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ملخص
تبحث ىذه الدراسة في الحاالت التم يجكز فييا كتماف الشيادة ،إذ تتناكؿ مفيكـ الكتماف كحكمو ،كقد حصرت الحاالت

التي يشرع فييا لممكمؼ أف يكتـ الشيادة ،كيعدؿ عنيا ،كذكرت األدلة عمييا مف الكتاب كالسنة كالمعقكؿ ،كما بينت انسجاـ

الحكـ األصمي كىك كجكب أك مندكبية أداء الشيادة ،كالحكـ االستثنائي كىك جكاز كتمانيا في بعض الحاالت ،كىي تظير

رحمة ىذه الشريعة ،كعدالتيا بتحقيؽ مصالح المكمؼ في جميع أحكاميا.

Abstract
"This study investigates with holding testimony, it discuss the concept of "with holding testimony
and its judgment in Islam, it specifies the cases in which a person is allowed in Islamic rules to with hold
his testimony cites the supports evidence from the holy Quran, Sunnah, and reason. it also shows the
harmonious nature of the original, judgment, testimony, and the exceptional judgmen , the legality of
with holding in certain cases which meet Islamic objectives and intentions further, it highlights the justice
and the mercy of Islamic jurisprudences in fulfilling a reason's interests in all its rules.

مقدمة:
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى
آلو كصحبو كمف سار عمى نيجو إلى يكـ الديف.
أما بعد فقد ثبت لكؿ مطمع عمى ىذه الشريعة

شمكليا كربانيتيا ،كعدالتيا كرحمتيا ،فيي تحقؽ

* أستاذ مساعد ،كمية الدراسات الفقيية كالقانكنية ،جامعة آؿ البيت.

يجمع الحاالت التي يجكز فييا عدـ أداء الشيادة  ،كيبيف
أحكاميا كيستدؿ  .ليا ،كقد جاء ىذا البحث في تمييد

كثمانية مطالب كخاتمة.
اليا
المطلب التمهيدي :في تعريؼ الشيادة ككتمانيا كأحك .

مصمحة المكمؼ ،كتجيب عف أسئمتو ،كتحؿ مشكالتو،

المطـلب األول  :كتماف الشيادة في الحدكد.

كتغطي أحكالو جميعان ،العادية كالطارئة ،حتى يبقى

المطلب الثاني  :كتماف اؿشيادة في حؽ اآلدمي إف

المكمؼ عمى الدكاـ في ظالليا  .كمف جكانب أىمية ىذا
البحث أنو يبيف الحكـ الشرعي لمشيادة عندما تككف

مطمكبة مف المرء ،كمتى يجكز لو عدـ أدائيا .
كقد قمت بحصر الحاالت التي يسكغ فييا
لممكمؼ عدـ أداء الشيادة كبينت حكـ الشيادة كحكـ

كؿ حالة يشرع فييا ترؾ الشيادة كذكرت األدلة النقمية
كالعقمية عمييا .
كلـ أجد في حدكد إطالعي مف القدماء
الشكؿ الذم
المسألة بيذا ػ
ػ
المحدثيف مف أفرد ىذه
ػ
ك
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لـ يطمبيا .

المطلب الثالث  :كتماف الشيادة إذا كجد مف يقكـ
بيا سكاه .

المطلب الر ـابع

ضرر
 :كتماف الشيادة إذا لحؽ الشاىد .

المطلب الخامس  :كتماف الشيادة إذا أدت إلى الظمـ.
المطلب السادس  :كتماف الشيادة إذا كاف الحاكـ ال يقبؿ
شيادتو.

المطلب السابع  :كتماف الشيادة إذا كانت ال تنفع.
المطلب الثامن  :كتماف الشيادة في القانكف.
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الخاتمــــة

 :كقد بينت فييا أىـ النتائج التي

تكصمت إلييا.

المطلب التمهٌدي :فً تعرٌف الشهادة وكتمانها
وأحوالها.

أمر اهلل تعالى في كتابو الكريـ بإقامة اؿ شيادة،
ِ
يموا َّش
ادةَ لِلَّش ِ  :ٕ[الطالؽ] ،كقاؿ
الل َه َ
قاؿ تعالى َ :وَق ُ
ي َ ْد ٍل ِّممن ُن ْم  :ٕ[الطالؽ] ،كنيى
تعالىَ  :وَ ْ
ل ِه ُدوا َ َو ْ
عف كتمانيا فقاؿ َ  :و َ تَ ْنتُ ُمواْ َّش
ادةَ  :ٕٖٛ[البقرة]،
الل َه َ
 ،فيي كسيمة
كذلؾ ألىميتيا في األحكاـ الشرعية

أصحابيا ،كطريؽ إلزالة
إليصاؿ الحقكؽ إلى
الخصكمات ،كفض النزاعات ،كغير ذلؾ مف ِ
ؾ ََـ.
الح َ
كاقامة الشيادة أصؿ عاـ يطمب مف المكمفيف
القياـ بو  ،لكف ىذا األصؿ يعتريو استثناءات يجكز

عندىا عدـ إقامتيا  ،كيسكغ لممكمؼ كتمانيا كالعدكؿ
عنيا في ظركؼ خاصة ،كحاالت استثنائية ،كنحاكؿ في
بحثنا ىذا أف نبيف الحاالت التي يشرع لممكمؼ فييا

كتمانيا ،حتى يككف المكمؼ عمى عمـ تاـ بالمكاطف التي
تشرع فييا إقامتيا  ،كالحاالت التي يشرع فييا العدكؿ
عنيا كتركيا.
كلقد جاء ذكر الشيادة كأحكاميا في القرآف الكريـ
في مكاطف كثيرة  ،كما ذكرت أحكاميا كفصمت في كثير

مف األحاديث النبكية  ،مما يدؿ عمى أىميتيا ككثرة

األحكاـ المتعمقة بيا  ،كشدة الحاجة إلييا  ،كمف ىذه
يد ْي ِن من ِّمر َجالِ ُن ْم
استَ ْ
ل ِه ُدواْ َ
ل ِه َ
اآليات قكلو تعالى َ :و ْ
َّش
ام َرَتَ ِ
ض ْو َن ِم َن
ان ِم َّشمن تَْر َ
فَِإن ل ْم َي ُنوَنا َر ُجلَ ْي ِن فََر ُج ٌل َو ْ
الله َداء َن تَ ِ
اه َما
اه َما فَتُ َ ِّمن َر إِ ْح َد ُ
ض َّشل إْ ْح َد ُ
ُّش َ
ُخ َرى :ٕٕٛ[البقرة].
األ ْ
آر
ض َّش
كقكلو تعالى َ  :وَ ْ
ل ِه ُد ْواْ إِ َ ا تََب َاي ْعتُ ْم َو َ ُي َ

ِ
يد  :ٕٕٛ[البقرة] ،كنيت اآلية التي بعدىا
ب َو َ َ
ل ِه ٌ
َنات ٌ
عف كتماف الشيادة  ،قاؿ تعالى َ :و َ تَ ْنتُ ُمواْ ال َّش
ادةَ
ل َه َ
َو َمن َي ْنتُ ْم َها فَِإ َّشن ُ ِثم َق ْل ُب ُ :ٕٖٛ[البقرة].
ٌ

ككذلؾ آيات أخرل كثيرة تبيف الشيادة في الحدكد
كالكصية كالطالؽ كغيرىا مف المعامالت

 ،كما تبيف

نصاب الشيادة  ،كصفات الشاىد  ،كاقامتيا بالعدؿ ،
ككردت كذلؾ في األحاديث النبكية الشريفة  ،كىذا يستمزـ
معرفة أحكاـ الشيادة التي منيا جكاز العدكؿ عنيا

كتركيا .كيستدعي تعريؼ الشيادة ككتمانيا كأحكاؿ
الشيادة كنكجز ذلؾ فيما يأتي:
الفرع األول :تعرٌف كتمان الشهادة:
البد لنا قبؿ الدخكؿ في أحكاـ الكتماف كمسائمو

كعمى

مف تعريؼ كتماف الشيادة عمى سبيؿ اإلفراد
أساس أنيا مركب إضافي:
و ً :تعريف النتمان:

الكتماف في المغة  :مف الفعؿ الثالثي كتـ  ،ككتـ
ظلَ ُم ِم َّشمن
الشيء كتمان ستره كأخفاه  ،قاؿ تعالىَ  :و َم ْن َ ْ
ند ُ ِم َن اللّ ِ  :ٔٗٓ[البقرة] ،كالكتماف اإلخفاء
َنتَ َم َ
ادةً ِ َ
ل َه َ

قاؿ " :البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا فإف صدقا كبينا بكرؾ
(ٔ)

ليما في بيعيما كاف كذبا ككتما محؽ بركة بيعيما"

فقد

لمبياف
جاء الكتماف في الحديث مقابالن .

كالكتماف نقيض اإلعالف  ،ناقة كتكـ ال ترغك إذا

ركبت(ٕ).

كيظير فيما تقدـ أف الكتماف يدؿ عمى الستر

كاإلخفاء كاإلمساؾ عف البياف ،كاذا أسند إلى الشيادة دؿ
عمى إخفائيا كسترىا كعدـ القياـ بيا.
كذكر اإلماـ النسفي أف كتماف الشيادة أف

يضمرىا بالقمب كال يتكمـ بيا(ٖ).

كىذا الذم ذكره النسفي يشكؿ مفيكما صحيحا
لمكتماف ،حيث يعزـ الشاىد بقمبو عمى ترؾ أداء الشيادة
بمسانو كلذا فقد أُسند الكتماف إلى القمب ألف القمب ىك
األصؿ في عممية الكتماف  ،قاؿ تعالى َ  :و َمن َي ْنتُ ْم َها
فَِإ َّشن ُ ِثم َق ْل ُب ُ :ٕٖٛ[ البقرة].
ٌ
ثانياً :تعريف اللهادة للغ واصططحاً:

كعايف
المغةشيد بمعنى أخبر ،كحضر. ،
الشيادة في :
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كالشيادة  :خبر قاطع ،كشيد ب كذا أم أدل ما
عنده ،كشيد الشيء  :أم عاينو قاؿ تعالى  :فَ َمن
ل ِه َد ِمن ُن ُم َّش
 :ٔٛ٘ [البقرة ] ،كشيد
َ
ص ْم ُ
الل ْه َر َف ْل َي ُ
المجمس  :أم حضره .
ط ِائفَ ٌغ ِّمم َن
ل َه ْد َ َ َاب ُه َما َ
قاؿ تعالى َ  :وْل َي ْ
ين :ٕ[النكر] ،كقد يعبر بالشيادة عف الحكـ قاؿ
ا ْل ُم ْ ِم ِن َ
ل ِ
َه ِل َها :ٕٙ[يكسؼ].
ل ِه َد َ
تعاؿلَ  :و َ
اه ٌد ِّمم ْن ْ
كشيد الشاىد عند الحاكـ أم بيف ما يعممو

كأظيره ،كأصؿ الشيادة اإلخبار بما شاىده

 ،قاؿ

كالذم أرجحو ىك تعريؼ الدردير فيك أ شمؿ ىذه

التعريفات كأدقيا  ،فقد بيف أنيا إخبار عف عمـ لتخرج

بذلؾ شيادة الزكر ،كالشيادة عف غير عمـ ،كذكر الجية
التي يشيد عندىا فشممت الشيادة عند القاضي  ،كعند
الحكميف ،كذكر المقصد منيا كىك القضاء بمقتضى ىذه
الشيادة ،ليصؿ الحؽ إلى صاحبو  ،كاذا كاف القضاء

يبنى عؿييا فتككف في كؿ ما يقضى بو مف حقكؽ اهلل
كحؽ اآلدمي كالمنافع كاألعياف.
ثالثا :نتمان اللهادة في ا صططح:

ودا  :ٚٛ[اإلسراء] ،أم
ان َم ْ
ل ُه ً
تعالى:إِ َّشن قُْر َن ا ْلفَ ْج ِر َن َ
تحضره مالئكة الميؿ كمالئكة النيار(ٗ).

كاإلمساؾ كاإلخفاء ،كاذا أسند ىذا المفظ لمشيادة فإنو يتناكؿ

حكؿ اإلخبار كالحضكر كالمعاينة كالحكـ.

