 تعريف ال�شهادة� :أنها �إخبار بحق للغري على الغري بلفظ �أ�شهد. تعريف اال�ستخفاء (امل�ستخفي) :هو الذي يخفي نف�سه عن امل�شهود عليه لي�سمع �إقراره ،وال يعلم به. حج ّية ال�شهادة :حجة �رشعية ،تظهر احلق وال توجبه ،ولكن توجب على احلاكم احلكم مبقت�ضاها. م�شروعية ال�شهادةّ :دل على م�رشوعيتها الكتاب ،وال�سنّة ،والإجماع ،والعقل.
 بني البحث �أنواع ال�شهادات. �شروط ال�شاهد :الإ�سالم ،والبلوغ ،واحلرية ،والعقل ،والعدالة ،النطق ،وانتفاء التهمة القوية ،والب�رص. بني البحث حكم قبول �شهادة اال�ستخفاء واختالف الفقهاء يف ذلك على �سبعة �أقوال:القول الأول :قبولها� ،أخذ به املالكية ،وال�شافعية ،وهو رواية عن �أحمد ،بدليل� :أن النّا�س كانوا يدخلون
عنهن.
منهن ،ويحدّثون ّ
وبينهن حجاب ،في�سمعون ّ
على �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
جت�س�سوا».
القول الثاين :عدم قبولها ،وهو قول �أبي حنيفة وال�شافعي وهو رواية عن �أحمد وغريهم ،للآية« :وال ّ
القول الثالث :قبولها مع الكراهة ،وهو قول عي�سى بن دينار ،وابن كنانة ،م�ستدلني ب�أدلة القول الثاين
مع حملها على الكراهة.
القول الرابع� :أنه ال ي�شهد �إذا �سمع �إقرارا بقر�ض ،وي�شهد يف الإقرار بالدين ،وهو رواية عن �أحمد ،لأن
املق ّر بقر�ض ال يعرتف �أنه عليه الآن ،واملق ّر بدين يعرتف �أنه عليه الآن.
القول اخلام�س� :أنه باخليار يف ال�شهادة ،ولكن يجب عليه �إذا �شهد �أن ي�شهد ،وهو رواية عن �أحمد ،للآية:
«وال ي�أب ال�شهداء �إذا ما ُد ُعوا».
علي ،وهو رواية عن �أحمد وابن ر�شد من املالك ّية،
القول ال�ساد�س� :أنه ال ي�شهد حتّى يقول له املقر ا�شهد ّ
م�ستدلني بنقل لكالم بع�ض �أهل العلم.
القول ال�سابع :ال تقبل �إّال يف القذف ،وهو قول ابن �أبي حازم ،وابن املاج�شون ،م�ستدلني بنقل لكالم
بع�ض �أهل العلم.
رجح الباحث قبول �شهادة اال�ستخفاء مع اعتبار نظر القا�ضي يف امل�س�ألة ب�رشوط و�ضوابط.
 الرتجيحّ :28
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احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ،ون�ستغفره ،ونتوب �إليه ،ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا
ومن �سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له وا�شهد �أن ال �إله
�إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله ،اللهم ِّ
�صل و�سلم وبارك
عليه ،وعلى �آله و�أ�صحابه ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين� ،أما بعد :فلقد جاء دين
أ�سي�سه ،ومنع الظلم ب�ش َّتى �صوره و�أ�شكاله،
الإ�سالم ويف �أبرز مقا�صده �إقامة العدل وت� ُ
فالق�سط والعدل هو غاية الر�سالة املحمدية ،بل الر�ساالت كلها ،ﭧ ﭨ ﮁ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮀ احلديد ٢٥ :فهو
ٌ
عدل ينظم ميادين احلياة كلها ،ويعم حقوق اخلالق واملخلوق جميعها ،وي�شمل الأفعال
والأقوال والت�رصفات ب�شتى �أ�شكالهاٌ .
عدل يف كل ميدان ،وق�سط مع كل �إن�سان ،و�إن
دين الإ�سالم ،وهو يقرر مبادئ احلق ،وي�صوغ قواعد الإ�صالح وي�ؤ�س�س مناهج اخلري،
فهو الدين الذي يكفل لهذه املبادئ اخلرية ،واملناهج الإ�صالحية طرقاً تو�صل �إليها،
وو�سائل ت�ضمن �سالمتها مما ُيخل بها� ،أو يناق�ض �أغرا�ضها ويهدد مق�صودها .و�إن من
القيام بال�شهادة ومعرفة �أهميتها ،ودورها
�أبرز �أ�سباب �إقامة العدل ،و�أظهر ركائز الق�سط َ
يف املجتمع ،ومراعاة حقها والواجب نحوها.
ال�شهادة هي معيار لتمييز احلق من الباطل ،وحاجز يف�صل الدعاوى ال�صادقة من
الكاذبة ،قال بع�ضهم :ال�شهادة مبنزلة الروح للحقوق ،فاهلل �أحيا النفو�س بالأرواح
الطاهرة ،و�أحيا احلقوق بال�شهادة ال�صادقة.
وال�شهادة �رضورية لقيام احلياة االجتماعية ،وما يخالطها من �أحداث وي�صحبها
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من وقائع مادية وت�رصفات �إرادية ومعامالت وعالقات عائلية .قال �رشيح رحمه اهلل:
“احلكم دا ٌء ،وال�شهادة �شفا ٌء ،ف�أفرغ ال�شفاء على الداء”(((.
�إن توفية ال�شهادة حقَّها فر�ض الزم ،وواج��ب حم َّتم ،يقول َّ
جل وع�لا :ﮁ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮀ الطالق.٢ :
والقائمون ب�شهاداتهم يف عداد �أهل الرب والإح�سان ،ومن زمرة �أهل الف�ضل والإميان،
يقول جل وعال يف و�صف املكرمني :ﭧ ﭨ ﮁ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮀ املعارج.٣٣ :
ومن حقوق الإميان وواجباته ال�شهادة باحلق ،ولو على النف�س �أو �أقرب قريب ،ﭧ ﭨ

ﮁ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮀ

الن�ساء.١٣٥ :
و�أي�ضاً ف�إن ال�شهادة من �أهم طرق الإثبات ال�رشعية ،ولذلك �أجمع �أهل العلم على
اعتبارها من طرق الإثبات ،بل هي من �أهمها يف جميع احلقوق املالية ،ولعلي يف هذا
البحث �أن �أذكر نوعاً من �أنواع ال�شهادة ،وهو ال�شهادة يف اخلفاء ويف حال الغفلة� ،إذ
احلاجة قد تدعو �إليها ،وخا�صة يف حال كذب املدعى عليه ،و�أكله حقوق النا�س بالباطل،
ولي�س لدى املدعي ما يثبت ذلك� ،إال ال�شهادة عليه يف حال اال�ستخفاء والغفلة ،ولذلك
جاء هذا البحث املتوا�ضع ليبني حكم العمل بهذه ال�شهادة يف هذه احلالة ،ونظراً لأهمية
هذا املو�ضوع وكون م�سائله مل تنتظم يف بحث م�ستقل� ،أحببت �أن �أجمع هذه امل�سائل
يف بحث م�ستقل� ،أذكر فيه �أقوال العلماء يف كل م�س�ألة جرى فيها اخلالف ،و�أدلة كل
قول ،مع احلكم على �أ�سانيد الأحاديث الواردة يف هذه الأدلة مع الإ�شارة �إلى ما ميكن
�أن يرد على بع�ض هذه الأدلة من املناق�شات ،ثم �أذكر القول الراجح ووجه ترجيحه ،وقد
قمت برتجمة موجزة لغري امل�شهورين ما عدا ال�صحابة ،والأئمة الأربعة.
((( انظر  :املغني . 145 / 10
30
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التمهيد:

وي�شتمل على خم�سة م�سائل:

