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بينّ الباحث التايل:

- عرف الرجوع عن ال�شهادة باأنه: اأن ينفي ال�شاهد ما اأثبته ابتداًء ب�شهادته باأن 

يقول: رجعت عما �شهدت به، اأو �شهدت بزور ونحوها.

- اتفاق الفقهاء على حجية ال�شهادة واأنها طريق من طرق الإثبات اأمام الق�شاء.

-�ضرط �ضحة الرجوع عن ال�ضهادة اأن يكون يف جمل�س الق�ضاء.

- اأحوال الرجوع عن ال�شهادة: 

1- قبل �شللدور احلكم: ل يجوز للقا�شللي اعتبار ال�شللهادة دليللا، وله تعزير 

وت�شهري ال�شهود عن رجوعهم، ما مل يكن رجوعهم عن �شهادة على �شخ�ص بالزنا، 

ففي رجوعهم خاف على قولي:

الأول: يحدنّ الراجع بحد القذف، وهو ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء.

الثاين: ل يحد الراجع، وهو رواية يف مذهب الإمام اأحمد، وهو ترجيح البحث.

2- بعد �شدور احلكم وقبل التنفيذ: له حالت كالتايل:

اأ- الرجوع عن ال�شهادة يف احلدود اأو الق�شا�ص، فيه خاف على قولي:

الأول: وجللوب نق�ص احلكم وعدم تنفيذه، وهو قول عامة الفقهاء، وهو ترجيح 

البحث.

الثاين: اإن كانت ال�شهادة يف دم، فيجب ا�شتيفاوؤه، وهو قول الإمام خليل.

ب- الرجوع عن ال�شهادة يف املال، فيه خاف على قولي: 

الأول: ل ُينق�للص احلكللم، وي�شللمن ال�شللهود املحكللوم بلله، وهو قللول جمهور 
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الفقهاء، وهو ترجيح البحث.

الثاين: وجوب نق�ص احلكم، وهو قول ال�شافعية واأهل الظاهر.

3- بعد �شدور احلكم وبعد التنفيذ: فيه خاف على قولي:

الأول: ل ُينق�للص احلكم، وهو قول الإمام مالك وال�شللافعي واأحمد، وهو ترجيح 

البحث.

الثاين: ل يقت�ص من ال�شهود، ولكنهم ي�شمنون الدية واملال امل�شروق، وهو قول 

اأبي حنيفة و�شاحبيه.

- الرجوع اجلزئي يف الأمور املالية له حالت كالتايل:

 الرجوع قبل احلكم له اعتباره، ولي�ص للقا�شي احلكم ب�شهادتهم، ولكن له حق 

تعزير وت�شهري الراجع.

واإن كان الرجوع بعد احلكم فله حالتان:

الأولللى: اإن كان ينق�للص الن�شللاب بالرجللوع، فللريى البحث �شللمان الراجعي 

بق�شطهما من املال ح�شب عدد ال�شهود وعدد الراجعي

الثانية: اإن كان ل ينق�ص الن�شاب، فريى البحث عدم �شمان ال�شاهد ل�شيء.

واإن كان الرجللوع بعللد احلكم وال�شللتيفاء، فا ُينق�ص احلكللم، ول يجب على 

امل�شهود له رد ما اأخذه.

- الرجوع اجلزئي يف احلدود والق�شا�ص له حالت كالتايل:

الرجوع قبل احلكم يف حد الزنا فيه ثاثة اأقول:

الأول: اإقامللة احلللد على جميع ال�شللهود الأربعة، وهللو قول الإمللام اأبي حنيفة 

و�شللاحباه، واملالكيللة وقللول عند ال�شللافعية ورواية يف مذهب الإمللام اأحمد، وهو 
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ترجيح البحث.

الثاين: اإقامة احلد على باقي ال�شهود فقط، وهو قول يف مذهب احلنابلة.

الثالللث: اإقامة حد القذف على ال�شللاهد الراجع فقط، وهللو قول الإمام زفر من 

احلنفية، وبع�ص ال�شافعية.

- اأن الرجللوع اجلزئي الذي ل يوؤثر على الن�شللاب بعد احلكم وقبل ال�شللتيفاء 

ح البحث عدم  يف ال�شللهادة على احلدود والق�شللا�ص، فيه خاف بي الفقهللاء، رجنّ

ت�شمي ال�شاهد عند رجوعه ما دام اأنه قد بقي من ال�شهود ما يكفي لإثبات احلق.

- اأن الرجوع اجلزئي املوؤثر على الن�شاب بعد احلكم وقبل ال�شتيفاء يف ال�شهادة 

ح البحث اإقامة احلد على من  على احلدود والق�شللا�ص فيه خاف بي الفقهاء، رجنّ

بقي دون من رجع.

- اأن الرجوع اجلزئي بعد احلكم وال�شتيفاء فيه خاف بي الفقهاء، راأى البحث 

اأن ال�شاهد الذي رجع يحد حد القذف ويغرم ربع الدية.

- اختاف الفقهاء يف رجوع ال�شللاهد عن بع�ص �شهادته على اأربعة اأقوال، راأى 

البحث قبول قول ال�شللاهد اإذا رجع عن بع�ص �شللهادته مع التقييد ببقاء ال�شللاهد 

على العدالة وعدم احلكم بال�شهادة وعدم مفارقة جمل�ص احلاكم.

- اختاف الفقهاء يف تلقي احلاكم لل�شللهود الرجوع عن ال�شهادة على قولي، 

رجح البحث اأن للحاكم تلقي ال�شاهد الرجوع عن �شهادته يف هذا احلد.

- اختاف الفقهاء يف رجوع املزكي لل�شهود عن تزكيتهم هل ي�شمنون �شيئا، 

ح البحث وجوب ال�شمان على املزكي الذين رجعوا عن تزكيتهم  على قولي، رجنّ

لل�شهود.



6263 العدد |66| ذو القعدة 1435هـ    

�آله   �حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني، وعلى 
و�أ�سحابه �أجمعني �سالة و�سالماً متالزمني �إلى يوم �لدين. 

وبعد: 
فقد �أمر �هلل بالعدل وحرم �جلور و�لظلم و�رشع من �لأحكام ما يحقق ذلك فعندما 
تكون هناك �ختالفات �أو منازعات ي�سار �إلى �لق�ساء فكان �لق�ساء ول يز�ل خري حافظ 
للحقوق ور�د�ً للمظامل �إلى �أهلها. وكانت �ل�سهادة دلياًل قاطعاً، وحجة بالغة يف �إ�سد�ر 
بعد  عنها  �لرجوع  وكذلك  �حلقوق،  �إ�ساعة  عليه  يرتتب  وفقدها  �لق�سائية،  �لأحكام 
�أد�ئها كلياً �أو جزئياً ترتتب عليه �أ�رش�ر كثرية ، منها: ما يعود على �لر�جع عن �ل�سهادة، 

ومنها: ما يعود على غريه. 
فكان مو�سوع هذ� �لبحث ) �أحكام �لرجوع يف �ل�سهادة( . 

اأواًل: مو�ضوع البحث:

�أدلة �لإثبات، وحكم �لرجوع فيها من قبل  �ل�سهادة كاأحد  يدور هذ� �لبحث حول 
�إ�سد�ر �حلكم،  �أو بعد  �لقا�سي حكمه،  �إ�سد�ر  �ل�سهود �سو�ء كان ذلك �لرجوع قبل 
ولكن قبل �لتنفيذ لذلك �حلكم �أو كان رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد �إ�سد�ر �لقا�سي 
حلكمه، وتنفيذ ذلك �حلكم �إلى جانب �حلديث عن رجوع بع�ض �ل�سهود عن �سهادتهم 
وبقاء �لآخرين على تلك �ل�سهادة و��ستمر�رهم عليها وتبعاً لذلك يعر�ض �لبحث �إلى 
م�ساألة ذ�ت �سلة وثيقة بهذ� �ملو�سوع، �أل وهي: رجوع �ملزكني يف تزكيتهم لل�سهود، 
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ثم يدلف �لبحث للحديث عن �ل�سمان �ملرتتب على رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم �أو 
رجوع �ملزكني لهوؤلء لل�سهود وعلى من يكون هذ� �ل�سمان؟

ثانياً: اأهمية البحث واأ�ضباب اختياره:

تتجلى �أهمية هذ� �لبحث و�أ�سباب �ختياره يف �لأمور �لآتية:
1- كون �ل�سهادة من �أقوى طرق �لإثبات �ملجمع عليها لدى �لفقهاء.

2- �أن �لرجوع عن �ل�سهادة له �أثره �لكبري يف �إ�سد�ر �حلكم من عدمه.
3- تنوع �آثار �لرجوع يف �ل�سهادة وتبعاته قبل �حلكم، �أو بعد �حلكم، كذلك وقبل 

�لتنفيذ، �أو بعد �حلكم و�لتنفيذ ولكل �أثره وتو�بعه.
�حلالت  من  �أي  يف  ـ  �سهادتهم  عن  �ل�سهود  بع�ض  رجوع  على  �ملرتتبة  �لآثار   -4

�ل�سابقة ـ مع بقاء �ل�سهود �لآخرين على �ل�سهادة.
5- كذلك �لآثار �ملرتتبة على رجوع �ملزكني عن تزكيتهم لل�سهود.

6- ما يرتتب على �لرجوع عن �ل�سهادة من �لإتالف �لذي ي�ستوجب �ل�سمان كما 
ن�ض عليه �لفقهاء.

لهذه �لأ�سباب ر�أيت �أن �لكتابة يف هذ� �ملو�سوع من �لأهمية مبكان.
ثالثا: الدرا�ضات ال�ضابقة:

�ل�سهادة من �أقوى طرق �لإثبات ولذ� فاإنه ل يكاد يخلو كتاب من كتب �لفقه �لتي 
حتدثت عن �ملعامالت من �حلديث عنها �إل �أنني مل �أقف ـ وح�سب �طالعي ـ على بحث 
�لباب  هذ�  من  م�سائل  عليه  �طلعت  ما  �أن  غري  �ل�سهادة.  عن  �لرجوع  باأحكام  خا�ض 
مدرجة مع غريها وكل م�سنف يعر�ض من �مل�سائل ما ير�ه منا�سباً ملوؤلفه.فمعظم �لأبحاث 
�لتي �طلعت عليها تتكلم عن �ل�سهادة ب�سفة عامة ورمبا عر�ض بع�سها ل�سيء من م�سائل 
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يف  �ل�سهادة  )�أحكام  بـ  �ملو�سومة  �لدكتور�ه  ر�سالة  ذلك:  ومن  �ل�سهادة  يف  �لرجوع 
�لفقه �لإ�سالمي( للدكتور حممد عثمان جامعة �أم �لقرى عام 1398هـ ، وكذلك ر�سالة 
جامعة  �لإ�سالمي(  �لفقه  يف  �ل�سهادة  )مو�نع  بعنو�ن  �حلربي  �أمين  للباحث  ماج�ستري 
�أم �لقرى عام 1422هـ. وهذه �لدر��سات قد عر�ست ل�سيء من �أحكام �لرجوع يف 

�ل�سهادة على خالف بينها من حيث �لطول و�لإيجاز.
غري �أين وقفت على بحث �سمل جميع �أنو�ع �لرجوع يف �لق�ساء ومن ذلك �ل�سهادة 
لف�سيلة �ل�سيخ �أ.د بندر بن فهد �ل�سويلم عنو�نه: �لرجوع و�أحكامه يف جمال �لق�ساء 
�أنني  �إل  �ل�سهادة  �لباحث لعدد من م�سائل �لرجوع يف  ـ وقد عر�ض  ـ ر�سالة دكتور�ه 
�ختلف معه ومع �لبحوث �لتي �سبق ذكرها يف جانب �جلمع وجانب �لعر�ض للم�سائل 
�ملر�جع  تلك  يف  ترد  مل  �لتي  �ل�ستدلل  جو�نب  يف  كذلك  �لبحث  حمل  �ملطروحة 
مع  �لبحث  هذ�  م�سائل  بع�ض  يف  �لو�ردة  �خلالفات  يف  �لرتجيح  جو�نب  �إلى  �إ�سافة 
�حلر�ض على �لرتكيز يف مو�سوع �لبحث وترك �ل�ستطر�د فيما ل عالقة له مبو�سوع 

�لبحث.
وكما �سبق فاإن كل من كتب يف طرق �لإثبات و�لبينات �لق�سائية قد تعر�ض للكتابة 
�أجد من  �إحدى و�سائل �لإثبات، لكنني وكما قلت مل  باعتبارها  �ل�سهادة  يف مو�سوع 
�أفرد: �أحكام �لرجوع عن �ل�سهادة يف كتاب م�ستقل يجمع متفرقه ويلم �ستاته لي�سهل 

�لو�سول �إليه و�لنتفاع به.
رابعاً: م�ضكلة البحث وت�ضاوؤالته:

تتمثل م�سكلة �لبحث حول: معنى �ل�سهادة، ومعنى: �لرجوع، وبيان: �لإجماع على 
عن  �ل�سهود  رجوع  حكم  بيان  ثم  عليها.  �ملتفق  �لإثبات  طرق  كاأحد  �ل�سهادة  حجية 
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�سهادتهم �سو�ء كان قبل �إ�سد�ر �لقا�سي حلكمه، �أو بعد �إ�سد�ر �حلكم ولكن قبل تنفيذ 
هذ� �حلكم �أو بعد �إ�سد�ر �حلكم وتنفيذه وكذلك رجوع بع�ض �ل�سهود عن �سهادتهم 
�ملزكني  رجوع  كذلك  عليها،  و��ستمر�رهم  �ل�سهادة،  هذه  على  �ل�سهود  بقية  وبقاء 
�لذي يرتتب  �ل�سمان  �إياهم وما يرتتب على ذلك وكذ�  �ل�سهود عن تزكيتهم  لهوؤلء 

على رجوع �ل�سهود �أو من يزكيهم.
وميكن �سياغة تلك �مل�سكلة يف �لت�ساوؤلت �لآتية:

1- ما معنى �ل�سهادة؟
2- ما �ملفهوم �لدقيق للرجوع؟

3- ما حكم رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم �إذ� كان قبل �إ�سد�ر �لقا�سي حلكمه؟
4- وماذ� عن رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم �إذ� كان ذلك �لرجوع بعد �إ�سد�ر �لقا�سي 

حلكمه؟
5- و�إذ� رجع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد �إ�سد�ر �لقا�سي حلكمه ونفذ هذ� �حلكم فما 

�لعمل؟
6- ما حكم رجوع بع�ض �ل�سهود عن �سهادتهم يف هذه �لق�سية مع بقاء �لآخرين 

على هذه �ل�سهادة؟
7- �إذ� رجع �ملزكون لهوؤلء �ل�سهود فما �حلكم؟

8- هل هناك �سيء من �ل�سمان يرتتب على �ل�سهود �أو �ملزكني يف حالة �لرجوع؟
خام�ضاً: منهج البحث:

 ي�ستخدم �لبحث �ملنهج �لو�سفي �لذي يهتم بتحليل م�ساألة �لرجوع عن �ل�سهادة؛ 
وذلك بتحديد مفهومها، وبيان �أحو�ل هذ� �لرجوع، و�لأمور �لتي ترتتب على ذلك، 
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وكذ� رجوع بع�ض �ل�سهود عن �سهادتهم، ومثله رجوع �ملزكني لهوؤلء �ل�سهود ناهيك 
عما يرتتب من �ل�سمان على رجوع �ل�سهود، �أو رجوع �ملزكني ويكون ذلك بتحرير 
حمل �لنز�ع �إن �حتيج لذلك ثم عر�ض �أقو�ل �لفقهاء ـ رحمهم �هلل ـ من�سوبة لأ�سحابها 

ثم �إير�د �لأدلة وما يتبعها من مناق�سات ثم �لرتجيح.
�ضاد�ضاً: اإجراءات البحث:

1-مر�جعة �لدر��سات و�لبحوث �ملرتبطة مبو�سوع �لبحث.
2-مر�جعة �لكتب �لتي تناولت مو�سوع �لدر��سة.

3-مر�جعة �لدوريات و�ملجالت �لتي تناولت مو�سوع �لدر��سة.
هذ�  ملناق�سة  �لإ�سالمي؛  �لفقه  يف  �ملتخ�س�سني  مع  �سفوية  مقابالت  4-�إجر�ء 

�ملو�سوع، وذلك بهدف �لإفادة من خرب�تهم يف هذ� �ملجال.
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التمهيد

وفيه مطلبان

املطلب الأول: التعريف مبفردات مو�ضوع البحث

وفيه فرعان: 

الفرع االأول: تعريف الرجوع:

اأوًل: تعريف الرجوع يف اللغة: 
�لرجوع يف �للغة م�سدر للفعل رجع يرجع رجوعا، عاد يعود عود� �أي �لعود �إلى ما 
كان منه �لبدء، �أو تقدير �لبدء، مكانا كان �أو فعال �أو قول، وبذ�ته كان رجوعه، �أو بجزء 
من �أجز�ئه، �أو بفعل من �أفعاله، كاأن يقول: �سهدت زور�، �أو �سهدت خالف �حلقيقة 
ونحو ذلك، فالرجوع �لعود، و�لرجع �لإعادة، و�لرجعة يف �لطالق، ويف �لعود �إلى 

�لدنيا بعد �ملمات )1(.
ثانيًا: الرجوع عن ال�شهادة يف ال�شطاح: 

و�لرجوع عن �ل�سهادة يف ��سطالح �لفقهاء: �أن ينفي �ل�ساهد ما �أثبته �أول ب�سهادته 
يف  كذبت  �أو   ، به  �سهدت  فيما  بزور  �سهدت  �أو  به،  �سهدت  عما  رجعت  يقول:  باأن 
�سهادتي، �أو ما �أ�سبه ذلك من �لأقو�ل)2( كاأن يقول �ل�ساهد: �أبطلت �سهادتي، �أو ف�سختها 

)1(  الراغ���ب االأ�ضفه���اين )املف���ردات يف غري���ب الق���راآن( ����ص188 . وحمم���د بن يعقوب ب���ن حممد بن اإبراهي���م ال�ضريازي 
الفريوز اأبادي )ت817ه�()القامو�ص املحيط(ج3 �ص28.

