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شــــهادة الصــــبيان

شــــهادة الصبيــــان
د. عبدالرمحن بن سليامن الربيش )٭(

إن هذه

)*( األستاذ املشارك بقسم العلوم الرشعية، بكلية امللك فهد األمنية، الرياض.

الرشيع�ة املنزل�ة من عند اهلل عىل نبينا حممد > اش�تملت عىل كل ما يصلح 
شأن اإلنسان يف دنياه وآخرته، وكان من مقاصده العظيمة إقامة العدل بني 
الناس وحتقيق وسائلة التي تساعد عليه ، وحفظ حقوقهم، وقطع منازعاهتم 

املقدمة

بام يصون وحدهتم ويقطع دابر الشحناء بينهم، فاشتمل نظامها القضائي عىل كل ما حيقق 
َ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَهٰى َعِن  تلك املقاصد قال اهلل تعاىل: ﴿إِنهَّ اهللهَّ
ِ إَِذا َعاَهْدُتْم  �ُروَن ﴿٩٠﴾ َوَأْوُفوا بَِعْهِد اهللهَّ ُكْم َتَذكهَّ اْلَفْحَش�اِء َوامْلُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلهَّ
َ َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن  َ َعَلْيُكْم َكِفي��اً إِنهَّ اهللهَّ َن َبْع�دَ َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اهللهَّ ْي�امَ َوَل َتْنُقُض�وا اأْلَ

﴿٩١﴾  )النحل(.

وقد عني فقهاء هذه األمة وعلامؤها  بالنظر يف املنصوصه منه يف  الكتاب والسنة، 
ويس�تنبطون م�ا مل ينص عليه وف�ق ما حيقق املقاصد الرشعية ويلبي احلاجات اإلنس�انية 
املتجددة، فاختلفت اجتهاداهتم وفق اخت�ف زوايا نظرهم ومناهج استنباطهم، فرتكوا 
لنا تراثا عظيام من الفقه يف جوانب احلياة املختلفة، وخاصة يف اجلانب القضائي، من شأنه 

أن يمدنا بكثري من احللول للمشك�ت التي يطرحها واقعنا املعارص.

وكان مم�ا اختلفوا فيه احلكم بش�هادة الصبيان فيام يقع بينهم من جرائم ، فتعددت 
اجتهاداهت�م فيها ما بني جميز ومانع، ومضيق وموس�ع، وكان للاملكية رأهيم املش�هور يف 
العم�ل هب�ا، فأحببت أن أحرر خ�ف العلامء يف هذه املس�ألة التي تعترب- يف نظري- من 
املس�ائل احليوية يف عرصنا الراهن ملا ش�اع من اس�تق�ل الصبيان بتجمعاهتم التي تكاد 

تكون خاصة يف املدارس وامل�عب، واملصايف، واملخيامت، وغريها.
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وقد جعلت هذا البحث يف مقدمة ومتهيد  وقسمني:

متهيد: تعريف شهادة الصبيان لغة و اصط�حااً.

: أحكام عامة تتعلق بالشهادة. أولاً

١ � مراتب الشهادة.

2 � رشوط الشهادة.

3 � موانع الشهادة.

ثانيااً: حكم العمل بشهادة الصبيان.

١ � اخل�ف يف العمل بشهادة الصبيان.

2 � رشوط العمل بشهادة الصبيان.

3 � جمال العمل بشهادة الصبيان.

متهيد

تعريف شهادة الصبيان لغة و اصطالحًا:

أوال:تعريف شهادة الصبيان لغة:

أما الشهادة يف اللغة فهي مصدر شهد، وهو يدل عىل معان متعددة، هي: احلضور، 
واملعاينة، والعلم، واإلع�م.

قال ابن فارس:»الشني، واهلاء، والدال، أصٌل يدلُّ عىل حضور، وعلم، وإع�م، ل 
هادة، جيمع األصوَل التي ذكرناها  خيُرج يشٌء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهَّ

، واملَشهد: حمرض الّناس«)١(. من احلضور، والعلم، واإلع�م، يقال َشهد يشهد شهادةاً

)١( معجم مقاييس اللغة: ١22/3، وانظر: تاج العروس: 252/8� 352.
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وقال ابن منظور:»امُلش�اَهَدُة املعاينة وَش�ِهَده ُشهودااً َأي َحرَضه، فهو شاهٌد، وَقْوم 
�هادة، فهو شاِهد  ُش�ُهود َأي ُحضور... وَش�ِهَد له بكذا َش�هادةاً َأي َأّدى ما عنده من الشهَّ
واجلمع َشْهٌد مثل صاِحب وَصْحب وسافر وَسْفٍر... وَأْشَهْدُته عىل كذا َفَشِهَد عليه َأي 
صار ش�اهدااً عليه، وَأْش�َهْدُت الرجل عىل إِق�رار الغريم واْسَتْش�َهدُته بمعناًى... وَأصل 
ٌد وَأْشهاٌد وُشهوٌد...  هيد احلارض واجلمع ُشَهداء وُشههَّ الشهادة اإِلْخبار بام شاَهَده ...والشهَّ

رَضُ الناس«)١(. واملَْشَهد حَمْ

وأما الصبيان يف اللغة فجمع صبي، وهو صغري السن من بني آدم.

قال ابن فارس:»الصاد والباء واحلرف املعتّل ث�ثُة أصوٍل صحيحة: األول يدلُّ عىل 
بيان،  ْبيَة والصِّ صغر الّسّن، والثاين ريٌح من الرياح، والثالث اإِلمالة، فاألّول واحد الصِّ
با، ويمدُّ مع  باء، ممدود الصِّ بيان،  والصهَّ ورأيته يف صباه، أي صغره،  واملْصبي: الكثري الصِّ
ْبوة، والثاين:  الفتح، ومن الباب: صبا إىل الّشء يصُبو؛ إذا مال قلُبُه إليه... والسم الصهَّ
َبا، وهَي التي تستقبل القبلة. يقال صَبْت تصُبو، الثالث: قول العرب: َصابْيُت  ريح الصهَّ

مح«)2( . الرُّ

ٌة،  : الغ�م، واجلمع صْبَيٌة وِصْبياٌن... واجلارية َصبِيهَّ ويف خمتار الصحاح)3(:»الَصبِيُّ
واجلمع َصبايا، والِصبا أيضااً من الشوق، يقال منه: َتصابى، وَصبا َيْصبو َصْبَوةاً وُصبوءااً، 

أي مال إىل اجلهل والفتّوة«.

ثانيا:شهادة الصبيان اصطالحا

مل أقف عىل تعريف خاص لشهادة الصبيان، ولعل ذلك راجع إىل أن أغلب الفقهاء 
ل يعتربوهنا، وبالتايل ل يتناولوهنا إل عرضا عند حديثهم عن رشط البلوغ يف الش�اهد، 

أو عند الرد عىل القائلني بقبوهلا.

)١( لسان العرب: 832/3، وانظر: تاج العروس: 352/8. 
)2( معجم مقاييس اللغة: 33/3- 233.

)3( ص: 6١3.
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وأما املالكية الذين أثبتوا العمل هبا فلم أقف هلم � أيضا � عىل تعريف هلا، لعل ذلك 
بسبب أهنا فرع من الشهادة عامة فاكتفوا بتعريف الشهادة عن تعريفها.

وبالتايل سأحاول تعريفها انط�قا من التعريف العام للشهادة.

وقد تعددت عبارات الفقهاء يف تعريف الشهادة، وسأقترص عىل ما أشتهر من تلك 
التعريفات مكتفيااً بتعريف واحد لكل مذهب من املذاهب األربعة:

1 ـ تعريف احلنفية

 عرفها صاحب فتح القدير بأهنا:)أخبار صدق إلثبات حق بلفظ الشهادة يف جملس 
القضاء()١(.

2 ـ تعريف املالكية

 عرفها صاحب الفروق :)خرب خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه()2(. 

3 ـ تعريف الشافعية

عرفها صاحب هناية املحتاج:) إخبار عن يشء بلفظ خاص()3(. 

4 ـ تعريف احلنابلة

عرفها صاحب الكشاف :) اإلخبار بام علمه بلفظ خاص()4(.

وقد جاء يف جملة األحكام العدلية)5( من أهنا:)اإلخبار بقول أشهد بإثبات حق أحد 
يف ذمته آلخر يف حضور احلاكم(.

م�ا جاء يف املوس�وعة الفقهي�ة الكويتية)6(من أهنا:)اإلخب�ار يف جملس احلكم بلفظ 
الشهادة إلثبات حق للغري عىل الغري(.

)١( رشح فتح القدير لبن اهلامم 364/7
)2( انظر: الفروق مع حواشيه: ١/ ١4و انظر جواهر الكليل.

)3( هناية املحتاج 2٩2/8.
)4( كشاف القناع 4٠4/6.

)5( ص: 33٩.
.47/6 )6(
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وهذه التعريفات متقاربة، ولعل أقرهبا هو التعريف األخري الذي ورد يف املوسوعة 
الكويتية.

 و يمك�ن تعريف ش�هادة الصبي�ان  بأهنا:»إخبار مميز غري بال�غ بحق ملثله عىل مثله 
صالح للحكم به وفق رشوط خاصة«)١(.

أواًل: أحكام عامة تتعلق بالشهادة

1 ـ مراتب الشهادة
يقصد بمراتب الشهادة أعداد الشهود املطلوبة رشعا يف كل جنس مما يثبت بالشهادة، 

وهذه املراتب أربع: 

األوىل: أربعة عدول من الرجال

ول تكون إل يف الزنا)2(.

ِت َيْأتنَِي اْلَفاِحَش�َة ِمْن نَِس�ائُِكْم َفاْسَتْش�ِهُدوا َعَلْيِهنهَّ  ودليلها قوله تعاىل)3(: ﴿َوال�هَّ
َأْرَبَعةاً ِمْنُكْم ...﴿١5﴾ )النس�اء(، وقوله)4( :  ﴿... ُثمهَّ مَلْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم 

َثاَمننَِي َجْلَدةاً .... ﴿4﴾ )النور(.

الثانية: عدالن من الرجال

 وهي املقبولة يف احلدود والقصاص عند احلنفية)5(، ويف غري فعل الزنا مما ليس مال 

)١( انظر:رشوط العمل بشهادة الصبيان ص34.
)2( انظ�ر: املبس�وط: 4١١/6١، وبدائع الصنائع: ١24/6، والقوان�ني الفقهية، ص: ٠32، ورشح 
اخلريش عىل خمترص خليل: 8٩١/7، واحلاوي: 7/١2، واملهذب: 726/5، واملغني: 4١/52١، 

وكشاف القناع: ١233/5.
)3( انظر: احلاوي: 7/١2، ورشح اخلريش عىل خمترص خليل: 7/8٩١.

)4( انظر: احلاوي: 7/١2، واملغني: 4١/52١.
)5( انظر: املبسوط: 4١١/6١، وفتح القدير:٠54/6.
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ول آئ�� إىل امل�ال، ول مما ل جيوز أن يطلع عليه الرجال، عند املالكية)١(، والش�افعية)2(، 
وهو الرواية املعتمدة عند احلنابلة)3(.

الثالثة: رجل وامرأتان
وق�د اختل�ف يف جمال هذه الرتبة، وذلك بس�بب الخت�ف يف جمال قبول ش�هادة 
النساء، فبعد أن اتفق اجلمهور عىل عدم قبول شهادهتن يف القصاص واحلدود)4(، اختلفوا 

يف موطن قبوهلا يف سوى ذلك عىل قولني:

القـول األول: أن ش�هادة النس�اء تقب�ل يف كل ما س�وى القصاص واحل�دود، من أموال 
ونكاح وط�ق، وغري ذلك، وهبذا قال احلنفية)5(، وهو رواية عند احلنابلة)6(.

واستدلوا هلذا القول بام ييل:

١ �  قوله تعاىل: ﴿... َفإِْن مَلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن... ﴿282﴾  )البقرة(.

       فقال�وا إن ه�ذه اآلي�ة وإن وردت يف املداين�ات إل أن�ه ل مان�ع من قياس غريها 
عليها، فلام ورد اخلرب بعدم قبول شهادة النساء يف احلدود والقصاص)7(، ونظرنا 
يف املعنى الذي من أجله مل تقبل ش�هادهتن فيها فوجدناه كوهنا تدرأ بالشبهات، 

)١( انظر: القوانني الفقهية، ص: 23٠- 23١، ورشح اخلريش عىل خمترص خليل: ١٩8/7.  
)2( انظر: احلاوي: 7/2١، 8، واملهذب: 5/63١.

)3( انظر: املغني: ١26/١4، ١27،وكشاف القناع: 5/332١- 3322.
)4( انظ�ر: املبس�وط: ١١4/١6- ١١5، وبدائع الصنائ�ع: 424/6، والبيان والتحصيل: ١٠/26، 
والذخ�رية: 246/١٠، واحل�اوي: 7/2١، واملغن�ي: ١26/١4- ١27، ورشح الزرك�ش عىل 

خمترص اخلرقي: 3٠3/7.
)5( انظر: بدائع الصنائع: 424/6، وفتح القدير: 6/45٠- 45١.

)6( انظر:املغني: ١27/١4، والعدة يف رشح العمدة: 426/2.
)7( أخرج ابن أيب شيبة)533/5، رقم: 287١4( عن الزهري قال:)مضت السنة من رسول اهلل > 

واخلليفتني من بعده أن ل جتوز شهادة النساء يف احلدود(.
          قال الش�وكاين يف نيل األوطار:)43/7(:»وقد أخرج قول الزهري املذكور ابن أيب ش�يبة بإس�ناد 

فيه احلجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، مع كون احلديث مرس�(.
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ويف شهادة النساء شبهة بسبب غلبة النسيان والعاطفة عليهن يف موضوع صعب 
كالدماء وقسنا عىل األموال غريها مما ل يوجد فيه معنى الدرء بالشبهة)١(.

ونوقش الستدلل باآلية بأهنا نص يف األموال ف� جيوز تعميمها عىل غريها)2(.

2�  ما روي من أن عمر � ريض اهلل عنه أجاز ش�هادة النس�اء مع الرجال يف النكاح 
والفرقة)3(.

       ومل يرد اإلنكار عليه عن أحد من الصحابة فكان إمجاعا منهم عىل جواز ذلك)4(.  

 القـول الثـاين: أن ش�هادة النس�اء ل تقب�ل إل يف األموال، وم�ا يؤول إليه�ا، وهبذا قال 
املالكية)5(، والشافعية)6(، وهو رواية عن أمحد هي املذهب)7(.

