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َشِهدَ اّلّلُ أَنَّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ُهَو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُوا اْلِعْلِم قَآئَِماً لال تعالى:)
  صدق هللا العظٌم  (بِاْلِقْسِط الَ إِلَـهَ إاِل ُهو َاْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

( 81سورة آل عمران اآلٌة )
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 اإلهداء
 

 إلى:ـ

 روح والدتً الطاهرة، طٌب هللا ثراها. -

ن مدا لً ٌد العون، ومنحانً  - والدي، وجدي العزٌزٌن اللذٌَّ

 صالح الدعوات، أطال هللا عمرٌهما فً طاعته.

أخذ بٌدي حتى ارتمٌت ذُرى العلم، وخطوت طرٌك كل من  -

 النجاح.

كل من ٌطلب العلم لٌنٌر الدروب، وٌمحو ظلمة الجهل،  -

 والتخلؾ عن بلدي... الٌمن.

كل من بذل نفسه رخٌصة فً سبٌل تحمٌك العدالة، ورفع الظلم  -

 عن الناس.

 
 

 الباحث
 خالد عمر أحمد سعٌد 
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 الشكر والتمدٌر
 

 وجلَّ على نعمه المسداةبعد شكر المولى عز 

 أتمدم بالشكر الجزٌل، والثناء الجمٌل ألستاذي الجلٌل

 الدكتور/ سعٌد خالد جباري الشرعبً

على منحه إٌاي ولته، وجهده، وخبرته، وعلمه، وتوجٌهاته المٌمة 

 السدٌدة.

وألدر ما أسداه من نصح صادق، وإرشاد هادؾ، وتوجٌه لوٌم، 

ن إخراج هذا البحث فجزاه هللا عنً، مما كان له أطٌب األثر فً حس

 وعن طلبة العلم خٌر الجزاء، وجعل ذلن فً مٌزان حسناته.

 
 

 الباحث
 خالد عمر أحمد سعٌد
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 الممدمة
 

الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة، والسبلم على سٌدنا دمحم، وعلى 
 آله، وصحبه أجمعٌن.

 وبعد:

 تحدٌد الموضوع -أوالً:

أهم وسٌلة من وسائل اإلثبات، وأعظمها كانت الشهادة وال تزال 
مكانة، وألدمها استعماالً، وذلن لما لها من مكانة رفٌعة، ومنزلة 

 عظٌمة، فً الشرٌعة اإلسبلمٌة.

فإن هللا تعالى نسبها إلى نفسه، وشّرؾ بها مبلئكته، ورسله، 
وأفاضل خلمه، وأمرنا جل وعبل بؤدائها فً أكثر من موضع فً 

 ر األمة اإلسبلمٌة المرآن الكرٌم.كتابه العزٌز دستو
 
لال تعالى:)َشِهدَ اّلّلُ أَنَّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ُهَو َواْلَمبلَئَِكةُ َوأُْولُوا اْلِعْلِم  

لَآئَِماً بِاْلِمْسِط الَ إِلَـهَ إِال ُهو َاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم( 
(1) 

ٍة بِشَ  ٌَْؾ إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكّلِ أمَّ ِهٌٍد َوِجئْنَا بَِن َعلَى ولال تعالى:)فََك

َهـُإالء َشِهٌدًا(
 (2 )

 

)ِ ولال تعالى: )َوأَلٌُِموا الشََّهادَةَ ّلِلَّ
 (3 )

 

(َوالَ تَْكتُُمواْ الشََّهادَةَ َوَمن ٌَْكتُْمَها فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ ولال تعالى: )
 (4) 

 أهمٌة الموضوع  -ثانٌاً:

ة اإلثبات التً ٌعتمد علٌها وألهمٌة الشهادة باعتبارها من أهم أدل
المضاة فً أحكامهم، فبها تمام الحدود، وتصان الدماء، وتحفظ 
األموال، وكافة الحموق، لهذا جعلها الفمه اإلسبلمً، والمانون الٌمنً 
                                                 

  (81سورة آل عمران اآلٌة )  -1 

  (18سورة النساء اآلٌة )  -2

  (2سورة الطبلق اآلٌة رلم )  -3

 ( 212سورة البمرة اآلٌة رلم )  -4
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فً المرتبة األولى بٌن سائر وسائل اإلثبات األخرى، كما جعبلها 
فرلة بٌن حك ذات حجٌة شاملة فً جمٌع الولائع، والحوادث دون ت

وآخر، متى توفرت كافة شروطها المنصوص علٌها فً كتب الفمه 
 اإلسبلمً، والمانون الوضعً.

 أسباب اختٌار الموضوع -ثالثاً:

هذا ولما كانت لٌمة الشهادة، وحجٌتها فً اإلثبات تتولؾ على 
توفر شروطها، إذ أنه بانتفاء تلن الشروط، أو أحدها، ال ٌمكن أن 

أٌة لٌمة تذكر، ولما استطاع الماضً أن ٌستعٌن بها تكون للشهادة 
 فً لضائه، األمر الذي ٌإدي إلى ضٌاع الحموق عن أصحابها.

وبما أن أؼلب الولائع الجنائٌة تلعب الشهادة الدور األكبر فً 
ً على إنارة طرٌك العدالة، وإزالة العوائك التً لد  إثباتها، فحرصا

شهود الذٌن ال ٌرالبون هللا فٌما تعترض سٌرها، ولطع السبٌل أمام ال
ٌدلون به من شهادات لد تإدي إلى إعدام نفس برٌئة، أو تبرئة مجرم 
ً على حموق الناس، وأنفسهم،  خطٌر رؼم كذبها وزورٌتها، وحفاظا
وأعراضهم، كان اختٌاري لهذا الموضوع )شروط الشهادة فً الفمه 

 اإلسبلمً والمانون الٌمنً(. 

ؤكد من توفر هذه الشروط لبل الحكم إذ أن الماضً متى ت
بالشهادة، كلما كان ألرب وصوالً إلى العدالة، ولما استطاع أي 
مجرم، أو ظالم، أو شاهد زور، مهما كان دهاإه، أن ٌظللها أمامه أو 
ٌنحو بها عن منحاها الصحٌح، وباإلضافة إلى للة البحوث 

لزمبلء المتخصصة فً مثل هذه الجزئٌات المهمة، وعزوؾ كافة ا
عن التطرق لهذا الموضوع رؼم أهمٌته البالؽة فً إثبات الدعاوى 
الجزائٌة والمدنٌة،األمر الذي دفعنً إلى الكتابة فً هذا الموضوع 
بعد موافمة األب الفاضل الدكتور/سعٌد خالد الشرعبً المشرؾ على 

 هذا البحث.

 أسلوب دراسة البحث -رابعاً:
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ً فً سبٌل ولد ركزت فً هذا البحث على الجا نب الجنائً متبعا
إنجازه األسلوب الممارن معتمداً فً ذلن على أهم المراجع الشرعٌة، 
والمانونٌة، المتعلمة بموضوع البحث، وأسؤل هللا التوفٌك، فإن 

 أحسنت وأصبت فمن هللا، وإن أخطؤت فمنً، ومن الشٌطان.

 خطة دراسة البحث -خامساً: 

 -الممدمة:

 ٌة الشهادةالمبحث التمهٌدي:ـ ماه
 الفرع األول:ـ تعرٌؾ الشهادة              
 الفرع الثانً:ـ مشروعٌة الشهادة وحكم أدائها              

 
 المبحث األول:ـ الشروط الواجب توفرها فً الشاهد.

 
 المبحث الثانً:ـ الشروط الواجب توفرها فً ذات الشهادة.

 
 المشهود به.المبحث الثالث:ـ الشروط الواجب توفرها فً 

 
المبحث الرابع:ـ الشروط الواجب توفرها فً الشهادة على جرائم 

 الحدود.
 

 الخاتمة
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 المبحث التمهٌدي
 ماهٌة الشهادة

 

نتناول فً هذا المبحث التمهٌدي ماهٌة الشهادة من حٌث بٌان 
تعرٌفها، ومشروعٌتها، وحكم    أدائها، وذلن فً فرعٌن على النحو 

 األتً:ـ

 ل:ـ تعرٌؾ الشهادة.الفرع األو
 الفرع الثانً:ـ مشروعٌة الشهادة وحكم أدائها.

 
 الفرع األول

 تعرٌؾ الشهادة

الشهادة فً الدعوى الجنائٌة: وسٌلة إثبات بممتضاها ٌدلً الشاهد 
عادة بمعلوماته عما شاهده، أو سمعه، أو أدركه بحواسه عن والعة 

رمتها أمام معٌنة، أو ظروؾ خاصة بالجرٌمة، أو عن الجرٌمة ب
سلطة التحمٌك، أو المحكمة الجزائٌة، أما الشهادة فً اللؽة فلها عدة 
معاٍن مختلفة، وكذا ٌختلؾ تعرٌفها فً الفمه اإلسبلمً باختبلؾ 
مذاهب الفمهاء كما هو الحال كذلن فً الفمه المانونً، وبٌان ذلن 

 على النحو التالً:ـ

 أوالً:ـ الشهادة فً اللؽة.

 ة معاٍن مختلفة هًللشهادة فً اللؽ

بمعنى اإلعبلم، واإلخبار الماطع، أو المول  البٌان أو اإلخبار:ـ -8
الصادر عن علم حاصل بالمشاهدة

(5)
ومنه لوله تعالى: )َشِهدَ  

اّلّلُ أَنَّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ُهَو َواْلَمبلَئَِكةُ َوأُْولُواْ اْلِعْلِم لَآئَِماً بِاْلِمْسِط(
(6)

 
  –أي بٌّن وأعلم  –

                                                 
 212-225هـ ص 8239 –م 8591لسان العرب ألبن منظور المصري طبعة دار بٌروت  -5

 (81سورة آل عمران اآلٌة رلم ) -6
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فالشهادة مصدر شهد من الشهود بمعنى  الحضور:ـ -2
الحضور

(7 )
َن  ومنه لوله تعالى: )َوْلٌَْشَهْد َعذَابَُهَما َطائِفَةٌ ّمِ

اْلُمْإِمنٌَِن(
 (8)

 -أي ٌحضر لٌشاهد - 

ومنه لوله تعالى: )َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن أَْزَواَجُهْم  الحلؾ أو الٌمٌن:ـ -2
ُ أََحِدِهْم أَْربَُع َشَهادَاٍت  َولَْم ٌَُكن لَُّهْم ُشَهدَاء إِالَّ أَنفُُسُهْم فََشَهادَة

اِدلٌَِن( ِ إِنَّهُ لَِمَن الصَّ بِاّللَّ
 (9)

  

مثل لولن شهدت كذا وكذا أي أطلعت علٌه،  اإلطبلع:ـ -1
 وعاٌنته.

 .-أي أدركتها -مثل لولن شهدت صبلة العٌد  :ـاإلدران -9

 

 ثانٌاً:ـ الشهادة فً الفمه اإلسبلمً

ٌعرفها الشافعٌة: بؤنها )إخبار )الشاهد( بحك لؽٌره على ؼٌره 
بلفظ مخصوص(

(10)
  

وعرفها المالكٌة: بؤنها )لول هو بحٌث ٌوجب، أو ٌتحتم بموجبه 
ه مع تعدده أو على الحاكم سماعه، والحكم بممتضاه، إن عدل لائل

حلؾ طالبه(
(11 )

 

وعرفها الحنفٌة: بؤنها )إخبار صادق إلثبات حك بلفظ الشهادة فً 
مجلس المضاء(

(12)
 

 ثالثاً:ـ الشهادة فً الفمه المانونً

                                                 
 111م الجزء الثانً ص8591 -هـ 8181إبراهٌم البٌجوري طبعة دار ألفكر بٌروت حاشٌة الشٌخ  -7

 (2سورة النور اآلٌة رلم ) -8

 (1سورة النور اآلٌة رلم ) -9

 921ص 2مرجع سابك جـ –حاشٌة الٌجوري  -10

 898ص 1هـ جـ8225مواهب الجلٌل شرح مختصر خلٌل: لدمحم بن دمحم الحطاب مطبعة السعادة بمصر  -11

 211ص 3جـ8291فتح المدٌر فً شرح الهداٌة للمرؼٌنانً، الكمال بن الهمام مطبعة المكتبة التجارٌة بمصر  -12
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للشهادة فً الفمه المانونً تعرٌفات عدٌدة تختلؾ فً ألفاظها لكنها 
كونهما  تتفك فً مضمونها، ولهذا سنمتصر على إٌراد تعرٌفٌن اثنٌن

 األشمل، وال ٌخرج ما سواهما عنهما.

للدكتور إبراهٌم الؽماز حٌث ٌعرؾ الشهادة بؤنها:  األول 
"التعبٌر عن مضمون اإلدران الحسً للشاهد بما راءه، أو سمعه 
بنفسه من معلومات عن الؽٌر مطابمة لحمٌمة الوالعة التً ٌشهد علٌها 

بل شهادتهم، وممن ٌسمح فً مجلس المضاء، بعد أداء الٌمٌن، ممن تم
لهم بها، ومن ؼٌر الخصوم فً الدعوى"

(13)
 

للدكتور محمود نجٌب حسنً حٌث ٌعرفها بؤنها: "تمرٌر  والثانً
ٌصدر عن شخص فً شؤن والعة عاٌنها بحاسة من حواسه"

(14 )
 

 رابعاً: الشهادة فً المانون الٌمنً

فً م 8552( لسنة 28عرؾ الشهادة لانون اإلثبات الٌمن رلم )
( بؤنها: ))إخبار فً مجلس المضاء من شخص بلفظ 21المادة رلم )

 الشهادة إلثبات حك لؽٌره على ؼٌره((

وكما هو واضح من نص هذه المادة، فإن المانون الٌمنً لد جمع 
بٌن تعرٌؾ الشافعٌة والحنفٌة بحٌث استطاع الخروج بتعرٌؾ جامع 

 ً. مانع، ال ٌخرج عما أتى به فمهاء الفمه اإلسبلم

 الفرع الثانً

 مشروعٌة الشهادة وحكم أدائها

الممصود بمشروعٌة الشهادة: األساس الشرعً، أو المصدر، أو 
المرجع، العتبار الشهادة دلٌل من أدلة اإلثبات، أما حكم أدائها 
فالممصود به: الحكم ألتكلٌفً فً اصطبلح أصول الفمه اإلسبلمً من 

عٌن، أو فرض كفاٌة،  حٌث كونها واجبة، أو مندوبة، أو فرض
 وبٌان ذلن على النحو التالً:ـ

                                                 
 11م ص8518د. إبراهٌم إبراهٌم الؽماز، الشهادة كدلٌل إثبات فً المواد الجنائٌة، رسالة دكتوراه عالم الكتب الماهرة  -13

 192م ص8535النهضة العربٌة الماهرة د. محمود نجٌب حسنً، اإلجراءات الجنائٌة، دار  -14
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 أوالً:ـ مشروعٌة الشهادة

األساس الشرعً فً مشروعٌة الشهادة هو: الكتاب، والسنة، 
 واإلجماع.

 لمد أمرنا هللا جل وعبل بؤداء الشهادة فً أكثر من  الكتاب:ـ
ٌْنِ   موضع فً كتابه العزٌز، لال تعالى: )َواْستَْشِهدُواْ َشِهٌدَ
ٌِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّن  َجاِلُكْم فَإِن لَّْم ٌَُكونَا َرُجلَ من ّرِ

تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاء(
 (15)

ولال تعالى: )َوأَْشِهدُوا ذََوْي  
)ِ نُكْم َوأَلٌُِموا الشََّهادَةَ ّلِلَّ َعْدٍل ّمِ

 (16)
ولال تعالى: )َوالَ  

ْمَها فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ َواّلّلُ بَِما تَْعَملُوَن تَْكتُُمواْ الشََّهادَةَ َوَمن ٌَْكتُ 
َعِلٌٌم(
 (17 )

 

 لمد حثنا ملسو هيلع هللا ىلص على أداء الشهادة، وذم شاهدي  السنة النبوٌة:ـ
الزور، وزجرهم، كما أمرنا بإكرام الشهود، وبٌن لنا كٌفٌة 

هللا تعالى:  الشهادة ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء فً موطؤ اإلمام مالن رحمه
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أال أخبركم بخٌر الشهداء: الذي 

ٌؤتً شهادته لبل أن ٌسؤلها"
(18 )

وروي عنه صلى هللا علٌه 
وسلم، أنه سئل عن الشهادة؟ فمال للسائل: "ترى الشمس؟" 

لال: نعم، فمال:"على مثلها فؤشهد وإال فدع"
(19)

ولال  
"أكرموا الشهود فإن هللا ٌحًٌ بهم الحموق وٌستخرج ملسو هيلع هللا ىلص: 

 بهم الباطل"

 :ثبت بإجماع األمة اإلسبلمٌة من لدن رسول هللا  اإلجماع
ملسو هيلع هللا ىلص إلى عهدنا هذا اعتبار الشهادة حجة فً اإلثبات من 
ؼٌر نكٌر، ألن الحاجة داعٌةَ إلٌها، لحصول التجاحد بٌن 

 الناس. 

                                                 
 (212سورة البمرة اآلٌة رلم ) -15

 (2سورة الطبلق اآلٌة رلم ) -16

 (212سورة البمرة اآلٌة رلم ) -17

 م2221مركز الصبلحً الحدٌث تعز  –أ/ عائدة عبدالملن عبدالفتاح الشامً، لواعد واجراءات اإلثبات فً المانون الٌمنً  -18

 921ص 2مرجع سابك جـحاشٌة البٌجوري،  -19
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  رحمة هللا علٌه "المضاء جمرة فنحه عنن لال الماضً شرٌح
بعودٌن _ٌعنً                                  الشاهدٌن_ 
وإنما الخصم داء، والشهود شفاء، فؤفرغ الشفاء على 

الداء"
(20)

 

 ثانٌاً:ـ حكم تحمل الشهادة وأدائها.

