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رجوع الشاىد عن شيادتو وأثره عمى األحكام القضائية
دراسة فقيية

م0د0ياسين خضير عباس الجميمي
كمية الشريعة -الجامعة اإلسالمية  -بغداد

املـقـذمـت
الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو
وأتباعو إلى يوـ الديف.
وبعد:
فإف اهلل تعالى قد بعث سيدنا محمداً  رحمة لمعالميف ،فكاف اإلسالـ بأحكامو
مراعياً لمصالح العباد وتنظيـ شؤوف حياتيـ ،فما مف حكـ شرعي إال ولمشارع مقصد
مف ورائو سواء في حفظ الديف أو النفس أو العقؿ أو العرض أو الماؿ ،ومف
األسباب التي دفعتني لمكتابة في ىذا الموضوع ىو أف اإلسالـ أىتـ بالشيادة وأف
أغمب وقائع الخصومات في الحقوؽ المالية والحدود والجرائـ يثبت بالشيادة .فأردت
أف أبيف الحكـ فيما إذا رجع الشاىد عف شيادتو واثر ذلؾ عمى األحكاـ القضائية فقد
اقتضت طبيعة البحث أف اقسمو عمى مقدمة ومبحثيف ،أما المبحث األوؿ فقد تكممت
فيو عف تعريؼ الشيادة وركنيا وحكميا.
وأما المبحث الثاني؛ فقد تكممت فيو عف أثر الرجوع عف الشيادة وصورىا.
ثـ ختمت البحث بخاتمة تضمنت أىـ النتائج.
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وأخي اًر أسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ىذا الجيد المتواضع خالصاً لوجيو تعالى
وأف يتـ نعمتو عمي بإصابة الحؽ فيما ذىبت إليو.
فالحمد أوالً وآخ اًر وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ

املبحث األول

تعريف الشهادة وركىها وحكمها
المطمب األول

تعريف الشيادة والرجوع عنيا في المغة واالصطالح

أوالًال :الشيادة.

أ .الشيادة في المغة :ىي خبر قاطع ،أو ىي اإلخبار بما قد شوىد(.)1

ب .الشيادة في االصطالح :اختمؼ الفقياء في تعريؼ الشيادة:
فعرفيا الحنفية بأنيا :إخبار صادؽ إلثبات حؽ بمفظ الشيادة في مجمس

القضاء(.)2

وعرفيا المالكية :بأنيا إخبار حاكـ مف عمـ ليقضي بمقتضاه(.)3

وعرفيا الشافعية :بأنيا إخبار بحؽ لمغير عمى الغير بمفظ :أشيد(.)4
وعرفيا الحنابمة :بأنيا اإلخبار بما عممو بمفظ أشيد ،أو شيدت(.)5

وعرفيا الزيدية :ىي اإلخبار بما يعممو الشاىد عند التحاكـ إلى الحاكـ بأي لفظ

كاف ،وعمى أي صفة وقع(.)6

وعرفيا االمامية :بأنيا إخبار جازـ عف حؽ الزـ لمغير واقع مف غير حاكـ(.)7

()1
()2
()3
()4

ينظر :المصباح المنير ،169 :مختار الصحاح.349 :
ينظر :فتح القدير ،2 /6 :الدر المختار.385 /4 :
ينظر :الشرح الكبير ،164 /4 :حاشية الدسوقي.164 /4 :
ينظر :مغني المحتاج.426 /4 :

()5

ينظر :الروض المربع ،415 /3 :كشاؼ القناع.179 /6 :

()7

ينظر :جواىر الكالـ في شرح شرائع اإلسالـ.317 /14 :

()6

ينظر :السيؿ الجرار.191 /4 :
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ثانياًال :الرجوع عن الشيادة.

أ .الرجوع في المغة:

يقاؿ :رجع بنفسو رجوعاً ،وىذيؿ تقوؿ :أرجعو غيره .وقولو تعالى:

يَ ْرِج ُع

َ ْ ُ ُ ْ ِاَ َ ْ ٍض اْ َ ْ َ  ،)1(أي يتالوموف .والرجعي :الرجوع .تقوؿ :أرسمت إليؾ فما
جاءني رجعي رسالتي ،أي مرجوعيا .وكذلؾ المرجع .ومنو قولو تعالى:
ثُ َّ ِاَ

َرِّب ُ ْ َ ْرِج ُ ُ ْ .)2(
وفالف يؤمف بالرجعة ،أي :بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت.

ورجعة أيضاً،
وقوليـ :ىؿ جاء رجعة كتابؾ ،أي جوابو .ولو عمى امرأتو ُرجعة َ
والفتح أفصح ،ورجع عاد(.)3
ب .الرجوع عف الشيادة:
الرجوع عف الشيادة :اف يقوؿ الشاىد :رجعت عما شيدت بو ،ونحوه ،فمو أنكر
شيادتو بعد القضاء ال يكوف رجوعاً ،وال يصح الرجوع إال في مجمس القضاء؛ ألنو
منسخ لمشيادة ،فيكوف في المكاف الذي تعتبر فيو الشيادة ،وىو المحكمة ،وألف

الرجوع توبة ،والتوبة تكوف بحسب الجناية :السر بالسر ،والعالنية بالعالنية ،أي إذا

كاف الذنب س اًر فالتوبة سرية ،واذا كاف عالنية فالتوبة عالنية(.)4

واذا لـ يصح الرجوع عف الشيادة في غير المحكمة :فمو ادعى المشيود عميو

رجوع الشاىديف ،أو أراد يمينيما أنيما لـ يرجعا ،ال يحمفاف ،وكذا لو أقاـ المشيود
عميو بينة عمى ىذا الرجوع ،ال تقبؿ؛ ألنو ادعى رجوعاً باطالً؛ إذ أنو في غير