واستدلوا بام ييل:

١ � قوله تعاىل: ﴿... َفإِْن مَلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن... ﴿282﴾  )البقرة(.

  فهذه اآلية وردت يف املداينات، وهي من األموال، فينبغي أن يقرص عليها وعىل 
ما يؤول إليها، ألهنا موضع رضورة)8(.

)١( انظر:ملبسوط: 6١/4١١- 5١١.
)2(  انظر: احلاوي: ٠١/١2.

)3( أخرجه سعيد بن منصور يف سننه:)652/١، رقم: 578(، والبيهقي يف السنن الكربى: )7/62١(. 
وقال فيه البيهقي: )فهذا منقطع، واحلجاج بن أرطاة ل حيتج به(.

)4( انظر: بدائع الصنائع: 424/6.
)5( انظر: الذخرية: 642/٠١- 742، ورشح اخلريش عىل خمترص خليل: 7/8٩١.

)6( انظر: احلاوي: 8/١2، واملهذب: ١36/5.
)7( انظر: املغني: ٩2١/4١، والعدة يف رشح العمدة: 624/2.

)8( انظر: املهذب: ١36/5.



املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد 25 ـ العدد 50

14

ونوق�ش بعدم تس�ليم كون ش�هادة النس�اء رضورة، ألنه ل يص�دق عليها حد   
الرضورة إل إذا كانت ل جتوز مع وجود الرجال، وهي جائزة مع وجودهم)١(.

2 � أن اهلل س�بحانه نص فيام س�وى شهادة األموال عىل الرجال العدول دون النساء، 
وذل�ك يف الط��ق والرجع�ة، والوصي�ة، فق�ال يف الط��ق والرجع�ة:﴿... 
َفَأْمِسُكوُهنهَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنهَّ بَِمْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ...﴿2﴾ 
ِذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكُم  ا الهَّ َ )الط�ق( وقال يف الوصية: ﴿َيا َأهيُّ

ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم ...﴿١٠6﴾)املائدة(. امْلَْوُت ِحنَي اْلَوِصيهَّ

فلم جيز أن تقبل فيها شهادة النساء، كام مل جيز أن تقبل يف الزنا)2(.  

3 � ما)3(روى ابن ش�هاب، قال: )مضت الس�نة من رسول اهلل > أن ل جيوز شهادة 
النساء يف احلدود، ول يف النكاح، ول يف الط�ق()4(.

الرتجيح:

لعل الراجح � واهلل أعلم � هو القول الثاين القايض بأن ش�هادة رجل وامرأتني، ل 
تقب�ل إل يف األم�وال وما يؤول إليها، وذلك لقوة دللة آية الدين عىل هذا القول، وعدم 

ذكر القرآن للنساء يف بقية مواطن الشهادة التي ذكر فيها الرجال.

الرابعة: شهادة النساء منفردات فيام ال يطلع عليه الرجال من أمر النساء

وقد اختلف يف العدد املقبول منهن يف هذه الدرجة، وذلك عىل قولني:

القـول األول: أنه تكفي ش�هادة الواحدة منهن، وهبذا ق�ال احلنفية)5(، وهو املذهب عند 
احلنابلة)6(.

)١( انظر: بدائع الصنائع: 424/6.
)2( انظر: احلاوي: 2١/٩.
)3( انظر: احلاوي: 2١/٩.

)4( سبق خترجيه يف بداية هذه املسألة.
)5( انظر: املبسوط: ١42/١6- ١43، وفتح القدير: 453/6.

)6( انظر: املغني: ١35/١4، والواضح يف رشح خمترص اخلرقي: 246/5.
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واستدلوا بام ييل:

١ � م�ا)١(رواه عقب�ة بن احلارث أنه تزوج ابنة أليب إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت 
ق�د أرضع�ت عقب�ة والتي تزوج، فقال هل�ا عقبة: ما أعلم أن�ك أرضعتني، ول 
أخربتني، فأرسل إىل آل أيب إهاب يسأهلم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، 
فرك�ب إىل النب�ي > باملدينة فس�أله، فقال رس�ول اهلل >: )كيف، وقد قيل(، 

ففارقها، ونكحت زوجا غريه )2(.

2 �  ما)3(ورد عن النبي > من أنه أجاز شهادة القابلة عىل الولدة)4(.

ونوقش الستدلل به من وجهني)5(:

أ � أنه ضعيف.

ب � أن�ه ي�دل عىل جمرد قبوله ش�هادة القابلة عىل قبول ش�هادهتا منفردة، وليس 
ذلك هو حمل النزاع، وإنام حمله انفرادها.

3 � ما)6(روي من أنه > قال:)شهادة النساء جائزة فيام ل يطلع عليه الرجال)7(.

       والنساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يقع عليه السم، وهو امرأة واحدة)8(.
)١( انظر: املغني: ١4/١36. 

)2( أخرج�ه البخ�اري يف الش�هادات، باب إذا ش�هد ش�اهد أو ش�هود ب�شء وقال آخ�رون ما علمنا 
ذلك،)ص: 5٠٠، رقم: 264٠(.

)3( انظر: املبسوط: ١43/١6، وبدائع الصنائع: 4١2/6.
)4( أخرجه الدارقطني  يف سننه: )232/4(، والطرباين يف املعجم األوسط:)١8٩/١، رقم: 5٩6(.
وقال عنه الدارقطني:"حممد بن عبد امللك- أحد رجال سنده- مل يسمع من األعمش، بينهام رجل   

جمهول".
وقال الطرباين:"مل يرو هذا احلديث عن األعمش إل حممد بن عبد امللك".  

)5( انظر: احلاوي: 24/2١.
)6( انظر: املبسوط: ١6/١43.

)7( قال ابن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية:)مل أجده، لكن أخرج ابن أيب شيبة}4/32٩{، 
وعب�د الرزاق}333/8{ع�ن الزهري: "مضت الس�نة أن جيوز ش�هادة النس�اء في�ام ل يطلع عليه 

الرجال من ولدات النساء وعيوهبن".
)8( انظر: املبسوط: ١43/١6، وفتح القدير: 453/6.
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القول الثاين: أنه ل يقبل منهن أقل من اثنتني، وبه قال املالكية)١(.

واستدلوا عىل الكتفاء باثنتني منهن بقياس شهادهتن منفردات عىل شهادة الرجال 
إذا انف�ردوا، فك�ام يكتفى بش�هادة رجلني فيام ينفرد به الرجل فكذل�ك تفبل امرأتان فيام 

ينفرد به النساء)2(.

واستدلوا عىل عدم الكتفاء بواحدة منهن بأن شهادهتن إثبات حلق فلم جيز الكتفاء 
فيها بشخص واحد كسائر احلقوق)3(. 

 القول الثالث: أنه ل يقبل منهن أقل من أربع، وإليه ذهب الشافعية)4(.

واستدلوا بأن شهادة النساء أدنى من شهادة الرجال، وذلك من وجهني:

األول: أن اهلل تعاىل جعل شهادة الرجل يف مقابل شهادة املرأتني)5(.

الثاين: أن ش�هادة النس�اء ل تقبل يف بعض املواضع التي تقبل فيها شهادة الرجال، فلام مل 
تقبل شهادة الواحد من الرجال رغم قوته مل جيز أن تقبل شهادة الواحدة من النساء،

واهلل س�بحانه وتع�اىل أقام اإلثنت�ني منهن مقام الواحد م�ن الرجال، فوجب أن ل 
يقبل منهن أقل من أربع)6(.

الرتجيح:

 لعل أوىل األقوال يف هذه املسألة � واهلل أعلم � القول األول، وهو أن شهادة املرأة 
الواح�دة يف م�ال يطلع عليه الرجال جائ�زة، لقوة دللة احلديث عىل ذلك، ولكون هذه 

املسألة أقرب إىل اخلرب، وخرب املرأة الواحدة العدل مقبول.

)١( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩6٩/2،  ورشح اخلريش عىل خمترص خليل: ١٩8/7.
)2( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: 2/٩6٩.
)3( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: 2/٩7٠.

)4( انظر: احلاوي: 22/2١، واملهذب: 635/5.
)5( انظر: احلاوي: 23/2١.
)6( انظر:املهذب: 635/5.
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2 ـ رشوط الشهادة
لقبول الشهادة رشوط متعددة، بعضها متفق عليه بني العلامء، وبعضها خمتلف فيه، 

هذه الرشوط هي:

الرشط األول: البلوغ)1(:

دلي�ل هذا ال�رشط قوله تع�اىل)2(:  ﴿... َواْسَتْش�ِهُدوا َش�ِهيَدْيِن ِم�ْن ِرَجالُِكْم ... 
﴿282﴾ )البقرة(.

الرشط الثاين: العقل:

 ف� تقبل شهادة جمنون ول معتوه)3(.

ألن حتم�ل الش�هادة ل بد فيه من فهم موضوع الش�هادة وضبط م�ا يتعلق به، ول 
حيصل ذلك إل بالعقل)4(.

الرشط الثالث: اإلسالم:

ودليل هذا الرشط قول اهلل تعاىل: ﴿... َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ...﴿2﴾)الط�ق(، 
وقوله: ﴿... َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم ... ﴿282﴾ )البقرة(.

)١( انظ�ر: بدائع الصنائع: 4٠4/6، والقوان�ني الفقهية، ص: 22٩، واحلاوي: 63/2١، و الروض 
املربع: ١/474.

)2( انظر: احلاوي: 63/2١، واملغني: ١4/١47. 
)3( انظر: املبس�وط: ١١3/١6، وبدائع الصنائ�ع: 4٠4/6، والذخرية: ١5١/١٠، ورشح اخلريش 
ع�ىل خمترص خليل: ١76/7، واحلاوي: 63/2١، وامله�ذب: 5٩7/5، واملغني: ١45/١4، و 

الروض املربع: ١/474.
)4( انظر: املبسوط: ١6/١١3.

)5( انظر: البيان والتحصيل: ١٠/22.
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والكافر ليس عدل وليس من رجالنا)١(.

حترير حمل النزاع:

اتفق الفقهاء أن شهادة الكفار ل تقبل فيام بينهم وبني املسلمني إل يف الوصية حال 
السفر، عند عدم غريهم  )2(.

واختلفوا يف شهادة الكفار عىل وصية املسلم والذمي يف حال السفر، ويف شهادهتم 
فيام بينهم، عىل ث�ثة أقوال:

القـول األول: أن شـهادة الكفار بعضهم لبعض ال تقبل مطلقـا، وإليه ذهب املالكية)3(، 
والشافعية)4(.

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

ُنوا...﴿6﴾)احلجرات(. والكافر  ١� قول�ه تعاىل: ﴿... إِْن َجاَءُكْم َفاِس�ٌق بَِنَب�إٍ َفَتَبيهَّ
فاسق، فوجب التوقف يف خربه)5(.

َهَداِء ...﴿282﴾ )البقرة(. والكافر ليس  2 � قوله تعاىل: ﴿... مِمهَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
مرضيا)6(.

3 � قوله تعاىل:﴿... َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ...﴿2﴾)الط�ق(.

      والستدلل هبذه اآلية من وجهني)7(:

)١( انظ�ر: املبس�وط: ١١3/١6، وبدائع الصنائع: 425/6، واإلرشاف عىل نكت مس�ائل اخل�ف: 
٩72/2، والبي�ان والتحصي�ل: 22/١٠، واحل�اوي: 66/2١، وامله�ذب: 625/5 واملغن�ي: 

١73/١4، وكشاف القناع: 33٠6/5.
)2(انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩72/2، والبيان والتحصيل: ١٠/22.

)3( انظر: احلاوي: 66/2١، واملهذب: 5٩8/5.
)4(  انظر: احلاوي: 68/2١.

)5( انظر: البيان والتحصيل: ١٠/22.
)6( انظر: احلاوي: 67/2١- 68، واملغني: ١4/١73.

)7( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩72/2، واحلاوي: 68/2١.
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      أ � أهنا أمرت بإشهاد العدول، والكافر ليس بعدل.

      ب � أهنا اشرتطت أن يكونوا منا، والكفار ليسوا منا.

4 � أن شهادة الكافر عىل املسلم ل تقبل، فكذلك يلزم عدم قبوهلا عىل غريه)١(. 

القول الثاين: أن شهادة الكفار فيام بينهم مقبولة، وبه قال احلنفية)2(.

واستدلوا بام ييل:
١ � قول�ه تع�اىل: ﴿... َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكْم... ﴿١٠6﴾)املائدة(. فقد نصت اآلية 
عىل جواز ش�هادة الكفار عىل وصية املس�لم، وإذا جازت شهادهتم عىل وصية 
املس�لم فهي بالرضورة جائزة عىل وصية الكافر، وقد نسخ هذا احلكم يف حق 
املس�لمني بانتس�اخ حكم ولية الكفار عليهم، فبقي يف حق الكفار، إذ ل يلزم 

من نسخه يف حق املسلمني نسخه يف حق الكفار، لبقاء ولية بعضهم)3(.
ونوقش الستدلل هبذه اآلية بأن املراد بقوله﴿... ِمْن َغرْيُِكْم... ﴾ من غري عشريتكم)4(.  
ِه إَِلْيَك ...﴿75﴾)آل  2 � قوله تعاىل)5(: َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن إِْن َتْأَمْنُه بِِقْنَطاٍر ُيَؤدِّ
عمران(. فقد وصف اهلل س�بحانه وتعاىل يف هذه اآلية بعض الكفار باألمانة، 
فثبتت بذلك أن العدالة والرضا متصورة يف حقهم، وهي أساس الشهادة)6(. 

3 � ما)7(روي من أن النبي > رجم هيوديني زنيا، بشهادة أربعة منهم)8(.

)١( انظر: املبسوط: ١١3/١6، ١33، و فتح القدير: 487/6.
)2( سورة املائدة، من اآلية:)١٠6(.

)3( انظر: املبسوط: ١6/١34- ١35.
)4( انظر: الذخرية: ١٠/225.
)5( انظر: املبسوط: ١6/١35.
)6( انظر: املبسوط: ١6/١35.

)7( انظر: املبسوط: ١35/١6، وفتح القدير: 488/6- 48٩.
)8( أخرجه أبو داود يف احلدود، باب يف رجم اليهوديني)6٠٠/4- 6٠١، رقم: 4452(.

