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  : لــــــــــــــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــــــــــــال اهلل عــــــــــــــــــــــــــــــــق

االَّلِ  ِ    االَّل ْسَ  ِ  االَّل ِ   ِ ْس ِ 

ُ ُ ووُ  ُمَ  ًّى أََ  ٍ  إَِاى ِ َ يْس ٍ  َ َ ايَنْسُ  ْس  ِإذَا آَمُنوا ااَّلِ ي َ  أَيَُّها يـَا}   ـَااْس
 االَّل ُ  َ لَّلَ  ُ  َاَ ا َي ْسُ  َ  أَ ْس  َااِ  ٌ  يـَ ْس َ  َو َ   ِااْسَ  ْسلِ  َااِ  ٌ   َ ْسَنُ  ْس  َواْسَ  ْسُ  ْس 
ِل ِ   ـَلْسَ  ْسُ  ْس    ـَِ  ْس  َش ْسئـًا ِمنْس ُ  يَ ْسَ  ْس  َو َ  رَ َّل ُ  االَّل َ  َواْس َ َّل ِ  ااْسَ  ُّ  َ لَ ْس ِ  ااَّلِ ي َواْسُ  ْس

َ ِ  يُ   َ  أَوْس  َضِ  فـًا أَوْس  َسِف ًها ااْسَ  ُّ  َ لَ ْس ِ  ااَّلِ ي َاا َ    ـَلْسُ  ْسِل ْس  ُ وَ  ُيِ  َّل  أَ ْس  َي ْس
 رَُ لَ ْس ِ  َيُ ونـَا َا ْس   ـَِ  ْس  رَِ اِاُ  ْس  ِم ْس  َشِه َ يْس ِ  وَاسْسَ شْسِهُ وا  ِااْسَ  ْسلِ  َواِ ُّ ُ 
  َُ َ اِّكلَ  إِ ْسَ اُ َ ا َ ِ  َّل  أَ ْس  ااشَُّهَ ااِ  ِم َ  َ لْسَضوْس َ  ِم َّل ْس  وَامْسلَأَ ـَا ِ   َلَُ  ٌ 

ُخْسلَى إِ ْسَ اُ َ ا ُ ُ ووُ  أَ ْس  َ  ْس َُموا َو َ  ُدُ وا َما ِإذَا ااشَُّهَ ااُ  يـَ ْس َ  َو َ  اْلْس  َ  ْس
 وَأَدْسَنى اِلشَّلَهاَد ِ  وَأَ ْسَو ُ  االَّل ِ  ِ نْس َ  أَ ْسَ  ُ  ذَِاُ  ْس  أََ لِ ِ  إَِاى َا ِ لًا أَوْس  َصِغ لًا

 ُ نـَااٌ  َ لَ ْسُ  ْس   ـَلَ ْس َ   َ ْسَنُ  ْس  ُ ِ يلُوَنَها َ اِضلَ ً  ِ َ ارَ ً  َ ُ و َ  أَ ْس  ِإ َّل  َ لْس ـَاُ وا أَ َّل 
ُ ُ وَ ا أَ َّل   َ فْسَ ُلوا وَِإ ْس  َشِه  ٌ  َو َ  َااِ  ٌ  ُيَ ارَّل  َو َ   َ ـَاَي ْسُ  ْس  ِإذَا وَأَشْسِهُ وا َ  ْس

اٍ  ِ ُ  ِّك  وَاالَّل ُ  االَّل ُ  َوُيَ لِّكُ ُ  ُ  االَّل َ  وَا َّلقُوا ِ ُ  ْس  ُ ُ وقٌ   ـَ ِنَّل ُ   { َ لِ  ٌ  َش ْس
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إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

 
 الذي رباين على – ادلغفور لو بإذن اهلل تعاىل –    إىل والدي العزيز على قليب 

 .فعل اخلري وتبجيل العلماء منذ نعومة أظفاري 
 اليت ما فَِتَئْت تغمرين بدعائها ادلبارك – حفظها اهلل تعاىل –    إىل أمي احلنون 

 .يل بالتفوق وحتقيق كل األمنيات 
   إىل زوجيت الغالية اليت لطادلا صربْت وثابرْت معي للتغلب على شؤون احلياة 

 .والسيما خالل فرتة إجناز البحث 
 .منرية ، سناء ، وزىري :    إىل أبنائي األعزّاء ـــــ حفظهم اهلل ورعاىم ـــــ كل من 

  إىل كل أفراد عائليت وأصدقائي،وأخص بالذكر منهم أخي وصديقي العزيز 
 .أمحد مبدويب الذي شجعين كثريا على إمتام ىذا البحث 

 .  وإىل مجيع طلبة العلم ومحلة ادلعرفة يف كل األزمنة واألمكنة والظروف 
أىدي مثرَة جهدي ادلتواضع،سائاًل ادلوىل الغفور الرحيم ... إىل كل ىؤالء ...

 .أن يكون خالصاً لوجهو الكرمي 
 

                                                               البـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحث
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 شكــــــــــــــــــــــــــر وتقديــــــــــــــــــــــــــر

 

 – عّز وجلّ – إن الشكر أوال هلل سبحانو وتعاىل الذي وفقين ذلذا العمل،فأسألُو 
 .أن ينفع بو األُمَّة 

  ودلا كان من الواجِب أن يُْذَكَر أىل الفضل بفضلهم،وأن ُُيَصَّ بعضهم 
بالذكر؛فإين أتقدم بشكري اخلالص وامتناين العظيم إىل أستاذي الفاضل 

أمحد رقادي،الذي سعدُت بإشرافو على رساليت، اليت رافقين فيها طوال /الدكتور
فجزاه اهلل عين ... فرتة إجنازىا،وجاد علي بإرشاداتو ادلفيدة وتوجيهاتو السديدة 

 .خري اجلزاء وجعلو ذخراً للبالد والعباد 
 كما أتقدم جبزيل الشكر جلميع أساتذيت الكرام على مستوى قسم العلوم  

اإلسالمية جبامعة أدرار الذين عهدهتم مثااًل للجد واإلخالص 
 . ،فجزاىم اهلل عين أفضل اجلزاء ...والعطاء

  والشكر موصول إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة ادلناقشة الذين تكرمواْ 
بقبول استالم رساليت واالطالع عليها إلثرائها بتوجيهاهتم النافعة وإرشاداهتم 
الّصائبة،سائاًل ادلوىل القدير أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتم،كما ال أنسى 

تقدمي شكري اجلزيل إىل كل من قدَّم يل يد العون من قريٍب أوبعيٍد إلخراج ىذا 
 . العمل يف أهبى حلٍَّة وأحسِن حال 

                                                                  البــــــــــــــــــــاحث
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 :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

  ـُ ْل ُ  َما }:     احلمد هلل السميِع العليِم وىو على كل شيٍء شهيد ، قال عزَّ من قائٍل يف كتابو العزيز 
 تـََو اَّـل ْلَتِني  ـََ ماَّلا ِ  ِ  ْل  ُ مْل ُ  َما َشِ  ًدا َعَ  ْلِ  ْل  وَُ نْل ُ  َورَ اَّلُ  ْل  رَ ِّي ا  اَّل َ  اعْلُبُدوا َأ ِ  ِ  ِ  َأَمرْلتَِني َما ِ  اَّل  َ ُ  ْل 
 ِمماَّلا َمَواِ يَ  َجَع ْلَنا َوِ ُ  ٍّل  }:، وقال أيضاً  (1){َشِ  ٌد  َشيْل ٍ  ُ  ِّ  َعَ ى َوأَ ْل َ  َعَ  ْلِ  ْل  ا راَّلِ  يَ  أَ ْل َ  ُ نْل َ 
َر ُو َ  ا ْلَواِ َدا ِ  تـََر َ  َ ـْل  َشيْل ٍ  ُ  ِّ  َعَ ى َ ا َ  ا  اَّل َ  ِ  اَّل  َ ِ  بَـُ  ْل  َ  ُتوُو ْل  أَ ْلَماُ ُ  ْل  َعَقَد ْل  َوا اَّلِ  يَ  َوااْل

والصالة والسالم على النيب األمي الذي نصَّبو ربُّو شهيداً على أُمٍَّة اختارىا ـــــــ جلَّ جاللو ـــــــ  (2){َشِ  ًدا
 ا ناَّلااِ  َعَ ى ُشَ َدا َ   َِتُ و ُوا َوَسطًا أُماَّلةً  َجَع ْلَناُ  ْل  وََ َ ِ  َ }:لتكون شاىدة على سائر األمم؛حيث قال

 :              ، مث أما بعد (3){َشِ  ًدا َعَ  ْلُ  ْل  ا راَّلُسووُ  َوَ ُ و َ 

   إن الفصَل يف اخلصومات والنزاعات ادلطروحة أمام القضاء على أساٍس من العدل واإلنصاف ىدٌف 
أساسي تسعى إليو كل التشريعات السماوية والوضعية دبا فيها الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري 

،ولكي يتَسَّنَّ ربقيق ذلك فقد ُشرعْت وسائل عدة إلثبات احلقوق، ومن بني تلك الوسائل ادلشروعة 
صلد الشهادة، وىي ربظى بأمهية بارزة ومتميزة يف رلال إثبات احلقوق وتنوير العدالة ، ولكن األمر 

الالَّفَت لالنتباه ىو أن بعض الشهود يـَْرجعون يف شهادهتم اليت أدُّوىا أمام جهة القضاء ؛ شلا قد يوقع 
القضاة يف االرتباك والشك،شلا قد يطرح التساؤل حول اسرتداد احلق من طرف صاحبو،أو باألحرى 

كيفية معاجلة احلكم القضائي السابق ــــ وخصوصاً أنو قد صدر مستوفياً مجيع شروطو ادلطلوبة بناًء على 
شهادة الشاىد ــــ  وبالتايل إثبات احلق من جديٍد واستيفاءه من طرف صاحبو، ولعل ىذا ما يدفعين 

 للقول أنو بات من الضروري  

                                                           
  .117: سورة ادلائدة ، اآلية (1)
  .33:  سورة النساء ، اآلية (2)
  .143 :سورة البقرة ، اآلية (3)
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  أن ينصرف اىتمام الباحثني وادلختصني يف الدراسات ادلقارنة يف الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي إىل 
االشتغال الدؤوب بالكشف عن النظرات الدقيقة وادلتفردة اليت اعتمدىا الفقو اإلسالمي خبصوص 

أحكام الرجوع يف الشهادة،وإخراجها واضحة لكل الناس؛ عسى أن جيَد فيها رجاُل القانون ضالتهم 
 .وأصحاب احلقوق ادلهضومة آماذلم 

 وإسهاماً مين يف زلاولة حلِّ ىذا اإلشكال فإين أكتب ىذا البحث الذي أُثرُي من خاللو اإلشكالية 
 :التالية 

إذا أدَّى الشاىد شهادتو أمام القضاء حول واقعة معينة،وصدر فيها حكٌم قضائي بناًء على تلك - 
الشهادة، مث رجع الشاىد فيها لسبٍب أو آلخر، فما مدى مشروعية ىذا الرجوع يف كل من الفقو 

اإلسالمي والقانون اجلزائري ؟، وما ىي اآلثار اليت ترتتب عن ذلك بالنسبة جلميع األطراف ؟،وىل ىذه 
 .اآلثار متساوية يف مجيع أنواع اخلصومات أم أهنا زبتلف حسب نوع النزاع ادلعروض أمام جهة القضاء ؟

 :    وميكن أن يتفرع عن ىذه اإلشكالية عدٌد من التساؤالت الفرعية على النحو التايل 
 ما ادلقصود بالرجوع يف الشهادة يف كل من الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري ؟ - 
 ىل الرجوع يف الشهادة مشروع يف الفقو اإلسالمي ، وىل يُعتدُّ بو يف القانون اجلزائري ؟- 
ما ىي صور الرجوع يف الشهادة يف كل من الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري ،وما تأثري الكذب يف - 

الشهادة أو اخلطأ فيها على مصداقيتها كدليٍل يستند إليو القاضي يف إصدار احلكم ادلتعلق بالقضية زلل 
 النزاع ؟              

كيف أشار ادلشرع اجلزائري إىل مسائل الرجوع يف الشهادة ،وما ىي نقاط االتفاق ونقاط االختالف -
 بينو وبني ما أوضحو فقهاء الفقو اإلسالمي ؟ 

ما مدى مسؤولية الراجع يف شهادتو أمام القضاء يف الفقو اإلسالمي، وما ىو موقف القانون اجلزائري - 
 من ذلك ؟ 

 وقد حاولُت جاىداً بأن أجيَب عن ىذه التساؤالت من خالل البحث يف ىذا ادلوضوع الذي دفعين 
 : الختياره سببان رئيسيان 
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رغبيت يف ذبلية كل ما يتعلق بأحكام الرجوع يف الشهادة كما فصلها فقهاء الفقو اإلسالمي  : أو 
لتمكني القضاة يف زلاكمنا من االسرتشاد هبا إذا انعدمت النصوص القانونية ادلنظمة دلسائل الرجوع يف 

 .الشهادة ، سيما وأن الدراسات ادلتخصصة يف ىذا ادلوضوع قليلة جدا يف بالدنا
كون ادلوضوع يتناول مسألًة ِجدُّ ىامة ومرتبطة بواقعنا ادلعيش ، مع جهل الكثري من الناس  : ثا  ا

باألحكام ادلتعلقة هبا ؛ شلا جيعل الكثري من األفراد ُُيِْجُم عن الرجوع يف الشهادة معتقداً تعذر ذلك بعد 
 .األداء 

  ومن ىنا فإن ىذا ادلوضوع َيْسَتِمدُّ أمهيتو من أمهية الشهادة نفسها، ىذه األخرية اليت تُعترب من أقدم 
وسائل اإلثبات وأكثرىا انتشاراً ؛حيث أن القاضي غالباً ما يستنُد يف حكمو إىل شهادة الشهود، خاصة 
عندما يعوزه الدليل الكتايب، وال خيفى على أحد ما ُيدث أحياناً جراء الرجوع يف الشهادة من تربئة رلرٍم 

يستحق العقاب أو إدانة بريٍء جُبْرٍم مل يقرتْفو ، وىذا ما يأباه العقل والشرع والقانون ــــ ىذا من جهة ــــ 
ومن جهة ثانية فإن أمهية ادلوضوع تتجلَّى أيضاً من خالل التفريق بني اآلثار ادلرتتبة عن الرجوع يف 

الشهادة بالنسبة لقضايا اجلنايات،أي احلدود والدماء،واآلثار ادلرتتبة بالنسبة للقضايا ادلدنية،أي 
 . األموال،واآلثار ادلرتتبة بالنسبة لقضايا األحوال الشخصية  

 : على أنين سأحاول من خالل دراسيت ذلذا ادلوضوع ربقيق األىداف التالية 
 .بيان أمهية الشهادة كدليل إثبات أمام اجلهات القضائية - 
 .التنبيو على مدى خطورة شهادة الزور كجرمية ضد اجملتمع والعدالة، واقرتاح بعض احللول للتقليل منها- 
ربديد اآلثار ادلرتتبة عن الرجوع يف الشهادة بالنسبة للدعاوى اجلزائية وادلدنية وقضايا األحوال - 

 .الشخصية
إبراز تفوق الفقو اإلسالمي يف ميدان التشريع، وكشف الثغرات والفراغات اليت تعرتي القوانني الوضعية  - 

يف زلاولة جادة وموضوعية لدعوة ادلنظِّرين القانونيني إىل االقتباس من نور الشرع اإلسالمي احلنيف دبا 
 .ينفع أفراد اجملتمع اإلنساين وُيفظ عليهم حقوقهم 
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  ومن مث فقد رأيُت أنو من األنسب أن أعتمد يف حبثي ىذا منهجاً مقارناً ؛ يعتمد على استقراء أقوال 
فقهاء ادلذاىب األربعة من الفقو اإلسالمي يف سلتلف اجلزئيات ادلتعلقة دبوضوع الدراسة، مث أقوم بتحليلها 
كي أستخرَج منها األحكام ادلتعلقة بكل مسألة، مربزاً ادلسائل االتفاقية واالختالفية بينهم، مث بعد ذلك 

أحبُث يف القانون اجلزائري ومؤلفات شراح القانون مفتشاً عن وجهة نظرىم يف كل جزئية تتم دراستها 
وذلك هبدف عقد مقارنة بني التشريعني اإلسالمي واجلزائري حول اجلزئية ادلدروسة وفق ما سبكَّن يل من 

. الفهم واإلدراك 
 على أنين مل أَْعَمْد إىل ترمجة األعالم الذين ورد ذكرىم يف البحث؛نظراً لرتكيز اىتمامي على حبث 

أما بالنسبة لتخريج األحاديث واآلثار النبوية الشريفة فإين أكتفي .ودراسة سلتلف جوانب موضوع البحث
بصحة كل ما ورد يف الصحيحني ، فأُثِبُتُو منهما ، وما مل يوجد فيهما فإين أخرجو من كتب السنة وفقاً 

أما فيما يتعلق دبنهجييت يف ادلقارنة، فأبدأُ بذكر األحكام الواردة يف . دلا أَثَبَتُو احملدِّثون يف علم التخريج 
الفقو اإلسالمي معتمداً على ما ثبت من االجتهادات الفقهية من خالل ادلذاىب األربعة ادلعروفة يف 

غالب البحث، مث أردفها دبا تقرر يف الدراسات القانونية خاصة اجلزائرية منها، مث أنتقُل بعد ذلك لعقد 
 .  ادلقارنة بني ما ذىب إليو الفقو اإلسالمي وبني ما قرره شراح القانون خبصوص ادلسألة ادلدروسة 

 جد قليلة كدراسة – لدى الباحثني اجلزائريني–  أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة يف ادلوضوع فإهنا
مستقلة هبذا الشكل ادلقارن بني الفقو اإلسالمي والقانون ؛حيث أين مل أجْد سوى عدد من األحباث 
اليت تناولْت شهادة الشهود يف ادلواد ادلدنية أو اجلزائية، أو تطرقْت إىل نظرية اإلثبات عموما دبا فيها 

 وكلها عبارة عن رسائل –شهادة الشهود،غري أنين عثرُت على بعض الدراسات اليت تناولت ادلوضوع
 :  أذكرىا فيما يلي –ماجيستري

الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضي، وىي دراسة مقارنة يف الفقو :  دراسة بعنوان-01
زلمود األمري يوسف : اإلسالمي والقانون ادلصري قدمت لكلية الشريعة والقانون بالقاىرة للباحث

الصادق ، حيث تطرَق فيها الباحث إىل بيان االذباه الذي اختاره القضاء ادلصري خبصوص مسائل 
الرجوع يف الشهادة ومقارنتو بأحكام الفقو اإلسالمي، مقتصراً يف ذلك على أحكام الرجوع يف 

 .الشهادة على ادلال وقضايا احلدود والقصاص 
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عبد اهلل صلييب : الرجوع عن الشهادة وأحكامو يف الفقو اإلسالمي، للباحث :  دراسة بعنوان -02
عباس الكبيسي، وقد جاءت ىذه الدراسة زلصورة يف بيان بعض األحكام والتطبيقات الواردة يف 
الفقو اإلسالمي،كاالثار ادلرتتبة عن الرجوع يف الشهادة على احلدود والقصاص أو على األموال 

 .والعقود 
أثر الرجوع يف الشهادة على األحكام اجلنائية يف ضوء الفقو اإلسالمي، لصاحبها  :  دراسة بعنوان -03

زلمد بن عبد اهلل بن خالد البعيث ،وقد ركز فيها الباحث على دراسة األحكام القضائية الصادرة 
عن زلاكم الرياض بادلملكة العربية السعودية، زلاوالً مقارنتها مع أقوال فقهاء الفقو اإلسالمي فيما 

 .خيص دعاوى اجلنايات 
إبراىيم سليمان سرحان : الشهادة والرجوع عنها يف فقو ادلعامالت، من إعداد :  دراسة بعنوان -04

أبو صعيليك، وىي دراسة فقهية اقتصر فيها الباحث على معاجلة موضوع الرجوع يف الشهادة على 
 .القضايا ادلالية عند فقهاء الفقو اإلسالمي 

اآلثار ادلرتتبة على الرجوع يف الشهادة على جرائم احلدود والقصاص ، من إعداد  :  دراسة بعنوان -05
عماد زلمود راجح نوفل ، حيث ركز الباحث يف رسالتو ىذه على تفصيل مسألة الضمان أو الغرم 
كأثر يرتتب عن الرجوع يف الشهادة بالنسبة لقضايا احلدود والقصاص، مقتصراً على بيان ما ذىب 

 .إليو أئمة الفقو اإلسالمي 
الرجوع يف الشهادة وآثاره ـــ دراسة مقارنة يف الفقو اإلسالمي والقانون :وعليو فإن رساليت ىذه ادلوسومة بـ 

 : اجلزائري ـــ زبتلف عن تلك الدراسات ادلشار إليها سابقاً يف العديد من النقاط أذكُر منها ما يلي
 اختصْت تلك الدراسات ببحث ادلوضوع من اجلانب الفقهي اإلسالمي الصرف دومنا مقارنة مع  - أ

القانون الوضعي، ما عدا الدراسة األوىل لصاحبها زلمود األمري يوسف الصادق اليت جاءت مقارنة 
وقد استفدت منها من حيث الشق – كما ذكرت سابقا–بني الفقو اإلسالمي والقانون ادلصري

القانوين، وخباصة يف بعض اجلزئيات اليت مل يوضحها شراح القانون اجلزائري، بينما سبيزْت دراسيت 
 .بطابعها ادلقارن بني الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري 
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 اقتصرْت تلك الدراسات على حبث مسائل الرجوع يف الشهادة يف الدعاوى ادلالية أو احلدود - ب
والدماء، يف حني تطرقُت يف دراسيت ىذه إىل معاجلة ادلوضوع يف قضايا األموال واحلدود والقصاص 

 .إضافة إىل قضايا األحوال الشخصية، مبيِّناً موقف ادلشرع اجلزائري من كل مسألة 
 :      وجدير بالذكر فإنو قد واَجَهْتين أثناء إعدادي ذلذا البحث بعض الصعوبات اليت أذكر منها ما يلي 

 قلة ادلراجع القانونية ادلتخصصة يف موضوع البحث، مع العلم أن معظم التشريعات الوضعية ــــ -01
 .العربية منها على األقل ــــ مل تنظم مسائل الرجوع يف الشهادة يف شكل نصوص قانونية خاصة 

 قلة االجتهادات القضائية الصادرة عن احملكمة العليا اجلزائرية خبصوص مسألة الرجوع يف -02
الشهادة؛ حيث أن كل االجتهادات والقرارات اليت سبكنُت من العثور عليها إمنا زبص ادلسائل 

 .ادلتعلقة بشهادة الزور 
 تبعثُر مادة البحث يف سلتلف بطون كتب ومصادر الفقو اإلسالمي حسب أقوال فقهاء ادلذاىب -03

 .األربعة ، فرغم غزارة ادلادة حول ادلوضوع إال أن مجع ادلتفرق منها أمٌر ليس باليسري 
  ولكي يتسَّن يل اإلحاطة جبوانب ادلوضوع فقد عمدُت إىل تقسيم ىذا البحث إىل فصلني مهَّدُت ذلما 

دببحٍث سبهيدي خصصُتو للتعريف بالشهادة وبيان حكمها ودليل مشروعيتها وذكر أركاهنا وشروطها 
وربديد أنواعها، ملتزماً يف كل عنصر من تلك العناصر مبدأ ادلقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون 

 .اجلزائري 
 أما الفصل األول فتناولُت فيو حقيقة الرجوع يف الشهادة عند فقهاء الفقو اإلسالمي وشراح القانون، 
مبيِّناً فيو التعريف بالشهادة والتفريق بينها وبني ادلصطلحات ادلشاهبة ذلا كاخلطأ يف الشهادة، والشهادة 

على الشهادة، وشهادة الزور، واختالف الشهود ، وأوضحُت فيو أيضاً حكم الرجوع يف الشهادة وأركانو 
 .وأسبابو وكذا شروطو وصوره ادلتعددة 

 ويف الفصل الثاين تناولُت آثار الرجوع يف الشهادة، سواًء يف الفقو اإلسالمي أم يف القانون اجلزائري ، 
بدءاً ببيان اآلثار ادلرتتبة عن ذلك الرجوع يف دعاوى احلدود والقصاص، مروراً بقضايا ادلعامالت، وصوالً 

إىل قضايا األحوال الشخصية متمثلة يف دعاوى الرجوع يف الشهادة على الزواج والطالق وكذا النسب 
 .وادلرياث على وجو التحديد 
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.  مث يف األخري وضعُت خاسبًة تضمََّنْت أىمَّ النتائج اليت توصْلُت إليها من خالل البحث 
: وفيما يلي أَْعِرُض اخلطة التفصيلية ذلذا البحث على النحو اآليت 

ـــ مقدمة 
مفهوم الشهادة كدليل إثبات : ـــ ادلبحث التمهيدي 

تعريف الشهادة،حكمها ودليل مشروعيتها : ـــ ادلطلب األول 
تعريف الشهادة : ـــ الفرع األول 
حكم الشهادة : ـــ الفرع الثاين 

دليل مشروعية الشهادة : ـــ الفرع الثالث 
أركان الشهادة،وشروطها : ـــ ادلطلب الثاين 
أركان الشهادة : ـــ الفرع األول 
شروط الشهادة : ـــ الفرع الثاين 

أنواع الشهادة : ـــ ادلطلب الثالث 
أنواع الشهادة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أنواع الشهادة يف القانون : ـــ الفرع الثاين 

حقيقة الرجوع يف الشهادة : ـــ الفصل األول 
تعريف الرجوع يف الشهادة والتفريق بينو وبني ادلصطلحات ادلشاهبة : ـــ ادلبحث األول 
تعريف الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب األول 

تعريف الرجوع لغة : ـــ الفرع األول 
تعريف الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع الثاين 

تعريف الرجوع يف الشهادة يف القانون : ـــ الفرع الثالث 
التفريق بني الرجوع يف الشهادة وادلصطلحات ادلشاهبة : ـــ ادلطلب الثاين 
الفرق بني الرجوع يف الشهادة واالمتناع عن الشهادة : ـــ الفرع األول 
الفرق بني الرجوع يف الشهادة واخلطأ يف الشهادة : ـــ الفرع الثاين 
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الفرق بني الرجوع يف الشهادة وشهادة الزور : ـــ الفرع الثالث 
الفرق بني الرجوع يف الشهادة والشهادة على الشهادة : ـــ الفرع الرابع 

دليل مشروعية الرجوع يف الشهادة وحكمو يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري : ـــ ادلبحث الثاين 
دليل مشروعية الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب األول 

دليل مشروعية الرجوع يف الشهادجة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
مدى مشروعية الرجوع يف الشهادة يف القانون اجلزائري : ـــ الفرع الثاين 

حكم الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب الثاين 
حكم الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
حكم الرجوع يف الشهادة يف القانون اجلزائري : ـــ الفرع الثاين 

موازنة بني الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري يف مسألة حكم الرجوع يف الشهادة : ـــ الفرع الثالث 
أركان الرجوع يف الشهادة،شروطو وأسبابو : ـــ ادلبحث الثالث 
أركان الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب األول 

ركن الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
موقف القانون اجلزائري من موقف الرجوع يف الشهادة : ـــ الفرع الثاين 

شروط الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب الثاين 
شروط الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
موقف القانون اجلزائري من شروط الرجوع يف الشهادة : ـــ الفرع الثاين 

موازنة بني الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري حول شروط الرجوع يف الشهادة : ـــ الفرع الثالث 
أسباب الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب الثالث 

أسباب الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أسباب الرجوع يف الشهادة يف القانون اجلزائري : ـــ الفرع الثاين 

صور الرجوع يف الشهادة : ـــ ادلبحث الرابع 
صور الرجوع يف الشهادة باعتبار عدد الراجعني : ـــ ادلطلب األول 
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رجوع كل الشهود يف الشهادة : ـــ الفرع األول 
رجوع بعض الشهود يف الشهادة : ـــ الفرع الثاين 

صور الرجوع يف الشهادة باعتبار وقت الرجوع : ـــ ادلطلب الثاين 
الرجوع يف الشهادة قبل احلكم : ـــ الفرع األول 
الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ : ـــ الفرع الثاين 

الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وبعد التنفيذ : ـــ الفرع الثالث 
موازنة بني الفقو اإلسالميث والقانون اجلزائري حول صور الرجوع يف الشهادة باعتبار : ـــ الفرع الرابع 
وقت الرجوع 

صور أخرى للرجوع يف الشهادة : ـــ ادلطلب الثالث 
الرجوع يف الشهادة الصريح وغري الصريح : ـــ الفرع األول 
الرجوع يف الشهادة على الشهادة : ـــ الفرع الثاين 

الرجوع عن الرجوع يف الشهادة : ـــ الفرع الثالث 
آثار الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري : ـــ الفصل الثاين 

أثر الرجوع يف الشهادة يف قضايا احلدود والقصاص : ـــ ادلبحث األول 
أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا احلدود والقصاص : ـــ ادلطلب األول 

أثر الرجوع يف الشهادة بالزنا قبل احلكم يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أثر الرجوع يف الشهادة بغري الزنا قبل احلكم يف الفقو اإلسالمي  : ـــ الفرع الثاين 

موقف ادلشرع اجلزائري من الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف القضايا اجلزائية : ـــ الفرع الثالث 
أثر الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ يف قضايا احلدود والقصاص : ـــ ادلطلب الثاين 
أثر الرجوع يف الشهادة بالزنا بعد احلكم وقبل التنفيذ يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أثر الرجوع يف الشهادة بغري الزنا بعد احلكم وقبل التنفيذ يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع الثاين 

موقف القانون اجلزائري من الرجوع يف الشهادة بعد احلكم يف قضايا اجلنايات : ـــ الفرع الثالث 
أثر الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ يف قضايا احلدود والقصاص : ـــ ادلطلب الثالث 
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أثر الرجوع يف الشهادة بالزنا بعد التنفيذ يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أثر الرجوع يف الشهادة بغري الزنا بعد التنفيذ يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع الثاين 

آثار صور أخرى لرجوع الشهود يف قضايا احلدود والقصاص : ـــ ادلطلب الرابع 
أثر رجوع شهود التزكية : ـــ الفرع األول 
أثر رجوع شهود اإلحصان : ـــ الفرع الثاين 

أثر رجوع بعض الشهود يف الشهادة : ـــ الفرع الثالث 
أثر الرجوع يف الشهادة على الشهادة  : ـــ الفرع الرابع 

أثر الرجوع يف الشهادة يف قضايا األموال : ـــ ادلبحث الثاين 
أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا األموال : ـــ ادلطلب األول 

أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا األموال يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
موقف القانون ادلدين اجلزائري من الرجوع يف الشهادة قبل احلكم : ـــ الفرع الثاين 

موازنة بني الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري حول أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف : ـــ الفرع الثالث 
قضايا األموال 
أثر الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ يف قضايا األموال : ـــ ادلطلب الثاين 
أثر الرجوع عن الشهادة يف القضايا ادلالية بعد احلكم وقبل التنفيذ يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
موقف القانون ادلدين اجلزائري من الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ : ـــ الفرع الثاين 

أثر الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ يف قضايا األموال : ـــ ادلطلب الثالث 
أثر الرجوع يف الشهادة على األموال بعد التنفيذ يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
موقف القانون ادلدين اجلزائري من الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ : ـــ الفرع الثاين 

أثر الرجوع يف الشهادة يف قضايا ابألحوال الشخصية : ـــ ادلبحث الثالث 
أثر الرجوع يف الشهادة على النكاح : ـــ ادلطلب األول 

أثر الرجوع يف الشهادة على النكاح يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أثر الرجوع يف الشهادة على عقد الزواج يف القانون اجلزائري : ـــ الفرع الثاين 
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أثر الرجوع يف الشهادة على الطالق : ـــ ادلطلب الثاين 
أثر الرجوع يف الشهادة على الطالق يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أثر الرجوع يف الشهادة على دعاوى الطالق يف القانون اجلزائري : ـــ الفرع الثاين 

أثر الرجوع يف الشهادة على النسب وادلرياث : ـــ ادلطلب الثالث 
أثر الرجوع يف الشهادة على قضايا النسب وادلرياث يف الفقو اإلسالمي : ـــ الفرع األول 
أثر الرجوع يف الشهادة على قضايا النسب وادلرياث يف القانون اجلزائري : ـــ الفرع الثاين 

ـــ خاسبة  
 .واهلل ا مستعا  وع    ا ت ال                                           
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 مفهوم الشهادة كدليل إثبات : التمهيدي المبحث
     تُعترب الشهادة دليالً من أدلة  اإلثبات اظتعتدِّ هبا يف كافة التشريعات ، ونظراً طتطورهتا وأقتيتها البالغة 

فقد عٍت فقهاء الفقو اإلسالمي وشراح القانوف بتفصيل رتيع أحكامها وما يتعلق هبا من حيث بياف 
 .تعريفها ومشروعيتها وشروطها وأنواعها 

أف أتطرَّؽ -    ومن ٍب كاف لزاماً عليَّ ػػػػػػػ وقبل الدخوؿ يف ُلبِّ اظتوضوع اظتتمثل يف الرجوع عن الشهادة 
أوَّالً إىل أقتية الشهادة من خالؿ ىذا اظتبحث التمهيدي الذي ًب تقسيمو إىل ثالثة مطالب، تناولُت يف 

األوؿ منها تعريف الشهادة وبياف حكمها ومشروعيتها، ويف اظتطلب الثاين تطرقُت إىل ذكر أركاف 
الشهادة وشروطها ،يف حُت خصَّْصُت اظتطلب الثالث لتعداد أنواع الشهادة وَسْرد موانعها يف كل من 

 .الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي 

  تعريف الشهادة ، حكمها ودليل مشروعيتها : األول المطلب

     ًب تقسيم ىذا اظتطلب إىل ثالثة فروع، يتضمن الفرع األوؿ تعريف الشهادة ، ويتضمن الفرع الثاين 
 .حكم الشهادة ، أما الفرع الثالث فيتناوؿ مشروعيتها 

  تعريف الشهادة : األول الفرع

 :     نتكن تعريف الشهادة من حيث اللغة  ، وتعريفها من حيث االصطالح على النحو التايل 

 :تعريف الشهادة في اللغة : أوال  

َأْشَهُد بكذا أي َأْحِلُف ، وَشِهَد فالٌف : شهد الرجل يف كذا ، وقوعتم:  الشهادة خرٌب قاطٌع ، تقوؿ منو 
على فالٍف ِِبقٍّ فهو شاِىٌد وشهيٌد ، واظتشاىدة اظتعاينة، وَشِهَدُه شهوداً مبعٌت َحَضرُه ، وقَػْوـٌ ُشهوٌد أي 
ُحضوٌر ، وَشِهد َلُو بكذا شهادًة أي أدَّى ما عنده من الشهادة  فهو شاِىٌد ، واْسَتْشَهدُت فالناً على 

 . (1)فالٍف أي  إذا سألُتو إقامَة شهادٍة اْحَتَمَلها

  والشهيُد األمُت يف شهادتو والذي ال يغيب عن علمو شيٌء والقتيل يف سبيل اهلل؛ ألف مالئكة الرزتة 
َتْشَهُدُه، أو ألف اهلل تعاىل ومالئكَتُو ُشهوٌد لو باصتنة ، أو ألنو ؽتن ُيْسَتْشَهُد يـو القيامة على األمم اطتالية  

                                                           
ؼتتار : ػتمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي  .238ت ،ص .ط ، دار التوفيقية ، القاىرة د.، د7لساف العرب ،ج : ابن منظور (1)

  .306ت ، ص .ط ،مكتبة لبناف ، بَتوت ، د.الصحاح ، د
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أو لسقوطو على الشَّاِىدة أي األرض ، أو ألنو حي عند ربو حاضر، أو ألنو َيْشَهُد ملكوت اهلل وملكو 
ُ : ، وامرأة ُمْشَهٌد َحَضَر زوُجها، وَأْشَهُد أف ال إلو إال اهلل أي   .(1)أَْعَلُم وأُبَػُتِّ

 وقد ورد يف اظتعٌت اللغوي للفظة الشهادة ومشتقاهتا عدد من اآليات القرآنية الكرنتة نذكر منها على 
وا }:  قولو تعاىل –سبيل اظتثاؿ ال اضتصر  دُل ْشهِل اْستَل ْ  ِل  وَل هِل دَل ونَل  اَل ْ   َل ِل ْ   ِل َل اِل ُل ْ   ِل ْ  شَل   َل َل ُل ٌل   َل ُل َلْ  ِل   َل ُل

اْ  َل َلتَل  ِل  ْو َل   ِل َّم ْ  وَل ْ  َل ااِل   ِل َل  تَل دَل هَل اهُل َل  تَل ِل َّم   َل ْ  ااشُّش اهُل َل   َلتُل َل ِّك َل  إِلْحدَل  فقد ذكر الشيخ اضتاج (2){ ىاْاُلْ  َل  إِلْحدَل
أطلبواْ حتمَُّل : مبعٌت" َواْسَتْشِهُدواْ : " اػتمد بن يوسف أطفيش يف تفسَت قولو تعاىل يف اآلية اظتذكورة

 .الشهادة 

   ٍب ذكر سبب نزوؿ ىذه اآلية أنو ُرِوَي أهنا نزلْت حُت كاف الرجل يطوؼ على عدد كبَت من الناس 
  .(3)عساه كتد من يتحمل الشهادة فال كتد

ْدنَل   َل }: وأيضا ؾتد قولو تعاىل هِل ْه ِل َل  شَل إِلنَّم   َلْه ِل ِل   َل  وَو ُقلِل }:وكذا قولو تعاىل. (5) أي ما َحَضْرنا(4){اَل َل دِل ُلو َل  وَل
 بِلمَوا فػَويػُق َوبِّب ُقكُق ْ  وَوالشَّلهَوادَوةِل  اْلغَوْيبِل  عَوالِل ِل  إِللَوى وَو َوتػُقرَودُّدونَو  وَواْلمُقْ مِل ُقونَو  وَو َو ُقولُق ُق  عَومَولَوكُق ْ  اللَّل ُق  فَوسَويػَورَوى اْعمَولُقوا
  .(7) ، أي ما يغيب عن حواس الناس وبصائرىم وما يشهدونو هبما(6){تػَوْعمَولُقونَو  كُقْ تُق ْ 

  : تعريف الشهادة في االصطالح :ثانيا

يف اصطالح القـو عبارة عما كاف حاضر يف قلب اإلنساف وغلب عليو ذكره ، فإف كاف " الشاىد  " 
  . (8)الغالب عليو العلم فهو شاىد العلم ، وإف كاف الغالب عليو اضتق فهو شاىد اضتق

   ولكي يتضح اظتفهـو االصطالحي بدقة أكثر لتسن بنا أف نورد التعريف االصطالحي للشهادة يف 
 .الفقو اإلسالمي وكذا عند شراح القانوف 

                                                           

  .303ت ، ص . ،اظتطبعة األمَتية ، مصر ، د3 ، ط1القاموس احمليط ، ج: غتد الدين ػتمد بن يعقوب الفَتوزابادي ( 1)
  . 282: سورة البقرة ،اآلية ( 2)
   .215 ـ ،ص 2011ط ، دار التوفيقية ، اصتزائر ، .تيسَت التفسَت ،  د: اػتمد بن يوسف أطفيش ( 3)
   .49: سورة النمل ،اآلية ( 4)
  .271ـ ، ص 2015 ، اظتكتبة التوفيقية ، القاىرة ، 4اظتفردات يف غريب القرآف ، ط: الراغب األصفهاين ( 5)
  .105: سورة التوبة ،اآلية ( 6)
  .271اظتفردات يف غريب القرآف ، ص : الراغب األصفهاين ( 7)
 .104 ـ، ص 2013 ، اظتكتبة التوفيقية ، القاىرة ، 1كتاب التعريفات ، ط: علي بن ػتمد بن علي الشريف اصترجاين ( 8)



                  مفهوم الشهادة كدليل إثبات   المبحث التمهيدي                                        

 

18 

 

  : تعريف الشهادة في الفق  اإل المي  -01

 لقد َعرَّؼ الشهادة عدد كبَت من الفقهاء، ِبيث ال يسعٍت اظتقاـ ىنا إيراد كل تلك التعريفات ؛ ولذا 
فلسوؼ أقتصر على ذكر بعضها من خالؿ اظتذاىب الفقهية األربعة اظتشهورة يف الفقو اإلسالمي   

 : وذلك على النحو التايل 

  : المالكية ع د الشهادة تعريف - أ

وىذا التعريف للشهادة غَت مانع ؛ ألف  .  (1)"أخبار تتعلق مبعُت :"    يعػػػػػػػػػػػػػػرِّؼ اظتالكية الشهادة بأهنا 
يدخل فيو الصادقة والكاذبة منها، ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإف األخبار حىت " أخبار : " قوعتم 

ولو كانت أخبار صادقة فإهنا ال تعترب شهادة إذا مل تكن يف غتلس القضاء كما سيأٌب بيانو يف شروط 
 .صحة  الشهادة 

  :الح فية ع د الشهادة تعريف –ب 

. (2)"أخبار صدؽ إلثبات حق بلفظ الشهادة يف غتلس القضاء: "    الشهادة عند اضتنفية عبارة عن 
" أخبار صدؽ : " وىذا التعريف للشهادة عند اضتنفية أدؽ من تعريفها عند اظتالكية ؛ فقوؿ اضتنفية 

يف : إثبات حق، يتبُت وجود خصومة أو تنازع معُت، وبقوعتم:مترج من التعريف اطترب الكاذب، وبقوعتم
 .غتلس القضاء أخرجواْ كل خرب ولو كاف صادقاً خارج غتلس القضاء 

  : الشافعية ع د الشهادة تعريف-  جػػ 

وىذا التعريف غَت مانع أيضاً   . (3)"إخباٌر عن شيء بلفظ خاص : "  الشهادة عند فقهاء الشافعية ىي 
حيث يُدخُل يف الشهادة ما ليس منها يف شيء ، وبالتايل فهو تعريف يفتقر إىل الدقة يف حتديد معٌت 

 .الشهادة 

                                                           

ط ، دار الكتب العلمية ، . ، د1تبصرة اضتكاـ يف أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ ، ج : إبراىيم بن مشس الدين بن فرحوف ( 1)
 .175ت ، ص .لبناف د

   .339ـ، ص2003 ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، 1 ، ط7شرح فتح القدير ، ج: ابن اعتماـ ( 2)

ـ ، ص 1996 ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، 1 ، ط5البجَتمي على  اطتطيب ، ج: سلماف بن ػتمد بن عمر البجَتمي ( 3)
305.  
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  : الح ابلة ع د الشهادة تعريف –د 

. (1)"اإلخبار مبا علمو الشاىد بلفظ خاص كػػػػػػشِهدُت ، أو أشَهُد : "   يعرؼ اضتنابلة الشهادة بأهنا 
وىذا التعريف ال متتلف كثَتاً عن تعريف الشهادة عند الشافعية، غَت أف اضتنابلة حددواْ مصدر اطترب 

 .وىو الشاىد اظتخرب مبا علم 

مل يقيد الشهادة مبجلس القضاء، والتعريف اظتختار عندي ىو تعريف الشهادة (2)   على أف كال التعريفُت
 .عند فقهاء اضتنفية ؛ ظتا يتميز بو من الدقة واظتنعة 

  : القانون في الشهادة تعريف- 2

 لقد عمد العديد من فقهاء القانوف إىل تعريف الشهادة كطريق من طرؽ اإلثبات أماـ القضاء ، حيث 
اإلثبات بالشهادة ىو إقامة الدليل أماـ القضاء بأقواؿ الشهود بعد حتليفهم :"ذىب بعضهم إىل أف

اليمُت وتقـو الشهادة باإلخبار بواقعة عاينها الشاىد أو شتعها بنفسو أو أدركها على وجو العمـو 
 .(3)"ِبواسو

    فهذا التعريف للشهادة دقيق إىل حد بعيد ؛ حيث يشَت إىل أف الشهادة تُعترب سبيالً لإلثبات أماـ 
اصتهات القضائية ، كما اشًتط أداء اليمُت من طرؼ الشاىد ، وركز على ضرورة أف يكوف الشاىد قد 
عاين اظتشهود بو بنفسو ال عن طريق غَته ، وسيتبُت تفصيل ىذه اظتسألة أكثر عند ذكر أنواع الشهادة 

 .من خالؿ اظتطلب الثالث من ىذا اظتبحث 

 ؛ألنو أقاـ الشهادة على اإلخبار بواقعة (4)   ولكن ما يؤخذ على ىذا التعريف أنو يلتبس مبفهـو اإلقرار
 .دوف أف ينسب تلك الواقعة لغَته 

                                                           

 ـ 2000، مؤسسة الرسالة ، دوف ذكر بلد النشر ، 1 ، ط6شرح منتهى اإلرادات ، ج : منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب ( 1)
  .635، ص 

 .تعريفا الشهادة عند الشافعية واضتنابلة ( 2)
ـ 2005ط ، منشورات زين اضتقوقية ، لبناف ، . ، د3نظرية اإلثبات يف أصوؿ احملاكمات اظتدنية واصتزائية ، ج: إلياس أبو عيد ( 3)

 .03، ص 
 .اإلقرار ىو الشهادة على النفس ،أي أف اظتتهم يعًتؼ بارتكاب اصتـر اظتنسوب إليو ( 4)
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قياـ الشاىد يف غتلس القضاء بعد حلف : "   ومن ٍب ؾتد بعض فقهاء القانوف يعرفوف الشهادة بأهنا 
   . (1)اليمُت باإلخبار عن واقعة حدثْت مع غَته ، ويًتتب عليها حق لغَته

 وىنا ؾتد أف ىذا التعريف يؤكد على كوف الشهادة إخبار عن واقعة حدثت للغَت واظتًتتب عليها حق 
للغَت أيضا ، وبالتايل مترج من التعريف معٌت اإلقرار، لكن يدخل فيو مامل يعاينو الشاىد مباشرة وإفتا 

 .أدركو بالتسامع أو عن طريق الغَت 

التعبَت الصادؽ الذي َيْصُدُر يف غتلس القضاء من شخص يُقبل قولو :"    وتُعرَّؼ الشهادة أيضاً بأهنا
  .(2)بعد أداء اليمُت يف شأف واقعة عاينها ِباسة من حواسو

   وىذا التعريف ال متتلف كثَتاً عن التعريفُت السابقُت إال أنو يُػَعوُِّؿ على صدؽ الشاىد جتنباً وإبعاداً 
 .، إال أف معايَت الشخص الذي يُقبل قولو تبقى غَت ػتددة وغَت منضبطة (3)لشهادة الزور

اإلخبار الصادؽ بعد أداء اليمُت يف :    وعليو ومن خالؿ التعريفات اظتذكورة نتكن تعريف الشهادة بأهنا
 .غتلس القضاء عن واقعة حدثْت للغَت عاينها الشاىد بنفسو أو أدركها ِبواسو 

  حك  الشهادة :  الفرع الثاني

   سأتطرؽ أوالً لبياف حكم الشهادة يف الفقو اإلسالمي ٍب أعقب ذلك مبا تشَت إليو القوانُت الوضعية 
 .والقانوف اصتزائري خبصوص ذلك 

  حك  الشهادة في الفق  اإل المي: أوال  

  تُعترب الشهادة فرض كفاية عند فقهاء اظتالكية إذا ُدِعَي الشاىد إليها ، حيث لو تركها اصتميع لضاعت 
حقوؽ الناس ، على أف أداء الشهادة بعد التحمل فرض عُت يُلـز الشهود بأدائها وال كتوز عتم كتماهنا  

فيجب أداء - عز وجل - إذا طالبهم هبا اظتدعي ، ىذا بالنسبة ضتقوؽ العباد ، أما خبصوص حقوؽ اهلل 
   . (4)الشهادة فيها بال طلب كالطالؽ والرضاع واطتلع والظهار وىالؿ رمضاف

                                                           

 .143ـ ، ص2006 ، دار الثقافة ، عماف ، 1شرح أحكاـ قانوف البينات ، ط: عباس العبودي ( 1)
 .762النظرية العامة لإلثبات يف اظتواد اصتنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية اضتقوؽ ، جامعة أسيوط ، ص : ىاليل عبد اإللو أزتد ( 2)
 .سيأٌب بياف مفهومها يف اظتبحث الثاين من الفصل األوؿ ( 3)
  .24ـ ، ص 1993  ، دار الوغى ، القاىرة ، 1االستذكار اصتامع ظتذاىب فقهاء األمصار ، ط:يوسف بن ػتمد بن عبد الرب ( 4)
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حتمل الشهادة  فرض كفاية ؛ ألف إجابة الناس كلهم إليها إضاعة لألشغاؿ ، وإباية الناس كلهم :   وقيل
عتا إضاعة للحقوؽ، وأما أداء الشهادة فواجب على من حتمََّلها إذا كاف متعيناً وكاف قريباَ من ػتل 

  .(1)القاضي

    أما بالنسبة لفقهاء اضتنفية فتحمُّل الشهادة وأداؤىا فرض كفاية ، فال يَلـز حتمل الشهادة وال األداء 
  .(2)إال إذا خيف ضياع اضتق كأف مل يوجد غَته للشهادة ، فإف ُوجد غَتُه جاز لو االمتناع

 :    وقد اشًتط اضتنفية لفرضية أداء الشهادة شروطاً ُأرِتُلها فيما يلي 

؛ الشًتاط الطلب يف سائر اضتقوؽ ، والشهادة حق (3)أف يطلب اظتدعي الشهادة يف حقوؽ العباد -1
 .للمدعي 

  .(4)أف يَعلم الشاىُد قبوَؿ شهادتو لدى القاضي -2
  .(5)أف يتعُت أداء الشهادة على الشاىد بأف ال يوجد من يكفيو عنها -3
 .أف ال يَعلم الشاىُد من شاىدْين عدلُْت ببطالف اظتشهود بو  -4
 .أف يكوف القاضي الذي يسمع الشهادة عدال  -5
 .أف يكوف الشاىد عاظتاً بأف اظتقرَّ مل يُِقر بسبب اطتوؼ ، وذلك يف حالة الشهادة على اإلقرار  -6
 ، واظتعيار ىنا ىو قدرة الشاىد على الذىاب إىل (6)أف ال يكوف الشاىد بعيداً عن غتلس القاضي -7

 .غتلس القاضي والعودة إىل بيتو يف اليـو نفسو 
 .أف يأمن الشاىد على نفسو الظلم  -8

                                                           

 ، دار الغرب اإلسالمي،دوف 1 ، ط3عقد اصتواىر الثمينة يف مذىب عامل اظتدينة ، ج: جالؿ الدين عبد اهلل بن ؾتم بن شاس ( 1)
  .163ـ، ص 1995ذكر بلد النشر،

  .342ـ ، ص 2003 ، طبعة خاصة ، دار عامل الكتب ، الرياض ، 4درر اضتكاـ شرح غتلة األحكاـ ، ج: علي حيدر ( 2)
 .ال يشًتط طلب الشهادة يف حقوؽ اهلل تعاىل ( 3)
 .والعربة ىنا بغلبة الظن؛ أي يغلب على ظنو  قبوؿ القاضي لشهادتو ( 4)
 .يشًتط اظتالكية ىذا أيضا، وقد سبق بيانو يف البحث ( 5)
 .شرط اظتالكية أيضا، وقد سبق بيانو ( 6)
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 أما فقهاء الشافعية فقد ذىبواْ إىل أفَّ حتمُّل الشهادة وأداءىا فرض بالنسبة ضتقوؽ العباد ، وأما يف 
  .(1)حدود اهلل تعاىل فإنو ُيستحب عدـ الشهادة ؛ ظتندوبية السًت يف ىذا اظتوضع

  وحتمُّل الشهادة عند اضتنابلة فرض كفاية على الشاىد ، فإف مل يوجد من يكفي تَػَعُتَّ عليو ، أما 
  .(3)أداؤىا فرض كفاية كتحمُِّلها:  ، وقيل (2)أداؤىا ففرض عُت على من حتمَّلها مىت ُدعي إليها بال ضرر

  وحاصل ما ذىب إليو الفقو اإلسالمي بالنسبة ضتكم الشهادة ػػػػػ ومن خالؿ ما عرضُت من ؼتتلف 
األقواؿ الفقهية ػػػػ أفَّ حتمُّل الشهادة وأداءىا فرض كفائي؛إذا قاـ بو عدد من الناس فال إٍب على غتموعهم 

 .     وإف ختلواْ عنها رتيعهم فقد أذتواْ كلهم 

ااُل   َل ْ َل  وَل َل }: ولقد استدؿ الفقهاء على ذلك بعدد من األدلة النقلية والعقلية ، منها قولو تعاىل دَل هَل ا ااشُّش  إِل َل

وا  َل  عُل  ،أي إذا دعوا للتحمل فعليهم اإلجابة كما ذىب إىل ذلك قتادة والربيع بن أنس، وذىب (4){دُل
" وال يأب الشهداء :" رتهور العلماء إىل أف اظتراد يف اآلية السابقة ىو األداء ؛ ألف اهلل تعاىل قاؿ

  . (5)والشاىد حقيقة فيمن حتمل الشهادة، فإذا دعي ألدائها فعليو اإلجابة إف تعينت

 تػَوْعمَولُقونَو  بِلمَوا وَواللَّل ُق   ػَوْلبُق ُق   ثِل ٌم  فَو ِلنَّل ُق  يَوْكتُقْمهَوا وَومَو ْ  الشَّلهَوادَوةَو  تَوْكتُقمُقوا وَوالَو }:  واستدلواْ أيضا بقولو تعاىل
  ثِل ٌم  فَو ِلنَّل ُق  يَوْكتُقْمهَوا وَومَو ْ }:معٌت قولو تعاىل : ال ختفواْ الشهادة ، قاؿ السدي : واظتراد من اآلية. (6){عَولِلي ٌم 
  . (7)أي فاجر. {عَولِلي ٌم  تػَوْعمَولُقونَو  بِلمَوا وَواللَّل ُق   ػَوْلبُق ُق 

                                                           

 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت 1 ، ط3اظتهذب يف فقو اإلماـ الشافعي ، ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي الشَتازي ( 1)
  .435ـ ، ص 1995، 
 .وىو شرط اضتنفية أيضا ( 2)
  .243ت ، ص .ط ، دار الكتاب العريب ، د. ، د 2احملرر يف الفقو ، ج: غتد الدين أبو الربكات ( 3)
 . 282: سورة البقرة ، اآلية ( 4)
  .448ـ ، ص 1994 ، دار السالـ ، الرياض، 1 ، ط1ج: تفسَتالقرآف العظيم : إشتاعيل بن كثَت ( 5)
  .283: سورة البقرة ،اآلية ( 6)
  .451 ،  ص 1ج: تفسَت القرآف العظيم : إشتاعيل بن كثَت ( 7)
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من الكبائر كتماف الشهادة، فهي على الكفاية ، فإف : "   ويف ىذا اظتعٌت قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو 
قاـ هبا من فيو كفاية سقط الفرض على الباقُت ، ألف اظتقصود هبا حفظ اضتقوؽ وذلك لتصل ببعضهم  

 .(1)"فإف كاف يف موضع ال يوجد فيو غَته ؽتن يقع بو الكفاية ، تعيَّنْت عليو 

 ، وصرحواْ بأنو كتب على القاضي القضاء هبا (2)  ومن جهة أخرى فقد أوضح الفقهاء حكم الشهادة
إذا استجمعْت واستَػْوَفْت شرائطها ؛ألهنا حينئذ تكوف مظهرة للحق، والقاضي مأمور شرعاً بالقضاء 

ودُل   َل  }: ؛ لقولو عز وجل (3)باضتق اوُل ْ نَل  َل  إِلنَّم  دَل ْ  َل   َل ْح ُل ْ  اْاَلْ  ِل   ِلي  َل ِل يَل ًة   َل َل  .(4){ ِل ْاحَل ِّك  اانَّم اِل   َل

  حك  الشهادة في القانون الجزائري : ثانيا

  إف االلتزاـ بأداء الشهادة أماـ القضاء من االلتزامات اليت حترص كل التشريعات على النص عليو 
وفرض اصتزاءات  اظتناسبة على ؼتالفتو ، لكن اضتقيقة أف االلتزاـ بأداء الشهادة واجب ديٍت وأخالقي قبل 

أف يكوف واجبا قانونيا ؛ فالشاىد اجملهوؿ لدى اصتهات القضائية ال نتكن وال يُتصور إجباره على 
 .(5)اضتضور لإلدالء بشهادتو أو توقيع اصتزاء عليو جراء رفضو اضتضور للشهادة أماـ القضاء

  على أف الشهادة تُعترب من بُت أىم أدلة اإلثبات خاصة يف القضايا اصتزائية ؛نظراً للدور الذي تلعبو يف 
الكشف عن مالبسات اصترنتة ؛ ولذا فقد ُخوِّؿ لقاضي التحقيق إمكانية القياـ باستدعاء الشهود ليْدلواْ 

: من قانوف اإلجراءات اصتزائية اصتزائري على ما يلي97/1 ، حيث تنص اظتادة (6)بشهادهتم أماـ القضاء

                                                           

  .435 ، ص 3اظتهذب يف فقو اإلماـ الشافعي ، ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي الشَتازي ( 1)
 .اظتراد ِبكم الشهادة ىنا األثر اظتًتتب عنها ( 2)
 .282ـ ،ص 1986 ،دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 2،ط6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج:أبو بكر بن مسعود الكاساين (3)

  .26: سورة ص ، اآلية ( 4)
 ، رمي للنشر والتوزيع ، دوف ذكر بلد النشر، 1اظتسؤولية اصتنائية للشاىد بُت النظرية والتطبيق ،ط: بكري يوسف بكري ػتمد ( 5)

 . 51ـ،ص 2011
   .426ـ ، ص 2015ط ، دار ىومو ، اصتزائر ، .شرح قانوف اإلجراءات اصتزائية اصتزائري ، د :عبد اهلل أوىايبية ( 6)
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كل شخص استدعي لسماع شهادتو ملـز باضتضور وحلف اليمُت وأداء الشهادة مع مراعاة األحكاـ " 
 ".القانونية اظتتعلقة بسر اظتهنة 

  وعليو فإنو كتب على الشاىد الذي ُيستدعى ألجل اإلدالء مبعلومات حوؿ اصترنتة موضوع التحقيق أف 
لتضر أماـ قاضي التحقيق اظتختص ويديل بشهادتو ، وإذا امتنع الشاىد عن اضتضور فإنو نتكن لقاضي 

  .(1)التحقيق األمر بإحضاره قسراً عن طريق القوة العمومية

وإذا مل لتضر :" من قانوف اإلجراءات اصتزائية اصتزائري على ما يلي 2/ 97  ويف ىذا الشأف تنص اظتادة 
الشاىد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل اصتمهورية استحضاره جربا بواسطة القوة العمومية 

 ". دينار جزائري 2.000 إىل 200واضتكم عليو بغرامة من 

  أما يف قانوف اإلجراءات اظتدنية واإلدارية فقد قرر اظتشرع اصتزائري أف دعوة الشهود ضتضور جلسة 
، وىذا ما نصت (2)التحقيق إفتا يباشرىا صاحب اظتصلحة ؛ وذلك تطبيقاً للقواعد العامة لسَت اطتصومة

يتم تكليف الشهود باضتضور بسعي من اطتصم :" من قانوف اإلجراءات اظتدنية واإلدارية 154عليو اظتادة 
الراغب يف ذلك وعلى نفقتو بعد إيداع اظتبالغ الالزمة لتغطية التعويضات اظتستحقة للشهود واظتقررة 

 ".قانونا

  وؽتا جتدر اإلشارة إليو أنو ال كتوز للقاضي يف اظتواد اظتدنية أف كترب الشاىد على اضتضور ، على خالؼ 
ما ىو الشأف عليو يف اظتواد اصتزائية ،ونتيجة لذلك فقد أَْلَغى اظتشرع اصتزائري يف قانوف اإلجراءات اظتدنية 

 .واإلدارية الغرامة اظتقررة كجزاٍء لتخلُّف الشاىد 

  على أنو ويف حالة إذا مل يودِع طالُب اإلثبات بالشهادة اظتبالَغ اليت أمر هبا القاضي لدى أمانة الضبط 
يف اآلجاؿ احملددة أْمَكَن للقاضي حينئذ أف يستغٍت عن شتاع الشهود ، واستطاع أف لتكم يف القضية 

  . (3) من قانوف اإلجراءات اظتدنية واإلدارية97/2على ما ىي عليو طبقا للمادة 

                                                           

   .429شرح قانوف االجراءات اصتزائية اصتزائري ، ص :عبد اهلل أوىايبية ( 1)
 ، كلية 1إجراءات اإلثبات عن طريق الشهادة يف قانوف اإلجراءات اظتدنية واإلدارية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة اصتزائر :زرقاف وليد( 2)

  . 102ـ ، ص 2014/2015اضتقوؽ، 
   . 105إجراءات اإلثبات عن طريق الشهادة يف قانوف اإلجراءات اظتدنية واإلدارية ، ص : زرقاف وليد ( 3)
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  وجدير بالذكر أف على الشاىد الذي لتضر أماـ القضاء واجب اإلدالء بكل ما يعرفو عن الواقعة ػتل 
 فإنو يعاقب – يف غَت اضتاالت اليت كتيز لو القانوف فيها ذلك –التحقيق ، وإذا رفض اإلدالء بشهادتو 

 من قانوف 97 دينار جزائري ِوْفَق اإلجراءات اظتنصوص عليها يف اظتادة 2.000 إىل 200بغرامة من 
  .(1)اإلجراءات اصتزائية

  ويف القانوف اظتصري تقـو احملكمة أو القاضي اظتنتَدب بدعوة الشهود للحضور إىل جلسة التحقيق،وعند 
عدـ توجيو ىذه الدعوة فإف على اطتصم إحضار شهوده أو تكليفهم باضتضور إىل جلسة أخرى يتم 

حتديدىا طاظتا مل ينقض ميعاد التحقيق ، وإال سقط اضتق يف االستشهاد مبن مل لتضر أو َمن مل ُيَكلَّْف 
 .(2)باضتضور من الشهود

  ويف األردف ؾتد أف قانوف أصوؿ احملاكمات اصتزائية األردين قد َخوَّؿ للمدعي العاـ صالحية استدعاء 
الشهود وشتاع شهاداهتم ، وكل شخص بُػلَِّغ للمثوؿ أماـ اظتدعي العاـ كشاىٍد فإنو غترب على اضتضور 

وأداء الشهادة ، وإْف ختلَّف دوف عذر مقبوؿ يصدر اظتدعي العاـ يف حقو مذكرة إحضار وكذا تغرنتو حىت 
  .(3)عشرين ديناراً 

  دليل مشروعية الشهادة: الثالث الفرع

األوىل ىي دليل مشروعية الشهادة يف الفقو اإلسالمي ، والثانية ىي :   سأبُُت يف ىذا الفرع مسألتُت 
 .بياف السند القانوين لإلثبات بالشهادة يف القانوف اصتزائري 

  دليل مشروعية الشهادة في الفق  اإل المي : أوال

  .(4)  الشهادة حجة مظهرة للحق مشروعة ، واألصل يف مشروعيتها الكتاب و السنة واإلرتاع واظتعقوؿ

                                                           

  .96ـ ، ص 2014  ، دار ىومو ، اصتزائر ، 4قاضي التحقيق يف النظاـ القضائي اصتزائري ، ط : ػتمد حزيط ( 1)
 ـ، 2011 ، منشورات اضتليب ، بَتوت ، 1اإلثبات يف اظتواد اظتدنية والتجارية ، ط:مصطفى أزتد أبو عمرو،ونبيل إبراىيم سعد ( 2)

  .169ص 
  .306ـ ، ص2016 ، دار الثقافة ، األردف ، 3الوجيز يف قانوف أصوؿ احملاكمات اصتزائية ، ط: ػتمد صبحي ؾتم ( 3)
عبد اهلل بن  .   621ـ ، ص 1997ط ، اظتكتبة العصرية ، بَتوت ، .العدة شرح العمدة ، د: عبد الرزتن بن إبراىيم اظتقدسي( 4)

عبد الكرمي بن ػتمد  .  139ت ، ص .ط ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، د.، د2االختيار لتعليل اظتختار،ج: ػتمود اظتوصلي 
  .04ـ ، ص 1997 ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، 1 ، ط13العزيز شرح الوجيز ، ج: القزويٍت 
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لقد ورد يف القرآف الكرمي عدد من اآليات الكرنتة الدالة على مشروعية اإلثبات  : الكتاب م  –أ   
وا}:بالشهادة ، نذكر منها على سبيل اظتثاؿ ال اضتصر قولو تعاىل  دُل ْشهِل اْستَل ْ  ِل  وَل هِل دَل  اَل ْ   َل ِل ْ   ِل َل اِل ُل ْ   ِل ْ  شَل

ونَل  اْ  َل َلتَل  ِل   َل َل ُل ٌل   َل ُل َلْ  ِل   َل ُل ْو َل   ِل َّم ْ  وَل ْ  َل ااِل   ِل َل  تَل دَل هَل اهُل َل  تَل ِل َّم   َل ْ  ااشُّش اهُل َل   َلتُل َل ِّك َل  إِلْحدَل ى إِلْحدَل   . (1){اْاُلْ  َل

هَل   َل :}  ومنها أيضا قولو تعاىل  نُلوا ااَّم ِل  َل   َل ُّش ونُلوا آ َل ا ِل  َل   ُل ااَل   ِل ْا ِلْس ِل   َلوَّم دَل ِل  شُلهَل َّم اَلوْ   ِل   َلوِل   َلْنيُلسِل ُل ْ  عَل َلى وَل

ْ  ِل  ااِلدَل اْاَلْ  َل ِل  َل  اْاوَل  .(3)لذات اهلل ولوجو اهلل ومرضاتو سبحانو وتعاىل: أي . (2){ وَل

وا}:    ومنها قولو تعاىل  دُل وَل ْ  وَل َلْشهِل ْد ٍل   َل ْن ُل ْ  عَل وا  ِل هَل دَل َل  وَل َل ِل  ُل ِل  ااشَّم َّم فيو أمر بالشهادة على الرجعة  . (4){  ِل
  .(5)وعلى الطالؽ

وا:}    ومنها أيضا قولو عز وجل  دُل ا وَل َلْشهِل ْ تُل ْ  إِل َل هِل دٌل  وَل َل   َل تِل ٌل   ُل َل  َّم  وَل َل  تَل َل  َل اختلف العلماء ىل  . (6){ شَل
 ، وسواء أكاف األمر يف اآلية ورد على سبيل الوجوب أـ  (7)األمر يف ىذه اآلية يفيد الوجوب أو الندب

 .ورد على سبيل الندب، فإف اآلية صرلتة يف مشروعية اإلشهاد 

لقد تعرضت السنة الشريفة للشهادة من خالؿ عدة أحاديث نبوية تبُت مشروعية  :م  الس ة- ب 
 :اإلثبات بشهادة الشهود منها 

نعم، فقاؿ : ترى الشمس فقاؿ:"   ما ورد أنو عليو الصالة والسالـ ُسئل عن الشهادة فقاؿ للسائل 
فهذا اضتديث وإف كاف فيو تأكيد على أف الشاىد ال يشهد إال مبا . (8)"على ِمثِلها فاشهْد أو َفدَْع :

 .يعلمو يقينا فإنو فضالً عن ذلك يفيد أف الشهادة مشروعة لإلثبات 

                                                           

  .282: سورة البقرة ، اآلية ( 1)
  .135: سورة النساء ، اآلية ( 2)
  .314ـ ، ص1997 ، دار إحياء الًتاث العريب ، لبناف ، 1 ، ط2اصتواىر اضتساف يف تفسَت القرآف ، ج: أبو زيد الثعاليب ( 3)
  . 02:  سورة الطالؽ ، اآلية (4)
  .150 ، ص 8تفسَت البغوي ، ج: اضتسن بن مسعود البغوي ( 5)
 .282:سورة البقرة ، اآلية ( 6)
  .550، ص 1اصتواىر اضتساف يف تفسَت القرآف ، ج: أبو زيد الثعاليب ( 7)
 ـ  1990 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط7شعب اإلنتاف ، ج: أبو بكر أزتد بن اضتسُت البيهقي:رواه البيهقي، ينظر( 8)

  .2667:  ، رقم اضتديث 455، ص
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  وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف ىالؿ بن أمية قذؼ امرأتو عند النيب صلى اهلل عليو وسلم بشريك 
يا رسوؿ اهلل إذا رأى : فقاؿ " البينة أو َحدٌّ يف ظهرؾ : " بن شتحاء ، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم 

، فذكر حديث (البينة أو حد يف ظهرؾ  ):أحدنا على امرأتو َرُجالً ، ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقوؿ
  .(1)اللعاف

   وىنا ؾتد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم طلب من ىالؿ بن أمية أف لتضر الشهود على ادعاءه وإال 
 .سيقاـ عليو حد القذؼ 

 .(2)"شاىداؾ أو نتينو : "    وؽتا يدؿ على مشروعية الشهادة أيضاً من السنة قولو عليو الصالة والسالـ 

أرتع علماء األمة على مشروعية اإلثبات بشهادة الشهود، وأهنا إذا استوفت رتيع  :اإلجماع – ج 
  . (4)جائزة كتب على القاضي قبوعتا (3)شروطها

يف الشهادة إحياء ضتقوؽ الناس ، وَصْوف للعقود اظتربمة بينهم لِئالَّ يتجاحدوهنا ، وفيها  :المعقول- د
 يف – واألعراض ، ومن ٍب فإف حاجة الناس داعية إليها ، بل أف الشهادة قد تكوف (5)حفظ لألمواؿ
 ىي الطريق الوحيد اظتمكن لإلثبات ، فلو مل تكن مشروعة لضاعت الكثَت من اضتقوؽ  –أحياف كثَتة 

 .وألُنِكرت العديد من اظتواثيق والعقود، وَلَوَقع الناس يف حرج شديد 
                                                           

 ـ ، 1980 ، اظتطبعة السلفية ، القاىرة ، 1 ، ط2اصتامع الصحيح ، ج: ػتمد بن إشتاعيل البخاري : رواه البخاري ، ينظر( 1)
  .2671: كتاب الشهادات ، باب إذ ادعى أو قذؼ فعليو أف يلتمس البينة ، اضتديث رقم 

، ٍب  (من حلف على نتُت يستحق هبا ماال ، لقي اهلل وىو عليو غضباف  ): قاؿ عبد اهلل : " النص الكامل للحديث ىو كالتايل ( 2)
ما : ٍب إف األشعث بن قيس خرج إلينا ، فقاؿ  { إىل عذاب أليم –إف الذين يشًتوف بعهد اهلل وأنتاهنم  }: أنزؿ اهلل تصديق ذلك 

صدؽ ، لقد أنزلت ، كاف بيٍت وبُت رجل خصومة يف شيء ، فاختصمنا إىل : لتدثكم أبو عبد الرزتاف؟ فحدثناه مبا قاؿ ، فقاؿ 
: إنو إذا لتلف وال يبايل ، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم : ، فقلت (شاىداؾ أو نتينو  ):رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، فقاؿ 

. فأنزؿ اهلل تصديق ذلك ، ٍب قرأ ىذه اآلية  . (من حلف على نتُت يستحق هبا ماال وىو فيها فاجر لقي اهلل وىو عليو غضباف )
 ، كتاب الشهادات ، باب اليمُت على اظتدعى 2اصتامع الصحيح ، ج: ػتمد بن إشتاعيل البخاري : واضتديث رواه البخاري ، انظر 

  .2669: عليو يف األمواؿ واضتدود ،  اضتديث رقم 
 .بياف شروط الشهادة يف اظتطلب اظتوايل من ىذا البحث ( 3)
 ، مكتبة الفرقاف ومكتبة مكة الثقافية ، اإلمارات العربية اظتتحدة ، 2اإلرتاع ، ط:أبو بكر ػتمد بن إبراىيم بن اظتنذر النيسابوري ( 4)

  655ـ ، ص1999 ، دار البياف اضتديثة ، اظتملكة العربية السعودية ، 1موسوعة اإلرتاع ، ط : ابن تيمية .    78ـ ، ص 1993

  .139، ص 2االختيار لتعليل اظتختار ، ج: عبد اهلل بن ػتمود اظتوصلي ( 5)
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  : الجزائري الس د القانوني لإلثبات بالشهادة في القانون : ثانيا

    إف جل القوانُت الوضعية ػػػػ إف مل نقل كلها ػػػػ تعًتؼ ِبجية الشهادة كطريق من طرؽ اإلثبات أماـ 
اصتهات القضائية، وإف كانت تلك التشريعات دتنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف األخذ بالشهادة 

 .وبناء اضتكم القضائي عليها، أو غترد شتاعها لالستئناس هبا أو غَت ذلك 

حدود اإلثبات بشهادة الشهود ،وذلك يف اظتواد من (1)   فاظتشرع اصتزائري قد أوضح يف القانوف اظتدين
اإلثبات " منو،وىذا يف الفصل الثاين من الباب السادس من الكتاب الثاين حتت عنواف 336إىل  333

كتوز اإلثبات بالشهود فيما كاف كتب إثباتو بالكتابة :"  منو على أنو 335حيث تنص اظتادة " بالشهود
."... 

