
 

 حكم شهادة األقارب

الشهادة هي اإلخبار عن حق الغري على الغري، والغرض منها إثبات احلق وإلزام اخلصم 
برد احلق لصاحبه، مع مراعاة أصل براءة ذمة املتهم مما يدعيه عليه املدعي، ولذلك وجب 

 االحتياط للشهادة وعدم قبوهلا إال بتوفر شروطها وانتفاء موانع قبوهلا.

موانع الشهادة أن يكون الشاهد متهما إما ضد املتهم وإما لصاحله لقيام ومن بني 
 أسباب التهمة كالعداوة أو القرابة.

 رد شهادة المتهم:

 دلت النصوص على أن شهادة املتهم مردودة ومن ذلك:

 يف املنهم. ( ..والريبة متحققةقوله )ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال تراتبوا

 لسنة: ومن ا

  ال شهادة خلصم وال ظنني  :عن طلحة بن عبد هللا يعين ابن عوف، عن النيب 
 . رواه أبو داود يف املراسيل قال أبو داود: الظنني: املتهم

دة خائن وال خائنة ال جتوز شها  :عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا
رابة وال قوال ذي غمر ألخيه وال جمرب عليه شهادة زور وال ظنني يف والء  وال جملود حد

1. 

مناداي يف السوق أنه ال جتوز شهادة خصم،  :بعث رسول هللا عن أيب هريرة قال: 
وال ظنني

 .قيل: وما الظنني؟ قال: املتهم يف دينه 2

 

                                                           
 (261/ 10السنن الكربى للبيهقي ) - 1
 (320/ 8مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) - 2



جملود يف حد أو املسلمون عدول بعضهم على بعض يف الشهادة إال وقال عمر: )
 .3(جمرب عليه شهادة الزور أو ظنني يف والء أو قرابة

 حكم شهادة األقارب فيما بينهم:

 :أوال: شهادة األصول للفروع والفروع لألصول

 :4اختلفوا يف صحة شهادة الفروع لألصول واألصول للفروع على أقوال هي

: وهو قول مجاهري األول: ال تصح شهادة الفروع لألصول واألصول للفروع مطلقا
 .الفقهاء )حنفية ومالكية وشافعية وظاهر مذهب احلنابلة(

تصح شهادة الفروع لألصول واألصول للفروع مطلقا: وبه قال شريح وأيب ثور الثاين: 
 والظاهرية.

كاح فيما ال هتمة فيه كالن الثالث: تقبل شهادة الفروع لألصول واألصول للفروع
 والطالق. وهو رواية للحنابلة اختارها ابن القيم.

 الرابع: يقبل شهادة الفرع ألصله، وال تقبل شهادة األصل لفرعه: رواية للحنابلة.

  أدلة القول األول )الجمهور(:

 استدلوا ابألحاديث الدالة على عدم جواز شهادة الظنني -

تهمة وهي وصف خفي غري منضبط نيط احلكم وصف وملا كان حكم املنع معلق ابل
منضبط ميكن احلكم بوجوده أو عدم وجوده وهو األبوة والبنوة، فإهنا مالئمة لرتتيب احلكم 

 عليها النضباطها وظهورها.

كما استدلوا آباثر الصحابة والتابعني كالذي ثبت من قول عمر يف رسالته أليب  -
  .شريح القاضيقول موسى، و 
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إن شهادة الفرع ألصله واألصل لفرعه كشهادته لنفسه فال تصح. ألن   ومن النظر:
 كال منهما مييل لآلخر وماله كماله فأشبها الطرف الواحد.

 أدلة القول الثاني:

 استدلوا بعموم الكتاب واملعقول.
دين ، فأمر ابستشهاد الشهي)واستشهدوا شهيدين من رجالكم(الكتاب: قوله تعاىل: 

 ثن أصال وال فرعا فيبقى الدليل على عمومه إال مبخصص ومل يوجد.من الرجال ومل يست
أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم  أو  قوله ) اي -

الوالدين واألقربني(. فدلت اآلية على أن الشاهد يؤدي الشهادة ولو على نفسه ووالديه 
واألقربني، وهم عام يبقى على عمومه إال ما خصه اإلمجاع من خروج شهادة اإلنسان 

 لنفسه.
ديث منع شهادة املتهم. وأن الشهادة يف اآلية على ورد اجلمهور أبنه خمصوص أبحا

 النفس وليس لصاحلها.
 املعقول: إن األصول والفروع كغريهم يف العدالة فكانوا كغريهم يف الشهادة.

إن الشارع علق عدم القبول على التهمة ال على : )ابن القيم( دليل القول الثالث
ث ث وجدت التهمة منعنا الشهادة وحيمظنتها اليت هي القرابة بني األصل والفرع، فحي

 .5انتفت أجزانها
دليل القول الرابع: استدلوا أبن مال االبن هو ملك ألبيه وله أن يتملكه )حلديث: أنت 

 ومالك ألبيك(، فال يشهد األب البنه، أما مال األب فليس ملكا البنه ولذلك يشهد له.