       وقد تفرد به جمالد، ول حيتج بام تفرد به.
       انظر: فتح القدير: 6/48٩.
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ونوقش من وجهني:

أ � أن الرواية املرصحة بكون رمجه هلام كان بناء عىل ش�هادة الش�هود متكلم يف 
صحتها)١(.

ب � أن غريها مل يذكر فيه الشهود، ومن املمكن أن يكونا قد أقرا بالزنا)2(.

4 � ما)3(روي من أن النبي > أجاز شهادة النصارى بعضهم عىل بعض)4(.

5 � أن الكافر إذا كان منزجرا عام يعتقد حرمته يف دينه فإن الظاهر يف خربه الصدق، 
لك�ن ملا كانت عداوته للمس�لمني قد حتمله عىل الك�ذب يف حقهم ردت هلذا 
الس�بب، وبقي غريها عىل األصل من ظهور الصدق يف خربه فقبلت ش�هادته 

عىل غري املسلم)5(.

6 �  أن الكافر له ولية عىل ماله ونفسه بإط�ق، فيكون من أهل الولية عىل غريه، 
إذا وجد س�ببها، والش�هادة ولية عىل الغري، فإذا ثبتت له أهلية الولية ثبتت 

له أهلية الشهادة)6(.

7 � أن عدم قبول شهادة بعض لبعض يؤدي إىل إبطال حقوقهم، إذ الغالب أن ل 
حيرض معام�هتم مسلم، ونحن مطالبون بمراعاة حقوقهم، ومنع بعضهم من 
ظلم بعض، وأن نجعل دماءهم كدمائنا، وأمواهلم كأموالنا ، ول يتم ذلك إل 

بقبول شهادهتم فيام بينهم)7(.

)١( انظر: فتح القدير: 6/48٩.
)2( انظر: الذخرية: ١٠/226.

)3( انظر: املبسوط: ١35/١6، وفتح القدير: 488/6.
)4( أخرجه ابن ماجه يف األحكام باب شهادة أهل الكتاب بعضهم عىل بعض)7٩4/2، رقم: 2373(.

        ويف الزوائد : يف إسناده جمالد بن سعيد وهو ضعيف.
)5( انظر: املبسوط: ١6/١١3.
)6( انظر: املبسوط: ١6/١35.

)7( انظر: املبسوط: ١35/١6- ١36، وبدائع الصنائع: 426/6.
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القول الثالث: أنه تقبل شـهادة رجلني من أهل الكتاب يف السـفر عىل وصية مسـلم عند 
عدم غريمها، وهبذا قال احلنابلة)1(

ِذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت  ا الهَّ َ واستدلوا بقول اهلل تعاىل:﴿َيا َأهيُّ
ِة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكْم ... ﴿١٠6﴾ )املائدة(. ِحنَي اْلَوِصيهَّ

فاآلية نص يف املوضوع، فلزم العمل هبا)2(.

الرتجيـــح

أرى أن الراج�ح يف ه�ذه املس�ألة ما ذهب إليه احلنفية من قبول ش�هادة أهل الذمة 
بعضهم لبعض، أن عدم قبول شهادة بعض لبعض يؤدي إىل إبطال حقوقهم، إذ الغالب 
أن ل حيرض معام�هتم مسلم، ونحن مطالبون بمراعاة حقوقهم، ومنع بعضهم من ظلم 
بع�ض، ذل�ك لقوة ما عللوا ب�ه من أن حفظ حقوقهم ل يت�م إل بذلك، ولعدم رصاحة 

أدلة املنع فيه.

الرشط الرابع: العدالة 

ف� تقبل شهادة فاسق)3(.

ُنوا...﴿6﴾  ِذي�نَ آَمُن�وا إِْن َجاَءُكْم َفاِس�قٌ بَِنَب�إٍ َفَتَبيهَّ ا الهَّ َ لق�ول اهلل تع�اىل)4(: ﴿َي�ا َأهيُّ
)احلجرات(.

فقد أمر تعاىل بالتوقف  يف قبول خربه، وذلك موجب لعدم العمل بشهادته)5(.

واملقصود هبا  استقامة الشخص يف دينه)6(.
)١( انظر: املغني: ١7٠/١4، والروض املربع: ١/474.

)2( انظر: املغني: ١7١/١4.
)3( انظر: املبسوط: ١3٠/١6، وبدائع الصنائع: 4١١/6، والبيان والتحصيل: ١2١/١٠، والقوانني 

الفقهية، ص: 22٩، واحلاوي: ١5٩/2١، واملهذب: 5٩8/5، واملغني: ١4/١47.
)4( انظر: املبسوط: ١3٠/١6- ١3١.

)5( انظر: املبسوط: ١3١/١6.
)6( انظر: املبسوط: ١١3/١6، وبدائع الصنائع: 4٠7/6، والروض املربع: ١/١75.
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وقد اختلفت عبارات املذاهب يف ضابط هذه الستقامة.

فهي عند احلنفية اجتناب الكبائر، وأداء الفرائض،  وغلبة احلسنات عىل السيئات، 
مع ظهور املروءة، واستعامل الصدق، واجتناب الكذب ديانة ومروءة)١(.

وعند املالكية هي اجتناب كبائر الذنوب، والتحفظ من صغائرها، والتزام املروءة)2(.

وه�ي عند الش�افعية ه�ي أن يكون حمافظا عىل طاعة اهلل تع�اىل، جمتنبا الكبائر، غري 
م�رص عىل الصغائر، ظاهر املروءة، فم�ن كان األغلب عىل حاله الطاعة والتزام املروءة، 
حك�م بعدالت�ه وقبلت ش�هادته، ومن كان األغل�ب عليه املعصية، وت�رك املروءة حكم 

بفسقه، وردت شهادته)3(.

وهي عند احلنابلة تعترب  بأمرين)4(: 

األول : الص�ح يف الدين، ويتحقق بشيئني:

١ � أداء الفرائض، من ص�ة، وصوم وزكاة وحج، ويدخل يف أداء الص�ة، املحافظة 
عىل سننها الراتبة، فتنخرم العدالة بدوام تركها، ألن التهاون هبا يدل عىل عدم 

املحافظة عىل أسباب الدين.

2 � اجتناب املحرمات بأن ل يأت كبرية، ول يداوم عىل صغرية.

الثاين: التحيل باملروءة، وتتحقق بأمرين:

١ � فعل ما جيمله ويزينه عادة، كالسخاء، وحسن اخللق، وحسن املجاورة.

2 � اجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من األمور الدنية املزرية به.

)١( انظر: بدائع الصنائع: 4٠7/6، وفتح القدير: 6/4٩٠.
)2( انظر: القوانني الفقهية، ص: 22٩.

)3( انظر: احلاوي: ١66/2١، ١67، واملهذب: 5٩٩- 6٠٠.
)4( انظر: املغني: ١5٠/١4- ١52، والروض املربع:١/475.



2223

شــــهادة الصــــبيان

الرشط اخلامس: احلفظ والضبط

واملقصود هبام حسن السامع والفهم واحلفظ ملا يشهد عليه من وقت حتمل الشهادة 
إىل وقت أداء ها)١(.

 ف� تقبل شهادة مغفل، ول من كثر سهوه وغلطه)2(.

ودلي�ل ه�ذا الرشط أن من كانت هذه حاله مل حتصل الثقة بقوله، والش�هادة مبناها 
عىل اليقني)3(.

الرشط السادس: البرص

وقد اختلف يف هذا الرشط، ويف شهادة األعمى بناء عليه عىل قولني:

القول األول: أن البرص رشط للشـهادة، فال تقبل شـهادة األعمى، وهبذا قال احلنفية)4(، 
والشافعية)5(.

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

ْعَمٰى َواْلَبِصرُي ﴿٩١﴾ )فاطر(. ١ � قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْلَ

فه�ذه اآلي�ة عام�ة يف عدم املس�اواة بني الس�ميع والبصري، فوج�ب محلها عىل   
عمومه�ا إل م�ا خص بدليل، ول دليل معترب عىل مس�اواة األعمى للبصري يف 

حتمل الشهادة)6(.

ويمكن أن يناقش الستدلل هبذه اآلية، بأهنا واردة يف سياق الرد عىل الكفار،   

)١( انظر: املبسوط: ١6/١١3.
)2( انظر: املبسوط: ١١3/١6، واحلاوي: ١7٩/2١، واملغني: ١4٩/١4.

)3( انظر: الروض املربع: ١/١75.
)4( انظر: بدائع الصنائع: 4٠4/6، وفتح القدير: 473/6.

)5( انظر: احلاوي: 43/2١- 44، واملهذب: 642/5- 643، ويرى الشافعية قبول شهادة األعمى 
فيام يثبت بالستفاضة.

)6( انظر: احلاوي: 44/2١.
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وبيان أن سبب كفرهم هو عمى بصائرهم، وإعراضهم عن آيات اهلل، ففارقوا 
املؤمن�ني الذين أقبل�وا عىل هذه اآليات فانتفعوا هب�ا، فآمنوا، دل ذلك عىل أن 

املراد هبا عمى البصائر، ل عمى األبصار)١(.

ئَِك  ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلٰ 2 � قوله تعاىل:  ﴿َوَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنهَّ السهَّ
َكاَن َعْنُه َمْسُئولاً ﴿63﴾ )اإلرساء(.

فقد مجعت اآلية بني الس�مع والب�رص يف اإلدراك، وضمت إليهام الفؤاد، فدل   
ذل�ك ع�ىل أن العلم ل حيصل فيام يثبت هب�ا إل باجتامعها، فاقتىض ذلك أن ل 

حيصل ببعضها يقني)2(.

ويمك�ن أن يناق�ش هذا الس�تدلل بأن اآلي�ة إنام دلت عىل ع�دم جواز اتباع   
اإلنس�ان م�ا ليس له به علم، وعن مس�ؤوليته ع�ن أدوات اإلدراك التي متعه 
اهلل س�بحانه هب�ا، وليس فيها ما يدل عىل قص�ور واحدة من هذه األدوات عن 
حتصيل العلم فيام هي طريقه، كام أن األعمى إذا شهد عن علم ويقني ل ينتابه 

شك، مل يكن مقتفيا ملا ليس له به علم.  

3 � أن األعمى فاقد لآلية التي هبا يتم التمييز بني من له احلق ومن هو عليه، ألنه ل 
يميز بني الناس إل بالصوت، واألصوات متشاهبة، ومن العسري التمييز بينها، 

فكان يف شهادته شبهة قادحة فيها، فلزم عدم قبول شهادته هلذا الوجه)3(.

ويمكن أن يناقش بعد تسليمه، إذ بإمكان األعمى أن يميز بني األصوات، ويصل 
إىل اليقني بكون هذا صوت ف�ن أو ف�نة.

)١( انظر: احلاوي: 44/2١.

)2( انظر: احلاوي: 45/2١.
)3( انظر: املبسوط: ١2٩/١6، وبدائع الصنائع: 4٠4/6.
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القول الثاين: عدم اشـرتاط البرص فيام جيري فيه السـامع، فتجوز عىل هذا شـهادة األعمى 
إذا تيقن من الصوت، وقطع بأنه صوت فالن، وهبدا قال املالكية)1(، واحلنابلة)2(، 

وزفر من احلنفية)3(.

واستدلوا بام ييل:

١ � قول اهلل تعاىل: ﴿... َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم ... ﴿282﴾ )البقرة(.

      فهذه اآلية وغريها من اآليات الدالة عىل قبول شهادة العدول عامة يف األعمى 
وغريه، ف� جيوز أن ختصص إل بدليل)4(.

2 �  أن الصوت وسيلة ملعرفة األشخاص والتمييز بني األعيان رشعا وعادة.

      أما رشعا فيدل له ث�ثة أمور:

أ � قوله >: )إن ب�ل ينادي بليل، فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم()5(.

       ومعلوم أهنم مل يكونوا يفرقون بينهام إل بالصوت)6(. 

ب � رواية الصحابة والتابعني عن أزواج النبي >، وإنام كانوا يسمعون منهن 
من وراء حجاب، فيميزون بينهن بأصواهتن)7(. 

ج � أن اإلقدام عىل الفروج أشد من اإلقدام عىل الشهادة يف احلقوق، و لألعمى 
أن يط�أ زوجته، وه�ول يميزها من غريها إل بالص�وت، فقد اعترب الرشع 
متييزه للصوت س�بي� موصلة إىل علمه باألش�ياء، ف�إذا كان عدل ضابطا، 

)١( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩7١/2، والبيان والتحصيل: ٩/444- 445.
)2( انظر: املغني: ١78/١4، والواضح يف رشح خمترص اخلرقي: 5/25٩.

)3( انظر: املبسوط: ١2٩/١6، وفتح القدير: 473/6.
)4( انظر: املغني: ١7٩/١4.

)5( أخرجه البخاري يف األذان، باب األذان بعد الفجر)ص: ١35، رقم: 62٠(، ومسلم يف الصيام، 
باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر)ص: 487، رقم: ١٠٩2/38(.

)6( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩7١/2، والبيان والتحصيل: ٩/444- 445.
)7( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩7١/2، والبيان والتحصيل: ٩/444- 445. 
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وعرف قدرته عىل متييز األصوات، فش�هد بشء لزم قبول شهادته لعتبار 
الرشع ذلك يف اجلملة)١(.

ونوقش الوجه األخري بأنه ل يلزم من إباحة الش�ارع له وطئ زوجته بمجرد متييز  
صوهت�ا قبول ش�هادته، ألن ذلك يف حق�ه رضورة، إذ ل يمكنه قض�اء الوطر، وإنجاب 
الذري�ة إل هبذا الطريق، أما ش�هادته ف� رضورة إليها إلمكان الس�تغناء عنها بش�هادة 

غريه، ولوقوع الشبهة فيها)2(.

وأم�ا ع�ادة فألن الع�ادة تقيض بأن  األعمى إذا تكرر عليه س�امع صوت ش�خص 
وطال اجتامعه به، وكثر إلفه له وطروق صوته لس�معه، مع العلم بعينه، وانتفاء التباس�ه 
عليه بغريه كان ذلك طريقا مس�تقرا ل يتطرق إليه ش�ك أو ريب، فصح وقوع العلم له 

به، فجازت شهادته به)3(.

الرتجيح:

لعل الراجح � واهلل أعلم بالصواب � قبول شهادة األعمى فيام طريقه الصوت إذا 
حصل له القطع بصوت املشهود عليه، وجربت معرفته له، ألن احلس يدل  عىل أن أغلب 

العميان هلم مهارة فائقة يف متييز األصوات قل أن تتهيأ للمبرصين.

