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 الرجوع عن الشهادة

 للشاهدين والشاهد واملرأتني وأثره يف احلدود والقصاص واألموال 

 عند األئمة األربعة 

 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ

  مقدمة 

حنمدك اللهم اي ذا اجلالل واإلكرام، اي مبدع األانم على غري  ، الرحيم الرمحن  هللا بسم
والتدبري، والتمييز والتفكري، ومع ذلك  مثال، اي خالق الكائنات، يـــا مميز اإلنسان، ابلعقل 

سدى، يهيمون من غري هدى، بل بعثت هلم رسال الكرام، وختمتهم بسيد األانم )حبييب  
  حممد صلى هللا عليه وسلم(، الذي جاء ابلشريعة الغراء فكانت من بني الشرائع سراجا  

كل مكــان وزمان  ن جعلتها صاحلة لصحاب األلباب، ألنك مننت علينا أبيدركه أ ومنهاجا  
 وشاملة لكل األانم.

ونصلي ونسلم على قائد الغر امليامني نيب الرمحة واهلدى حممد بن عبد هللا صلوات ريب 
أن   يوم الدين، ونرجو من هللا الكرميوتسليمه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إىل 

لذين يدافعون وحيملون راية  يتقبل أمـــواتنا املسلمني؛ من الشهداء والصاحلني والعلماء ا
اإلسالم يف كل املـــيادين، ونرجو من هللا الكرمي أن يتقبل أعمالنا ويصلح أحوالنا وحيسن 

 سأل هللا تعاىل التوفيق.أ، إنه ابإلجابة لعلي قدير. و ختامنا

 التمهيد: 
جلميع  ومن املعلوم أن الشريعة اإلسالمية هي من الشرائع والقوانني اليت متيزت يف مشوهلا 

مناحي احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفكرية وغريها من املناحي، وهذا يدفع  
اإلنسان املسلم إىل التمسك هبذه الشريعة الشاملة، ويدفع غريه إىل االقتداء هبا واالستفادة  

 منها. 
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رض إىل ومعلوم أن عالقات الناس فيما بينهم غري مستقرة وهي العالقات االجتماعية، تتع
املشاعر املختلفة من احلاجة والرغبة واحلسد والعداوة وغريها من املشاعر اليت حترك تصرفات 
اإلنسان، فلذلك جند أن الشريعة اإلسالمية نظم عالقة املسلم مع غريه، فحثت على 
األخالق احلميدة والتمثل هبا أحسن متثيل، وبينت ما يرتتب على األخالق السيئة من عقوبة 

 ة ودنيوية لرتدع الناس عن هذا االحنراف إىل الصراط املستقيم. أخروي
والرجوع عن الشهادة ال خيلوا من أمرين؛ إما أن يكون هذا الرجوع من ابب التوبة مل  
شهد ابلزور، وهذا أمر حمثوث علي ابن من شروط التوبة رد احلقوق إىل أصحاهبا، ولقد  

"فال مينعك  :إىل هذا األمر حيث قال له يرشد أاب موسى األشعري  وجدان عمر 
أما إذا  . 1 قضاء قضيته، وراجعت فيه نفسك،  وهديت فيه رشدك أن ترجع فيه إىل احلق"

مشروع  كان الرجوع لوقوع اخلطأ يف الشهادة وعدم التأكد وحدوث اللُبس، فهو أيضا  
  .واجب على من وقع فيه أن يصلح ما أفسده بشهادته وأتلفه

 البحث املتواضع من ما يلي:  ويتضمن هذا
 : مشكلة البحث: أولا 

ومشكلة البحث تتعلق ابلرجوع عن الشهادة ما هلا وما عليها يف الفقه اإلسالمي،  
على التساؤالت، وإشارة إىل القانون األردين، ولقد قمت بصياغة املشكلة مبجموعة من 

 النحو األيت:
 هل الرجوع عن الشهادة مشروع يف اإلسالم؟

 هل الرجوع عن الشهادة متساوي من حيث العدد والوقت؟
 ؟ذا يرتتب على الرجوع على الشهادة يف احلدود والقصاص واألموالما

 ؟ كيف أشار القانون األردين إىل الرجوع عن الشهادة
  هل األحكام املتعلقة ابلراجع عن شهادة واحدة عند الفقهاء األربعة؟

 : أمهية البحث. ثانياا 
 :من أمور البحث أمهية تكمن

 
. انظر  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين،  2/163االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  1

 . 1/221، انظر علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، 7/9
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 الشهادة.يوضح مشروعية الرجوع عن 
يبني االختالف يف األحكام املرتتبة على وقت الرجوع وعدد الشهود الذين رجعوا عن 

 شهادهتم. 
التعرف على اآلاثر املرتتبة على املشهود فيه والراجع عن شهادته يف كل من احلدود 

 والقصاص واألموال.
يتفق مع  يوضح ما جاء يف القانون األردين فيما يتعلق برجوع عن الشهادة وبيان ما 

 الشريعة اإلسالمية وما خيتلف عنها من األمور.
 يبني أراء الفقهاء األربعة  يف الرجوع عن الشهادة . 

  : منهج البحث. ثالثاا 
؛ وهي السمة األساسية يف البحث الوصفي اجته يف حبثي هذا إىل استخدام املنهج سوف

الشريعة  يف املصادر املعتمدة  إىل الرجوع خالل وهي اليت تقوم على االستقراء اجلزئي من
، واملنهج التحليلي الطريقة النقدية منه   اإلسالمية والدراسات السابقة اليت عنيت ابملوضوع

من أجل بيان نقاط القوة ونقاط الضعف يف بعض املواضع، والتقدمي بينها من خالل ذلك 
أحلت على هذين النقد، وما يتعلق ابألحاديث عند خترجيها، ما كان يف البخاري ومسلم 

 الكتابني املهمني، وما كان يف غريها ذكرت مدى صحته أو ضعفه إبحالته إىل العلماء.  
 : الدراسات السابقة: رابعاا 

وهي الكتب واألحباث اليت اهتمت ابملوضوع؛ إما بشكل خاص أو بشكل عام ضمن  
 مواضيعها.  

ساسي وأفردت له كتب  ومن الدراسات السابقة اليت عنيت هبذا املوضوع بشكل أ : أولا 
 مستقلة مثل:

ورسالة يف مرحلة املاجستري يف اجلامعة األردنية بعنوان: ) الرجوع عن الشهادة يف الفقه 
 اإلسالمي (. 

ومن الدراسات السابقة اليت عنيت هبذا املوضوع بشكل اثنوي وأفردته مع مواضيع  : ثانياا 
 أخرى يف الكتب اذكر منها:
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 احلاوي يف فقه الشافعي، املاوردي، الطبعة: األوىل، دار النشر: الكتب العلمية.  
البهجة يف شرح التحفة، أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل، حتقيق: ضبطه  

 د عبد القادر شاهني، الطبعة: األوىل، دار النشر: الكتب العلمية. وصححه: حمم
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصاري، حتقيق حممد اتمر، الطبعة األوىل، 

 .  -بريوت   -دار النشر: دار الكتب العلمية 
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الشربيين اخلطيب، حتقيق: مكتبة البحوث 

 م، دار النشر: دار الفكر.1995دار الفكر، سنة الطبعة  -الدراسات و 
م، دار  1982بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، سنة الطبعة 

 النشر: دار الكتاب العريب. 
روضة الطالبني وعمدة املفتني،  حمي الدين النووي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود   

 الطبعة ، دار النشر: دار الكتب العلمية.وعلى حممد معوض، 
زاد املستقنع، موسى بن أمحد بن سامل املقدسي احلنبلي، حتقيق: علي حممد عبد العزيز  

 اهلندي، دار النشر: مكتبة النهضة احلديثة، مكان النشر مكة املكرمة.

   خطة البحث. 
 تتضمن:  
 اإلهداء.
 املقدمة:

 التمهيد وحيتوي: 
  مشكلة البحث.   .1
 أمهية البحث. .2
      منهج البحث. .3
 الدراسات السابقة. .4

 وحيتوي هذا البحث عل مخسة مباحث:
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التعريف، املشروعية، ركن الرجوع، شرط صحة الرجوع، هيئة الرجوع عن   املبحث األول: 
 الشهادة. 

 املطلب األول: التعريف يف اللغة واالصطالح .
 ن الشهادة. املطلب الثاين: مشروعية الرجوع ع

 املطلب الثالث: ركن الرجوع عن الشهادة وشرطه. 
 املطلب الرابع: هيئة الرجوع من حيث الصراحة وعدمها. 

 أنواع الرجوع عن الشهادة )من حيث عدد الشهود، مضمون الشهادة(.  املبحث الثاني: 
 املطلب األول: الرجوع من حيث عدد الشهود.

 الشهود.املطلب الثاين: رجوع عدد من 
 املطلب الثالث: رجوع الشاهد يف جزء من مضمون شهادته. 