 األصول:ثانيا: شهادة األصول على الفروع والفروع على 

فقهاء فإن معظم العكسها  فرع لألصل أوخبالف املسألة السابقة املتعلقة بشهاد ال
متفقون على جواز شهادة األقارب بعضهم على بعض ومنهم األصول على الفروع والفروع 

أيها الذين  ) ايعلى األصول النتفاء التهمة، بل هي أبلغ من شهادة األبعد ولقوله تعاىل: 
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قد أمر هللا ف آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم  أو الوالدين واألقربني(.
ان إليصال احلق للعدل وضماا حتقيقتعاىل أبداء الشهادة هلل تعاىل ولو على النفس أو الوالدين 

وصادقة إذ يبعد طبعا وعادة أن يفرتي لصاحبه ألن هذه الشهادة غالبا ما تكون صحيحة 
مة وألهنا إمنا ردت للتهمة يف إيصال النفع، وال هت الشخص على نفسه أو على أبيه أو ابنه،

يف شهادته عليه، فوجب أن تقبل، كشهادة األجنيب، بل أوىل، فإن شهادته لنفسه ملا ردت 
ة بينهما إال إذا كانت هناك عداو  للتهمة يف إيصال النفع إىل نفسه، كان إقراره عليه مقبوال

 معلومة فتمنع كما متنع شهادة العدو على عدوه.

منع رواية األصول على الفروع والفروع على األصول وعللوا ض احلنابلة إىل وذهب بع
 .6هب ، واملذأبن شهادهتم هلم غري مقبولة فكذلك شهادهتم عليهم كالفاسق

 :حد الزوجين لآلخرأثانيا: شهادة 

 اختلفوا يف شهادة أحد الزوجني لآلخر على ثالثة أقوال"

 املشهور. احلنابلة يفاملالكية و احلنفية و األول: ال تقبل شهادة أحدمها لآلخر: وهو قول 

 : وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة.شهادة أحدمها لآلخرالثاين: تقبل 

ري وابن  تقبل شهادهتا له: وبه قال النخعي والثو الثالث: تقبل شهادة الزوج لزوجته، وال
 أيب ليلى.

 : أدلة القول األول

 استدل من منع شهادة الزوجني لبعضهما مبا يلي:

مال اآلخر يف يف نهما ينبسط م إن كال من الزوجني يرث اآلخر بال حاجب، وكال
 االبن ألبيه.لم تقبل شهادته له كشهادة ف العادة

 :أدلة القول الثاين
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لزواج يطرأ ويزول وال يعتق به عقد اخر أبن ة أحدمها لآلداستدل من جوز شها 
 اإلجارة ال مينع الشهادة بني املؤجر أحدمها على اآلخر فلم مينع شهادة أحدمها لآلخر كعقد

 واملستأجر.

 له وينسب وأجيب عن القياس أبنه مع الفارق، ألن مال أحد الزوجني يضاف لآلخر
أن البيت  إىل الزوجة معوت البي ) وال خترجوهن من بيوهتن(  فنسب وتكن( )وقرن يف بيو 
 فإن مال األجري ال ينسب للمؤجر.له خبالف اإلجارة ملك للزوج 

 :أدلة القول الثالث

 شهادة الزوج هلا الأما من قال بقبول شهادة الزوج للزوجة دون شهادهتا للزوج فألن 
 يفففيها التهمة، ألهنا ستستفيد من يساره وزايدة ماله له الزوجة  ، واما شهادةهتمة فيها

 الثابت بشهادهتا. قاحلمبا يكسبه من النفقة 

 احلياة ماهلا ابلتصرف فيه يف وأجيب مبنع هذا التفريق ألن الزوج أيضا يستفيد من
 وابملرياث بعد املوت.

 ثالثا: شهادة الحواشي وسائر األقارب فيما بينهم

فية ألن التهمة بينهما منت مجهور الفقهاء ذهبوا إىل جواز شهادة األخ ألخيه وقبوهلا
 .7ول والفروعخبالف األص ،لظهور التحاسد ولعدم اتصال منافع األمالك بينهما

 ملكان التهمة وامليل الطبعي من األخ ألخيه. قال الثوري: ال تصح شهادة األخ ألخيهو 

  :رابعا: شهادة العدو

ي أوليست  و جاه أو منصب وحنوه.أ املرادة ابلعداوة ما كان بسبب خصومة يف مال
 خالف أو سوء تفاهم يكون عداوة متنع الشهادة.
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اتفقوا على قبول شهادة العدو لعدوه النتفاء التهمة وكوهنا أبلغ يف الداللة على 
 الصدق.

 :شهادة العدو على عدوه
التهمة  النتفاءكانت العداوة دينية   إذا عدوه على شهادة العدو قبول اتفقوا على عدم

 وال يشهد بباطل غالبا.يتوخى احلق عدل و يعادي ألجل الدين الذي  ألن

كما للتهمة   على عدوه واختلفوا يف العداوة الدنيوية فقال اجلمهور ال تقبل شهادة العدو
وال ذي غمر ألخيه وال  دة خائن وال خائنة وال جملود حدال جتوز شها  :يف احلديث السابق

احب حقد وعداوة . ذو الغمر هو صوال قرابة جمرب عليه شهادة زور وال ظنني يف والء 
هم وكذب واألصل براءة ذمة املت الكذب عليه واالنتقام منهظنة ملشهادته عليه  فرتدوشحناء، 

 والتشفي.نتقام املدعي بداعي اال

، وإن كان عدال ال تقبل شهادة العدو على عدوه إن كان غري عدل :قال احلنفيةو 
)فكما أن الصداقة ال متنع الشهادة له فكذلك  كما قبلت شهادة الصديق لصديقه  قبلت

    العداوة ال متنع الشهادة عليه(