تحمل الشهادة وأداإها فرض كفاٌة
(21)

إذا لام به البعض سمط عن  
البالٌن، لموله تعالى: )َوالَ ٌَؤَْب الشَُّهدَاء إِذَا َما دُُعواْ(

 (22)
ولوله  

تعالى: )َوالَ تَْكتُُمواْ الشََّهادَةَ َوَمن ٌَْكتُْمَها فَإِنَّهُ آثٌِم لَْلبُهُ(
 (23)

  

فٌجب على من تحملوا الشهادة أدائها، متى ما دُعوا لذلن، فإن لام 
داء اثنان منهم سمط الفرض عن الجمٌع،باأل

(24)
وال ٌؤثم الممتنع عن  

أداء الشهادة، إال إذا لم ٌكن علٌه ضرر من أدائها، وكانت شهادته 
ا إذا كان علٌه ضرر، فبل ٌلزمه األداء، وال إثم علٌه لموله  نافعة، أمَّ

: "ال ضرر وال تعالى: )َوالَ ٌَُضآرَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهٌدٌ( ولوله ملسو هيلع هللا ىلص
ضرار" وال ٌلزم الشاهد أن ٌضر نفسه لٌنفع ؼٌره

(25)
  

"وٌرى ابن حزم: أن أداء الشهادة فرض عٌن على كل من علمها 
إال أن ٌكون علٌه حرج فً ذلن لبعد مشمة أو لتضٌٌع مال أو ضعؾ 

فً جسمه فلٌعلنها فمط"
(26)

  

 مولؾ المانون الٌمنً 

اإلسبلمً فً أن تحمل الشهادة  ال ٌخالؾ المانون الٌمنً الفمه
فرض كفاٌة، لكنه ٌرى أن أداء الشهادة من الواجبات االجتماعٌة 
المفروضة على أألفراد، وذلن إظهاراً للحك، وخدمة للعدالة فً 
تسهٌل مهمة الماضً فً الفصل فً المنازعات المعروضة أمامه، 

د ولذا أوجب على متحمل الشهادة األداء، وٌُجبر، وٌعالب، عن
                                                 

 د. دمحم بن حسٌن الشامً، مذكرات فً شرح لانون اإلثبات الٌمنً ممرر على طبلب المعهد ص -20

 811ص 5م جـ8512المؽنً ألبن لدامه دمحم عبدهللا بن أحمد بن دمحم بن لدامه طبعة مكتبة الرٌاض الحدٌثة  -21

 (212سورة البمرة اآلٌة رلم ) -22

 (212رلم )سورة البمرة اآلٌة  -23

 198ص 1مؽنً المحتاج إلى معرفة آالفاظ المنهاج، شرح دمحم الشربٌنً الخطٌب طبعة دار أحٌاء التراث العربً لبنان جـ -24

 818م ص2229نظام المضاء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة طبعة دار الرسالة  –د. عبدالكرٌم زٌدان  -25

 821م أوان للخدمات اإلعبلمٌة الٌمن ص2229الجزائً طبعة المحامً عارؾ دمحم راوح الرباصً، موسوعة اإلثبات  -26
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( إثبات على أنه: "ٌجب على محتمل 93االمتناع فنصت المادة )
الشهادة أصالة أو إدعاء أْداإها عند طلب المشهود له" ونصت المادة 

( إثبات على انه: ))إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة 12)
الخصم أو المحكمة جاز للماضً إحضاره جبراً((ونصت المادة 

لعموبات على أنه: ))ٌُعالب بالؽرامة ( من لانون الجرائم وا821)
التً ال تتجاوز خمسة آالؾ لاير الشاهد الذي ال ٌحضر أمام 

 المحكمة بعد تكلٌفه بالحضور((
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 المبحث األول
 الشروط الواجب توفرها فً الشاهد

 
نتناول فً هذا المبحث الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال 

المتعلمة بصبلحٌة الشاهد  تحمله الشهادة، وعند أدائها، والشروط
 ألداء الشهادة، وذلن فً ثبلثة مطالب على النحو األتً:ـ

المطلب األول:ـ الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال تحمل 
 الشهادة

المطلب الثانً:ـ الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال أداء 
 الشهادة

 ء الشهادةالمطلب الثالث:ـ الشروط المتعلمة بصبلحٌة الشاهد ألدا
 

 المطلب األول

 الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال تحمل الشهادة

ٌمصد بتحمل الشهادة: لُدرة الشاهد على حفظها وضبطها، 
وٌشترط الفمه اإلسبلمً ثبلثة شروط ٌجب توفرها فً الشاهد حال 

الرإٌة المباشرة،  -2البصر  -2العمل  -8تحمل الشهادة وهً: 
 لتالً:ـوبٌانها على النحو ا

 الشرط األول:ـ العمل

هو الحاسة التً مٌز هللا تعالى بها اإلنسان عن سائر  العمل:
المخلولات األخرى، فبه ٌستطٌع اإلنسان التفكٌر، وتصور األشٌاء، 
وإدران الولائع، والتمٌٌز بٌن الحك، والباطل، والنافع والضار، وبه 

ٌاته، ومتى ما فمد ٌحفظ اإلنسان كل ما ٌطَّلع علٌه، أو ٌشاهده فً ح
اإلنسان عمله سمطت عنه سائر التكالٌؾ الشرعٌة، لموله صلى هللا 
علٌه وسلم: "رفع الملم عن ثبلثة.. وذكر منهم.. المجنون حتى 

 ٌعمل".
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وٌتفك كافة أهل العلم فً الفمه اإلسبلمً: على أنه ٌجب أن ٌكون 
طها، الشاهد عالبلً، ولت تحمل الشهادة، حتى ٌستطٌع حفظها، وضب

فبل ٌصح التحمل من المجنون، والصبً الذي ال ٌعمل، ألن تحمل 
الشهادة عبارة عن فهم الحادثة، وضبطها، وال ٌحصل ذلن إال بآلة 

الفهم والضبط وهً: العمل
(27)

  

فالعالل: هو الذي ٌكون أمٌناً على حموله، وحموق ؼٌره، أو هو 
اتها. فبل سوي السلون، والتصرؾ، العارؾ لحموق الشهادة، وواجب

تمبل شهادة من لٌس بعالل إجماعا سواء ذهب عمله بجنون، أو سكر، 
 ً أو طفولٌة، أو كان معتوها

(.28)
  

وٌتفك المانون الٌمنً مع الفمه اإلسبلمً فً اشتراط العمل، وهذا 
 ( ألفمره )أ( من لانون االثبات.23ما نصت علٌه المادة )

 الشرط الثانً:ـ البصر

هو المادر على المشاهدة، فبل تمبل شهادة األعمى، ألنه  المبصر:
ال ٌستطٌع أن ٌمٌز بٌن األصوات، ألنها تشبه بعضها بعضاً، وألنه 
ال ٌستطٌع أن ٌمٌز بٌن المشهود علٌه، والمشهود له. ولهذا ٌشترط 
الحنفٌة، واإلمام أحمد بن حنبل فً الشاهد: أن ٌكون مبصراً ولت 

تحمل الشهادة
(29 )

اإلمام الشافعً وابن حزم: أن البصر لٌس  .وٌرى
بشرط لصحة التحمل وال لصحة األداء، فتمبل شهادة األعمى، وذلن 
ألن الحاجة إلى البصر عند التحمل تكمن فً حصول العلم بالمشهود 
به، وذلن ٌحصل بالسماع، ولؤلعمى سماع صحٌح، فٌصح تحمله 

للشهادة وٌمدر على األداء بعد التحمل
(30 )

. 

 المانون الٌمنً مولؾ

( إثبات على أنه: ))ال تمبل شهادة األعمى فٌما 25نصت المادة )
ٌحتاج إثباته إلى رإٌة(( ومن خبلل هذا النص ٌتضح لنا مدى فطنة 
                                                 

م بٌروت، الجزء السادس، 8511بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، لعبلء الدٌن أبً بكر الكاسانً الحنفً، طبعة دار الكتب العلمٌة  -27
 211ص

 ٌشبه مرة كبلم العمبلء ومرة كبلم المجانٌن، والمعتوه: هو الذي ٌختلط كبلمه ف93-91د. دمحم بن حسٌن الشامً، مرجع سابك ص -28

 211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -29

 122ص 5هـ جـ292، المحلى، ألبو دمحم علً بن أحمد بن حزم، المطبعة المنٌرٌة بالماهرة 211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -30
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المشرع الٌمنً، ودلة ألفاظه، واتفاله مع الفمه اإلسبلمً، إذ أنه لم 
بلله، ٌؤخذ بمذهب الحنفٌة على إطبلله، وال بمذهب الشافعٌة على إط

بل إنه جمع بٌنهما، وفرق بٌن ما ٌحتاج إثباته إلى رإٌة، وبٌن ما ال 
ٌحتاج إثباته إلى رإٌة، فؤشترط اإلبصار فً األولى دون الثانٌة،كما 
أنه أضاؾ شرط الحضور فً الجناٌات فً مكان الوالعة تؤكٌداً منه 

ر على أن الجناٌات ال ٌمكن إثباتها بالشهادة، إال من الشاهد المبص
المادر على المشاهدة، والحاضر فً المكان الذي ولعت فٌه الجناٌة إذ 

( إثبات على أنه: ))ال ٌمبل فً الجناٌات شهود إال 29تنص المادة )
ممن ثبت أنهم كانوا حاضرٌن فً المكان الذي ولعت فٌه الجناٌة ما 

 لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعٌن((

 اشرةالشرط الثالث:ـ الرإٌة المب

إن من الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال تحمل الشهادة: 
الرإٌة المباشرة، وهً: أن ٌكون التحمل بمعاٌنة المشهود به بنفسه، 
ال بؽٌره، إال فً أشٌاء مخصوصة ٌصح التحمل فٌها بالتسامع من 

وال  الناس، لموله ملسو هيلع هللا ىلص: للشاهد )إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإال فدع(
ٌعلم مثل الشمس، إال بالمعاٌنة بنفسه، فبل تطلك الشهادة با التسامع، 
إال فً أشٌاء مخصوصة هً :النكاح، والنسب، والموت، فله تحمل 
الشهادة فٌها بالتسامع من الناس، وإن لم ٌعاٌن بنفسه، ألن مبنى هذه 

األشٌاء على االشتهار، فمامت الشهرة فٌها ممام المعاٌنة
(31 )

 

ً التاج المذهب: "ما شهد به األعمى ال ٌخلو أن ٌكون مما جاء ف
ٌحتاج فٌه إلى المعاٌنة عند التحمل أو األداء ومنه ما ال ٌحتاج إلى 
ذلن، فاألول ال تمبل شهادته فٌه كثوب ونحوه من المنموالت، وأما 
الثانً فإن كان مما ٌثبت بطرٌك االستفاضة أي االشتهار كالنكاح 

لموت فإنها تمبل شهادته بكل حال سواء تحمله والنسب والولؾ وا
لبل ذهاب بصره أو بعده"

(32)
وال ٌشترط فً تحمل الشهادة          

البلوغ، وال اإلسبلم، وال العدالة، فإذا كان الشخص ولت التحمل 

                                                 
أللضٌة ومناهج األحكام، إلبراهٌم بن علً بن فرحون، ، تبصرة الحكام فً أصول ا211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك. جـ -31

 12ص 2م جـ8591مطبعة مصطفى الحلبً بالماهرة 

 821المحامً عارؾ الرباصً، مرجع سابك ص -32



 شروط الشهادة في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني 

 17 

صبٌاً عالبل، أو كافراً، أو فاسماً، ثم بلػ الصبً، واسلم الكافر، وتاب 
تمبل شهادتهمالفاسك، فشهدوا عند الماضً 

(33)
 

 مولؾ المانون الٌمنً

 ٌشترط فً الشاهد ما ٌلً:ـ -8( على أنه:))23نصت المادة )

أن ٌكون لد عاٌن المشهود به بنفسه، إال فٌما ٌثبت بالسمع،  -ب
واللمس، وٌستثنى أٌضاً النسب، والموت، والزوجٌة، وأصل الولؾ، 

 فإنه ٌجوز إثباته بالشهرة((.

النص أنه ٌتفك مع ما ذهب إلٌه الفمه وكما هو واضح من هذا 
 اإلسبلمً فً هذا الشؤن.

 

 المطلب الثانً

 الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال أداء الشهادة

ٌمصد بؤداء الشهادة: المدرة على التعبٌر الشرعً الصحٌح عنها 
فً مجلس الحكم، وٌشترط الفمه اإلسبلمً عدة شروط ٌجب توفرها 

االختٌار  -2العمل  -2البلوغ  -8لشهادة وهً: فً الشاهد حال أداء ا
 النطك، وبٌانها على النحو التالً:ـ -1العدالة  -9اإلسبلم  -1

 الشرط األول:ـ البلوغ

ٌتحمك البلوغ بؤمور خمسة: ثبلثة تعم الذكر، واألنثى، واثنان 
ٌخصان األنثى، فالتً تعم الذكر، واألنثى هً: االحتبلم، واإلنبات، 

شرة سنة، وأما التً تخص األنثى فهو: الُحبل، وُمضً خمسة ع
والحٌض

(34 )
. 

                                                 
   211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -33

 91دمحم بن حسٌن الشامً، مرجع سابك ص -2

 122ص 5المحلى، مرجع سابك جـ -3
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والبلوغ شرط ألداء الشهادة، فبل تمبل شهادة ؼٌر البالػ، إال على 
سبٌل االستدالل فمط.                                                                                      

وٌتفك عامة الفمهاء: على عدم صحة شهادة الصبً ؼٌر الممٌز، أما 
 خبلؾ عند الفمهاء.                                                                 شهادة الصبً الممٌز ففً لبولها

ً سواء  فجمهور الفمهاء ٌرون: عدم صحة شهادة الصبً مطلما
كان ممٌز، أم ؼٌر ممٌز

(35 )
ٌِْن من   لموله تعالى: )َواْستَْشِهدُواْ َشِهٌدَ

َجاِلُكْم( ولوله تعالى: )َوأَْشِهدُوا ذََوْي  نُكْم( والصبً لٌس ّرِ َعْدٍل ّمِ
برجٍل، وال بمرضً فً الشهادة، ولٌس من ذوي العدل ولوله صلى 
هللا علٌه وسلم: "رفع الملم عن ثبلثة" وذكر منهم "الصبً حتى ٌبلػ". 
وإذا كان الصبً، ال ٌمبل لوله على نفسه فً اإللرار، فؤولى أال تمبل 

شهادته على ؼٌره
(36)

                                                               

وٌرى المالكٌة، واإلمام أحمد فً رواٌه عنه: صحة شهادة 
الصبٌان بعضهم على بعض فً الجراح، إذا شهدوا لبل أالفتراق عن 

الحالة التً تجارحوا علٌها
(37)

،واستدلوا على ذلن، بما روي عن  
ء خمسة ؼلمه مسروق لال: كنا عند اإلمام علً رضً هللا عنه فجا

فمالوا: إنا ُكنا ستة ؼلمه نتؽاطس فؽرق منا ؼبلم، فشهد الثبلثة على 
االثنٌن أنهما أؼرلاه، وشهد االثنان على الثبلثة أنهم أؼرلوه، فجعل 

على االثنٌن ثبلثة أخماس الدٌة، وجعل على الثبلثة خمسٌها،
 (38)

كما  
: شهادة استدلوا بما روي عن اإلمام علً رضً هللا عنه أنه لال

الصبٌان جائزة بٌنهم ما لم ٌتفرلوا أو ٌرجعوا إلى أهلٌهم.
 (39)

                                                                    

وٌشترط المالكٌة ومن معهم لمبول شهادة الصبٌان: الذكورة، 
أي أن ٌكونوا اثنٌن -، والتعدد -أي بلوغ عشر سنوات -والتمٌٌز 

، واالتفاق فً الشهادة، وأال ٌكون بٌنهم وبٌن المشهود له –فؤكثر 
لرابة، وأال ٌكون بٌنهم وبٌن المشهود علٌه عداوة، وأال ٌحضر بٌنهم 
كبٌر ولت الجراح، وأن ٌشهدوا لبل تفرلهم عن الحالة التً تجارحوا 
                                                 

، الدكتور عبد الفتاح أبو العٌنٌن،المضاء 852ص  1هـ جـ8212ام احمد بن ٌحً المرتضى،مطبعة ألجمالٌه بمصرشرح األزهار،لئلم-4
 819،والمؽنً، مرجع سابك ص811م ص8512واإلثبات فً آلفمه االسبلمً والمانون الٌمنً، مطبعة االمانه بالماهرة،

 

 811ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -37

 819-811ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -38

 822المحامً عارؾ الرباصً، مرجع سابك ص -39
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علٌها، فإن تفرلوا لم تمبل شهادتهم، ألنه ٌحتمل أن ٌلمنوا من الؽٌر، 
روا بالكذبوأال ٌشته

(40)
 

 مولؾ المانون الٌمنً

ٌشترط فً الشاهد ما  -8( إثبات على أنه:))23نصت المادة )
( 28أن ٌكون بالؽاً..((ونصت المادة ) -ٌلً:ـ                      أ

إثبات على أنه: ))الطفل الممٌز ؼٌر أهل للشهادة ولكن تسمع ألواله 
ات على أنه: ))تمبل ( إثب22فٌما شاهده كمرٌنه((.ونصت المادة )

شهادة الصبٌان بعضهم على بعض فٌما ٌحدث بٌنهم ما لم ٌختلطوا 
 بؽٌرهم من الكبار مع ؼلبة الظن بصدلهم((.

 فالواضح من هذه النصوص أن المشرع الٌمنً ٌفرق بٌن حالتٌن:

شهادة الصبٌان فً كل شًء باستثناء شهادتهم على ما  األولى:
ه الحالة اعتبر المشرع شهادتهم لرٌنة ٌحدث بٌنهم من ولائع، وفً هذ

بسٌطة ٌسترشد بها الماضً للوصول إلى الحك، وال ٌجوز له أن 
 ٌحكم بممتضاها منفردة ما لم ٌكن أمامه أدلة أخرى معتبرة.

فهً شهادة الصبٌان على ما ٌحدث بٌنهم من ولائع،  أما الثانٌة:
وأحداث، وفً هذه الحالة تمبل شهادتهم، وٌجوز الحكم بممتضاها، 
بشرط أن ال ٌختلطوا بؽٌرهم من الكبار، وأن ٌؽلب على الظن 
صدلهم، ما لم فبل تمبل شهادتهم، وال ٌجوز الحكم بممتضاها. وبهذا 

لمالكٌة، ومن معهم، إال أنه لم ٌكون المانون الٌمنً لد اخذ برأي ا
ٌؤخذ بكافة شروطهم، بل ألتصر على شرط عدم اختبلطهم بؽٌرهم 
من الكبار، وشرط ؼلبة الظن بصدلهم، إذ أنه ٌرى أن شرط التناع 
الماضً بصدلهم تندرج فٌه بمٌة الشروط األخرى، فمتى شن 

و الماضً فً صدلهم، أو ثبت لدٌه لرابة بٌنهم وبٌن المشهود له، أ
عداوة مع المشهود علٌه، أو اختلفوا فً شهادتهم، أو كان سنهم 

 صؽٌر، فإنه ال ٌمبل شهادتهم، فاألمر خاضع لسلطته التمدٌرٌة.

 الشرط الثانً:ـ العمل
                                                 

 831-833ص 1مواهب الجلٌل، مرجع سابك جـ -40
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ً لما ٌشهد  ٌجب أن ٌكون الشاهد حال أداء الشهادة عالبلً مدركا
ره، فبل به، فإن كان مجنوناً، أو معتوهاً، أو زائل العمل بسكر، أو ؼٌ

تمبل شهادته، ألن من ال ٌعمل، ال ٌعرؾ الشهادة، فكٌؾ ٌمدر على 
أدائها

(41 )
، وألن الشهادة فٌها معنى الوالٌة، والمجنون ال والٌة له إذ 
هو مشمول بالوالٌة من ؼٌره. وهذا الشرط متفك علٌه عند كافة 

الفمهاء
(42)

ولد ذهب المانون الٌمنً إلى أنه ٌشترط فً الشاهد أن  
ون عالبلً حال تحمل الشهادة، وحال أدائها أسوةً بالفمه اإلسبلمً، ٌك

( إثبات على أنه: ))"ٌشترط فً الشاهد ما 23حٌث نصت المادة )
 أن ٌكون بالؽاً عالبلً(( -ٌلً:ـ أ

 الشرط الثالث:ـ االختٌار

ٌجب أن ٌكون الشاهد حال أداء الشهادة حر االختٌار ؼٌر مكره، 
ً فبل تم بل شهادته، ألن المكره لد ٌشهد بخبلؾ ما فإن كان مكرها

ٌعلم. فاإلكراه ٌمنع الثمة فً شهادته، هذا عند بعض الفمهاء، بٌنما 
ٌرى البعض األخر أن شهادة المكره جائزة، إذا كان بالؽاً عالبلً 

(43)
 

 ًَ واإلكراه: هو حمل المادر ؼٌره على ما ال ٌرضاه بحٌث لو ُخل
إكراه مادي، وإكراه معنوي، ونفسه لما باشره، وهو نوعان: 

ً ٌعدم الرضاء، واالختٌار،  واإلكراه المادي: إما أن ٌكون ملجئا
كالتهدٌد بالمتل، أو المطع إن لم ٌشهد، وإما أن ٌكون ؼٌر ملجئ ٌعدم 
الرضاء دون االختٌار، كالتهدٌد بالحبس، أو الضرب إن لم ٌشهد. أما 

فً شرفه، أوفً حك اإلكراه المعنوي: فهو الذي ٌُهدد فٌه الشخص 
من حموله األدبٌة، ومتى ما وجد اإلكراه سواًء كان مادي، أو 
معنوي، فبل تمبل شهادة المُكره، وذلن لمرب الشهادة المبنٌة على 
اإلكراه من شهادة الزور، وشهادة الزور ال تمبل، وألن الشهادة 

ؾ لانونً،وشرطه االختٌار تصرَّ
(44)

 

                                                 
 213ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -41

 811ص 1حاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر: لدمحم بن عرفة الدسولً مطبعة عٌسى الحلبً بمصر جـ -42

 811ص 1بن عرفة الدسولً مطبعة عٌسى الحلبً بمصر جـحاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌر: لدمحم  -43

 91انظر د. دمحم بن حسٌن الشامً، مرجع سابك ص -44
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كره، لعدم الوثوق فً لوله، : عدم لبول شهادة الموٌرى لباحث
ولموله ملسو هيلع هللا ىلص "رفع عن أُمتً الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه" 
باإلضافة إلى أن المُكره ال ٌُحاسب على ألواله وإن تلفظ بكلمة 

 الكفر، واألولى عدم األخذ بشهادته على ؼٌره.