الرجوع عن الشهادة من حيث الوقت )قبل احلكم، بعد احلكم وقبل  املبحث الثالث: 
 التنفيذ، بعد احلكم والتنفيذ(. 

 املطلب األول: رجوع الشاهد قبل احلكم. 
 املطلب الثاين: رجوع الشاهد بعد احلكم وقبل التنفيذ. 

 لب الثالثة: رجوع الشاهد بعد احلكم وبعد االستيفاء.  املط
 ثر الرجوع عن الشهادة يف احلدود والقصاص واألموال. أ  :املبحث الرابع

 املطلب األول: الرجوع يف شهادة يف احلدود والقصاص. 
 املطلب الثاين: الرجوع عن الشهادة يف األموال.

 والرجوع عن الشهادة. القانون األردين  س.املبحث اخلام  
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املبحث األول : التعريف، املشروعية، ركن الرجوع، شرط صحة الرجوع، هيئة  

 الرجوع عن الشهادة. 

 املطلب األول: التعريف يف اللغة والصطالح. 

من رجع يرجع رجوعا  وهو العود، يقال رجع من سفره، ورجع  "  الرجوع يف اللغة :  . أولا 
 .  2 "واسرتجع منه الشيء إذا أخذ ما دفعه إليهعن األمر إذا عاد، 

   الرجوع عن الشهادة يف االصطالح: . ثانياا 
رجعت عما شهدت به، أو شهدت بزور فيما  " أن يقول الشاهد: الرجوع عن الشهادة: 

 .3  " شهدت 
رجعت عما شهدت به وحنوه ، فلو أنكرها ال " هو أن يقول الرجوع عن الشهادة: 

 . 4 "  يكون رجوعا  
هو بنفي ما أثبته أوال بشهادته ابن يقول: رجعت عما  رجوع الشاهد عن شاهدته: "

شهدت به، أو يقول: شهدت بزور فيما شهدت به أو كذبت يف شهادة، فلو أنكر شهادته  
 . 5 "ال يعد رجوع، وال ترتتب عليه األحكام املرتتبة على الرجوع عن الشهادة  

أن الرجوع عن الشهادة جيب أن يكون  ونالحظ من هذه التعريفات االصطالحية 
نه راجع يف أ، فقط ألن فيها داللة صرحية على صراحة إما بنفي هذه الشهادة، أو بتكذيبها

عن الشهادة، ألنه قد يكون توهم أو   صرحيا   نه أنكر شهادته فال يعد رجوعا  أشهادته، فلو 
 نسي، فال يرتتب على إنكار الشهادة، ما يرتتب على الرجوع عن الشهادة من األحكام.

 وهذه التعاريف تدل على نفس املعىن املقصود ابلرجوع عن الشهادة.
 

 
 رجع(. لسان العرب، حممد بن منظور، حتت األصل ) 2

 .4/243تبيني احلقائق، عثمان الزيلعي، كتاب: الطالق، ابب: اخللع،  3

 . 3/298جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن الكليبويل،  4

 .442علم القضاء، أمحد احلصري، ص 5
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 املطلب الثاني: مشروعية الرجوع عن الشهادة. 

 فة. القران الكرمي والسنة النبوية الشري : أولا 
اآلايت الكرمية اليت تنهى عن شهادة الزور، وتبني العقاب الذي سوف يلحق بشاهد 

  (30  )فَاْجَتِنُبوا الر ِْجَس ِمَن اأْلَْواَثِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ  الزور، ومن هذه اآلايت الكرمية: 
وهذه اآلية الكرمية تنهى عن قول الزور، وهنا نالحظ الذنب العظيم لشهادة   }سورة احلج{

ذكر  " الزور حيث مجعت مع النهي عن رجس األواثن، ومن األحاديث النبوية الشريفة: 
) الشرك ابهلل وقتل النفس وعقوق الوالدين الكبائر أو سئل عن الكبائر فقـــال   رسول 

. قال شـعبة وأكثر ظين  ر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور ( فقال أال أنبئكم أبكرب الكبائ
، وهذا احلديث الشريف يبني منزلة شهادة الزور أهنا ليست من 6 "أنه قال ) شهادة الزور (

، تبني مقدار عظم ذنبها  الكبائر فقط، بل هي من أكرب الكبائر، وتغري هيئة جلسة النيب 
 وعقاهبا، ولقد مجعت مع اإلشراك ابهلل، وعقوق الوالدين.

جتناب شهادة  نه ال بد من اأواحلديث النبوي الشريف نالحظ ومن هذه اآلية الكرمية 
الزور ابتداء على من مل يقع هبا، وأما من وقع هبا فال بد له من التوبة الصحيحة حىت ال يقع 
يف غضب هللا تعاىل ويستحق العقاب، ومن شروط التوبة الصحيحة الرجوع عن هذه  
الشهادة، اليت منعت إحقاق احلق ، وظلمت أيضا بوجوب العقاب على من ال يستحق، أو 

ال يستحق، فنجد أن الرجوع عن الشهادة بشكل عام، والرجوع شهادة الزور  إبعطاء من 
بشكل خاص، هو واجب من اجل إحقاق احلق ودفع الظلم عن الناس، وجتنب العقاب من 

 هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة. 
   أقوال الصحابة وأفعاهلم "رضي هللا عنهم". :ثانياا 

 
البخاري، حتقيق مصطفى البغا، كتاب: األدب، ابب: عقوق الوالدين من الكبائر،  صحيح البخاري، الشيخ حممد  6

 . 2587رقم احلديث 
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 قول عمر بن اخلطاب  .1
  يف كتابه إىل أيب موسى األشعري  :فال  وفيه "

مينعك قضاء قضيته، وراجعت فيه نفسك،  وهديت فيه رشدك أن ترجع فيه إىل 
 .7 احلق "

، حث أمري إىل أيب موسى األشعري  ونالحظ يف كتاب عمر بن اخلطاب 
إىل الرجوع عن احلكم الذي أصدره إذا وجد ما   أاب موسى األشعري  املؤمنني 

يرشد إىل احلق، ابلرجوع عن هذا احلكم إلحقاق احلق، وهنا داللة على مشروعية 
ن من مصوغات الرجوع عن احلكم، الرجوع  رجوع عن الشهادة، إلحقاق احلق، ألال

 ادة.عن الشهادة من قبل الشهود، وهنا تتغري األدلة املثبتة للحق ومن ضمنها الشه
على  " أن رجلني شهدا عند علي ما جاء يف السنن الصغرى للبيهقي،  .2

يده، مث جاءا آبخر فقاال: هذا هو السارق اَل األول،  رجل ابلسرقة فقطع علي 
فأغرم علي الشاهدين دية يد املقطوع األول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدمتا لقطعت 

 . 8 أيديكما، ومل يقطع الثاين " 
رجوع الشهود عن شهادهتم اليت أدوها لوجود اخلطأ  ونالحظ قبول علي 
على مشروعية الرجوع عن الشهادة، ووجوب األخذ   فيها، ويدل فعل علي 

ابلرجوع عن الشهادة ابللفظ الصريح من قبل القاضي وعدم الرتدد فيه، ملا فيها من  
 إحقاق احلق ودفع الظلم عن الناس. 

 املعقول. : ثالثاا 
حدمها أن تكون شهادة زور، فال بد له من التوبة الصاحلة أولرجوع عن الشهادة سببني، 

تتالزم هذه التوبة مع الرجوع عن الشهادة اليت أداها، اثنيهما اخلطأ يف أداء الشهادة، فال بد  
 له من تصحيح هذا اخلطأ الذي بدر منه عن غري تعمد، ابلرجوع عن الشهادة، والرجوع عن

 الشهادة مشروع داينة، لدفع الظلم عن من ال يستحقه، ورد احلقوق إىل أصحاهبا.  
 

. انظر  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين،  2/163االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  7
 . 1/221، انظر علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، 7/9

السنن الكربى، أمحد البيهقي، حتقيق: حممد عطا، كتاب: الشهادات، ابب: الرجوع عن الشهادة، رقم احلديث:   انظر  8
. احلكم على احلديث: إسناده صحيح، جاء ذلك بكتاب البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف  20981

 . 8/396الشرح الكبري، مصطفى أبو الغيط وآخرون، 
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 املطلب الثالث: ركن الرجوع عن الشهادة وشرطه. 

