
 

 حبث يف

 رتيه من عواملالشاهد مما يعمحاية 

 يفي شهادتةنفسيه وخارجية توثر عل

 القانونو الفقـــه اإلسالمـي
 

 

 أ. د/ اهلادى السعيد عرفة

 

 أمحد حممود أمحد العثمانى

 



1 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بحث في 

 حماية الشاهد من الميل للمشهود له  
 أبواب وخاتمه  اربعةمقدمة ،والبحث إلي وقد قسمت هذا 

  فصلينفي حماية الشاهد من تأثير المحبة وقسمتة إلى  الباب األول:

 حثينمبفي تأثير محبة االصول للفروع والعكس على رد شهادتهما وقسمتة إلى  :الفصل األول

 .في حكم شهادة االصول للفروع والعكس في الفقة اإلسالميالمبحث األول: 

 .القانونفي حكم شهادة االصول للفروع والعكس في : المبحث الثانى

 .في تأثير قرابة الحواشى على أداء الشهادة وقسمتة إلى فرعين الفصل الثانى:

 .في تأثير قرابة الحواشى على أداء الشهادة في الفقة اإلسالميالمبحث األول: 

 .في تأثير قرابة الحواشى على أداء الشهادة في القانونالمبحث الثانى: 

 فصلينفي حماية الشاهد من تأثير المودة وقسمتة إلى  الباب الثانى : 

 في تأثيرالمودة الموجودة بين الزوجين على قبول شهادة احدهما لآلخر األول:الفصل 

 :مبحثينوقسمته إلى                

 في تأثير الزوجية على شهادة كال الزوجين في الفقة اإلسالميالمبحث األول: 

   الزوجية على شهادة كال الزوجين في القانونفي تأثير المبحث الثانى: 

 في تأثير الصداقة على أداء الشهادة في الفقة اإلسالمي الفصل الثانى:

 فصولفي حماية الشاهد من تأثيرالمصلحة وقسمتة إلى خمسة  الباب الثالث: 

 في تأثير الشركة على أداءالشهادة في الفقة اإلسالمي الفصل األول:

 .شهادة االجير لمستأجرة في الفقة اإلسالميفي  الفصل الثانى:

 .في شهادة الدائن لمدينة في الفقة اإلسالمي الفصل الثالث:

 . في شهادة الوكيل لموكلة في الفقة اإلسالمي الفصل الرابع:

 .في حكم شهادة الوصى للموصى عليه في الفقة اإلسالمي: الفففففصفففففففففل الفففف ففففامفففف 

 التشريع المصري وقسمته إلي فصلين.في حماية الشهود في الباب الرابع : 

 في الحماية القاصره علي جرائم معبنه .الفصل األول : 

 للشهود في كل القضايا .الحماية العامه الفصل الثاني : 

 .وتتضمن اهم ما أشتمل عليه البحثال اتمه : 
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 مقدمة 

 

حيث ان االنسااان يمقتضااى بشااريته وأصاال تكوينه يتأثر بما يحيأ به من أمورق وما يالقيه من أحدا ق 

وما يكتنفه من دواعى نفسااايه داخليه وعوامل مادية خارجيةق وهاا التاثير ي هر عليه في عالقته مع هيره من 

 بنى جنسهق و من حيوان. ق وجماد. 

ة كره وبغضق ومن ثم ينعكس ذلك على التصااارفا  وذلك في صاااورة حو وودق كما ي هر في صاااور 

 0الصادرة منه من حيث االعتدال واالتزانق أو االسراف واالختالل 

وحو الشاااااير لغيره ييعله يعمل على جلو النفع لهق أو دفع الضااااارر عنهه وبزيادة هاا الحو يتغلو 

الضااارر عنه بحو أو بغير حوق  على دين الرجل وعدالتةق مما ييعله يعمل على جلو النفع لمن يحوق أو دفع

ومن هنا توجهت التهمه إلى شاااهادة الوالد لولدهق وشاااهادة الولد لوالده كما توجهت التهمة إلى شاااهادة الصاااديو 

 المالطفق وشهادة أحد الزوجين لالخر. 

وكاالاك كراهياة الشااااااير لغيرهق و بغضااااااه لاه إذا علت درجته وقاد عن الحد المعقول وفقا لميار  

الناس وكان هاا البغض قائما على سابو معين ساواء كان ساببا دينياق أو سببا دنيويا سمى عداوةق  العادا  بين

 (1)وسمى الشير الكاره المبغض عدوا 

وحماية للشاااهد من تأثير هاه العوامل النفسااية التي قد تدفعة إلى ان ياد  الشااهادة على هير وجهها فقد 

 رد المشرع شهادته. 

هاه العوامل بشاىء من التفصايل لنر  كيف ان المشرع قد رد شهادته حماية  وعلى ذلك فساوف اتناول

 له من ان تاثر عليه هاه العوامل النفسية فتيعلة ياد  الشهادة على هير وجهها. 

 -للشاهد ترجع إلى ستة أمور وهى: (3)ان التهمة  (2)وقد بين المالكية

 الميل للمشهودله كشهادة االقارب واالقواج  -1

 ميل على المشهود له مثل شهادة العدو على عدوه ال -2

 أن يير الشاهد لنفسه منفعة أو يدفع مضره كشهادة من له دين على مفلس.  -3

 الحرص على الشهادة حيث في حرصه قدح  -4

 شهادة الفقراء  -5

 شهادة البدو  على قرو   -6

 مقبولةومعنى كون الشاهد متهم في هاه االحوال الستة ان شهادته هير 

وقد قال ابن شهاب: كان من مضى من السلف الصالح يييزون شهادة الوالد واالخ ويتأولون هاه اآليةق 

                                           

 1991هـ ـ1412/طبعةدار النهضةالعربية بالقاهرة / ط سنة  اإلسالميد/عبدالرحمن محمد عبد القادر/موانع الشهادةفى الفقة ( 1)

 .99م/ ص

 .(4/00موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو )( 2)

عود تكون له مصلحة ت أووالتهمة ان يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على ال ن ان الشاهد يحابى المشهود له بشهادتةق ( 3)

 .الشهادة هاهعليه من 

 .409المرجع السابو ص  اإلسالميعبد القادر عودة /التشريع الينائى ـ ان رد/
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فلم يكن أحد يتهم في هاا العصاارق ثم رهر من الناس امور حملت الوالة على اتهامهم فتركت شااهادة من يتهم. 
(4) 

 موقف علم النف  القضائى

  -وقد جاء في علم النفس القضائى ان هناك عوامل تاثر على شهادة الشاهد منها: 

من االشااااااياص: فهنا نيد الشاااااااهد يحابى أقربائهق  أو الحقد أو التحدب لفئة معينه عفاففة الح -1

 وأبناء بلدته ومسقأ رأسهق وأفراد شلتهق وكالك الحال في العسكريين 

 داقة أو قرابة أو مصاهرة.والتى ترجع إلى ص عاففة المودة:-2

حيث أنها قد تدفع بالشااهد إلى الكاب سعيا وراء كسو يبتغيه من وراء من وقع الكاب  :المصفلحه -3

 لمصلحته. 

قد تيعل الشاهد ينتهز الفرصة لتحوير الشهادة إنتقاما من الشير ينت ر الشاهد الثأر منه  :العداوة-4

 0منا وقت طويل 

يدفع اليوف الشااااااهد إلى االمتناع عن الشاااااهادة وكتمان الحقيقة والت اهر حيث كثيرا ما  :ال وف -5

بعدم معرفتها حتى وان كان هو الضاحيةق وذلك فزعا من رارر جسايم أشد يصيبه لو نبو بكلمه أو باح بسر 

 0الواقعة 

ء اوعلى ذلك فقد اتضح ان شهادة ميسور  الحال اكثر جدارة بالثقة عادة من شهادة الفقر: الرشوة -6

 على االقل النه التوجد فيهم م نة الرشوة ‘المعدمين 

وقد اكتشاافه أحد القضاااه في ايباليا حين الح  أن ‘ وقدعرفت دور العدالة ما يساامى بالشاااهد المحترف 

 وجوها هى بعينها التي رآها أكثر من مره تشهد في قضايا ميتلفه 

 (5)ولو باكر أمور كاذبه  :الشهرةالغرور واجتالب -0

ومما سبو يتضح أن كل ما سبو عوامل نفسية قد تاثر على الشاهد فتيعله ال يشهد بالحقيقة هنا وحماية 

للشااهد من نفساه وجو على القارى إذا تبين له أن أحد الشهود قد وقع تحت رغأ أي عامل من هاه العوامل 

  إن شاء الله. النفسية أن يرد شهادتهق وهو ما ذهو إليه المشرع وهو ما سنتحد  عنه تفصيال

  

                                           

 .(631ـ1/630ان ر احكام القرآن المرجع السابو )( 4)

/ 1909د/رمسيس بهنام /علم النفس القضائى سبيل السمو بمرفو العدالة/طبعة منشأة المعارف باالسكندرية/ط سنة( 5)

 .90ـ99ص
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  األول الباب
 في حماية الشاهد من تأثير المحبة   

 إلى فصلين لبابوقد قسمت هاا ا

 

 نمبحثيوقسمتة إلى في تأثير محبة االصول للفروع والعكس على رد شهادتهما  األول: الفصل

 

 في حكم شهادة االصول للفروع والعكس في الفقة اإلسالمي األول: المبحث

 في حكم شهادة االصول للفروع والعكس في القانون الثانى:المبحث 

 

 الشهادة وقسمتة إلى مبحثين في تأثير قرابة الحواشى على أداء الثانى:الفصل 

 

 في تأثير قرابة الحواشى على أداء الشهادة في الفقة اإلسالمي األول:المبحث 

 في تأثير قرابة الحواشى على أداء الشهادة في القانون الثانى:المبحث 
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  األول بابال

 في حماية الشاهد من المحبة وتاثيرها على اداءة الشهادة

حيث ان محبة الشاهد للمشهود له قد تدفعة للشهادة الزورق لاا قال ابن عباس "واالنسان جبل على حو  

لاا امرةاللة تعالى ان  (6)نفسااااااة اووالاديناا الااين نحبهماا وامرنا ببرهماق أو االقربين الاين فيهم م نة المحبة" 

ڀ  ڀ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀٹ ٹ چ يقساااااأ في الشاااااهادة عليهم حين 

 [ 135]النساء:   چ ٺ  ٺ

وقال ابن شهاب: كان من مضى من السلف الصالح يييزون شهادة الوالد واالخ ويتأولون هاه اآليةق فلم 

يكن أحد يتهم في هاا العصاااااارق ثم رهر من الناس امور حملت الوالة على اتهامهم فتركت شااااااهادة من يتهمق 

 (0)والزوجق والمرأة التيوقوصار  شهادة الوالدق والولدق واالخق 

 حماية االقارب من تأثير العاطفة برد شهادتهم 

 [ 23]الشور :  چ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  والقرابة والقربى بمعنى واحد حيث يقول 

 تعريف القرابة: 

 وسوف اتناول التعريف من الناحية اللغوية واالصبالحية

 اوال: التعريف اللغوى للقرابة: 

القرابة في اللغة هى الدنو في النساااااو و القربى في الرحمق وأقارب الرجل وأقربوه عشااااايرته االدنونق 

 [214]الشعراء:   چڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ وفى القران 

 -ثانيا: التعريف االصطالحى للقرابة: 

فى االصابالح هى تلك الصالة القوية أو االكيدة بين شايصين أو أكثر والناشبة بسبو النسو أو  القرابة

 . (9)الرحم أو العنو 

   -أنواع القرابة عند الفقهاء:  

  -تنقسم القرابةعند الفقهاء إلى نوعين: 

 -قرابة حقيقية:  -1 

 وهى تلك الصلة القوية الناشبة بين شيصين أو أكثر بسبو النسو أو الرحم  

  

                                           

 .(1/509(ق تفسيرابن كثيرالمرجع السابو )4/94ابو )ان ر البحر المحيأ المرجع الس( 6)

 .(631ـ1/630ان ر احكام القرآن المرجع السابو )( 0)

 .14د/عبد الرحمن محمدعبدالقادر/المرجع السابو ص( 9)
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 -قرابة حكيمة:  -2 

 . (9)وهى تلك الصلة الناشبة بين شيصين أو اكثر بسبو العتو  

والاا  يهمناا هناا القراباة الحقيقياةق حياث ان القراباة الحكيماة لم يعاد لهاا وجود االنق والقرابة الحقيقية  

 والشهادة بين الحواشى. ‘دة بين االصول والفروع تشمل الشها

  

                                           

 .15ان ر المرجع السابو ص( 9)
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 األول:  الفصل

 في شهادة االصول للفروع والعك 

 مبحثينواتكلم عن حكم شهادة االصول للفروع والعكس وتأثير المحبة الموجودة بينهمافى 

 األول:  مبحثال

 في شهادة االصول للفروع في الشريعة اإلسالمية

لقاد إختلف الفقهااء في رد شااااااهاادة االصااااااول للفروع والعكسق وذلك حماية لهم من تأثير المحبة على 

 ويضيعوا الحو على صاحبهق وقد اختلفوا إلى اربعة أقوال: قشهادتهمق فقد يحيدوا عن الحو بسبو هاا الحو 

 -*القول األول: 

وأبارااااايةق وقول للحنابلةق وذهبوا إلى وهو ليمهور الفقهاء من أحنافق ومالكيةق وشااااافعيةق وقيديةق  

عدم قبول شاااااهادة الوالد وإن عال للولد وإن سااااافل والعكس وهو ما ذهو إليه القاراااااى شاااااريحق واالوقعىق 

 . (10)والحسنق والنيعىق وقول للشعبى 

 -*القول الثانى: 

ن المنارق وابو ثورق والمزنىق واب‘ وهو لل ااهرياة وباه قاال عمر بن اليباابق عمر بن عباد العزيز  

  (11)وسعيد بن المسيوق وقالوا: بقبول شهادة االصل لفرعه وإن عال والعكس

 -* القول الثالث: 

وهو قول للحنابلةق والقول الثانى للحساان والشااعبى: وذهبوا إلى قبول شااهادة االبن لالبق وعدم قبولها  

 (12)من االب البنة

  

                                           

 0البحر الرائو المرجع السابو ) (ق 106/ 16(ق المبسوط المرجع السابو ) 24/ 9ان ر بدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 10)

(ق حاشية الدسوقى المرجع 636/ 2(ق بداية الميتهد المرجع السابو )403/ 0(ق شرح فتح القدير المرجع السابو ) 90/

(ق المدونة الكبر  259/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 00/ 4(ق موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) 169/ 4السابو ) 

(ق نهاية المحتاج المرجع 304/ 9(ق االم المرجع السابو ) 66/ 23(ق الميموع المرجع السابو ) 154/ 5لسابو ) المرجع ا

(ق المقنع المرجع السابو 90/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 212/ 9(ق رورة البالبين المرجع السابو ) 303/ 9السابو ) 

(ق شرح النيل المرجع 35/ 5(ق البحر الزخار المرجع السابو ) 434/ 15(ق الشرح الممتع المرجع السابو ) 413/ 29) 

 .(120/ 13السابو ) 

 1(ق اعالم الموقعين المرجع السابو ) 219/ 0(ق جامع الفقة المرجع السابو ) 539/ 9ان ر المحلى المرجع السابو ) ( 11)

/96). 

 .(1/100(ق اعالم الموقعين المرجع السابو) 221/ 0ابو ) (ق جامع الفقة المرجع الس99/ 14ان رالمغنى المرجع السابو ) ( 12)
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 -* القول الرابع: 

: وفيااه تقباال من كاال واحااد لصااااااااحبااه فيمااا ال تهمااة فيااه مثاال النكاااح والبال  (13)وهو قول للحنااابلااة  

 والقصاص والمال إذا كان مستغنى 

 -** أدلة القول األول: 

والا  رد شاااااهادة االصااااال لفرعه وأن عال والعكس واساااااتدلوا: بالكتابق والسااااانةق والقياسق واالثرق  

 والمعقول. 