امل�س�ألة الأولى :تعريف ال�شهادة لغة وا�صطالح ًا

تعريف ال�شهادة لغة :
ت�ستعمل مبعنى احل�ضور ,واخلرب القاطع ،واملعاينة ،والق�سم ،وغري ذلك(((.
قال يف مقايي�س اللغة( :ال�شني والهاء والدال) �أ�صل يدل على ح�ضور وعلم
و�إعالم ،ال يخرج �شيء من فروعه عن الذي ذكرناه ،من ذلك :ال�شهادة يجمع الأ�صول
التي ذكرناها من احل�ضور والعلم والإعالم ،يقال� :شهد ي�شهد �شهادة(((.
ومن ا�ستعمال ال�شهادة مبعنى احل�ضور قوله تعالى :ﮁﮥﮦﮧﮨﮩ ﮀالبقرة:
� ١٨٥أي من ح�رض �شهر رم�ضان وهو مقيم غري م�سافر ،فيجب عليه ال�صوم((( ،وقال البخاري
باب :الغنيمة ملن �شهد الوقعة ) �أي :ح�رض((( ،ومن ا�ستعمالها مبعنى اخلرب
يف �صحيحه ٌ ( :
القاطع قوله تعالى :ﮁ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮀ يو�سف ٨١ :ومن ا�ستعمالها مبعنى املعاينة
قوله تعالى :ﮁ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﮀ الزخرف ١٩ :قال الراغب الأ�صفهاين((( يف �رشح معناها� :أ�شهدوا خلقهم،
يعني م�شاهدة الب�رص(((  ،ومن ا�ستعمالها مبعنى الق�سم ،قوله تعالى :ﮁ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮀ النور ، ٦ :قال يف الل�سان :ال�شهادة معناها اليمني ها هنا((( .
(((

انظر مادة �شهد يف  :ال�صحاح مادة �شهد  , 494 / 2والقامو�س املحيط مادة �شهد ( �ص  , ) 372ول�سان
العرب مادة �شهد  239 / 3وتهذيب اللغة  , 72 / 6وامل�صباح املنري مادة �شهد ( �ص . ) 324
معجم مقايي�س اللغة . 221 /3
اجلامع لأحكام القر�آن الكرمي . 299 / 2
�صحيح البخاري  ,كتاب فر�ض اخلم�س  ,باب الغنيمة ملن �شهد الوقعة  ,برقم ( . ) 3125

(((
(((
(((
(((
((( املفردات �ص ( . ) 269
((( ل�سان العرب مادة ( �شهد ) .
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تعريف ال�شهادة ا�صطالح ًا:

اختلف الفقهاء يف تعريف ال�شهادة يف اال�صطالح ،وذلك تبعاً الختالفهم يف ا�ستعمال
ال�شهادة ،ومن ا�ستعماالت الفقهاء لل�شهادة :الإخبار بحق للغري على الغري يف جمل�س
الق�ضاء ،وهو مو�ضوع البحث يف هذا امل�صطلح ،واختلفوا يف تعريف ال�شهادة بهذا املعنى
فعرفها احلنفية ب�أنها �إخبار �صدق لإثبات حق بلفظ ال�شهادة يف جمل�س الق�ضاء(((.
وعرفها املالكية ب�أنها� :إخبار حاكم من علم ليق�ضي مبقت�ضاه(.((1
وعرفها ال�شافعية ب�أنها� :إخبار بحق للغري على الغري بلفظ �أ�شهد(. ((1
وعرفها احلنابلة ب�أنها :الإخبار مبا علمه بلفظ �أ�شهد� ،أو �شهدت(، ((1
ولعل التعريف املختار ,هو تعريف ال�شافعية :وهو �إخبار بحق للغري على
الغري بلفظ �أ�شهد
�شرح التعريف:

قولنا �إخبار :جن�س يتناول الإخبار بحق ،والإخبار برواية .
بحق :قيد يدل على حمل الإثبات ،وهو احلق املدعى به ،وهو ي�شمل حق اهلل ،وحق
الآدمي ،ويخرج به الرواية للغري :قيد يخرج به الإخبار بحق نف�سه ،وهي الدعوى .
على الغري :قيد يخرج به الإخبار بحق على نف�سه وهو الإقرار .
بلفظ �أ�شهد� :أي تكون بلفظ �أ�شهد ،وهذا عند اجلمهور(. ((1

((( انظر  :فتح القدير  , 2 / 6والبحر الرائق  , 56 / 7واملب�سوط . 111 / 16
( ((1انظر  :ال�شرح الكبري  ،164/4ومواهب اجلليل  ،151/6وتب�صرة احلكام .205/1
( ((1انظر :حا�شية اجلمل  ،377/5وحتفة املنهاج  ،211/10وحا�شية قليوبي على �شرح املحلى.318/4
( ((1انظر  :املغني  ،4/12وال�شرح الكبري.
( ((1انظر � :شرح فتح القدير  , 315 /7وحا�شية املدين على �شرح الزر قاين  , 348 / 7واملغني  , 4 / 12ودرر
الأحكام �شرح جملة الأحكام . 304 / 4
32
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امل�س�ألة الثانية :تعريف �شهادة اال�ستخفاء لغة وا�صطالح ًا

خفيت ال�شي َء �أَخفيه� ،أي :كتمته ،و�أخفيت
اال�ستخفاء لغة :قال يف ل�سان العربُ :
خفي :خاف ،ويجمع على خفايا ،وامل�ستخفي مبعنى
ال�شيء� :سرتته وكتمته ،و�شيء ٌّ
وا�ستخفيت من ف�لان� ،أي :تواريت ،وا�سترتت( ,((1وق��ال يف ال�صحاح:
امل�سترت،
ُ
وا�ستخفيت منك� ،أي :تواريت ،وال تقل اختفيت( ،((1وبهذا يكون معنى اال�ستخفاء
هو :التواري واال�ستتار .
اال�ستخفاء ا�صطالح ًا� :أو (امل�ستخفي) هو الذي يخفي نف�سه عن امل�شهود عليه
لي�سمع �إقراره ،وال يعلم به ،مثل من يجحد احلق عالنية ويقربه �رساً ،فيختبئ �شاهدان
يف مو�ضع ال يعلم بهما املقر ,لي�سمعا �إقراره به ،ثم ي�شهدا به من بعد( ، ((1وت�سمى
اال�ستغفال واال�ستخفاء واالختباء.
امل�س�ألة الثالثة :حجية ال�شهادة

ال�شهادة حجة �رشعية ،تُظهر احلق وال توجبه ،ولكن توجب على احلاكم �أن يحكم
مبقت�ضاها ؛ لأنها �إذا ا�ستوفت �رشوطها ،ف�إنها تكون مظهرة للحق ،والقا�ضي م�أمور
(((1
بالق�ضاء باحلق

( ((1ل�سان العرب البن منظور  234 / 14و  , 235مادة ( خفا ) .
( ((1ال�صحاح للجوهري  , 3329 / 6مادة ( خفا ) .
( ((1انظر  :تب�صرة احلكام  , 281 / 3و املغني  , 211 / 14واملطلع �ص (  , ) 407واملو�سوعة الفقهية الكويتية
. 251 / 26
( ((1انظر  :فتح القدير  , 430 / 4والبدائع  , 282 / 6و�شرح منح اجلليل على خمت�صر خليل , 215 / 4
والإقناع  , 430 / 4ومنتهى الإرادات . 647 / 2
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امل�س�ألة الرابعة :م�شروعية ال�شهادة

دل على م�شروعية ال�شهادة الكتاب وال�سنة والإجماع والعقل .
1ـ من الكتاب :قوله تعالى :ﮁﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮀ البقرة. ٢٨٢ :
2ـ من ال�سنة :ما جاء يف ق�صة الأ�شعث بن قي�س ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :كان بيني وبني
رجل خ�صومة يف �شيء ،فاخت�صمنا �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال�(:شاهداك �أو
ميينه ) ،فقلت له� :إنه �إذاً يحلف وال يبايل ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :من
حلف على ميني ي�ستحق بها ً
ماال ،وهو فيها فاجر ،لقي اهلل وهو عليه غ�ضبان) (.((1
 3ـ الإجماع :فقد انعقد الإجماع على م�رشوعيتها لإثبات الدعوى(. ((1
 4ـ ومن املعقول :فلأن احلاجة داعية �إليها ،حل�صول التجاحد بني النا�س ،فوجب
الرجوع �إليها(.((2

