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أحكام البيّنات
أحكام البيِّنات كباقي األحكام اإلسالمية أحكام شرعية مستنبطة من
أدلتها التفصيلية .والبينات إما أن تكون على املعامالت وإما أن تكون على
العقوابت ،إال أن الفقهاء مل يفصلوا بني أحكام البينات يف املعامالت عن
أحكام البينات يف العقوابت ،فذكروها كلها يف كتاب الشهادات ،وأكملوا
بعض أحباثها يف كتاب األقضية ويف كتاب الدعوى والبينات ،وبينوا يف حبث
بعض العقوابت بعض البينات ألهنا شرط من شروطها وجزء من أحباثها.
والبينة هي كل ما يبني الدعوى وهي حجة املدعي على دعواه .عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب  قال« :الْبَـيِّّنَة َعلَى الْم َّد ِّعي
َوالْيَ ِّمي َعلَى الْم َّد َعى َع ْلي ِّه» وأخرج البيهقي إبسناد صحيح عن النيب  أنه
قال« :الْبَـيِّّنَة َعلَى الْم َّد ِّعي َوالْيَ ِّمي َعلَى َم ْن أَنْ َك َر» فالبينة هي حجة املدعي
اليت يثبت هبا دعواه .فهي برهان إلثبات الدعوى ،فال تكون بينة إال إذا
كانت قطعية يقينية ،فال يصح ألحد أن يشهد إال بناء على علم أي بناء
على يقني ،فال تصح الشهادة بناء على الظن ،ولذلك قال النيب  للشاهد:
الش ْم ِّ
ت ِّمثْ َل َّ
س فَا ْش َه ْدَ ،وإَِّّال فَ َد ْع» فما جاء عن طريق املعاينة أو ما
«إ َذا َرأَيْ َ
هو من قبيلها مثل أن أييت عن طريق إحدى احلواس وكان مقطوعا بتمييز
احملسوس وكان ذلك عن علم أي عن يقني فيجوز لإلنسان أن يشهد به وما مل
أيت عن هذا الطريق ال جتوز الشهادة به ألهنا ال تكون إال عن يقني ،فإذا
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كانت عن يقني كشهادة التسامع مبا تصح به كالنكاح والنسب واملوت وما
شاهبها فإنه حينئذ جيوز للشاهد أن يشهد ألنه متيقن ولكن ال يفسر ذلك
بشهادته ،ألن اليقني الزم له حىت يصح أن يشهد.
وكذلك اليمني ال بد أن تكون عن يقني مقطوع به ،فاملدعي حني
حيلف إلثبات دعواه يف حالة أن ليس لديه إال شاهد واحد يف دعاوى األموال
وما شاهبها ،واملدعى عليه حني حيلف عند عجز املدعي عن إثبات دعواه ال
يصح لكل منهما أن حيلف إال عن يقني مقطوع به ،فإن كان عن ظن فال
يصح أن حيلف أي منهما عن ظن .وهلذا أوعد هللا على اليمني الغموس وعيدا
ش ْرك
س ََل َّن َك َّف َارة :ال ِّّ
كبيا ،عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا ََ « :خْس ل َْي َ
ِِّب َِّّ
الز ْح ِّ ِّ
َّللَ ،وقَـ ْتل النَّـ ْف ِّ
صابَِّرة
س بِّغَ ِّْري َح ٍّّقَ ،وبَـ ْهت م ْؤِّم ٍّنَ ،وال ِّْف َرار يَـ ْوِّم َّ
فَ ،وَميي َ
يَـ ْقتَ ِّطع ِِّبَا َماالا بِّغَ ِّْري َح ٍّّق» وأخرج البخاري من حديث ابن عمرو :جاء أعرايب
شرك ِِّب َِّّ
ِّ
َّللَ ،وقَـ ْتل النَّـ ْف ِّ
س
إىل النيب  فقال اي رسول هللا ما الكبائر؟ قال« :ال ّ ْ
الز ْح ِّ
فَ ،والْيَ ِّمي الْغَموس» فهذا دليل
بِّغَ ِّْري َح ٍّّقَ ،وبَـ ْهت م ْؤِّم ٍّنَ ،وال ِّْف َرار يَـ ْوِّم َّ

على أن اليمني ال تكون إال عن يقني.

ومثل الشهادة واليمني سائر البينات وهي اإلقرار ودفاتر التجار وسائر
املستندات اخلطية فإنه ال بد أن تكون قطعية يقينية فال يصح أن تكون ظنية
ألن البينات برهان إلثبات الدعوى وحجة املدعي على دعواه ،والربهان
واحلجة ال تكون حجة وال يكون برهان إال إذا كان مقطوعا به.
غي أن كون البينات مبنية على العلم أي اليقني ال يعين أن احلكم هبا
مبين على اليقني ،وال يعين أن احلكم هبا واجب على القاضي ،وإمنا يعين فقط
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ذاهتا ،أي أهنا هي ال يصح أن تكون إال يقينية .أما احلكم هبا فليس كذلك.
وذلك ألن احلكم مبين على غلبة الظن ال على اليقني ،ألن هللا يقول للرسول:
      أي مبا تراه من الرأي ،وهو يشمل الرأي
الصادر عن يقني والرأي الصادر عن الظن ،والرسول  قد حكم يف قضية
وقال ما يدل على أن حكمه كان بناء على غلبة الظن ،عن أم سلمة أن النيب
شر وإِّنَّكم ََتْتَ ِّ
ضك ْم أَ ْن يَكو َن أَ ْْلَ َن
صمو َن إِّ ََّ
َلَ ،ول ََع َّل بَـ ْع َ
 قال« :إِّ ََّّنَا أ ََن بَ َ َ ْ

ضيت لَه ِّمن ح ِّّق أ ِّ
ْضي لَه علَى ََْن ِّو ما أ ْ ِّ
ِِّب َّجتِّ ِّه ِّم ْن بَـ ْع ٍّ
َخ ِّيه
ض فَأَق ِّ َ َ
َمسَع م ْنه ،فَ َم ْن قَ َ ْ
ْ َ
َ
ش ْي ٍّء فَ َل ََيْخذه فَِّإ ََّّنَا أَقْطَع لَه قِّط َْعةا ِّم ْن الن ِّ
َّار» فهذا دليل على أن القاضي
بِّ َ

حيكم ابلظن ،على أن الرسول  قد صرح أبن احلاكم حيكم ابلظن فعن
ِّ
اجتَـ َه َد ثَّ
عمرو بن العاص أنه مسع رسول هللا  يقول« :إِّ َذا َح َك َم ا ْْلَاكم فَ ْ
َجر ِّ
َجر» فهذا كله دليل على
اجتَـ َه َد ثَّ أَ ْخطَأَ فَـلَه أ ْ
ان َوإِّ َذا َح َك َم فَ ْ
أَ
َص َ
اب فَـلَه أ ْ َ
أن كون الشهادة يقينية ال يعين أن احلكم مبين على اليقني بل هو مبين على
غلبة الظن.

وأما مسألة أن كون الشهادة ال تكون إال عن يقني ال يعين أن احلكم
هبا واجب على القاضي ،فذلك ألهنا عن يقني عند الشاهد ،وأما القاضي فقد
يكون لديه واقع يناقض هذه الشهادة بل قد يكون لديه نص قطعي يناقض
هذه الشهادة ،وقد يغلب على ظنه كذب الشاهد ،ولذلك ال يلزم القاضي
ابحلكم ابلشهادة ولو كانت عن يقني بل له أن حيكم هبا وله أن يردها.
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أنواع البيّنات
البينات أربعة أنواع ليس غي وهي :اإلقرار ،واليمني ،والشهادة،
واملستندات اخلطية املقطوع هبا .وال توجد بينة غي هذه البينات األربع .وأما
القرائن فليست من البينات شرعا ،ألنه مل أيت أي دليل شرعي يدل على أهنا
من البينات .إذ اإلقرار قد جاء دليله يف القرآن واحلديث ،قال هللا تعاىل :
           

   أي مث أقررمت مبعرفة هذا امليثاق وصحته ،فاهلل قد أخذهم
إبقرارهم فكان حجة عليهم .ويف احلديث جاء يف حديث ماعز عن ابن عباس
ك َع ِّّن؟
ك؟ قَ َ
الَ :وَما بَـلَغَ َ
َحق َما بَـلَغَِّن َع ْن َ
أن النيب  قال ملاعز بن مالك« :أ َ

اد ٍّ
اريَِّة ِّ
ت ِِّبَ ِّ
ات
آل ف َل ٍّن ،قَ َ
قَ َ
ال :نَـ َع ْم ،فَ َ
ك أَنَّ َ
ال :بَـلَغَِّن َع ْن َ
ك َوقَـ ْع َ
ش ِّه َد أ َْربَ َع َش َه َ
ثَّ أ ََم َر بِّ ِّه فَـرِّج َم» .ويف حديث أيب بكر يف قصة ماعز أنه جاء فاعرتف أربع
مرات فأمر جبلده .ويف احلديث قال النيب َ « :وا ْغد َي أنَـ ْيس  -لرجل من
ت فَ ْارُجْ َها» واليمني جاء دليله يف القرآن
أسلم  -إِّ َل ْام َرأ َِّة َه َذا فَِّإ ْن ا ْعتَـ َرفَ ْ

واحلديث ،قال هللا تعاىل:

      

           
              

      وقال « :الْبَـيِّّنَة َعلَى الْم َّد ِّعي َوالْيَ ِّمي
َعلَى َم ْن أَنْ َك َر» .والشهادة قد جاء دليلها يف القرآن واحلديث ،قال هللا تعاىل:

          
وعنه  أنه قالَ « :ش ِّاه َد َاك أ َْو َميِّينه» .واملستندات اخلطية جاء دليلها يف
القرآن ،قال تعاىل           :
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        فإهنا تدل على
املستندات اخلطية مبا يف ذلك دفاتر التجار واإلقرارات وغي ذلك .فهذه
البينات كلها قد جاء دليل عليها من الكتاب والسنة .أما القرائن فليس هلا
دليل ال من كتاب وال من سنة فال تعترب من البينات سواء اليت يسموهنا القرينة
القاطعة أو غيها .ألنه مل يرد دليل يدل على اعتبارها بينة .وال تعترب البينة بينة
شرعا إال إذا كان هناك دليل على ذلك أو كانت داخلة حتت دليل من
األدلة ،وعليه فإن قصاص األثر ،وكالب األثر ،وما شاكل ذلك ليس من
البينات يف شيء .صحيح أن القرائن وقصاص األثر وكالب األثر وما شاكل
ذلك يؤتنس هبا ولكن االئتناس شيء والبينة شيء آخر ،فهذه وغيها مما ميكن
أن يؤتنس به جيوز استعماهلا لالئتناس ،وذلك كقول القتيل إن فالن هو الذي
قتله فإنه يؤتنس به ولكن ذلك كله ال يكون بينة على الدعوى ،والرسول 
حني سأل اجلارية من قتلك ومسي هلا فالن وفالن فأشارت إىل اليهودي ،فإنه
مل أيخذ قوهلا بينة ولكنه ائتنس به فجيء ابليهودي فاعرتف فقتل .وكذلك
القرائن وأمثاهلا يؤتنس هبا وال تكون بينة.
وأما أخبار املخربين وشهادة أهل اخلربة وتقارير الكشف واملعاينة وما
شاكل ذلك فإهنا ليست بينات وإمنا هي أخبار فيصح أن تكون مبنية على
الظن ويكفي فيها املخرب الواحد ،وهي ال تكون إلثبات دعوى وإمنا لكشف
أمر من أمور الدعوى ،كبيان قيمة األرض أو مثن العربة أو نفقة األوالد أو
عقل املدعى عليه أو مرض املدعي أو ما شاكل ذلك فإن هذه وأمثاهلا تثبت
ابألخبار وال حتتاج إىل بينة فيصح للمخرب فيها أن يبنيها على الظن ويكفي
فيها املخرب الواحد.
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اإلقرار واألميان
اإلقرار واألميان وإن كانتا من البينات ولكن الفقهاء أفردوا لكل منهما
اباب خاصا غي ابب البينات ،ولذلك يرجع لكل منهما يف اببه من مراجع
الفقه املعتربة ال سيما تلك اليت أتيت ابحلكم ودليله .إال أنه ال بد من التنبيه إىل
مسألة يف اإلقرار ومسألة يف احللف .أما مسألة اإلقرار فإنه ال يصح أن يكتفي
القاضي إبقرار املدعى عليه بل ال بد أن يتثبت من اإلقرار ليعرف هل املقر أقر
وهو يدرك أن ما أقر به هو املدعى أو هو الذي وجبت فيه العقوبة ،فال بد أن
يسأله عما أقر وأن يوغل يف السؤال ،فرسول هللا  حني أقر ماعز ابلزن
سأله ثالث مرات عن إقراره وسأل أهله عنه ،وكان  يستفسر املقر عما أقر
حىت يسأله صراحة ال يكين يف األمور اليت ال يستحسن ذكرها ،فعن أيب هريرة
ب َِّّ
ِّ ِّ
اب ْام َرأَةا َح َرام ا
اَّلل  فَ َ
َسلَ ِّمي إِّ َل نَِّ َّ
اء ْاأل ْ
ش ِّه َد َعلَى نَـ ْفسه أَنَّه أ َ
َص َ
قالَ « :ج َ
ك يـع ِّرض ع ْنه ،فَأَقـْبل علَي ِّه ِّف ْ ِّ
ِّ
أَربع م َّر ٍّ
ال:
ال :أَنِّ ْكتَـ َها؟ قَ َ
س ِّة فَـ َق َ
َ
ات ،كل َذل َ ْ
ََ َْ
َْ َ َ
اخلَام َ
الَ :ك َما يَ ِّغيب ال ِّْم ْرَود ِّف الْم ْكحلَ ِّة َو ِّّ
ال:
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
الر َشاء ِّف الْبِّْئ ِّر؟ قَ َ
نَـ َع ْم .قَ َ
فَـ َه ْل تَ ْد ِّري َما ِّّ
الرجل ِّم َن ْام َرأَتِِّّه
الزَن؟ قَ َ
ال :نَـ َع ْم أَتَـ ْيت ِّم ْنـ َها َح َراما َما ََيِّْت َّ
َح َلالا» احلديث .فهذا يدل على مدى االستفسار الذي جيب أن يستفسره

القاضي من املقر ،وال يصح أن يكتفي مبجرد إقراره بل ال بد أن يتثبت من
اإلقرار ليتأكد أنه إقرار يقيين.
وأما مسألة احللف فإن املراد هبا األميان على املاضي ال على املستقبل،
فاألميان على املستقبل اليت تصح فيها الكفارة ال تدخل يف البينات ،بل الذي
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يدخل يف البينات هو األميان على املاضي وهي ما تسمى ابليمني الغموس
ألهنا تغمس صاحبها يف النار .ومما جيب التنبيه أن اليمني حني يطلبها احلاكم
من املدعي أو املدعى عليه إمنا هي على نية احمللف أي على نية احلاكم فال
ك
تدخل فيها التورية وال تصح ،عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا َ« :ميِّين َ
ك بِّ ِّه ص ِّ
ك» ويف رواية مسلم« :الْيَ ِّمي َعلَى نِّيَّ ِّة الْم ْستَ ْحلِّف»
احب َ
ص ِّّدق َ
َ
َما ي َ
فهذا دليل على أن االعتبار إمنا هو بقصد احمللف من غي فرق بني أن يكون
احمللف هو احلاكم أو الغرمي ،وبني أن يكون احمللف ظاملا أو مظلوما ،صادقا أو
كاذاب ،فاليمني على نية احمللف ال على نية احلالف .وأما ما روي عن سويد
ول َِّّ
اَّلل َ وَم َعنَا َوائِّل بْن ح ْجر ،فَأَ َخ َذه َعدو
بن حنظلة قالَ « :خ َر ْجنَا ن ِّريد َرس َ
لَه فَـتح َّرج الْ َقوم أَ ْن َحيلِّفوا ،وحلَ ْفت أَنَّه أ ِّ
ول َِّّ
َخي فَخلِّّي َع ْنه ،فَأَتَـ ْيـنَا رس ِّ
اَّلل ،
ْ
ََ
ََ َ ْ
َ
َ
َص َدقَـه ْم ،الْم ْسلِّم أَخو الْم ْسلِّ ِّم»
ك لَه ،فَـ َق َ
فَ َذ َك ْرت َذلِّ َ
ت ك ْن َ
ال :أَنْ َ
ت أَبَـ َّره ْم َوأ ْ

فإنه وإن كان يدل على أن اليمني على نية احلالف وتصح فيه التورية وتدخله
املعاريض ولكن ذلك فيما إذا مل يستحلفه القاضي أو الغرمي ،وأما إذا استحلفه
القاضي أو الغرمي فإن اليمني على نية احمللف ال على نية احلالف ،فحىت ال
ميكن القاضي أحدا من اللجوء إىل التورية واملعاريض ألكل حقوق الناس أو
للفرار من العقوبة عليه أن ال يقبل من املدعي أو املدعى عليه أن يبادر هو
ابليمني فيحلف قبل أن يستحلف ،بل على القاضي أن يكلف املطلوب منه
اليمني حبلف اليمني ،فإن بذلك ال تبقى هناك شبهة أبن اليمني على نية
احمللف ال على نية احلالف ألنه استحلف من قبل القاضي.
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الشهادات
األصل يف البينات هو الشهادات .وقد جاء الكتاب والسنة أبحكام
الشهادات صرحية مفصلة ،قال تعاىل:

    

          وقال تعاىل:
  

 وقال عز وجل:

 