 أوال: االدلة من القرآن الكريم -

 [ 292]البقرة:  چ  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ چ  ٹ -1

 وجه الداللة: -

 (14)أن الريبة متوجهه في شهادة االصل لفرعه والعكس وذلك لما جبلوا عليه من الميل والمحبة

 (15)ومن ثم قد يقع الشك فيه وفى ذلك يقول النبى "ص": " الولد محزنة ميبنة منيله ميهله"

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  ڇ  ڍ  ڍ    ٹ ٹ چ  -2

 [ 61]النور:   ] چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   

 وجه الداللة:  -

لم يااكر ساااااابحااناه بيو  األبنااء ألنها داخلة في بيوتهمق وفى اآلية دليل على ان مال الولد بمنزله مال  

 : حيث ان الولد أقرب ممن ذكر باآلية (16)أبيه

 [ 15]الزخرف:   چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈٹ ٹ چ  -3

 وجه الداللة:  -

 دلت اآلية على ان الولد جزء من الوالد ومن ثم فال تقبل شهادته له حيث تعد شهادة لنفسه.  

  -ثانيا: االدلة من السنة: 

 حيث استدل المانعين بأدلة كثيرة من السنة منها:  

ما رو  عن عائشااة ررااى الله عنها أن النبى "ص" قال " إنما فاطمة بضااعة منى يريبنى ما رابها  -1

 (10)وياذينى ما أ ذاها " 

 وجه الداللة: 

إن البضااعة قبعة من اللحمق مما يدل على أن الولد بضااعة أبيهق ومن ثم تكون شااهادته له شااهادة لنفسااه 

                                           

 0(ق جامع الفقة المرجع السابو ) 435/ 15(ق الشرح الممتع المرجع السابو ) 99/ 14ان رالمغنى المرجع السابو ) ( 13)

 .(1/100(ق اعالم الموقعين المرجع السابو )219/

 .(5/104ان ر تفسير الببر  المرجع السابو )( 14)

ولف ة"انكم لتبيلون وتيبنون وانكم 1910ق سنن الترمز  برقم/3666ن ر سنن ابن ماجة فى االدب باب بر الوالدين برقم ا( 15)

 .لمن ريحان الله"

 .(3/316ان ر تفسير ابن كثير)( 16)

 .6062ق وفى االرواءلأللبانى برقم/21460ق وفى السنن الكبر  للبيهقى برقم3060خرجة البيار  فى صحيحة برقم /( 10)



9 

  (19)وهى هير مقبولة إجماال و يلحو بها ولد البنت لقول النبى "ص" في الحسن: " إن إبنى هاا سيدا 

  (19)قول النبى "ص" ألبى معشر الدرامى: " أنت ومالك ألبيك  -2

 وجه الداللة: 

إذا كان ماله البيه فان شهادته له تكون شهادة لنفسهق ويدلل على ذلك ما رو  عن النبى "ص" انه قال: 

 (20)" إن أطيو ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 

 [ 15]التغابن:   چ  ڱ  ں  ں   ڻٹ چ  والوالد متهم في ولده النه مفتون به وفى ذلك يقول

ما رو  عن عائشة أن النبى "ص" قال: " التيوق شهادة خائن وال خائنةق وال ذ  الغمر على أخيه  -3

  (21)وال رنين في والء أو قرابة أو ميلود 

 وجه الداللة:  - 

 . (23)واالب متهم في الشهادة البنه والعكس النه يميل إليه ميل الببع (22)ال نين هو المتهم 

والالسيد لعبدهق وال العبد ‘ ال " ال تقبل شهادة الوالد لولدهق وال الولد لوالده ما رو  عنه "ص" انه ق -4

 (24)لسيدهق والزوجه لزوجها وال الزوج لزوجته 

 وجه الداللة:  -

إن صاااااح هاا الحديث لكفى في هاه المساااااألة ألنه صاااااريح في عدم قبول شاااااهادة الوالد لولده والعكس  

 0دة كال منهما لآلخر شهادة لنفسهالتصال المنافع بينهما واعتبار شها

بنات حكيم أن النبى "ص" خرج وهو محتضاااااان أحاد إبنى إبنته وهو يقول " والله إنكم  عن خولاة -5 

  (25)لتيهلون وتيبنون وتبيلونق وإنكم لمن ريحان الله 

  (26)وقال "ص": " ال ييوق شهادة ذ  ال نة وذ  الحنة وذ  الينة  -6

 ذ  الحنة هو الاي يحن على هيره من قرابته بالببع كاالم واالب  وجة الداللة:

  

                                           

 .2004خرجة البيار  فى صحيحة برقم( 19)

 .939ق وااللبانى فى االرواء برقم1956ق 1955ان ر صحيح سنن ابن ماجة لاللبانى برقمى/( 19)

 .1039ق وصحيح سنن ابن ماجة برقم 4140ان ر صحيح سنن النسائى لاللبانى برقم ( 20)

 .2605ق ارواء الغليل برقم2299ان ر سنن الترمز  برقم ( 21)

 .(10/264(ق الاخيرة)14/99ان ر المغنى المرجع السابو )( 22)

تكون له مصلحة  أووالتهمة ان يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على ال ن ان الشاهد يحابى المشهود له بشهادتةق ( 23)

 .409اص  اإلسالميالشهادة)د/عبد القادر عودة /التشريع الينائى  هاهتعود عليه من 

ق عبدالرقا  فى مصنفة فى كتاب 22960بن ابى شيبة فى كتاب البيوع واالقضية باب شهادة الوالدلولدة برقم خرجة ا( 24)

 .15406الشهادا  باب شهادة االخ الخيية واالبن البيةوالزوج لزوجة برقم

مهما النبى "ص" فض إلىا وفى الرواية التالية عند البيهقى ان الحسن والحسين إستبق -. 21461السنن الكبر  للبيهقى برقم( 25)

 .اليه ثم فال: " إن الولدمبيله ميبنه محزنه "

 .سنن ابن ماجة( 26)
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   -ثالثا: القياس: 

حيث قاس المالكية عدم قبول شاااهادتهما على عدم قبول شاااهادة البدو  على الحضااار  والتى قال فيها  

 (20)النبى "ص": " التيوق شهادة بدو  على حضر 

وذلك إلتهام البدو  لقلة شاااهوده ما يقع في الحضااار من جهةق والن عدول الحضااار  من شاااهادة أهل  

 . (29)الحضر إلى البدو  أمر مريو 

  (29)ولقد نقل ابن القيم عن بعض الشافعيةانة التقبل شهادة االبن على أبيه النه اليقتل بقتله واليحد بقافه  

   -رابعا: األثار: 

ما رو  ان القارى شريح رد شهادة الحسن بن على حين شهد عنده على درع افتقدها أبوه وهو ذاهو  

 (30)إلى صفين وحين عاد وجدها مع يهود 

 وجه الداللة: -

أن شاااهادة الولد لوالده هير مقبوله إذ لو كانت مقبولة لما رد القاراااى شاااريح شاااهادة الحسااان وهو من  

 ر بالك النبى "ص" سيد  شباب أهل الينة كما أخب

   -المعقول: -خامسا:  -

حيث ان العقل يقضاى بمنع شاهادة االصال لفرعه والفرع الصاله وذلك الن المنافع بينهما متصلةق وقد  

 [ 11]النساء:   چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئٹ ٹ چ 

شاهاده لنفساه وليسات ولالك الييوق دفع الزكاة اليهمق وشاهادة أحدهما لآلخر تير نفعا له ومن ثم تكون 

 . (31)للهق كما ان الوالد ال يقتل بو لدهق واليحد بقافهق وال يثبت له دين في ذمته وال يحبس به

  -*أدلة القول الثانى: 

  -والا  ذهو إلى القول بقبول شهادة االصل لفرعه والعكس وهى من الكتابق واألثا ر والمعقول:  

  -أوال: من القرآن الكريم: 

 [292 ]البقرة:  چ ڈ  ژ   ژ  ڑٹ ٹ چ  -1

 [2]البال :   چڈ  ڈ  ژ  ژ   ٹ ٹ چ 

  

                                           

 .99تشريع الشهادة من السنة ص  أدلةالحديث سبو تيريية فى ( 20)

 .26(ق د/عبد الرحمن محمد عبد القادر/موانع الشهادة/مرجع سابو ص00/ 4ان رموسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) ( 29)

 .(1/100ان ر اعالم الموقعين المرجع السابو )( 29)

 .قصة شهادة الحسن قد سبو تيرييها( 30)

 23(ق الميموع المرجع السابو ) 100/ 16(ق المبسوط المرجع السابو ) 24/ 9ان ر بدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 31)

 .(90/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 305/ 9(ق االم المرجع السابو ) 60/
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 وجه الداللة:  -

أن عموم االيا  يتناول الوالد والولدق ولم يستثنى الله والرسوله أحد من هاا العموم والأجمع المسلمون 

 على إستثناء أحد 

 چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٹ ٹ چ  (2

 [ 135  ]النساء:

 وجه الداللة:  - 

 (32)ان الله أمر بالقسأ فدل على قبول الشهادةلله على اليميع ونحن وأموالنا لله فنشهد له 

   -ثانيا: االثار: 

حيث رو  ان على أنكر على القارااااى شااااريح عدم قبول شااااهادة الحساااان وقال له " في أي كتاب  -1

 وجد  هااق أو في أي سنة ثم عزله ونفاه ثم أعاده إلى القضاء 

 وجه الداللة:  -

 جواق شهادة االبن البيه حيث أنكر على على شريح رده لشهادة إبنه  

 يجاب على هذا االستدالل: 

ه إلى القضااااء بعد بضاااع وعشااارون يوما وقاد في عبائهق كما قيل بان االنكار من على بأن على أعاد 

 ألنه إدعى الدرع للمسلمين وليس لنفسه ورن القارى شريح أنه يدعيها لنفسه 

ماا رو  عن عمر بن اليبااب أناه قاال " تيوق شااااااهاادة الوالد إلبنه و الولد البيه و األخ ألخيه إذا  -2

 (33)إال والدا وولدا وأخا [292]البقرة:   چگ  گ  ڳ  ڳ  چ الله حين قال  كانوا عدوال ولم يقل

 ويجاب على هذا االثر: 

بما رواه ابن حزم عن الزهر  قال "لم يكن يتهم سالف المسالمين الصالح شهادة الوالد لولده وال الولد  -

بعااد ذلااك ف هر  منهم أمور حملاات الواله على  (34)لوالااد وال األخ ألخيااه وال الزوج لزوجتااه ثم دخاال الناااس 

 (35)اتهامهم فتركت شهادة من يتهم ومنهم هاالء 

  -ثالثا: المعقول: 

حيث قالوا بأن كل عدل مقبول الشاهادة لكل واحد وعليه ومنهم األب وإن عال واإلبن وإن سفل كما أنه  

كان في عهد النبى "ص"المنافقون والزناه والكاابون والسااارا  ومع ذلك كانت تقبل شاااهادة اإلبن ألبيه واألب 

 . (36)إلبنه والزوج لزوجته والعكس 

 يجاب على ذلك: 

                                           

 .(1/509تفسير ابن كثير المرجع السابو )( 32)

 .15401ان ر مصنف عبدالرقا  برقم ( 33)

 .رهر فيهم المكرق واليديعةق والفساد أيدخل الناس: ( 34)

(ق محمد بن خميس العيمى /اختيارا  االمام ابن القيم فى 9/539(ق المحلى المرجع السابو )1/96ان راعالم الموقعين)( 35)

 .213بو صالقضاء/بحث سا

 .36(ق د/عبد الرحمن عبد القادر/موانع الشهادة/مرجع سابو ص9/539ان ر المحلى المرجع السابو)( 36)
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بحااديااث النبى "ص": " خيرأمتى قرنى ثم الاااين يلونهم ثم الاااين يلونهم " وقااال عمر ان الراو  قااال 

ثم إن بعدكم قوما يشااااهدون واليسااااتشااااهدونق وييونون والياتمنون  0الأدر  أذكر بعد قرنه قرنين أو ثال  

 (30)وينارون واليفونق وي هر فيهم السمن 

شاااهادة ولو كان االب من اعدل عباد الله أو االبن من اعدل عباد كما يياب بقول ابن عثيمين "ال نقبل ال

 (39)الله ألن وصول احدهما إلى هاه المربة من العدالة امر نادرق والنادر ال حكم له 

 ادلةالقول الثالث 

 والا  ذهو إلى قبول شهادة الولد ألبية ولم يقبل شهادة الوالد لولدة وهى من السنة

 (39)معشر الدارمى "انت ومالك ألبيك ( قول النبى "ص" ألبى 1

 (40)( قول النبى "ص""ان اطيو ما اكل الرجل من كسبة وان ولدة من كسبة"2

 وجه الداللة: -

 أن مال اإلبن في حكم مال األب وعليه فشهادته له تعد شهادة لنفسه وهاا اليوجد في شهادة األب إلبنه  

 -أدلة القول الرابع: 

دة االصاااااال لفرعه والفرع ألصااااااله في ما التهمة فيه كالنكاح والبال ق والاا  ذهو إلى قبول شااااااها 

 والقصاصق والمال إذا كان مستغنى عنه. 

 وذلك ألن كل واحد منهما ال ينتفع بما يثبت لآلخر ومن ثم فال تثبت التهمة في حقه 

   -القول الراجح: 

وبعد ان قمت بعرض آراء الفقهاء وادلتهم في مساااألة شاااهادة األصااال لفرعه والعكس فبن رأ  الباحث  

المتواراااع ياهو إلى ترجيح القول األول وذلك لقوة أدلته وساااالمتها من المعارراااةق ولوجود التهمة في هاه 

عة من اآلخر وكأن كالهما هنا الشاهادة حيث أن المنفعة متبادلة بين الشااهد والمشاهود له إ ذ أن كال منهما بضاا

 0يشهد لنفسه 

  

                                           

 .من الرسالة93تشريع الشهادة من السنة ص  أدلةالحديث سبو تيريية فى ( 30)

 .(435/ 15الشرح الممتع المرجع السابو ) ( 39)

 .939ق وااللبانى فى االرواء برقم1956ق 1955برقمى/ان ر صحيح سنن ابن ماجة لاللبانى ( 39)

 .1039ق وصحيح سنن ابن ماجة برقم 4140ان ر صحيح سنن النسائى لاللبانى برقم ( 40)
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 الثانى:مبحث ال

 في القرابة المباشرة وأثرها على الشهادة في القانون 

   -*أوال: تعريف القرابة المباشرة: 

القرابة المباشاارة هى الصاالة بين االصااول والفروعق والتى تقوم على تساالساال عمود  بين من تيمعهم  

 (41)واإلبن والبنت وحدة الدم مثل األب واألم 

  -*ثانيا: أهمية القرابة في تحديد حقوق الش ص وإلتزاماته في كثير من األوضاع القانونية: 

حيث يعتد المشااارع وخاصاااة المشااارع اإلساااالمى بالقرابة فيحد بها من مد  حقو  األفراد ونشااااطهم  

القاانونى مثال: حو التأديوق والوالية بين األب وأوالده وقوجته وكالك إعتبار القارااااااى هير صااااااالح لن ر 

وهو ما نر عليه الدعو  وممنوعا من ساااماعها إذا كان قريبا أوصاااهرا ألحد اليصاااوم إلى الدرجة الرابعةق 

 (42) 4ق 1فقرة 146قانون المرافعا  المصر  في مادته 

   -*ثالثا: شهادة األقارب في القانون: 

كما ‘ بداية نقول أن شااهد الواقعة هو شاير مكنته ال روف من مشاهدة الواقعةق ومن ثم فال ميزة له  

 اء في شهادته. أن عالقة الشاهد بأحد اليصوم في الدعو  تيعل النفس ال تبمبن لما ج

من قانون اإلثبا  تقضى بأنه  92ورهم ذلك فقد وراع المشارع المصار  قاعدة عامة في نر المادة /

" الييوق رد الشااهد ولو كان قريبا ألحد اليصوم إال أن يكون هير قادر على التمييز بسبو هرم أو حداثة أو 

 مرض أو أل  سبو آخر " 

ومن نر هااه المادة نيد أن قانو اإلثبا  لم ييعل القرابة أو المصاااااااهرة سااااااببا لرد الشااااااهادة وذلك  

بالميالفة ألحكام الشااريعة اإلسااالميةق مع مالح ة أن اإلثبا  في مسااائل األحوال الشاايصااية ييضااع ألحكام 

م وقد استقر  احكام المحاك الشريعة اإلسالمية وقد اتيه قانون االحوال الشيصيه لما قررفى الماهو الحنفىه

 (43)على ان المقرر شرعا ان من موانع قبول الشهادة تهمة الشاهد فيما يشهد به ولو كان في ذاته عدل