)2(  علي حيدر )درر احلكام �ضرح جملة االأحكام( جملد4 �ص407 ، تعريب املحامي فهمي احل�ضيني،  وعبداهلل حممود بن 
م���ودود )االختي���ار لتعلي���ل املختار( ج1 �ص153 . وعبد اهلل بن حممد بن �ضليمان املعروف بداماد زاده )جممع االأنهر 

يف �ضرح ملتقى االأبحر( ج2 �ص215 . واأحمد اإبراهيم اإبراهيم )موجز يف املرافعات ال�ضرعية( �ص101.
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�أو رددتها )3(. 
ىئ ىئ ىئ ی ڇ يو�سف:  63، وقوله عّز وجّلڇ  ومن معنى �لعود قوله تعالى:  ڇ 
ڇ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ڇ  �سبحانه:  وقوله    ،  15٠ �لأعر�ف:  ڇ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

�أن رجوع  يتقرر  بدء�، وعليه  ما كان عليه  �إلى  �لعود  فالرجوع هنا مبعنى  �لنور:  28  
�ل�ساهد عن �سهادته يعني: نفي ما �أثبته بها �سابقا، �أما �إنكار �ل�سهادة �أ�سال فلي�ض رجوعا 
ول ترتتب عليه �لأحكام �لتي ترتتب على �ل�سهادة؛ لأن �لرجوع عن �ل�سيء �إمنا يكون 

بعد وجوده، و�ملنكر ينفي �لوجود �ملتقدم )4(. 

الفرع الثاين: تعريف ال�ضهادة 

اأوًل: ال�شهادة يف اللغة:
يح�رش  ح�رش  �أو  علماً،  يعلم  علم  �أي  �سهادة،  ي�سهد  �سهد  للفعل  م�سدر  �ل�سهادة 

ح�سور�ً، فمن �لأول قوله تعالى:  ڇ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڇ �آل عمر�ن:  18. 
ومن �لثاين قوله تعالى: ڇ ۀ ہ ہ ہ ہ ڇ �لبقرة:  185، وتاأتي مبعنى �أثر 
وحكم، ومبعنى �خلرب �لقاطع، فيقال: �سهدت �ل�سيء �طلعت عليه وعاينته)5(. فال�سهادة 
��سم من �مل�ساهدة، وهي �لطالع على �ل�سيء عيانا، يقال: �سهدت �ل�سيء �طلعت عليه 

وعاينته، وجمع �ل�ساهد �أ�سهاد و�سهود)6(. 
)3(  �ضهاب الدين اأحمد القليوبي )ت1069ه�( و�ضهاب الدين اأحمد الربل�ضي )ت957ه�( )حا�ضيتان على �ضرح جالل الدين 

املحلي ت 864ه� على منهاج الطالبني للنووي ت676ه� يف فقه ال�ضافعية( ج4 �ص332 .
)4(  د/ عبداهلل علي الركبان )النظرية العامة الإثبات موجبات احلدود( ج2 �ص41.

)5(  الفريوزاأب���ادي ) القامو����ص املحي���ط( ج1 ����ص305 ،.  وعل���ي ب���ن حمم���د ب���ن عل���ي ال�ضي���د الزين اجلرج���اين )ت816ه�( 
)التعريف���ات( ����ص114 ، واأب���ي احل�ض���ني اأحم���د بن فار�ص ب���ن زكريا القزويني ال���رازي )ت   395ه����( )معجم مقايي�ص 
اللغ���ة( ����ص539 ، وجم���ال الدي���ن حمم���د ب���ن مك���رم بن منظ���ور )ت 711ه���� ( )ل�ض���ان الع���رب( ج3 ����ص239 ، والراغب 

االأ�ضفهاين )املفردات يف غريب القراآن( �ص267 .
)6(  اأحمد بن حممد الفيومي )ت 770ه� ( )امل�ضباح املنري( �ص124.
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ثانيًا: ال�شهادة يف ال�شطاح: 
لل�سهادة يف ��سطالح �لفقهاء �أكرث من تعريف؛ فقد تباينت �ألفاظ �لفقهاء يف تعريفها 

تبعا لختالفهم يف �لأحكام �ملتعلقة بها. 
1-فعند �حلنفية)7(  هي )�إخبار، بحق للغري على �لغري، بلفظ �ل�سهادة، عند �لقا�سي، 

عن م�ساهدٍة وعيان، ل عن ظن وح�سبان( . 
ليحكم   - عاٍم  باأمٍر  ولو   - علم  مبا  حاكماً،  عدٍل،  )�إخباُر  هي  �ملالكية)8(  2-وعند 

مبقت�ساه(. 
3-وعند �ل�سافعية)9( هي )�إخباُر حاكٍم - �أو حمّكٍم - عن �سيء، بلفظ خا�ض( �أي: 

على وجٍه خا�ض، باأن تكون عند قا�ض مثال، وبلفظ: �أ�سهد. 
�أو  ك�سهدت،  خا�ض،   بلفظ  علمه،  مبا  �سخ�ٍض  �إخبار   ( هي  �حلنابلة)10(   4-وعند 

�أ�سهد(. 
الرتجيح:

و�لر�جح من هذه �لتعريفات ما ذهب �إليه �ملالكية، وهو قولهم: )�إخبار عدل حاكماً، 
مبا علم ـ ولو باأمر عام ـ ليحكم مبقت�ساها( حيث مل يخ�سوها بلفظ �أ�سهد كما ذهب �إلى 
ذلك �حلنفية و�ل�سافعية و�حلنابلة، وذلك لأن لفظ �ل�سهادة ي�ستعمل ملعان �أخرى، كمجرد 

�لإخبار �أو �حل�سور مما ل عالقة له بال�ساهدة يف �لأحكام �ل�رشعية خا�سة. 
)7(  عب���د اهلل ب���ن حمم���د بن �ضليمان اأفندي داماد املدع���و �ضيخي زاده )ت1078ه�( )جممع االأنهر �ضرح ملتقى االأبحر( ج2 

�ص185 .
)8(  حممد بن اأحمد علي�ص )ت1299ه�( منح اجلليل على خمت�ضر خليل( ج4 �ص215 ، وبرهان الدين بن اإبراهيم بن علي 

بن حممد بن فرحون)ت799ه�( )تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول االأق�ضية ومناهج االأحكام( ج1�ص205 .
)9(  اأحمد بن اأحمد القليوبي )ت1069ه�( واأحمد الربل�ضي امللقب بعمريه )ت957ه�()حا�ضية قليوبي وعمريه( ج4 �ص318 

، و�ضم�ص الدين حممد بن �ضهاب الدين اأحمد الرملي )ت1104ه�( )نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج( ج8 �ص135.
)10(  البهوتي )ك�ضاف القناع على منت االإقناع( ج6 �ص404.
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املطلب الثاين: حجية ال�ضهادة

يف  وحجة   ، �لق�ساء  �أمام  �لإثبات  طرق  من  طريق  �ل�سهادة  �أن  على  �لفقهاء  �تفق 
�إ�سد�ر �لأحكام )11( و��ستدلو� بالكتاب، و�ل�سنة، و�لإجماع، و�ملعقول . 

�لبقرة:  ڇ  ڈ ژ ژ ڑ  تعالى: ڇ  قوله  ومنها  كثرية  فاآيات  �لكتاب  �أما 
282، وقوله تعالى: ڇ ى ى ائ ڇ �لبقرة:  282، وقوله تعالى �أي�ساً: ڇ ڈ 

ڈ ژ ژ ڇ �لطالق:  2. 
ووجه �لدللة من هذه �لآيات: �أن �هلل - تعالى - �أمر بالإ�سهاد، و�لأمر دليل �مل�رشوعية؛ 

�إذ لو مل يكن �لإ�سهاد م�رشوعا ملا �أمر به. 
و�أما �ل�سنة فاأحاديث كثرية وردت عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ومنها ما رو�ه 
م�سلم عن �لأ�سعث بن قي�ض )قال: كان بيني وبني رجل خ�سومة يف بئر فاخت�سمنا �إلى 

ر�سول �هلل ز فقال: �ساهد�ك �أو ميينه()12(. 
فقال:  �رش�حة  �ل�سهادة  طلب  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �أن  �لدللة:  ووجه 
)�ساهد�ك �أو ميينه( فعّدها حجة ودلياًل لف�سل �خل�سومة، وح�سم �لنز�ع، �إذ لو مل تكن 

معتربة ملا طلبها �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم، فطلبه �إياها دليل �عتبارها. 
بال�سهادة  �لعمل  – وب�سكل م�ستفي�ض -  �لفقه  �إلينا كتب  نقلت  فقد  �لإجماع:  و�أما 

كدليل للقا�سي يعتمد عليه يف �إ�سد�ر �أحكامه)13(. 
)11( الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 �ص282 .

)12(  رواه البخاري )ج2/�ص889( وم�ضلم )86/1(. 
)13( الكا�ضاين)بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتي���ب ال�ضرائ���ع( ج6 ����ص266 . ابن فرح���ون )تب�ضرة احلكام( ج1 ����ص201. واحلطاب 
)مواه���ب اجللي���ل �ضرح خمت�ض���ر خليل( ج6 �ص151. وحممد علي�ص )منح اجلليل عل���ى خمت�ضر خليل( ج4 �ص215. 
ال�ضربيني اخلطيب )مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج( ج4 �ص426 ، والبهوتي )ك�ضاف القناع عن منت 

االإقناع( ج6 �ص404 ،.
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�هلل  ف�رشع  �حلقوق،  �إ�ساعة  عليه:  يرتتب  بال�سهادة  �لأخذ  عدم  فاإن  �ملعقول:  و�أما 
�ل�سهادة؛ حلفظ �حلقوق لأ�سحابها)14(. 

وقد جعل �ل�سارع �ل�سهاد�ت تتفاوت فيما بينها يف عدد �ل�سهود ويف جن�سهم: فبع�ض �حلالت 
�لزنا.  باأقل من ذلك كحد  �أربعة رجال ول ي�سح  �إلى �سهادة  �لق�ساء  �أمام  �لإثبات  حتتاج يف 
يكتفى  وبع�سها  ونحوها.  و�ل�رشقة  �لدماء  يف  كال�سهادة  رجلني،  �سهادة  �إلى  يحتاج  وبع�سها 
فيه  برجل و�مر�أتني �أو �ساهد وميينه، وذلك يف �ملال وما يوؤول �إليه كالبيع و�لرهن ونحو ذلك. 
وبع�سها ل يكتفى فيه باأقل من �أربع ن�ساء، وذلك فيما ل يطلع عليه �إل �لن�ساء غالبا كالولدة 
و�لبكارة وما �إلى ذلك مما يخت�ض به �لن�ساء، وعند مالك: يكفي فيه �ثنتان من �لن�ساء؛ لأن �ملعترب 
يف باب �ل�سهادة �سيئان، )�لعدد و�لذكورة(، وقد تعذر �عتبار �لذكورة؛ لعدم �لطالع فيبقى 

�لعدد معترب� على حاله. وقال �أبو حنيفة: يكفي �مر�أة و�حدة، و�الثنتني �أحوط)15(. 

املبحث الأول: الأ�صل يف الرجوع عن ال�صهادة ومكانه و�صروط �صحته

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: الأ�صل يف الرجوع عن ال�صهادة

�لأ�سل يف �لرجوع عن �ل�سهادة قول عمر ر�سي �هلل عنه يف كتابه �ل�سهري �لذي بعث 

)14( الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 �ص266 . ال�سرخ�سي )املب�سوط( ج16 �ص111 . القرايف )الفروق( 
ج4 ����ص34 . وحمم���د ال�ضربين���ي اخلطي���ب )ت 997ه����( )مغني املحتاج اإلى معرف���ة معاين األفاظ املنه���اج( ج4 �ص426 
.من�ض���ور ب���ن يون����ص البهوت���ي )ت 1051ه�( )ك�ض���اف القناع عن منت االإقن���اع( ج6 �ص404 طبع���ة الريا�ص . وعبداهلل 

حجازي )ت 1226ه�( ) حا�ضية ال�ضرقاوي على التحرير( ج2 �ص440 .
)15(  حمم���د ع���الء الدي���ن احل�ضكفي)ت1088ه�( )�ضرح الدر املختار ( ج2 �ص344 ،. واأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�ضد 
القرطبي )ت 595ه�( )بداية املجتهد ونهاية املقت�ضد( ج2 �ص501 ،وابن فرحون )تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول االأق�ضية 

ومناهج االأحكام( ج2 �ص267 . ال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص627 ، والبهوتي )ك�ضاف القناع ( ج6 �ص404 .
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به �إلى �أبي مو�سى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه، وقد جاء فيه: )......ل مينعك ق�ساء ق�سيته 
بالأم�ض، ر�جعت فيه نف�سك، وهديت فيه لر�سدك فاإن مر�جعة �حلق خري من �لتمادي 
يف �لباطل.....()16(. فكذلك �ل�ساهد؛ لأن �ملعنى يجمعهما؛ لأن �لرجوع عن �ل�سهادة 

)16(  حممد بن خلف بن حيان )ت 306ه�( )اأخبار الق�ضاة( ج1 �ص71�72 . قال االإمام الدارقطني يف ال�ضنن )ج4/�ص206(: 
حدثنا اأبو جعفر حممد بن �ضليمان بن حممد النعماين نا عبداهلل بن عبدال�ضمد بن اأبي خدا�ص نا عي�ضى بن يون�ص 
ن���ا عبي���داهلل ب���ن اأب���ي حميد عن اأبي امللي���ح الهذيل قال: كتب عمر بن اخلط���اب اإلى اأبي مو�ضى االأ�ضع���ري اأما بعد فاإن 
الق�ض���اء فري�ض���ة حمكم���ة و�ضن���ة متبعة فافه���م اإذا اأديل اإليك بحجة واأنف���ذ احلق اإذا و�ضح فاإن���ه ال ينفع تكلم بحق ال 
نفاذ له واآ�ص بني النا�ص يف وجهك وجمل�ضك وعدلك حتى ال يياأ�ص ال�ضعيف من عدلك وال يطمع ال�ضريف يف حيفك 
البينة على من ادعى واليمني على من اأنكر وال�ضلح جائز بني امل�ضلمني اإال �ضلحاً اأحل حراماً اأو حرم حالاًل ال مينعك 
ق�ض���اء ق�ضيت���ه باالأم����ص راجع���ت فيه نف�ض���ك وهديت فيه لر�ض���دك اأن تراجع احل���ق فاإن احلق ق���دمي ومراجعة احلق 
خ���ري م���ن التم���ادي يف الباطل الفه���م الفهم فيما يختلج يف �ضدرك مم���ا مل يبلغك يف الكت���اب اأو ال�ضنة اعرف االأمثال 
واالأ�ضب���اه ث���م ق����ص االأمور عند ذلك فاعمد اإلى اأحبه���ا عند اهلل واأ�ضبهها باحلق فيما ترى واأجع���ل ملن ادعى بينة اأمداً 
ينتهي اإليه فاإن اأح�ضر بينة اأخذ بحقه واإال وجهت الق�ضاء عليه فاإن ذلك اأجلى للعمى واأبلغ يف العذر، امل�ضلمون عدول 
بع�ضه���م عل���ى بع����ص اإال جملود يف ح���د اأو جمرب يف �ضهادة زور اأو ظنني يف والء اأو قراب���ة، اإن اهلل تولى منكم ال�ضرائر 
ودراأ عنك���م بالبين���ات واإي���اك والقلق وال�ضجر والتاأذي بالنا�ص والتنكر للخ�ض���وم يف مواطن احلق التي يوجب اهلل بها 
االأجر ويح�ضن بها الذخر فاإنه من ي�ضلح نيته فيما بينه وبني اهلل ولو على نف�ضه يكفه اهلل ما بينه وبني النا�ص ومن 
تزي���ن للنا����ص مب���ا يعلم اهلل منه غري ذلك ي�ضنه اهلل فما ظنك بثواب غري اهلل عز وجل يف عاجل رزقه وخزائن رحمته 
وال�ض���الم علي���ك. ورواه البيهق���ي يف �ضنن���ه الك���ربى )ج10/����ص115(. وقال احلاف���ظ يف التلخي�ص احلب���ري يف تخريج 
اأحادي���ث الرافع���ي الكبري )ج4/����ص473(. حديث عمر: »اأنه كتب اإلى اأبي مو�ضى: ال تدع���ن ق�ضاء ق�ضيته، ثم راجعت 
في���ه نف�ض���ك، فهدي���ت لر�ض���دك اأن تنق�ضه، فاإن احلق ق���دمي ال ينق�ضه �ضيء، والرجوع اإلى احل���ق خري من التمادي يف 
الباط���ل، رواه الدارقطن���ي والبيهقي من حديث عمر اأمت منه، و�ضاقه ابن حزم من طريقني، واأعلهما باالنقطاع، لكن 
اخت���الف املخ���رج فيهم���ا، مم���ا يقوي اأ�ضل الر�ضال���ة، ال�ضيما ويف بع����ص طرقه اأن راوي���ه اأخرج الر�ضال���ة مكتوبة، وقال 
يف الب���در املن���ري يف تخري���ج االأحادي���ث واالآث���ار الواقع���ة يف ال�ضرح الكب���ري )ج9/�ص605(: ه���ذا االأث���ر رواه الدارقطني 
والبيهقي يف »�ضننه« وهو كتاب معروف م�ضهور ال بد للفقهاء من معرفته والعمل به. واأعله ابن حزم يف املحلى )ج1/
�ص59( فقال: وهذه ر�ضالة مل يروها اإال عبدامللك بن الوليد بن معدان، عن اأبيه وهو �ضاقط بال خالف واأبوه اأ�ضقط 
منه اأو هو مثله يف ال�سقوط. واإعالل ابن حزم لي�س يف مكانه لأن راويه عند البيهقي اأخرج الر�سالة مكتوبة ففي �سننه 
الكربى )ج10/�ص115( قال: حدثنا اأبو طاهر الفقيه اإمالء وقراءة اأنباأ اأبو حامد بن بالل ثنا يحيى بن الربيع املكي 
ثن���ا �ضفي���ان ع���ن اإدري�ص االأودي قال اأخ���رج اإلينا �ضعيد بن اأبي بردة كتاباً فقال: هذا كت���اب عمر ر�ضي اهلل عنه اإلى اأبي 
مو�ض���ى ر�ض���ي اهلل عن���ه فذكر احلديث. واالأثر اأخرج���ه وكيع يف اأخبار الق�ض���اة )70/1، 283( وابن حزم يف »االإحكام يف 
اأ�ضول االأحكام« )146/7( واخلطيب يف »الفقيه واملتفقه« )200/2( وابن عبدالرب يف »اال�ضتذكار« )30/22( من طرق 
ع���ن �ضفي���ان ب���ن عيين���ة عن اإدري�ص االأودي ق���ال :اأخرج اإلينا �ضعيد بن اأبي ب���ردة كتاباً، فقال: »هذا كت���اب عمر اإلى اأبي 
مو�ضى« قال االألباين يف »االإرواء« )241/18(: قوله »هذا كتاب عمر« وجادة، وهي وجادة �ضحيحة من اأ�ضح الوجادات، 
وه���ي حج���ة. و�ضحح���ه اأحمد �ضاكر يف تعليقه عل���ى »املحلى« )60/1(، وقواه �ضيخ االإ�ض���الم يف »منهاج ال�ضنة« )71/6(. 