(� ((1أخرجه البخاري يف �صحيحه  ,يف كتاب ال�شهادات  ,يف باب �س�ؤال احلاكم املدعي  :هل لك بينة ؟ برقم
( , )667وم�سلم يف �صحيحه يف كتاب الإميان  ,يف باب وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار ,
برقم (. ) 353
( ((1املغني . 124 / 14
( ((2املرجع ال�سابق .
34
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املبحث الأول
�أنواع ال�شهادات و�شروط ال�شاهد

وفيه مطلبان:
املطلب الأول� :أنواع ال�شهادات

النوع الأول :ال�شهادة املبا�شرة ،ويطلق عليها ال�شهادة الأ�صلية .
النوع الثاين  :ال�شهادة على ال�شهادة ،وي�سميها بع�ض العلماء ب�شهادة النقل ؛ لأنها
تنتقل من رجل �إلى �آخر ،وقد عرفها بع�ض املالكية ب�أنها� :إخبار ال�شاهد عن �سماعه �شهادة
غريه� ،أو �سماعه �إياه للقا�ضي(.((2
النوع الثالث :كتاب القا�ضي �إلى القا�ضي ،وهو ر�سالة من قا�ض يف بلد �إلى
قا�ض يف بلد �آخر حتتوي �شهادة ال�شهود على الغائب� ،أو غري ذلك(.((2
النوع الرابع :ال�شهادة باال�ستفا�ضة ،وهي كما عرفها ابن عرفة( .((2املالكي :ب�أنها
لقب ملا ي�رصح ال�شاهد فيه ب�إ�سناد �شهادته ل�سماع غري معني(. ((2
النوع اخلام�س� :شهادة احل�سبة ،ويق�صد بها �أن ي�ؤدي ال�شاهد �شهادة حتملها ابتداء
ال بطلب طالب ،وال بتقدم دعوى ،ومعنى (ح�سبة) �أي :احت�ساباً لوجه اهلل تعالى(.((2
النوع ال�ساد�س� :شهادة الزور ،وهي ال�شهادة بالكذب ليتو�صل بها �إلى الباطل من
( ((2انظر  :التفريع . 240 / 2
( ((2انظر  :معجم لغة الفقهاء . 377 / 1
( ((2هو  :حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ,ولد يف تون�س �سنة (  716هـ )  ,وهو �إمامها  ,وعاملها  ,وخطيبها,
ومفتيها  ,وهو من كبار فقهاء املالكية  ,تويف �سنة (  803هـ )  ,من م�صنفاته  :املب�سوط يف الفقه  ,واحلدود
يف التعريفات الفقهية  .انظر ترجمته يف  :الديباج املذهب �ص  ,337والأعالم . 272 / 7
( ((2انظر  :جواهر الإكليل . 242 / 2
( ((2انظر  :املب�سوط  , 146 / 16وال�شرح الكبري . 133 / 12
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�إتالف نف�س� ،أو �أخذ مال� ،أو حتليل حرام� ،أو حترمي حالل(.((2
النوع ال�سابع� :شهادة الأبداد :وهم املتفرقون ،واحدهم بد ،من التبديد؛ لأن
ال�شهود �شهدوا يف ذلك متفرقني ،واحد هنا و�آخر يف مو�ضع �آخر ،وواحد اليوم
وواحد غداً ،وواحد على معنى ،وواحد على معنى �آخر(. ((2
املطلب الثاين � :شروط ال�شاهد

ا�شرتط �أهل العلم لل�شاهد لتقبل �شهادته جملة من ال�رشوط ،وهي بوجه عام:
1ـ الإ�سالم ،فال تقبل �شهادة الكافر على امل�سلم والدليل قوله تعالى :ﮁ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮀ البقرة , ٢٨٢ :والكافر لي�س من رجالنا ،وال ممن
نر�ضى.
وقوله :ﮁﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮀ الطالق ، ٢ :والكافر لي�س كذلك(.((2
2ـ البلوغ ،فال تقبل �شهادة ال�صبي لقلة ال�ضبط ،وي�ستثنى من ذلك �شهادة ال�صبي
على ال�صبيان عند بع�ض �أهل العلم(.((2
3ـ احلرية عند احلنفية( ، ((3واملالكية( ، ((3وال�شافعية( ، ((3دون احلنابلة(. ((3
4ـ العقل ،فال ت�صح �شهادة املجنون اتفاقاً(. ((3
(((2
(((2
(((2
(((2
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
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انظر  :حا�شية الطحاوي  , 260 / 3ومواهب اجلليل  , 122 / 6ومغني املحتاج . 437 / 4
انظر  :تب�صرة احلكام بهام�ش العلي املالك . 338 / 1
انظر  :املغني . 185 / 9
انظر  :املب�سوط  , 136 , 135 / 16و�شرح اخلر�شي  , 176 / 7والأم  , 49 / 7والفروع . 579 / 6
انظر  :املب�سوط . 113 / 16
انظر  :التاج والإكليل . 161 / 8
انظر  :حتفة املحتاج . 211 / 10
انظر  :الفروع . 560 / 6
انظر :بدائع ال�صنائع  , 267 / 6والتاج والإكليل  , 162 / 8وحتفة املحتاج  , 212 / 1والفروع .560/ 6
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5ـ العدالة ،وتكون ب�صالح الدين واملروءة(. ((3
6ـ النطق ،عند اجلمهور( ، ((3ال�شرتاطهم لفظ �شهدت� ،أو �أ�شهد ،والراجح عدم
ا�شرتاط ذلك ،بل يقبل كل ما يدل على معنى ال�شهادة من لفظ �أو كتابة �أو �إ�شارة عاجز،
وهو ر�أي املالكية(. ((3
7ـ انتفاء التهمة القوية ،ك�شهادة عمودي الن�سب� ،أو ال�شهادة على عدوه� ،أو مبا
يجلب له نفعاً� ،أو يدفع عنه �رضراً(. ((3
8ـ الب�صر ،عند احلنفية( ، ((3والراجح قول اجلمهور( ، ((4يف عدم ا�شرتاطه يف
ال�شهادة على الأقوال.
املبحث الثاين
حكم قبول �شهادة اال�ستخفاء

اختلف العلماء يف قبول �شهادة اال�ستخفاء على �أقوال ،وقبل اخلو�ض يف ذكر هذه
الأقوال �أبني ،ب�أن هناك من العلماء من جعل اخلالف يف هذه امل�س�ألة على قولني وهما:
القبول ،واملنع ،وهناك من ف�صل وذكر �أكرث من قول يف هذه امل�س�ألة ،وهو ال�صحيح،
وهو ما �س�أذكره هنا ب�إذن اهلل .
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
(((4