 ركن الرجوع عن الشهادة.  : أولا 
ولقد اختص هبذا الركن احلنفية فقالوا ركن الرجوع عن الشهادة: "وهو قول الشاهد 

. وجاء  9 بزور فيما شهدت به، أو كذبت يف شهاديت"رجعت عما شهدت به، أو شهدت 
 يف الفتاوي اهلندية: " وأما ركنه فهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور"

10. 
 .11  شرط الرجوع عن الشهادة  :ثانياا 

وترتتب   والبد للرجوع عن الشهادة أن يكون يف جملس القضاء حىت يكون الرجوع معتربا  
عليه األحكام املتعلقة به، فكما يف الشهادة ال بد هلا من أن تكون يف جملس القضاء حىت 
أيخذ هبا ويرتتب عليها مقتضاها من إثبات احلق أو نفيه، فكذلك الرجوع ولق برر احلنفية 
سبب وجودها يف جملس القضاء أهنا توبة عن شهادة الزور وشهادة الزور كانت عالنية،  

لتوبة من شهادة الزور جيب أن تكون علنية، فاجلزاء من جنس العمل، فكما فعلها فكذلك ا
" ...وإذا عملت سيئة  :عالنية جيب أن جيازى ابالعرتاف عالنية، فلقد قال: النيب 

 .12 فاعمل جبنبها حسنة السر ابلسر والعالنية ابلعالنية "

 وعدمها. املطلب الرابع: هيئة الرجوع من حيث الصراحة  
على اهليئة اليت يصدر الرجوع   ينقسم رجوع الشهود عن شهادهتم إىل قسمني، اعتمادا  

هبا، فإما أن تكون صرحية تدل مباشرة على الرجوع دون الرجوع إىل الشاهد لتوضيح املقصود  

 
 . 3/298ر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن الكليبويل، جممع األهن  9

 . 2/534الفتاوي اهلندية ، الشيخ النظام وجمموعة من علماء اهلند،  10

 .4/243، ابب: اخللع، ئق، عثمان الزيلعي، كتاب: الطالق تبيني احلقا  11

، رقم احلديث   الكبري، سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق: محدي السلفي، حرف امليم، معاذ بن جبل املعجم  12
إال أن فيه انقطاعا بني أيب سلمة ومعاذ، جاء ذلك بكتاب الرتغيب   احلكم على احلديث: إسناده جيد .374

 . 4/122ن، والرتهيب من احلديث الشريف، عبد العظيم املنذري، حتقيق: إبراهيم مشس الدي
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بفعله أو قوله، أو غري مباشرة يتوهم املراد منها هل هو رجوع أو عدم رجوع فال بد من سأله 
 رفة ذلك.ملع

 األقوال الصرحية يف الرجوع.  : أولا 
رجعت عن شهاديت، أو يقول شهدت بزور، أو يقول كذبت يف   "أن يقول  .1

، وعندها تسقط الشهادة عند القاضي وال حيكم هبا إذا كانت قبل 13 "شهاديت 
 صدور احلكم، وإذا كانت بعد صدور احلكم على الشاهد ضمان ما اتلف. 

شهاديت، وذلك ابن يشهد أبمر معني، مث يرجع عن  أن يقول اخطات يف "  .2
، ولقد حدث هذا مع 14 " هذه الشهادة ليس لتعمد الكذب وإمنا لوجود اخلطأ

 كما جاء يف السنن الكربى للبيهقي.  اإلمام علي 
، وهذه  15 " أن يقول شهاديت ابطلة، شهاديت مردودة، شهاديت مفسوخة"  .3

 صرحية يف الرجوع عن الشهادة. األلفاظ على األرجح تعد ألفاظ 
 األفعال واألقوال غري الصرحية يف الرجوع. :ثانياا 

عدم قيام الشهود ابلرجم، يف رجم العالنية وهو الذي يكون ابلبينة وهي   " .1
بينة الشهود، فريجم الشهود مث اإلمام مث الناس، فبداء ابلشهود لتأكيد شهادهتم فإذا 

، ولكنه غري صريح  16 "رجوع عن الشهادةامتنع الشهود كان ذلك دليل على ال
 الحتمال وجود من ال يقدر على الذبح. 

فإن قالوا  " الطلب من القاضي التوقف كذلك جاء يف اسىن املطالب  .2
للحاكم بعد شهادهتم توقف عن احلكم مث قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم 

 
، انظر تبيني احلقائق، عثمان الزيلعي، كتاب:  3/298جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن الكليبويل،  13

 . 4/243الطالق ، ابب: اخللع، 

البهجة يف شرح التحفة، علي التسويل، حتقيق: حممد  ، 2/340املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم الشريازي،  14
 . 1/173شاهني، 

، انظر اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد اخلطيب  328-8/327هناية احملتاج، حممد بن أمحد الرملي،  15
 . 2/635دار الفكر،  -الشربيين، حتقيق: مكتبة البحوث والدراسات

 4/89 االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي، 16



 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ                                                                     الرجوع عن الشهادة  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                            11

زال قال األذرعي ألنه مل يتحقق رجوعهم وال بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد 
 . 17 "ويشبه أن يقال يرجع يف ذلك إىل اجتهاد القاضي فإن مل يبق عنده ريبة حكم

املبحث الثاني: أنواع الرجوع عن الشهادة )من حيث عدد الشهود، مضمون  

 الشهادة(. 

 املطلب األول: الرجوع من حيث عدد الشهود. 

من األنواع، فقد يكون الرجوع  وال خيلوا الرجوع عن الشهادة من قبل الشهود من جمموعة 
كلي من قبل الشهود، حبيث ال يبقى عدد للنصاب، أو قد يكون الرجوع جزئي من قبل  
الشهود، وهذا الرجوع ال خيلوا من أن يكون منقصا للنصاب، أو ال يؤثر على النصاب،  

 وسوف أوضح ذلك إنشاء هللا تعاىل. 
 رجوع كل الشهود.  . أولا 

الشهود عن الشهادة، وال أتثر كيفية رجوع الشهود، فإذا رجعوا مع  وهو رجوع مجيع 
بعضهم البعض فذلك جائز، أو أهنم رجعوا عن الشهادة متفرقني وهذا أيضا جائز، ومثال  
ذلك، لو رجع الشهود األربعة يف شهادة الزان عن شهادهتم، أو رجوع الشهود االثنني عن  

 شهادته على عقد بيع، ففي هذه احلاالت شهادهتم يف البيع، أو رجوع مخسة شهود يف
السابقة جند أن الرجوع من قبل مجيع الشهود فلم يبقى احد يشهد ابحلادثة، سواء أكان  

 عدد الشهود هو نفس النصاب.
مثل رجوع األربعة عن شهادهتم يف واقعة الزان، أو كان أكثر كرجوع اخلمسة يف شهادة  

فإذا  -جمموعة رجال أو جمموعة نساء-اد نوعهمعقد البيع، ويتحملون ابلتساوي عند احت
رجع أربعة رجال يف شهادة على مال فعلى كل واحد منهم الربع، وإذا رجعت مخسة نساء  
فعلى كل واحدة منهن اخلمس، وهذا ابتفاق العلماء، أما إذا كان الشهود متنوعني من 

 الرجال والنساء، كان يشهد رجل وأربعة نسوة. 
 كيفية ما يتضمنه كل واحد من الراجعني عن شهادهتم:  فاختلف الفقهاء يف

 
 . 4/381ري، حتقيق حممد اتمر، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصا 17
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يقسم املال على ثالثة أشخاص جبعل األربع نسوة رجلني والرجل اآلخر   .1
فيصبحوا ثالثة رجال يدفع الرجل الثلث، وتدفع النسوة ثلثني، وذهب إىل هذا الرأي 

رحم هللا تعاىل اجلميع. وذلك ابن شهادة كل  20 واحلنابلة 19 ، والشافعية18 احلنفية
"..  شهادة املرأة مثل نصف  : اثنتني مهن مقام رجل واحد، لقول رسول هللا 

 فكأن هؤالء الشهود ثالثة من الرجال.    21  شهادة الرجل.. "
: على الرجل النصف، وعلى النساء وإن كثرن النصف، وهو قول القول الثاين .2

ن النساء مهما  أل رحم هللا اجلميع. " 23 ، واملالكية22 احلنفيةأيب يوسف وحممد من 
 .24  كان عددهن فهن ال يقمن إال بنصف الشهادة "

 يرى الباحث: وهللا تعاىل احكم واعلم وأجل، القول الثاين وذلك ملا أييت. 
نساء فان الرجل يدفع انه لو شهد رجلني ومخسة نساء ورجع رجل ومخسة  أولا: 

 .  النصف، وحده
أما استدالل أصحاب القول األول فيجاب عنه أبن احلديث يف بيان ما يقوم مقام  ثانياا:   

 الرجل من النساء عند عدم وجوده. 

 

 
، انظر اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين  3/535الفتاوي اهلندية، الشيخ النظام وجمموعة من علماء اهلند،  18

 . 1/378الدمشقي امليداين، حتقيق: حممود النواوي، 

 .2/396األنصاري، ، انظر فتح الوهاب، زكراي 2/342املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم الشريازي ،  19

، انظر الكايف يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،  12/143املغين يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،  20
4/563. 