الرشط السابع: الكالم

 وهذا الرشط خمتلف فيه ويف قبول شهادة األخرس بناء عليه عىل ث�ثة أقوال:

)١( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩7١/2، والذخرية: ١٠/١64.
)2( انظر: املبسوط: ١3٠/١6.

)3( اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩7١/2- ٩72، واملغني: ١7٩/١4.
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القول األول: اشرتاط الكالم يف الشاهد، فال تقبل شهادة األخرس، وهبذا قال احلنفية)1(، 
والشافعية)2(، واحلنابلة)3(.

ودليل هذا القول هو أن الش�هادة يطلب فيها اليقني، وهو ل يتأتى باإلش�ارة، ففي 
شهادته شبهة يمكن الحرتاز عنها بإشهاد ناطق)4(.

القول الثاين: عدم اشـرتاط  الكالم، وإليه ذهب املالكية واحلنابلة يف رواية، فقبلوا شهادة 
األخرس، لكنهم اختلفوا يف رشط قبوهلا، فاشرتط املالكية فهم إشارته)5(، 

واشرتط احلنابلة ـ يف الرواية القائلة بقبوهلا ـ أداءه هلا بخطه)6(.

واستدل املالكية بقياس شهادته عىل إقراره وط�قه، فإهنام يقعان إذا فهام بإشارته)7(.

الرتجيح:

الذي أراه أوىل بالصواب يف هذه املس�ألة أن األخرس إذا فهمت ش�هادته بإش�ارة 
يغل�ب ع�ىل الظن دللتها عليها قبلت، وذلك ألنه قد حيتاج إىل ش�هادته حيث ل حيرض 
املشهود عليه سواه، وألن التعامل مع إشارات البكم وفهم مرادهم  أصبح علام له قواعده 
وأسسه التي يعرفها املتخصصون فيه، ويستطيعون من خ�هلا حتديد مرادهم بقريب مما 

لو تكلموا بألسنتهم.

الرشط الثامن: أن ال يكون الشاهد حمدودا يف القذف

وق�د اختل�ف يف هذا الرشط، ويف قبول ش�هادة القاذف إذا ت�اب بناء عليه، وذلك 
عىل ث�ثة أقوال:

)١( انظر: املبسوط: ١3٠/١6، وبدائع الصنائع: 4٠7/6. 
)2( انظر: احلاوي: 47/2١، واملهذب: 5٩7/5، وللشافعية قول بقبول شهادة األخرس، إذا فهمت إشارته.

)3( انظر: املغني: ١8٠/١4، كشاف القناع: 33٠6/5.
)4( انظر: احلاوي: 47/2١، واملبسوط: ١3٠/١6.

)5( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩72/2.
)6( انظر: الروض املربع: ١/474.

)7( انظر:اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩72/2.
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القـول األول: أن احلد يف القذف مانع من الشـهادة، فال تقبل شـهادة القاذف 
أبدا، وإن تاب، وإىل هذا ذهب احلنفية)1(

واستدلوا بام ييل:

ا ...﴿4﴾ )النور(. ْم َشَهاَدةاً َأَبداً  ١ � قول اهلل تعاىل)2(: ﴿... َوَل َتْقَبُلوا هَلُ

          فقد هنى اهلل سبحانه وتعاىل عن قبول شهادة الرامي عىل وجه التأبيد، فشمل 
ذلك زمان ما قبل التوبة وزمان ما بعدها، فكان خمصوصا هبذه اآلية من األدلة 

العامة الواردة يف الشهادة، مجعا بني النصوص وصيانة هلا من التناقض)3(.

            ونوق�ش الس�تدلل هب�ا ب�أن التأبي�د فيها خاص بحال ع�دم التوبة مجعا بني 
األدلة)4(. 

ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن ﴿١3﴾  ئَِك ِعْنَد اهللهَّ َهَداِء َفُأوَلٰ 2 � قوله تعاىل)5(: ﴿...  َفإِْذ مَلْ َيْأُتوا بِالشُّ
)النور(.

            فق�د جع�ل اهلل تع�اىل عجز القاذف عن اإلتيان بأربعة ش�هداء عىل ما رمى به 
املقذوف دليل كذبه)6(.

)١( انظر: املبسوط: ١١3/١6، ١25، وبدائع الصنائع: 6/4١١.
)2( انظر: بدائع الصنائع: 6/4١١.
)3( انظر: بدائع الصنائع: 4١2/6.

)4( انظر: احلاوي: 2٩/2١، و الذخرية: ١٠/2١8.
)5( انظر: املبسوط: ١2١/١6.
)6( انظر: املبسوط: ١2١/١6.
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القول الثاين: أن احلد يف القذف غري مانع من الشهادة متى ما تاب من القذف، 
وهذا قول للاملكية)1(، وإليه ذهب الشافعية)2(، واحلنابلة)3(.

واستدلوا بام ييل:

ئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴿4﴾ ا َوُأوَلٰ ْم َشَهاَدةاً َأَبداً ١ � قول اهلل تعاىل:  ﴿... َوَل َتْقَبُلوا هَلُ

ِذيَن َتاُبوا ... ﴿5﴾ )النور(. إِلهَّ الهَّ

        والستدلل هبذه اآلية من ث�ثة أوجه)4(:

أ � أن الستثناء فيها ورد بعد مجل متعاطفة، ومتى ما ورد بعدها كان راجعا إىل 
مجيعها إل ما ورد دليل بخروجه، ومل يرد ما يدل عىل خروج الشهادة)5(.

ب � أن اجللد ورد الشهادة حكامن، والفسق علة، ول استثناء إنام يرجع إىل احلكم 
دون العلة، فلو قيل: إن دخل زيد الدار وجلس فاعطه درمها، ألنه صديق، 
فدخل ومل جيلس مل يستحق الدرهم، وكان عىل الصداقة، ألن الدرهم جزاء 

والصداقة علة.

ج � أن الفس�ق إخبار عن ماض، ورد الش�هادة حكم مس�تقبل، ولاس�تثناء إنام 
يرجع إىل مستقبل األيام، ل إىل مايض األخبار.

2 � أن املوجب لرد ش�هادة القاذف ل يعدو أن يكون القذف نفس�ه، أو إقامة احلد 
عليه، أو الفسق، ول يصح أن يكون القذف ألنه خرب دائر بني الصدق والكذب، 
وك�مها ل تأثري له يف رد الشهادة عىل التأبيد، أما الصدق فظاهر، وأما الكذب 
فلكون الكاذب إذا تاب من الكذب والتزم العدالة قبلت شهادته فيام شهد فيه 
بعد توبته، كام أنه ل يصح أن يكون إقامة احلد، ألن إقامة سائر احلدود ل توجب 

)١( انظر: البيان والتحصيل: ١٩١/١٠، والذخرية: 22١/١٠.
)2( انظر: احلاوي: 26/١2، واملهذب: 624/5- 625.

)3( انظر: املغني: ١88/١4، والواضح يف رشح خمترص اخلرقي: 267/5. .
)4( انظر: احلاوي: 27/2١.

)5( انظر: الذخرية: 2١7/١٠، واملغني: ١٩٠/١4.



املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد 25 ـ العدد 50

30

رد الشهادة، وألن احلدود كفارات، فحال املحدود بعد إقامة احلد عليه أحسن 
من حاله قبل إقامته، والتفاق قائم عىل قبول شهادته إذا شهد قبل إقامة احلد، 
وقد تاب، فإذا بطل الوجهان األولن مل يبق إل الوجه األخري، وهو أن سبب 
ردء الشهادة هو الفسق، فإذا تاب فقد ارتفع سبب در الشهادة، فلزم قبوهلا)١(.

3 � أن عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه جلد قذفة املغرية بن ش�عبة، وملا تاب اثنان 
منهم قبل شهادهتام، وقال للثالث � وهو أبو بكرة:)تب أقبل شهادتك()2(.

ومل خيالف عمر أحد من الصحابة، مكان إمجاعا منهم عىل قبول شهادة القاذف   
إذا تاب)3(.

القـول الثالث: أن شـهادة القـاذف الذي أقيم عليه حد القذف ثـم تاب تقبل يف غري حد 
القذف، فإذا شـهد عىل شـخص بالقذف مل تقبل شـهادته يف ذلك، وتقبل 

فيام عداه، وهذا قول للاملكية هو املشهور عندهم)4(.

وعللوا له بأن من أقيم عليه حد من احلدود حيصل له عادة رغبة يف أن يكثر أمثاله 
حت�ى خت�ف عليه معرة ذلك، وقد جيره ذلك إىل الش�هادة عىل غريه بمثل ما وقع هو فيه، 

فلهذه التهمة وجب رد شهادته فيام هو مظنة هذه التهمة)5(.

الرتجيح:

لع�ل الراج�ح � واهلل أعل�م � هو القول الث�اين القايض بأن الق�اذف إذا تاب قبلت 
شهادته، يف القذف وغريه، وذلك لقوة أدلته مقارنة مع غريه من األقوال.

)١( انظر: املبسوط: ١25/١6- ١26، واحلاوي: 2١/2٩.
)2( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه:)324/4(.

)3( انظر: احلاوي: 28/2١- 2٩، واملغني: ١8٩/١4.
)4( انظر: البيان والتحصيل: ١٩١/١٠، والذخرية: 22١/١٠.
)5( انظر: البيان والتحصيل: ١٩١/١٠، والذخرية: 22١/١٠.



3031

شــــهادة الصــــبيان

3  ـ موانع الشهادة
ق�د تتوفر الرشوط املذكورة يف املطلب الس�ابق يف الش�اهد، لك�ن توجد أمور متنع 
م�ن ش�هادته، وتقدح يف مصداقيته�ا، فرتد، وهذه األمور كلها راجع�ة إىل تطرق التهمة 
إىل شهادته يف مواطن خاصة، رغم عدالته، وقبول شهادته يف غريها، وهذه املوانع هي:

املانع األول: كون الشاهد أصال أو فرعا للمشهود له 

واملقصود بذلك  أن يكون الشاهد والدا أو ولدا للمشهود له.

ويف هذا املانع ويف قبول شهادة األصول والفروع بعضهم لبعض � بناء عىل اعتباره 
� خ�ف بني العلامء عىل قولني:

القول األول: أن كون الشـخص والدا أو ولدا للمشـهود له مانع من الشـهادة فال تقبل 
شـهادة اآلبـاء وإن علـوا، وال األوالد وإن سـفلوا، وإىل هـذا ذهـب أهل 

املذاهب األربعة)1(.

وأدلة هذا القول هي:

�َهاَدِة َوَأْدَنٰى َألهَّ َتْرَتاُبوا...  ِ َوَأْقَوُم لِلشهَّ لُِكْم َأْقَس�طُ ِعْنَد اهللهَّ ١ � قول اهلل تعاىل: ﴿... َذٰ
﴿282﴾ )البقرة(.

فدلت اآلية عىل أن الحتياط من الريبة يف الش�هادة مطلوب، واآلباء واألبناء   
مطبوعون عىل امليل واملحبة بعضهم لبعض، وذلك مثار للريبة ومظنة هلا، فلزم 

منع الشهادة بينهم)2(.

2 � ما)3(روي من أن النبي > قال:)ل تقبل شهادة خائن ول خائنة، ول ذي غمرة 

)١( انظر: بدائع الصنائع: 4١3/6، وفتح القدير: 477/6، و اإلرشاف عىل نكت مس�ائل اخل�ف: 
٩72/2، والبي�ان والتحصي�ل: 447/٩، واحل�اوي: ١76/2١، واملهذب: 6١8/5، واملغني: 

١8١/١4، والروض املربع: ١/475. 
)2( انظر: احلاوي: ١76/2١.

)3( انظر: املبسوط: ١2١/١6- ١22، واملغني: ١8١/١4- ١82.
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عىل أخيه املسلم، ول شهادة الولد لوالده، ول شهادة الوالد لولده()١(.

3 �  أن التهمة بينهم قوية بخ�ف غريهم من األقارب)2(.

القول الثاين: أن كون الشـخص والدا أو لدا للمشـهود له غري مانع من الشـهادة، فتقبل 
شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، وإىل هذا ذهب املزين من الشافعية)3(، 

وداود الظاهري)4(، وهو رواية عن أمحد)5(.

واستدل هلذا املذهب بام ييل:

ِ َوَلْو َعىَلٰ  اِمنَي بِاْلِقْس�طِ ُش�َهَداَء هلِلهَّ ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوهَّ ا الهَّ َ ١ � قول اهلل تعاىل: ﴿ َيا َأهيُّ
ْقَربنَِي ...﴿١35﴾ )النساء(. َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَ

)١( مل أجد من أخرجه كام� هبذا اللفظ.
وقد أخرج الرتمذي يف الشهادات، باب ما جاء فيمن ل جتوز شهادته)473/4، رقم: 22٩8( عن   
عائش�ة- ريض اهلل عنها- قالت: قال رس�ول اهلل >:)ل جتوز شهادة خائن ول خائنة، ول جملود 
حدا ول جملودة، ول ذي غمرألخيه، ول جمرب ش�هادة،ول القانع أهل البيت هلم، ول ظنني يف 

ولء ول قرابة(.
قال الرتمذي:»هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف   

يف احلديث، ول يعرف هذا احلديث من حديث الزهري إل من حديثه«.
وق�ال اب�ن امللق�ن يف خ�صة الب�در املنري:)444/2(:»حديث ل جتوز ش�هادة الولد للوالد، ول   

الوالد للولد غريب، وصل بحديث عائشة، قال الساجي: أهل النقل ل يثبتون هذه الزيادة«.
وق�ال اب�ن حج�ر يف الدراية يف ختريج أحادي�ث اهلداية:)١72/2( عند حديث:)ل تقبل ش�هادة   
الول�د لوالده، ول الوالد لول�ده، ول املرأة لزوجها، ول الزوج لمرأته....(:"مل أجده، ويقال إن 
اخلصاف أخرجه بإسناده مرفوعا، وأخرج عبد الرزاق}344/8{ وابن أيب شيبة}53١/4، رقم: 

2285٩{ من قول رشيح نحوه".
)2( انظر: املبس�وط: ١22/١6، واإلرشاف عىل نكت مس�ائل اخل��ف: ٩72/2، والروض املربع: 

.475/١
)3( انظر: احلاوي: ١76/2١، واملهذب: 6١8/5.

