
ٔ 
 

َهاَداتِ   ََبُب اَلشَّ
 تعريفها :

 الشهادة لغة: تطلق الشهادة يف اللغة على معاف منها:
 احلضور, ومنو قولو تعاىل: )َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَػْلَيُصْمُو(.

 وادلعاينة, ومنو قولو تعاىل: )َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم(.
 َأَحِدِىْم أَْربَُع َشَهاَداٍت(.والقسم, ومنو قولو تعاىل: )َفَشَهاَدُة 

 واخلرب القاطع, ومنو قولو: )َوَما َشِهْدََن ِإَّلَّ ِبَا َعِلْمَنا(.
 واصطالحاً: إخبار حبق يعلمو للغري على الغري.

 قولنا )يعلمو( فال بد من علمو ابلشيء, فال ميكن أف يشهد ابلظن.
 واألصل فيها:

 ِن من ّرَِجاِلُكْم فَِإف َّلَّْ َيُكوََن َرُجَلْْيِ فَػَرُجٌل َواْمَرَأََتِف ِمَّن تَػْرَضْوَف ِمَن الشَُّهَداء(.قولو تعاىل )َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَديْ 
 وقولو تعاىل )َوَأْشِهُدْوا ِإَذا تَػَبايَػْعُتْم(.

نُكْم(.  وقولو تعاىل )َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ مِّ
 مر دليل ادلشروعية.وجو الدَّللة: أف هللا تعاىل أمر ابإلشهاد, واأل

 َوأَمَّا السُّنَُّة: فََأَحاِديُث َكِثريٌَة:
رواه  .فَػَقاَؿ َشاِىَداَؾ, أَْو مَيِيُنُو( عن األْشَعث ْبَن قَػْيس قاؿ )َكاَف بَػْيِِن َوبَػْْيَ َرُجٍل ُخُصوَمٌة يِف َشْيٍء فَاْخَتَصْمَنا ِإىَل َرُسوِؿ هللِا 

 مسلم
 الشهادة صراحة فقاؿ: َشاِىَداَؾ, أَْو مَيِيُنُو. طلب وجو الدَّللة: أف الرسوؿ 

 قَاؿ )اْلبَػيَِّنُة َعَلى اْلُمدَِّعي َواْلَيِمُْي َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيِو( َواْلبَػيَِّنُة ِىَي الشََّهاَدُة. َوَحِديُث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس َأفَّ النَِّبَّ 
 ْشُروِعيَِّتَها إِلثْػَباِت الدََّعاَوى.وَقِد انْػَعَقَد اإْلرْتَاُع َعَلى مَ 

َها حِلُُصوؿ التََّجاُحِد بَػْْيَ النَّاِس, فَػَوَجَب الرُُّجوُع ِإلَيػْ   َها.أَمَّا اْلَمْعُقوؿ: َفؤِلفَّ احْلَاَجَة َداِعَيٌة ِإلَيػْ
َهَداِء? اَلَِّذي َيَِْت ِبَشَهاَدتِِو قَ ْبَل َأْن )  قَالَ  َأنَّ اَلنَِّبَّ  -هنع هللا يضر  -َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد َاْْلَُهِنِّ  - 11ٖٔ َأََل ُأْخِِبُُكْم ِبَْْيِ اَلشُّ

 .َرَواُه ُمْسِلم ٌ (  ُيْسَأذَلَا
رَُكْم قَ ْرِن, ُثَّ اَلَّذِ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْْيٍ  - ٓٓٗٔ يَن يَ ُلونَ ُهْم, ُثَّ اَلَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم, ُثَّ ِإنَّ َخي ْ

َمنَيُكوُن قَ ْوٌم َيْشَهُدوَن َوََل ُيْسَتْشَهُدوَن, َوََيُونُوَن َوََل يُ ْؤََتَُنوَن, َويَ ْنُذُروَن َوََل يُوُفوَن, َوَيْظَهُر  َفٌق َعَلْيو ِ (  ِفيِهْم اَلسِّ  .ُمت َّ
--------------- 

 ? إىل كم قسم تنقسم الشهادة 
 تنقسم إىل قسمْي :الشهادة 

 وأداء ., حتمػل 
 ) التزاـ اإلنساف ابلشهادة ( . : ويكوف ذلك بشهود الواقعة  حتمل
 : ويكوف ذلك عند احلاكم وىو اإلخبار عن الواقعػة ادلشهود هبا . وأداء
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مثاؿ : لو أردت أف أبيع بييت على شخص , وقلت لشخصْي تعاَّل فاشهدا , فهذا يسمى حتماًل , ولو وصل األمر إىل القاضي 
 بسبب عيب أو غري ذلك , وطلب منهما الشهادة عنده , فشهادهتما تسمى أداًء .

 ? ما حكم كل منهما 
 يكفي سقط اإلمث عن الباقي ( . يف حقوؽ اآلدميْي فرض كفاية ) إذا قاـ بو من:  حتمل الشهادة

 إذا دعوا . : أي لقولو تعاىل ) َوَّل ََيَْب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا (
وعلى ىذا فإذا طلب منك شخص أف تشهد على إقرار دين حبق لو , فالشهادة فرض كفاية , إف قاـ هبا من يكفي سقطت عن 

 الباقي وإَّل وجبت عليك .
 في تعْي عليو ) فرض عْي ( .فإف َّل يوجد إَّل من يك -

د على إقرار زيد حبق لو, وليس يف ادلكاف غريؾ, فيجب أف جتيب, ألنو َّليوجد من يقـو مثاؿ : دعاؾ شخص لتشه
 ]الشرح ادلمتع[ .ابلكفاية

 وجو تعْي حتمل الشهادة إذا َّل يوجد إَّل الكفاية: أف الواجب َّل يتم إَّل هبم فتكوف ادلسؤولية على رتيعهم. -
 .فَػْرُض َعْْيٍ َعَلى َمْن حَتَمََّلَها, َمََت ُدِعَي إِلَْيِو : َأَداُؤَىا وَ  

 عند القاضي فرض عْي . -على من حتملها  –أي : وأداء الشهادة 
 [ .وإمنا خص القلب ابإلمث ألنو موضع العلم هبا ( , ] َّل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّو آمِثٌ قَػْلُبُو لقولو تعاىل ) و -أ

 وألف الشهادة أمانة فلـز أداؤىا كسائر األماَنت .-ب
 وألف امتناعو من أداء األمانة اليت حتملها قد يكوف سبباً يف ضياع احلقوؽ .-ج

كاف صاحب احلق َّل يعلم   , فإف َّل تطلب منو الشهادة فال جتب , إَّل يف حالة واحدة وىي : إذا لكن بشرط أن يدعى إليها
 عن ىذه الشهادة , أو نسي البينة , ففي ىذه احلاؿ تتعْي الشهادة .