المحكمة ،واقامة البينة والزاـ اليميف ال تقبؿ إال عمى دعوى صحيحة ،بدليؿ أنو لو

()1

سورة سبأ.31 :

()2

سورة األنعاـ :مف اآلية .164

()4

ينظر :فتح القدير.87 /6 :

()3

ينظر :الصحاح :مادة (رجع) .1217 /3
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أقاـ البينة اف الشاىد رجع عند قاضي بمدة كذا ،وحكـ عميو بضماف الماؿ ،تقبؿ

بينتو(.)1

وقيؿ :الرجوع عف الشيادة ىو انتقاؿ الشاىد بعد أداء شيادتو بأمر إلى عدـ
الجزـ بو دوف نقيضو ،فيدخؿ انتقالو إلى شؾ عمى القوؿ بأف الشاؾ حاكـ أو غير

حاكـ(.)2

المطمب الثاني
ركن الشيادة

وركنيا :لفظ (أشيد) ال غير؛ ألف النصوص اشترطت ىذا المفظ ،إذ األمر
القرآني ورد فييا بيذه المفظة ،وألف فييا زيادة تأكيد ،فإف قولو( :أشيد) مف ألفاظ
اليميف .وىي تتضمف معنى المشاىدة أي اإلطالع عمى الشيء .فمو قاؿ( :شيدت)
ال يجوز؛ ألف الماضي موضوع لإلخبار عما وقع ،والشيادة يقصد بيا اإلخبار في

الحاؿ(.)3

واألصؿ في الشيادة :الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقولو تعالى:

َ و ْستَ ْش ِ ُدو َش ِ ي َديْ ِن ِ ْن ِر َجااِ ُ ْ فَِإ ْن اَ ْ يَ ُ نَا َر ُجلَْي ِن
اش َ َد ِا  ،)4(وقاؿ تعالى :وَ ْش ِ ُدو ذَو ْي َع ْد ٍض
ُّش
َ
َ

فَ رج و رََ ِ
ان ِ َّ ْن َ ْر َ ْ َن ِ َن
َ ُ ٌل َ ْ َ
ِ ْ ُ ْ .)5(
وقولو تعالىَ  :وَ ْش ِ ُدو ِ َذ َ َايَ ْتُ ْ  .)6(أمر إرشاد ال وجوب(.)7

()1

ينظر :المبسوط ،177 /16 :الشرح الكبير ،207 /4 :مغني المحتاج ،456 /4 :المغني ،248 /9 :والفقو

()2

ينظر :مواىب الجميؿ.200 /6 :

اإلسالمي وأدلتو.495 /6 :

()3
()4

ينظر :المباب شرح الكتاب ،57 /4 :الدر المختار ،385 /4 :بدائع الصنائع ،266 /6 :المغني.216 /9 :
سورة البقرة.282 :

()5

سورة الطالؽ.65 :

()7

ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف.260 /2 :

()6

سورة البقرة.282 :
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وأما السنة فمثؿ قولو  لمدع(( :شاىداؾ أو يمينو))(.)1

وتسميتيا بالشيادة مأخوذة مف المشاىدة المتيقنة ،الف الشاىد يخبر عما
شاىده ،واإلشارة إلييا بحديث ابف عباس  قاؿ(( :ذكر عند رسوؿ اهلل  الرجؿ
يشيد بشيادة ،فقاؿ لي :يابف عباس ال تشيد إال عمى ما يضيء لؾ كضياء ىذه
الشمس وأوما رسوؿ اهلل  إلى الشمس))(.)2

المطمب الثالث
حكم الشيادة

وجوب القضاء عمى القاضي بموجبيا بعد توافر شروطيا .وأما حكـ تحمؿ
الشيادة وأدائيا ،فيو فرض كفائي إذا دعي الشيود إليو ،إذ لو تركو الجميع ،لضاع
الحؽ ،ويصبح أداء الشيادة بعد التحمؿ فرض عيف ،فيمزـ الشيود بأداء الشيادة ،وال

()3
ْب
يجوز ليـ كتمانيا إذا طالبيـ المدعي بيا  ،لقولو تعالىَ  :وال يَأ َ
ُدعُ  ،)4(وقولو سبحانو وتعالىَ  :وال َ ْ تُ ُ َّ
اش َ َ
اد َ َوَ ْن يَ ْ تُ ْ َ ا فَِإنَّ ُ
وقولو َ  :وَ ِي ُ َّ
اد َ اِلَّ ِ.)6(
اش َ َ

ُّش
اش َ َد اُ ِ َذ َا
ثِ ٌل َ ْل ُ ُ ،)5(

ويجب أداء الشيادة بال طمب في حقوؽ اهلل تعالى ،كطالؽ امرأة بائناً،

ورضاع ،ووقؼ ،وىالؿ رمضاف ،وخمع ،وايالء ،وظيار ،قاؿ الحنفية ( :)7الذي تقبؿ

()1

أخرجو البخاري 280 /5 :كتاب الشيادات باب اليميف عمى المدعى عميو برقـ (  ،)2669ومسمـ– 122 /1 :

 123كتاب اإليماف باب مف اقتطع حؽ أم ار مسمـ بيميف قاصرة برقـ (  ،)220وأبو داود 41/4 :كتاب االقضية،
باب إذا كاف المدعى عميو ذمياً.