)4( انظر: احلاوي: ١76/2١.
)5( انظر: الواضح يف رشح خمترص اخلرقي: 26١/5، والعدة يف رشح العمدة: 435/2.
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فقد أمر اهلل تعاىل بالقس�ط يف الش�هادة عىل الوالدين، ول يصح أن يؤمر به إل   
إذا كانت الشهادة مقبولة)١(.

ونوقش الستدلل هبذه اآلية من وجهني)2(:  

أ � أهنا دالة عىل الشهادة عىل املذكورين فيها، ل الشهادة هلم.

َأِو  َأْنُفِس�ُكْم  ب � أن ذكره�م مل�ا اق�رتن بالنف�س يف قول�ه:﴿ ...َوَل�ْو َع�ىَلٰ 
اْلَوالَِدْيِن ...﴿١35﴾ )النس�اء( ذلك ع�ىل خروجها خمرج الزجر عن أن 

خيرب الشخص عن نفسه أو األقربني إليه بغري احلق.

2 � أن الدين والعدالة يمنعان صاحبهام من شهادة الزور، ف� يشهد لوالده أو ولده 
إل بحق)3(.

ونوقش بأن ميل الوالد إىل ولده، والولد إىل والده أمر فطري مركوز يف النفوس،   
وم�ا كان كذل�ك ل يؤمن صاحبه من النس�ياق وراءه، والش�هادة مبناها عىل 
الحتياط والتحرز إذ هبا تصان احلقوق، ف� تبنى عىل ما تقوى فيه هتمة امليل)4(.

الرتجيح:

الذي أراه راجحا يف هذه املسألة هو القول األول، وأن اآلباء واألبناء ل تقبل شهادة 
بعضهم لبعض، وذلك لقوة ما استدل به أصحابه، واهلل أعلم.

املانع الثاين: كون الشاهد زوجا أو زوجة للمشهود له:

وقد اختلف يف منع الش�هادة بالزوجية وقبول ش�هادة أحد الزوجني لآلخر � بناء 
عىل ذلك، وذلك عىل قولني:

)١( انظر: احلاوي: ١76/2١.
)2( انظر: احلاوي: ١77/2١. 

)3( انظر: املهذب: 6١8/5، واملغني: ١8١/١4.
)4( انظر: املهذب: 6١8/5.
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القـول األول: أن كـون الشـخص زوجـا أو زوجة للمشـهود له مانع من الشـهادة، فال 
تقبـل شـهادة الزوجة لزوجها وال الـزوج لزوجته، وهبذا قـال احلنفية)1(، 

واملالكية)2(، واحلنابلة)3(.

واستدل أصحاب هذا القول بام ييل:

١ � أن النكاح سبب لتحقيق املودة واأللفة، قال اهلل تعاىل:﴿ َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم 
..﴿2١﴾ )الروم(. ةاً ةاً َوَرمْحَ ا لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودهَّ ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجاً

وه�ذه املودة واأللفة من ش�أهنا أن جتعل الواح�د منهام يميل إىل اآلخر وإيثاره   
عىل غريه، كام يف اآلباء واألبناء بل أشد، ألن الزوجني قد يعادي أحدمها والديه 

من أجل إرضاء اآلخر)4(.

2 � أن الزوجية بمثابة األصل للولد، لكونه ينشأ عنها، واحلكم الثابت للفرع جيب 
أن يثبت لألصل، فإذا ردت شهادة الولد أو الوالد أحدمها لآلخر فأحرى أن 

ترد شهادة أحد الزوجني لآلخر، ألن الزوجية أصل للولد)5(.

القول الثاين: أن الزوجية غري مانعة من الشـهادة، فتقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة 
لزوجها، وهبذا قال الشافعية)6(.

واستدلوا بام ييل:

١ � العموم�ات الواردة يف الش�هادة، مثل قوله تعاىل:﴿ ...َواْسَتْش�ِهُدوا َش�ِهيَدْيِن 
ِم�ْن ِرَجالُِك�ْم ...﴿282﴾ )البق�رة(، وقول�ه:﴿ ...َوَأْش�ِهُدوا َذَوْي َع�ْدٍل 

ِمْنُكْم  ...﴿2﴾ )الط�ق(.

)١( انظر: املبسوط: ١22/١6، وفتح القدير: 6/47٩.
)2( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩73/2، والذخرية: 25٩/١٠.

)3(  انظر:املغني: ١83/١4، والروض املربع: ١/475.
)4( انظر: املبسوط: ١23/١6، واإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩73/2.

)5( انظر: املبسوط: ١6/١23.
)6( انظر: احلاوي: ١7٩/2١، واملهذب: 5/62٠.
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   فهي تعم الزوجني، ومل يرد هلا خمصص معترب)١(.

ونوقش الس�تدلل هبذه العمومات، بأن ش�هادة أحد الزوجني لآلخر مظنة   
ملي�ل أحدمها إىل اآلخر وانحي�ازه إىل جهته، ملا جبلت عليه نفس كل منهام من 
ح�ب لصاحب�ه، ورغبة يف جلب النفع له، ودفع الرض عنه، فيخرج بذلك عن 

حد العدالة والرضا، ف� تتناوله هذه العمومات)2(.

2 � أن الزوجية ل حتصل معها قوة التهمة، مثلها يف ذلك مثل األخوة، أو هي أقل 
منه�ا، وي�دل عىل ذلك ما حيص�ل يف الواقع  أحيانا من كوهنا س�ببا يف العداوة 
والتنافر، ولذلك جيري القصاص بني الزوجني، فلم جيز قياسهام عىل األصول 

والفروع للفرق بينهام يف األحكام)3(.

الرتجيح

الراجح � يف نظري � يف هذه املس�ألة هو القول األول، وهو أن الزوجية ما نعة من 
الشهادة، وذلك لقوة شبهة النحياز بني الزوجني، وشدة الصلة بينهام يف الغالب بحيث 

ل يؤمن أن يشهد أحدمها لآلخر بام جير إليه النفع، واهلل أعلم. 

املانع الثالث: االنتفاع بالشهادة

واملقصود بذلك أن جير  لنفسه نفعا بشهادته، أو يدرأ عنها رضرا، وشهادته مردودة 
عند أهل املذاهب األربعة)4(.

)١( انظر: احلاوي: 2١/١8١.
)2( انظر: بدائع الصنائع: 4١3/6.

)3( انظر: احلاوي: 2١/١8٠.
)4( انظر: بدائع الصنائع: 4١2،١/6والقوانني الفقهية، ص: 23٠، واحلاوي: ١7١/2١، والروض 

املربع: ١١/١.476
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املانع الرابع: العداوة:

 وهي عىل قسمني:

األوىل عداوة دينية:

وهي ما كان سببها الدين، وقد اتفق العلامء عىل أن شهادة املسلم مقبولة عىل الكافر، 
وأن خمالفته له يف دينه غري مانعة من شهادته عليه، وأن شهادة الكافر عىل املسلم غري مقبولة 
فيام عدى شهادته عىل وصيته يف السفر، وأن خمالفته له يف دينه مانعة من شهادته عليه)١(.

وأما خمالفة الكافر لكافر آخر عىل غري ملته فقد سبق الك�م عنها)2(.

الثانية: عداوة دنيوية:

وهي ما كان س�ببها أمور الدنيا، وقد اختلف العلامء يف منع الش�هادة بس�بب هذه 
العداوة، ويف شهادة العدو عىل عدوه � بناء عىل ذلك، وذلك عىل قولني:

القول األول: أن العداوة غري مانعة من الشهادة، وإىل هذا ذهب احلنفية)3(.
واستدلوا  بام ييل:

١ � قول اهلل تعاىل:﴿ ...َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم ...﴿282﴾ )البقرة(.

فعموم هذه اآلية يقتيض قبول شهادة العدو عىل عدوه، ألهنا مل ختصص عدوا   
من غريه)4(.

وأجي�ب عن الس�تدلل هبذه اآلي�ة بأهنا خمصوصة باألدلة املانعة من ش�هادة   
العدو عىل عدوه)5(.

)١(انظ�ر: املبس�وط: ١١3/١6، وبدائ�ع الصنائع: 425/6، واإلرشاف عىل نكت مس�ائل اخل�ف: 
٩72/2، والبي�ان والتحصي�ل: 22/١٠، واحل�اوي: 66/2١، وامله�ذب: 625/5 واملغن�ي: 

١73/١4، وكشاف القناع: 33٠6/5. 
)2( عند ذكر رشط إس�م الشاهد.

)3( انظر: البحر الرائق: 86/7، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر: 275/3، وذكرا رواية أخرى 
يف املذهب متنع قبول شهادة العدو عىل عدوه، وأن املتأخرين من احلنفية رجحوها.

)4( انظر: احلاوي: ١74/2١.

)5( انظر: احلاوي: ١74/2١.
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2 � أن العداوة إما أن تكون دينية أو دنيوية، فالدينية غري معتربة بدليل قبول شهادة 
املس�لم عىل الكافر، وإذا مل تؤثر العداوة الدينية يف قبول الش�هادة وجب أن ل 

تؤثر يف قبوهلا العداوة الدنيوية، ألهنا أسهل)١(.

ونوقش بعدم تس�ليم كون العداوة يف الدين أش�د تأثريا عىل الش�هادة، ألن مبعثها 
اللت�زام بالدين، وذلك حامل عىل العمل بموجبه بالش�هادة باحل�ق، وترك الزور، وأما 

العداوة يف الدنيا فتدعو إىل العدول عن أحكام الدين، وعدم التزام الصدق)2(.

القـول الثـاين: أن العـداوة مانعة من الشـهادة، إىل هذا ذهـب املالكية)3(، والشـافعية)4(، 
واحلنابلة)5(.

واستدلوا بام ييل:

َألهَّ  َوَأْدَن�ٰى  �َهاَدِة  لِلشهَّ َوَأْق�َوُم   ِ ِعْن�َد اهللهَّ َأْقَس�ُط  لُِك�مْ  ١ � ق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ ...َذٰ
َتْرَتاُبوا ...﴿282﴾ )البقرة(. والعداوة من أقوى القرائن احلاملة عىل الرتياب 

يف الشهادة)6(.

2 � ما)7(روي عن النبي > من أنه قال: )ل تقبل شهادة ذي الظنة، ول اإلحنة)8(. 
والغمر احلقد)٩(.

)١( انظر: احلاوي: ١74/2١.

)2( انظر: احلاوي: ١74/2١.
)3( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩74/2، والذخرية: ١٠/266.

)4( انظر: احلاوي: ١74/2١، والتنبيه، ص: 27٠.
)5( انظر: املغني: ١74/١4، وكشاف القناع: 5/33١٩.

)6( انظر: احلاوي: ١74/2١، واملهذب: 5/62١.
)7( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩74/2، واملهذب: 5/62١.

)8( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك)١١١/4، رق�م: 7٠4٩(، وقال:"هذا حدي�ث صحيح عىل رشط 
مسلم ومل خيرجاه".

وق�ال اب�ن حجر يف تلخيص احلبري:)2٠4/4( -بعد أن ذكر رفع احلاكم له عن أيب هريرة-:"ويف   
إسناده نظر".

)٩( انظر: املغني: ١4/١75.
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الرتجيح:

أرى أن الق�ول بك�ون العداوة الدنيوية مانعة من الش�هادة ه�و األوىل بالصواب، 
وذلك ملا حيصل عادة بني األعداء من كيد بعضهم لبعض، وس�عيه يف رضه، مما ل يؤمن 

معه أن يشهد عليه بزور كي يرضه به. 

ثانيًا: العمل بشهادة الصبيان

1 ـ  اخلالف يف العمل بشهادة الصبيان
 سبق  أن ذكرنا اتفاق العلامء عىل أن من رشوط الشهادة كون الشاهد بالغا)١(.

 لكنهم اختلفوا يف اطراد هذا الرشط يف كل األحوال والظروف، أو إخراج بعض 
، وبناء عىل هذا اختلفوا يف قبول شهادة الصبيان عىل ث�ثة أقوال: احلالت منه استثناءاً

القول األول : أهنا ال تقبل بأي حال، وهبذا قال احلنفية)2(، والشافعية)3(، وهو رواية عن 
أمحد هي املذهب)4(،  ورواية عند املالكية خمالفة للمشهور)5(.

واستدلوا بام ييل:

١ � ق�ول اهلل تعاىل:﴿ ... َواْسَتْش�ِهُدوا َش�ِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم  َف�إِْن مَلْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ 
َهَداِء ...﴿282﴾ )البقرة(. َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن مِمهَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

وقد دلت هذه اآلية عىل عدم قبول شهادة الصبيان من ث�ثة أوجه)6(:  

)١( عند ذكر رشوط الشهادة. 
)2( انظر: البحر الرائق: ٩٠/7، وحاشية ابن عابدين: 7٩/١١.

لكن احلنفية يقولون: إن الصبي إذا حتمل الشهادة صغريا، وكان عاق� قبل أداؤه هلا إذا بلغ وكان   
عدل.

انظر: بدائع الصنائع: 4٠6/6، وفتح القدير: 475/6.   
)3( انظر: األم: 8٩/7، والنجم الوهاج يف رشح املنهاج: ١٠/285.

)4( انظر: املغني: ١47/١4، والعدة يف رشح العمدة: 433/2، واإلنصاف: ١2/28. 
)5( انظر: الذخرية: 2١4/١٠، وحاشية العدوي: 453/2.

)6( انظر: احلاوي: 65/2١.
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أ �  أنه قال: ﴿ ... ِمْن ِرَجالُِكْم  ...﴾، والصبيان ليسوا من رجالنا)١(.

ب � أن�ه ملا عدل عن ش�هادة الرجل�ني إىل الرجل واملرأتني فق�ال:﴿ ... َفَرُجٌل 
َواْمَرَأَتاِن ...﴾ عىل أنه ل يعدل إىل غريهم من الصبيان.

َهَداِء ...﴾، والصبيان ليسوا ممن نرىض  ج � أنه قال: ﴿ ... مِمهَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
من الشهداء)2(.

2 � قول�ه تعاىل:﴿ ...َوَأْش�ِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم  ...﴿2﴾ )الط�ق(. فقد أمرت 
اآلية باستشهاد العدول، والصبي ليس عدل، ف� تقبل شهادته)3(.

وأجي�ب ع�ن الس�تدلل هباتني اآليتني ب�أن األمر بالستش�هاد إنام يكون يف   
املواضع التي  يكون فيها اختيار، لن من رشط األمر اإلمكان،  وهذا موضع 

رضورة تقع فيه الشهادة بغتة ف� يتناوهلا األمر فتكون مسكوتا عنها)4(.