, عند القاضي بْي ىذين ادلتبايعْي , مث إنو حصل منازعةل اثلث أو رابع يسمعاف ىذا العقد, وكاف ىناؾ رجمثالو : تبايع رجالف
 أف َيتيا ويشهدا .فهنا صاحب احلق َّل يعلم بشهادة الشهود , فيجب عليهما 

 وكذلك لو أف صاحب احلق نسي الشاىد , فهنا جيب أف َييت ويشهد .
 .مُّل الشََّهاَدِة َوأََداُؤَىا فَػْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة ( حتََ  ادلوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

ْمَها فَِإنَُّو آمِثٌ َوََّل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكتُ ) َوقَػْولُوُ  (أَِقيُموا الشََّهاَدَة َّللَِّ وَ )وقَػْولو تَػَعاىَل  (الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوََّل ََيْبَ )لَِقْولِِو تَػَعاىَل 
 .(قَػْلُبوُ 

ـَ هِبَا اْلَعَدُد اْلَكايف  َسَقطَ  َعِن اْْلََماَعِة , َوِإِف اْمتَػَنَع اْْلَِميُع أذتُوا  اإْلمْثُ  َوأِلفَّ الشََّهاَدَة أََمانٌَة فَػَلِزـَ أََداُؤَىا َكَسائِِر اأْلَماََنِت  . فَِإَذا قَا
فَ , ُكلُُّهْم  َا ََيْمَثُ اْلُمْمَتِنُع ِإَذا َّلَْ يَػَتَضرَّْر اِبلشََّهاَدِة , وََكاَنْت َشَهاَدتُُو تَػنػْ  ع .َوِإمنَّ

   َهَداِء? عن حديث الباب ) , فما اْلواب َل جيب أداء الشهادة إَل إذا دعي إليها كما سبق  كانإذًا َأََل ُأْخِِبُُكْم ِبَْْيِ اَلشُّ
 .اَلَِّذي َيَِْت ِبَشَهاَدتِِو قَ ْبَل َأْن ُيْسَأذَلَا ( 

َّل يعلم ابلشهادة , فإف الشاىد يؤديها وإف َّل يسأذلا , وإف كاف ادلشهود لو عادلاً  إف كاف ادلشهود لو ىذا احلديث حممول على :
 يشهد حَت تطلب منو الشهادة .ذاكراً فإنو َّل 

نَػُهَما فََأَجابُوا ِبَِْجوِبَة :  قال احلافظ ابن حجر  :َوَذَىَب آَخُروَف ِإىَل َاْْلَْمِع بَػيػْ
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ْنَساٍف حِبَقٍّ ََّل يَػْعَلُم هِبَا َصاِحبُػَها فَػَيْأيت ِإلَ  َأَحُدَىا : ْيِو فَػُيْخربُُه هِبَا أَْو مَيُوُت َصاِحبُػَها اَْلَعاَّلُ َأفَّ اَْلُمرَاَد حِبَِديِث زَْيد : َمْن ِعْنَدُه َشَهاَدة إِلِ
ُهْم فَػيُػْعِلُمُهْم ِبَذِلَك , َوهِبََذا َأَجاَب ََيََْي ْبن  َوَىَذا َأْحَسُن َاأْلَْجوِبَِة , هِبَا َوََيُْلُف َورَثًَة فَػَيْأيت اَلشَّاِىُد إِلَْيِهْم أَْو ِإىَل َمْن يَػَتَحدَُّث َعنػْ

ُرهَُ  ْيُخ َماِلك ,َسِعيد شَ   ا .َوَماِلٌك َوَغيػْ
 َويِف اْلُمرَاد هِبََذا احْلَِديث )َأََّل ُأْخربُُكْم ِِبَرْيِ الشَُّهَداِء ... .( أْتِوياَلِف:قال النووي: و 

ْنَساف أَنَُّو : أَتِْويل َماِلك َوَأْصَحاب الشَّاِفِعّي أَنَُّو ََمُْموؿ َعَلى َمْن ِعْنده َشَهاَأَصّحهَما َوَأْشَهرُُهَا , َوََّل يَػْعَلم َذِلَك اإْلِ ْنَساٍف حِبَقٍّ َدة إِلِ
 َشاِىد, فَػَيْأيت ِإلَْيِو فَػُيْخربُه ِِبَنَُّو َشاِىد َلُو.

  ما معىن قولو  ( قَ ْوٌم َيْشَهُدوَن َوََل ُيْسَتْشَهُدونَ يف احلديث اآلخر ? ) 
 قيل يف معناه :

 َمَعُو َشَهاَدة آِلَدِميِّ َعاَّل هِبَا فَػَيْأيت فَػَيْشَهد هِبَا قَػْبل أَْف ُتْطَلب ِمْنُو.نَُّو ََمُْموؿ َعَلى َمْن أ-أ
 أَنَُّو ََمُْموؿ َعَلى َشاِىد الزُّور فَػَيْشَهد ِبَا ََّل َأْصل لَُو َوَّلَْ ُيْسَتْشَهد.-ب
َتِصب َشاِىًدا َولَْيَس ُىَو ِمْن أَىْ  -ج  ل الشََّهاَدة.أَنَُّو ََمُْموؿ َعَلى َمْن يَػنػْ
 )شرح مسلم(. َواَّللَُّ أَْعَلم. أَنَُّو ََمُْموؿ َعَلى َمْن َيْشَهد لَِقْوـٍ اِبْْلَنَِّة أَْو النَّار ِمْن َغرْي تَػَوقُّف َوَىَذا َضِعيف -د

 فائدة :
ََل يُ ْؤََتَُنوَن, َويَ ْنُذُروَن َوََل يُوُفوَن, َوَيْظَهُر ِفيِهْم ُثَّ َيُكوُن قَ ْوٌم َيْشَهُدوَن َوََل ُيْسَتْشَهُدوَن, َوََيُونُوَن وَ قولو يف حديث عمراف ) 

َمن  . ( اَلسِّ
َقى َمَعَها أََمانَة, ِِبِاَلِؼ َمْن َخاَف حِبَِقرٍي َمرَّة قال النووي(  َوََيُونُوَن َوََل يُ ْؤََتَُنونَ )  : َوَمْعَناُه ََيُونُوَف ِخَيانَة ظَاِىَرة حِبَْيُث ََّل يَػبػْ

 َواِحَدة؛ فَِإنَُّو َيْصُدؽ َعَلْيِو أَنَُّو َخاَف, َوََّل ََيْرُج بِِو َعْن اأْلََمانَة يف بَػْعض اْلَمَواِطن.
 قولو )َويَ ْنِذُروَن, َوََل يَ ُفوَن(.

 أي: َّل يؤدوف ما وجب عليهم.
 ِتَداء النَّْذر َمْنِهيِّا َعْنُو َكَما َسَبَق يف اَببو.ِفيِو ُوُجوب اْلَوفَاء اِبلنَّْذِر, َوُىَو َواِجب ِباَل ِخاَلؼ, َوِإْف َكاَف اِبْ 
 ؛ فَِإفَّ ُكّل اأْلُُمور الَّيِت َأْخبَػَر هِبَا َوقَػَعْت َكَما َأْخبَػَر.َويف َىِذِه اأْلََحاِديث َدََّلِئل لِلنػُّبُػوَِّة, َوُمْعِجَزة ظَاِىَرة لَِرُسوِؿ اَّللَّ 

 ذا وجوب الوفاء ابلنذر, ويف احلديث )من نذر أف يطيع هللا فليطعو(.ففي ى
 وفيو مدح الوفاء َبلنذر.