الشيادة بأنو :اإلمساؾ عف إخبار حاكـ عف عمـ بحيث

مما تقد ـ نرل أف معنى الشيادة في المغة يدكر
كأما الشيادة اصطالحان  :فقد عرفيا ابف اليماـ مف

الحنفية" :بأنيا إخبار صدؽ إلثبات حؽ بمفظ الشيادة
في مجمس القضاء"(٘).

كيؤخ ذ عمى ق ذا التعريؼ قصر الشيادة عمى

مجمس القاضي  ،كفيق "دكر" حيث كرد في ثناياه لفظ
المعرؼ.

تبيف لنا مما سبؽ أف معنى الكتماف يدكر حكؿ الستر

عدـ اإلخبار بيا ،فيتحدد عمى ضكء ذلؾ ـ عنى كتماف

بمقتضاه
.
يحكؿ ذلؾ بيف الحاكـ كالقضاء
فكاف إمساؾ الشاىد عف اإلخبار بيذا العمـ مانعا

لمحاكـ أف يقضي بما أمسؾ عنو الشاىد.

علٌها
الفرع الثانً :أحوال الشهادة وحكمها واألدلة :
و  :حوال اللهادة:

لمشاىد في الشيادة حاالف ىما ،التحمؿ كاألداء.

كعرفيا الدردير مف المالكية بأنيا " :إخبار حاكـ

عف عمـ ليقضى بمقتضاه"(.)ٙ

يقكؿ ابف فرحكف  :فممشيادة حالتاف  ،حالة تحمؿ ،
كحالة أداء  ،فأما التحمؿ كىك أف يدعى ليشيد كيستحفظ

كعرفيا األنصارم  :بأنيا إخبار عف شيء بمفظ

الشيادة فإف ذلؾ فرض كفاية يحممو بعض الناس عف

كه ذا التعريؼ ال يحدد مكاف الشيادة حيث أف

الشيادة...،

خاص(.)ٚ

مكقعيا مجمس القضاء أك مجمس الحكميف  ،كؿـ يذكر
صدؽ الخبر  ،كال المقصد مف الشيادة  ،كال أف اإلخبار
صادر عف عمـ.
كعرفيا البيكتي مف الحنابمة " :بأنيا اإلخبار بما

عممو بمفظ خاص"(.)ٛ

كه ذا التعريؼ لـ يذكر الجية التي تككف عندىا

الشيادة ،كال المقصد منيا.

بعض حيث يفتقر إلى ذلؾ  ،كيخشى تمؼ الحؽ بعدـ
كأما األداء كىك أف يدعى ليشيد بما عممو
كاستحفظ إياه فإف ذلؾ كاجب عميو

مف الفقياء بالكجكب في حالة التحمؿ كاألداء(ٓٔ).

كمف لـ يصرح بالكجكب في الحالتيف كاف كالمو
يتضمف ذلؾ ،ألنو إذا قاؿ بكجكب األداء فالتحمؿ يتعيف
اجب
كـ ال يتـ الكاجب إال بو فيك ك .
طريقان ليذا األداء ،ا

يقكؿ ابف عطيو  :حذؼ المتعمؽ عند قكلو تعالى :

ْب ُّش
الل َه َداء إِ َ ا َما ُد ُ واْ
َ و َ َي َ
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شمكؿ ما يدعكف ألجمو مف تحمؿ عند قصد اإلشياد ،

كمف أداء عند االحتياج إلى البينة(ٔٔ).

مف تعطيؿ الحؽ ،فالمدعك مندكب ،كلو أف يتخمؼ ألدنى
عذر فال إثـ عميو ،كال ثكاب لو كاذا كانت الضركرة،

كىذا حكـ بكجكب الشياد ة إذا كانت في حقكؽ

كخيؼ تعطيؿ الحؽ أدنى خكؼ قكم الندب ،كقرب مف

كما أنيا تتناكؿ حكـ الشيادة في األحكاؿ

الكجكب ،كاذا عمـ أف الحؽ يذىب كيتمؼ بتأخر الشاىد

(ٕٔ)

العباد

العامة كعند تحقؽ الشركط  ،أما الحاالت االستثنائية فميا

حكـ آخر كذلؾ ما سنكضحو في الحاالت التي ُيشرع
فييا كتماف الشيادة.

محصمة ،ككاف الدعاء إلى أدائيا ،فإف ىذا الظرؼ آكد،
()ٔٚ

ألنيا قالدة في العنؽ ،كأمانة تقتضي األداء"

كمف ىنا

فإف المقصد الذم تحققو الشيادة مف تحصيؿ الحقكؽ

ثانيا :حنم اللهادة:
القياـ بالشيادة كاجب عمى المكمؼ إذا عمـ ذه اب

الحؽ بتأخر الشاىد ،كقد تأخذ حكـ الندب أك اإلباحة إذا
كثر الشيكد كأمف تعطيؿ الحؽ ك كما في الحدكد كغيرىا
كسنبيف ىنا حكميا في حالة الكجكب أما حاالت الندب

كاإلباحة ،فسكؼ نأتي عمييا في حاالت كتماف الشيادة،

يقكؿ اإلماـ الطبرم في تأكيؿ قكلو تعالى  :فَطَ تَتَّش ِبُ واْ
ا ْل َه َوى َن تَ ْع ِدلُواْ  :ٖٔ٘[النساء] أم تعدلكا عف الحؽ
(
بالحؽٖٔ).
فتجكركا بترؾ أمانة الشيادة
كالجكر كترؾ األمانة كؿ منيما محرـ

عف الشيادة فكاجب عميو القيا ـ بيا ،ال سيما إف كانت

 ،ككاجب

عمى المكمؼ أف يترؾ المحرـ  ،فيككف القياـ بيا ىك

العدؿ ،ككذلؾ فإف أداء األمانة مف الكاجبات الشرعية.
كيقكؿ الجصاص  :كيمزـ إقامتيا عمى طريؽ

كايصاليا إلى أصحابيا يجعميا كاجبة ،فإذا تعينت الشيادة
طريقان إلى تحصيؿ الحؽ كانت كاجبة ،ألف إيصاؿ الحؽ
إلى صاحبو مف الكاجبات الشرعية ،كمف المقاصد التي

قررىا الشارع.
ثالثا :األدلغ لى وجوب اللهادة:

يمكف أف يستدؿ عمى كجكب الشيادة في الحاالت

العامة عند تحقؽ الشركط كانتفاء المكانع بالقرآف كالسنة

كالمعقكؿ كمف ذلؾ ما يأتي:
األدلغ من القر ن النريم:

ٔ .قكلو تعالى  :فَطَ تَتَّشِب ُعواْ ا ْل َه َوى َن تَ ْع ِدلُواْ
النساء] كجو الداللة  :اآلية تنيى المكمؼ عف اتباع اليكل

:ٖٔ٘[

كمجاكزة العدؿ ،فيجب عميو التزاـ العدؿ بأداء الشيادة،

اإليجاب إذا لـ يجد مف يشيد غيره  ،كىك فرض كفاية

قاؿ اإلماـ الطبرم عند تفسير ىذه اآلية  " :أم عف الحؽ

كقد صرح بالكجكب إذا تعينت الشيادة عمى

كمف الكاجبات الشرعية عمى المكمؼ أف يترؾ

كالجياد كالصالة عمى الجنائز(ٗٔ).

الشخص فمـ يكجد غيره كعند تحقؽ الشركط كثير مف

فقياء المذاىب(٘ٔ).

كىذا الكجكب قد يككف عينيان إذا لـ يكجد غيره  ،أك

لـ يتحقؽ نصاب الشيادة  ،كقد يككف كفائيان إذا كجد

غيره(.)ٔٙ

ْب
يقكؿ ابف عطية عند تفسير قكلو تعالى َ  :و َ َي َ
ُّش
الل َه َداء إِ َ ا َما ُد ُ واْ  :ٕٕٛ[البقرة] كاآلية كما قاؿ الحسف
جمعت أمريف عمى جية الندب فالمسممكف مندكبكف إلى

إعانة إخكانيـ ،فإذا كانت الفسحة لكثرة الشيكد ،كاألمف
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)2ه 2007/م

فتجكركا بترؾ أمانة الشيادة"(.)ٔٛ
الجكر ،كأف يؤدم األمانة.

ْب ُّش
الل َه َداء إِ َ ا َما ُد ُ واْ
ٕ .قكلو تعالى َ  :و َ َي َ
البقرة] كاآلية تنيى المكمؼ عف االمتناع عف تمبية الدعكة

:ٕٕٛ[

لمشيادة ،كالنيي يدؿ عمى التحريـ ،كيقابميا اإليجاب،
فال يخمص المكمؼ مف النيي السابؽ إال إذا قاـ بيا

أداء ،قاؿ القكنكم عند ذكر اآلية السابقة  " :إذ
تحمالن ك ن
النيي عف اإلباء عند الدعاء أمر بالحضكر عند
الدعاء"(.)ٜٔ
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ٖ .قكلو تعالى َ  :و َ تَ ْنتُ ُمواْ َّش
ادةَ َو َمن َي ْنتُ ْم َها فَِإ َّشن ُ
الل َه َ
ِثم َق ْل ُب ُ :ٕٖٛ[اؿبقرة].
ٌ
فال يخمص المكمؼ مف اإلثـ إال بالقياـ بيا،
كيجب عمى المرء أف يخمص نفسو مف اإلثـ كينأل عف
الحراـ الذم تنيى عنو اآلية ،قاؿ الشككاني

 " :كمف

الكبائر كتماف الشيادة ،ألف اهلل تعالى يقكؿ
َي ْنتُ ْم َها فَِإ َّشن ُ ِث ٌم َق ْل ُب ُ :ٕٖٛ[البقرة](ٕٓ).

َ :و َمن

األدلغ من السنغ النبويغ:

ٔ .عف زيد بف خالد الجيني أف النبي  ػؽاؿ  " :أال
أخبركـ بخير الشيداء؟ الذم يأتي بشيادتو قبؿ أف

يسأليا "(ٕٔ).

كجو الداللة :الحديث يرغب المكمؼ بالمبادرة إلى

صاحبو
.
أداء الشيادة ،ألف مف مقاصدىا إيصاؿ الحؽ إلى
كقد كجو الفقياء ق ذا الحديث تكجييات متعددة
نذكر منيا:

* أنو محمكؿ عمى مف عنده شيادة إلنساف بحؽ ال
يعممو ،أك يمكت صاحب الحؽ ك

يخمؼ كرثة ال

يعممكف ىذا الحؽ ،فيأتي الشاىد يخبرىـ بيذا

الحؽ(ٕٕ).

* أنو محمكؿ عمى شيادة الحسبة في غير حقكؽ

اآلدمييف ،كالطالؽ كالعتؽ كالكقؼ كالكصايا الع امة

كالحدكد(ٖٕ).

* كجو ثالث أنو محمكؿ عمى المجاز كالمبالغة في أداء
الشيادة بعد طمبيا ال قبمو ،كما يقاؿ  :الجكاد يعطي

قبؿ السؤاؿ ،أم يعطي سريعان(ٕٗ).

كعمى جميع األحكاؿ كالتكجييات السابقة فإنو

يطمب القياـ بالشيادة ،إذ الرسكؿ يخبر عف صفات
أفضؿ الشيداء أنو الذم يبادر بيا ،حيث تحقؽ ىذه
المبادرة إيصاؿ الحقكؽ إلى أصحابيا.

ٕ .ركل كائؿ بف حجر قاؿ  :جاء رجؿ مف حضرمكت
كرجؿ مف كندة إلى النبي  فقاؿ الحضرمي :يا رسكؿ اهلل
إف ىذا غمبني عمى أرض لي ،فقاؿ الكندم  :ىي أرضي
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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كفي يدم ،فميس لو فييا حؽ ،فقاؿ النبي :ألؾ بينة؟ قاؿ:
ال ،قاؿ  :فمؾ يمينو ،قاؿ يا رسكؿ اهلل  :الرجؿ فاجر ال
يبالي عمى ما حمؼ عميو ،كليس يتكرع مف شيء ،قاؿ :
ليس لؾ إال ذلؾ ،قاؿ :فانطمؽ الرجؿ ليحمؼ لو ،فقاؿ 
لما أدبر  :لئف حمؼ عمى مالو ليأكمو ظمما ليمقيف اهلل

تعالى كىك عنو معرض(ٕ٘).