ُه آثٌِم َقْلُبُهِ ...﴿283﴾ )البقرة(. 3 � قوله تعاىل:﴿ ... َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنهَّ

فقد وصفت اآلية كاتم الشهادة بأنه آثم، وهذا الوصف ل يصلح للصبي، ألنه   
غري مكلف، فدل ذلك عىل عدم قبول شهادته)5(.

4 � قول�ه)6( >:)رف�ع القل�م عن ث�ثة: عن الصبي حتى حيتل�م، وعن النائم حتى 
ينتبه، وعن املجنون حتى يفيق()7(.

)١( انظر: املهذب: 5٩6/5- 5٩7،١والعدة يف رشح العمدة: 433/2.
)2( انظر: األم: 8٩/7، واملغني: ١47/١4، والنجم الوهاج: 286/١٠، واملبدع: ١٠/١65.

)3( انظر: الذخرية: 2١٠/١٠.

)4( انظر: الذخرية: 2١١/١٠.
)5( انظر: الواضح يف رشح خمترص اخلرقي: 254/5، واملبدع: ١٠/١65.

)6( انظر: احلاوي: 65/2١، واملهذب: 5٩7/5.
)7( أخرجه أبو داود يف احلدود، باب املجنون يرسق أو يصيب حدا )558/4، رقم: 43٩8(، والنسائي 
يف الط�ق، باب من ل يقع ط�قه من األزواج)468/6، رقم: 3432(، وابن ماجه يف الط�ق، 
ب�اب ط�ق املعتوه والنائم)658/١، رق�م: 2٠4١(، واحلاكم)75/2- 76، رقم: 24٠5ه�(، 

=كلهم عن عائشة ريض اهلل عنها.
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ووجه اس�تدلهلم هبذا احلديث أنه ملا كان القلم مرفوعا عن الصبي يف إقراره   
عىل نفسه كان رفعه عنه يف حق غريه إذا شهد عليه أوىل)١(.

5 � أن الصب�ي مل يؤمت�ن عىل حفظ مال�ه فحجر عليه، فعدم ائتامنه عىل حفظ حقوق 
غريه أوىل)2(.

6 � أن شهادة الصبي ل تقبل يف األموال، مع أن الشهادة فيها أخف، فاألوىل أن ل 
تقبل شهادته يف الدماء )3(.

7 � أن قب�ول ش�هادة الصبي�ان قب�ل تفرقهم يلزم من�ه قبوهلا بعده لع�دم الفارق)4(. 
ونوقش بعدم تسليم لزوم ذلك إذ إن تفرقهم مظنة لتعرضهم للتلقني، وتأثري 
الكبار عىل ش�هادهتم بخ�ف حاهلم قبل التفرق إذ ما يزالون عىل س�جيتهم، 

والصبي إذا خيل بينه وبني سجيته ل يكاد يكذب)5(.

8 � أنه لو جاز قبول ش�هادهتم فيام يقع بينهم من دماء إذا انفردوا جلاز قبول ش�هادة 
النساء فيام يقع بينهن من ذلك يف انفرادهن يف احلاممات وغريها، إذ النساء تقبل 
شهادهتن مع الرجال يف األموال، والصبيان ل تقبل شهادهتم مع الرجال بحال، 
فلام مل تقبل ش�هادة النس�اء يف الدماء حال انفرادهن مل تقبل شهادة الصبيان يف 

هذه احلال)6(.
وأخرجه الرتمذي يف احلدود باب ما جاء فيمن ل جيب عليه احلد)24/4(، عن احلسن البرصي   

عيل ريض اهلل عنه.
قال الرتمذي:"هذا حديث حس�ن غريب من هذا الوجه.... وقد كان احلس�ن يف زمان عيل، وقد   

أدركه، لكنا ل نعرف له سامعا منه.
وقال احلاكم:"هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه".  

وقد صحح احلديث النووي يف رشح مسلم: ١4/8.   
)١( انظر: احلاوي: 65/2١، واملغني: ١4/١47.

)2( انظر: املهذب: 5٩7/5.
)3( انظر: احلاوي: 65/2١، والواضح يف رشح خمترص اخلرقي: 255/5.

)4( انظر: األم: 8٩/7، والذخرية: 2١٠/١٠.
)5( انظر: الذخرية: 2١١/١٠.

)6( انظر: احلاوي: 65/2١.

=



4041

شــــهادة الصــــبيان

الق�ول الث�اين: أهنا مقبولة فيام يقع بينهم من الدماء قبل تفرقهم مالكية يف املش�هور 
عندهم)١(، وهو رواية عن أمحد)2(.

واستدلوا بام ييل:

ٍة ...﴿٠6﴾ )األنفال(. وتعلم  ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوهَّ وا هَلُ ١ � قول اهلل تعاىل)3(:َوَأِعدُّ
الصبيان للرماية وفنون احلرب وغري ذلك من العلوم، والفنون، وألوان النشاط 
داخ�ل ضمن إعداد الق�وة، وقد ل خيلوا ذلك من حص�ول بعض اجلراحات 
بينه�م، م�ع أن الغالب أن ل حيرض م�عبهم الكبار، فلو مل يؤخذ بش�هادهتم � 
طبق�ا لل�رشوط املعتربة � ألدى ذلك إىل إه�دار دمائهم، وذلك باطل، فام أدى 

إليه باطل)4(.

2 � إمجاع أهل املدينة)5(.

3 � م�ا روي ع�ن بع�ض الصحابة م�ن إجازهتا أو القض�اء هبا)6(، مث�ل عيل بن أيب 
طالب)7(، وعبد اهلل بن  الزبري)8(، ريض اهلل عنهم.

)١( انظ�ر: املدونة: 26/4، والذخ�رية: 2٠٩/١٠، والتاج واإلكليل: ١77/6، ورشح اخلريش عىل 
خمترص خليل: ١٩6/7.

)2( انظ�ر: املغن�ي: ١46/١4، والع�دة يف رشح العم�دة: 433/2، واإلنص�اف: 2٩/١2، واملبدع: 
١65.١/١٠

واختلف�ت ق�ول أمح�د � بناء ع�ىل هذه الرواية � يف قبول ش�هادهتم يف القت�ل أو القتصار فيها عىل   
اجلراح، وهو يشرتط يف قبول شهادهتم وفق هذه الرواية عدم التفرق.

انظر: املحرر: 284/2، والنكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر: 284/2.  
)3( انظر: الذخرية: 2١٠/١٠.

)4( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩64/2، والبهجة رشح التحفة: ١/١84.
)5( انظر: رشح ميارة عىل حتفة احلكام: ١/١١5.

)6( انظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف: ٩64/2، والذخرية: 2١٠/١٠.
)7( أخ�رج الرواي�ة باحلكم هب�ا عنه عبد الرزاق )35٠/8، رق�م: ١55٠3(، وقد ضعف الرواية عنه 

بقبوهلا ابن عبد الرب يف الستذكار:)١25/7(.
)8( أخرج�ه مال�ك يف املوطأ، يف األقضية،١باب القضاء يف ش�هادة الصبيان، )558/2(، وقد صحح 

الرواية عن ابن الزبري بقبوهلا ابن عبد الرب يف الستذكار :)١25/7(.
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ونوق�ش بأن�ه قد روي خ�ف ذلك عن غريهم، مثل اب�ن عباس، وأدلتهم أقوى، 
فكانوا أوىل بالتباع)١(.

القول الثالث: أنه تقبل شهادة الصبي املميز العاقل إذا كان عىل حال أهل العدالة، وهبذا قال 
أمحد يف رواية عنه)2(، وقيد ابن حامد هذه الرواية بغري احلدود والقصاص)3(.

واستدل هلذا القول بأن الصبي يف سن التمييز يؤمر بالص�ة ويرضب عليها، ويمكنه 
ضبط ما يشهد به فإذا كان عىل حال أهل العدالة فالغالب عليه أن ل يكذب يف شهادته)4(.

الرتجيح:

يظهر يل � واهلل أعلم � مرشوعية العمل بش�هادة الصبيان، وذلك ملا يف عدم العمل 
هبا من تعريض حقوقهم للضياع، والرشيعة جاءت بكفالة احلقوق واملحافظة عليها.

2 ـ رشوط العمل بشهادة الصبيان
من رشوط الش�هادة أن يكون الش�اهد بالغااً ،واختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف قبول 
شهادة الصبيان عىل ث�ثة أقوال كام بينته يف املطلب السابق، ويرى املالكية قبول شهادهتم 

بالرشوط التالية:

الرشط األول: التمييز: 

ف� تقبل شهادة غري املميز من الصبيان عندهم)5(.

وذلك ألن غري املميز ل يضبط ما يقول، ف� يوصف يصدق ول كذب.

وقدر بعض املالكية السن التي تقيل فيها شهادة الصبي بعرش سنني أو نحوها)6(.

)١( انظر: احلاوي: 65/2١.
)2( انظر: املغني: ١46/١4، والعدة يف رشح العمدة: 433/2، واإلنصاف: ١2/28.

)3( انظر: املحرر: 284/2، ورشح الزركش عىل خمترص اخلرقي: 327/7، واملبدع: ١٠/١65.
)4( انظر: العدة يف رشح العمدة: 433/2، واملبدع: ١٠/١65.

)5( انظر: التلقني: 2١4/2، والتاج واإلكليل: ١77/6،وحاشية العدوي: 453/2.
)6( انظر: حاشية العدوي: 453/2.
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الرشط الثاين: الذكورة:

 وقد اختلف املالكية يف اشرتاطها عىل ث�ثة أقوال:

القول األول: أنه تشرتط الذكورة لقبول شهادة الصبيان، وبه قال ابن القاسم، فلم يقبل 
شهادة اإلناث من الصبيان)1(

ومستند هذا القول أن الرضورة القاضية بقبول شهادة الصبيان منتفية يف حق اإلناث 
منهن، ألنه ل حاجة معتربة يف اجتامعهن)2(.

القول الثاين: أنه ال تشـرتط الذكورة لقبول شـهادة الصبيان، فتجوز شهادة اإلناث منهن 
يف القتل واجلراح مجيعا)3(

وذلك لعدم الفرق بينهن وبني الذكور يف هذا، فهن ينفردن، وحتصل بينهن اجلراح، 
وجيب حفظ حقوقهن.

القول الثالث: أنه تشـرتط الذكورة لقبول شـهادة الصبيان يف القتل دون اجلراح،  فتقبل 
شهادة اإلناث يف اجلراح، وال تقبل يف القتل، وهذا قول املخزومي)4(

الرتجيح

لعل األوىل هو القول الثاين، القائل بعدم اش�رتاط الذكورة يف ش�هادة الصبيان، يف 
اجل�راح والقت�ل معا، وذل�ك ألن العلة التي من أجلها عمل بش�هادة الصبيان هي حفظ 
حقوقهم جراء  ما يقع بينهم من دماء، وهذه العلة متحققة يف اإلناث حتققها يف الذكور، 
وخاصة يف هذا العرص الذي أصبح لإلناث فيه جتمعاهتن اخلاصة يف املدارس، ونحوها.

واختل�ف القائل�ون بقب�ول ش�هادة اإلناث هل تقب�ل اس�تق�ل أم ل تقبل إل مع 
الذكور؟، وذلك عىل قولني:

)١( انظر: املدونة: 26/4، والتلقني: 2١4/2، والذخرية: 2١2/١٠، والبهجة رشح التحفة: ١/١84.
)2( انظر: الذخرية: 2١2/١٠، وبلغة السالك: ١١7/4.

)3( انظر:لذخرية: ١٠/2١3. 
)4( انظر: الذخرية: ١٠/2١3.



املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد 25 ـ العدد 50

44

القول األول: قبول ش�هادهتن منفردات، دون اش�رتاط وجود صبي ذكر، وبه قال 
عبد امللك)١(. 

واستدل هلذا القول بقياس شهادة اإلناث من الصبيان عىل شهادة النساء منفردات، 
فيام ل حيرضه الرجال، أو ل يطلعون عليه)2(.

القـول الثاين: أنه ل تقبل ش�هادهتن إل إذا كان معه�ن صبي ذكر، وبه قال مطرف 
وروي عن مالك)3(.

 وذلك ألمرين)4(:

األول: أن  العادة جارية باخت�طهن مع الصبيان الذكور. 

الث�اين: أن ال�وارد ع�ن اإلمام مالك إجازة  ش�هادة الصبيان وهذا مج�ع فيه الذكور 
واإلناث.

الرتجيح:

لع�ل األوىل قب�ول ش�هادة اإلناث م�ن الصبيان منف�ردات، وذلك ألهن�ن يف أكثر 
األحوال ينفردن عن الذكور، ويف عدم قبول شهادهتن مفردات تضييع حلقوقهن الناشئة 

عام حيصل بينهن من دماء. 

الرشط الثالث:اإلسالم:

ألن الكافر ل تقبل شهادتة يف قتل أو جراح)5(. 

وقيل تقبل قي اجلراح ألن شهادتة ضعيفة فاقترص فيها عىل أضعف األمرين)6(.

)١( انظر: الذخرية: ١٠/2١3.

)2( انظر: الذخرية: ١٠/2١3.

)3( انظر: الذخرية: ١٠/2١4.

)4( انظر: الذخرية: ١٠/2١4.
)5( انظر: الذخرية: 2١2/١٠، وحاشية العدوي: 453/2.

)6( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.
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الرشط الرابع: التعدد:

وذل�ك ب�أن يش�هد منهم اثن�ان فأكثر)١(، أو واح�د وجاريتان عند من قبل ش�هادة 
اإلناث من الصبيان)2(.

وقد اختلف املالكية يف هذا الرشط عىل قولني:

القول األول: أنه يشـرتط لقبول شـهادة الصبيان تعددهم، فال تقبل شهادة الواحد منهم 
إذا انفرد، ولو مع اليمني، وإىل هذا ذهب مالك وابن القاسم)3(.

ودليل هذا القول أن التعدد مشرتط يف شهادة الكبار العدول، ف� يمكن أن تكون 
شهادة الصبيان أفضل منهم)4(.

القول الثاين: أنه ال يشرتط لقبول شهادة الصبيان تعددهم، فتقبل شهادة الصبي الواحد 
مع يمني الصبي املشهود له، فيؤدهيا إذا بلغ، وقيل حيلفها عنه والده، وهبذا 

قال عبد امللك وابن نافع)5(.

