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 الشَّهادةأحكام 
 

 :املقدمة
َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل  *}الَِّذي َجَعَل ِف السََّماِء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنريًا  احلمد هلل

الذي أرسله ربه ، والصالة والسالم على نبينا حممد  ، َوالن ََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أَرَاَد َأْن يَذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشُكورًا{
 :أما بعد، امنريً  اإىل اهلل بإذنه وسراجً  اوداعيً  ،اونذيرً  ارً ومبش اهاديً 

ر نفسي وإخواين من أجل ذلك أحببت أن أذك  ، ِف إثبات حقوق الناس اكبريً   اأثرً  فإن للشهادات
 .والشهود الشَّهادةبطالب العلم الكرام ببعض األحكام الفقهية املتعلقة 

وأن جيعله ، لوجهه الكرمي اأن جيعل هذا العمل خالصً  ىعلأسأل اهلل تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته ال
َفُع َماٌل َوََل بَ ُنوَن  ،يل عنده يوم القيامة اذخرً  ِإَلَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلب  َسِليم { ]الشعراء:  *}يَ ْوَم ََل يَ ن ْ
 .عاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب ال ،كما أسأله سبحانه أن ينفع به طالب العلم[،  88، 88

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 صالح جنيب الدق

 



 :الشَّهادةتعريف 
 :ِف اللغة الشَّهادة
 .من الشهود مبعىن احلضور، مصدر شهد: الشَّهادة
 (.938ص   3ج   لسان العرب َلبن منظور؛ )خرب قاطع: الشَّهادة
 مغين احملتاج   للخطيب الشربيين  ؛ )د ملا غاب عن غريهومؤديها؛ ألنه مشاهِ  الشَّهادةمل حا: والشاهد

 (.338ص   6ج  
 .ا شاهدهن الشاهد بخرب عمأل ؛إشارة إىل أهنا مأخوذة من املشاهدة املتيقنة الشَّهادةوتسميتها ب

 :في الشرع الشَّهادة
نيل ) ؛أو حنو ذلك، أو مسعت، أو رأيت، شهدأ :هي اإلخبار مبا علمه اإلنسان بلفظ: الشَّهادة

 (.074ص   9ج   لقادر الشيباين  عبداب   لاملآرب بشرح دليل الطال

 :الشَّهادةمشروعية 
 .ة واإلمجاعبالكتاب والسنَّ  ثابتة الشَّهادةمشروعية 

 :كتابال: أوًل 
َلَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِمَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن : }َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن تعاىل قال اهلل

 [.989الشَُّهَداِء{ ]البقرة: 
: }َوََل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة{ وقال جل شأنه[، 9: }َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكْم{ ]الطالق: وقال سبحانه

 [.983]البقرة: 

 :ةالسنَّ ا: ثانيً 
، كانت بيين وبني رجل  خصومة ِف بئر  : قال رضي اهلل عنه عن األشعث بن قيس  روى البخاري 

شاهداك أو صلى اهلل عليه وسلم: )) فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل فاختصمنا إىل رسول
 (.9252: البخاري حديث((؛ )ميينه

 



 :اإلجماعا: ثالثً 
 (.593ص   50ج   ن قدامةاملغين َلب؛ )الشَّهادةأمجع العلماء على مشروعية 

 :الشَّهادةحكم أداء 
}َوََل يَْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما : لقوله تعاىل ؛فرض على الكفاية ِف حقوق الناس وأداؤها الشَّهادةل حتمُّ 

ا }َوََل َتْكُتُمو : وقوله [،9}َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة لِلَِّه{ ]الطالق: : وقوله تعاىل ،[989ُدُعوا{ ]البقرة: 
 (.590ص   50ج   املغين َلبن قدامة؛ )[983الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِِثٌ قَ ْلُبُه{ ]البقرة: 

أِث  ، وإن َل يقم هبا أحد، الباقني نالبعض سقط اإلِث ع الشَّهادةبإذا قام واملقصود بفرض الكفاية أنه 
على شخص   الشَّهادةوأما إذا تعني أداء  ،وَل يفعل الشَّهادةأداء كل من كانت لديه القدرة على 

 .عليه القيام هبا فيجب، معني  
ج   املغين َلبن قدامة) [؛983}َوََل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإنَُّه آِِثٌ قَ ْلُبُه{ ]البقرة: : قال تعاىل

 (.590ص   50
 

 :بالشاهد اإلضرار
}َوََل ُيَضارَّ  : َل يلزمه القيام هبا؛ لقول اهلل تعاىل، ق  للشاهدضرر حم الشَّهادةأداء إذا ترتب على 

 .[989َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد{ ]البقرة: 
 ((وَل ضرار َل ضررَ )): صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: قال، عن ابن عباس  ابن ماجه  روى

 .(5886صحيح ابن ماجه لأللباين حديث ؛ ))حديث صحيح(
 (.590ص   50ج   املغين َلبن قدامة؛ )لزمه أن يضر بنفسه لنفع غريهَل ي وألن الشاهد

 

 :الشَّهادةأركان 
مغين احملتاج ؛ )والصيغة، واملشهود به، واملشهود عليه، واملشهود له، الشاهد: مخسة أمور   الشَّهادةأركان 