كالحديث فيو داللة عمى ـ شركعية الشيادة كمكطف
الشاىد في الحديث سؤاؿ الرسكؿ لمحضرمي "ألؾ بينة؟"
كالشيادة بينة كىى طريؽ إلثبات الحؽ ،كايصاؿ الحؽ

إلى صاحبو مف مقاصد الشرع ،كاذا كاف إيصاؿ الحؽ

كاجبان فقد حدد الرسكؿ الشيادة أكؿ الطرؽ إليصاؿ ىذا
فيك

الحؽ إلى صاحبو ،كما ال يتـ الكاجب إال بو

كاجب.
ٖ .قاؿ " :شاىداؾ أك يمينو"(.)ٕٙ
كجو الداللة  :كرد الحديث في معرض خصكمة
بيف رجميف فجعؿ

 الشيادة الطريؽ األكؿ لرفع

الخصكمة كايصاؿ الحؽ إلى صاحبو ،كرفع الخصكمات
كاثبات الحقكؽ مف الكاجبات الشرعية.
ثالثاً :العقل :كيمكف أف يستدؿ ىنا بما يأتي:

ٔ .ىذه الشريعة ليا مقاصدىا كغاياتيا ،فيناؾ مقاصد
عامة لمشريعة ،كىناؾ مقاصد خاصة لكؿ حكـ مف

تمتقي

أحكاميا ،كىذه المقاصد العامة كالخاصة،
كتتعاضد.

كمصمحة المكمؼ في العاجؿ أك اآلجؿ أك فييما

معان ،مقصد شرعي مف كؿ حكـ مف أحكاـ ىذه الشريعة،
يقكؿ ابف تيميو " :إف الشريعة اإلسالمية جاءت بتحصيؿ
المصالح كتكميميا كتعطيؿ المفاسد كتقميميا"(.)ٕٚ

كأداء الشيادة باختالؼ أحكاميا كأحكاليا ،مف
أحكاـ الشريعة التي تتحقؽ فييا المقاصد الشرعية العامة

لمشريعة ،كالمقاصد الخاصة لألحكاـ.

كفي قياـ الشيادة صالح الديف كالدف

يا ،يقكؿ

الجصاص" :كآية الديف بما فييا مف ذكر االحتياط بالكتاب
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كالفقياء في ىذه الحالة بيف مجيز لمكتماف

كالشيكد المرضييف كالرىف تنبيو عمى مكضع صالح الديف
كالدنيا معو ،فأما في الدنيا فصالح ذات البيف ،كنفي التنازع

كمستحب لو ككؿ ذلؾ في دائرة المشركعية.

(ٖٗ)
يخير
قاؿ المرغيناني  :كالشيادة في الحدكد ّ

كاالختالؼ ،كفي التنازع كاالختالؼ فساد ذات البيف

()ٕٛ
للُواْ
كذىاب الديف كالدنيا  ،قاؿ تعالىَ  :و َ تََن َاز ُ واْ فَتَ ْف َ
يح ُن ْم :ٗٙ[ األنفاؿ].
َوتَ َ
ْه َب ِر ُ
كبالشيادة يقؿ الخالؼ كالتنازع ،كتسيؿ معرفة

لمذم شيد عنده" :لك سترتو بثكبؾ لكاف خيانر لؾ"(ٖ٘).

صالح ديف المكمؼ كدنياه.

مفمح :مف كاف عنده شيادة في حد مف حدكد اهلل أبيح

الكاذب مف غيره ليعاـ ػؿ ك هؿ بما يستحػؽ ،كفي ذلؾ
كذلؾ إذا ارتفعت الشيادة كالبينات ربما طمب

صاحب الحؽ أكثر مف

حقو ،كاستخدـ كسائؿ كيدية

لمطرؼ اآلخر ،كذلؾ إضرار بالطرفيف ،كارتكاب
لممحرـ ،كفساد ذات البيف ،ككؿ ذلؾ مفسد لدنيا المكمؼ

كأخراه(.)ٕٜ

ٕ .لك جاز لكؿ أحد أف يمتنع عنيا لبطمت الكثائؽ،
كضاعت الحقكؽ ككاف فيو سقكط ما أمر اهلل بو كندب
إليو مف التكثيؽ بالكتاب كاإلشياد(ٖٓ).

ٖ .الشيادة أمانة فيجب أداؤىا كسائر األمانات(ٖٔ).
ٗ .تقرر كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
باألدلة القطعية ،ككجب أداء الشيادة مف ىذا القبيؿ،

السيما عند خشية فكت الحؽ

(ٕٖ)

كبيذا يشيد لكجكبيا

شكاىد األمر بالمعركؼ كأدلتو ألنيا داخمة تحتو.
الحاالت الــتً ٌُشرع فٌها للمكلف كتمان الشهادة:

إذا تحققت في الشاىد شركط الشيادة كانتفت

أداء إذا تعينت عمى
المكانع ،كجبت عميو الشيادة تحمالن ك ن
الشخص كما رأينا ،لكف الشريعة فييا الحكـ األصمي
كاالستثناء منو ،كفييا تخصيص العاـ ،كتقييد المطمؽ،

ككما تراعى الظركؼ العادمة تراعى الظركؼ الطارئة،
كسنحاكؿ بإذف اهلل بياف الحاالت التي يجكز فييا لمشاىد
أف يكتـ الشيادة في المطالب اآلتية:

المطلب األول :كتمان الشهادة فً الحدود .
يجكز لمشاىد أال يشيد في الحدكد ترغيبان في

الستر ،كقد قاؿ بذلؾ جميكر مف الفقياء(ٖٖ).
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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فييا الشاىد بيف الستر كاإلظيار ،ألنو بيف حسبتيف،
إقامة الحد كالتكقي مف اليتؾ ،كالستر أفضؿ لقكلو



كمف الذيف نصكا عمى اإلباحة الحنابمة  :قاؿ ابف

لو أقامتيا كلـ يستحب ،كلمحاكـ أف يعرض لو بالكقكؼ

عنيا في أحد الكجييف(.)ٖٙ

كفي حد السرقة يستحب لمشاىد أال يشيد بالسرقة
إحياء لحؽ المسركؽ منو ،كال يقكؿ
بؿ يشيد بأخذ الماؿ،
ن
سرؽ ،محافظة عمى الستر ،كألنو لك ظيرت السرقة
لكجب القطع ،كالضماف ال يجاـ ع القطع فال يحصؿ
()ٖٚ

إحياء لحقو

.

كبذا فاف الشيادة بأخذ الماؿ تكصؿ الحؽ إلى
صاحبو ،كذلؾ مقصد شرعي ،كال تكجب الحد فيتحقؽ
بذلؾ الستر.

ككتماف الشىادة في الحدكد ال يعارض ،قكلو تعالى:
ُّشون َن تَ ِليع ا ْلفَ ِ
ين َم ُنوا لَ ُه ْم
اح َ
ل ُغ ِفي الَّشِ َ
ين ُي ِحب َ
إِ َّشن الَّشِ َ
َ
َ ِ
يم ِفي ُّش
الد ْن َيا َو ْاا ِخَرِة :ٜٔ[النكر] ،ألف ظاىرىا أف
َ ٌ
اب َل ٌ

الكافريف يحبكف إشاعة الفاحشة في المؤمنيف ألجؿ إيمانيـ،

كألف مقصكد الشاىد مف كتماف الشيادة في الحدكد ارتفاع
(
إشاعتيا.)ٖٛ
الفاحشة ال

كىناؾ صكر مف الشيادة في الحدكد يجب أداء
الشيادة فييا فتبقى عمى أصميا منيا:
و  :مف عرؼ بالشر كالفساد ،فيتكجو فيو جانب

إقامة الشيادة ،كعدـ الستر ( ،)ٖٜككجو ذلؾ أنو مجاىر،

كىك معركؼ بخطكرتو ،فيك لـ يسع إلى الستر ،كفي

إقامة الحد عميو زجر لو كألمثالو ،فال يجكز ىنا كتماف
الشيادة ،بؿ يترجح حكـ األصؿ كىك تحريـ الكتماف.
ثانيا :يجب عمى شاىد الزنا أف يشيد إذا تعمؽ بترؾ
(ٓٗ)

الشيادة حد ،كما إذا شيد ثالثة بالزنا  ،كفي ىذه الحالة
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الشاىد إلى الستر في الحدكد حد الشيرة فيي تخصص

إذا امتنع الشاىد الرابع عنيا أقيـ حد القذؼ عمى الشيكد
الثالثة ،فأف يشيد الرابع بالزنا كيقاـ الحد عمى الزاني أكلى

عاـ القرآف(ٗٗ).

مف أف يكتـ الشيادة كيحد الثالثة حد القذؼ ،كىذه الحالة

ٗ .الحدكد حؽ هلل ،كاهلل تعالى مكصكؼ بالغنى كالكرـ،

يترجح فييا حكـ األصؿ ،كىك أداء الشيادة ،كليس الكتماف

كحؽ اهلل مبني عمى المسامحة ،فجاز أف يختار الشاىد

الذم ىك االستثناء ،لذا فإف كتماف الشيادة في اؿ حدكد

جانب الستر(٘ٗ).

العصاة ،كازالة المعصية ،فكاف كؿ منيما حكـ (األصؿ

الشيادة في الحدكد كتغميب جانب الستر ما داـ مف كقع

يقصد بو الستر ،كالشيادة عمى المجاىر يقصد بيا زجر

كالذم نرجحو في ىذه المسأ لة ىك استحباب كتماف

كاالستثناء) محققان مقصكد الشارع.

في الحد غير مجاىر ،لألدلة السابقة ،كىي صريحة في

األدلة على جواز كتمان الشهادة فً الحدود:

ىذا الباب ،كألف األدلة التي أمرت بالستر أدلة خاصة،

ىناؾ أدلة شرعية عدة يمكف أف يستدؿ بيا ليذه

كاألدلة التي أمرت بإقامة الشيادة أدلة عامة ،كالخاص يقدـ

المسألة كمنيا:

عمى العاـ ،كاألخذ باألدلة التي أمرت بالستر يتحقؽ فيو

ٔ .قكؿ الرسك ؿ  " :ادرؤكا الحد عف المسمميف ما

إىمالو
الجمع بيف األدلة ،كاعماؿ الدليؿ أكلى مف .

استطعتـ فإف كاف لو مخرهج فخمكا سبيمو فإف اإلماـ أف
يخطيء في العفك خير مف أف يخطيء في العقكبة"(ٔٗ).
كجو الداللة في الحديث

 :أف الحد إذا رفع

بالشبية ،فعدـ الشيادة بو محقؽ لمدرء ،كفي الحديث

المطلب الثانً :كتمان الشهادة فً حق اآلدمً إن لم
ٌطلبها.
قد يككف اآلدمي عالمان بحقو أك غير عالـ بو،

كلذا فسنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف:

ترغيب في درء الحد ،كأف يخطيء اإل ماـ في العفك خير

ٌطلبه
الفرع األول :أن ٌعلم صاحب الحق بحقه ولم .

ٕ .قكلو " : لك سترتو بثكبؾ لكاف خي انر لؾ" (ٕٗ).

ترؾ الشيادة ،قاؿ ابف جزم  " :ال يبتدأُ فيو باألداء (أداء

مف أف يخطيء في الحد.
كجو داللة الحديث  :أف الرسكؿ  يكجو الشاىد

في الحد إلى ترؾ الشيادة ،كأف سعيو إلى الستر بتركيا
أفضؿ ،كالمكمؼ يجب أف يسعى إلى األفضؿ.
ٖ .الشاىد مأمكر بالشيادة باألدلة العامة كما مر بنا،
كىك مأمكر بالستر أيضان في جرائـ الحدكد ،كاألمر

بالستر ىك تخصيص لمعاـ ،فيترجح جانب الستر في
الحدكد عمى إظيار الشيادة.

قاؿ ابف اليماـ  :فكاف كتماف الشيادة في الحدكد

مخصكص مف عمكـ تحريمو(ٖٗ).

كالحنفية ال يخصصكف عاـ القرآف إال بالؽطعي أك
الحديث المشيكر ،كقد بمغت األخبار التي كجيت

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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إذا عمـ صاحب الحؽ بحقو كلـ يطمبو فممشاىد

الشيادة ) حتى يدعى ،فإف دعي إليو أدل ،كاف سكت
عنو ترؾ ذلؾ ،كاف بدأ بيا قبؿ أف يدعى إلييا لـ تقبؿ
منو ،كذلؾ في حقكؽ الناس بعضيـ عمى بعض "

()ٗٙ

.

