــــا إذا عــــاين القاضــــي الشــــيء أو ب
شـــــاهده خـــــارج جملـــــس القضـــــاء وتأكـــــد منـــــه فإنـــــه ال جيـــــوز لـــــه أن يقضـــــي بنـــــاء علـــــى معاينتـــــه هـــــذه أو مشـــــاهدته، وإن فعـــــل 
ذلـــــك يكـــــون قـــــد قضـــــى بعلمـــــه وهـــــو ال جيـــــوز، فـــــإذا عـــــاين شـــــيئاً أو شـــــاهده وهـــــو يف غـــــري جملـــــس القضـــــاء مل يقـــــض بـــــه إال 

نـــــــــه أو شـــــــــاهده هنـــــــــاك، أو قامـــــــــت بينـــــــــة عادلـــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك، فمعاينـــــــــة القاضـــــــــي إذا أحضـــــــــر إىل جملـــــــــس القضـــــــــاء وعاي
ـــــا إذا كانـــــت يف جملـــــس القضـــــاء، ومثـــــل املعاينـــــة الســـــماع، فـــــال يصـــــح أن يـــــرجم شخصـــــاً  ومشـــــاهدته إمنـــــا تعتـــــرب ويقضـــــي 

جيلــــــد ويــــــدعي أنــــــه زىن وأنــــــه رآه وهــــــو يــــــزين، وال أن يفــــــرق بــــــني الرجــــــل وبــــــني زوجتــــــه ويــــــدعي أنــــــه مسعــــــه يطلقهــــــا، وال أن 
ـــــا إذا كانـــــت خـــــارج  ـــــه ومساعـــــه ومشـــــاهدته ال يصـــــح أن يقضـــــي  ـــــه شـــــاهده يشـــــرب اخلمـــــر، فـــــإن رؤيت شخصـــــاً ويـــــدعي أن
ـــــرب إذا  ـــــا ال تعت ـــــة واإلقـــــرار واحللـــــف فإ ـــــس القضـــــاء. وهـــــذا كالبين ـــــت فقـــــط يف جمل ـــــرب إذا كان ـــــا إمنـــــا تعت جملـــــس القضـــــاء، أل

  السماع.حصلت يف خارج جملس القضاء فكذلك املعاينة واملشاهدة و 
ــــيس فيهــــا خصــــمان وهــــي قضــــايا احلســــبة وقضــــايا  ــــيت ل ــــيت فيهــــا خصــــمان، أمــــا القضــــايا ال هــــذا بالنســــبة للقضــــية ال
املخالفـــــات فـــــإن املعاينـــــة واملشـــــاهدة معتـــــربة أينمـــــا حصـــــلت، ألن تلـــــك القضـــــايا ال يشـــــرتط فيهـــــا جملـــــس قضـــــاء بـــــل حتصـــــل 

ومفهـــــوم ذلـــــك » ن بـــــين يـــــدي القاضـــــيأن الخصـــــمين يقعـــــدا قضـــــى رســـــول «يف كـــــل وقـــــت، ألن احلـــــديث يقـــــول: 
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أن اخلصــــم الواحــــد ال يشـــــرتط أن يقعــــد بــــني يـــــدي القاضــــي، فقــــد يقضـــــي بشــــأنه وهــــو واقـــــف أو مضــــطجع، وقــــد يقضـــــي 
كـــــــان يف الســـــــوق فوجـــــــد بلـــــــًال يف صـــــــربة الطعـــــــام فـــــــأمر جبعلـــــــه فـــــــوق   يف احملكمـــــــة ويف الســـــــوق وغـــــــري ذلـــــــك. فالرســـــــول 
ني نظــــر يف أمــــر صــــربة الطعــــام، نظــــر فيهــــا وهــــو ســــائر يف الســــوق، وكانــــت الطعــــام حــــىت يــــراه النــــاس، فهــــو عليــــه الســــالم حــــ

معروضـــــة للبيـــــع، وحـــــني ألـــــزم صـــــاحبها جبعـــــل البلـــــل فـــــوق الطعـــــام، قـــــد قضـــــى بـــــذلك وهـــــو يف الســـــوق، ومل يكـــــن يف جملـــــس 
القضــــــاء، ممــــــا يــــــدل علــــــى أنــــــه ال يشــــــرتط جملــــــس القضــــــاء يف قضــــــايا احلســــــبة، ويــــــدل علــــــى أن احلكــــــم يصــــــح بنــــــاء علــــــى 