صحيح البخاري، الشيخ حممد البخاري، حتقيق مصطفى البغا، كتاب: احلائض، ابب: ترك احلائض الصوم، رقم   21
 . 298احلديث 

، انظر اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين  3/535اهلندية، الشيخ النظام وجمموعة من علماء اهلند، الفتاوي  22
 . 1/378الدمشقي امليداين، حتقيق: حممود النواوي 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مراتب الشهادة.  23

 .   3/366حتفة الفقهاء، حممد بن أمحد السمرقندي،  24
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 املطلب الثاني: رجوع عدد من الشهود. 
ويف هذه احلالة ال خيلوا األمر من أن يكون احد احتمالني ال اثلث هلام، أتثري الرجوع  

ذا مل تكن الزايدة مؤثره، هل الزايدة يف النصاب معتربة يف على النصاب أو عدم أتثريه، إ
 الشهادة أم ال؟

 .-تعاىل   رمحهم هللا –انظر إىل تفصيله كما جاء عند العلماء 
أن يكون عدد الشهود الراجعني يف شهادهتم، ينقص النصاب احملدد للواقعة املعينة،   : أولا 

يس كله، فلو كانت الواقعة املشهود أي أن يوجد من الشهود من حيفظ بعض احلق فقط ول
عليها هي واقعة زان، وهذه الواقعة ال بد هلا من أربعة شهود، وشهد أربعة شهود فقط، مث  
رجع شخص واحد من الشهود عن شهادته، فهنا نالحظ أنه حفظ من احلق بعضه وليس  

على أن الذي يرجع عن شهادته ويؤدي   -رمحهم هللا تعاىل  - 25 كله، ولقد اتفق الفقهاء
ذلك إىل حفظ بعض احلق، عليه قسطه من هذه الشهادة، ومثال ذلك لو شهد رجلني على  
بيع مث رجع احدمها عن هذا البيع، كان عليه النصف، أو شهد رجل وامرأتني على بيع  

 ورجعت إحدى املرأتني كان عليه الربع. 

ن عدد الشهود الراجعني يف شهادهتم، ال ينقص النصاب احملدد للواقعة أن يكو  :ثانياا 
املعينة، أي أن يوجد من الشهود من حيفظ احلق كله، فلو كانت الواقعة املشهود عليها هي  
واقعة زان، وهذه الواقعة ال بد هلا من أربعة شهود، وشهد مخسة شهود، مث رجع شخص  

 واحد من الشهود عن شهادته. 
رمحهم   -ا سبق أن النصاب مل خيتل بل زالت الزايدة، ولقد اختلف الفقهاء فنالحظ مم

 إىل عدد من األقوال: –هللا تعاىل 
: أن من رجع يغرم حبصته، فلو شهد مخسة ابلزان على حمصن،   القول األول .1

فرجم بشهادهتم، مث رجع واحد فعليه القصاص، أو مخس الدية، وإن رجع اثنان  

 
يف شرح روض الطالب، زكراي    ، انظر اسىن املطالب6/287ب الشرائع، عالء الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتي 25

 . 12/143، انظر املغين يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،  4/385 األنصاري، حتقيق حممد اتمر، 
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 27 وبعض الشافـعية 26 مخسا الدية، وهو قول لبعض املالكية فعليهما القصاص، أو 
 رحم هللا اجلميع.   28 ومذهب احلنابلة

، فوجب على اجلميع أن يغرم كل مبقدار  ن احلكم وقع بشهادهتم مجيعا  وذلك أل
 حصته. 
القول الثاين: عدم تغرمي من رجع عن الشهادة إذا توفر النصاب املطلوب  .2

ثالثة رجال على قصاص، ورجع شاهد واحد من الشهود،  هلذه الشهادة، فإذا شهد 
 واملالكية  29 فال يغرم شيء الن الباقي من الشهود يقوم به النصاب، وهو قول احلنفية

 رحم هللا اجلميع.  32 وقول عند احلنابلة 31 والشافعية 30
لوجود النصاب ِمن َمن تقوم هبم الشهادة،  والزايدة غري مؤثرة الن وجودها من 

طمئنان ال من ابب النصاب، ودليل ذلك لو شهد رجل وأربعة نساء،  ابب اال
 ورجعت امرأتني فان احلكم يبقى قائما لوجود النصاب وهو رجل وامرأتني.

 يرى الباحث: وهللا تعاىل احكم واعلم وأجل، القول الثاين، وذلك ملا أييت. 
ن زايدة عن هذه أن هللا تعاىل جعل نصاب الشهادة لتثبت به احلقوق، فما كا أولا: 

األنصبة فانه وهللا تعاىل اعلم يكون من ابب االطمئنان، فلو اجتمع عند القاضي جمموعة من 
الشهود، فيحق للقاضي اخذ نصاب الشهود من املوجودين واالكتفاء به الكتمال النصاب، 

ة  والغالب يف كثرة عدد الشهود يكون يف ما جيوز به التسامع، أما ما حيتاج إىل املعاين
 واملشاهدة فانه ينحصر مبن حضره وعاينه. 

 
 حاشية الدسوقي، مراتب الشهادة.  26

 . 12/143املغين يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،   27

 املرجع السابق.  28

، انظر اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين  3/535الفتاوي اهلندية، الشيخ النظام وجمموعة من علماء اهلند ،  29
 . 1/378الدمشقي امليداين، حتقيق: حممود النواوي، 

 . 4/218الشرح الكبري، امحد بن حممد العدوي الدردير،  30

، انظر فتح الوهاب، زكراي  4/385 األنصاري، حتقيق حممد اتمر، املطالب يف شرح روض الطالب، زكرايأسىن  31
 . 2/396األنصاري،  

 املغين يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،  يف الشهادة.  32
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أما استدالل أصحاب القول األول فيجاب عنه أنه  أن احلق ثبت حبد النصاب  ثانياا: 
وما زاد هو لالطمئنان، وعالقة الشهود فيما بينهم هي عالقة تناوب، فال متييز بني الشهود، 

 .-امرأتني ورجل–م احلق فأي امرأتني من جمموع مخسة نساء أو أي عدد مع رجل يثبت هب

 املطلب الثالث: رجوع الشاهد يف جزء من مضمون شهادته. 
وهو أن يرجع الشهاد يف جزء من شهادته، ومثال ذلك أن يشهد شاهد ابن لشخص 

دينار ويزيد يف املبلغ، أو يقول بل هي  1500دينار مث يقول بل هي 1000على آخر 
 مذاهب يف قبول شهادته:  -رمحهم هللا تعاىل  -دينار وينقص املبلغ، وللعلماء 900

رمحهم هللا   -، 34 واحلنابلة 33 األخذ مبا قال به اخريا، وهون راي احلنفية املذهب األول: 
 مرين: وذلك أل .مجيعا   -تعاىل 
ألن شهادته األخرية شهادة من عدل غري متهم مل يرجع عنها، فوجب احلكم هبا كما  . 1

مل يتقدم ما خيالفها، وال تعارضها الشهادة األوىل ألهنا قد بطلت برجوعه عنها وقال كنت  
 أنسيتها  

َر   . قوله سبحانه وتعاىل يف حق املرأتني2   ِإْحَداُهمَا اْْلمْخَرىَأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهمَا فَ تمذَكِ 
أبنه لو نسيت إحدامها ذكرهتا األخرى ابلوقعة، وكذلك يف الشخص الواحد لو نسي مث تذكر 

 الصواب يقبل منه. 
فقبلها بعد إثبات الضالل والنسيان يف حقها فوجــب أن يقبل قول العدل فيما نسيه مث   

ل ألن شهادته إذا قبلت بعد ذكره بعد ذلك ) كقوله ال أعرف الشهادة مث يشهد ( فتقب
 إنكاره 

، رمحهم هللا. فلو شهد  35 أن أيخذ أبقل الشهادتني وهو عند اإلمام مالك  املذهب الثاني: 
 دينار.   1000دينار اخذ أبقل قوليه وهو  1500دينار مث شهد  1000الشاهد 

 
 . 2/139انظر االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  33

 . 6/441حي، كشاف القناع عن منت االقناع، منصور البهويت، حتقيق: هالل املصل  34

 . 12/156املغين يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،   35
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مستدلني: أبن الشاهد أدى الشهادة وهو غري متهم فلم يقبل رجوعه عنها كما لو   
     اتصل هبا احلكم فيؤخذ أبقل قوليه ألنه أدى الشهادة وهو.

 ال تقبل شهادته األوىل وال اآلخرة، وهو قول اإلمام الزهري رمحه هللا.     :36 املذهب الثالث
 مبا يلي:  موضحا  

أن كل واحدة من الشهادتني ترد األخرى، وتعارضها، فال يركن إىل إحدى  .1
 الشهادتني لوجود التعارض. 

ألهنا من   أن الشهادة األوىل مرجوع عنها، والشهادة الثانية غري موثوق هبا؛ .2
 مقر خبطئه يف شهادته، فال يؤمن أن يكون منه اخلطأ يف الثانية كاألوىل.  

