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احلمدُّ هلل وحده وال�ضالة وال�ضالم على من ل نبي بعده, وبعد: 
ال�ضهود, ووجوب ذلك مطلًقا  اإلزامية تزكية  الت�ضاوؤل عن مدى  فكثرًيا ما يح�ضل 
يف كل ق�ضية اإنهائية حم�ضة, تعر�س اأمام القا�ضي, ومل َيْرتَب القا�ضي من �ضهودها وما 
تعانيه املحاكم من كرثة الإنهاءات املختلفة, وما تطلبه العديد من اجلهات من اإ�ضدار 
امل�ضقة  املزكني, ووقوع  يتبع ذلك من جلب  املتنوعة وما  النهاءات  العديد من هذه 
عليهم, وقطعهم عن اأعمالهم, وح�ضول مغبة النتظار لهم, وما يعانيه املنهي من اأعباء 

يف ذلك, وما يكتنف ذلك من زيادة اأعباء عمل املحاكم.
 ولقد لفت نظري ما طالعته من اإح�ضائية للق�ضايا الإنهائية لعام 1430هـ باملحكمة 
اإنهاء ما بني ح�رض  العامة بجدة من بلوغ عدد الق�ضايا الإنهائية ما يقارب �ضبعة اآلف 
ورثة, واإقامة ويل, واإثبات اإعالة, واإثبات حالة اجتماعية, واإثبات و�ضية ووقف, واإقامة 

ناظر, ووكالة الأبكم والأ�ضم, واأذونات البيع وال�رضاء للق�رض ونحو ذلك. 
وقد بلغت الكرثة الكاثرة من هذه الإنهاءات من نوع ح�رض الورثة, واإقامة الويل, 
الإنهاءات  لهذه  املراجعني  ر عدد  قدِّ وقد  الجتماعية.  احلالة  واإثبات  الإعالة,  واإثبات 
ر عدد املزكني منهم,  بقرابة خم�ضة و ثالثني األف مراجع, ما بني منٍه و�ضاهٍد ومزٍك, وقدِّ
حماكم  ب�ضائر  فكيف  واحدة,  حمكمة  ويف  واحٍد,  لعاٍم  مزٍك  األف  ع�رض  اأربعة  قرابة 
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م�ضاحلهم,  ورعاية  بالنا�س,  الرفق  من  الغراء  �رضيعتنا  اإليه  ت�ضبو  ملا  ونظًرا  اململكة, 
ممثله  املباركة  دولتنا  ذلك  �ضبيل  يف  تقدمه  وما  عنهم  احلرج  ورفع  عليهم,  والتي�ضري 
بوزارة العدل من ت�ضهيل الإجراءات وتب�ضيطها, وتقلي�س الأعباء, واخت�ضار الأعمال, 
والبحث عن امل�ضلحة وحت�ضيلها, وحتقيق الإجناز, وذلك مبا ل يخالف ن�ضو�َس ال�رضيعة 

واأ�ضولها واأحكامها,  وما جاءت به النظم والأوامر والتعليمات.
رت الوزارة موؤخًرا �ضفحًة م�رضقًة يف ذلك, وذلك باإ�ضدار معايل وزير العدل   و�ضطنّ
-حفظه اهلل- التعميم رقم 13/ت/35)3 يف 1431/3/14هـ بخ�ضو�س ال�ضتغناء 
اإفراغ الأرا�ضي الواقعة يف املخططات احلكومية والأهلية, والكتفاء  عن ال�ضهود عند 
البيع  عند  الإ�ضهاد  اأهمية  من  بالرغم  الإفــراغ,  عملية  اإجراء  يف  الإفــراغ  طريف  باإقرار 
امل�ضار  التعميم  �ضاق  وقد   ,)282 )البقرة:  ژ  ى ائائ  ژى  تعالى:  لقوله 
ومن  الوطنية  الهوية  ببطاقة  والكتفاء  املعرفني  عن  به  ي�ضتعا�س  مما  اأخرى  اأنواعاً  اإليه 
ودمج  ال�رضكات  عقد  اأقارير  وتوثيق  احلكومية  ال�ضناديق  لغري  العقارات  رهن  ذلك 
العقارات وفرزها والهبة والكفالة, والكتفاء عن املعرفني مبا يثبت هوية الأجنبي عند 
اإ�ضدار الوكالة وقد �ضاق التعميم ت�ضبيباً لتب�ضيط هذه الإجراءات اأنه جاء انطالقاً من 
الأهداف العامة للوزارة التي تعنى برفع م�ضتوى الأداء يف الدوائر ال�رضعية والنظر يف 
الإيجابيات وم�ضلحة العمل, واإن كان هذا التعميم يقودنا للنظر يف ال�ضهادات الق�ضائية 
نها القا�ضي حال الإنهاء؛ كاإثبات الوقف, والو�ضية, واخللع, والطالق, ونحو  التي يدوِّ
الإ�ضهاد عليه؛  القا�ضي فقط دون  بتوثيق  اأو ال�ضتعا�ضة عنه  ذلك, ومدى لزوم ذلك, 