دة وعلـــــى املعاينـــــة، فالرســـــول عـــــاين الصـــــربة فوجـــــد ظاهرهـــــا غـــــري مبلـــــول فاختربهـــــا فوجـــــد أســـــفلها مبلـــــوًال، وقضـــــى املشـــــاه
ــــــه تصــــــح املعاينــــــة واملشــــــاهدة يف قضــــــايا احلســــــبة، ويصــــــح أن يقضــــــي القاضــــــي  بنــــــاء علــــــى هــــــذه املعاينــــــة واملشــــــاهدة، وعلي

فكــــــل قضــــــية لــــــيس فيهــــــا خصــــــمان تصــــــح فيهــــــا بنــــــاء علــــــى هــــــذه املعاينــــــة واملشــــــاهدة، ومثــــــل احلســــــبة املخالفــــــات مجيعهــــــا 
ا.   املعاينة واملشاهدة ويصح أن يقضي القاضي 

  
  اإلخبار واالستكشاف

اإلخبـــــار هـــــو اإلعـــــالم بـــــأمر مـــــن األمـــــور، أمـــــا االستكشـــــاف فهـــــو وصـــــف واقـــــع معـــــني كـــــأرض ومصـــــنع ومســـــكن 
عـــــن ظـــــن، ألنـــــه لـــــيس  ومـــــا شـــــاكل ذلـــــك. أمـــــا اإلخبـــــار فإنـــــه ال يشـــــرتط فيـــــه أن يكـــــون عـــــن يقـــــني، بـــــل يصـــــح أن يكـــــون

ـــــار. وهلـــــذا  ـــــار حيتمـــــل الصـــــدق والكـــــذب، ألن طبيعـــــة اخلـــــرب أن حيتمـــــل الصـــــدق والكـــــذب فكـــــذلك اإلخب شـــــهادة بـــــل إخب
ال يشـــــرتط فيـــــه مـــــا يشـــــرتط يف الشـــــاهد، فـــــال يشـــــرتط فيـــــه العـــــدد، بـــــل إخبـــــار شـــــخص واحـــــد كـــــاف إذا قنـــــع بـــــه القاضـــــي، 

العدالـــــة، فـــــأي شـــــخص يصـــــح منـــــه اإلخبـــــار ســـــواء أكـــــان  وإن مل يقنـــــع طلـــــب زيـــــادة حـــــىت يقنـــــع، وكـــــذلك ال تشـــــرتط فيـــــه
عــــدًال أم مل يكــــن، وســــواء أكــــان ممــــن جتــــوز شــــهادته أم ممــــن ال جتــــوز شــــهادته، فــــاألب يصــــح أن خيــــرب بنفقــــة بنتــــه والعــــدو 
ــــوا مــــن أهــــل  ــــل قــــد يكون ــــوا مــــن أهــــل اخلــــربة، ب ــــثمن مــــال لعــــدوه، وهكــــذا. واملخــــربون ال ضــــرورة ألن يكون يصــــح أن خيــــرب ب

د يكونــــــون مــــــن غــــــري أهــــــل اخلــــــربة إذا كانــــــت عنــــــدهم معرفــــــة بالشــــــيء الــــــذي أخــــــربوا بــــــه، ولــــــذلك هــــــم خمــــــربون اخلــــــربة وقــــــ
ــــدار ومهــــر املثــــل ومــــا شــــاكل ذلــــك إمنــــا حيكــــم بــــه القاضــــي بنــــاء  وليســــوا أهــــل خــــربة. فنفقــــة الزوجــــة ومثــــن الســــلعة وأجــــرة ال

م. ومــــــا حيتــــــاج إىل إخبــــــار ال تصــــــح فيــــــه  الشــــــهادة، وال تقبــــــل، ألنــــــه لــــــيس املــــــراد علــــــى إخبــــــار املخــــــربين ال علــــــى شــــــهاد
إثبـــــات الـــــدعوى، وإمنـــــا املـــــراد تقـــــدير الشـــــيء وهـــــو إمنـــــا جيـــــري بإخبـــــار املخـــــربين، وكـــــل شـــــيء حيتـــــاج إىل إخبـــــار املخـــــربين 