َمُن(. - ٚ  قولو )َوَيْظَهُر ِفيِهُم السِّ
فبكسر ادلهملة وفتح ادليم بعدىا نوف, أي: َيبوف التوسع يف ادلآكل وادلشارب, وىي أسباب السمن ابلتشديد, قاؿ بن التْي: 

َمبتو وتعاطيو َّل من ختلق بذلك, وقيل ادلراد يظهر فيهم كثرة ادلاؿ, وقيل: ادلراد أهنم يتسمنوف أي يتكثروف ِبا ليس فيهم ادلراد ذـ 
 ويدعوف ما ليس ذلم من الشرؼ, وَيتمل: أف يكوف رتيع ذلك مراداً.

وَيبوف السمن( وىو ظاىر يف  وقد رواه الرتمذي من طريق ىالؿ بن يساؼ عن عمراف بن حصْي بلفظ )مث جييء قـو يتسمنوف
تعاطي السمن على حقيقتو فهو أوىل ما زتل عليو خرب الباب وإمنا كاف مذموماً, ألف السمْي غالبًا بليد الفهم ثقيل عن العبادة  

 كما ىو مشهور. )الفتح(.
َمن, قَاَؿ رُتُْهور اْلعُ قال النووي ْي ِىَي السِّ ْي ِىَي السِّ َمِن ُىَنا َكثْػَرة : السََّمانَة ِبَفْتِح السِّ َلَماء يف َمْعََن َىَذا احْلَِديث: اْلُمرَاد اِبلسِّ
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ة ِمْنُو َمْن َيْسَتْكِسُبُو, َوأَمَّا َمْن ُىَو ِفيِو ِخْلقَ اللَّْحم, َوَمْعَناُه أَنَُّو َيْكثُر َذِلَك ِفيِهْم, َولَْيَس َمْعَناُه َأْف يَػَتَمحَُّضوا ِِسَاًَن, قَاُلوا: َواْلَمْذُمـو 
ع يِف اْلَمْأُكوؿ َواْلَمْشُروب زَائًِدا َعَلى اْلُمْعَتاد, وَ  ب لَُو ُىَو اْلُمتَػَوسِّ َمِن ُىَنا أَنػَُّهْم َفاَل يَْدُخل يِف َىَذا, َواْلُمَتَكسِّ ِقيَل: اْلُمرَاد اِبلسِّ

 َغرْيه, َوِقيَل: اْلُمرَاد رَتْعهْم اأْلَْمَواؿ.يَػَتَكثػَُّروَف ِبَا لَْيَس ِفيِهْم, َويَدَُّعوَف َما لَْيَس ذَلُْم ِمْن الشََّرؼ وَ 
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  - ٔٓٗٔ ََل ََتُوُز َشَهاَدُة َخاِئٍن, َوََل َخائَِنٍة, َوََل ِذي )  َوَعْن َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

 َرَواُه َأْْحَُد, َوأَبُو َداُوَد . (  اَْلَقاِنِع أِلَْىِل اَْلبَ ْيتِ  ِغْمٍر َعَلى َأِخيِو, َوََل ََتُوُز َشَهاَدةُ 
َع َرُسوَل َاَّللَِّ  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٕٓٗٔ َرَواُه أَبُو َداُوَد,  ( ََل ََتُوُز َشَهاَدُة َبَدِويٍّ َعَلى َصاِحِب قَ ْريَةٍ )  قَالَ  أَنَُّو َسَِ

 . وَواْبُن َماجَ 
---------- 

 أي : َّل تقبل , وادلراد ابخلائن من َيوف فيما ائتمن عليو .(  ََل ََتُوُز َشَهاَدُة َخاِئنٍ ) 
 قاؿ اخلطايب : الِغْمر : ىو الذي بينو وبْي الشهود عداوة ظاىرة .(  َوََل َخائَِنٍة, َوََل ِذي ِغْمٍر َعَلى َأِخيوِ ) 
 القانع : ىو اخلادـ الذي ينفق عليو أىل البيت .(  ََتُوُز َشَهاَدُة اَْلَقاِنِع أِلَْىِل اَْلبَ ْيتِ  َوََل ) 
 ? ما صحة حديث الباب 

من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيو, عن جده. واللفظ ألزتد, وزاد: "وجتوز شهادتو حديث عبد هللا بن عمرو حديث حسن 
 ( . لغريىم

 .وحديث أيب ىريرة صحيح 
 ? ماذا نستفيد من األحاديث 

 نستفيد أف ىناؾ من َّل تقبل شهادهتم :اخلائن , ألنو يشرتط يف الشاىد العدالة .
 . َفاَل تُػْقَبُل َشَهاَدُة فَاِسقٍ العدالة فمن شروط الشهادة : 

 . اتفق العلماء على اشرتاط العدالة يف الشهود( الفقو اإلسالميجاء يف )
 .َوََّل تُػْقَبُل َشَهاَدُة اْلَفاِسِق ِلَذِلَك ( َوَأْشَهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنُكْم ) لَِقْوِؿ اَّللَِّ تَػَعاىَل 

 َبأٌ , فَػَيِجُب التػََّوقُُّف َعْنُو .فََأَمَر اِبلتػََّوقُِّف َعْن نَػَبِأ اْلَفاِسِق , َوالشََّهاَدُة نػَ ( إْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَػَبٍإ فَػتَػبَػيػَُّنوا  )َولَِقْوِؿ اَّللَِّ تَػَعاىَل  
ْساَلـِ , َوََّل ِذي ِغْمٍر َعَلى َأِخيِو  )أَنَُّو قَاَؿ  َوَقْد ُرِوَي َعْن النَِّبِّ   ( .ََّل جَتُوُز َشَهاَدُة َخاِئٍن َوََّل َخائَِنٍة , َوََّل ََمُْدوٍد يف اإْلِ

 ) ادلغِن ( . َكاِب ََمُْظورَاِت الدِّيِن , َفاَل يُػْؤَمُن َأْف ََّل يَػَزَعُو َعْن اْلَكِذِب , َفاَل حَتُْصُل الثَِّقُة ِِبَرَبِِه .َوأِلَفَّ ِديَن اْلَفاِسِق َّلَْ يَػَزْعُو َعْن اْرتِ 
 فائدة :
ة ِِبَْف ََّل ََيْيت َكِبريًَة, َوََّل يُْدِمُن َعَلى َصِغري الصَّاَلُح يِف الدِّيِن: َوُىَو أََداُء اْلَفرَاِئِض ِبُسَنِنَها الرَّاتَِبِة, َواْجِتَناُب اْلَمَحارِـِ : والعدؿ 

ُلُو, َويَزِيُنُو, َواْجِتناُب َما يَُدنُِّسُو َوَيِشيُنُو.و   اْسِتْعَماُؿ اْلُمُروَءِة, َوُىَو ِفْعُل َما جُيَمِّ
 ىذا ىو العدؿ .

