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إن العدالة حين تكون صفة للش���اهد، فإن الش���ريعة َترفع من 

جانب التٌثبت فُتْس���ِقط عدالته أو ترد شهادته لمجرد التهمة؛ 

إذ النفس البشرية يطرأ عليها التغير، و العدالة قيمة مطلقة 

في اإلسالم.

لهذا جاء هذا البحث؛ ليدرس أثر التهمة في الشهادة. 

فبعد تعريف التهمة والش���هادة، ش���ّدد البح���ث على العناية 

بعناص���ر اإلثبات في الفقه الجنائ���ي؛ إذ هي طريقنا للوصول، 

وهي طريق طويل تحتاج إلى طول نفس في الدراسة. ثم بّين 

أن الغرض من ش���رط العدالة حصول الثق���ة بالصدق، فالَعْدل 

م���ن كان���ت الطاعة أغلب حال���ه، يجتنب الكبائ���ر ويحافظ على 

ترك الصغائر، لكن قد ترد ش���هادته الش���اهد دون أن تس���قط 

عدالته؛ إذ ليس كل تهمة مسقطة للعدالة.

فالتهم الحكمية ترد بها الش���هادة، وق���د ال تقدح في عدالة 

الش���اهد بخالف التهمة الحقيقية التي يترتب عليها الفسق، 

وعدم قبول الشهادة ونفي العدالة.
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مقدمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد،،.
فم�ن أجل املقاصد يف نص�ب القضاة والوالة إقامة العدل قال تعاىل: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
ڦچ ] النس�اء: ١٣٥[ وق�ال: چ ہ ہ ھ ھ    ھ 
ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ې چ ]املائدة: ٨[ 
ويف اآليت�ني ن�داء وأم�ر للمؤمنني بلزوم العدل والقس�ط والش�هادة 
باحلق، ول�و كان ذلك ضد أحب الناس وأقرهبم، أو كان لفائدة أعدى 
األعداء وأبغضهم. وذلك ألن العدل قيمة مطلقة يف الرشيعة اإلسالمية، 
وال جتد والية من الواليات العامة أو اخلاصة إال وتشرتط الرشيعة فيها 
العدالة، والش�هادة وهي أكثر وس�ائل اإلثبات إثباتا للحقوق حتتاج إىل 

العدالة أشد احتياج إلقامة حقوق العباد. 
إال أن العدال�ة إذا كان�ت صفة للش�اهد تؤثر فيها جم�رد التهمة، فهذا 
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يدل عىل مرونة الرشيعة وحكمتها يف وسائل حتقيق العدالة من جانب، 
ومن جانب آخر مراعاة النفس�ية البرشية من حيث التغري والتأثر، ومن 

هنا جاء هذا البحث »أثر التهمة يف الشهادات دراسة فقهية مقارنة«.
ومل أجد يف هذا املوضوع إال دراسة واحدة يف اجلامعة اإلسالمية بغزة 
بعنوان: »التهمة وأثرها يف ش�هادة العدل« للباحث ماهر أمحد السويس 
إال أن الباح�ث مل يتع�رض إىل التهم�ة احلقيقية مطلق�ا وإنام حتدث عن 
الته�م احلكمية فحس�ب، وق�د اقتضت طبيع�ة هذا البح�ث أن يأيت يف 

متهيد وثالثة مباحث وخامتة أثبت فيها أهم نتائج البحث.
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تمهيد

تعريف التهمة والشهادة

التهمة يف اللغة: من الوهم وتأيت بمعنى الشك والريبة والظن والتهمة 
مجعها هتم)١(. 

والتهم�ة يف االصط�الح: عرفها اب�ن القيم فقال: »التهم�ة أن يدعى 
فع�ل حمرم عىل املطلوب يوجب عقوبة مثل قتل أو قطع طريق أو رسقة 

أو غري ذلك من العدوان الذي تعذر إقامة البينة عليه«)2(.
ونالح�ظ أن هذا التعريف ينطب�ق عىل التهمة احلقيقية وال تدخل فيه 
التهم�ة احلكمية، من أجل ذل�ك نحاول أن نعرف التهمة تعريفا جامعا 
مانع�ا فنقول إهنا: الوصف املؤثر يف احلكم عىل عدالة الش�اهد، حقيقة 

وحكام، فيجب تعليق احلكم به وجودا وعدما.
وبناء عىل هذا التعريف نقسم التهم إىل قسمني:

أوال: الته�م احلقيقية: وهي كل هتمة توجب عقوبة، أو هي الدعوى 
التي تكون عىل فعل حمرم موجب للعقوبة، وتس�مى بدعوى التهمة أو 
دع�وى اجلناية، مثل دع�وى القتل وقطع الطري�ق والرسقة، وهي التي 
قصده�ا الفقه�اء يف تعريفهم للتهم�ة. أو هي كل ما يتص�ل بالقدح يف 

عدالة الشاهد من الذنوب واملعايص واحلدود والتعزيرات.
)1) انظر: امل�صباح املنري للفيومي �صفحة 107 ، مادة وهم. 

)2) انظر: الطرق احلكمية البن القيم �صفحة 92. 
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وأظه�ر هذه التهم هي هتمة القذف وجانب األثر منها يف الش�هادات 
حينام يرمى إنس�ان بالزنى ومل جيتمع عىل هتمته أربعة ش�هود أو ينكص 
واحد أو أكثر من الش�هود األربعة عن الش�هادة، فتبطل شهادة الرامي 
وتس�قط عدالت�ه قض�اء وإن كان صادق�ا ديانة بتهمة حقيقي�ة هي هتمة 
القذف ويقام عليه احلد ويعد فاس�قا وال تقبل شهادته يف قضايا أخرى 

إال بعد التوبة وعودة العدالة عىل خالف نفصله فيام يأيت. 
 ثانيا: التهم احلكمية: وهي كل هتمة ال توجب عقوبة، أو هي التي ال 
تكون عىل فعل حمرم، بل هي حٌق رشعٌي حمض، وأسموها بدعوى غري 
التهمة، كأن ُيدعى عقد أو بيع أو قرض أو رهن أو ضامن أو دين ثابت 

يف الذمة، أو صداق، أو دية خطأ)٣(. 
وتتنوع هذه التهم بتنوع أسباهبا مثل:

١. التهم�ة بس�بب القراب�ة: ومنه�ا ش�هادة الوال�د ألوالده وأحفاده 
وشهادة الرجل ألخيه وسائر األقارب.

2. التهمة بسبب البعضية: وهي علة ظاهرة يف شهادة االبن ألبيه.
٣. التهمة بس�بب اتصال املنافع: وهي منفعة الش�اهد يف املش�هود به 
كاملناف�ع ب�ني اآلب�اء واألوالد واألزواج والزوجات متصل�ة والوكيل 

والرشيك وغري ذلك.
4. التهمة بسبب املحبة واإليثار: وهي مما اتفق الفقهاء عىل تأثريه من 

))) انظر: الطرق احلكمية البن القيم �صفحة 92. 
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حيث اجلملة كش�هادة األصل لفرعه، وش�هادة الفرع لألصل والزوج 
لزوجته والزوجة لزوجها وغريهم لتهمة إيثار املش�هود له عىل املشهود 

عليه فتكون شهادة للنفس وتتمكن فيه التهمة )4(. 
٥. التهمة بسبب اخلصومة والعداوة: كشهادة اخلصم عىل خصمه يف 

قضية أخرى غري التي اختصام فيها نكاية فيه.
6. الصداقة واملالطفة: كشهادة الصديق لصديقه.

واملالحظ: أن هذه األس�باب هلذه التهم قد تتداخل وقد جتتمع مجيعا 
يف الشاهد أو جيتمع بعضها دون البعض.

تعريف الشهادة لغة واصطالحا:

الش�هادة يف اللغة: بمعنى احلضور وش�هد فالن الواقعة إذا حرضها، 
ومنه�ا قول�ه تع�اىل: چ ۀ ہ ہ ہ  ہ چ  ]البق�رة: ١٨٥[، 
وش�هد تأيت بمعنى ب�ني ووضح وهي مأخوذة م�ن اإلعالم ومصدرها 

شهادة واملشاهدة املعاينة)٥(.
الش�هادة يف االصط�الح: اختلف�ت تعريف�ات الفقهاء للش�هادة عىل 

الوجه التايل:
١-عن�د احلنفية: إخبار ص�دق إلثبات حق بلفظ الش�هادة يف جملس 

القضاء)6(.
))) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 121/16. 

)5) انظر: امل�صباح املنري للفيومي �صفحة 65 ، مادة �صهد. 
)6) فتح القدير البن الهمام 7/)6).
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2-عن�د املالكي�ة: إخبار ع�دل حاكام بام عل�م ولو بأمر ع�ام ليحكم 
بمقتضاه)7(.

٣-عند الشافعية: إخبار بحق للغري عىل الغري بلفظ أشهد)٨(.
4-عند احلنابلة: اإلخبار بام علمه بلفظ خاص)9(.

ونالحظ أن هذه التعريفات أمجعت عىل أن الشهادة إخبار ومنهم من 
قيد اإلخبار بلفظ أشهد، ومنهم من جعلها من عدل، ومنهم من جعل 

ذلك يف جملس القضاء، وكل هذه القيود من الرشوط.
رشوط الشاهد: قوله تعاىل يف رشائط الشهادة: چ گ گ ڳ ڳچ 
]البق�رة: 2٨2[. فقد انتظمت هذه اجلملة، الرشائط الثالثة للش�هادة وهي: 
)العدال�ة، ونف�ي التهمة وإن كان عدال، والتيقظ واحلف�ظ وقلة الغفلة( )١0(؛ 
ألن الش�اهد ال يك�ون مرضي�ا عن�د املؤمنني وقضاهت�م حتى يك�ون عدال، 

متيقظا، غري متهم يف شهادته بسبب من األسباب املوجبة للتهمة. 
وق�د ذكر الفقهاء: أن ترك الس�نن الراتبة ومس�تحبات الصالة تقدح 

يف الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة مباالته باملهامت)١١(.
والعدال�ة حكم منضب�ط يضطر إليه�ا العامة يف الش�هادة يف احلقوق 
والن�كاح ورواي�ة األخب�ار وقب�ول الفت�وى م�ن املفتي وصح�ة قصاء 

)7) بلغة ال�صالك لل�صاوي 8/2)).
)8) حا�صية قليوبي وعمرية )/18).