  يقبل فيه اإلخبار من أي شخص كان ومهما كان العدد.
ـــــة، إال أن الفـــــرق ومثـــــل اإلخبـــــار االستكشـــــاف مـــــن حيـــــث كونـــــه إخبـــــاراً ال يشـــــرتط فيـــــه العـــــدد وال تشـــــرت  ط العدال

بـــــني اإلخبـــــار واالستكشـــــاف، أن اإلخبـــــار ال حيتـــــاج إىل طلـــــب القاضـــــي مـــــن املخـــــرب أن يعـــــرف الشـــــيء مث خيـــــرب بـــــه، بـــــل 
املخــــرب خيــــرب القاضــــي عمــــا يعرفــــه، ســــواء عرفــــه بعــــد طلــــب القاضــــي منــــه أن يبحــــث عنــــه ويعرفــــه كمهــــر املثــــل، أو عرفــــه مــــن 

فقـــــة وحنوهـــــا. خبـــــالف االستكشـــــاف فإنـــــه ال يصـــــح إال بنـــــاء علـــــى طلـــــب القاضـــــي. قبـــــل طبيعيـــــاً دون طلـــــب كاإلخبـــــار بالن
ــــــت،  ــــــة ال تنب ــــــة أرض رملي ــــــالوا للقاضــــــي أن مســــــكن فــــــالن مســــــكن شــــــرعي، أو أن األرض الفالني ــــــو جــــــاء أشــــــخاص وق فل
ــــه  ــــه والتحقــــق من أو أن املصــــنع الفــــالين غــــري صــــاحل، أو مــــا شــــاكل ذلــــك مــــن غــــري أن يطلــــب مــــنهم القاضــــي الكشــــف علي

يصــــــح وال يعتــــــرب هــــــذا االستكشــــــاف، ألن األعيــــــان تتغــــــري، وهــــــي عرضــــــة للتغــــــري يف كــــــل حلظــــــة، فــــــال ميكــــــن أن حيكــــــم ال 
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ـــــا كـــــذا إال إذا شـــــاهدها هـــــو، أو مســـــع أخبـــــار مـــــن شـــــاهدها عنـــــد اإلخبـــــار أمـــــام القاضـــــي،  القاضـــــي علـــــى حـــــال العـــــني بأ
صــــــح إخبــــــاره مبــــــا استكشــــــفه إال إذا كلفــــــه ولــــــذلك يطلــــــب مــــــن املخــــــرب أن يشــــــاهد العــــــني قبــــــل أدائــــــه اإلخبــــــار، وهلــــــذا ال ي

ــــــار،  ــــــار، حــــــىت يكــــــون اإلخبــــــار أمــــــام القاضــــــي عــــــن الواقــــــع كمــــــا هــــــو عنــــــد اإلخب القاضــــــي باالستكشــــــاف وإعطــــــاء اإلخب
ولـــــذلك حيتـــــاج إىل طلـــــب مـــــن القاضـــــي باالستكشـــــاف. غـــــري أنـــــه إذا قـــــال املخـــــرب أنـــــه كشـــــف علـــــى األرض قبـــــل حضـــــوره 

آلن فإنــــــه حينئــــــذ يقبــــــل منــــــه ألنــــــه إخبــــــار عــــــن استكشــــــاف حصــــــل عنــــــد جمللــــــس القاضــــــي وهــــــو خيــــــرب عــــــن استكشــــــافه ا
  اإلخبار فال يأيت فيه احتمال التغري.

  
  المستندات الخطية

ـــــْدِل َوَال إن قـــــول اهللا تعـــــاىل:  ـــــٌب بِاْلَع ـــــَنُكْم َكاِت ـــــْب بـَيـْ ـــــاْكُتُبوُه َوْلَيْكُت ـــــمًّى َف ـــــٍل ُمَس ـــــى َأَج ـــــَدْيٍن ِإَل ـــــَدايَنُتْم ِب ِإَذا َت
أمــــــر مــــــن اهللا لعبــــــادة املــــــؤمنني إذا تعــــــاملوا مبعــــــامالت مؤجلــــــة أن يكتبوهــــــا،  َأْن َيْكتُــــــَب َكَمــــــا َعلََّمــــــُه اللَّــــــهُ يَــــــْأَب َكاتِــــــٌب 