وقد ضعف هذا القول ابن عبد الرب فقال ابن عبد الرب:)ول خ�ف علمته بني العلامء 
يف أنه ل حيلف مع شهادة الصبي الواحد يف يشء من جراح اخلطأ()6(.

الرتجيـــح:

لعل األوىل � واهلل أعلم � اش�رتاط التعدد، وذلك ملا يف القول بقبول ش�هادة املنفرد 
من الصبيان مع يمني املشهود له من ضعف.

)١(١انظ�ر: املدون�ة: 26/4، والذخ�رية: 2١2/١٠، والت�اج واإلكلي�ل:١77/6، وبلغة الس�الك: 
.١١7/4

)2( انظر: الذخرية: ١٠/2١4.
)3( انظر: الذخرية: 2١4/١٠، و رشح ميارة عىل حتفة احلكام: ١/١١6.

)4( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.
)5( انظر: الذخرية: ١٠/2١3. 

)6( الكايف يف فقه أهل املدينة: 2/٩٠٩.
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الرشط اخلامس:االتفاق يف نقل صورة الشهادة
وذلك بأن ل خيتلفوا يف الشهادة، فيثبت بعضهم أمرا وينفيه غريه)١(.

وقد اختلف املالكية يف هذا الرشط عىل قولني:

القـول األول: أنه يشـرتط لقبول شـهادة الصبيـان عدم اختالفهم يف الشـهادة، وإىل هذا 
ذهب أكثر املالكية، فلم يقبلوا شهادة الصبيان إذا اختلفوا يف الشهادة)2(.

ومستند هذا القول أن اخت�فهم يورث عدم الثقة يف شهادهتم)3(.  
القـول الثاين: أنه ال يشـرتط لقبول شـهادة الصبيان عدم اختالفهـم، وإىل هذا ذهب ابن 

املاجشون، فقال بتقديم قول املثبت منهم عىل النايف)4(.

الرشط السادس: عدم حضور كبري معهم
وقد اختلف املالكية يف هذا الرشط عىل قولني:

القـول األول: اشـرتاط عدم حضـور الكبري مطلقا مع الصبيان، فإن شـهد احلادثة معهم 
كبري مل تقبل شهادهتم)5(.

واستثنى أصحاب هذا القول وجود الكبري املقتول الذي مل يبق حتى يعلمهم)6(. 

واستدل هلذا القول بأن شهادة الصبيان إنام قبلت للرضورة، فإذا حرض بينهم الكبري 
ارتفعت تلك الرضورة، ل�ستغناء عن شهادهتم بشهادته، ورجع إىل األصل، وهو عدم 

قبول شهادهتم)7(.
)١( انظ�ر: التلق�ني: 2١4/2، والقوان�ني الفقهية، ص: 22٩، والتاج واإلكليل: ١77/6، وحاش�ية 

العدوي: 453/2.
)2(  انظ�ر: التلق�ني: 2١4/2، والقوانني الفقهية، ص: 22٩، والتاج واإلكليل: ١77/6، وحاش�ية 

العدوي: 453/2. 
)3( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.

)4( انظر: التلقني: 2١4/2، والتاج واإلكليل: ١77/6.
)5( انظر: املدونة: 26/4، والكايف يف فقه أهل املدينة: ٩٠8/2، والتاج واإلكليل: ١77/6.

)6( انظر: التاج واإلكليل: ١77/6، وبلغة السالك: ١١7/4.
)7( انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة: ٩٠8/2.
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القـول الثـاين: أنه يشـرتط عـدم حضور الكبري مـع الصبيان، إال إذا كان هـذا الكبري بني 
اجلرح مردود الشهادة بسبب ذلك، فتقبل شهادهتم يف هذه احلالة،  وروي 

هذا عن سحنون)1(.

الرتجيح:

ولع�ل ه�ذا القول الثاين أوىل، ألن س�بب اش�رتاط عدم حضور الكب�ري بينهم هو 
الستغناء بشهادته عن شهادهتم، فإذا مل تقبل شهادته، مل يكن هلذا الرشط فائدة. 

الرشط السابع: اإلدالء بشهادهتم قبل أن يتفرقوا:

واملقصود هبذا الرشط أن يشهد الصبيان بمضمون احلادثة املشهود عليها، وهم ما 
يزالون يف املكان الذي حصلت فيه)2(، أو يشهدوا العدول عىل شهادهتم فبل أن يتفرقوا 

من ذلك املكان)3(.

وذلك ألن التفرق مظنة تعليمهم والتأثري يف شهادهتم)4(.

الرشط الثامن: اإلدالء بالشهادة قبل أن يدخل بينهم كبري:

واملقصود هبذا الرشط أن تسجل شهادة الصبيان قبل أن يدخل بينهم من من شأنه 
أن يؤثر عىل شهادهتم)5(.

الرشط التاسع: كون املشهود فيه واقعا فيام بينهم:

ف� تقبل شهادهتم عىل كبري ول له)6(.

)١( انظر: الذخرية: 2١2/١٠، وبلغة السالك: ١١8/4.
)2( انظر: املدونة: 26/4، والذخرية: 2٠٩/١٠، والثمر الداين: 6١١/١.

)3( انظ�ر: ال�كايف يف فقه أه�ل املدين�ة: ٩٠8/2، ورشح ميارة عىل حتفة احلكام: ١١5/١، وحاش�ية 
العدوي: 453/2.

)4( انظر: رشح ميارة عىل حتفة احلكام: ١١5/١ بلغة السالك: ١١8/4.
)5( انظر: املدونة: 26،١/4ورسالة ابن أيب زيد، ص:١33، والتاج واإلكليل: ١77/6.

)6( انظر: الذخرية:2٠٩/١٠، وحاشية الدسوقي: ١85/4، وحاشية العدوي: 453/2.
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الرشط العارش: عدم وجود عداوة أو قرابة بني الشاهد منهم واملشهود له أو عليه:

وقد اختلف املالكية يف هذا الرشط عىل ث�ثة أقوال:

القـول األول: أنه يشـرتط لقبول شـهادة الصبيـان أن ال توجد عداوة بني الشـاهد منهم 
واملشـهود عليـه، وال قرابـة بينـه وبني املشـهود له، فال تقبل شـهادهتم إذا 

اختل هذا الرشط)1(.

وسواء كانت هذه العداوة بينهام بشكل مبارش، أو بني أقارهبام)2(.

وإىل هذا ذهب ابن القاسم ومجاعة ممن وافقوه)3(.

واستدلوا بام ييل:

١ � قياس شهادة الصبيان عىل شهادة الكبار)4(.

2 � أن م�ن ع�ادة الصبي�ان املي�ل إىل القري�ب، والبغ�ض للع�دو، فيؤث�ر ذلك عىل 
شهادهتم)5(.

القول الثاين: أنه يشرتط عدم وجود القرابة، أما عدم جود العداوة فال يشرتط، فتقبل شهادة 
الصبي عىل عدوه، وال تقبل شهادته لقريبة، وهبذا قال ابن عبد احلكم)6(.

واستدل بأن القرابة متأصلة متأكدة فيتأثر هبا الصبيان، بخ�ف العداوة فهي تطرأ 
بوجود سببها، وتزول بزواله، ف� يكون هلا غور عندهم)7(.

)١( انظ�ر: الذخ�رية: 2١2/١٠، و البهج�ة رشح التحف�ة: ١8٠/١، ورشح مي�ارة عىل حتفة احلكام: 
١١6/١، والتاج واإلكليل: ١77/6.

)2( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.
)3( انظر: الذخرية: 2١2/١٠، ورشح ميارة عىل حتفة احلكام: ١/١١6.

)4( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.
)5( انظر: رشح ميارة عىل حتفة احلكام: ١/١١6.

)6( انظر: الذخرية: ١٠/2١2. 
)7( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.
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القول الثالث: أنه ال يشـرتط لقبول شـهادة الصبيان عدم وجود العداوة، وال عدم وجود 
القرابة)1(.

واس�تدل هل�ذا القول بأن الصبيان لضعف محيتهم ينطق�ون بام رأوا من غري مراعاة 
لعداوة أو قرابة، ف� يؤثر وجود العداوة أو القرابة عىل شهادهتم)2(.

الرتجيح:

لع�ل األوىل الق�ول الثالث القايض بع�دم تأثري العداوة أو القرابة يف قبول ش�هادة 
الصبيان، وخاصة إذا مل تقم شبهة قوية، أو قرائن تدل عىل تأثرهم بذلك، واهلل أعلم.

الرشط احلادي عرش: كون الشاهد منهم غري معروف بالكذب:

وذلك ألن الكذب قادح يف شهادة الكبري، فأحرى أن يقدح يف شهادة الصبي )3(.

3 ـ جمال العمل بشهادة الصبيان
يقرص املالكية   حمل قبول شهادة الصبيان يف جمال الدماء، فيعملون هبا يف جانبني:

األول: اجلراح الواقعة بينهم

قال مالك«األمر املجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان جتوز فيام بينهم من اجلراح، 
ول جتوز عىل غريهم، وإنام جتوز شهادهتم فيام بينهم من اجلراح وحدها، ل جتوز يف غري 

ذلك«)4(.

)١( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.

)2( انظر: الذخرية: ١٠/2١2.
)3( انظر: البهجة رشح التحفة: ١85/١،وحاشية العدوي: 454/2.

)4( املوطأ: 558/2، وانظر: املدونة: 26/4، والكايف يف فقه أهل املدينة: ٩٠8/2، وحاشية الدسوقي: 
.١83/4
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الثاين: القتل

 وقد اختلف املالكية يف قبول شهادة الصبيان يف القتل إىل قولني:

القـول األول: قبول شـهادة الصبيـان يف القتل فذهب ابن القاسـم إىل قبوهلا فيه)1(، وهو 
املشهور من مذهب املالكية)2(.

لكن اشرتط أصحاب هذا القول أن يعاين بدن املشهود عليه مقتول)3(.
القول الثاين: عدم قبول شهادة الصبيان يف القتل، وإليه ذهب سحنون وأشهب  فقاال ال 

تقبل شهادهتم يف القتل)4(.

وقد استدل هؤلء بأمرين)5(:

 ١  � أن األخذ هبا هو من باب الرضورة حتى ل تضيع حقوقهم.

2 � أن�ه مل ينق�ل عن الس�ابقني األخذ هبا يف غري اجل�راح فوجب القتصار عليها، إذ 
األخذ هبا عىل خ�ف القياس ف� يتعدى به حمله.

الرتجيح:

ولعل األوىل بالقبول هو العمل بشهادة الصبيان يف القتل، مع الرشط املذكور، وهو 
معاينة بدن املقتول، ألن العلة من قبول شهادهتم حفظ حقوقهم، والقتل أوىل بذلك.

ملحوظة:

ل يثبت املالكية بش�هادة الصبيان س�وى الدية، ف� يثبت هبا عندهم القصاص يف 
العمد، ألن القصاص ل يستوىف من غري املكلف)6(.

)١( انظر: الستذكار: ١24/7.
)2( انظر: املدونة: 26/4، والتلقني: 2١4/2، ، والثمر الداين: 6١١/١، وبلغة السلك: ١٠3/4. 

)3( انظر: الذخرية: 2١2/١٠، والبهجة رشح التحفة: ١85/١، وحاشية الدسوقي: ١83/4.
)4( انظر: املدونة: 26/4، و والكايف يف فقه أهل املدينة: ٩٠8/2.

)5( انظر: التاج واإلكليل: ١77/6.
)6( انظر: حاشية العدوي: 454/2، ورشح اخلريش عىل خمترص خليل: ١٩6/7.
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اخلامتــــــــة
توصلت من خ�ل هذا البحث إىل النتائج التالية:

١ � أن ش�هادة الصبيان هي: إخبار مميز غري بالغ بحق ملثله عىل مثله صالح للحكم 
به وفق رشوط خاصة.

2 �  أن مراتب الشهادة أربع، هي: أربعة شهود من الرجال يف الزنا، وشاهدان من 
الرجال يف غري الزنا مما ليس مال ول آئ� للامل، ول يطلع عليه الرجال، ورجل 
وامرأتان يف األموال وما يؤول إليها، وامرأة واحدة فيام ل يطلع عليه إل النساء.

3 � أن�ه ل يش�رتط يف الش�هادة البرص فيام حيص�ل العلم فيه بالصوت، وأن ش�هادة 
األعمى إذا حصل له علم باملشهود له فيام طريقه السامع مقبولة.

4 � أنه ل يشرتط الك�م يف الشهادة، فتقبل شهادة األخرس إذا أداها بإشارة مفهومة.

5 � أنه ل يشرتط يف الشهادة كون القاذف غري حمدود يف قذف، فمتى ما تاب القاذف 
قبلت شهادته، ولو يف القذف.

6 � أن موانع الشهادة، هي كون الشاهد أص� أو فرعا أو زوجا أو زوجة للمشهود 
له، أو عدوا له، أو منتفعا بالشهادة له.

7 � أن لقبول شهادة الصبيان رشوطا متعددة.

8 � أن جمال شهادة الصبيان هو الدماء جراحات وقت�، ف� تقبل يف سواها.

٩ � أن فائ�دة العم�ل بش�هادة الصبي�ان ه�ي إجي�اب الدي�ة، ول حيك�م بن�اء عليها 
بالقصاص.
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املراجــــع
١ � الستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، ليوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب أيب عمر 
النم�ري، املتوىف س�نة)463ه�(، حتقيق:  س�امل حممد عط�ا حممد، وحممد عيل 

معوض، دارالكتب العلمية بريوت، 2٠٠٠م.

2 � اإلرشاف عىل نكت مسائل اخل�ف، لعبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي، املتوىف 
سنة)422ه�(، حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بريوت- لبنان، الطبعة 

األوىل، ١42٠ه�- ١٩٩٩م.

3 � األم، ملحمد بن إدريس الش�افعي، ت: 2٠4ه�، خرج أحاديثها وعلق عليها حممود 
مطرج�ي، دار الكت�ب العلمية، ب�ريوت- لنبان، الطبع�ة األوىل، ١4١3ه�- 

١٩٩3م.

4 � اإلنص�اف يف معرف�ة الراج�ح من اخل�ف عىل مذهب اإلمام أمح�د بن حنبل، لع�ء 
الدين أيب احلسن بن سليامن املرداوي، ت: 885ه�، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، ١4١٩ه�، 

5 � البح�ر الرائ�ق رشح كن�ز الدقائق، لزي�ن الدين بن نجيم احلنف�ي، ت: ٩7٠ه�، دار 
املعرفة، بريوت.