)9) ك�صاف القناع للبهوتي 6/)0).
)10) انظر: اأحكام القراآن للج�صا�ص 2/))2

)11) انظر: مواهب اجلليل للحطاب 75/2 ؛ ومغني املحتاج لل�ص���ربيني/))) ؛ وحوا�ص���ي ال�ص���رواين على 
حتفة املحتاج 227/10.
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الق�ايض. ومعن�ى اضطرارهم إليه�ا أهنم حيتاج�ون إىل العدول يف هذه 
األم�ور الت�ي تعم هبا البلوى، وال ب�د أهنم عارفون بمعناه�ا باعتبار ما 

يظهر هلم)١2(.
رشوط التحم�ل واألداء: فم�ن رشوط التحم�ل: العق�ل واملعاين�ة. 
أم�ا رشوط األداء فمنها ما يرجع إىل الش�اهد كالبلوغ والعقل واحلرية 
واإلسالم والنطق والعدالة والضبط وأال يكون حمدودا يف قذف، وعدم 
التهمة. ومنها ما يرجع إىل الشهادة نفسها، كاشرتاط وجود الدعوى يف 
الش�هادة ع�ىل حقوق العباد م�ن املدعي أو نائب�ه، وموافقتها للدعوى، 
واتف�اق الش�اهدين، والعدد يف الش�هادة فيام يطلع علي�ه الرجال، وأن 
ت�ؤدى بلف�ظ الش�هادة. ومنه�ا م�ا يرج�ع إىل املش�هود ب�ه، كأن يكون 
معلوما، فإن كانت الش�هادة بمجهول فال تقبل، وكون املشهود به ماال 

أو منفعة)١٣(.
وتقب�ل ش�هادة أهل الذمة ع�ىل املس�لمني يف الوصية يف الس�فر بنص 
الكت�اب إذا مل يوج�د غريه�م؛ وال جت�وز ش�هادهتم يف احل�رض)١4(. فقد 

أجازوها للحاجة؛ عمال بقوله تعاىل: چ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ  
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ چ ] املائدة: ١06 [.
)12) تو�صيح االأفكار ملعاين تنقيح االأنظار للأمري ال�صنعاين2/)12-)12، دار الكتب العلمية.

))1) انظر: املو�صوعة الفقهية الكويتية 219/26 - 226.
))1) انظ���ر: املغن���ي 182/9 – )18، اأح���كام الق���راآن لل�صافعي 2/))1 وما بعده ، تف�ص���ري القرطبي 9/6))-

50)، تف�صري البغوي )/112 ، االإن�صاف للمرداوي 9/12 ، املحلى البن حزم 8/)9) وما بعده .
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أم�ا يف غ�ري الوصية فال جتوز ش�هادة غري املس�لمني ف�ال ينعقد نكاح 
املسلم مثال بشهادة الكفار؛ ألن الشهادة فيها معنى الوالية)١٥(، والرشع 

قطع والية الكافر عن املس�لم بقوله تعاىل: چ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ 
ڄ ڃ چ ]النساء: ١4١[ )١6(.

وتتع�ني الش�هادة ع�ىل الش�اهد إذا مل يوجد م�ن يتحملها س�واه)١7(. 
وجيوز حتمل الشهادة إلقامة شعائر الدين ومنع الفساد يف األرض كمن 

يتحملها إلقامة احلد عىل الزناة.
وم�ن كانت عنده ش�هادة بحق من احلق�وق وطلبه صاحب�ه بأدائها جيب 
علي�ه أن يؤدهي�ا عندئٍذ وال جي�وز له أن يكتمها أو يؤخرها؛ ألن الش�هادة 

أمانة، فلزم األداء عند الطلب)١٨(، لقوله تعاىل  چ ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ چ ]البقرة: 2٨٣[ 

وإذا عجز الشاهد عن أداء الشهادة لسفر أو ملرض أو غريه بحيث ال 
ل الش�هادة غريه، وال  يمكن�ه احلضور إىل جملس احلكم، جاز له أن حُيمِّ
جيب عليه احلضور بنفس�ه)١9(، وخصص بع�ض العلامء ذلك إذا كانت 
يف غ�ري حد وال قود)20( وال تقبل ش�هادة الش�اهد عىل الش�اهد إذا زال 
العذر املسوغ لنقل الشهادة، بأن عاد الشاهد األصيل من سفره أو غيبته 

)15) والية خا�صة مبعنى تنفيذ القول على الغري ، وهو اأمر ظاهر متفق عليه بني الفقهاء.
)16) انظر: بدائع ال�صنائع للكا�صاين 2/)25 .

)17) احلاوي الكبري للماوردي 56/8)، املهذب لل�صريازي 59/1) .
)18) انظر: بدائع ال�صنائع 282/6 ؛ الو�صيط 6/)5) ؛ املغني 10/)162،15.

)19) تبيني احلقائق للزيلعي 5/)21 .
)20) انظر: �صرح القواعد الفقهية للزرقا �ص157.
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أو برئ من مرضه؛ ألن ما جاز لعذر بطل بزواله)2١(. 
وإذا كانت الشهادة يف جور أو ظلم فيجب االمتناع عن حتملها، ألن 
الظلم ال جيوز تقريره، عن النعامن بن بش�ري ريض اهلل عنهام قال: سَأَلْت 
أمي أيب بعَض املوهبة يل من ماله، ثم بدا له فوهبها يل، فقالت: ال أرىض 
حتى تش�هد النبي صىل اهلل عليه وس�لم. فأخذ بيدي وأنا غالم فأتى يب 
النب�ي صىل اهلل عليه وس�لم، فق�ال: إن أمه بنت رواحة س�ألتني بعض 
املوهب�ة هلذا. قال: » ألك ولد س�واه ؟  قال: نعم. ق�ال: فأراه قال: » ال 

تشهدين عىل جور « ويف رواية: » فإين ال أشهد عىل َجْور «)22(
فالنبي، صىل اهلل عليه وس�لم، مل يكتف ببيان حكم املسألة، وإنام ترك 
الشهادة عليها؛ ألن يف ذلك تقريرا ملا حكم عليه، صىل اهلل عليه وسلم، 

بأنه ظلم وجور. 
ويمن�ع إيقاع الرضر بالش�اهد ومن�ه چ ەئ  ەئ وئ   وئ ۇئ چ 
]البقرة: 2٨2[ ورضر به كام قال ابن مس�عود وعطاء وجماهد: ال ُيْدَعى 
الكات�ب وه�و مش�غول ال يمكنه ت�رك ش�غله إال برضر يدخ�ل عليه، 
ُّ به، والرضر منه بأن يزيد  وكذلك ال يدعى الشاهد وجميئه للشهادة ُيرضرِ
الكات�ب أو ينقص أو حيرف، وأن يش�هد الش�اهد بام مل يستش�هد عليه، 
أو يمتن�ع من إقامة الش�هادة، وهذا قول طاوس واحلس�ن وقتادة وابن 

)21) انظ���ر: االأ�صب���اه لل�صيوط���ي 157/1، غمز عي���ون الب�صائر 92/2، �صرح القواع���د للزرقا �ص189، الفقه 
االإ�صلمي واأدلته لوهبة الزحيلي 575/6.

)22) رواه البخاري )/171 )2650) ؛ وم�صلم )/))12 ))162) .
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زيد)2٣(.
عدد الش�هود: ويتحدد عدد الشهود بحسب املوضوع املشهود عليه؛ 
ففي الش�هادة عىل األمور املالية ال بد من شاهدين، أو الشاهد مع يمني 
املدعي أو الرجل واملرأتان، ويف الش�هادة عىل النكاح البد من شاهدي 
عدل، ويف حد الزنا أربعة شهود عدول، وهكذا مما هو معلوم ومقرر. 
قوة الش�هادة: ش�هادة الش�هود الع�دول، بينة صحيحة جي�ب العمل 
هبا، عىل وفق ما جاء يف القرآن والس�نة. ويعترب الرشع ما يثبت بالش�هادة 
كأن�ه ثابت بالعيان ألنه ظاهر قوي، وصل يف الظهور إىل درجة يطرح معها 
احتامل إثبات خالفه؛ لذا جيب أن تكون الش�هادة عن مش�اهدة وعيان وال 
جي�وز فيها التخمني والتقريب واحلس�بان)24(. وقد جعل الش�ارع الش�هادة 
س�ببا لبن�اء األحكام عليها ووجوب العمل هبا واعت�رب ما تفيده من الظنون 

كاليقني.
متى تبطل الشهادة؟

وتبطل الش�هادة إذا تعذر إعامل كالم الش�اهد، أو خالف الواقع، أو 
ثم�ة قرينة أقوى تدل عىل خالفه. فلو ش�هدت بينة بأن فالنا قطع يدي 
فالن، وأنه مديون له بخمس�امئة درهم دية يديه، وكانت يدا الش�خص 
املذكور س�املتني مل تقطع، فإن الش�هادة هتمل، وتكون باطلة، وال يلزم 

))2) رواه الطربي يف »تف�صريه« )/ 6)1، وذكره ابن اأبي حامت يف تف�صريه 2/ 567.
))2) درر احلكام �صرح جملة االأحكام )/05) ، وانظر: تب�صرة احلكام 2/ )1 .
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املتهم بيشء؛ ألن ذلك مستحيل يف الواقع)2٥(، والقاعدة إذا تعذر إعامل 
الكالم رشعا أو عقال فإنه هيمل)26(.

