
אא
אאא 
אאא 

אא 

@ @
@ @

Øycâb@ @

  شهادة الصغار
@ïßý⁄a@éÔÐÛa@¿æìãbÔÛaë@ïÈ™ìÛa@ @

 

אאא 
אאאאא 

 

א 
אא 

 
א 

אLאא 

א 
1429 J2008



  











  

  
  
  
  

çgõa†@ @
 

אאKKKא
אאאאKK 

KKKאאK 
אאKK 

KK 
  

  



  

  

Ší†Ômë@ŠØ‘@ @
  
אא

،א
אאא

אאאLא،אא
אאאLא،א
א،אאא

אאאLא
אאאK 

אאאL
אאK 

אאLא
אאאL

אL،אאאא
אאאאאK 

אא
אאK 



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
3 

 
  

  
احلمد هللا رب العاملني، عامل الغيب والشهادة، حيكم بني عباده فيما كانوا 
فيه خيتلفون، والصالة والسالم على من أرسله ربه تعاىل شاهداً ومبشراً ونذيراً، 

أمجعـني ومـن تـبعهم    ه وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، وعلى آله وصحب
  .بإحسان إىل يوم الدين

:
ومقاصده الكرميـة   ،ومبادئه القومية ،فلقد جاء اإلسالم بتعاليمه السمحة

ليحفظ للناس دينهم، ويصون هلم حقوقهم ؛ ولذلك تضمنت تشريعاته وجوب 
احملافظة على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال، واعتربت االعتداء على 

 ،نها جرمية تستحق العقاب يف الدنيا واآلخرة، وذلـك إلحقـاق العـدل   أي م
بعدة  ،وحرصت أشد احلرص على وسائل تبيان احلق وإظهاره ،واستتباب األمن

  .طرق، من أمهها الشهادة
ولكون الصغار ميثلون شرحية كبرية يف اتمع اإلسالمي فقد اكتسـبت  

سواء يف املدارس أو النـوادي   شهادم أمهية يف هذا الزمان وذلك الجتماعهم
فيها، وأيضاً ملا نسـمع ونـرى يف وسـائل     يوجدونوغريها من األماكن اليت 

اإلعالم من حوادث وجرائم تقع بني الصبيان من اعتداء أو جـرح أو قتـل ال   
جيتمع فيها الكبـار،  اليت ماكن األالصغار يف  جندحيضرها إال الصغار، وأيضاً قد 

. هدها غريهـم يشتداء أو جرح أو قتل تقع أمامهم ومل وقد يرون جرمية من اع
ما هو احلكـم يف هـذه   : وبالتايل فإن هذه األمور كلها تدفع املرء إىل التساؤل

  احلالة؟ وهل يذهب حق هؤالء هدراً أم ماذا؟
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من أجل ذلك رأيت أن أقوم بدراسة هذا املوضوع لبيان ماهية شـهادة  
@I@@a@ñ…bè‘@âbØyc@@@@ïßý⁄a@éÔÐÛa@¿@‰bÌ–Û@æìãbÔÛaëبعنـوان   تالصغار وكان

@ïÈ™ìÛaH   فما كان فيه من صواب فمن اهللا وما كان فيه من خطأ فمن نفسـي
  .والشيطان

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
sybjÛa@ @
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òa‰†Ûa@µg@Ý†½a@ @
  

  :ويشتمل على العناصر اآلتية

üëc@Zòa‰†Ûa@òÜØ’ßZ@ @

واليت جتري يف مجيـع   ،اجة امللحة للشهادةتكمن مشكلة البحث يف احل
ومل تعد حمصورة يف جمال القضاء بل تعـدت   ،جماالت احلياة اليومية بشكل كبري

تعتمد وإىل جلان الفصل بني اخلصومات سواء يف املدارس أو النوادي أو غريها، 
ولكن ليس مثة من يشهد غريهم،  ،على أشخاص مل تتوفر فيهم شروط الشهادة

اخلصوص الصغار كما حيدث يف املدارس االبتدائية اليت تسـتدعي   وعلى وجه
  .شهادة الصغار

وملا كانت اخلصومات تقع يف هذه امليادين بكثرة، وطبيعة العمل حتتـاج  
إىل فصل اخلصومات بسرعة دون تأخر كانت مشكلة هذا البحـث ظـاهرة   

  .من الضرورياتواحلاجة إليها 
يف بيان احلقيقة بعد اإلقرار؛  األقوى ديعاالستناد إىل شهادة الشهود إن 

  .عادة ال يظهر بسبب اخلوف أو التشاحن والتنافر الذي يصاحب اخلصومة وهو
د الشهادة الطريق االعتيادي لإلثبات يف الفقه اإلسالمي، ألهنـا  عتكما 

تنصب يف املعتاد على حوادث عابرة تقع فجأة، ويعـد االسـتدالل بشـهادة    
 عنه، ألن األفعال واحلوادث اليت تصبح يوماً مـن األيـام   الشهود أمر ال غىن

أساساً للدعاوى؛ ال سبيل إىل إثبات كلياا وجزئياا دون الرجوع إىل ذاكـرة  
  .األشخاص الذين شهدوا وقوعها ليكونوا شهوداً على احلادث
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يف أماكن قد تقع فيها اجلرميـة مـن    وجودهمولكون الصغار ممن ميكن 
بشكل وارد، وقد ال يرى اجلرمية اليت وقعت غريهم، فهل يعتد  الكبري والصغري

بشهادم يف تلك اجلرمية وبالتايل تصبح دليالً ميكن االستدالل به، أم أهنا تعـد  
  من قبيل القرائن، أم ماذا؟

  من هذا املنطلق فإن هذه الدراسـة سـوف حتـاول اإلجابـة علـى      
     :السؤال التايل

؟ ؟א
  
bîãbq@Zòa‰†Ûa@òÜ÷cZ@ @

  :ميكن أن نستهدي الطريق من خالل هذه التساؤالت

  وما شروطها ؟ ؟وما أنواعها ؟ما معىن الشهادة -1

  من هو الصغري، وما الفرق بينه وبني الصيب والطفل والغالم؟ -2

  ؟التمييز والبلوغما الفرق بني  -3

  غار؟من شهادة الص والقانونما موقف الفقه  -4

  مىت تقبل شهادة الصغار؟ ومىت ال تقبل؟ -5

  ما شروط شهادة الصغار؟ -6
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brÛbq@Zòa‰†Ûa@Òa†çcZ@ @

  :األهداف كثرية ومنها
  .بيان معىن الشهادة وأنواعها وشروطها  -1
  .بيان معىن الصغري والفرق بينه وبني الصيب والطفل والغالم -2
  .التمييز والبلوغبيان الفرق بني  -3
  .من شهادة الصغار والقانونن موقف الفقه بيا -4
  .بيان مىت تقبل شهادة الصغار ، ومىت ال تقبل -5
  .بيان شروط شهادة الصغار -6
  

bÈia‰@Zòa‰†Ûa@òîàçcZ@ @

مشروع لتعليمهم وتدريبهم، وواقـع  : االجتماع مشروع للصغار وواقع
يومية تطالعنـا  يف املدارس االبتدائية ويف النوادي وغريها، وملا كانت الصحف ال

بوقائع حتدث بني هؤالء التالميذ، فنقرأ أن طالباً استل فرجـاراً مـن أدواتـه    
اهلندسية املدرسية فطعن زميالً له أو فقأ عينه، فيقتل املطعون أو جيرح املفقوء أو 
أن أحدهم دفع برفيقه من على الدرج، فسقط مدرجاً بدمائه، وقد حيدث هـذا  

النصراف منها، وقد ال حيضر معهم كبري من مدرس قبل دخول املدرسة أو بعد ا
  تذهب دمـاء هـؤالء هـدراً    ه، فما احلكم يف مثل هذه احلاالت، وهل أو غري

  .أم ماذا؟ ومن ذلك تتضح أمهية هذه الدراسة
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@bßb@Z@òa‰†Ûa@wèäßZ@ @

ستعتمد الدراسة احلالية على املنهج  ،انطالقاً من طبيعة الدراسة وأهدافها
ي التحليلي املقارن الذي يقوم على استخالص النتائج، ومن مث حتليلها االستقرائ

  .للوصول إىل إجابات عن أسئلة الدراسة

@b…b@Zòa‰†Ûa@pbzÜİ–ß@áçcZ@ @

سأكتفي بتعريف املصطلحات اليت سريد ذكرهـا يف البحـث بإجيـاز    
وهـذه  . وستكون على التفصيل يف املبحث األول والثاين من الفصـل األول 

  :لحات هياملصط

ونعين به اإلخبار مبا علمه بلفظ خاص يف جملس احلكـم   :الشهادة  -أ

  .)1(وهو ما يعنيه العلماء من األداء يف الشهادة

  .)2(هو من دون البلوغ :الصغير -ب

يطلق على املولود من حني والدته إىل أن يفطـم، وقـال    :الصبي  -ج

  .)3(يقال للمولود بعد التمييز: بعضهم

  . )4(الصيب من سقوطه من بطن أمه إىل أن حيتلم :الطفل  -د

                                           
، بـدائع  )7/93( ، البن جنـيم ، البحر الرائق)7/339( ، البن اهلمامشرح فتح القدير: انظر) 1(

  ).5/398( ، للكاساينالصنائع
  ).11/401(لسان العرب، البن منظور : انظر) 2(
  ).14/450(املرجع السابق ) 3(
  ).402، 11/401(املرجع السابق ) 4(
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  .والصيب يطلق على الصغري    

  . )1(الولد الصغري :الغالم  -هـ

  . )2(هو الذي يفصل األشياء ويعزل بعضها عن بعض :المميز  -و

خروج املين يقظة أو مناماً، انتهاء حد الصغر، وأمارته هو  :البلوغ  -ز

  . )3(باالحتالمباجلماع من الذكر واألنثى، أو 

  

bÈib@ZòÔibÛa@pba‰†ÛaZ@ @

وهي أول ما يطلع عليه الباحث، فهو يريد تقدمي شيء جديد، من حيث 
  .مل تظهر بالشكل املطلوب اإلظهار واإلبراز ملسألة قد تكون موجوده، ولكنها

فشهادة الصغار تندرج حتت شروط الشهادة، وقـد تعرضـت كتـب    
  .ري بشكل غري مستقلوحبوث كثرية إىل حكم شهادة الصغ

بينما  ،الشهادة مدخالً من مداخل الدراسةشروط كانت يف هذا البحث 
  .تركز أصل الدراسة على شهادة الصغار

  :دراسات سابقة يف هذا الصدد وهي ثالثمن هنا أكتفي بعرض 

                                           
  ).2/511، 1(املصباح املنري، أمحد املقري ) 1(
  ).5/412(لسان العرب، البن منظور ) 2(
  ).6/597(املغين، البن قدامة ) 3(
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@òa‰†ÛaµëþaZ@âbØyþa@pbjqg@¿@ñ…bè’Ûa@òîyý•@ô†ßN@ @

  .لمطيريفيحان بن شالي بن عتيق ا/ للباحث 

غري منشور، عـام   -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة –رسالة دكتوراه 
  .هـ1402

אW 
بدأ الباحث رسالته بافتتاحية ذكر فيها أسباب اختيار املوضوع مث ذكـر  
خطة البحث، وتكلم فيها عن طرق اإلثبات اليت يراها أئمة الفتوى، ومكانـة  

الفرق بني الرواية والشهادة مث بني حكم الشـهادة  الشهادة من طرق اإلثبات و
  :والشروط الالزمة لصفة الشهادة وقسمها إىل قسمني

مسلماً، حراً ، مكلفاً ، : (شروط الشاهد نفسه وهي كونه: القسم األول
ناطقاً ، مسيعاً ، غري مغفل وال سيء احلفظ، بصرياً ، عدالً، أن ال يكون قاذفاً ، 

  ).عاملاً مبا يشهدغري متهم يف شهادته، 
  .هي الشروط املتعلقة بالشهادة نفسها: والقسم الثاين 

شهادة األربعة ، (بعد ذلك انصب الباحث يف بيان مراتب الشهادة وهي 
منفـردات ، احلكـم بالشـاهد    الثالثة ، الرجلني ، الرجل واملرأتان ، النساء 

  ).، احلكم بشهادة الواحدواليمني
الشهادة األصلية ، الشهادة على (شهادة وهي وأتبع ذلك ببيان أنواع ال

الشهادة ، الشهادة على كتاب القاضي إىل القاضي، الشهادة باالستفاضـة، مث  
  ).بني األثر املترتب على كل نوع

بعد ذلك خلص الباحث يف خامتته إىل بيان أهم النتائج اليت توصل إليها ، 
بالكتـاب والسـنة    الشهادة طريق شرعي من طرق اإلثبات وهي ثابتة: وهي



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
11 

 
  

واإلمجاع، وحتملها فرض كفائي وكذلك أداؤها من حيث اجلملة وأهنا ال تكون 
  .ملزمة مع الشك وال تقبل إال إذا توفرت شروطها

אאאאW 
تكلم الباحث عن شروط الشاهد ومـن بـني هـذه     يف البحث السابق

، وقد حتدث عن كون الصغري وانون أو من زال الشروط كون الشاهد مكلفاً
عقله بعارض غري مكلف بشيء من األحكام وحتـدث عـن أقـوال الفقهـاء     

حبث عام أما حبثي فهـو خـاص   أنه البحث هنا ما مييز و. واختالفهم يف ذلك
وشروط الشهادة هي مدخل لبحثي بينما اتسع حديثي عن شـهادة الصـغري   

كذلك حتدثت يف حبثي عن القوانني الوضعية وهـو  وأقوال الفقهاء واختالفهم و
وهذه مفارقة ألكثرية ما كتب من البحـوث  . أمر مل يتطرق إليه الباحث يف حبثه

  .يف شهادة الصغري
  

@òa‰†ÛaòîãbrÛa@@Zñ…bè’Ûa@ÂëŠ‘Z@ @

  .-الرياض –حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء 

  / ل رقيــب ، إشــرافعبــدالرحمن بــن محمــد آ/ إعــداد

  ).مل ينشر(هـ 1402عام  عبدالغفار إبراهيم صالح ،. د

אW 
احنصرت هذه الدراسة يف بيان الشرط والشهادة من حيث التعريف مـع  
اللغة واالصطالح، بعد ذلك بني الشروط اليت اشترطها الفقهاء يف الشهود عند 

يف بيان الشروط اليت تشترط  حتمل الشهادة وعند األداء ومن مث أسهب الباحث
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يف الشاهد مع التفصيل لبعض اجلزئيات كشهادة الكافر على املسلم يف الوصية 
  .والسفر مع نقل آراء الفقهاء يف ذلك وكشهادة الكفار بعضهم على بعض

אאאאW 
تصر على ذكـر  اقفقد حبثي أما  ،الشهادة يف البحث السابق حتدث عن

كما أسهب الباحث يف بيان الشروط اليت تشترط يف  ،الشهادة كمدخل ال غري
بينما كان حبثي مفصالً لشرط التكليف والذي يتضـمن   ،الشاهد مع التفصيل

شهادة الصغري، كذلك حتدثت يف حبثي عن شهادة الصغري يف بعـض القـوانني   
  .دة الصغريوهذه مفارقة جلميع ما كتب من حبوث لشها ،الوضعية

@òa‰†ÛaòrÛbrÛa@@Z…ë†§a@áöaŠu@pbjqg@¿@bènîvyë@ñ…bè’ÛaZ@ @

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري من كلية الدراسات العليا جبامعة نايف 
  .-الرياض–العربية للعلوم األمنية 

زيد بن عبـدالكريم  . د/ ناصر محمد البقمي، إشراف/ إعداد
  ).لم ينشر(هـ 1417الزيد عام 

אאW 
انصب جهد الباحث يف دراسته إىل الشهادة ومشروعيتها واحلكمة منها، 
مث بين مرتلة الشهادة بني وسائل اإلثبات، وحكم الشهادة من حيث التحمـل  
واألداء، وكذلك أركان الشهادة وشروطها، مث بين أحكام الشهادة من حيـث  

اتب الشهادة وموانعهـا،  أنواعها واملقصود ا، مث بين الشهادة باالستفاضة ومر
وكذلك الرجوع عن الشهادة، مث بين يف حبثه مكانة الشهادة يف إثبات جـرائم  
احلدود من حيث وسائل اإلثبات املتفق عليها ووسائل اإلثبات املختلف فيها، مث 
بين أحكام إثبات احلدود بالشهادة من حيث الشروط املطلوبة يف مجيع احلدود 
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كل حد من احلدود، ومن حيث موانـع الشـهادة علـى    والشروط املتعلقة ب
احلدود، ومن حيث حجية الشهادة يف إثبات جرائم احلدود، ومن حيث أسباب 
التشدد يف إثبات جرائم احلدود، مث ذكر يف هناية حبثه بعض التطبيقات القضائية، 

  . مث اخلامتة ونتائج الدراسة

אאאאW 
تكلم الباحث عن شروط الشاهد ومـن بـني هـذه     يف البحث السابق

الشروط كون الشاهد مكلفاً، وقد حتدث عن كون الصغري وانون أو من زال 
عقله بعارض غري مكلف بشيء من األحكام وحتـدث عـن أقـوال الفقهـاء     
واختالفهم يف ذلك، والبحث هنا حبث عام أما حبثي فهـو خـاص وشـروط    

مدخل لبحثي بينما اتسع حديثي عن شهادة الصغار وأقوال الفقهاء الشهادة هي 
واختالفهم وكذلك حتدثت يف حبثي عن القوانني الوضعية وهو أمر مل يتطرق إليه 
  . الباحث يف حبثه، وهذه مفارقة ألكثرية ما كتب من البحوث يف شهادة الصغري

אאאא 
أحكام شهادة الصـغار  (هذه الدراسة وخالصة ما سبق، فإن عنوان 

 -فيما اطلعت عليـه  -مل أجد – )الوضعي والقانونفي الفقه اإلسالمي 
من سبقين إىل هذا املوضوع، حيث إن من سبقين يف دراسة شهادة الصغار قـد  

، فكـل  الوضـعي  بالقـانون املقارنـة  تناوهلا من اجلانب الشرعي فقط، دون 
دون التعمق وذلـك عنـد    عامبشكل  الدراسات جاءت بذكر شهادة الصغار

  .ذكرها للشروط الواجب توفرها يف الشاهد
الصـغار   فكان عدد ما استشهدت به من الدراسات اليت تناولت شهادة

  .دراسات ثالث
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bäßbq@Zòa‰†Ûa@Þì–Ï@áîÄäm@ @

  
  :ويشتمل على 

íÚ‚Ï¹]J< <

í‰]…‚×Ö<Ø}‚¹]J< <

<Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<ì^ã<ÝçãËÚ<á^ée]Ç’ÖJ< <

  :انوفيه مبحث

אאWאK 
  :مطالب ثالثةوفيه 

  .الشهادة يف اللغة واالصطالح: املطلب األول
  .أنواع الشهادة: املطلب الثاين
  .شروط الشهادة: املطلب الثالث

אאWאK 
  :مطالب ثالثةوفيه 

  .الغالمو تعريف الصغري والفرق بينه وبني الصيب والطفل: املطلب األول
  .بيان حال الصغري من والدته إىل بلوغه: املطلب الثاين
  .بيان التمييز والبلوغ: املطلب الثالث
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êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<äÏËÖ]<ÌÎçÚáçÞ^ÏÖ]æ<àÚ<…^Ç’Ö]<ì^ãJ< <

  :وفيه مبحثان
אאWאאאK 

אאWאאאK 

< <
oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V…^Ç’Ö]<ì^ã<ÙçfÎ<^â…æJ< <

  :وفيه مبحثان
אאWאאאK 

אאWאאאK 

<Ø’ËÖ]Äe]†Ö]<V<…^Ç’Ö]<ì^ãe<íÏ×Ãj¹]<…^mû]æ<Øñ^Š¹]æ<½æ†Ö]J< <

  :حثوفيه ثالثة مبا
אאWאK 

  :وفيه ثالثة مطالب
  .شروط الشاهد: املطلب األول
  .شروط املشهود فيه: املطلب الثاين
  .شروط الشهادة اخلاصة: املطلب الثالث

אאWאאאK 
  :مطالب ثالثةوفيه 

  .سن الشاهد: املطلب األول
  :وفيه فرعان

  .سن الشاهد يف الفقه اإلسالمي: رع األولالف
  .الوضعي القانونسن الشاهد يف : الفرع الثاين
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  .حلف الشاهد لليمني: املطلب الثاين
  :وفيه فرعان
  .حلف الشاهد لليمني يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول
  .الوضعي القانونحلف الشاهد لليمني يف : الفرع الثاين
  .الصغار يف الواقعة اختالف شهادة: املطلب الثالث

  :وفيه فرعان
  .اختالف شهادة الصغار يف الواقعة يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول
  .الوضعي القانوناختالف شهادة الصغار يف الواقعة يف : الفرع الثاين

אאWאאאK 

ØÛiæ<í³^¤]<V< <

  .النتائج: أوالً
  .تالتوصيا: ثانياً

Äq]†¹]æ<…^’¹]J< <

l^Âç•ç¹]<Œ†ãÊJ< <
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@ @

@ @

@ @

@ @

Þëþa@Ý–ÐÛa@ @

Ì–Ûa@ñ…bè‘@âìèÐß@æbîi@ @

  

W 

אאWאK 
אאWאK 
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@ @

@ @

@ @

@ @

Þëþa@szj½a@ @

ñ…bè’Ûa@âìèÐß@ @

  

W 
אאWאאאK 

אאWאאK 
אאWאK 
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Þëþa@kÜİ½a@ @

ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@ñ…bè’Ûa@ @
  

@Þëþa@ÊŠÐÛa@Z@òÌÜÛa@¿@ñ…bè’ÛaZ@ @

  .)1())الشني واهلاء والدال أصلٌ يدل على حضور وعلمٍ وإعالم((
هِدفكلمة ش ملضم )2(بفتح الشني املعجمة وكسر اهلاء كعاهلـاء  ، وقد ت

شـهد  : ، وقد تسكن اهلاء ختفيفاً وتفتح الشني فيقال)3(كرمـ شهد ك: فيقال
  .)4(الرجل على كذا

الشـني املعجمـة   بفتح - شهدواسم الفاعل من شهد هو شاهد ومجعه 
  .)5(كصاحبٍ وصحب، ومجع اجلمع أشهاد وشهود -وسكون اهلاء

  :ولكلمة الشهادة معان متعددة يف اللغة منها

  .)6(اخلرب القاطع -1

  .)7(العلم والبيان -2
                                           

  ).مادة شهد) (3/221( ، البن فارسمقاييس اللغةمعجم ) 1(
مادة ) (1/588( ، للفريوزآبادياحمليط، القاموس )3/239( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 2(

  ).شهد
  ).مادة شهد) (1/588( ، للفريوزآباديالقاموس احمليط: انظر) 3(
  ).1/588( ، للفريوزآبادي، القاموس احمليط)3/239( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 4(
  .املرجعني السابقني : انظر) 5(
  .املرجعني السابقني : انظر) 6(
، )3/239( ، البن منظـور ، لسان العرب)3/221( ، البن فارسقاييس اللغةممعجم : انظر) 7(

  ).1/588( ، للفريوزآباديالقاموس احمليط
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  .)1(احللف-3

  .)2(احلضور-4

  .)3(مطلق إخبار الشخص مبا رأى-5
وقد وردت مادة شهد اليت تتركب منها كلمة الشهادة يف القرآن الكرمي 

  :منهايف مواضع على معان متعددة، 

ρ#)﴿: قول اهللا تعاىلاحلضور يف  -1 ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘  ﴾)4(.  

  .)5(أحضروا شهيدين واطلبوا منهم الشهادة: واملعىن    

‰y﴿: قول اهللا تعاىلالعلم يف  -2 Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ  ﴾)6( أي أعلم)7(.  

èπ﴿: قول اهللا تعاىلاإلقرار يف -3 s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ tβρ ß‰ yγ ô± o„  ﴾)8( أي يقرون)9(.  