 ابن تيمية , واختاره بعض العلماء : من رضيو الناس . ارواخت
 ( . فكل مرضيٍّ عند الناس يطمئنوف لقولو وشهادتو فهو مقبوؿ . ِمَّْن تَػْرَضْوَف ِمَن الشَُّهَداءِ لآلية )  

 : وىذا أحسن احلدود , وَّل يسع الناس العمل بغريه . قال السعدي
ا َعْدٍؿ يَػَتَحرَّى اْلِقْسَط َواْلَعْدَؿ يف أَقْػَوالِِو َوأَفْػَعالِِو اَبُب الشََّهاَدِة َمَدارُُه َعَلى َأْف َيُكوَف الشَِّهيُد َمْرِضيِّا أَْو َيُكوَف ذَ  قال ابن تيمية :
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َفا ْخاَلِؿ ِبَكِثرِي ِمْن تِْلَك الصِّ ْدَؽ يف َشَهاَدتِِو َوَخرَبِِه وََكِثريًا َما يُوَجُد َىَذا َمَع اإْلِ  ت .َوالصِّ
 شهادة العدو على عدوه .وممن َل تقبل شهادتو : 

 ( . ِغْمٍر َعَلى َأِخيوِ َوََّل ِذي لقولو ) 
 و .كمن شهد على من قذفو, أو قطع الطريق علي

رواه أبو داود,   (َّل تقبل شهادة خصم وَّل ظنْي)  وىو مذىب مالك, والشافعي, وحجتهم قولو(  حاشية الروضجاء يف ) 
بلوغ غرضو من عدوه, ابلشهادة : منعت الشريعة, من قبوؿ شهادة العدو على عدوه, لئال تتخذ ذريعة إىل  وقال ابن القيم

 ة .الباطل
 (احلاشية)    وقد أرتع اْلمهور, على أتثريىا يف األحكاـ الشرعية. 

وِيًَّة ِعْنَد اأْلْكثَِر ؛ تُػَردُّ َشَهاَدُة اْلَعُدوِّ َعَلى َعُدّوِِه لِتُػْهَمِة َقْصِد اإْلْضرَاِر َوالتََّشفِّي ِإَذا َكاَنِت اْلَعَداَوُة ُدنْػيَ (  ادلوسوعة الفقهيةجاء يف ) 
َهاَدِة اْلَقرِيِب لَِقرِيِبِو . أَمَّا اْلَعَداَوُة الدِّيِنيَُّة َفالَ أِلفَّ اْلَعُدوَّ َقْد جَيُرُّ لِنَػْفِسِو نَػْفًعا ِبَشَهاَدتِِو , َوُىَو التََّشفِّي ِمَن اْلَعُدوِّ فَػَيِصرُي ُمتػََّهًما َكشَ 

 (ادلوسوعة).      اتَِّفاقًادَتَْنُع قَػُبوؿ الشََّهاَدِة 
, مث يف يـو من األايـ شهد ادلقذوؼ على من قذفو ابلزَن, فإف الشهادة َّل تقبل؛ ألف قذفو إايه  فإذا قذؼ رجل شخصًا ابلزَن

 ألف ىذا ليس بشاىد ولكنو مدٍع. ,, أما من شهد ِبف فالَنً قذفو فليس ىذا مراد  ابلزَن سبٌب للعداوة
 (الشرح ادلمتع)ة .   لى من قطع الطريق عليو, نقوؿ: إف شهادتو َّل تقبل؛ من أجل التهمإذا شهد رجل عو 

  فائدة :
 ضابط العداوة :

 ) َمْن َسرَُّه َمَساَءُة َشْخٍص, أَْو َغمَُّو فَػَرُحُو فَػُهَو َعُدوُُّه ( .
 ىذا ضابط العدو : ىو الذي يفرح حبزنك , ويغمو فرحك .

  ( َوََل ََتُوُز َشَهاَدُة اَْلَقاِنِع أِلَْىِل اَْلبَ ْيتِ ماذا نستفيد من قولو ? ) 
نستفيد عدـ قبوؿ شهادة الشاىد إذا كاف فيو وصف َيشى معو أف مييل فيشهد ِبالؼ احلق , كاخلادـ ألىل البيت , ألنو مظنة 

 هتمة دفع الضرر عنهم وجلب اخلري ذلم .
  لده , والولد لوالده ?ىل تقبل شهادة الوالد لو 

 فال تقبل شهادة الوالد لولده وإف نزؿ , وشهادة الولد لوالده وإف نزؿ . أكثر العلماء على عدـ قبوذلا .
 ة .العلة : للتهمة بقوة القراب

 .(ٍْي يف قَػرَابٍَة َوََّل َوََّلءٍ , َوََّل ظَنِ َوََّل ِذي ِغْمٍر َعَلى َأِخيوِ  ,َهاَدُة َخاِئٍن َوََّل َخائَِنةٍ ََّل جَتُوُز شَ )أَنَُّو قَاَؿ  َعاِئَشة , َعْن النَِّبِّ حلديث 
 .َوالظَِّنُْي : اْلُمتػََّهُم , َواأْلَُب يُػتػََّهُم ِلَوَلِدِه 

 ل .اْلَواِلِد َوَشَهاَدَة اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه ََّل تُػْقبَ َأْكثَػُر اْلُعَلَماِء َعَلى َأفَّ َشَهاَدَة :  ابن تيميةال ق
ْبُن َعِليٍّ َوالثػَّْورِيُّ َوَماِلٌك  اْخُتِلَف يف َشَهاَدِة اْلَوَلِد ِلَواِلِدِه َواْلَعْكُس َفَمَنَع ِمْن َذِلَك احلََْسُن اْلَبْصرِيُّ َوالشَّْعِبُّ َوزَْيدُ   :وقال الشوكاِن

َرُة َوأَبُو ثَػْوٍر َواْبُن َواحْلََنِفيَُّة َوَعلَُّلوا اِبلتػُّْهَمِة َفَكاَف َكاْلَقانِِع , َوقَاَؿ ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َوُشَرْيٌح َوُعَمُر ْبُن عَ  َوالشَّاِفِعيَّةُ  ْبِد اْلَعزِيِز َواْلِعتػْ
و تَػَعاىَل: ) َذَوْي َعْدٍؿ( , َوَىَكَذا َوَقَع اخلِْاَلُؼ يف َشَهاَدِة َأَحِد الزَّْوَجْْيِ َلآْلَخِر اْلُمْنِذِر َوالشَّاِفِعيُّ يف قَػْوٍؿ َلُو: إنػََّها تُػْقَبُل لُِعُموـِ قَػْول

 (ارنيل األوط)ة .   ْلُمَحاابَ لِِتْلَك اْلِعلَِّة , َوََّل رَْيَب َأفَّ اْلَقرَابََة َوالزَّْوِجيََّة َمِظنٌَّة لَلتػُّْهَمِة ؛ أِلَفَّ اْلَغاِلَب ِفيِهَما ا
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 ? ىل تقبل شهادة الزوجْي لآلخر 
 َّل تقبل .

 لوجود الصلة بينهم , وىي مظنة النهمة .
 .َواْختَػَلُفوا يف أَتِْثرِي تُػْهَمِة اْلَمَحبَِّة َواإْليثَاِر يِف َشَهاَدِة َأَحِد الزَّْوَجْْيِ ِلآْلَخِر (  ادلوسوعة الفقهيةجاء يف ) 

 . ِلآْلَخرِ  َفَذَىَب احْلََنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَُّة َواحْلََنابَِلُة ِإىَل َردِّ َشَهاَدِة ُكلٍّ ِمَن الزَّْوَجْْيِ  
ُهَما يَِرُث اآْلَخَر ِمْن َغرْيِ َحْجٍب َوتَػتَػَبسَُّط الزَّْوَجُة يف َماؿ الزَّْوِج , وَ  َقتُػَها ِبِغَناُه فَػَلْم تُػْقَبل َشَهاَدُة َتزِيُد نَػفَ َوقَاُلوا : أِلفَّ ُكل َواِحٍد ِمنػْ