6 � بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتيب الرشائع، لع�ء الدين أيب بكر بن مس�عود الكاس�اين، ت: 
587ه�، دار الفكر، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، ١4١7ه�، ١٩٩6م.

7 � بداي�ة املجته�د وهناي�ة املقتصد، ملحمد بن أمحد بن حممد القرطبي الش�هري بن رش�د 
احلفي�د، ت: 5٩5ه�، مطبعة مصطفى الب�ايب احللبي وأولده بمرص، الطبعة 

الرابعة، ١3٩5ه�، ١٩75م.

8 � بلغة الس�الك ألقرب املس�الك، ألمحد الصاوي، حتقيق: حممد عبد الس��م شاهني، 
دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ١4١5ه�- ١٩٩5م.

٩ � البهجة يف رشح التحفة، لعيل بن عبد الس�م التسويل، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، 
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دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة األوىل، ١4١8ه�- ١٩٩8م.

١٠ � البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، ملحمد بن أمحد 
بن رشد القرطبي، ت: 52٠ه�، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلس�مي، 

بريوت- لبنان، الطبعة الثانية، ١4٠8ه�- ١٩88م.

١١ � ت�اج الع�روس من جواه�ر القاموس، ملحمد ب�ن حممد بن عبد الرزاق احلس�يني، 
املعروف  بمرتىض الزبيدي، حتقيق: جمموعة باحثني، دار اهلداية.

١2 � الت�اج واإلكلي�ل ملخترص خليل، ملحمد بن يوس�ف بن أيب القاس�م العبدري، ت: 
8٩7ه�، دار الفكر، بريوت، ١3٩8ه�. 

١3 � تلخي�ص احلب�ري يف ختري�ج أحادي�ث الرافعي الكب�ري، ألمحد بن عيل ب�ن حممد بن 
حجر العس�ق�ين، ت: 852ه�، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

١4١٩ه�- ١٩8٩م.

١4 � التلق�ني يف الفق�ه املالكي، لعبد الوهاب بن عيل ب�ن نرص البغدادي، ت: 422ه�، 
حتقيق: حممد بو خبزة احلس�يني التطواين، دار الكتب العلمية، الطبعة األول، 

١425ه�- 2٠٠4م.

١5 � التنبي�ه يف الفق�ه الش�افعي، إلبراهيم بن عيل بن يوس�ف أيب إس�حاق الش�ريازي، 
ت: 476ه��، حتقي�ق: ع�امد الدي�ن أمح�د حي�در، ع�امل الكت�ب، ب�ريوت، 

١4٠3ه�. 

١6 � الثم�ر الداين يف تقريب املعاين رشح رس�الة اب�ن أيب زيد القريواين، لصالح بن عبد 
السميع اآليب األزهري، ت: ١335ه�، املكتبة الثقافية، بريوت.

١7 � اجلامع الصحيح)سنن الرتمذي(، ملحمد بن عيسى بن سورة الرتمذي، ت: 2٩7ه�، 
حتقيق يوسف احلوت، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان. 

١8 � احل�اوي الكب�ري، لعيل ب�ن حممد بن حبيب امل�اوردي، ت: 45٠ه�، حتقيق: حممود 
مطرجي، ومجاعة، دار الفكر، بريوت- لبنان، ١4١4ه�، ١٩٩4م.
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١٩ � حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بريوت.

2٠ � حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب، لعيل الصعيدي العدوي، حتقيق: يوسف 
الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، ١4١2ه�.

2١ � حاشية قرة عيون األخيار تكملة رد املحتار رشح تنوير األبصار، ملحمد ع�ء الدين 
أفندي نجل املؤلف، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد معوض، دار 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ١4١5ه�- ١٩٩4م.

22 � خ�صة البدر املنري، لعمر بن عيل بن امللقن األنصاري، ت: 8٠4ه�،حتقيق: محدي 
عبد املجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، ١4١٠ه�.

23 � الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، ألمحد بن عيل بن حجر العسق�ين، ت: 852ه�، 
حتقيق: عبد اهلل هاشم اليامين املدين، دار املعرفة، بريوت.

24 � الذخرية، ألمحد بن إدريس القرايف، ت: 684ه�، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب 
اإلس�مي، الطبعة األوىل، ١٩٩4م.

25 � الرس�الة، لعبد اهلل بن عبد الرمحن ابن أيب زيد القريواين، ت: 386ه�، دار الفكر، 
بريوت.

26- الروض املربع رشح زاد املس�تقنع يف اختصار املقنع، ملنصور بن يونس بن إدريس 
البهوت، ت: ١٠5١هأ، حتقيق: سعيد حممد اللحام، دار الفكر للطباعة والنرش، 

بريوت- لبنان.

27 � س�نن الدارقطن�ي، لع�يل بن عمر أيب احلس�ن الدارقطني البغ�دادي، ت: 385ه�، 
حتقيق: عبد اهلل هاشم يامين املدين، دار املعة، بريوت، ١386ه�-١٩66م.

28 � سنن أيب داود، لسليامن بن األشعث السجستاين، املعروف بأيب داود، ت: 275ه�، 
حتقيق: عزت عبيد الدعاس، دار احلديث، محص- سوريا.

2٩ � سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور، ت: 227ه�، حتقيق: سعد بن عبد اهلل 
بن عبد العزيز آل محيد، دار العصيمي، الرياض، الطبعة األوىل، ١4١4ه�.



5455

شــــهادة الصــــبيان

3٠ � السنن الكربى، ألمحد بن احلسني بن موسى البيهقي، ت: 458ه�، مكتبة دار الباز، 
مكة املكرمة، ١4١4ه�- ١٩٩4م. 

3١ � سنن ابن ماجه، ملحمد بن يزيد القزويني، ت: 275ه�،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، 
دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان.

32 � س�نن النس�ائي، ألمح�د بن ش�عيب النس�ائي، ت: 3٠3ه�، حتقي�ق: مكتب حتقيق 
ال�رتاث اإلس��مي، دار املعرفة، بريوت- لبنان، الطبع�ة الثانية، ١4١2ه�- 

١٩٩2م. 

33 � رشح اخلريش عىل خمترص خليل، للخريش، دار الفكر بريوت.

34 � رشح الزرك�ش ع�ىل خمترص اخلرقي، ملحمد بن عبد اهلل الزركش، املرصي، املتوىف 
س�نة)772ه�(، حتقي�ق: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عب�د اهلل اجلربين،  مكتبة 

العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل، ١4١2ه�- ١٩٩١م. 

35 �  رشح ميارة  لتحفة احلكام، املسمى باإلتقان واإلحكام، رشح حتفة احلكام، ملحمد 
ب�ن أمح�د بن حممد املالك�ي، ت: ١٠72ه�، حتقيق: عبد اللطيف حس�ن عبد 

الرمحن، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، ١42٠ه�- 2٠٠٠م.

36 � رشح النووي عىل صحيح مسلم املسمى باملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، 
ليحي�ى ب�ن رشف أيب زكريا حمي�ي الدين النووي، دار إحي�اء الرتاث العريب، 

بريوت، الطبعة الثانية، ١3٩2ه�.

37 � صحي�ح البخاري، ملحمد بن إس�امعيل البخ�اري، ت: 256ه�، طبع عىل نفقة د. 
حممد بن صالح الراجحي، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية 

للنرش والتوزيع بالرياض، ١4١٩ه�، ١٩٩8م. 

38 � صحيح مس�لم، ملس�لم بن احلجاج القشريي النيسابوري، ت: 26١ه�، اعتنى به: 
أب�و قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، ١427ه�- 

2٠٠6م. 
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3٩ � العدة يف رشح العمدة، لعبد الرمحن هباء الدين بن إبراهيم املقديس، ت: 624ه�، 
حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحس�ن الرتكي، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت- لبنان، 

الطبعة األوىل، ١42١ه�- 2٠٠١م. 

4٠ � فت�ح القدي�ر، ملحم�د ب�ن عب�د الواح�د املعروف بك�امل الدي�ن بن اهل�امم، املتوىف 
سنة)86١ه�(،  دار إحياء الرتاث العريب

4١ � الفروق، املسمى أنوار الربوق يف أنواء الفروق، ألمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي، 
ت: 684ه�، حتقيق: خليل منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ١4١8ه�- 

١٩٩8م..

42 � القوان�ني الفقهي�ة، ملحمد بن أمحد بن جزي الكلبي، ت 74١ه�، ضبطه وصححه 
حمم�د أمني الضن�اوي، دار الكت�ب العلمية، بريوت � لبن�ان، الطبعة األوىل، 

١4١8ه�- ١٩٩8م.

43 � الكايف يف فقه أهل املدينة، ليوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري، حتقيق: 
حمم�د حمم�د أحيد ولد مادي�ك املوريتاين، مكتبة الري�اض احلديثة، الرياض، 

الطبعة الثالثة، ١4٠6ه�- ١٩86م. 

44 � كش�اف القن�اع ع�ن مت�ن اإلقناع، ملنص�ور بن يونس ب�ن إدريس البه�وت، املتوىف 
سنة)١٠5١ه�(، حتقيق: إبراهيم أمحد عبد احلميد، دار عامل الكتب، الرياض، 

طبعة خاصة، ١423ه�- 2٠٠3م.

45 � لسان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي، دار صادر، بريوت- 
لبنان، الطبعة األوىل.

46 � املبدع رشح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح، املتوىف سنة(884ه�(، 
دار عامل الكتب، الرياض، طبعة: ١423ه�- 2٠٠3م.

47 � املبسوط، لشمس الدين الرسخيس، دار املعرفة، بريوت- لبنان، الطبعة الثانية.

48 � جمل�ة األح�كام العدلية، ألفتها جلنة من علامء الدول�ة العثامنية، ونرشها حممد نور، 
كراتش- باكستان. 
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4٩ � جمم�ع األهن�ر يف رشح ملتق�ى األبحر،لعب�د الرمحن بن حممد بن س�ليامن الكليبويل 
املع�روف بش�يخي زاده، ت: ١٠78ه�، حتقيق: خليل عم�ران املنصور، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ١4١٩ه�- ١٩٩8م.

5٠ � املح�رر يف الفق�ه ع�ىل مذه�ب اإلمام أمحد بن حنبل، لعبد الس��م ب�ن عبد اهلل بن 
خرض، أيب الربكات جمد الدين ابن تيمية احلراين، ت: 652ه�، مكتبة املعرف، 

الرياض، الطبهة الثانية، ١4٠4ه�- ١٩84م. 

5١ � خمت�ار الصح�اح، ملحم�د بن أيب بكر ب�ن عبد القادر ال�رازي، ت: 666ه�، حتقيق 
وترتيب: حممود خاطر، ومحزة فتح اهلل، مؤسس�ة الرسالة، طبعة:١42١ه�- 

2٠٠١م.

52 � املدونة الكربى، ملالك بن أنس بن مالك األصبحي، املتوىف سنة)١7٩ه�(، حتقيق: 
زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت � لبنان.

53 � املستدرك عىل الصحيحني، ملحمد بن عبد اهلل أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري، ت: 
4٠5ه��، حتقي�ق/ مصطفى عبد الق�ادر عطا، دار الكت�ب العلمية، بريوت، 

الطبهة األوىل، ١4١١ه� � ١٩٩١م.

54 � مصنف لبن أيب شيبة، لعبد اهلل بن حممد أيب بكر بن أيب شيبة الكويف، ت: 235ه�، 
حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، ١4٠٩ه�.

55 � مصنف عبد الرزاق، لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين، ت: 2١١ه�، حتقيق: حبيب 
الرمحن األعظمي، املكتب اإلس�مي، بريوت، الطبعة الثانية، ١4٠3ه�.

56 � املعجم األوس�ط، لس�ليامن بن أمحد أيب القاسم الطرباين، ت: 36٠، حتقيق: طارق 
بن عوض اهلل، بن حممد، وعبد املحس�ن بن إبراهيم احلس�يني، دار احلرمني، 

القاهرة، ١4١5ه�.  

57 � معج�م مقايي�س اللغ�ة، ألمحد بن فارس، حتقيق:  عبد الس��م حمم�د هارون، دار 
الفكر للطباعة والنرش.
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58 � املغني، لعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، ت: 62٠ه�، حتقيق: عبد اهلل 
بن عبد املحسن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو، دار هجر، القاهرة، الطبعة 

الثانية، ١4١2ه�، ١٩٩2م. 

5٩ � امله�ذب يف فق�ه اإلمام الش�افعي، أليب إس�حاق الش�ريازي، ت: 476ه�، حتقيق: 
حممد الزحييل، دار القلم، دمش�ق، والدار الش�امية، ب�ريوت، الطبعة األوىل، 

١4١7ه�، ١٩٩6م.

6٠ � املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة، ص�ادرة عن وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس��مية 
الكويتية، الطبعة الثانية، دار ذات الس�سل، الكويت.

6١ � املوطأ، مالك بن أنس األصبحي، ت: ١7٩ه�، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
حمم�د فؤاد عب�د الباق�ي، دار احلديث، القاه�رة، الطبعة الثاني�ة، ١4١3ه� � 

.١٩٩3

62 � النجم الوهاج يف رشح املنهاج، ملحمد بن موسى بن عيسى الدمريي، ت: 8٠8ه�، 
دار املنهاج، الطبعة األوىل، ١425ه�- 2٠٠4م.

63 � النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر، إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح، 
ت: 884ه�، مكتبة املعارف، الرياض، ١4٠4ه�.

64 � ني�ل األوط�ار رشح منتق�ى األخب�ار م�ن أحاديث س�يد األخيار، ملحم�د بن عيل 
الش�وكاين، املت�وىف س�نة)١255ه�(، حتقيق: عص�ام الدي�ن الصبابطي، دار 

احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، ١4١3ه� � ١٩٩3م. 

65 � هناية املحتاج إىل رشح املنهاج حممد بن العباس الرميل الش�هري بالش�افعي الصغري  
دار الفكر ، الطبعة األخرية.

66 � الواض�ح يف رشح خمت�رص اخلرق�ي، لعب�د الرمحن بن عمر بن أيب القاس�م الرضير، 
املت�وىف س�نة)624ه�(، حتقيق: عبد امللك ب�ن عبد اهلل بن دهيش، دار خرض، 

بريوت � لبنان، الطبعة األوىل، ١42١ه� � 2٠٠٠م.