ـــــا  ـــــت  ـــــذي يثب ـــــة مـــــا هـــــي إال املســـــتند ال ـــــا، واضـــــبط للشـــــاهد فيهـــــا. وهـــــذه الكتاب ـــــك احفـــــظ ملقـــــدارها، وميقا ليكـــــون ذل
ات. فـــــــاهللا تعـــــــاىل قـــــــد أمـــــــر بالكتابـــــــة حـــــــني قـــــــال: صـــــــاحب احلـــــــق حقـــــــه. ومـــــــن هنـــــــا كانـــــــت املســـــــتندات بينـــــــة مـــــــن البينـــــــ

 ُفَاْكُتُبوه .ا   للتوثقة واحلفظ. وعلى ذلك فإن املستندات الكتابية بينة من البينات ألن اهللا قد أمر 
فإنــــه يشــــمل كــــل كتابــــة، فيشــــمل كــــل مســــتند مكتــــوب، ولكـــــن  فَــــاْكُتُبوهُ ومــــا دام األمــــر بالكتابــــة جــــاء عامــــاً 

ـــــواع ـــــني أن ـــــني أنواعهـــــا.  الشـــــارع مل يب ـــــذي يب ـــــة بالتفصـــــيل ألن احلكـــــم جـــــاء عامـــــاً فيكـــــون واقعهـــــا هـــــو ال املســـــتندات الكتابي
ومـــــــن تتبـــــــع واقـــــــع املســـــــتندات اخلطيـــــــة املعروفـــــــة حـــــــىت اليـــــــوم جنـــــــدها ثالثـــــــة أنـــــــواع هـــــــي: املســـــــتندات املوقعـــــــة، املســـــــتندات 

  الصادرة عن دوائر رمسية أو دوائر أهلية، املستندات العادية غري املوقعة.
  لمستندات الموقعةا

املســــــــتندات املوقعــــــــة مجيعهــــــــا ســــــــواء جــــــــرى توقيعهــــــــا أمــــــــام كاتــــــــب العــــــــدل أو أمــــــــام أي دائــــــــرة رمسيــــــــة أو وقعهــــــــا 
صــــاحبها مــــن نفســــه لــــيس أمــــام دائــــرة رمسيــــة، كلهــــا تعتــــرب إقــــراراً بالكتابــــة وتنطبــــق عليهــــا أحكــــام اإلقــــرار، وال يزيــــد توقيعهــــا 

ء ســــوى أنــــه أســــهل إلثبــــات اإلمضــــاء، وإال فــــإن حكــــم اجلميــــع واحــــد وهــــو أمــــام كاتــــب العــــدل أو أمــــام دائــــرة رمسيــــة بشــــي
  اإلقرار بالكتابة، واإلقرار بالكتابة كاإلقرار باللسان سواء بسواء من غري فرق بينهما.

أمـــــا بالنســـــبة إلثبـــــات التوقيـــــع فإنـــــه إن أقـــــر بـــــأن التوقيـــــع توقيعـــــه فقـــــد ثبـــــت التوقيـــــع فيكـــــون قـــــد ثبـــــت اإلقـــــرار، أي 
التوقيـــــع توقيعـــــه إقـــــرار مبـــــا تضـــــمنه الســـــند املوقـــــع مـــــن مـــــال أو غـــــريه كـــــزواج أو طـــــالق أو رجعـــــة أو بيـــــع أو أن إقـــــراره بـــــأن 

هبــــة أو غــــري ذلــــك. فــــاإلقرار بــــالتوقيع إقــــرار مبــــا جــــرى التوقيــــع عليــــه. غــــري أنــــه إذا أقــــر بــــالتوقيع وأنكــــر الشــــيء الــــذي حــــواه 
ة ال يكـــــون اإلقـــــرار بـــــالتوقيع إقـــــراراً مبـــــا يف الســـــند، وال مـــــن ديـــــن أو غـــــريه وصـــــادقه املـــــدعي علـــــى دعـــــواه فإنـــــه يف هـــــذه احلالـــــ

يؤاخــــذ مبــــا يف الســــند، كــــأن ادعــــى عليــــه دينــــاً بكــــذا وابــــرز الســــند موقعــــاً منــــه، فــــاعرتف بــــالتوقيع ولكنــــه قــــال إمنــــا وقعــــت لــــه 
ــــامل ــــرار ب ــــه يبطــــل اإلق ــــك فإن ــــغ وصــــدقه املــــدعي علــــى ذل ــــدي هــــذا املبل ــــه عن ــــيس ل بلغ الســــند شــــكًال ليخصــــمه مــــن البنــــك ول