()2
()3

مصنؼ عبد الرزاؽ..352 /8 :

ينظر :فتح القدير ،3 /6 :المبسوط ،177 /16 :الشرح الكبير ،199 /4 :الميذب ،323 /2 :المغني/9 :

.146
()4

سورة البقرة.282 :

()5

سورة البقرة.283 :

()7

الدر المختار.440 /3 :

()6

سورة الطالؽ.65 :
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فيو الشيادة حسبة

()1
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بدوف الدعوى أربعة عشر :وىي الوقؼ ،وطالؽ الزوجة،

وتعميؽ طالقيا ،وحرية األمة وتدبيرىا ،والخمع ،وىالؿ رمضاف ،والنسب وحد الزنا،
وحد الشرب ،واإليالء ،والظيار ،وحرمة المصاىرة ،ودعوى المولى نسب العبد.
لكف الشيادة في الحدود :يخير فييا الشاىد بيف السر واإلعالـ؛ ألنو يكوف
متردداً يف شيادتي حسبة :في إقامة الحد ،والتوقي عف ىتؾ حرمة المسمـ ،والستر

أولى وأفضؿ؛ لقولو  لمذي شيد عنده(( :لو سترتو بثوبؾ لكاف خي اًر لؾ)) ( ،)2وقولو
عميو الصالة والسالـ(( :مف ستر مسمماً ،ستره اهلل في الدنيا واآلخرة)) ( ،)3وقد عرفنا
في الحدود أف الرسوؿ عميو الصالة والسالـ لقف ماع اًز الرجوع عف اإلقرار بقولو:

((لعمؾ قبمت أو غمزت أو نظرت)) ففي ىذا داللة عمى ظاىرة عمى أفضمية الستر.
لكف األولى أف يقوؿ الشاىد في السرقة :أخذ الماؿ إحياء لحؽ المسروؽ منو،
وال يقوؿ :سرؽ صوناً ليد السارؽ عف القطع ،فيكوف بيذا قد جمع بيف الستر
واإلعالـ أو األظيار(.)4

املبحث الثاوي

()1
()2

مدع.
الحسبة :األجر ،أي لتعد األجر ،ال إلجابة ٍع

الواقع أف الذي قاؿ لو النبي  ىذا القوؿ ىو ( َّ
ىزاؿ) ولـ يشيد عنده بشيء ،لكنو ىو الذي أشار عمى ماعز

أف يأتي النبي  ويقر عنده ،فمـ يكف شاىداً؛ ألف ماع اًز حد باإلقرار ،فقاؿ النبي ليزاؿ(( :لو سترتو بثوبؾ لكاف

خي اًر لؾ)) أخرجو أبو داود 245 /2 :كتاب الحدود ،باب الستر عمى أىؿ الحدود ،والحاكـ في المستدرؾ:

/4

 363كتاب الحدود.
()3

أخرجو مسمـ ، 345 /2 :في الذكر ،باب فضؿ االجتماع عمى تالوة القرآف ،والترمذي:

()4

ينظر :فتح القدير ،3 /6 :الدر المختار ،386 /4 :المباب.54 /4 :

الحدود ،باب ما جاء في الستر عمى المسمـ ،وأبو داود 314 /2 :في األدب باب المؤاخاة.
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اثر الرجىع عه الشهادة وصىرها
المطمب األول

الرجوع قبل صدور الحكم

ذىب جميور الفقياء مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة إلى أنو إذا رجع
الشيود عف كؿ أو بعض شيادتيـ بعد أداء الشيادة وقبؿ الحكـ في حضور القاضي
تكوف شيادتيـ كاف لـ تكف وال يصح الحكـ بموجب شيادتيـ؛ ألف قوؿ الشيود أوالً:

إننا نشيد عمى ذلؾ ثـ رجوعيـ ثانياً وقوليـ :بأننا ال نشيد بذلؾ ىو تناقض وبما أنو
ال يجوز الحكـ بالمتناقض ففي ىذه الحاؿ ال يمزـ الشيود ضماف؛ ألف شيادتيـ لـ

ِّ
تود إلى إتالؼ شيء ( .)1والرجوع ال يصح وال يصير موجباً لمضماف إال باتصاؿ
القضاء بو(.)2

أما األثر المترتب عمى الشيود إذا رجعوا عف شيادتيـ ،فيو أف ال ضماف
عمييـ ،ألنيـ لـ يتمفوا شيئاً عمى المدعي ،وال عمى المدعي عميو ،إذ لـ يترتب عمى
(3

شيادتيما ضرر

المطمب الثاني

نقض الحكم إذا رجع الشيود عن الشيادة

حصؿ خالؼ بيف الفقياء في نقض الحكـ إذا رجع الشيود عف الشيادة عمى
ثالثة أقواؿ:
القوؿ األوؿ :أف الشيود إذا رجعوا عف الشيادة ال يجوز لمقاضي الحكـ
بشيادتيـ ،فإذا أُصدر الحكـ وجب نقضو ،سواء نفذ أـ ال.

وبو قاؿ الحسف البصري وحماد وسعيد بف المسيب ،واالوزاعي وابف حزـ(.)4

()1
()2

ينظر :درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ.272 /2 :
ينظر :تحفة الفقياء ،365 /3 :الكافي في فقو أىؿ المدينة ،476 :مغني المحتاج ،456 /4 :الميذب/2 :

 ،341كشاؼ القناع ،441 /6 :المغني.245 /9 :
()3
()4

ينظر :البنانة شرح اليداية ،215 /7 :حاشية الدسوقي.172 /4 :
ينظر :المغني ،138 /12 :القوانيف الفقيية ،313 :المحمى.429 /9 :
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واحتجوا بما يأتي:

أف الشاىد لو شيد عميو عدالف بالكذب أو الغفمة حيف الشيادة ،وجب رد
شيادتو ،فإق ارره ىو بالكذب أو الغفمة أثبت عميو مف شيادة غيره عميو؛ فيجب لذلؾ

رد شيادتو مف باب أولى(.)1

وأيضاً :فاف الحكـ إنما ثبت بشيادة الشيود ،فإذا رجعوا عنيا زاؿ ما ثبت بو

الحكـ فيجب نقضو(.)2

القوؿ الثاني :أف الحكـ ال ينقض ،سواء كاف الرجوع قبؿ تنفيذه أـ بعده ،واذا
رجعوا قبؿ صدور الحكـ فال يضر ذلؾ ،وعمى القاضي أف يحكـ بشيادتيـ وبذلؾ