 ...".كتوز اإلثبات بالشهود فيما :"  من القانوف نفسو أيضاً على أنو 336  وتنص اظتادة 

  كما فصَّل اظتشرع اصتزائري إجراءات شتاع الشهود يف القسم العاشر من الفصل الثاين من الباب الرابع  
  .(2) من قانوف اإلجراءات اظتدنية واإلدارية136إىل 150وذلك يف منصوص اظتواد من 

كتوز األمر بسماع الشهود حوؿ الوقائع اليت تكوف : " من ىذا القانوف تنص على أنو 150 فاظتادة 
 " .بطبيعتها قابلة لإلثبات بشهادة الشهود ، ويكوف التحقيق فيها جائزاً ومفيداً للقضية 

فقد بُت اظتشرع اصتزائري زتاية الشهود يف الفصل السادس من الباب (3)   أما يف قانوف اإلجراءات اصتزائية
 65،وذلك يف اظتواد من اظتادة "زتاية الشهود واطترباء والضحايا :" الثاين من الكتاب األوؿ حتت عنواف

  .28 مكرر65 إىل اظتادة 19مكرر 

                                                           

 .ـ ، اظتتضمن القانوف اظتدين اظتعدؿ واظتتمم 1975 سبتمرب 26:  اظتؤرخ يف 58 – 75: األمر رقم ( 1)
 . ـ ، اظتتضمن قانوف اإلجراءات اظتدنية  واإلدارية2008 فرباير 25:  اظتؤرخ يف 09 – 08: القانوف رقم ( 2)
ـ 1966 جواف 08 اظتؤرخ يف 155 -66: ـ، يعدؿ ويتمم األمر رقم 2015 جويلية 23 اظتؤرخ يف 02-15: األمر رقم ( 3)

 .واظتتضمن قانوف اإلجراءات اصتزائية 
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نتكن استفادة الشهود واطترباء من تدبَت أو أكثر من : "  على أنو 19 مكر 65   حيث تنص اظتادة 
 ".تدابَت اضتماية 

   ومن ٍب فإف كل النصوص القانونية اليت أشرنا إليها إفتا تعترب سنداً يدؿ على مدى اىتماـ اظتشرع 
 . اصتزائري بالشهادة كدليل إثبات ومدى العناية اليت أوالىا ضتماية الشهود 

  والشأف نفسو ؾتده يف العديد من التشريعات والقوانُت مثل القانوف اظتصري الذي كتوِّز اإلثبات 
بالشهادة فيما كتب إثباتو بالكتابة إذا ُوجد مبدأ ثبوت الكتابة أو إذا ُوجد مانع لُتوؿ دوف اضتصوؿ على 

  .( من قانوف اإلثبات اظتصري 62اظتادة ) (1)الدليل الكتايب

   أما يف اظتملكة األردنية اعتامشية فُتعترب شهادة الشهود من أدلة اإلثبات اظتهمة خصوصا يف اظتواد 
اصتزائية؛ ظتا تلعبو من دور بارز سواء أماـ النيابة العامة يف مرحلة التحقيق االبتدائي أو أماـ احملكمة 

اصتزائية اظتختصة أثناء إجراء احملاكمة؛ ولذا فقد حدد قانوف أصوؿ احملاكمات اصتزائية األردين الشروط 
  .(2)الواجب توافرىا لقبوؿ الشهادة كطريق إثبات

  أ كان الشهادة وشروطها : الثاني المطلب

  إف شهادة الشهود باعتبارىا دليال من أدلة اإلثبات معتد بو يف الفقو اإلسالمي والقانوف اصتزائري ، فإف 
عتا أركاناً تقـو عليها ، وشروطاً يلـز توفرىا كي يتم قبوعتا  أماـ اصتهات القضائية ، وىذا ما سأتناولو يف 
ىذا اظتطلب من خالؿ الفرعُت اظتواليُت ،حيث سأخصص األوؿ منهما لتحديد أركاف الشهادة ، والثاين 

 .لبياف شروطها كما أوضحها كل من الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي 

 أ كان الشهادة : األول الفرع 

 .   سأتطرؽ أوالً إىل أركاف الشهادة يف الفقو اإلسالمي، ٍب أنتقُل ثانياً إىل أركاهنا يف القانوف 

                                                           

  .169اإلثبات يف اظتواد اظتدنية والتجارية ، ص : مصطفى أزتد أبو عمرو،ونبيل إبراىيم سعد ( 1)
  .302الوجيز يف قانوف إصوؿ احملاكمات اصتزائية ، ص : ػتمد صبحي ؾتم ( 2)
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  : أ كان الشهادة في الفق  اإل المي: أوال

الشاىد ، واظتشهود لو ، واظتشهود عليو ، واظتشهود :   للشهادة ستسة أركاف عند رتهور الفقهاء ، وىي
  .(1)بو والصيغة

االقتصار - حُت أداء الشهادة -   أما عند اضتنفية فركن الشهادة ىو لفظ الشهادة فيجب عند اضتنفية 
وال " َأْشَهُد " دوف استبداعتا بلفظ آخر مشابو ، كما كتب استعماؿ صيغة اظتضارع " أشهد"على لفظ 

؛اِلحتماؿ اإلخبار عن ماٍض ،كما ورد مثالً يف قولو تعاىل حكاية عن " شهدتُ :" كتوز قوؿ الشاىد
ْدنَل  وَل َل  }-: عليو السالـ –إخوة يوسف  هِل نَّم  وَل َل  عَل ِلْ نَل   ِل َل  إِل َّم  شَل ْ  ِل   ُل  ؛ لكوهنم شهدواْ (2){ حَل  ِل ِل  َل  اِلْ  َل

ما شهدنا عندؾ سابقاً : عند أبيهم أوالً بأف يوسف قد َسرؽ ، فلما اهتمهم دافعواْ عن أنفسهم بقوعتم
 .إف ابنك َسرؽ إال مبا عايناه من إخراج الصواع من رحلو :بقولنا 

دُل   َل اُلوا}:   أما صيغة اظتضارع فتفيد اإلخبار يف اضتاؿ ، كما ورد يف قولو تعاىل  ْشهَل و ُل  إِلنَّم َل  نَل سُل ِل  اَل َل ُل   َّم
 وَل َّم

ْ  َل ُل  واُل ُل  إِلنَّم َل   َل سُل ُل  اَل َل
دُل  وَل َّم ْشهَل نَل  ِل ِل  َل  إِل َّم   َل   . (4)ؿتن اآلف شاىدوف بذلك: ، أي(3){اَل َل  ِل ُلو َل  اْا ُل

  : أ كان الشهادة في القانون الجزائري : ثانيا

   نتكن استخالص أركاف الشهادة يف القانوف من خالؿ ما وضعو بعض الشراح من تعريفات للشهادة ،

الشهادة تعٍت قياـ الشاىد يف غتلس القضاء  :" ولنختار ػػػػ على سبيل اظتثاؿ واالستدالؿ ػػػػ التعريف التايل
 . (5)"بعد حلف اليمُت باإلخبار عن واقعة حدثت مع غَته ، يًتتب عليها حق للغَت 

 :من خالؿ ىذا التعريف فإف أركاف الشهادة لدى شراح القانوف تتمثل يف ما يلي 

                                                           

عبد اهلل صلييب عباس  .   568ـ، ص 1997 ، دار اظتعرفة ، بَتوت ، 1 ، ط4مغٍت احملتاج ، ج: ػتمد اطتطيب الشربيٍت ( 1)
  .33ـ ، ص2007 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1الرجوع عن الشهادة وأحكامو يف الفقو اإلسالمي ، ط:الكبيسي 

  .81: سورة يوسف ، اآلية ( 2)
  .01: سورة اظتنافقوف ،اآلية ( 3)
أبو بكر بن علي بن  .   94ـ ، ص 1997 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت، 1 ، ط7البحر الرائق ، ج: حافظ الدين النسفي ( 4)

  .324ت ، ص .ط ، مكتبة حقانية، باكستاف ، د.، د2اصتوىرة النَتة على ؼتتصر القدوري، ج: ػتمد اضتداد 
ط ، مكتبة الشيخ كراتشي ،اظتملكة العربية السعودية ، . ، د2التسهيل الضروري ظتسائل القدوري ، ج:ػتمد عاشق إعتي الربين ( 5)

  .193ـ ، ص 1992
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 .وىو الذي يقـو بأداء الشهادة أماـ اصتهة القضائية اظتختصة  : الشاهد -1
حيث يوجب القانوف على الشاىد حلف اليمُت قبل اإلدالء بالشهادة أماـ القضاء  : الصيغة  -2

 من قانوف اإلجراءات اصتزائية اصتزائري ، واليت قررت أف على الشاىد 33/2وىذا ما نصت عليو اظتادة 
أف يؤدي اليمُت القانونية قبل اإلدالء بشهادتو ،وقد أوضحت اظتادة اظتذكورة صيغة اليمُت على النحو 

 .   (1)"أقسم باهلل العظيم أف أتكلم بغَت حقد وال خوؼ ، وأف أقوؿ اضتق وال شيء غَت اضتق :" التايل
 283وقد ألَزـ اظتشرع اظتصري أيضاً الشاىد ِبلف اليمُت قبل اإلدالء بالشهادة ، حسب نص اظتادة   

كتب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع :" من قانوف اإلجراءات اصتنائية اظتصري اليت تنص على أنو 
  .(2)"عشرة سنة أف لتلفوا نتينا قبل أداء الشهادة على أهنم يشهدوف باضتق ، وال يقولوف إال اضتق 

 .أي الواقعة اليت يتم اإلخبار عنها من طرؼ الشاىد  :   المشهود ب  -3
واظتقصود باظتشهود بو الغَت، فمن كاف مضموف الشهادة لصاضتو  :  المشهود ل  ، والمشهود علي 4-5

وىذه األركاف اظتستخلصة ىي . فهو مشهود لو ، ومن كاف مضموهنا ليس لصاضتو فهو مشهود عليو 
 .نفسها احملددة لدى رتهور العلماء يف الفقو اإلسالمي ػػػػ كما سبق وأف عرفنا ػػػػ 

  :شروط الشهادة : الثاني الفرع
  بعد ذِكر أركاف الشهادة ، أنتقُل اآلف إىل بياف شروطها يف كل من الفقو اإلسالمي والقانوف اصتزائري

  شروط الشهادة في الفق  اإل المي : أوال
 .شروط التحمل، وشروط األداء :   تقسم شروط الشهادة لدى الفقهاء إىل قسمُت 

  :  شروط تحمل الشهادة - أ
 :   واظتقصود هبا تلك الشروط اليت كتب توفرىا ليكوف الشخص أىال لتحمل الشهادة وىي 

كوف الشاىد عاقال وقت التحمل؛ ألف أمر الشهادة لتتاج إىل ضبط الواقعة وفهمها  : العقل -01
  .(3)وىذا ما ال يتم إال بالعقل ، فال تقبل شهادة اجملنوف واظتغفل الذي يكثر غلطو أو اظتعتوه

                                                           

 .حدد اظتشرع اصتزائري اضتاالت اليت كتوز فيها اإلدالء بالشهادة دوف حلف اليمُت ( 1)
 ، مركز العدالة للمحاماة واالستشارات القانونية 1شهادة الشهود وأثرىا أماـ احملاكم اصتنائية ،ط:أسامة شاىُت، وشتَتالششتاوي ( 2)

  .18ـ ، ص 2013، القاىرة ، 
: ػتمد بن ػتمد بن عبد الرزتن اضتطاب  .  267 ، ص 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 3)

 8اظتبدع شرح اظتقنع ، ج: ابن مفلح اضتنبلي  .  163ـ ، ص 1995 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط8مواىب اصتليل ، ج
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،وأجاز اظتالكية شهادة األعمى (1)فال يصح حتمل الشهادة من أعمى عند اضتنفية مطلقا : البصر -02
، وذىب اإلماـ مالك يف قوؿ إىل جواز شهادة األعمى إذا استطاع أف يثبت (2)يف األقواؿ دوف األفعاؿ

  . (4)، وجتوز فيما يثبت بالشم والسماع ، أو اللمس ، أو التذوؽ(3)اظتشهود بو
، فيما عدا بعض اضتاالت اظتخصوصة اليت يصح فيها معاي ة الشاهد المشهود ب  ب فس  -03

  .(5)التحمل بالتسامع كاظتوت والنكاح
  :شروط أداء الشهادة - ب

 :  ويقصد هبا الشروط الواجب توفرىا لقبوؿ أداء الشهادة أماـ القضاء وىي 
 .فهو شرط ألداء الشهادة  كما أنو شرط لتحملها عند كافة الفقهاء  : العقل- 1
فال جتوز (9)واضتنابلة(8) ، أما عند اظتالكية(7) والشافعية(6)فال جتوز شهادة الصيب عند اضتنفية : البلوغ -2

 .شهادة الصبياف إال يف اصتراح بعضهم على بعض قبل أف يفًتقوا أو يدخل بينهم بالغ 
تعترب اضترية شرط للشهادة عند رتهور الفقهاء ؛ ألهنا من باب الوالية ، والعبد ال والية لو  : الحرية- 3

  . (10)حىت على نفسو ، فعلى غَته من باب أوىل

                                                                                                                                                                                           

ط ، مكتبة . ، د23اجملموع ، ج: ػتيي الدين بن شرؼ النووي  .   300ـ ، ص1997 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1، ط
  .18ت ، ص.اإلرشاد ، اظتملكة العربية السعودية ، د

  .267 ، ص 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 1)
  .156ـ ، ص1994 ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت، 1 ، ط10الذخَتة ، ج: أزتد بن إدريس القرايف ( 2)
  .456ـ ، ص1998 ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، 2 ، ط9البياف والتحصيل ، ج: ابن رشد القرطيب ( 3)
  444ـ ، ص 1998،دار الكتب العلمية ،بَتوت ، 1 ، ط2اظتعونة على مذىب إماـ اظتدينة ،ج:القاضي أبو ػتمد عبد الوىاب( 4)
  .267 ، ص 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 5)
  .268 ، ص 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 6)
  .18 ، ص23اجملموع ، ج: ػتيي الدين بن شرؼ النووي ( 7)
  .333 ـ ، ص2006، اظتكتبة العصرية ، بَتوت ، 1 ، ط1الفتح الرباين ، ج: ػتمد أزتد الداه الشنقيطي ( 8)
  .299 ، ص8اظتبدع شرح اظتقنع ، ج: ابن مفلح اضتنبلي ( 9)
 ، 23اجملموع ، ج: ػتي الدين بن شرؼ النووي  .   141، ص 2االختيار لتعليل اظتختار ، ج: عبد اهلل بن ػتمود اظتوصلي ( 10)

  .  163 ، ص 8مواىب اصتليل ، ج: ػتمد بن ػتمد بن عبد الرزتن اضتطاب  .   24ص
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 كتيز – رزتو اهلل –يشًتط يف الشهادة أف يكوف الشاىد مسلما ، ومل يكن اإلماـ مالك  : اإل الم- 4
اَل ْ  }:، وكذا الشأف عند اضتنفية؛ لقولو تعاىل  (1)شهادة الكافر ولو كتابيا حىت يسلم ْ  َل َل  وَل ُل   َل

 اِلْ  َل  ِل ِل  َل   َّم

نِل  َل  عَل َلى ْ  ِل   .(3) ؛ ولذا ال تقبل شهادة الكافر على اظتسلم(2){ سَل ِل يًة  اْا ُل

  َل }:  أما عند اضتنابلة فتقبل شهادة أىل الكتاب يف الوصية يف السفر إذا مل يوجد غَته ؛ لقولو تعاىل

هَل  نُلوا ااَّم ِل  َل   َل ُّش هَل دَل ُل  آ َل ْ نِل ُل ْ  شَل ا  َل دَل ُل ُل  حَل َل َل  إِل َل ْو ُل   َلحَل على أف لتلفهم اضتاكم بعد صالة . (4){اْاوَل ِل َّم ِل  حِل  َل  اْا َل
 .(5)ال نشًتي بو ذتنا ولو كاف ذا قرىب وال نكتم شهادة اهلل: صالة العصر

فال تقبل شهادة األخرس عند اضتنفية ؛ الشًتاط لفظ الشهادة عندىم ، لقولػػو : ال طػق- 5
وا}:تعاىل دُل ْشهِل اْستَل ْ  ِل  وَل هِل دَل  ، فهذه اآلية صرلتة يف طلب الشهادة ، فيجب اإلتياف (6){ ِل َل اِل ُل ْ   ِل ْ  شَل

 .(7)بلفظها دوف غَته

  وعند اظتالكية تقبل شهادة األخرس إذا فهمت إشارتو ؛ ألف اإلشارة تقـو مقاـ النطق إذا وقع الفهم 
 .(8)هبا

  واختلف يف شهادة األخرس عند الشافعية ، فذىب بعضهم لقبوعتا ؛ ألف إشارتو كعبارة الناطق يف 
النكاح والطالؽ ، وذىب بعضهم لعدـ قبوعتا ؛ ألف إشارتو تقـو مقاـ العبارة عند الضرورة ، والضرورة 

 .(9)منتفية ىنا لقبوؿ الشهادة من الناطق
 :واشًتط اضتنابلة لقبوؿ شهادة األخرس شرطُت 

                                                           

  .21ـ ، ص1994 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط4اظتدونة الكربى ، ج: مالك بن أنس ( 1)
  .141: سورة النساء ،اآلية ( 2)
  .  141، ص 2االختيار لتعليل اظتختار ، ج: عبد اهلل بن ػتمود اظتوصلي ( 3)
  .  106: سورة اظتائدة ،اآلية ( 4)
  .302 ، ص 8اظتبدع شرح اظتقنع ، ج: ابن مفلح اضتنبلي ( 5)
  .282: سورة البقرة ، اآلية ( 6)
  .141، ص 2االختيار لتعليل اظتختار ، ج: عبد اهلل بن ػتمود اظتوصلي ( 7)
  .457 ، ص 2اظتعونة على مذىب إماـ اظتدينة ، ج: القاضي أبو ػتمد عبد الوىاب ( 8)
  .18 ، ص 23اجملموع ، ج: ػتيي الدين بن شرؼ النووي ( 9)
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 . أف تكوف فيما طريقو الرؤية -1
  .(1) أف تكوف إشارات الشاىد األخرس مفهومة-2

وا}:يتفق الفقهاء على اشًتاط العدالة لقبوؿ شهادة الشاىد ؛ لقولو تعاىل  : العدالة- 6 دُل وَل ْ  وَل َلْشهِل   َل

ْد ٍل  ْن ُل ْ  عَل ، على وجود بعض االختالؼ بينهم يف مفهـو العدالة ، فهي عند رتهور اظتالكية صفة (2){ ِل
زائدة على اإلسالـ ،وىي االلتزاـ بالواجبات واظتستحبات الشرعية وجتنب احملظورات واظتنهيات، أي 

  .(3)احملرمات واظتكروىات

  واظتسلم العدؿ ىو من كانت الطاعة أكثر حالو ، وىو غتتنب الكبائر ، احملافظ على ترؾ الصغائر  
، فال يشًتط يف حتقق العدالة اظتطلوبة اظتداومة على فعل (4)اظتستعمل اظتروءة اليت تليق مبثلو يف دينو ودنياه

الطاعات يف كل األحواؿ ؛ ألف ىذا الوصف نادر الوجود ، إف مل نقل منعدـ الوجود خصوصا يف ىذا 
 .الزماف 

  وإف ؽتا ىو مقرر لدى الشافعية أف من اقًتؼ كبَتة من كبائر اظتعاصي ، أو أصر على صغَتة فإف 
شهادتو ال تقبل ؛ ألف ارتكاب الكبائر واإلصرار على الصغائر ظتِن قَبيل التهاوف يف أمر الدِّين ، أما 

مقارفة بعض الصغائر من حُت آلخر دوفتا إصرار عليها فال يضر يف شيء ؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم 
ما من عبد مؤمن إال ولو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنب ىو مقيم عليو ال يفارقو حىت يفارؽ :"

  .(6)أما غَت العدؿ فال تُقبل شهادتو. (5)"الدنيا ، إف اظتؤمن خلق مفتنا، توابا نسيا، إذا ذكر ذكر

                                                           

  .301 ، ص 8اظتبدع شرح اظتقنع ، ج: ابن مفلح اضتنبلي ( 1)
  .02: سورة الطالؽ ، اآلية ( 2)
 .462ـ ، ص1982 ، دار اظتعرفة ، بَتوت ، 6 ، ط2بداية اجملتهد وهناية اظتقتصد،ج: ابن رشد القرطيب ( 3)
   .201 ، ص 10الذخَتة ، ج: أزتد بن إدريس القرايف ( 4)
ط ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، .  ، د03غتمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج: علي بن أيب بكراعتيثمي : رواه الطرباين ، ينظر ( 5)

  .9264 ، كتاب الرقائق ، باب التوبة واالستغفار، اضتديث رقم 450 ـ ، ص 1988
  .348ـ ، ص 1997 ، دار السالـ ، دوف ذكر بلد النشر ، 1 ، ط7الوسيط يف اظتذىب ، ج: ػتمد الغزايل ( 6)
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  وعند اضتنابلة كتب أف يكوف الشاىد عدالً يف الظاىر، أي معروفاً بالصدؽ واحملافظة على الصلوات 
اظتكتوبات وتأدية حقوؽ اهلل تعاىل وحقوؽ الناس ، وعدالً يف الباطن بأف ال يُعرؼ منو سرقة وال فاحشة 

  .(1)وال خيانة

ْو َل   ِل َّم ْ  }:   والعدالة شرط لقبوؿ الشهادة عند اضتنفية أيضا لقولو تعاىل  ْ  َل ااِل   ِل َل  تَل دَل هَل . (2){ ااشُّش
وذىب أبو يوسف . واظترضي ىو العدؿ، فمن مل يكن عدالً مل يكن مرضياً ؛ألف العدالة مظنة الصدؽ 

  .(3)إىل قبوؿ شهادة الفاسق إذا كاف وجيهاً ؛ ألف الوجيو ال ُيستأَجُر على الكذب- رزتو اهلل تعاىل -

    وأرى أف الصواب عدـ قبوؿ شهادة الفاسق؛ ألف يف قبوعتا عوف وتأييد لو على استدامة فسقو ، ويف 
 -. واهلل أعلم –عدـ قبوعتا نوع من الزجر ، لعلو أف نتتنع عن الفسق 

يتفق الفقهاء على عدـ قبوؿ شهادة ذي هتمة أبدا ، واظتقصود بذي التهمة : التهمة ع  االنفكاك- 7
ىو الذي كتر نفعا لنفسو، أو يدفع عنها ضرراً من خالؿ القضية اظتنظورة أماـ القضاء ، فال تُقبل شهادة 
االبن ألبيو، وال األب البنو،وال الزوجة لزوجها وال الزوج لزوجتو؛وذلك لوجود التهمة بقوة القرابة واتصاؿ 

اظتنافع، وكذا ال تقبل شهادة اطتصم على خصمو وال العدو على عدوه ؛ ظتا يف ذلك من جر اظتنفعة 
 . (4)ودفع الضرر

 : نتكن إرتاعتا فيما يلي (5)  وجتدر اإلشارة إىل أف للتهمة أسباب دتنع قبوؿ الشهادة

 .اظتيل للمشهود لو ،كشهادة االبن لوالديو  -

                                                           

 ، دار الوطن ، اظتملكة العربية السعودية ، 1 ،ط2إهباج اظتؤمن شرح منهج السالكُت ، ج:عبد الرزتن بن ناصر السعدي ( 1)
  .417ـ ، ص2001

  .282: سورة البقرة ، اآلية ( 2)
  .134ـ ، ص 1990 ، دار الفكر ، بَتوت، 2 ، ط8البناية يف شرح اعتداية ، ج: ػتمود بن أزتد العيٍت ( 3)
زينب عبد  .   235ـ ، ص 1987 ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، 1 ، ط2التفريع ، ج: أبو القاسم بن جالب البصري ( 4)

الروض اظتريع شرح زاد :منصور بن يونس البهوٌب  .   99ـ ، ص2000،النهار، القاىرة ، 1تيسَت منت أيب شجاع ، ط: العزيز 
 4اللباب يف شرح الكتاب ،ج: عبد الغٍت الغنيمي .   723ت ، ص .ط ، مؤسسة الرسالة ، دوف ذكر بلد النشر ، د.اظتستقنع ، د

  .60ت ، ص.ط ، اظتكتبة العلمية ، بَتوت ، د.، د
الشهادة والرجوع عنها يف فقو اظتعامالت ،رسالة ماجستَت، جامعة األزىر،غزة ، قسم الدراسات اإلسالمية : إبراىيم أبو صعيليك( 5)

  .46 ـ، ص2010/2011، 
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 .اظتيل على اظتشهود عليو ، كشهادة العدو على عدوه  -

 .جر منفعة لنفس الشاىد ، أو دفع مضرة عنها  -

 من اظتالكية والشافعية واضتنابلة (1)اتفق رتهور الفقهاء : أن ال يكون الشاهد محدودا في  ذؼ- 8
ااَّم ِل  َل }:على أنو تقبل شهادة احملدود يف القذؼ إذا تاب وظهرت توبتو، مستدلُت بقولو تعاىل ْ  ُلو َل  وَل   َل

نَل  ِل  ااَل   ِل َلْ  َل َل ِل   َل ْتُلوا اَل ْ   ُل َّم  اْا ُلْح َل دَل وهُل ْ  شُلهَل ْ دَل ًة   َل َل نِل  َل   َل ْ  ِلدُل ْ  َل ُلوا وَل َل   َل هَل دَل ًة  اَلهُل ْ  تَل ا شَل دًة  هُل ُل  وَل ُلواَل ِل َل   َل َل

  .(2){اْايَل سِل ُلو َل 

 .  ، خالفا ظتا ذىب إليو رتهور الفقهاء (3)  أما اضتنفية فال كُتوِّزوف شهادة احملدود يف قذؼ وإف تاب

اتفق الفقهاء على عدـ جواز شهادة النساء يف مسائل اضتدود والقصاص، واختلفواْ فيما  :الذكو ة- 9
ِسوى ذلك ؛ فذىب اظتالكية إىل عدـ جواز شهادة النساء يف الدماء واضتدود والنسب والعتق والنكاح 

 وكذا جتوز – أي نتُت اظتدعي –والطالؽ ، وجتوز يف األمواؿ شهادة امرأتُت مع رجل أو مع اليمُت 
شهادة امرأتُت يف الوالدة واالستهالؿ وعيوب النساء ، وال كتوز يف ذلك شهادة امرأة واحدة ، وال تقبل 
شهادهتن يف التعديل والتجريح مطلقاً، كما ال جتوز شهادة النساء بعضهن على بعض يف اظتواضع اليت ال 

  .(4)لتضر فيها الرجاؿ ،وأجاز بعض اظتالكية ذلك قياسا على شهادة الصبياف بعضهم على بعض

   أما الشافعية فيشًتط عندىم وجود شاىدين ذكرين يف القضايا غَت اظتالية اليت يطلع عليها الرجاؿ 
عادة كالزواج والطالؽ ، أما القضايا اظتالية مثل البيع والرىن واإلكتار، فيقبل فيها شاىداف ذكراف أو رجل 

                                                           

 ، 8األـ ، ج:ػتمد بن إدريس الشافعي .    35ـ ، ص 1993 ، دار قتيبة ، دمشق، 1 ، ط22االستذكار،ج:ابن عبد الرب ( 1)
ط ، دار . ، د2احملرر يف الفقو ، ج: غتد الدين أبو الربكات  .    110 ـ، ص 2001 ، دار الوفاء ، دوف ذكر بلد النشر، 1ط

  .248ت ، ص .الكتاب العريب ،بَتوت ، د
  .04: سورة النور ، اآليتاف ( 2)
  .125ت ، ص.ط ،دار اظتعرفة ، بَتوت ، د.، د16كتاب اظتبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 3)
  .   238 ، ص 2التفريع ، ج: أبو القاسم بن جالب البصري ( 4)
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 – يف العادة –وامرأتاف ، أو شاىد واحد مع نتُت اظتدعي ، أما األمور اليت ال يطَّلع عليها الرجاؿ 
  .(1)كالوالدة والرضاعة فيقبل فيها رجالف أو رجل وامرأتاف ، أو أربع نسوة

  وأجاز اضتنابلة أيضاً يف األمواؿ شهادة رجلُت أو رجل وامرأتاف ، أو رجل ونتُت اظتدعي ، كما أجازواْ 
   (2)شهادة النساء فيما ال يطَّلع عليو الرجاؿ غالباً كاضتيض والبكارة والثيوبة فُتقبل شهادة امرأة واحدة

  .(3)وقد وافق اضتنفية اضتنابلة يف ذلك

   وقد خالف ابن حـز الظاىري اصتمهور فيما ذىبواْ إليو ؛ حيث يرى أنو كتب للشهادة على الزنا أربعة 
رجاؿ ، أو مكاف كل رجل امرأتاف، ويقبل يف سائر اضتدود والدماء والقصاص والنكاح والطالؽ واألمواؿ 

 رجل واحد فقط ، أو – عدا اضتدود –رجالف ، أو رجل وامرأتاف ، أو أربع نساء ، وكتوز يف كل ذلك 
  .(4)امرأتاف فقط مع نتُت اظتدعي، كما كتوز يف الرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة

 :شروط الشهادة في القانون الجزائري  : ثانيا

   نظراً طتطورة الشهادة وأقتيتها البالغة يف غتاؿ اإلثبات ، فقد حازت اىتماـ شراح القانوف الذين وضعواْ 
عدداً من الشروط الضرورية لكي يوصف ما يصدر عن الشاىد بأنو شهادة من حيث الداللة القانونية   

شروط شخصية كتب توفرىا يف الشاىد ، وشروط موضوعية ينبغي :ونتكن تقسيم الشروط إىل قسمُت
 .توفرىا يف الشهادة نفسها 

  :الشروط الشخصية –أ 

إذ يستبعد القانوف اصتزائري غَت اظتميز لصغر السن ، أي الطفل الذي مل : بلوغ الشاىد سن التمييز - 1
 من 42/2يكمل ثالث عشرة سنة من العمر من الشهادة أماـ القضاء ، وذلك حسب نص اظتادة 

 ".يعترب غَت ؽتيز من مل يبلغ ثالث عشرة سنة :" القانوف اظتدين اصتزائري اليت تنص على أنو 

                                                           

  .99تيسَت منت أيب شجاع ، ص: زينب عبد العزيز ( 1)
   .724الروض اظتريع شرح زاد اظتستقنع ، ص : منصور بن يونس البهوٌب ( 2)
  .56 ، ص 4اللباب يف شرح الكتاب ،ج: عبد الغٍت الغنيمي (3)
  .396ت ، ص .ط ، دوف ذكر بلد النشر ، د. ، د9ج: احمللى : أبو ػتمد بن حـز ( 4)
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سنة ، ومل يكمل السادس عشرة سنة من عمره فإنو نتكن أف تسمع  (13) على أف من بلغ سن التمييز 
 من قانوف اإلجراءات 228/1شهادتو على سبيل االستدالؿ بدوف حلف اليمُت، تطبيقا لنص اظتادة 

تسمع شهادة الُقصَّر الذين مل يكملواْ السادسة عشر بغَت حلف :" اصتزائية اصتزائري اليت تنص على أنو 
أما بلوغ سن ". اليمُت وكذلك الشأف بالنسبة لألشخاص احملكـو عليهم باضترماف من اضتقوؽ الوطنية 

  .(1)السادس عشر فإف الشاىد ملـز قانونا ِبلف اليمُت

  واألحكاـ نفسها لدى اظتشرع اظتصري على اختالؼ يف حتديد سن التمييز ؛ حيث أوجب قانوف 
اإلجراءات اصتنائية اظتصري على الشهود الذين بلغواْ سن الرابع عشرة سنة حلف اليمُت قبل تأدية 

  .(2)الشهادة ، كما أجاز شتاع الشاىد دوف الرابعة عشرة بغَت حلف اليمُت

أف يكوف الشاىد متمتعا بقدراتو العقلية ، فاجملنوف أو اظتريض عقليا ، أو الواقع حتت تأثَت اظتخدرات  -2
 ،سواء أكاف ذلك وقت ارتكاب اصترنتة  ِبيث ال (3)واظتسكرات ال تقبل شهادتو ؛لعدـ قدرتو على التمييز

يستطيع الشاىد اضتصوؿ على معلومات صحيحة حوعتا ، أو كاف وقت إدالءه بالشهادة أماـ القضاء 
  .(4)ِبيث ال يقدر على سرد الوقائع اليت رآىا أو شتعها

 :أف ال يكوف الشاىد ؽتنوعاً من الشهادة - 3

 ىناؾ أشخاص استبعدىم القانوف من اإلدالء بشهادهتم إما ِبكم عملهم أو صفتهم أو قرابتهم ، ويف 
 من قانوف العقوبات اصتزائري األشخاص اظتلزمُت بالسر اظتهٍت ِبكم عملهم 301ىذا الشأف بينت اظتادة 
 دج 5000 إىل 500يعاقب باضتبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من :"حيث نصت على أنو 

األطباء واصتراحوف والصيادلة والقابالت ورتيع األشخاص اظتؤدتنُت ِبكم الواقع أو اظتهنة أو الوظيفة 
الدائمة أو اظتؤقتة على أسرار أديل هبا إليهم وأفشوىا يف غَت اضتاالت اليت يوجب عليهم فيها القانوف 

                                                           

 .309 ـ،  ص 2013 ، دار ىومو ، اصتزائر ، 2إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ط: ؾتيمي رتاؿ ( 1)
  .266 ـ، ص 2012خاصة ، دوف ذكر بلد النشر ،  . ، ط1قانوف اإلجراءات اصتنائية ، ج: أشرؼ توفيق مشس الدين ( 2)
 .310إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ؾتيمي رتاؿ ( 3)
  .07شهادة الشهود وأثرىا أماـ احملاكم اصتنائية  ، ص : أسامة شاىُت، وشتَت الششتاوي( 4)
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ومع ذلك فال يعاقب األشخاص اظتبينوف أعاله رغم عدـ التزامهم باإلبالغ . إفشاءىا ويصرح عتم بذلك 
عن حاالت اإلجهاض اليت تصل إىل علمهم مبناسبة ؽتارسة مهنتهم بالعقوبات اظتنصوص عليها يف الفقرة 

السابقة إذا ىم أبلغوا هبا فإذا دعواْ للمثوؿ أماـ القضاء يف قضية إجهاض وجب عليهم اإلدالء 
 .(1)"بشهادهتم دوف التقيد بالسر اظتهٍت

  وكذلك الشأف يف قانوف البينات الفلسطيٍت الذي لتظر على احملامُت واألطباء وغَتىم ؽتن علم عن 
طريق مهنتو أو صفتو بأي معلومات أف يفشيها ؛حيث تُعطى األولوية لواجب احملافظة على السر اظتهٍت 

   .(2)على واجب أداء الشهادة

  أما خبصوص تعارض صفة الشاىد مع صفة األطراؼ اظتشاركة يف اضتكم أثناء الفصل يف الدعوى مثل 
قاضي اضتكم وكاتب الضبط والنائب العاـ واحملامي، فإذا كاف لدى أحدىم معلومات شخصية حوؿ 

  .(3)القضية اظتعروضة فإف عليو التنحي عن تشكيلة اضتكم والتقدـ كشاىد

  أما تعارض صفة الشاىد مع صفة الضحية فينظر ، فإف اقتصر دوره على اإلبالغ بالواقعة عد شاىدا 
ويسمع بعد حلف اليمُت ، وإف ىو صرح برغبتو يف اظتطالبة بالتعويض عن األضرار اليت ضتقتو من جراء 

 من قانوف اإلجراءات 243ويف ىذا الشأف تنص اظتادة  . (4)الواقعة عد طرفا مدنيا وال تؤخذ أقوالو كدليل
إذا ادعى الشخص مدنيا يف الدعوى فال كتوز بعدئذ شتاعو بصفتو :" اصتزائية اصتزائري على ما يلي

 ".شاىدا

  أما خبصوص شتاع شهادة أقارب وأصهار اظتتهم فال يوجد أي نص قانوين نتنع ذلك، إال أهنم معفوف 
 ، ىذا يف القانوف اصتزائري ، على خالؼ بعض التشريعات العربية كاظتشرع األردين (5)من أداء اليمُت

                                                           

  .311إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ؾتيمي رتاؿ ( 1)
الشهادة ودورىا يف اإلثبات اظتدين والتجاري ، رسالة ماجيستَت ، كلية اضتقوؽ ، جامعة األزىر ، غزة : إبراىيم ػتمد صربي اظتدين ( 2)

  .52ـ ، ص 2014، 
  .311إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ؾتيمي رتاؿ ( 3)
  .312إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ؾتيمي رتاؿ ( 4)
  .320إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ؾتيمي رتاؿ ( 5)
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الذي كتيز لألصوؿ والفروع واألزواج االمتناع عن أداء الشهادة ضد بعضهم البعض إال يف اضتاالت 
 من قانوف أصوؿ احملاكمات اصتزائية 153االستثنائية حفاظا على الروابط العائلية حسب نص اظتادة 

  .(1)األردين

  وؽتا جتدر اإلشارة إليو أف اظتشرع اظتصري كتيز شتاع اجملٍت عليو واظتدعي باضتق اظتدين بوصفو شاىدا بعد 
 .(2)أداء اليمُت

 ، (3)فإذا أدى الشاىد شهادتو حتت اإلكراه والضغط فإهنا تعد باطلة: أف يكوف الشاىد حر اإلرادة - 4
كما أنو ال يتصور قبوؿ شهادة اظتكره؛ ألف الغرض اظتنشود من شتاع الشهادة إفتا ىو إظهار اضتقيقة 

 .وتنوير العدالة ، وىذا ال يتأتى إال إذا كاف الشاىد ؼتتاراً وحر اإلرادة 

  : الشروط الموضوعية- ب

أف يتوفر يف موضوع الشهادة الشروط العامة يف ػتل اإلثبات ، بأف يكوف موضوعها واقعة قانونية -  1
  .(4)متنازع فيها،  متعلقة بالدعوى ،وجائزة اإلثبات قانونياً ، وؽتكنة اإلثبات بشهادة الشهود

حيث كتب على الشاىد اإلدالء بشهادتو شفويا وال يقبل منو قاضي : أف تكوف الشهادة شفوية - 2
التحقيق شهادة مكتوبة إال يف حدود جد ضيقة ختص أرقاماً كبَتة كما يف مسائل اظتالية واحملاسبة اليت 

  . (5)يصعب على الشاىد تذكرىا دوف كتابة

 وجتدر اإلشارة إىل أنو جتوز قانوناً شهادة الضرير إذا كاف بإمكانو إدراؾ الواقعة ِبواسو األخرى ،وكذلك 
  . (6)األصم واألبكم ، وكل ذلك يرجع فيو لسلطة القاضي التقديرية

                                                           

  .408الوجيز يف قانوف أصوؿ احملاكمات اصتزائية ، ص : ػتمد صبحي ؾتم ( 1)
  .266، ص 1قانوف اإلجراءات اصتنائية ، ج: أشرؼ توفيق مشس الدين ( 2)
  .410الوجيز يف قانوف أصوؿ احملاكمات اصتزائية ، ص : ػتمد صبحي ؾتم ( 3)
  .160اإلثبات يف اظتواد اظتدنية والتجارية ، ص : مصطفى أزتد أبوعمرو، ونبيل إبراىيم سعد ( 4)
  .98قاضي التحقيق يف النظاـ القضائي اصتزائري ، ص : ػتمد حزيط ( 5)
  .08شهادة الشهود وأثرىا أماـ احملاكم اصتنائية ، ص : أسامة شاىُت،وشتَت الششتاوي ( 6)
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  وبعد عرض وبياف شروط الشهادة يتضح أف القانوف الوضعي يتفق مع الفقو اإلسالمي خبصوص تلك 
الشروط، إال أف القانوف يهمل بعض الشروط اظتقررة يف الفقو اإلسالمي كمسألة نصاب العدد يف 

 .الشهادة واشًتاط الذكورة يف بعض القضايا، وكذا مسألة عدالة الشاىد وتزكيتو كما فصلها الفقهاء 

  أنواع الشهادة : الثالث المطلب

  إف الشهادة ليست نوعاً واحداً فحسب، وإفتا توجد ىناؾ عدة أنواع من الشهادة وىي ختتلف حسب 
مستند الشاىد يف شهادتو ، وىذا ما سأحاوؿ بيانو يف ىذا اظتطلب من خالؿ فرعُت ، خصصُت األوؿ 

 .منهما لبياف أنواع الشهادة يف الفقو اإلسالمي ، والثاين لبياف ذلك يف القانوف الوضعي 

 أنواع الشهادة في الفق  اإل المي :الفرع األول

  :شهادة البت : أوال

 ؛ لِئالَّ يشهد (1)  وىي أف يعاين الشاىد اظتشهود بو بنفسو ال بغَته ، وىذا ىو األصل يف الشهادة
دَل   َل ْ  إِل َّم  }:الشاىد إال مبا يعلمو يقيناً ، مصداقاً لقولو تعاىل  هِل هُل ْ   ِل ْاحَل ِّك  شَل ْ  َل ُلو َل  وَل  ، أي يعلموف (2){  َل

حقيقة ما شهدوا بو ، ويفيد معٌت ىذه اآلية أف شرط الشهادة يف اضتقوؽ وغَتىا أف يكوف الشاىد عاظتاً 
  .(3)هبا

ْ  ُل  وَل َل }:وكذا قولو تعاىل  ْ  ٌل   ِل ِل  اَل َل  اَلْ اَل   َل  تَل ْ  َل  إِل َّم  عِل اْا َل َل َل  ااسَّم ادَل  وَل اْايُل َل ْن ُل   َل  َل   ُلواَل ِل َل   ُل ُّش  وَل ْس ُلو ًة  عَل   (4){ َل
ال : أي ال تـر أحداً مبا ليس لك بو علم ، وقاؿ قتادة : قاؿ غتاىد وابن عباس يف تفسَت ىذه اآلية . 

  .(5)تقل رأيُت وأنت مل تر ، وشتعُت وأنت مل تسمع ، وعلمُت وأنت مل تعلم

                                                           

  .267 ، ص 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 1)
  .86: سورة الزخرؼ ، اآلية ( 2)
  .93 ـ، ص2006 ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت، 1 ، ط19اصتامع ألحكاـ القرآف ، ج: ػتمد بن أزتد بن أيب بكر القرطيب ( 3)
 .36: سورة اإلسراء ،اآلية ( 4)
 .77 ، ص 13اصتامع ألحكاـ القرآف ، ج: ػتمد بن أزتد بن أيب بكر القرطيب ( 5)
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سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الشهادة :  وظتا ُروي عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ
فإذا شتع الشاىد قواًل أو رأى .  (1)"على مثلها فاشهد أو دع: نعم قاؿ : ىل ترى الشمس قاؿ :" فقاؿ

 .(2)فعالً ، جاز لو أف يشهد بذلك دوفتا إشهاد ؛ ألنو شاىد اضتادثة بنفسو

 شهادة ال قل  : ثانيا

. (3)"إخبار الشاىد عن شتاعو شهادة غَته ،أو شتاعو أياه لقاٍض :"  وىي كما يُعرفها ابن عرفة عبارة عن 
 . وتسمى أيضاً لدى بعض الفقهاء الشهادة على الشهادة 

 وأجاز اإلماـ مالك – ال يسعنا تفصيلها يف ىذا اظتقاـ–(4) وجتوز شهادة النقل عند اظتالكية بشروط
، وال جتوز الشهادة على الشهادة يف حدود اهلل تعاىل عند (5)الشهادة على الشهادة يف كل شيء

 ، يف حُت ذىب اضتنابلة إىل أهنا ال تقبل إال يف اضتقوؽ اليت يقبل فيها كتاب القاضي إىل (6)الشافعية
 ، وجتوز عند اضتنفية يف كل اضتقوؽ اليت ال تسقط بالشبهة ؛وذلك لشدة االحتياج إليها ؛ألف (7)القاضي

الشاىد األصل قد يعجز عن أداء الشهادة لعارض من العوارض ، فلو مل جتْز ألدى ذلك إىل ضياع 
  .(8)الكثَت من اضتقوؽ

  شهادة السماع : ثالثا

 "  (9)لقب ظتا يصرح الشاىد فيو باستناد شهادتو لسماع من غَت معُت:"  يعرفها ابن عرفة بأهنا عبارة عن 

                                                           

  .26: سبق ختركتو ، انظر الصفحة ( 1)
: ابن قدامة اظتقدسي  .    358ـ ، ص 2003 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط7شرح فتح القدير ، ج : ابن اعتماـ ( 2)

  .138ـ ، ص 1997 ، دار عامل الكتب ، الرياض ، 3 ، ط 14اظتغٍت ، ج 
  .600 ـ،ص 1993 ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتوت ، 1شرح حدود بن عرفة، ط: ػتمد األنصاري الرصاع ( 3)
ط  ، دار اظتعارؼ ، القاىرة ، . ، د4الشرح الصغَت على أقرب اظتسالك إىل مذىب اإلماـ مالك ، ج: أزتد بن ػتمد الدردير ( 4)
  .290ت ، ص .د
  .23 ، ص 4اظتدونة الكربى ، ج: مالك بن أنس ( 5)
  .532ـ ، ص 1996 ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت، 1 ، ط3تصحيح التنبيو ، ج: ػتيي الدين بن شرؼ النووي ( 6)
  .576 ـ، ص 2004 ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1الوجيز يف الفقو ، ط : اضتسُت بن يوسف الدجيلي ( 7)
  .532 ، ص 3تصحيح التنبيو ، ج: ػتيي الدين بن شرؼ النووي ( 8)
  .593شرح حدود بن عرفة ، : ػتمد األنصاري الرصاع ( 9)
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:" ، وشهادة النقل بقولو "باستناد شهادتو لسماع :"  فيخرج من التعريف اظتذكور شهادة البت بقولو 
  .(1)؛ إذ لو ُعُت اظتسموع منو لكانت شهادة نقل" من غَت معُت 

   ويطلق بعض الفقهاء على شهادة السماع أيضاً الشهادة بالتسامع ، ويقصد هبا اشتهار الواقعة حىت 
، أو ىي ما يُعلم باالستفاضة ، أي أف يشتهر اظتشهود بو  (2)تستفيض وتتواتر هبا األخبار من غَت تواطؤ

 ، وقد أرتع العلماء على صحة شهادة (3)بُت الناس فيتسامعوف بو عن طريق إخبار بعضهم لبعض
السماع يف الوالدة والنسب ، واختلفواْ فيما سوى ذلك ؽتا يتعذر الشهادة عليو عن طريق اظتشاىدة 

 ، واضتكمة من ذلك ىي رفع اضترج عن الناس ، فلو مل تقبل الشهادة بالتسامع لتعطلت العديد (4)غالباً 
، وأُلقتلت الكثَت من اضتقوؽ، ورغم ذلك ال يصح ىذا النوع من الشهادات إال يف (5)من األحكاـ

األشياء اظتخصوصة اليت يكوف مبناىا على االشتهار والتسامع من الناس حيث قامت الشهرة فيها مقاـ 
  (6)اظتعاينة

  الجزائري أنواع الشهادة في القانون : الثاني الفرع

   : (7)تنقسم الشهادة يف القانوف إىل ثالثة أقساـ كما يلي

وىي األصل ؛ ألف الشاىد فيها يديل مبا رآه أو شتعو بنفسو حوؿ القضية  : الشهادة المباشرة : أوال
 .اظتعروضة أماـ القضاء 

                                                           

  .211ـ ،ص 1998 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط1البهجة يف شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السالـ التسويل ( 1)
  .267 ، ص 6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج : أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 2)
 دمشق ، – ، اظتكتب اإلسالمي ، بَتوت 5 ، ط 2منار السبيل يف شرح الدليل ، ج: إبراىيم بن ػتمد بن سامل بن ضوياف ( 3)

  .483ـ ، ص1982
  .142ـ ،ص1997 ، دار عامل الكتب ، الرياض ، 3 ، ط14اظتغٍت ، ج: ابن قدامة اظتقدسي ( 4)
 .152 ، ص 8البناية يف شرح اعتداية ، ج: ػتمود بن أزتد العيٍت ( 5)
  .118 ، ص 2012 ، دار الثقافة ، األردف ، 1النظاـ القضائي يف اإلسالـ ، ط: أزتد علي جرادات ( 6)
ـ 2007، دار اطتلدونية،دوف ذكر بلد النشر،1أركاف اصترنتة وطرؽ إثباهتا يف قانوف العقوبات اصتزائري،ط:بلعيات إبراىيم ( 7)

.     22ـ ، ص 2006 ، دار ػتمود ، القاىرة ، 1شهادة الشهود يف اجملالُت اصتنائي واظتدين ، ط: مصطفى غتدي ىرجة .  202،ص
اإلثبات يف : مصطفى أزتد أبو عمرو، ونبيل إبراىيم سعد  .   294إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص :ؾتيمي رتاؿ

 .157اظتواد اظتدنية والتجارية ، ص 
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  : الشهادة السماعية : ثانيا

 ويطلق عليها أيضا الشهادة غَت اظتباشرة، وىي اليت يشهد الشاىد فيها مبا شتعو رواية عن الغَت الذي 
يكوف قد شاىد الواقعة بنفسو أو شتعها بأذنو ، وىذا النوع من الشهادة أقل قيمة من الشهادة اظتباشرة ، 

وعلى القاضي أف يقدر قيمتها يف اإلثبات ، وال ينبغي لو االعتماد عليها يف إصدار اضتكم والفصل يف 
القضية مامل تدعم بأدلة إثبات أخرى ، ولذا فهي ال تعترب شهادة باظتعٌت القانوين لدى بعض الفقهاء 

  .(1)وإفتا نتكن اعتبارىا قرينة تستنَت هبا العدالة

  :الشهادة بالتسامع : ثالثا 

  وىي الشهادة اظتروية من حديث الناس دوفتا إسناد لشخص بعينو ، وىذا النوع من الشهادة إفتا يؤخذ 
من قبيل االستئناس ، وال يكوف حجة يعوؿ عليها يف اإلثبات ، وىي فقط قد تساعد القاضي يف معرفة 

 .ظروؼ اظتتهم يف وسطو االجتماعي 

  كما أف ىناؾ ما يسمى بالشهادة بالشهرة العامة ، وتتمثل فيما يشهد بو الشهود أماـ جهة رشتية 
عمومية عما يعرفونو حوؿ وقائع معينة عن طريق الشهرة العامة ، وتوصف بأهنا حجة ضعيفة ، ومل يقرىا 

 .(2)اظتشرع اصتزائري

  .(3)  أما يف مصر فإف قوة اإلثبات هبذا النوع من الشهادة لتددىا القانوف يف كل حالة على حدة

   ـتلص يف هناية ىذا اظتطلب إىل أف أنواع الشهادة يف الفقو اإلسالمي تتفق إىل حد كبَت مع أنواع 
الشهادة يف القانوف الوضعي ؛ فالشهادة اظتباشرة يف القانوف تقابل شهادة البت يف الفقو اإلسالمي ، 

والشهادة غَت اظتباشرة يف القانوف تقابل شهادة النقل يف الفقو اإلسالمي ، بينما تقابل الشهادة بالتسامع 
يف القانوف شهادة السماع يف الفقو اإلسالمي، بل أف بعض فقهاء الفقو اإلسالمي قد درجواْ على 

إطالؽ لفظ الشهادة بالتسامع على شهادة السماع ؛ؽتا يؤكد مدى التوافق حىت من حيث اظتصطلحات 
                                                           

  .158ـ ، ص 2006 ، دار الثقافة ، عماف ، 1البينات يف اظتواد اظتدنية والتجارية ، ط: مفلح عواد القضاة ( 1)
  .295إثبات اصترنتة على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ؾتيمي رتاؿ ( 2)
  .159اإلثبات يف اظتواد اظتدنية والتجارية ، ص : مصطفى أزتد أبو عمرو، ونبيل إبراىيم سعد( 3)
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الفقهية ألنواع الشهادة يف الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي، رغم االختالؼ اظتوجود من حيث الشروط 
الواجبة لكل نوع منها، نظرا لكوف الشهادة حجة ملزمة للقاضي يف الفقو اإلسالمي إذا توافرت شروطها  

على خالؼ القانوف الذي متضع الشهادة لسلطة القاضي التقديرية مهما كانت تلك الشهادة قوية 
 . وُمْقِنعة 
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  حقيقة الرجوع في الشهادة : الفصل األول

 : كيشمل أربعة مباحث على النحو التايل 

 تعريف الرجوع يف الشهادة كالتفريق بينو كبُت ا١تصطلحات ا١تشاُّة  : المبحث األول

 تعريف الرجوع يف الشهادة : األول المطلب

 الفرؽ بُت الرجوع يف الشهادة كا١تصطلحات ا١تشاُّة  : المطلب الثاني

 دليل مشركعية الرجوع يف الشهادة كحكمو يف الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي  : المبحث الثاني

 دليل مشركعية الرجوع يف الشهادة  : المطلب األول

 حكم الرجوع يف الشهادة : المطلب الثاني

 أركاف الرجوع يف الشهادة ،شركطو كأسبابو  : المبحث الثالث

 أركاف الرجوع يف الشهادة  : المطلب األول

 شركط الرجوع يف الشهادة  : المطلب الثاني

 أسباب الرجوع يف الشهادة : المطلب الثالث

 صور الرجوع يف الشهادة : المبحث الرابع

 حاالت الرجوع يف الشهادة حسب عدد الراجعُت  : المطلب األول

  حاالت الرجوع يف الشهادة حسب كقت الرجوع :المطلب الثاني 

 صور أخرل للرجوع يف الشهادة : المطلب الثالث
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  تعريف الرجوع في الشهادة والتفريق بينه وبين المصطلحات المشابهة: المبحث األول

   كقد خصصتي ىذا ا١تبحث لبياف معٌت الرجوع يف الشهادة من الناحية اللغوية كالفقهية اإلسالمية 
ككذا من الناحية القانونية ، كىذا يف ا١تطلب األكؿ منو ، أما ا١تطلب الثاين فخصصتو للتفريق بُت 

مصطلح الرجوع يف الشهادة كبعض أىم ا١تصطلحات ا١تشاُّة لو ، كغرضي من ذلك ىو توضيح ا١تعٌت 
اٟتقيقي كالدقيق ١تعٌت الرجوع يف الشهادة من جهة ،كلكي ال يلتبس ببعض ا١تفاىيم األخرل من جهة 

 .ثانية 

  تعريف الرجوع في الشهادة : األول المطلب

، ألنتقل  (الفرع األكؿ  )    سأيصىدٍّري لتعريف الرجوع يف الشهادة ببياف معٌت الرجوع يف الشهادة لغة 
، مث أتطرؽ إىل تعريف  (الفرع الثاين )بعد ذلك لتعريف الرجوع يف الشهادة عند فقهاء الفقو اإلسالمي 

  .(الفرع الثالث  )الرجوع يف الشهادة يف القانوف 

 تعريف الرجوع لغة  : االول الفرع

ِمهِ  ِإَلى ُموَسى  ََجعَ  َوَلمَّا}: مصدر من رىجىعى ٔتعٌت العىٍود ، قاؿ اهلل تعاىل :   الرُّرجوعي  َبانَ   َقوْو  َأِسًفا َ  ْو
ُتُموِني بِئْوَسَما  َالَ   َل ْو  فَِ نْو  }: كقاؿ أيضا .  ،أم ك١تا عاد إليهم (1){  َبِّبُ  ْو  َأمْورَ  َأَ ِ لْوُت ْو  بَقعْوِدي ِمنْو  َخَلفْو

ُخُلوَها َفَ   َأَحًدا ِفيَها َتِ ُدوا َ نَ  َحتَّى َتدْو  َواللَّهُ  َلُ  ْو  َأزْوَكى ُهوَ  فَا ْوِجُعوا ا ْوِجُعوا َلُ  ُ  ِ يلَ  َوِإنْو  َلُ  ْو  يَق ْو
ارجعوٍا، فارجعواٍ ىو خَت لكم من القعود عند :  ، أم كإف قيل بعد االستئذاف(2){َ ِليٌ   تَقعْوَمُلونَ  ِبَما

 .(3)الباب

                                                           
  .150: سورة األعراؼ ، اآلية ( 1)
  .28: سورة النور ، اآلية  (2)
ط ،دار ابن كثَت ، دكف .تفسَت اإلمامُت اٞتليلُت، د: جالؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد احمللي،كجالؿ الدين بن عبد الرٛتن السيوطي (3)

  .353ت، ص .ذكر بلد النشر ، د
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َعى  َبِّب َ  ِإَلى ِإنَّ }:رىجىعى ،يػىٍرًجعي، ريجيوعان كمىٍرًجعان كريٍجعىى كريٍجعىانان ، قاؿ اهلل تعاىل :كيقاؿ ، أم   (1){الرُّجْو
 .(2)الرُّرجوع

أىٍبدىؿى : أىٍرجىعى اهلل مهَّو سركران، ٔتعٌت: انصىرىؼى ، كيقاؿ:   كرىجىعى،يػىٍرًجعي،رٍجعان كريجيوعان كمىٍرجىعان كمىٍرجىعىةن ٔتعٌت
 .(3)ً  مهَّو سركرا

 كرىجىعى فالفه من سفره رجوعان إذا عاد منو ، كرىجىعى فالفه يف األمر أم عىدىؿى عنو ، كأىٍرجىعى الشيءى رىدَّهي  
كرىاجىعى فالنان يف األىمر شىاكىرىه ، كرىاجىعى الكتابى ٔتعٌت رىجىعى إليو ، كراجىعى اٟتسابى أعادى النظرى فيو ، كراجىعى 

  .(4)فالفه زكجتىو إذا رىدَّىا بعد الطالؽ

رىجىٍعتي عن كذا رىٍجعان ، كناقةه راًجعه ىي اليت تػىريدُّر ماءى :   كالرُّرجوع ىو العىٍود إىل ما كاف منو البدء ، يقاؿ 
 .(5)الفحل فال تقبلو

 كالرجوع حركة كاحدة يف ٝتت كاحد ، لكن على مسافة حركة ىي مثل األكىل بعينها ٓتالؼ 
 .(6)االنعطاؼ

  تعريف الرجوع في الشهادة في الفقه اإلس مي : الثاني الفرع

   لقد أكرد فقهاء الفقو اإلسالمي عددان من التعريفات للرجوع يف الشهادة ، فقد عرَّفو اٟتنفية بأنو عبارة 
كذبتي يف شهاديت أك أين قد رجعتي عما شهدتي بو ، أك قد : عن نفي ما أثبتو الشاىد ، ٨تو قولو 

قوؿ الشاىد يف : كما يعرؼ الرجوع يف الشهادة عند اٟتنفية أيضا بأنو . (7)شهدتي زكران فيما شهدتي بو

                                                           

  .08: سورة العلق ، اآلية ( 1)
  .65ت،ص.ط،مطبعة حكومة الكويت،الكويت،د.،د21تاج العركس،ج :الزبيدم ( 2)
  .65،ص 21تاج العركس،ج: الزبيدم( 3)
  .1591 ، ص 1لساف العرب ، ج: ابن منظور ( 4)
  .206 ـ ، ص1980 ، ٚتهورية مصر العربية ، 1ا١تعجم الوجيز، ط: ٣تمع اللغة العربية ( 5)
  .91كتاب التعريفات ، ص : علي بن ٤تمد بن علي الشريف اٞترجاين ( 6)
 .جرل ا٠تالؼ يف صحة الرجوع يف الشهادة عند غَت القاضي ( 7)
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؛ ألنو يعُت مكاف كىذا التعريف أدؽ من سابقو . (1)لقد شهدتي بزكر كما أشبهو:يف ٣تلس القضاء 
بتي يف شهاديت أك شهدتي زكران ذؾ: رجوع الشاىد عن شهادتو كىو ٣تلس القضاء، فلو قاؿ الشاىد
  .(2)فيما شهدتي بو خارج ٣تلس القضاء فإف ىذا الرجوع ال ييعتد بو

، كييعترب الرجوع (3)كما أف الرجوع يف الشهادة ىو فسخ للشهادة اليت أداىا الشاىد يف ٣تلس القضاء
 .(4)أيضان رفع للشهادة ا١تؤداة أماـ القاضي

: تصريح الشاىد بالرجوع عن شهادتو ، ٨تو قولو :  أما عند الشافعية فإف الرجوع يف الشهادة معناه 
ال شهادة يل فيما قلتيو ،أك شهاديت منقوضة ، أك شهاديت مفسوخة ؛ ففي ذلك : شهاديت باطلة أك قولو

 .(5)إخبار الشاىد بأف شهادتو مل تقع صحيحة من أصلها

ا:   كما ييعترب رجوعان قوؿ الشاىد  .(6)أبطلتي شهاديت أك فسختيها أك رددُتي

 .(7)رجعتي عن شهاديت: كا١تراد بالرجوع يف الشهادة عند فقهاء اٟتنابلة ىو التصريح بو ،كىو قوؿ الشاىد

 .(7)شهاديت
األكىل ىي تصريح الشاىد :   على أف اٟتنابلة يؤكدكف يف تعريفهم للرجوع يف الشهادة على مسألتُت 

بالرجوع عن شهادتو ، كالثانية ىي مسألة التفريق بُت الرجوع يف الشهادة كالتوقف عن الشهادة ، فإذا مل 

                                                           

  . 215 ، ص7البحر الرائق يف شرح كنز الرقائق ، ج: حافظ الدين النسفي ( 1)

  .153 ،ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 2)
  .177 ، ص16كتاب ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 3)
 ـ ، 2003 ، طبعة خاصة ، دار عامل الكتب ، الرياض ، 11حاشية قرة عيوف األخيار ، ج: سيدم ٤تمد عالء الدين أفندم ( 4)

  .323ص
ط ، مطبعة مصطفى ٤تمد ، . ، د10حواشي ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج ،ج: عبد اٟتميد الشركاين،كأٛتد بن قاسم العبادم( 5)

 .278ت، ص .مصر، د
 ، 3 ، ط4حاشيتا قليويب كعمَتة ،ج: شهاب الدين أٛتد بن أٛتد بن سالمة القليويب،كشهاب الدين أٛتد ا١تلقب بعمَتة ( 6)

  .332ـ، ص1956مطبعة مصطفى البابلي اٟتليب كأكالده ، مصر، 
  .607 ، ص 4مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ، ج: ٤تمد ا٠تطيب الشربيٍت( 7)
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توقًف، مث أعاد الشهادة ، فإف توقفو ىذا ال : يصرح الشاىد بالرجوع عن شهادتو ، بل قاؿ للقاضي 
  .(1)ييعد رجوعان 

دخلٍت :  أما عند ا١تالكية فالرجوع يف الشهادة ىو أف ييكذٍّب الشاىدي نفسىو أماـ القاضي ، أك يقوؿ
 .(2)شك فيما شهدتي بو

انتقاؿ الشاىد بعد أداء شهادتو بأمر إىل عدـ اٞتـز بو : " كيعرؼ ابن عرفة الرجوع يف الشهادة بأنو 
 .(4)كا١تقصود يف ىذا التعريف إمنا ىو انتقاؿ الشاىد إىل الشك با١تشهود بو. (3)دكف نقيضو

كبالتايل فإف ٣ترد تطرؽ الشك بالنسبة للشاىد فيما شهد بو أماـ القاضي يعترب رجوعان يف الشهادة كإف 
 أٍحوىط ؛ كي ال تؤسس األحكاـ القضائية على الشك، كقد – يف نظرم –مل يصرح بالرجوع ؛ كىذا 

شدد ابن فرحوف ػػػػ رٛتو اهلل ػػػػ على أف تكوف الشهادة عن علم كيقُت ؛أم ٔتا قىطع الشاىدي ٔتعرفتو ال ٔتا 
 . (5)شك فيو ، كال ٔتا يغلب على الظن معرفتو

   كبناء على ذلك فقد اختلف ا١تالكية يف مسألة ما إذا أدل الشاىد شهادتو ، مث رجع إىل القاضي 
لقد نالٍت من أجل شهاديت تلك أذلن ،كباهلل الذم ال إلو إال ىو ما شهدتي إال ْتق ، لكٍت قد :قائال

رجعتي عنها ، فال تقض ُّا ، فذىب ابن خزدية كأصبغ بن سعد ػػػػػػػػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل ػػػػػػػػػػ إىل أف ىذا ال 
دخلٍت شك فيما شهدتي بو ، كىنا ٧تد أف :يعد رجوعان ؛ ألف الرجوع أف ييكذب نفسو أك يقوؿ 

الشاىد جيـز متيقنان ٔتا شهد بو ، كذىب ابن زرب ػػػػػػػ رٛتو اهلل تعاىل ػػػػػػػػػ إىل أف قولو ىذا يعد رجوعان ، فال 

                                                           

ـ ، ص 1997 ، عامل الكتب ، بَتكت ، 1 ، ط5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج: منصور بن يونس بن إدريس البهويت( 1)
ت ، .ط عامل الكتب ، دكف ذكر بلد النشر، د. ، د2منتهى اإلرادات يف ٚتع ا١تقنع مع التنقيح كزيادات ،ج: ابن النجار.   381
  .675ص 

  .174 ، ص 1البهجة يف شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السالـ التسويل ( 2)
  .602شرح حدكد ابن عرفة ، ص: أبو عبد اهلل ٤تمد األنصارم الرصاع ( 3)
ط ، دار .الرجوع عن الشهادة كأثره على حكم القاضي يف الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي ، د:  ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ (4)

  .71 ، ص 2008اٞتامعة اٞتديدة ، مصر ، 
منهج ابن فرحوف يف القضاء ، رسالة ماجستَت ، كلية الدراسات العليا ، اٞتامعة األردنية ، : ٤تمد ٛتد سامل بوشهاب ا١ترم ( 5)

  .30ـ ، ص2004
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  (1)يقضي القاضي بشهادتو ؛ فإف كاف رجع عن حقٍّ عىًلمىو فقد فعل ما ال جيوز لو ، كأسقطى شهادتو
على أنو ينبغي أف يػيٍفصىلى يف ىذه ا١تسألة بُت العامي الذم جيهل حرمة ذلك فال تػيرىدُّر شهادتو كبُت غَت 

 .                                       (2)العامي أم الذم يعلم حرمة ذلك فهذا تػيرىدُّر شهادتو ػػػػػػػػػ كاهلل أعلم ػػػػػػ

القوؿ الذم يىصدر من :"    كبالنظر إىل تعريفات الفقهاء ،فإنو ديكن القوؿ أف الرجوع عن الشهادة ىو 
 . (3)"الشاىد كييفهم منو نقضو لشهادتو 

كيتسم ىذا التعريف بالبساطة كالوضوح ، إال أنو جيب اإلشارة إىل أنو ال يعتد بالقوؿ الصادر من 
الشاىد يف غَت ٣تلس القضاء ؛ كذلك ألف الشهادة ال تصَت حجة ملزمة إال بقضاء القاضي ، كلذا 

 .(4)كجب تأديتها يف ٣تلس القضاء

  تعريف الرجوع في الشهادة في القانون ال زائري : الثالث الفرع

   مل يىرًٍد يف القانوف اٞتزائرم نص صريح يتضمن تعريف الرجوع يف الشهادة؛إذ ليس من شأف ا١تشرع 
مهمة التعريف با١تصطلحات، إال أنو ديكن استخالص تعريف مناسب ٢تا من خالؿ ما كرد يف قانوف 

اإلجراءات اٞتزائية من النصوص ا١تبينة ألحكاـ شهادة الزكر من جهة ،كما بيَّنو شراح القانوف من جهة 
إف ا١تقصود بالرجوع يف الشهادة قانونان ىو عدكؿ الشاىد عن الشهادة اليت كاف قد أدىل : أخرل، فأقوؿ 

 .ُّا أماـ اٞتهة القضائية ٓتصوص دعول معينة قبل صدكر اٟتكم القضائي ا١تتعلق بالنزاع 

تراجع الشاىد عن شهادتو اليت أداىا أماـ القضاء قبل إصدار القاضي ٟتكمو يف موضوع :"  أك ىو
  .(5)"النزاع

                                                           

  .174 ، ص1البهجة يف شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السالـ التسويل ( 1)
  .240 ، ص8مواىب اٞتليل ، ج: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتطاب ( 2)
أثر الرجوع عن الشهادة على األحكاـ اٞتنائية يف ضوء الفقو اإلسالمي ، رسالة ماجستَت، :٤تمد بن عبد اهلل بن خالد البعيث ( 3)

  .36أكادديية نايف العربية للعلـو األمنية ، قسم العدالة اٞتنائية ، ص 
  .125النظاـ القضائي يف اإلسالـ ، ص : أٛتد علي جرادات ( 4)
اإلثبات بشهادة الشهود يف القانوف اٞتزائرم ، أطركحة دكتوراه يف القانوف اٞتزائرم ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة : براىيمي صاحل ( 5)

  .190ـ ، ص2012مولود معمرم ، تيزم كزك ، 
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عدكؿ الشاىد عن شهادتو يف ٣تلس القضاء ، سواء ثبت :"   كيعرؼ الرجوع يف الشهادة أيضان بأنو 
كذب تلك الشهادة لدل اٞتهات القضائية أـ ال ، كسواء رجع إىل أقواؿ أخرل أـ ال ، كسواء صحح 

كأرل أف إدالء الشاىد بتصرحيات مكملة لشهادتو السابقة ال يعترب رجوعان ، بل . (1)"شهادتو أـ أكملها 
 .على العكس من ذلك يعترب إصراران على السابق كإ٘تامو بالالحق 

 كا١تالحظ أف القانونيُت يركزكف يف تعريفهم للرجوع يف الشهادة على مسألة أف يقع التصريح بذلك أماـ 
 .اٞتهة القضائية ،كىذا ما يتوافق مع أحكاـ الفقو اإلسالمي ُّذا ا٠تصوص 

يوجد تشابو بُت  : الفرق بين الرجوع في الشهادة والمصطلحات المشابهة : الثاني المطلب
مصطلح الرجوع يف الشهادة كبُت بعض ا١تصطلحات األخرل ذات الصلة ٔتوضوع الشهادة أماـ القضاء 

االمتناع عن الشهادة ، ا٠تطأ يف الشهادة ،كشهادة الزكر، كسأحاكؿ من خالؿ ىذا ا١تطلب أف : مثل
أجلي نقاط االختالؼ بُت تلك ا١تصطلحات ا١تذكورة كمصطلح الرجوع يف الشهادة ؛ ١تا ٢تذه التفرقة 

 .من األمهية العلمية كالعملية 

  الفرق بين الرجوع في الشهادة واالمتناع  ن الشهادة : األول الفرع

 ، كقد تبُتَّ سابقان فيما كرد يف ا١تبحث التمهيدم يف معرض (2)الكف عن الشيء: االمتناع لغة معناه 
اإلشارة إىل حكم الشهادة إىل أف من تعُتَّ لتحمُّرل الشهادة فليس بوسعو االمتناع عنها إذا طيلبت منو 
كأما إذا إذا كيجد غَته ليتحملها فهو ٥تَت ،أما إذا ٖتملها مث دعي ألداءىا فيجب عليو حينئذ األداء إذا 

تعُت كذلك ، كإال جاز لو االمتناع ؛ألف اٟتق ال يضيع بامتناعو يف ىذه اٟتالة ، ىذا بالنسبة ٟتقوؽ 
العباد حيث ال يسع الذم عنده شهادة لغَته أف يسكت عنها إذا علم أف حق ا١تشهود لو لن يثبت 

 ، أما (3){ َاِئُمونَ  ِبَشَهاَداِتِه ْو  ُه ْو  َوالَِّ ينَ }:بغَته ،كأداؤىا أفضل حىت كلو كجد غَته ليشهد؛ لقولو تعاىل

                                                           

  .80الرجوع عن الشهادة كأثره على حكم القاضي ، ص: ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 1)
  .84 ، ص 3القاموس احمليط ،ج: الفَتكزابادم .   220 ، ص 22تاج العركس ، ج: الزبيدم ( 2)
   .33: سورة ا١تعارج ، اآلية ( 3)
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: يف قضايا اٟتدكد فإف الشاىد ٥تَت بُت الشهادة كبُت السًت، كالسًت أفضل؛ لقولو صلى اهلل عليو كسلم 
 .(2)كىذا على خالؼ قضايا األمواؿ.  (1)"من سًت على مسلم سًت اهلل عليو يف الدنيا كاآلخرة " 

   كلقد حـر الفقو اإلسالمي على اإلنساف أف ديتنع عن الشهادة إذا دعي إليها أك أف يشهد كاقعة ما 
فيكتمها أك يذكرىا على خالؼ حقيقتها،على أف القوانُت الوضعية مل تصل بعد إىل ٖترًن االمتناع عن 
ٖتمل الشهادة رغم أف ا١تصلحة العامة تقتضي التعاكف على حفظ اٟتقوؽ كتسهيل ا١تعامالت بُت أفراد 

 .(3)اَّتمع ، كال شك أف االمتناع عن الشهادة من شأنو تضييع اٟتقوؽ كتعطيل العقود

   كقد درج القانوف اٞتزائرم على أنو إذا حضر الشاىد أماـ قاضي التحقيق مث امتنع عن اإلدالء 
 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية 97بشهادتو فإف للقاضي أف حيكم عليو بعقوبة الغرامة ا١تقررة يف ا١تادة 

اٞتزائرم ، أما يف حالة ما إذا أعلن الشاىد عن معرفتو ٔتعلومات تتصل باٞتردية موضوع التحقيق مث امتنع 
عن اإلدالء بشهادتو بعد ذلك، فإف تصرفو حينئذ يعد جنحة ، كبالتايل تشدد عليو العقوبة طبقا لنص 

 .(4) من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم98ا١تادة 

  كٕتدر اإلشارة ىنا إىل أف ىناؾ بعض الفئات معفية من أداء الشهادة؛ كذلك العتبارات معينة 
كألسباب متعددة منها ما يتعلق بالسر ا١تهٍت كمنها ما يتعلق بالعالقة بُت الشاىد كا١تدعي أك ا١تدعى 

 ، كلكن عند التدقيق ٧تد أف عدـ اإلدالء بالشهادة من طرؼ ىؤالء ال يعد امتناعان كإمنا يعد ذلك (5)عليو
 . التزامان منهم بالقانوف الذم دينعهم من أدائها 

                                                           

ط ، دار الفكر، دكف ذكر بلد النشر . ، د2سنن أيب داكد،ج: أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين : ركاه أبو داكد، ينظر( 1)
  .4946: ، كتاب يف األدب ، باب يف ا١تعونة  للمسلم، اٟتديث رقم 704ت ، ص .، د

عبد اهلل  .    296ت ، ص.ط ، دكف ذكر بلد النشر، د. ، د17التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد ، ج:ابن عبد الرب ( 2)
 ، 1 ، ط12ْتر ا١تذىب ، ج: عبد الواحد بن إٝتاعيل الركياين  .   139 ، ص2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: بن ٤تمود ا١توصلي 

اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من :علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداكم  .      163 ـ ،ص 200دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، 
 .04ـ ، ص 1997 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، 1 ، ط12ا٠تالؼ ، ج

ت ، .ط ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، د. ، د1التشريع اٞتنائي اإلسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي ، ج: عبدالقادر عودة ( 3)
  .61ص

  .430شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم ، ص: عبد اهلل أكىايبية ( 4)

  .311الوجيز يف قانوف أصوؿ احملاكمات اٞتزائية ، ص : ٤تمد صبحي ٧تم ( 5)
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فإف ىناؾ فرؽ جوىرم بُت الرجوع يف الشهادة كاالمتناع عنها ؛ ففي الرجوع ٧تد أف :   كخالصة القوؿ 
الشاىد يديل بتصرحيات أماـ جهة القضاء سواء أكانت تلك التصرحيات صادقة أـ كاذبة ،مث بعد ذلك 
يعدؿ عنها كينقضها بنفسو ، أما يف صورة االمتناع فإف الشاىد يرفض اإلدالء بأم تصريح أماـ القضاء 
حوؿ القضية ٤تل النزاع ، كبالتايل فقد يؤكؿ الرجوع يف الشهادة إىل امتناع عنها بأف يرجع الشاىد عن 

أقوالو السابقة مث يرفض اإلدالء بأم تصرحيات أخرل ، يف حُت ال يتصور أف يؤكؿ االمتناع عن الشهادة 
 .إىل رجوع عنها ؛ النتفاء الشهادة أصالن 

  الفرق بين الرجوع في الشهادة والخط  في الشهادة : الثاني الفرع

      ما الشاىد إال شخص يصيب ك خيطئ ، كما أف ا١تختصُت يف علم النفس كاإلجراـ يقرركف بأف 
الشهادة الصحيحة ا١تنطبقة على اٟتقيقة أمر نادر الوجود ، حىت كلو كاف الشاىد إنسانا ذكيا كشريفا  

كلذا تعترب الشهادة ذات قوة ٤تدكدة يف اإلثبات . (1)ككانت الظركؼ ا١تالبسة لشهادتو تلك جد مالئمة
 .كللقاضي سلطة تقديرية كاسعة يف اعتبارىا 

  . (3){وليس  لي   جناح فيما أخطأت  به  }: ، قاؿ اهلل تعاىل(2) كا٠تطأ يف اللغة ضد الصواب

ا٠تطأ ىو ما ليس لإلنساف فيو قصد ، كىو عذر صاحل : "     كجاء يف كتاب التعريفات للجرجاين 
لسقوط حق اهلل تعاىل إذا حصل عن اجتهاد ، كيصَت شبهة يف العقوبة حىت ال يؤمث ا٠تاطئ كال يؤاخذ 

 .(4)"ْتد كال قصاص ، كمل جيعل عذرا يف حق العباد حىت كجب عليو ضماف العدكاف ككجبت بو الدية 

   كٕتدر اإلشارة ىنا إىل أف الباحثُت يف علم النفس القضائي قد اىتموا منذ فًتة بدراسة العوامل 
 كاليت تؤثر يف الشاىد فتؤدم بو إىل ا٠تطأ يف – سواء أكانت شعورية أك ال شعورية –النفسية 
 .(5)الشهادة

                                                           

  . 09 ـ ، ص 1980الشهادة كدليل إثبات يف ا١تواد اٞتنائية ،رسالة دكتوراه ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة القاىرة ، : إبراىيم الغماز ( 1)
  .211 ، ص  1تاج العركس ، ج: الزبيدم ( 2)
  .05: سورة األحزاب ، اآلية ( 3)
  .83التعريفات ، ص : علي بن ٤تمد بن علي الشريف اٞترجاين ( 4)
  81 ـ ، ص 2016 ، 01الشهادة يف اإلثبات اٞتزائي، أطركحة دكتوراه يف القانوف ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة اٞتزائر : اللو رابح ( 5)
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 كالفرؽ اٞتوىرم بُت الرجوع يف الشهادة كا٠تطأ فيها ىو أف رجوع الشاىد يف شهادتو يتم عن قصد 
كعمد من لدف الشاىد، حيث يديل بشهادتو كاملة أماـ القضاء مث يقرر الرجوع عنها لسبب من 

األسباب ، ٓتالؼ ا٠تطأ يف الشهادة الذم يقع أثناء اإلدالء ُّا كبغَت عمد من الشاىد ؛ ألنو إذا تعمد 
ا٠تطأ فإننا نكوف إزاء ما يعرؼ بالكذب يف الشهادة أك ما يصطلح عليو فقهاء الشريعة كالقانوف شهادة 

 .الزكر ، كلذا سأتطرؽ يف الفرع ا١توايل للتمييز بُت الرجوع يف الشهادة كشهادة الزكر 

 الفرق بين الرجوع في الشهادة وشهادة الزو  : الثالث الفرع

على الرغم من أف الشاىد يديل بشهادتو بعد أداء اليمُت، كرغم أف ا١تفًتض ىو عدـ كجود أية مصلحة 
لو فيما يشهد بو أماـ القضاء ، لكن احتماؿ الكذب يف الشهادة كبعدىا عن اٟتقيقة يبقى أمران كاردان 
كغَت مستبعد سيما يف ىذا الزماف الذم تغَتت فيو أحواؿ الناس كفسدت أخالقهم كانتشر الكذب 

 .كاالفًتاء كقل الصدؽ كانعدمت الثقة 

َتِنُبوا }:  على أف الفقو اإلسالمي قد حذر من شهادة الزكر ، قاؿ اهلل تعاىل  َوْو َانِ  ِمنَ  الرِّبجْوسَ  فَاجْو  األْو
َتِنُبوا لَ  َواجْو  ُ لْو  }:كىنا قرف الشرؾ باهلل بقوؿ الزكر ، كما يف قولو تعاىل يف آية أخرل . (1){الزُّوِ    َقوْو

َها َ َهرَ  َما الْوَفَواِح َ   َبِّبيَ  َحرَّمَ  ِإنََّما رُِكوا َوَأنْو  الْوَحقِّب  ِبَغيْورِ  َوالْوبَقغْويَ  َواإلْوِ ْو َ  َبَطنَ  َوَما ِمنَقْو  َل ْو  َما بِاللَّهِ  ُتشْو
كعن عبد الرٛتن بن  . (3)، كمنو شهادة الزكر(2){تَقعْوَلُموَن  اَل  َما اللَّهِ  َ َلى تَقُقوُلوا َوَأنْو  ُسلْوطَانًا ِبهِ  يَقنَقزِّبلْو 

بلى : أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا ، قالوا:" قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : أيب بكر عن أبيو قاؿ
اإلشراؾ باهلل كعقوؽ الوالدين كجلس ككاف متكئان أال كقوؿ الزكر فما زاؿ يكررىا : يا رسوؿ اهلل ، قاؿ 

 .(4)"ليتو سكت : حىت قلنا 

                                                           

  .30: سورة اٟتج ، اآلية ( 1)
  .33: سورة األعراؼ ،اآلية ( 2)
  .419 ، ص 5تفسَت القرآف العظيم ، ج: إٝتاعيل ابن كثَت ( 3)

 ، دار طوؽ النجاة ، دكف ذكر بلد النشر ، 1 ، ط3اٞتامع الصحيح ، ج: ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم :ركاه البخارم، ينظر ( 4)
  .2654:  ، كتاب اٞتمعة ، باب من انتظر حىت تدفن،اٟتديث رقم 172 ىػػػ ، ص 1422
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 .    كمن مث فإف شهادة الزكر تعترب كبَتة من الكبائر يف منظور الشرع اٟتكيم 

  كمن جهتو اعترب ا١تشرع اٞتزائرم اإلدالء بشهادة تتضمن تصرحيات خاطئة من شهادة الزكر ا١تنصوص 
:  منو على أنو 232 كما يليها من قانوف العقوبات اٞتزائرم ، حيث نصت ا١تادة 232عليها يف ا١تواد 

كل من شهد زكرا يف مواد اٞتنايات سواء ضد ا١تتهم أك لصاٟتو يعاقب بالسجن من ٜتس إىل عشر " 
 .سنوات 

  كإذا قبض شاىد الزكر نقودا أك أية مكافأة كانت أك تلقى كعودا فإف العقوبة تكوف السجن من عشر 
 .سنوات إىل عشرين سنة 

   كيف حالة اٟتكم على ا١تتهم بعقوبة تزيد على السجن ا١تؤقت فإف من شهد زكرا ضده يعاقب بالعقوبة 
 ".ذاُتا 

كا١تالحظ ىنا أف ا١تشرع اٞتزائرم قد تدرج يف العقوبة على شهادة الزكر ، حيث تشدد العقوبة حسب 
 . األسباب كالظركؼ اليت دفعت بالشاىد إىل اإلدالء بشهادتو الكاذبة 

كل من شهد زكرا يف مواد اٞتنح سواء :"  من قانوف العقوبات اٞتزائرم على أف 233كما تنص ا١تادة 
 7.500 إىل 500ضد ا١تتهم أك لصاٟتو يعاقب باٟتبس من سنتُت إىل ٜتس سنوات كبغرامة من 

 .دينار

 كإذا قبض شاىد الزكر نقودان أك أية مكافأة أك تلقى كعودان فيجوز رفع العقوبة إىل عشر سنوات كاٟتد 
 ". دينار 15.000األقصى للغرامة إىل 

 كا١تالحظ ىنا أف ا١تشرع استعمل ػػػػػػػ يف دعوتو لتشديد العقوبة يف حالة ما إذا تلقى شاىد الزكر مقابال 
، كيف ذلك إشارة إىل أف ا١تشرع يعوؿ على السلطة التقديرية للقاضي يف ىذا " جيوز "ما ػػػػػ لفظة 
 .ا٠تصوص 
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كل من :"  من قانوف العقوبات اٞتزائرم على أف 234  أما بالنسبة لقضايا ا١تخالفات فتنص ا١تادة 
شهد زكران يف مواد ا١تخالفات سواء ضد ا١تتهم أك لصاٟتو يعاقب باٟتبس من سنة على األقل إىل ثالث 

كإذا قبض شاىد الزكر نقودان أك أية مكافأة .دينار1.800 إىل 500سنوات على األكثر كبغرامة من 
  إىل 500كانت أك تلقى كعودان فتكوف العقوبة ىي اٟتبس من سنتُت إىل ٜتس سنوات كبغرامة من 

 ". دينار 7.500

كل من شهد زكران يف ا١تواد ا١تدنية :"  من قانوف العقوبات اٞتزائرم على أف 235يف حُت نصت ا١تادة 
 . دينار 2.000 إىل 500أك اإلدارية يعاقب باٟتبس من سنتُت إىل ٜتس سنوات كبغرامة من 

كإذا قبض شاىد الزكر نقودان أك أية مكافأة كانت أك تلقى كعودان فيجوز رفع عقوبة اٟتبس إىل عشر 
 ". دينار 4.000سنوات كالغرامة إىل 

 كجدير بالذكر أف الشهادة اليت تعترب شهادة زكر لدل شراح القانوف ىي اليت تكوف بعد أداء اليمُت 
، ىذا من جهة ، كمن جهة (1)القانونية أماـ اٞتهة القضائية مع كجود ا٨تراؼ عن اٟتقيقة بقصد الضرر

ثانية فإنو كلكي تتم مالحقة الشاىد عن جردية شهادة الزكر جيب أف تكوف شهادتو هنائية ال رجعة فيها  
فإذا رجع الشاىد عن الشهادة الزكر قبل أخذ القرار بقفل باب ا١ترافعة من طرؼ اٞتهة القضائية فإف 

مالحقتو قضائيا تنتفي ، كا٢تدؼ من كل ذلك ىو ٛتل الشاىد على الرجوع عن شهادتو الزكر كتأمُت 
كيف ىذا . (2)الوصوؿ إىل اٟتقيقة إىل غاية آخر كقت ٦تكن، كىو ٟتظة اإلعالف عن قفل باب ا١ترافعة

إف من حسن السياسة العقابية أف ٘تكن الشاىد من الرجوع : " الصدد يذكر األستاذ علي عوض حسن 
 . (3)"إىل اٟتق كلو يف آخر ٟتظة بغَت أف يتعرض للمحاكمة على كذبو السابق 

  كبناء على ما ذيكر، كانطالقان من أف الشهادة أماـ القضاء إما أف تكوف صادقة، كىذه ىي الشهادة 
ا١ترغوبة كاحملمودة يف نظر الفقو اإلسالمي كالقوانُت الوضعية؛ألف من شأهنا تنوير القاضي للوصوؿ إىل 

                                                           

  .87ا١تسؤكلية اٞتنائية للشاىد بُت النظرية كالتطبيق ، ص : بكرم يوسف بكرم ٤تمد ( 1)
  .98ا١تسؤكلية اٞتنائية للشاىد بُت النظرية كالتطبيق ، ص : بكرم يوسف بكرم ٤تمد ( 2)
 .50ـ ، ص 2005ط ، دار الكتب القانونية ، مصر ، .جردية شهادة الزكر، د: علي عوض حسن ( 3)
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 يعد – يف حد ذاتو –ٖتقيق العدالة ا١تتوخاة ،كعليو فإذا رجع الشاىد عن أقوالو الصادقة فإف ذلك 
شهادة زكر ، كأما إذا أدىل الشاىد بشهادة كاذبة مث قرر الرجوع عنها، فهذا الرجوع ٤تمود ، كما على 

الشاىد حينئذ سول اإلدالء بالشهادة الصادقة كإثبات اٟتقوؽ ألصحاُّا، كمن مث ديكن القوؿ أف 
الشهادة الزكر جردية من أصلها كدليل على سوء أخالؽ صاحبها ؛ألهنا كذب كافًتاء ، أما الرجوع يف 

الشهادة فإنو إف حدث الرجوع عن أقواؿ صادقة إىل نقيضها فهي كشهادة الزكر أك ىي أشد جرمان 
كخبثان ، أما إذا مت الرجوع عن أقواؿ كاذبة فإف ذلك دليل على ندـ الشاىد كصحوة ضمَته ، كخوفو من 

 .تضليل العدالة 

  أما ٓتصوص العقوبة على شهادة الزكر فإف فقهاء الفقو اإلسالمي يفرقوف بُت شهادة الزكر يف جردية 
الزنا كشهادة الزكر يف اٞترائم األخرل ، ففي الزنا تػيوىقَّع على شاىد الزكر عقوبة اٞتلد ٙتانُت جلدة كعدـ 

 .(1)قبوؿ شهادتو بعد ذلك

  أما يف سائر اٞترائم األخرل فإف العقوبة على شهادة الزكر ىي التعزير ، ٓتالؼ الرجوع عن شهادة 
الزكر فإنو إذا كاف رجوع الشاىد توبة كندمان عن شهادتو قبل األخذ ُّا قضاءن، أم قبل إصدار اٟتكم 

  .(2)القضائي، فهنا ال ييعزَّر الشاىد

  الفرق بين الرجوع في الشهادة والشهادة  لى الشهادة : الرابع الفرع 

أف ينيب الشاىد األصلي من يؤدم الشهادة عنو عند القاضي لعذر : " يقصد بالشهادة على الشهادة 
  .(3)"مانع

  كا١تراد بالشاىد األصلي يف ىذا التعريف ىو الشاىد الذم عاين الواقعة بصفة مباشرة ، كيقابلو الشاىد 
الفرعي، كىو الذم يديل بالشهادة نيابة عن الشاىد األصلي كذلك لتعذُّرر حضور ىذا األخَت لسبب 

 .قاىر كا١ترض الشديد أك السفر البعيد أك الغياب الطويل 
                                                           

 .ال ٕتوز عند فقهاء اٟتنفية شهادة احملدكد يف قذؼ كإف تاب، خالفا للجمهور الذين جيوزكف شهادتو بعد التوبة كصالح اٟتاؿ( 1)
  .19 ـ ، ص 2011 ، مؤسسة زين اٟتقوقية ، بَتكت ، 1الشهادة الزكر جردية ضد العدالة ، ط: سلماف أٛتد بركات ( 2)
ط ، دار اٞتامعة اٞتديدة ، اإلسكندرية ، .الشهادة على الشهادة كدكرىا يف إثبات اٟتقوؽ ، د: ٤تمد عبد ا١تقصود داكد ( 3)

  .08ـ ، ص 2014
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كالشهادة على الشهادة جائزة عند ا١تالكية يف إثبات ٚتيع اٟتقوؽ، أم يف حقوؽ العباد كيف حقوؽ اهلل 
 .(1)تعاىل سواء أكاف ذلك يف األمواؿ أك اٟتدكد أك القصاص

 كال ٕتوز الشهادة على الشهادة عند ٚتهور الفقهاء يف اٟتدكد كالقصاص ؛ ألهنا مبنية على السًت 
 . (2)كاإلسقاط بالشبهات

  ك٦تا يلفت االنتباه أف الرجوع يف الشهادة كالشهادة على الشهادة يلتقياف يف حاؿ الرجوع يف ىذه 
للرجوع :" األخَتة أم الرجوع يف الشهادة على الشهادة ؛ حيث يقوؿ الدكتور ٤تمد عبد ا١تقصود داكد 

يف الشهادة على الشهادة آثار كثَتة منها ما يتعلق باٟتكم الصادر بناء على ىذه الشهادة ، كمنها ما 
كسيأيت تفصيل آثار الرجوع يف الشهادة من خالؿ الفصل الثاين من ىذا  . (3)"يتعلق بضماف الشهود 

لكن  االختالؼ كاضح بُت الرجوع يف الشهادة كالشهادة على الشهادة ؛ ففي الرجوع ٧تد أف .البحث 
الشاىد يعد عن شهادتو اليت كاف قد أداىا أماـ القضاء كينقضها بنفسو ، أما يف الشهادة على الشهادة 
فإف الشاىد ال ينقض شهادتو كإمنا فقط ينيب من يؤديها عنو أماـ القضاء لعذرو معُت أك لعارضو ما قد 
حصل لو ، ككذلك فإنو يشًتط العتبار الرجوع يف الشهادة األصالة، ٔتعٌت أف يرجع الشاىد بنفسو، أم 

 .ال ديكنو إنابة من يعلن رجوعو، ٓتالؼ الشهادة على الشهادة 

 دليل مشرو ية الرجوع في الشهادة وح مه في الفقه اإلس مي والقانون ال زائري:الثاني المبحث 

   إف األقواؿ اليت يديل ُّا الشاىد أماـ القضاء قد يكوف ٢تا أكرب األثر يف اٟتكم برباءة أك إدانة ا١تتهم  
بل إف من ا١تمكن أف تكوف تلك األقواؿ ىي الدليل الوحيد الذم يستند إليو القاضي يف إصدار اٟتكم 

ما ىو إال إنساف تعًتيو - مهما كانت منزلتو - يف القضية ا١تعركضة أمامو ، فإذا علمنا أف الشاىد 

                                                           

عقد اٞتواىر الثمينة يف مذىب : ٚتاؿ الدين عبد اهلل  بن ٧تم بن شاس  .   23 ، ص 4ا١تدكنة الكربل ، ج: مالك بن أنس ( 1)
 ، دار الكتب 2الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ا١تالكي ، ط:يوسف بن ٤تمد بن عبد الرب النمرم .  173 ، ص 3عامل ا١تدينة ، ج

  .466 ـ ، ص 1992العلمية ، بَتكت ، 
  .409 ـ ، ص 1998 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ٥1تتصر ا١تزين ، ط: إٝتاعيل بن حييي بن إٝتاعيل ا١تزين ( 2)
  .46الشهادة على الشهادة كدكرىا يف إثبات اٟتقوؽ ، ص : ٤تمد عبد ا١تقصود داكد ( 3)
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٥تتلف األعراض اليت تؤثر عليو عقليا أك نفسيا أك حسيا أك خلقيا ؛ ٦تا يعيق سالمة الدكر الذم يقـو بو 
كشاىد ، كمن مث فقد يصرح بأقواؿ أماـ اٞتهة القضائية مث يرجع عنها لسبب من األسباب ، كلذا 

، مث أتطرؽ إىل حكمو يف كل من  (ا١تطلب األكؿ  )فسأبُت يف ىذا ا١تبحث دليل مشركعية ىذا الرجوع 
  .(ا١تطلب الثاين  )الفقو اإلسالمي كالقانوف اٞتزائرم 

  دليل مشرو ية الرجوع في الشهادة : األول المطلب

١تا كاف الرجوع يف الشهادة أمران كاردان أماـ جهة القضاء ، فسأتناكؿ يف ىذا ا١تطلب مدل مشركعية ذلك  
  .(الفرع الثاين  )ككذا يف القانوف اٞتزائرم  (الفرع األكؿ  )الرجوع يف الفقو اإلسالمي 

  دليل مشرو ية الرجوع في الشهادة في الفقه اإلس مي : األول الفرع

، كقيل أًدلَّة : ىو ا١ترًشد ، كما بو اإلرشاد ، كٚتعو: الدَّليل يف اللغة ىو ما ييستدؿ بو ، كأيضان الدًّاؿُّر
ء  .(1)كأًدالَّ

ما ديكن التوصل بصحيح النظر فيو إىل :"فالدليل عندىم ىو،(2)  أما يف اصطالح علماء أصوؿ الفقو
 ، كاألصل يف مشركعية الرجوع يف الشهادة ىو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كا١تعقوؿ  (3)"مطلوب خربم

 :كبياف ذلك فيما يلي

مل يىرد يف القرآف الكرًن ما يدؿ صراحة على مشركعية الرجوع يف الشهادة ، لكن  : من ال تاب : أوال
  (4){واجتنبوا  ول الزو  }:ىناؾ آيات تنهى عن الكذب كاالفًتاء كالزكر كتدعو إىل التوبة،مثل قولو تعاىل
 ِإَ ا الشَّمْوسَ  َوتَقَرى }:كالزكر ىو الباطل كالكذب ، كٝتي زكران ألنو أميل عن اٟتق، كمنو قولو تعاىل 

                                                           

  .501 ، ص28تاج العركس ، ج: الزبيدم ( 1)
نثر : ػػ  ٤تمد األمُت بن ٥تتار الشنقيطي . علم أصوؿ الفقو ىو العلم باألحكاـ الشرعية العملية ا١تكتسبة من األدلة التفصيلية ( 2)

  .36 ـ ، ص 2002 ، دار ابن حـز ، بَتكت ، 3 ، ط1الوركد على مراقي السعود ،ج
 ، مكتبة الرشد ، 2 ، ط1الضياء الالمع شرح ٚتع اٞتوامع يف أصوؿ الفقو ، ج:أٛتد بن عبد الرٛتن بن موسى الزليطٍت القركم ( 3)

 ، دار الكتب العلمية 1 ، ط1شرح ٥تتصر ا١تنتهى األصويل ، ج: عضد الدين عبد الرٛتن اإلّتي .  258ـ ، ص 1999الرياض ، 
  .124 ـ ، ص 2004، بَتكت ، 