وله طرق اأخرى ذكرها االألباين وتكلم عليها. و�ضرحه ابن القيم يف »اإعالم املوقعني« )86/1 اإلى 165/2(.
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�لباطلة: رجوع من �لباطل �إلى �حلق)17(.

املطلب الثاين: مكان الرجوع عن ال�صهادة

ذكر �لفقهاء رحمهم �هلل تعالى �أن �ل�سهادة ل تكون �إل يف جمل�ض �لق�ساء وعليه فال 
�إل �إذ� كان يف جمل�ض �لق�ساء �أي�ساً ومن عبار�ت  يكون �لرجوع عن �ل�سهادة معترب�ً 

�لفقهاء ـ رحمهم �هلل تعالى ـ يف ذلك: 
قالو�: )و�لرجوع عن �ل�سهادة ل ي�سح �إل عند قا�ض، �سو�ء كان هو �لقا�سي �لأول 
وهو  �ل�سهادة  به  تخت�ض  مبا  �لرجوع  مبجل�سه،فيخت�ض  تخت�ض  �ل�سهادة  لأن  غريه،  �أو 
جمل�ض �لقا�سي()18(، وقد جاء يف �ملادة )1687( من جملة �لأحكام �لعدلية )ل تعترب 
�ل�سهادة �لتي تقع يف خارج جمل�ض �ملحاكمة()19(، الأنه من �رشط �لرجوع �أن يكون يف 

جمل�ض �لقا�سي)20(. 

املطلب الثالث: �صرط �صحة الرجوع عن ال�صهادة

�سو�ء  �لق�ساء،  جمل�س  يف  �لرجوع  كون  �ل�سهادة،  عن  �لرجوع  ل�سحة  وي�سرتط 
كان �لرجوع عن �ل�سهادة عند �لقا�سي �لذي �سمع �ل�سهادة �أوًل، �أو كان �لرجوع عند 

)17(  عب���د اهلل ب���ن حمم���ود ب���ن مودود )ت 683ه�( االإختي���ار لتعليل املختار( ج2 �ص153 . حممد عرف���ة )حا�ضية الد�ضوقي 
على ال�ضرح الكبري( ج4 �ص207. اأبو اإ�ضحاق ال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص663 وما بعدها حتقيق الزحيلي. وابن قدامة 

)املغني( ج10 �ص317. واحلجاوي )االإقناع لطالب االنتفاع( ج4 �ص528.
)18(  دام���اد اأفن���دي )جمم���ع االأنهر �ضرح ملتقى االأبحر( ج2 �ص215 . وينظر: ابن الهمام )�ضرح فتح القدير( ج4 �ص177. 
وال�ض���ريازي )امله���ذب( ج4 ����ص359. واخلطيب ال�ضربين���ي )مغني املحتاج اإلى معاين األفاظ امله���اج( ج4 �ص460. وابن 

قدامة )املغني( ج10 �ص317. واملرداوي )االإن�ضاف( ج12 �ص101.
)19(  علي حيدر )درر احلكام �ضرح جملة االأحكام( ج14 �ص320.

)20(  املرجع ال�ضابق : انظر املادة )1731( . والكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج2 �ص285 .
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قا�ٍض �آخر، فلو كان �لرجوع يف غري جمل�ض �لق�ساء مل ي�سح ومل ترتتب عليه �أحكام 
�لرجوع يف �ل�سهادة)21(.  

و�إمنا ��سرتط ل�سحة �لرجوع عن �ل�سهادة كونه يف جمل�س �لق�ساء الأمرين: 
�لأول: �إن �لرجوع عن �ل�سهادة ف�سخ لها. 

�لثاين: �إن �لرجوع عن �ل�سهادة، يعني توبة عن �سهادة �لزور، وقد كانت �سهادة 
مبجل�ض  كذلك  عالنية  �لتوبة  فلتكن  �لق�ساء،  مبجل�ض  عالنية  عنها  �ملرجوع  �لزور 

�لق�ساء، لأن �لتوبة على ح�سب �جلناية، فال�رش بال�رش، و�لعالنية   بالعالنية )22(. 

املبحث الثاين: اأحوال الرجوع عن ال�صهادة

وفيه متهيد وثالثة مطالب:

التمهيد:

تتنوع �أحو�ل �لرجوع عن �ل�سهادة كذلك يتنوع �مل�سهود عليه ويف كل حال يختلف 
جميع  قبل  من  يكون  �أن  �إما  �ل�سهادة  عن  فالرجوع  منها.  و�قعة  كل  ح�سب  �حلكم 
�ل�سهود، �أو من بع�سهم، و�ل�سهادة �لتي رجعو� عنها �إما �أن تكون يف مال، �أو يف غري 
مال كحد وق�سا�ض. ويف �جلميع �إما �أن يكون �لرجوع قبل �حلكم، �أو بعد �حلكم، ويف 
حالة ما �إذ� كان �لرجوع بعد �حلكم، فهو �أي�سا �إما �أن يكون قبل �لتنفيذ �أو بعده، ولكل 

)21(  عب���داهلل ب���ن حمم���ود )االختي���ار لتعليل املخت���ار( ج2 ����ص153 ، وعبداهلل بن حمم���د �ضليمان املعروف بدام���اد اأفندي 
)جممع االأنهر �ضرح ملتقى االأبحر( ج2 �ص215 . 

)22(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج7 �ص283. وابن مودود )االختيار لتعليل املختار( ج2 �ص153 . وابن 
عرف���ة )حا�ضي���ة الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( ج4 �ص208. وال�ضريازي )امله���ذب( ج2 �ص321. واملرداوي )االإن�ضاف( 

ج12 �ص101، وابن النجار )منتهى االإرادات يف جمع املقنع مع التنقيح والزيادات( ج2 �ص467.
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حكم يخ�سه، وفيما يلي بيان لذلك:

املطلب الأول : الرجوع عن ال�صهادة قبل �صدور احلكم

من �ملعلوم �أن �ل�سهادة �إمنا تكون عند عدم �لإقر�ر و�لعرت�ف من �ملدعى عليه مبا �دعي 
به عليه، وهي �رشط حكم �لقا�سي، وعليه فاإذ� رجع �ل�سهود قبل حكم �لقا�سي، فاإنه ـ 
و�حلالة هذه ـ مل يجز للقا�سي �عتبار �سهادتهم دليال يحكم مبقت�ساه، حيث يرى �لفقهاء 

�أن �ل�سهادة �رشط �حلكم، وبالرجوع مل تتحقق �ل�سهادة، وعليه فقد �نتفى �حلكم)23(. 
ونظر� لأن رجوع �ل�ساهد عن �سهادته وعدم حكم �لقا�سي ب�سهادته �لتي رجع عنها، 
و�أن �ل�سهادة مل يرتتب عليها �سياع حق حيث مل يحكم بها فاإنه يعاقب �ل�سهود بالتعزير 
و�لت�سهري ، ول �سمان  عليهم يف هذه �حلالة، لأنه مل ُيتلف �سيء على �أحد برجوعهم، 

و�ل�سمان �إمنا يكون عند ح�سول �إتالف )24(. 
هذ� �إذ� مل تكن �ل�سهادة على �سخ�ض بالزنا �أما �إذ� كانت �ل�سهادة على �سخ�ض بالزنا 

فقد �ختلف �لفقهاء يف ذلك على قولني:
منهم حد  و�حد  يحد كل  �ل�سهادة   �لر�جعني عن  �أو  �لر�جع  �أن  يرى  �لأول  �لقول 
وهو  و�ل�سافعية،  و�ملالكية  �حلنفية  من  �لفقهاء،  جمهور  �إليه  ذهب  ما  وهذ�  �لقذف، 

)23(  اأب���و حمم���د عل���ي ب���ن اأحمد بن �ضعيد بن حزم )ت456ه�( )املحلى( ج9 �ص429 م�ضاأل���ة رقم 1797 . والكا�ضاين )بدائع 
ال�ضنائ���ع يف ترتي���ب ال�ضرائ���ع( ج6 ����ص283 . وعب���داهلل بن حمم���د �ضليمان )جمم���ع االأنهر �ضرح ملتق���ى االأبحر( ج2 
����ص215 . وحمم���د ب���ن اأحم���د ب���ن جزي الكلب���ي )ت 741ه����( )القوان���ني الفقهية( �ص313 وم���ا بعده���ا  . وال�ضريازي 
)امله���ذب( ج5 ����ص 659 . واأب���ي زكريا يحي���ى بن �ضرف النووي )ت676ه����( )منهاج  الطالبني وعلي���ه حا�ضيتي قليوبي 

وعمريه( ج4 �ص332 . والرملي )نهاية املحتاج اإلى �ضرح املنهاج( ج8 �ص153 . وابن قدامة)املغني( ج12 �ص369.
)24(  عبد اهلل بن مودود )االختيار لتعليل املختار( ج2 �ص153. وعلي حيدر )درر احلكام �ضرح جملة االأحكام( ج14 �ص406 
� 407 . واب���ن ج���زي الكلب���ي )القوان���ني الفقهي���ة( ����ص313 . وال�ضافع���ي )االأم( ج7 ����ص29 . وال�ض���ريازي )امله���ذب( ج5 

�ص659 . وابن قدامة )املغني( ج12 �ص369 .
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�إحدى �لرو�يتني عند �لإمام �أحمد لأن كالم �ل�سهود يف هذه �حلالة يعترب قذفا ل �سهادة 
وهذ� يوجب �حلد )25(. 

برجوعهم  لأنهم   ، يحدون  ل  �أنهم  �أحمد  �لإمام  مذهب  يف  رو�ية  �لثاين  �لقول 
تائبون، و�لتائب ل ي�ستحق �لعقوبة، ولأن يف درء �حلد عن �لر�جع يف �سهادته متكني له 
من �لرجوع �لذي حت�سل به م�سلحة �مل�سهود عليه، ويف �إيجاب �حلد على �ل�سهود زجر 

لهم عن ذلك خوفا من �حلد، فتفوت م�سلحة �مل�سهود عليه )26(. 
الرتجيح:

و�لذي �أرجحه ما جاء يف �لرو�ية �لثانية لالإمام �أحمد بن حنبل، وهو �أنه ل حد على 
�لزنا حق  �إذ حد  يفوتو� حقا لأحد،  �ل�سهود برجوعهم مل  �سهادته، لأن  من رجع يف 
للم�سهود  �مل�ساحمة، ويف رجوعهم حماية  مبنية على  �هلل  تعالى، وحقوق  خال�ض هلل 
عليه عن �حلد و�سرت عليه، لأن �لعار و�إن كان قد حلقه ب�سهادتهم، �إل �أنه �أ�سد حلوقا به بعد 
�إقامة �حلد عليه، �إذ بها يقطع ب�سدق �ل�سهود. ناهيك �أنهم �إذ� علمو� �أنه �سيقام عليهم 

حد �لقذف �إذ� رجعو� فقد ل يرجعون خوفاً من �إقامة حد �لقذف عليهم. 

املطلب الثاين : الرجوع عن ال�صهادة بعد �صدور احلكم وقبل التنفيذ

�إذ� رجع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد �سدور �حلكم من �لقا�سي وقبل �لتنفيذ، فال تخلو 
�أن تكون على غري ذلك، كاأن تكون  �أو ق�سا�ض، و�إما  �أن تكون على حد  �إما  �ل�سهادة 

على مال مثاًل:
)25(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 �ص288�289 . واأبي ال���ربكات اأحمد الدردير )ال�ضرح الكبري على 
خمت�ض���ر خلي���ل( ج4 ����ص408 . وال�ض���ريازي )املهذب( ج5 �ص625 والرمل���ي )نهاية املحتاج �ضرح املنه���اج( ج8 �ص153 . 

وابن قدامة )املغني( ج12 �ص369.
)26(  ابن قدامة )املغني(ج12 �ص369 .
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اأوًل: اإذا كان الرجوع عن ال�شهادة يف احلدود والق�شا�ص:
�لفقهاء يف  �أو ق�سا�ض، فقد �ختلف  �إذ� كان رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم يف حد 

ذلك على قولني: 
�لقول �لأول: ل يجوز تنفيذ �حلكم ويجب نق�سه وبهذ� قال عامة �لفقهاء)27( معللني 
�سلى  �لنبي  لقول  �سبهة،  فيه  بدليل  تثبت  ل  و�حلدود  قوية،  �سبهة  �لرجوع  باأن  ذلك 
�هلل عليه و�سلم: )�درءو� �حلدود بال�سبهات()28(، و�ل�سبهة هنا جاءت يف �لرجوع عن 

�ل�سهادة.
�لقول �لثاين: �أنه �إذ� كانت �ل�سهادة يف دم فال ينق�ض �حلكم وي�ستوفى �لدم. وهذ� 
�لقول هو �لذي م�سى عليه �لإمام خليل ـ من �ملالكية ـ قيا�ساً على �ملال �إذ� رجع �ل�سهود 

به بعد �حلكم وقبل �لتنفيذ)29(.
ولل�سافعية و�حلنابلة قول بال�ستيفاء �إن كان �حلد لآدمي لأنه لو طر�أ ف�سق على �ل�سهود 

بعد �أد�ء �ل�سهادة ل�ستوفى ومل يرتك)30(.
املناق�شة:

جربه  ميكن  �ملال  لأن  ي�سح،  ل  �ملال  على  �لقيا�ض  باأن  �لثاين  �لقول  على  يعرت�ض 

)27(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع( ج6 �ص288 .حممد بن عرفة )حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( ج4 �ص206 ، واأبي 
ا�ضح���اق اإبراهيم بن علي بن يو�ض���ف الفريوز اأبادي ال�ضريازي)ت476ه�( )املهذب(ج5 �ص660 حتقيق الدكتور حممد 

الزحيلي، والنووي )منهاج الطالبني( ج4 �ص332 .  وابن قدامة )املغني( ج10 �ص309 .
)28(  اأخرج���ه الرتم���ذي، من حديث عائ�ضة )1424( واحلاك���م )384/4( والبيهقي )338/8( وفيه: يزيد بن زياد ال�ضامي، 
وفيه �ضعف، وقد جاء اأي�ضاً من حديث اأبي هريرة: اأخرجه ابن ماجه )2545( وفيه: اإبراهيم بن الف�ضل املخزومي 
، وه���و م���رتوك، وج���اء موقوفاً على عمر � ر�ضي اهلل عنه � اأخرج���ه ابن اأبي �ضيبة )566/9( و�ضحح اإ�ضناده احلافظ يف 

التلخي�ص )65/4( واحلديث �ضّعفه االألباين.
)29(  الت���اج واالإكلي���ل 200/6، و�ض���رح مي���ارة 67/1، والفواك���ه ال���دواين 310/2، وبلغ���ة ال�ضالك 342/2، وحا�ضي���ة الد�ضوقي 

207/4، وحا�ضية العدوي على اخلر�ضي 220/7، وجواهر االإكليل 245/2.
)30(  الوجيز 258/2، واملبدع 274/10، واالإن�ضاف 99/12.
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�إذ  باإلز�م �ل�سهود مثله  باإيجاب عو�سه على �ل�سهود بخالف �لدم فاإنه ل �سبيل جلربه 
�أن م�رشوعية �لق�سا�ض للت�سفي و�لنتقام ل �جلرب، ففارق �لدم �ملال فال ي�سح �لقيا�ض 

عليه)31(.
و�أما �إذ� طر�أ �لف�سق بعد �ل�سهادة فاإنه ل يحقق كون �ل�سهادة كذباً ول كون �ل�ساهد 
فا�سقاً عند �لأد�ء �أو �حلكم بها، ولذ� لو ح�سل له �لف�سق بعد �ل�ستيفاء مل يلزمه �سيء، 
�أن  يعرتف  �ل�ساهد  لأن  �لف�سق  حدوث  من  و�أعظم  قوية  �سبهة  فاإنه  �لرجوع  بخالف 

�سهادته وقعت كاذبة و�أنه كان على حال ل تقبل فيه �ل�سهادة منه لف�سقه)32(.
القول املختار:

�أن  �أقو�ل �أهل �لعلم يف هذه �مل�ساألة وما علل به �أ�سحاب كل ر�أي يظهر  بعد تاأمل 
�لقول بنق�ض �حلكم وعدم �ل�ستيفاء �أولى بالرتجيح ملا ورد على م�ستند �ملخالفني من 

�عرت��سات، ول�سالمة تعليل هذ� �لقول، و�لعلم عند �هلل.
�أما �ل�سهود يف حد �لقذف بعد رجوعهم فيجب �إقامة �حلد عليهم؛ لأن �سهادتهم قد 

�عتربت قذفا منهم بالرجوع عنها، فيقام عليهم حد �لقذف)33(. 
ثانيًا: الرجوع عن ال�شهادة يف املال: 

�إذ� رجع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد �حلكم وقبل �لتنفيذ، وكان �مل�سهود به مال �أو حقا 
من �حلقوق �لتي ل تدر�أ بال�سبهات، فقد �ختلف �لفقهاء ـ رحمهم �هلل ـ يف ذلك على 

قولني: 

)31(  املغني 246/9، واملبدع 273/10، وحا�ضية املقنع 355/4.
)32(  املغني 246/9، وال�ضرح الكبري الأبي الفرج 299/6.