حكم ان شااهادةاالصاال لفرعهق أو الفرع ألصااله سااواء عال االصاال أو ساافل التقبلق فال تقبل  لكوعلى ذ

 (44)شهادة الولد لوالديه وألجداده وجداته

من المقرر في فقه الحنفيه وعلى ماجر  به قضاااااااء المحاكم ان شااااااهاده االصاااااال لفرعه  وفى حكم انه

 .  (45)والفرع ألصله واحد الزوجين لصاحبه هير مقبوله شرعا لعدم انتفاء التهمه عنهم 

وعلى ذلك فقد ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن " شاهادة األصل لفرعه أو الفرع ألصله هير مقبوله 

تفاء التهمة عنهق أما سائر القرابا  األخر  فتقبل شهادة بعضهم لبعض وذلك ما لم تتوافر أسباب شرعا لعدم إن

                                           

 مدنى مصر  على ان "القرابة المباشرةهى الصلة بين االصول والفروع".35من المادة/ األولىلقد نصت الفقرة ( 41)

قانون المرافعا  المصر  على ان"يكون القارى هير صالح لن ر الدعو  ممنوعا من سماعهاق ولو لم من 146لقد نصت المادة /( 42)

كان له  إذا (4(. . . . 3(. . . . . 2ـاذا كان قريبا اوصهرا الحد اليصوم إلى الدرجة الرابعةق 1يردة احد اليصوم فى االحوال التالية: ـ

 مود النسو مصلحة فى الدعو  القائمة.اصهارة على ع أوالحد اقاربة  أولزوجتة  أو

 .(2/354/رسالة سابقة) اإلثبا د/عليا الكحالو  /الشهادة دليل ( 43)

 .1393ـ  29س31/5/1909  ـأحوال شيصية ـيلسة 46سنة  9طعن رقم ( 44)

 .29/12/1991  ـأحوال شيصيةـ جلسة 51سنة  9طعن رقم( 45)
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  (46)التهمة من جر مغنم أو دفع مغرم "

 95جاء في نر المادة / 92**كما أن المشاارع الاي لم ييعل القرابة ساابو في رد الشااهادة في نر م/

اكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنهق وأن يبين قرابته أو من نفس القانون لينر على " أن على الشاهد أن ي

 " 0000مصاهرتهق ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا ألحد اليصوم 

   (40)وذلك من أجل أن يتمكن القارى من تقديره شهادة الشاهد ومد  تأثرها بصلته بأحد اليصوم 

** والمشاارع هنا ير  للقرابة تأثير على الشااهادة وكان األجدر به أن يساالك مساالك المشاارع الفرنسااى 

بنر  1959كانون األول سنة  22والا  نر في قانون أصول المحاكما  المدنية الفرنسى و المعدل بقانون 

من الفروع لألصااول أو والتى نصااها " التقبل الشااهادة أيضااا من األصااول للفروع أو عليهمق وال  235المادة 

  (49)" 00000000000000000عليهم 

من قانون البنيا  السااور  والا  نر فيها على أنه " التقبل شااهادة األصاال للفرع  60ق ونر المادة /

  (49)" 000000والشهادة الفرع ألصله 

 وهاا هو ما يتفو مع الشريعة اإلسالمية والتى كان ينبغى أن يمشى قانون اإلثبا  معها 

ة أي الحال -اإلرااافة إلى الحالة التي كان عليها الشاااهد وقت أداء الشااهادة من ارتباك أو قلو أو تيوف ب

حتى يتمكن القارااى من الحكم على مصااداقية هاا الشاااهد من خالل جميع  -النفسااية المصاااحبة ألداء الشاااهد 

 العوامل السابقة 

لفرنساااى ذهبت إلى عدم قبول شاااهادة الشااااهد في من قانون اإلجراءا  الينائية ا 335كما أن المادة / -

  (50)( فروع المتهم. . . . . . . 2( أصول المتهم )1سبع حاال  تتمثل في كون الشاهد )

 رأى الباحث المتواضع

من قانون اإلثبا  لتتماشاااى مع الفقة اإلساااالمي وقانون  92ار  ان يتدخل المشااارع ويعدل نر المادة 

المصر ق وقانون البينا  السور ق وقانون االجراءا  الينائية الفرنسىق وقانون اصول  االحوال الشايصاية

المحاكما   المدنية الفرنسى ايضاق والاين ذهبوا إلى عدم قبول شهادة األصل لفرعةق وال الفرع ألصلة وذلك 

 لتهمة كالهما بمحاباة اآلخر. 
  

                                           

ق ميموعة احكام محكمة 1993يونية15شيصيةق ونقض جلسة  احوال 51لسنة39رقم1991ديسمبر 29نقض جلسة( 46)

 .22/5/1990 ق احوال شيصيةق جلسة59لسنة  62ق طعن رقم 699ص 44النقض س

. ق د/سحر عبد الستار /دور القارى 104م/مصبفى هرجة /شهادة الشهودفى الميالين الينائى والمدنى/المرجع السابو ص( 40)

 .209/رسالة سابقة ص  اإلثبا فى 

 .249المادة فى القانون المعدل برقم / هاهكان نر  (49)

 ." 2/16فى القضايا المدنيةوالتيارية/مرجع سابو " اإلثبا د/ادوار عيد/قواعد ( 49)

 .25د/امين مصبفى محمد/حماية الشهودفى قانون االجراءا  الينائية /ط دار النهضة العربيةص ( 50)
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 الثانى: فصلال

 لشهادة في قرابة الحواشى وأثرها على قبول ا

األول اثر قرابة الحواشاااااى على قبول مبحث تناولت في ال مبحثين أإلى  فصااااالوقد قمت بتقسااااايم هاا ال

 الثانى اثر هاه القرابة على قبول الشهادة في القانون.  مبحثالشهادة في الفقة اإلسالميق وفى ال

 األول: مبحث ال

 اإلسالميفي قرابة الحواشى وأثرها على قبول الشهادة في الفقة 

تبلو قرابة الحواشاى على من ييمعهم أصل مشترك دون تسلسل عمود  بينهم مثل قرابة األخ ألخيه  

  (51)والشير لعمه وعمته 

 وقد إختلف الفقهاء في قبول شهادة هاالء لبعض إلى قولين: 

   -القول األول: 

  (52)وهو ليمهور الفقهاء من أحنافق شافعيةق وحنابلةق راهريةق وقيدية. 

 وقد ذهو هاالء إلى قبول شهادة هاالء بعضهم لبعض. 

  -القول الثانى: 

والاين اشااااااترطوا لقبول شااااااهادة األخ ألخيه شااااااروط وإن إختلفوا فيما بينهم في هاه  (53)وهو للمالكية 

 الشروط 

 وهى من الكتاب واإلجماعق والمعقول - :أدلة القول األول

   -أوال: من الكتاب: 

 .[292 ]البقرة: چ  ڑڈ  ژ   ژ  ٹ ٹ چ  -1

 [2]البال :   چڈ  ڈ  ژ  ژ   ٹ ٹ چ  -2

 چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٹ ٹ چ    -3

 [ 135]النساء:  

  

                                           

مدنى مصر  والتى نصها)قرابة الحواشى هى الراببة ما بين اشياص 35دة/وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الما( 51)

 .ييمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرع لآلخر(

 0(ق البحر الرائو المرجع السابو ) 223/ 4(ق تبيين الحقائو المرجع السابو ) 25/ 9ان ربدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 52)

 9ق االم المرجع السابو ) (‘60/ 23(ق الميموع المرجع السابو ) 400/ 0المرجع السابو ) (ق شرح فتح القدير 93ـ 92/

(ق 222/ 0(ق جامع الفقة المرجع السابو ) 422/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 92/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 306/

 .(140/ 13(ق شرح النيل المرجع السابو ) 539/ 9(ق المحلى المرجع السابو ) 99/ 1اعالم الموقعين المرجع السابو ) 

(ق المدونة الكبر  المرجع السابو 169/ 4(ق حاشية الدسوقى المرجع السابو ) 636/ 2ان ربداية الميتهد المرجع السابو )( 53)

 .(ق156/ 5) 
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 وجه الداللة: 

أن هاه اآليا  عامه في قبول شاهادة كل عدل مررى الشهادةق واألخ هنا عدلق وهير متهم في شهادته 

ألن األمالك بينهما متميزه ومنافعها متباينه وال بساوطة لبعضاهم في مال بعض واذا كان هاا حال شهادة االخ 

  0فبن شهادة األباعد تكون من باب أولى 

   -ثانيا: االجماع: 

  (54)ن المنار إجماع أهل العلم على قبول شهادة االخ ألخيه إذا كان عدال حيث نقل اب 

  -ثالثا: المعقول: 

إن األخ قاد تتعاارض مصااااااالحاه مع أخياهق وقاد تقوم العاداوة بينه وبين أخيهق وقد حد  ذلك بين أبناء  

ألنه ليس  (55)قبولة االنبياء فحد  بين قابيل وهابيلق وبين يوسااااف وإخوتهق ومن ثم فشااااهادة أحدهما لآلخر م

 ألحدهم تسلأ على مال األخر فألحقوا باالجانو. 

 القول الثانى:  

وذهبوا إلى عدم قبول شااااااهادة كل ذ  رحم محرم من  (56)وهو للماالكيةق وهو قول الثور  واألوقعى 

  (50)النسو وقد نقل هاا القول ابن قدامه 

 وقال أشهو تيوق شهادته في اليسير دون الكثير إال إن كان مبرقا  -

وقال ابن القاسم عن مالك: أال يكون في عيال المشهود لهق وتحت نفقتهق وال يشهد له بنصيو من مال  -

 يرثه 

 وقال بعضهم تقبل فيما ال تصح فيه التهمه كما لو شهد له بما يكسو الشاهد شرفا وجاها  -

 جح: القول الرا 

رهم وجاهة القول األولق إال أنى أميل إلى القول الثانى من عدم قبول شااااهادة األخ الخية إال بشااااروط كما لو - 

أو أال يكون هناك بديل له يتقدم للشهادة مكانه فهنا يمكن ‘ تعزق  شهادته بقرائن قويهق أو كان معه ما يايده من االورا 

 التقديرية في االخا بشهادنه أو ال .للقارى األخا بشهادته وتكون له السلبة 
  

                                           

 .(92/ 14ق المغنى المرجع السابو ) 263برقم56ان ر االجماع البن المنارص( 54)

 .44(ق د/عبد الرحمن محمدعبد القادر/موانع الشهادة/ المرجع السابو ص25/ 9نائع المرجع السابو ) ان ربدائع الص( 55)

 23(ق الميموع المرجع السابو ) 636/ 2(ق بداية الميتهد المرجع السابو )156/ 5ان ر المدونة الكبر  المرجع السابو ) ( 56)

/69). 

 .(93/ 14ان ر المغنى المرجع السابو ) ( 50)
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 الثانى: مبحثال

 في قرابة الحواشى وأثرها على قبول الشهادة في القانون 

منة على قبول شهادة القريو لقريبة ايا كانت درجة  92لقد جاء موقف قانون اإلثبا  وارح في المادة /

الشااااهد ان يوراااح مد  قرابتة للمشاااهود لهق أو من نفس القانون اوجبت على  95قرابتةق اال ان نر المادة /

 ليصمهق وال ينر على ذلك اال ان كانت هاه القرابة محل اعتبار لد  القارى

وقد ذهبت محكمة النقض إلى القول بأن " شاااهادة األصااال لفرعه أو الفرع ألصاااله هير مقبوله شااارعا  

ة بعضااااهم لبعض وذلك ما لم تتوافر أسااااباب لعدم إنتفاء التهمة عنهق أما سااااائر القرابا  األخر  فتقبل شااااهاد

  (59)التهمة من جر مغنم أ ودفع مغرم 

وبالك تكون محكمة النقض قد قبلت شاااااهادة الحواشاااااى ما لم يكن هناك شااااابهة جر مغنم أو دفع مغرمق 

 وبالك يترك امر قبول شهادة قرابة الحواشى مسألة تقديرية للقارى

 إلسالمي وهو ما يوافو ماهو المالكية في الفقة ا

  

                                           

ديسمبر 29ق نقض جلسة1993يونية15  احوال شيصيةق ونقض جلسة51لسنة39رقم1991ديسمبر 29نقض جلسة( 59)

ق 699ص 44ق ميموعة احكام محكمة النقض س1993يونية15  احوال شيصيةق ونقض جلسة51لسنة39رقم1991

 .22/5/1990 ق احوال شيصيةق جلسة59لسنة  62طعن رقم 
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 الثانى:  بابال

 في  حماية الشاهد من تأثير عاففة المودة

 مقدمه:

فقد يعادي الزوج  ‘بل قد يكون تأثيرها أكبر ‘ مالعاطفه القرابه من التأثير علي الشاهد لعاطفة المودة حيث أن

زوجةالديه من أجل قوجته وكالك الو  

ر لاا فأني سوف أقسم هاا الباب الي على االخنفع بال كما ان نفع كل واحد منهما يعد 

 فصلين                                                                

 

األول:  فصللا  

 في رابطة الزوجية وتأثيرها على الشهادة

تناولت في األول تأثيرراببة الزوجية على الشاااااهادة من الناحية  مبحثينإلى  فصااااالهاا الوقد قسااااامت 

 الشرعيةق وفى الثانى تناولت تأثيرهاة الراببة على الشهادة من الناحية القانونية. 

 األول: المبحث

 في تأثير رابطة الزوجية على الشهادة من الناحية الشرعية

بقرابة الساااابوق وهاه القرابة تغاير قرابة إن عقد الزواج الصااااحيح يحد  قرابة بين الزوجين تساااامى  

 النسو التي يلتقى فيها األقارب على عمود نسو واحدق أو ييمعهم فيها رحم واحد. 

ق إال أنه في بعض األحيان تقو  راببة الساااابو عن راببة (59)وقرابة النسااااو أقو  من قرابة الساااابو 

وعلى ذلك فبن المودة والرحمة الحادثة بسبو النساو فيعاد  الزوج أوالزوجة أهليهما من أجل إررااء اآلخر 

 الزواج قد تاثر على الشاهد في أداءشهادته. 

 وحماية للزوج أوللزوجة كان األولى أن ترد شهادة أحدهمالآلخر:  

وسااوف أعرض ألقوال الفقهاء في هاه المسااألة حيث إختلف الفقهاء في قبول شااهادة أحدهما لآلخرإلى  

  -مااهو ثالثة: 

 ألول: القول ا

وقول للشافعية والاين ذهبوا إلى عدم قبول شهادة (60)وهو ليمهور العلماءمن أحنافق ومالكيةق وحنابلة 

 أيا من الزوجين لآلخرق سواء كانت الزوجية قائمة بينهما حقيقة أو حكما 

                                           

 .40انع الشهادة/ المرجع السابو صد/عبد الرحمن محمدعبد القادر/مو( 59)

(ق شرح 91/ 0(ق البحر الرائو المرجع السابو ) 100/ 16(ق المبسوط المرجع السابو ) 25/ 9ان ربدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 60)

(ق 00/ 4لسابو ) (ق موسوعة الفقة المالكى المرجع ا636/ 2(ق بداية الميتهد المرجع السابو )405/ 0فتح القدير المرجع السابو ) 

(ق الشرح 19/14(ق نهاية المبلو المرجع السابو)155/ 5(ق المدونة الكبر  المرجع السابو ) 265/ 10الاخيرة المرجع السابو ) 

(ق د. حامد الفقى /موانع 419/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 91/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 430/ 15الممتع المرجع السابو ) 

 ومابعدها.200ة / المرجع السابو صالشهاد
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 القول الثانى: 

وهو قول أبو ثور والحساااان وشااااريح: وقد  (61)وهو قول للشااااافعيةق وال اهريةق والزيديةق واألبارااااية 

 ذهبوا إلى قبول شهادة كال الزوجين لآلخر 

 القول الثالث: 

وذهبوا إلى منع شااهادة الزوجة لزوجها وقبول شااهادة  (62)وهو للنيعى وأبن أبى ليلى وساافيان الثور  

 الزوج لزوجته. 