قاؿ أبو ثور ،وداود(.)3

واحتجوا عمى ذلؾ:

بأف الشيادة شرط لمحكـ ،فإذا زالت قبمو زاؿ شرطو ،فال يصح إصداره(.)4

القوؿ الثالث :وىو قوؿ جميور العمماء ومنيـ األئمة األربعة -فقد ذىبوا إلى
التفصيؿ فقالوا :إذا كاف رجوعيـ قبؿ صدور الحكـ ،فال يجوز لمقاضي العمؿ
بشيادتيـ .كما بيناه.
واذا كاف بعد صدوره فال يجوز إما أف يكوف الرجوع بعد تنفيذه أو قبمو :فاف
كاف بعد التنفيذ فال ينقضي الحكـ ،واف كاف قبمو :فإف كاف المحكوـ بو ماالً ال

ينقض الحكـ ،واف كاف حداً أو قصاصاً نقض.
واحتجوا عمى ذلؾ:

أف رجوع الشيود عف الشيادة ،يحتمؿ معو أف يكونوا صادقيف في الشيادة
كاذبيف في الرجوع ،ويحتمؿ العكس ،فيورث ذلؾ الشؾ.
وذىب بعض الفقياء إلى أنو إذا رجع الشيود عف الشيادة فاف القاضي ال
يحكـ بشيادتيـ ،مثالو :لو ادعى شخص عمى شخص ديناً ،ثـ أقاـ شاىديف فشيدا
()1

ينظر :المحمى.429 /9 :

()2

ينظر :المغني.138 /12 :

()4

ينظر :المغني ،137 /12 :اإلشراؼ.235 /2 :

()3

ينظر :المغني ،137 /12 :اإلشراؼ.235 /2 :
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عند القاضي وقاال :إف فالناً لو عمى فالف كذا ،وقد سبؽ أف قمنا :إنو إذا شيد

الشيود فيبحث القاضي عف الشيود ىؿ ىـ عدوؿ؟ ىؿ ىـ أىؿ لمشيادة أوال؟ فإذا

قالوا بعد ذلؾ:
رجعنا عف شيادتنا ،فيذا قبؿ الحكـ ،أو قاؿ المدعي عميو :ىؤالء الشيود فسقة
ال تقبؿ شيادتيـ ،وسأُقيـ البينة عمى فسقيـ ،فمما أعطى القاضي ميمة ثالثة أياـ
حتى يثبت رجع الشيود ،إذا شيدوا قبؿ أف يحكـ بشيادتيـ رجعوا.
ٍع
فحينئذ يترتب حكماف :األوؿ :رد الشيادة.
فإف رجعوا وقالوا :إنيـ مزوروف،
الثاني :تعزيرىـ مف القاضي ،وقد اختمفت عبارة العمماء في التعزير ،حتى قاؿ
بعضيـ :لو أف يشوه ،كأف يحمؽ لحي الشيود ،ويمشي بيـ في األسواؽ ،ويقاؿ:
ىؤالء كذبة وشيود زور.
والصحيح :أنو ال تحمؽ المحية ،وانما يطاؼ بيـ في األسواؽ إذا رأى
المصمحة ،ويقوؿ :ىؤالء شيود زور وكذبة؛ ألنيـ كذبوا عمى القاضي ،وىذا يفضي
إلى اختالؿ األحكاـ الشرعية ،واستغالؿ القضاء لمسوء؛ وألنو قد تستباح الدماء ،وقد
تستباح الفروج ،فالطواؼ بيـ بيف الناس يروع غيرىـ عف ىذا الفعؿ الذي بو قواـ
العدؿ عف ىذا الفعؿ ،الذي يؤدي إلى ضياع العدؿ وانتياؾ الحرمات ،فبعض
العمماء رحميـ اهلل يقولوف :إنيـ يعزروف بالطواؼ ،واألصؿ يقتضي أف األمر إلى
القاضي فيعزرىـ بما يرى مف المصمحة(.)1

ٍع
فحينئذ ال
أما إذا كاف رجوعيـ بالخطأ ،وقالوا :نحف شيدنا وتبيف لنا الخطأ،

يعزروف ،لكف يسقط شيادتيـ ،واذا أسقط شيادتيـ تبيف أنيـ أناس فييـ خمؿ في
الشيادة؛ ألنيـ اعترفوا عمى أنفسيـ أنيـ أخطئوا ،فمعنى ذلؾ :أنيـ أناس ال
ٍع
وحينئذ ال تقبؿ شيادتيـ بعد ذلؾ(.)2
يضبطوف الشيادة،
وعميو :فاف كاف الرجوع قبؿ الحكـ ،ال يجوز الحكـ بيذه الشيادة؛ ألف الحكـ
بالشؾ ال يجوز ،واف كاف بعد الحكـ ال ينقض أو ألنو قد صدر مستوفياً لشرطو،
()1
()2

ينظر :المغني ،137 /12 :اإلشراؼ.235 /2 :
ينظر :الشرح الممتع عمى زاد المستنقع.412 /5 :
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والشؾ قد عرض بعد ذلؾ فال أثر لو؛ لكف إذا كاف المحكوـ بو حداً أو قصاصاً ال
يجوز استيفاؤه إذا كاف الرجوع قبؿ تنفيذ الحكـ ،الف ىذه الحقوؽ تسقط بالشبيات،

ورجوع الشيود عف الشيادة مف أعظـ الشبيات ،وألف الحد والقصاص إذا استوفيا ال
يمكف جبرىما بإيجاب المثؿ عمى الشيود ،بخالؼ الماؿ فإنو يمكف جبره ،بإلزاـ
الشيود عوضو.