)33(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتيب ال�ضرائع(ج6 �ص288 . وحممد عرفة )حا�ضي���ة الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( 
ج2 ����ص318 . وحمم���د ب���ن حممد بن اأحمد ال�ضربيني اخلطيب )ت977ه�()مغني املحت���اج اإلى معرفة األفاظ املنهاج( 

ج4 �ص456. واأبو النجا )االإقناع لطالب االنتفاع( ج4 �ص528 .
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�ل�سهود عن  ينق�ض برجوع  باق ول  �أن �حلكم  �لفقهاء  �لأول:  يرى جمهور  �لقول 
�سهادتهم، وي�سمن �ل�سهود �ملحكوم به وهو �ملال �لذي تلف ب�سهادتهم ، ويثبت �حلق 
للم�سهود له مال كان �أو غري مال. لأن حقه وجب بحجة م�ستوفية جلميع �ل�رش�ئط، فال 
يزول حقه �إل ببينة، ولأن �حلكم �إذ� وقع ل يجوز نق�سه �إل بدليل قاطع، ولي�ض ثمة ما 
عمل  وقد  �لرجوع،  كاذبا يف  كونه  �لأولى، جلو�ز  �ل�سهادة  �ل�ساهد يف  بكذب  يقطع 

�لقا�سي مبا يجب عليه عند �أد�ء �ل�سهادة، وحني �أقر بالكذب مل يوثق بخربه )34(. 
�حلكم  نق�ض  �إلى  �لظاهر  و�أهل  �ل�سافعية  من  �لفقهاء  بع�ض  ذهب  �لثاين:  �لقول 
بالرجوع عن �ل�سهادة، لأن �حلق ثبت ب�سهادة �ل�سهود، وبرجوعهم ز�ل �ل�سبب �ملثبت 
للحق؛ ولأن �ل�ساهد لو قامت عليه بينة عادلة �سهدت بجرحه و�أنه غري مقبول �ل�سهادة 
لوجب رد �سهادته، ونق�ض �حلكم �ملرتتب عليها، و�إقر�ره على نف�سه بالكذب �أو �خلطاأ 

�أقوى من �سهادة �ل�سهود عليه، فوجب �حلكم برد �سهادته من باب �أولى)35(. 
الراجح:

و�لذي ترجح عندي ما ذهب �إليه �جلمهور من عدم نق�ض حكم �لقا�سي، وذلك لعدة 
�أمور: 

1-�أّن �ل�سهود يف رجوعهم متهمون يف حق �مل�سهود له؛ جلو�ز �أن يكون - �مل�سهود 
عليه - قد هددهم �أو ر�ساهم �أو حملهم على �لرجوع عن �سهادتهم لأمر ما.

2-ولأن �لق�ساء بال�سهادة هو �لأ�سل �لذي يبني عليه �لقا�سي حكمه وما يبنى على 
)34(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتي���ب ال�ضرائ���ع( ج6 ����ص288. وداماد اأفندي )جمم���ع االأنهر �ض���رح ملتقى االأبحر( 
ج2 ����ص215. عل���ي حيدر )درر احلكام �ض���رح جملة االأحكام( ج14 �ص408. وابن عرف���ة )حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح 
الكب���ري(: ج4 ����ص456. وال�ض���ريازي )امله���ذب( ج5 ����ص660. وال�ضربين���ي اخلطيب )مغن���ي املحتاج اإل���ى معرفة األفاظ 
املنه���اج( ج4 ����ص456. واب���ن قدامة )املغني( ج10 ����ص309. ومو�ضى بن اأحمد اأبو النجا احلج���اوي )ت968ه�( )االإقناع 

لطالب االنتفاع( ج4 �ص528 . ود/عبداهلل الركبان )النظرية العامة الإثبات موجبات احلدود( ج2 �ص45.
)35(  ابن حزم )املحلى( ج9 �ص429 م�ضاألة رقم 1797 .وال�ضريازي )املهذب( ج2 �ص359 .
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�لأ�سل فاإنه ثابت كالأ�سل.
3-�أن نق�ض حكم �لقا�سي بعد بنائه على �سهادة �ل�سهود فيه �إغر�ء ل�سعفاء �لنفو�ض 
لإقناع  �مللتوية؛  �لطرق  �إلى  فيلجاأون  �ساحلهم  يف  لي�ض  �لقا�سي  حكم  يكون  عندما 
�ل�سهود بالرجوع عن �سهادتهم �إما بالإغر�ء باملال، �أو �لتهديد لهم ونحو ذلك، ففي عدم 
نق�ض �حلكم �سد�ً لهذ� �لباب وقطعاً للطريق �أمام �لعابثني و�سيانة لالأحكام ولالأعمال 

�لق�سائية بعامة و�إغالقاً لباب �لف�ساد و�لإف�ساد. 
وعليه فاإن �ل�سهود ي�سمنون �ملال للم�سهود عليه؛ لأنهم ت�سببو� يف �إخر�جه من يده، 
ول ميكن �لرجوع على �مل�سهود له؛ لأنه ��ستحق �ملال بحجة �رشعية، ول على �لقا�سي؛ 
الأنه يجب عليه �حلكم مبقت�سى �سهادتهم، ما د�مت �رشوط �ل�سهادة متحققة فيهم، فلم 

يبق �إل ت�سمني �ل�سهود)36(. 
ـ وكل مو�سع ـ  وجب �ل�سمان فيه على �ل�سهود ب�سبب رجوعهم يف �سهادتهم، فاإنه 
�ملر�أة  �لع�رش، وتغرم  بينهم على عددهم بحيث لو رجع �ساهد من ع�رشة غرم  يوزع 

كن�سف ما يغرم �لرجل)37(. 

املطلب الثالث : الرجوع عن ال�صهادة بعد احلكم وبعد التنفيذ 

�إذ� رجع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد حكم �لقا�سي، وبعد �ل�ستيفاء ـ �أي تنفيذ �حلكم ـ 
فهل ينق�ض حكم �لقا�سي �أوًل؟

)36( ينظر املراجع ال�ضابقة كذلك عبداهلل بن حممود )االختيار لتعليل املختار( ج2 �ص153 .
)37( عب���د اهلل ب���ن حمم���د ب���ن �ضليم���ان )جممع االأنه���ر( ج2 �ص215 وعلي حي���در )درر احل���كام �ضرح جملة االأح���كام( ج14 
����ص407 واب���ن عرف���ة )حا�ضية الد�ضوقي عل���ى ال�ضرح الكبري( ج4 �ص207 . وال�ضربين���ي اخلطيب )مغني املحتاج ( ج4 
����ص457 . اب���ن حج���ر الع�ضق���الين )فتح الب���اري ب�ضرح �ضحي���ح البخاري( ج12 ����ص183 . احلج���اوي )االإقناع لطالب 

االنتفاع( ج4 �ص529 .
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�ختلف �لفقهاء يف ذلك، على قولني: 
�لقول �لأول: ل ينق�ض حكم �لقا�سي برجوع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد ��ستيفاء �حلكم، 

ويقت�ض من �ل�سهود �لر�جعني وي�سمنون �ملال، وبهذ� قال مالك و�ل�سافعي و�أحمد)38(. 
رجل  على  عنه  �هلل  ر�سي  علي   عند  �سهد�  رجلني  �أن  روي  مبا  لقولهم  و��ستدلو� 
بال�رشقة، فقطع علي - ر�سي �هلل عنه - يده، ثم �أتياه برجل �آخر وقال: هذ� هو �ل�سارق 
و�أخطاأنا على �لأول، فاأغرمهما دية يد �لأول ومل يقبل �سهادتهما على �لثاين وقال: لو 
علمت �أنكما تعمدمتا لقطعتكما)39(، وكان ذلك مبح�رش من �ل�سحابة ومل ينكر عليه �أحد 
منهم، ولأنهم ت�سببو� يف �لإتالف مبا يف�سي �إليه غالبا؛ �إذ �لقا�سي ملزم باحلكم مبقت�سى 

�سهادتهم، ما د�م �أنها �سدرت م�ستوفية �رش�ئطها)40(. 
�لقول �لثاين: قال �أبو حنيفة و�ساحباه ل يقت�ض من �ل�سهود وقد رجعو� عن �سهادتهم 
بعد ��ستيفاء �حلكم،  لكنهم ي�سمنون �لدية و�ملال �مل�رشوق، لأنهم مل يبا�رشو�  �لإتالف، 
فاأ�سبهو� حافر �لبئر �إذ� تلف به �سيء، و�لق�سا�ض يعتمد �مل�ساو�ة، ول م�ساو�ة بني �ملبا�رشة 
�لقول جريا  �أتلفوه على �ساحبه وهذ�  لأنهم  �مل�رشوق  و�ملال  �لدية  وي�سمنون  و�ل�سبب، 
على �لقاعدة عند �حلنفية بعدم �جتماع �لقطع و�ل�سمان على �ل�سارق، وعليهم حد �لقذف 
�إن كانت �ل�سهادة بزنا لأن كالم �ل�سهود �نقلب قذفا عند �لرجوع، فيجب عليهم  �حلد)41(. 
)38(  اأحم���د الدردي���ر )ال�ض���رح الكبري( ج4 �ص207 . وال�ضربيني اخلطيب )مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج( 
ج4 ����ص وال�ض���ريازي )املهذب( ج5 �ص660 . 457. والنووي )منه���اج الطالبني( ج4 �ص332 . وابن قدامة )املغني( ج10 

�ص309 . واحلجاوي )االإقناع لطالب االنتفاع( ج4 �ص528.
)39(  رواه عبدال���رزاق يف م�ضنف���ه )88/10( والدارقطن���ي يف �ضنن���ه )182/3( والبخ���اري يف �ضحيح���ه تعليق���اً )2526/6( 

وو�ضله احلافظ يف تغليق التغليق على �ضحيح البخاري )250/5( واإ�ضناده �ضحيح.
)40(  ال�ضربيني اخلطيب )مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج( ج4 �ص457. وابن قدامة )املغني( ج12 �ص369 

. واحلجاوي )االإقناع لطالب االإنتفاع( ج4 �ص528 .
)41( اأب���و بك���ر حمم���د بن اأحمد بن اأب���ي �ضهل ال�ضرخ�ضي )ت490هـ( )املب�سوط( ج16 ����ص108 . والكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع 

يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 �ص288 .
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وقد نوق�ض ما ��ستدل به �أهل هذ� �لر�أي باأن: �لقيا�ض على حافر �لبئر غري م�سلم؛ لأن 
حفر �لبئر يف�سي �إلى �لقتل غالبا، ثم �إن ��سرت�ط �مل�ساو�ة يف �لق�سا�س غري دقيق، بدليل 
�أنه لو ��سرتك �ثنان يف قتل و�حد باأن �رشبه �لأول مائة �رشبة، و�رشبه �لثاين �رشبة و�حدة 

فمات �مل�رشوب �قت�ض من �ل�ساربني معا مع عدم �لت�ساوي يف �ل�رشب منهما)42(.
الرتجيح:

و�لر�جح ما ذهب �إليه �أ�سحاب �لقول �لأول؛ لأن �ل�سهود ت�سببو� يف قتل �مل�سهود. 
عليه �إن كان قتاًل، �أو قطعه �إن كان قطعاً، و�لقا�سي ملزم باحلكم ب�سهادتهم. 

و� حد �لقذف،  �أما �إن مل يرتتب على �سهادتهم �إتالف، فاإن كانت �سهادتهم بالزنا ُحدُّ
لأن �لرمي بالزنا يوجب حد �لقذف. 

�لقا�سي،  يرى  ما  بح�سب  رو�؛  ُعزِّ مل�سكر  �أو �رشب  قذف  �ل�سهادة على  كانت  و�إن 
ِمنو� �إر�ض �ل�رشب للم�سهود عليه)43(.  و�سَ

املبحث الثالث
الرجوع اجلزئي عن ال�صهادة

 وفيه مطلبان:
املطلب الأول: رجوع بع�ض ال�صهود عن �صهادتهم:

توطئة:

�سبق �حلديث يف �ملبحث �لثاين عن رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم وقد حتدثت هناك 
عن �أحو�ل هذ� �لرجوع و�لأحكام �لتي تتعلق بكل حالة منها. ويف هذ� �ملبحث يكون 

)42(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع( ج6 �ص288 . وال�ضافعي )االأم( ج7 �ص49 .
)43(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 �ص288 وحممد اإدري�ص ال�ضافعي )االأم ( ج7 �ص49 .
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�حلديث عن رجوع بع�ض �ل�سهود عن �سهادتهم يف ق�سية ما، مع ��ستمر�ر باقي �سهود 
هذه �لق�سية على �سهادتهم.

وعندما حتدث �لفقهاء رحمهم �هلل تعالى يف م�ساألة رجوع بع�ض �ل�سهود فقد فرقو� 
بع�ض  م�ساألة رجوع  فرقو� يف  كما  �ملالية من جهة  �ملالية وغري  �لق�سايا  بني  �حلكم  يف 
�ل�سهود بني �أن يبقى بعد �لرجوع ما يتم به ن�ساب �ل�سهادة �أو يبقى ما ل يتم به ذلك من 

جهة �أخرى، ومن هنا �ساأحتدث يف هذ� �لأمر ـ باإذن �هلل ـ وفق �لفرعني �لآتيني:
الفرع االأول: رجوع بع�ص ال�ضهود عن �ضهادتهم يف االأمور املالية:

وفيه ثالث م�سائل:
امل�ضاألة االأولى: اإذا كان رجوع بع�ص ال�ضهود قبل احلكم:

ولي�ض  ل�سهادتهم،  �عتبار  فال  �حلكم،  قبل  �سهادتهم  عن  �ل�سهود  بع�ض  رجع  �إذ� 
للقا�سي حق �حلكم بها، وكاأنها مل تقع، ول �سمان على �لر�جع لعدم �لإتالف حيث 

�أن �لقا�سي مل يحكم . 
�ل�سهادة  �حلاكم، وهذ� يف  ير�ه  مبا  و�لت�سهري  �لتعزير   �لر�جعني  �ل�سهود  و�إمنا على 

على �ملال وما يوؤول �إلى �ملال من منافع)44(. 
امل�ضاألة الثانية: رجوع بع�ص ال�ضهود بعد احلكم وفيها فائدتان:

الفائدة الأولى: اإذا كان ن�شاب ال�شهادة ينق�ص برجوع ال�شاهد.
�إذ� كان حكم �لقا�سي يف �أمر مايل ب�سهادة �سهود ثم رجع بع�سهم بعد �حلكم وكان 
ثم رجع  �ثنان  عليه  �سهد  قد  يكون  كاأن  �ل�سهادة  بن�ساب  يفي  �لرجوع ل  بعد  �لباقي 
)44(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع( ج6 ����ص288 . والزيلع���ي )تبني احلقائق �ضرح كن���ز الدقائق( ج3 ����ص192. وعبداهلل بن 
حمم���د ب���ن �ضليم���ان )جمم���ع االأنهر �ضرح ملتق���ى االأبحر( ج2 ����ص215. وابن عرف���ة )حا�ضية الد�ضوق���ي على ال�ضرح 
الكب���ري( ج4 ����ص207. وابن جزي الكلبي )القوانني الفقهية( �ص313. وال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص663. وابن قدامة 

)املغني( ج12 �ص369.
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�أحدهما �أو �سهد ثالثة ورجع �ثنان فعلى من يكون �ل�سمان.
�ختلف �لفقهاء يف ذلك على قولني:

ثلثه ح�سب  �أو  �ملال �سو�ء كان ن�سفه  �لر�جعان بق�سطهما من  �لقول �لأول: ي�سمن 
عدد �ل�سهود وعدد �لر�جعني. وهو قول عند �ل�سافعية و�حلنابلة )45(.

�لقول �لثاين: �أن �لر�جع ي�سمن �حلق و�حد�ً �أو �أكرث. و�إلى هذ� ذهب �حلنفية و�ملالكية 
وهو قول عند �ل�سافعية)46(.

الأدلة:
فاإذ�  �لبينة متام ن�سابها  �إن �رشط  �أ�سحاب �لقول �الأول بدليل عقلي فقالو�:  ��ستدل 
و�لإتالف حا�سل من  بالإتالف  �لتغرمي  وتعلق  �ل�سهادة  ز�ل حكم  �ل�سهود  نق�ض عدد 

�لر�جعني عن �ل�سهادة برجوعهما على حد �سو�ء)47(.
و��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين بدليل عقلي �أي�ساً فقالو� �إنه قد بقي من �ل�سهود من 
فيتحملون  رجع  من  برجوع  ل  بقي  من  ببقاء  �لعربة  لأن  �حلق  ن�سف  ب�سهادته  يثبت 

�ل�سمان بال�سوية ول وجه لت�سمني �أحدهما وترك �لآخر)48(.
ونوق�ض هذ� �لدليل باأن قولهم: �لعربة ببقاء من بقي ل برجوع من رجع باأنه �أمر غري 
م�سلم؛ لأنه لو كان �لأمر كذلك لأدى �إلى مف�سدة كبرية هي تكاثر �لنا�ض على �أد�ء �ل�سهادة 

ثم �لرجوع عنها ولذ� فالأولى �أن تكون �لعربة برجوع من رجع ل ببقاء من  بقي)49(.

)45(  ال�ضربني )مغني املحتاج( 459/4. والرملي )نهاية املحتاج( 312/8. وابن قدامة )الكايف( 562/4.
)46(  الزيلع���ي )تبي���ني احلقائ���ق( 246/4. اب���ن الهم���ام )فت���ح القدير( 541/6. و�ض���رح اخلر�ض���ي 338/7 والدردير )ال�ضرح 

الكبري( 218/4. وال�ضريازي )املهذب( 243/2. وال�ضربيني )مغني املحتاج( 459/4.
)47(  ال�ضربيني )مغني املحتاج( 459/4.

)48(  الزيلعي )تبيني احلقائق( 246/4. و�ضرح اخلر�ضي 228/7. وال�ضريازي )املهذب( 343/2.
)49(  اأ.د بندر ال�ضويلم، الرجوع واأحكامه يف جمال الق�ضاء �ص229.
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�لرتجيح:
لعل �لر�جح و�هلل �أعلم بال�سو�ب �لقول �لأول لقوة ما ��ستدل به �أ�سحابه و�سعف ما 

��ستدل به �أ�سحاب �لقول �لثاين لورد �ملناق�سة عليه.
الفائدة الثانية: اإذا كان ن�شاب ال�شهادة ل ينق�ص برجوع �شاهد اأو اأكرث.