خر وهى من الكتابق والسااااانةق وهو الاي ذهو إلى رد شاااااهادة أحد الزوحين لآل -: أدلة القول األول

 والمعقول: 

 -أوال: من الكتاب: 

 چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳٹ ٹ چ  

 [ 21]الروم:  

 وجه الداللة:  -

أن الزواج من أجاال نعم اللااه والااا  ينت  عنهااا مودة ورحمااة بين الزوجينق وهاااه المودة من موجبااا  

 اإلرتياب والتهمة المانعة من قبول الشهادة 

 -ثانيا: من السنة: 

 (63)قول النبى "ص": "ال شهادة ليار المغنم وال لدفع المغرم "  -1

 وجه الداللة: 

أن أحد الزوجين بشاهادته لآلخر يير لنفساه مغنم ألنه ينتفع بمال صااحبه عادة فكان كمن شااهد لنفسه  -
(64)  

 (65)وال المرأة لزوجهاوال الزوج إلمرأته " 0000قول النبى "ص" " ال تقبل شهادة  -2

  

                                           

(ق 304/ 9(ق نهاية المحتاج المرجع السابو ) 306/ 9(ق االم المرجع السابو ) 69/ 23ان ر الميموع المرجع السابو ) ( 61)

(ق 36/ 5البحر الزخار المرجع السابو ) (‘539/ 9(ق المحلى المرجع السابو ) 213/ 9رورة البالبين المرجع السابو ) 

 .(140/ 13اب النيل المرجع السابو ) شرح كت

 4(ق تبيين الحقائو المرجع السابو )406/ 0(ق شرح فتح القدير المرجع السابو ) 109/ 16ان رالمبسوط المرجع السابو ) ( 62)

 .(23/69(ق الميموع المرجع السابو ) 636/ 2(ق بداية الميتهد المرجع السابو )220/

 .22959ق وابن ابى شيبةمن قول شريح برقم 15301برقمخرجة عبد الرقا  فى مصنفة ( 63)

 .(91/ 0(ق البحر الرائو المرجع السابو ) 25/ 9بدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 64)

ق وابن ابى شيبة 15406الحديث سبو تيرييةقريبا وتم سردة كامالق وخرجة عبد الرقا  كأثرعن ابراهيم برقم ( 65)

 .23315برقم
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 وجه الداللة: 

من الود والرحمة قد يفو   أن النبى "ص" جعل الزوجية ساااببا لرد الشاااهادة حيث أن ما بين الزوجين -

ما بين اآلباء واألبناءق حيث أن أحدهما قد يعاد  والديه إرراءا لآلخرق والزوجة قد تأخا مال أبيها لتدفعه إلى 

 (66)قوجها 

 ثالثا: المعقول 

حيث أن كال الزوجين ينبساأ بمال صاحبه أكثر مما تنبسأ في مال أبيه أو إبنه كما أنهما يتوارثان وال  

ن في اإلر  كاألب واإلبن على خالف هيرهم من القرابةق كما أن الزوج يتيمل بمال إمرأتهق والمرأة يسااااقبا

  (60)تتسع بمال قوجها لاا كان من األولى عدم قبول شهادة أيهما لآلخر

 [ 9 ]الضحى:  چگ  گ  گ  چ وقد قال تعالى في النبى -

 قال المفسرون أنه أهناه بمال السيده خديية قوجته 

[ 33]األحزاب:   چڃ   ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹكما أن الله تعالى أراااااااف مال كل منهما لآلخر حين  -

 [ 53]األحزاب:   چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ٹ ٹ

وجة الداللة: فهنا أراااااف الله تعالى إلى أقواج النبى "ص"تارة وأرااااااف نفس البيو  إلى النبى تارة 

  (69)أخر  مما ييعل شهادة كل منهما كأنها شهادة لنفسه 
وعلى ذلك فقد جمع هنا من أساااباب اإلرتياب المانعة من قبول الشاااهادة ما لم يوجد بين اإلبن وأبيه لاا  -

 رد  شهادة أحدهما لآلخر من باب أولى 

   -أدلة القول الثانى: 

 والا  ذهو إلى قبول شهادة كال الزوجين لآلخر وهى من القرآن و والقياسق اآلثارق والمعقول  

   -أوال: من القرآن: 

 [292 ]البقرة: چ ڈ  ژ   ژ  ڑٹ ٹ چ  -1

 [2]البال :   چڈ  ڈ  ژ  ژ   ٹ ٹ چ       -2

 وجه الداللة:  -

 أن االمر جاء على عمومه ومن ثم شمل شهادة الرجل لزوجته والعكس 

ويياب على ذلك: بأنه قول باطل ألن كالهما يير لنفساه نفعا بشهادته لآلخر ومن ثم اليتناوله العموم  -
 كما أن دليل القول األول خاص فيقدم على العموما   (69)

  

                                           

 .(109ـ 100/ 16ع السابو ) المبسوط المرج( 66)

 .(265/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 406/  0شرح فتح القدير المرجع السابو ) ( 60)

 .(92/ 14ان ر المغنى المرجع السابو ) ( 69)

 .(265/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 25/ 9بدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 69)



21 

 -* ثانيا: القياس:  

 همحيث قاساوا شهادة أحد الزوجين لآلخر على شهادة األخ ألخيه وابن العم لعمه والتى هى مقبولة ر -

 (00)قرابتها من النسو. ق وعليه فقبول شهادة أحد الزوجين من باب أولى

   -ثالثا: اآلثار:  

ما رو  عن ساااويد بن عقله أن يهوديا كان يساااو  إمرأة على حمار فنيساااها فرمى بها فوقعت من  -1

إنه ألول عليه فشااااهد عليه قوجها وأخوها عند عمر بن اليباب فقبل شااااهادتهما وقتله وصاااالبهق قال الراو  

 (01)مصلوب صلو في الشام

 وجه الداللة: 

 أن عمر بن اليباب قبل شهادة الزوج 

ما رو  عن شااابيو بن هرقده قال: كنت جالس عند شاااريح فأتاه على بن كاهل وامرأة وخصااام لها  -2

 وشااهد لها أبوها فأجاق شااريح شااهادتهما فقال اليصاام هاا أبوها وهاا قوجها -وهو قوجها  -فشااهد لها على 

  (02)فقال شريح هل تعلم شيبا تيرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة

  -يجاب على هذه االثار: 

تغير الناسق وفى شااااااهادة األب والزوج تهمة حيث ينتفع خير القرون وقد  بأن الشااااااهود فيها كانوا في 

 كالهما بمايعود على من يشهدون له 

 رابعا: المعقول 

عة وهى " االساااااتمتاع " فلم يوجو رد الشاااااهادة كاإلجارة وألن هاا العقد إن عقد الزواج عقد على منف 

يبرأ ويزولق وألن كال واحاد منهماا لو ملاك اآلخر لم يعتو علياهق وألن الزوجياة قاد تكون ساااااابباا في التنافر 

ا موالعاداوة كماا قاد تكون ساااااابباا في الميال واإليثاار ومن ثم تنتفى التهماة بين الزوجينق كماا أنهما يير  بينه

لديةق وال معتبر بما بينهما من المنافع المشاااتركة بمال اآلخر ألنه هير مقصاااود بالنكاح واالقصااااص والحبس 

 (03)وإنما يحد  ذلك تبعا للمقصود عادة وعلى ذلك تنتفى التهمه وتقبل شهادة أحدهما لآلخر

   -* أدلة القول الثالث:  

 والا  ذهو إلى رد شهادة الزوجةق وقبول شهادة الزوج وقد إستدل أصحاب هاا القول بما رو  من: 

في دعو  فدك مع إمرأة بين يد  أبى  -ررى الله عنها  -شهد لفاطمة  -رراى الله عنه  -ان على  -1

 فقال أبو بكر رمى إلى الرجل رجل أو إلى المرأة مرأة  -ررى الله عنه  -بكر الصديو 

  

                                           

 .(69/ 32ان ر الميموع المرجع السابو ) ( 00)

 .(69/ 23ان ر الميموع المرجع السابو ) ( 01)

 .(539/ 9المحلى المرجع السابو ) ( 02)

 .(304/ 9(ق نهاية المحتاج المرجع السابو ) 69/ 23ان ر الميموع المرجع السابو ) ( 03)
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 وجه الداللة:  -

 لزوجته لكن النصاب لم يكتمل  -ررى الله عنه  -أن أبو بكر ررى بشهادة على 

 يياب على ذلك: 

 بأن ال حية في األثر ألن أبى بكر لم يعمل بتلك الشهادة بل ردها للزوجية ونقر العدد  -1

الكاب في شااااهادتها له وهاا فيتمكن تهمة  -المقهورة بين يديه  -ان الزوجة في حكم المملوكة للزوج -2

 اليوجد في شهادته لها 

إن يساااار الزوج بشاااهادة الزوجة ياد  إلى قيادة حقها من النفقة وذلك يحصااال بشاااهادتها له بالمال  -3

 فهى متهمه في شهادتها بعكس شهادته لها فال تهمة فيها 

   -ويجاب على ذلك:  -

إذا أعساااار وال يوجو بالك رد شااااهادته لهاق كالك بأنه ينتفع بيسااااار قوجته في وجوب نفقة إبنه عليها 

إنتفاعه بيسااارها فيما ييو لها من نفقة الموساارين ال يوجو رد شااهادتها له كما لما كانت في يده فبن مالها في 

  (04)يده أيضا 

   -القول الراجح: 

فبعاد أن قمناا بعرض آراء الفقهااءق وأدلتهم في شااااااهادة كال الزوجين لآلخر يترجح لد  الباحث القول  

األول لقوة أدلتااهق ولوجود التهمااة بين الزوجين حيااث أن كال الزوجين قااد ير  اآلخر أقرب إليااه من أهلااه 

 أجمعين .

 ياد  به ألن يشهد قور.لاا فمن األجدر حماية كال الزوجين من هاا العامل النفسى الاي قد 

 شهادة الزوج على قوجته بالزنا

 لقد اختلف الفقهاء حول قبول شهادة الزوج على قوجته بالزنا إلى ثالثة أقوال 

 وذهبوا إلى قبول شهادة الزوج على قوجته بالزنا  (05)وهو لالحناف  القول األول:

   القول الثانى:* 

وذهبوا إلى عدم قبول شااااااهادة الزوج على  (06)وهو ليمهور الفقهااء من ماالكيهق وشااااااافعيهق وحنابلة  

 قوجته بالزنا 

 :  القول الثالث

 وقد فر  بين ما ان كان الزوج قاذف ام ال  (00)وهو لل اهرية 

 أدلة القول األول: 

                                           

 .(109/ 16ان ر المبسوط المرجع السابو ) ( 04)

 .(0/95ان رالبحر الرائو المرجع السابو)( 05)

(ق نهاية المبلو المرجع 304/ 9(ق نهاية المحتاج المرجع السابو ) 99ق 69/ 23ان رالميموع المرجع السابو ) ( 06)

 .(433/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 06/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 19/12السابو)

 .411/المرجع السابو صاإلسالميان رد/عبدالقادر عودة/التشريع الينائى ( 00)
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 والا  ذهو إلى قبول شهادة الزوج على قوجته بالزنا وهى من الكتاب والمعقول 

   -اوال: من الكتاب: 

 [ 15النساء:   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پٹ ٹ چ  

 وجه الداللة: 

 ان اآلية لم تفر  بين كون الزوج أحد األربعة أم ال.

 ثانيا: المعقول:  

حيث ان الزوج سااوف يتضاارر من شااهادته بالزنا على الزوجه اكثر من هيره حيث انه سااييلو على  

كما ان شااهادة الزوج ياخا بها في كل الحقو ق وفى القصاااصق  0نفسااه واوالده العار لاا كان أبعد عن التهمة

 . (09)والحدودق ولاا ياخا بها في الزنا 

 أدلة القول الثانى:  

 قبول شهادة الزوج على قوجته بالزنا واستدلوا بالمعقول.والا  ير  عدم 

 المعقول: 

هو أن الزنا دعو  خيانة في حو الزوجق وهو في هاه الدعو  يكون خصاام " حيث ال ييوق رفع هاه  

الادعو  في القاانون إال مناه "وعلى ذلك فهو هنا يكون متهما في شااااااهادته كما انه يعتبر قاذفا لها مسااااااتوجبا 

 ثل الزوج في ذلك المودع حين يشهد على المودع لديه في الوديعه اللعانق وم

 -أدلة القول الثالث: 

 والا  فر  بين ما اذاكان الزوج عدال ام الق قاذفا ام ال • 

 حيث قال ان كان الزوج قاذف فال تقبل شهادته ويحتاج إلى أربعة شهود  -1

 ول قبلت شهادتهم ويقام بها الحد ان كان هير قاذف وجاء شاهد وهو عدل ومعه ثالثة عد -2

ان كان هير عدل أو من معه هيرعدول أو لم يكن معه ثالثة فال حد عليهم هنا ألنهم ليسوا قافهق وال  -3

  (09)حد على الزوج وال لعان ألنه ليس قاذف

   -القول الراجح: 

ک     ک   ک    ڑ  ڑٹ چ رهم وجااهاة القول األول اال ان الراجح هو القول الثاانى وذلك لقوله  

 [4 ]النور:  چک  گ     گ   

كالك ما رو  ان النبى "ص" قال لهالل بن أميه حين رمى إمرأته " أربعة شاااهود أوحد على رهرك  -

 "(90)  

ولو كانت شااااهادته مقبوله لقال ثالثة شااااهود واعتبره النبى "ص" شاااااهدق واال اسااااتوجو اللعان وفى  -

 ولو قبلت شهادته لشهد ثال  شهادا  بالله.اللعان يشهد أربع شهادا  باللهق 

                                           

 .وما بعدها46خلود سامى آل معيون /اثبا  جريمة الزنا بين الشريعة والقانون /المرجع السابو د/( 09)

 .وما بعدها46د/خلود سامى آل معيون /اثبا  جريمة الزنا بين الشريعة والقانون /المرجع السابو ( 09)

 .1135ق مسلم برقم4040خرجة البيار  فى صحيحة برقم ( 90)
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ىالثان مبحثال  

نفي شهادة أحد الزوجين لآلخر في القانو  

ذهبت إلى عدم إعتبار القرابة أو  1969لسااااااناة  25من قاانون اإلثباا  رقم  92باالرهم من أن الماادة /

 الزوجية سببا لرد شهادة الشاهد 

على أنه " ال ييوق ألحد الزوجين أن يفشااى بغير رراااء  60إال أن هاا القانون نفسااه نر في المادة / 

اآلخرما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصاااالها إال في حالة رفع دعو  من أحدهما بسااابو جناية أو جنحة 

 وقعت منه على اآلخر 

ة ورحمةق إال أنه أجاق ذلك في حالة إقامة دعو  والمشااااارع هنا يهدف لحماية ما بين الزوجين من مود

من أحدهما على اآلخر بسبو جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخرق وذلك ألنه في هاه الحالة تكون المودة قد 

 تصدعت. 