انظر  :املقنع . 236 / 26
انظر  :بدائع ال�صنائع  , 268 / 6وحتفة املحتاج  , 215 / 10والفروع . 560 / 6
انظر  :التاج والإكليل . 166 / 8
انظر  :اجلوهرة النرية  , 229 / 2والتاج والإكليل  , 167 / 8وحتفة املحتاج  , 212 / 10والفروع .582 / 6
انظر  :بدائع ال�صنائع . 268 / 6
انظر  :التاج والإكليل  , 166 / 8وحتفة املحتاج  , 257 / 10والفروع . 580 / 6
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القول الأول� :أن �شهادة اال�ستخفاء مقبولة ،وذهب �إليه املالكية( ،((4وال�شافعية(,((4
وهي رواية عن �أحمد ,قال عنها يف املغني وال�رشح الكبري والإن�صاف ب�أنها �صحيحة(.((4
القول الثاين :عدم قبول �شهادة اال�ستخفاء ،وهو قول �أبي حنيفة( ,((4وال�شافعي يف
القدمي( ((4ورواية عن �أحمد( ((4وقال به القا�ضي �رشيح( ((4وبه ق�ضى( ((4وال�شعبي(.((4
القول الثالث :القول بقبولها مع الكراهة ،وهو قول عي�سى بن دينار( ,((5وابن
كنانة(.((5
قال ابن كنانة يف املجموعة :من له قبل رجل حق ،و�أراد �أن ي�أخذ عليه مييناً وقد
جحده ،فخب�أ له قوم ف�شهدوا عليه باحلق �أو باليمني ،قال� :شهادتهم مقبولة وبئ�س ما
( ((4وقيدوه ب�شرط �أن يكون امل�شهود عليه غري خمدوع ,وال خائن  ,وانظر  :تب�صرة احلكام  , 281 / 3والبيان
والتح�صيل . 56 / 10
( ((4انظر  :رو�ضة الطالبني  , 243/ 11و مغني املحتاج . 437 / 4
( ((4انظر  :املغني  , 211 / 14وال�شرح الكبري  ,288 / 29والإن�صاف . 288 / 29
( ((4انظر  :عمدة القاري . 277 / 13
( ((4انظر  :رو�ضة الطالبني  , 243 / 11ومغني املحتاج . 437 / 4
( ((4انظر  :ال�شرح الكبري  , 288 / 29والإن�صاف . 288 / 29
( ((4هو �شريح بن احلارث بن قي�س بن اجلهم الكندي � ,أبو �أمية  ,وهو من �أ�شهر الق�ضاة يف �صدر الإ�سالم,
ويل ق�ضاء الكوفة يف زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ر�ضي اهلل عنهم  ,تويف �سنة (  77هـ )  .انظر
ترجمته يف  :تهذيب التهذيب  , 326 / 4و�شذرات الذهب . 85 / 1
( ((4انظر لقول �شريح يف  :ال�سنن الكربى  , 251 / 10وم�صنف ابن �أبي �شيبة  , 498 / 6برقم ( , ) 1819
وم�صنف عبدا لرزاق  , 356 / 8برقم ( . )15523
( ((4ال�شعبي هو :عامر بن �شراحبيل ال�شعبي � ,أ�صله من ِح ْمري ,ولد ون�ش�أ بالكوفة �سنة 19هـ وهو راوية فقيه
ثقة من كبار التابعني ,تويف �سنة 103هـ انظر :تذكرة احلفاظ  74 /1وتهذيب التهذيب 69 / 5وانظر لقوله
يف :ال�سنن الكربى للبيهقي  , 251 / 10وم�صنف عبدا لرزاق  , 356 / 8برقم ( . ) 15522
( ((5هو عي�سى بن دينار� ,أبو حممد الغافقي القرطبي الأندل�سي ,قال عنه الذهبي  :كان �صاحل ًا خريا  ,ورعاً
ُيذكر ب�إجابة الدعاء  ,تويف �سنة (  212هـ )  .انظر ترجمته يف � :سري �أعالم النبالء  , 440 / 12و�شذرات
الذهب .. 28 / 2
( ((5هو عثمان بن عي�سى بن كنانة � ,أبو عمرو  ,وقد اخذ عن الإمام مالك  ,وا�شتهر بالر�أي  ,وكان الإمام مالك
يجله  ,تويف �سنة (  286هـ )  ,و انظر ترجمته يف  :ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك . 291 / 1
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�صنعوا حني دخلوا ذلك املدخل(. ((5
القول الرابع� :أنه �إذا �سمعه يقر بقر�ض ال ي�شهد ،و�إذا �سمعه يقر بدين �شهد وهو
رواية عن الإمام �أحمد(. ((5
القول اخلام�س� :أنه �إذا �سمع �شيئاً فدعي �إلى ال�شهادة به ،فهو باخليار �إن �شاء �شهد
و�إن �شاء مل ي�شهد ،ولكن يجب عليه �إذا �شهد �أن ي�شهد ،وهو رواية عن الإمام �أحمد(.((5
علي ،كما �أنه ال يجوز �أن
القول ال�ساد�س� :أنه ال ي�شهد حتى يقول له املقر ا�شهد ِّ
ي�شهد على �شهادة رجل حتى ي�سرتعيه �إياها ،ويقول له ا�شهد على �شهادتي .وهو رواية
عن الإمام �أحمد( ,((5وقول ابن ر�شد( ((5من املالكية( ,((5وهو �أنه ال ي�شهد حتى يقول
علي ،كما �أنه ال يجوز �أن ي�شهد على �شهادة رجل حتى ي�سرتعيه �إياها،
له املقر ا�شهد ِّ
ويقول له ا�شهد على �شهادتي.
القول ال�سابع :وهو قول ابن �أبي حازم( ((5وابن املاج�شون(� ,((5أنها ال تُقبل �إال �أن
( ((5انظر  :البيان والتح�صيل . 27 / 10
( ((5انظر  :ال�شرح الكبري  , 290 / 29والإن�صاف . 291 / 29
( ((5انظر  :ال�شرح الكبري  , 290 / 29والإن�صاف . 291 / 29
( ((5انظر  :املراجع ال�سابقة .
( ((5هو حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�شد � ,أبو الوليد  ,فقيه مالكي وفيل�سوف طبيب  ,كان يلقب باحلفيد ,
وقد ولد يف الأندل�س �سنة (  520هـ )  ,وقد اتهم بالزندقة والإحلاد  ,فنفي �إلى مراك�ش ,و�أحرقت بع�ض
كتبه وقد مات مبراك�ش �سنة  595هـ ودفن بقرطبة  ,من م�صنفاته  :بداية املجتهد  ,وتهافت التهافت .
انظر ترجمته يف �شذرات الذهب  , 320 / 4والأعالم . 213 / 6
( ((5انظر  :تب�صرة احلكام . 381 / 3
( ((5هو عبدا لعزيز بن �أبي حازم �سلمة بن دينار � ,أبو متام املدين  ,ولد �سنة (  107هـ ) وهو فقيه حمدث ,
قال عنه الإمام �أحمد  :مل يكن باملدينة بعد مالك �أفقه من ابن �أبي حازم  ,وقد تويف �سنة (  184هـ ) .
انظر ترجمته يف  :تهذيب التهذيب  , 335 / 6وتذكرة احلفاظ . 247 / 1
( ((5هو عبد امللك بن عبد العزيز بن عبدا هلل بن �أبي �سلمة املاج�شون التيمي بالوالء  ,و�أ�صله من فار�س ,
ومعنى املاج�شون هو ما خالط حمرته بيا�ضه  ,ولقب بذلك حلمرة يف وجهه  ,وكان ابن املاج�شون فقيها
مالكي ًا ف�صيح ًا  ,وقد دارت عليه الفتيا باملدينة  ,وقد تويف �سنة (  212هـ ).
انظر ترجمته يف  :الديباج املذهب �ص  , 153و�شجرة النور �ص  , 56والأعالم 305 / 4
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يكون قذفاً(. ((6
الأدلة:
ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول ب�أدلة هي:
1ـ حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما� ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم انطلق و�أُبي
بن كعب ر�ضي اهلل عنه ي�ؤمان النخل التي فيها ابن �صياد ( ,((6حتى �إذا دخل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم َطفِق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يتقي بجذوع النخل وهو
َيخْ ت ُِل(� ((6أن ي�سمع من ابن �صياد �شيئاً قبل �أن يراه ،وابن �صياد م�ضطجع على فرا�شه يف
قطيفة( ((6له فيها َر ْم َر َم ٌة �أو َز ْم َز َم ٌة( ((6فر�أت �أم ابن �صياد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو
اف ـ وهو ا�سم ابن �صياد هذا حممدٌ،
يتقي بجذوع النخل ،فقالت البن �صياد� :أي َ�ص ِ
فتناهى ابن �صياد ،ويف لفظ م�سلم ( فثار ابن �صياد ) ،فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
( لو تَر َك ْت ُه َبي ) (.((6
وجه الداللة من احلديث :قال املهلب( ((6يف حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما من
( ((6انظر  :تب�صرة احلكام . 281 / 3
ً
( ((6هو �صايف  ,وقيل عبدا هلل بن �صياد � ,أو �صائد  ,وكان من يهود املدينة  ,وكان �صغريا عند قدوم النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم املدينة  ,وكان ابن �صياد دجا ًال  ,وكان يتكهن �أحيان ًا  ,في�صدق ويكذب  ,فانت�شر