�أو رجل و�مر�أتني، وتثبت  ب�سهادة رجلني  تثبت  �ملالية  �لأمور  �أن  �ملعلوم �رشعاً  من 
�أحد  ثم رجع  مثاًل  ثالثة رجال  مالية  ق�سية  �سهد يف  فلو  �ملدعي،  ب�سهادة رجل وميني 

هوؤلء �ل�سهود �لثالثة عن �سهادته  فهل يلحقه �سمان لرجوعه؟
�ختلف �لفقهاء يف ذلك على قولني:

�ل�سهادة وهذ� قول  �ل�ساهد �لذي رجع ي�سمن ق�سطه من ن�ساب  �أن  �لقول �لأول: 
عند �ل�سافعية ووجه عند �حلنابلة)50(.

�لقول �لثاين: �أن �ل�ساهد ل ي�سمن �سيئاً و�إلى هذ� ذهب فقهاء �حلنفية و�ملالكية وهو 
مذهب �ل�سافعية و�لوجه �لآخر عند �حلنابلة)51(.

الأدلة:
ب�سهادة  ثبت  قد  �حلق  �إن  قالو�:  حيث  عقلي  بدليل  �لأول  �لقول  �أ�سحاب  ��ستدل 
�جلميع فاحلاكم �أ�سدر حكمه بناء على �سهادة �لثالثة جميعاً فكل و�حد منهم �أثبت ثلث 

�ملال فاإذ� رجع �أحدهم فاإنه قد فوت جزء�ً من �ملال وهو �لثلث فلزمه قدر ما فوته)52(.

)50(  ال�ض���ريازي )امله���ذب( 242/2 وال�ضربين���ي )مغني املحت���اج( 459/4. والرملي )نهاية املحت���اج( 212/8. وابن قدامة يف 
الكايف 562/4. واأبي الفرج بن قدامة ال�ضرح الكبري 310/6.

)51( .الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع( 288/6. والزيلعي )تبيني احلقائق( 246/4. واب���ن الهمام )فتح القدير( 540/6. وابن 
جني���م )البح���ر الرائق( 132/7. واملواق )الت���اج واالإكليل( 207/6. و�ضرح اخلر�ضي 222/7. والدردير )ال�ضرح الكبري( 
218/4. وال�ض���ريازي )امله���ذب( 343/2. واالأن�ض���اري )اأ�ضن���ى املطال���ب( 285/4. وال�ضربين���ي )مغن���ي املحتاج( 459/4. 

والرملي )نهاية املحتاج( 212/8. وابن قدامة يف الكايف 562/4. واأبي الفرج بن قدامة يف ال�ضرح الكبري 301/6.
)52(  ال�ضريازي )املهذب( 342/2. وال�ضربيني )مغني املحتاج( 459/4. وابن قدامة )املغني( 252/9.
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مناق�شة هذا ال�شتدلل:
ميكن مناق�سة ��ستدللهم هذ�: باأن قولهم: )�إن �حلق يثبت ب�سهادة �جلميع( �أن هذ� غري 
م�سلم؛ لأن �حلق يثبت ب�سهادة �ثنني فقط فلو مل ي�سهد على هذه �لق�سية �سوى هذين 
�ل�ساهدين �للذين بقيا على �سهادتهما لكان ذلك كافياً لإثبات �حلق ف�سار �ل�ساهد �لثالث 

وجوده كعدمه �إذ �حلق ثابت بدون �سهادته وعليه فال ي�سوغ ت�سمينه.
اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين بدليل عقلي حيث قالو�: �إن رجوع �لز�ئد عن �لبينة ل يوؤثر 
على �لإثبات لأنه يبقى من �ل�سهود من ي�ستقل �حلكم به ويكفي حلفظ �حلق كله في�ستحق 

�مل�سهود له ما �سهد به �ساملاً من �لإتالف فكاأن �ل�ساهد �لذي رجع مل ي�سهد �أ�ساًل)53(.
مناق�شة هذا الدليل:

ميكن مناق�سة هذ� �لدليل باأن عدم �لت�سمني يدفع �لإن�سان �إلى �لت�ساهل يف �ل�سهادة 
�لتاأين  على  يحمله  هذ�  فاإن  بال�سمان  �إلز�مه  بخالف  يرجع  ثم  مع غريه  عليها  فيقدم 
من  رجوع  �لت�سمني  يف  فاملعترب  ثانية  جهة  ومن  �ل�سهادة  �ساأن  عظم  و�إدر�ك  و�لتثبت 

يرجع ل بقاء من يبقى)54(.
ويجاب عن هذه �ملناق�سة مبا يلي:

1- �أن دعوى �لت�سمني لكي ل يت�ساهل �لنا�ض يف �ل�سهادة حمل نظر؛ لأنه قد ورد 
يف �ل�رشع من �لزو�جر �لكثرية �لتي حتذر من �ل�سهادة بدون علم �أو تثبت و�أن ذلك رمبا 
كان من �سهادة �لزور �لتي هي من �أكرب �لكبائر)55(  فالحتمال مندفع مبا ورد من زجر ملن 

)53(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع( 287/6. وابن الهمام )فتح القدير( 540/6. ابن جنيم )البحر الرائق( 132/7. والدردير 
)ال�ضرح الكبري( 318/4. وال�ضريازي )املهذب( 342/2. وال�ضربيني اخلطيب )مغني املحتاج( 459/4.

)54(  اأ.د بندر ال�ضويلم الرجوع واأحكامه يف جمال الق�ضاء �ص228.
)55(  جاء ذلك يف حديث خمرج يف ال�ضحيحني انظر �ص 11 من هذا البحث.
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ت�ساهل يف �ساأن �ل�سهادة.
نظر  حمل  فهذ�  �ل�سهادة  عظم  و�إدر�ك  للتثبت  يدفعه  ت�سمينه  باأن  �لقول  �أّن  2-ثم 

�أي�ساً؛ لأنه �إن مل مينعه خوفه من �هلل عزَّ وجلَّ فلن مينعه ت�سمينه.
3-قوله: �ملعترب يف �لت�سمني رجوع من رجع... �لخ ميكن �أن يقابل مبثله فيقال ونحن 

نقول �ملعترب يف �لت�سمني بقاء من بقي ل رجوع من رجع.
�إبق على  4-ثم �إن �ل�ساهد رجع عن �سهادته عندما �أدرك خطاأه فيها فهل نقول له: 
�خلطاأ و��ستمر على �سهادتك �خلاطئة �أم �سحح �خلطاأ و�رجع عن هذه �ل�سهادة �لباطلة.

الرتجيح:
�لر�جح و�هلل �أعلم �لقول �لثاين �لذي يرى عدم ت�سمني �ل�ساهد �إذ� رجع عن �سهادته 
لقوة ما ��ستدل به �أهل هذ� �لقول ووجاهته و�سعف ما ��ستدل به �أ�سحاب �لقول �لآخر 

لورود �ملناق�سة عليه.
امل�ضاألة الثالثة: الرجوع بعد احلكم واال�ضتيفاء:

و�إن رجعو� بعد �حلكم و�ل�ستيفاء مل ينق�ض �حلكم، ول يجب على �مل�سهود له رد 
باأحد  �قرتن  وقد  كاذبني،  يكونو�  �أن  ويجوز  �سادقني،  يكونو�  �أن  لحتمال  �أخذه،  ما 

�جلائزين �حلكم و�ل�ستيفاء فال ينق�ض �حلكم برجوع حمتمل)56(.
الفرع الثاين: رجوع بع�ص ال�ضهود يف احلدود والق�ضا�ص وفيه ثالث م�ضائل:

امل�شاألة الأولى: الرجوع قبل احلكم:
�إذ� رجع بع�ض �ل�سهود عن �سهادتهم قبل �حلكم يف حد �لزنا؛ فقد �ختلف �لفقهاء 
يف �إيقاع �لعقوبة يف حقهم ومن �لذي ي�ستحق �لعقوبة منهم. �لر�جعون �أم �لباقون 

)56(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع( ج6 �ص288. وابن عرفة )حا�ضية الد�ضوقي على ال�ض���رح الكبري( ج4 �ص206.ال�ضربيني 
اخلطيب )مغني املحتاج( ج4 �ص456 . وال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص660 .
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على �ل�سهادة؛ �ختلفو� يف ذلك على ثالثة �أقو�ل:
�لقول �لأول: �أن جميع �ل�سهود �لأربعة يقام عليهم حد �لقذف �لر�جع عن �ل�سهادة 
و�لباقي عليها كلهم يف ذلك �سو�ء، وبهذ� قال �لإمام �أبو حنيفة و�ساحباه، وهو قول 

�ملالكية، وقول عند �ل�سافعية، ورو�ية يف مذهب �لإمام �أحمد)57(.
�لقول �لثاين: يقام حد �لقذف على باقي �ل�سهود �لذين مل يرجعو� عن �سهادتهم، 

وهذ� قول يف مذهب �حلنابلة)58(.
�لقول �لثالث: يرى �أن يقام حد �لقذف على �ل�ساهد �لذي رجع يف �سهادته وحده 

وهذ� قول �لإمام زفر من �حلنفية، وهو قول بع�ض �ل�سافعية)59(.
الأدلة:

اأدلة القول الأول:
�حتج �لقائلون باإقامة حد �لقذف على �ل�سهود �لأربعة، باأن كل �ساهد منهم يتقرر من 
كالمه قذف �مل�سهود عليه و�لقذف موجب حلده، وعند �حلكم مبجموع �سهادتهم تكون 
حجة، و�إذ� كانت حجة فال يحد �أحدهم، ف�ساًل عن جميعهم، ولأن �حلد يت�سمن غلق 
باب �ل�سهادة بالزنى، �أما �إذ� رجع و�حد منهم قبل �ت�سال �لق�ساء بال�سهادة؛ فاإنه ل يبقى 
ون؛ ولأن �ل�سهادة مل تكتمل فاإن عدد  �حتمال �قرت�ن �لق�ساء بال�سهادة، فيكونو� َقَذَفًة َفيُحدُّ

�ل�سهود نق�ض عن �لأربعة برجوع �لو�حد فيحدون كما لو كان عددهم �بتد�ء ثالثة)60(.

)57(  ال�سرخ�ســـي )املب�ســـوط( 46/6 والكا�ض���اين يف بدائ���ع ال�ضنائ���ع 286/6 واب���ن ج���زي قوان���ني االأح���كام الفقهية �ص285 
وال�ضرح الكبري للدردير 208/4 وال�ضريازي، املهذب 324/2 وابن قدامة، الكايف 288/4 واملرداوي االإن�ضاف 167/10.

)58(  ابن قدامة الكايف 288/4 واملرداوي يف االإن�ضاف 167/10.
)59(  ال�سرخ�سي املب�سوط 46/9 والكا�ضاين بدائع ال�ضنائع 289/6 وال�ضريازي املهذب 324/2.

)60(  الكا�ض���اين بدائ���ع ال�ضنائع 289/6، وابن الهمام فتح القدير 70/5 والدردير ال�ضرح الكبري 208/4 وابن قدامة الكايف 
228/4 واأبي الفرج ال�ضرح الكبري 240/5.
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اأدلة القول الثاين:
�حتج �أ�سحاب �لقول �لثاين �لقائلون بحد �ل�سهود �لثالثة دون �ل�ساهد �لذي رجع 
بقوله،  �لثابت  �حلد  تنفيذ  قبل  �لتائب  حكم  يف  رجع  �لذي  �ل�ساهد  باأن  �سهادته  عن 
عنه وهذ�  �حلد  درء  تكون يف  عليه  �مل�سهود  �حلد، ولأن م�سلحة  عنه  ي�سقط  و�لتائب 
يكون برجوع �أحد �ل�سهود، فال يحد �لذي رجع لهذه �مل�سلحة، بخالف ما لو حد فاإن 
م�سلحة �مل�سهود عليه تتعذر لأن �ل�ساهد قد ميتنع من �لرجوع �إذ� علم �أنه يزجر بحد 

�لقذف فيكون خوفه مانعاً من �لرجوع �ملت�سمن م�سلحة �مل�سهود عليه)61(.
ونوق�ض ��ستدللهم هذ� مبا ياأتي:

ت�سمن  �ل�سهادة  من  �لتوبة  ت�سمن  كما  �ل�ساهد  باأن رجوع  يرد هذ�  �أن  1-�أنه ميكن 
�لإقر�ر بالقذف لأنه بالرجوع يف معنى �ملقر بالقذف، وحد �لقذف حق للمقذوف فال 
ي�سقط بتوبة �لقاذف، لأن كل قاذف ميكنه �أن يتوب في�سقط حق غريه وهذ� غري م�سلم.
لأن  رجع  �لذي  �ل�ساهد  حد  �إذ�  متعذرة  تكون  ل  عليه  �مل�سهود  م�سلحة  �إن  2-ثم 
�حتمال كفه عن �لرجوع خوفاً من �جللد �أمر م�ستبعد وهو تائب، لأن �لتائب يحر�ض 

على �لتطهري مبا ميكن)62(.
3-ثم �إن �لإ�ساءة للمقذوف ح�سلت مبجرد �ل�سهادة فهو قد �أ�ساء �إليه ب�سهادته حتى 
و�إن رجع و�سلم �ملقذوف من �إقامة �حلد عليه �إذ �لإ�ساءة للمقذوف قد حتققت و�إن رجع 

�ل�ساهد عن �سهادته.
4-ثم �إن يف هذ� حماية لالأعر��ض و�سيانة لباب �ل�سهادة حتى ل يقدم عليها �أحد �إل 

وهو متيقن متاماً مما �أر�د �ل�سهادة عليه.

)61(  ابن قدامة الكايف 228/4، واملغني 203/8، 204، واأبي الفرج ال�ضرح الكبري 420/5.
)62(  اأ.د بندر ال�ضويلم الرجوع واأحكامه �ص222.
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اأدلة القول الثالث:
�حتج �أ�سحاب �لقول �لثالث �لذين يرون �إقامة حد �لقذف على �ل�ساهد �لذي رجع 
باأن كالم �ل�سهود �لأربعة كمل به ن�ساب �ل�سهادة، وبرجوع �أحدهم �نقلب قوله قذفاً 
�سهادة  على  �أثر  له  ولي�ض  بالقذف  نف�سه  على  �لإقر�ر  يت�سمن  رجوعه  لأن  خا�سة  منه 
�سهد  لو  كما  ن�سابها  يكمل  مل  �إذ�  �لبتد�ء  من  قذفاً  يقع  �ل�سهود  كالم  �إن  ثم  غريه، 
ثالثة، فاإن �سهد �أربعة كما هو �حلال هنا فال يعد كالمهم قذفاً، كما �أن �ل�سهود �لثالثة 
مل يح�سل منهم تفريط فقد بقو� على �سهادتهم �لتي �سهدو� بها و�لعدد تام، ورجوع 

�لر�بع من �لأمور �لتي ل ميكن �لحرت�ز منها )63(.
وميكن مناق�سة هذ� �ل�ستدلل مبا ياأتي:

1-ميكن �أن يقال: �أنه باعتبار رجوع �أحد �ل�سهود وكون كالمه قذفاً ترتب عليه نق�ض 
ن�ساب �ل�سهادة فت�سري �سهادة �لثالثة قذفاً)64(.

رجوعه  �إذ  م�سلم  غري  �أمر  غريه  �سهادة  على  �أثر  له  لي�ض  رجوعه  �إن  قولهم:  2-�إن 
يجعل �سهادة �لثالثة �لآخرين ل �أثر لها.

ذلك  ومثل  بخطئه  يوحي  فرجوعه  �لأمور  هذه  مثل  يف  �حلزم  �إلى  نحتاج  3-�أننا 
يورث �سكاً يف �سهادة �لآخرين ونحن بحاجة �إلى �سيانة �لأعر��ض و�لت�سدد يف ذلك ملا 

لالتهام بالزنا من �أثر خطري على �لفرد و�أ�رشته و�ملجتمع �أجمع.
الرتجيح:

�لذي يرتجح عندي ـ و�هلل �أعلم ـ �لقول �لأول باأن �لأربعة جميعاً يحدون حد �لقذف 

)63(  الكا�ضاين بدائع ال�ضنائع 289/6، وابن الهمام فتح القدير 70/5، وابن جنيم البحر الرائق 25/5، وال�ضريازي املهذب 
.334/2

)64(  اأ.د بندر ال�ضويلم الرجوع واأحكامه �ص222.
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�لأقو�ل  �ملناق�سة على  �ملناق�سة وورود  �لقول و�سالمته من  �أهل هذ�  به  ��ستدل  ما  لقوة 
�لأخرى.

امل�شاألة الثانية: الرجوع بعد احلكم وقبل ال�شتيفاء.
وفيه فائدتان: 

�أو  حد،  على  �أو  �لزنا،  على  �ل�سهادة  يف  �ل�سهود  بع�ض  رجع  �إذ�  �لأولى:  �لفائدة 
ق�سا�ض وبقي من �ل�سهود ما يكمل به ن�ساب �ل�سهادة فهل يلحق �لر�جعني �سيء؟

�ختلف �لفقهاء يف ذلك، على قولني: 
القول الأول: 

ل يجب على �ل�سهود �لر�جعني يف �سهادتهم �سيء �إذ� كان من بقي من �ل�سهود يبلغ 
بغري  ثبت  قد  �حلق  لأن  �لإتالف،  لنعد�م  �لر�جع  على  �سمان  ول  �ل�سهادة،  ن�ساب 
�سهادته، ل فرق يف ذلك بني �لرجوع يف �ل�سهادة على �لزنا �أو على غريه، لأن �لقتل 
مثاًل ثبت على �مل�سهود عليه حتى مع رجوع ذلك �ل�ساهد، فكان رجوعه وعدمه �سو�ء، 

وبهذ� قال �أبو حنيفة و�ل�سافعي)65(. 
القول الثاين: 

�ل�سهود �لر�جعون يف �سهادتهم يف �لزنا و�لق�سا�ض، ي�سمنون �لق�سا�ض �أو �لدية، 
�أي على جميعهم �حلد، ولو كان �لباقي من �ل�سهود يبلغ ن�ساب �ل�سهادة، لأن �لإتالف 
ح�سل ب�سهادة �ل�سهود، و�لر�جع و�حد منهم، فكان �رشيكا لهم يف �لإتالف، ولأن ما 
�سمنه كل و�حد منهم �إذ� رجعو� جميعا ي�سمنه �إذ� �نفرد بالرجوع من باب �أولى، وبهذ� 

قال �لإمام �أحمد)66(.