ت َوَرجل ِّم ْن
اء َرجل ِّم ْن َح ْ
ض َرَم ْو َ
وروى الرتمذي عن وائل بن حجر قالَ « :ج َ
ول ِّ
ِّ ِّ
للا إِّ َّن َه َذا قَ ْد غَلَبَ ِّن َعلَى أ َْر ٍّ
ض
ض َرِّمي َي َرس َ
َّب  ،فَـ َق َ
ال ا ْْلَ ْ
ك ْن َد َة إ َل النِّ ِّّ
َِّل ،فَـ َق َ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ال النَِّب
س لَه فِّ َيها َحق ،فَـ َق َ
ال الْك ْندي :ه َي أ َْرضي َوف يَدي فَـلَْي َ
ول ِّ
ِّ
الرجل فَ ِّ
اجر
ال َي َرس َ
ك َميِّينه ،قَ َ
الَ :ال ،قَ َ
َك بَـيِّّنَة؟ قَ َ
للا َّ
ْح ْ
ال :فَـلَ َ
ض َرِّم ِّّي :أَل َ
لل َ
َال يـب ِّاَل َعلَى ما حلَ َ ِّ
َك ِّم ْنه إَِّّال
س يَـتَـ َوَّرع ِّم ْن َش ْي ٍّء ،قَ َ
سلَ
َ
َ َ
ال :ل َْي َ
ف َعلَْيه َول َْي َ
ال رسول ِّ
ف
ك .فَانْطَلَ َق َّ
للا  ل ََّما أَ ْدبَـ َر :لَئِّ ْن َحلَ َ
الرجل لِّيَ ْحلِّ َ
َذلِّ َ
ف لَه ،فَـ َق َ َ
ي للاَ تَـ َع َال َوه َو َع ْنه م ْع ِّرض» وروى أبو داود عن
َعلَى َمالِّ ِّه لِّيَأْكلَه ظلْما لَيَـ ْل َق َ َّ
ِّ
ص ِّ
ار َم ْقتوالا ِِّبَْيـبَـ َر فَانْطَلَ َق أ َْولِّيَاؤه إِّ َل
رافع بن خديج قال« :أ ْ
َصبَ َح َرجل م ْن ْاألَنْ َ
ان علَى قَـ ْت ِّل ص ِّ
ال :لَكم َش ِّ
اه َد ِّ
احبِّك ْم؟
ك لَه فَـ َق َ
َّب  فَ َذ َكروا َذلِّ َ
ان يَ ْش َه َد ِّ َ
َ
ْ
النِّ ِّّ
اَّلل َل يكن َثَّ أ ِّ
فَـ َقالوا ي رس َ ِّ
ِّ
ي َوإِّ ََّّنَا ه ْم يَـهود ََْي ََِّتؤو َن َعلَى
َحد م ْن الْم ْسل ِّم َ
َ
ول َّ ْ َ ْ
َ َ
أَ ْعظَ َم ِّم ْن َه َذا قَ َال فَا ْختَاروا ِّمْنـه ْم ََخْ ِّس َي فَ ْاستَ ْحلَفوه ْم فَأَبَـ ْوا فَـ َو َداه النَِّّب 
ِّم ْن ِّع ْن ِّد ِّه» فهذه النصوص تدل على الشهادات وعلى البينة وعلى أن

الشهادات من البينات.
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وحتمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية ،ألن طلبها جاء طلبا
جازما ،قال هللا تعاىل:

       

 وقال تعاىل        :وعلى ذلك فإن دعي
إىل حتمل شهادة من نكاح أو دين أو غيه لزمته اإلجابة إن مل يكن هناك من
يقوم هبا .وإن كانت عنده شهادة فدعي إىل أدائها لزمه ذلك ،فإن قام
ابلتحمل أو األداء اثنان سقط عن اجلميع ،وإن امتنع الكل أمثوا .إال أن
املمتنع إمنا أيمث إذا مل يكن عليه ضرر ،فإن كان عليه ضرر مل يلزمه لقول هللا

ض َرَر َوَال ِّض َر َار».
تعاىل       :ولقول النيب َ« :ال َ
وهذا كله إذا دعي للشهادة .أما إذا مل يدع للشهادة فإنه ينظر ،فإن كانت
الشهادة حقا هلل تعاىل فإنه يندب له أن يؤدي الشهادة دون أن يدعى ملا رواه

مسلم أن النيب 

ادتِِّّه قَـ ْب َل
قال« :أََال أنَبِّئكم ِِّبَ ِّْري الش َه َد ِّاء؟ الَّ ِّذي ََيِّْت بِّ َ
ش َه َ

أَ ْن ي ْسأَ ََلَا» .أما إذا كانت عنده شهادة آلدمي مل حيل له أداؤها حىت يسأله،

َّ ِّ
َّ ِّ
ملا رواه البخاري أن النيب  قالَ « :خ ْيـر الن ِّ
ين
ين يَـلونَـه ْم ثَّ الذ َ
َّاس قَـ ْرِّن ثَّ الذ َ
يَـلونَـه ْم ،ثَّ ََيِّت قَـ ْوم يَـ ْنذرو َن َوَال يوفو َنَ ،ويَ ْش َهدو َن َوَال ي ْستَ ْش َهدو َنَ ،وََيونو َن
الَ :ي أَيـ َها النَّاس،
َوَال يـ ْؤَتََنو َن» وعن ابن عمر قالَ « :خطَبَـنَا ع َمر ِِّبجلَابِّيَ ِّة فَـ َق َ
ول َِّّ
َّ ِّ
ال :أ ِّ
إِِّّّن ق ْمت فِّيكم َك ِّقيَ ِّام رس ِّ
ين
اَّلل فِّينَا ،قَ َ
وصيك ْم ِِّب ْ
َ
ْ
َص َح ِّاِب ،ثَّ الذ َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
الرجل َوَال ي ْستَ ْحلَف،
ف َّ
ين يَـلونَـه ْم ،ثَّ يَـ ْفشو ال َكذب َح َّىت َْحيل َ
يَـلونَـه ْم ،ثَّ الذ َ
َويَ ْش َه َد َّ
الش ِّاهد َوَال ي ْستَ ْش َهد» احلديث .فهذا دليل على أن الشاهد ال يتقدم

بشهادته قبل أن تطلب منه.
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تعريف الشهادة
الشهادة هي إخبار صدق ،إلثبات حق ،بلفظ الشهادة ،يف جملس
القاضي .هذا هو تعريف الشهادة .والشهادة مشتقة من املشاهدة وهي
املعاينة ،وقد مسي األداء شهادة ألن املعاينة كانت سببا له .فالشهادة إمنا
تكون إذا كانت هناك معاينة ،أو ما هو من نوعها مثلها كالسماع واحلس
وغي ذلك مما هو مثل املعاينة .فمن حيث إن السبب املطلق لألداء املعاينة،
ت ِّمثْ َل
مسي األداء شهادة ،وإليه أشار النيب  يف قوله للشاهد« :إ َذا َرأَيْ َ
الش ْم ِّ
َّ
س فَا ْش َه ْد َوإَِّّال فَ َد ْع» .وهذا دليل على أنه ال يصح ألحد أن يشهد إال
بناء على علم ،أي بناء على يقني مقطوع به .فال تصح الشهادة بناء على
الظن .فما جاء عن طريق املعاينة أو ما هو من قبيلها مثل أن أييت عن طريق
إحدى احلواس وكان ذلك عن علم أي عن يقني فيجوز لإلنسان أن يشهد
به ،وما مل أيت عن هذا الطريق ال جتوز الشهادة به ،ألهنا ال تكون إال عن
يقني.
وعلى ذلك ال جتوز الشهادة ابلسماع ،أي ال جيوز أن يشهد الشاهد
بقوله مسعت من الناس ،أو مسعت الناس يقولون أو ما شاكل ذلك .إال أنه قد
استثين من شهادة السماع تسعة مواضع جتوز فيها الشهادة ابلسماع وهي:
النكاح ،والنسب ،واملوت ،والقضاء ،وهذه األربعة ال خالف يف قبول الشهادة
فيها ابلسماع .واملهر ،والدخول بزوجته ،والعتق ،والوالء ،والوقف ،وهذه فيها
خالف .غي أن الراجح أن هذه املواضع التسعة جتوز فيها الشهادة ابلسماع،
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وهذا ليس من قبيل الشهادة على الشهادة أي شهد بناء على شهادة غيه،
بل هو من قبيل الشهادة مبا يعلم ،فسماعه من الناس أن فالن مات مساعا
جعل عنده اليقني مبوته ،وأن فالن هو القاضي ،أو ما شاكل ذلك ،فإنه
شهادة عن يقني ،إذ لتكرار ذلك واستفاضته صار حقيقة يقينية عنده فتكون
شهادته عن علم .ولكن ال يقول للقاضي إنه شهد بناء على السماع إذ لو
قال ذلك ال تقبل شهادته ،بل يشهد ابألمر كما لو شاهده .إذ ال جيوز
للقاضي أن يقبل الشهادة بناء على السماع .فإن السماع يف هذه املواضع
التسعة إمنا هو جلواز أن يشهد الشاهد فقط ،يعين أن من طرق العلم مبا يشهد
عليه السماع يف هذه األمور التسعة فقط ،وما عداها ال يصح ،ألن واقع هذه
األمور التسعة ال حيصل التسامع هبا إال إذا كانت يقينية ومشتهرة وما عداها
ال ينطبق عليه هذا الواقع.
ومن ذلك كله يتبني معىن كون الشهادة إخبار صدق ،ويتبني أهنا
حقيقة إخبار صدق ،فهي إخبار صادق صدقا يقينيا .وأما أهنا إلثبات حق
فألن البينة إمنا شرعت إلظهار احلق ،وبناء عليه ال تقبل الشهادة ابلنفي
الصرف .فشهادة النفي غي مقبولة ،ملناقضتها لتعريف الشهادة .إال أن النفي
املؤول إبثبات فإهنا جتوز الشهادة به ألهنا حينئذ ال تكون شهادة ابلنفي بل
شهادة يف اإلثبات ،وهلذا قالوا بعدم جواز الشهادة ابلنفي الصرف ومل يقولوا
ابلنفي فقط ،ألن النفي املؤول إبثبات جتوز الشهادة به.
والشهادة ال بد أن تكون بلفظ أشهد بصيغة املضارع ،فإذا مل يقل
الشاهد أشهد بل قال أن أعرف اخلصوص الفالين هكذا ،أو أخرب هبذا أو ما
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شاكل ذلك فإنه ال يكون قد أدى الشهادة ،ألهنا ال تكون حينئذ قد انطبق
عليها تعريف الشهادة فال تكون شهادة ،وألن النصوص نطقة بلفظ الشهادة
فال يقوم غيه مقامه ،على أن الشهادة تتضمن اليمني بل هي من ألفاظ
اليمني فيكون معىن اليمني مالحظا فيها .أما اشرتاط لفظ املضارع فلكي يفيد
أنه يشهد للحال ،إذ لو قال شهدت ال جيوز الحتمال اإلخبار عما مضى فال
يكون شاهدا للحال .غي أنه لو شهد بغي لفظ الشهادة وسأله احلاكم أتشهد
هكذا وأجاب بقوله نعم هكذا أشهد يكون قد أدى الشهادة.
مث إن الشهادة حىت تعترب ال بد أن تكون يف جملس احملاكمة ،ألن شرط
الشهادة جملس القضاء ،وتعريف الشهادة ينص على أهنا إخبار صدق يف
جملس القاضي ،فلو أخرب الشاهد يف غي جملس القاضي ولو بلفظ أشهد حىت
ولو أمام الشخص الذي هو القاضي ولكن مل تكن اجللسة جلسة حماكمة فإنه
ال يعترب شهادة ألن جملس القاضي شرط أساسي يف اعتبارها .ويستثىن من
ذلك احملكم فإنه جتوز الشهادة أمامه يف غي جملس احملاكمة ،فلو شهد أمام
احملكم يف أي مكان اعتربت شهادته ،ألن احملكم ال يتقيد حكمه مبجلس بل
أي جملس حكم فيه كان جملس حكمه ،خبالف القاضي فإنه يتقيد مبجلس
حكمه املعني من اإلمام ومبحل واليته ،فاجمللس شرط من شروط حكم
القاضي ،وهو معني ابجمللس الذي عينه له اإلمام ولذلك ال تصح الشهادة
أمامه إال يف جملس قضاء.
والشهادة إمنا هي إلثبات الدعوى على املدعى عليه ،ولذلك إمنا تكون
يف دعوى أمام القاضي ،غي أن ذلك ال يعين أن من شروط الشهادة سبق
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الدعوى ،بل ذلك يفصل فيه بني حق اآلدمي وحق هللا .فإن كان احلق حقا
آلدمي معني ،كاحلقوق املالية ،والنكاح والبيع وغي ذلك من العقود
والتصرفات ،وكالقصاص من العقوابت ،وكالوقف على آدمي معني ،وما
شاكل ذلك فإن سبق الدعوى شرط من شروط الشهادة ،ألنه يشرتط سبق
الدعوى يف الشهادة حبقوق الناس ،فال تسمع الشهادة يف ذلك إال بعد
الدعوى ،ألن الشهادة فيه حق آلدمي فال تستوىف إال بعد مطالبته ،وإذنه،
وألهنا حجة على الدعوى ودليل هلا فال جيوز تقدمها عليها.
أما إن كانت الشهادة حقا آلدمي غي معني كالوقف على الفقراء
واملساكني ،أو الوصية للفقراء واملساكني ،وكطريق للناس ،أو كانت حقا من
حقوق هللا تعاىل كاحلدود ،والزكاة وحنو ذلك ،فال تفتقر الشهادة به إىل تقدم
الدعوى ،ألن ذلك ليس له مستحق معني من اآلدميني يدعيه ويطالب به.
ولذلك شهد أبو بكرة وأصحابه على املغية وشهد اجلارود وأبو هريرة على
قدامة بن مظعون بشرب اخلمر ،وشهد الذين شهدوا على الوليد بن عقبة
بشرب اخلمر أيضا ،من غي تقدم دعوى ،فأجيزت شهادهتم.
وعليه فإنه ما دام جملس القاضي شرطا من شروط الشهادة فال بد فيها
من سبق الدعوى يف حقوق الناس ،وال يشرتط سبق الدعوى يف غي حقوق
الناس ،ولكنها حىت تكون شهادة وحىت تكون إثبات ال بد أن تكون يف جملس
احملاكمة.
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شروط الشاهد
يشرتط يف الشاهد ما يشرتط يف سائر التكاليف من أنه ال بد أن يكون
ابلغا عاقال حلديث «رفِّ َع الْ َقلَم َع ْن ثََل ٍّث» ومنها الصيب حىت يبلغ واجملنون

حىت يفيق ،وألن هللا يقول:

 ،
    

 

فذكرت الرجال فقط مما يدل على أن شرط الشاهد أن يكون رجال أي ابلغا.
ويشرتط فيه فوق ذلك أن يكون عدال .فال جيوز أن يقبل يف شيء من
الشهادات من الرجال والنساء إال العدل ،وذلك ألن وصف العدل قد قرنه هللا
ابلشاهد يف أكثر من آية مما يدل على أنه وصف الزم وهذا يدل على أنه
شرط من شروط الشهادة .قال تعاىل:

    

       وقال تعاىل:

 

 فالعدالة شرط يف الشهادة.
والعدل هو من ال يظهر عليه الفسق ،فمن كان فاسقا ظاهر الفسق ال
تقبل شهادته ،ومن مل يكن ظاهر الفسق تقبل شهادته .وقد اختلف يف تعريف
العدل فقيل إن العدل هو من مل تعرف له كبية وال جماهرة بصغية ،وهذا
غامض ألن تعريف الكبائر غي متفق عليه ،بل إنه غي متفق على أن هناك
كبائر وصغائر ،فإنه ليس يف الذنوب صغية ،فمخالفة أمر هللا كبية سواء
أكانت كذاب أم كانت شهادة زور ،وما جاء من النص على ذنوب أبهنا
كبية املراد منه التشديد على النهي عنها وإال فإن هناك ذنواب أكرب مما نص

19

عليه ومل ينص على أهنا كبية ،فقد نص على شهادة الزور أبهنا كبية ومل ينص
على قطاع الطرق أبهنم مرتكبو كبية .وشهادة الزور نوع من الكذب فهي
كبية ،والكذب على رسول هللا  مل أيت يف الكبائر ،فال يوجد حد للكبائر
وال حد للصغائر حىت يقال من مل تعرف له كبية وال جماهرة بصغية ،وعليه
كان التعريف غامضا .واألوىل أن يقال إن العدل هو من كان منزجرا عما
يعتربه الناس خروجا عن االستقامة .وذلك أن كلمة عدل ابلنسبة للشهود
وردت يف القرآن يف آيتني اثنتني،    :

 

 فهي من ألفاظ القرآن ،وعلى ذلك ال تفسر تفسيا اصطالحيا وال
تفسيا كيفيا وإمنا تفسر كما تفسر سائر ألفاظ القرآن ومجله ،فتفسر مبعناها
اللغوي إن مل يكن هلا معىن شرعي آخر ورد يف الكتاب والسنة ،فإن كان هلا
معىن شرعي فتفسر ابملعىن الشرعي .وابالستقراء مل يوجد لكلمة عدل ابلنسبة
للشاهد معىن خاص جاء به الشرع غي معناها اللغوي وعلى ذلك جيب
تفسيها ابملعىن اللغوي ،وكلمة العدل ابلنسبة للشاهد معناها يف اللغة من
عرف عند الناس بشكل عام أنه مستقيم ،قال يف القاموس احمليط "العدل ضد
اجلور ،وما قام يف النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدول واملعدلة ،عدل يعدل
فهو عادل من عدول ،وعدل بلفظ الواحد وهذا اسم للجمع ،رجل عدل
وامرأة عدل وعدلة ،وعدل احلكم تعديال أقامه ،وفالن زكاه ،وامليزان سواه،
والعدلة حمركة كهمزة املزكون" فهذا النص ملعىن العدل ابلنسبة للشاهد يدل
على أن العدالة هي االستقامة ،غي أن تعريف العدالة أبهنا االستقامة،
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وتعريف العدل أبنه ما قام يف النفوس أنه مستقيم كالم غامض ألنه ليس هلذه
االستقامة حد يوقف على معرفته ،ألن أحوال الناس تتفاوت ،وألن البيئات
تتفاوت يف نظرهتا لالستقامة ،واالستقامة وإن كانت هي السي يف الطريق
املستقيم ولكن ذلك الطريق املستقيم شيء اصطالحي وليس لغواي وال شرعيا
فكان ال بد من إعادة تفسي لفظ االستقامة إىل نظرة الناس حبسب بيئاهتم
وجمتمعاهتم وهذا ما سارت عليه القواميس اللغوية اليت ختصصت يف تفسي
الكلمات اللغوية الواردة بشأن األحكام الشرعية ،قال يف املصباح املني
"وعدلت الشاهد نسبته إىل العدالة ووصفته هبا ،وعدل هو ابلضم عدالة
وعدولة فهو عادل أي مرضي يقنع به ،ويطلق العدل على الواحد وغيه بلفظ
واحد ،وجاز أن يطابق يف التثنية واجلمع فيجمع على عدول ،قال ابن
األنباري :وأنشدن أبو العباس:
من كل قوم مسلمي عدوالا

وتعاقدا العقد الوثيق وأشهدا

ورمبا طابق يف التأنيث وقيل امرأة عدلة ،قال بعض العلماء ،والعدالة
صفة توجب مراعاهتا االحرتاز عما خيل ابملروءة عادة ظاهرا ،فاملرة الواحدة من
صغائر اهلفوات وحتريف الكالم ال ختل ابملروءة ظاهرا الحتمال الغلط والنسيان
والتأويل ،خبالف ما إذا عرف ذلك وتكرر ،فيكون الظاهر اإلخالل ،ويعترب
عرف كل شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء ومحل األمتعة
وغي ذلك ،فإذا فعل ما ال يليق به لغي ضرورة قَ َد َح وإال فال" .فهذا النص
يدل على أن العدالة ختتلف ابختالف البيئات ،وهذا كله راجع ألن كلمة
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االستقامة غامضة فكان هذا التفاوت ابعتبارها ،ولكن ميكن أن يرجع لتفسي
اللغة لكلمة عدل وتؤخذ داللة التفسي ،فقوهلم "ما قام يف النفوس أنه
مستقيم" يعين من مل يعرف عنه اجملاهرة ابخلروج عما يعتربه الناس غي الئق،
ولذلك فإن األوىل أن يقال العدل هو من كان منزجرا عما يراه الناس خروجا
عن االستقامة ،سواء أكان مسلما أم كافرا ،ذلك أن العدالة اشرتطت يف
شهادة املسلم واشرتطت يف شهادة الكافر بلفظ واحد من غي متييز ،قال
تعاىل:

          

     يعين من غي املسلمني .فقال ذوي عدل من
املسلمني أو ذوي عدل من غي املسلمني .فكيف يتأتى تعريف العدالة أبهنا
ارتكاب كبية واإلصرار على صغية ابلنسبة لغي املسلم؟ مث كيف نرفض من
عق والديه مرة ونقبل من كان جاسوسا مرة ألن اجلاسوسية ليست من
الكبائر؟!! لذلك كان احلق هو ما ذكر من أن العدل هو من كان منزجرا
عما يراه الناس خروجا عن االستقامة .فمن كانت هذه حاله كان عدال ألنه
ممن قام يف النفوس أنه مستقيم ،ومن عرف ابجلرأة على احلرام أو اجملاهرة
ابملعصية أو كان غي مبال هبا ،أو معروفا بعدم االستقامة ،كان فاسقا.
فالعدل يقابله الفاسق والعدالة يقابلها الفسق .والفاسق هو من كان غي
منزجر عن احلرام أو من كان معروفا بعدم االستقامة ،والعدل هو من كان
منزجرا عن احلرام أو من مل يعرف عنه عدم االستقامة.
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ويؤيد كون العدالة شرطا يف الشهادة قوله تعاىل:

  

            

  فإن مفهوم عدم قبول خرب الفاسق قبول خرب العدل ،أي إن
جاءكم غي فاسق ،أي عدل ،فال تتبينوا بل اقبلوا .ورفض خرب الفاسق دليل
على أن كونه غي فاسق أي عدال شرط يف قبول شهادته.
واألصل يف املسلم أن يكون عدال حىت يثبت عليه الفسق ،ألن اعتناق
اإلسالم جيعل األصل يف معتنقه أن يكون عدال ،كتب عمر إىل أيب موسى
"املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جمراب عليه شهادة زور أو جملودا يف
حد أو ضنينا يف والء أو قرابة" أي أن األصل يف املسلم العدالة ،وما جاء على
األصل ال يطلب البينة عليه بل البينة إمنا شرعت إلثبات خالف األصل،
وعليه ال يسأل عن الشاهد املسلم هل هو عدل أم ال؟ ألن األصل يف املسلم
أن يكون عدال ،فإذا طعن به اخلصم فإن على اخلصم أن يثبت دعوى عدم
عدالته أي دعوى أنه فاسق ،فإن أثبت ذلك أبن أثبت أنه قد حد احلد
الشرعي فحينئذ ترد شهادته .أما إذا مل يثبت اخلصم طعنه يف الشاهد فإنه ال
يلتفت إىل قوله ويصار إىل األصل أبنه عدل.
أما الكافر فإنه إن كان معروفا ابنزجاره عما يراه الناس خروجا عن
االستقامة فإن األصل فيه العدالة فال يسأل عنه ألن من كان معروفا هبذا فهو
عدل ،فإذا طعن بشهادته فعلى الذي يطعن هبا أن يثبت طعنه ،وأما إن كان
معروفا أبنه ممن ال ينزجر عما يراه الناس خروجا عن االستقامة فإن القاضي
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يسأل اخلصم عنه فإن مل يطعن به قبل شهادته ألن عدم طعنه قبول لشهادته،
وإن طعن به كان على القاضي أن يسأل عنه وليس له أن يكلف الطاعن
إبثبات طعنه ،ألن العدالة ليست األصل هنا ،فعلى القاضي أن يسأل عن
شهادة الشاهد ،ألن حكم من ال ينزجر عما يراه الناس خروجا عن االستقامة
حكم الفاسق فعلى القاضي أن يسأل عنه .وأما إن كان الكافر جمهوال ولكنه
معروف أبنه متدين بدين فإن األصل فيه االنزجار عما يعتقده حراما يف دينه
ألن األصل يف اإلنسان أن يسي حبسب عقيدته فهو منزجر عما يراه الناس
خروجا عن االستقامة.
فسؤال القاضي عن الشاهد إمنا هو يف حالة واحدة هي حالة الكافر
املعروف أبنه ال ينزجر عما يراه الناس خروجا عن االستقامة ،وما عدا ذلك
فال يسأل القاضي عن الشاهد ،فإذا ثبت الطعن به رد شهادته من غي سؤال
وإذا مل يثبت ال يردها ،ويف حالة السؤال عن الشاهد يتحرى القاضي بنفسه
بشكل شفوي عن الشاهد أبي أسلوب يراه ليقنع هو بصدق الشهادة أو
كذهبا .وأما ما يسمى ابلتزكية السرية والعلنية فإنه عمل ال أصل له يف الشرع
وهو فوق كونه ال يوصل إىل معرفة الشاهد فيه إمكانية جعل الفاسق تقبل
شهادته ،ولذلك ال يصح أن يتبع أسلوب التزكية مطلقا.
وكما تشرتط العدالة يف الشهادة يشرتط فيها الضبط ،ومعىن الضبط هو
حسن السماع والفهم واحلفظ إىل وقت األداء ،أي يشرتط فيها ما يشرتط يف
اخلرب ألهنا إخبار بلفظ الشهادة فال بد أن يتوفر فيها الضبط.
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شهادة غري املسلم
إن اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما اشرتاطا مطلقا مناقض للنصوص
الشرعية ،فقد ورد جواز شهادة غي املسلم يف الوصية يف السفر كما جاء يف
آية           :
     وورد جواز شهادة غي املسلم يف القتل كما
يفهم من حديث بشي بن يسار يف قتيل خيرب .وعليه ال يصح أن يشرتط يف
الشاهد أن يكون مسلما اشرتاطا مطلقا .وكذلك ال يصح أن يطلق جواز
شهادة غي املسلم إطالقا عاما ألن ذلك يتعارض مع النصوص الشرعية ،فقد
ورد اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما يف األمور املالية كما جاء يف آية:
      وورد اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما
يف الطالق والرجعة كما يف آية     :
    وعليه ال يصح أن جتوز شهادة غي املسلم بشكل
مطلق يف مجيع احلوادث .وعلى ذلك ال بد من التفصيل يف شهادة غي املسلم
والتقيد ابلنصوص من الكتاب والسنة من غي أي أتويل.
وعند التدقيق يف هذا املوضوع جند أن الشهادة عمل من األعمال اليت
جاء هبا خطاب الشارع ،وهي تكليف من التكاليف الشرعية ،والكافر خماطب
خبطاب الشارع كاملسلم سواء بسواء ،ألن اإلسالم جاء جلميع الناس :
    وكما أن الكافر مكلف ابألصول ،أي ابلعقيدة
اإلسالمية فكذلك هو مكلف ابلفروع أي ابألحكام الشرعية بدليل خماطبة هللا
هلم ابلفروع يف آايت متعددة  ،    :
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،       ،  
    إىل غي ذلك .ومبا أن الشهادة من الفروع ومما جاء يف
خطاب الشارع فيكون املسلم والكافر مكلفني هبا وال كالم .أما أداء الكافر
للفروع فإن ما جاء منها مشرتطا فيه اإلسالم كالصالة والزكاة واحلج وما
شاكل ذلك فال تصح من الكافر وهو كافر ،ألن اإلسالم شرط يف صحة
أدائها ،وما مل يشرتط فيه اإلسالم كاجلهاد والبيع واإلجارة وما شاكل ذلك
فإهنا تصح من الكافر وهو كافر ولذلك قاتل قزمان وهو كافر مع الرسول،
وعامل الرسول اليهود فرهن درعه عند يهودي .وعلى ذلك فإن أي عمل أو
أي عقد أو أي تصرف ،أي أي شيء جاء خطاب الشارع به يصح أداؤه من
الكافر ما مل أيت نص يشرتط فيه اإلسالم ،وهذا عام يشمل الشهادة وغيها
من سائر الفروع .فعلى هذا يبحث يف الشهادة هل اشرتط فيها اإلسالم
كالصالة والزكاة أم مل يشرتط فيها اإلسالم كاجلهاد والبيع؟ فإن اشرتط فيها
اإلسالم مل تصح من الكافر ،وإن مل يشرتط ذلك صحت .وبتتبع النصوص يف
الكتاب والسنة ال جند أن هناك نصا يشرتط اإلسالم يف الشهادة اشرتاطا
مطلقا كما هي احلال يف الصالة واحلج مما اشرتط فيه اإلسالم .وأما اآلايت
اليت جاء فيها اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما فإهنا آايت خاصة يف مواضيع
معينة وليس فيها أية آية عامة ،فهي خاصة يف املوضوع الذي جاءت به
وليست عامة .فيكون اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما خاصا يف ذلك
املوضوع الذي جاءت به فال تصلح دليال على اشرتاط اإلسالم يف الشهادة
بل تكون دليال على ما جاءت به كآية الرجعة والطالق .وعلى ذلك فإن
احلكم الشرعي جواز شهادة الكافر يف كل شيء إال ما جاء النص ابشرتاط
اإلسالم فيه ،فما جاءت النصوص مشرتطة اإلسالم يف الشاهد ال تصح فيه
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شهادة الكافر ،وما مل أيت نص ابشرتاط اإلسالم فيه صحت فيه شهادة
الكافر كما يصح منه اجلهاد والبيع والرهن واإلجارة وغي ذلك من التكاليف.
أما الدليل على أن اإلسالم اشرتط يف مواضيع معينة فقط ومل يشرتط
اشرتاطا عاما فهو اآلايت اليت جاءت تنص على شرط اإلسالم يف الشهادة،
فإهنا جاءت خاصة يف مواضيع معينة ،قال هللا تعاىل   :
            
             
              
            

   اآلية .فهذه اآلية موضوعها الدين واألمور املالية والتجارية:
     ،    ، 
      ،  فاآلية تبحث يف
احلقوق املالية ،فهي خاصة يف موضوع احلقوق املالية ،فكل ما فيها من أحكام
خاص ابحلقوق املالية وال يتعداها إىل غيها .ألنه إذا جاء النص يف موضوع
فإن النص يكون معلقا بذلك املوضوع ،فالنص الذي يقال يف حادثة معينة،
والنص الذي هو جواب سؤال جيب ختصيصه يف موضوع احلادثة أو السؤال
وال يصح أن يكون عاما يف كل شيء ،ألن السؤال معاد يف اجلواب ،وألن
الكالم يف موضوع معني ،فيجب أن يقتصر احلكم على ذلك املوضوع ،ألن
لفظ النص الذي يبني فيه حكم احلادثة أو حكم السؤال معلق ابحلادثة وحدها
أو السؤال وحده وليس معلقا بغيها مطلقا ،فيكون احلكم معلقا مبوضوع
احلادثة أو موضوع السؤال ،أي ابلذي جيري احلديث عنه أو ابألمر املسؤول
عنه وليس معلقا بغيه ،فال يعم غي املوضوع بل يكون خاصا به .وما جاء يف
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اآلية هو احلقوق املالية ،واحلديث جرى عن احلقوق املالية ،فيكون احلكم
معلقا ابحلقوق املالية فال يعم غي احلقوق املالية بل يكون خاصا هبا ال يتعداها
إىل غيها .ومن هذا يتبني أن اشرتاط اإلسالم يف الشاهد الوارد يف قوله تعاىل:
     خاص ابحلقوق املالية ألن موضوع
اآلية احلقوق املالية فال يكون شرطا عاما للشاهد بل يكون شرطا للشهادة يف
احلقوق املالية.
وبناء على هذه اآلية يشرتط أن يكون الشاهد مسلما يف مجيع احلقوق
املالية ،يف الدين والتجارة وسائر احلقوق املالية كاستحقاق مثن املبيع وأجرة
الدار وبدل املتلف واملغصوب وما شاكل ذلك من احلقوق املالية اليت كالدين
والتجارة .ألن اشرتاط اإلسالم يف الشاهد صريح يف اآلية   :
أي من املسلمني ،وكون موضوع اآلية هو احلقوق املالية واضح كل الوضوح،
فال كالم ابشرتاط أن يكون الشاهد مسلما يف احلقوق املالية.
إال أنه ينبغي أن يعلم أن احلقوق املالية غي العقود ،وغي التصرفات،
ولذلك ال تعين اآلية اشرتاط اإلسالم يف الشهادة يف البيع واإلجارة والوكالة
والرهن وغي ذلك من العقود ،وال يف التصرفات كاهلبة وحنوها ،فإن هذه
ليست من احلقوق املالية بل هي عقود وتصرفات فتجوز شهادة غي املسلم
فيها إن مل يرد نص خاص يف املوضوع .والدليل على أن العقود والتصرفات ال
تدخل يف احلقوق املالية أن اآلية قد حددت احلق بقوهلا   :
وبقوهلا   :وبقوهلا      :
فاملسألة تتعلق أبمثان التجارة والديون أي ابلنقد ،يعين ابملال مبعىن النقد ال
ابملال مبعىن املتمول ،ولذلك مسيت اآلية آية الدين .والعقود والتصرفات ليست
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حقوقا مالية بل معامالت .إال أن استحقاق األمثان واألجور من األمور املالية،
فعقد البيع ال يدخل يف احلقوق املالية ولكن استحقاق مثن املبيع يدخل يف
احلقوق املالية ،وعلى هذا املنوال جتري سائر العقود والتصرفات .فيكون
اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما إمنا هو يف مثل استحقاق مثن البيع ،وما
عداه كعقد البيع مثال فال يشرتط يف الشاهد فيه أن يكون مسلما .وبذلك
يظهر أن اآلية خاصة يف موضوع معني ،وأن ما فيها من أحكام خاص يف هذا
املوضوع .وآية الوصية جاء فيها اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما ،قال هللا
تعاىل          :
     فهذه اآلية موضوعها الوصية ،فهي تبحث يف
الوصية ،وعلى ذلك فهي خاصة يف موضوع الوصية ،فكل ما فيها خاص
ابلوصية وال يتعداها إىل غيها .ذلك أن شهادة غي املسلم يف العقود كالبيع
ويف التصرفات كاهلبة جائزة ،والوصية من التصرفات ،فلو مل أيت النص
لكانت شهادة غي املسلم فيها جائزة ولكن جاء النص واشرتط يف الشهادة يف
الوصية أن يكون الشاهد مسلما حيث قال     :
       فكان شرط الشاهد يف الوصية
أن يكون الشاهد مسلما .فإن معىن اآلية هو :إذا نزلت أبحدكم أسباب
املوت ومقدماته وأراد حينئذ أن يوصي ،فالشهادة املشروعة بينكم أي بني
املسلمني يف ذلك هي شهادة اثنني من رجالكم ذوي عدل ،وذلك أبن
يشهدمها املوصي على وصيته ،أي أن الشهادة املشروعة بني املسلمني يف
الوصية هي شاهدان ذوا عدل من املسلمني .ويظهر أن هذا االشرتاط ألهنا
من خصوصيات املسلمني ولذلك قال   :والبني أمر اعتباري
يفيد صلة أحد الشيئني ابآلخر أو األشياء من زمان أو مكان أو حال أو
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عمل ،وقالوا إنه يطلق على الوصل والفرقة ،ومن داللته على الفرقة قوهلم "ذات
اليمني" للعداوة والبغضاء ،قال تعاىل     :أي ما
بينكم من عداوة أو فساد ،وهو أمر معنوي متصل بني األفراد ،فيكون قوله:
  أي الشهادة فيما بينكم أو حكم ما يقع بينكم من الشهادة،
أي بني املسلمني ،فهذا الوضع يدل على أهنا من خصوصيات املسلمني
فاشرتط فيها أن يكون الشاهد مسلما.
وقد استثىن الشارع من الوصية حالة السفر فقط فأجاز يف هذه احلالة
شهادة غي املسلم يف الوصية فقال تعاىل      :
       أي إذا ضربتم يف األرض أي
سافرمت ونزلت بكم أسباب املوت ومقدماته فآخران من غيكم .فاآلية قد
اشرتطت يف الوصية شاهدين مسلمني وعطفت على ذلك حالة خاصة من
حاالت الوصية فأجازت فيها شهادة غي املسلمني أال وهي حالة السفر،
فكأهنا استثنت حالة السفر من حاالت الوصية .ألن (إن) شرطية وهي تفيد
االشرتاط ،وهي متعلقة بقوله     :واملعىن هو :الشهادة
املشروعة بينكم حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم ،وإن أنتم ضربتم يف األرض
فآخران من غيكم .والدليل على أن هذا هو معىن اآلية ،أن شهادة املسلم يف
الوصية جائزة يف السفر ويف غي السفر فال معىن لتعلق قوله  :
بقول     :إذ ال حمل لذلك وال لزوم لذكر حالة السفر
ابلنسبة لشهادة املسلمني ،فيكون إذن قوله     :
متعلقا فقط بقوله     :وليس بقوله   :
 ويكون وضع اآلية هكذا        :
 وهبذا يظهر أن قوله     :دليل على جواز
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شهادة غي املسلم يف الوصية يف حال السفر ،فهو دليل على حالة واحدة من
حاالت موضوع معني ،وليس دليال على جواز شهادة غي املسلم مطلقا .وال
يقال إهنا دليل على جواز شهادة غي املسلم يف األمور املالية ،ألن مثل هذا
القول خيالف نص اآلية ومدلوهلا ،فنص اآلية حالة خاصة يف موضوع خاص،
هو الوصية يف حالة السفر ،ومدلوهلا وهو الوصية يف السفر تصرف من
التصرفات وليس حقا من احلقوق املالية ،فهو ليس كالدين وإمنا هو كاهلبة
ولذلك ال ينطبق على احلقوق املالية.
ومن هذا كله يظهر بوضوح أن اآلية خاصة يف موضوع معني وأن ما
فيها من أحكام وهو اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما خاص يف هذا املوضوع،
وقد استثىن منه حالة واحدة هي حالة السفر فأجيز شهادة غي املسلم يف
الوصية إذا كانت يف حالة السفر        :
.
وآية الرجعة والطالق قد جاء فيها اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما،
قال هللا تعاىل        :إىل أن
قال         :
   فهذه اآلية موضوعها الرجعة والطالق :
    فهي تبحث يف الرجعة والطالق ،فهي إذن
خاصة يف موضوع الرجعة والطالق ،فكل ما فيها خاص ابلرجعة والطالق وال
يتعدامها إىل غيمها ،فيكون قوله     :يف هذه اآلية
خاصا ابلرجعة والطالق ،فهو دليل على أنه يشرتط يف الشهادة على الرجعة
والطالق أن يكون الشاهد مسلما وال يدل على اشرتاط أن يكون الشاهد
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مسلما يف غي الرجعة والطالق فيكون دليال خاصا ملوضوع خاص وال يكون
عاما .وأما اشرتاط أن يكون الشاهد يف الزواج مسلما فإنه أخذ من اآلية من
قبيل داللة الفحوى ،أي إذا كانت الرجعة يشرتط فيها أن يكون الشاهدان
مسلمني فالزواج من ابب أوىل يشرتط فيه أن يكون الشاهدان مسلمني .على
أن الرجعة نفسها زواج ملطلقته فهي زواج فتكون اآلية دلت على الزواج ،وعلى
ذلك فاآلية خاصة يف موضوع معني ،وما جاء فيها من اشرتاط أن يكون
الشاهد مسلما هو خاص يف املوضوع الذي جاءت به وهو الرجعة والطالق،
ويدخل يف الرجعة الزواج.
وحديث رؤية اهلالل جاء فيه اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما ،عن
ول َِّّ
ابن عباس قالَ « :جاء أَ ْعر ِّاِب إِّ َل رس ِّ
ال إِِّّّن َرأَيْت ا َْلِّلَ َل يَـ ْع ِّن
اَّلل  فَـ َق َ
َ
َ َ