ـ اليمني يف  -4 äο﴿: عـاىل ت هقول y‰≈ yγ t± sù óΟ Ïδ Ï‰ tn r& ßì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ uη x© «! $$ Î/  … çµ ¯Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 

š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9   .)1(، وذلك يف اللعان، واملعىن احللف واليمني)10(﴾  #$

                                           
  ).1/588(  ، للفريوزآبادي، القاموس احمليط)3/221( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 1(
  .املرجعني السابقني: انظر) 2(
  ).3/221( ، البن منظور  لسان العرب: انظر) 3(
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 4(
  ).3/389( ، للقرطيباجلامع ألحكام القرآن: انظر) 5(
  ).18(سورة آل عمران، اآلية ) 6(
  ).2/693( ، البن كثريتفسري القرآن العظيم: انظر) 7(
  ).166(سورة النساء، اآلية ) 8(
  ).6/19( ، للقرطيباجلامع ألحكام القرآن: انظر) 9(
  ).6(ية سورة النور، اآل) 10(
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZõbèÔÐÛa@ýİ•a@¿@ñ…bè’Ûa@ÑíŠÈmZ@ @

:א−1
  :عرفها احلنفية بقوهلم 

  .)2())هادة يف جملس القضاءظ الشفهي إخبار صدق إلثبات حق بل((

   :شرح التعريف

جنس يف التعريف يشملها، ويشمل غريها من األخبـار  : )إخبار(: قوهلم
  .الكاذبة

  .مطابقته للواقع: ذبة، وصدق اخلربخيرج األخبار الكا )صدق(: وقوله

  .أشهد بكذا: خيرج قول القائل يف جملس القضاء: )إلثبات حق(: وقوهلم
ت املطابق للواقع، وهو ضد الباطل، ويكون للغـري  الشيء الثاب: واحلق
  .فكل من أخرب بأن ما يف يد غريه لغريه فهو شاهد. على الغري

فال جيزئ التعبري بـالعلم وال بـاليقني، فيـتعني     )بلفظ الشهادة(: وقوله
  . )3(لفظها، وهو أشهد

 خرج به إخباره يف غري جملسه فال يعترب، وإمنا )يف جملس القضاء(: قوهلم
م ال يتقيد حكمه مبجلس، بـل  كم كذلك؛ ألن احملَكوإن كان احملَ بالقضاءقيد 

                                            
==  

  ).6/2466( ، البن كثريتفسري القرآن العظيم: انظر) 1(
  .)7/364(شرح فتح القدير، البن اهلمام  ) 2(
، وبدائع )7/93( ، البن جنيك، والبحر الرائق)7/364( ، البن اهلمامشرح فتح القدير: انظر) 3(

  ).6/266( ، للكاساينالصنائع
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كل جملس حكم فيه كان جملس حكمه، خبالف القاضي، فإنه يتقيـد مبجلـس   
  .)1(حكمه املعني من اإلمام ومبحل واليته

:א−2
  .)2())إخبار حاكم عن علم ليقضي مبقتضاه(( :بقوهلم املالكية هاعرف

  :ح التعريفشر

إخبـار الشـاهد   : من إضافة املصدر ملفعوله، أي: )إخبار حاكم(: قوهلم
  .احلاكم

  .أي إخباراً ناشئاً عن علم، ال عن ظن أو شك: )عن علم(: وقوله

يخرج سائر اإلخبارات اليت تكون يف جملـس  : )ليقضي مبقتضاه(: وقوله
  .)3(اكم مما ال يكون مقصودها احلكماحل

مـذهب   سـرياً علـى  يف مل يقيد الشهادة بلفظ معني ويالحظ أن التعر
  .املالكية

:א−3
ص حبق لغريه على غريه بلفظ هي إخبار الشخ((: الشافعية بقوهلم هاعرف

  .)4())خمصوص
                                           

، وبـدائع  )7/93( ، البن جنيم، والبحر الرائق)7/364( ، البن اهلمامشرح فتح القدير: انظر) 1(
  ).6/266( ، للكاساينالصنائع

  ).4/164(حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : انظر) 2(
  ).1/164( ، البن فرحونتبصرة احلكام: انظر) 3(
  .)4/273( ، للبكريإعانة الطالبنيحاشية : انظر، و)2/360(حاشية البيجوري ) 4(
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  :شرح التعريف

 جنس يف التعريف يشمل كافة طرق اإلخبار من شهادة: )إخبار(: قوهلم
  .وغريها

 وهو احلق الذي يراد إثباته، وهو شاملإلثبات ا حمللبيان : )حبق(: وقوهلم
  .ق الوجودي واحلق العدمي كاإلبراءمل للحاحلق اهللا وحق العبد، وهو أيضاً ش

خبار عن حق لنفسـه  قيد ثان خيرج الدعوى، وهي اإل: )هلغري(: وقوهلم
  .على غريه

قيد ثالث خيرج اإلقرار الذي يكون فيه احلق املخرب : )على غريه(: موقوهل
  .ه لغري املخرب على نفسهب

ال يكون شـهادة إال   بصيغةفيه تقييد لإلخبار : )بلفظ خمصوص( :وقوهلم
  .))1ا عند الشافعية وهي لفظ أشهد

:א−4
هي اإلخبـار مبـا علمـه بلفـظ أشـهد أو       ((: احلنابلة بقوهلم هاعرف

  .)2())شهدت

  :شرح التعريف
يشمل مجيع أنواع اإلخبارات مـن  جنس يف التعريف : )اإلخبار(: قوهلم

  .وغريهاشهادة 

                                           
  .)4/273( ، للبكريإعانة الطالبنيحاشية ، و)2/502(الشرقاوي  حاشية: انظر) 1(
  .)2/810( ، للنجديهداية الراغب: انظرو ،)14/140(املغين، البن قدامة ) 2(
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  .ربِقيد يبني حمل اإلثبات وخيرج ما ال يعلمه املخ: )مبا علمه(: وقوهلم
تقييد لإلخبار الذي يكون شهادة بأن : )بلفظ أشهد أو شهدت(: وقوهلم

فال تصـح   ،تيقنوأعلم اللفظني دون غريمها من األلفاظ كأيكون بأحد هذين 
  . )1(د احلنابلةالشهادة ا عن

א א :א
بالنظر يف تعريفات الفقهاء للشهادة أجد أن تعريف احلنفيـة قـد بـين    

د املشهود لـه باالعتبـار، وقيـده    هالشهادة بأهنا خرب، وبلفظ خاص، وهو أش
  .بالصدق، وعند احلاكم، ويف املكان املعد لذلك، وأنه يكون للغري على الغري

فأفاد بأهنا تكون عند احلاكم، للعمل مبوجبه، ومل تقيده  أما تعريف املالكية
  .بالصدق، وإن وصفته بأنه خرب عن علم، وكون الشاهد من أهل العدالة

وخال تعريف الشافعية واحلنابلة عن تقييدها بكوهنا عند احلاكم، وبوصفه 
  .بالصدق

، والتعريف املختار والراجح من بني ما ذكره الفقهاء هو تعريف احلنفيـة 
  إيضاحاً مفيداً، فكان جامعاً مانعـاً أكثـر مـن غـريه؛     ة دفقد أوضح الشها

  .واهللا تعاىل أعلم. وهلذا اخترته

                                           
  ).7/299(شرح الزركشي : انظر) 1(
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sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@Z´îãìãbÔÛa@ýİ•a@¿@ñ…bè’Ûa@ÑíŠÈmZ@ @

هناك تعريفات عديدة للشهادة في اصطالح القانونيين أذكر منها 

  : على سبيل المثال ال الحصر

  .)1())عن مشاهدة وعيان، ال عن ختمني وحسبان هي إخبار((: الشهادة

ـ  (( :وقيل أيضاً   ه بأهنا تقرير الشخص ملا يكون قد رآه أو مسعـه بنفس
  .)2())أو أدركه على وجه العموم حبواسه

  .)3())إهنا إخبار اإلنسان حبق لغريه على غريه(( :وقيل أيضاً

تلقاء  الشهادة هي أن يديل الشخص شفاهة أو كتابة سواء من(( :وقيل
ـ  ه أو أدركـه علـى وجـه العمـوم     نفسه أو بدافع من غريه مبا رآه أو مسع

  .)4())حبواسه

الشهادة هي إخبار صدق، إلثبات حق، بلفظ الشـهادة  (( :وقيل أيضاً
  .)5())يف جملس القاضي، ولو بال دعوى

هي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما (( :وقيل
  .)6())أدركه حبواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرةشاهده أو مسعه أو 

                                           
  .)112 ص(، إلبراهيم بك طرق اإلثبات ) 1(
  .)40ص( م الغماز، للدكتور إبراهيالشهادة كدليل إثبات يف املواد اجلنائية) 2(
  .)112ص(طرق اإلثبات، إلبراهيم بك ) 3(
  .)40ص( ، للدكتور الغمازالشهادة كدليل إثبات يف املواد اجلنائية) 4(
  ).113ص(طرق اإلثبات، إلبراهيم بك) 5(
  ).1/591( ، للدكتور أمحد فتحي سرورالوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية) 6(
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ن الشهادة هي ما خيرب ـا  يتضح يل من خالل هذه التعريفات القانونية أ
الشاهد، القاضي عن شيء رآه أو مسعه أو أدركه بأي حاسة من حواسه، سواٌء 
أكانت شهادته شفهية أم كتابية وتكون حقاً لشخص على آخر وذلك بطريقـة  

  . جملس القضاءمباشرة ويف
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

ñ…bè’Ûa@Êaìãc@ @

  : ع حبسب طريقة أدائها اتنقسم الشهادة إىل أنو

:א:
الشهادة عادة تكون شفوية، يديل ا الشاهد أمام القاضـي بـدون أن   

  .)1(تكون شهادته مكتوبة

كأن يتعـذر حضـور    ميكن قبول الشهادة املكتوبة يف بعض احلاالت؛و
الشاهد للمحكمة ملرض أو بفينيبد، أو يصعب اجلمع بني اخلصوم والشهود، ع 

، ويتفق ذلـك  )2(قاضي الدعوى من يتلقى هذه الشهادة، مث حيضرها له مكتوبة

  .)3()كتاب القاضي إىل القاضي(ما يسميه الفقهاء  عم

:א:
 الشهادة أن تكون مباشرة وتسمى لذلك شهادة أصـلية، أو  األصل يف

  .)4(شهادة من الدرجة األوىل

                                           
  .)101ص ( عبدالرمحن القاسم، لاإلثبات والتوثيق: انظر) 1(
  .املرجع السابق: انظر) 2(
  .)248 ص( ، البن القيمالطرق احلكمية: انظر) 3(
  .)313ص( ، للدكتور عبدالرزاق السنهويالوسيط يف شرح القانون املدين: انظر) 4(



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
28 

 
  

الشاهد مبا مسعه عن غريه، فشهادته غري مباشـرة، وهـي    أما إذا شهد
مساعية؛ ألهنا تقتصر على السـمع، أو  : شهادة من الدرجة الثانية وتسمى أيضاً

  .)1(منقولة

  : قسمنيوهذه الشهادة تنقسم إىل 
  .شهادة من حضر الواقعة -أ
:  اءيسميها الفقه وهذهممن حضر الواقعة؛ شهادة من مسع روايتها  -ب

  .)2(الشهادة على الشهادة
فشهادة من حضر الواقعة هي األصل، وشهادة من مسع روايتها ممن حضر 

  .الواقعة هي الفرع
  

א: :א
تدون فيها وقائع معينة، يشهد ا  ورقة مكتوبة حترر أمام جهة رمسية هي

شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة، كمحضر حصر التركـة،  
  .وإعالم الورثة

أو أمسـاء الورثـة،   جهة رمسية وتدون فيها أعيان التركة فهي حترر أمام 
ـ وذلك بناء على شهادة طائفة من الناس يشهدون وفقاً ملا عرفوه  ن طريـق  ع

  .ةالشهرة العام
وجود موظف عام يديل أمامه الشـهود   وتفرض الشهادة بالشهرة العامة

                                           
  .).313ص (الوسيط يف شرح القانون املدين، للدكتور السنهوري : انظر) 1(
  .)179ص( ، البن القيمكميةالطرق احل: انظر) 2(
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مبعلومام عن الواقعة املراد إثباا وجيب أن يكون للشهود معرفة شخصية ذه 
الواقعة ال عن طريق حمدد بل عن طريق الشهرة العامة، فاملعرفـة الشخصـية   

ليها قوة اإلثبات يف هـذه  بالواقعة، ال الشهرة العامة يف ذاا، هي اليت تقوم ع
  .الشهادة

فللشهادة بالشهرة العامة قوة يف اإلثبات حيددها القانون يف كـل حالـة   
  .)1(على حدة

:א:א
ا برأي منتشر لدى العموم ال تتعلق الشهادة بالتسامع، بوقائع حمددة، وإمن

عن أمر معني، تسامعه الناس الواقعة املنازع فيها، فيشهد الشاهد هنا مبا ييف شأن 
بدون حتديد مصدر األمر املشهود به، وهو ما مييز الشـهادة بالتسـامع عـن    

  .الشهادة السماعية
  :ومن أمثلتها

 كما إذا تواتر عنـد .. شهادة التواتر، أي ما تضافرت به األخبار  -1
حاجته، أو أو عداوته لغريه، أو فقر رجل وودينه القاضي فسق رجل أو صالحه 

التواتر  بينة ألن حيتج إىل شاهدين عدلني، وته، أو حنو ذلك، حكم مبوجبه، وملم
أن يفيد ظنـاً  : غايتهما أقوى من الشاهدين بكثري، فإنه يفيد العلم، والشاهدان

  .)2(غالباً

                                           
 ، أمحد نشأت، ورسالة اإلثبات)317ص( السنهوي. ، دالوسيط يف شرح القانون املدين: انظر) 1(

  .)548ص(
  .).238ص ( ، البن القيمالطرق احلكمية: انظر) 2(
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بينـهم،   وفاضاالستفاضة، وهي االشتهار الذي يتحدث به الناس  -2
اء علـى العمـل باالستفاضـة يف    لكن بدرجة أقل من التواتر، وقد أمجع العلم

الستحالة معرفة النسب إال ا، إذ ال متكن املشـاهدة فيـه،   "النسب والوالدة 
  .)1("ولوالها مل يعرف األب واألم

خرب اآلحاد، وهو أن خيرب شخص من الثقاة القاضي مبا يعلمه عـن   -3
واقعة، بدون أن يس2(كشاهد، لكن يستأنس برأيهالقاضي عه م(.  

                                           
  ).14/141(، البن قدامة املغين ) 1(
  .)240ص( ، البن القيمالطرق احلكمية: انظر) 2(
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kÜİ½a@sÛbrÛa@ @

ñ…bè’Ûa@ÂëŠ‘@ @

عرض أوالً الشروط العامة اليت جيب أن تتوفر يف كل شهادة أياً كـان  سأ
  .موضوعها، مث إىل املوانع اليت متنع قبول الشهادة

א: :א

  : البلوغ -1
أن يكون بالغاً، فإذا مل يكن كذلك فال تقبل شهادته،  يشترط يف الشاهد

ة متكنه من أن يعي الشهادة ويؤديها، ولو كان حاله حال أهـل  ولو كان يف حال

ρ#)﴿: العدالة، وذلك لقوله تعـاىل  ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ 

È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ t sù Èβ$ s? r& z ö∆ $# uρ ⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 يـؤمتن  ال ؛ وألن الصيب   )1(﴾  #$

وهذا الشـرط حمـل    .ى حفظ أمواله فأوىل أال يؤمتن على حفظ حقوق غريهعل
  .)2(خالف بني الفقهاء

  :العقل -2
يشترط يف الشاهد أن يكون عاقالً، والعاقل من عرف الواجب عقـالً،  

: n ، حلديث الرسـول  )3(الضروري وغريه، فال تقبل شهادة جمنون وال معتوه
ىت يسـتيقظ، وعـن   يبلغ، وعن النائم حعن الصيب حىت : رفع القلم عن ثالثة«

                                           
  ).282(ة، اآلية سورة البقر) 1(
  )4/169( ، البن اهلمام، وشرح فتح القدير)6/150( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 2(
  ).6/528( واإلقناع، للحجاوي، )7/85( ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر) 3(
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  .)1(» يربأحىت  املعتوه

  : الحفظ -3
ويشترط يف الشاهد أن يكون قادراً على حفظ الشهادة، وفهم ما وقـع  

  .بصره عليه، مأموناً على ما يقول، فإن كان مغفالً مل تقبل شهادته
 أنه اليؤمن على ما -ولو كان عدالً-ل فوالعلة يف عدم قبول شهادة املغ

يقول وال متنع عدالته من أن يغتفل، فيشهد على الرجل مثالً وال يعرفه، كما أنه 
  .)2(إليه خيشى عليه أن يلقن فيأخذ مبا ألقي

  :الكالم  -4
  ، ففي مـذهب احلنفيـة   يشترط يف الشاهد أن يكون قادراً على الكالم

 املالكيـة وعند ، )3( ال يقبلون شهادة األخرس سواء أكانت باإلشارة أم بالكتابة
 ،خـالف ، وأما الشافعية فعندهم  )4( إشارته فهمتيقبلون شهادة األخرس إذا 

ال تقبل ولو فهمـت  : إذا فهمت إشارته ، ومنهم من قال تقبل: فمنهم من قال

فهمت إشارته، إال إذا  ولوال يقبلون شهادة األخرس ، وعند احلنابلة  )5(إشارته
  .)6( يدهيستطيع الكتابة فأدى الشهادة خبط كان 

                                           
، )3/56(أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب احلدود، باب يف انون يسرق أو يصيب حـداً،  ) 1(

  ).4402( رقم احلديث
، ، واإلقنـاع )2/335( ، للشـريازي ، واملهذب)6/154( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 2(

  ).6/529( للحجاوي
   ).7/131( ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر )3(
  ).6/154( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 4(
  ).2/336(املهذب، للشريازي : انظر) 5(
  ).4/528( ، للحجاوياإلقناع: انظر) 6(
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  :الرؤية  -5
د أعمى فقـد  ويشترط يف الشاهد أن يرى ما يشهد به، فإن كان الشاه

  .اختلف يف قبول شهادته
  .)1(ال يقبلون شهادة األعمى فاحلنفية 

  .)2(يقبلون شهادة األعمى يف األقوال واملالكية
يقبلون شهادة األعمى فيما يثبـت باالستفاضـة كالنسـب    والشافعية 

  .)3(طريق العلم به السماعواملوت، ألن 
جييزون شهادة األعمى كلما تيقن الصوت فهم جييزون شهادته واحلنابلة 
  .يف األقوال مطلقاً

أما يف األفعال فيجيزون شهادته يف كل ما حتمله قبل العمى إذا عـرف  
  .)4(املشهود عليه بامسه ونسبه

  :العدالة  -6
ي لى اجتناب الكبـائر وتـوق  الدينية ع فالعدالة عند املالكية هي احملافظة

  . )5(الصغائر

وهي عند احلنفية االستقامة على أمر اإلسالم، واعتدال العقل ومعارضة 

                                           
  ).7/130( ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر) 1(
  ).6/154( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 2(
  ).2/336( ، للشريازياملهذب: انظر) 3(
  ).14/138(، البن قدامة املغين : انظر) 4(
  ).6/150( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 5(
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  .)1(اهلوى

  .)2(وعند الشافعية هي اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر

وعند احلنابلة هي استواء أحوال الشخص يف دينـه واعتـدال أقوالـه    
  .)3(وأفعاله

اشتراط العدالة يف سائر الشهادات، فيجـب أن يكـون   وال خالف يف 

ρ#)﴿: الشاهد عدالً لقوله تعاىل ß‰ Íκ ô− r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ  ﴾)4(.  

  :اإلسالم  -7

ويشترط يف الشاهد أن يكون مسلماً، فال تقبل شهادة غري املسلم سواء 
ذ من األصل عند الفقهاء، مأخو وهذاكانت الشهادة على مسلم أو غري مسلم 

ρ#)﴿: قوله تعاىل ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘  ﴾)5(.  

                                           
  ).7/105( ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر) 1(
  ).2/332( ، للشريازيملهذبا: انظر) 2(
  ).6/529( ، للحجاوي، واإلقناع)14/150( ، البن قدامةاملغين: انظر) 3(
  ).2(سورة الطالق، اآلية ) 4(
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 5(
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א: :א
  :املوانع اليت متنع من قبول الشهادة هي

  :القرابة  -1
 )2(مالـك و )1(أيب حنيفـة  :األئمـة  متنع القرابة من قبول الشهادة عند

  لوالدين لألوالد وإن سـفلوا،  وعند اإلمام الشافعي ال تقبل شهادة ا، )3(وأمحد
وال شهادة األوالد للوالدين وإن علوا، أما شهادة أحد الزوجني لآلخر فال مانع 

  .)4(منها عند الشافعية
  :العداوة  -2

ال تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة من الشاهد واملشهود 
أما إذا كانت غضباً هللا  ث والتجارة وحنوها،يعليه يف أمر الدنيا كاألموال واملوار

  .)5(لفسقه فال تسقط وهذا عند مجهور الفقهاء
  :التهمة  -3

وهي أن يكون بني الشاهد واملشهود له ما يبعث على الظن بأن الشاهد 
حيايب املشهود له بشهادته، أو أن تكون هناك مصلحة تعود على الشـاهد مـن   

  .)6(أدائه للشهادة
’# ﴿: همة قوله تعاىلواألصل يف عدم قبول الشهادة للت oΤ ÷Š r& uρ ω r& (# þθ ç/$ s? ö s? (﴾)7( 

.  

                                           
  ).7/137( ، البن جنيمالبحر الرائق: انظر) 1(
  ).6/154( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 2(
  ).6/541( وياإلقناع، للحجا: انظر) 3(
  ).2/331( ، للشريازياملهذب: انظر) 4(
، واملغين، البـن  )2/331( ، للشريازي، واملهذب)6/155( ، للحطابمواهب اجلليل: انظر) 5(

  ).14/173(قدامة 
  ).7/145( ، البن جنيم، والبحر الرائق)14/175( ، البن قدامةاملغين: انظر) 6(
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 7(
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ïãbrÛa@szj½a@ @

Ì–Ûa@âìèÐß@ @
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Þëþa@kÜİ½a@ @

@ÝÐİÛaë@–Ûa@´ië@éäîi@ÖŠÐÛaë@Ì–Ûa@ÑíŠÈmëâýÌÛa@ @

   

ëcü@@Z@Ì–Ûa@ÑíŠÈmZ@ @

:א−1
وصغار، وأصـغره  ) صغري(بالضم فهو ) صغر(ضد الكرب، وقد ) الصغر(

غريه وصغره تصغرياً، واستصغره عده صغرياً، والصـغرى تأنيـث األصـغر،    
  .)1(لصغرا: واجلمع

هو من دون البلوغ؛ ألن اللغويني يعرفون الطفل بأنه الصغري،  :والصغري
  .)2(والطفل من هو دون البلوغ، فيكون الصغري من هو دون البلوغ

א−2 א :א
  .)3(هو الذي ال يقدر على القيام مبصاحل نفسه من نفقة وغطاء وحنومها

                                           
  ).2/464،  1( ، للمقري، املصباح املنري)  363 ص(، للرازي خمتار الصحاح: انظر) 1(
  ).11/401( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 2(
  ).7/130( ، للخرشيخليل سيدي خمتصر شرح: انظر) 3(



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
38 

 
  

@bîãbq@ZŞ–Ûa@ÑíŠÈm@Z@ @

:א−1
  ".صبا"مصدر الفعل " الصبا"فعيل من : الصيب
بضمها وتشديد _ وصبوا _بفتح الصاد وسكون الباء_صبا صبوا : يقال

  .)1(_بفتح الصاد واملد_وصباء  _بكسر الصادر والقصر_وصيب  _الواو
يف أي : رأيتـه يف صـباه أو صـبائه   : ، يقال)2(الصغر واحلداثة: اوالصب

  .)3(صغره
  .)4(على املولود من حني والدته إىل أن يفطم يطلق: والصيب
لفظ يستوي فيه املذكر واملؤنث، فيقال للمولود الذكر صـيب  : والصيب

صـبية وللجماعـة   : مع األنثى فيقـال  -أيضاً-أيضاً صيب، ويؤنث ولألنثى 
  .)5(صبايا

  .)6(-صادبكسر ال-، وصبيان أصبية، وصبوة: وللصيب مجوع كثرية منها
  .وقد ورد لفظ الصيب يف آيتني من آيات القرآن الكرمي

≈çµ﴿: قوله تعاىل يف حيىي بن زكريا :א oΨ ÷ s?# u™ uρ zΝ õ3 çt ø: $# $ wŠ Î6 |¹  ﴾)7(.  

                                           
  ).14/450( ، البن منورلسان العرب: انظر) 1(
  ).1/526( ، مدكوراملعجم الوسيط: انظر) 2(
  ).14/450( ، البن منظورسان العربل: انظر) 3(
  .املرجع السابق: انظر) 4(
  .املرجع السابق: انظر) 5(
  .املرجع السابق: انظر) 6(
  ).12(سورة مرمي، اآلية ) 7(
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  :وقد اختلف املفسرون يف سنه يوم أويت احلكم على قولني
  .أنه ابن سبع سنني: األول
  .)1(أنه ابن ثالث سنني: الثاين

#q- :﴿yيف حكاية قول قوم مرمي يف عيسـى  -قوله تعاىل  :א ø‹ x. 

ãΝ Ïk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# $ wŠ Î6 |¹  ﴾)2(.  

א−2 א :א
  :نقالً عن السبكي قال العالمة أبو الطيب حممد العظيم آبادي

ا ولـد  الولد يف بطن أمه يسمى جنيناً، فإذ: الصيب الغالم، وقال غريه((
فصيب، فإذا فُطم فغالم إىل سبع، مث يصري يافعاً إىل عشر، مث حزوراً إىل مخـس  

  .)3())عشرة، والذي يقطع به أنه يسمى صبياً يف هذه األصول كلها 
  .)4(الفقهاء يطلقون الصيب على من مل يبلغف

                                           
  ).6/109( ، للقرطيباجلامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
  ).29(سورة مرمي، اآلية ) 2(
  . )12/57(عون املعبود شرح سنن أيب داود : انظر) 3(
  .)306ص( ، البن جنيماألشباه والنظائر: انظر) 4(
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brÛbq@Z@ÝÐİÛa@ÑíŠÈmZ@ @

:א−1
  .هو الصغري من كل شيء بين

الصيب يدعى طفالً حني يسقط مـن بطـن أمـه إىل أن    : أبو اهليثمقال 
الصغري من كل شيء، أو املولود، وولد كل وحشية : ، والطفْلُ، بالكسر)1(حيتلم
  .)2(أيضاً

وطفلتان وطفالن للمفرد طفلة : وهو للمفرد املذكر ومجعه أطفال، ومؤنثه
  .للمثىن

وقصره بعضـهم   )3(واجلمعويستوي فيه املذكر واملؤنث، واملفرد واملثىن 
  .)4(على املولود قبل التمييز

  :يف أربعة مواضع من القرآن الكرمي مفرداً وجمموعاًوقد ورد لفظ الطفل 

Ν§﴿: تعاىليف قوله  -1 èO öΝ ä3 ã_ Ì øƒ éΥ Wξ ø ÏÛ  ﴾)5(.  

Ν§﴿: ويف قوله تعاىل -2 èO öΝ ä3 ã_ Ì øƒ ä† Wξ ø ÏÛ  ﴾)6(.  

                                           
  ).402، 11/401( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 1(
  ).4/11( ، للفريوزآباديالقاموس احمليط: انظر) 2(
  ).11/402(  ، البن منظور، لسان العرب) 2/511، 1( ، للمقرياملصباح املنري: انظر) 3(
  ). 2/511، 1( ، للمقرياملصباح املنري: انظر) 4(
  ).5(سورة احلج، اآلية ) 5(
  ).67(سورة غافر، اآلية ) 6(
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ــاىل  -3 ــه تعـ Íρ﴿: ويف قولـ r& È≅ ø ÏeÜ9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 (#ρ ã yγ ôà tƒ 4’ n? tã ÏN≡ u‘ öθ tã 

Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#﴾)1(.  

#﴿: ويف قوله سبحانه  -4 sŒ Î) uρ x n= t/ ã≅≈ x ôÛ F{ $# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è= ßs ø9 $#  ﴾)2(.  