وتــــرد الــــدعوى ولــــو اعــــرتف بــــالتوقيع. أمــــا إذا مل يصــــدقه املــــدعي علــــى ذلــــك فإنــــه يف هــــذه احلــــال ال قيمــــة لكالمــــه فيعتــــرب 
إقـــــراره بـــــأن التوقيـــــع توقيعـــــه إقـــــراراً مبـــــا يف الســـــند وال قيمـــــة إلنكـــــاره، وال يطلـــــب منـــــه البينـــــة إلثبـــــات أن مـــــا يف الســـــند لـــــيس 
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وال حيلـــــف املـــــدعي، ألن الـــــذي حيلـــــف عنـــــد العجـــــز عـــــن البينـــــة إذا كانـــــت هنـــــاك  يف ذمتـــــه ألن البينـــــة ال تقـــــام علـــــى النفـــــي،
بينـــــة وعجـــــز عنهـــــا، ولكنـــــه هنـــــا ال يكلـــــف بالبينـــــة إطالقـــــاً فـــــال حيلـــــف املـــــدعي بـــــل يثبـــــت لـــــه مـــــا يف الســـــند مبجـــــرد اإلقـــــرار 

  بالتوقيع.
لتوقيــــــع ميتــــــاً، فــــــإن وأمــــــا إذا مل يقــــــر بــــــالتوقيع بــــــأن أنكــــــره، أو كــــــان صــــــاحب التوقيــــــع غائبــــــاً، أو كــــــان صــــــاحب ا

املســـــتند ال يعمـــــل بـــــه حينئـــــذ وال يكـــــون كـــــاإلقرار الكتـــــايب، وحيتـــــاج إىل بينـــــة أخـــــرى إلثبـــــات الســـــند. وال يقـــــال إنـــــه يعمـــــل 
بــــــه إذا كــــــان توقيعــــــه معروفــــــاً ومشــــــهوراً، ألنــــــه مهمــــــا كــــــان مشــــــهوراً فإنــــــه ميكــــــن تقليــــــده، وبــــــذلك يتطــــــرق إليــــــه االحتمــــــال، 

ا تطـــــرق إليـــــه االحتمـــــال بطـــــل بـــــه االســـــتدالل، وكـــــذلك التوقيـــــع. وال يقـــــال يـــــؤتى بأهـــــل والقاعـــــدة املشـــــهورة أن الـــــدليل إذ
اخلـــــربة لتـــــدقيق التوقيـــــع، ألن كـــــالم أهـــــل اخلـــــربة هـــــو مـــــن قبيـــــل اإلخبـــــار ولـــــيس مـــــن قبيـــــل الشـــــهادة فـــــال يصـــــلح أن يكـــــون 

ــــة بــــأن جــــاء بشــــاهدين شــــهدا بأنــــه وقــــع  ــــدعوة، غــــري أنــــه إذا اثبــــت حصــــول التوقيــــع ببين هــــذا التوقيــــع أمامهمــــا بينــــة علــــى ال
ــــا قامــــت علــــى فعــــل املوقــــع ال علــــى  ــــة هن ــــه، والبين ــــو أقــــر ب ــــع توقيعــــه كمــــا يثبــــت ل ــــذ يثبــــت أن التوقي ــــه حينئ ما فإن ومبشــــاهد

  التوقيع.
ـــــة أم رســـــائل شخصـــــية، وهـــــي مـــــا تســـــمى  ـــــت ســـــندات مالي ـــــه مجيـــــع املســـــتندات ســـــواء أكان ـــــك كل ويســـــتوي يف ذل

ـــــــا إقـــــــرار باملكاتيـــــــب أو وصـــــــية أو إقـــــــرار حبـــــــق أو غـــــــري  ذلـــــــك فـــــــإن مجيـــــــع املســـــــتندات املوقعـــــــة تأخـــــــذ حكـــــــم اإلقـــــــرار، أل
بالكتابـــــــة، إال أنـــــــه يشـــــــرتط يف الرســـــــائل العاديـــــــة أي املكاتيـــــــب أن تكـــــــون معنونـــــــة أي موجهـــــــة إىل الشـــــــخص، وأن يكـــــــون 