خربه بني النا�س  ,و�شاع �أنه الدجال  ,ف�أراد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يطلع على �أمره ويتبني حاله
فكان يذهب �إليه خمتفي ًا حتى ال ي�شعر به رجاء �أن ي�سمع منه �شيئ ًا  ,وكان يوجه �إليه بع�ض الأ�سئلة التي
تك�شف عن حقيقته  ,وقد عا�ش بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,ثم فقد يوم احلرة  ,انظر ترجمته يف :
فتح الباري . 325 / 13
( ((6قال يف النهاية يف غريب احلديث  : 10 / 2ختل الرجل �إذا اختفى له  ,وطلبه من حيث ال ي�شعر ا.هـ
( ((6القطيفة هي  :ك�ساء له َخ ْمل  ,واخلميلة هي الأ�سود من الثياب  ,وانظر  :النهاية البن الأثري . 81 / 2
( ((6الزمزمة  :هو ال�صوت اخلفي الذي ال يكاد يفهم ,وانظر  :النهاية يف غريب احلديث . 313 / 2
(�	((6أخرجه البخاري يف �صحيحه  ,يف ال�شهادات  ,يف باب �شهادة املختبي  ,برقم  , ) 2638( ,وم�سلم يف
�صحيحه يف الفنت  ,يف باب ذكر ابن �صياد  ,برقم ( . ) 7355
( ((6هو املهلب بن �أحمد بن �أبي �صفرة �أ�سيد بن عبدا هلل الأ�سدي الأندل�سي املريِّ  ,وكان �أحد الأئمة الف�صحاء
 ,املو�صوفني بالذكاء ,وهو�شا رح �صحيح البخاري  ,وقد ويل ق�ضاء املر ِّية  ,تويف �سنة (  435هـ )  .انظر
ترجمته يف  :ال�سري  , 579 / 17و�شذرات الذهب . 255 / 3
40
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الفقه ،جواز االحتيال على امل�سترتين بالف�سق وجحود احلق ،ب�أن يختفي عنهم ،حتى
ي�سمع منهم ما ي�سترتون به من احلق ،ويحكم به عليهم ،ولكن بعد �أن يفهم عنهم فهماً
ح�سناً ؛ لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( ::لو تَر َك ْت ُه َب نَّيَ) ( ، ((6وهذا احلديث ا�ستدل به
البخاري يف �صحيحه على جواز �شهادة املختبئ ،فقال :باب �شهادة املختبئ ،ثم ذكر
احلديث(. ((6
 2ـ حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :جاءت امر�أة رفاعة القرظي �إلى النبي �صلى
فتزوجت عبدا لرحمن
اهلل عليه و�سلم فقالت :كنت عند رفاعة فطلقني ف�أبَ َّت طالقي،
ُ
ابن الزبري� ,إمنا معه مثل ُه ْدبَ ِة الثوب ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أتريدين �أن ترجعي
�إلى رفاعة؟ ال حتى تذوقي ع�سيلته ،ويذوق ع�سيلتك) ،و�أبو بكر جال�س عنده،
وخالد ابن �سعيد بن العا�ص بالباب ينتظر �أن ي�ؤذن له ،فقال يا �أبا بكر� ،أال ت�سمع �إلى
هذه ما جتهر به عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؟(.((6
وجه الداللة من احلديث :قال يف عمدة القاري :ومطابقته للرتجمة ـ حيث ترجم
له البخاري بقوله :باب �شهادة املختبي ـ ت�ؤخذ من قوله( :وخالد بن �سعيد � )...إلى
�آخر احلديث ،بيان ذلك� ،أن خالداً �أنكر على امر�أة رفاعة ما تلفظت به عند النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ومل ينكر عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على ذلك ،وكان �إنكار خالد
عليها ،العتماده على �سماع �صوتها ،وهذا هو حا�صل ما يقع من �شهادة ال�سمع ؛ لأن
خالداً مثل املختفي عنها(.((7
( ((6انظر �شرح �صحيح البخاري البن بطال . 10 / 8
( ((6انظر � :صحيح البخاري يف كتاب ال�شهادات  ,باب �شهادة املختبئ .
(� ((6أخرجه البخاري يف �صحيحه  ,يف ال�شهادات يف باب �شهادة املختبئ  ,برقم (  , ) 2639وم�سلم يف
�صحيحه ,يف النكاح  ,يف باب ال حتل املطلقة ثالث ًا ملطلقها حتى تنكح زوج ًا غريه  ,ويط�أها  ,ثم يفارقها ,
وتنق�ضي عدتها ,برقم ( . ) 3527
( ((7انظر  :عمدة القاري ب�شرح �صحيح البخاري  , 278 / 13وفتح الباري . 250 / 5
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وقال ابن املني( :((7مو�ضع الدليل من حديث زوجة رفاعة� ،أن خالداً نقل عنها
و�أنكر عليها مبجرد �سماع �صوتها ،و�إن كان �شخ�صها حمتجباً عنه ،وهذا حا�صل �شهادة
املختبئ ،واهلل �أعلم(.((7
وقال املهلب :يف حديث رفاعة جواز ال�شهادة على غري احلا�رض من وراء الباب
وال�سرت؛ لأن خالد بن �سعيد �سمع قول امر�أة رفاعة عند النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وهو
من وراء الباب ،ثم �أنكر عليها بح�رضة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر حني دخل
�إليهما ،ومل ينكر ذلك عليه (. ((7
3ـ �أن النا�س كانوا يدخلون على �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وبينهم وبينهن
(((7
حجاب في�سمعون منهن ،ويحدثون عنهن ،وقد �س�أل �أبو بكر بن عبدالرحمن
و�أبوه( ، ((7وعائ�شة ،و�أم �سلمة ر�ضي اهلل عنهن من وراء حجاب ،و�أخربا عنهما(.((7
4ـ قيا�س �شهادة املختبئ على �شهادة الأعمى بجامع معرفة الأ�صوات ،وهذا مبني
على م�س�ألة ال�سمع هل هو �شهادة �أم ال؟
( ((7هو � :أحمد بن حممد بن من�صور بن �أبي القا�سم بن خمتار � ,أبو العبا�س الإ�سكندري املالكي  ,املعروف
بابن املنيرِّ  ,ولد �سنة ( 620هـ )  ,قال عنه العز بن عبدا ل�سالم  :الديار امل�صرية تفخر برجلني يف طرفيها
 ,ابن دقيق العيد  ,وابن املنيرِّ  ,تويف �سنة (  683ه) انظر ترجمته يف  :الديباج املذهب �ص  , 71و�شذرات
الذهب . 381 / 5
( ((7انظر  :كتاب املتواري على �أبواب البخاري  ,البن املنيرِّ . 304 / 1
( ((7انظر � :شرح �صحيح البخاري البن بطال . 10 / 8
( ((7هو �أبو بكر بن عبدا لرحمن بن احلارث بن املغرية املخزومي  ,وا�سمه كنيته  ,وهو من �سادات بني خمزوم
 ,وهو �أحد الفقهاء ال�سبعة ,وكان يقال له راهب قري�ش ,لكرثة �صالته وعبادته ,تويف �سنة(  94هـ) انظر
ترجمته يف  :طبقات ابن �سعد  , 207 / 5و�سري �أعالم النبالء . 416 / 4
( ((7هو عبدا لرحمن بن احلارث بن املغرية املخزومي  ,من كبار التابعني  ,و�أ�شراف قومه  ,يو�صف بالعقل
والف�ضل  ,وقد ولد يف حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ولي�س له �صحبة  ,وقد تويف قبل معاوية ر�ضي اهلل
عنه .
انظر ترجمته يف  :طبقات ابن �سعد  , 5 / 5و�سري �أعالم النبالء . 484 / 3
( ((7انظر � :شرح �صحيح البخاري البن بطال . 10 / 8
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فمن �أجاز �شهادة ال�سمع فقد �أجاز �شهادة اال�ستخفاء ،ومن منع �شهادة ال�سمع فقد
منع �شهادة اال�ستخفاء(.((7
و�أما وجه تقييد املالكية بقبول �شهادة املختبئ ب�رشط �أن يكون امل�شهود عليه غري
خمدوع وال خائن ،فقد قال الإمام مالك فيما رواه عنه ابن وهب( ,((7يف رجل �أدخل
رجلني بيتاً ،و�أمرهما �أن يحفظا ما �سمعا ،وقعد برجل من وراء البيت حتى �أقر له مباله
ف�شهدا عليه بذلك ،فقال�( :أما الرجل ال�ضعيف �أو اخلائف �أو املخدوع الذي يخاف
�أن ي�ستميل �أو ي�ست�ضعف �إذا �شهدا عليه ،فال �أرى ذلك يثبت عليه ،وليحلف �أنه
ما �أقر له بذلك �إال ملا يذكر ،و�أما الرجل الذي لي�س على ما و�صفت وع�سى �أن يقول
يف خلوته� :أنا �أقر لك خالي ًا ،وال �أقر لك عند البينة ،ف�إنه يثبت ذلك عليه ,وهذا
معنى قول ابن حريث( ((7وكذلك ُيفعل بالفاجر اخلائن) (.((8
املواز يف رجلني
و�سبب تقييد املالكية بهذا القيد؛ لأن احلاجة تدعو �إليه ،وقد قال ابن َّ
�أُقعدا من وراء حجاب ،لي�شهدا على رجل ،قال� :إن كان �ضعيفاً �أو خمتدعاً �أو خائفاً مل يلزمه،