)65(  الزيلعي )تبيني احلقائق �ضرح كنز الدقائق( ج3 �ص192 . وال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص663 .
)66(  ابن قدامة )املغني( ج12 �ص369.
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مناق�سة �ل�ستدلل:
وميكن مناق�سة هذ� �ل�ستدلل كما يلي: 

يف  رجع  �لذي  �ل�ساهد  هذ�  �سهادة  بدون  حا�سل  �لإتالف  لأن  م�سّلم  غري  1-�أنه 
�سهادته فاحلق ثبت لدى �لناظر يف هذه �لق�سية �سو�ء كان حد�ً �أو ق�سا�ساً ثبت ب�سهادة 

�لباقني ف�سهادة هذ� �لر�جع وجودها كعدمها من حيث ثبوت �حلكم.
2-�أن �لر�جع يف �سهادته ـ و�حلال ما ذكر ـ ي�سعر باأنه �أدرك خطاأه يف هذه �ل�سهادة 
�سو�ء كان يف �أ�سلها متعمد�ً �أو خمطئاً و�أنه عائد وتائب فلماذ� ن�سمنه بدًل من �أن نعينه 

على �لتوبة؟ فرمبا ي�ستمر على �سهادته �لآثمة وهو يعلم خطاأها خوفاً من �ل�سمان.
3-ثم �إن رجوعه رمبا يكون �سبباً يف رجوع غريه من �ل�سهود عن �سهادتهم فرمبا مل 
يكن متثبتاً فريجع ويف ذلك م�سلحة �أخرى من �ل�سرت على �مل�سهود عليه ودفع �لظلم 

منه.
الرتجيح:

عند  �ل�ساهد  ت�سمني  يرى عدم  �لذي  �لأول  �لقول  �أعلم  و�هلل  �لذي يرتجح عندي 
رجوعه ما د�م �أنه قد بقي من �ل�سهود ما يكفي لإثبات �حلق وذلك لقوة ما ��ستدلو� به 

ووجاهته وورد �ملناق�سة على �لقول �لآخر. 
�لفائدة �لثانية: �إذ� كان من بقي من �ل�سهود ل يتم بهم �لن�ساب �ملطلوب يف �ل�سهادة، 

وكانت �ل�سهادة على �لزنا، فقد �ختلف �لفقهاء يف ذلك على قولني: 
القول الأول: 

�لزنا،  على  و�ل�سهادة  �لن�ساب،  دون  وكان  بع�سهم  وبقي  �ل�سهود  بع�ض  رجع  �إذ� 
فاإنهم يحدون جميعا، �لر�جع منهم ومن مل يرجع، لأنه يعترب من قبيل �لقذف، وبهذ� 
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قال �أ�سحاب �لر�أي ومالك، و �ل�سافعي يف رو�ية، و�أحمد يف رو�ية عنه)67(. 
القول الثاين: 

�إذ� رجع بع�ض �ل�سهود وبقي �لبع�ض، يحد من بقي دون �لر�جع، لأنه �إذ� رجع قبل 
�إذ� كان متعمد �لكذب يف �سهادته، �أو هو خمطئ �أدرك خطاأه،  تنفيذ �حلد فهو تائب 
ويف �حلالتني مل يرتتب على �سهادته �رشر بامل�سهود عليه فال وجه لعقوبته، وبهذ� قال �أبو 

حنيفة، و�أحمد يف رو�ية عنه )68(. 
الرتجيح:

�لر�جح هو �لقول �لثاين وذلك لأمور:
1-�أن رجوع �ل�ساهد لي�ض فيه تفويت حلق �آدمي فاحلق هنا هلل وحقوق �هلل مبنية على 

�مل�ساحمة.
رجع  �إذ�  يعاقب  وكونه  عليه  �سرت  وفيها  عليه  للم�سهود  م�سلحة  رجوعه  يف  2-�إن 
يدفعه �إلى عدم �لرجوع لي�سلم من �لعقاب؛ بل عدم معاقبته ي�سجعه على �لتوبة ويف 

ذلك �سرت على �مل�سلمني وحماية لأعر��سهم.

امل�شاألة الثالثة: اأن يكون الرجوع بعد احلكم وال�شتيفاء:
�ختلف �لفقهاء فيما �إذ� رجع �أحد �سهود �لزنى بعد تنفيذ �حلد على �مل�سهود عليه فهل 

يحد �لر�جع عن �سهادته �أو ل �ختلفو� يف ذلك على قولني:
�لقول �لأول: �أن �ل�ساهد �لذي رجع يحد حد �لقذف ويغرم ربع �لدية.

)67(  الكا�ض���اين )بدائ���ع ال�ضنائ���ع يف ترتيب ال�ضرائع( ج6 ����ص289 . وابن عرفة )حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( ج4 
�ص408 . وال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص630 ، حتقيق الزحيلي . وابن قدامة )املغني( ج12 �ص369 .

)68(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع( ج6 �ص289 . وابن قدامة )املغني( ج12 �ص369 . 
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و�إلى هذ� ذهب فقهاء �ملالكية)69( و�ل�سافعية)70( وقيده �حلنابلة مبطالبة �ملقذوف باحلد 
ل يف ذلك فقال: يحد  قبل موته و�إل مل يحد)71(. و�أخذ بهذ� �لقول �أبو حنيفة �إل �أنه ف�سّ
�لذي رجع فاإن كان �حلد رجماً غرم و�إن كان جلد�ً مل ي�سمن �سيئاً من �أر�ض �ل�رشب �أو 
من �لدية �إن مات من �ل�رشب. وكذ� �أبو يو�سف وحممد قال بحد �لر�جع عن �سهادته 

ولكن ربطا �ل�سمان بجلد �مل�سهود عليه �أو رجمه)72(.
�لقول �لثاين: �أنه يحد �إذ� رجع عن �سهادته �إن كان �حلد جلد�ً، ول حد عليه �إن كان 

�حلد رجماً و�إمنا ي�سمن ربع �لدية.
و�إلى هذ� ذهب زفر من �حلنفية)73(.

الأدلة:
��ستدل �أ�سحاب �لقول �لأول بدليل عقلي حيث قالو�: �إنه قد �أقر على نف�سه بالتز�م 

حد �لقذف، وما �أقر به على نف�سه فهو حجة عليه فيوؤ�خذ به)74(.
و�حتجو� لتغرمي �ل�ساهد ربع �لدية باأن رجوعه �إقر�ر على نف�سه بح�سول �لتلف ظلماً 
�لنف�ض  ربع  �أتلف  قد  �أربعة فكل و�حد  �لزنى وعددهم  �سهود  بفعله وفعل غريه وهم 

فلزمه �سمان ذلك �لقدر �لذي �أتلفه)75(.
اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لعدم �حلد �إن كان �مل�سهود به يوجب �لرجم بدليل عقلي 
)69(  املواق التاج واالإكليل 201/6، وحا�ضية الد�ضوقي 208/4.

)70(  ال�ضريازي املهذب 342/2، والنووي رو�ضة الطالبني 303/11، وال�ضربيني اخلطيب مغني املحتاج 459/4.
)71(  اأبو اخلطاب الهداية 101/2، وابن قدامة املقنع 104/4، 105، وابن مفلح الفروع 81/6، واملرداوي االإن�ضاف 198/10.

)72(  الكا�ضاين بدائع ال�ضنائع 289/6، وابن الهمام فتح القدير 69/5، وابن عابدين رد املحتار 34/4. 
)73(  ال�سرخ�سي املب�سوط 48/9، 49، وابن الهمام فتح القدير 69/5.

)74(  ال�سرخ�سي املب�سوط 48/9، البهوتي �ضرح منتهى االإرادات 349/3.
)75(  ال�سرخ�سي املب�سوط 49/9، وابن مفلح املبدع 81/9.
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حيث قالو�: باأن رجوع �ل�ساهد جعل �سهادته قذفاً للم�سهود عليه وهو حي �أو ميت، فاإن 
كان قد قذفه يف �أثناء �حلياة فقد مات فبطل �حلد باملوت لأن حد �لقذف ل يورث، و�إن 
كان قد قذفه بعد �ملوت فاإنه مرجوم بق�ساء �حلاكم وهذ� يورث �سبهة فيدر�أ بها �حلد)76(.

مناق�سة هذ� �ل�ستدلل:
وميكن مناق�سة هذ� �ل�ستدلل مبا ياأتي:

1- �أنَّ �ل�ساهد �سار قاذفاً بالرجوع يف حال �حلياة، وكون �مل�سهود عليه قد رجم بحكم 
�لقا�سي ل يعني عدم م�سئولية �ل�ساهد عن موت �مل�سهود عليه فاإن �حلكم مبني على 

�ل�سهادة وبرجوع �ل�ساهد �سار قاذفاً، و�لقاذف يقام عليه حد �لقذف متى طلب)77(.
2-�أن �لأخذ بهذ� �لقول يجري �لف�ساق على قذف �لأمو�ت وهذ� فيه �إ�ساءة لأ�رشهم 
من �أزو�ج وزوجات و�أولد وفيه تعٍد على حرمة �مل�سلم ومعلوم �أن حرمة �مل�سلم ميتاً 

كحرمته حياً.
3-�أن دعوى �أن �لرجم كان بق�ساء حاكم وهذه �سبهة يدر�أ بها �حلد حمل نظر، لأن 
�حلاكم �إمنا حكم بالرجم بناء على �سهادة �ل�سهود �لأربعة وهو �أحدهم فهو �لذي �أوقع 

�حلاكم باخلطاأ ب�سهادته �لتي رجع عنها ومن ثم �أوجد �ل�سبهة �إن كان ثمة �سبهة.
�إقامة �حلد على �مل�سهود عليه لأقمنا على  �إنه لو رجع قبل تنفيذ �حلكم وقبل  4-ثم 

�ل�ساهد �لر�جع حد �لقذف فلئن يقام عليه حد �لقذف بعد �لتنفيذ من باب �أولى.
الرتجيح:

�لذي يرتجح عندي ما ذهب �إليه �أ�سحاب �لقول �لأول لقوة ما ��ستدلو� به و�سالمته 
من �ملناق�سة وورود �ملناق�سة على ما ��ستدل به �أ�سحاب �لقول �لثاين ناهيك �أن يف �إقامة 

)76(  ال�سرخ�سي املب�سوط 48/9، وابن الهمام فتح القدير 69/5.
)77(  اأ.د بندر ال�ضويلم الرجوع واأحكامه �ص235.
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�حلد على �لر�جع قطع لباب �ل�رش و�سد للذريعة �أمام �مل�ستهينني باأعر��ض �مل�سلمني.

املطلب الثاين: رجوع ال�صاهد عن بع�ض �صهادته

بل  وقال  ثم رجع  ريال  باألف  لرجل  �سهد  كاأن  �سهادته  بع�ض  �ل�ساهد عن  �إذ� رجع 
هي ثمامنائة �أو �سهد �أنه باعه �لبيت و�ل�سيارة ثم رجع فقال باعه �لبيت فقط فقد �ختلف 

�لفقهاء يف ذلك على �أربعة �أقو�ل:
�لقول �لأول: �أن �ل�ساهد �إذ� رجع عن بع�ض �سهادته ق�سى �لقا�سي مبا قاله �أخري�ً �أي 
�أنه يحكم بقوله �لثاين وهو ما بقي عليه �ساهد�ً، وذلك ب�رشط بقاء �ل�ساهد على �لعد�لة 
عند  ورو�ية  �حلنفية)78(  عند  قول  وهذ�  جمل�سه.  مفارقة  قبل  �حلاكم  عند  ذلك  وكون 
�حلنابلة. �إل �أنهم ��سرتطو� �أي�ساً �أل يكون قد حكم �لقا�سي ب�سهادته)79(. وقال به �ملالكية 
لرجوع  يلتفت  فال  و�إل  �أقر�نه  يفوق  بحيث  �لعد�لة  يف  �ل�ساهد  يتميز  �أن  و��سرتطو� 

�ل�ساهد عن بع�ض �سهادته)80(.
حد  على  وغريه  �لعد�لة  يف  �لبارز  من  �لنق�ض  �ل�ساهد  من  يقبل  �أنه  �لثاين:  �لقول 

�سو�ء. وهذ� قول عند �ملالكية)81(.
�لقول �لثالث: �أنه ل يقبل من �ل�ساهد �لنق�ض. وهذ� قول عند �حلنفية)82( ورو�ية يف 

)78(  الفت���اوى اخلاني���ة 470/2، والعناي���ة 498/6، وجامع الف�ضول���ني 71/1، وفتح القدي���ر 499/6 والبحر الرائق 101/7، 
102، وك�ضف احلقائق 83/2، ورد املحتار 488/5.

)79(  الكايف البن قدامة 533/4، واملحرر 354/2، والنكت والفوائد ال�ضنية 354/2، واالإن�ضاف 104/12، وك�ضاف القناع 441/6.
)80(  تب�ض���رة احل���كام 181/1، والعق���د املنظ���م 213/2، والت���اج واالإكليل 157/6، واملعي���ار املع���رب 372/2، والفواكه الدواين 

306/2، و�ضرح اخلر�ضي 181/7، و�ضرح ميارة 66/1، والبهجة 107/1، وحا�ضية الد�ضوقي 169/4.
)81(  حا�ضي���ة املع���داين عل���ى �ضرح مي���ارة 67/1 بهام�ص �ضرح ميارة، و�ض���رح اأبي عبداهلل التادوي عل���ى حتفة احلكام 170/1 

بهام�ص البهجة.
)82(  العناية 498/6، والبحر الرائق 102/7، وك�ضف احلقائق 83/2.
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مذهب �حلنابلة)83( وقيده بع�ض �ملالكية مبا �إذ� كان بعد �حلكم ب�سهادته)84(.
�لقول �لر�بع: �أنه �إذ� نق�ض �ل�ساهد بع�ض �سهادته ردت �سهادته �أوًل وثانياً وبهذ� قال 

�لزهري)85(.
الأدلة:

اأدلة اأ�شحاب القول الأول:
��ستدل �لقائلون بقبول �لرجوع �جلزئي عن �ل�سهادة ب�رشط بقاء �ل�ساهد على �لعد�لة 

و�أن يكون �لرجوع عند �حلاكم قبل مفارقة جمل�سه وقبل �حلكم بها مبا يلي:
1-�أن �ل�ساهد �إذ� ح�رش جمل�ض �لقا�سي لي�سهد عنده قد يح�سل له من مهابة �ملجل�ض 
ما يجعل �خلطاأ يعر�ض له في�سبق ل�سانه ما يريد �أن يقوله ثم يريد ت�سويب �لغلط وقد 
يعر�ض له �لن�سيان في�سهد بغري �حلادثة �ملطلوبة ثم يتذكر �أنه ح�رش لي�سهد يف غريها وهذ� 
بالنق�ض  �لتهمة، ويكون �لتد�رك  �إذ� كان عدًل لنتفاء  �لثاين  عذر م�سوغ لقبول قوله 

ملحقاً باأ�سل �ل�سهادة لأن نق�سه منها قبل �لق�ساء كاحلادث عند �أد�ئها.
ويكون هذ� كله يف جمل�ض �لقا�سي وقبل خروج �ل�ساهد لأنه �إذ� فارق �ملجل�ض ثم 
عاد متكنت تهمة ��ستمالة �خل�سم له بالنق�ض و�إغر�ئه ب�سيء من �ملال لريجع و�إذ� وجدت 

�لتهمة تعني �الحتياط)86(.
�سهادة  بالنق�ض  وقوله  فيها،  نق�ض  فقد  �سهادته  بع�ض  عن  رجع  �إذ�  �ل�ساهد  2-�أن 
من عدل ل يتهم فتعني �إلغاء كالمه �لأول ومن ثم قبول �سهادته �لتي ت�سمنت �لنق�ض 

)83(  الفروع 598/6، واالإن�ضاف 104/12.
)84(  العقد املنظم 213/2، وحا�ضية املعداين 67/1، وعزاه البن �ضلمون.

)85(  املغني 262/9، وال�ضرح الكبري الأبي الفرج 307/6، والنكت والفوائد ال�ضنية 354/2.
)86(  البناي���ة 197/7، 198، وفت���ح القدي���ر 498/6، والبح���ر الرائ���ق 101/7، 102، وجمم���ع االأنه���ر 205/2، وك�ضف احلقائق 

83/2، والكايف البن قدامة 533/4، والنكت والفوائد ال�ضنية 354/2.
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و�حلكم بها كما لو مل يكن لها خمالف �سابق)87(.
اأدلة اأ�شحاب القول الثاين:

لعل �أهل هذ� �لقول ر�أو� �أنه ل وجه للتفريق بني من هو بارز �لعد�لة وغريه فر�أو� �أن 
تو�سع د�ئرة قبول �لرجوع عن بع�ض �ل�سهادة من �ل�سهود على حد �سو�ء وهذ� حمل 

نظر)88(.
اأدلة اأ�شحاب القول الثالث: 

�حتج �لقائلون بعدم قبول �لنق�ض من �ل�ساهد مبا يلي:
1-�أن �ل�ساهد قد �أدى �سهادته من غري �أن يتهم فال يقبل رجوعه عن بع�سها كما لو 

كان هذ� �لرجوع منه بعد �أن حكم �لقا�سي ب�سهادته)89(.
املناق�شة:

وقد رد هذ� �ل�ستدلل باأنه قيا�ض ل ي�سح لوجود �لفارق فاإن �حلكم �إذ� ��ستند �إلى 
بعد متامه ول وجه لرجوع  لنق�سه  با�ستمر�ر �رشطه فال وجه  فاإنه يكون حكماً  �ل�سهادة 
جمل�ض  من  كاخلوف  وجه  فله  ب�سهادته  �لقا�سي  يحكم  �أن  قبل  رجوعه  �أما  �ل�ساهد 

�لقا�سي ونحوه)90(.
2-�أن ما �سهد به �ل�ساهد �أوًل �سار حقاً للم�سهود له فال يبطل حقه برجوع �ل�ساهد، 
ووجب على �لقا�سي �أن يحكم مبا قاله �ل�ساهد �أوًل ول يلتفت �إلى قوله يف �لنق�ض)91(.