ـــــا ال تع ـــــا واضـــــحاً ال لـــــبس فيـــــه، فـــــإن مل تكـــــن موجهـــــة إىل الشـــــخص ال تكـــــون مســـــتنداً. وأمـــــا الربقيـــــات فإ تـــــرب مـــــن عنوا
املســــــتندات اخلطيــــــة حــــــىت لــــــو كــــــان أصــــــلها املــــــودع يف دائــــــرة الربيــــــد موقعــــــاً عليــــــه، ألن الربقيــــــات ال يوقــــــع عليهــــــا صــــــاحبها 
ـــــا املـــــدعى عليـــــه فحينئـــــذ  حبضــــور املوظـــــف املخـــــتص، وال يتحـــــرى عـــــن املوقــــع، ولـــــذلك ال تعتـــــرب مســـــتنداً. أمـــــا إذا اعــــرتف 

  حيكم بإقراره ال بالربقية.
  

  يةالمستندات الرسم
املســــــتندات الرمسيــــــة هــــــي املســــــتندات الــــــيت ينظمهــــــا املوظفــــــون الــــــذين مــــــن اختصاصــــــهم تنظيمهــــــا طبقــــــاً لألوضــــــاع 
ــــــا مــــــا مل يثبــــــت تزوريهــــــا. فــــــإعالم  ــــــا دون أن يكلــــــف ُمربزهــــــا إثبــــــات مــــــا نــــــص عليــــــه فيهــــــا، ويعمــــــل  القانونيــــــة، وحيكــــــم 

ا يصــــدر عــــن دوائــــر الدولــــة الرمسيــــة يعتــــرب بينــــة علــــى احلكــــم وشــــهادة الــــزواج ووثيقــــة الطــــالق وشــــهادة املــــيالد وغــــري ذلــــك ممــــ
ــــا  ــــا. أمــــا الصــــور عــــن هــــذه املســــتندات فإنــــه ال يعمــــل  مــــا جــــاء بــــه مــــن غــــري إثبــــات مــــا جــــاء فيهــــا ومــــن غــــري حاجــــة إلثبا
ـــــا صــــورة طبــــق األصــــل للمســـــتند الــــذي نظمــــه املوظــــف املخـــــتص، وال يكفــــي للتحقــــق منهــــا خبـــــتم  إال بعــــد التحقــــق مــــن أ

قيــــع املوظــــف الــــذي أخرجهــــا، بــــال بــــد أن خيــــرب املوظــــف الــــذي أخرجــــه بنفســــه أمــــام القاضــــي بــــأن هــــذه الصــــورة الــــدائرة وتو 
هــــي صــــورة طبــــق األصــــل عــــن املســــتند احملفــــوظ بعــــد املقابلــــة عليــــه. فــــإن مل حيصــــل ذلــــك ال تكــــون الصــــورة بينــــة. ويكفــــي 

ــــــا تأخــــــذ حكــــــم يف ذلــــــك موظــــــف واحــــــد ألنــــــه إخبــــــار وال يشــــــرتط فيــــــه العــــــدد. وأمــــــا الصــــــورة الفوتو  غرافيــــــة للمســــــتند فإ
ــــا عــــني األصــــل وليســــت صــــورة عنــــه، ألن الصــــور الفوتوغرافيــــة هــــي عــــني الشــــيء ال صــــورة  املســــتند ال حكــــم الصــــورة، أل
ـــــة هـــــي عـــــني املســـــتند األصـــــلي ال بـــــد مـــــن مطابقتهـــــا علـــــى املســـــتند  ـــــه للتحقـــــق مـــــن هـــــذه الصـــــورة الفوتوغرافي ـــــه. غـــــري أن عن
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ه. ولكــــــن إذا اعــــــرتف اخلصــــــم بــــــأن هــــــذه الصــــــورة الفوتوغرافيــــــة صــــــحيحة وهــــــي طبــــــق األصــــــلي مــــــن قبــــــل القاضــــــي أو نائبــــــ
  األصل يكتفى باعرتافه وتعترب مستنداً.