وقالوا :ال يجب عمى المشيود لو رد ما أخذه(.)1
ويجاب عف ىذا:
بأف رجوع الشيود عف شيادتيـ ىو إقرار منيـ بالكذب فمـ يبؽ مف شيادتيـ إال

شبية كونيـ صادقيف فييا ،واألحكاـ ال تثبت بالشبيات وانما قد يدفع بعضيا بيا،
وبيف األمريف فرؽ كبير.
أما القوؿ بأف الحكـ بعد صدوره ال ينقض؛ ألنو صدر مستوفياً لشرطو ،فغير

مسمـ؛ ألف الشيود برجوعيـ عف الشيادة قد اقروا عمى أنفسيـ بأنيـ كانوا غير أىؿ
لمشيادة حيف أدائيا :أما لفسقيـ ،أو غفمتيـ؛ والحكـ إذا صدر بناء عمى شيادة مف
ىو غير أىؿ ليا ،فقد صدر غير مستوؼ لشرطو ،فيجب نقضو :كما لو حكـ الحاكـ
بشيادة رجميف ،ثـ عمـ بعد ذلؾ أنيما كانا فاسقيف عند أداء الشيادة؛ فإنو يجب نقض
حكمو.

كذا قاؿ اإلماـ مالؾ ،وأحمد والشافعي في أصح قوليو(.)2

أما القوؿ :بأف األمواؿ يمكف جبرىا بإلزاـ الشاىديف بالعوض:
فما ىو إال جبر ظمـ بظمـ؛ إذ فيو إعانة لممشيود لو عمى أكؿ ماؿ المشيود
عمة بالباطؿ ،واعانة لممشيود عميو عمى أكؿ ماؿ الشيود بالباطؿ ،فبأي حؽ
يستحيؿ كؿ منيما الماؿ الذي آؿ إليو؟ وحكـ الحاكـ ال يحؿ حراماً وال يجعؿ الباطؿ

حقاً ،ويدؿ عمى ذلؾ قولو (( :إنما أنا بشر ،وانو يأتيني الخصـ ،فمعؿ بعضيـ أف

()1
()2

ينظر :المغني ،138 -137 /12 :الميذب.358 /2 :
ينظر :الشرح الكبير ،378 /2 :القوانيف الفقيية ،33 :الميذب ،358 /2 :المغني.137 /12 :
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يكوف أبمغ مف بعض ،فاحسب انو صادؽ ،فأقضي لو ،فمف قضيت لو بحؽ مسمـ

فإنما ىي قطعة مف نار ،فميحمميا أو يذرىا)) رواه مسمـ(.)1

وفي كتاب عمر  ألبي موسى األشعري في أمر القضاء ،جاء قولو( :ال
يمنعؾ قضاء قضيتو باألمس ،راجعت فيو نفسؾ ،وىديت فيو رشدؾ ،أف تراجع
الحؽ؛ فاف الحؽ قديـ ،واف الحؽ ال يبطمو ،ومراجعة الحؽ خير مف التمادي في

الباطؿ) رواه البييقي(.)2

فأي شيء ييدي الحاكـ إلى بطالف حكمو ،أوضح مف ظيور بطالف األساس

الذي بني عميو ىذا الحكـ(.)3

المطمب الثالث
رجوع الشيود عن شيادتيم في القتل
اختمؼ الفقياء في الشيود إذا رجعوا عف شيادتيـ بعد الحكـ وتنفيذ المحكوـ بو
إذا كاف المحكوـ بو عقوبة قتؿ ،تعمداً منيـ عمى قوليف:

القوؿ األوؿ :أنو إذا رجع الشيود عف شيادتيـ بعد التنفيذ تجب عمييـ الدية وال

يقتص منيـ وبو قاؿ الحسف البصري وحماد بف أبي سميماف والثوري وربيعة واليو
ذىب الحنفية واإلماـ مالؾ(.)4

واستدلوا عمى ذلؾ :أف الشيود لـ يباشروا الحكـ فأشبيوا حافر البئر وناصب
السكيف إذا أتمؼ بيما شيئاً(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

مسمـ ىامش النووي.5 /12 :
السنف الكبرى.119 /10 :
ينظر :الميذب.358 /2 :

تحفة الفقياء ،532 /4 :القوانيف الفقيية ،206 :المغني.138 /12 :
المغني.138 /12 :
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ويجاب عميو :أف مف تعمد الشيادة ليقتؿ المشيود عميو كمف قتؿ ،ألنو كاف
السبب في ىذا الحكـ فوجب عميو القصاص ،ثـ إف قوليـ يفضي إلى فتح باب

شيادة الزور دوف اف يقتص مف شيود الزور(.)1

القوؿ الثاني :أف الشيود يقتص منيـ في العمد.
وبو قاؿ أبو بكر وعمي  والحسف البصري في رواية والنخعي وابف أبي ليمى
وابف شبرمة واالوزاعي وابف سيريف واسحاؽ بف راىويو وأبي عبيد وبو قاؿ الشافعي

واحمد ،وأشيب مف المالكية ،والزيدية واالمامية(.)2
واستدلوا عمى ذلؾ:

 .1ما صح أف رجميف شيدا عند عمي  عمى رجؿ أنو سرؽ فقطعو ،ثـ أتيا بعد
ذلؾ برجؿ آخر ،فقاال :غمطنا األوؿ وىذا السارؽ ،فأبطؿ شيادتيما عمى اآلخر

وضمنيا دية الرجؿ األوؿ ،وقاؿ :لو عممت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما(.)3
وجو الداللة مف الحديث:

الف الشاىديف عمى الرجؿ بما يوجب قتمو توصال الى قتمو بسبب يقتؿ غالبا

فوجب عمييما القصاص كالمكره(.)4

 .2اف شيادتيـ أفضت إلى قتمو بغير حؽ فمزـ اف يقتص منيـ(.)5
والذي يبدوا لي اف الرأي الراجح في ىذه المسالة ىو القوؿ الثاني وذلؾ الف

القوؿ بوجوب الدية عمى مف شيد متعمداً في دـ بعد تنفيذ المحكوـ بو دوف

القصاص ،فيو فتح ذريعة لمفسدة عظيمة ىي شيادة الزور وازىاؽ األرواح بغير حؽ
وتفشي األحقاد والضغائف ،وىذا يتنافى ومقاصد الشريعة واهلل اعمـ.