كحال الوكالت التي يوثقها كاتب العدل. وما قرره الفقهاء يف ذلك.
اإنهائية  ال�ضهود مطلًقا يف كل ق�ضية  بتزكية  القا�ضي  اإلزامية  اإن م�ضاألة  اأعود واأقول: 
حم�ضة ل معار�ضة فيها, ومل َيْرتَب القا�ضي من �ضهودها ولي�ضت حجة ا�ضتحكام اأو اثبات 
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القا�ضي,  التزكية ووجوبها على  اإلزامية هذه  البحث يف مدى  ي�ضتلزم  ملتوفى:  وقف 
وقد وجدت اأْن التزكية لل�ضاهد عموًما مبناها البحث والطمئنان لعدالة ال�ضاهد, ومدى 
اأْن يكون ال�ضهود ذوي عدالة, واأْن يكونوا مر�ضيني لقوله  اأمر  ثقته؛ لأنَّ اهلل تعالى قد 

تعالى: ژ ڈ ڈ ژ ژژ )الطالق: 2(, وقوله: ژ ڈ ژ ژ 
)البقرة:  ڳژ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
282(, والق�ضد من وراء هذه التزكية هو التحري عن هذا ال�ضاهد حتى ل يكون كاذبًا 
يف �ضهادته,  واأن التزكية ما هي اإل اأحد الطرق ال�ضتة, التي ذكرها الفقهاء للتحقق من 
عدالة ال�ضاهد؛ لأنَّ العدالة اأمٌر باطٌن, ومن هذه الطرق علم القا�ضي وال�ضهرة والتزكية 

واملخالطة واملعاملة والختبار. 
وبعد الطالع على ما قرره الفقهاء -رحمهم اهلل- يف مبحث التزكية عموًما, وما 
التزكية واخلالف  املزكي و�رضوطه و�ضفاته؟ وحكم  لها, ومن هو  تعريف  ذكروه من 
يف ذلك, واملبني اأ�ضاًل على م�ضاألة: هل العدالة يف ال�ضاهد هي حٌق هلل تعالى اأم حٌق 
للخ�ضوم, ملن قال باأننّها حق هلل تعالى اأوجب التزكية؛ لأنَّها طريٌق من طرق التحقق من 
العدالة, وهو قول اجلمهور, حتى لو زكى اخل�ضم امل�ضهود عليه ال�ضاهد, ومن قال: اأن 
العدالة يف ال�ضاهد حٌق للخ�ضوم اكتفى بظاهر احلال, واأوجبها يف احلدود والق�ضا�س, 
ل اخل�ضم ال�ضاهد فال تزكية, وهو قول اأبي حنيفة -رحمه  وعند طلب اخل�ضم, واإذا عدنّ
اهلل-, ويف رواية عند احلنابلة عدم وجوب التزكية, والكتفاء بظاهر احلال, ولقد قال 
اخلرقي -رحمه اهلل- وهو من فقهاء احلنابلة: )والعدل: من مل تظهر منه ريبه(, وهو 