א−2 א :א
وغطاء  الذي ال يقدر على القيام مبصاحل نفسه من نفقةالطفل هو الصغري 

  .)3(وحنومها
  

                                           
  ).31(سورة النور، اآلية ) 1(
  ).59(سورة النور، اآلية ) 2(
  ).7/130(، للخرشي خليل سيدي خمتصر  شرح: انظر) 3(
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Èia‰@b@Z@âýÌÛa@ÑíŠÈmZ@ @

  :א−1

  .)1(يولد إىل أن يشبحني من هو الصيب 
  .)2(الصغري الولد: ويطلق عليه

  .ويطلق الغالم على من جاوز البلوغ
  .وغلْمة، وغلمانومجعه أغلمة، 

  .)3(غالمة: واألنثى

א−2 א :א
  .طام يكون بعد سنتني من والدتهوالف". هو من الفطام إىل سبع سنني"

  .فما دون الفطام فيطلق عليه صيب
  .)4(وما بعد سبع سنني فيطلق عليه يافع
والغالم ألفاظ تتفق مع الصغري يف الداللة  مما تقدم يتبني أن الصيب والطفل

  .على املولود قبل البلوغ

                                           
  ).2/684( ، مدكوراملعجم الوسيط: انظر) 1(
  ). 2/511، 1( ، للمقرياملصباح املنري: انظر) 2(
  ).12/440( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 3(
  .بتصرف) 12/57(عون املعبود شرح سنن أيب داود : انظر) 4(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ @

éËìÜi@µg@ém…üë@åß@Ì–Ûa@Þby@æbîi@ @

  :دورين -من والدته إىل بلوغه-لصيب لن إىل أن ذهب األصوليو

ون فيه الصغري غـري  كيدور ما قبل التمييز، وهو دور  :אא

  .ينفعه منهاما عارف ما يدور يف هذه احلياة، وما يضره و
  .)1("غري عاقل"أو " غري مميز: "-وهو يعيش يف هذا الدور-ومسوا الصغري 

، ولإلنسـان  هي ببلوغ السابعة من عمرهوتنت الوالدةهذه املرحلة بوتبدأ 
بعد والدته ذمة مطلقة صاحلة لوجوب احلقوق له وعليه، لكن لقصور عقله عن 

يصري  م اخلطاب، ولضعف بنيته عن األداء، وهو يف أول أدوار حياته قبل أنهف
وهـو يف تلـك   - مميزاً، اقتضت حكمة اخلالق اجلليل ورمحته أال يكلف الصغري

ء بنفسه، وأال يؤاخذ بأقواله وال بأفعاله، وال حيمل مسـؤولية  أداء شي -احلالة
عن فعل غريه، وأن تلحق كل التزاماته بالعدم، فال يصح منه التزام أصـالً، وال  
يعترب قبوله ألي عقد من العقود، ومن أجـل ذلـك مل يكلـف باإلميـان، وال     

ظر أهو مطيـع  بنفسه لين بالعبادات؛ ألن تلك أشياء يراد من اإلنسان أن يؤديها
ربه، واإلنسان يف هذا الطور ليس أهالً لذلك  ممتثل لألمر، أم أنه خمالف عن أمر

  .)2(وحكمة اهللا تعاىل ورمحته قاضيتان بأال يكلف اهللا نفساً إال وسعها

                                           
  ).30ص (بني أهلية الوجوب وأهلية األداء، حممود الكبيسي الصغري : انظر) 1(
  . )44ص(سعاد إبراهيم / أحكام تصرفات الصغري يف الشريعة اإلسالمية، د: انظر) 2(
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א   الصغري مبعرفـة بعـض    فيهدور التمييز، وهو دور يبدأ  :א

عرف الضار من النافع، وينتهي هذا أن ي -إىل حد ما-ما يدور حوله، ويستطيع 
  .الدور بالبلوغ

  .)1("عاقالً"و" مميزاً" -رحلةحني بلوغه هذه امل-ومسوا الصغري 
  :عة وتنتهي بالبلوغبوتبدأ من السا

إذا ترقى الصغري عن أوىل درجات الصغر إىل ما بعدها، وظهر فيه شيء ف
لكن لكون عقلـه ال  من آثار العقل، فقد أصاب بذلك نوعاً من أهلية األداء، 

يزال ناقصاً مل ينضج بعد، عومل يف التزاماته وتصرفاته القولية معاملة وسطاً بني 
  .)2(الصغري غري املميز، والبالغ العاقل

                                           
  .)30ص(، حممود الكبيسي بني أهلية الوجوب وأهلية األداءالصغري ) 1(
  ).45ص ( سعاد إبراهيم. د أحكام تصرفات الصغري يف الشريعة اإلسالمية،) 2(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

ÎìÜjÛaë@ŒîîànÛa@æbîi@ @

  
  :وينقسم إىل فرعني

@Þëþa@ÊŠÐÛa@Z@ŒîîànÛa@ @

:אא−1
فصل بعضه عن بعـض، ومتيـز القـوم    : يزهماز الشيء ميزاً وميزه وم

  .)1(صاروا يف ناحية: وامتازوا
بعضه على بعض وفـالن   وميزه فامتاز وامناز ومتيز واستماز الشيء فضل

  .)2(انتقل من مكان إىل مكان
  .)3(والتمييز قوة يف الدماغ يستنبط ا املعاين

عزله كما يعـين  مما تقدم يتضح أن التمييز يعين فصل الشيء عن بعضه و
  :تفضيل الشيء بعضه عن بعض، فاملميز يف اللغة

  .هو الذي يفصل األشياء بعضها عن بعض ويعزهلا، مفضالً هلا عن بعضها

                                           
  ).5/412( ، البن منظورلسان العرب: انظر) 1(
  ).2/277( ، للفريوزآباديالقاموس احمليط: انظر) 2(
  .)2/807، 1( ، للمقرياملصباح املنري: انظر) 3(
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:אא−2

يع سـالب  البيع والشراء، بأن يعرف أن الب الذي يعقل :عند الحنفية
  .)1(للملك، والشراء جالب له

ب وحيسن هو من يفهم اخلطا :والحنابلة يةوعند المالكية والشافع
وال ينضبط بسن خمصوص بل خيتلف بـاختالف   ،رد اجلواب ومقاصد الكالم

  .)2(األفهام

يثبت مما تقدم أن تعريف اجلمهور للمميز أعم من تعريف احلنفية ففهـم  
اخلطاب ورد اجلواب عليه دليل التمييز وهو أعم وبه ميكن معرفة كل مميز مـن  

ختار تعريـف  فكان امل ،تعريف احلنفية فهو خاص بكونه يعقل البيععدمه، أما 
  .اجلمهور

كما يتبني أن اجلمهور ال حيدد التمييز بسن معني، أما عند بعض احلنفيـة  
  .ومجهور احلنابلة فقد ضبطوا التمييز ببلوغ سبع سنني

: أنـه قـال   nعن رسول اهللا  ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب
لصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر مروا أوالدكم با«

  .)3(» وفرقوا بينهم يف املضاجع

                                           
  ).10/88( هداية الراغب، للنجدي: انظر) 1(
، )7/28( ، للشـريازي املهـذب و، )2/282( شرح خمتصر سيدي خليل، للخرشـي : انظر) 2(

  ).1/396( واإلنصاف، للمرداوي
، رقـم  )1/145(أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الصالة ، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، ) 3(

  .)495(احلديث 
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فقد علق بداية األمر بالعبادة ببلوغ سبع سنني والعبادة تكون مع التمييز 
  .فيكون التمييز ببلوغ سبع سنني

بأن املدار على حصول التمييز الذي يعترب القدرة علـى   :وقال اجلمهور
لتفضيل بني األشياء وهو يعتمد علـى النمـو فيختلـف بـاختالف     الفصل وا

دخلنا عليه : اجلهين، قالمعاذ بن عبداهللا األشخاص والبيئة، ويدل عليه حديث 
 n كان رجل منا يذكر عن رسول اهللا : مىت يصلي الصيب؟ فقالت: فقال المرأته

  .)1(» إذا عرف ميينه من مشاله فمروه بالصالة«: أنه سئل عن ذلك، فقال
ـ فقد علق األمر بالعبادة على حصول التمييـز بـالتفريق بـني     يمني ال

والشمال، وميكن اجلمع بينهما بأن التمييز خيتلف سنه من شـخص إىل آخـر   
ويدل عليـه   ،بالسبع سنني والغالب حصول التمييز ،ويدل عليه احلديث الثاين

  .احلديث األول

                                           
، رقـم  )1/146(داود يف سننه ، كتاب الصالة ، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، أخرجه أبو ) 1(

  .)497(احلديث 
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@@ZÜjÛaÎì@ @
  

  . )1(الصغر وهو انتهاء حد
خروج املين يقظة أو مناماً، باجلماع من الذكر واألنثى  وأمارة البلوغ هي

  . )2(أو باالحتالم

 قال رسـول اهللا  : قال zحلديث علي  وهذا يعترب عالمة للبلوغ باإلمجاع
n :»عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حـىت حيـتلم،   : رفع القلم عن ثالثة

  . )3(» وعن انون حىت يعقل

حكام وأمجعوا على أن الفرائض واأل: "وقد ذكر ابن املنذر اإلمجاع فقال
  .)4("جتب على احملتلم العاقل

مجع العلماء على أن االحتالم يف الرجال والنساء وقد أ: "وقال ابن حجر
يلزم به العبادات وسائر األحكام، وأمجعوا على أن ال أثر للجماع يف املنـام إال  

  .)5("مع اإلنزال

  .زيد اجلارية باحليض واحلبل فهما عالمة لبلوغها باإلمجاعوت

وأمجعوا على أن الفرائض واألحكام جتب على احملـتلم  : "قال ابن املنذر

                                           
  ).6/343(احلاوي الكبري، للماوردي : انظر) 1(
  ).6/597(املغين ، البن قدامة : انظر) 2(
، )3/56(أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب احلدود ، باب يف انون يسرق أو يصيب حـداً  ) 3(

  .)4403(حلديث رقم ا
  ).6/597( ، البن قدامةاملغين) 4(
  ).5/392( ، البن حجر العسقالينفتح الباري شرح صحيح البخاري) 5(
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  .)1("العاقل، وعلى املرأة بظهور احليض منها

اإلنـزال وتزيـد    يلدى الذكر واألنثى هوذا يتبني أن عالمة البلوغ 
  .األنثى باحليض واحلبل

أمـارة أو  بلوغ بالسن فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل اعتباره لر اأما اعتبا
  .على البلوغ إال أهنم اختلفوا يف حتديد السن اليت يعترب ا البلوغ عالمة

ـ  فذهب احلنفية، إىل أن حد البلوغ يف الغالم واجلارية بلوغ مخسة ة رعش
  .)2(سنة وهو قول أيب يوسف وحممد ورواية عن أيب حنيفة

فة رواية أخرى وهي اعتبار حد البلوغ عند الغـالم إذا أمت  وعن أيب حني
  .)3(مثاين عشرة وقيل تسعة عشرة، أما اجلارية فسبع عشرة سنة

وذهب املالكية يف املشهور عنهم إىل اعتبار حد البلوغ يف الغالم واجلارية 
  .)4(بلوغ مثانية عشرة سنة

  .وقيل بلوغ مخسة عشرة سنة يف الغالم واجلارية
  .ت عشرة سنة، وقيل سبع عشرة، وقيل تسع عشرةوقيل س

  .)5(وذهب احلنابلة إىل اعتبار حد بلوغ الغالم واجلارية مخس عشرة سنة
  :وميكن إمجال أقوال الفقهاء املتقدمة يف قولني

قول مجهور الفقهاء اعتبار بلوغ مخس عشرة سنة مـن الغـالم   : األول
  .واجلارية عالمة على البلوغ
                                           

  ).6/597( ، البن قدامة املغين) 1(
  ).7/172( ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر) 2(
  ).9/270( ، لقاضي زادهتكملة فتح القدير: انظر) 3(
  ).5/291( ، للخرشيخليلسيدي خمتصر شرح : انظر) 4(
  ).6/598( ، البن قدامة املغين : انظر) 5(
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  .كثر من مخس عشرة سنةاعتبار أ: الثاين
  .مثاين عشرة سنة يف الغالم واجلارية: وقيل

  .يف اجلارية سبع عشرة سنة: وقيل

 عرضه يوم أُحـد  n أن رسول اهللا  cاستدل اجلمهور حبديث ابن عمر 
وأنا ابن مخس عشرة يوم اخلندق  وهو ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين مث عرضين

ن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثتـه هـذا   قال نافع فقدمت على عمر ب. فأجازين
وكتـب إىل عمالـه أن   د بني الصغري والكبري احلديث فقال إن هذا احلديث حل

  .)1(يفرضوا ملن بلغ مخس عشرة

رد ابن عمر ملا كانت سـنة أربـع    n ففي احلديث داللة على أن النيب 
  .عشرة سنة وقبله ملا بلغ مخس عشرة سنة

علق احلكم واخلطاب باالحتالم كما  n واستدل غري اجلمهور بأن النيب 
املتقدم، فيجب بناء احلكم عليه وال يرتفع احلكم عنه مـا مل   zيف حديث علي 

ه املدة ألن االحتالم يف يتيقن بعدمه ويقع اليأس عن وجوده، وإمنا يقع اليأس ذ
ة متصور يف اجلملة فال جيوز إزالة احلكم الثابت باالحتالم عنـه مـع   هذه املد
  .)2(على هذا أصول الشرع. تمالاالح

مما تقدم يتضح أن حجة من خالف قول اجلمهور هو اعتبار سن اليـأس  
  .سواء تسع عشرة سنة أو مثاين عشرة أو سبع عشرة يف اجلارية

                                           
، )5/609(أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادم ) 1(

  ).2612(رقم احلديث 
  ).7/172( ، للكاساينبدائع الصنائع: انظر) 2(
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ويرد عليهم بأن اعتبار هذه السن سن اليأس ال دليل عليه، بل إن سـن  
ها إال نادراً واألحكام تبىن بداية االحتالم غالباً سن مخس عشرة سنة وال يتجاوز

  .على الغالب والنادر ال حكم له

  وذا يتبني رجحان قول اجلمهور يف اعتبـار البلـوغ بإكمـال مخـس     
  .عشرة سنة
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@ @

@ @

@ @

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

@ïßý⁄a@éÔÐÛa@ÑÓìßæìãbÔÛaë@ïÈ™ìÛa@ @

‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@åß@ @
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@szj½a@Þëþa@ @

‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@åß@ïßý⁄a@éÔÐÛa@ÑÓìß@ @
  

سأعرض أوالً شروط من تقبل شهادته مث بيان موقف الفقه اإلسالمي من 
  .شهادة الصغار

  

@üëc@Z@ém…bè‘@ÝjÔm@åß@ÂëŠ‘@ @

شهادته، ومن ترد شهادته، ومنـهم مـن    من الفقهاء من تناول من تقبل
تعرض لشروط صحة الشهادة عند احلاكم، أو الشـروط املعتـربة يف قبـول    
  .الشاهد، ومنهم من بني شروط العدل أو العدالة فأشري إىل تلك الشروط بإجياز

א−1 :א
فخرج الصيب والعبد، : وشرطها البلوغ والعقل والوالية: قال ابن اهلمام

السمع والبصر للحاجة إىل التمييز بني املدعي واملدعى عليه، ومل يذكر اإلسالم و
  .)1(ألن الدين أصل الشهادة يف اجلملة

وهو أن يكـون  : شرط حتمل الشهادة: الشرائط نوعان: وقال الكاساين
  .الشاهد عاقالً، بصرياً مسيعاً
  .)2(البلوغ واحلرية واإلسالم والعدالة: وشرائط أداء وهي

                                           
  ).7/364( ، البن اهلمامشرح فتح القدير: انظر) 1(
  ).6/404( ، للكاساينبدائع الصنائع: نظرا) 2(
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א−2 :א
احلر املسلم العاقل البـالغ، غـري   : ال تصح الشهادة إال من العدل، وهو

  .)1(الفاسق وال احملجور عليه وال املبتدع
: الصفات املعتربة يف قبول الشـاهد باجلملـة مخسـة   : وقال ابن رشد 

  .)2(العدالة، والبلوغ، واإلسالم، واحلرية، ونفي التهمة
א−3 :א

احلرية، البلـوغ،  : الشروط املعتربة يف قبول الشاهد مخسة: قال املاوردي
كون الشاهد ذا مـروءة،  : وأضاف النووي إليها. )3(العقل، اإلسالم، والعدالة

  .)4(وغري متهم
א−4 :א

  .البلوغ والعقل واإلسالم، والعدالة: يشترط فيمن تقبل شهادته
  .)5(على تفصيل يف ذلك

قـد اشـترطه   ) البلوغ(والناظر يف الشروط السالفة إمجاالً جيد أن شرط 
  .، وفرعوا عليه عدم قبول شهادة الصغري لكونه غري بالغاتفاقاًالفقهاء 

لكن جاء يف فقه املالكية قبوهلا يف مواضع حمددة وشروط معينة وذلـك  
  .صلب البحث، وعليه تدور رحاه

                                           
، ، والشـرح الصـغري  )165، 4/164(الشرح الكبري على خليل مع حاشية الدسوقي  :انظر )1(

  ).وما بعدها 3/30(مع بلغة السالك  للدردير،
  ).4/1771( ، البن رشدبداية اتهد: انظر) 2(
  ).21/63( ، للماوردياحلاوي الكبري: انظر) 3(
ملنهاج مع مغين احملتـاج، للشـربيين   ، ا)12،  11،  10/3(، للنووي وضة الطالبني ر: انظر) 4(

)4/540.(  
الـروض  : انظر، و)486و 4/485(، شرح الزركشي )14/145( ، البن قدامة املغين: انظر) 5(

  ).6/416( ، للبهويت، وكشاف القناع)7/590( ابن قاسماملربع مع حاشية 
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@bîãbq@Z@ÑÓìß@æbîiïßý⁄a@éÔÐÛa@@‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@åß@ @

  :الصغري يف باب الشهادات له قسمان

هو الصغري الذي ال متييز لديه مطلقاً فهو يف حكم فاقـد   :القسم األول
  .العقل متاماً

  .وهذا القسم قد أمجع العلماء على عدم اعتباره يف الشهادة
  :يقول ابن قدامة يف بيان الشروط السبعة يف قبول شهادة الشاهد

  كون عاقالً وال تقبل شهادة من ليس بعاقل إمجاعـاً قالـه   أحدها أن ي((
وسواء ذهب عقله جبنون أو سكر أو طفولية؛ وذلك ألنـه لـيس   ابن املنذر، 

  .)1())مبحصل، وال حتصل الثقة بقوله، وألنه ال يأمث بكذبه وال يتحرز منه
  .أي الصغر، وهي غري شهادة الطفيلي) طفولية: (فقوله

ي جنده صراحة ومفهوماً يف كتـب الفقهـاء يف   هو الذ :القسم الثاني
مبحث الشهادة، وهو من كان دون البلوغ حبيث مل تظهر عليه عالمات البلوغ 

  .املشهورة، ولكن قد بلغ سن التمييز على خالف يف حتديده
فهذا القسم هو الذي وقع اخلالف فيه بني علمـاء اإلسـالم يف قبـول    

كونه فيـه قلـة يف العقـل    ادة الصغري ألهل العلم يف رد شه شهادته، واحلامل
  .وحقارة يف املرتلة، مما ينتج عنهما عدم املباالة

فيسهل على الصغري الكذب، أو يسهل الضغط عليه بأن يقول ما مل يقله، 

  . )2(وأن يري عينيه ما مل تريا، ولذلك ال حتصل الثقة والطمأنينة بشهادة الصغري

                                           
  ).14/145( املغين) 1(
  .جع السابقاملر) 2(
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لص من كل ما يشوا حىت يصـدق  وملا كانت الشهادة املراد منها أن خت
عليها أن تكون بينة تبني احلق وتظهره، فقد أشكل على العلماء رمحهم اهللا تعاىل 
مسألة قبول شهادة الصبيان الذين مييزون، ولكن يقصـر عنـدهم الضـبط،    
وتضعف عندهم الديانة، مما جيعل حيز التأثري من الغري يف حقهم متنامياً بشـكل  

  .واضح

א :אא
هو وجود تنازع بني أصلني أصيلني عند العلماء يف حقيقة الشهادة  هوسبب

  .اليت تقبل واليت من خالهلا توصل احلقوق إىل أهلها

א :א
أمهية أن تكون الشهادة ساملة من كل ما يشوا حىت تصح أن تكون بينة 

ق املشهود عليـه وتعليـق   يتبني احلق ا، وحىت ميكن نقل الرباءة األصلية يف ح
احلق يف ذمته، وألن املشهود عليه األصل فيه الرباءة وخلو ذمته من كل متعلق 

  .وهو يقني، وال جيوز االنتقال من اليقني بشهادة مشوبة

א :א
هو حفظ احلقوق يف اجلراح واألموال، ومنع أن تكون هدراً، وذلـك يف  

  .وليس مثة غريهمالقتل واجلراح الذي يقع من الصغار 
فهذان األصالن مها السبب األكرب يف نزاع العلماء رمحة اهللا علـيهم يف  

  .قبول شهادة الصبيان املميزين
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  . )1(فقد أمجع العلماء على عدم اعتبار شهادته غري املميزوأما الصيب 
وأما من كان من الصبيان عنده أصل العقل وليس لديه الكمال الواجب 

فقد اختلف العلماء يف قبول شهادم يف القتل واجلراح مع وهم من دون احللم 
  :عدم وجود غريهم من البالغني على قولني

א .:א
القاسم، وسامل، وعطـاء، ومكحـول، وابـن أيب ليلـى،     : وبذلك قال

واألوزاعي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو حنيفة، 
  .)2(وأصحابه

حيث يرى من قال بذلك عدم الفرق بني املميز وغري املميز؛ ألن املعـىن  
الذي من أجله ردت شهادة غري املميز موجود يف املميز، فوجـب رد شـهادته   
لذلك؛ وألن من شرط قبول الشهادة العدالة، وغري املميز ممن هو دون البلـوغ  

  .ال يصح أن يسمى عدالً إمجاعاً
  :يقول ابن رشد

وغ، فإهنم اتفقوا على أنه يشترط حيـث تشـترط العدالـة،    وأما البل"
واختلفوا يف شهادة الصبيان بعضهم على بعض يف اجلراح ويف القتـل، فردهـا   
مجهور فقهاء األمصار، ملا قلناه من وقوع اإلمجاع، على أن من شرط الشـهادة  

  .)3("العدالة ومن شرط العدالة البلوغ

                                           
  .)14/145(، البن قدامة املغين: انظر) 1(
 شـرح ، )2/7( ، البن فرحـون ، تبصرة احلكام)150-14/145( ، البن قدامةاملغين: انظر) 2(

  ).7/196( ، للخرشيخليلسيدي خمتصر 
  .)4/1773(بداية اتهد وهناية املقتصد، البن رشد ) 3(
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فـال تقبـل   : "ا النوع من الصبيانويقول الكاساين معلالً رد شهادة هذ
  شهادة الصيب العاقل؛ ألنه ال يقـدر علـى األداء إال بـالتحفظ، والـتحفظ     
بالتذكر، والتذكر بالتفكر، وال يوجد من الصيب عادة؛ وألن الشهادة فيها معىن 
الوالية والصيب موىل عليه، وألنه لو كان له شهادة للزمته اإلجابة عند الـدعوة  

Ÿω﴿: قوله تعـاىل  يوه لآلية الكرمية uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $ tΒ (#θ ãã ßŠ ﴾)1(   أي دعـوا

  .)2("لألداء فال يلزمه إمجاعاً

א .:א
قول أليب و، ومجع من أصحابه، )3(وإليه ذهب اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل

ـ  )4(عبداهللا أمحد بن حنبل ه ابـن  ، وعليه مجع كبري من السلف، وقد انتصـر ل
  .)5(القيم

أي -ن وفاخلصومات الواقعة بني املتخاصمني أياً كان هؤالء املتخاصـم 
هو أن نقبـل مـن    -سواء كانوا رجاالً أو نساًء أو أطفاالً مسلمني أو كافرين

الشهادة ما يكون ا إظهار احلق وأن نقبل منها ما دعت إليـه الضـرورة وال   
  .للحقوق ها إذا كان يف العدول عنها ضياعنعدل عن

فكما قبل العلماء شهادة الذمي على املسلم يف السفر يف الوصية لعـدم  
م على بعض، فإن هذا األصـل  وجود غريه، وكذا قبلوا شهادة الفساق بعضه

                                           
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 1(
  ).6/422(لصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين بدائع ا) 2(
  ).4/84(املدونة، لإلمام مالك بن أنس : انظر) 3(
  ).150، 14/145(، البن قدامة املغين : انظر) 4(
  .)204( ، البن القيمالطرق احلكمية :انظر )5(



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
59 

 
  

حابه يف شهادة األطفال بعضهم على بعض يف اجلراحـات الواقعـة   ميكن استص

  . )1(بينهم، دون قبول شهادام على غريهم من الرجال والنساء
فإذا جرح صيب آخر، أو فقأ عينه، فإن نفوس األولياء ال تطيب بإمهـال  

، فبقبول شهادة بعضهم على بعض القصاص منهأولياء اجلارح أو املتعدي دون 
  .نتمكن من فرض األرش أو الديات على أولياء اجلاين

ويظهر هذا املطلب ملحاً عندما يكون ويل األمر وبيت مـال املسـلمني   
ال يـذهب دم  تطييب النفوس؛ ملا عهد من الشريعة اإلسالمية أنـه  عاجزاً عن 

وقد انتصر هلذا القول العالمة ابن القيم ونسب ذلك لعامة امرئ مسلم هدراً، 
أهل العلم، وأن العمل عليه، فقال يف الطريق اخلامس عشر من الطـرق الـيت   

  :حيكم ا احلاكم
بيان الرمـي والثقـاف   قد ندب الشرع إىل تعليم الص: قالت املالكية((

والصراع وسائر ما يدرم على محل السالح والضرب، والكر والفر، وتصليب 
أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، واحلمية واألنفة من العار والفرار، 
ومعلوم أهنم يف غالب أحواهلم خيلون وأنفسهم يف ذلك، وقد جيين بعضهم على 

وقـد احتـاط   على بعض ألهدرت دمـاؤهم،  قول بعضهم بعض، فلو مل نقبل 
الشارع حبق الدماء، حىت قبل فيها اللوث واليمني، ولئن كان مل يقبل ذلـك يف  
درهم واحد، وعلى قبول شهادم تواطأت مذاهب السلف الصاحل، فقال بـه  

: علي بن أيب طالب، ومعاوية بن أيب سفيان، وعبداهللا بن الزبري، ومن التـابعني 
وعروة بن الزبري، وعمر بن عبدالعزيز، والشعيب، والنخعي،  سعيد بن املسيب،

ما أدركت : قال. -رضي اهللا عنهم-وابن أيب ليلى، وابن شهاب، وابن مليكة 

                                           
  ).85،  4/84(املدونة، لإلمام مالك بن أنس ) 1(
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  .هي السنة: القضاة إال وهم حيكمون بقول ابن الزبري وأيب الزناد وقال
كوهنم يعقلـون الشـهادة، وأن   : وشرط قبول شهادم يف ذلك: قالوا
كوراً أحراراً، حمكوماً هلم حبكم اإلسالم، اثنني فصاعداً، متفقني غـري  يكونوا ذ

، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، وختبيبهمخمتلفني، ويكون ذلك قبل تفرقهم 
ويكون يف القتل واجلراح خاصة، وال تقبل شهادم على كبري أنه قتل صـغرياً،  

  .)1())وال على صغري أنه قتل كبرياً

                                           
  ).206-205(ص (البن القيم الطرق احلكمية، ) 1(
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@szj½a@ïãbrÛa@ @

ìß@ÑÓæìãbÔÛa@‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@åß@ïÈ™ìÛa@ @
  

أهلية الشاهد هي ما تقوم عليـه  أن قامت األنظمة الوضعية على اعتبار 
الشهادة وبالتايل ال اعتبار للشهادة اليت يديل ا الشاهد إذا كان مل يتم السابعة 

، دون السابعة هي انتفاء التمييـز  من عمره، وعلة امتناع مساع شهادة القاصر
أن التمييز يتطلب قوى ذهنية قادرة على تفسري احملسوسات وإدراك  لديه ذلك

ماهية األفعال وتوقع آثارها، وهذه القوى ال تتوافر إال إذا نضجت يف اجلسـم  
األجزاء اليت تؤدي العمليات الذهنية، وتوافر قدر من اخلربة بالعـامل اخلـارجي   

  .)1(تعتمد عليه هذه العمليات
عية مع املذاهب الفقهية على أن الشـاهد دون  وقد اتفقت القوانني الوض

  .سن التمييز تعد شهادته باطلة معدومة األثر
وفرقت األنظمة الوضعية بني الشاهد الذي حيلف اليمني وتعترب شـهادته  
دليالً يستند عليه القاضي، وبني الشاهد دون ميني والذي تعترب شهادته من قبيل 

  .االستدالل وربطت ذلك بسن الشاهد
اتفقت األنظمة الوضعية مجيعها، ونصت يف تشريعاا على أن العربة  وقد

بسن الشاهد وقت أداء الشهادة ال وقت حتملها، وإن اختلفوا يف حتديد سـن  
  .األداء للشاهد

كذلك فإن شهادة املميز ليست الزمة للقاضي، فله األخذ ا أو تركها، 
  .فقطوال جيوز للقاضي أن يبين حكمه على أقوال القاصر 

                                           
  .)488ص(، للدكتور حممود جنيب حسين شرح قانون العقوبات اللبناين: انظر) 1(
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@szj½a@Þëþa@ @

ïßý⁄a@éÔÐÛa@¿@bç…‰ë@‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@ÞìjÓ@ @
  

الفقهية، واألقوال املعتربة، والروايات املتعددة، ميكـن   باستقراء املذاهب
حصر اخلالف يف قبول الشهادة من الصغار أو عدم قبوهلا مطلقاً أو قبوهلـا يف  
مواضع حمددة، أو على بعضهم البعض بشروط معينة، وذلك يف أقوال أربعـة،  

وايات إىل أعرض هلا بنسبة املذاهب إىل أئمتها، وعزو األقوال إىل أصحاا، والر
مصادرها متبعاً كل قول منها مبا استدل به أصحابه عليه، وما ورد عليها مـن  

  .مناقشات وردود

@Þëþa@ÞìÔÛa@ @

ال تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ال يف مال وال يف نفس وال يف جراح، وال 
  .على بعضهم البعض، وال ممن هو مرضي القول منهم

والشافعية والرواية عن اإلمـام  احلنفية : وهو مذهب مجهور الفقهاء من
امحد بن حنبل، وقول ابن عبداحلكم من املالكية، وابن حزم الظاهري، ويـروى  
هذا عن ابن عباس وغريه من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني، وإليك 

  :تفصيل ذلك وبيانه

  :عند الحنفية-1
الصـيب  فشرطها البلوغ والعقل والواليـة، فخـرج   : ((قال ابن اهلمام
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  .)1())والعبد
البلوغ فال تقبل شـهادة  ... أما الشرائط العامة فمنها : ((وقال الكاساين

  .)2())الصيب العاقل
  .)3(..))مل يكن الصيب واملعتوه أهالً للشهادة : ((... وقال السرخسي
وال تقبل شـهادة  ((، ))وصيب.. ال تقبل من أعمى : ((ويف الدر املختار
  .)4())ملالعبالصبيان فيما يقع يف ا

  :وعند المالكية -2
ونقل ابن فرحون يف باب القضاء بشهادة الصبيان عن ابن عبـداحلكم،  

اجلواز ملالك، واملنع :  ويف قبول شهادم يف اجلراح والقتل ثالثة أقوال: ((قوله
قاله أشهب، فاملنع األصل وإليه . البن عبداحلكم، واجلواز يف اجلراح دون القتل

  .)5(...))أبو حنيفة ذهب الشافعي و

  :وعند الشافعية -3
ال جتـوز شـهادة الصـبيان يف حـال مـن      : ((وقال اإلمام الشافعي 

  .)6())األحوال
البلوغ شرط يف قبول الشهادة، فـال تقبـل شـهادة    : ((وقال املاوردي

                                           
  ).5/364( ، البن اهلمامشرح فتح القدير) 1(
  ).6/406( ، للكاساينبدائع الصنائع) 2(
  ).16/113( ، للسرخسياملبسوط) 3(
  ).477-5/475( مع حاشية ابن عابدين الدر املختار) 4(
  ).2/7( ، البن فرحون تبصرة احلكام) 5(
  ).7/44) (شهادة الصبيان -الشهادات ( ، للشافعياألم) 6(
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  .)1())الصبيان حبال يف قليل وال يف كثري، من مال وال جراح، وهو قول اجلمهور
  .)2())فال تقبل شهادة صيب: ((وقال النووي

  :وعند الحنابلة -4
الثالث أن يكـون  ... يعترب يف الشاهد سبعة شروط : ((وقال ابن قدامة

، مث جاء بروايتني عن اإلمام أمحـد،  )3())بالغاً، فال تقبل شهادة صيب مل يبلغ حبال
  )).واملذهب أن شهادم ال تقبل يف شيء: ((مث قال يف ترجيح األوىل

فال تقبل شهادة الصبيان : ((.. لروض املربع شرح زاد املستقنعوجاء يف ا
  .)4())مطلقاً، ولو شهد بعضهم على بعض

  :وعند ابن حزم الظاهري -5
وال تقبل شهادة من مل يبلغ من الصبيان ال ذكورهم وال إنـاثهم، وال  ((

بعضهم على بعض، وال على غريهم، ال يف نفس وال جراحة، وال يف مـال، وال  
حلكم بشيء من ذلك ال قبل افتراقهم، وال بعـد افتـراقهم، ويف هـذا    حيل ا
  .)5())خالف

  
  

                                           
  ).21/64( ، للماوردياحلاوي الكبري) 1(
  ).4/540( ، للشربيينمغين احملتاج: ، وانظر)1/3( ، للنوويروضة الطالبني) 2(
  ).14/145،147( ، البن قدامةاملغين) 3(
  ).7/590( ابن قاسمالروض املربع مع حاشية ) 4(
  ).9/420( ، البن حزماحمللى) 5(
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Þëþa@ÞìÔÛa@òÛ…c@ @

استدل مجهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم قبول شهادة الصـبيان  
  :مطلقاً بأدلة من الكتاب والسنة

א)( א ، א :א
ρ#)﴿: ةقول اهللا تعاىل يف سورة البقر-1 ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( 

β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ t sù Èβ$ s? r& z ö∆ $# uρ ⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 $#  ﴾)1( .  