 (.338ص   6ج     للخطيب الشربيين

 



 

 :الشَّهادةسبب أداء 
أو خوف ضياع ح  املدعي إذا َل يعلم ، من الشاهد الشَّهادةطلب املدعي  هو الشَّهادةسبب أداء 

 (.958ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية) ؛املدعي كونه شاهًدا
 

 :الشَّهادةية حج
ألهنا إذا  ؛ولكن توجب على احلاكم أن حيكم مبقتضاها ،حجة شرعية تظهر احل  وَل توجبه الشَّهادة

 96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية؛ )والقاضي مأمور بالقضاء باحل  ،للح  استوفت شروطها مظهرةٌ 
 (.958ص  
 

 :الشَّهادةشروط قبول 
 :األمور التالية يشرتط فيمن تقبل شهادته

 :اإلسالم( 1)
على مسلم  أم  الشَّهادةسواء أكانت ، فال تقبل شهادة غري املسلم، جيب أن يكون الشاهد مسلًما

: وقوله ،[989}َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم{ ]البقرة: : وله تعاىللق ؛على غري مسلم  
 .[9}َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكْم{ ]الطالق: 

ج   املغين َلبن قدامة؛ )على املسلم ِف الوصية أثناء السفر إذا َل يوجد مسلمشهادة غري املسلم  جتوزو 
 (.574ص   50

أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحنَي اْلَوِصيَِّة اثْ َناِن َذَوا  }يَا: قال سبحانه
ائدة: َعْدل  ِمْنُكْم أَْو آَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم ِإْن أَنْ ُتْم َضرَبْ ُتْم ِف اأْلَْرِض فََأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت{ ]امل

546]. 

 



هذه ( بلد بني بغداد وأربيل) وقاءقُ أن رجاًل من املسلمني حضرته الوفاة بدَ  :ى أبو داود عن الشعيبرو 
كوفة فأتيا فقدما ال ،فأشهد رجلني من أهل الكتاب ،وَل جيد أحًدا من املسلمني يشهده على وصيته

ن بعد الذي كان ِف هذا أمر َل يك: فقال األشعري، فأخرباه وقدما برتكته ووصيته، األشعريأبا موسى 
 وَل كتما وَل بدَل ،فأحلفهما بعد العصر باهلل ما خانا وَل كذبا ،صلى اهلل عليه وسلم عهد رسول اهلل

صحيح أيب داود لأللباين ؛ ))حديث صحيح( فأمضى شهادهتما ،وإهنا لوصية الرجل وتركته ،اوَل غريَّ 
 .(3475حديث 

 :البلوغ( 2)
}َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل : عاىللقوله ت ؛َل تصح شهادة األطفال

 .[989َواْمرَأَتَاِن{ ]البقرة: 
 .والصيب ليس من الرجال
ع القلم فِ رُ )): قالصلى اهلل عليه وسلم  عن النيب ،رضي اهلل عنه بن أيب طالب   روى أبو داود عن علي

)حديث  ((وعن اجملنون حىت يعقل ،وعن الصيب حىت حيتلم ،نائم حىت يستيقظعن ال ؛عن ثالثة  
 .(3743صحيح أيب داود لأللباين حديث ؛ )صحيح(

 .فألن َل يؤمن على حفظ حقوق غريه أوىل، من على حفظ أموالهإذا َل يؤ  وألن الصيب

 :العقل( 3)
 .ألنه َل يعقل ما يقوله وَل يصفه ؛َل تصح شهادة غري العاقل

 :العدالة( 4)
املؤدي للواجبات ، ذو املروءة، الذي َل تظهر منه ريبة، هو املستقيم ِف دينه: املسلم العدل
 .اجملتنب للمحرمات واملكروهات، واملستحبات

ولقول ، وَل تقبل شهادة الفاس  لذلك ،[9}َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكْم{ ]الطالق:  :اهلل تعاىل قال
 الشَّهادةو ، فأمر بالتوقف عن نبأ الفاس  ،[6َجاءَُكْم فَاِسٌ  بَِنَبإ  فَ َتبَ ي َُّنوا{ ]احلجرات:  }ِإنْ : اهلل تعاىل

 .فيجب التوقف عنه، نبأ

 



َل جتوز ))صلى اهلل عليه وسلم:  قال رسول اهلل: قال، هلل بن عمرو بن العاصعبداعن أمحد روى 
ألهل ( اخلادم) وَل جتوز شهادة القانع، هعلى أخي( حقد) ر  مْ وَل ذي غِ ، شهادة خائن  وَل خائنة  

 (.6888: حديث 254ص   55ج   مسند أمحد(؛ )حديث حسن) ((وز شهادته لغريهموجت، البيت

 :القدرة على الكالم( 5)
، افإذا كان َل يستطيع النط  فإن شهادته َل تقبل احتياطً ، على الكالم اجيب أن يكون الشاهد قادرً 

 .وهذا مذهب مجهور الفقهاء ،ط يدهخب الشَّهادةإَل إذا كتب 
 .رف بسوء احلفظ وعدم ضبط األمورِمن عُ  الشَّهادةفال تقبل ، والضبط احلفظ( 6)
َل تقبل شهادة الشخص املتهم بسبب حمبته أو عداوته الدنيوية ألحد : الدنيوية التهمة وجود عدم( 7)