المطمب الرابع
( )1ينظر :الميذب ،341 /2 :حمية العمماء.314 /5 :
( )2ينظر :المصنؼ البف أبي شيبة ،418 /9 :الميذب ،341 /2 :حمية العمماء ،314 /5 :المغني،138 /2 :
الكافي في فقو أىؿ المدينة ،477 :القوانيف الفقيية ،206 :جامع األميات ،479 :الروض النضير،90 /4 :
شرائع اإلسالـ.134 /4 :
()3
()4

صحيح البخاري ،2527 /2 :السنف الكبرى لمبييقي ،251 /10 :تمخيص الحبير.19 /4 :
الكافي في فقو أىؿ المدينة ،477 :والميذب.341 /2 :

( )5المغني.138 /12 :
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الرجوع عن الشيادة في حد الزنا
إذا شيد الشيود بالزنا ثـ رجعوا أو واحد منيـ ،فإف كاف قبؿ حكـ القاضي
بطمت الشيادة وحد الشيود لمقذؼ ،ولو كاف الراجع واحد ،ألف الشيادة لـ تكتمؿ .وبو
قاؿ الحنفية والمالكية وىو الراجح عند الحنابمة.
وقاؿ بعض الحنابمة :يحد الثالثة دوف الراجح ،ألنو برجوعو قبؿ الحد يكوف
كالتائب قبؿ تنفيذ الحكـ بقولو فيسقط عنو الحد.
وألف في درء الحد عنو تمكيناً لو مف الرجوع الذي يحصؿ بو مصمحة المشيود

عميو ،وفي إيجاب الحد عميو زجر لو عف الرجوع خوفاً مف الحد ،فتفوت تمؾ
المصمحة وتتحقؽ المفسدة فناسب ذلؾ في الحد(.)1

وقاؿ الشافعية وزفر مف الحنفية :يحد الراجع دوف الثالثة ألنو مقر عمى نفسو
بالكذب في قذفو.
أما الثالثة فال حد عمييـ ،ألنو ليس مف جيتيـ تفريط وألنيـ شيدوا والعدد تاـ،
ورجوع احد الشيود ال يمكنيـ ،االحتراز عنو فأف رجعوا كميـ وقالوا تعمدنا الشيادة،
وجب عمييـ الحد.

واف كاف رجوعيـ بعد الحكـ وقبؿ التنفيذ تبطؿ الشيادة عند جميور العمماء(.)2
وقاؿ االمامية وبعض المالكية وىو قوؿ لمشافعية اف الشيادة ال تسقط ،ولكنو

ينتقض الحكـ إذا تبيف كذب الشيادة(.)3

واذا كاف الرجوع بعد الحكـ والتنفيذ ،فال تسقط الشيادة وال ينتقض الحكـ عند
جميور الفقياء.
ويقتص مف الشيود إذا رجعوا بعد رجـ الزنا عند الشافعي واحمد واالمامية إذا

تعمدوا في شيادتيـ( ،)4لقوؿ أبي بكر وعمي ( :لو عممت تعمدكما لقطعتما)
ولـ يخالؼ الصحابة ذلؾ.
()1

االختيار104 /4 :ف الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،208 /4 :المغني.183 /10 :

()2

االختيار ،104 /4 :الميذب.340 /2 :

()4

ينظر :الميذب ،340 /2 :المغني ،183 /10 :شرائع اإلسالـ.136 /4 :

()3

ينظر :حاشية الدسوقي ،208 /4 :الميذب ،340 /2 :شرائع اإلسالـ.36 /4 :

- 537 -

()1

ولـ

مجل دديلل 2010 /

العدد الرابع و االربعون
فإف اخطأوا ففي شيادتيـ الدية.

وقاؿ أبو حنيفة وأبو يوسؼ ،ال يقتص منيـ ،ألنو قتؿ بسبب كحفر بئر وموت
شخص فيو ،وعميو الدية وحد القذؼ إذا رجعوا جميعاً.

واذا كاف الراجع واحد منيـ حد الراجع لمقذؼ وعميو ربع الدية(.)2
الترجيح:
وبعد ىذا فالرأي الراجح في ىذه المسألة ىو اف الشيود يقتص منيـ إذا رجعوا

بعد رجـ الزنا إذا تعندوا في شيادتيـ وذلؾ لقوة ما استدلوا بو.