)87(  املغني 263/9، وال�ضرح الكبري الأبي الفرج 307/6، والعدة �ضرح العمدة 657، وك�ضاف القناع 441/6.
)88(  الرجوع واأحكامه، د/بندر ال�ضويلم.
)89(  الفروع 598/6، واالإن�ضاف 104/12.

)90(  املغني 263/9، وال�ضرح الكبري الأبي الفرج 307/6.
)91(  العناية 498/6، والبحر الرائق 102/7، وك�ضف احلقائق 83/2.
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املناق�شة:
�سحة  يف  �ل�سك  يثري  �سهادته  على  �ل�ساهد  تعقيب  باأن  �لقول  هذ�  يرد  �أن  ميكن 
قوله �لأول ويقوي �لظن باخلطاأ فيه، و�إذ� كان كذلك فاإن عدم �عتماد ما قاله �بتد�ء 

�أولى)92(.
اأدلة اأ�شحاب القول الرابع: 

ثانياً وكذلك  به  �أوًل يخالف ما �سهد  �ل�ساهد  باأن ما قاله  �إليه  علل �لزهري ملا ذهب 
�لعك�ض فيتعار�ض قوله فال يحتج به.

ولأنه قد رجع عن �سهادته �لأولى لإقر�ره بالغلط فيها و�سهادته �لثانية �لتي نق�ض فيها 
قد جتردت من �لثقة لأنه ل يوؤمن منه �لغلط كما ح�سل له يف �لأولى)93(.

املناق�شة:
باطلة  �ل�سهادتني لأن �لأولى  باأنه ل تعار�ض بني  �لزهري  قاله  �لتعليل �لذي  رد هذ� 
لرجوعه عنها ومن هنا فال ي�سح �حلكم بها وقد �ألغاها الأن �رشط �حلكم بها �ال�ستمر�ر 

و�لثبات عليها)94(.
وميكن �أن يقال: �أنه يغلب على �لظن �سدق �ل�ساهد يف �لثانية لأن �عرت�فه باخلطاأ يف 

�لأولى ورجوعه عنها يوؤكد �سالمة �لثانية من �خلطاأ و�لغلط)95(.
القول املختار:

بعد �لنظر فيما تقدم من �أقو�ل �لعلماء و�لتاأمل فيما ��ستند �إليه �أ�سحابها من �أدلة وما 

)92(  الرجوع واأحكامه، د/بندر ال�ضويلم �ص240.
)93(  املغني 262/9، وال�ضرح الكبري الأبي الفرج 307/6، والنكت والفوائد ال�ضنية 354/2.

)94(  املغني 263/9، وال�ضرح الكبري الأبي الفرج 307/6، وك�ضاف القناع 441/6.
)95(  الرجوع واأحكامه، د/بندر ال�ضويلم �ص239.
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ورد عليها من مناق�سات فندت بع�ض �حلجج يظهر �أن �أولى �لأقو�ل بالختيار هو �لقول 
�إذ� رجع عن بع�ض �سهادته مع �لتقييد ببقاء �ل�ساهد على �لعد�لة  بقبول قول �ل�ساهد 
وعدم �حلكم بال�سهادة وعدم مفارقة جمل�ض �حلاكم، وذلك لوجاهة م�ستند �لقائلني به 

و�سالمته من �لعرت��ض و�ملناق�سة. 

املبحث الرابع
تلقني احلاكم لل�صهود الرجوع عن ال�صهادة

من �ملعلوم �أن �حلدود حق هلل تعالى و�أن حقوق �هلل عّز وجّل مبناها على �مل�ساحمة 
فاإذ� جاء �سخ�ض ي�سهد على �آخر بارتكابه حد�ً من حدود �هلل عز وجل فهل للحاكم �أن 
يلقنه �لرجوع عن �سهادته يف هذ� �حلد؟ �ختلف �لفقهاء ـ رحمهم �هلل ـ يف ذلك على 

قولني:
�لقول �لأول: �أن للحاكم تلقني �ل�ساهد �لرجوع عن �سهادته يف هذ� �حلد.

وهذ� مذهب �حلنابلة)96( وهو �أ�سح �لوجهني عند �ل�سافعية �إن ر�أى �حلاكم �مل�سلحة 
يف �ل�سرت و�إل فال)97(.

�لقول �لثاين: �أنه ل يجوز للحاكم تلقني �ل�ساهد �لرجوع عن �سهادته.
وهذ� وجه عند �ل�سافعية)98( و�حلنابلة)99(.

)96(  املقنع 315/4 ، واملحرر 243/2، واالإن�ضاف 8/12 ، وك�ضاف القناع 406/6.
)97(  اأدب القا�ضي للماوردي 257/2 ، واملهذب 338/2 ، ورو�ضة الطالبني 145/10 ، واأ�ضنى املطالب 151/4 ، ومغني املحتاج 

.176/4
)98(  املهذب 338/2.

)99(  املقنع 315/4 ، والكايف البن قدامة 548/4 ، واملحرر 243/2 ، واملبدع 192/10 ، واالإن�ضاف 8/12.
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الأدلة:
اأدلة القول الأول:

�حتج �لقائلون باجلو�ز مبا يلي:
1-�أنا �أبا بكرة ونافعاً و�سبل بن معبد �سهدو� بالزنى على �ملغرية بن �سعبة ر�سي �هلل 
�أمري  فقال  لي�سهد  زياد  وقام  عنه  �هلل  ر�سي  �خلطاب  بن  عمر  �ملوؤمنني  �أمري  عند  عنهم 
»ر�أيت  زياد:  قال  باحلق  �إل  �هلل  �ساء  �إن  ي�سهد  �أن  عنه: »رجل  �هلل  �ملوؤمنني عمر ر�سي 

�بتهار�ً وجمل�ساً �سيئاً«)100(.
ووجه ال�شتدلل:

�ل�سهادة ولو كان  بالرجوع عن  لزياد  �لر��سد عمر ر�سي �هلل عنه عّر�ض  �أن �خلليفة 
ذلك منهياً عنه ملا فعله ر�سي �هلل عنه.

2-�أنه ي�ستحب ملن كانت عنده �سهادة على حد �أل يقيمها و�أن ي�سرت على �أخيه وقد 
دعا �ل�رشع ورغب يف ذلك بدليل قوله �سلى �هلل عليه و�سلم: »ومن �سرت م�سلماً �سرته 
�هلل يوم �لقيامة«)101( ويف تلقني �ل�سهود �لتوقف �إ�سارة �إلى �أن �لأف�سل لل�ساهد هو عدم 
�أد�ء هذه �ل�سهادة من �أجل �سقوط �حلد ودرئه، فاحلكمة من �لتعري�س لل�ساهد كاحلكمة 
)100(  اأخرج���ه عبدال���رزاق يف م�ضنف���ه 384/7، 385 رق���م 13566 واب���ن اأب���ي �ضيب���ة يف م�ضنف���ه 93/10 رق���م 8873 واحلاكم 
يف امل�ضت���درك 449/3 ولي����ص في���ه ق���ول عمر ه���ذا واإمنا الق�ض���ة بطولها واأخرج���ه البيهقي بلفظ���ه يف ال�ضنن الكربى 
148/10، كما اأخرجه من طريق اأخرى بلفظ )قال عمر حني راأى زياداً: اإين الأرى غالماً كي�ضاً ال يقول اإال حقاً ومل 
يكن ليكتمني �ضيئاً، فقال زياد: مل اأر ما قال هوؤالء، ولكني قد راأيت ريبة و�ضمعت نف�ضاً عالياً( ال�ضنن الكربى 235/8، 
واأخرج الطحاوي الق�ضة وفيها )وجاء اآخر يحرك بيديه فقال: ما عندك يا �ضلخ العقاب ... قال راأيت اأمراً قبيحاً. 
ق���ال احلم���د هلل ال���ذي مل ي�ضمت ال�ضيطان باأمة حممد .. ( �ضرح معاين االآثار 153/4 ويف جممع الزوائد 280/6 قال 
الهيثمي )رواه الطرباين ورجاله رجال ال�ضحيح(. وجلد عمر الثالثة وا�ضتتابهم رواها البخاري يف �ضحيحه معلقاً 

ب�ضيغة اجلزم 150/3.
)101(  هذا بع�ص حديث اأخرجه البخاري يف �ضحيحه من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما مطبوع مع فتح الباري �ضرح 
�ضحيح البخاري 97/5، واأخرجه م�ضلم من حديث �ضامل عن اأبيه. �ضحيح م�ضلم 1996/4 رقم احلديث: 2590 ومن 

حديث اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه. �ضحيح م�ضلم 2074/4 رقم احلديث: 2699.
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من تلقني �ملقر �لمتناع عن �لإقر�ر �أو �لرجوع)102(.
3-�أن يف �أد�ئه ل�سهادته على �حلد وعدم تلقينه �لرجوع �إقامة للحد و�إقامة �حلد على 
�مل�سهود عليه ل يقت�رش �أثرها على مرتكب �حلد بل يتعد�ه �إلى غريه من �أهله من زوجة 
م�سلحة  فهنا  �لعار  هذ�  من  ينالهم  فكلهم  ذلك  ونحو  �أخ  �أو  و�لد  �أو  ولد  �أو  زوج  �أو 

�رشعية تتحقق من �ل�سرت عليه خا�سة �أنه حق هلل وحقوق �هلل مبناها على �مل�ساحمة.
اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين مبا يلي:
�أوًل: �أن توقف �ل�سهود عن �ل�سهادة �أي رجوعهم فيها: يقدح فيهم بالكذب وعدم 
�لعد�لة بخالف ما �إذ� �أدوها، فال يجوز �أن يعر�ض لهم �لقا�سي مبا ي�سبب �لقدح فيهم 

وعدم قبول �سهادتهم)103(.
املناق�شة لهذا الدليل:

ميكن مناق�سة هذ� �لدليل من ثالثة �أوجه:
1-�إن توقف �ل�سهود لي�ض قادحاً يف عد�لتهم لأن �ل�ساهد مل يوؤد �سهادته بعد، ولأنه 
يتعني على �ل�ساهد �إذ� غلط يف �سهادته �أن يرجع عنها ول يكون رجوعه قادحاً يف دينه 

�أو عد�لته كما يقرر ذلك �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية )104( رحمه �هلل تعالى.
2-�أن هذ� حق هلل عز وجل وحقوق �هلل مبناها على �مل�ساحمة.

3-�أن فيه �سرت على م�سلم وهذ� �أمر مرغب فيه �رشعاً.
ثانياً: �لقيا�ض على حق �لآدمي، فكما �أنه ل يجوز للحاكم �أن يلقن �ل�سهود �لرجوع 

)102(  املهذب 338/2، واملغني 207/8.
)103(  املهذب 338/2.

)104(  جمموع فتاوى �ضيخ االإ�ضالم 415/35.
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�حلد  يف  �ل�سهادة  عن  �لرجوع  تلقينه  يجوز  ل  فكذلك  �لآدمي  حق  يف  �سهادتهم  عن 
�خلال�ض هلل تعالى)105(.

مناق�شة هذا ال�شتدلل: 
هذ� �لقيا�ض مع �لفارق، فاإن �هلل تعالى غني عن حقه بخالف �لآدمي فاإنه حمتاج له، 
ولذ� كانت حقوق �لآدميني مبنية على �مل�ساحة و�لت�سييق وحقوق �هلل تعالى مبنية على 

�مل�ساحمة و�لتي�سري.
الرتجيح:

��ستدلل  و�سعف  ��ستدللهم  لقوة  �لأول  �لقول  هو  بال�سو�ب  �أعلم  و�هلل  �لر�جح 
�لقول �لثاين لورود �ملناق�سة عليها هذ� من وجه كما �أن �عتبار ما �رشطه فقهاء �ل�سافعية 
له وجه قوي لأن �حلاكم قد يرى �مل�سلحة يف �ل�سرت �سيانة لالأعر��ض وحفظاً للكر�مات 
وقطعاً ملقالة �ل�سوء وقد يرى �مل�سلحة يف عدم �ل�سرت درء�ً ملادة �لف�ساد وردعاً للمت�ساهلني 

ومن ت�سول لهم �أنف�سهم �رتكاب �سيء من ذلك)106(. 

املبحث اخلام�ض
الرجوع عن الرجوع عن ال�صهادة

ي�سهد �ملرء على ق�سية من �لق�سايا وبعد �سهادته يرجع عن هذه �ل�سهادة نتيجة تهديد 
�أو وعيد من �آخر �أو خوف من عو�قب معينة تدفعه للرجوع عن �سهادته ولرمبا تغري ر�أيه 

وز�ل ما يخافه فرجع عن رجوعه عن �ل�سهادة وعاد ليوؤكدها وليبقيها كما �أد�ها.
وكما يكون �لرجوع عن �لرجوع عن �ل�سهادة بالت�رشيح بذلك كذلك يكون باإعادة 

)105(  املبدع 192/10.
)106( الرجوع واأحكامه يف جمال الق�ضاء ، د/بندر ال�ضويلم �ص176.
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فاإن  �ل�سهادة،  يف  �ل�سدق  ظن  يبقى  ل  وهنا  عنها،  �لأول  �لرجوع  بعد  �ل�سهادة  �أد�ء 
�أو يف رجوعه عنها؟ ولذ�  �حلاكم ل يدري هل �سدق يف �ل�سهادة يف �سهادته �لأولى 

يتعذر �حلكم بها)107(.
يلزم  ما  الإ�سقاط  �حليل  بتلم�س  �أو  على رجوعه  بالندم  �لتهمة  تلحقه  �ل�ساهد  والأن 

ب�سبب رجوعه عن �سهادته)108(.
و�لرجوع عن �ل�سيء عدول عنه بعد وقوعه ونفي له بعد �إثباته، فالرجوع عن �لرجوع 

عن �ل�سهادة نفى نفي �ل�سهادة فهو معنى �لإثبات لها، غري �أنه ل يلتفت �إليه)109(.
ومن �لقو�عد �لفقهية �ملختلف فيها و�لتي مل يطلق �لرتجيح فيها لختالفه يف �لفروع 

قاعدة: )�لز�ئل �لعائد هل هو كالذي مل يزل �أو كالذي مل يعد؟()110(.
وعند تطبيق هذه �لقاعدة يتبني �أن �ل�سهادة قد ز�لت بالرجوع ثم عادت بالرجوع عن 

�لرجوع عنها فهل تكون كاأنها مل تزل �أو كاأنها مل تعد؟)111(.
بعد �حلكم باأنه ل يقبل �لرجوع عن �لرجوع عنهاـ  كما ذكره كثري من فقهاء �ملالكية)112( 

ـ يظهر رجحان �لأمر �لآخر وهو �أنها ز�لت ومل تعد.
و�إن من �مل�ساوئ �لتي حتدث نتيجة قبول �لرجوع عن �لرجوع عدم �لوقوف عند حد 
و�إجازة �لنق�ض �إلى ما ل نهاية وهو مما ل يخفى، ومما يخرج عن مو�سوعات �ل�رشع فاإنه �إذ� 
حكم بال�سهادة ثم رجع �ل�ساهد عنها وقيل بقبول �لرجوع لأمكنه رجوعه مرة �أخرى ومن 

)107(  فتح اجلواد 240/2، وحا�ضية ال�ضرقاوي 503/2، 504.
)108(  ال�ضرح الكبري للدردير 210/4، وجواهر االإكليل 246/2، ومنح اجلليل 294/4.

)109(  الرجوع واأحكامه يف جمال الق�ضاء، د/بندر ال�ضويلم �ص225.
)110(  االأ�ضب���اه والنظائ���ر لل�ضيوط���ي ����ص176، وهذه القاعدة يف مغن���ي ذوي االأفهام �ص245 بهذه العب���ارة )العائد الزائل 

رمبا قام مقام االأول ورمبا ال(.
)111(  الرجوع واأحكامه يف جمال الق�ضاء، د/بندر ال�ضويلم �ص225.

)112(  التاج واالإكليل 201/6، و�ضرح اخلر�ضي 222/7، وال�ضرح الكبري للدردير 210/4، وجواهر االإكليل 246/2.
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ثم ميكن �أن يرجع عن رجوعه �لأخري فال تبقى لالأحكام قوة وي�سودها �ل�سطر�ب)113( 
وهذ� بخالف ما لو �رشف �لنظر عن �لرجوع و�عترب يف حكم �ملعدوم)114(.

ما فات  بل يغرم  �ل�ساهد برجوعه عن �سهادته ل يعفى،  فاإن  �لت�سمني  ويف جمال 
على �ساحب �حلق ب�سهادته كما لو رجع عن �سهادته ومتادى على �لرجوع و�أ�رش عليه 
ومل يرجع عنه، وال يكون رجوعه عن �لرجوع م�سوغاً الإ�سقاط �لغرم عنه الأنه مبثابة من 
�أقر بحق ل يقبل �لرجوع عنه فاإنه يلزمه ما �أقر به، وبرجوعه عن �سهادته لزمه �ل�سمان 

فال ميكن من �إلغائه �أو �إ�سقاطه عن نف�سه حيث لزمه حق للغري)115(.
و�إن �سهدو� ثم قالو� للحاكم قبل �حلكم: توقف. فتوقف ثم رجعو� عن طلب 
�ل�سهادة مل  عن  �لرجوع  لأن  �لقا�سي،  بها  ويحكم  تقبل  فاإنها  و�أعادوها  �لتوقف 

يتحقق  ولو كان �لتوقف رجوعاً مل تقبل لأنه يعد رجوعاً عن �لرجوع)116(.
ولأنه يحتمل زو�ل ريبة عر�ست لل�ساهد)117( ولبقاء �أهلية �ل�سهود وعدم بطالنها)118(.