 .اخلصوم
}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُِثَّ َلَْ يَْأتُوا : اىلوذلك لقوله تع ؛أَل يكون الشاهد حمدوًدا ِف قذف  ( 8)

 ،[0ُقوَن{ ]النور: بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ََثَاِننَي َجْلَدًة َوََل تَ ْقبَ ُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاسِ 
}ِإَلَّ : قوله تعاىل بعد اآلية السابقة مباشرةً ل ؛فقد ذهب اجلمهور إىل قبول شهادته: فإن تاب وأصلح

 .[2الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]النور: 
 ؛صاصعلى احلدود والقِ  الشَّهادةيشرتط الذكورة ِف : صاصعلى احلدود والقِ  الشَّهادةكورة ِف الذُّ ( 8)
: 990ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية(؛ )502: 508ص   50ج   املغين َلبن قدامة)

994.) 
 

 :شهادة األعمى
وبه قال ابن  ،وابن عباس  ، روي هذا عن علي   ،تقبل شهادة األعمى إذا عرف الصوت وتيقن منه

: لعموم قوله تعاىل ؛وابن املنذر، وإسحاق، وابن أيب ليلى، ومالك، والزهري، والشعيب، وعطاء، سريين
 .[989}َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم{ ]البقرة: 

 



وألن السمع أحد احلواس اليت ، كالبصري،  فقبلت شهادته، وألن األعمى رجل عدل مقبول الرواية
، وعرف صوته يقيًنا، وكثرت صحبته له، وقد يكون املشهود عليه من ألفه األعمى، حيصل هبا اليقني

 (.578: 578 :ص  50ج    َلبن قدامةيناملغ؛ )كالبصري،  ته فيما تيقنهفيجب أن تقبل شهاد
سائر ، و الوَلء، و العت ، و الوقف، و امللك املطل ، و املوت، و وتقبل شهادة األعمى فقط ِف النسب

احملرر ِف الفقه ؛ )صاصوَل تقبل ِف احلدود والقِ  ،اإلقرار، و اإلجارة، و الصلح، و البيع، و كالنكاح  ؛العقود
 (.988 :ص  9ج   لسالم ابن تيمية  اعبد  ل
 

 :الشَّهادة قبول موانع
عضهم لبعض؛ للتهمة فال تقبل شهادة ب، نزلواواألوَلد وإن ، اوْ وهم اآلباء وإن علَ : قرابة الوَلدة( 5)

 .فتقبل هلم وعليهم، واألعمام وحنومها وأما بقية القرابة كاإلخوة، وتقبل عليهم، بقوة القرابة
 .وتقبل عليهم، وَل الزوجة لزوجها، ال تقبل شهادة الزوج لزوجتهف: الزوجية( 9)
 .كشهادته لشريكه  ؛اإىل نفسه نفعً  جيلب الشخص الذي( 3)
 .الشَّهادةبتلك  ايدفع عن نفسه ضررً  الشخص الذي( 0)
فهو ، فرحه شعر باحلزن بسببأو ، شخص   لكارثة  أصابت شعر بالسرورفمن ، العداوة الدنيوية( 2)

 .عدوه
 .شهد عند حاكم ِث ردت شهادته خليانة وحنوها الشخص الذي( 6)
 .رف بالتعصبفال شهادة ملن عُ ، العصبية( 7)
ص   2ج   موسوعة الفقه اإلسالمي للتوجيري؛ )عنده اللشاهد أو خادمً  اإذا كان املشهود له مالكً ( 8)

900 :903.) 
 

 



 :وعدد الشهود أنواع الشهادات
ولكل حالة من هذه  ..أو ِف احلقوق املالية أو البدنية أو الِقصاصحلدود أو إما أن تكون ِف ا الشَّهادة

 .اجلرميةبد منه حىت تثبت  َل ن الشهوداحلاَلت عدد م
 :شهادة إقامة حد الزنا( 5)

: حانهوقد نص اهلل تعاىل عليه بقوله سب ،أمجع املسلمون على أنه َل يقبل ِف الزنا أقل من أربعة شهود  
 .[53 وا َعَلْيِه بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَِإْذ َلَْ يَْأتُوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم اْلَكاِذبُوَن{ ]النور:ؤُ }َلْوََل َجا

وسواء كان املشهود عليه مسلًما أو غري ، عدوًَل ، مسلمني ى أنه يشرتط كون الشهودعل وأمجع العلماء
؛ فال تقبل شهادة النساء وَل العبيد، رارًارتط أن يكونوا رجاًَل أحومجهور العلماء على أنه يش ،مسلم  

 (.592ص   50ج   املغين َلبن قدامة)
شهادة  يقبل فيهاا( أي تأديبً ا )تعزيرً  تتطلب أو، اغري الزن اأو حد   اصاصً قِ  األمور اليت تتطلب( 9)

 .رجلني
، وهاوحن ،والغصب ،واإلقرار، والرهن ،رةواإلجا، ضو والقر ، كالبيع ؛األموالب األمور اليت تتعل ( 3)