ال :أَتَ ْش َهد أ َّ
ال :أَتَ ْش َهد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
َن ُمَ َّمدا
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
اَّلل ،قَ َ
ضا َن ،فَـ َق َ
َرَم َ
رسول َِّّ
الَ :ي بِّلَل ق ْم فَأَ ِّذّ ْن ِّف الن ِّ
َّاس فَـلْيَصوموا غَدا» فهذا
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
اَّلل ،قَ َ
َ

احلديث موضوعه رؤية اهلالل ،فهو يبحث يف رؤية اهلالل ،فما صدر من
الرسول  من سؤاله الشاهد أبنه مسلم ال يعم كل شاهد بل خاص بشاهد
رؤية اهلالل ،فهو دليل على أنه يشرتط يف رؤية اهلالل أن يكون الشاهد
مسلما .وال يدل على اشرتاط أن يكون الشاهد مسلما يف غي رؤية اهلالل،
فهو دليل على اشرتاط اإلسالم يف شاهد رؤية اهلالل وليس دليال على اشرتاط
اإلسالم يف الشاهد.
فمن هذا كله يتبني أن األصل جواز شهادة غي املسلم يف كل شيء
ألنه خماطب ابلتكاليف ،وهي تصح منه إن مل أيت نص يف اشرتاط اإلسالم
فيها ،والشهادة من التكاليف ألهنا خطاب الشارع وهو موجه جلميع الناس،

32

ومل أيت نص يف اشرتاط اإلسالم فيها ،فتصح من غي املسلم كاجلهاد .ويتبني
أيضا أن هناك حوادث ال تصح فيها شهادة غي املسلم ،بل يشرتط فيها أن
يكون الشاهد مسلما وهي احلوادث اليت جاءت النصوص مشرتطة فيها أن
يكون الشاهد مسلما ،وهي احلقوق املالية ،والوصية ما عدا حالة السفر
فتجوز فيها وحدها شهادة غي املسلم ،والرجعة والطالق ومن الرجعة الزواج.
وما عدا هذه احلوادث اليت جاء النص مشرتطا فيها أن يكون الشاهد مسلما،
فإن شهادة غي املسلم جائزة .فيجوز لغي املسلم أن يكون شاهدا يف احلدود،
فيجوز أن يكون شاهدا يف الزن .وأما قوله    :فإنه مل
يشرتط فيهم اإلسالم ،بل أطلق وقال شهداء أي شهداء ،وجيوز أن يكون
شاهدا يف السرقة والقذف وشرب اخلمر وغي ذلك من احلدود .وجيوز أن
يكون شاهدا يف اجلناايت ،وقد أتيد جواز شهادة غي املسلم يف اجلناايت
عالوة على الدليل العام ما جاء يف حديث بشي بن يسار ،فقد روى
ِّ
ص ِّ
ار َز َع َم أ َّ
س ٍّ
ار يـ َقال لَه َس ْهل بْن أَِِّب
البخاريَ « :ع ْن ب َ
َن َرجلا م ْن ْاألَنْ َ
ش ِّْري بْ ِّن يَ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َحثْ َمةَ أَ ْخبَـ َره أ َّ
َح َده ْم
َن نَـ َفرا م ْن قَـ ْومه انْطَلَقوا إِّ َل َخ ْيـبَـ َر فَـتَـ َف َّرقوا ف َيهاَ ،وَو َجدوا أ َ
قَتِّيلا ،وقَالوا لِّلَّ ِّذي و ِّج َد فِّ ِّيهم قَـتـلْتم ص ِّ
احبَـنَا ،قَالوا َما قَـتَـلْنَا َوَال َعلِّ ْمنَا قَاتِّلا،
ْ َ ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ول َّ
َح َد َن
َّب  فَـ َقالوا َي َرس َ
اَّلل انْطَلَ ْقنَا إ َل َخ ْيـبَـ َر فَـ َو َج ْد َن أ َ
فَانْطَلَقوا إ َل النِّ ِّّ
ال ََل ْم ََتْتو َن ِِّبلْبَـيِّّنَ ِّة َعلَى َم ْن قَـتَـلَه ،قَالوا َما لَنَا
ال :الْك ْبـ َر الْك ْبـ َر ،فَـ َق َ
قَتِّيلا ،فَـ َق َ
ود ،فَ َك ِّرَه رسول َِّّ
ان الْيـه ِّ
ِّ
اَّلل  أَ ْن
بَـيِّّنَة ،قَ َ
ال فَـيَ ْحلِّفو َن .قَالوا َال نَـ ْر َ
ضى ِِّب َْميَ َ
َ
الص َدقَ ِّة» فهذا احلديث يدل على أن الرسول
يـ ْب ِّط َل َد َمه فَـ َو َداه ِّمائَةا ِّم ْن إِّبِّ ِّل َّ

طلب منهم بينة على قتل قتيل قتل عند اليهود ،إذ قالوا له "انطلقنا إىل خيرب
فوجدن أحدن قتيال" ومع معرفته أن احلادثة يف خيرب عند اليهود ويف قبيلتهم
قد أطلق البينة ومل يعينها أبن تكون من املسلمني ،والقرينة أن احلادث عند
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اليهود ،مما يدل على أنه لو جاءت بينة من اليهود لقبلها ويؤيد هذا أنه عرض
على املدعني أن حيلف اليهود اليمني ،فقد جاء يف رواية سهل بن أيب حتمة:
ِّ
ف نَـ ْقبَل أ َْميَا َن قَـ ْوٍّم ك َّف ٍّار» واليمني من
ي َميِّينا ،فَـ َقالواَ :ك ْي َ
«فَـتـبَـ ِّّرئك ْم يَـهود ِِّبَ ْمس َ
البينات .فهذا يدل على أن بينة اجلناايت يقبل فيها الشاهد غي املسلم ويقبل
فيها ميينه.
وكذلك جتوز شهادة غي املسلم يف املعامالت ما عدا احلقوق املالية،
ويف العقود والتصرفات ما عدا الوصية ،وما عدا الرجعة والطالق والزواج .وال
جتوز يف رؤية اهلالل لورود النص ،وجتوز يف األمور الفنية كالطب وحنوه ،وال
فرق يف ذلك بني الذمي واملستأمن .وأما الكافر احلريب فينظر فيه فإن كان
بيننا وبينهم أي قومه حالة حرب فعلية فإنه ال جتوز شهادته للعداوة اليت بيننا
وبينهم ،وإن مل تكن بيننا وبينهم حالة حرب فعلية فإن شهادة الكافر احلريب
جائزة ألنه داخل يف عموم خطاب التكليف ،وال يقال إن بيننا وبينه عداوة،
ألن هذه العداوة عداوة دين ،وعداوة الدين ال متنع من قبول الشهادة بل الذي
مينع هو عداوة الدنيا ،والكافر الذي بيننا وبينه حال حرب فعلية بيننا وبينه
عداوة دنيا وهي احلرب.
هذا ابلنسبة لشهادة غي املسلمني للمسلمني ،وأما شهادهتم لغي
املسلمني أي شهادة الكفار للكفار فإهنا جائزة ،فيجوز للكفار أن يشهد
بعضهم لبعض يف كل شيء ،ملا روى ابن ماجه عن جابر أن النيب :
اد َة أ َْه ِّل ال ِّّذ َّم ِّة بـ ْع ِّ
ض ِّه ْم لِّبَـ ْع ٍّ
ض» ومثل الذمي املستأمن.
َج َاز َش َه َ
َ
«أ َ
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نصاب الشهادة
يرى املتتبع للنصوص الشرعية من اآلايت واألحاديث أن نصاب
الشهادة هو شاهدان ،قال هللا تعاىل   :وقال تعاىل:
            

   وقال عز وجل .    :هذا
ابلنسبة لآلايت ،أما األحاديث فعن األشعت بن قيس قال :كان بيين وبني
رجل خصومة يف بئر فاختصمنا إىل رسول هللا  فقالَ « :ش ِّاه َد َاك أ َْو َميِّينه»

احلديث ،وأخرج أمحد عن عياض بن محار قال :قال رسول هللا َ « :م ْن
َو َج َد ل َقطَةا فَـلْي ْش ِّه ْد َذ ِّوي َع ْد ٍّل» احلديث ،وعن عائشة قالت قال رسول هللا
ِّ
اح َّإال بَِّوٍَِّّّل َو َش ِّاه َد ْي َع ْد ٍّل» .فهذه النصوص كلها تضافرت على
َ« :ال ن َك َ

أن الشهادة هي شاهدان ،وأهنا وإن كانت مل أتت بصيغة العموم وجاء كل
نص منها خاصا يف موضوع معني ولكن استفاضتها ومشوهلا ألكثر ما يف
املعامالت من مواضيع يدل على أهنا عامة ،أو على أهنا األصل ،أو على أهنا
يف هذه املواضيع اليت ذكرت فيها على األقل ،واملواضيع تشمل احلقوق املالية،
والتصرفات ،والعقود والغصب ،واللقطة ،وهذه هي األكثرية الساحقة يف
املعامالت ،فهذا يدل على أن نصاب الشهادة شاهدان ،ذلك أن الشارع ذكر
يف الشهادة عددا أي جعل للشهادة مقدارا مثل مقدار املاء الذي ال ينجس
ومقدار الذهب والفضة الواجب فيهما الزكاة وهكذا .واملقادير يف الشرع إما
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ملنع الزايدة والنقصان مثل:

      

  وإما ملنع النقصان دون الزايدة مثل« :إ َذا بَـلَ َغ ال َْماء قـلَّتَـ ْ ِّ
ي َال َْحي ِّم ْل
َخبَث ا» وإما ملنع الزايدة دون النقصان كأكثر مدة احليض ،فاملقادير يف الشرع

هلا داللتها أو بعبارة أخرى هلا مفهومها فيعمل مبفهوم العدد .والعدد هو
املقدار املقدر ،وعلى هذا فإن ذكر العدد يف هذه النصوص يعين ذكر مقدار
للشهادة ،وهو هنا ملنع النقصان دون الزايدة متاما مثل« :إ َذا بَـلَ َغ ال َْماء قـلَّتَـ ْ ِّي»
ت لَك ِّمائَـتَا
وهو مثل قول الرسول  يف نصاب الذهب والفضة« :إ َذا َكانَ ْ
ِّ
ِّ
س َعلَْيك َش ْيء يَـ ْعن ِّف
ِّد ْرَه ٍّم َو َح َ
ال َعلَْيـ َها ا ْْلَْول فَف َيها ََخْ َ
سة َد َراه َمَ ،ول َْي َ
َّ
الذ ِّ
هب َح َّىت يَكو َن لَك ِّع ْشرو َن ِّدينَارا» فذكر مقدار املائتني ،والعشرين ،هو

ذكر املقدار وهو مينع النقصان وال مينع الزايدة ،وكذلك ذكر الشاهدين هو
ذكر املقدار ،وهو مينع النقصان وال مينع الزايدة ،وعلى ذلك يكون نصاب
الشهادة شاهدين .هذا هو ما يدل عليه تضافر النصوص من الكتاب والسنة.

نوع الشاهدين
إن املتتبع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة جيد أن الشارع قد بني
الشاهدين ببيانت خمتلفة ،فبني أهنما رجالن ،فقال تعاىل :
    وبني أهنما رجل وامرأتن ،فقال تعاىل  :
    وبني أهنما أربع نسوة وأن كل امرأتني مبثابة
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رجل واحد ،عن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا 

ادة ْام َرأَتَـ ْ ِّ
ي
قال« :فَ َ
ش َه َ

تَـ ْع ِّدل َش َه َادةَ َرج ٍّل َو ِّاح ٍّد» وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا  قال يف
ِّ ِّ
ص ِّ
ول
الرج ِّل قـلْنَا :بَـلَى َي َرس َ
اد ِّة َّ
ف َش َه َ
س َش َه َ
ادة ال َْم ْرأَة مثْ َل نِّ ْ
حديث« :أَل َْي َ
ول َِّّ
َِّّ
اَّلل» وبني أهنما شاهد وميني املدعى ،عن ابن عباس« :أ َّ
اَّلل 
َن َرس َ
ي و َش ِّ
قَ َ ِّ ِّ
ضى ِِّبلْيَ ِّم ِّ
اه ٍّد» وعن جابر« :أ َّ
ي َو َّ
الش ِّاه ِّد» وعن
َّب  قَ َ
َن النِّ َّ
ضى بيَم ٍّ َ
جعفر بن حممد عن أبيه عن أمي املؤمنني علي بن أيب طالب« :أ َّ
َّب 
َن النِّ َّ

ِّ
ب ا ْْل ِّّق وقَ َ ِّ ِّ
ي ِّ
ش َه َ ِّ ِّ ٍّ ِّ ٍّ ِّ
ي َعلِّي
ضى بِّ َ
قَ َ
ضى بِّه أَمري الْم ْؤمنِّ َ
ادة َشاهد َواحد َوَمي ِّ َ
صاح ِّ َ َ
ِِّبل ِّْع َر ِّاق» وعن ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال:
اه ِّد الْو ِّ
ول َِّّ
ضى رسول َِّّ
الش ِّ
اَّلل ِِّ بلْيَ ِّم ِّ
اح ِّد» وعن سرق« :أ َّ
ي َم َع َّ
اَّلل
َن َرس َ
«قَ َ َ
َ
ي الطَّالِّ ِّ
ب» وعن الزبيب بن ثعلبة قصة ذكرها وفيها أنه
اد َة َّ
َج َاز َش َه َ
الرج ِّل َوَميِّ َ
أَ
َسلَ ْمت ْم قَـ ْب َل أَ ْن تـ ْؤ َخذوا ِّف َه ِّذ ِّه األ ََّيِّم؟
قال له َ « :ه ْل ل َ
َك بَـيِّّنَة َعلَى أَنَّك ْم أ ْ
ِّ
الع ْنـ َِّب َوَرجل آ َخر َمسَّاه
قـلْت :نَـ َع ْم ،قَ َ
الَ :م ْن بَـيِّّنَـت َ
ك؟ قـلْتَ :مس َرة َرجل م ْن بَِّن َ
ال رسول َِّّ
اَّلل  قَ ْد أ ََب أَ ْن يَ ْش َه َد
ش ِّه َد َّ
لَه ،فَ َ
الرجل َوأَ َب َمس َرة أَ ْن يَ ْش َه َد ،فَـ َق َ َ
اه ِّد َك اآل َخ ِّر ،قـلْت :نَـعم ،فَاستحلَ َف ِّن فَحلَ ْفت ِِّب َِّّ
َك فَـتحلِّف مع َش ِّ
َّلل لََق ْد
َ ْ َْ ْ
لَ َْ
َ
ََ
لش ِّ
َسلَ ْمنَا يَـ ْوَم َك َذا َوَك َذا» مث ذكر متام القصة وفيها« :أ َّ
َّب َ ع ِّم َل ِِّب َّ
اه ِّد
َن النِّ َّ
أْ
َوالْيَ ِّم ِّي» قال أبو عمر النمري عن هذا احلديث "إنه حديث حسن".