ليسوا ممـن نرضـى مـن     -أي الصبيان-ألهنم : ((قال اإلمام الشافعي
  .)2())ة من نرضىالشهداء، وإمنا أمرنا اهللا تعاىل أن نقبل شهاد

دلت اآلية على املنع من قبول شهادة الصـبيان مـن   : ((وقال املاوردي 
  :ثالثة أوجه

⎯﴿: قوله تعاىل :األول ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ﴾ وليس الصبيان من الرجال.  

≅×﴿: أنه ملا عدل عن الرجلني إىل أن قـال  :والثاني ã_ t sù Èβ$ s? r& z ö∆ $# uρ ﴾  دل

  .ن الصبيانعلى أنه ال يعدل إىل غريهم م

⎯﴿: أنه قال :والثالث £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 وليس الصـبيان ممـن    ﴾ #$

  .)3())يرضى من الشهداء

                                           
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 1(
  ).7/44( ، للشافعياألم) 2(
  ).21/65( ، للماوردياحلاوي الكبري) 3(
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Ÿω﴿: وقال تعاىل -2 uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $ tΒ (#θ ãã ßŠ ﴾ )1(.  

إن الصيب لو كان له شهادة للزمته اإلجابة عند الدعوة : ((قال الكاساين 
  .)2())لألداء، فال يلزمه إمجاعاً لآلية، أي دعوا

ــاىل   -3 ــه تع Ÿω 3﴿: قول uρ (#θ ßϑ çG õ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6 tƒ ÿ… çµ ¯Ρ Î* sù ÖΝ ÏO# u™ 

… çµ ç6 ù= s%﴾)3(.  

أن اهللا تعاىل أخرب أن الشـاهد الكـامت لشـهادته آمث،     :ووجه الداللة
  .)4(والصيب ال يأمث، فيدل على أنه ليس بشاهد

ρ#)﴿ وقال سـبحانه  -4 ß‰ Íκ ô− r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ  ﴾)5( وقـال ، :﴿⎯ £ϑ ÏΒ 

tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9   .)6(، والصيب ممن ال يرضى ﴾ #$

א)( א א א :א
: قـال  n ، أن رسول اهللا c، وعبداهللا بن عباس xما روي عن عائشة 

يستيقظ، وعن املبتلى حىت يربأ ، وعـن   عن النائم حىت: رفع القلم عن ثالثة«

                                           
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 1(

  ).6/406( ، للكاساينبدائع الصنائع) 2(

  ).283(سورة البقرة، اآلية ) 3(

  ).14/147( ، البن قدامةاملغين: انظر) 4(

  ).2(سورة الطالق، اآلية ) 5(

  ).14/147( ، البن قدامةاملغين: انظر) 6(
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  .)2())ويف رواية حىت يكرب - )1(الصيب حىت يعقل
أي الصيب يف حق نفسـه  -فلما كان القلم مرفوعاً عنه : ((قال املاوردي

  .)3())كان أوىل أن يرفع يف حق غريه إذا شهد -إذا ما أقر

)(، א א :א
يرجع إليه يف كمال معرفة العقل سوى ما جعله الشـرع  إنه ال حد  -1

حداً وهو البلوغ والعقل تيسرياً لألمور على الناس، وهلذا مل يكن الصيب واملعتوه 
  .)4(أهالً للشهادة

أن الصيب ال يقدر على األداء إال بالتحفظ، والتحفظ بالتـذكر،  (( -2
  .)5())والتذكر بالتفكر، وال يوجد من الصيب عادة

  .)6(ن الشهادة فيها معىن الوالية والصيب موىل عليهأ -3

أنه لو جاز ألجل اعتزاهلم عن الرجال أن تقبل شهادم، بعضـهم   -4
على بعض، جلاز ألجل اجتماع النساء يف احلمامات واألعراس، أن تقبل شهادة 
بعضهن، وهي ال تقبل مع الضرورة، مع جواز قبوهلن مع الرجال يف األمـوال،  

الذين ال تقبل شهادم مع الرجال أوىل أال تقبل يف االنفراد، وبه يبطل فالصبيان 

                                           
  ).24719(، رقم احلديث )7/208(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، حديث السيدة عائشة، ) 1(

، )3/55(أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب احلدود ، باب يف انون يسرق أو يصيب حـداً  ) 2(
  ).4398(رقم احلديث 

  ).21/65(ر ، للماوردياحلاوي الكيب) 3(
  ).16/113( ، للسرخسياملبسوط: انظر) 4(
  ).6/406( بدائع الصنائع، للكاساين) 5(
  .املرجع السابق: انظر) 6(
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  .)1(استدالهلم

إن الصيب ال خياف من مأمث الكذب، فيزعه عنه، ومينعه منـه، فـال    -5
  .حتصل الثقة بقوله

  .أن من ال تقبل شهادته يف املال، ال تقبل يف اجلراح كالفاسق -6

س مبثله، ال تقبـل علـى مثلـه    أن من ال تقبل شهادته على من لي -7
  .)2(كانون

                                           
  ).21/65( ، للماوردياحلاوي الكبري) 1(
  ).14/147( ، البن قدامةاملغين: انظر) 2(
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ïãbrÛa@ÞìÔÛa@ @

تقبل شهادة الصيب إذا كان ابن عشر سنني، وكان عاقالً، أي تقبل ممـن  
  .هو يف حال أهل العدالة، وذلك يف غري احلدود والقصاص

الروايـة  : ((قال الزركشي. وهي الرواية الثانية عن اإلمام أمحد بن حنبل
يف حال أهل العدالة إلمكان الضبط منه، وهلذا صح حتمله، يقبل ممن هو : الثانية

فأشبه البالغ، مث إن ابن حامد تلى هذه الرواية، استثىن احلدود والقصاص فلـم  
  .)1(..))يقبل شهادته فيهما احتياطاً لذلك

أن شهادته تقبل إذا كان : وروى عن أمحد رواية ثالثة: ((وقال ابن قدامة
على هذه الرواية تقبل شـهادته يف غـري احلـدود    ف: ابن عشر، قال ابن حامد

  .)2())والقصاص كالعبيد
  .)3())تقبل ممن هو يف حال أهل العدالة: ((وقال الشيخ ابن قاسم

وعنه تقبل شهادة ابن عشـر إذا  : ((وقال اء الدين عبدالرمحن املقدسي
  .)4())كان عاقالً يف حال أهل العدالة

ïãbrÛa@ÞìÔÛa@òÛ…c@ @

  :ة على الرواية الثانية إلمامهم بدليلني عقليني مهااستدل احلنابل
أن الصيب يؤمر بالصالة ويضرب عليها وهو ابـن عشـر، أشـبه     -1
  . )5(بالبالغ

  .أي الشهادة- )6(أنه ميكن الضبط من الصيب، وهلذا صح حتمله -2

                                           
  ).4/487(شرح الزركشي على منت اخلرقي ) 1(
  ).14/146( ، البن قدامةاملغين) 2(
  ) .7/590(على الروض املربع  ابن قاسمحاشية ) 3(
  ).648ص ( ، لبهاء الدين املقدسيالعدة شرح العمدة) 4(
  .املرجع السابق: انظر) 5(
  ).4/487(شرح الزركشي : انظر) 6(
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sÛbrÛa@ÞìÔÛa@ @

تقبل شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم، بشرط اتفاقهم وعـدم  
، وعن شريح القاضي واحلسـن  z، روي ذلك عن علي بن أيب طالب تفرقهم

  .البصري، والنخعي، وغريهم، وبه قال ابن أيب ليلى من احلنفية
أن شهادة بعضهم تقبل على بعض،  zوروي عن علي : ((قال ابن قدامة

كانوا جييزون شهادة : وروي ذلك عن شريح، واحلسن، والنخعي، قال إبراهيم
ما كان بينهم، قال املغرية وكـان أصـحابنا ال جييـزون    بعضهم على بعض في

  .)1())شهادم على رجل، وال على عبد
وقال ابن أيب ليلى جتوز شـهادة الصـبيان   : ((وقال أبو جعفر الطحاوي

  .)2())بعضهم على بعض
قـال  : كما روينا عن قتادة عن احلسن قال: ((وقال ابن حزم الظاهري

شـهادة  : وقال معاوية... على الصيب جائزة شهادة الصيب : علي بن أيب طالب
وعن ربيعة جواز ... الصبيان على الصبيان جائزة ما مل يدخلوا البيوت فيعلموا 

شهادة بعض الصبيان على بعض ما مل يتفرقوا، وعن شريح أن شهادة الصـبيان  
تقبل إذا اتفقوا وال تقبل إذا اختلفوا، وعن أيب بكر بن حـزم قبـول شـهادة    

جتوز شـهادة الصـبيان   : وقال ابن أيب ليلى... يما بينهم مامل يتفرقواالصبيان ف
  .)3())بعضهم على بعض يف كل شيء

                                           
  ).14/146( ، البن قدامةاملغين) 1(
  ).3/337(خمتصر اختالف العلماء، للطحاوي ) 2(
  ).421،  9/420( ، البن حزماحمللى) 3(
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sÛbrÛa@ÞìÔÛa@òÛ…c@ @

  
استدل ابن قدامة هلذا القول مبا رواه اإلمام أمحد بإسناده عن مسـروق  

 )2(إنا كنا ستة غلمـة نتغـاط  : فقالوا )1(كنا عند علي فجاءه مخسة غلمة: قال
ا غالم، فشهد الثالثة على اإلثنني أهنما غرقاه، وشهد اإلثنـان علـى   فغرق من

الثالثة أهنم غرقوه، فجعل على اإلثنني ثالثة أمخاس الدية، وجعل على الثالثـة  
  .)3(مخسيها

  

                                           
  .مجع غالم، كما جيمع على غلمان، وتقدم ذلك يف املراد بالغالم) 1(
الغمس وغاص فيه، وتغاط القوم يف : غط الشيء يف املاء غطاً، غطه وغمسه فيه، والغط يف املاء) 2(

وا يغمسون يف املاء ويغوصـون  فاملعىن أن الصبية أي الغلمان كان ؛املاء، غط بعضهم بعضاً فيه 
   .ك، أو يسبحونذلفيه، أو يغمس بعضهم بعضاَ للتمرين واملسابقة يف 

  ).7/362(لسان العرب، البن منظور : انظر
  ).147، 14/146(، البن قدامة املغين ) 3(
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ÉiaŠÛa@ÞìÔÛa@ @

  .تقبل شهادة الصبيان يف اجلراح والقتل بشروط معينة
عند احلنابلة، وبذلك قال وهو مذهب مجهور املالكية، وهي الرواية الثالثة 

عبداهللا بن الزبري، والزهري، وشريح، وأبو بكر بن حزم، وربيعة، وروي عـن  
  .علي وابن عمر، ومعاوية، واحلسن، وابن املسيب، وعمر بن عبدالعزيز وغريهم

  :ففي املذهب املالكي جاء ما يلي

جتوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما مل يتفرقوا أو : مالك قال -1
يف اجلراحات والقتل : )قال(يدخل بينهم كبري أو خيببوا يف أي شيء كان ذلك؟ 

ن اثنان فصاعداً قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم يف بعض صبيا إذا شهد فيه
، وال جتوز شهادة اإلناث أيضاً من الصبيان يف كلهم، وال جتوز فيه شهادة واحد

لكبري إن كانوا شهدوا له على  اجلراحات فيما بينهم، وال جتوز شهادة الصبيان
صيب، أو على كبري، وليس يف الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لـبعض إال أن  
يقتل رجل كبري صبياً فشهد رجل على قتله، فتكون القسامة على ما يشهد بـه  

بأنـه ال جتـوز   كبار أصحاب مالك وذهب بالقول . الشاهد من عمد أو خطأ
  .شهادة اإلناثيف القتل وال  شهادة الصبيان

اإلناث جيزن، وأن شهادة الصبيان يف القتـل  فقد رأى أن  املخزوميوأما 
  ...جائزة 

أن علي بن أيب طالب وشرحياً وعبداهللا بن عمر وعروة ) وهبوذكر ابن (

بن الزبري وابن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة أهنم كـانوا جييـزون شـهادة    ا

ينقلبوا إىل أهليهم أو خيتلفوا ويؤخذ بـأول   الصبيان فيما بينهم ما مل يتفرقوا أو

  واـكان:  ) قال (عي ـعن املغرية عن إبراهيم النخ )ديـابن مه.. (وهلم ـق
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يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم، وكان إبراهيم ال جييزها على الرجـال،  

ث ابن وهب عن املبارك عن احلسن، احلسن البصري من حدي وذهب إىل ذلك

  وقال . عزه من حديث ابن مهدي عن إسرائيل عن عيسى بن أيب الشعيبوأيضاً 

  .)1())أبو الزناد إهنا السنة، وقال عمر بن عبدالعزيز من حديث ابن وهب

شهادة الصـبيان تقبـل يف   : ((قال القاضي عبدالوهاب البغدادي -2

  .)2())اجلراح والقتل على شروط تسعة

فيما بينـهم يف اجلـراح    جتوز شهادة الصبيان: ((وقال ابن عبدالرب -3

أهنا تقبل يف القتل كمـا تقبـل يف   : خاصة إذا كانوا أحراراً وذكوراً، وقد قيل

اجلراح، وإن النفس وما دوهنا يف ذلك سواء فيما بينهم، واألول حتصيل مذهب 

  .)3())مالك

  :ويف قبول شهادم يف اجلراح والقتل ثالثة أقوال: ((ابن فرحون قال -4

البن عبداحلكم، واجلواز يف اجلراح دون القتل قالـه  املنع اجلواز ملالك و

  .)4())أشهب، فاملنع األصل

                                           
  ).85،  4/84) (شهادة الصبيان بعضهم على بعض( ، لإلمام مالك بن أنساملدونة) 1(
، ، والتلقني يف الفقه املالكي)3/1521( ، لعبدالوهاب البغداديى مذهب عامل املدينةاملعونة عل) 2(

  ).2/541( لعبدالوهاب البغدادي
  ).470ص ( ، البن عبدالربالكايف) 3(
  ).2/7( ، البن فرحونتبصرة احلكام) 4(
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مث استثىن ممـا أفـاده كالمـه    : ((قال الشيخ الدردير بعد العبارة األوىل

السابق من أنه ال تقبل شهادة من انتفى عنه شرط الشهادة أو قام به مانعها قوله 

  .)1())اص بشروطفتقبل شهادم يف شيء خ) إال الصبيان(
اعلم أن شهادة الصبيان األصل ((: وقال الدردير يف الشرح الصغري -6

فيها عدم اجلواز يف كل شيء لعدم العدالة والضبط فيهم إال أن أئمتنا جوزوها 
  .)2())يف شيء خاص للضرورة بشروط

وعلى ذلك بقية فقهاء املذهب من أنه ال تقبل شهادة الصيب يف حال  -7
لتكليف، لكنها جازت لضرورة يف اجلـراح أو القتـل بشـروط    صغره لعدم ا

  .)3(خاصة
رواية أخرى، أن شـهادام تقبـل يف    tوعن أمحد ((: وقال ابن قدامة

اجلراح إذا شهدوا قبل اإلفتراق عن احلالة اليت جتارحوا عليها، فإن تفرقـوا مل  
تمـل أن  تقبل شهادم، وهذا قول مالك فإن تفرقوا مل تقبل شهادم ألنـه حي 

  إن أخذوا عند مصاب ذلك فباحلري أن يعقلوا وحيفظوا، : قال ابن الزبري .يلقنوا
  وعن الزهري أن شهادم جـائزة ويسـتحلف أوليـاء املشـجوج وذكـره      

  .)4())عن مروان
وعن عروة بن الزبري جتوز شهادة الصبيان فيما بينـهم  ((: وقال ابن حزم

                                           
  ).4/183(الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي : انظر) 1(
  .)33/318(ر، مع بلغة السالك الشرح الصغري، للدردي: انظر) 2(
، )3/219( ، للكنسناوي، وأسهل املدارك)319-2/316(حاشية العدوي مع الرسالة : انظر) 3(

  ).4/1773( ، البن رشدوبداية اتهد
  ).14/146( ، البن قدامةاملغين) 4(
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  .)1())ويف اجلراح خاصة ويؤخذ بأول قوهلم

وذهب الزركشي إىل إجازة شهادة الصبيان يف اجلراح اسـتناداً إىل   -8

  . )2(أن شهادة الصبيان ال تقبل إال يف اجلراح zقول علي 

                                           
  ).9/421( ، البن حزماحمللى) 1(
  ).4/487(شرح الزركشي : انظر) 2(
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ÉiaŠÛa@ÞìÔÛa@òÛ…c@ @

قـال  : وطـأ رواه يف امل مبااستدل اإلمام مالك على ما ذهب إليه،  -1
ـ  ي بشـهادة  مالك، عن هشام بن عروة أن رسول عبداهللا بن الزبري كان يقض

األمر اتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان جتـوز فيمـا    :الصبيان، قال مالك
بينهم من اجلراح، وال جتوز على غريهم، وإمنا جتوز شهادم فيما بينـهم مـن   
اجلراح وحدها، وال جتوز يف غري ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، أو خيببوا 

م إال أن يكون قد أشهدوا العـدول علـى   أو يعلموا، فإن افترقوا فال شهادة هل

  . )1( شهادم قبل أن يتفرقوا

ال : (املدينة، وقولـه : أي) األمر اتمع عليه عندنا: (وقول اإلمام مالك
أي خيـدعوا، مث  ) أو خيببوا: (أي من األموال وغريها، وقوله) جتوز يف غري ذلك

ز وابن املسيب وعروة وأبو معاوية وعمر بن عبدالعزي: إجازا قالبالزرقاين  قال
جعفر حممد بن علي، والشعيب، وابن أيب ليلى، وابن شهاب، والنخعي خبـالف  

اجلمهور واألئمة الثالثة، ومحل مالك قول ابن عباس بعدم إجازا  اعنه، ومل جيزه

  . )2( على شهادم على الكبار

 يقول القاضي عبدالوهاب البغدادي، يف الدليل على قبـول شـهادة   -2

أن ذلك إمجاع الصحابة، ألنه مروي عن علي وابن الزبري ومعاويـة  ((: الصبيان
، واستدل القاضي مبا روي عن هؤالء الصحابة ))رضي اهللا عنهم وال خمالف هلم

  :الثالثة رضي اهللا عنهم، مث قال يف استدالله العقلي

                                           
  ).464، 3/463(لى املوطأ شرح الزرقاين ع) 1(
  .املرجع السابق) 2(
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ر إن الضرورة تدعو إىل قبوهلا، ألننا لو مل نقبلها ألدى ذلك إىل أمـو  -
ممنوعة، وذلك أننا قد ندبنا إىل تدريبهم على احلرب وتعليمهم الرمي والصراع 
واستعمال السالح للحاجة إىل اجلهاد، ومعلوم أهنم إذا اجتمعوا جاز أن يكون 
بينهم اجلراح اليت رمبا أدت إىل القتل أو إىل ما دونه، فلو مل تقبل شهادم ألدى 

  .إىل أشياء ممنوعة
  .وز هلم التعليم إىل أن يبلغوا، فذلك خالف اإلمجاعأما أنه ال جي -
أو أال ميكنوا من الرمي، وال عالج بسيف أو رمح إال إذا كان معهـم   -

  ...شهود عدول وهذا أيضاً معتذر، ومؤدى إىل أال يتعلموا 
فكل ذلك إن جرى أهدرت جراحهم ودماؤهم، وهذا أيضاً خـالف   -
ألنه ال جيوز لنا أن نبيح هلم و هو واجب ؛وما ال يتم الواجب إال به ف الواجب،

  . )1( ما يؤدي إىل هدر دمائهم وإضاعتها، فلم يبقى إال ما قلنا

اجلواز لعلة االضطرار إذ لو أمهلوا ألدى إىل ضرر : وقال ابن فرحون -3

كبري، وهدر جنايات تعظم، وقد حكى جواز ذلك عن مجاعة مـن الصـحابة   
وة ابن الزبري وشريح وأبو بكر بـن حـزم،   علي وعبداهللا وعر: وغريهم منهم

  . )2( وربيعة ومعاوية رضي اهللا عنهم

إن اجتماعهم مطلوب لتدريبهم علـى الرمـي   : قال الشيخ الدردير -4

والصراع وحنومها مما يوصلهم على محل السالح والكر والفر، فلو مل تقبل منهم 
ألدى عدم  حينئذ والغالب عدم حضور الكبار معهم -أي بعضهم على بعض-

                                           
  ).1523، 3/1522(املعونة، لعبدالوهاب البغدادي ) 1(
  ).8، 2/7(تبصرة احلكام، البن فرحون ) 2(
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  . )1( القبول إىل هدر دمائهم

فإن اجتماعهم مشروع لتدريبهم : وقريب من ذلك قول الشيخ الصاوي
على مصاحل الدين والدنيا، والغالب عدم حضور الكبار معهم، فلـو مل تقبـل   

  . )2( شهادم لبعضهم على بعض ألدى إىل هدر دمائهم

موافقـاً لإلمـام   ومحد، عن اإلمام أ مبا رويالشيخ ابن قاسم  استدل -5

  )3(وقد احتاط الشارع حبقن الدماء حـىت قبـل فيهـا اللـوث    : ((مالك، قال
  . )4())واليمني

أي أن قبول شهادة الصبيان ليس من باب البينة التامة، بل هو من قبيـل  
  .الداللة أو شبهها لغلبة الظن يف صدقهم وضبطهم بشروط

ألن : ((الثالثة لإلمام أمحـد  وقال الزركشي يف استدالله على الرواية -6

  قـال الشـريف   . احلاجة داعية إىل ذلك، فأشبه شهادة النساء على الـوالدة 
إذا جاءوا بعد أن تفرقوا تقبل شهادم الحتمال أن : قال شيخنا: وأبو اخلطاب

يلقنوا، وظاهر كالم الشيخني أن هذا القيد من متام الرواية، وقال القاضـي يف  
فيما : ى شهادم قبل أن يتفرقوا وزاد ابن عقيل يف التذكرةأو يشهد عل: اجلامع

                                           
  ).4/184(الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ) 1(
  ).3/318(بلغة السالك، للصاوي  ) 2(
  ).2/185(لسان العرب : انظر. بينة تامةعلى حدث من األحداث، وال يكون  هو شبه الداللة) 3(
  ).7/590(حاشية ابن قاسم مع الروض املربع ) 4(
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  . )1( ))إذا وجد اجلراح يف الصحراء

  :ونقل الشيخ ابن قاسم عن ابن القيم ما يلي -7

هـو  : وعلى قبول شهادم تواطأت مذاهب السلف، وقال أبو الزنـاد 
عمـل  : -ابـن القـيم  -السنة، وشرط قبوهلا كوهنم يعقلون الشهادة، وقال 

الصحابة وفقهاء املدينة بشهادة الصبيان على جتارح بعضهم بعضاً، فإن الرجال 
ال حيضرون معهم، ولو مل تقبل شهادم لضاعت احلقوق، وتعطلت وأمهلت مع 
غلبة الظن أو القطع بصدقهم وال سيما إذا جاءوا جمتمعني قبـل تفـرقهم إىل   

فإن . واتفقت كلمتهم بيوم، وتواطنهم على خرب واحد، وفرقوا وقت األداء،
الظن احلاصل حينئذ بشهادم أقوى بكثري من الظن احلاصل من شهادة رجلني، 

  . )2( ))وهذا مما ال ميكن دفعه وجحده

إذا جيء ـم عنـد   : الصح عن ابن الزبري أنه ق: ((قال ابن حزمو -8

ة بقول ابـن الـزبري،   فأخذ القضا: ، قال ابن أيب مليكةت شهادماملصيبة جاز
وأجاز بعضهم شهادم يف خاص األمر، ال يف كل شيء، كما روينا عن قتـادة  

  ...شهادة الصيب على الصيب جائزة : قال علي بن أيب طالب: عن احلسن قال

هادة الصبيان على الصبيان جـائزة مـا مل يـدخلوا    أن ش معاوية وذكر
الزهـري  وروينا أيضاً عن ابن املسـيب و .. فيعلموا، وعن علي مثل هذا أيضاً 

جواز شهادة الصبيان بقوهلم مع أميان املدعي ما مل يتفرقوا، وأنه قضى مبثل مـا  

                                           
  ).4/487(شرح الزركشي ) 1(
  ).7/591(حاشية ابن قاسم مع الروض املربع  )2(
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السنة أن يؤخـذ يف  : وعن أيب الزناد. قضى به علي بن أيب طالب يف دية ضرس
وعن عمر بـن  . شهادة الصبيان بعضهم على بعض يف اجلراح مع أميان املدعني

لى بعض يف اجلراح املتقاربة، فإذا عبدالعزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم ع
جواز شهادة بعض ربيعة بلغت النفوس قضى بشهادم مع أميان الطالبني، وعن 