 مولؾ المانون الٌمنً

ٌشترط فً الشاهد ما  -8( إثبات على أنه:))23نصت المادة )
أن ٌكون بالؽاً عالبلً مختاراً((.كما نصت  -ٌلً:ـ                      أ

( من لانون اإلجراءات الجزائٌة على أنه: ))ٌُحظر تعذٌب 1المادة )
ً أو معنوٌاً  المتهم أو معاملته بطرٌمة ؼٌر إنسانٌة، أو إٌذائه بدنٌا

صدر من أحد المتهمٌن أو لمسره على االعتراؾ، وكل لول ٌثبت أنه 
 الشهود تحت وطؤة شًء مما ذُكر ٌُهدر وال ٌعول علٌه((.

فالمانون الٌمنً أخذ برأي المائلٌن بؤن اإلكراه ٌمنع لبول الشهادة، 
ولذلن أشترط فً الشاهد أن ٌكون مختاراً، كما أنه أرجع تمدٌر حالة 
اإلكراه إلى الماضً، وذلن من خبلل ما ٌستنتجه من ظروؾ 

لزمان، والمكان، ومبلبسات الحال، فمتى ما ثبت لدٌه توفر حالة ا
اإلكراه، فإنه ٌهدر كل لول صدر تحت وطؤتها، وال ٌعول علٌه فً 

 لضائه.

 الشرط الرابع:ـ اإلسبلم 

ٌتفك السواد األعظم من الفمهاء على اشتراط اإلسبلم فً الشاهد حال 
ة، وال تمبل والٌة من أداء الشهادة، وذلن ألن الشهادة نوع من الوالٌ

ؼٌر المسلم على المسلم.
(45)

لال تعالى: )َولَن ٌَْجعََل اّلّلُ ِلْلَكافِِرٌَن  
َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َسبٌِبلً(

 (46)
نُكْم(  ولال تعالى: )َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ّمِ

 

(47)
َجاِلُكْم فَإِن لَّْم ٌَ  ٌِْن من ّرِ ٌِْن ولال تعالى: )َواْستَْشِهدُواْ َشِهٌدَ ُكونَا َرُجلَ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاء( فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ
 (48)

  

                                                 
 812ص 5والمؽنً، مرجع سابك جـ 123ص 1ـ ومؽنً المحتاج، مرجع سابك جـ213ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -45

 (818سورة البمرة اآلٌة رلم ) -46

 (2سورة الطبلق اآلٌة رلم ) -47

 (212سورة البمرة اآلٌة رلم ) -48
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وجه االستدالل من اآلٌات السابمة، أن الكافر لٌس بعدل، وال هو 
منا، وال ممن نرضاه، وبناء على ذلن ٌرى جمهور الفمهاء: عدم 

فر، لبول شهادة الكافر على المسلم سواء كانت على الوصٌة فً الس
أو ؼٌرها. بٌنما ٌرى فمهاء الحنابلة، والظاهرٌة، وبعض االمامٌه: 
جواز شهادة الكافر على المسلم فً الوصٌة فً السفر، إذا لم ٌوجد 

ؼٌره، وذلن للضرورة، والحاجة
(49)

لموله تعالى: )ٌِا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ  
ٌْنُِكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَموْ  ُ بَ ُت ِحٌَن اْلَوِصٌَِّة اثْنَاِن ذََوا َعْدٍل َشَهادَة

ٌِْرُكْم إِْن أَنتُْم َضَرْبتُْم فًِ األَْرِض( نُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َؼ ّمِ
 (50)

 

ولال اإلمام ابن تٌمٌة: إن لبول شهادتهم فً هذا الموضع 
ضرورة ٌمتضً لبولها فً كل ضرورة، حضراً، أو سفراً 

(51)
 

لكرٌم زٌدان، والدكتور عبدهللا كما رجح كبل من الدكتور عبدا
الخٌاري الرأي المائل بجواز شهادة ؼٌر المسلم على المسلم فً كل 
ضرورة حضراً، وسفراً. وٌرون بؤن الضرورة ال تمتصر على 
وصٌة المسلم فً السفر، بل ٌترن للماضً تمدٌر الضرورة التً 

ٌجوز فٌها شهادة ؼٌر المسلم على المسلم
(52)

 

لبول شهادة الكافر على المسلم فً الجناٌات،  : عدموٌرى الباحث
وبالذات الحدود، والمصاص ألنها تدرأ بالشبهات، أما ما عداها من 

 المعامبلت فتمبل عند الضرورة .وهللا اعلم 

فبل خبلؾ بٌن الفمهاء على  أما بالنسبة لشهادة المسلم على الكافر:
ةً َوَسًطا لِّتَُكونُواْ جوازها استناداً لموله تعالى: )َوَكذَِلَن َجعَْلنَ اُكْم أُمَّ

ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس(
 (53)

ولوله ملسو هيلع هللا ىلص: "ال شهادة ألهل ملة على أهل ملة  
أخرى إال المسلمٌن فشهادتهم ممبولة على أهل الملل األخرى"

(54 )

وذلن ألن المسلمٌن عدول كما أخبرت اآلٌة السابمة، ومطالبون 
ً بالتزام جانب العدالة فً شهادتهم، وأحكامهم، ومطالبٌن  شرعا
                                                 

 وما بعدها -829المحامً عارؾ الرباصً، مرجع سابك ص -49

 (821سورة المائدة اآلٌة رلم ) -50

 252ص 8جـ 8533د. أحمد الحصري، علم المضاء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة، مكتبة الكلٌات األزهرٌة، الماهرة  -51

ر. عبدهللا علً الخٌاري . حجٌة الشهادة فً اإلثبات الجنائً، طبعه        ، والدكتو898د. عبدالكرٌم زٌدان. مرجع سابك ص -52
 وما بعدها 211ص

 (812سورة البمرة اآلٌة رلم ) -53
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بالحٌدة التامة فً كل أمورهم لال تعالى: )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ ُكونُواْ 
ِ ُشَهدَاء بِاْلِمْسِط َوالَ ٌَْجِرَمنَُّكمْ  اِمٌَن ّلِلّ َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُواْ  لَوَّ

اْعِدلُواْ ُهَو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى َواتَّمُواْ اّلّلَ إِنَّ اّلّلَ َخبٌٌِر بَِما تَْعَملُوَن(
 (55)

 

 ففٌها خبلؾ عند الفمهاء وأما شهادة الكافر على الكافر:

 ً فالمالكٌة، والشافعٌة، والحنابلة: ٌمنعونها مطلما
(56)

 ، واستدلوا
على ذلن بعموم األدلة التً استدل بها جمهور الفمهاء فً عدم جواز 
شهادة الكافر على المسلم، وبما ُرويَّ عن معاذ بن جبل أن النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص: كان ال ٌمبل شهادة أهل دٌن إال المسلمٌن فإنهم عدول على 

أنفسهم وعلى ؼٌرهم
(57)

. 

مشركاً، أو ملحدا،ً أو  وذهب الزٌدٌة: إلى أنه إذا كان الكافر
مرتداً، فبل تمبل شهادته مطلماً، ال على مشرن، وال ملحد، وال كتابً، 
وال على مسلم باألولى، أما إذا كان الكافر كتابٌاً فتجوز شهادته على 

كتابً مثله، ال على أهل سائر الملل األخرى
(58 )

 

 أما األحناؾ: فٌذهبون إلى لبول شهادة الكفار بعضهم على بعض
سواء أتحدت مللهم أم اختلفت، بشرط أن ٌكونوا من أهل دار واحدة، 
أما المرتد فإنهم ٌرون عدم لبول شهادته مطلماً سواء على مسلم، أو 

كافر، أو ؼٌره
(59)

. 

وٌرى اإلمام حسن البصري: جواز لبول شهادة الكفار بعضهم 
ً سواء اختلفت مللهم أم أتحدت، وسواء كانوا أهل  على بعض مطلما

ار واحدة، أو دٌار متعددة، ألن الكفر ملة واحدةد
(60)

. 

: لبول شهادة الكفار على بعضهم البعض مطلما،ً وٌرى الباحث
وذلن ألن الكفر ملة واحدة، وألن الكافرٌن أولٌاء بعض، كما أن فً 
لبول شهادة بعضهم على بعض ضرورة، إذ لو لم نمبلها ألدى ذلن 

                                                 
 (1سورة المائدة اآلٌة رلم ) -55
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ً وأن المسل مٌن ال ٌحضرون معامبلتهم إلى ضٌاع حمولهم خصوصا
حتى ٌشهدون علٌها، و ما دام الكافرون لد لبلوا عمد الذمة، أو 
االستئمان، فإنه من الواجب الحفاظ على دمائهم وأموالهم ممابل ذلن، 
وال ٌمكن الحفاظ علٌها إال بمبول شهادة بعضهم على بعض، وهللا 

 اعلم.

 مولؾ المانون الٌمنً

شرط اإلسبلم صراحة، ولكن ال  لم ٌنص المشرع الٌمنً على
ٌعنً خلوه من شرط اإلسبلم الواجب توفره فً الشاهد حال أداء 
الشهادة أنه ال ٌؤخذ بهذا الشرط، أو أنه ٌخالؾ ما ذهب إلٌه الفمهاء، 
بل إنه من خبلل الرجوع إلى شروط الشاهد األخرى التً اشترطها 

ً انه المانون الٌمنً نجد انه ٌشترط العدالة، وهذا ٌُفه م منه ضمنا
ٌشترط اإلسبلم، إذ ال ٌمكن توفر العدالة فً ؼٌر المسلم، باإلضافة 
إلى أن الشرٌعة اإلسبلمٌة مصدر جمٌع التشرٌعات فً الٌمن، وفماً 

( من دستور الجمهورٌة الٌمنٌة فٌتم الرجوع إلٌها فٌما 2لنص المادة )
اإلثبات مكرر( من لانون  835لم ٌرد بشؤنه نص، كما أن المادة )

الٌمنً تنص على أنه: ))كل ما لم ٌرد به نص فٌعمل فٌه بؤحكام 
الشرٌعة اإلسبلمٌة والموانٌن النافذة(( وعلٌه وبما أن الفمه اإلسبلمً 
ٌجمع على اشتراط اإلسبلم فً الشاهد حال أداء الشهادة، فإنه ٌجب 
ا الرجوع إلٌه باعتباره المصدر الذي أُخذ منه المانون، والمرجع فٌم

 لم ٌرد بشؤنه نص، ومن ثم فإنه ٌُلزم العمل بشرط اإلسبلم لضاًء.

ومع ذلن ٌوصً الباحث المشرع بالنص على شرط اإلسبلم 
 صراحةً حتى ال ٌترن األمر الجتهاد المضاء.

 

 الشرط الخامس:ـ العدالة
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ٌتفك عامة الفمهاء على اشتراط العدالة فً الشاهد حال أداء 
الشهادة

(61)
نُكْم(  لموله تعالى: )َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ّمِ

 (62)
ولوله  

تعالى: )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌك بِنَبٍَؤ فَتَبٌََّنُوا أَن تُِصٌبُوا 
لَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمٌَن(
 (63)

 

التوسط، ومنه لوله تعالى: )َوَكذَِلَن َجعَْلنَاُكْم  والعدالة فً اللؽة:
ةً َوَسًطا(  اختلفت عبارات الفمهاء فً  واصطبلحاً: -أي عدوالً –أُمَّ

ذلن، فمنهم من ٌرى أنها: اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على 
الصؽائر، ومنهم من ٌرى أنها: التزام الواجبات الشرعٌة، 

والمكروهات، ومنهم من ٌرى أن ومستحباتها، واجتناب المحرمات، 
العدل: من ؼلبت حسناته سٌئاته، ومنهم من ٌرى أن العدل: من لم 

ٌُطعن علٌه فً بطن، وال فرج
(64)

  

: بؤنها التزام المؤمورات، واجتناب وٌعرؾ الباحث العدالة
المحظورات، والتحلً باألخبلق، والبعد عن الشبهات، والمحافظة 

 على الُمروءة.

الفمهاء فً أنه ٌجب على الماضً أن ٌحكم بشهادة  وال خبلؾ عند
الشهود، إذا وثك فً    عدالتهم، وتوفرت بالً شروط الصحة فٌهم، 
ا إذا علم فسمهم فإنه ٌجب علٌه ردُّ شهادتهم، وعدم الحكم بها  أمَّ

النتفاء شرط العدالة فٌهم.
 (65)

 

، ولكن ما الحكم إذا كان الماضً ال ٌعرؾ شٌئا عن عدالة الشهود
أو فسمهم، ولم ٌطعن الخصم فً شهاداتهم، فهل ٌؤخذ الماضً بظاهر 
حالهم؟ فٌمبل شهاداتهم، أو ال ٌؤخذ بشهاداتهم إال بعد أن ٌتؤكد من 
حالهم، وتثبت لدٌه عدالتهم؟ للفمهاء فً هذه المسؤلة ثبلثة أراء، وفٌما 
ً فً عصرنا  ٌلً بٌانها تفصٌبلً كون هذه المسؤلة أكثر ولوعا

 ، وفً بٌانها فائدة:الحاضر

                                                 
 2، وحاشٌة البٌجوري، مرجع سابك، جـ123ص 1، ومؽنً المحتاج، مرجع سابك، جـ211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -61
 921ص

 (2ورة الطبلق اآلٌة رلم )س -62

 (1سورة الحجرات اآلٌة رلم ) -63

 211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك، جـ -64

 212د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص -65
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ٌرى أصحاب هذا الرأي: أنه ٌجب على الماضً  الرأي األول:ـ
االمتناع عن الحكم بشهادة مجهولً العدالة لبل أن ٌتؤكد من عدالتهم، 
فبل ٌؤخذ بشهادتهم، إال بعد أن تثبت لدٌه عدالتهم سواًء كانت شهادتهم 

ً عدالتهم، تتعلك بحٍد، أو لصاٍص، أو ؼٌرها، وسواًء طعن الخصم ف
أو لم ٌطعن، وهذا ما ذهب إلٌه جمهور الفمهاء من الزٌدٌة، 
والمالكٌة، والحنابلة فً المشهور عندهم، وصاحبا أبً حنٌفة، 
نُكْم( ولوله  وحجتهم فً ذلن لوله تعالى: )َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ّمِ

ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاء( فاهلل تعالى ٌؤمرنا ب ؤن نُشهد ذوي تعالى:)ِممَّ
العدل منا المرضً، ومجهول الحال ال ٌُعرؾ أنه مرضً لبل التؤكد 
من عدالته، كما استدلوا بما روي أن عمر رضً هللا عنه أُتً إلٌه 
بشاهدٌن فمال لهما: لست أعرفكما فؤتٌا بمن ٌعرفكما، فؤتٌا برجل 
فمال له عمراً: تعرفهما؟ فمال: نعم، فمال له عمر: صحبتهما فً 

سفر الذي تبٌن فٌه جواهر الناس؟ لال: ال فمال له عمر: عاملتهما ال
فً الدنانٌر، والدراهم التً تمطع فٌها الرحم؟ لال: ال فمال له عمر: ٌا 
ابن أخً لست تعرفهما، ثم لال: رضً هللا عنه للشاهدٌن مرة ثانٌة 
جٌئا بمن ٌعرفكما. وكان هذا بمحضٍر من الصحابة دون نكٌر من 

ً أحد، فٌكو ن إجماعا
(66)

. 

وٌرى أصحاب هذا الرأي: أنه ٌؤخذ الماضً  الرأي الثانً:ـ
بشهادة مجهولً الحال وٌحكم بممتضاها، وذلن اكتفاًء بظاهر الحال، 
ألن المسلمٌن األصل فٌهم العدالة لموله ملسو هيلع هللا ىلص: "المسلمون عدول 

ِلَن بعضهم على بعض إال محدوداً فً لذؾ" ولوله تعالى: )َوَكذَ 
ةً َوَسًطا لِّتَُكونُواْ ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس( فاهلل سبحانه وتعالى  َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
وصؾ مإمنً هذه األمة بالوسطٌة وهً: العدالة، واستثنوا من ذلن، 
فٌما لو كانت الشهادة تتعلك بالحدود، والمصاص، فإنه ال ٌجوز 

التؤكد من عدالة  للماضً األخذ بها، أو الحكم بممتضاها، إال بعد
الشهود، بالسإال عنهم سواًء طعن الخصم فٌهم، أو لم ٌطعن، وذلن 
ألن الحدود، والمصاص تدرأ بالشبهات، لذا وجب االحتٌاط لها، أما 

                                                 
، 898ص 1وحاشٌة الدسولً، مرجع سابك جـ 122ص 1، مؽنً المحتاج، مرجع سابك جـ19-12ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -66

، ود. عبدهللا الخٌاري مرجع 11ص 1هـ جـ8513ٌحٌى المرتضى، الطبعة االولى مكتبة الخانجً بالماهرة  والبحر الزخار، ألحمد بن
 812، المحامً عارؾ الرباصً. مرجع سابك ص211سابك ص
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ما عداها فبل ٌتؤكد الماضً من عدالة الشهود، إال إذا طعن الخصم 
فٌهم، وهذا ما ذهب إلٌه اإلمام أبو حنٌفة.

(67 )
 

وٌرى أصحاب هذا الرأي: أنه إذا طعن الخصم  :ـالرأي الثالث
فً عدالة الشهود فإنه ٌجب على الماضً، أن ٌتؤكد من عدالتهم، وال 
ٌؤخذ بشهادتهم، إال بعد أن تثبت لدٌه عدالتهم، ما لم فٌردها، أما إذا لم 
ٌطعن الخصم فً عدالة الشهود، فللماضً أن ٌحكم بممتضاها دون 

ن اكتفاًء بظاهر الحال، ألن الظاهر فً أن ٌتحمك من عدالتهم، وذل
المسلمٌن العدالة، وال فرق عندهم بٌن حٍد، أو لصاص، أو ؼٌره، 
وهذا ما ذهب إلٌه بعض الزٌدٌة، ورواٌة عن اإلمام أحمد بن 

حنبل.
(68)

 

: أن األصل فً الشاهد العدالة حتى ٌثبت العكس، وٌرى الباحث 
لة الشاهد، إال إذا ولهذا ال ٌجب على الماضً أن ٌتحرى من عدا

طعن الخصم فٌها، وذلن عمبلً بالظاهر، إذ األصل فً المسلمٌن 
العدالة، وألن المضاء بالظاهر، ولذا فإنه ٌجب على الخصم أن ٌطعن 
فً عدالة الشاهد، متى ما كان ؼٌر عدل، وٌجب على الماضً فً 

، هذه الحالة التحري من عدالة الشاهد، فإن ثبتت عدالته أخذ بشهادته
وإن لم تثبت رد شهادته، أما إذا لم ٌطعن الخصم، وكان ظاهر حال 

 الشاهد ٌدل على عدالته، فاألولى األخذ بالظاهر، وهللا تعالى أعلم.