 .أو رجل وامرأتني، شهادة رجلني ايقبل فيه، وحنوها ،والرجعة، والطالق، كالنكاح  ؛واحلقوق
َن }َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلَْ َيُكونَا َرُجَلنْيِ فَ َرُجٌل َواْمرَأَتَاِن ِمَّْن تَ ْرَضْوَن مِ : قال سبحانه

َر ِإْحَدامُهَا اأْلُْخَرى{ ]البقرة:   .[989الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا فَ ُتذَك 
، وحنو ذلك، والنفاس ،واحليض، والوَلدة، كالرضاع ؛الع عليها الرجال غالبً َل يط اليت األمور( 0)

ص   50ج   بن قدامةاملغين َل؛ )واحدة ثقةامرأة  وجيوز قبول شهادة، شهادة امرأتني افيقبل فيه
530.) 
أو مسعته ، حدثين عقبة بن احلارث: قال، مسعت ابن أيب مليكة: قال، روى البخاري عن ابن جريج  * 
 فذكرتُ ، قد أرضعتكما: فقالت، سوداء ةٌ مَ فجاءت أَ : قال، أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب   :منه

وكيف وقد : ))قال، ذكرت ذلك لهف، فتنحيت: قال، فأعرض عين صلى اهلل عليه وسلم ذلك للنيب
 (.9628: البخاري حديث؛ )فنهاه عنها ((؟!زعمت أن قد أرضعتكما

 



 هة ِف أنمضت السنَّ : )الزهري قال ابن شهاب  : قال ابن جريج  : لرزاق بن مهام الصنعاينعبدا* قال 
غري ذلك من  وِف، واستهالل اجلنني، جتوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلني من وَلدة املرأة

أي ) فإذا شهدت املرأة املسلمة اليت تقبل النساء، نَّ أمر النساء الذي َل يطلع عليه وَل يليه إَل هُ 
   333ص   8ج   لرزاق  عبدامصنف (؛ )فما فوق املرأة الواحدة ِف استهالل اجلنني جازت( القابلة
 (.52097: رقم
فقه السنة   للسيد ؛ )كاألذان والصالة والصوم ؛تقبل شهادة الرجل الواحد العدل ِف العبادات( 2)

 (.602: 608ص   0ج   ساب 
إذ جاء ، باء  بينا الناس يصلون الصبح ِف مسجد قُ : قال، روى الشيخان عن ابن عمر رضي اهلل عنهما

فتوجهوا ، فاستقبلوها ،أن يستقبل الكعبة: قرآنًاصلى اهلل عليه وسلم  أنزل اهلل على النيب: جاء  فقال
 (.296: مسلم حديث /0088: البخاري حديث؛ )الكعبة إىل

أين  صلى اهلل عليه وسلم فأخربت رسول اهلل ،(ى الناس اهلاللءترا: )روى أبو داود عن ابن عمر قال
 .(9429صحيح أيب داود لأللباين حديث (؛ )حديث صحيح) وأمر الناس بصيامه"، فصامه ،رأيته
 

 :الحلف باليمين عند عدم وجود الشهود
 .أو بصفة من صفاته، أو باسم من أمسائه، هي احللف باهلل: اليمني

فليس للمدعي إَل ميني  ،(املتهم) وأنكر املدعى عليه، إذا عجز املدعي حب  على آخر عن تقدمي البينة
؛ واحلدود الِقصاصوَل جيوز ِف دعوى ، فقط وهذا خاص ِف األموال واحلقوق ،(املتهم) املدعى عليه

 (.924ص   2ج   اإلسالمي للتوجيري موسوعة الفقه)
}ََل يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم مبَا َعقَّْدُُتُ اأْلَمْيَاَن{ ]املائدة: : قال اهلل تعاىل

88]. 
عطى الناس لو ي: ))قالصلى اهلل عليه وسلم  أن النيب :رضي اهلل عنهما روى الشيخان عن ابن عباس  

: البخاري حديث(؛ )(ولكن اليمني على املدعى عليه، مرجال  وأمواهلَ  دماءَ  َلدعى ناسٌ ، بدعواهم
 (.5755: مسلم حديث/ 0229

 



قال ِف صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب :رضي اهلل عنهما هلل بن عمرو بن العاصعبداعن روى الرتمذي 
صحيح الرتمذي (؛ )حديث صحيح) ((دعى عليهواليمني على امل، البينة على املدعي)): خطبته

 (.5478: لأللباين حديث
، كانت بيين وبني رجل  خصومة ِف بئر  : قال رضي اهلل عنه عن األشعث بن قيس   البخاريروى 

شاهداك أو صلى اهلل عليه وسلم: )) فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم فاختصمنا إىل رسول اهلل
من حلف على ميني  صلى اهلل عليه وسلم: )) فقال رسول اهلل، إنه إًذا حيلف وَل يبايل: قلت، ((ميينه

هذه  قرأِث ، فأنزل اهلل تصدي  ذلك ،((لقي اهلل وهو عليه غضبان، وهو فيها فاجر، يستح  هبا ماًَل 
؛ [77}َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]آل عمران:  :إىل{ }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّه َوأمَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل : اآلية
 (.9252: البخاري حديث)
 

 :الشاهد الواحدمع  باليمين القضاء
فإنه حيكم ِف الدعوى بشهادة هذا  ،بينة سوى شاهد واحد( صاحب احل ) إذا َل تكن للمدعي
 (.صاحب احل ) الشاهد وميني املدعي

: مسلم حديث؛ )قضى بيمني  وشاهد  صلى اهلل عليه وسلم  هللأن رسول ا :عن ابن عباس  روى مسلم 
5759.) 