الصبيان على بعض ما مل يتفرقوا، وعن شريح أن شـهادة الصـبيان تقبـل إذا    
، وعن ابـن   )1(اتفقوا، وال تقبل إذا اختلفوا وأنه أجاز شهادة صبيان يف مأمومة

  . )2( ))بن حزم قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما مل يتفرقواوأبو بكر  قسيط

                                           
خمتار : انظر. أي الشجة اليت بلغت أم الرأس وهي اجللدة اليت جتمع الدماغ: املأمومة هي األمة) 1(

  ).25( الصحاح، للرازي
  ).421،  9/420(احمللى، البن حزم ) 2(
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من أنه لو ) يف املعقول 4بند رقم (رد املالكية على ما قاله املاوردي  -1
جاز قبول شهادة الصبيان ألجل اعتزاهلم عن الرجال، جلاز يف شهادة النساء يف 

  .اخل... مع الضرورةاحلمامات واألعراس، وهي ال تقبل 
إن اجتماع النساء غري مشروع خبالف الصـبيان فإنـه   ((: قال املالكية

  .)1())مشروع لتدريبهم على مصاحل الدين والدنيا

  بنـد  (ورد القاضي عبدالوهاب البغدادي، على ما قاله ابن قدامة  -2

ـ  ) ((يف املعقول 6رقم  راح من أن من ال تقبل شهادته يف املال ال تقبـل يف اجل
  )).كالفاسق

أجبنا عنه بأن الدماء هلا حرمة فاحتيط هلا مامل حيتط لغريها، وإمنا ((: فقال
شرطنا أن يكون ذلك يف جرح أو قتل حلرمة الدماء ووجوب حفظها، وعـدم  

  .)2())الضرورة يف غريها
أما قياس ابن قدامة الصيب على الفاسق، فغري مسلم، ألن الفاسق : أقول

دم عدالته، وهي حمل اتفاق من اجلميع، وال ضرورة يف قبول مردود الشهادة بع
إن من شروط العدالة البلوغ فذلك مسـلم  : شهادته مع وجود عدل، وال يقال

من اجلميع حىت من املالكية، لكن احلال أن الصبيان ليس معهم عدل، وإال فال 
  .تقبل منهم، فهي حالة ضرورة

                                           
 ، للصـاوي ، وبلغـة السـالك  )193و 4/184(الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي : انظر) 1(

)3/318.(  
  ).1525،  3/1524( ، لعبدالوهاب البغدادياملعونة) 2(
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يقـدر علـى األداء إال   أن الصـيب ال  : ((قول الكاساين احلنفـي  -3

  )).يف املعقول 2بند رقم (اخل ...بالتحفظ
  :هذا غري مسلم من جهتني: أقول

قبولكم لشهادة الصيب بعد بلوغه إذا حتملها حال متييزه وهو  :إحداهما
  صغري، فكيف تأيت له التذكر بعد التفكر؟

أنه يشترط يف قبوهلا حصوهلا بعد التجـارح مباشـرة وقبـل     :األخرى
  .، وذلك مع بقية الشروط ال حيتاج لتذكر أو تفكرالتفرق

  :مث إين أقول بالنسبة الستدالل اجلمهور بالقرآن الكرمي، ما يلي -4

ρ#)﴿: قوله تعاىل) أ( ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘  ﴾)1(  .وقوله تعاىل :

﴿⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 الكرمية جاء يف آية الدين، الشاهد من اآلية .  )2(﴾  #$

وهو معاملة مالية، والسني والتاء للطلب، أي يطلب اهللا تعاىل منـا أن نشـهد   

ρ#)﴿: رجلني، كما قال تعاىل يف سورة الطـالق  ß‰ Íκ ô− r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ  ﴾)3( ،

  .واألمر يف اإلشهاد على الطالق
 يف املال أصالً، وال واملالكية مع اجلمهور يف عدم قبول شهادة الصبيان ال

يف الطالق وال يف غريه، إال ما استثنوه وهو اجلراح والقتل؛ فال جيوز أن نطلب 
شهادة من صبيان وعندنا العدول يف املال أو الطالق، لكن املالكيـة اضـطروا   

  .إلجازة ذلك يف حالة خاصة وبشروط معينة

                                           
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 1(
  ).282(سورة البقرة، اآلية ) 2(
  ).2(ية سورة الطالق، اآل) 3(
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⎯﴿: وقوله سبحانه) ب( £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 يعود أيضـاً علـى   ﴾  #$

  العدول من الرجال والنساء عند االستشهاد م على البيـع أو املـال، نعـم    
ال نرضى بالصبيان شهوداً آنذاك، لكنكم رضيتم شهادم إذا حتملوا صـغاراً  
  وكانوا على حالة من الضبط والعقل مث أدوها كباراً بالغني، ويدل على ذلـك  

  :ما يلي
بل شهادة اململوك والصيب إال إن حتمال حال الرق ال تق: ((قول احلنفية 

والصغر مع التمييز وأديا بعد العتق والبلوغ؛ ألهنما أهل للتحمـل باملشـاهدة   
والسماع، ويبقى إىل وقت األداء بالضبط، ومها ال ينافيان ذلك، ومها أهل عند 

  .)1())األداء
، فإذا أداهـا  فأما الصغري فيحفظ الشهادة((: وقول ابن العريب املالكي 

  .)2())وهو رجل جازت، وال خالف فيه
ولو شهد كافر أو عبد أو صيب مث أعادها بعد كماله ((: وقال الشافعية 

  .)3())قبلت شهادته -بإسالم أو عتق أو بلوغ-
إذا ردت شهادة كافر لكفره، أو صيب لصـغره، أو  ((: وقال احلنابلة 

ق العبد، وأعادوا تلك الشهادة، فإهنا عبد لرقه، مث أسلم الكافر وبلغ الصيب وعت
فأقول للجمهور كيف قبلتم شهادة الصيب الذي حتملها قبل البلوغ . )4())ال ترد

مث أداها بعد البلوغ، وال يبعد عنه النسيان مبرور الزمان، أو الغلط مع الضبط؟ 

                                           
  ).16/113( ، للسرخسياملبسوط: ، وانظر)196،  2/195(جممع األهنر، لشيخ زاده ) 1(
  ).2/396(، للقرطيب حكام القرآناجلامع أل) 2(
  ).558،  4/557( ، للشربييناملنهاج مع مغين احملتاج) 3(
  ).14/196( ، البن قدامةاملغين) 4(
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فإذا كنتم قد قبلتموها بعد البلوغ رغم أن حتملها كان قبله وهو صيب فاعتمدمت 
على متييزه وضبطه، فلماذا منعتموه منها يف هذه احلالة وليس معه عدل؟ واحلالة 
أن املالكية ومن معهم اشترطوا يف قبوهلا مساعها قبل تفرقهم، أي وهـم علـى   
احلالة اليت حصل فيها اجلراح، فضبطهم آكد حينئذ، أما احلنفيـة فـذكروا أن   

فأجازوها بعد البلوغ ومنعوها  التحمل باملشاهدة والسماع يبقى إىل وقت األداء
عند التحمل؟ واحلال أن الصبيان مميزون وضابطون ملا يقولون وغـري خمـتلفني   

  !.فيه
فاملالكية معكم ال يرضون بالصبيان بداية يف اإلشهاد على املال وغـريه،  
لكنهم ارتضوهم عند الضرورة بشروط حمددة لو حتققت لزالت الريبة أو الشك 

  .ضبطهم وصدقهم حينئذيف أقواهلم لظاهر 
: أن اهللا تعاىل ملا عدل عن الرجلني حالة عدم وجودمها معاً بقولـه ) ج(

﴿×≅ ã_ t sù Èβ$ s? r& z ö∆ $# uρ ﴾ وأن ذلك دل على أنه ال يعدل إىل غريهم من الصبيان.  

نعم، ذلك عند اإلشهاد، فإذا ما وجدنا غري رجل واحد فلن نعدم : أقول
ل والرضا، فلسنا مضطرين إىل شهادة الصبيان معه امرأتني، وشرط اجلميع العد

يف هذه احلالة، أما موضوع املسألة فهو جرح أو قتل واحلاضرون صبيان وليس 
  فماذا يكون احلال؟ -معهم عدل 

Ÿω﴿: قوله تعاىل) د( uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $ tΒ (#θ ãã ßŠ ﴾ .   وجه الداللـة هنـاك

حتمل بإشهاد غريه إياه، فإنه ال جيوز لـه  بالنسبة للعدل الذي حتمل بإرادته، أو 
  .التخلف عن إجابة الدعوة ألداء الشهادة

لكن ههنا، مل يتحمل الصبيان مبحض إرادم، وال بتحميل غريهم هلـم،  
لكنهم شهدوا جرحياً أو قتيالً، وسألناهم قبل تفرقهم وقبل تلقينهم من غريهم، 
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  .اىل أعلمفاخلطاب يف اآلية ليس موجهاً إليهم، واهللا تع

Ÿω 3﴿: وكذلك يقال يف قوله) هـ( uρ (#θ ßϑ çG õ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6 tƒ ÿ… çµ ¯Ρ Î* sù 

ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù= s% ﴾  ؛ فليست القضية يف اإلمث املترتب على الكتمان من حيث عـدم إمث

الصبيان، فاخلطاب موجه للبالغني لكن املسألة حالة الضرورة ومن شروط قبوهلم 
  .بارهم باحلادثة قبل تفرقهم، فال كتمانمنهم إخ

، وأن القلم »...رفع القلم عن ثالثة «: أما بالنسبة للحديث الشريف -6

  .مرفوع عن الصيب إذا أقر، فأوىل أن يرفع يف حق غريه إذا شهد
إذا كان الشارع منع إقراره على نفسه حىت ال يذهب ماله هـدراً  : أقول

هدراً مبنع قبول قوله عما شـاهده وحصـل    مثالً، فكيف جنيز إذهاب دم غريه
أمامه وضبطه وحفظه، واحلديث أيضاً يف رفع اإلمث عنه حالة صباه حىت يبلغ أي 

  .يكرب

بند (اخل ... استدالل ابن قدامة بأن الصيب ال خياف من مأمث الكذب  -7

بل مرحلة الصبا هي مرحلة التربية والتأديب والتخويـف،  : أقول) عقلي 5رقم 

أن يعلم الصيب الصدق وحيذر من الكذب، حىت إذا بلغ بلغ صادقاً مـن   وينبغي
مأمث الكذب، فلماذا ال حتصل الثقة بقوله خاصة إذا ما أمجع الصبيان على قول 

  الصدق يف حالة اجلرح أو القتل وكنا قد جربنا منهم وعليهم ذلك؟
وكذلك قياس ابن قدامة الصيب على انون جبامع عدم قبـول شـهادة   

، غري مسلم أيضاً؛ فانون فقد شرط العقل )عقلي 7بند رقم (ألخري على مثله ا

فال يتأتى منه قبول شهادة على نفسه أو على غريه، واملسألة أن الصيب يف هـذه  
احلالة عاقل، هلذا يأيت يف الشروط كونه قد بلغ عشر سنني، فهو أقرب إىل حالة 
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  .العدالة خبالف انون
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ÔÛa@òÛ…c@ò’ÓbäßïãbrÛa@Þì@ @

وفحوى هذا القول قبوهلا ممن هو يف حال أهل العدالة، وهو العاقل ابـن  
  .عشر، وذلك يف غري احلدود والقصاص

  :أوجهوحيث مل أجد مناقشة هلذا القول، فإين أناقشه من ثالثة 

إذا كنتم قد شبهتم الصيب الذي يبلغ عشـراً ويضـرب علـى     :األول
  لذلك، فلماذا استثنيتم احلدود والقصاص؟الصالة بالبالغ، وقد أجزمت شهادته 

واملالكية معكم يف عدم جوازها يف احلدود، أما يف القصاص، فال قصاص 
على الصبيان بل الدية على عواقلهم، واملالكية مل جييزوها إال يف اجلراح والقتل 
للضرورة، ولعدم إهدار دم اروح أو املقتول، فهي هناية تؤول إىل املال وأنـتم  

  .زوهنا فيهجتي

أنه إذا صح التحمل من الصيب، إلمكان الضبط فيه، فلماذا مينع  :الثاني
  .من األداء حال الواقعة، وضبطه هلا ممكن

أن شرط بلوغ الصيب عشراً، وتعقله من الشروط اليت اشترطها : الثالث
املالكية لقبول شهادة الصبيان، وهم قد قصروها على اجلراح والقتل، وكالمها 

  .ىل املال، وأنتم قد أجزمت شهادته يف املال فاألمر كأنه حمل اتفاق يف املاليؤول إ
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sÛbrÛa@ÞìÔÛa@òÛ…c@ò’Óbäß@ @

؟ وقد أخرجه اإلمام أمحد يف zملاذا يستحيل نسبة احلديث إىل علي  :أوالً
مسنده، واملسألة أن بقية الصبيان هم الذين شهدوا على بعضهم ومل يدع أولياء 

م شيئاً، ومل يهدر اإلمام علي دم الغريق، بل جعل الدية على الغريق على أي منه
  .اجلميع بنسبة شهادة كل مجاعة على اآلخرين

: وقـال يف حكمهـا  . حكاها ابن فرحون يف التبصرةالواقعة  هذه: ثانياً
العقل عليهم كلهم ألن كل واحد يدرأ عن نفسه وليس الـبعض  : قال مالك ((

  .)1())قلهمأوىل من البعض فلزمت الدية عوا
لذلك اشترط املالكية اتفاق الصبيان على الشهادة وعـدم اخـتالفهم   و

  .وههنا قد اختلفوا، وهي مسألة اجتهادية أعود إليها فيما بعد إن شاء اهللا
وقال ابن أيب ليلى ظاهر الفساد أيضاً يف قبوله ((: مث قال الطحاوي أيضاً

⎯ ﴿ :إياها مطلقاً ألن اهللا تعاىل يقول tΒ uρ $ yγ ôϑ çG ò6 tƒ ÿ… çµ ¯Ρ Î* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù= s% ﴾ )2(.  

  .)3())وليس يف الصبيان كذلك
قبلها فيما هو واقع بني الصـبيان،   فقدأبا ليلى مل يقبلها مطلقاً، كما أن 

نعم يف كل شيء، لكن ليس على كبري وال يف حدود وحنوها، وأما اآلية فسبقت 
  .اإلجابة عنها
شهادة الصبيان فيما هو واقع بينـهم  قد قبلوا فأصحاب هذا القول  وأما

                                           
  ).2/9( ، البن فرحونتبصرة احلكام ) 1(
  ).283(ورة البقرة، اآلية س) 2(
  ).3/338( ، للطحاويخمتصر اختالف العلماء) 3(
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دون اشتراط شيء، فهو توسع منهم يف القبول، أما املالكية فأجازوها للضرورة 
  .يف أمرين حمددين وبشروط مضيقة

رضي اهللا -وكذلك أحلظ أن جل من ورد ذكرهم من الصحابة والتابعني 
  .مع أصحاب هذا القول -عنهم أمجعني

د فيما يبدو يل يكية يف القول الثاين والتقيإمنا ورد ذكرهم كذلك مع املال
  .واهللا تعاىل أعلم. هناك أوىل من اإلطالق هنا
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ÉiaŠÛa@ÞìÔÛa@òÛ…c@ò’Óbäß@ @

وهو قول مجهور املالكية، والرواية الثالثة عن اإلمام أمحد، وا قال عبداهللا 
 ابن الزبري وعدد من الصحابة رضي اهللا عنهم وغريهم، يف قبول شهادة الصبيان

  .يف اجلراح والقتل بشروط معينة
  :وقد وردت الردود اآلتية عليهم

فـابن  : فابن الزبري قبلها، قيل: فإن قال قائل: ((قال اإلمام الشافعي -1
  .)1())عباس ردها، والقرآن يدل على أهنم ليسوا ممن يرضى

  :ذلك من وجهني وبيان: أقول

ابن عبـاس بعـدم   ومحل مالك قول : ما قاله الزرقاين املالكي: أحدهما
  .)2(إجازا على شهادم على الكبار

أهنم غري مرضيني يف شهادم على الكبار أو معهم، واخلالف يف : اآلخر
  .شهادم على بعضهم البعض ويف أمور حمددة

وقد روي عن ابن عباس، وعثمان بن ((: وقال أبو جعفر الطحاوي -2
جـازت شـهادم يف اجلـراح    عفان، وابن الزبري إبطال شهادة الصبيان، ولو 

  .)3())جلازت يف غريها، وجلازت على الرجال
  :ميكن الرد على ذلك من وجوهو

  .أن عثمان بن عفان مل يرد ذكره من قبل مع قول مما سلف هنا :أولها

                                           
  ).7/44( ، للشافعياألم) 1(
  ).3/464(شرح الزرقاين على املوطأ ) 2(
  ).3/338(ء ، للطحاوياختالف العلماخمتصر ) 3(
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اختلف عن ابن الزبري يف : أما ابن الزبري فقد قال عنه ابن عبدالرب :ثانيها
، وكـذلك  )1(جيء به يف حال نزول النازلةذلك، واألصح أنه كان جييزها إذا 

  .للقول الثاين 9ابن حزم الظاهري، كما سبق يف الدليل رقم 
  .هذا ما ورد قوله هنا مع أصحاب القول الثاين فقط يف إجازا

علي بن أيب طالب، وابن الـزبري،  : قال به الرابعأن هذا القول  :ثالثها
وروى عن عبداهللا بـن عمـر،   والزهري وشريح، وأبو بكر بن حزم، وربيعة، 

ومعاوية، واحلسن البصري، وابن املسيب، وعمر بن عبدالعزيز وغريهم، فـال  
وال مـا   -مع ما محله اإلمام مالك عليه - z سب إىل ابن عباسما نفيه يقدح 

سب إىل عثمان بن عفان، يف أقوال هؤالء مجيعاًن.  

راح جلازت يف ولو جازت شهادم يف اجل: ((إن قول الطحاوي :رابعها
: ، قد رد عليه من قبل املالكية؛ فقـال املـواق  ))غريها، وجلازت على الرجال

لم أجزت شهادة الصبيان بينهم يف اجلـراح ومل  : قلت لسحنون: ابن سحنون((
للضرورة ألن احلقوق حيضرها الكبار، قلـت  : جتزها يف احلقوق واألموال؟ قال

هذا موضع اتباع املاضني وال : ؟ قالفيلزمك أن جتيزها يف غصب بعضهم بعضاً
  .)2())وجه للقياس فيما هو سنة أو كالسنة

عن أيب الزنـاد  ((قوله فيما هو سنة أو كالسنة، دليله ما جاء يف املدونة ف
  .)4(وهو ما نقله الشيخ ابن قاسم يف حاشيته عن أيب الزناد أيضاً: )3())أهنا السنة

                                           
  ).3/463(شرح الزرقاين على املوطأ ) 1(
مواهب اجلليل من أدلـة  : انظر، و)6/177( ، للمواقالتاج واإلكليل امش مواهب اجلليل) 2(

  ).4/245( خليل، للمختار الشنقيطي
  ).4/85( ، لإلمام مالك بن أنساملدونة) 3(
  ).7/591(على الروض املربع  ابن قاسمحاشية ) 4(
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من االجتماع للعـب فيحصـل   قد أمرنا أال منكنهم ((: وقال السرخسي
  .)1())املقصود بالزجر عن ذلك، فال حاجة إىل قبول شهادة الصبيان يف ذلك

  :والرد على ذلك من وجهني

الصبيان من االجتماع، بل الوارد  ليس هناك مانع شرعي مينع :أحدهما
  .واملشرع متكينهم من ذلك، وهو الواقع أيضاً

أعين قبول شهادم فيما  -لكداعية إىل ذ-احلاجة والضرورة  :واآلخر
  .جتارحوا فيه، وحىت ال در دماؤهم

وقضاء ابن الزبري مع خالف ابن عباس مينع مـن  ((: قال املاوردي -3
انعقاد اإلمجاع والقياس مع ابن عباس، ألن كل من مل تقبل شهادته يف األموال مل 

  .)2())تقبل يف اجلراح، كالفسقة
  :وجهني وميكنين الرد على ذلك أيضاً من

: ترجيح القول بإمجاع الصحابة، لقول اإلمام مالك يف املوطـأ  :أحدهما
  .n وذلك يف مدينة رسول اهللا ..) األمر اتمع عليه عندنا(

إن ذلك إمجاع الصحابة ألنه مـروي عـن   : (وقول القاضي عبدالوهاب
  ).علي وابن الزبري ومعاوية، وال خمالف هلم

موضع ضرورة، وهي تقدر بقدرها، وشأن أن قبوهلا يف اجلراح  :واآلخر
األموال أخف من الدماء، كما أن الفاسق ال تقبل شهادته حبال النتفاء العدالـة  
  .عنه، واألمر بالتثبت والتبني ملا جاء به، كما أنه سبق الرد على ذلك فيما سبق

                                           
  ).16/136( ، للسرخسياملبسوط) 1(
  ).21/65( ، للماوردياحلاوي الكبري) 2(
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هذا وقد وقفت أيضاً على قول القاضي عبدالوهاب البغدادي املـالكي  
وإمنا شرطنا أن ((: املعونةذلك رداً على املاوردي، حيث قال يف والذي يعترب ك

يكون ذلك فيما بينهم ألن الكبري ال ضرورة له إىل خمالطة الصبيان، فكان قوهلم 
يسقط مع مشاهدة الكبار، وألن القياس مينع قبول شهادم، وإمنـا أجيـزت   

  .)1())للضرورة، فيجب قصرها على قدر ما دل عليه الدليل

  قال علـي  ((: ا ابن حزم الظاهري فقد رد على القول الثاين بقولهأم-4
مل جند ملن أجاز شهادة الصبيان حجة أصالً ال من قـرآن وال  : -أي أبو حممد-

من سنة وال من رواية سليمة وال قياس، وال نظر وال احتياط، بل هـو قـول   
م على صغري متناقض ألهنم فرقوا بني شهادم على كبري أو لكبري، وبني شهاد

فلم جيزها يف ختريق ثوب يسـاوي  : أو لصغري، وفرق مالك بني اجلراح وغريها
ربع درهم وأجازها يف النفس واجلراح، وفرق بني الصبايا والصبيان، وهذا كله 

 n حتكم بالباطل، وخطأ ال خفاء به، وأقوال ال حيل قبوهلا من غري رسـول اهللا  
دة عبد فاضل صاحل عدل رضي وتقبـل  وليس يف العجب أكثر من رد شها... 

  .)2())شهادة صبيني ال عقل هلما وال دين ويف هذا كفاية وباهللا تعاىل التوفيق

نعم ليس للمجيزين حجة من قرآن أو سنة أو قياس، ولكن  :أوالً: أقول
  :معهم نظر، واحتياط ودليل ذلك

ل يهدر أن النظر يف حالة اجلراح الواقعة بينهم وليس معهم كبري، فه) أ(
  .دم اروح أو املقتول؟ أو حيتاج األمر إىل نظر، وهو حمل اخلالف

أن االحتياط يف قبول شهادم بشروط معينة، احتياطاً، وهو حمـل  ) ب(

                                           
  ).3/1526( ، لعبدالوهاب البغدادياملعونة على مذهب عامل املدينة) 1(
  ).422 ، 9/421( ، البن حزماحمللى) 2(
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  .ضرورة قدروها بقدرها

ليس يف قوهلم تناقض وال تفرقة، ألنه لو وجد معهم كـبري فـال    :ثانياً
مطلقاً، بل فيما بينهم وبشرط عدم حضور شهادة هلم بل له، فاملالكية مل جييزوها 

  .كبري معهم وإال منعوها

قد حكى السرخسي عن اإلمام مالك القـول بإجازتـه شـهادة     :ثالثاً
  .الصبيان يف اجلراحات ومتزيق الثياب اليت بينهم يف املالعب قبل أن يتفرقوا

وقد أما التفرقة بني الصبايا والصبيان، فهذا هو املذهب املالكي،  :رابعاً
  ).أن اإلناث جيزن: (قال املخزومي وهو كبري من أصحاب مالك

وقد  ،ليس قول اإلمام حتكماً بالباطل، وحاشاه وهو عامل املدينة :خامساً
والتابعني رضي اهللا عنهم مجيعاً، وهو مـا   n قال به عدد من صحابة رسول اهللا 

سد لبـاب  حكاه ابن حزم نفسه عن عدد كبري منهم، هذا ويف احلجر عليهم، 
  .االجتهاد مادمنا مل جند يف املسألة دليالً من قرآن أو سنة أو قياس

إهنا ضرورة قبلناها احتياطاً حىت ال در الدماء مـع أن  : كيف وقد قالوا
  .األصل عدم قبوهلا

  الـدليل  (وأخرياً، ما نقله الشيخ ابن قاسم احلنبلي عن ابن القـيم   -5

  :وقفات، منهاعبارة ابن القيم ،  مع، يل )8رقم 

  ).على قبول شهادم تواطأت مذاهب السلف: (قوله) أ(

يوحي هذا القول باتفاق السلف على قبول شهادة الصبيان، وليس األمر 
بـذلك مجهـور    -أي ابن القيم-يريد : كذلك ففيه خالف، اللهم إال أن يقال

األمـر  (أنه : القائلني من الصحابة والتابعني، وهو ما قاله اإلمام مالك يرمحه اهللا
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  .، أي باملدينة املنورة)اتمع عليه عندنا

  ).هو السنة: وقال أبو الزناد: (قوله) ب(

نعم سبق ذلك يف عبارة املدونة، ويف قول ابن حزم، ضمن أدلة القـول  
وال وجه للقياس فيما هو سـنة أو  : الثاين كما سبق ذلك يف قول سحنون البنه

القول بشهادة الصبيان يف السنة، وإال ملـا   ، لكن ال يعين ذلك ورود)1(كالسنة
واهللا -خفي ذلك عن األئمة والعلماء رمحهم اهللا تعاىل، ويبـدو يل أن املـراد   

هو ما تقضي به السنة حينما ال يوجد دليل من قرآن كـرمي أو سـنة    -أعلم
: لقول معاذ ملا بعثه إىل اليمن وسـأله  n مطهرة، ويدل عليه موافقة رسول اهللا 

  ؟)2(ضيكيف تق

  

                                           
  ).6/177( ، للمواقالتاج واإلكليل مع مواهب اجلليل: انظر) 1(
كيـف  : بعث معاذاً إىل الـيمن فقـال   n أخرج الترمذي وأبو داود عن معاذ أن رسول اهللا ) 2(

فبسنة رسـول اهللا،  : ن يف كتاب اهللا؟ قالفإن مل يك: قال. تقضي؟ فقال أقضي مبا يف كتاب اهللا
: وال آلو قال: ويف رواية أيب داود –أجتهد رأيي : ؟ قالn فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا : قال

احلمـد هللا  : صدره فقال n وعند أيب داود فضرب رسول اهللا . احلمد هللا الذي وفق رسول اهللا
حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي : انظر. الذي وفق رسول رسول اهللا ما يرضي رسول اهللا

، وعـون املعبـود    559-4/556أبواب األحكام، باب ما جاء يف القاضي، كيف يقضي؟ (
: أقـول ). 406-9/402كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي يف القضاء (شرح سنن أيب داود 

قوال فإن ومع ما فيه من األ) وليس إسناده عندي مبتصل(ومع قول اإلمام الترمذي عن احلديث 
ابن القيم قد رجحه وقواه، وعلى كل فالشاهد يف جواز االجتهاد وهو بذل الواسع يف طلـب  
األمر بالقياس على الكتاب أو السنة ويف قول املالكية أن قبول شهادة الصبيان ضرورة مع أن 

  .أعلم واهللا تعاىل) رورات تبيح احملظوراتضال(األصل فيها املنع فكأنه من قبيل 
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إن الظن احلاصل حينئذ بشهادم أقوى بكثري مـن الظـن   : (قوله) ج(
، يف ذلك نظر، فإن الظن احلاصل من شهادة رجلني )احلاصل من شهادة رجلني

خاصة إذا كانا عدلني أقوى وأدل، لذلك ال تقبل شهادة الصـبيان معهمـا أو   
أهل العدالة ظن  عليهما، لكن الظن احلاصل بشهادة الصبيان الذين هم يف حال

  .قوي، يعد قرينة حال



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
98 

 
  

ÞaìÓþa@´i@|îuÛa@ @

بعد مناقشة األقوال األربعة السابقة يبدو يل رجاحة القول الـذي جييـز   
شهادة الصبيان فيما بينهم من جراح أو قتل، باعتبار ذلك ضـرورة، وحفظـاً   
للدماء أن در، وذلك بالشروط اليت نص عليها فقهاء املالكية واليت أتعرض هلا 

  .تفصيالً يف الفصل القادم
بأقوال بعـض الفقهـاء مـن    اعدة فقهية وبقوأؤيد ذلك القول الراجح 

  :املالكية وغريهم، وبفحوى القولني الثاين والثالث ، ومبا هو واقع، ومن ذلك

إذا مل يوجد يف جرمية قتل أو جرح أو ضرب إال صبيان قد شهدوا هذه -1
الواقعة، وال ميكن القصاص من الفاعل إال بقبول شهادة هؤالء الصبيان 

خذ بشهادم حىت ال تذهب حقوق النـاس  فإين أرى من الواجب األ
  .هدراً، أخذاً بالقاعدة الفقهية أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

ألن القياس مينع شهادم، وإمنا (((: قول القاضي عبدالوهاب البغدادي -2
 ،)1())أجيزت للضرورة فيجب قصرها على قدر ما دل عليه الـدليل 

  .ن، فتكون الشهادة جائزة استحساناًاالستحسا: وهذا يدخل يف قاعدة

األصل فيها عدم اجلواز يف كل شـيء  ((: قال الشيخ الدردير املالكي -3
  .)2())إال أن أئمتنا جوزوها يف شيء خاص للضرورة بشروط... 