ماعنونت به مقالتي هذه.
وهي  واأنواعها,  ووقتها  واألفاظها  التزكية  �ضور  اهلل-,  -رحمهم  الفقهاء  ذكر  وقد 
نوعان التزكية ال�رضية, والتزكية العلنية, والتزكية ال�رضية, ل اأحد يطبقها من  اأ�ضحاب 
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�شواء  اأمامهم،  تعر�س  التي  الق�شايا،  جميع  يف  الراهن  الوقت  يف  الق�شاة  الف�شيلة 
املح�ضة,  الإنهاءات  جانب  يف  ا�ضتعمالها  عن  ف�ضاًل  جنائية,  اأو  حقوقية  اأو  اإنهائية 
التي ل معار�ضة فيها,  ولو ارتاب القا�ضي من �ضهودها فالتزكية ال�رضية هي ما يكتبه 
القا�ضي من ا�ضم ال�ضاهد, ون�ضبه وحمله, وما ميينّزه عن غريه, ثم يبعث به يف ال�رض 
اإلى املزكي, وهو من اأهل الثقة عنده, والعفاف وال�ضالح؛ ليقوم بالبحث والتحري 
عن هذا ال�ضاهد, ومن ثمَّ يخرب املزكي القا�ضي �رًضا عن حال هذا ال�ضاهد من عدالته اأو 
ي كتاب القا�ضي اإلى املزكي بـ)امل�ضتورة( ل�ضرته عن اأعني النا�س, والتزكية  ف�ضقه, و�ضمنّ
العلنية هي التي عليها العمل يف حماكمنا هي قيام املزكي بتعديل اأو جتريح ال�ضاهد يف 
جمل�س القا�ضي, وبح�ضور ال�ضاهد, وقد وجدت اأنَّ التزكية مل تظهر يف عهد ر�ضول 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-, واأنه -عليه ال�ضالة وال�ضالم ق�ضى ب�ضهادة ال�ضاهدين دون 
ا بال�ضاهد واليمني ومل تظهر التزكية اإل �ضمن تنظيمات ق�ضائية يف  تزكية, وق�ضى اأي�ضً
الع�ضور الإ�ضالمية املتالحقة, التي جاءت بعد ذلك, اأي اأنَّها جاءت وفق اجتهاد فقهي 
ظهر يف اأحد الع�ضور له ما يربره, ول ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان, واأما يف ال�ضابق 
فقط كان القا�ضي ي�ضمع ال�ضهادة, ويحكم بها دون حاجة اإلى التزكية, وللخ�ضم احلق 

يف الطعن بال�شهود)1(.
 قال الليث بن �ضعد -رحمه اهلل- املتوفى �ضنة 175هـ: )اأدركت النا�س ول تلتم�س 
من ال�ضاهدين تزكية, واإمنا كان الوايل يقول للخ�ضم, اإن كان عندك من يجرح اخل�ضم 

بل  اآخر  �ساهد  يزكيه  ال�ساهد  يعد  فلم  ال�سهود،  تزكية  اإلى  احلاجة  زالت  احلديثة  املدنية  القوانني  ويف   )1(
الذي يزكيه مايجده القا�ضي يف نف�ضه من الإطمئنان اإلى دقته والثقة يف اأمانته، وللقا�ضي احلق يف تقدير 
كفاية البينة وله يف ذلك �ضلطان كامل ل يخ�ضع لرقابة حمكمة النق�ص لكن ت�ضتطيع حمكمة ثاين درجة 
اأقوال ال�ضهود ما يغاير ماا�ضتخل�ضته منها حمكمة الدرجة الأولى. راجع: عبدالرزاق  اأن ت�ضتخل�ص من 
ال�ضنهوري، الو�ضيط يف �ضرح القانون املدين )2/323(، وت�سرتط كامل القوانني اأن يوؤدي ال�ساهد اليمني 