كما أن المشارع لم ير  محال لقياس اليببة على الزوجية ألن إمتناعه هنا فيه رفع للحرج على حساب 

تأبى ذلك فبن شهد الزوج على خالف الحالة المستثناه بالمادة فبن شهادته تقع باطلة ومن ثم فما الحوق والعدالة 

يترتو عليها من حكم يكون باطلق وبالك يكون المشارع قد رفض رامنيا شهادة أحد الزوجين على اآلخر اال 

 في هاه الحالة التي اسثناها

من  60قاانون المرافعا  المصاااااار ق والمادة /من  200وقاد إتفو مع نر هااه الماادة نر الماادة /  -

 والآلتى ح رتا افشاء ما إستودع أثناء الزيية (91)قانون البينا  السور  

من قانون اإلجراءا  الينائية المصر  أجاق  إمتناع بعض األشياص عن أداء  296كما أن المادة / -

صاااوله وفروعهق وأقاربهق وأصاااهاره إلى فقالت " ييوق أن يمتنع عن أداء الشاااهادة راااد المتهم أ (92)الشاااهادة

 الدرجة الثانيةق وقوجه ولو بعد إنقضاء راببة الزوجية 

وذلك ما لم تكن اليريمة قد وقعت على الشاااهد أو على أحد أقاربه أو أصااهاره األقربينق أو إذا كان هو 

  0المبلغ عنها أو إذ لم تكن هناك أدلة إثبا  أخر  

 شهادة وإنما يعبيهم الحو في اإلعفاء من أداء الشهادة إن أرادوا ذلك. وهااالنر اليمنع هاالء من ال

وكان األجدر بالمشرع المصر  أن ينحو نحو جمهور الفقهاء في الشريعة اإلسالمية فيح ر شهادة كال 

الزوجين لآلخرق ال أن يقصاااار هاا األمر على ما آل إليه من أساااارار بساااابو الزوجيةق وهاا هو ما نر عليه 

من قانون اإلجراءا  الينائية الفرنسااى حيث ح ر شااهادة كال  335المشارع الفرنسااى في نر المادة / بالفعل

 0الزوجين لآلخرق وهو ما صار عليه القضاء الفرنسى بالفعل في أحكامه المتعدده 

وقاد ذهبات أحكاام النقض إلى رد شااااااهاادة أحاد الزوجين حياث قاالت " إنه من المقرر في فقه الحنفية  -

ا جر  به قضااء المحاكم أن شاهادة األصل لفرعه والفرع ألصله وأحد الزوجين لصاحبه هير مقبولة وعلى م
(93)  

جعلت من القرابة والمصاااااااهرة  1959مرافعا  فرنسااااااى بعد تعديلها ساااااانة  1- 262كما أن الماده / 

هد أن يبين عالقته من هاا القانون على الشااااا 103المباشاااارة سااااببا للمنع من أداء الشااااهادةق وأوجبت المادة / 

                                           

(ق د/احمد فتحى سرور/الوجيز فى قانون االجراءا  الينائية/ 2/23/المرجع السابو )اإلثبا عد ان ر د/ادوار عيد/قوا( 91)

 .ومابعدها430ق د/اسماعيل على اسماعيل/الشاهد ومىسبوليتة المدنية فى القانون/رسالة سابقة ص293المرجع السابو ص

 .د/حسن المرصفاو /قانون االجراءا  الينائية/ المرجع السابو( 92)

 .29/12/1991  ـ أحوال شيصيةـ جلسة51سنة9البعن رقم ( 93)
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 . (94)بأطراف الدعو  

من قانون أصااااااول المحاكما  المدنية الفرنسااااااى ذهبت إلى نفس اإلتياه  249كماا أن نر الماادة /  -

  0فح ر  شهادة الزوج لزوجته والعكس 

 (95)قبول شهادة أحد الزوجين لآلخر 60كما رد قانون البينا  السور  في مادته /

  

                                           

 .430د/اسماعيل على اسماعيل/الشاهد ومىسبوليتة المدنية فى القانون/رسالة سابقةص( 94)

 .(10ـ2/16فى القضاياالمدنية والتيارية/المرجع السابو ) اإلثبا د/ادوار عيد/قواعد ( 95)



26 

 الثانى:  فصلال

 تأثير الصداقة على شهادة الشاهدفي 

  شهادة الصديو لصديقه في الفقة اإلسالميوسوف اتناول  

الصااااااديو المالطف الميلر في حبه والا  قال فيه الشااااااي  الدسااااااوقى من فقهاءالمالكية " الصااااااديو 

  (96)المالطف هو الاي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك " 

ومعنى اللبف االحسااان والبر والتكرمهق وهى هنا يكونا كاالخوين الا ين ينال أحدهما بر أخيه وصاالته 

 وصد  القائل حين قال " رب أخ لم تلده أمك " 

وقال االحناف: هو الصاديو المتناهى صاداقته بحيث يتصارف في مال االخر كما يشااء والصداقة بهاا  

 لى التحيز في شهادته إلى صديقهالمعنى قد تير الصديو رهم عدالتة إ

 حكم شهادة الصديق المالفف: 

 اختلف الفقهاء في قبولهم لشهادة الصديو المالطف إلى قولين: 

 القول األول: 

وفيه ذهبوا إلى عدم قبول شاااهادة الشااااهد هنا واساااتدلواعلى (90)وهولالحنافق والمالكيهق وقول الحنابله 

  0 بالقياس ذلك

هادة الصاديو المالطف على شهادة االب إلبنه والعكس حيث أن كالهما يسره ما حيث قاموا بقياس شا -

  (99)يسر اآلخر ويضره ما يضراآلخر 

 على شهادة العدو على عدوه فالعدو مع عدوه ال صلة بينهما في حين  والقياس العكسى -

ان الصاديو الحميم بينه وبين صاديقه صله قويه فبعض االصدقاء مع صديقه ينسى كل شىء وال يبالى  

 . (99)ان يشهد له بالباطل وال سيما إن وصل االمر بينهما لحد العشو 

ه يعنى يقوم بشابونهق وإعاشته ألنه يتهم في ها -واشاترط المالكيه هنا ان يناله نفقتهق أو يكون في عياله 

 في شهادته له بير النفع له اودفع الضررعنه  الحاله

 ولم تتبر  بقية المااهو إلى هاه الدرجه من الحميميه واكنفت بالصداقة المبلقه.  

 

 

  

                                           

 .(169/ 4ان رحاشية الدسوقى المرجع السابو ) ( 96)

(ق حاشية الدسوقى المرجع 401/ 9(ق شرح منح اليليل المرجع السابو )113/ 0حاشية قرة عيون االخيار المرجع السابو ) ( 90)

(ق المدونة الكبر  259/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 50/ 4(ق موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) 169/ 4السابو ) 

(. د/احمد الحصر /علم القضاء/المرجع السابو 441/ 15ح الممتع المرجع السابو ) (ق الشر156/ 5المرجع السابو ) 

 .259ص

 .66د/عبد الرحمن محمدعبد القادر/موانع الشهادة/ المرجع السابو ص( 99)

 .(441/ 15ان رالشرح الممتع المرجع السابو ) ( 99)
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 القول الثانى: 

وقد ذهبوا إلى قبول شهادة الصديو المالطف إن كان عدال فالقاعدة هى ان (90)وهوللشاافعيهق وال اهرية

 ليه. كل عدل فهو مقبول لكل أحد وع

 : همطلق الصداق

واال لو كانت مانعه لكان في  (91)كما ان الفقهاء قد اتفقوا على ان مبلو الصااااداقة ال تمنع من الشااااهادة  

 ذلك ايياب على الناس بأال يتصادقوا 

 وقد استدلوا على ذلك بعموم اآليا ق كما استدلوا ببعد التهمةق أو انتفائها.  

 إذ ال يعقل أن يشهد لصديقه قور لنفع صديقه بمضرة نفسه.  

 -القول الراجح:  

والا  يميل إليه فكر  المتوارع هو ترك االمر للقارى فال تقبل شهادة الصديو مبلقاق أو ترد مبلقا  -

 بل يدرس القارى كل حاله على حده فيقضى بحسو حال الصديو أو درجة الصداقة.

  

                                           

 .(539/ 9)  (ق المحلى المرجع السابو19/13ان رنهاية المبلو المرجع السابو)( 90)

(ق موسوعة الفقة 156/ 5(ق المدونة الكبر  المرجع السابو ) 113/ 0ان رحاشية قرة عيون االخيار المرجع السابو ) ( 91)

(ق 259/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 401/ 9(ق شرح منح اليليل المرجع السابو )50/ 4المالكى المرجع السابو ) 

(ق المحلى 422/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 93/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 304/ 9نهاية المحتاج المرجع السابو ) 

 .(36/ 5(ق البحر الزخار المرجع السابو ) 539/ 9المرجع السابو ) 
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 الثالث:  بابال

 المصلحه وتأثيرها على الشاهد في 

   -مقدمة:  -

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ٹ ٹ چ مما ال شاااااك فيه ان االنساااااان جبل على حو المال وقد  

ق وحو [ 14]آل عمران:  چ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے

ويقول ق[ 20]الفير:   چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ٹ چ  يقول االنسان للمال ليس حبا بسيبا بل كبير وفى ذلك 

 [ 9]العاديا :   چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  چ 

وهاا الحو للمال ييعل االنساان اكثر حرصا على الحصول عليه مما قد يدفعه لشهادة الزور من أجل  -

 هاا المال 

وحماية من المشاااارع للشاااااهد من حبه للمال كان الواجو رد شااااهادة الشاااااهد التي بها يدفع مغرما أو  -

 هاا الصدد بعض الوسائل  يحوق مغنماق وسوف اتناول في

 التي قد يحصل منها االنسان على المال وأعرض لتناول الفقهاء شهادة الشاهد فيها

واتناول في هاا المقام حكم شاهادة الشاريكق ثم حكم شاهادة االجيرق ثم حكم شهادة الدائنق ثم حكم شهادة 

خمساااااةق وذلك الن الشاااااهادة في هاه االحوال تعود بالنفع على فصاااااول  االجيرق ثم حكم شاااااهادة الوكيلق في

 ق ثم اتناول حكم شهادة الوصى فيما هو وصى فيه. 0الشاهد
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 األول:  فصلال

 في حكم شهادة الشريك في الفقة اإلسالمي 

 أقسام الشركه: وأبدأ الحديث هنا عن 

 هق أو شركه وجوه. الشركة بين شريكين أو اكثر قد تكون شركه عنانق أو شركه مفاور 

 شركة العنان:  -1

قيل مأخوذه من العن وهو االعراضق وعلى ذلك فالمعنى ان الشااااركه تقع على حسااااو ما يعن لها في  

 كل التيارا ق أو بعضها دون بعض وعند تساو  االموال أو تفارلها 

وقيال مأخوذةمن عنان الفرس والا  يكون ببحد  يديه ويده األخر  مبلقة يفعل بها ما يشاااااااء وتكون 

 الشركة هنا في بعض االموال ويتصرف كال منهما في باقى ماله كيف يشاء 

 وقيل سميت عنان ألن كل واحد جعل عنان التصرف في المال المشترك لصاحبه 

 ( شركة المفاوضه: 2

 ومعناها في اللغة: المساواة.  

 وفى الشرع: المساواة في رأس المالق والتصرفق وهير ذلك.  

 (92)وقيل هى من التفويض ألن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال -

: ففيها يشاااترك الوجيهان بأن يبتاع كل واحد منهما بماجل لهما فبذا باعا كان اما شاااركة الوجوه -3 

 (93)ل عن االثمان بينهما الفار

 شركة العنان:  حكم

 شركة العنان جائزةبالسنةق واالجماعق والمعقول. 

 اوال: السنة

ما رو  ان أساااااامة بن شاااااريك جاء إلى النبى "ص" فقال " أتعرفنى ؟ فقال النبى "ص" وكيف ال  -1 

  (94)اعرفك وكنت شريكى وفى الشريك ال تدار  وال تمار  " 

 وجه الداللة:  -

 ان النبى "ص" كان قد شارك أسامة بن شريك وعليه فهى سنة فعليه -1 

 ان النبى "ص" بعث والناس يتعاملون بها ولم ينههم النبى "ص" عنها  -2 

 وعلية فانها سنة تقريرية 

  

                                           

 .وما بعدها09ان ر د. حامد الفقى /موانع الشهادة / المرجع السابو ( 92)

 .(2/239ان رقادالمحتاج المرجع السابو)( 93)

 .2290ق خرجةابن ماجة فى سننة برقم2936خرجةابو داودفى سننة برقم( 94)
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 ثانيا: االجماع 

حياث انعقاد االجمااع علي مشااااااروعيتهاا وتعاامال النااس بهاا في كال العصااااااور من هير نكير وما رآه 

 (95)لمسلمون حسنا فهو عند الله حسنا ا

 ثالثا: المعقول 

ان هاه الشركة بها تقضى مصالح العبادق وبها ينمو مالهم فكانت مشروعه كما انها تشتمل على الوكالة  

 والوكالة جائزة شرعا. 

 حكم شركة المفاوضة

  -فهى جائزة ايضا لآلتى:  

  (96)أع م بركه "  ما رو  عن النبى "ص" أنه قال " تفاوروا فبنه -1

أنها مشتمله على أمرين جائزين وهما الوكالة والكفالةق ولما كان كل واحد منهما جائز على االنفراد  -2

 فبنه يكون جائز كالك في حالة اإلجماع 

 أنها طريو إلستنماء المال أو تحصيله والحاجة إلى ذلك متحققة فكانت جائزه  -3

 حكم شهادة الشريك:  

سواء كانت هاه الشركة  (90)لقد اتفو جمهور الفقهاء على رد شاهادة الشاريك لشريكه في مال الشركة - 

 في عدالته ام ال.  (99)شركة عنانق أو شركة مفاورهق أو شركة وجوهق وسواء كان هاا الشريك مبرقا

 لنيعى والثور  .وممن قال بالك شريح ا (99)وقد قال ابن قدامه في ذلك " ال نعلم في ذلك ميالفا "  

 والعلة في ذلك: هى التهمة وهى تمنع من قبول الشهادة باتفا  الفقهاء وذلك لآلتى -

 اوال: السنة

  (100)( قول النبى "ص" ال تيوق شهادة خصم وال رنين " 1 

 وجةالداللة: 

 هوان الشريك متهم هنا بأنه يير النفع لنفسهق أو يدفع الضرر عنها. 

  تيوق الن ما يحصل عليه الشريك هنا يكون للشاهد نصيو منه.وشهادة الشير لنفسه ال 

                                           

 .512برقم105ان ر االجماع البن المنارص( 95)

 .؟؟؟؟ (96)

 0(ق البحر الرائو المرجع السابو ) 220/ 4(ق تبيين الحقائو المرجع السابو ) 26/ 9ان ربدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 90)

(ق حاشية الدسوقى 0/134(ق حاشية قرة عيون االخيار المرجع السابو ) 400/ 0السابو ) (ق شرح فتح القدير المرجع 92/

(ق المدونة 269/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 50/ 4(ق موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) 169/ 4المرجع السابو ) 

(ق 211/ 9(ق رورة البالبين المرجع السابو ) 301/ 9(ق نهاية المحتاج المرجع السابو ) 156/ 5الكبر  المرجع السابو ) 

(ق 4339/ 15(ق الشرح الممتع المرجع السابو ) 429/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 91/ 14المغنى المرجع السابو ) 

 .(132/ 13(ق شرح النيل المرجع السابو ) 34/ 5البحر الزخار المرجع السابو ) 

تزيد عدالتة على اقرانة ـ  أيم الفاعل منة مبرق بكسر الراءق ومعناة راهر العدالة ـ برق فعل القم مبنى للفاعلق واس( 99)

 .(169/ 4ان رحاشية الدسوقى المرجع السابو ) 

 .(14/91ان ر المغنى المرجع السابو ) ( 99)

 .الحديث سبو تيريية قريبا( 100)
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في حين تقبل الشاهادة هنا في هير أموال الشركه متى كان الشريك عدال سواء كان مبرقا ام الق وسواء 

 كانت الشركه شركة عنانق أو مفاورةق أو وجوهق كما تقبل في سائر الحقو . 

 (101)وال لدافع المغرم " قول النبى "ص" ال شهادة ليار المغنم  -2

 وجة الداللة: 

هوان مقتضاااى قبول الشاااهادة هو العدالة وهى متحققة فيهق والمانع من قبولها هو تهمة جر النفع أو دفع 

  (102)الضرر وهى موجودة في مال الشركة اماهيرة فمنتفيه 

لعبده وال العبد ( ماخرج عبد الرقا  عن الثور  عن منصاااور عن ابراهيم " ال تيوق شاااهادة السااايد 3

 . (103)لسيدهق وال الشريك لشريكه في الشىء إذا كان بينهما فأما فيما سو  ذلك فشهادته جائزه"

 وجة الداللة: 

 ان الحديث صريح في رد شهادة الشريك في مال الشركة. 

 ثانيا: االجماع: 

 .(104)كا فيهحيث نقل ابن المرتضى االجماع على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شري

عدل شااهاده لغيره أو عليه إال ان ال اهر في ماهبه ن كان راهر ماهبه انه ييوق لكل وأما ابن حزم وا 

انه ال يييز شاهادة الشاريك لشاريكه في المشترك بينهماق وذلك ألنه ال يقبل شهادة اليصم المدعى لنفسه إذ ان 

" فان المدعى لنفسه المياصم ال تقبل دعواه لنفسه  شاهادة اليصم لنفسه ال تقبل عنده وال عنده هيره حيث قال

 .( 105)بال شك
  

                                           

 .22959برقم ق وابن ابى شيبةمن قول شريح15301خرجة عبد الرقا  فى مصنفة برقم( 101)

(ق المغنى المرجع السابو ) 169/ 4(ق حاشية الدسوقى المرجع السابو ) 400/ 0ان ر شرح فتح القدير المرجع السابو ) ( 102)

14 /92). 