  .30: سورة اٟتج ، اآلية ( 4)
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ِفِه ْو  َ نْو  تَقَزاَو ُ   ََلَع ْو  ِرُ ُه ْو  َ َرَب ْو  َوِإَ ا الْوَيِمينِ  َ اتَ  َكهْو َوةٍ  ِفي َوُه ْو  الشِّبَمالِ  َ اتَ  تَققْو  َ ِل َ  ِمنْوهُ  َف ْو
دِ  َمنْو  اللَّهِ   يَاتِ  ِمنْو  َتدِ  فَقُهوَ  اللَّهُ  يَقهْو ِللْو  َوَمنْو  الْوُمهْو فكل ما عدا اٟتق . (1){ُمرْوِشًدا  َولِيِّا َلهُ  َتِ دَ  فَقَلنْو  ُي ْو

 .(2)فهو باطل كزكر

تدعو اآلية إىل اجتناب قوؿ الزكر ابتداء، فإذا كقع ا١تكلف يف ىذا الذنب  : وجه الداللة من اآلية- 
كجبت عليو التوبة منو كوجوب التوبة من ٚتيع الذنوب ، كال تتحقق التوبة ىنا إال بالرجوع عن تلك 

–  كاهلل أعلم –الشهادة الكاذبة 

ركل البيهقي عن الشعيب أف رجلُت شهدا عند عليٍّ ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ على رجل  : من السنة :  انيا
ىذا ىو السارؽ ال األكؿ فأغرىـ عليٌّ ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ : بالسرقة فقطع عليٌّ يده ، مث جاءا بآخر فقاال 

  .(3)"لو أعلم أنكما تعمد٘تا لقطعتي أيديكما، كمل يقطع الثاين: الشاىدين بدية يد ا١تقطوع األكؿ ، كقاؿ

إف ىذا اٟتديث كاضح يف الداللة على مشركعية الرجوع يف الشهادة   : وجه الداللة من الحديث- 
كقد أغرىـ عليٌّ ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ الشاىدٍين الدية ؛ألهنما رجعا يف شهادُتما بسبب خطئهما يف الشهادة  

 .كما أكضح ٢تما يف الوقت نفسو أنو لو علم كذُّما يف تلك الشهادة لقطع أيديهما 

كال دينعك : "  من كتاب عمر بن ا٠تطاب إىل أيب موسى األشعرم ػػػػ رضي اهلل عنهما ػػػػ  (4)كجاء يف األثر
قضاء قضيتو باألمس راجعت فيو نفسك ، كىديت فيو لرشدؾ  ، أف تراجع اٟتق  فإف اٟتق قدًن  

 .(5)..."كمراجعة اٟتق خَت من التمادم يف الباطل 

                                                           

  .17: سورة الكهف ، اآلية ( 1)
 .386 ، ص 14اٞتامع ألحكاـ القرآف ، ج: ٤تمد بن أيب بكر القرطيب ( 2)
 2003 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، 3، ط10السنن الكربل ،ج:أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي :ركاه البيهقي ، ينظر ( 3)

  .21192: ، كتاب الشهادات ، باب الرجوع عن الشهادة ، اٟتديث رقم 424ـ ، ص، 
األثر ىو ا١تركم عن الصحابة قوال ٢تم أك فعال أك ٨توه، سواء أكاف متصل السند أك منقطعو ،كيستعمل يف غَت الصحابة مقيدا ( 4)

كقفو فالف على الزىرم ، كيطلق فقهاء خراساف لفظ األثر على ا١توقوؼ ، كلفظ ا٠ترب على ا١ترفوع ، كعند احملدثُت فإف : مثل أف يقاؿ 
تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم ، : جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي .- لفظ األثر يطلق على ا١توقوؼ كا١ترفوع 

 ، مطبعة 1مقدمة ابن الصالح ، ط: ابن الصالح .   282 ـ، ص 2010 ، دار ابن اٞتوزم ، مطبعة الرياض ، 1 ، ط1ج
  .18ت ، ص .السعادة ، مصر ، د

 .1018 ـ ، ص 2011 ، دار ابن حـز ، بَتكت ، 1سنن الدارقطٍت، ط:علي بن عمر الدارقطٍت:أخرجو الدارقطٍت،ينظر( 5)
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يتبُت كجو الداللة ىنا من خالؿ قياس الشاىد   : –   ي اهلل  نه –وجه الداللة من  ول  مر - 
على القاضي ؛ ألف ا١تعٌت جيمعهما، أم الرجوع إىل اٟتق ، فكما جاز للقاضي الرجوع إىل اٟتق جيوز 

  .(1)للشاىد ذلك أيضا ؛ ألف الرجوع عن الشهادة الباطلة ىو رجوع من الباطل إىل اٟتق

 .(2)لقد أٚتع العلماء على مشركعية الرجوع عن الشهادة : اإلجماع :  الثا

 من المعقول  :  ابعا

  إف ٦تا ىو مسلم بو أف اإلنساف مطبوع على ا٠تطأ كالنسياف ، فإذا أدىل الشاىد بشهادة أماـ القضاء  
مث تبُت لو بعد ذلك خطؤىا أك تعمد الكذب فيها ، فإف لو أف يعدؿ عن تلك الشهادة ؛ لئالَّ يينصر 

الظامل كييقهر ا١تظلـو فتضيع اٟتقوؽ كتغيب العدالة ، ككذلك فلو مل ديكَّن شاىد الزكر من الرجوع عن 
شهادتو الكاذبة لبطلت التوبة من الذنوب كٟتلَّ ٤تلها اإلصرار عليها، كىذا ينايف مقصود الشارع 

 .اٟتكيم

  مدى مشرو ية الرجوع في الشهادة في القانون ال زائري : الثاني الفرع

  رغم أف القانوف مل ينص صراحة على مشركعية رجوع أك عدكؿ الشاىد عن شهادتو ،إال أف ا١تشرع 
اٞتزائرم قد منح للشاىد فرصة أخَتة إلظهار رجوعو عن شهادتو كذلك قيبيل إقفاؿ باب ا١ترافعة ، على 
أف الشاىد ملزىـ بقوؿ اٟتقيقة ، فإف أدىل بأقواؿ مغايرة فإما أف يكوف ذلك عن قصد منو كعمد ، كىنا 

نكوف إزاء شهادة الزكر كما سبق أف بينتي من قبل، كإما أف يكوف عن خطأ كنسياف فنكوف إزاء ما 
كا١تبادرة إىل قوؿ  (3)يعرؼ با٠تطأ يف الشهادة ، كيف كال اٟتالتُت يستوجب من الشاىد الرجوع يف شهادتو

 .اٟتقيقة اليت من شأهنا تنوير العدالة 

                                                           

الرجوع عن الشهادة : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ .    153 ، ص2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 1)
 .106كأثره على حكم القاضي ، ص 

  .240 ، ص 8البناية يف شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)
  .284الشهادة يف اإلثبات اٞتزائي ، ص : اللو رابح ( 3)
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  كمن جهة أخرل فإف جردية شهادة الزكر ال تتحقق إذا ما عدؿ الشاىد عن أقوالو الكاذبة قبل انتهاء 
- مادامت ا١ترافعة مل تنتو - ا١ترافعة يف الدعول، حىت كلو كاف عدكلو قد مت بعد توجيو شهادة الزكر إليو 

أما إذا ٘تت فال ييقبل عدكؿ الشاىد ، كمن باب أكىل عدكلو أماـ ٤تكمة االستئناؼ أك ا١تعارضة أك 
 ، كمن مث فإنو إذا أدىل الشاىد بشهادة كاذبة يف قضية ما، كصدر اٟتكم فيها ، مث نيقض ىذا (1)النقض

اٟتكم كأحيلت القضية على ىيئة قضائية أخرل للحكم فيها من جديد، فإنو ال ييقبل من الشاىد 
الرجوع يف شهادتو أماـ اٞتهة القضائية اٞتديدة ؛ ألف جردية الشهادة الزكر قد ٘تت بإصرار الشاىد على 

 .(2)شهادتو الكاذبة إىل غاية هناية ا١ترافعة أماـ اٞتهة القضائية األكىل اليت أدل الشهادة أمامها

  الرجوع في الشهادة (3)ح   : الثاني المطلب

 إف الشاىد أماـ جهة القضاء ما ىو إال ٥تلوؽ بشرم ال يسلىم من ٣تموعة ا١تؤثرات العضوية كالنفسية  
األمر الذم يؤثٍّر يف صحة شهادتو بقصدو أـ بغَت قصد ، فا٠تطأ كالنسياف كالعصبية على اختالؼ 
أشكا٢تا ، ككذا األمية كا١تصلحة كغَتمها ،ٚتيع ذلك يؤثر يف الشاىد فيجعلو عرضة لال٨تراؼ عن 

 ، ىذه األخَتة اليت ال ديكن للشاىد استدراكها إال من خالؿ الرجوع عن شهادتو ا١تنحرفة، (4)اٟتقيقة
  (الفرع األكؿ  )كلذا فسأتناكؿ يف ىذا ا١تطلب حكم الرجوع يف الشهادة يف كل من الفقو اإلسالمي 

  .(الفرع الثاين  )كالقانوف اٞتزائرم 

                                                           

ط ، دار ا٢تدل ، اٞتزائر .اإلثبات يف ا١تواد اٞتزائية يف ضوء الفقو كاالجتهاد القضائي ، د:العريب شحط عبد القادر، كنبيل صقر ( 1)
  .133ـ ، ص 2006، 
 .484 ـ ، ص 2008ط ، بدكف دار النشر ، دكف ذكر بلد النشر ، . ،د4ا١توسوعة اٞتنائية ، ج: جندم عبد ا١تالك ( 2)
القضاء ،كٚتعو أحكاـ ، كىو القضاء يف شيء بأنو كذا كليس كذا، سواء لـز ذلك غَته أـ ال ، كحكم عليو باألمر : اٟتكم لغة ( 3)

خطاب اهلل : " أك ىو ". خطاب اهلل تعاىل ا١تقتضي بو من ا١تكلف فعال ٦تكنا : "أما عند األصوليُت فا١تراد باٟتكم ىو . إذا قضى 
: الزبيدم  .    97 ، ص 4القاموس احمليط ، ج : ػػ    الفَتكزابادم ". تعاىل ا١تتعلق بأفعاؿ ا١تكلفُت باالقتضاء أك التخيَت أك الوضع 

 ، دار البحوث 1 ، ط1لباب احملصوؿ يف علم األصوؿ ، ج: اٟتسُت بن رشيق ا١تالكي .   510 ، ص 31تاج العركس ، ج 
أصوؿ الفقو اإلسالمي ، : كىبة الزحيلي  .    194ـ ، ص 2001للدراسات اإلسالمية كإحياء الثراث ، دكف ذكر بلد النشر ، 

  .37 ـ ، ص 1986، دار الفكر ، دمشق ، 1، ط1ج
  .05 ـ ، ص 2011 ، مؤسسة زين اٟتقوقية ، بَتكت ، 1الشهادة الزكر جردية ضد العدالة ، ط: سلماف أٛتد بركات ( 4)
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  ح   الرجوع في الشهادة في الفقه اإلس مي: األول الفرع

 :  للرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي حكماف 

حكمو، ٔتعٌت الوصف الشرعي لو من كجوب أك حرمة أك غَتمها من األكصاؼ الشرعية ، كىذا  : األول
 .ىو ا١تقصود بالدراسة يف ىذا ا١تبحث 

حكمو، ٔتعٌت األثر ا١تًتتب عن الرجوع يف الشهادة، ك٤تل دراسة ذلك سيأيت يف الفصل الثاين  : الثاني
من ىذا البحث، على أف فقهاء الفقو اإلسالمي قد أكضحواٍ أف الرجوع يف الشهادة أمر مشركع مرغوب 

فيو ديانة ؛ألف فيو ٧تاة كخالصان من العقوبة على كبَتة من كبائر الذنوب، فمن شهد بالزكر عمدان أك 
خطئان فقد كجبت عليو التوبة؛ ليتدارؾ ما أتلف بسبب شهادتو الكاذبة، كلكي يناؿ عفو اهلل تعاىل 

 .(1)كمغفرتو

فيجب على ا١تسلم اجتناب شهادة الزكر ابتداءن ، أما إذا كقع فيها خطئان فعليو ا١تبادرة إىل التوبة النصوح  
 .(2)كال يتم ذلك إال بالرجوع عن شهادتو الكاذبة

 ال زائري ح   الرجوع في الشهادة في القانون : الثاني الفرع

 إذا مت الرجوع يف الشهادة من طرؼ الشاىد قبل إصدار اٟتكم القضائي ، فإنو يعتد ُّذا الرجوع من 
الناحية القانونية، كال يلحق الشاىد أم عقاب على اإلطالؽ ، أما إذا كاف الرجوع بعد صدكر اٟتكم 

القضائي فهنا يتعرض الشاىد للعقوبة ا١تقررة لشهادة الزكر ، سواء مت تنفيذ اٟتكم الصادر يف القضية أـ 
ال ، إال إذا ثبت لدل اٞتهة القضائية أف إرادة الشاىد كانت معيبة ، كىذا يتعلق با١تواد اٞتزائية ، أما يف 

 .(3)ا١تواد ا١تدنية فال يوجد نص قانوين خاص يضبط ىذه ا١تسألة

                                                           

حاشية قرة عيوف األخيار تكملة : سيدم ٤تمد عالء الدين أفندم .    215 ، ص 7البحر الرائق ، ج: حافظ الدين النسفي ( 1)
 .323 ، ص 11رد احملتار على الدر ا١تختار،ج

 .57الرجوع عن الشهادة كأحكامو يف الفقو اإلسالمي ، ص : عبد اهلل صلييب عباس الكبيسي ( 2)
  .192اإلثبات بشهادة الشهود يف القانوف اٞتزائرم ، ص : براىيمي صاحل ( 3)
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  موازنة بين الفقه اإلس مي والقانون في مسألة ح   الرجوع في الشهادة : الثالث الفرع

  من خالؿ الفرعُت السابقُت ديكن القوؿ أنو إذا كانت الشهادة صادقة كمطابقة للواقع ، بعيدة عن 
الكذب كالزكر فال جيوز للشاىد الرجوع فيها ْتاؿ من األحواؿ ؛ألف يف الثبات عليها إحقاؽ للحق 

كنصرة للمظلـو ، أما إذا كانت الشهادة كاذبة ك٥تالفة للواقع فالرجوع فيها كاجب شرعي كقانوين ، كقبل 
ذلك كاجب إنساين كأخالقي؛ لئال يربأ اَّـر كجيـر الربمء ، ىذا من جهة ، كمن جهة ثانية فإف كال من 

الشريعة اإلسالمية كالقوانُت الوضعية ٖتذر من شهادة الزكر ، كذلك باٗتاذ عدد من التدابَت اليت من 
شأهنا أف تقي أك تقلل من الكذب يف الشهادة ،كوجوب حلف اليمُت الذم يقرره القانوف على الشاىد 

، ككفرض عقوبات متفاكتة (1)قبل أداء شهادتو  ككاشًتاط بلوغ سن معينة لالنتصاب كشاىد أماـ القضاء
على مرتكيب جردية شهادة الزكر، لكن التدابَت اليت كضعها القانوف تبقى غَت كافية إذا ما قورنت بنظَتاُتا 
يف الفقو اإلسالمي الذم حيض ا١تكلفُت على فضيلة الصدؽ كحيذرىم من رذيلة الكذب ابتداءن ، قاؿ اهلل 

 ، حيث أمر اهلل عزَّ كجلَّ عباده (2){ َسِديًدا  َقوْواًل  َوُ وُلوا اللَّهَ  اتَقَُّقوا  َمُنوا الَِّ ينَ  أَيَقَُّها يَا }: عز كجل 
أم " قوالن سديدان " ا١تؤمنُت يف ىذه اآلية الكردية بأف يتقوه ،كأف يعبدكه عبادة مىن كأنو يراه ، كأف يقولواٍ 

مستقيمان ال اعوجاج فيو كال ا٨تراؼ ، ككعدىم أهنم إذا فعلواٍ ذلك بأف يوفقهم لألعماؿ الصاٟتة كأف 
 .(3)يغفر ٢تم ذنوُّم

عليكم بالصدؽ :" قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :    كعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ 
فإف الصدؽ يهدم إىل الرب،كإف الرب يهدم إىل اٞتنة ، كمازاؿ الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حىت 

يكتب عند اهلل صديقا ، كإياكم كالكذب فإف الكذب يهدم إىل الفجور،كإف الفجور يهدم إىل النار  
  .(4)"كمازاؿ الرجل يكذب كيتحرل الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابا

                                                           

 سنة كحد أدىن لعمر الشاىد ، أما من كاف دكف سن السادسة عشر فإف أقوالو  16حدد قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم سن ( 1)
 .تؤخذ على سبيل االستدالؿ كاالستئناس 

  .70: سورة األحزاب ، اآلية ( 2)
 .249 ، ص 11تفسَت القرآف العظيم ،ج: إٝتاعيل ابن كثَت ( 3)
ت ، ص .ط ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، د. ، د4صحيح مسلم ، ج: مسلم بن اٟتجاج : ركاه مسلم ، ينظر ( 4)

  .2607:   ، كتاب الرب كالصلة كآلداب ، باب قبح الكذب كحسن الصدؽ كفضلو ، اٟتديث رقم 2012
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 كاآليات كاألحاديث كثَتة كمتنوعة يف ىذا الباب ، ككذلك ٧تد أف من األحكاـ اليت تقررىا الشريعة 
 ، كلعل يف سؤاؿ ا١تزكي عن أحواؿ الشاىد (1)اإلسالمية يف ىذا اَّاؿ تزكية الشهود عن طريق ا١تزكُت

١تعرفة مدل صدقو كصالحو فيو كقاية من الوقوع يف شهادة الزكر ، كتفويت الفرصة على الكذابُت من 
كقد سبق الكالـ عن العدالة كشرط من الشركط الالـز توفرىا يف الشاىد أماـ . (2)أف يضللوا جهة القضاء

القضاء ، باإلضافة إىل العقوبة التعزيرية ا١تقررة شرعا كاليت تلحق شاىد الزكر يف الدنيا ، ناىيك عن 
العقاب األخركم الشديد الذم ينتظره يف اليـو اآلخر ، كبالتايل فإنو حىت كلو تأكد الشاىد من أنو 

 سيتذكر الرقابة اإل٢تية كالعقاب األخركم  –ال ٤تالة - سوؼ ينجو من الرقابة كا١تالحقة القضائيُت فإنو 
كىذا ما تفتقر إليو القوانُت الوضعية اليت قلَّما يتورع فيها الشاىد عن الكذب كاالفًتاء خصوصان إذا اغًت 

 .ببعض العطيات كاإلغراءات كترجَّح عنده احتماؿ السالمة من ا١تتابعة ّتردية شهادة الزكر 

 أ كان الرجوع في الشهادة، شرو ه وأسبابه: المبحث الثالث

    إف للرجوع يف الشهادة من األمهية البالغة ما للشهادة نفسها أك أكثر ؛ ذلك أف الرجوع يف الشهادة 
إمنا ىو نقض للشهادة ا١تؤداة كإلغاء ٢تا ، كلذا فسأتناكؿ يف ىذا ا١تبحث ركن الرجوع يف الشهادة لدل 

، مث أنتقل إىل بياف  (ا١تطلب األكؿ  )فقهاء الفقو اإلسالمي، كموقف القانوف اٞتزائرم من ىذا الركن 
شرط الرجوع يف الشهادةكما أٍكضىحىوي فقهاء الفقو اإلسالمي ، كموقف القانوف اٞتزائرم أيضان من ىذا 

، أًلىًصلى يف ا١تطلب الثالث إىل معرفة األسباب ا١تختلفة اليت تدفع الشاىد إىل  (ا١تطلب الثاين  )الشرط  
. الرجوع يف شهادتو أماـ جهة القضاء 

 

                                                           

 .ا١تزكي ىو الذم يستخربه  القاضي عن عدالة الشاىد ( 1)
التدابَت الواقية من جردية شهادة الزكر ، رسالة ماجستَت ، قسم العدالة اٞتنائية ، كلية الدراسات :أٛتد بن عبد الكرًن ا٠تضَت ( 2)

 .79 ـ ، ص 2006العليا ، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، 
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 الرجوع في الشهادة  (1) كن : المطلب األول

   ١تا كاف الركن ىو اٞتانب األقول من كل شيء كما ىو عند اللغويُت، كىو ما ال يتم الشيء إال بو 
كىو داخل فيو كما عند األصوليُت،فقد آثرتي أف أبدأ بو يف ىذا ا١تبحث ، حيث سأبُت يف الفرع األكؿ 

من ىذا ا١تطلب ركن الرجوع يف الشهادة يف الفقو اإلسالمي ،كما أتطرؽ يف الفرع الثاين منو إىل بياف 
 .موقف القانوف اٞتزائرم من ركن الرجوع يف الشهادة 

   كن الرجوع في الشهادة في الفقه اإلس مي : الفرع األول

إين قد رجعتي عمَّا شهدتي بو  :   ركن الرجوع يف الشهادة عند فقهاء الفقو اإلسالمي ىو قوؿ الشاىد 
 .(2)أك شهدتي بزكر فيما شهدتي بو ، أك كذبتي يف شهاديت اليت شهدتي ُّا من قبل

      يتبُت من خالؿ ما ذكره الفقهاء أف ركن الرجوع يف الشهادة متعلق بلفظ الرجوع كما يدؿ عليو  
 : كىنا ديكن تقسيم ا١تسألة إىل ثالثة أقساـ كما يلي 

  ما يعتبر  جو اً في الشهادة اتفا ا : أوال

  ال خالؼ بُت الفقهاء يف أف الرجوع يف الشهادة يتحقق حىت كلو مل يصرح الشاىد بلفظ الرجوع أك 
، على أف الرجوع يف الشهادة يتحقق بكل لفظ يفيد إبطاؿ الشهادة،كقوؿ الشاىد (1)بلفظ مشتق منو

 .(2)أبطلتي شهاديت أك فسختها أك رددُتا ، أك ال شهادة يل فيو: شهدتي بزكر فيما قلتو ، أك قولو : مثال

                                                           

ما يقول بو من ملك كجند كغَت ذلك ، : األمر العظيم ، كأيضا : الركن يف اللغة ىو اٞتانب األقول من كل شيء ، كىو أيضا ( 1)
 . ػػ 109 ، ص 35تاج العركس ، ج : ػػ الزبيدم . ركن اإلنساف أم قوتو كشدتو كركن اٞتبل أك القصر أم جانبو : كقيل

مثل " ىو ما يتم بو الشيء كىو داخل فيو : " ، كقيل"جزء من حقيقة ماىية الشيء : "أما يف اصطالح علماء أصوؿ الفقو فالركن 
التأسيس يف أصوؿ الفقو على ضوء الكتاب : ػػ مصطفى بن ٤تمد بن سالمة . الركوع ركن من أركاف الصالة ؛ ألنو جزء منها : قو٢تم 

: عبد الكرًن بن علي بن ٤تمد النملة  .    21ت ، ص .ط ، مكتبة اٟترمُت للعلـو النافعة ، دكف ذكر بلد النشر، د.كالسنة ، د
 ػػ . 196 ـ ، ص 1999 ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1 ، ط 5ا١تهذب يف علم أصوؿ الفقو ا١تقارف ، ج

تكملة : ٤تمد بن حسُت بن علي الطورم  .   232 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 2)
الشيخ نظاـ كٚتاعة من علماء  .   215ـ ، ص1979 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، 1 ، ط7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج

  .493ـ ، ص 2000 ف دار الكتب العلمية ، بَتكت ، 1 ، ط3الفتاكل ا٢تندية ، ج: ا٢تند 
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 ما يعتبر  جو اً في الشهادة اخت فاً  :  انيا 

 :    توجد حاالت اختلف فيها الفقهاء من حيث ٖتقًق الرجوع يف الشهادة من عدمو نذكرىا فيما يلي 

أبطلتي شهاديت أك فسختها أك رددُتا ، فقد ذىب البعض إىل عدـ ٖتقق الرجوع  : قوؿ الشاىد -01
ألنو ال قدرة للشاىد على إنشاء إبطاؿ الشهادة ، فكأف الشهادة ا١تؤداة كقعت صحيحة مث ىو يريد 

شهاديت باطلة أك مفسوخة أك منقوضة  : إبطا٢تا ، كىذا أمر غَت مستساغ ، ٓتالؼ ما لو قاؿ الشاىد
  . (3)فهنا يتحقق الرجوع ؛ ففي ذلك إخبار منو بعدـ كقوع الشهادة صحيحة من أصلها

أبطلتي شهاديت ك٨توه يتحقق الرجوع بو ؛ إٍذ بإمكاف :     يف حُت ذىب آخركف إىل أف قوؿ الشاىد 
 .(4)أبطلتي شهاديت أهنا باطلة من أساسها: إمنا أردت بقويل:الشاىد أف يستدرؾ كيقوؿ 

أبطلتي شهاديت ؛ كذلك : كالرأم الذم أميل إليو ىو القوؿ األكؿ ،أم عدـ ٖتقق الرجوع بقوؿ الشاىد 
 :االعتبار األكؿ لغوم، كالثاين عملي كاقعي : العتبارين اثنُت 

بىطيلى الشيءي بطالن كبطالنان :     فمن الناحية اللغوية يوجد فرؽ دقيق بُت الباطل كا١تبطل ، يقوؿ العرب 
أم  ذىب ضياعان كفسد كسقط حكمو ، فهو باطله، كالباًطل نقيض اٟتق ، أما أٍبطىلى فبمعٌت جاء 

أىبطىلى البيعى كاٟتكمى ، أم جعلهما : بالباطل كيف حديثو ىزؿ ،كأىٍبطىلى الشيءى ،أم جعلو باطالن ، فيقاؿ 
أبطلتي :شهاديت باطلة معناه أهنا نقيضة للحق من أصلها،أما قولو : كمن مث فإف قوؿ الشاىد . (5)باطلُت

 .شهاديت، أم جعلتيها باطلة كإف كانت يف أصلها ليست كذلك 

                                                                                                                                                                                           

منصور بن .   383 ، ص 7الوسيط يف ا١تذىب ،ج: ٤تمد الغزايل  .    295، ص 10الذخَتة ،ج:أٛتد بن إدريس القرايف ( 1)
  . 698 ، ص 6شرح منتهى اإلرادات، ج: يونس البهويت 

مغٍت احملتاج إىل : مشس الدين ٤تمد بن ا٠تطيب الشربيٍت  .   240 ، ص 8البناية يف شرح ا٢تداية ، ج :٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)
  . 607 ، ص 4معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ، ج

  .278 ، ص 10حواشي ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج ، ج:عبد اٟتميد الشركاين،كأٛتد بن القاسم العبادم ( 3)

  .278 ، ص 10حواشي ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج ، ج:عبد اٟتميد الشركاين،كأٛتد بن القاسم العبادم ( 4)
  .55ا١تعجم الوجيز، ص : ٣تمع اللغة العربية ( 5)
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أما من الناحية الواقعية كالعملية، فإف الشاىد إذا أراد الرجوع يف شهادتو أماـ القضاء فإنو ال يصرح عادة  
 .أبطلت شهاديت ، كىو يريد أك يقصد أهنا باطلة من أساسها : بقولو 

توقف عن القضاء ُّا ، مث بعد ذلك :إذا أدل الشاىد شهادتو أماـ القضاء ، مث قاؿ للقاضي -02
 اقض ُّا اآلف فقد ذىب الشك ، فهل يعد توقف الشاىد عن الشهادة رجوعا أـ ال ؟: قاؿ 

 :اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت 

ذىب أصحاب ىذا القوؿ إىل أف توقف الشاىد يف شهادتو ال يعد رجوعا ، كيقضي  : القول األول- 
كالظاىر لدل (2)،كاألصح عند الشافعية(1)القاضي بتلك الشهادة ،كىذا القوؿ ىو مذىب اٟتنابلة

 .(3)ا١تالكية

:  كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بأف شك القاضي يف شهادة الشاىد بسبب توقفو قد زاؿ بقوؿ الشاىد 
اقض ُّا فأنا على شهاديت ، ككذلك فإف الشاىد مل يتحقق رجوعو كمل تبطل أىليتو ، كإف الريبة اليت 

فقد زاؿ الشك ، مث إف الشهادة ا١تؤداة إمنا ىي شهادة عدؿ ليس : حدثت للشاىد قد زالت بقولو 
، كمن جهة أخرل فإف توقف الشاىد يف (4)ٔتتهم كال تعارض بُت توقفو الطارئ كبُت شهادتو ا١تؤداة

شهادتو ليس سببو بالضركرة دخوؿ شك أك ريبة فيها ، بل ديكن أف يكوف سبب توقفو مراعاة مصلحة 
 .(5)دينية أك غَتىا

                                                           

   .698 ، ص 6شرح منتهى اإلرادات ، ج: منصور بن يونس البهويت ( 1)
  .388 ، ص 7الوسيط يف ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل (  2)
   .295 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القرايف ( 3)
شرح : منصور بن يونس البهويت  .   607 ، ص 4مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ، ج: ٤تمد ا٠تطيب الشربيٍت ( 4)

  . 698 ، ص 6منتهى اإلرادات ، ج
  .388 ، ص 7الوسيط يف ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل ( 5)
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كيرل أصحابو أف توقف الشاىد يف شهادتو أماـ القضاء يعترب رجوعا ، كال حيكم : القول الثاني- 
اقض بشهاديت ، كىو مذىب : القاضي بتلك الشهادة حىت كلو قاؿ الشاىد بعد ذلك للقاضي 

 .(2)كقوؿ عند ا١تالكية(1)الشافعية

كاستدلواٍ على قو٢تم بأف توقف الشاىد يورٍّث الريبة أك الشك يف تلك الشهادة ؛لتطىرُّرًؽ التهمة بسبب 
 .(3)التوقف ، كبالتايل تصَت شهادة مشكوكان فيها ال يىعتد ُّا القاضي

  : الرأي المختا  في المسألة- 

 إف الرأم ا١تختار يف مسألة توقف الشاىد ىو أف يعوؿ على اجتهاد القاضي ، بأف ينظر إىل حاؿ 
الشاىد كإىل مدل ضبطو كبركز عدالتو كعلمو كأخالقو ، كما ينبغي للقاضي أف يسأؿ الشاىد عن 

 .(4)سبب توقفو لزيادة التعرؼ على أحوالو ، على أف ما ذكر يتأكد بالنسبة للعامي

باهلل الذم ال إلو إال ىو ما شهدت إال :  إذا أدل الشاىد شهادتو ، مث رجع إىل القاضي قائالن -1
 : باٟتق لكٍت رجعتي عن شهاديت فال تقض ُّا 

 :يف ىذه ا١تسألة قوالف عند فقهاء ا١تالكية 

ذىب ابن خزدية كأصبغ بن سعيد ػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل ػػػػ إىل أنو ال يعترب قوؿ الشاىد : القول األول- 
 (5)لقد دخلٍت شك فيما شهدتي بو: ىذا رجوعان ؛ ألف الرجوع أف يكذب الشاىد نفسو ، أك أف يقوؿ 

 .كىنا مل يكذب الشاىد نفسو ، كمل يساكره شك ، بل على العكس من ذلك أكد شهادتو باٟتق 

                                                           

 .268ـ ، ص 2003ط ، دار عامل الكتب ، ا١تملكة العربية السعودية ، . ، د8ركضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النوكم ( 1)
   .295 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القرايف ( 2)
     57ـ ، ص 2007 ، دار ا١تناىج ، جدة ، 19هناية ا١تطلب يف دراية ا١تذىب ، ج: عبد ا١تالك بن عبد اهلل بن يوسف اٞتويٍت ( 3)

  .388 ، ص 7الوسيط يف ا١تذىب ،ج: ٤تمد الغزايل 
الفتاكل :،نقال عن ابن حجر ا١تكي ا٢تيثمي76الرجوع  عن الشهادة كأثره على حكم القاضي،ص: ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 4)

 .354 ـ،ص 1983ط ، دار الكتب العلمية،بَتكت، . ، د4الكربل الفقهية ،ج
  .174 ، ص 1البهجة يف شرح التحفة ، ج: علي بن عبدالسالـ التسويل ( 5)
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يعترب ما قالو الشاىد رجوعان عن شهادتو ، كىو قوؿ ابن زرب ػػػػػ رٛتو اهلل ػػػػػ ، كبالتايل  : القول الثاني- 
ال يقضي القاضي بشهادتو ؛ ألنو إف كاف قد رجع عن حقٍّ عىًلمىو فقد فعل ما ال جيوز لو كأسقط 

كاف شريح القاضي إذا جاءه :"  أنو قاؿ – رٛتو اهلل تعاىل –شهادتو ، كقد ريكم عن اإلماـ مالك 
 ".نعم ، أجاز شهادُتما : بشهادتكما أقضي ، أتشهداف ْتق ٢تذا ؟ فإف قاال: الشاىداف يقوؿ ٢تما

  ؟(1)  كمن ىنا فكيف ديكن أف يقضي بشهادة من طلب عدـ اٟتكم بشهادتو كأفصح بالرجوع عنها

  : الرأي المختا  في المسألة- 

  ينبغي أف دييز يف ىذه ا١تسألة بُت العامي كغَت العامي ، فاألكؿ ييقضي بشهادتو ؛ ٞتٍهًلو حرمة ما فعل  
 ، كيبقى الجتهاد القاضي أمهية بالغة التأثَت يف حسم ا١تسألة (2)كالثاين تيرد شهادتو ؛ لعلمو ْترمة ذلك

 - . كاهلل أعلم –حسبما يراه من أحواؿ الشاىد كمدل صالحو كاستقامتو كغَت ذلك 

  ما ال يعتبر  جو اً في الشهادة اتفا ا :  الثا

ما :    ال يعد من الرجوع يف الشهادة إذا أدل الشاىد شهادتو مث بعد مدة لقي ا١تشهودى عليو فقاؿ
 .(3)شهدتي عليك بشيء ؛ فإنكار الشهادة بعد أداءىا أماـ القضاء ال يعترب رجوعان فيها

  مو ف القانون ال زائري من  كن الرجوع في الشهادة : الفرع الثاني

    مل ينص القانوف اٞتزائرم على ركن ٤تدد جيب توفره لقياـ الرجوع يف الشهادة ، لكن كمن خالؿ 
تعريفات شراح القانوف للرجوع يف الشهادة يتضح جليان أف ىذا األخَت ال يتحقق إال بعدكؿ أك تراجع 

الشاىد عن شهادتو اليت أدىل ُّا أماـ الفقهاء ، كىذا العدكؿ أك الًتاجع عن الشهادة ال سبيل لتحققو 
سول بإفصاح الشاىد أماـ جهة القضاء عن ذلك ؛ فالشهادة ا١تؤداة ابتداءن إمنا ٘تت شفاىة كبصفة 

                                                           

ط ، دار الغرب .، د10ا١تعيار ا١تعرب كاٞتامع ا١تغرب عن فتاكل أىل إفريقية كاألندلس كا١تغرب ، ج: أٛتد بن حييي الونشريسي ( 1)
 .240 ، ص 8مواىب اٞتليل ، ج: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتطاب  .    225ـ ، ص 1981اإلسالمي ، بَتكت ، 

 .240 ، ص 8مواىب اٞتليل ، ج: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتطاب ( 2)

علي  .   324 ، ص 11حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار ، ج: سيدم ٤تمد عالء الدين أفندم ( 3)
الشهادة يف الشريعة : عبد العزيز بن ٤تمد الصغَت  .   174 ، ص 1البهجة يف شرح التحفة ، ج: بن عبد السالـ التسويل 

  .115 ـ ، ص 2015 ، ا١تركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاىرة ، 1اإلسالمية كفقا للقانوف السعودم ، ط
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مباشرة أماـ القاضي، ْتيث حيًظر ا١تشرع اٞتزائرم أف تتم الشهادة عن طريق ا١تراسلة أك عرب ا٢تاتف، أك 
كُّذا . (1)حىت بواسطة شريط مسجل يسمعو القاضي،أك غَت ذلك من ٥تتلف كسائل االتصاؿ عن بعد

يؤدم الشهود شهادُتم :"  من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم على أنو90ا٠تصوص فقد نصت ا١تادة 
، كمن مث فإنو "أماـ قاضي التحقيق الذم يعاكنو الكاتب فرادل بغَت حضور ا١تتهم كحيرر ٤تضر بأقوا٢تم 

 ؛لكي يتمكن القاضي من تقدير مدل صحة الشهادة (2)جيب على احملكمة مراعاة مبدأ شفوية الشهادة
 من (4) من جهة ، كلكي تتاح الفرصة للخصـو إلبداء مالحظاُتم على تلك الشهادة(3)ا١تدىل ُّا أمامو

كبناء على ما ذكر فإنو من ا١تنطقي تكريس ىذا ا١تبدأ عند مسألة الرجوع يف الشهادة . جهة أخرل 
 .أيضان 

   الرجوع في الشهادة(5)شروط : المطلب الثاني

   لكي يقع الرجوع يف الشهادة صحيحان كبالتايل يعتد بو القضاء سواء يف الفقو اإلسالمي أك يف القانوف 
اٞتزائرم، فإنو البد من توافر شركط حددىا الفقهاء كشراح القانوف ٖتت طائلة البطالف ،كىذا ما سأبينو 

يف ىذا ا١تطلب ؛ حيث سأتناكؿ يف الفرع األكؿ منو شركط الرجوع يف الشهادة من منظور الفقو 
اإلسالمي، يف حُت أتطرؽ يف الفرع الثاين إىل بياف شركط الرجوع يف الشهادة لدل شراح القانوف 

. اٞتزائرم 
                                                           

 ـ ، 2017 ، دار ىومو ، اٞتزائر ، 3 ، ط1قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم على ضوء االجتهاد القضائي ، ج: ٧تيمي ٚتاؿ ( 1)
  .192ص

 .ا١تقصود بشفوية الشهادة أف حيضر الشاىد بنفسو إىل قاعة احملكمة كيديل بشهادتو  أمامها ( 2)
 ، ا١تركز 1شهادة الشهود كوسيلة إثبات أماـ القضاء اإلدارم بُت القانوف الوضعي كالشريعة اإلسالمية  ، ط: ٤تمد يوسف عالـ ( 3)

  .274 ـ ، ص 2012القومي لإلصدارات القانونية القاىرة ، 
 .130الشهادة يف اإلثبات اٞتزائي ، ص: اللو رابح ( 4)
 .  404 ، ص 19تاج العركس ، ج : ػػ الزبيدم .إلزاـ الشيء كالتزمو يف البيع ك٨توه ، كجيمع على شركط كشرائط :الشرط  لغة ( 5)

أمر خارج عن ماىية :"أك ىو"ما يلـز من عدمو العدـ كال يلـز من جوده كجود كال عدـ لذاتو :"ػػ كالشرط يف اصطالح األصوليُت ىو 
. كمثالو الوضوء شرط لصحة الصالة ، إال أف الوضوء ليس جزء من الصالة " الشيء كلكن ىذا الشيء يتوقف عليو من جهة الصحة 

ما عدمو مستلـز لعدـ اٟتكم؛ كذلك ٟتكمة يف عدمو تنايف حكمة اٟتكم أك السبب ، فاٟتكم كالقدرة : " كعرفو بعض العلماء بأنو 
على التسليم ، فإف عدمها ينايف حكم البيع كىو إباحة االنتفاع ، كالسبب كالطهارة للصالة ،فإف عدمها ينايف  تعظيم ا٠تالق تعاىل 

.  433 ، ص 1ا١تقارف ، ج ا١تهذب يف علم أصوؿ الفقو: ػػ عبد الكرًن بن علي بن ٤تمد النملة . كىو السبب لوجوب الصالة 
أصوؿ الفقو : ٤تمد ا٠تضرم  بك  .   21التأسيس يف أصوؿ الفقو على ضوء الكتاب كالسنة  ، ص : مصطفى بن ٤تمد بن سالمة 

 ػػ.61ـ ، ص 1969 ،ا١تكتبة التجارية الكربل ، مصر، 6، ط
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  شروط الرجوع في الشهادة في الفقه اإلس مي : الفرع األول

    يوجد شرطاف للرجوع يف الشهادة حسب ما ذكر فقهاء الفقو اإلسالمي ، على أف الشرطُت ٤تل 
 :خالؼ بُت الفقهاء ، كىذا ما سأبينو يف ما يلي 

أف يكوف الرجوع يف الشهادة ٔتجلس القاضي ، كقد اختلف الفقهاء حوؿ مسألة  : الشرط األول
 :اشًتاط ٣تلس القضاء للرجوع يف الشهادة على قولُت 

   : (2)كبعض ا١تالكية(1)كىو للحنفية : القول األول 

   كيرل أصحابو أنو ال يصح الرجوع يف الشهادة يف غَت ٣تلس القاضي ، سواء أماـ القاضي نفسو 
 .(3)الذم ٘تت أمامو الشهادة ابتداء أـ قاض آخر غَته

 كقد سئل ابن زرب ػػػػ رٛتو اهلل ػػػػ عن الشاىد يرجع يف شهادتو عند غَت من شهد عنده ، كشهد بو آخر 
  .(4)..."يعذر إليو ، فإف مل يكن عنده مدفع سقطت شهادتو : "عليو فأجاب 

أف الرجوع يف الشهادة يعترب فسخ للشهادة من جهة، كتوبة :   كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بقو٢تم
 ؛ لقولو (5)من معصية شهادة الزكر من جهة ثانية ،كبالتايل ينبغي أف تكوف التوبة حسب اٞتـر ا١ترتكب

 ، أم أنو كما يشًتط ٣تلس القضاء ألداء (6)"السر بالسر كالعالنية بالعالنية :" عليو الصالة كالسالـ 
 .الشهادة فكذلك يشًتط للرجوع فيها 

                                                           

تكملة : ٤تمد بن حسُت بن علي الطورم  .    232 ، ص8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 1)
 ، 7شرح فتح القدير على ا٢تداية  شرح بداية ا١تبتدم ،ج: ابن ا٢تماـ  .   215 ، ص 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج

  .177 ، ص 16ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي  .    447ص
  .174 ، ص1البهجة يف شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السالـ التسويل ( 2)
 .ذىب بعض أصحاب ىذا القوؿ إىل عدـ صحة الرجوع يف الشهادة إال عند القاضي األكؿ دكف غَته ( 3)
  .244 ، 10ا١تعيار ا١تعرب ، ج: أٛتد بن حيِت الونشريسي ( 4)
  .232 ، ص8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 5)
عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ١تا بعثو لليمن مشى معو أكثر : " النص الكامل للحديث كما يلي( 6)

يا معاذ ، أكصيك بتقول اهلل العظيم كصدؽ اٟتديث كأداء األمانة كترؾ ا٠تيانة كخفض اٞتناح كلُت : أكثر من ميل يوصيو فقاؿ 
كال تفسدف أرضا كال تشتم مسلما كال تصدؽ : الكالـ  كرٛتة  اليتيم كالتفقو يف الدين كاٞتزع من اٟتساب كحب األخرة ، يا معاذ 

أكصيك بذكر اهلل عند كل حجر كشجر كأف ٖتدث لكل ذنب توبة ، : كاذبا كال تكذب صادقا كال تعص إماما عادال ، يا معاذ 
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 :    كقد نوقشت ىذه األدلة على النحو التايل 

  إف القوؿ بأف الرجوع يف الشهادة فسخ ٢تا دليل يصح إذا ثبت أف فسخ الشهادة خيتص ٔتا ٗتتص بو 
الشهادة ، كىذا مل يثبت ؛ ألف الرجوع إقرار بضماف ماؿ ا١تشهود عليو بسبب اإلتالؼ بالشهادة 
الكاذبة ، كمعلـو أف اإلقرار بالضماف ال خيتص ٔتجلس اٟتكم ،كإمنا اشًتط ٣تلس القاضي ألداء 

 .الشهادة لكي يتصور أداؤىا 

  كأجيب عن ذلك بعدـ ارتفاع االستحقاؽ ما دامت اٟتجة باقية مل ترتفع ، كالرجوع يف غَت ٣تلس 
القاضي ال يرفع اٟتجة ؛ ألف الشهادة يف غَت ٣تلس القاضي ليست ْتجة ، كاإلقرار بالضماف مرتب 

، كأيضان فإف ما يشًتط لالبتداء يشًتط للبقاء ، كاشًتاط كجود البيع (1)على ارتفاعها ، فكاف من توابعها
 .عند عقد البيع ، فإف ذلك يشًتط أيضان عند فسخ البيع 

   كأجيب عل ىذا بأنو ٦تا حيتاج إىل إثبات ا١تالزمة أيضان ؛ألف اشًتاط ذلك يف فسخ البيع لكي يثبت 
  .(3) ، ٓتالؼ حكم الرجوع يف الشهادة  الذم ىو الضماف(2)حكم الفسخ كىو الشراء

   أما دليل اعتبار الرجوع يف الشهادة توبة من معصية شهادة الزكر اليت ٘تت يف ٣تلس القضاء ، فقد 
نوقش ىذا الدليل بأف العالنية ال تتوقف بالضركرة على اإلعالف عن التوبة يف ٤تل صدكر الذنب 

 . (4)ٓتصوصو ، كإمنا يكفي إذا أظهر الشاىد الرجوع للناس كأشهدىم عليو كبلغ ذلك القاضي بالبينة عليو

 كقد أجيب عن ذلك أنو إذا كاف اإلعالف عن اٞتـر على كجو مقارف للقضاء ، فإنو جيب أف تكوف 
 .التوبة عنو كذلك 

                                                                                                                                                                                           

 ، 253 ، ص ٣4تمع الزكائد كمنبع الفوائد ، ج: علي بن أيب بكر ا٢تيثمي : ركاه الطرباين  ، ينظر ". السر بالسر كالعالنية بالعالنية 
  .  7120: كتاب الوصايا ، باب كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، اٟتديث رقم

  .242 ، ص8البناية يف شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 1)
 .ا١تقصود ىو أف البائع يرد ٙتن البيع للمشًتم كا١تشًتم يرد ا١تبيع للبائع ( 2)
  .447 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ،ج: ابن ا٢تماـ ( 3)
  .448 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدم ،ج: ابن ا٢تماـ ( 4)
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 : القول الثاني 

حيث يرل أصحاب ىذا القوؿ أنو ال يشًتط كقوع الرجوع يف  : (2)كبعض ا١تالكية(1)  كىو قوؿ الشافعية
 .الشهادة يف ٣تلس القاضي إذا ثبتت البينة 

لقد بلغٍت :   فقد سئل سحنوف ػػػػ رٛتو اهلل ػػػػ عن الرجل يىشهد عليو آخر ، مث لقيو ا١تشهود عليو فقاؿ لو 
إف كنتي شهدتي عليك بذلك فأنا فيو مبطل ػػػػػ كقد : أنك شهدتى عليَّ بكذا ككذا ، فقاؿ لو الشاىد 

 كاف شهد بذلك عليو فعالن ػػػػػػ فهل ترل شهادتو ساقطة ؟ 

، فهنا ٧تد أف سحنوف ػػػػ رٛتو (3)..."أرل ىذا رجوعان إذا كاف على قولو بينة ، كتسقط شهادتو :" فأجاب
 .اهلل ػػػػ قد اعتد بوقوع الرجوع يف الشهادة كلو يف غَت ٣تلس القاضي شرط كجود البينة 

 ذىبا إىل أف ما ذكر يف ا١تسألة السابقة ال – رٛتهما اهلل تعاىل – على أف اإلماـ مالك كابن القاسم 
مل الشاىد فيو على الرجوع يف شهادتو حىت يرجع فيها رجوعان كاضحان ال احتماؿ فيو ؛ ففي قوؿ  حيي

إف كنتي شهدتي عليك بذلك فأنا فيو مبطل ، احتماؿ أنو أراد االعتذار من ا١تشهود عليو كمل : الشاىد
 .ييرد الرجوع يف شهادتو ا١تؤداة أماـ القاضي 

  كالرأم الذم أرجحو كأميل إليو ىو اشًتاط ٣تلس القاضي لصحة الرجوع يف الشهادة كما ىو شرط 
ألداء الشهادة كدليل إثبات للحقوؽ أماـ القضاء ؛ فإذا علم الشاىد شرط الرجوع يف شهادتو فإف ذلك 

 ػػػػػػػ كاهلل تعاىل أعلم ػػػػػػػػ. أٍدعى للتثبت عند أداءىا، كزيادة اٟترص منو على ٕتنب قوؿ الزكر 

  : الشرط الثاني

   يشًتط بعض اٟتنفية لصحة الرجوع يف الشهادة إضافة إىل الشرط األكؿ ،أف حيكم القاضي الذم مت 
 . ، أم ضماف ا١تاؿ ا١تتلف (4)الرجوع يف ٣تلسو بالرجوع أك الضماف

                                                           

 .279 ، ص 10حواشي ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج ، ج:عبد اٟتميد الشركاين،كأٛتد بن القاسم العبادم ( 1)
  .426 ، ص 9البياف كالتحصيل ، ج: ابن رشد القرطيب ( 2)
حاشية الرىوين على شرح الزرقاين ١تختصر خليل كُّامشو حاشية ا١تدين علي كنوف ، : ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن يوسف الرىوين ( 3)

  .480 ـ ، ص1889 ، ا١تطبعة األمَتية ، مصر ، 1 ، ط7ج
  .232 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 4)
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    كاستبعد بعض احملققُت ىذا الشرط ، كتبعهم يف ذلك بعض العلماء ا١تتأخرين أيضنا ،حيث تركواٍ ىذا 
  .(1)الشرط معولُت على استبعاد احملققُت األكائل

تًتتب عن اختالؼ الفقهاء يف مسأليت اشًتاط ٣تلس القاضي لصحة : أ ر الخ ف في المسألة 
 : الرجوع يف الشهادة ، كحكم القاضي بالرجوع أك الضماف آثار فقهية عملية ديكن حوصلتها فيما يأيت 

أثر االختالؼ حوؿ اشًتاط ٣تلس القاضي لصحة الرجوع يف الشهادة بناءن على القوؿ بأف ٣تلس  : أوال
فإنو إذا اٌدعى ا١تشهود عليو أف الشاىد قد رجع يف شهادتو : القاضي شرط لصحة الرجوع يف الشهادة 

يف غَت ٣تلس القضاء ، كأراد إثبات ذلك بشاىد آخر، أك باستحالؼ الشاىد مل يقبل منو ذلك ، 
 .(2)ٓتالؼ ما لو قاـ الدليل على أنو رجع عند قاضو آخر، فإف ذلك يقبل منو

 فلو ادعى ا١تشهود عليو رجوع الشهود يف غَت ٣تلس القاضي فال تقبل دعواه حىت كلو أقاـ البينة على 
رجوعهم ،كال يقبل منو كذلك استحالؼ الشهود ؛ألف قبوؿ البينة كاليمُت جيب أف يقًتف بدعول 

 . (3)صحيحة ، كدعول الرجوع يف غَت ٣تلس القضاء دعول باطلة

  (4)أ ر االخت ف حول اشتراط ح   القا ي بالرجوع أو ال مان :  انيا

لو أقر الشاىد بالرجوع يف غَت ٣تلس القضاء ،كأشهدى على نفسو برجوعو يف شهادتو ، فال يعتد ُّذا -  
 .الرجوع حىت كلو ألـز نفسو ٔتاؿ ، فال يلزمو شيء 

لو أقر الشاىد يف ٣تلس قاض معُت أنو رجع عن شهادتو عند قاضو آخر ، فإنو يعتد ُّذا الرجوع  - 
 .لكن باعتباره قد مت عند القاضي اٟتايل ال عند القاضي الذم أسند رجوعو إليو 

لو رجع الشاىد يف ٣تلس القضاء ، مث جحد رجوعو، فإف إقامة البينة عليو تقبل،كيقضى عليو - 
 . بالضماف

                                                           

  .94 ، ص 7البحر الرائق ، ج: حافظ الدين النسفي ( 1)
  .493 ، ص 3الفتاكل ا٢تندية ، ج: الشيخ نظاـ كٚتاعة من علماء ا٢تند ( 2)
  .358 ، ص 7شرح فتح القدير ، ج :  ابن ا٢تماـ ( 3)
  .358 ، ص 7شرح فتح القدير ، ج :  ابن ا٢تماـ ( 4)
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  مو ف القانون ال زائري من شروط الرجوع في الشهادة : الفرع الثاني

   مل ينص ا١تشرع اٞتزائرم على شركط ٤تددة لصحة الرجوع يف الشهادة ، لكن بالرجوع إىل آراء شراح 
 :القانوف ، كإىل ما ىو معموؿ بو قضاء ، فإنو يتضح كجود شرطُت لصحة الرجوع يف الشهادة كمها 

 .أف يكوف الرجوع أماـ اٞتهة القضائية - 

 .أف حيصل الرجوع قبل إقفاؿ باب ا١ترافعة - 

 : كبياف ما ذكر على النحو التايل 

أف يتم رجوع الشاىد يف شهادتو أماـ جهة القضاء ، فلقد أكضح فقهاء القانوف أف  : الشرط األول
الرجوع يف الشهادة جيب أف حيصل أماـ القاضي، إذ ال أمهية كال تأثَت للرجوع اٟتاصل خارج إطار 

 . (1)العدالة بعيدان عن أعُت القضاء ؛ألنو ال يؤثر على أساس الدعول كمصَتىا

 فإنو من – كما سبق بيانو –  ك١تا كاف من الشركط ا١تقررة قانونان لصحة الشهادة أف تكوف أماـ القضاء 
ا١تنطقي أف ييشًتط للرجوع فيها أف يكوف أماـ القضاء أيضان ؛ألنو يف حالة إذا أعلن الشاىد رجوعو بعيدان 

عن القاضي فإف ذلك حيتاج إىل دليل ، كمن مث فإف عدـ االعتداد بالرجوع اٟتاصل بعيدان عن احملكمة  
 .مسلك لو ما يربره من الناحية العقلية كالعملية 

 كٕتدر اإلشارة إىل أف ما استقر عليو القضاء ا١تصرم أنو إذا تغَتت ىيئة احملكمة بعد ٝتاع الشهادة  
كقبل الفصل يف الدعول فإنو جيب إعادة ٝتاع الشهادة شفهيا أماـ ا٢تيئة اٞتديدة ، كإال كاف اٟتكم 

الصادر باطال ، كقد حكمت ٤تكمة النقض الفرنسية ببطالف اٟتكم الصادر بناء على التحقيق اٟتاصل 
  .(2)ٔتعرفة قاض آخر غَت الذم أصدره،أك إذا كاف أحد القضاة مل حيضر اٞتلسة اليت مت فيها ٝتاع الشهود

                                                           

  .43 ـ ، ص 2011 ، مؤسسة زين اٟتقوقية ، بَتكت ، 1الشهادة الزكر جردية ضد العدالة ، ط: سلماف أٛتد بركات ( 1)
  .165 ، ص 1ا١توسوعة اٞتنائية ، ج: جندم عبد ا١تلك ( 2)
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 فإذا كاف ىذا ىو الشأف بالنسبة للشهادة ا١تؤداة ابتداءن أماـ جهة القضاء ، فلىًئن يػيتَّبع ذلك يف حاؿ 
 .الرجوع عن الشهادة من باب أكىل 

  كما ينص ا١تشرع ا١تصرم على أف كيالًّ من القاضي كالكاتب ديضي على الشهادة ا١تؤداة من طرؼ 
، كيف ذلك (1)الشاىد مث يضع ىذا األخَت إمضاءه عليها أيضان بعد تالكُتا عليو ، كإقراره بأنو ميًصرٌّ عليها

 كبعد أف تتلى عليو –تلميح إىل أف الرجوع يف الشهادة إمنا جيب أف يتم أماـ القضاء ؛ ألف الشاىد 
 إذا مل يقر بإصراره عليها فإنو حتمان سوؼ يقـو بالعدكؿ عنها أك تعديلها، كبالتايل يعد صنيعو –شهادتو 

 .ىذا رجوعان يف الشهادة ،ككل ذلك يتم أماـ اٞتهة القضائية 

 ككذلك الشأف بالنسبة للمشرع اٞتزائرم ، حيث يؤكد يف مرحلة التحقيق على ضركرة أف يتم تدكين 
كال يعتد بأم تصحيح إال إذا صادؽ عليو القاضي (3)أك ٖتشَت(2)شهادة الشاىد يف ٤تضر بدكف شطب

كالكاتب كالشاىد ، كإذا مل تتم ىذه ا١تصادقة على النحو ا١تذكور فإف تلك الشطوب كالتصحيحات 
 .(4)تعترب ملغاة

ال جيوز أف :" من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم كما يلي95   كقد جاء بياف ذلك يف نص ا١تادة 
تتضمن احملاضر ٖتشَتا بُت السطور،كيصادؽ قاضي التحقيق كالكاتب كالشاىد على كل شطب أك 

 فيها كمن ا١تًتجم أيضا إف كاف ٙتة ٤تل لذلك ، كبغَت ىذه ا١تصادقة تعترب الشطوبات (5)ٗتريج

                                                           

  .181 ، ص 1ا١توسوعة اٞتنائية ، ج: جندم عبد ا١تلك ( 1)

الشطب ىو كضع خط على الكلمة أك طمسها ،كيعترب الشطب مقبوال شريطة إمضاء ٚتيع األطراؼ عليو ، أم القاضي ( 2)
 .كالكاتب كالشاىد كا١تًتجم عند اللزـك 

قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم على ضوء : ػػ ٧تيمي ٚتاؿ . التحشَت ىو الكتابة بُت السطور،كما كتب بُت السطور يعترب الغيا( 3)
 ػػ . 196 ، 195 ، ص2017 ، دار ىومو اٞتزائر ، 3 ، ط1االجتهاد القضائي ، ج

ا١تستحدث يف : علي مشالؿ  .    83 ـ ، ص 2014 ، دار ىومو ، اٞتزائر ، 11التحقيق القضائي ، ط: أحسن بوسقيعة ( 4)
  .59 ـ ، ص 2016ط ، دار ىومو ، اٞتزائر ، . ، د2قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم ، ج

٧تيمي .   ىو عالمة ٖتيل القارئ إىل كلمة أك ٚتلة ، كيعترب مقبوال شريطة ا١تصادقة عليو من طرؼ ٚتيع األطراؼ : التخريج ( 5)
  . 196 ،  ص 1قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم على ضوء االجتهاد القضائي ، ج: ٚتاؿ 
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كالتخرجيات ملغاة ككذلك الشأف يف احملضر الذم مل يوقع عليو توقيعا صحيحا أك يف الصفحات اليت ال 
 ". تتضمن توقيع الشاىد

  كاألمر نفسو بالنسبة للمسائل ا١تدنية، فبعد أف يديل الشهود بأقوا٢تم حيرر ٤تضر بتلك األقواؿ كفقان 
 من قانوف اإلجراءات ا١تدنية اٞتزائرم ، كتتلى على كل شاىد أقوالو ، كيوقع عليها 74ألحكاـ ا١تادة 

ال جيوز ألحد ا٠تصـو أف يقاطع الشاىد :"  من القانوف ا١تذكور اليت تنص على أنو 72كفقان لنص ا١تادة 
أثناء تأديتو لشهادتو ،كال يوجو إليو األسئلة مباشرة ، كتتلى على كل شاىد أقوالو كيقـو بالتوقيع عليها أك 

 ."ينوه بأنو ال ديكنو التوقيع أك أنو ديتنع عن ذلك 

 .(1)  كجدير بالذكر أنو يتم توقيع ا٠تصـو إضافة إىل الشاىد من طرؼ القاضي ككذا كاتب الضبط

   كغٍت عن البياف أف الغرض األساس من التأكيد على توقيع الشاىد أك التنويو بعدـ قدرتو على 
اإلمضاء أك امتناعو عنو إمنا ىو التحقق من مدل ٘تسكو بالتصرحيات كاألقواؿ اليت أدىل ُّا كشهادة أماـ 

 .القضاء ؛ ٦تا يدؿ على أف أم عدكؿ أك تعديل فيها خارج اٞتهة القضائية غَت معتد بو بتاتان 

 أف يتم الرجوع يف الشهادة قبل انتهاء ا١ترافعة  : الشرط الثاني

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائرم إىل أنو كقبل إقفاؿ باب ا١ترافعة يوجو القاضي 237  تشَت ا١تادة 
خطابان إىل الشاىد الذم يظن فيو شهادة زكر يدعوه فيها إىل قوؿ اٟتقيقة ٖتت طائلة تطبيق العقوبة 

حثان للشاىد على اإلصرار - بطريقة غَت مباشرة-كيف حقيقة األمر فإف ىذا يعترب . ا١تقررة لشهادة الزكر
على أقوالو السابقة إف كانت مطابقة للواقع أك العدكؿ عنها إف كانت غَت كذلك ، كمن جهة أخرل 

 من 237كما تنص ا١تادة - فإف اشًتاط أف يكوف زمن توجيو ا٠تطاب ا١تذكور ىو قبل انتهاء ا١ترافعة 
يتضمن اإلشارة إىل أف رجوع الشاىد يف أقوالو أك تصحيحها ال قيمة لو  -  قانوف اإلجراءات اٞتزائية 

 .كال يعتد بو إذا ما مت بعد قفل باب ا١ترافعة 

                                                           

اإلثبات يف : ٤تمد حزيط  .    71 ـ ، ص 2004ط ، دار ىومو ، اٞتزائر ، .الوجيز يف شهدة الشهود ، د: يوسف دالندة ( 1)
    .188 ـ ، ص2017ط ، دار ىومو ، اٞتزائر ، .ا١تواد  ا١تدنية  كالتجارية  يف القانوف اٞتزائرم ، د
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  موازنة بين الفقه اإلس مي والقانون ال زائري حول شروط الرجوع في الشهادة : الفرع الثالث

   يتفق القانوف اٞتزائرم مع أحكاـ الفقو اإلسالمي ٓتصوص شركط الرجوع عن الشهادة يف اشًتاط 
٣تلس القضاء يف كل منهما ،على أف شرط حكم القاضي بالرجوع أك بالضماف ال كجود لو يف القانوف 
كما أف ا١تشرع اٞتزائرم يؤكد على ٖتديد كقت الرجوع يف الشهادة بأف اشًتط حصولو قبل إهناء ا١ترافعة 

، يف حُت أف بإمكاف الشاىد يف ظل أحكاـ الفقو اإلسالمي أف يرجع يف شهادتو يف أم كقت شاء 
سواء قبل اٟتكم أك بعده على اختالؼ يطرأ من حيث اآلثار ا١تًتتبة عن الرجوع كما سأبُت الحقان من 

 .خالؿ الفصل الثاين من ىذا البحث 

    كلعل فيما ذىب إليو الفقو اإلسالمي إتاحة عديد الفرص أماـ الشاىد ا١تخطئ أك الكاذب يف 
- . عز كجل- شهادتو أماـ القضاء من أجل تصحيح خطئو كالتوبة إىل اهلل 

   الرجوع في الشهادة (1)أسباب :  المطلب الثالث

إف من دكاعي اٟتَتة كالعجب أف يديل الشاىد بشهادتو أماـ جهة قضائية معينة ، مث يقرر بعد ذلك 
لكن إذا عرؼ السبب بطل العجب كما يقاؿ ، كلذا فلسوؼ أتطرؽ يف ىذا ! الرجوع يف تلك الشهادة

ا١تطلب إىل بياف األسباب أك الدكافع اليت ٕتعل الشاىد يرجع يف شهادتو أماـ القضاء،بدءان بذكر تلك 
، مث أنتقل إىل بياف ذلك بالنسبة إىل القانوف اٞتزائرم  (الفرع األكؿ  )األسباب بالنسبة للفقو اإلسالمي 

 . (الفرع الثاين  )

 
                                                           

 .كصلة : ىو كل ما يتوصل بو إىل غَته ، كجعلت فالنا يل سببا إىل فالف يف حيايت أم: السبب لغة ( 1)
ىو الوصف الظاىر ا١تنضبط الذم دؿ الدليل السمعي على كونو معرفا للحكم : "   كيف اصطالح علم أصوؿ الفقو فالسبب 

كقد يكوف تعبديا كزكاؿ الشمس للظهر ، أك معقوؿ ا١تعٌت كاإلسكار لتحرًن ا٠تمر ، على أف فائدة نصبو سببا ىي علم " . الشرعي
ما يلـز من كجوه الوجود ، :" كعرؼ بعض األصوليُت السبب بأنو . ا١تكلفُت بتجدد األحكاـ يف الوقائع مع األياـ عند انقطاع الوحي 

 ، 1 ، ط1نفائس األصوؿ يف شرح احملصوؿ ، ج: القرايف  .   38 ، ص 3تاج العركس ، ج: ػػ الزبيدم ". كمن عدمو العدـ لذاتو 
ا١تهذب يف : عبد الكرًن بن علي بن ٤تمد النملة  .   304 ـ ، ص 1995مكتبة نزار مصطفى الباز ، دكف ذكر بلد النشر ، 

 ػػ. 391 ، ص1أصوؿ الفقو ا١تقارف ، ج
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  أسباب الرجوع في الشهادة في الفقه اإلس مي : الفرع األول

    إف من غَت ا١تعقوؿ أف يرجع الشاىد يف شهادتو أماـ القضاء من دكف سبب معُت ؛ فقد يعمد إىل 
الكذب يف الشهادة لدافع من الدكافع ، مث يقرر التوبة من معصية الكذب أك شهادة الزكر باعتبارىا كبَتة 

حذر اهلل كرسولو الكرًن صلى اهلل عليو كسلم منها ، كما قد يقع الشاىد يف ا٠تطأ عند اإلدالء بأقوالو 
أماـ القاضي ، مث يرغب يف تصويب كتصحيح ما كقع فيو من ا٠تطأ خوفان من تضليل القضاء كضياع 

 .اٟتقوؽ  كيف كلتا اٟتالتُت ال جيد الشاىد من حلٍّ أمامو سول أف يرجع يف شهادتو 

شهادة الزكر :    كمن ىذا ا١تنطلق فإنو ديكن حصر أسباب الرجوع يف الشهادة يف سببُت رئيسيُت مها 
 .كا٠تطأ يف الشهادة 

لقد أخطأنا : لقد تعمدنا الكذب يف شهادتنا على ا١تشهود عليو ، كإما أف يقولواٍ : فإما أف يقوؿ الشهود
يف شهادتنا تلك عليو ، كمن مث فإف ا١تقرر عند فقهاء الفقو اإلسالمي أف سبب الرجوع يف الشهادة إما 

 ، كبياف (1)التوبة من تعمد الزكر ، كإما التوبة من ا٠تطأ يف الشهادة بسبب السهو أك العجلة أك غَت ذلك
 : ذلك فيما يلي 

 التوبة من شهادة الزكر  : أوال

الكذب ، لكونو مائالن عن اٟتق ،كمنها  :    ييطلق لفظ الزكر يف لغة العرب كيراد بو عدد من ا١تعاين منها 
أف الزكر صنم بعينو : الشرؾ باهلل تعاىل، كمنها كل ما ييتخذ ربٌان كييعبد من دكف اهلل عزَّ كجلَّ ، كقيل 

أعياد اليهود : مرصع باٞتواىر يف إحدل البالد ، كمن معاين الزكر القوة كالعقل كالرأم ، كمنها أيضا 

                                                           

 ، دار الغرب 1 ، ط8النوادر كالزيادات على ما يف ا١تدكنة من غَتىا من األمهات ، ج: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتكاين ( 1)
إبراىيم بن ٤تمد  .   476الكايف يف فقو أىل ا١تدينة  ا١تالكي ، ص : ابن عبد الرب  .   436 ـ ، ص 1999اإلسالمي ، بَتكت ، 
 ، ص 8ركضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النوكم  .     500 ، ص 2منار السبيل يف شرح الدليل ، ج: بن سامل بن ضوياف 

 ـ  2000 ، دار ا١تنهاج ، لبناف ، 1 ، ط13البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ، ج: حيي بن أيب ا٠تَت بن سامل العمراين   .    267
  .395 ، 394، ص 
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الزكر شهادة : كالنصارل ، كمنها الرئيس ككذا ٣تلس الغناء ، كالزكر ىو التهمة كالباطل كا١تائل ، كقيل
  .(1)الباطل كقوؿ الكذب

   كيبدك أف ىذا ا١تعٌت األخَت أنسب يف ىذا ا١تقاـ؛ لتوافقو التاـ مع ا١تعٌت االصطالحي لشهادة الزكر 
:" ،أك ىي(2)"إقرار الشاىد بالشهادة بغَت علم :"فقد عرؼ بعض الفقهاء شهادة الزكر بأهنا عبارة عن 

،أم أف يتعمد الشاىد الكذب يف شهادتو أماـ القضاء ، كال خالؼ بُت (3)"الشهادة الباطلة عمدا
الفقهاء بأف ذلك يعترب كبَتة من الكبائر اليت هنى اهلل سبحانو كتعاىل كرسولو الكرًن صلى اهلل عليو كسلم 

عن اقًتافها ؛ ١تا قد تسببو من إبطاؿ حق أك إحقاؽ باطل ، على أف اهلل تعاىل قد شرع التوبة من 
ا١تعاصي كالذنوب صغَتىا ككبَتىا ، كال سبيل للتوبة من شهادة الزكر سول بالرجوع عنها ، كالعودة إىل 
 .قوؿ اٟتق كالتحلي بالصدؽ، كمن مث كانت التوبة من شهادة الزكر من أىم أسباب الرجوع يف الشهادة 

  .(4)"كل ابن آداـ خطاء كخَت ا٠تطائُت التوابوف: " قاؿ عليو الصالة كالسالـ : ا٠تطأ يف الشهادة  : انيا

 يستفاد من ىذا اٟتديث النبوم الشريف أف الوقوع يف ا٠تطأ أمر طبيعي كفطرم بالنسبة ٞتميع البشر  
إال أف بعضهم يتمادكف يف ا٠تطأ بعد الوقوع فيو ،يف حُت يبادر بعضهم اآلخر إىل الندـ كالتوبة من ذلك 

ا٠تطأ ، كىؤالء ىم من أثٌت عليهم الرسوؿ الكرًن صلى اهلل عليو كسلم ، كعليو فإذا أدل الشاىد 
شهادتو أماـ القضاء ، مث ظهر لو بعد ذلك خطأ تلك الشهادة ، فال طريق أمامو لتدارؾ اٟتقيقة 

. كتصحيح شهادتو إال طريق الرجوع يف تلك الشهادة ا٠تاطئة 

 

                                                           

  .41 ، ص 2القاموس احمليط ، ج: الفَتكزابادم  .   463 ػ 462 ، ص 11تاج العركس ، ج: الزبيدم ( 1)
  .442 ، ص 7شرح فتح القدير ، ج: ابن ا٢تماـ ( 2)
  .231 ، ص 17البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج: ٤تمد بن حسُت بن علي الطورم ( 3)
ت ، ..ط ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، د. ، د4سنن الًتمذم ، ج: أبو عيسى ٤تمد الًتمذم :ركاه الًتمذم ، ينظر ( 4)

، كتاب صفة " ىذا حديث غريب ال نعرفو ، إال من حديث علي بن مسعدة عن قتادة : "  ، قاؿ أبو عيسى الًتمذم 655ص 
  .2499: القيامة كالرقائق كالورع ، باب صفة أكاين اٟتوض ، اٟتديث رقم
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  أسباب الرجوع في الشهادة في القانون  : الفرع الثاني

  إف الشاىد ما ىو إال شخص يصيب كخيطئ ، كما ديكن أف يتأثر ٔتجموعة من العوامل النفسية 
كاٟتسية كاالجتماعية كغَتىا من العوامل اليت تؤثر بصفة مباشرة أك غَت مباشرة على سالمة الدكر الذم 

، فالعاطفة مثال أك االنفعاؿ كا٠تجل كالعداكة كالقرابة كا١تزاج ككذا (1)يقـو بو كشاىد أماـ اٞتهة القضائية
 .(2)٥تتلف العاىات ا٠تلقية ، كل ذلك لو تأثَت فعاؿ على الشاىد ؛ ٦تا يؤدم إىل تشويو الشهادة

   على أف التشويو اٟتاصل يف شهادة الشهود ال يعزل دائما إىل تعمد الكذب من طرؼ الشاىد ، كإمنا 
 .قد يرجع ذلك يف أحياف كثَتة إىل خطأ الشاىد دكمنا قصد منو أثناء سرد الوقائع أك كصفها 

شهادة الزكر، كا٠تطأ :    كعليو ديكن القوؿ بأف الرجوع يف الشهادة بالنسبة للقانوف يعود إىل سببُت مها 
 . (3)يف الشهادة

  : (4)على أف الدليل القويل الصادر عن الشاىد دير با١تراحل ا١تتسلسلة على الشكل اآليت

كمشاىدة اٞتاين كىو يطلق العيار النارم على الضحية ، فإذا طرأ عائق :  مرحلة مشاىدة الوقائع -1
 .ما من شأنو اإلخالؿ ُّذه ا١تشاىدة فإف ىذه ا١ترحلة تفقد قيمتها 

كيقصد بذلك إدراؾ ما حدث على النحو الصحيح الذم مت :  مرحلة إدراؾ الوقائع بعد مشاىدُتا -2
بو يف الواقع ، كلكي يتحقق ذلك جيب الػتأكد من عدـ إصابة الشاىد بأم علة عقلية أك نفسية أك 

 .عصبية 

ْتيث ٗتتلف قوة الذاكرة كمدل قدرُتا على االحتفاظ بتخزين :  مرحلة اختزاف الوقائع ا١تشاىدة -3
 .ا١تشاىدات من شخص إىل آخر 

                                                           

  .26ا١تسؤكلية اٞتنائية للشاىد بُت النظرية كالتطبيق ، ص : بكرم يوسف بكرم ٤تمد ( 1)
  .18الشهادة كدليل إثبات يف ا١تواد اٞتنائية ، ص : إبراىيم الغماز ( 2)
 .124الرجوع عن الشهادة كأثره على حكم القاضي ، ص: ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 3)
ط ، دار اٞتامعة اٞتديدة .مناقشة الشهود كاستجواُّم يف الشريعة اإلسالمية كالقانوف الوضعي ، د: ٤تمود ٤تمد عبد العزيز الزيٍت ( 4)

   .48- 44 ـ ، ص  2004، اإلسكندرية ، 
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فاألكعية النفسية تتفاكت من حيث :  مرحلة تفاعل اإلدراكات ا١تستقرة مع الوعاء النفسي ك٤تتواه -4
الطبيعة كاحملتول ٔتا ٘تثلو من قيم كمبادئ كأخالؽ ، فهناؾ من شوائب الوعاء النفسي أدراف األىواء 

عندما تستهدؼ ٖتقيق منافع خفية، كمنها حاالت التجٍت بدكف كجو حق ، أك اَّاملة ألحد األصدقاء 
أك األقارب ، أك التحفظ بسبب ا٠توؼ من بطش اَّـر أك ذكيو أك شراء ذمتو با١تاؿ ، أك بسبب 

التعصب العنصرم ، أك غَت ذلك ، كعلى العكس من ذلك إذا خال الوعاء النفسي من تلك الشوائب 
فحينئذ يصفو اإلدراؾ كيتحقق اٟتياد ، كىذا ما من شأنو تنوير القضاء ، كمن مث الوصوؿ إىل ٖتقيق 

 .العدؿ ا١تنشود 

كتعترب ىذه ا١ترحلة ٔتثابة احملصلة النهائية ١تراحل الشهادة ، كىي أخطر مرحلة  :  مرحلة اإلفصاح -5
نظرا لصعوبة كشف أكجو الصدؽ أك ا٠تطأ أك الكذب يف األقواؿ الصادرة عن الشاىد خاصة عند 

 .تضارب األدلة كتناقضها 

كفيما يلي سوؼ أعرض األسباب ا١تختلفة اليت ٕتعل الشاىد يعمد إىل الشهادة الزكر أك الكذب يف 
: شهادتو ، أك أف يقع يف ا٠تطأ فيها عند التصريح بأقوالو أماـ اٞتهة القضائية 

  :أسباب ال  ب في الشهادة : أوال

 : (1)ترجع أسباب الكذب يف الشهادة يف الواقع إىل نوعُت رئيسُت

 أسباب أك عوامل شخصية ؛- 

 .أسباب أك عوامل اجتماعية  - 

 :كنفصل ىذين النوعُت من األسباب أك العوامل على النحو التايل 

كيقصد ُّا تلك األسباب اليت تتعلق  : العوامل الشخصية الم دية إلى ال  ب في الشهادة -01
مباشرة بشخص الشاىد ، كاليت تدفعو إىل تعمد الكذب يف شهادتو أماـ القضاء ، كىي ٗتتلف من 

 : شاىد إىل آخر ؛ ٦تا يصعب إحصاءىا على سبيل اٟتصر ، لكن سأذكر أمهها فيما يلي 

                                                           

  .127الرجوع يف الشهادة كأثره على حكم القاضي ، ص : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 1)
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كثَتا ما يدفع بالشاىد إىل تعمد : فوجود ا١تصلحة ا٠تاصة أك الشخصية: ا١تصلحة الشخصية  - أ
 .الكذب يف شهادتو ؛ كذلك سعيا منو إىل ٖتصيل كسب ما سواء أكاف الكسب ماديا أك معنويا 

إف حالة االضطراب كا٠توؼ أك ا٠تجل اليت قد تصاحب :  مشاعر الشاىد أثناء تأديتو الشهادة - ب
 من شأهنا أف تفسد – سواء ا٠توؼ من القاضي أك من ا١تشهود عليو –الشاىد عند اإلدالء بشهادتو 

   .(1)الشهادة ، كتؤدم إىل الكذب فيها

   : (2) االٕتاه األيديولوجي للشاىد أك ٖتيزه إزاء موضوع الشهادة- ج

  إف تعصب الشاىد لفكرة معينة أك ٖتفظو من تيار أك إتاه معُت أك انتصار لقضية ٤تددة من شأنو أف 
يدفع بو لالفًتاء كالكذب يف شهادتو أماـ القضاء ، كمثاؿ ذلك الشاىد الذم يكره ا١ترأة أك يكره فئة 

معينة من الناس أك يكره سكاف ضحية ما ، فإنو قد يفًتم الكذب كيشهد ضد ىؤالء من أجل إدانتهم 
ّتـر مل يرتكبوه ، كعلى العكس من ذلك إف كاف الشاىد حيب أكلئك الذين ذكركاٍ فإنو قد يشهد 

 .لصاٟتهم من أجل تربئتهم من األفعاؿ ا١تنسوبة إليهم 

فقد دلَّت الدراسات ا١تختصة أنو كلما ارتفع أك : انعداـ أك ضعف ا١تستول التعليمي لدل الشاىد  - د
ٖتسن ا١تستول التعليمي للشاىد كلما كاف أكثر صدقان كدقة يف شهادتو كبعدان عن الكذب كاالفًتاء ، 

  .(3)كأكثر إحاطة ٔتخاطر جردية شهادة الزكر

كمثل ا١تستول التعليمي ديكن إضافة ا١تستول األخالقي كما حيققو من دكر بارز يف ٖترم الصدؽ كٕتنب 
. الكذب مهما كانت الظركؼ كتنوعت اإلغراءات 

 :  أثناء تأدية الشاىدة (1) اختالؿ عملية االسًتجاع كالتذكر- ق

                                                           

: إبراىيم الغماز  .    67 ـ ، ص 2003ط ، دار ا١تعرفة اٞتامعية ، مصر ، .علم النفس اٞتنائي ، د:عبد الرٛتن العيسوم ( 1)
  .18 ـ ، ص 1980الشهادة كدليل إثبات يف ا١تواد اٞتنائية ، رسالة دكتوراه ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة القاىرة ، 

  .39 ـ ، ص 1992ط ، دار النهضة العربية ، بَتكت ، .علم النفس القضائي ، د: عبد الرٛتن العيسوم ( 2)
  .39علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 3)
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  فاإلنساف دييل دكمان إىل ملء الفراغات كالفجوات اليت تظهر على مستول تذكره ؛ ألف إدراؾ الشيء 
الناقص يسبب لصاحبو القلق ؛٦تا جيعل الشاىد يعطي تقريران أك يديل بشهادة مليئة بالتفاصيل متأثران 

حىت كلو كانت تلك التفاصيل كاذبة كال صلة ٢تا (2)بكل العوامل اليت تدخل يف عملية اإلدراؾ اٟتسي
 . (3)بالواقعة

  :  العوامل االجتما ية الم دية إلى ال  ب في الشهادة-02

  إف جل الدكافع أك العوامل اليت ٕتعل الشاىد يكذب يف إدالءاتو أماـ القضاء مردُّرىا إىل البيئة أك 
اَّتمع الذم نشأ فيو ذلك الشاىد كترعرع فيو ؛ كلذا فإنو يوجد تطابق كبَت بُت األسباب االجتماعية 

 :(4)للكذب يف الشهادة كدكافع الكذب لدل األطفاؿ ، كاليت ديكن إٚتا٢تا فيما يلي

 :ا٠توؼ من العقاب  - أ

 فخوؼ الطفل من العقاب الذم يتوقعو من األب كاألـ أك ا١تعلم جيعلو ينفي فعال سيئا قاـ بو ، ككذلك 
الشاىد الذم يدفعو خوفو من العقوبة ا١تقررة قانونان من جراء ا١تسؤكلية اٞتنائية أك ا١تدنية جيعلو يلجأ إىل 

                                                                                                                                                                                           

يقصد بالتذكر سلسلة اٞتهود ا٢تادفة اليت يقـو ُّا الشخص منذ ٟتظة انتهاء مهمة اإلدراؾ قصد إعداد موضوع معُت إلدخالو ( 1)
أساسيات علم النفس ، :   فاطمة عبد الرحيم النوايسة –. بصورة تدرجيية إىل الذاكرة الطويلة األمد كاالحتفاظ بو من أجل اسًتجاعو 

أك ىو . ىو عملية اسًتجاع ا١تعلومات ا١تخزنة من الذاكرة : كاالسًتجاع  .  182 ـ ، ص 2015ط ، دار ا١تناىج  ، عماف ، .د
عبد الرٛتن  .   183 ـ ، ص 2009 ، دار كائل ، عماف ، 1علم النفس ، ط: ػ أٛتد حييي الزؽ .-عبارة عن استجابة ١تثَت معُت 

 ػػ . 157 ـ ، ص 2009 ، دار الفكر ، عماف ، 7ا١تدخل إىل علم النفس ، ط: عدس ، ك٤تيي الدين توؽ 
أك ىو العملية اليت . اإلدراؾ اٟتسي ىو عملية تأكيل اإلحساسات تأكيال يزكد الفرد ٔتعلومات عما يف العامل ا٠تارجي من أشياء ( 2)

 ، دار الكتاب العريب ، 7أصوؿ  علم النفس ، ط:   أٛتد عزت راجح –. تتم  ُّا معرفة  ما حولنا من أشياء عن طريق اٟتواس 
 ػػ . 159 ـ ، ص 1968القاىرة ، 

  .13علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 3)
 ، مكتبة العبيكاف 1مشكلة الكذب يف سلوؾ األطفاؿ ، ط : ٤تمد علي ا٢تمشرم،ككفاء ٤تمد عبد اٞتواد،كعلي إٝتاعيل ٤تمد ( 4)

  .29 ػ 25 ـ ، ص 1997، الرياض ، 
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الكذب يف شهادتو لئال يتهم بارتكاب اٞتردية بصفة فاعل أصلي أك شريك ،خصوصان إذا كاف يشعر 
  .   (1)بشيء من اإلمهاؿ الذم أدل إىل كقوع اٞتردية

 : السعي إلرضاء اآلخرين  - ب

  إف ٤تاكلة كرغبة الطفل يف كسب رضا الغَت خصوصان من لو سلطة عليو مثل الوالدين كالكبار كا١تعلمُت 
كغَتىم جيعلو خيتلق بعض األقاكيل من أجل ذلك ، كمثلو الشاىد الذم يرغب يف كسب رضا اآلخرين 

 .كا١تتهم أك القاضي أك احملامي أك غَتىم 

 :السعي إىل إثبات الذات كاٟتصوؿ على مكانة اجتماعية مرموقة  - ج

    إف ا٠تياؿ ا٠تصب للطفل من جهة ، كعدـ تفرقتو بُت الواقع كا٠تياؿ من جهة أخرل جيعلو ال يًتدد 
يف أف ينسب لنفسو بطوالت كانتصارات من أجل أف يتبوأ مكانة اجتماعية متميزة بُت أقرانو ، فإذا غاب 

شاىدان ال يتحرج من _ يومان ما _ التوجيو الًتبوم فإف الطفل يشب على ما نشأ عليو ؛ ليجد نفسو 
الكذب يف شهادتو أماـ القضاء لتحقيق الغرض ذاتو لكن مع فارؽ قدرتو على التفرقة بُت اٟتقيقة 

 .كا٠تياؿ 

 :الرغبة يف االنتقاـ من الغَت - د

     يتعود األطفاؿ على البالغ الكاذب رغبة يف االنتقاـ من اآلخرين إذا مل جيدكا إرشادا تربويا منذ 
ا١تراحل األكىل من أعمارىم ،كاألمر نفسو بالنسبة للشاىد الذم يعترب الشهادة أماـ القضاء فرصة جيدة 

 .إلىانة ا١تشهود عليو كاالنتقاـ منو ،خاصة إذا كانت ىناؾ سابق عداكة  أك سوء تفاىم 

  ىذه بعض العوامل االجتماعية الرئيسية ا١تؤدية للكذب يف الشهادة أماـ القضاء ، كاليت تتداخل يف 
جوانب كثَتة مع األسباب أك العوامل الشخصية ا١تؤدية للكذب يف الشهادة اليت أشرت ٢تا سابقا ، كىذا 

دكافع الكذب ىي :"التداخل ىو ما أشار إليو مؤيد إٝتاعيل جرجيس عندما عرؼ دكافع الكذب بقولو 