 علم وأجل، القول األول وذلك ملا أييت : أحكم و أوهللا تعاىل يرى الباحث: 
 قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.   أولا: 

ن هناك فرق بني الرجوع قبل  ، أبأما ما استدل به أصحاب القول الثاين فيجاب عنه ثانياا: 
 صدور احلكم والرجوع بعد صدور احلكم.  

أما استدالل أصحاب القول الثالث بوجود التعارض بني الشهادتني فيجاب عنه  :ثالثاا 
 ن الشهادة األوىل سقطة برجوعه عنها. هادة الثانية ال تعارض ابألوىل ألن الش أب

ا، والثانية غري موثوق هبا، فاألوىل صحيحة،  أما استدالهلم أبن األوىل مرجوع عنه رابعاا: 
أما الثانية فأن شهادة الشاهد الواحد ال تقيم البينة فال بد من شاهد آخر يوافقه بشهادته،  

 وهنا حتصل الثقة، ابجتماع شهادتيهما.  

  املبحث الثالث: الرجوع عن الشهادة من حيث الوقت 
 م والتنفيذ()قبل احلكم، بعد احلكم وقبل التنفيذ، بعد احلك

كم يرجع الشهود عن شهادهتم اليت أدوها أما القاضي ألسباب خمتلف منها اخلطأ يف احل
، ولكن هذا الرجوع يتعرض إىل ثالثة أوقات عند القاضي، فقد  أو التوبة بعد الشهادة ابلزور

يكون احلكم مل يصدر بعد، وقد يكون احلكم صدر ولكنه مل ينفذ، وقد يكون احلكم صدر  
 

 . 12/156املغين يف فقه اإلمام أمحد ، عبد هللا املقدسي،   36
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قاضي ونفذ من اهليئة املختصة يف تنفيذه، ولقد اختلف الفقهاء ابألخذ يف شهادته يف  من ال
 األحوال السابقة على:

   : املطلب األول. رجوع الشاهد قبل احلكم 
على أنه ال جيوز   -رمحهم هللا تعاىل  - 37 إذا رجع الشاهد قبل احلكم فقد اتفق الفقهاء

احلكم هبذه الشهادة؛ ألن احلكم ال يثبت إال ابلقضاء، والقضاء يثبت ابلشهادة، وقد  
 )الشهادة( شرط احلكم. تناقضت. وهي

خمالفته يف هذه املسألة حيث ذهب "  -رمحه هللا  -غري أنه حكي عن اإلمام أيب ثور 
 جوع عنها قبل احلكم.  إىل أنه حيكم هبذه الشهادة املر 

ودليله: أن الشهادة قد أديت، فال تبطل برجوع من شهد هبا، كما لو رجع بعد احلكم، 
 .  38 وبني أهل العلم أن قول اإلمام أيب ثور شذ عن قول العلماء "

 ويرى الباحث وهللا تعاىل اعلم واحكم، قول اجلمهور. 
 للقوة األدلة اليت استدلوا هبا. .1
ن الرجوع بعد احلكم  بقوي وجياب عنه، أبما استدل به اإلمام أبو ثور ليس  .2

يلزم قبول الشهادة مث احلكم مبا ورد فيها فيكون احلكم قد قام على شهادة مل يرجع  
ن صاحبها  للشهادة املرجوع عنها قيمة، ألعنها فهي اثبتة، أما قبل احلكم فال يكون 

ن القضاء يقوم أهنا غري موجودة، فال يوجد حكم ألقد أبطلها ابلرجوع عنها، فك
 والشهادة غري موجودة فال حيكم هبا.    على الشهادة

   املطلب الثاني.رجوع الشاهد بعد احلكم وقبل التنفيذ: 

ن يكون الشاهد شهد أمام القاضي وحكم هبذه الشهادة ولكنه رجع عنها بعد  أب ذلك 
يف هذه املسالة إىل  -رمحهم هللا تعاىل  -صدور احلكم وقبل التنفيذ، ولقد اختلف الفقهاء 

 : ثالثة أقوال

 
البهجة يف شرح التحفة، علي التسويل، حتقيق: حممد شاهني،  ، 2/164االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  37
1/173.    

 . 12/130فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،  املغين يف  38
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إذا كان احملكوم به مال أو يف معىن املال حيكم هبذه الشهادة، وال حيكم هبا   القول األول: 
. 41 واحلنبلة 40 والشافعية 39 حد األقوال عند املالكيةأإذا كان ابحلدود والقصاص، وهو 

 مستدلني: 
)املال( ال يسقط ابلشبهة، فال يسقط احلكم، ويتحمل   " أن احملكوم به  .أ

 .42  الضمان "الشهود 
 الرجوع شبهة، واحلدود تسقط ابلشبه، فال أيخذ هبذا احلكم.  .ب 
" رجوع الشهود أما تعمد الكذب أو للخطأ، فإذا كان بسبب الكذب فقد    .ت 

شهدوا على أنفسهم ابلفسق، وهم متهمون إبرادة نقض احلكم، وان كان للخطأ فان  
 . 43  قوهلم الثاين حمتمل ذلك أيضا اخلطأ "

حيكم هبذه الشهادة مطلقا يف مجيع احلقوق ماليه أو غري مالية، وهو على  : القول الثاني 
، مستدلني مبا  -رمحهم هللا تعاىل  - 45 واحد أقوال اإلمام مالك 44 مذهب اإلمام أبو حنيفة

 يلي: 
" أن الرجوع عن الشهادة حيتمل الصدق والكذب والقضاء ابحلق للمشهود  .أ

الشهادة الصادقة عند القاضي فال ينتقض به نفذ بدليل من حيث الظاهر وهو 
 .46  الثابت ظاهرا ابلشك واالحتمال "

 
 .1/175علي التسويل، حتقيق: حممد شاهني، ، البهجة يف شرح التحفة 39

، انظر احلاوي، الشيخ علي بن  4/341املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصاري، حتقيق حممد اتمر، اسىن  40
 . 17/255حممد املاوردي، 

 . 1/275املقدسي، حتقيق: علي حممد عبد العزيز اهلندي، زاد املستقنع، موسى  41

 . 2/395فتح الوهاب، الشيخ زكراي األنصاري،  42

 . 3/607شرح منتهى اإلرادات، منصور البهويت،  43

، انظر تبيني احلقائق، عثمان الزيلعي، كتاب: الطالق، ابب:  2/164االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  44
 . 4/244اخللع، 

 .1/175علي التسويل، حتقيق: حممد شاهني، ، البهجة يف شرح التحفة 45

 . 6/263بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الكاساين،  46
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" أن الشاهد يف الرجوع عن شهادته متهم يف حق املشهود له جلواز أن   .ب 
 .47  املشهود عليه غره مبال أو غريه لريجع عن شهادته "

" ألن التسبيب على وجه التعدي يوجب الضمان كحفر البئر ووضع احلجر   .ت 
 .48 يق , وقد وجد ذلك من الشاهدين "على الطر 
أو  " ال حيكم هبذه الشهادة مطلقا، بغض النظر عن احملكوم به أكان ماال   القول الثالث:

 ، مستدلني:49 عقوبة، وهذا قوال سعيد بن املسيب واألوزاعي "
   أبن احلق يثبت بشهادهتما ، فإذا رجعا زال ما ثبت به احلكم، فعندها ينقض احلكم.

 الباحث: وهللا تعاىل أعلم وأجل وأحكم: القول األول، ملا يلي. يرى 
الن يف تفريقهم بني )املال( و)احلدود والقصاص( موازنة بني األحكام ابن املال ال   أولا: 

 يسقط ابلشبهة واحلدود والقصاص تسقط ابلشبهة.   
ألموال دون جياب على استدل به أصحاب القول الثاين، فانه ميكن تطبيقه على ا ثانياا: 

انه قال " لئن   احلدود والقصاص ألهنا تسقط ابلشبهات، ولقد ورد عن عمر بن اخلطاب 
ولقد ورد أيضا أن معاذا  50 أعطل احلدود ابلشبهات أحب إيل من أن أقيمها ابلشبهات "

ويتضح لنا من  51 وعبد هللا بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: " إذا اشتبه عليك احلد فادرأه "
وليس األخذ    اآلاثر أن رد احلكم يف احلدود والقصاص ابلشبهة وارد عن الصحابة  هذه
 هبا. 

 يف الفقه الشافعي، الرد على أصحاب القول الثاين ما جاء يف كتاب احلاوي ثالثاا: 
 " وهذا فاسد من وجهني:  

 
 املرجع السابق.  47

 .4/244تبيني احلقائق، عثمان الزيلعي، كتاب: الطالق، ابب: اخللع،  48

 . 14/46تية، املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكوي 49

االستذكار، يوسف النمري، حتقيق: سامل عطا وحممد معوض، كتاب: االشربة، ابب: احلد يف شرب اخلمر، ضمن   50
 . 1562رقم احلديث 

 .10سنن الدارقطين، علي الدارقطين، حتقيق: السيد عبد هللا املدين، كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم  51
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صدقهم أحدمها: أن احلكم إذا نفذ ابالجتهاد ، مل ينقض ابالحتمال، واالجتهاد تغليب 
 يف الشهادة ، واالحتمال جواز كذهبم يف الرجوع . 