كقاؿ اؿمقدسي " :مف كانت عنده شيادة آلدمي

عالـ بيا لـ يشيد حتى يسألو صاحبيا ،كاف لـ يعمـ بيا

استحب إعالمو بيا"( ،)ٗٚكمف األدلة عمى مشركعية
الكتماف في ىذه الحالة:

ْب ُّش
الل َه َداء إِ َ ا َما ُد ُ واْ
ٔ .قكلو تعالى َ  :و َ َي َ
[ ٕ :ٕٛالبقرة ] كجو الداللة  :اآلية تنيى المكؿؼ عف ترؾ



الشيادة حيف يدعى ليا كاذا كاف النيي يفيد التحريـ
فما يقابمو ىك اإليجاب إذا دعي ليا ،كال يتحقؽ

الكجكب إذا لـ يدع ليا .
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قاؿ ابف مفمح الحنبمي  :فإف كاف الحؽ ألدمي
معيف لـ تسمع الشيادة منو إال بعد تقديـ الدعكل

...

ألف الشيادة فيو حؽ آلدمي ،فال يست كفى إال بمطالبتو
كاذنو ،كألنو حجة عمى الدعكل ،كدليؿ ليا فال يجكز

الفرع الثانً :أن ال ٌعلم صاحب الحق به.
إذا لـ يعمـ صاحب الحؽ بحقو أك كاف كرثتو ال

يعممكف بحقو فممعمماء في ىذه المسألة قكالف:

القول األول  :يستحب لمشاىد إعالمو كيباح لو

تقديميا عنيا ( ، )ٗٛفال حرج عمى الشاىد ترؾ أدائيا ما

أداؤىا قبؿ إعالمو (٘٘) ،قاؿ المقدسي  :كاف لـ يعمـ بيا

لـ يسأليا ،حدان كانت أك غيره (.)ٜٗ

ٕ .قكلو  " :خير القركف قرني ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف
يمكنيـ ثـ يأتي قكـ ينذركف كال يكفكف كيشيدكف كال

استحب إعالمو بيا(.)٘ٙ

القول الثاني  :يجب عمى الشاىد إعالمو

()٘ٚ

ابف نجيـ  :إنما م لزـ أداؤىا بشركط ،األكؿ طمب

يستشيدكف كيخكنكف كال يؤتمنكف"(ٓ٘).

قاؿ

المدعي فيما كاف مف حقكؽ العباد حقيقة أك حكماَ

كجو الداللة  :لقد ذـ الحديث مف بادر بالشيادة

كانما قمنا أك حكماَ ليدخؿ مف عنده شيادة ال يعمـ بيا

قبؿ أف تطمب منو ،كيحمؿ ىذا عمى حؽ اآلدمي إف لـ

صاحب الحؽ كخاؼ فكت الحؽ فإنو يجب عميو أف

الترجيح:

دلغ القول األول:

يطمبيا كىك عالـ بيا(ٔ٘).

يشيد بال طمب (.)٘ٛ

كالذم نرجحو في ىذه الحالة ىك ترؾ الشيادة

قكؿ النبي  " :أال أخبركـ بخير الشيداء؟ الذم

ٔ .إف األمر في اآلية المتقدمة قد ارتبط بشرط ،إذ طمب

كقد مر بنا ىذا الحديث في أدلة كجكب الشيادة

لألدلة التالية:

المدعي شرط ألداء الشيادة ،كاذا لـ يتكفر الشرط لـ
يتحقؽ المشركط ،كقد نصت المادة رقـ ( )ٜٔٙٙمف
مجمة األحكا ـ العدلية عمى ىذا حيث جاء فييا

:

"يشترط سبؽ الدعكل في الشيادة بحقكؽ الناس".

ٕ .مف المقررات الشرعية أف لصاحب الحؽ التنازؿ عف
حقو ،فإذا لـ يطمبو مع عممو بو ،فقد تنازؿ عنو ،كال
محؿ عندىا لمشيادة.
ٖ .السبب يرتبط بالمسبب ،فال يتحقؽ المسبب مف غير

تحقؽ سببو ،كسبب الشيادة ىك طمب صاحب الحؽ
حقو ،أك خكؼ ضياعو ،لذا فإف الشيادة ال تجب
إال إذا تحقؽ السبب.
قاؿ ابف نجيـ  :كسبب كجكبيا طمب ذم الحؽ أ ك

خكؼ فكت حقو(ٕ٘).

كمف الفقياء مف اعتبر خكؼ فكت الحؽ سببان إذا

كاف صاحب الحؽ ال يعمـ ككنو شاىدان

(ٖ٘)

كقد ذكر ابف

اليماـ أف سببيا ىك خكؼ فكت الحؽ كأف سببية الطمب

يأتي بشيادتو قبؿ أف يسأليا"(.)ٜ٘

كتكجييات العمماء فيو كالتي منيا أنو محمكؿ عمى مف
عنده شيادة إلنساف بحؽ ال يعممو،

أك يمكت صاحب

الحؽ كيخمؼ كرثة ال يعممكف ىذا الحؽ ،فيأتي الشاىد
يخبرىـ بيذا الحؽ أدلة القكؿ الثاني:
ْب ُّش
الل َه َداء إِ َ ا َما ُد ُ واْ 
ٔ .قكلو تعالى َ  :و َ َي َ
البقرة] كجو الداللة أف عدـ العمـ بيا يقكـ مقاـ الدعكة ليا

[ٕ:ٕٛ

إذا عمميا ،إذ الدعكة إلييا تككف حقيقة أك حكمان كما مر

بنا.

ٕ .استدؿ ابف العربي بحديث الرسكؿ " انصر أخاؾ
ظالمان أك مظمكمان "(ٓ ،)ٙؼقد تعيف نصره بأداء الشيادة
التي ىي عنده إحياء لحقو(ٔ.)ٙ

كالذم نرجحو في ىذه المسألة أف صاحب الحؽ إف
كاف ال يعمـ بحقو يندب لمشاىد إعالمو ،كال يجب عميو بعد
ذلؾ تقديميا عمى الدعكل ،فصاحب الحؽ ىك الذم يرفع

ألكفؽ
الدعكل فإف أقاميا لزمت الشيادة كاال فال ،كىذا ىك ا

إنما تثبت كي ال يفكت الحؽ(ٗ٘).

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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لممقاصد الشرعية في إظيار الحقكؽ ،كألف صاحب الحؽ
عنو
ىك األكلى بحقو كلو إسقاطو كالعفك .

المطلب الثالث :كتمان الشهادة إذا وجد من ٌقوم بها
سواه.

لقد تبيف لنا أف المقصد الرئيس مف الشيادة ىك
إيصاؿ الحؽ إلى صاحبو ،فإذا تعينت الشيادة كسيمة
إليصاؿ ىذا ا لحؽ كانت كاجبة ،كىذا التحصيؿ يتحقؽ
بنصاب الشيادة ،فإذا تكفر شيكد يتحصؿ بيـ الحؽ
جاز لمف سكاىـ مف الشيكد أف يتخمؼ عنيا.
قاؿ ابف اليماـ  " :إف كاف في الصؾ جماعة تقبؿ
شيادتيـ كسعو أف يمتنع  ،كاف لـ يكف أك كاف لكف
قبكليا مع شيادتو أسرع ،كجب"(ٕ.)ٙ

كقاؿ ابف جزم " :فال يجب عمى الشاىد أف يتحمؿ

(
لعدموٖ.)ٙ
إال أف يفتقر إليو ،كيخشى تمؼ الحقكؽ "

قاؿ الشيرازم  " :فيي فرض عمى الكفاية فإف قاـ
بيا مف فيو كفاية سقط الفرض عف الباقيف ألف المقصكد

بيا حفظ الحقكؽ كذلؾ يحصؿ ببعضيـ"(ٗ.)ٙ

كقاؿ ابف قدامو  " :فإف قاـ با لفرض في التحمؿ أك

أثم(كا٘.)ٙ
األداء اثناف سقط عف الجميع كاف امتنع الكؿ "

كيستدؿ مف األقكاؿ السابقة لمفقياء اتفاقيـ عمى

ىذه الحالة ،فإف تحصمت الشيادة بغيره أبيح لو تركيا.
األدلغ لى ه

الحالغ:

كنكْا َ ِ
َّلِ
يف بِا ْلِق ْس ِط
آمُنكْا ُك ُ
ؽَّلكام َ
ٔ .قاؿ تعالى َ  :يا أَيُّييَا الذ َ
يف َ
ُشيَ َداء لِمّ ِو :ٖٔ٘[النساء].
كجو الداللة  :تطمب اآلية مف المكمؼ أف يككف

قائمان بالقسط بأداء الشيادة ،فإذا قاـ بيا غيره كفاه ىذا
الكاجب كما ىي فركض الكفايات.

يقكؿ الجصاص  " :نيى اهلل الشاىد بيذه اآلية عف

كتماف الشيادة ألنو يؤدم إلى تضييع الحقكؽ ،كىي
فرض عمى الكفاية ،فإذا لـ يكف مف يشيد عمى الحؽ

غير ىذيف فقد تعيف عمييما فرض أدائيا"(.)ٙٙ
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كقاؿ األسيكطي  " :كاذا دعي إلى الشيادة جماعة
فأجاب اثناف سقط الفرض عف الباقيف ،ألف القصد مف

الشيادة التكثؽ  ..كذلؾ يحصؿ بشاىديف ( ،)ٙٚفإذا تك فر
النصاب الذم يتحصؿ بو الحؽ ال تجب الشيادة عمى
سكاىـ ،فيسكغ ليـ تركيا ،كالعدكؿ عنيا.
ٕ .التكثيقات أساس في كثير مف المعامالت ،كالشيادة
مف أىـ ىذه التكثيقات ،قاؿ تعالى  :أَف تَ ِ
اى َما
ض َّلؿ ْإ ْح َد ُ
ُخ َرل :ٕٕٛ[البقرة] فمك رفعت لرفع معيا
اى َما األ ْ
فَتُ َذ ِّك َر إِ ْح َد ُ
ِ
كالقرض َِ َِ َِ َِ َِ كالمبايعات
جانب ميـ مف المعامالت،
كالمشاركات كالمناكحات ،فإذا عمـ اإلنساف أنو عمى ثقة

مف الكصكؿ إلى حقو ،كتحقؽ مصمحتو أقدـ عمى العمؿ
كالتعامؿ ،كاذا عمـ خالؼ ذلؾ أحجـ ،كفي ذلؾ حرج
كفكات لممصمحة ،كاذا تكفر العدد الكافي مف الشيكد

تحصؿ الحؽ ،كتحققت المصالح.

ٖ .تحديد التكثيؽ مف أعظـ كسائؿ الثقة بيف المتعامميف
كذلؾ مف شأنو تكثير عقكد المعامالت ... ،كالتدايف مف
أعظـ أسباب ركاج المعامالت ،ألف المقتدر عمى تنمية
الماؿ قد يعكزه الماؿ فيضطر إلى التدايف ،ليظير
()ٙٛ

مكاىبو في التجارة

.

كبيذا التكثيؽ

تسير عجمة المجتمع ،كينتعش

االقتصاد ،ألف رككد الحركة في المجتمع ضرر كبير،
كذلؾ فإف حركتو في االتجاه غير الصحيح فييا أضرار

كتجاكز عمى الحقكؽ ،فكاف في الشيادة حث لممجتمع
عمى السير سي انر صحيحان ،كفييا قطع لمخصكمات

كالتجاحد ،كلعؿ مف حكـ صمة آية الديف بما قبميا

مف

آيات الربا أف التعامؿ بالربا حركة في االتجاه غير
الصحيح ،كالقرض ككتابة الديف كتكثيقو حركة في

االتجاه الصحيح ،كىذا التكثيؽ متحقؽ بكجكد العدد
الكافي مف الشيكد ،كما زاد عف حد الكفاية مشقة ال
يقابميا مصمحة معتبرة.