 .هذا احلديث فيه جواز القضاء بشاهد  وميني  (: رمحه اهلل) قال اإلمام النووي
يقضى بشاهد   :ن بعدهم من علماء األمصاروقال مجهور علماء اإلسالم من الصحابة والتابعني ومَ 

ي  وعلي بن د  وبه قال أبو بكر  الص  ، يقصد به األموال ِف األموال وما( صاحب احل ) وميني املدعي
لعزيز ومالك والشافعي وأمحد وفقهاء املدينة وسائر علماء احلجاز ومعظم عبداأيب طالب وعمر بن 

مسلم بشرح ؛ )وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثرية ِف هذه املسألة، رضي اهلل عنهم علماء األمصار
 (.902ص   6ج   النووي
 (باليمني مع الشاهد الواحدصلى اهلل عليه وسلم  قضى رسول اهلل: )قال مذي عن أيب هريرةالرت  روى

 (.5484: صحيح الرتمذي لأللباين حديث؛ ))حديث صحيح(

 



صلى اهلل  لم من أصحاب النيبالعمل على هذا عند بعض أهل الع(: رمحه اهلل) قال اإلمام الرتمذي
و قول مالك بن وه، األموالالشاهد الواحد جائز ِف احلقوق و أن اليمني مع : رأوا ،وغريهم عليه وسلم

َل يقضى باليمني مع الشاهد الواحد إَل ِف احلقوق : وقالوا ،وإسحاق، وأمحد، عيوالشاف، أنس  
 (.698: 698ص   3ج   سنن الرتمذي؛ )واألموال
 .الِقصاصإَل احلدود و  حيكم بالشاهد مع اليمني ِف مجيع القضايا أنه( رمحه اهلل) كالم الرتمذي  ومعىن

 

 :البينة الخطية والوثائق الموثوق بها
من أجل ذلك أفىت بعض العلماء من املتأخرين بقبول ، واعتمدوا عليها ،اعتاد الناس التعامل بالصكوك

ويعترب ، إذا كانت ساملة من شبهة التزوير، ين وغريهاويقبل اإلثبات بصكوك الدَّ ، اخلط والعمل به
فقه ؛ )وكذلك يعمل باألوراق الرمسية إذا كانت خالية من التزوير ،بة كاإلقرار باللساناإلقرار بالكتا

 (.620ص   0ج     للسيد ساب    ةالسن
 

 :اإلشهاد على عقد البيع
}َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم َوََل ُيَضارَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد{ : لقوله تعاىل ؛يستحب اإلشهاد على عقد البيع

 .[989لبقرة: ]ا
َل ، األمر ِف هذه اآلية حممول عند اجلمهور على اإلرشاد والندب(: رمحه اهلل) ابن كثرياإلمام قال 

 .(254ص   9ج   تفسري ابن كثري) ؛على الوجوب
من  اد أحدً شهِ من أعرايب وَل يُ  اقد اشرتى فرسً صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب :والدليل على ذلك

 .الصحابة
: -صلى اهلل عليه وسلم  وهو من أصحاب النيب -حدثه  أن عمه، عن عمارة بن خزمية اودروى أبو د
ليقضيه َثن صلى اهلل عليه وسلم  فاستتبعه النيب، ابتاع فرًسا من أعرايب  صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب
، األعرايبفطف  رجال يعرتضون ، املشي وأبطأ األعرايبصلى اهلل عليه وسلم  فأسرع رسول اهلل، فرسه

صلى  فنادى األعرايب رسول اهلل، ابتاعهصلى اهلل عليه وسلم  وَل يشعرون أن النيب ،فيساومونه بالفرس

 



حني مسع صلى اهلل عليه وسلم  إن كنت مبتاًعا هذا الفرس وإَل بعته؟ فقام النيب: فقال ،اهلل عليه وسلم
صلى  فقال النيب، هكَ تُ عْ واهلل ما بِ  َل: عرايبفقال األ ((ه منك؟ليس قد ابتعتُ أوَ : ))فقال، نداء األعرايب

: فقال خزمية بن ثابت  ، هلم شهيًدا :يقول فطف  األعرايب ،((قد ابتعته منك، بلىاهلل عليه وسلم: ))
: فقال، ((مب تشهد؟: ))على خزمية فقالصلى اهلل عليه وسلم  فأقبل النيب، أنا أشهد أنك قد بايعته
)حديث  شهادة خزمية بشهادة رجلنيصلى اهلل عليه وسلم  رسول اهللفجعل  ،بتصديقك يا رسول اهلل

 .(3473صحيح أيب داود لأللباين حديث ؛ )صحيح(
أَل أقرئك كتابًا كتبه يل : قال يل العداء بن خالد بن هوذة: ب  قالجمليد بن وهعبداروى الرتمذي عن 

هذا ما اشرتى العداء بن خالد بن  :افأخرج يل كتابً  ،بلى: قلت: قال ؟صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
ا( أي مسروقً ) ًة َل داء وَل غائلةاشرتى منه عبًدا أو أمَ  ،صلى اهلل عليه وسلم هوذة من حممد  رسول اهلل

صحيح الرتمذي لأللباين حديث (؛ )حديث حسن) بيع املسلم املسلم ،(أي به عيب) وَل خبثة
879). 