والثاين: أن يف شهادهتم إثبات حق جيري جمرى اإلقرار، ويف رجوعهم نفي ذلك احلق 
اجلاري جمرى اإلنكار ، فلما مل يبطــل احلكم ابإلقرار حلدوث اإلنكار ، مل يبطل احلكم 

 .52 "ابلشهادة حلدوث الرجوع 

   : رجوع الشاهد بعد احلكم وبعد الستيفاء .  الثالث   املطلب 
حدهم، بعد صدور احلكم وتنفيذ هذا احلكم، فان  أرجوع الشهود عن شهادهتم أو  وهو

، بغض النظر عن ما تعلق به التنفيذ أكان ماال 53 هذا احلكم ال ينقض وهذا إبمجاع الفقهاء
 أم عقوبة. وذلك ملا أييت: 

 ن هذا احلكم قد أكد ابلتنفيذ أما بنقل امللكية أو بتطبيق العقوبة.  . أل1
ن الشهادة والرجوع عنها سواء يف احتمال الصدق والكذب، إال أن األول ترجح  أل. " 2

 .54 ابلقضاء فال ينقض ابلثاين "
. " لوجود التسبب على وجه التعدي، وأنه موجب للضمان كحافر البئر، وال وجه إىل  3

 .55 دعي ألن احلكم ماض"تضمني امل
. "وال يضمن القاضي ألن يف تضمينه منع الناس عن تقلد القضاء خوفا من 4

 .56الضمان" 
" وحكي عن سعيد بن املسيب، واألوزاعي أن احلكم ينقض برجوعهم، ألهنم      

 . وهذا فاسد كما جاء يف املطلب الثاين. 57 ابلرجوع غري شهود"

 
 . 17/514مد املاوردي، احلاوي يف فقه الشافعي، علي بن حم 52

، انظر كشاف  8/268روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، حتقيق: عادل عبد املوجود  وعلى معوض،  53
 .443/ 6 عن منت االقناع، منصور البهويت، حتقيق: هالل املصلحي، القناع 

 . 2/164االختيار لتعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  54

 املرجع السابق.   انظر  55

 . 2/164االختيار يف تعليل املختار، عبد هللا املوصلي،  56

 . 17/516احلاوي يف الفقه الشافعي، علي بن حممد املاوردي،  57
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   الرجوع عن الشهادة يف احلدود والقصاص واألموال. ثر  أ املبحث الرابع:  
عند رجوع الشاهد بشهادته، فان هذا الرجوع ال خيلوا أن يكون قد ترتب عليه ضرر أو  
مل يرتتب عليه ضرر، وهذا الضرر أنواع منه ما يتعلق حبقوق هللا سبحانه وتعاىل فقط ومنه ما 

لق حبقوق الناس فقط، وهذه احلقوق أيضا يتعلق حبقوق هللا تعاىل وحقوق الناس ومنه ما يتع
ال ختلوا من أمرين احدمها إمكانية جرب هذه احلقوق ابملال ومنها ما ال ميكن جربه ابملال،  

 وسوف أوضح يف هذا الفصل العقوابت املرتتبة على الشاهد الذي يرجع بشهادته: 

 املطلب األول: الرجوع يف شهادة يف احلدود والقصاص. 

 إذا كان الرجوع عن الشهادة عمدا: لقد اختلف العلماء إىل قولني: : أولا 

إذا كان الرجوع عن الشهادة عمدا، فإذا كان الشهود متعمدان الشهادة   القول األول:     
 واحلنبلة 58 عليه حىت يقتل بشاهدتيهما، فيكون قد وجب عليهما القود وهذا عند الشافعية

 ال اآلتية:، ويكون يف األحو 60  وبعض املالكية 59

            أن يرجعوا عن شهادة توجـب القصاص، كأن يشهدا على شخص أبنه قتل آخر  أولا:       
 عمدا ، مث يعودان يف شهادهتم.  

أن يرجعوا عن شهادة توجب احلد، كأن يشهدا على شخص أبنه شرب اخلمر،   ثانياا:      
 مث يعودان يف شهادهتم. 

 ولقد استدلوا مبا يلي: 
أيب بكر رضي هللا عنه أن شاهدين شهدا عنده ابلقتل وقيل ابلقطع  " عن  .1

فاقتص منه، مث رجع الشاهدان وقاال : أخطأان األول وهذا هو القاتل أو القاطع ،  
 .61  فقال : لو علمت أنكما تعمدمتا "

 
 . 26/243املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية،  58

 ، 17/518احلاوي يف فقه الشافعي، علي بن حممد املاوردي،  59

 . 12/180فقه اإلمام أمحد ، عبد هللا املقدسي، املغين يف  60

 . 17/518احلاوي يف فقه الشافعي، علي بن حممد املاوردي،  61
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" وقال مطرف عن الشعيب يف رجلني شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي  .2
فأبطل شهادهتما وأخذا بدية األول وقال لو علمت  مث جاءا آبخر وقاال أخطأان

 .62  أنكما تعمدمتا لقطعتكما "
ال جيب القصاص على الشهيدين، وإمنا جتب الدية عليهما من أمواهلما،   القول الثاني:     

 ، رحم هللا اجلميع.   64  ، وقول عند املالكية63 وهو مذهب احلنفية
 ولقد استدلوا مبا أييت:  

يوجب القصاص كحفر البئر، وألن القصاص هناية العقوبة فال جيب إال " التسبب ال 
بنهاية اجلناية وهو القتل مباشرة عمدا آبلة صاحلة له، ومل يوجد ذلك هنا ألن الشهادة ليست  

 .65 بقتل حقيقة, وإمنا تصري قتال بواسطة ليست يف يد الشاهد وهو حكم احلاكم "
 وذلك ملا أييت:   هو القول األول؛يرى الباحث: الذي يرتجح والعلم عند هللا

حد، فهو من أومل يعارضه   وأبو بكر   األثر الوارد عن الصحابة علي  أولا:       
 قبيل اإلمجاع.   

أما استدالهلم ابلفرق بني املتسبب واملباشر، فهذا ال يسلم فقد ذكرت ما وضحه   :ثانياا       
 العلماء لعدم حتمل القاضي تبعت الرجوع عن الشهادة، خوفا من تفويت الناس القضاء. 

  :66  خطأ   عن الشهادة إذا كان الرجوع   :ثانياا 
فإن الشاهدين  شهادهتما:هنما مل يتعمدا الكذب يف أوذلك يتضح ببيان الشاهدين 

جل ابلسرقة فقد شهد عنده رجالن على ر  عليهما الدية خمففة؛ ألثر علي أيب طالب 

 
صحيح اإلمام البخاري، حممد البخاري، حتقيق الدكتور البغا، كتاب: الدايت، ابب: إذا أصاب قوم من رجل هل   62

 يعاقب أو يقتص منهم كلهم. 

 . 3/554اعة من علماء اهلند، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومج 63

 . 26/244املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية،  64

 .4/251اخللع، عثمان الزيلعي، كتاب: الطالق، ابب: تبيني احلقائق،  65

عن منت االقناع، منصور البهويت، حتقيق:  ، انظر كشاف القناع 26/244املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية،  66
 . 5/511املصلحي،  هالل
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" لو علمت أنكما : : أخطأان ليس هذا هو السارق، فقال عليفقطعه، مث عادا فقاال
 .   تعمدمتا لقطعتكما "

، فإن كانت العاقلة " وتكون الدية يف أموال الشاهدين؛ ألن العاقلة ال حتمل اعرتافا  
 .   67  مصدقة هلم، أو سكتت فإهنا حتمل الدية "

  :وهذا ابتفاق الفقهاء 68 إذا تعمدا الشهادة، وقاال: مل نعلم أنه يقتل بشهادتنا : ثالثاا 
كان الشاهدان مثلهما جيهل ذلك كأن يكوانن قريبا عهد إبسالم، فال قصاص، وإمنا    فإن

جتب عليهما دية مغلظة؛ ملا فيه من العمد.  وعاقلة الشاهدين ال حتمل عنهما هذه الدية؛  
 ألن هذه الدية ثبتت ابعرتافهما، والعاقلة ال حتمل اعرتافا .   

علماء رمحهم هللا فيما جيب على الشاهدين اختلف ال تعمد أحدُها دون اآلخر: :رابعاا 
 هنا على قولني.