وحلف ما �أقر �إال لأمر يذكر �أنه �أقر ب�سببه ،و�إن كان على غري ذلك لزمه ،ولعله ُيقر خائفاً(.((8
و�أجيب عن ا�شرتاط املالكية هذا ،ب�أنه ال وجه له ؛ لأن ذلك �رشط يف كل ال�شهادات،
فال داعي لإفراده .
قال �صاحب البهجة :وبقي �رشط �آخر وهو �أن ال يكون املقر خمدوعاً وال خائفاً ،قاله ابن
( ((7انظر  :عمدة القاري . 277 / 13
( ((7هو عبدا هلل بن وهب بن م�سلم �أبو حممد الفهري بالوالء  ,امل�صري  ,ولد �سنة (  125هـ )  ,وهو من
تالميذ الإمام مالك  ,والليث بن �سعد  ,وقد جمع بني احلديث والفقه والعبادة  ,عر�ض عليه الق�ضاء
فامتنع  ,وقد تويف مب�صر �سنة (  197هـ )  ,انظر ترجمته يف  :ال�سري  ,223 / 9والتهذيب . 71 / 6
( ((7هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدا هلل املخزومي  ,وكان مولده قبل الهجرة  ,وهو من بقايا
�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ,الذين نزلوا الكوفة  ,تويف �سنة (  85هـ).
انظر ترجمته يف  :ال�سري  , 417 / 3وطبقات ابن �سعد .413 / 7
( ((8انظر  :عمدة القاري  , 277 / 13و تب�صرة احلكام .284 / 3
( ((8انظر  :تب�صرة احلكام . 281 / 3
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املواز( ((8و�إمنا تركه الناظم ؛ لأنه �رشط يف كل �شهادة ،ال يف خ�صو�ص ال�شهادة بالإقرار(.((8
َّ
دليل القول الثاين:
1ـ قال تعالى :ﮁ ﭝ ﭞ ﮀ احلجرات.١٢ :
وهذا االختفاء واال�ستماع حلديث الغري يعترب من التج�س�س املنهي عنه .
2ـ قال �صلى اهلل عليه و�سلم ( :من حدث بحديث ثم التفت فهي �أمانة ) (.((8
قال يف عون املعبود  :قوله�( :إذا حدث ) �أي عند �أحد ( احلديث ) �أي الذي يريد
�إخفاءه ( ثم التفت ) �أي مييناً و�شما ًال احتياطاً ( فهي ) �أي ذلك احلديث ،و�أنت باعتبار
خربه ،وقيل ؛ لأن احلديث مبعنى احلكاية ،وقيل �أي الكلمة التحدث بها ( �أمانة ) �أي
عند من حدثه� ،أي حكمه حكم الأمانة فيجب عليه كتمه .
وقال ابن ر�سالن( :((8لأن التفاته �إعالم ملن يحدثه �أنه يخاف �أن ي�سمع حديثه �أحد،
و�أنه قد خ�صه �رسه ،فكان االلتفات قائماً مقام اكتم هذا عني� ،أي خذه عني واكتمه،
( ((8هو حممد بن �إبراهيم بن زياد املعروف بابن املواز  ,ولد �سنة (180هـ)  ,وهو من كبار فقهاء املالكية,وقد
تفقه بابن املاج�شون وابن عبدا حلكم,وكان را�سخ ًا يف الفقه والفتيا,له كتابه امل�شهور باملوازية ,وهو من
�أجل كتب املالكية ,تويف بدم�شق �سنة (269هـ) انظر :الديباج املذهب  ,232وال�شذرات
( ((8انظر :البهجة يف �شرح التحفة . 159 / 1
(� ((8أخرجه �أحمد يف م�سنده برقم (  , ) 14474والطيال�سي برقم (  , ) 1761وابن �أبي �شيبة , 590 / 8
و�أبو داود يف الأدب  ,يف باب نقل احلديث برقم (  , )4868والرتمذي يف الرب وال�صلة يف باب ما جاء �أن
املجال�س بالأمانة برقم (  , ) 1959والطحاوي يف �شرح م�شكل الآثار برقم (  3386و , ) 3387واخلرائطي
يف منتقى املكارم برقم (  ) 324والطرباين يف الأو�سط برقم (  ) 2479والبيهقي يف ال�سنن يف ال�شهادات
يف باب من خرق �أعرا�ض النا�س  , 247 / 10كلهم من طرق عن ابن �أبي ذئب  ,عن عبدا لرحمن بن عطاء
عن عبدا مللك بن جابر بن ُعتيك عن جابر بن عبدا هلل به  ,وقد ح�سن �إ�سناده الرتمذي  ,وقال  :هذا
حديث ح�سن  ,و�إمنا نعرفه من حديث ابن �أبي ذئب  ,وقد ح�سنه العالمة الألباين كما يف �صحيح الرتمذي
برقم (  , ) 1959وال�سل�سلة برقم (  , ) 1090واحلديث مبجموع طرقه ح�سن لغريه .
( ((8هو �أحمد بن ح�سني بن ح�سن بن علي �أبو العبا�س الرملي ال�شافعي  ,ويعرف بابن ر�سالن  ,ولد بالرملة
بفل�سطني �سنة (  773هـ )  ,وهو عامل جليل  ,من م�ؤلفاته � :شرح �سنن �أبي داود  ,و�شرح �صحيح البخاري,
وت�صحيح احلاوي  ,تويف �سنة (  844هـ ).
انظر ترجمته يف � :شذرات الذهب  , 248 / 7وال�ضوء الالمع . 282 / 1
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وهو عندك �أمانة انتهى(. ((8
وقد ق�ضى �رشيح رحمه اهلل برد �شهادة امل�ستخفي  ،وذلك �أن رج ًال كان له على رجل
ديناً ،وكان يجحده يف العالنية ،ف�أقعد له قوماً ،ف�أ�شهدهم عليه يف ال�رس فاخت�صموا �إلى
�رشيح ،ف�أبطل �شهادتهم ،وقال :لو كانوا عدو ًال ما جل�سوا ذلك املجل�س(. ((8
وجعل املازري( ((8ومن تبعه علة رد �شهادة املختفي ،احلر�ص على التحمل(. ((8
وعن مالك �أي�ضاً احلر�ص على حتمل ال�شهادة قادح ،ف�إذا اختفى لي�شهد فهو حر�ص(.((9
و�أجيب عن ذلك :ب�أن ال�رضورة جتيز ذلك ،قال ابن ر�شد :تنبيه :وحيث �أجزنا �شهادته
فال يكون من باب احلر�ص على التحمل(. ((9
وهناك من ردها الحتمال وجود عداوة بني ال�شاهد وامل�شهود عليه( ,((9وقد قال عمر
ر�ضي اهلل عنه (ال تقبل �شهادة خ�صم وال ظنني) (.((9
( ((8انظر  :عون املعبود . 216 / 13
( ((8رواه وكيع يف �أخبار الق�ضاة  ,وانظر لقول �شريح يف  :م�صنف ابن �أبي �شيبة برقم (  , ) 1819وم�صنف
عبدا لرزاق يف م�صنفه برقم (  , ) 15523وال�سنن الكربى للبيهقي  , 251 / 10وعمدة القاري. 326 / 6
( ((8هو حممد بن علي بن عمر التميمي املازري و ن�سبته �إلى مازر بلدة ب�صقليه  ,ولد �سنة (  443هـ )  ,ولقب
بالإمام  ,وهو فقيه �أ�صويل  ,من م�صنفاته  :تعليق على املدونة  ,ونظم الفوائد يف علم العقائد  ,و�شرح
التلقني  ,تويف �سنة  536هـ  ,انظر ترجمته يف:الديباج املذهب �ص ,279ووفيات الأعيان . 285 / 4
( ((8انظر :التاج والإكليل . 135 / 11
( ((9انظر  :فتح الباري . 250 / 5
( ((9انظر  :تب�صرة احلكام . 287 / 3
( ((9انظر  :بداية املجتهد . 464 / 2
( ((9هذا الأثر �أخرجه عبدا لرزاق يف م�صنفه من حديث �أبي هريرة برقم (  ) 15365من طريق �إبراهيم بن حممد بن �أبي
يحيى الأ�سلمي  ,عن عبدا هلل  ,عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبدا هلل عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ,والبيهقي
يف ال�سنن  , 201 / 10من طريق عبيدا هلل بن مو�سى عن الزجني م�سلم بن خالد  ,عن العالء بن عبدا لرحمن عن �أبيه
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ,قال  :بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ً
مناديا يف ال�سوق �أنه ال جتوز �شهادة خ�صم
وال ظنني  ,قيل وما الظنني  ,قال  :املتهم يف دينه و�أخرجه �أبو داود يف املرا�سيل برقم (  , ) 396والبيهقي يف ال�سنن 10
 , 201 /من طريقني  ,عن حممد بن زيد ابن مهاجر عن طلحة بن عبدا هلل عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مر�س ًال ,
والظنني قال عنه يف النهاية يف غريب احلديث  :هو املتهم يف دينه  ,فعيل مبعنى مفعول  ,من ِّ
الظ َّنة � ,أ
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و�أجيب عن هذا الإ�شكال :ب�أن هذا بعيد ؛ لأن ذلك حمتمل يف كل ال�شهادات ،فال
ترد ال�شهادة �إال بقرينة .
ومنهم من ردها ملا فيها من املخادعة ،ومنهم من ردها �إذا كانت جتر نفعاً للم�شهود
له ،ولكن �أجيب عن ذلك ،ب�أن هذا يكون �سبباً يف رد جميع ال�شهادات ،و�أي�ضاً ميكن
�أن يقال :ب�أن ال�رضورة قد ت�ستدعي ذلك ،ملا فيه من جلب امل�صلحة ودرء املف�سدة،
ومعاملته باملثل ،ون�رصة املظلوم ،و�إعادة احلقوق �إلى �أ�صحابها .