فهذه النصوص كلها تبني أن الشارع مل يقتصر يف نصوصه على ذكر
الشاهدين فقط ،بل فصل الشاهدين أبهنما رجالن ،ورجل وامرأتن ،ونساء
مبقدار الرجلني كل امرأتني مبقدار رجل واحد ،وشاهد واحد وميني املدعي.
فهذا التفصيل يعترب بيان للشاهدين ،ألن لفظ الشاهدين لفظ جممل مثل لفظ
الزكاة والصالة واحلج وما شاهبها ،فجاءت النصوص وبينت الشاهدين أبهنما
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رجالن ،أو رجل وامرأتن ،أو أربع نسوة ،أو شاهد واحد وميني املدعي.
فيكون ذلك بيان للشاهدين أي بيان للنصاب ،وعليه يكون نصاب الشهادة
هو هكذا شاهدين ،ويكون أحد الشاهدين اليمني ألهنا شهادة ،ويكون
امرأتني ألهنما بنص احلديث مبقابل شاهد .أما كون اليمني شاهدا فألن ذلك
اثبت بنص القرآن .فإن القرآن مسى أميان الزوجني شهادة فقال :
 .        وعلى ذلك فإن
اليمني تكون شهادة فتقوم مقام شاهد ،فيكون اليمني مع الشاهد الواحد
شاهدين اثنني ،وأما كون املرأتني مبثابة الشاهد الواحد ،فإن الرسول 
يقولَ « :ش َه َادة ْام َرأَتَـ ْ ِّي تَـ ْع ِّدل َش َه َاد َة َرج ٍّل َو ِّاح ٍّد» فتكون األربع النسوة
شاهدين .وبذلك يظهر أن الشاهدين مهما اختلفت أنواعهما مها شاهدان،
وأن ما جاء يف شأن الشاهد الثاين هو بيان لنوع هذا الشاهد وليس نصااب
آخر .وعليه فإن أنواع الشاهدين أربعة أنواع هي :رجالن ،ورجل وامرأتن،
وأربع نسوة ،وشاهد واحد وميني املدعي.
وقد يقال إن هللا قد ذكر نصاب الشهادة أبنه رجالن أو رجل وامرأتن
بنص صريح ،قال تعاىل        :
   فمنطوقه ومفهومه يدل على أن هذا هو نصاب
الشهادة ،فقبول احلديث الذي يقول ابلشاهد الواحد وميني املدعي يعين أن
احلديث نسخ اآلية ،ألن اآلية جاءت حبكم وجاء احلديث حبكم آخر غيه
فيكون قد نسخه ،واحلديث ال ينسخ القرآن خاصة وأن احلديث املذكور خرب
آحاد فكيف يصح أن يكون نصاب الشهادة شاهدا واحدا وميني املدعي؟
واجلواب على ذلك من وجهني :أحدمها أن اآلية خاصة يف موضوع خاص،
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فال تشمل غي هذا املوضوع ،فال تكون عامة ،فلو فرضنا أن اآلية بينت
النصاب فإنه يكون بيان للنصاب يف هذا املوضوع فقط وهو احلقوق املالية،
وتكون النصوص األخرى جاءت مبينة النصاب يف غي احلقوق املالية .اثنيهما
أن أحاديث الشاهد الواحد وميني املدعي ليست مبطلة ملا جاء يف اآلية من أن
نصاب الشهادة شاهدان ،بل هي مبينة بيان زائدا على بيان اآلية ،فاآلية
بينت الشاهدين أبهنما رجالن أو رجل وامرأتن ،واحلديث بني أهنما كذلك
شاهد وميني املدعي ،فيكون بيان اثنيا .فيكون احلديث قد جاء بزايدة على
اآلية ومل أيت حبكم جديد غي احلكم األول بل جاء ابحلكم األول وزاد عليه
حكما آخر ،واحلديث إذا جاء متضمنا لزايدة على ما يف القرآن فإنه ال يكون
نسخا بل زايدة مستقلة حبكم مستقل ،فإذا ثبت سنده وجب القول به .فإن
النسخ رفع حكم والزايدة ال رفع فيها ،والزايدة إمنا هي كالتخصيص ،فكما أن
ختصيص الكتاب ابلسنة جائز وكذلك الزايدة عليه جائزة .والشواهد على ذلك
كثية جدا ،فاهلل تعاىل حني ذكر احملرمات قال    :
 وجاءت السنة بتحرمي نكاح العمة مع بنت أخيها ،وهللا تعاىل
يقول     :وجاءت السنة برتك قطع ما
يسرع إليه الفساد ،وهكذا كثي مثل ذلك ،وعليه يكون العمل أبحاديث قبول
شهادة الشاهد الواحد وميني املدعي واجبا مع العمل ابآلية ،فتكون اآلية
واألحاديث مبنية ألنواع الشاهدين.
هذا هو نصاب الشهادة وهو شاهدان ،وهذه هي أنواع الشاهدين:
رجالن ،أو رجل وامرأتن ،أو أربع نسوة ،أو شاهد وميني املدعي ،جبعل ميني
املدعي شاهدا ألن هللا مساه شهادة ،وجعل املرأتني تعدالن رجال للحديث
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الصحيح .وهذا النصاب أبنواع الشاهدين هو نصاب الشهادة يف مجيع
الدعاوى ال فرق بني املعامالت والعقوابت ،فهو نصاب الشهادة يف السرقة
والقتل وشرب اخلمر وغي ذلك من احلدود ،وهو نصاب الشهادة يف القتل
وجدع األنف وشج الرأس وغي ذلك من اجلناايت ،وهو نصاب الشهادة يف
البيع واإلجارة والكفالة وغيها من العقود ،وهو نصاب الشهادة يف الوقف
واهلبة وغيمها من التصرفات .أما كونه نصاب الشهادة يف املعامالت فإنه قد
جاء به النص يف العقود والتصرفات فيشمل مجيع املعامالت ،وأما كونه
نصاب الشهادة يف العقوابت فألن هللا مل يبني للعقوابت نصااب خاصا سوى
جرمية الزن ،فلو كان لغي الزن من العقوابت نصاب خاص لبينه كما بني
الزن ،ولكنه مل يبينه فدل على أن نصاب الشهادة يف املعامالت هو نصاب
الشهادة يف العقوابت ،ال سيما وأن أحاديث قبول الشهادة وميني املدعي
الش ِّ
ي و َش ِّ
جاءت عامة إذ نصها« :قَ َ ِّ ِّ
ضى ِِّبلْيَ ِّم ِّ
ي َو َّ
اه ِّد»،
اه ٍّد»« ،قَ َ
ضى بيَم ٍّ َ
ي ص ِّ
الش ِّ
ضى بِّ َ ِّ ٍّ ِّ ٍّ ِّ
ضى ِِّبلْيَ ِّم ِّ
اح ِّ
ي َم َع َّ
اه ِّد
ب ا ْْلَِّّق»« ،قَ َ
«قَ َ
شاهد َواحد َوَمي ِّ َ
ِّ ِّ
ي الطَّالِّ ِّ
ب» فيشمل العقوابت ألنه عام،
ادةَ َّ
َج َاز َش َه َ
الرج ِّل َوَميِّ َ
ال َْواحد»« ،أ َ
ومثله ابقي أنواع الشاهدين.
ومن ذلك يتبني أنه ال يوجد نصاب أكمل ونصاب غي أكمل ،وال
يوجد نصاب عند الضرورة ونصاب عند غي الضرورة ،بل نصاب الشهادة هو
هذا يف مجيع احلوادث إال ما جاء النص الشرعي مستثنيا له من هذا النصاب
فحينئذ يتبع النص الشرعي الذي بني حلادثة معينة نصااب غي هذا النصاب.
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املستثنيات من نصاب الشهادة
لقد جاء الشارع بنصاب للشهادة أكثر من الشاهدين وجاء بنصاب
هلا أقل من الشاهدين يف حوادث معينة .فجرمية الزن اشرتط فيها أربعة شهود
عدول ،قال هللا تعاىل:

       

   وقال تعاىل:

      

         وروي أن النيب 
قال« :أ َْربَـ َعة َوإَِّّال فَ َحد ِّف ظَ ْه ِّر َك» فهذه األدلة صرحية يف أن نصاب الشهادة
يف الزن أربعة شهود ،فتكون هذه األدلة بنصها على نصاب خمصوص ملوضوع
خمصوص هو موضوع الزن قد أخرجت نصاب شهادة الزن من النصاب العام
وجعلت هلا نصااب خاصا فلم تكتف بشاهدين بل اشرتطت أربعة شهود
فيكون هذا النصاب للزن فقط وال يشمل غيه ألنه جاء يف موضوع خاص هو
الزن فيختص بذلك املوضوع .فهذا نصاب أكثر من نصاب الشهادة فيكون
هو النصاب يف املوضوع الذي جاء به وهو الزن.
وجاء الشارع مبا هو أقل من نصاب الشهادة أي أقل من الشاهدين يف
مواضيع معينة ،فمن ذلك رؤية اهلالل فإنه جيوز فيها شاهد واحد مسلم ،ملا
روي عن ابن عباس قال :جاء أعرايب إىل رسول هللا  فقال« :إِِّّّن َرأَيْت
ال :أَتَ ْش َهد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ال :أَتَ ْش َهد
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
اَّلل ،قَ َ
ضا َن ،فَـ َق َ
ا َْلِّلَ َل يَـ ْع ِّن َرَم َ
َن ُمَ َّمدا رسول َِّّ
أ َّ
ال :ق ْم َي بِّلَل فَأَ ِّذّ ْن ِّف الن ِّ
َّاس فَـلْيَصوموا
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
اَّلل؟ ،قَ َ
َ
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غَدا» فهذا احلديث دليل على أن رؤية اهلالل سواء هالل رمضان أو هالل
شوال جيوز فيه شاهد واحد مسلم ،ومن ذلك ما ال يطلع عليه غي النساء فإنه
ت السنَّة
ض ْ
جتوز فيه شهادة امرأة واحدة ،ملا روي من طريق الزهري قالَ « :م َ
وز َش َه َادة النِّّ َس ِّاء ِّف َيما َال يَطَّلِّع َعلَْي ِّه غَْيـره َّن» وإنه وإن كان تعبي:
أَ ْن َجت َ
ت السنَّة» ال يدل على أن ذلك حديث إذ جيوز أن تكون السنة أي
ض ْ
« َم َ
الطريقة اليت ساروا عليها ،ولكن إذا قرن هذا حبديث صحيح فإنه يعترب ،وقد
قرن ذلك حبديث صحيح ،عن عقبة بن أيب احلارث قال ابن مليكة قد مسعته
ت
اء ْ
من عقبة بن احلارث ولكين حلديث عبيد أحفظ قال« :تَـ َزَّو ْجت ْام َرأَةا فَ َج َ
ضعتكما ،فَأَتَـيت رسول َِّّ
اَّلل  فَـقلْت َي َرسول
ْام َرأَة َس ْو َداء فَـ َقال ْ
ْ َ
َت :إِِّّّن أ َْر َ ْ َ
ِّ
ض ْعتك َماَ ،و ِّه َي
جاء ْ
ت ْام َرأَة َس ْو َداء فَـ َقالَ ْ
ت :إِِّّّن قَ ْد أ َْر َ
للا :إِّ ّن تَـ َزَّو ْجت ْام َرأَةا فَ َ
اذبة ،فَأَ ْعرض َع ِّن ،فَأَتَـيـته ِّمن قِّب ِّل وج ِّه ِّه فَـقلْت :إِّنَّـها َك ِّ
ِّ
ف
اذبَة ،فَـ َق َ
الَ :ك ْي َ
َ
ْ ْ َ َْ
َ َ ّ
َك َ
ض َع ْتك َماَ ،د ْع َها َع ْنك» ويف رواية أخرى عن عقبة بن
ِِّبَا َوقَ ْد َز َع َم ْ
ت أَنَّـ َها أ َْر َ
ت أَِِّب إِّ َه ٍّ
َت :قَ ْد
اء ْ
ت أ ََمة َس ْو َداء فَـ َقال ْ
احلارث أنه« :تَـ َزَّو َج أ َّم َْحي َي بِّْن َ
اب ،فَ َج َ
ال فَ َذ َكرت َذلِّ َ ِّ
ك
ض َع ِّّن فَـتَـنَ َّح ْيت فَ َذ َك ْرت َذلِّ َ
أ َْر َ
َّب  ،فَأَ ْع َر َ
ض ْعتك َما ،قَ َ ْ
ك للنِّ ِّّ

ض َع ْتك َما؟ فَـنَـ َهاه َع ْنـ َها» ففي هذا احلديث
لَه فَـ َق َ
الَ :وَك ْي َ
ف َوقَ ْد َز َع َم ْ
ت أَ ْن قَ ْد أ َْر َ
أمر النيب  الرجل برتكه زوجته بناء على شهادة امرأة واحدة أهنا أرضعتهما،
إذ قال لهَ « :د ْع َها َع ْنك» ويف الرواية األخرى جاء« :فَـنَـ َهاه َع ْنـ َها» وورد يف
ض ِّ
ت السنَّة» الذي
َك فِّ َيها» وإذا قرن ذلك حبديثَ « :م َ
رواية اثلثة« :ال َخ ْيـ َر ل َ
قبله يتبني منهما معا جواز شهادة املرأة الواحدة فيما ال يطلع عليه غي
النساء ،ألن شهادة املرأة الواحدة ثبت جوازها يف الرضاع ،والعلة يف ذلك هي
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كون الرضاع مما ال يطلع عليه غي النساء ،وقد استنبطت هذه العلة من كون
ادة
ض ْ
موضوع الشهادة هو الرضاع ،ومن حديثَ « :م َ
ت السنَّة أَ ْن َجت َ
وز َش َه َ
النِّّ َس ِّاء فِّ َيما َال يَطَّلِّع َعلَْي ِّه غَْيـره َّن» فإنه يفهم منه أن جواز شهادة املرأة
الواحدة يف الرضاع ألنه مما ال يطلع عليه غي النساء .وقد أتيد ذلك حبديث
آخر هو حديث جماهد وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبي وعطاء بن أيب
ال رسول َِّّ
اَّلل َ ش َه َ ِّ
س ِّاء َجائَِّزة
رابح وطاوس رضي هللا عنهم قالوا« :قَ َ َ
ادة النّ َ
ِّ
الر َجال النَّظََر إل َْيه» وأتيد أيضا مبا روي عن حذيفة« :أ َّ
يما َال يَ ْستَ ِّطيع ِّّ
َن
فَ

ول َِّّ
الَ :ش َه َ ِّ
س ِّاء َجائَِّزة
اد َة الْ َقابِّلَ ِّة َعلَى ال ِّْوَال َد ِّة َوقَ َ
َرس َ
َج َاز َش َه َ
اَّلل  أ َ
ادة النّ َ
ِّ
يما َال يَطَّلِّع َعلَْي ِّه ِّّ
الر َجال» .فهذا كله يدل على أن األحاديث مل يكن
فَ

مقصودا هبا الرضاع خبصوصه ،وال الوالدة خبصوصها ،بل هي معللة بعلة ما ال
يطلع عليه غي النساء ،فتكون شهادة املرأة الواحدة هي نصاب الشهادة فيما
ال يطلع عليه غي النساء.
وعلى ذلك فإنه يكون قد استثىن الشارع من نصاب الشهادة ثالثة
أمور :أحدها الزن ،وجعل له نصااب أكثر من نصاب الشهادة ،والثاين رؤية
اهلالل ،والثالث ما ال يطلع عليه غي النساء ،وجعل هلما نصااب أقل من
نصاب الشهادة ،فجعل نصاب األول أربعة شهود ،ونصاب الثاين رجل
واحد ،ونصاب الثالث امرأة واحدة.
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شهادة النساء
قال هللا تعاىل:

       

          

   وعن أيب هريرة عن النيب  أنه قال« :ي م ْع َ ِّ
س ِّاء
َ َ
ش َر النّ َ
ْن َوأَ ْكثِّ ْر َن ِّاال ْستِّغْ َف َار فَِّإِّّن َرأَيْـتك َّن أَ ْكثَـ َر أ َْه ِّل الن ِّ
َّار» فقالت امرأة منهن
تَ َ
ص َّدق َ
جزلة وما لنا اي رسول هللا أكثر أهل النار؟ قال« :ت ْكثِّ ْر َن اللَّ ْع َنَ ،وتَ ْكف ْر َن
ين أَ ْغلَ ِّ ِّ
الْع ِّشري ،ما رأَيْت ِّمن َنقِّص ِّ
ات َع ْق ٍّل َوِّد ٍّ
ب ِّم ْنك َّن» قالت اي
ْ َ
َ
ب لذي ل ٍّّ
َ َ
َ
ِّ
ادة ْام َرأَتَـ ْ ِّ
ي
صان َع ْقل َها فَ َ
ش َه َ
رسول هللا ما نقصان العقل والدين؟ قال« :أَ َّما نـ ْق َ
َّ
صلِّّيَ ،وتـ ْف ِّطر ِّف
تَـ ْع ِّدل َش َه َ
اَل َال ت َ
ادةَ َرج ٍّل فَـ َه َذا نـ ْق َ
صان ال َْع ْق ِّلَ ،وَتَْكث الليَ ِّ َ
صان ال ِّّد ِّ
ين» .وعن عبد هللا بن عمر عن رسول هللا  أنه
َرَم َ
ضا َن ،فَـ َه َذا نـ ْق َ
قال« :فَ َش َه َادة ْام َرأَتَـ ْ ِّي تَـ ْع ِّدل َش َه َادةَ َرج ٍّل» وعن أيب سعيد اخلدري أن رسول
ِّ ِّ
ص ِّ
الرج ِّل؟ قـلْنَا:
اد ِّة َّ
ف َش َه َ
س َش َه َ
ادة ال َْم ْرأَة مثْ َل نِّ ْ
هللا  قال يف حديث« :أَل َْي َ
ول َِّّ
اَّلل» هذه النصوص من الكتاب والسنة هي أدلة على شهادة
بَـلَى َي َرس َ

النساء أبهنا على النصف من شهادة الرجل ،وأن شهادة امرأتني تعدل شهادة
رجل واحد ،وكلها ما عدا اآلية أدلة عامة ،فتكون كذلك عامة يف كل
دعوى ،سواء أكان معهما رجل أم كن نساء فقط ،ألن قول الرسول:
ِّ ِّ
ص ِّ
ادة ْام َرأَتَـ ْ ِّ
ف
«فَ َ
س َش َه َ
ي تَـ ْع ِّدل َش َه َ
ش َه َ
ادة ال َْم ْرأَة مثْ َل نِّ ْ
اد َة َرجل»« ،أَل َْي َ
الرج ِّل» عام ،ألنه عرب بصيغة العموم إذ لفظ "املرأة" و"الرجل" يف
اد ِّة َّ
َش َه َ
ِّ ِّ
ص ِّ
الرج ِّل» من ألفاظ العموم ،ألن
اد ِّة َّ
ف َش َه َ
س َش َه َ
ادة ال َْم ْرأَة مثْ َل نِّ ْ
قوله« :أَل َْي َ
كال منهما اسم جنس حملى أبل ،واسم اجلنس احمللى ابأللف والالم من صيغ
العموم لذلك كان عاما يف مجيع الدعاوى ،وأما اآلية فإن قوله  :
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    ال يعين أنه ال جيوز إال رجل وامرأتن ،بل يعين
أن الشاهدين مها رجالن ،فإن مل يكون رجلني ،فرجل وامرأتن ،وجاء احلديث
فجعل شهادة املرأة نصف شهادة الرجل ،فيكون قد فسر قوله :
 .وعليه فإن شهادة املرأتني مبقام شهادة الرجل تدخل فيها احلقوق
املالية وهو ما دلت عليه اآلية.
وعلى هذا فإن شهادة النساء تقبل يف مجيع الدعاوى سواء أكانت من
املعامالت أم كانت من العقوابت ،فتجوز شهادة النساء يف احلدود واجلناايت
كما جتوز يف العقود والتصرفات لعموم األحاديث ،ومل أيت ما خيصصها يف
غي العقوابت .وأما ما روي عن شريح رمحه هللا أبنه قال" :ال جتوز شهادة
النساء يف احلدود" فإنه كالم لشريح وليس حبديث ،وكالم شريح ليس دليال
شرعيا وإمنا هو رأي جملتهد من اجملتهدين كرأي أيب حنيفة فال يؤخذ دليال،
وهو أيضا ليس له دليل من النصوص ال من الكتاب وال من السنة .وأما ما
ول َِّّ
ض ِّ
ت السنَّةَ ِّم ْن لَد ِّّن رس ِّ
اَّلل َ واخلَلِّي َفتَـ ْ ِّ
ي ِّم ْن
روي عن الزهري أنه قالَ « :م َ
َ
ِّ ِّ
ادة النِّّس ِّاء ِّف ا ْْلد ِّ
ود» ويف روايةَ« :ال َجتوز َش َه َ ِّ
س ِّاء
ادة النّ َ
بَـ ْعده أَ ْن َال َجتوز َش َه َ َ
ِّف ا ْْلد ِّ
اح َوالطََّل ِّق» فإن هذا احلديث حديث منقطع من طريق
ود َوالنِّّ َك ِّ
إمساعيل بن عباس وهو ضعيف فال حيتج به .وأيضا فإن قوهلم« :مضت
السنة» ال يعين أن السنة سنة رسول هللا  ،بل قد تكون سنة اخللفاء
الراشدين ،وقد يكون املراد ابلسنة الطريقة ،فعن العرابض أن رسول هللا 
اخللَ َف ِّاء َّ ِّ ِّ
ِّ
قالَ « :علَْيكم بِّسنَِّّت َوسن َِّّة ْ
ين عضوا َعلَْيـ َها ِِّبلنـ ََّو ِّاج ِّذ»
ين ا َْلَاد َ
الراشد َ
فسمى فعل اخللفاء الراشدين سنة مما يدل أن املراد منه الطريقة ،ويف حديث
حضني بن املنذر عن علي يف جلد الوليد بن عقبة أنه قالَ « :جلَ َد النَِّّب 
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أ َْربَ ِّع َيَ ،وأَبو بَ ْك ٍّر أ َْربَ ِّع َيَ ،وع َمر ََثَانِّ َيَ ،وكل سنَّة» فسمى فعل أيب بكر وفعل
عمر سنة ومسى فعل رسول هللا  سنة ،مما يدل على أنه أراد بذلك الطريقة،
ِّ
يم َح ّدا َعلَى
إذ قد روي عن علي نفسه رضي هللا عنه أنه قالَ « :ما ك ْنت ألق َ