يف استدالله برواية اإلمام أمحـد، واملوافقـة    -قول ابن قدامة احلنبلي  -4
  .)3())ضبطهمألن الظاهر صدقهم و((: لإلمام مالك

                                           
  ).3/1526( ، لعبدالوهاب البغداديعونة على مذهب عامل املدينةامل) 1(
  ).3/318(مع بلغة السالك  ، للدردير،الشرح الصغري) 2(
  ).14/146( ، البن قدامةاملغين) 3(
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أن فحوى القول الثاين قبوهلا ممن بلغ عشراً، وهو من شروط املالكيـة   -5
وقبوهلا يف غري احلدود والقصـاص، واملالكيـة ال يقبلوهنـا يف    . اآلتية

احلدود، أما يف القصاص فليس على الصبيان ذلك، بل عواقلهم الدية، 
  .املآل وهي يف النهاية مال، فالقول الثاين موافق للمالكية يف

إن جلَّ من ورد ذكرهم من الصحابة والتابعني يف القول الثالث الذي  -6
جييز قبوهلا يف كل شيء مطلقاً، قد ورد ذكرهم مع املالكية مقيداً قبوهلا 

علـى   -مع القول الثالـث -باجلروح والقتل فقط، فيحمل إطالقهم 
  .التقييد، وهو أوىل، فيكون مواكباً لقول املالكية الراجح

  :ولذلك قال ابن رشد  -7
ولذلك ليست يف احلقيقة شهادة عند مالـك، وإمنـا هـي قرينـة     ((    

وأجازه مالك لذلك هو من باب إجازته قيـاس  : ((، مث قال)1())حال
  . )2( ))املصلحة

إن اجتماع الصبيان مشروع وواقـع اآلن يف اآلالف مـن املـدارس     -8
وملا كانت للـدماء   واملعاهد، وال خيلو ذلك من حصول جتارح بينهم،

حرمة فقد احتيط هلا ما مل حيتط لغريها، لذلك اقتضت الضرورة قبـول  
  .شهادم يف ذلك حفظاً للدماء

                                           
  ).4/1773( ، البن رشدبداية اتهد) 1(
  .املرجع السابق) 2(
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وز مسـاع  اتفقت األنظمة الوضعية على أن الصيب دون سن السابعة ال جي
أقواله؛ ألنه يف نظر القانون غري مميز، وهي قرينة قانونية قاطعة ال جيوز إثبـات  
عكسها، فاملشرع أو املنظم افترض أن عدم بلوغ سن السابعة من العمر يعتـرب  

يف  اًقرينة قاطعة على التمييز، ومن مث ال ميكن مساءلته جنائياً حىت إذا كان مميز
دون السابعة ال يعتد ا قانوناً، وال يصح أن تكـون   واقع األمر، وأقوال الصيب

أنه ال مانع جلهات معينة مثل سلطة التحقيق االبتـدائي   كنت أرىدليالً، وإن 
باملعىن الواسع من أن تسمع أقوال مثل هذا الصيب ال على سبيل االسـتدالل،  

ل إىل وإمنا فقط لكي ينري للمحقق طريق التحقيق، فرمبا يؤدي مساعه إىل الوصو
احلقيقة، وحىت يف هذه احلالة فال يستند إليها باعتبارها دليالً يف الدعوى، كما ال 
جيوز للمحكمة أن تسمع أقواله، ألنه ال يدرك قيمة اليمني كما ال يدرك بقيـة  

  .)1(أعماله
إذاً لكي تكون الشهادة دليالً ميكن االستناد إليه يف الدعوى اجلنائية يلزم 

هد األهلية والصفات اليت تؤهله لتأدية الشـهادة يف مـدلوهلا   أن تتوافر يف الشا
، باعتبار أن الشهادة خالصة عمليات ذهنية متعـددة، ومـن مث ال   )2(القانوين

                                           
  ).471ص (الشهادة كدليل إثبات، للغماز : انظر) 1(
  ).2/1376(حممود جنيب حسين. ، دشرح قانون اإلجراءات اجلنائية  :انظر) 2(

  ).35ص ( حممد امحد حممود. ، دنائيةشهادة الشهود يف املواد اجلو  
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تتصور إال ممن توافرت له اإلمكانات الذهنية اليت تتيح له القيام ذه العمليات، 
اإلدراك، ويعـين   ، فالتمييز هو منـاط )1(وتفرض هذه اإلمكانات توافر التمييز

القدرة على فهم ماهية الفعل وطبيعته وتوقع اآلثار اليت من شأهنا إحداثه، وهذه 
القدرة تنصرف إىل ماديات الفعل فتتعلق بكيانه وعناصره وخصائصه وتنصرف 
كذلك إىل آثاره من حيث ما تنطوي عليه من خطورة على املصلحة أو احلـق  

  .)2(اعتداء عليه الذي حيميه القانون وما تنذر به من

  منـه   168ولقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي يف املـادة   
  :على أنه
إذا كان الشاهد صغرياً، أو كان فيه ما مينع من قبول شهادته فال تعـد  (

أقواله شهادة ولكن للمحكمة إذا وجدت أن يف مساعها فائدة أن تسمعها، وإذا 
يمة، مما جيعل تفاهم القاضي معه غـري  كان الشاهد مصاباً مبرض، أو بعاهة جس

  .)3()ممكن فيستعان مبن يستطيع التفاهم معه، وال يعد ذلك شهادة
وبالتايل فإن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي مل جيعل أقوال الصـغري  
شهادة ولكن أجاز للمحكمة إذا وجدت أن يف مساعها فائدة أن تسمعها، وأيضاً 

بول الشهادة سواء باإلخالل يف أركان الشـهادة أو  إذا كان هناك ما مينع من ق
بالشروط اليت جتب يف الشاهد فإنه ال تعد أقواله شهادة، ومع ذلك أجاز النظام 
للمحكمة مساعها إذا وجدت أن يف مساعها فائدة، وإذا كان الشـاهد مصـاباً   
مبرض أو بعاهة جسيمة كأن كان أبكم أو أصم مما جيعل التفاهم معه غري ممكن 

                                           
  ).810ص ( حممود جنيب حسين. ، دشرح قانون اإلجراءات اجلنائية) 1(
  ).563ص( حممود جنيب حسين. ، دشرح قانون العقوبات القسم العام )2(
  .هـ28/7/1422من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر بتاريخ  168ة املاد) 3(
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  .)1(فيستعان مبن يستطيع التفاهم معه، ومع ذلك فال تعد تلك شهادة
كما نص القانون املصري على حاالت عدم التمييز اليت تلحق بالشخص 

من قانون اإلثبات املدين والتجـاري   82فتفقده أهليته للشهادة، فنصت املادة 
إال أن  على أنه ال جيوز رد الشاهد، ولو كان قريباً أو صهراً ألحـد اخلصـوم  

يكون غري قادر على التمييز بسبب هرم، أو حداثة أو مـرض، أو ألي سـبب   
  .آخر

واملقصود بذلك فيما يتعلق حبداثة السن األحداث غري القـادرين علـى   

  ).مدين 45/2املادة ( )2(التمييز، وهم الذين مل يبلغوا سن السابعة

منه على ما  287وقد أحال قانون اإلجراءات اجلنائية املصري يف املادة 

من قانون اإلثبات لتكون هي املطبقة أمام احملاكم اجلنائيـة،   82جاء يف املادة 
حيث نصت على أنه تسري أمام احملاكم اجلنائية القواعـد املقـررة يف قـانون    

  .)3(املرافعات ملنع الشاهد من أداء الشهادة أو إلعفائه من أدائها
كون مميزاً، فإن كان غري مميـز  ومفاده أنه جيب ألخذ شهادة الشاهد أن ي

؛ ألن صاحبها فَقَد القدرة علـى  )4(فال تقبل شهادته ولو على سبيل االستدالل
  .)5(اإلدراك الذي هو أساس الشهادة

                                           
  عصـام عفيفـي   . التعليق على نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربيـة السـعودية، د  ) 1(

  ).346ص (
أصول اإلثبات وإجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املصري، مقارناً بتقنينـات سـائر   : انظر)  2(

  ).13-2/11( سليمان مرقس. ة، دبالد العربيال
النظريـة  ، و)486ص (شهاد هابيل . يتني القانونية والعلمية، دالشهادة الزور من الناح: انظر ) 3(

  ).791ص ( ، هاليل عبداهللا أمحدالعامة لإلثبات يف املواد اجلنائية
  ).456ص ( حممود مصطفى. ، دشرح قانون اإلجراءات اجلنائية) 4(
  ).499ص ( أمحد فتحي سرور. ، دلوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائيةا) 5(
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وتطبيقاً ملا سبق، ال تقبل شهادة الصغري غري املميز، وال شهادة املصـاب  
خـر يعـدم   مبرض عقلي، سواء كان هذا اجلنون شامالً، أو أي مرض عقلي آ

امللكات واإلمكانات العقلية، وال تقبل شهادة السكران الذي أفقـده سـكره   
  .متييزه

ويستوي يف استبعاد الشهادة أن يكون انتفاء التمييز وقـت ارتكـاب   
اجلرمية حبيث ال يستطيع الشاهد أن حيصل على معلومات صحيحة يف شأهنا، أو 

ام القاضي أو احملقق مـا رآه  وقت إدالئه بشهادته حبيث ال يستطيع أن يروي أم
  .)1(أو مسعه، وخيتص قاضي املوضوع بتقدير متييز الشاهد وأهليته

ففي القانون املصري جيب أن يتوافر سن التمييز يف الشاهد وإال كانـت  
شهادته باطلة معدومة األثر، وال جيوز االستناد على هذه الشهادة ولـو علـى   

نون قرينة قانونية مضموهنا انعدام التمييز سبيل االستدالل، ومن مث فقد أقام القا
، باعتبار أن املشرع قـرر  )2(لدى الصغري دون السابعة فال جيوز إثبات عكسها

  .)3(منع املسؤولية اجلنائية عن الطفل الذي مل يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة
وقد حدد املشرع اللبناين سن التمييز بسبع سنوات حيث نصت املـادة  

ال يالحق جزائيـاً  : "قانون محاية األحداث املنحرفني اللبناين على أنهاألوىل من 

) 18/1(ويقابلها نص املـادة  " من مل يتم السابعة من عمره حني اقترافه اجلرم
وال يالحق جزائياً من مل يكن قد أمت السابعة مـن  : "من قانون األحداث األردين
                                           

 اإلثبات اجلنـائي و، )811ص (حممود جنيب حسين . ، ديةئشرح قانون اإلجراءات اجلنا: انظر) 1(
  ).130ص (رأفت حالوة . ، دوأدلته قواعده

  ).298ص (مأمون سالمة . ، دالقسم العام، قانون العقوبات: انظر) 2(
، مستشار حممد أمحد حسن، واملستشـار   قانون العقوبات يف ضوء أحكام حمكمة النقض: انظر) 3(

  ).1/331(حممد البسطويسي 
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  ".عمره حني اقترافه الفعل
ا كان الشاهد حدثاً صغرياً ال مييز فإنـه ال تقبـل   ومما سبق يتبني أنه إذ

شهادته، وال جيوز للمحكمة أن تعول يف قضائها على أقواله وإال كان حكمهـا  
باطالً، تأسيساً على أن حداثة السن ال يكتمل معها النمو العضـوي والعقلـي   

مح ، كما ال يس)1(الذي يسمح للحدث بتفهم قيمة أفعاله والنتائج املترتبة عليها
له أيضاً بالتمييز بني البواعث املختلفة حبيث تكون إرادته حـرة يف االختيـار،   

، حيث يترك خلياله العنان فيكذب وال )2(فضالً عن أنه ميزج بني احلقيقة واخليال
يدري أنه يأيت أمراً منكراً خيالف احلقيقة لعدم توافرهـا مبفهومهـا اخلـاص يف    

  .)3(عقله
، )4(قت وقوع اجلرمية ال وقت أداء الشهادةويتحدد تقدير سن الصغري و

وهو أمر متروك لقاضي املوضوع فيفصل فيه على أساس شهادة امليالد الرمسيـة  
إذا قُدمت له، أو على أساس تقدير الطبيب أو ما يقـدره هـو يف األحـوال    

  .)5(األخرى

                                           
  ).298ص (مأمون سالمة . ن العقوبات القسم العام، دقانو: انظر) 1(
  ).24ص ( حممود صاحل العاديل . ، داستجواب الشهود يف املسائل اجلنائية: انظر) 2(
  ).46ص(أبو العال النمر . ، ديف اإلثبات اجلنائياجلديد : انظر) 3(
  ).135ص (الغماز . الشهادة كدليل إثبات، د: انظر) 4(
إذا كان الطاعن قد طعن على شهادة اين عليه بأنه غـري مميـز   : "وقضت حمكمة النقض أنه) 5(

حملكمـة عـن   حلداثة سنه، وأورد احلكم تاريخ ميالد اين عليه مبا يظاهر هذا الدفع وقعدت ا
حتقيق قدرته على التمييز أو حبث إدراكه العام استيثاقاً من قدرته على حتمل الشهادة وعولـت  
على شهادته يف قضائها باإلدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد يف االسـتدالل وخمالفـاً   

   154رقـم   26م، جمموعة أحكـام حمكمـة الـنقض ص   1975نوفمرب  17نقض (القانون 
  ).701ص 
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@bîãbq@Zbèjyb•@ñ…bè‘@òÛìjÔ½a@åÛa@ @

سن أربعة عشر سنة، هذه املرحلة الصغري املميز من سن سبع سنوات إىل 
هي اليت عناها املشرع اجلنائي املصري بالنص عليها يف الفقرة الثانية من املـادة  

وجيوز مساع الشهود الذين مل يبلغوا أربع عشرة سنة : "ج عند ذكره.أ 283
  .)1("كاملة بدون حلف ميني وعلى سبيل االستدالل
غوا سن الرابعة عشرة كاملة بدون وبالتايل ميكن مساع الشهود الذين مل يبل

ميني على سبيل االستدالل، أما من بلغت سنهم الرابعة عشرة كاملـة فـإهنم   
يكونون أهالً ألداء الشهادة القانونية، حيث تسمع شهادم بعد حلف اليمني، 

  .)2(من قانون اإلجراءات اجلنائية 283وذلك وفقاً للمادة 
هادة بأربع عشرة سنة يعد اعترافـاً  وحتديد الشارع اإلجرائي ألهلية الش

واضحاً منه بقدرة الصغري على التمييز يف هذه السن، وهذا ما يسمى بـالبلوغ  
عند الفقهاء وليس من املقبول اعتباره شاهداً على نفسه أو على غريه مث امتناع 

  .)3(باعتباره حدثاً -إذا ما حنث ميينه-مسؤوليته اجلنائية 

ال يكون أهـالً  : اإلثبات  املصري على أنه من قانون 64وتنص املادة 
للشهادة من مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة، على أنه جيوز أن تسمع أقوال من مل 

                                           
  ).472ص (الغماز . الشهادة كدليل إثبات، د) 1(
 ميينـاً جيب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن حيلفوا : "حيث نصت على أنه) 2(

قبل أداء الشهادة على أهنم يشهدون باحلق وال يقولون إال احلق وجيوز مساع الشهود الـذين مل  
  ."بيل االستدالليبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون ميني على س

  ).154ص(حممد مؤنس . ، دأحكام السن يف التشريع اجلنائي) 3(
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  .)1(يبلغ هذه السن بغري ميني على سبيل االستدالل

من قانون البينات السوري على أنـه يشـترط يف    59كما تنص املادة 
هالً للشهادة من ال تبلغ سنه مخس الشاهد أن يكون أهالً للشهادة، وال يكون أ

عشرة سنة أو من مل يكن سليم اإلدراك أو من كان حمكوماً عليه بأحكام جزائية 
  .)2(تسقط عنه أهلية الشهادة

: من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين على أنه 248وتنص املادة 
وإما لعدم سالمة تنتفي األهلية ألداء الشهادة إما بسبب بعض األحكام اجلزائية "

  .)3("اإلدراك وإما لعدم إمتام السن اخلامسة عشرة من العمر

من قانون املرافعات التونسي علـى أن التجـريح يف    48وتنص املادة 
وتتلقى شهادة الصبيان الذين سنهم من أعـوام  ... الشهود يكون بصغر السن 

  .)4(على وجه االسترشاد 13إىل أعوام  10
مل يعني سناً للشاهد واكتفى يف ذلك بسلطة احملكمة  ويف القانون العراقي
  .)5(يف تقدير شهادة الشاهد

ال : "من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي على أنـه  33وتنص املادة 
جيوز مساع أقوال الصغار دون سن السادسة عشرة ولو حلفوا اليمني إال علـى  

تأديـة الشـهادة يف   ، ومقتضى ذلك أن السن املعول عليه ل"سبيل االستدالل

                                           
  ).149ص(طرق اإلثبات ، إبراهيم بك ) 1(
  ).10ص(سليمان مرقس . ، دمن طرق اإلثبات يف تقتنيات البالد العربية) 2(
  .املرجع السابق) 3(
  .املرجع السابق) 4(
  .املرجع السابق) 5(
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القانون الفرنسي هو سن السادسة عشـرة، إذ إن شـهادة األحـداث  دون    
السادسة عشرة ال جيوز مساعها، وهذا املنع يظل قائماً ألن النص صريح يف منع 
مساع أقوال الصغار دون السادسة عشرة ولو حلفوا اليمني إال علـى سـبيل   

  .االستدالل
عاماً ال يـدركون امهيـة الـيمني    حيث إن القاصرين يف سن ستة عشر 

  وخطورا واآلثار املترتبة عليها باإلضافة إىل أهنم ال يستطيعون تقـدير حقيقـة   
  .ما رأوا أو مسعوا بسبب سنهم

ويالحظ الباحث بأن سن التمييز يف القانون املصري خيتلف عـن سـن   
عشرة  التمييز يف القانون الفرنسي حيث جعل القانون األول سن التمييز بأربع

  .سنة، أما يف القانون الفرنسي فإنه جعل سن التمييز بستة عشر عاماً
والعربة بسن الشاهد يف القانون املصري بوقت أداء الشهادة ال وقـت  
حتملها، ويف فرنسا يذهب القضاء إىل أن العربة يف تقدير السن بوقـت اإلدالء  

د يف القانون املصري باألقوال ال بوقت حدوث الوقائع والدفع بعدم متييز الشاه
هو دفع جوهري، ومن مث يتعني على احملكمة أن ترد عليه، فإن مل تفعـل كـان   

  .)1(حكمها قاصراً
أخلص إىل أن القانون الوضعي يف الغالب يعترب أن شهادة من مل تبلغ سنه 

  .مخس عشرة سنة، تؤخذ بغري ميني وعلى سبيل االستدالل
  

                                           
، )92ص( حممود جنيب حسـين . بات يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دثاالختصاص واإل: انظر) 1(

  ).676ص (عوض حممد عوض . ، داملبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائيةو
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@kÜİ½a@Þëþa@ @

†çb’Ûa@ÂëŠ‘@ @

اتفق مجهور فقهاء املالكية، ومنهم القاضي عبدالوهاب وابـن أيب زيـد   
القريواين واإلمام خليل، وشراح املختصر، والشيخ العدوي، وغريهم على أنـه  

  :)1(هديشترط يف الشا
  .أن يكون مسلماً -1
  .أن يكون حراً -2
  .أن يكون مميزاً -3
  .أن يكون ذكراً -4
  .اثنان فأكثر: أن يكون متعدداً -5
  .أال يكون عدواً للمشهود عليه -6
  .أال يكون قريباً للمشهود له -7

  :وأضاف الشيخان علي العدوي والدردير
  .أن يكون الشاهد ابن عشر سنني -8

  :لدرديروأضاف الشيخ ا
  .أال يكون الشاهد مشهوراً بالكذب -9

  :وأضاف الشيخ األمير
  .يكون الشاهد من مجلة الصبيان اتمعني أن -10

                                           
 ، لعبدالوهاب البغدادي، واملعونة)542 ، 2/541( ، لعبدالوهاب البغداديالتلقني: انظر) 1(

، الشرح )4/184( وحاشية الدسوقي ، وخمتصر خليل مع الشرح الكبري)3/1521-1527(
  .)3/318(سالك، للصاوي مع بلغة ال ، للدردير،الصغري
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:א

1−:
  .أو حمكوماً بإسالمه، وذلك بأن يكون من أبوين مسلمني أو أب مسلم

البالغني من الكفار  وإمنا شرطنا اإلسالم ألن((: قال القاضي عبدالوهاب
  .)1())ال نقبل شهادم فاألصاغر أوىل

:א−2
وإمنا شرطنا األحرار ألن العبيد ال مدخل هلم ((: قال القاضي عبدالوهاب

  .)2())يف الشهادة أصالً، وال يلطخ ا يف دم
ألن عدم قبول شهادة العبد إمنا هـو  ((: وأضاف الشيخ الدسوقي معلالً

  .)3())هو أثر الكفر، والكافر املتمحض الكفر أوىل يف عدم القبول لرقه الذي

:א−3
 )4())ممن يعقلون الشـهادة ((: وهو ما عرب عنه القاضي عبدالوهاب بقوله

إمنا راعينا اعتبار العقل ألن الغرض من قبول شهادم : ((ودلل على ذلك قائالً
ادثة اليت يشهدون ا، وذلك ال يتـأتى إال  أن يؤدوا إلينا ما علموا من احلال احل

                                           
  ).3/1524( ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة) 1(
أي يلوث، فاللوث ال يكـون  ) ال يلطخ(، وقول )3/1524( ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة) 2(

  .بشهادة الصبيان أي يف الدماء
  ).4/184(سوقي حاشية الد: انظر) 3(
  ).1524 ،3/1521(  ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة) 4(
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  )).من العاقل، فكان شرطاً معترباً فيها
ألن غري املميز ال يضبط ما يقول فال يوصـف  ((: وقال الشيخ الدردير

  .)1())بصدق وال كذب

:א−4
وإمنا شرطنا الذكورية ألن اإلناث ال مـدخل هلـن يف   ((: قال القاضي 

قد روى عن مالك جواز قبول شهادة اإلناث األحرار، ووجـه  إثبات الدماء، و
  .)2())ذلك اعتبارهن بالبالغني يف كوهنا لوثاً يف القسامة على إحدى الروايتني
  :وبعد هذه الشروط األربعة يف الشاهد، قال الشيخ الدسوقي

احلرية واإلسالم والتمييز والذكورة : ذكر املصنف هذه األوصاف وهي((
لى أهنا ال تشترط يف املشهود بقتله أو جرحه، وال يف املشـهود  للشاهد يدل ع

عليه منهم، وإال مل يكن لتخصيص الشاهد بذلك فائدة، نعم يؤخذ من كـالم  
الشارح فيما يأيت اعتبار احلرية يف املشهود بقتله أو جرحـه وإال كـان مـاالً    

  .)3())وشهادة الصبيان غري مقبولة يف املال

:אא−5
إمنا شرطنا أن يكون عددهم اثنني ألن شهادة الواحد غري ((: قال القاضي

  .)4())مقبولة يف البالغني، ففي األصاغر أوىل

                                           
  ).3/319(مع بلغة السالك  ، للدردير،الشرح الصغري) 1(
  ).3/1524(  ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة) 2(
  .أي الشيخ الدردير) الشارح(، وقوله )4/184(حاشية الدسوقي ) 3(
  ).3/1525(  ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة) 4(
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א−6 :א
ألن الطباع تقضي أن العدو حيب ضرر عدوه وأذيته، ويتـهم بإدخـال   

  .)1(الضرر عليه بشهادته عليه
وسواء كانت العدا بني الصبيان أنفسهم أو بني ((: الشيخ الدسوقيوقال 

آبائهم، والظاهر أن مطلق العدا هنا مضرة سواء كانت دنيوية أو دينية لشـدة  
  .)2())تأثريها عند الصبيان، وضعف شهادم بكوهنا خالف األصل

7−:
قرابة مضرة فيشـمل العـم   وظاهره أن مطلق ال((: قال الشيخ العدوي

  .)3())واخلال، وال يشترط أن تكون أكيدة كما يف البالغني
وهذا أيضاً لشدة عاطفتهم ألقارم وذويهم، فقد ينفي عن قريبه التهمة، 

  .أو يشهد لصاحله بعاطفته وميله

א−8 :א
يبلغ عشـر  أن ((: وهذا الشرط أضافه الشيخ العدوي الصعيدي بقوله

  .)4())سنني أو ما قرب منها

                                           
  ).1533ص ( املعونة: انظر) 1(
  ).4/184(حاشية الدسوقي ) 2(
  ).2/320(العدوي حاشية ) 3(
  .املرجع السابق) 4(
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א−9 :א
أي فإن ) الكبري والصغري(وهذا الشرط أضافه الشيخ الدردير يف شرحه 

  .)1(اشتهر به فال تقبل

א−10 א :א
صـبيان  إن اجتمـاع ال ((: وهذا الشرط نص عليه الشيخ األمري بقولـه 

، وهو ما أشار إليـه  )2())مشروع للتدريب فلذا ال يقبل مار من غري أهل اجلمع
أن يكون الشاهد من مجلة الصبيان اتمعني ال صـيب مـر   ((: الدسوقي بقوله 

  .)3())عليهم كما يف اجلمع

                                           
  ).3/319(، والشرح الصغري مع بلغة السالك )4/185(الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ) 1(
  ).408ص ( ، للشيخ األمري املالكياإلكليل) 2(
  ).4/185(حاشية الدسوقي ) 3(
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@kÜİ½a@ïãbrÛa@ @

éîÏ@…ìè’½a@ÂëŠ‘@ @
  

:א
وإمنا شرطنا أن يكون ذلك يف (: (يف هذا الشرطعبدالوهاب  القاضي قال

جرح أو قتل حلرمة الدماء ووجوب حفظها، وعدم الضرورة يف ذلك إىل غريها، 
ووجه قول من يفرق بني اجلراح والقتل من أصحابنا أن القتل أغلظ أمراً مـن  
 اجلراح بدليل أن القسامة فيه دون اجلراح، وشهادة الصبيان ضـعيفة فوجـب  
قصرها على أضعف األمرين، والصحيح التسوية ألهنا ليس الواجب ا قتـل،  