دليل القول الثالث:
ا�ستدلوا ب�أدلة املانعني من قبول �شهادة امل�ستخفي ،وحملوها على الكراهة ،ومن
حجتهم �أي�ضاً :ب�أن ال�شهود قد �شاركوا يف التدلي�س ،وب�أن الأ�صوات قد تتفق وي�شبه
بع�ضها بع�ضاً ،ف�إن ر�آه ال�شهود وهو ال ي�شعر ،فهو مكروه ،وهو مو�ضع �إ�شكال وا�شتباه،
فرتكه �أحوط(.((9
ويجاب عن ذلك :ب�أن ال�رضورة ت�ستدعي عدم كراهتها ،ملا يف ذلك من جلب
امل�صلحة ودرء املف�سدة ،ون�رصة املظلوم ،ورد احلقوق �إلى �أهلها .
دليل القول الرابع :وهو �أنه �إذا �سمعه يقر بقر�ض فال ي�شهد ،و�إن �سمعه يقر بدين
�شهد ؛ لأن املقر بالدين معرتف �أنه عليه الآن ،واملقر بقر�ض ،ال يعرتف بذلك ؛ لأنه
يجوز �أنه اقرت�ض منه ثم وفاه(.((9
ويجاب عن هذا الدليل :ب�أنه ال وجه لهذا احل�رص والتفريق ،فهو خارج حمل النزاع .
دليل القول اخلام�س:
وهو �أنه باخليار يف ال�شهادة ،ولكنه يجب عليه �إذا �شهد �أن ي�شهد� ،إذا دعي ،لقوله
( ((9انظر  :البيان والتح�صيل 56 /10
( ((9انظر  :العدة �شرح العمدة �ص ( . ) 647
46
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تعالى :ﮁﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮀ البقرة ، ٢٨٢ :يعني للأداء(. ((9
ويجاب عن هذا الدليل :ب�أن هذا يف ال�شهادات كلها ،فيكون خارج حمل النزاع .
دليل القول ال�ساد�س:
علي ،كما �أنه ال يجوز �أن ي�شهد على
وهو �أنه ال ي�شهد حتى يقول له املقر ا�شهد ِّ
�شهادة رجل حتى ي�سرتعيه �إياها ،ويقول له ا�شهد على �شهادتي .
مل �أجد لهذا القول دليال ً ،و�إمنا نقل لكالم بع�ض �أهل العلم ،ومن ذلك ما نقله ابن
املنذر( ((9يف الإجماع ،حيث قال( :و�أجمعوا على �أن رج ًال لو قال ل�شاهدين :ا�شهدا
علي مائة دينار مثاقيل� ،أن عليهما �أن ي�شهدا بها� ،إذا دعا هذا
�أن لفالن ابن فالن َّ
الطالب �إلى �إقامة ال�شهادة) (.((9
ويجاب عن هذا القول :ب�أنه خارج حمل النزاع ،فهو يف �شهادة التحمل ،ولي�س
يف �شهادة اال�ستخفاء .
وقال يف املغني( :بعد �أن ذكر هذا القول :وهذا �إن �أراد به العموم يف جميع الأفعال،
فال ي�صح ؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إلى منع ال�شهادة عليها بالكلية ،ف�إن الغا�صب ال يقول لأحد:
غ�صبت ،وال ال�سارق ،وال الزاين ،وال القاتل ،و�أ�شباه ه�ؤالء ،وقد �شهد �أبو
ا�شْ َه ْد �أَين
ُ
بكرة و�أ�صحابه على املغرية بالزنا ،فلم يقل عمر :هل �أ�شهدكم �أو ال ؟( ، ((9وال قاله عثمان
( ((9انظر  :تف�سري ابن كثري . 498 / 1
( ((9هو حممد بن �إبراهيم بن املنذر الني�سابوري  ,ولد �سنة (  242هـ )  ,وهو من كبار الفقهاء املجتهدين ومل
يكن يقلد �أحد ًا  ,لقب ب�شيخ احلرم  ,و�أكرث ت�صانيفه يف بيان اختالف العلماء  ,من م�صنفاته  :الإ�شراف
على مذاهب �أهل العلم  ,والإجماع  ,تويف �سنة (  319هـ )  .انظر ترجمته يف  :تذكرة احلفاظ , 4 / 3
وطبقات ال�شافعية . 126 / 2
( ((9انظر  :الإجماع البن املنذر �ص ( . ) 77
(� ((9أخرجه البيهقي يف احلدود  ,يف باب �شهود الزنا �إذا مل يكملوا �أربعة  , 234 / 8وابن �أبي �شيبة يف احلدود,
يف باب الرجل يقذف الرجل . 535 / 9
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للذين �شهدوا على الوليد بن عقبة ب�رشب اخلمر( ، ((10ومل يقل هذا �أحد من ال�صحابة،
وال غريهم ،و�إن �أراد به الأفعال التي تكون بالرتا�ضي ،كالقر�ض ،والقب�ض فيه ،ويف
الرهن والبيع ،واالفرتاق ،ونحو ذلك جاز) (.((10
دليل القول ال�سابع:
قال يف تب�رصة احلكام :ي�شهد مبا �سمع من قذف دون غريه ؛ لأنه �أمر ُيحاط به،
بخالف غريه من املعامالت ،وكذلك الطالق(.((10
و�أجيب عن ذلك :بان هذا احل�رص ال وجه له ،ف�إنه ميكن الإحاطة بالقذف وغريه.
الرتجيح يف امل�س�ألة:
وبعد �أن ا�ستعر�ضنا لأقوال الفقهاء يف امل�سالة ،و�أدلتهم ،ومناق�شتها ،يرتجح يل واهلل
�أعلم ما ذهب �إليه �أ�صحاب القول الأول ،وهو قبول �شهادة اال�ستخفاء ،مع اعتبار نظر
القا�ضي يف امل�س�ألة ،وميكن �أن ي�ضاف �إلى قولهم بع�ض ال�رشوط وال�ضوابط يف امل�س�ألة،
وهي :
1ـ �أن يكون امل�شهود عليه جاحداً للحق منكراً له يف العالنية ،مقراً به يف ال�رس
قال عمرو بن حريث :وجتوز �شهادة االختفاء ،وكذلك ُيفعل باخلائن الفاجر(.((10
2ـ عدم وجود بينة عند �صاحب احلق ي�ستطيع �أن يثبت بها حقه .
(� ((10أخرجه م�سلم يف �صحيحه يف احلدود يف باب اخلمر برقم (  , ) 1707و�أحمد يف امل�سند برقم ( ,)624
و�أبو داود يف احلدود  ,يف باب احلد يف اخلمر برقم (  , ) 4481وابن ماجه يف احلدود يف باب حد ال�سكران
برقم (  , ) 2571والدا رمي يف ال�سنن يف احلدود  ,يف باب حد اخلمر . 175 / 2
( ((10انظر  :املغني . 208 / 14
( ((10انظر  :تب�صرة احلكام . 281 / 3
( ((10هذا الأث��ر �أورده البخاري يف �صحيحه تعليق ًا  ,يف كتاب ال�شهادات  ,يف باب �شهادة املختبي برقم (
 ,)2638ورواه عبدا لرزاق يف م�صنفه  ,يف ال�شهادات  ,يف باب ال�سمع �شهادة  ,و�شهادة امل�ستخفي  ,برقم
(  ,)15524والبيهقي يف ال�سنن  , 251 / 10و�أخبار الق�ضاة لوكيع . 246 / 2
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3ـ �أن ي�ستوعب ال�شهادة كاملة ويحيط بها ،ويعرف �صاحباها ،وبناء على ذلك،
ينبغي �أال يخفى عليه �شيء من �رسهم �أو جهرهم ،حتى ال يكون يف ال�شهادة نق�ص .
قال يف البهجة يف �شرح التحفة( :و�إمنا ا�شرتط هذا ال�رشط ؛ لأنه �إذا مل ي�ستوعب
الكالم قد يفوته �شيء لو �سمعه مل ي�شهد عليه� ،إذ قد يقول �رساً ما الذي عليك �إن جئت
بكذا ؟ فيقول :لك عندي كذا ،وي�سمع ال�شاهد اجلواب فقط ،ونحو ذلك فال ي�شهد
حتى يحيط ب�رسهم وجهرهم) (. ((10
 4ـ �أن يفهم عنهم فهماً ح�سناً ،حتى ال يكون جاه ًال ببع�ض معاين �أقوالهم .
 5ـ �أال يكون هناك عداوة بني ال�شاهد وامل�شهود عليه ؛ لأنها مظنة التدلي�س والكذب،
و�إحلاق ال�رضر.
 6ـ �أن يكون ال�شاهد عد ًال وم�شهوداً له بذلك .
 7ـ �أن يكون ال�شاهد ممن �سمع ال�شهادة بنف�سه ،دون �أن تنقل �إليه .
 8ـ �أن تكون هناك �رضورة لهذه ال�شهادة ،بحيث ال يثبت احلق �إال من خاللها .
9ـ �أال يكون املقر خمدوعاً وال خائفاً ،وال مكرهاً ،وال �ضعيفاً ؛ لأن ال�شهادة يف هذه
الأحوال غري مقبولة .
10ـ �أال تكون هذه ال�شهادة يف احلدود ،وي�ضاف �إلى هذه ال�رشوط ،ال�رشوط التي
ذكرها الفقهاء يف التحمل والأداء ،وهي يف التحمل جملة ( :العقل ،والتمييز ،و�أن
يكون التحمل عن علم ،ويف الأداء :الإ�سالم ،واحلرية ،والأهلية ،والنطق والعدالة،
وال�ضبط ،والذكورية يف احلدود والق�صا�ص ،و�أال يكون ال�شاهد حمدوداً بقذف ،و�أن
يكون ال�شاهد عاملاً بامل�شهود به ،و�أن تتفق �شهادة ال�شهود وال تتخالف �أو تتناق�ض ،و�أن
ي�سبق ال�شهادة �إنكار ،و�أن ي�ؤدي ال�شاهد ال�شهادة بلفظ ال�شهادة ) (. ((10
( ((10انظر  :التحفة �شرح البهجة . 160 / 1
( ((10انظر �إلى هذه ال�شروط وال�ضوابط يف  :املب�سوط  , 136 , 135 / 16وبدائع ال�صنائع  267 / 6و�شرح
اخلر�شي  , 176 / 7والتاج والإكليل  , 162 / 8والأم  , 49 / 7وحتفة املحتاج  212 / 1والفروع . 579 / 6
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اخلامتة