 .   70 ، واحلنابلة69 أنه ال قصاص على الشاهدين، وهو مذهب الشافعية القول األول:     
 ولقد استدلوا مبا يلي: 

" ابنتفاء متحض العمد يف حق كل واحد منهما، وعليهما الدية فعلى املتعمد نصف  
   .     71  نصف الدية خمففة "الدية مغلظة، وعلى اآلخر 

 .  72أن على املتعمد القصاص، وهو رواية عند احلنابلة القول الثاني:     
والقول األول هو أرجح لعدم توفر القصد العمد من كليهما، وان القود ال يتقسم، وإمنا  

، وهللا تعاىل  ة ية مغلظة والثاين نصف الدية خمففالدية تقسم، فوجب على املتعمد نصف الد
 لم.اع

 
 . 2/608البهجة شرح التحفة، علي التسويل، حتقيق: حممد شاهني،  67

 . 17/257احلاوي يف فقه الشافعي، علي بن حممد املاوردي،  68

 . 13/236احلاوي يف فقه الشافعي، علي بن حممد املاوردي،  69

 . 5/551عن منت االقناع، منصور البهويت، حتقيق: هالل املصلحي، كشاف القناع  70

 املرجع السابق.  71

 . 4/382اسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصاري، حتقيق حممد اتمر،  72
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اختلف أهل العلم فيما  ::عمدت وأخطأ صاحيبوهو أن يقول كال الشاهدين : خامساا 
 يرتتب على الشاهدين يف هذه احلالة على قولني : 

ليس على الشاهدين عقوبة القصاص، وعلى كليهما الدية املغلظة، وهو   القول األول:     
 .74  ، ووجه عند احلنابلة73 أصح القولني عند الشافعية
 ولقد استدلوا مبا يلي: 

   اإلنسان إمنا يؤاخذ إبقراره ال إبقرار غريه فعلى هذا جتب عليهم دية مغلظة.
 يوجب القصاص.إمنا اعرتف كل واحد بعمد شارك فيه خمطئا وهو ال  

، وقول 75 جيب القصاص على الشاهدين مجيعا ، وهو قول عند الشافعية القول الثاني:    
 .76 عند احلنابلة

 ولقد استدلوا مبا يلي: 
أبن كل واحد منهما قد اعرتف ابلقتل العمد يف حق نفسه،  وأضاف اخلطأ إىل من قد 

  اعرتف بعمده، فصاروا كاملعرتفني مجيعا .
 الباحث وهللا تعاىل اعلم واحكم واجل، القول األول:ويرى 

 ملا استدل به أصحاب القول األول.  .1
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاين، فيجاب عنه أبنه ال أيخذ ابإلقرار   .2

 إال على النفس ال على الغري.

 املطلب الثاني: الرجوع عن الشهادة يف األموال. 
عن الشهادة، جلرب الضرر الذي حصل، وان هو الضمان الذي يرتتب على الرجوع 

الشهود إذا رجعوا يف شهادهتم ووافقهم املشهود له فال ضمان على الشهود، أما إذا أنكر ما  
 قالوا فهناك خالف بني أهل العلم على من يتحمل هذه العقوبة املالية. 

 
 . 13/236احلاوي يف فقه الشافعي، املاوردي،  73

 . 17/258املغين يف فقه اإلمام أمحد ، عبد هللا املقدسي،  74

 . 17/258ي يف فقه الشافعي، علي بن حممد املاوردي، احلاو  75

 . 5/511عن منت االقناع، منصور البهويت، حتقيق: هالل املصلحي، كشاف القناع  76
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أن الشهود يغرمون ما أتلفوه من مال سواء كان املال قائما ، أو اتلفا ، وسواء   : لقول األول ا 
، والصحيح عند الشافعية يف 78 واملالكية 77 كان املال دينا ، أو عينا ، وهو مذهب احلنيفة

 .   80  ، واحلنابلة79 اجلديد
 ولقد استدلوا مبا يلي: 

بينه وبني ماله كما  أن الشهود أخرجوا املال من يد مالكه بغري حق، وحالوا  .1
 لو أتلفوه.   

أن شهادهتم وقعت سببا  إىل اإلتالف يف حق املشهود عليه، والتسبب إىل  .2
اإلتالف مبنزلة املباشرة يف حق مسببه، ووجوب الضمان، كاإلكراه على إتالف املال،  

 وحفر البئر على قارعة الطريق. 
، رمحهم هللا،  81 ال يضمن الشهود شيئا ، وقول عند الشافعية يف اجلديد : الثاني  القول 

 شريطة أن يكون الشهود على حالتهم وقت األداء. 
 مستدلني مبا يلي:

أن الضمان إمنا يكون إذ كان تلف وهو يف اليد أو كان ابإلتالف، ومل يوجد   .1
 واحد منهما هنا فال ضمان.

يلزم بشيء، فمن ابب األوىل أن " أن املباشر يف اإلتالف)القاضي( ال  .2
 .   82 )الشاهدين( ال يلزموا بشيء" املتسبب

 الذي يرتجح والعلم عند هللا هو القول األول، وذلك ملا أييت:  يرى الباحث: 
 : صحة ما استدل به أصحاب هذا القول. أولا 

 
 . 6/283يف ترتيب الشرائع، عالء الكاساين،  بدائع الصنائع 77

 . 12/130املغين يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي،  78

 السابق. انظر املرجع  79

 .   2/445منار السبيل يف شرح الدليل، إبراهيم ضواين، حتقيق: عصام قلعجي،   80

  . 12/130املغين يف فقه اإلمام أمحد ، عبد هللا املقدسي،  81

 . 4/411درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر،  82
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أما الدليل األول ألصحاب القول الثاين، فيجاب عنه: أبنه وجد اإلتالف منهما،   ثانياا:
" كما لو شهدا بعتق عبده، فإن الرق يف احلقيقة ال يزول بشهادة الزور، وإمنا حاال بني سيده  
وبينه، ويف موضع إتالف املال منهما قد تسببا إىل تلفه، فيلزمهما ضمان ما تلف بسببهما  

 .83  ، وشهود الزان، وحافر البئر "كشاهدي القصاص
وهو القاضي   -أما دليلهم الثاين فيجاب عنه: " أبن إجياب الضمان على املباشر  ثالثاا: 

 .  84  متعذر، ويف إجياب الضمان على القاضي صرف للناس عن تقلد القضاء " –

 املبحث اخلامس. القانون األردني والرجوع عن الشهادة.  
متناقضتني، أو بشهادة تنطوي على اإلدانة، مث الرجوع عنها من " أن اإلدالء بشهادتني 

قبل شاهد إثبات رئيسي يف قضية جنائية، إمنا يعين انه كاذب يف إحدى هاتني الشهادتني،  
( من قانون العقوابت،   214/ 2ومرتكب جلناية شهادة الزور خالفا ألحكام املـــادة ) 

س احملكمة أن يوقفه، وحييله إىل املدعى العام  ويتوجب مالحقته عن هذه اجلرمية، وعلى رئي
( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،   225املختص للتحقيق معه عمال أبحكام املادة ) 

ومن املعلوم أن من مقتضيات التحقيق، واحملاكمة هلذه اجلرمية، حتديد الشهادة الكاذبة من 
( من قانون   215منه تطبيقا للمادة ) هاتني الشهادتني لغاايت توقيع العقاب أو اإلعفاء 

العقوابت، فإذا أسفرت احملاكمة عن ثبوت الكذب يف الشهادة الثانية وصدق األوىل 
أصبحت الشهادة األوىل دليال صاحلا لإلثبات، وعلى حمكمة اجلناايت الكربى أن تزهنا  

دعوى بعد  وتقدرها متساندة مع األدلة األخرى،  وعليه فال جيوز للمحكمة أن تفصل ال
استبعادها الشهادتني من األدلة بداعي أن الشاهدين رجعا عن شهادتيهما أثناء احملاكمة؛  
الن هذا ال يتفق مع مقتضيات األصول والقانون إذ ينطوي على هدر أألدلة، ويكون الفصل 
ابلدعوى قبل استيفاء الوسائل القانونية للوقوف على حقيقة أي من الشهادتني هي الشهادة  

 .85  ألوانه. " سابقا   اذبةالك

 
 . 12/130املغين يف فقه اإلمام أمحد ، عبد هللا املقدسي،  83

 . 2/164يل املختار، عبد هللا املوصلي، االختيار لتعل  84

85 www.google.com .عنوان البحث التشريعات األردنية/ طرق اإلثبات ، 

http://www.google.com/
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 حظ على القانون األمور التالية: ويال
 شهادة الزور قضية جنائية. 

 وافق الفقهاء يف ترتيب عقوبة على شاهد الزور. 
 توجب على شاهد الزور جمموعة من العقوابت:

 املالحقة للقبض عليه هلذا الفعل. .1
 اإلحالة إىل املدعي العام. .2

الكاذبة، لغاية حتديد ما يرتتب على الراجع عن الشهادة؛ إنزال العقوبة حتديد الشهادة 
 عليه أم اإلعفاء منها.