  .)1())وإمنا الواجب ا مال فال معىن للتفريق بينهما

يشري به إىل أشهب الـذي  ) اخل... ووجه قول من يفرق (وقوله  :أقول
وما ) التبصرة(قصرها على اجلراح دون القتل، وهو ما نص عليه ابن فرحون يف 

  .يه يف الفصل السابق عند ذكر القول األولأشرت إل
مع وجود : ()2(أضاف األمري قوله -وإمتاماً للفائدة يف هذا الشرط أيضاً 

  ).القتيل
إذا جوزنا شهادة الصـبيان يف القتـل   ((: وقال الدسوقي يف شرط القتل
ال تقبل فيه حىت يشهد العدول على رؤيـة  : فقال غري واحد من أصحاب مالك

                                           
   ).1525 ، 3/1524(  ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة )1(
  ).408ص ( ، لألمري املالكياإلكليل) 2(
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  .)1())، فلو شهدوا أن ابن فالن ورماه يف البحر مل تقبل الشهادةالبدن مقتوالً
أي بعد حادثة القتل، ال تقبل شهادة الصبيان إال إذا حضـر العـدول   

مع عدم وجود القتيل بـني   -أي الصبيان-وشاهدوا املقتول وإال بأن شهدوا 
  .الصبيان فال تقبل شهادم

  .تبعاً إلمامهم قهاء املالكيةوهذا الشرط حمل اتفاق بني ف
  

                                           
  ).4/184(حاشية الدسوقي ) 1(
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@kÜİ½a@sÛbrÛa@ @

ò•b¨a@ñ…bè’Ûa@ÂëŠ‘@ @
  

تيفاء شـروط الشـاهد   وهو ما يشترط أن تكون عليه الشهادة بعد اس
  . واملشهود فيه

  :وإليك بيانها تفصيالً، وما استدلوا به على كل شرط

א−1 :א
ذلك فيما بينـهم ألن الكـبري ال   وإمنا شرطنا أن يكون ((: قال القاضي

ضرورة به إىل خمالطة الصبيان، فكان قوهلم يسقط مع مشاهدة الكبـار، وألن  
القياس مينع قبول شهادم، وإمنا أجيزت للضرورة فيجب قصرها على قدر ما 

  .)1())دل عليه الدليل
فشهادة الصـبيان ال تقبـل إال إن كـان    ((: وقال الشيخ أمحد الصاوي

فال تقبل شهادة الصيب على الكبري، : ، أي)2())واملشهود عليه منهم املشهود له
  .كما ال تقبل له

2−:
وإمنا شرطنا أن يكون ذلك قبل التفريق ألن الغالب مـن  ((: قال القاضي

حاهلم أن خيربون بالصدق إذا بدهوا، ويؤدون األمر على ما جرى عليه، وأهنـم  

                                           
  ).3/1526(املعونة ) 1(
  ).3/318(بلغة السالك، على الشرح الصغري ) 2(
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قنوا وتعلموا الكذب، وقد روي هذا املعـىن عمـن أجـاز    إذا تفرقوا غيبوا ول
  .)1())شهادم من الصحابة

: وذكر فيها ابن وهـب ((: وقد سبق يف املدونة هذا القول، ففيها :أقول
بن أيب طالب، وشرحياً، وعبداهللا بن عمر، وعروة بن الزبري، وابن قسيط  أن علي

مامل يتفرقـوا أو ينقلبـوا إىل    أهنم كانوا جييزون شهادة الصبيان فيما بينهم... 
  .)2())أهليهم

إذا كان ذلك قبل أن ((: كما تقدم يف أدلة القول الرابع قول اإلمام مالك
يتفرقوا أو جينبوا أو يعلموا فإن افترقوا فال شهادة هلم إال أن يكونوا قد أشهدوا 

  .)3())العدل على شهادم قبل أن يتفرقوا
إذا شهدوا مبا حصل علـيهم فلـم   ((: وقال القاضي عبدالوهاب كذلك

يرجعوا عنه بعد تفرقهم إىل غريه أخذوا بأول شهادم، ومل يلتفـت إىل آخـر   
  .)4())قوهلم

ألن تفـرقهم مظنـة   ((: وقال أبو احلسن يف شـرحه علـى الرسـالة   
  .)5())تعليمهم

                                           
  ).3/1525(املعونة ) 1(
  ).4/85(املرجع السابق ) 2(
  ).3/464(رقاين املوطأ مع شرح الز) 3(
  ).2/542(التلقني ) 4(
  ).2/319(الشرح مع حاشية العدوي ) 5(
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:א−3
دونه متفقاً ألن الغرض مـن  وإمنا شرطنا أن يكون ما يؤ((: قال القاضي

قبول قوهلم أن يغلب على الظن صدقهم فيما جييزون مبوضوع اختالف أقواهلم 
وتناقضها مما يغلب على الظن كذم وتعلمهم وإخبارهم عن األمر خبالف ما هو 

  .)1())عليه، فلم يقبل
فإن اختلفوا بأن قال بعضهم قتله فالن، وقال غريه بل ((: وقال الدردير

  .)2())فالن آخر مل تقبل من واحد منهمقتله 

ولكي يتيقن من اتفاق كلمتهم وعدم اختالفهم، ميكن مساع كل  :أقول
ابـن  واحد منهم على حدة؛ حىت ال يتأثر بأقوال زمالئه، وذلك ما نقله الشيخ 

وتواطنهم على خرب واحـد، وفرقـوا وقـت    : ((عن ابن القيم من قوله قاسم
: الرب لعدم قبول شهادم يف حالة اخـتالفهم بقولـه  ، ومثّل ابن عبد)3())األداء

مثل أن يشهد منهم صبيان على صيب أنه شج صبياً ويشهد آخر أن غريه من ((
  .)4())الصبيان شجه تلك الشجة بعينها

إذا كان اختالف الشهادة بني الصبيان يف اجلراح مينع قبوهلا، فمن  :أقول
هادة اخلمسة الذين غرق سادسهم باب أوىل يف القتل، ولذلك عندما اختلفت ش

أي على كـل  -مل يقبل اإلمام مالك شهادم وقضى على عواقلهم بدية الغريق 
أنه قضى بعـدد   zبينما روي عن علي بن أيب طالب  -عاقلة صيب مخس الدية

                                           
  ).3/1525(  ، لعبدالوهاب البغدادي املعونة) 1(
  ).3/319(مع بلغة السالك  ، للدردير الشرح الصغري) 2(
  ).80ص (يف أدلة القول الرابع  7راجع فيما سبق بند رقم ) 3(
  .)470ص ( ، البن عبدالربالكايف) 4(
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أقواهلم فقضى على اإلثنني بثالثة أمخاس الدية حيث شهد عليهما ثالثة وقضـى  
ني ألنه قد شهد عليهما اثنانعلى عواقل الثالثة باخلُمس.  

ويترجح لدي ما قضى به اإلمام مالك حيث اختلفت شـهادة الصـبيان   
فليس بعضهم أوىل من بعض، فتسقط شهادة اجلميع وال يـذهب دم الغريـق   

  .هدراً، فتكون الدية على عواقل من تسببوا مجيعاً يف غرقه، واهللا أعلم

:אא−4
وهذا الشرط وقع فيه خالف حيث جاءت عبـارة صـاحب املختصـر    

يـدخل  : (، بينما جاءت عبارة ابن أيب زيد يف الرسالة)ومل حيضر كبري: (هكذا
، حيث توحي األوىل حبضور الكبري مع الصبيان وقـت القتـل أو   )بينهم كبري

، كمـا أن لفـظ   اجلرح، بينما توحي الثانية بدخول الكبري بعد ما حصل بينهم
واخلالف يف ذلك حكـاه  . يف العبارتني ظاهره كونه عدالً أو غري عدل) كبري(

احلطاب تفصيالً باألقوال فيه، وعلة كل قول، كما أشار إليه الشيخ الدسوقي يف 
  .)1(حاشيته

ومل حيضر بينهم كبري أي بـالغ  ((: وقد خلص الشيخ الدردير ذلك بقوله
، وهذا )2(وقته أو بعده مل تقبل إلمكان تعلمهم وقت القتل أو اجلرح، فإن حضر
فإن كان عدالً وخالفهم مل تقبل شهادم، وإن . ظاهر إن كان الكبري غري عدل

: فإن قال العدل ال أدري من رماه، فقـال اللخمـي  . ال: وافقهم قبلت، وقيل
قبلت شهادم، مث إذا قبلت عند الشروط فال قسامة إذ ال قصاص عليهم وإمنا 

                                           
، والعـدوي علـى   )4/185(، وحاشية الدسـوقي  )178و 6/177(مواهب اجلليل : انظر) 1(

  ).2/319(الرسالة 
أن يدخل بينهم كبري على وجه ميكنـه أن  : التخبيب :قال احلطاب) التخبيب(وهذا هو معىن ) 2(

  ).6/178مواهب اجلليل . (يلقنهم
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  .)1())هم الدية يف العمد أو اخلطأعلي
  :ومن كالم الفقهاء ميكن بيان هذا الشرط فيما يلي

إن حضر وقت القتل أو اجلرح عدالن، فالعربة بشهادما، فال نقبل شهادة ) أ(
  .الصبيان حينئذ

إن حضروا بعد التجارح وشهدوا على شهادة الصبيان قبل تفرقهم فذلك ) ب(
  .جائز

فإن كانت الواقعة جرحاً، فيكفـي العـدل   : د فينظرإن حضر عدل واح) ج(
  .الواحد مع ميني املدعي

وإن كانت قتالً، فال يكفي قوله، فال تبطل شهادة الصبيان، إال إذا كانت   
  .فتبطل شهادم -أي تعليمهم-العلة خوف ختبيبهم 

إن حضر غري عدل، فإن علل بطالن شهادم خبوف تعليمهم ضر حضوره؛ ) د(
وإن علل بطالهنا بارتفاع الضرورة حبضور الكبري، . قبل شهادمأي فال ت

فإنه غري عدل فال يضر حضوره؛ ألن الضرورة مل ترتفـع حبضـور غـري    
  .العدل، أي فتقبل شهادم

والشـرط   -أي الرابـع -وملا كان هناك ارتباط بني هذا الشرط األخري 
فقد عرب بعـض   األول وهو أن تكون الشهادة بني الصبيان بعضهم على بعض،

  .)2())أال يشهد الصغري على الكبري أو الكبري على الصغري: ((الفقهاء بقوهلم
لو شهد الصبيان بأن هذا الكبري ((: وقال الشيخ الدسوقي يف ذلك أيضاً

                                           
  ).3/320(الشرح الصغري مع بلغة السالك ) 1(
  ).2/319(، وحاشية العدوي )4/185(الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  :انظر) 2(
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  .)1())هو القاتل للصغري، أو أن الصغري هو القاتل للكبري، مل تقبل شهادم
ل شهادم على رجل أنه شج صبياً، وال تقب((: ومن قبله قال ابن عبدالرب

  .)2())وال على صيب أنه شج رجالً
فكالم الدسوقي يف القتل، وكالم ابن عبدالرب يف الشـجاج واجلـراح،   

  .واالتفاق على عدم قبول شهادة الصبيان على الكبري، وال لصاحل كبري
وبعد انتهاء الشروط اليت نص عليها املالكية لقبول شهادة الصبيان، وبعد 

إىل صـدق   -مع تضافر هـذه الشـروط  -تبيان تفصيلها، فإن النفس تطمئن 
الصبيان حينئذ، فتكون شهادم حال الضرورة قرينة حـال علـى الصـدق    

  .والضبط وهو ما ترجح سابقاً

                                           
  ).4/185(حاشية الدسوقي ) 1(
  ).471(الكايف ) 2(
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ïãbrÛa@szj½a@ @
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@kÜİ½a@Þëþa@ @

†çb’Ûa@å@ @
  

  :وفيه فرعان

@Þëþa@ÊŠÐÛa@Zïßý⁄a@éÔÐÛa@¿@†çb’Ûa@å@ @

وهو أن يكون ابن عشر سنني، وهذا عند الشيخ العـدوي الصـعيدي   
  .)1())أن يبلغ عشر سنني أو ما قرب منها((: بقوله

أي اإلمـام  -وهذا ال يفهم من كالمـه  ((: وقال تلميذه الشيخ الدردير
  .)2())ألن شأن من دوهنا ال يثبت على الكالم -خليل

ال ما قل عنها إال مـا   -من عشر-أي فأكثر ((: وقال الشيخ الدسوقي
  .)3())قارا كما يف املدونة

وصية ابـن  جتوز (( -أي املدونة-لقوهلا : قال املواق عن ابن عرفة: قلت
  . )4())عشر سنني أو أقل مما يقارا

ووجهة نظر املالكية هنا أن من دون العشر ال يثبت على كالم، أي قـد  
  .يتغري كالمه، فتنتفي غلبة الظن يف صدقه

                                           
  ).2/320(العدوي على الرسالة ) 1(
  ).4/184(الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ) 2(
  .املرجع السابق) 3(
  ).6/177( ب، للحطاامش مواهب اجلليل ، للمواق، التاج واإلكليل) 4(
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@ÊŠÐÛaïãbrÛa@@Z@¿@†çb’Ûa@åæìãbÔÛa@ïÈ™ìÛa@ @

ال يكون أهـالً  ((: من قانون اإلثبات املصري على أنه 64نصت املادة 
هادة من مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة، على أنه جيوز أن تسمع أقوال من مل للش

  .)1())يبلغ هذه السن بغري ميني على سبيل االستدالل

من مشروع قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية  38ونصت املادة 
  :املصري على ما يلي

  .يشترط يف الشاهد أن يكون أهالً ألداء الشهادة -1

ن أهالً ألداء الشهادة من كان بالغاً مخس عشرة سنة، عـاقالً  ويكو -2
  .حافظاً عدالً

وجيوز أن تسمع أقوال من مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة بغري ميـني   -3
  .)2(وعلى سبيل االستدالل

حيدد سن الرشد بثماين عشرة سنة، ويترك األمر  :السعودي القانونويف 
، استدالالً بأماراتـه وعالماتـه،   ادةللقاضي لتحديد سن البلوغ يف قبول الشه

فال تقبل شهادة من مل يبلغ، ويلحق بالبلوغ التمييز، فمـن بلـغ ولكنـه ال    ((
  .)3())الصاحل والطاحل، فال تقبل شهادتهيستطيع التمييز بني احلق والباطل، و

وختتلف السن الواجبة يف قبول الشاهد حسب القوانني، ففـي القـانون   

                                           
  ).149ص(طرق اإلثبات ، إبراهيم بك ) 1(
  .املرجع السابق) 2(
  ).110ص( اإلثبات والتوثيق، عبدالرمحن القاسم) 3(
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، )2(، ويف القانون السوري خبمسة عشر عاماً)1(ة عشر عاماًالتونسي حيددها بثالث
والذي نص على أنه جيوز مساع من مل يبلغ هذه السن بدون ميني، وعلى سـبيل  

  .االستدالل، كما جاء يف القانون املصري
يف حني حصر القانون التونسي هذا اجلواز، أي مساع الشاهد املقدوح به 

  .على سبيل االسترشاد) ابلصغر سنه أو لسبب آخر من األسب(
ويف القانون الفرنسي حيث وضع كل األحداث دون سن السادسة عشر 
يف بوتقة واحدة، فقرر عدم مساع أقواهلم ولو حلفوا الـيمني إال علـى سـبيل    

  .)3(االستدالل

                                           
  .مرافعات تونسي 96الفقرة اخلامسة من الفصل ) 1(
  .بينات سوري 59/2املادة ) 2(
  ).24ص(حممود صاحل العاديل . ، داستجواب الشهود يف املسائل اجلنائية: انظر) 3(
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@kÜİ½a@ïãbrÛa@ @

´àîÜÛ@†çb’Ûa@ÑÜy@ @

  
  :وفيه فرعان

@Þëþa@ÊŠÐÛa@ZÑÜy@†çb’Ûa@´àîÜÛ@⁄a@éÔÐÛa@¿ïßý@ @

وليس يف الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم (: سبق القول يف املدونة -1
  .)1())لبعض

بال قسامة يف شهادم إذ ال قصاص عليهم، وإمنا ((: وقال الدردير -2
  .)2())عليهم الدية يف العمد واخلطأ

وال خالف علمته بني العلماء يف أنه ال حيلـف  ((: وقال ابن عبدالرب -3
يب الواحد يف شيء من جـراح اخلطـأ، وال قتـل    مع شهادة الص

  .)3())اخلطأ

لكن سبق أن البعض قال بأميان املشجوج أو املقتول مع شـهادة   :أقول
  :أميان أولياء املقتول أو املشجوج، ومن ذلك: أي. الصبيان
أن شهادم جائزة، ويستحلف أولياء : ما نقله ابن قدامة عن الزهري) أ(

                                           
  ).4/84( ، لإلمام مالك بن أنساملدونة) 1(
  ).4/184(الشرح الكبري حاشية الدسوقي ) 2(
   ).471ص ( ، البن عبدالربالكايف )3(
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  .)1(املشجوج
فإذا بلغت النفوس قضى : اه ابن حزم عن عمر بن عبدالعزيزما حك) ب(

السـنة أن يؤخـذ يف   : بشهادم مع أميان الطالبني، وعن أيب الزناد
  .)2(شهادة الصبيان بعضهم على بعض يف اجلراح مع أميان املدعني

  :ومن األقوال السابقة يتبين ما يلي

ذ ال تكليـف  إ -بعضهم علـى بعـض  -أنه ال أميان بني الصبيان  :أوالً
  .عليهم، فيكتفى بأقواهلم

ال حيلف أولياء املشجوج أو املقتول مع الصيب الواحد، حيـث ال   :ثانياً
تقبل شهادته، وإمنا البد من التعدد يف شهادم لكي تقبل كما سبق 

  .يف الشروط

اختلف يف أميان أولياء الدم مع شهادة الصبيان، فاملالكيـة علـى    :ثالثاً
  .لى جوازهاعدمها، وغريهم ع

لدي أنه ال حاجة لألميان مع شهادة الصبيان، إذ ال قصـاص   ويترجح
  .عليهم، بل الدية على عواقل اجلناة منهم إذا متت شهادام بالشروط السابقة

                                           
  ).14/146(املغين : انظر) 1(
  .)80ص ( القول الرابع راجع عبارة ابن حزم يف هناية أدلة )2(
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@ÊŠÐÛaïãbrÛa@@ZÑÜy@†çb’Ûa@´àîÜÛ@@¿æìãbÔÛa@ïÈ™ìÛa@ @

يعفـى  : "من قانون احملاكمات اجلزائية اللبناين على أنه 83نصت املادة 
  ".من حلف اليمني الشهود الذين مل يبلغوا اخلامسة عشرة من عمرهم

من قانون أصول احملاكمات اجلزائيـة األردين   158كما نصت املادة 
يعفى من حلف اليمني الشهود الذين مل يبلغوا اخلامسة عشـرة مـن   : "على أنه

  ".عمرهم إذا تبني أهنم ال يدركون كنة اليمني
للمحكمة صالحية االستماع إىل الشهود الذين مل  يفهم من هذا النص أن

يبلغوا مخس عشرة سنة بعد حلف اليمني إذا تبني أهنم يدركون كنـة الـيمني،   
  .وتكون شهادم يف هذه احلالة دليالً خيضع لتقدير واقتناع حمكمة املوضوع

قـد أعفـى   : "من نفس القانون 74كما أن املشرع األردين يف املادة 
اليمني أمام املدعي العام إذا مل يبلغوا الرابعـة عشـرة مـن     الشهود من حلف

  ".عمرهم إذا رأى أهنم ال يدركون كنة اليمني
ويعين ذلك أن مثة فرق بني سن الشاهد الذي ال حيلف اليمني أمام املدعي 

  .العام وأمام احملكمة

من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة السـوداين لسـنة      154وأما املادة 

اآلن فإهنا جتعل حتليف الشاهد اليمني أمراً جوازيـاً تقـرره    م املطبق1991
احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على رغبة املشهود ضده، وذلك دون اعتبـار  

  .)1(حلداثة سن الشاهد أو رشده

                                           
  ).160ص(الصديق عبدالباقي  .ت يف القانون والشريعة اإلسالمية، دفقه اإلثبا) 1(
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جيـوز  : "على أنه 283وأما املشرع اجلنائي املصري فقد نص يف املادة 
سنة كاملة بدون حلف ميـني وعلـى   مساع الشهود الذين مل يبلغوا أربع عشرة 

  .)1("سبيل االستدالل

  .ألن الصيب يف هذه املرحلة يدرك

من قانون اإلجراءات العقابية الفرنسي على مسـاع   108وتنص املادة 
وإذا كان القانون جييز مسـاع شـهادة   . من مل يبلغ السادسة عشرة بدون ميني

  .ف اليمنيالصغري بدون حلف ميني فإنه مل حيرم مساعها بعد حل
ومن املتفق عليه فقهاً وقضاء أن مساع أقوال من مل يبلغ السن اليت حددها 

  .املشرع بدون ميني يكون فقط على سبيل االستدالل
ولكن اخلالف ثار فيما إذا مسعت أقواهلم بعد تأدية اليمني فهل تصـبح  

  .شهادة قانونية
ضي من حتليف انقسم الفقه والقضاء، فرأى البعض أنه ال شيء مينع القا

من مل يبلغ السن اليت حددها املشرع إذا رأى أنه يقدر اليمني ويتأثر ـا مـا مل   
  .ميانع اخلصوم ألننا بذلك نكون قد أعطينا ضمانة إضافية لصحة الشهادة

وقد أخذ املشرع الفرنسي ذه الفكرة، وأضاف أنه ال شيء مينع القاضي 
صوم والنيابة، ومع ذلك فإذا اعترضـوا  من حتليف الصغري اليمني إذا مل ميانع اخل

على مساعه فلرئيس حمكمة اجلنايات فقط أن يسمعهم على سبيل االستدالل مبا 
  . )2( له من سلطة تقديرية

ويقول البعض أنه وإن صدق أن الصغري دون سن التمييز ال يدرك قيمة 

                                           
  .)472ص( الشهادة كدليل إثبات: انظر) 1(
  .املرجع السابق: انظر) 2(
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الـذي   اليمني كما ال يدرك قيمة أعماله، فإن ذلك ال يصدق على الصيب املميز
  .جاوز السبع سنوات وجعله الشارع مسؤوالً عن أعماله

ومعىن هذه املسؤولية أنه يف نظر الشارع يدرك أعماله ويقدر نتائجهـا،  
فهو إذاً يدرك قيمة اليمني فال يترتب على حتليفه البطالن، وإن حلف وقال غري 

  .احلق كان مرتكباً جلرمية الشهادة الزور
كرة أن الشارع مل حيرم األخذ بأقوال الصغري وقد أخذ القضاء املصري بف

إذا هو آنس فيها الصدق وإال ملا جاز مساعها، فهي عنصر من عناصر اإلثبـات  
يقدرها القاضي حق قدرها بسلطته املطلقة، فكأن الشارع أراد فقط أن يلفـت  
نظر القاضي إىل ما يف هذه الشهادة من الضعف وينصحه بأن يكون أكثر حيطة 

  . )1(ا وترك له حرية األخذ ا من عدمهيف تقديره
ويرى بعض الفقهاء أن عدم حتليف الشاهد لليمني ينفي عن أقواله صفة 
الشهادة القانونية كدليل إثبات ليجعلها يف مصاف االستدالالت الـيت تفـرز   
األدلة القائمة يف الدعوى دون أن يكون من اجلائز االستناد إليهـا وحـدها يف   

  .م تعزيزها بأدلة أخرى أو قرائن قضائية تؤكد هذه الثقةاحلكم، وإمنا يلز
ذلك أن الصغري يف هذه السن يعترب يف مرحلة املراهقة اليت تتميز بتغريات 
انفعالية وفكرية، إذ تتصف عاطفة املراهق بعدم النضـج ومـن مث بالتقلـب    
والسطحية، لذلك يسهل إثارا كما يسهل تغيريها، كما يشتد اخليـال لديـه   

نطلق أحالم اليقظة كوسيلة من وسائل إرضاء النفس، كما يالحـظ ظهـور   وت
بعض األعراض العصبية والكذب، ويكون التعبري عن الغرية بالوشاية واإليقاع 

                                           
  .)473ص( الشهادة كدليل إثبات: انظر) 1(
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  . )1( بالشخص الذي يغار منه
والقانون اعترب احلدث حىت سن اخلامسة عشرة غري مسؤول، إذ مىت قرر 

ك أن مرتكب الفعل املكون للجرمية غـري  القانون عدم تطبيق العقوبة فمعىن ذل
  .مسؤول

وعدم مسؤولية الصغري يف هذه املرحلة أساسه ختلف األداء، أي صالحية 
  .اإلنسان لصدور القول أو الفعل منه على وجه يعتد به القانون

وليس احلكم على الصغري املميز بالتدابري الواقية أهنا عقوبـات بـاملعىن   
ت ألهنا ليست داخلة ضمن البيان الرمسي للعقوبـات  املقصود يف قانون العقوبا

األصلية أو التبعية، وإمنا هي من طرق التربية اليت يقضي القانون بـأن يطبقهـا   
  .على الصغري املميز بدالً من احلكم عليه بالعقوبة املقررة قانوناً

واملشرع يعترب الصغري يف هذه املرحلة غري مكتمل العقل فال ينشأ عـن  
لفعل املكون للجرمية التزام بتحمل عقوبتها وهو فرض ال يقبل إثبـات  ارتكابه ل

  .العكس، أما التدابري فاخلطاب ا موجه إىل القاضي وليس إىل الصغري املتهم
وال ميكن معاقبة الشاهد الصغري يف هذه املرحلة من العمر وتوقيع عقوبة 

مع حتليفه وشـهادته   عليه ألنه من جهة مل حيلف اليمني، ويف املقابل اآلخر حىت
املادة السابعة (زوراً فإنه ال توقع عليه عقوبة باملعىن املقصود يف قانون العقوبات 

، فكيف يكون املوقف إذا ما عولـت  )م1974لسنة  31من القانون رقم 
احملكمة على شهادة الصيب املميز على سبيل االستدالل باعتبارها دلـيالً قائمـاً   

د أدلة أخرى أو قوانني تعززه مث تـبني للمحكمـة   بذاته يف الدعوى دون وجو

                                           
  .)474ص(املرجع السابق : انظر) 1(
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  .)1(كذبه فيما بعد
وجيب أن نالحظ أنه إذا حلَّف القاضي الصغري الذي مل يبلغ من العمـر  
أربع عشرة سنة، ال يصح أن يترتب على ذلك أي بطالن مادامت احملكمـة ال  
إذ  تعتمد يف حكمها على شهادته وحدها وتعتربها على سبيل االستدالل فقط،

تكون اليمني يف هذه احلالة تزيد ال ضرر منه بل قد ينفع ذلك يف حفز الصـغري  
املميز إذا كان متديناً ونشأ يف بيئة صاحلة على التدقيق يف شهادة مبا قد يعـزز  
األدلة القائمة يف الدعوى تعزيزاً كافياً وقد يؤدي إىل االهتداء إىل أدلة أخـرى  

  .)2(قوية
غرض الشارع من مساع أقوال الصغري بال ميني هـو   وأخرياً فإننا نبني أن

عدم إعطائها من القيمة ما يعطى ألقوال الكبري، فإذا حلفت احملكمـة الصـغري   
اليمني فتكون قد جعلته والكبري يف مستوى واحد خالفاً ملقصد الشارع، وهذا 
ال جيوز، فإذا عارض اخلصم يف حتليف الشاهد الصغري والتفتت احملكمة عن هذه 
املعارضة وحلفت الصغري، فريى البعض أن شهادة الصغري تكون باطلة ويلحـق  
البطالن احلكم الذي يبىن عليها، ولكن الراجح أن ذلـك ال يـؤثر يف قيمـة    

  .)3(الشهادة اليت تسمع على سبيل االستدالل وال ينقص منها

                                           
  ).476ص (الشهادة كدليل إثبات : انظر) 1(
  ).541،  540ص(، ألمحد نشات تارسالة اإلثب: انظر) 2(
  .)11ص( ، إلبراهيم بكمن طرق اإلثبات: انظر) 3(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@ @