                                                           

  .135الرجوع يف الشهادة كأثره على حكم القاضي ، ص : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 1)
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صفة شخصية خاصة تعمل على ٖتفيز سلوؾ الكذب من الداخل ٨تو إ٧تاز تصرفات معينة خاصة 
بالكاذب لتحسُت عالقاتو االجتماعية مع اآلخرين ،كٛتاية ذاتو كشخصيتو ،أك ٠تداع الناس كنفسو  

  . (1)"كالتهرب من ا١تسؤكليات اليت تقع على عاتقو

    كنظران للمخاطر الكثَتة كالكبَتة اليت تنجر من كراء ىذه اآلفة النفسية كاالجتماعية فقد حزر الدين 
َتِري ِإنََّما }:اإلسالمي اٟتنيف منها ،كعدىا من قبيل الكفر كسبيل الضالؿ ، قاؿ اهلل تعاىل   الْوَ ِ بَ  يَقفْو

ِمُنونَ  اَل  الَِّ ينَ   .(2){الْوَ اِ بُوَن  ُه ُ  َوُأولَِئ َ  اللَّهِ  ِب يَاتِ  يَق ْو

  ففي ىذه اآلية الكردية داللة قوية على أف الكذب من أكرب الكبائر كأفحش الفواحش ، كالدليل على 
تفيد اٟتصر ،كا١تعٌت أف الكذب كالفرية ال يقدـ عليهما إال من كاف غَت مؤمن " إمنا " ذلك أف كلمة 

ففي ىذه اآلية تنبيو على أف من أقدـ على الكذب فكأنو دخل يف دائرة الكفر : بآيات اهلل تعاىل ، إذف 
  - (3) كالعياذ باهلل–

ِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  }: كيف آية أخرل ٧تد قولو تعاىل ِرفٌ  ُهوَ  َمنْو  يَقهْو ؛أم لو كاف ىذا الذم (4){َك َّاٌب  ُمسْو
يزعم أف اهلل أرسلو إليكم كاذبان كما تدَّعوف، لكاف أمره بينان يظهر لكل كاحد يف أقوالو كأفعالو ، فتكوف 
أحوالو غاية يف االضطراب كعدـ االتزاف ، لكن ىذا أمره سديدان كمنهجو مستقيمان كما تركف ، كلو أنو 

 .(5)كاف من ا١تسرفُت الكذابُت ١تا ىداه اهلل ك١تا أرشده لالنتظاـ يف أمره كفعلو

   كمن جهتها فقد عمدٍت بعض األنظمة القضائية إىل استخداـ جهاز يسمى جهاز كشف الكذب 
كىو عبارة عن آلة تستخدـ لتسجيل عدد من ا٠تصائص كالصفات الفسيولوجية اليت تتغَت يف الفرد أثناء 

                                                           

 ، العدد 18دكافع الكذب كعالقتها بالصداقة كالشخصية ، مقاؿ منشور ٔتجلة الًتبية  كالعلم  ، اَّلد : مؤيد إٝتاعيل جرجيس ( 1)
  .254 ـ ، ص 2011 ، كلية الًتبية ،جامعة صالح الدين ، أربيل ، 02

  .105: سورة النحل ، اآلية ( 2)
 .121 ـ ، ص 1981 ، دار الفكر ، بَتكت ، 1 ، ط20تفسَت الفخر الرازم ، ج : ٤تمد الرازم فخر الدين ( 3)
  .28: سورة غافر ، اآلية ( 4)
  .178 ، ص 12تفسَت القرآف العظيم ، ج: ابن كثَت ( 5)
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 أك الوجدانية أك (1)عملية االستجواب أك التحقيق معو، كاليت تؤخذ على أهنا دليل على اإلثارة االنفعالية
 (2)كخزة الضمَت ، كزيادة ضربات القلب كارتفاع ضغط الدـ ، كزيادة معدؿ التنفس كمعدالت االستجابة

اٞتلدية اٞتلفانية ، حيث يتم ربط الشخص ػػػػ سواء أكاف شاىدا أـ متهما ػػػػ باٞتهاز الذم يشتمل على 
 كيدس بينها أسئلة أخرل ٢تا صلة بالواقعة (3)أقطاب كهربائية ، كيعد احملقق عددا من األسئلة احملايدة

ا١تبحوث فيها على أف احملقق ىنا ال يهتم باالستجابات اللفظية للشخص ا١تخترب،لكنو يالحظ كيسجل 
تلك التغَتات الفسيولوجية أثناء إجابة ا١تخترب،كيقيس اٞتهاز ضربات القلب كمعدالت التنفس كضغط 

 . (4)الدـ كاالستجابات اٞتلدية اٞتلفانية الكهربائية اليت تظهر على شاشة اٟتاسوب

   كيقرر ا٠ترباء أف الركاية الكاذبة تؤدم غالبا لزيادة ضغط الدـ كمعدالت نبضات القلب كٕتعل نسق 
التنفس غَت منتظم ، أما االستجابة اٞتلدية اٞتلفانية فهي مرتبطة ٔتا يفرزه اٞتلد من العرؽ ، ككل ىذه 

 . (5)التغَتات ديكن قياسها كتسجيلها عن طريق البيليوجراؼ ، أم جهاز كشف الكذب

  كقد اختلف شراح القانوف يف استعماؿ ىذا اٞتهاز بُت مؤيد كمعارض، فا١تؤيدكف يركف أنو ال بأس من 
 يعد – حسب رأيهم –استخدامو يف البحث اٞتنائي؛ألنو ال يؤثر يف كعي الشخص كإرادتو،كلذا فهو 

أسلوبا علميا مفيدا ديكن االعتماد عليو يف الكشف عن اٞتردية كتوجيو مسار التحقيق الوجهة السليمة 
 .ا١تؤدية إىل كشف اٟتقيقة شريطة موافقة الشخص ا١تخترب 

                                                           

عبارة عن حالة أك خربة ذات صبغة كجدانية نفسية األصل تتجلى يف السلوؾ الظاىر كالوظائف الفيسيلوجية : االنفعاؿ ( 1)
ط ، .أسس علم النفس العاـ ، د:   طلعت منصور ، كأنور الشرقاكم ، كعادؿ عز الدين ، كفاركؽ أبو عوؼ –. كالتعبَتات اٞتسمية 

 ػػ . 458 ـ ، ص 2003مكتبة األ٧تلو ا١تصرية،القاىرة، 
ىي ا١تظاىر السلوكية الصادرة عن الفرد كاليت ديكن مالحظتها كقياسها ، كىي تتضمن أم إفراز غدم أك فعل : االستجابة ( 2)

  طلعت منصور ، كأنور الشرقاكم ، كعادؿ عز الدين ، –. عضلي أك أم مظهر سلوكي حيدد موضوعيا يف سلوؾ الكائن اٟتي 
 ػػ. 482أسس علم النفس العاـ ، ص : كفاركؽ أبو عوؼ 

 .أم أسئلة ال ٘تد بأية صلة بالواقعة ٤تل التحرم كالبحث ( 3)
  .74 ـ ، ص 2006ط ، دار الفكر اٞتامعي ، اإلسكندرية ، .علم النفس كالبحث اٞتنائي ، د: عبد الرٛتن العيسوم ( 4)
  .20علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 5)
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  أما ا١تعارضوف الستخداـ جهاز البيليوجراؼ فحجتهم أف نتائجو غَت ٤تققة علميا حسب تقارير 
ا١تختصُت كا٠ترباء ؛ لعدـ اٞتـز أف االنفعاالت ا١تسجلة بواسطتو مصدرىا الكذب ، فقد يكوف الشخص 

مصابا بأمراض عضوية يف القلب أك يف جهاز التنفس ، أك ٔترض نفسي أك عقلي ، كبالتايل تكوف 
 .انفعاالتو مضللة 

 من 49  كٓتصوص ا١تشرع اٞتزائرم، فبالرجوع إىل القواعد العامة يف التحقيق، كطبقا ألحكاـ  ا١تادة 
قانوف اإلجراءات اٞتزائية اليت أعطت لضابط الشرطة القضائية سلطة إجراء ا١تعاينات اعتمادا على 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية على 49/1أشخاص مؤىلُت من أجل معرفة اٟتقيقة ، حيث تنص ا١تادة 
إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال ديكن تأخَتىا فلضابط الشرطة القضائية أف يستعُت بأشخاص :" أنو 

 ." مؤىلُت لذلك 

 من القانوف نفسو اليت تعطي  لقاضي التحقيق يف سبيل البحث عن 68  كبالرجوع أيضا لنص ا١تادة 
اٟتقيقة القياـ ّتميع اإلجراءات الضركرية لذلك حىت كلو اقتضى األمر إجراء فحوصات طبية ، حيث 

كجيوز لقاضي التحقيق أف يأمر بإجراء الفحص الطيب ، كما لو أف : "  على ما يلي 68/8تنص ا١تادة 
 ." يعهد إىل طبيب بإجراء فحص نفسي ، أك يأمر باٗتاذ أم إجراء يراه مفيدا 

     فالذم يظهر من خالؿ ىذه النصوص القانونية أف ا١تشرع اٞتزائرم ال ديانع من استعماؿ جهاز 
 ضمن حدكد السلطة التقديرية لقاضي التحقيق إذا رأل – كما يبدك يل –كشف الكذب ، فهو يدخل 

 .أف استعماؿ ىذا اٞتهاز سيكوف ٣تديا كمفيدا يف كشف اٟتقيقة 

  أسباب الخط  في الشهادة :  انيا 

   من ا١تعلـو إف الشاىد حُت اإلدالء بشهادتو ال ينقل معلومات حسية بصرية أك ٝتعية أك ذكقية آنية ، 
 لدل الشاىد إال أف شهادتو قد تتعرض (2) ، كإنو كعلى الرغم من سالمة القصد(1)كإمنا ينقل صورا ذىنية

                                                           

  .37علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 1)
إف سالمة القصد كحسن النية مها ما دييز الشهادة ا٠تاطئة عن الشهادة الكاذبة ؛ ففي ىذه األخَتة يكوف الشاىد سيء النية، ( 2)

 .على خالؼ الشاىد ا١تخطئ الذم يكوف سليم القصد حسن النية 
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أحيانا للتحريف كالبعد عن اٟتقيقة ألسباب ال دخل إلرادتو فيها؛ نظرا لعدة عوامل عضوية كنفسية 
٥تتلفة خصوصان باٞتانب ا١تتعلق باألمراض العقلية كالنفسية كالفسيولوجية اليت من شأهنا التأثَت بشكل أك 

 لدل الشاىد ؛ ٦تا جيعلو ٥تطئا يف الشهادة اليت أدىل ُّا أماـ جهة القضاء ، (1)بآخر يف عملية اإلدراؾ
كسأحاكؿ فيما يلي توضيح أىم تلك األسباب كالعوامل العضوية كالنفسية اليت تؤدم إىل ا٠تطأ يف 

 . الشهادة

  :األسباب الع وية الم دية إلى الخط  في الشهادة  -01

كيقصد ُّا العوامل اليت تعود إىل اعتالؿ اٟتواس لدل الشاىد كاليت تؤثر على دقة أك صحة التصرحيات 
  : (2)اليت يديل ُّا أماـ القضاء ، كتتمثل يف اآليت

 : الرؤية  - أ

     فمن الواضح كجود أخطاء كثَتة يف رؤية اإلنساف لألشياء احمليطة بو ، كأف الشخص الذم يشاىد 
 .اٟتدث أك الواقعة من بعد جيد صعوبة يف التمييز بُت الوقائع كعناصر ا١توقف كاأللواف كاألشكاؿ كغَتىا

تكمن الصعوبة يف الشهادات اليت تتضمن اإلحساسات السمعية يف ٖتديد االٕتاه الذم :  السمع - ب
صدر منو الصوت ؛ فقدرة الشاىد على ٖتديد مكاف مصدر الصوت بدقة ديكن أف تضطرب خاصة مع 

 .كجود الصدل كالسطوح الواسعة العاكسة لألصوات 

 :  الذكؽ كالشم - ج

   إف الشهادة أماـ القضاء كاليت ٢تا صلة بإحساس الذكؽ ٢تا أمهية كبَتة ، خاصة يف جرائم دس السم  
كما أف ٟتاسة الشم كظيفتها الضركرية يف ٘تييز الركائح اليت قد تنبعث من بعض ا١تواد ا١تستعملة يف تنفيذ 

 .بعض اٞترائم ، كما تتمثل الصعوبة أحيانان يف ا٠تلط بُت الشم كالذكؽ 

 : اإلحساس باللمس كاألمل كاٟترارة كالربكدة  - د
                                                           

ػػ رافع ."عملية ٖتويل االنطباعات اٟتسية إىل ٘تثيالت عقلية معينة من خالؿ تفسَتىا كإعطاءىا ا١تعاين ا٠تاصة ُّا "ىو : اإلدراؾ ( 1)
 ػػ.111 ـ ، ص 2003 ، دار الشركؽ ، عماف ، 1علم النفس ا١تعريف ، ط: النصَت الزغلوؿ ، كعماد عبد الرحيم  الزغوؿ 

  .80 ػ  76علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 2)
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   فرغم ٤تدكدية الدكر الذم تؤديو ىذه اإلحساسات يف الشهادة ا١تؤداة أماـ القضاء إال أهنا قد تكوف 
مهمة يف كشف مالبسات بعض اٞترائم يف ظل اٟتيل ا٠تداعية اليت بات اَّرموف يستخدموهنا يف العصر 

 .اٟتديث ، على أف دكر ىذه اإلحساسات يتأكد أكثر إذا كاف الشاىد شخصان أعمى 

 : تقدير ا١تسافات - ق

  حيث يوجد العديد من األفراد الذين يعانوف من مشكلة حقيقية يف تقدير ا١تسافات ؛ ٦تا يؤثر بصفة 
 .سلبية على دقة شهادُتم كتقديرىم للواقع 

 من حولو ٤تدكد بإمكانيات أجهزة اٟتس لديو  (1)   كخالصة القوؿ فإف إدراؾ اإلنساف ١تختلف ا١تثَتات
فهو ال يسمع كل األصوات ، كال يرل كل ا١توجودات ، كال يشم كل الركائح ، كإف ا٠تطأ اٟتسي مرتبط 

 . (2)باٟتاسة ا١تدركة ؛ فهي إما بصرية أك ٝتعية أك مشية أك تقديرية أك ١تسية

  : األسباب النفسية والعقلية الم دية للخط  في الشهادة -02

     قد يتأثر الشاىد يف شهادتو بالعديد من العوامل النفسية كالعقلية اليت يعاين منها ، كىي عوامل كثَتة 
كمتشعبة، كقد حوُتا ا١تراجع كا١تؤلفات ا١تتخصصة يف علم النفس بشىت أنواعو ؛ كلذا سأقتصر ىنا على 

 : ذكر بعض أىم تلك األسباب كالعوامل حسب ما يسع ىذا البحث كىي كما يلي 

 :خداع اٟتواس  - أ

كيعرؼ أيضا با٠تداع اٟتسي، كىو إدراؾ خاطئ ١تثَت خارجي ، كيعد من اضطرابات اإلحساس كاإلدراؾ  
 .(3)حيث يتم خاللو إدراؾ ا١تثَت بصورة خاطئة ،كىو ما يعرؼ ٓتطأ التأكيل

 : ضعف الذاكرة - ب

                                                           

 ، األكاددييوف 1علم النفس اٞتنائي ، ط:   سليماف ٤تمود عطا اهلل –. ا١تثَت ىو العامل الذم يستثَت يف الفرد استجابة معينة ( 1)
 ػػ . 267 ـ ، ص 2016للنشر كالتوزيع ، األردف ، 

  .157أساسيات علم النفس ، ص : فاطمة عبد الرحيم النوايسة ( 2)
  .156أساسيات علم النفس ، ص : فاطمة عبد الرحيم النوايسة ( 3)
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  إف األشخاص الذين يعانوف من ضعف الذاكرة لديهم ىم أكثر األفراد عرضة للخطأ عند اإلدالء 
بالشهادة ، كمعلـو أف الذاكرة تضعف عند بلوغ اإلنساف سن الشيخوخة ، كما تتأثر الذاكرة ٔتركر الزمن 

، فكلما مر زمن أطوؿ على حدكث الواقعة كلما كجد الشاىد صعوبة أكثر يف تذكر (1)على الواقعة
.  (2)كاسًتجاع تفاصيل أحداثها كجيعلو أكثر عرضة للنسياف

 : جنس الشاىد - ج

 لقد ثبت أف ا١ترأة ٘تيل يف شهادُتا إىل ا١تبالغة يف تصوير األحداث إىل حد البعد عن اٟتقيقة ، كما أهنا 
أكثر تأثرا بالعواطف كاالنفعاالت ،كمن طبيعتها أيضا االىتماـ الشديد باٞتزئيات كالتفاصيل الدقيقة يف 

 .(4)؛ ٦تا جيعلها أكثر عرضة للوقوع يف ا٠تطأ عند اإلدالء بشهادُتا(3)كصف الواقعة

 :  عامل التوقع  - د

   إف عامل التوقع ال يؤثر يف إدراؾ ما يريد الشخص أف يدركو فحسب ، بل يؤثر أيضا يف مدل القدرة 
على تذكر الوقائع كتفسَتىا ؛ فإذا كاف الشاىد يتوقع أف شخصا معينا قاـ بعمل معُت فإنو يكوف 

مستعدا ألخذ أم مثَت غامض كتفسَته كدليل على أف ذلك الشخص قاـ فعالن بذلك العمل الذم 
  .(5)توقعو منو

 :  القابلية لإلحياء - ق

 كيقصد ُّا الدرجة اليت قد يتأثر ُّا الفرد تأثَتان غَت مالئم نتيجة أشكاؿ كأمناط األسئلة ا١تطركحة عليو 
 .(6)أك نتيجة النفوذ الذم يتمتع بو طارح تلك األسئلة

                                                           

  .66علم النفس اٞتنائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 1)
ػػ  رافع . ىو العملية  العكسية لعملية التذكر ، كيتمثل يف الفقداف الكلي أك اٞتزئي الدائم أك ا١تؤقت لبعض ا٠تربات : النسياف ( 2)

 ػػ . 74علم النفس ا١تعريف ، ص : النصَت الزغلوؿ ، كعماد عبد الرحيم الزغوؿ 
كىنا تتجلى حكمة التشريع اإلسالمي الذم جعل شهادة ا١ترأة تعدؿ النصف من شهادة الرجل ؛ على أف ذلك ال ينقص من ( 3)

 .قدر ا١ترأة شيئا ، كإمنا أرد اهلل عز كجل ذلك ٟتكمة يعلمها 
  .38علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 4)
  .81علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتن العيسوم ( 5)
  .134 ـ ، ص 2014 ، مؤسسة ىنداكم ، القاىرة ، 1ضياء كراد ، ط: علم النفس الشرعي ، ترٚتة : ديفيد كانًت ( 6)
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     حيث يوجد بعض األشخاص لديهم قابلية لإلحياء ؛ ٦تا يوقعهم يف اإلدالء بشهادات خاطئة ، كمن 
صور اإلحياء صياغة السؤاؿ الذم يطرح من طرؼ احملقق ؛ إذ أف ىناؾ أسئلة توحي للشاىد باإلجابة 
اليت يريدىا السائل ، كىي ما تعرؼ باألسئلة اإلحيائية ، كيقرر ا١تختصوف أف اإلحياء لو تأثَت كبَت على 

  .(1)عملية اإلدراؾ

  : (2)  عدـ تركيز االنتباه- ك

 يتأثر االنتباه بعدد من العوامل اليت ٖتد من قدرة الفرد على الًتكيز ؛ كبالتايل تؤثر على إ٘تاـ ا١تهمة اليت 
 . ىو بصدد القياـ ُّا 

    كيتوقف مدل تركيز انتباه الشخص يف األشياء كالوقائع على مقدار ما يعود عليو من مصلحة أك 
منفعة يف التعرؼ على ىذا األمر ، فهناؾ أشياء تعد مثَتة لالنتباه بالنسبة لشخص الشاىد ، كبالتايل 
يركز عليها كحييط ُّا من كل اٞتزئيات كاٞتوانب ، كىناؾ أشياء أك أحداث تعد سببان لنفور انتباىو فال 

 .  ، كىذه تكوف ٤تال لوقوع ا٠تطأ يف الشهادة (3)يعَتىا أدىن اىتماـ

  صو  الرجوع في الشهادة : المبحث الرابع

كا١تقصود بصور الرجوع يف الشهادة تلك اٟتاالت ا١تختلفة احملتملة لوقوع الرجوع يف الشهادة أماـ جهة 
القضاء ، سواء أكاف ذلك من حيث عدد الشهود الراجعُت ػػػػػػ كما سيتضح من خالؿ ا١تطلب األكؿ من 

ىذا ا١تبحث ػػػػػ أك باعتبار كقت رجوع الشاىد ، كبياف ذلك يف ا١تطلب الثاين ، أك غَت ذلك ؛ لوجود 
. حاالت كصور أخرل للرجوع يف الشهادة سيتم التطرؽ إليها يف ا١تطلب الثالث 

 

                                                           

  .81علم النفس القضائي ، ص : عبد الرٛتاف العيسوم  .   160أساسيات علم النفس ، ص : فاطمة عبد الرحيم النوايسة ( 1)
ػػ رافع النصَت الزغلوؿ ، كعماد عبد الرحيم . ىو تركيز الوعي أك الشعور يف مثَت معُت دكف غَته من ا١تثَتات األخرل : االنتباه  ( 2)

 ػػ . 97علم النفس ا١تعريف ، ص: الزغلوؿ 
  .167الرجوع عن الشهادة كأثره على حكم القاضي  ، ص : ٤تمد األمَت يوسف الصادؽ ( 3)
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  حاالت الرجوع في الشهادة با تبا   دد الشهود : المطلب األول

   جدير بالذكر ىنا أف القانوف الوضعي مل حيدد عددان معينان للشهود على سبيل اإللزاـ يتقيد بو القاضي 
 – كاستنادان إىل السلطة التقديرية القوية اليت يتمتع ُّا –لتكوين قناعتو كاطمئنانو ؛ حىت أف القاضي 

بإمكانو أف يرجح قوؿ شاىد كاحد على أقواؿ ٣تموعة من الشهود ، كما ديكنو األخذ بأقواؿ شاىد 
  .(1)رغم ٥تالفتها ألقواؿ شاىد آخر يف القضية نفسها

 كمن جهتو ا١تشرع اٞتزائرم أيضان مل يشًتط عددا من الشهود جيب توفره لتكوف الشهادة كافية إلثبات 
 .(2)التهمة ا١تنسوبة إىل ا١تتهم ، كإمنا يكفي كجود شاىد كاحد فقط لتكوين قناعة القاضي كإصدار اٟتكم

   كيف اعتقادم فإف ما ذىبت إليو التشريعات الوضعية من عدـ اشًتاط عدد معُت من الشهود يعترب 
 قبل (3)إتاه غَت صائب ؛ ألف اشًتاط حد أدىن لعدد الشهود فيو زيادة اٟتذر كالتثبت من جانب القضاء

الفصل يف القضايا ا١تعركضة كإصدار األحكاـ ، كىذا ا١تنحى األخَت ىو مذىب الفقو اإلسالمي كما 
 .بُتَّ ذلك العديد من الفقهاء يف معرض تفصيلهم ١تسألة نصاب الشهادة 

   على أف الرجوع يف الشهادة بالنظر إىل عدد الشهود الراجعُت حيتمل عدة صور ؛ فقد يرجع كل 
الشهود يف شهادُتم اليت أدكىا أماـ القضاء مهما كاف عددىم ، كقد يرجع منهم كاحد أك اثناف أك 

 :أكثر، أم يرجع بعض الشهود كال يرجع البعض اآلخر ،كىذا ما سأكضحو من خالؿ الفرعُت اآلتيُت 

   جوع كل الشهود في الشهادة : الفرع األول

   كا١تعٌت ظاىر يف ىذه الصورة ؛ حيث يرجع الشهود ٚتيعهم يف الشهادة اليت أدلوا ُّا أماـ القضاء 
مهما كاف عددىم؛ إف كاحد فَتجع ذلك الشاىد الواحد ، كإف اثناف فإهنما يرجعاف معا ، كإف كانوا 

 .ثالثة أك أربعة أك أكثر فإهنم يرجعوف ٚتيعا دكف استثناء 
                                                           

  .238ـ ، ص 2005 ، دار الثقافة ، عماف ، 1أصوؿ اإلجراءات اٞتزائية ، ط: ٤تمد سعيد منور ( 1)
  .103قاضي التحقيق يف النظاـ القضائي اٞتزائرم ، ص : ٤تمد حزيط ( 2)
إف يف الشهادة منفعة للشاىد من حيث التصديق ؛ فمن صدؽ قولو عند القاضي فإنو يتلذذ بذلك ، فلو قبل قوؿ الفرد مل ٗتل ( 3)

شهادتو من جر النفع إىل نفسو ، فال خيلص هلل عز كجل ، فشرط العدد يف الشهادة ليكوف كل كاحد مضافا إىل قوؿ صاحبو ، 
 ػػ       .126النظاـ القضائي يف اإلسالـ ، ص : ػػ أٛتد علي جردات . فتصفو الشهادة هلل عز كجل 
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   جوع بعض الشهود في الشهادة : الفرع الثاني

  كيف ىذه الصورة ال يرجع الشهود كلهم يف شهادُتم ، كإمنا يرجع كاحد منهم فقط أك اثناف أك أكثر  
كتشمل ىذه الصورة أيضا ما لو رجع كل الشهود إال كاحدا ، كفائدة ىذا التقسيم إمنا تتجلى عند بياف 

اآلثار ا١تًتتبة عن الرجوع يف الشهادة خاصة من حيث الضماف، ك٤تل ذلك الفصل الثاين من ىذا 
. ا١تبحث 

  حاالت الرجوع في الشهادة با تبا  و   الرجوع : المطلب الثاني

  إف رجوع الشهود يف الشهادة بالنظر إىل زمن أك كقت حدكث الرجوع ال خيرج عن ثالثة صور ، 
 :سأتناك٢تا ضمن الفركع التالية 

  :(1)الرجوع في الشهادة  بل الح   : الفرع األول

  كا١تقصود ىنا ىو الرجوع يف الشهادة بعد أداءىا كقبل اٟتكم ٔتوجبها ، كىذه اٟتالة يعتد ُّا شراح 
كف عنها بقو٢تم  ، كإف كانت (2)العدكؿ عن الشهادة قبل انتهاء ا١ترافعة يف الدعول: القانوف أيضان كيعربٍّ

 .ىذه العبارة تشمل أيضان الرجوع يف الشهادة بعد اٟتكم كقبل التنفيذ كما سيتضح يف الفرع ا١توايل 

 :(3)الرجوع في الشهادة بعد الح   و بل التنفي  : الفرع الثاني

كىنا يرجع الشاىد بعد أف يكوف القاضي قد أصدر حكمو بناء على تلك الشهادة ا١ترجوع فيها ، لكن 
الرجوع يف : تنفيذ ذلك اٟتكم القضائي مل يشرع فيو بعد ، كيعرب بعض الفقهاء عن ىذه الصورة بقو٢تم 

 ، كا١تراد بالقضاء ىنا اٟتكم القضائي الصادر ، كا١تراد باالستيفاء (4)الشهادة بعد القضاء كقبل االستيفاء
أم استيفاء اٟتق لصاحبو ٔتعٌت تنفيذ اٟتكم ، كتدخل ىذه اٟتالة ضمن صور العدكؿ عن الشهادة قبل 

 .انتهاء ا١ترافعة أك قبل قفل باب ا١ترافعة كما أشرتي إىل ذلك سابقان 
                                                           

 ، ص 8مواىب اٞتليل ، ج: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتطاب  .    445 ، ص 7شرح فتح القدير ، ج :  ابن ا٢تماـ ( 1)
شرح منتهى اإلرادات : منصور بن يونس بن إدريس البهويت  .    388 ، ص 7الوسيط  يف ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل  .    240
  .698 ، ص 6، ج 

  .481 ، ص 4ا١توسوعة اٞتنائية ، ج: جندم عبد ا١تلك ( 2)
  .60الرجوع عن الشهادة كأحكامو يف الفقو اإلسالمي ، ص : عبد اهلل صلييب عباس الكبيسي ( 3)
  .178 ، ص 3عقد اٞتواىر الثمينة يف مذىب عامل ا١تدينة ، ج: جالؿ الدين عبد اهلل بن ٧تم بن شاش ( 4)



                حقيقة الرجوع في الشهادة   الفصل األول                                                       

 

97 

 

  :(1)الرجوع في الشهادة بعد الح   وبعد التنفي  : الفرع الثالث

الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ ؛ ألنو ال يتصور التنفيذ إال بعد :    كديكن اختصار ىذه العبارة بالقوؿ 
 .الرجوع يف الشهادة بعد اٟتكم : صدكر اٟتكم ، بيد أف شراح القانوف دييزكف ىذه الصورة بقو٢تم 

موازنة بين الفقه اإلس مي والقانون فيما يتعلق بصو  الرجوع في الشهادة با تبا  : الفرع الرابع 
 .(2)الرجوع و  

   يوجد بعض االختالؼ بُت أحكاـ الفقو اإلسالمي كأحكاـ القانوف ٓتصوص حاالت الرجوع يف 
الشهادة من حيث كقت رجوع الشاىد ، فالفقو اإلسالمي يعترب الرجوع يف الشهادة قبل اٟتكم كلو 

 .حالة كاحدة ، كتنطبق عليو األحكاـ نفسها 

 يف حُت أف القانوف الوضعي يفرؽ بُت حالتُت متباينتُت ٓتصوص الرجوع يف الشهادة قبل اٟتكم ، كمها 
 :على الًتتيب اآليت 

 الصورة األكىل ،كتتمثل يف الرجوع يف الشهادة قبل انتهاء ا١ترافعة ؛- 

 .الصورة الثانية ،كتتمثل يف الرجوع يف الشهادة بعد انتهاء ا١ترافعة - 

  على أف لكل صورة ٦تا ذكر أحكامها ا٠تاصة ُّا كما سيتضح يف الفصل الثاين الذم خصصتو لبياف 
 .اآلثار ا١تًتتبة عن الرجوع يف الشهادة 

  كمن جهة أخرل ، فإف الفقو اإلسالمي دييز بُت حالتُت فيما يتعلق بالرجوع يف الشهادة بعد اٟتكم 
 :على الًتتيب التايل 

 كىي الرجوع يف الشهادة بعد اٟتكم كقبل االستيفاء ؛ : اٟتالة األكىل - 

 . كىي الرجوع يف الشهادة بعد اٟتكم كبعد االستيفاء : اٟتالة الثانية - 

                                                           

الشهادة يف الشريعة اإلسالمية : عبد العزيز بن ٤تمد الصغَت  .    240 ، ص 2التفريع ، ج: أبو القاسم بن جالب البصرم ( 1)
  .123كفقا للقانوف السعودم ، ص 

  .109الرجوع عن الشهادة كأثره على حكم القاضي ، ص :٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 2)
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 .كذلك خالفان لشراح القانوف الذين يعتربكف الرجوع يف الشهادة بعد اٟتكم صورة كاحدة 

  صو  أخرى للرجوع في الشهادة : المطلب الثالث

ىناؾ صور أخرل متعددة للرجوع يف الشهادة غَت تلك اليت ذكرت يف ا١تطلبُت السابقُت، كسأحاكؿ 
 :التعريف ُّا من خالؿ الفركع التالية 

 الرجوع في الشهادة الصريح و ير الصريح  : الفرع األول

   فقد يكوف رجوع الشاىد يف شهادتو رجوعان بينان بلفظ صريح يدؿ عليو ، كقد يكوف غَت ذلك ، بأف 
 :يستفاد ضمنيا بطريق غَت مباشر ، كبياف ذلك فيما يلي 

  الرجوع الصريح: أوال 

 .كا١تقصود بالرجوع الصريح أف يصدر عن الشاىد ما يلغي شهادتو السابقة صراحة 

 :(1) كيعترب الرجوع يف الشهادة رجوعان صرحيان إذا مت بإحدل الطرؽ اآلتية

 .اإلقرار بشهادة الزكر - 

 .ادعاء ا٠تطأ يف الشهادة - 

 .اإلدالء بشهادة منافية للشهادة األكىل - 

 .االستدراؾ على الشهادة - 

 :كتوضيح ذلك فيما يلي 

                                                           

أثر الرجوع عن :٤تمد بن عبد اهلل بن خالد البعيث .  67الشهادة كالرجوع عنها يف فقو ا١تعامالت  ، ص : إبراىيم أبو صعيليك( 1)
  .53 ػ 50الشهادة على األحكاـ اٞتنائية يف ضوء الفقو اإلسالمي ، ص  
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شهادة الزكر ىي الشهادة اليت يتعمد فيها الشاىد الكذب ُّدؼ تضليل  :اإل را  بشهادة الزو - 01
القضاء ، كقد سبق بياف ذلك من قبل ، فإذا أقر الشاىد أماـ القضاء بأنو تعمد الكذب يف شهادتو 

 .السابقة فإف ذلك يعد ٔتثابة الرجوع الصريح عنها 

قد يقع ا٠تطأ أك الغلط يف الشهادة أماـ القضاء ، فاإلنساف غَت  : اد اء الخط  في الشهادة- 02
معصـو عن الوقوع يف ا٠تطأ، على أف النصوص الشرعية تدؿ على أف ا٠تطأ معفو عنو يف ديننا اٟتنيف ، 

طَأْوُت ْو  ِفيَما ُجَناحٌ  َ َليْوُ  ْو  ولَيْوسَ } :كمنها قولو تعاىل   َ ُفو ًا اللَّهُ  وََكانَ   َقُلوُبُ  ْو  تَقَعمََّدتْو  َما َوَلِ نْو  ِبهِ  َأخْو
   .(1) { َِحيًما

    فهذه اآلية تتضمن رفع اٟترج عمن كىم أك نسي أك أخطأ ، كعقاب ا٠تطأ مرفوع عن أمة ٤تمد 
 .(2)صلى اهلل عليو كسلم

.  (3)"إف اهلل ٕتاكز يل عن أميت ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو:"   كقاؿ عليو الصالة كالسالـ
فاٟتديث داؿ على أف الشاىد إذا مل يصب يف شهادتو بسبب ا٠تطأ أك النسياف فإنو ال حرج كال زكر 

 .عليو 

  :الشهادة بما ينافي الشهادة األولى- 03

 فقد ال يقر الشاىد بشهادة الزكر، كما ال يدعي ا٠تطأ يف الشهادة اليت أداىا أماـ القضاء ، لكنو يف 
. الوقت نفسو يديل بشهادة أخرل تنايف الشهادة السابقة ، كىذا يعد يف حكم الرجوع الصريح 

  :االستد اك  لى الشهادة- 04

                                                           

  .05: سورة األحزاب ،اآلية ( 1)
  .335 ، ص 4اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف ، ج: أبو زيد الثعاليب ( 2)
 ، كتاب اٞتمعة ، باب من انتظر حىت 145 ، ص 3اٞتامع الصحيح ، ج: ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم : ركاه البخارم ، ينظر ( 3)

  .2528:تدفن،اٟتديث رقم 
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  (1)  كيقصد بو أف يتدارؾ الشاىد على شهادتو أماـ القاضي بالزيادة أك النقصاف يف مقدار ا١تشهود بو
فإذا غَت الشاىد مضموف شهادتو بأف زاد أك أنقص فيها فإف ذلك يعترب رجوعا صرحيا منو عن تلك 

. (2)الشهادة ا١تستدركة

 الرجوع   ير الصريح :  انيا 

  كىو أف يصدر عن الشاىد تصرؼ فعلي أك قويل يؤدم ضمنيا إىل إلغاء شهادتو األكىل ، كديكن حصر 
  : (3)حاالت الرجوع غَت الصريح يف مسألتُت

 امتناع الشهود عن االبتداء بالرجم يف الزنا ؛- 

 .ادعاء الشهود ما يبطل شهادُتم - 

 :كتفصيل ذلك فيما يلي 

  :امتناع الشهود  ن االبتداء بالرج  في الزنا- 01

  يوجد خالؼ بُت الفقهاء فيما يتعلق بوجوب ابتداء الشهود بالرمي عند رجم الزاين ، كىل يعد 
 .امتناعهم عن ذلك صورة من صور الرجوع يف الشهادة أـ ال 

 كمعظم أصحابو يركف أنو إذا ثبت الزنا عن طريق شهادة – رٛتو اهلل تعاىل –  فاإلماـ أبو حنيفة 
 فإنو جيب أف يبتدئ الشهود أكال بالرجم كلو ْتصاة صغَتة ، كإذا امتنعوا كلهم أك بعضهم عن (4)الشهود

                                                           

  .53أثر الرجوع عن الشهادة على األحكاـ اٞتنائية يف ضوء الفقو اإلسالمي ، ص : ٤تمد بن عبد اهلل بن خالد البعيث ( 1)
 ، ص 5شرح منتهى اإلرادات ، ج : منصور بن يونس بن إدريس البهويت  .   264 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 2)

381.  
أثر الرجوع : ٤تمد بن عبد اهلل بن خالد البعيث  .   71الشهادة كالرجوع عنها يف فقو ا١تعامالت ، ص : إبراىيم أبو صعيليك( 3)

  .59 ، 55عن الشهادة على األحكاـ اٞتنائية يف ضوء الفقو اإلسالمي ، ص 
نادرا ما يثبت الزنا عن طريق الشهود؛ لصعوبة توافر الشركط ا١تقررة لذلك يف الفقو اإلسالمي ، كمل يثبت الزنا بالشهود يف عهد ( 4)

 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك ا٠تلفاء الراشدين األربعة من بعده 
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فعل ذلك أك غابوا كمل حيضركا إقامة اٟتد فإف الرجم يبطل ، كيعترب ذلك دليال على أهنم رجعوا يف 
 .(1)شهادُتم

    كقد خالف أبو يوسف ػػػػ رٛتو اهلل تعاىل ػػػػ من اٟتنفية ؛حيث ذىب إىل أف  امتناع الشهود عن 
  .(2)االبتداء بالرجم أك غياُّم الكل أك البعض منهم ال يبطل تنفيذ اٟتد

  كقد كافق اٟتنابلة كبعض ا١تالكية ما ذىب إليو معظم اٟتنفية ،أم كجوب ابتداء الشهود بالرجم ، رغم 
 (3) يرل أنو ال يلـز الشهود ْتضور الرجم إذا إذف اإلماـ بتنفيذ اٟتد– رٛتو اهلل تعاىل –أف اإلماـ مالك 

. (4)كىذا ما ذىب إليو فقهاء الشافعية أيضا

 : كلقد استدؿ القائلوف بوجوب ابتداء الشهود بالرجم ٔتا يلي 

 من األ ر  : أوال

 حُت رجم شراحة – رضي اهلل عنو –رأيت عليا :"   فقد ركل القاسم بن عبد الرٛتن عن أبيو قاؿ
أيها الناس ، إمنا الرجم رٚتاف : ا٢تمدانية لفها يف عباءة كحفر ٢تا حفَتة ، مث قاـ فحمد اهلل تعاىل ، كقاؿ 

رجم سر كرجم عالنية، فرجم السر أف يشهد عليو الشهود فيبدأ الشهود يرٚتوف مث يرجم اإلماـ مث الناس  
 (5)"كرجم العالنية أف يشهد على ا١ترأة ما يف بطنها فيبدأ اإلماـ فَتجم مث الناس ، أال كإين راجم فارٚتوا 

. فهذا األثر كاضح يف أف الشهود جيب أف يبتدئوا بالرجم قبل غَتىم من الناس . 

 من المعقول :  انيا
                                                           

 7البحر الرائق ، ج: حافظ الدين النسفي .   139، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود بن مودكد ا١توصلي ( 1)
  .183 ، ص 3اللباب يف شرح الكتاب ،ج :عبد الغٍت الغنيمي .  13، ص 

  .85، ص 4االختيار لتعليل ا١تختار ، ج : عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 2)
ا١تغٍت ، : ابن قدامة ا١تقدسي  .   572الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ا١تالكي ، ص : أبو عمر يوسف بن ٤تمد بن عبد الرب النمرم ( 3)

  .312 ، ص 12ج 
  .19 ، ص 13عبد الواحد بن إٝتاعيل الركياين ، ْتر ا١تذىب ، ج ( 4)
مل أجد ىذا اٟتديث بركاية القاسم، كإمنا الذم كجدتو قريبا من ىذا اللفظ مركيا عن عمرك بن نافع حيدث عن علي رضي اهلل ( 5)

الرجم رٚتاف،فرجم يرجم اإلماـ مث الناس،كرجم يرجم الشهود مث اإلماـ مث الناس، فأما الرجم الذم يبدأ اإلماـ فاٟتبل :"عنو قاؿ
، مؤسسة نادر، 1، ط1مسند ابن اٞتعد ،ج:علي بن اٞتعد البغدادم: ػػ ينظر". كاالعًتاؼ ، كرجم الشهود إدا شهدكا بدأكا 

 .ـ 1990بَتكت،
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   ال يستقيم قياس تنفيذ الرجم على تنفيذ كل من اٞتلد كالقطع ؛  ألف اٞتلد كالقطع ال حيسنهما كل 
 ، كإمنا حيتاج يف تنفيذمها إىل خبَت ، كإال أدل ذلك إىل ا٢تالؾ ، ٓتالؼ الرجم الذم (1)أحد من الناس

  .(2)حيسنو كل إنساف ؛ ألف ىدفو القضاء على احملدكد

   مث إف يف ابتداء الشهود بالرجم امتحاف كدافع ٢تم من أجل الرجوع يف شهادُتم ؛ ١تا يف مباشرة الرجم 
  .(3)من االستعظاـ ، كألف ذلك أبعد للشهود عن التهمة بالكذب على ا١تشهود عليو

 :   كقد نوقشت ىذه األدلة من طرؼ القائلُت بعدـ اشًتاط ابتداء الشهود بالرجم على النحو التايل 

ِلُدوا َوالزَّاِني الزَّانَِيةُ } :عمـو قولو تعاىل  : أوال ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاجْو  ِبِهَما تَأْوُخ ْوُك ْو  َواَل  َجلْوَدةٍ  ِماَئةَ  ِمنَقْو
ِمُنونَ  ُكنْوُت ْو  ِإنْو  اللَّهِ  ِدينِ  ِفي  َأْوَفةٌ  مِ  بِاللَّهِ  تَق ْو ِخرِ  َوالْويَقوْو َهدْو  اآلْو ِمِنينَ  ِمنَ   َائَِفةٌ  َ َ ابَقُهَما َولْوَيشْو   (4){الْوُم ْو

 .حيث مل يرد يف ىذه اآلية ما يفيد اشًتاط ابتداء الشهود بالرجم 

 على األٍكىل ،أم أنو من األفضل كاألٍكىل أف يبدأ – رضي اهلل عنو –حيمل األثر ا١تنقوؿ عن عليٍّ :  انيا 
. (5)الشهود بالرجم إذا حضركاٍ إقامة اٟتد ، كال حيمل ذلك على الوجوب كاإللزاـ

 .(6)"ركم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم أمر برجم الغامدية كماعز كمل حيضر "  كقد 

 ؛ فكما ال يشًتط ابتداؤىم يف اٞتلد (7)قياس الرجم يف حد الزنا على سائر اٟتدكد كاٞتلد كالقطع :  الثا
 .كالقطع فكذلك ال يشًتط ذلك يف الرجم 

                                                           

  .  84، ص 4االختيار لتعليل ا١تختار ، ج : عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 1)
  .72الشهادة كالرجوع عنها يف فقو ا١تعامالت  ، ص : إبراىيم أبو صعيليك ( 2)
، 4االختيار لتعليل ا١تختار ، ج : عبد اهلل بن ٤تمود بن مودكد ا١توصلي  .   312 ، ص 12ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 3)

  .  84ص 
  .02: سورة النور ، اآلية ( 4)
  .19 ، ص 13ْتر ا١تذىب ، ج : عبد الواحد بن إٝتاعيل الركياين ( 5)
 ـ ، ص 1995 ، مؤسسة قرطبة ، مصر،1 ، ط4التلخيص اٟتبَت يف ٗتريج أحاديث الرافعي الكبَت،ج:ينظر أٛتد بن حجر( 6)

  . 2044: ، كتاب اٞتراح ، باب حد الزنا ، اٟتديث رقم 107
  .19 ، ص 13عبد الواحد بن إٝتاعيل الركياين ، ْتر ا١تذىب ، ج ( 7)
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  كما أف اعتبار ذلك دافع ٢تم من أجل الرجوع يف شهادُتم أمر من قبيل االحتماؿ فقط كليس من 
 . قبيل التأكيد أك التحقيق 

يًتجح عندم القوؿ األكؿ ،كىو كجوب ابتداء الشهود بالرجم كاعتبار امتناعهم  : في المسألة الترجيح
عن ذلك رجوعا يف شهادُتم يؤدم إىل سقوط اٟتد كما ذىب إىل ذلك أكثر الفقهاء اٟتنفية ؛ كمرد 

 : ذلك إىل ما يلي 

ِلُدوا َوالزَّاِني الزَّانَِيةُ }: أف قولو تعاىل-01 ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاجْو  ِفي  َأْوَفةٌ  ِبِهَما تَأْوُخ ْوُك ْو  َواَل  َجلْوَدةٍ  ِماَئةَ  ِمنَقْو
ِمُنونَ  ُكنْوُت ْو  ِإنْو  اللَّهِ  ِدينِ  مِ  بِاللَّهِ  تَق ْو ِخرِ  َوالْويَقوْو َهدْو  اآلْو ِمِنينَ  ِمنَ   َائَِفةٌ  َ َ ابَقُهَما َولْوَيشْو  ، إمنا جاءت (1){الْوُم ْو

عامة يف األمر باٞتلد ، كجاءت السنة النبوية ببياف التفاصيل كما اتضح لنا من خالؿ األثر ا١تركم عن 
الذم تعد أقوالو كأفعالو سنة متبعة لقولو صلى -  رضي اهلل عنو ككـر كجهو–ا٠تليفة علي بن أيب طالب 

 .(2)"عليكم بسنيت كسنة ا٠تلفاء الراشدين من بعدم: "اهلل عليو كسلم 

 إف امتناع الشهود عن البدء بالرجم أك عدـ حضورىم أصال  قد يكوف سببو رجوعهم يف شهادُتم -02
  .(3)تلك ، ٦تا يعترب شبهة تدرأ اٟتد ، كاٟتدكد تدرأ بالشبهات

 إف يف اشًتاط أك إلزاـ الشهود بالبدء بالرجم قبل غَتىم فيو إتاحة فرصة أخَتة قيبيل إقامة اٟتد من -03
 .أجل الرجوع يف شهادُتم إف كانوا كاذبُت فيها أك غَت متيقنُت منها 

  :اد اء الشهود ما يبطل شهادته - 02

   إف ادعاء الشهود ما يكوف سببان لبطالف شهادُتم بعد ثبوُتا عند القضاء ينطبق عليو أحكاـ الرجوع 
أف يدعي الشاىد بعد اإلدالء بشهادتو كجود خصومة بينو كبُت ا١تشهود عليو كأف : يف الشهادة كمثالو 

إنو يشتمٍت أك يرميٍت ٔتكركه ، فحينئذ يكوف الشاىد قد أبطل شهادتو ، كتطبق ىنا أحكاـ الرجوع  :يقوؿ
- ألنو خيرب أف ا١تشهود عليو عدكه، كشهادة العدك على عدكه ال تقبل ، كإىل ىذا ذىب ابن ا١تاجشوف 

                                                           

  .02: سورة النور ، اآلية ( 1)
 ، كتاب 15ت ، ص .ط ، دار الفكر ، بَتكت ، د. ، د1سنن ابن ماجو ، ج: ٤تمد بن يزيد القزكيٍت : ركاه ابن ماجو ، ينظر ( 2)

  . 42: اإلدياف كالعلم كفضائل الصحابة ، باب اتباع سنة ا٠تلفاء الراشدين،اٟتديث رقم
 ـ ، ص 2014ط ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، .استصحاب قاعدة درء اٟتدكد بالشبهات ، د: أٛتد ا١ترضي سعيد عمر ( 3)

207.  
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إف قالو على كجو الشكول كقصد أف ينهاه عن :"أنو - رٛتو اهلل - يف حُت يرل أصبغ - رٛتو اهلل 
األذل كمل يكن على طلب خصومتو بذلك كال ٝتى الشتيمة فال أرل ذلك شيئا ، كإف ٝتى الشتيمة 

كقاـ ُّا يطالبو أك خياصمو أك كاف على كجو ا٠تصومة كإف مل يسمها يف تلك الساعة فشهادتو 
 . (1)"ساقطة

فابن ا١تاجشوف ػػػػػػػػ رٛتو اهلل ػػػػػػػػػ فرؽ يف ا١تسألة بُت ما يقولو الشاىد من قبيل الشكول كدفع األذل فهذا 
 .ال يبطل الشهادة، كبُت ما يقولو الشاىد على سبيل ا٠تصومة كالشتيمة كىذا من شأنو إبطاؿ الشهادة 

 الرجوع في الشهادة  لى الشهادة  : الفرع الثاني

أف ينيب الشاىد األصلي من يؤدم الشهادة عنو عند القاضي : " يقصد بالشهادة على الشهادة    
،على أف األصل ىو عدـ جواز اٟتكم بالشهادة على الشهادة إال عند تعذر حضور شهود "لعذر مانع 

 ، كالشهادة على الشهادة جائزة يف كل شيء (2)األصل ؛ ألف شهادة الفرع أضعف من شهادة األصل
،كال (4) ، أما عند الشافعية فال ٕتوز الشهادة على الشهادة يف حدكد اهلل عز كجل(3)عند فقهاء ا١تالكية

  .(5)تقبل عند اٟتنابلة إال يف اٟتقوؽ اليت يقبل فيها كتاب القاضي إىل القاضي

كقد اتفق الفقهاء على عدـ جواز شهادة الفرع مع كجود شاىد األصل إال لعذر قاىر كا١ترض أك الغيبة 
 ، كلو مل ٕتز الشهادة على الشهادة ألدل ذلك إىل ضياع كثَت من اٟتقوؽ ؛ لشدة االحتياج (6)ك٨تومها

  .(7)إليها ، كلذا فقد أجازىا اٟتنفية يف كل حق ال يسقط بالشبهة

                                                           

، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، 1،ط1تبصرة اٟتكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،ج: إبراىيم بن مشس الدين بن فرحوف( 1)
 .221 ـ،ص 1995

  .08الشهادة على الشهادة كدكرىا يف إثبات اٟتقوؽ ، ص : ٤تمد عبد ا١تقصود داكد ( 2)
  .    23 ، ص 4ا١تدكنة الكربل ، ج: مالك بن أنس( 3)
 .532  ، ص 3تصحيح التنبيو ، ج: ٤تيي الدين بن شرؼ النوكم ( 4)
  .576الوجيز يف الفقو  ، ص : اٟتسُت بن يوسف الدجيلي ( 5)
 ، دكف دار النشر ، دكف ذكر 2 ، ط2جواىر العقود كمعُت القضاة كا١توقعُت كالشهود ، ج: ٤تمد بن أٛتد ا١تنهاجي  األسيوط ( 6)

  .444ت ،  ص .بلد النشر ، د
  .301 ، ص 11حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار ، ج: سيدم ٤تمد عالء الدين أفندم ( 7)
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  لكن ػػػػ كمع ما ذكر ػػػػ فقد يقع الرجوع يف الشهادة على الشهادة لسبب ما ، كىذا النوع ال خيرج عن 
  : (1)ثالث حاالت كىي

 مل ييشهدنا شهودي األصل على شهادُتم : رجوع شهود الفرع دكف شهود األصل ، كذلك بقو٢تم - 1

 مل نيشهد شهودى الفرع على شهادتنا ؛:رجوع شهود األصل دكف شهود الفرع ، كذلك بقو٢تم - 2

. رجوع اٞتميع ، أم شهود األصل كشهود الفرع - 3

  الرجوع  ن الرجوع في الشهادة : الفرع الثالث

   كصورتو أف يرجع الشاىد يف شهادتو على  النحو ا١تعتاد ، مث أنو يرجع يف ىذا الرجوع عن الشهادة  
  :(2)كذلك يقع يف حالتُت على الشكل التايل

 أف يصرح الشاىد برجوعو عن الرجوع يف شهادتو األيكىل؛- 1

 .أف يعيد اإلدالء بالشهادة األيكىل نفسها بعد أف رجع عنها يف السابق - 2

  كقد اختلف الفقهاء يف مسألة قبوؿ الرجوع عن الرجوع يف الشهادة من عدمو حسب القاعدة الفقهية 
 ".  (3)الزائلي العائدي ىل ىو كالذم مل يػىزىٍؿ أك كالذم مل يػىعيدٍ : " ا١تختلف فيها ، كاليت مفادىا 

  كا١تعٌت ا١تستفاد من ىذه القاعدة أف الشاىد قد يشهد أماـ القضاء مث يعود كيشهد بعكس شهادتو 
األكىل،فيكوف حينئذ قد رجع يف شهادتو األكىل ،لكن بعد مدة يعود مرة أخرل ليشهد أماـ القضاء 

فعالـ يبٍت القاضي حكمو . ليشهد ٔتا شهد بو يف ا١ترة األكىل، فيكوف عندئذ قد رجع عن رجوعو السابق
 .حينئذ ؟ على الرجوع األكؿ ، أـ على الشهادة األكىل اليت أدىل ُّا الشاىد مث رجع عنها ؟

                                                           

الشهادة على الشهادة كدكرىا : ٤تمد عبد ا١تقصود داكد  .   257 ، ص 8البناية يف شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 1)
  .50يف إثبات اٟتقوؽ ، ص 

  .75الشهادة كالرجوع عنها يف فقو ا١تعامالت  ، ص : إبراىيم أبو صعيليك( 2)
  .244 ـ ، ص 2003ط ، ا١تكتبة العصرية  ، بَتكت ، .األشباه كالنظائر ، د: جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي ( 3)
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 فعند تطبيق القاعدة الفقهية ا١تذكورة يتضح أف الشهادة األكىل قد زالت بالرجوع عنها ، مث إهنا قد 
عادت بالرجوع عن الرجوع فيها ،فهل تعترب الشهادة األكىل ككأهنا مل تزؿ ، أـ تعترب كأهنا زالت كمل 

 .؟(1)تعد

  ففقهاء ا١تالكية ذىبواٍ إىل عدـ قبوؿ الرجوع عن الرجوع يف الشهادة ؛باعتبار أف الشهادة قد زالٍت 
. (2)بالرجوع عنها كمل تػىعيد

 

                                                           

  .75الشهادة كالرجوع عنها يف فقو ا١تعامالت  ، ص : إبراىيم أبو صعيليك( 1)
  .244 ، ص 08الذخَتة ، ج : أٛتد بن إدريس القرايف ( 2)
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 : الفصل الثاني 

 آثار الرجوع في الشهادة في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري 

 أثر الرجوع ُب الشهادة ُب قضايا اٟتدود والقصاص  : المبحث األول

 أثر الرجوع ُب الشهادة قبل اٟتكم ُب قضايا اٟتدود  : المطلب األول

 أثر الرجوع ُب الشهادة بعد اٟتكم وقبل التنفيذ ُب قضايا اٟتدود والقصاص  : المطلب الثاني

 أثر الرجوع ُب الشهادة بعد التنفيذ ُب قضايا اٟتدود والقصاص  : المطلب الثالث

 آثار صور أخرى للرجوع ُب الشهادة ُب قصايا اٟتدود والقصاص  : المطلب الرابع

 أثر الرجوع ُب الشهادة ُب قضايا األمواؿ  : المبحث الثاني

 أثر الرجوع ُب الشهادة قبل اٟتكم ُب قضايا األمواؿ  : المطلب األول

 أثر الرجوع ُب الشهادة بعد اٟتكم وقبل التنفيذ ُب قضايا األمواؿ  : المطلب الثاني

 أثر الرجوع ُب الشهادة بعد التنفيذ ُب قضايا األمواؿ: المطلب الثالث 

 أثر الرجوع ُب الشهادة ُب قضايا األحواؿ الشخصية  : الثالث المبحث

 أثر الرجوع ُب الشهادة على النكاح : األول المطلب

 أثر الرجوع ُب الشهادة على الطبلؽ : الثاني المطلب

 أثر الرجوع ُب الشهادة على النسب وا١تَتاث : الثالث المطلب
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   : (3) والقصاص(2) الرجوع في الشهادة في قضايا الحدود(1)أثر:  المبحث األول

  إذا أدىل الشهود بشهادهتم أماـ القضاء ُب قضية معينة من قضايا اٟتدود أو القصاص، كالشهادة على 
 ُب –جرائم الزنا أو السرقة أو القتل ، ٍب رجعواْ ُب شهادهتم تلك، فإنو يًتتب عن ذلك آثار ٗتتلف 

 باختبلؼ وقت رجوع الشهود ، ومن ٍب فسأتناوؿ تلك اآلثار من خبلؿ أربعة مطالب  –واقع األمر 
يتضمن األوؿ منها األثر ا١تًتتب عن الرجوع ُب الشهود قبل صدور اٟتكم القضائي ا١تتعلق بقضية اٟتد 

أو القصاص، وُب ا١تطلب الثاين أتطرؽ إىل بياف األثر ا١تًتتب عن ذلك الرجوع بعد صدور اٟتكم 
القضائي وقبل تنفيذه، ُب حُت يشتمل ا١تطلب الثالث على إيضاح األثر اٟتاصل عن الرجوع بعد تنفيذ 

 .اٟتكم ُب القضية ا١تعروضة أماـ جهة القضاء 

أما الرابع من ا١تطالب فخصصتو لبياف اآلثار الناٚتة عن صور أخرى للرجوع ُب الشهادة ُب قضايا 
. اٟتدود والقصاص 

 أثر الرجوع في الشهادة قبل الحكم في قضايا الحدود والقصاص : المطلب األول

  سأبُت ُب ىذا ا١تطلب اآلثار ا١تًتتبة عن رجوع الشهود ُب شهادهتم إذا حصل ذلك قبل أف ُيصدر 
القاضي اٟتكم ا١تتعلق بقضية من قضايا اٟتد أو القصاص ، وسأتناوؿ ذلك من خبلؿ ثبلثة فروع  

                                                           

األثر لغة  ٔتعٌت العبلمة ، وأثر الشي بقيتو ، ويقاؿ جاء ُب أثره ،أي جاء ُب عقبو ، واألثر ىو ما خلفو السابقوف ، كما يطلق ( 1)
: ٣تمع اللغة العربية ".    اللواـز ا١تعللة بالشيء  : " األثر ويراد بو النتيجة ٔتعٌت اٟتاصل من الشيء ، وقد يراد اٞتزء، واآلثار ىي 

كتاب : علي بن ٤تمد بن علي الشريف اٞترجاين  .   05 ـ، ص 204 ، مكتبة الشروؽ الدولية ، مصر ، 4ا١تعجم الوسيط ، ط
 ػػ . 13التعريفات ، ص 

اٟتد ُب اللغة ىو الفاصل بُت الشيئُت لئبل خيتلط أحدمها باآلخر، أو لئبل يتعدى أحدمها على اآلخر ، وٚتعو حدود ، وحد كل ( 2)
شيء منتهاه ؛ ألنو يرده ودينعو عن التمادي ، وحدود اهلل عز وجل ىي األشياء اليت بُت ٖترديها وٖتليلها وأمر أف ال يتعدى شيء منها 

 : ، وىي على ضربُت 
 .األوؿ منها ، حدود حدىا للناس ُب مطاعمهم ومشارّٔم ومناسكهم وغَت ذلك ٦تا حـر وحلل عليهم منها - 
 .والثاين منها ، عقوبات جعلت ١تن ارتكب بعض ا١تنهيات مثل السرقة والزنا والقذؼ وغَتىا - 

وعند اٟتنفية فاٟتد ىو ." عقوبة مقدرة شرعا سواء أكانت حقا هلل تعاىل أـ للعبد : " أما اٟتد ُب اصطبلح الشرع فهو عند اٞتمهور 
الفقو اإلسبلمي :وىبة الزحيلي  .   800، 799 ، ص 1لساف العرب ج: ابن منظور ."    عقوبة مقدرة واجبة حقا هلل عز وجل :" 

 .12 ـ، ص1985 ، دار الفكر، دمشق ، 2 ، ط6وأدلتو ، ج
وىبة .   وىذا التعريف مستفاد من ا١تعٌت اللغوي للقصاص وىو ا١تماثلة ." ٣تازاة اٞتاين ٔتثل ما فعلو :" القصاص شرعا ٔتعٌت ( 3)

 . 261 ، ص 6الفقو اإلسبلمي وأدلتو ، ج: الزحيلي 
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طبقاً ألحكاـ الفقو اإلسبلمي؛ نظرا لؤلحكاـ (1)أتطرؽ ُب األوؿ منها إىل آثار الرجوع ُب الشهادة بالزنا
ا٠تاصة وا١تتميزة اليت وضعها الشارع اٟتكيم ٢تذه اٞتردية الشنعاء، سواء من حيث إثباهتا أو من حيث 

 .العقوبة عليها أو الرجوع عن الشهادة ّٔا 
  كما أتطرؽ ُب الفرع الثاين إىل آثار الرجوع ُب الشهادة على سائر جرائم اٟتدود والقصاص من منظور 

 .الفقو اإلسبلمي ، أما موقف ا١تشرع اٞتزائري ٦تا ذكر فمحل بيانو ُب الفرع الثالث من ىذا ا١تطلب 
  أثر الرجوع في الشهادة بالزنا قبل الحكم في الفقه اإلسالمي : الفرع  األول

  إذا شهد الشهود على وقوع الزنا ٍب رجعواْ ُب شهادهتم تلك قبل صدور اٟتكم القضائي، فإنو يًتتب 
 :على ذلك عدد من اآلثار أذكرىا فيما يلي 

 :قامة حد القذؼ على الشهود إ .1
 وا١تراد ىنا أنو إذا رجع الشهود ُب شهادهتم على الزنا قبل أف حيكم القاضي ّٔا فقد وجب على ىؤالء 

 ؛ ألف (3)،وىو أف ُُيلد كل واحد منهم ٙتانُت جلدة كما بُت ذلك الفقو اإلسبلمي(2)الشهود حد القذؼ
  .(4)كبلـ الشهود حينئذ انعقد قذفاً وليس شهادة

                                                           

." إيبلج مسلم مكلف حشفتو أو قدرىا ُب فرج آدمي مطيق للوطء عمدا ببل شبهة :" الزنا ُب اصطبلح الفقو اإلسبلمي ىو ( 1)
ويعد الزنا من جرائم اٟتدود ، وعقوبتو ىي اٞتلد إذا كاف الفاعل بكرا،والرجم إذا كاف ثيبا ، وقد احتاط الشارع اٟتكيم ُب تنفيذ حد 
الزنا بقدر ما شدد العقاب عليو ؛ حيث ُيب إلثبات وقوع الزنا شهادة أربع رجاؿ عدوؿ قد رأوا عملية الزنا كا١تيل ُب ا١تكحلة، وال 

بلغة السالك ألقرب :   أٛتد الصاوي –. يقاـ اٟتد إال بعد التيقن الكامل من حدوث الزنا فعبل، وإال فإف اٟتدود تدرأ بالشبهات 
ط ، دار . ، د2فقو السنة ، ج : سيد سابق .    233 ـ ، ص 1995 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط4ا١تسالك ، ج 

 ػػ.662 ـ،ص 2008الفكر، بَتوت ، 
أٛتد بن  .   517 ـ ، ص 2013 ، دار ابن حـز ، بَتوت ، 1القوانُت الفقهية ، ط: ٤تمد بن أٛتد بن جزي الغرناطي ( 2)

  215 ، ص 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج: ٤تمد بن حسُت بن علي الطوري .   301 ،ص 10الذخَتة ، ج:إدريس القراُب 
والذين يرموف احملصنات ٍب مل يأتوا بأربعة  }:لقد أوضح اهلل تعاىل ُب القرآف الكرًن صورة القذؼ ا١توجب للحد ُب قولو عز وجل ( 3)

ولقد أٚتع علماء األمة على ٖترًن القذؼ وعده من كبائر الذنوب ،  . 23:سورة النور ، اآلية  {...شهداء فاجلدوىم ٙتانُت جلدة 
اإلسبلـ  والبلوغ  واٟترية  والعفاؼ ، ومل يأت بأربعة شهداء فإنو : فكل من قذؼ الزنا أو اللواط ٦تن توافرت فيو أوصاؼ أربعة وىي 

النور؛ ٠تصوص الواقعة ا١تذكورة  ُيلد ٙتانُت جلدة ، سواء أكاف ا١تقذوؼ ذكرا أـ أنثى ، وإمنا خص اهلل تعاىل اإلثبات بالذكر ُب سورة
ػػ أبو بكر ٤تمد بن إبراىيم بن . ا١تتعلقة بقضية اإلفك من جهة، وألف قذؼ النساء أغلب وأشنع من حيث الواقع من جهة أخرى 

 ـ ، ص 2005 ، مكتبة مكة الثقافية ، اإلمارات العربية ا١تتحدة ، 1 ، ط7اإلشراؼ على مذىب العلماء ، ج: ا١تنذر النيسابوري 
 ، دار علماء 2 ، ط6األفناف الندية شرح منظومة السبل السوية لفقو السنن ا١تروية ، ج:زيد بن ٤تمد بن ىادي ا١تدخلي .  310

  . 66 ـ ، ص 1993السلف ، اإلسكندرية ، 
  .288 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج:  أبو بكر بن مسعود الكاساين (4)
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 وقد اتفق ٚتهور الفقهاء على وجوب اٟتد ػػػػػ أي حد القذؼ ػػػػػ على الشهود الراجعُت ُب الشهادة على 
أخطأنا ُب الشهادة عليو :  ، أما إف قالواْ (1)الزنا قبل اٟتكم إذا اعًتفواْ بتعمد الكذب على ا١تشهود عليو

: (2)ففي لزـو إقامة حد القذؼ عليهم وجهاف

 .منع إقامة اٟتد عليهم ؛ ألف ا١تخطئ معذور  : األول

وجوب إقامة اٟتد عليهم ؛ ألنو كاف من حق الشهود الًتوي والتثبت قبل اإلدالء بشهادهتم  : الثاني
 .وىذا ىو األظهر واألرجح عند الفقهاء 

 : منع القضاء بشهادة الراجعُت ُب شهادهتم على الزنا قبل اٟتكم وعدـ جواز اٟتكم ّٔا  .2

حيكم : الذي ُحكي عنو قولو –رٛتو اهلل تعاىل -  وقد ذىب إىل ذلك ٚتيع الفقهاء عدا أيب ثور 
بالشهادة ولو رجع الشهود قبل اٟتكم ، وىذا القوؿ ٥تالف للصواب على حد رأي عامة الفقهاء الذين 

 : ردواْ على أيب ثور ػػػػ رٛتو اهلل تعاىل ػػػػ باٟتجج التالية 

من احملتمل أف يكوف الشهود صادقُت ُب الشهادة كاذبُت ُب الرجوع ، وحيتمل أف يكونواْ صادقُت ُب  (1
 .                                                (3)الرجوع كاذبُت ُب الشهادة ؛ ٦تا يفضي إىل وقوع الشك، وال ُيوز اٟتكم مع وجود الشك

 .(4)إف الشهادة شرط اٟتكم ، وبالتايل فإذا زالت الشهادة قبل صدور اٟتكم فإف ىذا األخَت ال ُيوز (2

 إف رجوع الشهود ُب شهادهتم قبل اٟتكم ّٔا فيو إظهار لكذّٔم، ومن ٍب ال ُيوز للقاضي أف حيكم  (3
 .(5)بشهادهتم

                                                           

  .276 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج : حييي بن شرؼ النووي ( 1)
  .123 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 2)
الوسيط ُب : ٤تمد الغزايل  .   464 ، ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي ( 3)

: ٤تمود بن أٛتد العيٍت .   123 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت   .   388 ، ص 7ا١تذىب ، ج
الكاُب : ابن قدامة ا١تقدسي  .   415اإلكليل شرح ٥تتصر خليل ، ص : ٤تمد األمَت  .   240 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج

  .153 ، ص 2، ج 
  .245 ، ص 14الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 4)
  .245 ، ص 14الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 5)
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 أما حجة أيب ثور ػػػػػ رٛتو اهلل ػػػػػ فيما ذىب إليو من جواز اٟتكم بشهادة َمن رجعواْ قبل اٟتكم، فهي أف 
 .(1)الشهادة قد أُديت فبل تبطل برجوع الشهود كما لو رجعواْ بعد اٟتكم

  والراجح عندي ىو قوؿ ٚتهور الفقهاء ؛ فلو جاز اٟتكم بالشهادة ا١ترجوع فيها قبل اٟتكم لتقررت 
الكثَت من األحكاـ اٞتائرة بغَت وجو حق ، وٟتلَّْت شهادة الزور ٤تل الشهادة الصادقة ، وىذا ما من 

 .شأنو تضليل العدالة وتقليل ثقة الناس ُب جهة القضاء 

 :عدـ الضماف  .3

 فإذا شهد الشهود على الزنا ٍب رجعواْ قبل اٟتكم فبل ضماف عليهم ؛ وذلك لعدـ وجود اإلتبلؼ ، أي 
 .، ومن ٍب ال يتصور وجوب الضماف حيث ال يوجد إتبلؼ (2)أف الشهود ىنا مل يتلفواْ شيئاً 

 :التعزير  .4

 يعزر الشاىد على الزنا ُب حالة رجوعو ُب شهادتو قبل اٟتكم ّٔا عند اٟتنفية سواء أكاف متعمدا أو 
. (3)٥تطئاً ُب شهادتو اليت رجع عنها ؛ ألنو ىنا يعترب مفسقاً لنفسو عندىم

 :ُب حالة تعمد الكذب (4)التفسيق .5

 فإذا رجع الشهود على الزنا ُب شهادهتم قبل اٟتكم ّٔا فإهنم يُفسَّقوف إذا تبُت تعمدىم الكذب 
، ٓتبلؼ ما لو تبُت خطؤىم ُب الشهادة فإهنم ال يفسقوف ؛ ألف ا٠تطأ معفو عنو ُب (5)وشهادة الزور

 .الفقو اإلسبلمي 

                                                           

  .245 ، ص 14الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
 ، 7شرح فتح القدير، ج : ابن ا٢تماـ  .   288 ، ص  6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 2)

  .71، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ،ج: عبد الغٍت الغنيمي  .   445ص 
البناية ُب شرح : ٤تمود بن أٛتد العيٍت  .    232 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج:  ابن عابدين (3)

  .240  ، ص 8ا٢تداية ، ج
 .يًتتب على تفسيق الشاىد التجريح ُب عدالتو ٦تا دينع قبوؿ شهادتو أماـ القضاء ( 4)
 .   332 ، ص 4حاشيتا قليويب وعمَتة ، ج:شهاب الدين أٛتد بن أٛتد بن سبلمة القليويب،وشهاب الدين أٛتد الربلسي ( 5)

 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت  .   268 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي 
123 . 
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  أثر الرجوع في الشهادة بغير الزنا قبل الحكم في الفقه اإلسالمي:الفرع الثاني

أو شرب (3)أو الردة(2)أو اٟترابة(1) إذا رجع الشهود ُب شهادهتم بغَت الزنا كرجوعهم ُب الشهادة على السرقة
 :،وكاف ىذا الرجوع قبل اٟتكم بشهادهتم تلك فإنو يًتتب عن ذلك اآلثار التالية (4)ا٠تمر أو القتل

 : سقوط شهادهتم وامتناع اٟتكم ّٔا  .1

فإذا رجع الشهود ُب شهادهتم قبل اٟتكم ّٔا فإف تلك الشهادة تُػْلغى وديتنع اٟتكم ّٔا ؛ألف اٟتكم ال 
يثبت إال بالقضاء ، والقضاء بالشهادة ، وقد وقع التناقض ُب ىذه األخَتة ، وبالتايل مل ُيز للقاضي أف 

 .(5)يصدر حكمو بناء على تلك الشهادة

 : عدـ الضماف.2

إف رجوع الشهود ُب الشهادة قبل اٟتكم ّٔا ال يوجب عليهم الضماف ؛ وسبب عدـ لزـو الضماف ىنا 
. (6)ىو  عدـ وجود اإلتبلؼ

 

 

                                                           

ػػ أٛتد بن ". أخذ مكلف نصابا من ماؿ ٤ترز لغَته ببل شبهة قويت خفية  بإخراجو  من حرز غَت مأذوف  فيو :" السرقة ىي ( 1)
 ػػ . 469 ، ص 4الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك إىل مذىب اإلماـ مالك ، ج: ٤تمد الدردير 

ػػ  ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن . قطع الطريق بغرض منع مرور الغَت أو ألخذ مالو على وجو يتعذر معو الغوث : اٟترابة ىي ( 2)
 ػػ . 427  ، ص 8مواىب اٞتليل ، ج: اٟتطاب 

ػػ  أبو عمر يوسف بن ٤تمد بن عبد الرب . اإلعبلف الطوعي عن االنتقاؿ عن دين اإلسبلـ إىل غَته من سائر األدياف : الردة ىي ( 3)
 ػػ . 584الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة ا١تالكي ، ص : النمري القرطيب 

التشريع اٞتنائي : ػػ  عبد القادر عودة . القتل فعل من العباد تزوؿ معو اٟتياة ، أي ىو عبارة عن إزىاؽ روح آدمي آخر ( 4)
 ػػ.06 ، ص 2اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي ، ج

٤تيي الدين بن شرؼ .    91 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج: علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي ( 5)
 .    344 ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج: ابن مفلح اٟتنبلي  .   206 ، ص 23كتاب آّموع شرح ا١تهذب للشَتازي ، ج: النووي 

  .445 ، ص 7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ 
 ، 5الفتاوى ا٢تندية ، ج: الشيخ نظاـ وٚتاعة من علماء ا٢تند  .   71 ، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ،ج: عبد الغٍت الغنيمي ( 6)

  .445 ، ص 7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ  .    303ص 
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  :وجوب التعزير .3

 ، كما ذىب إىل ذلك (1)  ُيب التعزير ُب حق الشهود الراجعُت ُب شهادهتم قبل اٟتكم ّٔا عند اٟتنفية
رٛتهما اهلل - ابن القاسم ػػػػػػػػ رٛتو اهلل ػػػػػػػػػ من ا١تالكية أيضاً ،خبلفاً ١تا ذىب إليو كل من أشهب وسحنوف 

 إىل أنو ال تعزير على الشاىد إذا رجع ُب شهادتو قبل اٟتكم ّٔا ؛ وتربير ذلك عندمها ىو ٥تافة –تعاىل 
أف ال يرجع أحد أبداً خوفاً من العقوبة ،مثل ا١ترتد اذا تاب فإنو ال يعاقب ،وىذا الرأي ىو الذي ُيري 

 .(2)بو العمل عند ا١تالكية

 :  التفسيق ُب حالة تعمد الكذب 04 

 فإذا رجع الشهود ُب شهادهتم  قبل اٟتكم ّٔا، ٍب اعًتفواْ بالكذب أو تبُت أهنم تعمدواً الكذب أو  
شهادة الزور فإهنم حينئذ فسقة وال تقبل شهادهتم فيما يستقبل من الزماف ، وىذا ما ذىب إليو ا١تالكية 

.      (3)والشافعية

  موقف المشرع الجزائري من الرجوع في الشهادة قبل الحكم في القضايا الجزائية:الفرع الثالث

 .     سأبُت ىنا أثر الرجوع ُب الشهادة قبل اٟتكم بالنسبة للقاضي ، ٍب بالنسبة للشاىد 

   بالنسبة للقاضي: أوال 

  لقد منح ا١تشرع اٞتزائري للقاضي سلطة تقديرية واسعة ُب تقدير قيمة الشهادة اليت يديل ّٔا الشاىد 
أماـ أي جهة قضائية ، فبعد تصرحيات الشهود فإف للقاضي سلطة مطلقة لوزف قيمة شهادهتم ،ومن ٍب 

، سيما وقد ساد ُب القوانُت الوضعية اٟتديثة مبدأ حرية القاضي (4)ديكنو األخذ ّٔا ،أو عدـ األخذ ّٔا
ُب تكوين اقتناعو، أي أف القاضي ُحرّّ ُب تكوين عقيدتو من أيٍّ دليل يُطرح أمامو دوف مطالبتو بتربير 

                                                           

البناية ُب شرح : ٤تمود بن أٛتد العيٍت  .   232 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 1)
  240 ، ص 8ا٢تداية ، ج

 ، 10البياف والتحصيل ، ج : ابن رشد القرطيب  .   174 ، ص 1البهجة ُب شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السبلـ التسويل ( 2)
  .76ص 

  .267 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي  .   76 ، ص 10البياف والتحصيل ، ج : ابن رشد القرطيب ( 3)
 . 157  ـ ، ص2010ط ، دار ا٢تدى ، اٞتزائر ، .تبلـز مبدأ اإلثبات اٟتر باإلقناع الذاٌب للقاضي اٞتزائي ، د: أغليس بوزيد ( 4)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

114 

 

، وُب ىذا الشأف فقد نصت ا١تادة (1)اقتناعو، وىو ُب كل ذلك ال خيضع ألية رقابة سوى رقابة ضمَته
ُيوز إثبات اٞترائم بأي طريق من طرؽ اإلثبات :" من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري على أنو212/1

". ما عدا األحواؿ اليت ينص فيها القانوف على غَت ذلك وللقاضي أف يصدر حكمو تبعا القتناعو ا٠تاص
ومن ىنا يتضح جليا أف ا١تشرع اٞتزائري قد منح للقاضي اٞتزائي السلطة التقديرية ا١تطلقة لوزف قيمة 

ومن ٍب . (2)األدلة ا١تعروضة عليو ،وحدد لو معيارا واحدا ُب ذلك وىو االقتناع الشخصي للقاضي نفسو
فالقانوف ال يُلزِـ القاضي بقبوؿ رجوع الشاىد ُب شهادتو السابقة ، وبالتايل ديكنو إصدار اٟتكم 

باالستناد لتلك الشهادة ا١ترجوع عنها ، وُب الوقت نفسو ديكنو االعتداد برجوع الشاىد وعدـ االعتماد 
  .    (3)على تلك الشهادة تبعاً للسلطة التقديرية ا١تمنوحة لو ُب ىذا آّاؿ

 بالنسبة للشاهد                                                                                                    : ثانيا

 مل ينص القانوف اٞتزائري على عقوبة ٤تددة على الشاىد الراجع ُب شهادتو ،ولذا فالرجوع ُب الشهادة 
ال يعد جردية يعاقب عليها القانوف، إْذ ال جردية وال عقوبة إال بنص القانوف ػػػػػػ كما ىو معلـو ػػػػػػ إال أنو 

وُب حالة ما إذا ثبت أف الشاىد تعمد اإلدالء بتصرحيات كاذبة أماـ جهة القضاء فهنا يتعُت على 
 .  احملكمة تطبيق األحكاـ القانونية ا٠تاصة بشهادة الزور

  أثر الرجوع في الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ في قضايا الحدود والقصاص:المطلب الثاني

 إذا رجع الشهود ُب شهادهتم بعد أف صدر اٟتكم القضائي وتعلق األمر بقضية من قضايا اٟتدود 
والقصاص ُب الفقو اإلسبلمي، أو من ا١تواد اٞتزائية ُب القانوف اٞتزائري، فإنو يًتتب عن ذلك آثار 

سأتطرؽ إليها من خبلؿ ثبلثة فروع ، يتضمن األوؿ منها تلك  اآلثار ا١تًتتبة عن الرجوع ُب الشهادة 
بالزنا من منظور الفقو اإلسبلمي ، ُب حُت أتناوؿ ُب الثاين منها اآلثار الناٚتة عن الرجوع ُب الشهادة 

. بغَت الزنا، ٍب ُب الفرع الثالث أتطرؽ إىل موقف ا١تشرع اٞتزائري من ىذا النوع من الرجوع 

 

 
                                                           

 .198اإلثبات بشهادة الشهود ُب القانوف اٞتزائري ، ص : براىيمي صاحل ( 1)
  .337 ، ص 1إثبات اٞتردية على ضوء االجتهاد القضائي ، ج : ٧تيمي ٚتاؿ ( 2)
  .241الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضي ، ص : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 3)
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  أثر الرجوع في الشهادة بالزنا بعد الحكم وقبل التنفيذ في الفقه اإلسالمي:الفرع األول

 أي قبل تنفيذ –    إف رجوع الشهود ُب شهادهتم على جردية الزنا إذا ًب بعد اٟتكم ّٔا وقبل اإلمضاء 
 :  يرتب اآلثار التالية –اٟتكم الصادر بناء على تلك الشهادة 

 : منع تنفيذ اٟتكم -1

       فإذا رجع الشاىد ُب شهادتو بعد اٟتكم وقبل اإلمضاء فإف على القاضي أف ديتنع عن تنفيذ 
حكمو ُب حق ا١تشهود عليو ُب جرائم اٟتدود والقصاص بوجو عاـ ؛ ألف ىذا النوع من اٞترائم يسقط 

إدرءوا اٟتدود عن :"بالشبهة ، والرجوع ُب الشهادة شبهة ظاىرة ، وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ 
ا١تسلمُت ما استطعتم ، فإف كاف لو ٥ترج فخلوا سبيلو فإف اإلماـ أف خيطئ ُب العفو خَت من أف خيطئ 

  .(1)"ُب العقوبة 

    ووجو الداللة من ىذا اٟتديث ىو لزـو منع تنفيذ اٟتكم لوجود ا١تخرج وىو رجوع الشاىد ، وحىت 
 .مع احتماؿ صدؽ الشهادة السابقة للشاىد فإف تنفيذ حكم العفو أوىل من تنفيذ حكم العقوبة 

    ومن جهة أخرى فإف احملكـو بو عبارة عن عقوبة، ومل يبَق ظن استحقاقها وال سبيل إىل جربىا، فلم 
 . (2)ُيز استيفاؤىا

 :  إقامة اٟتد -2

 ؛ألف كبلـ الشهود (3)     حيد الشهود على الزنا ُب حالة رجوعهم ُب الشهادة بعد اٟتكم وقبل تنفيذه
وإف صار شهادة باتصاؿ القضاء بو فقد انقلب قذفاً برجوعهم ، وقد صارواْ بذلك الرجوع قذفة وبالتايل 

 .(4)وجب إقامة اٟتد عليهم

                                                           

 ، كتاب اٟتدود ، باب درء اٟتدود ،اٟتديث 33 ، ص 4سنن الًتمذي ، ج: ٤تمد بن عيسى الًتمذي : رواه الًتمذي ، ينظر( 1)
  .1424: رقم

ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي، : إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي .   245 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 2)
  . 87 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج: علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي  .   464، ص 3ج
ط ، دار إحياء الكتب العربية ، دوف ذكر بلد النشر ، . ، د4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ، ج: ٤تمد عرفة الدسوقي ( 3)
   . 415اإلكليل شرح ٥تتصر خليل ، ص : ٤تمد األمَت  .     207ت ، ص .د
  .288 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 4)
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   أما ُب حالة رجوع شاىد واحد من بُت أربعة شهود على الزنا بعد اٟتكم وقبل التنفيذ فعند أيب حنيفة 
وأيب يوسف ػػػػػػػ رٛتهما اهلل ػػػػػػػ ُيب إقامة اٟتد على ٚتيع الشهود سواء َمن رجع منهم وَمن مل يرجع ، 

 رٛتو اهلل –أيضا ورواية عن االماـ أٛتد -  رٛتو اهلل تعاىل–وىذا ىو الرأي األظهر عند اإلماـ مالك 
وحجتهم فيما ذىبواْ إليو أف اإلمضاء ُب باب اٟتدود من القضاء ؛ بدليل أفَّ َعَمى  . (1) أيضا–تعاىل 

الشهود أو رِدَّهتم قبل اٟتكم كما دينع القضاء فَبعده دينع من اإلمضاء ، فكاف رجوع الشاىد قبل 
اإلمضاء ٔتنزلة رجوعو قبل اٟتكم،ومعلـو أنو لو رجع قبل اٟتكم حيد ٚتيع الشهود،فكذلك إذا رجع بعد 

  .(2)اٟتكم وقبل اإلمضاء

 فذىب إىل أنو إذا رجع أحد أربعة شهود على الزنا – رٛتو اهلل تعاىل – أما ٤تمد بن اٟتسن من اٟتنفية 
فحينئذ حيد الراجع فقط ؛ ألف كبلـ الشهود وقع شهادة التصاؿ القضاء بو، فبل ينقلب قذفاً إال 

 أي وحده دوف سائر –بالرجوع ،وىنا مل يرجع سوى واحد من الشهود ، فينقلب كبلمو خاصة قذفاً 
 .(3) ومل يصح رجوعو ُب حق الشهود الذين مل يرجعواْ ، فيبقى كبلمهم شهادة وال حيدوف–الشهود 

 أف ما ذىب إليو ٤تمد بن اٟتسن ػػػػػ رٛتو اهلل تعاىل ػػػػػ أقوى من حيث اٟتجة – ُب نظري –  ويبدو 
َرى ِواْزرَ  َواِارَةٌ  َ ِزرُ  َواَل  }:العقلية من جهة،كما يؤيده النقل من جهة ثانية كما ُب قولو تعاىل   ِإَلى ثُمَّم  ُأخْز