باأن يقول احلق.
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فاِت به, واإل اأجزنا �ضهادته عليك(. وقد ظهرت التزكية العلنية قبل التزكية ال�رضية, 
للتحقق من  ال�رضية طريًقا  التزكية  الكذب جاءت  الزور, وظهر  �ضهادة  ف�ضت  ملا  واأننّه 
عدالة ال�ضاهد, التي اأمر بها ربَّنا جلَّ وعال, وهناك من يروي اأنَّ القا�ضي �رضيح املتوفى 
�شنة 78هـ هو اأول من �ضنَّ تزكية ال�رض, فقيل له: اأحدثت, فقال: اأحدثتم فاأحدثنا, وقيل 
اأن ابن �ضربمة املتوفى �ضنة 144هـ: اأول من �ضاأل عن ال�ضهود �رًضا, اإذ قال: ثالثة مل يعمل 
بهن اأحٌد قبلي, ومل يرتكهن اأحٌد بعدي, وذكر منها ال�ضوؤال عن ال�ضهود بال�رض, وقد 
اأُثر عن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه- فيما رواه البيهقي -رحمه اهلل- يف ال�ضنن 
ل  اأيننّ  ي�ضريك  ول  اأعرفك,  ل  اإيننّ  عمر:  له  فقال  عمر,  عند  �َضَهَد  رجاًل  )اأنَّ  الكربى 
اأعرفك, ائِت مبن يعرفك, فقال رجل من القوم: اأنا اأعرفه, قال: باأينّ �ضيء تعرفه, قال: 
بالعدالة والف�ضل, فقال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله وخمرجه, 
قال: ل, قال: فمعاملك بالدينار والدرهم, اللذين بهما ي�ضتدل على مكارم الأخالق, 
قال: ل, قال: ل�ضت تعرفه, ثم قال للرجل: ائِت مبن يعرفك(, ويالحظ اأنَّ الق�ضية التي 
اأما  نظرها عمر ق�ضية حقوقية, ومُمنّثل فيها الطرفان )اخل�ضمان( املدعي واملدعى عليه, 
الإنهاءات املح�ضة التي ل خ�ضومة فيها فلم تكن لدى ذلك الع�رض, ول من بعدهم من 
ر الذي ذكره الفقهاء يف  الع�ضور املتالحقة حماًل للتقا�ضي, ومل يظهر اخل�ضم املُ�َضخَّ
اأنه ورد عن عمر -ر�ضي اهلل عنه-  الق�ضايا, التي ل خ�ضم فيها يف ذلك الزمن, كما 
ا البيهقي,  يف كتابه ال�ضهري لأبي مو�ضى الأ�ضعري -ر�ضي اهلل عنه-, الذي رواه اأي�ضً
اأو  اإل جملوداً يف حٍد,  الدار قطني: )امل�ضلمون عدوٌل بع�ضهم على بع�س,  وكذلك 
جمرباً يف �ضهادة زور, اأو ظنني يف ولء, اأو قرابة اأنَّ اهلل تولى عنكم ال�رضائر ودراأ عنكم 