صدق الشاهد فيهما،   –الشهادة أم الرجوع  –نالحظ هنا اهتمام القانون أبي األمرين 
املشهود  ملا يرتتب عليه من إجراءات، بينما الفقهاء جعلوا االهتمام إىل وقت الرجوع، ونوع 

 فيه. 
 األخذ ابلشهادة األوىل إذا كذب يف الشهادة الثانية. 

ويالحظ أن القانون يف هذه النقطة خالف أصحاب املذاهب األربعة، ألهنم جعلوا العربة  
يف وقت الرجوع، ونوع املشهود فيه، بينما القانون جعل العربة إىل الرتتيب بني الشهادة  

 والرجوع أيهما صدق فيه الراجع.
 بد من معرفة الشهادة اليت كذب فيها، وال ترد الدعوى؛ لعدم إهدار األدلة. ال

 مالحظة: 

ومن الواضح القاطع متيز الشريعة اإلسالمية على سائر الشرائع والقوانني يف معاجلة قضااي  
اإلنسان، واإلنسان املسلم ابألخص الذي يعتقد مدى مشول الشريعة اإلسالمية، بينما  

يالحظ عليها عدم االستيعاب الكامل الشايف للقضااي اليت ختص اإلنسان،   القوانني الوضعية
ن دل على شيء إ مضيقة يف جانب، و بل جندها منحازة يف جانب، ومتوسعة يف جانب و 

 نه يدل على عظم دين هللا تعاىل. إف
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 اخلامتة: 

املتواضعة، وال يوجد  ولقد مت هذا البحث حبمد هللا ابلسعة املتاحة للباحث، الضعيفة 
– كتاب كامل على وجه األرض إال كتاب العلي القدير، وال معصوم إال األنبياء واملرسلني

، ولقد قال العلماء رمحهم هللا تعاىل كل أيخذ منه ويرد إال  -صلى هللا تعاىل عليهم وسلم
 .صاحب هذا القرب 

ظها وأحواهلا  الفأشرطها و الشهادة وبيان تعريفها و  ومن االستعراض السابق للرجوع عن
من حيث العدد والوقت، وأثرها يف احلدود واألموال، وبيان ما يرتتب على كل من الشاهدين 
أو الشاهد واملرأتني، وذكر موجز للرجوع عن الشهادة يف القانون األردين، توصل الباحث إىل 

 النتائج التالية: 
ى الرجل النصف، وعلى النساء  يكون الضمان عند اختالف األنواع بني الشهود ابن عل 

 وإن كثرن النصف. 
عدم تغرمي من رجع عن الشهادة إذا توفر النصاب املطلوب هلذه الشهادة وكان الراجعون 

 زايدة يف النصاب. 
 إذا شهد الشاهد أبمر مث رجع عنه أيخذ القاضي بل قول األخري له.

 هلذه الشهادة.  ال أيخذ ابلشهادة اليت رجع عنها الشاهد قبل احلكم وال عربة
إذا رجع الشاهد عن شهادة وكان احملكوم فيه مال أو يف معىن املال حيكم هبذه الشهادة،  

 وال حيكم هبا إذا كان ابحلدود والقصاص ألهنا تسقط ابلشبهات. 
جيب القود على الشاهدين إذا كان رجوعهما عن الشهادة عمدا، ومن اجل أن يقتل 

 بشاهدتيهما. 
إذا قال احد الشهود عمدت واخطأ صاحيب، ال يكون على الشاهدين عقوبة القصاص،  

 وال كن يكون على كليهما الدية املغلظة.  
إذا رجع الشهود يف األموال يغرمون ما أتلفوه من مال سواء كان املال قائما ، أو اتلفا ،  

 وسواء كان املال دينا ، أو عينا . 
 العاملني.وآخر دعواان أن احلمد هلل رب 
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 بريوت.  –الطبعة األوىل، الناشر: دار الكتب العلمية 

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكراي األنصاري، حتقيق حممد اتمر، الطبعة األوىل، 
 .  -بريوت   -دار النشر: دار الكتب العلمية 

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الشربيين اخلطيب، حتقيق: مكتبة البحوث 
 دار النشر: دار الفكر. م،1995دار الفكر، سنة الطبعة  -والدراسات 

م، دار  1982بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، سنة الطبعة 
 النشر: دار الكتاب العريب. 

عمر بن علي بن أمحد   البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري،
قيق: مصطفى أبو الغيط و عبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال،  الشافعي املصري ، حت

 السعودية. -الرايض -الطبعة األوىل ، دار النشر: دار اهلجرة للنشر والتوزيع  
البهجة يف شرح التحفة، أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل، حتقيق: حممد عبد  

 العلمية. القادر شاهني، الطبعة األوىل، دار النشر: الكتب 
م، دار النشر: دار الكتب  1992تبيني احلقائق، عثمان بن علي الزيلعي، سنة الطبعة 

 اإلسالمي، مكان النشر القاهرة.  
حتفة الفقهاء، حممد بن أمحد السمرقندي، الطبعة الثانية، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 لبنان.  –بريوت 
العظيم املنذري، حتقيق: إبراهيم مشس الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، عبد 
 بريوت. –الدين، الطبعة األوىل، دار النشر: دار الكتب العلمية  

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مراتب الشهادة. 
أبو احلسن علي بن حممد الشهري ابإلمام املاوردي، الطبعة   ، احلاوي يف الفقه الشافعي

 . دار الكتب العلمية الناشر:األوىل، 
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حتقيق وتعريب: احملامي فهمي احلسيين،  درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر، 
 دار النشر: دار الكتب العلمية. 

روضة الطالبني وعمدة املفتني،  حمي الدين النووي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود   
 وعلى حممد معوض، الطبعة ، دار النشر: دار الكتب العلمية.

ى بن أمحد بن سامل املقدسي احلنبلي، حتقيق: علي حممد عبد العزيز  زاد املستقنع، موس
 اهلندي، دار النشر: مكتبة النهضة احلديثة، مكان النشر مكة املكرمة.

سنن الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي، حتقيق: السيد عبد هللا  
 عرفة. م، دار النشر: امل1966هاشم مياين املدين، سنة الطبعة 

سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق: 
 م، دار النشر: مكتبة دار الباز.  1994حممد عبد القادر عطا، سنة الطبعة

 الشرح الكبري، امحد بن حممد العدوي الشهري ابلدردير،  
، دار  1996الطبعة شرح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، سنة 

 النشر:  عامل الكتب، مكان النشر بريوت 
اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، حتقيق: 
مصطفى ديب البغا، مع الكتاب: تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، دار  

 النشر: ابن كثري.
 ، الطبعة الثامنة، دار النشر: دار القلم.علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف

 علم القضاء، امحد احلصري،  الطبعة األوىل، دار النشر: دار الكتاب العريب. 
م، دار  1991الفتاوي اهلندية، الشيخ النظام وجمموعة من علماء اهلند، سنة الطبعة 

 النشر: دار الفكر.
، دار النشر: دار  1998بعة فتح الوهاب، زكراي بن حممد بن امحد األنصاري، سنة الط

 الكتب العلمية، مكان النشر بريوت.
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا املقدسي، دار النشر: املكتب اإلسالمي، مكان  

 النشر بريوت.



 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ                                                                     الرجوع عن الشهادة  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                            31

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق: هالل  عن منت االقناع، كشاف القناع 
 النشر: دار الفكر، مكان النشر بريوت. م، دار 1981املصلحي، سنة الطبعة 

اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين الدمشقي امليداين، حتقيق: حممود أمني النواوي، دار  
 النشر: دار الكتاب العريب. 

 لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، الطبعة األوىل، دار النشر : صادر. 
ن حممد الكليبويل، حتقيق: ختريج آايته  جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن ب

م، دار النشر: دار الكتب العلمية،  1998وأحاديثه خليل عمران املنصور، سنة الطبعة 
 مكان النشر لبنان/ بريوت. 

املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد  
 املوصل.  –علوم واحلكم السلفي، الطبعة الثانية، دار النشر: مكتبة ال

املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي،  
 بريوت.  –الطبعة األوىل، دار النشر:دار الفكر 

منار السبيل يف شرح الدليل، إبراهيم بن حممد بن سامل ضواين، حتقيق: عصام القلعجي، 
 بة املعارف، مكان النشر الرايض. م، دار النشر: مكت1984سنة الطبعة 

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، دار النشر: دار  
 الفكر، مكان النشر بريوت.  

الكويت،   –املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية والشئون اإلسالمية 
، الطبعة األوىل 23- 1الكويت تتعلق ابألجزاء: -الطبعة الثانية، دار النشر: دار السالسل 

 .  38  – 24مصر تتعلق ابألجزاء:  –، دار النشر: مطابع دار الصفوة 
م، دار النشر: دار الفكر  1984لي، سنة الطبعة هناية احملتاج، حممد بن أمحد الرم

 للطباعة، مكان النشر بريوت.
 
 
 