َتِلُفوَن  ِفيهِ  ُ نْزُتمْز  ِبَما فَفيَفَنبِّبُ ُكمْز  َمرْزِجُعُكمْز  رَبِّبُكمْز   وإف كانت إخبار عن – ، فهذه اآلية الكردية (4){َ خْز
الواقع يـو القيامة ُب جزاء اهلل  ػػػػ عزَّ وجلَّ ػػػػ وحكمو وعدلو، أي أفَّ النفوس ٕتازى بأعما٢تا إْف خَتاً 

 إال أفَّ –فخٌَت وإْف شرّاً فشرّّ،وإفَّ من عْدؿ ا١توىل تبارؾ تعاىل أف ال  حيمل من خطيئة أحد على أحد 
 .ىذا ا١تعٌت نفسو الذي ذكره ا١تفسروف ديِكُن أْف ُيري على األحكاـ الدنيوية وواقع الناس ُب ىذه اٟتياة 

  : التعزير-3
 .(5)ُيب التعزير ُب حق الشهود إذا رجعواْ ُب شهادهتم بعد اٟتكم وقبل التنفيذ عند فقهاء اٟتنفية

                                                           

  239 ، ص 6ا١تدونة الكربى ، ج : مالك بن أنس  .  510 ،ص 5الفتاوى ا٢تندية ،ج: الشيخ نظاـ وٚتاعة من علماء ا٢تند ( 1)
  .289 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 2)
  .289 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 3)

  .164: سورة األنعاـ  ، اآلية ( 4)
: ٤تمود بن أٛتد العيٍت  .    215 ، ص 7تكملة البحر الرائق شرح  كنز الدقائق ، ج: ٤تمد بن حسُت بن علي الطوري ( 5)

  .241 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج
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 أثر الرجوع في الشهادة بغير الزنا بعد الحكم وقبل التنفيذ في الفقه اإلسالمي :الفرع الثاني
 :  إف رجوع الشهود ُب شهادهتم بغَت الزنا بعد اٟتكم وقبل تنفيذه يرتب اآلثار التالية 

 : عدـ إبطاؿ اٟتكم -1
 فرجوع الشاىد ُب شهادتو بعد اٟتكم  وقبل اإلمضاء أو التنفيذ ال يؤدي إىل نقض اٟتكم الصادر بناء 

 : على الشهادة السابقة عند ٚتهور الفقهاء لسببُت 

أف الكبلـ الثاين للشاىد ليس بأْوىل من كبلمو األوؿ وال كبلمو األوؿ بأْوىل من الثاين، وبالتايل  : األول
يقع التناقض ، ومعلـو أف الكبلـ ا١تتناقض ساقط العربة من جهة العقل ومن جهة الشرع، فبل ينقض بو 

 .(1)حكم القاضي؛ لئبلَّ يؤدي إىل التسلسل

ألف اٟتكم القضائي إمنا ًب شرط شهادة الشاىد ، فلم ُيز نقضو باحتماؿ ا٠تطأ ُب الرجوع ، : الثاني 
 ، وبياف احتماؿ ا٠تطأ أنو حيتمل أف الشاىد (2)كما لو ظهر للحاكم أنو أخطأ ُب اجتهاده باجتهاد ثاف

 .(3)كذب ُب الرجوع ال ُب الشهادة

   على أف بعض اٟتنفية ذىبواْ ُب حالة رجوع الشاىد بعد اٟتكم إىل أنو ينظر ٟتاؿ ذلك الشاىد ، فإف 
كاف حالو عند الرجوع أفضل من حالو وقت الشهادة من حيث العدالة صح رجوعو، وبالتايل يتم نقض 

اٟتكم ، أما إف كاف حالو وقت الرجوع مثل حالو عند الشهادة أو دونو فبل ينقض اٟتكم وال ُيب 
 .الضماف عندئذ 

ولكن ىذا الرأي قد ًب رده واعتباره غَت صحيح من طرؼ علماء اٟتنفية أنفسهم؛ ١تخالفتو ما نقلوه من 
  .(4)وجوب الضماف على الشاىد إذا رجع بعد اٟتكم

 .(5)إف الرجوع ُب الشهادة بعد اٟتكم ال ينقضو مطلقا: وقد حسم فقهاء ا١تالكية ا١تسألة بقو٢تم
                                                           

  .  445 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 1)

 كما نقل – رضي اهلل تعاىل عنهم –، واألصل فيها إٚتاع الصحابة الكراـ "االجتهاد ال ينقض باالجتهاد :" وىنا تطبق قاعدة ( 2)
ذلك ابن الصباغ  رٛتو اهلل؛ فلو حكم اٟتاكم بشيء ٍب تغَت اجتهاده مل ينقض األوؿ حىت ولو كاف الثاين أقوى ؛ ٤تافظة على استقرار 

 ػػ  .137األشباه والنظائر ،  ص : ػػ  جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي . األحكاـ 
  .636العدة شرح العمدة  ، ص : عبد الرٛتن بن إبراىيم ا١تقدسي ( 3)
  .217 ، ص 7تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج: ٤تمد بن حسُت بن علي الطوري ( 4)
  .206 ، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ، ج: ٤تمد عرفة الدسوقي ( 5)
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 : عدـ استيفاء العقوبة من ا١تشهود عليو -2

   فإذا كاف رجوع الشهود بعد اٟتكم أي القضاء وقبل االستيفاء أي اإلمضاء ،فبل ُتستوَب العقوبة من 
 ، ورجوع الشهود شبهة؛ نظراً الحتماؿ صدقهم ، وِمن (1)ا١تشهود عليو ؛ألف اٟتدود تسقط بالشبهات

 فيلـز الًتيُّث، إال أف اإلماـ مالك وابن ،(2)جهة أخرى فإف احملكـو بو عقوبة ال سبيل ٞتربىا إذ استوفيت
 ذىبا إىل أنو إذا رجع الشهود بعد اٟتكم و قبل االستيفاء ، فإف العقوبة – رٛتهما اهلل تعاىل –القاسم 

وقد خالفهما أشهب ػػػ رٛتو اهلل تعاىل ػػػ ُب .(3)تستوَب ُب الدـ؛ألف العمد وا٠تطأ ُب أمواؿ الناس سواء
ىذه ا١تسألة حيث ذىب إىل عدـ استيفاء العقوبة ُب الدـ مراعاة ٟترمتو،وإىل ىذا رجع ابن القاسم ػػػػ 

 . (4)رٛتو اهلل ػػػ أيضا

 : وجوب الضماف على الشهود الرجعُت -3

، وإمنا كانوا (5) إذا رجع الشهود بعد اٟتكم وقبل االستيفاء فإف عليهم ضماف ما أتلفوه بسبب شهادهتم
متلفُت بسبب لزـو حكم شهادهتم ،أي اتصاؿ القضاء الذي ال ُيوز نقضو ،ومع العلم بأنو ال ينقض 

القضاء بو كانوا معًتفُت بأف تسببهم ُب ذلك اإلتبلؼ كاف تعدياً؛ لكونو وقع على خبلؼ اٟتق ، 
  .   (6)والتسبب ُب اإلتبلؼ تعدياً يعترب سبباً للضماف

  التعزير  -01

  .(7)ُيب التعزيز ُب حق الشاىد إذا رجع بعد اٟتكم وقبل االستيفاء عند فقهاء اٟتنفية

                                                           

حاشية الروض ا١تربع شرح زاد : عبد الرٛتن بن القاسم العاصمي.   389 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل ( 1)
  .624ت ، ص .، دوف ذكر بلد النشر ، د1، ط7ا١تستقنع ج

   .382 ، ص 5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج:  منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب (2)
  .174 ، ص1البهجة ُب شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السبلـ التسويل ( 3)
  .206 ، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ، ج: ٤تمد عرفة الدسوقي ( 4)
منصور بن يونس  .    174 ، ص 1الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك إىل مذىب اإلماـ مالك ، ج: أٛتد بن ٤تمد الدردير ( 5)

 7حاشية الروض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع ج: عبد الرٛتن بن القاسم  العاصمي .   697 ، ص 6شرح منتهى اإلرادات ،ج: البهوٌب 
  .624، ص 

  .  445 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 6)
  .240 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 7)
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  موقف القانون من الرجوع في الشهادة بعد الحكم في قضايا الجنايات : الفرع الثالث

  تًتتب عن رجوع الشاىد بعد اٟتكم أماـ جهة القضاء اٞتزائي بعض اآلثار، وىي تتعلق ُب ٣تملها إما 
 . باٟتكم  القضائي الصادر ، أو ا١تسؤولية ا١تنوطة بالشاىد الراجع ُب شهادتو 

 األثر ا١تًتتب عن الرجوع ُب الشهادة بعد اٟتكم ُب القضايا اٞتزائية على اٟتكم القضائي الصادر  : أوال

 إذا أدىل الشاىد بشهادتو ُب قضية جزائية ٍب رجع عن تلك الشهادة قبل اٟتكم ّٔا من طرؼ اٞتهة 
اٟتالة األوىل أف يثبت أف الشهادة  ا١تؤداة  إمنا ىي شهادة زور : القضائية ، فنكوف ىنا إزاء حالتُت 

 . تعمد فيها الشاىد الكذب واالفًتاء على احملكـو عليو 

  واٟتالة الثانية تتمثل ُب عدـ ثبوت شهادة الزور ُب حق احملكـو عليو ، فاٟتالة األوىل تصح سببا للطعن 
كما -ُب الدعوى ا١تشهود فيها زورا ، والنص القانوين واضح ُب ىذه ا١تسألة (1)بالتماس إعادة النظر

، أما اٟتالة الثانية فسيتبُت لنا مدى اعتبار ٣ترد رجوع الشاىد بعد اٟتكم سببا للطعن - سيتضح
 . (2)بالتماس إعادة النظر ُب الدعوى

يعد التماس النظر : بناء اٟتكم على الشهادة الزور كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر : الحالة األولى
طريق غَت عادي للطعن ، وال يسمح بو سوى ُب األحكاـ الصادرة عن آّالس القضائية أو احملاكم مىت 

حازت قوة الشيء ا١تقضي فيو ، فإف ظهرت أدلة جديدة مل تكن قائمة وقت صدور اٟتكم ْتيث 

                                                           

التماس إعادة النظر مصطلح مستعمل ُب كل من القانوف ا١تصري واٞتزائري واللييب والكوييت والقطري ، ُب حُت تطلق عليو بعض ( 1)
القوانُت األخرى مصطلح إعادة احملاكمة ،كالقانوف األردين واللبناين والعراقي والسوري ، وىو طريق غَت عادي للطعن ُب األحكاـ 
اٟتائزة  لقوة القضية ا١تقضية ، يرفعو الطرؼ بناء على أحد األسباب ا١تعينة بالنص حصرا أماـ اٞتهة القضائية ذاهتا ابتغاء سحب 

: ػػ عوض أٛتد الزعيب . اٟتكم الذي أصدرتو عن خطأ منها،أو بسبب فعل احملكـو عليو ، والقياـ بالتحقيق ُب القضية من جديد 
: " ػػ ، ويعرؼ إعادة النظر أيضا بأنو  . 908 ـ ، ص 2006ط  ، دار وائل للنشر ، عماف ، . ، د2أصوؿ احملاكمات ا١تدنية ، ج

طريق طعن غَت عادي يقرره القانوف ُب حاالت حددىا على سبيل اٟتصر ضد أحكاـ اإلدانة الباتة ُب موضوع معُت ؛إلصبلح خطأ 
 ، ٣تد ا١تؤسسة اٞتامعية 1الوجيز ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية ، ط:  عبده ٚتيل غصوب –" . قضائي تعلق بتقدير وقائع الدعوى 

 ػػ     .559 ـ ، ص 2011للدراسات والنشر والتوزيع ، بَتوت ، 
  .475الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضي ، ص : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 2)
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 الذي سنو (1)الطعن ّٔذا الطريق-حينئذ-تكشف وجود خطأ ُب إدانة ا١تتهم ّتناية أو جنحة ، فإنو ديكن
 . وحدد شروطو وإجراءاتو وحاالتو (2)ا١تشرع اٞتزائري على غرار سائر التشريعات والقوانُت الوضعية

 مكرر من قانوف 531 و 531  وقد تناوؿ ا١تشرع اٞتزائري مسألة الطعن بإعادة النظر ُب ا١تادتُت 
اإلجراءات اٞتزائية ،وقد تضمنتا شروط الطعن بإعادة النظر، وكيفية تقدديو، واٟتاالت اليت ُيوز فيها ، 

 من قانوف 531ومن لو اٟتق ُب طلبو ،وكذا اٟتكم فيو واآلثار اليت تًتتب عنو ؛ ْتيث تنص ا١تادة 
ال يسمح بطلبات إعادة النظر،إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن آّالس :" اإلجراءات اٞتزائية على أنو 

القضائية أو األحكاـ الصادرة عن احملاكم إذا حازت قوة الشيء ا١تقضي فيو ، وكانت تقضي باإلدانة ُب 
 :جناية أو جنحة وُيب أف تؤسس 

 إما على تقدًن مستندات بعد اٟتكم باإلدانة ُب جناية قتل ترتب عليها قياـ أدلة كافية على وجود -1
 .آٍّت عليو ا١تزعـو قتلو على قيد اٟتياة 

 أو إذا أدين بشهادة الزور ضد احملكـو عليو شاىد سبق أف ساىم بشهادتو ُب إثبات إدانة احملكـو -2
 . عليو

 أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب اٞتناية أو اٞتنحة نفسها ْتيث ال ديكن التوفيق بُت -3
 .اٟتكمُت 

 أو أخَتا بكشف واقعة جديدة أو تقدًن مستندات كانت ٣تهولة من القضاة الذين حكموا باإلدانة -4
 .مع أنو يبدو منها أف من شأهنا التدليل على براءة احملكـو عليو 

  ويرفع األمر إىل احملكمة العليا بالنسبة للحاالت الثبلث األوىل مباشرة إما من وزير العدؿ ، أو من 
احملكـو عليو ، أو من نائبو القانوين ُب حالة عدـ أىليتو ، أو من زوجو أو فروعو ، أو أصولو ُب حالة 

 .وفاتو ، أو ثبوت غيابو 

 وُب اٟتالة الرابعة ، ال ُيوز ذلك لغَت النائب العاـ لدى احملكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير 
 .العدؿ 

                                                           

  .229 ،  ص 2ا١تستحدث ُب قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري ، ج: علي مشبلؿ ( 1)
 .ال يوجد اختبلؼ كبَت بُت ما حددتو القوانُت الوضعية العربية من شروط  وإجراءات وحاالت للطعن بالتماس إعادة النظر( 2)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

121 

 

وتفصل احملكمة العليا ُب موضوع دعوى إعادة النظر، ويقـو القاضي ا١تقرر ّتميع إجراءات التحقيق ، 
 .وعند الضرورة بطريق اإلنابة القضائية 

 ."وإذا قبلت احملكمة العليا الطلب قضت ، بغَت إحالة ، ببطبلف أحكاـ اإلدانة اليت تثبت عدـ صحتها 

 ا١تذكورة وُب فقرهتا األوىل ٧تد أف ا١تشرع اٞتزائري حدد على سبيل اٟتصر 531 فمن خبلؿ نص ا١تادة 
اٟتاالت اليت ُيوز فيها تقدًن التماس إعادة النظر ، حيث قصرىا على قضايا اٞتنايات واٞتنح ، ٍب ُب 

إذا أدين بشهادة : الفقرة الثانية من ا١تادة نفسها حصرىا ُب أربع حاالت ، يهمنا منها اٟتالة الثانية وىي 
 .الزور ضد احملكـو عليو شاىد سبق أف ساىم بشهادتو ُب إثبات إدانة احملكـو عليو 

  وقد أحسن ا١تشرع اٞتزائري فيما ذىب إليو ٓتصوص ىذه ا١تسألة ؛ فقد تصدر اٞتهة القضائية حكماً 
ُب قضية معينة ، ٍب يتضح ٢تا بعد ذلك أف اٟتكم مشوب أو مبٍت على شهادة كاذبة  ، وأنو لوال ىذه 

األخَتة ١تا كانت قد أصدرت حكمها بالصيغة ذاهتا ، ولذا فقد أجاز القانوف إعادة احملاكمة بشكل 
  .(1)استثنائي لتصحيح ا٠تطأ الوارد ُب اٟتكم ومن ٍب ٖتقيق العدالة ا١تنشودة 

رجوع الشاىد بعد اٟتكم ُب القضية اٞتزائية مع عدـ ثبوت شهادة الزور ُب حق احملكـو  : الحالة الثانية
 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية األسباب األربعة ا١تذكورة على سبيل اٟتصر 531/2تضمنت ا١تادة : عليو 

، فذكرت السبب الرابع واألخَت منها وا١تتمثل ُب  كشف واقعة جديدة أو تقدًن مستندات كانت ٣تهولة 
 .من القضاة الذين حكمواْ باإلدانة مع أنو يبدو منها أفَّ ِمن شأهنا التدليل على براءة احملكـو عليو 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية أنو ُب ىذه اٟتالة ال 531/4 وجدير بالذكر ىنا ما نصت عليو ا١تادة 
ُيوز أف يرفع طلب التماس إعادة النظر إىل احملكمة العليا إال من طرؼ النائب العاـ بناء على طلب 

 . وزير العدؿ

  وقد قصر ا١تشرع ىذا اٟتق على النائب العاـ وحده ؛ ٦تا فيو تضييق لطريق استعماؿ الطعن ُب ىذه 
اٟتالة على خبلؼ اٟتاالت األخرى ، أي اٟتاالت الثبلث األوىل ، وىي حاالت تبدو فيها جدية 

الطلب ١تا تدؿ عليو من خطأ اٟتكم أو تناقضو مع حكم هنائي آخر أو غَت ذلك ، أما اٟتالة الرابعة 

                                                           

، ٣تد ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بَتوت ، 1االٕتاىات اٟتديثة للمحاكمات اٞتزائية ، ط: زاكي صاُب ( 1)
 .464 ـ ، ص 2003
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فاألمر فيها ليس من الوضوح الكاُب كما ُب سائر اٟتاالت ؛ إذ يتعلق األمر ىنا بتقدير الوقائع أو 
 .(1)ا١تستندات اليت قد تظهر بعد اٟتكم دوف أف تكوف معلومة وقت احملاكمة

  و٦تا ٕتدر اإلشارة إليو فيما يتعلق ٔتوضوع إعادة النظر ومراجعة األحكاـ القضائية لو أساسو ُب الفقو 
 ُب كتابو – رضي اهلل عنو –اإلسبلمي الذي يعود ُب األصل إىل ما ورد عن ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب 

وال دينعك قضاء قضيتو باألمس ، راجعت فيو نفسك  :"ا١توجو إىل أيب موسى األشعري ػػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػػػ
 ".وىديت لرشدؾ ، فإف مراجعة اٟتق خَت من التمادي ُب الباطل 

 يوافق ٘تاما ما يعرؼ – رضي اهلل عنو –  فإف ىذا ا١تبدأ األساس الذي وضعو ا٠تليفة عمر بن ا٠تطاب 
   . (2)ُب القوانُت الوضعية بإعادة النظر أو مراجعة احملاكمة

  غَت أف الدارس ألصوؿ وإجراءات التقاضي ُب النظاـ القضائي اإلسبلمي يصل إىل نتيجة مفادىا أف 
ىذا األخَت يتميز بقاعدة إجرائية متفردة ، تتمثل ُب السلطة ا١تخولة للقاضي ُب مراجعة اٟتكم الصادر 

  .(3)عنو ودوف طلب من ا٠تصـو أنفسهم مىت أدرؾ ا٠تطأ وأراد مراجعتو

 .(4)"إذا قضى فيما اختلف فيو ، ٍب تبُت اٟتق ُب غَت ما قضى بو ،رجع عنو -:"  رٛتو اهلل –قاؿ القراُب 

من اجتهد من اٟتكاـ ٍب رأى أف اجتهاده خطأ ، أو قد خالف  :" – رٛتو اهلل –  وقاؿ الشافعي 
 .  (5)"كتابا أو سنة ، أو إٚتاعا ، أو شيئا مثل معٌت ىذا ، رده وال يسعو غَت ذلك 

    المسؤولية المتر بة عن الرجوع في الشهادة بعد صدور الحكم المستند إلى شهادة خاط ة : ثانيا  
دينح احملكـو عليو ا١تصرح :"  مكرر من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري على أنو 531   تنص ا١تادة 

برباءتو ٔتوجب ىذا الباب أو لذوي حقوقو تعويض عن الضرر ا١تادي وا١تعنوي الذي تسبب فيو حكم 
 .اإلدانة 

                                                           

 .178 ـ، ص 2010 ، منشأة ا١تعارؼ ، اإلسكندرية ، 1الوجيز ُب قضاء اٞتنح اٞتزائية وا١تستأنفة  ، ط: أٛتد ا١تنوُب ( 1)
ط ، در ا٠تلدونية ، .ضمانات ا٠تصـو أثناء مرحلة احملاكمة اٞتزائية ُب التشريعُت الوضعي واإلسبلمي ، د: عبد اٟتميد عمارة ( 2)

  .655 ـ ، ص 2010اٞتزائر ، 
ـ 2010 ، جسور للنشر والتوزيع ،اٞتزائر،1احملاكمة العادلة ُب النظاـ اٞتنائي اإلسبلمي وا١تواثيق الدولية ، ط: عمار بوضياؼ ( 3)

  . 59،ص 
  .133 ، ص 10الذخَتة ، ج:أٛتد بن إدريس القراُب ( 4)
  .210 ، ص 8األـ ، ج: ٤تمد بن إدريس الشافعي ( 5)
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 من ىذا القانوف ، ال دينح التعويض إذا ثبت أف 531/4   غَت أنو ُب اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 
احملكـو عليو تسبب كليا أو جزئيا ُب عدـ كشف الواقعة اٞتديدة أو ا١تستندات اٞتديدة ُب الوقت 

.                                                                                               ا١تناسب
 إىل 1 مكرر 137دينح التعويض من طرؼ ٞتنة التعويض طبقا لئلجراءات ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد 

 ."  من ىذا القانوف 14 مكرر 137
   فمن خبلؿ ىذه ا١تادة أوضح ا١تشرع اٞتزائري أف من حق ا١تتهم الذي صدر ُب حقو حكم هنائي، ٍب 
تبيػََّنْت براءتو أف حيصل على منحة تعويضية مادية من جهة ، وكذا حقو ُب تعويض معنوي دينح لو من 

أْجل رد االعتبار من جهة أخرى ، وا١تقصود بالتعويض عن ا٠تطأ القضائي ىنا ىو أف يصدر حكٌم باتّّ 
 531باإلدانة ٍب بعد ذلك تظهر براءة احملكـو عليو ويتم قبوؿ طلبو إعادة النظر وفقاً ألحكاـ ا١تادة 

مكرر من  قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري ا١تذكورة آنفاً،وعندئذ يتقدـ احملكـو عليو ا١تصرح برباءتو 
 : الذي دينح لو على شكلُت كما يلي (1)بطلب التعويض

 :التعويض المادي للمحكوم عليه  -1

   يقرر قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري اٟتق ُب تعويض مادي دينح للمحكـو عليو الذي ثبتت براءتو 
أو لذوي حقوقو ، على أف تتحمل الدولة مصاريف التعويض ا١تمنوح للمعٍت، أي ضحية ا٠تطأ القضائي 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري ، كما 1/1 مكرر 531أو ذوي حقوقو حسب نص ا١تادة 
تضيف ا١تادة نفسها أف من حق الدولة أف ترجع على الطرؼ ا١تدين أو ا١تبلّْغ أو الشاىد زورا ا١تتسبب ُب 

. إصدار حكم اإلدانة 

 :التعويض المعنوي للمحكوم عليه  -2

 باإلضافة إىل التعويض ا١تادي فإف القانوف ينص أيضاً على حق احملكـو عليو باإلدانة ُب التعويض 
 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري اليت تنص 1/2 مكرر 531ا١تعنوي بعد ثبوت براءتو حسب ا١تادة 

ينشر بطلب من ا١تدعي قرار إعادة النظر ُب دائرة اختصاص اٞتهة القضائية اليت أصدرت :" على أنو 
القرار  وُب دائرة ا١تكاف الذي ارتكبت فيو اٞتناية واٞتنحة ، وُب دائرة احملل السكٍت لطالب إعادة النظر 

                                                           

 ـ، 2017 ، دار ىومو  ،اٞتزائر ، 3 ، ط2قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري على ضوء االجتهاد القضائي  ، ج: ٧تيمي ٚتاؿ ( 1)
  .333ص 
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وآخر ٤تل سكن ضحية ا٠تطأ القضائي إذا توفيت ، وال يتم النشر إال بناء على طلب مقدـ من طالب 
 ."إعادة النظر 

 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية اٞتزائري 1/3 مكرر 531 وُب إطار التعويض ا١تعنوي أيضا تضيف ا١تادة 
باإلضافة إىل ذلك :" مسألة نشر القرار ذاتو ُب اٞترائد الصحفية، حيث تنص ا١تادة ا١تذكورة على أنو

وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة ُب ثبلث جرائد يتم اختيارىا من طرؼ اٞتهة القضائية 
 ."اليت أصدرت القرار 

  ولبياف وتوضيح ا١تسائل ا١تتعلقة بإجراءات التعويض ا١تادي وا١تعنوي البلحق باحملكـو عليو باإلدانة بعد 
ثبوت براءتو ، أورد ا١تثاؿ التايل من قضاء ٞتنة التعويض عن اٟتبس ا١تؤقت وا٠تطأ القضائي قرارىا 

 ، حيث أف ا١تدعي أقاـ دعوى 588/004 ـ ، فصبلً ُب ا١تلف رقم 10/03/2010الصادر بتاريخ 
تعويض عن اٟتبس ا١تؤقت، فذكر أنو ٘تت متابعتو ّتردية القتل العمدي على األصوؿ ٔتوجب طلب 

ـ ، 2008 17/09:افتتاحي إلجراء التحقيق، وأصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 
واستمرت إجراءات التحقيق وىو ٤تبوس لغاية صدور أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجو الدعوى لفائدة 

ـ، مع األمر برفع اٟتجز عن شاحنتو ، فقامت النيابة باستئنافو أماـ 20/04/2009: ا١تدعي بتاريخ
ـ يؤيد األمر ا١تستأَنف ، 13/05/2009:غرفة االهتاـ لدى آّلس القضائي الذي أصدر قراراً بتاريخ 

أين ًب اإلفراج عنو  والذي مل تطعن فيو النيابة بالنقض وصار القرار هنائياً ، حيث أف ا١تدعي ًب حبسو 
مؤقتاً بغَت مربر ١تدة ٙتانية أشهر تقريباً وٟتقتو أضرار مادية ومعنوية بليغة ، وقد قررت اللجنة رفض 

: التعويض عن الضرر ا١تادي لعدـ اإلثبات، ومنح ا١تدعي تعويضاً عن الضرر ا١تعنوي قدره
. (1) دج ، مع ٖتميل ا٠تزينة العمومية كافة ا١تصاريف القضائية 250.000.00

  أثر الرجوع في الشهادة بعد التنفيذ في قضايا الحدود والقصاص : المطلب الثالث

   إذا رجع الشهود ُب قضية من قضايا اٟتدود والقصاص بعد تنفيذ اٟتكم على ا١تشهود عليو 
،كرجوعهم ُب الشهادة على الزنا بعد تنفيذ الرجم أو اٞتلد ُب حق ا١تشهود عليو ،أو كرجوعهم ُب 

 يرتب آثاراً ٥تتلفة، سأتطرؽ إليها – وال شك –الشهادة بالقتل بعد تنفيذ القصاص عليو ، فإف ذلك 
 :مفصلة من خبلؿ الفروع التالية 

                                                           

  .477 ـ ، ص 2012 ، ٣02تلة احملكمة العليا ، اٞتزائر ، العدد ( 1)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

125 

 

  أثر الرجوع في الشهادة بالزنا بعد التنفيذ في الفقه اإلسالمي : الفرع األول

  إفَّ تأخُّر الشاىد ُب إعبلف رجوعو ُب شهادتو على الزنا إىل غاية ما بعد اٟتكم وبعد التنفيذ أو 
 : االستيفاء يرتب ما يلي 

  : عدـ نقض اٟتكم.1

 فرجوع الشاىد بعد التنفيذ ال يبطل اٟتكم ؛ ألف ىذا األخَت قد ًب باستيفائو فكيف ديكن تصور نقض 
   .(1)اٟتكم بعد ٘تاـ تنفيذه ؟ ، وىذا رأي ٚتهور الفقهاء

 ومفاده – رٛتهما اهلل تعاىل –  وىناؾ قوؿ ثاٍف ذىب إليو كل من سعيد بن ا١تسيب ، واإلماـ األوزاعي 
أف اٟتكم ينقض برجوع الشهود ُب شهادهتم بعد التنفيذ واستيفاء اٟتق ؛ ألف الشهود برجوعهم ُب 

. (2)شهادهتم قد صارواْ غَت شهود

 :  وقد ُرد عن ىذا القوؿ بأنو فاسد  لسببُت 

أف مضموف الرجوع ٥تالف ٘تاما ١تضموف الشهادة ، ومن ىنا فبل خيلو أحدمها من الكذب ،  : األول 
 الصدؽ والكذب ، واٟتاؿ أنو اقًتف بالشهادة حكم – أي الشهادة والرجوع –فاحتمل كل منهما 

 .قضائي واستيفاء حق ، فلم ُيز نقضها برجوع ٤تتمل 

أف الشهادة نفسها تعد إلزاماً ، ُب حُت يعد الرجوع ُب الشهادة إقراراً ؛ ْتيث ال يَرُِد الرجوع  : الثاني
بلفظ الشهادة ، ومعلـو أف اإلقرار الـز ُب حق ا١تقر وال يتعداه إىل غَته ، وبالتايل فبل ُيوز أف ينقض بو 

 . (3)اٟتكم ؛ إذ لو حدث ىذا لصار إقرار الشاىد الراجع ُب شهادتو إلزاماً لغَته ، وىذا ال يتأتى

 

                                                           

.    125 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت  .  246 ، ص 14ا١تغٍت ، ج: ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
شرح فتح القدير على ا٢تداية : ابن ا٢تماـ  .   459 ، ص 2ا١تعونة على مذىب إماـ ا١تدينة ، ج: القاضي أبو ٤تمد عبد الوىاب 

 ، دار ىجر ، 1 ، ط30الشرح الكبَت ، ج: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة  .    445 ، ص 7شرح بداية ا١تبتدي ،ج
  .73 ـ ، ص 1996دوف ذكر بلد النشر ، 

  .255 ، ص 23آّموع ، ج : حييي بن شرؼ النووي ( 2)
  .255ـ ، ص 1994 ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، 1 ، ط17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 3)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

126 

 

 : الضماف والقصاص .2.3

إف ما يلـز الشهود الراجعُت ُب الشهادة من القصاص أو الضماف بعد تنفيذ اٟتكم متوقف على إقرارىم 
 . بالعمد أو ا٠تطأ ُب شهادهتم على ا١تشهود عليو 

 : وتنطوي ٖتت ىذا اإلقرار حاالت ٥تتلفة حسبما أوضح العلماء على النحو التايل 

  : الحالة األولى -

تعمدنا شهادة الزور على ا١تشهود عليو ، فهنا : إذا قاؿ الشهود الراجعُت ُب شهادهتم بعد االستيفاء  
 : ينبغي التفريق بُت صورتُت متباينتُت كما يلي 

 : الصورة األولى - أ

تعمدنا الشهادة عليو بالزور ليقتل أو ليقطع أو لَتجم ، ففي ىذه :  إذا رجع الشهود بعد التنفيذ وقالواْ 
:  ا١تسألة قوالف 

 : القول األول

وأشهب ػػػػ رٛتو اهلل ػػػػ  (2)واٟتنابلة(1)ُيب ُب حقهم القصاص وال ضماف عليهم ،وىو ما ذىب إليو الشافعية
 .ػػػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل ػػػػػػػ  (4) ، وىو كذلك قوؿ ابن شربمة وإسحاؽ (3)من ا١تالكية

 : وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ باألدلة التالية 
 على رجل بالسرقة فقطع يده ، ٍب رجعا – رضي اهلل عنو –ما ُروي أف رجلُت شهدا عند علي  : " أوال

لو أعلم : أخطأنا ُب األوؿ فرد شهادهتما على الثاين وغرمهما الدية لليد وقاؿ: عن الشهادة وقاال 
 .(5)"أنكما تعمد٘تا لقطعتكما 

                                                           

  .465 ،  ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ، ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي ( 1)
  .256 ، ص 14ا١تغٍت ، ج: ابن قدامة ا١تقدسي ( 2)
  .477الكاُب ُب فقو أىل ا١تدينة  ا١تالكي ، ص : يوسف بن ٤تمد بن عبد الرب ( 3)
  .208 ، ص 23آّموع ، ج : ٤تيي الدين بن شرؼ النووي ( 4)
قاؿ مطرؼ عن الشعيب  ُب رجلُت شهدا على رجل أنو سرؽ فقطعو علي ٍب جاءا : " رواه البخاري بغَت ىذ اللفظ وجاء فيو ( 5)

اٞتامع : ينظر ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري " إىل آخر اٟتديث ... أخطأنا ، فأبطل شهادهتما وأخذمها بدية األوؿ : بآخر وقاال 
  6896: ، كتاب اٞتمعة ، باب إذا أصاب قـو من رجل ىل يعاقب أو يقتص منو ،اٟتديث رقم 251 ، ص9الصحيح ، ج
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من قطع يدي الشاىدين ىو -  رضي اهلل عنو–  ووجو الداللة من ىذا األثر واضح ، فإف ما منع علّياً 
 .كوهنما أخطئا ُب شهادهتما ، ولو أهنما تعمدا الكذب على ا١تشهود عليو لقطعهما 

  ضف إىل ذلك أنو ال يوجد من الصحابة الكراـ َمن خالف علّياً ػػػػ رضي اهلل عنهم ػػػػ ُب ىذه ا١تسألة ، 
 .(1)فصار ذلك ٔتثابة اإلٚتاع

إف الشاىد أٞتأ القاضي إىل إتبلفو ، فصار القاضي ُمكَرىاً على اإلتبلؼ شرعاً ، ومعلـو أف  : ثانيا
. (2)القصاَص واجٌب على ا١تكَره اآلِمر ، فهذا مثلو كذلك

  : القول الثاني

 .(3) ُيب ُب حق الشهود ُب ىذه اٟتالة الدية وال قصاص عليهم ، وىذا مذىب اٟتنفية

 إال – وإف كاف غَت مباِشر –  وقد استدؿَّ اٟتنفية على قو٢تم من ا١تعقوؿ على اعتبار أف ا١تتسبّْب ىنا 
أنو تسبب ُب اإلتبلؼ على وجو التعدي ، وبالتايل وجب الضماف ، وىذا الضماف الواجب يتعذر 

إضافتو للمباِشر الذي ىو القاضي ؛ ألنو كا١تْلَجإ إىل القضاء بشهادهتم ، وألف ُب إُياب الضماف على 
القاضي صْرؼ الناس عن تقلُّد منصب أو وظيفة القضاء ، وذلك ضرر عاـ ، فيتحمل بالضرر ا٠تاص 

 .ألجلو 

   . (4)  وأيضا لِتَعذُِّر االستيفاء من ا١تدعي ؛ ألفَّ اٟتكَم ماٍض ، وبالتايل ًب اعتبار ا١تسبب

 :   وقد ناقش اٟتنفية أدلة اٞتمهور السالفة الذكر على النحو اآلٌب 

بالنسبة لؤلثر ا١تروي عن عليٍّ ػػػػ رضي اهلل عنو ػػػػ فقد كاف ذلك منو على سبيل التهديد ؛ وذلك ١تا  : أوال
 .(5)ثبت عن مذىبو أف اليدين ال تقطعاف بيد واحدة ،كما أنو ُيوز للحاكم أف يهدد ٔتا ال يتحقق

                                                           

  .246 ، ص 14ا١تغٍت ، ج: ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
  .257 ،  ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 2)
  .253 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 3)
  .447 ، ص 07البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج : ٤تمد بن حسُت بن علي الطوري ( 4)
  .447 ، ص 7شرح فتح القدير على ا٢تداية  شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 5)
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بالنسبة العتبار القاضي مكَرىاً على اإلتبلؼ ، فعند التدقيق يتضح أف القاضي ليس ٔتكَرٍه  : ثانيا
حقيقة؛ ألف ا١تكَرَه ىو من خَيشى على نفسو العقوبة الدنيوية فيحافظ على حياتو بتنفيذ أمٍر ُأكرِه عليو ، 

 .(1)والقاضي ليس كذلك

 : الترجيح في المسألة

 :  يًتجح عندي القوؿ األوؿ والذي يفيد وجوب القصاص ؛ وذلك لسببُت رئيسيُت مها 

 قوة األدلة ا١تعتمدة لدى أصحاب ىذا القوؿ ُب ىذه ا١تسألة ،خاصة إٚتاع الصحابة ػػػػ رضي اهلل -01
 عنهم ػػػػ

 إفَّ ُب إُياب القصاص ضماف ٖتقيق الردع والزجر ووقاية آّتمع والعدالة من النتائج ا٠تطَتة اليت -02
 .تنجم عن الشهادات الكاذبة 

  :  الصورة الثانية- ب

تعمدنا الشهادة بالزور على ا١تشهود عليو ،ومل نعلم أنو سُيقتل :   إذا رجع الشهود بعد التنفيذ وقالواْ 
 .بشهادتنا ىذه عليو 

   ففي ىذه الصورة ينظر ، فإف كاف الشهود ٦تن ال خيفى عليهم ذلك فإنو ُيب القصاص ُب حقهم وال 
 . ؛ ألنو نوع من العبث (2)يلتفت إىل قو٢تم

، فا١تسألة خبلفية بُت الفقهاء على (3)  وأما إف كاف الشهود ٦تن ُيوز أف ُيهلواْ أو أف خيفى عليهم ذلك
:  قولُت 

 

                                                           

  .447 ، ص 7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 1)
  .271 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 2)
 .مثل كوف الشاىد حديث عهد باإلسبلـ ( 3)
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 : وجوب القصاص ُب حق الشهود  : القول األول

 إىل ىذا القوؿ قياساً على َضْرب ا١تريض ضرباً يؤدي إىل قتل – رٛتو اهلل –   وقد ماؿ اإلماـ الشافعي 
 .(1)الشخص ا١تريض دوف الصحيح وىو ال يعلم أنو مريض ، فإف على الضارب القصاص

 :عدـ وجوب القصاص ُب حق الشهود  : القول الثاني

، واعًتضوا على قياس ىذه ا١تسألة على مسألة (3)وأكثر الشافعية(2)  وقد ذىب إىل ىذا القوؿ اٟتنابلة
ضرب ا١تريض؛ باعتبار أف الشهادة نفسها ال َتقتل، ٓتبلؼ ما لو ُضرب شخٌص ضرباً يَقتُل ا١تريَض دوف 

 . (4)الصحيح

 دية مغلظة ُب أموا٢تم بسبب تعمدىم الكذب على – واٟتاؿ ىذه –   على أنو ُيب ُب حق الشهود 
ا١تشهود عليو ، وتكوف مؤجلة ُب ثبلث سنوات نظراً للخطأ ؛ أي جهل الشهود باألثر ا١تًتتب عن 

 .(5)شهادهتم تلك

  : الترجيح في المسألة

  أرجح القوؿ الثاين ، أي ثبوت الدية ا١تغلظة ُب أمواؿ الشهود وعدـ وجوب القصاص ُب حقهم ؛ 
تعمدنا الشهادة بالزور على ا١تشهود عليو وىم مقروف : وذلك لعدـ العمدية ، ٓتبلؼ ما لو قاؿ الشهود 

 .بعلمهم أنو سيقتل بشهادهتم الكاذبة 

  : الصورة الثالثة - ت

 :أخطأنا ُب شهادتنا على ا١تشهود عليو :  إذا رجع الشهود بعد التنفيذ وقالواْ 

                                                           

  .271 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 1)
  .247 ، ص 6الكاُب ، ج :ابن قدامة ا١تقدسي( 2)
العزيز شرح الوجيز ، :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت  .   257 ،  ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 3)

  .127 ، ص13ج 
  .391 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل ( 4)
ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي : إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي  .   246 ، ص 14ا١تغٍت ، ج:ابن قدامة ا١تقدسي( 5)

  .464 ، ص 3ج
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 ُب مسألة (2) ، وٙتة اختبلؼ بُت فقهاء ا١تالكية(1)   فهنا يلـز الشهود غـر الدية ٥تففة عند ٚتهور الفقهاء
ما إذا أخطأ الشاىد ُب الشهادة بعد تنفيذ اٟتكم فيما يتعلق بضماف الدية ؛حيث ذىب أشهب ػػػ رٛتو 
اهلل تعاىل ػػػ إىل لزـو الدية ُب ماؿ الشاىد ؛ ألف العاقلة ال ٖتمل اعًتافاً ، وىو قوؿ ابن نافع ػػػ رٛتو اهلل 

 .تعاىل ػػػ  أيضاً 

 إىل لزـو الدية على العاقلة ، أما ابن ا١تاجشوف وعبد ا١تلك – رٛتو اهلل تعاىل –  ُب حُت ذىب أصبغ 
 ؛ ألف الشاىد (3)إْف أخطأ فهو ىدر: فقالواْ -  رٛتهم اهلل تعاىل–وابن دينار وابن أيب حاـز وا١تغَتة 

 .مأذوف لو بالشهادة ، وال ضماف على ا١تأذوف لو بالفعل 

أف شاىدين شهدا : " – رضي اهلل عنو –  وقد اعًُتض على ىذا االستدالؿ باألثر ا١تروي عن عليٍّ 
أومهنا : عنده على رجل بالسرقة فقضى عليو بالقطع فقطعت يده ، ٍب جاء الشاىداف بآخر فقاال 

ال أصدقكما على ىذا وأغرمكما دية يد األوؿ ، ولو علمت : السارؽ ىذا يا أمَت ا١تؤمنُت ، فقاؿ 
 .(4)"أنكما تعمد٘تا الكذب لقطعت أيديكما 

  ففي ىذا األثر داللة واضحة على لزـو غـر أو ضماف الدية على الشاىد إذا رجع ُب شهادتو اليت 
 .أخطأ فيها بعد تنفيذ اٟتكم على ا١تشهود عليو 

  :الصورة الرابعة - ث

 :أخطأنا ُب الشهادة على ا١تشهود عليو : تعمدنا ، وقاؿ بعضهم : إذا اختلف الشهود ، فقاؿ بعضهم 

                                                           

مشس  .   247 ، ص 6الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي  .   169 ، ص 9كتاب ا١تبسوط ، ج : مشس الدين السرخسي ( 1)
 .  382ت ، ص . ، مكتبة العبيكاف ، الرياض ، د1 ، ط7شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي ،ج: الدين ٤تمد بن عبد اهلل الزركشي 

الوسيط ُب : ٤تمد الغزايل .    87 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج: علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي 
  .391 ، ص 7ا١تذىب ، ج

  .296 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القراُب  .   08 ، ص 10البياف والتحصيل ، ج : ابن رشد القرطيب ( 2)
 .أي أف الشهود ال يضمنوف أي شيء ( 3)
 ، كتاب الشهادات ، باب 251 ، ص 10سنن البيهقي الكربى ، ج: أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي: رواه البيهقي، ينظر( 4)

فقضى عليو بالقطع فقطعت :"وقد جاءت روايتو ٥تتلفة عن ىذا اللفظ ومل يذكر  . 20981:الرجوع عن الشهادة ،اٟتديث رقم 
 " .أومهنا السارؽ ىذا يا أمَت ا١تؤمنُت:"،وال "يده
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  فبالنسبة ٢تذه الصورة فقد ذىب الشافعية واٟتنابلة ُب األصح إىل أنو ال قصاص على العامد وال على 
ا١تخطئ ؛ ألف ا١تخطئ ال يلـز ُب حقو القصاص أصبل ، وأما العامد فلمشاركتو ا١تخطئ ، على أف يلـز 

العامد قسطو من الدية ا١تغلظة ُب مالو ، وعلى ا١تخطئ قسطو من الدية ا١تخففة ُب مالو أيًضا ؛ألف الدية 
 .(1)ىنا إمنا وجبت باالعًتاؼ

:  تعمدنا كلنا الشهادة على ا١تشهود عليو ، ُب حُت قاؿ بعضهم اآلخر:   وُب حالة ما إذا قاؿ بعضهم 
تعمدواْ ىم و٨تن أخطأنا ، فهنا ُيب القصاص ُب حق ا١تقر بعمد اٞتميع ؛ : أخطأنا كلنا ، أو قالواْ 

كونو أقر بأنو عامد ىو وشريكو ، أما من أقر با٠تطأ فبل قصاص عليو ؛إذ ال يقبل عليو إقرار غَته ، 
 .(2)لكن ػػػػػػ مع ذلك ػػػػػػػػ يلزمو قسطو من الدية ا١تخففة

 :تعمدُت أنا وأخطأ اآلخروف ، ففي وجوب القصاص وجهاف :   أما لو قاؿ كل واحد من الشهود 

 .ُيب القصاص ُب حق اٞتميع ؛ نظراً العًتاؼ كل واحد منهم بالعمدية  : األول

عدـ وجوب القصاص ؛ ألف كل واحد منهم إمنا أقر بقتٍل صدر من شريكُت أحدمها ٥تطئ ،  : الثاني
 .(3)وىذا من شأنو منع القصاص ، وىذا القوؿ الثاين ىو الذي صححو عامة الفقهاء

ال أدري أتَعمََّد صاحيب أـ : تعمدُت وأخطأ صاحيب ، أو قاؿ:  وُب حالة ما إذا لو قاؿ أحد الشاىدين 
 .أخطأ ، وكاف صاحبو غائباً ، فهنا دينع القصاص أيضاً 

تعمدُت ، : تعمدُت وتعمََّد صاحيب ، وكاف صاحبو غائباً ، أو قاؿ كل واحد منهما:    ولو قاؿ شاىد 
 .وال أعرؼ أتعمََّد صاحيب أـ أخطأ ، فإفَّ عليهما القصاص 

أخطأنا : أخطْأُت أنا ، أو قاؿ : تعمَّدُت أنا وتعمََّد صاحيب ، ُب حُت قاؿ الثاين:   أما لو قاؿ األوؿ 
معاً ، فهنا ال ُيب القصاص ُب حق الشاىد الثاين ، أما الشاىد األوؿ فقد ذكر العلماء ُب مسألتو 

 :وجهاف 
                                                           

٤تمد  .   209 ، ص 23آّموع ، ج : ٤تيي الدين بن شرؼ النووي  .   246 ، ص 14ا١تغٍت ، ج: ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
 .   122 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت .   391 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: الغزايل 

  .465 ، ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي 
  .210 ، ص 23آّموع ، ج : ٤تيي الدين بن شرؼ النووي ( 2)
  .126 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 3)
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. عدـ القصاص ؛ كونو شريك ٥تطئ  : األول

وجوب القصاص؛ ألف الشاىد ىنا قد أقر بالعمدية من طرفهما ، وىو القوؿ األصح عند :الثاني
 .(1)الفقهاء

 : إُياب التعزير .4

أخطأنا ُب الشهادة عليو :  إذا رجع شهود اٟتد أو القصاص بعد تنفيذ اٟتكم على ا١تشهود عليو وقالواْ 
 .(3) واٟتنابلة(2)فقد لـز ُب حقهم التعزير عند اٟتنفية

 .وُب توقيع التعزير ىنا زيادة التثبت والًتوي من طرؼ الشهود قبل اإلدالء بشهادهتم أماـ القضاء 

 فانظر كيف تطرؽ الفقهاء إىل كافة الصور احملتملة الوقوع؛لئبل ُيد أحد ا٠تصـو ُب الدعوى فرصة 
 .للتبلعب بالشهادة كدليل من األدلة اليت يُعوَُّؿ عليها كثَتاً ُب ٣تاؿ القضاء 

 أثر الرجوع في الشهادة بغير الزنا بعد التنفيذ في الفقه اإلسالمي : الفرع الثاني

 :    إف رجوع الشهود ُب شهادهتم بغَت الزنا بعد استيفاء احملكـو بو ،يرتب اآلثار اآلتية 

 : عدـ نقض اٟتكم -01

  ذىب ٚتهور الفقهاء إىل أنو إذا رجع الشهود بعد اٟتكم فبل يفسخ ذلك اٟتكم ؛ ألف قوؿ الشاىد 
ُب شهادتو األوىل ترجح باتصاؿ القضاء بو ؛ ألنو مؤكد ٟتكم قد صدر ُب حاؿ ال معارض لو فيو ، فبل 

 ، فبل معٌت حينئذ لنقض (4)ينقض األقوى باألضعف ، وكذلك ألف اٟتكم قد ًب باستيفاء احملكـو بو
 .اٟتكم 

                                                           

  .127 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 1)
  .240 ،  ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)
  .346  ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج: ابن مفلح اٟتنبلي  .   348 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 3)
 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي  .   445 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 4)

حاشية الدسوقي على الشرح : ٤تمد عرفة الدسوقي  .    207 ، ص 23آّموع ، ج: ٤تيي الدين بن شرؼ النووي  .   264
  .169، ص 4الكبَت، ج
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   وُحكي عن سعيد بن ا١تسيب واألوزاعي ػػػػػػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل ػػػػػػػػ أف اٟتكم ينقض برجوع الشهود بعد 
 .(1)التنفيذ ؛ ألهنم صارواْ برجوعهم غَت شهود

 : (2)وقد اعَترب ٚتهور الفقهاء ىذا القوؿ فاسداً من وجهُت

إف الرجوع ٥تالف للشهادة ، فبل خيلو أحدمها من الكذب ، فصار كل واحد منهما ػػػػػػػ أي  : أوال
الشهادة والرجوع ػػػػػػػػ ٤تتِمبلً للصدؽ والكذب ، مع أنو قد اقًتف بالشهادة حكم واستيفاء ، فلم ُيز 

 .نقضها برجوع ٤تتمل 

إف الشهادة إلزاـ ، والرجوع إقرار ، بدليل أف الرجوع وارد بغَت لفظ الشهادة ، كما أف اإلقرار الـز  : ثانيا
ُب حق ا١تقر دوف غَته ، فلم ُيز أف ينتقض بو اٟتكم ؛ألنو يصَت إقراره إلزاما لغَته ، وىو موِجب أف 

 .يعود عليو ال على غَته 

  ويًتجح عندي ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء ؛ ألنو ورغم احتماؿ الصدؽ والكذب ُب كل من الشهادة 
والرجوع ، إال أف الشهادة تعضدت بالقضاء ، فصارت قوية ، ومن ٍب ُيدر عدـ نقض اٟتكم حفاظا 

 .على ىبة القضاء واستمرار األحكاـ 

 : الضماف -02

 ُيب على الشهود الراجعُت ُب شهادهتم ضماف ما أتلفوه بشهادهتم تلك ؛ ألف التسبب ُب اإلتبلؼ 
تعديا سبب للضماف ، وىذا القوؿ للحنفية ، فإذا شهد شاىداف على رجل بالسرقة مثبل ، فقطعت يده 

ٍب رجعا  ضمنا دية اليد ُب ما٢تما ، وال قصاص عليهما ، وضمنا ا١تاؿ ا١تسروؽ أيضاً ؛ ألهنما أتلفاه 
  .(3)على ا١تشهود عليو

                                                           

 ، 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات  .    255 ،  ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 1)
  .346ص 

  .256 ،  ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 2)
ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي  شرح فتح القدير على: ابن ا٢تماـ  .   22، ص 17كتاب ا١تبسوط ، ج : مشس الدين السرخسي ( 3)

  .445 ، ص 7،ج
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  أما عند ا١تالكية فعلى الشاىدين الراجعُت بعد االستيفاء غـر الدية ُب حاؿ ا٠تطإ ، وكذلك ُب حاؿ 
 الذي قاؿ بوجوب القصاص ُب – رٛتو اهلل – خبلفًا ألشهب – رٛتو اهلل –العمد عند ابن القاسم 

  . (1)حقهما إذا ثبت تعمدمها الكذب

 ُب لزـو القصاص ُب حالة تعمد الكذب على (2) مذىب الشافعية– رٛتو اهلل –  وقد وافق قوؿ أشهب 
 ُب قضيتُت مشهورتُت – رضي اهلل عنهم –ا١تشهود عليو ، مستدلُت ُب ذلك بإٚتاع الصحابة الكراـ 

 ومل خيتلف عليهما أحد ُب ىذه – رضي اهلل عنهم –عن صحابيُت جليلُت من ا٠تلفاء الراشدين 
 :ا١تسألة

 أف شاىدين شهدا عنده على رجل بالقتل،وقيل – رضي اهلل عنو –عن أيب بكر الصديق:"َفَفَفَف األولى
لو :أخطأنا األوؿ وىذا ىو القاتل أو القاطع ، فقاؿ:بالقطع، فاقتص منو ، ٍب رجع الشاىداف وقاال

 ."علمت أنكما تعمد٘تا ألقدتكما 

روى الشافعي عن سفياف عن مطرؼ عن الشعيب أف رجلُت شهدا عند علي ػػػػ عليو السبلـ ػػػػ  :"َفَفَف الثانية
أخطأنا ُب األوؿ وىذا ىو السارؽ ، فأبطل :على رجل سرؽ فقطعو، ٍب أتياه بعد برجل آخر وقاال
 .(3)"لو علمت أنكما تعمد٘تا لقطعتكما : شهادهتما على اآلخر ٍب ضمنهما دية األوؿ ،و قاؿ

   كما استدلواْ أيضاً من ا١تعقوؿ بأف كل إتبلؼ ُضمن با١تباَشرة ُضمن بالشهادة كاألمواؿ ، وألف 
 .(4)الشهادة إٞتاء ؛ فوجب أف يضمن بو النفوس بالقود كاإلكراه

عمدنا الشهادة بالزور على ا١تشهود عليو :   أما عند اٟتنابلة فإف رجع الشاىداف بعد االستيفاء وقاال
لكي يقتل، فإف عليهما القصاص ، وىذا يتوافق مع مذىب الشافعية وقوؿ أشهب ػػػػػػ رٛتو اهلل تعاىل ػػػػػػ 

                                                           

   295 ، ص 4بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ، ج : أٛتد الصاوي   .    296 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القراُب ( 1)
  .256 ،  ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 2)
 ، 182 ـ ، ص 1966ط ، دار ا١تعرفة ، بَتوت ، . ، د3سنن الدارقطٍت ، ج: علي بن عمر الدارقطٍت : رواه الدارقطٍت، ينظر( 3)

  .294:كتاب اٟتدود والديات ، اٟتديث رقم 
  .257 ،  ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 4)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

135 

 

تعمدنا ومل نعلم أنو سيقتل بشهادتنا عليو ، فتلزمهما الدية : من ا١تالكية كما ذكر سابقاً ، وإف قاال 
  .(1)أخطأنا فعليهما الدية ا١تخففة: ا١تغلظة ؛ ألنو شبو عمد ، وإف قاال 

: :                                                                                                                       التعزير -03

 ذىب ا١تالكية إىل لزـو تعزير الشهود الراجعُت ُب شهادهتم بعد اٟتكم وبعد التنفيذ إذا تبُت تعمدىم 
 . (2)الكذب أما إذا تبُت أنو اشتبو عليهم فبل تعزير حينئذ

 ُب حُت ذىب اٟتنابلة إىل تعزير الشهود الراجعُت بعد االستيفاء ُب حالة ادعاءىم ا٠تطأ ُب شهادهتم ال 
 . (3)ُب حاؿ تعمدىم الكذب

 ، وأضاؼ (4)  أما اٟتنفية فَتوف أيضاً وجوب التعزير ُب حق الشاىد الراجع ُب شهادتو بعد التنفيذ
وال خيلو عن نظر ؛ ألف الرجوع ظاىر ُب أنو توبة من شهادة الزور إف :" صاحب تبيُت اٟتقائق ما نصو 

 .(5)"تعمد ، أو التهور والعجلة إف كاف أخطأ ، وال تعزير على التوبة وال عن ذنب ارتفع ّٔا 

 ، قاؿ (6)  أما الشافعية فقد تركواْ األمر ُب مسألة تعزير الشهود الراجعُت بعد التنفيذ إىل تقدير القاضي
وقد يرى القاضي تعزير الشهود إذا رجعوا بعد االستيفاء ُب حد أو قصاص :"حيِت بن شرؼ النووي 

 . (7)"لًتكهم التحفظ

                                                           

  .247 ، ص 6الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
  .208 ، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ، ج: ٤تمد عرفة الدسوقي ( 2)
  .348 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 3)
 .240 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 4)
  .243 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 5)
صبلحية يتمتع ّٔا القاضي للقياـ بعملية التفكر والتدبر ْتسب النظر :" تعرؼ السلطة التقديرية للقاضي ُب الفقو اإلسبلمي بأهنا ( 6)

وا١تقايسة ؛إلقامة شرع اهلل ُب األمور ا١تعروضة ُب ٚتيع مراحلها،ابتداء من قبوؿ ٝتاعها إىل هنايتها ؛إلثبات صحتها أو كذّٔا إىل 
اٟتكم عليها واختيار الطريقة ا١تناسبة لتنفيذ اٟتكم ، مع مراعاة أحواؿ ا١تتقاضُت ُب ٚتيع مراحل الدعوى ؛ألمهيتو وأثره ُب حكم 

 ـ ، 2014 ، دار النفائس ، األردف ، 2السلطة التقديرية للقاضي ُب الفقو اإلسبلمي ،ط:   ٤تمود ٤تمد ناصر بركات –. القاضي 
 ػػ . 81ص 

 .270 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 7)
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ويًتجح عندي ما ذىب إليو الشافعية ُب ا١تسألة ؛ ألف القاضي ُب مركٍز يُتيح لو القدرة على  
التعرؼ والتحقق من مدى عمد أو خطإ الشاىد ُب الرجوع ، ناىيك عن أمر تقدير العقوبة التعزيرية 

 . ا١تستحقة الذي خيضع لسلطة القاضي نفسو مراعياً أحواؿ الشاىد وظروفو وسوابقو القضائية وغَت ذلك

                                                      آثار صور أخرى لرجوع الشهود في قضايا الحدود والقصاص :المطلب الرابع

  يوجد ُب واقع األقضية والشهادات صور أخرى ٥تتلفة من صور الرجوع ُب الشهادة ،وىو ما سأتناولو 
الفرع  )رجوع شهود التزكية : ُب ىذا ا١تطلب من خبلؿ بياف اآلثار الناٚتة عن بعض تلك الصور مثل 

الفرع ) ، ورجوع بعض الشهود دوف البعض اآلخر ( الفرع الثاين ) ورجوع شهود اإلحصاف  (األوؿ 
 :                                               ، وتفصيل ذلك فيما يلي ( الفرع الرابع ) ، وكذا الرجوع ُب الشهادة على الشهادة (الثالث 

  :(1)أثر رجوع شهود التز ية : الفرع األول

  نظرا ألمهية الشهادة وخطورهتا بالنسبة ٞتميع أطراؼ الدعوى ، فقد اشًتطت الشريعة اإلسبلمية 
شروطا مشددة لقبوؿ شهادة الشاىد أماـ القضاء ، ومن ضمن تلك الشروط تزكية الشهود ، لكن ىذا 
ا١تزكي قد يرجع ُب تلك التزكية شأنو ُب ذلك شأف أي شاىد يرجع ُب شهادتو أماـ القضاء ، فما األثر 

 .الذي يًتتب عن ىذا النوع من الرجوع ؟ 

 وىو قوؿ اإلمامُت – رٛتو اهلل –  إذا رجع ا١تزكوف عن التزكية فعليهم الضماف عند اإلماـ أيب حنيفة 
 . (2) أيضا– رٛتهما اهلل تعاىل –مالك وأٛتد 

                                                           

النوع األوؿ ىو تزكية السر، ويقصد ّٔا أف خيتار القاضي من أىل العدالة والفطانة من يسأؿ الناس سرا عن : التزكية على نوعُت ( 1)
ىو تزكية العبلنية، وىي شهادة الشاىد علنا أماـ القاضي :والنوع الثاين. حاؿ من حيتاج إىل استشهاده ؛ليعلمو ٔتا عنده من ذلك 

بعدالة من استشهده ا٠تصم، وال يكتفى فيها بالواحد ، بل يشًتط فيها التعدد مع التربير، أي العدالة الفائقة ،ٓتبلؼ تزكية السر اليت 
: يقوؿ كل واحد من ا١تزكُت  وصفة أداء تزكية العبلنية أف. ُيزئ فيها الواحد؛ ألنو يعترب نائبا عن القاضي ُب السؤاؿ عن حاؿ الشاىد 

 ، دار الوعي ، اٞتزائر ،  1 ، ط3ا١تهذب من الفقو ا١تالكي وأدلتو ، ج :   ٤تمد سكحاؿ آّاجي –.  أشهد أنو عدؿ رضا 
 ػػ     . 153 ػ 103 ـ ، ص 2010

ال يعدؿ كل واحد إال :   وقد نقل عن الفقهاء اشًتاطهم تزكية اثنُت ُب كل القضايا ما عدا الزنا ؛ فقاؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعاىل
أربعة مزكُت ُب الشهادة على الزنا؛ وذلك قياسا على األصل ، ُب حُت جوز عبد ا١تالك رٛتو اهلل اثنُت عن كل واحد وأربعة ٞتميعهم ؛ 

قياسا على اإلحصاف ، واختلف ُب عدد تزكية السر، فعن اإلماـ مالك رٛتو اهلل يكفي مزؾ واحد ؛ ألنو نائب عن سؤاؿ القاضي، 
  .207 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القراُب . - وعنو أيضا ال بد من اثنُت ؛ قياسا على اٞتهر، أي على تزكية العبلنية 

  .258 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)
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 إىل عدـ الضماف ؛ ألف ا١تزكُت أثنوا على الشهود خَتا – رٛتهما اهلل –   وذىب أبو يوسف و٤تمد 
فصاروا كشهود اإلحصاف إذا شهدوا بإحصاف ا١تشهود عليو ، فإهنم إف رجعوا بعد ذلك ال يضمنوف ، 

 فإف التزكية إعماؿ للشهادة ، أي ىي اليت ٘تيزىا ليعمل ّٔا،  – رٛتو اهلل –وحسبما ذىب إليو أبو حنيفة 
فالقاضي ال يعمل بالشهادة إال إذا وجدت التزكية ، فصارت ُب معٌت علة العلة،واٟتكم يضاؼ إىل علة 

العلة كما يضاؼ إىل العلة ، ٓتبلؼ شهود اإلحصاف ؛ ألنو شرط ٤تصن ؛ ألف الشهادة على الزنا بدوف 
اإلحصاف موجبة للعقوبة، وشهود اإلحصاف مل ُيعلواْ غَت ا١توِجب موِجباً، واٟتاصل أف اإلحصاف ليس 

 .(2) ، وىذا ما ذىب إليو اٟتنابلة أيضا(1)فيو معٌت العلة

 :(3)إما عند الشافعية فلمسألة رجوع ا١تزكي ُب التزكية وجهاف

ال يتعلق برجوع ا١تزكي ضماف وال قصاص ؛ ألف ا١تزكي مل يتعرض للمشهود عليو ، وإمنا أثٌت  : األول 
 . على الشاىد ، واٟتكم إمنا يقع بشهادة الشاىد فكاف كا١تمسك مع القاتل 

يتعلق برجوع ا١تزكي ضماف وقصاص ؛ ألف من شأف التزكية إٞتاء القاضي إىل اٟتكم ا١تفضي إىل  : الثاني
 .القتل 

 .ويوجد قوؿ ثالث، وىو أف رجوع ا١تزكي إمنا يتعلق بو الضماف دوف القصاص 

علمنا أف الشاىدْين كاذباف ، أما :  أف ا٠تبلؼ فيما إذا قاؿ ا١تزكياف –رٛتو اهلل – كما نُقل عن القفاؿ 
علمنا أهنما كانا فاسقُْت فبل شيء عليهما ؛ ألهنما قد يكوناف صادقُت مع وجود : ُب حاؿ قو٢تما 

 .فسقهما 

 :   وقد نبو بعض الفقهاء اٟتنابلة إىل مسألتُت ىامتُت 

                                                           

االختيار لتعليل ا١تختار ، : عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي  .   259 ، ص 8اللباب ُب شرح الكتاب ،ج : عبد الغٍت الغنيمي ( 1)
  .155، ص 2ج
ت، ص .د  ، دار ابن اٞتوزي ، ا١تملكة العربية السعودية ،2زاد ا١تستقنع ُب اختصار ا١تقنع ، ط: موسى بن أٛتد اٟتجاوي ( 2)

409.  
  321 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل .   126 ، ص 13العزيز شرح الوجيز،ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 3)
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إف باف بعد اٟتكم أف الشاىدين كانا كافرين أو فاسقُت ، فالضماف على ا١تزكُت إذا  : المسألة األولى
  .(1)حدث إتبلؼ

إذا رجع الشاىد ا١تزكي ُب شهادتو ، فإف ا١تزكي ال يغـر شيئا ؛ لتعلق حكم القاضي  :المسألة الثانية
بشهادة الشهود ال ا١تزكُت ؛ ألهنم أخربوا بظاىر حاؿ الشهود ، وأما الباطن فعلمو عند اهلل سبحانو 

رَ  ُقلْز  }:رأي سديد ؛ لقولو عز وجل - ُب نظري-  وىذا ،(2)وتعاىل  ُ لِّب  َر ُّب  َوُهوَ  رَبًّا أَبْزِغي اللَّمهِ  َأَ يَفْز
ِسبُ  َواَل  َشيْز ٍ  َها ِإالَّم  نَففْز ٍ  ُ لُّب  َ كْز َرى ِواْزرَ  َواِارَةٌ  َ ِزرُ  َواَل  َعَليَفْز  ِبَما فَفيَفَنبِّبُ ُكمْز  َمرْزِجُعُكمْز  رَبِّبُكمْز  ِإَلى ثُمَّم  ُأخْز
َتِلُفوَن  ِفيهِ  ُ نْزُتمْز   وإف كانت إخبار عن الواقع يـو القيامة ُب جزاء اهلل – ، فهذه اآلية الكردية (3){َ خْز

تعاىل وحكمو وعدلو ُب ٣تازاة النفوس بأعما٢تا ، إف خَت فخَتا ، وإف شر فشرا ، وأنو ال حيمل من ذنب 
إال أف ُب اآلية أيضا إشارة إىل ما ُيب وينبغي أف - أو خطيئة أحد على أحد،وىذا من عدؿ اهلل تعاىل 

تكوف عليو صورة العدالة ُب دار الدنيا من عدـ ٖتميل ا١تزكُت مسؤولية رجوع الشهود ُب شهادهتم أماـ 
 - .واهلل تعاىل أعلم - القضاء 

  والراجح عندي ُب مسألة رجوع ا١تزكُت ُب التزكية ىو القوؿ بعدـ الضماف الذي يوافق ما ذىب إليو 
 وبعض الشافعية ؛ وذلك نظراً لقوة اٟتجج العقلية اليت استدلواْ ّٔا – رٛتو اهلل تعاىل –اإلماـ أبو حنيفة 

 . ُب ىذه ا١تسألة

  أثر رجوع شهود اإلحصان: الفرع الثاني 

   إذا شهد أربعة شهود على شخص بالزنا، وشهد شاىداف اثناف بإحصانو ، فأمر القاضي برٚتو فرجم  
ٍب رجعوا ٚتيعا ، فعلى من ُيب ضماف دية ا١تشهود عليو ؟ على شهود الزنا، أـ على شهود اإلحصاف، 

 أـ على اٞتميع ؟

 :  اختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على أقواؿ أوجزىا فيما يلي 

                                                           

  .91 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج: علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي ( 1)
كشاؼ القناع عن منت : منصور بن يونس البهوٌب .    700 ، ص 6شرح منتهى اإلرادات ج: منصور بن يونس البهوٌب ( 2)

   .382 ، ص 5اإلقناع ، ج
  .164: سورة األنعاـ ، اآلية ( 3)
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 إىل أف الرجوع ُب الشهادة على اإلحصاف ال يوجب الضماف مطلقا ؛ ألف اإلحصاف (1) ذىب اٟتنفية
شرط ٤تض، أي شرط كوف الزنا علة ، واٟتكم يضاؼ للعلة ال للشرط ، وبناء على ذلك فإذا شهد 

أربعة على رجل بالزنا وشهد شاىداف عليو باإلحصاف ، فرجم ، ٍب رجعواْ ٚتيعا فإف شهود الزنا يضمنوف 
 .الدية وال ضماف على شهود اإلحصاف 

 ُب ا١تسألة ؛ حيث ذىبواْ إىل أف شهود اإلحصاف يضمنوف أيضاً ، فلو شهد أربعة (2)  وخالفهم اٟتنابلة
بالزنا وشهد اثناف باإلحصاف ، فرجم ا١تشهود عليو ، ٍب رجعوا ُب شهادهتم ،فالضماف على ٚتيعهم ؛ 

أي على شهود الزنا وعلى شهود اإلحصاف ؛ وذلك ألف قتل ا١تشهود عليو إمنا حصل ٔتجموع 
 .الشهادتُت ، وبالتايل ُيب الغـر على اٞتميع كما لو شهدواْ ٚتيها على الزنا 

 : وقد ذكر اٟتنابلة أف ُب كيفية الضماف وجهاف 

يوزع ضماف الدية عليهم حسب عدد رؤوسهم كشهود الزنا ؛ ألف القتل حصل من ٚتيعهم ،  : األول
 .فتقسم الدية أسداساً 

على شهود اإلحصاف النصف ، وعلى شهود الزنا النصف ؛ ألنو قتل حصل بنوعُت من البينة ،  : الثاني
بينة وقوع الزنا وبينة وجود اإلحصاف ؛ فتقسم الدية عليهما ، أي على شهود الزنا النصف وعلى شهود 

 . اإلحصاف النصف 

 : فقد انقسم فقهاؤىم ُب ىذه ا١تسألة على قولُت (4)والشافعية  (3)أما ا١تالكية

                                                           

حاشية قرة : سيدي ٤تمد عبلء الدين أفندي  .   510 ، ص 3الفتاوى ا٢تندية ، ج: الشيخ نظاـ وٚتاعة من علماء ا٢تند ( 1)
بدائع الصنائع ُب ترتيب : أبو بكر بن مسعود الكاساين .   356 ، ص 11عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار ، ج

  .155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي  .   287 ، ص 6الشرائع ، ج
: ابن قدامة ا١تقدسي  .  248 ، ص 6الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي  .   253 ، ص 14ا١تغٍت ، ج: ابن قدامة ا١تقدسي ( 2)

  .79 ، ص 30ا١تقنع ، ج
الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك إىل : أٛتد بن ٤تمد الدردير   .   201 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القراُب ( 3)

 .296 ، ص 4مذىب اإلماـ مالك ، ج
  .393 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل  .   277 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 4)
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 من ا١تالكية أف الدية على شهود الزنا فقط دوف شاىدي اإلحصاف ؛ – رٛتو اهلل –  ذىب ابن القاسم 
 رٛتو اهلل –ألف شهادهتما ُب نفسها ال توجب حدا ، وىذا ىو القوؿ الراجح عندىم ، وذىب أشهب 

 . إىل أف يشاركهم ُب الغـر شاىدا اإلحصاف ؛ فلوال شهادهتما ١تا رجم ا١تشهود عليو –

 : قوالف فيما خيص تقسيم الغـر – رٛتو اهلل – على أف ألشهب 

 .يستوي الستة ػػػػػػػػ أي شهود الزنا األربعة وشاىدا اإلحصاف ػػػػػػػػػ ُب الغـر  : األول

على شاىدي اإلحصاف نصف الدية وعلى شهود الزنا نصفها ، وكذلك األمر بالنسبة للشافعية  : الثاني
 :الذين ٢تم ُب مسألة مشاركة شهود اإلحصاف مع شهود الزنا ُب الغـر عند الرجوع قوالف 

الغـر على اٞتميع سواء ُب ذلك شهود الزنا أـ شهود اإلحصاف ؛ ألف الرجم ًب بشهادة : األول
 .اإلحصاف 

ال غـر على شهود اإلحصاف ؛ ألهنم ما شهدواْ إال على خصاِؿ كماؿ، وىذا القوؿ الثاين ىو : الثاني
 . األصح عندىم 

 : وعلى القوؿ األوؿ الذي ذكره الشافعية ففي توزيع حصص الغـر وجهاف 

 .التسوية بُت شهود الزنا وشهود اإلحصاف  : األول

ُيب الثلث ُب حق شهود اإلحصاف ؛إذ يكفي ُب اإلحصاف شاىداف اثناف ، ُب حُت ُيب ُب  : الثاني
. الشهادة على الزنا أربعة شهود 

  أثر رجوع بعض الشهود في الشهادة : الفرع الثالث 

  قد ال يرجع كل الشهود ُب شهادهتم اليت أدلوا ّٔا أماـ جهة القضاء ، وإمنا يرجع أحدىم أو بعضهم 
فقط دوف البعض اآلخر، وىنا فقد اختلف الفقهاء ُب ىذه الصور من حيث األثر ا١تًتتب عنها إىل 

 :مذىبُت 



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

141 

 

 أف ا١تعترب ُب باب الرجوع عن الشهادة ىو بقاء من بقي على (1)يرى ٚتهور الفقهاء : المذهب األول
الشهادة ال رجوع من رجع عنها ؛ وعليو فإذا رجع أحد الشاىدين بعد استيفاء اٟتكم ُب شهادة نصأّا 
شاىداف ضمن النصف ؛ ألف وجوب اٟتق ُب حقيقة األمر يثبت بشهادة الشاىدين وما زاد فهو فضل 

 .ُب حق القضاء ، وقد بقي من بقي بشهادتو نصف اٟتق 

 :    ويًتتب عن ىذه القاعدة عدد من الصور الفرعية أذكر بعضها فيما يلي 

  .(2) إف شهد با١تاؿ ثبلثة فرجع أحدىم فبل ضماف عليو ؛ ألنو بقي من بقي بشهادتو كل اٟتق-1

أخطأت ، ضمن ربع الدية ، وإف رجع اثناف :  إف شهد أربعة على رجل بالزنا ٍب رجع واحد وقاؿ -2
ضمنا نصف الدية ، وإف شهد ٜتسة فرجم ا١تشهود عليو ٍب رجع واحد مل ُيب القصاص على الراجع؛ 

  .(3)لبقاء وجوب القتل

إف شهد رجل وامرأتاف ، فرجعت امرأة واحدة، فإهنا تضمن الربع ؛ لبقاء ثبلثة أرباع اٟتق ببقاء من -3
بقي،أي رجل وامرأة ، فإف رجعت ا١ترأتاف معا ضمنتا النصف ؛ ألف بشهادة الرجل يبقى نصف اٟتق ، 

وإذا شهدت عشر نسوة ورجل واحد ، ٍب رجع ٙتاف منهن فبل شيء على الراجعات ؛ لبقاء نصاب 
  .(4)الشهادة أي رجل وامرأتاف ، أما لو رجع تسع منهن فإف عليهن غـر ربع ا١تاؿ

إف شهد ستة على رجل بالزنا ، فرجم ، ٍب رجع منهم واحد أو اثناف ، فبل شيء على من رجع ؛ -4
ألنو قد بقي أربعة من الشهود ، ٍب إف رجع بعدمها شاىد آخر من األربعة الباقُت غـر ىو والراجعاف قبلو 

ربع الدية بينهم أثبلثا مع اٟتد على كل واحد منهم ، ٍب إف رجع آخر لزمو ربع الدية ، فيصَت نصف 
  .(5)الدية بُت الراجعُت أرباعاً 

                                                           

 .ا١تالكية  والشافعية  واٟتنفية  ( 1)
  .  450 ، ص 7شرح فتح القدير ،ج: ابن ا٢تماـ ( 2)
٤تمد بن ٤تمد بن  .    465 ،  ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ، ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي الشَتازي ( 3)

  .  242 ، ص 8مواىب اٞتليل  لشرح ٥تتصر خليل ، ج: عبد الرٛتن اٟتطاب 
  .450 ، ص 7شرح فتح القدير ، ج :  ابن ا٢تماـ ( 4)
  .  243 ، ص 8مواىب اٞتليل  لشرح ٥تتصر خليل ، ج: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتطاب ( 5)
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 لو شهد ٙتانية على رجل بالزنا واإلحصاف ، ْتيث شهد كل أربعة على زنا على حدة بامرأة على -5
حدة  ٍب رجع أحد الفريقُت بعد الرجم ، فبل حد عليهم  وال غـر ؛ ألف الفريق اآلخر لو انفرد بالشهادة 

لرجم ا١تشهود عليو بشهادهتم ، وإف رجع واحد من األربعة الباقية حد ىو والراجعوف قبلو ؛ إلقرارىم 
بقْذؼ َمن مل يزِف ، وعليهم ربع الدية أٜتاسا ، فلو رجع من كل أربعة واحد فعليهما ربع الدية واٟتد ؛ 
لعدـ اكتماؿ النصاب ُب كل امرأة ، ولو رجع اثناف من كل أربعة فعليهم نصف الدية أرباعا مع اٟتد ، 

ولو رجع من كل فريق ثبلثة فعليهم ثبلثة أرباع الدية بُت الستة مع اٟتد ، فلو رجع الثمانية كلهم فعليهم 
  .(1)ضماف كل الدية مع وجوب اٟتد

  : المذهب الثاني 

ذىب اٟتنابلة إىل أف كل موضع وجب الضماف فيو على الشهود بالرجوع ُب شهادهتم وجب أف يوزع 
 .بينهم حسب عدد رؤوسهم 

إذا شهد بشهادة ٍب رجع وقد :" قاؿ اإلماـ أٛتد ُب رواية إسحاؽ بن منصور ػػػػػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل ػػػػػػػػػ 
أتلف ماال ، فإنو ضامن بقدر ما كانوا ُب الشهادة ، فإف كانوا اثنُت ، فعليو النصف ، وإف كانوا ثبلثة ، 
فعليو الثلث ،وعلى ىذا لو كانوا عشرة ، فعليو العشر، وسواء رجع وحده أـ رجعواْ ٚتيعاً ، وسواء رجع 
الزائد عن القدر الكاُب ُب الشهادة ، أو َمن ليس بزائد ؛ فلو شهد أربعة بالقصاص ، فرجع واحد منهم 

 . عمدنا قتلو ، فعليو القصاص : وقاؿ 

أخطأنا فعليو ربع الدية ، وإف رجع اثناف ، فعليهما القصاص أو نصف الدية ، وإف شهد :   وإف قاؿ
ستة بالزنا على ٤تصن ، فرجم بشهادهتم ، ٍب رجع واحد ، فعليو القصاص أو سدس الدية ، وإف رجع 

  .(2)اثناف ، فعليهما القصاص أو ثلث الدية

 يتضح ٦تا سبق أف مذىب اٟتنابلة خيالف ٘تاما ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء ُب مسألة رجوع بعض 
 .الشهود ُب الشهادة 

                                                           

   .305 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القراُب ( 1)
  .  251 ، ص 14ا١تغٍت ، ج: ابن قدامة ا١تقدسي ( 2)
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أف العربة ُب الرجوع عن الشهادة ببقاء من بقي ال :  والذي يبدو راجحا ىو مذىب اٞتمهور ؛ لقو٢تم 
 .(1)برجوع من رجع ، فليس من ا١تعقوؿ أف يتساوى الراجع ُب الشهادة مع من مل يرجع

ػػ واهلل ػػػػ كما أف العدؿ ال يقتضي بالضرورة ا١تساواة ، بل ينبغي أف ُيازى كل واحد ٔتا اجًتحْت يداه 
 تعاىل أعلم ػػػػػ 

  أثر الرجوع في الشهادة على الشهادة : الفرع الرابع

لقد ْتث الفقهاء ما يتعلق بالرجوع ُب الشهادة على الشهادة ُب عديد من ا١تسائل ، أذكر أبرزىا فيما 
 :يلي 

إف رجع شهود األصل قبل اٟتكم بشهادة الفرع بطلت شهادة الفرع عند الشافعية ؛ ألنو إذا  : أوال  
  .(2)بطل األصل بطل الفرع

إذا شهد شهود الفرع فحكم القاضي بشهادهتم ٍب رجعواْ ، فعليهم الضماف ، وىذا عند كلٍّ من  : ثانيا
 :  ، مستدلُت على ذلك باآلٌب (5)واٟتنابلة(4) والشافعية(3)اٟتنفية

إف شهود الفرع ىم من تسبب إىل اإلتبلؼ بشهادة الزور ، فأشبو ذلك ما لو أتلفوا بأيدىم -1
 .(6)مباشرة

إف الشهادة صدرت ُب ٣تلس القضاء من الفروع ، فيضاؼ اإلتبلؼ إليهم ؛ ألهنم أٞتأواْ القاضي -2
 .(7)إىل إصدار اٟتكم

                                                           

  .68الرجوع عن الشهادة وأحكامو ُب الفقو اإلسبلمي ، ص : عبد اهلل صلييب عباس الكبيسي ( 1)
  .461 ،  ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ، ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي ( 2)
  .155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 3)
 .140 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 4)
  .  343 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 5)
  .  344 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 6)
    .458 ، ص 7شرح فتح القدير ،ج: ابن ا٢تماـ  .   155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 7)
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يستثٌت من ا١تسألة السالفة عند اٟتنفية والقوؿ الراجح عند اٟتنابلة ما لو رجع شهود الفرع وقالواْ  :ثالثا
 : ،ودليلهم ُب ذلك ما يلي(1)باف لنا كذب شهود األصل أو خطؤىم ، فهنا ال ضماف على شهود الفرع

  .(2)إف ىذا القوؿ الصادر من الفرع ال يعد رجوعا ُب الشهادة ؛ ألنو ال يناُب شهادة األصوؿ-1

  .(3)إف شهود الفرع مل يفرطوا حينئذ ، ومل يتسببواْ ُب اإلتبلؼ-2

  .(4) لو لـز الفروع أف يضمنواْ ُب ىذه اٟتالة لبطلت الشهادة على الشهادة-3

بَاَف لنا كذب :   وقد ذىب بعض اٟتنابلة إىل وجوب الضماف على شهود الفرع إذا رجعوا وقالواْ 
 :      (5)األصوؿ أو خطؤىم ، مستدلُت باآلٌب

 .إف اإلتبلؼ قد حصل بشهادهتم ؛ ألف شهادهتم قد أديت أماـ القضاء _ 1 

ال نعلم أف : إف ادعاءىم كذب شهود األصل أو غلطهم ال دينع وجوب الضماف ؛ إذ لو قالواْ _ 2 
 .األصوؿ كاذبوف أو ٥تطئوف لضمنواْ 

ألف من حدَّث ْتديث يرى أنو كذب ،عد من الكذابُت ؛ كمن َيشهد على عقد وىو يعلم _ 3
 .بتحرديو

مل نشهد شهود الفرع على شهادتنا ، فبل ضماف حينئذ على : إذا رجع شهود األصل وقالواْ  : رابعا
:  ، مستدلُت على ذلك باألدلة التالية (7)واٟتنابلة(6)األصوؿ وال على الفروع عند اٟتنفية

 
                                                           

 . 696 ، ص 6شرح منتهى اإلرادات ج: منصور بن يونس البهوٌب ( 1)
: منصور بن يونس البهوٌب  .    251 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 2)

   .381 ، ص 5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج
  .343 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 3)
  .343 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 4)
  .343 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 5)
: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي  .    237 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 6)

 .251 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج
  .343 ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج: ابن مفلح اٟتنبلي ( 7)
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  . (1)ألف شهود األصل أنكرواْ السبب وىو اإلشهاد_1

ألف القضاء ماٍض ال يبطل؛ ألف كبلـ األصوؿ خرب حيتمل الصدؽ والكذب، فصار مثل رجوع _2
 . (2)الشاىد

 . (3)ألنو مل يثبت كذب شهود األصل ، وال رجوع شهود الفرع ؛ فبل ضماف_ 3

أشهدنا شهود الفرع على شهادتنا وكذبنا أو غلطنا ، ففي ىذه : إذا رجع شهود األصل وقالواْ  : خامسا
 : الصورة قوالف 

وأحد (4)ُيب على شهود األصل الضماف بسبب رجوعهم ،وىذا ما ذىب إليو الشافعية : األول القول
. (6)من اٟتنفية_ رٛتو اهلل_ ، و٤تمد(5)قولُت عند اٟتنابلة

 :  وأدلتهم ُب ذلك ما يلي 

 إف حكم القاضي ُبٍت على شهادة األصوؿ ؛ بدليل اعتبار عدالتهم ، فكانواْ سبباً ، فلزمهم -01
 .(7)الضماف كا١تزكُت

إف ما قاـ بو شهود الفرع ىو نقل شهادة األصوؿ ، فصار كأفَّ شهود األصل قد حضرواْ بأنفسهم -02
 .(8)إىل ٣تلس القضاء وأدواْ الشهادة ٍب رجعوا

 

                                                           

  .155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 1)
  .  458 ، ص 7شرح فتح القدير ،ج: ابن ا٢تماـ ( 2)
  .    237 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين ( 3)
 .141 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 4)
 .     84 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج: علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي ( 5)
  .  458 ، ص 7شرح فتح القدير ،ج: ابن ا٢تماـ ( 6)
  .344 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 7)
    .458 ، ص 7شرح فتح القدير ،ج: ابن ا٢تماـ  .   155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 8)
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كذبنا ُب شهادتنا على ا١تشهود عليو ، أو :  إف شهود األصل قد اعًتفواْ بتعمد اإلتبلؼ بقو٢تم -03
 .(1)غلطنا ُب حقو، فلزمهم الضماف: خطئهم بقو٢تم 