بالبينات(.
ل لكل ما �ضبق, وبعد قراءة ماهية هذه الإنهاءات والأغرا�س املطلوبة لها,   وبالتاأمنّ
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اإمنا  لالإنهاء  احلقيقي  الأثر  وكون  ال�ضاأن,  لهذا  املنظمة  التعليمات  على  الطالع  وبعد 
يعتمد على �ضهادة ال�ضاهد, وعلى الأ�ضئلة املوجهة اإليه, ومناق�ضته والتثبت من معرفته 
باملنهي, وجهة ات�ضاله به, وفق التعاميم املتعلقة بذلك, كطلبات اإثبات الرتمل والعجز 
واليتم, واأحقية ال�ضمان الجتماعي حيث �ضددت التعليمات اأكرث يف التثبت من حال 
مدى  يظهر  ومل  الغرتاب,  �ضكوك  طلبات  يخ�س  فيما  التام  وال�ضتق�ضاء  ال�ضهود, 
تاأثري التزكية فيها من عدمه, لو بانت اأن ال�ضهادة التي اعتمد عليها القا�ضي كاذبة, بل 
ر فيها, فاإننّ املزكي ل يلحقه تبعة  اأنَّه كاذٌب يف �ضهادته اأو زوَّ لو قرر ال�ضاهد فيما بعد 
به  �َضَهَد  فيما  ال�ضاهد و�ضدقه  �ضهادة  من  التحقق  القا�ضي  املتعني على  واأنَّ  ذلك,  من 
باملدن  املحاكم  ا  وخ�ضو�ضً املحاكم,  بع�س  يف  احلال  لواقع  معاي�ضتي  وبعد  وعدالته, 
الكبرية, وكذلك تعذر اإح�ضار املزكيني, اأو عدم اكتمالهما, نظًرا لت�ضاع وكرب املدينة, 
عليها  والإجابة  معروفة,  التزكية  للمزكي حني  القا�ضي  اأ�ضئلة  ولأنَّ  الن�ضغال؛  وكرثة 
تبداأ وتنتهي بنعم اأ�ضهد اأو نعم اأزكي, ولأننا داأبنا نحن الق�ضاة وتتلمذنا على اأْن نعمل 
التزكية يف كل ق�ضية تعر�س, اأًيا كان مو�ضوعها ولو كانت بال نزاع فيها, كما وجدت 
اأبا مو�ضى  اأنَّ يف نظام املرافعات ال�رضعية ما يوافق ما وجه به اخلليفة الرا�ضد عمر - 
الأ�ضعري حيال التحري عن ال�ضهود, من اأنَّ القا�ضي ي�ضاأل ال�ضهود عن جهة ات�ضالهم 
باخل�ضوم بالقرابة, اأو بال�ضتخدام, اأو غري ذلك اإْن كان له ات�ضال بهم )مادة )11( من 
ا, واأنَّه يظهر يل  نظام املرافعات ال�رضعية, وهذا له حظه يف معرفة عدالة ال�ضاهد اأي�ضً
اأنَّ النظام عند التاأمل فيما قرره يف اإجراءات طلبات اإثبات الوفاة, وح�رض الورثة يف 
اآخر نظام املرافعات ال�رضعية ولئحته التنفيذية, مل يذكر تزكية ال�ضهود ب�ضيء, تارًكا 
هذا لتقدير الق�ضاة, مبا هو متقرر فقًها, بل مل يذكر عن التزكية �ضيًئا عند ذكره ما يتعلق 
ا عن التزكية  باإجراءات الإثبات يف الباب التا�ضع الف�ضل الأول, كما مل يذكر �ضيًئا اأي�ضً
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اأدائها وما  عند الف�ضل اخلام�س من هذا الباب, وهي ال�ضهادة وكيفية �ضماعها وطريقة 
عند  البينة  تعديل  )املادة 98 /1( من  التنفيذية على  الالئحة  قررته  ما  اإل  بها,  يتعلق 
فيها,  ومل  نزاع  ل  التي  املح�ضة  الإنهائية  الق�ضايا  يخ�س  ل  فيما  وهذا  ال�ضتخالف, 
َيْرتب القا�ضي من �ضهودها, ونظراً ملا قرره الفقهاء -رحمهم اهلل- من اأنه ل ينكر تغري 
يف  اهلل-  -رحمه  اإبراهيم  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضماحة  قرره  وما  الأزمان  بتغري  الأحكام 
�ضيخ  قرره  وما  م�ضلحة  له  ظهر  اإذا  املرجوح  بالقول  والأخذ  العمل  جواز  من  فتاويه 
اأرجح  باملرجوح  الإ�ضالم ابن تيمية -رحمه اهلل- يف هذا اخل�ضو�س من كون العمل 

للم�ضلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح اأرجح مل�ضلحة راجحة.
لذا اآمل اأن يتم تقرير ذلك كمبداأ من املبادئ العامة يف املتعلقة بالق�ضاء وذلك من 
قبل املحكمة العليا وفقاً للمادة الثالثة ع�رضة من نظام الق�ضاء ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
الكرمي رقم 78/2 وتاريخ )1/)/1428هـ, كما اأرى حذف اخلانة املخ�ض�ضة للتزكية 

من النماذج وترك الأمر لتقدير القا�ضي.
 هذا واأ�ضال اهلل العلي العظيم اأن يبارك اخلطى, ويوفق اجلهود ويكللها بالنجاح, 
اإ�ضدارها؛  على  والعمل  املجلة  هذه  اقرتاحه  اهلل-  -وفقه  العدل  وزير  ملعايل  ون�ضكر 
لتكون رافًدا حقوقًيا مهًما ونهًما قانونًيا يفيد منه املخت�ضني وغري املخت�ضني, واإن �ضاء 

اهلل تكون هذه املجلة اإطاللة رائعة ودائمة ملنظومة العمل العديل الرائد.
و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني... 