المطلب الرابع :كتمان الشهادة إذا لح ق الشاهد
ضرر .
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ال تطمب الشيادة مف الشاىد إذا لحقو ضرر غير

كالذم نرجحو إباحة امتناع الشاىد عف الشيادة إذا

معيكد ،يقكؿ ابف قدامو  " :كانما يتأثـ الممتنع إذا لـ يكف

لحقو ضرر غير معيكد لألدلة السابقة ،كألف الشيادة إذا

عميو ضرر ككانت شيادتو تنفع ،فإف كاف عميو ضرر

كافت نفعان لمغير كتعارضت مع ضرر النفس فإف حؽ

في التحمؿ كاألداء أك كاف ممف ال تقبؿ شيادتو  ...لـ
()ٜٙ
ض َّش ِ
يد 
ب َو َ َ
ل ِه ٌ
يمزمو  ،لقكلو تعالى َ  :و َ ُي َ
آر َنات ٌ
[ٕ :ٕٛالبقرة].

النفس يقدـ عمى حؽ الغير.

كاذا كاف الضرر يساكم المصمحة المترتبة عمى

الشيادة أك يزيد عنيا جاز كتمانيا ،ألف درء المفاسد

كمف األدلة عمى ىذه الحالة:
ض َّش ِ
يد :ٕٕٛ[البقرة]،
ب َو َ َ
ل ِه ٌ
ٔ .قكلو تعالىَ  :و َ ُي َ
آر َنات ٌ
قاؿ مجاىد كالضحاؾ كطاككس كركل عف ابف عباس :

يسكغ كتماف الشيادة،
ِّ

إلى الشيادة كالكاتب إلى الؾ تابة كىما مشغكالف ،فإذا

يككف أكثر مف الضرر المعتاد كيضبط ذلؾ العرؼ،

أكلى مف جمب المصالح.

كالذم نرجحو أف الضرر المعتبر شرعان ،الذم

أك عدـ اإلجابة إذا دعي ليا

معنى اآلية كال يضار كاتب كال شييد بأف يدعى الشاىد

ىك الضرر الذم تفكت بو مصمحة معتبرة شرعان ،أك

اعتذ ار بعذرىما أخرجيما كآذاىما "(ٓ ،)ٚفال يجكز أف

كعمى ذلؾ تُ َّلنزؿ األمثمة السابقة التي ذكرىا الفقياء،
حيث يستأنس بيا .

يجبر الشاىد عمى أداء الشيادة إذا لحقو ضرر غير

معتاد.

كيدخؿ في الضرر بعد المسافة ،فإذا كانت

ٕ .حديث الرسكؿ " :ال ضرر كال ضرار"(ٔ ،)ٚفالضرر
مرفكع في الشريعة ،كمف القكاعد المقررة الضرر يزاؿ،
فال يجكز أف ينظر إلى إقامة الشيادة
بمعزؿ عف ىذه األدلة ،كالقكاعد ،كالمقاصد الشرعية.
َ  :و َ

يقكؿ ابف كثير عند تفسير قكلو تعالى
ض َّش ِ
يد  :ٕٕٛ[البقرة ] ،يأتي الرجؿ
ب َو َ َ
ل ِه ٌ
ُي َ
آر َنات ٌ
يدعكىما إلى الكتابة كالشيادة فيقكالف إنا عمى حاجة،
فيقكؿ إنكما قد أمرتما أف تجيبا فميس لو أف

يضارىـ ا(ٕ.)ٚ

كقد أكضح اإلماـ الشككاني ضابط ىذا الضرر

بأف يدعيا كىما مشغكالف بميـ ليما كيضيؽ عمييما في
اإلجابة ،كيؤذياف إف حصؿ منيما التراضي ،أك يطمب

منيما الحضكر مف مكاف بعيد(ٖ.)ٚ

كقد ذكر كثير مف الفقياء أف الشيادة تعتبر فرضان

عميو إف دعي كقدر بال ضرر

يمحقو في بدنو أك في

(ٗ)ٚ
آر
عرضو أك مالو أك أىمو
ض َّش
لقكلو تعالى َ  :و َ ُي َ
ِ
يد  :ٕٕٛ[البقرة] كلقكؿ الرسكؿ  " :ال ضرر
ب َو َ َ
ل ِه ٌ
َنات ٌ

كال ضرار"(٘.)ٚ
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المسافة فكؽ المعتاد جاز لمشاىد أف يعدؿ عف الشيادة،
يقكؿ البيكتي " :كمف تحمميا بحؽ آدمي لزمو أداؤىا فيما

()ٚٙ

دكف مسافة القصر دكف ما فكقيا لما فيو مف المشقة"

كيقكؿ ابف عابديف  :كاذا كاف مكضع القاضي بعيدان عف
مكضع الشاىد بحيث ال يغدك كيرجع في يكـ ال يأثـ

بعدـ األداء(.)ٚٚ

كقاؿ ابف جزم " :كأما أداء الشيادة فيجب عمى مف
تحمميا متعينان كدعي ألدائيا مف مسافة قريبة كالبريد

كالبريديف( )ٚٛكقاؿ ابف فرحكف :كتعيف عميو األداء إذا كاف
عمى نحك البريديف لقمة المشقة ،فإذا كانت المسافة أكثر مف
البريديف لـ يجب عميو اإلتياف ،كتحديد البريديف ال يقكـ
عميو دؿيؿ ،كاألصؿ في ذلؾ كجكد المشقة كانتفاؤىا

()ٜٚ

كقاؿ ابف أبي الدـ :كاف كاف عمى مسافة أقؿ مف مسافة
(ٓ)ٛ

العدكل

فعميو اإلجابة(ٔ ،)ٛكمسافة العدكل ىي التي

يكـ
يذىب كيرجع إلى مسكنو في .
كالذم يترجح لدم في مسألة المسافة ىك اعتبار
مسافة القصر ،ألنيا ىي التي تفرؽ بيف الحركة العادية

كالحركة التي فييا مشقة ،فقد أقر الشارع في مسافة
القصر قصر الصالة كرخصة اإلفطار كمف ِحكـ ذلؾ
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كجكد المشقة ،بمعنى أف المسافة األقؿ ال مشقة فييا

ٔ .ما استدؿ بو ابف حزـ استدالؿ صحيح  ،ألف الشاىد

تستأىؿ الرخصة ،ال سيما إذا عممنا أف كالـ بعض

مطمكب منو أف يشيد بالعدؿ ،كي تؤدم شيادتو إلى

الفقياء عمى تحديد البريد كالبريديف ال دليؿ عميو،

إحقاؽ الحؽ ،كالشيادة التي تؤدم إلى الظمـ لـ يتحقؽ

فيتحصؿ أف ما يتحقؽ فيو مشقة معتبرة شرعان ىك مسافة

فييا الشرط المطمكب ،فيي ليست قيامان بالقسط ،كال ىي

القصر فما فكقيا.

كاذا كاف الشاىد يبعد عف القاضي أكثر مف مسافة

القصر ،كاستدعى األمر شيادتو ،فيمكف أف يشيد الشاىد
عند قاض في منطقتو ،كيكتب ىذا القاضي إلى القاضي

شيادة هلل ،كما أنيا ليست تعاكنان عمى البر كالتقكل،
كىي تعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف.

ٕ .عف النعماف بف بشير رضي اهلل عنيما قاؿ  " :سألت
أمي أبي بعض المكىبة لي مف مالو ،ثـ بدا لو فكىبيا

اآلخر بالشيادة المذككرة ،قاؿ الدسكقي " :إذا كاف الشاىد

لي ،فقالت  :ال أرضى حتى تشيد النبي  ،فأخذ بيدم

أياـ ،فإنو يرفع شيادتو إلى مف يخاطب قاضي المصر،

سألتني بعض المكىبة ليذا ،قاؿ  :ألؾ كلد سكاه؟ قاؿ :

بمكجب حد عمى مسافة قصر ،كلـ يبعد أكثر مف ثالثة
إليو(ٕ.)ٛ
الذم يراد نقؿ الشيادة "

المطلب الخامس:
كتمان الشهادة إذا أدت إلى الظلم
إف الظمـ حراـ ،كال يجكز لمشاىد أف يتسبب في
ظمـ غيره كقد ذكر ابف ح زـ صك انر ليذه الحالة منيا  :إذا
عمـ الشاىد أف القاذؼ صادؽ في قذفو ،أك عمـ الشاىد

أف القاتؿ استرد مالو كقتؿ مف قتؿ أباه فإف الشيادة ىنا
تككف بإيقاع الحد عمى مف صدؽ في قذفو ،كايقاع
القصاص عمى مف استقاد كاسترجع مالو بطريؽ

مشركع(ٖ.)ٛ
دلغ ه

الحالغ:

استدؿ ابف حزـ عمى ذلؾ بالقرآف:
ين م ُنواْ ُنوُنواْ قََّشو ِ
أ -قاؿ تعالى  :يا َي َّشِ
ين
ام َ
َ َ
ُّشها ال َ َ
ِ
ل َه َداء لِلّ ِ  :ٖٔ٘[النساء] ،فحرـ اهلل تعالى
س ِط ُ
ِبا ْلق ْ
القياـ بغير القسط(ٗ.)ٛ

بر َوالتَّش ْق َوى َو َ تَ َع َاوُنواْ
ب -قاؿ تعالى َ :وتَ َع َاوُنواْ َ لَى ا ْل ِّم
َ َلى ِ
اا ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
ان  :ٕ[المائدة] ،كليس في اإلثـ
كالعدكاف أكثر مف أف يدرم أف قاذفو لـ يكذب ثـ

يطالبو بما يطالب بو أىؿ الكذب(٘.)ٛ

كالذم أرجحو كجكب امتناع الشاىد عف الشيادة إذا

كأنا غالـ ،فأتى بي النبي  فقاؿ :إف أمو بنت ركاحة
نعـ ،قاؿ :فأراه قاؿ :ال تشيدني عمى جكر"(.)ٛٙ

كجو الداللة :أف الرسكؿ  امتنع عف الشيادة عمى

جكر ،كالجكر ىك الظمـ ،كالرسكؿ  قدكة لألمة ،كمما

يدؿ عمى ىذا الحكـ أيضان تبكيب البخارم حيث جعؿ ىذا
الحديث تحت باب ال يشيد عمى شيادة جكر.

ٖ .الكسيمة تأخذ حكـ غايتيا ،فما أدل إلى الكاجب فيك
كاجب  ،كما أدل إلى الحػراـ فيك حػراـ ،فإذا أدت
الشيادة إلى ظمـ فيي حراـ.
ٗ .المقاصد العامة لمشريعة ،حيث يقصد بالشيادة رفع
الظمـ كايصاؿ الحؽ إلى صاحبو ،كىنا أدت إلى عكس
ذلؾ فتمنع.

المطلب السادس :كتمان الشهادة إذا كان الحاكم ال
ٌقبل شهادته.
إذا كاف ا لحاكـ يرد شيادة الشاىد لجرح فيو ،أك

عداكة بينو كبيف المشيكد عميو ،فال يمزمو أف يشيد (،)ٛٚ
ألف الشيادة في ىذه الحالة ال تحقؽ المقاصد الشرعية مف
إقرار لمحؽ ،كرفع لمخصكمة ،كاذا كانت الشيادة مردكدة
عند الحاكـ فيككف كجكدىا كعدمو سكاء ،كالذم أرجحو

اآلتية
:
إباحة الكتماف في ىذه الحالة لألدلة

أدت شيادتو إلى الظمـ كذلؾ لما يأتي:

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)2ه 2007/م
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ض َّش ِ
ب َو َ
(ٔ) قكلو تعالىَ  :و َ ُي َ
آر َنات ٌ
ككجو الداللة أننا نكمؼ الشاىد جيدان ،كمشقة مف

يد  :ٕٕٛ[البقرة]
َ
ل ِه ٌ

غير فائدة ،كذلؾ إضرار بو ال تقابمو مصمحة أك

منفعة مقصكدة لمشارع.

كأف ترد شيادتو ،كال يؤخذ بيا إضرار بو

(،)ٜٛ

ألنو يترؾ مصالحو كأىمو كيذىب ألدائيا مف غير أف

تقبؿ منو .

فمـ يكف أماـ الضرر الذم لحؽ بو فائدة،
باإلضافة إلى أف رد الشيادة جرح لو ،كذلؾ ضرر بو.