ال ُيب على شهود األصل الضماف بسبب الرجوع ، وقد ذىب إىل ذلك أكثر  : الثاني القول 
  ػػػػػػػػػػ(3)، وكذلك اإلماـ أبو حنيفة وأبو يوسف ػػػػػػػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل(2)اٟتنابلة

 :وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي 

  .(4)إف شهود األصل مل يلجئواْ القاضي إىل اٟتكم-01

 إف الشهادة أماـ القضاء وقعت حقيقة من شهود الفرع ال من شهود األصل ، مع أف الفروع -02
ثابتوف على شهادهتم ، فبل يوجد إتبلؼ من شهود األصل ؛لعدـ الشهادة منهم حقيقة فبل ضماف 

 .(5 )عليهم

 :إذا رجع شهود األصل وشهود الفرع ٚتيعاً  : سادسا

 : لقد انقسم علماء الفقو اإلسبلمي ُب ىذه ا١تسألة على قولُت 

إذا رجع شهود األصل وشهود الفرع معا ، فالضماف حينئذ على شهود الفرع وال شيء  : األول القول 
 ،وقوؿ أيب حنيفة وأيب يوسف ػػػػػػػػ رٛتهما اهلل ػػػػػػػػػ من مذىب (6)على شهود األصل ، وىذا مذىب الشافعية

 . (7)مذىب اٟتنفية

 

 

                                                           

   .381 ، ص 5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج: منصور بن يونس البهوٌب ( 1)
  .250 ، ص 14الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 2)
  .287 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 3)
  .343 ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج: ابن مفلح اٟتنبلي ( 4)
  .287 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 5)
  .282 ، ص 10حواشي ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج ، ج: عبد اٟتميد الشرواين، وأٛتد بن القاسم العبادي ( 6)
  .  155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 7)
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 :  وقد استدلواْ على مذىبهم باألدلة  التالية 

  . (1)كذبنا فيما قلنا: ألف شهود الفرع ينكروف إشهاد شهود األصل ويقولوف -1

  .(2) إف اٟتكم قد وقع بشهادة الفروع ، فاستحقوا وجوب الضماف-2

ذا رجع شهود األصل وشهود الفرع معا ، خَت ا١تشهود عليو بُت تضمُت شهود األصل إ: القول الثاني 
 . وتضمُت شهود الفرع 

 ، ودليلو ُب ذلك أف القضاء وقع (3) من اٟتنفية– رٛتو اهلل تعاىل –  وقد ذىب إىل ىذا القوؿ ٤تمد 
بشهادة الفروع من حيث أف القاضي عاين الشهادة من الفروع من جهة ، كما وقع بشهادة األصوؿ من 
حيث أف الفروع نائبوف عنهم ونقلوا شهادهتم بأمرىم من جهة أخرى ؛ فيخَت ا١تشهود عليو ُب تضمُت 
أي الفريقُت شاء ،واٞتهتاف متغايرتاف ؛ ألف شهادة األصوؿ على أصل اٟتق ، أما شهادة الفروع فعلى 
شهادة األصوؿ ؛ أي أف األوىل شهادة والثانية أداء للشهادة ُب ٣تلس القاضي ، فبل ُيمع بينهما ُب 

التضمُت ؛ ألف التلف يثبت بالنقل واإلشهاد ، فالنقل من الفروع  واإلشهاد من األصوؿ ، فكاف فعل 
كل منهما ُب حق ا١تشهود عليو سبب للضماف على سبيل ا١تباشرة ؛ من جهة الفروع كوهنم نقلوا شهادة 

األصوؿ إىل القضاء ، ولو مل يعمل القاضي بشهادهتم فقد أٍب ، ومن جهة األصوؿ كوف أداء الفروع 
منقوالً بأمر األصوؿ ؛ ألف شهود الفرع مضطروف إىل األداء بعد اإلشهاد ، ولو امتنعواْ عن ذلك فقد 

  .(4)أٙتواْ أيضا

 ٣تانب للصواب ؛ ألف اإلتبلؼ قد حصل – رٛتو اهلل تعاىل –   والذي يبدو أف ما ذىب إليو ٤تمد 
من الفروع وليس من األصوؿ عند التدقيق ، وقد بٌت اٟتكم على شهادة الفروع ،فوجب أف يتحملوا 

- .  واهلل أعلم – (5)ضماف ما أتلفوه بشهادهتم دوف ٗتيَت ا١تشهود عليو ُب تضمُت غَتىم

                                                           

  .274 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 1)
 .141 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 2)
  .  460 ، ص 7شرح فتح القدير ،ج: ابن ا٢تماـ ( 3)
 .     202 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 4)
اآلثار ا١تًتتبة على الرجوع ُب الشهادة على جرائم اٟتدود والقصاص ، رسالة ماجستَت ، كلية : عماد ٤تمود راجح نوفل ( 5)

  .117 ـ ، ص 2002الدراسات العليا ، قسم الشريعة ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطُت ، 
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 (1)أثر الرجوع في الشهادة في قضايا األموال : المبحث الثاني

 :  إذا شهد الشهود أماـ القضاء ُب قضية من القضايا ا١تالية فبل خيلو رجوعهم من إحدى صور ثبلث 

 فإما أف يكوف بعد أداء شهادهتم وقبل اٟتكم ّٔا ، وإما أف يكوف بعد القضاء ّٔا وقبل التنفيذ ، وإما 
أف يكوف بعد اٟتكم وبعد االستيفاء ، ولكل صورة من الصور ا١تذكورة آثاره اليت تًتتب عليو حسبما 

أوضح الفقهاء ؛ ولذا كاف لزاماً عليَّ أف أقسّْم ىذا ا١تبحث إىل ثبلثة مطالب، فأخصص لكل صورة أو 
 :حالة مطلباً على النحو التايل 

  أثر الرجوع في الشهادة قبل الحكم في قضايا األموال : األول المطلب

 إف اآلثار ا١تًتتبة عن الرجوع ُب الشهادة با١تاؿ قبل اٟتكم ُب الفقو اإلسبلمي ٗتتلف عن نظَتهتا ُب 
  (الفرع األوؿ)القانوف الوضعي ؛وعليو فسوؼ أتناوؿ أوال اآلثار اليت تًتتب عن ذلك ُب الفقو اإلسبلمي 

ٍب أْشرَع ُب بياف أثر الرجوع ُب الشهادة قبل اٟتكم على القضايا ا١تدنية حسبما يقتضيو القانوف اٞتزائري 
  .(الفرع الثاين  )

  أثر الرجوع عن الشهادة قبل الحكم في قضايا األموال في الفقه اإلسالمي : األول الفرع

: إف رجوع الشاىد ُب شهادتو قبل اٟتكم ُب القضايا ا١تالية يرتب ما يلي 

 

 
                                                           

ا١تاؿ ُب األصل ما ديلك من الذىب والفضة ، ٍب : "ىو ما ملكتو من ٚتيع األشياء، وٚتعو أمواؿ ، قاؿ ابن األثَت : ا١تاؿ لغة ( 1)
 " .أطلق على كل ما يقتٌت وديلك من األعياف، وأكثر ما يطلق ا١تاؿ عند العرب على اإلبل؛ألهنا كانت أكثر أموا٢تم 

   أما ُب االصطبلح ، فيطلق ا١تاؿ عند فقهاء الشريعة اإلسبلمية على كل يصح إحرازه على قصد التمويل ، كما يطلق اسم ا١تاؿ 
ويطلق ا١تاؿ ُب العصر اٟتديث على الذىب أو . على كل شيء لو قيمة يباع ّٔا وتلـز متلفو  وإف قلت ، وكل ماال يطرحو الناس 

، ص 7كتاب ا١تبسوط ، ج : مشس الدين السرخسي  .    4300 ،  ص 46لساف العرب ، ج :   ابن منظور –. الفضة أو الورؽ 
ا١تعجم االقتصادي : أٛتد الشرباصي .    406األشباه والنظائر ، ص : جبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي .   160

 ػػ . 449 ـ ، ص 1981ط ، دار اٞتيل ، دوف ذكر بلد النشر ، . اإلسبلمي ، د



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

149 

 

 :امتناع اٟتكم  -1

   إذا رجع الشاىد ُب شهادتو قبل اٟتكم ّٔا مل ُيز للقاضي أف حيكم ّٔا ،أي تعد شهادتو كأف مل 
 (2) والشافعية(1)تكن،وال يصح اٟتكم ٔتوجبها ، وىذا القوؿ ىو مذىب كافة الفقهاء من ا١تالكية

 : ، ودليلهم فيما ذىبواْ إليو ما يلي (4)واٟتنفية (3)واٟتنابلة

ألف الشهادة شرط اٟتكم ؛ فيشًتط استدامتها إىل غاية انقضاء اٟتكم قياسا على عدالة : أوال
. (5)الشاىد

 .(6)ألف الشاىد تناقض ُب كبلمو ، وال ُيوز للقاضي أف حيكم بالكبلـ ا١تتناقض : ثانيا

 عن مذىب عامة العلماء ؛ حيث قاؿ بعدـ امتناع اٟتكم – رٛتو اهلل تعاىل –  وقد شذ أبو ثور 
بشهادة من رجع ُب شهادتو قبل اٟتكم ّٔا ؛ ألف الشهادة قد أديت فبل تبطل برجوع الشاىد كما لو 

 .(7)رجع ىذا األخَت بعد اٟتكم

 : غَت صحيح ؛ وذلك لؤلسباب التالية – رٛتو اهلل – وما ذىب إليو أبو ثور 

  .(8)إف الشهادة شرط اٟتكم ؛ وبناء عليو فإذا زالت الشهادة قبل اٟتكم امتنع اٟتكم : أوال

  
                                                           

النوادر والزيادات على ما ُب : عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين  .  413اإلكليل شرح ٥تتصر خليل ، ص : ٤تمد األمَت ( 1)
٤تمد ٤تمد   .   139 ، ص 4بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ، ج : أٛتد الصاوي.  437 ، ص 8ا١تدونة من غَتىا من األمهات، ج

  .138 ـ ، ص 2001ط ، دار الندوة ، دوف ذكر  بلد النشر ، .دليل السالك ١تذىب اإلماـ مالك ، د: سعد 
منهاج الطالبُت وعمدة : حييي بن شرؼ النووي .   122 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 2)

  . 574 ـ ، ص 2005 ، دار ا١تنهاج ، جدة ، 1ا١تفتُت ، ط
  .247 ، ص 06الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 3)
رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار : ابن عابدين  .   71 ، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ،ج: عبد الغٍت الغنيمي ( 4)

  .232 ، ص 8، ج
  .247 ، ص 06الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 5)
 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت  .   459 ، ص 4درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ، ج: علي حيدر ( 6)

240.  
  .464 ،  ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ، ج: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي ( 7)
  .245 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 8)
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 . (1 )إف رجوع الشهود يظهر بو كذّٔم ؛ فبل ُيوز بالتايل اٟتكم بناء على شهادهتم : ثانيا

إف الشاىد قد يستدرؾ على نفسو ومها أو كذبا أو ترددا ُب العلم ٔتا شهد فيو ، فتبطل شهادتو  : ثالثا
 . (2)بذلك

     والقوؿ األصوب عندي ما ذىب إليو عامة الفقهاء من منع القضاء بشهادة من رجعوا ُب شهادهتم 
قبل اٟتكم ّٔا ؛ ألف ىذا القوؿ يتوافق مع مقصد الشارع من القضاء ،وىو ٖتقيق العدؿ واستيفاء 

اٟتقوؽ ، فإذا استدرؾ الشاىد خطأه أو كذبو ُب شهادتو فإف من اٟتكمة أف حيجم القاضي عن اٟتكم 
 - . واهلل تعاىل أعلم–بتلك الشهادة 

 : عدـ الضماف -2

  إذا رجع الشاىد على ا١تاؿ قبل اٟتكم بشهادتو فبل ضماف عليو ؛ ألف شهادتو حينئذ مل تؤد إىل 
  .(3)إتبلؼ أي شيء ، وىذا باتفاؽ الفقهاء

  : تفسيق الشهود ُب حالة تعمد الكذب-3

  يفسق الشهود إذا رجعوا ُب شهادهتم على ا١تاؿ بعد اٟتكم ّٔا إذا اعًتفواْ بتعمدىم الكذب على 
ا١تشهود عليو ، أو إذا تبُت للقاضي تعمدىم الكذب وشهادة الزور ؛ ألهنم أخرجواْ أنفسهم من العدالة 

 .(4)بإقرارىم بأهنم قد شهدواْ زورا

 ؛ وذلك (5)أخطانا ُب شهادتنا على ا١تشهود عليو ورجعواْ قبل اٟتكم فإهنم ال يفسَّقوف:   أما إذا قالوا
 .لعدـ تعمدىم الكذب 

                                                           

  .245 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
 .161 ، ص 3ا١تهذب من الفقو ا١تالكي وأدلتو ، ج :  ٤تمد سكحاؿ آّاجي ( 2)
 .   437 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج:  عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين(3)

 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت  .   459 ، ص 4درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ، ج: علي حيدر 
240.  

شهاب الدين  أٛتد بن أٛتد بن سبلمة  .   232 ، ص 8رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار ، ج: ابن عابدين (4) 
  .332 ، ص 4حاشيتا قليويب وعمَتة ، ج:القليويب ، وشهاب الدين أٛتد ا١تلقب بعمَتة 

  .267 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 5)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

151 

 

 :  التعزير -4

ُيب التعزير ُب حق الشهود الراجعُت قبل اٟتكم ُب قضايا األمواؿ ؛ ألف الشهود قد فسَّقواْ أنفسهم 
. (1)باعًتافهم تعمد الكذب

  موقف القانون المدني الجزائري من الرجوع في الشهادة قبل الحكم:الثاني الفرع

  سأحاوؿ ىنا أف أبُت األثر ا١تًتتب عن رجوع الشاىد ُب شهادتو قبل اٟتكم ُب القضايا ا١تدنية بالنسبة 
. للحكم القضائي أواًل، ٍب بالنسبة للعقوبة ا١تقررة للشاىد نفسو ثانياً 

 

  بالنسبة للحكم القضائي : أوال

   إف الشهادة كدليل إثبات أماـ القضاء ٗتضع للسلطة التقديرية لقاضي ا١توضوع ، فهو الذي يقدر 
 .(2)أقواؿ الشهود وُيتهد ُب استخبلص الوقائع منها ، وال سلطاف ألي جهة عليو ُب ذلك

   و٦تا يدؿ عل السلطة التقديرية الواسعة للقاضي ُب تقدير مدى قيمة الشهادة أنو ُب حالة تعارض 
 ، فإف للقاضي السلطة ا١تطلقة لوزف قيمة ىذه الشهادة ، ولو أف (3)تصرحيات الشاىد مع نتائج ا٠تربة

 ،ومن ٍب فإف (4)يأخذ ّٔا رغم ذلك إال ُب حالة التناقض الصارخ الذي يستحيل معو إمكانية التوفيق
ا١تشرع اٞتزائري ترؾ مسألة تقدير الشهادة إىل القاضي بناء على ما ٖتدثو لديو من اقتناع ، فيجوز لو 
االعتماد عليها لتأسيس حكمو ، كما ُيوز لو استبعادىا هنائياً ، ولو أف يفاضل بُت أقواؿ الشهود أو 

يأخذ من تصرحيات الشاىد الواحد ما تطمئن إليو نفسو ويطرح منها ما يعتقد أنو ٣تانب للصواب  

                                                           

رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير : ابن عابدين  .  240 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 1)
  .232 ، ص 8األبصار ، ج

ط ، دار ا٢تدى ، اٞتزائر ، .الوسيط ُب القواعد اإلجرائية وا١توضوعية لئلثبات ُب ا١تواد ا١تدنية ، د:  نبيل صقر،ومكاري نزيهة (2)
  . 140 ـ ، ص 2009

إعطاء أو إدالء أىل فن أو علم معُت برأيهم ُب مسائل فنية تتعلق بتلك الفنوف أو العلـو ، أوىي إبداء رأي فٍت من : "ا٠تربة ىي ( 3)
شرح قانوف اإلجراءات اٞتزائية : ػػ  عبد اهلل أوىايبية " . شخص ٥تتص ُب علم أو فن معُت بشأف واقعة ٢تا أمهية ُب الدعوى العمومية 

 ػػ   . 423اٞتزائري ، ص 
 . 157تبلـز مبدأ اإلثبات اٟتر باالقتناع الذاٌب للقاضي اٞتزائي  ، ص : أغليس بوزيد ( 4)
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وىذه من ا١تسائل اليت ٗترج عن رقابة احملكمة العليا ، وُب ىذا السياؽ أصدرت احملكمة العليا غرفة اٞتنح 
:" الذي جاء فيو ما نصو  412002: فصبل ُب الطعن رقم ـ، 09/07/2008: وا١تخالفات قراراً بتاريخ 

حيث أف ما يثَته الطاعن ُب ىذا الوجو غَت سديد ؛ ألف تقدير شهادة الشهود ىي من بُت ا١تسائل اليت 
تركها ا١تشرع للسلطة التقديرية لقضاة ا١توضوع مثلها مثل باقي أدلة اإلثبات ،وال تعقُّب عليهم ُب ذلك 

 .(1)"من طرؼ احملكمة العليا 

لقضاة ا١توضوع اٟترية التامة ُب :"كما ورد ُب إحدى قرارات آّلس األعلى للقضاء اٞتزائري ما يلي 
تقدير قيمة الشهادة كيفما كانت ، فهم غَت ملزمُت بتصديق الشاىد ُب كل أقوالو ، بل و٢تم أف يطرحواْ 

 .(2)"كل ما ال يطمئنُّ إليو وجداهنم ، ومن ٍب تكوف آّادلة ُب ذلك جدال موضوعياً 

   ويستفاد ٦تا ذكر أف للمحكمة السلطة ا١تطلقة ُب ٕتزئة الشهادة ؛ فلها أف تأخذ ببعض أقواؿ الشاىد 
 .وتًتؾ البعض األخر ؛ ألف الشاىد ديكن أف يكوف صادقاً ُب بعض أقوالو وكاذباً ُب بعضها اآلخر 

    وعليو فإنو ديكن القوؿ بأف القاضي ؤتا لو من سلطة مطلقة بالنسبة لتقدير تصرحيات الشاىد فإف لو 
أف يستند إليها ُب إصدار اٟتكم إذا اطمأف إليها حىت ولو رجع الشاىد عنها طا١تا مل يثبت كذّٔا ، أما 
 (3)إذا تبُت أف أقواؿ الشاىد كانت كاذبة، فإف على القاضي أف يستبعدىا وال يصدر حكمو مستندا إليها

 من قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اٞتزائري اليت تنص على 163ويؤيد ىذا ا١تعٌت ما جاء ُب ا١تادة 
فا١تبلحظ ". ُيوز للقاضي أف يفصل ُب القضية فور ٝتاع الشهود أو يؤجلها إىل جلسة الحقة :" أنو 

ىنا أف ا١تشرع اٞتزائري قد أجاز للقاضي أف يصدر حكمو فوراً بعد ٝتاع أقواؿ الشاىد ؛ وبالتايل ديكن 
. أف ال يعتد برجوع الشاىد ُب أقوالو حىت ولو كاف ذلك قبل إصدار اٟتكم 

 

 
                                                           

 ، ا١تشار 412002 ـ عن احملكمة العليا ، غرفة اٞتنح وا١تخالفات، فصبل ُب الطعن رقم؛ 09/07/2008: قرار صادر بتاريخ ( 1)
  .291ص , إثبات اٞتردية على ضوء االجتهاد القضائي : ٧تيمي ٚتاؿ : إليو لدى 

 ، مديرية الوثائق لوزارة 05 ـ عن آّلس األعلى، غرفة القانوف ا٠تاص، نشرة القضاة العدد 06/11/1974قرار صادر بتاريخ ( 2)
اإلثبات بشهادة الشهود ُب القانوف اٞتزائري ، ص :براىيمي صاحل :  ، مشار إليو لدى 43ـ ، ص 1975العدؿ اٞتزائر العاصمة،

201.  
  .241الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضي ، ص : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 3)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

153 

 

 العقوبة المقررة للشاهد الراجع في شهاد ه قبل الحكم  : ثانيا

   مل حيدد ا١تشرع اٞتزائري عقوبة معينة للشاىد الذي رجع ُب شهادتو ، ومل أعثر على أي قرار أو 
اجتهاد قضائي من طرؼ احملكمة العليا ّٔذا ا٠تصوص ، على أف ىنالك حالة يظهر فيها أثر الرجوع ُب 

الشهادة على عقوبة الشاىد ، ويتعلق األمر ْتالة الشهادة الزور؛ حيث يؤثر رجوع شاىد الزور على 
عقوبتو بالعقوبة ا١تقررة قانونا بالنسبة لو ، وىذا األثر خيتلف باختبلؼ وقت رجوع الشاىد ُب شهادتو 

: تلك ، وذلك وفق حالتُت متباينتُت كما يلي 

 رجوع الشاهد قبل قفل با  المرافعة  : األولى الحالة

  لقد أوضح فقهاء القانوف أف شاىد الزور ال يعاقب إذا رجع ُب شهادتو قبل انتهاء ا١ترافعة ُب الدعوى 
 .رغم عدـ وجود نص قانوين خيص ىذه ا١تسألة بالتحديد 

  وقد أخذ القضاء ا١تصري ّٔذا ا١تبدأ ؛ حيث حكم بأنو من ا١تقرر عدـ توقيع عقوبة شهادة الزور إال إذا 
بقي الشاىد مصرا على ما أدىل بو من أقواؿ أماـ اٞتهة القضائية إىل غاية إقفاؿ باب ا١ترافعة ُب 

 .(1)الدعوى

   كما يأخذ القضاء اٞتزائري با١تبدأ نفسو ؛ حيث أنو ومن ا١تعموؿ بو لدى اٞتهات القضائية ُب حالة 
ما إذا ثبت للمحكمة أف الشاىد قد أدىل أمامها بتصرحيات كاذبة ، وأرادت احملكمة أف توجو لو هتمة 

شهادة الزور، فإنو ُيب عليها االنتظار إىل حُت تقرير إقفاؿ باب ا١ترافعة ُب الدعوى األصلية ؛ ألنو إىل 
ذلك اٟتُت ديكن للشاىد العدوؿ عن شهادتو واإلدالء بالشهادة الصادقة والتصريح باٟتقيقة الكاملة  

وإف عَدؿ الشاىد عن أقوالو ا١تزيفة قبل انتهاء ا١ترافعة فبل عقوبة عليو ، أما إذا أصرَّ على قوؿ الزور إىل 
 .(2)غاية إعبلف اٞتهة القضائية عن قفل باب ا١ترافعة ، فحينئذ يكوف الشاىد مستوجباً لتوقيع العقوبة عليو

   وما َدَأَب عليو القضاء ُب ىذه ا١تسألة أمر مستحسن ؛ ١تا ُب ذلك ِمن َمْنح الفرصة الكافية للشاىد 
إذا أراد الرجوع إىل الشهادة الصادقة اليت تنور القضاء وتسهم ُب ٖتقيق العدالة دوف أْف توجََّو لو هتمة 

 .الشهادة الكاذبة 

                                                           

  .481 ، ص 4ا١توسوعة اٞتنائية ، ج : جندي عبد ا١تلك ( 1)
  .227اإلثبات بشهادة الشهود ُب القانوف اٞتزائري ، ص : براىيمي صاحل ( 2)
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   وقد علَّل بعض شراح القانوف ٧تاعة تطبيق ىذا ا١تبدإ ، أي مبدأ عدـ اعتبار الشاىد شاىد زور إال إذا 
 :(1)أصر على شهادتو الكاذبة إىل غاية إ٘تاـ ا١ترافعة بتعليلُت اثنُت

إفَّ شهادة الشاىد ُيب أف تعترب ُب ٚتيع أدوار احملاكمة ومراحلها ُكبلِّ ال يقبل التجزئة  ،وال تتم  : أوال
 .إال بإقفاؿ باب ا١ترافعة 

إفَّ ِمن حسن السياسة ٘تكُت الشاىد من الرجوع إىل اٟتق ولو ُب آخر ٟتظة ، دوف التعريض  : ثانيا
 .للمحاكمة عن كذب سابق قد رجع عنو إىل قوؿ صادؽ ، وىذا ما تنشده العدالة 

 رجوع الشاهد بعد إقفال با  المرافعة : الثانية الحالة

إذا رجع شاىد الزور بعد إ٘تاـ ا١ترافعة فإنو حيق للمحكمة عندئذ أف تدينو بتهمة الشهادة الزور ا١تنصوص 
كل من شهد زورا ُب :"  من قانوف العقوبات اٞتزائري اليت تنص على أنو 235على عقوبتها ُب ا١تادة 

 دينار 2000 إىل 500ا١تواد ا١تدنية أو اإلدارية يعاقب باٟتبس من سنتُت إىل ٜتس سنوات وبغرامة من 
 جزائري 

وإذا قبض شاىد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة اٟتبس إىل عشر 
 . دينار جزائري 4000سنوات والغرامة إىل 

  وتطبق أحكاـ ىذه ا١تادة على شهادة  الزور اليت ترتكب ُب دعوى مدنية مرفوعة أماـ القضاء اٞتزائي 
 ".تبعا لدعوى جزائية 

مواانة بين الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري بخصوص أثر الرجوع في الشهادة قبل :الثالث الفرع
 األموال  الحكم في قضايا

 :من خبلؿ ما ذكر ُب الفرعُت السابقُت ديكن استنتاج بعض الفروؽ ُب ىذه ا١تسألة أذكرىا فيما يلي 
  من حيث الحكم :  أوال

   ديتنع القاضي عن اٟتكم بالشهادة إذا رجع الشاىد فيها قبل اٟتكم عند ٚتهور العلماء ُب الفقو 
اإلسبلمي ، ُب حُت ديكن ا١تشرع اٞتزائري القاضي من إصدار حكمو استناداً للشهادة ا١ترجوع عنها قْبل 

 .اٟتكم مستعمبلً السلطة التقديرية ا١تمنوحة لو ٔتوجب القانوف 
                                                           

  .481 ، ص 4ا١توسوعة اٞتنائية ، ج : جندي عبد ا١تلك ( 1)
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  من حيث العقوبة المقررة : ثانيا

   إذا تعمد الشاىد الكذب ُب شهادتو إماـ القضاء ، ٍب رجع ُب شهادتو تلك قبل اٟتكم ٔتوجبها فإنو 
يعزر عند فقهاء الفقو اإلسبلمي ؛ ألنو فسق نفسو باعًتافو تعمد الكذب ، أما إذا أخطأ ُب الشهادة 

اليت رجع فيها فبل ُيب ُب حقو التعزير ، وىذا يتفق مع ما ذىب إليو القانوف اٞتزائري الذي يقرر تطبيق 
عقوبة شهادة الزور على الشاىد إذا رجع بعد اإلعبلف عن قفل باب ا١ترافعة ، إال أف القانوف ال يفرّْؽ 

 .بُت كوف الشاىد متعمداً  أو ٥تطئاً ُب شهادتو األوىل 

  ومع ذلك ، ونظرا لعدـ وجود أي نص قانوين ُب ا١تواد ا١تدنية يشَت إىل مسألة رجوع الشهود ُب 
شهادهتم قبل اٟتكم فإنو ال مانع من الرجوع إىل تطبيق أحكاـ الفقو اإلسبلمي ، وما ذلك ػػػػػػػ ُب حقيقة 

األمر ػػػػػػ إال تطبيقا للقانوف ؛ فا١تادة األوىل من القانوف ا١تدين اٞتزائري ُٖتيل القاضي لتطبيق أحكاـ 
  .(1)الشريعة اإلسبلمية عند سكوت القانوف عن توضيح األحكاـ ا١تتعلقة ٔتوضوع معُت

   وٕتدر اإلشارة إىل أف الفقو اإلسبلمي يعترب الرجوع ُب الشهادة قبل اٟتكم حالة واحدة ، ويرتب عنها 
األوؿ : العقوبة التعزيرية ، ُب حُت يقسم شراح القانوف الرجوع ُب الشهادة قبل اٟتكم إىل قسمُت اثنُت 

ىو الرجوع قبل قفل باب ا١ترافعة ، وىو ال يرتب توقيع أية عقوبة على الشاىد ، والقسم الثاين ىو 
 .الرجوع بعد قفل باب ا١ترافعة ، ويًتتب عليو توقيع العقوبة ا١تقررة لشهادة الزور 

  أثر الرجوع في الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ في قضايا األموال:الثاني المطلب

 إذا رجع الشهود ُب شهادهتم على األمواؿ بعد حكم القاضي ّٔا ، ولكن قبل تنفيذ ذلك اٟتكم 
الصادر  فما ىي اآلثار ا١تًتتبة عن ىذا الرجوع ُب الفقو اإلسبلمي ؟ وىل يًتتب عن ذلك أثر ما أيضا 

بالنسبة للقانوف ؟ أو باألحرى ما موقف القانوف ا١تدين من رجوع الشاىد بعد اٟتكم وقبل التنفيذ ؟ ىذا 
: ما سأتناولو من خبلؿ ىذا ا١تطلب ،وذلك من خبلؿ الفرعُت ا١تواليُت 

 

                                                           

يسري القانوف على ٚتيع ا١تسائل اليت تناولتها نصوصو ُب لفظها أو ُب : " جاء ُب ا١تادة األوىل من القانوف ا١تدين اٞتزائري ما يلي ( 1)
 ."وإذا مل يوجد نص تشريعي حكم القاضي ٔتقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية . فحواىا 
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أثر الرجوع عن الشهادة في القضايا المالية بعد الحكم وقبل التنفيذ في الفقه :األول الفرع
 اإلسالمي 

:    إف رجوع شهود ا١تاؿ ُب شهادهتم أماـ القضاء بعد اٟتكم وقبل التنفيذ يرتب اآلثار التالية 

 : عدـ نقض اٟتكم -01

 وال ينقض ، (1)  إذا رجع شهود ا١تاؿ بعد اٟتكم بشهادهتم وقبل االستيفاء مضى اٟتكم الصادر اتفاقا
. (2)حىت ولو ادَّعي الشهود الغلط ؛ ألف العمد وا٠تطأ ُب أمواؿ الناس سواء

 : وجوب استيفاء اٟتق -02

  إذا رجع شهود ا١تاؿ بعد اٟتكم وقبل التنفيذ فإف ذلك ال دينع استيفاء اٟتق ا١تشهود بو ، وىذا عند 
 .(3)عامة ٚتهور الفقهاء

  وخالفهم بعض الشافعية ُب ىذه ا١تسألة ؛ حيث ذىبوا إىل أف األصح ىنا ىو عدـ جواز االستيفاء إذا 
رجع الشهود بعد اٟتكم وقبل التنفيذ ، مستدلُت بأف اٟتكم مل يستقر بعد ، كما أف الظن قد اختل 

. (5)-رٛتو اهلل - ،وقد حكي ىذا القوؿ عن عبد اهلل بن اٟتسن العنربي الشافعي  (4)بسبب رجوع الشهود

  

                                                           

 .  437 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين ( 1)
بدائع الصنائع ُب : أبو بكر بن مسعود الكاساين .  160 ، ص 3ا١تهذب من الفقو ا١تالكي وأدلتو ، ج :٤تمد سكحاؿ آّاجي

حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر : سيدي ٤تمد عبلء الدين أفندي .   283،ص 6ترتيب الشرائع ،ج
علي بن  .   607، ص 4مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج،ج: ٤تمد ا٠تطيب الشربيٍت.   327، ص 11ا١تختار،ج

  .85 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج:سليماف بن أٛتد ا١ترداوي 
شرح منح اٞتليل على ٥تتصر : ٤تمد عليش  .   174 ، ص1البهجة ُب شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السبلـ التسويل ( 2)

  .289ت ، ص .ط ، مكتبة النجاح ، ليبيا ، د. ، د4العبلمة  خليل ، ج
ا١تهذب : ٤تمد سكحاؿ آّاجي .   464، ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي،ج:إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي ( 3)

عبد اهلل بن ٤تمود  .   636العدة شرح العمدة  ، ص :عبد الرٛتن بن إبراىيم ا١تقدسي .  160 ،ص 3من الفقو ا١تالكي وأدلتو ،ج 
  .153، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج:ا١توصلي 

 207 ،ص23آّموع ،ج: ٤تيي الدين بن شرؼ النووي. 124،ص 13العزيز شرح الوجيز ،ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 4)
  .327 ، ص 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 5)
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 :   أما ٚتهور الفقهاء فقد استدلوا على رأيهم ٔتا يلي 

 .(1)ألف القضاء قد نفذ ، وال ُيوز نقض القضاء بعد وقوعو صحيحا : أوال

 . (2)ألف اٟتقوؽ ا١تالية ال تسقط بالشبهة ؛ وبالتايل فبل تأثَت لشبهة الرجوع على لزـو االستيفاء : ثانيا

  .(3)ألف حق ا١تشهود لو قد وجب وحكم بو ، فبل يسقط حقو بقوؿ الشهود ا١تشكوؾ فيو : ثالثا

ألف الشهادة والرجوع عنها سواء ُب احتماؿ الصدؽ أو الكذب ، إال أف الشهادة ترجحت  : رابعا
  .(4)باتصاؿ القضاء ّٔا ، فبل تنقض بالرجوع

  والقوؿ الراجح عندي ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء ؛ وذلك لقوة ما ساقوه من األدلة ، وألف اٟتكم 
حىت ولو مل يكن قد استقر بعد، إال أنو قد وقع صحيحا استناداً إىل شهادة الشهود ، فبل ُيوز نقضو 

 . – واهلل أعلم –. برجوع حيتمل الصدؽ والكذب 

 :  لزـو الضماف -03

إف رجوع الشهود ُب قضايا األمواؿ بعد اٟتكم وقبل التنفيذ يستوجب منهم ضماف ما أتلفوه بسبب 
 : ، مستدلُت على ذلك ٔتا يلي (5)شهادهتم عند كافة الفقهاء

ألف شهادة الشهود وقعت سببا لئلتبلؼ ُب حق ا١تشهود عليو ؛ والتسبب لئلتبلؼ ٔتنزلة  : أوال
. (6)ا١تباشرة

 
                                                           

  .327 ، ص 11حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار ، ج: سيدي ٤تمد عبلء الدين أفندي( 1)
مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين : ٤تمد ا٠تطيب الشربيٍت .   124، ص 13العزيز شرح الوجيز،ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 2)

 .607 ، ص 4ألفاظ ا١تنهاج ، ج
  .247 ، ص 06الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 3)
  .153، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 4)
شرح منح اٞتليل على ٥تتصر : ٤تمد عليش  .   445 ، ص 7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 5)

 .  85 ، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ،ج:علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي .   289 ، ص 4العبلمة  خليل ، ج

  .283 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 6)
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ألف ُب رجوع الشهود إقرار منهم بأف حكم القاضي وقع بغَت وجو حق ، وبأهنم كانوا سببا لضياع : ثانيا
  .(1)ا١تاؿ وتفويتو على ا١تشهود عليو

ألف رجوع الشهود ُب شهادهتم على ا١تاؿ بعد اٟتكم وقبل قبض اٟتق من طرؼ ا١تشهود لو يعد  : ثالثا
. (2)سببا إلمضاء اٟتكم ؛ فيلـز من ذلك كل ما يلـز بعد قبض اٟتق من ضماف وغَته

  موقف القانون المدني الجزائري من الرجوع في الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ : الثاني الفرع

  يَعترب القانوف اٞتزائري الرجوع ُب الشهادة بعد اٟتكم حالة واحدة ، وال يفرؽ بُت الرجوع ُب الشهادة 
قبل استيفاء اٟتق من ا١تشهود عليو أو بعده، ولذا فسوؼ أُرجئ بياف ذلك إىل ا١تطلب ا١توايل من ىذا 

.  ا١تبحث

  أثر الرجوع في الشهادة بعد التنفيذ في قضايا األموال : الثالث المطلب

  إذا رجع الشهود ُب شهادهتم بعد اٟتكم وبعد تنفيذ القاضي ما حكم بو ُب القضايا ا١تالية بناء على 
شهادة الشهود ، فإنو يًتتب عن ذلك عدد من األمور ، سواء أكاف ُب الفقو اإلسبلمي أـ ُب القانوف 

اٞتزائري ، وىذا ما سوؼ أتناولو ُب ىذا ا١تطلب من خبلؿ ثبلثة فروع ، أخصص األوؿ منها لبياف 
اآلثار ا١تًتتبة عن رجوع شهود ا١تاؿ ُب شهادهتم بعد التنفيذ ُب الفقو اإلسبلمي، وأبُت ُب الفرع الثاين 
موقف القانوف ا١تدين اٞتزائري من ىذا النوع من الرجوع ، ٍب أخصص الفرع الثالث لعقد مقارنة بُت 

 .الفقو اإلسبلمي والقانوف اٞتزائري فيما خيص األحكاـ ذاهتا ا١تتعلقة با١توضوع 

 أثر الرجوع في الشهادة على األموال بعد التنفيذ في الفقه اإلسالمي  : األول الفرع

   إذا رجع الشهود على األمواؿ ُب شهادهتم بعد تنفيذ اٟتكم واستيفاء اٟتق ا١تشهود بو للمحكـو لو، 
 :فقد اختلفت آراء الفقهاء حوؿ ما يًتتب عن ىذا النوع من الرجوع من آثار ، وبياف ذلك فيما يلي 

 : نقض اٟتكم -01

 :  اختلف الفقهاء ُب نقض اٟتكم وعدـ نقضو ّٔذا الرجوع إىل ثبلثة مذاىب على النحو التايل 

                                                           

  .460 ، ص 4درر اٟتكاـ شرح ٣تلة األحكاـ ، ج: علي حيدر ( 1)
  .437 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين ( 2)
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  :األول المذهب

إىل عدـ نقض اٟتكم مطلقا (4) وأكثر الشافعية(3) واٟتنابلة(2) وا١تالكية(1)  ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية
إذا رجع الشهود ُب شهادهتم بعد اٟتكم وبعد تنفيذه ، سواء استوُب اٟتق أـ ال ، وسواء أكاف حاؿ 

.                                                         الشهود ُب العدالة أفضل يـو رجوعهم منو يـو أداء الشهادة أـ مثلو أو دونو 
 :وقد استدؿ اٞتمهور لقو٢تم باألدلة التالية 

ألف كبلـ الشهود متناقض، فكما ال حيكم القاضي بالتناقض ، فكذلك ال ينقض اٟتكم : أوال
 . (5)با١تتناقض

ألف الشهادة والرجوع عنها مستوياف ُب الداللة على الصدؽ والكذب ، إال أف الشهادة ترجحت  : ثانيا
  .(6)باتصاؿ القضاء ّٔا ، فبل ُيوز نقض األقوى وىو الشهادة باألدىن منو قوة وىو الرجوع

ألنو لو نقض اٟتكم ألدَّى ذلك إىل النقض إىل ماال يتناىى برجوع الشاىد عن الرجوع ، ٍب : ثالثا
 . ، وىذا غَت مقبوؿ عقبل وال شرعاً (7)برجوعو من ىذا الرجوع األخَت إىل غَت هناية

إما أف يكوف تكذيباً منهم ألنفسهم ، فذلك تفسيق : ألف رجوع الشهود ال خيلو من أحد أمرين : رابعا
منهم ألنفسهم ، واٟتكم ال ينقض بقوؿ فاسق ، وإما أف يكوف ِمن غلٍط منهم ، فيجوز أف يكونواْ قد 

                                                           

: أبو بكر بن مسعود الكاساين  .  338 ، ص 2اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدوري ، ج: أبو بكر بن علي بن ٤تمد اٟتداد ( 1)
  .283 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،ج

شرح منح اٞتليل على ٥تتصر : ٤تمد عليش  .   174 ، ص 1البهجة ُب شرح التحفة ، ج: علي بن عبد السبلـ التسويل ( 2)
  289 ، ص 4العبلمة  خليل ، ج

عبد الرٛتن بن إبراىيم  .   85، ص 12اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ،ج:علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي ( 3)
  .247 ، ص 06الكاُب ، ج :ابن قدامة ا١تقدسي  .  636العدة شرح العمدة ، ص :ا١تقدسي 

 ، 17اٟتاوي الكبَت ، ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي  .   274 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 4)
  .255ص 

  .244 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 5)
  .179، ص 16كتاب ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 6)
  .241 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 7)
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  .(1)غلطواْ ُب الرجوع فبل يقبل قو٢تم ، وقد تعلق بقو٢تم األوؿ حق ا١تشهود لو ، فلم ُيز إبطالو بدعواىم

ألف الشهود ُيوز أف يكونواْ صادقُت وُيوز أف يكونواْ كاذبُت ، وقد اقًتف اٟتكم واالستيفاء  : خامسا
 ، خصوصاً وإف اٟتكم قد وقع صحيحاً ومستوفياً لكافة (2)بأحد اٞتائزين ، فبل ُيوز نقضو برجوع ٤تتمل

  .(3)الشروط البلزمة

ألف الشهادة إلزاـ ،والرجوع إقرار؛ بدليل أف الرجوع وارد بغَت لفظ الشهادة ، ومعلـو أف  : سادسا
اإلقرار يلـز ُب حق ا١تقر فقط وال يتعدى إىل غَته ، وبالتايل فبل ُيوز أف ينقض بو اٟتكم ؛ لئبلَّ يصَت 

  .(4)إقراره إلزاما لغَته ، وىذا ال يتأتى كما سلف الذكر

   وقد نوقشت أدلة اٞتمهور بأف الشاىد إمنا رجع ُب شهادتو ٥تتاراً بعد أف حكم القاضي بتلك 
الشهادة ، فهو مل ديْت ومل ُُيَن؛ إْذ لو حدث ىذا لََتمَّت الشهادة صحيحة ومل ُيْز نقضها بعد ثبوهتا ، 
أما وقد رجع الشاىد ُب شهادتو بعد استيفاء اٟتق فقد أقرَّ على نفسو بالكذب أو الغلط ، واٟتكم إذا 

صدر بناء على شهادِة َمن ىو غَت أىٍل للشهادة فإنو يُػَعدُّ غَت ُمْستَػْوٍؼ لشروطو ، وبالتايل ُيب 
 .(5)نقضو

  وُأجيَب عن ذلك أف حق ا١تشهود لو قد وجب لو ، فبل يسقط برجوع الشهود ؛ ألف حق اإلنساف ال 
يزوؿ إال ببينة أو إقرار ، ورجوع الشهود ال يعد شهادة وال ىو إقرار من صاحب اٟتق ، وفاَرَؽ ما لو 

تبُت أف الشهود ليسواْ من أىل الشهادة ؛ اِلنتفاء شرط اٟتكم حينئذ ، وىو العدالة ، وىنا مل يتبُت ذلك  
 .(6)ٞتواز أف يكوف الشهود عدوالً صادقُت وإمنا َكَذبواْ ُب الرجوع

  :الثاني المذهب

                                                           

  .460  ، ص 2ا١تعونة على مذىب إماـ ا١تدينة ، ج: القاضي أبو ٤تمد عبد الوىاب ( 1)
  .464 ،  ص 3ا١تهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ، ج:إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزابادي ( 2)
 .    161 ، ص 3ا١تهذب من الفقو ا١تالكي وأدلتو ، ج : ٤تمد سكحاؿ آّاجي ( 3)
  .256، ص 17اٟتاوي الكبَت ،ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي ( 4)
  .429 ، ص 9احمللى باآلثار، ج: أبو ٤تمد بن حـز ( 5)
  .66 ، ص 30الشرح الكبَت ، ج: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن قدامة ( 6)
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  يرى أصحاب القوؿ الثاين أف اٟتكم ينقض مطلقاً ُب حالة رجوع الشهود بعد استيفاء اٟتق ُب قضايا 
األمواؿ سواء أكاف حاؿ الشهود عند رجوعهم أفضل منو حُت شهادهتم من حيث العدالة أـ مثلو أـ 
دونو، وقد ذىب ٢تذا القوؿ كل من سعيد بن ا١تسيب واألوزاعي واٟتسن البصري وابن حـز الظاىري 

 : ، ودليلهم ُب ذلك ىو (1)- رٛتهم ا٢تع تعاىل–وبعض فقهاء الشافعية 

افًتاض لو أف عدلُت شهدا ّترح الشاىد حُت أداءه الشهادة لوجب رد ما شهد بو ؛ فإقراره على  : أوال
 .، وبالتايل وجب نقض اٟتكم (2)نفسو بالكذب أو الغفلة أثبت على نفسو من شهادة غَته عليو بذلك

إف رجوع الشهود ُب شهادهتم بعد اٟتكم ّٔا واستيفاء اٟتق دليل أف قضاء القاضي غَت صحيح ،  : ثانيا
 .(3)فتبُت أف ا١تشهود لو قد أخذ ا١تاؿ بغَت حق ، وبالتايل ُيب نقض اٟتكم َوَردّْ ا١تاؿ إىل ا١تشهود عليو

 :وُأجيَب عنهم ٔتا يلي 

إف إقرار الشهود على أنفسهم بالكذب أو ا٠تطإ حُت رجوعهم ُب شهادهتم ليس موِجباً لنقض : أوالً 
أخطأنا :كذبنا، فقد فسقواْ أنفسهم ،وال ينقض القضاء بقوِؿ فاسق ،وإف قالواْ :اٟتكم ؛ ألهنم لو قالواْ 

  .(4)مل يقبل منهم ذلك ؛ الحتماؿ خطئهم ُب الرجوع

إف رجوع الشهود ُب شهادهتم سبباً للتهمة ُب حق ا١تشهود لو ؛ ٞتواز أف يكوف ا١تشهود عليو قد  : ثانيا
غره ٔتاؿ أو مكافأة معينة لَتجع ُب شهادتو تلك ، فكما ٘تنع التهمة قبوؿ الشهادة ابتداًء، فهي ٘تنع 

  .(5)صحة الرجوع ُب الشهادة أيضاً ، وبالتايل ال سبيل لنقض القضاء

  : الثالث المذهب

                                                           

ا١تعونة على مذىب إماـ ا١تدينة : القاضي  أبو ٤تمد عبد الوىاب  .   344 ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج : ابن مفلح اٟتنبلي ( 1)
  .429 ، ص 9احمللى باآلثار، ج: أبو ٤تمد بن حـز  .  460  ، ص 2، ج

  .429 ، ص 9احمللى باآلثار، ج: أبو ٤تمد بن حـز ( 2)
  .283 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبوبكر بن مسعود الكاساين . (3)
 460  ، ص 2ا١تعونة على مذىب إماـ ا١تدينة ، ج: القاضي  أبو ٤تمد عبد الوىاب ( 4)
كتاب : مشس الدين السرخسي  .    283 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبوبكر بن مسعود الكاساين ( 5)

  .   178 ، ص 16ا١تبسوط ، ج
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  ويرى أصحابو بأف ينظر إىل حاؿ عدالة الشهود يـو رجوعهم ُب الشهادة ،فإف كاف أحسن منو يـو 
أدائهم ٢تا صدقهم القاضي ُب الرجوع ونقض اٟتكم ، وإف كاف حا٢تم يـو رجوعهم مثلو يـو الشهادة أو 

دونو ، فبل ينقض اٟتكم وال يضمن الشهود شيئاً ، وىو مذىب ٛتاد بن أيب سليماف وإبراىيم النخعي 
ال أبطل القضاء بقو٢تما اآلخر :"  الذي رجع عنو وقاؿ (1)-رٛتهم اهلل تعاىل - والقوؿ األوؿ أليب حنيفة 

وىو قوؿ أيب يوسف ." ولو كاف حا٢تما أعدؿ يـو الرجوع من حا٢تما يـو شهدا ، ولكن أضمنهما ا١تاؿ 
 .(2) -رٛتهما اهلل تعاىل - و٤تمد 

  ودليل أصحاب ىذا القوؿ أف كبل من الشهادة والرجوع مًتدد بُت الصدؽ والكذب ، وإمنا يًتجح 
جانب الصدؽ فيو بالعدالة وحسن سَتة وحاؿ الشاىد ، فإف كانت عدالتو حُت الرجوع أظهر فإنو 

يًتجح جانب الصدؽ ُب الرجوع ، وعد رجوعو توبة واستدراؾ ١تا وقع منو من التفريط ، والقاضي حيكم 
بالظاىر ، أما إذا كاف حاؿ الشاىد عند الرجوع دوف حالو عند الشهادة فيًتجح جانب الكذب ُب 

الرجوع ، وغلب على الظن أف الشاىد قاصد إٟتاؽ الضرر با١تقضي لو ، أما إذا كاف حالو عند الرجوع 
مثل حالو عند الشهادة فهنا يًتجح القوؿ األوؿ، أي تًتجح الشهادة عن الرجوع ؛ ألف الشهادة سبقت 

 .وتقوت باتصاؿ القضاء ّٔا  والشيء ال ينقضو ما ىو مثلو أو دونو وإمنا ينقضو ما ىو أقوى منو 

    وقد نوقش ىذا الدليل بأف ترجيح جانب الصدؽ ُب كبلـ الشاىد بسبب العدالة وحسن اٟتاؿ ال 
ينفي وجود التناقض ُب كبلمو عند الرجوع ، وكما أف القاضي ال حيكم بالكبلـ ا١تتناقض ، فكذلك ال 

 . (3)ينقض حكمو بالكبلـ ا١تتناقض
  : الترجيح في المسألة 

القوؿ الراجح عندي ُب ىذه ا١تسألة ىو مذىب ٚتهور الفقهاء ؛ ألف حجتهم ناىضة وأدلتهم قوية ، 
وألف ُب عدـ نقض اٟتكم برجوع الشهود ُب شهادهتم بعد االستيفاء حفاظ على استقرار األحكاـ 
القضائية خصوصاً ُب القضايا ا١تتعلقة باٟتقوؽ ا١تالية من جهة ، وإبقاء على ىيبة القضاء من جهة 

 - واهلل أعلم بالصواب.- أخرى 

                                                           

شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي : ابن ا٢تماـ  .   178 ، ص 16كتاب ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 1)
  .241 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت  .   447 ، ص7،ج

  .   178 ، ص 16كتاب ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 2)
  .   179 ، ص 16كتاب ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 3)
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  :(الغـر) وجوب الضماف -02

   اختلف الفقهاء حوؿ وجوب الضماف ُب حق الشهود الراجعُت ُب شهادهتم على ا١تاؿ بعد اٟتكم إىل 
 : ثبلثة أقواؿ أبينها فيما يلي 

ُيب الضماف على الشاىد سواء أكاف ا١تاؿ ا١تشهود بو دينا أـ عينا ، وسواء أخطأ  : األول القول
 واألصح (2) واٟتنابلة(1)الشاىد ُب شهادتو أـ تعمد الكذب فيها ، وىو مذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية

 .(4)- رٛتهم اهلل تعاىل – وقوؿ عند أيب حنيفة وىو قوؿ أيب يوسف و٤تمد (3)عند الشافعية

 : وأدلة اٞتمهور على مذىبهم كما يلي 

ألف الشاىد أقر على نفسو بإتبلؼ ا١تاؿ ا١تشهود عليو بشهادتو بغَت حق ؛ ألف السبب إذا كاف  : أوال
تعديا فهو ٔتنزلة ا١تباشر ُب إُياب ضماف األمواؿ، وقد أقر الشاىد بالتعدي ُب السبب الذي كاف منو 
وبو سلط ا١تشهود لو على ماؿ ا١تشهود عليو ، إذ لو تسلط عليو بإثبات اليد لنفسو ضمن، فكذلك 

  .(5)يضمن إذا سلط الغَت عليو

ألف حكم القاضي صدر صحيحا ومستوفيا لشروطو ُب الظاىر ، كما أف للمحكـو عليو با١تاؿ  : ثانيا
  .(6)سبيبل إىل التعويض ، وذلك بإلزاـ الشاىد مثلو ،ٓتبلؼ العقوبة البدنية اليت ال سبيل إىل تعويضها

ألف الشاىد أخرج ا١تاؿ من يد مالكو وحاؿ بُت ا١تشهود عليو وبُت مالو بدوف حق ، وبالتايل يلـز  : ثالثا
  .(1)الشاىد غـر ا١تاؿ

                                                           

 .   517القوانُت الفقهية ، ص :٤تمد بن أٛتد بن جزي الغرناطي  .    283، ص 16ا١تدونة الكربى ، ج :مالك بن أنس ( 1)
  .206 ، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ، ج: ٤تمد عرفة الدسوقي 

اإلنصاؼ : علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي  .  381 ، ص 5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج: منصور بن يونس البهوٌب ( 2)
 .    85 ، ص 12ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ ، ج

روضة : حييي بن شرؼ النووي  .   6106 ، ص 4مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ، ج: ٤تمد ا٠تطيب الشربيٍت ( 3)
  .274 ، ص 8الطالبُت ،ج 

  .244 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 4)
اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر : أبو بكر بن علي بن ٤تمد اٟتداد  .   56 ، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ،ج:عبد الغٍت الغنيمي ( 5)

  .338 ، ص 2القدوري،ج
 .    161 ، ص 3ا١تهذب من الفقو ا١تالكي وأدلتو ، ج : ٤تمد سكحاؿ آّاجي ( 6)
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ألف الشاىد لو تعمد الكذب فهو مقروف بإتبلؼ ماؿ غَته ؛ ألنو اضطر القاضي إىل أف أغرمو  : رابعا
؛ (2)ما شهد بو ، فلزمو غرمو ، أما لو ادعى الشاىد الغلط فحكمو ىنا حكم العمد ُب وقوع اإلتبلؼ

  .(3)ألف العمد و ا٠تطأ ُب أمواؿ الناس سواء

 :  وقد نوقشت أدلة اٞتمهور على النحو التايل 

ال اعتبار للتسبيب مع وجود ا١تباشرة ، أي أنو ال ضماف على ا١تتسبب ُب حدوث اإلتبلؼ مع  : أوالً 
. (4)وجود ا١تباشر لو وىو القاضي أو ا١تدعي

 .(5)إف ما صدر من الشاىد ٣ترد قوؿ؛ ألف ٣ترد القوؿ ال يوجب الغـر وبالتايل فبل ضماف عليهم : ثانيا

إذا وجب على الشهود الضماف إذا رجعوا بعد إتبلؼ ا١تاؿ، فلم ال ُيب عليهم القصاص إذا  : ثالثا
 . ؟ (6)رجعواْ ُب شهادهتم ُب إتبلؼ النفس رغم أف كبلِّ منهما جزاء ٞتناية

 :    وقد أجاب ٚتهور الفقهاء على ما ورد من مناقشات ألدلتهم ٔتا يلي 

إف التسبب لئلتبلؼ على وجو التعدي موجب للضماف إذا مل ديكن إضافتو للمتِلف ا١تباِشر ،وُب  : أوال
مسألتنا ىذه فإف ا١تتلف ا١تباشر ىو القاضي ، وإضافة الضماف إليو أمر متعذر ؛ ألنو كا١تلَجإ إىل القضاء 

بشهادة الشاىد ؛ ألنو بالتأخَت  ػػػػػػ أي تأخَت اٟتكم مع ثبوت الشهادة ػػػػػػػ يفسق ، فبل ديكن إُياب 
الضماف عليو ، ولو حدث ىذا النصرؼ الناس عن تقلد منصب القضاء ، وذلك ضرر عاـ ينبغي أف 

                                                                                                                                                                                           

٤تمد  .   388 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل  .   344 ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج : ابن مفلح اٟتنبلي ( 1)
  .610 ، ص 4مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ، ج: ا٠تطيب الشربيٍت 

  .460، ص 2ا١تعونة على مذىب إماـ ا١تدينة ، ج:القاضي  أبو ٤تمد عبد الوىاب ( 2)
البهجة ُب شرح : علي بن عبد السبلـ التسويل .   289، ص 4شرح منح اٞتليل على ٥تتصر العبلمة  خليل ،ج: ٤تمد عليش ( 3)

  .174 ، ص 1التحفة ، ج
  .447 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 4)
 .243 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج:٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 5)
  .244 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 6)
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يتحمل الضرر ا٠تاص ألجلو ، كما يتعذر إُياب الضماف على ا١تدعي ؛ ألف اٟتكم ماض ، فلم يبق إال 
  .(1)اعتبار التسبيب ، وىو شهادة الشهود ؛ ألف الشاىد صار ألجلو سبباً إلزالة ماؿ الغَت بغَت حق

إف القوؿ بأف ٣ترد القوؿ ال يوجب الضماف على ا١تشهود عليو ادعاء باطل ؛ بدليل رجوع شهود  : ثانيا
فإهنم يضمنوف ؛ ألهنم حالواْ بُت الزوج وزوجتو ،وسيأٌب بياف ىذه ا١تسألة ُب (2)الطبلؽ قبل الدخوؿ

 .ا١تبحث ا١توايل من ىذا البحث 

إف احملكـو بو ُب مسائل اٟتدود والقصاص عقوبة ال سبيل ٞتربىا إذا ًب استيفاؤىا ، ٓتبلؼ  :ثالثا
ا١تسائل ا١تالية ، كما أف الرجوع ُب الشهادة على اٟتدود والقصاص شبهة ُتدرأ ّٔا العقوبة ، على خبلؼ 

  .(3)القضايا ا١تالية

ال ُيب الضماف على الشهود الراجعُت ُب شهادهتم على ا١تاؿ بعد استيفاءه سواء أكاف  :الثاني القول
،وقوؿ ٛتاد بن أيب سليماف إذا كاف حاؿ الشهود ُب العدالة عند (4)عْيناً أـ َدْيناً ، وىو قوؿ الشافعي

  –رٛتهم اهلل تعاىل  - (5)الرجوع مثل حا٢تم عند الشهادة أو دونو ، وقوؿ عند أيب حنيفة

 : واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي 

إف الشاىد حينما رجع ُب شهادتو فهو مل يتلف ا١تاؿ على مالكو بل أخرجو من يده إىل غَته ،  : أوال
فبل يلزمو الغـر ؛ ألف اٟتكم قد مضى بناء على شهادتو وىو عدؿ ُب األوؿ ، كما أف الشاىد مل يأخذ 

 .(6)شيئا لنفسو فينتزع منو ، فهو كمبتدئ شهادة ال تقبل منو ، فبل يضمن ما أقره ُب يد غَته

إما بإتبلؼ أو بيد ، ومل يكن ىنا من الشهود إتبلؼ : إف ضماف األعياف يكوف بأحد أمرين  : ثانيا
  .(1)العُت ؛ ألهنا باقية ، وال بيد ؛ ألهنم مل يتصرفوا فيها ، وبالتايل فبل ضماف عليهم

                                                           

البناية ُب شرح ا٢تداية :٤تمود بن أٛتد العيٍت  .   447 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 1)
  .244 ، ص 8، ج

 .243 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)
   .382 ، ص 5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج: منصور بن يونس البهوٌب ( 3)
  .134 ، ص 8األـ ، ج: ٤تمد بن إدريس الشافعي( 4)
  .   178 ، ص 16كتاب ا١تبسوط ، ج: مشس الدين السرخسي ( 5)
 134 ، ص 8األـ ، ج: ٤تمد بن إدريس الشافعي  .   ٥410تتصر ا١تزين ، ص : إٝتاعيل بن حييي بن إٝتاعيل ا١تزين ( 6)
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  (2)ألنو من ا١تتوقع أف يقر ا١تشهود لو ، وإذا حدث ىذا فبل يلـز الشاىد ضماف ؛ ألف العُت قائمة: ثالثا

  وقد نوقش ىذا الدليل بأف اٟتيلولة تنجزت ، أي أف الشاىد قد حاؿ بُت ا١تشهود عليو وبُت مالو ، 
 .(3)حيث أخرجو من يده ومنعو منو ، أما عن إقرار ا١تشهود لو بصدؽ الشاىد ُب رجوعو فهو أمر بعيد

  : الثالث القول

 ، ودليلهم ُب ما ذىبوا إليو أف (4)يلـز الشهود ضماف الدين دوف العُت ، وىو قوؿ بعض فقهاء الشافعية
الشهود إذا شهدوا ٔتبلغ مايل لشخص على آخر ، ٍب رجعوا ُب شهادهتم تلك بعد إلزاـ ا١تدين بدفع 

ا١تبلغ للدائن حسب شهادة الشهود ، فإنو ينظر ىل استهلك ا١تشهود ذلك ا١تاؿ أـ الزاؿ باقيا بيده  
فإف كانت األوىل فإف الواجب على الشهود غـر الدين وال يرجعوف بو على ا١تشهود لو ، وإف كانت 

  .(5)الثانية فيجب الغـر على ا١تشهود لو ؛ ألف الدين متعلق بالذمة

 ؛ ١تا بينهما من (6)  وقد نوقش ىذا بعدـ وجود معيار منضبط واضح ديكن بو التفرقة بُت العُت والدين
 .تداخل 

 :  لزـو التعزير -03

  اختلف الفقهاء ُب مسألة تعزير الشهود الراجعُت ُب شهادهتم على ا١تاؿ بعد استيفاء اٟتكم ، وبياف 
 : ذلك كما يلي 

ذىب اٟتنفية إىل وجوب التعزير ُب حق الشهود ُب ىذه اٟتالة ، سواء تعمدوا الكذب  : األول القول
 ؛ ألهنم إف كانواْ ٥تطئُت ُب الشهادة فإنو نتيجة للتهور (1)ُب شهادهتم على ا١تشهود عليو أـ كانواْ ٥تطئُت

                                                                                                                                                                                           

  .610 ، ص 4مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج ، ج: ٤تمد بن ا٠تطيب الشربيٍت ( 1)
 .   395 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل ( 2)
حاشية الروض ا١تربع شرح زاد : عبد الرٛتن بن القاسم العاصمي .   395 ، ص 7الوسيط ُب ا١تذىب ، ج: ٤تمد الغزايل ( 3)

  .622 ، ص 7ا١تستقنع ج
  .   274 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 4)
 ، ص 17اٟتاوي الكبَت،ج: علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاوردي  .    348 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 5)

267،268.  
  .301الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضي ، ص :٤تمود األمَت يوسف الصادؽ ( 6)
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والعجلة ، وإف كانواْ متعمدين الكذب فقد جنواْ جناية كبَتة وارتكبواْ جردية عظيمة ، وىي شهادة الزور 
 .اليت حذر الشارع اٟتكيم منها أديا ٖتذير 

  وقد نوقش ىذا بأف رجوع الشاىد ُب شهادتو دليل توبتو من شهادة الزور إف كاف متعمداً ،أو العجلة 
 .(2)والتهور إف كاف ٥تطئاً ، وال تعزير على التوبة أو على ذنب ارتفع ّٔا

 إىل أف تعزير شاىد – رٛتو اهلل –  على أف اٟتنفية قد اختلفواْ ُب كيفية التعزير ؛ فذىب أبو حنيفة 
الزور يكوف بالتشهَت ، حيث ينادى عليو ُب السوؽ أو مسجد اٟتي وحيذر الناس منو ، وقاؿ أبو 

يضم للتشهَت ضرب أسواط ، ىذا إذا أعلن توبتو ، أما إذا أصر على : يوسف و٤تمد ػػػػ رٛتهما اهلل ػػػػ
  .(3)شهادة الزور فإنو يعزر بالضرب باإلٚتاع

 أف شرحيا القاضي كاف يشهر شاىد الزور وال يضربو ؛ ألف االنزجار – رٛتو اهلل –  وقد ذكر أبو حنيفة 
 . (4)حيصل بالتشهَت فيكتفى بو ؛ ألف الضرب دينع الشاىد من الرجوع فتضيع اٟتقوؽ

  :الثاني القول

  ذىب اٟتنابلة إىل عدـ تعزير الشهود الراجعُت ُب ىذه اٟتالة ، سواء تعمدوا الكذب أـ أخطأوا ؛ ألف 
رجوعهم توبة منهم فيسقط عنهم التعزير، وألف شرعية تعزيرىم ٘تنعهم الرجوع خوفا منو فبل يشرع ، ىذا 

 ِفيَما ُجَناحٌ  َعَليْزُكمْز  َولَيْز َ  }:ُب حاؿ العمد ، أما ُب حالة ا٠تطأ فبل تعزير عليهم ؛ ألف اهلل تعاىل يقوؿ 
طَأْزُ مْز  يعزروف ُب حالة العمد : وقيل. (5){رَِحيًما  َ ُفورًا اللَّمهُ  وََ انَ  قَفُلوُبُكمْز   َفَعمَّمَدتْز  َما َوَلِكنْز  ِبهِ  َأخْز

                                                                                                                                                                                           

: ٤تمد بن حسُت بن علي الطوري  .  338 ، ص 2اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدوري ،ج: أبو بكر بن علي بن ٤تمد اٟتداد ( 1)
  .215 ، ص 7تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج

  .  445 ، ص7شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي ،ج: ابن ا٢تماـ ( 2)
  .289 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبوبكر بن مسعود الكاساين ( 3)
  .236،237 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج:   ٤تمود بن أٛتد العيٍت (4)
  .05: سورة األحزاب  ، اآلية ( 5)
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 – رٛتو اهلل –الرتكأّم جردية شهادة الزور ؛ فالغلط قد يعرض للصادؽ العادؿ ، وذىب اإلماـ أٛتد 
 . (1)إىل لزـو التعزير ُب حاؿ تعمد الكذب ؛ ألف الشاىد ارتكب جرما عظيما وىو شهادة الزور

 

  : الثالث القول

 إىل أف التعزير ُيب ُب حق الشاىد الراجع ُب شهادتو إذا تعمد الكذب ، (3) والشافعية(2)  ذىب ا١تالكية
أما إذا أخطأ فبل تعزير عليو ؛ ألف الشاىد معذور ُب ا٠تطإ ، أما عند تعمد الكذب فيعزر ؛ ألنو أقر 

  . (4)بارتكاب كبَتة من كبائر الذنوب مع العلم ّٔا

  :المسألة في الترجيح

   أرجح ما ذىب إليو فقهاء ا١تالكية والشافعية ، أي لزـو التعزير ُب حاؿ تعمد الكذب والزور، 
واإلعفاء من التعزير ُب حاؿ ا٠تطأ ؛ ألف البوف شاسع بُت العمد وا٠تطأ ، وليس من تعمد االفًتاء 

والكذب على ا١تشهود عليو كمن أخطأ ؛ وألنو إذا ُعزَّْر الشاىد ُب ىذه اٟتالة المتنع الناس عن اإلدالء 
 - .  واهلل أعلم بالصواب –بشهادهتم أماـ القضاء خشية وقوعهم ُب ا٠تطإ فُيعزَّروف 

  موقف القانون المدني الجزائري من الرجوع في الشهادة بعد التنفيذ: الفرع الثاني 

  إف رجوع الشهود ُب شهادهتم أماـ القضاء ُب القضايا ا١تدنية بعد صدور اٟتكم ا١تتعلق ّٔا يًتتب عنو 
عدد من اآلثار، يتعلق بعضها باٟتكم القضائي الصادر نفسو ، وبعضها با١تسؤولية ا١تدنية ا١تنوطة 

بالشاىد الذي رجع ُب شهادتو عما ألـز بو ا١تشهود عليو بسبب تلك الشهادة ،ُب حُت يرتبط بعضها 
 : اآلخر بالعقوبة ا١تقررة قانونا بالنسبة للشاىد ُب ىذه اٟتالة ، وبياف ذلك فيما يلي 

                                                           

ابن .   706 ، ص 6شرح منتهى اإلرادات ج : منصور بن يونس البهوٌب .    255 ، ص 14ا١تغٍت ، ج :ابن قدامة ا١تقدسي( 1)
  .679 ، ص 2منتهى اإلرادات ُب ٚتع ا١تقنع مع التنقيح وزيادات ، ج: النجار

: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين  .   208 ، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،ج: ٤تمد عرفة الدسوقي ( 2)
  .437 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج

إٝتاعيل بن حييي بن إٝتاعيل  .   409 ، ص 13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ، ج:حييي بن أيب ا٠تَت بن سامل العمراين ( 3)
  .٥410تتصر ا١تزين، ص : ا١تزين 

  .409 ، ص 13البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ، ج:حييي بن أيب ا٠تَت بن سامل العمراين ( 4)



 الجزائلي اا اللرجو  ي اللشااد  ي الففق ااإلسالي  الفقانجو  آالفصل الثاني                              

 

169 

 

  القضائي الصادر أثر الرجوع في الشهادة بعد الحكم في القضايا المدنية على الحكم: أوال  

   مل ينص القانوف اٞتزائري بوضوح على األثر ا١تًتتب عن الرجوع ُب الشهادة بعد تنفيذ اٟتكم ُب 
٧تد أف اٟتكم  (1)القضايا ا١تدنية على اٟتكم القضائي، ولكن ٔتراجعة طرؽ الطعن ُب األحكاـ ا١تدنية

 ؛ على اعتبار أف الغاية (2)القضائي ا١تستند على شهادة مرجوع فيها ديكن الطعن فيو بطريق االستئناؼ
من االستئناؼ ىو تظلم أحد أطراؼ الدعوى ا١تطروحة أماـ اٞتهة القضائية ضد اٟتكم الصادر من 

طرفها ،وا١تطالبة ٔتراجعتو كليا أو جزئيا ، والفصل ُب الدعوى من جديد من حيث الوقائع والقانوف، وىو 
ما درج القانونيوف على تسميتو بنقل االستئناؼ إىل آّلس مقتضيات اٟتكم اليت يشَت إليها ذلك 

االستئناؼ ، مع العلم أنو ديكن أف يقتصر االستئناؼ على بعض مقتضيات اٟتكم ، وُب ىذه اٟتالة ال 
يفصل آّلس إال ُب الطلب الذي ًب االستئناؼ من أجلو ، كما لو ُحكم ألحد ا٠تصـو ُب الدعوى 

بإحدى الطلبات اليت قدمها أماـ احملكمة دوف األخرى ، فإف االستئناؼ عندئذ خيتص بتلك الطلبات 
 .(3)اليت ًب رفضها دوف اليت ٘تَّت االستجابة ٢تا وتلبيتها من طرؼ احملكمة

   وألف ا٢تدؼ األساس من االستئناؼ ىو إصبلح ما شاب اٟتكم القضائي الصادر ُب النزاع من ا٠تطإ 
  (5) ، أي إصبلح ا٠تطإ الذي وقع على مستوى التقدير لدى قاضي أوؿ درجة(4)إما بتعديلو أو إلغاءه

                                                           

الطرؽ العادية ، و٘تثل ُب االستئناؼ وا١تعارضة ، وطرؽ الطعن غَت العادية : تنقسم طرؽ الطعن ُب األحكاـ ا١تدنية إىل قسمُت ( 1)
،وتتمثل ُب النقض والتماس إعادة النظر واعًتاض الغَت ا٠تارج عن ا٠تصومة ، وقد وردت ىذه الطرؽ على سبيل التحديد ُب ا١تادة 

الوجيز ُب شرح األحكاـ ا١تشًتكة ٞتميع اٞتهات القضائية :ػػ يوسف دالندة .  من قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اٞتزائري 313
 ػػ. 286 ـ ،ص2009ط ، دار ىومو ، اٞتزائر، .وفق قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اٞتديد، د

الطعن باالستئناؼ ىو أحد طرؽ الطعن العادية ؛ ٕتسيدا ١تبدأ التقاضي على درجتُت؛ألنو يرمي إىل عرض النزاع ٣تددا على ( 2)
الطعوف : ٤تمد البار عبد الداًن –.    الدرجة الثانية من درجات التقاضي ُب حالة عدـ رضا احد طرُب اٟتكم ٔتا قضت بو احملكمة 

  . 53 ـ ، ص 2013ُب اإلجراءات ا١تدنية ، رسالة ماجستَت، ٗتصص القانوف ا٠تاص ، كلية اٟتقوؽ،  جامعة وىراف ، 
الوجيز ُب شرح األحكاـ ا١تشًتكة ٞتميع اٞتهات القضائية وفق قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اٞتديد، ص : يوسف دالندة ( 3)

187.  
  .826 ،  ص 2أصوؿ احملاكمات ا١تدنية ، ج:عوض أٛتد الزعيب ( 4)
لقد كاف االستئناؼ يهدؼ ُب أوؿ نشأتو إىل ٕتريح اٟتكم ا١تستأنف ، وإصبلح ا٠تطأ ُب التقدير الذي يقع فيو القاضي أوؿ ( 5)

درجة ، وقد تطورت الفكرة ُب العصر اٟتديث ؛ حيث أصبحت القوانُت ا١تعموؿ ّٔا تنظم االستئناؼ على أساس ٘تكُت ا٠تصم 
يقدـ  احملكـو ضده من اٟتصوؿ على حكمُت ُب النزاع نفسو حىت ولو كاف اٟتكم األوؿ صحيحا ؛ ألف اٟتكم الواحد ُب النزاع ال

ػػ . ضمانات كافية ،وعليو فإف صحة اٟتكم ا١تستأنف ال يستلـز عدـ جواز االستئناؼ ، وإمنا يؤدي إىل رفضو ، ومها أمراف ٥تتلفاف 
 ػػ . 192 ـ ، ص 2012ط ، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، .طرؽ الطعن ُب األحكاـ اإلدارية ،د: إٝتاعيل إبراىيم البدوي 
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، دوف رقابة من طرؼ  (1)وحيث أف حملكمة ا١توضوع السلطة ا١تطلقة ُب تقدير قيمة شهادة الشهود
 ، فإنو إذا حدث وإف رجع الشهود ُب الشهادة بعد صدور اٟتكم ا١تستند على تلك (2)احملكمة العليا

 اليت يعتمد عليها القاضي –الشهادة ، فإف ىذا يعٍت أف الوقائع ا١تعتمدة ُب إثباهتا على شهادة الشهود 
للقياـ بعملية التكييف القانوين عن طريق إجراء ا١تطابقة بُت الوقائع ا١تطروحة أمامو وبُت مضموف القاعدة 

 ُصورت على أهنا –القانونية ا١تطبقة ليقـو بعدىا بإعماؿ حكم القاعدة القانونية ليتم حسم ا٠تصومة 
حقيقية ، مع أهنا ليست كذلك ، فيكوف القاضي حينئذ قد أعمَل قاعدة قانونية على النزاع ا١تعروض 
أمامو ال يصح إعما٢تا عليو ، وبالتايل يتبُت أنو باإلمكاف الطعن ُب اٟتكم ا١تستند فيو على الشهادة 

ا١ترجوع فيها بطريق االستئناؼ ؛ ألف باب ىذا األخَت مفتوح سواء أكاف ذلك على أساس خطأ 
القاضي ُب تقدير الوقائع ،أـ على أساس أف حكما واحدا صادرا ُب موضوع النزاع ال يقدـ ضمانات 

 . (3)مقنعة وكافية

  ىذا كلو إذا كاف اٟتكم الصادر على النحو ا١تذكور ابتدائياً ، أما ُب حالة ما إذا كاف اٟتكم ا١تبٍت على 
شهادة مرجوع فيها انتهائياً فإف القانوف قد خصص ُب ىذه اٟتالة طريقاً آخر من طرؽ الطعن ، وىو 

الطعن بالتماس إعادة النظر، والذي يعترب طريق طعن غَت عادي ُب األحكاـ االنتهائية إذا كانت ىذه 
 ؛ وذلك ّٔدؼ استدراؾ ما قد يكوف (4)األخَتة معيبة بأحد العيوب احملددة ُب القانوف على سبيل اٟتصر

 .(5)القاضي قد وقع فيو من ا٠تطإ لكي يتم إصبلحو

  ؤتا أف الطعن بالتماس إعادة النظر ىو طريق غَت عادي فقد حصر ا١تشرع اٞتزائري على غرار سائر 
التشريعات الوضعية األسباب اليت ُيوز أف يبٌت عليها اللجوء إىل ىذا النوع من الطعن ، وذلك ُب ا١تادة 

ديكن تقدًن التماس إعادة النظر ألحد :"  من قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اليت تنص على أنو 392
 :السببُت اآلتيُت 

                                                           

  .40شهادة الشهود ُب آّالُت اٞتنائي وا١تدين ، ص : مصطفى ٣تدي ىرجة (1)
  .291إثبات اٞتردية على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ٧تيمي ٚتاؿ (2)
  .351الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضي ، ص : ٤تمود األمَت يوسف الصادؽ( 3)
  .168طرؽ الطعن ُب األحكاـ اإلدارية ، ص : إٝتاعيل إبراىيم البدوي ( 4)
الوجيز ُب شرح األحكاـ ا١تشًتكة ٞتميع اٞتهات القضائية وفق قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اٞتديد ، ص :يوسف دالندة ( 5)

200.  
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إذا بٍت اٟتكم أو القرار أو األمر على شهادة شهود أو على وثائق اعًتؼ بتزويرىا أو ثبت قضائيا -1
 . تزوير ذلك اٟتكم أو القرار أو األمر وحيازتو قوة الشيء ا١تقضي بو 

إذا اكتشفت بعد صدور اٟتكم أو القرار أو األمر اٟتائز لقوة الشيء ا١تقضي بو ، أوراؽ حاٝتة ُب -2
 ". الدعوى ، كانت ٤تتجزة عمدا لدى أحد ا٠تصـو 

وٕتدر اإلشارة إىل أف دور القاضي الناظر ُب دعوى التماس إعادة النظر يقتصر على فحص مدى توفر 
 من قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية ، فإذا ثبت توفره فإف 392أحد الشرطُت ا١تذكورين ُب ا١تادة 

القاضي يفصل ٔتراجعة السند وإصدار اٟتكم أو القرار أو األمر ا١تناسب سواء إلغاء السند أو تعديلو ، 
 . (1)حسبما لذلك الشرط من أثر

  غَت أف ا١تبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائري ومن خبلؿ قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية قد نص ُب ا١تادة 
 منو على أف بناء اٟتكم على شهادة الشهود يعد سببا من أسباب االلتماس ، دوف إعطاء أي 392

توضيحات بشأف مىت تكوف شهادة الشهود سببا لقبوؿ الطعن بااللتماس ، وىل يقصد ا١تشرع بذلك 
حالة ثبوت إدالء الشاىد بشهادة كاذبة ، أـ أف ا١تقصود ىو شهادة الزور ٔتفهـو أحكاـ قانوف 

العقوبات ؟ ، وعليو فبل يكفي النص ا١تطلق على أنو إذا بٍت اٟتكم على شهادة الشهود فإنو يكوف ٤تل 
التماس إعادة النظر ، بل ينبغي تقدًن شروحات حوؿ ىذه ا١تسألة ، كما أف على احملكمة العليا أف 
تعطي رأيها ُب ا١توضوع ؛ وإال فسوؼ تصبح كل األحكاـ ا١تبنية على شهادة الشهود ٤تل التماس 

إلعادة النظر ، رغم أف الظاىر من نص ا١تشرع أنو يقصد األحكاـ القضائية ا١تستندة على الشهادة غَت 
 من قانوف اإلجراءات 393الصادقة  ،أي تلك اليت يديل ّٔا الشاىد زوراً ، وىو ما يفهم من نص ا١تادة 

يرفع التماس إعادة النظر ُب أجل شهرين ، يبدأ سريانو من تاريخ :" ا١تدنية واإلدارية اليت تنص على أنو 
 .(2)"ثبوت التزوير،أو تاريخ اكتشاؼ الوثيقة احملتجزة 

                                                           

ط ، دار .الوجيز ُب شرح قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية على ضوء اجتهادات اٞتهات القضائية العليا ، د: يعقويب عبد الرزاؽ ( 1)
  .376 ـ ، ص 2018ىومو اٞتزائر ، 

الوجيز ُب شرح األحكاـ ا١تشًتكة ٞتميع اٞتهات القضائية وفق قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية اٞتديد ، ص : يوسف دالندة ( 2)
205.  
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   فقد وضعت ا١تادة ا١تذكورة أعبله ميعاداً قانونياً لرفع دعوى االلتماس ، يسري من تاريخ ثبوت شهادة 
. (1)الزور، وديكن تصور ذلك ُب حالة صدور حكم هنائي بإدانة الشاىد ّتنحة شهادة الزور

 

 

 

  المسؤولية المدنية للشاهد الراجع في شهاد ه بد صدور الحكم :ثانيا

   ويقصد با١تسؤولية ا١تدنية ا١تؤاخذة عن الفعل الذي يلحق ضرراً بالغَت ، وتنقسم ا١تسؤولية ا١تدنية إىل 
  :(2)قسمُت

القسم األوؿ ىو ا١تسؤولية ا١تدنية العقدية، وىي اليت تنشأ من جراء اإلخبلؿ ٔتا التـز بو ا١تتعاقد ، أما 
القسم الثاين فهو ا١تسؤولية التقصَتية وىي اليت تًتتب على ما حيدثو الفرد بارتكابو للخطأ من ضرر 

  . (3)للغَت

 ىو الذي يرتبط ٔتوضوع ىذا – أي ا١تسؤولية التقصَتية – وىذا القسم الثاين من ا١تسؤولية ا١تدنية 
 .البحث 

ا٠تطأ ،والضرر، والعبلقة السببية :   على أف للمسؤولية سواء العقدية أو التقصَتية ثبلثة أركاف عامة وىي
  .(4)بُت ا٠تطأ والضرر ، ويعترب ا٠تطأ أىم ىذه األركاف

                                                           

  375الوجيز ُب شرح قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية على ضوء اجتهادات اٞتهات القضائية العليا ، ص : يعقويب عبد الرزاؽ ( 1)
أصبح ىناؾ شبو إٚتاع على ازدواج ا١تسؤولية ا١تدنية بعد أف تقلص الرأي الذي كاف ينادي بوحدة ا١تسؤولية ا١تدنية الذي تزعمو ( 2)

ا١تسؤولية التقصَتية  وا١تسؤولية العقدية :، ولقد استقر الفقو  والقضاء اليـو على وجود نوعُت للمسؤولية ا١تدنية ومها " ببلنيوؿ " الفقيو 
،وتعترب األخَتة استثنائية ؛ال تقـو إال بتوافر شروط معينة ، وما مل تتوافر تلك الشروط  فيلـز الرجوع إىل األصل،وىو ا١تسؤولية 

 .131 ـ ، ص 1994ط ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر، .نظرات قانونية ٥تتلفة ، د:   علي علي سليماف –.التقصَتية 
 ـ ، 2004ط ، دار الفكر اٞتامعي ، اإلسكندرية ، .ا١تسؤولية التقصَتية وا١تسؤولية العقدية ُب القانوف ا١تدين ، د:أنور العمروسي( 3)

 . 10ص 
 .20ا١تسؤولية التقصَتية وا١تسؤولية العقدية ُب القانوف ا١تدين ، ص : أنور العمروسي ( 4)
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: "  من القانوف ا١تدين اٞتزائري إىل ٖتديد تلك األركاف حيث نصت على أف 124   وقد أشارت ا١تادة 
 ." كل عمل أيا كاف ، يرتكبو ا١ترء ويسبب ضررا للغَت يلـز من كاف سببا ُب حدوثو بالتعويض 

   على أف اٟتكم ا١تستند إىل شهادة مرجوع فيها قد يطعن فيو باالستئناؼ إذا كاف حكما ابتدائيا ، أو 
 وقد ثبت تزوير الشهادة بعد اٟتكم ُب الدعوى (1)يطعن فيو بالتماس إعادة النظر إذا كاف حكما انتهائيا

األصلية ، ففي حالة الطعن باالستئناؼ قد يُػْلغى اٟتكم ا١تبٍت على شهادة الزور ا١ترجوع فيها ، ومن ٍب 
تعود األمواؿ ا١تأخوذة من احملكـو عليو ْتكم أوؿ درجة إليو ، وذلك بإلغاء اٟتكم ا١تستأنف ، واألمر 

نفسو يتحقق ُب حالة اٟتكم بقبوؿ االلتماس ؛ فإف اٟتكم ا١تطعوف فيو يزوؿ ، ويعود ا٠تصـو إىل اٟتالة 
اليت كانواْ عليها قبل صدور اٟتكم ا١تلَغى ، وبالتايل ُيوز للمحكمة حينئذ أف تأمر برد األمواؿ اليت 

ُسلمت للمحكـو لو ، وىنا ال يوجد أي ضرر يلحق احملكـو عليو نتيجة رد األمواؿ اليت أخذت منو 
  .(2)بسبب إلغاء اٟتكم ا١تبٍت على الشهادة الباطلة

 ُيوز للشخص ا١تضرور من جردية شهادة الزور أف –وطبقا للقواعد العامة –   وٕتدر اإلشارة إىل أنو 
يتقدـ بشكوى يدعي فيها ْتقوؽ مدنية مطالبا فيها بتعويض الضرر الذي قد يصيبو من جراء شهادة 

الزور، و١تا كانت ا١تسألة تتعلق بشهادة الزور فإف ا١تطالبة بالتعويض عن الضرر اٟتاصل عنها يكوف غالباً 
إما عن طريق االدعاء ا١تباشر ، وإما عن طريق رفع الدعوى ا١تدنية أماـ احملكمة : بإحدى طريقُت اثنُت

  .(3)اٞتزائية

                                                           

أوضح فقهاء القانوف أف ٙتة فروؽ دقيقة بُت اٟتكم االبتدائي واالنتهائي والنهائي والبات ؛ فاٟتكم االبتدائي ىو حكم صادر ُب ( 1)
الدرجة األوىل والقابل لبلستئناؼ ، وىو حاؿ أغلب األحكاـ الصادرة عن احملكمة ُب إطار ا١تنازعات ا٠تاصة للقانوف ا٠تاص وكذا 
القرارات واألوامر الصادرة عن آّلس القضائي ، أما اٟتكم االنتهائي فهو الذي يصدر ُب الدرجة األوىل واألخَتة ُب الدعاوى اليت 