المبحث األول

 رد الشهادة عند زوال العدالة بالفسق

اتف�ق الفقهاء عىل اش�رتاط العدال�ة يف قبول الش�هادة، وردها بطريان 
م�ا يمنعها من الفس�ق والكف�ر والكبائر فمن ارتكب كب�رية أو أرص عىل 

صغرية عد فاسقا وسقطت عدالته وال تقبل شهادته إذا مل يتب. 
ق�ال اإلمام اجلوين�ي بصدد تعرض�ه للكبائ�ر التي ترد هبا الش�هادة: 
»والضب�ط عندن�ا يف مقص�ود ه�ذا الباب أه�ون من كل ضب�ط يف حمل 
انتش�ار، فنس�تعني باهلل ونقول: أما الذنوب فاملعترب عندنا فيها أن يقال: 
كل ما يدل صدوره عن الشخص عىل استهانته بالدين...، أعني استهانة 
تنتجها غلبة النفس األمارة بالسوء... يوجب رد الشهادة، وهو الكبرية 

عندي يف قاعدة األصول«)27(. 
وتعود العدالة ملن سقطت عدالته بسبب وقوعه فيام مرِن شأنه أن يزيل 
م بفسقه وترّتب عىل ذلك رّد شهادته أو عزله  العدالة من املعايص فُحكرِ
ع�ن والية أو نحو ذلك م�ن آثار مرتتبة عىل زوال وص�ف العدالة عنه 

)25) انظر: درر احلكام �صرح جملة االأحكام العدلية 61/1 .
)26) درر احل���كام �ص���رح جملة االأحكام لعلي حي���در 60/1 ، �صرح القواعد الفقهية للزرقا �ص 19) ، الوجيز 

يف اإي�صاح قواعد الفقه للبورنو �ص 21) ، القواعد الفقهية الكربى لل�صدالن �ص 170.
)27) نهاية املطلب للجويني 6/19
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فإن�ه إذا تاب من تل�ك املعصية أو املعايص فإنه تع�ود إليه صفة العدالة 
وي�زول عنه وصف الفس�ق، ويزول تبعا لذل�ك كل أثر كان ترتب عىل 

زوال العدالة عنه. 
وتعود العدالة إىل الش�خص بالتوبة قض�اء ال ديانة ويرتتب عىل هذا 

أمران: 
ه�ل تع�ود له العدال�ة بمج�رد التوبة وال حيت�اج أن خيترب ف�رتة زمنية 
العتب�ار التوبة مزيلة جلرحة الفس�ق ألن عودة العدال�ة قضاء والقضاء 

قائم عىل الظاهر؟
وهل ُيكتفي بالتزكية الظاهرة أم البد من تزكية الرس يف عود العدالة إىل 
العايص ؟ وقبل اإلجابة نوضح معنى التزكية الظاهرة: وهي أن يتحرى 
القايض الس�ؤال عنهم من أهل مهنتهم وصنعتهم ورؤسائهم يف العمل 

ومؤمتني أهايل حملتهم أو قريتهم وأصناف الناس الذين خيالطوهنم.
والتزكية يف الرس هي ماتش�به التحريات ويق�وم هبا املزكون وهم من 
أع�وان القايض، حيث يرس�ل الق�ايض إىل هؤالء املزكني ورقة تس�مى 
يف اصطالح الفقهاء املس�تورة فيها أسامء الش�هود وشهرهتم وصنعتهم 
واملدعي واملدعى عليه ويقوم املزكون بجمع املعلومات والسؤال عنهم 

يف الرس وإيصال النتيجة إىل القايض)2٨(.

)28) انظر: درر احلكام �صرح جملة االأحكام العدلية )/6)) .
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أوال: مدى اشتراط مرور فترة:

١-يرى مجهور الفقهاء أنه ال يشرتط يف صحة قبول التوبة مرور فرتة 
زمني�ة خيترب فيها صدق توبته؛ ملطلق قول اهلل تعاىل: چ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ  ھ چ ]الن�ور: ٥[ ف�إن النص مل ي�رد فيه حتديد 
م�دة معينة تتوقف عليه�ا صحة قبول توبة العايص، فبق�اؤه عىل التوبة 
ولو س�اعة مقلعا عن الذنب نادما عىل ما فعل عازما عىل عدم العود - 

دليٌل عىل صدق توبته، وليس يف مقدور البرش إال احلكم بالظاهر.
2-اشرتط بعض الش�افعية واحلنابلة يف رواية مدة الختبار الشخص 
بع�د التوبة حتى يظن صدقه؛ ألن التوبة م�ن أعامل القلوب وهو متهم 
بإظهارها الس�رتداد عدالت�ه، فاعتربت املدة ليقوى م�ا ادعاه، وقدرها 
أكث�ر أصحاب ه�ذا االجتاه بس�نة؛ ألن ملضيها املش�تمل ع�ىل الفصول 
األربع�ة أث�را بينا يف هتييج النفوس ملا تش�تهيه فإذا مضت عىل الس�المة 
أش�عر ذلك بصدق التوبة، وقيل تقدر بستة أشهر، وقيل: شهران وقيل 

شهر عىل خالف يراجع يف مظانه وليس هنا جماله)29(.
ثانيا: الخالف حول التزكية:

وللفقهاء يف التزكية املطلوبة للحكم بالتعديل ثالثة مذاهب)٣0(:
)29) راج���ع امل�صاأل���ة يف : العناي���ة 7/ 09) ، حا�صي���ة الد�صوق���ي عل���ى ال�ص���رح الكب���ري )/)18 ، مغن���ي املحتاج 

لل�صربيني )/8)) ، املغني البن قدامة 10/)19 ، اأ�صنى املطالب لزكريا االأن�صاري )/57).
)0)) تف�سيل امل�س�ألة يف : املب�سوط لل�سرخ�سي 91/16 ، تبيني احلقائق للزيلعي )/212 ، )21 ، فتح القدير 
الب���ن الهم���ام 79/7) ، اجلوه���رة النرية للعب���ادي 9/2)1 ، تب�صرة احلكام الب���ن فرحون 9/2)1 ، معني 
احل���كام لعلء الدين الطرابل�ص���ي 8/)17، بلغة ال�صالك حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )/260 ، 

املنتقى للباجي 5/)19 -195.
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أوهلا: يرى االكتفاء بالتزكية الظاهرة وهو رأي الشافعية)٣١(.
والث�اين: يرى أنه قد جيزئ تعديل الرس عن تعديل العالنية وهو رأي 
احلنفية)٣2( والظاهر من كالم احلنابلة)٣٣( وعللوا ذلك ملا يف العالنية من 

بالء وفتنة.
والثال�ث: ي�رى أن األفضل يف التعديل أن جيمع ب�ني الرس والعالنية 

هو قول املالكية)٣4(، وهو أتم ما يكون من االحتياط.
ث�م إن احل�كام تركوا بعد ذل�ك تزكية العالنية واكتف�وا بتزكية الرس؛ 
إبق�اء للس�رت عىل الن�اس وحترزا ع�ن املنازعات واملخاص�امت التي قد 

تسببها تزكية العالنية)٣٥(، وهو كالم معترب رشعا.
وبناء عىل ما سبق، فإذا منع قبول الشهادة من شخص الرتكابه أعامال 
تنايف العدالة، ثم تاب وقيل بقبول توبته، فإن العدالة ترجع إليه بالتوبة، 
وتقبل ش�هادته عند مجهور الفقهاء، س�واء أكان�ت املعصية من احلدود 
أم م�ن التعزي�رات، وس�واء أكانت بعد اس�تيفاء احل�دود أم قبله، لكن 
األحناف خالفوا اجلمهور يف هذه املسألة فرأوا أن املحدود يف قذف إذا 
تاب زال فسقه غري أن شهادته تظل غري مقبولة)٣6( وألمهية هذه املسألة 

يف موضوعنا نفرد هلا املبحث التايل.
)1)) قليوبي وعمرية )/06) ، مغني املحتاج لل�صربيني )/8)) ، اأ�صنى املطالب لزكريا االأن�صاري )/57).

)2)) انظر: معني احلكام لعلء الدين الطرابل�صي 8/)17.
)))) انظر: املغني البن قدامة 15/9.

)))) انظر: املنتقى للباجي 5/)19 – 195، بلغة ال�صالك حا�صية ال�صاوي على ال�صرح ال�صغري )/170
)5)) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 91/16 .

)6)) انظر: العناية 09/7) ، املغني 10/)19، املحلى 529/8.
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المبحث الثاني

 رد الشهادة بالتهمة الحقيقية )شهادة المحدود في القذف إذا تاب(

عل�ق اهلل ع�ز وجل عىل الق�ذف ثالثة أح�كام: احلد، ورد الش�هادة، 
والتفسيق ؛ تغليظا لشأنه، وتعظيام ألمره، وقوة يف الردع عنه، قال تعاىل 

چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ں چ ]النور: 4 [)٣7(.
وال خالف بني الفقهاء يف أن التوبة تس�قط الفس�ق، ولكنهم اختلفوا 

يف قبول شهادة املحدود يف القذف بعد التوبة إىل قولني: 
الق�ول األول: ذهب مجه�ور الفقه�اء – املالكية)٣٨(، والش�افعية)٣9(، 
واحلنابل�ة)40(، والظاهري�ة)4١( إىل أن�ه إذا ت�اب املح�دود يف ق�ذف تقبل 
شهادته وتوبته، بتكذيب نفسه فيام قذف به. أي أن رد الشهادة من علة 

الفسق، فإذا زال بالتوبة زال رد الشهادة.
أدلة الجمهور:

١-من القرآن: واس�تدلوا بأن اهلل س�بحانه وتعاىل قال: چ ڑ ڑ 
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ   گ    ک  ک  ک   ک   
ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ چ 

)7)) اأحكام القراآن البن العربي )/5)) وما بعدها. 
)8)) انظ���ر: املدون���ة للإم���ام مال���ك )/)2، املنتقى �ص���رح املوطاأ للباج���ي 207/5 ، الت���اج واالإكليل للعبدري 

)املواق) 179/8 ، الفواكه الدواين للنفراوي 211/2 . 
)9)) انظر: االأم للإمام ال�صافعي 225/6 ، 7/7) ، 7/)9 ، 12/8). 

)0)) انظ���ر: املغن���ي البن قدام���ة 170/10 ، االإن�صاف للم���رداوي 59/12 ، مطال���ب اأويل النهى للرحيباين 
 616/6

)1)) انظر: املحلى البن حزم 8/ 529 . 
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]النور: 4 - ٥[، فاس�تثنى التائبني بقول�ه: چ ڻ ڻ ڻ چ واالس�تثناء 
من النفي إثبات، فيكون تقديره إال الذين تابوا فاقبلوا شهادهتم وليسوا 
بفاسقني ؛ ألن اجلمل املعطوفة بعضها عىل بعض بالواو، والواو للجمع 
فتجعل اجلمل كل�ها كاجلملة الواحدة، فيعود االستثناء إىل مجيعه�ا )42(؛ 
وألن الق�اذف لو ت�اب قبل إقامة احلد عليه تقبل ش�هادته عند اجلميع، 
وال جيوز أن تكون إقامة احلد عليه هي املوجبة لرد الش�هادة ؛ ألنه فعل 

الغري وهو مطهر أيضا. وألنه لو أسلم تقبل شهادته فهذا أوىل.
القول الثاين: ذهب احلنفية)4٣(، وبعض املالكية - ابن القاس�م وأش�هب 

وسحنون- )44(: إىل أنه تقبل شهادته قبل احلد، وال تقبل بعده وإن تاب.
أدلة القول الثاني:

ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  تع�اىل:  بقول��ه  الق�رآن:  م�ن 
ںچ ]الن�ور: 4[ ، ووجه�ه أن اهلل تع�اىل رد ش�هادته ع�ىل التأبيد 
نص�ا، فمن قال هو مؤقت إىل وجود التوبة يك�ون ردا ملا اقتضاه النص 
فيك�ون م�ردودا. والقياس عىل الكفر وغريه م�ن اجلرائم ال جيوز ؛ ألن 
القي�اس املخال�ف للن�ص ال يص�ح. وألن رد الش�هادة معط�وف عىل 
اجلمل�ة املتقدمة إىل چگ  گ ڳ چ وهي حد فكذا هذا، فصار 

)2)) انظر: املغني البن قدامة 191/10 
)))) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 70/9 ، اأحكام القراآن للج�صا�ص )/99)، 00) وما بعدها ، ك�صف االأ�صرار 
�ص���رح اأ�ص���ول البزدوي لعبد العزيز بن اأحمد بن حممد البخاري )/)19 طبعة دار الكتاب االإ�صلمي ، 

تبيني احلقائق للزيلعي )/219 ، جممع االنهر ل�صيخي زاده 196/2. 
)))) قالوا ال ترد �صهادته حتى يجلد، انظر: املنتقى �صرح املوطاأ للباجي 207/5. 
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م�ن مت�ام احل�د ؛ وهلذا أمر األئم�ة به، واحل�د ال يرتفع بالتوب�ة. وقول�ه 
تع�اىل: چ ڱ ں  ںچ ليس بحد ؛ ألن احلد يقع بفعل األئمة، 
أي احلكام ، والفس�ق وصف قائم بالذات، فيكون منقطعا عن األول، 
فينرصف االس�تثناء بقول�ه تع�اىل: چ ڻ ڻ ڻ چ إىل ما يليه رضورة، 
ال إىل اجلمي�ع. فاملح�دود يف الق�ذف إذا تاب ال يس�مى فاس�قا لكنه ال 

تقبل شهادته وذلك من متام احلد )4٥(.

سبب الخالف في المسألة:

من العرض السابق يتبني لنا أن سبب اخلالف:
١. أن أب�ا حنيف�ة جيع�ل رد الش�هادة من مجل�ة احلد، وي�رى أن قبول 
الشهادة والية قد زالت بالقذف، وجعلت العقوبة فيها يف حمل اجلناية، 
وهي اللس�ان تغليظا ألمرها. واجلمهور يرون أهنا حكم علته الفس�ق، 
فإذا زالت العلة وهي الفسق بالتوبة قبلت الشهادة، كام يف سائر املعايص.

2. أن أب�ا حنيفة يرجع االس�تثناء يف قوله تع�اىل: چ ڻ ڻ ڻ چ إىل 
أق�رب مذكور، وق�ال اجلمه�ور: إن هذا االس�تثناء راج�ع إىل مجيع ما 

تقدم، ما عدا إقامة احلد، فإنه سقط باإلمجاع. 

المناقشة والراجح:

م�ن امله�م أن نورد هنا م�ا أورده ابن القيم من مناقش�ة الفريقني هلذه 

)5)) انظر: تبيني احلقائق للزيلعي)/219 ، املب�سوط لل�سرخ�سي126/16.
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املسألة، قبل أن نرصح بالرأي املختار
قال ابن القيم: »وقول أمري املؤمنني ريض اهلل عنه يف كتابه » أو جملودا 
يف حد  »املراد به القاذف إذا حد للقذف مل تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا 
متف�ق علي�ه بني األئمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه ؛ وأما إذا تاب ففي 

قبول شهادته قوالن مشهوران للعلامء:
أحدمها: ال تقبل، وهو قول أيب حنيفة وأصحابه وأهل العراق.

والثاين: تقبل، وهو قول الشافعي وأمحد ومالك.
وقال ابن جريج عن عطاء اخلراس�اين عن ابن عباس: شهادة الفاسق 
ال جت�وز وإن ت�اب، وعن قي�س بن عاصم ق�ال: كان أبو بك�رة إذا أتاه 
رجل يش�هده قال: أشهد غريي، فإن املسلمني قد فسقوين، وهذا ثابت 
عن جماهد وعكرمة واحلس�ن ومرسوق والش�عبي، يف إحدى الروايتني 

عنهم، وهو قول رشيح.
واحتج أرباب هذا القول بأن اهلل سبحانه أبد املنع من قبول شهادهتم 
 ،]4 ]الن�ور:  ںچ  ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  بقول��ه: 
وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبني من الفاسقني، وبقي املنع من 

قبول الشهادة عىل إطالقه وتأبيده. 
قال�وا: وق�د روى أب�و جعفر الرازي ع�ن آدم بن فائد ع�ن عمرو بن 
وُز  ش�عيب ع�ن أبيه ع�ن جده ع�ن النبي ص�ىل اهلل عليه وس�لم: )اَل جَتُ
ُدوَدٍة، َواَل ذرِي  ُدوٍد يفرِ اإلرِْس�اَلمرِ َواَل حَمْ َش�َهاَدُة َخائرِ�ٍن َواَل َخائرَِنٍة، َواَل حَمْ
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ي�هرِ()46( وله طرق إىل عم�رو. ورواه اب�ن ماجه من طريق  َغْم�ٍر َع�ىَل َأخرِ
حجاج بن أرطاة عن عمرو، ورواه البيهقي من طريق املثنى بن الصباح 
ع�ن عم�رو قالوا: وروى يزيد بن أيب زياد الدمش�قي ع�ن الزهري عن 
ُلوٍد  وُز َش�َهاَدُة َخائرٍِن َواَل َخائرَِن�ٍة، َواَل جَمْ ع�روة عن عائش�ة ترفعه )اَل جَتُ
ٍب َعَلْيهرِ َش�َهاَدُة ُزوٍر، َواَل َظنرِنٍي يفرِ  رَّ ، َواَل جُمَ يهرِ ، َواَل ذرِي َغْمٍر أَلخرِ يفرِ َحدٍّ
َواَلٍء َأْو َقَراَبٍة()47(. وروي عن سعيد بن املسيب عن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم مرسال. 
قال�وا: وألن املن�ع من قبول ش�هادته جعل من مت�ام عقوبته، وهلذا ال 
يرتتب املنع إال بعد احلد، فلو قذف ومل حيد مل ترد ش�هادته، ومعلوم أن 
احلد إنام زاده طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رفعه، فهو بعد احلد خري 
من�ه قبل�ه، ومع هذا فإنام ترد ش�هادته بعد احلد، فردها م�ن متام عقوبته 
وح�ده وم�ا كان من احلدود ولوازمه�ا فإنه ال يس�قط بالتوبة، وهلذا لو 

تاب القاذف مل متنع توبته إقامة احلد عليه فكذلك شهادته. 
وقال سعيد بن جبري: تقبل توبته فيام بينه وبني اهلل من العذاب العظيم، 
وال تقبل ش�هادته ؛ وقال رشيح: ال جتوز ش�هادته أبدا، وتوبته فيام بينه 
وب�ني ربه، ورس املس�ألة أن رد ش�هادته جع�ل عقوبة هل�ذا الذنب ؛ فال 

يسقط بالتوبة كاحلد.
)6)) رواه اب���ن ماج���ه يف �صنن���ه 792/2 ، كت���اب ال�صه���ادت، ب���اب من ال جت���وز �صهادته ، م���ن حديث عمرو بن 
�صعي���ب ع���ن اأبيه عن جده ،حديث رقم 66)2 وهو عن���د االألباين ح�صن ، انظر: �صحيح �صنن ابن ماجه 

2/)) احلديث رقم 1916. 
)7)) �صبق تخريجه.
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ق�ال اآلخرون، واللفظ للش�افعي: والثنيا يف س�ياق الكالم عىل أول 
ال�كالم وآخ�ره يف مجيع ما يذهب إليه أهل الفق�ه إال أن يفرق بني ذلك 
خرب، وأنبأنا ابن عيينة قال: س�معت الزه�ري يقول: زعم أهل العراق 
أن ش�هادة املح�دود ال جتوز، وأش�هد ألخربين ف�الن أن عمر قال أليب 
بكرة: )ُتْب َأْقَبْل َش�َهاَدَتَك()4٨(، قال س�فيان: نسيت اسم الذي حدث 
الزهري، فلام قمنا سألت من حرض، فقال يل عمرو بن قيس: هو سعيد 
بن املس�يب، فقلت لس�فيان: فهل ش�ككت فيام قال ل�ك ؟ قال: ال هو 
سعيد غري شك، قال الشافعي: وكثريا ما سمعته حيدث فيسمى سعيدا، 
وكثريا ما س�معته يقول: عن س�عيد إن ش�اء اهلل، وأخربين به من أثق به 
من أهل املدينة عن ابن ش�هاب عن ابن املس�يب أن عمر ملا جلد الثالثة 
اس�تتاهبم، فرج�ع اثنان فقبل ش�هادهتام، وأب�ى أبو بك�رة أن يرجع فرد 
ش�هادته، ورواه س�ليامن بن كثري عن الزهري عن ابن املس�يب أن عمر 
قال أليب بكرة وش�بل ونافع: من تاب منكم قبلت ش�هادته. ونقل عبد 
الرزاق عن ابن املس�يب أن عمر قال للذين ش�هدوا ع�ىل املغرية: توبوا 
تقبل ش�هادتكم، فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان عمر 

ال يقبل شهادته.
قالوا: واالس�تثناء عائد عىل مجيع ما تقدمه سوى احلد، فإن املسلمني 
جممع�ون عىل أنه ال يس�قط ع�ن الق�اذف بالتوبة، وقد ق�ال أئمة اللغة: 

)8)) �صبق تخريجه. 
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إن االس�تثناء يرج�ع إىل ما تق�دم كله ؛ قال ابن عبي�د يف كتاب القضاء: 
ومجاع�ة أه�ل احلج�از ومك�ة عىل قب�ول ش�هادته، وأم�ا أه�ل العراق 
فيأخ�ذون بالق�ول األول أن ال تقب�ل أب�دا، وكال الفريق�ني إن�ام تأولوا 
الق�رآن في�ام نرى، والذي�ن ال يقبلوهنا يذهب�ون إىل أن املعنى انقطع من 
عن�د قول��ه: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ںچ ]النور: 4[ 
ثم استأنف فقال: چ ڻ ڻ ڻ چ فجعلوا االستثناء من الفسق خاصة 
دون الش�هادة، وأم�ا اآلخرون فتأولوا أن الكالم تب�ع بعضه بعضا عىل 

نس�ق واحد فق�ال: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ 
ڻ چ ]النور: 4-٥[ فانتظم االستثناء كل ما كان قبله. 