òÈÓaìÛa@¿@‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@Òýna@ @

  :وفيه فرعان

ëþa@ÊŠÐÛaÞ@Zïßý⁄a@éÔÐÛa@¿@òÈÓaìÛa@¿@‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@Òýna@ @

يف  zما روي عن علي بـن أيب طالـب     )1(سبق يف دليل القول الثالث
الغلمان الستة الذين غرق أحدهم، وكذلك قضاء اإلمام مالك يف ذات املسألة، 

  .حيث اختلف قضاءمها رضي اهللا تعاىل عنهما حبسب ما روي عنهما يف ذلك
لدي منع شهادم إذا اختلفت أقواهلم، وبينت ذلك يف هناية وقد ترجح 

  .الشرط الثالث من شروط الشهادة اخلاصة
  

@ÊŠÐÛaïãbrÛa@Z@¿@òÈÓaìÛa@¿@‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@ÒýnaæìãbÔÛa@ïÈ™ìÛa@ @

  .القانون الوضعي لذلكمل أجد أثناء حبثي ما يبني تطرق 

                                           
  ).71ص (راجع فيما سبق ) 1(
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sÛbrÛa@szj½a@ @

‰bÌ–Ûa@ñ…bè‘@óÜÇ@òjm½a@‰bqŁa@ @

عدم األخذ بشهادة الصغار يف األموال واحلقوق الواقعة بني الكبار؛ لعدم  :أوالً

  . )1(العدالة املترتبة على فقد شرط البلوغ

األخذ بشهادة الصغار يف األمور احلاصلة بينهم، حالة عدم وجود كبري : ثانياً

  . )2(عدل معهم

دة الصيب غـري  ترتب على النظر يف شرط سن الصيب، عدم األخذ بشها :ثالثاً

  . )3(املميز، وهو من دون السابعة، إذ أنه ال يثبت على قول واحد غالباً

غلق لباب االجتهاد، وحجـر  : عدم األخذ بشهادة الصغار يترتب عليه :رابعاً
  .على النظر، وعدم االحتياط

  .حالة الضرورة، ترتب عليها األخذ بشهادة الصغار: خامساً

-تيح للقاضي األخذ ا، باعتبارها قرينة حـال  قبول شهادة الصغار ي :سادساً

  . )5(كما جاء يف القانون-أو على سبيل االستدالل  - )4(كما قال املالكية

                                           
  ).6/177(مواهب اجلليل، للحطاب : انظر) 1(
  .املرجع السابق: انظر) 2(
  ).14/145(املغين، البن قدامة : انظر) 3(
  ).3/463(شرح الزرقاين على املوطأ : انظر) 4(
  ).149ص (طرق اإلثبات، إلبراهيم بك : انظر) 5(
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: يترتب على األخذ بشهادة الصغار يف اجلراح أو القتل احلاصل بينهم :سابعاً
  .حفظ للدماء من اإلهدار

بعضهم على بعض، يترتب  األخذ بشهادة الصغار يف املتلفات الواقعة من :ثامناً
حفظ احلقوق من الضياع، وتعويض للمتضرر، وتأديب للمسيء، : عليه

  .وزجره لغريه

عدم األخذ بشهادة اإلناث فيما بينهن، يترتب عليه ضياع للحقـوق،   :تاسعاً
  .وهدر للدماء

تقويـة  : يترتب على توافر الشروط الالزمة لقبول شهادة الصـغار  :عاشراً

  . )1(يغلب صدقهم وضبطهم؛ فيأنس القاضي ألقواهلمجلانب الظن الذي 

إفـالت  : عدم األخذ بشهادة الصغري على الكبري يترتب عليه :الحادي عشر
اجلاين من العقاب، واعتداء الكبار على الصغار، لكوهنم يف مـأمن مـن   

  .األخذ بشهادة هؤالء الصغار عليهم

                                           
  ).10ص (سليمان مرقس . من طرق اإلثبات يف تقنينات البالد العريب، د: انظر) 1(
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ò·b¨a@ @

  :وتشمل 

üëc@Z@wöbnäÛaZ@ @

اإلخبار واإلعالم احلاصـل مـن الغلمـان    ) شهادة الصغار(املقصود بـ  -1
  .الذكور دون اإلناث

متفق عليه من مجيع الفقهاء، باعتباره شرطاً فـيمن تقبـل   ) البلوغ(شرط  -2
  .عدم قبول شهادة غري البالغ وبالتايلشهادته، 

عـدم  : أوهلـا : أربعةيف قبول شهادة الصغار إىل احنصرت أقوال الفقهاء  -3
القبول ممن هو يف حال أهل : املطلق، وثالثها القبول: ، وثانيهالقاًالقبول مط

  .القبول يف اجلراح والقتل فقط، وبشروط خاصة: العدالة، ورابعها

اجلرح أو القتل، احتياطاً، : جيوز قبول شهادة الصغار، للضرورة يف حاليت -4
  ولعدم إهدار دمائهم، وذلك بشروط خاصة، بتوفرها يغلب على الظـن  

صدقهم وضبطهم، وبه قال عدد من الصحابة والتابعني رضي  -بل يتيقن-
  .اهللا عنهم، وكذلك قاله اإلمام مالك ومجهور املالكية

قرينة حال، ومن باب إجازة  يشهادة حقيقية، إمنا ه شهادة الصغار ليست -5
قياس املصلحة، كما قال ابن رشد، وهو على سبيل االستدالل كما جـاء  

  .صرييف القانون امل

إن عدم قبول أقواهلم فيه ضياع للحقوق، وتعطيل وإمهال، مع غلبة الظن  -6
احلاصل بصدقهم وضبطهم، وعدم كذم باجتمـاع كلمتـهم عقـب    

  .جتارحهم وقبل تفرقهم
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إن عدم قبوهلا استناداً إىل عدم وجود دليل من كتاب أو سنة جييزها، فيه  -7
  .حجر على النظر، وغلق لباب االجتهاد

رى أن قبوهلا من باب الضرورة اليت تبيح املمنوع، وتقدر هذه الضرورة أ -8
  .بقدرها

إن توافر الشروط اخلمسة عشر عند املالكية لقبوهلا، يقوي جانب الظـن   -9
الذي يصل إىل قرب اليقني بصدقهم وضبطهم، ويف ذلك حفـاظ علـى   

  .الدماء أن در، وعلى احلقوق أن تضيع

 أماكن اجتماع الصغار، وما حيصل بينـهم، ومـا   إن الواقع املشاهد يف -10
  .يأخذ به القانون، مرجحات لقبول شهادة املميزين منهم

مع شهادة الصغار املقبولة بشـروطها،   -أي أميان-ترجح أنه ال قسامة -11
  .حيث ال قصاص عليهم، إمنا على عواقلهم الدية فقط

تمعني دية املقتول أو إذا اختلفت أقواهلم، فالراجح إسقاطها، وإلزام ا -12
  .احتياطاً للدماء، ومنعاً إلهدارها -أي على عواقلهم-اروح 

الشواهد الواقعية ترجح مساع أقوال الصغار على الكبار، إذا غلب على  -13
  .الظن، أو تيقن صدقهم
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@bîãbq@Z@pbî•ìnÛaZ@ @

  :إن كانت لي ثمة توصيات في خاتمة هذا البحث، فهي تتمثل في
على األخـالق اإلسـالمية، وتعويـدهم     -ذكوراً وإناثاً-ة األوالد تنشئ -1

الصدق ولو على أنفسهم وأهليهم، وحتذيرهم وختويفهم من مغبة الكذب 
  .وسوء خامتته

متابعة الصغار الذين يتسمون بالشراسة بني زمالئهم، حلد أضرارهم عنهم،  -2
  .أو تشبه املساملني م

هم، دون وجود كبري عدل معهم، تقلـيالً  حماولة عدم ترك األوالد وحد -3
  .حلدوث التجارح بينهم

منع عرض األفالم، واملشاهد املريبة، اليت حتث على العنف، وحتض علـى   -4
  .القسوة والقتل

من مرئية ومسموعة ومقـروءة،  : توجيه وسائل اإلعالم بأنواعها املختلفة -5
  .ئة األوالد وتربيتهمما يواكب تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، يف تنشإىل 

منع الصحف املتخصصة يف نشر احلوادث من الظهور، إذ إن فيهـا مـا    -6
يقصم الظهور، ويؤدي إىل اهلالك والثبور، وفيها من الفواحش ما يترتـب  

  .عليه العذاب األليم

χ﴿: قال اهللا تعـاىل  Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ™7 Ït ä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ x ø9 $# ’ Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

öΝ çλ m; ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ﴾ ]19: النور.[  

فاحلمد هللا يف البدء ويف اخلتام، والصالة والسالم على من أرسله  :وبعد 
  .ربه رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه والتابعني بإحسان إىل يوم الدين
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òîãeŠÔÛa@pbíŁa@ŠèÏ@ @

  اآلية م
  السورة
  ورقم اآلية

  الصفحة

 ]282: البقرة [  ﴾واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴿ 1
21  ،32   ،34  ،

66  ،67  ،83   

  ﴾ أنه ال إله إال هو شهد اهللا﴿ 2
:  آل عمران[

18[  
21  

  21 ]166: النساء[  ﴾واملالئكة يشهدون ﴿ 3

4 
فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ﴿

  ﴾ملن الصادقني 
  21  ]6: النور[

  34  ]2: الطالق[  ﴾وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴿ 5
  35 ]282: البقرة[  ﴾وأدىن أال ترتابوا ﴿ 6
  38  ]12:رميم[  ﴾وآتيناه احلكم صبياً ﴿ 7
  39  ]29: مرمي[  ﴾كيف نكلم من كان يف املهد صبياً ﴿ 8
  40  ]5:احلج[  ﴾مث خنرجكم طفالً ﴿ 9

  40  ]67:غافر[  ﴾مث خيرجكم طفالً ﴿ 10

11 
أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات ﴿

  ﴾النساء 
  41  ]31:النور[

  41  ]59:النور[  ﴾وإذا بلغ األطفال منكم احلُلم ﴿ 12
  67 ]282:البقرة[  ﴾إذ ما دعوا وال يأب الشهداء ﴿ 13

14 
وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ﴿

  ﴾آمث قلبه 
  67 ]283:البقرة[
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@ŠèÏòíìjäÛa@sí…byþa@ @

@ @

  الصفحة طرف احلديث م
  31  ...)عن الصيب حىت يبلغ :رفع القلم عن ثالثة(1

  46  ...)مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني (2

  47  )من مشاله فمروه بالصالةإذا عرف ميينه(3

  48  عن النائم حىت يستيقظ...رفع القلم عن ثالثة(4

عرضه يوم أحد وهو nحديث ابن عمر أن رسول اهللا(5
  ...)ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين 

50  

عن النائم حىت يستيقظ وعـن  ...رفع القلم عن ثالثة(6
  ...)املبتلى حىت يربأ وعن الصيب حىت يعقل 

67  



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
143 

 
  

ŠèÏ ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ @

دراسة مقارنة بالشريعة اإلسـالمية،  -اإلثبات اجلنائي قواعده وأدلته  -1
للدكتور رأفت عبدالفتاح حالوة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

 .م2003

اإلثبات والتوثيق أمام القضاء، عبدالرمحن القاسم، دار الكتب، مصر،  -2
 .م1982-هـ1402

ع اجلنائي، للدكتور حممد مؤنس حمب الدين، أحكام السن يف التشري -3
 .م1995مكتبة األجنلو املصرية، 

سـعاد  / أحكام تصرفات الصغري يف الشريعة اإلسالمية، للـدكتورة  -4
ـ 1405إبراهيم صاحل، الطبعة األوىل، دار امـة، جـدة،    -هـ

 .م1985
االختصاص واإلثبات يف قانون اإلجراءات اجلنائية، للدكتور حممـود   -5

 .م1992، دار النهضة العربية، القاهرة، جنيب حسين
استجواب الشهود يف املسائل اجلنائية، دراسة مقارنـة يف القـانون    -6

الوضعي والفقه اإلسالمي، للدكتور حممود صاحل العاديل، دار الفكر 
 .م2004اجلامعي، اإلسكندرية، 

إرشـاد  (أسهل املدارك، أليب بكر بن حسن الكنسـناوي، شـرح    -7
لشهاب الدين عبـدالرمحن ابـن   ) ام األئمة مالكالسالك يف فقه إم

 .لبنان –عسكر البغدادي ، الطبعة الثانية، دار الفكر، بريوت 
األشباه والنظائر، لزين العابدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي، مطبعـة   -8

 .م1968-هـ1387احلليب، القاهرة، 
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مقارناً أصول اإلثبات وإجراءاته يف املواد املدنية يف القانون املصري،  -9
بتقنينات سائر البالد العربية، للدكتور سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 

 .م1986

اإلكليل شرح خمتصر خليل، للعالمة احملقق الشـيخ حممـد األمـري     -10
 .املالكي، القاهرة، مكتبة القاهرة، ميدان األزهر

األم، لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي، القاهرة، مطـابع   -11
 .م1968عب، كتاب الش

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للشيخ العالمة عالء الـدين   -12
هـ، الطبعة الثانية، دار إحياء 885أيب احلسن املرداوي، املتوىف سنة 

 .م1980-هـ1400التراث العريب، 

البحر الرائق شرح كرت الدقائق، للشيخ اإلمام أيب الربكات عبـداهللا   -13
هـ، والشرح 710النسفي املتوىف سنة بن أمحد املعروف حبافظ الدين 

لإلمام العالمة الشيخ زين الدين بن إبراهيم املعروف ) البحر الرائق(
بابن جنيم احلنفي، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 .م1997-هـ1418

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لإلمام عالء الدين أيب بكـر ابـن    -14
الطبعـة األوىل، دار الفكـر، لبنـان، بـريوت،     مسعود الكاساين، 

 .م1969

 لقاضي أبو الوليد حممد ابن رشدلإلمام ابداية اتهد وهناية املقتصد،  -15
هــ ، الطبعـة األوىل، دار ابـن حـزم     595املتوىف سنة  القرطيب
 .م1995-هـ1416



     احللق والتقصري يف احلج والعمرة                                                                 
145 

 
  

أقـرب  (بلغة السالك، للشيخ أمحد حممد الصاوي، حاشـية علـى    -16
للشيخ الدردير مع شرحه الصغري، ) مام مالكاملسالك إىل مذهب اإل

 .القاهرة، دار إحياء الكتب العربية

البناية يف شرح اهلداية، أليب حممد حممود الغيين، الطبعة الثانيـة، دار   -17
 .م1990-هـ1411الفكر، بريوت، 

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، لربهـان الـدين    -18
الكي امش فتح العلـي املالـك، دار   إبراهيم بن علي بن فرحون امل

 .الفكر، لبنان، بريوت
التعليق على نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السـعودية،   -19

للدكتور عصام عفيفي عبدالبصـري، الطبعـة األوىل، دار النهضـة    
 .هـ1425العربية، القاهرة، 

عـة األوىل،  تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل ابن كثري، الطب -20
 .م1998-هـ1419دار ابن حزم، 

تكملة فتح القدير، لشمس الدين أمحد بن قودر املعروف بقاضي زاده  -21
أفندي، على اهلداية شرح بداية املبتدي، لربهان الـدين املرغينـاين،   

ـ 1389الطبعة األوىل، مطبعة مصطفى احلليب وأوالده، مصر،  -هـ
 .م1970

أيب حممد عبـدالوهاب البغـدادي،    التلقني يف الفقه املالكي، للقاضي -22
حتقيق ودراسة حممد سعيد الغـاين، لبنـان، بـريوت، دار الفكـر،     

 .م1995-هـ1415
اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهللا حممـد بـن أمحـد األنصـاري      -23

 .م2003-هـ1423القرطيب، دار عامل الكتب، الرياض، 
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العال النمـر،   اجلديد يف اإلثبات اجلنائي، للدكتور أبو العال علي أبو -24
 .م2000الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 

حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنـوير  (حاشية ابن عابدين  -25
، للشيخ حممد أمني الشهري بابن عابدين، القاهرة، مطبعـة  )األبصار

 .م1966مصطفى احلليب، الطبعة الثانية 
  ري الدمياطي املصري علـى حـل   حاشية إعانة الطالبني، للسيد البك -26

ألفاظ فتح املعني، مطبعة مصطفى احلليب، مصـر، الطبعـة الثانيـة،    
 .م1938-هـ1356

  حاشية البيجوري علـى فـتح القريـب، إبـراهيم حممـد أمحـد        -27
 .، مطبوع مع فتح القريب، دار الفكر، بريوت)هـ1277: ت(

) بريالشرح الك(حاشية الدسوقي، للشيخ حممد عرفة الدسوقي، على  -28
، القاهرة، دار إحيـاء الكتـب   )خمتصر خليل(للشيخ الدردير، على 

 .العربية
حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، لعبدالرمحن بن حممـد بـن    -29

هــ، الطبعـة التاسـعة،    1392قاسم النجدي احلنبلي املتوىف سنة 
 .هـ1423

حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب بشرح حترير تنقـيح اللبـاب،    -30
م أيب حيىي زكريا األنصاري، دار املعرفـة للطباعـة والنشـر،    لإلما
 .لبنان ،بريوت

حاشية العدوي، للشيخ علي العدوي الصعيدي، علـى شـرح أيب    -31
احلسن لرسالة ابن أيب زيد القريواين، القاهرة، دار إحيـاء الكتـب   

 .العربية
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احلاوي الكبري، لإلمام أيب احلسن علي بن حممد املـاوردي، حتقيـق    -32
ج الدكتور حممود مسطرجي وآخرين، لبنـان، بـريوت، دار   وختري

 .م1994-هـ1414الفكر، 
رسالة اإلثبات، أمحد نشأت، الطبعة السابعة، دار الفكـر العـريب،    -33

 .م1972القاهرة، 
روضة الطالبني، لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي املتوىف سـنة   -34

 .م1995-هـ1415هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان، 676
تـأليف  نن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين، س -35

، الريـاض،  2حممد ناصر األلباين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ط
 .)جملدات 3(م 2000/هـ1421

سنن أيب داود، لإلمام احلافظ أيب داود سليمان السجسـتاين، مـع    -36
ان، بريوت، للعالمة أيب الطيب حممد العظيم آبادي، لبن) عون املعبود(

 .م1995دار الفكر، 
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، للشيخ مشس الدين حممد بـن   -37

هـ، حتقيق وختريج الشيخ 772عبداهللا الزركشي احلنبلي املتوىف سنة 
عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين، الطبعة الثالثة، دار األفهـام للنشـر   

 .م2003-هـ1424والتوزيع، 
لدين حممد املعروف بابن اهلمام املتوىف سنة شرح فتح القدير، لكمال ا -38

، لربهان الدين املرغيناين، )اهلداية شرح بداية املبتدى(هـ على 681
 .دار الفكر، لبنان، بريوت، املكتبة التجارية
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شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، للدكتور حممد عيد الغريب، الطبعة  -39
 .م1997الثانية، النسر الذهيب للطباعة، مصر، 

رح قانون اإلجراءات اجلنائية، للدكتور حممود حممود مصـطفى،  ش -40
ومطبعة جامعـة القـاهرة،    ،الطبعة الثانية عشر، دار النهضة العربية

 .م1988
شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، للدكتور حممود جنيب حسين، الطبعة  -41

 .م1998الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، للدكتور حممود جنيـب  )القسم العام(اين شرح قانون العقوبات اللبن -42

 .م1975حسين، الطبعة الثانية، دار النقري للطباعة، بريوت 
شرح قانون العقوبات، القسم العام، للدكتور حممود جنيب حسـين،   -43

 .م1997دار النهضة العربية، القاهرة، 
الشهادة الزور من الناحيتني القانونية والعلمية، للدكتور شهاد هابيل  -44

 .م1982شاوي، دار الفكر العربية، الرب
شهادة الشهود يف املواد اجلنائية، للدكتور حممد أمحـد حممـود، دار    -45

 .م2004الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 
  إبـراهيم الغمـاز   / الشهادة كدليل إثبات يف املواد اجلنائية، للدكتور -46

، القـاهرة  –رسالة دكتوراه، عامل الكتـب   -دراسة قانونية نفسية-
 .م1980

صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، دار إحيـاء   -47
 .جملدات) 9(التراث العريب 

الصغري بني أهلية الوجوب وأهلية األداء، حملمود جميد بـن سـعود    -48
 .الكبيسي، دار إحياء التراث اإلسالمي، قطر
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طرق اإلثبات الشرعية، أمحـد إبـراهيم بـك، الطبعـة الثالثـة،       -49
 .م1985-هـ1405

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، أليب عبداهللا حممد بن أيب بكـر   -50
الشهري بابن قيم اجلوزية، الطبعة األوىل، مكتبة مصطفى الباز، مكـة  

 .م1996-هـ1416املكرمة، 
العدة شرح العمدة يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين، لبـهاء   -51

لبنان، بـريوت، دار الفكـر    الدين عبدالرمحن بن إبراهيم املقدسي،
 .للطباعة والنشر

  فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، لإلمام احلـافظ أيب الفضـل    -52
هــ، الطبعـة   852أمحد بن علي ابن حجر العسقالين املتوىف سنة 

 .م2001-هـ1421األوىل، دار مصر للطباعة، 
ـ -فقه اإلثبات يف القانون والشريعة اإلسالمية  -53 ة دراسة حتليلية تطبيقي

للدكتور الصديق عبدالباقي، دار عزة للنشـر والتوزيـع،    -مقارنة
 .اخلرطوم، السودان

  القاموس احمليط، د الـدين حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي       -54
، الطبعة األوىل، بريوت، دار إحياء التراث العـريب،  )هـ817: ت(

 .هـ1412-م1991
محد حسن، قانون العقوبات يف ضوء أحكام النقض، للمستشار حممد أ -55

واملستشار حممد وفيق البسطويسي، الطبعة الثانيـة، مكتبـة نـادي    
 .م2003القضاة، 

القسم العام، للدكتور مأمون حممـد سـالمة، دار    ،قانون العقوبات -56
 .م2001النهضة العربية، القاهرة، 
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القواعد يف الفقه اإلسالمي، لإلمام احلافظ عبدالرمحن بن أمحد ابـن   -57
طبعة مكتبة الكليـات األزهريـة، القـاهرة،    رجب، الطبعة األوىل، 

 .م1971-هـ1391
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، لشيخ اإلسالم أيب عمر يوسف بن  -58

 .عبدالرب القرطيب، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية
كشاف القناع، للشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبلي املتوىف سنة  -59

موسى بـن أمحـد احلجـاوي     هـ، عن منت اإلقناع لإلمام1051
لبنان،  -هـ، دار الكتب العلمية، بريوت960الصاحلي املتوىف سنة 

 .م1997-هـ1418الطبعة األوىل 
لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظـور،   -60

 .لبنان -الطبعة الثالثة، دار صادر، بريوت
تور عـوض حممـد   املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، للدك -61

 .م1999عوض، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
املبسوط، أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي احلنفي املتـوىف سـنة    -62

لبنـان، الطبعـة األوىل    –هـ، دار الكتب العلمية، بـريوت  490
 .م2001-هـ1421

جممع األهنر، للشيخ عبدالرمحن بن حممد بن سليمان املـدعو بشـيخ    -63
شرح ملتقى األحبر، للشيخ إبراهيم احلليب، القـاهرة، دار  زاده، يف 

 .إحياء التراث العريب
احمللى، البن حزم أيب حممد علي بن سعيد الظـاهري، دار التـراث،    -64

 .القاهرة
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املطـابع  الطبعة اخلامسة، خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي،  -65
 .م1939-هـ1358األمريية، القاهرة، 

اء، أليب جعفر أمحد بـن حممـد بـن سـالمة     خمتصر اختالف العلم -66
الطحاوي، اختصره أبو بكر أمحد بن علي اجلصاص، الطبعـة األوىل،  

 .م1995-هـ1416بريوت، لبنان، دار البشائر اإلسالمية، 
املدونة الكربى، لإلمام مالك بن أنس، رواية اإلمام سحنون ابن سعيد  -67

  بـريوت،   التنوخي، عن اإلمام عبدالرمحن بـن القاسـم، لبنـان،   
 .دار الفكر

خمتصر سيدي خليل، للخرشي وامشه حاشية الشيخ على العدوي،  -68
 .دار صادر، بريوت

) 7(مسند اإلمام أمحد، ألمحد بن حنبل، دار إحياء التراث العـريب،   -69
 .جملدات

املصباح املنري، ألمحد بن حممد بن علي املقـري الفيـومي، الطبعـة     -70
 .م1926ة، السادسة، املطابع األمريية، القاهر

املعجم الوسيط، إلبراهيم مدكور، الطبعة الثالثـة، مطـابع الـدار     -71
 .م1985-هـ1405اهلندسية، 

املعونة على مذهب عامل املدينة، للقاضي عبدالوهاب البغدادي، حتقيق  -72
مكـة  ) جامعة أم القرى –رسالة دكتوراه (ودراسة محيش عبداحلق 
 .املكرمة، املكتبة التجارية

 معرفة معاين ألفاظ املنهاج، للشيخ حممـد اخلطيـب   مغين احملتاج إىل -73
الشربيين، على منت منهاج الطالبني للنووي، لبنـان، بـريوت، دار   

 .م1995-هـ1415الفكر، 
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املغين، أليب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي،  -74
 حتقيق الدكتور عبداهللا التركي والدكتور عبدالفتاح احللـو، الطبعـة  

 .م1997-هـ1417الثالثة، دار عامل الكتب، الرياض، 

عبدالسالم حممـد  : مقاييس اللغة، ألبو احلسني أمحد بن فارس، حتقيق -75
 .هارون، بريوت، دار اجليل

من طرق اإلثبات شهادة الشهود والقرائن وحجية الشيء احملكوم فيه  -76
مرقس، واملعاينة واخلربة يف تقنينات البالد العربية، للدكتور سليمان 

 .م1974معهد البحوث والدراسات العربية، 
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي املتوىف  -77

لبنان، الطبعة  –هـ، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت 476سنة 
 .م1959-هـ1379الثانية 

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، أليب عبداهللا حممد بن عبدالرمحن  -78
هـ، وامشه التاج واإلكليـل  954عروف باحلطاب املتوىف سنة امل

ملختصر خليل، أليب عبداهللا حممد بن يوسف الشـهري بـاملواق، دار   
 .م1978-هـ1398الفكر، بريوت، الطبعة الثانية 

مواهب اجلليل من أدلة خليل، للشيخ أمحـد بـن أمحـد املختـار      -79
 .الشنقيطي، قطر، دار إحياء التراث اإلسالمي

للشيخ ) شرح الزرقاين(طأ اإلمام مالك، لإلمام مالك بن أنس مع مو -80
 .م1996حممد بن عبدالباقي الزرقاين، بريوت، لبنان، دار الفكر، 

نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، الصادر باملرسوك امللكي رقـم   -81
هـ، املنشور يف جريدة أم القرى يف 28/7/1422وتاريخ ) 39/م(

 .هـ24/8/1422خ ، وتاري3867عددها رقم 
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النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية، للدكتور هاليل عبداهللا أمحد  -82
 .م1987دار النهضة العريب،  -دراسة مقارنة-

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، للشيخ عثمان أمحد النجـدي   -83
هـ، حتقيق الشيخ حسنني حممد خملـوف،  1100احلنبلي املتوىف سنة 
 .م1996-هـ1417لتوزيع دار حممد للنشر وا

وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، للدكتور حممـد الزحيلـي،    -84
 .م1994-هـ1414الطبعة الثانية، دار البيان، دمشق بريوت، 

عبـدالرزاق حممـد   / الوسيط يف شرح القانون املـدين، للـدكتور   -85
 .م1982السنهوري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

يف قانون اإلجراءات اجلنائية، للدكتور أمحد فتحي سـرور،  الوسيط  -86
 .م1993الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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