 ع .َأَحِدِهَا ِلآْلَخِر بِتُػْهَمِة َجرِّ النػَّفْ 
نَػُهَما ُمَتَميَِّزٌة وَ  نَػُهَما, َوَّلَ َوقَاؿ الشَّاِفِعيَُّة: تُػْقَبل َشَهاَدُة ُكلٍّ ِمَن الزَّْوَجْْيِ ِلآْلَخِر؛ أِلفَّ اأْلْماَلَؾ بَػيػْ اْعِتَباَر ِبَا ِفيِو ِمَن  جَيْرِي اْلِقَصاُص بَػيػْ

 ة .النػَّْفِع لِثُػُبوتِِو ِضْمًنا َفاَل تُػْهمَ 
 ? ىل تقبل شهادة البدوي على احلضري 

 ذىب بعض العلماء إىل عدـ قبوذلا .
 ( . ََّل جَتُوُز َشَهاَدُة بََدِويٍّ َعَلى َصاِحِب قَػْريَةٍ حلديث الباب ) 

 وذىب األكثر إىل قبوذلا .
 .. ( .فقاؿ : إين رأيت اذلالؿ . ) أف أعرابياً جاء إىل النِب حلديث ابن عباس 

 شهادة األعرايب يف إثبات دخوؿ رمضاف , وىو يف الصـو , فيقاس عليو غريه من األحكاـ . فقد قِبَل النِب 
 وأما حديث الباب : َمموؿ على من َّل تعرؼ عدالتو من أىل البادية .

ْيُث َواأْلَْوزَاِعيُّ اْخُتِلَف يف َشَهاَدِة اْلَبْدِويِّ َعَلى اْلَقَرِويِّ , فَػَقاَؿ أَبُو َحِنيَفَة َوأَبُو يُوُسَف َوَُمَمٌَّد َوزُفَػُر َواللَّ : َ  صقال أبو بكر ِاْلَْصَّا
 .َوالشَّاِفِعيُّ ِىَي َجائَِزٌة إَذا َكاَف َعْدًَّل 

سالف: وزتلوا ىذا احلديث على من َّل تعرؼ عدالتو من أىل البدو ذىب األكثر إىل القبوؿ قاؿ ابن ر :  وقال اإلمام الشوكاِن
والغالب أهنم َّل تعرؼ عدالتهم ا. ىػ. وىذا زتل مناسب ألف البدوي إذا كاف معروؼ العدالة كاف رد شهادتو لعلة كونو بدوايً 

مناطًا شرعيًا ولعدـ انضباطو فادلناط  غري مناسب لقواعد الشريعة ألف ادلساكن َّل أتثري ذلا يف الرد والقبوؿ لعدـ صحة جعل ذلك
ىو العدالة الشرعية إف وجد للشرع اصطالح يف العدالة وإَّل توجو احلمل على العدالة اللغوية فعند وجود العدالة يوجد القبوؿ 

يف  فقد قبل  ادلنع من شهادة البدوي إَّل لكونو مظنة لعدـ القياـ ِبا حتتاج إليو العدالة وإَّل وعند عدمها يعدـ وَّل يذكر 
 (نيل األوطار).              ياذلالؿ شهادة بدو 

فعي ومن افعمموا احلكم, ويلـز منو قبوؿ شهادة البدوي على القروي إذا كاف عدًَّل مرضيًا وبو قاؿ الش : ... وقال القرطِب
والعمومات يف القرآف الدالة على قبوؿ شهادة  من رجالنا وأىل ديننا. وكونو بدوايً ككونو من بلد آخر -أي البدوي-وافقو, وىو 

فمنكم (  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنُكمْ )  وقاؿ تعاىل(  ِمَّْن تَػْرَضْوَف ِمْن الشَُّهَداءِ )  العدوؿ تسوي بْي البدوي والقروي, قاؿ هللا تعاىل
 (تفسري القرطِب)      خطاب للمسلمْي .

 فائدة :
شهادة البدوي على احلضري فريوف أف لذلك أسبااًب منها أنو يغلب على أىل البادية اْلهل ِبحكاـ الدين  أما الذين َّل جييزوا

 .عامة والشهادة خاصة 
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: يشبو أف يكوف إمنا كره شهادة أىل البدو دلا فيهم من اْلفاء يف الدين واْلهالة ِبحكاـ الشريعة وألهنم يف الغالب َّل قال اخلطاِب
 ا .لى وجهها وَّل يقيموهنا على حقها لقصور علمهم عما َييلها ويغريىا عن وجههيضبطوف الشهادة ع

َوِإنَّ   َكانُوا يُ ْؤَخُذوَن َِبْلَوْحِي يف َعْهِد َرُسوِل َاَّللَِّ ا  ِإنَّ ُأََنسً  ) أَنَُّو َخَطَب فَ َقالَ  َوَعْن ُعَمَر ْبِن َاخْلَطَّاِب  - ٖٓٗٔ
َا ََنُْخذُُكم  َاآْلَن ِبَا َظَهَر لََنا ِمْن َأْعَماِلُكْم   .َرَواُه اَْلُبَخاِرّيُ   ( اَْلَوْحَي َقْد ِانْ َقَطَع, َوِإَّنَّ

------------- 
 . زمنو عنهم بواسطة الوحي يف  ( أي : يعرؼ الصادؽ فيهم من الكاذب إبعالـ هللا رسولو  َكانُوا يُ ْؤَخُذوَن َِبْلَوْحيِ ) 
 ? ماذا نستفيد من احلديث 

 نستفيد قبوؿ شهادة من َّل تظهر منو ريبة , نظراً إىل ظاىر حالو .
 ? اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث 

o إجراء األحكاـ اإلسالمية على ظواىر الناس وما يصدر منهم من أعماؿ. 
o   كانت حسنة فحسن, وإف كانت شرا فجزاؤه من جنس احلساب يـو اْلزاء يكوف على ما أخفى العبد من سريرتو, فإف

 .عملو
o َّل ُتسوِّغ النية احلسنة فعل ادلعصية, وَّل تسقط إقامة احلدود والقصاص . 
o إخبار عمر هنع هللا يضر عن أحواؿ الناس يف فرتة النبوة وما بعدىا . 

َفٌق َعَلْيِو يف َحِديثٍ . (َأْكَِبِ اَْلَكَبائِِر  ُو َعدَّ َشَهاَدَة اَلزُّوِر يف أَنَّ  َعِن النَِّبِّ  ) َوَعْن َأِب َبْكَرَة  - ٗٓٗٔ  ُمت َّ
---------- 

 لفظ احلديث كاماًل :
اإِلْشرَاُؾ اِبَّللَِّ َوُعُقوُؽ اْلَواِلَدْيِن , َأََّل أُنَػبُِّئُكْم ِبَِْكرَبِ اْلَكَبائِِر قُػْلَنا بَػَلى اَي َرُسوَؿ هللِا قَاَؿ )  قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا   عن أيب بكرة

 ( . َفَما زَاَؿ يَػُقوذُلَا َحَتَّ قُػْلُت : ََّل َيْسُكتُ  وََكاَف ُمتَِّكًئا َفَجَلَس فَػَقاَؿ َأَّلَ َوقَػْوُؿ الزُّوِر َوَشَهاَدُة الزُّوِر َأََّل َوقَػْوُؿ الزُّوِر َوَشَهاَدُة الزُّورِ 
 ? ماذا نستفيد من احلديث 

 .فيو حترمي شهادة الزور وأهنا من الكبائر 
 تعريفها :

 .ىي الكذب متعمداً يف الشهادة, فكما أف شهادة الزور سبب إلبطاؿ احلق, فكذلك كتماف الشهادة سبب إلبطاؿ احلقو 
, أو  : القرطِب قال شهادة الزور: ىي الشهادة ابلكذب؛ ليتوصل هبا إىل الباطل من إتالؼ نفس, أو أخذ ماٍؿ, أو حتليل حراـٍ

 ؿ .حترمي حال
 ? دلاذا كانت من أكِب الكبائر 

ضررًا وَّل أعظم  ألهنا يتوصل هبا إىل إتالؼ النفوس واألمواؿ , وحتليل ما حـر هللا , وحترمي ما أحل هللا , فال شيء يف الكبائر
 أكثر فساداً منها بعد الشرؾ .