قال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول املعمول به ؛ ألن من قال به أكثر 
وه�و أص�ح يف النظر، وال يكون القول باليشء أكث�ر من الفعل، وليس 

خيتلف املسلمون يف الزاين املجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب.
قال�وا: وأم�ا ما ذكرتم ع�ن ابن عباس فقد قال الش�افعي: بلغني عن 
ابن عباس أنه كان جييز شهادة القاذف إذا تاب. وقال عيل بن أيب طلحة 
عنه يف قول�ه تعاىل: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ چ ثم قال: چڻ ڻ ڻچ 
فم�ن تاب وأصلح فش�هادته يف كت�اب اهلل تقبل، وق�ال رشيك عن أيب 
حصني عن الش�عبي: يقبل اهلل توبته وال يقبلون شهادته؟ وقال مطرف 
عنه: إذا فرغ من رضبه فأكذب نفسه ورجع عن قول�ه قبلت شهادته. 

قالوا: وأما تلك اآلثار التي رويتموها ففيها ضعف؛ فإن آدم بن فائد 
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غ�ري معروف، وروات�ه عن عمر قس�امن: ثقات، وضعف�اء، فالثقات مل 
يذك�ر أح�د منهم » أو جمل�ودا يف حد« وإن�ام ذكره الضعف�اء كاملثنى بن 
الصب�اح وآدم واحلجاج، وحديث عائش�ة فيه يزي�د وهو ضعيف، ولو 
ْنبرِ  ْن الذَّ ائرِ�بُ مرِ صح�ت األحاديث حلملت عىل غ�ري التائب، فإن )التَّ
َكَم�ْن اَل َذْن�َب َلُه()49(، وقد قبل ش�هادته بعد التوب�ة عمر وابن عباس، 

وال يعلم هلام يف الصحابة خمالف. 
قال�وا: وأعظم موانع الش�هادة الكفر والس�حر وقتل النفس وعقوق 
الوالدي�ن والزن�ا، ول�و ت�اب من هذه األش�ياء قبل�ت ش�هادته اتفاقا ؛ 
فالتائ�ب م�ن القذف أوىل بالقب�ول. قالوا: وأين جناي�ة قتله من قذفه ؟ 
قالوا: واحلد يدرأ عنه عقوبة اآلخرة، وهو طهرة له ؛ فإن احلدود طهرة 
ألهلها، فكيف تقبل ش�هادته إذا مل يتطه�ر باحلد ويرد أطهر ما يكون ؟ 

فإنه باحلد والتوبة قد يطهر طهرا كامال.
قالوا: ورد الش�هادة بالقذف إنام هو مس�تند إىل العلة التي ذكرها اهلل 
عقيب هذا احلكم، وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، وهو سبب 

الرد ؛ فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو املنع.
قالوا: والقاذف فاس�ق بقذفه، حد أو مل حيد، فكيف تقبل ش�هادته يف 
حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه ؟ قالوا: وال عهد لنا يف الرشيعة 

)9)) رواه اب���ن ماج���ه يف �صنن���ه 19/2)1 ، كت���اب الزه���د ، باب ذك���ر التوبة ، من حديث عب���د اهلل بن م�صعود 
ر�ص���ي اهلل عن���ه ، حدي���ث رق���م 250) واحلدي���ث عن���د االألب���اين ح�صن ، انظ���ر: �صحيح �ص���نن ابن ماجه 

18/2)، احلديث رقم 27)). 
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بذن�ب واحد أصال يتاب منه ويبقى أثره املرتتب عليه من رد الش�هادة، 
وهل هذا إال خالف املعهود منها، وخالف قول�ه صىل اهلل عليه وسلم: 
ْنبرِ َكَمْن اَل َذْنَب َلُه()٥0(؟ وعن�د هذا فيقال: توبته من  �ْن الذَّ ائرِ�بُ مرِ )التَّ
القذف تن�زله من�زلة من مل يقذف، فيجب قبول شهادته، أو كام قالوا. 

ق�ال املانعون: القذف متضم�ن للجناية عىل ح�ق اهلل وحق اآلدمي، 
وه�و من أوىف اجلرائم، فناس�ب تغليظ الزجر، ورد الش�هادة من أقوى 
أس�باب الزجر، ملا فيه من إيالم القلب والنكاية يف النفس ؛ إذ هو عزل 
لوالي�ة لس�انه الذي اس�تطال به عىل ع�رض أخيه، وإبطال هل�ا، ثم هو 
عقوبة يف حمل اجلناية، فإن اجلناية حصلت بلس�انه، فكان أوىل بالعقوبة 
في�ه، وقد رأينا الش�ارع قد اعت�رب هذا حيث قطع يد الس�ارق، فإنه حد 
مرشوع يف حمل اجلناية ؛ وال ينتقض هذا بأنه مل جيعل عقوبة الزاين بقطع 

العضو الذي جنى به لوجوه :
 أحدها: أنه عضو خفي مس�تور ال تراه العي�ون، فال حيصل االعتبار 

املقصود من احلد بقطعه. 
الث�اين: أن ذل�ك يف�ي إىل إبط�ال آالت التناس�ل وانقط�اع الن�وع 

اإلنساين.
الثالث: أن لذة البدن مجيعه بالزنا كلذة العضو املخصوص، فالذي نال البدن 

من اللذة املحرمة مثل ما نال الفرج، وهلذا كان حد اخلمر عىل مجيع البدن. 

)50) �صبق تخريجه. 
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الراب�ع: أن قط�ع ه�ذا العض�و مفض إىل اهل�الك، وغ�ري املحصن ال 
تس�توجب جريمت�ه اهل�الك، واملحص�ن إن�ام يناس�ب جريمت�ه أش�نع 

القتالت، وال يناسبها قطع بعض أعضائه فافرتقا.
 قال�وا: وأم�ا قبول ش�هادته قب�ل احلد ورده�ا بعده فلام تق�دم أن رد 
الش�هادة جعل من متام احلد وتكملت�ه؛ فهو كالصفة والتتمة للحد؛ فال 
يتق�دم عليه، وألن إقام�ة احلد عليه ينقص  عند الن�اس، وتقل حرمته، 

وهو قبل إقامة احلد قائم احلرمة غري منتهكها. 
قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتل فإنام قبلنا شهادته ألن ردها 
كان نتيجة الفسق، وقد زال، بخالف مسألتنا فإنا قد بينا أن ردها من تتمة 
احل�د، فافرتقا. ق�ال القابلون: تغليظ الزج�ر ال ضابط له، وقد حصلت 
مصلح�ة الزج�ر باحلد، وكذل�ك س�ائر اجلرائم جعل الش�ارع مصلحة 
الزج�ر عليه�ا باحلد، وإال فال تطلق نس�اؤه، وال يؤخ�ذ ماله، وال يعزل 
عن منصبه، وال تسقط روايته، ألنه أغلظ يف الزجر، وقد أمجع املسلمون 
ع�ىل قبول رواية أيب بكرة ريض اهلل عن�ه ؛ وتغليظ الزجر من األوصاف 
املنت�رشة الت�ي ال تنضبط، وقد حص�ل إيالم القلب والب�دن والنكاية يف 
النفس بالرضب الذي أخذ من ظهره ؛ وأيضا فإن رد الشهادة ال ين�زجر 
به أكثر القاذفني، وإنام يتأثر بذلك وين�زجر أعيان الناس، وقل أن يوجد 
القذف من أحدهم، وإنام يوجد غالبا من الرعاع والس�قط ومن ال يبايل 
برد شهادته وقبوهلا ؛ وأيضا فكم من قاذف انقىض عمره وما أدى شهادة 
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عن�د حاك�م، ومصلح�ة الزجر إنام تك�ون بمنع النفوس م�ا هي حمتاجة 
إلي�ه، وهو كثري الوقوع منها، ثم هذه املناس�بة الت�ي ذكرمتوها يعارضها 
ما هو أقوى منها ؛ فإن رد الش�هادة أبدا تلزم منه مفس�دة فوات احلقوق 
عىل الغري وتعطيل الش�هادة يف حمل احلاج�ة إليها، وال يلزم مثل ذلك يف 
القبول فإنه ال مفس�دة فيه يف حق الغري من عدل تائب قد أصلح ما بينه 
وبني اهلل، وال ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها مفس�دة أوىل من اعتبار 
مصلحة يلزم منها عدة مفاس�د يف حق الش�اهد وحق املشهود له وعليه، 
والش�ارع له تطلع إىل حفظ احلقوق عىل مس�تحقيها ب�كل طريق وعدم 
إضاعتها، فكيف يبطل حقا قد شهد به عدل مريض مقبول الشهادة عىل 
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم وعىل دينه رواي�ة وفتوى؟ وأما قولكم 
» إن العقوب�ة تك�ون يف حمل اجلناية »فهذا غري الزم، مل�ا تقدم من عقوبة 
الش�ارب والزاين، وقد جعل اهلل س�بحانه عقوبة هذه اجلريمة عىل مجيع 
البدن دون اللس�ان، وإنام جعل عقوبة اللس�ان بس�بب الفسق الذي هو 

حمل التهمة، فإذا زال الفسق بالتوبة فال وجه للعقوبة بعدها.
وأما قولكم: » إن رد الشهادة من متام احلد »فليس كذلك ؛ فإن احلد 
تم باس�تيفاء عدده، وس�ببه نفس القذف ؛ وأما رد الشهادة فحكم آخر 
أوجب�ه الفس�ق بالق�ذف، ال احلد، فالق�ذف أوجب حكم�ني: »ثبوت 

الفسق، وحصول احلد، ومها متغايران«)٥١(.

)51) اإعلم املوقعني البن القيم 97/1 ، 98.
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ق�ال يف املغني: ولنا إمجاع الصحاب�ة، ريض اهلل عنهم، فإنه يروى عن 
عمر، ريض اهلل عنه أنه كان يقول أليب بكرة، حني ش�هد عىل املغرية بن 
ش�عبة: تب، أقبل ش�هادتك، ومل ينكر ذلك منكر، فكان إمجاعا؛ وألنه 
تاب من ذنبه، فقبلت شهادته، كالتائب من الزنى، حيققه أن الزنى أعظم 
من القذف به، وكذلك قتل النفس التي حرم اهلل، وس�ائر الذنوب، إذا 

تاب فاعلها، قبلت شهادته، فهذا أوىل)٥2(.
وأما اآلية، فهي حجة لنا، فإنه استثنى التائبني، بقول�ه سبحانه وتعاىل: 
چڻ ڻ ڻ چ ]النور: ٥[ واالستثناء من النفي إثبات، فيكون تقديره: 

چڻ ڻ ڻ چ فاقبلوا شهادهتم، وليسوا بفاسقني. 
فإن قالوا: إنام يعود االستثناء إىل اجلملة التي تليه ؛ بدليل أنه ال يعود 

إىل اجللد.
 قلن�ا: ب�ل يعود إلي�ه أيض�ا ؛ ألن هذه اجلم�ل معط�وف بعضها عىل 
بعض بالواو، وهي للجمع جتعل اجلمل كلها كاجلملة الواحدة، فيعود 
االس�تثناء إىل مجيعه�ا، إال م�ا من�ع منه مان�ع، أال ت�رى إىل قول�ه تعاىل: 

ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گگ  ک 

ں  چ ]املائدة: ٣٣[ وهذه اآلية أختها ونظريهتا يف املقصود)٥٣(. 
)52) انظر: املغني البن قدامة 191/10. 