َجد ِّف نَـ ْف ِّسي ِّم ْنه َشيئ ا إِّالَّ ِّ
أ ٍّ
وت وأ ِّ
ب ْ
ات َو َديْـته،
اخلَ ْم ِّر ،فَِّإنَّه ل َْو َم َ
ْ
َ
َ
َحد فَـيَم َ َ
صاح َ
ِّ
ِّ
ك أ َّ
ول َّ
اَّلل َ لْ يَسنَّه» فهو يقول يف هذا احلديثَ « :لْ يَسنَّه» ويف
َن َرس َ
َو َذل َ
احلديث األول يقولَ « :وكل سنَّة» واحلديثان صحيحان مما يدل على أنه مل يرد

ابلسنة عمل الرسول ،وإمنا أراد هبا الطريقة .فكلمة السنة إذا أطلقت بغي قرينة
ض ِّ
ت السنَّة» ال تدل على أن املنقول حديث
كان معناها الطريقة ،فكلمةَ « :م َ
ض ِّ
ت
إال إذا جاءت قرينة تدل على ذلك ،وما روي عن الزهري من قولهَ « :م َ
ول َِّّ
ادة النِّّس ِّاء ِّف ا ْْلد ِّ
السنَّةَ ِّم ْن رس ِّ
اَّلل َ واخلَلِّي َفتَـ ْ ِّ
ود
َ
ي بَـ ْع َده أَنَّه َال َجتوز َش َه َ َ
اح َوالطََّل ِّق» ال يؤخذ أبنه حديث إذ ال قرينة تدل على ذلك ،وعليه
َوالنِّّ َك ِّ

فإن من هذه الناحية أيضا يرد االستدالل هبذا األثر ،فال يكون هناك أي دليل
ابستثناء احلدود من جواز شهادة النساء وعليه جتوز شهادة النساء يف احلدود
واجلناايت لعموم األدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثين احلدود أو اجلناايت.
وكما دلت النصوص على قبول شهادة النساء يف احلدود واجلناايت
كسائر الدعاوى ،كذلك دلت النصوص على جواز شهادة النساء وحدهن
ادة ال َْم ْرأ َِّة ِّمثْ َل
س َش َه َ
من غي رجل يف مجيع القضااي ،ألن قول الرسول« :أَل َْي َ
ص ِّ
ادة
اد ِّة َّ
الرج ِّل» عام ألي امرأة وألي رجل ،وقوله « :فَ َ
ش َه َ
ف َش َه َ
نِّ ْ
ْام َرأَتَـ ْ ِّي تَـ ْع ِّدل َش َه َاد َة َرج ٍّل» مطلق يشمل كل دعوى ،ويشمل إذا كان معهن
رجل أو كن وحدهن ،وال يوجد أي دليل مينع شهادة النساء وحدهن .وعليه
جتوز شهادة النساء وحدهن يف مجيع الدعاوى.
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من ال جتوز شهادته
األصل أن الشهادة ترد ابلتهمة لقوله صلى هللا عليه وآله وسلمَ« :ال
َشه َ ِّ
َّه ٍّم» وألنه خرب حمتمل للصدق والكذب ،فإمنا يكون حجة إذا
ادةَ لمتـ َ
َ

ترجح جانب الصدق فيه ،وعند ظهور سبب التهمة ال يرتجح جانب
الصدق .غي أنه ليس كل هتمة ترد هبا الشهادة ،ألن املرء قد جيد أي هتمة
ليطعن هبا يف شهادة الشاهد من أجل ردها ،فال بد من تعيني التهمة اليت ترد
هبا الشهادة .والذي يعينها إمنا هو الشرع وليس العقل ،ألن الشرع جعل
األصل يف املسلم أن تقبل شهادته ،بل جعل األصل يف الشهادة القبول ،فردها
خالف األصل ،وخالف األصل حيتاج إىل إثبات أي إىل حجة تثبته ،وهذه
احلجة ال يصح أن تكون إال نصا شرعيا ،ألنه أي الرد حكم شرعي فيحتاج
إىل دليل شرعي ،وألن إثبات ما جعله الشرع أصال حيتاج إىل نص شرعي
يثبت خالف األصل .ولذلك ال ترد الشهادة إال بتهمة قد جاء النص الشرعي
أبن الشهادة ترد هبا ،وما مل أيت نص شرعي ابلتهمة فال ترد الشهادة .وعليه
ال ترد الشهادة ابلتهمة اليت دل عليها العقل أو العرف ،ألن ذلك ال قيمة له،
فرد الشهادة حكم شرعي فال بد من نص شرعي من الكتاب والسنة يدل
عليه ،أي ال بد من نص شرعي على التهمة اليت ترد هبا شهادة الشاهد.
والذين جاء النص الشرعي برد شهادهتم هم غي العدل ،واحملدود يف
القذف ،واخلائن واخلائنة ،وال تقبل شهادة ذي الظنة واحلنة يعين العداوة ،وال
اخلادم املنقطع إىل اخلدمة ،وال الولد لوالده وال الوالد لولده ،وال املرأة لزوجها
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وال الزوج المرأته .هؤالء مجيعا ال جتوز شهادهتم لورود النص بذلك .أما رد
شهادة غي العدل فلقوله تعاىل   ،   :
ولقوله تعاىل         :فإن هذه
اآلايت قد اشرتطت أن يكون الشاهد عدال ،ومفهومها أن غي العدل ال جتوز
شهادته ،وقد سبق تعريف العدل أبنه االنزجار عما يراه الناس خروجا عن
االستقامة ،فكل من ال ينزجر عما يراه الناس خروجا عن االستقامة كان غي
عدل فال جتوز شهادته.
وأما رد شهادة اخلائن واخلائنة وصاحب العداوة واخلادم املنقطع إىل
اخلدمة فلما أخرج أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال
رسول هللا َ« :ال َجتوز َشهادة َخائِّ ٍّن وَال َخائِّن ٍّة ،وَال ِّذي ِّغم ٍّر علَى أ ِّ
َخ ِّيهَ ،وَال
ْ َ
ََ
َ َ
َ
ِّ ِّ
ت ،والْ َقانِّع الَّ ِّذي يـ ْن ِّفق َعلَْي ِّه أ َْهل الْبـ ْي ِّ
ِّ
ت» وعنه
َجتوز َش َه َ
َ
ادة الْ َقان ِّع أل َْه ِّل الْبَـ ْي َ
ص ٍّم» .فاخلائن ترد شهادته،
 أنه قالَ« :ال تـ ْقبَل َش َه َ
ص ٍّم َعلَى َخ ْ
ادة َخ ْ
وكذلك صاحب العداوة أي الذي بينك وبينه عداوة ،فشهادة العدو ال تقبل
على عدوه للتهمة ،وترد شهادة القانع وهو اخلادم املنقطع إىل اخلدمة ،وهو
املعين بقوله القانع ،وبتفسيه له بقوله« :والْ َقانِّع الَّ ِّذي يـ ْن ِّفق َعلَْي ِّه أ َْهل الْبـ ْي ِّ
ت»
َ
َ
أي اخلادم املالزم للخدمة.
وأما رد شهادة الولد لوالده والوالد لولده فلما رواه هشام بن عروة عن
ادة َخائِّ ٍّن َوَال
أيب عن عائشة رضي هللا عنهما أن النيب  قالَ« :ال تـ ْقبَل َش َه َ

ِّ ِّ
ِّ
ادة الْول ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍّ
ادة
َد ل ََوالِّ ِّد ِّهَ ،وَال َش َه َ
َخائنَةَ ،وَال ذي غ ْم ٍّر َعلَى أَخيه الْم ْسلمَ ،وَال َش َه َ َ
ال َْوالِّ ِّد لَِّول َِّد ِّه» .والغمر :احلنة والشحناء ،واحلنة بكسر احلاء وختفيف النون
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املفتوحة لغة يف اإلحنة وهي احلقد .ففي هذا احلديث ذكر اخلائن واخلائنة
وذكر صاحب العداوة ،وذكر فوق ذلك شهادة الولد لوالده وشهادة الوالد
لولده ،وبناء على هذا احلديث ال جتوز شهادة الولد لوالده ابنا كان أو بنتا وال
شهادة الوالد لولده سواء أكان أاب أو أما فإن كال منهما والد ،وأيضا فإن
املعىن املوجود يف األب وهو التهمة موجود يف األم.
وأما رد شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته ،فإن الفقهاء املعتربين ممن
يعدون من اجملتهدين قد ذكروا أن حديث هشام بن عروة قد رواه عمرو بن
ادة
شعيب عن أخيه عن جده وزاد فيهَ « :
ادة ال َْم ْرأ َِّة لَِّزْو ِّج َها َوَال َش َه َ
وال َش َه َ
الزْو ِّج ِّال ْم َرأَتِِّّه» يعين أن رواية عمرو بن شعيب عن أخيه عن جده قد ذكر
َّ
الزْو ِّج
ادة َّ
فيها أن رسول  قالَ « :
ادة ال َْم ْرأ َِّة لَِّزْو ِّج َها َوَال َش َه َ
وال َجتوز َش َه َ
ِّال ْم َرأَتِِّّه» فقبول الفقهاء هلذه الرواية هبذه الزايدة جتعل احلديث من احلديث
احلسن وهو حيتج به ،وعلى هذا فإنه يكون دليال على أنه ال جتوز شهادة املرأة
لزوجها وال الزوج لزوجته.
وأما رد شهادة احملدود فإن يف احلديثني ،حديث هشام بن عروة،
وحديث عمرو بن شعيب عن أخيه عن جده« :وَال ََْمل ٍّ
ود ِّف َح ٍّد» يعين أن
َ
ادة ََْمل ٍّ
ود ِّف َح ٍّد».
الرسول  قالَ « :وَال َجتوز َش َه َ
هذه هي األدلة على من ال جتوز شهادته وما عدا هؤالء جتوز شهادته
إذ مل يرد نص يدل على رد شهادهتم ،ويوقف يف رد الشهادة عند حدود
النصوص .وأما ما روي عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  قالَ« :ال
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َجتوز َش َه َادة َخائِّ ٍّن َوَال َخائِّنَ ٍّة َوَال ِّذي ِّغ ْم ٍّر ِّأل َِّخ ِّيه َوال ظَنَ ٍّي َوَال قَـ َرابَة» فإنه
حديث ضعيف إذ فيه يزيد بن زايد الشامي وهو ضعيف ،قال الرتمذي :ال
يعرف هذا من حديث الزهري إال من هذا الوجه ،وال يصح عندن إسناده.
وعلى ذلك فال حيتج هبذا احلديث ،فتقبل شهادة القريب على قريبه وله ما
عدا الوالد والولد .وأما ما روي عن أيب هريرة أنه مسع رسول هللا  يقول:
«َال َجتوز َشهادة ب ْد ِّو ٍّي علَى ص ِّ
اح ِّ
ب قَـ ْريٍَّة» فإنه ليس املراد منه رد شهادة
َ َ َ ّ َ َ
البدوي مطلقا ،ألن النص خاص إذ قال على صاحب قرية ،ويستنبط من
ذلك أن هناك علة لعدم قبوهلا وهو كونه بدواي أي من أهل البادية الذين
يعيشون كل حياهتم يف البادية ،وكون املشهود عليه صاحب قرية فال يعلم
البدوي عنها وال عنه أي عن صاحب القرية شيئا ،أي كونه جيهل أحوال
املشهود عليه ،فعلة الرد اجلهالة ال كونه بدواي .والدليل على أن شهادة البدوي
ب  قَبِّ َل َش َه َادة بَ َد ِّو ٍّّي ف رْؤيَِّة ا َْلَِّل ِّل» .فقبول الرسول
جائزة أن« :النَ ِّّ
لشهادة البدوي يف رؤية اهلالل دليل على جواز شهادته ،وهي تدل على أن
املراد حبديثَ« :ال َجتوز َشهادة ب َد ِّو ٍّي علَى ص ِّ
اح ِّ
ب قَـ ْريٍَّة» ليس لكونه بدواي بل
ََ َ ّ َ َ
جلهله يف القرية ويف صاحب القرية .وأما ما روي "أن علي بن أيب طالب رضي
هللا عنه شهد لفاطمة رضي هللا عنها عند أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ومعه
أم أمين فقال له أبو بكر :لو شهد معك رجل أو امرأة أخرى لقضيت هلا
بذلك" فإن فاطمة رضي هللا عنها كانت غاضبة على أيب بكر منذ توليه
اخلالفة وال سيما بعد رفضه إعطاءها أرض فدك ،وعلي كان غاضبا على أيب
بكر ومل يبايعه إال بعد وفاة فاطمة رضي هللا عنها ،فمن أين جاءت شهادة
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علي لفاطمة عند أيب بكر ،فإن كان يف مسألة أرض فدك فهي ليست حقا
عند خصم فإن أاب بكر يعرتف أبن األرض إرث عن الرسول  ولكنه حيتج
ِّ ِّ
ِّ
ورث» وإن كان يف غي ذلك فإن
بقول رسول هللاََْ « :نن َم َعاش َر األَنْبيَاء ال ن َ
فاطمة مل يرد عنها أهنا شكت أليب بكر على أحد ،فالوقائع احملسوسة ترد هذه
الرواية ،فهي ترد دراية .على أنه لو صحت فإن فعل علي ليس حبجة ألنه
صحايب ورأي الصحايب ليس حبجة ألن احلجة إمنا هي فيما جاء به الوحي أو
فيما دل عليه الذي جاء به الوحي ،أي يف الكتاب والسنة وما أرشد إليه
الكتاب والسنة من أدلة ،مث إن هذا األثر يتعارض مع حديث هشام الثابت
فيد ملعارضته للحديث الصحيح .وأما ما جاء من طريق أيب عبيدة حدثنا
احلسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة قال" :كنت جالسا عند شريح
فأته علي بن كاهل وامرأة وخصم هلا ،فشهد هلا علي بن كاهل وهو زوجها،
وشهد هلا أبوها ،فأجاز شريح شهادهتما ،فقال اخلصم هذا أبوها وهذا زوجها،
فقال شريح هل تعلم شيئا جيرح شهادهتما؟ كل مسلم شهادته جائزة" فإن
هذا ليس دليال ألنه حكم لقاض من القضاة ،فليس بدليل شرعي فال حيتج
به ،ولعل شرحيا مل يصح عنده احلديث أو مل يعلم ابحلديث فقضى على هذا
الوجه ولو علم ابحلديثني ملا قضى هبما .على أن حديث هشام ينص صراحة
على عدم جواز شهادة الوالد لولده ،وحديث عمرو بن شعيب الذي استدل
به الفقهاء ينص بصراحة على عدم جواز شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته
فكيف أنخذ قول شريح ونرد ما ثبت عن رسول هللا ؟ لذلك نرفض فعل
شريح القاضي وأنخذ بقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
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مىت يصبح غري العدل عدالا تقبل شهادته
العدالة يف الشهادة شرط أساسي ،ومن مل يكن عدال ردت شهادته .إال
أن الفاسق أو من ردت شهادته لكونه غي عدل ،إذا أصبح عدال فإنه تقبل
شهادته ،مىت حتققت فيه العدالة ومل يسبق أن حكم بفسقه ،كأن حكم عليه
حبد أو ردت شهادته .أما من ردت شهادته ،أو حكم عليه حبد ،فإنه يشرتط
يف اتصافه ابلعدالة وقبول شهادته أن يتوب ،وأن يصلح حاله ،وأن متضي عليه
مدة سنة تظهر فيها توبته ،ويتبني فيها صالحه.
أما التوبة فألن كل ذنب تلزم فاعله التوبة منه ،ومىت تب منه قبل هللا
توبته ،بدليل قوله تعاىل        :
            

        وقال تعاىل:
             فهذا
يدل على أن التوبة تقبل من العاصي مطلقا .إال أن هذه التوبة إن مل يكن فيها
حق هلل جيب قضاؤه ،أو مل يكن فيها حق آلدمي فإنه يكفي فيها الندم والعزم
أن ال يعود .أما إن كان فيها حق هلل تعاىل جيب قضاؤه كرتك الصالة ومنع
الزكاة ،أو كان فيها حق آلدمي كغصب مال أو ضرب شخص ،فإن التوبة
فيها تكون ابلندم والعزم أن ال يعود ،ويرتك املظلمة اليت ارتكبت ،أي كأن
يؤدي الزكاة ويقضي الصالة ،أو يرد املغصوب أو مثله إن كان مثليا وقيمته إن
كان قيميا ،وأن ميكن من نفسه ملن اعتدى عليه ليقتص منه ،وبذلك تكون
التوبة قد قبلت منه وقام حبقها.
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هذا من جهة قبول التوبة .أما من جهة إعادة اعتباره صاحلا ألداء
الشهادة ،أي من جهة اعتبار أن يصبح عدال تقبل شهادته ،وتصح واليته،
ويسند إليه كل عمل تشرتط فيه العدالة ،فال يكفي حصول التوبة ابلندم وترك
املظلمة ،بل ال بد أن متضي عليه مدة سنة تظهر فيها توبته ،ويتبني فيها
صالحه حىت يصح قبول شهادته ،أو قبوله يف العمل الذي يشرتط فيمن يقوم
به أن يكون عدال كالقضاء مثال.
أما الدليل على جواز أن يكون عدال بتوبته وثبوت صالحه ،وجواز أن
تقبل شهادته ،فهو قوله تعاىل        :بعد
قوله       :فإن نص اآلية هو  
           
             

     فإن هللا تعاىل قال    :بعد قوله:
      واالستثناء مىت يعقب كلمات منسوقة بعضها
على البعض ينصرف إىل مجيع ما تقدم إال ما قام الدليل عليه ،كقول القائل
امرأته طالق وعبده حر وعليه حجة إال أن يدخل الدار ،فاالستثناء يعود
للجميع .وكذلك يف اآلية فإن االستثناء يعود للجميع ،ولكن قام الدليل على
أن االستثناء ال يعود إىل اجللد وهو عدم سقوط احلد ،واإلمجاع على أن
االستثناء ال ينصرف إىل اجللد ،فيبقى ما سواه ،فيكون قوله  :
 استثناء من قوله       :فاستثىن من عدم قبول
الشهادة ممن جيلد ابلقذف الذين تبوا ،حني استثىن     :
  من قوله       :وهذا يعين جواز أن
ترجع العدالة للمحدود الذي حكم بفسقه ابحلكم عليه ابحلد ،إذا كان قد
تب ،وأصلح ،وجواز أن تقبل شهادته.
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وأما الدليل على أن التوبة وحدها ال تكفي بل ال بد من ثبوت صالحه
قوله تعاىل  :بعد قوله  :إذ اآلية هي   :
    فإهنا تدل على أنه ال بد أن تثبت توبته وأن يثبت
معها صالحه ،ألن الواو للعطف وهي تعين هنا عطف شيء على شيء آخر،
فال بد من ثبوت الشيئني معا ،أي التوبة والصالح .وأما كونه ال بد من مرور
سنة عليه تظهر فيها توبته ويتبني صالحه فألن معىن اآلية يف قوله:
 يشي إىل أنه ال بد من حتقق الصالح مع التوبة ،وعرب ابلصالح
بلفظ املاضي إشارة إىل حتقق وقوعه ،أي إال الذين حتققت منهم التوبة وحتقق
فيهم الصالح .وحتقق الصالح يقتضي حتما وجود مدة يتبني فيها الصالح،
فاآلية ال تدل على مدة معينة ولكنها تدل على حتقق الصالح وهو حيتاج إىل
زمن يقع فيه التحقق أي إىل مدة حيصل فيها حتقق الصالح .أما كون املدة
سنة فألن عمر ملا ضرب صبيغا وحبسه بسؤاله عن الذارايت والنازعات أمر
هبجرانه حىت بلغه توبته ،فأمر أن ال يكلم مدة سنة ،مما يدل على اعتبار مدة
السنة لتحقق الصالح مع التوبة ،فلما ثبت لعمر توبة صبيغ أراد أن يتحقق
من صالحه وقدر لذلك سنة ،وفعل عمر وإن كان ليس دليال شرعيا ولكنه
يستأنس به عند عدم وجود الدليل .على أن حتقق الصالح أمر من األمور اليت
تعرف مبعرفة الواقع ،والواقع أن اإلنسان حيتاج إىل أن متر عليه الفصول األربعة
من السنة حىت يعرف حاله من حيث امليول والشهوات ،ولذلك كان تقدير
السنة أقرب إىل الواقع .وعلى هذا فإن التوبة وحدها ال تكفي لتحقق عودة
العدالة للشخص ،أي عودة االعتبار له ،وإمنا ال بد أن يصحب التوبة حتقق
الصالح فيه مبضي مدة سنة ،فإذا حصل ذلك قبلت شهادة الشخص احملدود
أو املردودة شهادته لعدم العدالة ،وصحت واليته ،وأسند إليه كل عمل
تشرتط فيه العدالة.