  
  المستندات الصادرة عن دوائر أهلية

املســـــتندات الصـــــادرة عـــــن دوائـــــر أهليـــــة ليســـــت هلـــــا قـــــوة املســـــتندات الرمسيـــــة، بـــــل ال تعتـــــرب مـــــن املســـــتندات اخلطيـــــة 
ــــــا، وتكــــــون حجــــــة علــــــى مــــــن الــــــيت هــــــي نــــــوع مــــــن أنــــــواع ا لبينــــــات. إال أنــــــه يصــــــح االســــــتناد إليهــــــا إذا اعــــــرتف اخلصــــــم 

قـــــدمها. فـــــأوراق احلســـــابات الصـــــادرة عـــــن دوائـــــر مـــــدققي احلســـــابات، وشـــــهادات املـــــدارس األهليـــــة، وتـــــذاكر الســـــفر مـــــن 
يعتــــــرب  مكاتــــــب الســــــفريات ومــــــا شــــــاكل ذلــــــك تعتــــــرب أوراقــــــاً عاديــــــة وليســــــت مســــــتندات، ولكــــــن مــــــا جــــــرى تنظيمــــــه فيهــــــا

حجــــــة علــــــى مــــــن قــــــدمها، ألن تقدميــــــه هلــــــا اعــــــرتاف بصــــــحة مــــــا فيهــــــا إذا احــــــتج بــــــه، وإذا صــــــدقها اخلصــــــم كانــــــت حجــــــة 
  عليه.

  
  المستندات العادية غير الموقعة

ــــــــل الــــــــدين علــــــــى  املســــــــتندات العاديــــــــة هــــــــي األوراق الــــــــيت جــــــــرت كتابتهــــــــا خبــــــــط الشــــــــخص، أو هــــــــو الــــــــذي ميل
لـــــب مــــــن غـــــريه أن ينظمهـــــا لــــــه، فـــــإن هـــــذه كلهــــــا مســـــتندات عاديـــــة. وذلــــــك  الكاتـــــب، أو األوراق الـــــيت نظمهــــــا هـــــو أو ط

ـــــــك. فهـــــــذه املســـــــتندات تأخـــــــذ حكـــــــم املســـــــتندات املوقعـــــــة،  كالرســـــــائل غـــــــري املوقعـــــــة وكـــــــدفاتر التجـــــــار أو مـــــــا شـــــــاكل ذل
 ويكــــون اخلــــط مبثابــــة التوقيــــع، فحكمهــــا حكــــم اإلقــــرار بالكتابــــة. فــــإذا أقــــر أن اخلــــط خطــــه أو أنــــه هــــو الــــذي أمــــر بكتابتــــه

ــــذلك هــــو إقــــرار مبــــا تضــــمنه الســــند املكتــــوب  ــــالتوقيع. فــــإقراره ب ــــه كــــاإلقرار ب أو أملــــه علــــى الكاتــــب أو مــــا شــــاكل ذلــــك فإن
أو الشـــــيء املكتـــــوب يف املســـــتند فيلـــــزم بـــــه. ومثـــــل ذلـــــك تنظـــــيم الـــــدفاتر وترتيبهـــــا واإلشـــــارات الـــــيت توضـــــع عليهـــــا بنـــــاء عـــــن 

ـــــــا الـــــــذين اصـــــــطلح ـــــــك مـــــــا جيـــــــري يف املســـــــتندات اصـــــــطالحات التجـــــــار أو اصـــــــطالحات يقـــــــر  وا عليهـــــــا، وجيـــــــري يف ذل
  املوقعة فإن اخلط كالتوقيع.

  
  المستندات الخارجية

ـــــة إذا كـــــان قـــــد جـــــرى تنظيمهـــــا طبقـــــاً لألوضـــــاع  ـــــدول األجنبي ـــــة لل ـــــدوائر الرمسي ـــــة الصـــــادرة عـــــن ال املســـــتندات الرمسي
بأحكامهــــــا وهــــــو يف دار الكفــــــر. فــــــإذا القانونيــــــة عنــــــدهم تعتــــــرب مــــــن البينــــــات، ألن دار الكفــــــر جيــــــوز للمســــــلم أن يعمــــــل 