))5) اأحكام القراآن البن العربي )/5)) وما بعدها.. 
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ُجَل يفرِ  ُجُل الرَّ نَّ الرَّ وهلذا ملا قال النبي صىل اهلل عليه وس�لم: )اَل َيُؤمَّ
َمترِهرِ إالَّ برِإرِْذنرِهرِ()٥4( عاد االس�تثناء إىل اجلملتني  لرُِس َع�ىلَ َتْكررِ ، َواَل جَيْ َبْيترِ�هرِ
مجيع�ا، وألن االس�تثناء يغاير ما قبله، فع�اد إىل اجلمل املعطوف بعضها 
عىل بعض بالواو، كالرشط، فإنه لو قال: امرأته طالق، وعبده حر، إن مل 
يقم عاد الرشط إليهام، كذا االستثناء، بل عود االستثناء إىل رد الشهادة 
أوىل ؛ ألن رد الشهادة هو املأمور به، فيكون هو احلكم، والتفسيق خرج 
خمرج اخلرب والتعليل لرد الش�هادة، فعود االستثناء إىل احلكم املقصود، 

أوىل من رده إىل التعليل)٥٥(.
وأم�ا حديثهم فضعيف، يرويه احلجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. قال 
اب�ن عبد الرب: مل يرفعه من روايته حج�ة. وقد روي من غري طريقه، ومل 
تذك�ر في�ه هذه الزيادة ف�دل ذلك عىل أهنا من غلط�ه، ويدل عىل خطئه 
قب�ول ش�هادة كل حمدود يف غ�ري القذف بعد توبته، ثم ل�و قدر صحته، 
فامل�راد ب�ه من مل يتب، بدليل أن كل حمدود تائب س�وى هذا )٥6(، كام أن 
احل�دود كف�ارة ألهله�ا فهو بعد احلد خ�ري منه قبله فكي�ف يرد يف خري 

حالتيه ويقبل يف رشمها)٥7(.
وبعد هذه املناقشة يتضح لنا أن رأي اجلمهور هو األوىل بالقبول وهو 

))5) رواه م�صل���م يف �صحيح���ه 65/1) ، كت���اب ال�ص���لة ب���اب م���ن اأح���ق باالإمام���ة ، م���ن حديث اأب���ي م�صعود 
االأن�صاري ر�صي اهلل عنه، حديث رقم)67 

)55) انظر: املغني البن قدامة 191/10. 
)56) انظر: املغني البن قدامة 191/10. 

)57) انظر: فتح الباري البن حجر 256/5. 
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ما نختاره، لقوة أدلتهم.

 المبحث الثالث

 رد الشهادة بالتهمة الحكمية

ذكرنا فيام سبق أن أسباب التهم متداخلة فقد جيتمع أكثر من سبب يف 
التهمة فمثال ش�هادة الزوج لزوجته فيها هتمة س�ببها املحبة واإليثار أو 
جمرد الزوجية أو اتصال املنافع بينهام، أو قد جتتمع مجيع هذه األس�باب 

يف تلك التهمة، وهكذا.
واألصل يف الشهادات قول�ه تعاىل: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ ] النساء: ١٣٥[ أمر 
اهلل س�بحانه بالش�هادة باحلق عىل الوالدي�ن: األب واألم، وذلك دليل 
عىل أن ش�هادة االبن عىل األبوين ال يمن�ع ذلك برمها، بل من برمها أن 

يشهد عليهام باحلق، وخيلصهام من الباطل، وهو من قول�ه تعاىل: چ ۋ 
ۋ  ۅ  ۅ چ ]التحري�م: 6[ يف بعض معانيه. وقد اتفقت األمة 
عىل قبول ش�هادة االبن عىل األبوين، فإن ش�هد هلام أو شهدا له... فقد 

اختلف العلامء فيها قديام وحديثا)٥٨(.

)58) اأحكام القراآن البن العربي 7/1)6.
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ذه�ب احلنفي�ة)٥9( إىل أن�ه ال تقبل ش�هادة األص�ل للف�رع وال الفرع 
لألص�ل يعن�ي ال تقبل ش�هادة اآلب�اء واألجداد واألمه�ات واجلدات 
ألوالدهم وأحفادهم وبالعكس أعني ش�هادة األوالد واألحفاد لآلباء 
واألجداد واألمهات واجلدات وهكذا ش�هادة أح�د الزوجني لآلخر، 
إذا وجد يف الش�هادة دفع مغرم أو جر مغنم، أما إذا مل يوجد يف الشهادة 
دف�ع مغ�رم أو ج�ر مغن�م فتقبل الش�هادة كقبول ش�هادة ما ع�دا ذلك 
م�ن األقرب�اء ألهنم ليس لبعضهم تس�لط يف مال البع�ض، عرفا وعادة 

فالتحقوا باألجانب)60(. 
وأثبتوا ذلك بدليلني رشعي وعقيل)6١(: 

أوال: الدلي�ل الرشع�ي: إذ ورد يف احلدي�ث )اَل ُتْقَب�لُ َش�َهاَدُة اْلَوَلدرِ 
ْوجرِ الرِْمَرَأترِهرِ َواَل اْلَعْبدرِ  َها َواَل الزَّ هرِ َواَل امْلَْرَأةرِ لرَِزْوجرِ هرِ َواَل اْلَوالرِدرِ لرَِوَلدرِ لرَِوالرِدرِ

َْن اْسَتْأَجَرُه()62(. ريرِ ملرِ هرِ َواَل اأَلجرِ هرِ َواَل امْلَْوىَل لرَِعْبدرِ لرَِسيِّدرِ
ثاني�ا: الدلي�ل العقيل: وهو أن�ه ملا كان بني األص�ل والفرع اتصال يف 
املناف�ع حتى أنه ال جيوز إعطاء الزكاة من أحدمها لآلخر كانت ش�هادة 
أحدمها لآلخر تتضمن الش�هادة لنفس�ه. حتى أن احلسن ريض اهلل عنه 

)59) انظ���ر: درر احل���كام يف �صرح جمل���ة االأحكام لعلي حيدر)/)9)، )9) دار اجلي���ل ، املب�سوط لل�سرخ�سي 
121/16، بدائ���ع ال�صنائع للكا�ص���اين272/6 ، العنا�صة �صرح الهداية للبابرتي 7/)0) ، اجلوهرة النرية 

299/2 ، فتح القدير البن الهمام 7/ )0)، )0).
)60) انظر: درراحلكام يف �صرح جملة االأحكام لعلي حيدر)/)9)، )9) ، بدائع ال�صنائع للكا�صاين272/6 .

)61) انظر: درراحلكام يف �صرح جملة االأحكام لعلي حيدر)/)9)، )9).
)62) رواه اب���ن اأب���ي �صيب���ة ق���ي امل�صنف ، كتاب البي���وع واالأق�صية ، ب���اب �صهادة الوالد لول���ده ، عن اإبراهيم 

النخعي ، حديث رقم 2 يف الباب.
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كان شهد يف حضور القايض رشيح لوالده عيل كرم اهلل وجهه فلم يقبل 
القايض شهادته وطلب شاهدا آخر)6٣(. 

وذه�ب املالكي�ة)64( إىل أنه ال جتوز ش�هادة األب وإن عال لولده وإن 
س�فل كان ج�دا م�ن قبل األب أو األم وال ش�هادة بن�ي بنيهم هلم وهو 
مش�هور مذهب مال�ك، وذكر عن مالك قبول ش�هادة الولد ألبيه دون 
األب البن�ه وه�و حكاية مس�تنكرة عن�د املالكية وربام كان�ت ومها من 

ناقلها )6٥(.
ق�ال يف املدون�ة: » ال جتوز ش�هادة األب البنه، وال االب�ن ألبيه، وال 
ال�زوج المرأته، وال امل�رأة لزوجها. فأم�ا األخ إذا كان غناه له غنى إن 
أف�اد ش�يئا أصاب�ه من�ه يشء، أو كان يف عيال�ه، فإين ال أرى ش�هادته له 
جائ�زة، فأم�ا إذا كان منقطعا منه ال تناله صلته وال فائدته. قد اس�تغنى 
عن�ه وال ب�أس بحال�ه رأيت ش�هادته ل�ه جائ�زة. فقيل ملال�ك: أرأيت 
الرج�ل ذا الود للرجل، املصايف له يصل�ه ويعطف عليه، قلت: ال أرى 
ش�هادته له جائزة، وإذا كان ال يناله معروفه وال صلته فأرى شهادته له 

جائزة.«)66(.
ق�ال ابن العريب: إن أص�ل الرشيعة ال جتوز ش�هادة الوالد للولد وال 

))6) انظر: درراحلكام يف �صرح جملة االأحكام لعلي حيدر)/)9)، )9) .
))6) انظ���ر: املدون���ة للإم���ام مال���ك )/21، مواه���ب اجللي���ل للحط���اب6/)15، 155، �ص���رح خمت�ص���ر خليل 

للخر�صي 179،180/10، الفواكه الدواين للنفراوي 226/2
)65) انظر: مواهب اجلليل للحطاب6/)15، 155 .