 مولؾ المانون الٌمنً

فٌما ٌتعلك باشتراط العدالة فً الشاهد، فمد نص المشرع  -:أوال
شاهد ما ٌلً: ٌشترط فً ال-8( إثبات على انه:))23الٌمنً فً المادة )

 أن ٌكون بالؽاً عالبلً مختاراً عدالً(( -أ

وفٌما ٌتعلك بتعرٌفه للعدالة، فمد نصت المادة سالفة الذكر فً  -ثانٌاً:
 ألفمره )ج( على أن: )) العدالة: هً الصبلح الظاهر فً الشاهد((

                                                 
 232ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -67

 15ص 1، البحر الزخار، مرجع سابك جـ11ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -68
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ً فً تعرٌفه للعدالة وٌرى الباحث : أن المشرع الٌمنً لم ٌكن موفما
ً ؼٌر منضبط، بالصبلح  الظاهر فً الشاهد، كون )الصبلح( وصفا

ٌحتمل أكثر من معنى ٌتفاوت فٌه الناس من مجتمع ألخر، ومن زمن 
ألخر، لذا ٌوصً الباحث المشرع الٌمنً: بان ٌعدل تعرٌؾ العدالة 
على أن ٌكون على النحو األتً:)) والعدالة: هً التزام المؤمورات، 

باألخبلق، والبعد عن الشبهات، واجتناب المحظورات، والتحلً 
ً ال ٌدخل فٌه  ً جامع مانعا والمحافظة على المروءه ((، كونه تعرٌفا

 ؼٌره حسب رأي الباحث.

أما فٌما ٌتعلك بشهادة مجهول الحال الذي ال ٌعرؾ الماضً    -ثالثاً:
عدالته من فسمه، فمد نصت المادة المشار إلٌها فً البند)أوال( على 

أن ال ٌكون مجلودا  -فً الشاهد ما ٌلً:           ج ٌشترط -8انه: ))
ً فً عدالة(( كما نصت المادة ) ( إثبات على 13فً حد او مجروحا

انه: )) ٌجوز للخصم أن ٌدفع شهادة خصمه ببٌنه ٌثبت بطبلنها كما 
 ٌجوز له أن ٌؤتً بشهود لجرح شهود خصمه((

ٌه، فٌتضح من هذه النصوص أن المشرع أخذ برأي بعض الزٌد
ورواٌة عن اإلمام أحمد من أن الماضً ٌؤخذ بظاهر حال الشاهد، إذا 
لم تُجرح عدالته؛ أما إذا ُجرحت عدالته، فبل ٌؤخذ الماضً بظاهر 
 حاله، بل ٌجب علٌه التحري من عدالة الشاهد، والحكم بما ثبت لدٌه.

 الشرط السادس:ـ النطك

ٌجب توفره لدرة الشاهد على الكبلم، وهو شرط  والنطك ٌعنً:
فً الشاهد حال أداء الشهادة، وٌتفك الفمهاء على عدم لبول شهادة 
األخرس على األلوال مطلماً، ال باإلشارة وال بالكتابة، ألن األلوال 

مدركها السمع
(69)

ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم إِنَّ   لموله تعالى: )َوالَ تَْمُؾ َما لَ
َن َكاَن َعْنهُ َمْسُإوالً(السَّْمَع َواْلبََصَر والفإاد ُكلُّ أُولـئِ 

 (70)
واألخرس،  

 ال ٌمكنه إدران األلوال، وبالتالً ال تجوز شهادته علٌها.

                                                 
 222خٌاري، مرجع سابك صد. عبدهللا ال -69

 (21سورة اإلسراء اآلٌة رلم ) -70
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أما شهادة األخرس على األفعال التً تُدرن بالرإٌة، كالزنا، 
 والشرب، والسرلة، والمتل فللفمهاء خبلؾ فٌها.

فجمهور الفمهاء من األحناؾ، والزٌدٌة: ٌرون عدم لبول شهادة 
خرس مطلماً، ال بالكتابة وال باإلشارة، وذلن ألن من شروط األ

صحة الشهادة عندهم لفظ "أشهد"، واألخرس ال عبارة له  لعدم 
لدرته على الكبلم أصبلً، وبالتالً فبل تمبل شهادته.
 (71)

 

وٌرى اإلمام مالن: لبول شهادة األخرس إذا فُهمت إشارته، وذلن 
أحكامه من طبلله، ونكاحه، لمٌام اإلشارة منه ممام نطمه فً 

وظهاره، وكذلن فً شهادته، كما ٌرون لبول شهادته بالكتابة، وذلن 
ألنهم ٌكتفون بكل صٌؽه، أو لفظ ٌإدي معنى اإلخبار والشهادة، 

وهذا حاصل باإلشارة والكتابة.
(72)

 

لون بٌن األخرس الذي ٌعرؾ الكتابة،  أما الحنابلة: فٌُفّرِ
ابه، وٌرون لبول شهادة األخرس الذي واألخرس الذي ال ٌعرؾ ألكت

ٌعرؾ ألكتابه، أما الذي ال ٌعرؾ الكتابة، فبل تمبل شهادته مطلماً 
حتى ولو كانت إشارته مفهمه، ذلن ألن الشهادة ٌشترط فٌها الٌمٌن، 
وال ٌحصل الٌمٌن بداللة اإلشارة، وإنما لبلت إشارته فً شإونه 

بشهادته على  الخاصة به للضرورة، وال ضرورة هنا لؤلخذ
الؽٌر

(73)
. 

 

 مولؾ المانون الٌمنً

( إثبات على أنه:))ٌشترط فً الشهادة ما ٌلً:ـ                        18نصت المادة )
 أن تإدى بلفظ اشهد(( -2

وهذا ٌدل على أن المشرع الٌمنً لد أخذ برأي جمهور الفمهاء  
الذٌن ٌشترطون لفظ "أشهد" لصحة الشهادة، وبناًء على هذا، فإنه 

                                                 
 211ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -71

 891، د. عبدالكرٌم زٌدان، مرجع سابك ص858-852ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -72

 858-852ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -73
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ٌجب على الماضً أال ٌمبل شهادة األخرس، ألنه ال ٌستطٌع التلفظ 
ً من شروط  بلفظ "أشهد"، وبالتالً فبل تمبل شهادته، ألنه فمد شرطا

 الشهادة.

( إثبات على أنه: ))من ال لدرة له على الكبلم 19ادة )ونصت الم
ٌإدي الشهادة إذا أمكن أن ٌبٌن مراده بالكتابة أو باإلشارة المفهومة 
فٌما ٌجوز فٌه ذلن((وهو بهذا النص ٌمرر استثناء على المادة 
األولى، أو باألصح ٌخصص عمومها، فؤجاز لبول شهادة الؽٌر لادر 

الكتابة، أو اإلشارة، وبٌن مراده بهما، ولكنه على الكبلم، إذا استطاع 
ً فً كل شًء، بل فٌما ٌجوز له ذلن، أي فً  ال ٌجٌز ذلن مطلما
األمور التً ٌتولؾ إدراكها على الرإٌة، والمشاهدة، أما األمور التً 
ٌتولؾ إدراكها على السمع، كاأللوال، فبل تجوز شهادته فٌها، التفاق 

 ه فٌها، وكذا الحدود ألنها تسمط بالشبهة.الفمهاء على عدم لبول شهادت

( إجراءات جزائٌة كٌؾ ٌبٌن األصم أو 221كما بٌنت المادة )
األبكم مراده بالكتابة فنصت على أنه: ))إذا كان األصم أو األبكم من 
ن كاتب الجلسة األسئلة  الشهود أو المتهمٌن ٌعرؾ الكتابة فٌَُدَّوِ

ها كتابة وٌتولى الكاتب جمٌع والمبلحظات وٌسلمها إلٌه فٌجٌب علٌ
 ذلن فً الجلسة((.

ً من المشرع الٌمنً مع تمدم العلم، إذ وجدت وسائل،  وتمشٌا
وطرق، ولواعد، وحدت إشارات الصم، والبكم، وفُهمت إشاراتهم 

( 223على ضوءها من لبل المتخصصٌن، لذا نصت المادة )
أبكم أو أصم إجراءات جزائٌة على أنه: ))إذا كان المتهم أو الشاهد 

وال ٌعرؾ الكتابة عٌن الماضً للترجمة بٌنه وبٌن المحكمة من اعتاد 
 مخاطبة أمثاله باإلشارة أو الوسائل الفنٌة األخرى((.

وهذا كله رؼبة من المشرع الٌمنً فً الحفاظ على الحموق، 
 وصوناً لها من الضٌاع، وتمشٌاً مع أحكام الضرورات.
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 المطلب الثالث

 المتعلمة بصبلحٌة الشاهد ألداء الشهادةالشروط 

األصل فً اإلنسان صبلحٌته ألداء الشهادة، لموله تعالى: )َوَكذَِلَن 
ةً َوَسًطا لِّتَُكونُواْ ُشَهدَاء َعلَى النَّاِس( َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 (74)
إال أن هنان أمور  

معٌنة، إذا وجدت فً الشخص كان ؼٌر صالح ألداء الشهادة، لذا فمد 
ً ألداء الشهادة، اش ترط الفمه اإلسبلمً فً الشاهد أن ٌكون صالحا

ً من موانع الشهادة التً تفمده صبلحٌته  وذلن بؤن ٌكون خالٌا
وأال ٌكون مجلوداً فً  -2أال ٌكون الشاهد متهماً فً شهادته  -8وهً:

 ـحد أو مجروحاً فً عدالة، وبٌانها على النحو التالً:

 شاهد متهماً فً شهادته.الشرط األول:ـ أال ٌكون ال

ً بصٌراً،  ً ناطما ً عالبلً مختاراً عدالً مسلما لد ٌكون الشاهد بالؽا
وتتوفر فً حمه كافة الشروط، ورؼم ذلن ال تمبل شهادته، كونه محل 
اتهام فٌها، واالتهام فً الشهادة، إما أن ٌكون بسبب خصومه بٌن 

ربط الشاهد الشاهد والمشهود علٌه، أو بسبب وجود لرابة خاصة ت
بالمشهود له، أو زوجٌة، أو صدالة، أو تبعٌة ٌترجح معها أن الشاهد 

 ٌجر لنفسه نفعا،ً أو ٌدفع عنها ضرراً بشهادته، وبٌانها فٌما ٌلً:ـ

 أوالً:ـ أال ٌكون الشاهد خصماً للمشهود علٌه.

 الخصومة المانعة من الشهادة نوعان:

بة بحك من خصومة بسبب النزاع، والمطال النوع األول:ـ
الحموق، ومن ذلن عدم لبول شهادة الشرٌن لشرٌكه، والوكٌل لموكله 
فٌما هو شرٌن، أو وكٌل فٌه، ألن كبلً من هإالء فً حكم المالن، 
والمالن ال شهادة له، ألنه مدعٍ، ومالن، فهو كالذي ٌشهد على فعل 

هم نفسه، فبل تمبل شهادته للتهمة،ومن ذلن أٌضاً شهادة الدائنٌن لمدٌن
المفلس بدٌن له على الؽٌر، والكفٌل للمكفول عنه.

(75)
  

                                                 
 (812سورة البمرة اآلٌة رلم ) -74

، المحامً عارؾ الرباصً، 293-291، د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص893-891ك صد. عبدالكرٌم زٌدان، مرجع ساب -75
 811مرجع سابك، ص
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خصومة بسبب العداوة الدنٌوٌة النوع الثانً:ـ
(76 )

بٌن الشاهد 
والمشهود علٌه، ومن ذلن عدم لبول شهادة العدو على عدوه، 
كشهادة الممذوؾ على الماذؾ، وال شهادة الممتول ولٌه على الماتل، 

وال من بٌنه وبٌن المشهود علٌه  وال شهادة المجروح على الجارح،
نزاع على منصب، أو جاه، سواء شهد علٌه فً نفس ما هو خصم 
فٌه، أو فً ؼٌره لموله ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تمبل شهادة خصم وال ظنٌن وال ذي 

-وذو األحنه هو العدو -أحنه" 
(77)

والذٌن ذهبوا إلى أن العداوة مانعة  
من المالكٌة، والشافعٌة، والحنابلة،  من الشهادة هم: جمهور الفمهاء

 واإلمامٌة.

ما عد األحناؾ، والظاهرٌة: فمد ذهبوا إلى أن العداوة لٌست  
مانعة من الشهادة، لموله تعالى: )َوالَ ٌَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن لَْوٍم َعلَى أاَلَّ 

 تعالى أمرنا فً تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَْلَرُب ِللتَّْمَوى( وعلَّلوا ذلن بؤن هللا
هذه اآلٌة بالعدل على أعدائنا فصح أن من حكم بالعدل على عدوه، 

أو شهد وهو عدل على عدوة، فشهادته ممبولة، وحكمه نافذ
(78)

 .
والعداوة المانعة من الشهادة هً: العداوة على أمور الدنٌا، أما 
العداوة على أمور الدٌن، فبل تمنع من الشهادة كشهادة المسلم على 

 الكافر والمإمن على الفاسك فشهادتهما ممبولة.

وسبب منع الشهادة بالعداوة: كون العداوة لد تحمل الشخص على 
أن ٌشهد على عدوه بؽٌر حك بمصد إٌماع األذى به، إذ العدو ٌتمنى 
زوال نعمة عدوه، وٌحزن بسروره، وٌفرح بمصٌبته، ومن كان هذا 

 شؤنه، فبل تحصل الثمة فً لوله.

بالخصومة المانعة من الشهادة هً بالخصومة المتمدمة  والعبرة
على حضورهما إلى الحاكم

(79)
. 

أما شهادة العدو لعدوه فتصح باإلجماع، بل إن مثل هذه الشهادة 
تكون أكثر لبوالً من ؼٌرها، ألن الحك ما شهدت به األعداء

(80)
. 

                                                 
 الممصود بالعداوة هنا العداوة الظاهرة ال الباطنة ألن العداوة الباطنة ال إطبلع ألحد علٌها إال هللا تعالى. -76

 812العٌنٌن، مرجع سابك ، د. عبدالفتاح ابو 21د. دمحم بن حسٌن الشامً، مرجع سابك ص -77

 813، المحامً عارؾ الرباصً مرجع سابك ص213، د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص12ص 5المحلى، مرجع سابك جـ -78

 21د. دمحم بن حسٌن الشامً، مرجع سابك ص -79
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 مولؾ المانون الٌمنً

فً الشاهد ما  ٌشترط -8( إثبات على أنه: ))23نصت المادة )
 أن ال ٌكون خصماً للمشهود علٌه((. -ٌلً:ـ                  هـ

فالمانون الٌمنً بهذا النص ٌكون لد أخذ برأي جمهور الفمهاء،  
 وهو الراجح خاصة فً زمننا هذا.

 ثانٌاً:ـ أال ٌكون الشاهد لرٌباً للمشهود له.

وع، ذهب جمهور الفمهاء: إلى عدم لبول شهادة األصول للفر
وشهادة الفروع لؤلصول، سواء كانوا ذكوراً، أو إناثا، وذلن ألن 
العادة جرت على أن ٌنتفع األصول بمال الفروع        والفروع 
بمال األصول، ومن ثم فإن شهادة كٍل منهم تتضمن معنى النفع، 
فٌكون الشاهد بذلن متهماً فً شهادته، واالتهام فً الشهادة ٌإدي إلى 

لال ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تمبل شهادة الوالد لولده وال السٌد لعبده وال عدم لبولها، 
العبد لسٌده وال الزوجة لزوجها وال الزوج لزوجته"، ولال صلى هللا 

علٌه وسلم: "ال شهادة لجار المؽنم وال الدافع المؽرم"
(81)

 

وذهب الظاهرٌة، والزٌدٌة: إلى لبول شهادة كل منهما لآلخر، 
ن ثبتت له العدالة تمبل شهادته بؽض النظر عن وجود وذلن ألن م

َجاِلُكْم( فاآلٌة  ٌِْن من ّرِ المرابة لعموم لوله تعالى: )َواْستَْشِهدُواْ َشِهٌدَ
وردت بلفظ العموم فٌُعمل بعمومه

(82)
  

كما ذهب الحنابلة فً رواٌة ثانٌة لهم: إلى لبول شهادة األبن 
وذلن ألن مال اإلبن فً حكم ألبٌه، وعدم لبول شهادة األب ألبنه، 

مال األب، لموله ملسو هيلع هللا ىلص: "أنت ومالن ألبٌن" وذهبوا فً رواٌة ثالثة لهم 
إلى لبول شهادة كل منهما لؤلخر فٌما ال تهمة فٌه كالنكاح، والطبلق 

ألن كل واحد منهما ال ٌنتفع بما ٌثبت فٌهما لؤلخر
(83)

. 

                                                                                                                                               
 21ص 1البحر الزخار، مرجع سابك. جـ -80

 232ص 1، مرجع سابك جـوما بعدها، بدائع الصنائع 858ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -81

 29ص 1، البحر الزخار، مرجع سابك جـ189ص 5المحلى، مرجع سابك جـ -82

 وما بعدها 858ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -83
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وع، وشهادة الفروع على أما بالنسبة لشهادة األصول على الفر
األصول، فهً ممبولة فً جمٌع الحموق عند كافة أهل العلم، لموله 
ِ َولَْو َعلَى  اِمٌَن بِاْلِمْسِط ُشَهدَاء ّلِلّ تعالى: )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ ُكونُواْ لَوَّ

ٌِْن َواألَْلَربٌَِن(.، ما عدا اإلمام الشافعً رحمه هللا  أَنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَ
تعالى: فمد ذهب إلى عدم لبول شهادة الولد على والده فً إٌجاب 
المصاص وحد المذؾ، ألنه ال ٌمتل بمتله، وال ٌُحد بمذفه فبل ٌلزمه 

ذلن.
(84)

. 

وأما شهادة سائر األلارب ؼٌر األصول والفروع لبعضهم 
البعض: فهً ممبولة عند جمهور الفمهاء، كشهادة األخ ألخٌه، 

لشخص ألخواله، وأعمامه، وشهادة األخوال ألوالد وشهادة ا
أخواتهم، وشهادة األعمام ألوالد أخوتهم، وهكذا بمٌة األلارب، وذلن 
ً وال عادة،  ألن هإالء لٌس لبعضهم تسلط فً مال البعض ال عرفا

فؤُْلِحموا باألجانب،
(85)

ما عدا اإلمام مالن رحمه هللا تعالى: فإنه ٌرى  
ً إلٌه فً صلته، وبره عدم لبول شهادة األخ  ألخٌه، إذا كان منمطعا

ألنه متهم فً حمه، كما حكى ابن المنذر عن الثوري: عدم لبول 
شهادة كل ذي رحم محرم

(86)
. 

هذا وأما شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع، وشهادة 
الولد من الرضاع لوالده من الرضاع، فبل خبلؾ بٌن الفمهاء فً 

، وذلن ألنه لم تجر العادة بانتفاعهما بمال لبول شهادتهما لبعض
بعضهما، فهما كاألجانب

(87)
. 

: عدم لبول شهادة األلارب لبعضهم البعض سواء وٌرى الباحث
اآلباء ألبنائهم، وال األخوان إلخوانهم، وال األعمام، وال األخوال، 
وهكذا بمٌة األلارب، سواء انتفع كل منهم بمال األخر، أو لم ٌنتفع، 
ً ٌسعون فً  وذلن ألن فً شهادتهم لبعض تهمة، فاأللارب دائما

مكروه أن ٌنالهم، ولو كلفهم ذلن مصالح ألاربهم، وال ٌرضون بال

                                                 
، د. 812، د. عبدالفتاح أبو العٌنٌن، مرجع سابك ص893، د. عبدالكرٌم زٌدان، مرجع سابك ص852ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -84

 885م ص8551ً المضاء واإلثبات فً الشرٌعة والمانون، مكتبة اإلرشاد صنعاء عبدالماهر داود العان

 811-812، د. عبدالفتاح أبو العٌنٌن مرجع سابك ص851ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -85

 851ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -86

 811د. عبدالفتاح أبو العٌنٌن، مرجع سابك ص -87
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ً لتبرئتهم، وهذا ما هو حاصل فً زماننا نظراً  الشهادة لهم كذبا
لضعؾ الوازع الدٌنً، وانتشار الفساد بٌن أوساط المجتمع، أما 
شهادتهم على بعض فإنً أرى لبولها، بعد أن ٌتحرى الماضً من 

ود علٌه، عدالة الشاهد، وعدم وجود خصومة بٌنه وبٌن لرٌبه المشه
 هذا وهللا أعلم.

ثالثاً:ـ أال ٌكون بٌن الشاهد والمشهود له زوجٌة، أو مصاهرة، أو 
 صدالة، أو تبعٌة.