املبحث ال�صاد�ض
رجوع املزكني لل�صهود عن تزكيتهم

من  لأمر  به  �ملحكوم  ��ستيفاء  بعد  لل�سهود  تزكيتهم  لل�سهود عن  �ملزكون  �إذ� رجع 

�لأمور، فهل ي�سمنون �سيئاً مما ترتب على ذلك �حلكم؟
)113(  تبيني احلقائق 244/4، والعناية 536/6.

)114(  الرجوع واأحكام يف جمال الق�ضاء، د/بندر ال�ضويلم �ص226.
)115(  �ضرح اخلر�ضي 222/7، وال�ضرح الكبري للدردير 210/4، ومنح اجلليل 294/4.

)116(  مغن���ي املحت���اج 456/4، وحا�ضي���ة ال�ضرق���اوي 504/2، والتنقي���ح امل�ضب���ع 432، وك�ض���اف القن���اع 442/6، و�ض���رح منتهى 
االإرادات 562/3.

)117(  �ضرح منتهى االإرادات 562/3.
)118(  مغني املحتاج 456/4.
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�ختلف �لفقهاء يف ذلك على قولني: 
فاإن  به  �لقا�سي �حلق �ملحكوم  �إذ� رجع �ملزكون يف تزكيتهم، وقد ��ستوفى  �لقول �لأول: 
�ملزكني ي�سمنون �لتلف �لنا�سئ عن �سـهادة �ل�سهود، وذلك لأن �ل�سهادة ل تكون حجة موجبة 
للحكم �إل عند �قرت�نها بالتزكية، �إذ مع �نتفاء �لتزكية تكون �ل�سهادة يف حكم �لعدم، فكانت 
�لتزكيـة هي علة �حلكم بال�سهادة، و�إذ� كــان �لرجوع عن �ل�سهادة �لتي هي علة  �حلكم بالإتالف 
موجبا لل�سمـان، فلـذ� يجب �أن يكون �حلكم بالن�سبة للتزكية �لتي هي مبعنى علة �حلكم لأن علة 
�لعلة كالعلة يف �إ�سافة �حلكم �إليها، وبهذ� قال �أبو حنيفة، وبع�ض �ل�سافعية، وبع�ض �حلنابلة)119(. 
�لقول �لثاين: �إذ� رجع �ملزكون لل�سهود يف تزكيتهم فال �سيء على �ملزكني �لر�جعني 
ـ �أي ل �سمان عليهم ـ وحجـــة �أ�سحاب هــذ� �لقول: �أن �ل�سمان �إمنا يجب  على من 
با�رش �لإتالف �أو ت�سبب فيه، ومل ي�سدر من �ملزكني �سيء من  ذلك، فهم �إمنا �أثنو� على 
�أبو  قال  �لت�سمني، وبهذ�  ي�ستوجب  ب�سفــــات ح�سنـة، وهذ� ل  �ل�سهود، وو�سفوهم 

يو�سف وحممد من �حلنفية  و�ملالكية وبع�ض �ل�سافعية وبع�ض �حلنابلة)120(.  
ويجاب عما ��ستدلو� به: �أن �حلكم �لذي �أ�سدره �لقا�سي وترتب عليه �لإتالف كان 
�لإتالف  ترتب  وملا  حكمه  �حلاكم  �أ�سدر  ملا  �سهادتهم  فلول  �ل�سهود  �سهادة  على  مبنياً 
ممن  وتزكيتهم  �ل�سهود  عد�لة  على  مبنية  كانت  عليها  �حلكم  بني  �لتي  �ل�سهادة  وتلك 

زكاهم: عليه: يكون �ملزكون لل�سهود مت�سببني يف �لإتالف �أي�ساً.

)119(  عل���ي حي���در )درر احل���كام �ض���رح جمل���ة االأحكلم( ج14 ����ص409 . والزيلعي )تبي���ني احلقائق �ضرح كن���ز الدقائق( ج3 
����ص194 . وال�ضربين���ي اخلطي���ب )مغن���ي املحت���اج اإل���ى معرفة مع���اين األف���اظ املنهاج( ج4 ����ص457. والن���ووي )منهاج 
الطالب���ني( ج4 ����ص333 . ومن�ض���ور يون����ص البهوتي )ت1051ه�( )ك�ض���اف القناع عن منت االإقن���اع( ج6 �ص361 . ومن 

الكتب احلديثة )النظرية العامة الإثبات موجبات احلدود( للدكتور عبد اهلل الركبان  ج2 �ص51 .
)120(  الزيلع���ي )تبي���ني احلقائ���ق �ضرح كنز الدقائ���ق( ج3 �ص194 .وابن عرفة )حا�ضية الد�ضوق���ي على ال�ضرح الكبري( ج4 
����ص207 . وال�ضربين���ي اخلطي���ب )مغن���ي املحت���اج اإلى معرفة مع���اين األفاظ املنه���اج( ج4 ����ص457 . والبهوتي )ك�ضاف 

القناع عن منت االإقناع( ج6 �ص361 .
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الرتجيح: 
�لر�جح عندي ما ذهب �إليه �أ�سحاب �لقول �لأول، من وجوب �ل�سمان على �ملزكني 
�إياهم  وتزكيتهم  �ل�سهود  بعد�لة  �سهادتهم  لأن  لل�سهود؛  تزكيتهم  عن  رجعو�  �لذين 

�أف�ست �إلى قبول �سهادة �ل�سهود �لتي �أدت �إلى �لإتالف، فوجب عليهم �ل�سمان.

املبحث ال�صابع
ال�صمان بعد الرجوع عن ال�صهادة

�سبق �حلديث عن ر�أي �لفقهاء ـ رحمهم �هلل تعالى ـ يف ت�سمني �ل�سهود بعد رجوعهم 
عن �ل�سهادة وكذ� ت�سمني �ملزكني بعد رجوعهم عن �لتزكية.

ويف هذ� �ملبحث �أحتدث عن �ل�سمان عند من ير�ه من �لفقهاء مبيناً، �سبب وجوبه، 
ومقد�ر �لو�جب فيه، و�رشوط �إيجابه، وذلك من خالل �ملطالب �لثالثة �الآتية:

املطلب الأول: �صبب وجوب ال�صمان
 

  �إن �سبب وجوب �ل�سمان �إتالف �ملال، �أو �لنف�ض بال�سهادة؛ لأن �ل�سمان يف �ل�رشع 
�أو بالإتالف ، وهنا مل يوجد �لتز�م فيتعني �لإتالف فيها �سببا  �إما باللتز�م  �إمنا يجب 
لوجوب �ل�سمان، فمثال لو �سهد رجالن على زيد باألف، وق�سى �لقا�سي ب�سهادتهما، 
ثم رجعا، فاإنهما ي�سمنان �لألف؛ لأن �لرجوع بعد �لق�ساء يعد �سببا لالإتالف  يف حق 
�ل�سمان،  �ملبا�رشة يف حق �سببية وجوب  �مل�سهود عليه، و�لت�سبب يف �لإتالف مبنزلة 

كالإكر�ه على �إتالف �ملال، وحفر �لبئر على قارعة �لطريق)121(. 
)121(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج7 �ص283 . واملادة 80 من جملة االأحكام العدلية، اأنظر علي حيدر )درر احلكام 
�ض���رح جمل���ة االأح���كام( ج4 �ص408  وعبد اهلل بن حممد بن �ضليمان )جمم���ع االأنهر �ضرح ملتقى االأبحر( ج2 �ص215 . وابن عرفة 
)حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( ج4 �ص206 . واأبي ا�ضحاق ال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص666 . وابن قدامة )املغني( 146/12.
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املطلب الثاين: مقدار الواجب يف ال�صمان

يتحقق قدر �لو�جب يف �ل�سمان على قدر �ملال �ملتلف، فمثال: لو رجع �ساهد عن 
�سهادته، ينظر فيمن بقي من �ل�سهود، فلو �سهد �ثنان باألف مثال، ورجع �أحدهما، �سمن 

�لر�جع ن�سف �لألف؛ لأنه قد بقي من يبقى ب�سهادته ن�سف �حلق. 
ولو كان �ل�سهود ثالثة فرجع و�حد، فال �سمان عليه؛ لأنه بقي من يبقى ب�سهادته �حلق كله. 
و�إن رجع �لآخر �سمن �لر�جعان ن�سف �لألف؛ لأنه ببقاء �أحدهم يبقى ن�سف �حلق. 
و�إن �سهد رجل و�مر�أتان ، فرجعت �مر�أة �سمنت ربع �حلق؛ لبقاء ثالثة �لأرباع ببقاء 

من بقي. 
و�إن رجعت �ملر�أتان �سمنتا ن�سف �حلق. 

و�إن �سهد رجل وع�رش ن�سوة، ثم رجع ثمان ن�سوة فال �سمان عليهن ؛ لأنه بقي من 
يبقى ب�سهادته كل �حلق. 

، ويف �سوء هذ�  ن�سف �حلق  �لن�سوة  �لرجل �سمن  �لن�سوة جميعا دون  و�إن رجع 
�لذي تقدم يعلم �أن �لعربة مبن بقي من �ل�سهود ل مبن رجع عن �سهادته)122(. 

املطلب الثالث: �صروط ت�صمني ال�صاهد

عن  رجوعه  ب�سبب  �ل�ساهد  لت�سمني  ي�سرتط  �أنه  ـ  تعالى  �هلل  رحمهم  ـ  �لفقهاء  ذكر 
�سهادته بعد �حلكم بها �رشوطاً: 

)122(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج7 �ص283 . وابن عرفة )حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( ج4 
����ص207. وال�ض���ريازي )امله���ذب( ج2 �ص259. واخلطيب ال�ضربين���ي )مغني املحتاج اإلى معرفة مع���اين األفاظ املنهاج( 
ج4 ����ص460. واب���ن قدامة )املغني( ج10 �ص317 وج12 �ص146. واالأ�ضتاذ اأحم���د اإبراهيم اإبراهيم )موجز يف املرافعات 

ال�ضرعية( �ص104 وما بعدها .
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�ل�سمان لعدم  �لق�ساء ل يجب  �لق�ساء، فلو كان قبل  �أن يكون �لرجوع بعد   -1 
�لإتالف حينئذ)123(. 

2 - �أن يكون �لرجوع يف جمل�ض �لق�ساء، فلو كان يف غري جمل�ض �لق�ساء فال ترتتب 
عليه �أحكامه من �ل�سمان وغريه، كما �أنه ل عربة بالرجوع عنها يف غري جمل�ض �لق�ساء)124(. 
3- �أن يكون �ملتلف بال�سهادة عني مال، فلو كان منفعة فال �سمان ، فلو �أّن رجلني 
�سهد� على رجل �أنه طلق �مر�أته ثالثا بعد �لدخول، وحكم �لقا�سي بالتفريق بينهما بناء 
على  يتلفا  لأنهما مل  �سيئا  ي�سمنا  �سهادتهما مل  �ل�ساهد�ن عن  ثم رجع  �ل�سهادة،  على 

�لزوج ماًل)125(.   
4- �أن يكون �إتالف �ملال بغري عو�ض، فاإن كان بعو�ض فال يجب �ل�سمان �سو�ء كان 
�لعو�ض عني مال �أو منفعة لها حكم عني �ملال؛ لأن �لإتالف بعو�ض يكون �إتالفا �سورة 

ل معنى)126(.

)123(  عب���د اهلل ب���ن م���ودود )االختيار لتعليل املختار( ج2 �ص155 . وعلي حيدر )درر احلكام �ضرح جملة االأحكام( جملد 4 
����ص408 وم���ا بعدها . وعبداهلل بن مودود )االإختيار لتعليل املختار( ج2 �ص154 . وابن عرفة )حا�ضية الد�ضوقي على 
ال�ض���رح الكب���ري( ج4 ����ص207 . وابن فرحون )تب�ضرة احل���كام يف اأ�ضول االأق�ضية ومناهج االأح���كام( ج1 �ص215 .واأبي 
ا�ضحاق ال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص663 وما بعدها حتقيق الزحيلي . ومن�ضور بن يون�ص البهوتي )ت 1051ه� ( )�ضرح 

منتهى االإرادات( ج6 �ص701 . وابن قدامة )املغني( 217/10.
)124(  عل���ي حي���در )درر احل���كام �ضرح جملة احلكام( جملد4 �ص410 وم���ا بعدها . وعبد اهلل بن حممد بن �ضليمان )جممع 
االأنه���ر يف �ض���رح ملتق���ى االأبح���ر( ج2 �ص215 . وعبد اهلل بن مودود )االختيار لتعلي���ل املختار( ج2 �ص153 . وابن عرفة 
)حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري( . واأبي ا�ضحاق ال�ضريازي )املهذب( ج5 �ص666 . وابن قدامة )املغني( 217/10.

)125(  املراجع ال�ضابقة .
)126(  الكا�ضاين )بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع( ج7 �ص285 . وكذلك املراجع ال�ضابقة .
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اخلـــاتـــمـــة 
اأواًل: النتائج:

يف �سوء ما تقــدم ذكره عن )�أحكام �لرجوع يف �ل�سهادة( مّت �لوقوف على �لنتائج �لآتية: 
1- �لرجوع معناه: �لعود �إلى ما كان منه �لبدء، �أو تقدير �لبدء: مكاناً كان، �أو فعاًل، 

�أو قوًل، وبذ�ته كان رجوعه �أو بجزء من �أجز�ئه، �أو بفعل من �أفعاله.
2- �إن �ل�سهادة تعني: �إخبار عدل حاكماً مبا علم ـ ولو باأمر عام ـ ليحكم مبقت�ساه. 

3- �إنه ال ي�سرتط ل�سحة �ل�سهادة �أن تكون بلفظ �أ�سهد، كما هو ر�أي �ملالكية.
4- ي�سرتط ل�سحة �لرجوع عن �ل�سهادة �أن يكون �لرجوع يف جمل�س �لق�ساء؛ الأن 

�لرجوع عن �ل�سهادة ف�سخ لها؛ فيكون مبكان �إثباتها، وهو جمل�ض �لقا�سي.
5- �لرجوع عن �ل�سهادة يتعلق به مال �ل�ساهد حينا، ونف�ض �ل�ساهد �أخرى، ففي مال 

�لر�جع: وجوب �ل�سمان، ويف �لنف�ض: �لعقوبة على �لر�جع.
�أ- بعد �حلكم، ب- يف جمل�س  �أن يكون �لرجوع:  6- ي�سرتط لت�سمني �ل�ساهد: 

�لق�ساء، ج-و�أن يكون �ملتلف – بال�سهادة - عني مال. 
�إذ� رجع �ل�سهود - بعد �حلكم، وقبل �لتنفيذ - وكان �مل�سهود به ماًل، �أو حقاً   -7
من �حلقوق - �لتي ل تدر�أ بال�سبهات - فاإن �حلكم باق، ول ينتق�ض، وي�سمن �ل�سهود 

�ملحكوم به، وهو �ملال �لذي تلف ب�سهادتهم. 
8- �إذ� رجع �ل�سهود عن �سهادتهم - بعد �حلكم - وبعد �ل�ستيفاء يف ق�سا�ض - فاإنه 

يقت�ض من �ل�سهود �لر�جعني ، وقيل: ل يقت�ض، وي�سمنون �لدية، و�ملال. 
9- �لرجوع عن �ل�سهادة - قبل �لق�ساء - يوجب �لتعزير، و�لت�سهري، بالر�جع.

1٠- ل ي�سح للقا�سي �حلكم بال�سهادة؛ �إذ� رجع �ملزكون لل�سهود يف تزكيتهم، �أما 
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�إذ� رجعو� بعد �سدور �حلكم؛ فاإنه ل ينق�ض �حلكم، وي�سمن �ملزكون �لتلف، �لنا�سئ 
عن �سهادتهم، يف �أرجح �لأقو�ل. 

ثانياً: اأهم الو�ضايا:

1- �أن يتذكر �ل�ساهد عظمة هذه �ل�سهادة؛ وما �سيرتتب عليها من �آثار، �سو�ء كانت 
على بدن �مل�سهود عليه، �أو عر�سه، �أو ماله ويعلم �أن �هلل �سبحانه وتعالى باملر�ساد لكل 

من كذب يف هذه �ل�سهادة، و�أن �لعقوبة على �لكذب فيها قد تعجل يف �لدنيا.
2- �أن يعلم �ملرء �أن رجوعه �إلى �حلق – �إن كان قد �سهد خطاأ �أو كذباً – خري له من 
�ل�ستمر�ر يف �لباطل، و�إن عوقب على ذلك، فعذ�ب �لدنيا �أهون من عذ�ب �لآخرة.

3- لو �أكره �ملرء على �ل�سهادة، �أو �أكره على �لرجوع عنها - بعد �أد�ئها - فعليه �أن 
ي�سع �هلل بني عينيه، وليعلم �أن �لإكر�ه لي�ض مربر�ً للظلم.

4- �أن يتورع �مل�سلم من تزكية من ل يعرفه متام �ملعرفة فاإن تزكيته له �سيرتتب عليها 
قبول �سهادته، وقد يكون ظاملاً �أو فاجر�ً، فت�سيع �حلقوق فتكون �أيها �ملزكي �رشيكاً يف 

�لإثم و��ستحقاق �لعقوبة.
بع�ض  منهم  يطلب  عندما  �لعدل  وكتابات  �ملحاكم  يف  نرى  ما  له  يوؤ�سف  مما  و�إن 
�لأحو�ل  بطاقات  باإعطائه  يبادرون  جندهم  ق�سية:  يف  �ساهد  لأنه  تزكيته؛  �لأ�سخا�ض 
�ملدنية، ويزكونه، وهم ل يعرفونه �لبتة جاهلني، �أو نا�سني، �أو متنا�سني، ما يرتتب على 

تزكيتهم من �سياع �حلقوق، �أو �أكٍل لأمو�ل �لنا�ض بالباطل.
5- رجائي من �إخو�ين �لق�ساة - عندما يرجع �سخ�ض عندهم عن �سهادته على ق�سية، 
�أ�سباب �لرجوع؛ لأنه رمبا رجع حتت وطاأة  �أو يرجع يف تزكيته ل�ساهد - �أن يتحققو� من 
�الإكر�ه، �أو �الإغر�ء، �أو �أنو�ع �ل�سغوط �لنف�سية �لتي ينبغي �عتبارها يف �حلكم، و�هلل �ملوفق.