 .15395خرجة عبد الرقا  فى مصنفة برقم( 103)

 .(5/36ان رالبحر الزخار المرجع السابو ) ( 104)

 .بالهامش61القادر/موانع الشهادة/ المرجع السابو صان رد/عبد الرحمن محمدعبد ( 105)
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 الثانى:  فصلال

 في شهادة االجير لمستأجره في الفقة اإلسالمي

   -األجير: و

قد يكون مشتركا ويسميه البعض بالصانع: كاليياطق و الحدادق والنيار وما شابه ذلكق وقد يكون أجير  

خاص يعمل عند المساااتأجر مشااااهرةق أو مساااانهةق أو مياومة ويساااميه الحنفية بأجير الوحدق وقد يكون أجيرا 

  0يعمل مقابل إقامتهق وإعاشته ويسميه االحناف بالتلميا 

 -ر لمستأجره: جيحكم شهادة اال

 األجير المشترك: 

ان كان عدال وذلك النه يسااااتحو االجر  (106)ذهو جمهور الفقهاء إلى قبول شااااهادة االجير المشااااترك  

بتمام العملق وعليه فبنه ال يساااتحو بشاااهادته لمساااتأجره أجرا فتنتفى التهمه وتقبل شاااهادته كشاااهادة القابلة في 

 الوالدة 

إلى عدم  (100)فاهو االحنافق وبعض المالكيةق والزيديةق والحنابله فيما اسااااااتأجره فيه : ال اصأما االجير

 قبول شهادته واحتيوا في ذلك: 

بأن ألجير الياص يساااتحو االجر بمضاااى الزمانق ومن ثم فبن كان يساااتوجو األجر لزمان االجاره  -

 فأنه يكون متهما. 

في مدة األجاره ومن ثم لو جاق  شهادته لكانت  كما ان منافع االجير الياص تكون مساتحقه للمساتأجر

  0شهادته باالجر 

 قبول شهادته إن كان مبرقا في العدالة ألن االبراق ينفى عنه تهمة الكاب.  (109)وير  بعض المالكية 

 االجير التابع لمستأجرة

 أما االجير التابع لمستأجره في اقامته وإعاشتهق فقداختلف الفقهاء في قبول شهادته إلى قولين: 

 

 

 

  

                                           

(ق حاشية قرة عيون االخيار المرجع 93/ 0(ق البحر الرائو المرجع السابو ) 4/219ان رتبيين الحقائو المرجع السابو )( 106)

(ق شرح 46/ 4(ق موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) 169/ 4(ق حاشية الدسوقى المرجع السابو ) 0/130السابو )

 .(5/30(ق البحر الزخار المرجع السابو ) 401/ 9منح اليليل المرجع السابو )

(ق شرح فتح القدير المرجع 0/130(ق حاشية قرة عيون االخيار المرجع السابو )93/ 0ان رالبحر الرائو المرجع السابو ) ( 100)

(ق (ق البحر الزخار المرجع 29/425جع السابو ) (ق المقنع المر09/ 14(ق (ق المغنى المرجع السابو ) 404/ 0السابو ) 

وما بعدهاق د/المرتضى المحبور /عدالة الرواة 246(ق د/احمدالحصر /علم القضاء /المرجع السابو ص5/30السابو ) 

 .313والشهود/رسالة سابقة ص

 .(401/ 9ان ر شرح منح اليليل المرجع السابو )( 109)
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 القول األول: 

ق واساااتدلوا على ذلك (109)وفيه ذهو االحنافق والمالكيةق والشاااافعيهق والزيديه إلى عدم قبول شاااهادته 

 بالسنةق والقياسق والمعقول. 

 اوال: السنه: 

" " ال تقباال شااااااهااادة الولااد لوالاادهق والالوالااد لولاادهق وال المرأة لزوجهااا وال الزوج قول النبى "ص -1 

  (110)" 0000إلمرأتهق وال العبد لسيده وال المولى لعبدهق وال األجير لمن استأجره 

 وجه الداللة:  -

 ان النر إن صح صريح في عدم قبول شهادة االجير لمن استأجره 

  (111)قوله "ص" " ال تيوق شهادة خصم وال رنين وال جار إلى نفسه " -2

 وجه الداللة:  -

ان من يير بشاااااهادته إلى نفساااااه نفعا ال تقبل شاااااهادتهق والنفع الاي يعود على المساااااتأجر هناينتفع به 

  -بالفتح  -المستأجر

  (112)"  000قوله "ص" " وال شهادة للقانع بأهل البيت -3

   وجه الداللة: -

القنوع من الساااااال والمراد هنا التابع للقوم كاليادمق واالجير التابع النه بمنزله السااااائل يبلو معاشااااه 

 منهم وهو من القنوع ال من القناعة 

 ثانيا: القياس

حيث قاس المالكية عدم قبول شاهادة االجير هناعلى عدم قبول شهادة االخ الخيه إن كان في عياله ألن  

 (113)ره لنفسه ما ييره من نفع يي

  

                                           

(ق حاشية قرة عيون االخيار المرجع 93/ 0(ق البحر الرائو المرجع السابو ) 4/219)ان رتبيين الحقائو المرجع السابو ( 109)

(ق شرح 46/ 4(ق موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) 169/ 4(ق حاشية الدسوقى المرجع السابو ) 0/139السابو )

 .(5/30(ق البحر الزخار المرجع السابو ) 401/ 9منح اليليل المرجع السابو )

 .لحديث سبو تيريية قريباا( 110)

 .الحديث سبو تيريية قريبا( 111)

خرجةابو داودفى سننة عن عمروابن شعيو عن ابية عن جدة انرسول الله "ص""رد شهادة اليائن واليائنةق وذ  ( 112)

 .الغمرعلى اخيةق وشهادة القانع بأهل البيتق وأجاقها لغيرهم"

 .(152/ 5(ق المدونة الكبر  المرجع السابو ) 46/ 4موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) ( 113)
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 ثالثا: االثار

   (114)رو  عبد الرقا  عن شريح قوله " ال تيوق شهادة العبد لسيده وال االجير لمن استأجره " 

 -رابعا: المعقول: 

أنه ال تقبل شاااهادته للتهمة حيث أنه بشاااهادته يير النفع لمساااتأجره ومن ثم لنفساااه أو يدفع الضااار عن  

مساتأجره ومن ثم يدفعه عن نفسهق وقد قال االمام الزيلعى في ذلك "انه يعد ررراستاذة رررنفسة ونفعة نفع 

  (115)نفسة"

ايا كان لمسااااتأجرهق وذلك النعدام إلى قبول شااااهادة االجير (116)وذهو ال اهريةفية: :  القول الثانى

 التهمه في حقه المانته التي تستوجبها عدالة الشاهد. 

 القول الراجح: 

و هو القول األول وذلك لقوة ادلتة وخلوها من المعاررااةق ولوجود الشاابهة في شااهادتهق وقد صاارنا في 

 قمان قد خربت فيه الزمم. 

  

                                           

 .15394خرجة عبد الرقا  فى مصنفة برقم( 114)

 .(4/220ان رتبيين الحقائو المرجع السابو )( 115)

 .(539/ 9المحلى المرجع السابو ) ( 116)
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 الثالث:  فصلال

 وأثرها على الشاهد * في شهادة الدائن لمدينه 

 لقد فر  الفقهاء في قبول شهادة الشاهد لمدينه بين ما إن كان المدين موسر أو معسر 

 اوال: حكم شهادة الدائن لمدينة الموسر 

ذهو جمهور الفقهاء إلى قبول شااااهادة الدائن إلى مدينه الموسااااارق و ذلك النتفاء تهمة جر النفع لنفساااااه 

 . (110)لماليه أو هيرها بشهادته له بحو من الحقو  ا

 ثانيا: حكم شهادةالدائن لمدينة المعسر 

 الحقو  االخر أواما ان كان المدين معسر فقد ميز الفقهاء بين الشهادة له في االموال  -

 حكم شهادة الشاهد لمدينة في الحقوق غير المالية

 االموالفقدأجاق الفقهاء للدائن المعسر الشهادة لمدينة في الحقو  االخر  هير 

   -حكم شهادة الشاهد لمدينة في االموال: 

 فقد اختلف الفقهاءفى قبول شهادة الدائن لمدينة المعسر إلى قولين:  

 القول: األول

إلى عدم قبول شاااااهادة الدائن لمدينه المفلس  (119)وفيه ذهو المالكيةق والشاااااافعيةق والحنابلهق والزيدية  

 ت الديون تركتهالمحيور عليهق أو الاي ما  وقد استغرق

 ومن ثم تكون شهادته  0وحيتهم ان حو الدائن يتعلو بما يثبت للمدين من اموال بشهادته له  

في هاه الحاله شااااهادة لنفسااااهق حيث ان إيثار المدين ييعل من حو الدائن المبالبة بحقه فيكون بالك قد 

 0جر لنفسه نفعا 

 شهادة المدين لمدينة المفل  قبل الحجر عليه 

 ا شهادته لمدينه المفلس قبل الحير عليه فيرون انها مقبوله: أم -

وحيتهم ان حو الدائن ال يتعلو في هاه الحالة بمال المفلس المشااهود له بما فيه المال الاي شااهد له بهق  

 وانما حو الدائن بامة المدين وعليه فال تهمة في شهادته 

ريو الحلول وهنا ذهبوا إلى رد شهادة الدائن النها تعد كما ميز المالكيه بين ما ان كان الدين حال أو ق -

 شهادة لنفسهق وبين ما ان كان دينه لم يحل أداؤه فهنا تقبل شهادته

  

                                           

موسوعة الفقة المالكى المرجع (ق 106/ 4(ق حاشية الدسوقى المرجع السابو ) 94/ 0ان ر البحر الرائو المرجع السابو ) ( 110)

 .(200/ 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 421/ 9(ق شرح منح اليليل المرجع السابو )00/ 4السابو ) 

 10(ق الاخيرة المرجع السابو ) 421/ 9(ق شرح منح اليليل المرجع السابو )106/ 4حاشية الدسوقى المرجع السابو ) ( 119)

(ق رورة البالبين المرجع السابو 302/ 9(ق نهاية المحتاج المرجع السابو ) 62/ 23) (. الميموع المرجع السابو 200/

(. البحر الزخار المرجع السابو ) 433/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 06/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 211/ 9) 

5/33). 
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 القول: الثانى 

إلى قبول شاهادة الدائن العدل المفلس في الحقو  الماليه وحيتهم  (119)وفيه ذهو االحناف وال اهرية  -

ه وال تصاارف له عليه ومن ثم فال توجد تهمة جر النفع إلى نفسااه بشااهادته انه ال والية للدائن على المشااهود ب

 للمدين فتكون شهادته مقبوله 

 كما ذهبوا إلى عدم قبول شهادته لمدينه بعد موته لتعلو حقه بالتركه كالموصى له  -

   -القول الراجح:  

ببيثار مدينه يسااترد دينه ومن ثم فقد يشااهد  -هو قول اليمهور وذلك لوجود التهمة في حو الدائن الاي  

 شهادة قور من اجل تحقيو هدفه في استرداد دينه ومن ثم تكون شهادته هنا شهادة لنفسه.

  

                                           

(ق البحر الرائو المرجع السابو) 400/ 0جع السابو ) (ق شرح فتح القدير المر220/ 4ان رتبيين الحقائو المرجع السابو ) ( 119)

لمدينةتاخا من مبدئة العام  شهادتهمعسرا لكن قبول  أو( واما ابن حزم فلم يصرح بشهادة الدائن لمدينة موسرا كان 95/ 0

 .(9/539عليه" ان ر المحلى المرجع السابو ) أووالا  قال فية بقبول شهادة كل عدل لكل أحد 
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 الرابع:  فصلال

 في شهادة الوكيل لموكله

حكم شاااااهادة الوكيلق ثم حكم شاااااهادة الوكيل بعد  وكالةق ثموابدأ الحديث كالعادة بالتعريفق ثم اقسااااام ال

 عزلة. 

 اوال: تعريف الوكالة

 . (120)الوكالة في اللغة هى تفويض التصرف إلى الغير :التعريف اللغوى -1

بأن ينيو شااااااير مثلة ): فقدعرفهااسااااااتاذنا الفاراااااال الدكتور/محمود حساااااان التعريف الفقهى -2

 . (121)مما يقبل النيابة شرعا بنفسةق وكان فيهليتصرف له فيما ييوقلة التصرف 

 وقد ذهو الفقهاء إلى ان الوكيل قد يكون وكيل خاص أو وكيل عام  ثانيا: اقسام الوكالة:

 هو الشير الاي يوكله موكله في خصومه بعينها رد رجل بعينه  الوكيل ال اص:

هو الشاير الاي يوكله موكله في كل اليصوما  التي تقع بينه وبين أيا من الناس في  الوكيل العام:

  (122)كل حو من الحقو  

 لقد اختلف الفقهاء في حكم قبول شهادة الوكيل لموكلة إلى قولين:  ثالثا: حكم شهادة الوكيل:

 القول: األول 

سااواء كان وكيل خاصق أو عام ما  (123)وفيه ذهو جمهور الفقهاء إلى رد شااهادة الوكيل فيما وكل فيه  

 دام في وكالته والعلة في ذلك: 

انه يصير خصما ومن ثم تكون شهادته لنفسهق حيث انه بالوكاله يثبت له حو المبالبه والتصرفق ومن 

 0ثم يكون في شهادته جلو نفع لنفسه أو دفع رر عنها ويكون متهما ألنه في اليصومه يقوم مقام الموكل 

 نى: القول الثا

وهو لل اهريه وذهبوا إلى قبول شهادة الوكيل لموكل فيما وكله وذلك الن المبدأ عندهم هو ان كل عدل  

  (124)تيوق شهادته لكل أحد وعليه 

  

                                           

 .690الوجيز المرجع السابو صالمعيم ( 120)

من القانون المدنى الوكالة 699ق وقد عرفت المادة/0/المرجع السابو صاإلسالميد/محمود حسن /عقد الوكالة فى الفقة ( 121)

 .بانها "عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل

 .(160ـ 616/ 0ان رحاشية قرة عيون االخيار المرجع السابو ) ( 122)

(ق حاشية قرة عيون 426ـ 425/ 0(ق شرح فتح القدير المرجع السابو ) 26/ 9ان ربدائع الصنائع المرجع السابو ) ( 123)

 9(ق رورة البالبين المرجع السابو ) 62/ 23(ق الميموع المرجع السابو ) 160ـ 166/ 0االخيار المرجع السابو ) 

(ق 33/ 5(ق البحر الزخار المرجع السابو ) 420/ 29المقنع المرجع السابو )  (ق06/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 211/

 .249(ق د/احمدالحصر /علم القضاء /المرجع السابو ص130/ 13شرح النيل المرجع السابو ) 

 .(539/ 9ان ر المحلى المرجع السابو ) ( 124)
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 القول الراجح:  -

هو القول األول والا  ذهو إلى رد شاهادة الوكيل فيما وكل فيه ألنه يعد خصاما وشهادته تكون شهادة  

  0لنفسه ومن ثم ال تقبل شهادته 

وان كاانت محكمة النقض قد ذهبت إلى خالف ذلكق فقد ذهبت محكمة النقض إلى انه ال تعارض بين • 

ا ان هاه الشهادة ال تنصو على أسرار المهنه وال تمس صافة المحامى عن المتهم والشاهادة في الدعو ق طالم

حو الادفااعق وال ييوق ان يبنى على حو المتهم في اختياار محاميه حرمان المحكمه من سااااااماع شااااااهادة هاا 

  (125)المحامى إذا كانت هاه الشهادة القمه الرهار الحقيقه " 

 رابعا: حكم شهادة الوكيل بعد عزلة

وكالهق وكان توكيله خاص أو عام فهنا تقبل شهادته إن لم يشهد عند القارى اما ان عزل الوكيل عن ال -

 قبل عزله. 