 أثر الزوجٌة على الشهادة. -8

ٌذهب جمهور الفمهاء من المالكٌة، والحنابلة، واألحناؾ: إلى 
عدم لبول شهادة الزوج لزوجته، وال الزوجة لزوجها، لموله صلى 

وسلم: "ال تمبل شهادة الوالد لولده وال الولد لوالده وال السٌد  هللا علٌه
لعبده وال العبد لسٌده وال الزوجة لزوجها وال الزوج لزوجته" ولوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: "ال شهادة لجار المؽنم وال الدافع المؽرم".، وأحد الزوجٌن 

به، فكان بشهادته لؤلخر ٌجر المؽنم إلى نفسه، ألنه ٌنتفع بمال صاح
شاهداً لنفسه، ومتهماً فً شهادته، وألن كل واحد منهما ٌرث األخر 

دون حجب، وألن كبلً منهما ٌنتفع بٌسار األخر
(88)

. 

وذهب الشافعً، والحسن، وشرٌح، والظاهرٌة: إلى لبول شهادة 
بعضهم لبعض، أو علٌه ما دام عدالً، وألن كبلً منهما عمد على 

ته، كما استدلوا بعمومٌات الشهادة دون منفعة، فبل ٌمنع لبول شهاد
تخصٌص

(89)
. 

وذهب الثوري، وابن أبً لٌلى: إلى لبول شهادة الرجل المرأته، 
ألنه ال تهمة فً حمه، وال تمبل شهادتها له، ألن ٌساره وزٌادة حمها 

من النفمة تحصل بشهادتها له بالمال، فهً متهمة لذلن
(90)

. 

ذهب إلٌه الجمهور لموة : أن األولى األخذ بما وٌرى الباحث
 أدلتهم وهللا أعلم.

                                                 
 852ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ ،232ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -88

 232ص 1، بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ852ص 5، المؽنً، مرجع سابك جـ189ص 5المحلى، مرجع سابك جـ -89

 852ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -90
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 أثر المصاهرة على الشهادة. -2

ٌرى جمهور الفمهاء: أنه ال تؤثٌر للمصاهرة على الشهادة مطلماً، 
فلؤلصهار أن ٌشهدوا لبعضهم البعض، ألن تؤثٌر المصاهرة ٌنحصر 
فً حرمة النكاح فمط، أما فً الشهادة فهً بمنزلة الرضاع، أو دونه، 

ٌمنع لبول الشهادة فبل
(91)

. 

ولال اإلمام مالن، وأصحابه: ال تمبل شهادة الصهر لصهره، إال 
بشرط التبرٌز فً العدالة، وأال ٌكون فً معٌلة صهره المشهود 

له
(92)

. 

: أن األولى األخذ بما ذهب إلٌه اإلمام مالن رحمه وٌرى الباحث
 هللا تعالى، وهللا اعلم.

 أثر الصدالة على الشهادة. -2

ٌذهب عامة الفمهاء: إلى لبول شهادة الصدٌك لصدٌمه، وذلن 
لضعؾ التهمة، كما استدلوا بعموم أدلة الشهادة، ولمثل هذا ذهب 

الظاهرٌة، إذ العبرة عندهم بالعدالة
(93)

. 

ما عدا الحنفٌة، واإلمام مالن، إذ ٌرى الحنفٌة: عدم لبول شهادة  
ن ٌتصرؾ الصدٌك لصدٌمه إذا وصلت صدالتهما إلى درجة أ

أحدهما فً مال األخر ببل ممانعة، فإذا لم تصل إلى ذلن الحد فتمبل 
 شهادته.

ا اإلمام مالن فٌرى: أن شهادة الصدٌك المبلطؾ لصدٌمه من   وأمَّ
الشهادات المردودة لما فٌها من تهمة جلب المنفعة، إال إذا كان مبرزاً 

فً العدالة فتمبل شهادته
(94)

. 

                                                 
 811د. عبدالفتاح أبو العٌنٌن، مرجع سابك ص -91

 231د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص -92

 129ص 1، مؽنً المحتاج، مرجع سابك جـ851ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -93
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: أن األولى األخذ بما ذهب إلٌه اإلمام مالن رحمه  وٌرى الباحث
 هللا تعالى،وهللا اعلم. 

 أثر التبعٌة على الشهادة -1

ومن ذلن شهادة الخادم لمخدومة، واألجٌر الخاص لمإجره، 
فٌرى فمهاء الشافعٌة، وأكثر فمهاء اإلمامٌة: عدم لبول شهادة الخادم 

لى ذلن بموله صلى لمخدومة، واألجٌر الخاص للمإجر مستدلٌن ع
هللا علٌه وسلم: "ال تجوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي ؼمر على 

والممصود بالمانع الذي  –أخٌه وال تجوز شهادة المانع ألهل البٌت" 
-ٌتفك علٌه أهل البٌت

(95)
. 

 مولؾ المانون الٌمنً من التهمة فً الشهادة

 -8( إثبات على أنه: ))23نص المشرع الٌمنً فً المادة )
 ٌشترط فً الشاهد ما ٌلً:ـ

أن ال ٌجر لنفسه نفعاً أو ٌدفع عنها ضرراً  -د   
(96)

 

 أن ال ٌكون خصماً للمشهود علٌه -هـ  

أن ال ٌشهد على فعل نفسه مع مضنة التهمة -و   
(97)

)) 

والواضح من هذا النص، إن المشرع الٌمنً ٌرى: أن جر 
ته، أو وجود الشخص لنفسه نفعاً، أو دفعه عنها ضرراً بشهاد

خصومة بٌنه وبٌن المشهود علٌه، وكذا  شهادته على فعل نفسه مع 
مضنة التهمة، جمٌع ذلن موانع من لبول الشهادة، سواء كان الشاهد 
لرٌباً للمشهود له، أو صدٌماً، أو خادماً، أو أجٌراً، أو صهراً، وسواء 

هور كان الشاهد زوجاً، أو زوجة للمشهود له، وهذا ما هو علٌه جم
الفمه اإلسبلمً، من أن اتهام الشاهد فً شهادته سواء لخصومه، أو 

                                                 
 815، المحامً عارؾ الرباصً، مرجع سابك ص239د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص -95

وشهادة العاللة على فسك  مثل شهادة الدائنٌن لمدٌنهم المفلس بدٌن له على الؽٌر والكفٌل للمكفول عنه بمضاء الحك أو اإلبراء منه. -96
 شهود الخطؤ

مثل شهادة البائع على أن الشفٌع علم بالبٌع ولم ٌشفع وشهادة مامور الضبط المضائً على ما حرره من محاضر فٌما لو أختلفت  -97
 توارٌخها مع ما شهد به الشهود المولعٌن علٌها.
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لجلب نفع، أو دفع ضرر، أو لمرابة أٌاً كان نوعها، فإن كل ذلن ٌثٌر 
 الشن فً شهادة الشاهد، وٌإدي إلى عدم لبولها.

الشرط الثانً:ـ أال ٌكون الشاهد مجلوداً فً حد، أو مجروحاً فً 
 عدالة.

أن الشاهد إذا كان محدوداً فً لذؾ، فبل تمبل  ذهب األحناؾ: إلى
شهادته على التؤبٌد واستدلوا على ذلن بموله تعالى: )َوالَِّذٌَن ٌَْرُموَن 
اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم ٌَؤْتُوا بِؤَْربَعَِة ُشَهدَاء فَاْجِلدُوُهْم ثََمانٌَِن َجْلدَةً َواَل تَْمبَلُوا 

رواه الترمذي من أن رسول هللا صلى هللا علٌه لَُهْم َشَهادَةً أَبَدًا( وبما 
وسلم: ذكر من لم تمبل شهادتهم ومنهم.. "وال مجلوداً فً حد" وبما 
جاء فً رسالة عمر رضً هللا عنه إلى أبً موسى األشعر ما نصه: 
"المسلمون عدول بعضهم على بعض إال مجلوداً فً حد أو مجرباً 

الشهادة من تمام حد المذؾ، علٌه شهادة زور" كما أنهم ٌرون أن رد 
وأصل الحد ال ٌسمط بالتوبة، وما هو متمم ال ٌسمط أٌضاً، ألن النهً 
عن لبول الشهادة معطوؾ على الجلد، والعطؾ لبلشتران بٌن 
المعطوؾ والمعطوؾ علٌه، ولما كان المعطوؾ علٌه حداً كان 

المعطوؾ كذلن، ومن ثم فإن رد شهادته عموبة متممة للحد
(98)

. 

ب الشافعٌة، والمالكٌة، والحنابلة، والظاهرٌة، وبعض وذه
اإلمامٌة: إلى لبول شهادة المحدود بحد المذؾ بعد توبته مستدلٌن 
على ذلن بموله تعالى: )إِالَّ الَِّذٌَن تَابُواْ ِمن بَْعِد ذَِلَن َوأَْصلَُحواْ فَإِنَّ هللا 

ِحٌٌم( فاآلٌة استثنت التائب فٌنصرؾ االستث ناء إلى الجمٌع، َؼفُوٌر رَّ
فٌكون تمدٌره )وال تمبلوا لهم شهادة أبداً إال الذٌن تابوا(.كما استدلوا 
بؤن توبة الماذؾ لبل إلامة الحد علٌه تجعل شهادته ممبولة باتفاق 
الفمهاء، وعلٌه فإن توبته بعد إلامة الحد علٌه تكون اشد تؤثٌراً فً 

 عنه لال ألبً لبول شهادته، واستدلوا بما روي أن عمر رضً هللا
بكرة حٌن شهد على المؽٌرة بن شعبه بالزنا: )تُب وأنا ألبل شهادتن( 

                                                 
 811د. عبدالفتاح أبو العٌنٌن، مرجع سابك ص -98
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ً على لبول شهادة  ولم ٌُنكر ذلن منكر من الصحابة، فكان إجماعا
المجلود فً حد المذؾ بعد التوبة

(99)
. 

هذا الخبلؾ للفمهاء بالنسبة للمجلود فً حد المذؾ، أما المجلود 
الشرب، فالمتفك علٌه بٌن الفمهاء لبول فً حد الزنا، أو فً حد 

شهادته بعد توبته، ألنه بعد التوبة ٌصٌر عدالً، ما عدا اإلمام 
األوزاعً: فإنه ٌرى عدم لبول شهادة محدود فً اإلسبلم سواء كان 

فً لذؾ أو ؼٌره وسواء تاب أو لم ٌتب.
(100)

 

 

 

 مولؾ المانون الٌمنً:ـ

ٌشترط فً الشاهد ما  -8( إثبات على أنه: ))23نصت المادة )
أال ٌكون مجلوداً فً حد أو مجروحاً فً  -ٌلً:ـ                  جـ

عدالة ما لم تظهر توبته وصبلح عدالته والعدالة هً الصبلح الظاهر 
 فً الشاهد((.

والواضح من نص هذه المادة أن المشرع الٌمنً ساوى بٌن سائر 
المذؾ، والزنا،  الذنوب التً تُجرح بها عدالة الشاهد،وبٌن حد

والشرب، فؤشترط فً الشاهد: أال ٌكون مجلوداً فً حد سواء كان حد 
المذؾ، أو الزنا، أو الشرب دون تفرلة بٌن حد المذؾ، وؼٌره، كما 
أنه أخذ برأي جمهور الفمهاء من الشافعٌة، والحنابلة، والظاهرٌة فً 

د فً حد لبول شهادة المجلود فً حد المذؾ بعد التوبة، وكذا المجلو
 الزنا، والشرب، وفماً لما اتفك علٌه الفمهاء.

                                                 
 892، المحامً عارؾ الرباصً، مرجع سابك ص211-213لخٌاري، مرجع سابك صد. عبدهللا ا -99

 28-25ص 1انظر. فتح المدٌر فً شرح الهداٌة، مرجع سابك جـ -100
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 المبحث الثانً
 الشروط الواجب توفرها فً ذات الشهادة

 
نتناول فً هذا المبحث الشروط الواجب توفرها فً ذات الشهادة 
ً لما ذهب إلٌه الفمه اإلسبلمً، والمانون الٌمنً، وهً ستة  وفما

 شروط: نتناولها على النحول األتً:ـ

 الشرط األول:ـ أن تكون الشهادة فً مجلس المضاء
الشرط الثانً:ـ أن تكون الشهادة فً حضور المشهود علٌه أو 

 وكٌله أو المنصوب عنه
 الشرط الثالث:ـ أن تإدى الشهادة بلفظ أشهد

 الشرط الرابع:ـ أن تتمدم الشهادة دعوى شاملة لها.
إال إذا ألتضى الشرط الخامس:ـ أال تكون الشهادة بالنفً الصرؾ 

 اإلثبات
 الشرط السادس:ـ أال ٌُكذب الشهادة الوالع

 وفٌما ٌلً بٌانها على النحو التالً:ـ

 الشرط األول:ـ أن تكون الشهادة فً مجلس المضاء.

ٌجب أن ٌإدي الشاهد شهادته أمام الماضً، وفً مجلس المضاء، 
كم ال وذلن ألن الممصود من اإلثبات بالشهادة الحكم بموجبها، والح

ً إال إذا صدر فً مجلس المضاء، ولذا اشترط  ً لضائٌا ٌعتبر حكما
الفمه اإلسبلمً فً الشهادة أن تكون فً مجلس المضاء

(101)
. 

 مولؾ المانون الٌمنً

( إثبات على أنه:)) ٌشترط فً الشهادة ما ٌلً:ـ                        18نصت المادة )
 أن تكون فً مجلس المضاء(( -8

الٌمنً ٌكون بهذا النص لد أخذ بما هو علٌه الفمه  فالمانون
ً لهذا النص فإن الشهادة إذا كانت فً ؼٌر مجلس  اإلسبلمً، ووفما
المضاء، فبل تمبل، ولكن المشرع الٌمنً لرر على هذا األصل 
                                                 

 228، د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص235ص 1بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ -101
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( إثبات إذ نصت على أنه: ))إذا كان للشاهد 11استثناء فً المادة )
تمل إلٌه الماضً لسماع ألواله عذراً ٌمنعه من الحضور جاز أن ٌن

وٌدعى الخصم لسماع الشهادة وٌحرر محضراً بها ٌولعه الكاتب 
( إجراءات جزائٌة على أنه: 222والماضً(( ونصت المادة )

))للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بعذر ممبول عن عدم إمكانه الحضور 
أن تنتمل إلٌه وتسمع شهادته بعد إخطار النٌابة وبالً الخصوم 

لخصوم أن ٌحضروا بؤنفسهم أو بواسطة وكبلئهم وأن ٌوجهوا ول
ً لتوجٌهها إلٌه(( كما نصت المادة  للشاهد األسئلة التً ٌرون لزوما

( إثبات على جواز أداء الشهادة  امام احد لضاة المحاكم 95)
األخرى، وعلٌه فإن أداء الشهادة ٌجب أن ٌكون فً مجلس المضاء 

ر الدعوى موضوع الشهادة بكامل سواء أمام المحكمة التً تنظ
هٌئتها، أم أمام أحد لضاتها التً ندبته لذلن، أو من لضاة المحاكم 
األخرى بشرط حضور ممثل النٌابة العامة، والخصوم، أو ممثلٌهم، 

 ما لم فإن الشهادة ال تمبل.

: انه ٌجب على محكمة االستئناؾ أن تستدعً وٌرى الباحث
شترط للحكم بمضمون الشهادة أداإها الشهود لسماع شهادتهم كونه ٌ

 أمام هٌئة المحكمة. 

الشرط الثانً:ـ أن تكون الشهادة بحضور المشهود علٌه أو وكٌله أو 
 المنصوب عنه

ٌشترط الفمه اإلسبلمً أن تكون الشهادة بحضور المشهود علٌه،  
أو وكٌله، أو المنصوب عنه ما لم فبل تمبل الشهادة، وال ٌحكم 

ن إعماالً لمبدأ المواجهة باألدلة كحك للخصم فً بممتضاها، وذل
مواجهة الخصم األخر، وحتى ٌتمكن المشهود علٌه من الطعن فً 

شهادة الشاهد إن كانت بؽٌر الحك والعدل
(102)

كما أن أداء الشهادة  
بحضور المشهود علٌه ٌإكد للماضً مدى صحة الشهادة أو كذبها، 

د علٌه ومبلمحه أثناء أداء وذلن من خبلل مدى معرفة الشاهد للمشهو
 الشهادة.

                                                 
 823الرباصً، مرجع سابك ص ، المحامً عارؾ222-228انظر. د. عبدهللا الخٌاري، مرجع سابك ص -102
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 مولؾ المانون الٌمنً

( إثبات على أنه: ))ٌشترط فً الشهادة ما ٌلً:ـ                         18نصت المادة )
أن تكون فً مجلس المضاء بحضور المشهود علٌه أو وكٌله أو  -8

( إجراءات جزائٌة على أنه: 832المنصوب عنه(( ونصت المادة )
االنتهاء من سماع ألوال الشاهد ٌجوز للخصوم إبداء  ))عند

مبلحظاتهم علٌها ولهم أن ٌطلبوا من المحمك سماع ألوال الشاهد عن 
نمطة أخرى ٌبٌنونها(( فالمشرع الٌمنً أخذ بما أشترطه الفمه 
اإلسبلمً كما أنه أعطى للخصم الحك فً االعتراض، والمنالشة، 

ً للحك مة التً ابتؽاها المشرع من هذا والطعن فً الشهادة، تحمٌما
 الشرط.

 الشرط الثالث:ـ أن تإدى الشهادة بلفظ اشهد

ٌشترط جمهور الفمهاء من الحنفٌة، والشافعٌة، والحنابلة، 
والزٌدٌة، واإلباضٌة: أن ٌإدي الشاهد شهادته بلفظ "أشهد" دون 
ؼٌره، فبل تمبل الشهادة بؤي لفظ أخر ؼٌره، وإن كان ٌإدي معنى 

ة وٌجب أن تكون بلفظ المضارع الحال فٌمول: أشهد أن فبلناً الشهاد
فعل كذا، أو ألر بكذا.

(.103)
 

وخالفهم المالكٌة فً المشهور عندهم، واإلمامٌة، واإلمام أحمد 
فً رواٌة عنه فمالوا: ال ٌشترط فً الشهادة أن تإدى بلفظ معٌن بل 

أو  ٌصح أداإها بكل لفظ أو صٌؽة،كؤن ٌمول الشاهد: سمعت كذا،
علمت كذا، وذلن ألن ممصود الشهادة هو أخبار الماضً بما تٌمنه 

الشاهد، وال ٌتولؾ هذا على لفظ معٌن
(104)

. 

 مولؾ المانون الٌمنً

( إثبات على أن:))الشهادة إخبار فً مجلس 21نصت المادة )
المضاء من شخص بلفظ الشهادة إلثبات حك لؽٌره على ؼٌره((  

 -2( إثبات على أنه:))ٌشترط فً الشهادة ما ٌلً:ـ 18ونصت المادة )
                                                 

، د. عبدهللا 232ص 1، بدائع الصنائع، مرجع سابك جـ92ص 9، البحر الزخار مرجع سابك جـ281ص 5المؽنً، مرجع سابك جـ -103
 ، د. دمحم بن حسٌن الشامً ص282-225الخٌاري مرجع سابك ص

 288، د. عبدهللا الخٌاري مرجع سابك ص819ص 1حاشٌة الدسولً، مرجع سابك جـ -104



 شروط الشهادة في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني 

 43 

أن تإدى بلفظ اشهد(( فالمانون الٌمنً بهذا أخذ برأي جمهور الفمهاء 
( إجراءات 229ى هذا األصل فً المادة )إال أنه لرر استثناء عل

جزائٌة إذ نصت على أنه:))إذا كان المتهم أو أحد الشهود ؼٌر ملم 
باللؽة العربٌة فللمحكمة أن تستعٌن بمترجم وتسري على المترجمٌن 

( إجراءات على أنه:))إذا كان 223أحكام الخبراء((. ونصت المادة )
الكتابة عٌن الماضً  المتهم أو الشاهد أبكم أو أصم وال ٌعرؾ

للترجمة بٌنه وبٌن المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله باإلشارة أو 
 الوسائل الفنٌة األخرى((.

 الشرط الرابع:ـ أن تتمدم الشهادة دعوى شاملة لها.