المطمب الخامس

الرجوع عن الشيادة في السرقة والقذف والطالق

أوالًال :السرقة :لو شيد اثناف عمى رجؿ بسرقة نصاب (وىو عشرة دراىـ عند
الحنفية) فقضى القاضي بعد ادعاء المالؾ المسروؽ منو بقطع اليد ،وقطعت يده ،ثـ
رجع الشاىداف ،يغرماف دية اليد وىذا ىو باتفاؽ الفقياء(.)3
ثانيا ً  :القذؼ :وأما بالنسبة لحد القذؼ :فإف رجع جميع الشيود يحدوف حد
القذؼ ،سواء رجعوا بعد القضاء بالرجـ أو قبؿ القضاء(.)4

ثالثاًال  :الطالؽ :وكذلؾ لو شيد اثناف عمى رجؿ :أنو طمؽ امرأتو ثالثاً ،وقد
دخؿ بيا وأقر الزوج بالدخوؿ ،وقضى القاضي بالفرقة ،ثـ رجع الشاىداف :لـ يضمنا،
إال ما زاد عمى مير المثؿ؛ ألنو بقدر مير المثؿ إتالؼ بعوض ،وىو استيفاء منافع
البضع ،واذا لـ ننظر إلى معنى المعارضة في الزواج ،فال ضماف أيضاً؛ ألف المير
يجب بنفس العقد عند الحنفية ،ويتأكد بالدخوؿ ،ال بشيادة الشيود ،فمـ يترتب عمى
الشيادة إتالؼ ،فمـ يجب الضماف.
واف كاف الطالؽ قبؿ الدخوؿ ،فقضى بنصؼ المير إذا كاف المير مسمى في
العقد ،أو بالمتعة إذا لـ يكف المير مسمى ،ثـ رجع الشاىداف ،فإنيما يضمناف لمزوج
()1
()2

صحيح البخاري ،2527 /2 :والسنف الكبرى لمبييقي ،251 /10 :تمخيص الحبير19 /4 :
ينظر :االختيار ،104 /4 :اإلفصاح ،489 /2 :المغني.182 /10 :

()3

ينظر :فتح القدير ،95 /6 :بدائع الصنائع ،285 /6 :الشرح الكبير ،207 /4 :مغني المحتاج،457 /4 :

()4

المصادر السابقة.

الميذب ،340 /2 :المغني.247 /9 :
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نصؼ المير في الحالة األولى ،والمتعة في الحالة الثانية؛ ألف شيادتيما أدت إلى
إتالؼ شيء عمى الزوج دوف أف يحصؿ في مقابمو عمى عوض .وال يقاؿ :إف الحكـ
الصادر مف القاضي أمر ال بد منو؛ ألف ىذا ىو حكـ المير أو المتعة قبؿ الدخوؿ.
ال يقاؿ ذلؾ؛ ألنو بشيادة الشاىديف عمى الطالؽ ،تأكد الواجب في ذمة الزوج،
فمـ يعد محتمالً لمسقوط بأف تحدث الفرقة مف قبؿ المرأة.
ولو شيد اثناف عمى رجؿ أنو قاؿ المرأتو( :إف دخمت الدار فأنت طالؽ) وشيد
اثناف آخراف بالدخوؿ ،ثـ رجعوا بعد أف قضى القاضي بالفرقة ،ضمف الشاىداف
األوالف؛ ألف ىذه شيادة عمى الطالؽ ،وىو إتالؼ بغير عوض ،فيضمناف؛ ألف
الطالؽ عمة الحكـ ،وال يجب عمى شيود الدخوؿ شيء؛ ألف الدخوؿ شرط(.)1

الـخـاتـمـت
وتشتمؿ عمى أىـ ما توصمت إليو مف نتائج ،وىي:
 .1إذا كاف الرجوع قبؿ صدور الحكـ في حضور القاضي تكوف شيادتيـ كاف لـ
تكف وال يصح الحكـ بموجب شيادتيـ وال ضماف عمييـ ،ألنيـ لـ يتمفوا شيئاً
عمى المدعي وال عمى المدعى عميو إذ لـ يترتب عمى شيادتيما ضرر.
 .2إذا صدر الحكـ وكاف غير مستوفياً لشرطو ،فيجب نقضو.
()1

ينظر :فتح القدير ،95 /6 :بدائع الصنائع ،285 /6 :الشرح الكبير ،207 /4 :مغني المحتاج،457 /4 :

الميذب ،340 /2 :المغني.247 /9 :
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 .3اف الشيود إذا رجعوا عف شيادتيـ في القتؿ يقتص منيـ إذا كاف رجوعيـ عمداً.
 .4أما الرجوع عف الشيادة في حد الزنا فإذا كاف ىذا الرجوع بعد الحكـ والتنفيذ ،فال
تسقط الشيادة وال ينتقض الحكـ.
 .5اف الشيود إذا رجعوا في حد السرقة بعد قطع يد السارؽ فإنيـ ،يغرماف دية اليد.
 .6أما في حد القذؼ فإذا رجع جميع الشيود يحدوف حد القذؼ ،سواء رجعوا بعد
القضاء بالرجـ أو قبؿ القضاء.
 .7أما رجوع الشيود عف الشيادة في الطالؽ فإذا كاف قبؿ الدخوؿ يضمناف لمزوج
نصؼ المير.
أما إذا كاف ىذا الرجوع بعد الدخوؿ لـ يضمنا إال ما زاد عمى مير المثؿ.

 -القرآن الكريم

املصادر واملراجع

 .1االختيار لتعميؿ المختار ،لعبد اهلل بف مودود الموصمي الحنفي ،عمؽ عميو الشيخ
محمود أبو دقيقة ،الطبعة الثالثة ،دار المعرفة ،بيروت -لبناف.

 .2اإلشراؼ عمى مذاىب أىؿ العمـ ،لإلماـ محمد بف إبراىيـ بف منذر النيسابوري،
مراجعة :محمد سعيد بيض ،مكتبة الغزالي ،حمب.

 .3اإلفصاح عف معاني الصحاح ،يحيى بف محمد بف ىبيرة ،الطبعة الثانية ،المكتبة
الحمبية ،حمب1947 ،ـ.

 .4البحر الزخار ،لمعالمة محمد بف عمي الشوكاني ،مطبعة السنة المحمدية ،مكتبة
الخانجي -مصر1368 ،ىػ1949 -ـ.
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 .5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الديف بف مسعود الكاساني الحنفي،
الطبعة الثانية ،دار الكتاب العربي ،بيروت -لبناف1394 ،ىػ1974 -ـ.