وخالف في ذلك أبو يوساااف ورد شاااهادته هنا رهم أن اليصاااومه لم تثبت عند القاراااى في حين ذهو 

 . هاليمهور إلى رد شهادته ان ثبتت اليصومة عند القارى فيما وكل فيه وما حد  في أثناء وكالته وقبل عزل

  

                                           

 .(1/119ميموعة القواعد)1929يناير 3ان ر نقض ( 125)



39 

 ال ام :  فصلال

 في شهادة الوصى للموصى عليه

 وأبدأ الكالم بتعريف الوصىق ثم تعيينةق ثم عزلةق ثم أختم بحكم شهادته

 اوال: تعريف الوصى

 . (126)الوصى في اللغة هو من يقوم على شبون الصغار :التعريف الغوى -1

هو الشااااااير الاي يقيمة االنسااااااان مقامة بعد وفاتة في تصاااااارف من  :التعريف االصففففففطالحى -2

 . (120)التصرفا ق أو في تدبيرشبون اوالدة الصغارورعايتهم

 ثانيا: تعيين الوصى: 

يقوم االب بتعيين الوصى ببتفا  الفقهاءق واختلف الفقهاء في من ييوق له تعيينةمن اليدق أ والوصىق أ  

 . (129)واالم 

 ثالثا: عزل الوصى: 

وعند تعيينه ال ييوق للقاراى عزله اال ان ثبت فساقه وخيانته وعرف عنه الشرق وال ينصو معه هيره 

  (129)اال إن ثبت عيزه عن التصرف 

 ثالثا: حكم شهادة الوصى لوصيه 

 إختلف الفقهاء في قبول شهادة الوصى إلى قولين:  

 -القول األول: 

 ان كان من له الوصاية عليهم صغارا.  وذهبوا إلى رد شهادته (130)وهو ليمهور الفقهاء 

 القول الثانى: 

 وذهبوا إلى قبول شهاده الوصى للموصى عليه.  (131)وهو لل اهريه  -

  

                                           

 .602الوجيز المرجع السابو صالمعيم ( 126)

 .52والقانون المصر  والكويتى/طبعة دار القلم بالمنصورةص اإلسالميد/محمودحسن/ ن رية النيابة االتفاقيةفى التشريع ( 120)

 .المرجع السابو نفس الصفحة( 129)

 .(166/ 0ان رحاشية قرة عيون االخيار المرجع السابو ) ( 129)

(ق شرح فتح القدير 26/ 9(ق بدائع الصنائع المرجع السابو ) 166/ 0المرجع السابو )  ان رحاشية قرة عيون االخيار( 130)

(ق 66/ 4(ق موسوعة الفقة المالكى المرجع السابو ) 165/ 5(ق المدونة الكبر  المرجع السابو ) 424/ 0المرجع السابو ) 

(ق 211/ 9رورة البالبين المرجع السابو ) (ق 62/ 23(ق الميموع المرجع السابو ) 200/ 10الاخيرة المرجع السابو ) 

(ق البحر 420/ 29(ق المقنع المرجع السابو ) 06/ 14(ق المغنى المرجع السابو ) 301/ 9نهاية المحتاج المرجع السابو ) 

 .(130/ 13(ق شرح النيل المرجع السابو ) 33/ 5الزخار المرجع السابو ) 

 .(539/ 9ان رالمحلى المرجع السابو ) ( 131)



40 

   -واستدل القول األول:  

بأنه يحل محل الميتق ومن ثم فان شاااهادته تعد شاااهادة لنفساااهق بها يثبت لنفساااه سااالبه التصااارف في  

المشااهود بهق وبالك ييلو لنفسااه بهاه الشااهادة نفعا أو يدفع عنها راارراق ومن ثم فهو متهم وشااهادة المتهم ال 

 تقبل. 

 أما ان كانوا كبارا جاق  شهادته النه ال يتهم في هاه الحالة  

   -واستدل القول الثانى: 

شهادته لكل أحد وعليه  والا  ذهو إلى قبول شاهادة الوصى فيما هو وصى فيه إلى ان كل عدل تيوق 

 وهو مبدأ ال اهريه 

   -القول الراجح: 

هو القول األول والا  ذهو إلى رد شااهادة الوصااى فيما هو وصااى فيه ألنها تعد شااهادة لنفسااه ييلو  -

 بها النفع لنفسه أو يدفع بها الضر عنها.
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 : لباب الرابعا

 في حماية الشهود في التشريع المصرى 

لقد جاء موقف المشاارع المصاار  هزيال في مقابلة االتفاقيا  الدوليه وتشااريعا  الدول الغربيه من  -  

حياث االهتماام بحمااياة الشااااااهودق حياث أناه نر على هااه الحمااية في قانون البفلق وقانون مكافحة االتيار 

 بالبشرق في حين أهفل حمايتة في فروع القانون االخر  

 وقد قمت بتقسيم هاا الباب الي فصلين 

 لقاصره علي جرام معينه االول : في الحمايه ا  

 الثاني :في الحمايه العامه للشهود في كل القضايا و        

 الفصل االول :

 في الحمايه القاصره علي جرام معينه

 عن :وقد قمت بالحديث في هاا الفصل 

 

  -: 2002لسنة  121حماية الشهود في قانون الطفل رقم أوال :

 116لقد اهتم المشاارع المصاار  بالبفل وحمايته أمام القضاااء حيث نر في قانون البفل في مادته /  

على ان " يكون لالطفال المينى عليهم واالطفال الشاااااهود في جميع مراحل الضااااابأق والتحقيوق والمحاكمهق 

إليهمق وفى المعامله بكرامهق واشفا  مع االحترام الكامل لسالمتهم البدنيه والنفسيه  والتنفيا الحو في االستماع

واالخالقيهق والحو في الحماية والمساعده الصحيه واالجتماعيه والقانونيهق وإعادة التأهيل والدم  في الميتمع 

 اليريمه والشاااهود عليها " في راااوء المباد ء التوجيهيه لالمم المتحده بشاااأن توفير العداله لالطفال راااحايا
(132) 

وهاا النر تبر  إلى وجوب حماية االطفال سااااااواء كانوا رااااااحايا أو شااااااهود في رااااااوء المباد ء 

التوجيهيه لالمم المتحدهق وقد احساااان المشاااارع المصاااار  في هاا القانون بالتنبيه على راااارورة توفير حماية 

بل ان يبلو خاصااااة لالطفالق عندما يأخا البفل مركز الشاااااهد في جريمه أو يكون هو المينى عليه فيهاق وق

من البفل ان يشاااااهد ينبغى ان يتم تقييم المياطر التي قد يتعرض لها هو وأسااااارته الكما ينبغى ان تقيم االثار 

وكما ينبغى ان يحمى البفل في أثناء المحاكمه ينبغى  0النفساااااايه التي يتعرض لها البفل عند تكراره القواله 

  (133) 0ن هوية هاا البفل ومحل إقامته حمايته بعد إطال  سراح المعتقل وذلك بعدم الكشف ع

   -رأى الباحث المتواضع: 

رهم ان القانون قد نر على حماية البفل القانونيه للحفار على سااالمته البدنيهق والنفساايهق واالخالقيه  

ن اإال أنه يضع آليا  هاه الحمايه كما ورعتها االتفاقيا  الدوليه والتشريعا  الغربيهق وكان اليدير بالمشرع 

  0يشمل بهاه الحمايه ذو  االحتياجا  الياصهق والنساءق والشيوخ الاين يحتاجون إلى معامله خاصه 

  

                                           

د/ أبو العال النمر / حماية المبلغين والشهود عن الميالفا  فى التشريع المصر  / ورشة عمل لصانعى السياسا  فى ( 132)

 .22/ ص  2009مصر فى مايو سنة 

 .52م / أشرف الدعدع / حماية أمن الشهود /ص ( 133)
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  -: 2010لسنة  16حماية الشهود في قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم  ثانيا: 

 التي حيث قرر هاا القانون حو الشاااهود المهددين في الحمايه أثناء مباشااارة إجراءا  الدعو  الينائيه 

يدلون بشاهادتهم فيها ن را لما قد يتعرراوا له من مياطر وتهديدا  بسابو إدالئهم بشاهادتهم وذلك بنصه في 

على ان " يعاقو بالساااين كل من أفصاااح أو كشاااف عن هوية المينى عليه أو الشااااهد بما يعرراااه  9الماده / 

هير هير صحيحه عن حقوقه القانونيه لليبر أو يصيبه بالضررق أو سهل إتصال اليناة بهق أو مده بمعلوما  

 بقصد االررار بهق أو االخالل بسالمته البدنيهق أو النفسيهق أو العقليه " 

   -تقييم موقف المشرع المصرى: 

حو كال من  9لقاد أجااق المشاااااارع المصاااااار  من خالل ماا نر علياه في الفقره االخيره من الماده /  

م االتيار بالبشااار في تيهيل هويتهم بعدم االفصااااح عنها في ملف الشاااهود المهددينق والمينى عليهم في جرائ

 الدعو ق 

متى كان هناك خبر يحيأ بالشاااهد أو المينى عليه بساابو االفصاااح عن هويته في ملف الدعو ق كما 

عقاب من تساابو في الكشااف عن هوية المينى عليهق أو  9ان المشاارع قيادة في الحمايه قرر في نر الماده /

 . (134)يعرره لليبرق لكن المشرع لم يحدد شروط أو روابأ إعمال الشهادة الميهله  الشاهد بما

كما انه قيد المحكمه بحقو  الدفاعق ومقتضايا  مبدأ المواجهه بين اليصوم وهاا أمر منتقد إذ أن على  

المشارع ان يواقن بين حو الشهود والمينى عليهم في تيهيل هويتهم حال تعررهم لليبر وبين كفالة حقو  

 الدفاع التي تقتضى المواجهة بين اليصوم.

 كما ان المشرع لم يبين مدة الحمايه االجرائيه التي يتمتع بها الشهود وإجراءا  إنهائها.  -

  -إجراءات حماية الشهود بهذا القانون: 

 منها : لقد اهتم هاا القانون بورع إجراءا  لحماية الشهود والمينى عليهم - 

 تجهيل المجنى عليه والشاهد:  -1 

في تأمين  -ويأخا حكمهم الشااااااهود في ن رنا  -ى " حو المينى عليهم مناه عل 23فنر في المااده م/  

ساالمتهم اليسديهق والنفسيه والمعنويهق وكالك الحو في صون حرمته الشيصيه وهويته حتى لو إقتضى ذلك 

إعبائه هويه جديده فضال عن تقديم الدعم االدار  لهم بتبصيرهم باإلجراءا  االداريهق والقانونيهق والقضائيه 

 ذا  الصله وحصوله على المعلوما  المتعلقه بها 

وهاه الماده تبين انه في سااااابيل تأمين المينى عليه يتم تيهيل شااااايصاااااه ولو تبلو ذلك إعباؤه هويه 

كما نصاااااات على إيضاااااااح ما يلزمه من االجراءا  االداريه والقانونيهق والقضااااااائيه وما يلزمه من  0جديده 

  (135)معلوما  

 م: تأمين محل إقامته -2

من نفس القانون على حو المينى عليهق  24ولم يقتصااااار االمر على ذلك فحساااااو بل نصااااات الماده / 

والشااااااهد في تأمين محل إقامتهم فقالت " توفر الدوله أماكن مناسااااابه إلساااااتضاااااافة المينى عليهم في جرائم 

اميهمق وممثل همق ومحاإلتياربالبشرق وتكون منفصله عن تلك الميصصه لليناهق بحيث تسمح ببستقبالهم لزوي

                                           

 .65 – 64د/ خالد موسى تونى / الحمايه الينائيه واالجرائيه للشهود ص ( 134)

 .199د/ خالد موسى تونى / الحمايه الينائيه واالجرائيه للشهود المرجع السابو ص ( 135)
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السالبه الميتصه و ذلك كله بما ال ييل بسائر الضمانا  المقرره في هاا الشأن في قانون البفل أو أي قانون 

  (136)آخر " 

   -إنشاء لجنه لمكافحة االتجار بالبشر:  -3 

ه على وتكون تابعه لميلس الوقراءق تيتر هاه اللين 29وهااه الليناه نر عليهاا القانون في مادته / 

المسااتو  الوطنى بالتنساايو بين السااياسااا  واليبأ والبرام  المورااوعه لمكافحة االتيار بالبشاارق وحماية 

المينى عليهم وتقديم اليدما  لهمق وحماية الشهودق ويصدر بتن يم هاه اللينه وتحديد إختصاصاتها االخر ق 

  0وتشكيلها قرار من رئيس الوقراء 

م مساألة حماية الشاهود والمينى عليهم من خالل نصوص الئحيه رهبة والمشارع هنا ساعى إلى تن ي -

 (130)منه في عدم التقيد بنصاوص قانونيه يصاعو تعديلها إن رهر عدم تماشيها مع مقتضيا  الحمايه الواجبه 

 من هاا القانون  24ق 23وال شك أنه يكون من أهم أولويا  هاه اللينه العمل على تفعيل المواد 

   -الماليه للمجنى عليهم والشهود المهددين: المساعدات  -6

من ذا   20حيث اهتم المشاارع المصاار  بالمينى عليهم في قضااايا االتيار بالبشاار فنصاات الماده /  

القانون بقولها " ينشااأ صااندو  لمساااعدة رااحايا االتيار بالبشاار تكون له الشاايصااايه االعتباريه العامه يتبع 

لمساااااعدا  الماليه للمينى عليهم ممن لحقت بهم أراااارار ناجمه عن أي رئيس ميلس الوقراء ويتولى تقديم ا

  (139)من اليرائم المنصوص عليها في ذا  القانون "

خصااوصاااا ان المينى عليهم يواجهون كثيرا من المتاعو الصاااحيه ويحتاجون إلى نفقا  كثيره كما ان 

هاه اليرائم قد تاثر على قدرتهم على العمل لاا نر المشرع على إنشاء هاا الصندو  لمساعدتهمق والمشرع 

عليهق وذلك ألن الاين وإن لم ينر على مسااااااعدة الشاااااهود في هاه اليرائم إال ان الشااااااهد يأخا حكم المينى 

 يقومون بهاه اليرائم أعضاء في عصابا  

  0خبيره قد ياقوا هاا الشاهد 

   -تشجيع المرتك  التائ  في التشريع المصرى:  -ثانيا

لقد جاء موقف المشاارع المصاار  سااباقا في تشااييع المرتكو التائو عن إتفاقية االمم المتحده لمكافحة  

وذلك حين شااايع المشااارع المصااار  المشاااارك في جرائم  1 -32مادتها / الفسااااد والتى نصااات على ذلك في 

 الميدرا  والرشوه والتزوير على التوبه وهو ما أقوم بتناوله: 

 : 1610لسنة  122تشجيع المرتك  التائ  في قانون الم درات رقم  -1

سلبا  التي حيث ان المشرع المصر  أراد ان يشيع المشاركين في جرائم الميدرا  على مساعدة ال 

منه على  490تقوم على مكافحة التيارة في الميدرا  وذلك ببعفاءه من المسااااليهق وذلك بالنر في الماده / 

كال من باادر من الينااه باببالس الساااااالبا  العامه عن  35ق 34ق 33" يعفى من العقوباا  المقرره في المواد 

 اليريمه قبل علمها بها " 

الماده " فبذا حصاال االبالس بعد علم الساالبا  العامه باليريمه تعين ان  وجاء في الفقره الثانيه من نفس

                                           

 .199د/ خالد موسى تونى / الحمايه الينائيه واالجرائيه للشهود ص ( 136)

 .65د/ خالد موسى تونى / الحمايه الينائيه واالجرائيه للشهود ص ( 130)

 .199ائيه / ص د/ خالد موسى تونى / الحمايه الينائيه واالجر( 139)



44 

  (139)يوصل االبالس فعال إلى ربأ باقى اليناه " 

 وهاه الماده قد تبرقت إلى أربعة أمور: 

إفترض نر هااه الماده ان اليناه متعددون بحيث يحقو االبالس عنهم فائده في راااااابأ االخرين  -1* 

حكمة النقض بقولها " حتى يتمتع المبلغ باالعفاء من العقوبه يتعين اوال ان يثبت ان عدة وهااا ماا ذهبات اليه م

جناه سااهموا في إقتراف اليريمه المبلغ عنهاق وأن يقوم أحدهم بببالس السالبا  العامه بها يستحو بالك منحه 

  (140)" االعفاء.... فبن لم يثبت ان هناك جناه آخرين ساهموا في اليريمه فال إعفاء...