ٌتفك الفمهاء على أنه ٌشترط فً الشهادة أن تتمدمها دعوى من 
فً الحموق التً صاحب الحك، أو نائبه، وذلن فً حموق العباد، أو 

ٌؽلب فٌها حك اآلدمً على حك هللا تعالى، كحد المذؾ، أو السرلة، 
وذلن ألن اإلثبات بالشهادة ٌإكد أو ٌظهر حماً لشخص على أخر، فبل 
ٌمبل تمدٌمها إال بطلب المدعً صاحب الحك، وألن صاحب الحك 
ٌملن التصرؾ فً حمه باإلسماط أو اإلبراء، لهذا ٌجب أن ٌرفع 

لحك الدعوى أمام المضاء، وٌجب علٌه أن ٌطلب الشهود صاحب ا
ألداء الشهادة، وبما أن اإلثبات بالشهادة ٌعتبر حجة فً الدعوى 
فٌجب أن ال ٌتمدم علٌها، وبالتالً فبل تمبل الشهادة إال بعد إلامة 

الدعوى وطلب المدعً.
(105)

أما فً حموق هللا تعالى واألمور التً  
تإدي إلى منكر، وفً الحسبة، فبل ٌشترط أن تتمدم الشهادة فٌها 
دعوى من أحد باتفاق الفمهاء، وذلن ألن حك هللا تعالى واجب إلامته 

والمحافظة علٌه من كل فرد.
(106)

وٌشترط فً الشهادة أن تكون  
 تمبل، والشهادة إما أن موافمة للدعوى السابمة علٌها فإن خالفتها فبل

توافك الدعوى موافمة صرٌحة تامة، وأما أن توافمها موافمة ضمنٌة 
فً بعضها ال كلها، ومثال الموافمة التامة: كؤن ٌدعً شخص على 
أخر عشرة آالؾ لاير ٌمنً فٌشهد الشاهد أن للمدعً على المدعى 
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دعً علٌه عشرة آالؾ لاير ٌمنً، ومثال الموافمة الضمنٌة: كؤن ٌ
شخص على أخر بعشرة آالؾ لاير ٌمنً فٌشهد الشهود بخمسة آالؾ 
لاير ٌمنً، ففً هذه الحالة تمبل البٌنة باتفاق، وٌمضً الماضً بما 
جاءت به الشهادة، ألن الدعوى وافمت الشهود على استحماق المبلػ 
الثابت ضمناً، وأما الزائد فالدعوى فٌه ببل بٌنة فبل بد للحكم به من 

ثبته، أو ٌحلؾ المدعً ومثال اختبلؾ الدعوى والشهادة: ما لو بٌنة ت
أدعى شخص على أخر بعشرة دنانٌر وشهد الشهود بعشرة دراهم، 
أو شهدوا بخمسٌن دٌناراً، فبل تمبل الشهادة فً هذه الحالة ألنها 
جاءت مخالفه للدعوى، وألن الشهادة إذا خالفت الدعوى فمد كذبتها، 

مبلوالدعوى الكاذبة ال ت
(107)

. 

فً هذا الشرط: أنه ٌجب أن تسبك الشهادة دعوى فً  والخبلصة
كل ما هو حك محض ألدمً، أو ما كان حك اآلدمً فٌه أؼلب: 
كالمذؾ، والسرلة، أما حموق هللا الخالصة، فبل ٌشترط أن تسبك 
الشهادة فٌها دعوى. وٌشترط فً الشهادة أن تسبمها دعوى شاملة لها 

بؤن تكون الشهادة موافمة للدعوى زماناً، أي موافمة لها، وذلن 
ومكاناً،ً ونوعاً، وممداراً، أو أن تكون الشهادة ألل ممداراً من 
الدعوى، أما إذا كانت الشهادة مخالفه للدعوى زماناً، وممداراً، بؤن 

 كانت بؤكثر مما ٌدعٌه المدعً، فبل تمبل كما رأٌناه سابماً.

 مولؾ المانون الٌمنً:ـ

( إثبات على أنه:)) ٌشترط فً الشهادة ما ٌلً:                         18)نصت المادة 
( إثبات على 12أن تتمدمها دعوى شاملة لها((. ونصت المادة ) -2

ال تصح الشهادة لؽٌر مدعً فً حك محض ألدمً وال على 2أنه: )
( على أنه: 12المذؾ والسرلة لبل المرافعة((. ونصت المادة )

حسبة فً كل ما هو حك محض هلل أو ما ٌإدي إلى ))تصح الشهادة 
 منكر((.

فالمتبٌن من نصوص هذه المواد أن المشرع الٌمنً أخذ بما أتفك 
 علٌه الفمهاء.
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الشرط الخامس:ـ أال تكون الشهادة بالنفً الصرؾ إال إذا ألتضى 
 اإلثبات

ٌشرط الفمه اإلسبلمً فً الشهادة أال تكون بالنفً الصرؾ 
لمنضبط، وال المحصور، وال المحدد بزمان، أو مكان المطلك ؼٌر ا

معٌن مثل: أن ٌشهد الشهود أن ال حك لخالٍد على عبدهللا، أو أن هذا 
 الشًء لٌس لفبلن، أو أن ٌشهد الشهود أن خالد لم ٌضرب زٌداً.

هذا هو األصل عند فمهاء الشرع اإلسبلمً، ؼٌر أن هإالء 
فً فً أحوال لضت بها الفمهاء أجازوا لبول الشهادة على الن

الضرورة، وذلن على سبٌل االستثناء، على أن تكون الشهادة فً هذه 
األحوال على نفً العلم فمط، ال على البتات

(108)
 وهً األتً:ـ 

إذا ألتضى النفً اإلثبات مثل: أن ٌشهد الشهود أنه ال وارث  -8
لخالد إال علً فهذه الشهادة على النفً إال أنها التضت اإلثبات 

 كون علً الوارث الوحٌد لذا فهً ممبولة. وهو

إذا كانت الشهادة بالنفً على اإللرار: كما لو شهد الشهود أن  -2
فبلناً ألر أن هذا الشًء لٌس له فتعتبر فً هذه الحالة محممة 

 لئللرار ومن ثم ٌجوز لبولها.

إذا استند النفً إلى العلم: كما لو شهد األطباء بؤن البٌاض  -2
ً وال خطورة منه الذي بجسم الزوج  أو الزوجة لٌس برصا

على الطرؾ األخر فإنها تكون صحٌحة وممبولة الستنادها 
إلى العلم ولذا تضمن النفً فٌها دوام النكاح واستمراره

(109)
. 

 مولؾ المانون الٌمنً

( على أنه: ))ٌشترط فً الشهادة ما ٌؤتً:ـ                             18نصت المادة )
بالنفً الصرؾ إال إذا ألتضى اإلثبات وأن ال ٌكذبها  أال تكون - 1
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( على أنه ))ال تصح شهادة النفً إال 11الوالع((. ونصت المادة )
 فٌما ٌمتضً اإلثبات((

ومن خبلل التؤمل فً هذه النصوص نجد أن المشرع الٌمنً لد 
أخذ بما هو علٌه الفمه اإلسبلمً، وإن كان لم ٌنص على الشهادة 

إللرار، وال على الشهادة بالنفً المستند إلى العلم فإن بالنفً على ا
ذلن لٌس لصوراً من المشرع، وإنما اعتماداً منه على أن هذٌن 
النوعٌن ٌرجعان فً الحمٌمة إلى النوع األول، وهو الشهادة بالنفً إذا 
التضى اإلثبات. فمثبلً: الشهادة بالنفً على اإللرار تعتبر محممة لهذا 

ة له فً نفس الولت، وكذلن الشهادة بالنفً المستند إلى اإللرار ومثبت
العلم، فإنها تعتبر مثبتة لمعنى أخر أٌضاً، وعلٌه فإن هذٌن النوعٌن 
ال ٌخرجان عن المعنى األول، وما هو علٌه المانون ال ٌعد لصوراً، 
وإنما إٌجازاً، وإجمال، كما هو عادته ٌتمٌز بفن الصٌاؼة المانونٌة 

 ٌه الفمه، فإن عادته أإلفاضة والبٌان.بعكس ما هو عل

 الشرط السادس : أال ٌُكذب الشهادة الوالع .

ٌشترط الفمه اإلسبلمً فً الشهادة أن ال ٌكذبها الوالع، أو العمل، 
أو ظاهر الحال، فإن كذبها شًء من ذلن، فبل تمبل، وال ٌجوز أن 

 (110)ٌُبنى علٌها المضاء

وذلن: كما لو شهد الشهود بؤن فبلناً طعن فبلناً بخنجره وأماته،   
ثم  تبٌن أثناء التحمٌك أن جسم المجنً علٌة سلٌم، وأنة ال ٌوجد  أي 

 أثر الستعمال آلة حادة .

وكذا: لو شهد الشهود أن فبلناً لتل فبلناً فً ٌوم كذا ومكان كذا، 
ً بإحدى ثم ٌثبت أثناء التحمٌمات أن المشهود علٌة ك ان مرٌضا

المصحات، وأنة لم ٌؽادرها طٌلة هذا الٌوم المدعى فٌه بالمتل، أو أنة 
كان سجٌناً فً ذلن الٌوم، وكما لو شهد الشهود أن فبلناً الترض من 
ً مبلػ ولدرة ملٌون لاير، ثم تبٌن من التحمٌك أن المدعً فمٌر  فبلنا

 معدم ال ٌملن شٌئاً، وان المدعى علٌة ؼنٌاً جداً.
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 .مولؾ المانون الٌمنً 

( إثبات على أنه: )) ٌشترط فً الشهادة ما 18نصت المادة )
  -ٌؤتً:

أن ال تكون بالنفً الصرؾ إال إذا التضى اإلثبات وأن ال  -1
 ٌكذبها الوالع((
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 المبحث الثالث
 الشروط الواجب توفرها فً المشهود به

 

ً لما هو نتناول فً هذا المبحث ما  ٌشترط فً المشهود به وفما
 علٌة الفمه اإلسبلمً وهً: شرطان على النحو التالً:ـ

 الشرط األول :أن تكون الشهادة بمعلوم.
الشرط الثانً : أن ٌكون الشاهد عالماً بالمشهود به ذاكراً له ولت 

 األداء. 
  -وفٌما ٌلً بٌانهما على النحو التالً :

 هادة بمعلوم.الشرط األول : أن تكون الش

جاء فً بدائع الصنائع " وأما الذي ٌرجع إلى المشهود به فمنها 
أن تكون الشهادة  بمعلوم فإن كانت بمجهول  لم تمبل ألن علم 
الماضً بالمشهود به شرط صحة لضائه فما لم ٌعلم ال ٌمكنه المضاء 
به وعلى هذا ٌخرج  ما إذا شهد رجبلن عند الماضً أن فبلناً وارث 

لمٌت ال وارث له ؼٌرة  فبل تمبل شهادتهما ألنهما شهدا بمجهول هذا ا
فبل بد  أن ٌمولوا ابنه ووارثة ال ٌعملون له وارث ؼٌره أو أخوه 

 (111)ألبٌة وأمة ال ٌعلمون له وارث ؼٌرة " 

ً لهذا ٌرى الباحث  : أن الشهود لو شهدوا على شخص أنه ووفما
ن شهادتهم ال تمبل، إال لتل شخصاً آخر فمط لم ٌشهدوا بؽٌر هذا، فإ

إذا بٌنوا فٌها مكان حدوث المتل، وزمنه، واآللة التً تم بها المتل، 
واسم الماتل، والممتول. وكذا لو شهد شخص على أن فبلناً الر لفبلن 
بمبلػ من المال أنة فً ذمته، فٌجب أن ٌبٌن الشاهد فً شهادته اسم 

نفه، ونوعه، وممداره، وص -مبلػ المال -الممر، والممر له، والممر به
ومكان حصول اإللرار، وزمنه، وهل كان برضى الممر أم جبراً 
عنه، وهكذا فً سائر الولائع، فبل بد أن ٌبٌن الشاهد المشهود به بٌاناً 
ً لدى الماضً وبما ٌإكد لدٌه  ً للجهالة مما ٌجعله معلوما ً نافٌا كافٌا
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بمجهول فبل  صحة شهادة الشاهد، فٌؤخذ بها فً لضائه، فإن كانت
 تمبل .

الشرط الثانً : أن ٌكون الشاهد عالماً بالمشهود به ذاكراً له ولت 
 األداء .

ٌرى اإلمام أبو حنٌفة رحمة هللا تعالى: أنة البد أن ٌكون الشاهد 
وذلن لمولة تعالى:  (   112)عالماً بالمشهود به ذاكراً له ولت األداء  

ولولة تعالى: )) وال تمؾ  ( 113) )) إلى من شهد بالحك وهم ٌعلمون((
ولمولة صلى هللا علٌة وسلم: ))إذا رأٌت (   114) مالٌس لن به علم ((

مثل الشمس فاشهد وإال فدع(( وٌرى أبو حنٌفة، والشافعً أٌضاً: أنة 
ال بد من رإٌة الشاهد للمشهود علٌة فبل تمبل إن لم ٌشاهده حتى 

 الظن والتخمٌن.تكون الشهادة عن علم وٌمٌن، فبل تمبل إن كانت ب

(115) 

أما الصاحبان أبو ٌوسؾ، ودمحم بن الحسن: فبل ٌشترطان التذكر 
للمشهود به حال األداء، وذلن ألن النسٌان أمر ُجبل علٌة اإلنسان 
خصوصاً عند طول المدة بالشًء فلو اشترطنا ضرورة تذكر الحادثة 

لحموق لكً تمبل الشهادة، ألدى ذلن إلى انسداد باب الشهادة، فتضٌع ا
 ( 116) وهذا ال ٌجوز .

ً لما ذهب إلٌة الفمه فإنه ٌجب أن ٌكون الشاهد عالماً   ووفما
بالمشهود به، وأن ٌعرؾ المشهود علٌة بفعٍل، أو لول، ذاتا، واسماً، 
ونسباً . فإن عرفة ذاتاً، وكان المشهود علٌة حاضراً،ً  فتكفً إشارته  

ا إذا كان ؼائباً، فبل بد إلٌة عند الشهادة دون ذكر اسمه، ونسبة ، أم
من ذكر اسمه ونسبه لحصول التمٌٌز بذلن، فإن لم ٌعرؾ اسمه، 
ونسبه، أوعر فه أحد الشهود دون اآلخر، فبل ٌجوز أن ٌشهد  علٌة 

وإن كان األصل عند الفمهاء فً أن الشهادة ال تكون  ( 117)عند ؼٌبته
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صلى هللا إال إخباراً  عن مشاهدة، وحضوراً، ومعاٌنة عمبلً بمولة 
علٌة وسلم: )) إذا علمت مثل الشمس فؤشهد وإال فدع (( إال أن 
الفمهاء استثنوا من ذلن شهادة التسامع وهً: أن ٌشهد الشاهد معتمداً 
عً شهادته على ما سمعة من ؼٌرة من خبٍر فاش  منتشر بٌن الثمات 
من عدد كبٌر ٌحصل العلم به . فؤجاز السواد األعظم من الفمهاء  

هد أن ٌشهد بالتسامع فً أمور مخصوصة، بشرط أن ٌكون  ما للشا
أي بؤن ٌكون سمعة من -ٌشهد به أمراً متواتراً، أو مشهوداً علٌة 

ماعدا بعض الحنفٌة، والحنابلة: فإنهم ٌكتفون بؤن  -أكثر من شخصٌن
ٌسمع الشاهد من عدلٌن فٌطمئن إلى خبرهما، وذلن أن الحموق تثبت 

األمور المخصوصة التً أجاز الفمهاء للشاهد  وأما (118) بمول اثنٌن.
أن ٌشهد فٌها بالتسامع فهً: النسب، والوالدة بإجماع أهل العلم، وما 

 عداهما فمختلؾ فٌه .

فعند الحنابلة تجوز فً النكاح، والملن المطلك،والولؾ، 
ومصرفة، والموت، والعتك، والوالء، والوالٌة، وعند اإلمام أبً 

 (119)فً الموت والنكاح.حنٌفة ال تمبل إال 

وجاء فً بدائع الصنائع " وأما الذي ٌرجع إلى المشهود به 
فمنهما أن تكون الشهادة بمعلوم فإن كانت بمجهول فبل تمبل ....                                                            

ن ومنها أن ٌكون المشهود به معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة فإن ظ
فبل تحل له الشهادة وإن رأى خطه وختمه وأخبره الناس بما ٌتذكر 

 (120)بنفسه "

 مولؾ المانون الٌمنً :ـ

( إثبات على أنة: )) ٌشترط فً الشاهد ما ٌلً 23نصت المادة )
أن ٌكون لد عاٌن المشهود به بنفسه إال  -ب                      -:

 ً النسب والموت والزوجٌة فٌما ٌثبت بالسمع واللمس وٌستثنى أٌضا
وأصل الولؾ فإنه ٌجوز إثباته بالشهرة.                                   

 وأن ٌكون عالماً بالمشهود به ذاكراً  له ولت األداء (( -ز
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فٌكون  المشروع الٌمنً بهذا النص لد ساٌر الفمه اإلسبلمً 
فٌما ٌتعلك  بالنسبة لعلم الشاهد بالمشهود به ومعاٌنته بنفسه، وكذا

بشهادة التسامع واألمور التً تجوز فٌها ، وأما بالنسبة لما ٌشترط 
فً الشاهد من أن ٌكون ذاكراً للمشهود به ولت األداء فمد أخذ برأي 
ً على ؼٌرة وذلن ألنة ال ٌتصور علم الشاهد  أبً حنٌفة تؽلٌبا
بالمشهود به ولت األداء دون تذكرة. كما أنه أضاؾ على شرط العلم 

( إثبات 29والتذكر شرط الحضور فً الجناٌات حٌث نصت المادة )
على أنة )) ال ٌُمبل فً الجناٌات شهود إلى من ثبت أنهم كانوا 
حاضرٌن فً المكان الذي ولعت فٌه الجناٌة ما لم تكن الشهادة على 
اعتراؾ المتنازعٌن (( وهو بهذا النص ٌإكد أنة فً الجناٌات ال 

 لتسامع إطبللاً .  ٌجوز فٌها الشهادة با
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 المبحث الرابع
 الشروط الواجب توفرها فً الشهادة على جرائم الحدود

 
نتناول فً هذا المبحث الشروط الخاصة التً ٌجب توفرها فً 
الشهادة على جرائم الحدود وهً: ستة شروط نتناولها على النحو 

 -التالً :

 الشرط األول:. الذكورة.
 الثانً:. األصالة.الشرط 

 الشرط الثالث:. التفصٌل.
 الشرط الرابع:. االتفاق.

 الشرط الخامس:.النصاب.
 الشرط السادس:. عدم التمادم .

 -وفٌما ٌلً بٌانها على النحو التالً:

 الشرط األول:. الذكــورة.

ٌذهب جمهور الفمهاء: إلى أنه ٌجب أن ٌكون الشهود فً جرائم 
ً سواء الحدود، والمصاص ذكوراً  ، فبل تمبل فٌها شهادة النساء مطلما

 كن منفردات أو مع الرجال.

جاء فً بدائع الصنائع ))ومنها الذكورة فً الشهادة بالحدود  
والمصاص  فبل تمبل فٌها شهادة النساء لما روي عن الزهري رحمة 
هللا تعالى أنه لال مضت السنة من لدن رسول هلل صلى هللا علٌة 

من بعدة رضوان هللا تعالى علٌهما أنه ال تمبل شهادة  وسلم والخلٌفتٌن
النساء فً الحدود والمصاص ألن الحدود والمصاص مبناها على 
الدرء واإلسماط  بالشبهات وشهادة النساء ال تخلوا عن شبهة بخبلؾ 
سائر األحكام ألنها تجب مع الشبهة وألن جواز شهادة النساء على 

ال فً باب الحدود ؼٌر ممبولة البدل من شهادة الرجال واإلبد
 (121)كالكفارات والوكاالت((.
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ما عدا الظاهرٌة: فإنهم ٌذهبون إلى أنة ال ٌشترط الذكورة ال فً 
الحدود، وال فً المصاص، وال فً ؼٌرها إذ تجوز عندهم شهادة 
النساء فً كل شًء سواء كن منفردات أو معهن ذكر، واستدلوا على 

خدري أن رسول هللا صلى هللا علٌة ذلن بما روي عن أبً سعٌد أل
وسلم لال: فً حدٌث ))ألٌس شهادة المرأة مثل ٌصؾ شهادة الرجل 
؟ للنا بلى ٌا رسول هللا (( . فمالوا: أن رسول هللا صلى هللا علٌة 
وسلم لطع فً هذا الحدٌث بؤن شهادة امرأتٌن تعدل شهادة رجل، 

فرق بٌن الحدود وهذا النص عام فٌتناول كافة أنواع الشهادات ال 
  (122)والمصاص وؼٌرها. 