 دج ، حىت ولو كانت قيمة الطلبات ا١تقابلة أو ا١تقاصة القضائية تتجاوز ىذه القيمة كما تنص على ذلك 200.000تتجاوز قيمتها 
 من قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية ، أما اٟتكم النهائي فهو الذي يصدر ُب الدرجة األخَتة ؛ حيث ال يقبل االستئناؼ، 33ا١تادة 

ويكوف اٟتكم هنائيا بعد استنفاذ طرؽ الطعن ،أما اٟتكم  البات فهو اٟتكم الذي ال يقبل الطعن فيو بأي طريق من طرؽ الطعن 
:   ٤تمد البار عبد الداًن –.القانونية عادية كانت أو غَت عادية، سواء أكاف باتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات موعد الطعن فيو

 ػػ.18،19الطعوف ُب اإلجراءات ا١تدنية ، ص 
٤تمود :  ، بواسطة 719 ـ ، ص 1987ط ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، .الوسيط ُب قانوف القضاء ا١تدين ، د:فتحي وايل( 2)

  .357الرجوع ُب الشهادة وأثره على حكم القاضي ،ص : األمَت يوسف الصادؽ 
  .495 ، ص 4ا١توسوعة اٞتنائية ، ج: جندي عبد ا١تالك ( 3)
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 من قانوف اإلجراءات اٞتزائية أنو إذا بٍت حكم اإلدانة اٟتائز 153  وقد بُت ا١تشرع اٞتزائري ُب ا١تادة 
على قوة الشيء ا١تقضي فيو على شهادة زور أمكن للشخص ا١تتضرر أف يطلب إعادة النظر ُب ذلك 

  .(1)اٟتكم وإلغاءه
 العقوبة المقررة قانونا للراجع في الشهادة بعد الحكم  :ثالثا

   إف من ا١تقرر قانوناً لدى ا١تشرع ُب كل من مصر واٞتزائر أنو يشًتط لقياـ جردية شهادة الزور أف يبقى 
 وقد بينت –الشاىد ُمصرّاً على ما أدىل بو من أقواؿ كاذبة إىل غاية انتهاء ا١ترافعة ُب الدعوى األصلية 

 وعليو فإذا رجع الشاىد ُب أقوالو قبل قفل باب ا١ترافعة ، فإف تلك األقواؿ تعترب كأف مل –ذلك سابقا 
تكن ، وُب ىذه اٟتالة ال تصح معاقبتو عن شهادة الزور ؛ ألف رجوع الشاىد فبل انتهاء ا١ترافعة من 
شأنو منع وقوع الضرر احملتمل بسبب الشهادة الكاذبة ، خبلفاً للمشرع األردين الذي قرر أف إصرار 

الشاىد على الشهادة الكاذبة إىل غاية اختتاـ احملاكمة ال يعترب ركناً من أركاف جردية شهادة الزور حسبما 
ورد ُب قانوف العقوبات األردين ، وال خُيرج الشاىد رجوعو ُب شهادتو الكاذبة قبل إقفاؿ باب ا١ترافعة من 
دائرة التجرًن ، غَت أنو يُعفى من العقاب ، فتحكم احملكمة ُب ىذه اٟتالة بعدـ ا١تسؤولية ؛ ألف الفعل ال 

 .(2)يستوجب عقاباً ، ال على أف الفعل ال يشكّْل جردية
 وعلى ذلك فاف رجوع الشاىد ُب شهادتو الكاذبة بعد اٟتكم أمر غَت مقبوؿ ،كما أنو ال دينع من 
تطبيق العقوبة ا١تقررة لشهادة الزور، وإذا نقض اٟتكم ا١تبٍت على شهادة الزور، فأحيلت القضية على 

ىيئة أخرى للحكم فيها من جديد، فإنو ال يقبل من الشاىد الرجوع ُب شهادتو أماـ ا٢تيئة اٞتديدة ؛ألف 
جردية شهادة الزور قد ٘تت بإصرار الشاىد على شهادتو الكاذبة إىل غاية هناية ا١ترافعة أماـ ا٢تيئة 

القضائية اليت أداىا فيها ،كما ال يقبل من الشاىد أف يرجع أماـ جهة قضائية استئنافية عن الشهادة اليت 
قد صرح ّٔا أماـ احملكمة االبتدائية ؛ألف الشهادة قد ٘تت ُب احملكمة االبتدائية من وقت انتهاء ا١ترفعة 

  .       (3)ّٔا

                                                           

  .284الشهادة ُب اإلثبات اٞتزائي ، ص : اللو رابح ( 1)
: واف عبد الفتاح إٝتاعيل، و٤تمد مقبل الغليبلت  .   363إثبات اٞتردية على ضوء االجتهاد القضائي ، ص : ٧تيمي ٚتاؿ ( 2)

وُب التشريع اٞتنائي اإلسبلمي، العدد األوؿ ،  (ا١تصري واألردين  )مقاؿ بعنواف الرجوع عن شهادة الزور ُب التشريع اٞتنائي الوضعي 
التماس إعادة :٤تمد أٛتد عابدين  .   435 ـ ، ص 2015 ، ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية للدراسات اإلسبلمية ، يناير ، ٣23تلد 

  .59ت ، ص.ط ، دار اٞتامعة اٞتديدة ، اإلسكندرية ، د.النظر ُب ا١تواد ا١تدنية والتجارية ، د
  .495 ، 4ا١توسوعة اٞتنائية ، ج: جندي عبد ا١تالك ( 3)
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  إىل 232ولقد فصَّل ا١تشرع اٞتزائري العقوبات ا١تقررة ٞتردية شهادة الزور من خبلؿ نصوص ا١تواد من 
 . من قانوف العقوبات ،وقد سبق التطرؽ إليها ُب البحث 236

 (1)أثر الرجوع في الشهادة في قضايا األحوال الشخصية : المبحث الثالث
تعترب قضايا األحواؿ الشخصية من القضايا اٟتساسة وا٠تطَتة ُب الوقت نفسو ؛ ١تا ٢تا من عبلقة مباشرة 

 .باألسرة ُب الغالب 

   وسأتطرؽ ُب ىذا ا١تبحث إىل بياف اآلثار الناٚتة عن رجوع الشاىد ُب شهادتو على عقد النكاح 
وذلك ُب ا١تطلب األوؿ، ٍب أبُت ُب ا١تطلب الثاين آثار الرجوع ُب الشهادة على الطبلؽ ،  (الزواج )

 .ألتناوَؿ ُب ا١تطلب الثالث آثار الرجوع ُب الشهادة على قضايا النسب وا١تواريث 

 (2)أثر الرجوع في الشهادة على النكاح : المطلب األول

إذا رجع الشهود ُب شهادهتم على عقد النكاح فإنو يًتتب عن ذلك الرجوع آثار معينة ، سواء أكاف 
ذلك ُب الفقو اإلسبلمي أو ُب القانوف اٞتزائري ، وىذا ما سأوضحو من خبلؿ الفرعُت ا١تواليُت ؛ حيث 

سأخصص الفرع األوؿ منهما لبياف أثر الرجوع ُب الشهادة على النكاح ُب الفقو اإلسبلمي ، والفرع 
 .الثاين للحديث عن أثر الرجوع ُب الشهادة على النكاح ُب القانوف اٞتزائري 

  أثر الرجوع في الشهادة على النكاح في الفقه اإلسالمي : الفرع األول
                                                           

مصطلح األحواؿ الشخصية  ُب األصل من مصطلحات القانوف الدويل ا٠تاص ، وىو ينصرؼ  إىل القوانُت اليت تتبع الشخص ( 1)
خارج دولتو فتطبق عليو وىو أجنيب عن بلده ؛التصا٢تا بالدين والعقيدة غالبا ، فهي بذلك تنظم األوضاع ا١تتعلقة بشخص اإلنساف 

دوف أوضاعو ا١تالية أو النظامية وغَتىا ، وقد ألصق ّٔا ُب بعض النظم أحواؿ عينية ُب األصل، كالوقف وا١تَتاث وا٢تبة والوصية ؛ 
لكوهنا من تصرفات القرىب أو ا١تضافة إىل ا١توت ، وقد أصبح مصطلح األحواؿ الشخصية عنوانا للتأليف ُب أحكاـ وقضايا األسرة ، 

الشرح الصغَت على : أٛتد بن ٤تمد الدردير –. أي األحكاـ اليت تتصل بعبلقة اإلنساف بأسرتو بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية ا١تَتاث 
  . 06،    ص 7الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،ج : وىبة الزحيلي .   329 ، ص 2أقرب ا١تسالك إىل مذىب اإلماـ مالك ،ج 

النكاح ُب اللغة ىو الوطء ، وقيل ىو العقد لو ، وىو التزويج ؛ألنو سبب للوطء ا١تباح ،أما ُب االصطبلح فقد عرفو علماء الفقو ( 2)
عقد بُت الرجل وا١ترأة ، يبيح استمتاع كل منهما باآلخر، ويبُت :" يعرؼ ا١تالكية النكاح بأنو : اإلسبلمي عدة تعريفات منها ما يلي 

عقد يفيد ملك ا١تتعة :" ويعرفو اٟتنفية بأنو " . لكل منهما ما لو من حقوؽ وما عليو من واجبات، ويقصد بو حفظ النوع اإلنساين 
  الزبيدي –".العقد ا١تشهور ا١تشتمل على األركاف والشروط :" والشافعية على أنو " . عقد التزويج :" كما عرفو اٟتنابلة بأنو ".قصدا 

 ، مؤسسة الرياف ، 1 ، ط2مدونة الفقو ا١تالكي وأدلتو ، ج : الصادؽ عبد الرٛتن الغرياين  .   195، ص 7تاج العروس ،ج : 
 ، ص 9ا١تغٍت ،ج:ابن قدامة ا١تقدسي .  03اللباب ُب شرح الكتاب ، ص :عبد الغٍت الغنيمي  .   491 ـ ، ص 2002بَتوت ، 
 ػػ    . 525ت ، ص .ط ، ا١تكتبة التوفيقية ، القاىرة ، د.كفاية األخيار ، د: أبو بكر بن ٤تمد اٟتسيٍت  .   339
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  إف للشهادة على عقد النكاح صور ٥تتلفة ومتعددة ، ومن ٍب فإف أثر الرجوع ُب الشهادة على النكاح 
خيتلف تبعا الختبلؼ تلك الصور ، ولذا فسوؼ أتناوؿ ا١توضوع ُب شكل مسائل أو تطبيقات على 

 :النحو اآلٌب 

  :التطبيق األول

 قدره مائة ، وصداؽ مثلها مائتاف ، وا١ترأة (1)  إذا شهد شاىداف على امرأة بأف فبلنا تزوجها على صداؽ
ٕتحد ذلك ، فحكم القاضي بتزوُيها ٔتائة ، ودخل ّٔا الزوج ، ٍب رجع الشاىداف ُب شهادهتما ، فإف 
النكاح ماض بذلك اٟتكم ، وعلى الشاىدين غـر فضل صداؽ مثلها مائة ، أما إف كاف صداؽ مثلها 

 .  (2)مائة فأقل، فهنا ال ترجع ا١ترأة على الشاىدين بشيء ، وىذا ما ذىب إليو فقهاء ا١تالكية

  : التطبيق الثاني 

إذا شهد شاىداف أف رجبل تزوج امرأة معينة ، وشهد آخراف بأنو دخل ّٔا ، وحكم القاضي بأف يدفع 
ذلك الرجل لتلك ا١ترأة ٚتيع ا١تهر ، ٍب رجع كل الشهود ، فهنا ُيب الضماف على شاىدي الدخوؿ ػػػػ 

وإف كاف وجوب ا١تهر مضافاً إىل التزوُّج ػػػػ؛ألهنما أثبتا أف الزوج قد استوَب عوض ما وجب عليو من 
 ،خبلفا للحنابلة الذين (3)ا١تهر، فخرجت شهادة شاىدي النكاح من أف تكوف إتبلفاً ، وىو قوؿ اٟتنفية

، فوجب  (4)يلزموف شاىدي النكاح بالضماف ؛ ألف شاىدي النكاح ألزما الزوج بدفع ٚتيع ا١تهر ا١تسمى
 . عليهم الضماف 

  : الثالث التطبيق

 إف شهد شاىداف على رجل بأنو تزوج امرأة ٍب طلقها قبل الدخوؿ ّٔا ، أو إذا شهدا على دخولو مع 
يغـر الشاىداف :  من ا١تالكية – رٛتو اهلل –إقراره بالطبلؽ وإنكاره الدخوؿ ّٔا ، فقاؿ ابن القاسم 

                                                           

بلغة  :  أٛتد الصاوي–. ا١تهر، وىو ما ُيعل للزوجة نظَت االستمتاع ّٔا : الصداؽ بفتح الصاد ، وقد تكسر ، ويسمى أيضا ( 1)
  . 277 ، ص 2السالك ألقرب ا١تسالك ، ج 

عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد  .   186 ، ص 3عقد اٞتواىر الثمينة ُب مذىب عامل ا١تدينة ، ج : عبد اهلل بن ٧تم بن شاس ( 2)
  .487 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات،ج: القَتواين 

  .253 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 3)
   .384 ، ص 5كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ، ج: منصور بن يونس البهوٌب ( 4)
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إذا شهدا   : – رٛتهما اهلل – ، وقاؿ أشهب وابن عبد اٟتكم (1)نصف الصداؽ إذا رجعا ُب شهادهتما
  . (2)عليو بالطبلؽ قبل الدخوؿ فبل غـر عليهما

  :(3) ويرجع سبب ا٠تبلؼ ُب ىذه ا١تسألة إىل أصلُت اثنُت

 ىل منافع الُبضع ٦تا يتقـو أـ ال ؟  : األول

 ىل الصداؽ كلو يثبت بالعقد أـ كلو مًتقَّب ؟  : الثاني

 بٌت على أف الصداؽ كلو مًتقَّب ؛ ٞتواز أف تْرتدَّ ا١ترأُة قبل دخوؿ الزوج ّٔا – رٛتو اهلل – فابن القاسم 
فيسقط ٚتلة ، وقد ألزمو الشهود بشهادهتم مامل يكن يلزمو ، وحالواْ بينو وبُت الزوجة ، فصارواْ كمن 

 . ألزمو الثمن وحاؿ بينو وبُت ا١تثمن 
 فقد بنيا على أف منافع البضع ٦تا ال يتقـو ، وأف –رٛتهما اهلل تعاىل -    أما أشهب وابن عبد اٟتكم

الصداؽ كلو واجب بالعقد ، والشهود إمنا يغرموف ما أثبتوه بشهادهتم ، وإمنا حالواْ بينو وبُت ما اشًتاه 
بالصداؽ من منافع الُبضع ، وذلك ٦تا يتقـو ، فصار ذلك كمن شهد على مستِحقٍّ لقصاٍص أنو عفا ، 

، وذلك ٦تا ال يتقـو   . فإنو ال يغـر شيئاً ؛ ألنو إمنا فوََّت بشهادتو استحقاؽ دـٍ
  : الرابع التطبيق

   إذا شهد شاىداف على امرأة بنكاحها من رجل ، فحكم القاضي بذلك  ،ٍب رجعا ُب شهادهتما ، 
فهنا ينظر ، فإف طلقها قبل الدخوؿ فبل ضماف على الشاىدين ؛ ألهنما مل يفوّْتا على الزوج شيئاً ، وإف 

كاف قد دخل ّٔا وكاف الصداؽ ا١تسمى بقدر مهر مثلها أو أكثر منو ووصل إليها، فبل ضماف على 
الشاىدين أيضاً ؛ ألهنا قد أخذت عوض ما فوتاه عليها ، وإف كاف دوف مهر ا١تثل فعلى الشاىدين 

ضماف الناقص عن مهر ا١تثل ، وإف مل يصل إليها أصبل فعليهما ضماف مهر ا١تثل كلو ؛ ألنو ِعوٌض عما 
 .(1) وا١تالكية(6) واٟتنفية(5) والشافعية(4)فوَّتاه عليها ، وىذا ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء من اٟتنابلة

                                                           

  .   241 ، ص 2التفريع ، ج: أبو القاسم بن جبلب البصري ( 1)
  .184 ، ص 3عقد اٞتواىر الثمينة ُب مذىب عامل ا١تدينة ، ج : عبد اهلل بن ٧تم بن شاس ( 2)
  .184 ، ص 3عقد اٞتواىر الثمينة ُب مذىب عامل ا١تدينة ، ج : عبد اهلل بن ٧تم بن شاس ( 3)
  .251 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 4)
  .220آّموع ، ص : ٤تيي الدين بن شرؼ النووي ( 5)
  .286 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 6)
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  : الخام  التطبيق
   يرى اٟتنفية بأنو لو شهد شاىداف على امرأة بالنكاح ٔتقدار مهر مثلها أو بأقل منو ، فحكم بو ، ٍب 
رجعا ُب شهادهتما تلك ،فبل ضماف عليهما ؛ ألف منافع البضع غَت متقومة، فبل تكوف مضمونة ؛ ألف 
التضمُت يقتضي ا١تماثلة ، وال ٦تاثلة بُت العُت وا١تنفعة ػػػػػػػ أي منفعة الُبضع ػػػػػػػ وبالتايل ال ُيب الضماف 

أما إذا . كما ُب إتبلؼ سائر منافع ا١تغصوب ؛ حيث ال ُيب الضماف عند اٟتنفية خبلفاً للشافعي 
شهد الشاىداف بنكاح ا١ترأة بأكثر من مهر مثلها ٍب رجعا ، فهنا يضمناف الزيادة ؛ ألهنما أتلفاىا بغَت 

  .(2)عوض
 وكذلك األمر إذا شهد شاىداف على رجل بأنو تزوج امرأة ٔتقدار مهر مثلها ٍب رجعا ، فبل ضماف 

عليهما؛ ألنو إتبلؼ بعوض ؛ ألف الُبضع متقـو حالة الدخوؿ ُب ملك الزوج ، واإلتبلؼ بعوض كأنو ال 
 . (3)إتبلؼ
  اٞتزائري أثر الرجوع في الشهادة على عقد الزواج في القانون : الثاني الفرع

الزواج ىو عقد رضائي :" كما يلي (4)     عرؼ ا١تشرع اٞتزائري الزواج ُب ا١تادة الرابعة من قانوف األسرة
يتم بُت رجل وامرأة على الوجو الشرعي، من أىدافو تكوين أسرة أساسها ا١تودة والرٛتة والتعاوف 

 ". وإحصاف الزوجُت واحملافظة على األنساب 
  فالزواج من اٞتانب القانوين عبارة عن عقٍد يقـو أساساً على عنصر جوىري يتمثل ُب الرضا باعتباره 
تصرؼ إرادي ، ويرتب التزامات ٤تددة كغَته من سائر العقود ػػػػ وإف كاف يتميز بطابعة ا٠تاص ػػػػ فإف 

 . إبرامو يتطلب توافر ٚتلة من الشروط ا١تقررة شرعاً ،ومن ِضْمن أىم تلك الشروط ىي الشهادة 
 فقد قرر فقهاء الفقو اإلسبلمي وشراح القانوف الوضعي بأنو ال اعتداد بالزواج إال إذا كاف مشهوداً 

.  (5)عليو
 ، وىذا ما يتجلى (1)  وتثار مسألة اإلشهاد على عقد الزواج غالباً عند اٟتديث عما يسمى بالزواج العرُب

 :                        (2)من خبلؿ تتبع اجتهادات احملكمة العليا ، اليت نذكر منها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر القرارين التاليُت
                                                                                                                                                                                           

  .492 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين( 1)
شرح فتح القدير على ا٢تداية شرح بداية : ابن ا٢تماـ  .  249 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج: ٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)

  .453 ، ص 7ا١تبتدي ،ج
  .74 ، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ، ج : عبد الغٍت الغنيمي( 3)
 ( .19 ،ص 15ر . ج ) ـ 2005 فرباير 27 ا١تؤرخ ُب 02-05 من قانوف األسرة اٞتزائري باألمر رقم 04عدلت ا١تادة ( 4)
 .13ـ ، ص  2001 ، ٣تموعة النيل العربية ، القاىرة ، 1الزواج العرُب وصور أخرى للزواج غَت الرٝتي ، ط: فارس ٤تمد عمراف( 5)
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ـ، ا١تتعلق بإثبات الزواج العرُب بشهادة الشهود   16/03/1998:بتاريخ188707ملف رقم-1
حيث يتبُت ُب قضية اٟتاؿ أف ا١تستأنِفة أحضرْت شهوداً أكدواْ واقعة الزواج ،مبينُت ُب شهادهتم أركاف 

الزواج من ويل وشهود وصداؽ، فإف قضاة ا١توضوع عندما حكمواْ بإثبات الزواج العرُب فقد طبقواْ 
 من قانوف األسرة ،ُمْعطُت لقرارىم السند القانوين والشرعي  22القانوف تطبيقاً صحيحاً وخاصة ا١تادة 

 .  ٦تا يستوجب رفض الطعن 
ـ،ا١تتعلق بإثبات الزواج العرُب بشهادة الشهود، 20/04/1999: بتاريخ221329ملف رقم -2

حيث تبُت ُب القضية أف أركاف الزواج متوفرة ٔتا فيها االستماع إىل الشهود وتعيُت ا١تهر وحضور الويل  
فإف القضاة عندما قضوا بإثبات الزواج العرُب قد طبقواْ القانوف تطبيقاً سليماً ،ومىت كاف ذلك استوجب 

 .رفض الطعن 
وٕتدر االشارة إىل أف عقد الزواج بُت أي رجل وامرأة ال ديكن إثباتو واالعًتاؼ بو قانوناً إال باستظهار   

نسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجل اٟتالة ا١تدنية ،وإف إمكانية االستظهار ّٔذه النسخة تتطلب 
أف يكوف الزواج قد سبق ووقع إبرامو وانعقاده أماـ ا١توثق أو ضابط اٟتالة ا١تدنية بالبلدية وفق الشروط 

 ، والشك ُب أف ِمن ِضْمِن آكِد تلك الشروط ا١تطلوبة ىو حضور الشاىدْين اللذْين (3)احملددة ُب القانوف
يُػَوقّْعاِف على ٘تاـ أركاف عقد الزواج ،لكن ا١تسألة  اليت ينبغي الًتكيز عليها ُب ىذا البحث ىي مسألة ما 
إذا رجع الشاىداف ُب شهادهتما على عقد الزواج ، وىي ا١تسألة اليت مل يُنص عليها ُب القانوف اٞتزائري 

                                                                                                                                                                                           

 من خبلؿ – الزوج والزوجة –الزواج غَت ا١توثق الذي يتم بإُياب وقبوؿ بُت الطرفُت : " يعرؼ فقهاء القانوف الزواج العرُب  بأنو( 1)
األوىل ، وىي األكثر انتشارا ُب آّتمع، وفيها يتم عقد الزواج بإُياب وقبوؿ من الطرفُت من خبلؿ ورقة : ، ولو صورتاف "ورقة عرفية 

عرفية يوقعاف عليها باٝتيهما مع حضور شاىدين مستأجرين أومن أصدقاء الزوجُت يوقعاف على العقد، مع عدـ إعبلف وإشهار الزواج 
أو علم األىل واألصدقاء بو ؛ حيث يتم ُب سرية تامة ، وغالبا ما يؤمر الشاىداف بكتمانو ، أما الصورة الثانية للزواج العرُب ففيها يتم 

عقد الزواج بإُياب وقبوؿ من الطرفُت من خبلؿ ورقة عرفية فقط ، أي دوف حضور شهود للتوقيع عليو ، وال يعلم بو أحد سوى 
 ػػ.20الزواج العرُب وصور أخرى للزواج غَت الرٝتي ، ص : ػػ  فارس ٤تمد عمراف . الزوجُت 

ط ، الديواف الوطٍت لؤلشغاؿ الًتبوية ،اٞتزائر، .اإلجتهاد القضائي لغرفة األحواؿ الشخصية ، د: قسم الوثائق للمحكمة العليا ( 2)
  .   60ػ 51 ـ ، ص 2000

 ـ 2013ط  ، دار ىومو ، اٞتزائر ، .إجراءات ٦تارسة دعاوى شؤوف األسرة أماـ أقساـ احملاكم االبتدائية ، د: عبد العزيز سعد ( 3)
  . 127، ص 
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بنصوص خاصة ، لكن ديكن أف يرجع ُب ذلك إىل الفقو  اإلسبلمي الذي فصَّل قضايا ومسائل رجوع 
 222شهود عقد الزواج على النحو الذي ذُكر ُب الفرع السابق من ىذا البحث ، خصوصاً وأفَّ ا١تادة 

كل مامل يرد النص عليو ُب ىذا القانوف يرجع فيو : " من قانوف األسرة اٞتزائري تنص صراحة على أف 
". إىل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

 
 

 (1)أثر الرجوع في الشهادة على الطالق : الثاني المطلب

   إف رجوع شهود الطبلؽ ُب شهادهتم يرتب آثار ٤تددة ، سأتطرؽ إليها ُب ىذا ا١تطلب من خبلؿ 
فرعُت أتناوؿ ُب األوؿ منهما اآلثار ا١تًتتبة عن الرجوع ُب الشهادة على الطبلؽ ُب الفقو اإلسبلمي   

 .وُب الفرع الثاين أبُت أثر ذلك بالنسبة للقانوف اٞتزائري 

  أثر الرجوع في الشهادة على الطالق في الفقه اإلسالمي : األول الفرع

  إف األثر ا١تًتتب عن رجوع شاىد الطبلؽ ُب شهادتو ينبثق عن صور الرجوع نفسو ، وٕتدر اإلشارة 
إىل أف صور الرجوع ُب الشهادة على الطبلؽ متعددة ، ومن العسَت حصر ٚتيعها ؛ ولذا سأقتصر على 
: ذكر أىم ا١تسائل اليت عاٞتها الفقهاء ُب ىذا ا١توضوع ، مورداً ذلك على شكل تطبيقات متنوعة كاآلٌب

إذا شهد شاىداف على زوج بأنو طلق امرأتو بعد الدخوؿ ّٔا ، ٍب رجعا فبل غـر عليهما   : األول التطبيق
 : ، وقد استدلواْ على ما ذىبواْ إليو ٔتا يلي (2)واٟتنابلة (1) واٟتنفية(2)وىو قوؿ ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية

                                                           

ىو رفع قيد النكاح ُب اٟتاؿ أو ُب ا١تآؿ بلفظ مشتق من مادة الطبلؽ أو ُب :" الطبلؽ ُب اصطبلح علماء الشريعة اإلسبلمية ( 1)
قسم يرفع النكاح ُب اٟتاؿ ، وىو الطبلؽ البائن ؛ فبمجرد صدوره يرفع النكاح مباشرة ؛ : وىو على ىذا التعريف قسماف ." معناىا 

فبل ٖتل ا١تطلقة ١تطلقها إال بعقد جديد ومهر جديد ، سواء انتهت العدة أـ مل تنتو ، وقسم ثاف ال يرفع بو النكاح ٔتجرد صدور ما 
يدؿ عليو ، وىو الطبلؽ الرجعي ؛ فهو ال يرتفع إال بانتهاء عدة ا١تطلقة ، وللزوج أف يراجعها سواء رضيت أو مل ترض، مع احتساب 

 ، دار الفكر 3األحواؿ الشخصية ، ط:   ٤تمد أبو زىرة –.الطلقة من الطلقات اليت ديلكها الزوج على زوجتو وىي ثبلث طلقات
  .279ت ،ص .العريب ، دوف ذكر بلد النشر ، د

التفريع :أبوالقاسم بن جبلب البصري  .  183 ،ص 3عقد اٞتواىرالثمينة ُب مذىب عامل ا١تدينة ،ج :عبد اهلل بن ٧تم بن شاس ( 2)
  .   241 ، ص 2، ج
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 ألف الشاىدْين مل يتلفا على الزوج ماالً ، وإمنا فوَّتا عليو الُبضع ، وال قيمة للُبضع ؛ بدليل أنو ال :أوال 
غـر عليهما إذا شهدا بأف ويل الدـ قد عفا عن القاتل عمداً ٍب رجعا بعد حكم القاضي بالعفو وسقوط 

  .(3)القصاص ؛ ألهنما مل يفوتا مااًل، وإمنا فوتاه استحقاؽ القصاص وىو ال قيمة لو

ألف الزوجة بعد الدخوؿ ّٔا استحقت عليو ٚتيع الصداؽ حىت وإف مل حيصل منو طبلؽ ، ومن  : ثانيا
ٍب فإف الشاىدين مل يفوتا الصداؽ على الزوج، وإمنا فوتا عليو التمتع بالزوجة ُب ا١تستقبل ،وىو ٦تا ال 

  .(4)يتقـو

ألف اإلتبلؼ منعدـ أصبلً ؛إذ أف ا١تهر ُيب بالعقد نفسو ، ويتأكد بالدخوؿ ال بشهادة  :ثالثا
 . (5)الشاىدْين

 والُبضع عند ا٠تروج عن ا١تلك ال قيمة لو ؛ وعليو فبل – كما سبق –ألف ا١تهر تأكد بالدخوؿ  : رابعا
  .(6)يلـز ٔتقابلتو شيء

ألف الشاىدْين مل يقررا على الزوج شيئاً ، كما أهنما مل خيرجا من ملكو متقوماً ، كما لو  : خامسا
  .(8) برضاع أو غَته(7)أخرجاه أو غَتمها

 ٚتهور الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة ، حيث ذىب إىل لزـو – رٛتو اهلل –  وقد خالف اإلماـ الشافعي 
 .(9)ضماف مهر ا١تثل ؛ ألف الشاىدين أتلفا البضع على الزوج

                                                                                                                                                                                           

  .154، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار،ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي( 1)
اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من :علي بن سليماف بن أٛتد ا١ترداوي  .  345 ، ص 8ا١تبدع شرح ا١تقنع ، ج: ابن مفلح اٟتنبلي( 2)

 . 85،ص12ا٠تبلؼ ، ج
: ٤تمد عرفة الدسوقي .   ٕتدر اإلشارة أف الواجب ىنا ىو تأديب الشاىدين وجلد القاتل مائة جلدة مع حبسو مدة سنة كاملة ( 3)

 ػػ.210 ، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، ج
  .295 ، ص 4الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك إىل مذىب اإلماـ مالك ، ج:أٛتد بن ٤تمد الدردير ( 4)
  .283 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 5)
  .75 ، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ، ج :عبد الغٍت الغنيمي ( 6)
 .أي ما سوى الشاىدين، كا١تدعي وغَته ( 7)
 . 347 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج: ٣تد الدين أبو الربكات ( 8)

  .347 ، ص 2احملرر ُب الفقو ، ج:٣تد الدين أبو الربكات ( 9)
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 ُب رواية أخرى عنو أف على الشاىدين ضماف ا١تسمى ؛ ألهنما – رٛتو اهلل –كما ذىب اإلماـ أٛتد 
فوتا على الزوج نكاحا وجب عليو بو عوض ، فكاف عليهما ضماف ما وجب بو ،كما لو شهدا بذلك 

 .قبل الدخوؿ 

 وقد رد على ذلك بأنو ال يصح القياس ىنا على ما قبل الدخوؿ ؛ ألف الشاىدين قررا على الزوج 
نصف الصداؽ ا١تسمى وكاف بغرض السقوط ، وىاىنا قد تقرر ا١تهر كلو بالدخوؿ ، فلم يقررا عليو شيئا 

 (1)ومل خيرجا من ملكو متقوما ، فأشبو ما لو أخرجاه عن ملكو بقتل الزوجة أو أخرجتو ىي بردهتا مثبل
 .ويًتجح ىنا قوؿ اٞتمهور ؛ لقوة األدلة ا١تسرودة ػػػػػػػػػ واهلل أعلم ػػػػػػػػػػ 

  : الثاني التطبيق

  إذا شهد شاىداف على زوج بأنو طلق امرأتو قبل الدخوؿ ّٔا ، ٍب رجعا ُب شهادهتما تلك ، فقد ذىب 
اٟتنفية وكذا اإلماـ أٛتد بن حنبل واإلماـ مالك ُب رواية ابن القاسم عنو وكذا اإلماـ الشافعي ُب رواية 

، مستدلُت على (2)الربيع عنو ػػػػ رٛتهم اهلل تعاىل ىػػػػ إىل أف على الشاىدين ضماف نصف ا١تهر ا١تسمى
 :ذلك ٔتا يلي 

لكنها أكدت الواجب  - وإف مل توجب على الزوج شيئا من الصداؽ- ألف شهادة الشاىدين : أوال
ألف الواجب قبل الدخوؿ كاف ٤تتمبلً للسقوط بأف جاءت الفرقة من قبلها، وبشهادهتما بالطبلؽ تأكد 

الواجب عليو على وجو ال حيتمل السقوط بعده ، ومعلـو أف ا١تؤكّْد للواجب ٔتنزلة الواجب ُب الشرع 
  .(3)اٟتنيف

  .(4)ألف الشاىدين أغرما نصف ا١تهر للزوج ؛ وعليو فقد لزمهما ضماف ما أغرماه إياه : ثانيا

ُيب على الشاىدين غـر نصف ا١تسمى للزوج إذا رجعا ُب شهادهتما عليو بالطبلؽ قبل  : ثالثا
  .(1)الدخوؿ؛بناء على أف الزوجة ال ٘تلك بالعقد شيئاً، وإمنا ُيب ٢تا نصف ا١تهر إذا طلقت

                                                           

  .250 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي ( 1)
  .250 ، ص 8البناية ُب شرح ا٢تداية ، ج:٤تمود بن أٛتد العيٍت ( 2)
االختيار : عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي  .   283 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج:  أبو بكر بن مسعود الكاساين (3)

  .75 ، ص 4اللباب ُب شرح الكتاب ، ج :عبد الغٍت الغنيمي  .   154، ص 2لتعليل ا١تختار ، ج
  .250 ، ص 6الكاُب ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي   .   201 ، ص 10الذخَتة ، ج:أٛتد بن إدريس القراُب ( 4)
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 فقد ذىب ُب أحد قوليو ُب مسألة رجوع شاىدي الطبلؽ قبل – رٛتو اهلل –  أما اإلماـ الشافعي 
الدخوؿ إىل أنو ُيب عليهما مهر ا١تثل؛ ألهنما أتلفا على الزوج البضع ، فيلزمهما غـر عوضو وىو مهر 

ا١تثل ، وذىب ُب قولو اآلخر إىل أنو يلـز الشاىدين نصف مهر ا١تثل ؛ ألف الزوج إمنا ملك نصف البضع 
؛ بدليل أنو ُيب عليو نصف ا١تهر ، وقد رد عليو بأف خروج البضع من ملك الزوج غَت متقـو ؛ بدليل 
ما لو أخرجتو ا١ترأة من ملكو بردهتا أو إسبلمها أو قتلها نفسها ، فإهنا ال تضمن شيئاً ، ولو فسخْت 

نكاحها قبل الدخوؿ برضاِع َمن ينفسخ بو نكاحها مل يغـر الزوج شيئاً ، وإمنا ُيب عليهما ػػػػػػ أي 
الشاىدْين ػػػػػػػ نصف ا١تهر ا١تسمى ؛ ألهنما ألزماه للزوج بشهادهتما فَتجع عليهما كما يرجع بو على من 
ُفسخ نكاحو برضاٍع أو غَته ، فإف البضع ال ُيوز ٘تليك نصفو ، وألف العقد َوَرَد على ٚتيعو والصداؽ 

  .(2)واجب ٚتيعو ، و٢تذا ٘تلكو ا١ترأة إذا قبضتو ، وإمنا يسقط نصفو بالطبلؽ

 إىل أنو ال غـر على الشاىدين إذا شهدا – رٛتهما اهلل تعاىل –  وذىب اإلماـ مالك ُب رواية أشهب 
 ، ودليل ذلك أف الشاىدين مل يتلفا على الزوج ماال إال ما كاف الزما لو بغَت (3)بالطبلؽ قبل الدخوؿ

شهادهتما ، وإمنا أتلفا عليو ا١ترأة ومتعتو ّٔا ، وال ٙتن لذلك ، فإف كاف قد دخل ّٔا فقد لزمو الصداؽ 
 .(4)قبل شهادهتما ، وإف مل يكن قد دخل ّٔا فقد لزمو نصف الصداؽ قبل شهادهتما أيضا

   وأرجح القوؿ األوؿ، أي لزـو ضماف نصف ا١تسمى ؛ استنادا لؤلدلة ا١تذكورة، وألف الزوج إمنا ألـز 
. – واهلل أعلم –بنصف الصداؽ بسبب شهادة الشهود ، فإذا رجعا، فإف عليهما غـر ذلك للزوج 

  : الثالث التطبيق

إذا شهد شاىداف أف رجبل طلق زوجتو طبلقا بائنا ، فحكم بو ٍب رجعا ُب شهادهتما ، فإف كاف ذلك 
بعد الدخوؿ ،فقد ذىب الشافعية إىل أف التفريق ال يبطل؛ألف قوؿ الشاىدين ُب الرجوع ٤تتمل ، وال 

                                                                                                                                                                                           

وىو قوؿ مشهور  .  295 ، ص 4الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك إىل مذىب االماـ مالك ، ج:  أٛتد بن ٤تمد الدردير (1)
مبٍت على ضعيف ؛ إذ ا١تذىب ا١تالكي يرى أف الزوجة ٘تلك بالعقد النصف ، وعليو فبل غـر على الشاىدين حينئذ ، ولكن يقرر 

  . 210، ص 4حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،ج: ػػ ٤تمد عرفة الدسوقي . العلماء أنو ال غرابة ُب بناء مشهور على ضعيف 
  .250 ، ص 14ا١تغٍت ، ج : ابن قدامة ا١تقدسي (2)
  .    308 ، ص 10الذخَتة ، ج: أٛتد بن إدريس القراُب ( 3)
  .494 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج : عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين ( 4)
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 ، ومن جهة أخرى فإف على الزوج أف يرجع على الشاىدين ٔتهر ا١تثل للزوجة  (1)يرد القضاء بفعل ٤تتمل
 .(2)ألهنما أتلفا عليو بضعها فوجب عليهما مهر مثلها كما لو كاف قبل الدخوؿ

، وعند اٟتنفية ال يضمن الشاىداف إال ما زاد  (3)ُيب على الشاىدين غـر ا١تسمى ال مهر ا١تثل:  وقيل
 . (4)عن مهر ا١تثل

 إىل وجوب الضماف ؛ ألف – رٛتو اهلل – أما إف كاف ذلك بعد الدخوؿ، فقد ذىب الشافعي 
  : (5)الشاىدين أتلفا على الزوج بضع ا١ترأة ، إال أف الشافعية قد اختلفوا ُب مقدار الضماف على روايتُت

 . توجب على الشاىدين ضماف ٚتيع مهر ا١تثل– رٛتهما اهلل –األوىل، ىي رواية ا١تزين عن الشافعي 

- :    رٛتو اهلل – وتوجب ضماف نصف مهر ا١تثل ، وقاؿ الشافعي – رٛتو اهلل –والرواية الثانية للربيع 
لو شهدواْ على رجل أنو طلق امرأتو ثبلثاً ففرؽ بينهما ٍب رجعواْ أغرمهم القاضي صداؽ مثلها إف كاف " 

دخل ّٔا  وإف مل يكن دخل ّٔا غرمهم نصف صداؽ مثلها ؛ ألهنم حرموىا عليو ، وإف مل يكن ٢تا قيمة 
 .(6)"إال مهر مثلها ، وال أْلَتِفُت إىل ما أعطاىا قلَّ أو كثر إمنا أْلتِفُت إىل ما أتَلفواْ عليو فأجعُل لو قيمة 

أما عند اٟتنفية فيتوجب ىنا على الشاىدين ضماف نصف ا١تهر إذا كاف مسمى ، وإف مل يكن مسمى 
  .(7)ضمنا ا١تتعة ؛ ألف ذلك تلف بشهادهتم ومل حيصل لو مقابلة بعوض

  : الرابع التطبيق

 إذا شهد شاىداف على طبلؽ رجعي ، ٍب رجعا ُب شهادهتما ، فهنا ينظر ، فإف راجع الزوج امرأتو 
ا١تطلقة فبل غـر على الشاىدين ؛ ألنو مل يَػُفْت على الزوج شيٌء بشهادهتما ، وإف مل يراجعها حىت 

انَقَضْت فًتة العدة فهنا ُيب عليهما الغـر ، وىذا ىو القوؿ الصحيح ُب مذىب الشافعية ، وَحكى أبو 

                                                           

 .129 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 1)
  .218 ، ص 23آّموع  ، ج : ٤تِت الدين بن شرؼ النووي ( 2)
  .272 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: ٤تيي الدين بن شرؼ النووي ( 3)
  .249 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 4)
  .218 ، ص 23آّموع  ، ج : ٤تِت الدين بن شرؼ النووي ( 5)
  .133 ، ص 2األـ ، ج:  ٤تمد بن إدريس الشافعي (6)
  .249 ، ص 4تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق ، ج: فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي ( 7)
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الفرج السرخسي عن القاضي حسُت ػػػػػػػ رٛتهما اهلل تعاىل ػػػػػػػػػ وجهاً أنو ال ُغـر على الشاىدين إذا مل 
 .(1)يراجع الزوج امرأتو ؛ ألنو يعترب حينئذ مقصراً بًتكو التدارؾ بالرجعة

  :الخام  التطبيق

إذا شهد شاىداف على رجل بأنو طلق زوجتو قبل البناء ّٔا ، فحكم عليو بنصف ا١تهر ، ٍب رجع 
الشاىداف ُب شهادهتما بعد موت الزوج ، فإف ا١تقرر عند ا١تالكية أف يغـر الشاىداف للمرأة ما حرمت 

من مَتاث الزوج بسبب شهادهتما ،كما يغرماف ٢تا ما أسقطاه من صداقها ، أما إذا ماتت الزوجة ففي 
ىذه اٟتالة يرجع الزوج على الشاىدين ٔتَتاثو فقط ؛ ألنو لوال شهادهتما عليو بطبلقها قبل الدخوؿ لكاف 

يرثها ، ولكن ليس لو أف يرجع عليهما بشيء ٦تا غـر من الصداؽ ؛ وذلك العًتافو بكامل الصداؽ 
 . عليو ٔتوت ا١ترأة ُب عصمتو 

 وبناء على ما ذكر فلو رجع الشاىداف قبل موت ا١ترأة وغرما للزوج نصف الصداؽ الذي غرمو ٢تا ، ٍب 
ماتت بعد ذلك ، فإف للزوج أف يرجع على الشاىدين ٔتا فوتاه من ا١تَتاث ، وُب الوقت نفسو يرجع 

  .(2)الشاىداف على الزوج ٔتا غرماه من نصف الصداؽ

  : السادس التطبيق

   إذا شهد شاىداف أف رجبل طلق زوجتو ، وشهد آخراف أنو دخل ّٔا ، فحكم عليو بالطبلؽ وّتميع 
الصداؽ ، ٍب رجع األربعة كلهم ُب شهادهتم ، فبل ينقض اٟتكم عند ا١تالكية ، وعلى شاىدي الدخوؿ 
غـر نصف الصداؽ للزوج دوف شهود الطبلؽ ؛ ألف رجوع شاىدي الطبلؽ ٔتنزلة رجوع شهادة طبلؽ 

، أما عند اٟتنفية فإف شهد اثناف بالطبلؽ وآخراف بالدخوؿ ٍب رجعوا   (3)مدخوؿ ّٔا ،فبل غـر عليهما

                                                           

   عبد 220،ص 23آّموع ، ج : ٤تِت الدين بن شرؼ النووي .  272 ، ص 8روضة الطالبُت ، ج: حييي بن شرؼ النووي ( 1)
  .131 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :الكرًن بن ٤تمد القزويٍت  

: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين  .     245 ، ص 8مواىب اٞتليل ، ج: ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرٛتن اٟتطاب ( 2)
حاشية الدسوقي على : ٤تمد عرفة الدسوقي  .   496 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج

  .211،212 ، ص 4الشرح الكبَت،ج
  .299 ، ص 4الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك إىل مذىب اإلماـ مالك ، ج: أٛتد بن ٤تمد الدردير ( 3)
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فعلى شهود الدخوؿ ثبلثة أرباع ا١تهر وعلى شهود الطبلؽ ربع ا١تهر؛ ألف الفريقُت اتفقا على النصف ، 
 .(1)فيكوف على كل فريق ربعو ، كما انفرد شهود الدخوؿ بالنصف فينفردوف بضمانو

  وبناء على ما ذىب إليو اٟتنفية، فإنو إذا شهد رجل وامرأتاف على طبلؽ امرأة ،وشهد رجل وامرأتاف 
على دخوؿ زوجها ّٔا ، فقضي بالصداؽ والطبلؽ، ٍب رجع الشهود ُب شهادهتم ، فعلى شهود الدخوؿ 

ثبلثة أرباع ا١تهر، وعلى شهود الطبلؽ ربع ا١تهر؛ ألف شهود الطبلؽ ألزموا الزوج نصف ا١تهر، بدليل 
أهنم لو انفردوا ٟتكم القاضي على الزوج بنصف ا١تهر، وشهود الدخوؿ ألزموه ٚتيع ا١تهر، بدليل أهنم لو 

انفردوا لقضي على الزوج ّتميع ا١تهر، فنصف ا١تهر اختص بشهود الدخوؿ بإُيابو على الزوج، فعند 
الرجوع يكوف ضمانو عليهم، ونصف ا١تهر اشًتكوا فيو فيكوف ضمانو عند الرجوع على كلى الفريقُت 
نصفاف ، وإف رجع شاىد الدخوؿ وحده ضمن ربع ا١تهر؛ ألف النصف الذي اختص شهود الدخوؿ 
بإلزامو قد بقي فيو امرأتاف على الشهادة، وببقائهما يبقى نصف ذلك النصف، فيجب على الراجع 

نصف ذلك النصف، وُب النصف اآلخر بقي على الشهادة حجة تامة ، أما لو رجع شاىد الطبلؽ 
وحده مل يضمن شيئا ؛ ألف ُب النصف الذي لـز بشهادة شهود الطبلؽ قد بقي على الشهادة حجة 
تامة ، أما لو رجع شهود الدخوؿ كلهم، فإهنم يضمنوف النصف ؛ ألف النصف اآلخر قد بقي على 

الشهادة حجة كاملة ، وإف كاف شهود الطبلؽ ىم الذين رجعوْا، فبل يضمنوف شيئاً؛ ألنو قد بقي على 
 . (2)الشهادة ّتميع ا١تهر حجة كاملة، وىم شهود الدخوؿ

  :السابع التطبيق
لو ادَّعت امرأة على رجل أنو طلقها على ألف مثبلً ، والرجل ينكر ذلك ،فشهد شاىداف على ذلك 

فقضي بو ، ٍب رجعا، فإهنما ال يضمناف شيئا للزوج ؛ ألهنما بشهادهتما ىذه أتلفا على الزوج ا١تتعة ال 
 .عُت ا١تاؿ 

أما إذا ادعى رجل على امرأة أنو طلقها بألف ، وا١ترأة تنكر، فشهد شاىداف بذلك، وقضي عليها بألف  
ٍب رجع الشاىداف ، فإهنما يضمناف للمرأة األلف ؛ ألهنما أتلفا عليها عُت ا١تاؿ بدوف عوض ؛ ألف 

 .(3)البضع حاؿ خروجو عن ملك الزوج ال يعترب ماال، وبالتايل وجب الضماف عند اٟتنفية

                                                           

  .155، ص 2االختيار لتعليل ا١تختار ، ج: عبد اهلل بن ٤تمود ا١توصلي ( 1)
  .02،03 ، ص 17ا١تبسوط ، ج :  مشس الدين السرخسي (2)
  .  286 ، ص 6بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ، ج: أبو بكر بن مسعود الكاساين ( 3)
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  كما يقرر فقهاء الشافعية أيضا أنو لو شهد شاىداف أف رجبل طلق زوجتو على ألف ، ومهرىا ألفاف ، 
ٍب رجعا ، فقد نقل عن ابن اٟتداد ػػػػػػ رٛتو اهلل ػػػػػػػ أف على الشاىدين غـر ألف للزوج وقد وصل إليو من 

 .  (1)ا١ترأة ألف

 

  : الثامن التطبيق
  إف شهد اثناف أف رجبل طلق امرأتو طلقة واحدة ، وشهد آخراف أنو طلقها ثبلثا ، والزوج مل ينب ّٔا، 

أي قبل الدخوؿ ّٔا ، ٍب رجع األربعة ُب شهادهتم ، فقد ذىب ا١تالكية إىل أف على شاىدي الطلقة 
الواحدة غـر ربع الصداؽ للزوج ، وعلى شاىدي الثبلث ربعو ؛ ألف كل شهادة منهما لو انفردت 

ألزمت الزوج نصف الصداؽ ، وذىب اٟتنفية إىل أف الغـر كلو على شاىدي الثبلث ؛ ألف ا١ترأة حرمت 
 .على الزوج بشهادهتما إال بعد زوج آخر

   ويرد عليهم بأهنا حجة مردودة ؛ ألف الشاىدين بالواحدة عند اٟتنفية لو انفردوا ألزمهما نصف 
 .الصداؽ ، فبل يزوؿ ما لزمهما عن ىذا ْتجة أف غَتمها قد حرمها قبل زوج 

أما أشهب ػػػػػػ رٛتو اهلل ػػػػػػػ من ا١تالكية فبل يوجب على شاىدي الطبلؽ قبل البناء غرما ؛ ألف نصف 
 . (2)الصداؽ قد وجب للمرأة بكل حاؿ ، وإمنا أتلف الشاىداف ا١ترأة على الزوج

  اٞتزائريأثر الرجوع في الشهادة على دعاوى الطالق في القانون : الثاني الفرع
   (3)"تنحل الرابطة الزوجية بالطبلؽ أو الوفاة:"  من قانوف األسرة اٞتزائري على أنو 47 نصت ا١تادة 

األوؿ إرادي وىو : وىنا ديكن القوؿ بأف ا١تشرع اٞتزائري يرجع سبب انتهاء الرابطة الزوجية إىل سببُت 
 من قانوف األسرة اٞتزائري إىل 48الطبلؽ ، والسبب الثاين ال إرادي وىو الوفاة ، ولقد أشارت ا١تادة 

حيل عقد الزواج بالطبلؽ الذي يتم بإرادة الزوج أو بًتاضي الزوجُت أو : " تعريف الطبلؽ كما يلي

                                                           

  .13 ، ص 13العزيز شرح الوجيز ، ج :عبد الكرًن بن ٤تمد القزويٍت ( 1)

  .494 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين ( 2)
لقد حصر ا١تشرع اٞتزائري أسباب ا٨تبلؿ الرابطة الزوجية ُب سببُت فقط ومها الطبلؽ والوفاة ، ُب حُت أهنا توجد أسباب أخرى ( 3)

 .ٟتل الرابطة الزوجية مثل التطليق وا٠تلع اليت ٗتتلف أحكامها وإجراءاهتا عن األحكاـ واإلجراءات ا١تتعلقة بالطبلؽ 
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" ولقد عرؼ فقهاء القانوف الطبلؽ بعدة تعريفات، أذكر منها التعريف التايل. (1)"بطلب من الزوجة 
الطبلؽ ىو حل رباط الزوجية الصحيحة ُب اٟتاؿ أو ا١تآؿ بعبارة تفيد ذلك صراحة أو داللة أو ما يقـو 
مقاـ العبارة كالكتابة ،وىذه العبارة أو ما يقـو مقامها ال تصدر إال عن الزوج أو وكيلو أو عن القاضي 

  .(2)"بناء على طلب الزوجة 
  ومن ٍب فإف األصل أف الزوج ىو الذي ديلك العصمة الزوجية ،وبالتايل فإف لو اٟتق ُب إنشاء الطبلؽ  
رغم أف ىذا ال ينفي حق الزوجة ُب تقدًن طلب التطليق الذي ترفعو إىل القضاء ، وُب ىذه اٟتالة ينشئ 

القاضي الطبلؽ نيابة عن الزوجة ، وال دينع أيضاً حق الزوجة ُب حل الرابطة الزوجية عن طريق ا٠تلع 
وعلى ذلك فإف دور القاضي بالنسبة لدعوى   ،(3)حسب النصوص الشرعية والقانونية احملددة لذلك

الطبلؽ يتمثل ُب ٣ترد تسجيل إرادة الزوج ، وال ديلك اٟتق ُب رفض ىذه الرغبة ْتجة أهنا غَت مربرة 
حىت ولو أف الزوج مل يقدـ أي عذر أو سبب واضح ٢تذا الطبلؽ ، على أف حيكم للمطلقة بالتعويض 

الكامل عن الضرر الذي يلحق ّٔا ُب ىذه اٟتالة ، وأما ُب حالة ما إذا اعتمد الزوج ُب طبلقو على 
إخبلؿ أو تقصَت من طرؼ الزوجة وعدـ قيامها بالواجبات ا١تقررة عليها ُب الشريعة والقانوف ،فإف على 

الزوج إثبات ما يدعيو بكافة طرؽ اإلثبات ، ويكوف حينئذ للقاضي السلطة التقديرية ُب اٗتاذ ما يراه 
، مع العلم أف األحكاـ الصادرة ُب دعاوى الطبلؽ (4)مناسبا ٓتصوص ا١تسؤولية اليت حيملها للزوج

والتطليق وا٠تلع تكوف غَت قابلة للطعن فيها باالستئناؼ فيما عدا جوانبها ا١تادية ،حسبما يتبُت من نص 
تكوف األحكاـ الصادرة ُب دعاوى :"  من قانوف األسرة اٞتزائري اليت تنص على أنو 57/1ا١تادة 

 .(5)"الطبلؽ والتطليق وا٠تلع غَت قابلة لبلستئناؼ فيما عدا جوانبها ا١تادية 

 من قانوف اإلجراءات ا١تدنية واإلدارية أهنا تنص على أف أحكاـ 433  كما يتبُت أيضاً من خبلؿ ا١تادة 
الطبلؽ بالًتاضي غَت قابلة للطعن فيها باالستئناؼ ، وأف أجل الطعن فيها بالنقض يبدأ من تاريخ 

 أف النقض فيو ال يوقف تنفيذه ؛ ٔتعٌت أف – أي الطبلؽ بالًتاضي –النطق باٟتكم ، ومن خصائصو 
                                                           

، وقد  ( 21 ، ص 15ر . ج ) ـ ، 2005 فرباير 27 ا١تؤرخ ُب 02-05 من قانوف األسرة باألمر رقم 48عدلت ا١تادة ( 1)
الطبلؽ حل عقد الزواج ، ويتم بإرادة الزوج أو بالًتاضي : "  كما يلي 09/06/1984 ا١تؤرخ ُب 11 -84حررت ُب ظل القانوف 
 " .أو بطلب من الزوجة 

   29 ـ ، ص 2001ط عامل الكتب ، القاىرة ، .ا١تشكبلت العملية ُب دعاوى الطبلؽ والفسخ وا٠تلع ، د: كماؿ صاحل البنا ( 2)
  .21االجتهاد القضائي لغرفة األحواؿ الشخصية ، ص : قسم الوثائق للمحكمة العليا ( 3)
  .21االجتهاد القضائي لغرفة األحواؿ الشخصية ، ص : قسم الوثائق للمحكمة العليا ( 4)
  (  .22 ، ص 15ر . ج ) ـ ، 27/02/2005 ا١تؤرخ ُب 02-05عدلت باألمر رقم ( 5)
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اٟتكم القاضي بالطبلؽ سواء أكاف بناء على اإلرادة ا١تنفردة للزوج أو بناء على اإلرادة ا١تنفردة للزوجة أو 
على اإلرادة ا١تشًتكة بُت الزوجُت ، أو كانت نتيجة ا٠تلع ،فإنو ال يقبل الطعن فيو باالستئناؼ أماـ 

 .(1)قضاء الدرجة الثانية إال فيما تضمنو حكم الطبلؽ ٦تا يتعلق باٞتوانب ا١تادية مثل السكن والنفقة

 وبناء على ما ذكر فإنو يستنتج أف رجوع الشاىد ُب شهادتو على وقوع الطبلؽ ليس من شأنو أف 
يوقف تنفيذ اٟتكم الصادر بالطبلؽ أو يبطلو ؛نظراً لعدـ قابلية األحكاـ الصادرة ُب قضايا الطبلؽ 

للطعن فيها أصبل ما عدا األمور ا١تادية ، ىذه األخَتة اليت ُيوز قانوناً الطعن فيها ومراجعتها ، وبالتايل 
 .يكوف لرجوع الشاىد فيها تأثَت على اٟتكم الصادر ُب النزاع 

   على أف ىنالك مبلحظة بشأف عدـ قابلية حكم الطبلؽ للطعن فيو باالستئناؼ ، فإنو إف كاف من 
ا١تقبوؿ عدـ الطعن باالستئناؼ ُب اٟتكم إذا كاف مبنيا على اإلرادة ا١تنفردة للزوج ، أو على اإلرادة 

. ا١تشًتكة بُت الزوجُت ، أو على ا٠تلع 
 ، فإف ما ينبغي (2) من قانوف األسرة53  ولكن إذا بٍت حكم الطبلؽ على طلب الزوجة ُب إطار ا١تادة 

تقريره عندئذ ىو أف يكوف اٟتكم قاببلً للطعن فيو باالستئناؼ أماـ اٞتهة القضائية بالدرجة الثانية ؛ ألف 
مثل ىذا اٟتكم يكوف مبنيا ُب األساس على وقائع موضوعية تتحقق عند توافر أدلة إثباهتا ، كعدـ 

اإلنفاؽ وارتكاب الفاحشة ، ومثل الغياب أكثر من سنة دوف عذر ودوف نفقة ، على أنو ُيب على 

                                                           

: عبد العزيز سعد  .   63ـ ، 2001ط مطبعة عمار قرُب ، باتنة ، .الزواج والطبلؽ ُب الشريعة والقانوف ، د:دار العلـو ( 1)
  .92إجراءات ٦تارسة دعاوى شؤوف األسرة أماـ أقساـ احملاكم االبتدائية ، ص 

 :ُيوز للزوجة أف تطلب التطليق لؤلسباب التالية  :"  من قانوف األسرة على أنو 53تنص ا١تادة ( 2)
  من ىذا القانوف ،80 و 79 ، 78عدـ االتفاؽ بعد صدور اٟتكم بوجوبو ما مل تكن عا١تة باعتباره وقت الزواج ، مع مراعاة ا١تواد 

 العيوب اليت ٖتوؿ دوف ٖتقيق ا٢تدؼ من الزواج ،
 ا٢تجرة ُب ا١تضجع فوؽ أربعة أشهر ،

 اٟتكم على الزوج عن جردية فيها مساس بشرؼ األسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة واٟتياة الزوجية  ،
 الغيبة بعد مرور سنة بدوف عذر وال نفقة ،

  أعبله ،٥08تالفة األحكاـ الواردة ُب ا١تادة 
 ارتكاب فاحشة مبينة ،

 الشقاؽ ا١تستمر بُت الزوجُت ،
 ٥تالفة الشروط ا١تتفق عليها ُب عقد الزواج ،

 ." كل ضرر معترب شرعا 
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الزوجة ُب مثل ىذه اٟتاالت أف تقدّْـ إىل احملكمة من األدلة ما يدعم ادعاءاهتا ويؤكد طلباهتا ،وإال فإف 
احملكمة ديكن أف ترفض دعواىا تلك ، و١تا كانت احملكمة العليا جهة قضائية للفصل ُب الطعوف بالنقض 
باعتبارىا تفحص ُب االدعاء باألخطاء ا١تتعلقة بتطبيق القانوف وال تتعداه إىل تفحص الوقائع ا١توضوعية 

 من 53وتقييم أدلة اإلثبات، لذلك فإنو كاف ينبغي أف تكوف مثل ىذه األحكاـ الصادرة ُب إطار ا١تادة 
قانوف األسرة اٞتزائري قابلة للطعن فيها باالستئناؼ ؛ قصد إعادة مناقشة ا١توضوع من حيث الوقائع 

 ، ؤّذا ديكن للقاضي أف يراعي رجوع الشاىد ُب شهادتو ، نظراً ١تا يتمتع بو من (1)واألدلة والقانوف
. السلطة التقديرية ُب تقدير أدلة اإلثبات 

  (3) والميراث(2)أثر الرجوع في الشهادة على النسب : الثالث المطلب

إذا رجع الشهود على قضايا النسب وا١تواريث ُب شهادهتم أماـ القضاء ، فإنو يًتتب على ذلك بعض 
اآلثار سواء أكاف ذلك ُب الفقو اإلسبلمي أـ ُب القانوف ، وىذا ما سأبينو ُب ىذا ا١تطلب من خبلؿ 

فرعُت متواليُت ، أتطرؽ ُب األوؿ منهما إىل أثر الرجوع ُب الشهادة على قضايا النسب وا١تَتاث ُب الفقو 
. اإلسبلمي ، ٍب أتناوؿ ُب الفرع الثاين أثر رجوع الشهود ُب قضايا النسب وا١تَتاث ُب القانوف 

                                                           

  .93إجراءات ٦تارسة دعاوى شؤوف األسرة أماـ أقساـ احملاكم االبتدائية ، ص : عبد العزيز سعد ( 1)
النسب لغة ىو اتصاؿ شيء بشيء ، وٝتي النسب التصالو، ولبلتصاؿ بو ، ومنو النسيب ،أي الطريق ا١تستقيم ؛ التصاؿ بعضو ( 2)

أما ُب االصطبلح فنجد أف الفقهاء مل يهتموا بوضع تعريف خاص للنسب ؛ وذلك نظرا لوضوح معناه واشتهار داللتو من . ببعض 
جهة اللغة ، فغالبية الفقهاء يتجاوزوف التعريف إىل اٟتديث مباشرة عن ا١تسألة ا١تقصودة ا١تتعلقة بالنسب ، ويكتفي بعضهم باإلشارة 

 )" وجعلوا بينو وبُت اٞتنة نسبا :" إىل معناه العاـ ُب اللغة وىو القرابة، كما ىو ُب القرآف الكرًن ٔتعٌت الصلة والقرابة ومنو قولو تعاىل 
سورة ا١تؤمنوف ، " ) فإذا نفخ ُب الصور فبل أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلوف :" ، وقولو تعاىل أيضا  (158: سورة الصافات ، اآلية

 ـ ، 1979ط ، دار الفكر، دوف ذكر بلد النشر ، . ، د5معجم مقاييس اللغة ، ج: ػػ  أٛتد بن فارس بن زكريا  . ( 101:اآلية 
إثبات النسب ونفيو ُب اإلسبلـ ، ٣تلة جامعة الناصر، العدد الرابع : مقاؿ بعنواف : عبد الوىاب أٛتد ٤تمد السعيدي  .   424ص 

 ػػ . 281 ـ ، ص 2014، ديسمرب 
أما ُب . أي اإلرث بكسر ا٢تمزة وىو األصل، واألمر القدًن توارثو اآلخر عن األوؿ ، والرماد والبقية من كل شيء : ا١تَتاث لغة ( 3)

عبارة عن : " وتسمى بالفرائض ، والفرض ىو " العلم بقسمة الًتكة بُت مستحقيها : " اصطبلح الفقو اإلسبلمي فا١تواريث ىي 
:" نصيب مقدر من الشارع اٟتكيم ،كقولو تعاىل :" ؛ فقولو " نصيب مقدر لوارث ٥تصوص ال يزيد إال بالرد وال ينقص إال بالعوؿ 

ال :" وقولو . أي، لؤلـ والزوجة وغَتمها ٦تن ذكروا "  لوارث ٥تصوص:" وقولو   ( 13:سورة النساء ، اآلية  )" و٢تن الربع ٦تا تركتم 
" ال ينقص إال بالعوؿ :" وقولو . أي، أنو إذا مل يوجد عصبة فإف الباقي يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم " يزيد إال بالرد 

: ػػ  الفَتوزابادي . أي، أف العوؿ زيادة ُب السهاـ ونقص ُب األنصبة ؛ فالوارث مثبل يكوف لو السدس ولكن ال يأخذ إال العشر 
  . 148، ص 2إّٔاج ا١تؤمنُت شرح منهج السالكُت،ج:عبد الرٛتن بن ناصر السعدي  .   160 ، ص 1القاموس احمليط ، ج
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  أثر الرجوع في الشهادة على قضايا النسب والميراث في الفقه اإلسالمي : األول الفرع
سأورُِد فيما يلي أقواؿ الفقهاء ُب بعض التطبيقات الفقهية ا١تتعلقة برجوع الشهود ُب شهادهتم على 

. قضايا النسب وا١تواريث 
 
 

  : األول التطبيق
  إذا ادعى رجل أنو ابن رجل ، واألب ينكر ذلك ، فأقاـ االبُن البينَة بأنو ابنو وأنو وارثو ، فقضى 

القاضي بذلك بناء على شهادة الشهود ، ٍب رجع الشهود ُب شهادهتم تلك ، فبل ضماف عليهم عند 
  .(1)ٚتهور الفقهاء

  وحجتهم فيما ذىبواْ إليو أف الشهود مل يشهدواْ على ا١تشهود عليو ػػػػػػ أي األب ػػػػػػػ با١تاؿ ، وإمنا ألزموه 
النسب بشهادهتم تلك ، والنسب ليس ٔتاؿ ، وال يُدرى أيهما ػػػػػػ أي األب و االبن ػػػػػػػ سيموت قبل 

  .(2)اآلخر فَتثو اآلخر

 على أف ما ذكر يكوف ُب حاؿ رجوع الشهود واألب على قيد اٟتياة ،أما إذا كاف رجوعهم بعد وفاة 
األب ،فعند اٟتنفية ال ضماف عليهم أيضا كما ُب حياتو ؛وألهنم لو ضمنواْ ما ورث االبن ا١تشهود لو 

كسائر الورثة ال ُيوز ذلك ؛ ألف استحقاؽ ا١تَتاث يضاؼ إىل موت األب ال إىل النسب؛ ألف ا١تَتاث 
يستحق بالنسب وا١توت معا ، وا١توت آخرمها من حيث الوجود ، وكل حكم يثبت بعلة ذات وصفُت 

 . (3)فإنو بضاؼ إىل آخر الوصفُت وجودا ؛ ألف العلة تتم بو ،وثبوت اٟتكم باعتبار كماؿ العلة

  وخالف ا١تالكية اٟتنفية ُب ىذه ا١تسألة ؛ حيث يرى ا١تالكية أنو إذا كاف رجوع الشهود بعد وفاة األب 
وأخذ االبن ا١تشهود لو ا١تاؿ الذي تركو األب بإرث عنو ، كاف لؤلب ورثة حجبهم االبن ا١تشهود لو 

                                                           

تكملة : ٤تمد بن حسُت بن علي الطوري.   302 ، ص 4شرح منح اٞتليل على ٥تتصر العبلمة  خليل ، ج: ٤تمد عليش ( 1)
حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار : سيدي ٤تمد عبلء الدين أفندي  .   221 ، ص 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج

  .332 ، ص 11على الدر ا١تختار ، ج
  .16 ، ص 17ا١تبسوط ، ج : مشس الدين السرخسي ( 2)
مشس  .   332 ، ص 11حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار ، ج: سيدي ٤تمد عبلء الدين أفندي ( 3)

  .16 ، ص 17ا١تبسوط ، ج : الدين السرخسي 
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كإخوة أو شاركهم كأوالد ، فإف الشهود يغرموف عوض ما أخذه االبن ا١تشهود لو من تركة أبيو، فإف مل 
 . (1)يكن لؤلب وارث غَت االبن ا١تشهود لو ، فإف الشهود يغرموف عوض كل الًتكة لبيت ا١تاؿ

 

 

  : الثاني التطبيق

إذا ىلك رجٌل ، فأقاـ رجٌل آخر شاىدْين على أنو أخ للهالك ، فُحكم لو بكامل ا١تَتاث ، ٍب أقاـ 
رجٌل آخر شاىدين أنو ابن ا٢تالك ، وُحكم لو ، وانتزع من األخ ما ورث ، ٍب أف الشهود األربعة رجعواْ 
كلهم مقرين بالزور ، فهنا يغـر شاىدا األخ لبيت ا١تاؿ مثل ٚتيع الًتكة ، ويغـر شاىدا االبن لؤلخ مثل 
ٚتيع الًتكة ، فإف احتج شاىدا األخ أف شاىدي االبن قد أخرجا ا١تاؿ عن األخ وعن بيت ا١تاؿ ، قيل 

ال حجة لكما بذلك؛ ألف شاىدي االبن قد رجعا ووجب لؤلخ أف يأخذ منهما ما أتلفا عليو  : ٢تما
 ، أما لو مات رجل عن أخ معروؼ ، فادعى آخر أنو (2)ولوال شهادتكما لكاف ذلك لبيت ا١تاؿ ال لؤلخ

ابنو وأقاـ على ذلك شاىدين وحكم لو با١تَتاث ، ٍب رجع الشاىداف ، فإهنما يضمناف ٚتيع ذلك لؤلخ 
؛ ألف األخ كاف مستحقا ٞتميع ا١تَتاث لوال شهادهتما بنسب االبن ، وقد أقرا بالرجوع أهنما أتلفا ذلك 

  .(3)على األخ بغَت حق

  : الثالث التطبيق

إذا شهد شاىداف لرجل مسلم كاف أبوه كافرا أف أباه مات مسلماً ، وللميت ابن آخر كافر ، فقضى 
القاضي ٔتاؿ األِب ا١تيِت البنو ا١تسلم ، ٍب رجع الشاىداف ُب شهادهتما ، فإهنما يضمناف ا١تَتاث كلو 

لبلبن الكافر؛ ألنو لوال شهادهتما لكاف القوؿ قوؿ االبن الكافر ، ولكاف كل ا١تَتاث لو ؛ ألنو قد عرؼ 

                                                           

: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين .   302 ، ص 4شرح منح اٞتليل على ٥تتصر العبلمة  خليل ، ج: ٤تمد عليش ( 1)
  .509 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج

  .512 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج:عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين ( 2)
  .17 ، ص 17ا١تبسوط ، ج : مشس الدين السرخسي ( 3)
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كفر أبيو ُب األصل ، وإمنا صار ا١تَتاث للمسلم بشهادة الشهود ، فلـز أف يضمنواْ ذلك إذا رجعواْ ُب 
  .(1)شهادهتم

  ولو أسلم كافٌر ٍب مات ، ولو ابناف مسلماف ، وكل منهما يدعي أنو أسلم قبل موت األب ، وأقاـ كلّّ 
منهما شاىدين على صحة ما يدعيو ، فحكم القاضي لكليهما با١تَتاث ، ٍب رجع شاىدا أحدمها  

فعليهما ضماف ٚتيع ما ورثو اآلخر ؛ ألف االبن اآلخر قد أثبَت ببينٍة استحقاؽ كل ا١تَتاث لنفسو لوال 
 . (2)شهادهتما ، وقد أقرا برجوعهما ُب الشهادة أهنما شهدا بغَت اٟتق

  :الرابع التطبيق

إذا شهد شاىداف أف ىذا ابن ىذا القتيل ال وارث لو غَته ، ولو أخ شقيق معروؼ ، والقاتل يقر بقتل 
القتيل عمدا ، فحكم القاضي لو بالنسب والقتل ، فقتل ، ٍب رجع الشاىداف ُب شهادهتما وأقرا بالزور 

فبل شيء عليهما ُب القصاص ، كما لو شهدا بعفو عن دـ عمدا ٍب رجعا ؛ ألنو ليس ٔتاؿ ، ولكن 
 يقتل – رٛتو اهلل –عليهما ضماف كل ما ترؾ ا٢تالك يغرمانو لؤلخ ا١تعروؼ ، وقاؿ ٤تمد بن عبد اٟتكم 

 أيضا ، خبلفا البن – رٛتو اهلل –الشاىداف ؛ ألف االبن إمنا قُتل بسبب شهادهتما ، وىو قوؿ أشهب 
 . الذي ال يرى ُب ىذه ا١تسألة قصاصاً – رٛتو اهلل –القاسم 

  :الخام  التطبيق

 لو كاف صيب ُب يد رجل ، وال يعرؼ أىو حر أـ عبد ، فشهد شاىداف على إقرار الرجل بأنو ابنو ، 
فأثبت القاضي نسبو منو ، ٍب مات الرجل ، فقضي لبلبن با١تَتاث ، ٍب رجع الشاىداف ُب شهادهتما ، 

فهنا ال ضماف عليهما ؛ ألهنما شهدا بالنسب ُب حياة األب ، واستحقاؽ ا١تَتاث إمنا حياؿ بو على 
آخر الوصفُت وجودا وىو ا١تَتاث دوف ما شهدا بو ، ومثلو لو شهد شاىداف المرأة بالنكاح على مهر 

مثلها فقضي بو ، ٍب مات الرجل ، فورثت منو ، ٍب رجع الشاىداف ، فبل ضماف عليهما كذلك ، أما لو 
كانت الشهادة بعد ا١توت ، أي بعد موت الرجل فإف على الشاىدين ضماف ٚتيع ما أخذتو ا١ترأة ؛ ألف 

. (3)آخر الوصفُت ما شهد بو الشاىداف ىنا ، وبو تتم علة استحقاؽ ا١تَتاث

                                                           

  .334 ، ص 11حاشية قرة عيوف األخيار تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار ، ج: سيدي ٤تمد عبلء الدين أفندي ( 1)
  .17 ، ص 17ا١تبسوط ، ج : مشس الدين السرخسي ( 2)

  .518 ، ص 8النوادر والزيادات على ما ُب ا١تدونة من غَتىا من األمهات ، ج: عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتواين ( 3)
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   أثر الرجوع في الشهادة على قضايا النسب والمواريث في القانون : الثاني الفرع

 إف مسألة إثبات النسب تعد من ا١تسائل اٟتساسة وا١تهمة جدا ، خاصة ُب آّتمعات العربية 
واإلسبلمية ؛ وذلك نظرا ألف ىذه األخَتة تقدس األسرة وكل ما يرتبط ٔتا من قريب أو بعيد ، و١تا 

يًتتب عليو من حقوؽ والتزامات ترتبط ُب أحكامها ّتملة من القواعد الشرعية واآلثار الفقهية ، فمن 
حيث القواعد فإف النسب حيتكم ُب تأصيلو إىل عدد من ا١تبادئ اليت تقـو عليها النظم التشريعية كالبينة 

واإلقرار ، ومن حيث اآلثار فإف النسب يعد ٙترة العبلقة الزوجية اليت تؤسس ّٓتمع مزدىر ومًتابط  
.                                                                                           (1)ناىيك عن كونو السبب الرئيسي ُب اكتساب ٚتلة من اٟتقوؽ ا١تادية وا١تعنوية

  ويعد النسب أقوى الركائز اليت تقـو عليها األسرة ؛ ١تا يًتتب عليو من آثار ذات أمهية بارزة السيما 
 . (2)ثبوت اٟتق ُب اإلرث

:  من قانوف األسرة كما يلي 40ولقد أوضح ا١تشرع اٞتزائري أسباب أو طرؽ إثبات النسب ُب ا١تادة 
يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج ًب فسخو بعد "

 . من ىذا القانوف34 و33 و32الدخوؿ طبقا للمواد 

فمن خبلؿ ىذه ا١تادة يتضح جليا أف من . (3)"  ُيوز للقاضي اللجوء إىل الطرؽ العلمية إلثبات النسب 
 . ضمن الطرؽ القانونية إلثبات النسب ىي البينة ، واليت يقصد ّٔا شهادة الشهود 

  وجدير بالذكر فإف شراح القانوف يؤكدوف أف جل قضايا إثبات النسب ا١تعروضة أماـ جهات القضاء 
تنجم عن الزواج العرُب ،وال شك أف من أٝتى األىداؼ اليت شرع الزواج من أجلها ىي احملافظة على 

األنساب ، حيث حيقق النسب االعتبار الذاٌب والكرامة اإلنسانية والسعادة النفسية لؤلبناء ولآلباء على 
حد سواء ، ُب الوقت الذي يؤدي الزواج العرُب إىل ضياع األنساب ؛فقد تلجأ ا١ترأة بعد الوالدة إىل 

                                                           

  .284إثبات النسب ونفيو ُب اإلسبلـ ، ص :مقاؿ بعنواف : عبدالوىاب أٛتد ٤تمد السعيدي  (1)
مل يتعرض ا١تشرع اٞتزائري لتعريف ا١تَتاث على غرار أغلب التشريعات الوضعية العربية عدا قانوف األسرة اإلماراٌب الذي عرفو ُب  (2)

الوصية وا١تَتاث ُب :  بن شويخ الرشيد  " . انتقاؿ حتمي ألمواؿ وحقوؽ مالية بوفاة مالكها ١تن استحقها : "  منو بأنو313ا١تادة 
 . 74 ـ ، ص 2008 ، دار ا٠تلدونية ، اٞتزائر ، 1قانوف األسرة اٞتزائري ، ط

 ( .21 ، ص 15ر . ج ) ـ 27/02/2005 ا١تؤرخ ُب 02-05عدلت باألمر  (3)
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القضاء لرفع دعوى إثبات نسب ا١تولود ألبيو ، وذلك إما بتقدًن الورقة العرفية ٢تيئة احملكمة ، أو عن 
 .                                                                                                 (1)طريق شهادة الشهود

  وفيما يلي أسوؽ ا١تثالُت التاليُت عن قرارات احملكمة العليا ا١تتعلقة بدعاوي إثبات النسب أماـ اٞتهات 
:   القضائية 

 

  :المثال األول 

ـ، حيث أف من ا١تقرر قانونا ثبوت النسب بالزواج  21/05/1991:، بتاريخ74712:  ملف رقم
 وباإلقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة ، و١تا كاف من الثابت ُب القضية أف الطاعنة مل تثبت أي (2)الصحيح

حالة من اٟتاالت ا١تنصوص عليها ُب قانوف األسرة ، فإف قضاة ا١توضوع برفضهم لطلبها الرامي إىل 
آّلة )تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانوف؛٦تا يستوجب رفض الطعن

. (3)(56ـ،ص 1994، سنة 02القضائية،العدد

 :المثال الثاني

ـ ، حيث أنو من ا١تقرر شرعا إمكانية إثبات النسب 10/1997 /28:،بتاريخ172333: ملف رقم
بالزواج الصحيح واإلقرار وشهادة الشهود ونكاح الشبهة واألنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة 

إحياء الولد؛ ألف ثبوت النسب يعد إحياء لو ،ونفيو قتبل لو ، و١تا كاف من الثابت ُب قضية اٟتاؿ أف 
قضاة آّلس ١تا قضوا برفض ٝتاع شهادة األقارب ُب دعوى إثبات الزواج والنسب ْتجة أف اٟتكم حاز 

قوة الشيء ا١تقضي  فإهنم قد أخطأوا ُب تطبيق القانوف ؛ ألف حجية الشيء ا١تقضي فيو ال تطبق ُب 
                                                           

  .36الزواج العرُب وصور أخرى للزواج غَت الرٝتي ، ص : فارس ٤تمد عمراف ( 1)
إذا ولدت الزوجة حاؿ قياـ زواج صحيح ولدا ألقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ال يثبت نسب ذلك الولد من زوجها ؛ ( 2)

ألف مدة اٟتمل ال تقل عن ستة أشهر ، ولكن إذا أقر الزوج أنو ابنو ال من زنا فإنو يثبت نسبو منو بإقراره، وحيمل على أنو دخل ّٔا 
بناء على شبهة فحدث اٟتمل ؛ فحمبل ٟتاؿ الزوجُت على الصبلح وأخذا بإقرار الزوج ا١تقر وصيانة للولد من الضياع يثبت نسبو ٦تن 

 ، دار القلم ، الكويت ، 2أحكاـ األحواؿ الشخصية ، ط:  عبد الوىاب خبلؼ –.أقر أنو ولده ال من زنا باإلقرار ال بالفراش 
 ػػ.178 ـ ، ص 1990

ط ، .قانوف األسرة مدعم بأحدث مبادئ واجتهادات احملكمة العليا ُب مادٌب األحواؿ الشخصية وا١تواريث ، د: يوسف دالندة ( 3)
  .28ت ، ص .دار ىومو ، اٞتزائر، د
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قضايا اٟتالة كإثبات الزواج  والنسب ،وأنو ديكن إثبات الزواج والنسب بطرؽ عدة على غرار العقد 
 01ـ ؽ ، العدد ).الصحيح طبقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، ٦تا يستوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو 

.                                              (1) (42ـ، ص  1997سنة 

  بيد أين مل أعثْر على أي اجتهاد قضائي ، كما أنو ال يوجد أي نص قانوين يوضح مسألة رجوع 
الشاىد ُب شهادتو بالنسبة لدعاوى النسب وا١تواريث ؛ ٦تا حيتم القوؿ بضرورة الرجوع ُب ذلك إىل قواعد 

ومبادئ الشريعة اإلسبلمية ، حيث أف الفقو اإلسبلمي مل يًتؾ شاردة وال واردة ٓتصوص الرجوع ُب 
الشهادة إال بيَّنها بالتفصيل الدقيق ، وقد سبق بياف ذلك ُب ا١تباحث ا١تاضية ، سيما وأف ا١تشرع 

 من قانوف األسرة على الرجوع إىل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ُب 222اٞتزائري قد نص صراحة ُب ا١تادة 
كل مامل يرد النص عليو ُب قانوف األسرة ، و٘تاشياً مع ىذا النص فإف على القاضي ػػػػ عندما تطرح عليو 
أي قضية من قضايا األحواؿ الشخصية ػػػػ أف يبحث عن النص الواجب التطبيق من قانوف األسرة ،وإذا 

 .            مل ُيد فإف عليو الرجوع مباشرة إىل أحكاـ الفقو اإلسبلمي 

                                                           

  30قانوف األسرة مدعم بأحدث مبادئ واجتهادات احملكمة العليا ُب مادٌب األحواؿ الشخصية وا١تواريث ، ص : يوسف دالندة ( 1)
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 خاتمة

      يف ختام ىذا البحث ، وبعد عرض ما اشَتَمَل عليو من عناصر حول موضوع الرجوع يف الشهادة 
 :وآثاره ، ِوْفَق ما اْختَ ْرتُُو من التقسيم ، فإين َأْخُلُص إىل النتائج التالية 

اإلخبار يف رللس القاضي عن واقعٍة َحَدثْت للغري، شاىدىا الشاىد بنفسو ، أو  :  يُقصُد بالشهادة -1
و،على أنو يوجد ىنالك اتفاق بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي حول ىذا ادلفهوم   .أَْدركها حبواسِّ

َيشًِتُط الفقو اإلسالمي عدداً معيناً من الشهود إلثبات وقائع معينة أمام القضاء ؛ وذلك حسب  -2
طبيعة وأمهية تلك الوقائع ، كاشًتاط أربعة شهود على وقوع الزنا ،وكشاىدْيِن اثنني أو رجل وامرأتني 

يف سائر الدعاوى ، أما القانون اجلزائري فلم يشًتط عدداً معيناً من الشهود يف كافة القضايا  
فللقاضي أن يأخذ بشهادة واحٍد منفرٍد ويطرح شهادة رلموعة ، ولو أن يستند إىل شهادة امرأة 
واحدة وال يستند إىل شهادة رجل أو رلموعة من الرجال ؛ وىذا من شأنو أن يفتح الباب على 

 .مصراعيو للوقوع يف األخطاء والتضليل والتالعب بسري القضايا وعدم حتقيق العدالة 

اأُلوىل، وىي أن إنكار الشهادة ال يُعترب رجوعاً : ينبو فقهاء الفقو اإلسالمي إىل مسألتني ىامتني  -3
فيها من ِقَبِل الشاىد ، والثانية ىي عدم قبول الرجوع عن الرجوع يف الشهادة ؛ وذلك هبدف احلفاظ 
على ىيبة القضاء واستقرار األحكام القضائية ، وتُ َعدُّ ىذه ادلسائل ونظائرىا من ادلواضيع الدقيقة اليت 

 .يتفرَُّد هبا الفقو اإلسالمي يف ميدان التشريع 

مع الفقو اإلسالمي حول مفهوم الرجوع يف الشهادة   _من الناحية العملية _ يتفق القانون اجلزائري  -4
وذلك باعتباره كل لفظ َيْصُدُر من الشاىد حبيث ُيستفاد منو العدول عن الشهادة أو الرجوع فيها 

 .سواًء أكان ذلك اللفظ صرحياً أم غري صريح 

مل حيدد القانون اجلزائري شروطاً معينة للرجوع يف الشهادة ، إال أن االجتهاد القضائي والفقو  -5
القانوين يتفقان مع أحكام الفقو اإلسالمي يف اشًتاط وقوع الرجوع يف رللس القضاء لكي يُعترَب 

 .صحيحاً ومعتداً بو قضاًء 
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يتفق الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي حول أسباب الرجوع يف الشهادة وكوهنا تنحصر      عموماً       -6
 . شهادة الزور، واخلطأ يف الشهادة : يف أمرين أساسيني مها 

 ختتلف حاالت الرجوع يف الشهادة عند فقهاء الفقو اإلسالمي عنها عند شراح القانون ؛ فبينما  -7
ىي يف الفقو اإلسالمي ثالث حاالت ،متمثلة يف الرجوع قبل احلكم ، والرجوع بعد احلكم وقبل 

االستيفاء ، والرجوع بعد احلكم وبعد االستيفاء، فإن القانونيني يَعتربون الرجوع قبل احلكم حالتني، 
تتمثالن يف الرجوع قبل انتهاء ادلرافعة يف الدعوى ،والرجوع بعد انتهاء ادلرافعة فيها، كما أهنم يَعتربون 