جــــرى تنظــــيم مســـــتند يف دار الكفــــر أي لـــــدى دولــــة أجنبيـــــة طبــــق قوانينهــــا فـــــإن هــــذا املســـــتند يعتــــرب كاملســـــتند الــــذي يـــــنظم 
ـــــار ممـــــن  ـــــه اإلخب ـــــدائرة، والتحقـــــق يكفـــــي في ـــــه مســـــتند صـــــادر عـــــن تلـــــك ال ـــــاج إىل التحقـــــق بأن ـــــه حيت يف دار اإلســـــالم، إال أن

إمـــــا بإخبـــــار موظـــــف مـــــنهم أمـــــام القاضـــــي، أو أمـــــام مـــــن ينيبـــــه القاضـــــي لســـــماع ذلـــــك اإلخبـــــار، نظمـــــوا املســـــتند، وذلـــــك 
  ويعترب تصديق الدوائر الرمسية هلذا املستند كافياً للتحقق منه.
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األصـــــل يف املســـــتند أن يكـــــون بيـــــد املـــــدعي، فـــــإذا كـــــان بيـــــده فإنـــــه ال يصـــــبح بينـــــة إال إذا أبـــــرزه للقاضـــــي وظـــــل يف 
الـــــدعوى حـــــىت يصـــــدر حكـــــم القاضـــــي، وال حيـــــق لـــــه أن يســـــرتجعه قبـــــل احلكـــــم، فإنـــــه بينـــــة، والبينـــــة ال بـــــد أن يظـــــل أوراق 

اإلصــــرار عليهـــــا حـــــىت صـــــدور احلكـــــم. أال تـــــرى أن الشـــــاهد إذا رجـــــع عـــــن شـــــهادته قبـــــل احلكـــــم يف حضـــــور احلـــــاكم تكـــــون 
رة عنـــــه. وإذا مل يكـــــن املســـــتند بيـــــد شـــــهادته يف حكـــــم العـــــدم، وكـــــذلك املســـــتند. ولكـــــن ال يوجـــــد مـــــا مينـــــع أن يأخـــــذ صـــــو 

ــــــد  ــــــة، وال بي ــــــدوائر الرمسي ــــــيس يف ال ــــــك ينظــــــر، فــــــإن كــــــان ل ــــــه ذل ــــــإن تعــــــذر علي ــــــى املــــــدعي أن حيضــــــره، ف ــــــإن عل املــــــدعي، ف
املـــــدعى عليـــــه، فإنـــــه يعتـــــرب عـــــاجزاً عـــــن البينـــــة إذا مل حيضـــــره. أمـــــا إن كـــــان يف الـــــدوائر الرمسيـــــة فـــــإن علـــــى احملكمـــــة أن تقـــــرر 

ـــــد ـــــه إحضـــــاره. وأمـــــا إن  جلـــــب املســـــتند مـــــن ال ائرة الـــــيت أصـــــدرته ســـــواء طلـــــب املـــــدعي أو مل يطلـــــب مـــــا دام قـــــد تعـــــذر علي
كـــــان بيـــــد املـــــدعى عليـــــه وطلـــــب املـــــدعي إلـــــزام خصـــــمه بتقدميـــــه أي بتقـــــدمي املســـــتند فإنـــــه ينظـــــر، فـــــإن أقـــــر اخلصـــــم بوجـــــود 

ن إحضــــاره إقــــراراً باملســــتند، وحينئــــذ املســــتند عنــــده إقــــراراً يعينــــه بأنــــه هــــو، يلــــزم بإحضــــاره، فــــإن مل حيضــــره اعتــــرب نكولــــه عــــ
ـــــا اخلصـــــم، وإن أنكـــــر اخلصـــــم أن املســـــتند عنـــــده،  يعتـــــرب املســـــتند كأنـــــه مـــــربز مـــــن املـــــدعي ولكـــــن باألوصـــــاف الـــــيت أقـــــر 
ينظــــر فــــإن كانــــت لــــدى املــــدعي صــــورة عنــــه فإنــــه يكلفــــه بإثبــــات أن الســــند عنــــد خصــــمه، فــــإن عجــــز عــــن اإلثبــــات حلــــف 

و كانـــــت صــــورته موجـــــودة، وإن نكــــل عـــــن اليمـــــني اعتــــرب القاضـــــي الصــــورة الـــــيت مـــــع اخلصــــم فـــــإن حلــــف رفـــــض املســــتند ولـــــ
  املدعي عن املستند صحيحة طبق األصل، واعتربها بينة على الدعوى.
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