وذهب الدكتور عبد الفتاح أبو العٌنٌن إلى ترجٌح مذهب جمهور  
الفمهاء ولال: بؤن ما احتج به الظاهرٌة من حدٌث رسول هللا صلى 
هللا  علٌة وسلم السابك ٌخصصه التطبٌك العملً فً عصر الرسول 

وان هللا علٌهم، وإجماع الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص، وعصر الخلفاء الراشدٌن رض
من بعدة، فلو كانت شهادة النساء ممبولة فً الحدود والمصاص 

 (123) لوصل إلٌنا، ولو حالة واحدة تفٌد إباحة شهادتهن .

 

 مولؾ المانون الٌمنً .

لمد أخذ المشرع الٌمنً برأي جمهور الفمهاء فاشترط فً الحدود 

ل . وهذا ما نصت علٌة والمصاص  أن ٌكون الشهود د جمٌعهم رجا

( لسنة 82( إثبات. بصٌاؼتها المعدلة بالمانون رلم )19المادة )

م من أن: ))نصاب الشهادة حسب ما ٌلً :.                                8551

 فً الزنا أربعة رجال.-8

فً سائر الحدود والمصاص رجبلن((. ؼٌر أنه استثنى حد السرله -2

( 253جل وامرأتٌن وهذا ما نصت علٌه المادة)فؤجاز إثباته بشهادة ر
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م  ونصها األتً:)) 8551(لسنة 82من لانون الجرائم والعموبات لم)

                                                  -تثبت جرٌمة السرلة الموجبة للحد:

                       باالعتراؾ أمام المضاء ما لم ٌعدل عنه لبل التنفٌذ.                      -8

بشهادة رجلٌن عدلٌٌن.                                                                            -2

 بـــــــــشهادة رجـــــل وامـــــرأتٌن عـــــــــدول.(( -2

: أن المشرع الٌمنً لد وضع نفسه موضع االجتهاد فً وٌرى الباحث

ً بذلن ما ذهب إلٌه أخذه بشهادة النسا ء فً إثبات حد السرلة مخالفا

جمهور الفمه اإلسبلمً، والمعمول به منذ عهد الرسول صلى هللا 

علٌه وسلم، وعهد الخلفاء الراشدٌن، وإجماع الصحابة من بعده. لذا 

( من 253( من المادة)2ٌوصً الباحث المشرع الٌمنً بحذؾ ألفمره)

م فً تعدٌبلته 8551لسنة(82لانون الجرائم والعموبات رلم)

  المادمة.   

 الشرط الثانً: األصالة.

ٌشترط جمهور الفمهاء فً الشهادة على الحدود والمصاص: أن 
ٌرى الشهود الوالعة بؤنفسهم فبل تمبل فٌها الشهادة على الشهادة، وال 
كتاب الماضً إلى الماضً،ألنة فً معنى الشهادة على الشهادة، 

على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على  وذلن الن الحدود مبنٌة
الشهادة  ال تخلو عن شبهة، إذ ٌتطرق إلٌها احتمال الؽلط، والسهو، 

   (124) والكذب فً شهود الفرع.

وٌذهب المالكٌة والشافعٌة: إلى جواز الشهادة على الشهادة فً 
الحدود ال فرق بٌناها وبٌن الشهادة على الشهادة فً األموال وسائر 
الحموق األخرى ألنة إذا كانت شهادة األصول ممبولة فإن شهادة 
الفروع ممبول متى توفرت فٌهم كل شروط الشهادة ألنهم ٌإدون 

 (125)الشهادة نٌابة عن األصول.
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أما بالنسبة للشهادة على الشهادة فً األموال، فبل خبلؾ بٌن 
للحك الفمهاء عل صحتها وذلن للحاجة والضرورة ألنها إذا لم تمبل 

 الناس ضرر ومشمة.

 مولؾ المانون الٌمنً.

لمد أخذ المانون الٌمنً برأي جمهور الفمهاء، فاشترط األصالة فً 
الشهادة على جرائم الحدود والمصاص وأجاز اإلرعاء فٌما 

( إثبات على أنة: ))ٌجوز فً ؼٌر الحدود 23عداها،فنصت المادة )
هدوا على شهادتً والمصاص أن ٌرعً الشاهد عدلٌن ٌمول لهما أش

أنً أشهد بكذا  فٌكون الشاهد أصبلً وهما فرعان عنة . وال ٌصح 
( على أنه: ))ٌمبل اإلرعاء 21اإلرعاء بشاهد واحد(( ونصت المادة )

فً األحوال التالٌة:                                                                                           
أرعاهما فً حٌاته.                                                             عن مٌت -8
 عن معذور عن الحضور بمرض أونحوه(( -2

والمتبٌن من نص هذه المادة أن المشرع الٌمنً ال ٌجٌز االرعاء، 
إال فً حالة الضروره باستثناء الحدود والمصاص، فإنه ال ٌجٌز 

                            االرعاء فٌهما مطلماً.   

 الشرط الثالث: التفصٌل.

من شروط لبول الشهادة فً الحدود والمصاص تفصٌلها، وكشؾ 
ما ٌعتور ألفاظها من ؼموض، أو إبهام حتى ال ٌكون هنان أدنى 
 شائبة من اللبس فٌها، لكً تتضح الحمٌمة أمام الماضً كل اإلٌضاح.

ً لهذا فإنه ٌجب على الما (126) ضً أن ٌستفصل الشاهد فً ووفما
شهادته وٌطلب منة توضٌح ما بها من ؼموض، فإذا شهد الشاهد 
على شخص بالسرلة فٌجب على الشاهد أن ٌبٌن ماهٌة السرلة، 

وكٌفٌتها، ومكان وولت حدوثها عند األحناؾ ،ألن الحد ال ٌمام  
عندهم بعد تمادم الشهادة،  كما ٌجب على الماضً أن ٌسؤل الشاهد 

ن إن لم ٌبٌنه بنفسه وأن ٌسؤله عن الحرز، وكٌفٌته، ونوعه، عن ذل
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وهكذا فً بمٌة الحدود والمصاص ال بد  أن ٌفصل الشاهد شهادته، 
وال بد أن ٌسؤل الماضً الشاهد أن ٌبٌن ما ؼمض منها، وأن 

 ٌستفصله فً كل ما ٌدلً به من شهادة .

 مولؾ المانون الٌمنً.

)) للمحكمة أن تستوفً ( إثبات على أن: 15نصت المادة )
الشهادة بسإال الشاهد عن جمٌع جوانب ما ٌتعلك بشهادته ((. 

( إثبات على أنه: )) ٌكون توجٌه األسئلة إلى 32ونصت المادة )
الشاهد من رئٌس المحكمة أو الماضً المنتدب وٌجٌب الشاهد أوالً 
 عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة
الخصم اآلخر وال ٌجوز ألحد الخصوم أن ٌمطع كبلم اآلخر أو كبلم 
الشاهد ولت أداء الشهادة وٌجوز للمحكمة أو ألي عضو من 
أعضائها عن طرٌك رئٌس المحكمة أن ٌوجه للشاهد ما تراه من 

 أسئلة لكشؾ الحمٌمة ((

وبهذا ٌكون المشرع الٌمنً لد أخذ بشرط التفصٌل وفماً لما ذهب 
 فمه اإلسبلمً.إلٌة ال

 الشرط الرابع: االتفاق.

ٌشترط لصحة الشهادة فً الحدود والمصاص أن تكون متطابمة 
مع الشهادة، أو الشهادات األخرى بمعنى أن ٌتفك الشاهدان فٌما 

 (127) ٌشهدان به فإن اختلفا لم تمبل شهادتهما.

جاء فً بدائع الصنائع )) ومنها اتفاق الشهادتٌن فٌما ٌشترط فٌه 
دد فإن اختلفا لم تمبل ألن اختبلفهما ٌوجب اختبلؾ الدعوى الع

والشهادة وألن عند اختبلؾ الشهادتٌن لم ٌوجد إال أحد شطري 
 (128)الشهادة وهذا ال ٌكتفً به فٌما ٌشترط فً العدد (( 

واختبلؾ الشاهدٌن إما أن ٌكون فً جنس المشهود به، أو فً 
 لدرة،أو فً زمانه، أو فً مكانه.
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تلفت الشهادتان فً جنس المشهود به : كما إذا شهد أحد فإذا اخ 
ً ٌسرق بمره وحدد مكان ولوع السرلة،  الشاهدٌن أنة رأى فبلنا
وزمانها، ثم شهد األخر بؤنة رآه ٌسرق نعجة من نفس المكان وفً 

 (129)نفس الولت  فبل تمبل الختبلفهما فً جنس المشهود به . 

ود به: كما إذا ادعى رجل وإذا اختلفت الشهادتان فً لدر المشه
على آخر بؤلفٌن لاير وألام شاهدٌن شهد أحدهما بؤلفٌن واآلخر شهد 
بؤلؾ لاير، فٌكفً ما اتفما علٌة معنى، وإن اختلؾ فً اللفظ فٌحكم 
باأللل، ألنة المدر المتفك علٌة فً الشهادتٌن، أما الزٌادة فتترن حتى 

وهذا على عكس ما لو ٌمٌم علٌها البٌنة أو ٌحلؾ علٌها المدعً،  
أدعى المدعً على آخر بؤلؾ لاير فشهد أحد  شاهدٌه بؤلؾ وشهد 
اآلخر بؤلفٌن ، فبل تمبل الشهادة هنا على األلؾ باإلجماع وذلن ألن 
المدعً كذب أحد شاهدٌه فً بعض ما شهد به فؤوجب ذلن تهمة فً 

ان إال أنه البالً، فبل تمبل إال إذا وافك المدعً فمال : كان لً علٌة آلف
 (130) كان لد لضانً الفاً ولم ٌعلم به الشاهد فٌمبل.

وأما اختبلؾ الشهادتٌن فً الزمان والمكان، فإن كان ذلن فً 
األلارٌر: كاالختبلؾ فً زمان ومكان اإللرار، أو إنشاء العمود، فبل 
تبطل الشهادة، وال ٌمنع ذلن من لبولها، الن اإللرار واإلنشاء مما 

مكن التوفٌك بٌن الشهادتٌن، أما إذا كان اختبلؾ ٌعاد وٌكرر فٌ
الشهادتٌن فً زمان ومكان األفاعٌل كالمتل، والمطع، والؽصب، 
ونحوه، أو على لول ٌشترط الفعل لصحته: كالنكاح فإن اختبلؾ 
الشاهدٌن فٌها مانع من العمل بالشهادة،  ألن األفعال ال ٌحتمل 

وذلن كما لو لال أحد الشاهدٌن : أن المشهود علٌة   (131) تكرارها .
سرق ٌوم الخمٌس ولال اآلخر: أنه سرق ٌوم الجمعة، أو لال 
أحدهما: أنة سرق من هذه المرٌة تمام الساعة الخامسة من صباح ٌوم 

م ولال اآلخر: أنة سرق من 2221الخمٌس الموافك أول ٌناٌر سنه 
ه الشاهد األول ، فبل شن أن لرٌة أخرى وذكر نفس الولت الذي ذكر
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ً إذ ٌستحٌل وجود شخص  أحدهما كاذب فً شهادته، أو كاذبان معا
فً مكانٌن فً ولت واحد، وال ٌثبت الحد بشهادة وضح كذب 
أربابها، وحتى على فرض أن أحدهما صادق فبل ٌثبت الحد أٌضاً 

  (132) الختبلل شرط العدد.

 مولؾ المانون الٌمنً .

منً فً الشهادة على الحدود والمصاص أتفاق ٌشترط المانون الٌ
ً لما ذهب إلٌة  الشهادتٌن فً جنس المشهود به وزمانه ومكانة وفما

(  إثبات . بمفهوم 15الفمه اإلسبلمً وهذا ما نصت علً المادة )
المخالفة إذ نصت على أنة: )) ال تبطل الشهادة فً األحوال 

أللفاظ إذا اتفما فً اختبلؾ الشاهدٌن فً ا-8وبالشروط اآلتٌة :ـ 
اختبلؾ الشاهدٌن فً -2                          المعنى .        

زمان ومكان اإللرار واإلنشاء إذا احتمل التعدد.                     
اختبلؾ الشاهدٌن فً ممدار المشهود به وٌصح ما اتفما علٌه  -2

مجودا  معنى وٌستثنى من ذلن ممدار عوض العمد إذا كان العمد
اختبلؾ -1دٌن فٌه.                      فٌبطل الشهادة اختبلؾ الشاه

الشاهدٌن فً صفة المشهود به وتكمل شهادة من طابمت شهادته 
 للدعوى بشاهد أخر أو بٌمٌن المدعً ((

 الشرط الخامس:. النصاب.

ٌشترط فً الشهادة على جرائم الحدود والمصاص  أن تكون 
لم ٌكتمل النصاب، ولم ٌوجد دلٌل آخر من أدلة مكتملة النصاب، فإن 

اإلثبات األخرى، فبل ٌحكم بالحد وال بالمصاص، ولد ٌحكم الماضً 
 بالتعزٌر، أو الدٌة بدالً عن المصاص .

والماعدة العامة عند عامة الفمهاء فً نصاب الشهادة هً شهادة 
 رجلٌن، أو رجل وامرأتٌن لمولة تعالى: )) واستشهدوا شهٌدٌن من
رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان  ممن ترضون من 

ومع ذلن فإن هنان ولائع أخرى ٌتم إثباتها استثناًء  (133) الشهداء ((
                                                 

 221عبد الفتاح أبو العٌنٌن ـ مرجع سابك صـ(     132

 (212سورة البمرة اآلٌة رلم )(     133



 شروط الشهادة في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني 

 59 

بنصاب ٌزٌد أو ٌنمص عن ذلن النصاب المحدد فً الماعدة العامة. 

وٌتفك جمهور الفمهاء: على اشتراط العدد فً الشهادة بما   (134)
ن ذلن الشهادة فً الحدود والمصاص فٌشترط ٌطلع علٌة الرجال، وم

فٌها أن ال ٌمل الشهود عن رجلٌن وكذا فً عموم الشهادات على ما 
ٌطلع علٌة الرجال

 (135)
وٌستثنى من ذلن الشهادة                       

بالزنا فإنه ٌشترط فٌها عدد أربعة رجال لمولة تعالى: ))والذٌن 
ٌرمون المحصنات ثم لم ٌؤتوا بؤربعة شهداء فاجلدوهم ثمانٌن جلدة 

ما عدا الظاهرٌة فتمبل عندهم شهادة النساء فً الحدود  (136) ((
ٌجوز أن ٌمبل فً الزنا  والمصاص وؼٌرها فٌرى ابن حزم أنة 

أمرآتان مسلمتان عدلتان مكان كل رجل فٌكون الشهود ثبلثة رجال 
وامرأتٌن أو رجلٌن وأربع نسوة أو رجبلن وست نسوه أو ثمان نسوه 

وعلٌه وبما أن الفمه اإلسبلمً لد حدد  (137) فمط ال رجال معهم .
ً فإنه ٌجب استٌفا ً معٌنا ء هذا للشهادة فً الحدود والمصاص نصابا

النصاب بحٌث ال ٌمكن إثبات الوالعة بشهادة ؼٌر مكتملة النصاب 
 ألنها فً هذه الحالة ال تعد دلٌبلً كامبلً فً اإلثبات .

 مولؾ المانون الٌمنً .

لمد أخذ المانون الٌمنً بما اتفك علٌة جمهور الفمهاء فاشترط فً 
جبلن الشهادة على الزنا أربعة رجال وفً سائر الحدود والمصاص ر

وفً األموال والحموق رجبلن أو رجل وامرأتان هذا ما نصت علٌة 
( لسنة 22( إثبات. بصٌاؼتها المعدله بالمانون رلم)19المادة )
                                                           -م.     من أن:)) نصاب الشهادة حسب ما ٌلً :8551

                                                              فً الزنا أربعة رجال .       -8
فً سائر الحدود والمصاص رجبلن .                                                     -2
فً األموال والحموق ونحوها رجبلن أو رجل وامرأتان وٌجوز -2

ٌطلع علٌة  أن ٌمبل ؼٌر ذلن فٌما استثنً بنص كشهادة المرأة فٌما ال
 الرجال وشهادة الصبٌان بعضهم على بعض حسب ما تمدم ((
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 الشرط السادس: عدم التمادم.

ٌشترط األحناؾ لمبول الشهادة فً  جرائم الحدود: أن ال تكون 
وال ٌستثنون من ذلن إال جرٌمة المذؾ،  (138)الشهادة لد تمادمت  

ٌستطٌع  ألن شكوى المجنً علٌة شرط لتحرن الدعوى العمومٌة، فبل
الشاهد أن ٌشهد لبل الشكوى،  أما ما عدا المذؾ من الجرائم، فلكل 
إنسان أن ٌتمدم بالتبلٌػ عنها وال ٌتولؾ تحرٌن الدعوى العمومٌة 
فٌها على تبلٌػ المجنً علٌة ، وٌستند الحنفٌة فً اشتراطهم عدم 
تمادم الشهادة  إلى أن الشاهد مخٌر إذا شهد الجرٌمة بٌن أن ٌإدى 

 هادة حسبة هلل تعالى  لمولة جلة شؤنه: )) وألٌموا الشهادة هلل ((.الش

وبٌن أن ٌتستر على الحادث لمولة صلى هللا علٌة وسلم : )) من  (139)
ستر على أخٌه المسلم  ستر هللا علٌة فً اآلخرة((. فإذا سكت الشاهد 
عن الجرٌمة دل ذلن على اختٌاره جهة الستر فإذا شهد بعد ذلن فإن 

لشهادة المتؤخرة دلٌل على أن ضؽٌنة ما هً التً حملته على هذه ا
الشهادة ، ولهذا ال تمبل شهادته . وٌإٌد الحنفٌة رأٌهم هذا بما روي 
عن عمر أنة لال : ))أٌما لوم شهدوا على حد لم ٌشهدوا عند 
حضرته فإنما شهدوا عن ضؽن وال شهادة لهم ((. وٌمولون أنة لم 

أنكر على عمر هذا المول فٌكون إجماعاً . ٌنمل أن أحد من الصحابة 
ومن المستفاد من لول عمر أن الشهادة المتؤخرة تورث التهمة وال 
شهادة لمتهم على لسان الرسول صلى هللا علٌة وسلم حٌث ٌمول )) 

 -أي متهم-ال تمبل شهادة خصم وال ضنٌن ((.

ولم ٌمدر أبو حنٌفة للتمادم حداً وفوض األمر فٌه للماضً ٌمدره  
طبماً لظروؾ كل حالة ولدره دمحم بستة أشهر وبعض فمهاء المذهب 

 لدره بشهر.