 الزور ىي: أف يشهد اإلنساف أماـ حاكم أو حنوه بغري علم, ويتحرى الباطل ويكذب, وىذه الشهادة يرتتب عليها :فشهادة 
 ضياع احلقوؽ .

 وطمس معاَّل العدؿ . 
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 وإعانة الظاَّل . 
 وإعطاء ادلاؿ أو احلقوؽ لغري مستحقيها . 
من؛ إذ جيرؤ الناس على ارتكاب اْلرائم, واقرتاؼ اآلاثـ؛ اتِّكاًَّل على وجود أولئك الفسقة العصاة اآلذتْي وتقويض أركاف األ 

 .اجملرمْي
 :ف شاىد الزور قد ارتكب عظائم: إ اإلمام الذىِبال ق

 .الكذب واَّلفرتاء :أحدىا
 .)أحياًَن(أنو ظَلَم الذي شهد عليو حَت أخذ بشهادتو ماَلو وعرضو, وروحو  :اثنيها
َمن قضيت لو :  أنو ظلم الذي شهد لو ِبف ساؽ إليو ادلاؿ احلراـ, فأخذه بشهادتو, فوجبت لو النار؛ مصداقًا لقولو  :اثلثها

 ر .من ماؿ أخيو بغري حق, فال َيخذه؛ فإمنا أقطع لو قطعة من النا
 .ىػأنو أابح ما حرَـّ هللا تعاىل وعصمو من ادلاؿ والدـ والعرض" ا :رابعها

 :وإف يف شهادة الزور ثالثة آاثـ:  قال بعض العلماء
 .كوهنا معصية, وإذتًا من أكرب اآلاثـ والكبائر, فبها يظلم اإلنساف نفسو لكذبو وافرتائو :اإلُث األول
يو من إعانة الظاَّل على ظلمو؛ حيث يشهد لو ويساعده على أكل أمواؿ الناس ابلباطل, وإابحة ما ُحرِّـَ عل :اإلُث الثاِن

 .حقوقهم
؛ حيث يؤخذ هبذه :اإلُث الثالث   مالو, وعرضو, ودمو, فيبِن القاضي عليو حكمو, ويف احلديث عنو  الشهادة خذَّلف ادلظلـو

بعض, فأقضي لو على حنو ما أِسع, فمن قضيت لو يف بشر مثلكم, فلعل بعضكم أف يكوف أحلن حبجتو من أَن ا ؿ ) إمنأنو قا
 . ماؿ أخيو بغري حق فال َيخذه؛ فإمنا أقطع لو قطعة من َنر(

  اذكر األدلة على حترميها? 
 جاءت األدلة الكثرية بتحرمي ذلك : 

ٌر َلُو ِعْنَد رَبِِّو َوُأحِ  ) ذلِ قاؿ تعاىل َلى َعَلْيُكْم فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن َك َوَمْن يُػَعظِّْم ُحُرَماِت اَّللَِّ فَػُهَو َخيػْ ـُ ِإَّلَّ َما يُػتػْ لَّْت َلُكُم اأْلَنْػَعا
 ر ( .اأْلَْواَثِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّو 

ىنا لبياف اْلنس؛ أي:  )ِمن(" :ور (فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اأْلَْواَثِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّ  ة )رزتو هللا يف تفسري ىذه اآلي قال ابن كثْي
مْثَ َواْلبَػْغَي و ) اجتنبوا الرجس الذي ىو األواثف, وقرف الشرؾ بقوؿ الزور كقول َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ َا َحرَّـَ َريبِّ ُقْل ِإمنَّ

 ر ., ومنو شهادة الزو ف ( طَاًَن َوأَْف تَػُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ََّل تَػْعَلُمو ِبَغرْيِ احلَْقِّ َوَأْف ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ َما َّلَْ يُػنَػّزِْؿ ِبِو ُسلْ 
 اً ( .الَِّذيَن ََّل َيْشَهُدوَف الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَام ) و وقاؿ تعاىل 

أي: شهادة الزور, وىي الكذب  ( َيْشَهُدوَف الزُّور ََّل   )رزتو هللا يف تفسري ىذه اآلية: "وقيل ادلراد بقولو تعاىل قال ابن كثْي
ًدا على غريه"؛ اىػ  .ُمتَػَعمِّ

فهذا دلا فيو من ضياع للحقوؽ, أو ظلم لربيء, أو تربئة لظاَّل, وىذا كذب وزور, فينبغي أف تكوف الشهادة كما ورد يف كتاب هللا 
 ا ( .َوَما َشِهْدََن ِإَّلَّ ِبَا َعِلْمنَ   )تعاىل

 حاديث :وأما األ
 فحديث الباب .

https://www.alukah.net/sharia/0/43287
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ر ( , وعقوؽ الوالدين, وقتل النفس, وشهادة الزو  ؟ فقاؿ: اإلشراؾ ابهللر عن الكبائ ُسِئَل رسوؿ هللا )  أنس هنع هللا يضر قاؿ عنو 
 رواه البخاري .

 وكثرة شهادة الزور من عالمات الساعة :
 رواه أزتد .بْي يدي الساعة... شهادة الزور وكتماف شهادة احلق (  ) إف قولو  جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود 

 .من صفات عباد الرزتن اليت ذكرىا هللا يف القرآف يف آخر سورة الفرقاف أهنم َّل يشهدوف الزور و 
 .( َوالَِّذيَن ََّل َيْشَهُدوَف الزُّوَر َواَذا َمرُّوا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما ) كما يف قولو تعاىل 

ففي ىذه اآلية أمر هللا تعاىل ابجتناب الشرؾ  (فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأْلَْواَثِف َواْجَتِنُبوا قَػْوَؿ الزُّوِر  )وتدبر قولو تعاىل يف سورة احلج  
 .واجتناب قوؿ الزور

 . قوؿ الزور أنو َيدش صياـ الصائمأو ومن شناعة شهادة الزور 
و ( يدع طعامو وشراب أفمن َّل يدع قوؿ الزور والعمل بو, فليس هلل حاجة يف )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  حلديث أيب ىريرة  

 ي .رواه البخار 

 ? ما الدليل على شدة حترمي شهادة من احلديث 
 متكئاً فجلس فما زاؿ يكررىا ( . احلديث شدة حترمي شهادة الزور , لقولو ) وكاف  يف