)66) املدونة للإمام مالك )/21.
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الول�د للوال�د ملا بينها م�ن البعضية ؛ ق�ال النبي صىل اهلل عليه وس�لم: 
ينرِي َما آَذاَها )67((. وش�هادة  ا َوُيْؤذرِ يُبنرِي َما َراهَبَ نِّي َيررِ َمُة َبْضَعٌة مرِ اَم َفاطرِ )إرِنَّ
اإلنس�ان لنفس�ه ال جتوز، إال أن من تقدم قال: إنه كان يسامح فيه. وما 
روى ق�ط أحد أنه نفذ قضاء بش�هادة ولد لوال�ده وال والد لولده، وإنام 
معن�ى املس�احمة فيه أهن�م كانوا ال يرصح�ون بردها، وال حي�ذرون منها 
لص�الح الناس، فلام فس�دوا وق�ع التحذير، ونبه العل�امء عىل األصل، 
فظ�ن من تغافل أو غفل أن املاضني جوزوه�ا، وما كان ذلك قط؛ وقد 
ْن َكْسبرِهرِ،  ُجُل مرِ ْن َأْطَيبرِ َما َأَكَل الرَّ قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: )إنَّ مرِ
ْن َكْسبرِهرِ )6٨((. وقد جعله اهلل جزءا منه يف اإلسالم ؛ وتبعا له  َوإرِنَّ َوَلَدُه مرِ
يف اإليامن، فهو مسلم بإسالم أبيه بإمجاع، ومسلم بإسالم أمه باختالف، 

وماله ألبيه حيا وميتا، وهكذا يف أصول الرشيعة، وال بيان فوق هذا.
 واألخ وإن كان بينه�ام بعضي�ة فإهن�ا بعي�دة حقيقة وع�ادة، فجوزها 
العل�امء يف جان�ب األخ ب�رشط العدالة املربرة، ما مل جت�ر نفعا. وخالف 

)67) رواه البخ���اري يف �صحيح���ه 5/)200، كت���اب الن���كاح ، باب ذب الرجل عن ابنت���ه يف الغرية واالإن�صاف ، 
م���ن حدي���ث امل�صور بن خمرمة ر�صي اهلل عنه ، حدي���ث رقم 2)9) . ورواه م�صلم يف �صحيحه )/1902 ، 
كتاب ف�صائل ال�صحابة ، باب ف�صائل فاطمة بنت النبي عليها ال�صلة وال�صلم ، من حديث امل�صور بن 

خمرمة ر�صي اهلل عنه ، حديث رقم 9))2 ، 
)68) رواه اأب���و داود يف �صنن���ه )/288، كت���اب البي���وع ، باب يف الرجل ياأكل من م���ال ولده ، من حديث عائ�صة 
ر�ص���ي اهلل عنه���ا ، حدي���ث رقم 528) ، وهو عند االألباين �صحيح ، انظ���ر: �صحيح �صنن اأبي داود 2/)67 
احلدي���ث رق���م )01). ورواه اب���ن ماجه يف �صننه 2/)72 ، كتاب التج���ارات ، باب احلث على املكا�صب، من 
حدي���ث م���ن حدي���ث عائ�ص���ة ر�صي اهلل عنه���ا ، حديث رق���م 7)21 ، وهو عن���د االألباين �صحي���ح ، انظر: 
�صحي���ح �ص���نن اب���ن ماجه 5/2 احلدبث رقم 8)17 ، ورواه الن�صائ���ي يف �صننه 0/7)2، 1)2، كتاب البيوع ، 
ب���اب احل���ث عل���ى الك�ص���ب، من حديث عائ�صة ر�ص���ي اهلل عنها ، حديث رق���م 9))) ، 50)) ، 51)) ، 52)) 

وكلها �صحيحة عند االألباين ، انظر: �صحيح �صنن الن�صائي رقم ))1)، 6)1)، 7)1).
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الشافعي فقال: جيوز ش�هادة الزوجني بعضهام لبعض ؛ ألهنام أجنبيان؛ 
وإنام بينهام عقد الزوجية، وهو س�بب مع�رض للزوال. وهذا ضعيف: 
فإن الزوجية توج�ب احلنان والتعطف واملواصلة واأللفة واملحبة، وله 
ح�ق يف ماهل�ا عندنا، ولذلك ال تت�رصف يف اهلبة إال يف ثلثه�ا. وقد بينا 
ذلك يف مسائل اخلالف، وهلا يف ماله حق الكسوة والنفقة، وهذه شبهة 

توجب رد الشهادة« )69(. 
وذهب الش�افعية)70( إىل أنه ال جتوز شهادة الوالد لولده وال لبني بنيه 
وال لبن�ي بنات�ه وإن س�فلوا وال آلبائ�ه وإن بعدوا ؛ ألنه م�ن آبائه وإنام 
ش�هد ليشء هو منه وأن بنيه منه فكأنه ش�هد لبعضه، وهذا مما ال يعرف 
في�ه خ�الف، وجيوز بعد ش�هادته لكل من ليس منه م�ن أخ وذي رحم 
وزوجة ألين ال أجد يف الزوجة وال يف األخ علة أرد هبا شهادته خربا وال 
قياسا وال معقوال، وإين لو رددت شهادته لزوجته ؛ ألنه قد يرثها وترثه 
يف حال رددت شهادته ملواله من أسفل إذا مل يكن له ولد ؛ ألنه قد يرثه 
يف حال ورددت ش�هادته لعصبته وإن كان بينه وبينهم مائة أب ولست 
أجده يملك مال امرأته وال متلك ماله فيكون جير إىل نفسه بشهادته وال 
يدف�ع عنها وهكذا أج�ده يف أخيه، ولو رددت ش�هادته ألخيه بالقرابة 
رددهت�ا البن عمه ؛ ألنه ابن جده األدن�ى ورددهتا البن جده الذي يليه 

)69) اأحكام القراآن البن العربي 7/1)6، 8)6.
)70) انظ���ر: االأم لل�صافع���ي 9/7) ، اأ�صن���ى املطال���ب للأن�صاري )/52) ، حتفة املحت���اج البن حجر الهيتمي 

2/10)2، حا�صية البجريمي )/00).
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ورددهت�ا أليب اجلد ال�ذي فوق ذلك حتى أردها ع�ىل مائة أب، أو أكثر 
ق�ال، ولو ش�هد أخ�وان ألخ بحق، أو ش�هد عليه أحد بح�ق فجرحاه 

قبلت شهادهتام، ولو رددهتا يف إحدى احلالني لرددهتا يف األخرى)7١(.
قال العز بن عبد السالم: »وشهادة الوالد ألوالده وأحفاده، أو آلبائه 

وأجداده، فاألصح أهنا موجبة للرد لقوة التهمة«)72(.
 وذه�ب احلنابل�ة)7٣( إىل أنه ال جتوز ش�هادة الوالدين وإن علوا للولد 
وإن سفل، وال شهادة الولد وإن سفل، هلام وإن علوا. ظاهر املذهب أن 
شهادة الوالد لولده ال تقبل، وال لولد ولده، وإن سفل، وسواء يف ذلك 
ول�د البنني وولد البنات. وال تقبل ش�هادة الولد لوال�ده، وال لوالدته، 
وال جده، وال جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا، وسواء يف ذلك اآلباء 
واألمه�ات، وآباؤمها وأمهاهتام. وبه قال رشيح، واحلس�ن، والش�عبي، 
والنخع�ي، ومال�ك، والش�افعي، وإس�حاق، وأب�و عبي�د، وأصحاب 

الرأي )74(.
قال يف املغني: روى الزهري، عن عروة، عن عائش�ة، عن النبي صىل 

اهلل عليه وسلم أنه قال: 
، َواَل  يهرِ ْمٍر)7٥( َع�ىلَ َأخرِ �وُز َش�َهاَدُة َخائرٍِن َواَل َخائرَِن�ٍة، َواَل ذرِي غرِ )اَل جَتُ

)71) انظر: االأم لل�صافعي 9/7).
)72) انظر: قواعد االأحكام للعز بن عبد ال�صلم 6/2). 

))7) انظر: املغني البن قدامة 10/ 186 ، االإن�صاف للمرداوي 66/12.
))7) انظر: املغني البن قدامة 186/10.

)75) ذي الغمر اأي �صاحب ال�صحناء . 
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َظنرِ�نٍي يفرِ َقَراَب�ٍة َواَل َواَلٍء)76(. والظنني: املتهم، واألب يتهم لولده ؛ ألن 
ماله كام له بام ذكرناه، وألن بينهام بعضية، فكأنه يشهد لنفسه، وهلذا قال 
ا )77((. وألنه متهم  يُبنرِي َما َراهَبَ نِّ�ي َيررِ َمُة َبْضَعٌة مرِ اَم َفاطرِ عليه الس�الم: )إرِنَّ
يف الش�هادة لولده، كتهمة العدو يف الش�هادة عىل عدوه، واخلرب أخص 

من اآليات، فتخصبه)7٨(.
 وروي عن اإلمام أمحد رواية ثانية)79(، تقبل ش�هادة االبن ألبيه، وال 
تقبل شهادة األب له؛ ألن مال االبن يف حكم مال األب، له أن يتملكه 
إذا ش�اء، فش�هادته له شهادة لنفس�ه، أو جير هبا لنفس�ه نفعا. قال النبي 
صىل اهلل عليه وس�لم: )َأْن�تَ َوَماُلَك أَلبرِيَك()٨0(. وق�ال: )إرِنَّ َأْوالَدُكْم 
رِْم ()٨١(. وال يوجد هذا يف ش�هادة  ْن َأْمَواهلرِ �ْن َأْطَيبرِ َكْس�برُِكْم، َفُكُلوا مرِ مرِ

االبن ألبيه)٨2(.
 وعن�ه رواي�ة ثالث�ة، تقبل ش�هادة كل واحد منهام لصاحب�ه، يف ما ال 
)76) رواه الرتم���ذي يف �صنن���ه )/5)5 ، كت���اب ال�صه���ادات، ب���اب م���ا جاء فيمن ال جت���وز �صهادته ، من حديث 
عائ�ص���ة ر�ص���ي اهلل عنه���ا ، حديث رق���م 2298 وقال هذا حديث غريب ال نعرف���ه اإال من حديث يزيد بن 
زي���اد الدم�صق���ي ويزيد ي�صع���ف يف احلديث وال يعرف هذا احلديث من حديث الزهري اإال من حديثه 

هو عند االألباين �صعيف ، انظر: �صعيف �صنن الرتمذي رقم 98). 
)77) �صبق تخريجه. 

)78) انظر: املغني البن قدامة 186/10.