أما جمهور الفمهاء لم ٌذهب إلى ما ذهب إلٌة األحناؾ من 
اشتراط عدم تمادم الشهادة ال  فً الحدود وال فً ؼٌرها، بل لالوا 

  (140)تمادم العهد ما دامت شروطها األخرى لد تحممت. بمبولها مع
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وإذا كانت الشهادة ترد أصبلً للتهمة فالمنطك  أن ال ترد إذا انتفت 
التهمة كما لو كان الشاهد تؤخر لطول الطرٌك أو لمرض ، ولما 
كانت التهمة أمراً خفٌاً ؼٌر منضبط ومن الصعب التحمك منه فً كل 

ممامها وأهمل شؤن التهمة فبل ٌنظر إلى األحوال فمد ألٌم التمادم 
وجودها وعدمها ، على هذا ترد الشهادات بالتمادم ولو لم ٌكن هنان 

   (141)تهمة أو مؤخذ على الشاهد 

: عدم لبول الشهادة إذا مر على حصول الوالعة وٌرى الباحث
فترة طوٌلة من الزمن، وذلن فً الحدود الخالصة هلل تعالى التً ال 

عوى من أحد بل تجوز الشهادة فٌها حسبة: كالشهادة تتولؾ على د
على الزنا وشرب الخمر، وذلن ألن الحدود تدرأ بالشبهات وفً 
تؤخٌر الشاهد لشهادته فٌها شبهه توجب عدم لبول شهادته، كما أنة 
ٌستحسن فً الحدود الستر والشاهد بتؤخٌر شهادته ٌدل على أنة 

بٌنة وبٌن المشهود علٌة اختار الستر ثم عدل عنة لوجود ضؽٌنة 
ولذلن فبل تمبل شهادته ألنة متهم فٌها، وأما فٌما عدا الحدود الخالصة 
هلل تعالى كالمذؾ، والسرلة، واألموال، والولائع األخرى التً ٌتولؾ 
لبول الشهادة فٌها على دعوى من المدعً، فإنً أرى لبول الشهادة 

التهمة، وألن الشاهد لم  فٌها مطلماً دون تمٌد بمدة معٌنة، لعدم وجود
 ٌإخر الشهادة فٌها بمشٌئته هذا وهللا أعلم.

 مولؾ المانون الٌمنً.

لم ٌرد فً المانون الٌمنً شًء ٌتعلك بتمادم الشهادة على اإلطبلق 
ال فً الحدود وال فً ؼٌرها. وٌرى الباحث بؤنة ٌجب عل المشرع 

بؤن ٌحدد مدة الٌمنً تبلفً ذلن النمص فً التعدٌبلت المادمة وذلن 
معٌنة كحد ألصى ٌجب على الشاهد أن ٌإدي شهادته خبللها فً 
الحدود الخالصة هلل تعالى فمط دون سواها وذلن ألن أداء الشهادة فً 
الحدود من سبٌل األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والشاهد بؤدائه 
الشهادة بعد مدة من الزمن ال ٌبتؽً بها وجه هللا وإنما التشفً 

 لمشهود علٌة واالنتمام منه لضؽٌنة حدثت بٌنهما.با
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 الخاتمة

 
الحمد هلل الذي كتب لنا العون فً إتمام هذا البحث الذي درسنا فٌه 
" شروط الشهادة فً الفمه اإلسبلمً والمانون الٌمنً " والذي خلصنا 

 فٌه للتوصل إلى النتائج والتوصٌات التالٌة :.

 أوالً: النتائج 

 ً نخرج بها من هذا  البحث ما ٌلً:.أهم النتائج الت

ً فً  -8 تعد الشهادة متى توفرت شروطها كاملة دلٌبلً لاطعا
الدعوى ووسٌلة مهمة لحفظ الدماء وصون الحموق وخدمة 

 العدالة.

ال تصح شهادة المجنون وال المعتوه ، وال ٌُعتمد بها فمهاً  -2
ً ، وال تصح شهادة األعمى إال فٌما ٌثبت بالتسامع  ولانونا

الشهرة على الراجح فً الفمه اإلسبلمً وهو ما سار علٌة و
 المانون الٌمنً .

ال تصح شهادة الصبً الممٌز وال ٌعتد بها أمام المضاء كدلٌل  -2
فً الدعوى منفردة، وٌستثنى من ذلن شهادة الصبٌان فٌما 
ٌحدث بٌنهم، فتمبل متى توفرت شروطها والتنع الماضً بها 

 لمطلب الثانً من المبحث األول.على النحو الذي بٌناه فً ا

التمبل شهادة الُمكره على الراجح فً الفمه اإلسبلمً ، وال  -1
 تعتبر ذات لٌمة فً الدعوى وفماً للمانون الٌمنً .

ال تمبل شهادة ؼٌر المسلم على المسلم على الراجح فً الفمه  -9
اإلسبلمً، وتمبل شهادة ؼٌر المسلم على مثله على النحو الذي 

 الشرط الرابع من المطلب الثانً من المبحث األول.بٌناه فً 

 األصل فً الشاهد العدالة متى كان مسلماً حتى ٌثبت العكس. -1
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العدالة: هً التزام المؤمورات واجتناب المحظورات والتحلً  -3
باألخبلق والبعد عن الشبهات والمحافظة على المروءه. حسب 

 رأي لباحث.

إدراكه بالرإٌة أو المشاهدة ، تُسمع شهادة األخرس فٌما ٌمكن  -1
وال ٌكون لها أدنى حجٌة فٌما ٌحتاج إلى السماع ، وكذا فً 

 الحدود كونها تدرأ بالشبهات ..

ال تمبل شهادة الشاهد متى جر لنفسه نفعاً أو دفع ضرراً  عنها  -5
بشهادته ، أو كان بٌنه وبٌن المشهود علٌة خصومة ، وكذا 

تهمة سواًء كان الشاهد شهادته على فعل نفسه مع مضنة ال
ً  أو أجٌراً أو صهراً ،  ً أو خادما لرٌبا للمشهود له أو صدٌما
وسواء كان الشاهد زوجاً أو زوجه للمشهود له ، على الراجح 
ً لما  فً الفمه اإلسبلمً وهذا ما سار علٌة المانون الٌمنً وفما

 فصلناه فً  المطلب الثالث من المبحث األول .

د فً حد وكذا المجروح فً عدالته، متى تمبل شهادة المجلو-82
ظهرت توبته على الراجح فً الفمه اإلسبلمً وهو ما سار 

 علٌة المانون الٌمنً.

وٌجب فً ذات الشهادة التً ٌبنً المضاء علٌها أحكامه -88
باإلضافة إلى كل ما سبك أن تإدى فً مجلس المضاء ، بلفظ 

ارة، وٌجب أشهد باستثناء األخرس فتإدى منه كتابة أو باإلش
أن تكون فً مواجهه الخصوم، وأن  تتمدمها دعوى شاملة لها 
ً للراجح من ألوال الفمهاء وهو ما سار علٌة المانون  وفما
الٌمنً، باستثناء الحسبة فٌما ٌتعلك  بحموق هللا فبل ٌشترط 
سبك الدعوى فٌها على الشهادة وٌجب أن تكون موافمة للوالع 

وال تكون بالنفً الصرؾ إال فٌما  عمبلً وحساً وشرعاً وعاده ،
ٌمتضً اإلثبات على النحو الذي بٌناه فً الشرط الخامس من 

 المبحث الثانً.
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ً ؼٌر مجهول، وأن -82 وٌجب فً المشهود به أن ٌكون معلوما
ً به ذاكراً لو ولت األداء وفما لما رجحه  ٌكون الشاهد عالما

 المشرع الٌمنً.

تكون الشهادة ذات حجٌة فً أما فٌما ٌتعلك بجرائم الحدود فبل -82
الدعوى بها، إلى بتوفر جملة من الشروط خبلصتها فً أن 
ٌكون الشهود جمٌعهم ذكوراً، عاٌنوا المشهود به بؤنفسهم، 
وأن تكون شهاداتهم مفصلة متفمٌن علٌها ؼٌر متنالضة، 
وٌجب أن تكون مكتملة النصاب، هذا على الراجح ؾ مذهب 

منً، وٌشترط األحناؾ دون جمهور الفمهاء والمانون الٌ
سواهم عدم تمادم الشهادة على الحدود، باستثناء جرٌمة المذؾ 
دون ؼٌرها، والراجح لدٌنا عدم لبول الشهادة فً جراء 
الحدود الخالصة هلل تعالى إذا تمادمت وتؤخر الشاهد  عن 

 أدائها بدون عذراً سائػ.

 ثانٌاً:ـ التوصٌات

 الدراسة باألتً:ـ نوصً المشرع الٌمنً من خبلل هذه

إضافة شرط اإلسبلم فً الشاهد ضمن الشروط التً نص  -8
( من لانون اإلثبات بحٌث ٌكون النص على 23علٌها فً المادة )

 ٌشترط فً الشاهد ما ٌلً:ـ  -8النحو األتً ))

أن ٌكون بالؽاً عالبلً مسلماً مختاراً عدالً(( وفماً لؤلسباب التً  -أ
 ابع من المطلب الثانً المبحث األول.أوردناها فً الشرط الر

(إثبات على أن تكون 23أن ٌعدل ألفمره )ج( من المادة)-2
كالتالً:)) والعدالة هً التزام المؤمورات واجتناب المحظورات 
والتحلً باألخبلق والبعد عن الشبهات والمحافظة على المروءه((. 

انً لؤلسباب التً أوردناها فً الشرط الخامس من المطلب الث
 المبحث األول.



 شروط الشهادة في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني 

 65 

( من لانون الجرائم 253( من المادة)2أن ٌحذؾ ألفمره ) -2
م. لؤلسباب التً أوردناها فً 8551( لسنة 82والعموبات رلم)

 الشرط األول من المبحث الرابع

وأن ٌنص المشرع الٌمنً على مدة زمنٌة تتمادم فٌها الشاهدة  -1
 تتولؾ أداء الشهادة على جرائم الحدود الخالصة هلل تعالى التً ال

فٌها على شكوى من أحد، لؤلسباب التً أشرنا إلٌها فً الشرط 
 السادس من المبحث الرابع.

( من لانون اإلثبات التً 835وأن ٌعدل نص المادة رلم ) -9
نصت على أن)) كل ما لم ٌرد به نص فٌعمل فٌه بؤحكام الشرٌعة 

ص المعدل على النحو اإلسبلمٌة والموانٌن النافذة(( بحٌث ٌكون الن
األتً)) وكل ما لم ٌرد به نص فٌعمل فٌه بالرأي الراجح فً مذهب 

 جمهور الفمه اإلسبلمً والموانٌن النافذة((وذلن لؤلسباب اآلتٌة:ـ

ألن فتح باب االجتهاد المطلك أمام المضاة ٌجعلهم ٌؤخذون  -أ
 بآراء الفمهاء التً تتفك مع رؼباتهم دون التمٌد بضابط معٌن.

وألن الشرٌعة اإلسبلمٌة واسعة النطاق لكثرة مذاهبها  -ب
واختبلفهم فً المسؤلة الواحدة على نحو ٌصل إلى عشرة ألوال فً 

 المذهب الواحد.

باإلضافة إلى إن ذلن ٌإدي إلى اختبلؾ األحكام وتنالضها  -جـ
 فً كافة مراحل التماضً.

 هذا ومن هللا نسؤل الهداٌة والتوفٌك..
 لما فٌه خدمة العدالة والفوز بالدارٌن. 
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 لائمة بؤهم المراجع

:ـ المرآن الكرٌم ًً  أوالً

 

 ثانٌاً:ـ كتب اللؽة

ألبن منظور المصري طبعة دار بٌروت  –لسان العرب  -8
 م8239 -م8591

 

 ثالثاً:ـ كتب الفمه اإلسبلمً

 المذهب الحنفً:-أوال:

بدائع الضائع فً ترتٌب الشرائع:ـ لعبلء الدٌن أبً بكر بن   -8
طبعة دار  -هـ913مسعود الكاسانً الحنفً المتوفً سنة 

 م.8511الكتب العلمٌة بٌروت 

للعبلمة كمال الدٌن  –فتح المدٌر فً شرح الهداٌة للمرؼٌنانً  -2
هـ، 118دمحم بن عبدالواحد المعروؾ بؤبن الهمام. المتوفً سنة 

 هـ.8291لمكتبة التجارٌة بمصر مطبعة ا

 المذهب المالكً:-ثانٌاً:

إلبراهٌم  –ٌة ومناهج األحكام تبصرة الحكام فً أصول األلض -8
علً بن فرحون                                                                            بن

مطبعة   –هـ المدنً 355المتوفً سنة  –الٌعمري المالكً 
 م8591هـ 8231الحلبً بالماهرة مصطفى 

حاشٌة الدسولً على الشرح الكبٌرة، للعبلمة الشٌخ دمحم بن  -2
مطبعة عٌسى الحلبً  -هـ8222المتوفً سنة  -عرفة الدسولً

 بمصر. –
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للشٌخ دمحم بن دمحم  -مواهب الجلٌل شرح مختصر خلٌل -2
هـ _ مطبعة السعادة 591المتوفً سنة  -المعروؾ بالحطاب

 هـ8225ولى بمصر لطبعه األ

 المذهب الشافعً: -ثالثاً:

حاشٌة العبلمة الشٌخ إبراهٌم البٌجوري على شرح العبلمة ابن  -8
طبعة دار ألفكر  –لاسم ألؽزي على متن الشٌخ أبً شجاع 

 م8551 -هـ 8181بٌروت 

للشٌخ دمحم بن احمد  –مؽنً المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  -2
طبعة دار إحٌاء التراث  هـ533الشربٌنً الخطٌب المتوفً سنة

 العربً لبنان 

 

 

 :المذهب الحنبلً -رابعاً:

ألبً دمحم عبدهللا بن احمد بن دمحم بن لدامه  -المؽنً ألبن لدامه -8
طبعة مكتبة الرٌاض الحدٌثة  -هـ 122الممدسً. المتوفً سنة 

 م8551

 المذهب الزٌدي: -خامساً:

متوفً سنة لؤلمام أحمد بن ٌحٌى المرتضى، ال -البحر الزخار -8
 م. 8513هـ مكتبة الخانجً بالماهرة الطبعة األولى 112

لئلمام أحمد بن ٌحٌى المرتضى المتوفً سنة  –شرح األزهار  -2
 هـ.8212 –مطبعة الجمالٌة بمصر  -هـ 112

 المذهب الظاهري: -سادساً:

المتوفً  –ألبً دمحم علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم  -لمحلى -8
 هـ.8292المنٌرٌة بالماهرة المطبعة   -هـ191سنة 



 شروط الشهادة في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني 

 68 

 

 رابعاً:ـ كتب الفمه اإلسبلمً الحدٌثة

–د. أحمد الحصري  ،  علم المضاء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة -8
 م.8533مكتبة الكلٌات األزهرٌة  الماهرة 

د/  ، المضاء واإلثبات فً الفمه اإلسبلمً والمانون الٌمنً -2
 م8512مطبعة األمانة بالماهرة –عبدالفتاح أبو العٌنٌن 

ً بالمانون الوضعً -2 د/ ،  التشرٌع الجنائً اإلسبلمً ممارنا
 م.2229مإسسة الرسالة طبعة –عبدالمادر عودة 

 دداإوالماهر  د/ عبد، المضاء واإلثبات فً الشرٌعة والمانون  -1
 م8551مكتبة اإلرشاد صنعاء  -العانً

–د/ عبدالكرٌم زٌدان ،  نظام المضاء فً الشرٌعة اإلسبلمٌة -9
 م.2229لرسالة طبعة مإسسة ا

 

 كتب الفمه المانونً -خامساً:

د. إبراهٌم إبراهٌم ، الشهادة كدلٌل إثبات فً المواد الجنائٌة   -8
 م8518عالم الكتب بالماهرة  ––الؽماز 

المحامً. عارؾ دمحم راوح ، موسوعة اإلثبات الجزائً  -2
 .م2229أوان للخدمات اإلعبلمٌة الٌمن طبعة  -الرباصً، 

أ.عائدة ، لواعد وإجراءات اإلثبات فً المانون الٌمنً   -2
عبدالملن عبدالفتاح الشامً،. مركز الصبلحً الحدٌث تعز 

 م.2221طبعة 

حجٌة الشهادة فً اإلثبات فً المانون الٌمنً والفمه اإلسبلمً   -1
أ.د/ عبدهللا علً الخٌاري، ، مركز األمٌن ، والمانون الممارن 
 للنشر والتوزٌع.
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د/ دمحم بن حسٌن ، مذكرات فً شرح لانون اإلثبات الٌمنً   -9
  ، ممرر على طبلب المعهد العالً للمضاء–الشامً 

، دار –د/ محمود نجٌب حسنً ، اإلجراءات الجنائٌة   -1
 م.8535النهضة العربٌة بالماهرة 

 

 سادساً:ـ أهم التشرٌعات

 م.8558دستور الجمهورٌة الٌمنٌة لسنة  -8

 م.8552( لسنة 28)لانون اإلثبات رلم  -2

 م.8551( لسنة 82لانون اإلجراءات الجزائٌة رلم ) -2

 م.8551( لسنة 82لانون الجرائم والعموبات رلم ) -1
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 الفهرس

  الصفحة                                                               الموضوع
 2  االهداء                                                  

                                                   1الشكر والتمدٌر                                               
 9                                                    الممدمة

 

 

 1                                          المبحث التمهٌدي
                         1                                                 ماهٌة الشهادة

 

        1                          الفروع األول:ـ تعرٌؾ الشهادة
  82         الفروع الثانً:ـ مشروعٌة الشهادة وحكم أداءها

 81                                             المبحث األول
 81                     الشروط الواجب توفرها فً الشاهد

 

المطلب األول:ـ الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال 
 81                                             تحمل الشهادة

 

  81                                      الشرط األول:ـ العمل
  89                                  الشرط الثانً:ـ البصر

  81                          الشرط الثالث:ـ الرإٌة المباشرة
المطلب الثانً:ـ الشروط الواجب توفرها فً الشاهد حال 

 83                                                أداء الشهادة
 

  83                                   الشرط األول:ـ البلوغ
  85                                      الشرط الثانً:ـ العمل

  22                                   الشرط الثالث:ـ االختٌار
  28                                    الشرط الرابع:ـ اإلسبلم

  21                                   الشرط الخامس:ـ العدالة
  21                                    الشرط السادس:ـ النطك

المطلب الثالث:ـ الشروط المتعلمة بصبلحٌة الشاهد ألداء 
 28                                                     الشهادة

 

  28        فً شهادتهالشرط األول:ـ أال ٌكون الشاهد متهماً 
                 28             أوالً:ـ أال ٌكون الشاهد خصماً للمشهود علٌه
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                     22                 ثانٌاً:ـ أال ٌكون الشاهد لرٌباً للمشهود له
ثالثاً:ـ أال ٌكون بٌن الشاهد والمشهود له زوجٌة أو 

 29                             مصاهرة أو صدالة أو تبعٌة
 

الشرط الثانً:ـ أال ٌكون الشاهد مجلوداً فً حد أو مجروحاً 
 21                                                  فً عدالة

 

 

 12                                             المبحث الثانً
 12                 الشروط الواجب توفرها فً ذات الشهادة

 

     12     الشرط األول:ـ أن تكون الشهادة فً مجلس المضاء
الشرط الثانً:ـ أن تكون الشهادة بحضور المشهود علٌه أو 

 18                                   وكٌله أو المنصوب عنه
 

  12              الشرط الثالث:ـ أن تإدى الشهادة بلفظ أشهد
  12       الرابع:ـ أن تتمدم الشهادة دعوى شاملة لهاالشرط 

الشرط الخامس:ـ أال تكون بالنفً الصرؾ إال إذا التضى 
 19                                                  اإلثبات

 11الشرط السادس :ـ أال ٌكذب الشهادة الوالع               

 

 
                                              المبحث الثالث

 11                  الشروط الواجب توفرها فً المشهود به

 

                11                  الشرط األول:ـ أن تكون الشهادة بمعلوم
ً بالمشهود به ذاكراً  الشرط الثانً:ـ أن ٌكون الشاهد عالما

 15                                             هلل ولت األداء
 

 

 92                                             المبحث الرابع
  92الشروط الواجب توفرها فً الشهادة على جرائم الحدود

 

  92                                    الشرط األول:ـ الذكورة
  91                                   الشرط الثانً:ـ األصالة
  99                                   الشرط الثالث:ـ التفصٌل
              91                                    الشرط الرابع:ـ االتفاق

  91                                 الشرط الخامس:ـ النصاب
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 12                              الشرط السادس:ـ عدم التمادم
 

 

 12                                                    الخاتمة
 

 

 11                                        لائمة بؤهم المراجع
                      

 

  32                                                   الفهرس
  