َم ُيْشِعُر ِِبَنَُّو اْىَتمَّ ِبَذِلَك َحَتَّ َجَلَس بَػْعَد أَْف َكاَف ُمتَِّكًئا َويُِفيُد َذِلَك أَتِْكيَد حَتْرميِِو َوِعظَ ( َوَجَلَس وََكاَف ُمتَِّكًئا ) قَػْولُُو :  قال احلافظ
 .قُػْبِحِو 

ُبو َعْنُو قَػْلُب  َوَسَبُب اَِّلْىِتَماـِ ِبَذِلَك َكْوُف قَػْوِؿ الزُّوِر أَْو َشَهاَدِة الزُّوِر َأْسَهلَ  ْشرَاَؾ يَػنػْ ُوُقوًعا َعَلى النَّاِس َوالتػََّهاُوِف هِبَا َأْكثَػَر فَِإفَّ اإْلِ
 اَِّلْىِتَماـِ بِتَػْعِظيِمِو َولَْيَس َسِد َوَغرْيِِهَا فَاْحِتيَج ِإىَل اْلُمْسِلِم َواْلُعُقوَؽ َيْصِرُؼ َعْنُو الطَّْبُع َوأَمَّا الزُّوُر فَاحْلََواِمُل َعَلْيِو َكِثريٌَة َكاْلَعَداَوِة َواحلَْ 

ْشرَاِؾ َقْطًعا َبْل ِلَكْوِف َمْفَسَدِة الزُّوِر ُمتَػَعدِّ  ْرِؾ فَِإفَّ َذِلَك لِِعَظِمَها اِبلنِّْسَبِة ِإىَل َما ذُِكَر َمَعَها ِمَن اإْلِ يًَة ِإىَل َغرْيِ الشَّاِىِد ِِبِاَلِؼ الشِّ
 ) الفتح ( ..اً َمْفَسَدَتُو قَاِصرٌَة َغالِب

َتُو َسَكَت وقولو )   َشَفَقًة َعَلْيِو وََكرَاِىَيًة ِلَما يُػْزِعُجُو َوِفيِو َما َكانُوا َعَلْيِو ِمْن َكثْػرَِة اأْلََدِب َمَعُو : َأْي ( َفَما زَاَؿ ُيَكّرُِرَىا َحَتَّ قُػْلَنا لَيػْ
 و .َواْلَمَحبَِّة َلُو َوالشََّفَقِة َعَليْ 

َتُو َسَكَت (وَ :  وقال النووي َِّلْىِتَماِمِو هِبََذا اأْلَْمر ,  َفُجُلوسو  أَمَّا قَػْولو : ) َفَكاَف ُمتَِّكًئا َفَجَلَس َفَما زَاَؿ ُيَكّرُِرَىا َحَتَّ قُػْلَنا لَيػْ
 َوُىَو يُِفيد أَتِْكيد حَتْرميو , َوِعَظم قُػْبحو .

َتُو َسَكتَ َوأَمَّا قَػْوذلْم )  َا قَاُلوُه َودَتَنػَّْوُه َشَفَقة َعَلى َرُسوؿ اَّللَّ  ( لَيػْ  وََكرَاَىة ِلَما يُػْزِعجُو َويُػْغِضبُو . فَِإمنَّ
َا اْىَتمَّ  (مسبل السال )جاء يفو  ْخَبارَ , َوأََتى حِبَْرِؼ التػَّْنِبيوِ , َوَجَلسَ َدِة الزُّورِ َشَها إبِِْخَبارِِىْم َعنْ  َوِإمنَّ , ؛ ِلَكْوِف قَػْوِؿ الزُّورِ , وََكرََّر اإْلِ

 , فَاْحِتيجَ اَوِة َواحلََْسِد َوَغرْيِِهَاقوؿ الزور( َكِثريٌَة ِمْن اْلَعدَ أِلَفَّ احْلََواِمَل َعَلْيِو )؛ وَ , َوالتػََّهاُوِف هِبَا َأْكثَػرَ : َأْسَهَل َعَلى اللَِّسافِ ورِ َوَشَهاَدِة الزُّ 
ُبو َعْنُو قَػْلُب اْلُمْسِلمِ , فَِإنَُّو يػَ , ِِبِاَلِؼ اإْلِْشرَاؾِ إىَل اَِّلْىِتَماـِ ِبَشْأنِوِ  , , ِِبِاَلِؼ قَػْوِؿ الزُّورِ َدتُُو إىَل َغرْيِ اْلُمْشرِؾِ ؛ َوأِلَنَُّو ََّل تَػتَػَعدَّى َمْفسَ نػْ

 (سبل السالـ)    و .فَِإنَُّو يَػتَػَعدَّى إىَل َمْن ِقيَل ِفي
 فائدة :

 . يشهد الشاىد من غري تثبت وَّل تبّْي  أفأف من شهادة الزور وليعلم :  
 ( .ى َما فَػَعْلُتْم ََنِدِمَْي اَي أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اف َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَػَبٍأ فَػتَػبَػيػَُّنوا اف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِِبََهالٍَة فَػُتْصِبُحوا َعلَ   )والدليل قولو تعاىل 
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وقد تصل درجة الضرر ببعض من شهد , وتشويهًا لسمعتهم , ضياعًا حلقوقهم , و  ري تثبت ظلما للناسألف يف الشهادة من غ
ف تسفك دماؤىم أو تتلطخ أعراضهم أو ختتلط انساهبم أو َيصل ذلم غري ذلك من األضرار وادلفاسد الكثرية أعليهم ابلباطل 

 .بسبب شهادة الزور وعدـ التثبت هبا
ُهَماَوَعِن اْبِن عَ  - ٘ٓٗٔ ْمَس ?" قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: "َعَلى ِمْثِلَها  َأنَّ اَلنَِّبَّ  ) بَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ قَاَل ِلَرُجٍل: "تَ َرى اَلشَّ

َحُو َاحْلَاِكُم فََأْخطَأَ   ( فَاْشَهْد, َأْو دَعْ   .َأْخَرَجُو ِاْبُن َعِديٍّ ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف, َوَصحَّ
---------- 

 ? ما صحة حديث الباب 
 َّل يصح كما قاؿ ادلصنف .

 ? ماذا نستفيد من احلديث 
ابلقرينة أحد فال جيوز أف يشهد , نستفيد أف الشاىد َّل جيوز لو أف يشهد إَّل على ما يعلمو يقينًا كما تُعلم الشمس ابدلشاىدة 

 ِبا يعلمو يقيناً .أو بغلبػة الظن بل َّل بد 
 . ( َشِهَد اِبحلَْقِّ َوُىْم يَػْعَلُموفَ ِإَّلَّ َمْن  لقولو تعاىل ) -أ 

 .وىو يعلم ما شهد بو ؛ عن بصرية وإيقافا : قاؿ ادلفسروف ىن
 .وألف الشهادة خرب عن أمر واقػع فال بد أف يعلم ىذا األمر الواقع  -ب 
علمو يقيناً وىو ضعيف , لكن معناه صحيح , فهو يدؿ على أنو َّل جيوز للشاىد أف يشهد إَّل على ما ي وحلديث الباب , -ج 

 , كما تُعلم الشمس ابدلشاىدة .
( فإف معَن  َوَّل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُؤوَّلً ويؤيد ذلك قولو تعاىل )  -د 

 علم لو بو .اآلية : النهي عن أف يقوؿ اإلنساف ما َّل يعلم أو يعمل ِبا َّل 
 فائدة :