المطلب السابع:

يجكز لمشاىد أ ف يمتنع عف الشيادة إذا لـ يترتب
عمى شيادتو مقصكدىا الشرعي مف إحقاؽ الحؽ،

كايصالو إلى صاحبو ،قاؿ ابف قدامة  " :إنما يأثـ الممتنع
كالمقصكد

بالنفع أف تؤدم الشيادة ثمرتيا المرجكة مف إيصاؿ الحؽ
إلى صاحبو كرفع الخصكمة بيف المتخاصميف ،فإذا لـ

تكف كذلؾ فتككف غير مؤدية لممطمكب الشرعي فممشاىد

عندىا أف يمتنع ،قاؿ ابف مفمح" :إف كاف الحؽ بيد مف ال
يستحؽ ،كال يصؿ إلى مف يستحقو ،فال يمزمو (الشاىد)

إعانة أحدىما (ٔ ،)ٜكانظر إلى تغير األحكاؿ ،كفساد

الذمـ ،كأغراض الدنيا ،فرب شيادة تخدـ باطالن ،فيطمس

بذلؾ الحؽ(ٕ.)ٜ

مف ىنا أرل أف ينظر إلى مآؿ الشيادة فإف غمب
عمى الظف أنيا ال تحقؽ مقصكدىا الشرعي أك أنيا تخدـ
الحالة
الباطؿ ،ساغ لممكمؼ أف يكتـ الشيادة في ىذه .

المطلب الثامن :كتمان الشهادة فً القانون.
رأينا أف الشريعة تحدد أحكاالن لكت

ماف الشيادة

فتكجبو أحيانان ،كتجعمو مندكبان أك مباحان في أحياف

أخرل ،لكف القانكف ال يراعي ىذه الحاالت ،فيجعؿ

الشاىد ممزمان بالشيادة إذا دعي إلييا ،كيعاقب عمى عدـ
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)2ه 2007/م

"إذا عجز الخصـ عف إحضار شيكده في اليكـ الذم
إحضارىـ بكاسطة المحكمة فممقاضي أف يعتبره عاج انز "،
لذلؾ فإذا أميؿ إلحضار شيكده كعجز عف إحضارىـ

لممرة الثانية ،كطمب إحضارىـ بكاسطة المحكمة ،كاستعد
لدفع نفقاتيـ ،كرسكـ تبميغيـ فعمى المحكمة إجابة طمبو،

كدعكة الشيكد بكاسطتيا(ٖ.)ٜ

كذكر د .أحمد داكد في حاؿ عدـ حضكر الشيكد

أف المحكمة تتخذ اإلجراء الذم تراه مناسبان كفؽ األصكؿ

الشرعية(ٗ.)ٜ

كتمان الشهادة إذا كانت ال تنفع.

تنفع
إذا لـ يكف عميو ضرر ككانت شيادتو "

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني عمى أنو :
تعينو المحكمة لممرة الثانية دكف عذر مقبكؿ كلـ يطمب

(ٕ) قكؿ الرسكؿ " :ال ضرر كال ضرار"(.)ٛٛ

(ٓ)ٜ

الحضكر ،كاالمتناع عف الشيادة ،فقد نصت المادة ٘ٚ

كما نصت المادة

(ٔ )ٛمف قانكف أصكؿ

المحاكمات المدنية االردني كتعديالتو رقـ

ٕٗ لسنة

ٜٔٛٛـ في فقرتيا السادسة عمى ما يأتي

 " :إذا تبمغ

الشاىد تبميغان صحيحان كتخمؼ عف الحضكر ،كلـ يكف
لمشاىد معذرة مشركعة في تخمفو ،يجكز لممحكمة أف

تصدر مذكرة إحضار بحقو تتضمف تفكيض الشرطة

إخالء سبيمو بالكفالة ،كاذا حضر الشاىد كلـ تقنع

المحكمة بمعذرتو ،فمو ا أف تحكـ عميو بالحبس لمدة ال
عشرة
تزيد عف أسبكع  ،أك بغػرامة ال تز ػمد عمى ػ
دنانير ،كيككف قرارىا قطعيان".

كفي المحاكمات الجزائية كذلؾ ال يجكز لمشاىد أف

يتخمؼ عف الحضكر ،كأداء الشيادة ،يقكؿ سعدم

بسيسك " :إف لمشيكد في القضايا الجزائية دك انر رئيسان في
إظيار الحقيقة ،كتحقيؽ العدالة ،كليذا كاف حضكرىـ

ألداء الشيادة أم انر كاجبان ،كضركريان كمما كمفكا بيا كدعكا
إلييا ،فإذا دعي الشاىد ،كلـ يمب الدعكة بعد أف تبمغيا

أصكالن ،جاز لممحكمة مف تمقاء نفسيا ،أك بناء عمى طمب
النائب العاـ إرجاء النظر في الدعكل إلى جمسة ثا نية،

كالزاـ الشاىد المتخمؼ بدفع نفقات الدعكل ،كانتقاؿ
الشيكد ،كغيرىا ،إال إذا كاف غيابو لعذر مشركع ،ككذلؾ
(٘)ٜ

إصدار مذكرة إحضار بحقو .
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إلعادة تكميفو بالحضكر ،أك تصدر أم انر بالقبض عميو

كيحؽ لممحكمة أف تستدعي مف تمقاء نفسيا أم

شخص الستماع أقكالو كشاىد إذا رأت أف ذلؾ يساعد
عمى إظيار الحقيقة ،كليا إصدار

كاحضاره ،كاذا اعتذر بأعذار مقبكلة عف عدـ إمكانو
الحضكر فمممحكمة أف تنتقؿ إليو كتسمع شيادتو بعد

مذكرة إحضار إذا

دعت الضركرة لذلؾ (المادة  ٔ/ٕٕٙأصكؿ)(.)ٜٙ

إخطار النيابة العامة كباقي الخصكـ الذيف ليـ أف

يحضركا بأنفسيـ أك بكاسطة ككالئيـ(.)ٜٜ

أما العذر المشركع في القانكف كالمرض ،كمكت

كمما سبؽ نرل أف القانكف ال يعفي الشاىد مف

القريب ،فيك ال يعفيو مف الحضكر كلكف إذا زاؿ العذر

الحضكر ،كأداء الشيادة إال في حالة نادرة جدان ،بينما

فعميو بالحضكر ،كابراز عذره ،كتنظر المحكمة في

نجد الشريعة قد أعفتو في حاالت متعددة كما مر بنا،

عذره ،يقكؿ بسيسك  " :كيحؽ لمشاىد أف يثبت لممحكمة
بعد مثكؿق أماميا أف تخمفو عف الحضكر لتأدية الشيادة
كاف راجعان إلى عذر مقبكؿ كالمرض ،أك ىطكؿ الثمكج،

أك كفاة قريب ،كعندىا جاز ليا أف تعفيو مف دفع الغرامة

كميا أك بعضيا(.)ٜٚ

كفي القانكف المصرم يمزـ الشاىد بالحضكر

كيعاقب عمى عدمو كذلؾ

،

كىذا يشيد ليا بالشمكؿ ،كمراعاة األحكاؿ كالظركؼ،

كاألشخاص ،كاألسباب كالمقاصد.
الخاتمة:

ٔ .الشيادة تمثؿ جانبان ميمان في الحياة البشرية حيث إنيا

أثر
تسيـ في إحقاؽ الحؽ كايصالو إلى صاحبو كليا ه
كبير في رفع الخصكمات كتكثيؽ المعامالت بما
ه

 ،يقكؿ د .محمد الغريب :

"كااللتزاـ العاـ بأداء الشيادة يترتب عميو عدة التزامات

يحقؽ األمف كالسير السميـ في العمؿ المنتج كضبط

قانكنية ،كيعاقب عمييا كىي االلتزاـ بالحضكر ،كتأدية

السمكؾ.

الشيادة ،كالصدؽ ،كمف أجؿ الكفاء بيذه االلتزامات

ٕ .إذا كانت الشيادة تحقؽ الغايات النبيمة كالمقاصد

عاقب القانكف عمى االمتناع الذم يككف كاقعة مادية

النظيفة فإف كتمانيا في بعض الحاالت يحقؽ

كاضحة ...كما يأتي:

مفاسد ،فيككف
مصالح ،كيرفع أض ار انر ،كيدفع
َ
كتمانيا ىنا ىك المطمكب شرعان مف المكمؼ.

و ً :االلتزاـ بالحضكر  :يجب عمى كؿ مف دعي

إلى الشيادة أماـ المحكمة أف يحضر في اليكـ المحدد

المؼاسد الـ ػترتبة عمى
المصالح ك ػ
ػ
ٖ .المكازنة بيف

لمجمسة كلك كاف معفيان مف أداء الشيادة كفقان لقانكف

الشيادة ككتمانيا ىي التي ترجح جانب األصؿ أك

المرافعات ،ألف االلتزاـ بالحضكر غير اإلعفاء مف

االستثناء في المكضكع.

الشيادة ،ىذا إال إذا كاف الشاىد مف رجاؿ السمؾ

السياسي الذيف يتمتعكف بحصانة ال يجكز معيا إكراىيـ

ٗ .الضرر مرفكع في ىذه ا

ضرار" لكف الضرر الذم يرفع ىك الذم يككف فكؽ

عمى الحضكر أماـ القضاء ألداء الشيادة عف كاقعة

المعتاد ،كىك الذم يساكم المصمحة أك يزيد ،إذ دفع

جنائية أك مدنية"(.)ٜٛ

المفاسد أكلى مف جمب المنافع.

كنالحظ أف القانكف المصرم فرؽ بيف الحضكر
ألداء الشيادة كأداء الشيادة  ،كذكر حالة استثنائية يعفى

٘ .سيكلة ىذه الشريعة كيسرىا كمراعاتيا لمصمحة
المكمؼ كشمكليا الذم يغطي الحاجات ،كيحؿ

فييا الشاىد مف الحضكر إذا كاف مف رجاؿ السمؾ

المشكالت ميما تطكر الزماف ،ككيفـ

السياسي.
كما نص عمى أف المحكمة تعاقب الشاه
المتخمؼ عف الحضكر بغرامة مالية أك تؤجؿ الدعكل
المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
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لشريعة "فال ضرر كال

د

ا تغيرت

الظركؼ كاألحكاؿ.
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الكتب العممية ٔٗٔٚ ،هٜٜٔٙ-ـ،

(ٔ) أخرجو البخارم ،صحيح البخاري  ،كتاب البيكع ،باب

ص .ٖٗٚمحمد بف أحمد

البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا ،حديث رقـ ٕٓٔٔ.

(ٕ) جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر

(ت ٔٔٚى/

ابف عبد اهلل بف أبي الدـ

العمميةٔٗٓٚ ،ى ٜٔٛٚ-ـ( ،طٔ) ،ص .ٕٖٙمحمد بف

بف محمد األصفياني (ت ٕٓ٘ى) بيركت لبناف دار

أحمد الخطيب الشربيني (ت ٜٚٚى) ،ملني المحتاج إلى

المعرفة لمطباعة كالنشر ج ٔ ،ص ٕ٘ٗ ،إبراىيـ أنيس

معرفغ معاني لفاظ المنهاج

دار إحياء التراث العربي

(ٖ) عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي

الفق ااسطمي و دلت  ،دمشؽ ،دار الفكرٜٔٗٓ ،ى-

ٜٜٔٛـ ،طٖ ،ج ،ٙص .٘٘ٚد.عبد الكريـ زيداف ،نظام

مدارك التنزيل وحقائق الت ويل  ،عيسى البابي الحمبي

القضاء في اللريعغ ااسطميغ ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،

كشركاه ،دار إحياء الكتب العربية ،جٕ ،صٗٔٔ.

ٔٗٔٛىٜٜٔٚ-ـ ،ط ٖ ،صٔٗٔ ،صٕٗٔ .السيد

(ٗ) ابف منظكر ،لسان العرب  ،ج ٕ ،ص  .ٖٖٛالراغب،

سابؽ ،فق السنغ  ،بيركت  ،دار الكتاب العربي ،

المفردات ،ص .ٕٙٚأنيس كزمالؤه ،المعجم الوسيط ،

مختار الصحاح ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ص.ٖٜٗ

ٖٜٔٔىٜٔٚٔ-ـ ،طٔ ،جٖ ،ص.ٕٗٚ
(ٔٔ) عبد الحؽ ابف عطية األندلسي

لرح فتح القدير  ،بيركت ،دار الفكر،

صٗ.ٖٙ

( )ٙسيدم أحمد بف محمد الدردير

ٜٔٔٛـ( ،طٔ) ،جٕ ،صٗٔ٘.