واشرتى ورهن درعه عند ، قد باع وَل يشهدصلى اهلل عليه وسلم  النيب(: رمحه اهلل) قال اإلمام القرطيب
اجلامع ألحكام ؛ )خلوف املنازعة ؛ولو كان اإلشهاد أمرًا واجًبا لوجب مع الرهن ،وَل يشهد يهودي  

 .(388ص   3ج   القرآن للقرطيب
 .يستحب اإلشهاد ِف البيع: (رمحه اهلل) * قال اإلمام ابن قدامة

صلى  فلم يأمرهم، يتبايعون ِف األسواقصلى اهلل عليه وسلم  النيب لصحابة ِف عصركان اا:  وقال أيضً 
ولو كانوا  ،صلى اهلل عليه وسلم وَل ينكر عليهم النيب، وَل نقل عنهم فعله، باإلشهاداهلل عليه وسلم 

أن يشرتي وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم عروة بن اجلعد  ،ل بنقلهخِ يشهدون ِف كل بياعاهتم ملا أُ 
وَل ينكر عليه ترك ، وأخربه عروة أنه اشرتى شاتني فباع إحدامها، وَل يأمره باإلشهاد، له أضحيةً 
، فلو وجب اإلشهاد ِف كل ما يتبايعونه، وألن املبايعة تكثر بني الناس ِف أسواقهم وغريها ،اإلشهاد

{ ]احلج:  }َوَما َجَعَل َعَلْيُكمْ : أفضى إىل احلرج احملطوط عنا بقوله تعاىل يِن ِمْن َحرَج   [،78ِف الد 
؛ وهذا ظاهر، وليس بواجب  ، كما أمر بالرهن والكاتب،  واملراد هبا اإلرشاد إىل حفظ األموال والتعليم

 .(389: ص  385ص   6ج   املغين َلبن قدامة)
 

 



 :الشَّهادةالرجوع عن 
جوعهما أن يكون قبل قضاء فال بخلو ر ، ذهب الفقهاء إىل أن الشاهدين إن رجعا عن شهادهتما

ألن احل  إمنا يثبت  ؛فإن رجعا عن شهادهتما قبل احلكم سقطت شهادهتما، القاضي أو بعده
، ألهنما َل يتلفا شيًئا على املدعي ؛وَل ضمان عليهما، والقاضي َل يقضي بكالم  متناقض  ، بالقضاء

 .وَل على املدعى عليه
صاص  َل جيز التنفيذ؛ ألن هذه احلقوق أو قِ  ان ِف حد  فإن ك: وإن رجعا بعد احلكم وقبل التنفيذ

أو عقًدا  وإن كان ماًَل  ،لقيام الشبهة ؛اَلستيفاء زِ فلم جيُ ، والرجوع شبهة ظاهرة، تسقط بالشبهة
فال ينتقض  ،وليس هذا ِما يسقط بالشبهة حىت يتأثر بالرجوع، ألن القضاء قد ُت ؛املال استوىف
وَل يرجعون ، ا أتلفوه بشهادهتم إلقرارهم على أنفسهم بسبب الضمانوعلى الشهود ضمان م ،احلكم

 .على احملكوم له
 ؛وَل جيب على املشهود له رد ما أخذه، فإنه َل ينقض احلكم: أما إن رجع الشهود بعد تنفيذ احلكم

 فال ،وقد اقرتن احلكم بأحد اَلحتمالني، وحيتمل أن يكونا كاذبني، ألنه حيتمل أن يكونا صادقني
 .وعلى الشاهدين أن يضمنا ما أتلفاه بشهادهتما، ينقض برجوع  حمتمل  

 ،تعمدنا ليقتل بشهادتنا :فإن قاَل، رظِ نُ  ،الِقصاصأو ، أو احلد، فإن كان ما شهدا به يوجب القتل
 .الِقصاصوجب عليهما 

لى رجل  أنه فشهدا ع ،رضي اهلل عنه أن رجلني أتيا علي بن أيب طالب: روى البيهقي عن عامر الشعيب
فلم  ،وأخطأنا على األول، هذا الذي سرق: ِث أتياه بآخر فقاَل، فقطع علي رضي اهلل عنه يده، سرق
السنن ؛ )لو أعلمكما تعمدمتا لقطعتكما: وقال، وغرمهما دية يد األول، شهادهتما على اآلخر زْ جيُِ 

 (.52877: رقم 70ص   8ج   الكربى للبيهقي
وَل تتحمل العاقلة ، كانت عليهم الدية ِف أمواهلم خمففًة مؤجلةً   ،أو جهلنا، أخطأنا: وإن قال الشهود

 .عنهما شيًئا؛ ألن العاقلة َل حتمل اَلعرتاف
ما فيه من لِ  ؛وجبت عليهم دية مغلظة ،وَل نعلم أنه يقتل وهم جيهلون قتله الشَّهادةتعمدنا : وإن قالوا
 .ما فيه من اخلطألِ  ؛ومؤجلة، العمد

 



 .ألهنا وجبت باعرتافهم ؛وَل حتمله العاقلة ،وجبت دية خمففة؛ ألنه خطأ، أخطأنا: فإن قالوا
وعلى ، وجب على املخطئ قسطه من الدية املخففة ،فإن اتفقوا على أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ

 .املتعمد قسطه من الدية املغلظة
ب على املقر بعمد وج، أخطأنا كلنا :وقال بعضهم، تعمدنا كلنا: فقال بعضهم، وإن اختلفوا
ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية؛ )وعلى املقر خبطأ اجلميع قسطه من الدية املخففة، الِقصاص
900 :909.) 