)79) انظر: املغني البن قدامة 186/10.
)80) رواه اب���ن ماج���ه يف �صنن���ه 769/2 ، كت���اب التج���ارات ، باب ما للرجل من مال ول���ده ، من حدبث جابر 
ب���ن عب���د اهلل ر�ص���ي اهلل عنهما ، حديث رق���م 2291، و�صححه االألباين، انظ���ر: �صحيح �صنن ابن ماجه 

0/2)، احلديث رقم 1855.
)81) رواه اب���ن ماج���ه يف �صنن���ه 769/2 ، كت���اب التجارات ، باب ما للرجل من م���ال ولده ، من حدبث عمرو 
ب���ن �صعي���ب ع���ن اأبيه عن جده ر�صي اهلل عنهم ، حديث رقم 2292، و�صححه االألباين �صحيح �صنن ابن 

ماجه انظر: �صحيح �صنن ابن ماجه 0/2)، احلديث رقم 1856.
)82) انظر: املغني البن قدامة 186/10.
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هتمة فيه)٨٣(، كالنكاح، والطالق، والقصاص، واملال إذا كان مس�تغنى 
عن�ه ؛ ألن كل واح�د منهام ال ينتفع بام يثب�ت لآلخر من ذلك، فال هتمة 
يف حق�ه. وروي ع�ن عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عن�ه أن ش�هادة كل 
واح�د منهام لآلخ�ر مقبولة. وروي ذلك عن رشي�ح. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز، وأبو ثور، واملزين، وداود، وإس�حاق، وابن املنذر ؛ لعموم 
اآلي�ات، وألنه عدل تقبل ش�هادته يف غري هذا املوضع، فتقبل ش�هادته 

فيه، كاألجنبي)٨4(. 
وذه�ب الظاهري�ة)٨٥( إىل أن كل ع�دل فهو مقبول ل�كل أحد وعليه، 
كاألب واألم البنيه�ام، وألبيه�ام واالب�ن واالبن�ة لألبوي�ن واألجداد، 
واجلدات، واجلد، واجلدة لبني بنيهام، والزوج المرأته، واملرأة لزوجها، 

وكذلك سائر األقارب بعضهم لبعض، كاألباعد وال فرق.
الرأي الراجح:

أوال: إذا انتف�ت العدال�ة التي كان�ت تغلب عىل الس�لف، وكان أمر 
الشهادة مع فساد الذمم فأرى أن ال تقبل هذه الشهادات. نقل الطربي 
عن ابن ش�هاب يف  ش�هادة الوالد لولده وذي القراب�ة قال: »كان ذلك 
فيام مىض من الس�نة يف سلف املسلمني وكانوا يتأولون يف ذلك قول اهلل 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

))8) اختار هذه الروايه ابن القيم يف اإعلم املوقعني ورجحها ، انظر: اإعلم املوقعني البن القيم 90/1.
))8) انظر: املغني البن قدامة 186/10.

)85) انظر: املحلى البن حزم 505/8 .
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ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦچ] النساء: ١٣٥[ فلم يكن يتهم سلف املسلمني الصالح يف 
شهادة الوالد لولده وال الولد لوالده وال األخ ألخيه وال الرجل المرأته 
ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور محلت الوالة عىل اهتامهم 
فرتكت ش�هادة من يته�م إذا كانت من أقربائهم وص�ار ذلك من الولد 

والوالد واألخ والزوج واملرأة مل يتهم إال هؤالء يف آخر الزمان«)٨6(.
ثانيا: ترد الشهادة لعلة ظاهرة مثل علة البعضية يف شهادة االبن ألبيه، 
وهو قول مجاهري العلامء، أال ترى أن يف شهادة املرء لنفسه، أو فيام له فيه 
منفع�ة ال يظهر رجحان جانب الص�دق باعتبار العدالة لظهور ما يمنع 

من ذلك بطريق العادة)٨7(.
ثالث�ا: ترد الش�هادة ملنفعة الش�اهد يف املش�هود به واملناف�ع بني اآلباء 

ۆئ  چ  تع�اىل  اهلل  ق�ال  متصل�ة  والزوج�ات  واألزواج  واألوالد 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئچ ]النس�اء: ١١[، ولق�ول النب�ي 
هرِ َواَل  هرِ َواَل اْلَوالرِدرِ لرَِوَلدرِ صىل اهلل عليه وسلم: )اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة اْلَوَلدرِ لرَِوالرِدرِ
هرِ َواَل  هرِ َواَل امْلَْوىَل لرَِعْبدرِ درِ ْوجرِ الرِْمَرَأترِهرِ َواَل اْلَعْبدرِ لرَِس�يِّ َها َواَل الزَّ امْلَْرَأةرِ لرَِزْوجرِ
َْن اْس�َتْأَجَرُه )٨٨(( حيققه أن اتصال منافع األمالك بينهام تورث  �ريرِ ملرِ اأَلجرِ

التهمة، هلذا مل تقبل شهادة أحدمها لصاحبه )٨9(.
)86) تف�صري الطربي 22/5) . 

)87) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 122/16. 
)88) �صبق تخريجه .

)89) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 122/16، العناية �صرح الهداية للبابرتي7/)0). 
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أما ش�هادة أحدمه�ا - أي الفرع واألصل - ع�ىل صاحبه فقول عامة 
أه�ل العلم أهنا تقبل، النتف�اء التهمة، ورصح الش�افعية بأن حمل قبول 

الشهادة حيث ال عداوة وإال مل تقبل)90(.
رابعا: وترد الش�هادة بتأثري هتمة املحبة واإليثار وهي مما اتفق الفقهاء 
عىل تأثريه من حيث اجلملة يف إس�قاط الش�هادة وهي معنى يف املشهود 
له، فرتد هبا لتهمة إيثار املش�هود له أو حماباته عىل املش�هود عليه فتكون 
ش�هادة للنف�س وتتمكن في�ه التهمة )9١(. ق�ال ابن رش�د -رمحه اهلل-: 
»وأم�ا التهم�ة التي س�ببها املحبة ف�إن العلامء أمجعوا عىل أهن�ا مؤثرة يف 
إس�قاط الش�هادة« )92( وق�د اعتربها الق�رايف -رمح�ه اهلل- أعىل مراتب 
الته�م: »التهمة تقدح يف الترصفات إمجاًعا م�ن حيث اجلملة)9٣(، وهي 
خمتلف�ة املرات�ب فأعىل رتب التهمة معت�رب إمجاًعا كقضائه لنفس�ه« )94(. 

وألنه كثريا ما تقع هذه الشهادة بدافع املحبة، ال حتري العدل واحلق. 
وترد ش�هادة كل من الزوجني لآلخ�ر بتأثري هتمة املحبة واإليثار ألن 
كل واح�د منه�ام يرث اآلخر م�ن غري حجب وتتبس�ط الزوجة يف مال 
ال�زوج، وتزي�د نفقتها بغن�اه فلم تقبل ش�هادة أحدمها لآلخ�ر وبتهمة 

)90) انظر: حتفة املحتاج البن حجر الهيتمي 2/10)2 ، نهاية املحتاج للرملي 8/)0).
)91) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 121/16. 

)92) بداية املجتهد 2/)6).
))9) خالف الظاهرية االإجماع.

))9) الفروق )/))
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املحبة واإليثار وبتهمة جر النفع خالفا للشافعية)9٥(. 
خامس�ا: ال جت�وز ش�هادة الصدي�ق املالط�ف)96(، ألن الصداق�ة مع 
املالطف�ة يف الع�ادة أقوى من القرابة القريبة يف امل�ودة، فكانت مثلها يف 
رد الشهادة سيام مع فساد أحوال الناس، ولتوجه التهمة إليه بأن يشهد 
له بامل يصري إليه باملالطفة بعضه ؛ فصار جارا هبا نفعا، خالفا للشافعية 
الذي�ن يرون أن املودة مأمور هبا رشعا، فال جيوز أن يكون ورود الرشع 

هبا موجبا لرد الشهادة)97(. 
سادس�ا: وترد الش�هادة عن�د وج�ود الع�داوة الدنيوية بني الش�اهد 
واملش�هود عليه، فال تقبل ش�هادة العدو عىل ع�دوه ألهنا تورث التهمة 
م�ن أن املقص�ود منها االنتق�ام يف الغالب، قال الش�وكاين: » وش�هادة 
العدو عىل عدوه يقصد هبا نفع نفسه بالتشفي من عدوه« )9٨( وعىل هذا 
واالعتب�ار قامت القاعدة املش�هورة يف البينات: ال تقبل ش�هادة خصم 

وال ظنني أي متهم يف شهادته.

)95) ق���ال ال�صافعي���ة : تقب���ل �صه���ادة كل م���ن الزوج���ني للآخ���ر ; الأن االأم���لك بينهم���ا متمي���زة ويج���ري 
الق�صا�ص بينهما ، وال اعتبار مبا فيه من النفع لثبوته �صمنا فل تهمة . 

)96) اأحكام القراآن البن العربي 7/1)6، 8)6.
)97) انظر: احلاوي للماوردي 17/)16 .

)98) نيل االأوطار 202/9-)20 .
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الخاتمة 

ونتائج البحث

١-نظري�ة اإلثب�ات يف الفق�ه اجلنائ�ي، تتكون من ع�دة عنارص، كل 
عن�رص يعترب وحدة فقهية عىل حدة، ينبغي التأين وس�عة الصدر وطول 

النفس عند دراسته.
2-الغ�رض م�ن رشط العدال�ة حص�ول الثق�ة بص�دق الع�دل يف 

الشهادات واجتناب اخليانة يف الواليات.
٣-لي�س كل هتمة مس�قطة للعدالة فقد ترد ش�هادة الش�اهد وال 

تسقط عدالته.
4- لي�س معن�ى العدال�ة أن يقي�م الرج�ل ع�ىل الطاعة وال يش�وهبا 
بمعصي�ة؛ ألن ذل�ك متع�ذر ال يقدر علي�ه كل أحد، ولك�ن من كانت 
الطاعة أغلب حاله جيتنب الكبائر وحيافظ عىل ترك الصغائر فهو العدل.

٥-ختتل�ف العدال�ة يف الناس فالعدال�ة املعتربة يف كل زم�ان بأهله 
وبحس�ابه، فعدالة الصحابة ال تساوهيا عدالة التابعني، وعدالة التابعني 

ال تساوهيا عدالة من يليهم.
6- العدالة قد تتبعض، فقد يكون الشخص عدال يف والية التزويج، 

وال تكفي عدالته تلك يف مبارشة عمل قضائي أو تويل الوالية العامة. 
7-ع�ىل الق�ايض أن يك�ون بص�ريا بأح�وال الناس وغ�ري غافل عن 

خدعهم وحيلهم لتحري العدل وإحقاق احلق.
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٨-الته�م احلكمي�ة ترد هبا الش�هادة وق�د ال تقدح يف عدالة الش�اهد 
بخالف التهمة احلقيقية التي يرتتب عليها الفس�ق وعدم قبول الشهادة 
ونفي العدالة، ورد ش�هادة الفاسق الذي أقيم عليه حد القذف التكون 

إال بعد احلد.
9-الته�م احلكمي�ة متداخل�ة فقد جتتم�ع كلها أو بعضها يف الش�اهد 

الواحد. 
 