(ٕٔ) قاسـ بف عبد اهلل القكنكم (تٜٚٛى) ،نيس الفقهاء،
تحقيؽ د  .أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي ،جدة دار

(ت ٕٔٓٔى) ،اللرح

الكفاءٔٗٓٙ ،ى (طٔ) ،ج ٔ ،ص  .ٕٖٙابف فرحكف،

النبير ،بيركت ،دار الفكر ،جٗ ،صٗ.ٔٙ

( )ٚعبد اهلل بف إبراىيـ

الشرقاكم (ت ٕٕٔٙى) ،حاليغ

الكتب
اللرقاوي لى تحفغ الطـ ب  ،بيركت ،دار ػ

تبصرة الحنام ،جٔ ،ص٘.ٔٙ

(ٖٔ) محمد بف جرير بف يزيد الطبرم (ت ٖٓٔى) ،جامع
البيان في تفسير القر ن ،بيركت ،دار الفكر ٘ٓٗٔى،

العممية (ط ٔ)ٔٗٔٛ ،ىٜٜٔٚ/ـ ،جٗ ،ص.ٜٗٙ

( )ٛمنصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي

(ت ٔٓٗٙى)

نلاف القناع ن متن ااقناع  ،بيركت ،دار الفكر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

صٗٓٗ.

ٕٓٗٔىٜٕٔٛ-ـ ،ج ،ٙ

( )ٜإبراىيـ بف عمي بف محمد بف فرحكف

ج٘ ،صٕٖٕ.

(ٗٔ) أحمد بف عمي الجصاص (ت ٖٓٚى) حنام القر ن ،
بيركت ،دار الكتاب العربي ،جٔ ،صٕٓ٘.

(٘ٔ) محمد أميف ابف عابديف (ت ٖٕ٘ٔى) ،رد المحتار
لى الدر المختار  ،بيركت ،دار الفكر ٖٔٛٙى (طٕ)،

(ت ٜٜٚى)،

ج ،ٚص ٖ .ٙابف جزم  ،القوانين الفقهيغ ،صٕ٘ٓ.

تبصرة الحنام في صول األقضيغ ومناهج األحنام،

محيي الديف بف شرؼ اؿ نككم (ت ٙٚٙى) المجموع

بيركت ،دار الكتب العممية ،جٔ ،صٗ.ٔٙ
(ٓٔ) زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد

لرح المه ب  ،بيركت ،دار الفكر ،ج ٕٓ ،ص ٖٕٕ.

(ت ٜٓٚى) ،البحر

الشربيني ،ملني المحتاج  ،ج ٗ ،ص ٓ٘ٗ .مكفؽ الديف

الرائق لرح ننز الدقائق  ،بيركت ،دار المعرفة ج ،ٚ

ص .٘ٚمحمد بف أحمد األسيكطي،

جواهر العقود،

تحقيؽ مسعد عبد الحميد محمد اؿ سعدني ،بيركت ،دار
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(ت٘ٗٙى) ،المحرر

الوجيز في تفسير النتاب العزيز ،الدكحةٔٗٓٔ ،ه -

(٘) محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ابف اليماـ (تٔٙٛى)،
(طٕ) ،ج ،ٚ

 ،بيركت ،دار الفكر،

ٖٜٔٛىٜٔٚٛ-ـ ،ج ٗ ،ص ٓ٘ٗ .د.كىبو الزحيمي،

(ت ٔٓٚه)،

جٔ ،ص  .ٜٗٚمحـ د بف أبي بكر الرازم (ت ٙٙٙى)،

(ت ٕٗٙى) ،دب القضاء ،

تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،بيركت ،دار الكتب

مجمد ٕٔ ،ص  .ٜ٘ٓ-٘ٓٙالراغب أبك القاسـ الحسف

(طٕ) ،جٕ ،ص.ٚٚ

بف جزم (ت ٔٗٚى)،

القوانين الفقهيغ ،بيركت ،دار القمـ  ،ص ٕ٘ٓ .إبراىيـ

ٖٔٔٔـ) ،لسان العرب  ،بيركت ،دار صادر ،ج ٘،

كآخركف المعجم الوسيط

(طٔ)،

جٕ،

عبد اهلل بف أحمد بف محمكد بف قدامة

(ت ٖٓٙى)،

الملني ،بيركت ،دار الكتاب العربي،

ٕٖٜٔى-

ٕٜٔٚـ ،ج ٕٔ ،ص ٖ .شمس الديف عبد الرحمف بف

212

المجلد الثالث ،العدد

المسوغات الشرعٌة لكتمان الشهادة  .............................................................................................نمر محمد نمر
محمد بف أحمد بف قدامة

(ت ٕٙٛى) اللرح النبير ،

مطبكع بيامش المغني ،ج ٕٔ ،ص ٖٕٗ .محمد بف

عمي بف محمد الشككاني (تٕٓ٘ٔىٖٔٛٗ-ـ) ،السيل
الجرار ،تحقيؽ محمد إبراىيـ زايد ،بيركت ،دار الكتب

العمميةٔٗٓ٘ ،ى( ،طٔ) ،ج ٗ ،ص ٓ .ٜٔالشككاني،
فيض القدير ،بيركت ،دار الفكر ،جٔ ،صٖ٘ٓ.

(ٕ٘) أخرجو الترمذم ،سنن الترم ي  ،أبكاب األحكاـ ،باب

ما جاء في أف البينة عمى المدعي كاليميف عمى َّل
المدعى

عميو.

( )ٕٙالبخارم ،صحيح البخاري  ،كتاب الشيادات ،باب
اليميف عمى المدعى عميو ،حديث رقـٓ.ٕٙٚ

( )ٕٚأحمد بف عبد ا لحميـ بف تيمية (ت ٕٚٛىٖٕٔٛ /ـ)،
منها ج السنغ النبويغ  ،بيركت ،دار الكتب العممية،

( )ٔٙابن ابدين  ،رد ا لمحتار لى الدر المختار  ،ج ،ٚ
صٖ .ٙابف جزم ،القوانين الفقهيغ ،صٕ٘ٓ .ابف

فرحكف ،تبصرة الحنام  ،ج ٔ ،ص ٗ .ٔٙالنككم،

المجموع ،ج ٕٓ ،ص ٖٕٕ .الشربيني ،ملنى المحتاج،
جٗ ،صٓ٘ٗ .ابف قدامة ،الملني ،جٕٔ ،صٖ.

( )ٔٚابف عطية األندلسي،

المحرر الوجيز في تفسير

النتاب العزيز ،جٕ ،صٗٔ٘.

 ،ج ٘،

( )ٔٛالطبرم ،جامع البيان في تفسير القر ن
صٖٕٖ.

جٔ ،ص.ٔٗٚ

( )ٕٛالجصاص ،حنام القر ن ،جٔ ،صٖ٘٘.
( )ٕٜالمرجع السابؽ ،جٔ ،صٖ٘٘.

(ٖٓ) الجصاص ،حنام القر ن،جٔ ،صٕ٘.

(ٖٔ) ابف قدامة ،الملني ،ج ٕٔ ،ص ٖ .شمس الديف بف
قدامة ،اللرح النبير ،ج ٕٔ ،صٖ.

(ٕٖ) الشككاني ،السيل الجرار ،ج ٗ ،ص.ٜٔ

(ٖٖ) محمد بف أحمد أبك بكر السرخسي(ت ٜٓٗى) المبسوط،
بيركت ،دار المعرفةٔٗٓٙ ،ه ،ج ،ٜص .ٔٗٙعمي بف

( )ٜٔالقكنكم ،نيس الفقهاء جٔ ،ص.ٕٖٙ

عبد الجميؿ المرغيناني (ت ٖٜ٘ى) الهدايغ ،بيركت،

(ٕٓ) الشككاني ،فيض القدير ،جٔ ،صٖ٘ٓ.

المكتبة اإلسالمية ج ٖ ،ص  .ٔٙٙزيف الديف ،البحر

(ٕٔ) أخرجو مسمـ كأبك داككد كالترمذم ،صحيح مسلم كتاب

الرائق ،ج  ،ٚص  .ٜ٘سميـاف بف خمؼ الباجي

األقضية ،باب بياف خير الشيكد ،حديث رقـ ،ٜٔٚٔسنن
بي داود  ،كتاب القضاء ،باب

ٜٗٗى) المنتقى لرح الموط  ،تحقيؽ أبك الزىراء ،حازـ

الشيادات ،حديث رقـ

القاضي ،مصر ،مطبعة السعادةٖٖٕٔ ،ه (طٔ) ،ج،

ٔ ،ٖٜ٘سنن الترم ي ،كتاب الشيادات ،باب ما جاء في

ص .ٔٛٛمحمد عرفة الدسكقي (ت ٖٕٓٔى) ،حاليغ

الشيداء أييـ خير ،باب رقـ(ٔ) ،ج ،ٜص.ٜٔٙ

الدسوقي لى اللرح النبير  ،بيركت ،دار الفكر ،ج ٗ،

(ٕٕ) أحمد بف عمي بف حجر العسقالني (ت ٕ٘ٛى) ،فتح

ص٘ .ٔٚعبد اهلل ابف قدامة المقدسي(ت ٖٓٙى) النافي

الباري بلرح صحيح البخاري  ،بيركت ،دار المعرفة،

ج٘ ،ص  .ٕٙيحيى بف شرؼ النككم

في فقه حمد ،بيركت ،المكتب اإلسالمئٗٓٛ ،ى-

(ت ٙٚٙى)،

ٜٔٛٛـ (ط٘) ،جٗ ،صٖٕٕ .محمد بف مفمح المقدسي

صحيح مسلم بلرح ا لنووي ،بيركت مؤسسة مناىؿ

العرفاف ،ج ٕٔ ،ص  .ٔٚمحمد شمس الحؽ العظيـ
آبادم (تٕٖٓٔى)،
جٓٔ ،صٖ.

(ت ٕٚٙى) الفروع ،بيركت دار الكتب العممية،

ٔٗٔٛه(طٔ) ،ج ،ٙص٘ .ٗٚإبراىيـ بف محمد بف عبد

ون المعبود لرح سنن بي

داوود بيركت دار الكتب العممية

(ٖٕ) المراجع السابقة في الحاشية

(ت

اهلل بف مفمح

٘ٔٗٔى( ،طٕ)،

(تٗٛٛى) ،المبدع ،بيركت ،المكتب

اإلسالمئٗٓٓ ،ى ،جٓٔ ،صٕ .ٜٔعمي بف أحمد بف

(ٕٕ) ،كفي األج از ء

حزـ (ت ٗ٘ٙىٔٓٙٗ/ـ) ،المحلى ،بيركت ،دار الفكر،

(ٕٗ) المراجع السابقة في الحا شية (ٕٕ) ،كفي األج از ء

(ٖٗ) المرغيناني ،الهدايغ ،ج ٖ ،ص  .ٔٙٙكانظر القكنكم،

كالصفحات المشار إلييا.
كالصفحات المشار إلييا.

جٔٔ ،ص٘ٗٔ.

نيس الفقهاء ،جٔ ،ص.ٕٙٙ

(ٖ٘) أخرجو أبك داككد  :سنن بي داوود  ،كتاب الحدكد،
باب الستر عمى أىؿ الحدكد ،حديث رقـ .ٖٗٙٚ

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)2ه 2007/م
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( )ٖٙابف مفمح :المبدع ،جٓٔ ،صٕ .ٜٔكافظر :منصكر بف
يكنس البيكتي (ت ٔٓٗٙى) الروض المربع ،الرياض،

(٘٘) ابف نجيـ،

المجموع ،ج ٕٓ ،ص ٖٕٕ .المقدسي ،النافي في فق

مكتبة الرياض الحديثةٖٜٔٓ،ى ،جٖ ،ص.ٗٔٙ

حمد ،جٗ ،صٕٓ٘ .ابف مفمح ،الننت والفوائد السنيغ

( )ٖٚالسرخسي ،المبسوط ج ،ٜص  .ٔٗٙالمرغيناني،

الهدايغ ،جٖ ،ص .ٔٙٙكىبو الزحيمي ،الفق ااسطمي
و دلت  ،ج ،ٙص٘٘.