 

 :رجوع بعض الشهود
ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه إذا رجع أحد الشاهدين بعد احلكم وبعد تنفيذه ِف شهادة  نصاهبا 

 .َل ملن رجع ،والعربة ملن بقي، يةأو نصف الد ،ضمن نصف املال ،شاهدان
لبقاء نصاب  ؛فال شيء عليه، ولو رجع واحد من أصل أربعة شهود  ِف شهادة  نصاهبا شاهدان أيًضا

 .قائًما الشَّهادة
 .لبقاء النصاب ؛فال شيء عليهما ،وكذا لو رجع اثنان منهم
فيتحملون شطر  ،الشَّهادةر وهو شط، لبقاء شاهد  واحد  ، فعليهم نصف املال ،ولو رجع ثالثة منهم

 .املال
 .ربع املال مت الراجعةُ ر  غُ  ،وامرأتني وكان النصاب رجاًل  ،ولو رجعت امرأة

ولو  ،الشَّهادةلبقاء نصاب  ؛فرجع َثان  منهن فال شيء عليهن، ولو شهد عشر نسوة  ورجل واحد
 (.900: 902ص   96: ج  يةاملوسوعة الفقهية الكويت) ؛وهكذا ،ربع املال نَ مْ ر  رجع تسع منهن غُ 

 

 :الشَّهادةأخذ األجرة على 
: قال تعاىل ؛ألن إقامتها فرض ؛إذا تعينت عليه الشَّهادةَ َل حيل للشاهد أخذ األجرة على أدائه 

 .[9}َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة لِلَِّه{ ]الطالق: 

 



فله أن يأخذ أجرة ، املشقة ملوكان أداؤها يستدعي ترك عمله وحت، وكان حمتاًجا، أما إذا َل تتعني عليه
 .الركوب إىل موضع األداء

 شرح منتهى اإلرادات   ملنصور البهويت  ؛ )[989}َوََل ُيَضارَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد{ ]البقرة: : قال تعاىل
 (.937ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية) ؛(276ص   3ج  
 

 :الشَّهادةعلى  الشَّهادة
أو ، أو مرض  ، لسفر   ؛بنفسه أمام القضاء الشَّهادةأن يؤدي  الشَّهادةَ  املقبولُ  هدُ قد َل يستطيع الشا
ويطلب ، فيشهد على شهادته شاهدين تتوفر فيهما الصفات اليت تؤهلهما للشهادة، عذر  من األعذار

 لجلس إىل الشَّهادةِف نقل تلك  فيقوم هذان الشاهدان مقامه، منهما حتملها واإلدَلء هبا أمام القضاء
على  الشَّهادةفال تقبل ، ألن احلاجة تدعو إىل ذلك ِف التحمل واألداء؛ القضاء بلفظها املخصوص

 (.938ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية؛ )ر شهود األصل باتفاق الفقهاءإَل عند تعذُّ  الشَّهادة
ألن احلدود مبنية على  ؛دودوَل تقبل ِف إقامة احل، ِف األموال فقط الشَّهادةعلى  الشَّهادةوتقبل 
فيها شبهة؛ فإهنا  الشَّهادةعلى  الشَّهادةو ، واإلسقاط بالرجوع عن اإلقرار، والدرء بالشبهات، السرت

 (.588 :ص  50ج   املغين َلبن قدامة؛ )يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو
جائزة ِف كل ح  َل يسقط  دةالشَّهاعلى  الشَّهادة(: رمحه اهلل) * قال علي بن أيب بكر املرغيناين

لبعض  الشَّهادةإذ شاهد األصل قد يعجز عن أداء  ؛لشدة احلاجة إليها ؛وهذا استحسان، بالشبهة
على  الشَّهادةوهلذا جوزنا  ؛أدى إىل ضياع احلقوق الشَّهادةعلى  الشَّهادةفلو َل جتز ، العوارض
فال ، أو من حيث إن فيها زيادة احتمال ،من حيث البدلية إَل أن فيها شبهةً ، وإن كثرت الشَّهادة

 (.598ص   3ج   اهلداية   لعلي املرغيناين  ؛ )الِقصاصكاحلدود و   ؛تقبل فيما تندرئ بالشبهات
 

 



 :الشَّهادة* مثال للشهادة على 
فقال لرجلني  ،مقداره مخسة آَلف جنيه امبلغً  اقرتض من أمحدَ  اأشهد أن حممدً : يقول شخص

مقداره مخسة آَلف  امبلغً  اقرتض من أمحدَ  اعند القاضي أين أشهد أن حممدً  يَّ ا علدَ اشهَ : آخرين
 .جنيه