احلمد هلل� ،أحمده �سبحانه حمد ال�شاكرين ،و�أ�صلي و�أ�سلم على �أ�رشف الأنبياء
واملر�سلني� ،أما بعد:
ف�أختم هذا البحث ببيان �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها ،والتي من �أهمها:
1ـ �أن ال�شهادة من �أهم طرق الإثبات ال�رشعية .
2ـ �أن توفية ال�شهادة حقها فر�ض الزم ،و�رضورة لقيام احلياة االجتماعية.
3ـ �أن احلاجة قد تدعو للعمل ب�شهادة اال�ستخفاء ،وخا�صة عند تعذر البينة لدى
املدعي ،وح�صول الكذب واخلداع من املدعى عليه ،وانتفاء موانع قبول ال�شهادة .
4ـ �أن ال�شهادة هي� :إخبار بحق للغري على الغري بلفظ �أ�شهد ،و�أن �شهادة اال�ستخفاء
�أو (امل�ستخفي) هو :الذي يخفي نف�سه عن امل�شهود عليه لي�سمع �إقراره ،وال يعلم به،
مثل من يجحد احلق عالنية ويقربه �رساً ،فيختبئ �شاهدان يف مو�ضع ال يعلم بهما املقر,
لي�سمعا �إقراره به ،ثم ي�شهدا به من بعد.
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