54

ال يصح أن حيكم القاضي بعلمه
ال جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه سواء علم بذلك قبل توليه القضاء أم
ث أ ََِب َج ْه ِّم بْ َن
بعد توليه القضاء ،وذلك ملا روي عن عائشة أن النيب « :بَـ َع َ

ح َذيـ َفةَ م ِّ
ض َربَه
ص َدقَتِّ ِّه ،فَ َ
ْ
ص ّدق ا (أي َيب الصدقات أي الزكاة) فَ َل َحه َرجل ِّف َ
َ
ِّ
ول َّ
ال :لَك ْم َك َذا
اَّلل ،فَـ َق َ
َّب  فَـ َقالوا :الْ َق َو َد َي َرس َ
أَبو َج ْه ٍّم فَ َ
ش َّجه ،فَأَتَـ ْوا النِّ َّ
ال ِّإن َخ ِّ
اطب َعلَى الن ِّ
َّاس
ض ْوا ،فَـ َق َ
َوَك َذا فَـلَ ْم يَـ ْر َ
ال :لَك ْم َك َذا َوَك َذا ،فَـ َرضوا ،فَـ َق َ ّ
ِّ
الَّ :
ين أَتَـ ْوِّن ي ِّريدو َن
ب فَـ َق َ
َوُمِّْبه ْم بِّ ِّر َ
إن َهؤَالء الّذ َ
ضاك ْم؟ قَالوا :نَـ َع ْم ،فَ َخطَ َ
ضيتم؟ قَالواَ :ال ،فَـ َه َّم الْم َه ِّ
ِّ
اجرو َن
الْ َق َو َد فَـ َع َر ْ
ضت َعلَْي ِّه ْم َك َذا َوَك َذا فَـ َرضوا أَفَـ َر ْ
ِِّبِّ ْم ،فَأ ََم َره ْم َرسول َّ
ال
اده ْم ،فَـ َق َ
اَّلل  أَ ْن يَكفوا َع ْنـهم فَ َكفوا ،ثَّ َد َعاه ْم فَـ َز َ
ال :إِِّّن َخ ِّ
أَفَـر ِّ
اطب َعلَى النَّ ِّ
ضاك ْم؟ قَالوا:
اسَ ،وُمِّْبه ْم بِّ ِّر َ
ضيت ْم؟ قَالوا :نَـ َع ْم ،قَ َ ّ
َ
ِّ
ال :أ ََرضيت ْم؟ قَالوا نَـ َع ْم» ،ووجه االستدالل هبذا احلديث أن
ب فَـ َق َ
نَـ َع ْم ،فَ َخطَ َ

هؤالء جاءوا للرسول  بوصفه حاكما يطلبون احلكم ابلقود أي بقتل القاتل
بوصفهم أولياء املقتول ،فأراد الرسول أن حيوهلم إىل طلب احلكم ابلدية وأن
يعفوا ،فرضوا عند عرضه عليهم مبلغا إلرضائهم ،مث رضوا يف العرض الثاين،
ولكن هذا الرضا منهم كان أمامه وحده ،وليست هناك بينة على أهنم رضوا،
فلو جاز للقاضي أن حيكم بعلمه لقبل منهم العفو وحكم هلم ابملبلغ الذي
رضوا به ،ولكنه عليه الصالة والسالم أعلم الناس أمامهم أهنم رضوا ليشهد
الناس برضاهم ،فلما أنكروا أهنم رضوا فإنه عليه الصالة والسالم نزل عند
إنكارهم ،ومل حيكم بعلمه أبهنم رضوا مع أهنم رضوا أمامه ،لذلك عاد فزادهم،
مث أعلم الناس ،فقالوا رضينا ،وحينئذ بعد أن شهد الناس برضاهم حكم هلم
ابملبلغ الذي رضوا به وقبل العفو منهم ،فكان ذلك دليال على أن القاضي ال
ول َِّّ
ي ال َْع ْج َلِِّّنّ َو ْام َرأَتِِّّه،
حيكم بعلمه .وعن ابن عباس« :أَ َّن َرس َ
اَّلل َ ال َع َن بَـ َْ
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ال لَه رسول َِّّ
ِّ ِّ
اَّلل  لَو ك ْنت ر ِّ
َّ
ِّ
اجعا بِّغَ ِّْري
فَـ َق َ
ْ
ال َش َّداد بن ا َْلَاد ه َي الْ َم ْرأَة ال ِّت قَ َ َ
ت ِّف ِّ
اإل ْس َلِّم» ويف رواية:
ت قَ ْد أَ ْعلَنَ ْ
ك ْامرأَة َكانَ ْ
بَـيِّّنَ ٍّة لََر َُجْتـ َها؟ قَالَ :ال ،تِّْل َ
ت تظْ ِّهر ِّف ِّْ
وء» وعن ابن
«فَـ َق َ
ْك ْام َرأَة َكانَ ْ
ال ابْن َعبَّاسَ :ال ،تِّل َ
اإل ْس َلِّم الس َ
ِّ
َحدا بِّغَ ِّْري بَـيِّّنَ ٍّة ل ََر َُجْت ف َلنَة،
عباس قال :قال رسول هللا « :ل َْو ك ْنت َراُج ا أ َ
فَـ َق ْد ظَ َه َر ِّم ْنـ َها ِّّ
الريبَة ِّف َم ْن ِّط ِّق َها َو َه ْيـئَتِّ َها َوَم ْن يَ ْدخل َعلَْيـ َها» ووجه االستدالل

هبذا احلديث أن الرسول  قد علم أن املرأة اليت ذكرها زانية ،علم ذلك من
الرجال الذين كانوا يدخلون عليها ،ومن هيئتها ،ومن منطقها ،وال شك أن
هيئة املومس وشكلها تدل على أهنا زانية ،فكيف إذا رأى الناس الرجال
يدخلون عليها .وكما يظهر من أوصاف هذه املرأة أهنا مومس ،فإن ابن عباس
ت تظ ِّْهر ِّف ِّْ
وء» أي كانت تعلن ابلفاحشة أي أبهنا
يقولَ « :كانَ ْ
اإل ْس َلِّم الس َ
مهيأة للزن ،وهذا كله جيلب العلم ،ويدل على ذلك قول الرسول« :ل َْو ك ْنت
ِّ
َحدا بِّغَ ِّْري بَـيِّّنَ ٍّة ل ََر َُجْت ف َلنَة» فإن هذا القول يعين أن الرسول يعلم أهنا
َراُج ا أ َ
زانية وحكمها الرجم ولكن لعدم وجود بينة مل يرمجها ،فهو يدل على أن
القاضي ال حيكم بعلمه .وقد سار على ذلك أبو بكر رضي هللا عنه فكان ال
يقضي بعلمه .عن ابن شهاب عن زيد بن الصلت أن أاب بكر الصديق قال:
"لو رأيت رجال على حد من حدود هللا ما أخذته وال دعوت له أحدا حىت
يكون معي غيي" وقد يقال إن هذه األدلة يف العقوابت ،فحديث عائشة يف
اجلناايت ،وحديث ابن عباس يف احلدود ،والدليل إذا جاء يف موضوع فإنه
يكون خاصا يف ذلك املوضوع ،فهذه األدلة إمنا تصلح دليال على أن القاضي
ال يقضي بعلمه يف العقوابت ال يف غيها ،أما املعامالت فتحتاج إىل دليل
آخر يدل عليها .واجلواب على ذلك أن حديث عائشة ليس يف العقوابت
فقط بل هو يف العقوابت واألموال ،فإن سؤال الرسول  يتضمن العفو عن
القود وعرض املال الذي يرضون به ،فلما أعلم الناس أعلمهم ابلرضا ابلعفو
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ِّ َّ ِّ
والرضا ابملال ،إذ قالَّ « :
ضت َعلَْي ِّه ْم
ين أَتَـ ْوِّن ي ِّريدو َن الْ َق َو َد فَـ َع َر ْ
إن َهؤَالء الذ َ
َك َذا َوَك َذا فَـ َرضوا» أي رضوا ابلعفو عن القود ،وابملبلغ الذي عرضه عليهم،
فلما أنكروا وزادهم جاء يعلم الناس ابملال فقال« :أ ََر ِّضيت ْم» يعين ابملبلغ بعد

زايدته ،إذ هم قد رضوا بعد الزايدة ،فالرسول مل حيكم ابلعفو إال بعد إعالم
الناس ليشهدوا ،ومل حيكم ابملبلغ الذي رضوا به ألهنم أنكروا أمام الناس،
فزادهم مث حكم به بعد أن أعلم الناس ورضوا ،فاحلديث يصلح لالستدالل
على املال وعلى العقوابت فيكون دليال على عدم جواز أن حيكم القاضي
بعلمه.
اء
وقد يقال إن الرسول  قد قضى بعلمه ،فعن أيب هريرة قالَ « :ج َ
ول َِّّ
صم ِّ
ِّ ِّ
ان َإل رس ِّ
ال لِّلْم َّد ِّعي :أَقِّ ْم الْبَـيِّّنَةَ ،فَـلَ ْم ي ِّق ْم َها،
اَّلل  فَـ َق َ
َ
َرج َلن ََيْتَ َ
ف ِِّبَ َِّّ
فَـ َق َ ِّ
ال
َّلل الَّ ِّذي َال إلَهَ َّإال ه َو َما لَه ِّع ْن ِّده َش ْيء ،فَـ َق َ
احلِّ ْ
ف فَ َحلَ َ
ال ل ْْل َخ ِّرْ :
لَه رسول َِّّ
اَّلل  :قَ ْد فَـعلْت ،ول ِّ
َك ْن غ ِّف َر لَك ِِّبِّ ْخ َل ِّ
ص َال إل َِّه َّإال َّ
اَّلل» ويف
َ
َ
َ
ِّ
ادتك أَ ْن َال إل ََه َّإال
رواية للحاكم« :بَ ْل ه َو ع ْن َدك ا ْدفَ ْع إل َْي ِّه َح َّقه ،ثَّ قَ َ
ال َش َه َ
َّ
َّب 
اَّلل َك َّف َارة َميِّينِّك» ويف رواية ألمحد« :فَـنَـ َز َل ِّج ِّْبيل َعلَْي ِّه َّ
الس َلم َعلَى النِّ ِّّ
ال :إِّنَّه َك ِّ
اذب إِّ َّن لَه ِّع ْن َده َح َّقه ،فَأ ََم َره أَ ْن يـ ْع ِّطيَه َح َّقه َوَك َّف َارة َميِّينِّ ِّه َم ْع ِّرفَـته أَ ْن
فَـ َق َ
َال إِّلَهَ إَِّّال َّ
اَّلل» .فهذا احلديث دليل على أن القاضي جيوز أن حيكم بعلمه،