 .الرجوع بعد احلكم حالة واحدة فقط 

 ُيَكيَُّف الرجوع يف الشهادة من الناحية القانونية على أنو شهادة زور ؛ومن مث ُتطبَّق عليو األحكام  -8
ادلقررة جلرمية شهادة الزور حىت وإن رجع الشاىد من الكذب إىل احلقيقة ، أما يف الفقو اإلسالمي 

فإن رجوع الشاىد إىل قول احلقيقة يُ َعدُّ من قَِبيل التوبة الواجبة ديانًة وقضاًء ، وال يُ َعدُّ شاىد زور إال 
د الكذب ابتداًء ، أو إذا رجع من قول الصدق إىل الشهادة الكاذبة   .إذا تعمَّ

د  -9  تُعَتبَ ُر الشهادُة       كدليل إثبات       ملزمة بالنسبة للقاضي يف الفقو اإلسالمي ؛ ولذا فقد شدَّ
الشارع احلكيم يف الشروط الواجب توفرىا يف الشاىد كالعدالة والتزكية ، أما يف القانون اجلزائري فقد 

ترك ادلشرع األمر للقاضي الذي ميلك سلطة تقديرية واسعة يف تقدير قيمة الشهادة من دون وجود 
رقابة مفروضة عليو، وال شك أن تلك الشروط الالزمة يف الشاىد عند فقهاء الفقو اإلسالمي أَْدعى 

 .إىل حصول الثقة واالطمئنان يف نفوس ادلتخاصمني 

 جيوز للقاضي يف القانون اجلزائري أن يستند إىل الشهادة ادلرجوع فيها قبل إصدار احلكم يف النزاع  -10
     إعماال لسلطتو التقديرية      وىذا يتفق مع قول أيب ثور      رمحو اهلل تعاىل      يف الفقو اإلسالمي، خالفاً 
دلا ذىب إليو مجهور الفقهاء من عدم جواز ما ذُكر، وىو القول الراجح ؛ استناداً إىل احلجج الناىضة 

 - . رمحو اهلل تعاىل–اليت َدَحَض هبا اجلمهور قول أيب ثور 
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 إن رجوع الشاىد يف شهادتو بعد احلكم مبوجبها ال يُوِقُف التنفيذ يف القضايا ادلالية ، على خالف -11
 .  قضايا احلدود و القصاص يف الفقو اإلسالمي ؛ ألن ىذه األخرية تسقط بالشبهات 

 إن سبب وجوب الضمان على الشهود الراجعني يف شهادهتم ىو اإلتالف بال خالف؛ وعليو فال -12
ضمان عليهم إذا رجعواْ قبل احلكم أو بعد احلكم وقبل التنفيذ على اتفاق بني الفقو اإلسالمي 

_ أو مت بعد قفل باب ادلرافعة _ بالنسبة للفقو اإلسالمي _ والقانون ،أما إذا مت الرجوع بعد التنفيذ 
 .فعلى الشهود الضمان بقدر اإلتالف الالحق بادلشهود عليو _ بالنسبة للقانون 

 لقد َأْوَجَب الفقو اإلسالمي التعزيَر مطلقاً يف حقِّ الشاىد إذا رجع يف شهادتو أمام القضاء ، كما -13
أوجب حدَّ القذف على الشهود الراجعني يف الشهادة على الزنا ،وال وجود دلثل ىذه العقوبات 

 .ادلذكورة يف القانون اجلزائري 

إن مسائل الرجوع يف الشهادة يف قضايا األحوال الشخصية يكتنفها الغموض واإلهبام من جهة -14
القانون اجلزائري ؛نظراً النعدام النصوص القانونية ادلنظِّمة ذلا من جهة ،وِقلَّة االجتهادات القضائية 

واآلراء الفقهية ادلبيِّنة ألحكامها من جهة أخرى ،يف حني أهنا وردْت مفصلة يف بطون أمهات كتب 
الفقو اإلسالمي، وعليو فما على القاضي اجلزائري ِسوى الرجوع إىل تلك األحكام؛ ليجَد احللَّ 

 .ادلناسَب والتفسرَي الدقيَق لكلِّ جزئيٍة مبحوٍث عنها أو ُمتوقَّعٍة يف اخلصومة ادلعروضة أمامو 

    ويف األخري فإين ال أَدَّعي اإلحاطة بكلِّ عناصر موضوع ىذا البحث الذي أَعَتربُه رُلرَّد لَِبنٍة صغريٍة  
أدتٌتَّ أن ُتْسِهَم يف بناء َصرْح الدارسات ادلقارِنة بني الفقو اإلسالمي والقوانني الوضعية ، وأُْلِفُت عناية 
ارسني يف ىذا اجملال إىل ضرورة استكمال اجلهد ، خاصة فيما يتعلق برجوع الشهود يف  الباحثني والدَّ

ات االقتصادية واالجتماعية اليت  قضايا األحوال الشخصية اليت تزداد مسائُلها تعقيداً يف ِظلِّ التغريُّ
 . َتْشَهُدىا األسرة العربية واإلسالمية يوماً بعد يوم 

 – واهللُ وراء القصِد ، وهو يَ ْهِدي السبيل -
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 : فهرس اآليات القرآنية 
رقم ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآليالسورة 

اآلية 
الصفحة 

 الرَّمُسولُ  َ َ ُكونَ  ال َّم اِ  َعَ ى ُ َ َ ااَ  لَِتُكونُوا َ َسطً   ُ َّم ً  َ َ  ْلَ  ُ  ْل   ََ َ ِل َ }البقرة 
 {َ ِ  ً ا  َعَ  ْلُك ْل 

143 04 

تُُبووُ  ُ َسمًّى َ َ  ٍ  ِإَ   ِ َ  ْليٍ  َ َ ا َ  ْلُت ْل  ِإَذا آَ ُ وا الَّمِ  يَ   َ  َُّ    َ }البقرة    َ  ْل
ُت ْل  َ ُك ْل  َ لْلَ كْل ِل  َ  ِ  ٌ   َ   ْل  { ... ِ لْلَ  ْل

282 01-
17 -
22- 
26-
33-35 

ُتُموا َ َ  }البقرة  َ   َ َ يْل  اللَّمَ  َاةَ  َ كْل ُتمْل   َ  ْلَمُ ونَ  ِبَ  َ ال َّم ُ   َ  ْلُب ُ  آآٌِ   َِ نَّم ُ  َ كْل
 {َعِ   ٌ 

283 22 

َ  ْلَر ُونَ  الْلَواِلَ انِ   َ َركَ  ِمَّم  َ َواِاَ  َ َ  ْلَ   َ ِلُك ٍّل }ال س ا  َ نُُك ْل  َعَقَ  ْل  َ الَّمِ  يَ  َ ااْل  َ   ُوُو ْل   َ ْل
اٍ  ُ  ِّل  َعَ ى َ  نَ  ال َّم َ  ِإنَّم  َنِ  بَ ُ  ْل   {َ ِ  ً ا  َ  ْل

33 04 

  َ ِ   َن ْلُ ِسُك ْل  َعَ ى َ َلوْل  لِ َّم ِ  ُ َ َ ااَ   ِ لْلِقسْل ِ   َ وَّماِ  َ  ُ ونُوا آَ ُ وا الَّمِ  يَ   َ  َُّ    َ }ال س ا 
َ  ْلَرِ  َ  الْلَواِلَ  ْليِ   {َ ااْل

135 26 

 33 141 { َسِب ًي  الْلُم ْلِ ِ  َ  َعَ ى لِ ْلَك ِ رِ يَ  ال َّم ُ  َ ْلَ  َ  َ َليْل }ال س ا 

 33 106 {الْلَوِص َّمِ   ِ  َ  الْلَموْل ُ  َ َ  َُ  ُ  َ َ رَ  ِإَذا  َ  ْلِ ُك ْل  َ َ  َاةُ  آَ ُ وا الَّمِ  يَ   َ  َُّ    َ }امل ئ ة 

 َ   َ ِ  ً ا َعَ  ْلِ  ْل   َُ  ْل ُ  َ َ  َّمُك ْل  َ  ِّل  ال َّم َ  اعْلُبُ  ا  َنِ   ِ ِ   ََ رْلَ ِ   َ   ِإ َّم  َ ُ ْل   ُ  ْل ُ  َ  }امل ئ ة 
اٍ  ُ  ِّل  َعَ ى َ  َنْل َ  َعَ  ْلِ  ْل  الرَّمِ   َ   َنْل َ  ُ  ْل َ   َ َو  َّم ْلَتِ    َ َ مَّم  ِ  ِ  ْل  ُا ْل ُ   َ  ْل
 ٌ   ِ َ} 

117 04 

رَ  ُ  ْل  }اان  م  اٍ  ُ  ِّل  َ  ُّ  َ ُووَ  َ  ًّ   َ ْلِغ  ال َّم ِ   ََ   ْل ِس ُ  َ َ   َ  ْل َ   ِإ َّم  نَ  ْل ٍ  ُ  ُّ  َ كْل  َعَ   ْل
َرى ِ اْل َ  َ ااِ َةٌ  َ  ِ ُ  َ َ    {ََتْلَتِ ُ وَن  ِ   ِ  ُ  ْلُت ْل  ِبَ   َ  ُ َ بِّلُ ُك ْل  َ رْلِ ُ ُك ْل  َ  ِّلُك ْل  ِإَ   ُآَّم   ُخْل

164 116-
138 

َ  ُ  ْل }ااعراف  َ   َ َ رَ  َ   الْلَ َواِ  َ  َ  ِّلَ  َ رَّممَ  ِإَّنَّم  َ  َنْل  ااَْل ِّل   َِغ ْلِ  َ الْلبَ غْل َ  َ ااْلِآْلَ  َ َطيَ  َ َ   ِ   ْل
رُِ وا  { َ  ْلَ ُموَن  َ   َ   ال َّم ِ  َعَ ى  َ ُقوُلوا َ  َنْل  ُس ْلطَ نً   ِ ِ   ُ  َ  ِّللْل   ْل  َ    ِ ل َّم ِ  ُ لْل

33 55 

َب نَ   َ وْلِ  ِ  ِإَ   ُ وَسى َ َ  َ  َ َلمَّم }ااعراف  ُتُموِو   ِ ْلَسَم   َ لَ  َ ِسً   َ  ْل   َ  ْلِ ي ِ يْل  َخَ  ْل
رَ   ََعِ  ْلُت ْل   { َ  ِّلُك ْل   َ ْل

150 47 
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 الْلَغ ْل ِ  َع  ِِ  ِإَ   َ َستُ َراُّ نَ  َ الْلُم ْلِ ُ ونَ  َ َ ُسولُ ُ  َعَمَ ُك ْل  ال َّم ُ  َ َس َ َرى اعْلَمُ وا َ ُ  ِ }التو   
 {  َ  ْلَمُ ونَ  ُ  ْلُت ْل  ِبَ   َ  ُ َ بِّلُ ُك ْل  َ اللَّمَ  َاةِ 

105 17 

نَ  َ َ  } وسف  َ   ِبَ  ِإ َّم  َ ِ  ْل  30 81 {َ  ِ ِظَ   لِ ْلَغ ْل ِ  ُ  َّم  َ َ   َعِ مْل

َ }ال ح    88 105 {الْلَك ِذ ُوَن  ُو ُ  َ  ُ لَِ  َ  ال َّم ِ   ِ  َ  ِ   ُ  ْلِ ُ ونَ  َ   الَّمِ  يَ  الْلَكِ  َ   َ  ْلََتِي ِإَّنَّم

 َع ْل ُ  َ  نَ   ُ لَِ  َ  ُ  ُّ  َ الْلُ َ ااَ  َ الْلَبَ رَ  السَّممْل َ  ِإنَّم  ِع ْل ٌ   ِ ِ  َل َ  لَ ْل َ  َ    َ قْلفُ  َ َ  }ااسراا 
ُ وً    {َ سْل

36 42 

ِ ِ  ْل  َعيْل   َ  َاَ  ُ   ََ َ  ْل  ِإَذا اللَّممْل َ  َ  َ َرى}الك ف    َ قْلرُِ ُ  ْل  َ َرَ  ْل  َ ِإَذا الْلَ ِم ِ  َذا َ  َ  ْل
َوةٍ  ِ   َ ُو ْل  اللِّلَم لِ  َذا َ  َت ِ   َ ُ وَ  ال َّم ُ   َ  ْل ِ  َ يْل  ال َّم ِ  آ َ  ِ  ِ يْل  َذِل َ  ِ  ْل ُ  َ  ْل  الْلُم ْل
 {ُ رْلِ ً ا  َ لِ ًّ  َل ُ   َِ َ   َ َ يْل  ُ  ْلِ  ْل  َ َ يْل 

17 61 

َتِ ُبوا }ااج  َ ْل َ نِ  ِ يَ  الرِّل ْل َ   َ  ْل َتِ ُبوا ااْل  60-55 30 {ال ُّ ِ    َ وْللَ  َ ا ْل

ِ ُ  ا َ ال َّماِو  ال َّمانَِ  ُ }ال و   ُ َم  َ اِ  ٍ  ُ  َّم   َ  ْل  ِ    َ ْلَ  ٌ  ِِبَِم   َ ْلُخ ْلُ  ْل  َ َ   َ  ْلَ ةٍ  ِ  ئَ َ  ِ   ْل
ِخرِ  َ الْل َ وْلمِ   ِ ل َّم ِ   ُ  ْلِ ُ ونَ  ُ  ْلُت ْل  ِإنْل  ال َّم ِ  ِا يِ  َ  ْل  ااْل  ِ يَ   َ ئَِ  ٌ  َعَ ا َ ُ َم  َ لْلَ لْل

 {الْلُم ْلِ ِ  َ 

02 103 

َ َ   ِ   َ رْلُ ونَ  َ الَّمِ  يَ  }ال و   ِ ُ  ُو ْل  ُ َ َ ااَ   َِ  ْل َ َ  ِ   َ ْل ُوا  ْل  ُآَّم  الْلُمحْل  َ  ْلَ ةً  َ َ ِن َ   َ  ْل
بَ ُ وا َ َ    { الْلَ  ِسُقونَ  ُو ُ  َ  ُ لَِ  َ   َ ًَ ا َ َ  َاةً  َ ُ ْل   َ قْل

04 36-
109 

ُخُ وَو  َ َي  َ َ ً ا ِ  َ    َُِ  ا  َِ نْل  ْل  }ال و    ا ْلِ ُ وا َلُك ُ  ِ   َ  َ ِإنْل  َلُك ْل   ُ  ْلَذنَ  َ  َّم  َ  ْل
 {َعِ  ٌ    َ  ْلَمُ ونَ  ِبَ  َ ال َّم ُ  َلُك ْل   َاْلَ ى ُووَ   َ  ْلِ ُ وا

28 47 

نَ  َ  }ال م   ِ  َ  َ ِ  ْل ِ  ِ  َ  ْل  17 49   {َلَ  ِاُ وَن  َ ِإنَّم   َوْل

طَ ْلُ ْل  ِ  َم  ُ َ  اٌ  َعَ  ْلُك ْل  َ لَ ْل َ }اا  ا    ال َّم ُ   ََ  نَ   ُ ُ و ُُك ْل   َ َ مَّمَ  ْل  َ   َ َلِكيْل   ِ ِ  َ خْل
 {َ ِ  ًم  َ ُ و ًا

05 54-
99-
167 

 65 70 {َسِ  ً ا   َ وْلً   َ ُ وُلوا ال َّم َ  ا  َّمُقوا آَ ُ وا الَّمِ  يَ   َ  َُّ    َ  }اا  ا  

َ ْل ِ  ِ   َخِ  َ  ً  َ َ  ْلَ  كَ  ِإنَّم  َااُ  اُ   َ }ص  ُك ْل  ااْل َ   َ  ْل  23 26 { ِ اَْل ِّل  ال َّم اِ   َ  ْل

ِ ي َ   ال َّم َ  ِإنَّم }   ر  ِرفٌ  ُووَ  َ يْل   َ  ْل  89 28 {َ  َّماٌ   ُ سْل
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 41 86 {  َ  ْلَ ُمونَ  َ ُو ْل   ِ اَْل ِّل  َ ِ  َ  َ يْل  ِإ َّم }ال خرف 

َ  ُ   َ ُلوا}امل   قون  َ  ُ  َ ال َّم ُ  َلَرُسولُ ُ  ِإنَّم َ   َ  ْلَ  ُ  َ ال َّم ُ  ال َّم ِ  َلَرُسولُ  ِإنَّم َ  َنلْل  الْلُمَ  ِ ِق َ  ِإنَّم  َ لْل
 { َلَك ِذ ُونَ 

01 30 

ِ ُ  ا}الطيق  لٍ  َذَ يْل  َ َ  ْل  26-34 02 { لِ َّم ِ  اللَّمَ  َاةَ  َ  َِ  ُموا ِ  ْلُك ْل  َع ْل

 52 33 { َ ئُِموَن  ِ َلَ  َااِاِ ْل  ُو ْل  َ الَّمِ  يَ }امل   ج 

َ ى  َ  ِّل َ  ِإَ   ِإنَّم }ال      48 08 {الرُّ ْل
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 : فهرس األحاديث النبوية الشريفة واآلثار 

 الصفحة طرف الحديث أو األثر

اإلشراك باهلل وعقوق : بلى يا رسول اهلل ، قال : أال أنبئكم بأكرب الكبائر ثالثا ، قالوا "
 "ليتو سكت: الوالدين، وجلس وكان متكئا  ، أال وقول الزور فما زال يكررىا حىت قلنا

55 

 74 "السر بالسر والعالنية بالعالنية " 

أن رجلني شهدا عند علي رضي اهلل عنو على رجل بالسرقة فقطع علي يده مث جاءا بآخر " 
 ... "ىذا ىو السارق ال األول: فقاال 

61 

 100 "إن اهلل جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرىوا عليو " 

أن ىالل بن أمية قذف امرأتو عند النيب صلى اهلل عليو وسلم بشريك بن مسحاء فقال النيب " 
 "البينة أو حد يف ظهرك : صلى اهلل عليو وسلم 

27 

أن رجلني شهدا عند علي عليو السالم على رجل سرق فقطعو مث أتياه بعد برجل آخر " 
 ... "أخطأنا يف األول وىذا ىو السارق: وقاال 

134 

إدرءوا احلدود عن ادلسلمني ما استطعتم فإن كان لو خمرج فخلوا سبيلو فإن اإلمام أن خيطأ "
 "يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة 

115 

رأيت عليا رضي اهلل عنو حني رجم شراحةاذلمدانية لفها يف عباءة وحفرة ذلا حفرية مث قام "
 ... "أيها الناس إمنا الرجم رمجان ،رجم سر ورجم عالنية: فحمد اهلل تعاىل وقال 

102 

 103 "روي أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر برجم الغامدية وماعز ومل حيضر " 

روي أن رجلني شهدا عند علي رضي اهلل عنو على رجل بالسرقة فقطع يده مث رجعا عن " 
 ... "أخطأنا يف األول: الشهادة وقاال

126 

روي عن علي رضي اهلل عنو أن شاىدين شهدا عنده على رجل بالسرقة فقضى عليو " 
 ..."أومهنا السارق ىذا يا أمري ادلؤمنني: بالقطع فقطعت يده مث جاء الشاىدان بآخر فقاال

130 

نعم :ترى الشمس فقال:سئل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن الشهادة فقال للسائل"
 "على مثلها فاشهد أو فدع: ،فقال 

26-42 

 27 "شاىداك أو ديينو"

 53 "من سًت على مسلم سًت اهلل عليو يف الدنيا واآلخرة "  

ما من عبد مؤمن إال ولو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب ىو مقيم عليو ال يفارقو " 
 ... "حىت يفارق الدنيا

34 
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 65 ... "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة"

 104 ... "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي"

 83 " كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون " 

وال دينعك قضاء قضيتو راجعت فيو نفسك ، وىديت فيو لرشدك أن تراجع احلق ، فإن " 
 "احلق قدمي ، ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل 

61 
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 :فهرس المواد القانونية 

 الصفحة رقم المادة طرف المادة التشريع
 

القـــــــــــــــــــــــانون 
المدني 
 الجزائري

 38 42/2 ... "يعترب غري مميز من مل يبلغ ثالث عشرة سنة" 

كل عمل أيا كان ، يرتكبو ادلرء ويسبب ضررا للغري يلزم من " 
 ."كان سببا يف حدوثو بالتعويض 

124 172 

 28 335 ..."جيوز اإلثبات بالشهود فيما كان جيب إثباتو بالكتابة" 

 28 336 ..." جيوز اإلثبات بالشهود فيما " 

 
 
 
 
 

قــــــــانـــــــــــون 
 اإلجــــــــراءات
الجزائية 
 الجزائري

 
 

إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال ميكن تأخريىا فلضابط " 
 ."الشرطة القضائية أن يستعني بأشخاص مؤىلني لذلك 

49/1 90 

ميكن استفادة الشهود واخلرباء من تدبري أو أكثر من تدابري " 
 "احلماية 

 مكرر 65
19 

29 

وجيوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطيب ، كما لو " 
أن يعهد إىل طبيب بإجراء فحص نفسي ، أو يأمر باختاذ أي 

 ."إجراء يراه مفيدا 

68/8 91 

يؤدي الشهود شهادهتم أمام قاضي التحقيق يعاونو الكاتب "
 "فرادى بغري حضور ادلتهم وحيرر حمضر بأقواذلم 

90 72 

ال جيوز أن تتضمن احملاضر حتشريا بني السطور ، ويصادق " 
 ..."قاضي التحقيق والكاتب والشاىد على كل شطب أو ختريج

95 79 

كل شخص استدعي لسماع شهادتو ملزم باحلضور وحلف "
 "اليمني

97/1 23 

وإذا مل حيضر الشاىد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب "
 "وكيل اجلمهورية استحضاره جربا بواسطة القوة العمومية

97/2 24 

جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحوال "
اليت ينص فيها القانون على غري ذلك وللقاضي أن يصدر حكمو 

212/1 113 
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 "تبعا القتناعو اخلاص
تسمع شهادة القصر الذين مل يكملوا السادسة عشر  بغري " 

حلف اليمني وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص احملكوم عليهم 
 "باحلرمان من احلقوق الوطنية 

228/1 38 

إذا ادعى الشخص مدنيا يف الدعوى فال جيوز بعدئذ مساعو " 
 "بصفتو شاىدا 

243 39 

ال يسمح بطلبات إعادة النظر ، إال بالنسبة للقرارات الصادرة " 
عن اجملالس القضائية أو األحكام الصادرة عن احملاكم إذا حازت 

قوة الشيء ادلقضي فيو ، وكانت تقضي باإلدانة يف جناية أو 
 ..."جنحة

531 119 

مينح احملكوم عليو ادلصرح برباءتو مبوجب ىذا الباب أو لذوي " 
حقوقو تعويض عن الضرر ادلادي وادلعنوي الذي تسبب فيو حكم 

 "...اإلدانة 

 122 مكرر 531

ينشر بطلب من ادلدعي قرار إعادة النظر يف دائرة اختصاص " 
اجلهة القضائية اليت أصدرت القرار ، ويف دائرة ادلكان الذي 

ارتكبت فيو اجلناية واجلنحة ، ويف دائرة احملل السكين لطالب 
إعادة النظر وآخر حمل سكن ضحية اخلطأ القضائي إذا توفيت ، 

 "وال يتم النشر إال بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر 

531 
 1/2مكرر

123 

باإلضافة إىل ذلك وبنفس الشروط ، ينشر القرار عن طريق " 
الصحافة يف ثالث جرائد يتم اختيارىا من طرف اجلهة القضائية 

 ."اليت أصدرت القرار 

531 
 1/3مكرر

123 

قانون 
اإلجراءات 
المدنية 
واإلدارية 

ال جبوز ألحد اخلصوم أن يقاطع الشاىد أثناء تاديتو لشهادتو ، " 
 ..."وال يوجو إليو األسئلة مباشرة 

72 79 

جيوز األمر بسماع الشهود حول الوقائع اليت تكون بطبيعتها قابلة "
 "لإلثبات بشهادة الشهود

150 28 

 24 154يتم تكليف الشهود باحلضور بسعي من اخلصم الراغب يف ذلك "
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 الجزائري
 

 

 "وعلى نفقتو
 :..."ميكن تقدمي التماس إعادة النظر ألحد السببني اآلتيني " 
 

392 173 

جيوز للقاضي أن يفصل يف القضية فور مساع الشهود أو يؤجلها " 
 "إىل جلسة الحقة

163 152 

، يبدأ سريانو من  (2)يرفع التماس إعادة النظر يف أجل شهرين " 
 "تاريخ ثبوت التزوير،أو تاريخ اكتشاف الوثيقة احملتجزة 

393 171 

قـــــــــــــانون 
العقوبات 
 الجزائري

 
 

كل من شهد زورا يف مواد اجلنايات سواء ضد ادلتهم أو لصاحلو " 
 ..."يعاقب بالسجن من مخس إىل عشر سنوات 

232 56 

كل من شهد زورا يف مواد اجلنح سواء ضد ادلتهم أو لصاحلو " 
 إىل 500يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 

 ... " دينار7.500

233 56 

كل من شهد زور يف مواد ادلخالفات سواء ضد ادلتهم أو " 
لصاحلو يعاقب باحلبس من سنة  على األقل إىل ثالث سنوات 

 ..." على األكثر

234 57 

كل من شهد زورا يف ادلواد ادلدنية أو اإلدارية يعاقب باحلبس من " 
 دينار 2.000 إىل 500سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 

" ... 

235 57-156 

 إىل 500يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من "
 دج األطباء واجلراحون والصيادلة والقابالت ومجيع 5000

األشخاص ادلؤدتنني حبكم الواقع أو ادلهنة أو الوظيفة الدائمة أو 
 ..."ادلؤقتة

301 38 

قــــــانون األسرة 
 الجزائري

يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح "
 ..."الشبهة أو بكل زواج مت فسخو بعد الدخول

40 194 

 187 47 ..."تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة" 

 187 48الطالق حل عقد الزواج ، ويتم بإرادة الزوج أو بالرتاضي أو " 
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 " بطلب من الزوجة 
 189 53 ..."جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب التالية " 

تكون األحكام الصادرة يف دعوى الطالق والتطليق واخللع غري " 
 "قابلة لالستئناف فيما عدا جوانبها ادلادية 

57/1 188 

كل مامل يرد النص عليو يف ىذا القانون يرجع فيو إىل أحكام  " 
 "الشريعة اإلسالمية 

222 179 

قانون 
اإلجراءات 
الجنائية 
 المصري

جيب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن حيلفوا " 
 "ميينا قبل أداء الشهادة

283 31 

قانون األسرة 
 اإلمارتي

ادلرياث ىو انتقال حتمي ألموال وحقوق مالية بوفاة مالكها دلن " 
 "استحقها 

313 194 
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 :     فهرس المصادر والمراجع  

 .القرآن العظيم ، برواية حفص عن عاصم : أوال 

 :كتب التفسير : ثانيا 

  . م1994 ، الرياض ، دار السالم ، 1طتفسير القرآن العظيم ،  :  إمساعيل بن كثري-01

 ، دار إحٌاء التراث العربً ، 1 ، طالجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن:  أبو زٌد الثعالبً -02

 .م  1997لبنان ، 

 . م 2011ط ، دار التوفٌقٌة ، الجزائر ، . ،  دتٌسٌر التفسٌر:  امحمد بن ٌوسف أطفٌش -03

 . ت  .ط ، دار طٌبة ، الرٌاض ، د. ، دتفسٌر البغوي:  الحسن بن مسعود البغوي -04

تفسٌر :  جالل الدٌن محمد بن محمد المحلً ، وجالل الدٌن بن عبد الرحمن السٌوطً-05

 .ت .ط ،دار ابن كثٌر ، دون ذكر بلد النشر ، د. ، دالجلٌلٌن اإلمامٌن

 ، مؤسسة الرسالة ، 1 ،  ، ط الجامع ألحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبً بكر القرطبً -06

 . م  2006بٌروت، 

تفسٌر :  جالل الدٌن محمد بن محمد المحلً ، وجالل الدٌن بن عبد الرحمن السٌوطً-07

 .ت .ط ،دار ابن كثٌر ، دون ذكر بلد النشر ، د. ، دالجلٌلٌن اإلمامٌن

 . م1981 ، دار الفكر ، بٌروت ، 1 ، طتفسٌر الفخر الرازي:  محمد الرازي فخر الدٌن -08

 : كتب الحدٌث وشروحه : ثالثا

 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 3 ، طالسنن الكبرى:  أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً -09

  م 2003

ط ، دار الفكر ، بٌروت ، . ، دسنن أبً داود:  أبو داود سلٌمان بن األشعث السجستانً -10

 .ت.د

ط ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، . ، دسنن الترمذي:  أبو عٌسى محمد الترمذي -11

 .ت .د
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 ، مؤسسة 1التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً الكبٌر ، ط:  أحمد بن حجر-12

 . م  1995قرطبة ، مصر ، 

 ت . ، مطبعة السعادة ، مصر ، د1 ، طمقدمة ابن الصالح:  ابن الصالح -13

، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 1 ، طشعب اإلٌمان: أبو بكر أحمد بن الحسٌن البٌهقً -14

 .م1990

 . م  2011 ، دار ابن حزم ، بٌروت ، 1 ، ط سنن الدارقطنً:علً بن عمر الدارقطنً -15

 . م  1990 ، مؤسسة نادر ، بٌروت ، 1 ، طمسند ابن الجعد: علً بن الجعد البغدادي -16

ط ، دار الكتب العلمٌة، . ، دمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علً بن أبً بكر الهٌثمً -17

 .  م 1988بٌروت  

 ، دار 1 ، طتدرٌب الراوي فً شرح تقرٌب النواوي: عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً -18

 . م 2010ابن الجوزي ، مطبعة الرٌاض ، 

 ، المطبعة السلفٌة ، القاهرة ، 1 ، طالجامع الصحٌح:  محمد بن إسماعٌل البخاري -19

 م1980

 . ت .ط ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، د. ، دصحٌح مسلم:  مسلم بن الحجاج -20

 ، دار طوق النجاة،دون ذكر بلد 1 ، طصحٌح البخاري:  محمد بن إسماعٌل البخاري -21

 . م  2002النشر  

 .ت  .ط ، دار الفكر ، بٌروت ، د.سنن ابن ماجه ، د:  محمد بن ٌزٌد القزوٌنً -22

، المكتب 2 ، طإرواء الغلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌل:  محمد ناصر الدٌن األلبانً -23

 .  م 1985اإلسالمً ، بٌروت ،

 :كتب اللغة : رابعا 

 . ت .ط ، دار التوفٌقٌة ، القاهرة ، د. ، د لسان العرب:ابن منظور -24

ط ، دار الفكر، دون ذكر بلد . ، دمعجم مقاٌٌس اللغة:  أحمد بن فارس بن زكرٌا -25

 .  م1979النشر،
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ط ، دار الجٌل ، دون ذكر بلد .  ، دالمعجم االقتصادي اإلسالمً:  أحمد الشرباصً -26

 . م 1981النشر،

 ، المكتبة التوفٌقٌة ، القاهرة ، 4 ، طالمفردات فً غرٌب القرآن: الراغب األصفهانً -27

 .م  2015

 .ت .ط ، مطبعة حكومة الكوٌت ، الكوٌت ، د. ، دتاج العروس:  الزبٌدي -28

 ، المكتبة التوفٌقٌة ، 1 ، طكتاب التعرٌفات: علً بن محمد بن علً الشرٌف الجرجانً -29

 . م  2013القاهرة ، 

ط ، مكتبة لبنان ، بٌروت . ، دمختار الصحاح:  محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي -30

 .ت .، د

 ،المطبعة األمٌرٌة ، 3 ، طالقاموس المحٌط:  مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي -31

  .ت  .مصر ، د

 . م  1980 ، جمهورٌة مصر العربٌة ، 1، ط المعجم الوجٌز: مجمع اللغة العربٌة -32

 . م 2004 ، مكتبة الشروق الدولٌة ، مصر ، 4 ، طالمعجم الوسٌط:  مجمع اللغة العربٌة -33

 :كتب أصول الفقه اإلسالمً : خامسا 

 ، مكتبة الفرقان ومكتبة 2، طاإلجماع : أبو بكر محمد بن إبراهٌم بن المنذر النٌسابوري -34

 .   م  1993مكة الثقافٌة ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، 

 ، دار البٌان الحدٌثة ، المملكة العربٌة السعودٌة ، 1 ، ط موسوعة اإلجماع:  ابن تٌمٌة -35

 .م 1999

الضٌاء الالمع شرح جمع الجوامع :  أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزلٌطنً القروي -36

 .م   1999 ، مكتبة الرشد ، الرٌاض ، 2 ، طالفقه فً أصول

 ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، دون 1 ، طنفائس األصول فً شرح المحصول:  القرافً -37

 . م  1995ذكر بلد النشر ، 

 ، 1 ، ط المهذب فً علم أصول الفقه المقارن:  عبد الكرٌم بن علً بن محمد النملة -38

 . م  1999مكتبة الرشد ، الرٌاض ، 
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 ، دار الكتب 1 ، طشرح مختصر المنتهى األصولً: عضد الدٌن عبد الرحمن اإلبجً -39

 . م  2004العلمٌة ، بٌروت ، 

 ، التأسٌس فً أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة:  مصطفى بن محمد بن سالمة -40

 .          ت  .ط ، مكتبة الحرمٌن للعلوم النافعة ، دون ذكر بلد النشر، د.د

 ، دار البحوث 1 ، طلباب المحصول فً علم األصول:  حسٌن بن رشٌق المالكً -41

 .  م  2001للدراسات اإلسالمٌة وإحٌاء التراث  ، دون ذكر بلد النشر ، 

 . م  1986، دار الفكر ، دمشق ، 1 ، طأصول الفقه اإلسالمً:  وهبة الزحٌلً -42

 ، دار ابن حزم 3 ،طنثر الورود على مراقً السعود:  محمد األمٌن بن مختار الشنقٌطً -43

 . م  2002، بٌروت ، 

 .  م 1969 ،المكتبة التجارٌة الكبرى ، مصر ، 6 ، ط أصول الفقه:  محمد الخضري بك -44

 : كتب الفقه اإلسالمي : سادسا 

 ، تبصرة الحكام فً أصول األقضٌة ومناهج األحكام: إبراهٌم بن شمس الدٌن بن فرحون  -45

 .ت .ط ، دار الكتب العلمٌة ، لبنان د.د

 .م 2003 ، دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، 1 ، طشرح فتح القدٌر:  ابن الهمام -46

 ، المهذب فً فقه اإلمام الشافعً: إبراهٌم بن علً بن ٌوسف الفٌروزابادي الشٌرازي -47

 .م  1995 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 1ط

 ، دار الكتب 2 ، ط بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع:  أبو بكر بن مسعود الكاسانً -48

 .م 1986العلمٌة ، بٌروت ، 

 .  م  1997 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 1 ، طالمبدع شرح المقنع:  ابن مفلح الحنبلً -49

 .     م  1994 ، دار الغرب اإلسالمً ، بٌروت، 1 ، طالذخٌرة: أحمد بن إدرٌس القرافً -50

م  1998 ، دار الغرب اإلسالمً ، بٌروت ، 2 ، طالبٌان والتحصٌل:  ابن رشد القرطبً -51

 . 

 ، دار الكتب 1 ، طالمعونة على مذهب إمام المدٌنة:  القاضً أبو محمد عبد الوهاب -52

 .  م  1998العلمٌة ، بٌروت ، 
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 ، دار المعرفة ، بٌروت ، 6، طبداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد:  ابن رشد القرطبً -53

 .م1982

ط ، مكتبة . ، دالجوهرة النٌرة على مختصر القدوري:  أبو بكر بن علً بن محمد الحداد -54

 .     ت .حقانٌة، باكستان ، د

 ، دار الغرب اإلسالمً ، بٌروت ، 1 ، طالتفرٌع:  أبو القاسم بن جالب البصري -55

 . م1987

 .ت   .ط ، دون ذكر بلد النشر ، د. ، دالمحلى باآلثار:  أبو محمد بن حزم -56

 ، المكتب 5 ، ط منار السبٌل فً شرح الدلٌل:  إبراهٌم بن محمد بن سالم بن ضوٌان -57

 .م  1982 دمشق ، –اإلسالمً ، بٌروت 

 .م 1997 ، دار عالم الكتب ، الرٌاض ، 3 ، ط المغنً:  ابن قدامة المقدسً -58

ط  . ، دالمسالك إلى مذهب اإلمام مالك الشرح الصغٌر على أقرب: أحمد بن محمد الدردٌر -59

 .ت  .، دار المعارف ، القاهرة ، د

ط ، دون ذكر بلد النشر، . ، دالتمهٌد لما فً الموطأ من المعانً واألسانٌد: ابن عبد البر -60

 .ت .د

  م 2004 ، مكتبة الرشد ، الرٌاض ، 1 ، ط الوجٌز فً الفقه:  الحسٌن بن ٌوسف الدجٌلً -61

ط ،عالم الكتب ، . ، دمنتهى اإلرادات فً جمع المقنع مع التنقٌح وزٌادات: ابن النجار -62

 .ت   .دون ذكر بلد النشر ، د

 ن دار الكتب العلمٌة ، 1 ، طالفتاوى الهندٌة: الشٌخ نظام وجماعة من علماء الهند -63

 . م 2000بٌروت ، 

 المعٌار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفرٌقٌة:  أحمد بن ٌحًٌ الونشرٌسً -64

 .م  1981ط ، دار الغرب اإلسالمً ، بٌروت ، . ، دواألندلس والمغرب

 ، دار الكتب العلمٌة ، 1 ، طمختصر المزنً:  إسماعٌل بن ٌحًٌ بن إسماعٌل المزنً -65

 . م  1998بٌروت ، 

 ت .ط ، المكتبة التوفٌقٌة ، القاهرة ، د. ، دكفاٌة األخٌار:  أبو بكر بن محمد الحسٌنً -66



 فهرس المصادر والمراجع

 

214 

 

 ، 1 ، طاإلشراف على مذاهب العلماء:  أبو بكر محمد بن إبراهٌم بن المنذر النٌسابوري -67

 .   م 2005مكتبة مكة الثقافٌة ، اإلمارات العربٌة المتحدة ، 

 .   م1995، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، 1 ، طبلغة السالك ألقرب المسالك: أحمد الصاوي -68

 ، عقد الجواهر الثمٌنة فً مذهب عالم المدٌنة:  جالل الدٌن عبد هللا بن نجم بن شاس -69

 .م  1995 ، دار الغرب اإلسالمً، دون ذكر بلد النشر،1ط

ط ، المكتبة . ، داألشباه والنظائر:  جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً -70

 . م   2003العصرٌة  ، بٌروت ، 

 . م  1997 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، 1 ، طالبحر الرائق:  حافظ الدٌن النسفً -71

 .م 2000 ، النهار ، القاهرة ، 1 ، طتٌسٌر متن أبً شجاع:  زٌنب عبد العزٌز -72

األفنان الندٌة شرح منظومة السبل السوٌة لفقه السنن :  زٌد بن محمد بن هادي المدخلً -73

 . م 1993 ، دار علماء السلف ، اإلسكندرٌة ، 2، طالمروٌة 

 . م  2008ط ، دار الفكر ، بٌروت ، . ، دفقه السنة:  سٌد سابق -74

 ، طبعة خاصة ، دار عالم حاشٌة قرة عٌون األخٌار:  سٌدي محمد عالء الدٌن أفندي -75

 . م 2003الكتب ، الرٌاض ، 

 ، دار الكتب العلمٌة 1 ، طالبجٌرمً على  الخطٌب:  سلمان بن محمد بن عمر البجٌرمً -76

 .م  1996، لبنان ، 

:  شهاب الدٌن أحمد بن أحمد بن سالمة القلٌوبً ، وشهاب الدٌن أحمد الملقب بعمٌرة -77

 .م1956 ، مطبعة مصطفى البابلً الحلبً وأوالده ، مصر، 3 ، طحاشٌتا قلٌوبً وعمٌرة

 .ت .ط ،دار المعرفة ، بٌروت ، د. ، دكتاب المبسوط:  شمس الدٌن السرخسً -78

 ، مؤسسة الرٌان ،بٌروت 1،طمدونة الفقه المالكً وأدلته:  صادق عبد الرحمن الغرٌانً -79

 . م  2002، 

 ، طبعة خاصة ، دار عالم الكتب ، الرٌاض ، درر الحكام شرح مجلة األحكام: علً حٌدر -80

 .م 2003
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ط ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت . ، دالعدة شرح العمدة:  عبد الرحمن بن إبراهٌم المقدسً-81

 . م  1997، 

ط ، دار الكتب .، داالختٌار لتعلٌل المختار:  عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلً -82

 .     ت   .العلمٌة ، لبنان ، د

 ، دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، 1 ، طالعزٌز شرح الوجٌز:  عبد الكرٌم بن محمد القزوٌنً -83

 م 1997

 ، دار الوطن ، 1 ،طإبهاج المؤمن شرح منهج السالكٌن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي -84

 .م  2001المملكة العربٌة السعودٌة ، 

 ، دار إحٌاء التراث 1 ، ط12 ، جبحر المذهب:  عبد الواحد بن إسماعٌل الروٌانً -85

 .      م 2002العربً ، بٌروت ، 

 ، دار 1 ، طاإلنصاف فً معرفة الراجح من الخالف: علً بن سلٌمان بن أحمد المرداوي -86

 .م  1997الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

 .ت .ط ، المكتبة العلمٌة ، بٌروت ، د. ، داللباب فً شرح الكتاب:  عبد الغنً الغنٌمً -87

 ، دار المنهاج نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب: عبد المالك بن عبد هللا بن ٌوسف الجوٌنً -88

 . م 2007، جدة ، 

 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 1 ، طالبهجة فً شرح التحفة: علً بن عبد السالم التسولً-89

 . م 1998، 

 ، حواشً تحفة المحتاج بشرح المنهاج: عبد الحمٌد الشروانً ، وأحمد بن قاسم العبادي -90

 .ت .ط ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر ، د.د

النوادر والزٌادات على ما فً المدونة من : عبد هللا بن عبد الرحمن أبً زٌد القٌروانً -91

 .  م 1999 ، دار الغرب اإلسالمً ، بٌروت ، 1 ، طمن األمهات غٌرها

، دون 1 ، طحاشٌة الروض المربع شرح زاد المستقنع:عبد الرحمن بن القاسم  العاصمً -92

 .ت  .ذكر بلد النشر ، د

 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 1 ، طالحاوي الكبٌر: علً بن محمد بن حبٌب الماوردي -93

 .م   1994
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 ، دار هجر ، دون ذكر بلد 1 ، طالشرح الكبٌر: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة -94

 . م  1996النشر ، 

، مؤسسة الرسالة ، 1 ، طشرح منتهى اإلرادات: منصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً -95

 . م  2000دون ذكر بلد النشر ، 

 .ت  .ط ، دار الكتاب العربً ، د. ، د المحرر فً الفقه: مجد الدٌن أبو البركات -96

 .م  1997 ، دار المعرفة ، بٌروت ، 1 ، طمغنً المحتاج: محمد الخطٌب الشربٌنً -97

ط ، مكتبة الشٌخ . ، دالتسهٌل الضروري لمسائل القدوري:محمد عاشق إلهً البرنً -98

 .                      م  1992كراتشً ،المملكة العربٌة السعودٌة ، 

 ، دار الكتب العلمٌة ، 1 ، طمواهب الجلٌل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب -99

 .                   م  1995بٌروت ، 

ط ، مكتبة اإلرشاد ، المملكة العربٌة . ، دالمجموع:   محًٌ الدٌن بن شرف النووي -100

 .       ت  .السعودٌة ، د

 2006، المكتبة العصرٌة ، بٌروت ، 1 ، طالفتح الربانً:  محمد أحمد الداه الشنقٌطً -101

 . م

 .م  1994 ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 1 ، طالمدونة الكبرى:  مالك بن أنس -102

م   1997 ، دار السالم ، دون ذكر بلد النشر ، 1 ، طالوسٌط فً المذهب:  محمد الغزالً -103

. 

 م  1990 ، دار الفكر ، بٌروت، 2 ، طالبناٌة فً شرح الهداٌة:  محمود بن أحمد العٌنً -104

ط ، مؤسسة الرسالة . ، دالروض المرٌع شرح زاد المستقنع: منصور بن ٌونس البهوتً -105

 .   ت .، دون ذكر بلد النشر ، د

 م ، 2001 ، دار الوفاء ، دون ذكر بلد النشر، 1 ، طاألم:  محمد بن إدرٌس الشافعً -106

 . م 2001 ، 110ص 

 ، دار الغرب اإلسالمً ، 1 ، طشرح حدود ابن عرفة:  محمد األنصاري الرصاع -107

 .م  1993بٌروت ، 



 فهرس المصادر والمراجع

 

217 

 

 ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت، 1 ، طتصحٌح التنبٌه:  محًٌ الدٌن بن شرف النووي -108

 .  م 1996

 ، رسالة ماجستٌر ، منهج ابن فرحون فً القضاء:  محمد حمد سالم بوشهاب المري -109

 .م 2004كلٌة الدراسات العلٌا ، الجامعة األردنٌة ، 

 ، عالم 1 ، طكشاف القناع عن متن اإلقناع:  منصور بن ٌونس بن إدرٌس البهوتً -110

 .    م  1997الكتب ، بٌروت ، 

 ، دار 1تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ط:  محمد بن حسٌن بن علً الطوري -111

 .   م 1979الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

حاشٌة الرهونً على شرح الزرقانً :  محمد بن أحمد بن محمد بن ٌوسف الرهونً -112

 ، المطبعة األمٌرٌة ، مصر ، 1 ، طخلٌل وبهامشه حاشٌة المدنً علً كنون لمختصر

 . م 1889

جواهر العقود ومعٌن القضاة والموقعٌن والشهود :  محمد بن أحمد المنهاجً  األسٌوط -113

 .ت . ، دون دار النشر ، دون ذكر بلد النشر ، د2، ط

 ، دار ابن حزم ، بٌروت ، 1 ، طالقوانٌن الفقهٌة :   محمد بن أحمد بن جزي الغرناطً-114

 .  م 2013

ط ، دار إحٌاء الكتب . ، دحاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر : محمد عرفة الدسوقً-115

 .     ت .العربٌة ، دون ذكر بلد النشر ، د

 ، دار الوعً ، 1، طالمهذب من الفقه المالكً وأدلته :  محمد سكحال المجاجً -116

 . م  2010الجزائر ،  

 ، دار ابن الجوزي ، 2 ، طزاد المستقنع فً اختصار المقنع:  موسى بن أحمد الحجاوي -117

 .ت  .المملكة العربٌة السعودٌة ، د

ط ، دار الندوة ، دون ذكر  بلد . ، ددلٌل السالك لمذهب اإلمام مالك:  محمد محمد  سعد -118

 . م  2001النشر ، 

ط ، مكتبة النجاح ، . ، دشرح منح الجلٌل على مختصر العالمة  خلٌل:  محمد علٌش -119

 .ت .لٌبٌا ، د
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 . م  1985 ، دار الفكر، دمشق ، 2 ، طالفقه اإلسالمً وأدلته :  وهبة الزحٌلً-120

 ، دار 1، طالبٌان فً مذهب اإلمام الشافعً :  ٌحً بن أبً الخٌر بن سالم العمرانً -121

 . م  2000المنهاج ، لبنان ، 

 ، دار المنهاج ، جدة ، 1 ، طمنهاج الطالبٌن وعمدة المفتٌن:  ٌحًٌ بن شرف النووي -122

  م 2005

 ، دار 2 ، طالكافً فً فقه أهل المدٌنة المالكً:  ٌوسف بن محمد بن عبد البر النمري  -123

 . م  1992الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

ط ، دار عالم الكتب ، المملكة العربٌة . ، دروضة الطالبٌن:  ٌحًٌ بن شرف النووي -124

 . م 2003السعودٌة ، 

  ، دار 1 ، طاالستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار: ٌوسف بن محمد بن عبد البر -125

 .م 1993الوغى ، القاهرة ، 

 :كتب القانون : سابعا 

ط ، . ،  دنظرٌة اإلثبات فً أصول المحاكمات المدنٌة والجزائٌة:  إلٌاس أبو عٌد -126

 .  م  2005منشورات زٌن الحقوقٌة ، لبنان ، 

ط . ، دالمسؤولٌة التقصٌرٌة والمسؤولٌة العقدٌة فً القانون المدنً:  أنور العمروسً -127

 . م  2004، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة ، 

 ، 1 ،طشهادة الشهود وأثرها أمام المحاكم الجنائٌة:  أسامة شاهٌن، وسمٌر الششتاوي -128

 .م   2013مركز العدالة للمحاماة واالستشارات القانونٌة ، القاهرة ، 

خاصة ، دون ذكر بلد .  ، ط قانون اإلجراءات الجنائٌة:  أشرف توفٌق شمس الدٌن -129

 . م 2012النشر ،  

اإلثبات فً المواد الجزائٌة فً ضوء الفقه :  العربً شحط عبد القادر، ونبٌل صقر -130

 .م  2006ط ، دار الهدى ، الجزائر ، . ، دالقضائً واالجتهاد

 .     م  2014 ، دار هومه ، الجزائر ، 11 ، طالتحقٌق القضائً:  أحسن بوسقٌعة -131

ط ، دار . ، دتالزم مبدأ اإلثبات الحر باالقتناع الذاتً للقاضً الجزائً:  أغلٌس بوزٌد -132

 . م  2010الهدى ، الجزائر ، 
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 ، منشأة المعارف ، 1  ، طالوجٌز فً قضاء الجنح الجزائٌة والمستأنفة:  أحمد المنوفً -133

 . م  2010اإلسكندرٌة ، 

ط ، دار الفكر الجامعً .طرق الطعن فً األحكام اإلدارٌة ، د:  إسماعٌل إبراهٌم البدوي -134

 . م  2012، اإلسكندرٌة، 

 ، 1 ،ط المسؤولٌة الجنائٌة للشاهد بٌن النظرٌة والتطبٌق: بكري ٌوسف بكري محمد -135

 .م   2011رٌم للنشر والتوزٌع ، دون ذكر بلد النشر، 

 ، 1 ، ط أركان الجرٌمة وطرق إثباتها فً قانون العقوبات الجزائري: بلعٌات إبراهٌم -136

 .م 2007دار الخلدونٌة ، دون ذكر بلد النشر ، 

 ، دار 1 ، طالوصٌة والمٌراث فً قانون األسرة الجزائري:  بن شوٌخ الرشٌد -137

 . م  2008الخلدونٌة، الجزائر، 

ط ، بدون دار النشر ، دون ذكر بلد النشر ، . ، دالموسوعة الجنائٌة:  جندي عبد المالك -138

 .  م 2008

، مجد المؤسسة الجامعٌة 1 ، طاالتجاهات الحدٌثة للمحاكمات الجزائٌة:  زاكً صافً -139

 . م  2003للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، 

 ، مؤسسة زٌن الحقوقٌة 1، طالشهادة الزور جرٌمة ضد العدالة :  سلمان أحمد بركات -140

 . م   2011، بٌروت ، 

ط ، دار هومه ، . ، د شرح قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري:  عبد هللا أوهاٌبٌة -141

 .م   2015الجزائر ، 

 . م  2006 ، دار الثقافة ، عمان ، 1 ، طشرح أحكام قانون البٌنات:  عباس العبودي -142

 .م2005ط ، دار الكتب القانونٌة ، مصر ، .، د جرٌمة شهادة الزور: علً عوض حسن -143

ط ، دار هومه ، . ، د المستحدث فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري: علً شمالل -144

 . م  2016الجزائر ، 

 م 2006ط، دار وائل للنشر،عمان، . ، دأصول المحاكمات المدنٌة: عوض أحمد الزعبً -145
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 ، مجد المؤسسة 1 ، طالوجٌز فً قانون اإلجراءات الجزائٌة: عبده جمٌل غصوب -146

 .     م2011الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، 

ط ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، . ، دنظرات قانونٌة مختلفة:  علً علً سلٌمان -147

 . م1994الجزائر ، 

 إجراءات ممارسة دعاوى شؤون األسرة أمام أقسام المحاكم : عبد العزٌز سعد -148

 .  م  2013ط  ، دار هومه ، الجزائر ، . ، داالبتدائٌة

 ، 1 ، طالزواج العرفً وصور أخرى للزواج غٌر الرسمً:  فارس محمد عمران -149

 . م  2001مجموعة النٌل العربٌة ، القاهرة ، 

ط عالم . ، دالمشكالت العملٌة فً دعاوى الطالق والفسخ والخلع:  كمال صالح البنا -150

 .  م  2001الكتب ، القاهرة ، 

  ، دار هومه ، 4 ، طقاضً التحقٌق فً النظام القضائً الجزائري:  محمد حزٌط -151

 .م  2014الجزائر ، 

 ، اإلثبات فً المواد المدنٌة والتجارٌة:  مصطفى أحمد أبو عمرو، ونبٌل إبراهٌم سعد-152

 . م 2011 ، منشورات الحلبً ، بٌروت ، 1ط

 ، دار الثقافة ، 3 ، طالوجٌز فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة:  محمد صبحً نجم -153

  م       2016األردن ، 

 ، دار الثقافة ، عمان ، 1 ، ط البٌنات فً المواد المدنٌة والتجارٌة: مفلح عواد القضاة -154

 .م2006

 ، دار 1 ، طشهادة الشهود فً المجالٌن الجنائً والمدنً:  مصطفى مجدي هرجة -155

 .  م 2006محمود ، القاهرة ، 

ط ، . ، دالشهادة على الشهادة ودورها فً إثبات الحقوق:  محمد عبد المقصود داود  -156

 . م 2014دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، 

ط ، . ، داإلثبات فً المواد  المدنٌة  والتجارٌة  فً القانون الجزائري:  محمد حزٌط -157

 .   م  2017دار هومه ، الجزائر ، 

 .م   2005 ، دار الثقافة ، عمان ، 1، طأصول اإلجراءات الجزائٌة :  محمد سعٌد نمور -158
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 ،رسالة ماجستٌر،تخصص الطعون فً اإلجراءات المدنٌة:  محمد البار عبد الداٌم -159

 .  م  2013القانون الخاص ، كلٌة الحقوق،  جامعة وهران ، 

ط ، دار .التماس إعادة النظر فً المواد المدنٌة والتجارٌة،د: محمد أحمد عابدٌن -160

 .ت  .الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة ، د

 ، دار هومه ، 2 ، طإثبات الجرٌمة على ضوء االجتهاد القضائً:   نجٌمً جمال -161

 .  م 2013الجزائر  

 ، قانون اإلجراءات الجزائٌة الجزائري على ضوء االجتهاد القضائً:  نجٌمً جمال -162

 . م  2017 ، دار هومه ، الجزائر ، 3ط

الوسٌط فً القواعد اإلجرائٌة والموضوعٌة لإلثبات فً :  نبٌل صقر، ومكاري نزٌهة -163

 . م  2009ط ، دار الهدى ، الجزائر ، . ، دالمدنٌة المواد

 ، رسالة دكتوراه ، النظرٌة العامة لإلثبات فً المواد الجنائٌة:  هاللً عبد اإلله أحمد -164

 .كلٌة الحقوق ، جامعة أسٌوط 

الوجٌز فً شرح قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة على ضوء :  ٌعقوبً عبد الرزاق -165

 . م  2018ط ، دار هومه الجزائر ، . ، دالجهات القضائٌة العلٌا اجتهادات

 الوجٌز فً شرح األحكام المشتركة لجمٌع الجهات القضائٌة وفق قانون: ٌوسف دالندة -166

 . م  2009ط ، دار هومه ، الجزائر، .، داإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد

 .  م  2004ط ، دار هومه ، الجزائر ، . ، دالوجٌز فً شهادة الشهود:  ٌوسف دالندة -167

 :كتب المقاروة بيه الشريعة والقاوون : ثامىا 

  م  2012 ، دار الثقافة ، األردن ، 1 ، طالنظام القضائً فً اإلسالم: أحمد علً جرادات -168

ط مطبعة عمار قرفً ، باتنة ، . ، دالزواج والطالق فً الشرٌعة والقانون: دار العلوم -169

 م2001

  م   1990 ، دار القلم ، الكوٌت ، 2 ، طأحكام األحوال الشخصٌة:  عبد الوهاب خالف -170

ط ، دار . ، دالتشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارنا بالقانون الوضعً:  عبد القادر عودة -171

 .ت.الكتاب العربً ، بٌروت ، د
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 وفقا للقانون السعودي الشهادة فً الشرٌعة اإلسالمٌة:  عبد العزٌز بن محمد الصغٌر -172

  م2015 ، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة ، القاهرة ، 1، ط

ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائٌة فً التشرٌعٌن :  عبد الحمٌد عمارة -173

 . م 2010ط ، دار الخلدونٌة ، الجزائر ، . ، دواإلسالمً الوضعً

 ، المحاكمة العادلة فً النظام الجنائً اإلسالمً والمواثٌق الدولٌة:  عمار بوضٌاف -174

 .م 2010 ، جسور للنشر والتوزٌع ،الجزائر،1ط

شهادة الشهود كوسٌلة إثبات أمام القضاء اإلداري بٌن القانون : محمد ٌوسف عالم -175

 .م2012ط،المركز القومً لإلصدارات القانونٌة القاهرة ،.،دوالشرٌعة اإلسالمٌة الوضعً

مناقشة الشهود واستجوابهم فً الشرٌعة اإلسالمٌة :  محمود محمد عبد العزٌز الزٌنً -176

 . م 2004ط ، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة ، .، دالوضعً  والقانون

 ، دار 2،طالسلطة التقدٌرٌة للقاضً فً الفقه اإلسالمً :  محمود محمد ناصر بركات -177

 .  م  2014النفائس ، األردن ، 

 ، دار الفكر العربً ، دون ذكر بلد النشر ، 3 ، طاألحوال الشخصٌة:  محمد أبو زهرة -178

 .ت .د

 :كتب علم النفس : تاسعا  

 .    م  2009 ، دار وائل ، عمان ، 1 ، طعلم النفس:  أحمد ٌحًٌ الزق -179

 م  1968 ، دار الكتاب العربً ، القاهرة ، 7 ، طأصول علم النفس:  أحمد عزت راجح -180

. 

 ، مؤسسة هنداوي ، 1ضٌاء وراد ، ط:  ، ترجمة علم النفس الشرعً:  دٌفٌد كانتر -181

 . م  2014القاهرة ، 

 ، دار 1 ، طعلم النفس المعرفً:  رافع النصٌر الزغلول، وعماد عبد الرحٌم الزغول -182

 . م  2003الشروق ، عمان ، 

 ، األكادٌمٌون للنشر والتوزٌع ، 1 ، طعلم النفس الجنائً:  سلٌمان محمود عطا هللا -183

 .  م   2016األردن ، 
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أسس علم :طلعت منصور، وأنور الشرقاوي، وعادل عز الدٌن،وفاروق أبو عوف -184

 . م  2003ط ، مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة ، . ، دالنفس العام

ط ، دار المعرفة الجامعٌة ، مصر ، . ، دعلم النفس الجنائً: عبد الرحمن العٌسوي-185

 م2003

ط ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، . ، دعلم النفس القضائً:  عبد الرحمن العٌسوي -186

  م 1992

 ، دار الفكر ، 7 ، طالمدخل إلى علم النفس: عبد الرحمن عدس ، ومحًٌ الدٌن توق -187

 . م  2009عمان  

ط ، دار الفكر الجامعً ، . ، دعلم النفس والبحث الجنائً:عبد الرحمن العٌسوي -188

 . م  2006اإلسكندرٌة ، 

ط ، دار المناهج  ، عمان ، . ، دأساسٌات علم النفس:  فاطمة عبد الرحٌم النواٌسة -189

 م 2015

 مشكلة الكذب : محمد علً الهمشري ، ووفاء محمد عبد الجواد ، وعلً إسماعٌل محمد -190

 . م 1997 ، مكتبة العبٌكان ، الرٌاض ، 1 ، ط فً سلوك األطفال

 : الرسائل والمقاالت العلمٌة: عاشرا 

 ،رسالة ماجستٌر، الشهادة والرجوع عنها فً فقه المعامالت:  إبراهٌم أبو صعٌلٌك-191

 . م 2010/2011جامعة األزهر،غزة ، قسم الدراسات اإلسالمٌة ، 

 ، رسالة الشهادة ودورها فً اإلثبات المدنً والتجاري:  إبراهٌم محمد صبري المدنً -192

 .م 2014ماجٌستٌر ، كلٌة الحقوق ، جامعة األزهر ، غزة ، 

 ،رسالة دكتوراه ، كلٌة الحقوق الشهادة كدلٌل إثبات فً المواد الجنائٌة:  إبراهٌم الغماز -193

 .  م 1980، جامعة القاهرة ، 

 ، رسالة التدابٌر الواقٌة من جرٌمة شهادة الزور:  أحمد بن عبد الكرٌم الخضٌر -194

ماجستٌر  قسم العدالة الجنائٌة ، كلٌة الدراسات العلٌا ، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة 

 . م2006، 

 ، أطروحة دكتوراه فً اإلثبات بشهادة الشهود فً القانون الجزائري:  براهٌمً صالح -195

 .م 2012القانون الجزائري ، كلٌة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تٌزي وزو ، 
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فً قانون اإلجراءات المدنٌة  اإلثبات عن طرٌق الشهادة إجراءات: زرقان ولٌد-196

 .م   2014/2015 ، كلٌة الحقوق، 1  أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر واإلدارٌة

اآلثار المترتبة على الرجوع فً الشهادة على جرائم الحدود :  عماد محمود راجح نوفل -197

 رسالة ماجستٌر ، كلٌة الدراسات العلٌا ، قسم الشرٌعة ، جامعة النجاح والقصاص ،

 .م 2002الوطنٌة فلسطٌن ، 

 ، الرجوع عن الشهادة وأحكامه فً الفقه اإلسالمً: عبد هللا صلٌبً عباس الكبٌسً -198

 .م   2007  دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 1ط

 ، إثبات النسب ونفٌه فً اإلسالم: مقال بعنوان :  عبد الوهاب أحمد محمد السعٌدي -199

 .  م  2014مجلة جامعة الناصر، العدد الرابع ، دٌسمبر 

، أطروحة دكتوراه فً القانون ، كلٌة الحقوق  الشهادة فً اإلثبات الجزائً :  اللو رابح -200

 . م   2016 ، 01جامعة الجزائر 

 الرجوع عن الشهادة وأثره على حكم القاضً فً الفقه:  محمود األمٌر ٌوسف الصادق -201

 . م 2008ط ، دار الجامعة الجدٌدة ، مصر ، . ، داإلسالمً والقانون الوضعً

أثر الرجوع عن الشهادة على األحكام الجنائٌة فً : محمد بن عبد هللا بن خالد البعٌث -202

 ، رسالة ماجستٌر، أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ، قسم العدالة ضوء الفقه اإلسالمً

 .الجنائٌة  

 ، مقال منشور دوافع الكذب وعالقتها بالصداقة والشخصٌة:   مؤٌد إسماعٌل جرجٌس -203

 ، كلٌة التربٌة ،جامعة صالح الدٌن ، أربٌل 02 ، العدد 18بمجلة التربٌة  والعلم  ، المجلد 

 . م  2011

الرجوع عن شهادة : مقال بعنوان:  وان عبد الفتاح إسماعٌل، ومحمد مقبل الغلٌالت -204

وفً التشرٌع الجنائً  (المصري واألردنً  )الزور فً التشرٌع الجنائً الوضعً 

 ، مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات اإلسالمٌة ، ٌناٌر ، 23 العدد األول ، مجلد اإلسالمً،

 . م 2015

 

 :القوانٌن والمجالت القضائٌة: الحادي عشر  
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 م، المتضمن قانون اإلجراءات 2008 فبراٌر 25:  المؤرخ فً 09-08 القانون رقم -205

 .المدنٌة واإلدارٌة 

م ، المتضمن قانون األسرة ،المعدل 1984 ٌونٌو 09: المؤرخ فً 11 ـ 84 القانون رقم -206

 .والمتمم 

م ، المتضمن قانون 1966 ٌونٌو 08:  المؤرخ فً 156 ـ 66 األمر رقم -207

 .العقوبات،المعدل والمتمم 

 ، المتضمن القانون المدنً، المعدل 1975 سبتمبر 26:  المؤرخ فً 58-75 األمر رقم -208

 .والمتمم 

-66:  م ، ٌعدل وٌتمم األمر رقم 2015 جولٌة 23:  المؤرخ فً 02-15 األمر رقم -209

 . م ، والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائٌة 1966 جوان 08:  المؤرخ فً 155

 م ،عن المجلس األعلى ، غرفة القانون 1974 نوفمبر 06:  القرار الصادر بتارٌخ -210

 ، مدٌرٌة الوثائق لوزارة العدل ، الجزائر العاصمة ، 05الخاص ، نشرة القضاة ، العدد 

 .م 1975

 . م 1994 ، سنة 02 المجلة القضائٌة ،العدد -211

 . م 1997 ، سنة 01 المجلة القضائٌة ،العدد -212

 . م 2012 ، 02  مجلة المحكمة العلٌا ، الجزائر ، العدد -213

ط ، .االجتهاد القضائً لغرفة األحوال الشخصٌة ، د:   قسم الوثائق للمحكمة العلٌا -214

 . م 2000الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة ، الجزائر ، 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس الموضوعات

 

226 

 

 فهرس الموضوعات
 02....................................................................................إهداء 

 03..............................................................................شكر وتقدير
 04....................................................................................مقدمة

 15..............................................مفهوم الشهادة كدليل إثبات: ادلبحث التمهيدي
        16.....................................تعريف الشهادة،حكمها،ودليل مشروعيها : ادلطلب االول 

 16...............................................................تعريف الشهادة: الفرع األول 
 16............................... ..............................تعريف الشهادة يف اللغة: أوال 
 17........................................................تعريف الشهادة يف االصطالح: ثانيا 
 18.................................................تعريف الشهادة يف الفقه اإلسالمي -1
 18..........................................................تعريف الشهادة عند ادلالكية-أ 
 18........................................................ تعريف الشهادة عند احلنفية -ب 
 18.......................................................تعريف الشهادة عند الشافعية -ج 
 19....................................................... تعريف الشهادة عند احلنابلة -د 
 19.........................................................تعريف الشهادة يف القانون -2

 20...............................................................حكم الشهادة : الفرع الثاين 
 20.....................................................حكم الشهادة يف الفقه اإلسالمي: أوال 
 23.....................................................حكم الشهادة يف القانون اجلزائري: ثانيا 

 25.......................................................دليل مشروعية الشهادة: الفرع الثالث 
 25.............................................دليل مشروعية الشهادة يف الفقه اإلسالمي : أوال 

 26.......................................................................... من الكتاب -أ 
 26.......................................................................... من السنة -ب 
 27............................................................................. اإلمجاع-ج 
 27............................................................................. ادلعقول-د 

 28...................................السند القانوين لإلثبات بالشهادة يف القانون اجلزائري : ثانيا 
 29...................................................أركان الشهادة، وشروطها : ادلطلب الثاين 



 فهرس الموضوعات

 

227 

 

 29................................................................أركان الشهادة: الفرع األول 
 30.....................................................أركان الشهادة يف الفقه اإلسالمي : أوال 
 30....................................................أركان الشهادة يف القانون اجلزائري : ثانيا 
 31..........................................................................الشاهد -1
 31.........................................................................الصيغة  -2
 31......................................................................ادلشهود به  -3
 31......................................................... ادلشهود له وادلشهود عليه5 -4

 31...............................................................شروط الشهادة: الفرع الثاين 
 31....................................................شروط الشهادة يف الفقه اإلسالمي: أوال 
 31...............................................................شروط حتمل الشهادة - أ
 31........................................................................... العقل  -1
 32............................................................................ البصر -2
 32..................................................... معاينة الشاهد ادلشهود به بنفسه -3
 32............................................................... شروط أداء الشهادة- ب
 32............................................................................ العقل  -1
 32............................................................................. البلوغ -2
 32............................................................................. احلرية -3
 33........................................................................... اإلسالم -4
 33............................................................................. النطق -5
 34........................................................................... العدالة  -6
 35............................................................... االنفكاك عن التهمة -7
 36................................................. أن ال يكون الشاهد حمدودا يف قذف -8
 36.......................................................................... الذكورة  -9
 37....................................................شروط الشهادة يف القانون اجلزائري: ثانيا 
 37..................................................................الشروط الشخصية - أ
 37............................................................ بلوغ الشاهد سن التمييز -1



 فهرس الموضوعات

 

228 

 

 38.............................................. أن يكون الشاهد متمتعا بقدراته العقلية -2
 38.............................................. أن ال يكون الشاهد ممنوعا من الشهادة -3
 40........................................................ أن يكون الشاهد حر اإلرادة -4
 40................................................................. الشروط ادلوضوعية- ب
 40............................ أن يتوفر يف موضوع الشهادة الشروط العامة يف حمل اإلثبات -1
 40........................................................... أن تكون الشهادة شفوية -2

 41.............................................................أنواع الشهادة : ادلطلب الثالث 
 41..............................................أنواع الشهادة يف الفقه اإلسالمي : الفرع األول 

 41.........................................................................شهادة البت: أوال 
 42........................................................................شهادة النقل: ثانيا 
 42....................................................................شهادة السماع  : ثالثا 

 43................................................أنواع الشهادة يف القانون اجلزائري:الفرع الثاين 
 43......................................................................الشهادة ادلباشرة:أوال 
 44....................................................................الشهادة السماعية:ثانيا 
 44.................................................................... الشهادة بالتسامع:ثالثا 

 46...................................................حقيقة الرجوع يف الشهادة : الفصل األول 
 47............. تعريف الرجوع يف الشهادة والتفريق بينه وبني ادلصطلحات ادلشاهبة  : ادلبحث األول 
 47................................................... تعريف الرجوع يف الشهادة: ادلطلب األول 

 47............................................................ تعريف الرجوع لغة: الفرع األول 
 48....................................تعريف الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثاين 

 51...........................................تعريف الرجوع يف الشهادة يف القانون: الفرع الثالث 
 52............................الفرق بني الرجوع يف الشهادة وادلصطلحات ادلشاهبة : ادلطلب الثاين 
 52..............................الفرق بني الرجوع يف الشهادة واالمتناع عن الشهادة: الفرع األول 
 54.................................الفرق بني الرجوع يف الشهادة واخلطإ يف الشهادة: الفرع الثاين 

 55.................................... الفرق بني الرجوع يف الشهادة وشهادة الزور: الفرع الثالث 
 85............................. الفرق بني الرجوع يف الشهادة والشهادة على الشهادة: الفرع الرابع 



 فهرس الموضوعات

 

229 

 

  59......دليل مشروعية الرجوع يف الشهادة وحكمه يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري:ادلبحث الثاين
  60............................................ دليل مشروعية الرجوع يف الشهادة: ادلطلب األول 

 60.............................دليل مشروعية الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 
 60......................................................................... من الكتاب: أوال 
 61...........................................................................من السنة: ثانيا 
 62.............................................................................اإلمجاع: ثالثا 
 62..........................................................................من ادلعقول:رابعا 

 62.............................مدى مشروعية الرجوع يف الشهادة يف القانون اجلزائري: الفرع الثاين 
 63.....................................................حكم الرجوع يف الشهادة: ادلطلب الثاين 
 64.....................................حكم الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 

 64........................................................حكمه مبعىن الوصف الشرعي له: أوال
 64.......................................حكمه مبعىن األثر ادلرتتب عن الرجوع يف الشهادة: ثانيا 

 64.....................................حكم الرجوع يف الشهادة يف القانون اجلزائري: الفرع الثاين 
 65................موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون حول حكم الرجوع يف الشهادة: الفرع الثالث 

 66.................................. أركان الرجوع يف الشهادة ، شروطه وأسبابه : ادلبحث الثالث 
 67....................................................أركان الرجوع يف الشهادة : ادلطلب األول 

 67.......................................ركن الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي:الفرع األول 
 67..................................................... ما يعترب رجوعا يف الشهادة اتفاقا: أوال 
 68....................................................ما يعترب رجوعا يف الشهادة اختالفا: ثانيا 

 71...............................موقف القانون اجلزائري من ركن الرجوع يف الشهادة: الفرع الثاين 
 72....................................................شروط الرجوع يف الشهادة: ادلطلب الثاين 
 73....................................شروط الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 
 73..............................................................................الشرط األول
 75..............................................................................الشرط الثاين
 77.............................موقف القانون اجلزائري من شروط الرجوع يف الشهادة :الفرع الثاين 
 77..............................................................................الشرط األول



 فهرس الموضوعات

 

230 

 

 79..............................................................................الشرط الثاين
 80........موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري حول شروط الرجوع يف الشهادة: الفرع الثالث 

 80..................................................أسباب الرجوع يف الشهادة: ادلطلب الثالث 
 81....................................أسباب الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 

 81................................................................التوبة من شهادة الزور: أوال 
 82...................................................................اخلطأ يف الشهادة : ثانيا 

 83...........................................أسباب الرجوع يف الشهادة يف القانون: الفرع الثاين 
 84...........................................................أسباب الكذب يف الشهادة: أوال 

 84..................................................................أسباب أو عوامل شخصية
 86..................................................................أسباب أو عواما اجتماعية

 90.............................................................أسباب اخلطأ يف الشهادة: ثانيا 
 91.........................................................................األسباب العضوية 

 92..................................................................األسباب النفسية والعقلية 
 94.....................................................صور الرجوع يف الشهادة: ادلبحث الرابع 
 95...............................حاالت الرجوع يف الشهادة باعتبار عدد الراجعني: ادلطلب األول 

 95..................................................رجوع كل الشهود يف الشهادة: الفرع األول 
 96................................................رجوع بعض الشهود يف الشهادة: الفرع الثاين 

 96...............................حاالت الرجوع يف الشهادة باعتبار وقت الرجوع : ادلطلب الثاين 
 96..................................................الرجوع يف الشهادة قبل احلكم: الفرع األول 
 96.......................................الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ: الفرع الثاين 

 97.....................................الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وبعد التنفيذ: الفرع الثالث 
موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري فيما يتعلق بصور الرجوع يف الشهادة باعتبار : الفرع الرابع 
 97..............................................................................وقت الرجوع

 98..............................................صور أخرى للرجوع يف الشهادة: ادلطلب الثالث 
 98.........................................الرجوع يف الشهادة الصريح وغري الصريح: الفرع األول 

 98.....................................................................الرجوع الصريح : أوال 



 فهرس الموضوعات

 

231 

 

 99........................................................................اإلقرار بشهادة الزور
 99....................................................................ادعاء اخلطأ يف الشهادة

 99............................................................الشهادة مبا ينايف الشهادة األوىل
 99....................................................................االستدراك على الشهادة

 100................................................................الرجوع غري الصريح: ثانيا 
 100..................................................امتناع الشهود عن االبتداء بالرجم يف الزنا 

 103...........................................................ادعاء الشهود ما يبطل شهادهتم
 104..............................................الرجوع يف الشهادة على الشهادة: الفرع الثاين 

 105..............................................الرجوع عن الرجوع يف الشهادة : الفرع الثالث 
 108...................آثار الرجوع يف الشهادة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي: الفصل الثاين 

  108...........................أثر الرجوع يف الشهادة يف قضايا احلدود والقصاص: ادلبحث األول 
 108.................أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا احلدود والقصاص: ادلطلب األول 

 109......................أثر الرجوع يف الشهادة بالزنا قبل احلكم يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 
 109............................................................ إقامة حد القذف على الشهود

 110................................................. منع القضاء بشهادة الراجعني يف شهادهتم 
 111........................................................................... عدم الضمان

 111................................................................................  التعزير
 111........................................................... التفسيق يف حالة تعمد الكذب

 112....................أثر الرجوع يف الشهادة بغري الزنا قبل احلكم يف الفقه اإلسالمي:الفرع الثاين 
 112.........................................................سقوط شهادهتم وامتناع احلكم هبا

 112........................................................................... عدم الضمان
 112.......................................................................... وجوب التعزير 

 113........................................................... التفسيق يف حالة تعمد الكذب
 113......موقف ادلشرع اجلزائري من  الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف القضايا اجلزائية:الفرع الثالث 

 113....................................................................بالنسبة للقاضي: أوال 
 114....................................................................بالنسبة للشاهد: ثانيا 



 فهرس الموضوعات

 

232 

 

 114......أثر الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ يف قضايا احلدود والقصاص: ادلطلب الثاين 
 114...........أثر الرجوع يف الشهادة بالزنا بعد احلكم وقبل التنفيذ يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 

 114.........................................................................منع تنفيذ احلكم
 115...............................................................................إقامة احلد

 116..................................................................................التعزير
 116.......أثر الرجوع يف الشهادة بغري الزنا بعد احلكم وقبل التنفيذ يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثاين 

 116........................................................................عدم إبطال احلكم
 117......................................................عدم استيفاء العقوبة من ادلشهود عليه

 118.........................................................................وجوب الضمان 
 118................................................................................. التعزير

 118.......موقف القانون اجلزائري من الرجوع يف الشهادة بعد احلكم يف قضايا اجلنايات:الفرع الثالث
 118.....األثر ادلرتتب عن الرجوع يف الشهادة بعد احلكم يف القضايا اجلزائية على احلكم القضائي:أوال
 122.......ادلسؤولية ادلرتتبة عن الرجوع يف الشهادة بعد صدور احلكم ادلستند إىل شهادة خاطئة :ثانيا

 123............................................................التعويض ادلادي للمحكوم عليه
 123..........................................................التعويض ادلعنوي للمحكوم عليه 

 124................أثر الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ يف قضايا احلدود والقصاص : ادلطلب الثالث 
 124......................أثر الرجوع يف الشهادة بالزنا بعد التنفيذ يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 

 125........................................................................عدم نقض احلكم
 125.................................................................... الضمان والقصاص3
 132........................................................................إجياب التعزير -4

 132...................أثر الرجوع يف الشهادة بغري الزنا بعد التنفيذ يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثاين 
 132........................................................................عدم نقض احلكم

 133.................................................................................الضمان
 135..................................................................................التعزير

  136.....................آثار صور أخرى لرجوع الشهود يف قضايا احلدود والقصاص:ادلطلب الرابع 
 136......................................................أثر رجوع شهود التزكية : الفرع األول 



 فهرس الموضوعات

 

233 

 

 138....................................................أثر رجوع شهود اإلحصان: الفرع الثاين 
 140..........................................أثر رجوع بعض الشهود يف الشهادة: الفرع الثالث 
 143..........................................أثر الرجوع يف الشهادة  على الشهادة: الفرع الرابع 

  147.....................................أثر الرجوع يف الشهادة يف قضايا األموال: ادلبحث الثاين 
 148...........................أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا األموال: ادلطلب األول 

 148...........أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا األموال يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 
 148............................................................................امتناع احلكم
 150............................................................................عدم الضمان

 150......................................................تفسيق الشهود يف حالة تعمد الكذب
 150..................................................................................التعزير

 150..................موقف القانون ادلدين اجلزائري من الرجوع يف الشهادة قبل احلكم: الفرع الثاين 
 151............................................................بالنسبة للحكم القضائي: أوال 
 152...................................العقوبة ادلقررة للشاهد الراجع يف شهادته قبل احلكم: ثانيا 

موازنة بني الفقه اإلسالمي والقانون خبصوص أثر الرجوع يف الشهادة قبل احلكم يف قضايا :الفرع الثالث
 154.................................................................................األموال

 154...................................................................من حيث احلكم: أوال 
 154............................................................من حيث العقوبة ادلقررة: ثانيا 

 155...............أثر الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ يف قضايا األموال : ادلطلب الثاين 
 155...........أثر الرجوع عن الشهادة يف القضايا ادلالية يف الفقه بعد احلكم وقبل التنفيذ:الفرع األول

 155........................................................................عدم نقض احلكم
 156......................................................................وجوب استيفاء احلق

 157............................................................................لزوم الضمان
 158.......موقف القانون ادلدين اجلزائري من الرجوع يف الشهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ: الفرع الثاين

 158.........................أثر الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ يف قضايا األموال : ادلطلب الثالث 
 158...............أثر الرجوع يف الشهادة على األموال بعد التنفيذ يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 
 158.............................................................................نقض احلكم



 فهرس الموضوعات

 

234 

 

 162...................................................................(الغرم)وجوب الضمان 
 166..............................................................................لزوم التعزير
 168................موقف القانون ادلدين اجلزائري من الرجوع يف الشهادة بعد التنفيذ : الفرع الثاين 

 174.........................أثر الرجوع يف الشهادة يف قضايا األحوال الشخصية : ادلبحث الثالث 
 175.........................................أثر الرجوع يف الشهادة على النكاح : ادلطلب األول 

 175..........................أثر الرجوع يف الشهادة على النكاح يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 
  175............................................................................التطبيق األول
 176...........................................................................التطبيق الثاين 
  176...........................................................................التطبيق الثالث
 177...........................................................................التطبيق الرابع 

 177..........................................................................التطبيق اخلامس
 178.......................أثر الرجوع يف الشهادة على عقد الزواج يف القانون اجلزائري:الفرع الثاين 

 180.........................................أثر الرجوع يف الشهادة على الطالق: ادلطلب الثاين 
 180.........................أثر الرجوع يف الشهادة على الطالق يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 

  180............................................................................التطبيق األول
  182............................................................................التطبيق الثاين

 183...........................................................................التطبيق الثالث
  184............................................................................التطبيق الرابع

 185..........................................................................التطبيق اخلامس
 186.........................................................................التطبيق السادس
 186...........................................................................التطبيق السابع
 187...........................................................................التطبيق الثامن
 187.................أثر الرجوع يف الشهادة على دعاوى الطالق يف القانون اجلزائري:  الفرع الثاين 

 190.................................أثر الرجوع يف الشهادة على النسب وادلرياث: ادلطلب الثالث 
 190............أثر الرجوع يف الشهادة على قضايا النسب وادلرياث يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول 

 191............................................................................التطبيق األول



 فهرس الموضوعات

 

235 

 

 192............................................................................التطبيق الثاين
  192...........................................................................التطبيق الثالث
  193............................................................................التطبيق الرابع

 193..........................................................................التطبيق اخلامس
  193...................أثر الرجوع يف الشهادة على قضايا النسب وادلواريث يف القانون: الفرع الثاين 

 197...................................................................................خامتة
 200.....................................................................فهرس اآليات القرآنية

 203............................................................فهرس األحاديث النبوية واآلثار
 205......................................................................فهرس ادلواد القانونية

 209...................................................................فهرس ادلصادر وادلراجع
 226........................................................................فهرس ادلوضوعات

 236...................................................................ملخص البحث بالعربية
 237................................................................ملخص البحث باإلجنليزية 

 



 

 236 

 

 ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
 الرجوع في الشهادة وآثاره

   _دراسة مقارنة في الفقه  اإلسالمي والقانون الجزائري                     _ 
                                                                                             بويد لعرج 

ال ريب أن شهادة الشهود حتتلُّ مكانًة مرموقًة يف جمال اإلثبات بالنسبة لكافة أنواع ادلنازعات       

ادلعروضة أمام القضاء ،سواًء أكان ذلك يف الشريعة اإلسالمية أم يف القانون الوضعي، إال أن الشهادة 

ادلؤداة قد تكون عرضة للرجوع فيها من طرف الشاىد نفسو،لسبب ما من األسباب؛ مما يرتب آثاراً 

 . ختتلف حسب طبيعة األمر ادلشهود عليو أو القضية حمل النزاع 

    وقد قمت بدراسة ادلوضوع من خالل مبحث دتهيدي وفصلني؛ حبيث يتضمن ادلبحث التمهيدي 

مفهوم الشهادة من حيث تعريفها وبيان أركاهنا وشروطها وحتديد أنواعها وموانعها يف كل من الفقو 

اإلسالمي والقانون، مث يف الفصل األول عرَّفُت الرجوع يف الشهادة وبيَّنُت حكمو وأركانو وأسبابو ، وكذا 

صوره ادلتعددة مقارِناً يف ذلك بني الفقو اإلسالمي والقانون اجلزائري ،أما الفصل الثاين فتناولُت فيو اآلثار 

ادلرتتبة عن الرجوع يف الشهادة بالنسبة لقضايا احلدود والقصاص وادلعامالت واألحوال الشخصية يف ضوء 

الفقو اإلسالمي ونصوص القانون اجلزائري ، أما اخلادتة فقد اشتَمَلْت على أىمِّ النتائج اليت توصَّْلُت إليها 

.  من خالل البحث 
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Abstract 

Reference in the certificate and its effects 

Comparative Study in Islamic Jurisprudence and 

Algerian Law 

There is no doubt that a certificate occupies a prominent 

position in the field of proof for all types of  disputes which is 

presented to judiciary, whether in Islamic law or positive law, 

but the testimony may be subject to be returned by the same 

witness, for some reasons,which Have resulted different effects 

depending on the nature of the case or the disputed case. 

And I have studied the subject through a preliminary and 

two chapters, so that the introductory section of the concept of 

the certificate in terms of definition and statement of elements 

and conditions and the identification of types and 

impediments, both in Islamic jurisprudence and law, and then 

in the first chapter  I defined the reference of  the certificate 

and showed its policy, causes and its elements and also various 

features in compared with islam or sharia and law while The 

second chapter dealt with the implications of the reference in 

the testimony on the issues of borders, the  Retribution the 

transactions and personal conditions in the light of Islamic 

jurisprudence and the constitution of Algerian law,  the 

conclusion It included the most important findings through my 

research. 