 .6تحفة الفقياء لمسمرقندي ،تحقيؽ :األستاذ محمد المنتصر ود .وىبة الزحيمي ،دار
الفكر -دمشؽ.

 .7تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،بف حجر أحمد بف عمي
العسقالني ،المدينة المنورة1384 ،ىػ1964 -ـ.

 .8جامع األميات :لمفقيو جماؿ الديف بف عمر بف حاجب المالكي ،حققو وعمؽ

عميو :أبو عبد الرحمف األخضر األخري ،دار اليمامة لمطباعة ،دمشؽ ،الطبعة

األولى1491 ،ىػ1998 -ـ.

 .9جواىر الكالـ في شرح شرائع اإلسالـ :تأليؼ الشيخ محمد حسف النجفي ،الطبعة
األولى ،مؤسسة المرتضى العالمية ،بيروت -لبناف.

 .10حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء ،الشاشي القفاؿ ،تحقيؽ :د .ياسيف
أحمد درادكو ،مكتبة الرسالة الحديثة1988 ،ـ.

 .11الدر المختار شرح تنوير األبصار ،عالء الديف الحصفكي ،دار الفكر.

 .12الروض المربع شرح زاد المستقنع :لمنصور بف يونس بف صالح الديف بف

حسف بف أحمد بف عمي بف إدريس البيوتي ،مكتبة الرياض الحديثة1390 ،ىػ.

 .13الروض النضير شرح مجموع الفقو الكبير ،تأليؼ :القاضي شرؼ الديف

الحسيف بف احمد السباغي ،مكتبة المؤيد ،الطبعة الثانية ،السعودية -الطائؼ.

 .14سبؿ السالـ بشرح بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ :محمد بف إسماعيؿ الكحالني
ثـ الصنعاني المعروؼ باألمير ،طبعة دار الكتب.

 .15السنف الكبرى :أبو بكر أحمد بف الحسيف البييقي ،دار الفكر ،بيروت -لبناف.
 .16السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار لشيخ اإلسالـ محمد بف عمي

الشوكاني ،الطبعة األولى ،دار الكتب العممية1405 ،ىػ1985 -ـ ،بيروت-

لبناف.

 .17شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ المحقؽ الحمي :أبو القاسـ نجـ الديف
جعفر بف الحسف ،تحقيؽ :عبد الحسيف محمد عمي ،مطبعة اآلداب ،لطبعة
األولى ،النجؼ.
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 .18الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ ،أبو البركات أحمد بف محمد الدردير ،دار
الفكر ،بيروت -لبناف.

 .19صحيح البخاري :أبو عبد اهلل ،محمد بف إسماعيؿ البخاري ،المكتبة اإلسالمية،
تركيا1401 ،ىػ1981 -ـ.

 .20صحيح مسمـ :أبو بكر ،محمد بف إسحاؽ النيسابوري ،شركة الطباعة العربية
السعودية ،الطبعة الثانية.

 .21العناية شرح اليداية المطبوع مع فتح القدير :أكمؿ الديف ،محمد بف محمود
البابرتي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبناف.

 .22فتح القدير شرح اليداية ،جماؿ الديف محمد بف عبد الواحد المعروؼ بابف
اليماـ ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت -لبناف.

 .23الفقو اإلسالمي وأدلتو :وىبة الزحيمي ،الطبعة السادسة ،دار الفكر ،دمشؽ،
2008ـ.

 .24القوانيف الفقيية ،البف جزي ،دار الكتب العممية ،لبناف -بيروت.

 .25الكافي في فقو أىؿ المدينة ،أبو عمر يوسؼ بف عبد البر ،دار اليدى لمطباعة
والنشر ،دمشؽ.

 .26كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،منصور بف يونس البيوتي ،المطبعة الحكومية،
مكة المكرمة1394 ،ىػ.

 .27المباب في شرح الكتاب ،عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي.
 .28المبسوط :شمس الديف ،السرخسي ،دار المعرفة ،بيروت -لبناف،
1986ـ.

1406ىػ-

 .29المجموع شرح الميذب :محي الديف ،أبو زكريا يحيى بف شرؼ النووي ،مطبعة
المكتبة السمفية ،المدينة المنورة.

 .30المحمى :أبو محمد عمي بف سعيد بف حزـ األندلسي ،تحقيؽ :أحمد محمد
شكر ،دار الفكر ،بيروت -لبناف.

 .31مختار الصحاح :محمد بف أبي بكر ،عبد القادر الرازي .مراجعة :لجنة مف
مركز تحقيؽ التراث بدار الكتب المصرية ،طبعة الييئة المصرية العامة

لمكتاب.
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 .32المصباح المنير ،في غريب الشرح الكبير لمرافعي :أحمد بف محمد بف عمي
المقري الفيومي ،طبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر.

 .33مصنؼ ابف أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بف محمد الشيباني ،تحقيؽ :كماؿ
يوسؼ الحوت ،الرياض1409 ،ىػ1989 -ـ.

 .34مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج :الشيخ محمد الشربيني الخطيب ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت -لبناف.

 .35المغني مع الشرح الكبير :أبو محمد موفؽ الديف ،عبد اهلل بف أحمد بف قدامة
المقدسي ،مطبعة المكتبة السمفية ،المدينة المنورة.

 .36مواىب الجميؿ بشرح مختصر خميؿ :أبو عبد اهلل محمد بف محمد الطرابمسي،
المعروؼ بالحطاب ،مكتبة النجاح ،ليبيا.

 .37نصب الراية ألحاديث اليداية :عبد اهلل بف يوسؼ أبو محمد الحنفي الزيمعي،
تحقيؽ :محمد يوسؼ البنوري ،دار الحديث ،مصر.
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