والثانى:  0فرقت الماده بين أمرين: األول هو التبليغ قبل علم السلبا ق وهنا يستفيد المبلغ باالعفاء  -2

ان يبلغ بعد علم الساالبا  وفى هاه الحاله يشااترط ان يقدم المبلغ ما يمكن الساالبا  من راابأ باقى اليناه فبن 

  (141) 0لم يتحقو ذلك فبنه ال يتمتع بهاا االعفاء 

ان الحو في االعفاء ليس متعلو بالن ام العام ومن ثم فعلى المنتفع ان يتمسااااك به إذ جاء في حكم  -3* 

المحكمه " إن محكمة المورااوع ليساات ملزمه بتقصااى أسااباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إال إذا دفع 

  (142)بالك أمامها " 

لنر ال يستفيد منه المبلغ بعد علم السلبا  إال إذا لقد جاء هاا اإلعفاء في حكم المكافأهق حيث أن ا -4*

أساااهم ببالهه في معاونة السااالبا  في الكشاااف عن مهربى الميدرا  واليرائم المنصاااوص عليها في المواد 

من ذلك القانونق فبن ثبت أن البالس هير جد  فال يسااااتحو صاااااحبه االعفاء لعدم بلوس النتييه  35ق 34ق 33

ءق لكن إن ثبت اليديه في البالس وأن عدم ربأ المتهمين ال يرجع إلى عدم صدقه بل التي يياق  عنها االعفا

إلى تقاعس السلبا  وهو من االمور التي يستقل بتقديرها قارى الموروع فبن ما إنتهى اليه الحكم من إعفاء 

  (143)المتهم من العقاب يكون قد أصاب حكم القانون " 

 الرشوه: تشجيع الموتك  التائ  في جريمة  -2

منااه على إعفاااء من بااادر من اليناااه بااببالس الحكومااه بوجود  49لقااد نر قااانون العقوبااا  في الماااده / 

إتفا  جنائى وإخبارها بمن إشترك فيه قبل وقوعه سواء كان جنايه أو جنحهق وقبل بحث وتفتيش الحكومه عن 

ين " اإلخبار فعال إلى ربأ اليناه االخر أولبك اليناهق فبن حد  االخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل
(144)  

أما إن كانت اليريمه قد وصاالت إلى علم الساالبا  فميرد التبليغ ال ينت  أثره المبلوب لءعفاء إال إذا  

إعترف باليريمه المفترض علم السالبا  بها فيكون هاا االعتراف دليل يقدم للسلبا  إلثبا  التهمه وتسهيل 

" 0000تهم وهاا االعفاء مقرر بقوة القانون إن إعترف الراشاى أو الوسيأ دون المرتشى مهمتها في إدانة الم
(145)  

ثم خر المشااارع االعفاء في جريمة الرشاااوهق ومع ذلك يعفى الراشاااى أو الوسااايأ من العقوبه إذاأخبر 

 السلبا  باليريمه أو إعترف بها " 

                                           

 .9د/ أبو العال النمر / حماية المبلغين والشهود / ورشة عمل سابقه ص ( 139)

 .020ص  25 سنة 04/  11/11جلسه  –   44لسنة  390البعن ( 140)

 .144ص  22 سنة 1901/ 2/ 14جلسه  –   40لسنه  1919البعن ( 141)

 .1052ص  23 سنة 1902/ 10/ 15جلسه  –   42لسنه  954البعن ( 142)

 .1/4/1991جاسه  –   50لسنة  2599البعن ( 143)

 .21ق الفريضه الغائبه / الندوه السابقه ص 14د/ أبو العال النمر / الورشه السابقه ص ( 144)

 .  03لسنة  35043البعن رقم  15/2/2004نقض ( 145)



45 

وفى هاا النر يشيع المشرع للراشى أو الوسيأ على االبالس عن المرتشى وذلك ببعفاءه من المساليه 

 إن أخبر السلبا  التي لم تكن على علم بهاه اليريمه وتسبو في منع إرتكابها 

والمشارع لم يقتصاار على تحفيز المرتكو على االعتراف فحسااو بل إنه في إطار مكافحته للفساااد نر 

عقوبا  على ان " يعاقو بالحبس مده ال تزيد عن ساااانة وبغرامه ال تياوق خمساااامائة جنيه أو  94ه /في الماد

ببحد  هاتين العقوبتين كل من علم ببرتكاب جريمه من اليرائم المنصاااوص عليها في هاا الباب ولم يساااارع 

 إلى ابالس السلبا  الميتصهق وتضاعف العقوبه ان وقعت اليريمه في قمن الحرب " 

بالك يكون المشاارع قد اسااتيدم سااياسااة الترهيو باالعفاء من المساااليه إن بلغق والترهيو إن علم ولم و

  (146)يبلغ فبنه يعاقو بالحبس مده ال تزيد عن سبه وهرامه ال تتياوق خمسمائة جنيه أو احد  هاتين العقوبتين 

بأشااد من عقوبة الرشااوه كما ان المشاارع نر على إن كان الغرض من الرشااوه إرتكاب ما يعاقو عليه 

  0فبنه يعاقو بالعقوبة االشد 

مكرر عقوبا  على انه " إذا كان الغرض من الرشااوه ارتكاب فعل يعاقو عليه  109حين نر في م / 

القانون بعقوبه أشاد من العقوبه المقرره في الرشوه فيعاقو الراشى والمرتشى والوسيأ بالعقوبه المقرره لالك 

رشوهق ويعفى الراشى أو الوسيأ إذا أخبر السلبا  باليريمه طبقا لنر الفقرة االخيره من لبفعل مع العقوبه لل

  (140)عقوبا   49الماده / 

  

                                           

 .21الفريضة الغائبه / الندوة السابقه ص ( 146)

 .15ص د/ أبو العال النمر / الورشة السابقه ( 140)
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 :انيثلالفصل ا

 الحمايه العامه للشهود في كل القضايافى 

 2013 وافرد الحديث في هاا الفصل عن مشروع القانون المقدم لميلس الشوري سنه
 وال اص بحماية الشهود مشروع القانون المصرى 

وقد ساير  مصر التبور الدولى في حماية الشهودق وذلك ببصدار مشروع قانون وافو عليه  

ميلس الوقراء بعنوان حماية الشهود والمبلغين واليبراءق وتم رفع هاا المشروع إلى ميلس 

ه التشريعيه إلقراره إال أنه لم يتم إقراره بعد حيث تم إحالته إلى اللين 2013الشور  سنة 

والدستوريه بالميلسق ولم يتم إصداره بعد ن را لحل ميلس الشور  ولقد جاء هاا المشروع 

 مساير للقوانين الغربيه واالتفاقيا  الدوليه: 

  -وأهم خبوطه العريضه هى: 

   -حماية الدوله للشهود:  -1

حيث كفل هاا القانون للشاااااهود والمبلغين واليبراء حين نر في الماده األولى منه على " تكفل الدوله  

الحمايه الالقمه للشاااهود والمبلغين واليبراء المعرراااين لليبر في الدعاو  التي تاد  شاااهادة أو تقرير كل 

مايه ذو  الشهود والمبلغين واليبراء منهم فيها إلى الكشف عن جريمه أو أدلتها أو أيا من مرتكبيها وتشمل الح

  0والمكلفين برعايتهم من االقارب حتى الدرجة الثانيه 

   -تعويض من لحقه ضرر من هؤالء:  -2

حيث نر المشرع في الماده الثانيه من هاا المشروع على " تلتزم الدوله بتعويض الشاهد أو المبلغ أو  

حمااياهق وذلاك في حاالاة التعرض لءعتداءق كما تلتزم بتعويض اليبير المشاااااامول بحماايتهاا متى إلتزم بهااه ال

ورثته في حالة وفاتهق وذلك إن كان االعتداء أو الوفاه بسبو إدالئه بالشهادهق أو االبالس عن اليريمه أو أدلتها 

عن أي من الينااه أو إيااداع تقرير عنهااا " ومن نر هااه المااده نياد أن الاادولااه ملتزمااه بااالتعويض متى إلتزم 

 ببجراءا  الحمايه فبن لم يلتزم فأن الدوله هير ملزمه بتعويض عما أصابه من ررر 

   -الجهه المسؤله عن حماية الشهود:  -3

حيث حدد المشارع اليهه المسبوله عن حماية الشهود فنر في الماده الثالثه من هاا المشروع على أن  

حماية الشاااهود والمبلغين واليبراء المشااامولين بهاه "تيتر إدارة بوقارة الداخليه تسااامى " إدارة الحمايه " ب

 الحمايهق ويصدر بتن يم عمل هاه االداره قرار من وقير الداخليه " 

 وعلى ذلك فبن اليهه التي كان المشروع أن ييولها حماية الشهود هى " إدارة الحمايه "  -

   -حماية الشهود من النظام العام: -6

ن هاه الحمايه ال تتوقف على طلو الشاااهد بل إن أل  ذا  شااأن أن حيث أن هاا المشااروع نر على أ 

تبلو ورع الشاهد تحت الحمايه من تلقاء نفسها إن إقتضت الضرورة ذلك وهو ما نر عليه المشرع في م / 

من هاا المشاااروع حين قال " يبلو الشااااهد أو المبلغ أو اليبير أو أية جهه ذا  شاااأن من النيابه العامه أو  5

التحقيوق على حسااو االحوال ورااعه تحت ن ام الحمايهق وتصاادر جهة التحقيو قرارا قضااائيا مسااببا قارااى 

بقبول أو رفض البلاو في خالل ساااااابعاة أياام من تااري  تقديمهق وييوق الت لم من قرار الرفض أمام محكمة 

 " الينح المستأنفه منعقده في هرفة المشوره خالل ثالثة أيام من تاري  إعالنه بالقرار 
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   -االجراءات التنفيذيه لحماية الشهود:  -5

لقد نر هاا المشروع على إجراءا  كثيرة لحماية الشهود وترك ألدارة الحمايه أن تنفا إجراء أو أكثر  

على أنه " بيانا  المشاامول بالحمايه سااريه وال ييوق االفصاااح  4حسااو ما يترائى لها حيث نصاات الماده / 

 نه في القانون " عنها إال في االحوال المبي

على أن " ييوق الكشااااااف عن هوية المشاااااامول بالحمايه للمحكمه فقأ وبموافقته  9ونصاااااات الماده / -

 وللمحكمه أن تستمع إليه مباشرة أو من خالل الوسائأ االلكترونيه " 

 على أن " تشمل الحمايه إجراء أو أكثر من االجراءا  التاليه:  6ونصت الماده /  -

انا  الحقيقيه كليا أو جزئياق واالحتفار بها في الساااااايل المشااااااار إليه في الفقرة الثانيه من أخفااء البي -أ

 الماده الثالثه 

 تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشير محل الحمايه وإدارة الحمايه والنيابه العامه  -ب

يير الصو  أو إخفاء أو هيرها مع إمكانية تغ (149)عرض الشاهادة أو األقوال بالوسائأ االلكترونيه  -ج

 مالمح الوجه 

 د ورع حراسه على الشير أو مسكنه 

 وهاه حمايه أمنيه إذا تبين أن القضيه من اليبورة بمكان وأن حياة قويه في خبر محقو  

التوصاايه إلى جهة العمل بنقله أو ندبه: حيث يتم التوصاايه من قبل إدارة الحمايه بنقل الشاااهد أو  -هـااااااا 

 المبلغ أو اليبير ألى مكان ميهول قيادة في الحمايه والتأمين لحياته 

 هإتياذ أي إجراء آخر تقدره النيابة العامه: وهنا ترك هاا المشااااااروع الباب مفتوحا أمام النيابة العام -و

إن تبين لها أن حالة الشاهد أو المبلغ أو اليبير من اليبورة بحيث أن اإلجراءا  السابقه ال تحميه فهنا لها ان 

  0تتيا من االجراءا  ما تراه مناسباق كما لو أرسلته إلى دوله أخر 

 مدة الحمايه:  -1

حكم با  في  حيث نر مشااااروع القانون على ان األصاااال في الحمايه هو أن تسااااتمر إلى أن يصاااادر

القضااايه التي يشااااهد فيها الشاااااهد أو المبلغ أو اليبيرق إال أن رأ  النيابه خالف ذلك فلها أن تنهى الحمايه قبل 

  0صدور الحكمق أو أن تمد الحمايه للفيرة التي تراها مناسبه 

 من المشروع  3وللمشمول بالحمايه أن يت لم من قرار النيابه كما في الماده / 

من المشااروع حين قالت " تسااتمر إجراءا  الحمايه إلى ان يفصاال في  0نصاات عليه الماده /وهاا ما  -

الدعو  الينائيه بحكم با ق أو إذا رأ  النيابة العامه إنهائها قبل ذلك بناءا على قرار قضاااائى مسااابو وييوق 

ى لنيابة العامه بناءا علالت لم من هااا القرار على النحو المبين باالمااده الثاالثاهق وفى حاالة الضااااااروره ييوق ل

 تمرار الحمايه المده التي تراها طلو المشمول بالحمايه ان تقرر اس

   -جزاء المساس بحماية الشهود:  -7

على أن من ييل ببجراء الحمايه الياص بالشااااااهد أو المبلغ أو  لقد نر المشااااارع في مادته التاساااااعه 

                                           

الوسائأ االلكترونيه مثل وصال  الفيديو وهيرها من الوسائأ الحديثه والتى يمكن ان استيدمها للحفار على إخفاء بيانا  ( 149)

 .الشاهد
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من  9و بالحبس وقد تم النر على ذلك في الماده / اليبير والمنصااااااوص علياه في المااده الرابعاه فابناه يعااقا

المشاااروع بالقول " يعاقو كل من أفشاااى البيانا  المنصاااوص عليها في الماده الرابعه بالحبس مده ال تقل عن 

 سنة والغرامه التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن خمسين ألف جنيه " 
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 ال اتمه

                                                   

لاا نيد  ‘دته عن الحقيقه فيشااهد قوراافقد يميل بشااه ومن ثم‘ لما كان العامل النفسااي له تأثيره علي الشااير*

والمصااالحه يضاااعون الشااااهد في ورااااع التهمه ومن ثما التقبل  ‘ان المالكيه ذهبوا الي ان الميل للمشاااهود له

  شهادته

اده تي تاثر علي شهوالمصلحه من العوامل النفسيه ال ‘والمودة ‘ماذهو اليه علماء النفس فيعلوا المحبه وهو*

 ال يشهد بالحو , وحمايه للشاهد هنا فعلي القاري ان يرد شهادته لما يقع عليه من تأثير نفسي  الشاهد فتيعلة

 ه والعكس .ي رد شهاده الوالد لولدومن هاا المنبلو ذهو جمهور الفقهاء ال

وان كان القانون ال يتماشي مع الفقه في ذلك حيث لم ييعل القرابه المباشره سبو لرد الشهاده اال انه اشترط  *

 عليه تبين درجته للشاهد

 رد شهادتهم بعضهم لبعض لتوفر التهمه في شهاده أحدهم لألخر  لكن محكمه النقد ذهبت الى

أقوال وهو المرجع من ‘كما ذهو المالكيه الي راااروره اشاااتراط شاااروط في األخ حتي تقبل شاااهادته ألخيه *

الفقهاء , في حين ذهو القانون ومحمه النقض الي قبول شااهادتهما لبعض مالم يكن في شااهادته شاابه جر مغنم 

 او دفع مغرم 

وم عليه العالقه بينهما من موده ورحمه , قول اليمهور في رد شاهاده احد الزوجين لالخر لما تق *كما رجحت

اليه من علم بساابو الزوجيه  علي االخر بما آلفي حين ان المشاارع الورااعي اكتفي بعدم جواق شااهاده احدهم 

 ضوالمشرع الفرنسي وهو ماذهبت اليه محكمه النق ‘وحسو , وكان االجدر به نه  ماهو اليمهور

 صديقه للقاري حسو الوقائعتقدير قيمه الشهاده من الصديو ل نركتكما 

ن كل شااهاده يترتو عليها مصاالحه ييو رد الشاااهد فيها حتي ال تاثر المصاالحه *كالك بالنساابه للمصاالحه فب

وشهاده االجير لمستأجره ‘وعلي ذلك ترد شهاده الشريك لشريكه فيما يير مال الشركه  ‘علي شاهاده الشاهد

ل لموكله والوكي‘ن لمدينه ونفس االمر بالنسبه للدائ‘ واعاشتهان كان اجير خاصاا او تابع لمستأجره في اقامته 

 وذلك النها تعد شهادة لنفسة‘والوصى لمن هو وصى علية‘

قاو قانون البفل  فى قانونحال الكما ذهو المشاارع المصااري الي حمايه الشاااهد في بعض االحوال كما هو *

 لتائو فى قانون الميدرا  قوفى جريمة الرشوةلبشرقوكما هو الحال فى تشييع المرتكو األتيار بامكافحة ا

حين تقدم ميلس الوقراء بمشااااااروع  2013اال ان االمر يحتااج الي حمااياه عامه وهو ما حد  بالفعل عام *

لتصديو عليه واقع وذلك باقانون بيصاوص حمايه الشهود اال ان هاا القانون لم يكتو له اليروج الي أرض ال

 . 
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