 .فإف شهد الشاىد ِبا َّل يتيقنو : كاف آتيا بشهادة زور 
 ? ما ىي طرق العلم 

 رؤية ادلشهود بو .-أ
 . ِإَّلَّ َمْن َشِهَد اِبحلَْقِّ َوُىْم يَػْعَلُموَف( )كما سبق لقولو تعاىل 

صاحب احلق أتى ابدلطلوب يف مكاف وجعل  َّل يشرتط علم ادلشهود عليو بوجود الشاىد , فلو أف قال الشيخ ابن عثيمْي :
واحداً يشهد خمتبئًا , فإف ذلك جيوز , ألف ىذا الذي عليو احلق إذا كاف منفرداً صاحب احلق أقر لو وإذا كاف عنده أحد أنكر , 

 .ل صاحب احلق وفعل ذلك , وىذه حيلة لكنها حيلة جائزة للتوصل للحق فتحيّ 
 َأْو ََسَاٍع :-ب

 . من ادلشهود عليوىذه الطريقة الثانية : وىي السماع  
, أو يسمعو يقر أف لفالف عليو دينًا , أو استأجر منو داره أو مثل : أف يسمعو وىو يطلق امرأتو أو يسمعو وىو يبيع أو ينكح  

 اشرتى منو سيارة وما أشبو ذلك .
ُر ِعْلُمُو -ج   ِبُدوِِنَا :َأْو َِبْسِتَفاَضٍة ِفْيَما يَ تَ َعذَّ
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 ىذه الطريقة الثالثة من طرؽ العلم : وىي اَّلستفاضة .
وىي انتشار اخلرب وشيوعو ِبف يشتهر ادلشهود بو بْي الناس فيتسامعوف بو إبخبار بعضهم بعضًا , فيشهد الشاىد على واقعة َّل  

 يشهدىا ببصره وَّل يدركها بسمعو .
 الغالب بدوهنا , كالنسب والوَّلدة وادلوت والرضاع . واَّلستفاضة َّل تقبل إَّل فيما يتعذر علمو يف -

ألنو لو منع من الشهادة ابَّلستفاضة فيما ذكر لوقع الناس يف حرج عظيم , ألف مثل ىذه األمور تتعذر الشهادة عليها يف الغالب 
 ِبشاىدة أسباهبا .

ُهَما - ٙٓٗٔ َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. َوأَبُو َداُوَد. َوالنََّساِئيُّ  (َقَضى بَِيِمٍْي َوَشاِىٍد  َاَّللَِّ َأنَّ َرُسوَل  ) َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
 .َوقَاَل: ِإْسَناُد ] ُه [ َجيِّد ٌ 

َحُو ِاْبُن ِحبَّان َ  ِمثْ َلُو. َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد, َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٚٓٗٔ , َوَصحَّ ِْمِذيُّ  .َواَلّتِّ
---------- 

 ? ماذا نستفيد من احلديث 
 نستفيد أف للقاضي أف َيكم ابلشاىد الواحد وميْي ادلدعي , وذلك إذا أقاـ ادلدعي شاىداً وعجز عن اإلتياف بشاىد آخر .

 وىذا ادلسألة وقع فيها خالؼ بْي العلماء :
 :حترير حمل النزاع

 .اتفق الفقهاء على أنو َّل يُقضى ابليمْي مع الشاىد يف احلقوؽ اْلزائية, وبشكل خاص جرائم احلدود -أ
 .اتفق الفقهاء على أنو َّل يُقضى ابليمْي مع الشاىد يف الدماء والقصاص, وشذَّ يف ذلك الظاىرية -ب
 احد ومَيْي ادلدَّعي, أـ َّل؟احنصَر خالؼ الفقهاء يف احلقوؽ ادلالية, ىل تثبت بشهادة الشاىد الو  -جػ

 : يقبل القضاء بشاىد مع ميْي ادلدعي . القول األول
 , والظاىرية ., واحلنابلة, والشافعيةدلالكيةوبو قاؿ : ا

 حلديث الباب .-أ
 آاثر وردت عن عدة من الصحابة .-ب

 ي .روي أف أاب بكر, وعمر, وعثماف, وعلي مهنع هللا يضر كانوا يقضوف بشهادة الشاىد الواحد, وميْي ادلدع
  .ُروي عن سعد بن عبادة وادلغرية بن شعبة رضي هللا عنهما: جواز القضاء ابلشاىد واليمْي 

 عليهم كانوا يقضوف ابليمْي مع الشاىد تفيد ىذه اآلاثر بوضوح أف كبار الصحابة رضواف هللا :هبذه اآلاثر وجو اَلستدَلل
؛ ألنو َّل مدخل للرأي يف ذلك, وىذا دليل واضح على جواز  الواحد, وىم َّل يفعلوف ذلك إَّل عن توقيف وَِساع من الرسوؿ 

 .القضاء ابلشاىد واليمْي
 :ادلعقوؿ -ج

نِكر؛ ألف موقفو يف الدعوى أقوى من موقف 
ُ
إف اليمْي ُتشرع يف حق من قوي جانبو يف الدعوى؛ ولذلك شرعت يف حق ادل

نِكر, وكذلك األمر يف حق ادلدعي؛ ألف جانبو يف الدعوى يقوى بشهادة الشاىد على جانب ادلدَّعى 
ُ
ادلدعي؛ ألفَّ الظاىر يؤيد ادل

 وى .يًدا لرجحاف موقفو يف الدعوى, ونفًيا للتهمة, وىذا يكفي يف إثبات الدععليو, فُتشرع اليمْي يف حقو, أتك
 َّل يقبل القضاء ابلشاىد مع اليمْي . : القول الثاِن
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 وىذا مذىب أيب حنيفة .
 ة .ويُنسب ىذا الرأي إىل الثوري والنخعي واألوزاعي وابن شربمة والليث بن سعد, وبو قاؿ بعض ادلالكي

 :واستدلُّوا على ذلك, ِبا يلي 
الشَُّهَداِء َأْف َتِضلَّ ِإْحَداُهَا َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْف َّلَْ َيُكوََن َرُجَلْْيِ فَػَرُجٌل َواْمَرَأََتِف ِمَّْن تَػْرَضْوَف ِمَن  ) قاؿ تعاىل -أ

 ى ( .فَػُتذَكَِّر ِإْحَداُهَا اأْلُْخرَ 
 أف اآلية نص صريح يف اشرتاط العدد يف الشهود , فال جيوز أقل من ىذا العدد ِبفهـو ادلخالفة .:  ستدَللوجو اَل

  يو ( .البيِّنة على ادلدَّعي واليمْي على ادلدعى علؿ ) قا عن ابن عباس أف رسوؿ هللا 
يعطى الناس بدعواىم َّلدعى َنس دماء رجاؿ وأمواذلم, ولكن اليمْي على ادلدعى  لوؿ ) قا عن ابن عباس أف رسوؿ هللا  -جػ
  و ( متفق عليو .علي

 جعل اليمْي على ادلدعى عليو , وجْعلها على ادلدعي خمالفة ذلذا احلديث . : أف النِب  وجو الدَللة
 .ك على عدـ جواز القضاء ابلشاىد واليمْيأيضاً : األحاديث َّل ُتشر إىل شهادة الشاىد مع ميْي ادلدَّعي, فدؿَّ ذل

 أرجح . والقوؿ األوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