لى ملنل المحرر ،جٕ ،ص.ٕٕٜ

( )٘ٙالمقدسي ،النافي في فق حمد ،جٗ ،صٕٓ٘.

( )٘ٚابف نجيـ ،البحر الرائق  ،ج  ،ٚص .٘ٚمحمد بف عبد

( )ٖٛزيف الديف ،البحر الرائق ،ج ،ٚص.ٜ٘
( )ٖٜابف مفمح،

اهلل المعركؼ بابف العربي (ت ٖٗ٘ى) ،حنام القر ن،

المبدع ،جٓٔ ،ص ٕ .ٜٔابف مفمح

تحقيؽ عمي محمد البجاكم ،بيركت ،دار المعرفة

المقدسي ،الفروع ،ج  ،ٙص ٗ .ٕٚابف نجيـ ،البحر
الرائق ،ج ،ٚصٓ.ٙ

(ٓٗ) جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي

البحر الرائق  ،ج  ،ٚص  .٘ٚالنككم،

(تٜٔٔى/

٘ٓ٘ٔـ) ،األلبا والنظائر  ،بيركت ،دار الكتب
العمميةٖٜٜٔ ،ىٜٜٔٚ -ـ (طٔ) ،ص.ٜٜٗ

(ٔٗ) أخرجو الترمذم كىك صحيح ،صحيح الترم ي ،أبكاب
الحدكد ،باب ما جاء في درء الحدكد ،كرمز لو السيكطي

بالصحة ،السيكطي ،الجامع الصحيح،صٕٔ.

(ٕٗ) سبؽ تخريجو ،في الحاشية ٖ٘.

(ٖٗ) ابف اليماـ ،لرح فتح القدير ،ج ،ٚص.ٖٙٛ
(ٗٗ) ابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص.ٜ٘

لمطباعة كالنشر  ،جٔ ،ص  .ٕ٘ٚابف جزم ،القوانين
الفقهيغ ،صٕ٘ٓ.

( )٘ٛابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص.٘ٚ
( )ٜ٘سبؽ تخريجو ،في الحاشية ٕٔ.

(ٓ )ٙالبخارم ،صحيح البخاري ،كتاب المظالـ كالغصب،
باب أعف أخاؾ ظالمان أك مظمكمان ،حديث رقـ ٖٕٗٗ.

(ٔ )ٙابف العربي ،حنام القر ن ،جٔ ،صٕ٘.

(ٕ )ٙابف اليماـ ،لرح فتح القدير ،ج ،ٚص.ٖٙٙ
(ٖ )ٙابف جزم ،القوانين الفقهيغ ،صٕ٘ٓ.

(ٗ )ٙإبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم (ت ٗٗٙى)،
المه ب ،دار الفكر ،بيركت ،جٕ ،صٖٕٖ.

(٘ٗ) ابف اليماـ ،لرح فتح القدير ،ج ،ٚص.ٖٙٛ

(٘ )ٙابف قدامة  ،الملني ،جٕٔ ،صٖ .كانظر :سيد سابؽ،

( )ٗٚالمقدسي ،النافي في فق حمد  ،ج ٗ ،ص ٕٓ٘،

( )ٙٙالجصاص ،حنام القر ن ،جٔ ،صٖ٘.

( )ٗٙابف جزم ،القوانين الفقهيغ ،صٕ٘ٓ.

كانظر ابف مفمح ،المبدع ،جٓٔ ،صٔ.ٜٔ

( )ٗٛإبراه يـ بف محمد بف مفمح الحنبمي (ت ٗٛٛى) ،الننت
والفوائد السنيغ لى ملنل المحرر  ،الرياض ،مكتبة

المعارؼ ٗٓٗٔى (طٕ) ،جٕ ،ص.ٕٛٛ
( )ٜٗابف حزـ ،المحلى ،جٔٔ ،ص.ٔٗٙ

فق السنغ ،جٖ ،ص.ٕٗٛ

النظائر صٓٓٗ .األسيكطي ،جواهر
،
( )ٙٚالسيكطي ،األلبا و
العقود ،جٕ ،ص .ٖٗٚكانظر :ابف مفمح ،المبدع ،جٓٔ،

ص .ٜٔٛابف قدامة ،الملني جٕٔ ،صٖ.

( )ٙٛمحمد الطاىر بف عاشكر ،التحرير والتنوير  ،تكنس،
دار سحنكف لمنشر كالتكزيع ،جٖ ،ص.ٜٚ

(ٓ٘) أخرجو البخارم ،البخارم  ،صحيح البخاري  ،كتاب

( )ٜٙابف قدامة ،الملني ،جٕٔ ،صٗ.

(ٔ٘) المقدسي ،النافي في فق حمد  ،ج ٗ ،ص ٕٓ٘ .ابف

ٖٕٔٚـ) ،الجامع ألحنام القر ن،

(ٕ٘) ابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص.٘ٚ

القر ن ،جٔ ،صٓ.ٕٙ

الشيادات ،باب رقـ  ،ٜحديث رقـ ٔ٘.ٕٙ

(ٓ )ٚمحمد بف أحمد األنصارم القرطبي

مفمح ،المبدع ،جٓٔ ،صٔ.ٜٔ

(ٖ٘) الموسو غ الفقهيغ ،ج ،ٕٙص.ٕٔٛ

(ٗ٘) ابف اليماـ ،لرح فتح ال قدير ،ج ،ٚص ٗ .ٖٙابف

بيركت ،مؤسسة

مناىؿ العرفاف ،ج ٗ ،ص ٘ٓٗ .ابف العربي،

حنام

(ٔ )ٚمحمد بف يزيد القزكيني بف ماجة (ت ٕٜٚى) ،سنن
ابن ماجغ ،كتاب األحكاـ ،باب ٔٚمف بنى في حقو ما

عابديف ،رد المحتار الدر المختار ،ج ،ٚصٖ.ٙ

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)2ه 2007/م

(ت ٔٙٚى-

يضر جاره ،حديث رقـ ٖٕٓٗ ،أحمد في مسنده كمالؾ
في المكطأ  :أحمد بف حنبؿ الشيباني ،المسند ،مصر،
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المسوغات الشرعٌة لكتمان الشهادة  .............................................................................................نمر محمد نمر
مؤسسة قرطبة ،ج ٘ ،ص  .ٖٕٙمحمد بف عبد الباقي
الزرقاني ،لرح الزرقاني لى الموط ،بيركت ،دار الكتب
العمميةٔٗٔٔ ،ى (طٔ) ،ج ٖ ،ص ٖٕ .كقاؿ السيكطي

الجامع الصلير جٕ،

حديث حسف ،انظر السيكطي،

صٖٕٓ.

(ٕ )ٚإسماعيؿ بف عمر بف كثير

المختار
،
جٕٔ ،صٗ .ابف عابديف ،رد المحتار لى الدر
ج ،ٚص .ٙٙالبيكتي ،الروض المربع ،جٖ ،ص٘ٔٗ.

( )ٛٛسبؽ تخريجو ،حاشية رقـ .ٚٛ

( )ٜٛالموسو غ الفقهيغ ،ج ،ٕٙص  .ٕٔٚابف ع اشكر،

التحرير والتنوير  ،ج ٖ ،ص  .ٔٔٚالبيكتي ،الروض

(تٗٚٚىٖٖٔٚ/ـ)،

تفسير القر ن العظيم  ،بيركت دار الفكر،

جٔ ،ص.ٖٖٛ

ٔٓٗٔى،

(ٖ )ٚالشككاني ،فيض القدير ،جٔ ،صٖٖٓ.

(ٗ )ٚابف مفمح ،المبدع ،جٔ ،ص  .ٜٔٛالبيكتي ،الروض

المربع ،جٖ ،ص٘ٔٔ.

(ٓ )ٜابف قدامة ،الملني ،جٕٔ ،ص ٗ .كانظر :الشككاني،
السيل الجرار ،جٗ ،صٔ.ٜٔ

(ٔ )ٜابف مفمح ،الفروع ،ج ،ٙص٘.ٗٚ

(ٕ )ٜابف عطية ،المحرر الوجيز ،جٕ ،صٕ٘.

المربع ،جٖ ،ص٘ٔٗ .عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم

(ٖ )ٜد.أحمد محمد داكد ،الق اررات ا ستئنافيغ في صول

اإلسالمئٗٓٗ ،ى( ،طٖ) ،جٔ ،صٖٔٗ .ابف قدامة،

الثقافة لمنشر كالتكزيعٕٓٓٗ،ـ ،طٔ ،جٕ ،صٗ.٘ٙ

(ت ٜ٘ٚىٕٔٓٔ/ـ) ،زاد المسير  ،بيركت ،المكتب

الملني ،ج ٕٔ ،ص ٗ .البيكتي ،نشاف القناع  ،ج ،ٙ

ص٘ٓٗ .سيد سابؽ ،فق السنغ ،جٖ ،ص.ٕٗٛ

(٘ )ٚسبؽ تخريجو ،حاشية رقـ ٔ.ٚ

( )ٚٙالبيكتي ،نلاف القناع ،ج ،ٙص٘ٓٗ.

المحانمات اللر يغ ومناهج الد وى ،عماف ،مكتبة دار

(ٗ )ٜداكد ،الق اررات ا ستئنافيغ في صول المحانمات
اللر يغ ومناهج الد وى ،جٕ ،صٖ.٘ٚ

(٘ )ٜسعدم بسيسك،

٘ ،ٜٔٙص  .ٗٚٛ ،ٗٚٚد.محمد عمي ساؿـ الحمبي،

( )ٚٚابف عابديف ،رد المحتار لى الدر المختار  ،ج ،ٚ
ص .ٙٙكانظر ابف اليماـ،
ص.ٖٙٙ

الوسيط في لرح قانون صول المحانمات الجزائيغ،

لرح فتح القدير  ،ج ،ٚ

( )ٚٛابف جزم ،القوانين الفقهيغ ،صٕ٘ٓ.

( )ٜٚابف فرحكف ،تبصرة الحنام ،جٔ ،ص.ٔٙٙ

(ٓ )ٛمسافة العدك أف يعدك كيعكد في يكـ ،فقد ذكر ابف أبي

صول المحانمات الجزائيغ،

ط

عماف ،مكتبة دار الثقافة كالنشر كالتكزيع،
جٕ ،صٓ.ٖٛ

ٜٜٔٙـ،

( )ٜٙالحمبي ،الوسيط في لرح قانون صول المحانمات
الجزائيغ ،جٕ ،صٓ.ٖٛ

( )ٜٚبسيسك ،صول المحانمات الجزائيغ ،ص.ٗٚٛ

الدـ ما يدؿ عمى ذلؾ فقاؿ  :قاؿ البغكم إف كاف الشاىد

( )ٜٛد.محمد عيد الغريب ،لرح قانون ا اجراءات الجنائيغ،

اإلجابة .ابف أبي الدـ ،دب القضاء ،ص.ٕٙٙ

الجنائيغ صٓ.ٖٜٔ
،
( )ٜٜالغريب ،لرح قانون ااجراءات

غائبأ لكنو عمى مسافة يمكنو إتياف أىمو ليالن تمزمو
(ٔ )ٛابف أبي الدـ ،دب القضاء ،ص٘.ٕٙ

ٜٜٔٙـٜٜٔٚ-ـ ،طٕ ،جٕ ،ص.ٖٜٔٓ ،ٖٜٔٛ

(ٕ )ٛالدسكقي ،حاليغ الدسوقي لى اللرح النبير ،جٗ،
صٕ٘ٓ.

(ٖ )ٛابف حزـ ،المحلى ،جٔٔ ،ص.ٕٜٜ
(ٗ )ٛابف حزـ ،المحلى ،جٔٔ ،ص.ٕٜٜ
(٘ )ٛالمرجع السابؽ ،جٔٔ ،ص.ٕٜٜ

( )ٛٙالبخارم ،صحيح البخارم ،كتاب الشيادات ،باب ال
يشيد عمى شيادة جكر إذا أشيد ،حديث رقـٓ٘.ٕٙ

( )ٛٚابف فرحكف ،تبصرة الحنام ،جٔ ،ص .ٔٙٙابف اليماـ،
لرح فتح القدير  ،ج  ،ٚص  .ٖٙٙابف قدامة ،الملني،

المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
( 1428 ،)2ه 2007/م
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