فالرسول  قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي الذي يستوجب رد
الدعوى وهو اليمني ،فباألوىل جواز القضاء ابلعلم قبل وقوعه .واجلواب على
ذلك من وجهني :أحدمها :أن هذا احلديث أعله ابن حزم أبيب حيىي وهو
مصدع املعرقب ،وأعله أبو حامت برواية شعبة عن عطاء بن السائب عن
البخرتي بن عبيد عن أيب الزبي ،وما أخرجه أمحد من رواية ابن عباس يف هذا
احلديث يف إسناده عطاء بن السائب وقد تكلم فيه غي واحد ،فيكون سند
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احلديث مطعون فيه فيد وال حيتج به ،والوجه الثاين أنه لو فرض صحة
احلديث فإن اإلعالم الذي حصل للرسول  يف هذه القضية إمنا جاء عن
طريق الوحي وما جاء عن طريق الوحي يعمل به وترد البينة ويرد اليمني ،ألن
الوحي هو الصادق ،فال يقاس علم أي شيء عليه أي على علم الوحي ،مث إن
العلم عن طريق الوحي خاص ابلرسول  فهو من خصوصياته فال تطالب به
أمته فال يكون دليال على احلكم ابلنسبة لألمة ،وعليه ال يصلح هذا احلديث
دليال على جواز أن يقضي القاضي بعلمه.
وقد يقال إن الرسول  قد قضى بعلمه يف النفقة يف حادثة هند
زوجة أيب سفيان ،فإن الرسول  أذن هلا أن أتخذ ما يكفيها وولدها
ابملعروف ،ألنه  إمنا قضى هلا ولولدها بوجوب النفقة لعلمه أبهنا زوجة أيب
سفيان ومل يلتمس على ذلك بينة ،فدل على أن للقاضي أن حيكم بعلمه يف
النفقة ،واجلواب على ذلك أن هندا مل تشك للرسول  على أيب سفيان حىت
تكون احلادثة من قبيل القضاء واحلكم ،وإمنا سألته هل جيوز هلا أن أتخذ من
مال أيب سفيان فإنه رجل شحيح فأجاهبا على سؤاهلا بقوله« :خ ِّذي َما
يك وولَ َد ِّك ِِّبلْمعر ِّ
ِّ ِّ
وف» ،فهذا جواب على سؤال أي فتوى ،وكالم املفيت
َْ
يَ ْكف َ َ
يتنزل على تقدير صحة كالم املستفيت ،فال يكون الرسول قد قضى بعلمه وإمنا
أجاب على سؤال ،فال يصلح احلديث دليال على جواز أن يقضي القاضي
بعلمه.
وبناء على ذلك فإنه ال جيوز للقاضي أن يقضي بعلمه ال يف احلدود وال
يف اجلناايت وال يف األموال وال يف املعامالت وال التصرفات ،حلديث عائشة
وحديث ابن عباس ،بل عليه أن يطلب البينة ،وال حيكم إال ببينة ،فالرسول
 يقولَ « :ش ِّ
اه َد َ ِّ
ك».
س لَك َّإال َذلِّ َ
اك أ َْو َميينه» ويقولَ « :ول َْي َ
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معاينة القاضي ومشاهدته
يعترب القاضي قاضيا إذا كان يف جملس القضاء ،فإن مل يكن يف جملس
القضاء ال يعترب قاضيا ،ألن اجمللس الشرعي أي جملس القضاء شرط من
ضى َرسول  أ َّ
َن
شروط صحة القضاء .عن عبد هللا بن الزبي قال« :قَ َ
ي يـ ْقع َد ِّ
ْ
ان بَـ َْي يَ َد ِّي ا ْْلَاكِّم» فهذا احلديث فيه دليل على أن القاضي
اخلَ ْ
ص َم ْ ِّ َ
إمنا يقضي يف جملس قضاء يقعد فيه اخلصمان بني يديه .فهذا اجمللس إذا عاين
القاضي فيه شيئا أبن فحصه ووصل علمه له ،أو شاهد شيئا فإن معاينته هذه
ومشاهدته جيوز له أن حيكم هبا بعلمه ،ألنه علم حصل يف جملس القضاء،
فهو كالعلم يف البينة ،وكالعلم يف احللف ،وال يدخل هذا حتت قضاء القاضي
بعلمه ،فإن هذا ليس قضاء بعلمه بل قضاء مبا ثبت له يف جملس القضاء ،فلو
شاهد البنت يف جملس القضاء ووجدها ابلغة أو فحص البضاعة يف جملس
القضاء فوجدها تلفة أو فاسدة ،وقضى بناء على ذلك فإن قضاءه صحيح
وال يكون من قبيل القضاء ابلعلم بل من قبيل القضاء ابلبينة ،حيث تبني له
بلوغ البنت أو فساد البضاعة .أما إذا عاين القاضي الشيء أو شاهده خارج
جملس القضاء وأتكد منه فإنه ال جيوز له أن يقضي بناء على معاينته هذه أو
مشاهدته ،وإن فعل ذلك يكون قد قضى بعلمه وهو ال جيوز ،فإذا عاين شيئا
أو شاهده وهو يف غي جملس القضاء مل يقض به إال إذا أحضر إىل جملس
القضاء وعاينه أو شاهده هناك ،أو قامت بينة عادلة على ذلك ،فمعاينة
القاضي ومشاهدته إمنا تعترب ويقضي هبا إذا كانت يف جملس القضاء ،ومثل
املعاينة السماع ،فال يصح أن يرجم شخصا ويدعي أنه زىن وأنه رآه وهو يزين،
وال أن يفرق بني الرجل وبني زوجته ويدعي أنه مسعه يطلقها ،وال أن جيلد
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شخصا ويدعي أنه شاهده يشرب اخلمر ،فإن رؤيته ومساعه ومشاهدته ال
يصح أن يقضي هبا إذا كانت خارج جملس القضاء ،ألهنا إمنا تعترب إذا كانت
فقط يف جملس القضاء .وهذا كالبينة واإلقرار واحللف فإهنا ال تعترب إذا
حصلت يف خارج جملس القضاء فكذلك املعاينة واملشاهدة والسماع.
هذا ابلنسبة للقضية اليت فيها خصمان ،أما القضااي اليت ليس فيها
خصمان وهي قضااي احلسبة وقضااي املخالفات فإن املعاينة واملشاهدة معتربة
أينما حصلت ،ألن تلك القضااي ال يشرتط فيها جملس قضاء بل حتصل يف
ضى رسول َِّّ
ي يـ ْقع َد ِّ
اَّلل  أ َّ
َن ْ
ان
اخلَ ْ
ص َم ْ ِّ َ
كل وقت ،ألن احلديث يقول« :قَ َ َ
ي ي َد ِّي الْ َق ِّ
اضي» ومفهوم ذلك أن اخلصم الواحد ال يشرتط أن يقعد بني
بَـ َْ َ
يدي القاضي ،فقد يقضي بشأنه وهو واقف أو مضطجع ،وقد يقضي يف
احملكمة ويف السوق وغي ذلك .فالرسول  كان يف السوق فوجد بلال يف
صربة الطعام فأمر جبعله فوق الطعام حىت يراه الناس ،فهو عليه الصالة
والسالم حني نظر يف أمر صربة الطعام ،نظر فيها وهو سائر يف السوق،
وكانت معروضة للبيع ،وحني ألزم صاحبها جبعل البلل فوق الطعام ،قد قضى
بذلك وهو يف السوق ،ومل يكن يف جملس القضاء ،مما يدل على أنه ال يشرتط
جملس القضاء يف قضااي احلسبة ،ويدل على أن احلكم يصح بناء على
املشاهدة وعلى املعاينة ،فالرسول عاين الصربة فوجد ظاهرها غي مبلول
فاختربها فوجد أسفلها مبلوال ،وقضى بناء على هذه املعاينة واملشاهدة ،وعليه
تصح املعاينة واملشاهدة يف قضااي احلسبة ،ويصح أن يقضي القاضي بناء على
هذه املعاينة واملشاهدة ،ومثل احلسبة املخالفات مجيعها فكل قضية ليس فيها
خصمان تصح فيها املعاينة واملشاهدة ويصح أن يقضي القاضي هبا.
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اإلخبار واالستكشاف
اإلخبار هو اإلعالم أبمر من األمور ،أما االستكشاف فهو وصف واقع
معني كأرض ومصنع ومسكن وما شاكل ذلك .أما اإلخبار فإنه ال يشرتط
فيه أن يكون عن يقني ،بل يصح أن يكون عن ظن ،ألنه ليس شهادة بل
إخبار حيتمل الصدق والكذب ،ألن طبيعة اخلرب أن حيتمل الصدق والكذب
فكذلك اإلخبار .وهلذا ال يشرتط فيه ما يشرتط يف الشاهد ،فال يشرتط فيه
العدد ،بل إخبار شخص واحد كاف إذا قنع به القاضي ،وإن مل يقنع طلب
زايدة حىت يقنع ،وكذلك ال تشرتط فيه العدالة ،فأي شخص يصح منه
اإلخبار سواء أكان عدال أم مل يكن ،وسواء أكان ممن جتوز شهادته أم ممن ال
جتوز شهادته ،فاألب يصح أن خيرب بنفقة بنته والعدو يصح أن خيرب بثمن مال
لعدوه ،وهكذا .واملخربون ال ضرورة ألن يكونوا من أهل اخلربة ،بل قد
يكونون من أهل اخلربة وقد يكونون من غي أهل اخلربة إذا كانت عندهم
معرفة ابلشيء الذي أخربوا به ،ولذلك هم خمربون وليسوا أهل خربة .فنفقة
الزوجة ومثن السلعة وأجرة الدار ومهر املثل وما شاكل ذلك إمنا حيكم به
القاضي بناء على إخبار املخربين ال على شهادهتم .وما حيتاج إىل إخبار ال
تصح فيه الشهادة ،وال تقبل ،ألنه ليس املراد إثبات الدعوى ،وإمنا املراد تقدير
الشيء وهو إمنا جيري إبخبار املخربين ،وكل شيء حيتاج إىل إخبار املخربين
يقبل فيه اإلخبار من أي شخص كان ومهما كان العدد.
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ومثل اإلخبار االستكشاف من حيث كونه إخبارا ال يشرتط فيه العدد
وال تشرتط العدالة ،إال أن الفرق بني اإلخبار واالستكشاف ،أن اإلخبار ال
حيتاج إىل طلب القاضي من املخرب أن يعرف الشيء مث خيرب به ،بل املخرب
خيرب القاضي عما يعرفه ،سواء عرفه بعد طلب القاضي منه أن يبحث عنه
ويعرفه كمهر املثل ،أو عرفه من قبل طبيعيا دون طلب كاإلخبار ابلنفقة
وحنوها .خبالف االستكشاف فإنه ال يصح إال بناء على طلب القاضي .فلو
جاء أشخاص وقالوا للقاضي إن مسكن فالن مسكن شرعي ،أو أن األرض
الفالنية أرض رملية ال تنبت ،أو أن املصنع الفالين غي صاحل ،أو ما شاكل
ذلك من غي أن يطلب منهم القاضي الكشف عليه والتحقق منه ال يصح وال
يعترب هذا االستكشاف ،ألن األعيان تتغي ،وهي عرضة للتغي يف كل حلظة،
فال ميكن أن حيكم القاضي على حال العني أبهنا كذا إال إذا شاهدها هو ،أو
مسع أخبار من شاهدها عند اإلخبار أمام القاضي ،ولذلك يطلب من املخرب
أن يشاهد العني قبل أدائه اإلخبار ،وهلذا ال يصح إخباره مبا استكشفه إال إذا
كلفه القاضي ابالستكشاف وإعطاء اإلخبار ،حىت يكون اإلخبار أمام
القاضي عن الواقع كما هو عند اإلخبار ،ولذلك حيتاج إىل طلب من القاضي
ابالستكشاف .غي أنه إذا قال املخرب إنه كشف على األرض قبل حضوره
جمللس القاضي وهو خيرب عن استكشافه اآلن فإنه حينئذ يقبل منه ألنه إخبار
عن استكشاف حصل عند اإلخبار فال أييت فيه احتمال التغي.
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املستندات اخلطية
إن قول هللا تعاىل:

       

            

    أمر من هللا لعباده املؤمنني إذا تعاملوا مبعامالت مؤجلة أن
يكتبوها ،ليكون ذلك أحفظ ملقدارها ،وميقاهتا ،وأضبط للشاهد فيها .وهذه
الكتابة ما هي إال املستند الذي يثبت هبا صاحب احلق حقه .ومن هنا كانت
املستندات بينة من البينات .فاهلل تعاىل قد أمر ابلكتابة حني قال:
 للتوثقة واحلفظ .وعلى ذلك فإن املستندات الكتابية بينة من
البينات ألن هللا قد أمر هبا.
وما دام األمر ابلكتابة جاء عاما  فإنه يشمل كل كتابة،
فيشمل كل مستند مكتوب ،ولكن الشارع مل يبني أنواع املستندات الكتابية
ابلتفصيل ألن احلكم جاء عاما فيكون واقعها هو الذي يبني أنواعها .ومن
تتبع واقع املستندات اخلطية املعروفة حىت اليوم جندها ثالثة أنواع هي:
املستندات املوقعة ،املستندات الصادرة عن دوائر رمسية أو دوائر أهلية،
املستندات العادية غي املوقعة.
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املستندات املوقعة
املستندات املوقعة مجيعها سواء جرى توقيعها أمام كاتب العدل أو أمام
أي دائرة رمسية أو وقعها صاحبها من نفسه ليس أمام دائرة رمسية ،كلها تعترب
إقرارا ابلكتابة وتنطبق عليها أحكام اإلقرار ،وال يزيد توقيعها أمام كاتب العدل
أو أمام دائرة رمسية بشيء سوى أنه أسهل إلثبات اإلمضاء ،وإال فإن حكم
اجلميع واحد وهو اإلقرار ابلكتابة ،واإلقرار ابلكتابة كاإلقرار ابللسان سواء
بسواء من غي فرق بينهما.
أما ابلنسبة إلثبات التوقيع فإنه إن أقر أبن التوقيع توقيعه فقد ثبت
التوقيع فيكون قد ثبت اإلقرار ،أي أن إقراره أبن التوقيع توقيعه إقرار مبا تضمنه
السند املوقع من مال أو غيه كزواج أو طالق أو رجعة أو بيع أو هبة أو غي
ذلك .فاإلقرار ابلتوقيع إقرار مبا جرى التوقيع عليه .غي أنه إذا أقر ابلتوقيع
وأنكر الشيء الذي حواه من دين أو غيه وصادقه املدعي على دعواه فإنه يف
هذه احلالة ال يكون اإلقرار ابلتوقيع إقرارا مبا يف السند ،وال يؤاخذ مبا يف
السند ،كأن ادعى عليه دينا بكذا وأبرز السند موقعا منه ،فاعرتف ابلتوقيع
ولكنه قال إمنا وقعت له السند شكال ليخصمه من البنك وليس له عندي هذا
املبلغ وصدقه املدعي على ذلك فإنه يبطل اإلقرار ابملبلغ وترد الدعوى ولو
اعرتف ابلتوقيع .أما إذا مل يصدقه املدعي على ذلك فإنه يف هذه احلال ال
قيمة لكالمه فيعترب إقراره أبن التوقيع توقيعه إقرارا مبا يف السند وال قيمة
إلنكاره ،وال يطلب منه البينة إلثبات أن ما يف السند ليس يف ذمته ألن البينة
ال تقام على النفي ،وال حيلف املدعي ،ألن الذي حيلف عند العجز عن البينة
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إذا كانت هناك بينة وعجز عنها ،ولكنه هنا ال يكلف ابلبينة إطالقا فال
حيلف املدعي بل يثبت له ما يف السند مبجرد اإلقرار ابلتوقيع.
وأما إذا مل يقر ابلتوقيع أبن أنكره ،أو كان صاحب التوقيع غائبا ،أو
كان صاحب التوقيع ميتا ،فإن املستند ال يعمل به حينئذ وال يكون كاإلقرار
الكتايب ،وحيتاج إىل بينة أخرى إلثبات السند .وال يقال إنه يعمل به إذا كان
توقيعه معروفا ومشهورا ،ألنه مهما كان مشهورا فإنه ميكن تقليده ،وبذلك
يتطرق إليه االحتمال ،والقاعدة املشهورة أن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال
بطل به االستدالل ،وكذلك التوقيع .وال يقال يؤتى أبهل اخلربة لتدقيق
التوقيع ،ألن كالم أهل اخلربة هو من قبيل اإلخبار وليس من قبيل الشهادة
فال يصلح أن يكون بينة على الدعوى ،غي أنه إذا اثبت حصول التوقيع ببينة
أبن جاء بشاهدين شهدا أبنه وقع هذا التوقيع أمامهما ومبشاهدهتما فإنه
حينئذ يثبت أن التوقيع توقيعه كما يثبت لو أقر به ،والبينة هنا قامت على
فعل املوقع ال على التوقيع.
ويستوي يف ذلك كله مجيع املستندات سواء أكانت سندات مالية أم
رسائل شخصية ،وهي ما تسمى ابملكاتيب أو وصية أو إقرار حبق أو غي ذلك
فإن مجيع املستندات املوقعة أتخذ حكم اإلقرار ،ألهنا إقرار ابلكتابة ،إال أنه
يشرتط يف الرسائل العادية أي املكاتيب أن تكون معنونة أي موجهة إىل
الشخص ،وأن يكون عنواهنا واضحا ال لبس فيه ،فإن مل تكن موجهة إىل
الشخص ال تكون مستندا .وأما الربقيات فإهنا ال تعترب من املستندات اخلطية
حىت لو كان أصلها املودع يف دائرة الربيد موقعا عليه ،ألن الربقيات ال يوقع
عليها صاحبها حبضور املوظف املختص ،وال يتحرى عن املوقع ،ولذلك ال
تعترب مستندا .أما إذا اعرتف هبا املدعى عليه فحينئذ حيكم إبقراره ال ابلربقية.
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املستندات الرمسية
املستندات الرمسية هي املستندات اليت ينظمها املوظفون الذين من
اختصاصهم تنظيمها طبقا لألوضاع القانونية ،وحيكم هبا دون أن يكلف
مربزها إثبات ما نص عليه فيها ،ويعمل هبا ما مل يثبت تزويرها .فإعالم احلكم
وشهادة الزواج ووثيقة الطالق وشهادة امليالد وغي ذلك مما يصدر عن دوائر
الدولة الرمسية يعترب بينة على ما جاء به من غي إثبات ما جاء فيها ومن غي
حاجة إلثباهتا .أما الصور عن هذه املستندات فإنه ال يعمل هبا إال بعد
التحقق من أهنا صورة طبق األصل للمستند الذي نظمه املوظف املختص ،وال
يكفي للتحقق منها خبتم الدائرة وتوقيع املوظف الذي أخرجها ،بال بد أن خيرب
املوظف الذي أخرجه بنفسه أمام القاضي أبن هذه الصورة هي صورة طبق
األصل عن املستند احملفوظ بعد املقابلة عليه .فإن مل حيصل ذلك ال تكون
الصورة بينة .ويكفي يف ذلك موظف واحد ألنه إخبار وال يشرتط فيه العدد.
وأما الصورة الفوتوغرافية للمستند فإهنا أتخذ حكم املستند ال حكم الصورة،
ألهنا عني األصل وليست صورة عنه ،ألن الصور الفوتوغرافية هي عني الشيء
ال صورة عنه .غي أنه للتحقق من أن هذه الصورة الفوتوغرافية هي عني
املستند األصلي ال بد من مطابقتها على املستند األصلي من قبل القاضي أو
نئبه .ولكن إذا اعرتف اخلصم أبن هذه الصورة الفوتوغرافية صحيحة وهي
طبق األصل يكتفى ابعرتافه وتعترب مستندا.
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املستندات الصادرة عن دوائر أهلية
املستندات الصادرة عن دوائر أهلية ليست هلا قوة املستندات الرمسية،
بل ال تعترب من املستندات اخلطية اليت هي نوع من أنواع البينات .إال أنه يصح
االستناد إليها إذا اعرتف اخلصم هبا ،وتكون حجة على من قدمها .فأوراق
احلساابت الصادرة عن دوائر مدققي احلساابت ،وشهادات املدارس األهلية،
وتذاكر السفر من مكاتب السفرايت وما شاكل ذلك تعترب أوراقا عادية
وليست مستندات ،ولكن ما جرى تنظيمه فيها يعترب حجة على من قدمها،
ألن تقدميه هلا اعرتاف بصحة ما فيها إذا احتج به ،وإذا صدقها اخلصم كانت
حجة عليه.

املستندات العادية غري املوقعة
املستندات العادية هي األوراق اليت جرت كتابتها خبط الشخص ،أو
هو الذي ميلل الدين على الكاتب ،أو األوراق اليت نظمها هو أو طلب من
غيه أن ينظمها له ،فإن هذه كلها مستندات عادية .وذلك كالرسائل غي
املوقعة وكدفاتر التجار أو ما شاكل ذلك .فهذه املستندات أتخذ حكم
املستندات املوقعة ،ويكون اخلط مبثابة التوقيع ،فحكمها حكم اإلقرار
ابلكتابة .فإذا أقر أن اخلط خطه أو أنه هو الذي أمر بكتابته أو أمله على
الكاتب أو ما شاكل ذلك فإنه كاإلقرار ابلتوقيع .فإقراره بذلك هو إقرار مبا
تضمنه السند املكتوب أو الشيء املكتوب يف املستند فيلزم به .ومثل ذلك
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تنظيم الدفاتر وترتيبها واإلشارات اليت توضع عليها بناء على اصطالحات
التجار أو اصطالحات يقر هبا الذين اصطلحوا عليها ،وجيري يف ذلك ما
جيري يف املستندات املوقعة فإن اخلط كالتوقيع.

املستندات اخلارجية
املستندات الرمسية الصادرة عن الدوائر الرمسية للدول األجنبية إذا كان
قد جرى تنظيمها طبقا لألوضاع القانونية عندهم تعترب من البينات ،ألن دار
الكفر جيوز للمسلم أن يعمل أبحكامها وهو يف دار الكفر .فإذا جرى تنظيم
مستند يف دار الكفر أي لدى دولة أجنبية طبق قوانينها فإن هذا املستند يعترب
كاملستند الذي ينظم يف دار اإلسالم ،إال أنه حيتاج إىل التحقق أبنه مستند
صادر عن تلك الدائرة ،والتحقق يكفي فيه اإلخبار ممن نظموا املستند ،وذلك
إما إبخبار موظف منهم أمام القاضي ،أو أمام من ينيبه القاضي لسماع ذلك
اإلخبار ،ويعترب تصديق الدوائر الرمسية هلذا املستند كافيا للتحقق منه.

إبراز املستند
األصل يف املستند أن يكون بيد املدعي ،فإذا كان بيده فإنه ال يصبح
بينة إال إذا أبرزه للقاضي وظل يف أوراق الدعوى حىت يصدر حكم القاضي،
وال حيق له أن يسرتجعه قبل احلكم ،فإنه بينة ،والبينة ال بد أن يظل اإلصرار
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عليها حىت صدور احلكم .أال ترى أن الشاهد إذا رجع عن شهادته قبل احلكم
يف حضور احلاكم تكون شهادته يف حكم العدم ،وكذلك املستند .ولكن ال
يوجد ما مينع أن أيخذ صورة عنه .وإذا مل يكن املستند بيد املدعي ،فإن على
املدعي أن حيضره ،فإن تعذر عليه ذلك ينظر ،فإن كان ليس يف الدوائر
الرمسية ،وال بيد املدعى عليه ،فإنه يعترب عاجزا عن البينة إذا مل حيضره .أما إن
كان يف الدوائر الرمسية فإن على احملكمة أن تقرر جلب املستند من الدائرة اليت
أصدرته سواء طلب املدعي أو مل يطلب ما دام قد تعذر عليه إحضاره .وأما
إن كان بيد املدعى عليه وطلب املدعي إلزام خصمه بتقدميه أي بتقدمي
املستند فإنه ينظر ،فإن أقر اخلصم بوجود املستند عنده إقرارا يعينه أبنه هو،
يلزم إبحضاره ،فإن مل حيضره اعترب نكوله عن إحضاره إقرارا ابملستند ،وحينئذ
يعترب املستند كأنه مربز من املدعي ولكن ابألوصاف اليت أقر هبا اخلصم ،وإن
أنكر اخلصم أن املستند عنده ،ينظر فإن كانت لدى املدعي صورة عنه فإنه
يكلفه إبثبات أن السند عند خصمه ،فإن عجز عن اإلثبات حلف اخلصم
فإن حلف رفض املستند ولو كانت صورته موجودة ،وإن نكل عن اليمني
اعترب القاضي الصورة اليت مع املدعي عن املستند صحيحة طبق األصل،
واعتربها بينة على الدعوى.
األربعاء 15 :شعبان 1385هـ
1965/12/08م
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