 

 :شهادة الزور
 :شهادة الزورتعريف 

 .هو الكذب والباطل: الزور ِف اللغة
أو أخذ ، من إتالف نفس   :ليتوصل هبا إىل الباطل ؛بالكذب الشَّهادةهي : شهادة الزور ِف الشرع

 (.923ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية) ؛و حترمي حالل  أ ،أو حتليل حرام  ، مال  
 

 :التحذير من شهادة الزور
قد هنى اهلل تعاىل عنها ِف كتابه ، وأهنا حمرمة شرًعا ،اتف  الفقهاء على أن شهادة الزور من أكرب الكبائر

ْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّوِر{ ]احلج: }فَاْجَتِنُبوا الر ْجَس ِمَن اأْلَ : قال اهلل تعاىل ؛مع هنيه عن عبادة األوثان
34]. 

أَل أنبئكم صلى اهلل عليه وسلم: )) قال النيب: قال رضي اهلل عنه رة الثقفيكْ روى البخاري عن أيب بَ 
وجلس وكان  ((وعقوق الوالدين، اإلشراك باهلل: ))قال، بلى يا رسول اهلل: واقال، ثالثًا ((كرب الكبائر؟بأ

: البخاري حديث؛ )ليته سكت:  قلنافما زال يكررها حىت: قال، ((أَل وقول الزور)) :المتكًئا فق
9620.) 

 

 



 :إثبات شهادة الزور
 :ت شهادة الزور بما يليتثب  
 .وذلك بأن يعرتف الشخص أنه شاهد زور  : باإلقرار واَلعرتاف( 5)
ويعلم أن ، لشام ِف وقت  كأن يشهد على رجل  بفعل  ِف ا: بأن يشهد الشخص مبا يقطع بكذبه( 9)

أو أن هذه البهيمة ِف يد هذا ، أو يشهد بقتل رجل  وهو حي، املشهود عليه ِف ذلك الوقت ِف العراق
، أو يشهد على رجل  أنه فعل شيًئا ِف وقت  وقد مات قبل ذلك، منذ ثالثة أعوام  وسنها أقل من ذلك

ج   املوسوعة الفقهية الكويتية؛ )علم تعمده لذلكِما يتيقن بكذبه وي ،وأشباه هذا ،أو َل يولد إَل بعده
 (.920ص   96
 

 :عقوبة شاهد الزور
 (.أي التأديب) ولذلك فإن عقوبته هي التعزير ؛الشريعة اإلسالمية َل تقدر عقوبًة حمددًة لشاهد الزور

ر وشهَّ  ،وبًاره وجعزَّ  ،إذا ثبت عند احلاكم عن رجل  أنه شهد شهادة زور  عمًدا: أمجع الفقهاء على أنه
 .به
تأديب شاهد الزور : فقال الشافعية واحلنابلة وبعض املالكية ،كيفية التعزير قد اختلف الفقهاء ِفل

ه رأسه وإهانتَ  فَ شْ أو كَ  وإن رأى أن حيبسه، دهإن رأى تعزيره باجللد جلَ  ،ض إىل رأي احلاكممفوَّ 
 .ر جلدات  شْ جلده على عَ وَل يزيد ِف ، فعل ذلك ،وتوبيخه

 .َل يبلغ بالتعزير أربعني سوطًا: الشافعي اإلمام الوق
أو حملة قبيلته ، فإن احلاكم يوقفه ِف السوق إن كان من أهل السوق: وأما كيفية التشهري به بني الناس

إن احلاكم يقرأ : ويقول املوكل به، أو ِف مسجده إن كان من أهل املساجد، إن كان من أهل القبائل
 (.922ص   96ج   املوسوعة الفقهية الكويتية) ؛ذا شاهد زور  فاعرفوهه: عليكم السالم ويقول

 

 



 :الزور اهدبة شتو 
لت بِ قُ ، وتبني صدقه فيها وعدالته، ة تظهر فيها توبتهوأتت على ذلك مد ،إذا تاب شاهد الزور

وألنه تائب من  [،88ن: }ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا{ ]آل عمرا: لقوله تعاىل ؛شهادته
ة؛ ألنه َل تظهر صحة ومدة ظهور التوبة عند مجهور الفقهاء سنَ  ،فقبلت توبته كسائر التائبني ،ذنبه

 ، التوبة ِف مدة  قريبة  
ُ
ًة؛ ألنه متر فيها الفصول األربعة اليت هتيج فيها د بالتقدير سنَ دَ فكانت أوىل امل

 (.928ص   96ج   لفقهية الكويتيةاملوسوعة ا) ؛الطبائع وتتغري فيها األحوال
وأرجو من يقرؤها أن يدعو اهلل ، طالب العلم الكرام أسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذه الرسالة إخواين

فإن دعوة األخ املسلم ألخيه  ؛وحسن اخلامتة، والثبات على احل  ،والتوفي  سبحانه يل باإلخالص
ميَاِن َوََل }رَ : وأختم بقول اهلل تعاىل ،بظهر الغيب مستجابة ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ ب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

 .[54وٌف َرِحيٌم{ ]احلشر: ؤُ جَتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغال  لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا إِنََّك رَ 
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